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 ٢٤٨ ..............)الله إال  إله ال(کلمه به دادن یگواه یبرا دعوت باب): ۴( باب

 ٢٧٢.............. الله إال  إله ال بر شهادت مفهوم و دیتوح ریتفس باب): ۵(باب

 ٢٩٠ .. است شرک بال دفع یبرا آن امثال و نخ و حلقه استعمال: باب): ۶(باب

 ٣٠٧ ........................................ ذیتعو و افسون احکام باب): ۷(باب

 ٣٢٦....................... رهیغ و هاسنگ و درختان به جستن تبّرک باب): ۸(

 ٣٤٥ ............................. خدا از ریغ یبرا کردن یقربان احکام باب): ۹(

 کردن یقربان شودیم یقربان الله ریغ نام به آن در که ییجا: باب :)۱۰( باب
 ٣٦٠ ............................................... .ستین زیجا الله نام به آن در

 ٣٧١ ............................ است شرک الله از ریغ یبرا کردن نذر ):۱۱(باب

 ٣٨٠ ....................... است شرک الله از ریغ به جستن پناه: باب): ۱۲(باب

 شرک الله ریغ خواندن ادیفر به و الله ریغ از خواستن کمک: باب): ۱۳(باب
 ٣٨٨ ........................................................................ .است

�ُۡ�ُِ�ونَ ﴿: دیفرما یم متعال خداوند: باب) ۱۴(
َ
 ١٩١ُ�ۡلَُقونَ  وَُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡلُقُ  َ�  َما �

� لَُهمۡ  �َۡسَتِطيُعونَ  َوَ�  نُفَسُهمۡ  َوَ�ٓ  نَۡ�ٗ
َ
ونَ  أ  ٤٤١ ...... ].۱۹۲-۱۹۱: األعراف[ ﴾١٩٢يَنُ�ُ

َ�َٰعةُ ٱ تَنَفعُ  َوَ� ﴿: دیفرما یم متعال خداوند :)۱۵(باب ذِنَ  لَِمنۡ  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  لشَّ
َ
 ۥۚ َ�ُ  أ

 ٰٓ ْ  قُلُو�ِِهمۡ  َعن فُّزِعَ  إَِذا َح�َّ ْ  َر�ُُّ�ۡمۖ  قَاَل  َماذَا قَالُوا ۖ ٱ قَالُوا  ﴾٢٣لَۡكبِ�ُ ٱ لَۡعِ�ُّ ٱ وَُهوَ  ۡ�َقَّ
 ٤٦٢ ....................................................................].۲۳: سبأ[

 ٤٧٨ .......................................................... شفاعت باب): ۱۶(

ۡحبَۡبَت  َمنۡ  �َۡهِدي َ�  إِنََّك ﴿ :متعال خداوند ی فرموده باب :)۱۷( باب
َ
: القصص[ ﴾أ

۵۶.[ .......................................................................... ٥١٤ 
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 حق در غلو همان شرک و کفر به انسان یابتال یاصل سبب):  ۱۸( باب
 ٥٢٦ ......................................................است الحانص و بزرگان

 رسد چه شده، منع شدت به صالحان قبر کنار در خداوند عبادت): ۱۹( باب
 ٥٤٤ .......................... .شوند پرستش خداوند یجا به صالحان نکهیا به

 لیتبد ییها بت به را قبور نیا صالحان قبور میتعظ در افراط و غلو): ۲۰( باب
 ٥٦٩ ...................... شوند یم واقع پرستش مورد خدا یجا به که کند یم

 میحر از چگونه جامبریپ نکهیا مورد در یاتیآ و ثیاحاد انیب : )۲۱( باب
 ٥٨٤ .کرد مسدود را انجامد یم شرک به که ییها راه همه و نموده عدفا دیتوح

 ٦٠٤ ......... پرداخت خواهند یپرست بت به امت نیا افراد از یبعض): ۲۲: (باب

 ٦٣٢............................................ جادو و سحر احکام): ۲۳: (باب

 ٦٥٠ ................................... جادو و سحر انواع از یا پاره): ۲۴: (باب

 ٦٦٦...................................... آن امثال و کهانت مورد در): ۲۵: (باب

 ٦٨٢ ........................... جادو و سحر کردن باطل احکام انیب): ۲۶(باب

 ٦٨٨ .......................................... گرفتن یبدفال احکام: باب): ۲۷(

 ٧١٧ ....... است آمده یشناس ستاره و نجوم علم ی درباره که آنچه :باب) ۲۸(

 ماه استقرار یها محل به باران دادن نسبت ی درباره که یداتیتهد): ۲۹: (باب
 ٧٣٤ ................................................................... است آمده

ِ ٱ ُدونِ  مِن َ�تَِّخذُ  َمن �َّاِس ٱ َومِنَ ﴿ متعال یخدا ی فرموده نیا):  ۳۰: (باب َّ� 
نَدادٗ 

َ
ِ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّو�َُهمۡ  اأ  ٧٦٢ ................................... ].۱۶۵: البقرة[ ﴾�َّ

ٰ  إِ�ََّما﴿ : خداوند ی فرموده) ۳۱: (باب يۡ ٱ لُِ�مُ َ� وۡ  ُ�َوُِّف  َ�ٰنُ لشَّ
َ
 َ�َافُوُهمۡ  فََ�  ۥِ�َآَءهُ أ

ۡؤمِنِ�َ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ   ٧٩٠ ............................. ].۱۷۵: عمران آل[ ﴾١٧٥مُّ
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 ٧٩٢ .............................................................. :است دسته سه ترس

ِ ٱ َوَ�َ ﴿:  خداوند ی فرموده)۳۲: (باب ُوٓ  �َّ ْ َ�َتَو�َّ ۡؤمِنِ�َ  ُكنُتم إِن ا : المائدة[ ﴾مُّ
۲۳.[ .......................................................................... ٨١٢ 

ْ ﴿ : متعال یخدا ی فرموده)۳۳: (باب مُِنوا
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱ َمۡكرَ  أ   فََ�  �َّ

ۡ
ِ ٱ َمۡكرَ  َمنُ يَأ  إِ�َّ  �َّ

ونَ ٱ لَۡقوۡمُ ٱ  ٨٢٩......................................... ].۹۹: األعراف[ ﴾٩٩لَۡ�ِٰ�ُ

 ٨٤١ ............... خداست راتیتقد بر صبر خدا، به مانیا جمله از): ۳۴( باب

 ٨٦٥ .......................... است آمده اءیر ی درباره که یداتیتهد: باب) ۳۵(

 را ایدن اش، ینید اعمال در انسان که است نیا شرک جمله از):  ۳۶( باب
 ٨٨٤ ...................................................................... بخواهد

 ٨٩٥ ........................................................ :اند نوع دو اتیماد و الامو

 در و کرده حالل خدا آنچه میتحر در حاکمان و علما از هرکس: باب) ۳۷(
 اربابان خدا یجا به را آنان کند، اطاعت نموده، حرام خدا آنچه کردن حالل
 ٩٠٠ ............................................................. است گرفته خود

لَمۡ ﴿) ۳۸: (باب
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  ُ�ُمونَ يَزۡ  �َّ

َ
�  ْ ٓ  ءَاَمنُوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  كَ إَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 لِكَ َ�بۡ  مِن أ

ن يُرِ�ُدونَ 
َ
ْ َ�تََحاَكُموٓ  أ ٰ ٱ إَِ�  ا ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ ل�َّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ يۡ ٱ َو�ُرِ�دُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا ن نُ َ�ٰ لشَّ

َ
 أ

ٰ  يُِضلَُّهمۡ   ٩٢٠ ....................................... ].۶۰: النساء[  ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ�ۢ َضَ�

 ٩٥٣ ............ دینما انکار را خدا صفات و اسماء از یزیچ هرکس): ۳۹( باب

ِ ٱ نِۡعَمَت  َ�ۡعرِفُونَ ﴿: متعال یخدا ی فرموده) ۴۰: (باب ۡ�َ�ُُهمُ  يُنِكُرو�ََها ُ�مَّ  �َّ
َ
 َوأ

 ٩٧٢.................................................. ].۸۳: النحل[  ﴾٨٣ لَۡ�ٰفُِرونَ ٱ

ْ َ�ۡ  فََ�  ﴿  :خدا ی فرموده) ۴۱: (باب ِ  َعلُوا نَدادٗ  ِ�َّ
َ
نتُمۡ  اأ

َ
 ٩٧٩ ....].۲۲: البقرة[ ﴾لَُمونَ �َعۡ  َوأ

 ٩٩٥ شود ینم یراض خدا به خوردن سوگند به که یکس دیتهد و دیوع) ۴۲: (باب
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 ١٠٠٠ . یبخواه تو و بخواهد خدا هرچه: دیگو یم که آنکس ی گفته) ۴۳: (باب

 ١٠١٦ .......... .است کرده تیاذ را خدا د،یگو ناسزا را زمانه هرکس): ۴۴(باب

 ١٠٢٥ ...................... آن مانند و القضات یقاض به ینامگذار)  ۴۵: (ابب

آن خاطر به اسم رییتغ و متعال یخدا یها نام حرمت داشتن نگه) ۴۶: (باب
 .............................................................................. ١٠٣٢ 

 ی هیآ ای خدا نام آن در که کند مسخره را یزیچ که یکس: باب) ۴۷: (باب
 ١٠٣٨ .......................................... دارد وجود ج امبریپ نام ای قرآن

ذَقۡ  َولَ�ِنۡ ﴿: هیآ ی درباره که آنچه) ۴۸: (باب
َ
ٓ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ّمِنَّا ةٗ رَۡ�َ  هُ َ�ٰ أ ا تۡ  ءَ َ�َّ  هُ َمسَّ

 ١٠٥١ .............................................. ].۵۰: فصلت[   ﴾ِ�  َذاَ�ٰ  َ�َُقولَنَّ 

ٓ ﴿: خدا ی فرموده) ۴۹: (باب ا َ�ٓءَ  ۥَ�ُ  َجَعَ�  َ�ٰلِٗحا ءَاتَٮُٰهَما فَلَمَّ َ�ُ  ٓ ۚ  �ِيَما  ءَاتَٮُٰهَما
ُ ٱ َ�َتَ�َٰ�  ا �َّ  ١٠٦٤ ................................ ].۱۹۰: األعراف[ ﴾١٩٠ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ

ِ ﴿: متعال یخدا ی فرموده: باب) ۵۰(  ٱ َوِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ� ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما ْ  بَِها  َوَذُروا

ِينَ ٱ سۡ  ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ
َ
ْ  َما نَ َزوۡ َسُيجۡ  ۦۚ �ِهِ َ�ٰٓ أ  ١٠٨١ ... ].۱۸۰: األعراف[   ﴾١٨٠ لُونَ مَ َ�عۡ  َ�نُوا

 ١٠٨٩ ............................... :اند شده وارد سنت در که یحسن اسماء انیب

 ١١٠١ ............ )خدا بر سالم: گفت دینبا( الله یعل السالم قالیال: باب): ۵۱(

 ١١٠٦ ................................ شئت إن یل اغفر اللهم: یگفته: باب) ۵۲(

 ١١١١ ...... )زمیکن و ام برده: گفت دینبا( یوأمت یعبد: قولیال باب)  ۵۳: (باب

 رد اش خواسته خواهد، یم یزیچ خدا خاطر به که یکس: باب) ۵۴: (باب
 ١١١٨ .................................................................... .شود ینم

 بهشت جز یزیچ خدا وجه خاطر به( اجلنة إال الله بوجه سألیال: باب) ۵۵(
 ١١٢٦ .......................................................... )شود ینم خواسته
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)است آمده »لو« گفتن ی درباره که آنچه( الّلو یف جاء ما: باب) ۵۶: (باب
 .............................................................................. ١١٣٠ 

 ١١٤٣ ............. )باد به گفتن ناسزا از ینه( حیالر سّب  عن یالنه: باب) ۵۷(

ِ  َ�ُظنُّونَ ﴿:  یتعال الله قول) ۵۸: (باب ِ ٱب َا َهل َ�ُقولُونَ  هِلِيَّةِ� َ�ٰ لۡ ٱ َظنَّ  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  �َّ َّ� 
 ٱ ِمنَ 

َ
 ٱ إِنَّ  قُۡل  ءٖ� َ�ۡ  مِن رِ مۡ ۡ�

َ
ِۗ  ۥهُ ُ�َّ  رَ مۡ ۡ� َّ�ِ﴾..................................... ١١٤٨ 

 وارد قدر منکران به راجع که یداتیتهد( القدر یمنکر یف جاء ما: باب) ۵۹(
 ١١٧٢ .................................................................. )است شده

 آمده رسازانیتصو ی درباره که آنچه( نیّورالمص یف جاء ما: باب) ۶۰(
 ١١٩٦ ........................................................................ )است

 قسم ادیز ی درباره که یدیوع و ینه( الحلف ةکثر یف جاء ما) ۶۱: (باب
 ١٢١٤ ..........................................................)است آمده خوردن

 و خدا مانیپ ی درباره که آنچه(  هینب وذمة الله ذمة یف جاء ما: باب) ۶۲(
 ١٢٢٥ ............................................ )است شده وارد جامبریپ مانیپ

 خدا بر خوردن قسم ی درباره آنچه( الله یعل اإلقسام یف جاء ما) ۶۳: (باب
 ١٢٣٨ ................................................................. )است آمده

 بر یانجیم و واسطه عنوان به خدا(   خلقه یعل بالله ستشفعیُ ال) ۶۴: (باب
 ١٢٤٣................................................ )شود ینم داده قرار مخلوق

 دیتوح ی محدوده از ج یمصطف محمد تیحما ی درباره که آنچه) (۶۵: (باب
 ١٢٥٢ .......................................... )است آمده شرک یها راه بستن و

ْ  َوَما﴿ : یتعال الله قول یف جاء ما) ۶۶: (باب َ ٱ قََدُروا ِ  َحقَّ  �َّ �ُض ٱوَ  ۦقَۡدرِه
َ
 َ�ِيٗعا ۡ�

ٰ ٱ يَوۡمَ  ۥَ�ۡبَضتُهُ   ١٢٦٠ ........................................... ].۶۷: الزمر[ ﴾َمةِلۡقَِ�

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

يِّ  نْ سَ مِ نَا، وَ سِ ورِ أَنْفُ ُ نْ رشُ وذُ بِاهللاِ مِ نَعُ ، وَ هُ رُ فِ تَغْ نَسْ ، وَ ينُهُ تَعِ نَسْ هُ وَ دُ مَ دَ هللاَِِّ، نَحْ َمْ ئَاتِ إِنَّ احلْ

مَ  ، وَ هُ لَّ لَ هِ اهللاَُّ فَالَ مُضِ ْدِ نْ هيَ لِنَا، مَ امَ هُ الَ أَعْ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ ، وَ هُ ادِيَ لَ لِلْ فَالَ هَ نْ يُضْ

ولُهُ. سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ ، وَ هُ يكَ لَ ِ  رشَ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا نُتم مُّ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ

َ
 ﴾١٠٢لُِمونَ سۡ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

 .]۱۰۲[آل عمران: 
اید! آن گونه که سزاواِر تقوای الله است، تقوا پیشه کنید و   ای کسانی که ایمان آورده«

 ».دیریجز در حالت مسلمانی نم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا  ِمۡنَها وََخلَقَ  َ�ِٰحَدةٖ  ٖس َخلََقُ�م ّمِن �َّفۡ  �َّ

ۚ  َكثِٗ�� رَِجاٗ�  ِمۡنُهَما َ�ثَّ وَ  َزوَۡجَها ْ َوٱ َو�َِساٗٓء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  بِهِۦ َءلُونَ �ََسا
َ
�ۡ ۚ  رَۡحاَم

َ ٱإِنَّ   .]۱[النساء:  ﴾١ا�ِيبٗ رَ  ُ�مۡ َ�َن َعلَيۡ  �َّ
ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشه نمایید؛ ھمان ذاتی که شما را از یک َتن آفرید و «

از او خلق نمود و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده ساخت. و تقوای  ھمسرش را
کنید و آن پروردگاری را در پیش بگیرید که به نام او از یکدیگر درخواست و کمک می

ی خویشاوندی نیز پروا نمایید. ھمانا الله، به شدت مراقب و ناظر بر از گسستن رابطه
 .»شماست حاالت) (اعمال و

﴿ ٰٓ�َ 
َ
َها� ِينَ ٱ �ُّ َ ٱ �َُّقواْ ٱءَاَمُنواْ  �َّ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َو�َۡغفِۡر  ٧٠َسِديٗدا ٗ� َوقُولُواْ قَوۡ  �َّ

َ
يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

َ ٱلَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع   .]۷۱-۷۰[األحزاب:  ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
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ی الھی را پیشه کنید و سخن استوار و محکم اید! تقوا ای کسانی که ایمان آورده«
بگویید. تا الله اعمالتان را برای شما اصالح نماید و گناھانتان را بیامرزد و ھر کس از 

   .»راستی به رستگاری بزرگی دست یافته استالله و پیامبرش اطاعت کند، به

مود، رھنمود ن رھنیالم خداوند متعال و بھترکن سخن، یه بھترک یاما بعد! به راست
جاد شده (در دین) ھسـتند و ھـر نـوآوری در ین امور، امور تازه ایاست و بدتر جمحمد

سرانجامش به جھـنم خـتم  یاست و ھر گمراھ یگمراھ یدین بدعت است و ھر بدعت
 شود. می

و دینـداری  یپرسـت گانهیو  یبردار عبـادت و فرمـان یھایش را بـرا دهیـخداوند آفر
امبرانش را بــه عنــوان یــن رو خداونــد پیــده اســت، از ایــخالصــانه بــرای خــودش آفر

خداونـد  یه انسـان را بـه خشـنودکـ ییھـا گران راه دھنـده و روشـن میدھنده، ب مژده
دھند، فرسـتاده  یقرار م یه انسان را در معرض خشم و کیفر الھک ییھا رساند، و راه یم

دت خالصـانه فقـط امبران عبارت بـود از انجـام دادن عبـایاست. اصل و محور دعوت پ
 و برحذر داشتن از آن.  کاز شر یخدا و یکتا دانستن وی در عبادت و طاعت، و نھ یبرا

ش را در آنچه به آن امر شده بودند بـه یی خو فهیوالسالم وظة ھم الصلویامبران علیپ
ت، اسـماء و صـفاتش بـه یـت، الوھیـخـدا را در ربوب یگـانگینحو احسن انجام دادند و 

ه خداونـد کـاسـت  جاء، محمـدیامبران و خاتِم انبیِن پیان نمودند. آخرن وجه بییبھتر
ی  تاب از اول تا آخر حـاوی و دربردارنـدهکن یرد و اک یتابش را به ایشان وحکن یبھتر

 خدا انجام شود. ید تنھا برایه عبادت باکن است یا

ھا  اهی ر وه بیان کرده است و ھمهین شیش به بھترید را در سّنت خویتوح جامبریپ
ند بسته و اسـباب ینما یجاد مید را مخدوش کرده و در آن خلل ایه توحک ییھا لهیو وس
 جشـانین ایھستند را نیز مسدود نموده است؛ بنـابرا کشر یه ابزاری براک ییھا و راه
را حـرام قـرار داده و از غلـو و افـراط   ٢و بدشگونی ١بال ا دفعیرفع  یبرادن حلقه یپوش

ای از مس بود،  مردی را دید که در دستش حلقه جاز عمران بن حصین روایت است که پیامبر -١
آن را بیرون بیاور؛ «گفت: این به خاطر دفع درد و سستی است. فرمود: »  این چیست؟«فرمود: 

بمیری در حالی که آن در دست تو باشد ھرگز افزاید؛ زیرا اگر تو  چون آن به تو جز سستی نمی
 [حدیث حسن است که تخریج آن بعدا خواھد آمد].». کامیاب نخواھی شد

ھیچ ناقل « ».ال عدوی والط�ة وال هامة وال صفر«کند که فرمود:  روایت می جاز پیامبر سابوھریره -٢
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ه دوست ک یسکو کیفر  ٢ر خدا را نیز حرام نمودیغ یو سجده برا ١برحذر داشته است
و کشـیدن تصـویر  ٣ان فرمـوده اسـتیـدارد مردم به نشانۀ احترام او بلنـد شـوند را ب

باشـند را  یم کشـر یبه سـو یا عهیله و ذریه وسک ییزھایگر چیرا و د ٤موجودات زنده
مسدود گردیـده و  کی شر ازهه دروکآن بود  یارھا براکن یحرام گردانیده است. ھمه ا

 .٥ن شودک شهیر
ه کـ یا ن مسـئلهید به آن اختصاص دھیم و بھتـریه وقتمان را باک یزین چیتر مھم

و  ید خداونـد، انجـام دادن بنـدگیـدن بـه توحیانسان باید بدان عمل کند، اھتمام ورز
آن  رد و بـه سـویکـد آموخت و به آن عمل ین امر را بایه اکاو است،  یطاعت فقط برا

 دعوت داد.

ای در  یچ بدشگونیبیماری، ھیچ بدشگونی وجود ندارد، ھیچ صدای جغدی خطرناک نیست و ھ
 )].۲۲۲۰)  و صحیح مسلم (۵۷۵۷[صحیح بخاری (». ماه صفر نیست

 ،از غلّو و افراط بپرھیزید، یقیًنا غلو«فرمود:  جروایت است که گفت: پیامبر باز ابن عباس -١
 تخریج این حدیث بعدا خواھد آمد.». اند ھالک کرد کسانی را که پیش از شما بوده

از شام آمد برای پیامبر خدا  سوایت است که گفت: وقتی معاذ بن جبلر ساز ابن أبی اوفی -٢
گفت: ای رسول خدا! به شام رفتم، » این چه رفتاری است؟«فرمود:  جسجده کرد، رسول خدا

کردند، بنابراین خواستم این کار را  ھا و کشیشان خود سجده می اھل شام را دیدم که برای اسقف
دادم که برای کسی  چنین مکن؛ زیرا اگر کسی را دستور می«برای شما انجام دھم، فرمود: 

امام احمد در المسند ». دادم که شوھرش را سجده نماید سجده کند قطعا به زن دستور می
) و دیگران آن را روایت ۴۱۷۱) و ابن حبان در صحیح خود (۱۸۵۳)، و ابن ماجه ش(۴/۳۸۱(

 اند و سندش حسن است. کرده
ھر کس «فرمود:  شنیدم که می جروایت است که گفت: از پیامبر خدا سفیاناز معاویه بن ابی س -٣

». دوست داشته باشد که مردم به احترام او بلند شوند جایش را در دوزخ آماده کرده است
)  در ۵۲۲۹) و ابو داوود  (۴/۱۰۰) و مسند احمد ( ۹۹۷صحیح بخاری، األدب المفرد ش (

 ) و غیره... که سند آن صحیح است.۲/۱۴۵۱اجه () و سنن ابن م۵/۹۰السنن، و ترمذی (
ترین عذاب روز قیامت به  سخت«فرمود:  جروایت است که پیامبر خدا لی صدیقه   از عایشه  -٤

صحیح بخاری ». کنند ھای خدا درست می شود که چیزھایی مشابه آفریده کسانی وارد می
 )۳/۱۶۶۸) و صحیح مسلم (۵۶۱۰(

األحادیث الموضوعة التی تنافی «فوق لیسانس اینجانب به نام   پایان نامه ی برگرفته شده از مقدمه -٥
 ».توحید العبادة جمعًا ودراسة
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ی سـلف  دهیـعق یھـا تابکنظیرتـرین  از بی یکیق ین رو بر آن شدم تا در تحقیاز ا
ار بـرده اسـت کـرا به  یادیه مؤلفش در آن ھنرھای زک یتابکم باشم؛ یصالح امت، سھ

 باشد. یی عمق دانش و توانمندی و قدرتش در علم م ن امر نشانهیه اک

ن یـه مؤلـف اکـاسـت،  »يف رشح كتـاب التوحيـدتيسري العزيز احلميد «تاب کمنظورم 
خ االسالم محمد بن عبد یخ عبدالله بن شیمان ابن شیه سلیی محدث و فق تاب عّالمهک

ف پـدر ی) تـألكتاب التوحيد الذي هو حـق اهللا عـىل العبيـد، در آن (-رحمھم الله-الوھاب 

 را شرح داده است. /خ االسالم محمد بن عبد الوھابیبزرگش ش
تاب نزد اھل سنت روشـن اسـت؛ و بـا شـرح کن یا یواال و مقام شامخ علمگاه یجا 

تاب و مـؤلفش، خـدمت کث و دفاع از یق احادیل، تعلیق بر آن، تحقیح مسایدادن، توض
 اند. ردهکتاب کن یبه ا یار بزرگیبس

 ییھا ی شـرح د است و از ھمـهیتاب التوحکن شرح یاول دیز الحمیر العزیسیتتاب ک
 تر است. تر و گسترده اند مفصل د نوشته شدهیوحتاب التکه بر ک

» التیسـیر«تابش کمند بوده،  بھره یمان از علم و دانش فراوانیخ سلیه شکجا  از آن
 گذشته و حال نموده است. یبا از علمایز یھا ث، آثار و نقل قولیرا سرشار از احاد

ایی را در بـر بھـ است و مطالب ارزشمند و گران یتاب مھمکور کتاب مذکه کن یبا ا
گـاه یی جا ستهیه شاک یا اند آن را به گونه ه اقدام به چاپ نمودهک یسانکدارد، اما ھمه 

در  یتـب االسـالمکانـد. در گذشـته انتشـارات الم ردهکتاب و مؤلف آن باشد چـاپ نک
ل عـدم توجـه، یـه بـه دلکـگر چاپ شـد یرد، سپس بار دکتاب مزبور را چاپ کسال... 
ر صاحبان اقوال کنترل و بدون ذکنندگان بدون دقت، ک اشت، چاپد یادیھای ز اشتباه

 .  ١ث آن اکتفا نمودندیق احادیج و تحقیردند و تنھا به تخرکھا آن را چاپ  تیو روا

ی علمی  بودم، اطالع یافتم که کتاب مذکور در سه رساله» التیسیر«وقتی مشغول تحقیق کتاب -١
ید چون من القری مورد تحقیق قرار گرفته است، اما این چیز مانع کارم نگرد در دانشگاه ام

دانستم و فھمیدم که اگر ھم چاپ شود  مشکالت کارھای مشترک در تحقیق یک کتاب را می
اند. سپس  ھا به چاپ نرسیده خیلی دیر چاپ خواھد شد و چنین ھم شد؛ زیرا تا کنون این رساله

 در -حفظه الله ورعاه -ی ملک عبدالله بن عبد العزیز ھـ در کتابخانه ۴/۲/۱۴۲۷من در تاریخ 
گاھی یافتم و آن القری از این رساله دانشگاه ام ھا  ھا را مشاھده کردم، اما دیدم که این رساله ھا آ

گر  اند و دو تن از سه پژوھش را رفع نکرده» التیسیر«نقص و کمبود موجود در کتاب 
گذاری نکرده بودند و عالوه با این که کارشان قابل تقدیر است اما مالحظات زیادی بر  اعراب

 

                                         



 ١٣  مقدمه

 

ه در کـن بـود یـمـر ھمـت را ببنـدم اکتـاب کن یـق ایتحق یآنچه سبب شد تا برا
ه کـالعبـود  خ صـالحیی درس شـ رفتـه و در حلقـه یھـ .ق به مسجد نبـو ۱۴۱۸سال

باب «از برادران در  یکیت جستم، زمانی که به خواندن کداد شر یرا شرح م» التیسیر«

ولفـظ األذ «دادم به  خواند، گوش می یکه قول شارح را م »من سبّ الدهر فقـد آذ اهللا

ه رسید آن برادر ھمان طـور ک» يف اللغة هو ملا خف أمره وضعف أثره، من الرشّ واملكـروه

ـ« یب به جاتاکه در ک مـن الرشـك «نوشـته شـده بـود، خوانـد:  »مـن الرشـك» «مـن الرشّ

 ».واملكروه

 نباشد.» من الرشك«است و » من الرشّ «ن جمله ید ایخ صالح عبود گفتم: شایبه ش
ن یـسـت و اضـافه بـر ایتاب خوب نکه چاپ کرد کن جلب یه توجه مرا به این قضیا
ت ذھنم را به خودش مشغول کـرده گذش یه در اثنای درس مکگری ید یچاپ یھا غلط
 بود.

و » یفـتح البـار«ھمچـون  ییھا تابکپرداختم و به » التیسیر« ین رو به بررسیاز ا
ند ک یمان از آن نقل میخ سلیه شکخ االسالم یش یھا تابکم و یحافظ ابن ق یھا تابک

تـاب ک یی خطـ روبرو شـدم، سـپس بـه دو نسـخه یادیز یھا مراجعه نمودم و با غلط
ی  تـاب را بـا نسـخهکام؛  ھا را با رمز (أ،ب) مشخص نموده تاب آنکه در ک ١افتمیدست 

ردم، ک یح میھا را تصح شدم و اشتباه یردم سپس در درس حاضر مک یسه میمقا یخط
ه کـرد، بعـد از آن کـتاب مقرر کی  خ صالح عبود مرا به عنوان خوانندهین سبب شیبه ا

ه دوبـاره از کـخ صالح عبود بر آن شـد ید شیرس انید به پایی فتح المج ملهکتاب با تک
تاب، بـا دو کی  سهیرا شرح دھد اما به شرط آن که درس را با مقا» التیسیر«تاب کاول 

 ند. کارائه  یی خط نسخه
 یخ صالح عبود در مسـجد النبـیامًال بر شکتاب را کن شد و من یقرار ھم اتفاقًا بر ا

را » ریسـیالت«ق آغاز شـدند و مـن خوانـدن  ھـ. ۱۴۱۹ھا در اوایل سال  خواندم، درس

ھا  کارشان دارم، گرچه کارشان کار خوبی است و قابل ستایش، من ھم مقدار اندکی از پژوھش آن
 ام. استفاده برده

ی نخست از برادر بزرگوارم عبدالله بن عبدالمحسن آل شیخ بود که در حال حاضر کردن  نسخه -١
ری از اصل کتاب در ی فوق لیسانس در دانشگاه اسالمی بود گرفتم و آن تصوی آن برای پایان نامه

 ی ریاض بود. ی ام القری بود و دیگری تصویری از نسخه اصلی آن در کتابخانه دانشگاه
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ان رساندم ھمچنان که در یھـ.ق به پا ۲۶/۶/۱۴۲۱د در یمه آن از فتح المجیبدون ضم
 ام. کتابم قید کرده

از  یادیـق دادم و تعـداد زیـآن تطب یی خطـ تاب را با دو نسخهکن مدت من یدر ا
ر شـده بـود کـه ذکـلمـاء را از اقوال ع یادیات را تخریج کردم و مقدار زیث و روایاحاد

 ر نمودم.کندگانشان را  نیز ذیگو
ن یـتاب را به اتمام برسانم با اکه مانع آن شد چاپ کش آمد یم پیبرا ییارھاکسپس 

که  ق داد تا اینیتاب را پیدا کنم و خداوند توفکاز  یگرید یھا دم نسخهیوشک یوجود م
افتم؛ یـگر نیـز اطـالع یی د نسخهنم و از دو کدا یپ یگر نیز دسترسیی د به چھار نسخه

گـر نیـز اسـتفاده بـردم، یی د ق دادم و از سه نسـخهیتاب را بر سه نسخه تطبکگاه  آن
ه دارم کـ ییھا یوتاھکی توانم با وجود ضعف و  نمودم و به اندازه یگذار تاب را اعرابک

 نم:ک یان مینک روش پژوھشم را بین کتاب گماردم، ایردن به اکخودم را به خدمت 
 

 



 ١٥  مقدمه

 طرح و خط سیر مباحث کتاب:
 شود: یدر سه بخش خالصه م یلکار من به طور ک

 و پژوھش  یاول: بخش بررس
 ق شدهیدوم: متن و عبارت تحق

 تابک یبرا یعلم یھا ی فھرست سوم: ارائه
 ام. م نمودهیمقدمه و سه فصل تقس یکرا به  یبخش پژوھش و بررس

و طـرح و خـط سـیر » ریسـیالت« تـابکد و علت خدمت به یت توحیدر مقدمه اھم
 ام. ردهکر یر و تقدکو تش  ر نمودهکمباحث کتاب را ذ

خ االسـالم محمـد بـن عبـد الوھـاب و یاز ش یفصل اّول شامل شرح حال مختصر 
ن فصل نیز دو موضوع مطـرح شـده ید است. در ایتاب التوحکروش و منھج ایشان در 

 است:
 ./عبد الوھابخ االسالم محمد بن یموضوع اول: شرح حال ش

تـاب کی  ث و پژوھشـی مختصـر در بـارهیشـان در علـم حـدیموضوع دوم: مھارت ا
 د.یالتوح

خ االسالم محمد بن عبد یمان بن عبد الله ابن شیخ سلیدر فصل دّوم: شرح حال ش
 آورده شده است.» دیز الحمیالتیسیر العز«تاب کای از  و گزیده الوھاب

 ن فصل دو موضوع دارد:یا
خ االسـالم محمـد بـن یمان بـن عبداللـه بـن شـیخ سلی: شرح حال شموضوع اول

 عبدالوھاب رحمھم الله 
 د.یز الحمیتاب تیسیر العزکای از  گزیده موضوع دّوم:

 /خ عالمه مجدد عبدالرحمان ابن حسنیاز ش ین مبحث شرح حال مختصریدر ا
ز یـالعز تیسـیر«تـاب کام. زیـرا  ارائه نمـوده /قیخ عالمه حمد بن عتین شیو ھمچن

ش از مـن یز پـیـگران نیام ھمان گونه که د ردهکامل کد یرا از روی فتح المج» دیالحم
از » دیـابطال التند«تابش کق در یخ حمد بن عتین از آن چه شیاند، ھمچن ردهکن یچن

ام و  ه نوشته است، نقل کرده، نقـل نمـودهیمان بر آن حاشیخ سلیه شکد یتاب التوحک
 ام. دهرکل یمکر را تیتاب تیسک
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ام در خـدمت بـه آن  وهیتـاب و شـکار مـن در کـ، یخطـ یھا در فصل سوم، نسخه
 ن فصل به دو موضوع پرداخته شده است:یح داده شده است. و در ایتوض

 تاب ک یخط یھا ف نسخهی: توصموضوع اول
 ام در خدمت به آن وهیتاب و شکار من در ک: موضوع دوم
گـر  ه پژوھشکتھیه نمودم  ییھا ه فھرستق شدیتاب به صورت تحقکی  بعد از ارائه

ل یـھا بـه صـورت ذ ن فھرسـتید و اینما یم کمکخواھد  یدن به آن چه میرس یرا برا
 باشند: یم

 ات، فھرست منابع و مآخذ و فھرست موضوعات.یث، روایات، فھرست احادیفھرست آ
 

 .یبیا عتیاسامه بن عطا
www.otaiby.net 

  

 



 

 

 

 

 

 

 ریر و تقدکتش

تاب و ک یخط یھا به نسخه یابی ه مرا در دستک یسانکقدمه از تمام ن میان ایدر پا
اند  داده یـا بـه بنـده سـودی رسـانده  و یـا مشـاوره  ردهکـ یاریھا  ح اشتباهیا در تصحی

ز بـن عبداللـه آل ینم به خصوص از جناب مفتی، عالمـه عبـدالعزک یر مکمانه تشیصم
تاب اظھار رضـایت کز خدمت من به ر را مطالعه و ایتاب تیسکه لطف فرمود و کخ یالش

ئـت یخ عضـو ھیه از شیخ عالمه محمد بن حسن آل الشـکن جا دارد ینمودند و ھمچن
خ بـه یز بـن محمـد آل الشـیخ عالمه صالح بن عبدالعزیه سعودی و از شیبلندپا یعلما

ه ارائـه دادنـد و ک یاز مالحظات یردن بنده با برخک یاریتاب و کشان به یخاطر توجه ا
 ز آن استفاده بردم تشکر نمایم. من ا

ر نظـر یـارم زکـش از ھمه، یه پکخ صالح بن عبدالله العبود ین جا دارد از شیھمچن
، نـزد ایشـان یی خطـ تاب را بعد از مقایسه با دو نسـخهکگرفت و من  یایشان انجام م

 یاریـمـرا  یخطـ یھا از نسـخه یبه برخ ینجانب بود و در دسترسیخواندم و مشّوق ا
 پاداش نیکو عطا فرماید. شانیسپاسگزاری کنم و از خدواند مسألت دارم به انمود 

ق یـی تحق ه مرا بـه ادامـهکل یخ محمد بن عبدالوھاب العقین جا دارد از شیھمچن
نم. و از خدوانـد کـ ر کز به بنده ارائه دادند تشین ییھا یینمود و راھنما یق میتاب تشوک

 فرماید. پاداش نیکو عطا شانیمسألت دارم به ا
ار مـرا کـاز  یه بخشـکـگزارم  ز دعجان سپاسیخ سعود بن عبد العزین از شیھمچن

آن از فـتح  یر بـا نسـخه خطـیی تیسـ مقایسه و ھمخوانی تتمه ینموده و برا یبازنگر
پاداش نیکو عطـا  شانینمود. و از خدواند مسألت دارم به ا یارکنجانب ھمید با ایالمج

 فرماید.
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تـاب که ھمـواره مـرا بـه اتمـام کسپاسگزارم  یتیوک ١رادراناز ب یکین از یھمچن 
 دھد.  یکنمود، خداوند به او پاداش ن یق میتشو

رم را استوار و درسـت کق دھد و قلم و فیه به من توفکم ینما یاز خداوند مسئلت م
 رد.ید و از من بپذیش بنمایخو یارم را خالصانه براکبگرداند، 

 عىل نبيّنا حممد.واهللا أعلم وصىل اهللا و سلّم 
 

ی تواضع او است که خداوند به او جزای  این برادر از من خواست از وی اسمی نبرم، این نشانه  -١
 خیر دھد.

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 فصل اول:
شرح حال شیخ االسالم محمد بن 

عبدالوهاب و روش ایشان در کتاب 
 التوحید

 
 ن فصل شامل دو مبحث است:یا

 خ االسالم محمد بن عبدالوھابیمبحث اول: شرح حال ش •
تاب کث و پژوھشی مختصر در یشان در علم حدیمبحث دوم: مھارت ا •

 د.یالتوح
 



 

 

 

 

 

 

 ١خ االسالم محمد بن عبدالوهابیمبحث اول: شرح حال ش

 :نام، نسب و والدت
ن یی بزرگوار و یکی از مجّددین عالم اسالمی امام ابوالحسـ خ االسالم، عّالمهیش یو

 یمیتم یبیبن محمد ابن احمد بن راشد وھ یمان بن علیمحمد بن عبدالوھاب بن سل
 است.

مـام مسـلم از و ا یرسـد، امـام بخـار یم میی معـروف تمـ لـهیشـان بـه قبینسب ا
 جامبریـه از پکـز یـھمـواره بـه خـاطر سـه چ«ه گفـت: کاند  ردهکت یروا سرهیابوھر

 یآنـان (بنـ«گفـت:  یه مکـدم یشن جامبریدارم، از پ یم را دوست میتم یام بن دهیشن
م را یتم یو گفت: صدقات بن» تر ھستند ی امت من در برابر دجال سخت م) از ھمهیتم

 یاز بنـ یزیـنکو گفـت: » صدقات قوم مـا اسـت  نیا«مود: فر جامبریآوردند، آن گاه پ
ل یرا او از فرزنـدان اسـماعیـن زکـاو را آزاد «فرمود:  جامبریشه بود که پیم نزد عایتم

 . ٢»است
 یکـیدر نزد ینـه شـھرییھـ.ق  در عُ  ۱۱۱۵در سال  /امام محمد بن عبدالوھاب

 ده به جھان گشود.یاض دیر
 

عبدالوھاب در کتابش  استاد ما شیخ صالح عبود شرح حال کاملی از شیخ االسالم محمد بن -١
اند که شایسته  ارائه کرده» عقیدة الشیخ محمد بن عبدالوھاب السلفیة وأثرھا فی العالم االسالمی«

 است مورد مطالعه قرار گیرد.
 ).۲۵۲۵) و مسلم در الصحیح، ش( ۲۴۰۵بخاری در الصحیح، ش ( -٢

                                         



 ٢١  اول: شرح حال شیخ االسالم محمد بن عبدالوهاب و روش ایشان... فصل 

 

 د ایشان:یتر اساکتربیت، دانش اندوزی و ذ
بـود  یه و قاضـیـه فقکخ عبدالوھاب یامام محمد بن عبدالوھاب در دامان پدرش ش

 را از ایشان فراگرفت. یاز علوم شرع یافته و بخشیپرورش 
ه کـرد و دوازده سـاله بـود کـه قرآن را حفظ کده بود ینرس یھنوز به سّن ده سالگ

نمـود، او در آمـوزش علـم ن سـال ازدواج یرد و در ھمـکـنماز مـردم  شیپدرش او را پ
 ده را نزد پدرش خواند. یث و عقیر، حدیتفس فقه حنبلی،. ار فراوان داشتکپشت

ه و امـام یـمیخ االسالم ابن تیش یھا تابکی  فتهیش /خ محمد بن عبدالوھابیش
 یاش او را بـه سـوی بیـت الحـرام بـرای ادا م رحمھما الله بود و سـپس عالقـهیابن ق

ن شـریفین یحـرم یحج از علـوم و دانـش علمـا یر ضمن ادای حج کشاند تا د ضهیفر
ه رفت و حج بیت الله الحرام را بـه جـا آورد و بـا کسیراب شود. او در آغاز سفرش به م

خ یرد شـکـبـا آنـان مالقـات  یه وکـ یسـانکرد. از جمله کدار ینه دیه و مدکم یعلما
ن بـا یر حـرمبـود، د یات سـندیخ محدث محمد حیف و شیم آل سیعبدالله بن ابراھ

طلـب علـم  یش بازگشت و آن گاه برایرد، سپس به شھر خوکدار یز دیگری نید یعلما
جا نـزد  تر در بصره بھره برد چون در آن شیدر عراق ب ید ویعراق رھسپار گرد یبه سو

د یـگو یخ عبدالرحمان بن حسن میاش ش رحل اقامت گزید،  نوه یخ محمد مجموعیش
 یثیحد یھا تابکجا از  ف نموده است و آنیا در بصره تألد ریتاب التوحکه پدربزرگش ک
  ١تاب را جمع آوری کرد.کن یه در مدارس بصره وجود داشت اک

ند و کامل کش را یسپس بعد از آن خواست به شام برود اما نتوانست سفر علمی خو
 یآن گاه به نجد بازگشت و در راه بازگشت به نجد از احساء عبور کرده و از علـوم علمـا

 ی فراوان برد. جا بھره آن

 :دعوت و جھاد ایشان در راه خدا
شـھر  یـکنزد یاش بـه شـھر از سفرش در طلب علم بازگشت، پدر و خانواده یوقت

ان کاض قرار دارد نقل میر یلومترکیتر از صد  مک یا ه در فاصلهکمالء یاض به نام حریر
ه خداونـد کـرا  یت و علـومجا به نشر علم و دانش خویش پرداخـ رده بودند؛ او در آنک

 آموخت. ین، عراق و احساء به وی داده بود را به مردم میتوفیق یادگیری در حرم

 )۹/۲۱۵(الدرر السنیة -١
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ت و یار، و در فراگیری علم و دعوت به سو ی الله دارای جـدی، ھوشکریز /ایشان
د یار بوده و در گفتن سخن حق و رّد باطل شجاع و جسور بـود، او از برخـی اسـاتکپشت

د او کـه گـوی یان اسـاتیگاه آن را فراگرفته بود و از میت جایو اھم دهیخود محبت عق
م یخ عبدالله بـن ابـراھیو ش یات سندیخ محمد حیسبقت را از دیگران ربوده بودند ش

 یرا بـه سـو یرده بـود و آن دو وکنه مالقات ین دو بزرگوار در مدیف بودند، با ایآل س
ھا  با شـّدت تمـام بـا بـدعت /وّھابسوق دادند. امام محمد بن عبدال یی سلف دهیعق

طلب علم وارد بصره شد،  یرد، جرأت و جسارتش زمانی آشکار شد که براک یمخالفت م
نسبت به قبرھا و مردگان ، پرستش درختان  کرد و مظاھر شرکھا اعتراض  او به بدعت

است  ییی جرأت و شھامت اوست، چون بصره جا ن نشانهیه اکار نمود کھا را ان و سنگ
گـر ین رافضـه و دیره ھسـتند، بنـابرایـنون ھمواره رافضیان بر آن چکه از آن زمان تاک

رون آمـد کـه یـت و آزار قرار دادند و او در حالی از بصـره بیخ را مورد اذیقبرپرستان ش
را  یر را سبب قرار داد تـا ویاز اھل زب ین برود، اما خداوند متعال مردیبود از ب یکنزد

 یرده، بـه او آب و غـذا داد و سـپس وی را بـه سـوکام را سوار نجات دھد و آن مرد ام
 رد.کخواست برود بدرقه  یه مکجا  آن

ن و عموم یامبر، حاکمان مسلمیرخواه و ناصحی در راه خدا، قرآن، پیخ /خیش
اش در ھمان ابتدای کار  یخ االسالم محمد بن عبدالوھاب در جوانیھا بود. ش مسلمان

تر با او مخالف بودند تا  شیاغلب و ب یدم قرار گرفت ولاز مر یاریمورد پذیرش بس
مالء که وطنش بود یت اھل حریسبب شد تا مورد اذ یه جرأت و شجاعت وکجا  آن

 اھد. کش بیھا تیه از فعالکن پدرش به او دستور داد یرد بنابرایقرار بگ
را  افت امام محمد بن عبدالوھاب دعوت را ادامه داد و مردمیوفات  /پدرش یوقت

اران و اھل بـدعت اعتـراض کداد؛  به تبھ ن را آموزش مییھا د رد و به آنک حت میینص
شـتن او کم بـه یمالء گرد ھم آمـده و تصـمیاز ُمفسدان در حر یه بعضکرد تا آن ک یم

ن یـاز مـردم متوجـه ا یه بعضکلحظه بود   نیاش باال رفتند، در ا وار خانهیگرفته و از د
دادنـد و  یخواست به شیخ آسیب برساند را با پرخاش فرار ه میک یسکمسأله شدند و 

خ از آنجـا یرون برود در این ھنگام  شـیمالء بیه از حرکحت و سفارش شد یخ نصیبه ش
 ھـ.ق اتفاق افتاد. ۱۱۵۵بًا در سال ین واقعه تقرینه رفت. اییبیرون آمد و به ع

عت و یام شـرکـاح یجرارد و او را به اکنه مالقات ییر عیخ با عثمان بن معمر امیش
ه کـنـد ھمـان طـور کن یه اگر چنـکد داد ید فراخواند و به وی نویدعوت دادن به توح
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خ محمد بـن یه شکرفت یروز خواھد شد، ابن معمر پذیخداوند در قرآنش بیان داشته پ
ه مـورد کـرا  یابـن معمـر درختـان یبانیخ با پشتیند و آن گاه شک یاریعبدالوھاب را 

سـاخته بـر قبرھـا را منھـدم نمـود، از  یرد و گنبدھاکت بودند قطع م و بزرگداشیتعظ
 رد. ک ینمود و حدود را اقامه م یم یریرات جلوگکمن

ه بـه عنـوان کـخ محمـد بـن عبـدالوھاب یرد و نزد شکزنا  یه زنکن یاز آن جمله ا
قامـه خ نیز حد را بر او ایرد، شکابن معمر بود به زنا اعتراف  یر، معّلم و مفتیمشاور، وز

حد را بر  جامبر یرد پکبه زنا اعتراف  جامبرینزد پ یوقت یه زن غامدکگونه  رد، ھمانک
م احسـاء، که بـه حـایان اھل نجد پخـش شـد و قضـین خبر در میا یرد. وقتکاو اجرا 

ر یـبـه ابـن معّمـر ام یا د، او نامهیخالد بود رس یه از بنکعر یمان بن محمد بن ُعریسل
خ محمد بن عبدالوھاب را به قتل برساند، یه شکاو دستور داد  نه نوشت و در آن بهییع
م احسـاء کد وی از حـایخ محمد بن عبدالوھاب رسـانیه را به اطالع شینه قضییر عیام

ه اگـر از کد یر ترسین رو امیداد از ا یساالنه به او م کیمکم احساء کد چون حایترس می
دن بـا یـن از جنگیھمچنـ قطع خواھـد شـد، کمکند ک یچیم احساء سرپکدستور حا

د و از او خواسـت یشکخ دست یش یبانیم احساء ھراس داشت.  بدین سبب از پشتکحا
گر برود، به ھمین منظور سوارکاری را دنبال ید ییجا رخت سفر ببندد و به جا ه از آنک

رود او را بـه  شیخ محمد بن عبدالوھاب فرستاد  تا ھنگامی که وی از شھر بیـرون مـی
 .قتل برساند

ن سـوارکار نتوانسـت او را بـه یـرد و اکرون آمد خداوند او را حفاظت یخ بیش یوقت
د، در آن ھنگـام امـام یه رسـیـخ االسالم محمد بن عبدالوھاب به درعیقتل برساند، ش

از  یکـیخ االسـالم محمـد بـن عبـدالوھاب نـزد یه بود. شـیر درعیمحمد بن سعود ام
 یخ را گرامیلم رحل اقامت برگزید، او شیسوبن عبدالرحمان بن  یشاگردانش به نام عل

کردند.  خ رفت و آمد مییدار با شید یلم برایداشت و مردم گروه گروه به منزل ابن سو
ه کرد و از او خواست کخ سالم یلم رفت و به شیی ابن سو ر محمد بن سعود به خانهیام

داد و او را بـه ح یر توضـیـام ید را بـرایـح دھد، امام دعوت توحیی دعوتش توض درباره
ن اسـت یر مسـلمیـرد تا مـادامی کـه او امک یدواریر داد و اظھار امکقدرت خداوند تذ

کنـد بـه شـرط آن کـه بـه  خداوند دین و دنیا را برای او و فرزندانش یک جا جمـع می
ند. در این لحظه الله متعال به امام محمد بن سـعود شـرح یجو کتمّس  یی سلف دهیعق
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 یاریـه دعـوت را کرفت و قانع شد ین دعوت خجسته را پذیباز ا صدر داد و او با آغوش
 آن دعوت دھند.  ینند و به سوک یارید را یه توحکگر عھد بستند یند و ھر دو با ھمدک

ھــ.ق بنیـان  ۱۱۵۸در سـال  ین دولت سعودیی نخست ن ھستهیه اولکجا بود  نیا
و  /مام محمد بن سـعودر اینار ھم قرار گرفتند، شمشکر در ینھاده شد و قلم و شمش

نار ھـم قـرار گرفتنـد. آنـان کیکی شد و در  /خ محمد بن عبدالوھابیزبان و قلم ش
ه یاطراف درع یھا و شھرھا ن در روستاکردند و به مردمان ساکد را آغاز یدعوت به توح

 د.یھا پخش شد و به دست مردم رس ن نامهیھایی نوشتند که ا نامه
خ یگاه بـاالیی بودنـد در حضـور شـیجا یه داراک یسانکاز بزرگان و  یادیو تعداد ز

ز بـن یتلّمذ زدند از آن جمله امام مجاھد محمد بن سعود، امام مجاھـد عبـدالعز یزانو
خ محمـد بـن یز، فرزنـدان شـیمحمد بن سعود، پسرش امام مجاھد سعود بن عبـدالعز

 مان.یلخ سیخ عبدالله پدر شیم و شیخ ابراھی، شیخ علین، شیخ حسیعبدالوھاب ش
خ حمد بـن ین بن غّنام، شیخ حسیخ عبدالرحمان بن حسن، شیاش ش ن نوهیھمچن

 ناصر بن معّمر و دیگران... رحمھم الله.
ن دعـوت گـرد یدن با ایجنگ یاران و دوستان خود را برایه اھل باطل، کجا بود  نیا

دعـوت بـا  یسـکردند. ھـر کھا را اھل باطل آغاز  ن جنگیھا آغاز شد. ا آوردند و جنگ
شـته کد یـوشد موّحدان را به قتل برساند باکد بجنگد، یکتاپرستی را ترک کند و بیتوح

ھمچون پرستش درختـان و  کرفته و به شرید را نپذیرا توحیشود چون او مرتد است؛ ز
از غارھـا را  یباشد. اھل نجد بعضـ یم یه در آن روزھا در نجد رواج داشت راضکھا  بت

رفتند تا حامله شوند. اما به فضل خـدا دعـوت  یجا م زا  به آننا یھا دند و زنیپرست یم
 رد.ک یاریافت و خداوند آن را یانتشار 

ومت او قـرار گرفتـه کن نجد تحت حیه تمام سرزمک یامام محمد بن سعود در حال
ز پرچم دعوت را به دوش گرفـت و آن یافت. سپس بعد از او پسرش عبدالعزیبود وفات 

عد از او فرزندش سعود و در دوران سعود دعـوت و دولـت اول را گسترش داد، سپس ب
مـن و ین یاز سـرزم ین و بخشـیفین شـرید و حـرمیبه اوج قدرت خـود رسـ یسعود

ن دولت قـرار یدر قلمرو ا یی عرب رهیتر جز شیب یعنیدمشق  یکتا نزد یی شرق منطقه
 گرفت.

 پرداخت.خ خواھم یش یاز جوانب علم یا هین فصل به ناحیدر مبحث دّوم ا
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  :/وفات ایشان
ده از جھان فروبست در حـالی ید یسالگ ۹۱ھـ .ق در سن ۱۲۰۶در سال  /خیش

کـه از او  ینـیثرت علماء و طالب دکو خرافات،  کن رفتن شرید، از بیکه از انتشار توح
ن یـھا را اصالح کرد، شادمان بود. ا مند شده بودند خداوند متعال قلبھا و اعمال آن بھره

افـت و صـالحان، صـادقان و مخلصـان آن را یا گسترش یدن یشورھاکی  مهدعوت در ھ
 رفتند و ستودند.یپذ

 خداوند او را بیامرزد و در بھشت پھناورش جای دھد.

 /فات شیخیتال
د، فقـه، یـی توح نهیدر زم یادیز یھا تابک /خ االسالم محمد بن عبدالوھابیش

 ف نمود. یث، سیره و موعظه تالیر، حدیتفس
 یآور دانشـگاه امـام محمـد بـن سـعود در چنـد مجلـد جمـع یاز سو یو فاتیتال

رر السنيةخ در یفات شیاز تال یادیه مقدار زکاند، ھرچند  شده  موجودند.  الدُ

األصـول الثالثـة، كشـف الشـبهات، د، یتاب التوحکد ایشان عبارتند از: یمف یھا تابک   

ملعاد، األصول الستة و جمموع احلـديث مسائل اجلاهلية، خمترص سرية ابن هشام، خمترص زاد ا

 دیگر... یو کتابھای بسیار عىل أبواب الفقه

 



 

 

 

 

 

 

 مبحث دوم:
 دیتاب التوحکمختصر  یث و بررسیخ در علم حدینبوغ ش

چنان نبوغی از خـود نشـان داد  یخ االسالم محمد بن عبدالوھاب در علوم شرعیش
سـبقت  یث گویر و حدیفسده، فقه، تیکه از ھمتایان خودش پیشی گرفت و در علم عق

 ھای خویش ربود. را از ھم دوره
  نیی ا ر بود و در ھمهیث، فقه و تفسیده، علم حدین در بیان علم عقیاز مجدد /او

 داشت. یی سلف گام برم قهیعلوم  بر طر
ان یـوی ب یھـا یژگیل و ویان فضـایـش، بیدر ستا یادیعلماء رحمھم الله مطالب ز

 یاریبس یه براکنم کاو اشاره  یھا یژگیاز و یم به ُبعد مھماند، اما من دوست دار ردهک
خ االسـالم یه شـکـن اسـت یا یژگیده مانده است. آن وینون پوشکاز پژوھندگان علم تا

ث، رجـال و ین محقـق در علـم حـدین محّدثیتر از بزرگ یکی /محمد بن عبدالوّھاب
 ح از ضعیف و معلول بوده است.یث صحیشناخت حد

را  یه شـرح حـال وکـ ییسـخنان علمـا یاالسـالم در البـال خیت شـین خصوصیا
ھـا و  تابک، یی علمـ وهین با نگرشـی بـه شـیار است و ھمچنکاند به وضوح آش نگاشته

 شود. تر می تر و روشن این ویژگی واضح /فات ایشانیتال

 شان: یا ی درباره یاز سخنان علماء و دانشمندان اسالم یبخش
ث و سـخنان علمـاء در یر، حـدیدر تفس کیودکدر  /او«گفته است:  /ابن بشر

د و اجرای آن ین خداوند در شناخت توحیرد، بنابراک یار مطالعه میمورد اصل اسالم بس
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نـد بـه ک ید منحرف مـیه انسان را از راه توحکد یھای توح و شناخت نواقض و شکننده
  ١»وی شرح صدر عطا نمود.

را  یادیـز یھا تابک ی مطالعهخداوند «گفته است:  /خ عبدالرحمان بن قاسمیش
بـدون  یفراوانـ کدر یرویـن سـرعت حفـظ و نیّسر و فراھم نموده و ھمچنیاو م یبرا

ث نشست و آن را شـنید و در فھـم یرده بود. وی پای درس حدکعطا  یبه و یفراموش
ی آن نوشت و در علم رجال و طبقات به دقت نگریست  آن کوشش فروان نمود و درباره

ر قـرآن نیـز یافته بودند. در تفسـیگران به آن دست نیه دکافت یدست  ییھا و به دانش
گاھیدق یدا نمود و به معانیمھارت فراوانی پ را اسـتنباط  یرد و مطـالبکـدا یپ یق آن آ

دا یـث و حفظ آن مھارت شایانی پیرده بود و در حدکاستنباط ن یسکه قبل از او کنمود 
زود  یلـیی دلیـل خ ظ داشت و ھنگام ارائـهث حفیی او حد به اندازه یسکتر  مکنمود. 

صـحابه و  یدر شناخت فقه، اخـتالف مـذاھب، فتـاوا یآورد، و یث را به خاطر میاحاد
خواسـت فتـوا  یم یه وقتـکگرفت، چنان  یشین از ھمه فراتر رفت و از دیگران  پیتابع

. او بـه داد یلی که داشت فتوا مـیه او بر اساس دالکبند نبود بل یمذھب پا یکبدھد به 
 ». ٢بود کبند و به اجماع سلف اّمت متمّس  یتاب و سنت پاکاصول 

 ل شیخ:یمسیر علمی و روش تحص
بزرگوار فراگرفته بود، از  یث را از امامانیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب علم حدیش

ی روایـت از  شـان اجـازهیه اکـف یم السـیه عبدالله بن ابـراھیخ عالمه فقیآن جمله ش
 ی) شیخ عبدالباقی بن أبی المواھب الحنبلی را به وی عطا نمود. نامه جازه(ا» َثَبت«

ث را فراگرفـت یعلم حد ٣یمدن یات سندیمحمد ح یاز محّدث بزرگ و عالمه سلف
خ عالمـه محـدث ین از شیند و ھمچنکت یات او را روایاجازه داد تا مرو یشان به ویو ا

اإللتباس عامّ اشتهر مـن األحاديـث  كشف اخلفاء ومزيل«تاب کصاحب  یل عجلونیاسماع

 )۱/۶ن بن بشر نجدی (عنوان المجد فی تاریخ نجد عالمه عثما -١
 )۱۲/۸( الدررالَسنیة -٢
گوید: او ید طوالیی در شناخت حدیث، اھل حدیث و  ) می ۲۶-۱/۲۵ابن بشر در عنوان المجد ( -٣

تحفة األنام فی العمل بحدیث «ھا داشت و کتابی را در این باره تالیف کرد که نام آن را  محبت آن
تالیفات دیگری غیر از این نیز دارد؛ کتاب جالب  گذاشت. »النبی علیه أفضل الصالة والسالم

» تحفة المحبین فی شرح األربعین«دیگری را از او دیدم که در شرح أربعین نووی تحت عنوان 
  نوشته بود.
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 ث را آموخت.ین دیگری که در بصره بودند حدیو  از محدث» عيل ألسنة الناس
سـت یب نین عجین بزرگ زمان خود فرا گرفت، بنابرایث را از محدثیشان علم حدیا

 ه از بزرگان محدثین در قرن دوازدھم قرار گیرد.ک
خ االسالم محمـد بـن عبـدالوھاب را یش یھا تابکاز نظر عملی و کاربردی نیز من 

 یا حسن قرار داده ، سـخن وی مبتنـیح یرا صح یثیشان حدیام، ھر جا ا نموده یبررس
را  یثیانـد. و حـد ز سخن آن سخن را گفتهیش از او علماء نیاست و پ یلیبر حجت و دل

ن ا حسـیـح یخ آن را صـحیرده باشند و شکف بودن آن اتفاق یه علماء بر ضعکام  دهیند
 رد.یگ یش میث را در پین اھل حدیی محقق وهیه او شکقرار داده باشد، بل

ه کـ یثیا حـدیـاساس  یب یثیا حدیموضوع  یثیخ به حدیه شکام  دهین ندیو ھمچن
ح و حسن اسـتدالل یث صحیه او از احادکرده باشد، بلکد است استدالل یضعف آن شد

آورد.  یرا به عنوان شاھد مـد و گاھی حدیث ضعیفی که ضعف آن شدید نیست ینما یم
را  یچ عـالمیز متفاوتنـد، ھـیمحقق ن یاند و علما ردهکار را کن ین ھمیمحقق ی و ھمه

ف قـرار یگر آن را ضعید یسکر از او یح قرار داده باشد و غیرا صح یثیه حدک ییاب نمی
 .١ح ندانسته باشدیگر آن را صحید یف قرار داده و عالمیرا ضع یثیا حدینداده باشد، 

ه کن است یل فقه است. مھم ایامًال مثل اجتھاد در مساکث یم بر حدکاجتھاد در ح
ث یم بـر حـدکـح یانجام شده باشـد و مرجـع بـرا یدار شهیل ریاجتھاد بر اساس دال

 اند.  ردهکث بر آن اتفاق ین اھل حدیه متخصصکباشند  یقواعد
معنـا و  ل صـحتیـه دالکـ یفیث ضـعین استئناس و شاھد قرار دادن حـدیھمچن

ر کـا ذیـاند و به ضعف و  داده یه سلف انجام مکاست  ینند، امرک ید مییمفھوم آن را تا
 ھا نگردد. متوجه آن یتیه مسئولکن یاند تا ا داده یر مکسند آن تذ

، دقت ایشـان در /خ االسالم محمد بن عبدالوھابیفات شیھا و تأل تابکبا نگاه به 
بـه صـورت  یکـیی دو مثـال  گردد. با ارائه یشن من فن رویث و مھارت او در ایُبعد حد

 م:ینما یتر واضح م شیخواننده ب ین مطلب را برایا یلیگر به صورت تفصیو د یاجمال

اند؛ خیلی  رسد این حکم این قدر ھم تعمیم نداشته باشد که مؤلف محترم ادعا نموده به نظر می -١
م علمای اھل سنت آن را صحیح قرار داده و حتی یک نفر ھم آن از احادیث وجود دارد که تما

 حدیث را ضعیف قرار نداده است. [مصحح]
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خ ین مجموعـه شـیه در اکاست » أبواب الفقه یث علیمجموع الحد: «یمثال اجمال
در ضمن  نموده و یآور جمع یبند ث فقه را با فصلیاالسالم محمد بن عبدالوھاب احاد

ف ین صـورت تـألیبه ا یتابکدانم  یه مک ییآن  با آثار سلف زینت بخشیده است و تا جا
 نشده است. 

ث و یحـد (۴۵۴۵)ش از یر نمـوده و بـکتاب ذکن یتمام ابواب فقه را در ا /ایشان
 ان داشته است. یت در آن بیروا

د شیخ االسالم اثر مجد» الُمنَتَقی«تاب کخ محمد بن عبدالوھاب را با یتاب شکمن 

ر فی احلـديث«تاب که، و یمیابن ت » بلـوغ املـرام«تـاب کو  یعالمه ابن عبـدالھاد» املحرّ
خ االسـالم محمـد بـن یتاب شکه کردم؛ به این نکته رسیدم کسه یحافظ ابن حجر مقا

دارنـد،  یقـدر سـودمند و مؤلفـان گران یلـیه خکن یگر با اید یھا تابکعبدالوھاب با 
 .  دارد یبیتفاوت عج

ن یث و در المحرر در ای) حد۱۷۰( یبه عنوان مثال در فصل الجنائز از کتاب المنتق
خ یتـاب شـکر شـده اسـت، امـا در کث ذی) حد۶۲ث و در بلوغ المرام(ی) حد۶۱فصل (

ر شده کـه دقیـق کن فصل ذیت در ایث و روای) حد۲۷۸االسالم محمد بن عبدالوھاب (
و  یّمـکتـاب او از نظـر کن به نظر من یبنابرابود و حکم بر احادیث در آن بسیار است، 

 ھا باالتر است. والله اعلم. تابکگر یاز د یفکی
خ االسـالم محمـد بـن عبـدالوھاب بـر آن در یه شـکـ یثیاز احـاد یادیـبه تعداد ز

ی  ی ائمـه ه او بـا ھمـهکـدم یـردم، دکم نموده مراجعه کثی خویش حیی حد مجموعه
ارائـه داده اسـت کـه  یقـیدق یرھـایه بـر آن تعبنظر است، عالو ھم یا با بعضیث یحد
بـه  یتـاب درسـکاسـالمی بـه عنـوان  یھا ن مجموعـه در دانشـگاهیـسته اسـت ایشا

 ح آن بپردازند. یس شود و علماء به شرح و توضیان تدریدانشجو
ر شـده کـد ذیتاب التوحکه در کاست  یاتیث و روایمتعلق به احاد یلیاما مثال تفص

ث مرفوع بحـث یتاب مفصًال در مورد احادکرامون یپ یمختصر یاست. که بعد از بررس
 رد.کم یخواھ
 

 



 

 

 

 

 

 

 دیتاب التوحکپژوهشی  مختصر از 

 تاب:کموضوع 
امبرانش را بـا آن مبعـوث یان آن چه خداوند پیدر ب«د موضوعی است یتاب التوحک

چه  ر آنکتاب و سنت و ذکل و استدالل از یان آن با دالید عبادت و بینموده، یعنی توح
مال الزم آن تضاد دارد ھمچنین کا آنچه با یبر و کا کل شرید منافات دارد از قبیبا توح

 . ١»شود ا به آن منجر مییشود  می یکنزد کاصغر و مانند آن که به شر کشر

 تاب:کف یخ محمد بن عبدالوهاب در تألیروش علمی ش
ف نمـوده یت تألن صورید را به ایتاب التوحک /خ االسالم محمد بن عبدالوھابیش

 یبـرا یانـد عنـوان ردهکا آن چه سلف بر آن اجماع یح یث صحیه بر اساس قرآن و حدک
 گذارد.  یباب م

آن  یاز سـنت بـرا یلـیدارد، سـپس دال یان میعنوان ب یاز قرآن برا یلیسپس دال
ر کـث ذیا حـدیـه یـآ یح معنـایات را در توضـیـاز روا ین بخشید و ھمچنینما یان میب
 م با عنوان باب ارتباط دارد.یه به طور مستقکآورد  یرا م یتیه رواکن یا ایند و ک یم

ھـای  د استنباط شده از دلیلیل از قرآن، سنت و آثار سلف فوایر دالکسپس بعد از ذ
 ند.ک یر مکی بحث از راه طرح مسائل ذ باب را به عنوان مطالب عمده

ی اسـت کـه بـرای ابـواب ھای پس ھمانگونه که نظریات فقھی امام بخاری در عنوان
ھـا  خود گذاشته است، نظریات فقھی شیخ اإلسالم محمد بن عبدالوھاب در عنوان باب

 و طرح مسائل او وجود دارد.

 ».فتح المجید«ی کتابش   از سخنان شیخ عبدالرحمان بن حسن در مقدمه -١
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 ات:یث و روایج احادیشان در تخریروش علمی ا
ث را قبل یا بعد از ذکـر آن، یه او حدکن صورت است یات به ایث و روایدر مورد احاد

 گونه است. دھد، غالبا روش ایشان این یتابش آورده نسبت مکه آن را در ک یسکبه 
ه مؤلـف کـباشد  یتابکث از یند، اگر حدک یان میث را بیی حد معموًال درجه و رتبه

، مسلم، ابن حبان، یح بخاریتاب صحکرده است مثل کح را نقل یث صحیآن فقط احاد
تـاب کن یـرا از ا ثیه حـدکـدھد  یح می، توضیاء مقدسیض ةم و المختارکحا کمستدر

ث یه حـدک یسکم که حکن یا ایح است، یث صحیه حدککند  یان مین گونه بیآورده و ا
ث را ین حـدیـه اکند ک یر مکه قول را ذک یند مثل ترمذک یان میتابش آورده بکرا در 

ح یث را صـحیحـد یو ذھبـ یگر مانند نووید یسکا حسن دانسته است و اگر یح یصح
ن یاند. و ھمچنـ ح قرار دادهیث را صحیحد یا ذھبی یه نووکد نک یح میقرار داده، تصر

ه ابوداود در مورد آن سکوت کرده و در سند آن چیزی نیست کـه حـدیث کرا  یثیاحاد
رد شود؛ از آن جھت حدیث صالحیت احتجـاج نـزد وی را دارد ھمـان گونـه کـه نـزد 

م کـث در حیاھل حده خودش با عمل به قواعد کن یا ایاین حکم را دارد، و  /ابوداود
گـر ید یسـانکالم کـم او از کـح یدارد و گـاھ یان مـیـم آن را بکث، حیکردن بر احاد
 م برگرفته شده است.یا ابن قیه یمیخ االسالم ابن تیا شی یھمچون منذر

ث، یحـد یه با وجـود صـحت معنـاکند ک یدارد و اشاره م یان میاسناد را ب یو گاھ
ا یـث یگـاه بـر اسـاس حـد چیشان ھین ایت. بنابراث با دالیل دیگری قابل تأمل اسیحد
ن ابواب را بر اسـاس یه او عناوکف است عنوان نگذاشته است، بلیه مطلقا ضعک یتیروا

ن اھـل یه در سـند آن بـک یاتیا روایث یاز احاد یح قرار داده است و برخیث صحیاحاد
رده کـن احتجـاج ه به آکن یند نه اک یر مکعلم اختالف وجود دارد را به عنوان شاھد ذ

از انگشـتان دسـت  -چنانکه خواھند آمـد–ات یث و روایل احادین قبیباشد که تعداد ا
 ستند.یتر ن شیب

 د:یتاب التوحکث یاحاد
ه کـد شصت و شش بـاب آورده یتاب التوحکخ االسالم محمد بن عبدالوھاب در یش

بـه صـورت  ث رایباشد دو حد ث میی) حد۱۲۴از قرآن و شامل ( یادیات زیمشتمل بر آ
 رده است.کان یث بی) حد۱۲۶ن حساب (یه با اکرده کر کذ یرارکت

بـه نصـف  یـکنزد یعنـیث آورده است ی) حد۶۱و صحیح مسلم ( یاز صحیح بخار
ه امـت بـه اجمـاع کـو صحیح مسلم ھستند و مشخص است  یث از صحیح بخاریاحاد
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ث از یه و پـنج حـداند و بر صحت آن اجماع دارند. و پنجا رفتهین را پذیحیث صحیاحاد
ج یل صـحت آن را در تخـریا حسن ھستند و دلیح یه صحکر نموده کھای دیگر ذ تابک

ه در مـورد آن علمـاء بـه شـدت کماند  یم یباق ١ثیام. ھشت حد ح دادهیث توضیاحاد
 دارم. اختالف دارند که به صورت اختصار آن را بیان می

رده اسـت کـر کـرا ذ سیخدر دیث مرفوعی از ابو سعیه در باب اول حدکن یاول: ا
نم و بـا آن کـر کـه تـو را بـا آن ذکـاد بده یبه من  یزیگفت: پروردگارا! چ یموس: «هک

ث را صحیح قـرار ین حدیو ابن حجر ا یم، ذھبکاز ائمه از جمله حا یگروھ »بخوانم...
 نیز دارد. یحیث شواھد صحیاند. و این حد داده

بـا سـند  یطبرانـ«د: یـگو ی) م۱۳باب(خ االسالم محمد بن عبدالوھاب در یدوم: ش
رد، کـ یت مـیـن را اذیه مـؤمنکبود  یمنافق جامبریه در زمان پکرده کت یخودش روا

ن منـافق اسـتغاثه و یـدفع شـّر ا یم و از او برایبرو جامبریگفتند: نزد پ ھا  بعضی از آن
د از یه فقط باکشود و بل یجسته نم کمکاز من مدد و «فرمود:  جامبریم، پیکمک بجوی

رده و گفتـه اسـت: کـث اشـاره ین حـدیبه َحسن بودن ا یثمیھ .»خواست کمکخدا 
و ». ث او حسن استیه حدکعه یر از ابن لھیح ھستند غیث صحیان حدیان آن راویراو«

دھنـد،  یاو را مطلقًا ثقه قـرار م یعه معروف است و برخیاختالف علماء در مورد ابن لھ
 است.  یاختالف  ن مسألهیبنابر ا

ه یـث را به عنوان اصـل و پاین حدیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب این شیبا وجود ا

باب من الرشك أن يستغيث بغري اهللا أو يـدعو «عنوان  یرده است. چون براکر نکدر باب ذ

رده اسـت و در کر کرا ذ یث طبرانیاستناد نموده سپس حد یی قرآن هیبه چھار آ» غريه
ث ارتباط دارد و آن ین حدین مسأله به ایه فقط آخرکده رکر ک) مسأله ای را ذ۱۸باب (

د و رعایـت ادب بـا خـدا حمایـت یـاز مـرز توح جامبریـجدھم: پین است: (ھیمسأله ا
 نمود...) یم

 یبدفال«ه: کرده است کر کرا ذ سث فضل بن عباسی) حد۲۷ه: در باب(کن یسوم ا
ا حسن یح یث را صحین حدیا.» ا از آن بازداردیاری وادارد که تو را به انجام کن است یا

تـوان از آن  ین میرده است بنابراکر کش ذیقرار نداده و فقط آن را به خاطر صّحت معنا

باشد و من آن را ذکر نکردم چون  احادیثی دیگری نیز وجود دارد که مورد اختالف علماء می -١
 اند برای اینجانب روشن گردیده است. کسانی که آن را ضعیف قرار داده ضعف دلیل وحجت
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ت یرد. امام احمد از محمد بن عبدالله بن عالثه آن را رواکگر استفاده یل دینار دالکدر 
ه، ابـن ف قـرار داده شـدیه ضعکن ین فرد اختالف شده است و با ایه در مورد اکرده ک

د یـگو یث قـرار داده و میاو را حسـن الحـد ین او را ثقه دانسته اسـت و ابـن عـدیمع
ن یامیدوارم ھیچ اشکالی در او نباشـد. ابـن سـعد او را ثقـه قـرار داده اسـت و ھمچنـ

ن یث بـین حـدیـه در اکـ یرده اسـت و در حـالکب او را ثقه دانسته و از او دفاع یخط
 دارد. انقطاع وجود سو فضل یمسلمه جھن

 /مانیخ سلیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب این مسأله را یاد آوری نموده و شیش
ه مـورد کـث شخصـی وجـود دارد ین حـدیـدر ا«ه نوشته است: کرده کاز خط او نقل 

 »ث انقطاع صورت گرفته است.یباشد و در حد یاختالف م
 ت دارند.ح و ثابت بر آن داللیل صحیح است و دالیور صحکث مذیحد یاما معنا

امبر یـه پکـر نمـوده [کـرا ذ سدیث مرفـوعی از ابوسـعی) حـد۳۱چھارم: در باب (
 یردن خدا مردم را راضـکه با ناخوشنود کن است ین ایقیھای ضعف  از نشانه«فرمود]: 

 .»ینک
ا حسن قرار نـداده اسـت، یح یث را صحین حدیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب ایش

ث مرفـوعی را یر نموده و به دنبال آن حـدکث را ذین حدیه ایر دو آکه فقط بعد از ذکبل
س کـھر «د: یفرما یه مکت نموده یروا جامبریاز پ لی صدیقه  شهیه عاکرده کر کذ

شـود  یو خوشنود م یند، خداوند از او راضکردن خدا مردم را ناخوشنود ک یراض یبرا
ح و متفق ین نیز صحآ یح  و معنایث صحیحد» گرداند... یم یز از او راضیو مردم را ن

 ت شده است. یه است و از چند نفر از سلف روایعل
فرمـود:  جامبر خداید: پیگو یه مکرده کر کرا ذ سث جابری) حد۵۵پنجم: در باب (

 [روایت ابوداوود].» شود. از وجه الله چیزی جز بھشت خواسته نمی«

ألحاديـث ا«ی  آن را در زمره یرده است، بغوکوت کث سین حدیابوداوود در مورد ا

ن یاض الصـالحیـدر ر یرده و نووکر کث حسن) ذی) (احاد۲/۶۱» (احلسان من املصـابيح
ھـم بـر  یوطیآن را صـحیح دانسـته و سـ یاء مقدسیر نموده و ضک) آن را ذ٣٩٠(ص 

 صحت آن صحه گذاشته است.
اش  ه علمـاء دربـارهکاست  یباشد و او فرد مان بن معاذ مییث بر سلین حدیمدار ا

 یالکدارند، امام احمد او را ثقه قرار داده است و یک بار گفته اسـت: در او اشـ اختالف
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ه امـام کـ یسـکح خود به او استناد کرده اسـت و ھـر ینم. و امام مسلم در صحیب ینم
 رده از محاسبه و میزان گذشته است.کت یح خود از او روایمسلم در صح

نـزد  ینینشـ هید: بادیـگو یمه کر بن مطعم را آورده یث جبی) حد۶۴ششم: در باب(
ف و الغـر یضع یسال رسول خدا! ھمه به علت قحطی و خشک یآمد و گفت: ا جامبریپ

ه به مـا کاند، از پروردگارت بخواه  ن رفتهیاند و فرزندان گرسنه ھستند و اموال از ب شده
ننـده قـرار ک گـاه خداونـد شـفاعت شیباران بدھد، ما خداونـد را نـزد تـو و تـو را در پ

 م.یدھ یم
 ...». سبحان الله! سبحان الله «ن سخن فرمود: یدن ایبا شن جامبریپ
ن اسـناد یـد: ایـگو یاند، ابن منده م ح قرار دادهیث را چند تن از ائمه، صحین حدیا
ه در یـمیخ االسـالم  ابـن تیاند و شـ آورده یو نسائ یسیه ابوعکاست  یح و مّتصلیصح

م در یدانسـته اسـت و ابـن قـ یث را قـویدن حی) سند ا١٦/۴۳۵(  "یمجموع الفتاو"
ث را حسـن قـرار داده و ین حدی) ا۱۳/۱۲( یه بر مختصر ابوداوود از منذرک یا هیحاش

رده اسـت کاند رد  ف قرار دادهیه آن را ضعکرا  یسانکل آورده است و قول یآن دل یبرا
 ھستند. یافکن ائمه به عنوان مقتدا، الگو و سلف، یدر ھر صورت ا

د یـونس و او از ابن وھـب و او از ابـن زیر از یابن جر«د: یگو ی) م۶۶باب آخر( ھفتم: در
گانـه  ھفت یھا آسـمان«فرمود:  جامبریه پکه گفت: پدرم به من خبر داد کند ک یت میروا

  ١».اند ه در سپری انداخته شدهکست یمانند چیزی جز ھفت درھم ن یرسکدر برابر 
در برابـر  یرسکفرمود:  یه مکدم یشن جامبریه گفت: از پکت است یروا ساز ابوذر 

ران انداختـه شـده کـ یو بـ کخشـ یریوکه در کاست  ینیی آھن عرش ھمچون حلقه
 . ٢»است
ه کدارد  یث ابوذر شواھدین حدیرده است و ھمچنکر کجا اسناد را ذ نیخ در ایش  

 یدرده شـاھکـت یـد بن اسـلم روایه زک یث مرسلیرد، اما حدیگ یح قرار میبا آن صح
 ند.ک یاز مین یه ما را از آن بکھست  یگریث دیام ولی احاد  افتهیآن ن یبرا

) حال آن که عبدالرحمان بن زید بن اسلم  ۲۲۰ش ( العظمة) و ابوالشیخ در  ۳/۱۰ابن جریر(  -١
 ضعیف است و پدرش تابعی و ثقه است از این رو حدیث مرسل و سند آن ضعیف است.

) و در اسناد آن عبدالرحمان بن ۲/۵۸۷( العظمةوالشیخ در ) و اب۳/۱۰ابن جریر در تفسیر ش ( -٢
نماید. از  نیاز می اسلم قرار دارد که ضعیف است اما از طرقی دیگر روایت شده که از این روایت بی

 این رو حدیث صحیح است.
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 یث معروفـیسلف امت، حد ه نزدکرا » ث اوعالیحد«آخر ن در باب یھشتم: ھمچن
 رده است. کر کاند، ذ قرار داده یآن را قو یادیاست و افراد ز

ح قـرار یصـح م آن راکو حـا». ب اسـتیحسن و غر«د: یگو یدر مورد آن م یترمذ

اء در یو الضـ» االباطيل واملنـاكري والصـحاح واملشـاهري«تابش کدر  یداده است و جورقان

حسن و «د: یگو یم یر ابن العربکح قرار داده است. ابوبیآن را صح» األحاديث املختارة«

اسنادش حسن و فـوق «د: یگو ی) م۲۴ش ( »تاب العرشک«در  یو ذھب» ح استیصح
 »حسن است.

ه بـر کـ یا هیم در حاشـیدانسته اسـت و ابـن قـ یه آن را قویمیم ابن تخ االسالیش
تر قـرار داده اسـت و در  یور را قـوکث مـذیداوود نوشته، سـند حـد یمختصر سنن اب

ة «خ عبدالرحمان بن حسـن در یش» د استیسندش ج«د: یگو یم الصواعق المرسله قـرّ

گـر ین و دیحیصـح در یث شـواھدین حـدیـا«د: یگو ی)  م۲۱۳ص ( »عيون املوحدين
 یسکن سخن ید، بنابراینما یحات قرآن بر آن داللت میھا دارد و اضافه بر آن تصر تابک
د دانسـت یـپس با توجه به آن چه گذشت با» ندارد. یف قرار داده اعتباریه آن را ضعک
ا حسـن قـرار نـداده یـح یرا صح یفیث ضعیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب حدیه شک

اند  ف قرار دادهیاز علماء آن را ضع یرده و برخکر که او ذک یثیاحادو چنان چه  ١است.
گر اخـتالف اجتھـادی یدیکـث با یم بر آن احادکه علماء در مورد حکبه خاطر آن است 

ه در مـورد کـند ک یر مکرا ذ یثیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب احادیش یدارند و گاھ

را در کتابش  )داستان غرانیق( بعضی از علما به خاطر آن که شیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب -١
اند، که در حقیقت انتقاد بی موردی است. باید گفت  ذکر کرده از او انتقاد کرده تصر السیرةمخ

اند و گروھی از ائمه آن را صحیح قرار  که داستان غرانیق داستانی ثابت است و امت آن را پذیرفته
یث ) و حافظ ابن حجر در تخریج احاد۱۰/۲۳۴( ضیاء مقدسی در المختارةاند از آن جمله:  داده

ألقی الشیطان «اند و این آیه  ) و سیوطی و شیخ سلیمان و غیره آن را ذکر کرده۴/۱۱۴(  الکّشاف
) و نحاس در معانی القرآن  ۱۷/۱۸۶را گروھی از ائمه ھمانند ابن جریر در (» منیتهأفی 

) و ابواللیث سمرقندی ۲/۷۳۷ش( )  و واحدی در تفسیر۲۹۴-۳/۲۹۳( ) و بغوی۴/۴۲۶(
) و شیخ ۳/۴۴( ) و ابن جزی در التسھیل۳/۴۴۸) و سمعانی (۳/۱۸۶ن ابی زمنین() و اب۲/۴۶۵(

منھاج اند و ابن تیمیه در  ) به ھمین تفسیر کرده۲/۲۸۲( االسالم ابن تیمیه در مجموع الفتاوی
گوید: (بنابر آن چه در بین سلف و خلف مشھور است) و سعدی در ص  ) می۲/۴۰۹( السنة

 اند. ین آیه را تفسیر کرده) و بسیاری دیگر  ھم۵۴۲(
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د یـن باینـد و ھمچنـک یر مکان شاھد ذث را به عنوین احادیآن بحث شده است اما او ا
 ث ثابت است.ین احادیصحت مفھوم ا یل قطعیه با دالکدانست 

 یخ االسالم محمد بـن عبـدالوھاب از رویه شکحق ندارد گمان برد  یسکن یبنابرا
ه کده است، بلیث مخالفت ورزیر آن با اھل حدکا با ذیر نموده کث را ذین احادیتساھل ا
از  یکـی) در حقیقـت /داشته و ایشان ( یث گام بر میی اھل حد قهیوه و طریاو بر ش

ه کـبـا آن  یو ابوداوود و نسـائ ین آنان است. امام ترمذیث و از محققیبزرگان اھل حد
ح یرا صـح یثیه احـادکـم ینیب یاند، اما مـ واال و تسّلط در علم رجال بوده یمقام یدارا

ن برخی از علما در تصـحیح  یاند. و ھمچن ردهکھا مخالفت   گران با آنیه دکاند  قرار داده
 یثیاند و احاد ردهکثی که در ریاض الصالحین آمده با امام نووی مخالفت یاز احاد یبعض

تـاب که در کـ یثیاند به نسبت احاد ف قرار دادهین او آن را ضعیتاب أربعکه علماء از ک
 ر است.ت شیاند، ب ف قرار داده شدهیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب ضعیش

 یثیو حافظ ابن حجـر احـاد یم، ذھبیه، امام ابن قیمیخ االسالم ابن تین شیھمچن
علـم و دانـش  ین بـرایـاند و ا ردهکھا مخالفت  گران با آنیاند که د ح قرار دادهیرا صح

آنـان را مـتھم  یسـکچ یشود و ھ یا علم و دانش مخالفانشان نقصی محسوب نمیھا  آن
ن یـبه خـاطر ا یسکچ یاند و ھ ا متساھل بودهیاند  نداشتهث شناخت یه از احادکرده کن

 به آنان طعنه نزده است. 
از پیشـوایان اھـل  یکـی /خ االسالم محمد بن عبدالوھابیه شکن یوتاه سخن اک

ن یتر حیشـان از صـحید ایـتـاب التوحکن بـزرگ اسـت و ین و محققیث و از محدثیحد
 لله اعلم.اند. وا ف شدهید تألیه در عقاکاست  ییھا تابک

 



 

 

 

 

 

 

 :فصل دوم
شرح حال شیخ سلیمان بن عبدالله 

پسر شیخ االسالم محمد بن 
 لله.عبدالوهاب رحمهم ا

 
 

 و درآن دو بخش است:
 خیمان بن عبدالله آل شیخ سلیبخش اول: شرح حال ش •
 ».دیز الحمیتیسیرالعز«تاب کبخش دّوم: گزیده ای در مورد  •



 

 

 

 

 

 

 :بخش اول
خ االسالم محمد بن یه ابن شمان بن عبداللیخ سلیشرح حال ش

  ١/عبدالوهاب

 نام و نسب:
خ یخ عالمـه عبداللـه ابـن شـیمان بـن شـیه و محّدث سـلیِخ عالمه، امام، فقیاو ش

 است. /یمیاالسالم محمد بن عبدالوھاب تم

 تولد و تربیت:
ن دولـت آل سـعود در اواخـر یتخت نخستیه پایھـ.ق در شھر درع١٢٠٠او در سال 

ن رو نتوانست چیزی نزد ایشان  یا آمد از ایحّمد بن عبدالوھاب به دنزندگی پدربزرگش م
بارز آن بـود رشـد  یھا مشخصه یزگاریو پرھ یارکه علم، درستک یا بخواند، او در خانه

افـت، در آن ید و پـرورش یـت گردیـھا ترب ن مشخصهیبراساس ا کیودکرد و از ھمان ک
ونت کدر آن سـ یادیـز یو علمـا بـود ییوفاکه در اوج قـدرت و شـیـروزھا شھر الدرع

، او را بر آن داشت کـه یط علمیداشتند و بازار علم و دانش در آن گرم بود، خانه و مح
ز یـاز ھمـه چ ین رو ویور شود، از ا اورد و در آن غوطهیب یعلم و دانش رو یریبه فراگ

اإلمام المحّدث سلیمان بن عبدالله «استاد عبدالله بن محمد شمرانی کتاب مفیدی تحت عنوان  -١
و  /تالیف کرده است، او در این کتاب شرح حال کامل شیخ سلیمان » آل شیخ حیاته وآثاره

جا از برادر اندیشمند  د اینمنابع آن را بیان کرده است، که برای مراجعه خیلی مفید است. جا دار
 ی این کتاب را به من ھدیه نمود. شیخ عبدالله بن ُمطیر رشیدی کویتی تشکر کنم که نسخه
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ی  نـهتابخاکطور مـداوم بـه  د و تمام اوقاتش را به فراگیری علم اختصـاص داد و بـهیبر
گـر ید یارکـر از علم و دانـش خـودش را بـه یه او به غکن یرفت. خالصه ا یه میالدرع

دانـش  یوتـاھکه در مـدت کـن یـنمود تا ا یق و مطالعه میرد و ھمواره تحقکمشغول ن
 گرفت.  یشیش پیھا سن و سال به دست آورد و از ھم یفراوان

 د ایشان عبارتند از:ین اساتیترمعروف
 خ محمد.یبن ش عبدالله خ یپدرش عالمه ش -۱
 خ محمد.یبن ش ن یخ حسیش شیعمو -۲
 ه حمد بن معّمر.یخ فقیش -۳
 بن فاضل. خ عبدالله یش -۴
 ب.یبن غر  یخ محمدبن علیش -۵
 س.یبن خم خ عبدالرحمان یش -۶
 بن غّنام. ن یخ حسیش -۷
ث [بر یت حدیی روا ل األوطار به او اجازهیمؤلف ن یانکشو یخ محمد بن علیش -۸

 رد.ک اساس سند خود را] اعطا
ث [بر اسـاس یت حدین به او اجازه روایھمچن یبن خالد حسن  حسن  خ امامیش -۹

 سند خود را] اعطا نمود.
گاھی یافتم چنکاش  نامه در اجازه اسـت از  یا ن اجـازهیـا«ن آمده اسـت: یه از آن آ

بـن   بـن عبداللـه مان یخ امـام سـلیبه شـ یف حسنیبن خالد شر حسن  خ امامیش یسو
ی اسـالم،  گانه شـش یھا وانیھا و د تابکه از او ک ینجد یمیاب تممحمد بن عبدالوھ

 ».ندکت یو مسلم و ... را روا یح بخاریصح
مان بـه یخ سـلید. شـیھـ.ق (بإذن الله) به شھادت رس ۱۲۳۴ن استاد او در سال یا

 ییاو فـراھم بـود از سـو یبزرگ بـرا ین علمایه فرصت استفاده بردن از اکن یاضافه ا
شان به علـم یاد ایاد و توجه زیی ز ر بود و عالقهینظ مکو  یقو یا حافظه یراز دایگر نید

مفّسـر،  یـک یزود برخـوردار شـود و او بـه یادیـاز دانـش ز یو دانش سبب شد تـا و
 گردد. یو خطاط ماھر یه، نحوی، فقیمحّدث، اصول

ن امام سعود بـ یبود از سو یداشت و در عنفوان جوان یمکه سن و سال کن یاو با ا
ش آنان را بر مسند قضاوت یھا پ ه امام سعود از مدتک یگر قضاتیز به ھمراه دیعبدالعز
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نار که بازگشت تا در یه انتخاب شد، سپس دوباره به درعکم ینشانده بود به عنوان قاض
 جا به امر قضاوت بپردازد. قضات آن

مردم  هیس و توجیپرداخت غالب اوقات به تدر وی ھمچنان که به تدریس طالب می
 ی زیادی از مردم را از وی منتفع گرداند. پرداخت که خداوند عده یم

 شان:یش دانشمندان از ایصفات و ستا
ه، یـاو حـافظ، محـّدث، فق«د: یـگو یم میخ عالمه محمد بـن ابـراھیبزرگ ش یمفت

در علـم،  یش بـود ... ویمجتھد، ثقـه، حـافظی برجسـته و تـاج درخشـان عصـر خـو
ف و حسـن یح، ضـعیان آن و صحیث و راویوت نمونه بود، به حداک، حافظه و ذییباکیش

گاھیآن و به فقه، تفس ث یان حـدیـدر شناخت رجال و راو یامل داشت، وک یر و نحو، آ
المثل  ضـرب یارکاوت و درسـتکـرد و در زمان خودش در ذک یبا حفاظ بزرگ رقابت م

 وشت. ن یس در زمان او مثل او نمک چیداشت و ھ ین خط خوبیبود و ھمچن
ت یـداشت، از او روا یادیث و رجال آن مھارت زیدا نمود و در حدیدر فنون مھارت پ

». شناسـم یه بھتر میث را از اھل درعیان حدیمن رجال و راو«گفته است:  یه مکشده 
مـال، کی او از  به اندازه یسکچ یداشت اما در زمان او ھ یمکه سن و سال کن یبا ا یو

 ».د نبودمن بھره یکعلوم و صفات ن

 تألیفات ایشان:
در  یزود  تاب است، بهکن یه ھمک» تيسريالعزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد« -۱

 م گفت.یتر سخن خواھ شیمورد آن ب

 کتابی زیبا و مفید است که چاپ شده است. »الناسك بأحكام املناسكحتفة« -۲

 »الدالئل يف عدم مواالة أهل الرشك« -٣

ای است در بیان تعداد که رساله» معة املشرتطالطريق الوسط يف بيان عدد اجل« -٤
 ی نماز جمعه.افراد الزم برای اقامه

دعوت به چاپ  یتاب رسائل علماکه در ضمن ک یدیمف یھا و رساله یفتاو -۵
 رده است.کاز آن را چاپ  یا ان مجموعهید فریتر ولکاند و د دهیرس

 است.نوشته و چاپ شده » المقنع«ه بر کو مفیدی  یه ارزشمندیحاش -۶
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را در آن جمع و خالصه نموده است و  یه مسائل علمکسروده است  یادیو اشعار ز 
 او آسان بوده است. یه سرودن شعر براکی آن است  ه نشانهکی سروده یھا قطعه

 وفات ایشان:
گردانده و به عبـادت و صـالح مشـغول  یا رویاو ھمچنان مشغول علم بوده و از دن

رد و در کـه حملـه یـم پاشا به درعیابراھ یبه فرماندھ یانر دولت عثمکبود تا اینکه لش
ه جان و مال مـردم در کن شرط یره شد به ایر پاشا بر اساس صلح بر شھر چکت لشینھا

خ یه شـیـپاشـا را عل ینـیر پاشا بود، بـا خبرچکه در لشک یبغداد یامان باشد، اما مرد
خ ی، شـینکھا و عھدش نت به آنایخت و پاشا با خیه با او بودند برانگک یمان و افرادیسل

 د.یو ھمراھانش را به قتل رسان
بـن محمـد بـن   بن عبدالله  مانیخ سلیھـ.ق ش ۱۲۳۳در آخر سال «د: یگو یابن بشر م

رد افـراد کـه صـلح یدرع یپاشا با اھال یه وقتکن قرار بود یشته شد، ماجرا از اکعبدالوھاب 
ن یـگفتنـد، ا یگر سـخن میدیکـه یـعل ردنـد وک یمـ ینیاو خبرچ یاز اھل نجد برا یادیز

را  یسـکگاه پاشـا  ردند، آنکمان را نزد پاشا به ناحق و به دروغ متھم یسل خیھا ش نیخبرچ
نـارش بـر خـالف میـل بـاطنی او کرد و دستور داد تـا در کد یخ فرستاد و او را تھدینزد ش
خوانـد و بـه ھمـراه بنوازند و او را به خشم آورند سپس پاشا بعـد از آن او را فـرا  یقیموس

 یشـان ویھا را به قبرستان بردند و پاشا دستور داد تـا بـا تفنگ یاز سربازان و یادیافراد ز
ه کـت هکبـدن او ت یھا ردنـد و بعـد از آن گوشـتکربـاران ین گونه او را تیرا نشانه گیرند و ا

آسـوده بـه سـوی  یالیـ(بـإذن اللـه) شـھید شـده  بـا خ ین گونه ویو ا» شد. یآور جمع
 ردند.کش یی خو ، گناه و عدوان را بھرهیامکپروردگارش رفت و قاتالن او نا

عبداللـه گفـت:  خ یمان، شـیسـل  خیم پاشـا بـه پـدر شـیشته شد ابراھکخ یش یوقت
، یشـتک یاگـر تـو او را نمـ«عبداللـه بـه او گفـت:  خ یشـ» میشـتکرمرد! پسرت را یپ«
زده شد و سخن  زده و وحشت شگفتن مرد مؤمن صابر یگاه پاشا از پاسخ ا آن». مرد یم

 رد. ک یرار مکاو را ت
مـرگ بـه سـراغ او آمـد،  یدر عنفوان جـوان«د: یگو یبن قاسم م خ عبدالرحمان یش
بـزرگ بـود، مـرگ زود  یا ستند و از دسـت دادن او فاجعـهیاو گر یھا برا ی چشم ھمه

 »بزرگ بود. یبت از دست دادن ویو مص کار دردنایبس یھنگام و
از خود به جا نگذاشت، رحمت خدا بر او باد و خداوند  یافتند و فرزندیفات شان ویا

 ن.یشان بدھد. آمید داده است به ایبا و شھکیمخلص، ش یه به علماک یپاداش

 



 

 

 

 

 

 

 :بخش دّوم
 »دیز الحمیرالعزیسیت«تاب کگزیده ای از 

 تاب:کاسم 
شـرح  ید فـیـز الحمیرالعزیسیت«تاب ک، اسم این یخّط  یھا ی نسخه به اتفاق ھمه

 است.» دیتاب التوحک

 نسبت کتاب به مؤلفش:
خ یبـن شـ بـن عبداللـه   مانیخ سـلیرا ش» تيسريالعزيزاحلميد«تاِب که کنیدر مورد ا

 یھا ی نسـخه سـت و در ھمـهین یف نمـوده اختالفـیاالسالم محمدبن عبدالوھاب تـأل
 یسـانک نیمان اسـت و ھمچنـیخ سلیف شیه تألکنیز به این موضوع اشاره شده  یخط

 اند. برشمرده یفات وید را از تألیزالحمیرالعزیسیتاب تکاند  ه شرح حال او را نگاشتهک

 ش دانشمندان از آن:یت آن و ستایاهم ،تابکموضوع 
مان یسـل  خیاثـر پـدربزرگ شـ» دیـتـاب التوحک«شـرح » تيسريالعزيزاحلميد«تاب ک

االسـالم  خیر شاکد شـاھیـتـاب التوحکاسـت،  /االسالم محمدبن عبـدالوھاب  خیش
رده است کف یبا تألیار به عمل آورده و آن را زکه در آن ابتکمحمدبن عبدالوھاب است 

رده اسـت، کـزده  ن آن، ھمـه را شـگفتیق بـودن عنـاویـ، پر محتوایی و دقییبایه زک
انـد و پیـروان سـلف صـالح آن را حفـظ نمـوده و  ردهک یا ژهیـن بـه آن توّجـه ویموّحد

ح یمحقق به آن توجه نموده و آن را شرح و توضـ یاند و علما هردکمخلصان به آن عمل 
 اند. و برایش حاشیه، تعلیق و تحقیق نوشته  داده
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چیزی است که الله پیامبرانش را به خاطر آن فرسـتاده اسـت از  موضوع آن بیان آن
ھای آن از قرآن و سـنت و ذکـر آنچـه بـا آن در تضـاد  جمله توحید عبادت و بیان دلیل

نی شرک اکبر یا آنچه با کمال آن منافات دارد از جمله شرک اصغر و ماننـد آن، است یع
 ». ١شود و اموری که شخص را به شرک نزدیک کرده یا به آن منجر می

د اسـت از یـتاب التوحکن شرح یتر ن و بزرگیاول» دیزالحمیتیسیرالعز«ه کجا  از آن
ه بعد از آن نوشـته ک ییھا سبقت را ربوده است و شرح یی شارحین این کتاب گو ھمه
مھم و [سرشـار از علـم]  یرده و از آن به عنوان منبعکی آن استفاده  اند از چشمه شده

 اند. بھره برده
تـاب کافـت و شـرح ید وفـات یـامـل نماکه شرح ایـن را کمان قبل از آن یخ سلیش

ح و یوضـدر ت یه وکـست مگر آن ین یچ بابین ھیالتوحید به اتمام نرسید، اما با وجود ا
تـاب کن بـا توجـه بـه یما محفوظ بماند. بنـابرا ینوشته است تا برا یحیشرح آن توض

 گردد. یکه شرح آن است مشخص م» تیسیر«تاب کت ید اھمیالتوح

 تاب:کن یش دانشمندان اسالمی از ایستا
شان یی ا نوه«د: یگو یم» دیالمج فتح«ی  در مقدمه /بن حسن   خ عبدالرحمانیش

د نوشته است و ایشان با مھـارت، یتاب التوحکبر  یشرح /ن عبدالله ب  مانیسل  خیش
آن را  ید که [حق مطلب را بـه جـا آورده] آن را شـرح داده اسـت، ویبیانی دقیق و مف

 »ده است.ید نامیتاب التوحکشرح  ید فیزالحمیتیسیرالعز
 تـاب پـدربزرگشکایشان شرحی بر «د: یگو یم میمحمد بن ابراھ خ یش یعالمه مفت

ه بعد از ایشان آن را شرح داده اند از او اسـتفاده ک یسانکد نوشته است و یتاب التوحک
 »رده است.کامل نکن شرح را یاند، اما ایشان ا نموده

 :»التیسیر«تاب کتوجه و اقبال دانشمندان و پژوهشگران علوم اسالمی به 
انـد و  قـرار داده تاب، آن را مورد توجـهکن یب ایح، اختصار و ترتیعلما با شرح، توض

 اند.  ردهکق وتخریج یث آن را تحقیاز پژوھشگران احاد یبعض
 یاز مملکـت عربسـتان سـعود یادیـفـراوان در منـاطق ز یخّطـ یھا وجود نسخه

ی شـرقی،  اض، دلم، منطقـهیدر ر یی خط فوق است نسخه یمّدعا یل براین دلیبھتر

 المجید) ی کتابش (فتح عبدالرحمان بن حسن در مقدمه از سخنان شیخ -١
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تـاب کن یه اکل بر آن است یلرمه، ھمه دکی م هکحائل، أبھا در روستای شوحط و در م
 مورد توجه علماء بوده است.  یلیخ

 /مان یخ سـلیام شیخود از ھمان ا یھا و مجالس علم از علماء در درس یادیتعداد ز
تاب را شـرح داده و کن یه اک یسانکاند و از جمله  ح دادهیتا به امروز آن را شرح و توض

االسـالم محمـد بـن  خیبن ش بن حسن   اند عالمه عبدالرحمان افزوده یحیا بر آن توضی
اسـت  یا ردم نسـخهکسه یتاب را با آن مقاکه ک ییھا عبدالوھاب است و از جمله نسخه

نمـوده  یامالء م یبن حسن نوشته شده است، و خ عبدالرحمان یحات شیه بر آن توضک
 اند. ر در آوردهیتحر ی و شاگردانش آن را به رشته

ح آن یخ صـالح عبـود بـه شـرح و توضـیو ش /باز ز بن یخ عبدالعزیدر زمان ما ش
 ام.  خ عبود خواندهیتاب را پیش شکن یا یاند و من در مسجدالنب پرداخته

 اما در زمینه اختصار و تھذیب آن، دو کتاب وجود دارد:
ی  مان عالمهیخ سلیش یه پسرعموک ١»دیتاب التوحکد شرح یالمج فتح«تاب کاول 

االســالم محمــدبن عبــدالوھاب  خیبــن ش  ن حســنبــ مجــّدد ابوالحســن عبــدالرحمان 
 رده است.[کتاب دوم ھم آینده ذکر خواھد شد].کف یالله آن را تأل رحمھم

 شان:یا یآموزتولد، تربیت و علم
 کیودکـه در کجا  ده به جھان گشود و از آنیه دیھـ.ق در درع۱۱۹۳شان در سال یا

سالم محمدبن عبدالوھاب رشد اال خیپدرش را از دست داده بود در دامان پدربزرگش ش
 یدر نـه سـالگ یرد و وکت یترب یاندوز و دانش یدوست افت، پدربزرگش او را بر دانشی

قرآن را حفظ نمود و از پدربزرگش و علمای زمان خـودش علـم فـرا گرفـت و در سـال 
اش  ر پاشا رخ داد به ھمـراه خـانوادهکه بر اثر ھجوم لشک یھـ.ق به دنبال اتفاقات۱۲۳۳

ض نمـود و تـا سـال یسـب فـکجـا  خ آنیرد، ایشان از علماء و مشاکان کمصر نقل مبه 
امـام  یگر به فرماندھین نجد بار دیه سرزمکماند و پس از آن  یھـ.ق در آنجا باق۱۲۴۱

شان بـه نجـد یبازگشت ا یومت سعودکبن محمدبن سعود به قلمرو ح بن عبدالله کیتر
شروع به خدمت وفعالیـت نمـود و  کیمام ترار اکبرگشت و به عنوان استاد طالب و ھم

ای است که دکتر ولید بن  ھای مختلفی چاپ شده است که بھترین آن نسخه این کتاب در نسخه -١
عبدالرحمن فریان تحقیق نموده است. به نظر من این کتاب نیاز به خدمت بیشتری دارد بنده با 

 کمک و یاری خداوند به ھمان روش التیسیر، تحقیق در مورد آن را شروع کردم.

 

                                         



 ٤٥  فصل دوم: شرح حال سلیمان بن عبدالله پسر شیخ االسالم محمد بن...  

 

 ژه خود انتخاب نمود.یو مشاور و یاو را به عنوان قاض کیامام تر

 د و شاگردانش:یاسات
ض نمود، از آن جملـه پـدربزرگش یسب فکش یخ بزرگ عصر خویاز علماء و مشا یو

حمد االسالم م خیبن ش خ عالمه عبدالله یش شیشیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب، عمو
بـن  ن یحسـ یخ مـوّرخ و نحـویخ عالمه حمد بن ناصر بن معّمر، شیبن عبدالوھاب، ش

 ره... یالجزائر محمد بن محمود جزائری و غ ی، مفتیم باجوریخ أزھر ابراھیغّنام، ش
توان از آن  بزرگ عصر خویش قرار گرفتند که می یاز شاگردان وی، از علما یاریبس

 یش قاضیبن حسن، پسرعمو بن عبدالرحمان  ف یلطخ عالمه عبدالیجمله به: پسرش ش
 یخ عالمـه شـاعر قـاریق، شـیـخ عالمـه حمـد بـن عتین، شـیبـن حسـ عالمه حسن 

 الله اشاره نمود. ره... رحمھمیبن سحمان و غ مان یسل

 نشر علم و دعوت: یشان در راستایا یهاتالش
سـپس امـام رد کـن یـیه تعیـدرع یرا به عنـوان قاضـ یز ویامام سعود بن عبدالعز

م یس، تعلـیه انتخاب نمود و او ھمواره به تدرکم یبن سعود او را به عنوان قاض عبدالله 

، »املجيـد رشح كتـاب التوحيـدفـتح«تـاب ک یفات ویف مشغول بود که از جمله تألیو تأل

ــون« ة عي ــرّ ــ ق حدينـال ــيس يف«، »موّ ــل النف ــول الفص ــرجيس الق ــن ج ــيل داود ب ــردّ ع و » ال
 اند. دهیھا به چاپ رس از آن یاریه بسکی یھا و فتاوا از رساله یی بزرگ مجموعه

 جھاد تا وفات:
شـتر یدر جھاد در راه خدا دارد، او در ب یخ درخشانیبن حسن تار خ عبدالرحمان یش
 کـیگرفتنـد بـا امـام تر ین در مکیو مشر کد، مبارزه با شرینشر توح یه براکھا  جنگ

م و جھـاد ادامـه داد و یبـه علـم، تعلـ کـیبـن تر صلیھمراه بود و ھمچنان در دوران ف
م و جھـاد ینیز بـه دعـوت و تعلـ کیبن تر صل یبن ف ن در دوران پسرش عبدالله یھمچن

ه در آن وقـت بـه عنـوان کـاض یـھــ.ق در شـھر ر۱۲۸۵ه در سـال کن یادامه داد تا ا
 د، درگذشت.ید مقرر گردیتخت دولت توحیپا

  ١»رشح كتاب التوحيدالتَّنديد باختصار إبطالُ «دّوم: 

بن عثمان الشایع به چاپ رسیده است  بارھا به چاپ رسیده است که آخرین بار به تحقیق عبدالله  -١
                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٤٦

ضـه یبـن راشـد بـن حم  قیبن محمد بن عت  یف عالمه حمد بن علیتاب تألکن یا  
 است.
ق معروف است؛ منسوب بـه جـد دومـش کـه عقیـق نـام داشـت و یبه ابن عت یو

  ١ق معروفند.یشان به آل عتیی ا هین ذّر یھمچن

 :تولد، رشد و تحصیل
قـرآن را حفـظ  کیودکـا آمـد و در یـنبه د یھـ.ق  در شھر الزلف۱۲۲۷در سال  یو

اض رفـت و نـه یـھـ.ق به ر۱۲۵۳ن رو در سال یعلم بود از ا یریی فراگ فتهینمود و ش
  ی مجـدد، عبـدالرحمان خ عالمهین مدت از محضر شیجا اقامت گزید و در ا سال در آن

ی  ده و فقط بـا عالقـهیارھا برکوشا بود از ھمه کار یبن حسن کسب فیض نمود، وی بس
 افت.ید مھارت ین و توحین رو در فقه، عقائد، اصول دیاد به علم مشغول بود از ایز

 نشر علم و دعوت: یشان در راستایا یهاتالش
رد و سـپس کن ییالَخرج و سپس الحلوه تع یاو را به عنوان قاض کیبن تر صلیامام ف

س یه تـدرجـا مانـدگار شـد و بـ در آن یافالج منصوب نمود که و یاو را به عنوان قاض
 /از او علم فـرا گرفتنـد، او  یشمار یآموختند و تعداد ب یپرداخت، طالب از او علم م

 ن و انتشار دعوت معروف بود.یمان، صالبت دیبه قوت ا

 :یشاگردان و
رونـد و  یبزرگ به شـمار م یه از علماکن شاگردان او فرزندانش ھستند یتر معروف

خ اسـحاق و یف، شیخ عبداللطیخ عبدالله، شیز، شیخ عبدالعزیخ سعد، شیعبارتند از: ش
ھــ.ق  بـه ۱۲۹۴ه در سـال کخ، یف آل شیخ عالمه عبداللطیبن ش خ عّالمه عبدالله یش

خ عالمـه یخ رفت و نـزد او تـا دو سـال درس خوانـد و ھمچنـین شـیشھر افالج نزد ش
 الله.  بن سحمان رحمھم مان یسل

 

ھای زیادی دارد امید است وقتی  شایان کتاب باشد به آن نشده و کار الشایع نقصو خدمتی که 
 برای تحقیق این کتاب بیابم.

) اثر شیخ ۱۷۹-۱۷۸ص(» مشاھیر علماء نجد وغیرھم«توانید شرح حال ایشان را در  می -١
 بن عبدالله آل شیخ مطالعه نمایید.  بن عبداللطیف عبدالرحمان 

 

                                                                                                    



 ٤٧  فصل دوم: شرح حال سلیمان بن عبدالله پسر شیخ االسالم محمد بن...  

 

 فات:یتأل
النجاة والفكاك من مواالة املرتدين بيان«، »لتوحيدإبطال التنديد باختصار رشح كتاب ا«

ق بن یه به صدک یا و نامه» سبعنيالفرق املبني بني مذهب السلف وإبن «، »وأهل اإلرشاك
رش یه در تفسـکـ یخان پادشاه بھوپال ھند نوشته است و در آن او را به اشتباھات حسن

ه به صـورت متفرقـه کدارد  یگرید یعلم یھا ر داده است ایشان رسالهکوجود دارد تذ

 اند.  دهیبه چاپ رس» النجدية الرسائل واملسائل«در ضمن رساله ھای ائمه دعوت به نام 

 وفات:
ی سلف صالح، عالمـه حمـد بـن  وهینده از علم، عمل و دعوت بر شکآ یبعد از زندگ

درگذشت، رحمت و مغفرت خدا بر او باد  یسالگ ۷۴ھـ.ق در سن ۱۳۰۱ق در سال یعت
 ا او را در بھشت پھناورش قرار دھد.و خد

 د:یزالحمیتاب تیسیرالعزکث یق و تخریج احادیتحق
ف کـرده کـه ایـن یتـأل یتـابکتاب تیسیر، کث یق احادیاز پژوھشگران در تحق یکی

د یـنام دارد و اثر جاسم ُفھ ١»النهج السديد يف ختريج أحاديث تيسريالعزيز احلميـد«تاب ک
 است. یتیوک یالدوسر

 ف این کتاب:یسبب تأل
ن ینمود ا» تیسیر«تاب کف یه او اقدام به تألکن ید: علت ایگو یم /مان یخ سلیش
مند بودنـد  به شرح آن نپرداخته بود و طالب و برادران عالقه یه فرد قابل توجھکاست 

ار خواننـدگان قـرار یـامـل در اختکطور  تاب نوشته شود و مقاصد آن بهکبر  یه شرحک
 یاریـدن بـه اھدافشـان یی توانم در رس ھا را به اندازه ت داشتم آنن دوسیگیرد، بنابرا

 کنم.
 

ھای  ھای آن جبران شود چون در روز چاپ آن کتاب ازمند است که کاستیاین کتاب مفید نی -١
شود که کارش جای بحث داشته باشد. من  اند و ھمین  عامل باعث می فراوانی برای تطبیق نبوده

ام و اگر خدا بخواھد؛ نیاز به کتاب دیگری برای  را تحقیق کرده» تیسیر«ی احادیث کتاب  ھمه
 .تحقیق احادیث نخواھد بود

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٤٨

 تاب:کمان در شرح یخ سلیروش ش
تـاب ک« یه او خواسـته اسـت شـرحی کـه بـراکـدارد  مان بیان مییخ سلیش -۱

نویسد کامل و مفید باشد. به ھمین منظور به بررسی انواع توحید  می» دیالتوح
گـری کـه در کتـاب یل دید در مورد مسـایواو ضد آن یعنی انواع شرک و ذکر ف

 پردازد. آمده می
ن ابوالعّبـاس یالـد یاالسالم تق خیاالسالم منظور ش خید ھرگاه گفتم شیگو یاو م -۲

 باشد. ه مییمیاحمد بن ت
بـن حجـر   یآمـد منظـور از آن احمـد بـن علـ» حافظ«و ھرگاه به طور مطلق لفظ 

 باشد. می یالبار صاحب فتح یعسقالن
گـذارد را  یبـاب م یاالسالم محمد بن عبـدالوھاب بـرا خیه شک یوانشان عنیا -۳

ان یـد بیـتاب التوحکح داده و ارتباط آن را با یند و سپس آن را توضک یان میب
 دارد. یم

االسالم محمـد بـن  خ یه شکاز علماء را  یات و سخنان برخیث، روایات، احادیآ -۴
قـال «انـًا یو اح» القـ«ی  لمـهکر نمـوده اسـت بعـد از کـعبدالوھاب در باب ذ

 یگذار دارند، ِاعراب یگذار از به ِاعرابیه نکرا  یند و حروفک یر مکذ» المصنف
ث یه، حدیدھد و سپس به شرح آ یح میل را توضکلمات مشکد و سپس ینما یم
 دارد. یان مید را بین نص با توحیپردازد و ارتباط ا یت میا روایو 

نـد ک یر مک) ذجامبر (یتاب خدا و سنت پکر آن را از یباشد تفس یا هیاگر نص آ -۵
ان یـه ارتبـاط دارد را بیـه بـا آکـن یچه از سـخنان صـحابه و تـابع و سپس آن

ر و یـا یـثک ر و ابـنیـجر ن ھمچون ابنیاز مفسر یگاه سخن گروھ د، آنینما یم
ر کـمحققینی مثل: شیخ االسالم ابن تیمیه و عالمـه ابـن قـیم و غیـره... را ذ

 د.یگو یبا در مورد آن سخن میز یلید و خینما یم
م آن را کـکنـد و اغلـب ح باشد آن را تخریج و تحقیـق می یتیا روایث یاگر حد -۶

دھـد] و اگـر  یح میباشد آن را توض ای  و شبھه کش یند و [اگر داراک یان میب
نـدارد آن را بـه  یریه در صـحت آن تـأثکث گفته شده یحد یبرا یعّلت ضعف

ث، علم رجال و جـرح و ینگر تبّحر او در علم حده نشاکدھد  یح میتوض یا گونه
 ل است.یتعد

 



 ٤٩  فصل دوم: شرح حال سلیمان بن عبدالله پسر شیخ االسالم محمد بن...  

 

االسالم محمدبن عبـدالوھاب آورده بـا الفـاظ حـدیث  خ یه شک یثیو اگر الفاظ حد
انـد بیـان  محقق آن فرق داشته باشد لفظ آن حدیث را از منابعی که آن را تخریج کرده

 کند.  می
ث گذشـته ھمچـون یحـد ث با استفاده از ائمـه و شـارحانیق حدیبعد از تحق -۷

ه، امام ابـن یمیاالسالم ابن ت خیاض، شیع یصاحب المفھم، قاض ی، قرطبینوو
و  یح بغــویالمصـاب ة اک، ابــن حجـر، شـارحان مشــیم، ابـن رجــب، العراقـیقـ
 دھد.  یث را شرح می، حدیر مناویالقد ضیف
 یھـا تابکدارنـد و از  یان میـی سـلف صـالح را ب دهیه عقک ییھا تابکن از یھمچن

ھـای دیگـری کـه بـرای  و کتاب١ادب، اخالق یھا تابکمورد اعتماد و ھمچنین  یفقھ
 ند. ک یشود، نقل م یاز میث به آن نید حدیان فوایو ب یح معانیتوض

اند اسـتفاده  نوشـته شـده یمختلفـ یھا ه در موضوعکھا  تابکاز  یادیاو از تعداد ز
 برده است.

االسالم محمد بن عبدالوھاب  خیشه کشرح او صرفًا شامل شرح مسایلی نیست  -۸
 .در کتابش به آن پرداخته است؛ بلکه بر آن نیز اضافه کرده است

ش گرفتـه اسـت، ین را در پـین و محققـیی مجتھـد وهیشـ /مان یخ سلیش -۹
را بـه  یر شـده و مطـالبکز متـذیان داشته و ضعف آن را نیث را بیصّحت احاد

را نقـد و  یده است و سخنانرکرا به عنوان فرع مشخص  یعنوان اصل و موارد
 رده است.کرا جبران  ییھا یاستک

ده یـد یا در شـرح نقصـیـآورده اسـت،  یرارکـرا به صـورت ت یمطالب یگاھ -۱۰
ھای] چک نویس نوشته شـده (کـه  ھا و [قسمت ھا اغلب در باب نیشود، ا یم

ھنوز به اصل منتقل نشده بود) وجود دارد و مرگ به ایشان اجازه نـداده بـود 
ز یر العزیسیت یھا از نسخه یکیه ید، در چند جا در حاشیآن مراجعه نماه به ک

 ن اشاره شده است.ید به ایالحم

ام چون خواننده وقتی به فھرست  ھایی که شیخ سلیمان از آن استفاده کرده را نام نبرده کتاب -١
 شود. منابع و مآخذ نگاه کند مطلب برایش روشن می

                                         





 

 

 

 

 

 

 :فصل سوم
،کار من ی خّطیهاتوصیف نسخه

ی این کتاب و روشم در  درباره
 خدمت به آن:

 
 ن خصوص دو بخش در نظر گرفته شده است:یه در اک

 یخّط  یھاف نسخهیبخش اّول: توص •
 ام در خدمت به آن وهیتاب و شکار من در کبخش دّوم:  •



 

 

 

 

 

 

 یخّط  یهابخش اّول:  توصیف نسخه

ه کد یطلب یده از من میبا و پسندیز یبه صورت» دیز الحمیر العزیسیت«تاب کی  ارائه
» دیابطال التند«و » دیالمج فتح«تاب ک، »ریسیت«تاب ک یخط یھا از نسخه یبه شمار
د مراجعـه یـز بایـھـا ن تابکن یـچـاپ شـده ا یھا نم و اضافه بر آن به نسخهکمراجعه 

 نمودم. یم
 کنم: د را بیان مییالتند  د و ابطالیالمج ر، فتح یسیمورد استناد ت یھا حال نسخه

 »دیز الحمیتیسیر العز«ی  نخست: نسخه
و چـاپ دوم انتشـارات  یی خّطـ را بـا پـنج نسـخه» دیـز الحمیـتیسیر العز«کتاب 

 ردم:کر استفاده یی اخ ودم و از دو نسخهسه نمیمقا یاالسالم تب کالم

 :یاض عربستان سعودیی ر تابخانهکی  نسخه :ی اّول(الف) نسخه
 ی) نگھـدار۸۳/۸۶ی ( اض به شـمارهیفھد در ر کمل یی ملّ  تابخانهکن نسخه در یا

  ھا در ھـر صـفحه ) صفحه است و تعداد متوسط خط۸۴۹شود و تعداد صفحات آن ( یم
 لمه نوشته شده است.کده  یطور متوسط در ھر سطر نوزده خط است که به 

از  یھـم دارد و بعضـ ین نسخه با خط درشت نوشته شده است و البته اشـتباھاتیا
 صفحات آن گم شده است.

 یـیحیبـه نـام احمـد بـن  یاست و در آخر فرد یی آن محمد نور خراسان سندهینو
را بـا رمـز (ألـف) ن نسـخه یـتـاب اکاسمش را به عنوان صاحب آن نوشـته اسـت، در 

 ام. ردهکمشخص 
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ل ، از آن یات مؤّلف نوشته شده است. به چند دلین نسخه در دوران حیبه نظر من ا
تـاب ک«تـاب نوشـته اسـت: ک یرو یی آن محمد نـور خراسـان سندهیه: نوکن یجمله ا

خ مجتھـد یخ مـا شـیاثـر اسـتاد و شـ» دیـتـاب التوحکشـرح  ید فیزالحمیرالعزیسیت
رد و یخ محمد بن عبدالوھاب، خداوند تـالش او را بپـذیبن ش عبدالله خ یبن ش مان یسل

 ن.ین آمین آمیدھد. آم یجا ید و ھمه را در فردوس اعلینما یشان را طوالنیعمر ا
ح یبریم از جمله ناسخ تصـر اگر در آن چه او نوشته تأمل شود به نکات مھمی پی می

عمـر و ُحسـن عمـل را مسـئلت  مؤلف طول یه مؤلف استاد او بوده است و براکرده ک
خ یه مـرده اسـت، البتـه شـکـ یفـرد یشود نه برا ین دعا شامل فرد زنده مینموده، ا

 افت.یبود وفات  یه در اوج جوانک یوسه سالگ یرد و در سن سکاد عمر نیمان زیسل

» باب من هزل شئٍ من ذكراهللا أو القرآن أوالرسـول«سنده بعد از نوشتن ین نویھمچن
رسـد، در  یان میـگذاشـته اسـت چـون صـفحه بـه پا ی) را خال۷۶۵ی ( ی صفحه هیبق

 ».افتیوفات  /خ یجا ش نیدر ا«نوشته است:  یا گوشه
گـر آن ید یسکا ی ین است ناسخ در بزرگسالکه ممکگر ید ین صفحه با خطیدر ھم

ـد و علـيسـ یاهللا عل یم و صلياهللا الرمحن الرح بسم«را نوشته باشد:   آلـه و صـحبه یدنا حممّ

 ».١٣٨٠شنبه سال یکماه شوال روز  ا.ريثكام يوسلّم تسل

اللهـم إين اسـتودعك يـا اهللا هـذه «گر بعد از آن نوشته شـده اسـت: ید یسپس با خّط 

إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وأن عيسی  أشهد أن ال إله الشهادة وهي عندك وديعة:

و املوت حق واجلنة حق والنـار حـق وصـلی ألقاها إيل مريم وروح منه وأن احلياة حق كلمة 

 اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

ه من  اهللا ما أصابني مل يكن ليخطئني آمنت باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والقدر خريه ورشّ

اهللا علی نبينا حممد اهللا سبحانه وتعالی وصلی  وما أخطأين مل يكن ليصيبنی، كل يشء من

 »اآلخر.ربيع١٣٠٩ه وعيل األنبياء واملرسلني. سال وعلی آله وأصحاب

 اهللا .إال اهللا حممد رسول  ال إله

ه در کـبـود  ین مطلبـین آخریآمده است: ا» القدر یركمن یماجاء ف«و در آخر باب 
 چک نویش یافت شده است
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ه با خـط کدم یسه شده است چون در چند جا دیگر مقاید یھا تاب با نسخهکظاھرًا 
 ه شده بود: فالن نسخه ...ز نوشتیر

د کیـه خـط و نوشـتن او تأکـنوشـته اسـت  یا لمات را به گونهکاز  یسنده برخینو
ه ناسخ خـودش شـاگرد بـوده کد ینما ید مکیسنده عرب نبوده است و تأیه نوکند ک یم

 رده است.کنقل ن ین شاگرد خراسانیی ا است و از نسخه
 خ:یبن حسن آل ش بدالله خ عیی ش تابخانهکی  ی دّوم (ب): نسخه نسخه

) ۱۴۷۹رمه بـه شـماره (که مکم یالقر دانشگاه ام یزکی مر تابخانهکن نسخه در یا
 شود.  یم ینگھدار

باشد و تعداد  ) سطر می۲۵صفحه دارد و به طور متوسط تعداد سطرھایش() ٤٣٠( 
نسـخ  یبـاین نسخه با خط زیلمه است. اک) ۱۵به طور متوسط( یھا در ھر سطر لمهک

 ق داده شده است.یامل و تطبکته شده و اوراق آن نوش
ھــ.ق اسـت و اسـم ۱۲۸۳االول سـال  عیـخ نوشتن آن روز دوشنبه سوم ماه ربیتار

 ام. تاب با رمز(ب) به آن اشاره نمودهکشده است. در  کسنده آن پاینو
اض بـه یـفھـد در ر کمل یی مّلـ تابخانهکه در کاست  یا : نسخهی سّوم (ض) نسخه

 شود. یم ینگھدار ۱۸/۴/۱۳۹۲خ ی) تار۳۶۵/۸۶ی ( شماره
 یزدھم ھجریاض گرفته شده است و در قرن سیر یی سعود تابخانهکن نسخه از یا

ن نسـخه را یـنوشته شده اسـت، ا ١بن حسن خ عبدالرحمان یات شیظاھرا در دوران ح
 رده است.کخ وقف یم آل شیخ محمد بن ابراھیش

) سـطر ۲۲در ھر صفحه به طور متوسـط (ھا  ) و تعداد خط۵۳۸تعداد صفحات آن (
ق یـی خوب و تطب ن نسخه، نسخهیلمه نوشته شده است، اک) ۱۴(یاست و در ھر سطر

د نوشـته یباشد که البته در آخر آن کلماتی افتاده اما اول آن با خط جد یای م داده شده
 ام. تاب با حرف (ض) به آن اشاره نمودهکشده است. و در 

 
 

بن  ی مردویه را شیخ عبدالرحمان  آمده: کلمه» باب من تبّرک بشجرة) «۱۳۲در حاشیه آن (ق -١
کند که آن را در زمان حیاتش نوشته  این داللت می گوید: گذاری کرده است و می حسن اعراب

 است.
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 یحائل نگھدار یی علم ی مدرسه تابخانهکه در کاست  یا نسخه ی چھارم (ع): نسخه
 شود. یم

سـنده و یشده است، اسم نو یب نگھداریالطر یی صالح العل تابخانهکقبل از آن در  
 افتم. یخ نوشتن را در آن نیتار

اسـت و از اول کتـاب تـا آخـر  یا ق داده شدهیی خوب و تطب ور نسخهکی مذ نسخه

 یست و به سختیتا آخر مرتب ن» الرسول من ذكراهللا أو القرآن أوباب من هزل شئٍ «باب 
 آن را مرتب کردم.

ــفحات آن ( ــداد ص ــر ۳۷۵تع ــط در ھ ــور متوس ــه ط ــطرھا ب ــداد س ــفحه و تع ) ص
لمـه ک) ۱۶لمات در ھر صفحه بـه طـور متوسـط (ک) سطر است و تعداد ۲۳(یا صفحه

 ام. است. و با حرف (ع) به آن اشاره نموده
ن یخ عالمه حمود بن حسیی ش تابخانهکه در کاست  یا : نسخهنسخه پنجم (غ)

 شود. یم ینگھدار / یشغدل

 /الحمـاد   ی حّمـاد الجـار اللـه هکـتر«در صفحه دوم آن نوشـته شـده: از جملـه 
۱۳۳۹«. 

رسـد و از  ق داده شده است اما ناقص بـه نظـر مییباشد و تطب ن نسخه خطی مییا
 یأن سبب کفر بنی آدم وترکھم دینھم ھو الغلـو فـ باب ما جاء) «۱۸تاب تا باب (کاول 

 فقط در آن آمده است.» الصالحین
) ۲۳ھا در ھر صفحه به طور متوسط ( ) صفحه و تعداد خط۱۷۶تعداد صفحات آن (

 لمه است.ک) ۱۳به طور متوسط ( یلمات در ھر خطکخط و تعداد 
 ام.  و با حرف (غ) به آن اشاره نموده

ی  تابخانـهکن نسـخه را از یـه اکـنم کر کتش یخ خلف شغدلیجا دارد در اینجا از ش
 م آورد.یجده برا

ه در کـن نسخه چاپ سوم اسـت ی: ایاالسالم تبکی چاپ شده انتشارات الم نسخه
تـاب که او کد یگو یدر آن م یاالسالم تبکھـ.ق چاپ شده است صاحب الم۱۳۹۰سال 

تـر  شیب ،) صفحه۶۹اول ( ن چاپ از چاپیق داده است، ایتطب یی خط را با سه نسخه
تـر اسـت،  شیھای آن از چاپ اول ب دارد و اشتباه یادین چاپ اشتباه ھای زیدارد، اما ا
ه در نسـبت دادن کـن است یند اک یه در چاپ دوم جلب توجه مکب یعج یاما اشتباھ

ھا  ن اشـتباهیـصورت گرفته اسـت. بارھـا از ا یادیھای ز قرآن اشتباه یھا ات به سورهیآ
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) ۱ام و چـاپ اول را بـا (ط ن نسـخه اشـاره نمـودهیزده شدم. با حرف (ط) به ا شگفت
 ام. ردهکمشخص 

خصـوص در ابـواب  موارد و به یه در بعضکام  ھم استفاده برده یگرید یھا از نسخه
بـن   میی ابراھ نسخه«ھا عبارتند از:  ردم و آن نسخهک یبه آن مراجعه م» التیسیر«آخر 

السالم در شھر حائـل  خ صالحیی ش تابخانهکه در ک یرین عجیبن محمد بن حس ت یُسب
ھــ.ق  ۱۲۶۸سال  یاالول یاش در روز شنبه پانزدھم جماد سندهیشود و نو یم ینگھدار

صفحه و تعداد سطور آن در ) ٣٩٠ان برده است. تعداد صفحات آن (ینگارش آن را به پا
لمـه ک) ۱۵( یر سـطرطور متوسط در ھـ لمات بهک) سطر است و تعداد ۲۹ھر صفحه (

 است.
نسـخ نوشـته شـده و  یبـایامل است و با خط زکخوب و  یا ور نسخهکی مذ نسخه

 صل قرار دارد. یت محمد بن فکیه در ملکآن نوشته شده  یق داده شده است، رویتطب
 ام. ردهکبا حرف (م) به آن اشاره 

ه شـماره اض بـیـتابخانه دانشگاه امام محمدبن سعود در رکه در ک یگریی د نسخه
 یالثـان یجماد ۱۸خ نوشـتن آن روز پنجشـنبه یشود و تـار یم ی/ف) نگھدار۱۰۷۸۲(

 باشد که اسم ناسخ بر آن نوشته نشده است.  یھـ.ق م١٣١٠
) صفحه است و تعداد سطرھا در ھر صفحه به طور متوسط ۴۸۹تعداد صفحات آن (

مـه اسـت، لک) ۱۴( یلمات به طـور متوسـط در ھـر سـطرک) سطر است و تعداد ۲۶(
تـاب کواضـح و خوانـا نوشـته شـده اسـت و از  یامل است و با خطکخوب و  یا نسخه

 ام. ردهکل شده است و با حرف(ن) به آن اشاره یمکد تیالمج فتح
گرفته شده است، در آن » دیالمج فتح«تاب که از کد یز الحمیی تیسیر العز ملهکاما ت

تابخانـه کدر  یام: نسـخه خطـ ردهکو دو نسخه چاپ شده مراجعه  ینسخه خط یکبه 
) صفحه دارد و تعـداد ۳۷۶شود که ( یم ی) نگھدار۸۶/۵۱۱اض به شماره (یر یسعود

بـه طـور  ی) سطر اسـت و در ھـر سـطر۲۲سطرھایش به طور متوسط در ھر صفحه (
 یه بـا خطـکاست  یور نسخه خوبکی مذ لمه نوشته شده است، نسخهک) ۱۴متوسط (

ق داده شـده و یـتاب تطبکح شده است و با اصل یامل و تصحکواضح و خوانا نوشته شده و 
 /خ یم آل شـیخ عالمـه محمـد بـن ابـراھیشـ یات مؤلف نوشته شده است و برایدر ح

 ام. ردهکخوانده شده است. که با حرف (خ) به آن اشاره 
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در دو جلـد  یعیان در دارالصـمیـد فریـتر ولکق دیچاپ شده اول با تحق یھا نسخه
ه از آن کچاپ شده  یی خط صفحه با فھرست و بر اساس سه نسخه) ۹۱۲متوسط در (

گـر نـاقص اسـت و یی د ام،  نسـخه ه نمـودهکیـه من بـه آن تکاست  یاصل یکیجمله 
 یا ھمان نسـخه یاست و دوم یچاپ سنگ یکیه ک ین بر اساس دو نسخه چاپیھمچن

ن خـوب اسـت و ایتوان گفت چاپ فر ام. بنابر این می است که من از آن استفاده نموده
ق یـمـورد اعتمـاد تطب یھا ان آن را با نسـخهیباشد که فر د مییالمج ن چاپ فتحیبھتر

رده اسـت، کـر کشتر اقوال را ذیرده است و منابع بکق یات را تحقیث و روایداده و احاد
از او سـر زده  یث و در مـتن اشـتباھاتیـج احادیدر تخر یعت انسانیطب یاما به اقتضا

رده کق خود را ارائه یوی که براساس آن تحق یی خّط  تاب را با نسخهکن رو یاست، از ا
ن یان چنیم در چاپ فریگو یام اما م او در نظر نگرفته یبرا یق دادم. رمز و عالمتیتطب

 است.
، یعلمـ یھـا ل ادارات پژوھشکـت یریه مدکاست  یا دّوم نسخه یی چاپ اما نسخه

ن نسـخه اشـتباه ھـای یـرده اسـت، اکھـ.ق چاپ ۱۴۰۳افتاء، دعوت و ارشاد در سال 
ر کـی اقـوال ذ ندهیاند و گو ق نشدهیات آن تحقیتاب و رواکث یدارد و در آن احاد یادیز

تـاب بـه دسـت اسـتاد کح یق و تصحیتطب«ن چاپ آمده است. ینشده است و در آخر ا
شـان در سـال یات ایـخ در دوران حیخ حسـن آل شـیخ عبدالله بن شیعالمه محقق ش

 ام. ردهکد. که من با حرف (ط) به آن اشاره یان رسیه پاھـ.ق ب۱۳۶۲
را نیـز  یاالسالم  تبکد چاپ المیالمج ی تیسیِر برگرفته شده از فتح ملهکن تیھمچن

 ام. بدان تصریح کرده» المکتب االسالمی«ام بلکه با نام  رمزی برای آن تعیین نکرده
ث آن را یـنمـوده و احادق یـبن عبدالمقصود آن را تحق ه اشرف ک ین به چاپیھمچن

ام، که تاریخ آن ذکر  ی قرطبه چاپ شده مراجعه نموده رده است و در مؤسسهکق یتحق
رده نام نبـرده اسـت، کق خود را ارائه یه بر اساس آن تحقکرا  یا نشده و محقق نسخه

رده اسـت مـورد اسـتناد او کچاپ  / یخ محمد حامد فقیه شک یی چاپ د نسخهیشا
رار نمـوده البتـه کاند را ت آمده یی چاپ ه در نسخهک یھای ان اشتباهبوده است، چون ھم

 ق نموده است.یث را تحقیرده است اما احادکح یاز آن را تصح کیاند
ی  مان بـر نسـخهیخ سـلیه شکای است  هیه حاشکد یز الحمیی تیسیر العز ملهکت یبرا

» دیـالتند إبطـال « تـابشکق آن را در یخ حمد بن عتید نوشته و شیتاب التوحکخودش از 
 ام. ردهکی چاپ شده مراجعه  و دو نسخه یی خط نسخه یکرده، به کنقل 
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ه تعـداد صـفحات کـشود،  یم یفھد نگھدار کمل یی مل تابخانهکدر  یی خّط  نسخه
ن یـاسـت، ا  ) سطر در ھر صفحه۲۴) صفحه و تعداد سطرھا به طور متوسط (۱۰۶آن (

 یھا هیاضـح و خوانـا نوشـته شـده و حاشـو یه بـا خّطـکامل است کخوب و  یا نسخه
ه کـش است، یبن قر  بن عبدالله م یسنده آن ابراھیبر آن نگاشته شده است و نو یدیمف

 ده است.یان رسانیھـ.ق به پا۱۲۷۳/ رجب /۱۴نگارش آن را در روز چھارشنبه 
 » ن آمده است.یچن یی خط در نسخه«ام:  ردهکگونه به آن اشاره   نیتاب اکمن در 

ق یھـ.ق با تحق۱۴۲۴باشد در سال  ی چاپ اول که در دار أطلس الخضراء می هنسخ
) صـفحه اسـت، ۳۵۶ع چاپ شده است و تعداد صـفحات آن (یبن عثمان الشا عبداإلله 

 یکـیخـود را ارائـه نمـوده اسـت،  یقـیار تحقک یی خط محقق با استناد به دو نسخه
ن یـای نـاقص اسـت، امـا ا  نسخه ینجانب بوده و دّومیه مورد استناد اکاست  یا نسخه

ث و یـق احادیـی تحق نـهیاست با این کـه محقـق در زم یادیھای ز اشتباه یچاپ دارا
 رده است. کتاب را ادا نکھا حق  د نقل قولیان نموده اما در تأییات منابع را بیروا

ه کـچاپ شده اسـت،  یدر دارالمعال یر الماضیق سمیی چاپ دوم با تحق اما نسخه
) صفحه با فھرسـت چـاپ شـده مـورد ۲۷۱ھـ.ق در ( ۱۴۲۳ه در سال کم آن چاپ دّو 

ھـ.ق چاپ شده ۱۳۸۹ه در سال کتاب را ک یی چاپ توجه بنده بوده است. محقق نسخه
ق یـتطب» دیـالمج فتح«و » تیسیر« یی چاپ تاب را با نسخهکرا مستند خود قرار داده و 

ه کـ یقـیبن عبدالمقصـود و تحق ف ق اشریو تحق» دیالنھج السد«داده است، به نقل از 
ق و منـابع آن را یـث را تحقیـرده، احادکد ارائه یتاب التوحکث یی احاد درباره یمیعص

بھتر است اما ھـر  یلیمتن از آن خ یگذار رده است؛ اما چاپ عبداإلله در اعرابکان یب
 دارند، خداوند به ھر دوی ایشان جزای خیر عطا فرماید. کیدو اشتباه ھای مشتر

 

 



 

 

 

 

 

 

 :بخش دّوم
 تاب و روشم در خدمت به آنکار من در  ک

 باشد: تاب میکو اصالح  یخط یهاق نسخهینخست: آن چه مربوط به تطب
 یھا ی آن بـا نسـخه ار مقایسـهکـه کتاب چاپ شده بود در نتیجـه کپر واضح است 

 یی خطـ تاب را با دو نسخهکنجانب یه اکتر گفتم  شیرده بود و پکم آسان یرا برا یخط
گـر نیـز ید یی خطـ ق دادم اما برای دقیق بودن بیشتر دوباره آن را با سه نسـخهیتطب
 یمشخصـ یی خّط  ه نسخهکگذارم بدون آن  یم یتاب باقکق دادم، مواردی را در یتطب

ن یتر یمیدادم، قـد یق مـیـتـاب تطبکی  را اصل و معیار قرار داده باشم چون بـا ھمـه
ات یـن نسـخه در دوران حیه اکد یآ ین بر میتاب نسخه(أ) است و چنک یی خّط  نسخه

ھایی نیـز  ن نسـخه اشـتباهیـردم، اما اکان یه قبًال بک یلیمؤلف نوشته شده باشد به دال
شـود و تـا آخـر  یش مفقود شده است. نسخه از اول شـروع میھا از برگ یدارد و تعداد

بـه صـورت  تـابکار من در کابد، ی ینوشته ادامه م /مان یخ سلیه شک ییتاب تا جاک
 ل بوده است:یذ

ق دھـم و بـا چـاپ یتطب یی خط تاب را با پنج نسخهکخداوند توانستم  یاریبه  -۱
 ین در بعضـیم و ھمچنیسه نمایآن را مقا یاالسالم تبکانتشارات الم یھا سوم از چاپ

تر گفـتم  شیه پکگر چنان ید یی خط ردم و از دو نسخهک یجاھا به چاپ اول مراجعه م
 ام. دهاستفاده نمو

ه کـام مگـر آن  ر نمـودهکـه ذیھا وجـود دارد را در حاشـ ن نسخهیه بک ییھا تفاوت
سنده و ناسـخ بـه اشـتباه یه قلم نوکداند  ین میقیه خواننده به کباشد  یارکاشتباه آش
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ام، امـا  ردهکـر کـل را ذیـن قبیـاز ا یادیـنجانب مـوارد زین وجود ایرفته است، اما با ا
 د بپردازم.ی موار نتوانستم به ھمه

بنـد یھا آمـده پا ام و بـه آن چـه در نسـخه اسـتفاده نمـوده ینونکالخط  از رسم -۲
ی  لمـهکاند مثـل  نوشته شـده یمتفاوت یھا لمات به صورتکھا  ام چون در نسخه نبوده

نوشـته » لیـجبرئ«جاھـا  ین گونه نوشته شده و در بعضـیجاھا ا یه بعضک» لیجبر«
و بـه آن اعتمـاد نمـودم و   گونـه نوشـته را این» لیـجبر«شده است و من در ھمه جـا 

 ».الرحمن«و » السموات«لمه کن یھمچن
ر اسـم اللـه نوشـته کبعد از ذ» عّز وجل«ا ی» یتعال«ی  لمهکھا  نسخه یدر بعض -۳

گفتـه  شر اسـم صـحابه کا بعد از ذیدرود نوشته شده و  جامبر یر پکا بعد از ذیشده و 
ه در کـرده باشـم، کبه نسخه  یا ه اشارهکام بدون آن  ودهر نمکھا را ذ نیشده من ھمه ا

 امده است.یلمه آمده و در فالن نکن یفالن نسخه ا
آمده که مـن » الرسول«گر ید یآمده و در بعض» ینب«ی  لمهکھا  از نسخه یدر بعض

 ام. ردهکن یا ن تفاوت اشارهیبه ا
ھا در چند  ن نسخهام چو ردهکر نکمان ذیخ سلیرا قبل از شرح ش» ش«ی  لمهک -۴

ردم و بـه نوشـتن مـتن کـلمه را حذف کن ین رو این مورد متفاوت ھستند از ایجا در ا
 ان پرانتز () بسنده کردم.ید با خط درشت و قرار دادن آن در میتاب التوحک

 یھا توانسـتم از نشـانه  یه مـکـ ییام و تا جا نموده یگذار امًال اعرابکتاب را ک -۵
ی علـم و معرفـت قاصـرم اسـتفاده  ره... بـه انـدازهیو غ یذارگ ھمچون نقطه ینگارش

 ام. ردهک
خ یه بر اساس آن شکای  د را طبق نسخهیتاب التوحکمتن  یدر ابتدای ھر فصل -۶

د بـا خـط یـتـاب التوحکھا کـه   ن نسـخهیو یکی از ا. ام مان آن را شرح داده آوردهیسل
ام، سپس بعد از آن مطـابق بـا  نوشته شده است را نیز آورده /محمد بن عبدالوھاب 

 نم.ک یر مکمان را ذیخ سلیشرح ش یی خّط  نسخه
 د سه نوع است:یتاب التوحک یمان برایخ سلیشرح ش -۷

راللـه أو که ذیء فیباب من ھزل بش) «۴۷ان باب (یتاب تا قبل از پاکاّول: از ابتدای 
 ن را نوشته است.یمان ایخ سلیه شک» القرآن أو الرسول

 



 ٦١  ی این کتاب  روشم...   های خّطی، کار من درباره فصل سوم: توصیف نسخه

 

َذۡقَ�ٰهُ  َولَ�ِنۡ ﴿ :یالله تعال قول یما جاء ف ) باب ۴۸تدای باب(دّوم: از اب
َ
 ِمنۢ  ّمِنَّا رَۡ�َةٗ  أ

آءَ  َ�ۡعدِ  ۡتهُ  َ�َّ باب ما جاء ) «۵۹ان باب (یتا قبل از پا ]٥٠[فصلت:  ﴾ِ�  َ�َٰذا َ�َُقولَنَّ  َمسَّ
مبود ک آن را ننوشته است، چون در آن» تیسیر«مان از یخ سلیه شک» القدر یرکمن یف

 یدیی فوا د به اضافهیالمج شود از این رو من آن را از فتح و نواقص زیادی احساس می
 امل نمودم.کق یخ حمد بن عتید شیاز إبطال التند

ه آن ک) ۶۶تاب باب (کتا آخر » نیالمصور یباب ماجاء ف) «٦٠سّوم: از ابتدای باب (
د داده و یـتـاب التوحکمان بر یخ سلیه شک یحاتیل نمودم و توضیمکد تیالمج را از فتح

 رده به آن افزودم.کآن را نقل » دیالتند إبطال«تابش کق در یخ حمد بن عتیش
را  یـکھر  یی چاپ ام نسخه نقل نموده» دیالتند إبطال«و از » دیالمج فتح«آن چه از 
 سه نمودم. یآن مقا یبا نسخه خّط 

ه بعضـًا ایـن کـه بـود ر شـدکذ یدیفوا یدر پاورق یخّط  یھا از نسخه یدر بعض -۸
بن حسن و گروھی دیگر از مشایخ و علماء نوشته بودند، من  خ عبدالرحمان یفواید را ش

خ یا از استاد ما شـید یالمج از فتح یحاتیر نمودم و اضافه بر آن توضکھا را ذ ین پاورقیا
 ام، از آن ه به نظر بنده سـودمند بـود را افـزودهک یگرید دیحات مفیصالح عبود و توض

تاب که در ک ییھا تیاز شخص یل و شرح حال بعضکلمات مشکاز  یح بعضیجمله توض
 رده است.کان نیمان شرح حال آنان را بیخ سلیاند و ش ر شدهکذ

 :تابکدّوم:اعتماد به متن های آمده در 
از علمـاء  ییھـا ث و نقـل قولیـات، احادیمشتمل بر آ» دیز الحمیتیسیر العز«تاب ک

شود و شماره آیـه  ھایی مربوط می ھر یک از آیات به چه سوره است: مشخص نمودم که
  ١را نیز ذکر کردم.

ث شـماره یام و اگـر حـد ر جلد نام بـردهکث را با ذیی حد ث و شمارهیمنابع احاد   
ان یـث را بیی حـد صـفحه و شـماره یام و گـاھ ردهکـان یـی مأخـذ را ب نداشته صفحه

 نم:ک یم

ھایی  اإلسالمی در ذکر سوره المکتب» تیسیر«زده نمود این بود که در چاپ دّوم  آنچه مرا شگفت -١
یا آیات اشتباه ھای زیادی صورت گرفته بود تقریبًا  که آیات مربوط به آن ھستند و در ذکر شماره 

 یات اشتباه بودند، در صورتی که چاپ اّول از این اشتباه خالی است.ی آ نصف یا دو سّوم شماره
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تفـا کر مرجـع اکـاز آن دو باشـد بـه ذ یکیا ین یحیث یا روایت در صحیاگر حد -۱
ی تیسـیر  ملهکبن حسن در ت خ عبدالرحمان یا شیمان و یخ سلیه شکم مگر آن ینما یم

ھـا  ه به آنک ییھا تابکث را از یم حدکگاه ح رده باشند آنکر کذ ید مأخذیالمج از فتح
 نم.ک یان میاند را ب حواله داده

ق قرار یو تحق یرده باشند آن را مورد بررسکن تین روایحیث را از صحیاگر حد -۲
نم، فقـط منـابع کـر کـھا را به اختصار ذ ام تا آن دهیوشکاد باشند یدھم و اگرمنابع ز یم

م کـا ضـعف آن حیـث به صحت یت اسناد حدیوضع یبرم و به مقتضا یمعروف را نام م
 ل است:یترتیب ذ  نه بهین زمیردم در اکنم و عملک یم

ح یه صـحکـجـه برسـم ین نتیا به ایح باشد و یت به اتفاق صحیروا ایث یاگر حد -۱
ا یـ، »حیإسـناده صـح«ن اگر گفـتم: یح است، بنابرایه صحکم یگو یاست به صراحت م

 ام. ردهکم کپس بر اسناد و متن ح» إسناده البأس به«ا ی، »إسناده حسن«
ر اسناد د دیشا» ح بشواھدیصح«ا ی» ح بطرقهیصح«ا ی» حیث صحیحد«و اگر گفتم 

ا حسـن لذاتـه اسـت یـگردد و  یبا طرق و شواھد آن جبران م یباشد، ول یث ضعفیحد
 ح است.یی طرق و شواھد خود صح لهیوس  به یول

ث یپس سند حد» حسن بطرقه«ا ی» حسن بشواھد«ا ی» ث حسٌن یحد«و اگر گفتم: 
 .شود یضعف است اما با طرق و شواھد جبران م یاز ائمه دارا یدگاه برخیاز د

ف باشد یا راھی برای صـحیح دانسـتن یت به اتفاق ھمه ضعیا روایث یاگر حد -ب 
د یـف است، امـا بایه ضعکم یگو ییا حسن دانستن آن وجود نداشته باشد به صراحت م

ل را یـن قبیاز ا یثیگاه احاد چیمان ھیخ سلیخ محمد بن عبدالوھاب و شیه شکدانست 
انـد اغلـب علـت ضـعف و  ردهکر کـرا ذ یثیحدن یه چنکاند و ھر جا  ح قرار ندادهیصح

 اند. ردهکان ینقص آن را ب
ث محل یف حدیف است، اما تضعیث ضعیه حدکده باشم یجه رسین نتیاگر به ا -ج 

ن یمان چنـیخ سـلیا شـیـخ محمـدبن عبـدالوھاب یه شـکن یا ایاجتھاد علماء باشد و 
نم و از کـ یان مـیـث را بیا حسن قرار داده باشند علـت ضـعف حـدیح یرا صح یثیحد

دھم  یح نمـیبـرم و تـرج یاند، نام م ا حسن قرار دادهیح یف، صحیه آن را ضعک یسانک
نم و ھر یک در ایـن زمینـه ک ین ائمه قضاوت و داوریه بکت آن را ندارم یچون صالح

اجتھاد خود را داشته و بر اساس میزان علم خویش سخن گفته است و من قول ھـر دو 
 نم.ک یر مکذ یعلم یدار تطرف را به خاطر امان
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ل اسـت؛ بـه یـو توجـه بـه بـراھین و دال یآن چه گفته شد بر اساس بررس ی و ھمه
 استفاده شده است.  /عالوه از علم و دانش ائمه 

 شوند: یم میبه سه نوع تقس  ه از علما نقل شدهک یھا و اقوال تیاما روا
رده است، در کر کرا ذ ی آن ندهیاسم گو /مان یخ سلیه شکاست  ی: اقوالنوع اول

ی  ه مأخـذ ھمـهکنم و به خاطر دارم کر کن نقل قول را ذیوشم تا مأخذ اک ین مورد میا
ه یـا بـه کـسـت؛ یتر ن شیه از ده مورد بکام مگر چند قول  ردهکر کاقوال نقل شده را ذ

تـاب السـّر المصـون کمان از یخ سلیه شک یخاطر عدم وجود کتاب بوده، مثل نقل قول
سـنده ین نویـه من اکرده، کنقل  یحنف یر طبریا آن چه از تفسیرده کنقل  یابن جوز

نمـوده اسـت امـا  یه از خلخـالکـ یا نقـل قـولیـافتم. و یـتابش را نکشناسم و  یرا نم
ه کن یا ایاند، نام ببرم. و  ردهکا مثل آن را نقل ین قول را یه اک ییھا تابکه کام  دهیوشک

ی شرح  مانده یتاب چاپ نشده است، مثل باقکه ک ن بودهیر مأخذ اقوال اکعلت عدم ذ
ن یـه در آن قسـمت از اکـرده کـنقل  یتاب مطلبکن یخ از ایه شک اإلفصاح ابن ھبیرة،

ر کـه فکـرده کم نقل یاز ابن ق ین سخنیافتم و ھمچنیه چاپ شده من آن را نکتاب ک

 ست.ینا موجود یه چاپ نشده کاست  الصواعق املرسلةاز کتاب  یکنم از قسمت یم
 یبعضـ«رده اسـت و گفتـه: کاش را مشخص ن ندهیمان گویخ سلیآنچه ش نوع دوم:

 ین مـواردین؛ در چنیو امثال ا» اند ر از او گفتهیگر غید یسانک«د: یگو یا می» اند گفته
مان یخ سلیه اغلب شکافتم ین یچن یم. و بعد از بررسینده را مشخص نمایوشم گوک یم

تـابش که در کـنـد ک یاشـاره مـ یو امثال آن به زمخشرند) یگو یم یی (بعض لمهکبا 
ا بـه یـ ٢ریالقـد ضیدر ف یه بـه منـاوکـن یـا ایرده است، کان یآن مطلب را ب ١ّشافکال

 آن را گفته است. ٣المرقاةتابش که در کند ک یاشاره م یقار یمالعل
ه قـول را بـه او کـرده بدون آن کگر نقل ید یسکمان از یخ سلیآن چه ش نوع سوم:

است و اغلب قبل و بعد از شـرح بـر  کار اندین بسید و ایا به آن اشاره نمایبت دھد نس

که در  شیخ سلیمان در شش جا سخنی از زمخشری نقل کرده، بدون آن که از او نام ببرد، با این -١
نقل کرده  اللغةالفائق فیچھار جای دیگر از او اسم برده است، دو مورد از الکشاف و دو مورد از 

 است.
 جا از مناوی نقل قول کرده، بدون آن که از او نام ببرد. در چھار -٢
یک جا سخنی از مال علی قاری نقل کرده بدون آن که اسم او را ذکر کند اما  در جایی دیگر از  -٣

 وی نام برده است.
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ر یا تفسی یالبار ھمچون فتح ینیتاب معکه او در نوشتن شرح از کد ینما ین داللت میا
 نم.ک یر مکه منبع آن را ذکرده است ک ر استفاده یثک ابن

تـاب کن یـه بـه اکـام  ادهح دیه در آن توضـکـام  تاب نوشتهک یبرا یا مقدمه :سوم
ر کـی بحث و پـژوھش را ذ وهیتاب و شکن یردن به اکام و سبب خدمت  مند بوده عالقه
 ام.  ردهک یر و قدردانکام و در آن تش نموده

خـود را  یدھم و با انجامش وفـادار ینم ارائه مید یبرا یار را به عنوان خدمتکن یا
ام را  اء و دعوتگران آن رشـد نمـودهه من در دامان و آغوش علمکبه دعوت سلف صالح 

ه شـرق و غـرب کـدھـد  یـکنجد پاداش ن یدوارم خداوند به علمایدارم و ام یاعالم م
از  یادیـز یھـا ن دعوت خجسته ملتیی ا لهیاند و به وس د شدهیی آنھا مستف لهیوس به 
 اند. نور رھنمون شده یافته و به سوینجات  یکیتار

ه ھمواره در معرض ضعف ک یانسان است، انسان یک ام تالش ه انجام دادهک یخدمت
ن از ھر عالم، استاد و یاوست، بنابرا یعت بشریقرار دارد و به خطا رفتن طب یو ناتوان

ند و به من کح یه آن را تصحکند خواھشمندم یب یم یارم اشتباھکه در ک یطالب علم
از ھمه قدردان و  نم.کد تا آن را اصالح یاطالع دھد و مرا به اشتباھم گوشزد نما

خود  یرد و آن را خالص برایه عمل مرا بپذکخواھم  یسپاسگزارم و از خداوند م
باشد و گناه، لغزش و آنچه  یه از من راضکن جھان ببرد یمرا از ا یبگرداند و در حال

ه کاست  یسکن یامرزد. چون او بھتریاز من سر زده و ھمه اشتباھاتم را ب داً عم
 شود.  یه از او خواسته مکاست  ین ذاتیتر وار بود و بزرگدیتوان به او ام یم

 سبحانه ال إله إال هو.

 نبيّنا حممد.واهللا اعلم. وصىل اهللا وسلم عىل 
 ھای خطی ھایی از نسخه نمونه
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 تیسیر العزیز الحمید

 در شرح

 لتوحید:کتاب ا
 شیخ عالمه سلیمان ابن الشیخ عبدالله ابن شیخ اإلسالم محمد بن عبدالوھاب تألیف:
 ھـ.ق)۱۲۳۳سال:  ی(متوف



 

 

 

 

 

 

 ١د]یتاب التوحکی  [مقدمه 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اهللا عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلماحلمد هللا وصىل 
 

ات: ی[الذار ﴾٥٦ُبُدونِ إِ�َّ ِ�َعۡ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َوَما َخلَقۡ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م

٥٦[.  
 ».ھا را تنھا برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند ھا و جن و انسان«

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�َعۡثَنا َولََقدۡ ﴿ د:یفرما یو م مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ َتنُِبوا  ﴾ل�َّ

  .]٣٦[النحل: 
ھر امتی پیامبری (با این پیام) فرستادیم که الله را عبادت و پرستش کنید و از  در«

 .»معبودان باطل دوری نمایید

�َّ  َر�َُّك  ۞َوقََ�ٰ ﴿ د:یفرما یو م
َ
ْ  َ�عۡ � ٓ  ُبُدٓوا يۡنِ لۡ َو�ِٱ إِيَّاهُ  إِ�َّ ۚ إِحۡ  َ�ِٰ�َ ا َ�ًٰنا  َ�ۡبلَُغنَّ  إِمَّ

ٓ  ِكَ�َ لۡ ٱ ِعنَدكَ  َحُدُهَما
َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ ٓ  َ�ُقل فََ�  ِ�َ َُّهَما ّفٖ  ل

ُ
َُّهَما َوقُل َ�ۡنَهۡرُهَما َوَ�  أ  قَۡوٗ�  ل

ّلِ ٱلَُهَما َجَناَح  ۡخفِۡض ٱوَ  ٢٣َكرِ�ٗما ُهَماٱَوُقل رَّّبِ  لرَّۡ�َةِ ٱِمَن  �ُّ  ﴾٢٤َكَما َر�ََّياِ� َصغِٗ�� رَۡ�ۡ
بادت و پرستش نکنید و به و پروردگارت فرمان داد که جز او را ع« .]٢٤-٢٣[اإلسراء: 

پدر و مادر نیکی نمایید. و چون یکی از آنھا یا ھر دوی آنھا نزدت به سن پیری رسیدند، 

 آن چه بین پرانتز آمده از اینجانب است.  -١
                                         



 ٩٣  ی کتاب التوحید) کتاب التوحید:  (مقدمه

 

مگو و بر سرشان داد مزن و به آنان سخن نیکی ترین سخن ناخوشایندی به آنان  کوچک
وردگارم! ای پر«بگو. و از روی مھربانی باِل فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو: 

 »ھمان گونه که در کودکی مرا پرورش دادند، آنان را مشمول رحمت خویش بگردان.

ْ  ۞قُۡل ﴿ د:یفرما یو م   َ�َعالَۡوا
َ
مَ  َما ُل تۡ � �َّ  َعلَۡيُ�ۡمۖ  َر�ُُّ�مۡ  َحرَّ

َ
�  ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ �ُۡ�ُِ�وا  ا

يۡنِ لۡ َو�ِٱ ۖ إِحۡ  َ�ِٰ�َ ٗنا که پروردگارتان بر شما حرام کرده،  بگو: بیایید آنچه را«١]١٥١[األنعام:  ﴾َ�ٰ
 »برایتان بیان کنم؛ این که چیزی را با او شریک قرار ندھید و به پدر و مادر نیکی کنید.

ْ �ۡ ۞َوٱ﴿ د:یفرما یو م  َ ٱ ُبُدوا ْ َوَ� �ُۡ�ِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ ُ�وا و الله را پرستش « ٢]٣٦[النساء:  ﴾ا
 ».به پدر و مادر نیکی نمایید کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و

ْ  ۞قُۡل ﴿آیات به طور کامل این گونه ھستند:  -١ تۡلُ  َ�َعالَۡوا
َ
مَ  َما � �َّ  َعلَۡيُ�ۡمۖ  َر�ُُّ�مۡ  َحرَّ

َ
�  ْ  بِهِۦ �ُۡ�ُِ�وا

ۖ  ٔٗ َشۡ�  يۡنِ لۡ َو�ِٱ ا ۖ إِحۡ  َ�ِٰ�َ ٗنا ْ  َوَ�  َ�ٰ ۡوَ�َٰدُ�م َ�ۡقتُلُٓوا
َ
ۡنُ  إِۡمَ�ٰقٖ  ّمِنۡ  أ ْ  َوَ�  �يَّاُهۡمۖ  نَۡرُزقُُ�مۡ  �َّ  َ�ۡقَر�ُوا

ْ  َ� وَ  َوَما َ�َطَنۖ  اهَ َما َظَهَر ِمنۡ  َفَ�ِٰحَش لۡ ٱ َم  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ َ�ۡقتُلُوا ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
� �َۡ ٱإِ�َّ ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  ّقِ  َوصَّ

ْ َماَل  ١٥١�َۡعقِلُونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ ِ  ۡ�َتِيمِ ٱَوَ� َ�ۡقَر�ُوا  ب
هُ  لَِّ� ٱإِ�َّ ُشدَّ

َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ ۡحَسُن َح�َّ

َ
ۡوفُواْ  ۥۚ ِ�َ أ

َ
َوأ

ِ  لِۡمَ�انَ ٱوَ  ۡلَكۡيَل ٱ ْ ٱَ� نَُ�ّلُِف َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۖ �َذا قُۡلتُۡم فَ  ۡلقِۡسِط� ٱب � َو�َِعۡهِد  ۡعِدلُوا َولَۡو َ�َن ذَا قُۡرَ�ٰ
ِ ٱ ٮُٰ�م بِهِ �َّ ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ ۡوفُوا

َ
ُرونَ  ۦأ نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡستَقِيٗما فَ  ١٥٢لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ

َ
ۖ ٱَوأ َوَ�  تَّبُِعوهُ

ْ تَتَّ  بَُل ٱبُِعوا َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ لسُّ ٮُٰ�م بِهِ  ۦۚ َ�تََفرَّ [األنعام:  ﴾١٥٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ
بگو: بیایید آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده، برایتان بیان کنم؛ اینکه . «]۱۵۱-۱۵۳

کنید و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید؛  چیزی را با او شریک قرار ندھید و به پدر و مادر نیکی
دھیم و به کارھای زشت اعم از آشکار و پنھانش نزدیک نشوید و کسی ما، شما و آنان را روزی می

حق نکشید. این ھا، ھمان احکامی است که پروردگار  را که الله، کشتنش را حرام نموده، جز به
ندید. به مال یتیم جز به بھترین شکل نزدیک شما را به آن سفارش نموده تا خردتان را بکار ب

نشوید تا آنکه به سن تشخیص برسد و پیمانه و وزن را به عدالت و به طور کامل ادا کنید. الله، 
دھد و چون (برای داوری) سخن گفتید، عدالت را ی توانش تکلیف نمیھیچکس را جز به اندازه

) باشد و به پیمان الھی وفا کنید. اینھا ھمان رعایت نمایید؛ حتی اگر (در مورد) خویشاوند(تان
کند تا پند بگیرید. و (به شما خبر داده) که این، احکامی است که (الله) شما را بدان سفارش می

ھای دیگر پیروی نکنید که در این صورت از راه راست من است؛ پس از آن پیروی نمایید و از راه
کند تا  موری است که پروردگار شما را بدان سفارش میشوید. اینھا ھمان اراه راست منحرف می

 »تقوا پیشه سازید.

ْ  قُۡل ﴿انعام  ی  این آیه بعد از آیات سوره -٢ ھای کتاب  آمده است و حال آن که بیشتر نسخه ﴾...َ�َعالَۡوا
 التوحید برعکس این ذکر شده است.
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با ُمھر خود  جامبر یه پکرا  یتیخواھد وص یم یسکد: ھر یگو یم سمسعود  ابن

ْ  قُۡل ﴿ را از: ین فرموده الھیند، ایرده است ببکن یمز تُۡل  َ�َعالَۡوا
َ
مَ  َما �  تا ﴾َر�ُُّ�مۡ  َحرَّ

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما فَ ﴿
َ
ۖ ٱَوأ  بخواند. ﴾تَّبُِعوهُ

سوار بـودم،  یبر االغ جامبر یه گفت: پشت سر پکت است یرواسو از معاذ بن جبل
سـت و حـق یه حق خداوند بـر بنـدگان چک یدان یا میمعاذ! آ یا«شان به من گفت: یا

حق خداوند بر «دانند. فرمود:  یامبرش بھتر میگفتم: خدا و پ» ست؟یبندگان بر خدا چ
نسـازند و حـق بنـدگان بـر  یکرا با او شـر یزیه او را بپرستند و چکن است یبندگان ا
 یگفـتم: ا» سازد عـذاب ندھـد. یاو نم یکرا شر یزیه چک یسکه کن است یخداوند ا

ن در یـه بـر اکیـه بـا تکـبه آنھا مژده نده «ا به مردم مژده ندھم؟ فرمود: یامبر خدا! آیپ
 در صحیحین آمده است.» ورزند. یم یعمل سست

 ن فصل:یمسائل ذکر شده در ا
 ھا. ھا و انسان نش جنیحکمت آفر -۱
ن یامبران و مخالفان] در ھمـین پید، چون اختالف و نزاع [بیتوح یعنیعبادت  -۲

 بوده است.
رده است و کقت خدا را عبادت نیرد در حقکد را محقق نیتوح یسکھر  -۳

نُتمۡ  َوَ�ٓ ﴿ هک یی الھ فرموده
َ
ٓ  َ�ٰبُِدونَ  أ ۡ�ُبدُ  َما

َ
ن و نه شما آ« .]۳افرون: ک[ال ﴾٣أ

 د.ینما ین اشاره میبه ھم» .کنید پرستم، پرستش می چه را که من می
 امبران.یحکمت از ارسال پ -۴
 فرستاده شده است. یامبریپ یھر امت یبرا -۵
 است. یکیامبران ین پید -۶
توان حق  یده نشود نمیفر ورزکه به طاغوت ک یه تا وقتکن یی مھم ا مسأله -۷

ُٰغوتِ بِٱ ُفرۡ َ�َمن يَ�ۡ ﴿ ه:ک یلھی ا آورد. و فرموده یعبادت خداوند را به جا  ل�َّ
ِ بِٱ ِمنۢ َو�ُؤۡ  بنابراین کسی که به طاغوت و معبودان باطل کفر « .]۲۵۶[البقرة:  ﴾�َّ

 د.ینما ید مکین مفھوم را تأیھم »ورزد و به الله ایمان بیاورد
ی طـاغوت بـر آن اطـالق  لمـهکر از خدا عبادت و پرستش شـود یغ یزیھر چ -۸

 گردد. یم
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ت و عظمـت یـدگاه سـلف صـالح اھمیی انعام از د ر شده در سورهکی ذ هیسه آ -۹
از  یھـا نھـ ن آنیه نخسـتکـر شده اسـت کدارند. و در آن ده مسأله ذ یا ژهیو

 است. کشر
ح داده شده است. و یجده مسأله توضیی اسراء ھ مات سورهکات محیدر آ -۱۰

ِ ٱ َمعَ  ۡل عَ �َّ َ�ۡ ﴿ د:یفرما یه خداوند مکن است یی آن ا ن مسألهینخست إَِ�ًٰها  �َّ
ُۡذوٗ�  َمۡذُموٗما ُعدَ َءاَخَر َ�َتقۡ  ھیچ معبود دیگری را شریک « .]۲۲[اإلسراء:  ﴾٢٢�َّ

ان ین گفته به پایو آن را با ا». الله قرار مده که نکوھیده وخوارخواھی شد

ِ ٱ َمعَ  َعۡل َ� َ�ۡ ﴿ ه:کده است یرسان  َملُوٗما َهنَّمَ جَ  ِ�  َ�ٰ إَِ�ًٰها ءَاَخَر َ�ُتلۡ  �َّ
ۡدُحوًرا و ھیچ معبودی  را شریک الله قرار مده که نکوھیده و « .]۳۹[اإلسراء:  ﴾مَّ

 » بدور از رحمت الھی در دوزخ خواھی افتاد.

گاه  یو خداوند برا ٓ ﴿ فرماید: ین مسائل میت ایردن ما از اھمکآ ا وَۡ�ٰٓ  َ�ٰلَِك ِممَّ
َ
 أ

ه پروردگارت به کاست  یزیآم متکھا از امور ح نیا« ]٣٩[اإلسراء:  ﴾ۡكَمةِ� ۡ�ِ ٱ ِمنَ  َر�َُّك  إَِ�َۡك 
 ». رده استک یتو وح

ن یشود، خداوند متعال ا یده میی حقوق دھگانه نام هیه آکی نساء  ی سوره هیآ -۱۱

ْ �ۡ َوٱ﴿ د:ینما ین گونه آغاز میه را ایآ َ ٱ ُبُدوا ْ َوَ� �ُۡ�ِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ ُ�وا [النساء:  ﴾ا

 .»دیاو نساز یکرا شر یزید و چیداوند را بپرستو خ« ]۳
 ه فرمود.یه به ھنگام وفاتش به آن توصک جامبر یت پیگوشزد نمودن به وص -۱۲
 ه خداوند بر ما دارد.ک یشناختن حق -۱۳
ه کـمسـتحق آن ھسـتند  یه بندگان بر خداوند دارند اما وقتک یشناخت حق -۱۴

 نند.کحق خداوند را ادا 
گـاھیاز اشتر صحابه یه بکد یمعلوم گرد -۱۵  ین مسأله (حـق بنـدگان بـر اللـه) آ

 نداشتند.
دانـش و  یا مالحظـاتیـبنا بر مصلحت و  یسکه اگر کد ین معلوم گردیھمچن -۱۶

 ز است.یند، جاکتمان کرا  یعلم
را شـادمان  یه وکـ یه مسـلمان از خبـر خوشـکـن مستحب اسـت یھمچن -۱۷

گاه ک یم  رده شود.کند آ
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ردن کـرحمت خداونـد و عمـل ن ه تکیه و اعتماد بهکشود  ین ثابت میھمچن -۱۸
 است. کخطرنا

 دانند. یامبرش بھتر مید خدا و پید بگویداند با یرا نم یمطلب یسکاگر  -۱۹
گر ید یاز مردم آموخته شود و با بعض یژه به بعضیطور و ه علم بهکز است یجا -۲۰

 ان گذاشته نشود.یدر م
ی ه بـر االغـکـمتواضع و فروتن بودند  جامبر یه پکشود  ین روشن میھمچن -۲۱

 ردند.کگر را پشت سرشان سوار ید یسکسوار شدند و 
 ز است.یجا یگر بر سوارید یردن فردکه سوار کشود  ین مشخص میھمچن -۲۲
 گردد. یثابت م سجبل  لت معاذ بنیفض -۲۳
 گردد. یار و ثابت مکد آشیی توح ت و عظمت مسألهیاھم -۲۴
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 اهللا الرمحن الرحيم، وبه نستعنيبسم
ن ین و دیمؤمنان به عنوان آئ یسالم را براه اکرا سزاست  یش خداوندیستا

امًال تبیین نمود و کرد و آن را که نشانگر صحت آن ھستند را مقرر ک یلید و دالیپسند
ش یاشت و آنان را در پرتو رھنمودھایش بر طاعت خوکشان یھا د را در دلیدرخت توح

ِ  ۡمدُ �َۡ ٱقُِل وَ ﴿ است. یافکاور یننده و کت ینموده و پروردگارت به عنوان ھدا یاری َّ�ِ
ِيٱ ا َ�تَِّخذۡ  لَمۡ  �َّ ُۥ يَُ�ن َولَمۡ  َوَ�ٗ ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  �َّ ُ يَ  َولَمۡ  ُمۡلكِ ل ۖ ٱ ّمِنَ  َوِ�ّٞ  ۥُ�ن �َّ ّلِ ُّ�  ۡ  هُ َوَ�ّ�ِ

ی الله است که فرزندی برای خود  و بگو: حمد و ستایش ویژه« ]١١١[اإلسراء:  ﴾١١١تَۡ�بَِ�ۢ�
ی در فرمانروایی ندارد و چنین نیست که به سبب ناتوانی، یار و یاوری نگرفته و ھیچ شریک

 ».داشته باشد. و چنان که باید او را به بزرگی یاد کن

ِيٱَوُهَو ﴿ ۡ ٱَخلََق ِمَن  �َّ  ٥٤قَِديٗر� َر�َُّك  َوَ�نَ  َوِصۡهٗر�ۗ  ا�ََسبٗ  فََجَعَلُهۥ ��ََ�ٗ  َمآءِ ل
ِ ٱَو�َۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ٰ َرّ�ِهِ  ۡلَ�فِرُ ٱَ� يَنَفُعُهۡم َوَ� يَُ�ُُّهۡمۗ َوَ�َن َما  �َّ  ﴾٥٥َظِهٗ�� ۦَ�َ

د و برایش پیوند نسبی و سببی یه از آب، انسان را آفرکو او، ذاتی است « .]٥٥-٥٤[الفرقان: 
ه ھیچ سود و زیانی به کپرستند  قرار داد. و پروردگارت تواناست. و جز الله معبودانی را می

 ». ) است طانیار(شیبان و یافر ھمواره در برابر پروردگارش پشتکرسانند. و  نمی آنان
ت و یدر ربوب یست و الله تعالیجز الله ن یحق چ معبود بهیه ھکدھم  یم یو گواھ

ِيٱ﴿ ندارد، یکیش انباز و شریت خویالوھ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
 ِستَّةِ  ِ�  َنُهَماَوَما بَيۡ  �َض ۡ�

يَّ 
َ
ھا  ه آسمانکذاتی « .]٥٩[الفرقان:  ﴾٥٩�َخبِ�ٗ  بِهِۦ ۡل  َٔ فَۡ�  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ َعۡرِش� لۡ ٱَ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  ا�ٖ �

د و بر عرش استواء یافت. (او، پروردگار) یھا را در شش روز آفر ن و موجودات میان آنیو زم
گاه، سؤال  مھر است)؛ پس درباره رحمان (گسترده ه کدھم  یم یو گواھ». کناش از (افراد) آ

 حق مبعوث کرد.  ی خداوند است و خداوند متعال او را به بنده و فرستاده جمحمد

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
آ  �َِّ�ُّ ٱ � ۡرَسۡلَ�َٰك  إِ�َّ

َ
� َ�ِٰهٗدا أ ٗ ِ ٱَوَداِ�ًيا إَِ�  ٤٥َونَِذيٗر� َوُمبَّ�ِ اٗجا  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �َّ َوِ�َ

نِٗ�� خدا طبق فرمان  یگواه و مژده دھنده و دعوت دھنده به سو« .]٤٦-٤٥[األحزاب:  ﴾٤٦مُّ
 ارانش باد.یدرود و رحمت خدا بر او و ». خدا و به عنوان چراغ تابان (فرستاده است)

 اما بعد:
) است. در ایـن /امام محمدبن عبدالوھاب   خیف شید (تألیتاب التوحکن شرح یا

باشد  ید میان توحین جا بیدر ا یده است، چون ھدف اصلیان گردید بیکتاب انواع توح
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ام، امـا  ز در شرح آوردهید آماده است را نیتاب التوحکه در ک یگرین مطالب دیو ھمچن
شتر مـردم یدارد، چون ب یشتریت بیف شده اولویتاب به خاطر آن تألکما آن چه  یبرا

 اند.  دهیان گردیل و زکن مورد دچار مشیزمان ما در ھم
ه کـاسـت  یت و نوریاز ھدا یگردان ی، رویه فساد و تباھگرفتار شدن ب یعلت اصل
مـت کتـاب و حکت ین نـور و ھـدایـرده است و اکنازل  جامبرش محمد یخداوند بر پ

ھـا و رسـوم  ال، عادتیـبرتافتنـد و از پـدران، ام ین نـور رویه مردم از اکگاه  است، آن
 ردند، گمراه شدند.ک یرویمخالف با آن پ

م به اطاعت از قرآن و سنت یرکاز قرآن  یادیز یدر جاھا ن خداوند مکرراً یبنابرا
 یه از قرآن و سنت روکرا  یسانکد نموده و کین مھم تأیفرمان داده است و بر ا

ازمند یشدت ن ه بندگان بهکھا به خاطر آن است  نیگردانند ھشدار داده است، ھمه ا یم
ت بنده جز یو موفق یودصالح، بھب یبرا یچ راھیباشند و ھ یاطاعت از قرآن و سنت م

قت یابد در حقیت دست نیاطاعت از قرآن و سنت وجود ندارد و ھرگاه بنده به موفق

َو َمن َ�َن ﴿ د:یفرما یست، خداوند متعال میش نیب یا ات را از دست داده و مردهیح
َ
أ

ۡحَيۡيَ�ٰهُ  ٗتاَميۡ 
َ
َثُلهُ َكَمن  �َّاِس ٱِ�  بِهِۦ َ�ۡمِ�  �نُورٗ  َ�ُۥ وََجَعۡلَنا فَأ لَُ�ٰتِ ٱِ�  ۥمَّ  َس لَيۡ  لظُّ
ۚ  ِ�َارِجٖ  اش کردیم و نوری فرارویش قرار دادیم که ای که زندهآیا مرده« .]١٢٢[األنعام:  ﴾ّمِۡنَها

-نمیبرد و ھا به سر میرود، مانند کسی است که در تاریکیدر پرتوش در میان مردم راه می
 ».تواند از آن بیرون رود؟

ه به کرا  یسکت و نور دور است مرده و یه از ھداکرا  یسکپس خداوند متعال 
د، یا: توحیدن یده است، چون تنھا ھدف از زندگانینام ،افته زندهیت و نور دست یھدا

رنش کر خداوند، ک،  لذت بردن از ذیدانستن خداوند، شناخت خدا، خدمت او تعال گانهی
م شدن یاو و تسل یبازگشت به سو، ین او تعالیاز فرام یدر برابر عظمت او، فرمانبردار

ه او کافت آن بنده زنده است  بلیبنده تحقق  ین امر برایاست، پس ھرگاه ا یبه اوتعال
ه خداوند متعال کافته است، چنان یزه و خوب ھر دو جھان دست کیپا یبه زندگ

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿ د:یفرما یم
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  َحَيٰوةٗ  ۡحيِيَنَُّهۥفَلَنُ  ُمۡؤِمنٞ  َوُهوَ  أ  َطّيَِبٗة

ۡجَرُهم َوَ�َۡجزِ�َنَُّهمۡ 
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
ْ  َما بِأ به ھر مؤمن نیکوکاری « .]٩٧[النحل:  ﴾٩٧َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

کردارشان بخشیم و به آنان مطابق بھترین  ای می اعم از مرد و زن زندگی نیک و پاکیزه
 .»دھیم پاداش می
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ھـا  ن مردهیه از بـدترکمرده و بل یا از دست داد او فردن ھدف ریگاه انسان اپس ھر
 د.یآ یشمار م به

ْ ٱ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن إَِ�ُۡ�م أ ْ  َوَ�  رَّ  ُدونِهِۦٓ  ِمن تَتَّبُِعوا

وۡ 
َ
ۗ أ ا قَلِيٗ�  ِ�َآَء ُرونَ  مَّ از سوی پروردگارتان  از آیاتی پیروی کنید که« .]٣[األعراف:  ﴾٣تََذكَّ

 »!گیریدبه شما نازل شده و به جای او از دوستاِن(باطل) پیروی نکنید. چه اندک پند می
 د:یفرما یو م

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمسۡ ﴿
َ
ۖ ٱفَ  َتقِيٗماَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�مۡ  لسُّ  َسبِيلِهِۦۚ  َعن َ�َتَفرَّ
ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  و (به شما خبر داده) که این، « .]١٥٣[األنعام:  ﴾١٥٣َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  ۦبِهِ  َوصَّ

ھای دیگر پیروی نکنید که در این صورت راه راست من است؛ پس از آن پیروی نمایید و از راه
شوید. اینھا ھمان اموری است که پروردگار شما را بدان سفارش از راه راست منحرف می

 ».سازیدکند تا تقوا پیشه  می

ُ  رَُسوُ�َا َجآَءُ�مۡ  قَدۡ ﴿ د:یفرما یو م ا َكثِٗ�� لَُ�مۡ  يُبَّ�ِ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ِمنَ  ُ�ُۡفونَ  ُكنُتمۡ  ّمِمَّ
ْ َو�َعۡ  �  َعن ُفوا ِ ٱ ّمِنَ  َجآَءُ�م قَدۡ  َكثِ�ٖ بِ�ٞ  َو�َِ�ٰبٞ  نُورٞ  �َّ ُ ٱَ�ۡهِدي بِهِ  ١٥مُّ  �ََّبعَ ٱَمِن  �َّ

لَُ�ٰتِ ٱَو�ُۡخرُِجُهم ّمَِن  َ�ٰمِ لسَّ ٱُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  َو�َۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ
ۡسَتقِي�ٖ  ای اھل کتاب!) پیامبرمان نزدتان آمد تا بسیاری از حقایق «( .]١٦-١٥[المائدة:  ﴾١٦مُّ

ھای بسیاری در ینمودید، برایتان آشکار نماید و از کوتاھکتاب را که شما ھمواره پنھان می
 گذرد. به راستی از سوی الله نور و کتابی روشن به سوی شما آمده است. الله بدین وسیلهمی

ھا به سوی نور کند و آنان را از تاریکیھای نجات ھدایت میاش را به راهپیروان خشنودی
 ».نماید برد و آنھا را به راه راست ھدایت میمی

َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یو خداوند متعال م ُّ�
َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بُۡرَ�ٰنٞ  َجآَءُ�م قَدۡ  �َّاُس ٱ � ٓ  رَّ نَزۡ�َا

َ
 َوأ

بِيٗنا نُوٗر� إَِ�ُۡ�مۡ  ای مردم! به راستی برایتان دلیل و برھانی از سوی « .]١٧٤[النساء:  ﴾١٧٤مُّ
 ».پروردگارتان آمد؛ و نوری آشکار به سوی شما نازل کردیم

َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یو خداوند متعال م ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
َوأ

 ٱ
َ
ءٖ  ِ�  تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ  فَإِن ِمنُ�ۡمۖ  ۡمرِ ۡ� ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  َ�ۡ ِ بِٱ تُۡؤِمُنونَ  إِن ُكنُتمۡ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ  ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

ۡحسَ  َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ  ِخرِ� �ٱ
َ
  نُ َوأ

ۡ
ای مؤمنان! از الله اطاعت کنید و از پیامبر « .]٥٩[النساء:  ﴾٥٩وِ�ً� تَأ

و صاحبان امرتان فرمانبرداری نمایید و ھرگاه در چیزی اختالف کردید، آن را به الله و پیامبر 
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ن جا یتا ا ».بازگردانید؛ اگر به الله و رستاخیز ایمان دارید. این بھتر است و سرانجام بھتری دارد

ٓ ﴿ د:یفرما یمکه  رَۡسۡلنَا َوَما
َ
ِۚ ٱ �ِإِۡذنِ  ِ�َُطاعَ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  مِن أ �َُّهمۡ  َولَوۡ  �َّ

َ
ْ  إِذ � لَُموٓا نُفَسُهمۡ  ظَّ

َ
 أ

َ ٱ َتۡغَفُرواْ سۡ فَٱ َجآُءوكَ  ْ  لرَُّسوُل ٱلَُهُم  َتۡغَفرَ سۡ ٱوَ  �َّ َ ٱلَوََجُدوا «  .]٦٤[النساء:  ﴾٦٤رَِّحيٗما اتَوَّابٗ  �َّ
رد و یه به فرمان خدا مورد اطاعت [مردم] قرار گکن منظور یم مگر به ایسولی را نفرستادچ ریوھ

آمدند و از الله درخواست آمرزش  اگر آنان در آن ھنگام که به خود ستم کردند، نزدت می
 ».یافتند پذیر مھربان می کرد، الله را توبه نمودند و پیامبر نیز برایشان طلب آمرزش می می

ٰ  ِمُنونَ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُؤۡ ﴿ د:یفرما یمو ھمچنین   ُ�مَّ  بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ
 �َ  ْ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا

َ
ا َحرَٗجا أ خیر؛ سوگند « .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥لِيٗمااْ �َسۡ َو�َُسّلُِمو قََضۡيَت  ّمِمَّ

ختالفاتشان به داوری بخوانند و از داوری تو به پروردگارت آنھا ایمان ندارند تا آنکه تو را در ا
 ».دلگیر نشوند و کامال تسلیم باشند

ۡ�َا﴿ د:یفرما یو خداوند متعال م ءٖ  ّلُِ�ِّ  َ�ٰٗناتِبۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َعلَۡيَك  َونَزَّ  َورَۡ�َةٗ  َوُهٗدى َ�ۡ
ىٰ  انگر ھمه چیز، و و کتاب را بر تو نازل کردیم که بی« .]٨٩[النحل:  ﴾لِۡلُمۡسلِِم�َ  َو�ُۡ�َ

نَّا ِمن َءاَ�ۡيَ�َٰك  َوقَدۡ ﴿ د:یفرما یو م ».ھدایت و رحمت و بشارتی برای مسلمانان است ُ َّ� 
ۡعَرَض َ�ۡنُه فَإِنَّهُ  ٩٩ذِۡكٗر�

َ
ۡن أ َ�ِٰ�ِيَن �ِيهِ� َوَسآَء لَُهۡم يَۡوَم  ١٠٠وِۡزًرا ۡلقَِ�َٰمةِٱَ�ِۡمُل يَۡوَم  ۥمَّ

ایم. ھرکه از آن روی  و قرآن را از نزد خویش به تو داده« .]١٠١-٩٩طه: [ ﴾١٠١ِ�ۡٗ�  ۡلقَِ�َٰمةِٱ
گمان روز قیامت بار سنگین(گناھش) را بر دوش خواھد کشید. (چنین کسانی)  بگرداند، بی

 ».مانند و روز رستاخیز چه بار بدی خواھند داشت جاودانه در این مجازات می

ا﴿ د:یفرما یو م تِيَنَُّ�م فَإِمَّ
ۡ
َبعَ ٱ َ�َمنِ  ُهٗدى ّ�ِ مِّ  يَأ  ١٢٣َ�ٰ ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َشۡ  �َّ

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُ 
َ
هُ  ۥَوَمۡن أ ۡ�َ�ٰ  ۡلقَِ�َٰمةِٱيَۡوَم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

َ
[طه:  ﴾١٢٤أ

و چون ھدایت و رھنمودم برای شما بیاید، ھرکس از آن پیروی کند، گمراه « .]١٢٤-١٢٣
افتد. و ھرکس از یاد من رویگردانی کند، زندگانی تنگی  شود و در رنج و زحمت نمی نمی

 ».کنیم خواھد داشت و روز قیامت او را نابینا حشر می
ه قرآن بخواند و به آنچـه در قـرآن ک یسک یخداوند برا«د: یگو یم بعباس ابن

رت بـدبخت ا گمـراه نشـود و در آخـیـه در دنکـرده اسـت کن ید تضمیاست عمل نما
  ١»نگردد.

جریر  ) و ابن۳/۳۸۲در مصنفش () و نیز عبدالرزاق ۶/۱۲۰،۷/۱۳۶شیبه در المصّنفش ( ابن أبی -١
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وۡ ﴿ د:یفرما یو خداوند متعال م   
َ
ٓ َوَ�َ�ٰلَِك أ ۚ  ّمِنۡ  ُروٗحا إَِ�َۡك  َحۡيَنا ۡمرِنَا

َ
 تَۡدرِي ُكنَت  َما أ

ٓ  بِهِۦ �َّۡهِدي نُوٗر� َ�ٰهُ َوَ�ِٰ�ن َجَعلۡ  يَ�ٰنُ ۡ�ِ ٱَوَ�  ِكَ�ُٰب لۡ ٱ َما ََّشا ۚ  ِمنۡ  ءُ َمن �  �نََّك  ِعَبادِنَا
ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰطٖ  إَِ�ٰ  َ�َۡهِديٓ  گونه(که بر پیامبران گذشته وحی  و ھمان« .]٥٢[الشوری:  ﴾٥٢مُّ

دانستی که کتاب و  بخش را از کالم خویش بر تو نازل نمودیم. پیشتر نمی کردیم) قرآن حیات
ایمان چیست. ولی آن(وحی) را نوری قرار دادیم که با آن ھر یک از بندگانمان را که 

  ».خوانی کنیم. و تو، به راه راست فرا می یبخواھیم، ھدایت م
ی قرآن و  لهیوس ت و سعادت بهیبرد ھدا یه گمان مک یسکاما جای تعجب است از 

د یاب گردیه در پرتو آن راھک یزیتنھا چ جامبر یه پکن ید، با ایآ یسنت به دست نم

ٓ  َضَلۡلُت  إِن قُۡل ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مکقرآن و سنت بود، چنان  َما ِضلُّ  فَإِ�َّ
َ
ٰ  أ َ�َ 

�  إَِ�َّ  فَبَِما يُوِ�ٓ  َتَديُۡت هۡ ٱ �نِ  َ�ۡفِ��  ٓ بگو: اگر گمراه « .]٥٠[سبأ:  ﴾٥٠قَرِ�بٞ  َسِميعٞ  إِنَُّهۥ َرّ�ِ
شوم و اگر ھدایت یابم، بدان سبب است که پروردگارم به  شوم، تنھا به زیان خویش گمراه می

 یبه قول فالن و فالن یو باز ھم افراد». ی نزدیک استگمان او شنوا کند. بی من وحی می
 دھند.  یحواله م

ٓ ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مکحال آن   َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ َءاتَٮُٰ�مُ  َوَما
ْۚ فَٱ َ�ۡنهُ  را بگیرید و از آن چه شما را  آن چه پیامبر به شما داد، آن « .]٧[الحشر:  ﴾نَتُهوا

 ».، باز آییدبازداشت
ه در کواجب است  یسکن بر ھر ین موضوع آمده است، بنابرایدر ا یادیات زیو آ

گاھ یِن خود، داراید  َ�ِٰذهِۦ قُۡل ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مکنش باشد، چنان یو ب یآ
ْ  َسبِيِ�ٓ  ۡدُعٓوا

َ
ِۚ ٱ إَِ�  أ َّ�  ۠ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ�� ٱ َوَمنِ  َ�َ ِ ٱ َ�ٰنَ َوُسبۡ  �َّ َّ�  ٓ ۠  َوَما نَا

َ
 ِمنَ  �

ۡ ٱ گاھی « .]١٠٨وسف: ی[ ﴾١٠٨ُمۡ�ِ�ِ�َ ل بگو: این، راه من است که ھمراه پیروانم با بصیرت و آ
 ».خوانم؛ و الله، پاک و منزه است. و من جزو مشرکان نیستم سوی الله فرا می به

) و فریابی، سعید بن منصور، عبد بن حمید، محمد ابن نصر، ابن المنذر و ۱۶/۲۲۵در تفسیرش(
) آن را صحیح قرار داده است و ۲/۴۱۳) و الحاکم (۵/۶۰۷ابن أبی حاتم چنان که در الدرالمنثور(

ت کرده است. که این روای بعباس  ) از چند طریق از ابن۲/۳۵۶االیمان( بیھقی در شعب
 روایت صحیحی است.
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گاھکان ندارد کام د و یـایبگر به دست ید ییر از قرآن و سنت از جاینش غیو ب یه آ
د و فقـط در پرتـو یآ یمان از قرآن و سنت به دست نمیت و ایند ھداک یر مکه فک یسک

مـان دسـت یت و ایتوان بـه ھـدا ید اذھان مردم است میه تولکفاسد  یھا هیآراء و نظر
ن یه آخرک ییھا ابد. سوگند به خدا عقلیت دست یمان و ھدایتواند به ا یافت، چگونه می

 اند. ن رفتهین باشد، مسخ گشته و از بیھا ا قات و شناخت آنیتحق
ده یه آن را بر ھمگان فرض گردانکن اسالم است یقت دیاز قرآن و سنت، حق یرویپ

افران کـه مؤمنان را از کن است یقت شھادتیامبر، حقیتاب و سنت پکاست و اطاعت از 
» الـه«نـد، چـون ک یجدا م یرا از بدبختان دوزخ ید و سعادتمندان بھشتینما یجدا م

خـود و  یه خداونـد آن را بـراکاست  ینیشود و آن د یم یرویه از او پک یمعبود یعنی
 ده است.یامبرانش پسندیفرشتگان، رسوالن و پ

ن دعوت یامبران به ھمیاند و پ اب شدهین مقوله راھیافتگان در پرتو ھمیت یھدا

ٓ ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مکاند، چنان  داده رۡ  َوَما
َ
 نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن َسۡلَناأ

نَُّهۥ إَِ�ۡهِ 
َ
ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ نَا

َ
و پیش از تو ھیچ پیامبری نفرستادیم « .]٢٥اء: ی[األنب ﴾٢٥ُبُدونِ �ۡ َفٱ �

مگر این که به او وحی کردیم که ھیچ معبود برحقی جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و 
 »پرستش کنید.

َ�َغۡ�َ ﴿ د:یفرما یو م
َ
ِ ٱ دِينِ  أ ۥٓ  ُغونَ َ�بۡ  �َّ سۡ  َوَ�ُ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َمن لَمَ أ  ٱوَ  لسَّ

َ
 ٗ� َطوۡ  �ِض ۡ�

جویند، حال آنکه آیا(آیینی)  غیر از دین الله می« .]٨٣[آل عمران:  ﴾٨٣يُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ َوَ�ۡرٗها
اند؟ و به سوی او بازگردانیده یمموجودات آسمان و زمین، خواسته یا ناخواسته در برابر او تسل

 »شوند.می
ه خداوند ک شود چنان یرفته نمین پذین آئیگر جز اید ینیس دکچ ین از ھیبنابرا

ِمَن  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َوُهوَ  ِمۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  فَلَن ادِينٗ  ۡسَ�ٰمِ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  تَغِ َوَمن يَبۡ ﴿ د:یفرما یم
-ھرکس دینی جز اسالم بجوید، ھرگز از او پذیرفته نمیو « .]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ

  ».کاران خواھد بودشود و در آخرت از زیان
ن یه اسالم دکدھد  یھا، گواھی م و شھادت دادن آفریده یخداوند قبل از گواھ

شود  یامت تالوت میه تا قکتاب خود نازل فرموده کی] اوست و آن را در  [پسندیده

ُ ٱَشِهَد ﴿ د:یفرما ین میبنابرا نَّهُ  �َّ
َ
ۡ َوٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ۥ� ْ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل ْولُوا

ُ
ٓ  عِۡلمِ لۡ ٱَوأ  �َِمۢ�قَا

دھد که ھیچ الله گواھی می« .]١٨[آل عمران:  ﴾١٨ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  قِۡسِط� لۡ بِٱ
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-انش(نیز ھمینگونه گواھی میمعبود برحقی جز او وجود ندارد؛ و فرشتگان و صاحبان د
 ».دھند). ھیچ معبود برحقی جز الله که عزیز و حکیم است، وجود ندارد

امت قرار داده است و آنان به ین را گواھان بر مردم در روز قین دیروان ایو خداوند پ
 باشند. یم یداشتین گرامیی چن ستهیه دارند شاک یخاطر اقوال، اعمال و اعتقادات

ةٗ  َ�ُٰ�مۡ َوَ�َ�ٰلَِك َجَعلۡ ﴿ د:یفرما یل مو خداوند متعا مَّ
ُ
ْ  َوَسٗطا أ َُكونُوا  َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ

و این چنین شما را امتی « .]١٤٣[البقرة:  ﴾َشِهيٗد�ۗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لرَُّسوُل ٱَو�َُ�وَن  �َّاِس ٱ
 ».باشدرو) قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر نیز بر شما گواه برگزیده(و میانه

ن است، یم و فرمان آن بھترکداده است و ح یان برترین را بر ھمه ادین دیخداوند ا

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مکچنان 
َ
نۡ  دِيٗنا أ ۡسلَمَ  ّمِمَّ

َ
ِ َوُهَو  وَۡجَهُهۥ أ َّ�ِ

ۗ  َ�ٰهِيمَ ِملََّة إِبۡ  �ََّبعَ َوٱ ِسنٞ ُ�ۡ  َذَ َوٱ َحنِيٗفا ُ ٱ �َّ و چه « .]١٢٥[النساء:  ﴾١٢٥َخلِيٗ�  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  �َّ
کند و نیکوکار و پیرو دین حنیف و آیینی بھتر از دین کسی است که خود را تسلیم الله می

 ».توحیدی ابراھیم است؟ الله ابراھیم را به دوستی برگزید
گاھیس بکھر  ه بر اساس تقوا و رضایت کرا  ینیداشته باشد چگونه فرق د ینش و آ

ل گرفته بـا کو اطاعت از خداوند در پنھان و آشکار ش یرویاشد و ساختار آن بر پب یالھ
داند، دینی که ھـرکس بـه آن بـاور دارد بـه  ت قرار دارد را نمیکه بر پرتگاه ھالک ینید

ھا به ھنگام  ھا و جن و پناه آوردن به صالحان، انسان یپرست برد و براساس بت یجھنم م
ان داشـتن بـه یـد سـود و زیـر از خداونـد، امیگر غید یسانکب، خواندن ی، مصایسخت

را ندارنـد چـه برسـد بـه  یانیـن سـود و زیترکوچکت کیخودشان مال یه براک یسانک
ن رفته یشان از بیھا ه استخوانک یه مردگانکنند ک یروان آن ادعا میه پک ینیگران، دید

تواننـد  یردگان نمن میه اکاند  ردهکمتصرف امور ھستند؛ اما فراموش  یدر جھان ھست
اد یتوانند به فر یرشان است نجات دھند پس چگونه میبانگیه گرکخودشان را از آن چه 

 زنند؟! یدور آنھا را صدا م یھا نیه از سرزمکسانی برسند ک
ننـد و او دورتـرین شـخص از ک یه فسق و گنـاه او را مشـاھده مـک یفاسق یا گاھی

 ید جـادوینما یزده م رتیش مردم را حیوه با جادک یا جادوگریرحمت خداوند است و 
 باشد. یم یطانیقت امر شیه در حقکپندارند و حال آن  رامت میکوی را 
 یمـان را بـه رویی علـم و ا نـان دروازهیه اکـ یراست ، بهیسانکن یباشند چن کھال

 اند. خود گشوده یرا به رو یی جھالت و ناسپاس اند و دروازه خود بسته
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ت یه ھداکدھد  یاند، خداوند خبر م ردهک یچیاز فرمان او سرپ ب ویذکرا ت یخبر الھ
گذشـته  یھـا ت و نـور در زمانیند: ھـدایگو یھا م تاب او نھفته است، اما آنکو نور در 

ھا نـازل  آن یاو به سو یه از سوک یتابکاز  یرویقرار داشته است و خداوند آنان را به پ
م. یر از قـرآن داشـته باشـیغ یاور و دوستی دیند بایگو یھا م دھد اما آن یشده فرمان م

 یافکـند آن چه اھل زمان بر آن ھستند ما را یگو یم یاوریل بیشان دلیاگر از قرآن برا
ن مخالف اسـت و یبا ا یخ فالنیند: شیگو یم یاوریشان بیبرا یلیاست و اگر از سّنت دل

 د.یریمان درس عبرت بگیاھل ا یداند، پس ا یاز من و شما بھتر م
اند و  ردهکآورده و بر آن ساخت و ساز  یامبران و صالحان رویپ یمراھان به قبرھاگ

ھـا را  بھا مقبره گران یھا ینند وبا آراستنک ین میو تزئ یآن را نقاش یوارھایگنبدھا و د
قبرھـا خدمتگـذاران و  یاندازنـد و بـرا یقبرھـا م یھـا را رو ن پردهیند و بھتـریآرا یم

 ینند، براک ین میھا چن یبیپرستان و صل ه بتکطور  نند، ھمانک یرا مقّرر م ییھا دربان
نـد یگو یننـد و مک یمـ یشان قربـانینند و گوسفند و غیره... براک یصاحبان قبر نذر م

ننـد. ک یما شـفاعت مـ یش خدا برایه پکھستند  ینندگانک ھا و شفاعت یانجیھا م نیا
ھـا وارد بھشـت  نیی ا لهیوسـ هگـردد و ب یالت حل مکشود، مش یده میگناھان ما بخش

 م.یشو یم
گفتنـد؟! بـه  یگـر مید یزیـن چیر از این غکیا مشرید آیشما را به خدا سوگند بگوی

ح یونس و زمر و سوره ھای دیگر و نیـز در احادیـث توضـید در سوره ینکقرآن مراجعه 
 ن بوده است.ین ھمکیمشر که شرکدھد  یم

ه کـد یـھستند، بدان کتر مردم طرفدار شرشیه بکد یا ب خوردهین فریاگر به خاطر ا
ت یھـدا یجا انـد و بـه دهیرا برگز کد شریتوح یھا به جا خداوند فرموده است چون آن

ان ھم پسـت یاند، از چھارپا دهیفر را پسندکاسالم  یاند و به جا ردهکرا انتخاب  یگمراھ
 م.یبر یه مش به خداوند پناکو عذاب دردنا یترند. از موجبات خشم الھ تر و گمراه

ن ید بـه ھمـیـدان یه شما آنـان را بـزرگ مک یه افرادکب دھد ین شما را فرید ایشا
ھا اشتباه  ی انسان امبران ھمهیر از پیه غکد یند، اما بدانیگو یا آن را میزھا معتقدند یچ
ه از اشتباه مصون است و آن سـخن کرد کمراجعه  یزید به کسی یا چینند پس باک یم

 ینـار قـرآن و سـنت گفتـار علمـاکباشـد و در  یامبرش میـسـنت پخداوند متعـال و 
د را به زبان آورده و در عمل و سخن مفھـوم آن را محقـق یی توح لمهکه ک یا برجسته

 ز مرجع است.یاند، ن نموده
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م مبتال بودند، یردکه به آن اشاره ک ییھا یاز مناطق مسلمانان به گمراھ یاریدر بس
ری کـه از ید اما از اسالم جدا شدند و دور افتادند ھمانند تھا به اسالم منتسب بودن نیا

ھا و  د، بـدعتیـھـا را دور نما یکین تاریـه خداوند خواست اکن یشود، تا ا یکمان جدا م
ی  گـر فرمـودهیو جھالت را از بین ببرد. بار د  ھا را ظاھر کند و شبھات، نادانی یگمراھ

را  ین امــت فــردیــا یســال بــراخداونــد در رأس ھــر صــد «ه فرمــوده: کــ جامبر یـپ
ه کـ ١»المعرفـة«در  یھقـیم و بک[روایت ابوداود، حا». دینما ید مین را تجدیه دکزد یانگ یبرم

رد و مصداق آن کسی است که خداوند وی را در ایـن کدا یصدق پ اسنادش صحیح است].
ت جایگاه قرار داد؛ و به او فضل و احسان کرد، ایشان خلف نیک سلف صالح، پیـرو سـن

االسـالم محمـد بـن  خیرسول خدا و دعـوت دھنـده بـه دیـن خـدا در ھـر حـالتی، ش
 است که خدا جایگاھش را نیکو گرداند و بر جزا و پاداشش بیفزاید.         /عبدالوھاب 

در  یخـدا دعـوت داد و بـه فرمـان الھـ یشان شب و روز، آشکارا و پنھان به سـویا
 یسـکچ ید و در راه دعـوت بـا ھـیل پوشـانی عم جامه یالله تعال یدعوت دادن به سو

دنـد، یاباء ورز ینیب خود بزرگ یرد، دعوت او بر خیلی از افراد گران آمد و از روکمدارا ن
اران و یه خداوند کن یردن به فرمان خدا باز نداشت، تا اکھا او را از عمل  اما برخورد آن

رافراشـتند و دعـوت در شـان را بیرد که آنان پـرچم دعـوت اکاو مقدر  یبرا یارانکھم
 شرق و غرب منتشر شد. 

) و ابن عدی در الکامل ۶۵۲۷، ش(المعجم  االوسط) و الطبرانی در ۴۲۹۱روایت ابوداود، ش ( -١
 السنن و اآلثاردر معرفة ) و بیھقی ۴/۵۲۲مقدمه کتاب) و حاکم در المستدرک (۱/۱۱۴در(

، ش الفتن وغوائلھالسنن الواردة فیا) و ابوعمرو الدانی در ۱/۱۳۷) و در مناقب الشافعی(۱/۱۳۷(
) و ابن عساکر در ۱۱۰۷) و ھروی در ذّم الکالم ش(۶۲-۲/۶۱) و خطیب در تاریخ بغداد (۳۶۴(

) و ابن حجر ۲۴/۳۶۴، ۱۲/۴۱۲) و المزی در تھذیب الکمال (۵۲-۵۱، ص (تبیین کذب المفتری
ایوب از   از سعید بن أبی) از چند طریق از عبدالله بن وھب و او ۴۶در توالی التأسیس، ص (

روایت کرده  جو او از پیامبر  سشراحیل بن یزید معافری و او از أبی علقمه و او از ابوھریره 
گفته است و عراقی و حاکم آنرا صحیح  /است.  و سندش صحیح است چنان که شیخ سلمان 

ص  لمقاصد الحسنةا) نیز آمده است و سخاوی در ۲/۲۸۱القدیر ( اند چنان که در فیض قرار داده
اند و سیوطی  ) آن را صحیح قرار داده۵۹۹ی ( ، شمارهالسلسلة الصحیحة) و آلبانی در۲۳۸(

) آمده است: ھمه حّفاظ حدیث بر صحت این حدیث ۴/۱۸۲المعبود ( گوید چنان که در عون می
 اند. اتفاق کرده
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د پیـامبران و رسـل و رّد مخالفـان یـدر مـورد توح /امام محمد بن عبـدالوھاب 
 یتـابکه در موضوع خود کد بود یتاب التوحکرد از آن جمله کف یتأل ییھا تابک کمشر

 ح دھم. یتاب را شرح و توضکن یخواھم ھم یر است و ان شاءالله من مینظ یب
 یسـکدم یـه دکجا  بپردازم اما از آن ین امر مھّم یه به چنکستم ین یسکمن  گرچه

ه کھستند   مند ام عالقه تاب ننوشته و طالب و برادران دینیکن یبر ا یشرح قابل توّجھ
ح داده شود، بر آن شدم تا برادران و یامًال توضکم آن یبر آن نگاشته شود و مفاھ یشرح

اش را  خداوند بنده«کنم و  یاریدن به اھدافشان یدر رس ی توان خود طالب را به اندازه
ح ین خاطر خداونـد توضـیو به ا ١»دینما یاریه بنده برادرش را ک یند تا وقتک یم یاری

ه کح دادم و مناسب بود یخداوند آن را شرح و توض یاریآن را فراھم و آسان نمود و به 
 بگذارم.» دیوحالت تاب کشرح  ید فیز الحمیر العزیسیت«اسم آن را 

ه اسـت و منظـور از یـمیاالسالم منظورم ابوالعّباس ابن ت خیم شیگو یه مکو ھر جا  
خـواھم  یاست. و از خداونـد م یالبار مؤلف فتح یابن حجر عسقالن ابوالفضل ٢»حافظ«
گمان  یبھشت بگرداند، ب یھا افتن به باغیش و مسبب دست یخو یه آن را خالص براک

 گوار و مھربان است.خداوند بخشنده، بزر
با اقتدا به قرآن عزیز و  /م)، مصنف یالله الرحمن الرح د: (بسمیگو یم /مصنف 

الله الـرحمن الـرحیم آغـاز نشـود نـاقص  ه با بسـمک یارکھر «ه کث ین حدیعمل به ا

از حـدیث  "األربعـني"رد. حافظ عبدالقادر رھاوی در کالله آغاز  تابش را با بسمک» است
مشـابه آن را روایـت نمـوده  ٣»الجـامع«خطیـب نیـز در یت کرده است و ابوھریره  روا

 .٤است

 ت کرده است.) از ابوھریره روای۲۶۹۹ش  ۴/۲۰۷۴بخشی است از حدیثی که مسلم در( -١
ھای زیادی تألیف نموده که  االسالم است کتاب بن حجر عقالنی شیخ ایشان حافظ احمدبن علی  -٢

ه.ق وفات  ۸۵۲است ایشان در سال  الباری و اإلصابة فی تمییز الصحابةفتحھا  ترین آن مھم
ترجمة  الجواھر والدرر فی) و ۵۲۲نامه ایشان در طبقات الحفاظ سیوطی، ص ( یافتند. زندگی

 از سخاوی. شیخ االسالم ابن حجر
) و آن را از طریق رھاوی و طریق ۲۱۰شماره:  ۶۹/ ۲( الجامع ألخالق الّراوی وآداب السامع -٣

 دیگران به ھمان لفظ رھاوی و مانند آن روایت نموده است. 
جویة األ) و سخاوی در ۱/۱۲شافعیة() و سبکی در طبقات ۵۱روایت سمعانی در أدب اإلمالء(ص -٤

) و سند آن خیلی ضعیف است که مشکل آن احمد بن محمد بن عمران ۱/۱۸۹ش( المرضیة
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رده: به دلیل این کـه کالله و الحمدلله را با ھم جمع ن اگر گفته شود چرا مؤلف بسم 
ه فرمـود: ھـر کـانـد  روایت نموده جاز پیامبر  سابن ماجه و بیھقی از طریق ابوھریره 

ه امـام احمـد در کـ یتیده و ابتر است و در روایبر ه با الحمدلله شروع نشود دمک یارک
 ».١ده و ابتر استیبر ر خدا آغاز نشود دمکبا ذ یارکھر «مسند خود آورده آمده است: 

ش خداوند آغاز شـود چـون یاری با حمد و ستاکن است که ھر یشده: منظور ا گفته
الله  ا بسـمرد و بـیـگ ین را در بـر میر خداوند اکن و مقدر است و ذیش معیحمد و ستا

 رد.یپذ یار انجام مکن یگفتن ا

شود.  الجندی شیعه است. خطیب گوید: در روایتش ضعیف بود و بر مذھبش خرده گرفته می
ء) او ھیچ ارزشی نداشته است. و ابن جوزی او را متھم به جعل  األزھری به من گفت: (لیس بشی

) حافظ این حجر می گوید: در سندش ضعیف و ۱/۴۳۲: لسان المیزان ش(حدیث می کند. نگا
) نگا:إرواء ۳/۲۹۰(ربانیة آمده است. ش بعضی راویانش را نیاورده؛ ھمان طور که در فتوحات 

 )     ۱ش۱/۲۹الغلیل (
) و ابوداود درسنن، ۲/۳۵۹) و امام  احمد درمسند (۵/۵۹۹شیبه درالمصنف ( ابن أبی -١

و ابوبکر  ) درالسنن الکبری۱۰۳۲۸) و نسائی در (۱۸۹۴(  ماجه در سنن نو اب )٤۸٤۰ش(
اند. چنان که در  ) و ابوعوانه درمستخرج خود آن را روایت کرده۱۷ش( الشکرفضیلة السامری در

) و دارقطنی در ۲-۱) آمده است. و ابن حبان درصحیح خود (۷۲/ ۱۶نیز ( اتحاف المھرة
بن  قرة) از چند طریق از اوزاعی و او از ۳/۲۰۸الکبری () و بیھقی درالسنن ۱/۲۲۹سننش(

بن  قرةاند.  ھا ھمگی از ابوھریره روایت کرده سلمه و آن عبدالرحمان و او از زھری و از أبی
گوید: او  عبدالرحمان راستگو و صادق است اما احادیث منکری دارد، امام احمد در مورد او می

بن  قّرةاند و اسم  اویان این حدیث را از اوزاعی روایت کردهبسیار منکرالحدیث است. و بعضی از ر
بن  اند واھی و ضعیف است. و با قّره ھا روایت کرده اند، و طرقی که آن عبدالرحمان را انداخته

یونس، عقیل، شعیب و سعیدبن عبدالعزیز از «گوید:  عبدالرحمان مخالفت شده است؛ ابوداود می
به ة گوید: قّر  و دارقطنی می». روایت کرده است جرا از پیامبر زھری و او به صورت مرسل آن 

ھریره روایت کرده است. و کسانی دیگر آن را از زھری از  سلمه از ابی تنھایی آن را از زھری از أبی
) ۸/۲۹نگا: العلل دارقطنی (» در حدیث قوی نیست ةاند، و قّر  پیامبر به صورت مرسل روایت کرده

در حدیث قوی نیست...، حدیث صحیح نیست... و حدیث مرسل  ةقر گوید: و دارقطنی می
) ۲ابن حجر و شیخ آلبانی درارواءالغلیل ش( ابوداود، نسائی، دارقطنی، بیھقی، حافظ ». است

حّبان، حاکم  تر است. ابن اند و این صحیح اند یا به ضعف آن اشاره کرده حدیث را ضعیف قرار داده
اند و  ) آن را صحیح شمرده۱/۲۶) و سیوطی درالدرالمنثور (۱/۲۱( طبقات الشافعیهو سبکی در

) و ۱۳/۱۸۵) و در شرح مسلم (۱۰۳گوید و نووی در االذکار ص ( صالح چنان که سبکی می ابن
 ) آن را حسن قرارداده است.۳/۶۶( تھذیب االسماء واللغاتدر
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د ھم حمد را نوشت و ھم با زبان گفت یه باکن اشاره نشده یث به این در حدیھمچن
  ١د مؤلف در دلش آن را گفته است.یشا

ی محـذوف اسـت و  لمـهکه جار و مجـرور متعلـق بـه کاند  ردهکعلمای لغت اتفاق 
ن صـورت اسـت یر به ایه تقدکاند  ردهکفرض مقّدم بر جار و مجرور  یھا آن را فعل یوفک

است مقدم بر آن  یاند جار و مجرور متعلق به اسم ھا گفته ینم) و بصرک یأبدأ(شروع م
ائن: آغازم است و بر اساس قـول اول جـار و مجـرور ک یگونه است ابتدائ نیرش ایو تقد

 در محل نصب قرار دارد و بر اساس فرض دوم در موضع رفع قرار دارد. 
ھا  د: ھر دوی آنیگو یبه ھم ھستند و م یکد: ھر دو قول نزدیگو یر میثک افظ ابنح

  ٢در قرآن آمده است.
ن است یلش ای، دلیالله ابتدائ ه: باسمکگونه است  نیرش ایاند تقد ه گفتهک یسانک

ْ رۡ ٱ َوقَاَل ﴿ د:یفرما یه خداوند مک ِ ٱ �ِيَها � َكُبوا ٓۚ َوُمۡرَسٮٰهَ  �ٮَٰهاَ�ۡ  �َّ و « .]٤١[ھود:  ﴾ا
 »گفت: سوار کشتی شوید که حرکت و توقف آن با نام الله است.

الله(به  باسم ابدأمقدر است ھمچون  یا خبری یاند قبل از آن فعل؛ امر ه گفتهکآنان 

ه کردم). به این خاطر است کالله(به نام خدا شروع  باسم ابتدأتُ ا ین) کنام خدا آغاز 

 قۡ ٱ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م
ۡ
ِ  َرأ ِيٱَرّ�َِك  مِ سۡ ٱب بخوان به نام « .]١[العلق:  ﴾١َخلَقَ  �َّ

 .»پروردگارت که(ھستی را) آفرید
د یتوان یداشته باشد و شما م ید مصدریه درست ھستند، چون فعل بایو ھر دو فرض

ه قبـل از آن قـرار کـاسـت  ین برحسـب فعلـیـد و اییه فعل و مصدرش را مقدر نماک
ا یـدن، خواندن، وضـو گـرفتن یا نشستن، خوردن، نوشیشدن باشد  خواه بلند یدھ یم

، تیمن(خجسـته کارھـا بـه خـاطر تبـّر کی  ه در ھمـهکـنماز خواندن باشد مقدر است 
 رفته شدن نام خدا گرفته شود.یاتمام و پذ یگرفتن برا کمکدانستن) و 

مصنف در بعضی «وید: گ می )الفریان ۷۰-۱/۶۹المجید ( درفتح /بن حسن  شیخ عبدالرحمان  -١
ھا و اذکار است و چون  ترین ستایش الله از جامع الله اکتفا کرده است چون بسم ھا به بسم نسخه

کرد،  ھایش به آن بسنده می در نامه جالذکر به آن اشاره شده است و پیامبر  در حدیث سابق
ای را با خط مصنف دیدم  الله اکتفا کرد. و نسخه اش به ھرقل پادشاه روم به بسم که درنامه چنان

 ».کرد و سپس حمد و ستایش و درود بر پیامبر گفته است الله کتاب را آغاز می که با بسم
 ]۱/۱۹[تفسیر القرآن العظیم  -٢
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أُ الله  باسـم یعنیآن را فعل مؤخر مقدر نموده  ١یزمخشر نـام خـدا  (بـهأتلـوا یـ أقـرَ
شود و ھر فـاعلی  یند خوانده مک ینم) چون آن چه او تالوت مک یا  تالوت میخوانم  یم

کند در واقع آن کار را ـ که بسم الله آغـازگر آن اسـت ـ  که کارش را با بسم الله آغاز می
و تقدیری قرار داده است ھمانگونه که مسافر ھنگام اقامت یـا حرکـت  یبه صورت ضمن

گـزینم و بـه نـام اللـه  الله؛ معنایش چنین است که به نام الله اقامت می گوید: بسم می
را مقدر بدانیم زیرا [با » أبَدأ«ی  تر از این است که کلمه کنم و این تعبیر اولی حرکت می

» یابتدائ«ی  شود] مطابقت ندارد یا بیانگر آن نیست، ھمچنین کلمه فعلی که انجام می
 شود.  که باعث عدم وضوِح بیشتر می

و به این خاطر فعل محذوف به صورت مؤخر در نظر گرفته شده و معمـول آن مقـدم    
ن یـد و ایـشتر بر اختصاص داللت نمایگونه ب نیتر است تا ا گشته است زیرا معمول مھم

م است چون اسم خداوند بر قرائت و خواندن مقـّدم اسـت و یگر تعظ شتر نشانیوه بیش
ه بـا نـام خـدا شـروع ک یارک یرا از نظر شرعیندن است زخوا یبرا یا لهیاسم خدا وس

 نشود اعتبار ندارد.

 قۡ ٱ﴿ ه فعل قرائت درکن یاما ا
ۡ
ِ  َرأ ِيٱَرّ�َِك  مِ سۡ ٱب به صورت  .]١[العلق:  ﴾١َخلَقَ  �َّ

تر بوده  ز مھمیچون در آن جا قرائت از ھمه چ«گوید:  می ٢یضاویظاھر آمده است ب
ن یتر ه مھمکالله  ق خود مقدم شده است، برخالف بسمن فعل بر متعلیخاطر ا است، به

   ٣»ردن است.کز در آن شروع یچ
و  ٤ده اسـتیـن آن را برگزیاالسـالم ھمـ خیبرم ش ین قول است و گمان مین بھتریا
 الله مقدر دانسته است. رده اما او محذوف را قبل از بسمکن اشاره یبه ھم ١ریثک ابن

محمود بن عمر بن محمد ابوالقاسم زمخشری خوارزمی نحوی صاحب کّشاف و المفّصل است  -١
ھـ.ق. وفات  ۵۳۸گرانشان بود در سال  دعوت گذاری بزرگ و یکی از بزرگان معتزله و وی بدعت

 ).۴۸-۱/۴۷) و الکشاف (۲۰/۱۵۱( النبالء یافت. سیر اعالم
بن عمربن محمدبن علی ناصرالدین ابوالخیر قاضی بیضاوی صاحب تألیفاتی است او  وی عبدالله -٢

) ھـ..ق ۶۸۵(ی اشاعره بود در سال  عالم آذربایجان بود، او فردی برجسته، صالح، عابد و از زمره
، ابن قاضی  الشافعیةطبقات و ) ۸/۱۵۷( الکبری الشافعیة) وفات یافت. طبقات ۶۹۱اند ( و گفته
 ).۲/۱۷۲شھبة (

 )۲۱-۱/۲۰( بیضاوی -٣
الله  بسم«گوید:  گوید: ھنگامی که خواننده می ) می۱۰/۲۳۱( االسالم درمجموع الفتاوی شیخ -٤
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رده اسـت؛ کـر کـذ ید متعددیالله فوا امل در بسممحذوف بودن ع یم برایق حافظ ابن
جز یاد خدا مقدم شـود، اگـر  یزیست چیسته نیه شاکاست  یینجا جایه اک نیاز آن جمله ا

ن بـرخالف منظـور یجه ایاز باشد، در نتین یتواند از فاعل ب ید و فعل ھم نمینکر کفعل را ذ
ه بـا مفھـوم اسـت تـا لمـکآھنـگ بـودن  ن رو محذوف بـودن فعـل ھمیو ھدف است، از ا

بـر کا د: اللـه یگوی یه در نماز مکشود نام خدا باشد، چنان  یه با آن آغاز مک یزیگونه چ نیا
د یـگوی یز اسـت، امـا شـما فقـط میـتـر از ھمـه چ ه خداونـد بزرگکن است یش ایو معنا

دل ه در کـباشـد  یلمه مطابق با مفھوم و منظـورکگونه  نیتر است، تا ا بر خدا بزرگکا الله 
اد یـه کـطور  گانه نباشد) پـس ھمـانیاد خداوند یجز  یادیه(در دل کن است یاست و آن ا

 شود. یر مکخدا تنھا در دل نمازگزار است بر زبانش ھم تنھا اسم خدا ذ
ردن بـا کـآغـاز  یتـکه اگر فعل حذف شود، در ھـر عمـل ، قـول و حرکن یو دیگر ا

ن حـذف فعـل یست پـس بنـابراین  یلگر اویاز فعل د یچ فعلیالله درست است و ھ بسم
  ٢رتر است.ید فعل محذوف از آن فراگینکر که شما ذک یر آن است و ھر فعلکتر از ذ عام

 ھا است. ن معرفهیتر د: معرفهیگو یم ٣هیبوی(الله) اسم خداوند متعال است و س
شود،  یی صفات وصف م ند(الله) اسم اعظم خداوند است چون به ھمهیگو یم 

ُ ٱُهَو ﴿ د:یفرما یاوند متعال مه خدک چنان ِيٱ �َّ َ�َٰدةِ� ٱوَ  َغۡيبِ لۡ ٱ َ�ٰلِمُ  َوۖ هُ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ  لشَّ
ُ ٱُهَو  ٢٢لرَِّحيمُ ٱ َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱُهَو  ِيٱ �َّ وُس ٱ لَۡملُِك ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسَّ

ۚ ٱ بَّارُ �َۡ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ ُ ِ ٱُسۡبَ�َٰن  لُۡمَتَكّ�ِ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ ُ ٱُهَو  ٢٣َ�مَّ  ۡ�َارِئُ ٱ ۡلَ�ٰلِقُ ٱ �َّ
ۖ ٱ ۡسَمآءُ ٱَ�ُ  لُۡمَصّوُِر

َ
� ٱ ۡ� َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ۡ�ُۡسَ�ٰ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
 ﴾٢٤ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُهَو  ۡ�

 .]٢٤-٢٢[الحشر: 

الله و بعضی مردم در چنین جایی  بسم أقراالله یا  بسمتقدیرش این است: قراءتی » الرحمن الرحیم
ی اول بھتر است چون فعل  الله مقدراست، اما فرضیه الله یا ابتدأت بسم گویند: ابتدائی بسم می

الله بسمو( إقراء باسم رّبک الذی خلق)تنھا اول آن مثل( گیرد نه الله قرار می کامًال مفعول بسم
 )۱/۲۵( الفوائد ). نگا:بدائعمجریھا ومرساھا

 ].۱/۱۹[تفسیر ابن کثیر  -١
 )۲۹-۱/۲۸الفوائد ( بدائع -٢
بن قنبر ابو بشر فارسی بصری ، امام نحو، حجت عرب. ایشان مدتی در  سیبویه: عمرو بن عثمان  -٣

فراگیری  فقه و حدیث ھمت گماشت، سپس به زبان عربی روی آورد و در آن مھارت یافت و از ھمه 
 ).۸/۳۵۱النبالء ( ھـ.ق  وفات یافت. سیر اعالم ۱۸۰پیشی گرفت و در سال  اھل زمان در آن
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تی که ھیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ دانای نھان و آشکار. او، اوست الله، ذا«
رحمان و رحیم است. اوست الله، ذاتی که ھیچ معبود راستینی جز او نیست؛ 

ناپذیر،  بخش، نگھبان، توانای شکست فرمانروای منزه و سالم از ھر عیب و نقص؛ ایمنی
اوست الله، آفریننده،  اک و منزه است.آورند، پ جبار و متکبر؛ الله از شرکی که به او می

ھا و زمین است، او را  ھا از آِن اوست. آن چه در آسمان نوساز و صورتگر؛ بھترین نام
 »ناپذیر و حکیم است کند. و او، توانای شکست پاکی یاد می به
ن یتر حیا مشتق؟ و صحیلمه(الله) اسم جامد است کا یه آکاند  ردهکن اختالف یو در ا

 ه اسم(الله) مشتق است.کاست  نیقول ا
 یعنیت کرده است (الله یما روا یعباس برا براساس آنچه از ابن«د: یگو یر میجر ابن
  ١»باشد. یش میھا دهیله و معبود ھمه آفرإه ک یخداوند

» ِفعـال«بر وزن » لهإ«ی الله  لمهکه گفت: اصل کند ک یت میروا ٢لیه از خلیبویس  
 الم قرار داده شده است.ھمزه، ألف و   یسپس به جا

 بوده است.  ٣أناسه اصل آن کد: مثل الناس یگو یه میبویس
 ند: یگو یم  ٥و فّراء  ٤یسائک

بن عباس برای ما روایت است   از عبدالله«)، الفاظ روایت این گونه است: ۱/۵۴جریر( تفسیر ابن -١
سپس ». پرستند که (الله) یعنی ذاتی که ھمه او را إله قرار می دھند و ھمه مخلوقات او را می

 ةاس را روایت می کند که سند این روایت ضعیف است چون راوی بشربن عمارروایت ابن عب
عباس حدیث نشنیده  عباس روایت شده و ضحاک از ابن ضعیف است و از طریق ضّحاک از ابن

 است.
گاه به قواعد و زبان عربی و ایجاد کننده خلیل -٢ ی  بن احمد، ابوعبدالرحمان فراھیدی بصری، امام، آ

ر زبان عربی در رأس ھمه بود. دینداری، پرھیزگاری، قناعت و تواضع از صفات علم عروض، وی د
بارزش بود. ایشان صاحب کتاب العین در لغت است. در سال صد و شصت و اندی وفات یافت. 

 ).۴۳۰-۷/۴۲۹النبالء  ( سیر أعالم
 ).۱۹۶-۲/۱۹۵( نگا: الکتاب سیبویه -٣
ای)  ای (جامه ی کوفی ملقب به کسائی (به خاطر کساءبن عبدالله ابوالحسن اسد ة بن حمز  علی -٤

ھـ.ق وفات یافت. سیراعالم النبالء  ۱۸۹که در آن احرام کرده بود) امام قرائت و عربی در سال 
)۹/۱۳۱-۱۳۴ .( 

یحیی بن زیاد بن عبدالله ابو زکریاء اسدی کوفی نحوی. دوست و ھمراه کسائی، عالمه و صاحب  -٥
ھـ.ق وفات یافت. سیر اعالم  ۲۰۷و امیر مومنان بود در سال تالیفات بود که در نح

 ).۱۲۱-۱۰/۱۱۸النبالء(
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انـد و الم اول را در دّوم ادغـام  ردهکاصل آن اإللـه بـوده اسـت، ھمـزه را حـذف « 
  ١»ردند.ک

الرجل  َه ی الله از أِلَه مشتق شده است و ألِ  لمهکه کن است یح این قول صحیبنابرا

َو�ََذَرَك ﴿ خواند: یگونه م نیعباس ا ه ابنکرد، چنان کھنگامی که پرستش  یعنی
ه کمعبود است ھمزه را  یه به معناکو اصل آن اِإلَلُه بوده  ٢عبادت تو . یعنی ﴾َوَءالَِهَتَكۚ 

 ردند.  کلمه است حذف ک» فاء«

پس یکـی بـر دیگـری د سیف ادغام گردیلمه است با الم تعرک» عني«ه کآن گاه الم 
مانـد و بـرای تعظـیم  یلمـه بـاقکالم تشـدید دار در  یکادغام شد و آن وقت در لفظ 

 تفخیم شد سپس گفته شد: الله.
اإللـُه بـوده » اللـه«ی  لمهکه اصل کن است یح ایقول صح«د: یگو یم میق حافظ ابن

ھمـه  ینمعـا» اللـه«اند و اسـم  ن گفتهیه و جمھور اصحاب او چنیبویه سکاست چنان 
  ٣»را در بر دارد. یالھ یحسنی و صفات واال یھا اسم

انـد:  گمـان کرده ٥یر بن العربـکو استادش ابوب ٤یلیگوید: سھ قیم می ھمچنین ابن
ه اسـم از آن مشـتق کـاسـت  یا ست چون اشتقاق مستلزم مـادهیمشتق ن» الله«اسم 

ن اسـت، کرممیـقاق غن اشـتیندارد بنابرا یا م مادهیم است و قدیشود، اسم خداوند قد
گر گرفته شده، ید یه از اصلکن مفھوم باشد یه اگر منظور از اشتقاق اکست ین یدیترد

ن یـمشـتق اسـت منظورشـان ا» اللـه«ی  لمهکاند  ه گفتهک یسانکن باطل است، اما یا
از صـفات  یکـین اسـم بـر یـه اکـن بـوده یھا منظورشان ا ه آنکمفھوم نبوده است، بل

 ).۱۳/۴۶۸العرب ابن منظور ( ) و لسان۲۲۳-۶/۲۲۲تھذیب اللغة أزھری  ( نگا: -١
این را روایت کرده  بعباس  ) در تفسیرش از چند طریق از ابن۲۶-۱/۵۴،۹/۲۵( ابن جریر -٢

عبید،  ) آن را به فریابی، عبد بن حمید، أبی۳/۵۱۶لمنثور (است و صحیح است، و در الدر ا
 .اند حاتم و ابن انباری در المصاحف و أبی شیخ نسبت داده منذر، ابن ابی ابن

 ).۲/۴۷۳بدائع الفوائد ( -٣
بن احمد، ابوالقاسم خثعمی سھیلی اندلسی مالقی ضریر صاحب  بن عبدالله   عبدالرحمان -٤

 )۴۸۱الحفاظ ص ( ھـ.ق وفات یافت. طبقات ۵۸۱مه است که در سالاألنف، حافظ و عال الروض
بن محمد ابوبکر ابن العربی اندلسی اشبیلی قاضی مالکی حافظ،  قاضی ابوبکر محمد بن عبدالله  -٥

القرآن است، و ایشان اشعری بود. نگا:  و احکام األحوذی عارضةعالمه و صاحب تألیفاتی ھمچون 
 ).۲۰/۱۹۸النبالء ( سیر أعالم
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م، یحسـنی ھمچـون علـ یر اسـماید؛ مثل سـاینما یست داللت مه الوھیت اکخداوند 
ھا از مصادر خود مشتق  ن نامیه اکست ین یدیه تردکر، یع و بصیم، غفور، سمیر، رحیقد

ند یگو یه مکه از آن گرفته شود، افرادی کندارد  یا م مادهیم ھستند و قدیاند و قد شده
ه منظـور مـا از کـن اسـت یـسخ ادھند و پا یمشتق است ھمان پاسخ را م» الله«لمه ک

ه ھمچـون کـن یلمه با مصادر خود در لفظ و معنا برابر است نه اکه کن است یاشتقاق ا
ھـا مصـدر و مشـتق را اصـل و فـرع  یه نحوکن یاصل گرفته شده است و ا یکفرع از 

ن اسـت یـه منظور اکگری به وجود آمده بلیاز د یکیه کست یآن ن یاند به معنا دهینام
  ١»را در بر دارد. یگرید، یکیه ک

د: یـگو یرده و سـپس مکـان یب یت لفظیف ده خصوصین اسم شریا یم برایق و ابن
ترین آفریـده نسـبت بـه آن یعنـی  ه عـالمکن است یآن چن یمعنو یھا تیاما خصوص«
گونـه  م، تـو آنیبستا یه ھستکگونه  توانم تو را آن ینم«د: یگو یدر مورد آن م جامبر یپ

طور  را به یاسم یھا تیتوان خصوص یو چگونه م ٢»یا خود را ستودهه خودت ک یھست
باشد و ھر ستایشـی، ھـر  یش میمال، مدح و ستاک یآن دارا یه مسّماکامل برشمرد ک

، جود، فضـل یکیر، احسان، نیمجد و بزرگی، ھر جالل و اکرامی، ھر عز و جمالی، ھر خ
 گردد. یاز اوست و به او بر م یو لطف
گرداند،  بـه ھنگـام ھـر خـوف و  یاد میگفته شود آن را ز کیرکم و اندن اسم بر ھیا

ه بـا آن از بـین ک ست مگر اینین یبتیچ مصید و ھینما یگفته شود آن را دور م یھراس
به  یفیبرود، ھیچ غمی نیست مگر با آن رفع شود، ھر تنگی و ضیقی را بگشاید، ھر ضع

شـود، ھـر فقیـری را غنـی  ست یازد تـوانگر به آن د یرد، ھر ناتوانیرو گیآن پناه ببرد ن
شود، ھر  روز یبا آن پ یا خورده ستکرد، ھر شیگ ن اسم آرام یای با ا زده کند، ھر وحشت

 ابد.ی یابد و ھر آواره با آن پناه می  ییرھا یبا آن از درماندگ یا درمانده
نـازل  ھا بـا آن تکشوند، بر یی آن دور م لهیھا به وس یه سختکاست  یپس آن اسم

شـوند،  یشود. دعاھا با آن اجابـت م گردند، در موقع شکست خوردن او صدا زده می یم
 گردند. یھا فراھم و جلب م یی آن دور و خوب لهیھا به وس یبد

 )۱/۲۶( الفوائد بدائع -١
 .لی صدیقه  ) روایت عایشه۴۸۶) ش(۱/۳۵۲( صحیح مسلم -٢
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ھـا بـا آن نـازل  تابکن بـا آن برپـا ھسـتند و یھا و زمـ ه آسمانکاست  یو آن اسم
اند، حـدود بـا آن  ھا بـا آن مقـرر گشـته نیاند، آئ امبران با آن فرستاده شدهیاند و پ شده

ن اسـم مردمـان بـه دو گـروه یده و با آن جھاد فـرض شـده اسـت، بـا ھمـیاقامه گرد
 یشـود و ترازوھـا یامـت مین اسـم قیاند، بـا ھمـ م شـدهیخوشبختان و بدبختان تقس

گردد،  با  یشود، بازار بھشت و جھنم برپا م یشوند و صراط ایجاد م یگذاشته م یدادگر
امبران یـن اسـم پیحق ھم شود و به یش میان، پرستش و ستاین اسم خداونِد جھانیھم

ن اسـم یشود، بـا ھمـ یده میز پرسین اسم در قبر و روز رستاخیاند، از ھم مبعوث شده
ن اسـم اسـت، یھمـ یبرا یو دوست یشود و دشمن یمراجعه م یداور یمخاصمه و برا

س آن را ندانـد و حـق کشود، ھر  یم ند خوشبختکس آن را بداند و حق آن را ادا کھر
نش و ینش و امـر اسـت، آفـرین اسم راز آفـریشود، پس ا یاورد بدبخت میآن را به جا ن

 گردند. یفرمان با آن برپا ھستند و به آن برم
نش انجام گرفته است و ھر یآن امر شده و آفر یآن و برا یبه آن امر شده، به سو

ز به یگردد و ھمه چ ین آغاز شده و به آن برماز آ ینش، فرمان، پاداش و عقابیآفر

[آل عمران:  ﴾�َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا ُسۡبَ�َٰنَك  َ�ِٰطٗ�  َ�َٰذا َت َر�ََّنا َما َخلَقۡ ﴿ آن است، یمقتضا

ای؛ تو پاکی. پس ما را از عذاب دوزخ محافظت  ای پروردگار ما! این را بیھوده نیافریده« ]١٩١

 .١/م یق تا آخر سخن ابن.» بفرما

ه به صـورت کدو اسم مشتق ھستند از الرحمه «د: یگو یر میثک ) ابنالـرحيمالرمحن (
 شتر است. یم بیاز رح» رحمان«ی  اند و مبالغه ر شدهکمبالغه ذ

گـری یاز د یکـیاین دو اسم دارای معـانی بلنـدی اسـت کـه «د: یگو یعباس م ابن
 کمبار . وھمچنین ابن »ستردهرحمت شامل و گ یدارا یعنی ٢دارد، یتر مفھوم گسترده

 ام. قیم آن را نیافته ی ابن ھای چاپ شده ) و در کتاب۷۵-۱/۷۴المجید ( فتح -١
الحاشدی) از طریق محمد بن مروان سدی از کلبی  – ۸۲روایت بیھقی دراألسماء والصفات (ش -٢

عباس روایت کرده است.[این سند موضوع است] چون سدی و کلبی ھر دو  صالح از ابن از أبی
بن سلیمان از ضحاک   ) ازطریق مقاتل۲۳۶۲االیمان، ش( دروغگو ھستند. و بیھقی آن را در شعب

) از طریق مقاتل از ۸۳عباس با ھمین سند روایت کرده است. و دراالسماء والصفات ش( از ابن
کننده  کند روایت می کند اما مقاتل دروغگو و جعل عین ذکر میکسی که تفسیرش را  یکی از تاب

 عباس نشنیده است. است، و ضحاک از ابن
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م اگـر از او خواسـته نشـود یدھد و رحـ یاز او خواسته شود، م یرحمان وقت«د: یگو یم
  ١»گردد. ین میخشمگ

عباس اشاره شده است چون رحمت خداوند بـر  ن مفھوم به سخن ابنیم در ایگو یم
. ھمچنـان تر است م گستردهیرح یرحمان از معنا ین معنایره است، بنابرایخشم او چ

 که اضافه شدن بناء و ساختار کلمه، بیانگر این قضیه است.
ی انـواع رحمـت را  ه ھمـهکـعام اسـت  یالرحمن: اسم«د: یگو یم ٢یفارس یابوعل
 »با مؤمنان مھربان است. یعنیم یشود و مختص خداوند است اما رح یشامل م

ِ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ۡ ٱَوَ�َن ب و(الله) نسبت « ٣.]٤٣[األحزاب:  ﴾ارَِحيمٗ  ُمۡؤِمنِ�َ ل
 اند. ن را گفتهیز ھمیاز سلف ن یو بعض». به مؤمنان بسیار مھربان است

َ ٱ إِنَّ ﴿ د:یفرما یه خداوند مکد یآ یش میال پکن اشیاما ا َّ�  ِ  ﴾رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  �َّاِس ٱب
 »گمان الله نسبت به مردم، بخشاینده و مھربان است.بی« .]١٤٣[البقرة: 
   ٤»م ھر دو جھانیا و رحیرحمان دن«د: یگو یم جامبر یو پ

نـد ک یداللت مـ یبر صفت» الرحمان«د: یگو یم میه ابن قکح ھمان است یپس صح
ه مـورد مرحمـت قـرار کـ یسکم بر تعلق گرفتن آن به یه قائم بر خداوند است و رحک
 فعل. یبرا یوصف است و دوم یبرا ید، پس اّولینما یرد داللت میگ یم

ن داللت یبر ا یبیانگر این است که رحمت صفت خداوند است و دوم یو اول
ه کآن  یند، براک یش رحم میھا دهیش بر خلق و آفریه خداوند با رحمت خوکد ینما یم

َوَ�َن ﴿ د:یفرما یه مکنیم کتأمل  یی الھ ن فرمودهیم باید در این مطالب را بھتر بفھمیا

 )۱/۲۱تفسیر ابن کثیر(-١
اإلیضاح بن محمدبن عبدالغفار، ابوعلی فارسی نحوی صاحب تصانیفی مانند: کتاب  حسن -٢

بعضی او را از مبّرد برتر  ، وی متھم به اعتزال بود و در زمان خودش امام نحو بود ووالتکملة
) وشذرات ۳/۶) العبر (۲/۸۰( ھـ.ق وفات یافت، نگا:وفیات األعیان ۳۷۷اند، در سال  دانسته
 )۲/۸۸(الذھب

 ).۲۳۱-۱۳/۲۳۰به نقل از لسان العرب ( -٣
) ۲/۳۸۱) روایت انس. منذری درالترغیب والتزھیب (۵۵۸طبرانی درالمعجم الصغیر ش( -٤

و شیخ آلبانی درصحیح الترغیب آن را حسن » الصغیر باسناد جید انی فیرواه الطبر«گوید:  می
بن  ) و شواھدی از حدیث انس، ابوبکر صدیق، معاذ و مرسل عبدالرحمان۱۸۲۱قرار داده است (

 ).۱۱۴۳-۱۱۴۲-۴۱۷سابط دارد که اسناد ھمه واھی و ضعیف است.نگا:ضعیف الترغیب (
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 ِ  ٱب
ۡ ھمانا الله «] ١١٧[التوبة:  ﴾رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  إِنَُّهۥ﴿  .]٤٣حزاب: [األ ﴾ارَِحيمٗ  ُمۡؤِمنِ�َ ل

نیامده بنابراین » رحمان بھم«و ھرگز  ». ی مھرورز و مھربان است نسبت به آنان بخشاینده
ه با کاست  یسک» میرح«یعنی موصوف به رحمت و » رحمن«شود که  فھمیده می
 دو صفت خداوند ھستند. » میلرحالرحمن ا«د و ینما یش رحم میرحمت خو

قبل از خودش باشد آمده  یه تابع اسمکه اسم رحمان بدون آن کاما اعتراض شده 

او) «( .]٥[طه:  ﴾٥َتَوىٰ سۡ ٱ َعۡرِش لۡ ٱَ�َ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ﴿ د:یفرما یاست. خداوند متعال م
 ».مھر و رحمان است که بر عرش قرار گرفتپروردگار گسترده

 رد؟ یگ یم است چگونه صفت قرار مپس رحمان اسم َعل
خداونـد ھـم اسـم ھسـتند و ھـم  یھا اسم«د: یگو یال مکن اشیم در پاسخ ایابن ق

 یند پس اسم بودن و صفت بودن منافاتینما یمال خداوند داللت مکصفت. و بر صفات 
ن صفت خداوند است و بـا اسـم بـودن یاسم و ھمچن» الرحمان«ن یبا ھم ندارند، بنابرا

رد و از آن جھـت یگ یه صفت است تابع اسم الله قرار مکن جھت یندارد از ا یاتآن مناف
ن اسـم مخـتص خداونـد یـه اکه اسم است بدون تابع در قرآن آمده است. و از آن جا ک

» اللـه«ه اسم کاست آمدن آن به صورت مفرد بدون تابع بجا و درست است، ھمان طور 
ه بر ک» الله«ندارد مانند اسم  یرحمت منافات ن با داللت بر صفتید و ایآ یبدون تابع م

ھا و  گر اسمیه دکگر قرار نگرفته بلید یگاه تابع اسم چیند. ھک یت داللت میصفت الوھ
ھـا بـه  نیه اکـر و امثال آن، یع، بصیر، سمیم، قدیشوند. برخالف عل یھا تابع آن م لمهک

  ١».رندیگ یند اما تابع قرار میآ ینم ییتنھا
ر از خودش یه تابع غکامده ین یگاه، طور چیھ» الله«ن سخنش که اسم یم: ایگو یم

ِ ٱ ١ِميدِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِصَ�ٰطِ  إَِ�ٰ ﴿ هک یی الھ ن فرمودهیباشد صحیح نیست ، زیرا در ا َّ� 
ِيٱ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥَ�ُ  �َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
تا مردم را به فرمان « ]٢-١م: ی[إبراھ ﴾ۡ�

سوی نور و راه پروردگار توانا، چیره و ستوده، بیرون آوری و  ھا به رشان از تاریکیپروردگا
براساس قرائت جّر ». ھا و زمین است، از آِن اوست سوی راه الله، ذاتی که آنچه در آسمان به
م آمده است یال در سخن ابن قکن اشیتابع قبل از خود است، اما پاسخ ا» الله«ی  لمهک

 ٢شود. ین جا گفته میگفته شد در ا» الرحمان«اسم  و آن چه در مورد

 ).۱/۲۸( الفوائد بدائع -١
ی الله  ی نسخه دیگری آمده است: بر اعتراض شارح بر قول ابن قیم که گفته کلمه در حاشیه -٢
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تَبَ تاب مصدر کد) یتاب التوحک( ةً و كِتَاباً  يكتُبُ ، كَ تْبَاً و  كِتَابَ است و به مفھوم جمـع  كَ
َب بنو فالن کند تَ یگو یه مکشدن است چنان  گرد ھـم آمدنـد و جمـع شـدند. و  یعنیتَّ

نـد یگو یتابـت مکنوشتن بـا قلـم را  ة:الكتابـشود. و یھا گفته م ی اسب به به دستهیتک
ه کـرا  ینامنـد چـون مطـالب یتاب مکتاب را کشوند. و  یلمات جمع مکچون حروف و 

ن را ین مـورد ھمـیـدر ا یادیـه افـراد زکرده است، چنان کآن نوشته شده جمع  یبرا
  ١اند. گفته

دَ د مصدر فعل یتوح حَّ دُ ، وَ حِّ ن اسالم یو د ٢دادقرار  یکیآن را  یعنیاست  تَوحيـداً  يُوَ
 یکیش یارھاکو  ییه خداوند در فرمانرواکن است یآن ا یده شده چون مبناید نامیتوح

ت و عبادت خود ھمتا و مثلی ندارد یندارد، در ذات و صفاتش و در الوھ یکیاست و شر
ن یـشود که ا یم مین سه نوع تقسیاند به ھم خدا آورده یامبران از سویه پک یدیو توح

از آن را انجام  ینوع یسکشوند و اگر  یگر جدا نمیاند و از ھمد گر مالزمیدیکسه نوع با 
رده اسـت. کمال مطلوب محقق نکد را به صورت یند توحکگر را محقق نید یدھد و نوع

د یـه توحکـد در شـناخت و اثبـات یـد بر دو نـوع اسـت: توحیم توحیتوانیم بگوی یو م
ت و عبـادت یـد الوھیـه توحکـب و قصد، د در طلیت، اسماء و صفات است. و توحیربوب

شود، اعتراض شده است، چون  گاه تابع قبل از خود قرار نگرفته و موصوف است و صفت نمی ھیچ
ی الله را به عنوان عطف بیان منع نکرده؛ چنان که در آیه مذکور آمده  عالمه ابن قیم آمدن کلمه

خواند و  را با ھمین اعراب می» الله«ی مذکور   وی از جمله کسانی است که در آیهاست، و بیضا
عامر مبتدا و خبر  السموات وما فی االرض) بر اساس قرائت نافع و ابن الذی له ما فی گوید: (الله  می

است، و یا الله خبر مبتدای محذوف والذی صفت آن است و براساس قرائت دیگران عطف بیان 
گردد. واین گونه،  عزیز است و اسم علم در اختصاص خودش به معبود بر حق بر میبرای ال

گردد. امالی استاد ما شیخ ما  اعتراض شارح بر اماِم این صنعت، و پرچمدار میدان آن، ساقط می
 .(۳/۳۳۶)حسن و نگاه کنید به تفسیر بیضاوی  الرحمان بن عبد

-۱/۶۹۸العرب ( ) ولسان۹۱۸-۹۱۷، ص (اللغةایسمعجم نف) و ۲/۴۳۱نگا:الغریب ابن قتیبه ( -١
۷۰۱.( 

گوید: توحید بر وزن تفعیل است برای نسبت ھمچون  ) می۵۷-۱/۵۶( االنوار سفارینی درلوامع -٢
ْدُت الله: یعنی یگانگی را به او نسبت دادم نه این که  تصدیق و تکذیب نه برای قرار دادن پس َوحَّ

خداوند ذاتی است و این گونه نیست که کسی او را یکی قرار  او را یکی قرار دادم، چون یگانگی
و آن چه شیخ سلیمان گفته است توجیه دارد و آن این که موحد خداوند را در کارھای » دھد

 دھد. عبادی خود یکی قرار می
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ز بـه مفھـوم آن اشـاره یـگـران نیانـد و د گفته ٢میو ابـن قـ ١االسالم خین را شیاست، ا
 اند. ردهک

ه خداوند کن یردن به اکاقرار  یعنیاست و آن  کت و ُملید ربوبیتوح نوع اول:
راند، یم یو م ندک یز است، او زنده میی ھمه چ دھنده یننده و روزی، آفرکپروردگار،مال

م کند، فرمان و حک یدھنده ھمه اوست و تنھا او دعا را اجابت م انیسود دھنده و ز
ن امور یدر ا ٣ر ھمه در دست اوست، بر ھر چه بخواھد تواناستیو خ .تمامَا از آن اوست

 یی ھمین توحید است اما برا و ایمان به قضا و قدر نیز از جمله .ندارد یکیشر
ت را ید الوھید توحین باینار اکه در کست بلین یافک ییتنھا د بهیتوحن یمسلمان شدن، ا

ت یاکن حکید، چون خداوند متعال از مشریت است محقق نماید ربوبیی توح ه الزمهک

 َمن قُۡل ﴿ د:یفرما یردند. خداوند متعال مک ید اقرار مین نوع توحیه آنان به اکند ک یم
ٓ ٱ ّمِنَ  يَۡرزُقُُ�م َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ن َ�مۡ  �ِض ۡ� مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
ۡ ٱِمَن  َ�َّ لۡ ٱ رِجُ َوَمن ُ�ۡ  بَۡ�ٰرَ ۡ�  َمّيِتِ ل

ۡ ٱ رِجُ َو�ُخۡ   ٱَوَمن يَُدبُِّر  َ�ِّ لۡ ٱِمَن  َمّيَِت ل
َ
�ۡ ۚ ُۚ ٱفََسَيُقولُوَن  ۡمَر فََ�  َ�ُقۡل  �َّ

َ
ونس: ی[ ﴾٣١َ�تَُّقونَ  أ

دھد یا چه کسی مالک و آفریدگار  یبگو: چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی م« .]۳۱
آورد و چه کسی به  ھاست و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می گوش و چشم
 »کنید؟ پردازد؟ خواھند گفت: الله. پس بگو: آیا تقوا پیشه نمی تدبیر امور می

ۡ�َ ﴿ د:یفرما یو م
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� ۖ ٱ َ�َُقولُنَّ  َخلََقُهمۡ  مَّ ُ و اگر از آنان « ]٨٧[الزخرف:  ﴾�َّ

 ».الله«گویند:  قطع می ھا را آفریده است، به طور  بپرسی: چه کسی آن

ۡ�َ ﴿ د:یفرما یو م
َ
ن ُهمَولَ�ِن َس� َل  مَّ ٓ ٱ ِمنَ  نَّزَّ َما ٓ  ءِ لسَّ ۡحَيا ءٗ َما

َ
 ٱ بِهِ  فَأ

َ
 َ�ۡعدِ  ِمنۢ  �َض ۡ�

ُۚ ٱ َ�َُقولُنَّ  َمۡوتَِها و اگر از آنان بپرسی: چه کسی از آسمان آبی فرو « .]٦٣بوت: ک[العن ﴾�َّ
 ».»الله«دھند:  طور قطع پاسخ می ی آن زمین مرده را زنده ساخت، به وسیله فرستاد و به

ن ُ�ِيُب ﴿ د:یفرما یو م مَّ
َ
ۡ ٱأ آیا(معبودان باطل بھترند « .]٦٢[النمل:  ﴾إَِذا َدَ�هُ  ُمۡضَطرَّ ل

 »کند ه که او را بخواند، اجابت میگا یا) ذاتی که دعای درمانده را آن

 )۱۷/۱۰۷( مجموع الفتاوی -١
 ).۳/۴۴۹و  ۲۵-۱/۲۴(مدارج السالکین -٢
) و ۱۶/۱۶۹)، تفسیر قرطبی (۱/۲۴۳( )،صحیح ابن حبان۱/۲۸( السنةشرح اصول اعتقاد اھل -٣

 ).۴/۷۴-۲/۲۲۳( تفسیر ابن کثیر
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 یکیه شرکگانه است یارھا در دست خداوند کن یی ا ه ھمهکدانستند  یھا م ن آ

َوَما ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مکن مسلمان قرار نگرفتند، بلیندارد، اما با وجود ا
ۡ�َ�ُُهم ِمنُ يُؤۡ 

َ
ِ بِٱ أ َّ�  ِ�ۡ بیشترشان به الله ایمان « .]١٠٦وسف: ی[ ﴾١٠٦ُ�ونَ إِ�َّ َوُهم مُّ

 »آورند و فقط مشرکند. نمی
گفتنـد:  یه مکـھا به خـدا اینگونـه بـود  مان آنید: ایگو یه مین آیمجاھد در مورد ا

راند، اما این ایمان، با شریک قرار یم یدھد و ما را م یم یده و به ما روزیخداوند ما را آفر
   ١.حاتم]یر و ابن ابیوایت ابن جر[ردادن دیگری با خداوند در عبادت، ھمراه بود. 

ه کپس روشن شد  ٢ت شده است.ین روایمثل ا کعباس و عطاء و ضّحا از ابن
و نیز او را عبادت    دانند یت و قھر او را مکیت، مالیشناسند و ربوب یافران خداوند را مک
 یاز عبادات ھمچون حج، صدقه، ذبح، نذر و دعا به ھنگام درماندگ یردند و بعضک یم

 - ÷ -م ین ابراھیه آنان بر آئکردند ک یدادند و ادعا م یاو انجام م یرا خالصانه برا

 َوَ�  َ�ُهودِيّٗا َ�ٰهِيمُ َما َ�َن إِبۡ ﴿ رد و فرمود:که را نازل یھستند. آن گاه خداوند این آ
ا ا�ِّيٗ ۡسلِٗما َحنِيٗفا َ�نَ  َوَ�ِٰ�ن نَۡ�َ ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  َوَما مُّ  .]٦٧[آل عمران:  ﴾٦٧ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

. »گرا) و مسلمان بود و از مشرکان نبودابراھیم، نه یھودی بود و نه نصرانی؛ بلکه حنیف(حق«
به  یمان داشتند و بعضیتاب اکن به زنده شدن پس از مرگ، حساب و کیاز مشر یبعض
 د: یگو یر میه زھکمان و باور داشتند، چنان یر ایتقد

ر فيوضع يف خر يؤخّ  كتاب فيدّ
 

ل فينتقم ليوم   ٣احلساب او يعجّ
 

ا بـه یـشود  یره میروز حساب ثبت و ذخ یبرا یتابکشود و در  یر انداخته میبه تأخ
 شود. یشود و زود انتقام گرفته م یر انداخته نمیتأخ

 د: یگو یم ٤و عنتره

بلُ أين عن  الـمنيّة مهرب يا عَ
 

 السامء وقضاهاإن كان ريبّ يف 
 

 

و از چند طریق از مجاھد روایت کرده است، و تفسیر ابن  ۱۳/۷۸تفسیر ابن جریر  -١
 .و لفظ آن از ابن جریر است، و از مجاھد صحیح است.۷/۲۲۰۷حاتم ابی

 .۴/۵۹۳و الدّر المنثور  ۷/۲۲۰۷حاتم ابن ابی و تفسیر ۷۸-۱۳/۷۷نگا: تفسیر ابن جریر  -٢
 ۳دیوان زھیر، ص  -٣
 ).۲۵۵دیوان عنتره، ص( -٤
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پروردگارم در آسمان در قضا و قدر آن  یرد وقتکان از مرگ فرار تو یجا مکای عبل، 
 رده است.کرا مشخص 
 ینـد و بررسـکنگاه  ید ھر عاقلیخورد، پس با ین در اشعارشان به چشم میو مثل ا

ر شوند و یخته شود؛ زنان و فرزندانشان اسیھا ر سبب شد تا خون آن یزیه چه چکند ک
ھـا بـه خـاطر آن  نیمعرفت مباح قرار داده شود. ھمـه ا ن اقرار ویھا با وجود ا اموال آن

 دادند. یقرار م یکاست شر» إال الله ال إله « یه معناکد عبادت یه آنان در توحکبود 
ه خداوند به ھر کن یردن به اکاقرار  یعنید أسماء و صفات و آن یتوح نوع دوم:

خواب و ُچرت او را فرا ه کدار است یی پا تواناست، او زنده یارکدانا و بر ھر  یزیچ
ناست، رئوف و مھربان یب یمت او رسا است، او شنواکرد، خواست او نافذ و حیگ ینم

ُ ٱُهَو ﴿ عرش استواء دارد، بر ملکش تسلط دارد و ھمانا او یاست، بر باال ِيٱ �َّ َّ�  ٓ�َ 
ۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  وُس لۡ ٱ َملُِك ل َ�ٰمُ ٱ ُقدُّ ۡ ٱ لسَّ ۡ ٱ ُمۡؤِمنُ ل ۡ ٱ بَّارُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ِمنُ ُمَهيۡ ل ۚ ل ُ ِ ٱ َ�ٰنَ ُسبۡ  ُمَتَكّ�ِ َّ� 

ا �ُۡ�ِ  اوست الله، ذاتی که ھیچ معبود راستینی جز او نیست؛ « .]٢٣[الحشر:  ﴾٢٣ُ�ونَ َ�مَّ
ناپذیر، جبار و  بخش، نگھبان، توانای شکست فرمانروای منزه و سالم از ھر عیب و نقص؛ ایمنی

 .»آورند، پاک و منزه است به او میمتکبر؛ الله از شرکی که 
 خداوند. یحسنی و صفات واال یگر اسمایو د
ه کی آن را  د الزمهیه ھمراه با آن باکست، بلین یافکمسلمان بودن  ین ھم برایو ا

ز اقرار ید نین نوع توحیافران به اکرد و کت است محقق یت و الوھید ربوبیتوح
ه گفتند: کر آن بودند، چنان کا عناد منی یداننا یھا از رو از آن یردند گرچه بعضک یم

رد که نازل یھا آ گاه خداوند در مورد آن م، آنیشناس یمامه نمیجز رحمان  یما رحمان

�ۚ بِٱ يَۡ�ُفُرونَ  َوُهمۡ ﴿ هک  »  ورزند در آن حال که آنان به رحمان کفر می« .]٣٠[الرعد:  ﴾لرَّ
تعصب، لجاجت و عناد بود،  یھا از رو ار آنکن انیظاھرًا ا«د: یگو یم ١ریثک حافظ ابن
 د: یگو یده شده است. شاعر میت خداوند رحمان نامیاز اشعار جاھل یچون در بعض

  ٢عقد ويُطلقيشأ الرمحن يوما «............................................          

 )۱/۲۲( کثیر تفسیر ابن -١
عبد عمرو تمیمی سروده است دیوان تمیمی ص  یک مصراع شعری است که سالمه بن جندل بن  -٢

) و بیت ۱۲۹ت ص () و األصمعیا۶۴األرب فی أشعار العرب محمد بن مبارک ص ( . منتھی)۱۲(
 کامل این گونه است: 

 

                                         



 ١٢١  ی کتاب التوحید) کتاب التوحید:  (مقدمه

 

 شود. یآنچه خداوند رحمان بخواھد باز و بسته م 
 د: یگو یم یگریو شاعر د

بَ الرمحنُ رب«................................................  ايمي یأال قَضَ   ١»نَهَ
 ند.کپروردگار من که رحمان است دستش را قطع  

 اند. ت بودهین دو شاعر زمان جاھلیا
 د:یگو یر میھمچنین زھ

 اهللا ما يف نفوسكمفال تكتمنَّ 
 

ی ومهام يُكتَمِ    ٢اهللاُ يعلمليخفَ
 

د خداونـد یـنکد و ھرچنـد پنھـان یـنکد از خداوند آن را پنھان نیآن چه در دل دار
 داند. یم

ه فقط اسم رحمان را کن یار توحید اشاره نشده است جز اکن جا به انیگویم: در ا می
مخالفت  جامبر ید با پین توحیبودند در ا یر اسماء و صفات مکردند و اگر آنھا منکار کان
 ردند و گفتند:کمخالفت  جشان یت با اید الوھیه در توحکطور  نردند، ھماک یم

َجَعَل ﴿
َ
ءٌ  َ�َٰذا إِنَّ  َ�ِٰحًد�ۖ  اإَِ�ٰهٗ  لَِهةَ �ٱأ   .]٥[ص:  ﴾٥ُعَجابٞ  لََ�ۡ

 ».گمان این چیز عجیبی است ) معبودان را یک معبود قرار داده است؟ بیۀآیا (ھم«
 ھستند.د ین توحیمملو از ا کیم یھا ه سورهکخصوص  به

 یعنـیاسـت،  یخدا مبتن یبرا یردن بندگکه بر خالص کت ید الوھیتوح نوع سوم:
 گانه باشد.یخداوند  یل، رغبت و دعا، خالصانه براکد، تویمحّبت، ترس، ام

تَنيِ عليكم جَّ  عجلتم علينا حُ
 

 و ما يشأ الرمحنُ يعقد و يُطلق 
 

 

) ذکر کرده و ۱۶۲۳زکریا در کتابشالجلیس الصالح الکافی واألنیس الناصح الشافی ص( معافی بن  -١
 شاعر را نام نبرده است. بیت کامل این گونه است: 

 هجينهاالفتاة  أال رضبتْ تل
 

 أال قضبَ الرمحنُ ربی يمينها 
 

) آن را ذکر کرده است و آن را به شنفری نسبت داده است. اما لفظ ۱۰۶ص( ابن درید دراالشتقاق
 آن این گونه است: 

طَمتنَّ تل  الفتاة هجينها كلقد لَ
 

 أال برت الرمحن ربی يمينها 
        

قه -٢
ّ
 ده است.) در دیوان زھیر آم۳ی زھیر ص( شعر درمعل
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 یفقـط و تنھـا بـرا یو بـاطن یھا به صـورت ظـاھر د ھمه عبادتیو بر اساس آن با
 یر از او انجـام شـود. نـه بـرایـغ یگـریس دک یخداوند انجام شود و جایز نیست برا

ه کن یکه از سوی الله فرستاده شده است، چه برسد به ا یامبریای مقّرب و نه پ  فرشته
 گر انجام شود.ید یسک یبرا

پرستم و  یتنھا تو را م« .]٥[الفاتحة:  ﴾٥�َۡسَتعِ�ُ  �يَّاكَ  ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿ :یی الھ و فرموده
 آن را در بر دارد.» میجوئ یتنھا از تو مدد م

ۡ  ُبۡدهُ �ۡ ٱفَ ﴿ یی الھ و فرموده ا بَِ�ٰفِلٍ  َر�َُّك  َوَما َعلَۡيهِ�  َوتََو�َّ  .]١٢٣[ھود:  ﴾َ�ۡعَملُونَ  َ�مَّ
 ».پس او را عبادت و پرستش کن و بر او توکل نما و پروردگارت از کردارتان غافل نیست«

ْ فَإِن تََولَّوۡ ﴿ ُ ٱ َحۡسِ�َ  َ�ُقۡل  ا َّ�  ٓ�َ  ٰ ُۡتۖ  َعلَۡيهِ ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�  ﴾١٢٩َعِظيمِ لۡ ٱ َعۡرِش لۡ ٱ َربُّ  َوُهوَ  تََو�َّ
م کافی است؛ یپس اگر (از ایمان و عمل صالح) رویگردان شوند، بگو: الله برا« .]١٢٩[التوبة: 

 ».ھیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ بر او توکل نمودم؛ و او پروردگار عرش بزرگ است

 ٱوَ  َ�َٰ�ٰتِ لسَّ ٱرَّبُّ ﴿
َ
ۥ َ�ۡعلَمُ  َهۡل  ۦۚ لِعَِ�َٰدتِهِ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  ُبۡدهُ �ۡ فَٱ َنُهَماَوَما بَيۡ  �ِض ۡ� ُ�َ 

ھا و زمین و آنچه میان آنھاست؛ پس او را عبادت و  پروردگار آسمان« .]۶۵م: ی[مر ﴾٦٥اَسِميّٗ 
 ؟»پرستش کن و بر عبادتش شکیبا باش. آیا ھمانند و ھمتایی برایش سراغ داری

ُۡت  هِ َعلَيۡ ﴿ یی الھ و فرموده �ِيُب  �َ�ۡهِ  تََو�َّ
ُ
بر او توکل « ]٨٨[ھود:  .]٨٨[ھود:  ﴾أ

 »گردم. سوی او باز می نمودم و به

﴿ ۡ ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ ِۦۚ  َ� َ�ُموُت َوَسّبِحۡ  �َّ ِ  ۦَوَ�َ�ٰ بِهِ  ِ�َۡمِده  ۦبُِذنُوِب ِعَبادِه
رد و او را یم ه ھرگز نمیکل نما کای تو زنده  و بر پروردگار ھمیشه« .]٥٨[الفرقان:  ﴾٥٨َخبًِ�ا

گاه استکش، به پاکی یاد کن. و ھمین بس یھمراه با ستا و ». ه او به گناھان بندگانش آ

  ُبدۡ �ۡ ٱوَ ﴿ د:یفرما یه مک یی خداوند فرموده
ۡ
ٰ يَأ   .]٩٩[الحجر:  ﴾٩٩قِ�ُ ۡ�َ ٱ �َِيَك َر�ََّك َح�َّ

 ]٩٩[ الحجر:  »پروردگارت را عبادت و پرستش کن ه مرگت فرا رسد،و تا زمانی ک«

 ند.ینما ید را در بر دارند و به آن اشاره میی این آیات توح ھمه
ن دعوت ین و آخرین است و اولید اول، آخر، ظاھر و باطن دین نوع توحیو ا

راس، محبت، ھ یه از روک یسک یعنیإالالله است و إله  ال إله  یامبران و معنیپ
اند و  ده شدهید آفرین توحیھم یھا برا دهیشود، آفر یم عبادت میبزرگداشت و تعظ

د نازل ین توحیان ھمیب یھا برا تابکاند و  د فرستاده شدهین توحیھم یامبران برایپ
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ان یان خوشبخت و دوزخیافر، مؤمن و بھشتکد مردم به ین توحیاند، بر اساس ا شده

َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یمتعال م اند. خداوند م شدهیبدبخت تقس ُّ�
َ
ِيٱَر�َُّ�ُم  ُبُدواْ �ۡ ٱ �َّاُس ٱ � َّ� 

ِينَ َوٱ َخلََقُ�مۡ  ای مردم! پروردگارتان را « .]٢١[البقرة:  ﴾٢١َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  لُِ�مۡ ِمن َ�بۡ  �َّ
  ».پرستش کنید؛ ھمان ذاتی که شما و پیشینیانتان را آفریده است. باشد که پرھیزکار گردید

 ن فرمان در قرآن است.ین اولیپس ا

ۡرَسۡلَنا َولََقدۡ ﴿ د:یفرما یو خداوند متعال م
َ
ْ �ۡ ٱ مِ َ�َقاَل َ�َٰقوۡ  ِمهِۦَ�ٰ قَوۡ إِ  نُوًحا أ َ ٱ ُبُدوا َّ� 

ۥٓۚ  إَِ�ٰهٍ  َما لَُ�م ّمِنۡ  سوی قومش فرستادیم؛ گفت: ای  و نوح را به« .]٢٣[المؤمنون:  ﴾َ�ۡ�ُهُ
 »کنید که معبود برحقی جز او ندارید؛ قوم من! الله را عبادت

 انجام شد. کد آمدن شریه بعد از پدکاست  یامبرین پین دعوت اولیپس ا

ْ �ۡ ٱ﴿ و ھود به قومش گفت: َ ٱ ُبُدوا ۥٓۚ  إَِ�ٰهٍ  َما لَُ�م ّمِنۡ  �َّ   .]٦٥[األعراف:  ﴾َ�ۡ�ُهُ
 ».ستین) برای شما نید، که جز او معبودی (راستیای قوم من! الله را بپرست«

ْ �ۡ ٱ﴿ و صالح به قومش گفت: َ ٱ ُبُدوا ۥۖ  إَِ�ٰهٍ  َما لَُ�م ّمِنۡ  �َّ ب یو شع .]٦١[ھود:  ﴾َ�ۡ�ُهُ

ْ �ۡ ٱ﴿ به قومش گفت: َ ٱ ُبُدوا ۥۖ  إَِ�ٰهٍ  َما لَُ�م ّمِنۡ  �َّ   .]٨٥[األعراف:  ﴾َ�ۡ�ُهُ

هۡ ﴿ به قومش گفت: ÷م یو ابراھ ِي وَۡجِ�َ  ُت إِّ�ِ وَجَّ  ٱوَ  َ�َٰ�ٰتِ لسَّ ٱ َ�َطرَ  لِ�َّ
َ
 �َض ۡ�

ۖ َحنِيفٗ  ٓ  ا ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱمَِن  � من، از روی اخالص و گرایش به توحید به « .]٧٩[األنعام:  ﴾٧٩ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

 ».ھا و زمین را پدید آورده است و من، جزو مشرکان نیستمآورم که آسمانسوی کسی روی می

ٓ ﴿ د:یفرما یو م ۡرَسۡلَنا َوَما
َ
نَُّهۥ إَِ�ۡهِ  �َّ نُوِ�ٓ إِ  ُسولٍ رَّ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن أ

َ
ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ نَا

َ
� 

و پیش از تو ھیچ پیامبری نفرستادیم مگر این که به او وحی « .]٢٥اء: ی[األنب ﴾٢٥ُبُدونِ �ۡ فَٱ
 ».کردیم که ھیچ معبود برحقی جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنید

ۡرَسۡلَنا َمنۡ  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿ د:یفرما یو م
َ
ٓ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن أ َجَعۡلَنا رُُّسلَِنا

َ
�ٱ ُدونِ  ِمن أ  َءالَِهةٗ  لرَّ

ایم، بپرس: آیا معبودانی جز  از پیامبرانی که پیش از تو فرستاده« .]٤٥[الزخرف:  ﴾٤٥ُ�ۡعَبُدونَ 
 ؟»ایم پروردگار رحمان برای پرستش قرار داده

و جن و « .]٥٦ات: ی[الذار ﴾٥٦ُبُدونِ إِ�َّ ِ�َعۡ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َوَما َخلَقۡ ﴿ د:یفرما یو م
 »نندکه مرا بندگی کنیده ام، مگر برای ایافریانس را ن

امبر) به شما ید به او گفت: (پیپرس یم جامبر یان در مورد پیاز ابوسف یو ھرقل وقت
د ینکاو ن کیرا شر یزید و چیخدا را بپرست«د: یگو یان گفت: او مید؟ ابوسفیگو یچه م
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  ١».دینکند آن را رھا یگو یو آن چه پدرانتان م
ه کـ یزیـن چی، اولیرو یتاب مکاز اھل  یتو نزد قوم«گفت:  سبه معاذ  جامبر یپ

 یحق چ معبـود بـهیه ھـکن است یدادن به ا یگواھ یآن دعوت دھ ید آنان را به سویبا
د، یـن توحیـو ا ٣»بدانند کییتا آنان خدا را « :آمده است یتیو در روا ٢».ستیجز الله ن

ردن در کـ کلف است، نظر کردن و یا قصد برای نظر کردن و یـا شـکی م فهین وظیاول
امبر با آن مبعـوث شـده یه پکمت را کتاب و حکمورد خداوند نیست چنانکه آنھایی که 

ضـه یفـه و فرین وظین و آخرید اولیگویند ، پس توح اند چنین سخنی می را درک نکرده
 یزین چیشود و آخر یی آن وارد بھشت م لهیوس ه انسان بهکاست  یزین چیاست و اول

ن سـخنش ال یآخـر یسکھر «فرمود:  جامبر یه پکرود، چنان  یا میه با آن از دنکاست 
 ح است.یث صحین حدیکه ا ٤»رود یإلَه إالَّ الله باشد به بھشت م

چ معبـود یه ھکدھند  یھه گواک یام تا با مردم بجنگم تا وقت افتهیفرمان «و فرمود: 
و قرآن با تمـام  ٥ه]یعل [متفق» ی خداوند است ست و محمد فرستادهیجز الله ن یحق به

ان یـآن ب یبـرا ییھـا رار نمـوده و مثالکـرده و آن را تکان ید را  بین نوع توحیوضوح ا
د اشاره شـده اسـت. ین نوع توحیاز قرآن به ا یا ه در ھر سورهک یا گونه رده است، بهک
 یخـدا مبتنـ یبرا ینامند چون بر اخالص و بندگ یت مید الوھید را توحین نوع توحیا

 .ب) به روایت ابن عباس ۱۷۷۳صحیح مسلم ( البغا) و ۷( صحیح بخاری ش -١
 .بعباس  ) به روایت ابن۱۹صحیح مسلم ( ) و۱۳۳۱صحیح بخاری ش ( -٢
 ).۶۹۳۷بخاری ش ( -٣
ی  ) و بزار در مسند خود به شماره۳۱۱۶) و ابوداود ش ( ۲۳۵، ۵/۲۴۷امام  احمد در المسند ( -٤

)۲۶۲۶( 
 ) و حاکم در المستدرک۱۴۷۱) و در الدعاء ش (۲۲۱) ش (۲۰/۱۱۲الکبیر( در المعجم و طبرانی

) آن را روایت کرده و صحیح قرار داده است و ذھبی با او موافق است و بیھقی ۶۷۸)، (۱/۵۰۳(
) ۲/۳۶) و رافعی در اخبار القزوین (۱۰/۳۳۵( ) وخطیب در تاریخ بغداد۳۷-۳۶در االعتقاد ص (
از معاذ   کثیر بن مرةیق عبدالحمید بن جعفر انصاری از صالح بن ابی عریب از و دیگران از طر

اند. و اسنادش حسن است و با شواھدش صحیح است و شیخ سلیمان آن را صحیح  روایت نموده
 ) آن را حسن دانسته است.۶۸۷دانسته است و آلبانی در ارواء الغلیل ش(

 ببن عمر  ) روایت عبدالله۲۲) ش (۱/۵۳لم در (صحیح مس ) و۲۵) ش (۱/۱۷صحیح بخاری در ( -٥
 اند. و شماری از صحابه نیز آن را روایت کرده
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ن مسـتلزم یـد و تنھـا دوسـت داشـتن خداونـد اسـت و ایاست و بر اساس محبت شد
 باشد. یاخالص عبادت م

انجام  ینامند. چون به معنا ید اراده و قصد می،توح١د عبادتین آن را توحیھمچن
ه اخالص کامل برای خداوند یکتا است. و ھمچنین آن را دادن اعمال به قصد، ھمرا

باشد.  یخداوند م یبر انجام دادن عمل فقط برا ینامند چون مبتن ید عمل میتوح

َ ٱ ُبدِ �ۡ ٱفَ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ُ  لِٗصاُ�ۡ  �َّ ِ  ٢ّ�ِينَ ٱ �َّ َّ�ِ �َ
َ
 ﴾ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ�

ی او  حالی عبادت و پرستش کن که دین و عبادت را ویژهپس الله را در « .]٣-٢[الزمر: 
 ».دانی.  ھان! دین و عبادت خالص(و تھی از شرک) از آِن الله است می

ٓ  قُۡل ﴿ د:یفرما یو م ِمۡرُت  إِّ�ِ
ُ
نۡ  أ

َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
َ ٱ أ ُ  لِٗصاُ�ۡ  �َّ ُ�وَن  ١١ّ�ِينَ ٱ �َّ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت ِ�

ُ
َوأ

َل  وَّ
َ
َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ قُۡل إِ  ١٢لُۡمۡسلِِم�َ ٱأ

َ
ٓ أ َ ٱقُِل  ١٣ّ�ِ ۡ�ُبُد  �َّ

َ
أ

 ُ بگو: من دستور « .]١٥-١١[الزمر:  ﴾ۦۗ َما ِشۡئُتم ّمِن ُدونِهِ ۡ�ُبُدواْ ٱفَ  ١٤دِيِ�  ۥُ�ۡلِٗصا �َّ
دانم. و  و میی ا ام که الله را مخلصانه و در حالی عبادت کنم که دین و عبادت را ویژه  یافته

ام که نخستین مسلماِن(این امت) باشم. بگو: اگر از پروردگارم نافرمانی کنم، از  فرمان یافته
کنم که عبادتم را  ترسم. بگو: الله رامخلصانه ودرحالی پرستش می عذاب روزی بزرگ می

 ».خواھید، بپرستید گردانم. و شما ھر چه جز او می خاص او می

ُ ٱَ�ََب ﴿ د:یفرما یه مکن یتا ا َ�ٓءُ  �ِيهِ  رَُّجٗ�  َمَثٗ�  �َّ  َسلَٗما َورَُجٗ�  ُمتََ�ِٰكُسونَ  ُ�َ
ِۚ  ۡمدُ �َۡ ٱ َمَثً�ۚ  �َۡسَتوِ�َانِ  َهۡل  ّلِرَُجلٍ  ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ِ�َّ

َ
الله، « .]٢٩[الزمر:  ﴾٢٩َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ
اش  ه پیوسته دربارهی تعدادی شریک است ک مثالی زده است؛ مردی را مثال زده که برده

ی یک نفر است. آیا وضعیت این  کنند؛ ھمچنین مردی را مثال زده که تنھا برده مشاجره می
 ».دانند دو، یکسان است؟ الحمدلله(که حجت بر آنان تمام شد). ولی بیشترشان نمی

فََرَءۡ�ُتم قُۡل ﴿ د:یفرما یه مکن یتا ا
َ
ا أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  مَّ رَ  إِنۡ  �َّ

َ
ُ ٱ اَدِ�َ أ ٍ َهۡل  �َّ  بُِ�ّ

ِهِۦٓ  َ�ِٰشَ�ُٰت  ُهنَّ  وۡ  ُ�ّ
َ
َراَدِ�  أ

َ
بگو آیا  « .]٣٨[الزمر:  ﴾ۦۚ هِ رَۡ�َتِ  ُمۡمِسَ�ُٰت  ُهنَّ  َهۡل  بِرَۡ�َةٍ  أ

اید که اگر الله زیانی برای من  پرستید، ھیچ اندیشیده ی معبودانی که جز الله می درباره
ان و آسیب او را از من دور کنند یا اگر رحمت و بخشایشی برای توانند زی بخواھد، آیا آنھا می

 ».توانند رحمتش را از من باز دارند؟ من بخواھد، آیا آنھا می

شود ھمچنان که در سبب وجه تسمیه آن با  یعنی این نوع توحید، توحید عبادت نامیده می -١
 توحید الوھیت بیان کردیم.
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ِم ﴿ د:یفرما یه مکن یتا ا
َ
ْ ٱأ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ َّ�  ٓ َولَوۡ  قُۡل  َءۚ ُشَفَعا

َ
ْ  أ  َ�ۡملُِكونَ  َ�  َ�نُوا

ِ  قُل ٤٣َ�ۡعقِلُونَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َّ َ�َٰعةُ ٱّ�ِ ۖ  لشَّ ھایی  آیا شفیعان و واسطه« .]٤٤-٤٣[الزمر:  ﴾َ�ِيٗعا
کاری نتوانند انجام دھند و عقل و  ھایتان، ھیچ اند؟ بگو: اگر چه واسطه به جای الله برگزیده
ی شفاعت و  دھید؟) بگو: ھمه باشند(باز ھم آنان را واسطه قرار می  خردی ھم نداشته

 ».یار الله استگری در اخت میانجی

نِيُبوٓ ﴿ د:یفرما یه مکن یتا ا
َ
ْ َوأ ْ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ا ۡسلُِموا

َ
ن لِ ِمن َ�بۡ  َ�ُۥ َوأ

َ
�َِيُ�مُ  أ

ۡ
 َعَذاُب لۡ ٱ يَأ

ونَ  و به سوی پروردگارتان روی بیاورید و فرمانبردارش شوید، « .]٥٤[الزمر:  ﴾٥٤ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ
 ».گاه یاری نشوید د و آنپیش از آن که عذاب الھی به سراغتان بیای

َ�َغۡ�َ  قُۡل ﴿ د:یفرما یه مکن یتا ا
َ
ِ ٱ أ َّ�  

ۡ
ٓ تَأ ۡ�ُبدُ  ُمُرٓوّ�ِ

َ
َها أ ُّ�

َ
وِ�َ  ٦٤َ�ِٰهلُونَ لۡ ٱ �

ُ
َولََقۡد أ

ِينَ ٱإَِ�َۡك �َ�  ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  �َّ َ�ۡ
َ
 ٦٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

َ ٱِل بَ  ِٰكرِ�نَ ٱَوُ�ن ّمَِن  ۡ�ُبدۡ ٱفَ  �َّ بگو: ای جاھالن! آیا به من « .]٦٦-٦٤[الزمر:  ﴾٦٦ل�َّ
راستی به تو و به پیامبران پیش از  دھید که غیر الله را بندگی و پرستش کنم؟ و به دستور می

ران کا شود و از زیان طور قطع عملت نابود و تباه می تو وحی شده که اگر شرک بورزی، به
 ».گزاران باش گردی. بلکه الله را عبادت کن و از سپاس می

االت پاسـخ کدھـد و بـه شـبھات و اشـ ید دعوت و فرمان مین سوره به توحیتمام ا
ان یـد فـراھم نمـوده بیـاھـل توح یه خداوند براک یداریپا یھا دھد، در آن نعمت یم

 ده است.یر گردکر آن ذد آماده شده دیمخالفان توح یه براک کیاند و عذاب دردنا شده
خوانـد و بـه آن شـھادت  ید فرا مین توحیبه ا یا هیه ھر آکقرآن بل یھا و ھمه سوره

ش یارھـاکھـا، صـفات و  چون قـرآن از خداونـد، نام .دھد و مفھوم آن را در بر دارد یم
ت یـد الوھیه مستلزم توحکد صفات است یت و توحید ربوبین توحیه اکد یگو یسخن م

ه تنھا او پرسـتش کخواند  ین فرا میه خداوند به اکن یا ایرا در بر دارد. و  باشد و آن یم
ا بـه انـواع یـگران دست بردارند وفقط متوجـه او باشـند. و یشود و بندگان از عبادت د

ت و عبـادت یـد الوھیـن توحیند، و اک یم یھا نھ دھد و از مخالفت یھا فرمان م عبادت
ن یـا ایـباشد و آن دو نوع را  نیز در بر دارد. و  یمد یگر توحیه مستلزم دو نوع دکاست 

 ید و فرمـانبرداران را گرامـیـه چگونـه اھـل توحکـدھـد  یه خداوند در قرآن خبر مک
ند و چگونه در آخرت آنھـا را اکـرام کـرده و گرامـی ک یا با آنان چه میدارد و در دن یم

 گانه دانستن] خداوند است.ید و [ین پاداش توحیدارد ا می
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اند و  ا بدان گرفتار شدهیه در دنک ییھا ن و از عذابکیاز مشر یات قرآنیه آکن یا ایو 
است  یسک ین سزایدھد،  ا یامت گرفتار آن خواھند شد خبر میه در قک ییھا از عذاب

   ١رون رود.ید بیم توحکه از حک
رد، یپـذ یجـز آن را نم یسـکه خداونـد از کـن اسالم است یقت دید حقین توحیو ا
ه کـن یدادن به ا یز بنا شده، گواھیاسالم بر پنج چ«فرموده است:  جامبر یه پکچنان 

امبر خداست،  بر پا داشتن نماز، پـرداختن یست، محمد پیجز الله ن یحق چ معبود بهیھ
  ٢.و مسلم] ی[بخار» عبهکی  ات، روزه گرفتن ماه رمضان و حج خانهکز

ھـا از اعمـال  نیه بنا شده است که این پنج پایه اسالم بر اکخبر داده  جامبر یپس پ
عبادت خداوند که ھیچ شریکی ندارد بـا  یعنیه اسالم کد ینما ین داللت میھستند. و ا

ن اعمـال یـرده و خاص نمـودن اک یز از آن چه نھیانجام آن چه خداوند امر نموده، پرھ
 خدا. یبرا

 یصانه و فقط بـراد ھمه چیز خالیه باکشود  یھا را شامل م ی عبادت و این امر ھمه 
ند مسـلمان ک یکگر را با خدا شرید یسکن عبادت یدر ا یسکخدا انجام شوند پس ھر 

 ست.ین
ه فقط ک یرا در محبت یزیچ یسکھا محبت است پس ھر  ن عبادتیاز جمله ا

طور  است، ھمان کقرار داد مشر یکی خداوند است بین او شخصی دیگر شر ستهیشا

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مک نَدادٗ  �َّ
َ
 ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ

ِۖ ٱ َكُحّبِ  ِينَ ٱوَ  �َّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َشدُّ  ا
َ
ا أ ِۗ  ُحّبٗ َّ بعضی از مردم، معبودانی غیر از « .]١٦٥[البقرة:  ﴾ّ�ِ

الله را بیشتر دوست دارند؛ ولی مؤمنان، ھا را ھمانند الله دوست می گزینند که آنالله بر می
 ».دارند

و آنان، از دوزخ « .]١٦٧[البقرة:  ﴾�َّارِ ٱ ِمنَ  بَِ�ٰرِِج�َ  ُهم َوَما﴿ د:یفرما یه مکن یتا ا
 ».خارج نخواھند شد

خداوند  ییی توانا طهید در آن چه فقط در حیل است، پس نباکو از آن جمله تو

ِ ٱَوَ�َ ﴿ د:یرماف یرد. خداوند متعال مکل کر از خدا تویغ یسکاست بر  ِ فَلۡ  �َّ  َيَتَو�َّ

 ).۴۵۰-۳/۴۴۹السالکین ( مدارج -١
 ) از عبدالله بن عمر.۱۶ش () و صحیح مسلم ۸صحیح بخاری ش ( -٢
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ۡ ٱ ِ ٱَوَ�َ ﴿ د:یفرما یو م ».و مؤمنان باید بر الله توکل کنند« .]١١[المائدة:  ﴾ُمۡؤِمُنونَ ل َّ� 
ِ فَلۡ  ۡ ٱ َيَتَو�َّ   .]١٠[المجادلة:  ﴾١٠ُمۡؤِمُنونَ ل

ی  ھمـه ر از خـدا (در آنچـهیـردن بـر غکل کو تو ».و مؤمنان باید بر الله توکل کنند«
 اصغر باشد.  کامورات به دست اوست) شر

ر از خدا ترس پنھانی یغ یسکد انسان از یو از آن جمله ترس و ھراس است، پس نبا
داشته باشد ومعنی ترس پنھانی آن است که: بنده بترسد کسی غیر از الله با خواست و 

بر کا کن شریا ی خود چیز ناخوشایندی به او برساند اگر ھم غیر مستقیم باشد. اراده
رساند،  یگری میس دکر از خدا یان را غیه سود و زکن است یاست، چون اعتقاد به ا

ٰيَ ﴿ :دیفرما یخداوند متعال م  و .»پس تنھا از من بترسید« .]۵۱[النحل:  ﴾َهُبونِ رۡ فَٱ فَإِ�َّ

ْ  فََ� ﴿ د:یفرما می ترسید و از من از مردم ن پس« .]۴۴[المائدة:  ﴾َشۡونِ خۡ ٱوَ  �َّاَس ٱ َ�َۡشُوا

ُ ٱ َسۡسَك �ن َ�مۡ ﴿ د:یفرما یو م .»بیم داشته باشید ۥٓ  َ�ِشَف  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ  �ن إِ�َّ ُهَوۖ  َ�ُ
ٓ  ۦيُِصيُب بِهِ  لَِفۡضلِهِۦۚ  َرآدَّ  فََ�  ِ�َۡ�ٖ  يُرِۡدكَ  ِۦۚ  ِمنۡ  ءُ َمن �ََشا  ﴾١٠٧لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱَوُهَو  ِعَبادِه

تواند آن را برطرف  اگر الله گزند و آسیبی به تو برساند، ھیچکس جز او نمیو « ]۱۰۷ونس: ی[
تواند فضل و احسانش را بازدارد.  ی خیر و نیکی نماید، ھیچکس نمی کند و اگر برایت اراده

 ».ی مھربان است رساند. و او، آمرزنده ه از بندگانش بخواھد، میکآن را به ھر 
 ییه جز خداوند، تواناک یزیشتن در مورد تحقق چد داید است. امیو از آن جمله ام

ه کد ین امیخوانند به ا یاد میره را به فریھا و غ ه مردهک یسانکانجام آن را ندارد ، مثل 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یھا برآورده شود. خداوند متعال م آن یازشان از سوین َءاَمُنواْ  �َّ
ِينَ ٱوَ  ْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� سَ  �َّ ِ ٱبِيِل َهاَجُروا ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ِۚ ٱ رَۡ�ََت  يَرُۡجونَ  �َِك أ ُ ٱوَ  �َّ  َ�ُفورٞ  �َّ

اند و کسانی که ھجرت نموده و در راه ھمانا کسانی که ایمان آورده« ]٢١٨[البقرة:  ﴾٢١٨رَِّحيمٞ 
 یعل ».ی مھربان استاند، چنین کسانی به رحمت الله امیدوارند؛ و الله، آمرزندهالله جنگیده

  ١د نداشته باشد.یس جز پروردگارش امکچ ید به ھید: بنده بایگو یم س

 س) از طریق عکرمه از علی ۷/۱۲۴( االیمان ) و بیھقی در شعب ۱۱/۴۶۹معمر در جامع خود ( -١
روایت کرده است. در حالی که عکرمه از علی حدیث نشنیده است. عدنی در کتاب االیمان ش 

ری ۱۹( اشد. نگا: تھذیب ب بن اسماعیل است که متروک می ) روایت کرده که در سند آن السَّ
االسالم در مجموع  )  روایت بین شعبی و علی منقطع است و شیخالرسالة ۱/۶۸۷التھذیب (
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فََصّلِ ﴿ د:یفرما یوع و سجده است که خداوند متعال مکھا، نماز، ر و از جمله عبادت
َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یو م ]٢وثر: ک[ال ﴾٢رۡ ۡ�َ ٱلَِرّ�َِك وَ  ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ رۡ ٱَءاَمُنوا  �وَ  َكُعوا

ْ �ۡ ٱوَ  ای مؤمنان! رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را عبادت و « ]٧٧[الحج:  ﴾َر�َُّ�مۡ  ُبُدوا
 ».پرستش نمایید و کارھای نیک انجام دھید تا رستگار شوید

آن  ییجز خدا توانا یسکه کاست  یاد خواندن در مواردیو از آن جمله دعا و به فر
گر ید یا به قصدیلب شفاعت ط یاد خواندن و صدا زدن براین به فریرا ندارد، خواه ا

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یباشد، خداوند متعال م  ١٣قِۡطِم�ٍ  ِمن لُِكونَ َما َ�مۡ  ُدونِهِۦ ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ
ْ ٱإِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  يَۡ�ُفُروَن  ۡلقَِ�َٰمةِٱلَُ�ۡمۖ َو�َۡوَم  ۡسَتَجابُوا

كُِ�مۚۡ  و آنان که جز الله(به فریاد) « ]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤َوَ� يُنَّبِئَُك ِمۡثُل َخبِ�ٖ  �ِِ�ۡ
ی  ی خرما نیز نیستند. اگر آنان را بخوانید، دعا و خواسته خوانید، مالک پوست نازک ھسته می

دھند و روز قیامت شرک شما را انکار  شنوند و اگر بشنوند، پاسختان را نمی شما را نمی
 ».سازد کس مانند پروردگار دانا، تو را(از حقایق و فرجام امور) باخبر نمی و ھیچکنند  می

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿ د:یفرما یو م
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  َلُ�مۚۡ  َتِجۡب أ ونَ �َسۡ  �َّ  َ�نۡ  َتۡكِ�ُ

مَ  َسَيۡدُخلُونَ  ِعَباَدِ�  مرا بخوانید تا  و پروردگارتان فرمود:« ]٦٠[غافر:  ﴾٦٠َداِخِر�نَ  َجَهنَّ
کنند، به زودی خوار و  شک آنان که از عبادت من سرکشی می دعای شما را بپذیرم. بی

ِ ٱ ُدونِ  ِمن عُ َوَ� تَدۡ ﴿ د:یفرما یو م ». سرافکنده وارد دوزخ خواھند شد َما َ� يَنَفُعَك  �َّ
َكۖ  ٰلِِم�َ ٱَن مِّ  إِٗذا فَإِنََّك  َ�َعۡلَت  َفإِن َوَ� يَُ�ُّ و جز الله کسی یا چیزی « ]١٠٦ونس: ی[ ﴾١٠٦ل�َّ

راستی از ستمکاران  رساند و نه زیانی که اگر چنین کنی، به را مخوان که نه سودی به تو می

ِم ﴿ د:یفرما یو م ».خواھی بود
َ
ْ ٱأ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ َّ�  ٓ َولَوۡ  قُۡل  َءۚ ُشَفَعا

َ
ْ  أ  َ�ۡملُِكونَ  َ�  َ�نُوا

ِ  ٤٣ونَ َ�ۡعقِلُ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َّ َ�َٰعةُ ٱُقل ّ�ِ ۖ  لشَّ ھایی  آیا شفیعان و واسطه« ]٤٤-٤٣[الزمر:  ﴾َ�ِيٗعا
کاری نتوانند انجام دھند و عقل و   ھایتان، ھیچ اند؟ بگو: اگر چه واسطه به جای الله برگزیده
ی شفاعت و  دھید؟) بگو: ھمه باشند (باز ھم آنان را واسطه قرار می   خردی ھم نداشته

 ».گری در اختیار الله است یمیانج

 ) این را به یکی از سلف نسبت داده است.۱۴/۲۲۵الفتاوی (
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نَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� إِ  قُۡل ﴿ د:یفرما یھا ذبح است، خداوند متعال م از عبادت یکی
ِ  َوَمَماِ�  َيايَ َوَ�ۡ  بگو ھمانا نماز و « ]١٦٣-١٦٢[األنعام:  ﴾ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

 .»ندارد یکیاوند پروردگار جھانیان است که شرام و زندگی و مرگ من ھمه برای خد قربانی
 ١نسک ھمان ذبح است.

ْ ﴿ د:یفرما یو دیگری نذر است، خداوند متعال م و به « ]٢٩[الحج:  ﴾نُُذورَُهمۡ  َوۡ�ُوفُوا

ِ ﴿ د:یفرما یو م». نذر خویش وفا کنند هُۥ َ�نَ  ٗماَو�ََخافُوَن يَوۡ  رِ �َّذۡ ٱيُوفُوَن ب ُّ�َ 
نمایند و از روزی که  (ھمان کسانی که) به نذر (خویش) وفا می« .]٧نسان: [اإل ﴾٧َتِطٗ��ُمسۡ 

 ». ترسند عذابش فراگیر است، می

عبه طواف شود، خداوند کرامون ید فقط و تنھا پین بایو دیگری طواف است، بنابرا

ْ ﴿ د:یفرما یمتعال م وَّفُوا ی کھن طواف  انهو پیرامون خ« .]٢٩[الحج:  ﴾َعتِيقِ لۡ ٱ ۡيتِ ۡ�َ بِٱ َوۡ�َطَّ
 ».نمایند

رد، کخدا بازگشت و توبه  ید فقط به سویو از آن جمله، توبه و بازگشت است و با

نُوَب ٱ َ�ۡغفِرُ  َوَمن﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ُ ٱإِ�َّ  �ُّ و چه کسی « .]١٣٥[آل عمران:  ﴾�َّ
 .»بخشد؟ جز الله، گناھان را می

ْ إَِ� َوتُو�ُوٓ ﴿ د:یفرما یو م ِ ٱا يَُّه  �َّ
َ
ۡ ٱَ�ِيًعا �  .]٣١[النور:  ﴾ُ�ۡفلُِحونَ  لََعلَُّ�مۡ  ُمۡؤِمُنونَ ل

 ».سوی الله توبه نمایید تا رستگار شوید و ای مؤمنان! ھمه به«
 یسکه جز خدا، کاست  یو از آن جمله ، استعاذه و پناه بردن به خدا در امور

ُعوذُ  قُۡل ﴿ د:یفرما یانجام آن را ندارد، خداوند متعال م ییتوانا
َ
[الفلق:  ﴾١َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

 ».برم دم پناه می دهیبگو: به پروردگار سپ« .]١

ُعو قُۡل ﴿ د:یفرما یو م
َ
بگو: به پروردگار مردم پناه « .]١[الناس:  ﴾١�َّاِس ٱُذ بَِرّبِ أ

 ».برم می
ه جز خدا کاست  یدر امور یادرسیخواستن و طلب فر کمکھا  و از جمله عبادت

 َر�َُّ�مۡ  �َۡسَتغِيُثونَ  إِذۡ ﴿ د:یفرما یانجام آن را ندارد. خداوند متعال م ییناتوا یسک

و سایرین ذکر شده است. نگا: تفسیر  قتادهتفسیر نسک به ذبح از سعید بن جبیر، مجاھد،   -١
 ).۳/۴۱۰) والدر المنثور (۸/۱۱۲ابن جریر ( ر) و تفسی۲/۲۲۳عبدالرزاق (
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گاه که از پروردگارتان یاری خواستید و درخواست شما آن« .]٩[األنفال:  ﴾لَُ�مۡ  َتَجاَب سۡ فَٱ
 ».را پذیرفت

 یکرا شـر یباشند مخلـوق یه مختص خداوند مکھایی  ن عبادتیدر ا یسکپس ھر 
 است. کند، مشرک

ھا را به جای  ن عبادتیم چون قبرپرستان ایھا نام برد ن عبادتیژه از ایطور و ما به
ن خود و یھا را ب ا مردهیدھند و  اینکه برای الله انجام دھند برای مردگان انجام می

ا یر از خدا انجام دھد و یغ یرا برا یس ھر عبادتکدھند، ھر  یخداوند واسطه قرار م

ْ �ۡ َوٱ﴿ د:یفرما یاست، خداوند متعال م کند، مشرک یکعبادت شرر از خدا را در یغ  ُبُدوا
َ ٱ ْ َوَ� �ُۡ�ِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ ُ�وا و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک « .]٣٦[النساء:  ﴾ا

 ».نگردانید
خـتن یافر قـرار داد و رکن را کیدر عبادت بود که خداوند مشر کن شریبه خاطر ھم

ن کیز قرار داد و گرنـه مشـریشان را مباح و جایھا ردن زنکر ین اموال و اسخون، گرفت
ــدانســتند  یم ــده و گرداننــده یننــده، روزیه آفرک ــد اســت و در  دھن ــان خداون ی جھ

خـدا  یکرا شـر یزھایین عبادات و امثال آن چیھا در ا ندارد، اما آن یکیشر ییفرمانروا

ْلِكهُ د: (گفتن یخود م یھا هیدادند و در تلب یقرار م وَ لَك متَ ا هُ يكً ِ يك لَك إِالَّ رشَ ِ بَّيْكَ الَ رشَ لَ

لَـكَ  ا مَ مَ تـو اسـت تـو  یکه شـرکـ یکیه شـرکمگر آن  یندار یکیا شریخدا یک. لب١)وَ
 .یباش یصاحب او و آن چه دارد م

بود، مفھـوم آن » إال الله  ال إله« یه معناکشان آورد یدی را برایتوح جامبر یگاه پ آن
امبران و یـھمـراه خداونـد عبـادت و پرسـتش نشـود؛ حتـی پ یسکچ یه ھکن است یا

 ن گفتند:کیھا، آنگاه مشر ر از آنیستند، چه رسد به غیھا سزاوار پرستش ن  فرشته

َجَعَل ﴿
َ
ءٌ  َ�َٰذا إِنَّ  َ�ِٰحًد�ۖ  اإَِ�ٰهٗ  لَِهةَ �ٱأ آیا (محمد) به جای « .]٥[ص:  ﴾٥ُعَجابٞ  لََ�ۡ

 ».یک معبود گشته است؟! این واقعًا چیز عجیبی است! این ھمه معبود، قایل به
 یدادند و به ھمان اندازه سھم یخدا قرار م یبرا یان سھمیھا از زراعت و چھارپا آن

رده بودند به سھم کخدا مقرر  یردند و اگر از آن چه براک یمعبودان خود مقرر م یبرا
گفتند: خداوند توانگر  یو م گذاشتند یمعبودان م یشد آن را برا معبودانشان اضافه می

 .بعباس  ) روایت ابن۱۱۸۵) ش (۲/۸۴۳صحیح مسلم ( -١
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رده بودند به کھا و معبودانشان مقرر  بت یاز است و برعکس اگر از آن چه براین یو ب
است و  یگفتند خداوند توانگر و غن یگرداندند و م یشد آن را باز م سھم خدا اضافه می

ِ ﴿ ه:که نازل فرمود یر ھستند، آن گاه خداوند آیمعبودان فق َّ�ِ ْ  ِمَن  وََجَعلُوا
َ
ا َذَرأ ِممَّ

 ٱوَ  ۡرثِ �َۡ ٱ
َ
ْ  انَِصيبٗ  نَۡ�ٰمِ ۡ� ِ  َ�َٰذا َ�َقالُوا ۖ  َوَ�َٰذا بِزَۡعِمِهمۡ  ِ�َّ َ�ٓ�َِنا َ�ٓ�ِِهمۡ  َ�نَ  َ�َما لُِ�َ  فََ�  لُِ�َ

ِۖ ٱ إَِ�  يَِصُل  َّ�  ٓ �َ ِ َ�ُهَو يَِصُل إَِ�ٰ ُ�َ   ١.]١٣٦[األنعام:  ﴾١٣٦َ�ُۡكُمونَ  َما َسآءَ  �ِِهۡمۗ َوَما َ�َن ِ�َّ

مشرکان) از زراعت و چارپایانی که الله آفریده، سھمی برای او مقرر کردند و به پندار خود «(
-ھایشان بود، به الله نمیھای ماست! آن چه سھم بتگفتند: این سھم الله و این سھم بت

 »کردند!رسید. چه بد حکم میھایشان میرسید؛ ولی از سھم الله به بت
 یرفتنـد و بـرا ین فراتر میه از اککردند، بل یار را مکن یز درست ھمیرپرستان نقب
 ساختند. یاز فرزندان مقرر م یھا سھم مرده
م ید به سه نوع تقسیبه نسبت انواع توح که شرکحال که این امر روشن شد، بدان  

 یاھشـوند، و گـ یم میبـر و اصـغر تقسـکاز آنھا به صورت مطلق به ا یکشود. و ھر  یم
د و گاھی نسبت بـه آن چـه از یآ یبر به شمار مکتر است اکوچکنسبت به آن چه از آن 

 د.یآ یآن بزرگتر است اصغر به شمار م

 ت:یدر ربوب کنوع اول: شر
ن نوع یتر ه زشتکل یتعط کشر یکیشود:  یم میت به دو نوع تقسیدر ربوب کشر

پروردگار « .]٢٣[الشعراء:  ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َربُّ  َوَما﴿ ه گفت:کفرعون  کاست، مثل شر کشر
بوده است و  یم و ابدیند جھان قدیگو یه مکفالسفه  کو شر ».ست؟یان چیجھان

شه بوده و یه ھمکبل ٢ه جھان در اصل ھیچ نبوده و معدوم باشد،کطور نیست  نیا
ه آن کند یآ یبه وجود م یھا بر اساس اسباب دگاه آنیشه خواھد بود. و رخدادھا از دیھم

 ).۳۶۳-۳/۳۶۲) والدر المنثور (۴۰-۸/۳۹تفسیر ابن جریر ( -١
 در مقابل این جمله در حاشیه نسخه ع چنین آمده است: -٢

 تأمــــــــــــل فــــــــــــی ريـــــــــــــاض األرض
 

ـــــك  ـــــنعَ املَلي  وأنظـــــر الـــــی آثـــــار مـــــا صَ
 

يــــــــــنٍ زاهـــــــــراتٍ أصـــــــــو  لٌ مـــــــــن جلُ
 

بيـــــــــــك  ا ذَهـــــــبٌ سَ  علـــــــی أغصـــــــاهنِ
 

ــــــدٍ شــــــاهداتٌ  بُرجُ  علــــــی قَصــــــبِ الزُّ
 

 ــــــــــكبــــــــأنَّ اهللاَ لــــــــيس لــــــــه رشيـــــ 
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ھا را عقول و نفوس  ن اسباب و واسطهیند. که اینما یباب وجود رخدادھا را اقتضا ماس
 نامند. یم

، ابـن یعربـ ه به وحدت وجود معتقدند، مثل ابنک یسانک کن نوع است شریاز ھم
که بـا الحـاد  یسانکگر ملحدان، یھا از د فارض و امثال آن ، ابنیف تلمسانین، عفیسبع

ن گونـه افـراد یاند تا ا ختهیاز حق در آم یند و الحاد را با مقدارا لباس اسالم را پوشانده
ن نـوع یھا به فروش برسانند. و از ھمـ خود را نزد آن یاالکب دھند و یرت را فریبص مک

ه اسماء و صفات خداونـد را تعطیـل وانکـار که و قرامطه یجھم یھا یافراط کاست شر
 اند. ردهک

نند اما ھمراه ک یار نمکت خداوند را انیت و ربوبه اسماء و صفاک یسانک کنوع دوم: شر
ه قائل به سـه خـدا ھسـتند و کنصارا  کدارند، مثل شر یگر مقرر مید یخداوند معبود

رنـد و یگ یو از نـور سرچشـمه میکـخوب و ن یند رخدادھایگو یه مکھا  یمجوس کشر
 ند.یآ ید میپد یکیاز تار یحوادث شّر و بد

ھا جھان را  ند ستارهیگو یورزند و م یم کھا شر ستارهه با ک یسانکاز  یاریبس کشر
ن یره ھمـیـو غ کپرستان مشـر ه مذھب ستارهکن نوع است چنان یگردانند، از ھم یم

 است.
اء بعد از مـرگ در امـور یه ارواح اولکنند ک یه ادعا مکقبرپرستان  کگویم: شر و می 

ه کـرا  یسانکند و ینما یل مالت را حکنند و مشک یازھا را برآورده میدخالت داشته و ن
ھا پناه ببرد و از آنھـا طلـب  سی به آنکدھند و اگر  یم یاریخوانند  یاد میھا را به فر آن

 یھـا ھا از ویژگی نیاست، چون ا کن نوع شرینند، از ھمک یکمک نمود او را حفاظت م
 اند. ن نوع قرار دادهیآن را از ا یه بعضکت است، چنان یربوب

 :د اسماء و صفاتیر توحد کنوع دوم: شر
 شود:  یم میتر است و به دو نوع تقس از نوع اول آسان

چون دست مـن،  ید: دستیگو یه مک یسکه کردن خالق به مخلوق مثل یتشب یکی
ھمچـون اسـتواء و مسـتقر  ییمثل چشم من، استوا یمن، چشم ییمثل شنوا ییشنوا

 ه (مشبھه) استیاھل تشب کن شریشدن من که ا
خداوند. خداوند متعال  یقیحق یھا از نام یباطل یھا ق و ساختن ناماشتقا دوم:

ِ ﴿ د:یفرما یم  ٱَوِ�َّ
َ
ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  ۡسَ�ٰ �ُۡ ٱ ۡسَمآءُ ۡ� ْ  بَِها ِينَ ٱ َوَذُروا �ِهِۦۚ  ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
 أ
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ْ  َما َزۡونَ َسُيجۡ  ز آِن الله است. پس او را ھا او بھترین نام« .]١٨٠[األعراف:  ﴾١٨٠َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
کنند، رھا کنید. به زودی سزای ھایش کجروی میھا بخوانید و کسانی را که در نامبا این نام

 .»کردارشان را خواھند دید

. و ١»ن)کینند (مشرک یم که شرک یسانک: يلحدون يف أسـامئه «د: یگو یعباس م ابن
ز گرفته یرا از عز یإله گرفتند و عزّ  ھا اسم الت را از آن«ھمچنین از او روایت شده که: 

 ». ٢بودند

 ت و عبادت:ید الوهیدر توح کنوع سوم: شر
 یکیت شـریـه خداونـد در الوھکـاعتقاد به این است  کاصل شر«د: یگو یم یقرطب

ن یـن معتقد بودن بـه ایت است و بعد از ایجاھل کو شر کن شریتر ن بزرگیدارد،  که ا
ه کاست  یسکن قول یی دوم قرار دارد و ا د که در رتبهدار یکیارھا شرکه خداوند در ک
جـاد یدھـد و ا یرا انجام م یارکطور مستقل  گر بهید یر از خداوند موجودید: غیگو یم
 . ٣»نده به خدا بودن آن موجود معتقد نباشدیاگر گو یاست حت کن شرید، اینما یم

قرار دھد و او را  ییخداوند ھمتا یه براکن یدر عبادت به دو نوع است: اول ا کشر
زند و از او طلب  یخواند و صدا م یاد میه خدا را به فرکطور  اد بخواند ھمانیبه فر

ه به خدا کطور  دوار باشد ھمانیو به او ام ،خواھد یه از خدا مکطور  ند ھمانکشفاعت 
دارد و از آن بترسد  یه خداوند را دوست مکگونه  د دارد و او را دوست بدارد ھمانیام

قرار  ییخداوند ھمتا یه براکن یترسد، و خالصه ا یه از خداوند مک یبه ھمان صورت
ه کبر است کا کن شریپرستد. ا یه خدا را مکند ھمان طور کدھد و او را پرستش 

ْ �ۡ َوٱ﴿ د:یگو یخداوند در مورد آن م َ ٱ ُبُدوا ْ َوَ� �ُۡ�ِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ ُ�وا و الله «   .]٣٦[النساء:  ﴾ا

 َولََقدۡ ﴿ د:یفرما یو خداوند متعال م ».پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید را

حاتم در  ) و ابن ابی۹/۱۳۴عباس روایت شده باشد، ابن جریر( ام که این از ابن جایی ندیده -١
ر این آیه گفت: الحاد یعنی تکذیب، و در اند که او در تفسی عباس روایت کرده ) از ابن۵/۱۶۲۳(

روایت صحیح از قتاده ثابت است که او الحاد را به شرک تفسیر کرده است. نگا: تفسیر عبدالرزاق 
 ) والدرالمنثور۵/۱۶۲۳حاتم ( ) و تفسیر ابن ابی۹/۱۳۴) و تفسیر ابن جریر (۲/۲۴۴صنعانی (

)۳/۶۱۷.( 
 ).۹/۱۳۳) و روایت ابن جریر مثل آن (۵/۱۶۲۳حاتم در تفسیرش ( به روایت ابن ابی -٢
 ).۵/۱۸۱قرطبی: ( -٣
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ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�َعۡثَنا مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
َ ٱ ُبُدواْ �ۡ ٱ أ ْ جۡ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ َتنُِبوا در ھر امتی « .]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ

و از معبودان باطل دوری پیامبری(با این پیام) فرستادیم که الله را عبادت و پرستش کنید 
 ».نمایید

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َو�َعۡ ﴿ د:یفرما یو خداوند متعال م   يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  َما َ� يَُ�ُُّهمۡ  �َّ
ُؤَ�ٓءِ  َو�َُقولُونَ  ُؤنَا َ�ٰٓ ِۚ ٱ ِعندَ  ُشَفَ�ٰٓ ُ�َنّ�ِ  قُۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  لَمُ بَِما َ� َ�عۡ  �َّ ِ�  َوَ�  لسَّ

 ٱ
َ
ا �ُۡ�ِ  َ�َٰنُهۥُسبۡ  �ِض� ۡ� پرستند  و جز الله چیزھایی را می« .]١٨ونس: ی[ ﴾١٨ُ�ونَ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

». ھا شفیعان ما نزد الله ھستند این«گویند:  رسانند و نه سودی؛ و می که نه زیانی به آنان می
گاه می ھا و زمین  ه او در آسمانسازید ک بگو: آیا به گمان خود الله را(از وجود شفیعانی) آ

ُ ٱ﴿ د:یفرما یو م ».ورزند، پاک و برتر است سراغ  ندارد؟! الله از شرکی که به او می ِيٱ �َّ َّ� 
َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق   ٱوَ  لسَّ

َ
يَّا�ٖ  َنُهَماَوَما بَيۡ  �َض ۡ�

َ
ةِ � َما لَُ�م ّمِن  َعۡرِش� لۡ ٱَ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  ِ� ِستَّ

فََ�  َشفِيٍع�  َوَ�  ِمن َوِ�ّٖ  ۦُدونِهِ 
َ
ُرونَ  أ ھا و  الله، ذاتی است که آسمان« .]٤[السجدة:  ﴾٤َ�َتَذكَّ

زمین و آنچه را میان آنھاست، در شش روز آفرید و بر عرش مستقر گشت؛ جز او ھیچ کارساز 
نند و ک یم ینھ کن شریه از اک یاتیو آ» گیرید؟ گری ندارید. پس آیا پند نمی  و شفاعت

 ادند.یار زیدارند، بس یان میآن را بباطل بودن 
، و تظاھر برای مخلوق و انجام نـدادن عبـادت کاند یارکایاصغر، مثل ر کشر دوم:

دن بـه اھـداف یرسـ یعبـادت را بـرا یگـاھ ین فردیه چنکخداوند، بل یخالصانه برا
دن به مقام و مرتبه نزد مـردم، یا رسیا و یبه دست آوردن دن یبرا یخود و گاھ یشخص

دارنـد.  یا دارد و ھـم مخلـوق بھـره یا دھد. پس ھم خداوند در عمل او بھره یام مانج
ه کـن یـر از خـدا و گفـتن ایلمات، مثل سوگند خوردن به غکدن به خدا در یورز  کشر

را جز خدا و تو نـدارم و مـن در حمایـت  یسکو » یھر چه خدا بخواھد و شما بخواھ«
بر حسب ھدف و حالت  ین نوع است. و گاھیمالله و حمایت تو ھستم و امثال آن، از ھ

م و یی سـخن ابـن قـ ن بـود خالصـهیـند. ایآ یشمار م بر بهکا کلمات شرکن ینده ایگو
  ١ره.یغ

خدا انجام شوند را بـا اشـاره  ید خالصانه فقط برایه باک یی انواع عبادات مؤلف ھمه
دن در عبادت، اراده یورز کل شریان آن چه با آن منافات دارد از قبیاز آن و ب یبه بخش

 )۳۴۷-۱/۳۳۹السالکین ش ( مدارج -١
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ان خواھـد شـد. یـه مفصال بکرده است کان یتاب بکن یطور مفصل در ا لمات، را بهکو 
 خدا او را رحمت کند و از وی راضی باشد.

ه کـرده کر نکذ یتاب خطبه و درآمدکه چرا مؤلف در آغاز کممکن است گفته شود 
د؟ در پاسـخ گفتـه ننـک ین مـیسـندگان چنـیگـر نویه دکانگر ھدف او باشد، چنان یب
شان به داللت عنوان بر ھدف و منظور خـویش، یا ایاما گو -داند  یخداوند م -شود  یم

ر کـرا ذ یاتیـد) و آیـتـاب التوحکگونه آغاز نمـوده: ( نیتابش را اکرده است و کبسنده 
ان یـمنظـورم ب«د: یـگو یشان میا ایباشند، پس گو یانگر ھدف و منظور او میه بکرده ک

اند و  شـده کدانند دچار شـر یه نمک یشتر مردم در حالیه بکد است یع توحی انوا ھمه
ان یـداننـد را ب ید منافـات دارد و آنھـا نمیـه بـا توحک کاز انواع شر یخواھم بخش یم
 ردن بسنده نموده است.کشان به اشاره ین ایبنابرا». نمک

 باشند.  یم یعھد ذھن ید) برایالف و الم در (التوح  

 ﴾٥٦ُبُدونِ إِ�َّ ِ�َعۡ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َوَما َخلَقۡ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال مد: (و یگو یم
 ».ھا را تنھا برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند ھا و جن و انسان« .]٥٦ات: ی[الذار
ه بـه کـ ییھـا اطاعت از خداوند با انجام فرمان یعنیعبادت «د: یگو یاالسالم م خیش
اسـت  یعبادت اسم جامع«د: یگو ین میو ھمچن». ١امبران به آن امر شده استیزبان پ

پسـندد  یه خداونـد دوسـت دارد و مکـرا  یو ظاھر یھا و اعمال باطن ی گفته ه ھمهک
  ٢»شود. یشامل م

ن قواعـد را یس اکو مدار عبادت بر پانزده قاعده است ھر «د: یگو یم میحافظ ابن ق
ه کـن اسـت یـحش ایرده اسـت و توضـکامل کرا  یبندگ ت وید مراتب عبودیامل نماک

ه کـت پـنج تـا ھسـتند یـام عبودکـشـود و اح یم میعبادت بر قلب، زبان و جوارح تقس
ھـا بـه قلـب، زبـان و  نیاز ا یکروه و مباح. و ھر کعبارتند از واجب، مستحب، حرام، م

 . ٣»رندیگ یجوارح تعلق م
ه کـ یشـرع یھا فـهیو وظ یتنـرنش، فروکـ یعنـیاصل عبادت «د: یگو یم یقرطب

بند و  یھا بدان ملتزم، پا باشند، چون آن ین به انجام آن موظف ھستند عبادت میلفکم

 )۴۴) و رساله ی امراض القلوب ص (۸/۴۷مجموع الفتاوی ش ( -١
 ).۱۰/۱۴۹) نگا: مجموع الفتاوی (۲۳کتاب العبودیه ص ( -٢
 ).۱/۱۰۹( السالکین مدارج -٣
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عبادت در لغـت از «د: یگو یر میثک و ابن». ١دھند یخداوند انجام م یآن را فروتنانه برا
ٌر یـعراه ھمـوار و ب یعنیق معّبٌد: یشود: طر یگرفته شده است، گفته م یرنش و فروتنک

مـال کعت عبارت است از آن چه ھمـراه بـا یشتر رام شده و خوار. و در شر یعنیمعّبٌد: 
 . ٢»شود یو ھراس انجام م یمحبت و فروتن

ه کن است یور اکی مذ هیآ یاند. و معنا ھا گفته گر علماء ھمانند آنین دیھمچن
ه او را عبادت ک نیا یده مگر برایافریھا را ن ھا و جن ه انسانکخداوند خبر داده است 

ان یھا عبادت است و آن چه سرداران و آقا ھا و جن نش انسانیمت از آفرکنند، پس حک
دھند ھدف  یاریو غذا  کن خورایھا را در تأم ه آنکخواھند  یخود م یھا از برده

 کدھنده و باقدرت است و او خورا یه خداوند خودش روزکخداوند نبوده است، بل

َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مکشود. چنان  یمداده ن کدھد و خورا یم
َ
ِ ٱ أ َّ� 

ُِذ َو�ِّٗ  َّ�
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ فَاِطرِ  ا�  ٱوَ  لسَّ

َ
بگو: آیا جز الله، « .]١٤[األنعام:  ﴾ُ�ۡطَعُمۗ  َوَ�  عِمُ َوُهَو ُ�طۡ  �ِض ۡ�

وست که ھا و زمین(کسی دیگر) را دوست و یاور بگیرم؟! حال آن که ای آسمانپدیدآورنده
 ».گیرددھد و روزی نمیروزی می

 یبدان دستور داده از او فرمـانبردار یبا انجام آن چه الله تعال یعنیعبادت خداوند 
 ین اسالم اسـت. چـون معنـایقت دین حقیز شود، ایرده پرھک یشود و از آن چه او نھ

 یی بـرات فرمـانبرداری و تواضـع و فروتنـیخدا و با نھا یم شدن برایتسل یعنیاسالم 
 خدا. 

ــدر مــورد آ سطالــب  یبن اب یعلــ ــگو یور مکی مــذ هی ھــا را  ھا و جن انســان«(د: ی
ه مرا بپرستند، و آنان را بـه پرسـتش که به آنان فرمان دھم کآن  یم) مگر برایدیافرین

 . ٣»خوانم یش فرا میخو
خ یو شـ ٥و َزّجـاج». ٤نمکـ یه آنـان را امـر و نھـکآن  یمگر برا«د: یگو یمجاھد م

 اند.  ردهکار ین را اختیھم  ٦االسالم السالم ا

 .)۵۶/ ۱۷، ۱/۲۲۵تفسیر قرطبی ( -١
 ).۱/۲۶کثیر ( تفسیر ابن -٢
 )۸/۴۲() زادالمسیر۱۷/۵۵) تفسیر قرطبی (۴/۲۳۵تفسیر بغوی ( -٣
 )۸/۴۲) زادالمسیر (۵۵/ ۱۷تفسیر قرطبی ( -٤
 )۸/۴۲) زادالمسیر (۱۷/۵۵) و تفسیر قرطبی (۵/۵۸معانی القرآن ( -٥
 )۸/۴۷۷العقل والنقل ( درء تعارض -٦

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١٣٨

َ�ۡ ﴿ د:یفرما یه مک یی الھ د: و گفتهیگو یاالسالم م خیش
َ
ن ُ�ۡ�َ  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱ َسُب �

َ
 كَ أ

ن یبر ھم» شود؟ ھدف رھا می کند که بی آیا انسان گمان می« .]٣٦امة: ی[الق ﴾٣٦ُسًدى
ھوده یه بکپندارد]  یا انسان میآ یعنید: [یگو یم ید و امام شافعینما یمفھوم داللت م

ْ  َما قُۡل ﴿ د:یفرما یو م». ١شود ینم یرھا شود و امر و نھ  لَۡوَ�  َرّ�ِ  بُِ�مۡ  َ�ۡعَبُؤا
» بگو: اگر دعایتان نباشد، پرورگار من اعتنائی به شما ندارد « .]٧٧[الفرقان:  ﴾ُدَ�ٓؤُُ�ۡمۖ 

 یعنی اگر او را عبادت نکنید.

ْ �ۡ ٱ﴿ د:یفرما یو چند جا در قرآن م   ».دینکپروردگارتان را عبادت . «٢﴾َر�َُّ�مُ  ُبُدوا

ْ ٱ﴿ ھا را به  خداوند انسان». تقوای پروردگارتان را پیشه نمایید« .]١[النساء:  ﴾َر�َُّ�مُ  �َُّقوا
ھا  ھا و جن انسان یامبران را به سویاند و پ ده شدهیآن آفر یه براکفرمان داده  یزیچ

ن را ین از آن ھمین است و جمھور مسلمیه ھمیو منظور آآن فرستاده است  یبرا
ه خداوند آنان را ککنند  نند و اقرار میک یر مکل ذیه را به عنوان دلیاند و این آ دهیفھم
اطاعت از خدا و اطاعت  یعنیبپرستند. عبادت مشروع  یی شرع ده تا او را به گونهیآفر
ع یده ضایآن آفر یھا را برا ه انسانکا ھا حق خداوند ر ه انسانکن یامبرانش، نه ایاز پ

ْ َوِ�ُكۡ ﴿ د:یفرما یه مکاست  یی الھ ه فرمودهیه شبین آید: ایگو ینند. مک ةَ لۡ ٱ ِملُوا  عِدَّ
 ْ وا ُ َ ٱَوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�مۡ  �َّ ی ماه تا روزه« .]١٨٥[البقرة:  ﴾١٨٥�َۡشُكُرونَ  َولََعلَُّ�مۡ  َ�َ

ٓ ﴿ و». ه را بر این که ھدایتتان کرده، به بزرگی یاد کنیدرمضان را کامل کنید و الل ۡرَسۡلَنا َوَما
َ
 أ

ِۚ ٱ �ِإِۡذنِ  ِ�َُطاعَ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن و ھیچ پیامبری نفرستادیم مگر برای این « .]٦٤[النساء:  ﴾�َّ
بعضی از مردم امر پیامبران را اطاعت ». که به خواست پروردگار از او اطاعت کنند

ھا را فقط  ن خداوند انسانیکنند. ھمچن و بعضی دیگر از امر آنھا سرپیچی میکنند  می
ن کنند و ممکن است خدا را عبادت که او را بپرستند. آن وقت ممکده ین آفریا یبرا

 نند.کاست او را عبادت ن

دانم  گوید: تا جایی که من می ) امام شافعی می۱۰/۱۱۳یھقی (الکبری ب ) والسنن۲۴ص ( الرسالة -١
شود و کسی که فتوا دھد یا به  علماء در مورد قرآن اختالف ندارند. ُسدی یعنی: امر و نھی نمی

 دھد که در معانی سدی باشد. چیزی که امر نشده حکم کند به خودش اجازه می
 ]٢١[البقرة :  -٢
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را انجام داده تا ھمه بندگان  -نش یآفر یعنی -ار اّول که کو خداوند نگفته است 
ده تا عبادت او را انجام یھا را آفر ه فرموده آنکعبادت را انجام دھند. بل یعنیار دوم ک

 ١گردد. یو خوشنود م یشوند و او از آنان راض یدھند و اگر او را بپرستند خوشبخت م
ه عبادت فقط مختص الله است چون خداوند شما را کد ینما یور داللت مکی مذ هیآ

ه در ابتدا از کر شما انعام نموده بدون آن ش بیده و با قدرت، خواست و رحمت خویآفر
س کشما انجام داده  یچه خداوند برا جلب انعام او باشد و آن یبرا یشما سبب یسو

د تنھا یازمند ھستیبه او ن یروز یشما برا یآن را ندارد و سپس وقت ییگری تواناید
متعال سازد. خداوند  یان را از شما دور میه زکدھد و اوست  یم یه روزکاوست 

نۡ ﴿ د:یفرما یم مَّ
َ
ِيٱ َ�َٰذا أ �ۚ ٱ ُدونِ  ّمِن يَنُ�ُُ�م لَُّ�مۡ  ُهَو ُجندٞ  �َّ  َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱإِِن  لرَّ

ۡن َ�َٰذا  ٢٠إِ�َّ ِ� ُغُرورٍ  مَّ
َ
ِيٱأ ۡمَسَك رِۡزَقهُ  �َّ

َ
ُّواْ ِ� ُ�ُتّوٖ َوُ�ُفورٍ  ۥۚ يَۡرزُقُُ�ۡم إِۡن أ  ﴾٢١بَل �َّ

کیست که از سپاھیان شما باشد و شما را در برابر پروردگار رحمان  آیا« .]٢١-٢٠: ک[المل
برند. آیا کیست که به شما روزی دھد،  سر می یاری دھد؟ کافران فقط در فریب(شیطان) به

اش را(از شما) باز دارد؟ بلکه(آنان) در سرکشی و گریز از حق پافشاری  اگر الله، روزی
ن یند و اک یم یدھد و با شما مھربان یم خداوند متعال به شما نعمت.» کنند می

را یرده است؛ زکاست و خودش را به آن وصف  یه او بدان مسّم کاست  یصفت یمقتضا
ن یباشد و او ھمچن ینده و توانا است. و توانا بودنش از لوازم ذاتش میاو مھربان، بخشا

چ یمت به ھیچ وجه نیازمند بندگانش نیست و در آن به ھکدر رحمت، دانش و ح
 سکاز است، پس ھر ین یان بیه او از تمام جھانکش ندارد، بلیھا دهیبه آفر یازیصورت ن

َما َشَكرَ  َوَمن﴿ و « .]٤٠[النمل:  ﴾َكرِ�مٞ  َوَمن َ�َفَر َفإِنَّ َرّ�ِ َغِ�ّٞ  ِسهِۦۖ فۡ ِ�َ  �َۡشُكرُ  فَإِ�َّ
گمان  بی گزارد و ھرکس ناسپاسی کند، ھرکس سپاسگزاری نماید، به سود خود سپاس می

 ».م استیرکاز و ین پروردگارم بی
باشد را داراست و  یه سزاوار آن مک یمالکاز است و صفات ین یپس خداوند متعال ب

ار، احسان و کست. پس یازمند نین یسکچ یباشد. و در آن به ھ یاین از لوازم ذاتش م
 یازین یسکه به کند ک یرا به خاطر آن نم یارکمالش است و او کاو از  یبزرگوار

الٞ ﴿ ند چون او ک یه ھر چه بخواھد مکداشته باشد، بل  .]١٦[البروج:  ﴾١٦يُرِ�دُ  لَِّما َ�عَّ
است، ھر چه   ».رساند آن چه بخواھد، ھر چه زودتر و با قدرت ھرچه بیشتر به انجام می«

 )۸/۵۶الفتاوی ( مجموع -١
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 کمکدن به آن به یرسد و در رس یدھد. و او به ھر چه بخواھد م یبخواھد انجام م
چ یدن به ھدفش باز دارد و در ھیتواند او را از رس یھم نم یسکندارد و از ین یسک
بان یھا پشت دهییک از آفر چ یندارد و ھ یازین یا نندهک کمکاور و یش به یارھاکاز  یارک

  ١ست.یاو ن

ِ  ِ�  َ�َعۡثَنا َولََقدۡ ﴿ هک یی الھ و فرموده ةٖ  ُ�ّ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ تَ جۡ ٱوَ  �َّ  نُِبوا

ُٰغوَتۖ ٱ ما به میان ھر امتی پیغمبری را فرستادیم و (محتوی دعوت « .]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ
ی پیغمبران این بوده است) که خدا را بپرستید و از طاغوت (شیطان، بت ھا، ستمگران و  ھمه

فراتر رفتن از حد و  یعنیان گرفته شده یاند: طاغوت از طغ گفته». غیره... دوری کنید)
اند. عمربن  ردهکر یاز افراد طاغوت تفس یان بعضیازه. و سلف صالح طاغوت را با باند

 یاھنانکھا  طاغوت«د: یگو یم سو جابر ». طان استیطاغوت ش«د: یگو یم سخطاب 
 حاتم].یت ابن أبی[روا».٢آمدند یھا فرود م ن بر آنیاطیه شکبودند 

 یباشد و مردم بـرا یان مه به صورت انسکاست  یطانیطاغوت ش«د: یگو یمجاھد م
 ». ٣ھاست ار مردم با آنینند و اختک یبه آن مراجعه م یداور

شـود طـاغوت اطـالق  یی آن چه به جـز خـدا پرسـتش م به ھمه«د: یگو یم کمال
نندگان ک ه به عبادت، عبادتکرا  یسانکد ین درست است اما بایم: ایگو ی. م٤»گردد یم

 رد.کستند استثناء ین یراض

 )۳۸-۱/۳۷ی شیخ االسالم در مجموع الفتاوی ( رمودهف -١
) روایت عمر فاروق را به صورت معلق ذکر کرده است و عبد ۴/۱۶۷۳امام بخاری در صحیح خود ( -٢

بن حمید در اإلیمان آن را به صورت موصول و مسّدد در مسند خود آن را ذکر کرده است. تغلیق 
) نقل شده و فریابی و سعیدبن ۱/۳۱۲کثیر( ر ابن) و بغوی چنان که در تفسی۴/۱۹۶( التعلیق

) کتاب التفسیر روایت کرده است و ابن ۶۴۹) کتاب الجھاد ش (۲۵۳۴منصور در سنن خود ش (
بن فائد از  اسحاق سبیعی از حسان  ) از طریق أبی۳/۹۷۵، ۲/۴۹۵حاتم ( ) و ابن أبی۳/۱۸جریر (

 با سند حسن روایت کرده است. سعمر 
) آورده است. و ابن جریر ۴/۱۶۷۳ایت جابر را به صورت معلق در صحیح خودش (امام بخاری رو

 ) و سند آن به شرط مسلم صحیح است.۳/۹۷۶) و ابن أبی حاتم (۳/۱۹(
) و ابن منذر در الدرالمنثور ۳/۹۷۶، ۲/۴۹۵حاتم در تفسیر خود ( ) و ابن أبی۵/۱۳۱ابن جریر ( -٣

 ) و سند آن صحیح است.۲/۲۲(
 ) و سند آن صحیح است.۳/۹۷۶، ،۲/۴۹۵حاتم ( ابن أبی -٤
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شـود و  یه از او اطاعـت مکاست  یسکطاغوت معبود و «د: یگو یم میق نو حافظ اب
 یسـک یاش فراتر برده باشند، پس طاغوت ھر قوم نندگان او را از حد و اندازهکاطاعت 

نند و عالوه بر خـدا او را ک یبه او مراجعه م یداور یامبرش برایه به جز خدا و پکاست 
گاھانه در ینما یم یرویخدا از او پ یورتی از سینش و بصیا بدون بیپرستند،  یم ند و ناآ
ان یـھـا طاغوت نینـد، اید از خدا اطاعت نمایه در آن باکنند ک یاز او اطاعت م ییزھایچ

اغلـب مـردم را  یشـیندیو در اوضـاع مـردم ب ینکر کھا ف جھان ھستند و ھرگاه در آن
بـه عبـادت و تبعیـت اند و  برتافته یه از عبادت و تبعیت خدا و پیامبرش روک ینیب یم

 .١»اند آورده یطاغوت رو
و ھر  یان ھر ملتیه او در مکدھد  یه خداوند متعال خبر مکن است یه ایآ یمعنا

نِ  رَُّسوً� ﴿ ه:کام فرستاده است ین پیبا ا یامبریاز مردم پ یگروھ
َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا َّ� 

ْ جۡ ٱوَ  ُٰغوَتۖ ٱ َتنُِبوا و پرستش کنید و از معبودان باطل  که الله را عبادت« .]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ
د، مردم ینکر از او را رھا ید و عبادت غییعنی: فقط و تنھا خدا را بپرست ».دوری نمایید

اند و  ن ھدف فرستاده شدهیھم یامبران برایاند. و پ ده شدهیار آفرکن یھم یبرا

ٓ ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مکاند، چنان  دهین منظور نازل گردیھم یھا برا تابک  َوَما
ۡرَسۡلَنا

َ
نَُّهۥ إَِ�ۡهِ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن أ

َ
ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ نَا

َ
اء: ی[األنب ﴾٢٥ُبُدونِ �ۡ فَٱ �

و پیش از تو ھیچ پیامبری نفرستادیم مگر این که به او وحی کردیم که ھیچ معبود « .]٢٥
 »  پرستش کنید. برحقی جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و

ٓ  قُۡل ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م َما ِمۡرُت  إِ�َّ
ُ
نۡ  أ

َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
َ ٱ أ ۡ�ِكَ  َوَ�ٓ  �َّ

ُ
ۡدُعواْ  هِ إَِ�ۡ  بِهِۦٓۚ  أ

َ
 أ

ام الله را عبادت و پرستش  بگو: جز این نیست که دستور یافته« .]٣٦[الرعد:  ﴾ابِ  َٔ َ�  �َ�ۡهِ 
 یه معناین آیا.»  سوی اوست خوانم و بازگشتم به را میسوی او ف کنم و به او شرک نورزم. به

و  ینف» إال الله ال إله «ه کطور  و اثبات را در بر دارد، ھمان یاست که نف» إال الله ال إله «
ه (اعبدوا الله) اثبات است و در (واجتنبوا ک یی الھ اثبات را در بر دارد.  در گفته

و اثبات باشد و  ید در اسالم نفیه باکد ینما یم ه داللتین آیاست. بنابرا یالطاغوت) نف
د است ین توحیگردد. ا یر از او نفیخدا ثابت شود و عبادت غ یعبادت فقط و تنھا برا

 د:یفرما یه مکاست  یی الھ دارد و مفھوم گفته یان میافرون آن را بکی  ه سورهک

 ).۱/۵۰( اعالم الموقعین -١
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ُٰغوتِ بِٱ ُفرۡ َ�َمن يَ�ۡ ﴿ ِ بِٱ ِمنۢ َو�ُؤۡ  ل�َّ ِ  َتۡمَسَك سۡ ٱَ�َقِد  �َّ ِ لۡ ٱب ۡ ٱ ُعۡرَوة ۗ  نفَِصامَ ٱَ�  ُوۡ�َ�ٰ ل  لََها
ُ َوٱ بنابراین کسی که به طاغوت و معبودان باطل کفر ورزد « .]٢٥٦[البقرة:  ﴾َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ

و به الله ایمان بیاورد، به دستاویز محکم و ناگسستنِی ایمان چنگ زده است که ھیچگاه 
 ».ی داناستشود. و الله شنوا گسسته نمی

را  یه نفکگونه است  نیا یین جاھایی قرآن در چن قهیطر«د: یگو یم میحافظ ابن ق
نـد و عبـادت خداونـد را اثبـات ک یم یر از خدا را نفیآورد، عبادت غ یبا اثبات ھمراه م

ن اثبـات بـدون یست. ھمچنید نیمحض، توح ید است و نفیقت توحین حقید، اینما یم
و اثبـات  یه متضـّمن نفـکـشود مگر آن  ید محقق نمیس توحباشد. پ ید نمیتوح ینف

  ١است.» إال الله ال إله «قت ین حقیباشد که ا
نبودن به عبادت  یدن به طاغوت شامل: بغض و تنفر داشتن از آن و راضیفر ورزک«

 ».از وجوه است یچ وجھیآن به ھ
تنھا خدا  ه فقط وکن است یامبران ایمت از ارسال پکه حکد ینما یه داللت میآ

ی  ن ھمهیه اصل دکدارد  یان میه بیشود و آ کر از او تریعبادت شود و عبادت غ
 ید تنھا و فقط برایکردن عبادت که با ز است و آن اخالص و خاصیچ یکامبران یپ

ه کامبران، مختلف و متفاوت ھستند. چنان یپ یھا عتیخدا انجام شود، گرچه شر

ٖ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ۚ َوِمنۡ  ةٗ ِ�ۡعَ  ِمنُ�مۡ  َجَعۡلَنا لُِ�ّ برای ھر « .]۴۸[املائدة:  ﴾َهاٗجا
د ھمراه عمل یمان بایه اکد ینما یه داللت میآ .»ایمیک از شما آیین و راه روشنی قرار داده

 د.ینما یه را رد میرامکی مرجئه و  دهیه عقکباشد 

�َّ  َر�َُّك  َوقََ�ٰ ﴿ هک یی الھ د: (و گفتهیگو یم
َ
ْ َ�عۡ  � ٓ  ُبُدٓوا يۡنِ لۡ َو�ِٱ إِيَّاهُ  إِ�َّ ۚ إِحۡ  َ�ِٰ�َ ًنا ٰ�َ﴾ 

و پروردگارت سفارش نموده که جز او را عبادت و پرستش نکنید و به پدر و « .]٢٣[اإلسراء: 
این در بعضی از اصول ثابت شده است و آیه را به طور کامل ذکر  »مادر نیکی نمایید.

  ٢رده است.که یتوص یعنی ید: و قضیگو ینکرده است. مجاھد م
  ٣اند. ه را خواندهیطور آ نیھم شره یعباس و غ مسعود و ابن عب و ابنک بن یأب

 ).۱/۱۴۱( الفوائد بدائع -١
 ) و سند آن صحیح است.۱۵/۶۲ابن جریر ( -٢
 )۵/۲۵۸( ) و الدرالمنثور۱۵/۶۲جریر ( ) و تفسیر ابن۲/۳۷۶تفسیر عبدالرزاق ( -٣
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پروردگـارت «یعنـی: أَمـر:  ﴾َر�ُّـَك  َوقََ�ٰ ﴿ هکند ک یت میعباس روا ر از ابنیجر ابن
 ». ١فرمان داده است

�َّ ﴿ هک یی الھ فرموده
َ
�  ْ ٓ  َ�ۡعُبُدٓوا ه است و بـه خـاطر (بـاء) در یمصدر» أن«   ﴾إِيَّاهُ  إِ�َّ

ر یـد و غیه او را بپرستکه و فرمان داده یخداوند به شما توص یعنیمحل جّر قرار دارد. 
ازمنـد یسـتند و خودشـان نیشـما ن یبـرا یانیـچ سود و زیھ که مالکگران را یاز او د

ننـد، ک یھا را بخواند اجابت نم آن یسکه ھر کھستند  یا جماداتیھستند  یرحمت الھ
 د.ینکستش نپر

يۡنِ لۡ َو�ِٱ﴿ و ۚ إِحۡ  َ�ِٰ�َ  یکیه به پدر و مادر نکه و امر نموده یخداوند توص یعنی« ﴾َ�ًٰنا
د. و خداوند ینکه تنھا او را پرستش که و امر نموده ین توصیه به اک. ھمان طور »دینک

ه حق پدر و مادر مھم کند کد کیر نموده تا تأکنار حق خود ذکحق پدر و مادر را در 
طور که در قرآن خداوند حق  باشد؛ ھمان ین حق میتر ت و بعد از حق خداوند واجباس

نِ ﴿ د:یفرما یه مکداند چنان  خودش را مقارن با والدین می
َ
يۡ  ُكرۡ شۡ ٱ أ  إَِ�َّ  َك ِ� َولَِ�ِٰ�َ

ۡ ٱ که) بازگشت به  گزار من و پدر و مادرت باش و (بدان  که سپاس« .]١٤[لقمان:  ﴾َمِص�ُ ل

َخۡذنَا �ذۡ ﴿ د:یفرما یو م ».استسوی من 
َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  ِميَ�ٰقَ  أ َ ٱ إِ�َّ  َ�ۡعُبُدونَ  َ�  إِۡسَ� َّ� 

 ِ يۡنِ لۡ ٱَو� اسرائیل پیمان گرفتیم و زمانی(را به یادآورید) که از بنی« .]٨٣[البقرة:  ﴾َساٗ�اإِحۡ  َ�ِٰ�َ
 ».که فقط الله را بپرستید و به پدر و مادر، نیکی نمایید

ی انـواع احسـان را شـامل  رد تا ھمـهکان نیوند نوع خاصی از انواع احسان را بخدا
ردن بـه پـدر و مـادر امـر کـ یکیه در آن به نکاست  جامبر یاز پ یادیات زیشود. و روا

ح یصح"رده است. در کپدر و مادر را حرام  یرده و به آن تشویق نموده است و نافرمانک
ارھا چـه کدم: از ھمه یپرس جامبر ید: از پیگو یم هکت است یمسعود روا از ابن "یبخار

؟ یزیـگفتم: بعد از آن چه چ». نماز سر وقت«تر است؟ فرمود:  دهینزد خدا پسند یارک
». جھاد در راه خـدا«گفتم: بعد از آن چه؟ فرمود: ». ردن به پدر و مادرک یکین«گفت: 
  ٢داد. یشتر جوابم را میدم بیپرس ین میتر از ا شیو اگر ب

) از طریق علی بن أبی طلحه از ابن ۵/۲۵۸) و ابن منذر الدرالمنثور (۱۵/۶۲جریر ( تفسیر ابن -١
 .بعباس 

 )۸۵صحیح مسلم ( ) و۵۰۴صحیح بخاری ش( -٢
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ن یا شـما را از بزرگتـریـآ«فرمـود:  جامبر یه گفت: پکت است یروا سره کب یاز اب و
گاه نیبکگناھان  دن به خدا و یورز کشر«امبر خدا. فرمود: یپ یم: بله ایگفت» نم؟کره آ

بپرھیزیـد از گفتـار «ه زده بود آن گاه نشست و گفت: کیامبر تیپ». پدر و مادر ینافرمان
 یم: ایه گفتـکـن یـرد تـا اک یرار مکو ھمچنان آن را ت». غدادن به درو یدروغ و گواھ

 و مسلم]. ی[روایت بخار. ١داد یاش ادامه نمک
 یسـکامبر خدا از ھمـه مـردم چـه یپ یگفت: ا یه: مردکت است یره روایاز ابوھر

». مادرت«گفت: بعد از او؟ فرمود: » مادرت«نم؟ فرمود: ک یکیه به او نکسزاوارتر است 
 ». ٢پدرت«؟ فرمود: گفت: بعد از او
 یخوشـنود«فرمـود:  جامبر خـدا یـه گفـت: پکـت اسـت یبن عمرو روا از عبدالله 

پـدر و  یپروردگـار در ناخشـنود یپدر و مادر است و ناخشنود یپروردگار در خوشنود
 اند.  ح قرار دادهیم آن را صحکو ابن حبان و حا یروایت ترمذ». ٣مادر است
َسید یو از أب

ُ
نشسـته  جامبر یـه نزد پک ید: در حالیگو یه مکاست  تیروا یساعد ٤أ

ا بعد از مرگ پدر یامبر خدا! آیپ یسلمه آمد و گفت: ا یی بن لهیاز قب یم ناگھان مردیبود

 )۸۷صحیح مسلم ( ) و۲۵۱۱صحیح بخاری، ( -١
 )۲۵۴۸مسلم ( ) و صحیح۵۶۲۶بخاری، ( صحیح -٢
) و بحشل در تاریخ ۲۳۹۴( ) و بزار در مسندش۵۹۷) و العلل الکبیر (۱۸۹۹ترمذی در سننش ( -٣

) و ۴۲۹) و ابن حبان در صحیح خود (۳۴( بن سفیان در االربعین ) و حسن۴۵واسط، ص (
) و بیھقی در الشعب ۱۵۲)، (۴/۱۵۱( ) و حاکم در المستدرک۲/۶۱۷( خلیلی در االرشاد

) و بغوی در شرح السنه  ۱۶۹۸) و خطیب در الجامع ألخالق الراوی ش (۷۸۲۹-۷۸۳۱(
عطاء از پدرش از عبدالله بن عمرو آن را روایت  ) و دیگران از طریق شعبه از یعلی بن۱۳/۱۲(

) و دیگران از چند طریق  ۴/۳۱۰) و ترمذی در مسندش(۲اند و بخاری در األدب المفرد ش ( کرده
اند و ھشیم بن بشیر مانند شعبه آن را روایت کرده است ھمان گونه که در  از شعبه روایت کرده

آن عطاء عامری پدر یعلی است و از او فقط پسرش  نزد بحشل و دیگران آمده بود. و مدار اسناد
-۳/۱۱۱( گوید: مجھول الحال است. نگا: تھذیب التھذیب قطان می یعلی روایت کرده است و ابن

گوید: استاد ما گفت:  ابن غرس می«گوید:  ) می۱/۵۲۰الخفاء ( . و عجلونی در کشفالرسالة) ۱۱۲
اند و ذھبی نیز با او موافق است،   ح قرار دادهحبان و حاکم آن راصحی و ابن». حدیث صحیح است

) و ترمذی ۵۱۷ش( لصحیحةشیخ آلبانی با توجه به شواھد حدیث آن را حسن دانسته است. ا
 موقوف بودن آن را ترجیح داده است.

اند او  باشد در سال شصت وفات یافت، و گفته ھا می بن ربیعه خزرجی ساعدی، از بدری  مالک -٤
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ھا و طلب آمرزش  آن یردن براکبله دعا «نم؟ فرمود: ک یکیھا ن توانم به آن یو مادرم م
ونـد ید از مرگشـان و برقـرار داشـتن پھا بع ی آن ھا، وفا نمودن به وعده آن ینمودن برا

». داشتن دوستانشان یکه از طریق آنھا این پیوند ایجاد شده است، و گرام یشاوندیخو
 ].١ماجه و ابن حبان[ابوداود و ابن

طور جداگانـه آن را نوشـته و  ه علما بـهکن خصوص آمده است یدر ا یادیث زیاحاد
آورده  "األدب المفـرد"تـاب کرا در  از آن یبخـش مھمـ یاند، امام بخار ردهکتصنیف 

 ٢است.

تُۡل  َ�َعالَۡواْ  ۞قُۡل ﴿ ی خداوند متعال: د: فرمودهیگو یو م
َ
مَ  َما � �َّ  َعلَۡيُ�ۡمۖ  َر�ُُّ�مۡ  َحرَّ

َ
� 

 ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ �ُۡ�ُِ�وا يۡنِ لۡ َو�ِٱ ا ۖ إِحۡ  َ�ِٰ�َ ٰ  َ�ۡقُتلُٓواْ  َوَ�  َ�ٰٗنا ۡوَ�
َ
ۡنُ  إِۡمَ�ٰقٖ  َدُ�م ّمِنۡ أ  ۡرزُقُُ�مۡ نَ  �َّ

ْ  َوَ�  �يَّاُهۡمۖ  ْ  َوَ�  َوَما َ�َطَنۖ  اهَ َما َظَهَر ِمنۡ  َفَ�ِٰحَش لۡ ٱ َ�ۡقَر�ُوا َم  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ َ�ۡقُتلُوا ُ ٱَحرَّ َّ� 
 ِ  ب

� �َۡ ٱإِ�َّ ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  ّقِ ْ َماَل  ١٥١َ�ۡعقِلُونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ ِ  إِ�َّ  ۡ�َتِيمِ ٱَوَ� َ�ۡقَر�ُوا  لَِّ� ٱب
هُ  ُشدَّ

َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ ۡحَسُن َح�َّ

َ
ْ  ۥۚ ِ�َ أ ۡوفُوا

َ
ِ  لِۡمَ�انَ ٱوَ  ۡلَكۡيَل ٱَوأ َ� نَُ�ّلُِف َ�ۡفًسا إِ�َّ  ۡلقِۡسِط� ٱب

ۖ �َذا قُۡلُتۡم فَ  ْ ٱُوۡسَعَها � َو�َِعۡهِد  ۡعِدلُوا ِ ٱَولَۡو َ�َن َذا ُقۡرَ�ٰ ٮُٰ�م بِهِ  �َّ ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ ۡوفُوا
َ
 ۦأ

ُرونَ  نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما فَ  ١٥٢لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
َ
ۖ ٱَوأ   .]١٥٣-١٥١[األنعام:  ﴾تَّبُِعوهُ

بگو: بیایید آن چه را که پروردگارتان بر شما حرام کـرده، برایتـان بیـان کـنم؛ ایـن کـه «
ز تـرس فقـر چیزی را با او شریک قرار ندھید و به پدر و مـادر نیکـی کنیـد و فرزنـدانتان را ا

دھیم و به کارھای زشت اعم از آشـکار و پنھـانش نزدیـک نکشید؛ ما، شما و آنان را روزی می

 .)۵/۷۲۳( اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابةکه وفات یافت. نگا:  آخرین بدری است
) و ۵۱۴۲) و ابوداود (۳۵) و امام بخاری در األدب المفرد ش(۳/۴۹۷امام احمد در المسند ( -١

) ش ۱۹/۲۶۷) و طبرانی در المعجم الکبیر (۱۴۶۰) و الرویانی در مسند خود (۳۶۶۴ماجه ( ابن
)، حاکم در المستدرک ۴۱۸ن حبان در صحیح خود ش()، اب۷۹۷۶) و در االوسط (۵۹۲(
)، خطیب در ۷۸۹۶)، در شعب األیمان به شماره (۴/۲۸)، بیھقی در السنن الکبری (۱۴/۱۷۱(

بن عبید انصاری از  ) از طریق علی ۳/۲۴۴،۲۱/۵۶( ) و مزی در تھذیب الکمال۱/۷۶،۷۷الموضح (
بن عبید  دش ضعیف است و علی ابی ُاسید ساعدی با ھمین سند روایت کرده است. و سن

) گفته است. و ابن حبان و حاکم آن را ۳/۱۱۴شناخته شده نیست چنان که ذھبی در المیزان (
 اند. و ذھبی در تلخیص المستدرک با آن موافق است. صحیح قرار داده

 )۳۱-۱۴األدب المفرد ص ( -٢
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حق نکشید. این ھـا، ھمـان احکـامی  نشوید و کسی را که الله، کشتنش را حرام نموده، جز به
بـه است که (پروردگار) شما را به آن سفارش نموده تا خردتان را بکار بندید. به مال یتیم جـز 

بھترین شکل نزدیک نشوید تا آن که به سن تشخیص برسد و پیمانه و وزن را به عـدالت و بـه 
دھـد و چـون (بـرای ی توانش تکلیف نمیطور کامل ادا کنید. الله،  ھیچکس را جز به اندازه

داوری) سخن گفتید، عدالت را رعایت نمایید؛ حتی اگر (در مورد) خویشاوند(تان) باشد و بـه 
کند تا پنـد ھا ھمان احکامی است که (الله) شما را بدان سفارش می لھی وفا کنید. اینپیمان ا

-بگیرید. و (به شما خبر داده) که این، راه راست من است؛ پـس از آن پیـروی نماییـد و از راه
ھا ھمان امـوری  شوید. اینھای دیگر پیروی نکنید که در این صورت از راه راست منحرف می

     ».کند تا تقوا پیشه سازید گار شما را بدان سفارش میاست که پرورد
محمد  یا«د: یگو یم جامبرش محمد ید: خداوند متعال به پیگو یر میثک حافظ ابن

انـد  ردهکخدا را بر خود حرام  ینند و روزک یر از خدا را عبادت میه غکن کین مشریبه ا
ار فاسد خود کرا بر اساس آراء و افارھا کن یی ا رسانند، ھمه یو فرزندانشان را به قتل م

ْ ﴿ دھند. بگو: یطان انجام میب شیو فر مَ  َمـا تۡـُل ﴿ بیایید (و جمع شوید). ﴾ َ�َعالَۡوا  َحـرَّ
نم، آن چـه کـ ان یـتان بیرده براکه خداوند بر شما حرام کآن چه را  ﴾َعلَۡيُ�ۡمۖ  َر�ُُّ�مۡ 

د، یـپندار یرا حـرام م ییازھـیظن و گمـان چ یه از روکطور  ه واقعا حرام است نه آنک

ْ  �َّ ﴿ میگو یو فرمان خداوند به شما م یالھ یه بر اساس وحکبل ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ �ُۡ�ُِ�وا ه ک :﴾ا
ا در کـالم چیـزی محـذوف یـدن حرام است]، گویورز کد [و شرینورز کبه خداوند شر

 یزیـه چکه نموده یشده که بر سیاق جمله داللت دارد و تقدیرش: خداوند شما را توص
ھسـتند  یھا امور نیم به) [اکم وّصاکد: (ذلیگو یه مین در آخر آید. بنابراینکرا انباز او ن

 د].ینما یه میھا توص د شما را بدانکی مو ا گونه ه خدا بهک
ردن از آن آغاز نموده ک یو نھ کم شریمات را با تحرکات محین آیم خداوند ایگو یم

و ھـر  کن شامل ھـر مشـریحرام نموده و ادن به خودش را یورز کاست، پس بر ما شر
ر از خـدا انجـام شـده باشـد]، یـغ یاز انواع عبادت [برا یه در آن نوعکشود  یم کیشر

زھـا را شـامل یی چ ن ھمـهیھاسـت بنـابرا رهکن نیتـر رهکجـزو ن» ئاً یش«ی  لمهکچون 
زند و او سا یکرا انباز و شر یزیه چکز قرار نداده یبندگانش جا یشود و خداوند برا یم

 باشد. یم ین زشتیتر ن ظلم و زشتیتر دن به خدا بزرگیورز کشر
ن خـدا را عبـادت کیه مشـرکـد یـنما ین داللت میبر ا» یکشر«و » کشر«ی  لمهک

ن یـن بـه ایدادنـد، بنـابرا یاو قرار م یکھا و صالحان را شر ر از خدا بتیردند اما غک یم
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ند و فقط و تنھا خـدا را بپرسـتند، ینما کر از خدا را تریه عبادت غکدعوت داده شدند 
آنـان را دعـوت  جامبر یـن مفھـوم و معنـا را در بـر دارد. لـذا پیا» إال الله ال إله «چون 

نـد و بـه آن معتقـد یاورند و به مفھـوم آن عمـل نمایإال الله را به زبان ب داد تا ال إله  یم
گفتنـد: او  ید، میـگو یم ھا چه امبر به آنیه پکشدند  یده میپرس ین وقتیباشند. بنابرا

انـد آن  گفته ید و آن چه پدرانتان مینکاو ن یکرا شر یزید و چید: خدا را بپرستیگو یم
  ١گفت. ان مییه ابوسفکد، چنان ینکرا رھا 

: نیکی یعنیبه پدر و مادر  یکید: نیگو یم یقرطب (وبالوالدين إحساناً)اش:  و فرموده
 ییفرمـا مکھـا و ح از آن یردن بردگـکـو دور  ھا، اطاعت آن یکردن، حفاظت و نگھدار

بنا بر مصدر بودن منصوب اسـت و ناصـب آن فعـل  (إحسـاناً)ی  لمهکردن بر آن ھا، کن

 . ٢(وأحسنوا بالوالدين إحساناً)ن گونه است: یرش ایاز خود آن است و تقد یمضمر

ْ  َوَ� ﴿ اش: و فرموده ۡوَ�َٰدُ�م َ�ۡقُتلُٓوا
َ
و «إمالق یعنی: فقر  .]١٥١عام: [األن ﴾إِۡمَ�ٰقٖ  ّمِنۡ  أ

دختران  یعنی». میدھ یم یھا روز د ما به شما و آنیشکفرزندانتان را از ترس فقر ن
 یھا و به شما روز د چون من به آنینکزنده به گور ن یخود را از ترس فقر و تنگدست

ن فرزندان دختر و پسر خود را از ترس فقر کیاز مشر یدھم. چون برخ یم
 . ٣]یقرطب.[شتندک یم

امبر خدا! چه یپ یه گفت: گفتم: اکت است یمسعود روا از ابن» نیحیصح«در 
قرار  ییخدا ھمتا یه براکن یا«نزد خدا از ھمه گناھان بزرگتر است؟ فرمود:  یگناھ

ه کن یا«؟ فرمود: یگفتم: سپس چه گناھ». ده استیه خدا تو را آفرکو حال آن  یدھ
؟ یزیگفتم: بعد از آن چه چ». یشکخورد ب یتو غذا م ه باکن یفرزند خود را از ترس ا

 هکه را تالوت نمود ین آیامبر خدا ایسپس پ». ینکات زنا  هیه با زن ھمساکن یا«فرمود: 

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ َ� يَدۡ  �َّ َم  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتُلونَ إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�قۡ  �َّ ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
 ّقِ �َۡ ٱإِ�َّ

ثَاٗما يَۡلقَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن نُونَۚ َوَ� يَزۡ 
َ
ه معبودی جز الله را کو آنان « .]٦٨[الفرقان:  ﴾٦٨�

شند و زنا ک حق نمی رده است، جز بهکه الله، خونش را حرام کسی را کپرستند، و  نمی

 ) از ابن عباس.۱۷۷۳صحیح مسلم ( ) و۷صحیح بخاری ( -١
 )۷/۱۳۲رطبی (تفسیرق -٢
 ھمان. -٣
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واْ َر�ُ َ�قۡ  َوَ� ﴿ .»ن(اعمال) شود، مجازات سختی خواھد دیدیسی مرتکب اکنند؛ واگر ک نمی
دھیم و به ما، شما و آنان را روزی می« .]١٥١[األنعام:  ﴾َوَما َ�َطَنۖ  اهَ َما َظَهَر ِمنۡ  َفَ�ِٰحَش لۡ ٱ

ی انواع  از ھمه«د: یگو یه میابن عط.» کارھای زشت اعم از آشکار و پنھانش نزدیک نشوید
تی که بر (ظھر و بطن) دو حال». ١شده است ینھ یلکطور عام و  ھا و گناھان به یزشت

 گیرد. ھمه اشیاء قرار می
 یر بزرگـیه تفسـکـ -اسـت  یحنفـ یطبـر یعلـ یه منسوب بـه أبکری یو در تفس

 یـکھا نزد یھا. (بـه زشـت : زشـتییعنـیآمده است: (وال تقربوا الفواحش)  - ٢باشد یم
  ٣د).ینشو

ردن بـه کـافران در زنـا کـاز  یه بعضـکت است: یروا یو سد کعباس، ضحا از ابن
ن شـما و یه بـکـ یزیچ یعنیشد: ظاھر  می  و گفته ٤دند.ید ینم یالکاش یھانصورت پن

  ٥ن شما و خداوند است.یچه ب آن یعنیمردم است و باطن 
از  یسکچ یھ«فرمود:  جامبر یه گفت پکت است یمسعود روا از ابن» نیحیصح«در 

 ».٦است ردهکار و پنھان را حرام کآش یھا ین، زشتیست به خاطر ایتر ن رتیخدا با غ

 
ْ  َوَ� ﴿ مَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس  َ�ۡقُتلُوا ُ  َحرَّ �  إِ�َّ  ٱ�َّ د: یگو یر میثک ابن .]١٥١[األنعام:  ﴾بِٱۡ�َّقِ

رده است ک یه خداوند با نص و ھمراه با تأکید از آن نھکاست  ین از جمله اموریا«
 . ٧»ھا داخل است یردن از زشتک یوگرنه در نھ

 یختن خون مسلمانیر«ت است که: یروا جامبر یود از پمسع  از ابن »نیحیصح«در 
سـت یدھـد حـالل ن یم یه من رسول خدا ھستم گواھکن یو به ا» إال الله ال إله«ه به ک

 )۲/۳۶۲تفسیر ابن عطیه ( -١
 این تفسیر را نیافتم. -٢
 اند. ) و غیره آن را به ھمین تفسیر کرده۳/۵۱۳) و سمعانی (۸/۱۶۶ابن جریر طبری ( -٣
 )۳/۳۸۳) و الدرالمنثور (۸/۸۳تفسیر ابن جریر ( -٤
)، ۲/۲۲۱. تفسیر عبدالرزاق () و ھمین از قتاده و معمر روایت شده است۱/۳۵۲تفسیر نسفی ( -٥

 )۳/۳۸۳( الدرالمنثور
 ).۲۷۶۰( صحیح مسلم) و ۴۳۵۸صحیح بخاری ش ( -٦
 کثیر (عن الفواحش ما ظھر منھا وما بطن) تفسیر ابن -٧
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کـه  یسـکار متأھل، فرد در مقابل فرد (قصـاص) و کن سه حالت: زنایاز ا یکیمگر در 
 ». ١ن جدا شودید و از جماعت مسلمینما کنش را ترید

ن یه با مسـلمکرا  یفرد یسکھر «ه فرمود: کند ک یت میروا جامبر یز پا ٢ابن عمر
بھشـت از  یه بـوکرسد و حال آن  بھشت به مشامش نمی یشت بوکمان صلح دارد یپ

  ٤[صحیح بخاری]». ٣رسد یی چھل سال راه به مشام م فاصله

ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ ﴿ د: یگو یه میابن عط .]١٥١[األنعام:  ﴾١٥١َ�ۡعقِلُونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ

م کد و مقرر. و(لعلکدستور و فرمان مؤالوصية:م) به این محرمات اشاره دارد. ک(ذل
تعقلون) صفت( ترجی) امید داشتن به (ضمیر کم) که اشاره به ما دارد اضافه شده 

رد و به عقل یر قرار گید است تحت تأثیت را بشنود امین وصیا یسکھر  یعنیاست. 
  ٥د.یآ

ل است یتعل ین جا برایه َلَعّل در اکن است یست؛ و درست این درست نیام: یگو یم
م. ینکم و به آن عمل یه نمود، تا آن را بفھمیھا توص تین وصیخداوند ما را به ا یعنی

ٓ ﴿ د:یفرما یه مکچنان  ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
ْ  إِ�َّ  أ َ ٱ ِ�َۡعُبُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ْ َو�ُقِيمُ  ءَ ُحَنَفا  وا

لَٰوةَ ٱ ْ َوُ�ؤۡ  لصَّ ۚ ٱ تُوا َكٰوةَ ی  و فرمان نیافتند جز آن که الله را مخلصانه و بر پایه« .]٥نة: ی[الب ﴾لزَّ
ی او بدانند و نماز را برپا دارند  آیین توحیدی، در حالی عبادت کنند که دین و عبادت را ویژه

 ».و زکات دھند
ر نمود، سـپس کل (تعقلون) را ذخود گفته: الله متعال او "ریتفس"در  یحنف یطبر

اد یـشـند بـه یندیب یھـا وقتـ رده است چـون آنکان یرون) و سپس (تتقون) را بک(تذ
ز یـنـد پرھک یمـ که انسان را ھالک یترسند و از موارد یاد آورند میبه  یآورند، وقت یم
 ».نندک یم

 )۱۶۷۶) و مسلم (۶۴۸۴صحیح بخاری ( -١
ن بخاری از روایت عبدالله ب ھایی که در دست من است این حدیث در صحیح در تمامی نسخه -٢

عمرو العاص است ھمچنین در تفسیر ابن کثیر ھمان منبعی که شیخ سلیمان از آن نقل کرده 
 است این روایت از عبدالله بن عمربن خطاب نیست.

 ) از حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص.۲۹۹۵بخاری  ( صحیح -٣
 )۱۹۰-۲/۱۸۹کثیر ( تفسیر ابن -٤
 )۲/۳۶۲عطیه ( تفسیر ابن -٥
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ْ  َوَ� ﴿ ۡحَسنُ  ِ�َ  بِٱلَِّ�  إِ�َّ  ٱۡ�َتِيمِ  َماَل  َ�ۡقَر�ُوا
َ
ٰ حَ  أ ۥۚ  َ�ۡبلُغَ  �َّ هُ ُشدَّ

َ
و به « .]١٥٢[األنعام:  ﴾أ

ابن ». م به سن رشد برسدیتیه که بھتر است تا آن ک ید مگر به صورتینشو یکم نزدیتیمال 
تصّرف  یھا ی صورت ه ھمهکشد،  یشدن نھ یکجا از نزد نیدر ا«گوید: عطیه می

 یشدن به آن را نھ یکدم، نزیتیبستن راه تصّرف مال  یشود و برا یردن را شامل مک
د را استثنا نمود. مجاھد یم رشد نمایتیه مال کن یا یرده است، سپس تالش براک
م یتیردن با مال که بھتر است، ھمان تجارت ک یا وهیأحسن) ش یھ ید: (التیگو یم

  ١.است
د یـنما یتوانسـت بـا آن زنـدگ یداشت و م ییم، دارایتین اگر ناظر بر اموال یبنابرا  

رد اما اگر مال یم ثمره داد از آن خرج و مزد نگیتی ییمال و دارا یه وقتکن است بھتر آ
م مراقبـت و یتـیتوانست از اموال  ینداشت و بدون گرفتن نقد و خرج خود نم ییو دارا

او بـه دسـت  یه به دنبال مراقبـت و سرپرسـتک ییتواند از سودھا ید مینما یسرپرست
در صورتی که برنداشتن از مال یتیم سبب شود که  ند وکن یند مخارج خود را تأمیآ یم

سرپرست بماند بھتر این است که بر مال وی نظارت داشته باشد و بـا روش  آن اموال بی
  ٣د).ی(ابن ز ٢نیک از آن بخورد.

ٰ ﴿ و ۥۚ  َ�ۡبلُغَ  َح�َّ هُ ُشدَّ
َ
ه به کن یا یعنیاند:  ره گفتهیو غ کامام مال .]١٥٢[األنعام:  ﴾أ

د: یگو یه میعط از او دور شده باشد. ابن یو به سن بلوغ برسد و نادانسن رشد برسد 
  ٤نجاست.ین آن در ایتر ن قول و مناسبیتر حین صحیا

ت شده است و یره روایعه و غی، ربید بن أسلم، شعبین از زیم: و مانند ھمیگو یم

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ د:یفرما یه مکد ینما ین داللت میبر ھم یی الھ فرموده ٰٓ  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱ َتلُوا ْ  إَِذا َح�َّ  بَلَُغوا
ْ دۡ فَٱ رُۡشٗدا ّمِۡنُهمۡ  َءا�َۡسُتم فَإِنۡ  �َِّ�حَ ٱ ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ  ِهمۡ إَِ�ۡ  َ�ُعٓوا

َ
و یتیمان را بیازمایید « .]٦[النساء:  ﴾أ

از طریق حّمانی از شریک از لیث از مجاھد با ھمین سند روایت کرده است. و ) ۸/۸۴ابن جریر ( -١
ُسلیم است ھر سه ضعیف  سند این روایت بسیار ضعیف است. حّمانی، شریک و لیث که او ابن أبی

تقریب  تر است؛ چون به دزدیدن احادیث متھم است. نگا: ھستند و حمانی از ھمه ضعیف
 )۴۶۴، ۲۶۶، ۵۹۳التھذیب ص (

 )۳/۳۸۴حاتم درالدر المنثور  ( ابن ابی روایت  -٢
 )۶۳-۸/۶۲جریر ( ) و نگا: تفسیر ابن۳۶۳-۲/۳۶۲عطیه ( تفسیر ابن -٣
 )۲/۳۶۳عطیه ( تفسیر ابن -٤
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تا آن که(به سن) ازدواج برسند؛ پس اگر از آنان حسن تدبیر یافتید، اموالشان را به آنان 
 .»برگردانید

ت و یرسند اگـر از آنـان صـالح یه به سن ازدواج مکد تا آن گاه یازماییمان را بیتی[
برگـردان امـوال  ید]. خداونـد بـرایـشـان برگردانید، اموالشان را بدیدیحسن تصرف د

 رده است:کر کمان به خودشان سه شرط ذیتی
ه منـافع و مصـالح خـود را کـھا آزموده شوند تا مشـخص شـود  د آنیه باکن یاول ا

ه کـن یاموال خود بپردازند. دوم ا یدھ ر و سامانیتوانند به تدب یدھند و م یص میتشخ
 ت و حسن تصرف داشته باشند. یه صالحکن یبه سن بلوغ برسند. و سوم ا

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ۡ ٱوَ  َكۡيَل لۡ ٱ فُوا ِ  ِمَ�انَ ل خداوند متعال «د: یگو یر میثک ابن .]١٥٢[األنعام:  ﴾قِۡسِط� لۡ ٱب

 یدادگر کتر یه براکطور  ت شود، ھمانیداد و ستد، عدالت رعاه در کدھد  یفرمان م

ِينَ ٱ ١ّلِۡلُمَطّفِفِ�َ  لٞ َو�ۡ ﴿ د:یفرما یو م» و عدالت در داد و ستد ھشدار داده است إَِذا  �َّ
ْ ٱ ونَ  ٢�َۡسَتۡوفُونَ  �َّاِس ٱَ�َ  ۡ�َتالُوا َزنُوُهۡم ُ�ِۡ�ُ و وَّ

َ
 .]٣-١ن: ی[المطفف ﴾٣�َذا َ�لُوُهۡم أ

تمام و  کنند، به فروشان! کسانی که چون کاالیی از مردم را (برای خود) پیمانه می وای بر کم«
گیرند. و چون کاالیی از خود را برای مردم پیمانه یا وزن نمایند، کم  کمال پیمانه می

 .]٦ن: یمطفف[ال ﴾٦َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱلَِرّبِ  �َّاُس ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ ﴿ د:یفرما یه مکجا  تا آن». گذارند می
ه کھا را  از امت یکیو خداوند ». ایستند گاه پروردگار جھانیان می روزی که مردم در پیش«
اند: قسط  گران گفتهی. و د١ردکو نابود  کاستند ھالک یی الزم م مانه و وزن را از اندازهیپ
 . ٢یعدالت و دادگر یعنی

 جامبر خدا یه گفت: پکد ان ردهکت یعباس روا از ابن یفیره با اسناد ضعیو غ یترمذ
گذشـته  یھـا ه در آن امتکـد یدر دست دار یارکشما «مانه و ترازو فرمود: یبه اھل پ

 ». ٣اند شده کھال

 ).۱۹۰-۲کثیر ( ابن -١
 )۳۸۵-۳/۳۸۴) و الدرالمنثور (۷/۱۳۶)، تفسیر قرطبی (۸/۸۶نگا:تفسیر طبری ( -٢
) ۲/۳۵۳الضعفاء ( عدی در الکامل فی ) و ابن۱۱۵۳۵الکبیر ( لمعجم) و طبرانی در ا۱۲۱۷ترمذی ( -٣

) و در ۶/۳۲) آن را صحیح دانسته است، بیھقی در السنن الکبری (۲/۳۶و حاکم در المستدرک (
) روایت کرده است. ترمذی ۲/۵۹۱( المتناھیه جوزی در العلل ) و ابن۴/۳۲۸االیمان ( شعب

قیس   جز حسین بن یعنی از زبان پیامبر روایت شده باشد به  گوید: سراغ نداریم که این حدیث  می
قیس در حدیث ضعیف است و این حدیث با  که آن را به پیامبر نسبت داده است و حسین بن
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امبر نسبت داده شـود (موقـوف) بـا سـند یه به پکعباس بدون آن  ت از ابنین روایا
  ١ت شده است.یح روایصح

ۖ  إِ�َّ  َ�ۡفًسا نَُ�ّلُِف  َ� ﴿ در دادن و  یسکھر  یعنی«د: یگو یر میثک ابن ﴾ُوۡسَعَها
وشش خود را کت یه نھاکن یت تالش خود را مبذول داشت اگر بعد از ایگرفتن حق نھا

ب از ید بن مسیه از سعیو ابن مردو». ستیبر او ن یرده است به خطا رفته باشد گناھک
د یدگرانه بدھمال و داکمانه و وزن را به تمام و یپ«ه گفت: کند ک یت میامبر روایزبان پ

س کھر«د: یگو یو ابن کثیر م». مینک یلف نمکی توانش م ش از اندازهیس را بکچ یما ھ
ن است یاش ا ت و ارادهیه نکداند  یخداوند م -مال پر کند کمانه و ترازو را با تمام و یپ
ر(وسعھا) ین تفسیشود که ا یمواخذه نم -دھد  مال میکمانه و وزن را با تمام و یه پک
 . ٣ب استین حدیث مرسل و غرید: ایگو یو م». ٢شدبا یم

لـف کم یزیـتوان به چ یه معتقدند انسان را مکاست  یسانکبر  ین رّد یم: ایگو یم
 اش فراتر است. ییه از تواناکرد ک

ْ عۡ فَٱ قُۡلُتمۡ  �َذا﴿ �  َذا َ�نَ  َولَوۡ  ِدلُوا ا داوری ید (ییو ھرگاه سخن گو« .]١٥٢[األنعام:  ﴾قُۡرَ�ٰ
کان (شما) ید، حتی اگر در مورد نزدیت کنید)، پس عدالت را رعایدھ ا شھادت میید و یکن

گانه فرمان یشاوند و بیخو یدر سخن و عمل برا ین جا به دادگریدر ا ».بوده باشد
ه در حق کن است یعدالت در گفتار و سخن ا«د: یگو یم ٤یداده شده است. حنف

ر ییتغ یشود و به علت خشم و رضامندت یدشمن و دوست به ھنگام سخن عدالت رعا

�  َذا َ�نَ  َولَوۡ ﴿ ه گفتار بر اساس حق و صداقت باشدکند، بلکن  یعنی .]١٥٢[األنعام:  ﴾قُۡرَ�ٰ

ٰٓ  قَۡو�ٍ  انُ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َوَ� َ�ۡ ﴿ ».دیا دوست سخن نگویشاوند یبه نفع خو َ�َ  َّ�
َ
�  ْۚ  َ�ۡعِدلُوا

قیس متروک است  عباس به صورت موقوف روایت شده است. حسین بن سندی صحیح از ابن
 ) آمده است.۱۶۸التھذیب ص ( چنان که در تقریب

) روایت کرده است و سند آن بر اساس ۴/۳۲۷االیمان ( ) و بیھقی در شعب۶۸۱د در الزھد (ھنا -١
 شرایط امام مسلم صحیح است.

عبید متروک  ) و در سند آن مبّشر بن۳/۳۸۴) الدرالمنثور (۲/۱۹۱کثیر ( ابن مردویه تفسیر ابن -٢
 )۵۱۹یب ص (است و احمد او را متھم به وضع و جعل حدیث کرده است. تقریب التھذ

 )۲/۱۹۱کثیر ( تفسیر ابن -٣
 تر آن تفسیر را به او منسوب کرده است. وی ابوعلی طبری صاحب تفسیری است که شیخ پیش -٤

 

                                                                                                    



 ١٥٣  ی کتاب التوحید) کتاب التوحید:  (مقدمه

 

ْ عۡ ٱ قۡ  ِدلُوا
َ
ِ  َرُب ُهَو أ و نباید دشمنی گروھی، شما را بر آن دارد که « .]٨[المائدة:  ﴾لتَّۡقَوٰىۖ ل

 ».تر است و تقوای الھی پیشه نماییدعدالت نورزید. عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیک

ِ  َو�َِعۡهدِ ﴿ ْۚ  ٱ�َّ ۡوفُوا
َ
 د.ینکمان خداوند وفا یو به پ .]١٥٢[األنعام:  ﴾أ

د و یـنکه نموده عمـل یه خداوند شما را به آن توصک یتیبه وص«د: یگو یر میجر ابن
آن چه شما را بـدان امـر نمـوده آن را انجـام  یعنید، یم آن شوید و تسلیبه آن وفا نمای

تـاب خـدا و سـّنت کد. بـه یـنک یرده از آن دورکـ ید و آن چه شـما را از آن نھـیدھ
ز یـگـران نیاز او در یو غ». ١مان خداوند استین وفا به عھد و پید، اینکامبرش عمل یپ

 اند. ن را گفتهیھم
عت، یھمچون ب یتر ه در مورد موارد خاصیاست، اما ظاھرًا آ یح خوبیم: توضیگو یم

 د:یفرما یه مکاست  یی الھ ه مثل فرمودهین آیپناه دادن، نذر و امثال آن است و ا

وۡ ﴿
َ
ْ بَِعهۡ فُوَوأ ِ ٱ دِ ا د وفا یآن را بست یوقت یان الھمیو به پ« .]٩١[النحل:  ﴾إَِذا َ�َٰهد�ُّمۡ  �َّ

 ».دینک
ز بـه طریـق عـام شـامل یـانـد ن ه آنان گفتهکن است آن چه را یه ھمیپس منظور آ

 شود. می

ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ ﴿ ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ  :دیگو یخداوند متعال م .]١٥٢[األنعام:  ﴾تََذكَّ

تا  (لعلكم تذكرون) دینما یامر م ه ویدانه شما را بدان توصکه خداوند مؤکاست  یزین چیا«

 .»دید باز آییا د و از آن چه در آن بودهیریپند پذ

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمسۡ ﴿
َ
ۖ فَٱ َتقِيٗماَوأ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعواْ  تَّبُِعوهُ َق بُِ�مۡ  لسُّ  ﴾َسبِيلِهِۦۚ  َعن َ�َتَفرَّ
ت؛ پس از آن پیروی نمایید و و(به شما خبر داده) که این، راه راست من اس« .]١٥٣[األنعام: 

 ».شویدھای دیگر پیروی نکنید که در این صورت از راه راست منحرف میاز راه
رده اسـت، کات گذشته عطف یه آن را بر آکاست  یی بزرگ هین آید: ایگو یم یقرطب

ر از راه خـود برحـذر یـغ یردن از راھک یروینمود و از پ یامر و نھ یچون خداوند وقت
ح و سلف صـالح یث صحیه احادکدھد. چنان  یاز راه خود فرمان م یرویبه پدارد و  یم

لُوا)عنی یی(أّن) در محل نصب است  لمهکاند. و  گفته اتْ ن راه راسـت مـن ید ایبخوان (وَ
    ].۱یسائک[به نقل از فّراء و  است.

 )۸/۸۶تفسیر طبری ( -١
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خداونـد شـما را بـدان  یعنـیه(أّن) در محل جر باشـد کز است ید: جایگو یفّراء م 
 ن راه من است.یه اکه نموده یه نموده و شما را توصیتوص

مًا) منصوب شده بر حـال. ین اسالم است(مستقید: الصراط: یعنی راه که دیگو یو م
 ست.یو انحراف در آن ن یجکم است و یه راست و مستقک یراھ یعنی

ه آن را بـر زبـان محمـد ک یاز راه خود فرمان داده است راھ یرویپس خداوند به پ
شود، پس ھر  یمنشعب م یگرید یھا ان آن بھشت است و از آن راهیرده و پاکمشخص 

س از ایـن کابـد و ھـری یند نجات مکت کرد و در آن حریراه راست و شاھراه را بگ یسک
 رسد. راه خارج شود به دوزخ و آتش می

ْ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�مۡ  لسُّ [األنعام:  ﴾بِيلِهِۦۚ سَ  َعن َ�َتَفرَّ

 ». ١سازند یه شما را از راه خدا منحرف مکد ینکن یرویھا پ و از راه« .]١٥٣
از  -اند ح دانستهیآن را صح -م کحاتم و حا ی، ابن أبی، دارمیامام احمد، نسائ

ن یا«د و گفت: یشک یبا دستش خط جامبر خدا یه گفت: پکاند  ردهکت یمسعود روا ابن
د و یشکن خط یاز چپ و راست ا ییھا ، سپس خط»م خداوند استراه راست و مستقی

ه را ین آیسپس ا» خواند یه به آن فرا مکھست  یطانیھا ش ن راهیاز ا یکیبر ھر «گفت: 

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمسۡ ﴿ خواند:
َ
ۖ َفٱ َتقِيٗماَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�مۡ  لسُّ  َعن َ�َتَفرَّ

  .]١٥٣[األنعام:  ﴾َسبِيلِهِۦۚ 
را مثال زده است  یخداوند راه راست«د: یگو یم جامبر یسمعان به نقل از پ نواس بن

ھـا  ی در آن دو باز است و بر درھـا پردهیه درھاکوار قرار دارد یه در دو سمت راه دو دک
د تـا یمردم ھمه وارد راه مستقیم شو یزند ا یسی صدا مکاند و در اول راه  خته شدهیآو
 یکـیزند، پس اگر انسان  یه از وسط راه صدا مکد و شخص دیگری است ینحرف نشوم

وارد آن  ینـکن چون اگر آن را باز کد: آن را باز نیگو یند، مکن درھا را بخواھد باز یاز ا
و درھـای  یھا: حدود الھـ شد که برای تو خطرناک است. راه: اسالم است پرده یخواھ

و آن دعـوت کننـده اول راه:کتـاب خداسـت. و دعـوت باشـند.  یباز: محارم خداوند م
». قـرار دارد یه در دل ھر مسلمانکاست  یکننده دوم که در باالی راه است؛ واعظ الھ

  ٢اند. حاتم روایت کرده یر و ابن ابیجر ، ابنی، نسائیامام احمد، ترمذ

 )۷/۱۳۷(تفسیر قرطبی -١
)،  نسائی در السنن ۲۸۵۹ترمذی در سنن شماره ( ،)۱۸۳-۴/۱۸۲امام احمد در المسند ( -٢
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ھا و  بــدعت«د: یــگو ی) موال تتبعــوا الســبله در مــورد (کــت اســت یــاز مجاھــد روا
 اند.  ردهکت یحاتم آن را روا یر و ابن ابیابن جر». شبھات

گزاران و  ت، قبرپرستان، بت پرسـتان، بـدعتیت، مجوسیحیت، مسیھودیھا  ن راهیا
الم را شـامل کـننـدگان، و اھـل ک گمراھان، بیگانگان با اسـالم و ھواپرسـتان، مجادلـه

م و یان را از صـراط مسـتقه انسکاست  ییھا از راه یرویھا پ نیاز ا یرویشود، پس پ یم
د: یفرما یم جامبر یه پکد. چنان ینما یند و با اھل دوزخ ھماھنگ مک یراه راست دور م

و در ». ١ست، مـردود اسـتیه از آن نکد آورد یپد یزین امر(دین) ما چیدر ا یسکھر «
ث ی[حـد». ٢ه بر خالف دستور ما باشد مردود استک یھر عمل«گر آمده که: ید یتیروا

 است]. ح یصح
ان گرفته شود و گرفته یه از مکش از آن ید پیریعلم را فرا گ«د: یگو یمسعود م ابن  

گـاه باشـ یان برده میه اھل علم از مکن است یشدن آن ا و  یریگ د از سـختیشـوند، آ
گفتم: العتیق ھمان قدیم ». ٣دیریم را بگید و ھمان امر قدیزیلف بپرھکو ت یگزار بدعت

)،  ابن جریر ۱۹-۱۷)،  ابن نصر در السّنه ش (۱۸ش ( عاصم در السّنه ابن أبی )،۶/۳۶۱الکبری (
) و طحاوی در ۱۱۴۷) با اختصار روایت کرده است و طبرانی در مسند الشامیین خود (۱/۷۵(

منذر و  ) و ابن۲۹۵-۱/۲۹۴( الشریعة )، آجری در ۲۱۴۳، ۲۰۴۳،۲۱۴۱شرح مشکل اآلثار ش (
)، ۱۸۵) آمده است و ابوالشیخ در االمثال ص (۱/۳۹رالمنثور (مردویه چنان که در الد ابن

) ۷۲۱۶)، بیھقی در شعب األیمان ش (۱/۷۳)، حاکم در المستدرک (۳رامھرمزی در االمثال ش (
روایت است و سند آن صحیح است و ترمذی آن را حسن قرارداده است، طحاوی و حاکم آن را 

) آن را ۱/۶۷( مشکاةار داده، آلبانی نیز در تحقیق اند، ذھبی نیز آن را صحیح قر صحیح دانسته
 گوید: این اسناد صحیح و حسن است. ) می۱/۲۸کثیر در التفسیر ( صحیح دانسته است و ابن

 )۱۷۱۸) و مسلم (۲۵۵۰(  صحیح بخاری  -١
 ) و آن را  به صورت معلق آورده است.۲/۷۵۳،۶/۲۶۷۵( صحیح بخاری) و ۱۷۱۸صحیح مسلم ( -٢
) و ابن ۸۸۴۵) و طبرانی در المعجم الکبیر (۲۰۴۶۵) و مصحف عبدالرزاق (۱۴۳می (سنن دار -٣

) و ۳۸۷) و بیھقی درالمدخل، ش (۸۶) و مروزی درالسنه (۶۰وّضاح در البدع والنھی عنھا (
) وابن عبدالبّر ۱۵۶) و خطیب در الفقیه والمتفقه ش (۱۰۸اللکائی در شرح اصول االعتقاد،ش (

) و ابن بطه در ۷۳۷الکالم و اھله،ش ( ) و ھروی در ذم۵۱۰م و فضله ش (در جامع بیان العل
اند. و سندش  مسعود روایت کرده ) ھمه از طریق أبی قالبه از عبدالله بن۱۶۹-۱۶۸( االبانة

) ۳۸۸مسعود نشنیده است اما صحیح است.بیھقی در المدخل ( منقطع است چون أباقالبه از ابن
 ا سند صحیح روایت کرده است.مسعود مانند آن را ب از ابن
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د نـه آن چـه یجوی کاند تمس امبر و اصحابش بر آن بودهیه پک یبه رھنمود یعنیاست: 
 یھا خت و به راه راسـت و سـنتیھا گر د از بدعتیجاد شده است. پس بایھا ا بعد از آن

ُجست؛ که نجات واقعی در آن است. پس سـنت و راه و روش درسـت  کارزشمند تمس
.[قرطبـی آن را روایـت ستا ین تجارت سودمندیاند و ا ه سلف صالح بر آن بودهکآن است 

 ].١رده استک
  ه بـهکـترسـم  یرا مـن میـد، زیبه اثر و سنت چنگ بزن«د: یگو یعبدالله م سھل بن

ر کـھـا را ذ شـان در ھمـه حالتیو اقتدا به ا جامبر یپ یه اگر انسانکبیاید  یزمان یزود
ر و ید و او را تحقنیجو  یزاریند و از او بینما نند و مردم را از او متنفر ک ند او را مذمت ک

 ».نندکاھانت 
چـه او  داشته است! آن یدرست کم: رحمت خدا بر سھل باد چه فراست و دریگو یم

از قـرآن  یروید، پیافته و بدتر از آن ھم شده است و مردم را به خاطر توحیگفته تحقق 
ر از خـدا، بـه یـعبـادت غ کخدا، تر یو سنت، امر به خاص نمودن طاعت و عبادت برا

افر کـدر ھمـه امـور،  جشان یامبر و داور قرار دادن ایفرمان دادن به اطاعت از پ خاطر
 دھند. یقرار م

م سـخن مختصـری ید در مـورد صـراط مسـتقیما با«د: یگو یم /م یحافظ ابن ق
دارنـد و بـر حسـب صـفات و  یگونـاگون یھا م، چون مـردم در مـورد آن مقولـهییبگو

اسـت و آن  یکـیقـت آن یدھند اما حق یم یحات متفاوتیم توضیمتعلقات صراط مستق
ه کـبندگانش مشخص نمـوده  یه خداوند براکاست  یم راھیه صراط مستقکن است یا
ن راه وجـود یـدن به خدا جـز ایرس یبرا یچ راھیرساند و ھ ین راه، آنان را به خدا میا

 ه خداونـد بـر زبـانکـ یجز راھـ اسـت بـه بندگان بسته یھا به رو ه ھمه راهکندارد، بل
ه بنـدگانش اگـر بخواھنـد و کـرده است کامبران آن را مشخص نموده و آن را چنان یپ

خـدا  یو عبادت فقط و تنھا بـرا یه بندگکرسند و آن راھی است  یتالش کنند به او م
 یت و بنـدگیـدر عبود یسـکچ یامبرش اطاعـت شـود. ھـیـانجام داده شود و تنھا از پ

امبر قرار داده نشـود، یپ یکشر یسکامبر یپ خدا قرار داده نشود و در اطاعت از یکشر
اطاعـت شـود و  جامبر یشائبه باشد و فقط و تنھا از پ ید باید خالصانه و بین توحیبنابرا

در دو  یند: سـعادت و رسـتگاریگو یه مکی بعضی از عارفان  گفته ین است معنایھم

 )۷/۱۳۸( تفسیرقرطبی -١
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اللـه و محمـد  إال  ی ال إلـه لمـهکو و درست کـه یکز است: محبت صادقانه و رفتار نیچ
 الله متضمن ھمین مفھوم است.  رسول 

ن دو اصل داخـل اسـت. و یر شود در ایم به آن تفسیه صراط مستقک یزیپس ھر چ
و بـا تمـام تـالش  یه با تمام قلب خود خداونـد را دوسـت بـدارکن است یی آن ا تهکن

 یالھـ ه در آن محبـتک نباشد مگر آن ییچ جایو در دلت ھ یبگردان یش او را راضیخو
ه متعلـق بـه خوشـنودی او کمگر آن  ینداشته باش یا چ خواست و ارادهیموج بزند و ھ

 باشد. 
د و مطلـب دّوم بـا یآ یبه دست م» إال الله  ال إله«  یردن معناکمطلب اول با محقق 

ن حق یت و دین ھمان ھدایابد. و ای یتحقق م» الله محمدًا رسول «ردن مفھوم کمحقق 
امبرش یـه خداوند پکه انسان آن چه را کردن به آن کحق و عمل  شناختن یعنیاست. 

کـه دوسـت  یند. پس بگو ھر جملـه و عبـارتکرا با آن فرستاده، بشناسد و به آن عمل 
  ١ن است.یم گفته شود محور و مدار آن ھمیح صراط مستقیتوض یداری در راستا

ْ �ۡ ۞َوٱ﴿ اش: د: (و فرمودهیگو یم َ ٱ ُبُدوا ْ َوَ� �ُۡ�ِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ ُ�وا و «   .]٣٦[النساء:  ﴾ا
خ ما یه با خط شک یا در نسخه» الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید

 ر نشده است.که ذین صورت آمده و آینوشته شده به ھم
ه تنھـا و فقـط او را کـدھد  ید: خداوند بندگانش را فرمان میگو یر میثکحافظ ابن 
ننـده ک دھنـده و انعـام یننده، روزیقایل نشوند، چون او آفر یکیی او شربپرستند و برا

ه فقط و تنھا او را که در ھمه حاالت بر بندگان لطف دارد، پس او مستحق است کاست 
 نند.کاز مخلوقات را انباز او ن یزیچ چیبپرستند و ھ

ن داده ن فرمایبه ا یعنیه در قرآن آمده است کاست  ین فرمانین اولیم: ایگو یم
ه ک شده است، چنان یدن نھیورز که فقط و تنھا خدا عبادت شود و از شرکشده 

َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ُّ�
َ
ْ �ۡ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱَر�َُّ�ُم  ُبُدوا ِينَ َوٱ َخلََقُ�مۡ  �َّ ِمن  �َّ

رستش کنید؛ ھمان ای مردم! پروردگارتان را پ« .]٢١[البقرة:  ﴾٢١َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ 
 ».ذاتی که شما و پیشینیانتان را آفریده است. باشد که پرھیزکار گردید

 یعنـیه او را بپرسـتند، کـدھد  یه چگونه خداوند بندگانش را فرمان مکد ینکنگاه 
از عبـادت  یه تنھا نـوعکاو انجام دھند و خداوند نگفته  یعبادت را خالصانه و فقط برا

 ).۲/۴۰( الفوائد بدائع -١
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ھـا فقـط و  ی عبادت ه ھمـهکه فرمان داده کد( دعا، نماز) بلیھاو انجام د یرا خاص برا
 ین نوعیرده است و ھمچنک یدن به خداوند نھیورز کاو انجام شوند و از شر یتنھا برا

 را داده باشد. کی شر ه در آن اجازهکرده کاز انواع عبادت را خاص ن
د، یتوح یعنیعبادت ه کباشند  ین میبر ا یلیه قبل از آن ھستند دلک یاتیه و آین آیا

ر از یـن غیردنـد و ھمچنـک یان خدا را عبادت مکد است وگرنه مشریچون دعوا در توح
ه کـ نیـا یعنـید یـد فرمـان داده شـدند و توحیھا به توح دند، پس آنیپرست یخدا را م

ن یـگفتـه شـود. و ا کر از خدا تـریخدا انجام شود و عبادت غ یعبادت تنھا و فقط برا
لـف واجـب اسـت و که بر مکاست  یا ضهین فرید اولیه توحک نیبر ا ھستند یلیات دلیآ

ه کـه مستلزم آن است کمان آوردن به خداوند، یدن به طاغوت و ایفر ورزک یعنید یتوح
از  یعبـادت یسـکقـرار داده نشـود. ھـر  یکشر یزیتنھا خداوند عبادت شود و با او چ

ا یـانسـان صـالح  یامبر و خواه بـرایا پیفرشته  یر از خدا خواه برایغ یھا را برا عبادت
 ده است.یورز کانجام دھد شر یبت

کند که بر آن   نگاه جت محمد یخواھد به وص یم یسکد: ھر یگو یم سمسعود  ابن

تُۡل  َ�َعالَۡواْ  ۞قُۡل ﴿ ن آیات را بخواند:یمھر ایشان زده شده است ا
َ
مَ  َما �  َر�ُُّ�مۡ  َحرَّ

�َّ  َعلَۡيُ�ۡمۖ 
َ
�  ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  �ُۡ�ُِ�وا يۡنِ لۡ َو�ِٱ ا ۖ إِحۡ  َ�ِٰ�َ ٗنا ْ  َوَ�  َ�ٰ ۡوَ�َٰدُ�م َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ۡنُ  إِۡمَ�ٰقٖ  ّمِنۡ  أ َّ� 

ْ  َوَ�  �يَّاُهۡمۖ  نَۡرزُقُُ�مۡ  ْ  َوَ�  َوَما َ�َطَنۖ  اهَ َما َظَهَر ِمنۡ  َفَ�ِٰحَش لۡ ٱ َ�ۡقَر�ُوا  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ َ�ۡقُتلُوا
َم  ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب

� �َۡ ٱإِ�َّ ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  ّقِ ْ َماَل  ١٥١َ�ۡعقِلُونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ  ۡ�َتِيمِ ٱَوَ� َ�ۡقَر�ُوا
 ِ  ب

هُ  لَِّ� ٱإِ�َّ ُشدَّ
َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ ۡحَسُن َح�َّ

َ
ْ  ۥۚ ِ�َ أ ۡوفُوا

َ
ِ  لِۡمَ�انَ ٱوَ  ۡلَكۡيَل ٱَوأ َ� نَُ�ّلُِف  ۡلقِۡسِط� ٱب

ْ ٱُتۡم فَ َ�ۡفًسا إِ�َّ ُوۡسَعَهاۖ �َذا ُقلۡ  � َو�َِعۡهِد  ۡعِدلُوا ِ ٱَولَۡو َ�َن َذا قُۡرَ�ٰ ٮُٰ�م  �َّ ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ ۡوفُوا
َ
أ

ُرونَ  ۦبِهِ  نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما فَ  ١٥٢لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
َ
ۖ ٱَوأ بگو: « .]١٥٣-١٥١[األنعام:  ﴾تَّبُِعوهُ

که چیزی را با او  ، برایتان بیان کنم؛ اینچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده بیایید آن
شریک قرار ندھید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید؛ ما، شما و 

دھیم و به کارھای زشت اعم از آشکار و پنھانش نزدیک نشوید و کسی را که آنان را روزی می
ھا، ھمان احکامی است که(پروردگار،)  حق نکشید. این الله، کشتنش را حرام نموده، جز به

شما را به آن سفارش نموده تا خردتان را بکار بندید. به مال یتیم جز به بھترین شکل نزدیک 
که به سن تشخیص برسد و پیمانه و وزن را به عدالت و به طور کامل ادا کنید.  نشوید تا آن

ون(برای داوری) سخن گفتید، دھد و چی توانش تکلیف نمیالله، ھیچکس را جز به اندازه
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عدالت را رعایت نمایید؛ حتی اگر(در مورد) خویشاوند(تان) باشد و به پیمان الھی وفا کنید. 
کند تا پند بگیرید. و(به شما خبر اینھا ھمان احکامی است که(الله) شما را بدان سفارش می

 »داده) که این، راه راست من است؛ پس از آن پیروی نمایید
 ی، ابوعبدالرحمان صحابیب ھذلیحب  غافل ابن  مسعود بن ود، او عبدالله بنمسع ابن

بزرگ صحابه اسـت،  یعت رضوان و از علماین و از اھل بدر و بین اولیبزرگوار و از سابق
وفـات  یھجـر ۳۲شـان در سـال یرد و اکـوفه مقـرر کر یشان را به عنوان امیا سعمر 

 ١افت.ی
ت نمـوده و آن را حسـن قـرار داده اسـت و یـروا یمسعود را ترمـذ ی ابن ن گفتهیا

د و عبـد یو ابوعب ٢اند. ردهکت یمانند آن روا یحاتم و طبران یمنذر، ابن أب ن ابن یھمچن
 ٣اند. ردهکت ین روایم ھمچنیُخث  ع بنید از ربیحم بن 

ا نوشـته یه گوک جی محمد  نامه تیخواھد به وص یس مکھر  یعنیاند:  گفته یبعض
ات را بخوانـد، نـه یـن آیند، ھمکده نگاه یم نگردکمھر زده شده و اضافه و شده و بر آن 

 جامبر یـرده است، چـون پکت یامبر آن را نوشته و بر آن مھر زده و به آن وصیه پک نیا
ه امـام مسـلم از کـ یثیه در حـدکـرده است، چنان کت نیتاب خدا وصکجز  یزیبه چ

ه اگـر کگذارم  یان شما میرا در م یزیچمن «د: یفرما یامبر میرده پکت یروا جامبر یپ
 ».٤تاب خداوند استکد شد و آن ید ھرگز گمراه نخواھیبه آن چنگ زد

 ).۴/۲۳۳( االصابة فی تمییز اسماء الصحابة -١
الکبیر  ) و طبرانی در المعجم۸۰۵۶( ش حاتم در تفسیرش ) ابن أبی۳۰۷۲سنن ترمذی ( -٢

ن مردویه آن را روایت کرده منذر، ابوالشیخ و اب ) و ابن۱۱۸۶) و در األوسط به شماره (۱۰۰۶۰(
) روایت کرده و سند آن ۷۹۱۸االیمان ( ) و بیھقی در شعب۳/۳۸۱( چنان که در الدرالمنثور
 گوید حسن و غریب است. حسن است و ترمذی می

چنان که در الدرالمنثور -حمید و ابن منذر ) و عبد بن۲۷۵ابوعبید در فضائل القرآن ص ( -٣
خثیم روایت کرده که گفت: آیا  اند که او از ربیع بن روایت کرده از منذر ثوری -) آمده۳/۳۸۱(

گاه او این آیات را از آخر  را با مھر او ببینی؟ گفتم: بله آن جی محمد  نامه دوست داری وصیت
) و ۳۱ی انعام تالوت کرد،( قل تعالوا...) و سند آن صحیح است. و ابن مبارک در الزھد ش ( سوره

) از دو طریق دیگر از ربیع به ھمان شیوه روایت کرده ۶/۱۸۷الکبری (ابن سعد در الطبقات 
 است.

) به روایت جابر و حدیث زید بن ارقم در صحیح ۱۲۱۸) و ش (۸۹۱-۲/۸۸۶صحیح مسلم ( -٤
 ).۲۴۰۸) و ش (۴/۱۸۷۳مسلم (
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از  یسکچه «د: یفرما یم جامبر خدا یه پکند ک یت میصامت روا م: عباده بنیگو یم

ْ  ۞قُۡل ﴿ ند، سپس تالوت نمود:ک یعت میات سه گانه بین آیشما با من بر ا تُۡل  َ�َعالَۡوا
َ
 َما �

مَ  س به کھر «ه را خواند، سپس فرمود: یه ھر سه آک نیتا ا .]١٥١[األنعام:  ﴾َر�ُُّ�مۡ  َحرَّ
اھد، کب یزیھا چ از آن یسکند پاداش او با خداست، و ھر کامل عمل کطور  ھا به نیا

رد کرا مجازات ن یسکده است و اگر یش را دیرد سزاکا او را مجازات یخداوند اگر در دن
ند و اگر بخواھد ک یار او با خداست، اگر بخواھد او را مجازات مکگذاشت  آخرت یو برا

 ١اند. ح قرار دادهیم و آن را صحکحاتم و حا یت ابن أبیروا». بخشد یاو را م
بـه  یلـیزھا توجه داشته اسـت و خین چیبه ا جامبر یه پکد ینما ین داللت میپس ا

 رده است.ک یق میھا تشو ردن به آنکعمل 
سـوار بـودم،  یبر االغـ جامبر یه گفت: پشت سر پکت است یذ بن جبل رواو از معا

سـت، و حـق یه حـق خـدا بـر بنـدگان چکـ یدان یا میمعاذ! آ یا«شان به من گفت: یا
حق خداوند بر «دانند. فرمود:  یامبرش بھتر میگفتم: خدا و پ» ست؟یبندگان بر خدا چ

ننـد و حـق بنـدگان بـر کاو ن کیرا شـر یزیـه او را بپرستند و چکن است یبندگانش ا
رسـول  یگفـتم: ا». ده، عذاب ندھـدینورز که به او شرکرا  یسکه کن است یخداوند ا

 یسسـت ،نیـه با اعتمـاد بـر اکبه آنان مژده نده «ا به مردم مژده ندھم؟ فرمود: یخدا! آ
 ن]. یحیت صحی[به روا».ورزند یم

ه کـ یا گونـه ت آن بهایـاز روا یو بعضـ٢ت شده اسـتین روایحیث در صحین حدیا
 اند. ت شدهیرده رواکر کمصنف ذ

 یمعروفـ یابوعبد الرحمان صحاب یخزرج یمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس انصار 
بعد از آن حضور داشت و در علم به  یھا ی بدر و جنگ از بزرگان صحابه است. در غزوه

 افت. یت در شام وفا یجده ھجریام و قرآن سرآمد ھمه بود. ایشان در سال ھکاح

چنان که درالدرالمنثور  -حمید، ابوالشیخ و ابن مردویه ) و عبد بن ۸۰۷۷حاتم ش( ابن أبی -١
) از ۲/۳۱۸) و حاکم در المستدرک (۶۶۰ش ( تعظیم قدر الصلوةو ابن نصر در  -) آمده۳/۳۸۱(

صامت با ھمین سند روایت کرده  ادریس از عباده بن  حسین از زھری از أبی طریق سفیان بن
کند در  ھایی که از زھری می گوید: او به جز روایت ) می۲۴۴است. حافظ در تقریب التھذیب، ص (

ناد ثقه است و این حدیث را از زھری روایت کرده و باز ھم حاکم آن را صحیح قرار داده و بقیه اس
 ذھبی تائید کرده است.

 ).۳۰) ش (۱/۵۸) و صحیح مسلم (۲۷۰۱) و ش (۳/۱۰۴۹ش (  صحیح بخاری -٢
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ردن کـه سـوار کن دارد یسوار بود) داللت بر ا جامبر ید: (پشت سر پیگو یه مک نیا
 جامبر یپشت سر پ سه معاذ کن جھت یز است و از ایپشت سر خود بر چھارپا جا یسک

 د.یآ یبه شمار م یلتیاو فض یسوار شده برا
» ریعف«ه اسم آن کگر آمده ید یتیم) در روایسوار بود ید: (بر االغیگو یه مک نیو ا

اند  بوده و گفته جامبر یه متعلق به پکاست  یآن االغ«د: یگو یصالح م بوده است. ابن
ه کاست  جامبر یو تواضع پ یی فروتن ن نشانهیا». ١ُمرد الوداعحجةن االغ در یه اک

ّبران بر االغ سوار شد. کشان برخالف متین ایرد و ھمچنکرا پشت سر خود سوار  یفرد
معرفت و  یعنیدانستن » ست؟یحق خدا بر بندگان چ یدان یا میآ«ه گفت: ک نیو ا

شود و آموزنده  کرد تا بھتر درکشناخت و مطلب را به صورت پرسش و سؤال مطرح 
داند و سپس  یه آن را نمکده شود یپرس یزیانسان از چ یبھتر آن را بفھمد چون وقت

گاه  سپارد و  یفھمد و به خاطر م یبھتر من گونه آن را یرده شود اکبعد از آن امتحان آ
است. و حق خداوند بر بندگان  جامبر یم پیم و تعلیی حسن ارشاد، تفھ ن نشانهیا

د آن را انجام دھند [و واجب یه خداوند مستحق آن است و بندگان باکاست  یزیچ
 ابد چون خداوند بهی یه آن امر قطعًا تحقق مک نیا یعنیاست]، اما حق بندگان بر خدا 

حق  یی الھ ن است و وعدهیھا ھم گانه بدانند پاداش آنیه اگر او را کھا وعده داده  آن

َ ٱإِنَّ ﴿ است: ۡ ٱ لُِف َ� ُ�ۡ  �َّ  ».کند گمان الله خلف وعده نمی بی« .]٣١[الرعد:  ﴾ِميَعادَ ل
بردار مستحق پاداش است،  ی فرمان ه بندهک نیا«د: یگو یه میمیاالسالم ابن ت خیش 

ه در مقابل و کست ین یاست و استحقاق یحقاق بر اساس انعام و لطف الھن استیا
مردم  یرد مانند حق مخلوقی بر مخلوق دیگر نیست ، بعضیگ یانجام م یزیعوض چ

اش راست است، اما  ندارد، اما خداوند از آن خبر داده و وعده یند: استحقاق معنیگو یم
تاب و سنت بر آن کنند چنان که ک ین ثابت میاضافه بر ا یاز مردم استحقاق یبعض

ا َوَ�نَ ﴿ د:یفرما ید. خداوند متعال مینما یداللت م ۡ ٱ نَۡ�ُ  َعلَۡيَنا َحقًّ [الروم:  ﴾٤٧ُمۡؤِمنِ�َ ل

ند: خداوند یگو یھمچنین اھل سنت م». ی ماست و یاری مؤمنان، حقی بر عھده« .]٤٧
بر خود واجب نموده و  ن حق رایرده است و اکه رحمت را بر خود مقرر کاست  یذات

رده است، اما معتزله با قیاس گرفتن بر مخلوق، اّدعا کآن را بر او واجب ن یمخلوق
ه او ک اند بدون آن ردهکن حق بر او واجب است و بندگان از او اطاعت یه اکنند ک یم

قط ص  -١  ]۱۱۸[صیانة صحیح مسلم من االخالل و الغلط وحمایته من اإلسقاط والسَّ
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که بر آنھا  ن مستحق پاداش ھستند؛ بدون اینیع قرار داده باشد بنابرایھا را مط آن
ه و ین مورد قدریاند. و در ا باشد. بنابراین معتزله در این زمینه به اشتباه رفتهواجب 

 ». ١اند ز به خطا رفتهیه نیه نافیروان جھم و قدریه پیجبر
انگر ُحسن ادب آموزنـده یدانند) ب یامبرش بھتر مید: (گفتم خدا و پیگو یه مک نیو ا

دانـد  یه آن را نمکـشـود  یده میپرسـ یزیـه از چک یسکه ھر کسته است یاست و شا
 ورزند. یلف مکه تک یسانکثر کد، به خالف این را بگویھم

را  یزیـه او را بپرسـتند و چکن است ید: (فرمود: حق خداوند بر بندگان ایگو یو م 
را بـا او  یزیـاو انجـام دھنـد و چ یعبادت را تنھا و فقـط بـرا یعنیاو نسازند)  یکشر
 نند.کن یکشر

رد وگرنه بنـده عبـادت ک یخال کد از شریه عبادت را باکرساند  ین را مین جمله ایا
د: یـگو یه مکـ /ی مؤلف  گفته یورزیده است و معن کخدا را انجام نداده است و شر

 ». ن استید، چون دعوا بر سر آن است) ھمیتوح یعنی(عبادت 
 هکـه تنھـا او را بپرسـتند کن است یه حق خداوند بر بندگان اکح داده شده یو توض

و بـا  یاوریـب یه بـه او روکـن است یت بر تو ایه حق آقاک یسک یندارد. پس ا یکیشر
 یت را بـرایه دل و روک نیه خداوند و پروردگارت تو را از اک، بدان یقلبت متوجه او شو

مصون و محفوظ داشته است و به تـو شـرافت داده اسـت،  ینکل و خوار یر از او ذلیغ
 ی؟ او تو را بزرگ و گرامینک یم یانت چنان بدرفتاریصم و یرکن تیپس چرا در مقابل ا

زشـت بـه مبـارزه بـا او  یارھـاکخواند و تو بـا انجـام  یخود م یدارد و تو را به سو یم
 .یزیخ یبرم

 یبزرگ یھا در ماجرا ھا و جن من و انسان«آمده است:  ٢یھای الھ تیی از روایکدر  
ر از مـن یـدھم و غ یمـ یود، من روزش یر از من پرستش مینم و غیآفر یم، من میھست

د و شّر یآ یبندگان نازل است و ھمواره فرود م یر من به سویشود، خ یسپاس گذاری م
ھـا بـا آنـان محبـت  ھـا بـه آن دن نعمتید، با بخشـیآ یمن باال م یھا به سو آن یو بد

 ». ٣ورزند یم یھا با گناھان دشمن نم و در مقابل، آنک یم

 )۲۱۹-۱/۲۱۳ی (الفتاو مجموع -١
 احادیث قدسی - ٢
) و حاکم در  ۲/۳۰۱( ) و حکیم ترمذی درنوادر األصول۹۵۷/۹۵۶طبرانی در مسند الشامیین ( -٣

) و ابن عساکر ۴۵۶۳آمده و بیھقی درشعب األیمان ( -)۷/۶۲۵( چنان که درالدرالمنثور -التاریخ
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، فروتنی ، نیازھای ضـروری، بـیم و امیـد، توکـل و توبـه،  کسی که درخواست ، دعا
قربانی و نذرش را برای آنکه توان سـود و زیـان ، مـرگ و زنـدگی و رسـتاخیز را بـرای 

برد، این شخص چگونه خداوند را آنگونه که حق بندگی است، عبادت  خودش ندارد می
کننـد چـه  درخواست می ای خاک شده یا گنبد و بارگاه کند؟! آن کسانی که از مرده می

 خوانند.   رسد به آنھایی که بدتر از این را به فریاد می
ده ینورز که به او شرکرا  یسکه کن است یو حق بندگان بر خدا ا«د: یگو یه مک نیا

 ».عذاب ندھد
ه تنھـا خـدا را عبـادت کـ یسـکگونه اسـت :  نیر جمله ایتقد«د: یگو یم ١یخلخال 

انجـام  یعنـیشـود. و عبـادت  ینـد عـذاب داده نمک یباز نمـرا ان یزیند و با او چک یم
دن عـذاب را یـنورز کرده است، چون تنھا شـرک یچه خدا نھ ھا و باز آمدن از آن فرمان
د یـاران را تھدکـه سـتمگران و گناھکـثی ین مطلب در قرآن و احـادیند، و اک یدور نم

 ». ٢اند، روشن است ردهک
دن یـورز کشر یرد چون نفکتفا کدن ایورز کشر یبه نف«د: یگو یحجر م حافظ ابن

ب یذکـرا ت جامبر یـپ یسـکباشد، چون ھر  ید و مستلزم اثبات رسالت میتوح یمقتض
است. مثل  کد مشریب نمایذکخداوند را ت یسکرده است و ھر کب یذکند خداوند را تک
ر یه سـاکـبه شرط آن  یعنیح است، یرد نمازش صحیس وضو بگکد: ھر یه بگوک یسک

 سعبید از ابودرداء  یر و شریح بن نف  جبیر بن ) از طریق عبدالرحمان بن ۱۷/۷۷در تاریخ دمشق (
گوید: و از غیر شکرگذاری  فرماید...تا آنجا که می کند که فرمود: خداوند می روایت می جاز پیامبر 

عمر دارد که اسناد  می کند. و سند حدیث منقطع است. و شاھدی از حدیث علی و از حدیث ابن
ئیلی است و امام احمد در الزھد ص ھمه ضعیف و سست است. و ظاھرًا این حدیث روایتی اسرا

درتورات نوشته شده است: ای آدمیزاد با «کند که گفت:  ) با سند صحیح از قتاده روایت می۱۰۶(
گریزی و تو  دھی و از من می کنی، و به سوی من دعوت می کنی و فراموشم می زبانت مرا یاد می

منبه روایت شده است.  حسن و وھب بن و مانند این از». پرستی دھم و غیر از مرا می را روزی می
 والله اعلم.

او در علوم «گوید:  ابن حجر می الدین محمد بن مظفر خطیبی خلخالی شافعی، حافظ  شمس -١
» تنویر المصابیح«یا » المصابیح المفاتیح فی حل «و ازجمله تألیفات او » عقلی و نقلی امام بود

الدرر اسان در نواحی سلطانیه منسوب است. نگا:است. و خلخالی به شھری به نام خلخال در خر
 ).۳۷۲۶المؤلفین ( ) و معجم۷/۱۰۵العلمیه) و األعالم زرکلی (۴/۱۶۰( الکامنة

 ).۱/۱۷۳( المفاتیحمرقاة  -٢
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ه بـه کـ یرد در حـالیس بمکه ھر کن است یرده باشد. پس منظور اکت یرا رعا طیشرا
ن در یـو ا». ١مان داشته باشدیمان آوردن به آن واجب است، ایه اک ییزھایی آن چ ھمه

 ح داده خواھد شد.یتوض یفصل بعد
ه مـژده دادن کد یآ ین برمین چنیاز ا» ا به مردم مژده ندھم؟)یآ«(د: یگو یه مک نیا

ه صحابه در کن است یانگر اید مستحب است و بینما یه او را شاد مک یزین به چمسلما
رده کبه آن اشاره  /ه مؤلف کن است یته اکدادند. ن یبه مردم مژده م ین مواردیچن

 . ٢است
و در ». ورزند یم ین سستیه بر اکیه با تکفرمود: آنان را مژده نده «د: یگو یه مک نیا
ه کیـن تیـبـر ا یعنی». ورزند ین سستیه بر اکیترسم با ت یم«گر آمده است: ید یتیروا

گر آمده است: ید یتیرد. و در رواکگر رقابت نخواھند یدیکنند و در اعمال صالح با ک یم
گـاه ین حـدیمعاذ به ھنگام وفاتش مردم را از ا« ر یـوز». ار نشـودکـ رد تـا  گنـاهکـث آ

ه کـ یرد مگر از فرد جاھل نادانک یث را پنھان نمین حدیشان ایا«د: یگو یم ٣ابوالمظفر
رد، امـا ک یم کرا تر یه اطاعت و فرمانبردارکداشت  یاش او را بر آن م یجھالت و نادان

ردند و ک یم یشتر فرمانبرداریدند بیشن یرا م یثین حدیچن یار وقتیو ھوش کریافراد ز
ھـا  آنردنش از کـطلبد، پـس پنھـان  یاطاعت را م یادینعمت ز یه فزونکدانستند  می

 ». ٤نداشت یلیدل

سـت، ین یمـیتحر یاز مژده دادن نھـ یه نھکد ینما ین داللت میا«د: یگو یحافظ م
گاه نم یسکچ عنوان معاذ یبود به ھ یم یمیچون اگر به صورت تحر ا یرد و ک یرا از آن آ

گـاھ یه به طور عمومکشده  ین نھیه از اکن بوده است یه نظر معاذ اک نیا  یآن را به آ
گاه  ین او قبل از وفاتش گروه خاصیرساند، بنابرامردم ن   ٥»رد.کاز مردم را از آن آ

 یه برخـکـچـه گذشـت وجـود دارد  اضافه بر آن یدیھا و فوا تهکن موضوع نیو در ا
ھـا  آن یه حق پدر و مادر بزرگ و مھم اسـت و نافرمـانکن گوشزد شده یعبارتند از: به ا

 ).۱/۲۲۸( الباری فتح -١
 ی ھفدھم. ی بحث مسأله مسائل عمده -٢
احب تألیفاتی ھمچون اإلفصاح عن ُھبیره ابوالمظفر: وزیر عالم و عادل ص محمد بن  یحیی بن -٣

 ).۲۰/۴۲۶( النبألء ھـ.ق وفات یافت. سیر أعالم ۵۶۰معانی الصحاح است که درسال 
 ).۱/۱۴۷( الشرعیةابن مفلح در اآلداب  -٤
 ).۱/۲۲۷الباری ( فتح -٥

 

                                         



 ١٦٥  ی کتاب التوحید) کتاب التوحید:  (مقدمه

 

ه عبـادت کـده یان گردیق شده و بیت تشوحرام است و به خالص نمودن طاعت و عباد
ده یـعبـادت نام ین عبـادتیعت چنـیدگاه شـریـنـدارد. و از د یا دهیـفا کھمراه با شر

 /مؤلـف » ١ی انعام اشاره شده اسـت مات در سورهکات محیت آیشود. و به اھم ینم
 رده است. کر کآن را ذ

ز اسـت، یحت جـاردن علم به خاطر مصلکه پنھان کد یآ ین برمین از آن چنیھمچن 
شـتر یننده ھستند و اگر افراد جاھـل آن را بشـنوند بکدوار یه امک یثیخصوص احاد به

 اند:  ه سرودهکنند، چنان ک یگناه م

 اخلَطَايـــــا فـــــأكثِر مـــــا اســـــتَطَعتَ مـــــن
 

ــــــی كــــــريمِ   لَ ومُ عَ ــــــدُ  ٢إذا كــــــان القُ
 

 . یرو یی بزرگوار م نزد بخشنده ین وقتکگناه و خطا  یتوان یه مک ییتا جا
از مـردم  یژه بـه بعضـیـطور و  توان علم را به یه مکان شده ین مطلب بین ایھمچن

و مقـام  سلت معـاذ ین بیانگر فضـیرد و ھمچنکگر آن را پنھان ید یآموخت و از بعض
ژه بـه او آموختـه شـده اسـت و بیـانگر اجـازه یطور و به یباشد چون مطلب او می یعلم

ژه به او آموخته شده. و ترس از یطور و ه بهکست ا یی دانش آموز در اشاعه گرفتن دانش
را  یزیـن چیه صحابه چنک نیو ا یردن بر رحمت الھکه کیدن در عمل با تیورز یسست

 ).مؤلف.(٣گردد یدانستند، ثابت م یامبر نمیم پیجز با تعل
ح یو مسـلم در صـح یبخار یعنی» اند ردهکت ین آن را روایحیصح«ه گفت: ک نیو ا

 اند. ردهکت یخود آن را روا
ح، یحافظ بـزرگ، صـاحب صـح یم ُجعفیابراھ  ل بنی: امام محمد بن اسماعیبخار

 فات است. یگر تألیخ، األدب المفرد و دیالتار
رده کـت یـشـان روایو طبقـه ا ینی، ابن الَمدیدیحنبل، ُحَم  ایشان از امام احمد بن

انـد. او در سـال  ردهکت یـره از او روایـو غ ی، الفربری، نسائیاست. و امام مسلم، ترمذ
 .٤افتیوفات  هـ .ق ۲۵۶ا آمد و در سال یبه دن هـ .ق ۱۹۴

 ی نھم. ی بحث، مسأله مسائل عمده -١
 ) آمده است.۲/۹۷خلکان ( گفته ابونواس است چنان که در وفیات األعیان ابن-٢
 ی بیستم، بیست و سوم، ھیجدھم و پانزدھم. ی بحث مسأله مسائل عمده -٣
 ) ۲۴/۴۳۰الکمال مزی( ) و تھذیب۲/۵۵۵ذھبی ( الحفاظتذکرة ) و ۱۲/۳۹۱النبالء ( سیر أعالم:نگا -٤
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ح مسلم، یصاحب صح یشابورین یمسلم ابوالحسن قشیر امام مسلم، ابن حجاج بن 
 . ١ره استیالِعَلل، الُوحدان و غ

شـان یی ا به و طبقـهیش یَثمه، ابن أبیَخ  ین، أبیَمع بن ییحیحنبل،  از امام احمد بن
 اند. ردهکت یره از او روایان و غیسف محمد بن م بنی، ابراھیرده است. ترمذکت یروا

افـت. یشـابور وفـات یھــ .ق در ن ۲۶۱ا آمـد و در سـال یھـ .ق به دن ۲۰۴در سال 
 رحمت خدا بر او باد.

 

) و تھذیب الکمال مزی ۲/۵۸۸ذھبی ( تذکرة الحفاظ) و ۱۲/۵۵۷النبالء ( نگا:سیر أعالم -١
)۲۷/۴۹۹.( 

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 :باب اول
 کند د گناهان را پاک مییه توحک نید و ایلت توحیفض

 ۲ د:یفرما یخداوند متعال م

ِيٱ﴿ ْ َولَمۡ  نَ �َّ ْ  َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك  بُِظۡل�ٍ  إِيَ�َٰنُهم يَۡلبُِسٓوا
ُ
 ٱ لَُهمُ  أ

َ
هۡ  ۡمنُ ۡ�  ﴾٨٢َتُدونَ َوُهم مُّ

امنیت، از آِن کسانی است که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک نیامیختند؛ « .]٨٢[األنعام: 
 .»اندیافتهآنان، ھدایت

دھـد  یس گـواھکھـر«فرمود:  جر خدا امبیه پکت است یروا سصامت  از عباده بن
ندارد و  یکیگانه است و شریإال الله) و خدا  ست(ال إله یجز الله ن یحق چ معبود بهیه ھک

بنده و فرستاده خداسـت و  یسیی خدا است و ع ه محمد بنده و فرستادهکدھد  یگواھ
ه کـدھد  یاوست و گواھ یاز سو یم القاء نموده و روحیه آن را به مرکی او است  لمهک

ه کـ یبـرد بـر ھـر عملـ یبھشت حق است و دوزخ حق است، خداوند او را به بھشت م
 [روایت بخاری ومسلم].». باشد
گفت: پروردگارا!  یموس«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبر یاز پ س ید خدریسع یأب

متعـال  اد بخوانم. خداوندینم و تو را با آن به فرکاد یه با آن تو را کاموز یب یزیبه من چ
ن یـگفت: پروردگـارا ھمـه بنـدگانت ا ÷ یإال الله. موس ، بگو ال إله یموس یفرمود: ا

ن و ھمـه یاگر ھفـت آسـمان و ھفـت زمـ یموس یند. خداوند فرمود: ایگو یلمه را مک
إال  گـر آن ال إلـه یی د فهکو در  یی ترازو بگذار فهک یکه در آن ھستند را در ک یسانک

ح یم و آن را صـحکحبان و حـا روایت ابن» تر خواھد بود. نیالله سنگإال  الله باشد ال إله 
 اند.  دانسته
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 جامبر خدا یه گفت: از پکند ک یت می(که حدیث را حسن قرار داده) از انس روایترمذ
نـزد مـن  یفرزند آدم اگر تو در حال ید: ایفرما یخداوند متعال م«گفت:  یه مکدم یشن

من  یده باشینورز کرده باشند اما شرکا فرا گرفته و ُپر ن ریھانت تمام زم ه گناک ییایب
 ».به ھمان اندازه با آمرزش و بخشش با تو روبرو خواھم شد

 ی بحث: مسائل عمده
 .یفضل و لطف خداوند ی: گستردگاّول
 دارد. یادید نزد خداوند اجر و پاداش زی: توحدّوم

 ست.ی گناھان ا ّفارهکد ی: عالوه بر اجر و پاداش، توحسّوم
 ی انعام. سوره ۸۲ه یر آی: تفسچھارم

 اند قابل تأمل ھستند. ث عباده آمدهیه در حدک ی: پنج موردپنجم
نـار ھـم قـرار داده کث عتبان مـورد توجـه و در یو حد سث عباده ی: اگر حدششم

خوردگـان  بیإال الله روشن خواھد شد و اشتباه فر ال إله  یقیحق یشوند، مفھوم و معنا
 شت.واضح خواھد گ

 ث عتبان آمده است.یه در حدک ی: توجه کردن به شرطھفتم
إال  لت ال إلـه یز به توجه دادن به فضیامبران نیه پکشود  ین معلوم می: ھمچنھشتم

 ازمندند. یالله ن
ی مخلوقـات  إال الله از ھمه گاه ال إله یه وزن و جاکد یز روشن گردین مطلب نی: انھم

آورنـد آن را  یه آن را بـه زبـان مکـ یسـانکاز  یاریه بسک نیتر است، با ا شتر و افزونیب
 شمارند. سبک می

 ھفت تا ھستند.   ز مانند آسمانین  نیه زمک نیح به ای: تصردھم
 ھستند.  ینندگانکآنھا آباد یه براک نی: اازدھمی

 : اثبات صفات بر خالف اشاعره. دوازدھم
امبر در یـی پ ه فرمـودهکدانست  ی، خواھیث انس را بدانیشما حد ی: وقتزدھمیس

ه آن را مخلصانه برای کإال الله  ی ال إله  ندهیه خداوند آتش دوزخ را برگوکث عتبان یحد
إال اللـه بـه  ند. اما تنھا گفـتن ال إلـه ک کرا تر کشر یعنیرده است کد، حرام یخدا بگو

 ست. ین یافکزبان ھم 

 



 ١٦٩ کند) که توحید گناهان را پاک می کتاب التوحید: (باب اول: فضیلت توحید و این

ھـردو   ÷ یسیو ع جرامبیه پکز قابل توجه و تأمل است ین مطلب نی: اچھاردھم
 اند.  امبر خطاب شدهیبنده و پ

 ی خداست.  لمهکه او ک یسیع یژگیان وی: بپانزدھم
 خداست.  یاز سو یه او روحک نیان ای: و بشانزدھم

 گردد.  یمان داشتن به بھشت و دوزخ ثابت میلت ای: فضھفدھم
 ». ه داشته باشدک یھر عمل: « ج: دانستن این سخن پیامبر جدھمیھ
 فه دارد. که ترازو دو ک نی: شناختن ازدھمنو

 »  وجه«: دانستن و فھمیدن ستمیب
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 توضیح و شرح این باب:
 .کند ه گناھان را پاک میک نید و ایلت توحیباب: فض

ان فضـل یـگونه است: (ھذا بـاب ب نیرش ایمحذوف است که تقد ی، خبِر مبتدا»باب«
ی آن  ی زدوده شدن گناھان بـه وسـیلهد و چگونگیلت توحین باب در مورد فضید) ایالتوح

د آنھـا یـه توحک یان گناھانیب یعنیتواند موصوله باشد،  یم» ما«ی  لمهکان شده است. و یب
د یـه توحکـ نیـان ایـشـود و ب یطور م نیش ایه معناکه باشد یتواند مصدر ید و میزدا یرا م

ه کـرود  یمـال مـن احتیـتر است. چون در صـورت اول ا ن راجحیی گناھان است و ا فارهک
ن یـه اکـرد و حال آن یگ یشان قرار نم فارهکد و یزدا یھا را نم د آنیه توحکھست  یگناھان

لت آن یرد مناسب بود تـا فضـکان ید را بیتوح یمعنا یست. و وقتیمفھوم مراد و منظور ن
نـد، تـا کی گناھان است را نیز بیـان  فارهکد یه توحکن مطلب را ین ایند و ھمچنکان یرا ب

 د و از خالف برحذر دارد.یق نماید تشویگونه مردم را به توح نیا

ِينَ ٱ﴿ ه:ک یی الھ د: (و فرمودهیگو یم ْ َولَمۡ  �َّ ْ  َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك  بُِظۡل�ٍ  إِيَ�َٰنُهم يَۡلبُِسٓوا
ُ
 أ

 ٱ لَُهمُ 
َ
هۡ  ۡمنُ ۡ� ردند و امنیت، از آِن کسانی است که ایمان آو«  .]٨٢[األنعام:  ﴾٨٢َتُدونَ َوُهم مُّ

 .»)اندیافتهایمانشان را به شرک نیامیختند؛ آنان، ھدایت
] ابتدائی و آغـازین اسـت. این [جمله«اند:  ه گفتهین آیر ایھا در تفس یاز حنف یبعض

د: این جمله از خداوند صادر شده است [نه از ابراھیم] و بـا یگو یاسحاق م د و ابنیز ابن
 .  ١م و قومش قضاوت نمودین ابراھین بیا

ت یـ. و از ابن مسـعود روا٢رد و خودش جواب دادکم سوال ید: ابراھیگو یو زجاج م
ه ظلـم کـاز مـا ھسـت  یکدام که نازل شد صحابه گفتند: ین آیا یه گفت: وقتکاست 

ـك لظلـٌم عظـيمٌ ««فرمود:  جامبر یرده است؟! آنگاه پکن  یسـتم بزرگـ کشـر »إن الرشِّ
رده کـر یتفس کاست که ایشان ظلم را به شرت یق روایر صدکن از ابوبیو ھمچن». است

روایت است که ایشان  سپس مراد ، ایمن بودن از عذاب دائمی است. [و از عمر ٣است.
 آن را به گناه تفسیر کردند پس مراد از امنیت، ایمن بودن از ھر عذاب است].

 ).۲۵۵-۷/۲۵۴جریر ( ابن -١
ابن عباس «گوید:  ) می۷/۳۰ش ( ) و قرطبی در تفسیر قرطبی۲/۲۶۹نگا: معانی القرآن ( -٢

 ».دھد پرسد و جواب می گوید: این قول ابراھیم است که می می
شیخ ) و ابن منذر، ابوال۷/۲۵۶جریر ( شیبه و حکیم ترمذی در نوادر األصول و ابن فریابی، ابن أبی -٣

اند و حاکم در المستدرک  ) آمده است، روایت کرده۳/۳۰۸و ابن مردویه چنان که در الدرالمنثور (
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موهمن ھستند (یھا ا در آخرت آن یعنی) أولئك هلم األمنند: (یگو یم یلبکحسن و 

 . ١»افتگانندیا راھی) و در دنمهتدون
االسالم  خ یسخن ش یبرا یه شاھدکردم چون کان ین نقل قول را به خاطر آن بیا
ح یح است؛ در صحیرده صحکر که ذکرا  یثیر خواھد شد. و حدکه ذکتیمیه] است  [ابن

. و در لفظی دیگر که ٢ت شده استیره روای[بخاری و صحیح مسلم]، مسند [احمد] و غ

ِينَ ٱ﴿ ه نازل شد:ین آیا یکند، گفت: وقت احمد از عبدالله [بن مسعود] روایت می َّ� 
ْ َولَمۡ  ْ  َءاَمُنوا ن بر اصحاب گران آمد، آنگاه گفتند: یا .]٨٢[األنعام:  ﴾بُِظۡل�ٍ  إِيَ�َٰنُهم يَۡلبُِسٓوا

 ند؟!ک یه برخود ستم نمکاز ماست  یکدام کامبر خدا، یپ یا
ی صالح  ه بندهکچه  د، مگر آنیریگ یه شما مراد مکست ین یزیفرمود: منظور چ

ِۖ بِٱ كۡ َ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِ ﴿ د:یا دهیخدا گفته است نشن ۡ ٱإِنَّ  �َّ [لقمان:  ﴾١٣َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّ�ِ

منظور از ظلم ». گمان شرک، ستم بزرگی است ای پسر عزیزم! به الله شرک نورز؛ بی« .]١٣
   ٣است. کدر این آیه شر

ه آنـان کـن بـود یـھا گران آمـد ا چه بر آن آن«د: یگو یخ االسالم [ابن تیمیه] میش 
ردن بنـده بـر خـودش کـر شده منظـور ظلـم که ذیه در آک یه ظلمککردند  گمان می

ه برخـود کـافتـه خواھنـد شـد یت یدر امان خواھند بود و ھـدا یسانکباشد و تنھا  یم
تـاب خـدا ظلـم کدر  که شرکح داد یھا توض نآ یبرا جامبریگاه پ اند، آن ردهکن یستم

ه کـمـن خواھنـد بـود یافته و در آخرت از عذاب ایراھ یسانکده شده است و فقط ینام
انـد از  ختهیامین ظلـم نیمانشان را با ایه اک یسانکاند.  ختهیامین ظلم نیمانشان را با ایا

 ی خداوند آمده: دگان ھستند؛ چنانکه در فرمودهیبرگز

کعب،  بن خطاب، أبی ) روایت کرده که صحیح می باشد و تفسیر ظلم به شرک از عمربن۲/۴۷۸(
 عباس روایت شده وروایت آن صحیح است و الله اعلم. حذیفه، سلمان فارسی و ابن

 حنفی مفسر دست نیافتم. کتاب  به -١
-۷/۲۵۶) و ابن جریر(۱/۴۲۴،۴۴۴) و احمد در المسند (۱۲۴) و مسلم ش(۳۱۸۱بخاری ش( -٢

 اند.  ) و غیره آن را روایت کرده۲/۳۰۶( ) و حاکم در المستدرک۲۵۵
) و ۸۸۷) ش (۵/۳۲) و سعید بن منصور در سنن خود (۱/۳۷۸ش ( امام احمد در المسند  -٣

ش  جریر در تفسیرش ) و ابن۶/۴۲۷) و نسائی در السنن الکبری ش (۳۰۶۷ترمذی در سنن ش (
 اند و سندش صحیح است.  ) و غیره آن را روایت کرده۷/۲۵۶(
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وۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ِكَ�َٰب لۡ ٱ َرۡ�َناُ�مَّ أ ۖ  ِمنۡ  َطَفۡيَناۡص ٱ �َّ َۡفِسهِۦ َظالِمٞ  فَِمۡنُهمۡ  ِعَبادِنَا [فاطر:  ﴾ّ�ِ

و سپس آن دسته از بندگانمان را که برگزیدیم، وارث کتاب گردانیدیم؛ اما « .]۳۲
 ».برخی از آنان(در حق خویش) ستمگرند

و توبـه نکـرده اسـت،  ن آیه با مؤاخذه شدن شخصی که به نفسـش ظلـم کـردهیو ا
 د:یفرما یه خداوند متعال مکندارد، چنان  یمنافات

�ٍ  ِمۡثَقاَل  َمۡل َ�َمن َ�عۡ ﴿ � َذرَّ � يََرهُ  ٧يََرهُۥ َخۡ�ٗ ّٗ�َ ٖ� [الزلزلة:  ﴾٨ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

ای بدی  وزن ذره بیند. و ھرکس ھم ای نیکی کند، آن را می وزن ذره پس ھرکس ھم« .]٨-٧

رسول خدا!  ید و گفت: ایپرس جامبرین مورد از پیدر ا سرکو ابوب». بیند را می کند، آن
ن و ناراحت یا غمگیآ«امبر فرمود: یرده باشد؟! پکن یه بدکاز ما ھست  یکدام ک

ه با آن سزا داده کاست  یزین ھمان چیرسد؟ ا یا درد و رنج به تو نمی؟ آیشو ینم
 ». ١دیشو یم

ن کرود، مم یه مؤمنی که بعد از وفات به بھشت مکموده است ان فریب جامبریپس پ
ده باشـد. یـده، دیه بـه او رسـکـ ییھا بتیا بـا مصـیـگناھانش را در دن یاست که سزا

، ظلم بر بندگان و ظلم بر خـودش بـا کظلم شر یعنیس از سه نوع ظلم کد: ھریگو یم
از امنیت و ھـدایت کامـل  ، سالم و به دور مانده باشد،کتر از شر نیپای یاب گناھانکارت

ابکر  ) و مروزی در مسند أبی۱/۱۱) و امام احمد در المسند (۶۹۷-۶۹۵منصور ( سنن سعیدبن -١
أسامه در  أبی بن   ) و حارث۴۹()  و دوالبی در الکنی ش ۴۲۹) و ھناد در الزھد ش (۱۱۲-۱۱۱(

) و ۱۰۰-۹۸) و ابویعلی در مسند  ش (۵/۱۸۹جریر در تفسیر ش ( ) و ابن۷۰۸مسندش ش (
ّنی در  ابن ) و حاکم در ۲۹۱۰،۲۹۷۹حّبان در صحیح ش ( ) و ابن۳۹۲ش ( عمل الیوم واللیلةالسُّ

) و ضیاء ۹۸۰۵ش ( ) و در شعب االیمان۳/۳۷۳) و بیھقی در السنن الکبری (۳/۷۸المستدرک (
زھیر ثقفی از ابوبکر صدیق  أبی بکربن  ) و دیگران از طریق أبی۷۰-۶۹ش ( المختارةمقدسی در 
اند و ابوزھیر ناشناس است و ابوبکر را ندیده است. اما حدیث طرق و شواھدی دارد  روایت کرده

) و ۱۳۹۲-۴/۱۳۸۱منصور ( سنن سعید بن  ی محقق  که با توجه به آن صحیح است. نگا: حاشیه
) از ابوھریره حدیثی به ھمین ۲۵۷۴امام مسلم در صحیح خود به ش ( شواھدی برای معنایش:

 ﴾َمن َ�ۡعَمۡل ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِۦ﴿گوید: وقتی این آیه نازل شد  معنا روایت کرده است؛ ابوھریره می
توان] خود را به نیکی درحد«[فرمود:  جگاه پیامبر  برای مسلمین دشوار آمد، آن]  ١٢٣[النساء: 

رسد گناھانش را  نزدیک کنید و درست عمل کنید، و بدانید ھر مصیبتی که به مسلمان می
 »شود. ی گناھانش می رود کفاره زداید، حتی پیشامد ناگواری و یا خاری که به پایش فرو می می
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ردن بـه خـودش سـالم نمانـده باشـد از امنیـت و ک ه از ستمک یسکبرخودار است و ھر
گر وعـده داده شـده ید یا هیه در آکطور  حتمًا ھمان یعنیھدایت مطلق برخودار است، 

 یه سـرانجام بـه بھشـت منتھـکـ یوارد بھشت خواھد شد و خداوند او را به راه راسـت
مـان او یه بـه سـبب ظلـم برخـودش در اکـ یا رده است و به اندازهکت یگردد ھدا یم
 جامبریـه پکـ نیـشود. و ا یاسته مکت او یت و ھدایآمده به ھمان اندازه از امن یاستک

اکبر نشـود از  کب شرکمرت یسکه ھرکست یآن ن یبه معنا» است کظلم شر«فرمود: 
و نصوص قـرآن  یادیث زیامل برخوردار خواھد شد، چون احادکت یامل و ھداکت یامن

ت و یـره در معرض خطر و ترس ھستند و از امنیبکن گناھان یبکه مرتکدارند  یان میب
ه کـ یسانکشوند؛ راه  یاب میم) راھیه با آن به راه راست (صراط مستقک یاملکت یھدا

اب یت و راھیھا بر اصل ھدا ه آنکرده، برخوردار نخواھند بود، بلکھا انعام  خداوند به آن
ھاست و قطعًا به بھشت  ن راه قرار دارند و اصل نعمت خداوند شامل حال آنین به اشد

 خواھند رفت. 
 جامبریـاگر منظـور پ» است کمنظور از ظلم شر«ه فرمود: ک جامبریی پ و فرموده

 ییھا بر نشود از عذابکا کب شرکمرت یسکه ھر کن است یش ایبر باشد، معناکا کشر
اب است و اگر یمن خواھد بود و راھیاند ا د شدهیبه آن تھدا و آخرت ین در دنکیه مشرک

ردن بنده بر خودش مثل بخل کشود ستم  یباشد، گفته م کجنس شر جامبریمنظور پ
را دوسـت  یزیـاصغر است و اگر بنده چ کاز واجبات شر یدن او در پرداخت بعضیورز

ند، کبت خدا مقدم نفس خود را بر مح یپسندد و بنده ھوا یه خداوند آن را نمکبدارد 
ت را از دست یت و ھدایی گناھش امن به اندازه ین فردیاصغر است. پس چن کن شریا
  ١اند. ی ظلم قرار داده ن اساس گناھان را در زمرهین سلف بر ایدھد، بنابرا یم

لت یه بر فضیشود که آیه با عنوان فصل ھماھنگ است، پس آ بنابراین مشخص می   
امًال کـ یسـکد، چـون ھریـنما ید داللـت میـزدا ید گناھان را میحه توک نید و بر ایتوح
ه کـشود و بـدون آن  یمند م امل بھرهکت یامل و ھداکت ید از امنید را محقق نمایتوح
رده کـه از آن توبه نک یاب گناھانکآن را با ارت یسکرود و ھر  یند به بھشت میبب یعذاب

ره یره، گناھان صـغیبکز از گناھان یره باشند، به سبب پرھیند، اگر گناھان صغکناقص 

 ابن قیم.) ۱/۲۲۱(الصواعق المرسلة ) و نگا: ۸۲-۷/۸۰مجموع الفتاوی کتاب االیمان ( -١
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ن یـنجـم بـه ا ی سـوره ۳۲٢هینساء و آ ی سوره ۳۱١ی هیه در آکشوند، چنان  یزدوده م
 اشاره شده است. 

به خواست خداوند دارد اگر بخواھد او  یره شده باشد بستگیبکب گناھان کاگر مرت
 اعلم. ود. واللهر یدھد و سرانجام به بھشت م یآمرزد و اگر بخواھد عذابش م یرا م

چ یه ھـکـدھـد  یگـواھ یسکھر«فرمود:  جامبر خداید: پیگو یبن صامت م (عباده 
بنده  جه محمدکدھد  یندارد و گواھ یکیتاست و شریکست یجز الله ن یمعبود به حق

ه آن را بـه کـی خداسـت  لمهکبنده و رسول خدا و  یسیخداوند است و ع ی و فرستاده
ه بھشت و دوزخ حـق کدھد  یخداست. و گواھ یاز سو یرده و روحکم القاء یمر یسو

 »). ٣ه باشدک یھر عمل یبرد ، دارا یھستند، خداوند او را به بھشت م
از سران  یکید و یاش ابوالول هینک  او فرزند صامت بن قیس انصاری خزرجی، عباده:

در ه کـاز افراد معروف حاضر در بدر بوده، ایشان از بزرگـان صـحابه اسـت  یکیاست و 
ه او تـا دوران کـانـد  درگذشـت، گفته یدر ھفتاد و دوسـالگ ٤وچھار در الرمله  یسال س

 ه زنده بوده است. یخالفت امیر معاو
ن یـا یه معناک یدر حال یعنیإالالله)  ه ال إله کدھد  یگواھ یسکه فرموده: (ھرک نیا

ه ک ند، چنانکًا عمل آن ظاھرًا و باطن یاورد و به مقتضایداند آن را به زبان ب یلمه را مک
 د:یفرما یه مکد آن جا ینما ین داللت میبر ھم یی الھ فرموده

ْ إِن َ�ۡ ﴿ -۱ ۡدَخٗ�  َونُۡدِخۡلُ�م اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  نَُ�ّفِرۡ  َ�ۡنهُ  ُ�ۡنَهۡونَ  َما َكبَآ�ِرَ  تَنِبُوا  ﴾٣١َكرِ�ٗما مُّ
اید؛ دوری کنید، گناھان (صغیره) شما را  اگر از گناھان بزرگی که از آن نھی شده«. ]۳۱[النساء: 

 .»کنیم ایگاه خوبی (= بھشت) وارد میزداییم، و شما را در ج از شما می

ِينَ ٱ﴿ -۲ �ِرَ  تَنِبُونَ َ�ۡ  �َّ ۡ ٱإِنَّ َر�ََّك َ�ِٰسُع  للََّممَۚ ٱإِ�َّ  َفَ�ِٰحَش لۡ ٱوَ  ثۡمِ ۡ�ِ ٱ َكَ�ٰٓ � ل ِ عۡ  َمۡغفَِرة
َ
 إِذۡ  بُِ�مۡ  لَمُ ُهَو أ

ُ�م
َ
�َشأ

َ
 ٱ ّمِنَ  أ

َ
نتُمۡ  �ذۡ  �ِض ۡ�

َ
ِجنَّةٞ  أ

َ
َ�ٰتِ�ُ  ُ�ُطونِ  ِ�  أ مَّ

ُ
ْ  فََ�  ۡمۖ أ ٓوا نُفَسُ�ۡمۖ  تَُز�ُّ

َ
عۡ  ُهوَ  أ

َ
 بَِمنِ  لَمُ أ

و اعمال زشت ـ جز گناھان ) ٢که از گناھان کبیره ( ھمان) کسانی«(. ]۳۲[النجم:  ﴾٣٢�ََّ�ٰٓ ٱ
گمان پروردگار تو گسترده آمرزش است، و او نسبت به شما داناتر  کنند بی صغیره ـ دوری می

تان بصورت  که شما در شکم مادران پدید آورد، و ھنگامیکه شما را از زمین  است، ھنگامی
که پرھیزکاری نمودند  ھایی بودید، پس خودتان را نستائید (و پاک نشمارید) او به کسانی جنین

 ».داناتر است
 )۲۸) و (۱/۵۷) و صحیح مسلم ش (۳۲۵۲) ش (۳/۱۲۶۸صحیح بخاری ( -٣
 اوند آن را از دست یھود آزاد کند.رمله: شھری است در فلسطین بین یافا و قدس. خد -٤

 

                                         



 ١٧٥ کند) که توحید گناهان را پاک می کتاب التوحید: (باب اول: فضیلت توحید و این

 

نَّهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿
َ
ُ ٱ إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ۥ� پس بدان که معبود راستینی جز الله « .]١٩[محمد:  ﴾�َّ

 ».وجود ندارد
 د:یفرما یو م

﴿ ِ گاھانه (و از « .]٨٦ [الزخرف: ﴾َ�ۡعلَُمونَ  َوُهمۡ  قِّ �َۡ ٱإِ�َّ َمن َشِهَد ب مگر کسانی که آ
بدون دانستن  یسکه ک نیاما ا ».دھند ی توحید) گواھی می صمیم قلب) به حق (و کلمه

آن، آن را به  یردن به مقتضاکا بدون عمل یاورد و یلمه آن را به زبان بکن یا یمعنا
  ١ندارد. یاو سود یلمه براکزبان آورد به اجماع [علمای اسالم] تلفظ 

و » دھـد یگـواھ یسـکھر«ن داللـت دارد و در آن آمـده اسـت: یث ھم بر ھمیحد
 یزیـدھد؟! و فقط به زبان آوردن چ یم یداند چگونه گواھ یه نمک یسکمشخص است 

ردِن کـقصر یا منحصـر  ینجا برایند: ایگو یم ید. بعضیآ یو شھادت به شمار نم یگواھ
ن است یش ایاست  چون معنا استفاده شده ٢»قصر إفراد«صفت بر موصوف، از اسلوب 

کنند کسـی دیگـر  که گمان می یسانکتا است در رد یکت منحصر به خداوند یه الوھک
افران کـاز  یسـک چیست چـون ھـین ٣»قصر قلب«تواند با او شریک باشد. و منظور  می
خداونـد قـرار  یکت شـریگر را در الوھید یسانکه کرد بلک ینم یت خداوند را نفیالوھ

 ». ٤دادند یم
ث، بس بزرگ بوده و دارای جایگاه واالیی است و جـامع یـا ین حدید: ایگو یم ینوو

در  جامبریـدارد، چـون پ را در بر یدتیم عقیه مفاھکاست  یثین احادیتر یکی از  جامع

که تنھا تلفظ  گوید: باب درمورد این ) می۱/۲۰۴قرطبی در المفھم لما أشکل من تخلیص مسلم ( -١
کردن شھادتین کافی نیست بلکه باید یقین قلبی با تلفظ ھمراه باشد این عنوان تذکری است به 

ی شان باطل  ین کافی است؛ عقیدهگویند در ایمان فقط تلفظ شھادت می  که مذھب مرجئه این
گاه باشد  داللت می  است. احادیث این باب بر فساد مذھب مرجئه نماید. اگر کسی از شریعت آ

کند  برایش روشن است چون این مذھب ظرفیت را برای نفاق ایجاد می  فاسد بودن مذھب مرجئه
 ).۱/۱۲۰جید (الم فتح نگا: .باشد داند. که کامًال باطل می و منافق را مؤمن می

حالتی که مخاطب اعتقاد به مشارکت  دارد و شما مشارکت را از بین می برید به آن (قصر افراد)  - ٢
 می گویند (مترجم)

رود که مخاطب به چیزی معتقد است و شما عقیده ی او را وارونه می کنید  در جائی به کار می - ٣
 (مترجم)

 )۱۶/۵۳ح البیان آلوسی () و نگا: رو۱/۳۹۵القدیر ( المناوی فیض -٤
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ه کـ ید مختلفیافر  با عقاک یھا ی ملت ه با آن ھمهکار برده است کرا به  یلماتکجا  نیا
تـوان  انـد کـه بـا آن می ند، و کلماتی را ذکر کردهک یرون می] بدارند را [از دایرۀ توحید

 .١ھمۀ کافران را مشخص نمود
ست؛ ھمان خدای یکتا و یجز الله ن یچ معبود به حقیھ یعنیإال الله   ال إله یو معن

ٓ ﴿ فرماید: ھمتا که ھیچ شریکی ندارد؛ خداوند می بی ۡرَسۡلَنا َوَما
َ
 رَُّسولٍ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن أ

نَُّهۥ هِ إَِ�ۡ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ 
َ
ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ نَا

َ
و (ما) پیش از توھیچ « .]٢٥اء: ی[األنب ﴾٢٥ُبُدونِ �ۡ َفٱ �

معبودی جز من نیست، پس تنھا مرا «پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم که: 

ِ  ِ�  َ�َعۡثَنا َولََقدۡ ﴿ :فرماید و ھمچنین می». عبادت کنید ةٖ  ُ�ّ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
َ ٱ ُبُدواْ �ۡ ٱ أ َّ� 

ْ جۡ ٱوَ  ُٰغوَتۖ ٱ َتنُِبوا یقینًا ما در (میان) ھر امت پیامبری را فرستادیم که: « .]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ
پس معنای إله درست است که او ». الله یکتا را بپرستید، و از طاغوت اجتناب کنید«

 معبود است.
 گفتند:»الإله إال الله«به کفار گفت: بگویید:  جبه خاطر ھمین، زمانی که پیامبر 

َجَعَل ﴿
َ
ءٌ  َ�َٰذا إِنَّ  َ�ِٰحًد�ۖ  اإَِ�ٰهٗ  لَِهةَ �ٱأ آیا(محمد) به جای این « .]٥[ص:  ﴾٥ُعَجابٞ  لََ�ۡ

 ».ھمه معبود، قایل به یک معبود گشته است؟! این واقعًا چیز عجیبی است!
ْ قَالُوٓ ﴿ قوم ھود گفتند: ِجۡئتََنا ا

َ
َ ٱ ۡعُبدَ ِ�َ  أ  ﴾َءابَآُؤنَا ُبدُ َونََذَر َما َ�َن َ�عۡ  ۥَدهُ وَحۡ  �َّ

چه را که  ای تا تنھا الله یکتا را عبادت کنیم و آنگفتند: آیا نزدمان آمده« .]٧٠[األعراف: 
 ».پرستیدند، رھا نماییم؟پدرانمان می

پرسـتش  یعنـیللـه ال إله إال  یھا را به ال إله إال لله دعوت داده بود، پس معنا او آن
مـان یدن بـه طـاغوت و ایفر ورزکار کن یه اکر از خدا یردن پرستش غک کخداوند و تر

 آوردن به خداوند است. 
ه عالوه از خداوند ک یه معبودانکن مفھوم را دربر دارد یی بزرگ ا لمهکن یبنابراین ا

عقیـده و ن یتر ر از اللـه باطـلیـستند و خدا بـودن غین یقیشوند معبود حق یعبادت م
ه کطور  ست، ھمانیس جز خداوند سزاوار عبادت نک چین ھین ستم است، بنابرایبزرگتر

 ست.یسته نیر از او شایغ یسک یخدا بودن و معبود بودن برا

 )۱/۲۲۷( نووی شرح مسلم ش -١

 

                                         



 ١٧٧ کند) که توحید گناهان را پاک می کتاب التوحید: (باب اول: فضیلت توحید و این

ه کـرخداونـد و اثبـات آن فقـط و تنھـا برخداونـد یالوھیـت از غ یلمه نفکن یپس ا
ه فقط الله معبود قـرار داده کت ن مفھوم مستلزم آن اسیندارد را دربر دارد و ا یکیشر

و  ین نفـیـشده اسـت و مخاطـب از ا ینار او نھکگر درید یشود و از قرار دادن معبود
سـوال  یسکه از ک ینیب یرا م یه شما فردک نیند. مثل اک یم کن مفھوم را دریاثبات ا

ا به گاه شم ست، آنیه اھل آن نکرد یگ یرا شاھد م یسکا یخواھد  و  پرسد و فتوا می یم
ی شما  ن جملهیاست، پس ا یو شاھد فالن یست، مفتیو شاھد ن ین مفتی: اییگو یاو م

 است.  یامر و نھ
ل إلـه قـراردادن خداونـد در یـشود از قب ھا را شامل می ی انواع عبادت ت ھمهیالوھ

د یـنـدارد، پـس با یکیتاست و شـریکه کاو  یم شدن برایو تسل یقلب با محبت، فروتن
ل دعـا و بـه یھا از قب خدا انجام داده شوند، ھمه عبادت یفقط و تنھا براھا  ھمه عبادت

د یـھا با ی انواع عبادت ل، توبه، ذبح، نذر، سجده و ھمهکاد خواندن، ترس، محبت، تویفر
ر از یـغ یھا را برا ن عبادتیاز ا یزیچ یسکخداوند انجام شوند و ھر  یفقط و تنھا برا

 یاورد. چون او به مقتضـای إله إال لله را به زبان باست ھرچند ال کخدا انجام دھد مشر
رده کـخداسـت، عمـل ن یردن طاعـت و عبـادت بـراکد و خالص یه توحکال إله إال لله 

 است. 
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 )(اإلله یان سخنان دانشمندان علوم اسالمی در معنیب
». باشد یش میھا دهیی آفر ه إله و معبود ھمهک یسک یعنیالله «د: یگو یعباس م ابن

 .١حاتم یأب ر و ابنیجر ایت ابنرو
ن یا یمقتض» دادن به ال إله إال لله  یگواھ«د: یگو یم» اإلفصاح«ر ابوالمظفر در یوز 

 أله خداوند کست، چنان یجز الله ن یچ معبود به حقیه ھکدھنده بداند  یه گواھکاست 

نَّهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿ د:یفرما یم
َ
ُ ٱ إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ۥ� پس بدان که معبود راستینی جز « .]١٩[محمد:  ﴾�َّ

شایسته است که ھم گوینده این کلمه و ھم گواه بر آن باشد و  ».الله وجود ندارد
دھد، اگر نسبت به  یه به حق شھادت مک یسکه کح داده است یخداوند متعال توض

گاھی نداشته باشد تصد یه به آن شھادت مکچه  آن ق او مانند کسی نیست که یدھد آ

ِ ﴿ د:یفرما یدھد، خداوند متعال م یو شھادت مداند  یم  َوُهمۡ  قِّ �َۡ ٱإِ�َّ َمن َشِهَد ب
گاھانه (و از صمیم قلب) به حق (و کلمه« .]٨٦[الزخرف:  ﴾٨٦َ�ۡعلَُمونَ  ی  مگر کسانی که آ

آمده » إالَّ «ی  لمهکد: اسم خداوند بعد از یگو یم ابو مظفر  ».دھند توحید) گواھی می
ر از او مستحق و یغ یسکاو إله و معبود قرار داده شود، پس  هکواجب است  یعنی

 ست.یت و معبود بودن نیسزاوار الوھ
 یا ه در آن نشانهک یزید ھر چینما یلمه، اقتضا مکن ید: و اقرار به ایگو یابو مظفر م

ال إلـه إال : « ییگو یشما م یشود، پس وقت یاز حادث بودن است خدا و إله قرار داده نم
ر از خدا ھستند إله و معبود یه غکچه  ه ھمه آنکن مفھوم را دربردارد یّفظ شما اتل» لله

 . ید شما فقط و تنھا او را إله و معبود بدانیستند، پس باین
دن به طـاغوت و یفر ورزکلمه کن ید دانست ایه باک نید: و خالصه ایگو یابو مظفر م

 یو آن را بـرا ینک یم یت را نفیالوھ یمان آوردن به خدا را دربردارد، چون شما وقتیا
مان یده و به خداوند ایفر ورزکه به طاغوت ک یھست یسانک، شما از یینما یخدا ثابت م

 ». ٢آورده اید

ی تفسیر ابن  اند و در کتاب چاپ شده ) روایت کرده۱حاتم در ش ( أبی ) و ابن۱/۵۴جریر ( ابن -١
حاتم  ابی ) تمام آن را به ابن۱/۲۳شود و سیوطی در الدرالمنثور ( حاتم محل شاھد یافت نمی أبی

 نسبت داده است.
 اعلم. اپ شده اإلفصاح این را نیافتم. واللهی چ  در نسخه -٢

 

                                         



 ١٧٩ کند) که توحید گناهان را پاک می کتاب التوحید: (باب اول: فضیلت توحید و این

 

جز او  یچ معبودی: ھیعنی» ال إله إال ھو« د: یگو یرش میدر تفس یابوعبدالله قرطب
  ١ست.یقابل پرستش ن

ه کـاسـت  یمثل رجل و فرس. و اسماسم جنس است » اِإلَلهُ «د: یگو یزمخشری م
ن اسم بـر معبـود بـه حـق یشود و غالبًا ا یم یشامل ھر معبود به حق و ھر معبود باطل

 ». ٢گردد یاطالق م
  ٣معبود اطاعت شونده. یعنی» اِإلَلهُ «د: یگو یاالسالم م خیش
ه و گانیت یه خداوند در الوھکن اثبات شده یا» ال إله إال لله«د: در یگو ین میھمچن 

مت اوسـت. و در آن اثبـات کمال علم، قدرت، رحمت و حکتاست و الوھیت متضمن یک
 یسـکمألوه، و مـألوه  یعنیند، چون إله ک یم یکیه خداوند با بندگان احسان و نکشده 
ه مستحق عبادت است، و به این خاطر او مستحق عبادت است کـه متصـف بـه کاست 
ت او را دوست بدارند و در مقابل ینھا ا بیبودن است ت  ه مستلزم محبوبکاست  یصفات

قـیم  و ابن». ٤ردیـاو انجـام گ یبـرا یت خضوع و فروتنیاو خاضع و فروتن باشند تا نھا
محبـت و بزرگداشـت او را إلـه و معبـود  یه دلھا از روکاست  یسکإله «د: یگو یم /

ل او را إله و کو تود ی، ترس، امیم، فروتنیرام، تعظکانابت، ا یدھند و دلھا از رو یقرار م
  ٥».دھند یمعبود خود قرار م

ه دارد و بـه خـاطر ک یبتیه به خاطر ھکاست  یسکإله «د: یگو یم /و ابن رجب 
د و توکل و خواستن و دعا کردن، مورد اطاعـت یم، محبت، ترس و امیداشت، تعظیگرام

 یسـکو  یزیـچ یخـدا بـرا یزھا جز براین چیشود. وا ینم یقرار گرفته و از او نافرمان

إالھو نفی و اثبات است، اول آن کفر و آخر  گونه است: الإله ) و عبارتش این۲/۱۹۱تفسیر قرطبی ( -١
) آمده است ۱۸/۱۴۰آن ایمان است و یعنی: ھیچ معبودی جز الله نیست و عبارتی مانند این در (

له اسمی برای موجود حق و جامع صفات الوھیت است گوید: ال ) می۱/۱۰۲و در اوایل تفسیرش (
که به صفات ربوبیت متصف است و با وجود حقیقی، منفرد و تنھاست ھیچ معبود به حقی جز او 

اند یعنی واجب  اند که معنای الله یعنی کسی که مستحق عبادت است وگفته نیست و گفته
است. و صحیح این است که گفته  الوجودی که ھمواره بوده و ھمیشه خواھد بود و معنا یکی

 شود ھیچ معبود به حقی جز الله نیست. والله اعلم.
 )۱/۴۹الکّشاف ( -٢
 ۲/۳۳۱) و الفتاوی الکبری ۲/۱۴،۱۷/۵۱۷نگا:مجموع الفتاوی ( -٣
 )۱۳/۲۲) و  مجموع الفتاوی (۱/۱۳۶،۱۰/۲۴۹مجموع الفتاوی ( -٤
 )۱/۳۲مدارج السالکین ( -٥
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 یھا تیه از خصوصـکـن امـور یاز ا یزیرا در چ یمخلوق یسکستند، پس ھریسته نیشا
د او یـسـت و توحیمخلـص ن» ال إله إال للـه « ند، او در گفتن ک یکالوھیت ھستند شر

ھـا از فـروع  نیی ا ناقص است و به ھمان اندازه بندگی مخلوق در او وجود دارد و ھمـه
 ».  ١ھستند کشر

 یه معبود به حقکاست  یامًال منتفکن امر یا یعنی، »ال إله إال لله « د: یوگ یم یبقاع
ه کـاسـت  یرکـن ذین دانستن بزرگتـرین پادشاه است، باشد و ایه بزرگترکجز خداوند 

گـاھ ید باشـد از رویـدھد و اگر مف یامت نجات میق یھا یانسان را از سخت  یعلـم و آ
ند ھمراه باشد ک یچه إقتضا م ن و عمل به آنیقیه با کشود  ید واقع میمف یاست و زمان

 ».  ٢وگرنه جھالت محض است
ه بـه کـتاب کاست مثل » مفعول« یبه معنا» ِفعال«اإلَلُه بر وزن «د: یگو یم یبیط

:رد، ک: َعَبَد: پرستش یعنیتوب است، از أِلَه گرفته شده کم یمعنا بادةً  ». ٣پرستشعِ
ن اجمـاع یـھـا بـر ا ر شـده و آنکـء ذن مطلب به شکل فراوانی در سخن علمـایو ا

چه قبرپرستان و امثالشان بـدان معتقدنـد  معبود، برخالف آن یعنی» اإلله«ه کاند  ردهک
را دارد و  ینیابـداع و نـوآفر ییا کسی که توانایننده ، یخداوند آفر یعنی» إله« یه معنک

 ین معنـیـه را بـه اال إلـه إال للـ یه وقتکبرند  یھا گمان م ل و آنین قبیاز ا ییھا جمله
ر از خدا را پرستش کنند مانند بـه یاند، حتی اگر غ ردهکد را محقق یت توحیند نھایبگو

ھا و درخواسـت بـر آورده شـدن  فریاد خواندن مردگان و پناه بردن به آنھـا در سـختی
نیازھایشان از آنھا و نذر کردن برای آنھا در مشکالت و درخواست شـفاعت از آنھـا نـزد 

 ھای دیگر.  ھا و انواع عبادت زمین وآسمان پروردگار
ھا مشترک بودند  ن اقرار با آنیافران عرب در اک یعنیه برادرانشان کدانند  یھا نم آن

دارد و انـواع  ینیابداع و نوآفر یی، الله است و توانا نندهیه آفرکاند  دانسته یز میھا ن و آن
دگاه قبرپرسـتان، یـه بـه قضـاوت و ددادند، پس با توج یخدا انجام م یھا را برا عبادت

 یسـانکد بـه برادرانشـان ین بایباد. و ھمچنکروانشان مباریاسالم ابوجھل و ابولھب و پ

  )۲۳کلمه االخالص ص ( -١
رر فی  -٢ ) دارالکتاب االسالمی قاھره چاپ دوم ۱۸/۲۳۰تناسب اآلیات والسور بقاعی ( نگا:نظم الدُّ

 ۱۴۱۳سال  
 )۱/۹۸( شرح طیبی برمشکاة المصابیح -٣
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ن یـگفت. چون قبرپرسـتان د یکدند تبریپرست یعوق و نسر را میغوث، یه وّد، سواع، ک
 اند. ن قرار دادهیھا را اسالم راست آن

ھا  ان آنینند، مک ین جاھالن ادعا میه اکبود  ن مفھومیال إله إال لله ھم یاگر معنا
امبر یھا بالفاصله دعوت پ ه آنکداد بل ینم یش و اختالف روکشمکجنگ،  جامبریو پ

چ یھ یعنی» ال إله إال لله«د: یبگوی«گفت:  یھا م به آن جامبریرفتند چون پیپذ یرا م
م و اطاعت یدیند شنگفت یھا م وآن» نش و اختراع را ندارد جز اللهیآفر ییتوانا یسک

ۡ�َ ﴿ فرماید: یم. خداوند متعال میردک
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� ۖ ٱ َ�َُقولُنَّ  َخلََقُهمۡ  مَّ ُ [الزخرف:  ﴾�َّ

 »».الله«گویند:  قطع می ھا را آفریده است، به طور  و اگر از آنان بپرسی: چه کسی آن« .]٨٧

﴿ َ�ۡ
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخلَقَ  مَّ  ٱوَ  لسَّ

َ
 ﴾٩َعلِيمُ لۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱَ�َُقولُنَّ َخلََقُهنَّ  �َض ۡ�

طور قطع  ھا و زمین را آفریده است، به و اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمان« .]۹[الزخرف: 
 ».ھا را آفریده است دھند: پروردگار توانا و دانا، آن پاسخ می

ٓ ٱ ّمِنَ  يَۡرزُقُُ�م َمن قُۡل ﴿ د:یفرما یو م َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن َ�مۡ  �ِض ۡ� مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 ﴾بَۡ�ٰرَ ۡ�

دھد یا چه کسی مالک و  بگو: چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می« .]٣١ونس: ی[
 اند.  ن مورد آمدهیه در اک یاتیگر آیو د». ھاست آفریدگار گوش و چشم

ی  لمهکآوردن ه به زبان کزبان بودند و دانستند  ه عربکن مکیش و مشریاما قوم قر
ند و کش یھا را از اساس درھم م ھا و بت اد خواندن مردهیال إله إال لله صدا زدن و به فر

ند، ک یر از خدا را از پایه رد میغ یت برایر خدا و اعتقاد به الوھیشفاعت خواستن از غ

ٓ  إِ�َّ  َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما﴿ ن گفتند:یبنابرا ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرِ�ُونَا گویند:) ما آنان  می«(  .]٣[الزمر:  ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ
ی ما باشند و) ما را به الله نزدیک   که (واسطه کنیم مگر برای آن را عبادت و پرستش نمی

 ».کنند

ُؤَ�ٓءِ ﴿ ِۚ ٱ ِعندَ  ُشَفَ�ُٰٓؤنَا َ�ٰٓ  ». ھا شفیعان ما نزد الله ھستند این« .]١٨ونس: ی[ ﴾�َّ

َجَعَل ﴿
َ
ءٌ  َ�َٰذا إِنَّ  ًد�ۖ َ�ٰحِ  اإَِ�ٰهٗ  لَِهةَ �ٱأ آیا (محمد) به جای « .]٥[ص:  ﴾٥ُعَجابٞ  لََ�ۡ

 ».!این ھمه معبود، قایل به یک معبود گشته است؟! این واقعًا چیز عجیبی است
را بھتـر » ال إله إال للـه« یش، معنایافر قرکه، ابوجھل و سران ک یسانکپس وای بر 

 دانند.  یھا م از آن
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 د:یفرما یخداوند متعال م

ْ  إِ�َُّهمۡ ﴿ ُ ٱ إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  لَُهمۡ  �ِيَل  إَِذا َ�نُٓوا ونَ �َسۡ  �َّ ْ َءالَِهتَِنا  ٣٥َتۡكِ�ُ �ِنَّا َ�َارُِ�ٓوا
َ
َو�َُقولُوَن أ

ُۡنونِۢ  شد:  ھا گفته می آنان چنان بودند که چون به آن« .]٣٦-٣٥[الصافات:  ﴾٣٦لَِشاِعٖر �َّ
گفتند: آیا معبودانمان را  کردند. ومی تکبر وسرکشی می» دمعبود راستینی جز الله وجود ندار«

ال إله إال  ید به اقتضایه باکدانستند  یھا م پس آن». به خاطر شاعری دیوانه رھا کنیم؟
ز یرد و فقط و تنھا خدا را پرستش نمود و قبرپرستان نک کر از الله را تریلله، عبادت غ

 ند. یگو ین میچن
د یـخـدا انجـام دھ یه دعا و عبادت را فقط و تنھا بـراکد ھا گفته شو به آن یو وقت

 م؟!ینکحاجات خود رھا  ینندگان خود را در قضاک ا بزرگان و شفاعتیند: آیگو یم
ننـدگان و خـاص ک ن بزرگـان و شـفاعتیـگفتن ا کشود: بله. و تر یھا گفته م به آن

 د:یفرما یه خداوند متعال مکخداوند حق است، چنان  یردن عبادت و طاعت براک

َق  قِّ �َۡ بِٱ َجآءَ  بَۡل ﴿ ۡ ٱَوَصدَّ چنین نیست؛) بلکه پیامبر، «( .]٣٧[الصافات:  ﴾٣٧ُمۡرَسلِ�َ ل
و  یمشتمل بر نف» ال إله إال لله«. پس »حق را آورده و پیامبران را تصدیق کرده است

 لیزھا از قبیی چ ند، پس ھمهک یم یر از خدا نفیاثبات است و الوھیت را از ھمه، غ
ای عبادت و پرستش  ی لحظه ستهیستند و شایامبر ، إله و معبود نیفرشتگان و پ

ن ید به اینما یخدا ثابت م یگران و الوھیت را فقط و تنھا برایباشند چه برسد به د ینم
د معبود و إله خود قرار دھد، و ھیچ یرا نبا یزیچ چیر از خداوند ھیه بنده غک یمعن

دیگری قرار ندھد از قبیل دلبستگی که موجب قصد چیزی که خاص خداست را برای 
 شود.  ره مییھا ھمچون دعا، نذر، ذبح و غ ردن عبادتی از انواع عبادتک

جـز او عبـادت  یسـک یعنـیه إله و معبود فقط و تنھـا خداونـد اسـت ک نیخالصه ا
گاه بـود یه به معناک یی ال إله إال لله را گفت درحال لمهک یسکشود، پس ھر  ینم  آن آ

رد و اضـافه بـر آن کـخداونـد عمـل  یگانگیو اثبات  کشر ینف یعنیآن  یو به مقتضا
 یقـین فـردی مسـلمان حقین مفھوم داشته و به آن عمل نمود چنـیبه ا یاعتقاد قطع

رد، منافق است و اگـر بـرخالف آن کاست و اگر بدون اعتقاد فقط در ظاھر به آن عمل 
 د ال إله إال لله. یبه زبان بگوافر است گرچه کشد  کب شرکرد و مرتکعمل 
ن یتر نینند، و با ایـن وجـود، در پـایک یه منافقان ظاھرًا به آن عمل مک ینیب یا نمیآ

فـر کو  کند اما بـر شـریگو یلمه را مکن یھا ظاھرًا ا یھودیی دوزخ قرار دارند. و  طبقه
و بـا  ه مرتـد شـدهکـ یسانکن یھا ندارد و ھمچن آن یبرا یلمه سودکھستند و گفتن 
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ند ال إلـه إال للـه یاند اگر صدھزار بار بگو از لوازم و حقوق اسالم از آن برگشته یکیار کان
 ای ندارد. دهیبرایشان فا
دھنـد، ماننـد  یر از خـدا انجـام میـغ یھـا را بـرا ه انواع عبادتک یسانکن یھمچن

لت یه فضک یثیندارد و حد یشان سودیإال الله برا پرستان گفتن ال إله  قبرپرستان و بت
 جامبریـشـود و پ ید شامل حال آنان نمیگو یه ال إله إال لله را مکدارد  یان میرا ب یسک

ه کن گوشزد نموده یرده است و به اکن مفھوم اشاره یبه ا» ١له  یکال شر  وحده«ان یبا ب
ان، یـھودیباشـد مثـل  کاورد و باز ھـم مشـریلمه را به زبان بکن یا ین است فردکمم

» ال إلـه إال للـه«قومش را بـه گفـتن  جامبریه پکدند ید یقبرپرستان، وقت ن و یمنافق
لمه را بـه کن یه تنھا اکھا خواسته  امبر فقط از آنیه پکاند  دعوت داده است گمان برده

 باشد.  یم یجھالت بس بزرگ ین گمانیه چنکست ین یدیاورند! تردیزبان ب
اورند و یداد تا آن را به زبان ب یدعوت م قومش را به ال إله إال لله جامبریه پک حال آن

 ھا گفتند: ن آنینند و بنابراکر از خداوند را رھا ینند و عبادت غکآن عمل  یبه معنا

�ِنَّا َ�َارُِ�وٓ ﴿
َ
ْ أ ُۡنونِۢ  لَِشاِعرٖ  َءالَِهتَِنا ا گفتند: آیا معبودانمان را  ومی« .]۳۶[الصافات:  ﴾٣٦�َّ

 ». به خاطر شاعری دیوانه رھا کنیم؟
 و گفتند:

َجَعَل ﴿
َ
آیا (محمد) به جای این ھمه معبود، قایل به یک « .]٥[ص:  ﴾َ�ِٰحًد�ۖ  اإَِ�ٰهٗ  لَِهةَ �ٱأ

 ».معبود گشته است؟!
ھـا فقـط آن را بـه  دند و اگـر آنین آنان از به زبان آوردن ال إله إال لله اباء ورزیبنابرا

دادنـد، مسـلمان بـه  یمنات ادامه مو  یآوردند و ھمچنان به پرستش الت، عزّ  یزبان م
نـد و یبگو کان را تریه بتھا و ھمتاکد تا آن یجنگ یھا م امبر با آنیآمدند و پ حساب نمی

 ین امریند و ایندارد پرستش نما یکیه شرکگانه را ینند و خداوند کھا را رھا  عبادت آن
 در قرآن، سنت و اجماع معلوم و مشخص است.  یھیه به طور بدکاست 
ر یه الوھیت از غکاند  ن را نفھمیدهیاند و ا لمه را ندانستهکن یا یا قبرپرستان معناام

ال « یده اسـت و معنـایندارد اثبات گرد یکیه شرکخداوند  یشده و فقط برا یخدا نف
ی خلق بر آن  اند و ھمه ردهکافر آن را قبول دارند و به آن اقرار که مؤمن و ک» إله إال لله

این امر در احادیث بسیاری ازجمله حدیث عباده آمده است و این چیزی است که شیخ سلیمان  -١
 بن عبدالله پیوسته شرح داده است.

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١٨٤

 یسـک چیه ھـکن است یا» ال إله إال لله« یاند. از جمله معنا دهیا نفھماند ر ردهکاجماع 
ا یـسـت) و یجـز اللـه ن یچ خـالقیا ھیرا ندارد جز خداوند، ( ینیدن و نوآفریآفر ییتوانا

ازمند او ھستند. یه ھمه نک یسکگران و یاز از دین یب یعنی» ال إله إال لله« یه معنک نیا
ال إلـه إال «باشد امـا منظـور از  یو از لوازم الوھیت من مفھوم حق است یه اکد گفت یبا

انـد و در مـورد  ردهکن مقدار را دانسـته و بـه آن اقـرار یافران اکست، چون ین نیا» لله
ه آنـان کـ نیـھـا و بـه ا ازمنـد بـودن آنیه به نکاند، بل ردهکن یین ادعایان خود چنیخدا

ن قصـد یـخـود را بـه ا یمعبودھـاه آنـان کاند، بل ردهک یمحتاج خداوند ھستند اقرار م
ننده ھستند و نزد کن آنان و خداوند واسطه و شفاعت یھا ب ه آنکاند،  ردهک یپرستش م

ھا اقـرار  آنان برآورده و مشکالتشان حل شود و آن یھا نند تا خواستهک یخدا شفاعت م
 راندن، ھمه مخـتص خداونـدیدن و میدادن و زنده گردان یدن و روزیه آفرکردند ک یم
دانستند و به  یرا م» ال إله إال لله« یھا معنا ن آنیندارد. ھمچن یکیباشد و خدا شر یم

ت یـد ربوبین توحیدند. بنابرایردن به آن اباء ورزکھمین خاطر از به زبان آوردن و عمل 
ه خداونـد کـد، چنـان یبه آنان نبخشـ یت سودید الوھیدن در توحیورز کھمراه با شر

 د:یفرما یمتعال م

ۡ�َ�ُُهم ِمنُ ا يُؤۡ َومَ ﴿
َ
ِ بِٱ أ َّ�  ِ�ۡ و بیشترشان به الله « .]١٠٦وسف: ی[ ﴾١٠٦ُ�ونَ إِ�َّ َوُهم مُّ

اند اما  ی ال إله إال لله را به زبان آورده لمهکقبرپرستان  ».آورند و فقط مشرکند ایمان نمی
رو  نیز ااند، ا دهیآن امتناع ورز یردن به مقتضاکدانستند و از عمل  یآن را نم یمعنا

دانند و به آن عمل  یآن را نم یآورند و معنا یلمه را به زبان مکان یھودیآنان مانند 
ر از خدا را یآورند اما غ یه ال إله إال لله را به زبان مک ینیب ین آنان را مینند. بنابراک ینم

الت کل و صدا زدن به ھنگام مشکد، تویم،بزرگداشت، ترس، امیی محبت، تعظ بوسیله
ر از یدھند و قلبشان به غ یر از خدا انجام میغ ینند و انواع عبادت را براک یدت معبا

ن اّول بدتر کیار مشرکدھند از  یھا انجام م ه آنک یارکرو  نیخدا وابسته است از ا
ا به یه به خدا سوگند بخورد به دروغ ک ین ھرگاه از ھریک از آنان بخواھیاست؛ بنابرا

یا به قبر  یخ فالنیش یرد، اما اگر به او گفته شود به زندگخو یراست به خدا سوگند م
دفن است  که در خاک یسکخورد! چون  یاو و امثال آن قسم بخور به دروغ قسم نم

ھا  ه آنکگونه نبودند بل نین اّول اکیتر است. مشر تر و بزرگ در دل او از خداوند مھم
ه در کخوردند، چنان  یمدانه قسم بخورند به خداوند قسم کخواستند مؤ یم یوقت
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ح ین داستان در صحیت اتفاق افتاد آمده است. (ایه در دوران جاھلکداستان قسامه 
 ). ١ر شده استکذ یبخار

نار قبر معبودشـان برونـد و از او که اگر کن باورند یِن امروزی بر اکیاز مشر یاریبس
ــک ــجد و  کم ــه مس ــتن ب ــد از رف ــکبخواھن ــودمندتر  کم ــد س ــتن از خداون و خواس
ن یـدر ا یطـوالن یھا ند و داستانیگو ین را میھا به صراحت ا تر است. و آن بخش جهینت

ده بـود. ھمـه ین اوایـل بـه آن نرسـکیمشـر که شـرکـاست  یزین چیمورد دارند. و ا
شوند فقط و خالصانه صاحبان قبرھا را صدا  یھا م یدچار سخت ین زمان وقتین اکیمشر

 یھا بتیخواھنـد تـا مصـ یھـا م زننـد و از آن یاد میفرھا را گرفته و  زنند و اسم آن یم
ن کیه مشرکاست  یارکن یند؛ ایھا دور نما ا، سفر و بازگشت از سفر را از آنی، درکیخش

فقط و تنھا خداوند متعـال را صـدا  ین حاالتیھا در چن ه آنکردند. بلک یاوایل آن را نم
 د: یفرما یه خداوند متعال مکزدند. چنان  یم

ْ ِ� فَإِذَ ﴿ ْ  ُفۡلِك لۡ ٱا َر�ُِبوا َ ٱَدَعُوا پس ھنگامی « .]٦٥بوت: ک[العن ﴾ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ
». دانند ی او می خوانند که دین و عبادت را ویژه شوند، الله را در حالی می که سوار کشتی می

 د:یفرما یو م

ُ�ُم ﴿ ُّ ٱُ�مَّ إَِذا َمسَّ َّ ٱمَّ إَِذا َكَشَف �ُ  ٥٣ُرونَ  َٔ تَۡ�  هِ فَإَِ�ۡ  ل�ُّ َعنُ�ۡم إَِذا َفرِ�ٞق  ل�ُّ
و چون زیان و آسیبی به شما برسد، تنھا او « .]٥٤-٥٣[النحل:  ﴾٥٤ّمِنُ�م بَِرّ�ِِهۡم �ُۡ�ُِ�ونَ 

کند، باز ھم برخی از شما به  گاه که آسیب و زیان را از شما دور می خوانید. و آن را می
رده و قبرھا و کل ین مساجد را تعطکیاز مشر یاریبس». ورزند پروردگارشان شرک می

م اوست، با یه مورد تعظکبرود  یھا به قبر از آن یکیاند و ھرگاه  ردهکھا را آباد  گاه آرام
در  ین فردیه چنک یخواند، طور یاد میصاحب قبر را به فر یه، ناله و فروتنیگر

ه یو گر یآه، ناله، فروتنگونه به  نیجمعه، جماعت، نماز شب و بعد از نمازھا ا ینمازھا
التشان را کامرزد، مشیه گناھانشان را بکخواھند  یھا از صاحب قبر م پردازد. آن ینم

عالم  یکھا را از دوزخ نجات دھد و گناھانشان را دور کند. پس گذشته از  حل کند، آن
ند نک یه مک یارھایکن ین افراد با ایه اکرد یپذ یچگونه م یو دانشمند تنھا فرد عاقل

ھا فقط به زبان،  ه آنکد و سودمند است؟! و حال آن یشان مفیبرا» ال إله إال لله«گفتن 
ست ین یدیاند. و ترد ده با آن مخالفت نمودهیاند و در عمل و عق گفته» ال إله إال لله«

 ) البغا.۳۶۳۲) ش (۳/۱۳۹۶( صحیح بخاری -١
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اورد و به رسالت محمد شھادت دھد و یلمه را به زبان بکن یز این نکیاز مشر یکیاگر 
ن یه اکند و نداند کرد و حج یو رسول را نداند و نماز بخواند، روزه بگ» اإلَلهِ « یمعنا

دھند و او بدون  یارھا را انجام مکن یه اکند یب یارھا چه ھستند و فقط مردم را مک
گاھ چ یز انجام نداده باشد، ھیآم کاز امور شر یرده است و امرک یرویھا پ از آن یآ

ن در اول قرن یمغرب زم یارد و فقھاند کیش یسکن یدر مسلمان نبودن چن یسک
ه صاحب کاند، چنان  ن فتوا را دادهیھم یسکن یا پیش از آن در مورد چنیازدھم و ی

ن یگفته است و سپس شارح ا کیمال یاز علما» نیشرح المرشد الُمع ین فیالّدرالثم«
 یجااند کامًال واضح و روشن است و  ھا بدان فتوا داده چه آن و آن«د: یگو یتاب مک

 ».  ١ستیاختالف در آن ن
بـدتر ھسـتند؛ چـون  یسـکن یه قبرپرسـتان بـه مراتـب از چنـکـست ین یدیترد

 ان مختلف، معتقدند. یقبرپرستان به الوھیت خدا
د یگو یه مک یسکد، پس جواب یروشن گرد» تیالوھ«و » إله« یاگر گفته شود: معن

ل یـن قبیـاز ا یا جمالتـیـنش را دارد و یاختـراع و آفـر ییه توانـاکـ یسک یعنی» إله«
 ست؟ یچ

ف جدید و ساختگی اسـت و ین تعریه اک نیگفته شده: پاسخ به دوصورت است: اول ا
ی  چـه علمـاء و اھـل لغـت دربـاره اند، و آن چ یک از علماء و زبانشناسان آن را نگفتهیھ

ن قـول باطـل یـم. پـس ایردکـر کتر ما ذ شیه پکاست  یزیاند ھمان چ إله گفته یمعن
 است. 

چـه از لـوازم إلـه و معبـود  د گفـت آنیـه درست باشـد، باکدّوم: به فرض آن است 
ه کن است یا یقیی إله و معبود حق اند و الزمه ردهکر یرا به آن تفس» إله«است  یقیحق
ست گرچه إله و ین یقیگونه نباشد معبود حق نیباشد و اگر ا ینیننده و توانا بر نوآفریآفر

 ینیه خداوند توانا بر نـوآفرکبداند  یسکه ھرکست ین نینظور اده شود، اما میمعبود نام
رده است و کلید ورود بـه کچه مورد نظر است را محقق  است به اسالم داخل شده و آن

افران عـرب کـد یـطور باشد با نین را نگفته است چون اگر ایس اک چ یاسالم را دارد. ھ
ه منظـور از إلـه کاند  ن گفتهیرمسلمان شمرده شوند. اما فرض کنیم که بعضی از متأخ

 ین معتقـد باشـد بـرایـبـه ا یسـکرا دارد و ھر ینینـوآفر ییه تواناک یسکننده و یآفر

 افریقیةالمعیار المعَرب والجامع المغرب عن فتاوی علماء «) نگا: ۵۵-۱/۵۴( الدرالثمین -١
 ).۳۸۵-۲/۳۸۲احمدبن یحیی الونشریسی (» و المغرب ألندلسوا
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 یو عقلـ یل سـمعیـگویم به خطا رفته اسـت و بـا دال است. می یافکمسلمان بودنش 
 شود.  یسخن او رد م

بـه ه محمد بنده و رسول خداست) این جملـه معطـوف کدھد  یاش: (و گواھ گفته
شـود زیـرا عامـل در  ماقبل است پس شھادت بر این جمله و ماقبل و مابعد آن واقع می

 معطوف و معطوف علیه، یکی است.
ی خداوند اسـت (و او را  و بنده کاو مملو یعنیعابد،  کمملو یعنیدر اینجا » عبد« 

مقـّرب  یا ه او فقط و تنھا بنـدهکست. بلیت و الوھیت برخوردار نیپرستد) و از ربوب یم
ه خداونـد متعـال کـه خداوند او را فرستاده است، چنان کاش است  خداوند، و فرستاده

 د:یفرما یم

نَّهُ ﴿
َ
ا قَاَم َ�بۡ  ۥَو� ِ ٱ دُ لَمَّ ْ  ُعوهُ يَدۡ  �َّ و چون « .]١٩[الجن:  ﴾١٩ِ�َٗدا َعلَۡيهِ  يَُ�ونُونَ  َ�ُدوا

ھا برای شنیدن قرآن) از  که(جن) به عبادت پروردگار ایستاد، نزدیک بود جی الله(محمد بنده
 ». کثرت ازدحام و شلوغی به سرش فرو ریزند

بـاال بـرود و  ین به سویرد تا از پایکجا عبد را بر رسول مقدم  نیه در اکشده:  گفته 
واقع شده دفـع  ÷یسیه در مورد عک یطینار ھم قرار داد تا افراط و تفرکھر دو را در 
د یـان در تمجیحیه مسـکـگونـه  آن«د: یـفرما یھوم من مفید بر اکیبا تا جشود. پیامبر

 یـکد، ھمانا مـن فقـط ینکو افراط ن یرو ادهیاند شما در مورد من ز ردهکافراط  یسیع
 ». ١امبریی خدا و پ د بندهیبنده ھستم، پس بگوی

ه کـن را دربـردارد یی خداوند است، ا ه محمد بنده و فرستادهک نیدادن به ا یگواھ
شان اطاعـت نمـود و ین ایرد و از دستورات و فرامکق ید تصدیگو یچه م د او را در آنیبا

نـد و کاطاعت ن جشان یاز فرمان ا یسکرده است باز آمد، پس ھر ک یچه از آن نھ از آن
ب کفرموده مرت یامبر از آن نھیه پکرا  یارکد و یشان اطاعت نمایر از ایگر غید یسکاز 

 ست.یامل نک جامبریدادن او به رسالت پ یشود، شھادت و گواھ
گر آمـده ید یتیبنده و رسول خداست) و در روا یسیه عکدھد  یاش: (و گواھ گفته

 یسـیه عکـچه نصارا معتقدنـد  برخالف آن یعنی». ٢است یز او تعالینکو پسر «است: 

 ) به روایت عمر بن خطاب.۳/۱۲۷۱صحیح بخاری ( -١
 )۲۸) ش (۱/۵۷( صحیح مسلم -٢

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١٨٨

چـه  برتـر اسـت از آن یو بسـ که خداوند پاکد یترد یب -ا پسر خداوند است یخداست 
 ند:یگو یھا م آن

َذَ ٱَما ﴿ ُ ٱ �َّ َهَب  إِٗذا إَِ�ٍٰه�  ِمنۡ  َمَعُهۥ َ�نَ  َوَما ِمن َوَ�ٖ  �َّ َ َّ�  ُّ�ُ  ِۢ  َولََعَ�  َخلَقَ  بَِما إَِ�ٰه
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  ِ ٱ ُسۡبَ�ٰنَ  َ�ۡعٖض�  َ�َ ا يَِصُفونَ  �َّ َ�َٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلِِم  ٩١َ�مَّ ا  لشَّ َ�َتَ�َٰ�ٰ َ�مَّ
الله، ھیچ فرزندی برنگرفته است و ھیچ معبودی با او « .]٩٢-٩١ [المؤمنون: ﴾٩٢�ُۡ�ُِ�ونَ 

برد و بر یکدیگر برتری  سوی خود) می ھایش را(به نیست.(اگر جز این بود) ھر معبودی آفریده
کنند، پاک و منزه است. دانای نھان و آشکار است و  جستند. الله از توصیفی که بیان می می

ی خداوند است  بنده یسیه عکد یبدھ یپس گواھ». ورزند چه شرک می برتر و واالتر از آن
ت یت و الوھیست و از ربوبین کخداست و مال کپرستد و مملو یخداوند را م یعنی

ه او نعوذ کند یگو یان میھودیچه  راستین است برخالف آن یامبریست و پیبرخوردار ن
ه کگفته است. چنان ه خودش کد ھمان را گفت یه در مورد او باکبالله زنازاده است؛ بل

 د:یفرما یخداوند متعال م

ِ ٱ دُ قَاَل إِّ�ِ َ�بۡ ﴿ عیسی) گفت: من «( .]٣٠م: ی[مر ﴾٣٠اوََجَعلَِ� نَبِيّٗ  ِكَ�َٰب لۡ ٱَءاتَىِٰ�َ  �َّ
 ».ی الله ھستم که به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است بنده

 د:یفرما یو خداوند متعال م

ۡ ٱ َف تَنكِ لَّن �َسۡ ﴿ ن يَُ�وَن َ�بۡ  َمِسيحُ ل
َ
ِ  ٗداأ َّ ۡ ٱ َوَ�  ّ�ِ ۡ ٱ َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل �ُونَۚ ل [النساء:  ﴾ُمَقرَّ

 ».ی الله باشند، ابایی ندارندهمسیح و فرشتگان مقرب از اینکه بند« .]١٧٢
ھنگـام مسـلمان شـدن  یحیچه به مسـ آن سث عباده ید: (و از حدیگو یم یقرطب

 ».  ١ردگ یشود، استنباط م ین میتلق
ده شـده اسـت یی خدا نام لمهکبه خاطر آن  یسیی خداست) ع لمهکاش: (و و گفته

گر سلف یو بدون پدر به وجود آمده است. قتاده و د» ن: به وجود بیاک« ی لمهکچون با 
 .٢اند ن را گفتهیھم

ه خداونـد کاست  یا لمهک«د: یگو یه امالء نموده میچه در رد جھم امام احمد در آن
به وجود » نک«ی  لمهکبا  یسیا و عیبه وجود ب» نک«ه گفت: کگاه  رد آنکإلقا  میبه مر

 ی گفتـه» نک«به وجود آمده است و » نک«ه با کست بلین» نک«لمه ک یسیآمد پس ع

 )۱/۲۰۰صحیح مسلم) ((م لما اشکل من تلخیص المفھ -١
رالمنثور -٢  )۲/۷۵۱( الدُّ
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اند،  بر خدا دروغ بسـته یسیدر مورد ع یه و نصاریست. جھمیخداوند است و مخلوق ن
لمـه مخلـوق اسـت. و کی اوسـت امـا  لمهکروح خدا و  یسیند: عیگو یه میچون جھم

لمه خدا از ذات خداست، چنان کروح خدا از ذات خداوند است و یسیند عیگو ینصارا م
لمـه و کبـا  یسـیم: عییگو ین پارچه است. و ما میه پارچه از اکن تیشود: ا یه گفته مک

ن و این ھمان مفھومی است که قتاده و دیگرا ١ست.یلمه نکگفتن به وجود آمد و خود 
 اند. گفته

را بـا » یسـیع«د: یـگو یر میـثک م القـا نمـود) ابـنیمر یاش: (آن را به سو و گفته
ل به اذن یگاه جبرئ م فرستاد و آنیمر یل را ھمراه با آن به سویه جبرئکد یآفر یا لمهک

ن ھمان ید آمد و ایم خداوند پدکبه ح یسیگاه ع د، آنیم دمیدر مر یخداوند از روح الھ
ن دم بـه درون او رفـت کـه بـه یـد و ایـم دمیبان مریل در گریه جبرئکاست  یدنیدم

ده خدا ھستند به ھمـین خـاطر بـه یی لقاح پدر و مادر است و ھمه مخلوق و آفر منزله
ه از او کـنداشته  یخداست، چون او پدر یاز سو یلمه و روحکه او کگفته شده  یسیع

ه کـد آمـده یـپد یاست و او از روح به وجود آمده» نک«ی  لمهکد و بلکه از یایا بیبه دن
 ل آن را فرستاده است. یخدا ھمراه جبرئ

 یسیع«د: یگو یعب مک بن یخداست) أب یاز سو یث آمده: (و روحیه در حدک نیا
، ه حرف بزندکده است و از آن خواسته یه خداوند عّز وجل آفرکاست  یاز ارواح یروح

لَۡسُت ﴿ فرماید: در آن جا که می
َ
ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ  � و فرمود:) آیا من «( .]١٧٢[األعراف:  ﴾قَالُوا

ن روح یم فرستاده و ایمر ین روح را به سویخداوند ا» پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری
و » زوائد المسند«احمد در   بن د و عبدالله یحم  ت عبد بنیم شده است. [روایوارد مر

 ].  ٢گرانیحاتم و د یأب ر، ابنیجر ابن
ده شده است، یخدا دم یه از سوکاست  یدنیدم یعنیمنه)  د: و(روحیگو یابو َروق م

ه بـا کـجـا  ل به فرمان خدا انجـام گرفتـه اسـت و از آنیدن توسط جبرئین دمیچون ا

 )۳۲الرد علی الجھمیة ص ( -١
-۲/۳۲۳) و حاکم(۶/۲۶) و ابن جریر(۵/۱۳۵» (زوائد المسند«عبدالله بن امام احمد در  روایت -٢

اصول  شرح«است و ذھبی ھم با آن موافق است. و لاللکائی در  ) که آن را صحیح قرار داده۳۲۴
) آورده اند. و سند عبدالله بن امام احمد ۷۸۵ش(» اسماء و صفات«) و بیھقی در ۹۹۱» (االعتقاد

 گفته است.» المشکاة تحقیق«گونه که شیخ آلبانی در  حسن است ھمان
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 .  ١ده شده استید آمده روح نامیل پدیدِن جبرئیدم
د: (و روح منه) روح به امـر و فرمـان خداونـد در او قـرار گرفـت یگو یامام احمد م

 د:یفرما یه مکان چن

ا ِ� ﴿ َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَسخَّ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ی  و ھمه« .٢.]١٣ة: ی[الجاث ﴾ّمِۡنهُۚ  اَ�ِيعٗ  �ِض ۡ�

فرماید: به  می». ھا و زمین است، از فضل خویش برای شما مسّخر کرد چه را که در آسمان آن
 فرمان او.

 یشود، اگـر چنـان مفھـوم یت داده مچه به خداوند نسب آن«د: یگو یاالسالم م خیش
ه قائم بـه کد صفت خدا باشد یه قائم به ذات خود و یا به مخلوقات دیگر نباشد باکباشد 

ه مربـوب اسـت کـ یخداوند است و منسوب بودن آن به عنوان منسوب بـودن مخلـوق
، یسـیه قائم به خـودش اسـت مثـل: عکباشد، اگر منسوب، موجودی باشد  ممتنع می

رد چـون یه صفت خداوند قرار گکان ندارد کآدم، ام ییھما السالم و ارواح بنل علیجبرئ
رد. امـا یـر از خـودش قـرار گیـتواند صـفت غ یباشد نم یچه قائم به ذات خودش م آن
ه به کن است یا یکیشوند به دو صورت ھستند:  یه به خداوند نسبت داده مک یزھاییچ

د آورده اسـت، یـده و پدیـاوند آن را آفره خدکشود  یخاطر آن به خداوند نسبت داده م
نـد: آسـماِن خـدا و یگو یه مکـشود، چنـان  یی مخلوقات را شامل م ن نوع ھمهیپس ا

ی اموال مال خـدا  ی خدا ھستند و ھمه و بنده کھا مملو دهیی آفر ِن خدا. پس ھمهیزم
 ھا و شترھا از آن خدا ھستند. ییھا، دارا ی خانه ھستند و ھمه

ز را یـشـوند چـون خداونـد آن چ یه بـه خداونـد نسـبت داده مکـ نیـصورت دوم: ا
اختصـاص  یعبه را بـه عبـادتکه کند، چنان ک یپسندد و دوست دارد و به آن امر م یم

مـت و خمـس گفتـه یه در مورد مال غنک شود و چنان یر از آن انجام نمیه در غکداده 
ه خـدا کھستند  یسانکن جھت ، پس بندگان خدا یشود مال خدا و رسول خدا و از ا یم

ن و یت، آئـین نسبت متضّمن الوھیاند، پس ا رده و از فرمان او اطاعت نمودهکرا عبادت 
  ٣دن خداوند را دربر دارد.یت و آفرین خداوند است و دیگری، نسبت دادن ربوبید

 به خدا از نوع دّوم است. والله اعلم.  یسیه نسبت دادن روح عکن است یمنظور ا

 ).۲/۲۶۱( زادالمسیر-١
 ).۳۲ص ( الرد علی الزنادقة و الجھمیة -٢
 ).۲۶۶-۷/۲۶۵درء تعارض العقل والنقل ( -٣
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ه خداونـد کـ یه بھشتکدھد  یگواھ یعنیبھشت و دوزخ حق ھستند) اش: ( و گفته
اند  مان آوردهیامبرانش ایه به خدا و پک یسانک یه آن را براکتابش خبر داده کاز آن در 

دھـد  یست و گـواھیدر وجود آن ن کیثابت است و ش یعنیرده است حق است کآماده 
رده کـآماده  یسانک یآن را برا هکتاب خود از آن خبر داده که خداوند در ک یه دوزخک
ه خداونـد متعـال کـز حـق اسـت، چنـان یـانـد ن دهیفـر ورزکامبرانش یـه به خدا و پک
 د:یفرما یم

ْ َسابُِقوٓ ﴿ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن َمۡغفَِر�ٖ  إَِ�ٰ  ا ٓ ٱ َكَعۡرِض  َعۡرُضَها وََجنَّةٍ  رَّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ۡت  �ِض ۡ� ِعدَّ

ُ
ِينَ  أ  لِ�َّ

 ْ ِ بِٱ َءاَمُنوا به سوی آمرزشی از سوی پروردگارتان و بھشتی « .]٢١د: ی[الحد ﴾ۦۚ ُسلِهِ َورُ  �َّ
بشتابید که پھنایش مانند پھنای آسمان و زمین است و برای کسانی فراھم شده که به الله و 

 د:یفرما یو م». اند پیامبرانش ایمان آورده

ْ فَٱ﴿ ۖ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاُس ٱَوقُوُدَها  لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ �َُّقوا ۡت  َجاَرةُ ِعدَّ
ُ
پس « .]٢٤[البقرة:  ﴾٢٤لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  أ

ن دو یا». از آتشی بترسید که ھیزمش مردم و سنگھا ھستند و برای کافران آماده شده است
ده شده و وجود دارند برخالف اھل یه دوزخ و بھشت اآلن آفرک نیھستند بر ا یلیه دلیآ

شوند و  یده میامت آفریق ند: بھشت و دوزخ اآلن وجود ندارند و روزیگو یه مکبدعت 
 ز. یاست بر معاد جسمانی و رستاخ یلین دلیا

ن جملـه یـا ١ه باشد)ک یھر عمل یند داراک یاش: (خداوند او را وارد بھشت م گفته
 یتـیو در روا ٢ه باشـد)کـ یگر آمده است (برھر عملید یتیجواب شرط است، و در روا

ه بخواھـد وارد بھشـت کـدام کھر  ی بھشت از آمده است خداوند او را از ھشت دروازه
   ٣د.ینما یم

ه کـاسـت  یسـکث عبـاده آمـده مخصـوص یچه در حد آن«د: یگو یاض میع یقاض
 یدیمان و توحیقت این حقیفرموده است و در کنار شھادت جامبریه پکد یرا بگو یزیچ

این است که » علی ما کان من العمل«گوید: معنی  ) می۶/۴۷۵حافظ ابن حجر در فتح الباری ( -١
شود ولی اھل توحید الزم است که حتمًا وارد بھشت شوند و احتمال  شامل صالح و فساد ھم می

اند ھریک در درجات  دارد که معنایش این باشد که اھل جنت برحسب اعمالی که انجام داده
 گیرند. قرار میمختلف بھشت 

أدخله الله «گوید: تنھا در آخر روایت اوزاعی آمده است که:  ) می۶/۴۷۵حافظ در فتح الباری ( -٢
 ».من ابواب الجنة الثمانیة أیھا شاء«بجای روایت ابن جابر » الجنة علی ما کان علیه من العمل

 ).۱/۵۷( مسلم) به تحقیق و شرح دکتر مصطفی دیب البغا و صحیح ۳۵۲۲صحیح بخاری ( -٣
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ه از کـخواھـد شـد  یگاه او مستحق چنان پاداشـ د، آنیث آمده ھمراه نمایه در حدکرا 
ده شـوند و یشـود تـا گناھـانش بخشـ یشتر خواھد بود و سبب میھا و گناھانش ب یبد

 ». ١ن مرحله وارد بھشت شودیرد و در اولیمشمول رحمت قرار گ
خداوند بـر «ث عتبان آمده است: یو صحیح مسلم حد ید: و در صحیح بخاریگو یم

ن یـا ٢إال اللـه.  د: ال إلهیخداوند بگو یرضامند یه براکرده است کرا حرام  یسکدوزخ 
انـد. ھمـان طـور کـه  ردهکت یو مسلم روا یه بخارکای است  یث طوالنیاز حد یبخش

 رده است.کمؤلف به آن اشاره 
سـالم بـن  یاز بن یعمرو بن عجالن انصار  بن  کی مھمله) ابن مال سرهکِعتبان به (

 افت. ی ه وفاتیه در دوران خالفت امیر معاوکاست  یمعروف یعوف است، ایشان صحاب
آمـده اسـت  یثیه احادکرده است...) بدان ک: (خداوند بر دوزخ حرام جاش و گفته

اورد دوزخ بر او حرام ین را به زبان بیشھادت یسکه ھر کد یآ ین برمیه از ظاھر آن چنک
ای سـوار بـود و  بر وسیله جامبرید: پیگو یه مکث انس یور و حدکث مذیاست، مثل حد

امبر خـدا. یـپ یمعاذ! گفت: بله، لبیـک ا یامبر فرمود: ای، پشان سوار بودیمعاذ پشت ا
خداونـد دوزخ را » إال الله ومحمد رسول اللـه ال إله «ه کدھد  یگواھ یا فرمود: ھر بنده

نم تـا شـاد کن باخبر نیا مردم را از ایرسول خدا آ یمعاذ گفت: ا» گرداند یبر او حرام م
 شوند؟ 

آن وقـت معـاذ بـه » ورزنـد یم ین، در عمل سسـتیه براکیگاه آنان با ت آن«فرمود: 
گاه ین حدیار نشود مردم را از اکه گناھکھنگام مرگش به خاطر آن      ٣رد.کث آ
إال  ال إلـه «بـر  یسـکھر«د: یفرما یم جامبریه پکند ک یت میامام مسلم از عباده روا

 ». ٤ندگردا یدھد خداوند دوزخ را بر او حرام م یگواھ» محمد رسول الله«و » الله
شود و در  یاورد وارد بھشت مین را به زبان بیس شھادتکه ھر کآمده است  یثیاحاد

ر کـتر ذ شیه پکث عباده است یشود، از آن جمله حد یه دوزخ بر او حرام مکامده یآن ن
 شد. 

 )۱/۲۵۵إکمال المعلم ( -١
 ).۳۳) ش (۱/۴۵۵) و صحیح مسلم (۴۱۵) ش (۱/۱۶۴صحیح بخاری ( -٢
 )۳۲) و صحیح مسلم (۱۲۸( صحیح بخاری -٣
 ).۲۹صحیح مسلم ( -٤
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امبر یـبودنـد؛ پ جامبر یـھمـراه پ کی تبـو ه در غـزوهکند ک یت میروا سرهیابوھر
ه کـدھم  یمـ یست و گـواھیجز الله ن یچ معبود به حقیھ هکدھم  یم یگواھ«فرمود: 

نداشـته  یدیـن شـھادت را بدھـد و در آن تردیه اک یا من رسول خدا ھستم. ھر بنده
 ». ١ه از بھشت منع گرددک یشود درحال یباشد با خداوند روبرو نم

 فرمود: جامبر یه پکت شده ین روایحیاز ابوذر در صح
ه وارد کـرد مگـر آن یالله و سپس بر آن بم إال  ال إله د یه بگوکست ین یا چ بندهیھ«

 ». ٢شود یبھشت م
ه کـاسـت  یث گفته شـده مطلبـیل احادین قبیا یمعنا ی ه دربارهک یزین چیبھتر

إال اللـه را   ه ال إلهکھست  یسکث در مورد ین احادیا«ه: کاند  ره گفتهیاالسالم و غ خیش
ن یـا  نـده،یث آمده اسـت. و بایـد گوید در حدین قیه با ھمک رد، چنانید و برآن بمیبگو

ن اسـت یـقت توحید اید، چون حقیبگو کن و بدون شیقیلمه را خالصانه از ته دل، با ک
خالصـانه از تـه دل  یسکگردد، پس ھر یشانده و متوجه مکخدا  یامًال به سوکه روح ک

ن قلـب بـه شود؛ چون اخالص متوجه شـد یإال الله گواھی دھد وارد بھشت م به ال إله 
ن حالـت یـد، پس اگـر در ایه خالصانه از گناھان توبه نماکن صورت یخداست به ا یسو
 رود.  یرد به بھشت میبم

» إال الله ال إله «د یبگو یسکه ھر کت شده است یبه صورت متواتر روا یادیث زیاحاد
ر باشـد یخ یذرت ی ا دانهیی خردل و  ا به اندازه دانهیجو،  ی ی دانه و در قلبش به اندازه

 رون آورده خواھد شد. یاز دوزخ ب
نـد بـه یگو یم» إال اللـه  ال إلـه«ه ک یسانکاز  یاریه بسکآمده است  یادیث زیاحاد
 شوند. یرون آورده میروند و سپس از آن ب یدوزخ م
ی انسـان را  ه محـل سـجدهکرده که خداوند بر آتش حرام کآمده  یث متواتریاحاد

 اند.  ردهک یخدا سجده م یاند و برا خوانده یھا نماز م بخورد، چون آن
ال «دھـد  یو گـواھ» ال إله إال الله«د یبگو یسکه اگر کث متواتری آمده است یاحاد 

  ٣دوزخ بر او حرام است.» الله  إله إال الله وأن محمدًا رسول

 )۲۷) ش (۱/۵۵صحیح مسلم ( -١
 ).۹۴) ش (۱/۹۵) و صحیح مسلم (۵۴۸۹) ش (۵/۲۱۹۳( صحیح بخاری -٢
 ).۱۰۱،۸) ش (۳۹،۱۱۶ -۳۸من الحدیث المتواتر کّتانی ص ( نگا:نظم المتناثر -٣
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نـد یگو ین را میه شھادتک یسانکشتر یاما این احادیث با قید سنگینی آمده است. ب
ه کـرود  یم آن مـین را نداند بیقیه اخالص و ک یسکدانند و ھر  ین را نمیقیص و اخال

ه آن را کـ یسـانکشـتر یرد، بین بمیبه ھنگام مرگ گرفتار فتنه شود و نتواند بر شھادت
افتـه و یھا راه ن مان به دل آنیآورند و ا یا عادت آن را به زبان مید یتقل یند از رویگو یم
 خته نشده است. یآم

ھا ھسـتند،  نیشوند امثال ا یه به ھنگام مردن و در قبر امتحان مک یسانکشتر یبو 
گفتند و مـن ھـم آن را  یم یزیه چکدم یاز مردم شن«ث آمده است: یه در حدکچنان 
 ». ١گفتم

ھماننـد خودشـان اسـت و  یاز افراد ید و الگوبرداریتقل یسانکن یاغلب اعمال چن
 د:یفرما یه خداوند در موردشان مکمانند  یم یسانکشتر به یھا ب نیا

ٓ  إِنَّا﴿ ٰٓ  َءابَآَءنَا وََجۡدنَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ ۡقَتُدونَ  َءاَ�ٰرِهِم َ�َ ما، نیاکانمان «. ]٢٣[الزخرف:  ﴾٢٣مُّ

 یپس منافات و تضاد». قطع از آنان پیروی خواھیم کرد طور  ایم و به را بر چنین آیینی یافته
ن ید در ایامل بگوکن یقین را با اخالص و یه شھادتک یسکچون  ست،یث نین احادیب

شود تا  ین او باعث میقیمال اخالص و کورزد، چون  یصورت اصًال بر انجام گناه اصرار نم
 یبرا یا ن صورت در قلب او ارادهیدوست بدارد، پس در ا یزیشتر از ھر چیاو خدا را ب

ه خداوند به آن فرمان کچه را  او در دلش آننخواھد ماند و  یچه خدا حرام نموده باق آن
 گرداند.  یه دوزخ را بر او حرام مکز است ین چیداند، ھم یداده ناپسند نم
ن یـن توبـه، ایـمـان، این ایشده است اما ا یب گناھانکقبًال مرت یسکن یاگرچه چن

، روز ییطور که روشـنا نند ھمانک یی گناھان او را محو م ن ھمهیقیاخالص، محّبت و 
 ند. ک یبرد و محو م ین میشب را از ب یکیتار

شـود  یبـر و اصـغر مکا که مـانع از شـرکامل کن را به صورت یپس اگر فرد شھادت
شود و  یده میجه بخشیورزد و در نت یاب گناه اصرار نمکاصًال بر ارت یسکن ید، چنیبگو

 گردد.  یدوزخ بر وی حرام م
 کابد اما ھمچنان به شری ییبر رھاکا کز شره اکد یبگو یا ن را به گونهیو اگر شھادت

د، بـا یـن را نقض نمایه شھادتکند کن یارکن یاصغر مبتال باشد و بعد از اقرار به شھادت
ی  فهکن ین شھادتیه به سبب اکنجاست یند و اکتواند برابری  ینم یچ بدیھ یکین نیا

 ) از اسماء.۹۰۵) البغا و صحیح مسلم ش ( ۸۶صحیح بخاری ش ( -١
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و او بر دوزخ حرام ث بطاقه آمده است یه در حدک شود، چنان یتر م نیاو سنگ یھا یکین
 د. یآ ین میرده پایکه ک یی گناھان شود، اما در بھشت مقامش به اندازه یم

شتر باشند و او بـا اصـرار بـر یش بیھا یکیش از نیھایه بدکاست  یسکن برخالف یا
را گفتـه باشـد و » ال إله إال الله«مستحق دوزخ است گرچه  یسکن یرد، چنیھا بم یبد
 کافته باشد، گرچه او آن را بـه زبـان آورده و از شـریبر نجات کا کی آن از شر لهیوس به

 یب گناھانکه بعد از اقرار به آن مرتکافته است اما او بر آن نمرده است، بلی ییبر رھاکا
ه مخلصـانه بـه کـ نیـاند، پـس او بـا ا تر بوده نیشتر و سنگید او بیتوح یکیه از نکشد 

ف ید و اخـالص را ضـعین توحیه اکشده  یانب گناھکرده است اما مرتکن اقرار یشھادت
 را سوزانده است.  یکین نیه اک اند تا آن ت نمودهیاند و آتش گناھان را تقو ردهک

حتمًا  یسکن یچن یھا یکیباشد، ن ه صاحب یقین است خالف این میک یاما مخلص
ارد رد ویـبم ین حـالتیورزد واگـر او در چنـ یشتراند و بر گناه اصرار نمیاز گناھانش ب

شـتر و یش بیھا یه مخلـص، گناھـان و بـدکـرود  یم آن مـیشـود، فقـط بـ یبھشت م
را با اخـالص و » ال إله إال الله«گردد؛ و او  یف میمانش ضعیگاه ا ه آنکتر شوند  نیسنگ

 کآورد و در معرض خطر شر یی گناھان است به زبان نم اب ھمهکه مانع از ارتک ینیقی
 رد. یگ یبر و اصغر قرار مکا

اصغر با او ھمراه خواھد بـود و گناھـان  کبر سالم و به دور بماند شرکا کگر از شرا
شود، گناھـان و  یتر م نیھا سنگ یبد ی ّفهکگونه  نیشوند و ا یز افزوده مین کن شریبه ا
شود و  یف میضع» اال الله  ال اله«نند و به سبب آن ک یف مین را ضعیقیمان و یھا، ا یبد

شـود  یم یسـکماننـد » ال إله إال الله«ی  ندهیند و گوک یم یریوگاز اخالص در قلب جل
مسـخره آن  یه از روکشود  یم یسکا مانند یآورد  یه در حالت خواب آن را به زبان مک

د یـنما یاز قـرآن را تـالوت م یا هیـبا آیز ییه با صداکماند  یم یسکا مثل ید، یگو یرا م
ن را بـا یشـھادت یسـانکن ید، پـس چنـیآن را احساس نما ینیریه طعم و شکبدون آن 

ن یـه اکـشـوند  یم یب گناھانکه بعد از گفتن آن مرتکاند؛ بل ن نگفتهیقیمال صدق و ک
ن اسـت آن را بـدون صـدق و کـاھـد و ممک یند و از آن مک یف مین را ضعیقیصدق و 

ه مـانع کـدارنـد  یادیـه گناھان زک یرند در حالیم ین حالت میند و در ھمین بگویقی
 شود. یھا به بھشت م آن ورود

فرد دشوار خواھـد بـود و  ین برایاد باشد به زبان آوردن شھادتیگناھان فرد ز یوقت
د و فـرد عمـل صـالح را یـآ ین به زبـان نمیه شھادتکشود  یدل چنان سنگ و سخت م
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ر از یـر غکـشـود و بـا ذ ین و سخت میش سنگیردن قرآن براکداند و گوش  یناپسند م
او  یبا اھل غفلت و فساد برا ینیابد و ھمنشی ینان میو به باطل اطمگردد  یخدا شاد م

 یوقتـ یسـکن یدارد، پس چنـ یشود و اختالط با اھل حق را دوست نم یبخش م لذت
سـت و بـا یه در دلـش نکـد یگو یم یزیاورد در واقع با زبانش چین را به زبان بیشھادت

 د:یگو یم ١ه حسنکچنان  د،ینما یق نمیه عملش آن را تصدکد یگو یم یزیزبان چ
 یه در دل جـاکـاسـت  یزیـمـان چیه اکست، بلیردن نکمان با آراستن و آرزو یا«

ار خوب انجام دھـد از کد و یر بگویخ یسکند، پس ھر یق نمایرد و اعمال آن را تصدیبگ
 ». ٢شود یرفته نمیند از او پذکد و بد یس بد بگوکشود و ھر  یرفته میاو پذ
نگرفتـه  یشـیثرت نماز و روزه بر آنان پکر با کابوب«د: یگو یم یَزنعبدالله مُ  ر بن کب

 ». ٣گرفته بود یشیگرفته بود بر آنان پ یچه در قلبش جا ه با آنکبود، بل

 _او حسن بن یسار بصری است. ۱
) آمده است و بیھقی ۷/۱۰طور که در الدارالمنثور ( عبد بن حمید این را روایت کرده است ھمان -٢

کتاب  -بّطه در اإلبانة ) و ابن۵۶العمل ش ( در اقتضاء العلم  ) و خطیب۶۶در شعب االیمان ش (
شیبه در المصنف  ) این را روایت کرده است و سند آن حسن است. و ابن أبی۱۰۹۳اإلیمان ش (

احمد در زوائد الزھد ص  بن  ) و عبدالله۱۵۶۵مبارک در الزھد ش ( ) و ابن۳۰۳۵۱، ۳۵۲۱۱ش (
) تا ۱۰۹۴کتاب اإلیمان ش ( اإلبانةّبطه در  ) و ابن۳/۱۰۱) و خّطابی در غریب الحدیث (۲۶۳(
اش بر  قیم در حاشیه ی بعضی صحیح می باشد. و ابن  از طرق روایت شده» وصّدقته األعمال«

) این را روایت کرده است. و از ابوھریره از پیامبر روایت شده چنان که ۱۲/۲۹۴سنن ابی داود (
شرح اصول ایت نموده و گفته باطل است و اللکائی در ) آن را رو۶/۲۸۸عدی در الکامل ( إبن

طور که  ) روایت کرده و گفته است حدیث باطل است ھمان۱۵۱۶ش ( اعتقاد اھل السنة
مجبر است که وی متروک است. ھمچنین از  بن عبدالرحمان  عدی گفته و آفت آن محمدبن إبن

ذیل تاریخ بغداد آن را آورده است. و نّجار در  طریق انس به پیامبر نسبت داده شده است، که ابن
یکی از روایان آن فردی است که متھم به دروغگویی است و منکر الحدیث و متروک 

 )۱۰۹۸ش ( السلسلة الضعیفةاست.نگا:
) و در نوادر ۸۱-۸۰ص ( الصالة و مقاصدھا) و حکیم در ۱۱۸ش ( فضائل الصحابةامام احمد در  -٣

و سند آن صحیح است و ھمچنین به صورت مرفوع روایت ) روایت کرده ۱۴۹-۱/۱۴۸االصول (
قیم آن را به  تیمیه و ابن االسالم ابن شده است که موضوع(جعلی) است و اصلی ندارد و شیخ

) و متفاح ۱۱۵) والمنارالمنیف ص (۶/۲۲۳( السّنةمنھاجاند.نگا:  عیاش نسبت داده ابوبکربن
) و مقاصد ۴/۱۴۴القدیر ( ) و فیضالرسالة۱/۱۱۴العلوم و الحکم ( ) و جامع۱/۸۲( ةدارالسعاد

 ).۳۷ش ( الصحیفة) و تبییض ۳۶۹سخاوی ص ( الحسنة
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ه کـنـد، بلکآن عمـل ن یاورد و به مقتضـایرا به زبان ب» ال إله إال الله« یسکپس ھر
» إال اللـه ال إلـه «در گفـتن ب شـود و کـز مرتین ییھا یھمراه با گفتن آن گناھان و بد

ن او یقـین برابـر صـداقت و ین داشته باشد اما گناھـانش چنـدیقیصادق باشد و به آن 
 یکـیزھـا بـرآن نین چیـشـده باشـد، ا یاصـغر عملـ کب شرکباشند و اضافه برآن مرت

 رد. یم یشوند و او در حال اصرار بر گناه م یتر م نیسنگ
در حالت اصرار  یسکن ید، چنیگو یامل مک ن و صدقیقیه آن را با ک یسکبرخالف 

ه متضمن صداقت و کد او یه توحک نیا ایورزد،  یا اصًال برگناه اصرار نمیرد یم یبرگناه نم
 د. ینما یتر م نیش را سنگیھا یکیی ن فهکن اوست ، یقی

ن دو شـرط را یـاز ا یکـیرونـد  یلمـه بـه دوزخ مکن یـه با وجود گفـتن اک یسانک
 اند. نداشته

ا یاند، و  ه با گناھان در تضاد است، نگفتهکامل، کن یقیلمه را با صدق و کن یآنان اا ی
ب کـاند اما بعد از آن، مرت ه آن را گفتهک نیا ایتر بوده است ،  نیشان سنگیھا یه بدک نیا

اسـت؛ سـپس بـه ھمـین   تر بوده نیشتر و سنگیشان بیھا یکیه از نکاند  شده یگناھان
انـد  امل آن را نگفتهکن یقیف شده و بعد از آن با صدق و یھا ضع ن آنیقیدلیل، صدق و 
ن یچنـ یرده اسـت، پـس وقتـکـف یشان ضـعین را دلھایقین صدق و یچون گناھان، ا

ه کـد. بلیـتوانـد گناھانشـان را محـو نما یند، این کلمـه نمیال إله إال الله، را بگو یسانک
  ١تر خواھد بود. نیشان سنگیھا یکیآنان از ن یھا یبد

 اند.  ن مطلب را گفتهیز ھمیره نیو غ ٤اضیع ی، قاضی، منذر٣رجب ، ابن٢ّم یق ابن
شود تا انسان وارد بھشـت گـردد و از  یسبب م» ال إله إال الله«ه کن است یحاصل ا

ط یه شـراکـنـد ک یارش را مـکـ ید، اما زمانینما ین را اقتضا میابد و ھمیدوزخ نجات 
از  ین اسـت بـه خـاطر نبـود شـرطکـن ممید، بنابرافراھم و موانع وجود نداشته باشن

ن ھنگـامی کـه یند، بنابراکخود عمل ن یبه مقتضا یا به علت وجود مانعیط آن و یشرا
بـه بھشـت » ال إلـه إال اللـه«د یبگو یسکند: ھر یگو یم یبه حسن بصری گفتند: افراد

 ).۲۲۷-۶/۲۱۶( السّنة منھاج-١
 ).۱/۸۲( دارالسعادةمفتاح  -٢
 ).۲۳-۲۱االخالص ص (کلمة ) و ۱۱۴،۲/۴۱۶-۱/۱۱۳العلوم و الحکم ( جامع -٣
 ).۲۵۵-۱/۲۵۳المعلم بفوائد مسلم قاضی عیاض ( نگا: اکمال -٤
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رض آن را بـه جـا لمه و فـکن یو حق ا» ال إله إال الله«د یبگو یسکھر«رود. او گفت:  یم
 ». ١رود یاورد به بھشت میب

رفتم تا با او بیعت کنم مرا امر نمود بـر  جگوید پیش پیامبر یه میبشر بن معبد خصاص
 حـجی نمـاز، دادن زکـات و  شھادت دادن به ال إله إال الله وأن محمدًا رسول الله، اقامه

امبر خدا: یپ ینم. گفتم: اکرم و در راه خدا جھاد یه ماه رمضان را روزه بگکنیواجب و ا
دستش  جامبریجھاد و صدقه را ندارم، آنگاه پ یعنین دو یانجام ا ییسوگند به خدا توانا

پس  یدھ یو صدقه نم ینک یجھاد نم یوقت«ت داده و فرمود: کرا بست و سپس آن حر
عـت ینھـا بـا تـو بیرسول خدا بر انجام ھمـه ا یگفتم: ا» ؟!یشو یبا چه وارد بھشت م

 .٢منک یم
د، یـوارد شدن به بھشت بـه ھمـراه توح یه جھاد و صدقه براکث آمده یپس در حد

ور کث مذین مورد آمده است. حدیدر ا یادیث زینماز، حج و روزه شرط ھستند. و احاد
 یافک ین بدون اعتقاد قلبیمان فقط به زبان آوردن شھادتیا یه براک نیاست بر ا یلیدل
 ند. ک یت نمیفاکن ھم یس اکست و عین

امل ھستند حرام است و کد یه اھل توحک یسانکه دوزخ بر کث اشاره شده یدر حد
 یه خالصـانه بـراکـبخشـد مگـر آن  ینم یه عمل انسان سـودکز در آن اشاره شده ین

 رد. یخداوند انجام بگ

 )۱۴اإلخالص) ص ( کلمة) و (الرسالة۱/۵۲۲العلوم و الحکم ( جامع-١
) و در األوسط ش ۱۲۳۴،۱۲۳۳) و طبرانی در المعجم الکبیر ش (۵/۲۲۴احمد در السمند ( -٢

) ش معرفة الصحابة) و ابونعیم در (۴۵۱ش ( لصلوةنصر در تعظیم قدرا ) و محمد بن ۱۱۲۶(
) و در ۹/۲۰( ) و بیھقی در السنن الکبری۸۰-۷۹/ ۲تدرک () و حاکم درالمس۱۱۹۹–۱۱۹۸(

) و دیگران ۱/۱۹۵) و خطیب در تاریخ بغداد (۲۴۸) و در اإلعتقاد ص (۳۲۹۶شعب اإلیمان ش (
اند. که سند آن حسن  خصاصیه با ھمین سند روایت کرده المثّنی عبدی از بشیر بن  از طریق أبی

اند چنان که  باشد گروھی از تابعین از او روایت کرده می ةاست و أبوالمثّنی عبدی موثر بن عفاز
حبان او را در زمره ثقات ذکر کرده است و  حاکم گفته است، وعجلی او را ثقه دانسته و ابن

حاتم نیز با ذکر شرح حال او بر آن سکوت  بخاری در التاریخ شرح حال او را بیان نموده و ابن أبی
الحدیث است و حاکم او را صحیح قرار داده و ذھبی تائید  کرده است، پس او إن شاءالله حسن

) شرح ۲۳۷-۱/۲۲۶» (جامع العلوم والحکم«کرده است. و احادیثی در مضمون حدیث بشیر در 
 ).آمده است.۸حدیث شماره: (
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گفت: پروردگارا!  یموس«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبر خدایاز پ ید خدریأبوسع
 ینم و تو را با آن صدا بـزنم. خداونـد فرمـود: اکاد یه با آن تو را ک اموزیبه من ب یزیچ

نـد. خداونـد یگو یه ھمه بنـدگانت مکن را یگفت: ا یموس» ال إله إال الله«بگو:  یموس
ّفـه ک یـکن در یر از من و ھفت زمینان آن غکاگر ھفت آسمان و سا یموس یفرمود: ا

تر خواھد  نیسنگ» ال إله إال الله«گر آن باشد یدی  فهکدر » ال إله إال الله«ترازو باشند و 
  ١است.  ح دانستهیم که آن را صحکبود. ابن حبان این حدیث را روایت کرده و حا

و پـدرش  یاست. و یخزرج ید انصاریعب بن  سنان   بن  کد، سعد بن مالینام ابوسع
آمد  یشمار مبه  کوچکد یبزرگوار ھستند. از آنجایی که در جنگ احد ابوسع یدو صحاب

ا یـ ۶۴ا یـ ۶۳ت ُجست و در سال کبعد شر یھا ند در جنگکت کنتوانست در جنگ شر
افتـه یوفات  یھجر ۷۴شان در سال یه اکشده   افت و گفتهینه وفات یدر مد یھجر ۶۵

 است. 

) و ۱۳۹۳) و أبویعلی در مسند خود به شماره (۱۰۹۸۰،۱۰۶۷۰نسائی در السنن الکبری ( -١
حّبان در صحیح خود  ) و ابن۸/۳۲۸( الحلیة) و ابونعیم در ۱۴۸۱،۱۴۸۰( طبرانی در الدعاء

) و بغوی در شرح ۱۸۵) و بیھقی در األسماء و الصفات (۱/۵۲۸) و حاکم در المستدرک (۶۲۱۸(
سعید خدری با ھمین سند  ھیثم از أبی السمح از أبی ) و دیگران از طریق دّراج أبی۱۲۷۳( السنة

را صحیح دانسته و ذھبی آن را تأیید کرده است و حافظ ابن حجر در  اند. و حاکم آن روایت کرده
)  ۱۰/۸۲الزوائد ( )  سند آن را صحیح دانسته است.  و ھیثمی در مجمع ۱۱/۲۰۸فتح الباری (

و ». اند اما در آنھا ضعف ھست ابویعلی آن را روایت کرد و راویان آن ثقه قرار داده شده«گوید: می
ھای منکر است و  ھیثم منکرھایی وجود دارد و شاید این یکی از آن روایت در روایت دراج از ابی

ھای کعب األحبار است و دّراج دچار وھم شده و آن را در مسند  شاید اصل حدیث از گفته
) با سند صحیح از کعب روایت ۲۹۴۶۳شیبه در شماره ( سعید قرار داده است.  ابن أبی أبی
دھم  گارا مرا به کاری راھنمایی کن که وقتی آن را انجام میکند که گفت: موسی گفت: پرورد می

إال الله وحده الشریک  ای. گفت: ای موسی بگو: ال إله  که مرا برگزیده سپاسی باشد در مقابل این
له، له الملک و له الحمد وھو علی کل شیء قدیر.  موسی خواست عملی انجام دھد تا بیش از 

گاه خداوند به او گفت: ای موسی اگر ھفت  ا خسته کند. آنچه به آن امر شده جسم او ر آن
ی دیگر آن گذاشته  إال لله در کفه آسمان و ھفت زمین در یک کفه ترازو گذاشته شوند و ال إله 

) و مستغفری در ۳/۱۴۹حبان این را درالمجروحین ( تر خواھد بود. ابن إال الله سنگین شود ال إله 
) از ابوھریره مثل آن روایت شده ۲/۲۲۷الخفاء ( ن که در کشف الدعوات روایت کرده است چنا

آید از این حدیث  عمرو که بعدًا می بن  است. و سند این حدیث ضعیف است و حدیث عبدالله
 کند.  نیاز می بی
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من تـو را  یعنیمحذوف است  ینم) خبِر مبتداک یاد می: تو را کُر که گفت: (أذک نیا

تـو را بـا آن  یعنیمعطوف علیه است  (أدعوك)شده که صفت است و  نم و گفتهک یاد می
 م. یستا یسپاس و م

) و وكَ  شوم.  ی آن به تو متوسل  اد بخوانم بوسیلهیھرگاه تو را به فر یعنی (أدْعُ
ه کـن سخن اشـاره شـده اسـت یإال الله) در ا بگو ال إله  یموس یاش: (گفت: ا گفته

ر مانند صوفیان جاھل فقط به لفظ جاللـه کد و در ذیوامًال بگکد جمله را یننده باکر کذ
» ھـو«جاھـل فقـط بـه ذکـر  یافراط یھا ین مانند صوفید و ھمچنیتفا ننماکا» الله«

ن بـدعت و یـا» ا ھـویـ«نـد: یگو یننـد مکخواھند دعا  یم یھا وقت یبسنده نکند، صوف
 ١یعربـ بـن اند. ا تـاب نوشـتهکن دو مسـأله یدر مورد ا یاست و جاھالن صوف یگمراھ

 گذاشته است. » ھو«نوشته است و اسم آن را  یتابک
رده کـر کـن صـورت ذیند) مولف جمله را به ھمیگو ین را میاش: (ھمه بندگانت ا گفته

چـه در  ی جمع آورده است، اما آن غهیل:ھمه) با صک( یرا با توجه به معنا »يقولون«است و 
ن صـورت لفـظ مـورد یه در اک -فرد ی م غهیبا ص -است » قولی«آمده  ٢ھای حدیث کتاب

عمـرو  بن  درنظر گرفته نشده است. امام احمد از عبدالله » لک« یتوجه قرار گرفته و معنا
 تر است. یت نموده اما طوالنیرده رواکر که مصنف ذک یث را با عبارتین حدیا

 ه ھمه بنـدگانتکن را یا«ی:  بعد از گفته ٣"السـنّةرشح"م و ک، حاینسائ "سنن"در 
از  یعنی» یه آن را مخصوص من بگردانکخواھم  یم یزیمن چ«آمده است: » ندیگو یم
ه کـاست  یا به گونه یمن باشد، چون سرشت انسان ی ژهیان ھمه بندگانت آن فقط ویم

گـوھری  یه اگـر داراکـطور  شود، ھمان یار خوشحال میمختص او باشد بس یزیاگر چ
 شود.  یار شادمان میگران آن را نداشته باشند بسیه دکباشد 

و فصوص الحکم است وی از بزرگان دعوت به الحاد و  الفتوحات المکیةصوفی مشھور و صاحب  -١
االحوذی و احکام القرآن نیست.نگا:  عارضةر ابن عربی مالکی معروف صاحب اتحاد است او ابوبک

 ./تنبیه الغبی الی تکفیر ابن عربی از بقاعی 
از حدیث » يقولون كل عبادكَ «) روایت کرده است با لفظ ۴۵۳۵دیلمی در مسند الفردوس ش ( -٢

 که شیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب روایت کرده است. أبی سعید چنان
) و مستدرک ۱۰۶۷۰،۱۰۹۸۰) ش (۶/۲۰۸،۲۸۰( الیوم واللیلةعملالکبری  نگا: سنن نسائی -٣

 )۵/۵۵( السنة) و شرح ۱/۵۲۸حاکم (
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از شدیدی دارنـد آن را یچه مردم به آن ن ه آنکبر آن است  یرحمت و سنت عام الھ
اقوت و مرواریـد و از یـ، آب و امثـال آن، بـرخالف کفراوان نموده است مثل گندم، نم

از و یـن نین و بزرگتریتر از مبرم دارند و مھمین» ال إله إال الله«ان به یه ھمه جھانکجا  آن
د و گفتـه یـآ یتر به دسـت م ن رو در بیشتر اذکار وجود دارد و راحتیورت است، از اضر

 تر است.  رھا بزرگتر و گستردهکآن از ھمه ذ یشود و معنا یم
غریب(دور از ذھن) و  یگفته و به نامھا کرا تر»ال إله إال الله«و جاھالن  یافراد عام

تاب و سنت ندارند مثل کدر  یاصل هکجاد شده و به بدعت یتازه ا یرمعروف و دعاھایغ
 اند.  آورده یاند، رو ردهکجاد یان جاھل آن را ایه صوفک یھا و اوراد حزب

 یعنـیر از من) عطف شده است بر سماوات (آسمان ھا) یآنھا غ یو سخنش: (و اھال
ی  فـهک یـکن ھستند بـه جـز اللـه در یه در ھفت آسمان و ھفت زمک یسانکاگر ھمه 

» ال إلـه إال اللـه«گر آن گذاشته شود یی د فهکدر » ال إله إال الله«ند و ترازو گذاشته شو
 تر خواھد بود.  نیسنگ

بـه ھنگـام  ÷ه نـوحکـنـد ک یت مـیروا جامبریعمر از پ  بن  امام احمد از عبدالله
ه اگـر کـدھم، بـدان  یفرمـان مـ» ال إلـه إال اللـه«وفاتش به پسـرش گفـت: تـو را بـه 

» ال إله إال اللـه«ی ترازو گذاشته شوند و  فهک یکن در یزم ھفتگانه و ھفت یھا آسمان
تر خواھدبود و اگر ھفت آسمان  نیسنگ» ال إله إال الله«گر آن گذاشته شود ید ی فهکدر 

 ».  ١ندکش یند و مک یج مکآن را » ال إله إال الله«باشند  یمکی مح ن حلقهیو ھفت زم
 ھاست. آسمان یه خداوند باالک نیاست بر ا یلیث دلین حدیو ا

) و نسائی ۵۴۸) و امام بخاری در األدب المفرد ش (۲/۱۶۹،۱۷۰،۲۲۵امام احمد در المسند ( -١
قی در األسماء و الصفات ) و بیھ۱/۴۹) و حاکم در المستدرک (۸۳۲( واللیلةالیوم  عمل  فی 

 البدایة والنھایةکثیر در  ) و آن را صحیح قرار داده و ذھبی او را تایید کرده است، و ابن۱۸۶(
شیبه به شماره  أبی اند صحیح است.  و ابن  طور که گفته ) آن را صحیح دانسته و ھمان۱/۱۱۹(
عبدالله  اسلم از جابر بن  د بن عبیده از زی  بن ) از طریق موسی ۱۱۵۱حمید ( )  و عبد بن۲۹۴۲۵(

کند که پیامبر فرمود: آیا به شما چیزی را نیاموزم که نوح به پسرش آموخت؟ گفتند:  روایت می
 له، لهال شریک وحده  اال الله ال اله«دھم که بگویی :  بله. فرمود: نوح گفت: تو را فرمان می

ی دیگر  ھا در یک کفه و آن در کفه ر آسمان. پس اگشیء قدیرکل  الحمد وھو علیوله الملک 
شکند. و  تو را امر  ی محکمی باشد آن را کج و می باشد این دعا سنگین تر است و اگر حلقه

کنم به تسبیح خداوند و سپاس از او. زیرا این دعا و ذکر بندگان است و با این خداوند به آنھا  می
 که ضعیف است.  موسی بن عبیده ربذی روایت کرده». دھد رزق می
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 ی ترازو.  فهک یکدر  یعنیفه) ک یک(در اش:  گفته
   ١شود. یّفه گفته مکره مانند وگرد باشد یه داک یزیاند به ھر چ گفته یبعض

تر  نیآسـمان و ... سـنگ از ھفت یعنـیشـود)  یتر م نیاش: (ال إله إال الله سنگ گفته
ن اعمـال و یه برتـرکـداوند اسـت د خیمشتمل بر توح» ال إله إال الله«خواھد بود چون 

د و بـه یـلمـه را بگوکن یـن ایقـیمخلصانه و بـا  یسکن است، پس ھر ین و دیاساس آئ
ه کـاسـت  یسـانکنـد او از کن اسـتقامت یـد و بر ایھا و ملزومات آن عمل نما ّخواسته

 د:یفرما یه خداوند متعال مکشوند چنان  ین نمیندارند و غمگ یھراس و ترس

ِيٱإِنَّ ﴿ ُ ٱقَالُواْ َر�َُّنا  نَ �َّ ْ سۡ ٱُ�مَّ  �َّ ُل َعلَيۡ  َتَ�ُٰموا ۡ ٱ ِهمُ تَتََ�َّ �َّ َ�َافُواْ َوَ� َ�ۡ  �َِكةُ َ�ٰٓ مَ ل
َ
� ْ  َزنُوا

 ْ وا ُ�ِۡ�
َ
ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ�  ٣٠تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ�َۡ بِٱ َو�

َ
ِ ٱَ�ُۡن أ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة  �ِخَرةِ� ٱَوِ�  �ُّ

ُعونَ َولَ�ُ  نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيَها َما تَدَّ
َ
 ﴾٣٢نُُزٗ� ّمِۡن َ�ُفورٖ رَِّحي�ٖ  ٣١ۡم �ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ أ

ھمانا کسانی که گفتند: پروردگارمان، الله است و سپس(بر توحید) « .]٣٢-٣٠[فصلت: 
د و گویند:) نترسی شوند(و می استقامت ورزیدند، فرشتگان،(ھنگام مرگ) بر آنان نازل می

شدید. ما در دنیا دوستان  اندوھگین نباشید و شما را به بھشتی مژده باد که وعده داده می
جا ھر چه دلتان بخواھد، دارید و ھر چه  شما بودیم و در آخرت نیز یاران شما ھستیم؛ و آن

کشی از سوی پروردگار آمرزنده  ھا) پذیرایی و پیش درخواست کنید، برایتان فراھم است. (این
 .»مھربان(است)و 

ه در کطور  ر است، ھمانکن ذیبرتر» ال إله إال الله«ه کد ینما ین داللت میث بر ایحد
روز عرفه است و  ین دعا، دعایبھتر«فرمود:  جامبریعمرو آمده که؛ پ بن  ث عبداللهیحد

له  یکال إله إال الله وحده ال شر«اند:  ش از من گفتهیامبران پیه من و پک یزین چیبھتر
 . ٢]ی[روایت امام احمد و ترمذاست. »ریء قدیل شک یو له الحمد و ھو عل کملال

) و ۱/۴۳۹الغریب خطابی (» ھرچیز گرد کّفه است«اند:  اصمعی و ابن األعرابی و غیره گفته -١
 ).۹/۳۰۴) و لسان العرب (۴/۱۹۱غریب الحدیث و األثر ( فی النھایة 

) این را روایت ۳۵۸۵) ش (۵/۵۷۲) و ترمذی در سنن خود (۲/۲۱۰امام احمد در مسند ش ( -٢
ُحمید، او  گوید: این حدیث از این طریق، حسن و غریب است و حّماد بن أبی کرده است و می

باشد و نزد اھل حدیث قوی نیست.  و کلمه  ُحمید ابو ابراھیم انصاری الَمِدینی می أبی محمد بن 
األشراف افتاده است اما در الترغیب و الترھیب،  تحفةحسن از نسخه چاپی سنن و از 

ھا ذکر  ،  کشف الخفاء و دیگر کتاباألحوذیتحفةطی، فیض القدیر، المحتاج، جامع سیو تحفة 
مخرمه و مرسل  شده است و حدیث با شواھد آن صحیح است و شاھدی از حدیث علی، مسور بن 
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ی  امـت در حضـور ھمـهیروز ق«ه فرمـود: کند ک یت میروا جامبرین او از پیھمچن
او گشوده  یگاه نود و نه دفتر و پرونده برا شود؛ آن یاز امت من صدا زده م یمردم مرد

ا یـشـود: آ یند، سپس گفته میب یه چشم مک است ییشود. ھر نوشته و پرونده تا جا یم
 یدار یا عـذریشود آ یپروردگار. گفته م یا د: نه یگو ی؟ مینک یار مکن را انیاز ا یزیچ
شـود: بلـه تـو نـزد مـا  ید: نه، گفته میگو یند و مک ی؟ آن مرد وحشت میدار یکیا نی
ه کـشود  یون آورده مریاو ب یای برا گاه ورقه شود، آن یو بر تو ستم نم یدار ییھا یکین

گـاه آن  آن». إال الله وأشھد أن محمدًا عبـده ورسـوله أشھد أن ال إله «در آن ثبت شده: 
شود:  یکند؟! گفته م ن ھمه پرونده چه میین ورقه در مقابل اید: پروردگارا ایگو یمرد م

اغـذ را که کـگذارند و ت یی ترازو م فهک یکھا را بر  گاه پرونده بر تو ستم نخواھد شد. آن
 کھا سـب شـود و پرونـده یتر م نیاغذ سـنگکه کگاه ت گذارند، آن یگر آن میی د فهکدر 

، ابن حبـان و یاست و آن را حسن قرار داده و نسائ یت ترمذیروا». ندیآ یشده و باال م
ح اسـت و یط مسـلم صـحید: مطابق با شـرایگو یم مکاند و حا ردهکت یم آن را رواکحا

 ١ح است.ید صحیگو یص خود میدر تلخ یذھب
ه بـر کـال و تعدادشان نیست؛ بلکپس برتری اعمال بر اساس اش«د: یگو یم میابن ق

ن اسـت ظـاھر کـشوند، مم یگر برتر میدیکه در دلھاست اعمال از ک ییھا اساس برتری
ث ید: حـدیـگو یاز زمین تا آسمان متفاوت باشند. و م یباشد اما از نظر برتر یکیعمل 

شـود  یفه ترازو گذاشته مک یکه در ک یاغذکه کا تید، بطاقه ینکأمل بطاقه (ورقه) را ت
کنـد در  ه طول آن تا جـایی اسـت کـه چشـم کـار میکو در مقابل آن نود و نه پرونده 

و  کھا سب شود و پرونده یتر م نیاغذ سنگکه کشوند، اما ت یگر ترازو گذاشته مید ی فهک

بن کریز دارد، و به صورت مسند از ابوھریره روایت شده که منکر است و این  عبیدالله   بن  طلحة
ِلب و ُمعضل عبداللهتواند شاھد قرار بگ مسند نمی بن  بن عبدالرحمان   یرد و مرسل الُمطَّ

) و حاشیه مشھور حسن ۱۵۰۳( سلسلة األحادیث الصحیحةحسین شاھد آن ھستند. نگا: أبی
ی دکتر محمد ضیاء اعظمی به سه مجلس  ) و حاشیه۳۴۳-۱/۳۴۰سلمان بر مجالس دینوری  (

 ).۱۱۳-۱۱۱از أمالی ابن مردویه ص (
) و امام احمد در مسند خود ۱۰۰) و در مسند خود ش (۳۷۱در الزھد ش (ابن مبارک  -١

) وابن حبان در ۴۳۰۰( ) وابن ماجه در سنن۲۶۳۹) و ترمذی در سنن خود ش (۲/۲۲۲،۲۱۳(
) و ۴۳۲۱( السنة ) و بغوی در شرح۱/۵۲۹) و حاکم در المستدرک (۴۶۱صحیح خود به شماره (
حیح است و حاکم آن را مطابق با شرایط مسلم صحیح اند و سند آن ص غیره آن را روایت کرده

 دانسته و ذھبی با او موافق است. 
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ن ورقـه را یا یه ھر موّحدکو مشخص است شود.  یند و آن فرد عذاب داده نمیآ یباال م
 ». ١روند یھا به سبب گناھان خود به دوزخ م از آن یاریدر نامه اعمالش دارد و بس

ه مخلصـانه کـسـت ین یا چ بندهیھ«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریره از پیابوھر
ا به عرش شوند ت یاو گشوده م یآسمان به رو یه درھاکمگر آن » ال إله إال الله«د: یبگو

آن را حسـن قـرار داده و  یترمـذ». نـدیگز یره دوریبکه از گناھان کرسد مادامی  یم
   ٢د: مطابق با شرط مسلم است.یگو یاند. وترمذی م م روایت کردهکو حا ینسائ
ِحبـان محمـد  ابن اسم ایشـان ». اند ردهکت یم آن را رواکابن حبان و حا«د: یگو یم

است، او حـافظ و صـاحب  یبست  یمیمعاذ ابوحاتم تم ان ابن ِحبّ  ِحّبان ابن احمد بن  بن
م کباشـد. حـا یره میو غ» الثقات«، »الضعفاء«، »خیالتار«، »حیالصح«ھمچون  یفاتیتأل
از علم بـوده و از عقـالء بـود. درسـال  ییایث و موعظه درید او در فقه، لغت، حدیگو یم

 ٣افت.یدر شھر ُبست، وفات  یھجر ۳۵۴
ابوعبدالله حافظ است و به  یشابورین یعبدالله بن محمد ضبّ  د بن م: محّم کاسم حا

ھمچـون  ییھـا تابکا آمـد و یـق بـه دن ھـ. ۳۲۱شان در سال یع معروف است، ایب  ابن
ــتدر« ــار«و » کالمس ــابوریخ نیت ــو غ» ش ــالی ــال یره را ت ــود و در س ـــ.ق  ۴۰۵ف نم ھ

   ٤درگذشت.
 جامبریـه گفـت از پکـنـد ک یمـت یحدیث انس را حسن دانسته و از او روا یترمذ

ن گنـاه یفرزند آدم اگر به وسعت زم ید: ایگو یخداوند متعال م«فرمود:  یه مکدم یشن
را شریک قرار نـداده باشـی  یزیه با من چک، ییاینزد من ب یکرده باشی سپس در حال

 ».  ٥شوم یبه ھمان اندازه با آمرزش با تو روبرو م

 ).۱/۳۳۱( مدارج السالکین-١
گوید از این طریق حسن غریب است و نسائی در السنن الکبری ش  ) و می۳۵۹۰ترمذی ش ( -٢

آورده است. و  )۷/۴۹۳چنان که در الدرالمنثور ( -اند ) و ابن مردویه آن را روایت کرده۱۰۶۶۹(
) آن را به حاکم در المستدرک نسبت داده است اما من آن را در ۵/۴۵۹القدیر ( مناوی در فیض

 ذکر نکرده است.و الله اعلم.  المھرةالمستدرک نیافتم و حافظ آن را در اتحاف 
 ). ۳۷۵) و طبقات الحفاظ ص (۱۰۴-۱۶/۹۲سیراعالم النبالء ( -٣
 )۴۱۰) و طبقات الحّفاظ ص (۱۷۷-۱۷/۱۶۲النبالء ( سیراعالم -٤
) روایت کرده و ابونعیم در ۳/۴۹۶) و بخاری در التاریخ الکبیر (۳۵۴۰( ترمذی در سنن -٥

) و ۱۵۷۱ش ( المختارة) ضیاء در ۴۳۰۵) وطبرانی درالمعجم األوسط ش (۲/۲۳۱االولیاء (  حلیة
رجب در  و ابن گوید: حسن و غریب است آن حدیث صحیحی است و شواھدی دارد. ترمذی می
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صـاحب  یسـیابوع یُسَلمِ   کبن ضحا  یموس بن ا سورة بن   یسیع : محمد بن یترمذ
گـران یو د یبـه، ّھنـاد و بخـارینا بود، از قتیناب یی حافظ است، و از ائمه یکیجامع و 

   ١افت.یھـ.ق وفات  ۲۷۹رده است در سال کت یروا
سـال در   اسـت، ده جخـدا خـادم رسـول  یخزرجـ ینضر انصـار بن  کمال انس ابن

ا! مـال و فرزنـدان او را یبارخدا«رد و گفت: کاو دعا  یبرا جامبریامبر بود و پیخدمت پ
ھــ.ق  ۹۳انـد  ھــ.ق و گفته ۹۲ایشان در سـال ». ٢ن و او را وارد بھشت بگردانکاد یز

   ٣افت.یه سن او از صد گذشته بود وفات ک یدرحال
رده کـفائـد روائـت   ر بنیثکق یاز طر یه ترمذکاست  یثیاز حد یث بخشین حدیا

ه کند ک یت میروا کبن مال  از انس یعبدالله مزن ر بن کد از بید بن عبیسع است و او از
پسـر آدم تـو  ید: ایفرما یخداوند متعال م«گفت:  یه مکدم یشن جامبرخدا یگفت: از پ

 یه داشته باشـک یریآمرزم ھر تقص یتو را م یدوار باشیو به من ام یھرگاه مرا صدا بزن
ر گناھانت بـه آسـمان برسـند و سـپس از مـن طلـب فرزند آدم اگ یندارم، ا ییو پروا

تـا آخـر » فرزند آدم اگر به وسعت زمین گناه کنـی... یآمرزم. ا یتو را م ینکآمرزش 
 حدیث.
 ید ھمـان ُھنـاییـعب د بنیث مشکلی ندارد و سـعین حدید: سند ایگو یرجب م ابن

   ٤حبان در الثقات از او نام برده است. است که ابن
بـه صـورت مرفـوع  ١دیـعب د بن یآن را تنھا از سع ٥فائد ر بن یثک: دیگو یم یدارقطن

د آن را یرده و سـعکـت یـد روایـعب به آن را از سعید بنیقت بن روایت کرده است. و سلم
 . ٢انس دانسته است قول 

 ابن جوزی) روایت کرده و سند آن اشکالی ندارد. _ ۲/۴۴۰العلوم و الحکم ( جامع
 )۱۳/۲۷۰سیراعالم النبالء ( -١
: او وأدخلھ الجنة )  اما این را که [ ۲۴۸۰،۲۴۸۱) و مسلم (۶۳۸۱-۶۳۷۹( بخاری -٢

گناھش را «ین اضافه ) با ا۷/۱۹را وارد بھشت گرداند] نیاورده است، و ابن سعد درالطبقات (
 این را روایت کرده است.» بیامرز

 ).۳/۳۹۵) و سیرأعالم النبالء (۱/۱۲۶ابن حجر ( االصابة -٣
گوید: او شیخ بود و ابن معین او را توثیق نموده است و دارقطنی  ) ابوحاتم می۶/۳۵۲الثقات ( -٤

 گوید: مشکلی ندارد. گوید: صالح است و بزار می می
گوید: او مقبول است یعنی  را ابن حبان در الثقات ذکر کرده و حافظ در التقریب می فائد کثیر بن -٥
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ی  ن را گفتـهیـز ایـھاشـم ن یی بن آزاد شـده ٣د غـالمیو ابوسع«د: یگو یرجب م ابن
ت نمـوده اسـت. و امـام احمـد یـد  روایـد بن عبیرا از سعدانسته است و آن  جامبریپ

 .  ٤رده استکت ین معنا روایاز ابوذر به ھم یثیحد
 . ٥رده استکت یروا جامبریعباس از پ ق ابن یث را از طرین حدیا یطبران

فرمایـد: ھـر  یخداونـد م«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریامام مسلم از ابوذر از پ
 ».  ٦شوم ... یم یکذراع به او نزد یکشود  کیبه من نزد یوجب یسک

 ید در حـالیایبه وسعت زمین؛ گناه و معصیت کند و نزد من ب یسکھر«و آمده که: 
 ».  ٧شوم یند به اندازه آن، با آمرزش با او روبرو مک یمن نم یکرا شر یزیه چک

جا ابوسعید موالی  اگر متابع داشته باشد (حدیث او را راوی دیگر ھم روایت کرده باشد) و در این
 اند پس صحیح است.  بن قیتبه ھمان حدیث را روایت کرده ھاشم و سلم بنی

 اطرافش از ابن طاھر) ۲/۱۶طنی (الغرائب واألفراد دارق -١
 المختارة) و ضیاء در ۳/۴۹۶گوید اما بخاری در التاریخ الکبیر ( دارقطنی نیز ھمین را می -٢

 -قیتبه از سعید بن عبید به صورت مرفوع  بن  حکیم از سلم   بن )  از طریق یحیی ۱۵۷۱-۱۵۷۲(
حافظ و متقن  ،حکیم ثقه  بن  یحیروایت کرده است.  و  –یعنی به پیامبر نسبت داده شده است 

 است.  
عبدالله بن عبید بصری است، احمد، ابن   ابوسعید مولی بنی ھاشم: اسمش عبدالرحمان بن -٣

ی ثقات ذکر  اند و ابن شاھین و ابن حّبان او را در زمره معین، بغوی و دارقطنی او را ثقه دانسته
 باشد.   . پس متابعتی قوی میگوید: در او اشکالی نیست اند و أبوحاتم می کرده

الدنیا در  أبی  ) وابن ۲۷۸۸ی ( ) و دارمی در سنن خود به شماره۵/۱۷۲،۱۷۶احمد در المسند ( -٤
) و أبوعوانه در مستخرج خود ۳۴۲۳ش ( جعد در مسند  بن ) و علی ۳۲الظن بالله ش ( حسن 

) و غیره آن را ۱۰۴۱،۱۰۴۲) و بیھقی در الشعب ش (۱۴/۱۹۵( إتحاف المھرةچنان که در 
حوشب است که در مورد اوسخن گفته شده و در این  اند و در سند آن شھر بن  روایت کرده

 چه مسلم روایت کرده کافی است. که خواھد آمد.   حدیث اضطراب است و آن
) و در الدعا  ۸۲۰) و در الصغیر به شماره (۵۴۸۳( ) و األوسط۱۲۳۴۶الکبیر ( طبرانی در المعجم -٥

) روایت نموده است و سند آن ۴/۳۰۱األولیاء ( حلیة) روایت کرده است و أبونعیم در ۱۹ش (
) ۱/۳۰المیزان ( ضعیف است در آن ابراھیم صینی قرار دارد که ضعیف است چنان که در لسان 

 بن ربیع در او ضعف وجود دارد. آمده است. و قیس 
 )۲۶۸۷) ش (۴/۲۰۶۸مسلم (  -٦
 ) دار ابن جوزی.  ۲/۴۴۰/۴۴۱( العلوم و الحکم جامع -٧
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ی. یایـن، گنـاه و معصـیت کنـی و نـزد مـن بیی وسعت زم  اش: (اگر به اندازه گفته
به دست  ی)، برایرده باشکمن ن یکرا شر یزیه چک یبا من روبرو شو یسپس در حال

 کنی گذاشته شده و آن شرط در امـان مانـدن از شـریشرط سنگ یآوردن آمرزش الھ
سالم و به دور باشد و کسـی سـالم  کشر کوچکاد و بزرگ و یم و زکه انسان از کاست 

ه خداوند متعال کم است یاه دارد و آن قلب سلماند مگر آنکه خداوند او را سالم نگ ینم
 د:یفرما یم

َ�  ٨٨َ�ُنونَ  َوَ�  َمالٞ  يَنَفعُ  َ�  مَ يَوۡ ﴿
َ
َ ٱإِ�َّ َمۡن �  .]٨٩-٨٨[الشعراء:  ﴾٨٩بَِقۡلٖب َسلِي�ٖ  �َّ

ه با دلی سالم و پاک کبرد  سی سود میکچ سودی ندارند. و تنھا یه اموال و اوالد ھکروزی «
 ».ایدینزد الله ب

با  ین پر از گناه شود؛ گناه کند ولیکه زم یا به اندازه یسکھر«د: یگو یرجب م ابن 
ن بـه خواسـت یـشود، اما ا ی آن با آمرزِش خدا روبرو می د به اندازهیاید نزد خدا بیتوح

آمرزد و اگر بخواھد او را به سـبب گناھـانش  یدارد. اگر بخواھد او را م یخداوند بستگ
مانـد و از آن  یشـه در دوزخ نمیھم یه براکشود  ین میاقبت او چنکند و ع عقوبت می

امـل کخـدا  ید بنده و اخالص او برایرود. اگر توح ید و سپس به بھشت میآ یرون میب
ا بـا زبـان و دل بـه ھنگـام یند کبدن فراھم  یط آن را با قلب، زبان و اعضایباشد و شرا

امرزد و او را از وارد یـاش را ب گذشته شود تا خداوند گناھان ید سبب میمرگ فراھم نما
 در دوزخ باز دارد.  یلکشدن 

م، ھـراس و ید، محبت، بزرگداشت، تعظـید را محقق نمایی توح لمهک یسکپس ھر 
ل کـشود و فقط و تنھا بـر خـدا تو ز جز خداوند از دلش خارج مییترس و توکِل ھمه چ

ف کـی  اگر بـه انـدازه یند حترو ین میسوزد و از ب ن وقت گناھانش مییند و در اک یم
ر اسـت و یسـکن اید بزرگتـریل شوند، چون توحیتبد یکین است به نکا باشند و ممیدر

 ».  ١دینما یل میتبد یکیھا را به ن گناھان گذاشته شود آن یھا وهکاز آن بر یا اگر ذره
ن دو یـاز ا یسکبر و اصغر پس ھر کبر دو نوع است: ا کشر«د: یگو یاالسالم م خ یش

رد دوزخ یـبر بمکا کبر شر یسکشود و ھر  یابد بھشت بر او واجب می ییرھا کوع شرن
اصغر  کب شرکمرت یابد و مقداری ییبر رھاکا کاز شر یسکگردد و ھر  یبر او واجب م

ن یـرود، ا یشتر باشـند بـه بھشـت مـیه از گناھانش بکداشته باشد  ییھا یکیبشود و ن

 .الرسالة) ۴۱۷-۲/۴۱۶جامع العلوم و الحکم  ( -١
                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٢٠٨

اصغر با آن ھمـراه اسـت و ھـر  کشر کیمقدار انده کباشند  ھا توحید فراوانی می یکین
شـتر یش بیھا یه بدک ییاد باشد تا جایاصغر او ز کابد اما شری ییبر رھاکا کس از شرک

بر باشد، یا اینکه اصغر بوده اما که اگر اکاست  یزیچ کرود، پس شر یباشند به دوزخ م
نـار ککی شرک اصـغر در شود ولی اند یمقدار آن زیاد باشد، بنده به خاطر آن مواخذه م

 ». ١شود اد سبب مؤاخذه نمییاخالص ز
 یدارد و گسـتردگ یادیـد پـاداش زیـه توحکـان شده ین مطلب بیث این احادیدر ا

به   ه اگر بندهکه بندگانش را وعده داده است کان شد یَکَرم، رحمت و بخشش خداوند ب
د مـرده باشـد یـاما بر توح ن پر از گناه و معصیت شود گناه کرده باشدیکه زم ی ا اندازه

 پوشاند.  یشود و گناھانش را م یاد با او روبرو میخداوند به اندازه آن با آمرزش ز
افر کـاب گناه که مسلمان را به خاطر ارتک یھستند بر خوارج آنان یث رّد ین احادیا

باشـند کـه  ین مین المنزلتیب ۀه معتقد به منزلکاست بر معتزله  یدھند و رد یقرار م
شه در یافر و ھمکره نه مؤمن است نه یبکند مرتکب گناه یگو یزلت فاسق است. و ممن

ب گنـاه کند مرتیگو یه مکن مورد قول اھل سنت درست است یاما در ا. ماند یدوزخ م
ه گفته کشود بل یگردد و مطلقًا مؤمن ھم گفته نم ینم یمان از او منتفیبه طور مطلق ا

ا بـه یـشـود.  ار نامیده میکاست که گناھ یا مومنیمان یاست ناقص اإل یشود مؤمن یم
شـود فاسـق  یب مکه مرتک یا رهیبکه دارد مؤمن است و به سبب گناه ک یمانیخاطر ا

 ند. ینما ین داللت میاست. قرآن، سنت و اجماع سلف امت بر ھم
د و شـما یـنکث عباده آمده است تأمل یه در حدک یزیدر پنج چ«د: یگو یم ٢مؤلف

تان یبرا» إال الله ال إله «گفتن  ید معنایث عتبان قرار دھینار حدکث را در ین حدیاگر ا
ث اشـاره ین حدیگردد. در ا یشما واضح م یخوردگان برا بیشود و اشتباه فر یروشن م

ن یـامبران نیاز دارند که معنای ال إله إال الله را تـذکر بدھنـد ھمچنـین در ایه پکشده 
ه کـ نیـتراسـت، بـا ا نیی مخلوقـات سنگ از ھمه»  اللهإال ال إله «ه کث اشاره شده یحد
شمارند. اگـر حـدیث أنـس را  آورند سبکش می یه آن را به زبان مک یسانکاز  یاریبس

خداوند «فرماید:  که می جفھمیدی، میفھمی که این در حدیث عتبان این سخن پیامبر

 ).۴۲۱-۳۸۰،۴۱۰-۱۴/۳۷۹مجموع الفتاوی ( -١
 ].۱۳[کتاب التوحید ص  -٢
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 یعنـی؛ »إال اللـه)  د (ال إلـهیـخدا بگو یه مخلصانه و براکرا  یسکرده کبر دوزخ حرام 
 ». دیه فقط به زبان آن را بگوک نی، نه اکشر کتر

 



 

 

 

 

 

 

 )۲باب(
 بدون محاسبه وارد بهشت خواهد شد یمّوحد واقع

 د:یفرما یخداوند متعال م

ةٗ  َ�نَ  َ�ٰهِيمَ إِنَّ إِبۡ ﴿ مَّ
ُ
ِ  َقانِٗتا أ َّ ۡ ٱ ِمنَ  يَُك  َولَمۡ  َحنِيٗفا ّ�ِ  .]١٢٠[النحل:  ﴾١٢٠ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

گرا بود؛ و از  مان ابراھیم خود یک امت فرمانبردار برای الله و(نیز) حنیف و حقگ بی«
 ».مشرکان نبود

 د:یفرما یو م

ِينَ ٱوَ ﴿ وآنان که به پروردگارشان شرک « .]٥٩[المؤمنون:  ﴾٥٩�ُۡ�ُِ�ونَ  َ�  ُهم بَِرّ�ِِهمۡ  �َّ
 .»ورزند نمی

د و یم او از [حّضـار] پرسـر بـودیـجب د: نزد سعید بن یگو یبن عبدالرحمان م نیحص
دم، یـد؟ گفتم: من آن را دیشب سقوط کرد را دیه دک یا از شما ستاره یکدام کگفت: 

ده بـود (بـه خـاطر یمرا گز یا ه گزندهکسپس گفتم: من مشغول خواندن نماز نبودم بل
 ؟ گفتم: رقیه کردم. یردکار کدار بودم) گفت، چه ین بیا

ده بـود، یبه ما رسـان یه شعبک یثیم بنا بر حد؟ گفتیردک ین مید: چرا چنیاو پرس
مـا  یب بـرایبن حصـ ا ةدیتان گفته بود؟ گفتم: او از بریرا برا یثیچه حد یگفت: شعب

گیـا گزیـه رقیه جز در حاالت نظر بد و چشم زخـم کرد کت یروا ن یدن حشـرات زھـرآ
 ست.یز نیجا یگریموقع د
رده [و به کند خوب کل بشنود و به آن عم یزیچ یسکگفت: ھر  /ریجب دبنیسع
 ر رسانده است]. یخود خ



 ٢١١  : مّوحد واقعی بدون محاسبه وارد بهشت خواهد شد)۲کتاب التوحید: (باب 

ھـا بـه مـن  امت«شـان فرمـود: یه اکت نمود یروا جامبریما از پ یعّباس برا اما ابن
 یاز مردم ھمراه بودنـد و بـا بعضـ یامبران گروھیاز پ یه با بعضکدم یعرضه شدند و د

ھمراه آنان  یسک چیه ھکھا ھم  یا دو نفر ھمراه بودند و بعضی یکز یامبران نیدیگر از پ
 ھا امت من ھستند.  ردم آنکر کدم فیاز مردم را د یادیو انبوه ز یاھینبود. ناگھان س

از  یادیی ز ردم عدهکنگاه  یباشد. سپس وقت یو قومش م ین موسیبه من گفتند: ا
ه کـآنان ھفتـاد ھـزار تـن ھسـتند  ی ن امت تو است و در زمرهیدم گفتند: ایمردم را د

برخاسـت و وارد  جامبریـسپس پ». شوند یرسش و عذاب وارد بھشت مبدون حساب، پ
گفتنـد:  ین افراد به اظھار نظـر پرداختنـد، بعضـیگاه مردم در مورد ا اش شد. آن خانه

 یسـانکھـا  د آنیگفتند: شـا یھمراه بودند. و بعض جامبریه با پکھستند  یسانکھا  نیا
 ییزھـایانـد و ھمچنـان چ دهینورز کگاه شـر چیاند و ھ ه در اسالم متولد شدهکھستند 

شـان یھا بـه اطـالع ا دگاهین دیی ا رون آمدند و ھمهیاز خانه ب جامبریگاه پ گفتند... آن
فرمودنـد: اینـان کسـانی ھسـتند کـه درخواسـت رقیـه و ِورد  جشان یده شد، ایرسان
رنــد و تنھــا بــر یگ یم یننــد و نــه بــدفالک یخــود را داغ مــ یھا کننــد و نــه بــدن نمی
رسول خدا  یمحصن بلند شد و گفت: ا بن  اشه کگاه ع ند. آنینما یل مکردگارشان توپرو

 ی آنان بگرداند.  ن تا خداوند مرا از زمرهکدعا 
ن خداوند مرا کگر بلند شد و گفت: دعا ید یسپس مرد». یتو از آنان ھست«فرمود: 

 ھا بگرداند.  از آن
 ».گرفت یشیاشه بر تو پکن عیدر مورد ا«فرمود: 
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 ن فصل:یی ا مطالب عمده
 د.یشناخت مراتب مردم در توح .۱
 د چگونه است؟ یمحقق نمودن توح .۲
 ن نبوده است. کیی مشر م را ستوده زیرا از زمرهیخداوند ابراھ .۳
 د. یستا یم کاء را به خاطر سالمت از شریخداوند بزرگان و اول .۴
 د است. یردن از محقق نمودن توحکافسون و داغ ن کتر .۵
 ل است. کھاست تو ن خصلتیی ا مهچه جامع ھ آن .۶
ی این امـر اسـت کـه  گردد و نشان دھنده یوسعت علم و دانش صحابه ثابت م .۷

 اند.  دهین مقام نرسیھا بدون عمل به ا آن
 داشتند.  یادیاق زیر عالقه و اشتیه صحابه در امور خکشود  ین معلوم میھمچن .۸
 ت. یمکت و یفکین امت در یلت ایفض .۹

 . یلت اصحاب موسیفض .۱۰
 .جامبر یھا بر پ عرضه شدن امت .۱۱
 امبرشان ھمراه خواھند بود. یدان حشر با پیدر م یھر امت .۱۲
 است.  کاند اند رفتهیامبران را پذیه دعوت پک یسانکتعداد  .۱۳
دان حشـر حاضـر یـرفتـه تنھـا در میس دعـوت او را نپذکـچ یه ھک یامبریپ .۱۴

 شود.  یم
 کد بـه تعـداد انـدیـاثـرت را خـورد و نبکب ید فریی این مطلب که نبا فایده .۱۵

 عالقه بود.  یب
 ز است. یچشم زخم و تب، ِورد (رقیه) جا یبرا .۱۶
چـه را  آن یسکر گفت: ھر یجب د بن یه سعکگردد  یعمق دانش سلف ثابت م .۱۷

ث اول بـا یه حدکشود  یرده است پس معلوم مکند خوب کبشنود به آن عمل 
 ندارد.  یث دّوم تضادیحد

 رد به دور بودند. یش قرار بگیاحق مورد ستاه انسان به نک نیسلف صالح از ا .۱۸
 نبّوت است.  یھا از نشانه» یتو از آنھا ھست«ه کامبر یپ ی فرموده .۱۹
 اشه. کلت عیفض .۲۰
 ح نبودند. یه صرکرد کاستفاده  یلماتکامبر از یپ .۲۱
 .جامبریپ یویکاخالق ن .۲۲
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 توضیح و شرح این باب:
 رودیباب: موّحد بدون محاسبه به بھشت م

د یـردن توحکـشود. و محقق  یند وارد بھشت میبب یه عذابکن آن موحد بدو یعنی
ردن بـه آن بـه صـورت علمـی و عملـی و کقت آن و عمل یشناخت و دانستن حق یعنی

ل، بازگشـت، دعـا، اخـالص، که روح از نظر محبت، ترس، توکقت توحید این است یحق
 شود.  یم و عبادت مجذوب و متوجه خداوند میبزرگداشت، تعظ

ر از یـغ یبـرا یزیـد را محقق نموده اسـت چیه توحک یسکه در قلب ک نیخالصه ا
چـه خـدا حـرام نمـوده و ناپسـند  انجام آن یبرا یا ماند و در دل او اراده ینم یخدا باق

إال الله است   قت ال إلهین حقیماند. ا ینم یه خدا به آن فرمان داده باقک یزیدانستن چ
بـا گفتـه یم چه زیق شود، ابن ه است و عبادت میکسی که خدا قرار داده شد یعنیو إله 
 است:

ـــــن واحـــــداً يف واحـــــد لِواحــــدٍ كُ  فَ
 

ــــــامنِ   ــــــقِّ واالي ــــــبيل احل ــــــي س  ١.أعن
 

 راه حق و ایمان را طی کن یعنیباش  یکیدر  یکی  خدای یگانه، یبرا
ن صـورت محقـق یـن را بـه ایکه شـھادت یسکن است، پس ھر یقت شھادتین حقیا
 شوند.  یه بدون حساب و عذاب وارد بھشت مکاست  ید ھزار نفرھفتا ی د از زمرهینما

 د:یفرما یو خداوند متعال م

ةٗ  َ�نَ  َ�ٰهِيمَ إِنَّ إِبۡ ﴿ مَّ
ُ
ِ  قَانِٗتا أ َّ ۡ ٱ ِمنَ  يَُك  َولَمۡ  َحنِيٗفا ّ�ِ   .]١٢٠[النحل:  ﴾١٢٠ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

گرا بـود؛ و از  حـق گمان ابراھیم خود یک امت فرمانبردار برای الله و(نیـز) حنیـف و بی«
 ».مشرکان نبود
ات ین آیرا در ا ÷میه خداوند ابراھکن جھت است یبا عنوان فصل از ا ٢هیتناسب آ

د اسـت سـتوده اسـت و یـن مراتـب محقـق نمـودن توحیه باالترکن صفات بزرگ یبا ا

 ).۲/۲۵۸شرح نونیه ابن قیم ابن عیسی ( -١
و درود ی نسخه الف نوشته شده است خداوند متعال بر ابراھیم با سالمت قلبی سالم  در حاشیه -٢

بۡ  ۦِشيَعتِهِ ِمن �نَّ ﴿ فرماید: فرستاده است و می ِ�َ ٰ ٓ  إِذۡ  ٨٣ هِيمَ َ� و از او   ﴾٨٤ َسلِي�ٍ  ٖب بَِقلۡ  ۥَر�َّهُ  ءَ َجا

َ�  َمنۡ  إِ�َّ  ٨٨ َ�نُونَ  َوَ�  َمالٞ  يَنَفعُ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ فرماید: کند و می حکایت می
َ
َ ٱ �  ﴾٨٩ َسلِي�ٖ  بٖ بَِقلۡ  �َّ

قلب سلیم ھمان قلبی است که از شرک، کینه، حسادت، دنیادوستی،تکبر و ] ۸۹-۸۸[الشعراء: 
ای که با  کند و ھر شبھه ریاست طلبی سالم مانده باشد. و از ھر آفتی که فرد را از خدا دور می

ای که مزاحم مراد او باشد و  خبر او معارض باشد و ھر شھوتی که معارض امر او باشد و ھر اراده
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 کاز اوامـر و تـر یرویـت با پیق عبودید و تحقیه مردم در توحکق نموده یگونه تشو نیا
د بـدون حسـاب و ینما یروین مورد از او پیدر ا یسکنند، پس ھر ک یرویاز او پ ،ینواھ

 گردد.  یوارد آن م ÷میه ابراھکطور  شود ھمان یبدون عذاب وارد بھشت م
شود، ایـن  یم یرویه از او پکر بوده است یشوا و معلم خیم الگو، پیه ابراھک نیاول: ا

 . ١ت شده استیمسعود روا مفھوم از ابن 
امـل نمـوده و کن را یقیه مقام صبر و کد یرس ین مقامیم به خاطر آن به چنیراھاب 

 د:یفرما یه خداوند مکرسد، چنان  ین میدر د ییشوایز به مقام پین دو چیانسان با ا

ةٗ  ِمۡنُهمۡ  َناوََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
ۡمرِنَا َ�ۡهُدونَ  أ

َ
ا بِأ ْۖ  لَمَّ وا ْ  َصَ�ُ [السجدة:  ﴾٢٤يُوقُِنونَ  َ�ٰتَِنا� َوَ�نُوا

اسرائیل را که شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند، پیشوایان(و  و برخی از بنی« .]٢٤
 »پیشگامان خیر) گرداندیم.

بوده است و عبادت و طاعت را ھمواره   عیالله فروتن و مط یم برایه ابراھک نیدّوم: ا
دوام طاعت.  یعنیت در لغت قنو«د: یگو یاإلسالم م خیه شکداده است، چنان  یانجام م

ھا  نیی ا باشد او در ھمه یاش طوالن ا سجدهیوع کا ریستادنش یام و ایق یو نمازگزار وقت
 د:یفرما یقانت است. خداوند متعال م

نۡ ﴿ مَّ
َ
ۡ ٱ َءانَآءَ  َ�ٰنٌِت  ُهوَ  أ ْ َوَ�رۡ  ِخَرةَ �ٱ َ�َۡذرُ  َوَقآ�ِٗما اَساِجدٗ  لِ �َّ ِ  رَۡ�َةَ  ُجوا  َهۡل  ۡل قُ  ۦۗ هِ َرّ�

ِينَ ٱ �َۡسَتوِي ِينَ َوٱ لَُمونَ َ�عۡ  �َّ رُ  إِ�ََّما لَُموَنۗ َ� َ�عۡ  �َّ ْ  َ�َتَذكَّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
 .]٩[الزمر:  ﴾٩ۡلَ�ٰبِ ۡ�

کنان و ایستاده به  آیا(چنین شخص مشرکی بھتر است یا) کسی که در ساعات شب سجده«
پروردگارش امیدوار است؟ بگو:  ترسد و به رحمت پردازد، در حالی که از آخرت می عبادت می

نع راه او باشد، سالم باشد. چنین قلب سالمی ھم در دنیا و ھم در برزخ و ھم در ھر مانعی که ما
آخرت در بھشت است. و فقط در صورت سالم ماندن از این پنج چیز سالمت مطلق دارد: از شرکی 
که با توحید منافات دارد، از بدعتی که مخالف سنت است ، شھوتی که مخالف فرمان خدا است ، 

باشد. در ضمن غیر این پنج  ذکر است و ھوی و ھوسی که متضاد با اخالص میغفلتی که منافی 
مورد که باید به خاطر خدا از آن دوری ورزید، امور دیگری برای ھر کدام وجود دارند که خیلی 

 ). ۸۵-۸۴زیاد ھستند. الجواب الکافی ص (
تفسیر سوره نحل امام بخاری در صحیحش به صورت معلق آورده است، صحیح بخاری کتاب ال -١

) و ۱۴/۱۹۰ش ( جریر در تفسیرش ) و ابن۲/۳۴۹) و ابن سعد در الطبقات الکبری (۵/۲۷۰(
حجر در  ) و حافظ ابن۵۸/۴۲۰) و ابن عساکر در تاریخ دمشق (۱۰/۶۰طبرانی در المعجم الکبیر (

 مسعود روایت کرده و صحیح است.   ) از چند طریق از ابن۴/۲۳۸تغلیق التعلیق (
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». پذیرند دانند، برابرند؟ تنھا خردمندان پند می دانند و کسانی که نمی آیا کسانی که می
   .١ام قانت قرار داده استیخداوند او را در حال سجده و ق

ت را یـف نموده زیرا عبودین خاطر توصین دو صفت به ایم را در ایپس خداوند ابراھ
 وده:در خودش محقق نم

 .یو عمل ینخست: از نظر علم
شود زیـرا او خـودش بـه آن  م و الگو بودنش باید به او اقتدا یدوم: از نظر دعوت، تعل

ه کـ ن وصف نموده است، چنـانیرده است و در صفت دوم او را به استقامت بر اکعمل 
 د:یفرما یم

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن قَۡوٗ�  أ ِ ٱ إَِ�  َدَ�ٓ  ّمِمَّ ۡ ٱ ِمنَ  إِنَِّ�  َوقَاَل  اَ�ٰلِحٗ وََعِمَل  �َّ  ﴾٣٣ُمۡسلِِم�َ ل

تر از کسی که به سوی الله فرا بخواند و کار شایسته انجام  سخن کیست خوش« .]٣٣[فصلت: 
 پس علم، عمل و استقامت را دربردارد.». ؟دھد و بگوید: من از مسلمانانم

کجی است یعنی  به معنای میل و» َحَنف«م حنیف بوده است و یه ابراھک نیسوم: ا 
ه کـاو راه خود را از شرک کج و منحرف کرده و به سـوی توحیـد رفتـه اسـت ، چنـان 

 د:یفرما یت از او میاکخداوند به ح

هۡ ﴿ ِي وَۡجِ�َ  ُت إِّ�ِ وَجَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱ َ�َطرَ  لِ�َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
ۖ َحنِيفٗ  �َض ۡ� ۠  َوَمآ  ا نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  �  ﴾٧٩ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

آورم که روی اخالص و گرایش به توحید به سوی کسی روی می من، از« .]۷۹[األنعام: 
 د:یفرما یو م ».ھا و زمین را پدید آورده است و من، جزو مشرکان نیستمآسمان

قِمۡ ﴿
َ
ِ ٱ فِۡطَرَت  َحنِيٗفاۚ  لِّ�ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ ِۚ ٱ ِ�َۡلقِ  َ�ۡبِديَل  َ�  َهاۚ َعلَيۡ  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ َّ� 

�ۡ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ َ�ٰلَِك 
َ
رو حنیف و  از این« .]۳۰[الروم:  ﴾٣٠لَُمونَ َ� َ�عۡ  �َّاِس ٱ َ�َ َوَ�ِٰ�نَّ أ

ی وجود به سوی دین الله روی بیاور و از فطرتی پیروی کن که مردم را بر  گرا با ھمه حق
یدی) اساس آن سرشته است. آفرینش الله را تغییر ندھید. این، دین استوار و مستقیم(توح

 ».دانند است؛ ولی بیشتر مردم نمی
ه از کـخـالص بـوده  یاو موّحـد یعنـین نبـوده اسـت، کیه او از مشـرک نیچھارم: ا

نمـوده  ین وجه نفیاملترکرا از او به  کبوده است، پس شر کمطلقًا پا کشر یھا شائبه
ن افراکگونه  نیشود و خداوند ا یبه او نسبت داده نم کین شریترکوچکه ک یاست طور

ھسـتند.  ÷مین ابـراھیه بـرآئکـردند ک یه به ناحق ادعا مکند ک یب میذکش را تیقر

 ). ۱/۱۷۴دارالسعادة (قیم در مفتاح  ابن -١
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ـةً ...)  هکه ین آیرامون ایمؤلف در سخن پ يمَ كانَ أُمَ رھـرو نبایـد از «د: یـگو یم(إنَّ إِبراهِ
خداونـد فـروتن  یبـرا یعنـیند (قانتًا للـه) کق وحشت یان طرکبودن تعداد سال کاند

 تاجران خوشگذران.  یان و نه براپادشاھ یباشد، نه برا
ن یبه فتنه افتاده، به ا یه علماکشد، چنان  یل نمیج و ماکفًا) به چپ و راست ی(حن

ه تعدادشـان کـ یسـانکو او بـرخالف  (ومل يك من املرشكني)شوند. یل میسو و آن سو ما
 ».  ١ن نبودکیی مشر نند از زمرهک یاسالم م یاد است و ادعایز

ه گفتـه شـده اسـت و او یـن آیـر ایه در تفسـکـاسـت  یزین چیترن بھیم: ایگو یم
 د. ینما یچه باالتر است گوشزد م تر است به آن نیچه پای ی آن لهیوس

اّمت کـه  یاز معناھا یکیاست به  یا ند) اشارهکراه وحشت ن کاش: (تا سال و گفته
 ر تنھاست. یار خکه در کچنین است: کسی 

يمَ كـانَ أُمـةً قانتـاً ر(یه او در تفسـکند ک یت میحاتم از ابن عباس روا یأب ابن ) إنَّ إبـراهِ
س از قـومش بـر اسـالم نبـود، پـس کـچ یم بر اسالم بود و در زمان او ھـیگفت: ابراھ

ةً قانتـاً د:(یفرما ین خداوند میبنابرا ه کـعباس با سخن ابن مسـعود  و سخن ابن ٢)كان أُمَ
 ندارد.  یر شد تضادکتر ذ شیپ

 د:یفرما یو خداوند م

ِينَ ٱوَ ﴿ وآنان که به پروردگارشان شرک « .]٥٩[المؤمنون:  ﴾٥٩�ُۡ�ُِ�ونَ  َ�  ُهم بَِرّ�ِِهمۡ  �َّ
 .»ورزند نمی
ه در راه کـرا  یه خداونـد مؤمنـانکـن جھت است یه با عنوان فصل از ایمناسبت آ 

ه کن است ین آن ایه بزرگترکف نموده یتوص یشگام ھستند با صفاتیدن به بھشت پیرس
 یچ وقتـیدر ھـ یعنـیننـد) ک یپروردگارشـان نمـ یکرا شر یزیه (چکھا را ستوده  آن
ابـد ی ید به طور مطلق تحقـق نمـیمان مفیرا اینند؛ زک یو انباز خدا نم یکرا شر یزیچ

ل یـاز قب ییزھایمؤمن چ یه براکشود. و از آن جا  کبه طور مطلق تر که شرکمگر آن 
ن را از یـسـازد، ا یب وارد میـن او نقـص و عمایه در اکد یآ یش میپ یو خف یجل کشر

 ).۳۳۷عبدالوھاب، قسم التفسیر ص ( االسالم محمدبن مؤلفات شیخ -١
 ).۵/۱۷۶الدرالمنثور (-٢
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رده اسـت و او بـه کد را محقق ین حد توحین باشد تا آخریس چنکرد، و ھر ک یآنان نف
 شود.  یده و بدون حساب و عذاب وارد بھشت میازین تجارت و سود دست یبزرگتر

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یگو یر میثک ابن  یزیچ یعنی« .]٥٩نون: [المؤم ﴾٥٩�ُۡ�ُِ�ونَ  َ�  ُهم بَِرّ�ِِهمۡ  �َّ
چ یه ھکدانند  یپرستند و م یه فقط و تنھا او را مکنند، بلک یگر را ھمراه خداوند پرستش نمید

برآورده شدن  یه ھمه براکاست  یتاست. و واالمقامیکست، او یجز الله ن یمعبود به حق
  ».١داردن یینند، او ھمسر، فرزند و ھمتاک یاو دراز م یاز به سویخود دست ن یازھاین

ر بـودم او از یـجب د بـن ید نزد سـعیگو ین بن عبدالرحمان مید: (حصیگو یمؤلف م
د؟ گفـتم: یـشب سقوط کرد دیه دکرا  یا از شما ستاره یکدام کد و گفت: یحّضار پرس

ده یـمرا گز یا  ه گزندهکدم، سپس گفتم: من مشغول خواندن نماز نبودم بلیمن آن را د
؟ گفـتم: ِورد (رقیـه) خوانـدم. او یردکـار کـم) گفت: چـه دار بودین بیبود(به خاطر ا

 یده بود، گفت: شعبیبه ما رسان یه شعبک یثی؟ گفتم بنابر حدیردکن ید چرا چنیپرس
ه کـرد کـت یـما روا یب برایحص ده بنیتان گفته بود؟ گفتم: او از بریرا برا یثیچه حد

گیِورد جز در حاالت چشم زخم و گز  ». ستیز نیجا یگرین موقع دیدن حشرات زھرآ
رده و بـه ک یار خوبکند کبشنود و به آن عمل  یزیچ یسکگفت: ھر /ریدبن جبیسع

شـان فرمـود: یه اکـرد کـت یما روا یبرا جامبریخود خیر رسانده است. اما ابن عباس از پ
 یاز مردم بودند و بعض یامبران گروھیاز پ یه با بعضکدم یھا به من عرضه شدند و د اّمت«

ھمراه آنان نبود،  یسکچ یه ھکبودند  یا دو نفر ھمراه داشتند و بعضی یکامبران یدیگر از پ
ھا امـت مـن ھسـتند، بـه مـن  ردم آنکر کدم فیاز مردم را د یادیو انبوه ز یاھیناگھان س
دم یـاز مردم را د یادیردم تعداد زکنگاه  یباشد، سپس وقت یو قومش م ین موسیگفتند: ا
ه بدون حساب و پرسش کآنان ھفتاد ھزار تن ھستند  ی در زمرهن امت تو است و یگفتند: ا

اش شد. آنگـاه مـردم  برخاست و وارد خانه جامبریسپس پ». شوند یو عذاب وارد بھشت م
ه بـا کـھسـتند  یسـانکھـا نیـگفتنـد: ا ین افراد به اظھار نظر پرداختند، بعضیدر مورد ا

ه در اسـالم متولـد کـھسـتند  یسانکا ھ د آنیگفتند: شا یاند. و بعض ھمراه بوده جامبریپ
از خانـه  جامبریـگـاه پ گفتنـد. آن یزھاییاند و ھمچنان چ دهینورز کگاه شر چیاند و ھ شده

ھسـتند  یسـانکنان یده شد. فرمود: ایشان رسانیدگاھھا به اطالع این دیرون آمد و ھمه ایب
خـود را داغ  یھـا کننـد و نـه بـدن ه اینان کسانی ھستند که درخواست رقیه و ِورد نمیک

 ).۳/۲۴۹کثیر ( ابن -١
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ــ ــدفالک یم ــه ب ــد و ن ــان تو یم ینن ــر پروردگارش ــا ب ــد، تنھ ــکنن ــدینما یل مک ــاه ». ن آنگ
آنـان  ی ن تا خداوند مرا از زمـرهکرسول خدا، دعا  یبلند شد و گفت: ا ١محصن بن  اشه کع

ن خداونـد کـگر بلند شد و گفت: دعا ید یسپس مرد». یتو از آنان ھست«بگرداند، فرمود: 
 ».  ٢گرفت یشیاشه بر تو پکدر این مورد ع«آنان بگرداند، فرمود: مرا ھم از 

ث یه مرجع آن را گفته باشد، حـدکر نمود بدون آن کگونه ذ نیث را این حدیمؤلف ا
ز یـن ٥ت نموده و امـام مسـلمیروا ٤یو به صورت طوالن ٣با اختصار یور را امام بخارکمذ

ز ین ٧یو نسائ ٦یباشند و ترمذ یم ت مسلمیث روایلمات حدکرده است و کت یآن را روا
 اند.  ردهکت یآن را روا

 یوفکابوھذل  ین سلمیت است) او حصین بن عبدالرحمان روایاش: (از حص و گفته
 یسـالگ ۹۳ھــ .ق در ۱۳۶در سـال  یافته بود، ویر ییاش در آخر تغ ه حافظهکثقه بود 

 . ٨افتیوفات 
ی  شـهیت او از عایـاس اسـت و رواعبـ ر از بزرگـان و شـاگردان ابنیـجب د بن یسع   

اسد است  یی بن وفه و از بردگان آزاد شدهکاز اھل  یمرسل است، و یموس یصدیقه و اب
د و ھنـوز بـه پنجـاه یھـ .ق در حضور حجاج و به دستور او به قتل رس ۹۵وی در سال 

 .  ٩ده بودینرس یسالگ

آمده است و » فقام إلیه عکاشة بن محصن«ھا چنین آمده است و در شرح با لفظ  در تمام نسخه -١
 ).۶۱۷۵) و ش (۵/۲۳۹۶روایت از بخاری در الصحیح (

 ).۲۰۰) ش (۱/۱۹۹) البغا و صحیح مسلم (۵۴۲۰صحیح بخاری ( -٢
 ).۶۱۰۷) و ش  (۳۲۲۹صحیح بخاری ( -٣
 ).۶۱۷۵،۵۴۲۰) و ش (۵۳۷۸صحیح بخاری ( -٤
 ).۲۰۰صحیح مسلم ش ( -٥
 گوید حسن و صحیح است. ) و می۲۴۴۶( سنن ترمذی -٦
حبان در صحیح خود به ش  ) و ابن۱/۲۷۱( ) و امام احمد در مسند۷۶۰۴السنن الکبری ش ( -٧

 مسعود دارد.   اند و شاھد به روایت ابوھریره و ابن ) و غیره آن را روایت کره۶۴۳۰(
  بن حصین ثقه و مورد اعتماد و از بزرگان حدیث بوده است، چنان که امام احمد گفته است و علی  -٨

گوید: متقن و ثقه و از کسانی است که  میپذیرد که او دچار اختالط شده است و فسوی  مدینی نمی
ی کسانی نام برده که در موردشان سخن گفته شده  اند و ذھبی او را از زمره جماعتی از او روایت کرده

 ).۱۷۰التھذیب ص ( ھمراه حواشی) وتقریب ۶/۵۱۹) تھذیب الکمال (۴۵ص (
 ).۱۰/۳۵۸الکمال ( ) تھذیب۴/۳۲۱( سیراعالم النبالء -٩

 

                                         



 ٢١٩  : مّوحد واقعی بدون محاسبه وارد بهشت خواهد شد)۲کتاب التوحید: (باب 

 

» بارحــة« شــب ســقوط کــرد.یه دکــ یا ســتاره یعنــی) البارحــةإنقــض(اش:  گفتــه
گویـد: قبـل از زوال (ظھـر) گفتـه  می ١نزدیکترین شب گذشته است. أبوالعباس ثعلب

دیگـران نیـز چنـین  ٢.رأيت البارحـةشود:  و بعد از زوال گفته می رأيت الليلةشود:  می
 شود. اند و مشتق از َبِرَح است وقتی که زوال پیدا می گفته

 ن است. ینده حصیاش: (من مشغول خواندن نماز نبودم) گو گفته
ه چـون او مشـغول کـنند کر کن فیح را داد تا مبادا حضار چنین توضیبه خاطر آن ا

ن یـن او خواسـت ایده اسـت، بنـابرایه سقوط کرد را دکرا  یا خواندن نماز بوده ستاره
دار یـد چون او در آن وقت به خاطر نمـاز بیمشغول عبادت بوده دور نما یه وکتوھم را 

 نبود. 
ھا به شـدت مخلـص  ه آنکلت سلف صالح است و نشانگر آن است یی فض ن نشانهیا
د: یـگو یه مکـ یسـکاند. بـرخالف  داشته یخود را دور م یارکایاند و به شدت از ر بوده

اء اسـت. و یـه او از اولکـند کگونه افراد جاھل را دچار توھم  نیردم تا اکن و چنان یچن
رد و در یـح به دست بگیا تسبیزد و یوایح را به گردنش بیتسب ین فردین است چنکمم

ر کـح ذیتسـب یھا ی دانـه ه او بـه انـدازهکـان مردم راه برود تا به مردم نشان دھـد یم
 د:یگو یم ٣محمدبن وضاح ند. و امامک یم

ه گفـت: کـت نمـود یـمـا روا یبـرا ٦و او از صلت بن بھـرام ٥حازم ربنیاز جر ٤اسد 
گـاه  گفـت آن یح میداشت و بـا آن تسـب یحیه تسبکرد کعبور  ینار زنکمسعود از  ابن

مه محدث و نحوی ابوالعباس احمد بن یحیی بن یزید شیبانی موالیشان بود صاحب ثعلب عال -١
 ).۷-۱۴/۵ھـ.ق وفات یافت. سیر اعالم النبالء ( ۲۹۱الفصیح و التصانیف است در سال 

 ).۲/۴۱۲لسان العرب ( -٢
 ۲۸۹، ۲۸۶یا  ۲۸۷محمدبن وّضاح بن بزیع اموی، امام زاھد حافظ محدث اندلس که در سال  -٣

 ).۷/۳۵۸) و األعالم زرکلی (۴۴۶-۱۳/۴۴۵.ق وفات یافت. نگا: سیر اعالم النبالء (ھـ
در مصر اقامت گزید و  أسدالسنه بن ابراھیم اموی امام حافظ ثقه معروف به موسی اسد بن  -٤

 ).۱۰/۱۶۲ھـ.ق درگذشت. نگا: سیراعالم النبالء ( ۲۱۲ھایی تالیف کرد، وی در سال  کتاب
ھـ  ۱۷زدی ثقه است، وقتی دچار اختالط شد فرزندش او را منع کرد.  در سال حازم ا جریر بن -٥

 ).۱/۲۹۱وفات یافت.  نگا: الکاشف ذھبی (
کند و از صحابه روایتی ندارد.   ای است متھم به ارجاء و از تابعین روایت می صلت بن بھرام ثقه -٦

 ).۳/۱۹۴المیزان ( لسان
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ه کگذشت  ینار مردکند و دور انداخت. سپس از کح را گرفت و آن را یمسعود تسب ابن
سـتم  یش زد و گفـت: شـما از رویمسعود او را با پا گفت، ابن یح میھا تسب زهیبا سنگر

  ١شتر است؟!یه علم و دانش شما از اصحاب محمد بک نیا اید و یا آورده یبدعت
گ اش: (گزنده و گفته گـر او را ید یزیا چیعقرب  یعنیش زده بود) ین مرا نیای زھرآ

 ده بود.یگز
را خواسـتم  یسـک یعنی» تیاسترق«ه کردم) در مسلم آمده کاش: (افسون  و گفته

 ند.که مرا رقیه ک
 ؟) ینکن یه چنکز تو را بر آن داشت یاش: (گفت: چه چ و گفته

 ل شده است. یطلب دل صحت مذھب ین سخن، برایدر ا
ن یـچه مرا بـه ا آن یعنیرده است) کت یما روا یبرا یه شعبک یثیاش: (حد و گفته

عـامر  یرده اسـت. اسـم شـعبکـت یـمـا روا یبرا یه شعبکاست  یثیار واداشت حدک
ا آمـد و او از ثقـات، یـبـه دن سدر دوران خالفت عمـر  یاست، و یل ھمدانیشراح بن 

 . ٢ھـ.ق درگذشت ۱۰۳ه در سال ک ن است.یتابع یحفاظ و فقھا
حـارث  بن عبدالله  ب ابن یحص ابن  یر ُبرده است. ویده تصغیده) ُبریاش: (از ُبر گفته

 است.  یمعروف یصحاب یاسلم
   .٣سعد گفته است ه ابن کافت. چنان یھـ.ق وفات  ۶۳در سال 

گیاش: (رقیه جز در حاالت نظر بد و گز گفته  یگـرید ن در موقعیدن گزندگان زھرآ
 ست). یز نیجا

ت یـآن را روا  ١ماجـه ت شـده اسـت و احمـد و ابنیـجا به صورت موقوف روا نیدر ا
از  یعنـین سـند آن را  ین بـا ھمـیاز عمران بن حص یاند. و احمد، ابوداود، ترمذ ردهک
  .٣ان احمد ثقه ھستندید: راویگو یم یثمیو ھ .٢اند ردهکت یامبر روایپ

الصمیعی) و سندش منقطع است و روایت صلت  ۲۲) ش (۴۶البدع و النھی عنھا ابن وضاح ص (-١
ھا  زدند و با سنگریزه مسعود منقطع است، و داستان ابن مسعود با کسانی که حلقه می از ابن 

ھا گفت: شما یا علم و دانشتان از  شمردند، که ابن مسعود به آن گفتند و آن را می تسبیح می
نیاز  ما را از روایت منقطع بی». اید ایجاد کرده اصحاب محمد بیشتر است یا از روی ستم بدعتی

 ).۲۰۰۵آلبانی ش ( السلسلة الصحیحة) و ۱۷،۱۶،۹وّضاح ش ( کند. البدع و النھی عنھا ابن می
 ).۵/۵۷) تھذیب التھذیب (۱/۷۹( الحفاظتذکرة) ۴/۲۹۴النبالء ( سیر أعالم  -٢
 ). ۱/۲۸۶( ز الصحابةاإلصابة فی تمیی) و نگا:۷/۸(سعد  الطبقات الکبری ابن -٣
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 . ٤سّم عقرب و امثال آن یعنیر بد، چشم زخم و حمه نظ یعنین ین و حمه) عی(ع
چ ِوردی از ِورد چشـم بـد و سـم یه ھـکن است یث ایحد یمعنا«د: یگو یم یخطاب

گ ز رقیـه شـده یـرده و نکـامبر رقیه یست و پیتر ن یتر و اول ن شفابخشیگزندگان زھرآ
 ».  ٥است

 در مورد ِورد و رقیه بحث خواھد شد. 
 یعنیانجام داده است).  یار خوبکند کشنود عمل  یچه م نبه آ یسکاش: (ھر  گفته

رده اسـت، چـون او کـ یار خـوبکد یده عمل نمایه به او رسک یبه علم و دانش یسکھر 
کنـد.   اش را انجام داده است و بـه آنچـه از علـم بـه او رسـیده اسـت عمـل می فهیوظ

دانـد عمـل  یچـه م ا به آنید ینما یعمل م یه بر اساس جھالت و نادانک یسکبرخالف 
لت علم سـلف، ُحسـن ادب و تـالش ین فضیار است و در اکگناھ یسکن یند. چنک ینم
چه از  به آن یسکگردد. و ھر  یافراد به خوبی ثابت م ییدن علم و راھنمایھا در رسان آن

ه عمـل کشود  یرده است. و ثابت مک یار خوبکند کده عمل یامبرش به او رسیخدا و پ
ا یـده بـه دانسـتن سـخن اھـل مـذاھب یامبر به شخص رسیز خدا و پچه ا ردن به آنک
 ی آن چیز، مشروط و وابسته نیست. گران دربارهید

بـن عبـاس بـن  رده اسـت) او عبداللـه کـت یـمـا روا یعباس برا اش: (اما ابن گفته
رد و گفـت: کـاو دعـا  یبـرا جامبریـاست. پ جامبریپ ی، پسرعمویعبدالمطلب ھاشم

 ن شد. یو او چن». ٦اموزیر را به او بیه بگردان و تفسین فقیدر دا! او را یبارخدا«

خزیمه در التوکل روایت کرده  ) و ابن۵۲) و الرویانی در مسند ش (۳۵۱۳ماجه در سنن، ش ( ابن -١
) و غیره آن ۸/۴۰۵) آمده است و ابن عبدالبر در اإلستندکار (۲/۵۶۳( المھرةچنان که در إتحاف 

 را  نیافتم.  اند و اسناد آن صحیح است. و در مسند امام احمد آن را روایت کرده
) ۳۸۸۴( ) و أبوداود سنن۸۳۶( ش ) و ُحمیدی در مسندش۴/۴۳۶،۴۳۸،۴۴۶احمد ( مسند امام  -٢

) و در األوسط ۱۸/۲۳۵( الکبیر ) و طبرانی معجم۹/۶۸( مسندش) و بزار ۲۰۵۷و ترمذی (
 ) و دیگران روایت کرده اند و صحیح است.۹/۳۴۸) و بیھقی در سنن الکبری (۱۴۴۹(

 ).۶/۴۲۶ر فیض القدیر از او نقل کرده است (مناوی د -٣
 ).۱/۴۴۶نگا:النھایه فی غریب الحدیث و األثر ( -٤
 ).۱/۳۶۶( األنوار مشارق) و العلمیةالکتب  ۴/۲۱۰معالم السنن (-٥
حّبان در صحیح خودش  ) و ابن۶/۳۸۳شیبه در المصنف ( ابی ) و ابن۱/۲۶۶امام احمد در المسند ( -٦

اند که سندش صحیح است و  ) و غیره آن را روایت کرده۳/۶۱۵لمستدرک () و حاکم در ا۷۰۵۵(
ین«بخاری در صحیح خود با عبارت  ھُه فی الدِّ  را آورده است.  ) آن۱۴۳به شماره (» اللھم َفقِّ
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از مـا در علـم و  یسـکچ یبود ھ یعباس به سن ما م اگر ابن«د: یگو یعمر فاروق م  
  ٣در طائف درگذشت. ۸۶در سال  یو  ٢ ١».دیرس یدھم او نم یکدانش به 

بـه  یسکھر: «ق بودن علم سلف است، چون گفتیی عم ن نشانهید: (ایگو یمؤلف م
ث یه حـدکشود  یپس معلوم م» رده است اما...ک یار خوبکد یشنود عمل نما یچه م آن

 ندارد).  یتضاد ٤ث دومیاول با حد
ت َعبَثـر یـدر روا یو نسـائ یت ترمذیھا به من عرضه شدند) در روا اش: (امت گفته

بـوده اسـت و ن اتفاق در شـب اسـراء یه اکعبدالرحمان، آمده  بن  ن یاز حص ٥قاسم بن 
ه فقـط کگذشته  یم یامبرینار پکاز  جامبریدر شب اسراء پ«ن طور است: یعبارت آن ا

 ».  ٦نفر به ھمراه داشت یک
ه کـ یسانکاست بر قوت مذھب  یلیر شده، دلکن عبارت ذیاگر با ا«د: یگو یحافظ م

  ». ٧ش آمده استینه ھم پیه در مدکه اسراء متعدد بوده و اضافه بر مکند یگو یم
ن واقعـه را شـب یـن اسـت اکـه ممکست بلین نید، اما ظاھرًا چنیگو یگونه م نیاو ا

ه نشان دھد کست ین یزیث چیرده است و در حدکان ینه بیده اما آن را در مدیاسراء د
 ن خبر را داده است. یھا فورًا ا بعد از عرضه شدن امت جامبریپ

سعد  ) و ابن ۴۸حرب کتاب العلم ( زھیربن ابوخیثمة) و ۱۵۵۹،۱۸۶۱( الصحابهامام احمد فضائل  -١
) و غیره ۱/۱۵۲الحدیث ( ) و حربی غریب۵/۴) و بخاری التاریخ الکبیر (۲/۳۶۶( الطبقات الکبری

اند و کسی که این قول را به سیدنا عمر نسبت داده  مسعود روایت کرده آن را با سند صحیح از ابن
ام جز حافظ که در التقریب آن را به سیدنا عمر نسبت داده و بسیاری به پیروی از او  باشد نیافته
 اعلم. مسعود دانسته است. والله  که او در التھذیب آن را قول ابن  اند. این هچنین گفت

عباس به سن ما  ) گفت: اما روایت عبدالله بن مسعود: اگر ابن۱/۱۸۳اآلثار ( ابن جریر در تھذیب -٢
اش این است که: ھر کس از ما در علم و  ی یک نفر او می بود. معنی بود ھر ده نفر ما اندازه می
 شود: عْشر فالن، ھنگامی که یک دھم باشد. رسید. گفته می ش به یک دھم او نمیدان

 )۴/۱۴۱( الصابة فی تمییز أسماء الصحابةا -٣

قيَة إال من عني أو محة«منظور از حدیث اول  - ٤ است و حدیث دوم: حدیِث ھفتاد ھزار نفر » ال رُ
 باشد. می

ھـ.ق وفات یافت.گروھی از او روایت  ۱۷۹ت در سال قاسم زبیدی، ابو زبید کوفی ثقه اس  عبثر بن -٥
 ).۲۹۴اند. نگا:تقریب التھذیب ص ( کرده

 ) روایت کرده است.  ۷۶۰۴) و نسائی در السنن الکبری  ش (۲۴۴۶ترمذی در سنن ش ( -٦
 ).۶۵۴۱)  شرح حدیث شماره (۱۱/۴۱۵الباری ( فتح-٧

 

                                         



 ٢٢٣  : مّوحد واقعی بدون محاسبه وارد بهشت خواهد شد)۲کتاب التوحید: (باب 

 

متـر از ده کلمه الرھط بر گـروه کاز مردم با او بودند)  یه گروھکدم یرا د یامبری(پ
 . ١دیگو یم یه نووکشود، چنان  ینفر اطالق م

دم یـد یرا م یامبریا دو نفر ھمراه داشت و پی یکه کدم یرا د یامبریاش: (و پ گفته
روان یامبران از نظر تعداد پیه پکن مطلب اشاره شده یس ھمراھش نبود) به اک چیه ھک

ه کـ یسانکاست بر  ین رّد یندارند و ا یرویچ پیھ امبرانیاز پ یمتفاوت ھستند و بعض
ن یه چنـکـ ت است و حال آنیثرکه حق با اکنند ک یرند و ادعا میگ یل میت دلیثرکاز ا

و در  یسـکاز قرآن و سنت است بـا ھر یرویباشد پ یچه واجب و الزم م ه آنکست، بلین
 ه باشد.ک ییھر جا

) یاھیه شد) السواد: (مبالغه در سبه من نشان داد یبزرگ یاھیاش: (ناگھان س گفته
ده یـه از دور دکـاسـت  یادیـاض (مبالغه در سفیدی) است. منظـور افـراد زیمتضاد ب

 شوند. یم
 ھا امت من ھستند).  ردم آنکر کاش: (ف گفته

شناسـد و  یامت خود را نم جامبریه چگونه پکرده کال را مطرح کن اشیا یلیاسماع
 ت است:یره روایه از ابوھرکآن   د و حالکند اینھا امت موسی ھستن گمان می

آنان بر اثر وضـو «فرمود: ». ؟یشناس یچگونه م یا دهیه ندکاز امت خود را  یسانک«
 ».  ٢د استیشان سفیھا و پاھا دست

د فقـط یـھـا را در افـق د آن جامبریه پک یه افرادکال گفته شده کن اشیدر پاسخ ا
ره بـر یث ابـوھریص نبودند، اما حـداد ھستند و خودشان مشخیه زکشدند  یمشخص م

شناسـد.  یھسـتند آنـان را از عالمـت وضـوء م یـکھـا نزد آن یه وقتکن حمل شده یا
 آن را ذکر کرده است. ٣حافظ

م الله) یلکعمران ( بن   یموس یعنیباشد)  یو قومش م ین موسیاش: (گفتند: ا گفته
و قومش را اثبـات  یلت موسین فضیباشند و ا یاند م ردهک یرویه از او پکو قومش آنان 

 د.ینما یم
 است).  یو انبوه بزرگ یاھیه سکدم یردم ناگھان دکاش: (نگاه  گفته

 ).۳/۹۴شرح صحیح مسلم نووی ( -١
 )۲۴۹مسلم (صحیح  -٢
 ).۱۱/۴۰۸الباری ( فتح -٣
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اما به افـق نگـاه «آمده است: » و قومش ھستند ین موسیا«در عبارت مسلم بعد از 
گـری نگـاه یاست، به من گفتند: به افق د یبزرگ یاھیه سکدم یردم دکآنگاه نگاه » نک
گـاه بـه مـن  خـورد، آن یبـه چشـم م یو انبوه بزرگـ یاھیه سکدم یم و دردکن، نگاه ک

 ». ن امت تو استیگفتند: ا
ه بـدون حسـاب و عـذاب بـه بھشـت کـھا ھفتاد ھـزارتن اسـت  اش: (و با آن گفته

 روند.  یاند به بھشت م ردهکد را محقق یچون توح یعنیروند)  یم
ن ھفتـاد یـاسـت و ا یمعنـو ی، ھمراھیت و ھمراھیمنظور از مع«د: یگو یحافظ م

ه در آن وقـت بـه او کـنبودنـد  یسـانک ی ھستند، اما در زمره جامبریھزارتن از امت پ
 ».  ١ھا ھفتاد ھزار تن است ه اضافه برآنکثرت امت اوست کعرضه شدند، پس منظور 

و از «ل آمده: یت ابن فضیست، چون در روایچه او گفته ظاھرًا درست ن م: آنیگو یم
 ».  ٢روند یھا از امت تو ھفتاد ھزار به بھشت م نیمیان ا

ه کــاند  ف شــدهین توصــین ھفتــاد ھــزارتن چنــیحیره در صــحیــھر یث ابیدر حــد
 .  ٣و درخشان است یشان ھمچون ماه شب چھارده نورانیھا چھره
شـوند  یه وارد بھشـت مکـ ین گروھـیاول«ت است: یروا جامبرین از پیحیدر صح 

ھـا وارد  ه بعـد از آنکـ یسـانکاسـت و  یچھارده نـورانشان ھمچون ماه شب یھا چھره
 ». ٤درخشد یه در آسمان مکاست  یی درخشان شان چون ستارهیھا شوند چھره یم

 یھقیشتر است. احمد و بیه تعدادشان از ھفتاد ھزار نفر بکآمده  یگریث دیدر احاد
انـد  افه نمودهرده و اضـکت یره را در مورد ھفتاد ھزار تن روایث ابوھریحد» البعث«در 

 یکگاه خداوند به ازای ھر  د آنیشتر نمایاز خداوند خواستم تعدادشان را ب«که فرمود: 
  ١د است.یث جین حدید: سند ایگو یو حافظ م». ٥ردکھفتاد ھزار اضافه 

 ).۱۱/۴۰۸الباری ( فتح -١
طور  قاسم است و ھمین فضیل نیست و بلکه از روایت عبثربن این عبارت از روایت ابن » از امت تو« -٢

 ) ذکر کرده است.۱۱/۴۰۸(حافظ آن را در الفتح 
گوید: از  ) از ابوھریره روایت است که می۲۱۶( صحیح مسلمالبغا) و  ۵۴۷۴صحیح بخاری (  -٣

شوند آنان ھفتاد ھزار تن ھستند  گفت: گروھی از امت من وارد بھشت می شنیدم که می جپیامبر
 ھایشان ھمچون ماه شب چھارده نورانی است. که چھره

 )۲۸۳۴البغا) و مسلم ( ۳۰۸۱بخاری ( صحیح -٤
عث والنشور ) و بیھقی در الب۲/۸۹۵منده در اإلیمان ( ) و ابن۲/۳۵۹امام احمد در المسند ( -٥
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از  ٥عاصم یو اب ٤فه و بزار از انسیاز حذ  ٣و احمد ٢وبیا یاز اب ین مورد طبرانیو در ھم
ند و در ینما یت میگر را تقویدیکه کھستند  یھا طرق نید ایگو یه است و مردکت یثوبان روا

رده و حسـن کـت یـث را رواین احادیا ین آمده و ترمذیشتر از ایگر تعدادشان بید یثیاحاد
أمامـه  یح خـود از ابیحبـان در صـح رده اسـت و ابنکت یز رواین یقرار داده است و طبران

ه از امـت مـن ھفتـاد کپروردگارم به من وعده داده «ه: کرده کت یروا جامبری(مرفوع) از پ
 یھا حسـاب و عـذاب نیه اکد یفزایگر بید با ھر ھزار، ھفتاد ھزار دیھزارتن را وارد بھشت نما

 ». ٦باشند یبالکیف پروردگارم م یھا ندارند و سه مشت از مشت
فرمـود:  جامبر خدایپ«ه گفت: کاند  ردهکت یروا سقیرصدکاز ابوب یعلیاحمد و ابو

شـان یھا شوند، چھره یه بدون حساب وارد بھشت مکھفتاد ھزار تن به من داده شده «

و » اسناد آن براساس شرایط مسلم صحیح است«گوید:  منده می ) روایت کرده است، ابن۴۱۶(
 طور است. ھمین

 )۱۱/۴۱۰فتح الباری ( -١
) این را روایت کرده است ۱/۳۶۲األولیاء (حلیة ) و ابونعیم در ۳۸۸۲الکبیر ( طبرانی در المعجم  -٢

مریم روایت  دارد و او ضعیف است و از او سعید بن أبی لھیعه قرار بن  که در سند آن عبدالله 
اش نیست و ابن لھیعه در آن مضطرب است و آن را در مسند حذیفه  کند که از یاران قدیمی می

 قرار داده که حدیث بعدی از مسند حذیفه است.
ر دارد و لھیعه قرا ) آن را روایت کرده که در میان راویان ابن ۵/۳۹۳امام احمد در المسند ( -٣

 موسی از او روایت نموده که از یاران قدیمی او نیست. بُن  ضعیف است وحسن ا
األستار این را روایت کرده که در اسناد آن مبارک ابو   )  کشف۳۵۴۵بزار در مسند خودش ( -٤

گوید: و مبارک احادیث منکری دارد و چیزی از  ُسحیم موالی عبدالعزیز بن صھیب است. بزاز می
اند: او منکرالحدیث است و حافظ در التقریب ص  ود نشنیده است و بخاری و دیگران گفتهآقای خ

 ». متروک است«گوید:  ) می۵۱۸(
) و ابن أبی عاصم در ۱۴۱۳) و طبرانی در المعجم الکبیر ش (۵/۲۸۰امام احمد در المسند ( -٥

اند که با  ت کرده) روای۱۱/۱۷۵) و ابن عساکر در تاریخ دمشق (۴۵۵اآلحاد و المثانی ش (
 شواھدش حدیث صحیحی است. 

) و ترمذی در سنن ۶/۳۱۵شیبه در المصنف ( أبی ) و ابن۵/۲۶۸،۲۵۰امام احمد در المسند ( -٦
) ۴۲۸۶ماجه در سنن خود به شماره ( گوید حسن و غریب است. و ابن ) روایت کرده و می۲۴۳۷(

) و طبرانی در الکبیر ۱۲۴۷لمثانی () و در األحاد وا۵۸۹،۵۸۸( السنةعاصم در   أبی  و ابن
اند وحدیث صحیحی  ) و دیگران آن را روایت کرده۷۲۴۶حبان در صحیح خود ( ) و ابن۸/۱۵۵(

 است.
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ه آنـان کـگاه از پروردگارم خواستم  است. آن یکیشان یھمچون ماه شب چھارده و دلھا
 ».   ١ردک، ھفتاد ھزار تن اضافه یکد آن وقت خداوند به ازای ھر یشتر نمایرا ب

گـری یف و دیاش ضـع حافظـه یکیه کآمده  یدو راودر سند آن «د: یگو یحافظ م 
 .  ٢نامش برده نشده است

 شود. یامبرش حشر میھمراه پ یه ھر امتکن اشاره شده یم: و در ایگو یم
 اش: (ثمَّ َنَھَض) یعنی سپس برخواست  گفته
ن ھفتاد ھزار تن به گفتگو و اظھارنظر پرداختند) یگاه مردم در مورد ا اش: (آن گفته

 سخن گفتند و مناظره نمودند.  یعنیگوید:  وی میامام نو
عت یه مناظره در علم و مباحثه در نصـوص شـرک نیا یاست برا یلین دلیو گفت: ا 

ی عمق علم و دانـش سـلف اسـت  ن نشانهیو ا». ٣ز استیاستفاده و اظھار حق جا یبرا
آن  ی نشـانهاند و  دهینرسـ ین مقامین گروه جز با عمل به چنیه اکھا دانستند  چون آن

 [مؤلف] ص بودند.یر مشتاق و حریھا به خ ه آنکاست 
ن یحیرنـد) در صـحیگ یه رقیـه نمکـھسـتند  یسانکھا  اش: (پس فرمود: آن گفته

ه کـجـا اضـافه شـده  نیه مؤلف آن را آورده در اکت مسلم یگونه آمده است و در روا نیا
ل روایت ھای دیگر مختصر ا مؤلف آن را مثیدھند و گو یدم و رقیه نم یعنی» رقونیال«
 رده است زیرا گفته شده : این روایت معلول است. ک

رقون: یال«امبر نگفته یاست و پ ین اضافه وھم و گمان راویا«د: یگو یاالسالم م خیش
ند. ک یم یو خوب یکیخواند به برادرش ن یه رقیه مک یسکچون » دھند یدم و رقیه نم

 یتواند به برادرش سود یاز شما م یسکفرمود: ھردند یرا در مورد رقیه پرس جامبریو پ
در آن  کیه شرک یندارد به شرط یالکو فرمود: افسون اش». ٤برساند، به او سود برساند

 ».  ٥نباشد

) و ابوبکر شافعی در الغیالنیات ش ۱۱۲( ش ) و ابویعلی در مسند۱/۶احمد در المسند ( امام  -١
است و با شواھد صحیح است. دار ابن جوزی) این را روایت کرده و سند آن ضعیف  ۱۱۲(

 ).۱۴۸۴( السلسلة الصحیحة
 ).۱۱/۴۱۱الباری ( فتح -٢
 ). ۹۵-۳/۹۴شرح نووی بر صحیح مسلم ( -٣
 ) روایت جابر. ۲۱۹۹( صحیح مسلم-٤
 ) از حدیث عوف بن مالک.۲۲۰۰( صحیح مسلم -٥

 

                                         



 ٢٢٧  : مّوحد واقعی بدون محاسبه وارد بهشت خواهد شد)۲کتاب التوحید: (باب 

 

 امبر اصحابش را نیز رقیه نمود. یرد و پکرا رقیه  جامبر یل پین جبرئیھمچن
آورده  یر از خـدا رویه غرنده بیه رقیه گکن است یرنده ایننده و رقیه گکفرق رقیه 

 ار است. کویکننده نکو رقیه 
گـران یھـا از د ه آنکـامـل اسـت کل کف ھفتاد ھزار تن به توید: منظور توصیگو یم

و ».  ١رندیگ ینم ینند و بدفالکھا داغ  ا آنیند و یه آنان را دم و افسون نماکخواھد  ینم
 .  ٢ن را گفته استیز ھمیم نیق ابن

ح داشـته یان تصـحکـه اضافه شـدن امک یه در صورتکاند  دهرکاعتراض  یاما بعض
شاند در رقیه ک یرا به اشتباه م یه راوک ییرا زیر سؤال برد، چون معنا ید راویباشد نبا

گـران طلـب یه از دکـ یسـکه کرد کان ین بیز موجود است، چون علت را چنیننده نک
گـران را رقیـه یه دک یسکتوان گفت  ین میامل دارد، پس ھمچنکل کند توک یرقیه نم

ار کـامل اسـت. امـا کل او کرا ندھد چون تو یارکن یی چن سته است اجازهیند شاک یم
ن ییع و تبیامبر در مقام تشریباشد چون پ یمّدع یتواند برا ینم یلیامبر دلیل و پیجبرئ

 تواند اشتباه است: ن سخن از چند جھت مییاما ا». ٣رده استکن یام چنکاح
 یه بر جھـاتک یست مگر در صورتین نکن اضافه ممیقرار دادن ا حیه صحک نیاول ا

منظور «ند: یگو یم یه بعضکست چنان یه حمل آن بر آن جھات، درست نکحمل شود 
ث یچـون در حـد». ٤نندک یدارد افسون نم کچه احتمال شر و آن که با شرکن است یا

گـر ھفتـاد ھـزار یه دیـن توجین براساس اید، ھمچنین داللت نمایه براکست ین یزیچ
 نند. ک یز افسون نمیآم کلمات شرکی مؤمنان با  گران ندارند چون ھمهیبر د یازیامت

اس یـن قیـشـاند...، اک یرا بـه اشـتباه مـ یه راوک ییدوم : اینکه گفته: چون معنا
ه خواسته و طلب نموده، ک یسکھاست. چگونه  اسین قیست و از نوع فاسدتریدرست ن

است، از  یالفارق شرع اس مع یق ینخواسته است؟! و از طرف هکشود  یاس میق یسکبر 
ھـا فـرق گذاشـته  ن آنیعت بیه شرکز یاس دو چین قیندارد، چون در ا یرو اعتبار نیا

ل کرد از تویا دم و افسون بگیند کداغ  یسکھر«د: یگو یاند. شارع م برابر قرار داده شده

 )۱/۱۸۲،۳۲۸تاوی() این را از او نقل کرده است. نگا:الف۲/۲۳۴( لسعادةابن قیم در مفتاح دارا -١
 )۲/۲۳۴( دارالسعادةمفتاح -٢
 ) این را نقل کرده و گوینده را نام نبرده است.۱۱/۴۰۹الباری ( ابن حجر در فتح -٣
 ).۱۱/۴۰۹فتح الباری (-٤
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ح دانسـته یآن را صـح یترمـذ روایـت کـرده و یو دور گشته است. احمد و ترمذ یبر
 .١اند ح دانستهیحبان آن را صح م و ابنکرده و حاکت یز آن را روایاست و ابن ماجه ن

شـگام بـودن در ورود بـه یپ یای بـرا لهیبه مـردم وسـ یاحسان و خوب کچگونه تر
ا رقیـه شـود، یند که بدون خواستن رقیه کاست  یسکن برخالف یشود؟! و ا یبھشت م

ن حالـت یـدر ا جامبریـه گفته شود پکست یز نیرا افسون نمود و جا جامبریل پیجبرئ
 ل نبوده است. کمتو

امبر یـل و پیـه جبرئکـست بلین یسخن درست...» ل یه جبرئک نیا«اش:  سوم: گفته
ل که با توکآن است  ی اند نشانه ردهکار را کن یھا ا آن یالن ھستند، پس وقتکسرور متو

 ندارد.  یمنافات
ننـد، کھـا را داغ  ه آنکـخواھنـد  یگـران نمیاز د یعنینند) ک یداغ نماش: (و  گفته

م قضـا و یگونـه تسـل نید و ایـه آنان را رقیـه نماکخواھند  یگران نمیه از دکطور  ھمان
 .٢برند یر ھستند و از بال لذت میتقد

عبداللـه   ح از جـابر بـنیث صـحیه در حدکز است چنان یردن در اصل جاکاما داغ 
از  یب رگـیـگـاه آن طب فرسـتاد، آن یبیعب طبک بن ینزد أب جامبریپ«ه کت است یروا

 ».   ٣ردکرد و سپس آن را داغ کش را قطع یرگھا
نه پھلـو داغ یسـ یماریاو را به خاطر ب«ه: کت است یاز انس روا یح بخاریو در صح

 ».امبر زنده بودیردند و پک
بـن زراره را بـه خـاطر  اسـعد جامبریـپ«ه: کاند  ردهکت یره از انس روایو غ یترمذ

 ».   ٤ردکگلودرد داغ 

) ۳۹۳ش ( ُحمید در مسند ) و عبد ابن۵/۵۴شیبه ( ) وابن أبی۴/۲۴۹،۲۵۳امام احمد در المسند ( -١
) و ابن ماجه ۷۶۰۵حسن و صحیح است و نسائی در سنن (گوید  و می )۲۰۵۵(و ترمذی 

) و آن را صحیح دانسته و ذھبی ۴/۴۶۱) و حاکم در المستدرک (۶۰۸۷) و ابن حبان (۳۴۸۹(
 نیز آن را تایید کرده است و حدیث صحیح است.

 ).۲۲۰۷( صحیح مسلم-٢
داشتند و زید بن  نضر حضور بن   ) و در آن اضافه شد و ابوطلحه و انس۵۳۸۹( صحیح بخاری -٣

 ثابت و ابوطلحه مرا داغ کردند.
حبان  ) و ابن۳۵۸۲گوید حسن و غریب است و ابویعلی در مسند ش ( ) و می۲۰۵۰( سنن ترمذی -٤

) و ابن عساکر در تاریخ دمشق ۲۰۷/۴۶۲، ۳/۴) و حاکم در المستدرک (۶۰۷۹در صحیح خود (

 

                                         



 ٢٢٩  : مّوحد واقعی بدون محاسبه وارد بهشت خواهد شد)۲کتاب التوحید: (باب 

 

ز اسـت: یـشـفا در سـه چ«در صحیح بخاری  از ابن عباس روایت است که فرمود: 
ردن منـع کـمن [امتم را] از داغ  یحجامت کردن، شربت عسل و داغ کردن با آتش. ول

 ». ٢نمکه داغ کدوست ندارم «گر آمده ید یو در عبارت». ١نمک یم
 ث داغ چھار نوع ھستند:یاحاد« د:یگو یم میق ابن

 : انجام دادن داغ. یکی
 امبران آن را دوست نداشته است. یه پک نیدوم: ا
 نند ستوده است. ک یار را نمکن یه اک یسانکامبر یه پک نیسوم: ا

 اند.  ردهک یردن نھکه از داغ ک یثیچھارم: احاد
ار کـن یـام دادن است. چون انجین یث تعارض و تضادین احادیان ایبحمدالله در م

ردن کـه آن را دوست نداشته بر منع ک نیز بودن آن است، و ایی جا امبر نشانهیتوسط پ
نند سـتوده اسـت نشـانگر آن ک یه داغ نمکرا  یسانکه ک نیند. اما اک یاز آن داللت نم

 ».  ٣ت استیراھکاز آن بر اساس انتخاب و  یآن بھتر است و اما نھ که ترکاست 
رنـد. در یگ ینم یبا پرندگان و امثـال آن بـدفال یعنیرند) یگ ینم یلاش: (بدفا گفته

ح داده خواھـد یشود إن شاءالله در فصـل آن توضـ و آنچه بدان مربوط می یمورد بدفال
 شد.

که در روایت این حدیث  ی حدیث به این) روایت نمود و گفته است معمر بن راشد راو۵۹/۳۹۲(
در بصره در مورد دو حدیث که از زھری روایت «گوید:  دچار وھم شده اقرار کرده است و می

زرارة اسعد بن   ج؛ که پیامبرجام. حدیث اول از زھری از انس از پیامبر ام دچار اشتباه شده کرده
قول ». ای ما روایت می کند و مرسل استبن سھل بر أمامةرا داغ کرد و دیگری که  زھری از أبی 

) و طبرانی در ۳/۶۱۱) و ابن سعد در الطبقات (۱۹۵۱۵درست این است که معمر در الجامع (
اند و اسناد آن به شرط شیخین  ) روایت کرده۴/۲۱۴) و حاکم در المستدرک (۵۵۸۴الکبیر (

متولد شد و   جپیامبر صحیح است یعنی معمر مرسل است چون أبوامامه بن سھل در زمان حیات
از او چیزی نشنید. واضح اینکه مراسیل صحابه درست است و این حدیث شواھدی دارد که 

 ھا صحیح ھستند. بعضی از آن
 البغا).  ۵۳۵۶،۵۳۵۷( صحیح بخاری -١
 .س) به روایت جابر۲۲۰۵البغا) و مسلم ( ۵۳۵۹،۵۳۷۵( صحیح بخاری -٢
است از نوعی که احتیاجی به آن نیست، بلکه از ترس اینکه ). و اضافه کرده ۶۶-۴/۶۵زادالمعاد (-٣

 به بیماری دچار شود انجام می دھد. والله اعلم
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ارھـا از آن کن یـه اکـ یند) اصـل جـامعینما یل مکاش: (و بر پروردگارشان تو گفته
خداوند و صادقانه پناه بردن به اوست و  ل برکرد. این اصل، توکر کشوند را ذ یمتفّرع م

ت یاست و نھا یتاپرستیکی  دهکیه خالصه و چکاست،  یه قلب بر الله تعالکیاعتماد و ت
بودن به خداونـد بـه عنـوان  ید و راضیه محبت، خوف، امکد است یردن توحکمحقق 

بنده  ن استکه ممکاز ثمرات آن است، بل یالھ یبودن به قضا یپروردگار معبود و راض
ه کاست خداوند  کھا بشمارد، پا ه از بال لّذت ببرد و آن را از نعمتکبرساند  ییرا به جا

 لطف فراوان است.  یبخشد و اوست که دارا یه بخواھد مک یھر نعمت یسکبه ھر
ن افـراد، اصـًال از اسـباب اسـتفاده یـه اکـد یـنما ین داللت نمیث بر ایه حدکبدان 

امـر  یـکل کـبرند، چون استفاده از اسباب در  ین گمان مه جاھالکطور  نند، آنک ینم
وان یـح ید حتـیتواند خودش را از آن جدا نما یس نمک چیه ھکاست  یو ضرور یفطر

ن اسباب است، چنان یل استفاده از بزرگترکه خوِد توکازمند است، بلیچھارپا به اسباب ن
  د:یفرما یه خداوند متعال مک

ۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ ۥٓۚ َ�ُهَو َحسۡ  �َّ و ھر کس بر الله توکل کند، الله «  .]٣[الطالق:  ﴾ُبُه
از دارند یه به آن نکنیه آنھا امور ناپسند را با اکن است یه منظور اکبل». برایش کافی است
ه فرد کردن. کمثل طلب افسون و داغ  ینند؛ امورک یل دارند رھا مکچون بر خدا تو

ه به خاطر آن رھا که سبب ھستند، بلکند ک ینم کر آن ترزھا را به خاطین چیل اکمتو
افتن به ھر یشفا  یھستند؛ به خصوص شخص بیمار برا یروھکه سبب مکند ک یم

اندازد حتی اگر تار عنکبوت  باشد دست می ای که گمان کند سبب شفای او می وسیله
 باشد. 

 یبـیل عکتو یاشد برانب یتیراھکه در آن ک یاما استفاده از اسباب و مداوا به صورت
ره از ین ابـوھریحیه در صـحکست چنان یز نیاسباب و مداوا جا کشود و تر یشمرده نم

 ییآن شـفا یاورده مگر بـرایفرون یچ دردیخداوند ھ«ه فرمود: کند ک یت میامبر روایپ
 ».١رده استکنازل 

د و نان آمدنـیه نشـیبودم باد جامبریه گفت: نزد پکت است یروا یکشر بن از اسامه 
بنـدگان خـدا، از دوا  یا خودمان را مداوا کنیم؟ فرمود: بلـه: ایرسول خدا! آ یگفتند: ا

اإلشراف ھم به مسلم تحفة و مسلم این حدیث را روایت نکرده و در  )البغا ۵۳۵۴( صحیح بخاری -١
 نسبت داده نشده است.

 

                                         



 ٢٣١  : مّوحد واقعی بدون محاسبه وارد بهشت خواهد شد)۲کتاب التوحید: (باب 

 

گذاشـته  یـیآن دوا یه بـراکـاورده مگر آن ین یچ دردید، چون خداوند ھینکاستفاده 
  .١[روایت امام احمد]». یریپ«ست؟ فرمود: یدرد. گفتند: آن درد چ یکاست به جز 

ران کد و قول منینما یث اسباب و مسّببات را اثبات میاحادن یا«د: یگو یم میق ابن   
ان شـده یردن امر شده و بکث به معالجه و مداوا ین احادیرده است و در اکآن را باطل 

، گرمـا و سـرما ی، تشـنگیه دفع درد گرسنگکطور  ندارد ھمان یل منافاتکن با تویه اک
گردد مگـر بـا  یامل نمکد یت توحقیه حقکی ضدشان، منافاتی با توکل ندارد، بل بوسیله

مسـّببات آن  یمقتضـ یو شـرع یریه خداوند آن را به صورت تقـدک یاستفاده از اسباب
طور  د، ھمانینما یدار م ل را خدشهکن اسباب تویردن از اکقرار داده است. اما استفاده ن

کند چـرا کـه شخصـی کـه  آورد و آن را سست می ید میمت، خدشه پدکه در امر و حک
سازد در حالی که تـرک  تر می پندارد که ترک آنھا، توکل را قوی کند می باب را رھا میاس

ی قلب بر  هکیقت آن اعتماد و تیه حقک یلکآن عجزی است که با توکل منافات دارد، تو
چـه بـه  دھـد و آن یش سـود میاین و دنیچه بنده را در د خداوند در به دست آوردن آن

ن اعتماد و یباشد؛ پس باید بر خداوند اعتماد و به ھمراه ا اوست ، می یاین و دنیضرر د
رده کـار کـعت را رھا و انیمت و شرکد. وگر نه امر، حیردن از اسباب استفاده نماکه کیت

ل خـود را ضـعف کـد تویـل بدانـد و نباکخود را تو ید بنده ضعف و ناتوانیاست؛ پس نبا
 ».  ٢بشمار آورد

آن بھتـر اسـت یـا  کا مباح بـوده و تـریه آکاند  هردکدر مورد درمان علماء اختالف 
 ا واجب است؟یاینکه مستحب است 

ث و ین حـدیلش ھمـیی اول (مباح) است و دلـ هیقول مشھور امام احمد ھمان نظر
امـل کچـه گذشـت بـه طـور  اند، اما با توجه به آن آن آمده یه به معناکاست  یثیاحاد

ھا قول دوم مشھور اسـت،  یچون نزد شافع رد،کن را استنباط یث این حدیتوان از ا ینم

) و ۸۲۴) و ُحمیدی در مسند خود (۱۲۳۲) و طیالسی در مسند ش (۴/۲۷۸امام احمد المسند ( -١
) و ۲۰۳۸) و سنن ترمذی (۳۸۵۵) و ابوداود در سنن خود (۲۹۲( األدب المفردبخاری در 

) و حاکم در ۶۰۶۱حّبان ( ) و ابن۳۴۳۶گوید حسن و صحیح است و ابن ماجه در سنن ( می
ه و ذھبی تائید اند و حاکم آن را صحیح قرار داد ) و غیره آن را روایت کرده۱/۲۰۸المستدرک (

امروز در روی زمین اسنادی «گوید:  کرده است و اسناد آن صحیح است. سفیان بن عیینه می
 ».بھتر از این نیست

 ).۱۵-۴/۱۴زادالمعاد ( -٢
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ھا و مذھب جمھور سـلف و عمـوم  ن مذھب آنید: ایگو یم ١در شرح مسلم ینوو یحت
د: در مـذھب یـگو ی. وم٢رده اسـتکـز آن را انتخـاب یـر ابـوالمظفر نیخلف است و وز

ردن و کـدرمـان  کدر مـذھب مالـ یواجب است، ولـ یکد و نزدکفه این امر مویابوحن
 ندارد.  یالکز اشیآن ن کردن و یا ترکد: درمان یگو یردن برابر است و مکدرمان ن

ه آن را فقـط گـروه کـسـت و بلینزد جمھور ائمـه واجـب ن«د: یگو یخ االسالم میش
 ».  ٣اند و احمد واجب قرار داده یاز اصحاب شافع کیاند

 یدبن محصن اس اشه کاو برخاست) ع یبه سو ٤اشه بن ِمحَصنکاش: (آنگاه ع گفته
رفتن اسـالم یشگامان در پذیاز پ یه بود، ویام یمانان بنیپ مه و از ھمیاسد بن خز یاز بن

رد و در جنگ بدر حاضـر و در آن کاز خوش سیماترین مردان عرب بود. ھجرت  یکیو 
ن جنگجو و اسب یبھتر«فرمود:  جامبریه پکده ید: به من رسیگو یاسحاق م د. ابنیجنگ

 ». ٥ه استاشکع  سوار در (بین) عرب
د ھمراه بود ین با خالد بن ولیدر جنگ با مرتد یمناقب و فضائل او معروف است، و

حـه یشـته شـد، سـپس بعـد از آن طلکدر سـال دوازدھـم  یحه اسـدیو به دستان طل
 . ٦مسلمان شد

 .»)یھا ھست تو از آن«ی آنان بگرداند. فرمود:  ن خداوند مرا از زمرهک(گفت: دعا  
و  ١ا او را از آنـان بگـردان)یفرمـود: (بـار خـدا  جامبریـه پکمده آ یت بخاریدر روا

. در بعضـی از روایـات ٢ن طور آمـده اسـتیھم یره در بخاریت ابوھرین در روایھمچن
 .٣ھا ھستم؟ فرمود: بله گونه آمده است که آیا من از آن این

 )۱۴/۱۹۱(ش  شرح مسلم -١
 ).۲/۳۳۴( الشرعیة) اآلداب ۱/۱۸۴اإلفصاح (-٢
 ).۲۴/۲۶۹مجموع الفتاوی ( -٣
) اما روایتی که شیخ محمد ۶۱۷۵ت روایت از بخاری در الصحیح ش (در شرح نیز چنین آمده اس -٤

 ».بن محصنعکاشة فقام «بن عبدالوھاب در کتاب التوحید بر آن تکیه کرده این است: 
)  آمده است که: الصحابةدار ۲/۳۰۳ی ابن ھشام ( سیرهھمان طوری که در گوید ابن اسحاق می -٥

ھا از  بھترین جنگجو در بین عرب«ما رسیده است فرموده: در آنچه از اھل ایشان به  جرسول الله 
ضرار بن َازَور اسدی گفت: او از ماست ». عکاشه بن محصن«گفتند: او کیست؟ فرمود: » ماست.

این حدیث به علت ». از شما نیست بلکه به خاطر ھمپیمانی از ماست«ای رسول خدا. فرمود: 
 منقطع بودن ضعیف است.

 ).۴/۵۳۳( الصحابة اإلصابة فی تمییز -٦
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اشـه ابتـدا از که عکـشـود  گونه جمع بنـدی می نیث ایھر دو حد«د: یگو یحافظ م
ا اجابـت یه آکد یرد سپس پرسکاو دعا  یامبر برایند و پکش دعا یه براکامبر خواست یپ

ن یـث اشاره بـه این حدیو ا». ٤)یھا ھست ه تو از آنکامبر او را خبر داد (یشده است؟ پ
 شود. یه برتر است طلب دعا مک یه از فردکاست 

ر شـده کـن مرد ذیه اسم اکم یا دهیند ییگر بلند شد) جاید یاش: (سپس مرد گفته
 ٦بن بشـر فه اسحاقیحذ یاز أب ٥»المبھمات«ب در یه خطک یفیق ضعیباشد مگر از طر

ی  از غزوه یوقت  جامبریه پکرده کت یق از مجاھد روایاز ضعفاء است از دو طر یکیه ک
 ف نمود که در آن گفته شده است.یتعر یطوالن یمصطلق برگشت داستان یبن

سـعد بـن  ید ضعف و مرسل بودنش با توجـه بـه بزرگـن با وجویا«د: یگو یحافظ م
ه اسـم او و کـگـر اسـت ید یسـکد یرسد و اگر درست باشد شـا ید به نظر میعباده بع

گـر ھـم ید یکـیان صحابه یاست، چون در م یکیپدرش با اسم سردار خزرج و پدرش 
ت شده اسـت. یاز او روا یثیبن مخلد حد  یو در مسند بق ٧ه اسم او سعد استکھست 

ف شـده و یـد اسـم پـدرش تحریان صحابه سعد بن عماره نیز است؛ شایھمچنین در م
 ». ٨عباده گفته شده است

اشـه در کع یعنـید: یـگو یگرفت) ابن بّطـال م یشیاشه به آن از تو پکاش: (ع گفته
ھـا  گرفتـه اسـت. نگفـت تـو از آن یشینگرفتن بر تو پ یل و بدفالکن صفات تویِاحراز ا

 ).۶۱۷۵البغا) ش ( ۵/۲۳۹۶صحیح بخاری ( -١
 ).۲۱۶) ش (۱۹۷/ ۱) و مسلم (۵۴۷۴البغا) ش ( ۵/۲۱۸۹صحیح بخاری (-٢
 ).۵۴۲۰) ش (۵/۲۱۷۰و ۵۳۷۸) ش (۵/۲۱۵۷صحیح بخاری (-٣
 ).۱۱/۴۱۲فتح الباری (-٤
 ).۱۰۷-۱۰۵خطیب بغدادی ص ( األسماء المبھمة و األنباء المحکمة-٥
اند: متروک است وابن  بن بشر بن مقاتل ابویعقوب کاھلی کوفی است. فالس و غیره گفته  سحاقا -٦

اند و دارقطنی او را در شمار جاعالن  بن ھارون و ابوزرعه او را تکذیب کرده  أبی شیبه و موسی
اند که او دروغگویی بوده که حدیث  گوید: اتفاق کرده حدیث قرار داده است. و ابن جوزی می

) ولسان المیزان در ۱/۱۸۶) والمیزان (۱/۳۳۶کرده است. نگا: الموضوعات در ( ضع میو
)۱/۵۴۲-۵۴۵.( 

 گوید: اسم او سعد بن عّباد است. ) می۳/۶۵( اإلصابةحافظ در  -٧
 ).۱۱/۴۱۲فتح الباری (-٨
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خـوب  یچون با اصحاب خود مھربان بود و رفتار یچون آنان ندار یرا تو رفتای یستین
 ». ١ھا داشت با آن

نفر دوم حاالت و وضعیتی کـه عکاشـه داشـت را دارا نبـود  بـه «د: یگو یم یقرطب
ن یـن بود ھمه حضار اکرفت ممیپذ یرفت چون اگر میی او را نپذ خاطر ھمین، خواسته

ن بھتر از یامبر باب آن را بست. ایگونه پ نید و اآم یخواستند و تسلسل به وجود م یرا م
سـت بـه دو یه مناسـب نیـن توجیاند آن مرد منافق بود؛ ا ه گفتهکاست  یسانکه یتوج

 ل:یدل
ن اصل ثابـت یاند، پس خالف ا ه منافق نبودهکن است یه: اصل در صحابه اک نیاول ا

 ح.یشود مگر با نقل صح ینم
ق ین داشـتن بـه تصـدیقـیت درسـت و یبا ن ییھا ن خواستهیه: اغلب چنک نیدوم ا

 ». ٢ند؟!ک یرا مطرح م یا ن خواستهیچن یشوند و چگونه منافق یمطرح م  جامبر یپ
  ٣ش دارد.ین گرایاالسالم به ھم خیه بھتر است و شین توجیگویم: ا می

ن یـدر ا جامبریـپ یویکـه در سخن و اخـالق نیناکد: استفاده از یگو یم /مؤلف 
 شود. یث اثبات میحد

 ).۱۱/۴۱۱) با اندکی تصرف حافظ در فتح الباری (۴۰۹-۹/۴۰۸شرح صحیح بخاری ابن بّطال (-١
 ).۱/۴۶۹( المفھم -٢
 االسالم نقل کرده است. ) از شیخ۲۶نگا: ابن قیم در الجواب الکافی ص ( -٣

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 )۳باب(
 کباب: هراس از شر

 د:یفرما یخداوند متعال م

َ ٱإِنَّ ﴿ ن فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
ۚ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما ِفرُ َو�َغۡ  بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ ھمانا « .]۴۸[النساء:  ﴾�ََشآُء

 ». بخشد آمرزد و غیر از شرک را برای ھر که بخواھد می الله این را که به او شرک ورزند، نمی
 د:یگو یم ÷میو ابراھ

ن �َّعۡ  ُنۡبِ� جۡ َوٱ﴿
َ
 ٱ ُبدَ َو�َِ�َّ أ

َ
و من و فرزندانم را از پرستش « .]٣٥م: ی[إبراھ ﴾٣٥ۡصَنامَ ۡ�

 ».ھا دور بدار بت
اصغر  کتان ھراس دارم شریز از آن برایچ ش از ھمهیچه ب آن«ث آمده است: یدر حد

 ».ایر«ست؟ فرمود: یه چکدند یپرس جامبریاصغر از پ کمردم در مورد شر». است
ه کـرد یـبم یدر حـالت یسـکھر«فرمود:  جامبریه پکت است یروا ساز ابن مسعود 

 ].ی[بخار».رود یخواند به دوزخ م یاد میقرار داده و او را به فر ییخدا ھمتا یبرا
به  یدر حالت یسکھر«فرمود:  جامبریه پکت است یروا س ح مسلم از جابریدر صح 

قـرار نـداده اسـت بـه بھشـت  یکرا شـر یزیه برای خداوند چکد شگاه خداوند برویپ
ده اسـت بـه دوزخ یـورز که بـه او شـرکـنـزد خـدا بـرود  یدر حالت یسکرود و ھر یم
 ».رود یم
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 ن فصل:یمطالب ا
 .کھراس از شر -۱
 است. ک، شریارکایر -۲
 اصغر است. کا شریر -۳
ار آن رود که نیکوکـاران دچـ ه بیش از ھر چیزی ترس آن میکاست  یا عملیر -۴

 شوند
 ند.یکبھشت و دوزخ نزد -۵
 بودن بھشت و دوزخ جمع شده است. یکث نزدیحد یکدر  -۶
ورزد بـه بھشـت  ینمـ که بـه او شـرکـشگاه خدا بـرود یبه پ یدر حال یسکھر -۷

ورزد بـه دوزخ  یمـ که بـه او شـرکـنزد خـدا بـرود  یدرحال یسکرود و ھر یم
 ن مردم باشد.یرود گرچه عابدتر یم

ه او و کـرد کـشگاه خـدا دعـا یم به پیه حضرت ابراھکت ن اسیی مھم ا مسأله -۸
 ھا مصون و بدور دارد. فرزندانش را از پرستش بت

ن یه گفت: (پروردگارا اکگرفت چنان  یت مردم را در نظر میثرکم حالت ایابراھ -۹
 اند). ردهکرا گمراه  یادیھا مردمان ز بت

 که بخاری ذکر کرده است. تفسیر ال إله إال الله چنان -۱۰
 ، سالم و به دور مانده است.که از شرک یلت شخصیفض -۱۱

 
  

 



 ٢٣٧  ): هراس از شرک۳ب کتاب التوحید: (با

 

 توضیح و شرح این باب:
 :کباب ھراس از شر

شــود،  یخــدا م یه بـا آن نافرمــانکــاســت  ین گنــاھیبزرگتـر که شــرکــاز آن جـا 
ن یندارند، بنابرا ییھا ن مجازاتیگر گناھان چنیه دکا و آخرت دارد یدر دن ییھا مجازات

ز قـرار یردن زنان و فرزندانشان جاکر یگرفتن اموال و اسو  کختن خون مشریا ریدر دن
نـد. یه از آن توبه نماکشوند مگر آن  یده نمیداده شده است و در آخرت گناھانش بخش

زد و یـبترسـد و از آن بپرھ کد از شـریـه مـؤمن باکـن عنوان گوشزد نموده یمؤلف با ا
 .افتدیو انواع آن را بشناسد تا در ورطه آن ن یاسباب، مباد

دند امـا یپرس یم یر و خوبیدر مورد خ جامبریمردم از پ«د: یگو یفه مین حذیبنابر ا
 ». ١ه مبادا گرفتار آن شومکترسیدم  ؛ چون مییمن  در مورد شّر و بد

ه کـن است گرفتار شّر شود و ندانـد کر را بشناسد ممیه فقط و تنھا خک یسکچون 
شـود یـا اینکـه  یا خود به آن مبـتال میداند  یه شّر را نمک یسکاست و  ین شّر و بدیا

گویـد:  می س کند. عمربن خطـاب شناسد آن را انکار نمی ھمانند کسی که شرک را می
ه کند ید آیرشد و پد یسانکشود ھر گاه در اسالم  ر اسالم حلقه حلقه گسسته مییزنج«

 ».  ٢شناسند یت را نمیجاھل
مـال کوق گفتـه اسـت، چـون ه عمر فارکھمان طور است «د: یگو یخ االسالم میش

ر با جھاد در راه کاز من یر است و امر به معروف و نھکاز من یاسالم امر به معروف و نھ
ر از آن را یـند غکرشد  یان معروف و خوبیدر م یسکرسد و ھر یمال مکخدا به تمام و 

ه آن را کـ یسـکه ک یر و ضرر آن را نداند به صورتکن است منکن رو ممیداند، از ا ینم
ر کـگونـه بـه جھـاد من دانـد آن یه آن را نمکـ یسکند و ک یم کان آن را دریداند ز یم

گاه به منکرود  ینم ه شـر و اسـباب آن را کـ یسکن یرود، بنابرا یر به جھاد با آن مکه آ
نـد و بـه جھـاد بـا آن ک یز مـیـاز آن پرھ یداند اگر قصد نیکی داشته باشـد طـور یم
نـد و بـه جھـاد بـا آن ک ینمـ ین انـدازه از آن دوریبه اخبر از آن  یه فرد بکپردازد  یم

ه بعد از آنان آمدند فھـم و درایـت بیشـتری در ک یسانکن صحابه از یپردازد. بنابرا ینم
ر را دوسـت یامًال خکشناختند و  یامًال مکر و شّر را یمان و جھاد داشتند چون آنھا خیا

 ).۱۸۴۷البغا) و صحیح مسلم ( ۳۴۱۱صحیح بخاری ( -١
 ).۳۱/۱۵۲) والجواب الکافی ابن قیم ص (۵/۲۵۹نگا:درء تعارض العقل والنقل شیخ االسالم ( -٢
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 یمان و عمـل صـالح و زشـتیالت اح یو خوب ییبایداشتند و از شّر متنفر بودند چون ز
 ».١دانستند یفر و گناھان را مکحالت 

َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یخداوند عزوجل م ن فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
 لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما فِرُ َو�َغۡ  بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ

 ۚ رای ھر آمرزد و جز شرک را ب ھمانا الله این را که به او شرک ورزند، نمی« .]٤٨[النساء:  ﴾�ََشآُء
 ».بخشد که بخواھد می

ن فِرُ َ� َ�غۡ ﴿ ه:کدھد  ید: خداوند متعال خبر میگو یر میثکابن 
َ
اگر به  ﴾بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ

نزد خدا برود  که در حالت شرک یا بنده یعنیآمرزد.  یرا نم کده شود شریورز کاو شر

س از کـھـر  یان را بـراگـر گناھـید  یعنـی:  ﴾َ�ٰلِـَك  ُدونَ  َما فِرُ َو�َغۡ ﴿ بخشد و یاو را نم
 ». ٢بخشد یه بخواھد مکبندگانش 

ن گناه است، چون خداوند خبر داده یبزرگتر که شرکشود  یمی گویم: پس روشن م
گـر گناھـان ید؛ و دیدن توبه نمایورز کاز شر که مشرکآمرزد، مگر آن  یرا نم که شرک

آمرزد و اگر بخواھـد  یمفرد، آنھا را   ی تحت اراده خداوند ھستند اگر بخواھد بدون توبه
ن یه چنـکـن گناه ید به شّدت از ایدھد. و بنده با یبه سبب آن گناھان، فرد را عذاب م

ن سـتم اسـت. ی، و بزرگترین زشتیتر ن گناه زشتینزد خدا دارد بترسد. چون ا یحالت
گـران ید یب گرفتن از خدا و حـق خـالص خـدا را بـرایع یعنی کشر یمفھوم و معنا

 د:یفرما یه خداوند مکگران با خدا، چنان یابر قرار دادن دردن و برکصرف 

ِينَ ٱُ�مَّ ﴿ باز ھم کافران برای پروردگارشان « .]١[األنعام:  ﴾١َ�ۡعِدلُونَ  َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهمۡ  �َّ
نش( خلق و امر) متضاد است و از ھر یبا ھدف آفر کشر ».دھندشریک و ھمتا قرار می

ان، سرباز زدن از یت مخالفت با پروردگار جھانینھا جھت با آن منافات دارد. شرک،
ه ک ییھا او است؛ فرمان یھا م نشدن در برابر فرمانیوی و تسل یرنش براکاطاعت و 

آید و  رانی پدید مییشود و  یا از آن خالیابد، پس ھرگاه دنی یجھان جز با آن بھبود نم
 د:یفرما یم جامبریه پکشد. چنان  امت بر پا خواھد یق

  ].٣[مسلم». ن الله الله گفته نشودیه در زمکشود مگر آن  یامت برپا نمیق«

 ).۲/۳۴۱الفتاوی الکبری ( -١
 ).۱/۵۰۹ن کثیر (تفسیر اب -٢
) و حاکم در ۲۶۸/ ۳( ) روایت انس بن مالک و احمد در المسند۱۴۸صحیح مسلم ش( -٣

 إالالله گفته نشود. ) با سند صحیح روایت کرده تا آنکه در زمین الإله۴/۵۴۰المستدرک (

 

                                         



 ٢٣٩  ): هراس از شرک۳ب کتاب التوحید: (با

 

ار یـل در اختیـت از قبیالوھ یھا یژگیه کردن مخلوق با خالق در ویتشب کچون شر
ل و کـد، تویند تا دعا، ترس، امک یجاب میان و دادن و ندادن است که ایداشتن سود و ز

 ا انجام شوند.خد یھا فقط و تنھا برا ی عبادت انواع ھمه
ه یانجام دھـد آن مخلـوق را بـه خـالق تشـب یمخلوق یھا را برا ن عبادتیس اکپس ھر

 یبـرا یحتـ یان و مـرگ و زنـدگیـن سـود و زیتـر کوچک که مالکرا  یسککرده است و 
نش ھمـه بـه یه آفـرکـه کـرده اسـت یتشـب یسکگران، به یست چه  برسد به دیخودش ن

ر تمـام در دسـت اوسـت و یـھمـه از آن اوسـت و خ ییو فرمانروا یدست اوست و پادشاھ
باشـد و  یم یارھـا در دسـت اللـه تعـالکی  گـردد، پـس مھـار ھمـه یارھا ھمه به او بر مک

شـود و ھـر چـه او نخواھـد  یاوست و ھرچه او بخواھد ھمان م یبازگشت ھمه امور به سو
 یسـکبخشـد رد و آنچـه او بیـآن را بگ یتوانـد جلـو ینم یسـکشود، آنچه او بدھـد  ینم
ھا  انسـان یبـه رو یه ھرلحظـه رحمتـکـ یر آن باشـد. خداونـدیتواند مـانع و جلـوگ ینم

 د:یگشا می

ِۦۚ  ِمنۢ  َ�ُۥ ُمۡرِسَل  فََ� ﴿ تواند  کس نمی ھیچ « .]٢[فاطر:  ﴾٢ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱَوُهَو  َ�ۡعِده
رستد و او توانای چیره و تواند آن را بف کس نمی آن را بازدارد؛ و آنچه بازدارد، پس از او ھیچ

 از است.ین یب یازمند به توانایه عاجز نیه، تشبین تشبیتر پس زشت ».حکیم است
ه بـه کـ یمال مطلق از ھمه وجوه است، خداوندکالوھیت،  یھا تیاز جمله خصوص

ھـا فقـط و  ی عبادت د تـا ھمـهینما یجاب مین ایندارد و ا یمبودکنقص و  یچ وجھیھ
ل، توبـه، کـد، انابـت، تویـم، بزرگداشت، ھراس، دعـا، امیشوند و تعظاو انجام  یتنھا برا

نھا عقـًال و شـرعًا و براسـاس یی ا رنش، ھمهکت یت محبت با نھایخواستن و نھا کمک
عت انجـام یخدا انجام شوند و براساس عقل، فطـرت و شـر ید فقط و تنھا برایفطرت با

ن یـاز ا یزیـچ یسکم داد، پس ھرد انجایر از خدا ممتنع است و نبایغ ینھا برایشدن ا
ه کـرده یتشب یر را به خداوندیه او آن غک یر از خدا انجام دھد به راستیغ یامور را برا

ن آن اسـت، پـس یتر ه و باطلین تشبیتر ن زشتیندارد و ا ییه و ھمانند و ھمتایه شبک
د بـا آن آمـرز یرا نم که او شرکگر امور خداوند خبر داده است یزھا و دین چیبه خاطر ا

 . ١میسخن ابن ق ین بود معنایرحمت را بر خودش واجب کرده است. ا یه براک

 و بعد از آن). ۲/۴۶۰( الصواعق المرسلةنگا: -١
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شـمارند و  یافر مکـاب گنـاه کـه مسلمان را به خـاطر ارتکاست بر خوارج  یه رّد یآ
شـوند و از  یره حتمًا وارد دوزخ میبکن گناه یبکند مرتیگو یه مکاست بر معتزله  یرّد 

 ن ھستند.ین المنزلتیی ب تقد به منزلهند و معتزله معیآ یرون نمیآن ب
ئت و خواست خـود یرا وابسته به مش کتر از شر نیچون خداوند آمرزش گناھان پای

رده اسـت، چـون که توبه کاست  یسکن یست گفته شود منظور از ایز نیقرار داده و جا
 هکـشـود، چنـان  یده میر از آن بخشیا غیباشد  کد خواه گناه او شریه توبه نماک یسک

 د:یفرما یگر مید یا هیخداوند متعال در آ

ِينَ ٱ َ�ٰعَِبادِيَ  ۞قُۡل ﴿. َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ ٱ رَّۡ�َةِ ِمن َ�ۡقَنُطوا َ ٱإِنَّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نُوَب ٱ ُّ�  ۚ روی در گناھان به خویشتن  بگو: ای بندگان من که با زیاده« .]٥٣[الزمر:  ﴾َ�ِيًعا
 ».آمرزد ی گناھان را می گمان الله، ھمه اید! از رحمت الله ناامید نباشید. بی تم کردهس

د چـون یـفرما یو مطلـق م یلـکه خداوند به طـور ین آیگوید: در ا االسالم می خیش 
ننده است ولی در آن جا به صورت خاص گفته اسـت چـون منظـور کمنظور از آن توبه 

 .١رده استکه توبه نکاست  یسک
 گفت: ÷م یبراھو ا

ن �َّعۡ  ُنۡبِ� جۡ َوٱ﴿
َ
 ٱ ُبدَ َو�َِ�َّ أ

َ
و من و فرزندانم را از پرستش « .]٣٥م: ی[إبراھ ﴾٣٥ۡصَنامَ ۡ�

ده یه به صورت انسان تراشک یا چوبیس انسان و سنگ یتند یعنیصنم ». ھا دور بدار بت
ده ده شیر از صورت انسان تراشیغ یه به صورتکاست  یزی. و وثن آن چ٢شده است

 کند]. است. [طبری آن را از مجاھد نقل می
ه به ھر صـورت و شـکلی سـاخته شـده ک یبت یعنیو قول راجح این است که صنم 

. و ٣شـود یباشد اما وثن برخالف آن است مثل سنگ و بنا، گرچه وثن بر صنم اطالق م
روایـت  اند. و از بعضی سلف آنچه داللت بر این دارد دیگران نیز این معنی را ذکر کرده

 شده است. 

 ھا دور بدار. من و فرزندانم را از پرستش بت یعنی ﴾ُنۡبِ� جۡ َوٱ﴿ اش: و گفته

 ).۴/۴۷۵( مجموع الفتاوی-١
 ) و سندش صحیح است.۱۳/۲۲۸( تفسیر ابن جریر-٢
 الحدیث و األثر  فی غریب النھایة) و۱۲/۵۴القاری از العینی ش( عمدة ) و ۴/۴۲۴نگا: فتح الباری ( -٣

 ).۱۳/۴۴۲( ) و لسان العرب۵/۱۵۰(
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انـد و دختـران را نـام  م، پسران و دختران (از ُصـلب) او بودهیاند: منظوِر ابراھ گفته
رفت و یم را پـذیابـراھ یرنـد؛ خداونـد دعـایگ ینبرده چون به تبعیت در پسران قرار م

رد چـون کـدعا  ÷م یرد، ابراھکھا دور  امبر نمود و آنھا را از عبادت بتیپپسران او را 
 ه گفت:کشده بودند چنان  یی بت پرست از مردم گرفتار فتنه یاریبس

ۡض ﴿
َ
ھا سبب  ای پروردگارم! بت« .]٣٦م: ی[إبراھ ﴾�َّاِس� ٱ ّمِنَ  َكثِٗ�� لَۡلنَ َرّبِ إِ�َُّهنَّ أ

د و از خداوند خواست تا ین ترسیم از این رو ابراھیاز ا». اند گمراھی بسیاری از مردم شده
 ھا مصون بدارد. او و فرزندانش را از عبادت بت

نـد و فرزنـدانش را کدور  یه او را از بت پرستکخواھد  یم از خدا میابراھ یپس وقت
 ؟ینک یر مکگران چه فیدور بدارد، در مورد د یاز بت پرست
از بـالء سـالم خواھـد  یسـکم چـه یاز ابـراھ و بعد«گفت:  یمیم تیه ابراھکچنان 

   ١حاتم] یر و ابن أبی[روایت ابن جر» ماند؟!
ه کـبترسـد نـه آن طـور  کد تا قلب زنده از شـرینما یجاب مین گونه این مسئله ایا

 کن جاھالن از خطـر شـرین اّمت واقع نخواھد شد، بنابرایدر ا کند شریگو یجاھالن م
ه با عنوان باب یل مناسبت آین دلیاند و ا گرفتار آن شده ن رویخود را ایمن دانستند از ا

 است.
تـان ھـراس یز از آن برایش از ھمه چیآنچه ب«ث آمده است: یاش: (و در حد و گفته

  ٢»ا.یدند؟ فرمود: ریآنگاه از ایشان در مورد آن پرس». اصغر است کدارم شر
ست امـا امـام احمـد، رده اکر نکث را مختصر آورده و مأخذ آن را ذین حدیمؤلف ا  
ن عبـارت امـام یرده است و اکت یآن را روا» الزھد«در  یھقیا و بیالدن ی، ابن ابیطبران

) آمده و ابن ۵/۴۶حاتم چنان که در الدرالمنثور ( ) و تفسیر ابن ابی۱۳/۲۲۸تفسیر ابن جریر (-١
 ) از سفیان ثوری روایت کرده است.۱۸/۱۴۹ید (عبدالبر در التمھ

  السنة) و بغوی در شرح ۵/۳۳۳( ) و بیھقی در شعب االیمان۵/۴۲۸امام احمد در مسند ( -٢
) از طریق عمرو بن أبی عمر از عاصم بن عمر بن قتاده از محمود بن لبید روایت ۱۴/۳۲۳-۳۲۴(

ھقی و بغوی حسن است. منذری در کرده است. و عاصم در مسند ذکر نشده است. و اسناد بی
) روایت ۴۳۰۱گوید: اسناد آن جید است. و طبرانی در المعجم الکبیر ش ( ) می۱/۶۹الترغیب (

کرده و آن را جزء مسند رافع بن خدیج ذکر کرده است. و در اسناد آن اسماعیل بن أبی اویس 
آن را جزو مسند رافع قرار کرده است و  وجود دارد که ضعیف است و در قرار دادن حدیث اشتباه 

 داده است. و برای حدیث لبید لفظ دیگری در آخر(باب ما جاء فی الریاء) آمده است.
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د یابن الھاد از عمرو از محمود بن لب یعنید یزیث از یونس از لید یگو یاحمد است که م
تـان یز از آن برایـش از ھمـه چیآنچـه بـ«ه فرمـود: کـند ک یت میروا جامبر خدا یاز پ

ا. یـر«رسول خدا؟ فرمـود:  یست ایگفتند: شرک اصغر چ». اصغر است کرسم شرت یم
ه کـ یسانکد نزد ید: برویگو یدھد م یپاداش اعمال مردم را م یامت وقتیخداوند روز ق

 ».د؟یابی یم یا نزد آنھا پاداشید آید و بنگریردک یا و نشان دادن به آنھا عمل میر یبرا
دانم  یه مـن مـک ییده است و تا جایرا د جامبرید پید: محمود بن لبیگو یم یمنذر

گفتـه  ید بخاریگو یحاتم م یست. و ابن أبیح نیده صحیث شنیامبر حدیه او از پکن یا
د: و پـدرم گفـت: صـحبت و یگو یثابت است. م جامبریاو با پ یاست: صحبت و ھمراھ

صـحبت و  هکـانـد  ح دادهین را تـرجیـا ١ست و ابن عبدالبر و حافظیاو ثابت ن یھمراھ
ن یـد از صـحابه اسـت و ایلب یھا تیشتر رواید: بیگو یاو ثابت است و حافظ م یھمراھ

 . ٢رده استکت یج رواید از رافع ابن خدید از محمود بن لبیبا سند ج یت را طبرانیروا
 ر رافع درست است. کث محمود بدون ذیاند حد گفته

 . ٣درگذشت یدر نود و نه سالگ ۹۷ا یو  ۹۶محمود در سال 
 یی مھربـان ن نشانهیاصغر است) ا کترسم شر یش از ھمه بر شما میاش: (آنچه ب گفته

چ یرا ھـیـدارد؛ ز یه ازآنچه برای آنھا بیم دارد برحذر مکباشد  ینسبت به اّمتش م جامبریپ
رده و به آن فرمـان داده ک ییامت را به آن راھنما جامبریه پکست مگر آن ین یر و خوبیخ

ه آنھا را از آن با خبر نموده و از آن برحـذر داشـته کست مگر آن ین یو بدچ شّر یاست. و ھ
نبـوده  یامبریـچ پیھ«ه فرمود: کثابت است  جشانیح از ایث صحیه در حدکاست، چنان 

داند  یآنھا م یه براک یزین چیش را به بھتریه امت خوکه بر او واجب بوده است کمگر آن 
 ». ٤ندک یداند نھ ایشان شر میند و آنھا را از آنچه برک ییراھنما

 یمردم به آن خو یگاه که دلھایاست و داشتن جایتوان به محبت ر از آن جمله می
 -ن امر سالم نگاه داشته است یه خداوند آنھا را از اک یسانکمگر  -اشاره کرد   گرفته

 اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابةاین توضیح شیخ سلیمان بر کالم منذری و کالم حافظ در  -١
 ) است.۶/۴۲(

 ).۱/۳۴الترغیب و الترھیب ( -٢
 ).۶/۴۲( ابةاإلصابة فی تمییز أسماء الصح -٣
 .ب) از روایت عبدالله بن عمرو ۱۸۴۴صحیح مسلم ش(-٤
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   ی زهید، چون انگید ترسیصالحان از آن با یبرا یزیش از ھر چیه بکاست  یزین چیا
ه خداوند او را حفاظت کاست  یسکن امر وجود دارد و معصوم و مصون یا یبرا یقو

مؤمناِن  یبر اصًال در دلھاکا کبر، چون شرکا کاب شرکارت یزه براید، بر خالف انگینما
تر  فر آسانکرفتن یآنھا از پذ ین انداخته شدن در آتش برایامل وجود ندارد، بنابراک

ت است اما در ین در حالت عافیف است؛ ایوجود دارد اما ضع زه آنیه انگکنیا ایاست. و 

ُ ٱيُثَّبُِت ﴿ و بال یحالت سخت ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ �ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱِ�  �َّابِِت ٱ َقۡولِ لۡ ٱَءاَمُنواْ ب  ِخَرةِ� �ٱَوِ�  َيا�ُّ
ُ ٱَو�ُِضلُّ  ٰلِِمَ�ۚ ٱ �َّ ُ ٱ َعُل َو�َفۡ  ل�َّ َّ�  ٓ الله، مومنان را در زندگی « .]٢٧ م:ی[إبراھ ﴾٢٧ءُ َما �ََشا

کند و ھر  گرداند و الله ستمکاران را گمراه می دنیا و آخرت با سخن استوار، ثابت و پایدار می
 ».دھد چه بخواھد، انجام می

و  یی آن قـو زهیـد چـون انگیترس یشتر میا بیاصحابش از ر یبرا جامبرین پیبنابرا
 جامبریمتر است با این وجود پکآن   ی زهیگه گذشت انکبر چنان کا کاد است اما شریز

ن داللـت یـھـا روی خواھنـد آورد، پـس ا ّه برخی از امت او به پرستش بتکخبر داده 
 یاصـغر بـرا کتـرس و ھـراس شـر یبر بترسد وقتکا کد از شریه انسان باکد ینما یم

سان از د انیی نیکوکار با وجود با وجود ایمان کاملشان وجود داشته است، پس با صحابه
ن یمان و شناخت او به خداوند نـاقص اسـت، مؤلـف بـه ھمـیبر بترسد چون اکا کشر

را  که عنوان باب ھـر دو نـوع شـرکنیرده است با اکر کنجا ذین موضوع را در ایخاطر ا
 شود. یشامل م

اصـغر اسـت و  کشـر یارکـایه رکـان شـده یـث بین حـدیـدر ا«د: یـگو یمؤلف م
ث بـه یرود صالحان گرفتار آن شـوند و در حـد یم م آنیه بکاست  یزین چیترکخطرنا

اند بـه خـاطر  ث ذکر شـدهیحد یکبودن بھشت و دوزخ اشاره شده و ھر دو در  یکنزد
 انجام یک کار که ظاھرشان شبیه به ھم است.

 یدر حـال یسـکھر«فرمـود:  جامبر خدایه پکت است یوگفت: (و از ابن مسعود روا
  ١ ]ی[روایت بخار». رود یخواند به دوزخ م یاد میررا به ف ییخدا ھمتا یه براکرد یبم

فـالنٌ نـدّ فـالنٍ «شـود  یه گفتـه مکنیه مثل ایھمتا و شب یعنید: نّد یگو یم میابن ق

هُ   . ١است یه و مثل فالنیشب یفالن یعنی» ونَديدُ

 ) روایت ابن مسعود.۴۴۹۷صحیح بخاری (-١
                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٢٤٤

 د:یفرما یه خداوند متعال مکچنان 

ْ  فََ� ﴿ ِ  َ�َۡعلُوا نَداٗدا ِ�َّ
َ
نُتمۡ  أ

َ
پس دانسته و در حالی که « .]٢٢[البقرة:  ﴾٢٢ُمونَ َ�ۡعلَ  َوأ

 د:یفرما یو م». دانید، برای الله شریکانی قرار ندھید می

ِ  وََجَعَل ﴿ نَداٗدا ِ�َّ
َ
ُِضلَّ  أ   ِمنۡ  إِنََّك  قَلِيً�  بُِ�ۡفرِكَ  َ�َمتَّعۡ  قُۡل  َسبِيلِهِۦۚ  َعن ّ�ِ

َ
 َ�ٰبِ ۡص أ

(با گمراھی خود، مردم را) از  دھد تا له قرار میو ھمتایانی برای ال« .]۸[الزمر:  ﴾٨�َّارِ ٱ
شک تو از  راھش گمراه نماید. بگو: در کفر خویش اندکی(از زندگی دنیا) بھره ببر؛ ولی بی

 ».دوزخیانی
و   ت یه در آنچه مختص خداوند است و در ربوبکرد یبم یس در حالکھر یعنی
اد یقایل شود و به فر یدخداوند ھمتا و ھمانن یه خاص خداوند است براک یتیالوھ

است چون ذات خداوند فقط  کمشر یرود؛ زیرا چنین فرد یخواند، به دوزخ م
ه دلھا او را معبود کاست  یی عبادت است؛ چون خداوند معبود ستهیمستحق و شا

ر از یبرند اما غ یھا به او پناه م یاند و به ھنگام سخت دھند و به او مشتاق یخود قرار م
ا یبخواھند  یام الھکر و احیباشند و تقد یی او م ازمندند و بندهیاوند نخدا ھمه به خد

رند؟ یخدا قرار بگ یتوانند ھمتا ینھا چطور میشود، پس ا ینخواھند بر آنان اجرا م

بِ�ٌ  لََكُفورٞ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  ًء�ۚ ُجزۡ  ِعَبادِهِۦ ِمنۡ  ۥوََجَعلُواْ َ�ُ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م  ﴾١٥مُّ
گمان انسان، ناسپاِس  و برای الله برخی از بندگانش را فرزندش پنداشتند. بی«  .]١٥خرف: [الز

َ�َٰ�ٰتِ ٱإِن ُ�ُّ َمن ِ� ﴿ د:یفرما یو م». آشکاری است  ٱوَ  لسَّ
َ
ٓ  �ِض ۡ� �ٱ َءاِ�  إِ�َّ  لرَّ

ر رحمان وار نزد پروردگا ھا و زمین بنده ی موجودات آسمان ھمه« .]٩٣م: ی[مر ﴾٩٣ٗداَ�بۡ 

هَ ﴿ ».آیند می ُّ�
َ
� نُتُم  �َّاُس ٱا ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ ٱإَِ�  ُفَقَرآءُ لۡ ٱأ ُ ٱوَ  �َّ  .]١٥[فاطر:  ﴾١٥ِميدُ �َۡ ٱ َغِ�ُّ لۡ ٱُهَو  �َّ

 ».نیاز ستوده است ای مردم! شما به الله نیازمندید؛ و الله، بی«
خداونـد از خلق خود داشته باشد باطل اسـت و  یه خداوند ھمتا و ھمانندکنیپس ا

 زھاست:ین چیو منزه از ا کپا

َذَ ٱَما ﴿ ُ ٱ �َّ َهَب  إِٗذا إَِ�ٍٰه�  ِمنۡ  َمَعُهۥ َ�نَ  َوَما ِمن َوَ�ٖ  �َّ َ َّ�  ُّ�ُ  ِۢ  َولََعَ�  َخلَقَ  بَِما إَِ�ٰه
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  ِ ٱ ُسۡبَ�ٰنَ  َ�ۡعٖض�  َ�َ ا يَِصُفونَ  �َّ َ�َٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلِِم  ٩١َ�مَّ ا َ�َتَ�ٰ  لشَّ َ�ٰ َ�مَّ
الله، ھیچ فرزندی برنگرفته است و ھیچ معبودی با او « .]٩٢-٩١[المؤمنون:  ﴾٩٢�ُۡ�ُِ�ونَ 

 ).۲/۲۲۹اللھفان ( غاثةإ-١
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برد و بر یکدیگر برتری  سوی خود) می ھایش را(به نیست.(اگر جز این بود) ھر معبودی آفریده
ار است و کنند، پاک و منزه است. دانای نھان و آشک جستند. الله از توصیفی که بیان می می

 ».ورزند برتر و واالتر از آنچه شرک می
 اد خواندن ھمتا و ھمانند به دو نوع است:یه به فرکبدان 

آمـرزد  یبر را خداوند نمکا کر از خدا به صورت شریاد خواندن غیبر و اصغر، به فرکا
د یبگو یسکه کنیو مثل ا کاند یاید. شرک اصغر مثل ریه فرد از آن توبه نماکن یمگر ا

 ن.  یو امثال ا یچه خدا و شما بخواھآن
گفت: آنچه خـدا بخواھـد و شـما  جامبریبه پ یمرد یه وقتکث ثابت است یدر حد

». ه آنچه فقط خدا بخواھدک، بلیا خدا قرار داده یا مرا ھمتایآ«امبر فرمود: ی. پیبخواھ
ت یـروا و ابـن ماجـه ی، نسائ»األدب المفرد«در  یبه، امام بخاریش یامام احمد، ابن أب

 د گذشت.یم آن در باب فضل توحکو ح ١اند ردهک
 یسکھر«فرمود:  جامبر خدایه پکند ک یت میروا سد: (و امام مسلم از جابر یگو یم

در  یسکرود و ھر یند به بھشت مک ینم یکرا شر یزیه با او چکنزد خدا برود  یدر حال
 ». ٢ودر یورزد به دوزخ م یم که به او شرکشگاه او برود یبه پ یحال

لم یجابر ابُن عبدالله بن عمرو بن حرام انصار بزرگواری است  یاست ایشان صحاب یالسَّ
، باسـت. ایشـان و پـدرش  یز صـحابیـرده اسـت، پـدرش نکت یروا یادیث زیو احاد

نا یه نابک یدرحال یسالگ ۹۴بعد از سال ھفتاد در  یدارند، و ل مشھوری یمناقب و فضا
 .  ٣بود درگذشت

د: یگو یم یورزد) قرطب ینم که به او شرکنزد خدا برود  یدرحال یسکراش: (ھ گفته
قـرار  یو انبـاز یکخدا شر یت برایه در الوھکنزد خدا برود  یدر حال یسک: ھریعنی«

أبی   ) و ابن۳۴۷ -۲۸۳ -۲۱۴/ ۱) و امام احمد در مسند (۱۸۱ابن مبارک در مسند خود ش( -١
_ ) و نسائی در السنن الکبری۷۸۳() و امام بخاری در األدب المفرد ۵/۳۴۰شیبه در المصنف (
متالدنیا در کتاب  ) و ابن أبی۶/۲۴۵( عمل الیوم و اللیلة  -۱۳۰۰۵) و طبرانی (۳۴۲( الصَّ

) و دیگران و مثل آن ابن ماجه ش ۳/۲۱۷) المعجم الکبیر و بیھقی در السنن الکبری (۱۳۰۰۶
آن حسن است که با شواھد اند و اسناد  بن عباس روایت کرده ) و غیره... از عبدالله ۲۱۱۷(

 ).۱۰۹۳ -۱۳۹-۱۳۶( سلسلة األحادیث الصحیحةصحیح است. نگا:
 )۹۳صحیح مسلم ش(-٢
 ).۱/۴۳۴( االصابة فی تمییز أسماء الصحابة -٣
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گونـه کـه در  قائـل نبـوده اسـت آن یکیاو شر یز براینداده؛ در آفرینش و در عبادت ن
رد ین حالت بمیدر ا یسکرند. و اگر عت معلوم است و اھل سنت نیز برآن اجماع دایشر

بـر  یسکشد و ھر کب ییھا و رنج ھا حتمًا به بھشت خواھد رفت؛ گرچه قبل از آن عذاب
شـه در یھم یشـود و بـرا یمحـروم م یرود و از رحمت الھ یرد به بھشت نمیبم کشر

ن بـر ین است و مسلمیات دین از ضروریماند؛ بدون قطع شدن عذاب و ا یم یدوزخ باق
 ». ١اند ردهکاجماع آن 

وارد  کاسـت، مشـر یّلـکرود، عام و  یبه دوزخ م که مشرکنیاما ا«د: یگو یم ینوو
، یھـودین اھـل کتـاب ین مورد بـیماند و در ا یشه در آن میھم یشود و برا یدوزخ م

وجـود  ین صفات فرقـیرکن و منیل مرتدیافران از قبکر یپرستان و سا ن بتی، بینصران
 یافران فرقـکـگـر یورزد بـا د یفـر مـکعنـاد  یه از روکـ یافرکق ندارد و نزد اھل ح

ه بـه اسـالم کـ یسـکده بـا یـن اسـالم مخالفـت ورزیکه با د یسکن یند، ھمچنک ینم
 ندارد. یم شده فرقکفر او حکمنتسب شد و سپس به 

ه کـ یاسـت امـا بـه شـرط یده به بھشت قطعـینورز که شرک یسکاما وارد شدن 
داده اسـت،  یه او تا دم مرگ آن را انجـام مـک یه باشد گناھنشد یا رهیبکب گناه کمرت
ره مـرده اسـت ھمـان اول بـه یـبکو بدون اصرار بر گنـاه  که بدون شرک یسکن یچن

ده اسـت تحـت یـورز یشده و بر آن اصرار م  یا رهیبکب گناه کرود و اگر مرت یبھشت م
رود و  یه بھشت مـت و خواست خداوند است، اگر خداوند او را ببخشد ھمان اول بیمش

شـود و وارد بھشـت  یرون آورده میـشود سـپس از آن ب یاگر نه در دوزخ عذاب داده م
 ».٢شود یم

د یتوح یمقتض کشر یرد چون نفکتفا کا کشر یبه نف«اند:  و بعضی دیگر نیز گفته
ب یذکـامبران خـدا را تیـه پکـ یسکباشد، چون  یاثبات رسالت م یاست و لزومًا مقتض

ند کافر است. کب یذکخدا را ت یسکرده است و ھرکب یذکقت خدا را تیحقد در ینما یم
ط یر شـرایبا سا یعنیح است، یرد نمازش صحیوضو بگ یسکھر ییه شما بگوکن یمثل ا

ی  است که درحال ایمـان بـه ھمـه یسکح است، پس منظور از حدیث ھرینمازش صح
و کلی و  یاید ایمان اجمالمان آوردن به آن واجب است، بمیرد در جایی که بیآنچه که ا

 ).۱/۲۹۰أبی العباس قرطبی ( المفھم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم -١
 ).۲/۹۷شرح صحیح مسلم نووی ( -٢
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مـانش یداشت ایمانش اجمالی باشد و جایی که باید ایمـان تفصـیلی و جزئـی داشـت ا
 ». ١باشد یلیتفص

ان یـد قـبًال بیـلت توحین بحث در فصل فضـیاز مطالب مربوط به ا یم: بعضیگو یم
 اند. شده

در  یه بخـارکر شده است، چنان یإال الله تفس ث ال إله ین حدیدر ا«د: یگو یمؤلف م
و فقـط خـدا را عبـادت  کشـر کتـر یإال الله به معنـ . ال إله ٢»ح خود گفته استیصح

شـوند، اسـت.  یه عالوه بر خدا پرسـتش مک یجستن از معبودان باطل یزاریردن و بک
 که از شرک یسکلت یث به فضین حدیز در ایو ن». ث گفته شده استیه در حدکچنان 

 .٣سالم است اشاره شده است
 
 

 

 ).۱/۲۲۸فتح الباری ( -١
 _مسئله ی دھم از مسائل باب ٢
 _ مسئله یازدھم از مسائل باب ٣

                                         



 

 

 

 

 

 

 :)۴باب (
 إال الله) باب دعوت برای گواهی دادن به کلمه(ال إله 

 د: یفرما یخداوند متعال م

ْ  َسبِيِ�ٓ  َ�ِٰذهِۦ قُۡل ﴿ ۡدُعٓوا
َ
ِۚ ٱ إَِ�  أ َّ�  ۠ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ�� ٱ َوَمنِ  َ�َ بگو: « .]۱۰۸وسف: ی[ ﴾�َّ

گاھی به  .»خوانم ی الله فرا میسو این، راه من است که ھمراه پیروانم با بصیرت و آ
من فرستاد، به او گفت: یمعاذ را به  جامبریپ یه وقتکت است یروا ساز ابن عباس 

تـا بـر ال  یز آنھا را دعـوت دھـید قبل از ھمه چی، بایرو یتاب مکاز اھل  یتو نزد قوم
ا ه خدا رک ید آنھا را دعوت دھیگر آمده است، باید یتیدھند. و در روا یإالالله گواھ إله 

ه کـردند پـس آنھـا را خبـر ده کد از شما اطاعت یبدانند، اگر آنھا در اقرار به توح یکی
ن مورد از تو یده است، اگر در ایخداوند در ھر شبانه روز پنج نماز را بر آنھا فرض گردان

ه از ثروتمنـدان کـات را بر آنھا فرض نموده که خداوند زکردند به آنان خبر ده کاطاعت 
رفتند از ین را نیز پذیگردد. اگر ا یع میان مستمندان آنھا توزیشود و در م یآنھا گرفته م

اد مظلـوم و یـن فریه بکن اموال آنھا خودداری کن و از آه مظلوم بترس یبرداشتن بھتر
 و مسلم]. یست.[روایت بخارینل یحا یا پرورگار پرده

بر یی خ غزوه روزه جامبریه پکاند:  ردهکت یروا سو مسلم از سھل بن سعد  یبخار
دارد و خـدا و  امبرش را دوست یه خدا و پکخواھم داد  یفردا پرچم را به شخص«گفت: 

رد. تمام کبر را فتح خواھد یدارند و خداوند به دست او خ یز او را دوست میامبرش نیپ
 یسکه پرچم فردا به چه کپرداختند  ین مورد به گفتگو و اظھارنظر میشب صحابه در ا



 ٢٤٩  ): دعوت برای گواهی دادن به کلمه (ال إله اال الله۴ب اب التوحید: (باکت

رد ک یآرزو م یکیدند، ھر یامبر رسیصبح روز بعد تمام صحابه به حضور پ شود. یداده م
جاسـت؟ گفتـه شـد: کطالـب  یبن اب یفرمـود: علـ جامبریـه پرچم به او داده شود. پک

 جامبریـرا آوردنـد و پ ید، آنگاه علیرا دنبال او بفرست یسکچشم دارد، گفت:  یناراحت
ه کـافـت یرد. او چنـان بھبـود کعا ش دیگذاشت و برا یعل یآب دھانش را در چشمھا

پرچم را به او داد و فرمود: آھسته آھسـته  جامبرینداشته است، آنگاه پ یا اصًال دردیگو
، سپس آنان را به اسـالم دعـوت بـده و حقـوق یرس یی آنھا م ه در محدودهکنیبرو تا ا

ند توسط تـو ه بر آنھا واجب است به آنھا اعالم کن؛ سوگند به الله اگر خداوکخداوند را 
 ».ت از شتران سرخ مو بھتر استیند براکت ینفر را ھدا یک
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 ی بحث:  مطالب عمده
 است. جامبریروان پیخدا راه پ یدعوت به سو .۱
از مـردم ظـاھرًا بـه حـق فـرا  یاریت در دعوت، چـون بسـیر به خلوص نکتذ .۲

 دھند. یخود دعوت م یقت به سویدھند اما در حق یخوانند و دعوت م یم
 نش و دانش فرض است.یکسب ب .۳
و منـزه  کپـا یعنـید یـه توحکـن است یا یکید یتوح ییبایو ز یل خوبیاز دال .۴

 ب.یدانستن خداوند از نقص و ع
 ناسزا گفتن به خداوند. یعنی که شرکن است یا یکی کشر یھا یاز زشت .۵
ی  ن دور باشد تا در زمـرهکید از مشریبا ،ه مسلمانکن است ین مسأله ایتر مھم .۶

 نورزد. کاگر شر ینگیرد حتآنھا قرار 
 ضه است.ین فرید اولیتوح .۷
د یـد بـه توحیـقبـل از نمـاز با یز و حتیھنگام دعوت به اسالم قبل از ھمه چ .۸

 دعوت داد.

حدوا اهللاث عبارت(یدر حد .۹  إال الله است. ال إله  یه معناک) آمده است أن يوّ
انـد و عمـل ا آن را بدیـد را نداند یتاب باشد و توحکن است انسان از اھل کمم .۱۰

 ند.کن
 باشد. یجید تدریاد دادن بایم و یتعل .۱۱
 رد.کن مسأله شروع یتر د از مھمیبا .۱۲
 ان شده است.یات بکمحل مصرف ز .۱۳
 ند.کآموز را رفع  االت و شبھات دانشکد اشیاستاد با .۱۴
 رد.کز ید پرھین اموال مردم بایاز گرفتن بھتر .۱۵
 د.ید ترسیاد و آه مظلوم بایاز فر .۱۶
 وجود ندارد. یلیده و خداوند حایاد ستمدین فریه بکح داده شده یتوض .۱۷
ه کـاسـت  ییھا یو سـخت یالت و گرسـنگکد مشـیل حقانیت توحیاز دال یکی .۱۸

 تحمل نموده است. جاء محمدیاول یامبران و آقایسرور پ
 نبوت است. یھا .(فردا پرچم را ...) از نشانه۱۹ -۱

 است.نبوت  یھا ز از نشانهین یامبر در چشمان علیآب دھان گذاشتن پ .۱۹
 شود. یثابت م س یلت علیفض .۲۰

 



 ٢٥١  ): دعوت برای گواهی دادن به کلمه (ال إله اال الله۴ب اب التوحید: (باکت

ن مـورد بـه گفتگـو یـه در آن شـب در اکـشـود  یثابـت م شلت صـحابه یفض .۲۱
 ن مشغول بودند.یی فتح را فراموش و به ھم پرداختند و مژده یم

ه تصّور پرچم را نداشت به کرا آن یشود؛ ز یر ثابت میمان به تقدیث این حدیاز ا .۲۲
 آن بودند از آن محروم شدند. یوه شب تا صبح در آرزک ید و آنانیاو رس

 نان برو، قابل تأمل است.یه آھسته و با اطمکامبر یی پ فرموده .۲۳
 د قبل از جنگ به اسالم دعوت داد.یبا .۲۴
ده شده است دوبـاره دعـوت یاند و با آنھا جنگ ه قبًال دعوت داده شدهک یسانک .۲۵

 داده شوند.
گـاه آنھا را از آنچه بر آن«مت باشد، چون فرمود: کدعوت با ح .۲۶ ان واجب اسـت آ

 ».نک
 با حقوق خداوند در اسالم. ییآشنا .۲۷
 ت شود.یھدا یه به دست او فردک یسکپاداش  .۲۸
 ز است.یسوگند خوردن بر فتوا جا .۲۹
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 توضیح و شرح این باب:
 إال الله) باب: دعوت به سوی(ال إله 

لت آن را یاند و فض ده شدهیآن آفر یه مردم براکرد کان یرا ب یامر /مؤلف  یوقت
 یعنید متضاد است، یلت آن، و ترس از آنچه با توحید و فضیبیان توح یعنیر شد، کمتذ
شه در دوزخ یھم یشود تا انسان برا یسبب م که شرکح داد یر نمود و توضکرا ذ کشر

د تنھـا یداند نبا ین را میه اک یسکه کند ک ن موضوع اشاره میین عنوان به ایبماند. با ا
ن و کـند: به حق عمـل یگو ینند و مک یر مکه جاھالن فکند چنان کبه خودش بسنده 

د را یـه توحک یسکد یه باکست بلین نی؛ چنیبا مردم دار یارکن؛ تو چه کمردم را رھا 
خـدا  یه بھتـر اسـت بـه سـوک یا وهیو و مجادله با شیکی ن مت، موعظهکداند با ح یم

گر اھل علم، یمؤلف و دروان آنھا از جمله یامبران و پیه این روش پکدعوت دھد. چنان 
 باشد. امت مییاند، تا روز ق داده ین دعوت میقین، صبر و ید

 یه معنـاکـنـد کد آغاز ید دعوت خود را از توحیخواست دعوت دھد، با یسکھرگاه 
د یـشـوند، پـس توح یح نمید صـحیـإال الله است، چون اعمال بدون توح شھادت ال إله 

 یا دهیـد نباشـد عمـل فایرند و اگر توحیگ یمه اعمال بر آن قرار کاست  یاصل و اساس
سـت، چنـان یدرسـت ن کرود. چون عبادت ھمراه با شر ین میندارد و پوچ است و از ب

 د:یفرما یه خداوند متعال مک

ن ُمۡ�ِ�ِ�َ َما َ�َن لِلۡ ﴿
َ
ْ  أ ِ ٱ َمَ�ِٰجدَ  َ�ۡعُمُروا َّ�  ٰٓ نُفِسِهم َ�ِٰهِديَن َ�َ

َ
ْوَ�ٰٓ  ُ�ۡفرِ� لۡ بِٱ أ

ُ
 �َِك أ

ۡعَ�ٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت 
َ
ونَ  ُهمۡ  �َّارِ ٱ َوِ�  أ مشرکان در حالی که خودشان « .]١٧[التوبة:  ﴾١٧َ�ِٰ�ُ

دھند، صالحیت آباد کردن مساجد الله را ندارند. اینھا، بر ضد خویش به کفر گواھی می
 یو چون شناخت معنا ».مانندگردد و برای ھمیشه در آتش می اعمالشان نابود و تباه می

 رد.کد دعوت را از آن آغاز ین واجب بر بندگان است، پس باین شھادت، اولیا

ْ  َسبِيِ�ٓ  َ�ِٰذهِۦ قُۡل ﴿ د:یفرما ید: (و خداوند متعال میگو یم ۡدُعٓوا
َ
ِۚ ٱ إَِ�  أ ٰ بَِصَ�ٍ�  �َّ َ�َ

 ۠ نَا
َ
َبَعِ�� ٱ َوَمنِ  � صیرت و بگو: این، راه من است که ھمراه پیروانم با ب« .]١٠٨وسف: ی[ ﴾�َّ

گاھی به  »).خوانم سوی الله فرا می آ
ه به مـردم خبـر کدھد  یفرمان م جامبرشیخداوند متعال به پ«د: یگو یر میثکابن 

إال اللـه اسـت  راه او دعوت دادن به شھادت ال إله  یعنین راه و سنت اوست، یه اکدھد 
ن شـھادت یبه ا روانش مردم رایل، برھان عقلی و شرعی؛ او و پین، دلیقیرت، یه با بصک

 



 ٢٥٣  ): دعوت برای گواهی دادن به کلمه (ال إله اال الله۴ب اب التوحید: (باکت

 

دانم و او را باالتر و بزرگتـر  یخداوند را پاک و منزه م یعنیالله)  خوانند، (سبحان یفرا م
ه خداونـد بـس بزرگتـر و کـ یداشته باشد، به راست ییو ھمتا یکه شرکدانم  ین میاز ا

 ».١ن استیباالتر از ا
شـود اگـر  یمد. گفته یه و عنوان باب روشن گردین آیم: پس وجه مطابقت بیگو یم

است بـر  یلیاست. یعنی دل اهللا)(أدعـوا إيله در کباشد  یر میعطف بر ضم (ومن أتبعني)
ر منفصل عطف باشد، به یخدا ھستند و اگر بر ضم یروان او دعوتگران به سویه پکن یا

رت و دانش یبص یآورده است دارا جشانیروان در آنچه ایه پکد یگو ین را میصراحت ا
ه کن است یدانند و درست ا ینند آن را نمک ینم یرویپ جشانیه از اک یسانکھستند و 

رت و دانش ھستند یاھل بص جشانیروان ایشود، پس پ یرا شامل م یعطف ھر دو معن
 دھند. یخدا دعوت م یه به سوک

رده اسـت، از آن جملـه کـه مؤلـف بـه آن گوشـزد کـاست  یلیور مساکی مذ هیدر آ
دھنـد  یحق دعوت م یردم گرچه به ظاھر به سواز م یاریت است؛ چون بسیخلوص ن

نش از یـرت و بیه بصکن یدھند. و از آن جمله ا یخود دعوت م یقت به سویاما در حق
روان او جز اھل یه پکواجب است و به حق  جامبریردن از پک یرویض است، چون پیفرا
روان یـپرت نباشـد از یاز اھل بصـ یسکتوانند افراد دیگری باشند ، پس ھر رت نمییبص

ل حسـن یـاز دال یکیرت از فرائض است و یه بصکشود  یست، پس معلوم مین جشانیا
ب و ناسـزا. و یـدانستن خداوند از ع کمنزه و پا یعنید ید ھمین است. چون توحیتوح
ن یـا یکیه به آن اشاره شده یه در آک یناسزا گفتن به خدا. و از جمله امور یعنی کشر

ن سـه یی ا ھم نورزد و ھمه کاگر شر ین دور باشد حتکید از مشریه مسلمان باکاست 
 الله...) وجود دارند. مورد در قولش (سبحان

من فرسـتاد یمعاذ را به  جامبریپ یه وقتکت است یرواسد: (و از ابن عباسیگو یم
 یز آنھا را دعوت دھید قبل از ھمه چی، بایرو یتاب مکاز اھل  یبه او گفت: تو نزد قوم

د یـد آنھـا را بـه توحیـگر آمده اسـت: باید یتیدھند. و در روا ی الله گواھإال تا بر ال إله 
ه کـردند، پس به آنان خبـر ده کد از شما اطاعت ی، اگر آنھا در اقرار به توحیدعوت دھ

ن مورد از تو یده است، اگر در ایخداوند در ھر شب و روز پنج نماز را بر آنھا فرض گردان
ه از ثروتمنـدان کـات را بر آنھا فرض نموده که خداوند زکردند به آنان خبر ده کاطاعت 

 ).۴۹۷-۲/۴۹۶تفسیر القرآن العظیم ( -١
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رفتنـد از ین را پذیـگردد. اگـر ا یع میان مستمندان آنان توزیشود و در م یآنھا گرفته م
اد مظلـوم و یـن فریه بکن اموال آنھا خودداری کن و از آه مظلوم بترس یبرداشتن بھتر
 ].و مسلم ی. [روایت بخار١ستیل نیحا یا پروردگار پرده

یعنـی -ه مؤلف کآن طور «د: یگو یمن فرستاد. حافظ میمعاذ را به  یاش: وقت گفته
مـن فرسـتاده یبـه  جامبریقبل از حج پ یگفته است معاذ در سال دھم ھجر - یبخار

مـن یبازگشت معاذ را به  کی تبو امبر از غزوهیپ یاند: در آخر سال نھم وقت شد. و گفته
رده اسـت و ابـن سـعد در کـت یـروا کعب بن مالـکاز  با اسناد ین را واقدیفرستاد. ا

ع اآلخر سـال دھـم ید: در ربیگو یرده است، سپس ابن سعد مکت یاز او روا» الطبقات«
شده: در سال ھشتم (فتح مکه) فرستاده شده است  و گفته ٢من فرستاده شد.یمعاذ به 

ر بـه کان خالفت ابـوبه در دورکنیمن بود تا ایه معاذ ھمچنان در کن اتفاق دارند یو بر ا
ا یـه آکـن اخـتالف اسـت یـنه آمد و سپس به شام رفت و در آن جا درگذشت و در ایمد

آن جـا بـوده اسـت و  یقاض«د: یگو یآن جا؟ ابن عبدالبر م یا قاضیمن بود ی یمعاذ وال
 ». ٣من بوده استی یم و فرمانرواکد حایگو یم یغّسان
 ده است.بو یو ھم قاض یم: ظاھرًا او ھم والیگو یم

ھود و نصارا ید: منظور یگو یم ی) قرطبیرو یتاب مکاز اھل  یاش: (تو نزد قوم گفته
به خاطر آن  جامبریشتر بودند، پین عرب بکیمن از مشریھود و نصارا در یھستند، چون 

ل را یـداشـته باشـد و دال یمناظره با آنھا آمـادگ یر داد تا براکن مسأله تذیمعاذ را به ا
علم و دانش بودنـد بـرخالف  یش داراید، چون آنھا از پیبا آنھا آماده نما ییارویرو یبرا

 ». ٤ن نبودندیه چنکن و بت پرستان کیمشر
ه است تا تمام ھمت و توجه خود را یتوص یبرا یا ن مانند مقدمهیا«د: یگو یحافظ م

رده کـان یـرا ب یالم قرطبـک یسپس معنا». شد معطوف دارد یه میبه آنچه بدان توص
 ٥.است

 ).۷۳۷۲) و روایت دیگری از صحیح بخاری ش (۱۹) و صحیح مسلم (۴۳۴۷صحیح بخاری (-١
 ).۲۹۶-۳/۲۹۹الطبقات الکبری (-٢
 ).۳/۱۴۰۳) و نگا:اإلستیعاب (۳/۴۱۹( فتح الباری-٣
 ).۱/۱۸۱المفھم ( -٤
 ).۳/۴۱۹فتح الباری (-٥
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سـت و بـه یه گفتگو با عالم مانند گفتگو با جاھـل نکن اشاره شده یم: و در ایگو یم
گـاھیب ین خود داراید در دیه انسان باکن گوشزد شده یا باشـد، تـا در برابـر  ینش و آ

نجـا بـه یند دچار فتنـه نشـود، پـس در اینما ین بر او وارد مکیمشر یه علماک یشبھات
 لب علم گوشزد شده است.ط یز از شبھه و تالش برایپرھ

اال اللـه  ، شھادت ال الـه یدھ یه آنھا را به آن دعوت مک یزین چید اولیاش: (با گفته
 باشد).

=  فلیَکُن أّوَل ما تـدُعوُهم إِلَیـِه، َشـَهاَدُة أَن ال إلـَه إالَّ اللـه«گر آمده است: ید یتی(و در روا
بـا  أّولمرفـوع کـردن ». ١سـتد ایـتوح ید به آن دعوت دھیه آنھا را باک یزین چیاول

 و ھمچین عکس آن جایز است. َشَهاَدةمنصوب کردن 
این روایت در التوحید از صحیح بخاری » إلی أن یوحدوا اللهَ «اش: (در روایتی  گفته

چ یه ھـکدھند  یه گواھکپس آنھا را دعوت ده «ھا آمده است:  تیروا یاست. و در بعض
ات آمده است یروا یو در بعض». ٢مبر خدا ھستمایست و من پیجز الله ن یمعبود به حق

ر کـن ذیھـا شـھادت تیت روایـثرکو در ا». ٣ی خداونـد اسـت ه محمد فرستادهکنیو ا«
 اند.  شده

شود، چون  یر مکإال الله را متذ گواھی دادن به ال إله  یت معناین روایر اکمؤلف با ذ
ن یر از خدا. بنـابرایعبادت غ کتر ردن وک: فقط و تنھا خدا را عبادت یعنیإال الله  ال إله 

ّوحـد یأن  یبـا عبـارت(إل یآمده و گـاھ» إال اهللاشهادة أن ال إلـه «با عبارت  یث گاھیحد
د آنھا را به آن یه باک یزین چیاول«ه کن عبارت آمده است یبا ا یالله) آمده است. و گاھ

ه خداوند پـنج ک ن را دانستند به آنان خبر دهیا یعبادت خداوند است، وقت یدعوت دھ
مـان آوردن بـه یدن بـه طـاغوت و ایفر ورزکن یو ا». ٤ده استینماز بر آنھا فرض گردان

 د:یفرما یی آن م ه خداوند دربارهکخداوند است، 

ُٰغوتِ بِٱ ُفرۡ َ�َمن يَ�ۡ ﴿ ِ بِٱ ِمنۢ َو�ُؤۡ  ل�َّ ِ  َتۡمَسَك سۡ ٱَ�َقِد  �َّ ِ لۡ ٱب ۡ ٱ ُعۡرَوة  ﴾نفَِصامَ ٱَ�  ُوۡ�َ�ٰ ل
بنابراین کسی که به طاغوت و معبودان باطل کفر ورزد و به الله ایمان بیاورد، « .]٢٥٦[البقرة: 

 ).۷۳۷۱،۷۳۷۲صحیح بخاری (-١
 ).۱۹) و صحیح مسلم ش(۷۳۷۲-۷۳۷۱صحیح بخاری (-٢
 ).۱۴۹۶( صحیح بخاری -٣
 ).۱/۵۱) و صحیح مسلم (۱۴۵۸صحیح بخاری ( -٤
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 یعنیدن به طاغوت یفر ورزکو  ».به دستاویز محکم و ناگسستنِی ایمان چنگ زده است
ه ھمراه با خدا عبادت و از قلب صدا زده ک یان و معبودانیدن از ھمتایشکدست 

مان یدن با آن و ایورز یامل، نفرت داشتن، دشمنکبه طور  کشر کتر یعنیشوند؛  یم
ت یت محبت را با نھایه نھاک یردن، عبادتکتنھا خدا را عبادت  یعنیداشتن به خداوند: 

مان داشتن به خدا مستلزم ین ایم شدن به فرمان خدا را، دربر دارد؛ ایرنش و تسلک
ن یخداوند است، ا یای عبادت بر امبران است و انجام دادن خالصانهیباور داشتن به پ

ه مستلزم علم نافع، سودمند و عمل کن حق خداست یگانه دانستن خداوند است و ای
قت یقت معرفت خدا، حقیإال الله و حق قت گواھی دادن به ال إله یباشد، حق یصالح م

 . ١ندارد یکیه شرکاست  یعبادت خداوند
دارنـد  یواحد یه معنک یمختلف یھا ث را با عبارتین حدیه اک یسانک یبه راست   

 یه منظـور از گـواھکدانستند  یاند، آنان م نش و فقاھت داشتهیاند چقدر ب ردهکت یروا
و آوردن بـه زبـان؛  ی، عملـیردن به آن از نظر علمـکاقرار  یعنیإال الله   دادن به ال إله

 لمه فقط به زبان آوردن آن استکن یه منظور از اکنند ک یر مکبرخالف آنچه جاھالن ف
اسـت  یزیـاو بر ھر چ ییو فرمانروا یا پادشاھیا منظور از آن اقرار به وجود خداوند یو 
دانسـتند و بـه آن اقـرار  یپرسـتان م ن انـدازه بتیندارد، تا ا یکیشر ییه در فرمانرواک
إال  ه آنھا بـه ال إلـه کنبود  یازیبود ن ینطور میتاب و اگر اکردند، چه برسد به اھل ک یم

 ده شوند.الله دعوت دا
ردن طاعت و عبادت بـرای کخاص  یه به معناکد ـ یه توحکن یاست بر ا یلین دلیا

ن واجـب اسـت؛ یباشـد ـ اولـ ر از خـدا مییـگفتن عبـادت غ کشریک و تر خداوند بی
 د:یفرما یه خداوند متعال مکد بوده است، چنان یامبران توحین دعوت پین اولیبنابرا

﴿ ٓ ۡرَسۡلَنا َوَما
َ
نَُّهۥ إَِ�ۡهِ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َك َ�ۡبلِ  ِمن أ

َ
ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ نَا

َ
 ﴾٢٥ُبُدونِ �ۡ فَٱ �

و پیش از تو ھیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که ھیچ « .]٢٥اء: ی[األنب
 د:یفرما یو م».  معبود برحقی جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنید

اال الله  گوید: در شھادت دادن به ال اله  ) می۱/۱۹۰شیخ عبدالرحمان بن حسن در فتح المجید ( -١
إال الله برای گوینده سودی  شرط الزم است که اگر این ھفت شرط نباشند گفتن ال إله  ھفت

ندارد، اول علم منافی جھل، دوم یقین منافی شک، سّوم قبول منافی رد، چھارم انقیاد (پایبندی) 
 منافی ترک، پنجم اخالص منافی شرک، ششم صدق منافی کذب و ھفتم محبت منافی ضد آن.
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ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�َعۡثَنا دۡ َولَقَ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ َتنُِبوا  ١.]۳۶[النحل:  ﴾ل�َّ

در ھر امتی پیامبری(با این پیام) فرستادیم که الله را عبادت و پرستش کنید و از معبودان «
 ».باطل دوری نمایید

روشـن اسـت و  جامبرین پیاز د یو قطع یھیبه صورت بد«د: یگو یخ االسالم میش  
شـوند  یه مردم به آن امر مک یزین چیه اساس اسالم و اولکاند  ردهکن اتفاق یامت بر ا

افر مسـلمان کـن گواھی، یالله است، با ھم إال الله و محمد رسول  دادن به ال إله  یگواھ
ز یختن خـونش و خـوردن مـالش جـایه رک یسکگردد. و  یشود و دشمن دوست م یم

ی  د وارد دایـرهیلمه را از ته دل بگوکن یگردد. و اگر فرد ا یجان و مالش مصون م است
د ظـاھرًا مسـلمان اسـت و در یمان شده است و اگر فقط با زبان بدون توجه قلب بگویا

 ». باطن ایمان ندارد
رد و کـتـر اسـت آغـاز  د از آنچـه مھمیم بایه در دعوت و تعلکث اشاره شده یدر حد

ه کـسـت ین شرط نیصحت اسالم ا یآورند که برا از این حدیث دلیل میبرخی از علما 
ن به طـور یند، چون معتقد بودن به شھادتک یزاریان مخالف با اسالم اظھار بیفرد از اد

م کافر حکه به مسلمان بودن کث اشاره شده ین حدین امر است. در ایمستلزم ا یعیطب
اگـر فـرد بـا «د: یـگو یاالسـالم م خید. شاورین را به زبان بیه شھادتکشود مگر آن  ینم

ن کافر یاورد به اتفاق مسلمین را داشته باشد آن را به زبان نیتلفظ شھادت ییه تواناکنیا
 ».افر استکی آن و جمھور علما ظاھرًا و باطنًا  است و در نزد سلف امت، ائمه

إال الله وجود دارد. عالمه ابن  گوید: در این صورت تطابق معنی ال إله  ) می۱/۱۹۱جید (در فتح الم -١
گفتند که در وجود  ھای خود به عنوان افرادی سخن می گوید: بنابراین پیامبران با امت قیم می

ر دادند نه به اقرا خدا تردیدی نداشتند و پیامبران آنھا را به تنھا پرستش کردن خداوند دعوت می
آیا در » الله شک فاطرالسموات واألرض أفی« گفتند:  به وجود خدا، از این رو پیامبران به آنھا می

ھا و زمین است تردیدی ھست؟ پس وجود خداوند، ربوبیت و  ی آسمان وجود خدا که آفریننده
ھر ھا وخردھا از  تر است، برای عقل قدرت الله تعالی آشکارتر از ھر چیزی است و از روز روشن

تر است و فقط ممکن است معاند متکّبری با زبان آن را انکار کند اما عقل و فطرت او  چیزی واضح

ُ ٱ﴿فرماید:  کند، خداوند متعال می وی را تکذیب می ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَرَ�َع  �َّ بَِغۡ�ِ َ�َمٖد تََرۡوَ�َهاۖ ُ�مَّ  لسَّ
ُ ﴿. ]۲[الرعد:  ﴾...ۡلَعۡرِش� ٱَ�َ  ۡستََوىٰ ٱ َ�َٰ�ِٰت بَِغۡ�ِ َ�َمٖد تََرۡوَ�َهاۖ ُ�مَّ ٱۡستََوٰى َ�َ ٱ�َّ ِي َرَ�َع ٱلسَّ  ٱ�َّ

 ).۱/۲۱۲( ةمفتاح دارالسعاد]  ٢[الرعد:  ﴾ ...ٱۡلَعۡرِش� 
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ند، ک یار نماز آن دو اقر یکیا به ین یه به شھادتکاست  یسکن در مورد یم: ایگو یم
ن مورد بحث اسـت یافر است، در اکن یه با وجود اقرار به شھادتک یسک(والله أعلم) اما 

 د.یافر شده توبه نماکه از آنچه به سبب آن کشود  یدرست م یو ظاھرًا اسالم او زمان
ال  ین است انسان با سواد و عالم باشد اما باز ھم معنـکه ممکث اشاره شده یدر حد

 . ١ر داده استکن تذیند که مؤلف به اکا آن را بداند و به آن عمل نیه را نداند، إال الل إله 
معـاذ را بـه آن فرمـان داده دعـوت دادن قبـل از  جامبریـآنچه پ«اند:  گفته یبعض

 ». ٢ردک یه میفرماندھان خود را به آن توص جامبریه پک یدن است، امریجنگ
ده یه دعـوت بـه او رسـکـ یه فـردکـنجا اشـاره شـده ین در ایم: پس بنابرایگو یم

ه اصًال دعوت به ک یسکدن، دوباره دعوت داده شود اما یه قبل از جنگکمستحب است 
 دن واجب است.یده دعوت دادن او قبل از جنگیاو نرس

دادنـد و  ین گـواھیـبه ا یعنی» ردندکن مورد از تو اطاعت یاگر آنھا در ا«اش:  گفته
 رفتند.یآن را پذ
ه خداونـد در شـب و روز پـنج نمـاز را بـر آنھـا فـرض کـن خبـر ده به آنـا«اش:  گفته

ن ید و اقـرار بـه رسـالت بزرگتـریـه نماز بعـد از توحکن اشاره شده یدر ا». ده استیگردان
فـار مخاطـب اوامـر فـروع که کـن اسـتدالل شـده یـترین آنھا اسـت. و از ا واجب و واجب

داد، سـپس بـه عمـل دعـوت داده د دعـوت یـستند، چون ابتدا آنھا را فقط باید بـه توحین
پـس اگـر آنھـا ایـن را «کـه:  جاند. و ھمچنـین قـول پیـامبر شوند، که به ترتیب ذکر شده

 ست.یبر آنھا واجب ن یزیرفتند چید را نپذیاگر آنھا توح یعنی» پذیرفتند به آنھا خبر بده
ه به آنھـا خبـر کن است یف است، چون منظور این استدالل ضعیا«د: یگو یم ینوو

ا فقـط بعـد از یـا نماز و واجبات را انجام دھنـد و مطالبـه در دنید در دنیه آنھا باکده ب
سـت. در یه امر به نماز و فـروع متوجـه آنھـا نکشود و این بدان معنا نیست  یاسالم م

افران به فـروع که کد: بدان یگو یشود و م ین امور اضافه میآخرت عذاب آنھا به خاطر ا
ن قـول یـشده، مخاطب ھسـتند، ا یا آنچه از آن نھیه است و ه به آن امر شدکعت یشر

 ». ٣ت استیثرکن و ایمحقق

 ی دھم]. [مسأله -١
 ).۴/۲۵۹(المفاتیح مرقاة -٢
 ).۱/۱۹۸شرح مسلم ( -٣
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 د:یفرما یه مکجا  د آنینما ین داللت میبر ھم یی الھ م: و فرمودهیگو یم

ْ لَمۡ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  نَُك  قَالُوا  .]٤٤-٤٣[المدثر:  ﴾٤٤لِۡمۡسِك�َ ٱَولَۡم نَُك ُ�ۡطعُِم  ٤٣ُمَصّلِ�َ ل
  ».دادیم نمازگزاران نبودیم. و به بینوایان غذا نمیگویند: ما از  می«

 یبـود نمـاز ششـم یست چون اگر فـرض میه وتر فرض نکنیاست بر ا یلین دلیو ا
 گفته شده است. جث در اواخر حیات پیامبرین حدیه اکشد به خصوص  یمحسوب م

د پنج ه خداونکمان آوردند یا یعنی» ردندکن مورد از تو اطاعت یاگر در ا«اش:  گفته
 نماز را بر آنھا فرض نموده و آن را انجام دادند.

ه از ثروتمنـدان کات را بر آنھا فرض نموده که خداوند زکبه آنان خبر ده «اش:  گفته
ات کـه زکـاسـت  یلین دلیا» گردد یع مین مستمندان آنھا توزیشود و ب یآنان گرفته م

شود  یشود و به فقرا داده م یم ضه است، از ثروتمندان گرفتهین فریتر بعد از نماز واجب
 یآور ات بـه مجاھـد و عامـل جمـعکـه زکنیبه طور خاص فقرا را نام برد با ا جامبریو پ
ثـرًا بـه فقـرا کباشند، چـون ا یف غنین طیشود گرچه ا یز داده میات و امثال آنان نکز

 یلـیدلن یـد است. و اکیشتر مورد تایه حق فقرا بکشود آنھا را نام برد و چون  یداده م
ار را کـن یـا خـودش ایـنـد، ک یرد و مصرف میگ یات را مکم زکه امام و حاکنیاست بر ا

د به زور از یا نائب او إباء ورزیم کات به حاکاز دادن ز یسکا نائب او. و ھریدھد  یانجام م
ات را فقـط بـه کـتوان ز یه مکنیاست بر ا یلین دلیا :شود شود و گفته می یاو گرفته م

ن اسـت. امـا بنـابر آنچـه یھمـ ١و احمـد که مذھب مالکه داد، چنان صنف و گرو یک
 آنھا باشد. یبرا یلیتواند دل ین نمیا ٢گذشت
ات کـر زیـسـت و بـر فقیز نیافر جاکا یات به ثروتمند که دادن زکنیاست بر ا یلیو دل

ات کـباشـد بـه او ز ینصاب کس مالکه ھرکن یاست بر ا یلین دلیواجب نیست و ھمچن
ر یشود و به فق یگرفته م یات از ثروتمند و غنکفرموده] ز جامبریرا [پیود؛ زش یداده نم
و ثروتمند است.  ثروتمنـد  یشود و او غن یات گرفته مکنصاب ز کشود و از مال یداده م

ن یاند، ھمچنـ ه استثناء شـدهک یسانکات مگر کبھره بردن از ز یاست برا یبودن مانع
انـد چـون  ه جمھـور علمـاء گفتهکاست ھمان طور  وانه واجبیات در اموال بّچه و دکز

 است. یلّ کشود و  یه از ثروتمندانشان آنھا را شامل مک جامبریی پ فرموده

 ).۲/۶۶۵( ابن قدامةالمغنی  ) و برای مذھب احمد۱/۲۵۳( المدّوّنةبرای مذھب مالک  -١
 تر گذشت که چرا پیامبر به طور خاص فقرا را نام برده است. پیش -٢
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یعنی نفـیس و کریمة کرائم جمع » زین اموال آنھا بپرھیو از گرفتن بھتر«اش:  گفته
مـاالت زیـادی ک یه داراکـاسـت  یوانیآن ح«د: یگو یارزشمند است. صاحب مطالع م

این سخن  ینوو». ادی، چاق بودن و داشتن پشم زییبایر بودن، زیل پرشیباشد از قب یم
 . ١وی را نقل کرده است

ن امـوال یآوری زکات، گرفتن بھتـر مسؤول جمع یه براکث اشاره شده ین حدیدر ا 
انه و متوسـط را ید اموال میات باکز یآور ه مسؤول جمعکات حرام است، بلکبه عنوان ز

ات کـن مال خود را بـه عنـوان زیه بدترکصاحب مال حرام است  ین براینرد، ھمچیبگ
ن مال خـود یانه را بدھد و اگر دوست داشت بھترید مال متوسط و میه او باکبپردازد، بل

 ز است.یات بدھد، جاکرا به عنوان ز
ن و با عدالت کز یده پرھیستمد یاز دعا یعنی» زیمظلوم بپرھ یو از دعا«اش:  گفته
ه تـو دسـت بـه دعـا یمظلوم مصون بدار، تا مظلوم عل یردن، خودت را از دعاکو ستم ن

ر کـای که در ذ تهکه تمامی انواع ظلم ممنوع است. اما نکن اشاره شده ید. و در اینگشا
ن یه گـرفتن بھتـرکن اموال، اشاره شده این است یردن از گرفتن بھترکآن بعد از منع 

 . ٢ابن حجر ذکر کرده استات ظلم است. حافظ کاموال به عنوان ز
مظلـوم از  یدعـا یعنـی» سـتین یلیمظلوم و پروردگار حـا یان دعایم«اش:  گفته

رود و خداونـد  یخدا بـاال مـ یه به سوکند بلک یبرخورد نم یدن به خداوند با مانعیرس
ره کـه در مسـند یث ابـوھریه در حدکار باشد، چنان کرد گر چه گناھیپذ یاو را م یدعا

شـود و اگـر  یمظلـوم اجابـت م یدعا«روایت شده که ایشان فرمود:  جمبرایاحمد از پ
حـافظ [ابـن حجـر] ». باشـد یار باشد فسق و گناھش به ضرر خودش مکفاسق و گناھ

  ٣ت حسن است.ین رواید: اسناد ایگو یم

 ).۱/۱۹۷شرح مسلم ( -١
 ).۳/۴۲۱فتح الباری ( -٢
) و طبرانی ۱۰/۲۷۵شیبه ( ) و ابن أبی۲۳۳۰) و طیالسی در مسند ش(۲/۳۶۷مسند امام احمد ( -٣

) و در سند آن ۲۷۲-۲/۲۷۱)  وخطیب در التاریخ (۳۱۵) و قضاعی در المسند (۱۳۱۸در الدعاء (
ابومعشرنجیح سندی است که ضعیف است.  و حدیث شاھدی از انس دارد که از پیامبر روایت 

از دعای مظلوم بپرھیزید گرچه کافری باشد، چون بین دعای مظلوم و خدا «کند که فرمود:  می
) و دوالبی در ۲/۳۵۵ن در تاریخ خود () و ابن معی۳/۱۵۳امام احمد در المسند (». حجابی نیست

) روایت کرده است و در سند آن ابوعبدالله ۹۶۰) و قضاعی در المسند (۲/۷۳الکنی (
عبدالرحمان بن عیسی اسدی است که مجھول است و حدیث با مجموع طرق خود حسن 
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د یگر مقید یثیگرچه این حدیث مطلق است اما با حد«د: یگو یم یر بن العربکابوب
 یز بھتریا چیرسد،  یخواھد زود به او م یا آنچه میسه حالت دارد  نندهکه دعا کاست 

. مثل این ١شود یھمانند آن از او دور م ییو بال یا بدیشود و  یره میاو ذخ یبرا

ن ُ�ِيُب ﴿ فرماید: ه خداوند میک یی مطلق الھ فرموده مَّ
َ
ۡ ٱأ [النمل:  ﴾إَِذا َدَ�هُ  ُمۡضَطرَّ ل

گاه که او را بخواند، اجابت  رند یا) ذاتی که دعای درمانده را آنآیا (معبودان باطل بھت« .]٦٢

هِ تَۡدُعونَ  َما َ�َيۡكِشُف ﴿ ».کند می و اگر الله بخواھد، مشکلی « .]٤١[األنعام:  ﴾َشآءَ  إِن إَِ�ۡ
 .٢د شده استیاین آیه مق». کندخوانید، بر طرف میرا که به خاطرش او را می

شـود و  یرفتـه مینفر عـادل پذ یکه خبر کاره شده ن اشیث به این در حدیو ھمچن
 یآور جمـع یه امام عـامالن را بـراکن است یردن به آن واجب است و نشانگر اکعمل 

ند و آنان را ک یات و فرمانداران خود را موعظه مکز یآور فرستد و عامالن جمع یات مکز
آموزد و آنان را  یبه آنھا م از دارندیه بدان نکند و آنچه را ک یامر م یالھ یت تقوایبه رعا

ن گوشـزد ید. و ھمچنـیـنما یند و عاقبت زشت ستم را به آنھا معرفک ید از ستم نھیبا
 باشد. این را مؤلف کتاب، ذکر کرده است.  یجید تدریم بایه تعلکشده 

ه معاذ در اواخـر کنیاند، با ا ر نشدهکث و امثال آن روزه و حج ذیه در این حدکبدان 
ال کنجـا دچـار اشـیاز علمـاء ا یارین بسـیفرستاده شـد، بنـابرا جامبریپات یدوران ح

ه کاند  گونه پاسخ داده نیال را اکن اشیاز مردم ا یبعض«د: یگو یخ االسالم میاند. ش شده
سـت بـه یا ن طعنه یست،  این نیاند، اما چن ردهکث را مختصر یان، این حدیاز راو یبعض

نین ) حسن قرار داده و ھمچ۳/۳۶۰است.(والله أعلم) و حافظ این حدیث را در فتح الباری (
 ) آن را حسن قرار داده است.۱۰/۱۵۱) و ھیثمی در مجمع الزوائد (۳/۱۸۷منذری در الترغیب (

ھر مسلمانی دعا «روایت شده است:  جکند که از پیامبر اشاره می سبه حدیث أبی سعید خدری -١
کند که بر آن دعا گناھی نباشد و قطع صله رحمی نباشد خداوند یکی از این سه را به وی عطا 

شود و یا بدی و  رسد، یا چیز بھتری برای او ذخیره می خواھد زود به او می ی کند: یا آنچه میم
الله بیشتر «کنیم؟ فرمود:  گفتند: پس ما بیشتر دعا می». کند بالیی ھمانند آن را از او دور می

ی ) و بخار۳/۱۸مسند امام احمد (». است [یعنی بخشش الله ھمواره از دعای شما بیشتر است]
) روایت کرده و سند آن حسن است و ۱/۴۹۳) و حاکم در المستدرک (۷۱۰األدب المفرد (

) گفته: و اسانید آن جید است و حاکم آن را صحیح قرار ۲/۴۷۹منذری در الترغیب والترھیب (
 داده و ذھبی با او موافق است.

 ).۶۲۵) ش (۳/۹۸االحوذی ( عارضة -٢
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ث یدھـد مثـل حـد یممکـن اسـت رخ مث یحـد یـکدر  یزیـن چیان. چون چنـیراو
انـد. امـا در دو  ردهکر نکـآن را ذ یانـد و بعضـ ردهکر کـروزه را ذ یه بعضکس یعبدالق

 ال داده شده است.کن اشیستند، اما دو پاسخ به اینطور نیِث جدا از ھم ایحد
ن یه خداوند فرض نموده شھادتک یزین چیه فرائض بر حسب نزول است و اولکنیاول ا

ن وجوب حج یرده است، بنابراکبه نماز امر  یل نزول وحیس نماز است و در اواھستند، سپ
 ده است.یان گردیث متأخر بیه در احادکر نشده بلکث ذیشتر احادیدر ب

 ».ر نشده استکث متأخر است و در آن حج ذین از احادیا«م: یگو یم
فرائضـی  ین گـاھیشـود، بنـابرا یآنچه مناسب است گفته م ییپاسخ دّوم: در ھرجا

 یات و گـاھکـگردد مثـل نمـاز و ز ه بخاطر برپایی آن جنگ مشروع میکشوند  یر مکذ
ا قبـل از یـشوند، پـس  یر مکست فقط نماز و روزه ذیبر او فرض ن یاتکه زک یسک یبرا

ه کـنیا ایو امثال آن آمده است و  ١سیث عبدالقیه در حدکفرض شدن حج بوده چنان 
ر یه سـاکدارند  یگاھیات جاکست. اما نماز و زیض نه حج بر او فرکبوده  یسکمخاطب 

ه بـه خـاطر کـد یـفرما یتاب خود مکن خداوند در یگاه را ندارند، بنابرایھا آن جا ضهیفر
 یه امـرکـھستند بـر خـالف روزه  ینھا دو عبادت ظاھرید، چون ایات بجنگکنماز و ز

ه در مورد آن بـه کردن از جنابت و امثال آن است کاست و از نوع وضوء و غسل  یباطن
ه کـبخورد، ھمـان طـور  یرد و پنھانیتواند روزه نگ یانسان م شود. پس یفرد اعتماد م

 جامبریـند بر خالف نماز و زکـات. و پکوضوء بودن و جنابت خود را پنھان  یتواند ب یم
شـود و  یارزار مکـه به خاطر آن با مـردم کای  یی اعالم به آنھا، اعمال ظاھر در زمینه

ات را نام برد کن نماز و زیاست. بنابرا  گردند را ذکر نموده یا انجام آن مسلمان ممردم ب
برائت آمده اسـت  ٢ی سوره یھا هیه در آک نه روزه را، گرچه روزه واجب بوده است چنان

 ی برائت به اتفاق ھمه بعد از فرض شدن روزه نازل شده است. و سوره
رد چـون تـابع کـان نیـفرستاد روزه را ب منیمعاذ را برای دعوت به  جپیامبر یوقت 

رد چـون وجـوب آن کـر نکـن حـج را ذیاست ھمچن یباطن یھاست و امر گر عبادتید
مفھوم آن به صـورت ». ٣شود یبار واجب م یکست و در عمر فقط یخاص است و عام ن
 خالصه بیان شد.  

 ).۱۷) و صحیح مسلم (۵۳( صحیح بخاری-١
 ) برائت.۵،۱۱ھای ( آیه -٢
 ).۶۰۹-۷/۶۰۴مجموع الفتاوی ( -٣
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و ابـن  یائ، نسیاند و احمد، ابوداود، ترمذ ردهکت یث را رواین حدیو مسلم ا یبخار
 . ١اند ت نمودهیز آن را روایماجه ن

ی  روز غـزوه جامبریه پکاند  ردهکت یو مسلم از سھل بن سعد روا یگفت: (و بخار 
امبرش را دوسـت یـه خـدا و پکـدھم  یمـ یسـکبر فرمود: فردا پرچم را به دسـت یخ
 یروزیـامبرش نیز او را دوست دارند، خداوند بـه دسـت او فـتح و پیدارد و خدا و پ یم
داده خواھـد  یسکه فردا پرچم به دست چه کنیآورد. آنگاه مردم آن شب در مورد ا یم

 یـکآمدنـد و ھـر  جامبریشد به گفتگو و اظھارنظر پرداختند؟ صبح روز بعد آنھا نزد پ
جاسـت؟ کطالـب  یاب بن یامبر فرمـود: علیه پرچم به او داده شود، آنگاه پکآرزو داشت 

امبر آب یرا آوردند و پ س ید، علیارد، فرمود: در پی او بفرستچشم د یگفتند: او ناراحت
افـت یچنـان بھبـود  یش دعا فرمود و علیدھان مبارکش را در چشمان او گذاشت و برا

پرچم را به او داد و فرمود: آھسـته و  جامبرینداشته است، سپس پ یا اصًال دردیه گوک
، سپس آنان را به اسالم و یرس ینھا می آ  ی و محدودهیکه در نزدکنان برو تا آن یبا اطم

ی تـو  لهیه بر آنھا واجب است خبر ده، سوگند به خدا اگر خداوند بوسـکحقوق خداوند 
د: یـگو یاالسـالم م خیش». ٢ت از شتران سرخ مو، بھتر استیند، براکت ینفر را ھدا یک

ن یحیت شده است و در صـحیروا سیل علیه در فضاکاست  یثین حدیتر حین صحیا«
 . ٣»آمده است

 یخزرجـ یبـن خالـد انصـار کاش: از (سھل) ایشان سھل بن سـعد بـن مالـ گفته
در  ۸۸بـود. در سـال  ین صـحابیمعروف و پدرش ھمچنـ ی، ابوالعباس، صحابیساعد

 . ٤افتیه عمرش از صدسال گذشته بود وفات ک یحال
ن ن از سـلمه بـیحیبـر. و در صـحیی خ در غـزوه یعنیبر گفت) یاش: (روز خ گفته

بازمانـده بـود و  جامبریـبـر از پیی خ در غزوه س ید: علیگو یه مکت است یروا ٥وعکا

) و ابوداود ۱/۲۳۳) و امام احمد در المسند (۱۹). صحیح مسلم (۷۳۷۲-۴۳۴۷صحیح بخاری ( -١
) و ابن ماجه سنن ۲۵۲۱( ) و نسائی سنن۶۲۵)  و ترمذی در سنن ش(۱۵۸۴( در سنن

 ).۱۷۸۳ش(
 ).۲۴۰۶) ش (۴/۱۸۷۲) و صحیح مسلم (۳۷۰۱صحیح بخاری ( -٢
 ).۵/۴۴( منھاج السنة -٣
 ).۲/۸۸( اإلصابة ) و۴۷۳-۲/۴۷۲(أسدالغابة  -٤
 ).۲۴۰۷( صحیح مسلم) و ۳۷۰۲ش ( صحیح بخاری -٥
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 س ین علـیامبر باز بمانم؟! بنابرایبا خودش گفت: من از پ یچشم درد داشت، آنگاه عل
آن خداوند فتح  یه فرداک یوست؛ شامگاه شبیپ جامبریرون آمد و به راه افتاد و به پیب

خواھم داد یا پـرچم را کسـی خواھـد  یسکفردا پرچم را به « فرمود: جامبریرا آورد؛ پ
امبر را دوسـت یـخـدا و پ«ا فرمود: ی». دارند یامبرش او را دوست میه خدا و پکگرفت 

ر کـحضـور دارد و ف یه علکم یدیناگھان د». آورد یدارد و خداوند به دست او فتح م یم
پرچم را به او داد  جامبریآنگاه پاست،  ین علیم او حضور دارد. آنگاه گفتند: ایردک ینم

 آورد. یروزیو خداوند به دست او پ
ن یـا جامبریبر حضور نداشت و پیدر ابتدا در خ سیه علکدارد  یان میث بین حدیا

 رد.کبر را فتح یآن خداوند خ یه فرداکگفت  یسخن را در شامگاه شب
مـن «آمده است: ده یت بریدر روا«د: یگو یاش: (پرچم را خواھم داد) حافظ م گفته

ه بـه یـو را». ١دارنـد یامبرش او را دوسـت میـه خدا و پکخواھم داد  یسکپرچم را به 
ه بـا آن محـل کـشـود  یه در جنـگ حمـل مکـاست  یپرچم است و آن  پرچم یمعنا

آن را بـه  ینـد و گـاھک یآن را فرمانده حمـل مـ یشود، گاھ یر مشخص مکصاحب لش
و لواء متـرادف و ھـم  ه یاند را از اھل لغت گفته یدھد. و گروھ یر مکی مقدم لش دسته

 جامبریت پیه گفت: راکاند  ردهکت یاز ابن عباس روا یھستند، اما احمد و ترمذ یمعن
 . ٢د بودیشان سفیا یاه بود و لوایس

) و نسائی در ۱۰۰۹ش ( فضائل الصحابة) و در ۳۵۸-۳۵۵-۳۵۴-۵/۳۵۳مسند امام احمد ( -١
بیھقی در السنن الکبری ) و ۳/۴۳۷) و حاکم در المستدرک (۵/۱۰۹،۱۷۹السنن الکبری (

) و دیگران از چند طریق از عبدالله بن بریده از پدرش ۲۱۱-۴/۲۱۰( النبوة) و در دالئل ۹/۱۳۲(
 با ھمین اسناد و بعضی از این طرق اسنادشان صحیح است.

) و خطیب در تاریخ بغداد ۶/۳۶۲) و بیھقی در سنن خود (۲۸۱۸) ابن ماجه (۱۶۸۱ترمذی ش ( -٢
ریق یزید بن حیان از ابی مجلز از ابن عباس با ھمین سند روایت کرده است. ) از ط۱۴/۳۳۴(

) و ۲۳۷۰سند آن حسن است و یزید متابعت شده و حدیث را ابویعلی در مسند خود به شماره (
) روایت کرده است و ابوالشیخ در ۲۱۹) و األوسط (۱۲۹۰۹ -۱۱۶۱طبرانی در الکبیر ش (

مجلز با  از ابی ) از طریق حیان بن عبیدالله ۲۶۶۴( رح السنةش) و بغوی در ۴۱۸اخالق النبی (
ھمین سند روایت کرده است. و سند آن حسن است و حدیثی صحیح است که طرق و شواھدی 

 اعلم. دارد. والله 
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ت یـره روایاز ابوھر یرده است و ابن عدکت یده روایاز بر ١ین را طبرانیو مانند ھم
» ٢اللـه إال الله محمد رسول   ال إله«ن پرچم نوشته شده است در آ«رده و اضافه نمود: ک

 . ٣است یت عرفید فرق لواء و رایاست و شا یارکرت آشین مغایو ا
امبرش او را دوســت یــدارد و خـدا و پ یامبرش را دوســت مــیـاش: (خــدا و پ گفتـه

لت او یبـه فضـ جامبریـدھد چون پ را نشان می سیعل یلت و بزرگین فضیدارند) ا یم
ه فقـط مخـتص او کـسـت یاو ن یھا تیھا و خصوص یژگین از ویداده است، اما ا یواھگ

 باشد. 
سـت، چـون خداونـد و یو ائمـه ن ین وصـف مخـتص علـیا«د: یگو یاالسالم م خیش

ه یـل علیـن دلیث بھتـرین حدیدارند، اما ا یرا دوست م یزگاریامبرش ھر مؤمن پرھیپ
او را  یه گـاھکـنـد، بلیجو یم یزاریز او بدارند و ا یرا دوست نم یه علکھاست  یناصب

ه کـھا  یننـد. امـا رافضـک ین مـیه خـوارج چنـکنامند، ھمان طور  یا فاسق میافر و ک
د قبل از مرتد شـدن آنھـا بـر آن ینما یل صحابه داللت میه بر فضاک یند نصوصیگو یم

ند باشد و توا ینم یلیث دلین حدیھا ا یی رافض ن بر اساس گفتهیند، بنابراینما یصدق م
امبرش یـن باطل است؛ چون خداونـد و پیند، اما ایگو ین را میھم یخوارج در مورد عل

 ».٤نندک یش نمین ستایفر خواھد مرد چنکه در حالت کداند  یه خدا مکرا  یفرد
ه کـن یـاسـت بـه ا یا شود و اشاره یخدا ثابت م یث صفت محبت براین حدیو از ا

اش را نسـبت بـه او اعـالم  ه خدانـد دوسـتیکـآن  بود تـا جامبریرو پیامًال پک سیعل

) از طریق حیان ۴۱۸) و ابوالشیخ در أخالق النبی ش (۱۱۶۱-۱۲۹۰۹طبرانی المعجم الکبیر ( -١
ه بن بریده از پدرش با ھمین سند روایت کرده است. که سند آن حسن بن عبیدالله بن عبدالل

 است.
) که سند آن ضعیف است و یکی از راویان ۴۱۹ -۴۲۵) و ابوالشیخ ش (۲/۲۴۰ابن عدی الکامل ( -٢

آن محمد بن أبی ُحمید است که بسیار ضعیف است. این زیادت را نیز ابن عدی در الکامل 
ز طریق عباس بن طالب از حیان بن عبیدالله از أبی مجلز از ابن ) ا۴۲۴) و ابوشیخ ش (۲/۲۴۰(

عباس با ھمین سند روایت کرده است که سند آن ضعیف است. و طبرانی در األوسط از طریق 
) روایت کرده است که در اسناد آن احمد بن رشدین است که ابن عدی ۲۱۹حیان به شماره (

 گفته: تکذیب شده است.
 ).۷/۴۷۷فتح الباری (-٣
 ).۵/۴۴( منھاج السنة-٤
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. ١ی نفـاق اسـت نشـانه یبا علـ یمان و دشمنیی ا نشانه ین محبت علیدارد، بنابرا می
 .٢حافظ این مفھوم را پسندیده است

ه بـه دسـت کـاسـت  یارکی آش آورد) مژده یاش: (خداوند به دست او فتح م گفته 
امبر یـپ جه محمد کنیاست بر ا یلیدل نین ھم شد، پس ایفتح خواھد شد و چن سیعل

 خداست.
آنھا آن شـب را  یعنیپرداختند)  یاش: (مردم آن شب به گفتگو و اظھار نظر م گفته

است بر  یلین دلیدھد پرداختند و ا یامبر پرچم را به او میه پک یسکبه گفتگو در مورد 
ن بیـانگر یـنـد و اداد یبه آن نشـان م یادیر مشتاق بودند و توجه زیه صحابه به خکنیا

 مان است.یی آنان در علم و ا مقام و مرتبه یعلو، بلند
 داده خواھد شد) یسکاش: (به چه  گفته
ه کد داشت یام یکیآمدند و ھر  جامبر خدا یاش: (چون صبح فرار رسید نزد پ گفته

گفـت:  سه عمـرکـره در مسلم آمده است یاز ابوھر یتیپرچم به او داده شود) و در روا
لت ین فضـیام مگر در آن روز. اگر گفته شود: اگر ا را دوست نداشته یفرماندھ چگاهیھ
ن یـه اکـردنـد ک یاز صحابه آرزو م یست، پس چرا بعضیاو ن یھا تیاز خصوص س یعل

 فضلت به آنھا برسد؟
در «ن است: ید چنیگو یخ االسالم میه شکال آن طور کن اشیشود: پاسخ ا یگفته م

ظـاھرًا و باطنـًا مـؤمن اسـت و اثبـات  یه علـکـدھـد  یمشھادت  جامبریث پین حدیا
د مؤمنان او را دوست بدارنـد یدارند و با یرا دوست م یامبرش علیه خدا و پکد ینما یم

از مـردم دوسـت  یارینـد بسـکب ییا دعـای یشھادت ینیفرد مع یبرا جامبریو ھرگاه پ
شـد؛ گرچـه  یم امبریـپ یاز سـو یین شـھادت و دعـایز چنـیـآنھا ن یه براکدارند  یم
را  یه فـردکنیند، اما اک یم ییدھد و دعا یم ین شھادتیچن یادیافراد ز یبرا جامبریپ

ن یـد و ایـآ یل و مناقب آن فرد به شـمار مین فضاین از بزرگتریین تعید اینما ین مییتع
ره یـس و عبدالله بن سالم و غیبودن ثابت بن ق یبه بھشت  جامبر یدادن پ یمثل گواھ

سوگند به خداوندی که «کند که گفت:  از پیامبر روایت می سچنان که در صحیح مسلم علی  -١
دارد و جز منافقی با تو  فرمود تو را جز مؤمن دوست نمی جدانه را شکافت و انسان را آفرید پیامبر

 ».کند دشمنی نمی
 ).۷/۸۹فتح الباری (-٢
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ه بـه سـبب کـ یگر به بھشت شھادت داده و در مورد فردید یسانک یبرااست، گرچه 
امبرش را دوسـت یـه او خـدا و پکـداد  یدن شراب شـالق زده شـده بـود گـواھینوش

 ». ١دارد یم
 ی حریص بودن صحابه در خیر است. گویم: این جمله نشان دھنده می

عدم  جامبریا پیگو«اند:  گفته یجاست؟ بعضکطالب   یاب  بن  یاش: (فرمود: عل گفته
فردا «ه گفته بود: ک یدانست، به خصوص وقت ید میبع یین جاھایرا در چن یحضور عل

ازد حاضـر شـده یـد دسـت یـن نویـبه ا یکه ھر کنید ایو مردم ھمه به ام» پرچم را...
 ». ٢بودند
ت دارد یت خود و اوضاع آنھا مسؤلیدارد به اینکه امام در مورد رع  ث اشارهین حدیا
 پرسد. یر جستجو کرده و میمورد آنھا در مجامع خ و در

 چشم دارد).  یاش: (گفتند او ناراحت گفته
َمد) آمده است به معنـای چشـم درد. از سـعد بـن  ٣ح مسلمیه در صحکچنان  (الرَّ

را آوردنـد در  یآنگـاه علـ» دیرا نزد من فرا خوان یعل«ه گفت: کت است یوّقاص روا یاب
آب دھان مبارکش را در چشمان او گذاشـت  جامبریت و پچشم داش یه ناراحتک یحال

 ی او فتح آورد). لهی(و پرچم را به او داد که خداوند بوس

 یرا بـه دنبـال علـ یسـکه کـآنـان را فرمـان داد » فأرسلوا إليه«اش: (گفت:  گفته
ت یـاس بـن سـلمه از پـدرش روایق ایرا نزد او فراخوانند. مسلم از طر یبفرستند و عل

ه چشـمانش درد کـ یفرسـتاد و او را در حـال یه گفـت: مـرا بـه دنبـال علـکند ک یم
 ». ٤افتیامبر آب دھان خود را در چشمان او گذاشت و او بھبود یآوردم، آنگاه پ داشتند 

ی صاد یعنی: َتَفَل: دمیدنی که ھمراه بـا مقـداری آب  اش: (فبصق: به فتحه و گفته
 دھان باشد)

امًال کـدر ھمـان حـال بالفاصـله  یعنـیخوب شـد)  رد و اوکش دعا یاش: (برا گفته
 نداشته است). یینایا اصًال درد چشم و ضعف بیافت، گوی یتندرست و بھبود

 ).۴۹-۵/۴۸( یةمنھاج السنة النبو -١
 ).۱۰/۴۵۸( مرقاة المفاتیح) گفته است و ۱۱/۲۶۴المصابیح ( مشکاةطیبی در شرح  -٢
 ).۲۴۰۴صحیح مسلم (-٣
 ).۱۸۰۷) ش (۱۴۴۱–۳/۱۴۳۲صحیح مسلم ( -٤
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امبر در چشمان مـن آب یه پک یاز وقت«ه گفت: کند ک یت میروا س یاز عل یطبران
 و». ١ام دهیـدرد و سـر درد ند  گر ھرگز چشمیدھانش را گذاشت و پرچم را به من داد د

 ن است.یبر شھادت یلین دلیا
ر یمان داشتن به تقدیبه ا یا ن اشارهید: ایگو یاش: (پرچم را به او داد) مؤلف م گفته

ه کد یرس یسکد و به یدند نرسیوشک یآن م یه براک یسانکپرچم به دست   است، چون
 ».وشش آن نبودکدر 

ردن بـه اسـباب و کـآوردن دل به او و توجه ن یل بر خداوند و روکن حدیث، تویدر ا
 شود. یل ندارد، ثابت مکبا تو یه استفاده از اسباب منافاتکنیا

و  ینـکه شـتاب کـبدون آن  یعنی») نان برویآھسته و با اطم«اش: (و فرمود:  گفته
دھـد گفتـه  و متانـت انجـام می یبه کسی که کاری را با نرمـ» کِرسلِ «شود: گفته می

 شود. می
 یرامون آنھا (اطراف آنھا)ھای پ یعنی در زمین»: ساحتھم«و

آزار  یاھو و صـداھایـد ھیـه در جنـگ نباکنجا به ادب جنگ اشاره شده است یدر ا
د کـارگزاران یـه امـام باکـح داده شده یست سر داد و توضیبه آن ن یازیه نکای  دھنده

ه بدور از ضعف و عـدم قاطعیـت باشـد، ک یفرمان دھد، متانت یخود را به متانت و نرم
 ن اشاره دارد.ی) به ھمیرس ین آنھا میه به سرزمکن سخن : (تا آن ه ایکچنان 

  ال إله یه مفھوم و معناکاسالم  یعنیاش: (سپس آنان را به اسالم دعوت بده)  گفته
ث بـا عنـوان بـاب مطـابق ین جھت حـدین از ایالله است، بنابرا إال الله و محمد رسول 

 جامبریـده آمـده اسـت: آنگـاه پت شـیـه در مسـلم رواکـره یث ابوھریاست. و در حد

) و با این لفظ که رسول الله من را در حالی فرستاد که  ۲۲۸۶طبرانی المعجم األوسط ش ( -١
چشمھایت را «ب دھنش در چشمم گذاشت. سپس به من فرمود: چشم درد داشتم و ایشان از آ

) ۹/۱۲۲ام. ھیثمی در المجمع ( پس من باز کردم که تا امروز از درد آن شکایت نکرده» باز کن
آن را حسن قرار داده است. حدیثی که شیخ سلیمان ذکر کرده آن را با لفظ خود روایت کرده 

) و ابن جریر در تھذیب االثار ۵۹۳در مسند ( ) و ابویعلی۱۸۹است طیالسی در مسند خود (
) و ابن عساکر در تاریخ ۴/۲۱۳) و بیھقی در الدالئل (۱۳۹) و محاملی در األمالی ش (۳/۱۶۸(

) آن را ۱/۷۸) و امام احمد در مسند (۸۱۱ش ( المختارة) و البیضاء در ۱۱۰-۴۲/۱۰۹دمشق (
ضبی از أم موسی  مغیرةگران از طریق ) و دی۹۸۰ش ( فضائل الصحابةبه اختصار درآورده است. 

 از علی روایت کرده اند که سندش حسن است. والله اعلم.

 

                                         



 ٢٦٩  ): دعوت برای گواهی دادن به کلمه (ال إله اال الله۴ب اب التوحید: (باکت

 

ن سـو و آن سـو یـطالب را فراخواند و پرچم را به او داد و گفت: بـرو و بـه ا یاب بن   یعل
رد و کـرفـت و نگـاه ن یمقـدار ید. آنگاه علینما روز یه خداوند تو را پکن تا آن کتوجه ن

بـا آنھـا  بجنگم؟ فرمـود: یزیرسول خدا! با مردم بر چه چ یاد زد: ایستاد و فریسپس ا
ه ھیچ معبود به حقی جز الله نیست و محمد رسول کدھند  یه گواھکن تا آن کارزار ک

ن شھادت را دادند، خون و اموال آنھا مصون است مگر به حـق آن و یا یالله است ، وقت
 ». ١حسابشان با خداست

إال اللـه   ه منظور از دعوت دادن به شـھادت ال إلـهکن سخن اشاره شده است یدر ا 
گفتنـد و  یإال اللـه را م  ان ال إلهیھودیاست. و گرنه  کشر کدعوت دادن به اخالص و تر

گفتنـد فـرق نگذاشـت،  یإالا لله را نم  ه ال إلهکن عرب کین مشرین آنھا و بیب جامبر یپ
آن و عمـل  یلمه گفتن آن، معتقد بـودن بـه معنـاکن یه منظور از اکپس دانسته شد 

 د:یفرما یه مک یی الھ گفته یت معنان اسیردن به آن است و ھمک

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ْ َ�َعالَوۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ َ�ٰٓ ِۢ  َ�َِمةٖ  إَِ�ٰ  ا �َّ  َو�َۡيَنُ�مۡ  بَۡيَنَنا َسَوآء

َ
َ ٱ إِ�َّ  َ�ۡعُبدَ  � َوَ�  �َّ

ۡر�َاٗ�ا َ�ۡعًضا َ�ۡعُضَنا َ�تَِّخذَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ كَ �ُۡ�ِ 
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن أ ْ َولَّوۡ فَإِن تَ  �َّ ْ  ا  َهُدواْ شۡ ٱ َ�ُقولُوا

 ِ نَّاب
َ
بگو: ای اھل کتاب! به سخنی روی بیاورید که میان ما « .]٦٤[آل عمران:  ﴾٦٤لُِمونَ ُمسۡ  �

و شما یکسان است؛ اینکه جز الله را پرستش نکنیم و ھیچ چیزی را شریکش نسازیم و برخی 
ندھیم. پس اگر سرپیچی کردند، از ما، برخی دیگر را به جز الله در جایگاه ربوبیت قرار 

 ه:ک یی الھ و فرموده ».بگویید: شما گواه باشید که ما مسلمانیم

َمآ  قُۡل ﴿ ِمۡرُت  إِ�َّ
ُ
نۡ  أ

َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
َ ٱ أ ۡ�ِكَ  َوَ�ٓ  �َّ

ُ
ۦٓۚ  أ ْ  هِإَِ�ۡ  بِهِ ۡدُعوا

َ
 .]٣٦[الرعد:  ﴾٣٦ابِ  َٔ َ�  �َ�ۡهِ  أ

ا عبادت و پرستش کنم و به او شرک نورزم. ام الله ر بگو: جز این نیست که دستور یافته«
ی  گفته ین معناست  معنایبه ھم.» سوی اوست خوانم و بازگشتم به سوی او فرا می به
 یعنین است، اسالم یھم» سپس آنھا را به اسالم دعوت بده«ه فرمود: ک جامبریپ

 .کشر کد و تریم شدن به خدا و اطاعت از او با توحیتسل
فار را دعوت داد، اما اگر قـبًال کدن ید قبل از جنگیه باکشود  یث ثابت مین حدیاز ا

ه بدون دعوت مجدد با آنھا جنـگ شـود، چـون کز است یده باشد جایدعوت به آنھا رس
ن یـخبـر بودنـد و بـر اسـاس ا یه آنھـا بک یرد درحالکمصطلق حمله  یبر بن جامبریپ

 ).۲۴۰۵) ش (۱۸۷۲-۱۸۷۱-۴صحیح مسلم (-١
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ب اسـت و اگـر اصـًال ده مسـتحیبار به آنھا رسیکه دعوت ک یفارکث دعوت دادن یحد
 ده باشد دعوت دادن آنھا قبل از جنگ واجب است.یدعوت به آنھا نرس

اگـر  یعنـین) کـه بر آنھا واجب است باخبر کاش: (و آنان را از حقوق خداوند  گفته
ات خبـر کـه بر آنھا واجب است ھمچون نمـاز و زک یرفتند آنان را از حقوقیاسالم را پذ

ردند خون و مـال آنھـا کن یچن یوقت«ره آمده است: یھر یث ابیه در حدکنین، مثل اک
 ». ١مصون است مگر به حق

 یاللـه گـواھ إال اللـه محمـد رسـول  ه به ال إله ک ینیبا مرتّد  یوقتسق یر صدکابوب 
ه کـدر حـالی  یجنگـ یبه او گفت: چگونه با مـردم م سد، عمر فاروق یدادند جنگ یم
إال الله، پس  ند ال إله یه بگوکبا مردم بجنگم تا آن  ام تا افتهیفرمان «د: یفرما یم جامبریپ

». اند مگر به حق آن من محترم یلمه را گفتند خون و مال آنھا مصون و براکن یا یوقت
 جامبریـه آن را بـه پکـای  ات حق مال است سوگند به خدا اگر بزغالـهکر گفت: زکابوب

 ». ٢جنگم ینھا ماند از دادن آن خودداری کنند به خاطر آن با آ داده یم
ه کـرفتند به آنـان بگـو ید را پذیتوح یعنیاسالم  یه آنھا وقتکن است یاش ا خالصه

 یر ظـاھریگر شعایات، روزه، حج و دکل نماز، زید حقوق خدا از قبیرفتن توحیبعد از پذ
رفتنـد پـس واقعـًا آنھـا اسـالم را ین را پذیـو حقوق اسالم بر آنھا واجـب اسـت، اگـر ا

 یدند به اجماع جنگ با آنھا باقین حقوق امتناع ورزیاز ا یکیاگر از انجام  اند و رفتهیپذ
 است.

مصون بودن [خون و مـال]  یبرا یلین دلیه تلفظ شھادتکد ینما ین داللت میپس ا
ن یا بھتر است گفتـه شـود گفـتن شـھادتیه محض تلفظ مصونیت باشد، کن یاست نه ا

 د:یفرما یه خداوند متعال مکچنان ت [مال و جان] است اما به شرط عمل، یمصون

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ�ُتمۡ  إَِذا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َ�َ َّ�  ْ ای مؤمنان! « .]٩٤[النساء:  ﴾َ�َتبَيَُّنوا

و اگر تلفظ ». درستی بررسی نمایید کنید، به ھنگامی که(به قصد جھاد) در راه الله سفر می
ه کنداشت، چنان  ییق معنایداد تحق ین را مصون قرار ممال و جا یین به تنھایشھادت

ْ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م یعنی از شرک باز آمدند و ». ولی اگر توبه کردند« ﴾فَإِن تَابُوا

ْ ﴿ .به توحید روی آوردند لَٰوةَ ٱ قَاُموا َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ و نماز « .]٥[التوبة:  ﴾فََخلُّواْ َسبِيلَُهمۚۡ  لزَّ

 )۲۱) وصحیح مسلم (۲۹۴۶( صحیح بخاری -١
 ) از ابوھریره.۲۰البغا) و صحیح مسلم ش ( ۱۳۳۵صحیح بخاری ( -٢
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ه داللت ین آیپس ا». اشتند و زکات دادند، راھشان را باز بگذارید (و رھایشان کنید)برپا د
 ن امور است.یه جنگ بر اکد ینما یم

ن حقـوق را انجـام یـا یسـکه ھرکاست  یه در اسالم حقوقکث اشاره شده یدر حد
دن یـفـر ورزکخداوند و  یردن طاعت و عبادت براکست، مانند خاص یندھد مسلمان ن

ن یرنـد. و ھمچنـیگ یه عالوه از خداونـد مـورد پرسـتش قـرار مک ییزھایی چ به ھمه
خدا را بفرستد،  یه پیشوا و رھبر، باید دعوتگران به سوکد ینما ین را گوشزد میث ایحد

ز اشـاره یث نین حدیردند. و در اک ین مین چنیراشد یو خلفا جامبر یه پکھمان طور 
 دھد. یم میاز دارند تعلیدر آنچه بدان ن ه امام فرماندھان و عامالن خود راکشده 

(اگـر  »فََواللَِّه َألَْن يَْهِدَي اللَُّه ِبَك رَُجًال َواِحًدا َخْ�ٌ لََك ِمْن أَْن يَُكوَن لَـَك ُحْمـُر الـنََّعمِ «اش:  گفته
 ت از شتران سرخ مو بھتر است).یند براکت یی تو ھدا لهینفر را به وس یکخداوند 

ْن «
َ
ن«و الِم پیش از آن فتحه گرفته است زیرا الم َقَسم است. و  ، مصدری است»أ

َ
» أ

» َخْیـر«باشـد و خبـر آن  و مدخول آن مسبوک به مصدِر مرفوعی است کـه مبتـدا می
ه در مرغـوب بـودن و کـآمـد  یبـه شـمار م  ن اموال عـربیاست؛ شتران سرخ مو بھتر

 ین شترانیه اگر چنکاست  نیاند منظور ا شد و گفته یزھا مثال زده میگرانبھا بودن چ
ت بھتـر یـی تـو برا لهینفـر بـه وسـ یکت شدن یاز آن، ھدا یو صدقه بدھ یداشته باش

فـرد از آن  یـکت شـدن یھـدا یباشـ ین شـترانیچن کاگر مال یعنیاند  است. و گفته
 ت بھتر است.یشتران برا

 یعنیرد. لی بر آن وجود ندایه و دلیی اول توج ن قول بھتر است و گفتهیم: ایگو یم 
 ت بھتر است.ینفر برا یکت شدن ید اما ھدایدار یا را دوست میدن یاالکشما 

ه بھتـر کـآن اسـت  یا بـرایـه نمودن امور آخرت به امـور دنیتشب«د: یگو یم ینوو
 .  ١ن برابر آن بھتر استیا و چندیاز آخرت از تمام دن یا ده شوند و گرنه ذرهیفھم

بـه  یه فـردکـ یسـکلت یخـدا و فضـ یسولت دعوت دادن به یث فضین حدیدر ا
ز یز بودن سوگند خوردن بر فتوا، قضـاوت، خبـر و جـایشود و جا یت میی او ھدا لهیوس

 شود. یه فرد قسم داده شود، ثابت مکبودن قسم خوردن بدون آن 
 

 ).۱۵/۱۷۸صحیح مسلم ( شرح -١
                                         



 

 

 

 

 

 

 :)۵باب(
 إال الله د و مفهوم شهادت بر ال إله یر توحیباب تفس

 د:یفرما یخداوند متعال م

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۡ ٱ َرّ�ِِهمُ  إَِ�ٰ  يَۡبَتُغونَ  ُعونَ يَدۡ  �َّ ُهمۡ  وَِسيلَةَ ل ُّ�

َ
ۡقَرُب  �

َ
 رَۡ�ََتُهۥ َو�َرُۡجونَ  أ

ھایشان  خوانند (و خداگونه آن کسانی را که به فریاد می« .]٥٧[اإلسراء:  ﴾ۥٓۚ َو�ََخافُوَن َعَذابَهُ 
ھمچون عیسی و ُعَزیر و فرشتگان) برای دانند) آنان که از ھمه مقّربترند (به درگاه الله،  می

جویند (که طاعات و عبادات است) و به رحمت خدا امیدوار  تقّرب به پروردگارشان وسیله می
 ».و از عذاب او ھراسناکند

 د:یفرما یو م 

�ِيهِ َ�ٰهِيمُ قَاَل إِبۡ  �ذۡ ﴿
َ
ۦٓ  ِ� ٓ  َوقَۡوِمهِ ا ءٞ إِنَِّ� بََرا ِ ٱإِ�َّ  ٢٦َ�ۡعُبُدونَ  ّمِمَّ  ۥَ�َطَرِ� َفإِنَّهُ  ي�َّ

و زمانی(را یادآوری کن) که ابراھیم به پدر و « .]۲۷-۲۶[الزخرف:  ﴾٢٧َسَيۡهِدينِ 
یقین او،  پرستید، بیزارم. جز ذاتی که مرا آفریده و به قومش گفت: ھمانا من از آنچه می

 د:یفرما یو م». ھدایتم خواھد کرد

َُذوٓ ٱ﴿ َّ� ْ حۡ  ا
َ
ۡر�َاٗ�ا ُهمۡ َورُۡهَ�ٰنَ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن أ آنان، دانشمندان و « .]٣١[التوبة:  ﴾�َّ

 ».راھبانشان و مسیح پسر مریم را به جای الله، به خدایی گرفتند
 د:یفرما یو م

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ نَدادٗ  �َّ
َ
وَ�ُهمۡ ُ�ِ  اأ ِۖ ٱ َكُحّبِ  بُّ  .]١٦٥[البقرة:  ﴾�َّ

گزینند و آنان را ھمچون خدا  ھائی برمی ز مردم ھستند که غیر از خدا، خدا گونهبرخی ا«



 ٢٧٣  : باب تفسیر توحید و مفهوم شهادت بر ال إله إال الله)۵کتاب التوحید: (باب

 یسکھر«ه فرمود: کت است یروا جامبریح از پیث صحیو در حد». دارند دوست می
فر بورزد، جان و کشوند  یی آنچه ھمراه خدا عبادت م إال الله و به ھمه د ال إله یبگو

 ».خداستمالش مصون و محفوظ است و حسابش با 
 خواھد آمد. ین عنوان در فصول بعدیشرح ا

د، یـر توحیان شده؛ عبارت اسـت از تفسـیه در آن بک یا ن مسألهین و بزرگتریتر مھم
رده اسـت، از آن جملـه: کـان یواضح ب یه آن را با امورکدادن  یر شھادت و گواھیتفس

اند و  خوانند رد شده یاد میه صالحان را به فرک ینکیه در آن مشرکی اسراء  ی سوره هیآ
 بر است. کا کن عمل شریه اکان شده است یب

نان یرنشیتاب دانشمندان و دِ که اھل کرده کان یه در آن بکی سوره برائت  هیآ یکی
ه کـن یـافته بودند جـز بـه ایه آنھا فرمان نکرد کان یگرفته بودند و ب ییخود را به خدا

د از علماء و عابـدان در آنچـه یه نباکست: ن ایه این آیر ایمعبود یکتا را بپرستند و تفس
 شود.   یرویگناه است پ

 �ذۡ ﴿ فرماید: افران گفت؛ خداوند میکه به کاست  ÷میی ابراھ از آن جمله گفته
�ِيهِ َ�ٰهِيمُ إِبۡ  قَاَل 

َ
ٓ  ۦٓ ِمهَِوقَوۡ  ِ� ا ءٞ إِنَِّ� بََرا ِيٱإِ�َّ  ٢٦بُُدونَ َ�عۡ  ّمِمَّ (من از  ﴾٢٧يَۡهِدينِ سَ  ۥَ�َطَرِ� فَإِنَّهُ  �َّ
اب یگمان او مرا راھ یده است بیه مرا آفرک یزارم. جز خداوندید بیپرست یآنچه شما م

ان یرد و خداوند بکم از میان معبودان، پروردگارش را استثنا یرد). پس ابراھکخواھد 
إال الله   ر گواھی دادن به ال إلهین دوست داشتن تفسیجستن و ا یزارین بیه اکنمود 

[الزخرف:  ﴾٢٨يَۡرِجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  َعقِبِهِۦ ِ�  بَا�َِيةٗ  وََجَعلََها َ�َِم�﴿ ن فرمود:یت. بنابرااس

ھای پس از خویش قرار داد؛ امید است  ی توحید را حقیقتی ماندگار در نسل و کلمه« .]٢٨
 ». (مشرکان به سوی توحید) بازگردند

 ُهم َوَما﴿ د:یگو یافران مکند در مورد ه خداوکی بقره است  ی سوره هیاز آن جمله آ
 ».و آنان، از دوزخ خارج نخواھند شد« .]١٦٧[البقرة:  ﴾�َّارِ ٱ ِمنَ  بَِ�ٰرِِج�َ 

ان را یـدارنـد آن ھمتا یخدا مقـرر م یه براک یانیه آنھا ھمتاکان نموده یخداوند ب 
ی نسـبت بـه ه آنھا محبت بسـیارکد ینما ین داللت میدارند و ا یھمانند خدا دوست م

ه ھمتـا و کـ یسـکرد، پـس کـی اسـالم ن رهین محبت آنان را وارد دایخدا داشتند اما ا
رد؟! و از آن یگ یدارد چگونه مسلمان قرار م یشتر از خداوند دوست میمعبود باطل را ب

إال الله و به آنچه که بجـز  د ال إله یبگو یسکھر«د: یفرما یه مک جامبریی پ جمله فرموده
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ھا روی گردان باشد مال و جانش محفوظ است و حساب او  شوند از آن یمخدا پرستش 
ند ک یان میإال الله را ب  ال إله یه معناکاست  ین مطالبین از بزرگتریا .»با خداوند است

ه کـن یا یآن، اقرار به آن وحت یإال الله، دانستن معنا ه تنھا با تلفظ ال إله کم ینیب یو م
فـر کست مگر این که یاد بخواند مال و جانش محفوظ نیبه فر گانه رایفرد فقط خداوند 

 کن شـیـد، پس اگر در ایافزایشود را به آن ب یدن به آنچه ھمراه با خدا پرستش میورز
ن مسأله تا چه حد مھـم و ید اینکست. توجه یا توقف نمود مال و جانش محفوظ نیرد ک

 یل قـاطعیـمخالفـان چـه دل یان تا چه اندازه واضح و روشن و براین بیبزرگ است و ا
 است.

 إال الله د و گواهی دادن به ال إله یر توحیباب تفس
؛ واو عطف به خاطر تفاوت این دو لفظ آمده وگرنه معنـای  لمهکن دو یر ایتفس یعنی

 آنھا یکی است.
ل آن، دعـوت دادن بـه آن و ید، فضـایـه مؤلف در باب ھای گذشـته توحکاز آن جا  

ی  ھـا مشـتاق فھمیـدن ایـن مسـئله ا دلیرد؛ گوکان ی، را بکرش یعنیترس از ضد آن 
نـزد خداونـد  یگـاھیشود و چنان جا است، می ده شدهیبزرگی که انسان به خاطر آن آفر

رده باشـد کـن گناه یی زم اگر به اندازه یھمراه با آن نزد خدا برود حت یسکه ھرکدارد 
د اسـم بـدون مفھـوم یتوحه کدارد  یان مین فصل بیدر ا /شود. مؤلف  یده میبخش

ه کبرند  یه جاھالن گمان مکنداشته باشد، چنان  یقتیه حقکست ین یا ا گفتهیست، ین
بـه یقـین و  یازیی شھادت به زبان آورده شود و ن لمهکه فقط کن است یت امر ھمینھا

گاه یمکه ک یست و آن دسته از جاھالنیآن ن یبه معان یباور قلب تر ھسـتند  ماھرتر و آ
ت یتاست و نھایک ییه در فرمانرواک یا نندهیآفر یعنیإال الله   ال إله ینند معناک یر مکف

د یـه منظـور از توحکـت است، حال آن ید ربوبیإال الله اقرار به توح معرفت آنھا از ال إله 
ن یـد حتمـًا ایـست، گرچـه در توحین نیا» إال الله ال إله « ین معنایست و ھمچنین نیا

د یـد، نـامی اسـت بـرای معنـا و مفھـومی بـزرگ ، و توحیه توحکلمفھوم وجود دارد، ب
ی مفھوم  بزرگتر است. و خالصه یی معان ه از ھمهکدارد  یبزرگ یه معناکست  یا گفته
 یعنـیشـوند؛  یه بجز خدا پرستش مکاست  ییزھایجستن از عبادت ھمه چ یزاریآن ب

مـان آوردن بـه یغوت و ادن به طـایفر ورزک یروی آوردن با قلب و عبادت خدا که معنا
 د:یفرما یه خداوند متعال مکن است. چنان یإال الله ھم ال إله  یخدا و معنا
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ٓ  َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  �َ�ُٰهُ�مۡ ﴿ و معبودتان، « .]١٦٣[البقرة:  ﴾١٦٣لرَِّحيمُ ٱ َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  �َّ
». رد؛(پروردگار) بخشنده و مھربانیگانه معبودی است که ھیچ معبود برحقی جز او وجود ندا

 د:یفرما ین میاسی ت از مؤمن آلیاکو خداوند به ح

ۡ�ُبدُ  َوَما ِ�َ َ�ٓ ﴿
َ
ِيٱ أ ُِذ ِمن ُدونِهِ  ٢٢تُۡرَجُعونَ  هِ َ�َطَرِ� �َ�ۡ  �َّ َّ�

َ
َءالَِهًة إِن يُرِۡدِن  ۦٓ َء�

ٖ �َّ ُ�ۡغِن َ�ّ�ِ َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ�  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ بِ�ٍ  ٢٣ا َوَ� يُنقُِذونِ  ٔٗ بُِ�ّ ٓ إِٗذا لَِّ� َضَ�ٰٖل مُّ  ﴾٢٤إِّ�ِ
و مرا چه شده که ذاتی را عبادت و پرستش نکنم که مرا « ]٢٤-٢٢س:ی[ .]٢٤-٢٢س: ی[

شوید؟ آیا جز او معبودانی برگزینم که اگر پروردگار  آفریده است و به سوی او بازگردانیده می
توانند  بخشد و نمی ، شفاعتشان ھیچ سودی به من نمیرحمان بخواھد به من زیانی برساند

و ھمچنین ». مرا نجات دھند؟ در این صورت من در گمراھی آشکاری خواھم بود
 د:یفرما یم

ٓ  قُۡل ﴿ ِمۡرُت  إِّ�ِ
ُ
نۡ  أ

َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
َ ٱ أ ُ  لِٗصاُ�ۡ  �َّ َل  ١١ّ�ِينَ ٱ �َّ وَّ

َ
ُ�وَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت ِ�

ُ
َوأ

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ قُۡل إِ  ١٢لُۡمۡسلِِم�َ ٱ
َ
ٓ أ َ ٱُقِل  ١٣ّ�ِ ۡ�ُبُد ُ�ۡلِٗصا  �َّ

َ
أ

 ُ ام که الله را مخلصانه و در حالی عبادت   بگو: من دستور یافته« .]١٤-١١[الزمر:  ﴾١٤دِيِ�  ۥ�َّ
سلماِن(این امت) ام که نخستین م دانم.  و فرمان یافته ی او می کنم که دین و عبادت را ویژه

ترسم. بگو: الله را  باشم.  بگو: اگر از پروردگارم نافرمانی کنم، از عذاب روزی بزرگ می
ت از مؤمن یاکو به ح ».گردانم کنم که عبادتم راخاص او می مخلصانه ودرحالی پرستش می

 د: یفرما یآل فرعون م

ۡدُعوُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ۞َوَ�َٰقۡومِ ﴿
َ
ِ ٱ إَِ�  أ ِ  ٤١�َّارِ ٱ إَِ�  ُعونَِ�ٓ دۡ َوتَ  �ََّجٰوة ۡ�ُفَر ب

َ
ِ ٱتَۡدُعونَِ� ِ� َّ� 

ۡ�َِك بِهِ 
ُ
ۡدُعوُ�ۡم إَِ�  ۦَما لَۡيَس ِ� بِهِ  ۦَوأ

َ
۠ أ نَا

َ
ٰرِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱِعۡلٞم َو� �ََّما  ٤٢ۡلَغ�َّ

َ
َ� َجَرَم �

ۡ�َياٱَدۡعَوةٞ ِ�  ۥتَۡدُعونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ لَۡيَس َ�ُ  و ای قوم من! « .]٤٣-٤١[غافر:  ﴾َرةِ �خِ ٱَوَ� ِ�  �ُّ
خوانم و شما مرا به سوی دوزخ دعوت  شما را چه شده که من، شما را به سوی نجات فرا می

خوانید که به الله کافر شوم و چیزی را که به آن دانشی ندارم، شریکش  کنید؟ مرا فرا می می
گمان چیزی  خوانم. بی ده فرا میسازم؛ حال آنکه من، شما را به سوی پروردگار توانا و آمرزن

و  ».خوانید، در دنیا و آخرت(توانایی پذیرفتن) ھیچ دعایی را ندارد که مرا به سوی آن می
 یزاریب یعنیإال الله  دارند ال إله  یان میه بکن مورد آمده است یات بسیاری در ایآ

 یعنیوند؛ ش یه عالوه از خداوند پرستش مک یانیھا و ھمتا یانجیجستن از عبادت م
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ه خداوند ک ینین راستیت و دیخدا انجام دادن، پس ھدا یعبادت را فقط و تنھا برا
 ن است.یھا را با آن نازل فرموده ھم تابکامبران را با آن فرستاد و یپ

ا به آن عمل یآن را بداند  یه معناکبدون آن » إال الله ال إله «د: یه انسان بگوکنیاما ا
ن اسـت کـداند و مم ید را نمیه او توحکد است حال آن یل توحه از اھکند کند، ادعا ک

ر یغ یره را برایل دعا، خوف، ذبح، نذر، توبه و انابت و غیاز قب ییزھایدر عبادت خود چ
سـت و ین یافکـدر یکتاپرستی  ین به زبان آوردنیه چنکد دانست یاز الله انجام دھد، با

ھا این مسایل به  ه در قبرپرستانک است، ھمان طور کنگونه باشد قطعا مشریه اک یسک
 شود.  کثرت دیده می

 باشند: ه بیانگر ھمین میکر نمود کرا ذ یاتی) آ/سپس مؤلف (
 ی خداوند: د: و فرمودهیگو یم

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۡ ٱإَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  يَۡبَتُغونَ  ُعونَ يَدۡ  �َّ ُهمۡ  وَِسيلَةَ ل ُّ�

َ
ۡقَرُب  �

َ
 رَۡ�ََتُهۥ َو�َرُۡجونَ  أ

ھایشان  خوانند (و خداگونه آن کسانی را که به فریاد می« .]٥٧[اإلسراء:  ﴾ۥٓۚ �ََخافُوَن َعَذابَهُ وَ 
دانند) آنان که از ھمه مقّربترند (به درگاه الله، ھمچون عیسی و ُعَزیر و فرشتگان) برای  می

میدوار جویند (که طاعات و عبادات است) و به رحمت خدا ا تقّرب به پروردگارشان وسیله می
 ».و از عذاب او ھراسناکند

ش از یگردد پ یه پیش از آن ھست روشن مک یا هیر آکه با ذین آیا یم: معنایگو یم 
 د:یفرما یه خداوند متعال مین آیا

ْ دۡ ٱقُِل ﴿ ِينَ ٱ ُعوا ِّ ٱ َكۡشَف  لُِكونَ فََ� َ�مۡ  ُدونِهِۦ ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ  َوَ�  َعنُ�مۡ  ل�ُّ
ْوَ�ٰٓ  ٥٦َ�ۡوِ�ً� 

ُ
ِينَ ٱ�َِك أ بگو: کسانی را که جز الله(معبود « .]٥٧-٥٦[اإلسراء:  ﴾يَۡدُعونَ  �َّ

توانند آسیب و مشکلی را از شما برطرف نمایند یا  اید، بخوانید؛ آنھا نمی خویش) پنداشته
 ».خوانند تغییری ایجاد کنند. کسانی که مشرکان آنھا را می

ْ دۡ ٱقُِل ﴿ د:یرماف ید: خداوند متعال میگو یر میثکحافظ ابن   ِينَ ٱ ُعوا  ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ
ِّ ٱ َكۡشَف  لُِكونَ فََ� َ�مۡ  ُدونِهِۦ ان را از شما یتوانند اصال ز یآنھا نم یعنی ﴾َعنُ�مۡ  ل�ُّ

یعنی: آن را از شما به دیگری منتقل کنند. و فقط خداوند  ﴾َ�ۡوِ�ً�  َ� ﴿ نند،کدور 
ت یه از ابن عباس رواین آیدر مورد ا ی. عوفار را داردکن یا ییه تواناکگانه است ی

(الذين م و یپرست یر را میح و عزیه، مسکگفتند: ما مالئ ین مکیمشر«ه گفت: کند ک یم
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  ١»ر.یح و عزیه، مسکمالئ یعنیخوانند  یاد میه آنھا به فرکھستند  یسانک يدعون)

ت یروا سمسعود  ه از ابنیر آیدر تفس یامام بخار (أولئكَ الذين يدعون) اش: و گفته
و ». ٢دند و آن افراد مسلمان شدندیپرست یھا را م از جن یافراد«گفت:  یه مکند ک یم

دند، آنگاه یپرست یھا را م از جن یاز مردمان افراد یبعض«گر آمده است: ید یتیدر روا
 ». ٣جستند کن آنھا تمّس ینان به دیھا مسلمان شدند و ا جن

، یسـیع« »أولئـک الـذين« ه گفـت:کند ک یت میواصالح از ابن عباس ر یاز أب یُسد
 ». ٤ر ھستندیمادرش و عز

گفـت:  یه میـن آیـر ایه گفت: ابن عباس در تفسـکند ک یت میم روایره از ابراھیمغ
ه کر و مالئی، عزیسیع«د: یگو یو مجاھد م». ٥د و ماه ھستندیر، خورشی، عزیسیآنھا ع«

 ». ٦منظور ھستند

امـل کد یـعبادت جز با خـوف و ام یعنی خيافون عذابه)(ويرجون رمحته واش:  و گفته
 . ٧شود ینم

شان را یھا ن بگو بتکیبه مشر» قل«آمده است:  یحنف یر منسوب به طبریدر تفس

  ند ویان را از آنھا دور نمایز (كشف الرض) توانند یھا نم بت (فال) خوانند می کمککه به 

ه ک: مالئیعنی (أولئك الذين يدعون) ببرند،گر ید ییتوانند آن را به جا ینم (وال حتويالً)
ند، خودشان شتابان به دنبال طلب ینما ین آنھا را پرستش مکیه مشرک یو فرشتگان

(وخيافون عذابه إن عذاب د دارند، یبه خدا ھستند و به رحمت او ام یکیقربت و نزد

است  یزیگمان عذاب پروردگارت چ یترسند ب یو از عذاب خداوند مربّك كان حمذوراً) 

 ) و عوفی عطیه بن سعید عوفی ضعیف است.۱۵/۱۰۴(ابن جریر  -١
 ).۴۷۱۵( صحیح بخاری-٢
که امام مسلم با معنایش حدیث را روایت ) و صحیح مسلم۴۷۱۴) ش (۸/۲۴۹( صحیح بخاری  -٣

 )۳۰۳۰) ش (۴/۲۳۲۱( .کرده است
م و ابن حات ) به ابن أبی شیبه و ابن منذر و ابن أبی۴/۱۹۰) و در الدر (۱۰۵-۱۵/۱۰۶ابن جریر ( -٤

 مردویه نسبت داده شده است که اسنادش حسن است.
 ) به سعید بن منصور و ابن منذر نسبت داده است.۴/۱۹۰) و در الدر (۱۵/۱۰۶ابن جریر ( -٥
 ابن جریر، ھمان و اسنادش صحیح است. -٦
 ).۷۸۷رسد، ص ( سخن ابن کثیر با ھمین به پایان می -٧
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ه که: آنان مالئکت است یو عطاء روا کد و از ضّحایجو یم یاز آن دور یه ھر عاقلک

، مادرش یسی) عأولئك الذين يدعونه: منظور از (کت است یھستند. و از ابن عباس روا
 ر است.یو عز
را شامل  یسانکه ھمه ین اقوال حق بوده و آیی ا ھمه«د: یگو یخ االسالم میش 

ا از یه باشند کپرستند خواه معبودانشان از مالئ یدانشان خدا را مه معبوکشود  یم
ان یر، جنِس مورد نظر آن را به صورت مثال بیھا و سلف در تفس ا از انسانیھا  جن

ی ُخبز  لمهک یه معناکپرسد  یه از او مک یسکه مترجم در پاسخ کنند، چنان ک یم
ن است، پس او در ید ایگو یم دھد و یلواش را نشان م یننده نانکست؟ به سوال یچ

ست، ینوع ن یکص یرده نه به خودش و منظور سلف تخصکپاسخ به نوع نان اشاره 
 یزیه چک یسانکاست به ھمه  یه خطابیشود. پس آ یه ھر دو نوع را شامل میچون آ

قربت به  یشود برا یاد خوانده میه به فرک یسکن یخوانند و ا یاد میرا بجز خدا به فر
 یسکترسد. پس ھر  یدوار است و از عذاب او مید و به رحمت او امیجو یم لهیخدا وس

ه شامل او یاد بخواند آیبه فر یامبران و صالحان را به ھر صورتیاز پ یبیا غایه مرده ک
اد یھا را به فر ه و جنکه مالئکشود  یم یسکه شامل یه آکشود، ھمان طور  یم
ی افعالشان تقدیر  آنچه خداوند به وسیلهنھا در یی ا ه ھمهکخواند و معلوم است  یم

اد خواندن یشوند. با این حال خداوند از به فر ینموده است به عنوان واسطه قرار داده م
اد یه آنھا را به فرک یسانکان را از یتوانند ز یه آنھا نمکرده و بیان کرده ک یآنھا نھ

رفع  یلکان را به طور یتوانند ز یگر ببرند و نمید ییا به جاینند کخوانند دور  یم
ند، یا از حالتی به حالت دیگر تغییر دھند؛ مثل تغییر صفت یا مقدار چیزی. ینما

ه ھمه انواع کر نمود کره ذکلمه را به صورت نکپس  (والحتويالً). ن فرمود:یبنابرا

امبران، یاز پ یبیا غایه مرده ک یسکرد، پس ھریگ یرا در بر م (حتويل) برگرداندن
اد خوانده یرا به فر یسکقت یاد بخواند، او در حقیھا را به فر ا جنیه و کالئصالحان، م

ی  . ھمه١ا برگرداندید و یان را از او دور نمایتواند ز یرسد و نم یاد او نمیه به فرکاست 
 ن در مورد آن چه گذشت اتفاق نظر دارند.یمفسر

ن کیآنچـه مشـر کتـر یعنید، یإال الله روشن گرد د و شھادت ال إله یتوح یپس معنا
 یش خـدا بـرایع قرار دادن آنھا پیاد خواندن صالحان و شفیبه فر یعنیدھند  یانجام م

 ].۲۸۸-۲۸۵الرد علی البکری ص [-١
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اد را مختص بـه آنھـا یه دعا و فرک یسکا متحّول نمودن آن، پس حال یان یردن زکدور 
ه فرد فقط کند ک یت نمیفاکن ید ایتوح یه براکد یکند چگونه است؟! و روشن گرد می

د ین جدا شود و روشن گردکین مشریه از دکاورد بدون آن یت را به زبان بی شھاد لمهک
از  یریا جلوگیردن بال کدور  یاد خواندن آنھا برایخواستن از صالحان و به فر کمکه ک

 ه مؤلف به آن گوشزد نموده است.کبر است، کا کآن شر

�ِيهِ إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ ﴿ اش: د: (و گفتهیگو یم 
َ
ٓ  ۡوِمهِۦٓ َوقَ  ِ� ا ءٞ إِنَِّ� بََرا إِ�َّ  ٢٦َ�ۡعُبُدونَ  ّمِمَّ

ِيٱ و زمانی(را یادآوری کن) که ابراھیم به پدر و قومش « .]٢٧-٢٦[الزخرف:  ﴾َ�َطَرِ�  �َّ
یقین او، ھدایتم خواھد  پرستید، بیزارم. جز ذاتی که مرا آفریده و به گفت: ھمانا من از آنچه می

 ».کرد
 یشـوایل خـود، پیـامبر، خلیـخداوند متعـال از بنـده، پ«د: یگو یر میثکحافظ ابن 

ش در نسـب و یه قـرکـ یسـکاند و  ه بعد از او مبعوث شدهک یامبرانیان و پدر پیحقگرا
ه او از پدر و قـوم خـود بـه خـاطر کدھد  یمذھب خود به سوی او منسوب است خبر م

 جست و گفت: یزاریشان بیپرست بت

﴿ ٓ ا ءٞ إِنَِّ� بََرا ِيٱإِ�َّ  ٢٦ۡعُبُدونَ �َ  ّمِمَّ وََجَعلََها َ�َِم� بَا�َِيٗة  ٢٧َسَيۡهِدينِ  ۥَ�َطَرِ� َفإِنَّهُ  �َّ
پرستید، بیزارم.  ھمانا من از آنچه می« .]٢٨-٢٦[الزخرف:  ﴾٢٨لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعونَ  ۦِ� َعقِبِهِ

ید را حقیقتی ماندگار ی توح یقین او، ھدایتم خواھد کرد. و کلمه جز ذاتی که مرا آفریده و به
 ».ھای پس از خویش قرار داد؛ امید است (مشرکان به سوی توحید) بازگردند در نسل

ای است که ھـیچ شـریکی   گانهیه عبادت خداوند کإال الله)،  لمه (ال إله کن یا یعنی 
ه در آن از او کـگذاشـت  یباشـد را در نسـل او بـاق ھـا می دن از بتیشکندارد و دست 

ن امر یت نموده در ایه خداوند آنھا را ھداکم یاز فرزندان ابراھ یسانکشود و  یم یرویپ
 آن برگردند. ید به سویرجعون) تا شای(لعلھم  نند.ک یم یرویاز او پ

 عقبـه)(وجعلها كلمـة باقيـه يف  ره در موردیو غ ی، قتاده، سدکرمه، مجاھد، ضّحاکع
لمه (ال کن یه اکخواھند بود  یسانکم یھمواره در نسل و فرزندان ابراھ یعنیند: یگو یم

ن ھم به ھمـان یو ا». ١ی اسالم لمهک یعنی«د: یگو ید میند. ابن زیگو یإال الله) را م إله 
 ». ٢اند شتر علماء گفتهیه بکگردد  یبر م یزیچ

 ).۲۵/۶۳بن جریر در تفسیر (ا -١
 ).۱۱۹۸ابن کثیر ص (تفسیر  -٢
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 یعنیند ک یت میاز قتاده روا (إال الذي فطرين) ریر در مورد تفسیم: ابن جریگو یم

إينّ براء مما ( رامونیه پکت است ین از او روایو ھمچن». ١ده استیرمرا آف»«َخَلَقنی«

ه خداوند کگفتند الله پرودگار ماست، چنان  ید: آنھا میگو ی) متعبدون.إالالذي فطرين

ۡ�َ ﴿ د:یفرما یم
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� ۖ ٱ َ�َُقولُنَّ  َخلََقُهمۡ  مَّ ُ ٰ يُؤۡ  �َّ َّ�

َ
و « .]٨٧[الزخرف:  ﴾٨٧فَُكونَ فَ�

؛ پس »الله«گویند:  قطع می  گر از آنان بپرسی: چه کسی آنھا را آفریده است، به طورا
ردند. کن یزاریپس از پروردگارش اظھار ب ».شوند؟ چگونه(از حق به باطل) منحرف می

  ]٢دی[روایت عبدبن حُم 
ر از خـدا را، پـس یـدند و ھـم غیپرسـت یم ھم خـدا را میقوم ابراھ یعنیم: یگو یم 
جست جز الله، نـه آن طـور  یزاریردند بک یه آنھا پرستش مک ییزھایز ھمه چم ایابراھ

شناسـند و اصـًال خـدا را عبـادت  یافران خـدا را نمکـه کـبرنـد  یه جاھالن گمان مک
 نند.ک ینم

) وجعلها كلمة باقيـة يف عقبـهه گفت: (کاند  ردهکت یر و ابن منذر از قتاده روایابن جر
در نسل او کسـانی ھسـتند کـه اللـه را یکتـا دانسـته و د؛ ھمواره یاخالص و توح یعنی

 . ٣کنند عبادتش می
جستن از آنچه بجـز خـدا پرسـتش  یزاریب یعنیإال الله  ه ال إله کد یپس روشن گرد

، قدرت او و ییشود و توحید واقعی ھمین است اما اینکه تنھا به وجود خدا، فرمانروا یم
ن اقـرار یـز به ایفار نکست، چون ید نینیم توحده است اقرار کیز را آفریه او ھمه چکنیا
 د:یگو یه مکگفته او  ین است معناینند، و ھمک یم

�ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
ۦٓ  ِ� ٓ  َوقَۡوِمهِ ا ءٞ إِنَِّ� بََرا ِيٱإِ�َّ  ٢٦َ�ۡعُبُدونَ  ّمِمَّ  ۥَ�َطَرِ� َفإِنَّهُ  �َّ

ا یادآوری کن) که ابراھیم به پدر و قومش و زمانی(ر« .]٢٧-٢٦[الزخرف:  ﴾٢٧َسَيۡهِدينِ 
یقین او، ھدایتم خواھد  پرستید، بیزارم. جز ذاتی که مرا آفریده و به گفت: ھمانا من از آنچه می

 یزارین بیه اکان نمود یرد و خداوند بکپس او از معبودان پروردگارش را استثنا ». کرد
 الله است.(مؤلف)  إال ن دوست داشتن شھادت دادن به ال إله یجستن و ا

 ).۲۵/۶۳تفسیرطبری ( -١
 ).۲۵/۶۳ش ( ابن جریر در تفسیر -٢
 ).۲۵/۶۳تفسیر طبری ( -٣
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َُذوٓ ٱ﴿ ی خداوند: د: (و فرمودهیگو یم َّ� ْ حۡ  ا
َ
ۡر�َاٗ�ا َورُۡهَ�َٰنُهمۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن أ َّ�﴾ 

آنان، دانشمندان و راھبانشان و (مسیح پسر مریم) را به جای الله، به خدایی « .]٣١[التوبة: 

ه را ین آیا جامبریعابدان. پ یعنیعلماء و دانشمندان. و رھبان  یعنیاحبار  . »گرفتند
امبر یآمد و پ جامبریمسلمان شد نزد پ یوقت یرد، عدکر یتفس سبن حاتم   یعد یبرا
د: گفتم: آنان دانشمندان و عابدان را پرستش یگو یم یخواند، عد یه را مین آیھم
د و ردنکآنھا حرام  یبله، علماء و عابدان، حالل را برا«فرمود:  جامبریردند، پک ینم

نگونه آنھا را عبادت ینمودند، و ا یرویردند و آنھا از علماء و عابدان پک یحرام را حالل م
 ».ردندک یم

د، ابـن سـعد، ابـن یه آن را حسن قرار داده است، عبد بن ُحمک ی، ترمذ١امام احمد
 .٢اند ردهکت یق آن را روایره از چند طریو غ یحاتم، طبران یأب

د آنھـا از بزرگـان درخواسـت یـگو یم یانـد؛ ُسـد فتهن را گین ھمـیی مفسر ھمه  
ن خداونـد متعـال یتاب خدا را پشت سر انداختند، بنابراکدلسوزی و نصیحت کردند و 

 د:یفرما یم

﴿ ٓ ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  أ َ ٱ ُبُدوا و فرمان نیافتند جز آنکه « .]٥نة: ی[الب ﴾ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ

ی او  ی آیین توحیدی، در حالی عبادت کنند که دین و عبادت را ویژه نه و بر پایهالله را مخلصا
رده حرام است و آنچه را خداوند حالل نموده کھر چه را خداوند حرام  یعنی». بدانند

شود و  یروید از آن پین و شرع مقرر نموده بایحالل است و ھر آنچه را به عنوان آئ
 د:یفرما یم

ا �ُۡ�ِ َوتَ  َ�َٰنُهۥُسبۡ ﴿ ورزند،  الله از شرکی که به او می« .]١٨ونس: ی[ ﴾١٨ُ�ونَ َ�َٰ�ٰ َ�مَّ
و منّزه  کھا وضدشان و ھمتایان ، پا ھا و مثل یکخداوند از شر یعنی ».پاک و برتر است

 ست.یر از او نیغ یچ پروردگاریست و ھیجز او ن یچ معبود به حقیاست و ھ
ردن حالل که اطاعت در حرام کن است یجا انیه در این آیر اکاز ذ /منظور مؤلف 

ر ین عبـادت بـه اطاعـت تفسـیر الله است، بنابرایردن حرام ، نوعی عبادت غکو حالل 

 ) آن را به او نسبت داده است که در مسند آن را ندیدم.۶۰۶ابن کثیر در تفسیر ص( -١
گوید:  ) روایت کرده و می۳۰۹۵ن به شماره () و ترمذی درسن۷/۱۰۶در تاریخ خود ( امام بخاری -٢

-۲۱۸) و طبرانی در المعجم الکبیر (۱۰/۱۱۴حسن و غریب است و طبری در تفسیر خود (
 اند و حدیث حسن است. ) و غیره از عدی بن حاتم روایت کرده۱۰/۱۱۶) و بیھقی در سنن (۲۱۹
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از  یسـکر شده است، پس ھر یشود تفس یه از او اطاعت مک یشده است و إله به معبود
د یحتو یرده است. چون معناکرد، آن مخلوق را عبادت کن مورد اطاعت یدر ا یمخلوق

ه فقط و تنھا از خـدا اطاعـت شـود، و کد ینما یإال الله اقتضا م و شھادت دادن به ال إله 
قـت از خـدا ینـد در حقکامبر اطاعـت یاز پ یسکشود، چون ھر یرویپ جامبریفقط از پ
إال اللـه  د و شھادت ال إلـه یه توحکاست  ییزھاین چین از بزرگتریرده است و اکاطاعت 

ی فرمـانبرداری را اقتضـا  شریک قرار دادن در زمینه یوحید نفدھد، چون ت یح میتوض
خواسـتن، توبـه،  کمـکدن در عبادت ھمچون دعـا، یورز کد، حال در مورد شرینما یم

ن مطلـب در بـاب ی؟! و اینک یر مکدر عبادت چه ف کگر انواع شریدن و دیشفاعت طلب
 ه خواھد شد.ح دادیشتر توضینند بک یم یرویه از علماء و حاکمان پک یسانک

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ ی خداوند: د: (و فرمودهیگو یم نَدادٗ  �َّ
َ
 اأ

ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  گزینند که بعضی از مردم، معبودانی غیر از الله بر می«  .]١٦٥[البقرة:  ﴾�َّ
 ».دارندآنھا را ھمانند الله دوست می
د و شـھادت یر توحیه تفسک یاز امور یکید: یگو یی بحث م مؤلف در مسائل عمده

است  یافرانکه در مورد کی بقره است  ور سورهکی مذ هیدارد، آ یان میإال الله را ب ال إله 
 د:یفرما یی آنھا م ه خداوند دربارهک

 ».دو آنان، از دوزخ خارج نخواھند ش« .]١٦٧[البقرة:  ﴾�َّارِ ٱ ِمنَ  بَِ�ٰرِِج�َ  ُهم َوَما﴿

اند، ھمانند خداوند  ردهکخدا مقرر  یه براکرا  یانیه آنھا ھمتاکند ک یان میخداوند ب
اند،  ه آنھا محبت بسیاری نسبت به خدا داشتهککند  ن بیان مییدارند، پس ا یدوست م

ه ھمتا و انباز را از خدا ک یسکرد، پس کی اسالم ن رهین محّبت آنان را وارد دایاما ا
 ارد چگونه خواھد بود؟د یشتر دوست میب

 ه فقط انباز و ھمتا را دوست دارد و خدا را دوست ندارد چگونه است؟!ک یسک
: اصـل یعنیإال الله  د و شھادت دادن بر ال إله یه توحکن است یم: منظورش ایگو یم

ی  شریک است ـ را باید ویژه خداوند بی یه مستلزم خالص نمودن عبادت براکمحبت ـ 
ه بر اسـاس آن ک ین اصل و بر مبنای اعمال صالحیبر اساس تفاضل در اخدا قرار داد ، 

نـد. پـس ک یمان و پاداش آن ھـم در آخـرت فـرق مـیشوند تفاضل و برتری ا یانجام م
اسـت و خداونـد  کور، مشرکی مذ هیل آید به دلیورز کن مورد به خدا شریدر ا یسکھر

 ند:یگو یبه معبودانشان مه آنھا در دوزخ کد یگو ین مکین مشریمتعال در مورد ا
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ِ ٱتَ ﴿ ا لَِ� َضَ�ٰلٖ  �َّ بِ�ٍ  إِن ُكنَّ  ]٩٨-٩٧[الشعراء:  ﴾٩٨ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱإِۡذ �َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ  ٩٧مُّ
ان برابر یم. چون شما را با پروردگار جھانیاری بودکه ما در گمراھی آشکسوگند به الله «

دادن و  یدن، روزینشان را در آفرن معبوداین اکیه مشرکمعلوم است ».  میدانست می
م و اطاعت، یه فقط در محبت، الوھیت، تعظکدادند و بل ی، با خدا برابر قرار نمییفرمانروا

ن یه در اک یإال الله درحال د ال إله یبگو یسکآنھا را با خدا برابر قرار داده بودند. پس ھر 
ال الله را نگفته، گرچه آن را إ واقعًا ال إله  ین فردیده است، چنیورز کمحبت به خدا شر

 ه مؤلف گفته است. کرده، چنان کبه زبان آورده است، چون در عمل با آن مخالفت 
شتر از خداوند دوست داشته باشـد چگونـه یه [معبود باطل] و انباز را بک یسکپس 

 ن موضوع در فصل آن سخن گفته خواھد شد. یخواھد بود؟! در مورد ا
إال  د ال إله یبگو یسکھر«ه فرمود: کت است یروا جامبریپ از» حیصح«د: (در یگو یم

فر بورزد جان و مالش محفوظ است و حسـاب کشود  یالله و به آنچه بجز خدا عبادت م
 ». ١او با خداست

 ).جاش: (در صحیح، یعنی: در صحیح مسلم از ابومالک اشجعی از پدرش از پیامبر گفته
ھــ.ق   ۱۴۰در حـدود سـال  یاسـت و و ثقه یوفکاسمش سعد بن طارق،  کابومال

 . ٢افتیوفات 
رده کـت یـروا یثیه احادکاست  یصحاب یَم ابن مسعود أشجعیپدرش طارق بن َاش

 . ٣رده استکت نیجز پسرش روا یسکد: از او یگو یاست. مسلم م
فـر کشـود  یجز خـدا عبـادت م إال الله و به آنچه بـه د ال إله یبگو یسکاش: (ھر گفته
 بورزد).

رده کـز یـث منـوط بـه دو چین حـدیت جان و مال را در ایمصون جامبریه پکبدان 
 است:

 إال الله. گفتن ال إله  اول:
رده کـتفـا نکا یشوند، پس تنھا به معن یدن به آنچه جز خدا عبادت میفر ورزک دوم:
 رد.کإال الله را به زبان آورد و به آن عمل  د ال إله یه باکاست، بل

 ) از طارق بن أشیم أشجعی.۲۳صحیح مسلم ( -١
 ).۱۰/۲۶۹) و تھذیب الکمال (۶/۱۸۴اعالم النبالء ( شرح حالش در سیر -٢
 ).۳/۵۰۷( االصابة فی تمییز أسماء الصحابةشرح حال او نگا:  -٣
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إال اللـه را روشـن  ال إلـه  یه معناکاست  ییزھاین چیبزرگتر ن ازیا«د: یگو یمؤلف م
آن را حافظ مال و جـان  یا در ضمن تلفظ دانستن معنایامبر فقط تلفظ آن یند؛ پک یم

اگـر  یه حتـکن اقرار به آن را حافظ مال و جان قرار نداده است، بلیقرار نداده و ھمچن
ه کـست مگر آن یاو محفوظ ن ند مال و جانکخدا ن یکرا شر یزیچ ١ضمن تلفظ یسک

د نمـود یـا تردی کفر بورزد، پس اگر شکشوند  ین به آنچه جز خدا عبادت میاضافه بر ا
 یان واضـحیاست و چه ب یی مھم د چه مسألهینکست، توجه یمال و جان او محفوظ ن

 ه مخالفان است.یعل یو چه حجت قاطع
محفوظ بودن مـال و  یبرا اند، پس ردهکن سخن اجماع یم: علماء بر مفھوم ایگو یم

ه کـرد، چنـان ک کرا تر کبند بود و شریام آن پاکد اقرار نمود و به احید به توحیجان با
 د:یفرما یخداوند متعال م

ٰ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ ِۚ  ۥُ�ُّهُ  ّ�ِينُ ٱ َو�َُ�ونَ  فِۡتَنةٞ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ و با آنان « .]٣٩[األنفال:  ﴾ِ�َّ
نجا یفتنه در ا». ای بر جای نماند و دین، سراسر از آِن الله شودفتنهبجنگید تا ھیچ شرک و 

وجود داشت جنگ به حال خودش  که ھرگاه شرکد ینما یه داللت می، پس آکشر یعنی
 د:یفرما یه خداوند متعال مکاست، چنان  یباق

﴿ ْ ۡ ٱ َوَ�ٰتِلُوا ۚ  يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  َكَما فَّةٗ َكآ ُمۡ�ِ�ِ�َ ل ی مشرکان و با ھمه« .]٣٦توبة: [ال ﴾َكآفَّٗة
 د: یفرما یو م». کنندی شما پیکار میپیکار نمایید، چنان که با ھمه

 ٱ �َسلَخَ ٱفَإَِذا ﴿
َ
ْ �ۡ ٱفَ  ُرمُ �ُۡ ٱ ۡشُهرُ ۡ� ۡ ٱ ُتلُوا  وَُخُذوُهمۡ  وََجد�ُُّموُهمۡ  ُث َحيۡ  ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

وُهمۡ حۡ َوٱ ْ �ۡ ٱوَ  ُ�ُ ْ تَا َفإِن َمۡرَصٖد�  ُ�َّ  لَُهمۡ  ُعُدوا قَاُموا
َ
ْ َوأ لَٰوةَ ٱبُوا ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُوا فََخلُّواْ  لزَّ

َ ٱ إِنَّ  َسبِيلَُهمۚۡ  ھای حرام سپری شد، ھنگامی که ماه« .]۵[التوبة:  ﴾٥رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
مشرکان را ھر جا که یافتید، بکشید و آنان را به اسارت بگیرید و محاصره نمایید و در ھر 

کمینشان بنشینید؛ ولی اگر توبه کردند، نماز برپا داشتند و زکات دادند،  گاھی بهکمین
 ».ی مھربان استراھشان را باز بگذارید(و رھایشان کنید). ھمانا الله آمرزنده

الجامعة ) چاپ ۳۳) چاپ المکتب اإلسالمی، ص (۲۵) چاپ االفتاء، ص (۲۰کتاب التوحید ص ( -١
ابن جوزی ھمراه  ) دار۱/۲۰۱ی توحید، ( ) چاپ دارالیقین ھمراه مجموعه۱۷۹ص ( االسالمیة،

) چاپ فریان. ھمراه ۱/۲۱۴( قرطبة و) چاپ ۱۴۹قول المفید شیخ عثیمین، فتح المجید ص (
 الفاظش
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را  کند و شـرید را محقق نماید تا توحین بجنگکیه با مشرکپس خداوند فرمان داده  
د یـنکردند آنان را رھا کارھا را کن یا ید، وقتن را برپا دارنید یر ظاھرینند و شعاک کتر

دند، به اجماع جنگ به یارھا امتناع ورزکن یاز ا یکیا از انجام یارھا کن یو اگر از انجام ا
ن یاورنـد. ھمچنـیإال الله را به زبـان ب ن ال إله کیاگر مشر یاست حت یحال خودش باق

ه خداونـد در کمنوط نموده  یزیت مال و جان را به چیمحفوظ بودن و مصون جامبریپ
ور کث مـذیه در حـدکـرده اسـت، چنـان کت مال و جان را به آن منوط یتابش مصونک

فرمـان «فرمـود:  جامبریـه پکـت اسـت یـره روایح مسلم از ابوھریآمده است. در صح
سـت و بـه یجز اللـه ن یچ معبود به حقیه ھکدھند  یام تا با مردم بجنگم تا گواھ افتهی

ردند مـال و جـان آنھـا محفـوظ کار را کن یا یاورند، وقتیمان بیام ا ردهمن و به آنچه آو
 ». ١است مگر به حق آن و حسابشان با خداست

 یافت و بعضـیوفات  جامبریپ یه گفت: وقتکت است یره رواین از ابوھریحیدر صح
و  یجنگ یق گفت: چگونه با مردم میر صدکافر شدند، عمربن خطاب به ابوبکھا  از عرب

إال  ه ال إلـه کـام تا با مردم بجنگم تـا آن  افتهیفرمان «گفته است:  جامبریه پکن حال آ
إال الله مال و جان او مصون و محفوظ اسـت مگـر  د ال إله یبگو یسکند، پس ھریالله بگو

 ».به حق آن و حساب او با خداست
ات کـرا زیـجنگم؛ ز یات فرق بگذارد مکن نماز و زیه بک یسکق گفت: با یر صدکابوب

انـد [از دادن آن بـه  داده یم جامبریه به پک  ای حق مال است، سوگند به خدا اگر بزغاله
دم یـد، عمربن خطـاب گفـت: دیبیت المال مسلمانان] امتناع ورزند با آنھا خواھم جنگ

ه حـق کـدن شرح صدر داده است پس دانستم یجنگ یر صدیق براکه خداوند به ابوبک
 [روایت صحیح مسلم].است. 
إال اللـه  از گفتن ال إلـه  جامبریه منظور پکد یق امت فھمیه چگونه صدکد ینکه نگا

ام آن نبوده اسـت. پـس ھمـین نظـر کفقط به زبان آوردن آن بدون التزام به معنا و اح
تـا  سرد جـز عمـر کبا آن اختالف ن یسکن اتفاق نمودند و یدرست است و صحابه بر ا

ق موافق نصوص قرآن و سـّنت یو فھم صد کدره به حق بازگشت اما او ھم دانست کنیا
 بود.

 ).۲۱) ش (۱/۵۲صحیح مسلم ( -١
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 جامبرخـدایه گفـت: پکـت اسـت یـن از عبدالله بن عمـر رواین ھمچنیحیدر صح
إال اللـه و  ه ال إلـه کـام تا با مردم بجنگم تا آن که شـھادت دھنـد  افتهیفرمان «فرمود: 

ردنـد مـال و کرا ار کـن یـا یات را بپردازند، وقتکالله، نماز را برپا دارند و ز محمدرسول
جان آنھا از تعرض من مصون و محفوظ خواھد بـود مگـر بـه حـق آن و حسابشـان بـا 

 ».١خداست
آنچه در ابتدا به خاطر آن با مـردم جنـگ  ،ی سوره برائت هیث ھمانند آین حدیدر ا

نند (یعنی بـه یکتـایی اللـه گـواھی کار را بکمردم آن  یان شده است و وقتیشود ب یم
ن یـشـود مگـر بـه حـق آن، پـس اگـر آنھـا بعـد از ا یآنھا دسـت دراز دھند) نباید به

ن یـدن واجب است تا دین اقرار و ورود به اسالم منافات دارد، جنگیه با اکردند ک اری ک
ننـد و آنھـا را کان پنجگانـه اقـرار که اگر به ارکخدا انجام شود، بل یبه صورت کامل برا

ا از حـرام قـرار دادن یامثال آن امتناع ورزند، ا ینماز  یانجام دھند، از وضوء گرفتن برا
دن بـا آنھـا یـا زنا و امثال آن اباء ورزند، به اجماع جنگیاز امور حرام ھمچون ربا  یبعض

ان اسالم، جان و مال آنھا را مصون و کإال الله و انجام دادن ار واجب است و گفتن ال إله 
 دارد.  یمحفوظ نگاه نم

ه کـدھـد  یح میگردانـد و توضـ یإال الله را روشن م  إله ال ین مورد به خوبی معنایا
را کـه  یسـکإال الله مال و جـان  ست، پس گفتن ال إله یمنظور تنھا به زبان آوردن آن ن

ورزد مصون و محفوظ  ینماز امتناع م یا از وضوء گرفتن برایرا حالل قرار داده  یحرام
انجام دھـد. پـس چگونـه مـال و جـان ار را کن یشود تا ا یه با او جنگ مکدارد، بل نمی

ه در دین شرک آورده و شرک را عملـی کـرده و آن کدارد  یرا مصون و محفوظ م یسک
 یو دشـمن یدوسـت کنـد و بـر اسـاس شـرک ید مین را تمجکیرا دوست داشته و مشر

خداست، تنّفـر  یردن عبادت و طاعت براکخاص  یه به معناکد، از یکتاپرستی ینما یم
شـمارد و از راه  یافر مکجنگد، آنھا را  ید و با یکتاپرستان میجو یم یزاریب دارد و از آن

 نگونه ھستند؟!یه قبر پرستان اکدارد، چنان  یخدا باز م
باشـد بـا او جنـگ  کإال اللـه و مشـر د ال إله یکه بگو یسکاند ھر ردهکعلماء اجماع 

 بیاورد. ید رویه به توحکشود تا آن  یم

 ).۲۲) ش (۱/۵۳) و صحیح مسلم (۲۵) ش (۹۵-۱/۹۴صحیح بخاری (-١

 

                                         



 ٢٨٧  : باب تفسیر توحید و مفهوم شهادت بر ال إله إال الله)۵کتاب التوحید: (باب

 

لما استدالل نمود که شبھات قبرپرسـتان پاسـخ داده شـود به خاطر این به سخن ع
زیرا آنھا این احادیث و ھمانند آن را، با اینکه حجتی علیه خودشان است، دستاویز قـرار 

 دھند  می
نـد ال یام تا با مردم بجـنگم تـا بگو افتهیفرمان «ث: یدر مورد حد یمان خطابیابوسل

تـاب، چـون کباشند نه اھل  یپرستان م ور بته منظکمعلوم است «د: یگو یإال الله م إله 
شـد و در ھـیچ زمـانی  یإال الله و سـپس بـا آنھـا جنـگ م گفتند: ال إله  یتاب مکاھل 
 ». ١ر از آنھا بلند نخواھد شدیشمش

د: ال یـگو یه مکـ یسـکت جان و مال بـه یاختصاص مصون«د: یگو یاض میع یقاض
ن عـرب و کیرد و منظور از آن مشریپذ یا ممان ریه اک یسکاست از  یریإال الله، تعب إله 
ه به اسـالم دعـوت داده شـدند و بـه کبودند  یسانکن یپرستان بودند. چون آنھا اول بت

ت یمصـون ینند بـراک ید اقرار میه به توحک یسانکگر یخاطر آن با آنھا جنگ شد، اما د
إال اللـه را  فر ال إله کست، چون آنھا در زمان ین یافکإال الله  جان و مال آنھا گفتن ال إله 

و نماز را برپـا «گر آمده است: ید یثین در حدیاند، بنابرا اند و به آن معتقد بوده گفته یم
 ».٢ات را بپردازندکدارند و ز

آورده  جامبریـی آنچـه پ إال الله به ھمـه د به ھمراه گفتن ال إله یبا«د: یگو یم ینوو
مـان یام ا به من و به آنچه با آن آمده«ه است: گر آمدید یتیه در رواکمان آَوْرد، چنان یا
ن یه شـھادتکنیدن با تاتار (مغول) با ایخ االسالم را در مورد جنگیش یوقت  ٤»٣اورند.یب

دند یاند، پرسـ جسـته که به اصـل اسـالم تمسـککردند  یآوردند و ادعا م یرا به زبان م
ه بـه کـع ظاھر اسالم یشرا به یبندیه از پاکگران یا از دین قوم یاز ا یھر گروھ«گفت: 

بنـد یع پایه بـه شـراکدن با آنھا واجب است تا آن یتواتر ثابت ھستند امتناع ورزد، جنگ
ه کـبند باشـند، چنـان یر پایاز شعا یاورند و به برخین را به زبان بیباشند، گرچه شھادت

 دنـد ویدنـد جنگیات امتنـاع ورزکه از پرداختن زک یسانکو صحابه با  سقیر صدکابوب
از  یاز خوانـدن بعضـ یانـد. پـس ھـر گروھـ ردهکن اتفاق یفقھاء بعد از صحابه بر ھم

 ).۲/۲۰۶معالم السنن ( -١
 ).۲۰۶-۲/۲۰۵اکمال المعلم بفوائد صحیح مسلم قاضی عیاض ( -٢
 ) از حدیث ابوھریره.۲۱) ش (۱/۵۲صحیح مسلم ( -٣
) و قبل از آن سخن خطابی و قاضی عیاض را نقل کرده است و شیخ ۱/۲۰۷شرح مسلم ( -٤

 سلیمان نیز از او نقل کرده است.

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٢٨٨

ھـا، خـوردن  خـتن خونیفرض، گرفتن روزه، حج، از التزام بـه حـرام بـودن ر ینمازھا
ا از التزام بـه یاح محارم و کا از التزام به حرام بودن نیاموال، شراب و قمار امتناع ورزد 

ا امـور یـگـر از واجبـات ید یزیـا چید یتاب اباء ورزکاز اھل ه گرفتن یا جزیفار کجھاد 
ار کنـد، بـه موجـب آن کندارد را ان یلیا دلیار یا ترک آن عذر کان یبرا یسکه ک یحرام

إال الله اقـرار  د گرچه به ال إله ید با آن جنگیورزد با یه امتناع مک یافر است. ھر گروھک
د: یگو یداشته باشند. م یعلماء در آن اختالفه سراغ ندارم کاست  ین از امورید و اینما
نھـا ھمچـون یه اکـسـتند بلیان نیھا و شورش یاغیی  محقق به منزله ینھا نزد علمایو ا

 ». ١باشند یات از اسالم خارج مکن زیمانع
شود و ھدف گوشـزد نمـودن اسـت و  یافت میالم علماء چنین سخنانی بسیار کدر 

است. آنھا  یافکاند  م مرتد گفتهکدر مورد ح یھبھر مذ یعاقل منصف آنچه علما یبرا
ن را یـاگـر تمـام د یشود حتـ یافر مکه انسان به سبب آن کاند  ردهکر کذ یادیموارد ز

 رده باشد.کاجرا 
دن بـا یـافرنـد و جنگکه قبرپرستان کشود  یبنا بر آنچه گذشت، به صراحت ثابت م

ن و عبـادت ھمـه یـه دکـنیا واجب است، تا یدن از قبرپرستیشکآنھا در صورت دست ن
بنـد باشـد امـا ین پایع دیبه تمام شرا یسک یخدا انجام شود، پس وقت یفقط و تنھا برا

دن بـا او یـد و جنگیـآ یافر به شـمار مکا زنا را قبول نداشته باشد، یا ربا و یتحریم قمار 
بـه خـاص نمـودن عبـادت و  یورزد و وقت یم که به خدا شرک یسکواجب است. پس 

ورزد و در  یابـاء مـ ینیب ند و با خود بزرگک یشود قبول نم یخدا، دعوت م یراطاعت ب
 ست؟!یدن واجب نیجنگ یسکن یرد، چگونه با چنیگ یافران قرار مکی  زمره

حساب او به دست خداست اگر کـه صـادق و  یعنیفرمود: (و حساب او با خداست) 
د و اگـر منـافق باشـد بـه او گردان یراستگو باشد خداوند پاداش او را بھشت پر نعمت م

د یـتوح یسکم بر اساس ظاھر است، پس ھرکا حیخواھد داد. اما در دن کیعذاب دردنا
 یه بـه او دسـت درازکـد، واجـب اسـت یبند گردین پایرفت و ظاھرًا به قوانین دیرا پذ

 د است. یه مخالف توحکاز او به چشم بخورد  یزیه چکنشود مگر آن 
ه اسالم را اظھار ک یسک یعنیق یی زند رفتن توبهیبه پذور کث مذیھا از حد یشافع

اند. اما قول مشھور در  ردهکد، استدالل ینما یفر را در درون خود پنھان مکند و ک یم

 ).۲۸/۵۰۳مجموع الفتاوی ( -١

 

                                         



 ٢٨٩  : باب تفسیر توحید و مفهوم شهادت بر ال إله إال الله)۵کتاب التوحید: (باب

شود، چون خداوند متعال  یرفته نمیاش پذ ه توبهکن است یو احمد ا کمذھب مال

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ د:یفرما یم ۡص  �َّ
َ
ْ تَابُواْ َوأ ْ َو�َ  لَُحوا مگر کسانی که توبه کنند و « ]١٦٠[البقرة:  ﴾يَُّنوا

ق یو بازگشتن زند[ ».نیکوکاری در پیش بگیرند و (آنچه را کتمان کرده بودند،) آشکار نمایند
د، پس ینما یفر را در درون خود پنھان مکند و ک یشود، چون اظھار اسالم م یآشکار نم

حمل  کث به مشریرده است. و حدکن یریید حالت او از قبل تغیاظھار توبه نما یوقت
 شده است.

رده کـشود، اما اگر او صادقانه توبـه  ین متفرع میق از ھمیشتن زندکا عدم یشتن ک
افر کـه ھرگـاه کـث اشاره شـده ین در حدیشود. ھمچن یرفته میباشد در آخرت از او پذ

ر آن رد مگـکـن ید به او دست درازین جنگ اسالم آورد بایاگر در ح یمسلمان شد حت
 ه مخالف اسالم باشد. کاز او سر زند  یزیه چک

إال اللـه و  د: ال إله ین است انسان بگوکه ممکن اشاره شده یث به این در حدیھمچن
مان عبارتند یط ایه شراکفر نورزد. و اشاره شده است کشود  یبه آنچه جز خدا عبادت م

شود و معتقد بودن بـه آن  یدن به آنچه جز خدا عبادت میفر ورزکاز: اقرار به شھادت و 
ه کـن اشاره شده است یث به ایامبر آورده است. در حدیی آنچه پ و معتقد بودن به ھمه

ا بر اساس ظاھر ھستند و مال و جان مسلمان حرام است مگر به حـق؛ مثـل یام دنکاح
ردن او بـه پـرداختن غرامـت کـشتن مسلمان به صورت قصاص و امثال آن و مجبـور ک
 ده است.یع و تلف گردیست او ضاه به دک یزیچ

 ییھا فصل یعنیح داده خواھد شد). یتوض یبعد یھا ن عنوان در فصلیاش: (ا گفته
د و یـإال الله ھستند، چون توح د و شھادت ال إله ین عنوان آمده و شرح توحیه بعد از اک

د بـود د معتقیعبادت نشود جز خداوند و با یسکچ یه ھکنیا یعنیإال الله  شھادت ال إله 
 ان فقط در دست خداوند است.یه سود و زک

ه واجب است فقـط کدارد  یان میرا ب یھا و اعتقادات انواع عبادت یبعد یدر فصلھا 
إال اللـه اسـت. واللـه  د و شھادت ال إلـه یتوح ین معنایخدا انجام شوند و ا یو تنھا برا

 اعلم.
 

 



 

 

 

 

 

 

 :)۶باب(
 است کع بال شردف یباب: استعمال حلقه و نخ و امثال آن برا

 د:یفرما یخداوند متعال م

فََرَءۡ�ُتم﴿
َ
ا أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  مَّ َراَدِ�َ  إِنۡ  �َّ

َ
ُ ٱ أ ٍ َهۡل  �َّ ِهِۦٓ  َ�ِٰشَ�ُٰت  ُهنَّ  بُِ�ّ ّ�ُ﴾ 

 .]٣٨[الزمر: 
اید که اگر اللـه زیـانی بـرای  پرستید، ھیچ اندیشیده ی معبودانی که جز الله می آیا درباره«

  سنیاز عمران بن حصـ». توانند زیان و آسیب او را از من دور کنند اھد، آیا آنھا میمن بخو
رد فرمود: ک(از برنج) مشاھده یفلز یدستبند یدر دست فرد جامبریه پکت است یروا

ام. فرمـود: آن را  ردهکـبـه دسـت  یدور شدن ناتوان یگفت: آن را برا یست؟ وین چیا
ن دسـتبند را یه اک یریبم یافزاید و اگر درحال را نمی تو ین جز ناتوانیرا این زکرون یب

 یامام احمد در مسند خود بـا سـند .»شد یاب نخواھیامکھرگز  یبه دست داشته باش
 رده است. کت یه اشکالی در آن نیست، رواک

ه فرمـود: کـنـد ک یت مـیروا جامبرین امام احمد از عقبه بن عامر و او از پیھمچن 
ا یـه مھره ک یسکش را برآورده نسازد و یخت خداوند آرزویآوبه خود  یذیتعو یسکھر«

و ». ون نبخشدکزد خداوند به او آرامش و سیاویرفع بال به گردن] خود ب یگردنبند [برا
 کزد شریاویره به خود بیل مھره و غیاز قب یذیتعو یسکھر«گر آمده است ید یتیدر روا

 ». ده استیورز
رفع  یه براکد ید ینخ یه او در دست مردکند ک یت میفه روایحاتم از حذ یابن أب

َوَما ﴿ رد:که را تالوت ین آیبیماری و تب آن را بسته بود، آنگاه آن را قطع نمود و ا



 ٢٩١ : استعمال حلقه و نخ و امثال آن برای دفع بال شرک است)۶کتاب التوحید: (باب

ۡ�َ�ُُهم ِمنُ يُؤۡ 
َ
ِ بِٱ أ َّ�  ِ�ۡ بیشترشان به الله ایمان « .]١٠٦وسف: ی[ ﴾١٠٦ُ�ونَ إِ�َّ َوُهم مُّ

 ». آورند و فقط مشرکند نمی

 ن فصلیی ا مطالب عمده
شـفا در شـرع بـه شـدت  یذ، مھره، دستبند و امثـال آن [بـرایاستفاده از تعو -۱

 اند]. ممنوع شده
گر مسلمانان برتر اسـت) یو مقام از د یمانیه از نظر اک( جامبریی پ اگر صحابه -۲

اب یامکره در بدنش بود، ھرگز یا دستبند و غیذ یه تعوکافت ی یوفات م یدرحال
اصـغر از گناھـان  که شـرکـنیسخن صحابه است بـر ا از یدیین تایشد. ا ینم
 ره بزرگتر است.یبک

ز گناه اسـت، و یو جھالت فرد انجام شوند ن یخبر یاگر بنا بر ب ییارھاکن یچن -۳
 د.یآ یبه شمار نم یجھالت عذر

ندارنـد،  یا دهیـز فایـن جھان نیذ، مھره و ...) در ایتعو یعنیاء (یل اشین قبیا  -۴
 ».دیافزا ینم یزیچ یتو جز ناتوان به«فرمود:  جامبریچون پ

 رد.کد به شدت او را منع یزد با یار زشتکن یدست به چن یگر فردا -۵
گـر بـه خـود ید یزیـا چیذ و یتعو یسکه ھرکان شده ین مطلب به صراحت بیا -۶

 ز سپرده خواھد شد.یزد به ھمان چیاویب
 ت.اس کزد شریاویبه خود ب یذیا تعویمھره  یسکه ھرکان شده یبه صراحت ب -۷
 م را دارد.کن حیز ھمیو تب ن یماریاستعمال دستبند در ب  -۸
ه کـد یـنما یقت داللـت مین حقیفه بر ایمه توسط حذیرکی  هیتالوت نمودن آ  -۹

اصغر اسـتدالل  کاند بر شر بر آمدهکا کی شر ه دربارهک یاتیرام از آکی  صحابه
 رد.کی سوره بقره استدالل  هیه ابن عباس بر آکاند. چنان  ردهک یم

 کل اسـت و شـریـن قبیدفع چشم زخم از ھم یی برایھا ردن مھرهکزان یآو -۱۰
 باشد. یم

ه خداوند کزد دعای بد نمود و فرمود یآو یذ میه تعوک یسکدر مورد  جامبریپ -۱۱
زد خداوند آرامش بـه یاویب یا مھره یسکش را برآورده نسازد و فرمود ھریآرزو

 است. کا دفع آن شریرفع بال  یاو ندھد. استفاده از حلقه، نخ و امثال آنھا برا
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 توضیح و شرح این باب:
 است کدفع بال شر یباب: استعمال حلقه و نخ و امثال آن برا

ه انسان به آن گرفتار شده است و دفع بـال: کردن بال بعد از آن کدور  یعنی رفع بال:
 دن بال.یاز رس یریجلوگ یعنی

ر کـإال اللـه را بـا ذ شھادت ال إلـه د و یر توحیان تفسیب /نجا به بعد مؤلف یو از ا 
ز ید، چرا که ھر چینما یبر، آغاز مکاصغر و ا کل انواع شریآنچه با آن مخالف است از قب

 شود. یبا ضد و مخالف خود شناخته م
 شود. ھمچنین گفته شده: ماھیت ھر چیز با ضد آن شناخته می 

 کن مؤلـف از شـریراداند و بر عکس، بنـاب ید را نمیرا نداند توح کشر یسکپس ھر
 د:یفرما ین به باال برود؛ و گفت: خداوند متعال مییرد تا از پاکشروع  یاصغر اعتقاد

فََرَءۡ�ُتم﴿
َ
ا أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  مَّ َراَدِ�َ  إِنۡ  �َّ

َ
ُ ٱ أ ٍ َهۡل  �َّ ِهِۦٓ  َ�ِٰشَ�ُٰت  ُهنَّ  بُِ�ّ ّ�ُ﴾ 

اید که اگر الله زیانی  پرستید، ھیچ اندیشیده می ی معبودانی که جز الله آیا درباره« .]٣٨[الزمر: 
 ».توانند زیان و آسیب او را از من دور کنند برای من بخواھد، آیا آنھا می

توانند کاری انجام دھند.  ینھا نمیا یعنید: یگو یه مین آیر ایر در تفسیثکحافظ ابن 
ه یـاسـت، (وعل یافکـنـد خـدا او را کل کـس بر خدا توکبگو: ھر یعنیالله)  ی(قل حسب

قـومش  یوقت ÷ه ھود کند، چنان یل نماکنندگان بر او توکل کلون) و توکل المتوکتوی
 به او گفتند:

ٮَٰك �ۡ ٱإِن �َُّقوُل إِ�َّ ﴿ ات  تنھا سخنی که درباره« .]٥٤[ھود:  ﴾�ُِسوٓءٖ�  َءالَِهتَِنا ُض َ�عۡ  َ�َ

ٓ  قَاَل ﴿ گفت: (ھود)» اند هگوییم، این است که برخی از معبودان ما به تو آسیب رساند می  إِّ�ِ
ۡشِهدُ 

ُ
َ ٱ أ ّ�ِ بَرِيٓ  َهُدٓواْ شۡ ٱوَ  �َّ

َ
ا ءٞ � فَِكيُدوِ� َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ�  ۦۖ ِمن ُدونِهِ  ٥٤�ُۡ�ُِ�ونَ  ّمِمَّ

ُۡت َ�َ  ٥٥تُنِظُرونِ  ِ ٱإِّ�ِ تََو�َّ ا ِمن َدآبٍَّة إِ�َّ ُهَو َءاِخُذۢ بِنَ  �َّ ٓۚ َرّ�ِ َوَرّ�ُِ�م� مَّ [ھود:  ﴾اِصَيتَِها

گیرم و شما نیز گواه باشید که من از آنچه شریکش قرار  من، الله را گواه می« .]٥٦-٥٤
ی شما بر ضد من نیرنگ نمایید و  دھید، بیزارم.(از ھر معبودی) جز او(بیزارم)؛ پس ھمه می
نمودم. ھیچ گاه به من مھلت ندھید.  ھمانا من بر الله که پروردگار من و شماست، توکل  آن

 ».ای نیست مگر آنکه او، مھارش را به دست دارد جنبنده
ه به کدھد  یامبرش فرمان میه خداوند متعال به پکن است یاش ا م: خالصهیگو یم

يتُم( د:ین بگوکیمشر ءَ رَ د در مورد آنچه بجز از خدا عبادت ییعنی: مرا خبر دھ )أفَ
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ھا و انبازھا و  د از بتیخوان یاد میکنید و به فر کنید؛ یعنی: آنھا را عبادت می می
ه نشان از بطالن، عجز و ناتوانی آنھا ک یھای مؤنث خدایانی که با مسمیات ھستند؛ اسم

إن ( را دارد چون مؤنث بودن داللت بر نرمی وسستی آنھا دارد مثل: الت و العزی.

 ِّ ، یماریل بیقب از یانید: اگر خداوند بخواھد به من زیو به من بگوی) أراچنی اهللا بَرضُ

ه( برساند، یفقر، بال و سخت فات رضُ نَّ كاشِ ل هُ را دور  یان الھیتوانند ز ینھا میا ایآ )هَ

وۡ ﴿ ار را ندارندکن یا ییاصًال توانا یعنیند، ینما
َ
َراَدِ�  أ

َ
ا اگر بخواھد به من ی ﴾بِرَۡ�َةٍ  أ

 ﴾ۦۚ هِ رَۡ�َتِ  ُمۡمِسَ�ُٰت  ُهنَّ  َهۡل ﴿ دیردن بال، بنماکر و دور یو خ یل سالمتیاز قب یمرحمت
 نند.ک یریدن رحمت او به من جلوگیتوانند از رس یھا م ن بتیا ایآ

 ». ١ردندکار یوت اختکد و آنھا سین را پرسکیمشر جامبریپ«د: یگو یمقاتل م
ه آنھـا کـخـود نداشـتند بل یھا در مورد معبودان و بت ین باورین چنکیمشر یعنی

زدند،  یش خدا معبودانشان را صدا میننده پکشفاعت و  یانجیفقط به عنوان واسطه، م
رسـند،  یاد درمانـده میـند و به فرینما یان را دور میه معبودان آنھا زکن اعتقاد ینه با ا
ه خداونـد متعـال کـزھا فقط مختص خداوند اسـت، چنـان ین چیه اکدانستند  یآنھا م

 د:یفرما یم

ِۖ ٱ فَِمنَ  َمةٖ َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِعۡ ﴿ ُ�ُم  �َّ ُّ ٱُ�مَّ إَِذا َمسَّ ُ�مَّ إَِذا  ٥٣ُرونَ  َٔ تَۡ�  هِفَإَِ�ۡ  ل�ُّ
َّ ٱَكَشَف  ھر نعمتی « .]٥٤-٥٣[النحل:  ﴾٥٤َعنُ�ۡم إَِذا فَرِ�ٞق ّمِنُ�م بَِرّ�ِِهۡم �ُۡ�ُِ�ونَ  ل�ُّ

 گاه خوانید. و آن که دارید، از سوی الله است و چون زیان و آسیبی به شما برسد، تنھا او را می
 ».ورزند کند، باز ھم برخی از شما به پروردگارتان شرک می که آسیب و زیان را از شما دور می

امبران و یه، پکل مالئیشوند از قب یاد خوانده میه بجز از خدا به فرک یسانکی  ھمه
ان را یتواند ز یس نمکچ یگران، پس ھین داخل ھستند، چه برسد به دیصالحان در ا

 د:یفرما یه مکشود، چنان  یتواند مانع رحمت الھ ینم یسکچ ید و ھیدور نما

ا َ�فۡ ﴿ ُ ٱ َتحِ مَّ ۖ  ُمۡمِسَك  فََ�  ةٖ لِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َ  �َّ  ِمنۢ  َ�ُۥ ُمۡرِسَل  فََ�  ُ�ۡمِسۡك  َوَما لََها
ِۦۚ  ھر رحمتی که الله برای مردم بگشاید، « .]٢[فاطر:  ﴾٢ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱَوُهَو  َ�ۡعِده
تواند آن را بفرستد  کس نمی تواند آن را باز دارد؛ و آنچه بازدارد، پس از او ھیچ نمی کس ھیچ 

اد ین است عبادت، پرستش و به فریچن یپس وقت ».و او توانای چیره و حکیم است

 ).۱۵/۲۵۹) و قرطبی (۴/۸۰بغوی ( -١
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ن یاد خواندن ایعبادت آنھا باطل است، پس به فر یخواندن غیر خدا باطل است و وقت
ن یا دفع بال ھمیرفع  یو استفاده از حلقه و دستبند براتر است  ھا باطل معبودھا و بت

 طور است. 
اصـغر  کرده است، گرچه عنوان فصل در مـورد شـرکه استدالل ینگونه از آیمؤلف ا

اصـغر  کاند بـر شـر بـر نـازل شـدهکا که در مـورد شـرک ییھا هیاست، چون سلف از آ
ن یانـد. ھمچنـ ردهکالل ره اسـتدیفه، ابن عباس و غیه حذکند، چنان ینما یاستدالل م

 یا مزرعـه بـرایـھـا و امثـال آن را در خانـه و  االغ یه (امثال مشرکان) سرھاک یسانک
 ن حکم داخل ھستند.ینند، در اک یم یحفاظت از چشم بد نگھدار

ل یامبر در مراسـیـن از پیبن حسـ یه از علکنند کاستدالل  یثین است از حدکمم
ت است و کبا بر یشاورزکرا ید زینک یشاورزک: «فرمود جامبریه پکت شده یابوداود روا

 ». ١دینک یدر مزرعه نگھدار یادیز ییھا جمجمه
ث سـاقط و ین حـدیـه اکـنین استدالل چند پاسخ داده شـده اسـت. اول ایاما به ا 

ی مراسـیلی کـه آورده صـحیح باشـد و  مرسل است و ابوداود شـرط نکـرده کـه ھمـه
 اند. هف شمردیث را ضعین حدیره ایو غ یوطیس

ھا  اند منظور از جمجمه ر جمجمه اختالف شده است، گفتهیه در مورد تفسکنیدّوم ا
ه کاست  یاند: منظور چوب گفته است و گفته ٢در شرح الجامع یزیتخم و بذر است، عز

گفتـه ة یـالنھار در یـن را ابوالسـعادات ابـن األثیـی شخم زن قرار دارد، ا غهیدر سر آن ت
 ».٣است

 . ٤اند ره گفتهیزی و غیوانات است. عزیح یسرھا یھا ظور جمجمهاند من و گفته
و  یزیـن را عزیـشـده اسـت، ا راندن پرندگان انجام  یار براکن یاند: ا ن گفتهیبنابرا

ح و ثابـت یث صحیه حدک یتر است، اما به شرط یکن محتمل و نزدی. و ا٥اند ره گفتهیغ

) ۶/۱۳۸) و بیھقی در سنن (۲۹۹الدنیا در إصالح المال ش ( بی) و ابن أ۵۴۰ابوداود المراسیل ( -١
بن عمر بن علی بن حسین از پدرش از جّدش روایت کرده است. بیھقی آن را به   از طریق علی

 باشد. داند. و این حدیث چون مرسل است ضعیف می خاطر مرسل بودنش ضعیف می
 الجامع الصغیر سیوطی شرح عزیزی. -٢
 ).۱/۲۹۹( یب الحدیث واألثرالنھایة فی غر -٣
 ).۱/۱۹۰نگا: فیض القدیر ( -٤
 ھمان مرجع. -٥
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ن یـشـود و در ا ین میع چشم بد چنـدف یاند: برا روایت باطل است. و گفته یباشد، ول
ھا  ھا در مزرعه ه جمجمهکفرمان داد  جامبریپ«ه: کت شده یروا یاساس یث بیمورد حد

 ». ١زان شوند تا مزرعه از چشم بد محفوظ بماندیآو
 اند. ره گفتهیو غ یوطیه سکث منقطع است چنان ین حدیو با وجود ا

ه کست ین یدیاند و ترد قرار داده ز خودین مفھوم را دستاوین و امثالشان ھمکیمشر
ن مفھـوم نبـوده یـا جامبریـح باشد منظور پیث صحیاگر حد یاست حت یمفھوم باطل

بـه    جشـانیه اکـن مفھوم باشـد و حـال آن یا جامبریتواند منظور پ یاست، چگونه م
ح یث صـحیه در حدکشفا فرمان داده است، چنان  یھا ردن بندھا و نخکندن و قطع ک

  .٢آمده است
د: یفرما یو م». ٣شود یزد به آن سپرده میاویرا به خود ب یزیچ یسکھر«و فرمود:   

 یو آنھا بـرا». ١ون قرار ندھدکزد خداوند او را در آرامش و سیاویرا ب یا مھره یسکھر«

روایت کرده که سند آن ضعیف، منکر و باطلی  س) از علی۶۶۷بزار در مسند خود به شماره: ( -١
است که سه آفت دارد به اضافه آن که متن آن منکر است: آفت اول: ھیثم بن محمد است، 

یکی از راویان آن ھیثم بن محمد بن حفص است که «گوید:  ) می۵/۱۰۹ھیثمی در المجمع (
و ابن حبان در بیان شرح حال ». باشد و یعقوب بن محمد زھری نیز ضعیف است ضعیف می

گوید: با اینکه کم روایت کرده ولی منکر الحدیث است، دلیل گرفتن از روایت  ھیثم بن محمد می
لت بیرون است حتی اگر روایت او با روایت افراد او جایز نیست چون او قدری ناشناخته و از عدا

و ذھبی در المیزان ». ثقه موافق باشد، چه برسد که به روایتی که تنھا خودش راوی آن باشد
) این را تایید کرده است.آفت دوم: ارسال است چون ۶/۲۱۱) و حافظ در لسان المیزان (۷/۱۱۳(

از پیامبر روایت شده است.آفت سوم:  حدیث از عمر بن علی بن حسین یا از علی بن حسین
اضطراب در اسناد حدیث است ھیثم در آن اضطراب نموده است، گاھی آن را از عمر بن علی به 

) و بیھقی ۵۴۱کند چنان که در روایت ابوداود در المراسیل ش ( صورت مرسل روایت می
رده است و گاھی آن ) آن را معلق ذکر ک۳/۹۲) چنین است و ابن حبان در المجروحین (۶/۱۳۸(

کند و  کند چنان که در روایت البّزار و ابن حّبان روایت می را از عمر بن علی از پدرش روایت می
طالب است، که جای  ابی  بن  این نیز مرسل است؛ بّزار گمان برده که منظور از علی اینجا علی 

 اشد.ب بن حسین بن علی بن أبی طالب می بازنگری دارد، بلکه منظور علی 
بودم که  جگوید: در یکی از سفرھا ھمراه پیامبر شبیر انصاری است که می اشاره به حدیث ابی -٢

بند یا نخی را نگذارد مگر آن را قطع  در گردن ھیچ شتری گردن«ایشان فردی را فرستاد که: 
 که در باب تعویذ و افسون بیان خواھد شد.» کند

 د آمد.تخریج آن در باب رقیه و تعاویذ خواھ -٣
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بـود چـرا  یختند، پس اگر درسـت میآو یھا را به گردن م ن مھرهیحفاظت از چشم بد ا
 داد؟! یآن را نمی  به آنھا اجازه جامبریپ

امبرانش را بـا آن فرسـتاده اسـت یـه خداونـد پکـن اسالم یار با دکن یه اکنیسوم: ا
رده است تـا تنھـا و کھا را نازل  تابکامبران را فرستاده و یمنافات دارد، چون خداوند پ

ده یـقرار داده نشود، نه در عبادت و نه در عق یکبا او شر یزیفقط او پرستش شود و چ
ان چیزھـایی معتقدنـد کـه یت، سود و زکاز جنس کار جاھالنی است که به بر ارکن یو ا

ذ، مھـره و یـن جـاھالن تعویخداوند در ھیچ یک از آنھا این قدرت را قرار نداده است و ا
ھا و چشم بـد را از خـود دور  یماریختند تا به گمان خودشان بیآو یامثال آن به خود م

زھـا ین چیـه اکـن بـاور را نـدارد یـند، اک یرا م ارکن یه اک یسکنند. اگر گفته شود ک
دھد و  یده را فقط خداوند میدھند، چون سود و فا یده میخودشان به صورت مستقل فا

چون  ین را سببیند اک یار را مکن یه اک یه فردکان دھنده است، بلیاو سود دھنده و ز
 داند. یگر اسباب مید

زھـا را ین چیـت چون خداوند اصًال از باطل اسین سخن نیشود: ا یدر پاسخ گفته م
 یبـرا یتوانـد سـبب یدن میـورز کان قرار نداده است؛ چگونه شریسود و ز یسبب برا
د دانسـت یـسودمند باشند، با یه تا حدودکو به فرض آن  ،ان گرددیر و دفع زیجلب خ

 ه:که مثل شراب و قمار ھستند ک

﴿ ٓ ۡ�َ�ُ  ۡ�ُمُهَمآ � لِلنَّاِس  َوَمَ�ٰفِعُ  َكبِ�ٞ  إِثۡمٞ  �ِيِهَما
َ
ۗ  ِمن أ در ھر « .]٢١٩[البقرة:  ﴾�َّۡفعِِهَما

 ».دو گناه بزرگی است و منافعی ھم برای مردم دارد؛ اما گناھشان از سودشان بیشتر است
ل یه ابوداود در مراسکشوند؛ حال آن  یمحسوب م کن امور شریاگر گفته شود چگونه ا

اند  ت نمودهیث را رواین حدیگر علماء ایاز او در یاند و غ ردهکت یث را رواین حدیخود ا
 اند. ردهکار نکو آن را ان

ت آن و یننـد تـا وضـعک یت مـیف و موضوع را روایث ضعیشود علماء احاد یگفته م
ننـد قصدشـان ک یت میآن را روا یه وقتکنیح دھند، نه ایان دارند و توضیاسناد آن را ب

ن ین پر از چنیمحدث یھا تابکتناد ورزند و ه به آن معتقد باشند و به آن اسکن است یا
ت و ضـعف آن را اگـر یث، وضـعیعّلت (مشکل) حـد ین بعضیباشد، بنابرا یم یثیاحاد

ه کـنـد یگو یو موضـوع باشـد م یث سـاختگیدھند و اگر حـد یح میضعیف باشد توض

 تخریج آن در ھمین باب خواھد آمد.-١

 

                                                                                                    



 ٢٩٧ : استعمال حلقه و نخ و امثال آن برای دفع بال شرک است)۶کتاب التوحید: (باب

 

ننـد و ک یث ھمراه با سند آن بسـنده مـیر حدکفقط به ذ یث موضوع است و بعضیحد
ت یندارد چـون وضـع یتیرده مسئولکان یث را بیسند حد یه وقتکن است ینظرشان ا

ره یر و غکم، ابوالقاسم بن عسایه حافظ ابونعکار است، چنان کث ظاھر و آشیان حدیراو
 اند. ردهکن یچن

توانـد  یرده، نمکـوت کت نموده و در مورد آن سـیث را رواین حدیا یسکه کنیپس ا
ن کـه ممکـف اسـت، بلیا ضـعیـح، حسن یدگاه او صحیث از دیه حدکنیباشد بر ا یلیدل

ز یتواند دلیلی بر جـا یوت او نمکباشد، پس س یدگاه او موضوع و جعلیث از دیاست حد
شـود  یر مکـسخن علمـاء ذ» قطع بندھا«ث یث باشد و در بحث حدیبودن عمل به حد

 اند. ردهک یه از آن نھک
ه در کـد یـرا د یمـرد جامبریـه پکـت اسـت یـن روایاز عمران بن حص«د: یگو یم

آن را  یدفع ناتوان یست؟ او گفت: براین چیاز فلز(برنج) بود، فرمود: ا یا دستش حلقه
د؛ یـافزا یبه تـو نم ین چون جز ضعف و ناتوانکرون یآن را ب«ام. فرمود:  ردهکبه دست 

امـام ». شـد یاب نخـواھیامکن در دستت باشد ھرگز یه اک یریبم یرا اگر تو در حالیز
 .١رده استکت ین را روایه اشکالی ندارد، اک یبا سنداحمد 

) حربی در غریب الحدیث ۳۵۳۱) و ابن ماجه در سننش ش (۴/۴۴۵امام احمد در المسند ( -١
) و ۱۸/۱۵۹) و طبرانی در المعجم الکبیر (۳۵۴۷-۳۵۴۵) و بزار در مسندش ش (۳/۱۰۵۵(

کم در المستدرک ) حا۶۰۸۸-۶۰۵۸) ابن حبان در صحیح خود ش (۷۲رویانی در مسندش ش (
) خطیب در موضح ۵/۲۷۱) ابن عبدالبر در التمھید (۹/۳۵۰) بیھقی سنن الکبری (۴/۲۴۰(

 کند.  ) از طریق حسن از عمران روایت می۲/۱۸۲اوھام الجمع و التفریق (
 اند.  ، یونس و ابوعامر صالح بن رستم خزاز از حسن روایت کردهفضالةو مبارک بن 

 انی، ابن حبان و بیھقی از عمران بن حصین اینگونه است:و لفظ بزار، طبرانی، روی
» این چیست؟«ی زردی بسته بود، فرمودند:  داخل شد و بر بازویش حلقه جفردی نزد رسول الله 

شوی که به آن سپرده شوی؟ آن را از خود  آیا خرسند می«گفت: برای دفع ناتوانی است. فرمود: 
 باشد. و اسناد آن حسن است. صحیح میو این حدیث با شواھد خود » دور بیفگن

مبارک از حسن احادیث بسیاری روایت کرده چون چھارده سال مالزم او بوده پس روایت بر سماع 
ای از  از عمران بن حصین شنیده است چنانکه عده -بنا بر قول صحیح–شود و حسن  حمل می

روایت امام احمد در مسند اند و در  محدثین چون: بزار، ابن خزیمه، ابن حبان و حاکم گفته
تصریح شده که حسن این حدیث را از عمران بن حصین شنیده است. والله أعلم و اگر به حّدثنا: 
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ت ین روایرده است، اما عبارت آن را امام احمد چنکان یث را بین حدیا یمؤلف معنا
ه کـنـد ک یت مین روایاز حسن و او از عمران بن حص کاز مبار ١دیند: خلف بن ولک یم

(بـرنج) یفلز یا حلقـهد: به نظرم یگو ید، مید یا حلقه یمرد یبر بازو جامبریگفت: پ
ام.  ردهکـآن را به دسـت  یدفع ناتوان یگفت: برا«ست؟ین چیبر تو ا یوا«بود. فرمود: 

خود باز کن، چـون اگـر  ید، آن را از بازویافزا یچیزی به تو نم ین جز ناتوانیا«فرمود: 
 ».یشو یاب نمیامکن در دست تو است ھرگز یه اک یدرحال یریتو بم

  ی او (فالن عن فالن) پذیرفته کرد باز ھم عنعنه (او برای ما حدیث گفت) تصریح ھم نمی
 کند.  خیلی کم تدلیس می -چنانکه فسوی گفته–شود؛ زیرا او  می

اند و ذھبی نیز با او موافقت کرده. بوصیری در  را ابن حبان و حاکم صحیح گفته این حدیث
اند. شیخ سلیمان، شیخ  ) و شیخ محمد بن عبدالوھاب آن را حسن گفته۳/۱۴۰( مصباح الزجاجة

 اند. عبدالرحمن بن حسن و غیره با ایشان موافقت کرده
شیبه در مصنف   )، ابن أبی۲۰۳۴۴و موقوف نیز روایت شده: معمر آن را در جامع خود ش (

)، خالل در ۲/۴۴۵)، خطابی درغریب الحدیث (۱۸/۱۷۹)، طبرانی درالمعجم الکبیر (۵/۳۵(
) از منصور و طبرانی در المعجم الکبیر ۱۱۶۶شماره ( اإلبانة)، ابن بطه در ۱۶۴۳شماره ( السنة

مران بن حصین روایت ی عطار تمام آنھا از حسن از ع ) از اسحاق بن ربیع ابوحمزه۱۸/۱۶۲(
این «به اوگفت: جای زرد بسته بود، پیامبر اند که او فردی را دید که بر بازویش حلقه نموده

اگر ُمردی و این بازوبند «آن شخص گفت: برای دفع ناتوانی بر بازویم بسته شده. گفت:» چیست؟
اضافه نموده: رسول  بر بازویت بسته بود به آن سپرده خواھی شد. طبرانی در روایت اسحاق عطار

کسی که بدفالی بگیرد و یا برایش بدفالی شود، یا کھانت کند و برایش کھانت «فرمودند:  جالله 
 ».کنم که فرمود: یا سحر کند و یا برایش سحر شود شود از ما نیست. گمان می

 .بحدیث مرفوع فوق دو شاھد دارد: از حدیث ابوامامه و از حدیث ثوبان 
) روایت نموده و در اسناد آن: ۷۷۰۰را طبرانی در المعجم الکبیر شماره ( سمه اما حدیث ابواما

 عفیر بن معدان آمده که وی ضعیف و منکر الحدیث است.
)، ۳/۱۰۵۵)، حربی درغریب الحدیث (۲/۹۹را طبرانی درالمعجم الکبیر ( سو اما حدیث ثوبان 
ی کالعی آمده و کسی را  ابوسلمهاند که در اسنادش  ) روایت نموده۱۰۶۵دوالبی در الُکنی (

ای از  ثقه  ی أحوص بن حکیم گفته: اگر راوی نیافتم که او را توثیق کرده باشد. و دارقطنی درباره
او حدیث بیان کند مورد پذیرش است. عبدالرحمن محاربی ھمچنین از او حدیث روایت کرده که 

 ود. ثقه است، پس حدیث ثوبان صالحیت دارد که به آن استشھاد ش
 ).۲۷۲حافظ ش ( تعجیل المنفعةاند.  و ابوحاتم رازیان او را ثقه قرار داده ابوزرعةابن معین،  -١
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ح یاورده اسـت، ابـن حبـان در صـحیرا ن»... انبذھا«رد اما ک تیابن ماجه آن را روا
و » یشـو یبـه آن سـپرده م یریـاگر تو بم«ه: کن را آورده یرده و اکت یخود آن را روا

رده کـد ییـآن را تا یح است و ذھبـید: اسناد آن صحیگو یرده و مکت یم آن را رواکحا
 است. 

ت یــاز حســن از عمــران روابــن فضــاله  کآن را از مبــار  ھمــه«د: یــگو یم یمنــذر
 ».اند ردهک

 ین متابعـت خـوبیاند و ا ردهکت یعامر خزاز از حسن روا ین ابن حّبان از أبیھمچن
و  ینیده، اخـتالف اسـت. ابـن مـدیث شنیه حسن از عمران حدکنیاست، اما در مورد ا

 نیـمـا بـر ا  وخید و شـید: اغلب اسـاتیگو یم مکده است و حایاند: از او نشن ره گفتهیغ
 ». ١ده استیث شنیاز او حد یه وکباورند 

ده یث شـنیاز عمران حـد یه وکند ک یت امام احمد به وضوح ثابت میم: روایگو یم
 . ٢ن درست استیاست، پس ھم

د، ایشـان یـابونج ید بـن خلـف خزاعـیابن ُعب یعنین) یاش: (عمران بن حص گفته
در بصره  ۵۲و در سال بر مسلمان شد یاست. ایشان در سال خ یو فرزند صحاب یصحاب

 .  ٣درگذشت
م یامبر آمـدم و در بـازویـه: نزد پکآمده  ٤مکد) در روایت حایرا د یاش: (مرد گفته

آن «اسـت، فرمـود:  یدفع ناتوان یگفتم: برا» ست؟ین چیا«بود، فرمود:  یفلز یا حلقه
 ث، عمران است. یحد یت احمد و موافقان او مبھم؛ راویدر روا». رون بیاندازیرا ب

ن اسـت یـتوضـیح ا یه استفھام براکست؟) احتمال دارد ین چیاش: (فرمود: ا گفته
باشـد و  یارکـه استفھام انکا نه؟ احتمال دارد یرده کن به دست یتزئ یا آن را برایه آک
 گمان کرده است. یحیده استفھام را توضیه آن را پوشک یسک

اسـت  ید: واھنه رگیگو یم(الواھنه) است. ابوالسعادات یدفع ناتوان یاش: (برا گفته
رد پس فرد از این بیمـاری افسـون یـا رقیـه یگ یا تمام دست میه به سبب آن شانه و ک

رد و شاید نـوعی از مھـره بـر آن آویـزان یگ یه بازو مکاست  یماریاند: ب شود. گفته می

 ).۴/۱۵۷الترغیب و الترھیب ( -١
 اند. بزار، ابن خزیمه، ابن حبان و بیشتر علمای بصره چنان که حاکم نقل کرده نیز ھمین را گفته -٢
 ).۴/۷۰۵( اإلصابة فی تمییزاسماء الصحابة -٣
 ).۴/۲۴۰المستدرک علی الصحیحین ( -٤
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شود.  ای برای دفع ناتوانی که بیشتر در مردھا دیده می شود: مھره شود که گفته می می
ردند و و بدین خاطر پیامبر از ک یزان میآو یا دفع آن افسون یا مھره یبرا یگفت:گاھ و

ش قرار داده بـود، پـس از یه آن شخص نیز به قصد دفع درد آن را بر بازوکرد ک یآن نھ
ن یـم: از ایگـو یشـده اسـت. م یه از آن نھکبود  ییذھایتعو یبه معنا جامبریدگاه پید

 رد.یح بخواھد و ھدف او را در نظر بگید از فرد توضیبا یه مفتکشود  یث ثابت میحد
» انبذھا«ث ید) در عبارت حدیافزا یبه تو نم یاش: (آن را در آور چون جز ناتوان گفته

ن و النبذ ک: آن را دور بینداز و نزع یعنی: آن را با قدرت بِ یعنیتر است.  آمده که آن بلیغ
 جامبریـیعنی دور افکندن و دور کـردن. پ گیرد نیز ھمین معنا را کمی بیشتر دربر می

ه بـه او کرساند بل ینم یا دهیه به او فاکندازد و خبر داد یه آن را دور بکبه او فرمان داد 
ه در کـ ینگونه ھـر فرمـانید و ایافزا یبر او نم یجز ضعف و ناتوان یزیدھد و چ یان میز

د باشد یمف ید و اگر مقدارندار یا دهیز اصًال فایشده است اغلب آن چ ینھ یزیآن از چ
ردن دستبند، مھـره و کزان یث از آوین حدیشتر است. در ایاش ب دهیانش از سود و فایز

ی  ه مـداوا بـا ھـر وسـیلهکن گوشزد شده یشده است و ھمچن یض نھیامثال آن بر مر
 ز است.یحرامی ناجا

ه فرمـود: کند ک یت میروا جامبریاز ابودرداء و او از پ یھقیابوداود با سند حسن و ب
 ».١دینکد، اما خود را با حرام مداوا نینکمداوا «

و حـال آن » دیـافزا یتو را نم یجز ناتوان« فرمود:  جامبریاگر گفته شود: چگونه پ   
خـود،  کشـود: آن فـرد بـه سـزا و عقوبـت شـر یندارد؟ گفته م یرین بازوبند تأثیه اک

گرفته بود پس به ضـد  یدفع ناتوان یاز را بریگردد؛ چون او آن چ یشتر میاش ب یناتوان
 شود.(والله أعلم) یآن مجازات م

)، ابن ۵/۱۰)، بیھقی در السنن الکبری (۱۳۱۵) و دوالبی در الکنی (۳۸۷۴ابوداود  در سنن ( -١
) از طریق اسماعیل بن عیاش از ۴/۲۲)، بخاری درالتاریخ الکبیر (۵/۲۸۲عبدالبر در التمھید (

لله انصاری از أبی درداء روایت کرده است. ثعلبه از مسلم خثعمی از أبی عمران سلیمان بن عبدا
و این حدیث با شواھد خود صحیح است و این اسناد حسن است ھمان طور که شیخ سلیمان 

ھا جید است و این از جمله روایات او از  گفته است، چون روایت اسماعیل بن عیاش از شامی
اند و جرح نشده است. ابن  دهھا روایت کر شامی ھاست. و از ثعلبه بن مسلم شامی جمعی از ثقه

) ۲/۹( تحفة المحتاجی ثقات ذکر نموده پس او حسن الحدیث است و در  حبان او را در زمره
 ».اسناد آن صحیح است«گوید:  می
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) یشـو یاب نمیـامکن در دست تو باشد ھرگـز یه اک یریبم یاش: (اگر درحال گفته
شـود]. و کامیـابی ھمـان خوشـبختی،  یاب نمیـامک کاسـت و [مشـر کاو مشر یعنی

 پیروزی و سعادت است.
اصـغر از  کنـد شـریگو یه مکبه است سخن صحا یبرا ین شاھدید: ایگو یم مؤلـف

د یـشـود و با یره بزرگتر است و فرد به سبب جھالـت معـذور قـرار داده نمیبکگناھان 
 رد به شدت به او اعتراض شود.ک یارکن یه چنک یسک

اب یـامکرد ھرگـز یـن حالـت بمیـاگر در ا یه صحابکد یگو یث مین حدیم: ایگو یم
ه و فرزنـدان یـه از ذرکـننـد ک یافتخـار مـ هک یسانکاست بر  ین رّد یشود، پس ا ینم

آنھا نـزد خـدا شـفاعت  یه صالحان براکبرند  یارانشان ھستند و گمان میا از یصالحان 
ار گناه که مراتب انکد یآ یث بر مین از حدیرده باشند. ھمچنکنند گرچه آنھا گناه ک یم

ره یـو غ بـه زدن یازیـباشـد ن یافکـر کردن منکمتفاوت است، پس اگر سخن در دور 
شـود و بـه  یب گنـاھکـه مسلمان ھرگـاه مرتکث اشاره شده ین در حدیست. ھمچنین

ن ییگـاه او را پـاید، آن گنـاه جایـخاطر آن بـه او اعتـراض شـود و او از گنـاه توبـه نما
ب گنـاه کـه اصـًال مرتکـسـت یخدا باشد شرط ن یایکه اول یسکه کنیا یآورد، برا ینم

 .  ١نشود
رده است). ایشـان کت ین را روایه اشکالی ندارد، اک یا سنداش: (امام احمد ب گفته 

 ی، بغـدادی، ابوعبداللـه مـروزیبانیامام احمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن اسد ش
زگـار و پیـرو یث و پرھین فرد زمان خود به فقـه و حـدیتر است،   امام زمان خود و عالم

نه، عّفـان و ییقّطان، ابن ع ییحی، ید بن ھارون، ابن مھدیزی، یسنت بود. از امام شافع
 رده است. کت یروا یادیافراد ز

و افـراد  یر اثرم، مـروزک، مسلم، ابوداود، ابوبیفرزندانش عبدالله و صالح، امام بخار
 یھـ.ق در ھفتاد و ھفت سالگ ۲۴۱در سال  یاند، و ردهکت یث روایاز او حد یشمار یب

 درگذشت. 

ی  گوید: برای صدیق شرط نیست که ھمه ) می۲/۳۰۰شیخ االسالم در اقتضاء الصراط المستقیم ( -١
قرار   جی پیامبر نت باشد، چون اگر چنین باشد او به منزلهھای او صحیح و تمام عمل او س گفته

 گیرد. می
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ه کـنـد ک یت مـیـروا جامبریـبن عـامر و او از پ د: (و او(امام احمد) از عقبهیگو یم
 یسـکنـد و ھرکارش را تمـام نکـرد خداوند کزان یبه خود آو یذیتعو یسکھر«فرمود: 

 ».١ون ندھدکخت خداوند او را آرامش و سیه آن به خود آویشب یزیا چیمھره 
 .٢»ھر که تعویذی آویزان کند ھمانا شرک ورزیده است«و در روایتی آمده: 

م کو حـا یعلیرده و ابـوکـت یچنانکه مصنف گفته ـ  رواـ  را امام احمد  ث اولیحد
 رده است.کد ییتا یح است و ذھبید؛ اسناد آن صحیگو یاند و م ردهکت یز رواین

ه کـنـد ک یجاد میخواننده ا ین توھم را براین جمله، ای)، ایتیاش: (و در روا و گفته
ن یه منظور اکست، بلین نیه چنکآن ور آمده است، حال کث مذیات حدیاز روا یدر بعض

د: عبدالصمد از عبدالوارث یگو یرده و مکت یز روایگر نیه امام احمد در حدیثی دکاست 
 یاز عقبه بن عـامر ُجھنـ ین حجریمنصور از دخ ید بن ابیزیز بن مسلم از یاز عبدالعز

رد و از کعت یببا نه نفر از آنھا  جشان یآمدند و ا جامبرینزد پ یه گروھکند ک یت میروا
 نمود. یگر خوددارینفر د یکردن با کعت یب

 یـکن یـعت نمودن با ایو از ب یعت نمودیامبر خدا شما با نه نفر بیپ یآنھا گفتند: ا
 ؟ ینمود ینفر خوددار
ذ را یـرد و تعوکـآنگاه آن مرد دسـتش را داخـل ». بر خود دارد یذیاو تعو«فرمود: 

ده یـورز کزد شـریاویـب یذیتعو یسکھر «فرمود: رد و کعت یامبر با او بیند؛ سپس پک
 . ٣ان آن ثقه ھستندیت نموده و راویم مانند آن را رواکحا». است

) و دوالبی ۱۷۵۹) و ابویعلی ش (۴/۱۵۴) امام احمد در المسند (۶۴۳ابن وھب در الجامع ش ( -١
) و ۶۰۸۶) ابن حبان در صحیح ش (۱۷/۲۷۹). طبرانی در المعجم الکبیر (۲/۱۱۵در الکنی (

) و ۴/۲۱۶) و حاکم در المستدرک علی الصحیحین (۴/۳۲۵طحاوی در شرح معانی األثار (
دیگران. و در اسنادش خالد بن عبید است که جز ابن حبان او را موثق ندانسته است و عبدالله 

) از او تبعیت کرده است. نضر بن عبدالجبار ۲۸۹نزد ابن عبدالحکم در فتوح مصر ص ( لھیعةبن 
است. حدیث حسن است و حاکم آن را  ابن لھیعةث از او روایت کرده است و روایت او از حدی

) ۴/۳۰۶صحیح دانسته است و ذھبی با آن موافقت کرده است و منذری در الترغیب و الترھیب (
) بعد از انتساب آن به احمد، ابویعلی و ۵/۱۰۳گوید: اسنادش جید است. ھیثمی در المجمع ( می

 گوید: رجالش ثقه ھستند. طبرانی می
 حدیث به زودی خواھد آمد.تخریج این  -٢
در  أبی اسامة). و حارث بن ۳/۲۵۶) و بخاری در التاریخ الکبیر (۴/۱۵۶مسند امام احمد ( -۱

) به اختصار روایت کرده و ۱۷/۳۱۹) و طبرانی در المعجم الکبیر (۵۶۳مسندش به شماره (
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اش در این حدیث (فأدخل یده فقطعھا) یعنی: آن مرد. و حـاکم در روایـتش  و گفته
 کند. آن را مشخص می

اسـت.  معـروف یجھنی صحاب عقبة بن عـامر) ایشان ھمان عقبة بن عامراش: ( گفته
مصر را بـه  یه تا سه سال فرمانداریبود و در زمان خالفت امیر معاو یه فاضلیایشان فق

 ١ھـ.ق درگذشت. ۶۰سال  یکیعھده داشت و نزد
ل یـگـر از قبید یسـکا بـر یبر خود  یعنیند) کزان یآو یذیتعو یسکاش: (ھر  گفته

 یا ذ مھرهیمه و تعویتماند:  گفته«د: یگو یم یزد. منذریاویوان و امثال آن بیا حی کودک
ھـا را از آنـان دور  ذ آفتیـن تعویـه اکن بود یردند و باورشان اک یزان میه آن را آوکبود 

ان را جـز یـو جھالـت اسـت، چـون سـود و ز یگمراھ ین باوریداشتن چن».  نمود یم
 . ٢ای نیست آورد و جز خدا منع کننده و باز دارنده ینم یسکخداوند 

ھـا  ه عربکبودند  ییھا مه است، تمائم مھرهیتمائم جمع تم« د:یگو یابوالسعادات م
ھا آنـان را از چشـم زخـم  ن مھرهیردند و به گمان خود با اک یزان میبر فرزندان خود آو

ن بـاور یـا آنھـا بـر ایـگو«د: یگو یوم». ردکن را باطل یردند، آنگاه اسالم اک یمحفوظ م
  ».٣امل استک یذھا دوا و شفاین تعویه اکبودند 

 ین فردیه چنیعل جامبریه پکاست  ییند) دعاکارش را تمام نکاش: (خداوند  گفته
 ش را به فرجام نرساند. یارھاکه خداوند کنموده است 

ند) در مسـند فـردوس آمـده کزان ی) به خود آویا َودَعه (مھره یسکاش: (ھر  گفته
 یآن را بـرا شـود و رون آورده مییـا بیه از درکه صدف است یشب یزیودعه: چ«است: 

 ». ٤داشتند یحفاظت از چشم زخم نگاه م

سناد آن صحیح روایت نموده و ا عقبة بن عامر) از ۴/۲۱۹حاکم در المستدرک علی الصحیحین (
 گوید: راویان آن ثقه ھستند. ) می۵/۱۰۳است. ھیثمی در المجمع (

 ).۴/۵۲۰( إلصابةا -١
) و در پایان می گوید: این را خطابی ذکر کرده است. معالم السنن ۴/۱۵۷الترغیب الترھیب (-٢

 ).۲۰۵ـ۴/۲۰۴(
 ).۱۹۸-۱/۱۹۷( النھایة فی غریب الحدیث واألثر-٣
 ).۶/۱۸۱فیض القدیر مناوی (-٤
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اش: (َفال َوَدَع اللُه َله) یعنی: یعنی خداوند او را در آرامش و سکون قرار ندھـد.  گفته
ترسد آرام  یخداوند او را از آنچه م یعنیه از ودعه گرفته شده کاست  یا  لمهکاند:  گفته

   ]١[ابوالسعادات».ندکن
ند، چـون ک یار را مکن یه اک یسک یاست برا ید سختیت و وعه اوسیعل یین دعایا

ه بـه ھـدفش کـرده کـن فرد دعا یه ایعل جامبر یاست، پ که شرکار به اضافه آن کن یا
 د. یخواھد گرفتار آ یس آنچه مکنرسد و به ع

د: یـگو یده است) ابن عبـدالبر میورز کرد شرکزان یآو یذیتعو یسکاش: (ھر  گفته
د؛ در ینما یذ چشم بد را دور مین تعویه اکزد معتقد باشد یآو یرا م ه آنک یفرد یوقت«

 کن بـاور و اعتقـاد بـه شـریـگردانـد؛ ا یر را بـر میه آن تقدکبرد  یقت او گمان میحق
 ». ٢انجامد می

را  یر الھـیخواستند تقـد یقرار داده چون آنھا م کآن را شر«د: یگو یابوالسعادات م
ل را دفع که مشکخواستند  یر الله میبرگردانند و از طریق غاند  آنھا نوشته شده یه براک
 ».  ٣ل فقط خداوند استکننده مشکه دفع کنند حال آن ک

 یه نخـکـد یـرا د یه او مردک«ند: ک یت میفه روایحاتم از حذ ید: (و ابن أبیگو یم
 ه را تالوت نمود:ین آیرد و اکرده بود، آنگاه او آن را قطع کجھت دفع تب به دست 

ۡ�َ�ُُهم ِمنُ َوَما يُؤۡ ﴿
َ
ِ بِٱ أ َّ�  ِ�ۡ و اکثر آنان که « .]١٠٦وسف: ی[ ﴾١٠٦ُ�ونَ إِ�َّ َوُهم مُّ

ت یحاتم روا یت را ابن أبین روایا ».باشند مـّدعی ایـمان بـه خدا ھستند، مشـرک می
 .  ٤ه مؤلف گفته استکنموده چنان 
ونس بن یاب از کإشم بن ینگونه است: محمد بن حسین بن ابراھیت ایلفظ روا

فه نزد یه گفت: حذکند ک یت میروا عزرةمحمد از حماد بن سلمه از عاصم األحول از 
ند و کد و یشکا آن را یرد کاست، آن را قطع  یه در دست او نخکد یآمد، د یماریب

 )۵/۱۶۷فی غریب الحدیث و األثر ( لنھایةا -١
 ). ۱۷/۱۶۳تمھید ( -٢
 ). ۱/۱۹۸فی غریب الحدیث ( لنھایةا-٣
) روایت کرده و اسناد آن حسن است اگر عزره از حذیفه ۷/۲۲۰۸ش ( ابن أبی حاتم در تفسیر -٤

 شنیده باشد که خیلی بعید است. والله اعلم 
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ۡ�َ�ُُهم ِمنُ َوَما يُؤۡ ﴿سپس گفت:
َ
ِ بِٱ أ َّ�  ِ�ۡ و اکثر «  .]١٠٦وسف: ی[ ﴾١٠٦ُ�ونَ إِ�َّ َوُهم مُّ

 ».باشند آنان که مـّدعی ایـمان بـه خدا ھستند، مشـرک می
س یـحـاتم محمـد بـن ادر یحاتم: ایشان امام ابومحمد عبد الرحمان بن أبـ یابن أب

ره یـو غ» ریالتفسـ«، »لیالجرح والتعـد«حافظ بن حافظ صاحب  یحنظل یمیتم یراز
 .  ١افتیھـ.ق وفات  ۳۲۷است. در سال 

مـان یھـم پ یاند ِحسل عبسـ ل است و گفتهیمان، ُحسیو اسم  مانیفه: او پسر یحذ
امبر) یـن است. ایشان را صاحب سّر(راز دار پیبزرگوار و معروف و از سابق یانصار صحاب

ھـ.ق  ۳۶در سال  س یخالفت عل یفه در ابتدایبود. حذ یز صحابینامند و پدرش ن یم
 .  ٢افتیوفات 

رده بود) جـاھالن کدفع تب به دست  یه براکد ید ینخ یاش: (در دست مرد گفته
 ختند. یآو یره به خود میذ، مھره و غیدفع تب نخ، تعو یبرا

 یش دسـتیرفت بـر بـازو یضیادت مریه او به عکرده است کت یفه روایع از حذکیو
است  یزیست؟ گفت: چین چیش بسته بود، گفت: ایبر بازو یه نخکد ید ناگھان دیشک
 یاگـر در حـال«رد و گفـت: کـفه آن را قطـع ینگاه حذمن افسون شده است، آ یه براک
 ». ٣خواندم یت بر تو نمیه آن بر تو بود، نماز مک یمرد یم

به آن اعتراض و از دستش بیرون آورد. گر چه آن  یعنیرد) کاش: (آن را قطع  گفته
ه کـز ھسـتند یجـا ید دانست فقط اسبابین سبب است، اما بایه اکن بود یفرد باورش ا

توان استفاده بـرد  یم ین اسبابیاند، [از چن ز قرار دادهیامبرش آن را مباح و جایخدا و پ
ھسـتند  که شـرک یرد]، پس چگونه دل بستن به اسبابکل کد به خود اسباب تویاما نبا

ز اسـت؟! و یزند جـایآو یه جاھالن مکھا و امثال آن  ھا، طلسم ھا، مھره ذھا، نخیمثل تعو
تـوان بـا  یر را بـدون اجـازه انجـام دھنـده آن مکه منکت اشاره شده ین در روایھمچن

ه انجام دھنده خـودش آن را دور کن باشد یرد، گر چه گمان اکن برد و دور یدست از ب
ر و لھـو کـمن یھا لهین بـردن وسـیه از بـکشود  یت ثابت مین از رواید. ھمچنینما یم

 زند، گر چه صاحب آن اجازه ندھد. یجا

 ). ۱۳/۲۶۳سیر أعالم النبالء ( -۶
 ). ۲/۴۴( اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة-٢
) از دو طریق از حذیفه با ۱۰۳۱ـ۱۰۳۰( اإلبانة) و ابن بطه در ۵/۳۵ابن أبی شیبه المنصف ( -٣

 ھمین سند روایت کرده که این روایت صحیح است.
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 ه را تالوت نمود:ین آین ااینکه بعد از صحبت کرد  

ۡ�َ�ُُهم ِمنُ َوَما يُؤۡ ﴿
َ
ِ بِٱ أ َّ�  ِ�ۡ و اکثر آنان که « .]١٠٦وسف: ی[ ﴾١٠٦ُ�ونَ إِ�َّ َوُهم مُّ

ه که استدالل نمود ین آیفه از ایحذ». باشند مـّدعی ایـمان بـه خدا ھستند، مشـرک می
اصغر از آنچه در  کشررد  یتوان برا یاصغر است. پس م کره شریردن نخ و غکزان یآو

 رد. کبر نازل شده استدالل کا کمورد شر
مـان بـه ین ایه آنھا بکرده کان ین را بکیه خداوند حالت مشرکن است یه ایآ یمعنا

ننـد و کدھنـده، زنـده  یننـده، روزیه او آفرکـنیو بـه ا یبه وجود اللـه تعـال یعنیخدا 
، کعباس، عطا، مجاھد، ضحانند. ابن ک یدر عبادت جمع م کن شریراننده است و بیم

 . ١اند ردهکن طور تفسیر یه را ھمیره آید و غیابن ز
 

 ).۲/۴۹۵) و ابن کثیر (۴/۵۹۳) و الدر المنثور (۱۳/۷۷( تفسیر طبری -١

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 :)۷باب(
 ذیام افسون و تعوکباب اح

ھمـراه  ید: در سفریگو یه او مکت است یروا یر انصاریبش یح از أبیث صحیدر حد
از  ید گـردن بنـدیـنبا یچ شـتریه بر گـردن ھـکفرستاد  یکیشان پیبودم، ا جامبریپ

 بماند و باید که از بین برود.  یی از جنس حریر) باقوتر(بند
گفت:  یه مکدم یشن  جامبر خدا ید: از پیگو یه مکت است یروا سو از ابن مسعود 

 کشـود ھمـه شـر یانجـام م یمحبت و دوست یه براکذ یذ و آنچه از تعویافسون، تعو«
 [امام احمد و ابوداوود]. ».ھستند

زد بـه یاویب یزیچ یسکھر «ه فرمود: کند ک یت میارو جامبریم از پکیعبدالله بن ع
 ]. ی[احمد و ترمذ».شود یآن سپرده م

ز یآم کلمات شـرکاما آنچه از  ،م عام استکن حیورد و افسون، گرچه ا یعنی» یرق«
گ یبرا جامبر یباشد استثناء شده است و پ یخال ن یدفع نظر بد و گزند حشـرات زھـرآ

 اجازه داده است.
ه کـبرنـد  یدھند و گمان م یه آن را انجام مکاز جادو و افسون است  یلاعما» َتَوَله«

 د. ینما یز و محبوب زن میگرداند و شوھر را عز یِز شوھر میزن را محبوب و عز
 یخطاب بـه مـن فرمـود: ا جامبر یه گفت: پکد ینما یت میِفع روایامام احمد از ُرَو 

ش خـود را یـس رکه ھـرکـمردم بگو  ن بهی، بنابرایداشته باش ید عمر طوالنیفع شایرو
اسـتنجا  یا اسـتخوانیـوان یـن حیا بر سرگیزد، یاویره به گردنش بیا بند و غیگره بزند، 
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 ». زار استیند، محمد از او بک
نـد، کرون یـب یرا از انسان یذیس تعوکھر«ه گفت: کت است یر رواید بن جبیاز سع

 . ع]کیت وی[روا».برده است یکردن کی پاداش آزاد  پاداش او به اندازه
ذ را یـبزرگان سلف ھر گونـه تعو«ه گفت: کند ک یت میم روایع از ابراھکین ویھمچن
 ». گر باشدید یزیات قرآن باشد خواه چیذ از آیدانستند، خواه تعو یناپسند م

 مسائل بحث: 
 مه.یه و تمیر رقیتفس  -۱
 ».توله«ح یتوض -۲
 ھستند. کن سه مورد بدون استثناء شریه اکنیا -۳
از گزنـد حشـرات  یا بھبـودیـدفـع نظـر بـد و  ید بـرایات قرآن مجیا آرقیه ب -۴

گ  ز است. یجا یعنیباشد،  یم ین مستثنین از ایزھرآ
ا یـز اسـت یا جایه آکاند  ردهکذ اگر از قرآن باشد علما در مورد آن اختالف یتعو -۵

 نه؟ 
 است.  کز شریوانات نیردن گردن بند بر گردن حکزان یدفع نظر بد ـ آو یبرا -۶
 داده شده است.  ید سختینندگان بند و قالده وعکاستعمال  به -۷
 دارد.  یرا از بین ببرد اجر و پاداش بزرگ یسکذ یه تعوک یسک -۸
 یذ قـرآن اخـتالف دارنـد، منافـاتیـه سلف در مورد تعوکن یم با ایسخن ابراھ -۹

 اران و اصحاب ابن مسعود است. یندارد، چون منظور او 
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 شرح و توضیح این باب:
 ذیام افسون و تعوکاحباب: 

ز و در مـورد یغیـر جـا یز و نـوعیجـا یه افسون و دعا سه نوع است، نوعکاز آن جا 
ه آن دو نـوع کن رو مؤلف به طور قطع نگفت یگر اختالف است، از اید یز بودن نوعیجا
دن حلقه، نخ و امثـال آن یل است، بر خالف پوشین مورد تفصیھستند، چون در ا کشر

 ھستند.  کزھا مطلقًا شریچن یر شد، اکه ذک
د: در یـگو یه او مکـت اسـت یـروا یر انصاریبش یح از أبیث صحید: (در حدیگو یم
گـردن  یچ شـتریه بر گردن ھـکفرستاد  یکیپ جشان یبودم، ا جامبریھمراه پ یسفر
 . ١د بماند و باید آن را از بین بردیاز تار نبا یبند

 ست. ت شده این روایحیصح یعنیح یاش: در صح گفته
ن ید است، ابن سعد ایس بن عبیاند اسم او ق ، گفتهیر) انصاریبش یاش: (از أب گفته

 . ٢را گفته است
ه کاست  یمعروف یاسم واقعی او مشخص نیست اما او صحاب«د: یگو یابن عبدالبر م

ه کـانـد  ھـ.ق درگذشـت اسـت و گفته۶۰ی خندق حضور داشته و بعد از سال  در غزوه
 ». ٣گذشته بودسّن او از صد سال 

ن سـفر یـه اکـام  افتهین ییدر جا«د: یگو یش) حافظ میاز سفرھا یکیاش: (در  گفته
 ». ٤مشخص گردد

گوید:  د بن حارثه بود. حافظ مییه فرستاده شد زک یفرستاد) فرد یکیاش: (پ گفته
 .٥رده استکت ین را روایاسامه در مسند خود ا یحارث بن أب

 .(َوَتر): یکی از تارھای کمان
ه آیـا کدارد  کش ینماند مگر آن قطع گردد) راو یباق یاش: (گردن بند و تار گفته

کند که آن از تار است.  شیخش این را گفته: گردنبندی از تار. پس گردنبند را مقید می
ت شده یروا ککند آنچه از مال یا  گفت: گردنبند مطلق است و مقید نیست.  و تأیید می

 ).۲۱۱۵) و صحیح مسلم (۳۰۰۵صحیح بخاری (-١
 ).۸/۴۲۳الطبقات الکبری ( -٢
 ). ۴/۱۶۱۰( ابن عبدالبر اإلستیعاب -٣
 ).۶/۱۴۱فتح الباری ( -٤
 ). ۲۹۱ی فتح الباری ص ( مقدمه-٥
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سـراغ  یراھتـکآن  یگوید: جـز در تـار بـرا دند، میین بند پرسه او را از قالده و گردک
 . ١ندارم

د، امـا یـد نمایـاظھـار ترد یه راوکـنیآمده (وال قالده) بدون ا ٢ت ابوداوودیو در روا
ه گـردن بنـدھا یبق یاند و برا ردهکن بر آن اتفاق یخیتر است چون ش حیت اول صحیروا

امبر یـوھب ُجشمی و او از پ یاز أب ید و نسائه ابوداووکاجازه داده شده جز تارھا، چنان 
د. یـنکزان یـد و بر گردنشان گردن بند آویاسب پرورش دھ«ه فرمود: کند ک یت میروا

 ». ٣دیاما تارھا را به عنوان گردن بند بر گردنشان قرار ندھ
   ٤د است.یرده و اسناد آن جکت ین را روایامام احمد از جابر مثل ا

رده است کل ین تاویامبر را چنیفرمان پ کامام مال«د: یگو یدر شرح السنن م یبغو 
شوند، چون آنھـا تارھـا،  یزان میدفع چشم بد آو یه براکقطع شوند  ییه گردن بندھاک

ردنـد و ک یزان میذ آویبستند و بر آن تعو یوانات میذھا و گردن بندھا را به گردن حیتعو
نـد، آنگـاه ک یدھـد و حفاظـت مـ یجـات مھا ن ار آنھا را از بالکن یه اکبردند  یگمان م

 ). ۶/۱۴۱فتح الباری ( -١
) و اسناد آن به شرط شیخین صحیح ۲۲/۲۹۴) و طبرانی المعجم الکبیر (۲۵۵۰( سننابوداوود  -٢

 است.
-۶/۲۱۸) و نسائی (۲۵۵۳) وسنن ابوداوود (۷۸) و بخاری الکنی ص (۴/۳۴۵مسند امام احمد (-٣

) و دیگران آن را روایت ۲۲/۳۸۰( ) و طبرانی المعجم الکبیر۷۱۷۰) و مسند ابویعلی (۲۱۹
اند و در اسناد آن عقیل بن شبیب است که کسی جز ابن حبان او را ثقه قرار نداده است و  کرده

شناسم و روشن کرده که  گوید: ناشناخته است او را نمی ) می۲/۳۱۲ـ ۳۱۳در العلل (ابو حاتم 
این ابو وھب صحابی نیست و بلکه او ابو وھب کالعی شامی از شاگردان مکحول شامی است. اما 

دارد که ابن أبی عاصم در  سحدیث با شواھد خود حسن است و حدیث شاھدی از روایت علی 
) آمده است و بعد از این حدیث ۴/۹۲ده است چنان که در الدرالمنثور (کتاب الجھاد روایت کر

آید. و شاھد دیگر این روایت أبی امامه است که به صورت موقوف در مصنف ابن أبی شیبه  جابر می
 ) با سند حسن روایت شده است.۶/۵۲۲(

) و ۳۲۳اآلثار () و در شرح مشکل ۳/۲۷۴) و طحاوی در شرح معانی اآلثار (۳/۳۵۲مسند احمد ( -٤
در پیشانی «فرمود:  ج) از جابر روایت کرده است که پیامبر۸۹۸۲طبرانی در المعجم األوسط (

شوند پس پیشانی آن  اسبھا، تا روز قیامت، خیر و برکت گره زده شده است. و اھالی آن یاری می
اسناد آن حصین بن و در ». را بگیرید و دعای برکت برای آن بکنید و آن را قالده کنید نه با بند

بن أبی حکیم کسی از او روایت نکرده و جز ابن حبان کسی او را  عتبةوجود دارد که بجز  حرملة
 اند. و حدیث با شواھدش صحیح است. ثقه ندانسته است و او و طحاوی روایتش را صحیح دانسته
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م کاز امر و ح یزیار چکن یه اکرد و به آنان خبر داد ک یار نھکن یآنان را از ا  جامبریپ
 ».  ١دینما یرا رد م یالھ

بستند تـا چشـم  یبر گردن شتران م ییآنھا تارھا«د: یگو ید قاسم بن سّالم میابوعب
ه تارھـا کـنھا را در بیاورند و بـه آنـان خبـر داد امبر به آنھا فرمان داد تا آیبد نخورند، پ

 .  ٣اند ن را گفتهیز ھمیره نیو غ یو ابن جوز». ٢نندک یرا دور نم یزیچ
ت یـروا  جامبریـنـد او از پک ید مکین را تأیث عقبه بن عامر ایحد«د: یگو یحافظ م

رجـام ار او را بـه فکـخـت خداونـد یای به خود آو تمیمه یسکھر «ه فرمود: کد ینما یم
  [ابوداوود].». نرساند
 . ٤شوند یخته میه از ترس چشم بد به گردن آوکاست  ییمه بندھایتم

 که شرکزھا حرام و بلیگر چیره بر گردن شتران و دیردن تارھا و غکزان ین آویبنابرا
ھـر «د: یـفرما یم  جامبریـحرام اسـت و پ یذھایردن تعوکزان یاست، چون از زمره آو

 یھیروه تنزکار مکن یاند ا ه گفتهک یسانکو ». ده استیورز کشر زدیاویب یذیتعو یسک
 اند.  است به خطا رفته

ذ و یـافسـون، تعو«گفت:  یه مکدم یشن  جامبرید از پیگو ید: (ابن مسعود میگو یم
 ].  ٥ت احمد و ابوداوودیروا».[است کَتوَله  شر

 یاند و داستان دهرکت یه مؤلف گفته است احمد و ابوداوود رواکث را چنان ین حدیا
نـب زن ینگونـه اسـت: از زیه مؤلف آن را مختصر نموده است. عبـارت ابـوداود اکدارد 

ه بـه کـد یـرا د ید: عبدالله بـن مسـعود نخـیگو یه مکت است یعبدالله بن مسعود روا
من دم و افسون شده  یه براکاست  یست؟ گفتم: نخین چیگردنم بسته بودم، گفت: ا

از یـن یب کرد و سپس گفت: شما آل عبدالله از شـرکگرفت و قطع است. آنگاه او آن را 

 ). ۱۱/۲۷( شرح السّنة -١
 ).۲/۲غریب الحدیث ( -٢
 ).۴/۹۹( النھایة ابن أثیر) و ۴۵۲-۲/۴۵۱غریب الحدیث ابن جوزی (-٣
 ). ۶/۱۴۲فتح الباری ( -٤
)، ۵۲۰۸)، مسند ابویعلی (۳۵۳۰)، سنن ابن ماجه (۳۸۸۳)، سنن ابوداوود (۱/۳۸۱مسند احمد (-٥

 )،  مستدرک ۶۰۹۰)،  صحیح ابن حبان ش (۱۴۴۲)، االوسط (۱۰۳۵المعجم الکبیر طبرانی (
) و دیگران از چند طریق از ابن مسعود ۹/۳۵۰ن الکبری ()، بیھقی السن۴۱۸) و (۴/۲۱۷حاکم (

 ).۳۳۱( لسلسلة الصحیحةاند و حدیث صحیح است. نگا:ا روایت کرده
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محبـت زن و  یذ و آنچه برایافسون، تعو«گفت:  یه مکدم یشن جامبرخدا ید، از پیھست
 ی؟ مـن نـاراحتییگـو ین میگفتم: چـرا چنـ». است(َتوَله) کشود شر یشوھر انجام م

خواند و وقتی من  یون مرفتم و او بر آن افس یم یھودیش فالن یچشمی پیدا کردم و پ
طان بـا دسـت خـود آن را یگرفت، عبدالله گفت: شـ نمود چشمم آرام می یرا افسون م

داشـته اسـت،  یطان دست نگاه میش یا نموده یزده است و تو چون بر آن افسون م یم
 گفت: یم  جامبریه پک ییرا بگو یزیه چکبود  یافکت یه فقط براکبل

ِف أنَت الشايف، ال شفاَء إال شـفاُءك، شـفاًء ال يغـادُر أذهب ابلأَس رَب انلاِس و اش«
: ای پروردگار مردم! ناخوشی و گرفتاری را از مـن دور کـن و شـفا بـده کـه تـو »َسقماً 

شــفادھنده ھســتی، شــفایی جــز شــفای تــو نیســت؛ شــفایی کــه ھــیچ دردی بــاقی 
 ».  ١گذارد نمی

 یح است و ذھبید صحیگو یم مکاند که حا ردهکت یم رواکابن ماجه، ابن حّبان و حا
 رده است. کد ییاو را تأ

از  یه ھمان افسون و عزائم است و آنچه خـالید رقیگو یاش: (افسون) مؤلف م گفته
دن یـدفع چشـم بـد و گز یه براکاجازه داده   جامبریباشد و پ یم یباشد مستثن کشر

گ  ید افسـونکنـ ه مأثور افسون شود. مؤلـف اشـاره میین، از قرآن و أدعیحشرات زھرآ
ر خـدا، کمـک خواسـتن و یل صدا زدِن غیز از قبیآم کلمات شرکه در آن کاست  کشر

ھـا و  اء، جنیـه، انبکـمالئ یر از خدا باشد، مثل افسون نمودن با نامھـایپناه بردن به غ
اد خوانـدن خـدا و یـامثال آن، اما افسون نمودن با قرآن، نامھا و صفات خداوند و بـه فر

 ز و مستحب است. یست بلکه جایست نه تنھا ممنوع نین کرپناه بردن به او ش
) ٢دفع چشم بد و گزند حشرات بـه آن اجـازه داده اسـت یبرا جامبریاش: (پ گفته

ز یـن دو مـورد نیـر از ایـد، بیان شد. و در غید را محقق نمایکه توح یسکقبًال در باب 
ه گفت: مـا کاست  تیروا کح مسلم از عوف بن مالیه در صحکاجازه داده است، چنان 

رسـول خـدا؟  یسـت این مـورد چیم، نظر شما در اینمود یت افسون میدر زمان جاھل

ام زینب ھمان صحابی  ) اسنادش صحیح است. و چنانکه او گفته است برادرزاده۳/۲۸۱ابن کثیر (-١
 ).۳/۲۸عمرو بن حارث بن مصطلق است. نگا:سنن ترمذی (

 واھد آمد.تخریجش خ -۲
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در آن نباشد  کیشر ید. افسون تا وقتینکتان را به من عرضه یافسون ھا«امبر فرمود: یپ
 ».  ١ندارد یالکاش

ه کـاجازه داد   جامبرید: پیگو یه مکت است یح مسلم از انس رواین در صحیھمچن
گ یابر شـود  ھای ریزی که بر پھلو بیرون می ن و دانهیدفع چشم بد، گزند حشرات زھرآ

 ».٢افسون شود
سـت مگـر یز نیافسون جا«ه فرمود: کند ک یت میروا  جامبرین از پیعمران بن حص

ن یـو در ا [ابـوداوود]».٣ا خـونریزییـدفع چشم بد، اثر گزنـد حشـرات زھرآلـود و  یبرا
 است. آمده  یادیث زیموضوع احاد

افسون نمود و افسون شد و به آن فرمـان و اجـازه داد،  جامبر یپ«د: یگو یم یخطاب
توان گفـت بـه آن فرمـان  یخدا و قرآن باشد، مباح است و م یاگر با نامھا پس افسون 

روه و از آن منـع شـده کـباشد م یر از زبان عربیه به غک یداده شده است و فقط افسون
نـده را وارد یه گوکـد یـبگو یا سـخنیـز باشند یفرآمک یلماتکن است کاست، چون مم

 یھا ه از افسـونکـز باشـد یروه و ناجـاکـم یه افسـونکـد و احتمال دارد ینما یم کشر
ھـا و بالھـا را دور  ه آفتکـن بـاور بودنـد یدادند و بر ا یه آن را انجام مکت باشد یجاھل

 ».  ٤دشون یھا بالھا دور م جن کمکه به کد و معتقد بودند ینما یم
ه گفـت: کـد یـنما ین داللـت میبـر ھمـ سطالـب  یبن ابـ یی عل م: گفتهیگو یم

ت یـ[روا». دیـنک یھسـتند پـس از آن دور کذھا شـریـھا و تعو ن افسونیاز ا یاریبس«

 ند. ک یسخن ابن مسعود و مثل آن را روشن م ین معنایپس ا ]٥عکیو

 ).۲۲۰۰صحیح مسلم ( -١
 ).۲۱۹۶صحیح مسلم (-٢
لفظی  و». رقیة إال من عین أو ُحمةال «) که تخریج آن گذشت و  لفظ آن ۳۸۸۴سنن ابوداوود ( -٣

) و علی بن جعد در ۳۸۸۹که شیخ سلیمان ذکر کرده روایتی است که ابوداود در سنن ش (
) و ۸۲۷۱) و مستدرک علی الصحیحین حاکم (۷۳۳) و طبرانی المعجم الکبیر (۲۳۹۷مسند ش (

اند و اسناد آن صحیح است. و لفظ از ابوداوود است در نزد بیشتر  دیگران از روایت انس آورده
و در مسند ابن جعد » أو َدٍم ال َیرَقأ«ھای أبی داوود:  اند. و در بعضی نسخه افرادی که روایت کرده

 »ٍم َیرَقأأو َد «و بعضی دیگر از نسخ ھای أبوداوود: 
 ).الکتب العلمیة -۴/۲۱۰( نگا: معالم السنن -٤
روایت کرده و سندش  س) از طریق وکیع از حسن بصری از علی ۱۰۳۲( اإلبانةابن بطه در -٥
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طـّب  ی خدا از زمـره یمھاگر نایافسون نمودن با معّوذات و د«د: یگو ین میابن الت
م خداونـد کـار گفته شود به حکویکه و افسون از زبان افراد نین رقیاست و ھرگاه ا یالھ

و  یاب شد مردم بـه طـب جسـمانیمکن نوع طب یا یشود، اما وقت یحاصل م یبھبود
ه ادعای کدھند  یآن را انجام م یسانکه ک ییھا اند، افسون آورده یحرام رو یھا افسون

خته از حق یه آمکدھند  ینگونه امور مشتبه انجام میکنند و ا ھا را می ردن جنمسخر ک
ننـد و از آنھـا ک یاد مـین را ھم یاطیش شیر خدا و نامھاکباشند و عالوه بر ذ یو باطل م

 برند.  یطلبند و به آنھا پناه م یم کمک
سـتند ن که دشمن انسان ھیاطیه دشمن انسان است با شکند: مار از آن جا یگو یم

ن دم و افسـون شـود اجابـت یاطیشـ ین ھرگاه مار بـا نامھـایشود بنابرا یھم آھنگ م
ن نامھا افسـون شـود یده با ایمارگز ید؛ ھمچون وقتیآ یرون میند و از محل خود بک یم

خدا و به زبـان  یات، نامھاین افسون اگر با آیشود، بنابرا یرون میسم آن از بدن انسان ب
 یات خدا و زبان عربـید با آیروه است و باکشود نباشد م یده میآن فھم یه معناک یعرب

ر از یـه و افسـون بـه غیـند رقیگو یامت م یباشد. علما یخال کی شر باشد تا از شائبه
 .  ١روه استکتاب خدا مک

افسـون  یا حق ندارد با نام مجھول و ناشـناخته یسکچ یھ«د: یگو یخ االسالم میش
ر ین اسم معلوم باشد، چون دعا به غیا یاگر معنا ی، حته به آن بخواندکند چه برسد ک

ر یه به غکداند اجازه داده شده  ینم یه عربک یسکروه است و فقط به کم یاز زبان عرب
ن از اسـالم یـرا شـعار قـرار دھنـد ا یر عربـیلمات غکه کنیند، اما اکدعا  یاز زبان عرب

 ». ٢ستین
ست یدند، او از آنچه معلوم نیقطعه پرسم: ابن عبدالسالم را در مورد حروف میگو یم

 . ٣باشد یفرکرد تا مبادا در آن ک ینھ
ز اسـت: یه و افسون با سه شرط جـایه رقکاند  ردهکد: علما اجماع یگو یم یوطیو س

ش معلـوم یو با آنچـه معنـا یا صفات خدا باشد و با زبان عربیالم، نامھا که با کنیا یکی«

 منقطع است.
 ) از ابن التین.۱۰/۱۹۶فتح الباری ( -١
 ). ۱/۳۶۲مجموع الفتاوی ( -٢
) این را نقل ۱۰/۱۹۷حجر در فتح الباری ( ) و حافظ ابن۳۴۱فتاوی العز بن عبدالسالم ص ( -٣

 کرده است.
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ر یه بر اساس تقدکست بلیه افسون خودش مؤثر نکد ه فرد معتقد باشکنیاست باشد و ا
ه و افسـون سـه نـوع یـه رقکـرد کتوان خالصه  ین میپس چن». ١گذارد یر میتأث یالھ

 است. 
 یر را در مـورد معنـایو ابن اث یذھا) در فصل گذشته سخن منذریاش: (و تعو گفته

ه کـشـود  یاطالق م یزیم و ظاھرًا تمائم به طور خاص بر چیر نمودکذھا) ذیتمائم (تعو
زان یـان آوکـودکه بـر کـاسـت  یزیـتمائم چ«د: یگو یم /آن دو بیان کردند و مؤلف

 ». ٢نند تا از نظر بد محفوظ بمانندک یم
ھسـتند  ییھا ھـا و اسـتخوان مه است و آن مھرهیتمائم جمع تم«د: یگو یم یخلخال

شده است، چـون  یھن نیزند تا از نظر بد حفاظت شوند، از ایآو یان مکودکه بر گردن ک
د فقط در خدا، نامھا و صفات یھا را با بیند و دفع آسک یبال را فقط و تنھا خداوند دفع م

شـود ھـر  یزان میـره آویـدفع چشـم بـد و غ یه آنچه براکد یآ ین بر میاو جست و چن
 ».  ٣ح استین [تعریف] صحید. که ایآ یمه به شمار میه باشد تمک یزیچ

گفتـه  ین مورد با آنچه خلخالیره در ایر و غیو ابن اث یذرشود: سخن من و گفته می
 ندارد.  یمنافات

از سـلف  یشود اگر از قرآن باشـد، بعضـ یخته میه آوک یذیاما تعو«د: یگو یمؤلف م
ی آنچه نھـی شـده اسـت قـرار  اند و در زمره آن را جایز ندانسته یاند و بعض اجازه داده

 ». است ن گروهیه ابن مسعود از ھمکاند  داده
ز بـودن یاند در مورد جا ه بعد از آنھا آمدهک یسانکن و یه علما از صحابه، تابعکبدان 

انـد.  ردهکه از قرآن، اسماء و صـفات خـدا ھسـتند، اخـتالف ک ییذھایردن تعوکزان یآو
 .  ١ره استیبن عمرو بن عاص و غ ٤ن قول عبداللهیز است که ایاند: جا گفته یگروھ

 ). ۱/۲۴۹شرح سنن ابن ماجه سیوطی( -١
 کتاب توحید آخر این باب -٢
 ).۸/۳۱۸( مرقاة المفاتیح-٣
) و بخاری خلق أفعال العباد ص ۲۳۵۴۷) و مصنف ابن أبی شیبه (۲/۱۸۱مسند امام احمد ( -٤

گوید حسن و غریب است و حاکم در  ) و می۳۵۲۸) و ترمذی (۳۸۹۳) و أبوداوود سنن  (۹۶(
) و دیگران از طریق محمد بن ۱۹۱-۶/۱۹۰) و نسائی در السنن الکبری (۲۰۱۰المستدرک (

کند: که پیامبر خدا به آنھا کلماتی  اسحاق از عمرو بن شعیب از پدرش از جد خود روایت می
لمات الله التاّمة من غضبه أعوذ بک«شوند:  آموخت که به ھنگام اضطراب و سختی گفته می می

آموخت و  عبدالله بن عمرو به فرزندانش می.»  وشّر عباده و من ھمزات الشیاطین و أن یحضرون
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رسـاند و  ین را میت شـده ظـاھرًا ھمـیـن مورد روایشه در این عاالمؤمنی آنچه از ام
 یذھایث را بر تعویند و آنھا حدیگو ین را میت ھمیروا یکابوجعفر باقر و امام احمد در 

ه در آن قرآن، نامھا و صـفات خـدا باشـند مثـل ک یذیاند، اما تعو ردهکز حمل یآم کشر
ن را یم ھـم ھمـیشود که ابـن قـ یجام مه با قرآن، نامھا و صفات خدا انکای است  رقیه

 د. یگو یم
، ٢ن قول ابن مسعودیست و ایز نیاگر از قرآن باشد جا یذ حتیاند: تعو گفته یو گروھ

ن را یز ھمـیـن نیاز تـابع یم است و گروھـکیفه، عقبه بن عامر و ابن عیابن عباس، حذ
ن یت ھمـیـروا یکاند از آن جمله شاگردان و اصحاب ابن مسعود و امام احمد در  گفته
انـد.  رفتهین نیز آن را پذیاند و متأخر دهین را برگزیاز شاگردانش ا یاریند و بسیگو یرا م
انـد، چـون در ظـاھر  ردهکآن ھستند استدالل  یه به معناک یثیث و از احادین حدیاز ا
 یه از قرآن نباشد فرقک یذین تعویه از قرآن باشد و بک یذین تعویث عام است و بیحد

ه از قرآن نباشـد فـرق ک ین افسونیث بیه در حدکه و افسون یاند، برخالف رق شتهنگذا
اند  دهین فھمیاند از آن چن ردهکت یث را رواین حدیه اک یا ن صحابهیاند. ھمچن گذاشته

 ده است. ینگونه آن را فھمیه ابن مسعود اکاست، چنان  یلکه عام و ک
م آمـدم کـیگفت: نزد عبداللـه بـن عه کند ک یت میبن حمزه روا یسیابوداوود از ع

ن به خدا پنـاه ی؟ گفت: از اینک یزان نمیآو یذیا تعویبدنش قرمز شده بود به او گفتم: آ

داد  نوشت و به آنھا می گرفتند او این دعا را می آن دسته از فرزندانش که کوچک بودند و یاد نمی
وایت محمد بن اسحاق است که او تا بیاموزند. روایت موقوف در نسائی نیست و در اسناد این ر

 صدوق و مدلس است و در اینجا به صورت عنعنه روایت کرده است.
جایز بودن این را از » باب من رخص فی تعلیق التعاویذ«) در ۵/۴۳ـ۴۴مصنف ابن ابی شیبه (-١

سعید بن مسیب، عطا، مجاھد، أبی جعفر باقر، عبدالله بن عمرو، محمد بن سیرین، عبیدالله بن 
بدالله بن عمر و ضّحاک روایت کرده است اما این از عبدالله بن عمر، ضّحاک، مجاھد و ابن ع

 سیرین ثابت نیست و از دیگران ثابت شده است.
و افرادی که از این عمل » باب فی تعلیق الرقی والتعاویذ«) در ۵/۴۳ـ۴۴مصنف ابن أبی شیبه ( -٢

صین، حذیفه، عقبه بن عامر و أبی مجلز الحق بن اند: عبدالله بن مسعود، عمران بن ح منع نموده
ُحمید است و شاگردان و اصحاب ابن مسعود، حسن بصری، ابراھیم نخعی و سعید بن جبیر که 

 ھا ثابت است. از آن
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ع کیـو و». شود یزد به آن سپرده میاویب یزیچ یسکھر «گفت:  جامبر خدا یبرم، پ یم
 ». ١نکزان میذ آوین و تعوکن دم یبا معوذت«ه گفت: کند ک یت میاز ابن عباس روا

ا پوسـت ید در ورق یذ بایرد، چون تعوکاس یه و افسون قیتوان به رق یذ را نمیاما تعو
ه و یذ به رقیست. پس تعوین نیزان شود اما دم و افسون چنیرد و آویو امثال آن قرار بگ

 . ٢دارد یشتریتر و شباھت بیکخته از حق و باطل است نزدیه آمک یافسون
ن یه از قرآن، اسماء و صفات خـدا باشـد چنـک یذیعوه علما در مورد تکم ینیب یم   

ر کـذ آن چـه فیـن و تعویاطیشـ یه و افسون بـا نامھـایاختالف دارند، پس در مورد رق
ن یاطیاند و به ش دل بسته یطانیش یھا هین رقیاند و به ا ه مردم فراتر رفتهک؟ بلینک یم

ان را یـه زکخواھند  یآنھا م برند و از یشان گوسفند سر میبرند. تا آن جا که برا یپناه م
محض است. اغلب مردم  کن شریه اکشان فراھم آورند یر را برایند و خیاز آنان دور نما

ه خداوند آنھا را سالم نگاه داشـته اسـت، پـس در آنچـه ک یسانکنگونه ھستند، مگر یا
نھـا در اند و در آنچه علمـا بعـد از آ ن بر آن بودهیگفته و در آنچه صحابه و تابع جامبریپ
ش آمـده یپـ یبعـد یھـا ن؛ آنگاه به آنچه در دورانکر کش و فیندیاند ب ن مورد گفتهیا

ار کز آشـیـن دوران در ھمـه چیـو غربـت آن در ا جامبریـن پیـتـان دید، برایـنکنگاه 
 .(فالله المستعان)  ٣گردد یم

 ) آن را به وکیع نسبت داده است.۳/۶۸( اآلداب الشرعیةابن مفلح در  -١
بعد از ذکر گویندگان به عدم جواز تعویذ ) ۱/۲۴۴شیخ عبدالرحمان بن حسن در فتح المجید ( -٢

گویم: این درست است به سه دلیل که برای صاحب تدبیر  گوید] می [حتی اگر از قرآن باشد می
روشن می شود: اول: عام بودن نھی و چیزی نیست که عمومیت را خاص کند، دّوم سد ذریعه 

نکه از آن جا که افراد به شود، سوم ای چون به آویزان کردن آنچه از قرآن نیست منجر می
 شود. روند به آیات قرآنی توھین می دستشویی ھمراه تعویذ می

گوید: به خصوص آنچه را که بعد از خیر  ) می۱/۲۴۵شیخ عبدالرحمان بن حسن در فتح المجید ( -٣
اند از قبیل تعظیم قبرھا و مسجد قرار دادن آن و روی آوردن با دل  القرون مردم بدان مبتال شده

ھا  و جان به آن و صرف کردن بیشتر دعاھا و امید و ھراس داشتن از قبرھا و انجام انواع عبادت

 ُدونِ  ِمن عُ َوَ� تَدۡ ﴿فرماید:  ھایی که فقط حق خداوند ھستند، چنان که می ھا، عبادت برای مرده
ِ ٱ َكۖ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ نَ مِّ  إِٗذا فَإِنََّك  َ�َعۡلَت  فَإِن َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ ُ ٱ�ن َ�ۡمَسۡسَك  ١٠٦ل�َّ ٖ فََ�  �َّ بُِ�ّ

 ۡلَغُفورُ ٱوَُهَو  ۦۚ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعبَادِهِ  ۦيُِصيُب بِهِ ۦۚ إِ�َّ ُهَوۖ �ن يُرِۡدَك ِ�َۡ�ٖ فََ� َرآدَّ لَِفۡضلِهِ ۥٓ َ�ِشَف َ�ُ 
ا مخوان که نه سودی به تو و جز الله کسی یا چیزی ر« .]۱۰۷-۱۰۶[یونس:  ﴾١٠٧لرَِّحيمُ ٱ
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 دادند و یه انجام مکبود  یزیتوله چ«د: یگو یاست) مؤلف م کاش: (و توله شر گفته
 ».شود ین کار زن محبوب شوھر و مرد محبوب زن میه با اکبردند  یگمان م

ح یه در صـحکـرده است، چنان کر ین طور تفسین را ھمیث ایحد یابن مسعود راو
و   هیـن بـود رقیـابـا عبـدالرحمان ا یگفتنـد ا«ه: کـم آمـده اسـت کابن حبـان و حـا

ه کـبـود  یارکست؟ گفت: یله چذ) پس آنھا را فھمیدیم. اما تویھا(افسون و تعاو مهیتم
 ».  ١دادند یار به باورشان خود را محبوب شوھرانشان قرار مکن یردند و با اک یزنھا م

ولـه: چ«د: یگو یحافظ م خواسـت محبـوب  یی آن م لهیه زن بوسـکـبـود  یزیـالتِّ
خواسـتند  یبزرگی اسـت. چـون آنھـا م کجادو و شر ین نوعیرد که ایشوھرش قرار بگ

 .  ٢ندیاورند و شّر را دور نمایر بیخ یگرید یھا د از راهر از خداونیغ
 یسـکھـر «ه فرمـود: کـت اسـت یروا جامبریم از پکید: (و از عبدالله بن عُ یگو یم

ت یـم آن را رواک، ابـوداوود و حـایاحمد، ترمـذ». شود یزد به آن سپرده میاویب یزیچ
 .  ٣اند ردهک

د: یگو یم یاست. بخار یوفکبد ُجھنی اش ابا مع هینکم) کیاش: (عبدالله بن عُ  گفته
ده باشـد. ابوحـاتم، یث شـنیحد جامبریه از پکست یبود و ثابت ن جامبر یاو در زمان پ

ه او کـنید: در ایگو یم یاند. و بغو ن را گفتهیم ھمیمنده و ابونع ابوزرعه، ابن حبان، ابن
 .  ٤د استیده است تردیث شنیحد جامبر یاز پ

راستی از ستمکاران خواھی بود. و اگر الله گزند و  رساند و نه زیانی که اگر چنین کنی، به می
ی خیر و نیکی  تواند آن را برطرف کند و اگر برایت اراده آسیبی به تو برساند، ھیچکس جز او نمی

ه ھر که از بندگانش بخواھد، تواند فضل و احسانش را بازدارد. آن را ب نماید، ھیچکس نمی
 و نظایر آن در قرآن بی شمار است. ». ی مھربان است رساند. و او، آمرزنده می

 ) روایت کرده است.۱/۴۱۸) و حاکم در المستدرک (۷/۶۳۰ابن حبان در صحیح خود ( -١
 ). ۶/۱۹۶فتح الباری ( -٢
) و ۲۰۷۲سنن ترمذی ( ) و۸/۱۳) و مصنف ابن أبی شیبه (۳۱۱-۴/۳۱۰مسند امام احمد ( -٣

) و دیگران از طریق عبدالله بن ۹/۳۵۱) و بیھقی السنن الکبری (۴/۲۱۶حاکم در المستدرک (
اند اما من در سنن أبی داوود آن را نیافتم ظاھرا مدارش بر  عکیم با ھمین سند روایت کرده

اما حدیث با اش ضعیف است  محمد بن عبدالرحمان بن أبی لیلی است و او به خاطر سوء حافظه
شواھد خود صحیح است، از جمله شواھد آن حدیث ابوھریره است که در باب بیان انواع سحر 

 خواھد آمد.(والله أعلم)
 ). ۵/۲۸۳( ) و تھذیب التھذیب۵/۱۲۱) و الجرح و التعدیل (۵/۳۹نگا: التاریخ الکبیر ( -٤
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فه به مدائن آمـد و او ثقـه یات حذیرد و در حکونت که سوفکدر «د: یگو یب میخط
 ».   ١بود

و ظـاھر   ٢ومت حجاج درگذشتکه او در زمان حک  ردهکت یر از او روایابن سعد از غ
 ث مرسل است. یه حدکن است ین ائمه ایسخن ا

تواند  شود) تعلق و وابستگی می یزد به آن سپرده میاویب یزیچ یسکاش: (ھر  گفته
فـرد ھـم در قلـب و ھـم در عمـل بـه  یشود و گـاھ یتواند با عمل م شد و میبا قلب با

ا با قلب و عمـل یوابسته شود  یزیبا قلبش به چ یسکھر  یعنیشود،  یوابسته م یزیچ
ه او بـدان دل کـ یزیـزد و به آن وابسته شود، خداوند او را بـه ھمـان چیاویرا ب یزیچ

د یش را به خدا بگویازھایبسته شود و نبه خداوند وا یسکسپارد، پس ھر  یبسته است م
را  یاست و ھـر دور یافکش را به او بسپارد خداوند او را یارھاکو به او پناه ببرد و ھمه 

ر از خـدا یـبه غ یسکگرداند. و ھر  یش آسان میرا برا یند و ھر سختک یم یکبه او نزد
 ییل ببنـدد و بـه توانـاش پناه بـرد و دیذھایا تعویا به علم، عقل و دارو یوابسته شود و 

ن از یـد کـه ایـنما یسپارد و او را خوار م یز مید، خداوند او را به ھمان چیه نماکیخود ت
 د:یفرما یشود. خداوند متعال م نصوص و با تجربه مشخص می

ۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ ۥٓۚ َ�ُهَو َحسۡ  �َّ و ھرکس بر الله توکل کند، الله « .]٣[الطالق:  ﴾ُبُه
 ».یش کافی استبرا

ه از عطـاء کـ یسـکد مـؤدب از ید: (ھاشـم بـن قاسـم از ابوسـعیگو یامام احمد م 
عبـه را طـواف که ک یه گفت: با وھب بن منبه در حالکند ک یت مید، روایشن یخراسان

نجا آن را یه مختصر باشد و در اکبه من بگو  یثیرد مالقات نمودم، به او گفتم: حدک یم
وه و عظمـت مـن کبه ش«رد: ک ی. گفت: بله، خداوند به داوود وحاز تو به خاطر بسپارم

دانم، آنگـاه  یت او مـیـن را از نیـبرد و ا یاز بندگانم به من پناه نم یا چ بندهیسوگند ھ
ه یـه در آن ھستند علک یسانکن و یه در آن ھستند و ھفت زمک یسانکھفت آسمان و 

دا یـرون رفـت و نجـات پیـاو راه ب یان آنھـا بـرایـه از مکنند، مگر آنکر کاو توطئه و م
از بنـدگانم بـه  یا چ بنـدهیه ھـکـوه من سوگند کدھم.  به عزت و ش ینم و قرار مک یم

ه اسباب آسمان را کدانم، مگر آن  یت او مین را از نیبرد و ا یر از من پناه نمیغ یمخلوق

 ). ۱۰/۳تاریخ بغداد (-١
 ).۶/۱۱۳الطبقات الکبری (-٢
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ه کندارم  یکشم و سپس باک یرون میاو ب یر پاین را از زینم و زمک یاز دست او قطع م
 ». ١شود کو دره ھال یدام وادکدر 

بـه مـن  جامبر خـدا یـه گفت: پکند ک یت میفع رواید: (و امام احمد از روطیگو یم
س که ھـرکـ، پس به مـردم خبـر بـده یباشد و زنده بمان یات طوالن ید زندگیگفت: شا

اسـتنجا  ینا اسـتخوایـن چھارپا یا با سرگیند کبر گردن  یا تاریش خود را گره بزند، یر
 ». ٢زار استیند محمد از او بک

ب و آن دو از یاألشـ یبن اسحاق و حسن بن موس ییحیث را امام احمد از ین حدیا
دارد اما مؤلف آن را به اختصار آورده اسـت کـه  یه داستانکاند،  ردهکت یعه روایابن ُلھَ 

ت یـتـان روایم بـن بییاش بن عباس از ُش یعه از عید: ابن لھیگو یعبارت حسن است. م
 یه گـاھکـن بود یچن جامبر خدا یفع بن ثابت به ما گفت: در زمان پیه گفت: روکرد ک

مـت بـه او برسـد یه ھـر چـه از غنکنیگرفت در مقابل ا یاز ما شتر برادرش را م یفرد
ر یـه بر سر تک یاز ما فقط پر ینصف آن مال از صاحب شتر است، بعضی اوقات به فرد

 جامبر خدا ید، سپس گفت: پیرس یر میت یگرید و به دیرس یی چاقو م غهینھند و ت یم
 یسـکه ھـر کـشود، به مردم خبر بده  یات طوالن ید زندگانیفع شایرو یبه من گفت: ا

 یا اسـتخوانیـن چھارپـا یا با سرگیند، کزان یبر گردن آو یا تاریش خود را گره بزند، یر
 ».  ٣زار استیرد محمد از او بیاستنجا بگ

نـد ک یت مـیاش بن عباس روایالن و او از مفّضل و از عیبن غ ییحیز سپس احمد ا
گفت: مسلمه بـن  یه مکد یشن یبان قتبانیه او از شکتان به او خبر داد یم بن بییه ُش ک

) از طریق امام احمد روایت ۱/۴ن عبدالوھاب در مجموع تخریج شمس الدین مقدسی (احمد اب -١
) این را روایت نموده و اسم مردی را که از عطاء ۴/۲۶( حلیة االولیاءکرده است و ابوُنعیم در 

خراسانی روایت کرده به صراحت بیان کرده و او فَرج بن فضاله است که ضعیف است و تّمام در 
) از کعب بن مالک روایت کرده است و در ۳/۱۰۳) و ابن عساکر در کنز العمال (۵۹۰الفوائد ش (

فر است که متروک است.  اسناد آن یوسف بن السَّ
)، طبرانی المعجم ۸/۱۳۵)، نسائی سنن (۳۶)، سنن أبوداوود ش(۴/۱۰۸مسند امام احمد ( -٢

طریق از عیاش بن عباس از ) و دیگران از چند ۱/۱۱۰) و بیھقی السنن الکبری (۴۴۹۱الکبیر (
 اند که اسناد آن صحیح است.  ُشییم از رویفع با ھمین سند روایت کرده

باشد و روایت ابن اسحاق  اسنادش صحیح است، چون از روایت یحیی بن اسحاق از ابن لھیعه می -٣
ه است از ابن لھیعه جید است و ابن وھب نیز از او روایت کرده است چنانکه در روایت نسائی آمد

 صحیح است. لھیعةو روایت او از ابن 
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م، آنگـاه او بـه یردکـت کرد، ما با او حرکن خود یرا جانش یفع بن ثابت انصاریمخلد رو
عه قرار دارد یر را. و در اسناد اّول ابن لھوکث مذیفرموده است: حد جامبر یمن گفت: پ

ه در مـورد او گفتـه کـاست  یبان قتبانی. و در اسناد دوم ش١ه در مورد او بحث استک
 ان ھر دو اسناد ثقه ھستند. یگر راویو ناشناخته است. و د ٢ه مجھولکشده 

رده و بـر آن کـت یـروا ین سـند بـه صـورت طـوالنیق مفّضل با ھمیابوداوود از طر
ه کـنـد ک یت مـیـاش روایـد بن خالد از مفّضل از عیزید: یگو یرده و سپس مکوت کس
از عبداللـه بـن عمـرو  ٣یشـانیسـالم ج یث را از أبین حدیاو ھم یتان برایم بن بییش

د یـگو یبر دروازه البون نگھبان بود. ابـوداوود م یه ھمراه وک یند، در حالک ت مییروا
 قرار دارد.  یوھک ه برکدر فسطاط است  یا قلعه» البون«

نـد و بـه ک یت مـیـفـع روایم از روییاز ُشـ ید است و نسائین اسناد جیم: و ایگو یم
بان یر شـکبان را نام نبرده است، پس اگر ذیده است و شیه از او شنکد یگو یصراحت م

ح یآن را صـح یآن را حسـن قـرار داده و بعضـ یح اسـت. نـوویوھم باشد اسناد صـح
 اند.  دانسته

ث را به اختصـار ین حدیا یو طحاو«د: یگو یم» داوود یشرح اب«زرعه در حافظ ابو
. و ٤رده اسـتکـر کـا استخوان را ذیوان ین حیرده است و فقط استنجا با سرگکت یروا

گویند: غافقی، ابو عبدالرحمان  ـ عبدالله بن لھیعه بن عقبه حضرمی أعدولی و به ھمچین می١
اند، اما در مورد  اند و گروھی او را ضعیف شمرده مصری، فقیه و قاضی، گروھی او را ثقه قرار داده

ابن وھب، ابن یزید مقری، قتیبه بن سعید و عبدالله مبارک،  :او تفصیل است، اگر عبادله
ھایش از او  ابواألسود از او روایت کنند روایتشان صحیح است و ھر کسی قبل از سوختن کتاب

روایت کند و به صراحت بگوید که او برای ما حدیث گفته است روایتش صحیح است و ھرکس از 
ت ولی جای بحث دارد و ھر کسی بعد متقدمین از او روایت کند و تحدیث را تصریح نکند جید اس

) و یحیی ۵/۲۲۹از سوختن کتابھایش از او روایت کند روایتشان ضعیف است. تھذیب التھذیب (
 بن اسحاق از کسانی است که در گذشته از ابن لھیعه روایت کرده پس روایت او جید است.

اند پس او  و او را ثقه قرار نداده اند از شیبان ِقتبانی روایت کرده سوداةشییم بن بیتان و بکر بن  -٢
 مجھول الحال است.

اند.تھذیب  ُسفیان بن ھانی مصری، ابوسالم جیشانی که عجلی و ابن حّبان او را ثقه قرار داده -٣
 ).۴/۷۲التھذیب (

 ) و سند آن صحیح است.۱/۱۲۳شرح معانی اآلثار (-٤
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ن دخل مرص من الصحابة«تاب کدر » یزیع جیمحمد بن رب« آن را  یبه صورت طوالن» مَ
 رده است. کت یروا

 ». چاند)یود را در نماز  گره بزند (بپش خیر یسکھر «ث آمده: یدر حد
گاه کنیاست بر ا یلیاش: (به مردم خبر بده) دل گفته ث ین حـدیـردن مردم از اکه آ

گـاه اسـت و  یه از دانشک یسکه ھر کست، بلین مختص او نیفع واجب است و ایبر رو آ
ردم ه آن را بـه مـکـستند، بـر او واجـب اسـت یاز دارند و از آن با خبر نیمردم به آن ن

باشند، رسـاندن فـرض  یکن دانش شریگر با او در رساندن اید یسانکبرساند، پس اگر 
 زرعه است. یاین سخن و کالم أب». ه استیفاک

نبـوت اسـت،  یھا از نشـانه یا ن نشـانهیشود) ا یات طوالن ید زندگیاش: (شا گفته
ھــ.ق  ۵۶ فـع تـا سـالیرو یخبر داد اتفاق افتاد و زندگ جامبر یه پکچون ھمان طور 

ه فرمانـدار آن جـا بـود درگذشـت. کـ یافت و آنگاه در برقه از توابع مصر در حالیادامه 
ن نظـر ابـن یـافته است کـه ایھـ.ق وفات  ۵۳ه در سال کاند  ایشان از انصار بود و گفته

 .  ١باشد یونس می

آن را بیـان کـرده اسـت و  ٢) با کسـره الم در المشـارقأن من عقد حليتـهاش: ( گفته
 گوید: جمع آن ُلحی است. می ٣وھریج

 شود: یر میش به دو صورت تفسیچاندن ریاز پ جامبر یپ ید: نھیگو یم یخطاب
ن یچاندند و ایپ یخود را م یھا شیھا مردم ر ت در جنگیه در دوران جاھلکنیا یکی

بافتنـد کـه  یدادنـد و م یچ میخـود را پـ یھـا شیه رکـھا بود  ی عجم وهیاز روش و ش
 فرمود.  یار نھکن یز اا جامبریپ
ه کــردنــد، چنــان ک ین مــیچنــ یّبــر و خودپســندکت یھــا از رو ا عجمیــم: گویگــو یم

 .  ٤ابوالسعادات گفته است

) و ابن یونس در تاریخ خود ۲/۵۰۱( اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابةنگا:   شرح حالش-١
ھـ.ق وفات یافته است. و ھمچنین از رویفع بن ثابت شرح  ۵۶گوید در سال  ) می۱/۱۸۲ـ۱۸۳(

 حالش نقل شده است. (والله أعلم)
 ).۱/۳۵۶مشارق األنوار ( -٢
 ).۲۴۸نگا:مختار الصحاح ص ( -٣
 ). ۳/۲۷۰( النھایة فی غریب الحدیث-٤
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آن  یچ دادن آن برایپ یعنیش یچاندن ریه پکن است یر دوم آن ایو تفس«د: یگو یم
 ».  ١ه استیار افراد زن صفت و فروماکن یچ بخورد و جمع و مجّعد شود که ایه پک

ش در حالـت نمـاز یـچانـدن ریه بـر پکد: بھتر آن است یگو یم یابوزرعه ابن العراق
ن داللـت یر شـد بـه ھمـکـتـر ذ شیه پکـع یت محمد بن ربیه رواکحمل شود، چنان 

 یردن مـو و لبـاس نھـکـه در آن از جمع کاست  یحیث صحید و موافق با حدینما یم
 ».  ٢شود می چاند جمع و زیادیش را بپیشده است. که اگر ر

زد) یعنی: قرار دادن گردنبنـد بـر گـردنش یـا بـر یاویبر گردن ب یا تاریاش: ( گفته
ذ یـه منظـور تعوکع آمده است یاز محمد بن رب یتیگردن حیوانش و مثل این. و در روا

ه آنھا تارھا و بندھا را به خاطر حفاظت از چشم بـد بـه کد ینما ین داللت میاست پس ا
ر یذ) تفسـیـمه(تعویع آن را تمیـردند. چون محمد بن ربک یزان میآوبستند و  یگردن م

 شده است.  یخته میار به گردن آوکن یھم یذ برایرده و تعوک
 زار است). یند، پس محمد از او بکاستنجا  یا استخوانین یا با سرگیاش: ( گفته

غه یلمـه و صـکن یـزار است و آن را با ایارش بکاز  جمحمد  یعنی«د: یگو یم ینوو
 ».  ٣و بازداشتن مؤثرتر باشد یگفت تا در نھ

ن یـشـده و در ا یھا نھـ وانات و استخوانین حین از استنجا با سرگیم: در ایگو یم  
ح مسـلم یه در صـحکـ یثیتوان از آن جمله به حد ر شده است که میکذ یثیمورد احاد

ھا  سـتخوانن و ایبـا سـرگ«ه فرمـود: کـت شده اشاره کرد یروا جامبریابن مسعود از پ
ن یپس استنجاء با ا». ٤ھا ھستند ی برادران شما از جن نھا توشهید، چون اینکاستنجا ن

آن  یخ االسالم و گروھـیگوید. ش ست و مذھب امام احمد ھمین را مییز نیز ، جایدو چ

 ). ۱/۲۴معالم السنن (-١
گویم و این روایت بر اختصاص  گوید: می ) می۱/۲۴۹خ عبدالرحمان بن حسن در فتح المجید (شی -٢

نماید که انجام این کار در نماز بدتر از انجام  کند، بلکه بر این داللت می آن به نماز داللت نمی
 دادن آن در خارج از نماز است.

گوید: این برخالف ظاھر است و  ) می۱/۲۴۹ـ۲۵۰شیخ عبدالرحمان بن حسن در فتح المجید ( -٣
گیرد،  کند و غیر از معنای ظاھری آن را مراد می نووی در بسیاری جاھا احادیث را تأویل می

خداوند او را بیامرزد و حقیقت این است که پیامبر از این فرد و عملش [که در حدیث آمده؛] بیزار 
 است.

 ) از ابن مسعود.۴۵۰مسلم در صحیح خودش ( -٤
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ن یـن از استنجا بـا ایامبر به خاطر ایاند: پ اند گرچه حرام است و گفته ز قرار دادهیرا جا
 ه نجس و فاسد ھستند. که به خاطر آن کنند بلک ینم که پاکرد کن ینھز یدو چ
ق حسـن بـن یاز طر یمه و دارقطنیی اول بھتر است؛ چون ابن خز هیم: نظریگو یم

از  جامبر یـه پکند ک یت میره روایحازم أشجعی از ابوھر یفرات و او از پدرش و او از أب
 کن دو پـایـا«است و فرمـوده اسـت: رده ک ین نھیا سرگیاستنجا گرفتن با استخوان 

 .  ١د استین اسناد جیو ا» نندک ینم
 یرا از انسـان یذیـتعو یسـکھر «ه گفت: کت است یر رواید بن جبیگفت: (و از سع

   ].٢عکیت وی[روا».رده استکآزاد  یا ا بردهیند گوکرون یب
رده است]، ک تین را روایامبر ایاز پ یا ویگو یعنیم مرفوع را دارد [کن نزد علما حیا

 ید تابعیرا سعین مرسل است؛ زیگفت پس بنابرا یتوان با رأ یرا نم یزین چیچون چن
 است. 

 کذ شـریـشود چـون تعو یذ ثابت میردن تعوکندن و قطع کلت ین روایت، فضیو از ا
 است. 

، از جملـه  یفی؛ ثقـه، امـام و صـاحب تصـانیوفکـع کیـع بن جـّراح بـن وکیع: وکیو   
انـد. ایشـان در  ردهکت یـروا یی او از و باشد. امام احمد و طبقـه یم رهیو غ» الجامع«

 .  ٣افتیھـ.ق وفات  ۱۹۷
ذ خـواه از قـرآن یآنھا ھمه انواع تعو«ه گفت: کند ک یت میم روایگفت: (و او از ابراھ

 »).  ٤دانستند یروه و ناپسند مکباشد خواه از قرآن نباشد را م

) و دارقطنی در سنن ۳/۳۳۱) و ابن عدی در الکامل فی الضعفاء (۲/۶۶۹یلی در المعجم (اسماع -١
گوید اسنادش صحیح است و حافظ در الدرایه ص  ) روایت کرده و می۸/۲۳۹) و در العلل (۱/۵۶(
گوید. نزد ابن خزیمه آن را  گوید و اسنادش حسن است و ھمان طور است که او می ) می۹۷(

آن را به او نسبت نداده است بلکه فقط در التلخیص  الدرایةو در إتحاف المھرةر نیافتم و حافظ د
) به او نسبت داده شده و شاید اشتباه است اما درست آن ابن عدی می باشد ۱/۱۰۹الحبیر (

 ) است. [که ابن عدی ذکر شده است]. والله اعلم۱/۲۱۹چنان که در اصل  نصب الرایه (
) آن را روایت کرده است و در سندش آن لیث أبی سلیم قرار ۵/۳۶ود (ابن أبی شیبه در مصنف خ-٢

 دارد که ضعیف است.
 ).۹/۱۴۰)، سیر اعالم النبالء (۳۰/۴۶۸نگا:تھذیب الکمال (-٣
 ) و سند آن صحیح است. ۵/۳۶ـ مصنف ابن أبی شیبه (٤
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اش اباعمران ایشان ثقه، امـام  هینکاست،  یوفک ید نخعیزیم بن یم: امام ابراھیابراھ
 وفه است. کبزرگ  یو از فقھا

ده یاز او شـن یثیه حـدکـسـت یشه آمده است اما ثابت نیاو نزد عا«د: یگو یم یمز
 .  ١افتیوفات  یھـ.ق در حدود پنجاه سالگ ۹۶باشد. وی در سال 

اران ابن یرش اصحاب و دانستند...) منظو یروه و ناپسند مکذھا را میاش: (تعو گفته
، مسـروق، یی سـلمان دهیـد، عبیوائل، حارث بن سو یمسعود، ھمچون علقمه، أسود، أب

اران و شاگردان ابن مسعود است. آنھا از بزرگـان یگر ید بن غفله و دیم، سویع بن خثیرب
ه کـنـد، چنـان ک یت اقوال آنان استفاده میاکغه را در حین صیم این بودند و ابراھیتابع
 .٢اند ره گفتهیو غ یاظ ھمچون عراقحفّ 

 ). ۲/۲۴۰،۲۳۵تھذیب الکمال (-١
 ). ۱/۲۱۷( االستذکار ابن عبدالبر-٢
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 رهیها و غ جستن به درختان و سنگ کباب تبّر 

 د:یفرما یخداوند متعال م
 

فََرَء�ۡ ﴿
َ
َٰت ٱ ُتمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  ل�َّ ۡخَرىٰٓ ٱ �َّاِ�َةَ ٱَوَمَنٰوةَ  ١٩ُعزَّ

ُ
لَُ�ُم  ٢٠ۡ�

َ
َكرُ ٱ� نَ�ٰ ٱَوَ�ُ  �َّ

ُ
�ۡ٢١ 

نَزَل  ٢٢تِۡلَك إِٗذا قِۡسَمةٞ ِضَ�ىٰٓ 
َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآءٞ َسمَّ

َ
ٓ أ ُ ٱإِۡن ِ�َ إِ�َّ بَِها  �َّ

نَّ ٱِمن ُسۡلَ�ٍٰن� إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  نُفُسۖ ٱَوَما َ�ۡهَوى  لظَّ
َ
ّ�ِِهُم  ۡ�  ﴾٢٣لُۡهَدىٰٓ ٱَولََقۡد َجآَءُهم ّمِن رَّ

ارزش را؟. آیا  (بت) سومی بی» منات«اید؟!  و  را دیده» عّزی«و » الت«آیا « .]٢٣-١٩[النجم: 
ھا  چیزی  شما را پسر باشد و او را دختر؟  در این صورت، این تقسیمی غیر عادالنه است. این

اید و الله دلیلی بر (صدق مدعی شما)  ھا گذاشته تان بر آن ھایی نیست که شما و پدارن جز  نام
کنند، در  اساس) و ھوای نفس پیروی نمی (ھای بد و بی ھا جز از گمان نازل نکرده است. آن

 ».ھا آمده است که ھدایت از (سوی) پروردگارشان برای آن حالی

م و یرفت ین میحن یبه سو جامبر یھمراه پ«ه گفت: کت است یاز ابو واقد لیثی روا 
دنـد ینام یم» ذات انـواط«ه آن را کـبـود  یم، درخـت سـدریما تازه مسلمان شده بود

نـار کردند، (مـا از ک یزان میخود را به آن آو یستادند و سالحھایا ینار آن مکن کیرمش
ن ذات کیز ماننـد مشـریـما ن یامبر خدا! برایپ یم: ایم) آنگاه گفتیدرخت سدر رد شد

ار سنت و روش اسـت! سـوگند بـه کن یبر! اکالله ا«فرمود:  جامبر ین، پکمقرر  یانواط
 ه:کگفتند  یل به موسیاسرائ یچه بند ھمانند آنیگفت یخدا شما سخن
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ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما إَِ�ٰٗها �َّ -ھمان« .]١٣٨[األعراف:  ﴾١٣٨َ�َۡهلُونَ  قَۡومٞ  إِنَُّ�مۡ  قَاَل  َءالَِهةٞ
طور که آنان معبودانی دارند، برای ما نیز معبودانی مقرر کن. گفت: به راستی شما مردم 

اند، را در  ش از شما بودهیه پکرا  یسانک یھا رق و روشنًا طیقیو فرمود: » نادانی ھستید.
 ». د گرفتیش خواھیپ

 ح قرار داده است. یروایت کرده و آن را صح یترمذ
 مسائل بحث: 

 ی نجم. ی سوره هیر آیتفس -۱
 آنچه صحابه خواستند.  یشناخت و معرف -۲
 ار را انجام ندادند. کردند، اما آن کصحابه فقط درخواست  -۳
ه کـردند ک یر مکجستن به خدا بود چون ف یکیتقّرب و نزد قصد و منظورشان -۴

 دارد.  یاو آن را دوست م
نبـردن از آن  یبـه پـ یق اولـیـگـران بـه طریدانستند، د ین را نمیآنھا ا یوقت -۵

 اند.  ستهیشا
ن یگـران چنـیه دکـاند،  د داده شـدهیـدارند و به آمرزش نو ییھا یکیصحابه ن -۶

 ستند. ین
رد و فرمود: اللـه کی آنھا را رّد  ه خواستهکقرار نداد، بلآنان را معذور  جامبر یپ -۷

 یرویـان پینیشـیی پ وهیباشد، شما از سّنت و شـ یھا م وه و سنتین شیبر! اکا
 د. ینک یم

ه کـخبـر داد  جامبریـه پکـن اسـت یـه مورد نظر است ـ اکن مسأله ـ یتر مھم -۸
نـد: گفت یه بـه موسـکـل است یاسرائ یدرخواست آنھا ھمچون درخواست بن

 ».قرار ده یما معبود یبرا«
ست یا تهکاست، اما ن» الإله إالالله« یاز معان ییزھاین چیردن چنک یار و نفکان -۹

 نبرده بودند.  یز به آن پیه صحابه نک یکبار
ه ھرگـز بـدون ضـرورت و کـ یرد در حـالکاد ین مسأله سوگند یبر ا جامبر یپ -۱۰

 رد. ک یاد نمیمصلحتی سوگند 
 که شـرکشود  ین معلوم میمرتد قرار داده نشدند، از ا نندگانکچون مطالبه  -۱۱

 اصغر.  ک)شر۲بر. (کا ک) شر۱بر دو نوع است: (
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ه کد یآ یبر م». میما تازه مسلمان شده بود«د: یگو یه مک یی راو ن گفتهیاز ا -۱۲
ن یـقـت ایشتاز بودند) به حقیشگام و پیرفتن اسالم پیه (در پذکگر صحابه ید

گاه بودند.   مسأله آ
 ند. یگو یروه مکه آن را مک یسانکر گفتن به ھنگام تعجب، بر خالف یبکت -۱۳
 .کشر یھا بستن راه -۱۴
 شده است.  یت نھیز مشابھت با اھل جاھلا -۱۵
 ز است. ین شدن جایم خشمگیبه ھنگام تعل -۱۶
قاعده و  یکن یه اکاست) اشاره نمود  ییھا نھا سنتیه(اکنیامبر با فرمودن ایپ -۱۷

 است.  یلّ کاصل 
 ه او خبر داد اتفاق افتاد. کنبوت است، چون ھمان طور  یاھ ن از نشانهیا -۱۸
رده کـان و نصارا را بـه خـاطر آن مـذمت یھودیی آنچه خداوند در قرآن  ھمه -۱۹

 است به ما.  یرکاست، تذ
ن داستان به یم و امر است و اکبر ح یه عبادات مبنکاصحاب مسّلم بود  یبرا -۲۰

ـن «رند. بـه عنـوان مثـال شود اشاره دا یه در قبر از انسان مک ییھا پرسش مَ

شود که پیـامبر از غیـب  ؟ از آنجا برداشت می»من نبيّك«واضح است و » ربّك

» مـا دينـك«کنیـد) و امـا  ھای پیشینیان خـود پیـروی می خبر داد (از سنت

 بر آن داللت دارد. » اجعل لنا اهلاً «ی آنان:  گفته
مـذموم و ن کیمشـر یھا تاب ھماننـد روش و سـنتکاھل  یھا روش و سنت -۲۱

 ناپسندند. 
م آن یگفتـه باشـد، بـ کرد ترکه دلش به آن عادت کرا  ین باطلیه آئک یسک -۲۲

آن عـادت در قلـبش مانـده باشـند، چـون  یھا مانـده یه ھنوز بـاقکرود  یم
 ». میرده و مسلمان شده بودک کفر را ترکما تازه «د: یگو یم

  

 



 ٣٢٩  )ها وغیره : تبّرک جستن به درختان و سنگ۸لتوحید: (بابکتاب ا

 

 شرح و توضیح این باب:
 رهیھا و غ جستن به درختان و سنگ کباب تبّر 

ه کـجستن به سنگھا، درختان، گنبدھا، غارھا، چشمه، قبر و امثـال آن  کم تبّر کح 
به آن  کت دارند و به قصد تبّر کزھا برین چیاز قبرپرستان و امثالشان معتقدند ا یاریبس
 ا نه؟ یاست  کا شریست؟ آیآورند، چ یم یرو

ن یـت اکـتقد بودن به برت و معکد داشتن به بریت نمودن و امکطلب بر یعنی کتبّر 
 زھا. یچ

 د:یفرما یخداوند متعال م

فََرَء�ۡ ﴿
َ
َٰت ٱ ُتمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  ل�َّ  .]٢٣-١٩[النجم: اآلیات  ﴾١٩ُعزَّ

 َولََقدۡ ﴿ ) با خط خویش اینگونه نوشته است (اآلیات)، یعنی تا آخر این آیه:/مؤلف (
ّ�ِِهمُ  ّمِن َجآَءُهم ۡ ٱ رَّ   .﴾٢٣ُهَدىٰٓ ل

را بیـان نمـوده و از آثـار  جامبریـنمودن به پ ین خداوند وحچو«د: یگو یم یقرطب
را عبادت  ییزھایه چکن پرداخت کیر نمود، به مناقشه با مشرکرا ذ یش اموریقدرت خو

د بـه یپرسـت یه شـما مک ین معبودانیا ایآ یعنیشده:   نند که عقل ندارند. و گفتهک یم
 ده است؟! وحی ش جه به محمدکاند ھمان طور  ردهک یوح یزیشما چ

ھـالل  یُبت بن» ةمنا«نانه و ک یش و بنیُبت قر» یعزّ «ف و یی ثق لهیُبت قب» الت«
 بود. 

 ھذیل و ُخزاعه بود. ی لهیبت قب ةگوید: منا و ابن ھشام می

 ها:  ن بتیان صفت ایب
ھـا انجـام  ه عربکـ کیھا را بداند و شر ت عبادت آنیفکیھا و  ت بتیفکید یمؤمن با

 فر فرق بگذارد. کو  کن شرید، اخالص، بین توحیاسد تا بتواند بدادند را بشن یم
د، یر، مجاھد، ُحَم یاند، و ابن عباس، ابن زب د خواندهیرا بدون تشد» ت«جمھور  الت:

پـس بنـا بـر قـول اّول  عقـوب].یت ی. [روااند خوانده» ت«د یابوصالح و رویس آن را با تشد
 ».  ١اند ز گرفتهیاز عزرا  یالت را از إله و عزّ «د: یگو یأعمش م

به اشتباه این را نوشته باشد. چون در مقدمه  /ترسم قلم شیخ سلیمان  ام. می نیافتهآن را  -١
ش  شرح کتاب التوحید آنرا به ابن عباس نسبت داده است. ابن أبی حاتم در تفسیرش

عّزی را از عزیز و الت را از الله «) از ابن عباس روایت کرده است: ۹/۱۳۳) و ابن جریر (۵/۱۶۲۳(
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گفتنـد: الت  یآنھا اسم آن را از اسـم اللـه گرفتـه بودنـد و م«د: یگو یر میابن جر   
». نـدیگو یه آنھـا مکـاسـت  یزیـبرتر از آن چ یو بس کمؤنث الله است، اما خداوند پا

 . ١ز گرفته بودندیرا از عز ین عزّ یھمچن
در  یا آن خانـه یه بـاالکـود بـ ید و منّقشـیصخره سنگ سف«د: یگو یر میثکابن 

ه اھـل کـبـود  یاطیـداشت و اطراف آن ح یھا و خدمتگزاران ف بنا شده بود و پردهیطا
ن بر یردند و به خاطر اک یم میف و توابع آن بودند ـ آن را تعظیی ثق لهیه از قبکطائف ـ 

 ».  ٢ردندک یش افتخار میعرب بعد از قر یھا لهیگر قبید
قسمت چپ مسجد طائف قرار داشت و ھمچنان باقی بـود  در«د: یگو یابن ھشام م

ره بن شعبه را فرستاد و او آن یمغ جامبر یف مسلمان شدند، آنگاه پیی ثق لهیه قبکنیتا ا
 ».  ٣را ویران کرده و آتش زد

ُحّجـاج سـویق درسـت  یه بـراکـبـود  یمرد«د: یگو یبنا بر قول دوم ابن عباس م
 ].٤[روایت بخاری». ردندکم و پرستش یو را تعظاو ُمرد آنھا قبر ا یرد، وقتک یم

نــار صـخره ســنگ، سـویق و روغــن که در کـبــود  یمـرد«د: یــگو یابـن عبـاس م
آن مـرد درگذشـت،  یرد، وقتـکـ ید و درست میمال یصخره آن را م یفروخت و رو یم

 ». ٥ردندکف به بزرگداشت صاحب سویق آن صخره را پرستش یی ثق لهیقب
آن مرد درگذشت او را عبـادت  ید: وقتیگو یت شده و او میروان یاز مجاھد ھمانند ا

  ].٦ھیکد بن منصور و فایت سعی. [رواردندک
ه آنھـا او را پرسـتش کـ«نـد: ک یت مـیـحـاتم از ابـن عّبـاس روا ین ابن أبیھمچن

 ».   ٧ردندک

 ) با سند صحیح از مجاھد روایت کرده است.۹/۱۳۳ش ( و ابن جریر در تفسیرش». گرفته بودند
 ).۵/۲۸۰،۹/۱۳۳ابن جریر ( تفسیر-١
 ).۴/۲۵۴تفسیر ابن کثیر (-٢
 ) تحقیق السّقا و ھمکارانش. ۱۹۶-۴/۱۹۵( السیرة النبویةنگا: -٣
 ).۴/۱۸۴۱بخاری ( صحیح  -٤
 ). ۷/۶۵۳( المنثور) و الدر ۱۷/۱۰۰) و قرطبی (۴/۲۴۹تفسیر بغوی (-٥
 ).۷/۶۵۳) و الدر المنثور (۸/۶۱۲)، فتح الباری (۵/۱۶۴اخبار مکه فاکھی (-٦
) به ابن أبی حاتم و ابن مردویه نسبت داده است. و فتح الباری ۷/۶۵۳در الدر المنثور ( -٧

)۸/۶۱۲ .( 
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خـت و یآم یه سویق را با روغن مکف بود یله ثقیاز قب یمرد«د: یگو یو ابن ُجریج م
ن یاز علما نیز ھمـ یو گروھ». ١قرار دادند یافت، قبر او را ُبتیاو وفات  ید، وقتیمال یم

 یا انـد آن صـخره ه گفتهک یسانکبا ھم ندارند، چون  یاند که ھر دو قول منافات را گفته
اند، آنگـاه صـخره  ردهکن یا اطراف آن بوده را نفیقبر  یه صخره باالکن را یبوده است، ا

م و عبادت قرار داده شده است و آنھا در اصـل صـاحب یمورد تعظ م قبریبه دنبال تعظ
مـرد  یالت وقتـ«ه کرده کت یاز ابن عباس روا یھکردند. و آنچه فاک یقبر را عبادت م

ه داخل صخره رفته اسـت، آنگـاه آنـان کعمروبن لحی به آنھا گفت: او نمرده است و بل
 ند. ک ید میین را تأیھم». ٢ساختند یا ردند و بر آن خانهکصخره را پرستش 

ار آنھـا را بـا سـاختن گنبـد، کـد و یـنکر و تأمل کن بت فین با اکیار مشرکدر مورد 
 د. ینکسه یھا مقا یح بر قبرھا، صدا زدن قبرھا و پناه بردن به آن به ھنگام سختیضر

ساخته شده بود و  یا ه بر آن خانهکبود  یدرخت یعزّ «د: یگو یر می، ابن جریعزّ اما 
ه کـه و طائف قـرار داشـت، کن میی نخله ب ن درخت در منطقهیبر آن بود و ا ییاھ پرده

م و یدار یان روز جنگ احد گفت: ما عزّ یه ابوسفکردند، چنان ک یم میش آن را تعظیقر
ار و یـماسـت و شـما مـوال،  ید الله مـوالیفرمود: بگوی جامبرید، آنگاه پیندار یشما عزّ 

 ».٤و ٣دیندار یاوری
مکـه  جامبریکنند که گفت: زمانی که پ طفیل روایت می مردویه از أبی نسائی و ابن

ی نخله فرسـتاد کـه عـزی در آنجـا بـود؛ خالـد  را فتح نمود خالد بن ولید را به منطقه
رد و خانـه را بـر آن کـھا را قطع  هیه داشت او پایسه پا ی(سیف الله) به آن جا آمد و عزّ 

امبر فرمـود: یـرد، پکبا خبر  یب عزّ یرا از تخر آمد و او جامبریخراب نمود، سپس نزد پ
پرده داران  یاست]، آنگاه خالد بازگشت و وقت ی[و ھنوز آن باق یا ردهکن یارکبرگرد تو 

، آنگاه یا عزّ ی، یا عزّ یگفتند:  یوه پنھان شدند و مکدند در یاو را د یو خدمتگزاران عزّ 
خته در آن جاست و بر سـر خـود یبه ھم ر یلخت با موھا یه زنکد یخالد آمد ناگھان د

 ) به ابن منذر نسبت داده است.۷/۶۵۳در الدر المنثور ( -١
 ). ۸/۶۱۲) و فتح الباری (۵/۱۶۴اخبار مکه فاکھی ( -٢
 . ب) روایت براء بن عازب ۴۰۴۳صحیح بخاری ( -٣
) آمده و سخن ابن جریر نیست. ابن کثیر ۴/۲۵۵سخن مذکور از ابن کثیر است که در تفسیرش ( -٤

و «گوید:  گوید: ابن جریر گفت: و ھمچنین عزی از عزیز گرفته شده است. سپس ابن کثیر می می
 أعلم این برای من (محقق کتاب) مشخص شد. والله». بر آن نھاده بودنددرختی بود که 
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امبر بازگشـت و یشت، سپس نزد پکه او را کنیر زد تا ایزد، خالد او را با شمشیر یم کخا
گاه یپ  ». ١ھمان زن بوده است یعزّ «امبر فرمود: یرد، آنگاه پکامبر را آ

در  یعزّ «د: یگو یو ابوصالح م». دندیشن یاز آن م ییآنھا صدا«د: یگو یابن ھشام م  
عبـد بـن ». ردنـدک یزان مـیـخرما و پشـم را آو یھا ه بر آن شاخهکی نخله بود  قهمنط
 .  ٢اند ر روایت کردهید و ابن جریُحم

ن را بـا آنچـه کیار مشـرکـد و یـنکانـد تأّمـل  ردهک ین ُبت مـین با اکیدر آنچه مشر
آن،  یدن حیوانـات بـرایل صدا زدن صاحب قبر، سـربریدھند از قب یقبرستان انجام م

سـه یھا و امثال آن، مقا ح مردهیھا بر ضر ه پارچهکھا و ت ردن نخ، انداختن خرقهکزان یآو
 د. (والله المستعان). ینک

له ینه قرار داشت و قبیه و مدکن میی مشّلل نزدیک قدید ب در منطقه مناةاما 
ی خدا از آنجا قصد  ردند و برای حج خانهک یم میخزاعه، اوس و خزرج آن را تعظ

نَی اهللاُ «اند: از  و در اصل از اسم مّنان خداوند مشتق شده است و گفتهکردند  یم مَ

 ّسر نمود) گرفته شده است. ی(خداوند مقدر و م »اليشء
ختـه ین رینـار آن بـه زمـکدر  کتبـّر  یه بـراک ییھا ثرت خونکاند: به خاطر  گفته

ه کـح مدر سـال فـت جامبریـپ«د: یـگو یده شده است. ابن ھشـام مینام» مناة«شد  یم

 ».  ٣ردکرا به آن جا فرستاد و او آن را منھدم  سیعل

را گرفتـه  ییھـا عبـه، طاغوتکنـار کھا در  عرب«د: یگو یم» السرية«ابن اسحاق در 
ردند و ک یم میعبه تعظکھا آن را ھمانند  ه عربکبودند  ییھا ھا خانه بودند و آن طاغوت

عبـه کھا ھمچـون  ن خانهیبه ا ییایھداداشتند و  یداران ھا خدمتگزاران و پرده ن خانهیا
ردنـد ک یم ینار آن گوسفند و شتر قربانکردند و ک یشد، مردم آن را طواف م یم میتقد

ردنـد، ک یار را مـکـن یـھا برتر است ا ن خانهیعبه از اکه کدانستند  یه مکنیھا با ا وعرب

) و طبرانی چنان که در مجمع الزوائد ۹۰۲) و مسند ابویعلی (۱۱۵۴۷نسائی سنن الکبری ( -١
) و غیره آن را روایت ۵/۷۷) و الدالئل بیھقی (۲/۱۹۵) آمده است و الدالئل ابونعیم (۶/۱۷۶(

 ) آن را صحیح قرار داده است.۲۵۸( المختارةاست و ضیاء در اند که اسناد آن حسن  کرده
 ) آمده است.  ۹/۱۴۵از أبی صالح باذام روایت کرده چنان که در تفسیر ثعلبی ( تفسیرشُسدی در  -٢
) آمده که پیامبر ابوسفیان بن حرب را برای تخریب آن فرستاد و ۱/۱۲۰ی ابن ھشام (  در سیره -٣

 اد.اند که علی را فرست گفته
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 ». ١م و مسجد اوستیی ابراھ عبه خانهکه کدانستند  یھا م چون عرب
 یزیـھا گفته است، درست ھمـان چ عرب کم: آنچه ابن اسحاق در مورد شریگو یم

انـد.  م جلـوتر رفتهین قدکیه قبرپرستان از مشرکدھند، بل یه قبرپرستان انجام مکاست 
جمله در «گفته است:  یه قرطبکه ھمان طور است یآ ین روشن شد، پس معنایا یوقت

 یانیـن معبـودان سـود و زیـد ایـا دهیا دیـنجا حذف شده که تقدیر آن چنین اسـت: آیا
 ». ٢رند؟!یخدا قرار گ یکده باشند تا بتوانند شریرسان

پس مانده و  یعنیوھش است، کمذمت و ن» مناة الثالثة األخریو«اند:  گران گفتهیو د
 د:یفرما یه خداوند مکارزش، چنان  یب

َم�ٖ  ِ�ٓ  ُخلُواْ دۡ ٱقَاَل ﴿
ُ
 ُ�ََّما َدَخلَۡت  �َّارِ� ٱِ�  �ِس ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  َ�ۡبلُِ�م ِمن َخلَۡت  قَدۡ  أ

ةٞ  مَّ
ُ
ۖ  لََّعَنۡت  أ ۡخَتَها

ُ
ٰٓ  أ ْ ٱ إَِذا َح�َّ اَرُ�وا ۡخَرٮُٰهمۡ  قَالَۡت  ا�ِيَها َ�ِيعٗ  دَّ

ُ
ولَٮُٰهمۡ  أ

ُ
ُؤَ�ٓءِ  َر�ََّنا ِ� ٰٓ�َ 

َضلُّونَا
َ
[األعراف:  ﴾٣٨َ�ۡعلَُمونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن ۡعٞف ضِ  قَاَل لُِ�ّٖ  �َّارِ� ٱ ّمِنَ  ِضۡعٗفا اَعَذابٗ  اتِِهمۡ  َٔ َ�  أ

اند، وارد  ھایی که پیش از شما بودهھا و انسانھایی از جنفرماید: با امت(الله) می« .]٣٨
کنند و چون دوزخ شوید. ھرگاه گروھی وارد دوزخ شوند، گروه ھمانند خویش را نفرین می

گویند: ی پیشوایانشان میپیروان درباره ھمگی آنان در دوزخ گرد ھم بیایند و به ھم برسند،
-ای پروردگارمان! اینھا ما را گمراه کردند؛ پس عذابشان از آتش را دو چندان بگردان. می

ه به سران و یافراد فروما یعنی» «دانید.فرماید: عذاب ھمه دو چندان است؛ ولی شما نمی
  ».٣ندیگو یسان خود میرئ

او فرزنـد  یا بـرایـآ یعنی«د: یگو یر میثک) ابن ألنثىألكم الذكر وله ااش: ( و فرموده
 ».   ٤د؟!یپسند یخود پسر را م ید و برایدھ ید و فرزند او را دختر قرار میشو یل میقا

و منات مؤنـث  یه الت، عزّ کن است یه منظور اکتوان گفت  یم«اند:  گران گفتهیو د
د و دوسـت یـدان یر میان را حقد، و شما زنیا خدا قرار داده یکھستند و شما آنھا را شر

ه نسبشـان کد یه دختر داشته باشکد یند و دوست نداریه زنان فرزند دختر بزاکد یندار

 ) با اندکی تصرف.  ۶۳ـ  ۶۴ابن اسحاق ص ( السیرة النبویة -١
 ).۱۷/۱۰۲تفسیر قرطبی ( -٢
 ). ۴/۲۲۶) و تفسیر ثعالبی (۴/۴۲۴( زمخشری الکشاف -٣
 ). ۴/۲۵۵تفسیر ابن کثیر ( -٤
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د و آنھا را معبـود و خـدا یدھ یخدا قرار م ین زنان را ھمتایبه شما برسد، پس چگونه ا
 تر است.  یکه نزدیاق آین قول به سیم: ایگو یم». ١د؟!ینام یم

يزیتاش: ( و فرموده ». اسـت یم ستمگرانه و باطلین تقسیا یعنی) «لك إذاً قسمةٌ ضِ
ن یم بـین تقسـیـه اگـر اکد حال آن یدھ یه مینگونه سھمیپس چگونه پروردگارتان را ا

ستمگرانه و احمقانه اسـت و شـما از داشـتن دختـر  یمیھا باشد؛ تقس دهیمخلوق و آفر
برتـر از  یو بسـ کخداوند متعال پاد؟! یدھ یخدا قرار م ید و آنھا را برایجوی یم یدور

 زھاست.ین چیا

ٓ  ِ�َ  إِنۡ ﴿ ۡسَمآءٞ  إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۡيُتُموَها نُتمۡ  َسمَّ

َ
ٓ  َوَءابَآؤُُ�م أ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ  إِن َ�ٍٰن� بَِها ِمن ُسلۡ  �َّ

نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ   ٱ َوىَوَما َ�هۡ  لظَّ
َ
ّ�ِِهمُ  ّمِن َجآَءُهم َولََقدۡ  نُفُسۖ ۡ� ۡ ٱ رَّ  .]٢٣[النجم:  ﴾٢٣َدىٰٓ هُ ل

د یرده و پدکجاد یه خود اک یسپس به آنھا به خاطر کفر و دروغ«د: یگو یر میثکابن 
ھا و نھادن اسم برای خدایان  ھا، خدا قرار دادن بت ه ھمانا پرستش بتکاند  آورده

 رد و فرمود:کاست، اعتراض 

ٓ  ِ�َ  إِنۡ ﴿ ۡسَمآءٞ  إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۡيُتُموَها نُتمۡ  َسمَّ

َ
ھایی نیست که  اینھا چیزی جز نام« ﴾َءابَآؤُُ�موَ  أ

ٓ ﴿اید. ردهکخودتان آن را درست  یاز سو یعنی ».اید گذاری کرده شما و پدرانتان نام ا  مَّ
نَزَل 

َ
ُ ٱ أ  رده است. کآن نازل ن یبرا یلیکه خداوند دل ﴾َ�ٍٰن� بَِها ِمن ُسلۡ  �َّ

نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ آنھا مستند  یعنی ».کنند گمان و پندار پیروی میآنان تنھا از « ﴾لظَّ
ل یاند و دل ن راه باطل را رفتهیش از آنھا ایه پکجز حسن ظن به پدرانشان  یلیو دل

 .  ٢ان خود ندارندکایم پدران و نیو تعظ یطلب استیدیگری جز ر

ّ�ِِهمُ  ّمِن َجآَءُهم َولََقدۡ ﴿ ۡ ٱ رَّ آنھا آمده  یبرات یپروردگارشان ھدا یو از سو« ﴾ُهَدىٰٓ ل
 ». است

 یامبران را با حقیقت روشنگر و حجت قاطع به سـویخداوند پ«د: یگو یر میثکابن 
م آن یردنـد و تسـلکن یرویـشـان آوردنـد پیامبران برایـآنھا فرستاد، اما آنھا از آنچـه پ

 ».  ٣نشدند

 ). ۴/۴۲۴زمخشری ( الکشاف -١
 ). ۴/۲۵۵تفسیر ابن کثیر ( -٢
 ). ۴/۲۵۵تفسیر ابن کثیر (  -٣
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ھا و امثالشان  ن طاغوتیبر بطالن عبادت ا یل قطعیات دالین آیم: ایگو یم
ش را شفابخش قرار داده است، چنان یالم خوکه کاست خداوند  کشند. پس پابا یم

ىٰ  َورَۡ�َةٗ  َوُهٗدى﴿ د:یفرما یه مک ت و و ھدایت و رحم« .]٨٩[النحل:  ﴾لِۡلُمۡسلِِم�َ  َو�ُۡ�َ
 ».بشارتی برای مسلمانان است

 عبارتند از: یند برخینما یات بدان اشاره مین آیه اک یلیاز جمله دال
نـد و آنچـه ینما یو مالیمت داللت م یه بر سستکھستند  یمؤنث ینھا نامھایا هکنیا

 ست. ینگونه باشد إله و معبود نیا
ن سه اسـم یای تعیین کردید و ا و شما بر اساس گمان باطل خود برای خداوند بھره

ن فرزندھا را دختر قـرار ید و ایل شدیاو فرزند قا ید و برایخدا قرار داد یکمؤنث را شر
د و یـردکه او ید و ناپسـند و نـاقص را سـھمیـد و خود را به پسـران اختصـاص دادیادد

 د. یش قرار دادیی خو امل را بھرهکمحبوب و 

ِيَن َ� يُؤۡ ﴿ وۡ ٱَمَثُل  ِخَرةِ �بِٱ ِمُنونَ لِ�َّ ِ  ءِ� لسَّ ۡ ٱَوِ�َّ  ٱ َمَثُل ل
َ
�ۡ � ٰ  ﴾٦٠ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱَوُهَو  ۡ�َ

ی که به آخرت ایمان ندارند، ویژگی زشتی دارند و صفات برتر از آِن الله کسان« .]٦٠[النحل: 
  ».است. و او توانای چیره و حکیم است

 د. یا ردهکجاد ید و ایا ھا را نھاده ه شما و پدرانتان آنکھستند  یینھا نامھایا 

ٓ ﴿ هکنیو ا ا نَزَل  مَّ
َ
ُ ٱ أ ل یھان. [خداوند دلسلطان، یعنی: دلیل و بر ﴾َ�ٍٰن� بَِها ِمن ُسلۡ  �َّ

 رده است]. کزھا نازل نین چیا یبرا یو حجت
ه به گمان کد بلیا ردهکن استناد نیقینھا به علم و یدن ایه شما در خدا نامکنیو دیگر ا

 د. یا ا و آخرت ھستند استناد جستهیت دنکه اساس ھالک یو ھواپرست
  فرمایید: خداوند می

ّ�ِِهمُ  ّمِن َجآَءُهم َولََقدۡ ﴿ ۡ ٱ رَّ راستی برای آنان از سوی  و به« .]٢٣[النجم:  ﴾٢٣ىٰٓ ُهدَ ل
 ». پروردگارشان ھدایت (و رھنمود روشن) آمده است

ھا باطل اسـت و  ن بتیه] عبادت اکت و رھنمون آمده یخداوند ھدا ی: [از سویعنی
ن دالئـل یـاز ا یکـیست و بطالن آن واضح است و ھر یر نیپذ انکنگونه باشد، امیآنچه ا

 و بسنده است.  یافکنھا یاثبات بطالن عبادت ا یبرا
آن  یتواننـد بـرا یبا عنوان فصل دارند و چگونـه م یات چه تناسبین آی: اییاگر بگو

 ل باشند؟ یدل
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جسـتن بـه  کار اسـت، چـون اگـر تبـّر کن واضـح و آشـیشود: الحمدلله ا یگفته م
اصـغر باشـد پـس  کبر باشد، پر واضح است و اگر شرکا کھا، سنگھا و قبرھا شر درخت

اصـغر  کردن شـرکرّد  یاند برا بر آمدهکا که در رد شرک یاتیه سلف از آکد دانست یبا
 نند. ک یاستدالل م

ن یحنـ یبه سـو جامبریھمراه پ«ه گفت: کت است یروا یثیواقد ل ید: (از أبیگو یم
ا ه آن رکـبـود  یم، درخت سدریرده و مسلمان شده بودکفر را رھا کم، ما تازه یرفت یم
خـود را بـه آن  یسـتادند و سـالحھایا ینـار آن مکن کیدند مشـرینام یم» ذات انواط«
ز یـمـا ن یامبر خـدا، بـرایـپ یم: ایم) آنگاه گفتینار آن رد شدکردند، ما از ک یزان میآو

بر! این روشھای (باطـل کالله ا«فرمود:  جامبر ین، پکمقرر  ین ذات انواطکیمانند مشر
 یل به موسیاسرائ ید ھمانند آنچه بنیگفت یخدا شما سخن پیشینیان) است! سوگند به

 ه:کگفتند 

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما إَِ�ٰٗها �َّ -(بنی« .]١٣٨[األعراف:  ﴾َ�َۡهلُونَ  قَۡومٞ  إِنَُّ�مۡ  قَاَل  َءالَِهةٞ
طور که آنان معبودانی دارند، برای ما نیز معبودانی مقرر کن. گفت: به اسرائیل) گفتند: ھمان

ش یان را در پینیشیھا و روش پ نًا سنتیقی«و فرمود:   ».راستی شما مردم نادانی ھستید
 . ١ح قرار داده استیروایت کرده و آن را صح یترمذ». د گرفتیخواھ
ن یرده است. و عبـارت آن چنـکت یروا ید، ترمذیگو یه مؤلف مکث را چنان یحد  

سـنان از  یاز سـنان بـن أب یھـران از زیاز سف ید بن عبدالرحمان مخزومیسع«است: 
ن خارج شد از درختـی گذشـت یاز حنج  امبریپ یه وقتکند ک یت میروا یثیواقد ل یأب

زان یخود را به آن آو ین سالحھاکیدند که مشرینام یم» ذات انواط«که  مشرکین آن را 

  ) و طیالسی در مسندش۲/۲۳۵) و عبدالرزاق در تفسیرش ش (۲۰۷۶۳در جامع خود (معمر  -١
) و ابن أبی شیبه در ۵/۲۱۸) و امام احمد در مسند (۸۴۸( ) و حمیدی در مسندش۱۳۴۶(

) و ابن أبی ۱۱۱۸۵) و نسائی در السنن الکبری (۲۱۸۰) و ترمذی در سنن (۳۷۳۷۵مصنف (
 السنة) و محمد بن نصر مروزی در ۹/۴۵در تفسیرش () و ابن جریر ۷۶ش( السّنةعاصم در 

) و ۳۲۹۰ـ۳۲۹۴) و طبرانی در معجم الکبیر (۱/۱۷۲) و ابن قانع در معجم الصحابه (۴۰ـ۳۷(
)  و اللکائی در شرح اصول اعتقاد ۶۷۰۲( ) و ابن حّبان در صحیح۱۴۴۱ابویعلی در مسندش (

 کرده است و در الدر المنثور ) روایت۱۳۰-۱/۱۲۹) و ازرقی در اخبار مکه (۲۰۵-۲۰۴(
) به ابن أبی حاتم، ابن منذر، أبی الشیخ و ابن مردویه نسبت داده شده است که اسناد آن ۳/۵۳۳(

 گوید: حسن و صحیح است.  صحیح است. و ترمذی می
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ن، کـمقـرر  ین ذات انـواطکیز مانند مشـریما ن یامبر خدا برایپ یردند. گفتند: اک یم
 ه:کگفتند  یسبحان الله! این ھمان چیزی است که قوم موس«فرمود:   جامبریپ

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ َا َّ�  ٰ ۚ  لَُهمۡ  َكَما اهٗ إَِ� طور که آنان معبودانی اسرائیل) گفتند: ھمان(بنی« ﴾َءالَِهةٞ
ان را در ینیشیھا و روش پ نًا سنتیقی«و فرمود:   ».دارند، برای ما نیز معبودانی مقرر کن

این حدیث حسن و صحیح است. و ناِم أبو واقد اللیثی، حارث بن ». د گرفتیاھش خویپ
ت شده است. و این لفظ ترمذی یره روایھر ید و أبیسع ین باب از أبیعوف است. و در ا

 .  ١باشد با حروفش می
ند. ک یتاب آمده فرق مکآن با آنچه در  یآمده عبارت و معنا یه در ترمذک یتیو روا

ث را احمد، ین حدیرسانند. و ا یمنظور را م یکھر دو  یب و عبارت ترمذتاکاما عبارت 
 یحـاتم و طبرانـ یر، ابن منذر، ابن أبـی، ابن جریبه، نسائیش یأب ، ابنیعلیأبوداوود، أبو

ر بـن عبداللـه بـن یـثکق یاز طر یه و طبرانیحاتم، ابن مردو یاند. و ابن أب ردهکت یروا
 .  ٢رده استکت یش رواعمرو بن عوف و او از پدرش از جد

د و یـگو یم یه ترمذک) اسمش حارث بن عوف است چنان یثیواقد ل یاش: (أب گفته
ھــ.ق  ۶۸ی معروف بود که در سـال  است، ایشان از صحابه کاند او حارث بن مال گفته

 . ٣افتیوفات  یدر ھشتاد و پنج سالگ
ه کـعوف آمده است ت عمرو بن یم) در رواین رفتیبه حن جامبریاش: (ھمراه پ گفته

م، ینفـر بـود یم و ما ھزار و انـدیامبر به جنگ رفتیه ھمراه پکد: (در روز فتح میگو یم
ی  ننـد چـون غـزوهک یم) اما در معنا فرق نمـیدین و طائف رسین حنیه بکنیم تا ایرفت

 سفر بودند.  یکن در یفتح و حن
مان بـه  : فاصـلهیعنـیم) یرده و مسلمان شده بـودکفر را رھا کاش: (و ما تازه  گفته

خبـر نبودنـد و  ین مسـأله بیگر صحابه از ایه دکاست  یلین دلیبود، ا یکفر نزدکزمان 

 ). ۴/۵۰ترمذی سنن ( -١
) ۳/۵۳۴در المنثور () و ابن أبی حاتم و ابن مردویه چنانکه در ال۱۷/۲۱الطبرانی المعجم الکبیر ( -٢

آمده است و در اسنادش کثیر بن عبدالله مزنی وجود دارد که جمھور بر شدت ضعف او و یا 
اند اما این حدیث او چنانکه  دروغگو بودن او نظر دارند و بخاری و ترمذی او را قوی دانسته

 گذشت از روایت ابوواقد صحیح است.
 ).۷/۴۵۵( ء الصحابةاإلصابة فی تمییز أسمانگا: شرح حالش در -٣
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از آن  ییھا مانـدهیه باقکـنیرده، از اکـه باطـل را رھـا کـ یه فـردکـنیاست بـر ا یلیدل
 .١ست. مؤلف آن را ذکر کرده استیمن نیباطل در قلبش مانده باشد ا یھا عادت

: لزومًا ماندن و اقامت  یعنینشستند) اعتکاف:  ی(برآن م» عندھا یعکفون«اش:  گفته
 د:یفرما یه خداوند مککردن بر چیزی در مکانی. چنان 

�ِيهِ قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
ِ  َوقَۡوِمهِۦ ِ� نُتمۡ  لَِّ�ٓ ٱ �ََّما�ِيُل ٱَما َ�ِٰذه

َ
 .]٥٢اء: ی[األنب ﴾٥٢َ�ِٰكُفونَ  لََها أ

». پرستید؟ ھا چیست که شما پیوسته آنھا را می مجسمه گاه که به پدر و قومش گفت: این آن«
 جستند.  یم کماندند و از آن تبّر  ینشستند و م ین درخت مینار اکز در ین نکیو مشر

شـد،  یرده مکـزان ین درخت آویھا به ا ت عمرو بن عوف آمده است: سالحیو در روا
 یشـد و وقتـ دت میشد که بـرای غیـر از خـدا عبـا یده مین ذات انواط نامیبه خاطر ا

ه از کـ یی درخت هید و به سایگردان یاز آن رو ید در روز گرم تابستانیآن را د جامبریپ
ه کـرد کـتوان جمع  ینطور میث را ایتر بود رفت... تا آخر حدیث.  ھر دو حد یکآن نزد

 ت از آن. کردن برکنار آن به قصد حاصل کنشستن در  یعنیعبادت آن درخت 
ت کـبه قصد حصول بر یعنیردند) ک یزان میخود را به آن آو یھا اش: (و سالح گفته

 ردند. ک یزان میھا را به آن آو سالح
 جامبریـآنھـا از پ«د: یگو یشد) ابوالسعادات م یاش: (به آن ذات انواط گفته م گفته

ار کـن یآنھا را از ا جامبریند، اما پکھمانند آن مقرر  یز درختیآنان ن یه براکخواستند 
 ». ردک ینھ

 یدرختـ یعنـیقـرار بـده)  یما ذات انـواط یرسول خدا، برا یم: ایاش: (گفت گفته
ت کـم و اطراف آن [به قصد برینکزان یخود را به آن آو یھا ه سالحکن کمانند آن مقرر 

ن یاست، بنابرا یا دهیار نزد خدا امر پسندکن یه اکبرند  یگمان م .٢میجستن] جمع شو
ند و گرنه آنھا گر چـه تـازه مسـلمان بودنـد امـا یتقّرب بجوار به خدا کن یخواستند با ا

 نند. کمخالفت  جامبریه با پکن بودند یواالتر از ا
نگونه آمده است، اما یات ایروا یبر!) در بعضکفرمود: الله ا جامبریاش: (آنگاه پ گفته

 کـییلمه کفرمود: سبحان الله! اما منظور از ھر دو  جامبریه پکآمده  یت ترمذیدر روا
ن یـو تقـرب جسـتن بـا ا کم خدا و منزه قـرار دادن او از شـریاست، چون منظور تعظ

 ی بیست و دوم.  مسئله -١
 ).۵/۱۲۷( النھایة فی غریب الحدیث-٢
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ر کـا ذین الله اکبر گفتن و سبحان الله گفتن به ھنگام تعجب یلمات به خداست و از اک
 اند.  روه دانستهکه آن را مک یسانکشود، بر خالف  ی، ثابت مکشر

ھـای آنھـا  روش یعنین) ھستند) ھای (باطل پیشینیا نھا سنتیاش: (فرمود: ا گفته
 باشند.  یم

د ھمانند یگفت یه جانم در دست اوست، شما سخنک یسکاش: (سوگند به  گفته

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ ه:کگفت  یآنچه قوم موس َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما إَِ�ٰٗها �َّ خبر  جامبریتا آخر آیه. پ ... ﴾َءالَِهةٞ
 کشوند و به قصد تبّر  مقرر شود و نزد آن جمع یه درختکه در خواست آنھا کداد 

 یل از موسیاسرائ یه بنکاست  یزینند، ھمانند چکزان یخود را به آن آو یھا سالح

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ خواستند و به او گفتند: َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما إَِ�ٰٗها �َّ ن کمقرر  یما معبود ی(برا   ﴾َءالَِهةٞ
 یبرا یرختردن دکمقرر  یدارند). پس وقت یانیه آنھا معبودان و خداکھمان طور 

گر ید یقرار دادن خدا و معبود ینار آن به معناکردن اسلحه و جمع شدن در کزان یآو
دند، یطلب یردند و از آن حاجت نمک یه آنھا آن را پرستش نمکنیھمراه خداوند است، با ا

 کمکھا و  ل صدا زدن مردهیدھند از قب یپس در مورد آنچه قبرپرستان انجام م
دن قبرھا یشان، بوسیرامون قبرھایآنھا، طواف پ یردن براکو نذر خواستن از آنان، ذبح 

ردن خدمت گزار کنار آن و مقرر کدن به آن، ماندن در یشکآن، دست  یوارھایو در و د
ردن کزان ین آوین و بین ایب ی؟! و چه نسبتینک یر مکآن، چه ف یدار برا و پرده
 است؟!. کبه قصد تبّر  یھا بر درخت سالح

را  ید ھر جا درختینکنگاه «د: یگو یه ـ مکیـ از پیشوایان مال یطرطوش رکامام ابوب
و  ید بھبـودیـنـد و از آن امینما یم مینند و آن را تعظک یه مردم قصد آن را مکد یدید

ه آن ذات کـد یـننـد، بدانک یزان مـیه پارچه آوکوبند و تک یخ میشفا را دارند و به آن م
 ». ١دینکانواط است، پس آن را قطع 

تـاب کدر  ٢أيب شـامةمعـروف بـه  یل شـافعیحافظ ابومحمد عبدالرحمان بـن اسـماع
ب یـن نوع اسـت آنچـه مـردم بـه خـاطر فرین از ایو ھمچن«د: یگو یم» البدع والحوادث«
ه در کـنـد ک یف مـیآنھا تعر یبرا یفرد یه وقتکاند،  طان به طور عام به آن مبتال شدهیش

ده اسـت، یـت معروف است را بـه خـواب دیو وال یراکه به درستک یاز افراد یکیفالن جا 

 ).  ۳۳الحوادث و البدع ص (-١
 ). ۸/۱۶۶سبکی ( طبقات الشافعیة) و ۴/۱۴۶۰( تذکرة الحفاظشرح حال وی در  -٢
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نـد و بـر ینما یم یسازند و آن جا را چراغـان ینند و ستون مک یوار میآنگاه مردم آن جا را د
نـد، ینما یع میھا را ضـا خـدا و سـنت یھا ضهیه فرک یند در صورتینما یار مواظبت مکن یا

ه کـنیرونـد تـا ا ین فراتـر میاز ا شوند، سپس یم یکارھا به خدا نزدکن یبرند با ا یگمان م
ننـد و بـا نـذر ک یم مـیرند و آن را تعظـیگ یشان محترم و بزرگ قرار مین در دلھاکن امایا
دوار یـشـان امیازھایخـود و بـرآورده شـدن ن یمارھـایافتن بیآن جاھا به شفا  یردن براک
شـوند. در شـھر  یا سنگھا انتخـاب مـیا درختان و یھا  ان چشمهیا از مین جاھا یشوند، ا یم

رون از بـاب یـب عوينـة احلـامھست ماننـد  یادیز یدمشق (خدا آن را از شر نگه دارد) جاھا
رون از بـاب یـده بکیر بنـام (عمـود المخلـق) و درخـت خشـیتوما، ستون داخل باب الصغ

شـه در آوردن آن را فـراھم یه خداوند قطـع شـدن و از رک -ه بر سر راه قرار دارد کالنصر 
 ».  ث آمده استیه در حدکدارند  یبا ذات انواط یادینھا شباھت زیه اک یراست، به -دینما

و آنچه «د: یگو ید و سپس مینما یان میرا ب یور و سخن طرطوشکث مذیسپس حد
ی چھـارم،  قـا در سـدهین آفریاز صـالحان در سـرزم یکی /یانیخ ابواسحاق ُجبنیش

 یاو ابوعبداللـه محمـد بـن أبـ رد؛ دوست و ھمراه صالحکانجام داده بود مرا خوشحال 
ن یعـ«بـود بـه نـام  یا نـار او چشـمهکه در کـکنـد:  ت مییاکالعباس الموّدب از او ح

به سبب آن به فتنه مبتال شده بودند و از دور و دراز به آن چشمه  ی، مردم عام»هیالعاف
گفـت: مـرا بـه  یشـد، م یدار نم ا بچـهیل بود کش مشیه ازدواج براک یسکآمدند و  یم
 یه اذان أبـکـبـودم  یمشـغول سـحر ید: شبیگو ید، ابوعبدالله میه ببریی عاف  شمهچ

ب یـدم او آن را منھـدم و تخریـرون آمـدم، دیدم، آنگاه بیچشمه شن یاسحاق را از سو
ا، به خاطر تو آن را خراب ینموده و اذان صبح را بر آن داده است و سپس گفت: بار خدا

 ». ١گر سرپا نشده استینون دکا شود و تا ه سرپکردم، آن را دوباره نگذار ک
ه اسـت، انسـان کیاز ائمه مال یرده امام معروفکه آن را خراب کم: ابواسحاق یگو یم
بن اسلم است و امام ابومحمد بـن  یم بن احمد بن علیبوده است، اسم او ابراھ یزاھد

حـال حاضـر است و در  یاسحاق خال یگفت: راه اب یداشت و م یم ید او را گرامیز یاب
شـود.  یه به او اقتـدا مکاست  یامام یانیگفت: جبن یم یرود. و قابس یبه آن نم یسک
 .  ٢افتیھـ.ق وفات  ۳۶۹در سال  یو

 ). ۱۰۱الباعث علی انکار البدع والحوادث ص ( -١
 ) نگاه کنید.  ۱/۲۶۴ابن فرحون ( فی اخبار المذھب الدیباج المذّھبشرح حال او را در  -٢
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د: یـگو یکنـد و سـپس م رده بیـان میکـر کھمانند آنچه ابوشامه ذ یم مطلبیابن ق
ه کـ ن بـت ھرچـهیـرند و ایگ یرا بجز خدا به پرستش م ییھا ن چه شتابان بتکیمشر«

ن چشمه نذر را ین درخت و این سنگ، ایند: ایگو یند] و مک ینم یآنھا فرق یباشند [برا
اسـت  یرد، چون نذر عبادت و قربتـیپذ یعبادت (غیر خدا) را م یعنی». ١ندک یقبول م

د. و یـنما یم یـکرده نزدکـش نـذر یه او بـراکـ یسکننده با آن خودش را به که نذر ک
ه کـ یا قبـرم را ُبتـیبـار خـدا«ه: ک جامبریی پ ح فرمودهین مورد در توضیدر ا یمطالب

 خواھد آمد. ». شود قرار نده یعبادت م
جستن از  که معتقد به تبّر ک یسانکه کنیا یکیدارد،  یدیھا و فوا تهکن جمله نیا 

 کب شرکآن ھستند مرت یردن براکنار آن و ذبح کھا، قبرھا، سنگ و نشستن  درخت
و نادان را خورد و اینکه چنین چیزی شرک باشد و در  یراد عامب افید فریاند و نبا شده

و یکار را نکن یاز صحابه ا یبعض یاین امت رخ دھد را نباید بعید دانست. پس وقت
امبر یه پکنید تا ایشان فراھم نمایار را براکن یه اکخواستند  جامبریپنداشتند و از پ

  گفتند: یه به موسکل است یرائاس یار مثل سخن بنکن یه اکح داد یآنان توض یبرا

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما إَِ�ٰٗها �َّ  یانیه آنان خداکن آنگونه کمقرر  ییما خدا ی(برا ﴾َءالَِهةٞ
ه کنیر از صحابه چه انتظاری باید داشت، با ایگر غید یسانکدارند) پس در مورد 

 شده است؟!  فاصله گرفته یلیامبر خیپ یھا ره است و از آثار و سنتیجھالت چ
لمـات و] که اعتبار در احکام به معانی است نه [کد یآ ین جمله بر مین از ایو ھمچن

ل دانست و بـه یاسرائ یدرخواست آنان را مانند درخواست بن جامبرین پیھا، بنابرا اسم
خود را ھر چه بنامد  کشر کدند، پس مشریه آنھا آن را ذات انواط نامکرد کن توجه نیا

آنھـا  یھا و ذبح برا اد خواندن مردهیبه فر که مشرکنیاست، مثل ا کشر ندک ینم یفرق
است. و بقیه امـور  کم و محبت بنامد، ھر چه بنامد عمل او شریآنھا را تعظ یو نذر برا

 ھم قیاس بر این.
ه ھر آنچـه بجـز خداونـد پرسـتش شـود إلـه و خـدا کن اشاره شده ین به ایھمچن 

 یدرخواسـت ذات انـواط جامبریـه از پک یسانکو  لیاسرائ یشود، چون بن یشمرده م
ه کـدھنـد بل یم یننـد و روزیآفر یھـا و درختـان م ه بتکن نبود یردند، منظورشان اک

ن یـنار درختان بود، اما اکاف نشستن در کت و به اعتکمنظورشان فقط و تنھا حصول بر

 ). ۱/۲۳۰( إغاثة اللھفان -١
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 ست. گرفته شده ا ییه جز خداوند به خداکبرشمرد  یإله و معبود جرا پیامبر
از  یسـکه ھـر کـشـود  یمعبود و ثابت م یعنیه إله کن اشاره شده ین به ایو ھمچن

افر کـشـده و دسـت بکشـد  یآمیـز شـود و از آن نھـ کب عملی شرکجھالت مرت یرو
 شود.  یشمرده نم

ن عمـل یند گر چه اک یم یار را نفکن یإال الله ا ه ال إله کشود  ین روشن میو ھمچن
 ١حابه پنھان مانده بود.(مؤلف)بسیار ریز بوده و از ص

 ن ھستند چگونه خواھند بود؟! یه بزرگتر از اک ییارھاکپس  
ردن به کاقرار  یعنیإال الله فقط  نند ال إله ک یر مکه فک یاست بر جاھالن ین رّد یو ا

 ییھا گر جملهیز است و جز او ھمه مخلوق ھستند و دیی ھمه چ نندهیه خداوند آفرکنیا
 یه از روکـ یسـانکن بـا ینـد و ھمچنـیگو یإال اللـه م ال إله  یدر معنا هکل ین قبیاز ا

 شوند به شّدت برخورد شده است.  یم یارکن یب چنکجھالت مرت
 یارھاکھا و  وهیھا، ش امت از سنت یشما ا یعنیان) ینیشیپ یھا اش: (از سنت گفته

 است.  رد که این خبر صحیحیکد یخواھ یرویاند پ ش از شما بودهیه پک یسانک
بر شـھادت محمـد  یلین دلیخبر داد اتفاق افتاده است و ا جامبریه پکھمان گونه 

 رسول الله است. 
ت یـز ھست از آن جمله: از تشّبه به اھل جاھلین یگرید یھا تهکد و نیث فوایدر حد

ه مبنا و اسـاس کث اشاره شده یشده است و در حد ین نھکیتاب و مشرکل اھل یاز قب
گوید: اما  نگونه به مسائل قبر گوشزد شده است، مؤلف مییم است و اکعبادات امر و ح

امبرت یـ؟(پ»یـکمـن نب«ست)؟ واضح اسـت و امـا سـوال کیپروردگارت »(کمن ربّ «
نـت ی؟(د»کنـیمـا د«شـود و سـوال  یاز غیب ثابت م جامبریست)؟ از خبر دادن پکی
 .٢ذکر کرده است  شود. مولف یثابت م» اجعل لنا الھاً «ی الھی  ست)؟ از فرمودهیچ

 یھـا ه در امتکـد، چنـان یـآ ید مین پدیقطعًا در ا که شرکث اشاره شده یدر حد  
ن امـت بـه یدر ا کشر«ند: یگو یه مک یسانکاست بر  ین رّد ین رخ داده است و ایشیپ

 ». ونددیپ یوقوع نم
ن شـدن ید بسته شوند و خشمگیبا کر و شرکمن یھا ه راهکن اشاره شده یو ھمچن

 ی نھم از مسائل کتاب].  [مسأله-١
 ی بیستم].  [مسأله -٢
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رده مـا کـوھش کان و نصارا را به سبب آن نیھودیه آنچه خداوند کنیم و ایگام تعلبه ھن
  .١گفته است /ن را مؤلفیگردند. ا یز ثابت میم نینک ید از آن دوریبا

 :رکتذ
ی  دن پـس خـوردهیبه آثار صالحان مانند نوشـ که تبّر کاند  ن گفتهیاز متأخر یبعض

ا یـاز صالحان تا خرما  یکیش یبردن نوزاد پشان و یا لباسھایدن به بدن یشکآنھا، دست 
رود آب دھـان صـالحان  یه به دھان نوزاد مـک یزین چیامش بدھد تا اولکبه  ینیریش

 ره مستحب است.یجستن به عرق آنھا و غ کباشد،  تبّر 
آمـده را  جصحابه به پیامبر  که در آن تبّر ک یثیدر شرح مسلم احاد یا نوویرکابوز 

 ھستند.   جامبرین مورد ھمانند پیگر صالحان در ایه دکرده کمان بسیار ذکر کرده، و گ
 ل اشتباه محض است:ین پندار به چند دلیگویم ا می

به  یکنزد یامبر برابر باشند، حتیه با پکنیت نه اکلت و بریگران در فضیه دکنیا یکی
الح و شود، چون صالح بودن جز با صـ یستند. و دیگر اینکه صالح بودنشان ثابت نمیاو ن

تـوان از آن اطـالع  یه جز بـا نـص نمکاست  یزین چیابد و ای یقلب تحقق نم یبھبود
 یسانکا ین و یی تابع ا ائمهیاند  امبرش آنھا را ستودهیه خدا و پک یا افت، مانند: صحابهی
ه امـت کـ یسانکی أربعه و امثال آنھا از  انت معروفند مانند: ائمهیه به صالح بودن و دک

ه کن است یت ایگران نھایستند، اما دینون نکدھد و آنان ا یم ین آنھا گواھبه صالح بود
 ه صالح ھستند. کم یما گمان داشته باش

ی  ه با خاتمـهکم یستیمن نین ایصالح است، از ا یم فردینکر که اگر ما فکنیا یکیو 
ه از کـسته باشد یتواند شا یپس او نم ٢دارند یبد از جھان برود و اعمال به خاتمه بستگ

 حاصل شود.  کآثار او تبّر 
و  جامبریـات پیـجستند نه در ح ینم کتبّر  یسکاز  جامبریر از پیبه غ شو صحابه 

گرفتنـد،  یم یشـین مورد از ما پیبود آنان در ا یم یار خوبکن ینه بعد از وفاتش و اگر ا
ه بـ جامبریـه پکـ یسـانکاز  ش و امثالشـان یر، عمر، عثمان، علکپس چرا آنھا به ابوب

ب، ید بـن مسـین از سـعیجستند و چرا تـابع ینم کبودن آنھا شھادت داده تبّر  یبھشت

 ی نوزدھم].  [مسأله -١
األعمال البغا) در حدیث طوالنی از سھل بن سعد و در آخرش آمده :[ ۶۲۳۳( صحیح بخاری -٢

 ]. بالخواتیم
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بـه صـالح  ین قطعـیقـیه کـو امثالشـان  ی، حسـن بصـریس قرنین، اویبن حس یعل
جسـتن مخصـوص  که تبـّر کـند ک ین داللت میجستند، پس ا ینم کبودنشان بود تبّر 

 است.  جامبریپ
ند ک یه آن فرد را دچار فتنه و خودپسندکست ین دیجستن بع کتبّر  جامبریر از پیغ   
د یـف و تمجی، آن فرد تعریه در حضور فردکبه او دست دھد مثل این یارکایبر و رکو ت

 شود. 

 



 

 

 

 

 

 

)۹(: 
 ر از خدایغ یردن براک یام قربانکباب اح

 د:یفرما یخداوند متعال م

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿ َو�َِ�ٰلَِك  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
ُل  وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
بگو: ھمانا نماز، قربانی، زندگی و « .]١٦٣-١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱأ

ام و من، مرگم، از آِن الله، پروردگار جھانیان است. شریکی ندارد؛ و به توحید امر شده
 ».ھستمنخستین مسلماِن(امتم) 

پس برای پروردگارت نماز بگزار و «  .]٢وثر: ک[ال ﴾٢رۡ ۡ�َ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿ د:یفرما یو م
 ]٢وثر:ک[ال ».(شتر) قربانی کن

ن خـدا بـر ی) نفر۱چھار سخن را به من گفت: ( جامبر یه پکت است یروا سیاز عل
ه پدر و کباد  یسکا بر) لعنت خد۲ند. (ک یر الله ذبح میرا به نام غ یوانیه حکباد  یسک

را  یگـذار ا بدعتیار کتیه جناکباد  یسک) و لعنت خدا بر ۳ند. (ک ین میمادرش را نفر
.[روایـت دھـد یر میین را تغیگزاری زم ه نشانهکباد  یسک) و لعنت خدا بر ۴پناه دھد. (
 امام مسلم]. 

 یمگس به خاطر یفرد«فرمود:  جامبر خدا یه پکت است یو از طارق ابن شھاب روا
امبر یـپ یگفتنـد: چگونـه ا»به دوزخ رفت یبه خاطر مگس ید و فردیوارد بھشت گرد

نـار آن کاز  یسـکچ یداشتند و ھـ یه ُبتکگذشتند  ینار قومکدو مرد از «خدا؟ گفت: 
ن دو نفر گفتنـد: یاز ا یکیرد، به ک یم یقربان یزیآن چ یه براکرد مگر آن ک یعبور نم
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باشـد، آنگـاه او  یاگـر مگسـ ین حّتـک ی. گفتند: قربانندارم یزین. گفت: چک یقربان
 ردند و او به دوزخ رفت.کرد و آنھا او را رھا ک یرا قربان یمگس

 یقربـان یسـک ین، گفت: من جز خداوند متعـال بـراک یگفتند: قربان یگریو به د
 [روایت امام احمد]. ».دینم، آنگاه گردنش را زدند و وارد بھشت گردک ینم

 ی بحث:  مسائل عمده
 ). کیو نس یر(إن صالتیتفس -۱
 وانحر).  کتفسیر (فصل لربّ  -۲
 ند. ک یم یر از خدا قربانیغ یه براکلعنت شده  یگر فردیقبل از سه مورد د -۳
پـدر و  یسـکند لعنت شده اسـت و اگـر ک ین میه پدر و مادرش را نفرک یسک -۴

نـد، کن یرند و در مقابل آن فرد پدر و مادر او را نفـکن یگر را نفرید یسکمادر 
 ث داخل است. ین حدیدر ا

ار کـتیرا پناه دھد لعنـت شـده اسـت، جنا یگذار ا بدعتیار و کتیه جناک یسک -۵
ه واجب است حق و قانون خدا بر او اجرا شود و کند ک یم یارکه کاست  یسک

 پناه دھد.  یار را فردکتین جنایآنگاه ا
 یھا ده است و نشانهرکر دھد لعنت یین را تغیزم یھا یه نشانکرا  یسکامبر یپ -۶

ات جـدا  هیه حـق شـما را از سـھم و حـق ھمسـاکـھستند  ییھا ن عالمتیزم
 ند ملعون است. کآن را جا به جا  یسکند، ھر ک یم

اران بـه طـور عـام فـرق کـردن گناھکـن، با لعنت یلعنت فرستادن بر فرد مع -۷
 ند. ک یم

 است.  یداستان مگس، داستان مھم و بزرگ یعنین داستان یا -۸
ه کـار را نداشـت بلکن یه قصد اکنیرد به خاطر آن مگس به دوزخ رفت با اآن ف -۹

 خواست خود را از شّر آنھا نجات دھد.  یم
است و آن مـؤمن  یدگان مؤمنان چه جرم بزرگیاز د که شرکگردد  یار مکآش -۱۰

ن یه آنھا فقط از او اکنیی آنھا تن نداد، با ا شته شد و به خواستهکصبر نمود تا 
 ار را انجام دھد. کن یه ظاھرًا اکرا خواستند 

ث یبـود، در حـد یافر مکـه به دوزخ رفت مسـلمان بـود، چـون اگـر ک یسک -۱۱
 ». به دوزخ رفت یبه خاطر مگس«ه: کآمد  ینم

 



 ٣٤٧  ): احکام قربانی کردن برای غیر از خدا۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

بھشت به شما «ه در آن آمده است: کاست  یحیث صحیحد یبرا ین شاھدیا -۱۲
 ». نگونه استیز ایتر است و دوزخ ن یکفش شما نزدکاز بند 

ز آن را یپرستان ن بت یه عمل قلب مقصود و مورد نظر است حتکانست د دیبا -۱۳
 دھند. یمورد نظر قرار م

 توضیح و شرح این باب:
 ر اللهیغ یردن براک یام قربانکباب اح

ر یـغ یردن بـراکـا ذبح ین مورد آمده است و آیه در اک ییدھا و ھشدارھایوع یعنی
 ا نه؟ یاست  کالله شر

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿ د:یفرما یال مد: (و خداوند متعیگو یم َّ�ِ 
ُل  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َرّبِ  وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
-١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

جھانیان است. شریکی  بگو: ھمانا نماز، قربانی، زندگی و مرگم، از آِن الله، پروردگار« .]١٦٣
 ».ام، من نخستین مسلماِن (امتم) ھستمندارد و به توحید امر شده

ر یـه غکن کیدھد به مشر یفرمان م جامبریخداوند متعال به پ«د: یگو یر میثکابن  
ر اللـه (وحـده الشـریک لـه) ذبـح یـغ یوانـات را بـرایننـد و حک یاز الله را عبادت مـ

 د:یفرما یمه کند، خبر بده، چنان ینما یم

پس برای پروردگارت نماز بگزار و (شتر) قربانی « .]٢وثر: ک[ال ﴾٢رۡ ۡ�َ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿
 یپرستند و برا یھا را م ن بتکین، چون مشرکرا خاص خدا  ینماز و قربان یعنی ».کن

 رون آمدن از آنچه آنھا در آن ھستند وینند، خداوند به مخالفت با آنھا و بک یآن ذبح م
خداوند و خاص نمودن طاعت  یم و عزم به اخالص برایت، تصمیآوردن با قصد، ن یرو

 او فرمان داده است.  یو عبادت برا
وان در حج یردن حکذبح  یعنی: کد: نسیگو یمجاھد در مورد: (صالتی و نسکی) م

 .  ١و عمره
ه کـ ینوایـح یعنی) کیه گفت: (ونسکند ک یت میر رواید بن جبیاز ُسدی از سع یثور 

 .٢نمک یذبح م

) و دیگران. اسناد آن صحیح است. نگا:الدر المنثور ۸۱۸۱) ، ابن أبی حاتم (۸/۱۱۲یر (ابن جر -١
)۳/۴۱۰.( 

) و عبد بن ُحمید و أبو شیخ ھمان طور که ۸/۱۱۲) ، ابن جریر (۲/۲۲۳عبدالرزاق در تفسیرش ( -٢
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 یعنـی) یو ممـات یایـومح«(٢انـد: گران گفتهی. و د١ن را گفته استیز ھمین کو ضحا 
رم (للـه یـم یدھم و به ھنگام مرگ بر آن م یانجام م یه در زندگکصالح  یمان و عملیا

لـه  یکان اسـت. (ال شـریـن) خالص و فقط بـرای خداونـد پروردگـار جھانیرب العالم
 ین اخالص و خاص نمودن طاعت و عبادت بـرایدارد و من به ھمن یکی) او شرکوبذل

ن مسلمان ھستم، چون اسالِم ین) و من اولیام (أمرت وأنا أول المسلم افتهیخدا، فرمان 

وأنـا أول د: (یـگو یه قتـاده مکـقبـل از اسـالم اّمـت او قـرار دارد، چنـان  یامبریھر پ

   ».٣ن مسلمان ھستمین امت اولیاز ا یعنی) املسلمني
امبران یی پ ه او گفته است، چون ھمهکو ھمان طور است «د: یگو یر میثکابن  

 یکیه شرکردن کتنھا خدا را عبادت  یعنیدادند، اسالم  یش از او به اسالم دعوت میپ

ٓ ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مکگانه است، چنان یندارد و  ۡرَسۡلَنا َوَما
َ
 ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن أ

نَُّهۥ إَِ�ۡهِ  وِ�ٓ نُ  إِ�َّ  رَُّسولٍ 
َ
ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ نَا

َ
و پیش از تو ھیچ « .]٢٥اء: ی[األنب ﴾٢٥ُبُدونِ �ۡ فَٱ �

پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که ھیچ معبود برحقی جز من وجود ندارد؛ 
 ه به قومش گفت:کدھد  یاز نوح؛ خبر م». پس مرا عبادت و پرستش کنید

ۡ فَإِن تَوَ ﴿ ۡ�ُُ�م َ�َما ُتمۡ �َّ
َ
ۡجرٍ�  ّمِنۡ  َس�

َ
ۡجرِيَ  إِنۡ  أ

َ
ِۖ ٱ َ�َ  إِ�َّ  أ ِمرۡ  �َّ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
 مِنَ  أ

ۡ ٱ پس اگر رویگردانی نمایید، بدانید که من از شما ھیچ مزد و « .]٧٢ونس: ی[ ﴾٧٢لِِم�َ ُمسۡ ل
ام که از مسلمانان  فتهام و اجر و پاداشم تنھا با الله است و من دستور یا پاداشی نخواسته

 . ٤رده استکر کن مورد ذیدر ا یاتیو آ». باشم

و اسناد آن حسن است اگر اسماعیل ھمان سدی باشد،  ) آمده است.۳/۴۱۰المنثور ( در الدر
کند.(والله  ) گفته است و شیخ سلیمان از او نقل می۲/۱۹۹نان که ابن کثیر در تفسیرش (چ

 أعلم)
 باشد. ) و در سند آن جویبر است که متروک می۸/۱۱۲(ابن جریر  -١
 ) ۲/۸۰کشاف زمخشری ( -٢
)، ابن أبی حاتم در تفسیرش ۸/۱۱۲)، ابن جریر در تفسیرش (۲/۲۲۳عبدالرزاق در تفسیرش ( -٣

 اند و اسناد آن صحیح است. ) و دیگران روایت کرده۵/۱۴۳۵(
 ) ۱/۱۹۹ابن کثیر ( -٤

 

                                                                                                    



 ٣٤٩  ): احکام قربانی کردن برای غیر از خدا۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

ر از خداونـد یـغ یوان بـرایردن حکه ذبح کھست  یل متعددیه دالیم: در آیگو یم
ه یـن آیـن مسـأله واضـح اسـت، در ایـند اکتأمل  یسکه اگر کاست، ھمان طور  کشر

 ف و متضاد است. مخال کد با شریه توحکح داده شده و گفته شده یعبادت توض

پس برای پروردگارت «  .]٢وثر: ک[ال ﴾٢رۡ ۡ�َ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿ د:یفرما ید: (و میگو یم
 ». نماز بگزار و (شتر) قربانی کن

ند و کن دو عبادت را جمع یه اکامبر فرمان داد ید: خداوند به پیگو یخ االسالم میش
، حسن یازمندی، تواضع، نیکیدو بر نزده ھر ک یآن دو عبادت عبارتند از: نماز و قربان

بران و کس حالت متکند، برعینما ین و آرام گرفتِن دل با خدا داللت میقیظن، قوت 
ه در نماز آن را از کندارند  یازیدانند و ن یازمند نمیه خود را به خداوند نک یسانک

ن رو یاز ا نند،ک ینم یخدا از ترس فقر قربان یه براک یسانکپروردگارشان بخواھند و 

 ﴾َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿ رد و فرمود:کر کنار ھم ذکجا و در یکن دو عبادت را یا
  .]١٦٢[األنعام: 
 یقربان .شود یخدا ذبح م یخدا و برا یطلب رضامند یه براک یوانیح یعنی: کُنُس 

 نـد و بـرایک یم یکه انسان با آن خودش را به خدا نزدکاست  یزین چیردن بزرگترک
ارھا سـبب کن یآورد، چون انجام ا یند مک یه بر سبب داللت مکرا » فاء«ن دو، حرف یا
ن ید، بزرگتـریـرده اسـت ادا نماکـه خداوند به او عطا کوثر را کر کشان شیشوند تا ا یم

 یردن است و آنچه در نماز براک یقربان ین عبادت مالینماز است و بزرگتر یعبادت بدن
ه کـ یه آنـانکـشـود، چنـان  یاو فراھم نم یھا برا گر عبادتیدد در یآ یبنده به دست م

ن و حسـن یقیمان، اخالص، قوت یبا ا یوقت یاند. قربان دهین را فھمیزنده دارند ا یدلھا
 .  ١ردک یم یاد قربانیخواند و ز یاد نماز میز جامبریاست. پ یبیظن انجام شود امر عج

ه تو را با کن آن کردگارت را پرستش پرو«اند:  گران گفتهیخ االسالم دیر از شیو غ
ر از الله یه غکد و تو را شرافت داد و تو را بر خالف میل قومت یعطا نمودن عّزت بخش

 یخدا قربان یند از گزند مردم محافظت نمود (وانحر) و ھرگاه براینما یرا پرستش م
». ٢نکمخالفت  ندینما یم یھا قربان بت یه براکن؛ و با قومت ک یبه نام او قربان  یردک

 سطالب  یبن اب یم از علکح است. اما آنچه حایر(وانحر) صحیآنچه گفته شد در تفس

 ) ۱۶/۵۳۱مجموع الفتاوی ( -١
 )۴/۸۱۳الکشاف ( -٢
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ٓ ﴿ هکنازل شد  جامبرین سوره بر پیا یه گفت: وقتکرده کت یروا ۡ�َطۡيَ�َٰك  إِ�َّا
َ
 أ

پس  ما، به تو خیر فراوان عطا کردیم.« .]٢-١وثر: ک[ال ﴾٢ۡ�َرۡ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ  ١َكۡوثَرَ لۡ ٱ
 ».  برای پروردگارت نماز بگزار و (شتر) قربانی کن

ه پروردگارم مـرا بـه آن فرمـان کست؟ یچ ین قربانیا«ل؛ گفت: یبه جبرئ جامبر یپ
ه خداوند به تو فرمان کست، بلیردن نک یل گفت: منظور از آن قربانیجبرئ» داده است؟

و  یت را باال ببریدستھا ییگو یبر مکالله ا یوقت یستیا ینماز م یه ھرگاه براکدھد  یم
 ». ١یت را باال ببریدستھا یشو یوع بلند مکو از ر یرو یوع مکبه ر یوقت

ل بن حاتم قرار دارد، ابن حبان یر است و در اسناد آن اسرائکث منین حدیا   
ند و از دیگر افراد ک یت میرا روا یث موضوع و جعلیل از مقاتل احادیاسرائ«د: یگو یم

ند، (آنچه عمر بن صبیح به دروغ به ک یت میروا یبت باریب و مصیعج یت ھایثقه روا
ند) و مقاتل از اصبغ بن نباته ک یت میان نسبت داده او آن را از مقاتل روایمقاتل بن ح

   ٢...»نازل شد  .]٢وثر: ک[ال ﴾٢رۡ ۡ�َ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿ یه وقتکند ک یت میروا سیاز عل
به مـن چھـار  جامبریه گفت پکت است یطالب) روا یاب بن ید: (از علیگو یمؤلف م

 یر اللـه قربـانیـغ یوان را بـرایـه حکـبـاد  یسـک) لعنـت خـدا بـر ۱مورد را گفت: (
) و لعنـت ۳نـد.(ک ین مـیه پدر و مادرش را نفرکباد  یسکن خدا بر ی) و نفر۲ند.(ک یم

ه کـبـاد  یسـک) و لعنـت خـدا بـر ۴دھـد.( یرا پناه م یارکتیه جناکباد  یسکخدا بر 
   ٣[روایت مسلم]». دھد یر میین را تغیھای زم عالمت

ت نموده است یرده رواکان یه مؤلف بک یق به صورتیث را مسلم از چند طرین حدیا
 .  ١رده استکت ین طور امام احمد آن را روایو ھم ٤دارد یکه داستان

) ، ابن حّبان در ۱۰/۳۴۷۰) ، ابن أبی حاتم در تفسیرش (۵۳۷ـ  ۲/۵۳۸حاکم در المستدرک ( -١
) ۱۴/۴۲۲در تاریخ بغداد ( ) و خطیب۲/۷۵) و بیھقی در السنن الکبری (۱۱/۱۷۷المجروحین (

گوید: این حدیث موضوع و جعلی است.  اند و ابن جوزی می و غیره این حدیث را روایت کرده
 گوید؛ موضوع و جعلی است. ) می۳۰ص ( الفوائد المجموعة) و شوکانی در ۲/۹۸الموضوعات (

 مالحظه کنید. )۱/۳۸۵) و لسان المیزان (۱/۳۴۶شرح حال اسرائیل را در میزان االعتدال ( -٢
 ). ۱۹۷۸صحیح مسلم ( -٣
کند که نزد علی بن ابی طالب بودم،  ) از أبی الطفیل عامر بن واثله روایت می۱۹۷۸صحیح مسلم (-٤

گوید: علی  گفت: می چه چیزی را به صورت راز با تو می جمردی پیش او آمد و گفت: پیامبر
ت که آن را از مردم پنھان کرده گف مخفیانه به من چیزی نمی جخشمگین شد و گفت: پیامبر
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ی   طمـهو ھمسـر فا جامبریپ یپسر عمو یطالب، امام ابوالحسن ھاشم یبن أب یعل
 س یاست. عل یشیزھرا است، اسم پدرش ابوطالب عبدمناف ابن عبدالمطلب بن ھاشم قر

ه بـه کاست  یاز ده نفر یکیعت الرضوان و ین به اسالم و از اھل بدر و بین اولیاز سابق
ی راشد است. ایشـان  فهین خلیچھارم یبودن آنھا شھادت داده شده است و و یبھشت

به دست ابن مجلم اؤ  یشان در رمضان سال چھلم ھجرید، ادار یادیل زیمناقب و فضا
 .  ٢شته شدکخوارج 

و محـل آن. و  یدور شدن از رحمت الھـ یعنیند) لعنت کاش: (خداوند لعنت  گفته
ا مورد لعنت قرار گرفتـه یده یه مستحق لعنت گردکاست  یسکن و ملعون یاند لع گفته

 بد شده است.  یاست و به لعنت دعا
طرد شـدن و دور  یخدا باشد به معنا یاصل لعن اگر از سو«د: یگو یت مابوالسعادا

 ».  ٣بد است یناسزا و دعا یمردم باشد به معنا یگشتن و اگر از سو
ن است یمنظور ا«د: یگو یم یند) نووک یر از خدا قربانیغ یبرا یسکاش: (ھر  گفته

ا یـ یا موسیب یا صلیبت  یه براک یسکند، مانند ک یوان قربانیر از خدا حیه به نام غک
نھـا حـرام یی ا نـد و ھمـهک یمـ یوان قربـانیـعبه و امثال آن حک یا برایو  ÷یسیع

ی آن مسـلمان باشـد خـواه  ننـدهکسـت، خـواه ذبـح یحالل ن یوانین حیھستند و چن
ن را گفته و اصحاب مـا بـر آن اتفـاق یبه صراحت ا یباشد؛ امام شافع یھودیا ی ینصران

را داشـته  یسـکم و عبـادت یردن قصـد تعظـک ینده ھمراه با قرباننکدارند و اگر ذبح 
ردن و کـننده اگـر قبـل از ذبـح کفر است و ذبح کن یند، اک یم یش قربانیه براکباشد 
از  یادیو افراد ز ٤"شرح مسلم"». شود یار مرتد مکن ینمودن مسلمان باشد با ا یقربان

 اند. ردهکگران سخن او را نقل یشوافع و د

باشد جز اینکه چھار سخن را به من گفت. مرد گفت: آنھا چه ھستند ای امیرالمؤمنین؟ گفت: 
لعنت خدا بر کسی باد که حیوانی را  -۲کند. نفرین خدا بر کسی باد که پدرش را نفرین می -۱

و  -۴دھد. کاری را پناه میلعنت خدا بر کسی باد که جنایت -۳کند.  برای غیر الله قربانی می
 ». دھد لعنت خدا بر کسی باد که نشانی زمین را تغییر می

 ) و غیره. ۶۶۰۴) و صحیح ابن حبان (۱/۱۰۸مسند احمد ( -١
 ). ۲۰/۴۷۲) و تھذیب الکمال (۴/۵۶۴( الصابةـ شرح حال نگا: ا٢
 ).۴/۲۵۵( النھایة فی غریب الحدیث -٣
 ). ۱۳/۱۴۱شرح مسلم ( -٤
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هِلَّ  َوَمآ ﴿ ه:ک یی الھ فرموده«د: یگو یسالم مخ االیش
ُ
ِۖ ٱ لَِغۡ�ِ  بِهِۦ أ    .]١٧٣[البقرة:  ﴾�َّ

وان ین حیشود ا یه گفته مکنیر از خدا ذبح شود، مثل ایغ یآنچه برا یعنیظاھرش 
 شود.  یز ذبح میا چیفالن فرد  یبرا

با زبان گفته نشود. ا یه با زبان گفته شود کند ک یباشد فرق نم ین منظوریو اگر چن
شـود و  یخـوردن گوشـت ذبـح م یاز حرام بودن آنچه برا یوانین حیو حرام بودن چن

ه آنچـه مـا بـه کـارتر است، ھمان طور کشود، آش یح و امثال آن بر آن برده میاسم مس
خوردن  یه براکاست  یوانیتر و بزرگتر از ح کم پاینک یم یقصد تقّرب به خداوند قربان

ردن خداوند با کم. چون عبادت یبر یم و اسم خدا را بر آن مینک یذبح مگوشتش آن را 
تر  ارھا مھمکگرفتن به نام خداوند در آغاز  کمکاو از  یردن براک ینماز خواندن و قربان

 یتر] است. و قربان کره بزرگتر و [خطرنایدن در نماز و غیورز کن شریاست، پس ھمچن
ارھـا گنـاه کر از خـدا در آغـاز یـغ یسـکاز نام  گرفتن کمکر از خدا از یغ یردن براک

شـود حـرام  یم یی زھـره قربـان ا سـتارهیح یآنچه به نام مس یاست، پس وقت یبزرگتر
ا قصـد ذبـح یـا ستاره زھـره و یح یمس یشود برا یاست، آنچه به ھنگام ذبح آن گفته م

 حرام است.  یق اولین باشد، به طریننده اک
اسـت،  یفـر بزرگتـرکر اللـه یگرفتن از غ کمکلله از ر ایغ یچون انجام عبادت برا

د گرچـه بـه یـند و بـه او تقـّرب بجوک یقربان یوانیر الله حیغ یبرا ین اگر فردیبنابرا
ن امت یاز منافقان ا یه گروھکوان حرام است، چنان ید آن حیھنگام ذبح بسم الله بگو

ن ینـد چنـیجو یتقـّرب مره به سـتارگان یوانات و غیبا ذبح و قربانی کردن ح یه گاھک
 یبـرا یسـت، ولـیدرست ن یچ حالیی آنھا به ھ حهینھا اگر مرتد باشند ذبینند و اک یم

ه انجـام کـن آنچـه جـاھالن در مید. و ھمچنـیـآ یش میحه دو مانع پـیحالل بودن ذب
ت یـروا جامبرین از پین نوع است، بنابراینند از ھمک یم یھا قربان جن یدھند و برا یم

 ». ٢ردک ینھ ١شوند یھا ذبح م جن یه براک یواناتین از حشایه اکاست 

) از زھری به صورت ۹/۳۱۴) و بیھقی در السنن الکبری (۲/۲۲۱د در غریب الحدیث (ابوعبی -١
مرسل روایت کرده است و در اسناد آن عمر بن ھارون قرار دارد که افراد زیادی او را تکذیب 

) از ۲/۳۰۲) و ابن جوزی در الموضوعات (۲/۱۹اند و ابن حبان آن را در المجروحین ( کرده
موصول روایت کرده است و در اسناد آن عبدالله بن أذینه قرار دارد که منکر ھریره به طریق  ابی

 ». او احادیث موضوعی روایت کرده است«گویند:  الحدیث است و حاکم و نّقاش می
 العقل).  ۲/۵۶۳اقتضاء الصراط المستقیم ( -٢
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رده اسـت و در کـت یـبه صورت مرسـل روا یاز زھر یھقیث را بین حدیم: ایگو یم
اند، ولـی احمـد  ف شمردهیه جمھور علما او را ضعکاسناد آن عمر بن ھارون قرار دارد 

 .  ١دانست یرا ثقه م یه او وکرده کت یبه روایار از قتیبن س
ذید یقیابن حبان در الضعفاء از طر و

ُ
 ید از زھـریـزینه از ثور بن یگر از عبدالله بن أ

رده است. ابـن حبـان کت یآن را روا جامبریره از پیھر ید بن عبدالرحمان از أبیاز ُحم
 ».  ٢ستندیث او نیه از حدکند ک یت میروا یثیو عبدالله از ثور احاد«د: یگو یم

 یا ا چشـمهیـسـاختند و  یا میـدند یخر یم یا خانه یآنھا وقت«د: یگو یزمخشری م
نرسـانند،  یھـا بـه آنـان گزنـد ه جنکـنیردند از ترس اک یذبح م یوانیافتند، حکش یم

 ».  ٣ھا نسبت داده شدند ھا به جن حهین ذبیبنابرا
د آنچـه بـه یـگو یاز اصـحاب مـا م یمروذ ٤میخ ابراھیش«د: یگو یم ین نوویبنابرا

شود اھل بخـارا بـه حـرام بـودن آن  یتقّرب به او ذبح م یادشاه براھنگام استقبال از پ
ر از خدا یغ یه براکرد یگ یقرار م یواناتیی ح از زمره یوانین حیاند، چون چن فتوا داده

 ».  ٥اند شده یقربان
را آنھا به خاطر شادمانی از آمدن پادشـاه سـر  یوانین حیآنھا چن«د: یگو یم یرافع 

 . ٦شود یه به ھنگام تولد فرزند ذبح مکماند  یقه میقدند، پس به عیبر یم
وان ذبـح یـح یاظھـار خوشـحال یم: اگر آنھا به ھنگـام آمـدن پادشـاه بـرایگو یم

ننـد، در ک یتقّرب به پادشـاه آن را ذبـح مـ یست و اگر براین داخل نیاند، در ا ردهک یم
 ث داخل است. یحد

 ند). ک ین میش را نفره پدر و مادرکباد  یسکاش: (لعنت خدا بر  گفته

 ).۵۳۱-۲۰/۵۲۰( تھذیب الکمال مزی -١
 اش آمده به ھیچ صورت دلیل گرفتن از او جایز نیست.   ) و در ادامه۲/۱۹المجروحین ابن حبان (-٢
 ). ۲/۴الفائق زمخشری (-٣
ابراھیم بن احمد بن محّمد، ابواسحاق مروذی از فقھای بزرگ شافعی بود، وی تألیفات زیادی  -٤

) و طبقات ۲/۱۰۵ھـ.ق وفات یافت.الطبقات الشافعیه إبن قاضی شھبه ( ۵۳۶دارد، در سال 
 ).۳۲-۷/۳۱سبکی   (الشافعیه الکبری 

بر آن تعلیقی از شیخ ابراھیم «گوید: ) می۳/۲۰۵( روضة الطالبین) و در ۱۳/۱۴۱شرح مسلم ( -٥
 ). ۸/۳۰۲کند. المجموع شرح المھّذب ( که آن را ذکر می». مروذی است...

 ).۸/۳۰۲) و المجموع شرح المھّذب (۱۳/۴۱شرح مسلم نووی (-٦
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 ».  ١پدر و مادرش و پدِر پدر و مادِر مادر و ... یعنی«اند:  گفته یبعض
ن اسـت یره ایبکاز گناھان  یکی«فرمود:  جامبریه پکت است یح روایث صحیدر حد

به پـدر و  یسکا یرسول خدا آ یگفتند: ا». ه فرد به پدر و مادرش ناسزا و فحش بدھدک
س پـدر او را کـد و آن یگو یگر را ناسزا مید یسکگفت: بله پدر  د؟یگو یمادرش ناسزا م

ن فحـش یـدھـد و در مقابـل او بـه مـادر ا یرا فحـش م یسـکد و مـادر یگو یناسزا م
شود تا به پدر و مادرش ناسزا و فحـش گفتـه  یه سبب مک یسک یپس وقت». ٢دھد یم

بـه  ییه ناسـزاگوم اقدام بـیه خودش به طور مستقک یسکنگونه است، در مورد یشود ا
 د؟! ینک یر مکند چه فک یپدر و مادرش م

 را پناه دھد).  یگذار ا بدعتیار کتیه جناکباد  یسکاش: (و لعنت خدا بر  گفته
 یعنی: نزد خود آورده و از او حمایت نمود.» (آَوی

شـود ، اگـر بـا  یت میسره آن رواکو با » د«با فتح «د: یگو ی(محدثًا) ابوالسعادات م
ه بـه کـ یسـک یعنـیشـود جنایتکـار،   خوانـده شـود معنـای محـدث می» لدا«سر ک

رد و یـار قصاص و حـق خـود را از او بگکتیه طرف جناکپناه دھد و نگذارد  یارکتیجنا
ه بدعت است که در این صورت ایواء (پناه ک یزیچ یعنیخوانده شود » دال«اگر به فتح 

 یبـه بـدعت راضـ یچون او وقت ردن بر آن،کبودن به بدعت و صبر  یراض یعنیدادن) 
قـت او را ینـد، در حقکنداشته باشد و به او اعتـراض ن یارکاش  باشد و با انجام دھنده

 ».  ٣پناه داده است
ب کا مرتیه کرد، چون محدث عام است یگ یرا در بر م یم: ظاھرًا ھر دو معنیگو یم
ن بـدعت یـد ه درکـ یسـکه کـده است، بلین گردیدر د یب بدعتکا مرتیشده  یتیجنا

د بـدتر اسـت و پنـاه دادن بـه بـدعت گـذار یـنما یت میه جناک یسکند از ک یجاد میا
تـاب کم [پناه دادن به بدعت گـذار] را در ین ابن قیشتر است، بنابرایگناھش بزرگتر و ب

ره بـر حسـب مراتـب یبکن گناه یمراتب ا«د: یگو یبه حساب آورده است و م» بائرکال«
 ».  ٤شتر خواھد بودیر چند بدعت بزرگتر باشد گناه بزرگتر و بند، پس ھک یبدعت فرق م

 دھد).  یر میین را تغیزم یه نشانکباد  یسکاش: (و لعنت خدا بر  گفته

 ). ۵/۲۷۵( سخن مناوی است در فیض القدیر -١
 .ب) از عبدالله بن عمرو ۹۰) و صحیح مسلم (۵۹۷۳صحیح بخاری (-٢
 ). ۱/۳۵۱( النھایة فی غریب الحدیث-٣
 دانم این کتاب چاپ نشده است. کتاب الکبائر امام ابن قیم، تا جایی که می -٤
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ن ین شـما را از زمـیه زمـکـھسـتند  ییھـا ن عالمتیزمـ ینشـان«د: یگو یمؤلف م
کـه »  ٢حـدود آن یھـا عالمت یعنـی«د: یـگو یم یو نـوو». ١نـدک یات جدا م هیھمسا

 اند:  . و گفته٣ی استیکاش  یمعن
ن از ظلم یو ا». ٤ردن و عقب و جلو نمودن آنکجا به جا  یعنین یزم یر نشانییتغ   

 ین را از رویوجـب زمـ یـک یسـکھر «د: یگو یدر مورد آن م جامبریه پکن است یزم
[روایـت ». ٥ختـه خواھـد شـدین بر گـردن او آویامت ھفت زمیند، روز قکظلم تصاحب 

 و مسلم]. یبخار
ز اسـت، چـون یه لعنـت فرسـتادن بـر فاسـقان جـاکـنیاست بر ا یلیث دلیاین حد

و   سـندهیخورانـد و بـر نو یه آن را مکـ یسـکلعنت خدا بر رباخوار و «فرمود:  جامبریپ
ن دو قول اسـت ین، اما در مورد لعنت فرستادن بر فاسق معیو امثال ا». ٦گواھانش باد

 رده است:ک رکخ االسالم ھر دو را ذیه شک
 اند.  دهیگران برگزیو د ین را ابن جوزیز است؛ ایه: جاکنیا یکی

 اند.  دهیخ االسالم برگزیو ش ٧زیر عبدالعزکن را ابوبیست، ایز نیه جاکنیو قول دوم ا

 مسئله ی ششم -١
 ).۱۳/۴۱شرح صحیح مسلم نووی ( -٢
 النھایة فی غریب الحدیث و األثرعادات را اضافه کرده که در ) قول ابوالس۱/۲۷۳در فتح المجید ( -٣

یعنی حد فاصل بین دو »(َتخم«ھا و حدود آن، واحد آن  گوید: یعنی نشانه ) می۱/۱۸۳ـ۱۸۴(
اند عام است و ھمه زمین را  اند منظورش فقط حدود حرم بوده است و گفته مکان) است و گفته

اند: منظور این  یابند و گفته که مردم راھھا را با آن میھایی است  شود و منظور نشانه شامل می
تصاحب کند،تھذیب اآلثار است که فردی وارد ملک غیر از خودش گردد و آن را از روی ظلم 

)۳/۲۰۶.( 
 ).۵/۲۷۵فیض القدیر ( -٤
المؤمنین عایشه، صحیح بخاری  ) روایت ام۱۶۱۲) و صحیح مسلم (۲۴۳۵صحیح بخاری ( -٥

  س) روایت سعید بن زید۱۶۱۰مسلم () و صحیح ۲۴۵۲(
) وسنن  ابن ماجه ۱۲۰۶) و سنن ترمذی (۳۳۳۳ابوداوود (  ) وسنن۱/۳۹۳مسند احمد ( -٦

اند و عبارت امام احمد  روایت کرده س) و دیگران از ابن مسعود ۴۹۸۱) و مسند أبویعلی (۲۲۷۷(
اند و اصل آن در صحیح  کرده و أبی یعلی ذکر شده و دیگران با عبارت (لعن رسول الله...) روایت

لعنت خدا بر رباخوار «کند که  ) از جابر روایت می۱۵۹۸) است و صحیح مسلم در (۱۵۹۷مسلم (
 ». و گواھانش باد  خوراند و بر نویسنده و کسی که آن را می

ھل اش ابوبکر است و از ا او عبدالعزیز بن جعفر بن احمد بن یزداد معروف به غالم الَخالل و کنیه -٧
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ن یه لعنت فرستادن بـر فـرد معـکن است یقول معروف از امام احمد ا«د: یگو یم  
ه خداونـد کـد ھمـان طـور گفـت یـه باکـبل. ١روه اسـتکـھمچون حجاج و امثال او م

 د:یفرما یم

﴿ �َ
َ
ِ ٱ لَۡعَنةُ  � ٰلِِم�َ ٱَ�َ  �َّ گاه باشید که لعنت و نفرین الله بر « ]١٨[ھود:  ﴾ل�َّ آ

 ».  ستمکاران است

بـه خـاطر  یمـرد«فرمود:  جامبریه پکت است ید: (و از طارق بن شھاب روایگو یم
 یا  گفتند: چگونـه» به دوزخ رفت. یر مگسبه خاط ید و مردیوارد بھشت گرد یمگس

س از کـچ یداشـتند و ھـ یه بتـکردند کعبور  ینار قومکامبر خدا؟ فرمود: دو نفر از یپ
از آن  یکـیرد، آنھا بـه ک یم یقربان یزیآن چ یه براکگذشت مگر آن  ینار آن ُبت نمک

 یاگر مگس یحتّ ن ک یندارم. به او گفتند: قربان یزین. گفت: چک یدو نفر گفتند: قربان
ردند. پس به دوزخ رفت. کرد و آنان او را رھا ک یُبت قربان یرا برا یباشد، آنگاه او مگس

نم. آنگاه ک ینم یقربان یزیر از خدا چیغ ین. گفت: من براک یگفتند قربان یگریو به د
 ]. ٢[روایت احمد». گردن او را زدند و او به بھشت رفت

نم در نسـبت ک یر مکه احمد نسبت داده است و فرده و بکر کث را ذین حدیمؤلف ا
 رده است. ک یرویم پیاز ابن ق یث به احمد ویدادن حد
مان یما از اعمش و او از سـل یه براید: ابومعاویگو یامام احمد م«د: یگو یم میابن ق

بـه خـاطر  یمـرد«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریسره از طارق بن شھاب از پیبن م
   ٣».شد... وارد بھشت یمگس
 

فھم و درک بود در علم و دانش مورد اعتماد و به دیانت معروف بود و روایات زیادی داشت و 
امانتدار و عابد بود، تفسیر القرآن، الشافی، التنبیه فی الفقه و الخالف مع الشافعی از تألیفات 

 ).۲/۱۲۶) و المقصد األرشد (۲/۱۱۹( طبقات الحنابلةاوست.نگا:
 ).۱۲/۷۶) و فتح الباری (۱۰/۳۲۹و مجموع الفتاوی () ۴/۵۶۹( منھاج السنة-١
) به ۱۵۹۶) و در العلل (۱۵) و امام احمد در کتاب الزھد ص (۱۲/۳۵۸ـ ابن أبی شیبه در المصنف (٢

) و بیھقی در شعب األیمان ۱/۲۰۳( حلیة األولیاءاختصار روایت کرده است، و ابونعیم در 
ق بن شھاب از سلمان فارسی به طور موقوف ) از طار۱۸۵) و خطیب در الکفایه ص (۷۳۴۳(

 گفته است. /ام مگر آنچه ابن قیم  روایت کرده و اسناد آن صحیح است و آن را (مرفوع) نیافته
 ). ۲۱الجواب الکافی ص ( -٣

 

                                                                                                    



 ٣٥٧  ): احکام قربانی کردن برای غیر از خدا۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

د امـام آن را در یافتم پـس شـایـث را در آن نین حدیردم و اکرا مطالعه » المسند«
 .  ١رده استکت یگر رواید ییا جایتاب الزھد ک

ه کد یرا د جامبریپ یأبوعبدالله، در حال یأحمس یاش: (طارق بن شھاب)  بجل گفته
 ه است. دینشن یثیحد جامبریشد او از پ یمرد و بزرگ بود و گفته م

او با  ید: صحبت و ھمراھیگو ید. أبو حاتم میوفه اقامت گزکد: و او در یگو یم یبغو
د: او یـگو یرده مرسل است. أبوداوود نیـز مکت یه رواک یثیست. و حدیثابت ن جامبریپ
ه او کـثابـت اسـت  ید: وقتـیگو یده است. حافظ مینشن یزید و از او چیرا د جامبریپ
ثابـت شـود  یاست و وقت یه است پس بنابر قول راجح او صحابردکرا مالقات  جامبریپ
اسـت و  یمرسل صـحاب جامبریت او از پیده است، پس رواینشن یثیحد جامبریه از پک

رده کـت یـث از او روایچنـد حـد ی. نسـائ٢مقبول است یبنابر قول راجح مرسل صحاب
ابن حّبان سال ه صحبت او ثابت است. و وفات او طبق قول کدھد  ین نشان میاست و ا

 .  ٣ھـ.ق بوده است ۸۳
 به بھشت رفت).  یبه خاطر مگس یاش: (مرد گفته
 جامبریز از پیانگ ن امر شگفت یامبر خدا؟) در مورد ایپ یا اش: (گفتند: چگونه  گفته

جـز بـا اعمـال صـالحه بـه بھشـت  یسـکچ یه ھکدانستند  یردند؛ چون آنھا مکسؤال 
 د:یفرما یه خداوند متعال مکرود چنان  ینم

ْ دۡ ٱ﴿ به پاداش کردارتان وارد بھشت «  ]٣٢[النحل:  ﴾َ�ۡعَملُونَ  بَِما ُكنُتمۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا
ن را یا آنھا ایرود. پس گو یبد به دوزخ نم یارھاکجز به سبب  یسکچ یو ھ  ».شوید

ه چگونه کح داد ین امر را توضیا جامبریردند، آنگاه پکر دانستند و تعجب یز و حقیناچ
به خاطر آن  یگرید و دیز، بزرگ شد و فرد به خاطر آن سزاوار بھشت گردین امِر ناچیا

 فکر کرده است. /بله ھمان طور است که شیخ سلیمان  -١
اند اما  ھای صحابه مقبول ه مرسلاست و آن مرسل صحابه است ک جمنظور روایت طارق از پیامبر -٢

این حدیث مرسل نیست و او آن را از سلمان فارسی به صورت موقوف روایت کرده است و شاید 
 سلمان آن را از اھل کتاب روایت کرده باشد. والله اعلم.

المنتخب) و ابن  ۱۹۷) و عبد بن ُحمید در مسند خود ص (۳/۵۱۰( اإلصابةشرح حال وی در  -٣
 ).۸/۳۲۰) و طبرانی در الکبیر (۴/۴۷۷در اآلحاد و المثانی (أبی عاصم 
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در مورد  جامبریل بودند، چون پیاسرائ ین دو مرد از بنید ایمستحق دوزخ شد و شا
 گفت.  یبه آنھا م یادیث زیل احادیاسرائ یبن

یـزی گفتـه داشتند) صـنم: بـه چ یه ُبتکگذشتند  ینار قومکاش: (دو مرد از  گفته
 . ١شود شود که به شکل موجودات تراشیده می می

ھـر چنـد  یزیـه چکـکرد مگر آن  اش: (ال یجاوزه) یعنی از کنارش عبور نمی گفته
 رد. ک یم یآن قربان یبرا کاند

رد و کـ یقربـان یباشد، آنگاه او مگس یاگر مگس ین حتک یاش: (گفتند: قربان گفته
ز یـاگـر چ یحتـ کبودن شر کنجا خطرنایخ رفت) در اردند و او به دوزکآنھا او را رھا 

شـود تـا  یباشد باعث م کھر چند اند که شرکان شده است و گفته شده یباشد ب یمک
وان یـن حیزترین و ناچیتر پست یه وقتکد ینیب ین فرد را نمیا ایبه جھنم برود، آ کمشر
د؛ یـورز کشـرد، چون در عبـادت خـدا یرد مستحق دوزخ گردک یآن ُبت قربان یرا برا

 د:یفرما یه خداوند مکم عبادت است، چنان یرا ذبح به صورت قربت و تعظیز

ِ بِٱ كۡ َمن �ُۡ�ِ  إِنَُّهۥ﴿ مَ  َ�َقدۡ  �َّ ُ ٱ َحرَّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
ۡ
ۖ ٱ َوٮٰهُ َوَمأ ٰلِِمَ� ِمنۡ  �َّاُر  َوَما لِل�َّ

نَصارٖ 
َ
زد، الله بھشت را بر او حرام نموده و به راستی ھرکس به الله شرک ور« ]٧٢[المائدة:  ﴾أ

ه کند ک ین اشاره میث به ایو حد». جایگاھش دوزخ است و ستمکاران ھیچ یاوری ندارند
شما «د: یگو یه انس مکرد، چنان کز ید پرھیباشند با کوچکاز گناھان ھر چند 

آن را از امبر یتر ھستند اما ما در زمان پیکه از نگاه شما از مو بارکد ینک یم ییارھاک
   ].٢ی[روایت امام بخار». میشمرد یات مکمھل

بـه  یزیـه آن مرد به خـاطر چکز اشاره شده ین نیث به ایو در حد«د: یگو یمؤلف م
رد تا خود را از شّر آن مردم نجات کار را که او آن که قصد آن را نداشت، بلکدوزخ رفت 

رد مسلمان بوده اسـت، ک ار راکن یه اک یه فردکث اشاره شده ین در حدیدھد و ھمچن
ث یو حـد» بـه دوزخ رفـت یبـه خـاطر مگسـ«شـد:  یبود، گفته نم یافر مکچون اگر 

ن را در نظـر یپرستان ھم بت یعمل قلب است و حت یه ھدف بزرگ و اصلک«د: یگو یم
 ». ٣رندیگ یم

 شیخ سلیمان به صورت تفصیلی در مورد بت در باب ترس از شرک صحبت کرده است.-١
 ) روایت انس. ۶۴۹۲صحیح بخاری ( -٢
 نھم و یازدھم و سیزدھم.    مسأله -٣

 

                                         



 ٣٥٩  ): احکام قربانی کردن برای غیر از خدا۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

 یر از خدا قربانیغ یبرا یزین. گفت: من چک یگفتند: قربان یگریاش: (و به د گفته
 رد...). ک نخواھم
 ان شده است. ید و اخالص بیلت توحینجا فضیدر ا

 یدگاه مؤمنان جـرم بـس بزرگـیاز د که شرکن اشاره شده یو در ا«د: یگو یمؤلف م
ه آنھا فقـط از کنیشته شد و به خواسته آنھا تن نداد، با اکاست و آن مؤمن صبر نمود تا 

   ار را انجام دھد.کن یه ظاھرًا اکن را خواستند یاو ا
از شما  یکبھشت به ھر «ه در آن آمده: ک یحیث صحیحد یاست برا ین شاھدیو ا
 ».  ٢ ١ن طور استیز ھمیتر است، و دوزخ نیکفش او نزدکاز بند 

ه کنیو به ا یو شّدت عقوبت الله تعال یآمرزش الھ ینجا به گستردگیم: و در ایگو یم
 ست. دارند، اشاره شده ا یاعمال به آخر و خاتمه آنھا بستگ

 ) روایت ابن مسعود.  ۶۴۸۸صحیح بخاری ( -١
 ھم.  مسأله دھم و دوازد -٢

                                         



 

 

 

 

 

 

 :)۱۰باب (
ردن ک یشود قربانیم یر الله قربانیه در آن به نام غک ییباب: جا

 ست.یز نیدر آن به نام الله جا

 د:یفرما یخداوند متعال م

بَٗد�ۚ  �ِيهِ  َ� َ�ُقمۡ ﴿
َ
 ».ھرگز در آن(به نماز) نایست« ]١٠٨[التوبة:  ﴾�

بـه نـام  ییجـاه در کـرده بـود کـنـذر  یه شخصکت است یروا کاز ثابت بن ضّحا 
ن یـا در ایامبر فرمود: آید، پیپرس جامبرین مورد از پیند، او در اکرا ذبح  یشتر» بوانه«

شده است؟ گفتنـد: نـه.  ه پرستش میکت وجود داشته یزمان جاھل یھا از بت یجا ُبت
شـده اسـت؟ گفتنـد: نـه. آنگـاه  ین در آن جا برگزار مکیاد مشریاز اع یدیا عیفرمود: آ

د یـانجام گناه باشـد نبا یه براک یود: نذرت را به انجام برسان و بدان نذرفرم جامبریپ
ست وفا بـه آن الزم یار انسان نیه در اختک یزیچ یردن براکن نذر یرد. و ھمچنکآن را ادا 

  و مسلم صحیح است. یط بخاریأبوداوود روایت کرده است و اسناد آن با شرا». ستین

 ن فصل:یمطالب ا
بَٗد�ۚ  �ِيهِ  مۡ َ� َ�قُ ﴿ ریتفس -۱

َ
  .]۱۰۸[التوبة:  ﴾�

 گذارند.  یر مین تأثیگناه و طاعت در زم -۲
رد تـا روشـن کـد رجوع یی واضح با ل به مسألهکده و مشیچیل پیدر مورد مسا -۳

 ال برطرف گردد. کشود و اش



 ٣٦١  )شود... ه قربانی می: جایی که در آن به نام غیر الل۱۰لتوحید: (بابکتاب ا

 ات مسأله را بپرسد. یتواند جزئ یم یاز باشد مفتیاگر ن -۴
 ندارد. ال کبه نذر اش ییص جاینباشد تخص یاگر مانع -۵
اگـر آن  یست حتیز نیت باشد نذر در آن جایجاھل یھا از بت یبت ییاگر در جا -۶

 ن برده باشند. یبت را از ب
ن برگـزار کیمشـر یھا د و جشـنیـه عک ییردن در جاک ین نذر و قربانیھمچن -۷

 گر تمام شده و آن جا برگزار نشود. یاگر آن جشن د یست، حتیز نیشود جا یم
ن یـسـت چـون ایز نین اماکنی انجام شود جـایچن یبراه ک یردن به نذرکوفا  -۸

 انجامد.  نذر به گناه می
اگـر ھـدف  یرد، حتـکز ید پرھیشان بایھا اد و جشنین در اعکیاز تشّبه با مشر -۹

 د آنھا نباشد. یمراسم و ع یقیحق یبرگزار
 گناه باطل است.  ینذر برا -۱۰
اسـت و] وفـا  یطلست، [نذر بایار انسان نیانجام آنچه در اخت یردن براکنذر  -۱۱

 ست. یبه آن الزم ن

 توضیح و شرح این باب:
ردن در آن به نام الله ک یشود قربانیم یر الله قربانیه در آن به نام غک ییباب: جا

 ستیز نیجا
 یعنی: این عمل جایز نیست ھمان طور که مؤلف توضیح خواھد داد.

بَٗد�ۚ  �ِيهِ  َ� َ�ُقمۡ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م
َ
ھرگز در آن(به نماز) « .]١٠٨توبة: [ال ﴾�

 .»  نایست
امبرش را از یـه خداونـد پکن است یور اکی مذ هین در مورد آیالم مفّسرکی  خالصه

ن مورد تابع او ھستند،  یرد و امت در اک یشه نھیھم ینماز خواندن در مسجد ضرار برا
آن بـر  یاّول بنـاه از روز کـه در مسجد قبا نماز بخوانـد کق نمود یامبر را تشویسپس پ

ن یگاه و منزل اسالم و مسلمیامبر، وحدت مؤمنان و به عنوان پایتقوا، اطاعت از خدا و پ
 د:یفرما یه مکساخته شده بود، چنان 

ََّمۡسِجدٌ ﴿ َس  ل ّسِ
ُ
لِ  ِمنۡ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َ  أ وَّ

َ
َحقُّ  يَۡو�ٍ  أ

َ
ن أ

َ
طور  به« .]١٠٨[التوبة:  ﴾�ِيهِ�  َ�ُقومَ  أ

ی تقوا بنا شده، سزاوارتر است که در آن(به نماز)  نخستین روز بر پایه قطع مسجدی که از
ت است یح روایث صحین در حدیه در مورد مسجد قبا است، بنابرایاق آیو س». بایستی
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ث یو در حد». ١عمره را دارد یکنماز در مسجد قبا پاداش  یک«فرمود:  جامبریه پک
از سلف از آن  یو گروھ .٢رفت یه قبا ماده و سواره بیپ جامبریه پکت است یح روایصح

ه منظور کاند  گران به صراحت گفتهی، حسن و دیجمله ابن عّباس، عروه، عطیه، شعب
 . ٣ه بر اساس تقوا بنا شده مسجد قبا استک یاز مسجد

ه کد است یسع یث أبیلش حدیامبر خداست، دلیو گفته شده: منظور از آن مسجد پ
 یردند، مـردکه از روز اول بر تقوا بنا شد مشاجره ک یدد: دو نفر در مورد مسجیگو یم

فرمود:  جامبریامبر خداست، آنگاه پیگفت: مسجد پ یگریگفت: آن مسجد قبا است و د
د بـن یـن قول عمر، ابن عمر، و زی]. و ا٤[روایت مسلم». منظور از آن مسجد من است«

 .  ٥گران استیثابت و د
ندارد، چون  یث منافاتین حدیه با ایست و آح این حدیث صحیا«د: یگو یر میثکابن 

ق یمسجد قبا از روز اول بر تقوا بنا نھاده شده است، پس مسجد رسول خدا به طر یوقت
ه بـر اسـاس کـن برخالف مسجد ضـرار اسـت یو ا». ٦بر اساس تقوا بنا شده است یاول

 د:یفرما یه خداوند متعال مکخدا بنا نھاده شده است، چنان  ینافرمان

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا اٗر� ِجٗداَمسۡ  �َّ ۡ ٱ َ�ۡ�َ  َوَ�ۡفرِ�َقۢ� َوُ�ۡفٗر� ِ�َ  َحاَرَب  لَِّمنۡ  َصاٗدا�رۡ  ُمۡؤِمنِ�َ ل
َ ٱ ۚ ِمن َ�بۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ٓ  إِنۡ  َوَ�َۡحلُِفنَّ  ُل َرۡدنَا

َ
� �ُۡ ٱ إِ�َّ  أ ُ ٱوَ  ۡسَ�ٰ  ﴾١٠٧لََ�ِٰذبُونَ  إِ�َُّهمۡ  َهدُ �َشۡ  �َّ

و کسانی(ھم ھستند) که برای آسیب رساندن(به مسلمانان) و گسترش کفر و « .]١٠٧[التوبة: 

و ابن  ۳۲۴و ترمذی سنن  ۲/۴۷، و بخاری التاریخ الکبیر ۶/۴۱۶، ۲/۱۴۹ابن أبی شیبه المصنف  -١
و طبرانی  ۷۱۷۲و أبویعلی به ش  ۱۹۸۹و ابن أبی عاصم در اآلحاد و المثانی  ۱۴۱۱ماجه سنن 

 و دیگران ۵/۲۴۸و بیھقی در السنن الکبری  ۱/۴۸۷و حاکم در المستدرک علی الصحیحین  ۵۷۰
اند و این حدیث بر اساس شواھدش صحیح است، و ترمذی  از اسید بن ظھیر انصاری روایت کرده

» حسن و غریب است و از اسید بن ظھیر روایت صحیحی جز این حدیث سراغ نداریم.«گوید  می
 ۳/۱۴۳و حاکم آن را صحیح قرار داده و ذھبی او را تأیید کرده است، و در میزان االعتدال 

و ابن کثیر در تفسیرش  ۱۴۷۲ش  المختارةیث منکر است، و ضیاء مقدسی در گوید حد می
 اند. و غیره روایت کرده ۲/۳۹۰

 ) از ابن عمر روایت کرده است.۱۳۹۹( ) و  صحیح مسلم۱۱۹۱صحیح بخاری ( -٢
 . ۲۸۸-۴/۲۸۷و الدر المنثور  ۲۸-۱۱/۲۷تفسیر طبری  -٣
 »ھو مسجدکم ھذا«است: از ابوسعید و عبارت آن اینگونه  ۱۳۹۸مسلم  -٤
  ۴/۲۸۸، الدر المنثور ۲۷-۱۱/۲۶تفسیر طبری -٥
 ۲/۳۹۰ابن کثیر -٦
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گاھی باشد برای کسانی که پیشتر به  افکنی در میان مومنان مسجدی ساختند تا کمین تفرقه
کنند که قصدی جز خیر و نیکی  اند. و سوگند یاد می جنگ با الله و پیامبرش برخاسته

زھا خداوند ین چیپس به خاطر ا ».دھد که آنان دروغگویند ایم. و الله گواھی می نداشته
 رد.ک یرا از نماز خواندن در آن نھ جامبریپ

 کت آن حضرت بـه تبـوکقبل از حر جامبریه آن را ساخته بودند نزد پک یو منافقان
امبر را یـه در آن مسجد نماز بخواند تـا نمـاز خوانـدن پکخواستند  جشانیآمدند و از ا

 است.   جامبرید پییه مورد تأکن قرار دھند یا یبرا یلیدل
 یزمسـتان یھا ه در شبکاند  مار ساختهیضعفا و افراد ب یه آنھا آن را براکو گفتند: 

رد و کـامبر را از نماز خواندن در آن محافظت یند، اما خداوند پیایتوانند به مسجد ب ینم
ھنگـامی ». خـوانم یاز مم إن شاءالله در آن نمیبرگشت یم و وقتیما مسافر ھست«گفت: 

ا نصـف یـروز  یکی  ی وی تا مدینه به اندازه نه بازگشت و فاصلهیمد یامبر به سویکه پ
گـاه گرد یاز مـاجرا جامبریـنازل شد و پ یآن بود؛ در مورد مسجد وح د، آنگـاه یـآن آ

نـه آن را منھـدم و یدن به مدیآن مسجد فرستاد و قبل از رس یرا به سو یامبر افرادیپ
 .  ١ردکب یتخر

امبرش را از یـخداونـد پ یاس است، چون وقتیه بر عنواِن باب از جھت قیو داللت آ
بنـا شـده بـود بـاز  یدین اھداف پلیچن یه براکن مسجد یخدا در ا ینماز خواندن برا

خواست تنھا برای الله در آن مسجد نماز برپا دارد ؛ پـس  داشت، در حالی که پیامبر می
 یباشد، نباید در آن فرد موّحـد بـرا ذبح برای غیر خدا می ه محلک یین طور جاھایھم

و ابن مردویه در تفسیر خود ـ چنان که در تخریج  ۶۰۶ـ  ۶۰۸ابن اسحاق در المغازی ص  -١
ـ آمده از زھری از ابن اکیمه لیثی از ابن اخی أبی ُرھم غفاری  ۲/۱۰۱احادیث کشاف از زیلعی

آن را  ۷/۲۶کند که او از أبا ُرھم غفاری شنیده با ھمین اسناد و دارالقطنی در العلل  روایت می
معلول قرار داده و گمان غالب من این است که آنچه متعلق به مسجد ضرار است از سخنان ابن 

از  ۱۱/۲۳اسحاق است که در حدیث زھری داخل کرده شده است.  و ابن جریر در تفسیرش 
ه صورت مرسل روایت کرده و در سند آن محمد بن حمید رازی قرار دارد که گروھی از تابعین ب

و ابن ابی حاتم در تفسیرش  ۱۱/۲۴متھم به دروغگویی است.  و ابن جریر طبری در تفسیرش 
و غیره از علی بن ابی طلحه از ابن عباس با ھمین  ۵/۲۶۲ دالئل النبوةو بیھقی در  ۶/۱۸۷۸

داستان مسجد ضرار ذکر شده و ذکر تبوک به میان نیامده است  سند روایت کرده است، و در آن
 و اسناد آن بد نیست.
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دن بـه او بنـا یورز کخدا و شر ین جاھا براساس نافرمانیند، چون اک یخدا ذبح و قربان
 د.ینما ید مییر خواھد شد تأکه بعدًا ذک کن را حدیث ثابت بن ضّحایاند و ا شده

 د:یفرما یو م

ن ُ�ِبُّونَ  رَِجالٞ  �ِيهِ ﴿
َ
ْۚ َ�َتَطهَّ  أ در آن مردانی ھستند که دوست « .]١٠٨[التوبة:  ﴾ُروا

 یانصار ساعدةم بن یم از عوکو حا یمه، طبرانیامام احمد، ابن خز »دارند پاک شوند
خداوند در حکایت «در مسجد قبا نزد آنھا آمد و گفت:   جامبریه پکاند  ردهکت یروا

ه شما خود را با ک کین پایا مسجدتان شما را به خاطر پاکیزگی به نیکویی ستوده است،
 »ست؟ید چیدار یزه مکیآن پا

 یگانیه ھمسـاکـنیم جـز ایدان ینمـ یزیـرسول خـدا چ یسوگند به خدا ا«گفتند: 
ز یـشستند و ما ھمانند آنھا ن یحاجت مقعد خود را م یم، آنھا بعد از قضایداشت یھودی

 جامبریـو انـس از پجـابر  یتیو در روا». ١مییشو یحاجت مقعد خود را م یبعد از قضا
ابـن ». به خاطر ھمین است، به این کارتـان پایبنـد باشـید«ه فرمود: کنند ک یت میروا

 . ٢اند ردهکت یم آن را رواکو حا یحاتم، دار قطن یماجه، ابن أب

ُ َوٱ﴿ ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ ّهِِر�نَ ل ردن ک که پس از پاکرا  یسانکخداوند  یعنی ]١٠٨[التوبة:  ﴾ُمطَّ
 یدارند و دور یم کھا پا یھا و آلودگ یدیخود را از پل کشر یھا یخود از آلودگ

و طبرانی در  ۱۱/۳۰، ابن جریر در تفسیرش  ۸۳، صحیح ابن خزیمه ۳/۴۲۲مسند امام احمد  -١
(ش معرفة الصحابة ، ابونعیم در ۲/۲۳، در الصغیر  ۶/۸۹و در األوسط  ۱۷/۱۳۱المعجم الکبیر 

و آن را صحیح قرار داده است و ذھبی آن را تأیید  ۱/۱۵۵حاکم در المستدرک  ) و۵۳۲۲ـ  ۵۳۲۳
 نموده و در اسناد آن ضعف است اما حدیث با شواھد صحیح است.

و ابن منذر  ۶/۱۸۸۲و ابن أبی حاتم در تفسیرش  ۴۰و ابن جارود در المنتقی ش  ۳۵۵ابن ماجه  -٢
 ۱/۶۲ذکر نکرده است ـ و دارقطنی در سنن خود  روایت نموده ـ و ابا ایوب را ۱/۳۵۷در األوسط 

حدیث بزرگ و صحیحی «گوید:  روایت کرده و می ۲/۶۲و حاکم در المستدرک علی الصحیحین 
و دیگران از أبی أیوب و جابر  ۱/۱۰۵ و ذھبی او را تأیید نموده و بیھقی در السنن الکبری» است.

رار دارد که در ثقه قرار دادن آن اختالف اند، در اسنادش عتبه بن حکیم ق و انس روایت کرده
گوید:(متوسط و حسن الحدیث است) و حدیث با شواھد خود  است و او آن طور که ذھبی می

و نووی در  ۲۲۳۱المختارة  و ضیاء در ۴۷۴۰صحیح است و طحاوی در شرح مشکل األثار 
حسن شمرده است.  ۱/۲۱۹ نصب الرایةاند و زیلعی در  آن را صحیح قرار داده ۲/۹۹المجموع 
 والله اعلم.
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ردن با آب خوب است، اما آنھا ک کپا«د: یگو یه میدارد. ابوالعال ینند دوست مک یم
 ».  ١دارند یم که از گناھان خود را پاکند یسانک

اسـت بـر مسـتحب بـودن ادای نمـاز، بـا جماعـِت  یلین دلیا«د: یگو یر میثکابن 
ننـد] و وضـوء را بـه ک یھا پاک ھستند [و دوری مـ یدیه از آلوده شدن به پلک صالحان
گویم: در این حدیث، صفت محبت (که از صفات خداونـد  می». ٢رندیگ یمال مکتمام و 

 شود است) ثابت می
به نـام  ییرا در جا یرد شترکنذر  یه مردکت است یروا کگفت: (از ثابت بن ضّحا

از  ینجـا ُبتـیا در ایـآ«امبر فرمود: ید، پیپرس جامبریمورد از پ نیند، او در اکبوانه ذبح 
اد یـاز اع یدیـا عیـآ«گفتند: نه. فرمـود: ». ت وجود داشته است؟یزمان جاھل یھا ُبت

نـذرت را «فرمود:  جامبریگفتند: نه. آنگاه پ». شده است؟ ین در آن جا برگزار مکیمشر
ن یرد و ھمچنـکـد آن را ادا یاه باشد نباانجام گن یه براک یبه انجام برسان و بدان نذر

أبـوداوود ». سـتیسـت وفـا بـه آن الزم نیار انسان نیه در اختک یزیچ یردن براکنذر 
   ٣و مسلم است. یروایت کرده و اسناد آن مطابق با شرط بخار

ب بـن ید از شـعید: داوود بـن رشـیـگو یرده و مکـت یـث را أبوداوود رواین حدیا  
 که گفت: ثابت بن ضحاکند ک یت میر از ابوقالبه روایثکبن  ییحیاز  یاسحاق از اوزاع

ی بوانـه شـتری  ه در منطقهکرده بود کنذر  جامبر خدا یدر زمان پ یبه من گفت: مرد
قربانی کند. پس پیش پیامبر آمد و گفت: من تصمیم گرفتم که شتری را در بوانه نـذر 

ن اسناد خوب اسـت یو ا» ته است؟...وجود داش یا در آنجا ُبتیآ«فرمود:  جامبریکنم؛ پ
نـزد  یه زنـکـند ک یت میب از پدرش از جدش رواین أبوداوود از عمر بن شعیو ھمچن

ه مـردم کـبـود  یینم، جاک یه در فالن جا قربانکام  ردهکآمد و گفت: من نذر  جامبریپ
 یراب«گفت: نه. گفت: ». ا برای ُبت؟یآ«ردند، فرمود: ک یم یت در آن قربانیزمان جاھل

 و اسناد آن صحیح است.   ۶/۱۸۸۳، ۲/۴۰۳و تفسیر ابن أبی حاتم  ۷/۲۰۷شیبة مصنف ابن أبی  -١
  ۲/۳۹۱تفسیر ابن کثیر  -٢
ی  ۱۰/۸۳و از طریق او بیھقی در السنن الکبری  ۳۳۱۳سنن أبوداوود  -٣

ّ
، ۸/۲۲و ابن حزم در المحل

و دیگران و اسناد آن صحیح مطابق با شرط شیخین است  ۱۳۴۱و طبرانی در المعجم الکبیر 
و شیخ  اإلسالم محمد بن عبدالوھاب  ۴/۱۸۰چنان که ابن تیمیه و حافظ ابن حجر در التلخیص 

 است. ۱۱۰البغا) و  صحیح مسلم  ۵۷۰۰اند و اصل آن در بخاری ( گفته
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 به اختصار.». ١نذرت را انجام بده«گفت: نه. فرمود: ». وثن؟
ُبت  یا آن جا برای: آیعنیبتی؟(تا آخر حدیث)  یا برایه آک جامبریی پ گفته یو معن 

 ث ثابت است. یاند؟ مثل حد ردهک یم ییا وثن قربان
اسـت،  یمعروفـ یصـحاب یفه األشھلی) ایشان ابن خلکاش: (از ثابت بن ضّحا گفته

 .  ٢افته استیوفات  ۶۴اند. ایشان در سال  ردهکت یره از او روایبوقالبه و غا
مونـه یپـدر م یانیرَدُم بن سفکه او کرده بود) احتمال دارد کنذر  یاش: (مرد گفته

ت کشـر جامبریه گفت: ھمراه پدرم در حج پکند ک یت میباشد. چون أبوداوود از او روا
رسول خدا مـن  یشد و گفت: ا یکپدرم به او نزد دم؛ گفت: آنگاهیرا د جامبریردم، پک

 نم. ک یوان قربانید در بوانه در گردنه چند حیایا بیم به دنیبرا یام اگر پسر ردهکنذر 
ن یـاز ا یا آنجـا ُبتـیـآ«فرمـود:  جامبرینم گفت پنجاه تا. آنگاه پک یر مکد: فیگو یم

و ادامه » نکوفا  یا ردهکا خد یه براک یبه نذر«گفت: نه، فرمود: ». ھا وجود دارد؟ بت
 .  ٣ندک یان میث را بیحد

ه کـ یبه نـذر«گفت:  جمونه آمده پیامبریث میند) در حدکذبح  یاش: (شتر گفته
رد و شـروع بـه سـر کـوانات را جمع ید: آنگاه او حیگو یم». نکوفا  یا خدا نموده یبرا
 یال آن رفـت در حـالرد، او به دنبکاز دست او فرار  یرد ناگھان، گوسفندکدن آنھا یبر
 ن و سپس گوسفند را گرفت و ذبح نمود. کامل کا نذر مرا یگفت: بار خدا یه مک

ه دو کـند و احتمـال دارد ک یه شتر و گوسفند قربانکرده بود کاحتمال دارد او نذر 
 داستان متفاوت باشند. 

ه ده بـیه نرسـکـن مییاسـت در پـا یید: بوانه جـایگو یم یاش: (در بوانه) بغو گفته
 ».  ٢نبعی یاست آن سو یا تپه«د: یگو یو ابوالسعادات م ١َیَلمَلم

اختصار روایت کرده و اسناد آن به  ۱۰/۷۷و از طریق او بیھقی در السنن الکبری  ۳۳۱۲أبوداوود  -١
 حسن است و حدیث با شواھدش صحیح است.  

 .۱/۳۹۱ اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابةشرح حال وی در  -٢
 ۳/۹۶، و ابن أبی شیبه در مصنف ۳/۴۱۹، ۶/۳۶۶و مسند احمد  ۸/۳۰۳ـ  ۳۰۴الطبقات ابن سعد  -٣

و ابن ماجه در سنن  ۳۳۱۴ود در سنن خود به اختصار و أبوداو ۸/۳۵۸و بخاری در التاریخ الکبیر 
و غیره از طریق  ۱۰/۸۳وبیھقی در السنن الکبری  ۲۵/۷۳و طبرانی در المعجم الکبیر  ۲۱۳۱ش 

گوید این  می ۲/۱۳۸الزجاجة اند و حدیث صحیحی است. بوصیری در مصباح  میمونه روایت کرده
 اسناد صحیحی است و راویان آن را ثقه ھستند. 
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ه پرسـتش کـت بـوده یدوران جاھل یھا از بت یا در آن جا بتیآ«اش: (فرمود:  گفته
ل که صـورت و شـکـصنم آن است «گوید:  یم عروة المفتاحصاحب »).  شده است؟ یم

 ». ندارد یلکه صورت و شکاست  یدارد و وثن بت
ن یه بـر ھمـکـنقل شده  ین است و از سلف سخنانیفرق صنم و وثن ھم م:یگو یم

ن کیمشر یھا از بت یه بتک ییه نذر در جاکث اشاره شده ی. و در حد٣ندینما یداللت م
 .  ٤ست. مؤلف آن را بیان کرده استیز نین رفته باشد، جایاگر آن بت از ب یباشد حت
خ االسالم یشده است؟) ش یبرگزار م ن در آن جاکیاد مشریاز اع یدیا عیاش: (آ گفته

ه ھمیشگی است و با آمدن کشود  یگفته م یو ھمگان یلک یید به گردھماید: عیگو یم
از  یشـگینجـا اجتمـاع ھمیشـود] و منظـور ا یرار مکا ماه و امثال آن [تیا ھفته یسال 

 باشد.  یت میاجتماعات جاھل
د یـگـردد مثـل روز ع یه بر مک یرد، از آن جمله: روزیگ یز را در بر مید چند چیع

ه کـھا)  و عـادات (رسـم ی: اعمال عبادیکی: اجتماع در آن، و یکیفطر و روز جمعه، و 
به طور مطلق در ھمه جا  یاست و گاھ یید مختص جایع یشود و گاھ یدر آن انجام م

ده یـد نامیشوند. پس زمان و وقت ع یده مید نامیی این موارد ع شود که ھمه یانجام م
ه خداونـد آن کاست  ین روزیا«در مورد روز جمعه فرمود:  جامبریه پکود چنان ش یم

شوند چنـان  یده مید نامیو اجتماع و اعمال ع». ٥د قرار داده استین عیمسلم یرا برا
ده یـد نامیـو مکان نیـز ع». ٦امبر حضور داشتمید ھمراه پیدر ع«ه ابن عباس گفت: ک
روز و  یکد به یع یو گاھ». دید قرار ندھیمرا عقبر «فرمود:  جامبریه پکشود چنان  یم

  ۴/۱۸۰الحبیرالتلخیص  -١
  ۱/۱۶۴ النھایة فی غریب الحدیث واألثر -٢
 فرق بین این دو در مقدمه کتاب التوحید شرح شیخ سلیمان گذشت. -٣
 ی ششم.   مسأله -٤
 ۷/۲۳۰و طبرانی در المعجم األوسط  ۲۲۹و َبحشل درتاریخ واسط ص  ۱۰۹۸ابن ماجه در سنن  -٥

سند روایت کرده است. و در اسناد آن صالح بن از طریق عبید بن سباق از ابن عباس با ھمین 
أبی األخضر قرار دارد که دارای ضعف است و در موصول قرار دادن روایت دچار وھم شده است، 

و  ۱/۴۳۵در مصنف أبی شیبةو ابن  ۶۳و شافعی در مسند خود ص  ۱۴۴و مالک در الموطاء 
ند صحیح از عبید بن سّباق به ـ با س ۶۹۵ العالیةمسّدد در مسندش ـ چنان که در المطالب 

 صورت مرسل روایت کرده است. و حدیث با شواھد خود صحیح است.
 و لفظ از بخاری است. ۸۸۴البغا) و  صحیح مسلم  ۹۱۹صحیح بخاری ( -٦
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آنھـا را «فرمـود:  جامبریه پکن طور است، چنان یشود و اغلب ھم یار در آن اطالق مک
 ». ٢ ١دارند  یدیع یر، چون ھر قومکابوب یرھا کن ا
ث ین حدیات مسأله بپرسد و ھمچنیتواند از جزئ یم یه مفتکشود  ینجا ثابت میدر ا

شده اسـت  یت برگذار میاد جاھلیاز اع یدیه عک ییردن به نذر در جاک ه وفاکد یگو یم
ث] اشـاره شـده ین در حـدین رفته باشد ممنوع اسـت، [ھمچنـید از بیاگر آن ع یحت

ز یـادشان حرام است گر چه قصد آن را نداشته باشد. و مؤلـف نین در اعکیتشّبه با مشر
 .  ٣آن را بیان کرده است

خـدا  یردن بـراک یه ذبح و قربانکد ینما ین داللت مین) اکاش: (به نذرت وفا  گفته
ردن در محـل کـ ینند و قربانک یم یر الله قربانیغ ین در آن جا براکیه مشرک ییدر جا

ن بعـد از وصـف کـه به نذرت وفـا ک جامبریی پ ن گناه است، چون فرمودهکیاد مشریاع
ه وصـف و کـنـد ک یمـ ن داللـتیـآورده است.(فأوِف بنذرک) و ا» فاء«با حرف «م کح
ن دو یـبودن آن از ا یم است، پس سبب فرمان دادن به انجام نذر خالکت سبب حیفکی

باشد و اگر گنـاه نباشـد وفـا نمـودن بـه آن  نذر  ین وصف مانع از وفایصفت است که ا
د بـه آن وفـاء یـگنـاه شـده نبا یه بـراک ینذر«د: یفرما یز است؛ چون بعد از آن میجا
 ». ردک

داخـل اسـت،  یّلـکن عبـارت یـد آنچه از آن سؤال شده در اینما یلت من دالیپس ا
ر کـد سبب در آن داخل باشد؛ چـون ذبـح در آنچـه ذید بایایعام بر سبب ب یچون وقت
ه بـه کـند، چنـان که به نذرش وفا کداد  یننده اجازه مکبه نذر  جامبریز بود پیشده جا

ات را یـجزئ جامبریـه بزند زیرا پکداد ه دف (دایره) بزند اجازه کرده بود که نذر ک یزن
و سخن پیامبر بیانگر این است ». نکبه نذرت وفا «آنھا گفتند نه. فرمود:  ید؛ وقتیپرس

 ید آنھا بوده قربـانیا محل عیشده  ین عبادت مکیمشر یھا از بت یه اگر در آن جا بتک
از جزئیـات  ست گرچه نذر ھم کرده باشد، در غیر اینصورت پرسشیز نیردن در آن جاک

 .  ٤خ االسالمیسخن ش ین بود معنایمعنایی نخواھد داشت. ا

 روایت حضرت عایشه.  ۸۹۲و  صحیح مسلم  ۹۵۲صحیح بخاری  -١
  ۲۰۵ـ  ۲۰۶، ۱/۱۱۱اقتضاء الصراط المستقیم  -٢
 چھارم و ھفتم و نھم.  ی  مسأله -٣
 . ۱/۲۰۴اقتضاء الصراط المستقیم  -٤
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 یبـه نـذر و قربـان ییص جاینباشد تخص یه اگر مانعکد یآ یث بر مین از حدیھمچن
 ندارد.  یالکاش

اسـت بـر  یلـیرد). دلکـد به آن وفاء یانجام گناه شده نبا یه براک یاش: (نذر گفته
ردن که وفا کنیاست بر ا یلیست و دلیز نیدن به آن جارکن نذر گناه است و وفا یه اکنیا

ه خواھد کشه یث عایث و حدین حدیست و بر اساس ایز نیه گناه باشد جاک یبه ھر نذر
ه گناه باشـد وفـا ک یه نذرکاند  ردهکن معنا ھستند علما اجماع یه به اک یثیآمد و احاد

ن واجـب یمـیفـاره کا در آن یـه آکـاند  ردهکن مورد اختالف یست. و در ایز نیبه آن جا
 ت از احمد است:یه در ھر دو قول رواکن مورد دو قول دارند: یا نه؟ و در ایشود  یم

ن مذھب معـروف احمـد بـن حنبـل اسـت و از ابـن یشود و ا یه واجب مکنیا یکی
لش یانـد و دلـ ن را گفتهیفـه و اصـحابش ھمـیت شده و ابوحنیمسعود و ابن عّباس روا

ندارد  یانجام گناه نذر اعتبار یبرا«ند: ک یت میروا  جامبریاز پ هکشه است یث عایحد
انـد و احمـد و  ردهکت ین را روایاحمد و اھل ُسنن ا». ی سوگند است فارهکاش  فارهکو 

 .  ١اند ل گرفتهیاسحاق از آن دل
 یو شـافع ین قول از مسـروق، شـعبیست. ایفاره بر او الزم نکه کنیو قول دوم ا    

ن دو یـه خواھد آمـد و در اکشه است یث عایور و حدکث مذیل آن حدیدل ت شده ویروا
 .  ٢ر نشده استکفاره ذکث یحد

ث بـر عـدم وجـوب آن داللـت یفـاره در حـدکر نشـدن کـه ذکن است یو جوابش ا
 ند. ک ینم

نـدارد) صـاحب شـرح  یسـت اعتبـاریار انسان نیاش: (و نذر در آنچه در اخت گفته
ه مـال او نبـود، کـنسـبت داد  یز مشّخصینذر را به چ یوقت یعنی«د: یگو یح میالمصاب

-۷/۲۶و نسائی  ۱۵۲۴و ترمذی در جامع  ۳۲۹۰ـ  ۳۲۹۱و أبوداوود در سنن  ۶/۲۴۷ـ مسند احمد ١
رساند به  اند، و ظاھر اسنادش صحت را می و غیره از عایشه روایت کرده ۲۱۲۵و ابن ماجه  ۲۷

آمده و  ۴/۷۶اند چنان که در التلخیص  صحیح قرار دادهخاطر این طحاوی و ابن السکن آن را 
ت قرار داده

ّ
و ابوحاتم در  ۲/۴۱۸اند چنان که احمد در العلل  حفاظ حدیث آن دارای عل

عمران بن  ۱۶۴۱و صحیح مسلم  ۲۵۸۷ـ  ۲۵۹۰اند.  نگا: ارواء الغلیل  و غیره گفته ۱/۴۴۱العلل
از عقبه بن عامر از پیامبر  ۱۶۴۵و مسلم » الله ةمعصیال نذر فی « حصین از پیامبر روایت کرده:

 والله اعلم..» کفارة النذر کفارة الیمین«کند:  روایت می
 .۶۲۶-۱۳/۶۲۴نگا: المغنی -٢

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٣٧٠

 یه غالم فالنکخدا الزم است  یمار مرا شفا دھد بر من از سوید اگر خداوند بیمثًال بگو
ی خـود  را بـه ذّمـه یزیـن، اما اگـر چیم و امثال ایا لباسش را صدقه نماینم و کرا آزاد 
 ید بـر مـن از سـویه بگوکنیثل اح است، میار ندارد نذرش صحیه در اختکند کواجب 

نداشته باشـد و  یا ه بردهکد ین را بگویا ینم و در حالکآزاد  یا ه بردهکخدا الزم است 
ی او  ابد نذر بر ذّمـهیمار شفا ین نذر درست است و اگر بیبھای آن را ھم نداشته باشد، ا

 .  ١شود یثابت م
مطـابق  یعنیط آنھاست) یشرا رده و اسناد آن مطابق باکت یاش: (ابوداوود روا گفته

 و امام مسلم است.  یط امام بخاریبا شرا
، یسجسـتان یر بـن شـّداد ازدیمان بن أشعث بن اسحاق بن بشیاسم ابوداوود، سل

 یثقه، امـام، حـافظ و از علمـا ی. و٢ره استیار امام احمد و مصنف سنن و غیھمراه و 
 افت. یھـ.ق وفات  ۲۷۵بزرگ است و در سال 

 ۶/۵۸۳المفاتیح  مرقاة -١
  ۱۳/۲۰۳و سیر أعالم النبالء  ۱۱/۳۵۵ـ نگا: شرح حالش در تھذیب التھذیب ٢

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 :)۱۱باب(
 است کر از الله شریغ یردن براکنذر 

ھمان کسانی که) به نذر(خویش) «(  .]٧[اإلنسان:  ﴾يُوفُونَ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م
 ». نمایند وفا می

ٓ ﴿ د:یفرما یو م نَفۡقُتم َوَما
َ
وۡ  �ََّفَقةٍ  ّمِن أ

َ
َ ٱ فَإِنَّ  نَّۡذرٖ  ّمِن نََذۡرتُم أ ۗۥ َ�عۡ  �َّ [البقرة:  ﴾لَُمُه

گاه استله، از ھر انفاق یا نذری که میال« .]٢٧٠  ».کنید، آ
ھـر «ه فرمـود: کـنـد ک یت مـیروا جامبریشه از پیالمؤمنین عا ح امیث صحیدر حد

رد کنذر  یسکد اطاعت خدا را به جا آورد و ھر یه خداوند را اطاعت نماکرد کنذر  یسک
 ». ندکخدا را ن یند، نافرمانکخدا را ب یه نافرمانک

 مسائل: 
 ه نذر واجب است. وفا ب -۱
 است. کر از خداوند شریغ یثابت شد نذر عبادت است پس انجام آن برا یوقت -۲
 ست. یز نیردن به آن جاکه گناه است وفا ک ینذر -۳
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 توضیح و شرح این باب:
 است کر الله شریغ یردن براکباب: نذر 

 یسـکاست، پس ھرگاه  کر از الله شریغ یچون نذر عبادت است و انجام عبادت برا
رد وفا به آن بر او واجب است و انجام نذر و وفا بـه آن عبـادت کنذر  یانجام عبادت یبرا

نـد و آن را ینما یه بـه نـذر وفـا مکرا  یسانکن خداوند یو تقرب به خداوند است. بنابرا
نگونـه بـه او ینـد تـا اک ینذر یمخلوق یبرا یسکدھند ستوده است. اما اگر  یانجام م

ند، به کان، بال و مثل آن را از او دور ید و زیش نزد خدا شفاعت نمایاد تا او بریتقّرب جو
قرار داده اسـت، ھمـان  یکر از الله را در عبادت خداوند شریغ ین فردیه چنک یراست
 ده است. یورز کر از خدا نماز بخواند شریغ یخداوند و ھم برا یبرا یسکه کطور 

 د:یفرما یخداوند متعال م

﴿ ِ  ».نمایند ھمان کسانی که) به نذر(خویش) وفا می«( .]٧[اإلنسان:  ﴾رِ �َّذۡ ٱيُوفُوَن ب
ه به نذر وفا کرا  یسانکه خداوند کن است یه با عنوان فصل ایتناسب آ  ]٧[اإلنسان: 

ار واجب یا کانجام  یدھند ستوده است و خداوند جز برا یند و آن را انجام مینما یم
و برای فعل مباح محض کسی را  ستاید.  مستحب یا ترک حرام کسی را نمی

ر الله انجام دھد تا خود یغ یآن را برا یسکن نذر عبادت است و ھر ید؛ بنابرایستا ینم
 ده است.یورز کد، شرینما یکر از خدا نزدیرا به غ

 د:یفرما یو خداوند متعال م

﴿ ٓ نَفۡقُتم َوَما
َ
وۡ  �ََّفَقةٍ  ّمِن أ

َ
َ ٱ فَإِنَّ  نَّۡذرٖ  ّمِن نََذۡرتُم أ ۥۗ َ�عۡ  �َّ الله، از ھر « .]٢٧٠[البقرة:  ﴾لَُمُه

گاه است.انفاق یا نذری که می   »کنید، آ
ه خداونـد متعـال خبـر کـد یـنما ین جھت بر عنوان فصل داللـت میور از اکه مذیآ 

م ینـک یا به قصد تقّرب بـرای خداونـد نـذر مـیم و ینک یه ھر آنچه ما نفقه مکدھد  یم
ه کـد یـنما ین داللت میدھد. پس ا یابر آن به ما پاداش مداند و در بر یخداوند آن را م

از عبـادت را  یزیچ یسکه ھر کداند  یم ینذر عبادت است. و ھر مسلمان به طور واقع
 ده است. یورز کر از خداوند انجام دھد شریغ یبرا

ل یـھـا از قب یکیی ن ه از ھمـهکـدھـد  یخداوند متعال خبـر م«د: یگو یر میثکابن 
گاه است. و خداونـد بـه  یه افراد انجام مک ییرھاھا و نذ نفقه ن یـه اکـ یسـانکدھند، آ

ن یاملترکی او امیدوارند  طلب خوشنودی خداوند انجام داده و به وعده یھا را برا یکین
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 ».  ١دھد یپاداش را م
ه کـدھنـد  یانجـام م یسـانک یه قبرپرستان و امثالشان بـراک ییی نذرھا پس ھمه

دھند تـا خودشـان را بـه آنھـا  یآنھا نذر انجام م یرسانند، برا یان میمعتقدند سود و ز
 کنھـا شـریی ا نند، ھمـهکشان شفاعت یا برایازشان را برآورده سازند ینزدیک کنند و ن

 د:یفرما ین مکیه خداوند در مورد مشرکاست  یزیه چیدر عبادت است و شب

 ِمَن ﴿
َ
ا َذَرأ ِ ِممَّ َّ�ِ ْ  ٱوَ  ۡرثِ �َۡ ٱوََجَعلُوا

َ
ِ  َ�َٰذا َ�َقالُواْ  انَِصيبٗ  نَۡ�ٰمِ ۡ�  َوَ�َٰذا بِزَۡعِمِهمۡ  ِ�َّ

 ۖ َ�ٓ�َِنا َ�ٓ�ِِهمۡ  َ�نَ  َ�َما لُِ�َ ِۖ ٱ إَِ�  يَِصُل  فََ�  لُِ�َ َّ�  ٓ �َ ِ َ�ُهَو يَِصُل إَِ�ٰ ُ�َ  َسآءَ  �ِِهۡمۗ َوَما َ�َن ِ�َّ
عت و چارپایانی که الله آفریده، سھمی مشرکان) از زرا«( .]١٣٦[األنعام:  ﴾١٣٦َ�ُۡكُمونَ  َما

ھای ماست! آنچه برای او مقرر کردند و به پندار خود گفتند: این، سھم الله و این سھم بت
رسید. چه بد حکم ھایشان میرسید؛ ولی از سھم الله به بتھایشان بود، به الله نمیسھم بت

 »کردند!می
 یشـتزار را بـراکاز  ی: بخشـیعنـی« د:یـگو یور مکه مـذیر آیحاتم در تفس یابن أب 

ه مقـرر یردند و آنچه از سھمک یشان مقرر میمعبودان و بت ھا یرا برا یخداوند و بخش
ردنـد و ک یمـ کخـت آن را تـریآم یھـا م ی بت هیه باد آن را با سـھمکخدا،  یشده برا

ه یسـھم ه باد آن را بـاکھا  ی بت هیندارد و آنچه از سھم یازین نیگفتند خداوند به ا یم
خـدا  یاز اموال خود را برا یو قبر پرستان بخش». ٢گرداندند یخت باز میآم یخداوند م

ھـا نـذر و صـدقه  ھـا و طاغوت مرده یرا بـرا ین بخشـیند و ھمچنینما ینذر و صدقه م
ر از خداونـد اسـت را در یـغ یردن بـراکـه نذر کی این امورات را  نند. علما ھمهک یم

 ند. ا بیان نموده کی شر زمره
 یردن براکنند مثل نذر ک یر از خدا نذر میغ یاما آنچه برا«د: یگو یخ االسالم میش

ی قسم خوردن به مخلوقات است و  نھا بمنزلهید، ماه، قبرھا و امثال آن، ایھا، خورش بت
ز بـر یـّفاره نکست و یردن به قسم بر او واجب نکه به مخلوقات قسم بخورد وفا ک یسک

ند وفا بـه نـذر بـر او واجـب کنذر  یمخلوق یه براک یسکن یمچنشود؛ ھ یاو واجب نم
 کھسـتند و شـر کار شـرکـن ھـر دو یـشود، چـون ا یز بر او الزم نمیفاره نکست و ین

 یا سـوگندین نذر ید از خداوند به خاطر چنیه باکه پاس داشته شود، بلکندارد  یحرمت

 ۱/۳۲۳تفسیر ابن کثیر:  -١
 با سند صحیح از مجاھد روایت کرده است.   ۷۹۱۴اتم در تفسیرش به شماره ابن أبی ح -٢
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 یسـکھـر «ه: کده است فرمو  جامبریه پکد یرا بگو یزید و ھمان چیطلب آمرزش نما
 ».  ١د:الإله إالاللهید بگویسوگند خورد با یا عزّ یبه الت 

ند تا چراغھا بر که یقبرھا تھ یبرا یه روغنکرد کنذر  یسکھر «د: یگو ین میھمچن
ه قبرھا نذر کگویند ـ  چنانکه برخی از گمراھان میـ ن باشد یآن روشن شوند و باورش ا

باشـد و  یز نمیاتفاق علما گناه است و انجام دادن آن جابه  ین نذریچن«رند: یپذ یرا م
ن یـسـت، چـون ایز نیرد جـاکنان نذر ینان و قبرنشکارک ینقد برا ین اگر َمبلغیھمچن

و منـات شـباھت دارنـد و  ینـان و خادمـان الت، عـزّ کارکنان و خادمان قبرھا به کارک
 دارند.  یباز مخورند و از راه خدا  یھمانند آنھا به ناحق اموال مردم را م

ل یم خلیھا) شباھت دارند، کسانی که ابراھ کاران بت نان با عاکفون (خدمتیقبرنش
 در مورد آنھا گفت:

نُتمۡ  لَِّ�ٓ ٱ �ََّما�ِيُل ٱَما َ�ِٰذهِ ﴿
َ
ه کست یھا چ ن مجّسمهیا« .]٥٢اء: ی[األنب ﴾َ�ِٰكُفونَ  لََها أ

نار کو قومش از  ÷یه موسکند شباھت دار یسانکو با  ».د؟یا ستادهیشما به خدمتش ا
 د: یفرما یردند و خداوند مکآنھا عبور 

ٰٓءِيَل  بِبَِ�ٓ  نَاَوَ�َٰوزۡ ﴿ تَوۡ  ۡحرَ ۡ�َ ٱ إِۡسَ�
َ
ْ فَ� ٰ  ا ٰٓ  ُكُفونَ َ�عۡ  قَۡو�ٖ  َ�َ ۡصنَا�ٖ  َ�َ

َ
َُّهمۚۡ  أ  . ]١٣٨[األعراف:  ﴾ل

-ھایشـان مـی رد بـتاسرائیل را از دریا عبور دادیم؛ گذرشان به قومی افتاد کـه گـو بنی«
ھا کـه در  حین ضـریـگان این خادمان و ھمسـایبه ا کمک یردن براکپس نذر  »گشتند.

ب و یخادمـان صـل یردن بـراکـشریعت ھیچ جایگاھی ندارند؛ گنـاه اسـت و بـه نـذر 
ه در ھند ھستند، شـباھت دارد. اگـر کمجاوران آن و به خادمان معبدھا و مجاوران آن 

ن که برای عبادت خـدا از آن یصالح مسلم یا به فقراید ساختن مسج یبرا ین مالیچن
 .  ٢وتر خواھد بودیکمند شوند صرف شود؛ بھتر و ن بھره

رنـد، یپذ ینھـا نـذر را میند ایگو یو م«ه گفت: کم پیش از این ذکر شد یسخن ابن ق
 ». ه نذر عبادت است...کنند، چون ک یز عبادت را قبول میجز خدا آنھا ن یعنی

ه کـ ییھا ارتگاهیز یردن براکنذر «د: یگو یم» یشرح منھاج النوو«در  ٣یامام اذُرع
از  یکـیه در آن جـا کـاند  سـاخته شـده ییا در جـایاند و  بنا شده یخیا شی یبر قبر ول

 به روایت ابوھریره.   ۱۶۴۷و مسلم  ۶۶۵۰بخاری  -١
 .۳۳۵-۲/۳۳۴اقتضاء الصراط المستقیم  -٢
ھـ.ق وفات  ۷۸۳شھاب الّدین ابوالعّباس احمد بن حمدان اذرعی از فقھای بزرگ شافعی در سال  -٣
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ارتگـاه و یم آن زیننده تعظکا صالحان رفت و آمد داشته است، اگر ھدف نذر یامبران یپ
ه اغلـب کـا بـه او منسـوب اسـت باشـد ـ یه ه در آن دفن شدک یسکم یا تعظیح و یضر
ه کـشود، چون آنھـا معتقدنـد  یباطل است و منعقد نم ین نذرین طور است ـ چنیھم

شـود  ین اماکن دفع میی ا لهیه بال به وسکن باورند یدارند و بر ا یاتین خصوصکن امایا
 . گردد یشفا حاصل م یماریآنھا از ب یردن براکگردد و با نذر  یو نعمت جلب م

ی صالح بر آن  ه فالن بندهکنند، چون گفته شده ک یسنگھا نذر م یبعض یبرا یحت
آن  یه بـراکـنند ک یاز قبرھا نذر م یبعض یه زده است و براکیا به آن تیسنگ نشسته 

نـد، ک یا فالن جا نـذر را قبـول مـیند: فالن قبر یگو ینند و مکه یچراغ، شمع و نفت تھ
ب،  یـمـار، آمـدن غایافتن بیل شفا یه آنھا دارند از قبک یه اھدافکن است یمنظورشان ا

باطل اسـت و در بطـالن آن  ین نذریشوند. پس چن یره حاصل میسالم ماندن مال و غ
 قبرھا مطلقًا باطل است.  یردن چراغ و شمع براکه نذر کست بلین کیچ شیھ

بـر ق یو بـرا ÷ل یـقبـر خل یاد و بزرگ بـرایز یھا ردن شمعکو از آن جمله نذر 
ردن شمع و چـراغ کننده از روشن کاء باطل است، چون ھدف نذر یامبران و اولیگر پید

ن تقّرب و عبادت است، پـس یه اکبرد  یم است و او گمان میجستن و تعظ کبر قبر تبّر 
نگونه حـرام اسـت یردن شمع بدکباطل است و روشن  ین نذریه چنکست ین یدیترد

 . تا آخر کالم. ١بردا نیاز آن استفاده ببرد و  یسکخواه 
شـود  ه مشـاھده میکـ ینذر«د: یگو یم ٣»شرح ُدَرر البحار«در  ٢خ قاسم حنفییش

ا یـ یمسـافر یه فـردکـن صـورت اسـت یـدھند، به ا شتر مردم عوام آن را انجام مییب
د و یـآ یم ٤از صـالحان یکـین نزد(قبر) یدارد، پس بنابرا یضرور یازیا نیدارد  یضیمر
ا یـد: سرورم! اگر خداوند مسافر مرا باز گرداَنـد، یگو یندازد و ما یم یسرش چادر یرو

 ۷۸-۱/۷۷نة الدرر الکامیافت.  
 ۳۱۳ السنیة فی األجوبة النجدیةسخن اذرعی در کتابش: قوت المحتاج شرح المنھاج. نگا: الدرر  -١

  ۲۸۷ـ 
ھـ  ۸۷۹قاسم بن ُقطلوُبغا بن عبدالله مصری حنفی محدث فقیه، اصولی و مورخ که در سال  -٢

 ۲/۶۴۸و معجم المؤلفین۶/۱۸۴وفات یافت.  نگا: الضوء الالمع سخاوی 
رح درر البحار در فروع فقه حنفی، تألیف شیخ: محمد بن یوسف بن الیاس، القونوی دمشقی ش -٣

 ۱/۷۴۶ھـ.  نگا: کشف الظنون ۷۸۸حنفی متوفای 
در ضمن  ۱/۳۰۴در مفید المستفید فی کفر تارک التوحید، شیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب ( -٤

 آمده است.» قبر بعض الصلحاء«مجموعه مولفات شیخ) 
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ن قـدر یـا ایـدھم  یا نقره مین قدر طال یازم برآورده شود، به شما ایا نیابد، یمارم شفا یب
بـه اجمـاع باطـل اسـت بـه چنـد  ین نذریدھم، چن یا روغن میا شمع یا آب ی کخورا

 ل:یدل
سـت چـون یز نیمخلوق جا یردن براکنذر مخلوق است و  ین نذر برایه اکنیا یکی

ش یه بـراکـ یسکه کنیا یکیشود. و  یمخلوق انجام نم ینذر عبادت است و عبادت برا
 ندارد.  ینذر شده مرده است و مرده قدرت

ند عالوه بر خداونـد، مـرده نیـز در امـور تصـرف ک یر مکننده فکو دیگر اینکه نذر 
پـس  ین را دانستیا یوقت«د ـ : یگو یه مکن فر است ـ تا آک ین اعتقادید و چنینما یم

اء بـه یـاول یھا حیشوند و بـه ضـر یم یه جمع آورکره یآنچه از درھم، شمع، روغن و غ
خ یم از شین را ابن ُنَج یا». اند ن حرامیشوند به اجماع مسلم یقصد تقرب به آنھا برده م

از » تـذكرة«در  ید. و مرش١رده استکتاب الصوم نقل کدر آخر » بحر الرائق«قاسم در 
م اضافه شده تا آن کم کاند و این مسئله  ردهکز از او نقل یگران نیرده است و دکاو نقل 

 . یاند به خصوص در تولد احمد بدو جایی که مردم به آن مبتال شده
ز قـرار یاء را جـایـاول یه ذبح و نذر براک یسانکدر رد  یحنف یحلب ٢خ ُصنُع اللهیش

انجـام شـود  ین ذبح و نذر به نام فردیاگر ا«ش دارد، گفته است: ند پادایگو یداده و م
 د:یفرما یه خداوند متعال مکر الله بوده و باطل است، چنان یغ یبرا

﴿ 
ۡ
ْ َوَ� تَأ ا ُ�لُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ يُۡذَكرِ  لَمۡ  ِممَّ ای) و از گوشِت (ذبیحه« .]١٢١[األنعام:  ﴾هِ َعلَيۡ  �َّ

 َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿ د:یفرما یو م  »که نام الله بر آن نرفته، نخورید
 ِ بگو: ھمانا نماز و قربانی و «  .]١٦٣-١٦٢[األنعام:  ﴾ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

   »زندگی و مرگم، از آِن الله، پروردگار جھانیان است. شریکی ندارد

فََصّلِ لَِرّ�َِك ﴿ :یه فرموده الھکخداوند است، چنان  ینم براردک ینماز و قربان یعنی
ن یبه ھم» پس برای پروردگارت نماز بگزار و (شتر) قربانی کن.« .]٢وثر: ک[ال ﴾٢رۡ ۡ�َ ٱوَ 

  ۲/۳۲۰ـ  ۳۲۱البحر الرائق  -١
امام عالمه صنع الله بن صنع الله حلبی مکی حنفی واعظ، فقیه، محّدث و ادیب، از جمله  -٢

ھـ  ۱۱۲۰فی الحدیث و سیف الله علی من کذب علی اولیاء الله، است. در سال ارجوزة تألیفاتش 
 .۶۲۴۱و معجم المؤلفین  ۱/۴۲۸العارفین ھدیة وفات یافت. نگا: 
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[روایت ابوداوود ». ١ندارد یدر گناه، نذر اعتبار«ه کث آمده یر شده است و در حدیتفس
 و دیگران]. 

د ـ : پـس یـگو یه مکـنیدن به خداوند است ـ تا ایورز کشر ر اللهیغ یردن براکنذر 
ر از خداونـد اسـت. و فقھـا یـغ یردن بـراکـر از الله ھمچون ذبـح یغ یردن براکنذر 

است: رکوع، سـجده، نـذر، ذبـح و  کر الله انجام شود شریغ یز اگر برایاند: پنج چ گفته
سـق و گنـاه اسـت، پـس ر اللـه فیـغ یردن براکه نذر کنید: و خالصه ایگو یسوگند. م

 .  ٢رسد یچگونه به آنھا اجر و پاداش م
رده کـق یرده و به دعـا تشـوک یاز نذر نھ«د: یگو یم کیمال یر بن العربکابوب یقاض

آوردن بـه  یاست و به سـبب آن توجـه و رو یه دعا عبادت فورکن است یاست، علت ا
نـذر اسـت چـون در آن ن بـرخالف یشود و ا یردن به درگاه او ظاھر مک یخداوند و زار

 ».  ٣افتد یر میافتن منظور به تأخیعبادت تا زمان تحقق 
نـدارد  کن شیدر ا یچ مسلمانیه نذر و دعا عبادت ھستند و ھکرده کح یر تصرکابوب

ه خداونـد کـده است. اما ھمان طـور یورز کر از خدا را عبادت کند شریغ یسکه ھر ک
 د:یفرما یمتعال م

ٰ �ٱ ِ� َوَما ُ�غۡ ﴿ ھا و ھشدارھا  و نشانه« .]١٠١ونس: ی[ ﴾يُۡؤِمُنونَ  �َّ  �ٖ َعن قَوۡ  �ُُّذرُ ٱوَ  ُت َ�
المؤمنین  ح ام یث صحیو در حد». رساند ای نمی آورند، فایده به کسانی که ایمان نمی

ه خدا را اطاعت کرد کنذر  یسکھر «ه فرمود: کند ک یت میروا جامبر یشه از پیعا
د، از او یخدا را نما یه نافرمانکرد کنذر  یسکند و ھر کرا اطاعت  ید او تعالینما

 ».٤ندکن ینافرمان
 اش: (در صحیح) یعنی: در صحیح بخاری. گفته
ر کو دختـر ابـوب جامبریـن ھمسـر پیام المـؤمن شه یاش: (از عایشه) ایشان عا گفته

امبر با وی ازدواج کرد و در سن نه سالگی پیـامبر یه پکاست، ھفت ساله بود  سقیصد

 از عمران بن حصین.   ۱۶۴۱بود که تخریجش قبًال آمد. صحیح مسلم  لحدیث عایشه  -١
ش  مجلة الحکمةچاپ شده در ضمن  ۴۷۹ـ  ۴۸۱سیف الله علی من کذب علی اولیاء الله ص  -٢

۱۷  
 از او نقل شده است. ۱۱/۵۸۰در فتح الباری  -٣
 ی صدیقه.   به روایت عایشه ۶۷۰۰بخاری  -٤
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ن زن اسـت و از ھمـه ھمسـران یتر هیـشان بـه طـور مطلـق فقیاش برد. ا او را به خانه
 ۵۷جه که در آن اختالف است افضل و برتـر اسـت. ایشـان در سـال یبجز خد جامبریپ

 .  ١ی حافظ بود) ھـ.ق درگذشت. (گفته
 یعنـینـد) کد او را اطاعـت ید بایه خدا را اطاعت نماکرد کنذر  یسکاش: (ھر  گفته

ه ھـر کـانـد  ردهکرده است را انجام دھد و علما اجماع کانجام آن نذر  یه براک یطاعت
د: اگـر یـه بگوکـنیرد مثـل اکـبه طور مشروط نـذر  یانجام طاعت و عبادت یبرا یسک

ن قدر صدقه دھم، در صـورت تحقـق یه اکمارم را شفا دھد بر من الزم است یخداوند ب
ن اسـت، امـا از یح ھمـید و صحیعمل نما ه به نذر خودکافتن شرط بر او واجب است ی

سـت یه گفته است بر او انجام دادن آنچه در اصل واجب نکت شده یاکفه حیامام ابوحن
ث دلیلی علیـه اوسـت چـون یشود. اما این حد یمار، واجب نمیادت بیاف و عکمثل اعت

نـدارد تفـاوتی  ین آنچـه در اصـل وجـوبیدارد و ب ین آنچه در اصل وجوبیث بیدر حد
خداونـد  یه بـراکرد و گفت: بر من الزم است کذاشته نشده است. و اگر از ابتدا نذر گ

ه کنقل شده  ین است. و از بعضیم ھمکت علما حیثرکرم، طبق قول ایماه روزه بگ یک
ث حجتـی علیـه آنھـا اسـت، چـون در یشود، اما حد یاند: وفا به نذر بر او الزم نم گفته

ه مشروط نباشد فرق گذاشـته نشـده ک ین نذریب ه مشروط باشد وک ین نذریث بیحد
 است. 

نـد) کن ینـد از خـدا نافرمـانکخـدا را  یه نافرمـانکرد کنذر  یسکاش: (و ھر  گفته
من «د: یگو یابن قّطان م». ٢ی سوگندش را بپردازد ّفارهکد یو با«رده: کاضافه  یطحاو

ه انجام آن را نذر ک یگناھ یعنی». ٣دارم کباشد ش  جامبرین اضافه سخن پیه اکنیدر ا
ه گنـاه کـ یردن به نذرکه وفا کاند  ردهککرده است را نباید انجام ندھد. و علما اجماع 

 باشد. یز نمیاست جا
اند  ردهکه گناه است اتفاق ک یو بر حرام بودن انجام نذر«د: یگو یحافظ در الفتح م

ان ین در فصل گذشته بیاند، و ا ردهکا نه؟ اختالف یشود  یفاره مکا موجب یه آکنیو در ا
 یه نافرمـانکـرده کـنذر  یسکھر «د: یفرما یه مک  جامبریی پ توان از فرموده یشد و م

  ۷۵۰و تقریب التھذیب ص  ۸/۱۶ ییز اسماء الصحابةاالصابة فی تم -١
 ۳/۴۳شرح مشکل اآلثار  -٢
  ۲/۲۸۸ـ  ۲۸۹بیان الوھم واإلیھام  -٣
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ردن در آنچه مباح اسـت که نذر کرد کاستدالل ». ندکن ید، خدا را نافرمانیخدا را بنما
ن است. و آنچه ابوداوود از عمرو یره ھمیه مذھب امام احمد و غکباشد، چنان  یز میجا

ت یـد روایـاز بر ینـد و امـام احمـد و ترمـذک یت مـیب از پدرش از جدش رواین شعب
سـر شـما دف بـزنم.  یه بـاالکـام  ردهکرسول خدا! من نذر  یگفت: ا یه زنکاند  ردهک

 ید]. و وقتـیـنما ید مییز بودن نذر در امور مباح را تأی[جا». ١نکبه نذرت وفا «فرمود: 
انجام آن را دارد.  یم سوگند خوردن براکآن حم کم حیح قرار دھیرا صح ین نذریچن

 یکی را باید انتخاب کند.   ی سوگند، و فرد در انجام نذر یا دادن کفاره
رود و  یلجاجت و خشم باشد نزد امام احمد سوگند به شمار مـ یه از روک یاما نذر

ث یحـد ل آنیـی سـوگند را بپـردازد. و دل فـارهکا یا آن را انجام دھد یار دارد یفرد اخت
ه در حال خشم ک ینذر«ه فرمود: کند ک یت میامبر روایه از پکن است یعمران بن حص

آن  ید، امام احمد و نسائیسع». ی سوگند است فارهکی آن  ّفارهکندارد و  یباشد اعتبار
 .  ٢ت شده و در آن بحث استیروا یمختلف یھا قیاند و از طر ردهکت یرا روا

ّفـاره بدھـد و آن که کرد مستحب است کق را نذر ھمچون طال یز ناپسندیو اگر چ
 .  ٣رده انجام ندھدکه نذر کار را ک

 

اما سند حدیث عمرو بن شعیب از جدش حسن است و در باب گذشته تخریج آن گذشت. اما  -١
ت کرده و روای ۳۶۹۰و ترمذی در سنن خود  ۵/۳۵۳ـ  ۳۵۶حدیث بریده را امام احمد در مسند 

و بیھقی در  ۴۳۸۶گوید حسن و صحیح غریب است.  و ابن حبان در صحیح خود به شماره  می
 روایت کرده و اسناد آن حسن است و حدیث صحیحی است. ۱۰/۷۷السنن 

و  ۳۵۶۱و مسند بزار  ۷/۲۸و نسائی سنن  ۴۳۳، ۴۴۰، ۴/۴۴۳و مسند امام احمد  ۸۳۹طیالسی  -٢
و غیره و در اسناد آن محمد  ۷/۹۷ابونعیم  الحلیةو  ۴/۳۰۵اکم و مستدرک ح ۱۲۸مسند رویانی 

و در سند آن اضطراب است. و نسائی  ۴۷۸باشد التقریب ص بن زبیر حنظلی است که متروک می
 گوید: محمد بن زبیر ضعیف است و حجت نیست. و در این حدیث با او اختالف دارد.  می

 ۲۵۴-۳۵/۲۵۳گا: مجموع الفتاوی: با اندکی تصرف. ن ۵/۸۶ـ  ۵۸۷فتح الباری  -٣

                                         



 

 

 

 

 

 

 :)۱۲(باب
 است کر از الله شریباب: پناه جستن به غ

 د:یفرما یخداوند متعال م

نَّهُ ﴿
َ
 [الجن: ﴾٦رََهٗقا فََزاُدوُهمۡ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  َ�ُعوُذوَن بِرَِجالٖ  �ِس ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  َ�َن رَِجالٞ  ۥَو�

سان بر  بردند و بدین ھا به مردانی از جن پناه می دیدیم که) برخی از انسان و(می« .]٦
 ».سرکشی آنان افزودند

گفـت:  یه مکـدم یشـن جامبر خدا یه گفت: از پکت است یم رواکیاز خوله بنت ح 

عوذ ب�لمات اهللا اتلامات أ«ه: کلمات را گفت کن ید و ایاقامت گز ییدر جا یسکھر «
از آن جا  ی؛ تا وقت»برم ھای خداوند از شّر آنچه آفریده پناه می : به کلمها خلقعن رّش م

 مسلم روایت کرده است. ». نخواھد رساند یبیبه او آس یزیچ چیرود ھ یم
 مسائل بحث: 

 ی جن.  سوره ۶ه یر آیتفس -۱
 است.  کر الله شریپناه جستن به غ -۲
ث اسـتدالل شـده اسـت، یاست به حد کر الله شریه پناه خواستن از غکنیدر ا -۳

سـتند، چـون یلمات خداوند مخلـوق نکه کاند  ردهکن استدالل یچون علما از ا
 است.  کپناه جستن به مخلوق شر

 شود.  یمختصر ثابت م ین دعایلت ایفض -۴
ا حصول نفع بـر یافتن از شر یمثًال نجات  یوید دنیاز نگاه فوا ید بودن عملیمف -۵



 ٣٨١  ): پناه جستن به غیر از الله شرک است۱۲لتوحید: (بابکتاب ا

 

 ست. ین کز است و شریور جاکه عمل مذکند ک ین داللت نمیا

 توضیح و شرح این باب:
 است کر الله شریباب: پناه جستن به غ

 یعنـیقت آن یپناه بردن، توسل جستن و پرھیز کردن از چیزی و حق یعنیاستعاذه 
ه تـو را از شـر آن حافظـت کـ یسـک یترسی به سـو که از آن می یزیردن از چکفرار 

شـود، پـس  یده میـشود ملجـأ و پناھگـاه نام یم ن آنچه به او پناه بردهید، بنابراینما یم
نـد بـه پروردگـار و ک یم کا ھالیدھد  یبرد از آنچه او را آزار م یه به خدا پناه مک یسک

ش او یپروردگـارش گریختـه اسـت و خـودش را پـ یش پناه برده و بـه سـویخو کمال
شود وگرنـه  یفھمیدن گفته م یه براکاست  ین مثالیانداخته و به او پناه برده است و ا

، فروتنی و تواضـع یپناه بردن قلب به خدا، متوسل شدن، انداختن خود به درگاه او تعال
گنجـد.  یه در عبـارت نمکاست  یاو، امر یردن به سوکدراز  یازمندیکردن و دست ن

 .  ١میسخن ابن ق ین است معنایا
ماندن از شـّر پناه بردن به خداوند برای محفوظ  یعنیاستعاذه «د: یگو یر میثکابن 

شّر است و پناه بردن برای دفع شر و بدی و طلب نیکی و خیر کردن از  یھر آنچه دارا
 ». ٢او

 یعنـیه پناه بردن به خداونـد کد یگر علماست، پس روشن گردیسخن د ین معنایا
ه به پناه بردن به خداوند فرمـان داده ین خداوند در چند آیعبادت و پرستش الله، بنابرا

 نقل شده است.  جامبرین زمینه از پیبه طور متواتر در ا یادیز یاتیاست و روا
 د:یفرما یخداوند متعال م

ا يَ�ََ�نََّك ِمَن ﴿ يۡ ٱ�مَّ ِ  َتعِذۡ سۡ فَٱ غٞ نَزۡ  َ�ٰنِ لشَّ ِۖ ٱب ِميعُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  �َّ [فصلت:  ﴾٣٦َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

گمان او، شنوای  ه پناه ببر؛ بیای از شیطان متوجه تو گردید، به الل و اگر وسوسه« .]٣٦
 د:یفرما یو م». داناست

ُعوُذ بَِك ِمنۡ ﴿
َ
َ�ِٰط�ِ ٱ َهَمَ�ٰتِ  َوقُل رَّّبِ أ ونِ  ٩٧لشَّ ن َ�ُۡ�ُ

َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
 ﴾٩٨َوأ

برم. و ای  ھای شیطان به تو پناه می و بگو: ای پروردگارم! از وسوسه« .]٩٨-٩٧[المؤمنون: 
 ».برم د من حاضر شوند، به تو پناه میپروردگارم! از اینکه نز

 . ۲/۲۰۰بدائع الفوائد -١
 . ۱/۱۶ابن کثیر  -٢
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 د:یفرما یو م

ِ  َتعِذۡ سۡ فَٱ﴿ ِۖ ٱب ِميعُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  �َّ گمان او،  پس به الله پناه ببر؛ بی« .]٥٦[غافر:  ﴾ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 د:یفرما یو م ».شنوای بیناست

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
و » برم... پناه می دم دهیبگو: به پروردگار سپ« .]١[الفلق:  ﴾١َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

 د:یفرما یم

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
بگو: به « ]٣-١[الناس:  ﴾٣�َّاِس ٱإَِ�ٰهِ  ٢�َّاِس ٱَملِِك  ١�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

  »برم. به فرمانروای(مطلق) مردم. به معبود مردم پروردگار مردم پناه می
ا ھ ی، إلـه و معبـود ماسـت، پـس مـا در سـختکخداوند متعال، پروردگار، مال یوقت

ر از او یـه غکـسـت یسـته نیم و شایر از او نـداریـغ یم و معبـودیجز او ندار یپناھگاھ
 یر از او دوسـت داشـته شـود و بـرایغ یسکد برود و یم و امیر او بیخوانده شود و از غ

 ل شود. کر از او تویرنش و تواضع شود و بر غکر از او یغ
کنـی، بـر او  او درخواست می ، از ید داریا به او امیه شما از او ھراس ک یسکچون 

باشد  یباشد، پروردگار شما م ارساز و متولی ھمه امورات میکو  یا مربّ ی یینما یل مکتو
 یقـیو او پادشـاه حق یی او ھسـت و بنده کو شما مملو یو شما جز او پروردگاری ندار

 یـکی  ه بـه انـدازهکـار او ھستند و معبود شماسـت یمردم است و ھمه بنده و در اخت
 یازتان به زندگیاز شما به او از نیه نکو بل یاز باشین یب یتوان یشم به ھم زدن از او نمچ

ه معبود، إلـه ک یسکو معبود مردم است، پس  یقیشتر است. او معبود حقیو روحتان ب
جـز او  یسـکپناه نبرنـد، از  یسکه مردم جز او به کسته است یو پادشاه مردم است شا

ارسازشـان و متـولی کاور، یـاسـت و او یـاری کننـده،  یافکـا نطلبند و او آنھـا ر یاری
ھا و آمدن دشـمن، بـه پروردگـار،  یباشد. پس چگونه بنده به ھنگام سخت یامورشان م

ه یـوه را بـه عنـوان دلیلـی علین شیبرد در حالی که قرآن ا یپادشاه و معبودش پناه نم
تی علیه آنھـا در پـذیرش ت را حجید ربوبین به توحکین آورده است و اقرار مشرکیمشر
 .  ١میسخن ابن ق ین بود معنایت قرار داده است. اید الوھیتوح

د و فرمان یافت، فھمیل رّب، پادشاه و معبود را دریاز قب یپس ھرگاه بنده صفات الھ
ن ین پناه بردن از بزرگتـریه اکست ین یدیرد و به خداوند پناه برد، تردکرا اطاعت  یالھ

ر از خداوند پنـاه یت است و اگر بنده به غید الوھیق توحیه از حقاکلباشد ب یھا م عبادت

 . ۲/۴۲۶بدائع الفوائد  -١
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 یھـم بـرا یه فـردکند، ھمان طور ک یر را پرستش میقت ھمان غیببرد پس او در حق
ر اللـه را پرسـتش یـغ ین فردیر از الله نماز بخواند، چنیغ یخدا نماز بگذارد و ھم برا

ند، اما از مخلـوق ک یاست و فرق نم ن طوریز ھمیرده است، پس در مورد پناه بردن نک
رد ولی در اموری که جز اللـه توانـایی انجـام کتوان طلب  یه در توان اوست مکآنچه را 

دیگر پناه برد، مثل دعا، پناه بردن به خداوند با  یسکآن را ندارد نباید جز به خداوند به 
 انواع دعا. 

 د:یفرما ی(گفت: و خداوند متعال م 

نَّهُ ﴿
َ
[الجن:  ﴾٦رََهٗقا فََزاُدوُهمۡ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  َ�ُعوُذوَن بِرَِجالٖ  �ِس ۡ�ِ ٱّمَِن  َن رَِجالٞ �َ  ۥَو�

سان بر  بردند و بدین ھا به مردانی از جن پناه می دیدیم که) برخی از انسان و(می« .]٦
 ». سرکشی آنان افزودند

ا بـر (رھـق) ھـ ھا با پناه بـردن بـه جن ه انسانکن است یقول ا یکه طبق یآ یمعنا
 ییھا ر فاعل به انسانین قول ضمیھا افزودند و بنابرا و شرارت و گناه جن یشکیعنی سر

شد بر  یه به آنان پناه برده مک ییھا ر مفعول به جنیبردند و ضم یه پناه مکگردد  یبر م
ان یـھا بـه طغ ردن انسانکن است. و آنھا با گمراه یس اکگردد و بنابر قول دوم بر ع یم

شـب آنھـا را فـرا  یا ھا در سفر در دره ه ھرگاه عربکنگونه بود یافزودند و ا یھا م انسان
از شّر  ین وادیگفتند: به سرور ا یردند مک یدند و احساس خطر میترس یگرفت و م یم
آنھـا «د: یـگو یھا و بزرگشان بود، مجاھد م برم، منظورش جن یخردان قومش پناه م یب

پنـاه  ین دّره و وادیـگفتنـد: بـه بـزرگ ا یدند میگز یم اقامت یا و دره یدر واد یوقت

  ].١د و ابن منذریت ابن عبد ُحمی.[روافار افزودندکان یبه طغ یعنی) فزادوهم رهقاً م(یبر یم
ن یـه بر عنوان بـاب ایل استدالل از آیاند و دل ن مورد از سلف معروفیات در ایو روا

آنھـا  یبـرا جامبریـن پیـد یه وقتکند ک یت میاکھا ح ه خداوند از مؤمنان جنکاست 
ت بدان معتقد بودنـد یه در جاھلک کاز شر یمان آوردند مواردید و به آن ایروشن گرد

 ر از خداوند بود. یبرشمردند و از آن جمله پناه بردن به غ
 یین از افسون و دعایست بنابرایز نیر از خدا جایه پناه بردن به غکاند  ردهکعلما اجماع 

 ر از خدا پناه برده شود. یه مبادا در آن به غکاند  ردهک یشود نھ یده نمیفھمآن  یه معناک

روایت کرده و اسناد آن صحیح  ۲۹/۱۰۹و قسمت دوم آن را ابن جریر در  ۸۵/۳۰۱الدر المنثور  -١
 است.  
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افران کـست و خداوند یز نیھا جا و پناه بردن به جن«د: یگو یم یحنف یقار یمال عل
 د:یفرما یرده است. خداوند مکار مذمت کن یرا به خاطر ا

نَّهُ ﴿
َ
[الجن:  ﴾٦رََهٗقا فََزاُدوُهمۡ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  َجالٖ َ�ُعوُذوَن بِرِ  �ِس ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  َ�َن رَِجالٞ  ۥَو�

٦[.  
 د:یفرما ید: و خداوند متعال میگو یه مکنیتا ا

تُمسۡ ٱقَِد  نِّ �ِۡ ٱ َ�َٰمۡعَ�َ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  مَ َو�َوۡ ﴿ وۡ  �ِس� ۡ�ِ ٱّمَِن  َتۡكَ�ۡ
َ
 ّمِنَ  ِ�َآؤُُهمَوقَاَل أ

َنا  �ِس ۡ�ِ ٱ -و روزی که الله ھمه را گرد می« ]١٢٨[األنعام:  ﴾بَِبۡعٖض  اُضنَ َ�عۡ  َتۡمَتعَ سۡ ٱَر�َّ
ھای زیادی را گمراه کردید. و دوستانشان از میان ای گروه جن! شما انسان«گوید:)آورد،(می

 ».گویند: ای پروردگارمان! ما از یکدیگر بھرمند شدیم ھا میانسان
و اطاعت جـن از انسـان ش یازھایی انسان از جن در برآورده ساختن ن پس استفاده 

گاه   یی جن از انسان به معنا و پنھان و استفاده یبیغ یردن جن انسان را از امورکو آ
 ».   ١آن است یخواستن از جن و تواضع برا کمکم جن و یپناه بردن انسان به جن، تعظ

بـا آن  ید باشد و شّر یمف یویاز نگاه دن یه اگر عملکد ینما ین داللت میث بر ایحد
سـت. ین کور شـرکه عمل مـذکند ک ین داللت نمیحاصل شود بر ا یا سودیردد دفع گ

 .  ٢مؤلف آن را بیان کرده است
ه کـدم یشن جامبر خدا یه گفت: از پکت است یم رواکیاش: (و از خوله بنت ح گفته

از شـّر آنچـه  یامل الھکلمات کد: به یند و بگویاقامت گز ییدر جا یسکھر «گفت:  یم
». رسـاند ینم یانیبه او ز یزیچ چیاز محل اقامتش برود ھ یبرم، تا وقت یده پناه میآفر

 .]٣[روایت از مسلم
شود و  یله گفته میو خو یکه سلمی، به او ام شریم ابن امکیخوله بنت ح :اش گفته

 رد و قبًال ھمسر عثمان بن مظعون بود. کھبه  جامبریه او خودش را به پکاند  گفته
 ». ٤صالحه و فاضله بود یاو زن«د: یگو یابن عبدالبر م

ه کـن مقرر داشـته یمسلم ین را خداوند برایا (أعوذ بكلامت اهللا التامـات)اش:  گفته

 گفته است.   ۵۷۰ـ  ۵۷۱العز حنفی است که در شرح عقیده طحاویه ص   سخن ابن أبی -١
 ی پنجم.   مسأله -٢
 بنت حکیم.   خولةروایت  ۲۷۰۸مسلم  -٣
 . ۷۴۶و التقریب ص  ۷/۶۲۱ اإلصابةو  ۴/۱۸۳۲نگا: اإلستیعاب  -٤
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لمـات را کن یـبردنـد، ا یھـا پنـاه م دادند و به جن یت انجام میآنچه اھل جاھل یبه جا
 ا به صفات او پناه ببرند. یه به خدا کن مقرر نمود یمسلم یند و خداوند برایبگو

در  یبیو ع یمبودکچ یه ھک یامل الھکسخنان  یعنید: یگو یم» املفهم«در  یقرطب
 یعنـیانـد  ب و نقـص اسـت. و گفتهیـع یه داراکـآن راه ندارد، بر خالف سخنان بشر 

قـرآن و  یعنینجا یلمات در اکاند:  . و نیز گفتهیی الھ نندهکت یفاکلمات شفابخش و ک
ت و شـفا ی) ھـدا۴۴(فصـلت: » وشـفاء یھد«آن ه قرکد یگو یخداوند در مورد قرآن م

آن شـّر و آنچـه  ی لهیه بوسـکـو فرمان داده شـده  ییراھنما یزینجا به چیاست و در ا
ن پناه بردن به صفات خداوند و پناه بردن یه اکت است دفع گردد. و از آن جا یسبب اذ

ه بـه کـ یسـکن یق شـده اسـت. بنـابرایبه اوست، این امر مستحب بوده و به آن تشـو
ن یـد در پناه بردن به خداوند صادق باشد و در ایبرد با یخداوند و نامھا و صفاتش پناه م

ند به ھدفش کن ین را در قلبش حاضر بگرداند و ھرگاه چنید و ایل نماکمورد بر خدا تو
 ».  ١شوند یرسد و گناھانش بخشوده م یم

ه خواسـتن و پنـاه بـردن بـه ه پناکاند  ن اتفاق نمودهیعلما بر ا«اند:  و دیگران گفته
 یلـیث دلین حـدیـاند: ا اند و گفته ردهکث خوله استدالل یست و از حدیز نیمخلوق جا

ه که و معتزله را یی جھم هیث نظرین حدیستند، با ایلمات خدا مخلوق نکه کنیاست بر ا
لمـات خداونـد و سـخنان او کانـد اگـر  اند و گفته ردهکند قرآن مخلوق است رد یگو یم

داد، چون پناه بردن به مخلوق  یبه پناه بردن به آن فرمان نم جامبریبودند پ یق ممخلو
 ».  ٢است کشر

ه پنـاه کاند  ردهکح یره تصریھمچون امام احمد و غ یا ائمه«د: یگو یخ االسالم میش
سـت یالم خداوند مخلوق نکه کاند  ردهکن استدالل یست و از ایز نیبردن به مخلوق جا

لمات خداوند پناه بـرده و بـه کشان به سخنان و یه اکثابت است جامبر یاند از پ و گفته
ده یـآن فھم یه معنـاکـ ییھا ذ و افسـونیـن علمـا از تعاوین فرمان داده است، بنابرایا

 ».  ٣باشد کیه مبادا در آن شرکنیاند از ترس ا ردهک یشود نھ ینم

 .۷/۳۶المفھم -١
 .۱/۴۴۶فیض القدیر  -٢
 .۱/۳۳۶مجموع الفتاوی  -٣
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اد خواَند، به او یه فرطان را بیند، شکطان ذبح یش یبرا یسکھر «د: یگو یم میابن ق
رده کـطان را عبـادت یقت شـید، در حقیپناه ببرد و با آنچه دوست دارد به او تقّرب جو

ار گـرفتن و اسـتفاده بنامـد! او کـارش را عبادت ننامد و آن را به کن یاست، گر چه او ا
ی خادمـان  ار گرفته است و او از زمرهکطان او را به یقت شید زیرا در حقیگو یراست م

نـد امـا خـدمت ک یطان به او خدمت مـیار شکن یرد و با ایگ یطان قرار میو عابدان ش
ه وی کـطان، آنگونـه یطان او را بپرستد زیـرا شـیه شکست ین یا طان به او به گونهیش
 ».  ١پرستد ید، او را نمینما یرنش مکش یطان را عبادت کرده و برایش

وان و یـاعـم از ح یدر ھـر مخلـوق هک یاز ھر شّر  یعنیاش: (من شّر ما خلق)  گفته
از ھـر  یعنـیا تندباد و صاعقه، یا مار و عقرب و یره باشد. خواه انسان باشد خواه جن یغ

نجا موصوله است و منظـور یدر ا» ما«ی  لمهکبرم. و  یدر دنیا وآخرت به تو پناه م ییبال
ھـر  از شـّر  یعنـیاسـت، » یوصـف یدییـتق«ه مـراد کست بلین» یعموم اطالق«از آن 
سـت ین نیش ایبرم و معنا یپناه م یامل الھکلمات کھست به  یه در آن شّر ک یمخلوق

امبران یه و پکبرم، چون بھشت، مالئ یلمات پناه مکده به یه از شّر ھر آنچه خداوند آفرک
م یسـخن ابـن قـ ین معنـایـدر آنھا وجود نـدارد. و ا یمخلوق خداوند ھستند اما شّر 

 .  ٢است
شـود: بـه درد و رنـج و آنچـه منجـّر بـه درد  یز گفتـه میـدو چ شّر بـه«د: یگو یم

 ».  ٣گردد یم
 یرسـاند)، قرطبـ ینم یانیـبـه او ز یزیـچ چیاز آن جا برود ھـ یاش: (تا وقت گفته

راسـت اسـت و مـا راسـت بـودن آن را تجربـه  یا ح و گفتهیصح ین خبریا«د: یگو یم
بـه مـن  یزیچ چیام و ھ ردهکعمل ام به آن  دهیث را شنین حدیا یم، من از وقتیا ردهک
د، بـا خـود یمرا گز یعقرب یه شبیام، در مھد ردهک که آن جا را ترکنرسانده تا آن  یانیز
 ».  ٤پناه ببرم یلمات تاّمات الھکام به  ردهکه فراموش کردم پس متوجه شدم کر کف

 دارالخیر. ۲/۲۰۱بدائع الفوائد  -١
 دارالخیر.۱۸۴ -۲/۱۷۹بدائع الفوائد  -٢
 دارالخیر. ۲/۱۷۵بدائع الفوائد  -٣
. و پایان کالمش: خودم را سرزنش و توبیخ کردم که باید آن چه را که پیامبر به ۷/۳۶المفھم  -٤

گفتم: اگر تو ھنگامی که شب فرار رسید گفتی: از شّر ھر  مردی که گزیده شد بود گفت را می
 برم. به تو ضرری نمی رسد. مخلوقی که در آن شّری ھست به کلمات کامل الھی پناه می
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 ».١شود یمختصر ثابت م ین دعایلت این حدیث فضیدر ا«د: یگو یمؤلف م

 ی چھارم.   مسأله -١
                                         



 

 

 

 

 

 

 :)۱۳باب(
 کر الله شریاد خواندن غیر الله و به فریخواستن از غ کمکباب: 

 است.

 د:یفرما یخداوند متعال م

ِ ٱ ُدونِ  ِمن عُ َوَ� تَدۡ ﴿ َكۖ  �َّ  ّمِنَ  إِٗذا فَإِنََّك  َ�َعۡلَت  فَإِن َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
ٰلِِم�َ ٱ ُ ٱ�ن َ�ۡمَسۡسَك  ١٠٦ل�َّ ٖ فََ� َ�شِ  �َّ و جز « ]١٠٧-١٠٦ونس: ی[ ﴾إِ�َّ ُهَوۖ  ۥٓ َف َ�ُ بُِ�ّ

رساند و نه زیانی که اگر چنین کنی،  الله کسی یا چیزی را مخوان که نه سودی به تو می
راستی از ستمکاران خواھی بود. و اگر الله گزند و آسیبی به تو برساند، ھیچکس جز او  به

 :دیفرما یو م». تواند آن را برطرف کند نمی

ْ تَ �ۡ فَٱ﴿ ِ ٱِعنَد  ُغوا پس روزی را نزد الله جستجو « .]١٧بوت: ک[العن ﴾ُبُدوهُ �ۡ ٱوَ  َق لّرِزۡ ٱ �َّ
 د:یفرما یو م». کنید و او را عبادت و پرستش نمایید

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن أ ْ  ِممَّ ِ ٱ ُدونِ  ِمن يَۡدُعوا ۥٓ  َتِجيُب َمن �َّ �َسۡ  �َّ  ﴾قَِ�َٰمةِلۡ ٱ مِ إَِ�ٰ يَوۡ  َ�ُ

خواند که  فریاد می تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به کس گمراه و ھیچ« ]٥[األحقاف: 
 د:یفرما یو م». گویند تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمی

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
ۡ ٱأ وٓ ٱ ِشُف إَِذا َدَ�هُ َو�َ�ۡ  ُمۡضَطرَّ ل آیا(معبودان باطل « ]٦٢[النمل:  ﴾ءَ لسُّ

ت یروا یطبران». کند گاه که او را بخواند، اجابت می ده را آنبھترند یا) ذاتی که دعای درمان
از مؤمنان  یکیرد، ک یت میه مؤمنان را اذکبود  یمنافق جامبر یه در زمان پکند ک یم



 ٣٨٩  ): کمک خواستن از غیر الله و به فریاد خواندن...۱۳لتوحید: (بابکتاب ا

از «فرمود:  جامبر یم، آنگاه پیبخواھ کمکن منافق یدر برابر ا جامبر یم از پیگفت: برو
 ». شود یاریطلب ه فقط از خداوند کشود، بل ینم کمکمن طلب 

 مسائل: 
 عطف دعا بر استغاثه، عطف عام بر خاص است.  -۱

ِ ٱ ُدونِ  ِمن عُ َوَ� تَدۡ ﴿ ی: هیر آیتفس -۲ َكۖ  �َّ   ﴾َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
 بر است. کا کر الله شریاستمداد جستن از غ -۳
ی  گران انجام دھد، از زمـرهیردن دک یراض یار را براکن ین فرد ایتر اگر صالح -۴

 د. یآ یستمگران به شمار م

ُ ٱ َسۡسَك �ن َ�مۡ ﴿ هیر آیتفس -۵ َّ�﴾ . 
نداشـته و  یا سودیر الله در دنیاد خواندن غیر الله و به فریخواستن از غ کمک -۶

 باشد.  فر ھم میکاضافه بر آن 

ْ �ۡ فَٱ﴿ هیر آیتفس -۷ ِ ٱِعنَد  َتُغوا َّ�﴾ . 
ن یرد، به ھمـکطلب   یسکتوان بھشت را غیر از خداوند از  ه نمیکھمان طور  -۸

 د طلب نمود. یجز خدا نبا یسکرا از  یصورت روز

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿ ی چھارم هیر آیتفس -۹
َ
 . ﴾أ

 خواند وجود ندارد.  یاد میر از الله را به فریه غک یسکتر از  گمراه -۱۰
اد یـکـه او را بـه فر یسـک یاد و صدایشود از فر یاد خوانده میه به فرک یسک -۱۱

 خواھد.  یست و چه مکیه کداند  یخبر است و نم یب زند یخواند و صدا م یم
اد خوانـده یـه بـه فرک یسکشود تا  یاد خواندن سبب مین صدا زدن و به فریا -۱۲

 اد زننده متنفر گردد و با او دشمن شود. یشود از فر یم
اد یـه بـه فرکـاسـت  یسکعبادت  یاد خواندن به معناین صدا زدن و به فریا -۱۳

 شود.  یخوانده م
 د ینما یار مکن عبادت را انیشود ا یا زده مه صدک یسک -۱۴
 رد. ین فرد قرار گیتر گمراه یسکن ین امور سبب شده تا چنیا -۱۵

ن ُ�ِيُب ﴿ ی پنجم هیر آیتفس -۱۶ مَّ
َ
ۡ ٱأ  . ﴾ُمۡضَطرَّ ل

ردند ک یھا اقرار م نندگان بتکه عبادت کن است یز ایانگ ب و شگفتیامر عج -۱۷
ھا  ین به ھنگام سختیبه خاطر ا رسد و یاد درمانده نمیبه فر یسکه جز الله ک
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 خواندند.  یاد میت خداوند را به فریت خلوص نیبا نھا
 ند.ک یت میرا رعا ید و ادب الھینما یت مید حمایی توح از محدوده جامبر یپ -۱۸

 است کر الله شریاد خواندن غیر الله و به فریخواستن از غ کمک
مثـل  یردن سختکو دور  یاریو  کمکطلب  یعنیاستغاثه «د: یگو یخ االسالم میش

 ».  ١اإلستعانة: طلب كمك كردنردن است و ک یاریطلب  یه به معنکاستنصار 
د یـنما یم یه استغاثه را فقط فـردکن است یفرق استغاثه و دعا ا«اند:  گران گفتهید

 د:یفرما یه خداوند متعال مکل و بالست، چنان که گرفتار مشک

ِيٱ َتَ�َٰثهُ سۡ ٱفَ ﴿ ِيٱَ�َ  ۦهِ ِمن ِشيَعتِ  �َّ مردی که از « ]١٥[القصص:  ﴾َعُدّوِهِۦ ِمنۡ  �َّ
 د:یفرما یو م». پیروانش بود، در برابر دشمنش از موسی یاری خواست

گاه که از پروردگارتان یاری آن« .]٩[األنفال:  ﴾لَُ�مۡ  َتَجاَب سۡ فَٱ َر�َُّ�مۡ  �َۡسَتغِيُثونَ  إِذۡ ﴿
 ».خواستید و درخواست شما را پذیرفت

شود. پس  یر از آن انجام میفرد گرفتار و غ یتر است چون از سو از استغاثه عام دعا
 عطف دعا بر استغاثه از نوع عطف عام بر خاص است. 

) پـس بـا توجـه بـه ایـن، ٢ردنک کمکإعانه( یعنیإغاثه: «د: یگو یو ابوالسعادات م
د و شـما یـااز شما طلب کمک نم یسکه ھر کست ین یدیاستغاثه یعنی استعانه. و ترد

لمـه إسـتغاثه مخصـوص کامـا  یا نموده کمکو  یاریقت به او یدر حق یبه داد او برس
 است، بر خالف استعانت.  یبه ھنگام سخت یرس ادیطلب فر
خواندن  یعنیاد خواندن یاد بخواند) منظور از به فریر از الله را به فریا غیاش: ( گفته

 کن شـریانجام آن را ندارد، ا ییتوانا یسکه جز خداوند ک یزیو صدا زدن و خواستن چ
 ند. ک یر مکه مؤلف ذک یاتیل آیاست به دل
 ه دعا و خواستن بر دو نوع است: کبدان 

خ یاند از آن جمله شـ از علما گفته یاریه بسکدعای عبادت و دعای خواستن، چنان 
جمـوع ھـر م یاند و گاھ ره، در قرآن ھر دو مورد مراد گرفته شدهیم و غیاإلسالم، ابن ق

 گرند. یدیکدو، مورد نظر است و ھر دو الزم و ملزوم 

  ۱/۱۰۳مجموع الفتاوی  -١
 . ۳/۳۹۲فی غریب الحدیث و األثر  النھایة -٢
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بـه  یا نفعیه کرساند  یم یننده سودکخواستن آنچه به دعا  یعنیخواستن  یو دعا
ن یان باشـد، بنـابرایـسـود و ز کد مالیشود؛ و معبود با یاز او دور م یانیا زیرسد  یاو م

سـتند ین یانیـسـود و ز که مالـکـپرستند  یجز او را م ییزھایه چک یسانکخداوند به 
 د:یفرما یاعتراض نموده، و م

َ�ۡعُبُدونَ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱ ُدونِ  ِمن � � لَُ�مۡ  لُِك َما َ� َ�مۡ  �َّ ُ َوٱ َ�ۡفٗعاۚ  َوَ�  َ�ّٗ ِميعُ ٱُهَو  �َّ  لسَّ

پرستید که برای شما مالِک ھیچ نفع و بگو: آیا جز الله چیزی را می« ]٧٦[المائدة:  ﴾٧٦َعلِيمُ لۡ ٱ
 د:یفرما یو م ».ضرری نیست؟ و الله شنوای داناست

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َو�َعۡ ﴿ ُؤَ�ٓءِ  َو�َُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  َما َ� يَُ�ُُّهمۡ  �َّ ُؤنَا َ�ٰٓ  ِعندَ  ُشَفَ�ٰٓ
ِۚ ٱ رسانند و نه  پرستند که نه زیانی به آنان می و جز الله چیزھایی را می« ]۱۸[يونس:  ﴾�َّ

ل در قرآن ین قبیاز ا یادیو موارد ز». گویند: اینھا شفیعان ما نزد الله ھستند و می سودی؛
 یان باشد و معبود برایسود و ز کد مالیه معبود باکدارد  یان میه بکر شده است کذ

ھراس  یخواستن است، از رو یه دعاکشود  یاد خوانده میان به فریجلب سود و دفع ز
ه ھر دو کشود  یعبادت است، پس معلوم م یه دعاکشود  یاد خوانده مید به فریو ام

مسألت و  یمستلزم دعا ین رو ھر دعاِی عبادیگرند و از ایدیکنوع الزم و ملزوم 
عبادی  یخواستن و مسألت باشد مستلزم دعا یه براک ییخواستن است و ھر دعا

 است.
ه ک یاتینان با آه آیعل یکنند ـ وقت ه قبرپرستان مطرح میک یالکح اشین توضیو با ا 

خـدا در آن دسـتور داده  یردن دعا، طاعت و عبادت براکدر قرآن خداوند که به خاص 
شـود؛ قبرپرسـتان در  ه منظور از آن عبادت است، پاسـخ داده میکشود ـ  یاستدالل م

 ھمچون: یاتیمورد آ

نَّ ﴿
َ
ۡ ٱَوأ ِ فََ� تَدۡ  َمَ�ِٰجدَ ل َّ�ِ ْ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ

َ
و این (فرمان پروردگار « ]١٨ن: [الج ﴾١٨اأ

ند: یگو یم  ».کس را با الله پرستش نکنید باشد؛ پس ھیچ است) که مساجد از آن الله می
 د. ینکعبادت ن یعنی

مسألت و خواستن در آن  یعبادت باشد دعا یشود: اگر منظور دعا یبه آنھا گفته م
سـألت اسـت، ھمـان م یمستلزم دعـا یاد خواندن عبادیداخل است چون دعا و به فر

ه در قرآن کاست  ین ھم در صورتیعبادت است، ا یمسألت مستلزم دعا یه دعاکطور 
ه در آن کـ یاتیوجود نداشته باشد، بجز آ یاتیمسألت آ یبه طور مخصوص در مورد دعا
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ر شده کمسألت نیز ذ ین جا دعایه در قرآن در چندکر شده و حال آن کعبادت ذ یدعا
 د:یفرما یمتعال مه خداوند کاست، چنان 

ْ دۡ ٱ﴿ ۚ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ُعوا ۡ ٱَ� ُ�ِبُّ  إِنَُّهۥ وَُخۡفَيًة پروردگارتان « ]٥٥[األعراف:  ﴾٥٥ينَ ُمۡعَتدِ ل
و ». گذرند، دوست نداردرا با زاری و در نھان بخوانید؛ به راستی او کسانی را که از حد می

 د:یفرما یم

ْ َوَ� ُ�فۡ ﴿  ٱ ِ�  ِسُدوا
َ
ۚ  ٗفاَخوۡ  ُعوهُ دۡ َوٱ إِۡصَ�ِٰحَها دَ عۡ �َ  �ِض ۡ� ِ ٱ رَۡ�ََت  إِنَّ  َوَطَمًعا  قَِر�ٞب  �َّ

ۡ ٱ ّمِنَ  و در زمین پس از اصالح آن، به فساد و تبھکاری « ]٥٦[األعراف:  ﴾٥٦ُمۡحِسنِ�َ ل
نپردازید و پروردگارتان را با بیم و امید بخوانید. به راستی رحمت الله به نیکوکاران نزدیک 

 د:یفرما یو م». است

ِينَ ٱوَ ﴿ وۡ  �َّ
َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ ْ  إَِذا َ�َعلُوا نُفَسُهمۡ  َظلَُمٓوا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ سۡ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهمۡ  َتۡغَفُروا  َوَمن ِ�ُ

نُوَب ٱ َ�ۡغفِرُ  ُ ٱإِ�َّ  �ُّ و آنان که چون کار زشتی انجام دھند یا بر « ]١٣٥[آل عمران:  ﴾�َّ
خواھند. و چه کسی  کنند و برای گناھشان آمرزش می اد میخویشتن ستم نمایند، الله را ی

 د:یفرما یو م» بخشد؟ جز الله، گناھان را می

ْ  َٔ َوۡ� ﴿ َ ٱ لُوا و از الله بخشش و فضلش را درخواست « ]٣٢[النساء:  ﴾لِهِۦٓۚ ِمن فَۡض  �َّ
 د:یفرما یو م ».کنید

رََءۡ�َتُ�مۡ  قُۡل ﴿
َ
تَٮُٰ�مۡ  إِنۡ  أ

َ
ِ ٱ َعَذاُب  � وۡ  �َّ

َ
َ�ۡتُ�مُ  أ

َ
اَعةُ ٱ � َ�ۡ�َ  لسَّ

َ
ِ ٱ أ إِن  ُعونَ تَدۡ  �َّ

بَۡل إِيَّاُه تَۡدُعوَن َ�َيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِ�ۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما  ٤٠َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ 
اید که اگر عذاب الله یا قیامت، بر بگو: آیا به این فکر کرده« ]٤١-٤٠[األنعام:  ﴾٤١�ُۡ�ُِ�ونَ 

گویید؟ بلکه تنھا او خوانید، اگر راست میفرا رسد، باز ھم کسی جز الله را(به کمک) می شما
خوانید، بر طرف خوانید و اگر الله بخواھد، مشکلی را که به خاطرش او را میرا(به کمک) می

 د:یفرما یو م». بریدسازید، از یاد میکند و(بدین سان) آنچه را که با الله شریک میمی

� �َۡ ٱ َوةُ َدعۡ  ۥَ�ُ ﴿ ِينَ ٱوَ  ّقِ ءٍ  لَُهم َتِجيُبونَ َ� �َسۡ  ُدونِهِۦ ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ  َكَ�ِٰسِط  إِ�َّ  �َِ�ۡ
ۡيهِ  ۡ ٱ إَِ�  َكفَّ [الرعد:  ﴾١٤إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٖ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ ءُ َوَما ُدَ�ٓ  بَِ�ٰلِغِهِۦۚ  ُهوَ  َوَما فَاهُ  لُغَ ِ�َبۡ  َمآءِ ل

خوانند،  ی اوست و کسانی که آنان جز او را به فریاد می صانه ویژهدعای راستین و خال« ]١٤
سوی آب گشوده  کنند و تنھا ھمانند کسی است که دستانش را به درخواستشان را اجابت نمی

رسد. و دعای کافران فقط در  است تا آب به دھانش برسد؛ ولی آب ھرگز به دھانش نمی
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 د:یفرما یو م». گمراھی است و نفعی ندارد

َ�ٓ ٱ لََسِميعُ  َرّ�ِ  إِنَّ ﴿ ی  راستی پروردگارم شنوا و اجابت کننده و به« .]٣٩م: ی[إبراھ ﴾ءِ �ُّ
 د:یفرما یو م ».دعاست

﴿ ۡ�
َ
ِ ٱ ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  َوَما َ�ِلُُ�مۡ َوأ دۡ  �َّ

َ
ْ َوأ ٓ  َعَ�ٰٓ  َرّ�ِ  ُعوا َّ�

َ
ُ�ونَ  �

َ
 َرّ�ِ  بُِدَ�ٓءِ  أ

ا ا  ٤٨َشقِّيٗ ِ ٱَوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  لَُهمۡ ۡ�َ�َ ٱفَلَمَّ و از شما و معبودانی « ]٤٩-٤٨م: ی[مر ﴾�َّ
کنم؛ امید است که به سبب  گیرم و پروردگارم را عبادت می پرستید، کناره می که جز الله می

روز و بدبخت نباشم. و چون از آنان و معبودانی که جز الله  پرستش پروردگارم، تیره
 د:یفرما یو م». اره گرفتپرستیدند، کن می

ُ�ُم ﴿ ُّ ٱُ�مَّ إَِذا َمسَّ َّ ٱُ�مَّ إَِذا َكَشَف  ٥٣ُرونَ  َٔ تَۡ�  هِ فَإَِ�ۡ  ل�ُّ َعنُ�ۡم إَِذا َفرِ�ٞق  ل�ُّ
و چون زیان و آسیبی به شما برسد، تنھا او را « ]٥٤-٥٣[النحل:  ﴾٥٤ّمِنُ�م بَِرّ�ِِهۡم �ُۡ�ُِ�ونَ 

کند، باز ھم برخی از شما به  زیان را از شما دور میگاه که آسیب و  خوانید. و آن می
  د:یفرما یو م». ورزند پروردگارشان شرک می

ْ دۡ ٱقُِل ﴿ ِينَ ٱ ُعوا ِّ ٱ َكۡشَف  لُِكونَ فََ� َ�مۡ  ُدونِهِۦ ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ  َوَ�  َعنُ�مۡ  ل�ُّ
اید، بخوانید؛ آنھا  اشتهبگو: کسانی را که جز الله(معبود خویش) پند« ]٥٦[اإلسراء:  ﴾٥٦َ�ۡوِ�ً� 

 د:یفرما یو م». توانند آسیب و مشکلی را از شما برطرف نمایند یا تغییری ایجاد کنند نمی

ُ�ُم ﴿ ُّ ٱ�َذا َمسَّ ٓ  ُعونَ َضلَّ َمن تَدۡ  ۡحرِ ۡ�َ ٱِ�  ل�ُّ ۖ  إِ�َّ ا إِيَّاهُ ِ لۡ ٱ إَِ�  َ�َّٮُٰ�مۡ  فَلَمَّ ّ�َ 
عۡ 

َ
و چون سختی و آسیبی در دریا به شما « ]٦٧[اإلسراء:  ﴾٦٧َكُفوًرا �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ  َرۡضُتمۚۡ أ

گاه که پروردگار شما  شوند و آن خوانید، گم و ناپدید می رسد، معبودان باطلی که جز او می می
». شوید. و انسان بسیار ناسپاس است دھد، رویگردان می رساند و نجاتتان می را به خشکی می

 د:یفرما یو م

ْ عُ دۡ ٱقُِل ﴿ َ ٱ وا وِ  �َّ
َ
ْ دۡ ٱأ يّٗ  َ�َٰنۖ لرَّحۡ ٱ ُعوا

َ
ا ا� ْ  مَّ  ٱ فََلهُ  تَۡدُعوا

َ
� �ُۡ ٱ ۡسَمآءُ ۡ�  ]١١٠[اإلسراء:  ﴾ۡسَ�ٰ

راستی که  بگو: الله را بخوانید یا رحمن را بخوانید؛ ھر کدام را که بخوانید،(خوبست) به«

 د:یفرما یم ÷ا یرکو در مورد ز». ھا ازآِن اوست بھترین نام

 ٱ َتَعَل شۡ ٱِمّ�ِ وَ  َعۡظمُ لۡ ٱَل َرّبِ إِّ�ِ َوَهَن قَا﴿
ۡ
أ ُ�نۢ  َولَمۡ  ٗباَشيۡ  ُس لرَّ

َ
 َرّبِ  بُِدَ�ٓ�َِك  أ

ا راستی استخوانم سست شده و سرم از پیری،  گفت: ای پروردگارم! به« ]٤م: ی[مر ﴾٤َشقِّيٗ
و  ».ام سفید گشته است. و من از دعا و زاری به درگاھت ای پرودگارم! محروم نبوده

 



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٣٩٤

 د:یفرما یم

ْ دۡ ٱَو�ِيَل ﴿ ٓ  ُعوا �َ ْ  فَلَمۡ  فََدَعوُۡهمۡ  َءُ�مۡ ُ�َ و گفته « ]٦٤[القصص:  ﴾لَُهمۡ  �َۡسَتِجيُبوا
خوانند؛ ولی  ساختید، بخوانید. پس آنان را می شود: معبودانتان را که شریک پروردگار می می

 د: یفرما یو م ».دھند آنھا، پاسخشان را نمی

﴿ ْ ْ  ُفۡلِك لۡ ٱِ�  فَإَِذا َر�ُِبوا َ ٱَدَعُوا ا َ�َّٮُٰهمۡ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ِ لۡ ٱ إَِ�  فَلَمَّ  إَِذا ُهمۡ  َ�ّ
که در کشتی سوار شوند، الله را با اخالص  پس ھنگامی« ]٦٥بوت: ک[العن ﴾٦٥�ُۡ�ُِ�ونَ 

 ».آورند ن شرک میھا را (با آوردن) به خشکی نجات داد، باز آنا خوانند، پس چون (الله) آن می
و  یلـکبه طـور  کد و شریل و حجت در مورد فرق توحینجات، دل یه براین آیپس ا

 ند. ک یت میفاکن مسأله به صورت خاص یدر مورد ا
 د:یفرما یو خداوند متعال م

ْ �ۡ فَٱ﴿ ِ ٱِعنَد  َتُغوا و . »پس روزی را نزد الله جستجو کنید« ]١٧بوت: ک[العن ﴾َق لّرِزۡ ٱ �َّ
 د:یفرما یم

َ�ُۥ إَِذا ُ�مَّ  هِ ُمنِيًبا إَِ�ۡ  َر�َُّهۥ َدَ�  ُ�ّٞ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ َمسَّ  ۞�َذا﴿  َ�نَ  َما �َِ�َ  ّمِۡنهُ  َمةٗ نِعۡ  َخوَّ
ِ  وََجَعَل  َ�ۡبُل  ِمن إَِ�ۡهِ يَۡدُعٓواْ  نَداٗدا ِ�َّ

َ
ُِضلَّ  أ  إِنََّك  َقلِيً�  بُِ�ۡفرِكَ  َ�َمتَّعۡ  ُقۡل  َسبِيلِهِۦۚ  َعن ّ�ِ

ۡصَ�ٰبِ  نۡ مِ 
َ
و چون زیان و آسیبی به انسان برسد، پروردگارش را در « ]٨[الزمر:  ﴾٨�َّارِ ٱ أ

گاه که (الله) از سوی خود نعمتی به  نھد و آن کنان رو به سویش می خواند که زاری حالی می
کند و ھمتایانی برای الله قرار  کرد، فراموش می او بخشد، آنچه را که پیشتر برایش دعا می

دھد تا(با گمراھی خود، مردم را) از راھش گمراه نماید. بگو: در کفر خویش اندکی(از  یم
 د:یفرما یو م». شک تو از دوزخیانی زندگی دنیا) بھره ببر؛ ولی بی

ِينَ ٱوَ ﴿ إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ  ١٣قِۡطِم�ٍ  ِمن لُِكونَ َما َ�مۡ  ُدونِهِۦ ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ
ْ َما ُدَ�َٓءُ�ۡم وَ  ْ ٱلَۡو َسِمُعوا كُِ�مۚۡ  لۡقَِ�َٰمةِٱلَُ�ۡمۖ َو�َۡوَم  ۡسَتَجابُوا [فاطر:  ﴾يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

ی خرما نیز  خوانید، مالک پوست نازک ھسته و آنان که جز الله(به فریاد) می« ]١٤-١٣
ان را شنوند و اگر بشنوند، پاسخت ی شما را نمی نیستند. اگر آنان را بخوانید، دعا و خواسته

 د:یفرما یو م». کنند دھند و روز قیامت شرک شما را انکار می نمی

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ ونَ �َسۡ  �َّ  َسَيۡدُخلُونَ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  َتۡكِ�ُ

ما را بپذیرم. و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای ش« ]٦٠[غافر:  ﴾٦٠َداِخِر�نَ  َجَهنَّمَ 
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کنند، به زودی خوار و سرافکنده وارد دوزخ  شک آنان که از عبادت من سرکشی می بی
 اند.  ن مورد آمدهیه در اک یاتیگر آیو د». خواھند شد
ه کـ یث قدسـین مورد اشاره شده است، از جملـه حـدیبه ا یشمار یث بیدر احاد

ی شـما گرسـنه  نـدگانم! ھمـهب یا«ه فرمود: کند ک یت میاز پروردگارش روا جامبریپ
 کد به شما خوراینکبدھم پس از من طلب غذا  که من به او خوراک یسکد مگر یھست

ه من او را بپوشـانم پـس از ک یسکد مگر یی شما لخت ھست بندگانم ھمه یدھم، ا یم
ی شما گمـراه  بندگانم ھمه یدھم، ا یم کد شما را پوشاینکو لباس  کمن طلب پوشا

اب یـد شـما را راھیـنکت ینم، از من طلب ھداکت یه من او را ھداک یسکد مگر یھست
ی گناھـان را  د و مـن ھمـهیـنک یبنـدگانم شـما در شـب و روز گنـاه مـ یم، اینما یم
 . ]١[روایت از مسلم».آمرزم ید شما را مینکآمرزم، پس از من طلب آمرزش  یم

مانـد  یم یم شب باقسوّ  یکه کآنگاه  یپروردگار ما در ھر شب«د: یفرما یم جامبریپ
خواند تا او را اجابـت  یاد میمرا به فر یسکد: چه یگو ید، و سپس میآ یا میبه آسمان دن

د یـنما یاز من طلب آمرزش م یسکخواھد تا به او بدھم؟ چه  یاز من م یسکنم؟ چه ک
 .»٢امرزم؟یتا او را ب
، یاحمد، ترمـذامام ». ستیتر ن ینزد خداوند از دعا گرام یزیچ چیھ«د: یفرما یو م

 .   ٣ح قرار داده استیاند و حاکم آن را صح م آن را روایت کردهکابن ماجه و حا
اد نخوانـد خداونـد بـر او یـاز خداوند نخواھـد و او را بـه فر یسکھر «د: یفرما یو م
 .]٤مکبه و حایش ی[روایت امام احمد، ابن اب».شود ین میخشمگ

 سروایت ابوذر  ۲۵۷۷صحیح مسلم  -١
از حدیث ابوسعید  ۱۷۲-۷۵۸از ابوھریره و مسلم  ۷۵۸و صحیح مسلم  ۱۱۴۵صحیح بخاری  -٢

 خدری.
گوید حسن و غریب است، ابن ماجه در سنن  و می ۳۳۷۰ذی و ترم ۲/۳۶۲مسند امام احمد  -٣

و حاکم در المستدرک  ۸۷۰و ابن حبان در صحیح  ۲۵۲۳و طبرانی در المعجم األوسط  ۳۸۲۹
اند و اسناد آن حسن است وحاکم آن را  و غیره از ابوھریره روایت کرده ۱/۴۹۰علی الصحیحین 

  صحیح قرار داده و ذھبی او را تأیید کرده است. 
و ابن ماجه  ۳۳۷۳و ترمذی  ۶۵۸المفرد  األدبو بخاری در  ۲/۴۴۲ـ  ۴۴۳مسند امام احمد  -٤

و دیگران از  ۱/۴۹۱و حاکم در المستدرک  ۲۴۳۱و طبرانی در المعجم األوسط ش  ۳۸۲۷
اند و اسناد آن حسن است و حاکم آن را صحیح قرار داده و ذھبی او را تأیید  ابوھریره روایت کرده

 ت.کرده اس
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ه از کـد، چون خداوند دوسـت دارد یبجوی از خداوند فضل و لطف او را«د: یفرما یم 
  ]. ١ی[روایت از ترمذ».او خواسته شود

م کحـا». ن اسـتیھا و زمـ ن، نور آسـمانیدعا سالح مؤمن، ستون د«د: یفرما یو م
 . ٢ح قرار داده استیروایت کرده و آن را صح

   ].٣ی[روایت ازاحمد و ترمذ».دعا عبادت است«د: یفرما یو م
 .  ]٤ی[روایت از ترمذ».دعا مغز عبادت است«د: یفرما یم گرید یثیو در حد  

دعـای شـخص «دام عبادت افضـل اسـت؟ فرمـود: کدند: یرا پرس جامبر یپ یو وقت
 .  ١در األدب روایت کرده است یبخار». خودش یبرا

و بیھقی در  ۲/۲۴۸و ابن عدی در الکامل  ۱۰۰۸و طبرانی در المعجم الکبیرش  ۳۵۷۱سنن ترمذی  -١
روایت  سآمده ـ از ابن مسعود  ۱/۴۸۹و ابن مردویه چنان که در تفسیر ابن کثیر  ۲/۴۳شعب االیمان 

واقد آن گوید: حماد بن  و بیھقی می». حماد بن واقد حافظ نیست«گوید:  کرده است. ترمذی می
او را ضعیف  ۱/۱۷۳را به تنھایی روایت کرده و او قوی نیست و ابن مفلح در األداب الشرعیه 

شمرده است و منذری در الترغیب و الترھیب او را قوی قرار داده و ابن حجر این روایت را حسن 
 آن را حسن قرار داده است.   ۲/۶۰و سیوطی صحیح شمرده است و مناوی در التیسیر 

و قضاعی در  ۱/۴۹۲و حاکم در المستدرک  ۶/۱۷۲و الکامل ابن عدی  ۴۳۹سند ابویعلی م -٢
روایت  ساز علی بن أبی طالب  ۱۰و مقدسی در الترغیب فی الدعا ش ۱۴۳مسندش به شماره 

کرده است و حاکم آن را صحیح قرار داده و ذھبی در التلخیص با او موافقت نموده است، اما در 
را از منکرات محمد بن حسن بن أبی یزید شمرده و محمد بن حسن متروک المیزان این حدیث 

گفته است. و ابن معین و ابوداوود محمد بن  ۱۰/۱۴۷است ھمان طور که ھیثمی در المجمع 
اند. و بعضی از راویان در مستدرک حاکم دچار وھم شده و  حسن بن أبی یزید را دروغگو قرار داده

السلسلة اند و این اشتباه است، بلکه او ابن أبی یزید است. نگا:  نستهمحمد بن حسن را ابن زبیر دا
 ۲۹۸و بخشی از حدیث شاھد ضعیفی از حدیث جابر دارد که سلفی در الطیوریات  ۱۷۹ الضعیفة

 از فضیل بن عیاض روایت کرده است.  
در سنن  و ابوداوود ۷۱۷و بخاری در األدب المفرد ش  ۲۶۷ -۲۷۱  -۴/۲۷۶مسند امام احمد  -٣

و  ۱۱۴۶۴و نسائی در الکبری  ۳۸۲۸و ابن ماجه در سنن  ۳۳۷۲و ترمذی در سنن  ۱۴۷۹
اند و اسناد آن صحیح است و ترمذی آن را صحیح  روایت کرده لدیگران از نعمان ابن بشیر 

 و دیگران آن را صحیح دانسته است.  ۱۸۰۲و حاکم  ۸۹۰قرار داده و ابن حبان به شماره 
گوید:  اند و ترمذی می روایت کرده ساز انس  ۳۱۹۶و طبرانی در األوسط  ۳۳۷۱مع ترمذی در جا -٤

ی  این حدیث از این جھت، غریب است و جز از روایت ابن لھیعه آن را سراغ نداریم و این از جمله
 باشد. روایت قدما از او نمی
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دعـا از آنچـه  یست، ولـیارساز و سودمند نکر یاط در برابر تقدیاحت«د: یفرما یو م  
 ].  ٢[روایت ازاحمد».دینکبندگان خدا دعا  ید است، پس ایامده مفیه نک ییآمده و از بال

شـود  ینـده مک یفش وقتـکبند  ید حتیز را از خدا بخواھیھمه چ«د: یفرما یو م  
با  یعلیابو». شود یند، فراھم نمکرا اگر خداوند آن را فراھم نید) زی(آن را از خدا بخواھ

 . ٣ح روایت کرده استیاسناد صح
 یخود را از پروردگارش بخواھد حت یازھایی ن د ھمهیاز شما با یکھر «د: یمافر یم

بزار بـا ». را از خدا بخواھد کنم ینده شد آن را از خدا بخواھد و حتکفشش کاگر بند 
 .  ٤ح روایت کرده استیاسناد صح

ه دغدغه دعا کـردن کی اجابت را ندارم و بل دغدغه«د: یگو یم سو عمر بن خطاب  
 ».  ٥ه اجابت ھمراه آن استکدانم  یشود م یم و ھرگاه دعا به من الھام مرا دار

 ه را خواند:ین آیو ا». ن عبادت دعا استیبرتر«د: یگو یمب و ابن عباس 

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید «      ]٦٠[غافر:  ﴾لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ

ح قرار داده یم آن را صحکاند و حا ردهکت یم رواکابن منذر و حا .»تا دعای شما را بپذیرم
 . ٦است

صبھان ابونعیم الکشف) و اخبار ا ۳۱۷۱ـ  ۳۱۷۲و مسند بّزار ( ۷۱۵بخاری األدب المفرد  -١
اند و در اسناد آن مبارک بن  و دیگران از عایشه روایت کرده ۱/۵۴۳و مستدرک حاکم ۱/۲۱۱

اند و نسائی، ابوداوود، ابن عدی و ابن حبان  حسان است که ابن معین و فسوی او را ثقه قرار داده
 اند.   او را ُسست شمرده

و غیره از معاذ روایت  ۸۶۲، مسند  قضاعی ۲۰/۱۰۳، المعجم الکبیر طبرانی ۵/۲۳۴مسند احمد  -٢
گوید احمد و طبرانی آن را  می ۱۰/۱۴۶اند و سند آن ضعیف است. و ھیثمی در المجمع  کرده

یعنی ابن ـ اند و شھر بن حوشب از معاذ حدیث نشنیده است و روایت اسماعیل  روایت کرده
 از اھل حجاز ضعیف است. ـ عیاش

 ۳۵۵ الیوم واللیلة، ابن السّنی در عمل ۴۵۶۰، ابویعلی در مسندش ۲۰۳امام احمد در الزھد ص  -٣
اند و اسناد آن صحیح است. و مانند  عنھا به صورت موقوف روایت کردههللا و غیره از عایشه رضی ا

 روایت شده که خواھد آمد.   سآن  از پیامبر روایت شده است. و مثل ھمین حدیث از انس 
 سو غیره از انس  ۸۶۶و ابن حبان  ۵۵۹۵و طبرانی در األوسط  کشف األستار ۳۱۳۵مسند بزار  -٤

 اند واسناد آن حسن است.   روایت کرده
  ۳/۱۰۳و مدارج السالکین  ۸/۱۹۳مجموع الفتاوی -٥
روایت  ۱/۴۹۱و حاکم در المستدرک  ۷/۳۰۲ابن منذر روایت کرده چنان که در الدر المنثور  -٦
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ر یه خکدم یآورد؟ د یھا را فراھم میخوب یزیه چه چکردم کر کف« د: یگو یمطّرف م
ر در دست خداوند اسـت و شـما یه خکاند! نماز و روزه و متوجه شدم  ھا فراوان یکیو ن

ه آن را از خـدا کـنیمگـر ا یاوریبه دست ب یتوان یه در دست خداوند است نمکآنچه را 
 ]. ١روایت ازاحمد».[دھد یو آنگاه خداوند آن را به تو م یبخواھ

 داند.  یی آنھا را م ه فقط خداوند ھمهکن مورد است یدر ا یادیات زیث و روایاحاد 
ن یتـر یه گرامکـن عبـادت ھاسـت و بلیه دعـا از بزرگتـرکشود  ین ثابت میپس با ا
دن در دعـا یـورز که قبًال گفته شد، پس اگر شـرکخداوند است ھمان طور عبادت نزد 

 کین شـریزمـ یوجود ندارد و اگـر رو کبه نام شر یزین چیزم ینباشد اصًال رو کشر
ق یشود به طر یھا انجام م گر عبادتیه در دک کیدن در دعا از شریورز کھست پس شر

اسـت  ینکیمشـر کن شریبزرگتر دن در دعایورز که شرکد، بلیآ یبه شمار م کشر یاول
اد یـه را بـه فرکـامبران، صالحان و مالئید، آنھا پیآنھا مبعوث گرد یبه سو جامبر یه پک
ن بـه ینـد، بنـابرایشان نزد خدا شفاعت نمایجستند تا برا یخواندند و به آنھا تقّرب م یم

خـدا  یکشـر هکرا  ییخواندند و انبازھا یاد میھا فقط و تنھا خدا را به فر یھنگام سخت
ا آنھا یھا در در یسخت یه وقتکت شده یاکه حکردند، چنان ک یدادند فراموش م یقرار م

ا اللـه چـون یـا اللـه، یـگفتند:  یانداختند و م یا میشان را به دریگرفت بت ھا یرا فرا م
اد درمانـده یـننـد و بـه فرک یان و بال را از آنھـا دور نمـیه معبودانشان زکدانستند  یم

 . رسند ینم
 د:یفرما یخداوند متعال م

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
ۡ ٱأ وٓ ٱ ِشُف إَِذا َدَ�ُه َو�َ�ۡ  ُمۡضَطرَّ ل  ٱ ُخلََفآءَ  َعلُُ�مۡ َو�َجۡ  ءَ لسُّ

َ
ءَِ�ٰهٞ  �ِض� ۡ�

َ
 أ

ِۚ ٱَع مَّ  ا قَلِيٗ�  �َّ ُرونَ  مَّ آیا(معبودان باطل بھترند یا) ذاتی که دعای « ]٦٢[النمل:  ﴾٦٢تََذكَّ
نماید و  کند و سختی و گرفتاری را برطرف می ه او را بخواند، اجابت میگاه ک درمانده را آن

گرداند؟ آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ اندک پند  شما را جانشین(یکدیگر) در زمین می
 یزین فقط از آن خداوند است و معبودانشان چیه اکدانستند  یپس آنھا م». پذیرید می

 ندارند. 

  ۱۵۷۹ السلسلة الصحیحةبا او موافقت نموده است ونگا:  نموده و آن را صحیح قرارداده و ذھبی
آنگاه «با سند حسن روایت کرده است. و تتمه آن اینگونه است:  ۳۴۴امام احمد در الزھد ص  -١

 ». آورد دعا است دیدم که آنچه خیر و خوبیھا را فراھم می
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ه خداوند معبـود کد ینما یه آنھا استدالل مین امر علیعال از ھمن رو خداوند متیاز ا
 د:یفرما یر از او باطل است. و میگر غید یزھایت چیاست و الوھ یقیحق

﴿ �ِ ْ ْ  ُفۡلِك لۡ ٱفَإَِذا َر�ُِبوا َ ٱَدَعُوا ا َ�َّٮُٰهمۡ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ِ لۡ ٱ إَِ�  فَلَمَّ  إَِذا ُهمۡ  َ�ّ
شوند، الله را در حالی  پس ھنگامی که سوار کشتی می« ]٦٥بوت: ک[العن ﴾٦٥�ُۡ�ُِ�ونَ 

رساند و) نجات  دانند و چون آنھا را به خشکی(می ی او می خوانند که دین و عبادت را ویژه می
نگونه بوده ین گذشته اکیپس حالت مشر». ورزند ھنگام است که شرک می دھد، آن می

 است. 
 یار بزرگـین گذشـته تفـاوت بسـکیدن با مشریورز کر شرد یاما قبرپرستان امروز

گرفتار شوند دعا را  ییا بالی یبه سخت کیا خشیا یھرگاه در در ین امروزکیدارند و مشر
نـد و ینما یه بجـز خـدا آن را پرسـتش مکـدھنـد  قـرار می یھـا و معبـودان ی بت ویژه

ند یا بنشـیبلند شود  ش را عادت خود قرار داده و اگریخ خویر معبود و شکشترشان ذیب
 یگـریا عبـدالقادر و دید: یگو یو آن م یا علید: یگو ین میند. اک یاد میا بلغزد آن را یو 
اد یـدروس را بـه فریع یکیزند و آن  یرا صدا م یبدو یکین یا ابن علوان و اید: یگو یم
 خواند.  یم

خوانند  یاد میرآنھا را به ف یافراد یه در ھر شھرکنگونه است یه اغلب اکنیخالصه ا
ه کـند. بلیالتشان را حل نماکشان را برآورده سازند و مشیازھایه نکخواھند  یو از آنھا م

 یی تـرازو فـهکامرزنـد و یه گناھانشان را بکخواھند  یه از آنھا مکده یرس ییار به جاک
 ه آنان را به بھشت ببرند و از دوزخکخواھند  ینند و از آنھا مکن یشان را سنگیھا یکین

گـر یمـان اسـتوار بدارنـد و دینجات دھند. و به ھنگام مرگ و پرسش در قبر آنھا را بر ا
ھا جـز از خداونـد طلـب  ن خواسـتهیـه اکـنـد ینما یرا از آنھـا طلـب م ییخواسته ھـا

 یننـد ولـک یه ادعا مـکنند ک یطلب م یھا را از مردمان ن خواستهیا یشوند. و گاھ ینم
ه خـاص الوھیـت کـان یگر انواع سود و زین امور و دیاانجام  یھستند و خودشان را برا

کنند.  روانشان ساخته و پرداخته مییپ یبرا یبیعج یدارند و دروغھا یاست منصوب م
به آنھا پنـاه ببـرد آنھـا او را از دوزخ و عـذاب  یسکنند ھر ک یه ادعا مکنیاز آن جمله ا

 یسانکرا از  یسکچ یستد و ھیا ینار دوزخ مکد: او یگو یاز آنھا م یکیدھند و  ینجات م
ه کـه بـه دوزخ برونـد و حـال آنکـگـذارد  یزننـد نم ید دارند و او را صدا میه به او امک

 د:یگو یم جامبران یخداوند متعال به سرور پ

 



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٤٠٠

َ�َمنۡ ﴿
َ
نَت تُنقُِذ َمن ِ�  َعَذاِب لۡ ٱ َ�َِمةُ  َعلَۡيهِ  َحقَّ  أ

َ
فَأ

َ
آیا کسی « ]١٩[الزمر:  ﴾١٩�َّارِ ٱأ

توانی کسی را که در  ان عذاب بر او قطعی و ثابت گشته،(راه نجاتی دارد؟) آیا میکه فرم

را از دوزخ  یسکتواند  ینم جپیامبر یپس وقت ».آتش(و از دوزخیان) است، نجات دھی؟)
 یسکند؟! و چگونه کرا ب یارکن یتواند چن یر از او چگونه میگر غید یسکنجات دھد، 

 رد؟! کار را خواھد کن یه اکد ینما یخودش ادعا مه کند کار را بکن یتواند ا یم
ه فالن مرد از کنند ک یبه دروغ سر ھم م ییھا شترشان داستانیه بکنیاز آن جمله ا

ل کا فالن مشـیرا صدا زد و او به صدا زننده پاسخ داد  یا فالن ولیخواست  کمک یفالن
 ییھا ند، از نـوع داسـتانل دارین قبیاز ا یادیز یھا رد و قبرپرستان داستانکاو را حل 

ره شده است و آنھـا را ماننـد تـوپ کودکـان بـه یطان بر آنان چیه شک یه بت پرستانک
 چه گرفته ، با خود دارند. یباز

ند وجود دارد، ھمـان یستا یرا م جامبریه پک یسانکن مطالب در اشعار یاز ا یا پاره
ه از غلـو در مـورد کـامبر یـپانـد و از فرمـان  کسانی که در ستودن او از حد فراتر رفته

روی  اند؛ ھمان طور که نصاری در مورد مریم زیاده  ردهک یچیفرموده سرپ یخودش نھ
ھا و غلـو  دهیشـان بـا اشـعار، قصـیفقط ستودن ا جامبر ین افراد از پیی ا کردند و بھره

ننـد و در ک یاطاعـت نمـ جامبریـپ یشان است، اما از امـر و نھـیش از حد در مورد ایب
 ند. ینما یم یچیسرپ جامبریشتر از فرمان پین افراد از ھمه مردم بیت اقیحق

شـود و  یده میـاد دیـچنـین چیزھـایی ز جامبریر از پیگر غید یسانکش یو در ستا
ان دارنـد یـدن سود و زیرسان ییه تواناکه در مورد آنھا معتقدند ک یسانکقبرپرستان به 

نگونـه اسـت، افـراط یبرنـد ا ین مه گمـاکـ یسـکه در مورد ھر کنند؛ بلک یبسنده نم
دھند  یقرار م یگاه خداوندیروند و او را در جا یش او از حد فراتر میند و در ستاینما یم

ه در فالن جا کده است ید خواب دید و بگویایب یاگر فرد یند، حتینما یم یو او را بندگ
 ین گنبـداکـشـتابند و بـر آن م یمدفون است آنھا بالفاصله بـه آن جـا م یمرد صالح

 دھند.  یآن انجام م یند و انواع عبادت را برایآرا یسازند و آن را م یم
دھنـد قابـل  ه قبرپرستان با قبرھای شناخته شده یا خیالی انجـام میک ییارھاکاما 

ه قصـد آن را کـرا  ییھا و گنبـدھا حیضـر یاز آنھـا وقتـ یاریسـت و بسـیحد و حصر ن
شـوند و  یاده میـھا پ ینند و از سوارک یلخت م شان راینند سرھاک یاند مشاھده م ردهک

شـند و ک یآن را دست م یھا ند و گوشهینما یھا برسند آن را طواف م حیچون به آن ضر
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تراشـند و بـا  یشـان را آن جـا میگذارنـد و سرھا یعت نماز مکنار آن دو رکبوسند و  یم
شان را طلب یھا واستهستند و خیا ینند مک یه میه زار زار گرک یو تواضع در حال یفروتن

آن  ینند براک یھا را مشاھده م حیگنبدھا و ضر یوقت یارین حج است و بسینند؛ اک یم
شـان را بـه یھا یشانیه در آن دفن ھستند پک یسانکم آن و یند و به تعظینما یسجده م

ره داشـته باشـند صـاحب یمار و غیب یل شفایاز قب یاز و حاجتیمالند و اگر ن یم کخا
ام کـام مـرا نا دور نزد تو آمـده ییاز جا ید و سرور من، فالنیس یزنند: ا یدا مقبر را ص

نـد، کا دشـمن حملـه یـد یا زن، فرزند نزایشود و  یسال ن ھرگاه قحطیمگردان و ھمچن
 یر الھـیننـد، اگـر تقـدک یه مـیـنار آن گرکند و یآ یصاحب قبر م یوحشت زده به سو

ن را بـه یـشوند و ا ینجام شود شاد و خوشحال مخواھند ا یه آنچه آنھا مکنگونه باشد یا
آورنـد  یصاحب قبر عـذر م یز فراھم نشود، برایدھند، اگر آن چ یصاحب قبر نسبت م

آنھا ناخشنود  یارھاکاز  یه به خاطر بعضکنیا ایگر است و ید ییست و جاینجا نیا ایه ک
ه بـاور کن است یاند علت برآورده نشدن خواسته اشان یگو یه مکنیا ایاست.  یو ناراض

اشان  ل برآورده نشدن خواستهیند دلیگو یا میف است و یضع یو اعتقاد آنھا در مورد ول
 ند. یگو یھا م ن خرافهیه ایشب یزیگر چیاند و د ردهکم او نیتقد ین است که نذریا

 د:یگو یه مکاست  یریاند قول بوص را با آن ستوده جامبریه پک یو از جمله اشعار

ــن ألــوذُ بــهِ يــا أكــرمَ اخل  لــقِ مــا يل مَ
 

ـــمِ   مَ ـــولِ احلـــادثِ العَ لُ ـــواكَ عنـــدَ حُ  سِ
 

ر به او یه به ھنگام حوادث عام و فراگکرا ندارم  یسکھا جز تو  دهین آفریتر یا گرامی
 پناه ببرم. 

ــَك يب ــوَل اِهللا َجاُه ــيَق رس ــن يَِض  ول
 

ـــِم ُمنـــتَِقمِ   ـــّ� باس
َ

ـــر�ُم حت  إذا الك
 

ه بزرگوار خودش را کب آمدن من تنگ نخواھد بود. آنگاه امبر) مقامت به سبیپ ی(ا 
 د. یارایرنده بیبا انتقام گ

 فــــإَن يل ِذّمــــًة ِمنــــُه بِتَســــِمييَت
 

َممِ   ـــاذلِّ ـــِق ب وَ� اخلَل
َ
ـــو أ ـــداً وه  ُ�م

 

ی خلـق بـه  ده اسـت و او از ھمـهیـه مـرا محمـد نامکدارم چرا  یمانیمن نزد او پ
 ھا وفادارتر است.  مانیپ

 ُ�ن يف َمعـاِدي آِخـذاً �ِيَـِديإن لَم يَ 
 

 َ�ُقــل يــا َزلَّــَة الَقــَدمِ  
ّ
 ١فَضــًال و إال

 

 ).۱۵۲-۱۵۱-۱۴۶-۱۴۵بوصیری ابیات ( بردةی  قصیده -١
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 د. یرد خواھم لغزیش در جھان آخرت دستم را نگیلطف خو یاگر از رو
د بـه یـگو یه مکـنیز ھسـتند. از آن جملـه ایآم کن اشعار شریه چقدر اکد ینکر کف

ه کـه خداوند اسـت کو حال آن  ندارد جامبر یجز پ یھنگام حوادث و بالھا او پناھگاھ
 جز خدا ندارند.  یدھد و بندگان پناھگاھ یپناه م

اد یـامبر را بـه فریـپ یو درمانـدگ یازمنـدیو اظھار ن یه او با تضرع و زارکنیدوم: ا
 ییھا نـد، خواسـتهک یامبر طلب میھا را از پ ن خواستهیزند و ا یخواند و او را صدا م یم
 ت است. یدر الوھ کن شریشوند و ا ینمطلب  یسکه غیر از الله از ک

د: (مقامت با آمدن یگو یند و مکاو شفاعت  یه براکخواھد  یامبر میه از پکنیسوم: ا
خواسـتند، آنھـا  ین را مین از معبودانشـان فقـط ھمـکیمن تنگ نخواھد بود) و مشـر

 کم؛ پـس شـرینـکم از مقام و شفاعت معبـودان اسـتفاده یخواھ یگفتند ما فقط م یم
پـذیرد بنـابراین  ی خداونـد صـورت می ن شفاعت، بعـد از اجـازهین است. و ھمچنیھم

ننده اجـازه ک ه به شفاعتکندارد چون خداوند است  ییگر معناید یسکخواستن آن از 
 د. ینما یننده از آغاز خودش شفاعت مکه شفاعت کنید نه ایه شفاعت نماکدھد  یم

امبرش دروغ بسته اسـت یبر خداوند و پ دارم؛ او یمانید: من پیگو یه مکنیچھارم: ا
وجـود نـدارد بـه جـز اطاعـت و فقـط  یمـانیه نامش محمد است، پک یسکن او و یو ب

 ست. ین یمانیدن، پیورز کامبر و اضافه بر آن شریدر نام با پ کاشترا
بـزرگ  ین تناقضید: (اگر در جھان آخرت دستم را نگیری ...) ایگو یه مکنیپنجم: ا

نجـا ید و سـپس در ایـایه مقـامش بـا او تنـگ نکست، ابتدا خواست ا یارکآش کو شر
 خواھد شد.  کرد و گرنه ھالیفضل و لطف دست او را بگ یه از روکخواھد  یم

ه تـو ک یخواھ ینجا میو سپس در ا یشود چگونه اول از او شفاعت خواست یگفته م
 را مورد لطف قرار دھد؟! 

شـود پـس چگونـه  یی خداونـد انجـام نم ه شفاعت جز بعد از اجازهک ییگو یاگر م
ه کـ یخـواھ ینم یسـک؟ چرا از یخواھ یو از او شفاعت م یخوان یاد میامبر را به فریپ

ه کـ یسـکن از آن اوست، یھا و زم آسمان یه پادشاھک یسکتمام شفاعت از آن اوست، 
ر اللـه را یـن طلـب شـفاعت از غیـشود، پس ا یی او انجام نم شفاعت مگر بعد از اجازه

 د. ینما یباطل م
 ی خداوند است.  : منظورم فقط مقام او است و شفاعت او با اجازهییو اگر بگو

 



 ٤٠٣  ): کمک خواستن از غیر الله و به فریاد خواندن...۱۳لتوحید: (بابکتاب ا

ه تو را مورد لطـف قـرار دھـد و در ک یخواھ یامبر میشود: پس چگونه از پ یگفته م
 د:یفرما یه مکمتضاد است  یی الھ ن با فرمودهیرد، ایامت دست تو را بگیروز ق

﴿ ٓ ۡدَرٮَٰك  َوَما
َ
ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم  ١٧ّ�ِينِ ٱ ۡومُ يَ  َما أ

َ
يَۡوَم َ� َ�ۡملُِك َ�ۡفٞس  ١٨ّ�ِينِ ٱُ�مَّ َمآ أ

َۡفٖس َشۡ�  ۡمرُ ٱاۖ وَ  ٔٗ ّ�ِ
َ
�ۡ  ِ َّ دانی روز جزا چیست؟  و تو چه می« ]١٩-١٧[االنفطار:  ﴾١٩يَۡوَم�ِٖذ ّ�ِ

ای برساند و  ایدهتواند به دیگری ف کس نمی دانی روز جزا چیست؟ روزی که ھیچ باز چه می
 یمان به ھر دویپس چگونه در قلب بنده ا». حکم و فرمانروایی در آن روز از آِن الله است

 گردد؟  ینھا جمع میا
ش مـرا یرد و با مقام و شفاعت خـویه دستم را بگکامبر خواستم یه از پک ییاگر بگو

 مورد لطف قرار دھد. 
 کن شـریـر اللـه و ایـشفاعت از غ گردد به طلب یشود: مسأله دوباره بر م یگفته م

 محض است.
ا و آخرت کـه بـر ین اشعار از آفریدگار برائت جسته شده و در حوادث دنیششم: در ا

ی  جا و فرمودهک یزین چیه شده، پس چنکیمؤمن پوشیده نیست بر مخلوق اعتماد و ت
 د:یفرما یه مکجا ک یالھ

م و فقط و تنھا یپرست یفقط و تنھا تو را م« ]٥اتحة: [الف ﴾٥�َۡسَتعِ�ُ  �يَّاكَ  ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿
 ». میجوی یم یاریاز تو 

 د:یفرما یو م

ْ فَإِن تََولَّوۡ ﴿ ُ ٱ َحۡسِ�َ  َ�ُقۡل  ا ُۡتۖ  َعلَۡيهِ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ  َعۡرِش لۡ ٱ َربُّ  َوُهوَ  تََو�َّ
م ی) رویگردان شوند، بگو: الله براپس اگر(از ایمان و عمل صالح« ]١٢٩[التوبة:  ﴾١٢٩َعِظيمِ لۡ ٱ

کافی است؛ ھیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ بر او توکل نمودم؛ و او پروردگار عرش 
 د:یفرما یو م». بزرگ است

﴿ ۡ ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ ِۦۚ  َ� َ�ُموُت َوَسّبِحۡ  �َّ ِ  ۦَوَ�َ�ٰ بِهِ  ِ�َۡمِده  ۦبُِذنُوِب ِعَبادِه
رد و او را یم ه ھرگز نمیکل نما کای تو زنده و بر پروردگار ھمیشه« ]٥٨[الفرقان:  ﴾٥٨َخبًِ�ا

گاه استکش، به پاکی یاد کن. و ھمین بس یھمراه با ستا و ». ه او به گناھان بندگانش آ
 د:یفرما یم
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ۡملُِك  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
� لَُ�مۡ  أ ِ ٱقُۡل إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� ِمَن  ٢١رََشٗدا َوَ�  َ�ّٗ ِجَد  �َّ

َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
أ

ِ ٱإِ�َّ بََ�ٰٗغا ّمَِن  ٢٢ُمۡلَتَحًدا ۦِمن ُدونِهِ  بگو: من، مالک ھیچ « ]٢٣-٢١[الجن:  ﴾ۦۚ َورَِ�َٰ�ٰتِهِ  �َّ
تواند از عذاب الله پناه دھد و ھرگز  کس مرا نمی زیان و یا ھدایتی برای شما نیستم. بگو: ھیچ

 ». ھای اوست ام تنھا ابالغ(پیام) از سوی الله و رساندن پیام یابم.  وظیفه پناھگاھی جز او نمی
ه اگر در که خبر داده کند، بلکه بر او لطف کامبر نخواسته یاگر گفته شود شاعر از پ

 شود.  یم کعموم شفاعت او داخل نباشد، ھال
ه ابتـدا کامبر است، چنان یشود: منظور شفاعت خواستن و طلب فضل از پ یگفته م

امبر نـدارد، سـپس فضـل و یـجز پ یه پناھگاھکدھد  یخواند و خبر م یاد میفر او را به
ی طلـب خواسـته  غهیه بـا صـکـخواھد و ھمان طور  یی شرط و دعا م غهیلطف را با ص

 گفت: ÷ه نوح کشود، چنان  یی شرط ھم خواسته م غهیشود با ص یم

ُ�ن َوتَرَۡ�ِۡ�ٓ  ِ�  َ�ۡغفِرۡ  ��َّ ﴿
َ
اگر مرا نیامرزی و بر من « ]٤٧[ھود:  ﴾�نَ َ�ِٰ�ِ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

 . »طور قطع از زیانکاران خواھم بود رحم نکنی، به
 د:یگو یه مکل است یابیات ذ ١یو از جمله اشعار ُبَرعِ 

ـــنمــاذا تُ  ـــوةِ مَ ـــمسَ النُبُ ـــلُ يـــا شَ  عامِ
 

ـــدِ   ـــواقِ يفِ كبَ ـــن األَش ـــكَ مِ ی إلي ـــحَ  أَض
 

ه رنجـور اسـت بـه کـ یھر در حـالگرم ظ یه در ھواک یسکد نبوت با یخورش ی(ا
 . ینک یتو آمده چگونه معامله م یسو

ــهُ  يــخَ لَ ِ يــعٍ ال رصَ ِ نَــابَ رصَ ــامنَع جَ  فَ
 

ـــــدِ   بتَعِ ارِ مُ ارَ غريـــــبِ الــــدَّ ــــائِي املَــــزَ  نَ
 

ب و نـا آشـنا اسـت و از یندارد و غر یادرسیچ فریھوش افتاده و ھ یه بک یھوشیاز ب
 ظت نما. ن و او را محافکد دفاع یآ یدور دست م

ـــــرٌ  نتَظِ ـــــربِ مُ اهِ الصَّ دِّكَ وَ ـــــفُ وُ لِي  حَ
 

ي  ـــدِ ضُ ـــا عَ ـــي وي كنِ ـــا رُ ـــكَ ي ن ةٍ مِ ـــارَ  لِغَ
 

ای از جانب تو  صبرانه منتظر حمله یبسته است ب یمان عشق و دوستیه با تو پکآن 
 من.  کمکه گاه و بازو و کیت یاست ا

ـــــلٌ  مَ يتِ و ال عَ الّ ــــي وَ زَ نبـِ ـــــريُ ذَ  أَسِ
 

ـــــاةَ   ـــــدِ  أَرجــــو النَّجَ ُ  بِـــــهِ إن أَنـــــتَ ملَ جتَ
 

حمد بن علی برعی یمانی شاعر و صوفی و از دعوتگران به شرک است، وی از عبدالرحیم بن ا -١
ساکنان نیابتین در یمن بود، به افتاء و تدریس پرداخت و دیوان شعری دارد؛ و به ُبَرع، کوھی در 

 . ۱/۵۵۹ ھدایة العارفینو  ۳/۳۴۳ األعالم، زرکلیتھامه منسوب است. نگا: 
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نـدارم  یعملـ ییرم نگشاکم ھستم اگر تو دست سخاوت و یر گناھانم و لغزشھایاس
 د نجات داشته باشم. یه با آن امک

 د:یگو یه مک ییرود تا جا یش میخود پ کو ھمچنان در شر

ـــن ـــدُ مِ م ـــا حمُ ـــريبِ ي ةَ كَ ـــدَ ق ـــلّ عُ  وحُ
 

دِ   ــــرِ طَّ ــــبِ مُ ل ــــراتِ القَ طَ ــــىل خَ ــــمّ ع  هَ
 

نشیند  ه پی در پی  بر قلبم میکرا  ییھا یو ناراحت یلم را بگشاکمحمد گره مش یا
 ن. کدور 

ينِ  دُ ــهَ اتِ املــوتِ تَش رَ ــكَ ــوكَ يفِ سَ  أَرجُ
 

دِ   ـــــعُ ـــــاسُ يفِ صُ ـــــونُ إِذِا األَنفَ ُ ـــــيامَ هيَ  كَ
 

ھـا بـه  ه نفسکـتا آنگـاه  ینارم باشکالموت  ةسـكر دوارم به ھنگام جان دادن ویام
 م مرگ آسان شود. یند برارو یم یسخت

ــــهِ   ــــيسَ بِ ــــاً ال أنِ حي ِ ــــتُ رضَ ل  وإن نَزَ
 

دِ   ـــــرِ نفَ ـــــهِ مُ ـــــدٍ فِي ي حِ ـــــيسَ وَ ـــــن أَنِ كُ  فَ
 

 یسـکندارد، شما مـونس و ھمـدم آن  یه مونس و ھمدمکم یایو اگر به آرامگاھی ب
 ه تنھا در آن قرار دارد.کباش 

ؤَ  ـــم مُ حَ ـــنوارْ مَ يمِ وَ حِ الرَّ ـــدَ ب ـــا عَ هَ فَ  لّ
 

ـــ  ـــِه ِم ـــدِ َیِلی ـــُه َواْفَتِق ـــِه وأنِعش جِل
َ
 ن أ

 

ن و جویای حال که به دنبال او ھستند رحم ک یسانکم و یو بر صاحب آن عبدالرح
 او باش

ـــــهُ  انِبَ احـــــمِ جَ بـــــهُ وَ أَجِ ـــــا فَ عَ  وإن دَ
 

ــــدٍ   ــــاملٍ نَكِ تٍ أو ظَ ــــامِ ــــدٍ شَ اسِ ــــن حَ  ١مِ
 

بت یبـه مصـ هکـن و او را از حاسدان و آنـان کرد و تو را خواند اجابتش کو اگر دعا 
 شوند و از ستمگران نجات بده.  یگران شاد مید

 د:یگو یگر مید ییو در جا

ا ا الفَضلِ يَ ولَ اهللاِ يا ذَ سُ  يا رَ
 

اً ومقاماً   اهَ ةً يفِ احلَرشِ جَ جَ  هبَ
 

مقـام و  یدان حشـر دارایـه در مکـآن  یفضـل و لطـف ا یدارا یرسول خدا ا یا
 . یمرتبه ھست

يمِ ا حِ الرَ بدِ د عىل عَ يعُ  ملُلتَجِ
 

وثَ اليَتَامَی  كَ يا غَ زّ ی عِ مَ  بِحِ
 

  ۱۵۹ -۱۵۸ -۱۵۷دیوان البرعی ص  -١
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 یوه و مقام بلند تـو پنـاه بـرده در پناھـت بـدار اکه به چارچوب شکم را یعبدالرح
 مان. یتیادرس یفر

يِّدي يفِ و ثريتِ يا سَ  أقِلنِي عَ
 

اً   امَ نيَ عَ نبِ يفِ مخَسِ  ١اكتِسابِ الذَ
 

 امرز. یام را ب ردهو لغزش ھایم که در اثر پنجاه سال گناه کسب ک
 د:یگو یو م

يلِ  ولَ اهللا يا أَمَ سُ ا رَ يِدي يَ  يا سَ
 

اينِ   وئيلِ يا مَالذِي يَومَ يَلقَ  يا مَ
 

ه مـرا مالقـات کـ یپناھگـاه مـن در روز ید من ایام یرسول خدا ا یسرورم ا یا
 رد.ک یخواھ

لَلٍ  ن زَ متُ مِ كَ ما قَدَّ اهِ بنِي بِجَ  هَ
 

ن  ح بِفَضلٍ مِ جّ وداً ورَ اينِ جُ يزَ  كَ مِ
 

ه از من سر زده مرا ببخش به من سـخاوت ک ییات در مقابل لغزشھا با مقام و مرتبه
 ن نما. یاعمالم را سنگ یش ترازوین و لطف خوک

ين رُ اوِ ا يُسَ ف مَ اكشِ ائي وَ ع دُعَ اسمَ  وَ
 

اينِ   لَّ أَحزَ  مجِن اخلُطُوبِ ونَفِّس كُ
 

م را از ین و ھمـه غمھـاکد دور یآ یش میم پیه براکرا  ییھا بتیم را بشنو و مصیدعا
 من دور نما. 

هُ  اطِفُ وَ ن تُرجي عَ بُ مَ أَنتَ أقرَ  فَ
 

ي و أوطَاينِ   ارِ ت دَ دَ ي وإن بَعُ ندِ  عِ
 

د داشته باشم گـر چـه یش امیھا یتوانم به مھربان یه مک یھست یسکن یتریکتو نزد
 ن و وطنم از تو دور است. یسرزم

ن نِيَابَتي  وتُكَ مِ عٍ إين دَعَ رَ  بُ
 

انِ   و شَ وهُ ذُ ن يَدعُ عُ مَ  وأنت أسمَ
 

اد یـتو را صدا بزند از ھمه بھتر فر یسکخوانم و ھر یاد میی برع به فر تو را از منطقه
 . یشنو یاو را م

بِي ل نَسَ ني وصِ مِ نَايب وأكرِ امنَع جَ  فَ
 

انِ   فرَ اتٍ وغُ امَ رَ محَةٍ وكَ  ٢بِرَ
 

ھـا مـرا بـه خـود  یمت و آمـرزش و خوببدار و با رح ین و مرا گرامکمرا محافظت 
 وند بده. یپ

 به بعد. ۲۳۸دیوان برعی ص  -١
 .۶۴دیوان برعی ص  -٢
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ه کـاسـت  یزیـسپارد و درست ھمان چ را به فراموشی می ین شعرھا ، اشعار قبلیا
نامند امـا  یرا خدا م یسیه نصاری عکنینند، جز اک یادعا م ÷ یسینصاری در مورد ع

 ده است.یامبر را خدا ننامین پیا
وده و فقط از آن اسـم نبـرده اسـت، چـون آنھا را نم یی ادعا دهکیخالصه و چ یول

ه کـن بـه نظـرش آمـده یطان چنـیردن است و شـکمشخص  یاسم خدا گذاشتن نوع
اسـت و نادانـان  یج باطل راه بھتـریترو یآوردن مفھوم و معنا بدون گذاشتن اسم برا

نصـاری در مـورد  یه ادعـاکمسّلم است  یرند، چون نزد امت محمدیپذ یبھتر آن را م
ار کاورد امت آن را انینصارا را با اسم و معنا ب ین اگر ادعایاست، بنابرا فرک ÷ یسیع
نصارا را آورده و  یادعا یطان فقط مفھوم و معناین شیرند پس بنابرایپذ ینند و نمک یم

ه کم ینیب یگذاشته است و گرنه ما م ینصارا باق یو امثال آن داده و اسم را برا یبه برع
ه از او خواسـته شـود.(فالله کـنگذاشـته  یزیـداوند متعال چخ ید براینده پلین سرایا

 المستعان) 
ند بـه چشـم یسـتا یرا م جامبر یـه پکـ یسانکثرت در اشعار کبه  ین مواردیو چن

ه ک یسانکھستند،  جامبر ین پیه دشمن دک یسانک یاند برا شده یلینھا دلیخورد، ا یم
ند و در خواسـتن ینما یاستدالل م ین افرادیدھند و از اشعار چن یز قرار میرا جا کشر
را از  ییھا ن خواسـتهیه چنکاند و بل ردهکبسنده ن جشان یامبر به ایاز پ ییزھاین چیچن

ه بر ک یا ه در پارچهکرد ک یف میمعتمد تعر یه فردکخواھند، چنان  یز میامبر نیر پیغ
رق یـن پرچم و بیا«ه بر آن نوشته بود: کده است یھا بود با چشم خود د ارتگاهیاز ز یکی

ی  کنم و بوسـیله ه از او فریادرسی کرده و درخواست یاری مـیکدریای خروشانی است 
 ». برم یاو از دوزخ پناه م

 د:یگو یاز معبودانشان م یکیدر مورد  یا دهینھا در قصیاز ا یکیو 

ينِ  يَّ الدِّ فِ ا صَ يَ ي وَ يِّدِ  يا سَ
 

ي  رِ فتَخَ مُ ي وَ ا ذُخرِ يَ يتِ بَل وَ مدَ ا عُ  يَ
 

 افتخارم.  ینه و ایگنج یا ه که گاه من بلکیا تین یالد یصف یسرور من و ا یا

هُ  تَ ورَ ُ ی رضَ  أنتَ املَالذُ ملِا أَخشَ
 

هرِ   ادِثِ الدَّ ن حَ أٌ مِ لجَ أنتَ يلِ مَ  وَ
 

و در برابـر حـوادث روزگـار تـو  یم دارم پناھگـاھم ھسـتیتو در برابر آنچـه از آن بـ
 . یباش یپناھگاھم م

 د:یگو یمه کنیتاا
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افِيَةٍ  عَ يلَّ بِتَوفِيقٍ وَ  وامنُن عَ
 

مري  ی عُ ضَ هامَ انقَ َةٍ مَ امتِ ريِ خَ خَ  وَ
 

 رسد.  یان میعمرم به پا یبدار وقت یو ارزانیکو خاتمه ن یق و تندرستیبه من توف

فَّ الظاملِِني إذا امـ نَّا أكُ فَّ عَ  وكُ
 

رِ   ٍ نُكُ ؤملِ وءٍ ألَمرٍ مُ ت بِسُ  ـتَدَّ
 

شـوند از مـا دور  یمـا دراز م یبه قصد سوء به سـو یستمگران را وقت یھا و دست
 بدار. 

ا دِّكَ مَ ي بِوُ اجِ ك الرَّ بدُ إين عَ  فَ
 

رِ   رَ ةِ الغُ ادَ فيَّ السَّ لتهُ يا صَ  أَمَّ

 

 ده سادات. یبرگز ید دارم ایه به محبت تو به تو امکات ھستم  من بنده
ن یه به اک ین مقامیه آنھا بعد از اکم یندا ین نمیبا توجه به ا«د: یگو یاز علما م یکی
ه فقـط مخـتص او باشـد و کـاند  گذاشـته یخداوند متعال بـاق یدھند چه برا یافراد م

گذاشـته اسـت،  یپروردگـارش بـاق یرا برا یزینده خبیث چه چین گویه اکم یدان ینم
 دانستند.  ین امور نمیی انجام ا ستهین بت پرست معبودان خود را شاکیچون مشر

 یازھایزنند و ن یشتر صدا میا بیماه و  یکاز قبرپرستان مرده را از مسافت  یاریبس
شـنود و اجابـت  یآنھـا را م یه مرده صـدا و دعـاکخواھند و معتقدند  یخود را از او م

اد یـھـا را بـه فر شـود مرده یم یا طوفـانیـننـد و درک یا سفر مـیبه در یند و وقتک یم
ل یـھایی از قب ین ھرگـاه گرفتـار سـختیلبنـد. ھمچنـط یم کمکخوانند و از آنھا  یم
 کمـکن آنھاسـت و ینصـب العـ یشـوند، آن ولـ یره مید و غیسوف، باد شدک، یماریب

م سـخن بـه ینـکر کـرا ذ ین مواردیباشد و اگر ما چن یپناھگاه آنان م یخواستن از ول
 شد. ک یدرازا م
ھا  د با انواع عبادتپرستش خداون یعنیعبادت  یمسألت قبًال گذشت اما دعا یدعا

، و ید ـ ترس از عذاب الھیه با ترس و امکره، یل نماز، ذبح، نذر، روزه، حج و غیاز قب
ی سوال و طلب نباشد اما  غهینھا صیشوند، گرچه در ا ید به رحمت او ـ انجام میام

قت یند در حقک ید و از دوزخ فرار میجو یھا بھشت را م ن عبادتیه با اک یعبادت گذار
دوار یدن به مرادش امیه به رسکاست  کیدوار و ھراسنایام ی ندهیننده و جوکل سوا

باشد و او با انجام  یم که به مرادش نرسد و آن را از دست بدھد ھراسناکنیاست و از ا

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ﴿ ه:ک یی الھ خواھد. و فرموده یطلبد م یه مکعبادت آنچه را 
َ
 ﴾لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ

اند  ر شده است. و گفتهین تفسیبه ھم »انید تا دعای شما را بپذیرم.مرا بخو« ]۶۰[غافر: 
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: یعنیاند  نم و گفتهک یتان را اجابت مید دعاینکد و از فرمانم اطاعت یمرا بپرست یعنی
 ن داللت دارند. یات بر ھمیث و روایدھم و احاد ید به شما میاز من بخواھ

از دو نـوع  ینوع یسکه ھر کاند  ردهکه علما اجماع کد، بدان ین روشن گردیا یوقت
د و نماز بخواند و یاست گر چه الإله إالالله را بگو کر الله انجام دھد مشریغ یدعا را برا

جز خدا را  یسکه مسلمان کن است ین ایرد، چون شرط به زبان آوردن شھادتیروزه بگ
د، او یـنما ر اللـه را پرسـتشیاورد و غین را به زبان بیشھادت یسکند، پس ھر کعبادت ن

ن را به زبان آورده است، یرده است گرچه ظاھرًا شھادتکن اقرار نیقت به شھادتیدر حق
ھسـتند. و تنھـا  کند الإله إالالله و با وجود گفـتن آن مشـریگو یه مکان یھودیھمانند 

سـت و ین یافکـمسـلمان بـودن  یآن برا ین بدون عمل و اعتقاد به معنایتلّفظ شھادت
 اند.  ردهکاجماع  ن مسئلهیھمه بر ا

 ن موردیاز سخنان علما در ا یاپاره
ه کـند، اما از آنجا ک یاز مین یب یما را از ھر سخن جامبر یتاب خدا و سنت پکگرچه 

ای از قـرآن و ھـر  هیـمنسوب ھستند و اگر شما ھـر آ یاز مردم به گروه مشخص یبعض
ه ک یا نظر گروھیعلما  ه از سخنکنند، مگر آن ک یقبول نم یاوریب جامبریاز پ یثیحد

 آورم.  این سخنان را می ینکش نقل یبه آن منتسب ھستند را برا
ه حدود چھار صد جلد ک» الفنون«تاب کصاحب  یل حنبلیبن عق یامام ابوالوفاء عل

از آن «د: یـگو یور مکتاب مـذکگر است. ایشان در ید یفاتیاست و ھمچنین صاحب تأل
عت را ین شـرین رو قـوانیـدشوار است از ا یافراد عامف بر جاھالن و یالکه انجام تکجا 
ن ین قـوانیـاند و ا خـود سـاخته یه خـود بـراکـانـد  آورده یرو ینیرده و به قوانکرھا 

ستند. به نظر مـن آنھـا بـه یگر نید یسکر فرمان یبرایشان  راحت و آسان است چون ز
ن، خواسـتن م قبرھـا، خطـاب مردگـایھمچون تعظـ ینیافرند؛ قوانکن ین قوانیسبب ا

ن و یم چنـیم برایموال یھمچون ا ینیبا عناو ییاغذھاکه کازھایشان از آنان،  نوشتن تین
را پرسـتش  یه الت و عـزّ ک یسانکه پارچه بر درختان با اقتدا به کن و بستن تکچنان 

 ».اند ردهک یم
انـد از آن جملـه امـام  ردهکد ییـرده و آن را تأکـن سـخن را نقـل یـا یادیز یعلما

  ٢ره.یو غ ١»الفروع«تاب کو امام ابن مفلح صاحب  ١یفرج ابن جوزابوال

  ۴۸۳تلبیس إبلیس، ص  -١
                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٤١٠

نِيَّة«خ االسالم در یش  یافـراد جامبریـه در زمـان پکـ یوقت«د: یگو یم» الرسالة السَّ
د یـآمدنـد با یی آن بـه شـمار م رهیـاد خـارج از دایـمنسوب به اسالم با وجود عبادت ز

باشند اما از  یاسالم و سّنت منتسب مه به کھستند  ین زمان ھم افرادیه در اکدانست 
ه خداوند کعبارتند از: غلو و افراط  یه برخکل دارد ین امر چند دلیرون ھستند؛ ایآن ب

 د:یفرما یتابش مذمت کرده است و مکآن را در 

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿
َ
ای اھل کتاب! در دینتان ُغلو و « ]١٧١[النساء:  ﴾دِينُِ�مۡ  ِ�  لُواْ َ� َ�غۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ

خ و علما و غلو و افراط یاز مشا ین غلو و افراط در مورد بعضیھمچن». روی نکنیدادهزی
 جامبریی پ درباره یسک، پس ھر ÷ح یطالب و غلو در مورد مس یابن أب یدر مورد عل

ه کنیت را در او قرار دھد، مثل ایاز الوھ ید و نوعیا شخصی صالح غلو و افراط نمای
بده،  یا به من روزیمن برس،  کمکد: به یا بگوین، ک یاریمرا  یسرورم فالن ید: ایبگو

ھستند و  یو گمراھ کنھا شریل؛ ھمه این قبیاز ا ییھا ا من در پناه تو ھستم و گفتهی
د یه خوب است و گرنه باکرد کد اگر توبه یه توبه نماکی آن تقاضا شود  ندهید از گویبا
ھا را نازل فرموده تا فقط الله  بتاکامبران را فرستاده و یشته شود، چون خداوند پک

ه ھمراه خداوند ک یسانکگر با او خوانده نشود اما ید یپرستش شود و معبود یتعال
ده ین عقیخواندند بر ا یاد میھا را به فر ه و بتکح، مالئیگر ھمچون مسید یانیخدا

اھان را یگ ایفرستند  یا باران را فرو مینند یآفر یھا را م دهین معبودان آفریه اکنبودند 
 ه:کدند یپرست ین منظور میشان را به ایس ھایا تندیانند و فقط آنھا قبرھا یرو یم

ٓ  إِ�َّ  َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما﴿ ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرِ�ُونَا گویند:) ما آنان را عبادت و  می«( ]۳[الزمر:  ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ
 و  »الله نزدیک کنند. ی ما باشند و) ما را به  کنیم مگر برای آنکه (واسطه پرستش نمی

ُؤَ�ٓءِ  َو�َُقولُونَ ﴿ ِۚ ٱ ِعندَ  ُشَفَ�ُٰٓؤنَا َ�ٰٓ اینھا شفیعان ما نزد «گویند:  و می« ]۱۸ونس: ی[ ﴾�َّ
  ».الله ھستند

ه غیر خـدا را چـه بـرای کنیه مردم را از اکامبرانش را مبعوث نمود یآنگاه خداوند پ
 . ٣ندینما یدعای عبادت و چه دعای استغاثه بخوانند، نھ

ه در مـورد ک یتابکدر » الخطط«تاب کصاحب  یزیمقر یر احمد بن علکحافظ ابوب

  ۲/۱۸۶، اآلداب الشرعیة -١
 .۱/۱۹۵ إغاثة اللھفانمثل ابن قیم در  -٢
 . ۳۹۵-۳/۳۸۳ـ مجموع الفتاوی  الوصیة الکبری -٣

 

                                                                                                    



 ٤١١  ): کمک خواستن از غیر الله و به فریاد خواندن...۱۳لتوحید: (بابکتاب ا

 

 . ١است کر الله شریه خواندن غکح نموده و گفته است یف نموده تصرید تألیتوح
ه بـر کـقرار دھد  ییھا ن خود و خداوند واسطهیب یسکھر «د: یگو یخ االسالم میش

طلبد به اجماع  یش را میھا خواند و از آنھا خواسته یم ادیل نموده و آنھا را به فرکآنھا تو
 ».  ٢افر شده استک

انـد از آن جملـه ابـن  ردهکد ییـن سخن را از او نقل نموده و او را تأیا یادیز یعلما

 ٧، شارح٦»االقناع«، صاحب ٥»الغايه«، صاحب ٤»االنصاف«، صاحب ٣»الفروع«مفلح در 
ن را نقـل یـا» الفـروع«تابش از مؤلف کدر » عالقواط«ره... و ھمچنین صاحب یآن و غ

 رده است. ک
مـذاھب  ین اسـت و علمـایـات دیاسـت و از ضـرور ین اجماع درسـتیم: ایگو یم

ورزد  کبـه خـدا شـر یسـکه ھر کاند  ردهکح یم مرتد تصرکره در باب حیچھارگانه و غ
انجام دھـد  ر اللهیغ یھا را برا از عبادت یھمراه خداوند نوع یسکھر  یعنیافر است، ک
ه دعا و خواندن خداوند عبادت است، کافر است و در قرآن، سنت و اجماع ثابت است ک

 است.  کر الله شریغ یپس انجام آن برا
نـار که در کنیاز آن جمله ا«د: یگو یم» بائرکال«تاب کدر  ٨یو امام ابن نّحاس شافع

ن یـنـد ایگو یمننـد و ک یھا و چاھھـا، چراغھـایی روشـن مـ ھا، درختان، چشـمه سنگ
زشـت و  یھا ن امـور از بـدعتیـی ا ه ھمـهکـد دانست یرند، بایپذ یھا نذرھا را م سنگ

ه اگـر کـن برده شوند، چون اغلب جاھالن معتقدنـد ید از بیه باکد ھستند یرات پلکمن
ھـا را  برنـد و خوبی ھا را از بین می رسانند، بدی یان مینھا سود و زیآنھا نذر شود ا یبرا

 در کتابش: تجرید التوحید المفید. که چاپ شده است. -١
 ۱/۱۲۴ع الفتاویـ مجمو مسالة الوسائط -٢
  ۶/۱۶۵کتاب الفروع  -٣
  ۱۰/۳۲۷اإلنصاف  -٤
  ۳/۳۵۵فی جمع بین اإلقناع و المنتھی از مرعی کرمی  غایة المنتھی -٥
  ۴/۲۹۷اإلقناع  -٦
  ۶/۱۶۸» کشف القناع فی شرح االقناع«یعنی عالمه منصور بھوتی در کتابش  -٧
مشقی شافعی معروف به ابن نّحاس فقیه و احمد بن ابراھیم بن محمد ابوزکریا محی الدین د -٨

و شذرات  ۱/۲۰۳ھـ درگذشت. الضوء الالمع سخاوی  ۸۱۴مجاھد که در جنگ با فرنگ در سال 
  ۷/۱۰۵الذھب 

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٤١٢

و مخالفـت  کن شریگردانند و ا یب را بر میدھند و غا یمار را شفا مید و بکنن جلب می
 ».١است جامبر یبا خدا و پ

ن موارد اگـر معتقـد بـه سـود و یه در مورد اکح گفته است یبه تصر /م: اویگو یم
دھنـد و  یمـار را شـفا میشان نذر شود بیان رساندشان باشد و معتقد باشد که اگر برایز

ھسـتند، پـس  کن امور شـریه اکثابت شد  یاست. و وقت کگردانند، شر یب را بر میغا
ده در مـورد یـن عقیا ایباشد  ین باوریامبران چنیه و پکه در مورد مالئکند ک یفرق نم

 یکه آنچه مختص خداوند اسـت مخلـوق را در آن شـرکست یز نیھا باشد، چون جا بت
 د:یفرما یه مکخدا قرار داد، چنان 

﴿ 
ۡ
ن مۡ ُمَر�ُ َوَ� يَأ

َ
ْ  أ ۡ ٱ َ�تَِّخُذوا رۡ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  َمَ�ٰٓ�َِكةَ ل

َ
ۗ أ ُمرُُ�م �َابًا

ۡ
يَأ

َ
نُتم إِذۡ  دَ َ�عۡ  ُ�ۡفرِ لۡ بِٱ �

َ
 أ

ۡسلُِمونَ  و(سزاوار ھیچ پیامبری نیست که) به شما دستور دھد « ]٨٠[آل عمران:  ﴾٨٠مُّ
ما را پس از فرشتگان و پیامبران را در مقام ربوبیت قرار دھید.آیا(معقول است که) ش

 » مسلمان شدن، به کفر فرمان دھد؟
اد یـامبران و صـالحان را بـه فریـه پکـ یسـانکه کاست  یزین درست ھمان چیو ا

آنـان  یازھایه نکخواھند  یامبران و صالحان مین از پیخوانند به آن معتقدند، بنابرا یم
ه کشود  یپس ثابت مماران را شفا دھند، یند و بیھا را دور نما یرا برآورده سازند و سخت

 است.  کن شریا
: خواستن حاجات کو از جمله انواع شر«د: یگو یم» شرح المنازل«م در یامام ابن ق

ان یـجھان کن اساس شریآوردن به آنھاست و ا یخواستن از آنھا و رو کمکاز مردگان، 
سـت چـه ین یانیـسود و ز کخودش مال یو برا ٢است. زیرا عمل مرده قطع شده است

ش نـزد خـدا یه براکخواھد  یا از او میطلبد و  یم یاریه از او ک یسکه به کنیه ابرسد ب
ننـده و ک خواھد شفاعت یم یزین چیه از مرده چنک یسکد. و ینما کمکند، کشفاعت 
شـود مگـر بـا  یشـفاعت نم یسـکچ یھ یداند، چون نزد خدا برا یشونده را نم شفاعت

ران را سبب اجازه دادنش بـه شـفاعت قـرار گیی خداوند و او تعالی خواستن از د اجازه
د یـمـال توحکی شفاعت دھـد  ه خداوند اجازهکنیا یه تنھا سبب، براکنداده است و بل

  ۳۲۳ابن نّحاس، ص  تنبیه الغافلین -١
شوند چنانکه پیامبر  در این عام بودن نظری وجود دارد و آن اینکه بعضی از اعمال قطع نمی -٢

 ». شود به جز سه چیز... وقتی انسان بمیرد عملش قطع می: «فرمود

 

                                         



 ٤١٣  ): کمک خواستن از غیر الله و به فریاد خواندن...۱۳لتوحید: (بابکتاب ا

 

داده  یسـکی شـفاعت بـه  او اجـازه یه بـه سـبب آن بـراکرده ک یارک کاست. مشر
به ما فرمـان  جامبریه پکد، چنان یاو دعا نما یبرا یسکشود، مرده محتاج است تا  ینم

 ید و بـرایـه بر آنھا رحـم نماکم یم از خداوند بخواھیارت قبرھا رفتیه ھرگاه به زکداده 
ن را یـن اکیم. امـا مشـریشان آمرزش و نجات را بطلبیم و از خداوند براینکھا دعا  مرده

نـد و ینما یرونـد آنھـا را پرسـتش م یھـا م ارت مردهیـبـه ز یانـد و وقتـ ردهکس کبرع
ن یورزند و د یم کشوند؛ پس آنھا شر یه عبادت مکاند  ار دادهقر ییھا شان را بتیقبرھا

ن را مـتھم یورزند و موّحد یم ید مخالفت و دشمنیدھند و با اھل توح یر مییخدا را تغ
دن، خـدا را یـورز که خودشان با شـرکزنند و حال آن  یھا طعنه م ه به مردهکنند ک یم

ب یـدن بـا آنھـا عیـورز یش و دشـمنموّحد او را با نکـوھ یایدارای نقص دانسته و اول
کنند چون  دھند بیش از ھمه نکوھش می یخدا قرار م یکه شرکرا  یسانکرند و یگ یم

ن یـشـان را بـه ایھستند و ا ین امر راضیه آنان به اکنند ک یبرند و ادعا م یآنھا گمان م
ار امبران بـه شـمیـدشـمنان پ یانکـدر ھر زمان و م ین افرادیاند؛ چن ار فرمان دادهک
 فرماید: د آن گاه که خداوند در قرآن مییگو یبا میچه ز ÷ل یم خلیند. ابراھیآ یم

ن �َّعۡ  ُنۡبِ� جۡ َوٱ اَءاِمنٗ  َ�َ ۡ�َ ٱَ�َٰذا  َعۡل جۡ ٱ َرّبِ  إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
 ٱ ُبدَ َو�َِ�َّ أ

َ
 ٣٥ۡصَنامَ ۡ�

ۡضلَۡلَن َكثِٗ�� ّمَِن 
َ
� َوَمۡن َعَصاِ� فَإِنََّك َ�ُفوٞر  ۥتَبَِعِ� فَإِنَّهُ  َ�َمن �َّاِس� ٱَرّبِ إِ�َُّهنَّ أ ِمّ�ِ

پروردگارا! این شھر «و (به یاد آورید) چون ابراھیم گفت: « ]٣٦-٣٥م: ی[إبراھ ﴾٣٦رَِّحيمٞ 
ھا را پرستش کنیم دور بدار*  (مکه) را مکان امن قرار بده، و مرا و فرزندانم را از آنکه بت

که از من  ھا) بسیاری از مردم را  گمراه ساختند، پس کسی ھا (= بت گمان آن پروردگارا! بی
ی  گمان تو آمرزنده که از من نافرمانی کند، بی پیروی کند، بدون شک او از من است، و کسی

 . »مھربانی
 یکـیه یکتاپرست بوده و خدا را کابد مگر آنکس ی یبر نجات نمکا کن شریاز ا یسکچ یو ھ

ورزد و بـا مخالفـت بـا آنھـا بـه خداونـد تقـرب  یرضای خدا دشـمن ین براکیبداند و با مشر
  ».١دیجو

د: یـگو یم کیه سـبکنیو ا«د: یگو یم کیدر رّدش بر سب یامام حافظ ابن عبدالھاد
س که ھـرکاست  ین مبالغه اموریاگر منظور از ا». امبر واجب استیم پیمبالغه در تعظ

امبر، سـجده بـر آن، طـواف یل حج قبر پپندارد که شام یم میبه دلخواه خود آن را تعظ

  ۱/۳۷۵ـ  ۳۷۶مدارج السالکین  -١
                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٤١٤

نـد و ک یدھد و محروم م یداند، م یب میغ جشان یه اکنیرامون آن، معتقد بودن به ایپ
محتاجـان را بـرآورده  یازھـایباشـد، ن یان را دارا میـت سـود و زکیـدر کنـار خـدا مال

 د ویـنما یه بخواھـد شـفاعت مک یسکند، در مورد ھر ک یالت را حل مکسازد، مش یم
م یدر تعظـ ین فـردید چنـیـبگو یسـکند. اگر ک یه بخواھد وارد بھشت مکس را کھر

دن مبالغـه نمـود و یورز کدر شر ین فردیقت چنید گفت در حقیرده است باکمبالغه 
 ». ١رده استکن مبالغه یرون رفتن از دیدر ب

چـه  ده را دارندین عقیھم جامبریتر از پ نیپای یم: قبرپرستان در مورد افرادیگو یم
 ن بزرگتر است. یو فاجعه از ا جامبر یبرسد به پ

 یسـکانـد: ھـر  مـا گفته یعلمـا«احناف آمده است:  یھا تابکه از یبّزاز یدر فتاوا
 ». ٢شود یافر شمرده مک ین فردیدانند، چن یخ حاضرند و مید ارواح مشایبگو

 یا دهیـن عقیفـر چنـکه بـر کـد یـگو یعت است پس او میشر یاگر منظورش علما
ت یـاکاسـت پـس او ح یمـذھب حنفـ یاجماع شده است و اگر منظورش فقط علمـا

ح یاتفاق نظر دارند و به ھـر حـال، تصـر یا دهین عقیفر بودن چنکه ھمه بر کد ینما یم
زنـد مگـر  یافر است، چون او آنھا را صدا نمکقبرھا را صدا بزند  یسکه ھر کشده است 
ازش ینند و نکی او را اجابت  توانند خواسته یدانند و م یه آنان مکده ین عقیبر اساس ا

 را برآورده سازند. 
ه کـف نمـوده یتـأل یسـانکه آن را در رّد کـتابش کدر  یحنف یخ صنع الله حلبیش
ند، ینما یرامت در امور تصرف مکات و بعد از مرگ به صورت یاء در حیھستند اول یمدع

نـد ، ینما یه ادعـا مکـدار شـده یپد ییھا ن گروهیان مسلمیدر م کنیه اکنیا«د: یگو یم
ھا و بالھـا از آنـان  یدارنـد و در سـخت یات خود و پس از مرگشان تصـّرفاتیاء در حیاول
ن بـاور بـه یـگردند. بـر اسـاس ا یالت دور مکشود و به ھمت آنھا مش یگرفته م کمک

ل ه حاجات آنان را برآورده سـازند و اسـتدالکزنند  یند و آنھا را صدا میآ یشان میقبرھا
 یاء ابدال و نقبا و بعضیاز اول یند: بعضیگو یاء است و میرامات اولکن از یه اکنند ک یم

ب ھستند و ھفتاد و ھفت و چھل و چھـار ھسـتند؛ و قطـب ھمـان غـوث و یاوتاد و نج

  ۳۴۹الصارم المنکی ص  -١
  ۲۰/۵۰۵و مجمع األنُھر فی شرح ملتقی األبُحر  ۵/۱۴۳البحر الرائق -٢
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ز قرار یھا جا مرده یردن و نذر را براکباشد و ذبح  یادرس مردم است و محور ھمه میفر
 ه پاداش دارد. کاند  اند و گفته داده
ط اسـت و در آن ھـالک یخته با افراط و تفریآم یدیو عقا ین سخنانید: چنیگو یم

تـاب کابدی و عذابی ھمیشگی است چون شرک به طـور قطـع در آن وجـود دارد و بـا 
انـد مخـالف  ردهکد ائمه و آنچه امـت بـر آن اجمـاع یخداوند عزیز متضاد است و با عقا

 د:یفرما یعال ماست. آن گونه که خداوند مت

َ َ�ُ َ�عۡ  ِمنۢ  لرَُّسوَل ٱَوَمن �َُشاقِِق ﴿ ۡ ٱِد َما تَبَ�َّ ۡ ٱ َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َو�َتَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل ِ  ُمۡؤِمنِ�َ ل  ۦنَُوّ�ِ
ٰ َونُۡص  َمۖ  لِهِۦَما تََو�َّ و ھرکس پس از آنکه راه ھدایت « ]١١٥[النساء:  ﴾١١٥َمِصً�ا َوَسآَءۡت  َجَهنَّ

کار شد، با پیامبر مخالفت نماید و راھی غیر از راه مومنان در پیش بگیرد، برایش روشن و آش
گردانیم که بد  کنیم و او را وارد دوزخ می او را به ھمان راھی که در پیش گرفته، واگذار می

 ».جایگاھی است
 د:یگو یه مکنیتا ا 

 اند ... .  ه ساخته و پرداختهک یبزرگ کزشت و شر یدروغھا فصل اول:
 یات و پس از مرگ خـود، دارایاء در حیند اولیگو یه آنھا مکنید: اما ایگو یه مکنیتا ا

 د:یفرما یند و مک یشان را خداوند رد م دهین عقیتصّرف ھستند، ا

ءَِ�ٰهٞ ﴿
َ
عَ  أ ِۚ ٱ مَّ          ».آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟« .]۶۰[النمل:  ﴾�َّ

﴿ ُ�َ �َ
َ
 ٱوَ  ۡلقُ �َۡ ٱ�

َ
�ۡ ۗ گاه باشید که آفرینش و فرمان، از آِن اوست« .]۵۴[األعراف:  ﴾ۡمُر        ».آ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ ﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
ھا و زمین  راستی فرمانروایی آسمان به« ]١١٦[التوبة:  ﴾�ِض� ۡ�

ه خداوند در کند ینما ین داللت میه بر اکل ین قبیاز ا یاتیگر آیو د  ».ازآِن الله است
به  یزیچ چیجز او در ھ یسکچ یتاست و ھیکگانه و یاندازه  ، تصّرف و بیریدن، تدبیآفر

ه در آنھا کندارد و ھمه تحت ملک و قدرت او قرار دارند  یدخل و تصّرف یچ نحویھ
 ند. یآفر یند و مک یراند، زنده میم ید که مینما یتصرف م

ه کاست چنان  ستوده  بودن در ملک گانهیتابش، خود را به که در یخداوند در چند آ
 د:   یفرما یم

ِ ٱ َ�ۡ�ُ  َ�ٰلِقٍ  ِمنۡ  َهۡل ﴿  »ای جز الله، وجود دارد؟ آیا خالق و آفریننده« ]۳[فاطر:  ﴾�َّ

ِينَ ٱوَ ﴿ و آنان که جز الله(به « ]۱۳[فاطر:  ﴾قِۡطِم�ٍ  ِمن لُِكونَ َما َ�مۡ  ُدونِهِۦ ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ
 ».خرما نیز نیستند ی خوانید، مالک پوست نازک ھسته فریاد) می
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د: یفرما یات میر نموده و سپس گفته است: خداوند در ھمه آکن مورد ذیدر ا یاتیو آ

شود  ر از او که به صورت عام است و شامل ھر کسی مییغ یعنیجز او،  یعنی) من دونه(
و شـیطانی کـه از او یـاری  یکه شخص به غیر از خدا بـه او اعتقـاد دارد از جملـه ولـ

گـر را ید یسکتواند  ند چگونه میک یاریتواند خودش را  یه نمک یسکچون جوید ،  می
 یسـکر از خـدا یـه غکـرد کـتوان تصور  ید: پس چگونه میگو یه مکنید؟! تا اینما یاری
 بزرگ است.  کین سخنی ناروا، زشت و شرید، ایتواند در امور تصرف نما یم

بعـد از مـرگ در امـور تصـرف اء یـه اولکـنید: اما معتقد بـودن بـه ایگو یه مکنیتا ا
زتر یآم تر و بـدعت اتشان، زشـتیاء در امور در زمان حیده به تصرف اولینمایند از عق یم

 است. 
 د:یفرما یخداوند متعال م

ّيُِتونَ  ��َُّهم إِنََّك َمّيِتٞ ﴿ شک آنان نیز  گمان تو خواھی ُمرد و بی بی« ]٣٠[الزمر:  ﴾٣٠مَّ
 د:یفرما یو م ».خواھند ُمرد

ُ ٱ﴿  ٱَ�َتَو�َّ  �َّ
َ
ۖ  ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  لَِّ� َوٱ تَِهاِحَ� َموۡ  نُفَس ۡ� قََ�ٰ  لَِّ� ٱ َ�ُيۡمِسُك  َمَناِمَها

ۡ ٱ َهاَعلَيۡ   ٱ ِسُل َو�ُرۡ  َمۡوَت ل
ُ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ۡخَرىٰٓ ۡ�

َ
�  أ َس�ًّ ھا را ھنگام  الله، جان« ]٤٢[الزمر:  ﴾مُّ

گاه جانی را که  کند؛ آن ھنگام خواب آن قبض می بهگیرد و نیز جانی را که نمرده،  مرگشان می
دارد و جان دیگر را تا زمان معینی(به کالبد) بازپس  به مرگش حکم کرده، نگه می

 د:یفرما یو م ».فرستد می

ۡمَ�ٰلُِ�مۡ  ِ�ٓ  ۞َ�ُۡبلَُونَّ ﴿
َ
نُفِسُ�مۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ِمنَ  َولَتَۡسَمُعنَّ  َوأ وتُواْ  �َّ

ُ
 مۡ لِ�ُ ِمن َ�بۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱأ

ِينَ ٱ َوِمنَ  َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٗذى ُ�ٓوا

َ
واْ  �ن َكثِٗ��ۚ  أ ْ  تَۡصِ�ُ ُقوا  ٱ َعۡزمِ  ِمنۡ  َ�ٰلَِك  فَإِنَّ  َوَ�تَّ

ُ
[آل  ﴾١٨٦ُمورِ ۡ�

ھایتان آزمایش خواھید شد و از اھل کتاب و  ھا و جان بدون تردید در مال« ]١٨٦عمران: 
تقوا پیشه کنید، بدانید که این رویکرد، از مشرکان آزار فراوان خواھید شنید. و اگر شکیبایی و 

 د:یفرما یو م». کارھای بس بزرگ است

 ».ھر کس در گرو اعمال خویش است« ]٣٨[المدثر:  ﴾٣٨رَهِيَنةٌ  َكَسَبۡت  بَِما �ُ�ُّ َ�فۡ ﴿

ات، یی آ پس ھمه». ١شود یرد عمل او قطع میھرگاه انسان بم«ث آمده است: یدر حد و
شود و  یت از مرده سلب مکه حّس و حرکند ینما ین داللت میر اث و امثال آن بیاحاد

 روایت ابوھریره.  ۱۶۳۱مسلم  -١
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ن دلیلی است بر این یشود ا یش نمیم و بکاند و اعمالشان  ارواح آنھا نگاه داشته شده
و یا اینکه  -چه رسد برای دیگری - ندک یتواند تصرف یه مرده در مورد خودش نمک

س است و نگاه داشته شده، ا بدش محبوید و روح او براساس عمل خوب ینما یتکحر
ر از خودش تصرف یند چگونه در غکخود ب یبرا یتکتواند حر یاو خودش نم یپس وقت

ند: یگو ین ملحدان میه ارواح نزد او ھستند اما اکدھد  ید؟! و خداوند خبر مینما یم

نُتمۡ  قُۡل ﴿ نند.ک یارواح آزادند و تصّرف و دخالت م
َ
ۡعلَمُ  َءأ

َ
ِم  أ

َ
ۗ ٱأ ُ بگو: « .]١٤٠قرة: [الب ﴾�َّ

  »دانید یا الله؟شما بھتر می
باشند، مغالطه است چون  یاء میرامات اولکن تصرفات یه معتقدند اکنید: اما ایگو یم

نـوازد و  یش را میخـو یایـه با آن دوستان و اولکخداوند است  یاز سو یزیرامت چک
دھنـد و  یدن ارائـه میـلببه مبـارزه ط یندارند و نه آن را برا یا آنھا در آن قصد و اراده

گاھ ییتوانا ، ١م بنـت عمـرانیه در داسـتان مـرکـاز آن ندارند، چنان  یبر انجام آن و آ
 آمده است.  ١یمسلم خوالن یو اب ٢رید بن حضیاس

ۡ ٱ َزَ�رِ�َّا َهاَعلَيۡ  َدَخَل  ُ�ََّما﴿ -١ ۖ رِزۡ  ِعنَدَها وََجدَ  َب ِمۡحَرال ٰ  �َمُ َ�َٰمرۡ  قَاَل  ٗقا َّ�
َ
 ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قَالَۡت  َ�َٰذ�ۖ  لَكِ  �

ِۖ ٱ َ ٱ إِنَّ  �َّ ٓ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ ھرگاه زکریا وارد محراب عبادت « .]۳۷[آل عمران:  ﴾٣٧ِحَساٍب  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا
از کجا برایت آمده است؟ پاسخ داد: یافت. گفت: ای مریم! این روزی شد، نزدش غذا میمریم می

 ».دھدحساب روزی میاز نزِد الله؛ الله ھر که را بخواھد، بی
روایت شده که ُاسید بن حضیر شبی در استراحتگاھش تالوت می کرد که  ساز ابوسعید خدری  -٢

رفت تالوتش را ادامه داد دوباره دید  کند سپس به این طرف وآن طرف می دید اسبش حرکت می
کند؛ ُاسید گفت: ترسیدم که یحیی (پسر ابن  که اسبش به این طرف و آن طرف حرکت می

ای روی سرم احساس کردم که در  حضیر) را لگد کند پس به طرفش بلند شدم که ناگھان سایه
 جھا و روشنایی بود که به آسمان رفت تا اینکه ناپدید شد سپس صبح پیش رسول الله آن چراغ

کردم دیدم اسبم به  سول الله ھنگامی که دیشب در استراحتگاھم تالوت میرفتم و گفتم: ای ر
گفت: تالوت کن ابن حضیر؛  پس تالوت کردم دوباره اسبم به حرکت  جحرکت درآمد. رسول الله

در آمد. دوباره فرمود: بخوان ابن حضیر. (ابن حضیر) گفت: تا اینکه تالوتم تمام شد. [داستان را 
دھد]  ترسیدم که یحیی (پسر ابن حضیر) را لگد کند پس به طرفش( اسب)  می ادامه جبرای پیامبر

ھا و روشنایی بود که به آسمان  ای روی سرم احساس کردم که در آن چراغ بلند شدم که ناگھان سایه
گفت: آنھا مالئکه بودند که تالوت تو را می شنیدند. واگر  جرفت تا اینکه ناپدید شد. پس رسول الله 

 دیدند. شوند آنھا را می را ادامه می دادی مردم با اینکه آنھا (مالئکه) دیده نمی تالوتت
 به صورت موصول.  ۷۹۶ش  ۱/۵۴۸به صورت معلق و مسلم  ۴۷۳۰ش  ۴/۱۹۱۶روایت بخاری 
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 کمـکھا و بالھا از آنان استغاثه و طلـب  یسخت ھنگامند به یگو یه مکنیگفت: اما ا
 یی الھـ زتر است چون با گفتهیآم تر و بدعت ر شد زشتکتر ذ شین از آنچه پیشود، ا یم

 د:یفرما یه مکمنافات دارد 

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
ۡ ٱأ وٓ ٱُف شِ إَِذا َدَ�ُه َو�َ�ۡ  ُمۡضَطرَّ ل  ٱ ُخلََفآءَ  َعلُُ�مۡ َو�َجۡ  ءَ لسُّ

َ
ءَِ�ٰهٞ  �ِض� ۡ�

َ
 أ

عَ  ِۚ ٱ مَّ ا قَلِيٗ�  �َّ ُرونَ  مَّ رند یا) ذاتی که دعای آیا(معبودان باطل بھت« .]٦٢[النمل:  ﴾٦٢تََذكَّ
نماید و  کند و سختی و گرفتاری را برطرف می گاه که او را بخواند، اجابت می درمانده را آن

گرداند؟ آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ اندک پند  شما را جانشین(یکدیگر) در زمین می
  ».پذیرید می

يُ�م َمن قُۡل ﴿ د:یفرما یو م ِ لۡ ٱ ُظلَُ�ِٰت  ّمِن ُ�َنّجِ  وَُخۡفَيةٗ  تََ�ُّٗ�  ُعونَُهۥتَدۡ  ۡحرِ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ
�َٮَٰنا لَّ�ِنۡ 

َ
ِٰكرِ�نَ ٱَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  َ�ِٰذهِۦ ِمنۡ  أ بگو: چه « ]٦٣[األنعام: .]٦٣[األنعام:  ﴾٦٣ل�َّ

گاه که او را به زاری و دھد؟ آن ھا و خطرات خشکی و دریا نجات میکسی شما را از تاریکی
گویید:) اگر ما را از این تنگنا نجات دھد، حتمًا جزو سپاسگزاران (و میخوانیدنھان می

  ».خواھیم شد
ه کـد ینما ید مکیخداوند متعال تأ«د: یگو یر نموده و سپس مکن مورد ذیدر ا یاتیآ

ھا و  یه سـختکـر از او و تنھاسـت اوسـت یغ یسکد نه ینما یان و بال را دور میتنھا او ز
ادرس ھمه فقط اوسـت یرسد و فر یاد درماندگان میو او تنھا به فرسازد  یبالھا را دور م

ارھـا را فقـط و کاورد و ایـن یرا ب یر و خوبیند و خکان و بال را دور یتواند ز یو او تنھا م
ارھا را انجام کن یه فقط خداوند متعال اکد ین گردیمع یدھد. پس وقت تنھا او انجام می

 شوند.  ی این امر خارج می از دایره یامبر و ولیپ ل فرشته،یر از خدا از قبیدھد غ یم
در  یاز امـور حّسـ یعاد یخواستن [از غیر خدا] در اسباب ظاھر کمکد: و یگو یم

 یه گفته شـود: اکنیز است، مانند ایا دیدن دشمن، حیوان درنده و امثال آن جایجنگ 
ن یـه شـده انحـو گفتـ یھا تابکه در کن کمک کنید، چنان یمسلم یقوم و ا ید، ایز

دو داستان برای او ذکر شده یکی اینکه وقتی اسود عنسی او را در آتش انداخت او نسوخت. نگا:  -١
از سلیمان بن مغیره  ۶/۵۴ دالئل النبوةو داستان دوم را بیھقی در  ۶/۲۶۶ یةالبدایة و النھا

رفت  زد و روی آب راه می روایت کرده است که: ابومسلم خوالنی به دجله آمد و با چوب به آن می
اید تا آن را از خداوند  گفت: آیا چیزی از وسایلتان را گم کرده کرد و می و به یارانش نگاه می

، ابن کثیر البدایة و النھایة. ۱۴-۴/۷اسناد آن صحیح است. نگا: سیر اعالم النبالء بخواھیم. 
۶/۲۶۱ ،۱۵۶. 

 

                                                                                                    



 ٤١٩  ): کمک خواستن از غیر الله و به فریاد خواندن...۱۳لتوحید: (بابکتاب ا

 

گرفتن  کمکار گرفته شود، اما که در حال حاضر از آن کاست  یبراساس اسباب ظاھر
، ترس از غرق شدن، فقـر، یماریمانند ب یا در امور معنویدر ازدیاد نیرو و تأثیر گذاری 

ر اللــه طلــب یــخداونــد ھســتند و از غ یھــا یژگینھــا از ویو امثــال آن، ا یطلــب روز
 شوند.  ینم

خواننـد در بـرآورده  یاد میه آنھا آنان را به فرک یسانکه آنھا معتقدند کنیگفت: اما ا
ت چنـین یـزمـان جاھل یھـا ، ھمـان طـور کـه عرب١شان مؤثر ھستندیازھایساختن ن

ن از یـخواننـد، ا یاد میـده دارند و آنھا را به فرین امر عقیان جاھل بدیکردند و صوف می
 رات است. کمن

ل یـگـر از قبید یسـانکر از الله یه غکمعتقد باشد  یسکد: پس ھر یگو یه مکتا آن 
ازش مؤثر ھستند، یا برآورده نمودن نیره در رفع بال از او یا ارواح و غیاء یا اولیامبران یپ

ت و جھـنم کـگرفتار آمده و بر پرتگاه ھال کیت خطرنایدر منجالب جاھل ین فردیچن
 قرار دارد. 

رامتشـان بـه کرامت دارند بر اسـاس کچون  اءیه اولک ندینما یمه استدالل کنیاما ا
پرسـتان  بت ین گمـان و ادعـایـستند و اینگونه نیاء خدا ایرسند، ھرگز اولیاد آنھا میفر

 گفتند: یه بت پرستان مکدھد  یه خداوند خبر مکاست چنان 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َو�َعۡ ﴿ ُؤنَا ُؤَ�ٓءِ َ�ٰٓ  َو�َُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  َما َ� يَُ�ُُّهمۡ  �َّ  ِعندَ  ُشَفَ�ٰٓ
ِۚ ٱ ُ�َنّ�ِ  قُۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  لَمُ بَِما َ� َ�عۡ  �َّ  ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
ا  َ�َٰنُهۥُسبۡ  �ِض� ۡ� َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

رسانند و  پرستند که نه زیانی به آنان می و جز الله چیزھایی را می« .]١٨ونس: ی[ ﴾١٨ُ�ونَ �ُۡ�ِ 
بگو: آیا به گمان خود الله را(از ». اینھا شفیعان ما نزد الله ھستند«گویند:  ؛ و مینه سودی

گاه می ھا و زمین سراغ  ندارد؟! الله از شرکی که به او  سازید که او در آسمان وجود شفیعانی) آ
ند و از آنھا ینما یما نزد خداوند شفاعت م یھا برا ن بتیا ».ورزند، پاک و برتر است می
 گفتند: یه مکند ک یم تیاکح

ٓ  إِ�َّ  َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما﴿ ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرِ�ُونَا َ ٱ إِنَّ  َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ  �ِيهِ ُهمۡ  َما ِ�  بَۡيَنُهمۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ
َ ٱ إِنَّ  َ�َۡتلُِفوَنۗ  ارٞ  َ�ِٰذبٞ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ� َ�هۡ  �َّ ھان! دین و عبادت « .]۳[الزمر:  ﴾َكفَّ

گویند:) ما  اند،(می ) از آِن الله است. و آنان که دوستانی جز او برگزیدهخالص(و تھی از شرک
ی ما باشند و) ما را به الله نزدیک   کنیم مگر برای آنکه(واسطه آنان را عبادت و پرستش نمی

 در ادامه آن در کتاب سیف الله آمده: و آنھا تصرف در قضا و قدر دارند.   -١
                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٤٢٠

شک الله،  گمان الله در میان آنان، پیراموِن اختالفاتشان، داوری خواھد کرد. بی کنند. بی

ُِذ ِمن ُدونِهِ ﴿ ».بخشد و ناسپاس باشد، ھدایت نمی کسی را که دروغگو َّ�
َ
َءالَِهًة إِن  ۦٓ ءَ�

آیا جز او « ]۲۳س: ی[ ﴾٢٣يُنقُِذونِ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َشَ�َٰعُتُهمۡ  َ�ّ�ِ  ُ�ۡغنِ  �َّ  بُِ�ّٖ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ نِ يُرِدۡ 
تشان معبودانی برگزینم که اگر پروردگار رحمان بخواھد به من زیانی برساند، شفاع

 »توانند مرا نجات دھند؟ بخشد و نمی ھیچ سودی به من نمی
و  یامبر باشد خـواه ولـیان را ندارد خواه پیسود و ز ییه تواناک یسکردن کاد یپس 

 یسـکچ یره اگر به شکل مدد خواھی باشد شرک به خداوند متعال است، چون ھـیا غی
  ای یر و خـوبیـشود جز خ ینمفراھم  یریچ خیدفع بال را ندارد و ھ ییجز خداوند توانا

 ه خداوند بخواھد. ک
اء ابدال، نقبا، اوتـاد و نجبـا و ھفتـاد و یاز اول یند بعضیگو یه آنھا مکنید: و ایگو یم

نھـا یادرس مردمـان اسـت، ھمـه ایـباشـند و قطـب ھمـان فر ھفت، چھل و چھـار می
ث ابـن محـّد  یه قاضـکـی خودشان است، چنان  ه ساخته و پرداختهکاست  ییدروغھا

. و مثـل ١انـد ه گفتهیمیو شیخ االسالم ابن ت یو ابن جوز» نیدیسراج المر«در  یالعرب
 این در کالم علمای دیگر ھم موجود است. 

ه کـدھند  یح میند و توضینما یار مکن امور را انیه علماء ھمواره اکن است یمنظور ا
باشـند  منتسب می نیه به علم و دکن یزھا شرک ھستند، گرچه برخی از متأخرین چیا

ه چنین شخصی در اشتباه اسـت کاند و حال آن  ارھا اجازه دادهکن یاز ا یبه انجام بعض
 باشد.  ین میو گمراه و مخالف با قرآن، سّنت و اجماع مسلم

ی خـدا  رش و رد است به جز گفتهیی افراد قابل پذ ھمه یھا ه گفتهکد دانست یو با
 یست و واجب است در ھـر زمـانیآن متصور ن در ییچ صورت خطایه به ھکامبرش یو پ

ز یآم کن امـور شـریزبودن این در مورد جایاگر متأخر یند و حتیمردم از آن اطاعت نما
 یمخالف است اعتبـار جامبریالم پکالم خدا و کرده باشند اجماع آنھا چون با کاجماع 

از  یرویما از په که لغزش و اشتباه عاِلم است کست بلین اجماع معصوم نیندارد، چون ا
ن و آنچـه بـا یم. و اما اجماع معصوم اجماع صحابه و تـابعیا لغزش علما بر حذر داشته شده

مجله حکمت که تعدادی از  ۱۷شماره:   ۴۷۷سیف الله علی من کذب علی اولیاء الله، ص  -١
األحادیث الموضوعة التی تنافی توحید «صنع الله در پایان نامه فوق لیسانس  احادیثی که شیخ

 را استخراج کرده است.» -جمعًا و دراسة–العبادة 

 

                                         



 ٤٢١  ): کمک خواستن از غیر الله و به فریاد خواندن...۱۳لتوحید: (بابکتاب ا

 

از آنھا فرمـان داده  یرویه به پکباشد و آنھا سواد اعظم ھستند  یاجماع آنھا موافق است، م
در  جامبر یـه پکـبان و ناشناختگان نباشـند، چنـان یجز غر یسکشده گرچه سواد اعظم 

ب و ناآشـنا خواھـد یـغر یاسالم با غربت آغاز شده و بـه زود«رد آنھا فرموده است: مو
  [روایت امام مسلم].». ١بانیشد، پس خوشا به حال غر

 ییزھـایه چکـه عـوام جاھـل و خلـف متـأخر بـر آن ھسـتند، کـای  دهینه راه و عق
 اند دهه بدان فرمان داده نشکنند ک یم ییارھاکدھند و  یه انجام نمکند یگو یم

 د:یفرما ید: و خداوند متعال میگو یم

ِ ٱ ُدونِ  مِن عُ َوَ� تَدۡ ﴿ َكۖ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ ّمِنَ  إِٗذا فَإِنََّك  َ�َعلَۡت  فَإِن َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ  ١٠٦ل�َّ
ُ ٱ�ن َ�ۡمَسۡسَك  ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ  �َّ يُِصيُب  ۦۚ َ� َرآدَّ لَِفۡضلِهِ إِ�َّ ُهَوۖ �ن يُرِۡدَك ِ�َۡ�ٖ فَ  ۥٓ بُِ�ّ

ِ  ۦبِهِ  و جز الله کسی یا «. ]١٠٧-١٠٦ونس: ی[ ﴾١٠٧لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱوَُهَو  ۦۚ َمن �ََشآُء مِۡن ِعبَادِه
راستی از  رساند و نه زیانی که اگر چنین کنی، به چیزی را مخوان که نه سودی به تو می

تواند آن را  یبی به تو برساند، ھیچکس جز او نمیستمکاران خواھی بود و اگر الله گزند و آس
تواند فضل و احسانش را  ی خیر و نیکی نماید، ھیچکس نمی برطرف کند و اگر برایت اراده

 ».ی مھربان است رساند. و او، آمرزنده ه از بندگانش بخواھد، میکبازدارد. آن را به ھر 
ن فرمان و یی قبلی] و ا در آیه» [أِقم«عطف است بر » وال تدع«د: یگو یه میابن عط 

 ». ٢د از آن بر حذر باشندیبا یق اولیگران به طریامبر است، پس دیخطاب به پ
؛ اگر جز »فإن َدَعوَت : «یعنی» فإن فعلت«اند:  ه گفتهیر آیگران در تفسیر از او دیو غ
اینجا رسانند ؛ خداوند در  ینم یانیه به تو سود و زک یاد بخوانیرا به فر ییزھایخدا چ

» اذاً » «نیاذًا لمن الظالم کفانّ «برای اختصار از فعل به جای دعا استفاده نموده است. 
ن یپرسد، چن یپرستان م از بت یا فردیشرط است و جواب سوال مقدر است، گو یجزا
 .٣وجود ندارد کبزرگتر از شر یاز ستمگران است، چون ظلم و ستم یفرد

ِۖ بِٱ كۡ َ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِ  ۥَوُهَو يَعُِظهُ  ۦنِهِ بۡ ِ�  لُۡقَ�ٰنُ  قَاَل  �ذۡ ﴿ ۡ ٱإِنَّ  �َّ  ﴾١٣َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّ�ِ
  .]۱۳[لقمان: 

 .  سروایت ابن عمر ۱۴۶به روایت ابوھریره، ش:  ۱۴۵صحیح مسلم  -١
 .۳/۱۴۷المحّرر الوجیز  ابن عطیه -٢
 .۲/۳۵۶زمخشری، الکشاف  -٣
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داد، بـه او گفـت: ای پسـر  گاه که لقمان در حالی که پسـرش را پنـد مـی (یاد کن) آنو «
  ».گمان شرک، ستم بزرگی است عزیزم! به الله شرک نورز؛ بی

رده ک ین نھیامبرش را از ایه خداوند پکن است ین ایم مفسرالکی  م: خالصهیگو یم
 ی ھمـه یعنیاد نخواند، یرسانند به فر ینم یانیه به او سود و زکرا  ییزھایه جز خدا چک
امبران، یرساندن را ندارند جز الله. و پ انیسود و ز ییتوانا  زھا بجز خداوند، چون ھمهیچ

 د:یفرما یه خداوند متعال مکان ن مورد برابرند، چنیره در ایصالحان و غ

نَّ ﴿
َ
ۡ ٱَوأ ِ فََ� تَدۡ  َمَ�ِٰجدَ ل َّ�ِ ْ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ

َ
و این (فرمان پروردگار « ]١٨[الجن:  ﴾١٨اأ

  »کس را با الله پرستش نکنید. باشد؛ پس ھیچ است) که مساجد از آن الله می
 یجست یاریه بخواه و ھرگاه فقط از الل یھرگاه خواست«به ابن عباس گفت:  جامبریپ   

 یسـود کی امت جمع شوند تا بـه تـو انـد ه اگر ھمهکو بدان  یبجو یاریفقط از الله 
ت مقرر نموده اسـت و اگـر ید جز آنچه خداوند برایبه تو نخواھند رسان یبرسانند سود

د یبه تو نخواھنـد رسـان یانیچ زیبه تو برسانند ھ یانین زیترکوچکند تا یھمه گرد ھم آ
د یـگو یروایـت کـرده و م یترمـذ». رده اسـتکت مقّدر و مقرر یگر آنچه خداوند برام

 .  ١ح استیحسن و صح
سـود و  کد مالـیـشود با یاد خوانده میه به فرک یسکه کد ینما ین اشاره میه به ایآ 

نـد ک یمـ یه از او نافرمـانکـ یسـکا یخواند سود دھد  یان باشد تا بتواند آنکه او را میز
ار خداوند اسـت، پـس معلـوم یز فقط و تنھا در اختین چیابش برسد که اسخت به حس

ه ھـر دو نـوع دعـا را شـامل یـر از او کـه آیـد او خوانده شود نـه غیه فقط باکشود  یم
 شود.  یم

ٰلِِم�َ ٱ ّمِنَ  إِٗذا فَإِنََّك  َ�َعۡلَت  فَإِن﴿ اش: گفته تو از  ینکار را بکن یاگر ا یعنی  ﴾ل�َّ
 د:یفرما یه خداوند مکن است ین مانند ای. و این ھستکیزمره مشر

ِ ٱ َمعَ  عُ فََ� تَدۡ ﴿ ۡ ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َ�َتُكوَن ِمَن  �َّ �ِ�َ ل پس ھیچ « .]٢١٣[الشعراء:  ﴾٢١٣ُمَعذَّ
 د:یفرما یو م». شدگان خواھی شد ه از عذابکمعبودی را با الله مخوان 

گوید: حسن و صحیح است و ابن السّنی  و می ۲۵۱۶و ترمذی  ۳۰۲ -۳۰۷ -۱/۲۹۳مسند احمد  -١
اند و سند  و غیره روایت کرده ۱۲۹۸۸و طبرانی در المعجم الکبیر   ۴۲۵ش الیوم واللیلةدر عمل 

 آن حسن است و حدیث صحیحی است. 

 

                                         



 ٤٢٣  ): کمک خواستن از غیر الله و به فریاد خواندن...۱۳لتوحید: (بابکتاب ا

وِ�َ  َولََقدۡ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َ�  إَِ�َۡك  أ ۡ�َت  َل�ِنۡ  لَِك ِمن َ�بۡ  �َّ َ�ۡ

َ
 َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َملَُك  َ�َۡحَبَطنَّ  أ

راستی به تو و به پیامبران پیش از تو وحی شده که اگر  و به« ]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ ِمنَ 
و در مورد ». گردی کاران می شود و از زیان طور قطع عملت نابود و تباه می شرک بورزی، به

 د:یگو یاء میانب

ِ ٱَ�ٰلَِك ُهَدى ﴿ ٓ  بِهِۦ ِديَ�هۡ  �َّ ِۦۚ  ِمنۡ  ءُ َمن �ََشا ْ  َولَوۡ  ِعَبادِه ُ�وا َ�ۡ
َ
ا َ�ۡنُهم َ�َبَِط  أ ْ  مَّ  َ�نُوا

این، ھدایت الله است که با آن ھر که از بندگانش را بخواھد، « ]٨٨[األنعام:  ﴾٨٨َ�ۡعَملُونَ 
امبران یار از پکن یپس اگر ا». شودکند. و اگر شرک بورزند، اعمالشان نابود می ھدایت می
توانند  یزند، اما به فرض اگر از آنھا سر بزند نم یه ھرگز از آنھا سر نمکسر بزند 

 د؟! ینک یگران چه فکر مینجات دھند، پس در مورد د یخودشان را از عذاب الھ
شـم د و او را از خیـنما یک میه انسان را به خداوند متعال نزدک یزیبنابراین تنھا چ

پسـندد،  یه خداوند مکاست  ییزھاینمودن به آن چ د و عملیگرداند، توح یدور م یالھ
گر از اسـباب، خداونـد ید یزیا چیا مال یا ُبت یا قبر یردن بر شخص که کینه اعتماد و ت

 د:یفرما یمتعال م

ِ ٱ َمعَ  عُ َوَمن يَدۡ ﴿ ۥ َ�ٰنَ إَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُرۡ  �َّ َ�  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥِحَسابُهُ  فَإِ�ََّما ۦبِهِ  َ�ُ
و ھرکس معبود دیگری با الله بخواند، ھیچ دلیل و « ]١١٧[المؤمنون:  ﴾١١٧َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱ لِحُ ُ�فۡ 

گمان کافران رستگار  برھانی ندارد و جز این نیست که حسابش نزد پروردگار اوست. بی
خواستن از  کمکر الله و یخواندن غ ادیه به فرکد یگو یه به صراحت میآ این». شوند نمی

 د:یفرما ین خداوند متعال میبر است، بنابراکا کر الله شریغ

ُ ٱ َسۡسَك �ن َ�مۡ ﴿ ۥٓ  َ�ِشَف  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ  لَِفۡضلِهِۦۚ  َرآدَّ  فََ�  ِ�َۡ�ٖ  يُرِۡدكَ  �ن إِ�َّ ُهَوۖ  َ�ُ
ٓ  ۦيُِصيُب بِهِ  ِۦۚ  ِمنۡ  ءُ َمن �ََشا و اگر الله گزند و « ]١٠٧ونس: ی[ ﴾١٠٧لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱَو َوهُ  ِعَباِده

ی خیر و  تواند آن را برطرف کند و اگر برایت اراده آسیبی به تو برساند، ھیچکس جز او نمی
ه از بندگانش کتواند فضل و احسانش را باز دارد. آن را به ھر  نیکی نماید، ھیچکس نمی

چون خداوند در ملک، قھر(چیره شدن)  ».ی مھربان است رساند. و او، آمرزنده بخواھد، می
گانه دانست. یز او را یت نید الوھید در توحیگانه است، پس بایتا و یکو دادن و ندادن 

دور  ید تنھا و فقط او را برایت الزم و ملزوم ھستند و بایت و الوھید ربوبیچون توح
جز او  یسکان و بال را ین زصدا زد، چو یر و خوبیان، بال و فراھم آوردن خیردن زک
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ا َ�فۡ ﴿ آورد. یجز او نم یسکرا  یر و خوبیند و خک یدور نم ُ ٱ َتحِ مَّ  ةٖ لِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َ  �َّ
ۖ  ُمۡمِسَك  فََ�  ۥ ُمۡرِسَل  فََ�  ُ�ۡمِسۡك  َوَما لََها ِۦۚ  ِمنۢ  َ�ُ  ]٢[فاطر:  ﴾٢ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱَوُهَو  َ�ۡعِده

تواند آن را بازدارد؛ و آنچه بازدارد،  کس نمی ای مردم بگشاید، ھیچ ھر رحمتی که الله بر«
پس معلوم   ».تواند آن را بفرستد و او توانای چیره و حکیم است کس نمی پس از او ھیچ

اد ید صدا زده شود و صدا زدن و به فریجز خداوند نبا یسکن امر یا یه براکشود  یم
را ندارند،  یانیت سود و زکیخودشان مال یه براکگر جز خداوند ید ییزھایخواندن چ
ده و باور قبرپرستان است، ین بر خالف عقیگران ، باطل است و ایه به دکچه برسد 

نامند، سود  یه خودشان را جذب کننده مک ییھا اء و طاغوتیه اولکچون آنھا معتقدند 
ا تصرف ی، نندک یمطلقًا تصرف م یکنند و در جھان ھست ان را دور مییرسانند و ز می

فار عرب باالتر است ک کن سخن قبرپرستان از شریه اکرامت است. کآنھا بر اساس 
ن خدا از طریق شفاعت ین آنھا و بیند تصرف آنھا بر اساس وساطت بیگو یآنگاه که م

ٓ  إِ�َّ  َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما﴿ ه گفتند:کاست  یسانک کن شریاست و ا ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرِ�ُونَا  ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ
ی ما باشند و) ما را   کنیم مگر برای آنکه (واسطه ما آنان را عبادت و پرستش نمی« .]٣[الزمر: 

  ».به الله نزدیک کنند
ردن کـ یراضـ ین مـردم بـرایتر ه اگر صـالحکنیاست بر ا یلیه دلیگوید: آ مؤلف می

 . ١را انجام دھد از ستمگران خواھد بود کگران عمل شرید

ٓ  ۦبِهِ يُِصيُب ﴿ اش: و گفته ِۦۚ  ِمنۡ  ءُ َمن �ََشا ه از کآن را به ھر « .]١٠٧ونس: ی[ ﴾ِعَبادِه
 ییتوانا یسکچ یآنچه خداوند به بندگانش برساند ھ ».رساند بندگانش بخواھد، می

 یسکه کاست  ییبرگرداندن و دفع آن را ندارد، چون خداوند آن قدرتمنِد توانا
 یسکچ یبه عمل آورد و ھ یریجلوگ توان یارش نمکست دھد و از کتواند او را ش ینم

ر الله چه یی او را ندارد، پس صدا زدن و خواندن غ صلهیبرگرداندن و رّد ف ییتوانا
 دارد؟  یسود

گـر ید یسـکا یـ یا ننـدهک دھد و شـفاعت یو خداوند متعال ھر چه بخواھد انجام م
جز با  یشگاه الھیچ کس به پیه ھکخواھد باز دارد، بل یتواند از آنچه او م یخداوند را نم

نـد، ک یی خداونـد شـفاعت نمـ چ کس بدون اجـازهید، ھیتواند سخن بگو یاجازه او نم
 د:یفرما یه مکچنان 

 ی چھارم.   مسأله -١
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ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ ِ�  َنُهَماَوَما بَيۡ  �َض ۡ�

َ
 َعۡرِش� لۡ ٱَ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �

فََ�  َشفِيٍع�  َوَ�  ن َوِ�ّٖ مِ  ۦَما لَُ�م ّمِن ُدونِهِ 
َ
ُرونَ  أ الله، ذاتی است « ]٤[السجدة:  ﴾٤َ�َتَذكَّ

ھا و زمین و آنچه را میان آنھاست، در شش روز آفرید و بر عرش قرار گرفت؛ جز او  که آسمان
 »گیرید؟ گری ندارید. پس آیا پند نمی  ھیچ کارساز و شفاعت

خداوند باز گردد و به  یبه سو یسکھر  یعنی ﴾مُ لرَِّحيٱ َغُفورُ لۡ ٱَوُهَو ﴿ اش: و گفته 
 مھربان است.   ی بازگشته باشد: خداوند آمرزنده کاگر از شر یآورد حت یاو رو

ْ �ۡ فَٱ﴿ اش: گوید: و گفته می ِ ٱِعنَد  َتُغوا پس «  .]١٧بوت: ک[العن ﴾ُبُدوهُ �ۡ ٱوَ  َق لّرِزۡ ٱ �َّ
خداوند متعال فرمان » تش نماییدروزی را نزد الله جستجو کنید و او را عبادت و پرس

ل ید نه از کسانی دیگر از قبیرا بجوی ید و نزد او روزیرا از خدا بخواھ یه روزکدھد  یم

إِ�ََّما ﴿  د:یفرما یه میآ یه در ابتداکار ندارند، چنان یدر اخت یه روزکره یھا و غ بت
ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  وۡ  �َّ

َ
را  ییھا بجز از الله بت«  .]١٧بوت: ک[العن ﴾إِۡفً�ۚ  َوَ�ۡلُُقونَ  َ�ٰٗناأ

 ». دیساز ید و دروغ مینک یپرستش م
 : یرساند، مانند فرموده الھ یشتر مفھوم حصر را مین بید: ایگو یر میثکحافظ ابن 

پرستیم و تنھا پروردگارا!) تنھا تو را می«( .]٥[الفاتحة:  ﴾٥�َۡسَتعِ�ُ  �يَّاكَ  ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿

ای «  .]١١م: ی[التحر ﴾نَّةِ�َۡ ٱ ِ�  ٗتاِ� ِعنَدَك بَيۡ  نِ بۡ ٱ َرّبِ ﴿ و ».جوییمتو یاری می از
 د:یفرما ن مییبنابرا» ای در بھشت بنا کن. پروردگارم! برای من، نزد خودت خانه

ْ �ۡ فَٱ﴿ ِ ٱِعنَد  َتُغوا   »پس روزی را نزد الله جستجو کنید« .]١٧بوت: ک[العن ﴾َق لّرِزۡ ٱ �َّ
گـر، ید یسکد نه نزد ید و فقط نزد او آن را بجوییرا فقط از خدا بخواھ یروز نی:یع

 یعنـیسـت، (واعبـدوه) یآن ن کمال یسکر از الله یاست و غ یروز کچون خداوند مال
 ییھـا روا له) و در برابر نعمتکندارد، (واش یکیه شرکد ینکعبادت و طاعت را خاص او 

ھـر  یعنـید، یـگرد یاو باز م یه ترجعون) به سوی(إل د.یر گذارکه به شما داده او را شک
 . ١شود یبراساس عمل خود مجازات م یسک

و نص آن چنانکه در تفسیر  ،/با اندکی تصرف توسط شیخ سلیمان  ؛۳/۴۰۸ـ  ۴۰۹ابن کثیر  -١

ْ ٱفَ ﴿تر است  و این در حصر بلیغ«آمده:  ِ ٱِعنَد ﴿یعنی: بخواھید.  ﴾ۡ�َتُغوا یعنی: تنھا نزد او  ﴾لّرِۡزَق ٱ �َّ

ْ ٱوَ  ۡ�بُُدوهُ ٱوَ ﴿نه نزد کسی دیگر؛ زیرا دیگران مالک چیزی نیستند.  یعنی: از رزق و  ﴾ۖٓۥ َ�ُ  ۡشُكُروا
گذار باشید.  ھای که برای شما عطا کرده سپاس بپرستید و بر نعمت روزی او بخورید و تنھا او را
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خواننـد تـا آنھـا  یاد میر الله را به فریه غک ینکیاست بر مشر یه رّد ین آیم: ایگو یم
ه از کـ یسـانکند، پس در مورد یشفاعت نما یآوردن روز شان نزد خداوند در فراھمیبرا

دھنـد و  یه به آنھـا روزکند یجو یم یاریطلبند و از آنھا  یم یروزخوِد معبودان باطل 
 ؟ ینک یر مکنند، چه فک یار را مکن یه قبرپرستان ھمکنند، چنان ک یاریآنھا را 

رد، کـد فقط از خداونـد طلـب یرا با یه روزکن اشاره شده یو در ا«د: یگو یمؤلف م
 ». ١دشو یخواسته نم یسکر از خدا از یه بھشت غکھمان طور 

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿ اش: گفت: و فرموده
َ
ن أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن يَۡدُعواْ  ِممَّ ۥٓ  َتِجيُب َمن �َّ �َسۡ  �َّ إَِ�ٰ  َ�ُ

ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ  �َّاُس ٱ�َذا ُحِ�َ  ٥َ�ِٰفلُونَ  ُدَ�ٓ�ِِهمۡ  َعن َوُهمۡ  قَِ�َٰمةِلۡ ٱ مِ يَوۡ 
َ
ْ لَُهۡم أ َ�نُوا

تر از کسی نیست که کسانی جز  کس گمراه و ھیچ« ]٦-٥[األحقاف:  ﴾٦بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�نَ 
گویند و آنان(معبودان  خواند که تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمی فریاد می الله را به

شوند، معبودان  خبرند و ھنگامی که مردم برانگیخته می باطل) از دعا و درخواست ایشان بی
  ».و منِکر عبادت اینھا خواھند گشت باطل، دشمن ایشان خواھند بود

 یسـکچ یه ھـکـد یـفرما یه خداونـد متعـال مکن است ین ایالم مفسرکی  خالصه 
ن دعـا و یزند، خواه ا یخواند و صدا م یاد میر الله را به فریه غکست ین یسکتر از  گمراه

ن یـاسـتفھام ا یا دعای استغاثه و خواستن باشـد و معنـیعبادت باشد و  یخواندن دعا
نـد ک یر الله را عبادت میه غک یسکتر از  ه گمراهکند ک یار مکن را انیه خداوند اکاست 

ننـده را کـه ک اجابـت ینھا خداونِد شنوایخواند وجود داشته باشد، چون ا یاد میو به فر
را بـه  ییزھایر از او چینند و غک یرا دارد رھا م ینمودن ھر مقصد و مراد فراھم ییتوانا

به آنان را ندارند. چنان  ییپاسخگو ییدھند و توانا یه به آنھا پاسخ نمکنند خوا یاد میفر
 د:یفرما یه خداوند متعال مک

� �َۡ ٱ َوةُ َدعۡ  ۥَ�ُ ﴿ ِينَ ٱوَ  ّقِ ءٍ  لَُهم َتِجيُبونَ َ� �َسۡ  ُدونِهِۦ ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ  َكَ�ِٰسِط  إِ�َّ  �َِ�ۡ
ۡيهِ  ۡ ٱ إَِ�  َكفَّ [الرعد:  ﴾١٤إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٖ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ ءُ َوَما ُدَ�ٓ  بَِ�ٰلِغِهِۦۚ  ُهوَ  َماوَ  فَاهُ  لُغَ ِ�َبۡ  َمآءِ ل

خوانند،  ی اوست و کسانی که آنان جز او به فریاد می دعای راستین و خالصانه ویژه« ]١٤
سوی آب  کنند و تنھا ھمانند کسی ھستند که دستانش را به درخواستشان را اجابت نمی

ای را بر اساس عملش پاداش  کننده یعنی: روز قیامت نزد او بر گشته و ھر عمل ﴾تُرَۡجُعونَ  هِ إَِ�ۡ ﴿
 دھد. می

 مسأله ھشتم.  -١
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رسد. و دعای کافران فقط  ه دھانش برسد؛ ولی آب ھرگز به دھانش نمیگشوده است تا آب ب
 د:یفرما یو م ».در گمراھی است و نفعی ندارد

و آنان (معبودان باطل) از دعا و درخواست « .]٥[األحقاف:  ﴾َ�ٰفِلُونَ  ُدَ�ٓ�ِِهمۡ  َعن َوُهمۡ ﴿
خوانند و  یاد میفر ه آنھا را بهک یسانکاز خواندن و صدا زدن  یعنی ».خبرند ایشان بی

 یا اینکه بندگانیشوند،  یاد خوانده میه به فرک ییزھایخبرند، چون چ یزنند ب یصدا م
 ییھا ا بتیه، و که به اوضاع و احوال خود مشغولند ھمچون مالئکمسّخر ھستند 

 د:یفرما یامبران و صالحان. و میاند مانند پ ا ھم وفات یافتهیھستند و 

ْ لَُهمۡ  اُس �َّ ٱ�َذا ُحِ�َ ﴿ ۡعَدآءٗ  َ�نُوا
َ
ْ  أ و « .]٦[األحقاف:  ﴾٦َ�ٰفِرِ�نَ  بِعَِباَدتِِهمۡ  َوَ�نُوا

شوند، معبودان باطل، دشمن ایشان خواھند بود و منِکر  ھنگامی که مردم برانگیخته می
حساب و  یشود و مردم برا یامت برپا میه قکآنگاه  یعنی ».عبادت اینھا خواھند گشت

اد یه آنھا را به فرک یسانکاند با  اد خوانده شدهیه به فرک یینھایوند، اش یتاب حشر مک
نند و ک یار مکره را انیل دعا و غیورزند و عبادت آنھا را از قب یم یاند دشمن خوانده یم

 د:یفرما یه خداوند متعال مکورزند، چنان  یفر مکبه آن 

ْ ٱوَ ﴿ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ َُكونُ  َءالَِهةٗ  �َّ ِ�ّ ْ � لَُهمۡ  وا ۚ َسَيۡ�ُفُروَن بِعَِباَدتِِهۡم  ٨١ِعّزٗ َّ�َ
ا ی  و معبودانی جز الله برگزیدند تا مایه« .]٨٢-٨١م: ی[مر ﴾٨٢َو�َُ�ونُوَن َعلَۡيِهۡم ِضدًّ

  ».عزتشان باشند. چنین نیست؛ بلکه عبادتشان را انکار خواھند کرد و دشمنشان خواھند شد
ا بـه آنھـا یـان قرار دارند و معبودانشان در دنیو ز یدبختنھا در ھر دو جھان در بیپس ا
ار کـازمندنـد عبـادت آنھـا را انیآنھـا ن کمـکه به شدت بـه کدھند و در آخرت  یپاسخ نم

 نند. ک یم
 رده است:که مؤلف به آن گوشزد کاست  یلیه مسایو در ھر دو آ

خوانـد و  یاد میـر الله را بـه فریه غکست ین یتر از فرد گمراه یسکچ یه ھکنیا یکی
 زند.  یصدا م

ننده خبر نـدارد و از کشود از دعا و صدا زدن دعا  یاد خوانده میه به فرک یسکدوم: 
گاه ن  ست. یآن آ

شـود بـا  یاد خوانـده میـه بـه فرک یسکشود تا  ین دعا و صدا زدن سبب میسّوم: ا
 خواند، دشمن گردد.  یاد میه او را به فرک یسک

 ده شده است. یردن او نامکواندن آن فرد، پرستش و عبادت ن صدا زدن و خیچھارم: ا
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 ورزد.  یفر مکن عبادت یشود به ا یاد خوانده میه به فرک یسکپنجم: 
 ن فرد باشد. یتر شوند تا او گمراه ین امور سبب میششم: ا

 د:یفرما ید: و خداوند متعال میگو یم

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
ۡ ٱأ وٓ ٱ ُف شِ إَِذا َدَ�ُه َو�َ�ۡ  ُمۡضَطرَّ ل  ٱ ُخلََفآءَ  َعلُُ�مۡ َو�َجۡ  ءَ لسُّ

َ
ءَِ�ٰهٞ  �ِض� ۡ�

َ
 أ

عَ  ِۚ ٱ مَّ ا قَلِيٗ�  �َّ ُرونَ  مَّ آیا (معبودان باطل بھترند یا) ذاتی که دعای « ]٦٢[النمل:  ﴾٦٢تََذكَّ
نماید و  کند و سختی و گرفتاری را برطرف می گاه که او را بخواند، اجابت می درمانده را آن
گرداند؟ آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ اندک  ین (یکدیگر) در زمین میشما را جانش

 ».پذیرید پند می
 ینـدارد و معبـود یکیگانه است و شـریتا و یکه او کد ینما ید مکیخداوند متعال تأ 

ند، چـون دلھـا بـه صـورت کن امـر مشـتریافر در شناخت اکست و مؤمن و یر از او نیغ
فرا رسد دلھا به فطرت بـاز  یچارگیو ب یاند و ھرگاه درماندگ ن سرشته شدهیبر ا یفطر

رود و قلبھـا بـه خـدا پنـاه  ش اسـت از بـین مـیکشمکه با قلب در کگردند و آنچه  یم
 د:یفرما یه خداوند متعال مکگردند. چنان  یاو باز م یبرند و فقط و تنھا به سو یم

ِۖ ٱ فَِمنَ  َمةٖ َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِعۡ ﴿ ُ�ُم ُ�مَّ  �َّ ُّ ٱإَِذا َمسَّ ُ�مَّ إَِذا  ٥٣ُرونَ  َٔ تَۡ�  هِفَإَِ�ۡ  ل�ُّ
َّ ٱَكَشَف  ھر نعمتی « ]٥٤-٥٣[النحل:  ﴾٥٤َعنُ�ۡم إَِذا َفرِ�ٞق ّمِنُ�م بَِرّ�ِِهۡم �ُۡ�ُِ�ونَ  ل�ُّ

گاه  خوانید. و آن که دارید، از سوی الله است و چون زیان و آسیبی به شما برسد، تنھا او را می
کند، باز ھم برخی از شما به پروردگارشان شرک  ب و زیان را از شما دور میکه آسی

 د:یفرما یو م »ورزند. می

َ�ُۥ إَِذا ُ�مَّ  هِ ُمنِيًبا إَِ�ۡ  َر�َُّهۥ َدَ�  ُ�ّٞ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ َمسَّ  ۞�َذا﴿  َ�نَ  َما �َِ�َ  ّمِۡنهُ  َمةٗ نِعۡ  َخوَّ
ِ  وََجَعَل  َ�ۡبُل  ِمن إَِ�ۡهِ يَۡدُعٓواْ  نَداٗدا ِ�َّ

َ
ُِضلَّ  أ  إِنََّك  َقلِيً�  بُِ�ۡفرِكَ  َ�َمتَّعۡ  ُقۡل  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن ّ�ِ

ۡصَ�ٰبِ  ِمنۡ 
َ
و چون زیان و آسیبی به انسان برسد، پروردگارش را در « ]٨[الزمر:  ﴾٨�َّارِ ٱ أ

به او  گاه که(الله) از سوی خود نعمتی نھد و آن کنان رو به سویش می خواند که زاری حالی می
کند و ھمتایانی برای الله قرار  کرد، فراموش می بخشد، آنچه را که پیشتر برایش دعا می

دھد تا(با گمراھی خود، مردم را) از راھش گمراه نماید. بگو: در کفر خویش اندکی(از  می
 اد است. یدر قرآن ز ین مواردیو چن ».شک تو از دوزخیانی زندگی دنیا) بھره ببر؛ ولی بی
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اد خوانـده یـھا و بالھـا او بـه فر یه بـه ھنگـام سـختکدارد  یان مید متعال بخداون
باشـد و در  ید، پس معبود فقـط و تنھـا او مینما یه بال را دور مکشود و فقط اوست  یم
 د:یگو ین را میز ھمیه نیآ

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
ۡ ٱأ وٓ ٱ ِشُف إَِذا َدَ�ُه َو�َ�ۡ  ُمۡضَطرَّ ل  ٱ آءَ ُخلَفَ  َعلُُ�مۡ َو�َجۡ  ءَ لسُّ

َ
ءَِ�ٰهٞ  �ِض� ۡ�

َ
 أ

عَ  ِۚ ٱ مَّ ا قَلِيٗ�  �َّ ُرونَ  مَّ آیا (معبودان باطل بھترند یا) ذاتی که دعای « .]٦٢[النمل:  ﴾٦٢تََذكَّ
نماید و  کند و سختی و گرفتاری را برطرف می گاه که او را بخواند، اجابت می درمانده را آن

ا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ اندک گرداند؟ آی شما را جانشین (یکدیگر) در زمین می
ه کست کیبرد و آن  یپناه نم یسکه درمانده جز او به کست کیآن  یعنی ».پذیرید پند می

دانستند  ین مکیه مشرکند و معلوم است ک یان و بال را از درماندگان جز او دور نمیز
ھا آنھا را فرا  یسخت یتن وقیارھا را ندارد بنابراکن یانجام ا ییه جز خداوند کسی تواناک
ه کزدند، چنان  یخواندند و صدا م یاد میگرفت فقط و خالصانه خداوند را به فر یم

ْ ِ� ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ْ  ُفۡلكِ لۡ ٱفَإَِذا َر�ُِبوا َ ٱَدَعُوا ا  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ َفلَمَّ
ِ لۡ ٱ إَِ�  َ�َّٮُٰهمۡ  پس ھنگامی که سوار کشتی « .]٦٥بوت: ک[العن ﴾٦٥�ُۡ�ُِ�ونَ  إَِذا ُهمۡ  َ�ّ

دانند و چون آنھا را به  ی او می خوانند که دین و عبادت را ویژه شوند، الله را در حالی می می
 .»ورزند ھنگام است که شرک می دھد، آن رساند و) نجات می خشکی (می

داشـته باشـد  ن باور رایر از الله ایغ یسکدر مورد  یسکه ھر کشود  یپس روشن م 
ر از اللـه را بـه یغ یسکا ید و ینما یدرمانده را اجابت م یا دعایند ک یه او بال را دور مک
آن زمـان بزرگتـر اسـت،  یھا عرب که از شرکده است یورز کن منظور صدا بزند، شریا

 دھند. یرا انجام م یبزرگ کن شریه قبرپرستان چنکچنان 
بـود  یمنافق جامبریه در زمان پکند ک یت میابا اسناد خود رو ید: (و طبرانیگو یم 

 کمـک جامبریـن منـافق از پیی ا م دربارهیگفت: برو یکیرد، ک یت میه مؤمنان را اذک
ه فقط و تنھـا از کشود بل ینم کمکو  یاد رسیاز من طلب فر«امبر فرمود: یم، پیبخواھ

 »).١شود یم یرس ادیو فر کمکخداوند طلب 

صامت روایت بن  عبادةآمده است ـ از  ۱۰/۱۵۹طبرانی در المعجم الکبیر ـ چنان که در المجمع  -١
راویان آن راوی حدیث صحیح ھستند به جز ابن لھیعه که حسن «گوید:  کند، ھیثمی می می

و ابن » اسناد آن ضعیف است«گوید:  می ۴۳۸/ ۱ اآلداب الشرعیةو ابن مفلح در » الحدیث است
این حدیث را روایت کرده و راوی ابن لھیعه زید بن  ۱۳۲۳۶ی:  أبی حاتم در تفسیرش به شماره
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مان بـن ی) ایشان امـام، حـافظ و ثقـه ، سـل١رده استکت یروا یاش: (و طبران گفته
، یره اسـت. از نسـائیـسه گانه و غ یھا ، صاحب معجمیر لخمیوب ابن مطیاحمد بن ا

ھــ.ق در  ۳۶۰در سـال  یرده است. وکت یروا یادیو افراد ز یم َدبریاسحاق بن ابراھ
 . ٢گذشت

ا از ذھـن یـرده کـگـر نقـل ید یسکا از یرا خالی گذاشته است، گو یمؤلف اسم راو
 ت شده است. یروا سث از عباده بن صامتیخودش نوشته است و حد

ه کافتم ین ییداد) جا یه مؤمنان را آزار مکبود  یمنافق جامبریاش: (در زمان پ گفته
باشد، چون او معروف  ٣یه عبدالله بن أبکر شده باشد، احتمال دارد کن منافق ذیاسم ا

مؤمنان را بزنـد  یه منافقکنیداد، اما ا یامثال آن آزار م زدن و ه مؤمنان را با حرفکبود 
سـراغ  یژگـین ویـبـا ا یق آنھا را آزار داده باشـد، مـا منـافقین طریند و از اک یا زخمی

 م. یندار

و ابن  ۵/۳۱۷رود. و امام احمد در مسند  حباب است که روایتش از ابن لھیعه ضعیف به شمار می
از موسی بن داوود از عبدالله بن لھیعه از حارث بن یزید از علی بن ریاح  ۱/۳۸۷سعد در الطبقات 

یم از او گفت: پیامبر نزد ما آمد ابوبکر گفت بلند شو شنید که می عبادةکند که مردی از  روایت می
برای من بلند نشوید و سوی من نیایید بلکه باید به سوی خدا «طلب کمک کنیم پیامبر فرمود: 

گوید: مردی که از عباده شنیده مجھول و ناشناخته است و ابن لھیعه  ابن مفلح می». متوجه شد
 ».ضعیف است

حال طبرانی آمده  ی ع آمده است که: در شرح الجامع الصغیر مناوی در شرح در حاشیه نسخه -١
است: ابوالقاسم یکی از حافظان و صاحب تصنیفھای زیادی است که از شیوخ بسیاری ازجمله 

ی او و ابونعیم و دیگران روایت کرده است. ذھبی میگوید: ثقه و راستگو و دارای  ابوزرعه و طبقه
گاه به علل و رجال و ابواب حدیث است. در  حافظه . سپس شیخ سالگی درگذشت ۱۱۰ی قوی و آ

گوید: وی صاحب سه معجم است: معجم کبیر در اسامی صحابه و (گفته شده) که  سلیمان می
شامل شصت ھزار حدیث است. معجم اوسط که در مورد غرائب شیوخش است که سی ھزار 

شود. مناوی فیض  شود و معجم صغیر که بیست ھزار حدیث را شامل می حدیث را شامل می
 .۱/۲۷القدیر 

 . ۱۶/۱۱۹حال او را نگاه کنید در سیر اعالم النبالء شرح  -٢
 ) آمده و سندش ضعیف است.۱۳۲۳۶اسم او به صراحت در روایت ابن أبی حاتم در تفسیرش ( -٣
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از آنھا گفت، ظـاھرًا  یکیا یاز مؤمنان  یبعض یعنیاش: (برخی از آنان گفتند)  گفته
بوده  سق یر صدکنده ابوبیه گوکات آمده یروا ینم در بعضک یر مکاز آنھا گفت و ف یکی

  ١است.
م) منظـور از اسـتغاثه و ینـک یاریامبر استغاثه و طلب یم تا از پیاش: (بلند شو گفته

آن  ییشان توانایه اکاست  یزیشان در چیخواستن از ا کمک جامبریخواستن از پ یاری
ه کـنیدن و تنبیه وی ، نه اردن آنھا، مانند زکت یرا داشتند یعنی بازداشتن منافق از اذ

توانـد  یجز خـدا نم یسکارھا را که آن کشود  کمکو  یاریطلب  یدر امور جامبریاز پ
 انجام بدھد. 

 یادرسـیو فر یاریـه از خداونـد طلـب کـشـود بل ینم یاریاش: (از من طلب  گفته
 کمـک جامبر یـارھـا از پکه در کـح شده است ینجا تصریاند در ا گفته یشود) بعض یم

شـود. ظـاھرًا  می یاریـو  یادرسیو تنھا از خداوند طلب فر ه فقط کشود و بل یفته نمگر
ت یـلمـات ادب را در برابـر خداونـد رعاکه در به کـار بـردن کن بود یا جامبریمنظور پ

بـود  یت و آزار منافق از اموریدفع اذ یبرا جامبریخواستن آنھا از پ کمکنند، چون ک
اش  هیـا تنبیداشت  یارش باز مکا او را از یه کانجام دھد، توانست   یآن را م جامبریه پک
خـوب  یھا لمات و جملهکار بردن ک ، بهجامبریه منظور پکشود  یرد. پس معلوم مک یم

را  یو تعـال کردند و خداونـد تبـارک ید حفاظت میم توحینگونه از حریا جشان یبود و ا
 نمودند.  یم میتعظ

آن  ییه توانـاکـشد  یرس ادیو فر کمکطلب  یزیدر مورد چ  جامبر یاز پ یپس وقت
ا یـاز او و  یادرسیخواستن و طلب فر کمکرد، پس در مورد کنگونه برخورد یرا داشت، ا

انجام آن را جز خـدا نـدارد، چگونـه خواھـد  ییتوانا یسکه ک یگران در امور مھمیاز د
ثـرت که بـه ریـگران بـر زبـان شـعراء و غیخواستن از د کمکبود؟ چنان که استغاثه و 

ن یـه اکـه بداند کنیر است، چه برسد به اکن منیه اکداند  یم یسکمتر کاست و  یجار
 است. کعمل شر

ِيٱ َتَ�َٰثهُ سۡ ٱفَ ﴿ د:یفرما یه مک یی الھ ث با فرمودهین حدیاگر گفته شود ا  ِمن  �َّ
ِيٱَ�َ  ۦِشيَعتِهِ  ود، در برابر مردی که از پیروانش ب« .]١٥[القصص:  ﴾َعُدّوِهِۦ ِمنۡ  �َّ

 .۲۳۳ص  قاعدة جلیلةکند. نگا:  تصریح می ۵/۳۱۷روایت طبرانی و روایت امام احمد  -١
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ار بردن کث به یشود، ظاھر حد یچگونه جمع م». دشمنش از موسی یاری خواست
ار بردن که به یند اما ظاھر آک یتواند منع م یه مکی استغاثه را بر مخلوق در آنچه  لمهک

 دھد.  یز قرار میتواند جا یآن را برای مخلوق در آنچه م
ث بـر ادب و آنچـه بھتـر یشود و حـد یمز بودِن امر، حمل یه بر جایشود: آ یگفته م

 گردد.  است، حمل می
د؛ روشـن یـان گردیـن فصل و شرح آن بیه در اکعلما  یھا ث و گفتهیات، احادیاز آ
 یزھـاییب و خواه حاضر باشد، در چیادخواندن مرده خواه غایه صدا زدن و به فرکاست 

دور  یر اللـه بـرایـاز غ خواستن کمکانجام آن را ندارد؛ و  ییتوانا یسکه جز خداوند ک
است چون دعـا بھتـرین عبـادت  کن انواع شریه بزرگترکبر است. بلکا کردن بال شرک

شـود،  یه فقـط و تنھـا او خوانـده مکـن است یالوھیت ا یھا تیاز خصوص یکیاست و 
ننده و صدا زننـده کشود؛ چون دعا  ین امور پرستش میا یکه برا یسک یعنیچون اله 

ن یـخوانـد و ا یاد میـگـردد معبـودش را بـه فر یاز دیگران قطع م د اویھنگامی که ام
ن یـاز ا یزیـچ یسـکر الله؛ پس ھر یردن از غکد یقطع ام یعنید است یی توح خالصه

 یعنـین یـر را با الله برابـر قـرار داده اسـت و ایر الله انجام دھد، او آن غیغ یامر را برا
 ند:یگو یمن در دوزخ به معبودانشان کین مشری. بنابراکشر

ِ ٱتَ ﴿ ا لَِ� َضَ�ٰلٖ  �َّ بِ�ٍ  إِن ُكنَّ  .]٩٨-٩٧[الشعراء:  ﴾٩٨ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱإِۡذ �َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ  ٩٧مُّ
ان برابر یم. چون شما را با پروردگار جھانیاری بودکه ما در گمراھی آشکسوگند به الله «

را  یاریه مؤلف بسکد ننک یمطرح م ین مورد شبھاتیاما قبرپرستان در ا »م.یدانست می
نجا یه او نگفته است ما در اکرده است و آنچه را کر کذ ١»شف الشبھاتک«تاب کدر 

 م. ینک یان میب
در جامع خودش  یه ترمذکنند ک یاستدالل م یثیه آنھا از حدکنیا یکیاز آن جمله 

 یبالن از عثمان بن عمر از شعبه از أید: محمود بن غیگو یم یرده است، ترمذکت یروا
نـا یناب یه مـردکند ک یت میف روایمه بن ثابت از عثمان بن حنیجعفر از عماره بن خز

 جامبریـبھبـود ببخشـد. پ یینایه خداوند مرا از نابکن کآمد و گفت: دعا  جامبرینزد پ
آن مـرد ». ت بھتر استین براکصبر  یخواھ ینم و اگر مک یدعا م یاگر بخواھ«فرمود: 

رد و یـه وضـوء بگکـبه او فرمان داد  جامبرین، آنگاه پکم دعا یگفت: از خدا بخواه و برا

 ت شبھه ذکر کرده است.  شیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب در این کتاب ھف -١
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ا� إ� أسألك وأتوّجه إيلك بنبّی �مد، نىّب الرمحة، إ� توّجهت به «ن دعا را بخواند: یا
خواھم و با توّسل به  یا! از تو میبار خدا« »إىل ر� ىف حاجىت هذه تُلقىض، ا� فشّفعه ىفّ 

آورم، من با توسل بـه او بـه  یم یشوم و رو یه تو متوجه مرحمت ب یامبرم محمد نبیپ
شـان را یا ایام تا بر آورده شود، بار خدا آورده یازم متوجه شده و روین نیپروردگارم در ا

 .  ١ع قرار بدهیدر مورد من شف
جعفـر  یق أبـیب است و به جز از طریح غریث حسن صحین حدید: ایگو یم یترمذ

ن یـا یھقـین و بی، ابـن شـاھیست. و نسائین یجعفر خطم یابم و او یآن را سراغ ندار
محمـد! مـن بـه تـو  یا«ات آمده: یروا یاند و در بعض ردهکت ین طور روایث را ھمیحد
 ». ٢آورم... یم یرو

چنـین لفظـی   نند که در نزد این ائمـهک ین به این لفظ از حدیث استدالل مکیمشر
ن دعـا یـنا ایبه ناب جامبر یبود پ یم کله شرر الیند: اگر دعا و خواندن غیگو ینیست و م

 داد.  یاد نمیر الله صدا زده شده یه در آن غکرا 
 پاسخ:
ح قرار داده اما در صحت و ثبوت آن یآن را صح یث گرچه ترمذین حدیه اکنیاول: ا

م متساھل است، اما ترمـذی کث، ھمانند حایح احادیدر تصح یبحث است، چون ترمذ
ه کـن اسـت یل عدم ثبوت آن ایاند. و دل ی بر آن تصریح کرده ائمهکند که  بھتر نقد می

باشـد،  می ٣یر از خطمـیـث بر او است غیه مدار حدکه ابوجعفر کرده کح یتصر یترمذ
ح یدر تصـح ید مسـتند ترمـذیست و شـایباشد شناخته شده ن یر از خطمیپس اگر غ

ند و در ایـن قـول ک ینمت یه شعبه جز از افراد ثقه از کسی دیگر رواکن باشد یث ایحد

سنن  ۱۰۴۹۴ـ  ۱۰۴۹۵و نسائی در الکبری  ۳۵۷۸، ترمذی در سنن ۴/۱۳۴مسند امام احمد  -١
و  ۱۲۱۶و ابن خزیمه در صحیح خود   ۵۰۸و در الصغیر ۹/۳۰طبرانی در الکبیر  ۱۳۸۵ابن ماجه 

اند و  کردهو غیره آن را روایت  ۶/۱۶۶و بیھقی در الدالئل  ۵۱۹ـ  ۱/۳۱۳حاکم در مستدرک 
اند و حاکم آن را صحیح و مطابق با  حدیث صحیح است و ترمذی و طبرانی آن را صحیح قرار داده

 قاعدة جلیلةشرایط بخاری و مسلم قرار داده و ذھبی او را تأئید کرده است و شیخ االسالم نیز در 
 آن را صحیح قرارداده است.  ۹۸ص 

 لکبری، طبرانی، حاکم و غیره روایت شده است.این روایت توسط امام احمد، نسائی در ا -٢
اند  اینگونه در ترمذی آمده است و سایر علما گفته«گوید:  می ۹۳ص  قاعدة جلیلةشیخ االسالم در  -٣

 ».او ابوجعفر خطمی است و درست ھمین است
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گفـت: اگـر بخـواھم  یه مکدم ید: از شعبه شنیگو یم ینیز نظر است؛ زیرا عاصم بن عل
نم مگـر از سـه ک یت نمیث روایتان حدیثقه، آنگاه برا ینم مگر از فردکت نیتان روایبرا

پس او  ١گفته است یه حافظ عراقکنفر، چنان  یگر آمده مگر از سید یا نفر و در نسخه
ه ثقه کند ک یت میروا یند و ھم از افرادک یت میه ھم از افراد ثقه رواکند ک یاف ماعتر

 ستند. ین
ه کـت اسـتدالل شـود یـاز روا یشود و زمان ید بررسیر ثقه بایپس در مورد افراد غ
 صحت آن ثابت گردد. 

نـا از یبه آنچه مورد بحـث اسـت نـدارد، چـون خواسـتن ناب یث ربطین حدیدّوم: ا
جـا؟ و کدر حضـورش  جامبریـپ یآوردن او به دعا یند و روکش دعا یبرا هک جامبریپ

ل بر آنھا، پنـاه کشان، تویآنھا، قبرھا یردن براکھا، سجده  اد خواندن مردهیصدا زدن، فر
ھـای دور و  ازھـا از مکانیآنھا و خواسـتن ن یھا و نذر و ذبح برا یبردن به آنھا در سخت

 جا؟! کن، کن یمن چن یا موالیسرورم  یا ه کصدا زدنشان 
خواسـتن از  کمـکر الله و یاست و صدا زدن غ یزیچ یک(نابینا) یث اعمیپس حد

ش ینـد و بـراکش دعـا یه بـراکـخواست  جامبر ینا از پیگر است. نابید یزیر الله چیغ
ن در آخر گفـت: ید، بنابرایمتوّسل گرد جامبرید، پس او به دعا و شفاعت پیشفاعت نما

او  یامبر بـرایـه پکـشـود  یپس معلـوم م». ریاو را در مورد من بپذبار خدایا شفاعت «
نـد پـس کش دعا یه براکخواست  جامبر یه او از پکث آمده یرد. و در اول حدکشفاعت 

او شفاعت نمود و بـه او فرمـان  یردن براکبا دعا  جامبر یه پکد ینما یث داللت میحد
نـد، کامبر را در مـورد او قبـول یپ ه خداوند شفاعتکند که از خدا بخواھد و دعا کداد 

بـه او  جامبر یاست، چون پ کر الله شریه صدا زدن غکنیاست بر ا یل بزرگین دلیپس ا
ن داللت یرد، پس ایرا در مورد او بپذ جامبریه شفاعت پکه از خدا بخواھد کفرمان داد 

شـفا دھـد  نتوانسـت او را جامبر یـشود و پ یاد خوانده نمیبه فر جامبر یه پکد ینما یم
جـا؟! و کقبرپرستان  یارھاکجا و اعمال و کن یاو، پس ا یردن نزد خدا براکمگر با دعا 

جـز  یسـکه کا خواستِن چیزی از مخلوق یب است و یبحث در مورد خواستن از فرد غا
ه کـ یو از او بخـواھ ییایـب یسـکه شما نـزد کنیانجام آن را ندارد، اما ا ییخداوند توانا

ث چـه ینا آمـده اسـت، پـس حـدیث نابیه در حدکندارد چنان  یالکند اشکت دعا یبرا

 ۲/۴۲فتح المغیث سخاوی -١
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ُد ی«ه او گفته است کح نباشد، و خواه ثابت شود یح باشد چه صحیصح ا ثابـت یـ» ا ُمَحمَّ
ه حضـور کـخواسـته شـود  یزیچ یسکه از کند ک ین داللت نمیث بر این حدینشود، ا

جز  یسکه کخواسته شود  یزیه از مخلوق چکند ک ین داللت نمین بر ایندارد و ھمچن
 ند. ک ین قضیه داللت نمیث بر ایچ وجه حدیانجام آن را ندارد، به ھ ییخداوند توانا

امبرش دروغ بسته است، چون اگـر او از یند، بر خدا و پکب یین ادعایچن یسکو ھر 
آن را داشـته اسـت  ییتوانا جامبریخواسته باشد، چیزی را خواسته که پ جامبریخود پ

ه کـنخواسته است بل جامبریندارد، و او از خود پ یالکاش یسک، و طلب دعا از یعنی دعا
ه در کـخواسته باشد چنان  جامبریپ یاز خدا خواسته خواه با دعا جامبریی پ لهیبه وس

ف بـه ذات یه بنابر قـول ضـعکنیا این است ـ و یح ھمیح شده ـ و صحیث تصریاول حد
ت ـ و متوسل شـدن بـه ذات مخلوقـات و ف اسین قول ضعیامبر متوسل شده ـ که ایپ

از صـحابه،  یسکچ یو از ھ جامبریه از پکقسم دادن خداوند بر آنھا بدعِت زشتی است، 
 ست. ین ثابت نیی د گر ائمهیی اربعه و د ن، ائمهیتابع

خدا را بخواند مگر بـا توسـل بـه  یسکه کست یسته نیشا«د: یگو یفه میامام ابوحن
ه: به حق فالن و به کردن کن صورت دعا یبه ا«د: یگو یوسف میامام ابو». ١خود خداوند

روه و ناپسـند کـت الله و مشعر الحرام، ایـن نـوع دعاھـا را میامبرانت و به حق بیحق پ
 ».  ٢دانم یم

ا با توسل ید گفت: خدایست، نبایز نیخواستن به حق مخلوق جا«د: یگو یم یو قدور
چ یخوانم، چون مخلـوق ھـ ینت و امثال آن تو را مامبرایا به پیات  هکا به مالئی یبه فالن

 ».  ٣بر خالق ندارد یحق
بـه طـور اسـتتثناء،  جامبریده است، جز در مورد پین را برگزیعّز بن عبدالسالم ھم

تر گفتـه  شیند، اما پک ینا اشاره میث نابیث ثابت شود، به حدیه حدکالبته به شرط آن 
نـا بـه یه نابکرساند  ین را میث فقط ایدث ثابت شود، حیه صحت حدکشد به فرض آن 

م در که حـاکاست  یثین مورد حدیشان. و در ایمتوسل شد نه به ذات ا جامبریپ یدعا

  ۶/۳۹۶الدر المختار  -١
 .۲۶۲ص  عقیدة الطحاویةالو شرح  ۱/۲۰۳۳نگا: مجموع الفتاوی  -٢
، و این کتاب مخطوط(دست نوشته) است و در معھد عالی الکراھهشرح مختصر الکرخی، باب  -٣

 شود. ھای علمی تحقیق می قضاء در رساله
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ب کـآدم مرت یوقت«ه: کند ک یت مید بن اسلم روایق عبدالرحمان بن زیاز طر کمستدر
و ا بـه حـق محمـد از تـیرد و گفت: بار خداکعرش بلند  ید، سرش را به سویگناه گرد

 ». ١یامرزیه مرا بکخواھم  یم
است، چون با قرآن مخالف است. خداونـد  یه موضوع و جعلکف بلیث ضعین حدیا  

 د:یفرما یمتعال م

ٓ قَاَ� َر�ََّنا َظلَمۡ ﴿ نُفَسَنا َنا
َ
َنا َ�َا َ�ۡغفِرۡ  لَّمۡ  �ن أ  ﴾٢٣َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  َوتَۡرَ�ۡ

پروردگارمان! به خودمان ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و به ما  گفتند: ای« .]٢٣[األعراف: 
 ن را گفته است. یپس آدم ھم». رحم نکنی، مسلمًا جزو زیانکاران خواھیم بود

دانم و ھمــه بــر ضــعف  یمـ یث را موضــوع و ســاختگین حـدیــد: ایــگو یم یذھبـ
 ».  ٢ندارد یارث او اعتبیحد«د: یگو ین مید اتفاق دارند. ابن معیعبدالرحمان بن ز

ست. و بـه فـرض یات ثابت نیشتر روایدر ب» آورم یم یمحمد! به تو رو یا«سّوم:    
ن خطاب یند، چون اک یر الله داللت نمیه ثابت باشد بر دعا، صدا زدن و خواندن غکآن 

شـنود و  یند و سخنش را میب یننده او را مکه خطاب کاست  یبه فرد حاضر و مشخص
ه از کرد ھمان طور که زنده است طلب دعا ک یتوان از فرد یچون م ندارد، یالکن اشیا

جـا و خوانـدن و کن یـانجام آن را دارد خواست، پـس ا ییه او تواناکتوان آنچه را  یاو م
 دانند؟!  یفھمند و م یو بدعت م کجا. اگر اھل شرکب و مرده یصدا زدن فرد غا

و بیھقی  ۲/۶۱۵و حاکم در المستدرک  ۹۹۲و در الصغیر  ۶۵۰۲طبرانی در المعجم الوسیط ش  -١
اند و حدیث  و غیره آن را روایت کرده ۷/۴۳۷اریخ خود و ابن عساکر در ت ۵/۴۸۸در الدالئل 

باشد که متروک است و  موضوع و جعلی است و مدار آن بر عبدالرحمان بن زید بن اسلم می
ی قول حاکم  احادیث دروغینی روایت کرده است. و حاکم آن را صحیح قرار داده و ذھبی درباره

 عیف است.  گفته است: نه، بلکه موضوع است و عبدالرحمان ض
عبدالرحمان بن زید بن اسلم عدوی، احمد، ابوداوود، نسائی، ابو زرعه و دیگران او را ضعیف  -٢

گوید: او در حدیث قوی  گوید: حدیث او اعتباری ندارد. و ابوحاتم می اند. و ابن معین می شمرده
اند  قرار دادهنیست خودش صالح و در حدیث سست بود. ابن مدینی وابن سعد او را بسیار ضعیف 

گوید: بر اھل علم  اند: احادیث موضوعی روایت کرده است. و حاکم می و حاکم و ابونعیم گفته
ی کسانی بوده که  حدیث پوشیده نیست در آنچه او به خطا رفته است. ابن حبان گفته: او از زمره

جایی که روایات مرسل کرده و این را در روایاتش زیاد انجام داده تا  اخبار و روایات را منقلب می
ھای موقوف را مسند کرده پس شایسته است که او را ترک گفت. تھذیب  را مرفوع کرده و روایت

  ۱۷/۱۱۴ـ  ۱۱۹الکمال 
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عمـل اليـوم «در  یابـن السـن و یعلیه ابـوکـانـد  ردهکاستدالل  ین به روایتیھمچن

ق از یاز حسن بن عمـرو بـن شـق یعلید: ابویگو یم یاند، ابن السنّ  ردهکت یروا» والليلة
ده از عبداللـه بـن یـد از قتاده از ابـن بریاز سع یمعروف بن حّسان از ابومعاذ سمرقند

 ییاز شما در جـا یکیوان یھرگاه ح«فرمود:  جامبر یه گفت: پکند ک یت میمسعود روا
ن طـور یھمـ یتب ابـن السـنکدر ». دیبندگان خدا، نگاھش دار یا  رد صدا بزندکفرار 

 آمده است. 
ه آن کـدارد  ین حاضریخداوند عّز وجل در زم«آمده است: » ریالجامع الصغ«و در 

 ». ١تان نگاه خواھد داشتیوان را برایح
عـاذ ث مـدارش بـر معـروف بـن حّسـان اسـت، او ابومین حـدیه اکن است یپاسخ ا

ت اسـت یـروا یتاب آمـده از ابومعـاذ سـمرقندکه در اصل کنیباشد. و ا یم یسمرقند
 د آمده است. ینسخه بردار پد ینم از سوک یر مکاشتباه است و ف

زان یـدر الم یث اسـت و ذھبـیر الحـدکـمعروف بن حسان من«د: یگو یم یابن عد
 یی طـوالن نسـخه ٣ذرو از عمر بن  ٢ث استیر الحدکد او منیگو یم ید: ابن عدیگو یم

». ٤ف استیث ضعیحد«د: یگو یم یوطیو س». ه تمامی آن نادرست استکت شده یروا
ن مطلب را از قتاده ید این است سعکث باطل است، چون چگونه ممیه حدکم: بلیگو یم

 یـیحیرده باشد و سپس این روایـت از شـاگردان بـزرگ و حـافِظ او ھمچـون کروایت 
ان، شـعبه، یخالد احمـر، سـف یأسامه، خالد بن حارث، أب یبه، ایل بن علیقطان، اسماع

و امثال آنھا پنھان بمانـد و آنھـا  یعبد ی، ابن أب٥، غندری، انصارکعبدالوارث، ابن مبار

و این  ۱۰۵۱۸، طبرانی المعجم الکبیر ۵۰۸ الیوم واللیلةابن سنی در عمل  ۵۲۶۹ابویعلی، مسند  -١
ه واھی و منکر الحدیث است و میان ابن حدیث باطلی است و آفت آن معروف بن حسان است ک

 و ابن مسعود منقطع است. بریدة
ی آن  ی طوالنی روایت شده که ھمه ی کالمش: از عمر بن ذر نسخه .و تتمه۶/۳۲۵الکامل  -٢

 نادرست است.
ھمدانی مرھبی ابوذر کوفی ثقه است و متھم به ارجاء است که  عبدالله بن زرارةعمر بن ذر بن  -٣

 .۴۱۲ھـ درگذشت. تقریب التھذیب ص  ۱۵۳در سال 
 آمده است.  ۱/۳۰۷چنان که در فیض القدیر  -٤
اند غفلت  محمد بن جعفر ھذلی بصری معروف به غندر. ثقه و دارای کتابت صحیح بود که گفته -٥

 .۴۷۲ھـ.ق درگذشت. تقریب التھذیب ص  ۹۳یا  ۹۴ھم داشت در سال 
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نـد؟! پـس کت یث آن را روایر الحدکن فرد ناشناخته و منیرده باشند و اکت نیآن را روا
 ور است. کت مذیبودن روا یو جعل یل بر ساختگین دلیتر ین قویا

ل باشـد، چـون در آن از فـرد یـتوانـد دل یو به فرض اینکه صحت آن ثابت شـود نم
خداونـد در «ه گفتـه اسـت: کـآن را دارد چنان  ییه تواناکخواسته شده  یزیحاضر چ

 ». دارد یتان نگاه میه آن را براکدارد  ین حاضریزم
ر از طـاھربن یـبکم الدر المعجـ یه طبرانـکـاند  ردهکاستدالل  ین از روایتیھمچن

از روح بـن  کـید میسـع یاز اصبغ بن فرج از ابن وھب از ابـ یِرس مصریبن قِ  یسیع
ه کـت اسـت یـف روایـأمامه ابن سھل بـن حن یاز اب ینیمد یجعفر خطم یقاسم از اب

رد و کـ یرفـت و آمـد مـ سه داشت نزد عثمان بن عفان ک یازیار و نکبه خاطر  یمرد
ف را مالقـات یـنمود، آن مرد ابن حن ینم یاز او را بررسید و نرک یعثمان به او توجه نم

ف به او گفت: به وضوء خانه بـرو و یرد عثمان بن حنکت یاکه شین قضیرد و به او از اک
بـار «عـت نمـاز بخـوان و سـپس بگـو: کا و در آن دو ریر و سپس به مسجد بیوضوء بگ

 یشـوم، ا یمت بـه تـو متوجـه مامبر رحیامبرمان محمد پیخواھم و با پ یا از تو میخدا
 ».  ١آورم تا حاجت مرا برآورده سازد یم یمحمد! من با توسل به تو به پروردگارت رو

 پاسخ از چند وجه است:
ناشناخته و مجھـول  یداند و او فرد ینم یسکرا  یسیه عدالت طاھر بن عکنیاول: ا

د بن یب از سعمؤدِّ  ین مصریرس ابوالحسیبن ق یسید: طاھر بن عیگو یم یاست، ذھب
در سـال  یرده است. وکت یروا یر، أصبغ بن فرج و او از طبرانکیبن ب ییحیم، یمر یأب

رده است، پـس کر نکذ یدیا عدم تأیید و یدر مورد او تأی یو ذھب ٢ھـ.ق درگذشت ۲۹۲
سـت بـه خصـوص در آنچـه بـا یز نیت او جـایـاو مجھول الحال است و استدالل به روا

 لف است. نصوص قرآن و سنت مخا

و ابن  ۲/۱۹۰و ابن أبی حاتم در العلل  ۱/۱۸۳الصغیر  و المعجم  ۸۳۱۱ـ المعجم الکبیر طبرانی ١
و أبوحاتم آن را صحیح قرار داده و ابوزرعه رازی آن را ضعیف قرار  ۲/۲۵۸قانع در معجم الصحابه

 داده است.  
و شیخ سلیمان حدیث را به علت روایت طاھر دارای ضعف دانسته  ۲۲/۱۶۹تاریخ االسالم ذھبی  -٢

و ابن قانع  ۲/۱۹۰یز از او تبعیت کرده است مثل ابن أبی حاتم در العلل و یونس بن عبداألعلی ن
 .۲/۲۵۸ معجم الصحابةدر 
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د از فــرد اول یســع یت اســت، أبــیــروا کــید میســع ید: از أبــیــگو یه مکـنیدوم: ا
ابـن وھـب معـروف ھسـتند ھمچـون داود بـن  کـید میتر است. چون اسـات ناشناخته

ج، عمـر بـن ی، ابن جـرینه، طلحه بن عمر حضرمییبن صالح، ابن ع زمعةعبدالرحمان، 
د باشـد، یاش اباسـع هیـنکه کست ین یسکان آنھا یو در م یس و مسلم بن خالد زنجیق

 .  ١است یا ه فرد مجھول و ناشناختهکشود  یپس معلوم م
ه کـسـت ین یلـیور ثابـت شـود در آن دلکت مـذیه صّحت رواکسوم: به فرض آن   

ش بـه یه او در دعاکن است یت امر ایب درست است، نھایصدازدن و خواندن مرده و غا
 جا؟کخواندن و صدا زدن مرده جا و کن یامبر متوسل شده است و ایپ

آوردن به خداونداز طریق مخلوق، خواستن با توسل به اوست، نه خواستن از  یو رو 
دن از خـود مخلـوق در یـطلب کمـکاو؛ و موضوع بحث در مورد خواسـتن، خوانـدن و 

فـرق  یسـکباشـد و ھـر  انجـام آن را نـدارد، می ییتوانا یسکه جز خداوند ک ییزھایچ
ی  لهیدانـد و فـرد در خواسـتن بوسـ یی او را م لهیو خواسـتن بوسـخواستن از شخص 

ا به ذات فرد متوّسـل شـده یرده است و فقط به دعا کخدا  یشخص دعا را خالصانه برا
 است. 

انجام آن را نـدارد او آن  ییتوانا یسکه جز خداوند کبخواھد  یزیه از فرد چکنیاما ا
نـا و یث نابیاده اسـت، پـس آنچـه از حـدخداوند در عبادت و دعا قـرار د یکفرد را شر

خـدا انجـام  ید خالصانه برایه دعا باکن است یشود ا یف ثابت میث عثمان بن حنیحد
محمد من با توسل  یا«ه آمده: کنیح شده است، به جز ایث تصریه در حدکشود، چنان 

ا ندارد آن ر ییه تواناک یارکانجام  ین مورد میت برایدر ا». آورم یم یبه تو به خدا رو
ه کـمورد خطاب قرار نگرفته است و مخاطـب نمـودن او فقـط در ذھـن اسـت چنـان 

 ». السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته«د: یگو ینمازگزار م
ب و مـرده یه ھر غاکنیاست بر ا یلیور دلکت مذیه رواکنند ک یه ادعا مکنیچھارم: ا

ث، چنـین برداشـت یدن حـدیـا غلـط فھماد خواند، آنھا بـیتوان به فر یاز صالحان را م

گوید: أبی سعید مکی و او  گفته است، طبرانی به صراحت می :آن طور نیست که شیخ سلیمان  -١
رعه شبیب بن سعید مکی و از رجال بخاری است و ابن مدینی او را ثقه قرار داده و ھمچنین ابوز

گوید: حدیث او خوب است اشکالی  گوید: اشکالی در او نیست. و ابو حاتم می و دیگران، نسائی می
در او نیست. و ابن عدی در روایت ابن وھب از او سخن گفته اما در این روایت او متابعت شده 

 گفته است.   ۲/۱۸۹ـ  ۱۹۰چنان که ابن أبی حاتم در العلل 
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ه اصـًال کـو حال آن  یی صالح ب و مردهیصدا زدن ھر غا یاست برا یلیه دلکاند  کرده
ا در یـاد خوانده شـود و یبعد از مرگش به فر جامبر یه پکنینیست بر ا یلیث دلین حدیا

بـر  یلـیست و اگر ھـم دلیه در توان او نکاری خوانده شود کانجام  یاتش برایزمان ح
صـدا زده شـود،  یا ب و مـردهیه به طور مطلق ھر غاکست ین یلین دلیا ین باشد برایا

ه کـ یرامـاتکل و یاس مع الفارق است و به اجماع باطل است؛ چـون فضـاین قیچون ا
ردن ک سهیباشد، پس مقا یدر آن با او برابر نم یسکچ یاز آن برخوردار است ھ جامبر یپ
ز است، در حالی که اینجا یاز جایاس در صورت نین قیمچنست. و ھیز نیگران با او جاید
اس آنھا بـر یرند پس قیپذ ین را میاس شوند، قبرپرستان ایگران بر او قیست دین یازین

ھای  ه از آن در بعضی کتابک یلیت دالین بود نھایاساس مذھب خودشان باطل است، ا
  ی ت سـاخته و پرداختـهایـه روایـث بقین سه حـدیر از اینند و غک یمعروف استدالل م

ھرگاه امور شما را خسته نمود بر شما الزم اسـت «ند: یگو یه مکخودشان است، چنان 
گمانش را  یاز شما به سنگ یسکاگر «ند: یگو یو م». ١دیاوریب یه به صاحب قبرھا روک
ن کین را مشـریـا«د: یـگو یم میابـن قـ». بخشـد ید ھمان سنگ به او سود مینما یکن

 ».  ٢اند رده و ساختهکپرست وضع  بت
 

کنند که به اتفاق  گوید: و حدیثی روایت می می ۱۱/۲۹۳الفتاوی در مجموع  /شیخ االسالم  -١
ھرگاه امور شما را درمانده ساخت به صاحبان قبور «اھل معرفت دروغ است و آن اینکه: 

: ی کسی است که درب شرک را باز کرده است. نگا این حدیث ساخته». ھا) روی آورید (مرده
ر النضید فی إخالص «و ۱/۲۱۵ اغاثة اللھفانو  ۱/۴۸۳منھاج السنة شوکانی ص » کلمة التوحیدالدُّ

۶۵  
  ۱۳۹المنار المنیف ص  -٢
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َ
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ونَ  ١٩١ُ�ۡلَُقونَ  نُفَسُهۡم يَنُ�ُ
َ
� َوَ�ٓ أ   .]۱۹۲-۱۹۱[األعراف:  ﴾١٩٢َوَ� �َۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡ�ٗ

که قدرت آفرینش چیزی را ندارند و دھند آیا موجوداتی را شریک پروردگار قرار می«
توانند آنان را یاری کنند و نه خودشان اند؟ موجوداتی که نه میخودشان آفریده شده

 ».را

ۡ ٱيُولُِج ﴿ د:یفرما یم   و  ۡ ٱِ�  �ََّهارَ ٱَو�ُولُِج  �ََّهارِ ٱِ�  َل �َّ َر  لِ �َّ مۡ ٱَوَسخَّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ ٞ  َقَمَر ّ�ُ 
َجلٖ  َ�ۡرِي

َ
� مُّ  ِ� ُ ٱ َ�ٰلُِ�مُ  َسّ�ٗ ۡ ٱ َ�ُ  َر�ُُّ�مۡ  �َّ ِينَ ٱوَ  ُمۡلُكۚ ل َما  ُدونِهِۦ ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ

کاھد و  افزاید و از روز می کاھد و بر روز می از شب می« .]١٣[فاطر:  ﴾١٣قِۡطِم�ٍ  ِمن لُِكونَ َ�مۡ 
، مسخر افزاید و خورشید و ماه را که ھر کدام تا زمان مشخصی در حرکت است بر شب می

نمود. این است الله، پروردگار شما؛ فرمانروایی از آِن اوست. و آنان که جز الله (به فریاد) 

 ساز انس  یح بخاریدر صح». ی خرما نیز نیستند خوانید، مالک پوست نازک ھسته می
 یچگونه قوم«شد، فرمود:  یدر روز جنگ احد زخم جامبر ید: پیگو یه مکت است یروا

 ه نازل شد:ین آیآنگاه ا». نندک  یامبرش را زخمیه پک شوند یرستگار م

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ�

َ
وۡ  َعلَۡيِهمۡ  َ�ُتوَب  أ

َ
َ�ُهمۡ  أ [آل  ﴾١٢٨َ�ٰلُِمونَ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

پذیرد یا  شان را می ای پیامبر!) به دست تو کاری نیست؛ الله بخواھد توبه«( .]١٢٨عمران: 
 ».ند؛ چرا که آنان ستمکارندک عذابشان می

د یشـن جامبر یه او از پکت است یاز عبدالله بن عمر روا یح بخارین در صحیھمچن
سـمع اللـه لمـن «شد بعد از گفـتن  یوع بلند مکاز ر یعت دوم نماز صبح وقتکه در رک
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ن، آنگـاه کـن یا! فالن و فالن شـخص را نفـریگفت: بار خدا یم» الحمد کحمده رّبنا ول
 ه را نازل فرمود:ین آیاخداوند 

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿
َ
 یتیو در روا ».ای پیامبر!) به دست تو کاری نیست«( ﴾ءٌ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ�

بد  یل بن عمرو و حارث بن ھشام را دعایه، سھیصفوان بن ام هکگر آمده است ید

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ هکفرمود، آنگاه نازل شد  یم
َ
  ﴾ءٌ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ�

نِذرۡ ﴿ ه:که نازل شد ین آیا یه گفت: وقتکت است یروا سره یو از ابوھر
َ
 َوأ

 ٱ َعِشَ�تََك 
َ
 جامبریپ». م دهیخود را ب یکشاوندان نزدیو خو« ]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ۡقَر�ِ�َ ۡ�

را  یاز عذاب الھ یزید من چیش خود را نجات دھیاھل قر یا«برخاست و فرمود: 
 ینم، اک یارکت یتوانم برا یالمطلب نمعباس بن عبد ینم، اکتوانم از شما دور  ینم

فاطمه  ینم و اکتوانم از تو دور  یرا نم یاز عذاب الھ یزیی رسول خدا، چ ه عمهیصف
 یارکتوانم  یت در برابر خدا نمیاز من بخواه، برا یخواھ یدختر محمد ھر چه از مالم م

 ». نمکب
 ن بحث: یمطالب ا

 ور. کی مذ هیر دو آیتفس -۱
 داد جنگ احد. یرو -۲
ن یشـان آمـیاء پشـت سـر ایدر نماز قنوت و دعا خواندند و بزرگان اول جامبر یپ -۳

 گفتند. یم
 افر بودند. کشد  یه آنھا دعا میه علیکسانک  -۴
انـد. از آن جملـه  ردهکارھـا را کافران آن کـه اغلـب کرده بودند ک ییارھاکآنھا  -۵

 یکـیند و دند ایشان را به قتل برسـانیوشکردند و ک یامبرشان را زخمیه پکنیا
ردنـد و که عموزادگانشـان بودنـد مثلـه کـنیشدگان در جنگ را با ا شتهکه کنیا

 دند. یاشان را بر ینیگوش و ب

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ .شـعراء: ه:که نازل فرمود ین مورد آیخداوند در ا -۶
َ
 ﴾ءٌ َ�ۡ  ۡمـرِ ۡ�

 ».  ای پیامبر!) به دست تو کاری نیست«(  .]۱۲۸[آل عمران: 

وۡ ﴿ د:یفرما یخداوند م ی آنھا درباره -۷
َ
وۡ  َعلَۡيِهمۡ  َ�ُتوَب  أ

َ
َ�ُهمۡ  أ   ﴾َ�ٰلُِمـونَ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

 ». کند؛ چرا که آنان ستمکارند پذیرد یا عذابشان می شان را می الله بخواھد توبه«
 به ھنگام حوادث دعا و قنوت مستحب است.  -۸
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ان در نماز نام بـرده بد فرمود خود و پدرانش یامبر در حق آنھا دعایه پک یسانک -۹
 شدند. 

 رد. کن یرا نفر ینیامبر در قنوت فرد معیپ -۱۰

نِذرۡ ﴿ ی هیبا نزول آ -۱۱
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
خـود را  یـکشـاوندان نزدیو خو« ﴾٢١٤ۡقَر�ِ�َ ۡ�

 اش خطاب فرمود.  خانواده یامبر به اعضایپ». م دهیب
لـت آن او را ه بـه عکـ ییغ اسـالم، تـا جـاید و تبلیدر راه توح جامبر یتالش پ -۱۲

ارائه دھد، مخالفـان  یین تالشھایچن یخواندند و امروزه اگر مسلمان یوانه مید
 نامند.  یوانه میاو را د

در برابـر خـدا «و دورش گفـت:  یـکشـاوندان نزدیاز خو یکبه ھر  جامبر یپ -۱۳
فاطمه دختر محمـد در برابـر  یا«فرمود:  یحت» نمکب یارکتوانم  یت نمیبرا

امبران است یه سرور پک جامبر یپ یوقت». نمکب یارکت یبراتوانم  یخداوند نم
نـد و مـا کب یارکـزنـان جھـان  یبانو یتواند برا یه نمکد یگو یبه صراحت م

در  کنـید و سـپس بـه آنچـه ایـگو ینم یزیامبر جز حق چیه پکم یمان داریا
 ین بـرایـد و غربت دیم، توحینک یقلوب خواص مردم و علما قرار دارد نگاه م

 گردد.  یروشن م انسان

 شرح و توضیح این باب:
 ی خداوند متعال: فرموده

﴿ ِ�ُۡ�
َ
نُفَسُهۡم  ١٩١ُ�ۡلَُقونَ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡلُقُ  َ�  َما ُ�ونَ �

َ
� َوَ�ٓ أ َوَ� �َۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡ�ٗ

ونَ  که قدرت دھند آیا موجوداتی را شریک پروردگار قرار می« ]١٩٢-١٩١[األعراف:  ﴾١٩٢يَنُ�ُ
توانند آنان را یاری اند؟ موجوداتی که نه میآفرینش چیزی را ندارند و خودشان آفریده شده

  ».کنند و نه خودشان را
اد خوانـده یـه بـه جـز اللـه بـه فرکـاسـت  یسـانکان حالت ین عنوان بیمنظور از ا

زمینـه،   نیـرسـانند و در ا ینم یانیـه آنھـا سـود و زکشود  یان مینجا بیشدند، در ا یم
ه بـه جـز اللـه بـه کـ یسکھا تفاوتی با ھم ندارند، پس ھر  اء، صالحان و بتیه، انبکمالئ

 د:یفرما یه خداوند متعال مکن طور است، چنان یشود ھم یاد خوانده میفر

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ سۡ فَٱ ُ�َِب َمَثلٞ  �َّاُس ٱ � ِينَ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  َتِمُعوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ  لُُقواْ لَن َ�ۡ  �َّ

ْ جۡ ٱ َولَوِ  ُذبَاٗ�ا بَاُب ٱ لُۡبُهمُ �ن �َسۡ  ۥۖ َ�ُ  َتَمُعوا الُِب ٱ َضُعَف  ِمۡنهُۚ  �َۡستَنقُِذوهُ  �َّ  ا ٗٔ َشۡ�  �ُّ  لطَّ
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ۡ ٱوَ  ْ  ٧٣َمۡطلُوُب ل َ ٱَما قََدُروا َّ�  ِ َ ٱإِنَّ  ۦٓۚ َحقَّ َقۡدرِه ای « .]٧٤-٧٣[الحج:  ﴾٧٤َلَقوِيٌّ َعزِ�زٌ  �َّ
گمان معبودانی که به جای الله  شود؛ پس به آن گوش بسپارید. بی الی بیان میمردم! مث

ی آنھا جمع  توانند مگسی بیافرینند؛ ھرچند برای آفریدن مگس ھمه خوانید، ھرگز نمی می
را از او پس بگیرند. عبادتگزاران و  توانند آن شوند. و اگر مگس، چیزی از آنان برباید، نمی

ی شناخت و تعظیمش  گونه که شایسته ضعیف و ناتوانند. الله را آن معبودان (باطل)، ھمه
 ». ناپذیر است گمان الله توانای چیره و شکست بود، نشناختند و تعظیم نکردند. بی

ه کـنـد، ک یت مـیـفاکن انسان، شـما را یبه بزرگوارتر یی الھ ن مورد فرمودهیو در ا
 د:یفرما یم

ۡملُِك  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
� لَُ�مۡ  أ ِ ٱقُۡل إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� ِمَن  ٢١رََشٗدا َوَ�  َ�ّٗ ِجَد  �َّ

َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
أ

ِ ٱإِ�َّ بََ�ٰٗغا ّمَِن  ٢٢ُمۡلَتَحًدا ۦِمن ُدونِهِ  َ ٱَوَمن َ�ۡعِص  ۦۚ َورَِ�َٰ�ٰتِهِ  �َّ نَاَر  ۥفَإِنَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
بًَدا

َ
بگو: من، مالک ھیچ زیان و یا ھدایتی برای « ]٢٣-٢١ن: [الج ﴾٢٣َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

تواند از عذاب الله پناه دھد و ھرگز پناھگاھی جز او  کس مرا نمی شما نیستم. بگو: ھیچ
ھای اوست. و ھرکس از الله و  ام تنھا ابالغ(پیام) از سوی الله و رساندن پیام یابم. وظیفه نمی

ش دوزخ در انتظار اوست و چنین کسانی جاودانه و گمان آت پیامبرش نافرمانی کند، پس بی
 د:یفرما یو م». مانند برای ھمیشه در دوزخ می

﴿ ٓ ۡملُِك  قُل �َّ
َ
ا َوَ�  َ�ۡفٗعا ِ�َۡفِ�  أ ُۚ ٱ َشآءَ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ۡعلَمُ  ُكنُت  َولَوۡ  �َّ

َ
 َغۡيَب لۡ ٱ أ

ِ�َ  ۡ�ِ �َۡ ٱِمَن  َتۡكَ�ُۡت سۡ َ�  وٓ ٱَوَما َمسَّ ۠  إِنۡ  ُءۚ لسُّ نَا
َ
 ﴾١٨٨يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

بگو: من برای خودم مالِک ھیچ نفع و ضرری نیستم، مگر آنچه الله بخواھد. « ]١٨٨[األعراف: 
-ساختم و ھیچ زیانی به من نمیدانستم، سود بسیاری برای خودم فراھم میو اگر غیب می

 د:یفرما یو م». ردھنده و مژده رسانمرسید. من برای مؤمنان تنھا ھشدا

ْ ٱوَ ﴿ َُذوا نُفِسِهمۡ  َ�ۡملُِكونَ  َوَ�  ُ�ۡلَُقونَ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡلُُقونَ  �َّ  َءالَِهةٗ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ
َ
�ِ 

� و (کافران) « ]٣[الفرقان:  ﴾٣�ُُشوٗر� َوَ�  َحَيٰوةٗ  َوَ�  َمۡوٗتا َ�ۡملُِكونَ  َوَ�  َ�ۡفٗعا َوَ�  َ�ّٗ
ان یاند و مالک ھیچ ز ده شدهینند و خود آفریآفر زی نمییه چکعبودانی جز او (الله) گرفتند م

و ». ختن ندارندیار و توانایی مرگ و زندگانی و برانگیو سودی برای خویش نیستند و اخت
ن خداوند خبر یردند، بنابراک یاء و صالحان را عبادت میه، انبکه آنھا مالئکمعلوم است 

 یزاریاند ب ردهک یه آنھا را عبادت مک یسانکامت از یه در روز قکمالئه کدھد  یم
 د:یفرما یه خداوند مکند، چنان یجو یم
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ُؤَ�ٓءِ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  مَ َو�َوۡ ﴿ ٰٓ�َ
َ
ْ  إِيَّاُ�مۡ  أ قَالُواْ  ٤٠َ�ۡعُبُدونَ  َ�نُوا

نَت َوِ�َُّنا ِمن دُ 
َ
ۖ ٱونِِهم� بَۡل َ�نُواْ َ�ۡعُبُدوَن ُسۡبَ�َٰنَك أ نَّ ۡؤِمُنونَ  ۡ�ِ ۡ�َ�ُُهم بِِهم مُّ

َ
[سبأ:  ﴾٤١أ

گوید: آیا اینھا، شما  گاه به فرشتگان می انگیزد و آن ی آنان را برمی و روزی که ھمه« .]٤١-٤٠
ان. گویند: تو پاک و منزھی. تو یاور و کارساز ما ھستی، نه آن پرستیدند؟(فرشتگان) می را می

 ».کردند. بیشترشان به آنھا باور داشتند ھا را عبادت و پرستش می بلکه آنان، جن
ه بـه صـورت کـ یا هیـن در مـورد آیالم مفسـرکی  د، خالصهین روشن گردیا یوقت 

 :یی الھ ه فرمودهکن است یعنوان فصل آورده شده ا

﴿ ِ�ُۡ�
َ
آیا موجوداتی را « .]١٩١[األعراف:  ﴾١٩١ُ�ۡلَُقونَ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  لُقُ ا َ� َ�ۡ مَ  ُ�ونَ �

  »اند؟دھند که قدرت آفرینش چیزی را ندارند و خودشان آفریده شدهشریک پروردگار قرار می
 یه آنھا ھمراه خداوند بندگانکن است چرا کیوفت و سرزنش مشرکخ، سریتوباین آیه 

دن، یـل آفریـقب از یزیـھا چ نند و در آنیآفر یرا نم یزیه آن بندگان چکپرستند  یرا م
ه بر اسـاس کپرستند، وجود ندارد،  ینھا را م ه آک یسانکا یردن خود ک یاریدادن،  یروز

ه کـدارنـد  یا نندهیاند و آفر ده شدهین مخلوق و آفریآن سزاوار عبادت شوند و با وجود ا
 د: یگو یده است و میآنھا را آفر

� لَُهمۡ  َتِطيُعونَ َوَ� �َسۡ ﴿ نُفسَ  َوَ�ٓ  نَۡ�ٗ
َ
ونَ  ُهمۡ أ موجوداتی که « ]١٩٢[األعراف:  ﴾١٩٢يَنُ�ُ

 ». توانند آنان را یاری کنند و نه خودشان رانه می
 یتین وضـعیه چنکنند ک یدھند و عبادت م یخداوند قرار م یکرا شر یسانک یعنی

تواننـد  یننـد و نـه مک یاریند ینما یه آنھا را پرستش مکرا  یسانکتوانند  یه نمکدارند 
ننـد و کان را از خـود دفـع یند و زینما یاریبرساند  یانیبه آنھا ز یسکرا اگر خودشان 

توانـد إلـه و  یو ضعف قرار دارد، پس چگونـه م یت ناتوانینگونه است در نھایه اک یسک
ن اوصاف داخل یره در ایه، صالحان و غکامبران، مالئیی پ معبود قرار داده شود؟! و ھمه

ه کـرا  یسـانکتوانند  یند و نمیافریب یزیه چکتواند  یاز آنھا نم یسکچ یھستند پس ھ
ننـد، پـس ک یاریـتواننـد  یدھند و نیز خودشان را ھم نم یارینند ک یآنھا را عبادت م

 اد خواندن آنھا باطل است. ینگونه ھستند به فریا یوقت
 د:یفرما یخداوند متعال م 

ۡ ٱيُولُِج ﴿ ۡ ٱِ�  �ََّهارَ ٱَو�ُولُِج  �ََّهارِ ٱِ�  َل �َّ َر  لِ �َّ مۡ ٱَوَسخَّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ ٞ  َقَمَر َجلٖ  َ�ۡرِي ُ�ّ
َ
�ِ 

 � َسّ�ٗ ُ ٱ َ�ٰلُِ�مُ  مُّ ۡ ٱ َ�ُ  َر�ُُّ�مۡ  �َّ ِينَ ٱوَ  ُمۡلُكۚ ل  ِمن لُِكونَ َما َ�مۡ  ُدونِهِۦ ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ
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بر شب  کاھد و افزاید و از روز می کاھد و بر روز می از شب می« .]١٣[فاطر:  ﴾١٣�ٍ قِۡطمِ 
افزاید و خورشید و ماه را که ھر کدام تا زمان مشخصی در حرکت است، مسخر نمود. این  می

خوانید،  است الله، پروردگار شما؛ فرمانروایی از آِن اوست. و آنان که جز الله (به فریاد) می
  ».ی خرما نیز نیستند مالک پوست نازک ھسته

ن اسـت یـور اکمذ  ی هیره در مورد آیر و غیثکنی ھمچون ابن یالم مفسرکی  خالصه
ه بجز اللـه کره یھا و غ امبران، بتیه، پکل مالئیاز قب یسانکه خداوند متعال از حالت ک

د یـگو یدارد و م یان میآنھا را ب یدھد و ضعف و ناتوان یشوند خبر م یاد خوانده میبه فر
دن ی، شـنییانرواشود ھمچون فرم یاد خوانده میه به فرک یسکد در یه باک یطیه شراک

از  یکـی ینھا وجـود نـدارد، پـس وقتـیدعا و قدرت بر اجابت آن وجود داشته باشد در ا
 یط منتفیی شرا شان باطل است، چگونه اگر ھمه اد خواندنیباشد به فر یط منتفیشرا

 ِمـن لُِكـونَ َ�مۡ  َمـا﴿ د:یـفرما ید و میـنما یم یت را از آنھا نفکیباشند، پس خداوند مال
 ». ی خرما را ندارند ھسته کت پوسته نازکیمال یحت« ].١٣[فاطر:  ﴾ِم�ٍ قِطۡ 

 کیر پوشـش نـازیـگونـد: قطم یرمه، عطاء، حسن و قتـاده مکابن عباس، مجاھد، ع
ار یـدر اخت یزیـچ چین ھیھا و زم از آسمان یعنیی خرما قرار دارد.  ه بر ھستهکاست 

. ١ار ندارنـدیـدر اخت یزیما چی خر ھسته کی ناز ی پوسته به اندازه یست، حتینھا نیا
 د:یفرما یه مکچنان 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َو�َعۡ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ّمِنَ  رِۡزٗقا لَُهمۡ  لُِك َما َ� َ�مۡ  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
 َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  �ِض ۡ�

ھا و زمین،  پرستند که از آسمان و جز الله معبودانی را می« .]٧٣[النحل:  ﴾٧٣�َۡسَتِطيُعونَ 
 د:یفرما یو م». قی برایشان نیستند و چنین توانایی و قدرتی ندارندمالک ھیچ رز

ْ دۡ ٱقُِل ﴿ ِينَ ٱ ُعوا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ �ٖ  ِمۡثَقاَل  لُِكونَ َ� َ�مۡ  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َذرَّ َوَ� ِ�  لسَّ
 ٱ

َ
كٖ  ِمن �ِيِهَما َوَما لَُهمۡ  �ِض ۡ� ۥ َوَما ِ�ۡ بگو: کسانی را « .]٢٢[سبأ:  ﴾٢٢َظِه�ٖ  ّمِن ُهمِمنۡ  َ�ُ

ھا و زمین  ای را در آسمان سنگ ذره پندارید، بخوانید؛ ھم که جز الله(فریادرس خویش) می
مالک نیستند و در تدبیر آسمان و زمین، ھیچ دخالت و مشارکتی  ندارند و(پروردگار) از میان 

 ».ای ندارد دھنده آنھا ھیچ پشتیبان و یاری
شود؟ و خداونـد  یاد خوانده میاشد چگونه به جای الله به فرنگونه بیه اک یسکپس  

 .۳/۵۵۲تفسیر ابن کثیر  -١

 

                                         



 ٤٤٧  )»أیشرکون ما ال یخلق...«فرماید:  : خداوند متعال می۱۴لتوحید: (بابکتاب ا

 د:یفرما یند و مک یم یاد را نفیدن دعا و فریاز آنھا شن

ْ  َ�  ُعوُهمۡ إِن تَدۡ ﴿ ْ  َولَوۡ  ُدَ�َٓءُ�مۡ  �َۡسَمُعوا ْ سۡ ٱ َما َسِمُعوا  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ َو�َۡومَ  لَُ�ۡمۖ  َتَجابُوا
كُِ�مۚۡ  ُفُرونَ يَ�ۡ  ِ  َوَ�  �ِِ�ۡ اگر آنان را بخوانید، دعا و « .]١٤[فاطر:  ﴾١٤َخبِ�ٖ  ِمۡثُل  ئَُك يُنَّب

دھند و روز قیامت شرک شما را  شنوند و اگر بشنوند، پاسختان را نمی ی شما را نمی خواسته
  ».سازد کس مانند پروردگار دانا، تو را (از حقایق و فرجام امور) باخبر نمی کنند و ھیچ انکار می

شما را  ید دعا و صدایزن ید و صدا میخوان یاد میشما به فر هک یمعبودان یعنی
ه به حاالت خود مشغولند و که ھستند کا مالئیا مرده ھستند یشنوند چون آنھا  ینم
 ید جمادھایخوان یاد میا آنچه به فریاند مسّخر ھستند،  ده شدهیآن آفر یآنچه برا یبرا

اء و یه، انبکھاست، اما مالئ ُبتن در مورد ید: ایبگو کد مشریھستند، شا یجان یب
 د:یفرما یند و مک یم ین را نفینند، خداوند اک یشنوند و اجابت م یصالحان دعا را م

ْ  َولَوۡ ﴿ ْ سۡ ٱ َما َسِمُعوا د یطلب یه از آنھا مکآنچه را  ییتوانا یعنی  .]١٤[فاطر:  ﴾لَُ�ۡمۖ  َتَجابُوا
را گفته  ییزھایه طور عام ھمه چه بکھا را نگفته بل ندارند و خداوند به طور خاص بت

اء و یه، انبکه آنھا مالئکشوند. و معلوم است  یاد خوانده میه بجز خداوند به فرک
تابش فرموده است و خداوند که خداوند متعال در کردند، چنان ک یصالحان را عبادت م

 به طور مستقل یا واسطه قرار دادنشان اجازه نداده یسکچ یبه خواندن و صدا زدن ھ
 است. 

 ه:ک یی الھ و فرموده

ْ  َ�  ُعوُهمۡ إِن تَدۡ ﴿ ْ  َولَوۡ  ُدَ�َٓءُ�مۡ  �َۡسَمُعوا ْ سۡ ٱ َما َسِمُعوا  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ َو�َۡومَ  لَُ�ۡمۖ  َتَجابُوا
كُِ�مۚۡ  ُفُرونَ يَ�ۡ  ه کھمانند این آیه است  .]١٤[فاطر:  ﴾١٤َخبِ�ٖ  ِمۡثُل  يُنَّبِئَُك  َوَ�  �ِِ�ۡ

 د:یفرما یم

َذُ ٱوَ ﴿ َّ� ْ ِ ٱِمن ُدوِن  وا ْ  َءالَِهةٗ  �َّ َُكونُوا � لَُهمۡ  ّ�ِ ۚ َسَيۡ�ُفُروَن بِعَِباَدتِِهۡم  ٨١ِعّزٗ َّ�َ
ا ی  و معبودانی جز الله برگزیدند تا مایه« .]٨٢-٨١م: ی[مر ﴾٨٢َو�َُ�ونُوَن َعلَۡيِهۡم ِضدًّ

 ».خواھند شد عزتشان باشند. چنین نیست؛ بلکه عبادتشان را انکار خواھند کرد و دشمنشان
ده اسـت و یـورز کر اللـه را بخوانـد شـریـغ یسکه ھر کاست  یحین نص صریو ا 

ورزنـد و از آنھـا  یفـر مک کن شـریامت به ایشوند روز ق یاد خوانده میه به فرک یسانک
 د:یفرما یه خداوند متعال مکند، چنان یجو یزاری میب
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  إِذۡ ﴿
َ
أ ِينَ ٱ َ�َ�َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱِمَن  تُّبُِعوا ْ ٱ �َّ َبُعوا َّ�  ْ ُوا

َ
َعۡت  َعَذاَب لۡ ٱَوَرأ  ٱ بِِهمُ  َوَ�َقطَّ

َ
 ﴾١٦٦ۡسَباُب ۡ�

آنگاه که پیشوایان از پیروانشان، اظھار بیزاری کنند و(پیروان باطل) عذاب « .]١٦٦[البقرة: 
ا یپس آ »جا کوتاه گردد).الله را ببینند و تمام وسایل نجات بریده شود(و دستشان، از ھمه

ند؟! و کد و جبران یافزایدارد و به آن ب یاستکد سخن خداوند یبگو تواند یم یسک

 یسکچ یارھا ھکاز عواقب و سرانجام  یعنی ﴾َخبِ�ٖ  ِمۡثُل  يُنَّبِئَُك  َوَ� ﴿ ن فرمود:یبنابرا
گاه است خبر نمک یسکتو را مانند  خود خداوند  یعنی«د: یگو یدھد. قتاده م یه از آن آ

 ».  ٢داند یافتد بھتر م یه اتفاق مکرا را قطعًا او آنچه یز ١متعال
شد، آنگاه  یروز احد زخم جامبریه پکت است یح از انس روایو در صح«د: یگو یم

ه ین آیاند؟ سپس ا ردهک یامبرشان را زخمیه پکشوند  یاب میامک یفرمود: چگونه قوم

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ ه:کنازل شد 
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ�

َ
وۡ  َعلَۡيِهمۡ  َ�ُتوَب  أ

َ
َ�ُهمۡ  أ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

شان  ای پیامبر!) به دست تو کاری نیست؛ الله بخواھد توبه«( .]١٢٨[آل عمران:  ﴾١٢٨َ�ٰلُِمونَ 
 ». کند؛ چرا که آنان ستمکارند پذیرد یا عذابشان می را می
د و ثابـت از یـاز ُحَم  ٣ین، پس بخـاریحیدر صح یعنیح) ید: (در صحیگو ینکه میا

ق موصول از ید به طریاز ُحَم  ی، احمد و نسائیرده و ترمذکت یمعلق روا انس به صورت
ت یـ. و مسلم به صورت موصول از ثابـت از انـس روا٤اند ردهکت ین سند روایانس با ھم

 . ٥رده استک
ه گفت: دندان کند ک یت میل از انس رواید الطویاز ُحَم » یالمغاز«و ابن اسحاق در 

اش  د، خـون بـر چھـرهیگرد یاش زخم ه شد و چھرهستکدر روز جنگ احد ش جامبریپ
اب یـامک یچگونه قوم«گفت:  یرد و مک یم کاش پا شان خون را از چھرهیبود و ا یجار

ه او آنـان را بـه کـاند و حال آن  ردهکن یامبرشان را با خون رنگیی پ ه چھرهکشوند  یم

آمده و ابن جریر در  ۷/۱۵اند، چنان که در الدر المنثور  عبد بن حمید و ابن منذر روایت کرده -١
سناد آن صحیح این را روایت کرده و ا ۱۷۹۶۴و ابن أبی حاتم در تفسیرش  ۲۲/۱۲۶تفسیرش 

 است.  
  ۳/۵۵۲باشد  این از کالم ابن کثیر در تفسیرش می -٢
  ۲۲کتاب المغازی ش:  ۵/۴۲بخاری  -٣
و السنن الکبری نسائی  ۴۰۲۷، ابن ماجه ۳۰۰۲، سنن ترمذی ۱۷۸-۳/۲۰۱مسند امام احمد   -٤

 و غیره.   ۱۱۰۷۷
  ۱۷۹۱صحیح مسلم ش -٥

 

                                         



 ٤٤٩  )»أیشرکون ما ال یخلق...«فرماید:  : خداوند متعال می۱۴لتوحید: (بابکتاب ا

 

 . ١ردکه را نازل یآنگاه خداوند این آ» خواند؟ یپروردگارشان فرا م یسو
لمه شّج بر زخـم سـر کد: در اصل یگو یشد) ابوالسعادات م یزخم جامبر یاش: (پ گفته
افته کو شـ یبه سر زده شود و سـر زخمـ یزیه با چکن است یا یشود و به معنا یاطالق م

د یسـع یار برده شده است و ابن ھشـام از أبـکز به یگر اعضا نیلمه در دکن یگردد، سپس ا
سـت کامبر را شین پیریه دندان زکبود  یسکوّقاص  یه عتبه بن أبند کک یت میروا یخدر

 یشـان را زخمـیا یشـانیه پکـ یرد و عبدالله بن شھاب زھرک یشان را زخمیا یو لب باال
 یاله آھنـکـ یھا رد و دو حلقه از حلقـهک یشان را زخمیای ا ئه گونهیرد و عبدالله بن قمک

د آنجـا کیـامبر میـی پ ن خـون را از چھـرهبن سنا کی آن حضرت فرو رفتند و مال بر گونه
 ».   ٢رسد یھرگز آتش دوزخ به تو نم«امبر به او گفت: یبود که پ

 یئه روز احـد بـه سـویه گفت: عبدالله بن قمکند ک یت میامامه روا یاز أب یطبران
ر یست و گفت: بگکرد و دندانش را شک یی ایشان را زخم ر انداخت و چھرهیت جامبریپ

ل یـچه شده تو را؟ خداوند تـو را خـوار و ذل«فرمود:  جامبر یه ھستم. پئیو من ابن قم
زد تـا  یرد و آن بز ھمچنان او را با شـاخ مـکبر او مسلط  یوھکآنگاه خداوند بز ». ندک
 . ٣ردکاش  هکه تکه تکنیا

 ». ٤ه قرار داردیه بعد از ثنکاست  یه ھمان دندانیرباع«د: یگو یم یقرطب
ن یـمنظـور ا«د: یـگو یحـافظ م». ٥دارد یچھار دندان رباعانسان «د: یگو یم ینوو
نـده کخ ین رفت اما از بیسته و از بکاز آن ش یا هکست و تکش جامبریه دندان پکاست 

 ».  ١نشد

 ت.اسنادش صحیح اس ۳/۳۰سیره ابن ھشام  -١
از ُربیح بن عبدالرحمان روایت کرده و ابن الّسکن آن را به طریق  ۳/۲۷ـ  ۲۸ السیرةابن ھشام در  -٢

موصول روایت کرده و ربیح منکر الحدیث است. امام بخاری گفته است. و ابن أبی عاصم در 
کم آمده و حا ۵/۷۲۷اإلصابة و بغوی آن را روایت کرده چنان که در  ۲۰۹۷األحاد و المثانی 

از أبی سعید روایت نموده و حاکم سکوت کرده و ذھبی گفته اسناد   ۵۴۳۰و طبرانی  ۳/۵۶۳
 مبھم و تاریکی است.  

آن را روایت کرده و اسناد آن  ۴۴۴و در مسند الشامیین  ۷۵۹۶طبرانی در الکبیر به شماره  -٣
نی قرار دارد گوید: در این اسناد حفص بن عمر عد می ۶/۱۱۷ضعیف است، ھیثمی در المجمع 

 که ضعیف است.  
 ۳/۶۴۹المفھم  -٤
 ۱۲/۱۴۸شرح نووی بر صحیح مسلم  -٥
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 جشـان یانـد سـر ا گفته یه بعضـکـنیگـردد ا یم: پس با این وجود روشن میگو یم
 .  ٢بحث دارد یشده جا یزخم
الت گرفتـار کو مشـ یماریامبران به بیه پکشود  یت من ثابیدر ا«د: یگو یم ینوو  

تحمـل  یالتکه ایشان چه مشـکنند و تا امت آنھا بداند یاند، تا پاداش فراوان بب شده یم
 ».  ٣نگونه از آنھا پیروی کنندیاند و ا ردهک

ا گرفتـار یـالت دنکاند و بـه مشـ ه آنھا انسان بودهکد دانست یو با«د: یگو یم یقاض
ش یز پـیـاجسـام آنھـا ن یشـد بـرا ھا ایجـاد می گر انسانیو آنچه بر بدن داند  شده یم
انـد  ت خدا بودهیه آنھا مخلوق و تحت پرورش و ربوبکنند کن یقیآمده است تا مردم  یم

طان یشده دچار فتنه نشـوند و شـ یه به دست آنھا ظاھر مک یو مردم به سبب معجزات
 ».  ٥ ٤ب داده استیره را فرینصاری و غ بد آنگونه کهیامبران آنھا را نفریدر مورد پ
شناسند  ینون ھمه آن را مکه اکاست  یوه معروفکاش: (روز جنگ ُاحد) احد  گفته
نار آن رخ داده به خاطر آن جنـگ بـه احـد نسـبت داده کی معروف جنگ در  و واقعه

 شود.  یم
) مسلم اند؟ ردهک یامبرشان را زخمیه پکشوند  یاب میامک یاش: (چگونه قوم گفته

ن یاش را خـون سـته و چھـرهکو دنـدان او را ش«رده: کـق ثابـت از انـس اضـافه یاز طر
 ». ٦اند ردهک

  ۷/۳۶۶فتح الباری -١
ی کسی که گفته سر پیامبر زخمی شده و بین قول کسی که گفته  بین گفته -والله أعلم –ظاھرًا  -٢

یت زخمی شده چنان که در روا جاش مجروح شده تضادی نیست، چون پیشانی ایشان  چھره
 آمده است و پیشانی به سر و چھره ھر دو تعلق دارد. ۶۹۸۰و ابن حبان  ۳/۹۹امام احمد 

  ۱۲/۱۴۸شرح نووی مسلم  -٣
گوید: یعنی دچار غلو و عبادت پیامبران نشوند، فتح المجید  شیخ عبدالرحمن بن الحسن می -٤

۱/۳۳۱  
  ۶/۱۶۴إکمال العلم بفوائد مسلم  -٥
ی  این را با این کلمات به مسلم نسبت داده است، اما در نسخه ۷/۳۶۶ اینگونه حافظ در الفتح -٦

شوند که صورت پیامبرشان را  با این کلمات آمده: چگونه قومی کامیاب می ۳/۱۴۱۷چاپی مسلم 
خواند، آنگاه خداوند آیه  شکنند و او آنھا را به سوی خدا فرا می کنند و دندانش را می زخمی می

َ ﴿نازل کرد:  ۡمرِ ٱَك ِمَن لَۡيَس ل
َ
ءٌ  ۡ� و عبارتی که شیخ ذکر کرده آن را عبد بن حمید در  ﴾َ�ۡ

با ھمین سند  ساز حّماد بن مسلمه از ثابت از انس  روح بن عبادةاز طریق  ۱۲۰۴مسندش 
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 ه را نازل فرمود:یاش: (آنگاه خداوند این آ گفته

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿
َ
ار(بندگان جز اجرای فرمان کاز  یزیچ« ]١٢٨[آل عمران:  ﴾ءٌ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ�

  ».ی امور در دست خدا است) ه ھمهکست (بلیالله) در دست تو ن
ن ین رو به اید شده بود، از ایش نا امیاز کامیابی قر جامبرید: پیگو یه میابن عط

 جشانیند تا از آنھا راحت شود. آنگاه به اکش را نابود یه خداوند قرکش داشت یگرا

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ گفته شد:
َ
گان جز ار (بندکاز  یزیچ« ]١٢٨[آل عمران:  ﴾ءٌ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ�

 یعنی ».ی امور در دست خدا است) ه ھمهکست (بلیاجرای فرمان الله) در دست تو ن
ار خود ادامه بده و ھمچنان به کارھا به دست خداوند است و شما به راه و کسرانجام 

 پروردگارت مشغول باش. یدعا
با ارشان کار آنھاست و ک کخداوند مال یعنیاند:  گران گفتهیه دیر از ابن عطیو غ 

رد و اگر بر یپذ یاشان را اگر مسلمان شوند م ا توبهیند ک یا آنھا را نابود میه کخداست 
ه شما کست، بلیار آنھا به دست شما نکدھد و  یفر خود اصرار بورزند آنھا را عذاب مک

، پس ینکو با آنھا جھاد  یه آنان را ھشدار دھک یا افتهیه فرمان ک یھست یا ه فقط بند

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ هین توجیبنابرا
َ
 یا هیی اعتراض جمله  .]١٢٨[آل عمران:  ﴾ءٌ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ�

 .١ه قرار گرفته استین معطوف و معطوف علیه در بکاست 
شما در مورد بندگانم جز آنچه تو را در مورد آنھا فرمان  یعنی«د: یگو یابن اسحاق م

 ».٢یندار یارکام  داده
ه در کدم یشن جامبرید: از پیگو یه مکت است یاد: (و از ابن عمر رویگو یمؤلف م

را  یو فالن یا فالنیبار خدا«گفت:  یشد م یوع بلند مکاز ر یعت دوم نماز صبح وقتکر
،  گفت می» الحمد کسمع الله لمن حمده ربّنا ول«ن را بعد از گفتن: یو ا» نکلعنت 

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿  ه را نازل فرمود:ین آیخداوند ا
َ
  ٣]١٢٨[آل عمران:  ﴾ءٌ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ�

ل بن عمرو و حارث یه و سھیه صفوان بن امیامبر علیه پکآمده است  یتیو در روا

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ ه نازل شد:یرد، آنگاه آک یبن ھشام دعا م
َ
[آل عمران:  ﴾ءٌ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ�

 روایت کرده است.
 .۱/۴۴۰الکّشاف زمحشری -١
 و صحیح است. ۴۱۲۷و تفسیر ابن أبی حاتم ش ۴/۸۶ابن جریر -٢
 .۴۰۶۹بخاری: -٣
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١]١٢٨  
ت یـروا ین نسائیآمده است و ھمچن یح بخاریدر صح یعنیح یاش: در صح و گفته

 .٢رده استک
ت است؛ او: عبدالله بن عمر بن خطاب از بزرگـان صـحابه یاش: از ابن عمر روا گفته

ا یـھــ.ق ۷۳شھادت داده است. و او در آخر سال  یو یارکبه درست جامبریه پکاست. 
 افت.یدر اول شب سال بعد آن وفات 

 یفراد از سـون برای آن این دعای بد و نفریا» ه...کدم یشن جامبریاز پ«اش:  گفته
 ست.کشد و دندانش ش یشان در جنگ احد زخمیه سر اکبعد از آن بود  جامبریپ

د: اگـر لعنـت از یـگو یاش: (بارالھا! فالن و فالن را لعنت کن). ابوالسعادت مـ گفته
ناسزا و دعـا  یمردم باشد به معن یردن و اگر از سوکطرد و دور  یعنیخدا باشد  یسو

 . ٣است
خواھنـد  یردن مـکه آنھا با لعنت کنیا یعنیمردم باشد  یاز سو م: لعنت اگریگو یم

 ست.یه فرد لعنت شده از خداوند دور باشد و فقط مطلق ناسزا و فحش مراد نک
ل بن عمـرو و حـارث بـن ھشـام، یه و سھیصفوان بن ام یعنیرا)  یو فالن ی(فالن-
ث ثابـت ین حـدیـاز اح داده شده است و ید توضیآ ین میه بعد از اک یتیه در رواک چنان

شـوند در نمـاز  یبد مـ یه دعاک یسانکبردن  ن و نامکیه مشریردن علکه دعا کشود  یم
 ند.ک یبه نماز وارد نم یالکز است و اشیجا

د: یـگو یگفت) ابوالسعادت مـ اش: (بعد از سمع الله لمن حمده، این دعا را می گفته
 .٤رفتیش او را شنیده و پذیستا یعنیسمع الله لمن حمده 

ھـا و صـداھا  دن بـه گفتـهید: مفعول سمع محذوف است. چون شـنیگو یم یلیسھ
ه اسـتجابت ھمـراه بـا کـاشاره دارد  یدیزا یر از آن و الم به معنیمتعلق است نه به غ

 یا ن بـر مفھـوم اضـافهیجـاز اسـت و ھمچنـیا یلمه ھم داراکن یدن است، پس ایشن
 د.یگو یه حمد مکاست  یسکه استجابت کداللت دارد 

گفته و  ۷/۳۶۶از سالم بن عبدالله به صورت مرسل ھمچنانکه حافظ در الفتح  ۴۰۷۰بخاری -١
 آن را حسن و غریب دانسته است. ۳۰۰۴به صورت موصول و ترمذی در السنن  ۲/۹۳مسند احمد

 .۲/۲۰۳سنن نسائی -٢
 .۴/۲۵۵النھایة فی غریب الحدیث و األثر -٣
 .۲/۴۰۱رالنھایة فی غریب الحدیث و األث -٤
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شـده چـون  یمتعـد» الم«بـا » سمع اللُه لمن حمده«د: یگو یم /ّم یحافظ ابن ق
در ضمن  ین معنیه اکست، بلین ینجا حذفیباشد و در ا یم» ردکاو را اجابت «متضمن 

 .١وجود دارد
 .٢امده استیدر وسط ن» واو« یات بخاریاز روا یالحمد) در بعض کاش: (ربنا و ل گفته

 .٣دیگری ترجیح ندارد گوید: یکی بر نووی می
نـد، چـون ک یاضافه داللت مـ یبر معن» واو«ا اثبات ید: گویگو ید میق العیو ابن دق

دعـا را در بـر دارد و ھـم  یالحمد، پـس ھـم معنـ کشود: ربّنا استجب ول تقدیرش می
 .٤خبر است یمشتمل بر معن
 یھـایش خوبیستا یعنیحمد ضد ذّم است؛ حمد «د: یگو یخ االسالم میھمچنین ش

مـذموم ھمـراه بـا نفـرت  یھا یر بدکمذمت و ذ یعنیمحمود ھمراه با محبت او و ذم 
 ».٥داشتن از او

ه کن حمد و مدح فرق گذاشته است ینگونه بین طور گفته است و ایز ھمیم نیابن ق
ا ھمـراه بـا محبـت و اراده یـا بدون محبت و اراده اسـت، یگر ید یسک یھایان خوبیب«

 یعنـیباشد حمد است. پس حمـد  یشود و اگر دوم یمدح گفته مباشد  یاست، اگر اول
ه کـاسـت  ین رو خبریم او، از ایمحمود ھمراه با دوست داشتن و تعظ یھا یان خوبیب

د: یـگو یمـ یسـک یه خبر محض است. پس وقتـکمتضمن انشاء است، بر خالف مدح 
و از ھمـه آن الحمـد، سـخن او متضـمن خبـر دادن ا کد: رّبنا و لـیگو یا میالحمدلله، 

 یمـالکن مسـتلزم اثبـات ھـر یشود و ا یه خداوند به خاطر آن ستوده مکاست  یامور
جـز  یسـک یلمـه بـراکن یـن رو ایـشـود، از ا یش میه بر آن ستاکخداوند است  یبرا

 . ٦ست و او حمید و مجید استیسته نیخداوند شا
الحمـد را  کلـه امام ھم سمع الله لمن حمـده و ھـم ربنـا وکح شده ین تصریو در ا

فـه مخالفـت یو ابوحن کوسـف اسـت. و مالـی، احمـد و ابـو ین قول شافعید و ایگو یم

 .۳۰۸-۲/۳۰۷بدائع الفوائد -١
 . از حدیث ابوھریره.۴۰۹و مسلم ۶۸۹بخاری البغا -٢
 .۴/۱۲۱شرح صحیح مسلم  -٣
 .۲/۲۴۲ابن دقیق العیدعمدة األحکام احکام األحکام شرح  -٤
 .۱۴/۳۱۲مجموع الفتاوی -٥
 .۳۲۶ -۲/۳۲۵بدائع الفوائد -٦
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 ند.کتفا کشنماز فقط به گفتن سمع الله لمن حمده ایاند: پ اند و گفته ردهک
ل بن عمرو و حـارث یه و سھیه صفوان بن امیآمده است: عل یتیاش: (و در روا گفته

 رد).ک یابن ھشام دعا م
ن کیرد چون روز جنگ احد آنھا سران مشرک یه آنھا دعا میبه خاطر آن عل جامبریپ

ن یان بودند و با وجود اینھا و ابوسفیامبر آمده بود ایه بر پک یالتکبوده و سبب مش

 ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ ه: که نازل فرمود یه آکرفت بلیه آنھا نپذیامبر را علیپ یخداوند دعا
 ٱ

َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ�

َ
وۡ  مۡ َعلَۡيهِ  َ�ُتوَب  أ

َ
َ�ُهمۡ  أ (ای  « ]١٢٨[آل عمران:  ﴾١٢٨َ�ٰلُِمونَ  َفإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

کند؛ چرا  پذیرد یا عذابشان می شان را می پیامبر!) به دست تو کاری نیست؛ الله بخواھد توبه
مان آوردند، یامبر ایق توبه داد و آنھا ھمراه پیو خداوند به آنھا توف ».که آنان ستمکارند

 رده بودند.کافران نکشتر یه بکرده بودند ک ییارھاکه کنید ابا وجو
 یشان را زخمیشان رفتند و سر ایبه جنگ ا جامبر یه در شھر پکنیاز آن جمله ا 

شتند کشتند و انصار را کرا  جامبریشاوندان مؤمن پیستند و خوکردند، دندانش را شک
ردند و با وجود کرا اعالم فرشان کو  کردند و شرکن را ُمثله یمسلم یھا شته شدهکو 

ه کطور  ند، ھمانکنتوانست خطر آنھا را از خود و اصحابش دفع  جامبرینھا پیی ا ھمه

ۡملُِك  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م
َ
� لَُ�مۡ  أ قُۡل إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ�  ٢١َرَشٗدا َوَ�  َ�ّٗ

ِ ٱِمَن  ِجَد ِمن ُدونِهِ �َّ
َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
ِ ٱإِ�َّ بََ�ٰٗغا ّمَِن  ٢٢ُمۡلَتَحًدا ۦأ َوَمن َ�ۡعِص  ۦۚ َورَِ�َٰ�ٰتِهِ  �َّ

َ ٱ بًَدا ۥفَإِنَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
بگو: من، مالک «  .]٢٣-٢١[الجن:  ﴾٢٣نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �
ب الله پناه دھد و تواند از عذا کس مرا نمی ھیچ زیان و یا ھدایتی برای شما نیستم. بگو: ھیچ

ھای  ام تنھا ابالغ (پیام) از سوی الله و رساندن پیام یابم. وظیفه ھرگز پناھگاھی جز او نمی
گمان آتش دوزخ در انتظار اوست و  اوست. و ھرکس از الله و پیامبرش نافرمانی کند، پس بی

 ».مانند چنین کسانی جاودانه و برای ھمیشه در دوزخ می

ه بر نفع و ضرر تواناسـت و بـر ک یروردگارش پناه برد به خداوندبه پ جامبریه پکبل 
رد و پشـت کبلند دعا  یه آنھا در نماز فرض با صدایردن آنھا تواناست و ایشان علکنابود
 ن گفتند.یشان آمیا یاء به دعایشان بزرگان اولیسر ا

توبه  قیفار توفکه به آن کرفت بلیشان را نپذیزھا خداوند دعاین چیبا وجود ھمه ا
بود با آنھا در مقابل  یم جامبریان در دست پیمان آوردند، پس اگر سود و زیداد و آنھا ا

شان باشد، یه سزاکرد ک یم یارکه انجام داده بودند ک کیبزرگ و خطرنا یارھاکن یا
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 لَُمٓواْ عۡ َوِ�َ  ۦاِس َوِ�ُنَذُرواْ بِهِ ّلِلنَّ  َ�َٰذا بََ�ٰغٞ ﴿ د:یفرما یه خداوند مکطور است  ار ھمانکاما 
�ََّما

َ
رَ  َ�ِٰحدٞ  إَِ�ٰهٞ  ُهوَ  � كَّ ْ  َوِ�َذَّ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
این پیامی برای مردم است « .]٥٢م: ی[إبراھ ﴾٥٢ۡلَ�ٰبِ ۡ�

تا به آنان ھشدار داده شود و بدانند که او یگانه معبود برحق است و (نیز برای) اینکه 
  ».خردمندان پند بگیرند

ه کـرسـانند، بل یان مـیا و صالحان سود و زیه اولک ندیگو یپس چگونه قبرپرستان م
اد یـو آنھـا را بـه فر -خواننـد ه آنھا را جذب کننده و فقرا میک -ییھا معتقدند طاغوت

دھند و در  یم یاریبه آنھا پناه ببرد او را  یسکرسانند و ھر  یخوانند، به آنھا سود م یم
 انند. خو یاد میا و در سفر و حضر آنھا را به فری، درکیخش

ه ین آیخداوند ا یه گفت وقتکت است یره روایباره از ابوھر د: (و در اینیگو یمؤلف م

نِذرۡ ﴿ ه:کرد کرا نازل 
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
شاوندان یو به خو« ]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ۡقَر�ِ�َ ۡ�

ش، خودتان را یگروه قر یان ما بلند شد و گفت: ایدر م جامبریپ ».نزدیکت ھشدار بده
عباس بن عبدالمطلب!  ینم، اکتوانم ب ینم یارکتان ید، من در برابر خدا برایدھ نجات

ت در یامبرخدا، برایی پ ه عّمهیصف ینم، اکتوانم ب ینم یارکت یدر برابر خداوند من برا
از اموال و  یخواھ یفاطمه دختر محمد، ھر چه م ینم، اکتوانم ب ینم یارکبرابر خدا 

 نم).کب یارکتوانم  یت نمیبرابر خدا براام بخواه، اما در  ییدارا
 . ١ت شده استیروا یح بخاریدر صح یعنیاش: (و در آن)  گفته

ن را یـا یانـد و نـوو قـول گفتـه یش از سیره بیث در مورد اسم ابوھریحافظان حد
م که حـاکـ . چنان٢ره عبدالرحمان بن صخر استیه اسم ابوھرکح قرار داده است یصح
ت یـه گفت: اسـم مـن در دوران جاھلکرده است کت یره روایراز ابوھ» کالمستدر«در 

 .٣مسلمان شدم اسم مرا عبدالرحمان گذاشتند یعبدشمس بن صخر بود و آنگاه وقت
انـد ابـن  ه اسم او عبدالله بن عمرو بوده است و گفتـهکاند  گران گفتهیر از او دیو غ

ه در کـشـود  یگفتـه مـ ر بن عامر اسـت. وید: اسم او عمیگو یم یلبکعامر بوده و ابن 
او را  جامبریـاش ابواألسود بوده است، آنگاه پ هینکت اسم او عبد شمس و یدوران جاھل

 .۲۰۶و مسلم ۲۶۰۲بخاری -١
 .۲/۵۴۶وویتھذیب االسماء، ن -٢
؛ و در اسناد آن ۶۷/۲۹۸ابن عساکر   ۳/۵۷۹، و مستدرک حاکم ۶/۱۳۲بخاری التاریخ الکبیر -٣

 راوی مبھمی است.
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 ره گذاشت.یاش را ابوھر نهکیده و یعبدالله نام
». ١دیـاو را عبدالله نام جامبریپ«ند: ک یت میره روایبا اسناد خود از ابوھر یو دوالب

شـتر از یباشـد، ب یصـحابه مـ ی، حفـاظ و علمـای دوس و از بزرگان صـحابه لهیاو از قب
ث از یش از پنج ھزار حدیث بیحد یھا تابکرد و در کث حفظ یحد جامبریگران از پید

 ٢در گذشت. یسالگ ۷۸در سّن  یھجر ۵۹ا ی ۵۸ا ی ۵۷در سال  یت شد، ویاو روا
ت یـح از ابـن عبـاس روایت صـحیـان ما بلند شد) در روایدر م جامبریاش: (پ گفته

 .٣وه صفا باال رفتکبر  جامبریه: پکاست 

نِذرۡ ﴿ ه:کرد که را نازل ین آیامبر ایخداوند بر پ یاش: (وقت گفته
َ
 َعِشَ�تََك  َوأ

 ٱ
َ
فرزندان پدر  یعنیره یعش ».شاوندان نزدیکت ھشدار بدهیو به خو« ]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤قَۡر�ِ�َ ۡ�

ان یکنزد یعنی) األقربنيست. و(له ایقب یا به معنیپدر و  یاز سو یکشاوندان نزدیو خو
ه ک ترند، چنان و احسان دینی و دنیوی شما مستحق یکیبه ن یکشاندان نزدیچون خو

َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ قُوٓ  �َّ ْ ءَاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  ا

َ
ۡهلِيُ�مۡ  أ

َ
 َوقُوُدَها نَاٗر� َوأ

َ ٱ َ�ۡعُصونَ  �َّ  ِشَدادٞ  ِغَ�ٞظ  ةٌ َمَ�ٰٓ�ِكَ  َهاَعلَيۡ  َجاَرةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاُس ٱ َّ�  ٓ َمرَُهمۡ  َما
َ
 َما َو�َۡفَعلُونَ  أ

ی خود را از آتشی که ھیزمش مردم و  ای مؤمنان! خود و خانواده« ]٦م: ی[التحر ﴾٦يُۡؤَمُرونَ 
اند که از آنچه الله  گیری بر آن گماشته شده ھا ھستند، حفظ کنید. فرشتگان خشن و سخت سنگ

 ».آوردند اجرا در می یابند، به کنند و ھر چه فرمان می تور داده، سرپیچی نمیبه آنان دس

نم؟ فرمـود: کـ یکـین یسـکشان گفـت: بـا چـه یه به اک یسکدر پاسخ  جامبریو پ
؟ فرمـود: یسک؟ فرمود: مادرت، گفت: بعد به چه یسکگفت: بعد از او به چه » مادرت«

 .١پدرت و سپس خواھر و برادرت

آمده و از طریق  ۴۲۷-۷/۴۲۶ اإلصابةکه در  این حدیث را بغوی در معجم الصحابه روایت کرده چنان  -١
آن ابراھیم بن فضل مخزومی قرار دارد روایت کرده و در اسناد  ۶۷/۲۹۸او ابن عساکر در تاریخ خود 

کند  از عبیدالله بن أبی رافع و مقبری روایت می ۱/۱۸۲که متروک است. و دوالبی در الکنی و األسماء
اند: اسم ابوھریره قبل از اسالم عبدشمس بود، وقتی مسلمان شد، اسم او به عبدالله بن عامر  که گفته

سرزمین آنھا بود و در اسناد این روایت محمد بن دینار ازدی  بن عبدالنشر تغییر یافت. و نشر بتی در
 شود. قرار دارد که حدیثش ضعف دارد و اگر با او در روایت مخالفت نشود حدیث او حسن گفته می

 .۷/۴۲۵ االصابة فی تمییز أسماء الصحابة -٢
 .۲۰۸و صحیح مسلم ۴۶۸۷صحیح بخاری  -٣
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ن سبب یشاوندان انجام دھد، ایامبر، فرمان خدا را در مورد خویپ زیرا ھنگامی که
ی  امبر در زمینهیند و برای این است که پیشتر اطاعت نمایگران بھتر و بیشود تا د یم

 یشاندان نزدیک دچار رأفت نشده و در ترساندن آنھا از عذاب الھیدعوت، نسبت به خو
شان ین خداوند به ایا آنھا را بترساند و ھمچنافت تین رو فرمان یابایی نداشته باشد، از ا

فَإِ�ََّما ﴿ د:یفرما یه مک فرمان داد تا به طور عام مردم را ھشدار دھد و بترساند، چنان
 ۡ َ  بِلَِسانَِك  َ�ٰهُ �َ�َّ ۡ ٱ بِهِ ِ�ُبَّ�ِ ا ٗماقَوۡ  ۦَوتُنِذَر بِهِ  ُمتَّقِ�َ ل ّٗ راستی خواندن  به «  .]٩٧م: ی[مر ﴾٩٧�ُّ

». گر را بترسانی بر زبانت آسان نمودیم تا با آن به پرھیزکاران نوید دھی و مردم ستیزه قرآن را

ٓ  ٗماِ�ُنِذَر قَوۡ ﴿ د:یفرما یو م ا نِذرَ  مَّ
ُ
تا به مردمی که «  .]٦س: ی[ ﴾٦َ�ٰفِلُونَ  َ�ُهمۡ  َءابَآؤُُهمۡ  أ

 ین دو با ھم تضادیا ».خبرند، ھشدار دھی رو غافل و بی اند و از این پدرانشان ھشدار نیافته
 از افراد انذار و ھشدار عام است. یی فرد ژهیندارند، چون انذار و ھشدار و

او،  ید خدا، اخالص عبادت بـرایبا توح یعنی» دیش خود را نجات دھیگروه قر یا«
رده، خـود را کـ ینش و بازآمـدن از آنچـه وی نھـیدن به او، اطاعت از فرامینورز کشر

از عذاب خدا ھستند، اما اعتماد بر اصل  یینجات و رھا یھا بھانیی ا د و ھمهینجات دھ
 شود.  یندارد و سبب نجات از عذاب خدا نم یا دهینزد خداوند فا ،اسباب کو نسب و تر

ن یا» نمکب یارکتوانم  یتان نمیدر برابر عذاب خدا برا«فرمود:  یوقت جامبریو پ
تواند  یبا شفاعت خود م جامبریپه کنند کھا گمان  ید بعضیه شاکتوھم را دفع نمود 

ست و اگر ین یانیسود و ز کخودش مال یشان برایا یآنھا را نجات دھد، پس وقت

وایت ابوھریره که گفت: گفتم: ای پیامبر خدا! چه کسی این حدیث مرکب از دو حدیث است اول ر -١
گفت: بعد از او به چه کسی؟ فرمود: مادرت، » مادرت«سزاوارتر است که به او نیکی کنم؟ فرمود: 

تر باشد. ابن ماجه در سنن به  گفت: بعد به چه کسی؟ فرمود: پدرت و سپس ھر که برایت نزدیک
روایت  معاویه بن حیدةصحیحین است. و مانند آن را روایت کرده و اصل آن در  ۳۶۵۸شماره: 

کرده است. و دوم روایت بکر بن حارث األنماری است که گفت: یا رسول الله! چه کسی 
تر است که به او نیکی نمایم؟ فرمود: مادرت،  پدرت، خواھرت، برادرت و نزدیکانت که بعد  مستحق

باید نگه داشته شود. بخاری در األدب  آید، این حقی واجب و خویشاوندی است که از آن می
روایت کرده و اسناد آن حسن است،  ۵۱۴۰و أبوداود در سنن ۷/۲۳۰، و التاریخ الکبیر۴۷المفرد

یب بن منفعه آن را از جدش بکر حنفی شنیده باشد. و ذھبی در مورد کلیب 
َ
به شرطی که ُکل

عنوان شاھد اعتبار دارد) است.  گفته: او راوی وسط (یعنی نه حجت است و نه رد شده است و به
 رسد. والله أعلم. ی حسن می و این حدیثش با شواھدی که دارد به درجه
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تواند عذاب خدا را از خود دفع کند، به طریق اولی  خدا را انجام دھد نمی ینافرمان
از آنھا ا از عذاب خدا را یند و کان را از آنھا دفع یا زیبرساند  یگران سودیتواند به د ینم

ٓ  قُۡل ﴿ د:یفرما یه خداوند مک د؟ چنانیدور نما َخاُف  إِّ�ِ
َ
 يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َرّ�ِ  َعَصۡيُت  إِنۡ  أ

بگو: اگر از پروردگارم نافرمانی کنم، از عذاب روزی بزرگ  « .]١٣[الزمر:  ﴾١٣َعِظي�ٖ 
امبر یخدا بر پ یاز سو یاران. لطفکاز گناھ  یبعض یبرا جامبریاما شفاعت پ». ترسم می

ه کس را کند و ھر ک یه بخواھد شفاعت مک یسکھر  یبرا جامبریه پکنیو آنھاست، نه ا
 برد. یبخواھد به بھشت م

بـ� عبـد يـا «آمـده: » ال أغ� عن�م مـن اهللا شـيئاً «بعد از  ١یح بخاریو در صح

 »مناف، ال أغ� عن�م من اهللا شيئاً 
 ٢رده است.کر کد مؤلف آن را به اختصار ذیشا

رفـع و » عبـاس«منصـوب اسـت و در » ابـَن «ا عباُس بن عبدالمطلب) یاش: ( گفته

 »يا فاطمةُ بنتَ حممدو»«يا صفيه عمة رسول اهللا«طور در  نیز است و ھمینصب جا
 ».از من بخواه یخواھ یاز مالم ھر چه م«اش:  گفته

نِذرۡ ﴿  ه:که نازل شد ین آیا یه گفت: وقتکآمده  لشه یت مسلم از عایدر روا
َ
 َوأ

 ٱ َعِشَ�تََك 
َ
فاطمه دختر  یبلند شد و گفت: ا جامبریپ ]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ۡقَر�ِ�َ ۡ�

فرزندان عبدالمطلب، ھر چه از مالم  یه دختر عبدالمطلب، ایصف یمحمد، ا
 ».٣دید از من بخواھیخواھ یم

نـد و ک یه او آنھا را از عذاب خدا نجات نداده و وارد بھشت نمکح داد یتوض جامبریپ
نـد و وارد ک یم یکه آنھا را به خدا نزدک یزیگرداند و تنھا چ ینم یکنھا را به خدا نزدآ

 دھد، اطاعت از خداوند است. ید و از دوزخ نجات مینما یبھشت م
ه کـورزد، چنـان  یغ نمـیـامبر است از آنھـا دریه در توان پکا یو اما آنچه از امور دن

شما بـا مـن «ه فرمود: کو چنان  ٤».دیواھد از من بخیخواھ یاز مالم ھر چه م«فرمود: 

 البغا. ۲۶۰۲صحیح بخاری  -١
 نیامده و فقط بخاری آن را ذکر کرده است. ۲۰۶این جمله در روایت مسلم  -٢
 .۲۰۵صحیح مسلم، ش -٣
 .لروایت عایشه  ۲۰۵صحیح مسلم -٤
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ت یـد و ابن منذر روایاحمد و عبد بن ُحَم ». دارم یه آن را برقرار مکد یدار یشاوندیخو
 . ٢رده استکت یگری نیز آن را روایث دی. و امام مسلم در حد١اند ردهک

گران یشاوندان مؤمن خود و به دیامبران است به خویه سرور پک جامبریپ یپس وقت
شـان یتوانـد برا یه نمکد یگو یی خود م به خصوص به بانوی زنان جھان و عمو و عمهو 
از مـردم در  یاریبه آنچه بس ید؛ و وقتیگو یه او جز حق نمکم یمان داریند و اکب یارک

رسـانند و از  یان مـیـه سـود و زکده دارند ـ یا و صالحان عقیگر انبیو د جامبریمورد پ

 د:یگو یم »الربدة«ی  ه صاحب قصیدهکا جایی دھند، ت ینجات م یعذاب الھ

ـــا هتَ َّ نيا و رضَ ـــدُ ـــودِكَ ال ـــن جُ ـــإنَّ مِ  ف
 

ــــمِ   لَ ــــوحِ والقَ لـــمَ اللَّ ــــكَ عِ لُومِ ـــن عُ مِ  وَ
 

تو  یھا تو ھستند و علم لوح و قلم از دانش یو سخاوتمند یا و آخرت از بزرگواریدن
 یابیم. ر میاست ـ تفکر کنیم توحید برایمان آشکار گشته و غربت دین را د

، ُبرعـی و امثالشـان از »الـربدة«جـا و آنچـه صـاحب کفرمـوده  جامبریـپس آنچه پ

 جا؟ کگویند  می جامبریمداحان پ
امبر شب و روز از آن اظھار برائت یه پکاند  ستوده ییزھایشان را به چیه اککسانی 

د ه خداونک زھا فقط مخصوص خداوند است، چنانین چیه اکان فرمود ینمود و ب یم

ٓ ﴿ د:یفرما یمتعال م ۡملُِك  قُل �َّ
َ
ا َوَ�  �َۡفٗعا ِ�َۡفِ�  أ ُۚ ٱ َشآءَ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ۡعلَمُ  ُكنُت  َولَوۡ  �َّ

َ
 أ

ِ�َ  ۡ�ِ �َۡ ٱِمَن  َتۡكَ�ُۡت سۡ َ�  َغۡيَب لۡ ٱ وٓ ٱَوَما َمسَّ ۠  إِنۡ  ُءۚ لسُّ نَا
َ
 ﴾١٨٨يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

بگو: من برای خودم مالِک ھیچ نفع و ضرری نیستم، مگر آنچه الله بخواھد. «  ]١٨٨اف: [األعر
-ساختم و ھیچ زیانی به من نمیدانستم، سود بسیاری برای خودم فراھم می و اگر غیب می

 ».رسید. من برای مؤمنان تنھا ھشداردھنده و مژده رسانم

ُ ٱفََ�ٰلُِ�ُم ﴿  ۖ �َۡ ٱَر�ُُّ�ُم  �َّ ۖ ٱإِ�َّ  قِّ �َۡ ٱ دَ اَذا َ�عۡ َ�مَ  قُّ َ�ُٰل ٰ تُۡ�َ  لضَّ َّ�
َ
َكَ�ٰلَِك  ٣٢فُونَ فَ�

ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك َ�َ  ِينَ ٱَحقَّ �َُّهۡم َ� يُۡؤِمُنونَ  �َّ
َ
بنابراین پس « .]٣٣-٣٢ونس: ی[ ﴾٣٣فََسُقٓواْ �

و عبد بن  ۳۶۰، ۵۱۹، ۲/۳۳۳و احمد در مسند ۲۰۴است که مسلم در صحیح  بخشی از حدیثی -١
از ابوھریره روایت کرده است. و بخاری در  ۶/۳۲۴حمید و ابن منذر چنان که در الدر المنثور 

از حدیث عمروبن عاص به صورت معلق و در األدب المفرد به صورت موصول  ۵/۲۲۳۳صحیح
 ی مطبوع بیابم. آمده، و من نتوانستم آن را در نسخه ۵/۸۷آورده است. و در تغلیق التعلیق

 ھمین حدیث است و حدیثی دیگر نیست. والله أعلم -٢
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؟ شوید از حق چیزی جز گمراھی و ضاللت وجود ندارد. پس چگونه(از حق) رویگردان می
 »..آورند چنین فرمان پروردگارت بر فاسقان نافرمان تحقق یافت که آنان ایمان نمی این

امبرشان را یاند و سخن پ ردهک که سخن پروردگارشان را ترک ییسوگند به خدا عقلھا
 اند. اند، سرگشته شده گفته کآورد تر یطان به دلشان میھا و آنچه ش به خاطر وسوسه

ی آن به ھـدفش  لهیه بوسکب داده یفر یزیآنھا را با چطان یه شکن است یب ایعج
و محبـت صـالحان و   جامبریـم پیرا در قالب محّبـت و تعظـ کن شریده است و ایرس

امبران و یـی پ ه سوگند به خـدا تبرئـهکم آنھا به آنان نشان داده است. و حال آن یتعظ
د آنھـا را از یـبابـا آنھاسـت و  یقـیم و محبت حقیم، تعظین محبت و تعظیصالحان از ا

 دانست. کپا ین محّبت نادرستیچن
امبر و صـالحان یـبـا پ ید و اخالص را به آنھا به عنوان بغض و دشـمنیطان توحیش
ار خـود خداونـد را مـورد کـن یـه آنـان بـا اکـفھمنـد  یرده است، اما آنھا نمک یمعرف

 اند. طعنه زدهو صالحان  جامبریاند و به پ ردهکقرار داده و حق او را تباه  ییجو بیع
ف را ھماننـد یه مخلـوق نـاتوان و ضـعکـن اسـت یـآنھا از خداوند ا ییب جویاما ع

 رساند. یان میه مانند خدا سود و زکاند  اند و گفته پروردگار توانا قرار داده
ھـا ھمـه حـق  و اما تقصیر آنھا در حق الله متعال به این صـورت اسـت کـه عبـادت

دھنـد حـق  یر اللـه انجـام مـیغ یاز عبادت را برا یزیآنھا چ یاند و وقت خداوند متعال
 اند. ردهکخداوند را تلف 

و  جامبریبرند پ یه گمان مکن است یو صالحان ا جامبریآنھا از پ ییجو بیو ع
اند، اما ھرگز  ارھا فرمان دادهکن یا آنھا را به ایھستند و  یارشان راضکصالحان از 

اند، خداوند  بوده و به آن دستور ندادهن یراض یزین چیو صالحان از چن جامبریپ

ٓ ﴿ د:یفرما یمتعال م ۡرَسۡلَنا َوَما
َ
نَُّهۥ إَِ�ۡهِ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن لَِك بۡ �َ  ِمن أ

َ
ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ نَا

َ
� 

و پیش از تو ھیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وحی «  .]٢٥اء: ی[األنب ﴾٢٥ُبُدونِ �ۡ فَٱ
 ».ه ھیچ معبود برحقی جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنیدکردیم ک

نھـا نیـز آمـده اسـت. از آن یھایی عالوه بر ا د و آموزهیث فوایگوید: در حد یمؤلف م
 یشـان چنـان بـرایه اکـ یو قاطع بودند، طور ین مورد جّد یدر ا جامبریه پکنیجمله ا

د با یامروز به توح ین اگر مسلمانی. ھمچندندیوانه نامیه او را دکنمود  ید تالش میتوح
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 .١ندیگو یوانه میت فرا بخواند او را دیت و قاطعیجد
ردن کـه کیو فقط ت ید و از تنبلیوشکارھا کد در ین حقیقت بیانگر این است که بایا

ه بـه کـنیر و نـادان فقـط بـا اعتمـاد بـر اکوتاه فکه افراد ک د، چنانیگز یبه افراد، دور
 یوقت جامبریوشند اما پک یمنتسب ھستند در انجام اعمال صالح نم یحا صالی جامبریپ

اسـت بـه  یرکن تـذیـنـد، اک ینگونه خطـاب مـیشاوندانش را ایدختر، عمه، عمو و خو
ق یند پس به طرکب یارکتواند  ینھا نمیا ینه تنھا برا جامبریپ یفرزندان آنھا، چون وقت

 ام دھد.تواند کاری انج یفرزندانشان نیز نم یبرا یاول
ه از نسل کاند  ردهکن بسنده یه فقط به ھمک یسانکخداوند متعال در مورد 

ةٞ  َك تِلۡ ﴿د:یگو ینند مک ین آنھا اطاعت نمیامبران ھستند و از فرامیپ مَّ
ُ
 َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ

ا َولَُ�م َكَسَبۡت  ا لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َكَسۡبُتۡمۖ  مَّ آنھا، امتی «  .]۱۳۴لبقرة: [ا ﴾١٣٤َ�ۡعَملُونَ  َ�نُواْ  َ�مَّ
بودند که درگذشتند و اعمالشان، از آِن خودشان است و اعمال شما، از آِن خودتان؛ و شما، 

 ».مسؤول اعمال آنھا نخواھید بود

ه در زنـدگی و مـرگ از او اطاعـت کـاند  یسانک جامبرین فرد به پیتریکبنابراین نزد
گاه باش ھان«د: یفرما یم جامبریه پک ند، چنانینما یم ا و دوستان ید خاندان فالن اولیآ

 ».٢ه دوست من خدا و مؤمنان صالح ھستندکستند، بلیمن ن
ت یـقبل از وفاتش اھـل ب جامبریه پکند ک یت مید از حسن بصری روایعبد بن ُحَم 

گاه باش«ش را گرد آورد و فرمود: یخو رد شـما از کرد من از آن من و عملکد عملیھان آ
گاه باش گـاه باشـید کـه از کتوانم ب ینم یارکتان ید در برابر خدا برایآن شماست، آ نم،آ

گاه باش میان شما پرھیزکارانتان دوستان من می امـت دنیـا را بـر ید اگر روز قیباشند، آ
ھایتان حمل کرده با خود بیاورید (اھل دنیا باشید) و مردم آخـرت بـر دوششـان  دوش

 ».٣باشد ، شما را نخواھم شناخت

 مسئله دوازدھم -١
 از حدیث عمرو بن عاص. ۲۱۵البغا و مسلم ۵۶۴۴صحیح بخاری -٢
ه آمده از حسن بصری به طور مرسل روایت کرد ۵/۹۶آن را عبد بن حمید چنانکه در الدر المنثور -٣

به صورت موصول روایت کرده و اسناد آن ضعیف است، و  ۱۸/۱۶۱و طبرانی در المعجم الکبیر
از  ۲۱۳دارد،  ابن أبی عاصم در السنه ۸۹۷حدیث شاھدی نزد بخاری در األدب المفرد ش

گفته: صحیح  ۹/۲۹۲ابوھریره روایت کرده است و حدیث حسن است، گر چه دارالقطنی در العلل
 به طور مرسل از ابی سلمه روایت شده است.این است که حدیث 

                                         



 

 

 

 

 

 

 :)۱۵(باب
َ�َٰعةُ ٱَوَ� تَنَفُع ﴿ د:یفرما یاوند متعال مخد ذَِن َ�ُ  ۥٓ ِعنَدهُ  لشَّ

َ
ٰٓ إَِذا  ۥۚ إِ�َّ لَِمۡن أ َح�َّ

ۖ ٱفُّزَِع َعن قُلُو�ِِهۡم قَالُواْ َماَذا َقاَل َر�ُُّ�ۡمۖ قَالُواْ   .]۲۳[سبأ:  ﴾٢٣ۡلَكبِ�ُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱَوُهَو  ۡ�َقَّ

رای کسی که او، بـرایش اجـازه دھـد. و چـون بخشد جز ب و نزدش شفاعت، سودی نمی« 
گوینــد: پروردگارمـان چـه فرمـود؟ پاســخ  ھایشـان زدوده شـود، می اضـطراب و دلھـره از دل

 ».ی بزرگ است دھند: حق(گفت) و او، بلندمرتبه می

ه خداوند ک یھنگام«فرمود:  جامبریه پکت است یره روایاز ابوھر یح بخاریدر صح
شان را به یاد بالھایه به عنوان اطاعت و انقکد، مالئینما یصله میرا ف یارکدر آسمان 

ن صدا در قلوب یر بر سنگ ایده شدن زنجیوبکدھد مانند  یم ییزنند و صدا یھم م

ٰٓ ﴿ ردیگ یند و خوف و ھراس آنھا را فرا مک یھا نفوذ م فرشته  قُلُو�ِِهمۡ  َعن فُّزِعَ  إَِذا َح�َّ
 ْ ْ قَ  َر�ُُّ�ۡمۖ  َقاَل  َماَذا قَالُوا ۖ �َۡ ٱ الُوا  یو سپس وقت ]٢٣[سبأ:  ﴾٢٣َكبِ�ُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱَوُهَو  قَّ

ند یگو یپرسند: پروردگارتان چه فرمود؟ م یگر میدیکشود از  یاضطراب از آنھا دور م
 سخن حق گفت و او بلند مرتبه بزرگوار است. 

اال تالش عالم ب یدادھایاستراق سمع از رو یه براک ینیاطیرا ش یالھ یھا ن گفتهیا
ن یب از آسمان تا به زمین ترتیو به ھم یبه سوم یبه دوم یشنوند و از اول یکنند م می

ن بـا یین را از باال به پـایاطیدن شیشکان صف یث سفیحد ین موقع راویرسد. در ا یم
ه در کـ یطانیه شـکـ یردن آن نشان داد، گفت: ھنگامکج کفاصله دادن انگشتانش و 

ن یـه اکنیتا ا یطان سومیرساند و او به ش یخود م یود به دومشن یرا م یزیباال است چ



 ٤٦٣  )»وال تنفع الشفاعة...«فرماید:  : خداوند متعال می۱۵لتوحید: (بابکتاب ا

طان یطان سـخن را بـه شـیه شـکـقبـل از آن یرسد و گـاھ یاھن مکا یسخن به ساحر 
د یآ یبعد از رساندن سخن فرود م ید و گاھیآ یبرساند شھاب سنگ بر او فرود م یگرید

 یسانکند و سپس اگر نک یرسد صد دروغ با آن ھمراه م یاھن مکن سخن به یا یو وقت
ا مگر به ما یند آیگو یه درست بوده مکرند از او سخنی بشنوند یپذ یاھن را مکه سخن ک

ق یده تصـدیه از آسمان شنک ینگونه به خاطر سخنین و چنان نگفت؟ و ایفالن روز چن
 شود. یم

خداونـد  یوقتـ«فرمـود:  جامبرید: پیگو یه مکت است یروا ساز نواس بن سمعان
ھا از خوف خداونـد  د، آنگاه آسمانیگو یرا م یند، سخن وحک یفرمان را وح خواھد یم

خدا  یھوش شده و برایشنوند ب ین را میھا ا ه اھل آسمانک یافتند. و ھنگام یبه لرزه م
ل اسـت. و آنگـاه یند جبرئک یه سرش را بلند مک یسکن یافتند، آنگاه اول یبه سجده م

ه کـل بـر مالئیـد و سـپس جبرئیـگو ید به او مخواھ یش ھر چه میخو یخداوند از وح
پرسند: پروردگار ما چه گفـت  یه آن از او مکگذرد مالئ یه مک یگذرد و از ھر آسمان یم
د: سخن حق گفت و او بلند مرتبـه و بـزرگ اسـت. آنگـاه یگو یل میل؟ جبرئیجبرئ یا

م که به او حک ییرا به جا ین وحیل اینند. بعد از آن جبرئک یرار مکل را تیسخن جبرئ
 رساند. یشده م

 مسائل:

ٰٓ ﴿ هیر آیتفس -۱   ﴾فُّزِعَ  إَِذا َح�َّ
ارائه شده، به خصوص آنچه متعلـق بـه  کابطال شر یه براین آیه در اک یلیدال -۲

ه گفتـه شـده کـاسـت  یا هین آیشود و ا ه به صالحان مربوط میکاست  کیشر
 ند.ک یرا قطع م کدرخت شر یھا شهیر

ْ ﴿ ریتفس -۳ ۖ �َۡ ٱ قَالُوا   .﴾٢٣َكبِ�ُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱوَُهَو  قَّ
 ھا از آن. سبب پرسش فرشته -۴
 دھد. یل به آنھا پاسخ میجبرئ -۵
 ل است.یند جبرئک یه سرش را بلند مک یسکن یاول -۶
 دھد. یپرسند، او به آنان پاسخ م یھا از او م ی آسمان ھمه یھا چون فرشته -۷
 شوند. یھوش میھا ب ھمه اھل آسمان -۸
 ند.یآ یم ھا به لرزه در آسمان -۹

 م شده است.که به او حکرساند  یم ییرا به جا یل وحیجبرئ -۱۰
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 نند.ک ین استراق سمع میاطیش -۱۱
 شوند. یگر سوار میدیک یھا رو طانیش -۱۲
 طان.یش یپرتاب شھاب سنگ به سو -۱۳
اھن برسـاند شـھاب سـنگ بـه او کـطان سخن را بـه یه شک قبل از آن یگاھ -۱۴

 بعد از آن. یرسد و گاھ یم
 د.یگو یاھن راست مک یگاھ -۱۵
 زد.یآم یراست صد دروغ م یکبا  -۱۶
ھـا  ه از آسمانک یپنھان یه کالمکشود  یرفته مین جھت پذیاھنان از اکدروغ  -۱۷

 ند.یگو یده شده را میشن
شود، چنـان  یل می[دروغ] و باطل متما یش به سویشتر از پیب ینفوس انسان -۱۸

 ند؟!ریگ یدھند و صد دروغ را در نظر نم یز قرار میراست را دستاو یکه ک
کننـد و از آن اسـتدالل  نـد و آن را حفـظ مییگو یگر مـیدیکن سخن را به یا -۱۹

 نند.ک یم
 ر صفاتند.که منکخداوند بر خالف اشاعره  یاثبات صفات برا -۲۰
 از خوف خداست. یھوشین لرزش و بیه اکح شده یتصر -۲۱
 برند. یخدا سجده م یه براکتمام مالئ -۲۲

  

 



 ٤٦٥  )»وال تنفع الشفاعة...«فرماید:  : خداوند متعال می۱۵لتوحید: (بابکتاب ا

 توضیح و شرح این باب:
ٰٓ ﴿ د:یافرم یخداوند متعال م ْ  قُُلو�ِِهمۡ  َعن فُّزِعَ  إَِذا َح�َّ ْ  َر�ُُّ�ۡمۖ  قَاَل  َماَذا قَالُوا  قَالُوا

ۖ �َۡ ٱ ھایشان زدوده شود،  و چون اضطراب و دلھره از دل«  .]٢٣[سبأ:  ﴾َكبِ�ُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱَوُهَو  قَّ
 ».بزرگ است ی دھند: حق(گفت) و او، بلندمرتبه گویند: پروردگارمان چه فرمود؟ پاسخ می می

ن ین و بزرگتریتر یه قوکند کان یه را بکخواھد حالت مالئ ین عنوان میبا ا /مؤلف
آنھا در برابـر  یاند، پس وقت ه عالوه از الله مورد پرستش قرار گرفتهکھستند  یمخلوقات

م و ترس دارند ، چگونه برخی آنھا را بـه جـای اللـه بـه یه از او بکنگونه ھستند یخدا ا
 .خوانند؟! اد مییفر

و مستقل و یا به صورت واسطه و شـفاعت ھمـراه خـدا  ییه به تنھاکمالئ یپس وقت
به  یق اولید به طریرا ندارند با یارکچ یھ ییه تواناکھا  ھا و بت شوند؛ مرده یخوانده نم

 یھـا ی گروه است بر ھمـه ین رّد یرند و ایاد خوانده نشوند و مورد پرستش قرار نگیفر
ترنـد و  نییه بـه مراتـب پـاکه از مالئکخوانند  یرا م یسانکخداوند  ه ھمراهکن کیمشر

 ه ھم با آنھا مشترک نیستند. کحتی در یک ویژگی از ویژگی ھای مالئ

َذَ ٱَوقَالُواْ ﴿  د:یفرما یه مکو خداوند متعال در مورد مالئ ۥۚ  �ۗ َوَ�ٗ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ �َّ  بَۡل  ُسۡبَ�َٰنُه
ۡكَرُمونَ  ِعَبادٞ  َ  ٢٦مُّ ِ  ۥۡسبُِقونَهُ َ� � ِ  ۡلَقۡولِ ٱب ۡمرِه

َ
يِۡديِهۡم َوَما  ٢٧َ�ۡعَملُونَ  ۦَوُهم بِأ

َ
َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

 .]٢٨ -٢٦اء: ی[األنب ﴾٢٨ُمۡشفُِقونَ  ۦَوُهم ّمِۡن َخۡشيَتِهِ  ۡرتََ�ٰ ٱَخۡلَفُهۡم َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن 
گزیده است. او پاک و منزه است. و گفتند: (پروردگار) رحمان(از فرشتگان) فرزندی بر«

گیرند و به فرمانش عمل  بلکه(فرشتگان) بندگانی گرامی ھستند. در گفتار بر او پیشی نمی
داند و جز برای کسی که پروردگار رضایت  ی آنان را می کنند.(پروردگار) آینده و گذشته می

 ».کنند و از ترس پروردگار ھراسان و بیمناکند دھد، شفاعت نمی
 یتیت و الوھیچ ربوبین وجود آنھا از ھیه است و با اکحالت و صفات مالئن یا

ندارد و  یکیت فقط از آن خداوند است و او شریت و الوھیه ربوبکستند، بلیبرخوردار ن

ٰٓ ﴿ د:یگو یه مین آین در ایھمچن ھراس و  ی: وقتیعنی  ﴾مۡ قُلُو�ِهِ  َعن فُّزِعَ  إَِذا َح�َّ
، ین قول را ابن عباس، ابن عمر، ابوعبدالرحمان سلمیااضطراب از آنھا دور شد که 

 اند. ره... گفتهی، حسن و غیشعب
ب بـه آن بـر یـغا یرھایه ضـمکـگـردد  یبر م یزیی قلوبھم) به چ ر (در کلمهیضم

 ».ما له منھم«و » مالھم«و در  (ال يَملكون)گردند در یم
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» یحتـ«هکـه کـ سـتین یزیـالم چکد ولی در این ینما یت داللت میبر غا» یحتّ «
ه ظاھرا بر کاست  یز محذوفیدر جمله چ«د: یگو یه مین رو ابن عطیِت آن باشد، از ایغا

ه شما گمـان کطور  ننده ھستند آنکد: و نه آنھا شفاعت یگو یا میند، گوک یآن داللت م
 ».١فرمانبردار ھستند یه آنھا ھمیشه بندگانکد، بلیبر یم

﴿ ٰٓ ِ  َعن فُّزِعَ  إَِذا َح�َّ و�
ره یر و غیه ابن جرکه است، چنان کمنظور مالئ ﴾ِهمۡ ُقلُ

 .٢اند گفته
ل صحت یست، به دلیدر آن ن یدیچ تردیه ھکاست  یو آن حق«د: یگو یر میثکابن 

 ».٣اند ه در مورد آن آمدهک یاتیث و روایاحاد

ٰٓ ﴿هکت شده یامبر روایاز پ یادیث زیاحاد ٤د:یگو یان میابوح  َعن فُّزِعَ  إَِذا َح�َّ
خداوند به جبرئیل را  یوح یباشد، ھنگامی که صدا یه مکمراد مالئ ]٢٣[سبأ:  ﴾لُو�ِِهمۡ قُ 
شاندن کھمچون  ییند؛ صداک یل امر میشنوند و خداوند متعال با وحی به جبرئ یم

ھراسان و  یبت و عظمت الھین ھنگام از ھیشنوند و در ا یرا م یبر سنگ ینیر آھنیزنج
اند  ر شدهکه ذکه در آن مالئکی اول  هیه با آین آی، این معنیشوند و با ا یمضطرب م

ن زعمتم) به یه (الذک یه از ابتدا فرموده الھکنفھمد  یسکگردد و ھر  یمرتبط م
 .٥ه را به ما قبل آن ربط دھدیتواند آ یکند، نم مالئکه اشاره می

 یوحـخداونـد بـه  یه وقتکنین عظمت بسیار بلندی است و آن ایا«د: یگو یر میثکابن 
شوند و  یبت او لرزه بر اندام میشنوند و آنگاه از ھ یالم او را مکد، اھل آسمان یگو یسخن م
 ».٦اند ره... گفتهین را ابن مسعود، مسروق و غیدھد. ا یبه آنھا دست م یھوشیحالت ب

آنھـا  یند: خداوند حق گفته اسـت، چـون وقتـیگو یم یعنی» قالوا الحق«اش:  گفته
گر یدیکـنـد، از یآ یافتنـد وسـپس بـه ھـوش مـ یھوش مـیند و بشنو یسخن خدا را م

 ند: حق گفت.یگو یم) پروردگارتان چه گفت؟ مکند: (ماذا قال ربّ یگو یپرسند و م یم

 .۴/۴۱۸المحرر الوجیز ابن عطیه -١
 .۲۲/۹۲۹۳تفسیر ابن جریر -٢
 .۳/۵۷۳تفسیر ابن کثیر -٣
آنچه شیخ سلیمان به أبی حیان نسبت داده، أبی حیان او را از ابن عطیه نقل کرده، پس سخن  -٤

 مال ابن عطیه است.
 .۷/۲۶۵لمحیطو البحر ا ۴/۴۱۸المحرر الوجیز -٥
 تفسیر ابن کثیر. -٦
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 یبلند مرتبه، پس او بر فراز ھر چیزی است. و او تعال یعنی) یاش: (و ھو العل گفته

َ�َ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ﴿ د:یفرما یه مکھاست، چنان  آسمان یه عرش باالکدر عرش است 
مھر و رحمان است که بر عرش استواء (او) پروردگار گسترده «  ]٥[طه:  ﴾٥َتَوىٰ سۡ ٱ َعۡرِش لۡ ٱ

  ».دارد
 یوقت«فرمود:  جامبرید: پیگو یه مکت است یره روایح از ابوھریدر حدیث صح
شان را یبالھااد یه به عنوان اطاعت و انقکد؛ مالئینما یصله میار را فکخداوند در آسمان 

ن صدا در قلب یر بر سنگ که ایشدن زنج دهیوبکدارد مانند  ییزنند و صدا یبه ھم م

ٰٓ ﴿ ند:ک یھا نفوذ م فرشته ْ  قُلُو�ِِهمۡ  َعن فُّزِعَ  إَِذا َح�َّ ْ  َر�ُُّ�ۡمۖ  قَاَل  َماَذا قَالُوا ۖ �َۡ ٱ قَالُوا  قَّ
ھایشان زدوده شود،  و دلھره از دلو چون اضطراب « ]٢٣[سبأ:  ﴾َكبِ�ُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱَوُهَو 

ی بزرگ  دھند: حق(گفت) و او، بلندمرتبه گویند: پروردگارمان چه فرمود؟ پاسخ می می
 ». است

عـالم  یدادھایـاستراق سـمع [از رو یه براک ینیاطیرا ش یالھ یھا ن گفتهیآنگاه ا
 رند.یگ یگر قرار میھمد ینندگان روکشنوند و استراق سمع  کنند، می باال] تالش می

ن را نشان داد و انگشتانش را یاطیھم قرار گرفتن ش یت رویفکیان با دستش یسف
شـنود و آن  یه در باال است سخن را مک یطانیرد و آن شکج کرده و آن را کاز ھم جدا 

اھن کـطور تـا بـه  نی، ھمیگریرسانند و آن به د ین او ھستند مییه پاکنی یاطیرا به ش
ه شھاب سـنگ بـا او کقبل از آن  یرد و گاھیگ یرا فرا م نیاطیبرسد. شھاب سنگ، ش

نـد و گفتـه ک یاھن با آن صد دروغ اضافه مـکرساند و  یاھن مکد آن را به یبرخورد نما
ه از آسـمان کـ یا فالن روز به ما فالن سخن را نگفت و بـه سـبب آن سـخنیشود: آ یم

 شود. یق میاھن تصدکده شده یشن
 .١در صحیح بخاری اش: (فی الصحیح) یعنی: گفته
در آسمان به  یوقت یعنید) ینما یصله میار را فکخداوند در آسمان  یاش: (وقت گفته

د یه سـعکـنده انجام شود، چنان یه در آکصله نموده یه آن را فکد یگو یسخن م یزیچ
خداونـد  یوقتـ«ه گفت: کاند  ردهکت یر از ابن مسعود روایبن منصور، ابوداود و ابن جر

ر بـر یـشاندن زنجک یشنوند مانند صدا یم یید، اھل آسمان صدایگو یمسخن  یبه وح

 از ابوھریره. ۷۴۸۱، ۴۸۰۰، ۴۷۰۱صحیح بخاری ش  -١
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 .١ی سنگ صخره
خداوند بـه  یه گفت: وقتکاند  ردهکت یه از ابن عباس روایحاتم و ابن مردو یابن أب

بفرسـتد،  یه قاصد است را فرا خواند تا او را ھمراه وحک یا وحی نمود فرشته جمحمد
شان آرام یدلھا ید، وقتیگو یسخن م یه به وحکدند یخداوند را شن یه صداکآنگاه مالئ

ه کدانند  یند: حق گفته است و میگو یه خداوند چه گفت، آنگاه مکپرسند  یرد، میگ یم
 .٢دیگو یخداوند جز حق نم

شـان را بـه ھـم یی خداوند بالھا در برابر گفته یھا به نشان فروتن اش: فرشته و گفته
 .٣ن (با فروتنی)یخاضع یعنی د: خضعاناً یگو یزنند، حافظ م یم

ن یر آھنـیـده شدن زنجیوبک یشد مانند صدا یده میه شنک ییا صدایاش: (گو گفته
ه در مورد آغـاز کاست  جامبرین مانند سخن پید: ایگو یبود). حافظ م یبر صخره سنگ

را  یه وحـکـفرشـته اسـت  یو آن صـدا» زنگ یمانند صدا ییصدا«د: یفرما یم یوح
 رساند. یم

 یخداونـد بـه وحـ یوقت«ند: ک یت میروا جامبریه از ابن مسعود و او از پیدوابن مر
ی  ر بـر صـخرهیـزنج یشـنوند ماننـد صـدا یمـ ییھا صدا د، اھل آسمانیگو یسخن م
 .١حدیث». ٤سنگ...

به  ۹۹البغا) و در خلق افعال ص -۶/۲۷۱۹(۳۲بخاری در کتاب التوحید به صورت معلق باب ش  -١
صورت موصول روایت کرده است و سعید بن منصور در تفسیرش و عبد بن ُحمید، ابن منذر، ابن 

آمده و ابن جریر در  ۶/۶۹۹اند چنان که در الدر المنثور ن مردویه روایت کردهأبی حاتم و اب
تعظیم قدر و محمد بن نصر در  ۲۱۱، ۲۰۸در کتاب التوحید ش خزیمةو ابن  ۲۲/۹۰تفسیرش 

و  ۵۴۹و اللکائی در شرح اصول االعتقاد ش ۲۸ش العظمةو ابوالشیخ در  ۲۱۸ -۲۱۷ش الصلوة
اند. و اسناد آن  و دیگران روایت کرده ۵-۶یقول بخلق القرآن ش ابوبکر نجاد در الرد علی من

 صحیح است و به صورت مرفوع روایت شده است. که تخریجش خواھد آمد.
اند چنان که در الدر  و ابن أبی حاتم و ابن مردویه روایت کرده ۲۲/۹۱ابن جریر در تفسیرش -٢

کند که اسنادش ضعیف  نش روایت میاز طریق محمد بن سعد عوفی و او از پدرا ۶/۶۹۷المنثور
 .۵۳۳است؛ نگا: الرد علی المنطقیین شیخ االسالم ص

 .۸/۵۳۸فتح الباری -٣
 ، آجری در۳۷، ابن حبان در صحیح ش۲۰۷کتاب التوحید  خزیمة، ابن ۴۷۳۸ابو داوود در سنن  -٤

قاد اھل ، اللکائی در شرح اصول اعت۱/۵۰۷، بیھقی در األسماء و الصفات ۲۹۵-۲۹۴صالشریعة 
و دیگران از ابن مسعود و او از پیامبر  ۱۱/۳۹۲، خطیب در تاریخ بغداد ۵۴۸-۵۴۷، شالسنة
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شـان یانـدازد و در دلھا یه مـکـن قول و گفته را در قلب مالئیاش: خداوند ا و گفته
ت ابن یث نواس و در روایه در حدک شوند. چنان یضطرب مآن م ه از کنیند تا اک ینفوذ م
ر و او از ابـن عبـاس ید بن جبیق عطا بن سائب و او از سعیه از طریه ابن مردوکعباس 

 ».٢شوند یھوش مید مگر آنکه بیآ یفرود نم یچ آسمانیبر اھل ھ«ند: ک یم ت یروا
خداونـد بـه  یوقتـ«اند:  ردهکت یروا جامبریره و آنھا از پیابوداود از ابن مسعود و غ

ر بـر صـخره یـشـاندن زنجک یمانند صدا ییا صداید اھل آسمان دنیگو یسخن م یوح
ل نزد آنھـا یه جبرئکنیمانند تا ا یم یافتند و ھمچنان باق یھوش میشنوند و ب یسنگ م

 ».د...یآ یم

ٰٓ ﴿ اش: گفته ترس و ھراس از ه ک تا آن یعنی .]٢٣[سبأ:  ﴾ُقلُو�ِِهمۡ  َعن فُّزِعَ  إَِذا َح�َّ
 شود. یشان دور میدلھا

﴿ ْ ند: پروردگارتان چه یگو یگر میدیکفرشگان به   .]٢٣[سبأ:  ﴾َر�ُُّ�ۡمۖ  َقاَل  َماَذا قَالُوا
 گفت؟

﴿ ْ ۖ �َۡ ٱ قَالُوا ه خداوند جز حق کدانند  یند: خداوند حق گفت، میگو یم .]٢٣[سبأ:  ﴾قَّ
 د.یگو یگر نمید یزیچ

ه کرا  یوشا ھستند سخنکاستراق سمع در عالم باال  یه براک ینیاطیاش: (ش گفته
 یشوند و صدا یگر سوار میدیک ین رویاطیشنوند). ش یصله نموده میخداوند ف

ه خداوند ک شنوند، چنان گویند را می ی فرمان خداوند، سخن می فرشتگان که درباره

َق ٱ�َّ َمِن إِ  ١٧رَِّجي�ٍ  َشۡيَ�ٰنٖ  ُ�ِّ  ِمن َ�َٰهاوََحفِظۡ ﴿ د:یفرما یمتعال م ۡمعَ ٱ ۡسَ�َ ۡ�بََعهُ  لسَّ
َ
 ۥفَ�

اند. دارالقطنی در العلل  اند. و ابن خزیمه، ابن حبان و دیگران آن را صحیح دانسته روایت کرده
این  گوید تر است. و خطیب در تاریخ خود می گوید روایت آن به صورت موقوف محفوظ می ۵/۲۴۲

اند و این حدیث  حدیث غریب است و شاگردان أبی معاویه از او به صورت موقوف روایت کرده
روایت شده چنان که از ابوھریره، نواس، ابن عباس و غیره... آمده  جشواھدی دارد که از پیامبر

 .۱۲۹۳ش السلسلة الصحیحةاست.نگا: 
 .۸/۵۳۸فتح الباری  -١
، ابن ۲/۲۴۰ دالیل النبوة، بیھقی در ۸/۵۳۸نان که در فتح الباریابن مردویه روایت کرده است چ -٢

و دیگران، و این حدیث از روایت حماد بن سلمه از عطاء بن السائب است  ۴/۳۹۰عساکر در تاریخ 
که دچار اختالط شده است و حماد بن سلمه از کسانی است که پیش از اختالط و پس از آن از 

 اند.  وی روایت کرده
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بِ�ٞ  ای محافظت کردیم.  شده را از ھر شیطان رانده  آن  و« ]١٨ -١٧[الحجر:  ﴾١٨ِشَهاٞب مُّ
سان شھابی روشن دنبالش  مگر آنکه دزدانه(به اخبار آسمان) گوش فرا دھد که بدین

ه فرمود: کند ک یت میوار جامبریی صدیقه از پ شهیعا یح بخاریو در صح».  کند می
ند، یگو یصله شده سخن میھا ف ند و از آنچه در آسمانیآ یه در ابرھا فرود مکمالئ«
رسانند و  یاھنان مکشنوند و آن را به  ین با استراق سمع سخنان آنھا را میاطیش
 ».١نندک یخود اضافه م یاھنان به آن صد دروغ از سوک

ا یـه در آسـمان دنکـ یا هکـآن مالئ ن سـخنیاطیه شـکـد یگو یث مین حدیظاھر ا
 شنوند.  ه در ابرھا ھستند را میک یا هکه سخن مالئکشنوند بل یھستند را نم

ش نشـان یگر را بـا دسـتھایدیکـن بـر یاطیت سوار شدن شیفکیان یاش: (سف گفته
 داد).

ه، امام و یثقه، حافظ، فق یاست. و کیم یوفک ینه ابو محمد ھاللییان بن عُ یاو سف
رد امـا کـ یس میتدل یرده بود و گاھکر ییاش تغ . اما در اواخر عمرش حافظهحجت بود

 . ٢در گذشت یسالگ یکھـ.ق در نود و  ۱۹۸در سال ینمود و یت میاز افراد ثقه روا
تر  ه در پایینک یطانیشنود به ش یه مکرا  یه در باالست سخنک یطانیاش: (ش گفته

رسانند و آنگاه با شھاب سـنگ  یاھن مکبه ه آن را کطور تا  نیرساند) و ھم یاو است م
 رند.یگ یھدف قرار م

شود آنھا را  ین پرتاب میاطیش یه به سوک یا ن شھاب و ستارهیا یاش: (و گاھ گفته
 گیرند؛ ای است که با آن ھدف قرار می رد) شھاب سنگ: ستارهیگ یفرا م

سنگ آنھا را در تر برسانند شھاب  یعنی گاھی پیش از آنکه سخن را به شیطان پایین
ن یرسانند و ا یپیش از آنکه شھاب سنگ به آنھا برخورد کند سخن را م ییابد و گاھ می

ن با شـھاب سـنگ قبـل از مبعـث وجـود داشـته یاطیه زده شدن شکد ینما یداللت م
 است.

ن یبن حس یو او از عل یاز معمر و او از زھر یو نسائ یه احمد، مسلم، ترمذک چنان 
ارانش نشسـته یاز  یان تعدادیدر م جامبری: پ ه گفتکند ک یت میاس رواو او از ابن عب

ت یـدر دواران جاھل«فرمود:  جامبرید، پیپرتاب شد و ھمه جا روشن گرد یا بود ستاره

 از عایشه روایت کرده است. ۳۲۱۰بخاری در صحیحش شامام  -١
 مطالعه کنید. ۱۱/۱۷۷شرح حال او را در تھذیب الکمال  -٢
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م: مـرد یگفتـ یگفتنـد: مـ». د؟یـگفت ید چه میردک یرا مشاھده م یزین چیچن یوقت
ا یـمرگ  یھا برا ن ستارهیا«فرمود:  جرامبیرد. پیم یم یا مرد بزرگیا آمده یبه دن یبزرگ
ند حـامالن ک یصله میرا ف یارکپروردگارمان  یه وقتکشود، بل یپرتاب نم یسک یزندگ

ح یه بعد از حامالن عرش قرار دارند تسبک یند و سپس اھل آسمانیگو یح میعرش تسب
نـد: یگو یه بعد از حامالن عرش قرار دارند به حامالن عـرش مـک یا هکند، مالئیگو یم

بـه اھـل آسـمان  یدھند و اھل ھر آسمان یشان خبر میپروردگارتان چه گفت؟ آنھا به ا
ننـد ک یھا استراق سمع مـ رسد و جن ین آسمان میه خبر به اکنیدھد تا ا یگر خبر مید

ه کـ یاورنـد اگـر بـه ھمـان صـورتیه بکـ یشوند و ھـر سـخن یھا زده م آنگاه با ستاره
 ». ندینما ینند و اضافه مک یف مینھا آن را تحراند باشد حق است، اما آ دهیشن

شد؟ گفت:  یھا پرتاب م ت ستارهیا در دوران جاھلیگفتم: آ ید: به ُزھریگو یَمْعَمر م

ا َ�قۡ ﴿ د:یفرما یه خداوند مک ینیب یا نمیبله. گفت: آ نَّا ُكنَّ
َ
ۡمِع�  َمَ�ٰعِدَ  ِمۡنَها ُعدُ َو�  َ�َمن لِلسَّ

ھایی از آسمان برای  و ما در بخش« ]٩[الجن:  ﴾٩رََّصٗدا اِشَها�ٗ  َ�ُۥ َ�ِدۡ  نَ �ٱ �َۡسَتِمعِ 
نشستیم و ھرکس که اینک به استراق سمع  استراق سمع و شنیدن(اخبار آسمان) می

شتر بر آنھا یمبعوث شد ب جامبریپ یو وقت». یابد بپردازد، برای خویش شھابی آماده می
 .١سخت گرفته شد

ر و شّر، منع و بخشش را به یه خکشناسان  ھا و ستاره است بر منّجم ین رّد یو ا
دھند و بر حسب قرار گرفتن آن در  یو نحوست آن نسبت م یھا بر حسب خوب ستاره

دھند، چون پرتاب  یھا نسبت م ر و شر را به ستارهیا ناھماھنگ، خیموافق  یھا برج
اند مسّخر ھستند،  هده شدیآنچه آفر یھا برا ه ستارهکنیاست بر ا یلیھا دل شدن ستاره

ُ ٱإِنَّ َر�َُّ�ُم ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مک چنان ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
ِ�  �َض ۡ�

يَّا�ٖ 
َ
ۡ ٱ ِ� ُ�غۡ  َعۡرِش� لۡ ٱَ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  ِستَّةِ � مۡ َوٱ اَحثِيثٗ  لُُبُهۥَ�طۡ  �ََّهارَ ٱ َل �َّ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ

َ�ٰتِۢ  �ُُّجومَ ٱوَ  ۡمرِهِۦٓۗ  ُمَسخَّ
َ
َ� َ�ُ  بِأ

َ
 ٱوَ  ۡلقُ �َۡ ٱ�

َ
�ۡ ۗ ُ ٱَ�َباَرَك  ۡمُر [األعراف:  ﴾٥٤َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱَربُّ  �َّ

ھا و زمین را در شش روز آفرید و بر ھمانا پروردگارتان، الله است؛ ذاتی که آسمان«  .]٥٤
رساند و خورشید، به ھم می آیند، عرش استقرار یافت. روز و شب را که با شتاب در پی ھم می

و نسائی در  ۳۲۲۴، ترمذی در سنن ۲۲۲۹، امام مسلم در صحیح ش۱/۲۱۸مسند امام احمد  -١
و  ۳/۳۲۲اند بلکه عبدالرزاق در تفسیرش  و آنھا قول زھری را ذکر نکرده ۱۱۲۷۲السنن الکبری

 آن را ذکر کرده است. ۶۸۳عبد ابن ُحمید در مسندش 
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گاه باشید که آفرینش و فرمان، از آِن اوست.  ماه و ستارگان را آفرید که به فرمانش ھستند. آ
اھن صد تا دروغ کاش: (آنگاه  . گفته» الله، پروردگار جھانیان، بزرگ، برتر و واالمقام است

ده یروغ به آنچه شنه جن صد تا دکنیا ایند). ک یده اضافه میبه آنچه جن به او رسان
اورند حق است یاد آن را بیم و زکرساند، پس آنچه بدون  یاھن مکند و به ک یاضافه م

اھن دچار کنگونه انسان به سبب ساحر و ینند دروغ است، اک یوآنچه به آن اضافه م
شوند و دروغ  یاھن به سبب دوست جن خود به فتنه مبتال مکشود و ساحر و  یفتنه م

 ند. یگو یآورند راست م یه از آسمان مک یدر خبر یرند، چون گاھیپذ یمو راست آن را 
ن و چنان نگفت).این گونه مؤلف یشود: مگر فالن روز به ما چن ی(گفته م    اش: گفته

 ند.ک ینجا این مسئله را روشن میدر ا
شود: آیا فـالن روز بـه  پس گفته می«و الفاظ حدیث در روایت صحیح چنین است:  

نـد آنھـا را در یآ یاھنـان مـکه نزد ک یسانک یعنی». و فالن حرف را نگفته بودما فالن 
ند و یگو ینھا راست میا یه گاھکنند ک ین استدالل مینند و از اک یق میدروغشان تصد

آمده  ١ه راست بوده است، چنانکه در صحیحکاند  داده یند فالن وقت به ما خبریگو یم
اھنـان بـه مـا کرسـول خـدا!  یه گفتم: اکت ت اسیروا لی صدیقه  است. از عایشه

ه جـن آن را کـاسـت  یآن سخن حقـ«قت داشت، فرمود: یه حقکگفتند  یم ییزھایچ
رسـاند و صـد تـا دروغ بـه آن  یاھن خود مـکند و در گوش دوست ک یاستراق سمع م

 ».ندک یاضافه م
 یـکل دارنـد، چگونـه یـرفتن باطل تمایه مردم به پذکند ک ین اشاره میث به ایحد

 نند؟!ک  یدھند و صد تا دروغ را رھا م یز قرار میراست را دستاو
ن بـر آن داللـت یـحق بود ا یه اگر در امری نوعکشود  یث ثابت مین از حدیھمچن

ه در کـ ند، چنانک یز بودن آن داللت میه بر جاکز حق است، بلیه تمام آن چکند ک ینم
 ن است.یگان چنستار یدن از روید ندهیو آ ینیب ھانت، سحر، طالعک

 شود). یق میاھن تصدکده شده یھا شن ه از آسمانک یاش: (به خاطر آن سخن وگفته
ه خداوند ک یھنگام«فرمود:  جامبریه گفت: پکت است یروا ساز نواس بن سمعان

ھـا از تـرس  د، آنگاه آسـمانیگو یسخن م یند، به وحک یخواھد امر و فرمان را وح یم
شـوند و  یھوش مـیشنوند ب ین را میھا ا اھل آسمان یو وقت ند.یآ یخداوند به لرزه در م

 .۲۲۲۸و صحیح مسلم  ۶۲۱۳صحیح بخاری  -١
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ل است یند جبرئک یه سرش را بلند مک یسکن یافتند، آنگاه اول یخدا به سجده م یبرا
ه عبـور کل بر مالئید و سپس جبرئیگو یه بخواھد به او مکخود  یو خداوند آنچه از وح

ل! یـپرسـند: جبرئ یاز او مـی آن آسـمان  هکـگـذرد مالئ یه مک یند، از ھر آسمانک یم
». او حق گفت، او بلند مرتبه و بزرگ اسـت«د: یگو یل میپروردگارمان چه گفت؟ جبرئ

ه کـرسـاند  یمـ ییرا به جـا یل وحینند و جبرئک یرار مکل را تیآنگاه ھمه سخن جبرئ
 .١م نموده استکخداوند به او ح

اس بن ِسمعان      و گفته و  یشـود او انصـار یو گفته مـ یالبک)، ابن خالد ٢اش: (از نوَّ
د او در یـگو یمـ یبوده است. ابو حـاتم راز یز صحابیند پدرش نیگو یاست و م یصحاب

 .٣ونت داشته استکشام س
 ند ...).ک یخداوند بخواھد فرمان را وح ی(وقت  اش: گفته

ه کـ کند، چنـان این امر ـ والله أعلم ـ در تمامی اموری است که الله آن را فیصله می
ز بـر یث نیگر احادیه گذشت و دکره یث ابوھریند و حدک ین داللت میوم لفظ بر ھمعم
 د.ینما ین داللت میھم

نـد) یعنـی آسـمانھا بـه یآ یھا [از ترس خداوند] به لـرزه در مـ اش: (آسمان و گفته 
کند که: ھنگـامی  افتند. ھمان گونه که أبی حاتم از عکرمه روایت می حرکت و لرزه می

گوید آسمان ھا، زمـین و کوھھـا  گیرد و سخن می ر مورد امری تصمیم میکه خداوند د
 نند.کیه بر او سجده مکمالئ ی افتند و ھمه به لرزه می
اش: (یا گفت ترس و نگرانی شـدید) یعنـی راوی شـک دارد کـه آیـا پیـامبر  و گفته

 ) نگرانی یا ترس. رعدةلرزش گفت یا که فرمود () رجفة(

، ابن جریر در ۵۱۵ السنة، ابن أبی عاصم در ۱/۶۲۱ابوزرعه دمشقی در تاریخ خود -١
آمد  ۶/۶۹۸اند چنان که در الدر المنثور  ، ابن أبی حاتم و ابن مردویه روایت کرده۲۲/۹۱تفسیرش

، ابونعیم در ۵۹۱، طبرانی در مسند الشامیین ۲۱۶، شالصالةحمد بن نصر در تعظیم قدر و م
، ابوالشیخ ۸۸۴ی:  ، ابن اعرابی در معجم شماره۲۰۶در التوحید  خزیمة، ابن ۱۵۳-۵/۱۵۲ الحلیة

اند و این  و غیره روایت کرده ۵۱۲-۱/۵۱۱، بیھقی در األسماء و الصفات ۵۰۲-۲/۵۰۱ العظمة در
اعتبار شواھد آن صحیح است و در سند آن ضعف اندکی است که با این شواھد جبران  حدیث به

 شود و آلبانی در تخریج السنه آن را ضعیف دانسته است. می
ی آن و قاضی عیاض در مشارق األنوار  به کسره سین و فتحه ۱۸/۶۳، ۱۶/۱۱۱نووی، شرح مسلم  -٢

 گفته که رای اکثریت فتحه بودن آن است.
 درگذشته است. ۵۰تا  ۴۰میان سالھای  ۴/۱۲۷ی، تاریخ االسالم ذھب -٣
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ند را یآ یخورند و به لرزه در م یان مکرس و خوف خداوند تھا از ت ه آسمانکن یا

َ�َٰ�ُٰت ٱ�َُسّبُِح َ�ُ ﴿ د:یفرما یرد، خداوند متعال مکار کد انینبا بۡ ٱ لسَّ  ٱوَ  عُ لسَّ
َ
َوَمن  �ُض ۡ�

ءٍ  ّمِن �ن �ِيِهنَّۚ  َ�َن َحلِيًما  ُهۥإِنَّ  �َۡسبِيَحُهمۚۡ  َقُهونَ َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�فۡ  ِ�َۡمِدهِۦ �َُسّبِحُ  إِ�َّ  َ�ۡ
ھای ھفتگانه و زمین و آنچه در آنھاست، او را به پاکی یاد  آسمان«  .]٤٤[اإلسراء:  ﴾٤٤�َ�ُفورٗ 

ستاید؛ ولی شما  کنند و ھیچ موجودی نیست مگر آنکه پروردگار را به پاکی و بزرگی می می
 ».گمان او بردبار و آمرزنده است یابید. بی ستایش و تسبیحشان را درنمی

ٓ ٱإَِ�  َتَوىٰٓ سۡ ٱُ�مَّ ﴿ د: یفرما یو م َما وۡ  �ً َطوۡ  تَِيائۡ ٱ َولِۡ�َ�ِض  لََها َ�َقاَل  َوِ�َ ُدَخانٞ  ءِ لسَّ
َ
 أ

تَۡيَنا قَاَ�َآ  َكۡرٗها
َ
سپس به آفرینش آسمان که به صورت دود بود، «  .]١١[فصلت:  ﴾١١َطآ�ِعِ�َ  �

واسته (برای اجرای فرمانم، پیش) آیید. پرداخت؛ به آسمان و زمین فرمود: خواسته یا ناخ
 ».گفتند: به دلخواه آمدیم و فرمانبرداریم

َ�َٰ�ُٰت ٱتََ�اُد ﴿ د:یفرما یو م رۡ  لسَّ  ٱ َوتَنَشقُّ  ِمۡنهُ  نَ َ�َتَفطَّ
َ
ا َباُل �ِۡ ٱَوَ�ِرُّ  �ُض ۡ�  ﴾٩٠َهدًّ

ین بشکافد و پاره شوند و زم  ھا از این سخن زشت پاره چیزی نمانده آسمان«  .]٩٠م: ی[مر
 ».ھا بر ھم فرو ریزد کوه

وۡ  َجاَرةِ ۡ�ِ َكٱ فَِ�َ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  قُلُو�ُُ�م �ُمَّ قََسۡت ﴿ د:یفرما یو م
َ
َشدُّ  أ

َ
ۚ  أ  �نَّ  قَۡسَوٗة

ُر ِمنۡ  َجاَرةِ ۡ�ِ ٱ ِمنَ   ٱ هُ لََما َ�َتَفجَّ
َ
�ۡ ۚ قُ  لََما َها�نَّ ِمنۡ  نَۡ�ُٰر قَّ ۡ ٱ ِمۡنهُ  َ�َيۡخُرجُ  �َشَّ ۚ ل  لََما َها�نَّ ِمنۡ  َمآُء

ِۗ ٱ َيةِشۡ خَ  ِمنۡ  َ�ۡهبُِط  ُ ٱَوَما  �َّ ا َ�عۡ  �َّ ھایتان آنگاه دل«  .]٧٤[البقرة:  ﴾٧٤َملُونَ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
-ھا، نھرھا میتر از سنگ. چرا که از برخی از سنگسخت شد؛ ھمانند سنگ و حتی سخت

ھا از خوف شود؛ و برخی از سنگنھا، آب خارج میشکافند و از آھا میجوشد و برخی از سنگ
 ».افتند. و الله، از اعمالتان غافل نیستھا) میالله،(از باالی کوه

ه کـ ییح غـذایه گفـت: مـا تسـبکت است یروا ساز ابن مسعود  یدر صحیح بخار
 .١میدیشن یشد را م یخورده م

ح آن را یت و او تسـببه دست گرفـ ییھا زهیسنگر جامبر یه پکند ک یت میابوذر روا
. و ١ر، عمر و عثمانکن در دست ابوبیی زنبور بود، ھمچن مانند زمزمه ییه صداکد یشن

 .٢ر شده استکد ذیه در مسانکاست  یث مشھورین حدیا

 .۳۵۷۹صحیح بخاری -١

 

                                         



 ٤٧٥  )»وال تنفع الشفاعة...«فرماید:  : خداوند متعال می۱۵لتوحید: (بابکتاب ا

 

 یباال جامبریه پک ییی درخت خرما ه تنهکت شده یح روایث صحین در حدیھمچن
و ھماننـد ایـن  ٣و نالـه در آمـدگفـت، بـه آه  یردن منبر، خطبه مـکآن قبل از درست 

 شود.  مثالھای فراوانی در کتب حدیث مشاھده می
افتند)؛ یعنی دو واقعـه بـرای  یخدا به سجده م یشوند و برا یھوش میاش: (ب گفته

دھد؛ بیھوشی و سجده و خداوند داناتر است که کدام یـک زودتـر اتفـاق  ایشان رخ می
 کند. یاقتضای ترتیب نم» واو«افتد؛ چرا که  می

 یعنـیل یـل اسـت). جبرئیند جبرئک یه سرش را بلند مک یسکن یاش: (و اول گفته
انـد  ردهکـت ین روایبن حس یاز عل یخ اصفھانیر و ابوالشیه ابن جرک ی خدا، چنان بنده

ل عبداللـه اسـت و اسـم میکائیـل عبیداللـه و اسـم اسـرافیل یـاسم جبرئ«ه گفت: ک
 ی الله.  بنده یعنیگردد  ل بریعبدالرحمن است و ھر آنچه به ئ

 ۥإِنَّهُ ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مک ل، چنانیلت جبرئیاست بر فض یلین دلیو ا
ٍ� ِعنَد ذِي  ١٩َكِر��ٖ  رَُسولٖ  ُل لََقوۡ  ِم�ٖ  ٢٠َمِك�ٖ  ۡلَعۡرِش ٱذِي قُوَّ

َ
َطاٖع َ�مَّ أ ر: یوک[الت ﴾٢١مُّ

ای بزرگوار است.(جبرئیل،  ستادهشده توسط) فر یقین قرآن، گفتار(ابالغ که به«  .]٢١-١٩
ھا)  ی) نیرومندی که نزد صاحب عرش دارای مقام واالیی است. آنجا(در ملکوت آسمان فرشته

 ». مورد اطاعت(فرشتگان) و امین است

ل در ھفتـاد پـرده از ید: جبرئیگو یم ﴾َمِك�ٖ  ۡلَعۡرِش ٱِعنَد ذِي ﴿ ریابوصالح در تفس
 نور قرار دارد. 

ت شده است، از جمله آنچـه یروا یحیث صحیل احادیظاھر جبرئ و در مورد شکل و
شـکل  جامبریه گفت: پکرده کت یح از عبدالله بن مسعود روایامام احمد با اسناد صح

ش یتمام افق را پوشانده است و از بالھـا ید و او ششصد بال دارد، ھر بالیظاھری او را د

به   ۳۳۸ابونعیم ش   النبوة دالئل ۱۲۴۴، طبرانی المعجم األوسط: ۴۰۴۴مسند بزار، شماره  -١
ترین آن  روایت ابوذر و اسنادش صحیح است. و حدیث از طُرق دیگری روایت شده که این صحیح

 گوید: و اسناد آن صحیح است. می ۵/۱۷۹الزوائد مجمع است. ھیثمی در
 .۳/۴۳نگا: تفسیر ابن کثیر -٢
و در صحیح خود، ش  باز حدیث عبدالله بن عمر  ۳۵۸۳بخاری در صحیحش، حدیث شماره  -٣

 از جابر روایت کرده است. ۳۵۸۴-۳۵۸۵

                                                                                                    



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٤٧٦

 .١داند یه خداوند آن را مکافتد  یم ییدھا و درھایمروار
 یگذرد). معنایش آشکار است. پس وقت یه مکنار مالئکل از یاش: (سپس جبرئ گفته

شود  یآنچه بجز الله پرستش م  ی دارند در حالی که آنھا از ھمه ین حالتیه چنکمالئ
شان از خداوند خیلی زیاد است. و خداوند نیروی  و ھیبت  تر و بزرگترند و ترس یقو

ه کفرمید  ین وجود خداوند میداند؛ با ا ه غیر از او کسی نمیعظیمی به آنھا داده است ک

لَكٖ  ّمِن ۞َوَ�م﴿د:یفرما یه مک نند، چنانکتوانند شفاعت  یی او نم آنھا بدون اجازه  ِ�  مَّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ ن َ�ۡعدِ  ِمنۢ  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ�  َشَ�َٰعُتُهمۡ  ِ� َ� ُ�غۡ  لسَّ

َ
َذنَ  أ

ۡ
ُ ٱ يَأ َّ�  ٓ [النجم:  ﴾٢٦َوَ�ۡرَ�ٰٓ  ءُ لَِمن �ََشا

بخشد مگر  ھا ھستند و شفاعتشان ھیچ سودی نمی و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان«  . ]٢٦
ه که مالئکد یگو یخداوند م». آنکه الله برای ھرکس که بخواھد و بپسندد، اجازه دھد

نند، چنانکه کخوانند دور  یاد میه آنھا را به فرک یسانکان و بال را از یتوانند ز ینم

ِينَ ٱ ُعواْ دۡ ٱقُِل ﴿  فرماید: یم ِّ ٱ َكۡشَف  لُِكونَ َفَ� َ�مۡ  ُدونِهِۦ ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ  َوَ�  َعنُ�مۡ  ل�ُّ
اید، بخوانید؛ آنھا  بگو: کسانی را که جز الله(معبود خویش) پنداشته«. ]٥٦[اإلسراء:  ﴾٥٦َ�ۡوِ�ً� 

 ».ری ایجاد کنندتوانند آسیب و مشکلی را از شما برطرف نمایند یا تغیی نمی
ره یه و پرستش آنھا در قالب شفاعت و غکادخواندن مالئیز، از به فریدر ضمِن آن ن

ِم ﴿ د:یفرما یه مک فرموده است، چنان ینھ
َ
ْ ٱأ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ َّ�  ٓ َولَوۡ  قُۡل  َءۚ ُشَفَعا

َ
ْ  أ  َ�نُوا

ِ  ٤٣َ�ۡعقِلُونَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡملُِكونَ  َ�  َّ َ�َٰعةُ ٱقُل ّ�ِ ُ  لشَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ِيٗعاۖ �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ُ�مَّ  ۡ�

اند؟ بگو:  ھایی به جای الله برگزیده آیا شفیعان و واسطه«  .]٤٤-٤٣[الزمر:  ﴾٤٤إَِ�ۡهِ تُۡرَجُعونَ 
باشند(باز ھم   کاری نتوانند انجام دھند و عقل و خردی ھم نداشته ھایتان، ھیچ اگر چه واسطه

گری در اختیار الله است؛  ی شفاعت و میانجی دھید؟) بگو: ھمه را واسطه قرار میآنان 
 ». شوید ھا و زمین از آِن اوست؛ سپس به سوی او بازگردانده می فرمانروایی آسمان

او نزد خدا  یه آنھا براکبرد  یخواند و گمان م یاد میآنھا را به فر کپس چگونه مشر
 نند؟!ک یران نزد پادشاھان شفاعت میه وزکطور  نند ھمانک یشفاعت م

ه آنھا زنده و کنیاست با ا یار نادرست و باطلکه کاد خواندن مالئیبه فر یپس وقت
 کشنوند و مال یه نمک ییھا اد خواندن مردهیمقّرب درگاه خداوند ھستند، پس به فر

و اسنادش حسن  ۲۷/۲۹، ابن جریر۲۹۹، ابن خزیمه در کتاب التوحید ۴۶۰-۱/۴۱۲مسند احمد -١
 گوید این اسناد خوب و قوی است. می ۴/۲۵۱است، ابن کثیر در تفسیرش 
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ِينَ ٱإِنَّ ﴿ باطل و نادرست است: یق اولیستند به طرین یانیسود و ز  ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ
ِ ٱ مۡ  �َّ

َ
ْ َفلۡ  ُعوُهمۡ دۡ فَٱ َثالُُ�ۡمۖ ِعَباٌد أ  .]١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٤َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن لَُ�مۡ  يَۡسَتِجيُبوا

کنید، بندگانی مانند خود شما خوانید و عبادتشان میبه طور قطع کسانی که جز الله می«
و ».  آنان ھم شما را اجابت کنندگویید آنان را بخوانید و ھستند؛ پس اگر راست می

 د:یفرما یم

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ ۡحَيآءٖ�  ٢٠ُ�ۡلَُقونَ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  لُُقونَ َ� َ�ۡ  �َّ
َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
أ

يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ 
َ
ِينَ ٱإَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۚ فَ  ٢١َوَما �َۡشُعُروَن � ِ َ� يُۡؤِمُنوَن  �َّ ُقلُو�ُُهم  �ِخَرةِ ٱب

ونَ  ۡسَتۡكِ�ُ ٞ َوُهم مُّ نِكَرة و کسانی که مشرکان به جای الله « .]٢٢-٢٠[النحل:  ﴾٢٢مُّ
و   اند، نه زنده آفرینند و خودشان آفریده و مخلوق پروردگارند. مرده خوانند، چیزی نمی می

ھای  حق است. پس دلشوند. معبودتان، یگانه معبود بر دانند چه زمانی برانگیخته می نمی
 ». و ایشان سرکشند آورند، به انکار حق خو گرفته  کسانی که به آخرت ایمان نمی

رساند).  یه خداوند به او فرمان داده مک ییرا به جا یل وحیاش: (سپس جبرئ گفته
ای وجـود نـدارد، شـاید  ی خطی، سـفید بـاقی مانـده و نوشـته در این قسمت از نسخه

 دیث و اینکه چه کسی آن را روایت کرده را بنویسد.ی ح خواسته تکمله می
به آن قسمت از آسـمان و یـا زمـین کـه خداونـد «ی حدیث از این قرار است:  بقیه 

 ».برایش دستور داده
 اند. حاتم و طبرانی روایت نموده این حدیث را ابن جریر، ابن خزیمه، ابن أبی

خداونـد بـر خـالف نظـر  یبراالم کاست، از آن جمله اثبات  یدیث فواین حدیدر ا 
 ه و اشاعره.یی جھم ه و اثبات صدا برای خداوند بر خالف عقیدهیجھم

 



 

 

 

 

 

 

)۱۶(: 
 باب شفاعت

نِذرۡ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م
َ
ِينَ ٱ بِهِ  َوأ ن ُ�ۡ  �َّ

َ
ْ َ�َافُوَن أ ٓوا  لَُهم لَۡيَس  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  َ�ُ

و با آن (= قرآن) کسانی را که « ]٥١[األنعام:  ﴾٥١َ�تَُّقونَ  مۡ لََّعلَّهُ  َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  ُدونِهِۦ ّمِن
ترسند به سوی پروردگارشان گرد آیند؛ بیم ده (زیرا که) برایشان  (در آن روز) دوست و  می

 ».شفیعی جز او (= خدا) نیست؛ باشد که پرھیزگاری پیشه کنند

ِ ﴿  د:یفرما یو م َّ َ�َٰعةُ ٱقُل ّ�ِ ۖ َ�ِيعٗ  لشَّ گری  ی شفاعت و میانجی بگو: ھمه« .]٤٤زمر: [ال ﴾ا
 ».در اختیار الله است

ِيٱَمن َذا ﴿ د:یفرما یو م ۥٓ  َفعُ �َشۡ  �َّ تواند ھیچکس نمی«٢٥٥[البقرة:  ﴾نِِهۦۚ إِ�َّ �ِإِذۡ  ِعنَدهُ
 ».نزدش شفاعت کند مگر به ِاذنش

لَكٖ  ّمِن ۞َوَ�م﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  مَّ ن َ�ۡعدِ  ِمنۢ  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ�  َشَ�َٰعُتُهمۡ  ِ� َ� ُ�غۡ  لسَّ
َ
َذنَ  أ

ۡ
ُ ٱ يَأ َّ� 

 ٓ ھا ھستند که  و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان« .]٢٦[النجم:  ﴾٢٦َو�َۡرَ�ٰٓ  ءُ لَِمن �ََشا
بخشد، مگر پس از آنکه الله برای ھرکس که بخواھد اجازه دھد  ھا ھیچ سودی نمی شفاعت آن

 ».و راضی باشد

ْ عُ دۡ ٱقُِل ﴿ د:یفرما یو م  ِينَ ٱ وا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ �ٖ  ِمۡثَقاَل  لُِكونَ َ� َ�مۡ  �َّ  ِ�  َذرَّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ  ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
كٖ  ِمن �ِيِهَما َوَما لَُهمۡ  �ِض ۡ� ۥ َوَما ِ�ۡ َوَ� تَنَفُع  ٢٢َظِه�ٖ  ّمِن ُهمِمنۡ  َ�ُ

َ�َٰعةُ ٱ ذَِن َ�ُ  ۥٓ ِعنَدهُ  لشَّ
َ
ٰٓ  ۥۚ إِ�َّ لَِمۡن أ ْ َماَذا قَاَل َر�ُُّ�ۡمۖ قَالُواْ  َح�َّ إَِذا فُّزَِع َعن قُلُو�ِِهۡم َقالُوا

ۖ ٱ بگو: کسانی را که جز الله(فریادرس خویش) « .]٢٣-٢٢[سبأ:  ﴾٢٣ۡلَكبِ�ُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱَوُهَو  ۡ�َقَّ



 ٤٧٩  ):شفاعت۱۶لتوحید: (بابکتاب ا

 ھا و زمین مالک نیستند و در تدبیر آسمان و زمین، ای را در آسمان پندارید، بخوانید؛ ذره می
ای ندارد.  دھنده ھیچ دخالت و مشارکتی  ندارند و(پروردگار) از میان آنھا ھیچ پشتیبان و یاری

بخشد جز برای کسی که او، برایش اجازه دھد. و چون اضطراب  و نزدش شفاعت، سودی نمی
دھند:  گویند: پروردگارمان چه فرمود؟ پاسخ می ھایشان زدوده شود، می و دلھره از دل
 ». ی بزرگ است ، بلندمرتبهحق(گفت) و او

اند را  ن به آن دلبسته و وابستهکیه مشرکی آنچه  د: خداوند ھمهیگو یابوالعباس م
 کمکا یاز آن را داشته باشد  یا ا بھرهی ییفرمانروا یسکر از الله یند و اینکه غک یم ینف

 یسکه شفاعت به کان نمود یماند، جز شفاعت. و ب ینم یباق یزیخدا باشد. و چ
ه خداوند متعال ک ه خداوند اجازه بدھد، چنانک یسک یرساند مگر برا ینم یسود

و جز برای کسی که پروردگار «   ]٢٨اء: ی[األنب ﴾تََ�ٰ رۡ ٱ لَِمنِ  إِ�َّ  �َۡشَفُعونَ  َوَ� ﴿ د:یفرما یم
 ». کنند رضایت دھد، شفاعت نمی

ه کـطور  ھمان است، یامت منتفیبرند روز ق ین گمان مکیه مشرک ین شفاعتیپس ا
 ید و بــرایــآ یه او مکــ«خبــر داده اســت:  جامبریــرده اســت. و پکــ یقــرآن آن را نفــ

ند سپس بـه او ک ید، ابتدا شفاعت نمینما یش میند و او را ستاک یپروردگارش سجده م
و  یشـو یشود، بخواه داده مـ یده مین و بگو سخنت شنکشود: سرت را بلند  یگفته م

 ».شود یه مرفتین شفاعت تو پذکشفاعت 
سـت؟ فرمـود: کین مردم به شفاعت شـما یتر گفت: مستحق جشانیره به ایو ابوھر

ی خـدا  ، پس آن شـفاعت بـا اجـازه»: ال إلـه إال اهللادیخالصانه و از ته دل بگو یسکھر «
 ن.کیمشر یمخلصان و موحدان است و نه برا یبرا

ی  ن را بـه واسـطهد و آنـاینما یه بر موحدان لطف مکدر حقیقت این خداوند است 
دارد و بـه مقـام  یی شـفاعت داده تـا او را گرامـ ه خداونـد بـه او اجـازهک یسک یدعا

 آمرزد. یمحمود برساند، م
ن رو در چنـد جـا یـز است. از ایآم کشده شفاعت شر یه در قرآن نفک یپس شفاعت

 ه شـفاعت فقـطکـح داده یتوض جامبریرده است. و پکی خدا را اثبات  شفاعت با اجازه
 د و اخالص است.یاھل توح یبرا

 مسائل:
 ات.یر آیتفس -۱
 شده است. یه نفک یصفت شفاعت -۲
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 ه اثبات شده.ک یصفت شفاعت -۳
 ه مقام محمود است.ک یبرکر شفاعت کذ -۴
شـان نخسـت شـفاعت یه اکـنیح ایدھـد و توضـ یانجام م جامبریان آنچه پیب -۵

 ند.ک یفاعت مدھد ش یخداوند به او اجازه م یند و وقتک یه سجده مکند، بلک ینم
 تر است؟ افتن شفاعت مستحقیبه در یسکچه  -۶
 اند. دهینورز که شرکاست  یسانک یشفاعت فقط برا -۷
 قت شفاعت.یان حقیب -۸

 توضیح و شرح این باب:
 باب شفاعت

مبتال  کز قراردادن شفاعت به شرین در گذشته و حال با دستاوکیه مشرکجا  از آن

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َو�َعۡ ﴿ :دیفرما یه خداوند مک بوده و ھستند، چنان  َوَ�  َما َ� يَُ�ُُّهمۡ  �َّ
ِۚ ٱ ِعندَ  ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َو�َُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  ُ�َنّ�ِ  ُقۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  لَمُ بَِما َ� َ�عۡ  �َّ  لسَّ

 ٱَوَ� ِ� 
َ
ا �ُۡ�ِ  َ�َٰنُهۥُسبۡ  �ِض� ۡ� و جز الله چیزھایی را «  .]١٨ونس: ی[ ﴾١٨نَ ُ�وَوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

اینھا شفیعان ما نزد الله «گویند:  رسانند و نه سودی؛ و می پرستند که نه زیانی به آنان می می
گاه می». ھستند ھا و  سازید که او در آسمان بگو: آیا به گمان خود الله را (از وجود شفیعانی) آ

  ».ورزند، پاک و برتر است او می زمین سراغ  ندارد؟! الله از شرکی که به

ِ ﴿ د:یفرما یو م َّ�ِ �َ
َ
ِينَ ٱوَ  الُِصۚ �َۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ� ْ ٱ �َّ َُذوا وۡ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
 إِ�َّ  َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما ِ�َآءَ أ

 ٓ ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرِ�ُونَا َ ٱ إِنَّ  َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  لُِفوَنۗ َ�ۡتَ  �ِيهِ  ُهمۡ  َما ِ�  بَۡيَنُهمۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ  ِديَ� َ�هۡ  �َّ
ارٞ  َ�ِٰذبٞ  ُهوَ  َمنۡ  ھان! دین و عبادت خالص (و تھی از شرک) از آِن الله «  .]۳[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

کنیم  گویند:) ما آنان را عبادت و پرستش نمی اند، (می است. و آنان که دوستانی جز او برگزیده
گمان الله در میان آنان،  به الله نزدیک کنند. بی ی ما باشند و) ما را  مگر برای آنکه (واسطه

شک الله، کسی را که  ی مواردی که با ھم اختالف دارند، داوری خواھد کرد. بی درباره
  ».بخشد دروغگو و ناسپاس باشد، ھدایت نمی

است و  که شرکن از شفاعت را قطع نمود و خبر داد کین رو خداوند طمع مشریاز ا
ا یارساز و که مخلوقات جز از الله کرد ک ین را نفیمنزه دانست. و ا و کخود را از آن پا

ُ ٱ﴿  د:یفرما یه مکداشته باشند، چنان  یا نندهک  شفاعت ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ  لسَّ
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 ٱوَ 
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َنُهَماَوَما بَيۡ  �َض ۡ�

َ
 َوَ�  ِمن َوِ�ّٖ  ۦَما لَُ�م ّمِن ُدونِهِ َعۡرِش� لۡ ٱَ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �

فََ�  َشفِيٍع� 
َ
ُرونَ  أ ھا و زمین و آنچه را  الله، ذاتی است که آسمان«. ]٤[السجدة:  ﴾٤َ�َتَذكَّ

گری   میان آنھاست، در شش روز آفرید و بر عرش قرار گرفت؛ جز او ھیچ کارساز و شفاعت
  »گیرید؟ ندارید. پس آیا پند نمی

ب را اثبات کند کـه ایـن نـوع شـفاعت عـین ن مطلین فصل ایخواھد در ا یمؤلف م
ر از یـغ یپندرند و به این صورت است کھـافراد شرک است. آنچه آنھا آن را شفاعت می

ر نـزد یـه وزکـطـور  نند ھمانکآنان نزد خدا شفاعت  یخوانند تا برا یاد میالله را به فر
ه کدارد، بلقت نیاست و حق یا و آخرت منتفیند، این شفاعت در دنک یپادشاه شفاعت م

گونـه  ننده آنکدھد و شفاعت  یننده اجازه مک ه در ابتدا به شفاعتکفقط خداوند است 
 ند.کی خدا شفاعت  تواند در آغاز بدون اجازه یکنند نم که دشمنان خدا گمان می

م و یدھـد قصـدش تعظـ یع قـرار مـیرا نزد خدا شف یه فردک یسکاگر گفته شود: 
شـمرده  کن شـریـدادن شفاعت کننـده باشـد، چـرا ا تقدیس پروردگار با واسطه قرار

 شود؟!  یم
م بـه شـمار یم را دارد، تعظـیه او اراده و قصـد تعظـکـنیشـود: ا یدر پاسخ گفته مـ

م یه با تعظکند یم نمایرا تعظ یسکخواھند  یه مکھستند  یرا چه بسا افرادید؛ زیآ ینم
گفته شده است: دشمن ن رو در ضرب المثل معروف یاھند، از اک یگاھش میخود از جا

 دانا به ِز دوست نادان.
ت یده گرفتن حق ربوبیخداوند ناد یبرا یانیردن ھمتاکقراردادن و مقرر  واسطه

ان، یاست نسبت به پروردگار جھان یو بدگمان یب گرفتن از عظمت الھیو ع یالھ

َب ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مک چنان ۡ ٱَو�َُعّذِ ۡ ٱوَ  ُمَ�ٰفِقِ�َ ل ۡ ٱوَ  َ�ٰتِ ُمَ�ٰفِ ل  ُمۡ�ِ�ِ�َ ل
ۡ ٱوَ  آٱ ُمۡ�َِ�ٰتِ ل ِ  نِّ�َ لظَّ ِ ٱب وۡ ٱَظنَّ  �َّ � لسَّ وۡ ٱ َدآ�َِرةُ  ِهمۡ َعلَيۡ  ءِ ُ ٱوََغِضَب  ءِ� لسَّ  َولََعَنُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َّ

َعدَّ 
َ
َمۖ  لَُهمۡ  َوأ  و نیز مردان و زنان منافق و مردان و زنان« ]٦[الفتح:  ﴾٦َمِصٗ�� َوَسآَءۡت  َجَهنَّ

مشرک را که به الله گمان بد دارند، عذاب نماید. پیشامدھای بد روزگار بر آنان باد! و الله بر 
آنان خشم گرفت و آنان را نفرین و از رحمتش دور کرد و دوزخ  را برایشان آماده ساخت؛ و 

 کشر یه به او تعالکنیآنھا به خداوند گمان بد داشتند تا ا». دوزخ چه جای بدی است!
گانه یسته یی شا داشتند او را به گونه یم یکد و اگر به خداوند گمان ندنیورز
 کردند. دانستند و حق توحید را ادا می می
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ه حق کگونه  ه آنھا خداوند را آنکد یگو ین مکیرو خداوند متعال در مورد مشر نیاز ا
ا یقرار داده   یه برای خداوند، ھمتا و انبازک یسکاوست قدرش را ندانستند، چون 

ش ید و ھراس دارد و برایدھد و از او ام یع قرار میرا به عنوان واسطه و شف یسک
 یه موجب خوشنودکزد و آنچه را یگر یاو م یند و از ناخوشنودک یرنش مکو  یفروتن
د، ینما یو نذر م یش قربانیخواند و برا یاد میدھد و آن را به فر یح میداند ترج یاو م

نگونه معبودانشان ین اکیحق اوست قدر دانسته است و مشره کگونه  جا خداوند را آنک
روند آن جا  یشوند و در دوزخ م یمجازات م یدادند. وقت یرا با خداوند برابر قرار م

ن رو در یبوده است، از ا ین معبودان باطل بوده و پرستش آن گمراھیه اکدانند  یم

ِ ٱتَ ﴿  ند:یگو یجھنم م ا لَِ� َضَ�ٰلٖ  �َّ بِ�ٍ  إِن ُكنَّ  ﴾٩٨ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱإِۡذ �َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ  ٩٧مُّ
م. چون شما را با پروردگار یاری بودکه ما در گمراھی آشکسوگند به الله « .]٩٨-٩٧[الشعراء: 

 ».میدانست ان برابر مییجھان
ن معبودانشان را در ذات، صفات و افعال بـا خداونـد برابـر کیه مشرکمشخص است 

ده اسـت، ین را معبودان آنھا آفریھا و زم ه آسمانکگفتند  ینم نیدانستند و ھمچن ینم
م و عبـادت یه فقـط در محبـت، تعظـکـبخشـند، بل یو مـرگ مـ یا معبودانشان زندگی

ه خـود را ک ینکیه مشرک سان و برابر قرار داده بودند، چنانیکمعبودانشان را با خداوند 
و  یت الھـیـگرفتن ربوب دهیـدار ناکـ  نیـننـد و اک یار را مـکـن یدانند ھم یمسلمان م

ا یـه افراد ک یسکان است. چون یاز عظمت الھی و گمان بد به خداوند جھان ییجو بیع
دانـد،  یع مین خود و خداوند واسطه و شفیدھد و آن را ب یرا انباز خدا قرار م ییزھایچ
ا یـو  یاریـر جھـان او را یه در تـدبکـاز دارد یـن یسـکه خداونـد بـه کبرد  یا گمان می
ن ین در حقیقـت بزرگتـرید؛ که ھمراه او وزیر، پشتیبان و معینی باشد؛ اینما یبانیشتپ

ه فرد کنیا ایازمندند و یباشد و ھمه فقیر و به او ن نیاز می ه بیکاست  یطعنه به خداوند
ننـده و کی قـدرت و تـوان شـفاعت  لهیبوس یه قدرت و توان الھکبرد  یگمان م کمشر

دانـد و  یی او را نمـ از و خواسـتهیه خداوند نکبرد  یمان ما گیشود،  یل میمکواسطه ت
گاه  یننده او تعالکد شفاعت یبا ه خداونـد رحـم کـبـرد  یا گمـان مـیـند و کرا از آن آ

ند خداوند بـه ک یر مکا فیند و که رحم کد یننده به او نگوک ه شفاعتک یند تا وقتک ینم
طـور  دھد، ھمـان یرا انجام نم یارکند و بدون شفاعت و سفارش  ک یت نمیفاک ییتنھا

نـد ک یبندگانش را اجابت نم یه خداوند دعاکند ک یر مکا فین است. و یه مخلوق چنک
ه پادشـاھان کـد، چنان یبندگان را به او بگو یازھایننده نک ه واسطه و شفاعتک مگر آن
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ن کن ممیباشند. ھمچن یمردم م یورز کنھا اساس شریی ا نگونه ھستند. و ھمهیا ایدن
ننـده قـرار ک ن خـود و خداونـد واسـطه و شـفاعتیرا ب یسکا ی یزیه چک یاست فرد

ننده دعا که شفاعت کشنود مگر آن یاد آنھا را نمیه خداوند دعا و فرکدھد گمان برد  یم
ن یـبر خداونـد دارد، از ا یننده حقکه شفاعت کبرد  یا گمان مید، یاد را به او بگویو فر

ارشـان را که پادشـاھان و بزرگـان کنیا یه مردم براکان شود، چن یرو به خدا متوسل م
زند و پادشاھان یپادشاھان عز یه آن افراد براکشوند  یمتوسل م یانجام دھند به افراد

 ت است.یاز ربوب ییجو بیزدن و ع نھا طعنهیند، ھمه ایتوانند با آنھا مخالفت نما ینم
 .١رده استکان ین مطالب را بیم مفھوم ایابن ق
ن امور منزه و یاند و خود را از ا کره شریارھا و غکن یه اکداوند اعالم نموده لذا خ

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َو�َعۡ ﴿ د:یفرما یرو م نیدانسته است، از ا کپا  َوَ�  َما َ� يَُ�ُُّهمۡ  �َّ
ُؤَ�ٓءِ  َو�َُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  ِۚ ٱ ِعندَ  ُشَفَ�ُٰٓؤنَا َ�ٰٓ ُ�َنّ�ِ  ُقۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  لَمُ بَِما َ� َ�عۡ  �َّ  لسَّ

 ٱَوَ� ِ� 
َ
ا �ُۡ�ِ  َ�َٰنُهۥُسبۡ  �ِض� ۡ� و جز الله چیزھایی را « .]١٨ونس: ی[ ﴾١٨ُ�ونَ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

اینھا شفیعان ما نزد الله «گویند:  رسانند و نه سودی؛ و می پرستند که نه زیانی به آنان می می
گاه میبگو: آیا ب». ھستند ھا  سازید که او در آسمان ه گمان خود، الله را (از وجود شفیعانی) آ

  ».ورزند، پاک و برتر است و زمین سراغ  ندارد؟! الله از شرکی که به او می
عان را عبـادت و یھا و شف ه واسطهکده ینام کرا مشر یسانکاگر گفته شود: خداوند 

ننـد، او که شـفاعت کن بخواند یا یبرا ھا را فقط ه واسطهک یسکنند، اما ک یپرستش م
 ست.ین کن شریرده است. پس اکقت آنھا را عبادت نیدر حق

محض  کو آن شر کاش شر ع قرار دادن الزمهیشود: به مجرد شف یدر پاسخ گفته م
از خداونـد متعـال اسـت و  ییجو بیـدن مسـتلزم عیورز که شـرکـطـور  است، ھمـان

ور از کرو سؤال مذ نیا نخواھد، از ایبخواھد  کراست، خواه مش کاز لوازم شر ییجو بیع
ه کـاسـت  ین صورت وجود ندارد و فقط تئوریبه ا یزیاساس باطل است و در خارج چ

سازند، دعا عبادت است بلکه دعا اسـاس و حقیقـت عبـادت  ین در ذھن خود مکیمشر
د آنھا اد بخوانیشفاعت به فر یند را براک یه مقرر مک ییھا واسطه یسک یاست پس وقت

ا یـده اسـت، خـواه ایـن را بپـذیرد یـورز کشـر یرده است و در عبادت الھکرا عبادت 
 نپذیرد. 

 .۱/۶۲اللھفان إغاثة -١
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نِذرۡ ﴿ د:یفرما یگفته اش: (و خداوند متعال م
َ
ِينَ ٱ بِهِ َوأ ن ُ�ۡ  �َّ

َ
ْ َ�َافُوَن أ ٓوا  إَِ�ٰ  َ�ُ

و با آن (= « ]٥١[األنعام:  ﴾٥١َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ  َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  ُدونِهِۦ ّمِن لَُهم لَۡيَس  َرّ�ِِهمۡ 
ترسند به سوی پروردگارشان گرد آیند؛ ِانذار (= بیم) ده (زیرا که)  قرآن) کسانی را که می

برایشان  (در آن روز) دوست و شفیعی جز او (= خدا) نیست؛ باشد که پرھیزگاری پیشه 
 ».)کنند

 . ١ترساندن و ھشدار یعنیانذار 

 .٢دیگو یه ابن عباس مک با قرآن ھشدار بده، چنان یعنی) بِهِ اش: ( و گفته

نِذرۡ ﴿ اش: و گفته
َ
ِينَ ٱ بِهِ  َوأ ن ُ�ۡ  �َّ

َ
ٓواْ َ�َافُوَن أ و با این « .]٥١[األنعام:  ﴾َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  َ�ُ

 ی: ایعنی»). ترسند، ھشدار بده (قرآن)، به کسانی که از حشر شدن در پیشگاه پروردگارشان می
ی  لهیترسند را به وس شان می م دارند و از بدی حسابیه از پروردگارشان بک یسانکمحمد، 

 .٣ت شده استیروا یه از ابن عباس و سدک ند، چنان قرآن ھشدار بده و آنھا مؤمنا
ش را مورد سرزنش یھا دهیآفر  ی خداوند ھمه«ه: کت است یاض روایل بن عیاز فض

ن رو یدارند، از ا که خَرد و درکند ک یه فقط آنان را سرزنش مکقرار نداده و بل

نِذرۡ ﴿ د:یفرما یم
َ
ِينَ ٱ بِهِ  َوأ ن ُ�ۡ  �َّ

َ
ْ َ�َافُوَن أ ٓوا و با این قرآن، « ٤]٥١[األنعام:  ﴾َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  َ�ُ

 ».ترسند، ھشدار بده به کسانی که از حشر شدن در پیشگاه پروردگارشان می
گاه و ب یدلھا یه داراکاند  آنھا مؤمنان ه یـباشـند و افـراد مـورد نظـر در آ یار مدیآ

ھا  است ھستند، چون خداوند به صورتیه اھل تجمل و رک یسانکباشند نه  یھا م نیھم
 . ٥»ندک یه به دلھا و اعمالتان نگاه مکنگرد بل یو اموال شما نم

ھیچ دوست و جز الله « .]٥١[األنعام:  ﴾َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  ُدونِهِۦ ّمِن لَُهم لَۡيَس ﴿ اش: گفته
 »). ای ندارندشفاعت کننده

 گوید: انذار یعنی اعالم با اسباب ھراس و ترس و بر حذر داشتن از آن. می ۱/۳۵۳در فتح المجید -١
ا به ابن عباس و دیگران این قول ر۷/۱۵۷، آلوسی در روح المعانی۱۲/۱۹۲رازی در تفسیرش -٢

 اند. نسبت داده
به ابن عباس نسبت داده است. اما نظر سدی را ابن أبی حاتم در  ۱/۵۲۱ثعلبی در تفسیرش  -٣

 روایت کرده و اسنادش مشکلی ندارد. ۷۳۲۷تفسیرش 
 روایت کرده و اسناد آن حسن است. ۷۳۲۸ابن أبی حاتم در تفسیرش ش -٤
 .بوھریرةااز حدیث  ۲۵۶۴روایت مسلم در صحیحش -٥
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د در یـگو یا مـیـدر محل نصب قرار دارد چون حال اسـت، گو» سیل«زجاج گفته: 
 .١است» یخافون«اند و عامل در آن  دهیشکننده دست کو شفاعت  یه از ولک یحال

در آن روز  آنان یعنی ﴾ُدونِهِۦ ّمِن لَُهم لَۡيَس ﴿ ﴾َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ ﴿ د:یگو یر میثکابن  
ه آنان را از عذاب خداوند با شفاعت خود کندارند  یا نندهکجز خدا و شفاعت  یاوری

انجام دھند  یارکا ین دنینند و در اکشه یه تقوا پکباشد  ﴾َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ ﴿ نجات دھد،
 .٢ش نجات دھدیامت آنھا را از عذاب خویه به سبب آن خداوند روز قک

غیر از اللـه داشـته  یا نندهکارساز و شفاعت ک، ینکه مؤمنان ولیم: خداوند ایگو یم
 یسـکرده است. پس ھـر ک یرا رد و نف -چنانکه دین مشرکین این گونه است-باشند 

 رسد. یست و شفاعت به او نمیقرار دھد از مؤمنان ن ییھا ر از الله واسطهیغ
 یره نفـیـبکھـان ن گنایبکمـرت ید شفاعت برایه بگوکوجود ندارد  یلیه دلیو در آ

ع یه مؤمنان واسطه و شفکنیاست بر ا یلیه دلکند، بلیگو یه معتزله مک شده است، چنان
ن رو شـفاعت یشده است، از ا یی خداوند نف ن شفاعت بدون اجازهیرند و ھمچنیگ ینم

  د:یفرما یه خداوند متعال مک رده است، چنانکی خداوند را در چند جا اثبات  با اجازه

ُ ٱُ�ُم إِنَّ َر�َّ ﴿ ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
يَّا�ٖ  �َض ۡ�

َ
 َعۡرِش� لۡ ٱَ�َ  َوىٰ تَ سۡ ٱ ُ�مَّ  ِ� ِستَّةِ �

 ٱيَُدبُِّر 
َ
�ۡ ۖ ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم  إِۡذنِهِۦۚ  َ�ۡعدِ  َما ِمن َشفِيٍع إِ�َّ ِمنۢ  ۡمَر فََ�  ُبُدوهُۚ �ۡ فَٱ َر�ُُّ�مۡ  �َّ

َ
أ

ُرونَ  ھا و زمین را در  انا پروردگار شما، الله است؛ ذاتی که آسمانھم« .]٣ونس: ی[ ﴾٣تََذكَّ
کند. جز به اذن و شفاعت او،  شش روز آفرید و بر عرش استقرار یافت؛ تمام امور را تدبیر می

ای نیست. این است الله که پروردگار شماست؛ پس او را پرستش نمایید.  کننده ھیچ شفاعت
 ». گیرید؟ آیا پند نمی

ِ ﴿ د:یفرما یم اش: (و گفته َّ َ�َٰعةُ ٱقُل ّ�ِ ۖ َ�ِيعٗ  لشَّ ُۥ ا َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُك ُملۡ  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
 هُِ�مَّ إَِ�ۡ  �ِض� ۡ�

گری در اختیار الله است؛  ی شفاعت و میانجی بگو: ھمه« .]٤٤[الزمر:  ﴾٤٤تُرَۡجُعونَ 
 »).شوید ھا و زمین از آِن اوست؛ سپس به سوی او بازگردانده می فرمانروایی آسمان

آن روشن شود. خداوند  یم تا معنیگوی یی قبل از آن سخن م هیه و آین آیدر مورد ا

ِم ﴿ د:یفرما یمتعال م
َ
ْ ٱأ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ َّ�  ٓ َولَوۡ  قُۡل  َءۚ ُشَفَعا

َ
ْ  أ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡملُِكونَ  َ�  َ�نُوا

 به نقل از زجاج. ۱۲/۱۹۲تفسیر رازی -١
 .۲/۱۳۵ابن کثیر -٢
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ِ  ٤٣َ�ۡعقِلُونَ  َّ َ�َٰعةُ ٱقُل ّ�ِ ُ  لشَّ َّ� ۖ َ�َٰ�ٰتِ ٱۡلُك مُ  ۥَ�ِيٗعا �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
 ﴾٤٤ُ�مَّ إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ  ۡ�

اند؟ بگو: اگر چه  ھایی به جای الله برگزیده آیا شفیعان و واسطه« ]٤٤-٤٣[الزمر: 
باشند(باز ھم آنان را   کاری نتوانند انجام دھند و عقل و خردی ھم نداشته ھایتان، ھیچ واسطه

گری در اختیار الله است؛ فرمانروایی  ی شفاعت و میانجی هدھید؟)  بگو: ھم واسطه قرار می
 ».شوید ھا و زمین از آِن اوست؛ سپس به سوی او بازگردانده می آسمان

ِم ﴿ اش: پس فرموده
َ
ْ ٱأ َُذوا ن کی: آیا مشریعنیھمزه برای استفھام انکاری است.  ﴾�َّ

شان نزد خداوند یآنھا براه به گمان کاند  گرفته ینندگانک ھا و شفاعت غیر از خدا واسطه

ِ ٱ ُدونِ  ِمن بُُدونَ َو�َعۡ ﴿ د:یفرما یه مک نند؟! چنانک یشفاعت م َوَ�  َما َ� يَُ�ُُّهمۡ  �َّ
ُؤَ�ٓءِ  َو�َُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  ِۚ ٱ ِعندَ  ُشَفَ�ُٰٓؤنَا َ�ٰٓ ُ�َنّ�ِ  ُقۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  لَمُ بَِما َ� َ�عۡ  �َّ  لسَّ

 ٱِ�  َوَ� 
َ
ا �ُۡ�ِ  َ�َٰنُهۥُسبۡ  �ِض� ۡ� و جز الله چیزھایی را « .]١٨ونس: ی[ ﴾١٨ُ�ونَ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

اینھا شفیعان ما نزد الله «گویند:  رسانند و نه سودی؛ و می پرستند که نه زیانی به آنان می می
گاه می». ھستند ھا و  ه او در آسمانسازید ک بگو: آیا به گمان خود الله را (از وجود شفیعانی) آ

 ».ورزند، پاک و برتر است زمین سراغ  ندارد؟! الله از شرکی که به او می

ِ ﴿ د:یفرما یو م َّ�ِ �َ
َ
ِينَ ٱوَ  الُِصۚ �َۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ� ْ ٱ �َّ َُذوا وۡ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
 إِ�َّ  َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما ِ�َآءَ أ

 ٓ ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرِ�ُونَا َ ٱ إِنَّ  َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  َ�َۡتلُِفوَنۗ  �ِيهِ  ُهمۡ  َما ِ�  بَۡيَنُهمۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ  ِديَ� َ�هۡ  �َّ
ارٞ  َ�ِٰذبٞ  ُهوَ  َمنۡ  ھان! دین و عبادت خالص (و تھی از شرک) از آِن الله «  .]٣[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

کنیم  رستش نمیگویند:) ما آنان را عبادت و پ اند، (می است. و آنان که دوستانی جز او برگزیده
گمان الله در میان آنان  ی ما باشند و) ما را به الله نزدیک کنند. بی  مگر برای آنکه (واسطه

شک الله، کسی را که  پیرامون مواردی که با ھم اختالف دارند، داوری خواھد کرد. بی
ا به د و آنان رینما یب میذکخداوند آنھا را ت ».بخشد دروغگو و ناسپاس باشد، ھدایت نمی

 افر قرار داده است. کارشان کن یخاطر ا

ِينَ ٱ نََ�َُهمُ  َ� فَلَوۡ ﴿ د:یفرما یو م ْ ٱ �َّ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ ْ  بَۡل  َءالَِه�ۖ� َ�انًاقُرۡ  �َّ  َ�ۡنُهمۚۡ  َضلُّوا
ْ  َوَما إِۡفُكُهمۡ  َوَ�ٰلَِك  ونَ  َ�نُوا عبود و پس چرا کسانی که آنھا را م« .]٢٨[األحقاف:  ﴾٢٨َ�ۡفَ�ُ
ی خویش برای تقرب و نزدیکی به الله گرفتند، به آنان یاری نرساندند؟ بلکه از  واسطه

ای   گری)، پندار دروغین آنان و سخن باطل و خودساخته نظرشان ناپدید شدند. و این(میانجی
 ». کنند است که سِر ھم می
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ه کـود ن بـیـردنـد اک یه آنھا را عبادت مـک یسانکن از پرستش کیپس مقصود مشر
 نند.کشان نزد خدا شفاعت یبرا

ِ ٱِمن ُدوِن ﴿اش:  و گفته چ یه ھـکـبدون اجازه و فرمان خـدا و حـال آن  یعنی  ﴾�َّ
او  یه بـراکـ یسـکن ینـد و ھمچنـک یی او شـفاعت نمـ س نزد خداوند بدون اجازهک

ن دو شـرط محقـق نشـده ینجا، اید مورد پسند خدا باشد؛ ولی در ایشود با یشفاعت م
شـوند و بـه  یه واسـطه قـرار داده مـکرا  یسانکچون خداوند واسطه قرار دادن است، 

ن را یـه اکـش قرار نداده است، بلیخو یشوند را سبب اجازه و رضامند اد خوانده مییفر
 ش دانسته است. یو خشم خو یسبب ناخشنود

َولَوۡ  قُۡل ﴿ اش: و گفته
َ
ْ  أ بگو: اگر چه « .]٤٣[الزمر:  ﴾ونَ َ�ۡعقِلُ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡملُِكونَ  َ�  َ�نُوا

باشند (باز ھم آنان    کاری نتوانند انجام دھند و عقل و خردی ھم نداشته  ھایتان، ھیچ واسطه
ه شما کن صورت باشند یاگر به ا یا حتیآ یعنی ]٤٣[الزمر:  ».دھید؟) را واسطه قرار می

ن مردگان، یدانند و ھمچن ینم یزیه چک یجامد یزھایچ یعنید ینک یمشاھده م

ِ ﴿ د:یفرما یه مک ار ندارند؟ چنانیه شفاعت را در اختک ینند در حالک یشفاعت م َّ قُل ّ�ِ
َ�َٰعةُ ٱ ۖ َ�ِيعٗ  لشَّ  ».گری در اختیار الله است ی شفاعت و میانجی بگو: ھمه« .]٤٤[الزمر:  ﴾ا
 چیخوانند ھ یاد میه آنھا به فرک یسانکشفاعت تمام در دست خداوند است و  یعنی

 ار ندارند.یاز شفاعت را در اخت یزیچ
کننـد و  ای کـه مطـرح می ن پاسـخی باشـد بـه شـبھهیـد ایشا«د: یگو یم یضاویب

باشـد. و  یھا تندیس و مجسمه آنھا مـ ن بتیھستند و ا یھا افراد مقرب ند واسطهیگو یم
ی او شـفاعت  بـدون اجـازه یسکچ یامًال در دست خداوند است و ھکد: شفاعت یگو یم

 ».١ستیردن بر خوردار نکچ کس به طور مستقل از حق شفاعت یند و ھک ینم

َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ ﴿ اش: و گفته  ٱوَ  لسَّ
َ
سمانھا و زمین  فرمانروایی آ« . ]٢د: ی[الحد ﴾�ِض� ۡ�

ه واسطه گرفتن جز از خدا باطل است، چون کند ک ید مکین را تأیا ».از آِن اوست
ار او بدون اجازه و کتواند در  ینم یسکچ یھ است و یخداوند صاحب تمام ھست

صاحب و  یاست: پس وقت یھست ی د: و شفاعت ھم از زمرهیاش سخن بگو رضامندی
 یسکر از او ھر یغ ینندگانکھا و شفاعت  شفاعت خداوند است، گرفتن واسطه کمال

 .۵/۷۰بیضاوی -١
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 باشد، باطل و نادرست است.

سپس به سوی او « .]٢٨[البقرة:  ﴾تُرَۡجُعونَ  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  ُ�ۡيِيُ�مۡ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ ﴿
د شفاعت یداشت یه مقرر مک ییھا ه واسطهکد دانست یو خواھ ».شوید بازگردانیده می

ن یه اکد نافرجام خواھد بود، بلیداد یه با پرستش آنھا انجام مک ینند و تالشک ینم
ه ک ند، چنانینما یم یزاریه شما خواھند شد و از عبادت شما اظھار بیھا عل واسطه

ۚ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ا َعلَۡيِهمۡ  َو�َُ�ونُونَ  بِعَِباَدتِِهمۡ  َسَيۡ�ُفُرونَ  َ�َّ  ﴾٨٢ِضدًّ
و  ».چنین نیست؛ بلکه عبادتشان را انکار خواھند کرد و دشمنشان خواھند شد« .]٨٢م: ی[مر

ِينَ  ُقوُل �َ  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  مَ َو�َوۡ ﴿خداوند متعال فرموده:  ْ  لِ�َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
نُتمۡ  َمَ�نَُ�مۡ  أ

َ
 أ

َ�ٓؤُُ�مۚۡ  َ�ٓؤُهُ  َوَقاَل  بَۡيَنُهۡمۖ  فََز�َّۡلَنا َوُ�َ ا ُكنُتمۡ ُ�َ ِ  ٢٨َ�ۡعُبُدونَ  إِيَّانَا م مَّ ِ ٱفََكَ�ٰ ب َشِهيَدۢ�  �َّ
ی  و روزی که ھمه« .]٢٩-٢٨ونس: ی[ ﴾٢٩بَۡيَنَنا َو�َۡيَنُ�ۡم إِن ُكنَّا َ�ۡن ِعَباَدتُِ�ۡم لََ�ٰفِلِ�َ 

». با معبودانتان، در جای خود بایستید«گوییم:  گاه به مشرکان می کنیم و آن آنان را حشر می
شما، ما را پرستش «گویند:  و معبودانشان می  میساز و بدین ترتیب آنھا را از ھم جدا می

خبر  تش شما بیکردید. ھمین بس که الله، میان ما و شما گواه است که ما از پرس نمی
 ».بودیم

ُ ٱ﴿ د:یفرما یو م ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ   َقيُّوُم
ۡ
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  ُخُذهُۥَ� تَأ ۥ نَۡومٞ ُ َما ِ�  �َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِيٱَمن َذا  �ِض� ۡ� ۥٓ  َفعُ �َشۡ  �َّ يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  نِهِۦۚ إِ�َّ �ِإِذۡ  ِعنَدُه

َ
 َوَما ِديِهمۡ �

ۦٓ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  يُطونَ ُ�ِ  َوَ�  َخۡلَفُهۡمۖ  ۚ إِ�َّ بَِما َشآ  ِعۡلِمهِ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُكۡرِسيُّهُ  َوِسعَ  َء  ٱوَ  لسَّ
َ
َوَ�  �َضۖ ۡ�

ۚ ِحفۡ  ۥوُدهُ  ُٔ َ�  الله؛ ھیچ معبود برحقی جز او « .]٢٥٥[البقرة:  ﴾٢٥٥َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ َوُهوَ  ُظُهَما
ای است که اداره و تدبیر تمام ھستی را در دست دارد و او را ھرگز ھمیشه زنده وجود ندارد؛
تواند نزدش شفاعت کند مگر به ِاذنش؛ آنچه در گیرد و نه خواب. ھیچکس نمینه ُچرت می

داند و به ھیچ چیزی ی آنان را میھا و زمین است، از آِن اوست. گذشته، حال و آیندهآسمان
ھا و زمین را در برگرفته است و حفظ و یابند. ُکرسی پروردگار، آسمانه نمیاز علم الھی احاط

 ».نگھداریشان برای الله دشوار نیست و او بلندمرتبه و بزرگ است
ه تندیس صالحان بودند و ک ییھا امبران و بتیھا، پ ه فرشتهک ینکیه مشرین آیدر ا

ه کبردند  یدادند و گمان م یمننده قرار ک ن خود و خداوند واسطه و شفاعتیره را بیغ
اند و خداوند باور آنھا را  ند، رد شدهینما یی خداوند شفاعت م ھا بدون اجازه ن واسطهیا

ه روز کر شده کن را متذیان داشته است و ایش را بیو عظمت خو یرده و بزرگکرد 
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 ه به او اجازه سخن داده شود:ک یسکد مگر یتواند سخن بگو ینم یسکچ یامت ھیق

وحُ ٱ َ�ُقومُ  مَ وۡ يَ ﴿ ۡ ٱوَ  لرُّ ۖ َصفّٗ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َ�َتَ�َُّمونَ  �َّ  ا
َ
 ﴾٣٨اَوَقاَل َصَوابٗ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

گوید  کس سخن نمی ایستند؛ و ھیچ روزی که جبرئیل و فرشتگان به صف می« .]٣٨[النبأ: 
د و(در دنیا) سخن درست گفته مھر) به او اجازه دھ مگر کسی که پروردگار رحمان(گسترده

 ».و(به توحید، شھادت داده) باشد

تِ  مَ يَوۡ ﴿ د:یفرما یو م 
ۡ
[ھود:  ﴾١٠٥َوَسعِيدٞ  َشِ�ّٞ  ُهمۡ فَِمنۡ  �ِإِۡذنِهِۦۚ  إِ�َّ  َ�ۡفٌس  تََ�لَّمُ  َ�  يَأ

گوید؛ پس برخی از  ی او سخن نمی کس جز به اجازه روزی که چون فرا رسد، ھیچ«  .]١٠٥
     ».بخت و برخی ھم خوشبخت و رستگارند ایشان، تیره
افران گفتند: ما کاین آیه زمانی نازل شد که «د: یگو یه مین آیر ایر در تفسیابن جر

نند. پس خداوند ک یکه ما را به خدا نزدکم یپرست ین میھا را فقط بخاطر ا ن بتیا

ُۥ﴿ د:یفرما یم َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �َّ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ھا و آنچه در آسمان« ١]١٧١النساء: [ ﴾�ِض� ۡ�

  ».زمین است، از آِن اوست
دھـد  ی شـفاعت می ه بخواھد اجازهکرا  یسکه خداوند ھر کان شده یه بین آیو در ا

گـردد  یشود و اجازه به امـر و فرمـان بـر مـ ره مییامبران، علما و غیکه آنھا [شامل] پ
شود. و ھمچنـین  یرفته میتو پذ ن، شفاعتکشود: شفاعت  یامبر گفته میه به پک چنان

 اند.  مفسرین دیگری ھم این را گفته

لَكٖ  ۞َوَ�م﴿ ی خداوند: گفت: و فرموده  َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  ّمِن مَّ  ا ًٔ َشۡ�  َشَ�َٰعُتُهمۡ  ِ� َ� ُ�غۡ  لسَّ
ن َ�ۡعدِ  ِمنۢ  إِ�َّ 

َ
َذنَ  أ

ۡ
ُ ٱ يَأ َّ�  ٓ فرشتگانی که  و چه بسیار«  ]٢٦[النجم:  ﴾٢٦َوَ�ۡرَ�ٰٓ  ءُ لَِمن �ََشا

بخشد مگر آنکه الله برای ھر کس که  ھا ھستند و شفاعتشان ھیچ سودی نمی در آسمان
 ».بخواھد و بپسندد اجازه دھد

ر است و به سبب مبتدا بودن یثکآن ت یه است و معنیخبر» ْم ک«د: یگو یان میابو ح

 «در موضع رفع قرار دارد و خبر آن    « ده و دفـع یـجلـب فا یعنـیاست و غنـاء

آن جمـع  یمفرد است و معنا» مک«ی  لمهکضرر به سبب امری که در آن فایده است. 
ند مگـر ک یرا دور نم یانیآورد و ز ینم یی مقّرب سود هکشفاعت مالئ یاست. پس وقت

 .۳/۸ابن جریر -١
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ننـدگان خـود شـفاعت کعبادت  یھا برا خدا، پس چگونه بت یبعد از اجازه و رضامند
 .١نند؟ک یم

ع یه و بندگان صالح خدا را، با شـفکه مالئک یسانکاست بر  یت رّد این آیگویم: ا می
ه و صـالحان کـمالئ ینند، چون وقتـک یو واسطه قرار دادن و کارھای دیگر، پرستش م

اد خوانـدن و عبـادت آنھـا چـه ینند، پس به فرکتوانند شفاعت  یی خدا نم بدون اجازه
 دارد؟! یمعن

ه خداوند گفتار و کدھد  عت شدن میی شفا ن خداوند به کسانی اجازهیو ھمچن
ه خداوند ک . چنانکتاپرستان؛ نه افراد مشریکموّحدان و  یعنیپسندد  یردار آنھا را مک

َ�َٰعةُ ٱ تَنَفعُ  �َّ  يَۡوَم�ِذٖ ﴿  د:یفرما یمتعال م ذَِن َ�ُ  لشَّ
َ
 ﴾١٠٩قَۡوٗ�  ۥَوَرِ�َ َ�ُ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱإِ�َّ َمۡن أ

بخشد مگر شفاعت کسی که پروردگار رحمان به  فاعت، سودی نمیدر آن روز ش « .]١٠٩[طه: 
پسندد،  یگر را نمید یزید چیو خداوند جز توح ».او اجازه دھد و گفتارش را بپسندد.

ۡسَ�ٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿ د: یفرما یه مک چنان ِمَن  �ِخَرةِ ٱ ِ�  َوُهوَ  ِمۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  فَلَن ادِينٗ  ۡ�ِ
-و ھرکس دینی جز اسالم بجوید، ھرگز از او پذیرفته نمی« .]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥نَ ۡلَ�ِٰ�ِ�ٱ

 ».کاران خواھد بودشود و در آخرت از زیان
 یه با قلبکامت مستحق شفاعت من خواھد بود یروز ق یسک«د: یفرما یم جامبریو پ

من مستحق شفاعت  یسکنفرموده است  جامبریپس پ». ٢د: الإله إالاللهیخالص بگو
ی خدا  ه آنھا جز با اجازهکدانم  ید: من میبگو کاد بخواند، اگر مشریه مرا به فرکاست 

م شفاعت یه براکخوانم تا خداوند به آنان اجازه دھد  ینند، اما آنھا را مک یشفاعت نم
ر الله یاد خواندن غیدن به خدا و به فریورز کشود خداوند شر یند، در پاسخ گفته مینما

ار کن یه اکش قرار نداده بلیخو یدادنش به شفاعت و سبب رضامند را سبب اجازه
ر یاد خواندن غیاز به فر یادیات زین رو در آیخداوند است، از ا یتیسبب خشم و نارضا

ِ ٱَوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿  د:یفرما یه مک فرموده، چنان یالله نھ َكۖ  �َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
ٰلِِم�َ ٱ ّمِنَ  افَإِنََّك إِذٗ فَإِن َ�َعۡلَت  و جز الله کسی یا چیزی را مخوان « .]١٠٦ونس: ی[ ﴾١٠٦ل�َّ

راستی از ستمکاران خواھی  رساند و نه زیانی که اگر چنین کنی، به که نه سودی به تو می
 ».بود

 است. ۲۰۲/ ۵و اصل آن در کالم ابن عطیه در المحرر الوجیز  ۸/۱۶۱البحر المحیط -١
 .۹۹روایت بخاری در صحیح ش -٢
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 کره شریاء و غیه، انبکل مالئیاد خواندن صالحان از قبیه به فرکپس روشن شد 
شان نزد خدا شفاعت یخواندند تا برا یاد مین آنھا را به فرکیه مشرکطور  است ھمان

ار را کن یه اکار به آنھا اعتراض نمود و اعالم داشت کن ینند و خداوند به خاطر اک

ن َ�تَِّخُذواْ ﴿ د:یفرما یه مک دھد. چنان ین فرمان نمیپسندد و به ا ینم
َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
َوَ� يَأ

ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱ ُمرُُ�م ب
ۡ
يَأ

َ
ۡر�َابًاۗ �

َ
ۡسلُِمونَ  ۡلُ�ۡفرِ ٱأ نُتم مُّ

َ
 .]٨٠[آل عمران:  ﴾٨٠َ�ۡعَد إِۡذ أ

و(سزاوار ھیچ پیامبری نیست که) به شما دستور دھد فرشتگان و پیامبران را در مقام «
 ».ربوبیت قرار دھید. آیا(معقول است که) شما را پس از مسلمان شدن، به کفر فرمان دھد؟

 ﴿ د:یفرما یم و
َ
أ ِينَ ٱإِۡذ َ�َ�َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱِمَن  تُّبُِعوا ْ ٱ �َّ َبُعوا َّ�  ْ ُوا

َ
َعۡت بِِهُم  ۡلَعَذاَب ٱَوَرأ َوَ�َقطَّ

ۡسَباُب ٱ
َ
آنگاه که پیشوایان از پیروانشان، اظھار بیزاری کنند و(پیروان « .]١٦٦[البقرة:  ﴾١٦٦ۡ�

جا کوتاه بریده شود(و دستشان، از ھمهباطل) عذاب الله را ببینند و تمام وسایل نجات 
 ».گردد)

ه عبادتشـان کـبردنـد  یا گمـان مـیـه آنھـا در دنک یا هکمالئ: «١دیگو یر میثکابن 
 یزاریـنھـا بیا از اینـد: خـدایگو یمـ  هکـند و مالئینما یم یزاریکنند از آنان اظھار ب می

 ».٢اند ردهک یم آنان ما را عبادت نمیجوی یم

ُ ٱ�ۡذ قَاَل ﴿ د:یفرما یو خداوند م نَت قُۡلَت لِلنَّاِس  ۡ�نَ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ
َ
ُِذوِ� ٱَمۡر�ََم َءأ َّ� 

َ إَِ�َٰهۡ�ِ ِمن ُدوِن  ِ�ّ
ُ
ِۖ ٱَوأ � إِن  �َّ قُوَل َما لَۡيَس ِ� ِ�َّقٍ

َ
ۡن أ

َ
َقاَل ُسۡبَ�َٰنَك َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

 ۱/۲۰۳ _تفسیر ابن کثیر ١

ْ َ�ۡعبُُدوَن ﴿گوید:  خداوند در مورد مالئکه می -٢ نَت َوِ�ُّنَا ِمن ُدونِِهم� بَۡل َ�نُوا
َ
ْ ُسۡبَ�ٰنََك أ ۖ ٱقَالُوا نَّ ِ�ۡ 

ۡؤِمنُونَ  ۡ�َ�ُُهم بِِهم مُّ
َ
گویند: تو منّزھی (از این نسبتھای ناروائی که به  می«  .]۴۱[سبأ:  ﴾٤١أ

نھا تو یار و یاور ما ایم) و ت اند، ما به ھیچ وجه با این گروه ارتباط نداشته ساحت مقّدست داده
و در ».  اند اند و اکثر آنان بدیشان ایمان داشته پرستیده ای نه آنان. بلکه ایشان جّنیان را می بوده

ِينَ ٱقَاَل ﴿گوید:  مورد کافران می ِينَ ٱَر�َّنَا َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  ۡلَقۡوُل ٱَحقَّ َعلَۡيِهُم  �َّ ۡغَوۡ�َ�ُٰهۡم َكَما  �َّ
َ
ٓ أ ۡغَوۡ�نَا

َ
أ

ْ إِيَّانَا َ�ۡعبُُدونَ َغَوۡ�نَ  ٓ إَِ�َۡكۖ َما َ�نُٓوا نَا
ۡ
�َّ�َ�َ ۖ کسانی که (سردستگان کفر و «  .]۶۳[القصص:  ﴾٦٣ا

گویند: پروردگارا! ما اینان را گمراه  ی آنان مسلم شده است، می ضالل بوده و) فرمان عذاب درباره
ایم. ما از اینان در پیشگاه  راه نمودهایم ایشان را ھم گم ایم. از آنجا که خودمان گمراه بوده ساخته

اند و) ما را  گوییم: ایشان شھوات و آرزوھای خود را پرستش کرده جوییم (و می تو بیزاری می
 ».اند!  عبادت نکرده
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ُٰم  ۡفِ�  �َ َ�ۡعلَُم َما ِ�  ۥۚ َ�َقۡد َعلِۡمَتهُ  ۥُكنُت قُۡلُتهُ  نَت َع�َّ
َ
ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفِسَكۚ إِنََّك أ

َ
َوَ�ٓ أ

ای عیسی پسر مریم! آیا تو به «فرماید: و ھنگامی که الله می« .]١١٦[المائدة:  ﴾١١٦ۡلُغُيوبِ ٱ
تو پاک و منزھی؛ من حق «گوید: » مردم گفتی که جز الله، من و مادرم را معبود قرار دھید؟

گاھی. که شایستهندارم چیزی بگویم  ام نیست. اگر چنین سخنی گفته باشم، تو خود از آن آ
گاھی ندارم. به راستی  گاھی و من از اسراری که نزد توست آ تو از آنچه در درون من است آ

 ».دانیتو، تمام اسرار و امور غیب را می

ْ ٱقُِل ﴿ د:یفرما یو م ِينَ ٱ ۡدُعوا ِّ ٱلُِكوَن َكۡشَف َفَ� َ�مۡ  ۦزََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِ  �َّ َعنُ�ۡم  ل�ُّ
اید،  بگو: کسانی را که جز الله(معبود خویش) پنداشته« .]٥٦[اإلسراء:  ﴾٥٦َوَ� َ�ۡوِ�ً� 

 ».توانند آسیب و مشکلی را از شما برطرف نمایند یا تغییری ایجاد کنند بخوانید؛ آنھا نمی
 سه از ابن مسعود ین آیر در مورد ایو ابن جر ی، نسائید بن منصور، بخاریو سع

ردند،  ک یھا را عبادت م از جن یھا گروھ از انسان یگروھ«ه گفت: کاند.  ردهکت یروا
طور به عبادت آنھا پایبند بودند،  ھا ھمان ھا مسلمان شدند و انسان سپس گروه جن

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿] ٥٧[اإلسراء: ه:که نازل فرمود یآنگاه خداوند آ
ُ
ِينَ ٱأ ُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم يَۡدُعوَن يَۡبتَ  �َّ

خوانند، خود جویای تقرب و نزدیکی  کسانی که مشرکان آنھا را می« .]٥٧[اإلسراء:  ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱ
  ».١به پروردگارشان ھستند

ه کـانـد  ردهکـت یـور از ابن عباس رواکی مذ هیحاتم در مورد آ یر و ابن أبیابن جر 
 ».٢ردندک یمر را عبادت یح و ُعزَ یه، مسکن مالئکیمشر«گفت: 

فَـَ� ﴿ از ابـن عبـاس در مـورد: یتـیحـاتم در روا یر و ابـن ابـین ابن جریو ھمچن
ِّ ٱَ�ۡملُِكوَن َكۡشَف  توانند آسیب و مشـکلی را از شـما  آنھا نمی« ٦ .]٥٦[اإلسراء:  ﴾َعنُ�مۡ  ل�ُّ

 ».٣ری، مادرش و عزیسیع« یعنیه ابن عباس گفت کآمده  ]».برطرف نمایند

و ابن  ۱۵/۱۰۴و تفسیر ابن جریر  ۳۰۳۰و مسلم در صحیحش ۴۷۱۴صحیح بخاری، حدیث ش  -١
و غیره از ابن مسعود روایت  ۵/۳۰۵در الدر المنثور که  منذر و سعید بن منصور در سنن  چنان

 است.
از طریق  ۵/۳۰۵و تفسیر ابن أبی حاتم و ابن مردویه چنانکه در الدر المنثور ۱۵/۱۰۴ابن جریر  -٢

 عطیه عوفی از ابن عباس آمده و عطیه ضعیف است.
از  ۵۲۸طقیین صو تفسیر ابن أبی حاتم ھمچنان که در الرد علی المن ۱/۱۰۵تفسیر ابن جریر -٣

 طریق سدی از أبی صالح از ابن عباس روایت شده است.
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ِ ٱإِنَُّ�ۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ د:یفرما یم و خداوند متعال نُتۡم لََها  �َّ
َ
َم أ َحَصُب َجَهنَّ

ونَ  ٩٨َ�ٰرُِدونَ  ٞ �ِيَها َ�ِٰ�ُ ا َوَرُدوَهاۖ َوُ�ّ ُؤَ�ِٓء َءالَِهٗة مَّ لَُهۡم �ِيَها زَ�ِ�ٞ َوُهۡم �ِيَها  ٩٩لَۡو َ�َن َ�ٰٓ
ِينَ ٱإِنَّ  ١٠٠َ� �َۡسَمُعونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡنَها ُمۡبَعُدونَ  ۡ�ُۡسَ�ٰٓ ٱَقۡت لَُهم ّمِنَّا َسبَ  �َّ

ُ
اء: ی[األنب ﴾١٠١أ

پرستید، ھیزم دوزخید و ھمگی شما  گمان شما و معبودانی که جز الله می بی« .]١٠١-٩٨
شدند و  وارد دوزخ خواھید شد. اگر اینھا معبودان راستینی بودند، ھرگز وارد دوزخ نمی

ھای دردناکی دارند و در آن(ھیچ سخن  مانند. در دوزخ ناله ه میھمگی در آن جاودان
شنوند. ھمانا کسانی که پیشتر از سوی ما برایشان نیکی مقرر شد، از دوزخ  امیدبخشی) نمی

 ».مانند دور می
به ھنگام نزول  جامبریاش را با پ و مجادله ١یداستان ابن زبعر یابن اسحاق وقت

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ی: هیآ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡنَها ُمۡبَعُدونَ  ۡ�ُۡسَ�ٰٓ ٱَقۡت لَُهم ّمِنَّا َسبَ  �َّ
ُ
َ� �َۡسَمُعوَن  ١٠١أ

ونَ  ۡشَتَهۡت ٱَحِسيَسَهاۖ َوُهۡم ِ� َما  نُفُسُهۡم َ�ِٰ�ُ
َ
ھمانا کسانی که  « .]١٠٢-١٠١اء: ی[األنب ﴾١٠٢أ

شنوند و  را نمی مانند. صدای دوزخ پیشتر از سوی ما برایشان نیکی مقرر شد، از دوزخ دور می
 د:یگو یند مک یان میب ».مند ھستند ھایی که دلشان بخواھد، برای ھمیشه بھره از نعمت

ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡنَها ُمۡبَعُدونَ �ٰ﴿
ُ
ه بر فرمان خدا بودند و ک یر، علما و عابدانی، عزیسیع یعن ﴾أ

 .٢مانند گرفته بودند، از دوزخ دور می ییگمراھان آنان را به خدا

ۡرَسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسولٖ ﴿ د:یفرما یم و خداوند 
َ
ٓ أ ٓ  نَِ�ٍّ  َوَ�  َوَما ٰٓ  إَِذا إِ�َّ لَۡ�  َ�َم�َّ

َ
� 

ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡمنِيَّتِهِ  لشَّ
ُ
ُ ٱَ�َينَسُخ  ۦِ�ٓ أ ۡيَ�ٰنُ ٱَما يُۡلِ�  �َّ ُ ٱُ�مَّ ُ�ِۡ�ُم  لشَّ ُ ٱوَ  ۦۗ َءاَ�ٰتِهِ  �َّ َعلِيٌم  �َّ

َۡجَعَل  ٥٢َحِكيمٞ  ۡيَ�ٰنُ ٱَما يُۡلِ�  ّ�ِ َرٞض وَ  لشَّ ِيَن ِ� قُلُو�ِِهم مَّ قُلُو�ُُهۡمۗ �نَّ  ۡلَقاِسَيةِٱفِۡتَنٗة ّلِ�َّ
ٰلِِم�َ ٱ ِينَ ٱَوِ�َۡعلََم  ٥٣لَِ� ِشَقاقِۢ بَعِيدٖ  ل�َّ وتُواْ  �َّ

ُ
نَُّه  ۡلعِۡلمَ ٱأ

َ
ّ�َِك َ�ُيۡؤِمُنواْ بِهِ  ۡ�َقُّ ٱ�  ۦِمن رَّ

َ ٱلُو�ُُهۡمۗ �نَّ قُ  ۥَ�ُتۡخبَِت َ�ُ  ِينَ ٱلََهادِ  �َّ ۡسَتقِي�ٖ  �َّ ْ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ ِينَ ٱَوَ� يََزاُل  ٥٤َءاَمُنٓوا َّ� 

او عبدالله بن الزبعری بن قیس بن السھمی، قریشی، أبو سعد، شاعر در جاھلیت و خیلی _ ١
گیر بر مسلمانان تا زمان فتح مکه که بعد از آن به نجران فرار کرد و حسان بن ثابت در  سخت

مانی که آن را شنید، به مکه آمد و مسلمان شد، معذرت خواھی مورد وی ابیاتی را سرود؛ پس ز
نمود و پیامبر را به نیکی ستود و دستور داد تا برای پیامبر مجلس و محل اجتماعی درست کنند. 

 ۳/۲۳۹ أسد الغابةو  ۲/۳۰۸ اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابةنگا: 
 . ۱/۳۹۷ابن ھشام  سیرة -٢
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�َِيُهُم 
ۡ
ٰ تَأ اَعةُ ٱَ�َفُرواْ ِ� ِمۡر�َٖة ّمِۡنُه َح�َّ �َِيُهۡم َعَذاُب يَۡوٍ� َعقِي�ٍ  لسَّ

ۡ
ۡو يَأ

َ
[الحج:  ﴾٥٥َ�ۡغَتًة أ

یچ فرستاده و پیامبری نفرستادیم مگر آنکه چون(کتاب الھی را) و پیش از تو ھ«. ]٥٥-٥٢
افکنی شیطان را از  نمود؛ پس الله، شبھه کرد، شیطان چیزی در قرائتش القا می تالوت می
گرداند. و الله دانای حکیم است. تا  گاه آیاتش را محکم و استوار می برد و آن میان می

راستی ستمکاران  ھا قرار دھد. و به ردالن و سنگدلافکنی شیطان را آزمونی برای بیما شبھه
برند که از حق دور است. و(نیز) کسانی که از علم و  سر می در دشمنی و اختالف شدیدی به

اند، بدانند که آیات الھی، حق و راستین و از سوی پروردگار توست و  دانش برخوردار شده
گمان الله، مؤمنان  ش نرم و خاشع شود. و بیھایشان برای ترتیب به آن ایمان بیاورند و دل بدین

سر  کند. و کافران ھمواره نسبت به آیات الھی در شک و تردید به را به راه راست ھدایت می
رسد یا عذاب روزی به آنان برسد که  برند تا آنکه رستاخیز به صورت ناگھانی بر آنان فرا می می

ی نجم در  سوره«ه گفت: کند ک یت میارو یحاتم از زھر یابن أب ».خیر و پایانی ندارد
رد او ک یاد می یکین مرد معبودان ما را به نیگفتند: اگر ا ین مکیه مشرکنازل شد  یحال
ھود و ید به یگو یه به معبودان ما مک ییو ناسزا یم، اما بدیردک ید میارانش را تأییو 

ه مشرکین بر ک یآزار ت ویگوید؛ و اذ اند نمی ن او به مخالفت بر خاستهیه با دکنصارا 
ن او کیمشر یامبر سخت آمده بود، و تکذیب گمراھیداشتند بر پ اصحاب پیامبر روا می

خداوند  یت شوند پس وقتیه آنھا ھداکرد ک یشان آرزو میرده بود و اکن یرا غمگ

فََرَءۡ�ُتُم ﴿]  ٢٠-١٩[النجم: رد فرمود:کی نجم را نازل  سوره
َ
َٰت ٱأ ىٰ ٱوَ  ل�َّ َنٰوةَ َومَ  ١٩ۡلُعزَّ

ۡخَرىٰٓ ٱ �َّاِ�َةَ ٱ
ُ
» منات«اید؟ و  توجه کرده» عزی«و » الت«آیا به «  .]٢٠-١٩[النجم:  ﴾٢٠ۡ�

إهننّ رد و گفت: کرا القا  یلماتکطان یر شدند شکھا ذ طاغوت یوقت  ».سومین بت دیگر؟

َی جتَ نَّ لَرتُ تُهَ فاعَ لی، و إنَّ شَ  هلنّ الغرانيق العُ
زی ھستند که امید اسـت شـفاعت آنھـا مـورد قبـول واقـع اینھا مرغان بلند پروا« 
 ».شود
از  کیلمه در قلب ھر مشرکن دو یطان بود. و ایی ش ه بند و فتنهین از قافیا 

ن یآوردند. و گفتند: به راستی محمد به د یمشرکان مکه قرار گرفت و آن را به زبان م
د یی نجم رس سورهبه آخر  یوقت جامبرین قومش بازگشته است. و پیاول خود و د

لمه کن یه آن جا بودند ھمه به سجده افتادند و اک یانکرد و مسلمانان و مشرکسجده 
د ین حبشه رسیه به سرزمکنیطان آن را برجسته نمود تا ایع شد و شیان مردم شایدر م
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ۡرَسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسولٖ ﴿  ه را نازل فرمود:ین آیو آنگاه خداوند ا
َ
ٓ  نَِ�ٍّ  َوَ�  َوَمآ أ  إَِذا إِ�َّ

 ٰٓ ۡلَ�  َ�َم�َّ
َ
ۡيَ�ٰنُ ٱ � ۡمنِيَّتِهِ  لشَّ

ُ
و پیش از تو ھیچ رسول و پیامبری را «  .]٥٢[الحج:  ﴾ِ�ٓ أ

نفرستادیم مگر آنکه ھرگاه آرزو می کرد [اھداف پاک و سعادت بخش خود را برای نجات 
از پذیرش حق] در برابر  مردم از کفر و شرک پیاده کند] شیطان [برای بازداشتن مردم

  ».آرزویش شبھه و وسوسه می انداخت
طان مبـّرا نمـود یشـ یه بنـدیـرد و او را از قافکـان یـاش را ب صلهیخداوند ف یوقت

. و ١امبر سخت گرفتندین بازگشتند و بر پیبا مسلم یخود و دشمن ین به گمراھکیمشر
ه کـت شـده یـبـاس رواق از ابن عی. و از چند طر٢است یحین داستان معروف و صحیا

 .٣ح ھستندین ُطُرق صحیاز ا یبعض
د بـن ی، سـع٤اند از آن جمله عروه ردهکت یح روایصح ین با اسنادیاز تابع یگروھ  

، محمـد بـن ٤، قتـاده٣ک، ضـحا٢رمـهک، ع١ر بن عبـدالرحمانک، ابوب٦هی، ابوالعال٥ریجب

دالئل از زھری روایت نموده. و  عقبةاز موسی بن  ۳/۲۳۰ه ابن کثیرتفسیر ابن أبی حاتم چنانک -١
 آمده که قول خود موسی است و آن را به زھری نسبت نداده است. ۲۸۶-۵/۲۸۵ النبوة

 المختارةاند از آن جمله: ضیاء مقدسی در  داستان غرانیق را گروھی از ائمه صحیح قرار داده -٢
و سیوطی، شیخ سلیمان و غیره و  ۴/۱۱۴دیث الکشاف و حافظ بن حجر در تخریج احا ۱۰/۲۳۴

، نحاس در ۱۷/۱۸۶اند از آن جمله ابن جریر گروھی از ائمه این داستان را در تفسیر آیه آورده
، ابولیث سمرقندی ۲/۷۳۷، واحدی در تفسیرش ۲۹۴-۳/۲۹۳، بغوی۴/۴۲۶معانی القرآن 

، شیخ االسالم ابن ۳/۴۴ر التسھیل ، ابن جزی د۳/۴۴۸، سمعانی ۳/۱۸۶، ابن أبی زمنین ۲/۴۶۵
گوید: بنا بر قول مشھور نزد سلف و  می ۲/۴۰۹السنةو در منھاج  ۲/۲۸۲تیمیه در مجموع الفتاوی

 و بسیاری دیگر. ۵۴۲خلف و عالمه سعدی در تفسیرش ص
از  ۱۰/۲۳۴ضیاء مقدسی  المختارةو  ۶/۶۵، تفسیر ابن مردویه۲/۴۶۵تفسیر ابولیث سمرقندی  -٣

از أبی عاصم نبیل از عثمان بن أسود از سعید بن جبیر از ابن  عرعرةراھیم بن محمد بن طریق اب
 ترین آن است. عباس و اسنادش صحیح است و طرق دیگری نیز دارد که این صحیح

و طبرانی به صورت مرسل روایت  ۷/۷۲، ھیثمی در مجمع الزوائد۸۳۱۶طبرانی در المعجم الکبیر -٤
 لھیعه قرار دارد که این از او پذیرفته نیست.کرده که در روایت ابن 

، ابن منذر، ابن أبی حاتم، ابن ۲۵۶، واحدی در اسباب النزول ۱۷/۱۸۸ابن جریر در تفسیرش:  -٥
اند و اسناد آن صحیح است چنان  و غیره روایت کرده ۶/۶۸مردویه ھمان طور که در الدر المنثور 

 گوید. که سیوطی می
که اسنادش صحیح است و  ۶/۶۸، ابن منذر و ابن أبی حاتم الدر المنثور۱۷/۱۸۸تفسیر ابن جریر -٦

 حافظ در فتح الباری و سیوطی آن را صحیح قرار داده است.

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٤٩٦

ره یـگاران و غن رهیانـد. سـ ردهکت یره روایو غ ٨ی، سد٧سی، محمد بن ق٦یقرظ ٥عبک
 .٩ن استیحیت در صحیاند؛ که اصل روا ردهکر کز آن را ذین

قـول مقصـود از  یکبنا بر  وإهننّ الغرانيق العىل وإن شفاعتهن لرتجتى)«مقصود از آن  
ندارند، چـون  ین دو منافاتیھا مرادند و ا گر بتید یباشد و بنا بر قول یه مکق مالئیغران

ردند. ھمان طـور کـه ک یه و صالحان را پرستش مکمالئ ھا، ه آنھا بتکن است یمنظور ا
 قبال آن را از بیضاوی نقل نمودیم.

ه به کآن عبادت مالئ یه به اقتضاک یدند. سخنین سخن را شنین اکیمشر یوقت
گفته است،  جامبرین سخن را پیه اکز است گمان بردند ید شفاعت آنھا نزد خدا، جایام

ه کردند کم کشان به سجده افتادند و حیو ھمراه ا شدند یراض جامبرین رو از پیاز ا
ن سخن یشفاعت موافق است. و ا یھا برا ه و بتکاد خواندن مالئیامبر با آنھا بر به فریپ

اند. پس  ردهکصلح  جامبرین با پکیه مشرکد ین حبشه رسید و به مھاجریبه ھمه جا رس
ی شفاعت بود. چون  مسألهرد ک یگر جدا میدیکو آنھا را از  جامبریمشخص است آنچه پ

ما  یه براکم یخواھ یه بودند مکه تندیس مالئک ییھا ه و بتکگفتند: ما از مالئ یآنھا م

که اسناد آن صحیح است و حافظ در  ۶/۶۶و عبد بن حمید الدر المنثور ۱۷/۱۸۹تفسیر ابن جریر -١
 اند. فتح الباری و سیوطی آن را صحیح دانسته

 .۶/۶۹الدر المنثور -حمیدعبد بن  -٢
 و اسنادش ضعیف است. ۱۷/۱۸۹تفسیر ابن جریر -٣
که اسنادش صحیح  ۶/۶۸و ابن أبی حاتم الدر المنثور ۱۷/۱۹۱، ابن جریر۳/۴۰تفسیر عبدالرزاق  -٤

 است.
 و غیره و اسنادش صحیح است. ۱۷/۱۸۷تفسیر ابن جریر -٥
آمده ابومعشر در  ۶/۶۷نکه در الدر المنثور و سنن سعید بن منصور چنا ۱۷/۱۸۶تفسیر ابن جریر -٦

 اسنادش است که ضعیف است.
 .۶/۹۶ابن أبی حاتم در الدر المنثور  -٧
 .۲۹۶-۲/۲۸۵بیھقی  النبوةدالئل  ۶/۶۵۶۹نگا: الدر المنثور  -٨
از عبدالله بن مسعود  ۵۷۶(تحقیق البغا) و مسلم در صحیح ش  -۱۰۱۷بخاری در صحیح ش -٩

ی نجم را در مکه خواند و سجده کرد و کسانی که ھمراه  سوره جه گفت: پیامبراند ک روایت کرده
او بودند نیز سجده کردند غیر از پیرمردی که مشتی سنگ ریزه یا خاک برداشت و آن تا 

اش بلند کرد و گفت: این مرا کافی است. پس بعد از آن او را در حالی دیدم که کافر از  پیشانی
 دنیا رفت. 
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ده آمده بود و ین عقین بردن ایابطال و از ب یبرا جامبرینند و پکش خداوند شفاعت یپ
در شمرد و  یافر مکبود  یا دهین عقیه معتقد به چنکرا  یسکرد و ھر ک یم یاز آن نھ

امبران یه و پکه از مالئکداد  یدانست و به آنھا اجازه نم یجه آنھا را گمراه و نادان مینت

ِ ﴿ ه:کنزد آنھا آمده بود  یی الھ ن گفتهیھا شفاعت بطلبند و با ا و بت َّ َ�َٰعةُ ٱقُل ّ�ِ  لشَّ
ۖ َ�ِيعٗ  ُۥ ا َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ی شفاعت  بگو: ھمه«  .]٤٤[الزمر:  ﴾٤٤ُ�مَّ إَِ�ۡهِ تُۡرَجُعونَ  ۡ�

ھا و زمین از آِن اوست؛ سپس به سوی  گری در اختیار الله است؛ فرمانروایی آسمان و میانجی

ُِذ ِمن ُدونِهِ ﴿ د:یفرما یه مک یی الھ و با فرموده ».شوید او بازگردانده می َّ�
َ
َءالَِهًة إِن  ۦٓ َء�

ٓ إِٗذا لَِّ� َضَ�ٰٖل  ٢٣يُنقُِذونِ  َوَ�  ا ٔٗ ِن َ�ّ�ِ َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ� ُ�غۡ  �َّ  بُِ�ّٖ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱيُرِۡدِن  إِّ�ِ
بِ�ٍ  آیا جز او معبودانی برگزینم که اگر پروردگار رحمان بخواھد به « .]٢٤-٢٣س: ی[ ﴾٢٤مُّ

توانند مرا نجات دھند؟ در  بخشد و نمی من زیانی برساند، شفاعتشان ھیچ سودی به من نمی
 ن مورد آمده است.یدر ا یادیات زیو آ ».من در گمراھی آشکاری خواھم بود این صورت

خواندند تا  یاد میه و صالحان را به فرکن، مالئیِن نخستکیه مشرکن است یمقصود ا
رت و آثار یر، سیتفس یھا تابکه نصوص قرآن، ک نند، چنانکشان نزد خدا شفاعت یبرا

ه کاست  یافک یی الھ ن گفتهیمنصف ا عاقل یباشند و برا مملو از این موضوع می

ُؤَ�ٓءِ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ َ�ُقوُل  ُ�مَّ  اَو�َۡوَم َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيعٗ ﴿ د:یفرما یم ٰٓ�َ
َ
ْ  إِيَّاُ�مۡ  أ  ٤٠َ�ۡعُبُدونَ  َ�نُوا
نَت َوِ�َُّنا ِمن ُدونِِهم� بَۡل َ�نُواْ َ�ۡعُبُدوَن 

َ
ۖ ٱقَالُواْ ُسۡبَ�َٰنَك أ نَّ ۡ�َ�ُُهم ۡ�ِ

َ
ۡؤِمُنونَ  أ  ﴾٤١بِِهم مُّ

گوید: آیا  گاه به فرشتگان می انگیزد و آن ی آنان را برمی و روزی که ھمه« .]٤١-٤٠[سبأ: 
گویند: تو پاک و منزھی. تو یاور و کارساز ما ھستی،  پرستیدند؟(فرشتگان) می اینھا، شما را می

 ».به آنھا باور داشتند کردند. بیشترشان ھا را عبادت و پرستش می نه آنان. بلکه آنان، جن

ْ ٱقُِل ﴿  د:یفرما یه خداوند مکنیو ا ِينَ ٱ ۡدُعوا ِ ٱزََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن  �َّ َ� َ�ۡملُِكوَن  �َّ
 ٖ� َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  ِمۡثَقاَل َذرَّ �ِض ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
كٖ  ۡ� ِمۡنُهم ّمِن  َ�ُۥ َوَما َوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

َ�َٰعةُ ٱ َوَ� تَنَفعُ  ٢٢َظِه�ٖ  ذَِن َ�ُ  ۥٓ ِعنَدهُ  لشَّ
َ
ٰٓ إَِذا فُّزَِع َعن قُلُو�ِِهۡم َقالُواْ َماَذا  ۥۚ إِ�َّ لَِمۡن أ َح�َّ

 ْ ۖ ٱقَاَل َر�ُُّ�ۡمۖ قَالُوا بگو: کسانی را که جز « .]٢٣-٢٢[سبأ:  ﴾٢٣ۡلَكبِ�ُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱَوُهَو  ۡ�َقَّ
ھا و زمین مالک  ای را در آسمان گ ذرهسن پندارید، بخوانید؛ ھم الله(فریادرس خویش) می

نیستند و در تدبیر آسمان و زمین، ھیچ دخالت و مشارکتی  ندارند و(پروردگار) از میان آنھا 
بخشد جز برای کسی که  ای ندارد. و نزدش شفاعت، سودی نمی دھنده ھیچ پشتیبان و یاری
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گویند:  وده شود، میھایشان زد او، برایش اجازه دھد. و چون اضطراب و دلھره از دل
 ». ی بزرگ است دھند: حق(گفت) و او، بلندمرتبه پروردگارمان چه فرمود؟ پاسخ می

را در  کشر یھا شهیه رین آیاند: ا از علما در مورد آن گفته یه بعضکاست  یا هین آیا
 شد.یندیدر آن ب یسکبرد، اما اگر  ین میاند و از بکخش یقلب م

ن به آن کیه مشرکرا  یی اسباب خداوند ھمه«د: یگو یه مین آیح ایم در توضیابن ق
 یسکه ھر کداند  یند مکدر آن تأمل  یسکامًال قطع نموده و ھر کزند را یآو یدست م

ِينَ ٱَمَثُل ﴿  ه:کبوت است کرد مثال او مانند عنیبگ یو معبود یبجز الله ول َُذواْ ٱ �َّ ِمن  �َّ
ِ ٱُدوِن  ۡوِ�َآَء َكَمَثِل  �َّ

َ
ََذۡت ٱ نَكُبوتِ ۡلعَ ٱأ ۖ بَۡيتٗ  �َّ ۡوَهنَ  �نَّ  ا

َ
لَۡو  ۡلَعنَكُبوِت� ٱَ�َۡيُت  ۡ�ُُيوتِ ٱ أ

ْ َ�ۡعلَُمونَ  مثال کسانی که دوستانی جز الله برگزیدند، ھمانند « .]٤١بوت: ک[العن ﴾٤١َ�نُوا
ی عنکبوت  ھا، خانه ترین خانه شک سست ای(سست) ساخت. و بی عنکبوت است که خانه

 ».دانستند می است؛ اگر
نـد، یده ببیرد تا به سبب آن سود و فایگ یرا به پرستش م یبجز الله معبود کمشر 

چھار گانـه در او  یھا یژگین ویاز ا یکیه کرسد  یم یسک یده و سود فقط از سویاما فا
خواھـد، و اگـر  یاش از او مـ ننـدهکه عبـادت کباشد  یزیچ کا مالیوجود داشته باشد 

باشد،  کبان مالیو پشت کمکنباشد  کمال یکباشد، و اگر شر کمال یکنباشد شر کمال
ن چھـار یـباشد و خداوند ا کش مالیننده پک نباشد شفاعت کبان مالیاور و پشتیو اگر 

، یارکـت، ھمکت، مشـارکیت را به ترتیب از باال تا پایین نفی نموده است و مالیخصوص
 یرده است و شفاعتک یودانشان نفطلبند را از معب ین مکیه مشرک یو شفاعت یبانیپشت

ی خداونـد  ندارد و آن شـفاعت بـا اجـازه یا چ بھرهیدر آن ھ که مشرکرا اثبات نموده 
ی شـفاعت  دھـد و اگـر اجـازه یی شفاعت مـ ننده اجازهک ه به شفاعتکاست. و اوست 
نگونه اسـت یه نزد مخلوق اکطور  د، ھمانیآ یشفاعت جلو نم یننده براکندھد شفاعت 

ن رو یاج دارد، از ایاو احت کمکننده و کشود به شفاعت  یه نزد او شفاعت مک یسکه ک
رد گر چه به او اجازه یپذ یننده را مکشود؛ شفاعت شفاعت  یه نزد او شفاعت مک یسک

شـود  یاز است، چگونه مـین یازمندند و خودش از ھمه بیکه ھمه به او ن یندھد، اما ذات
ل آشـکار، یـه به عنوان نـور، دلین آیند؟ پس اکفاعت نزد او ش یسکاش  ه بدون اجازهک

ه در آن تأمل ک یسک یاست، اما برا یافکو مواد آن  کشر یھا هید خالص، قطع پایتوح
 ند.کشه یو اند
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ات شـامل ین آیه اکنند ک ینم کشتر مردم دریمملو است، اما ب یاتین آیقرآن از چن 
 یی اقـوام ات دربـارهیـن آیـه اکبرند  یه امروزه وجود دارند و گمان مکشود  یم یامور

شود تا قرآن را  ین مسأله باعث میندارند و ھم ینانیاند و امروز جانش ه گذشتهکھستند 
 یتـر نییا در سطح پایمانند آنھا و بدتر از آنھا  یاند اما افراد نفھمند گر چه آنھا گذشته

شود شامل  یشتگان مه قرآن شامل گذکطور  اند. ھمان نشان شدهیاز آنھا وراث و جانش
گفتـه اسـت:  سه عمـر بـن خطـابکـگردد اما مسأله ھمان طـور اسـت  یز مینان نیا

 یند وقتکش یشود و م یگر جدا میاز ھم د یگریپس از د یکیر اسالم یزنج یھا حلقه«
 .١اند ت را نشناختهیه جاھلکند ید آیه در اسالم افرادی پدک

ه قـرآن مـورد مـذّمت و کـنچـه را را ندانـد و آ کت و شـریـچون ھرگاه فـرد، جاھل
دھد و آن را  یآن دعوت م یشود و به سو یقرار داده نشناسد، به آن مبتال م ییجو بیع

ه مـردم کاست  یزین ھمان چیه اکداند  یه نمکدھد و حال آن  یو قرار میکدرست و ن
م از ر اسـالیـزنج یھا نگونه حلقهیا بدتر از آن است. و ایاند،  ت بر آن بودهیدوران جاھل

گردد و بـدعت  یر معروف مکشود و من یر مکند و معروف منکش یشود و م یھم جدا م
دی که یمان و توحیشود تا جایی که فرد فقط به خاطر ا یسّنت و سّنت بدعت شمرده م

گرفتن از  و فاصـله جامبریـردن از پکـ یرویشود و یا به خاطر پ یافر قرار داده مکدارد 
دار یـب ینش و قلبـیـه بک یسکشود. و ھر  یگذار نامیده م ھا، بدعت و بدعت یھواپرست

 .٢ندیب یارا مکه را آشین قضیداشته باشد، ا

ِ ﴿ د:یگو ین مکین مشریت از پیشگامان ایاکو خداوند با ح َّ�ِ �َ
َ
 ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ�

ِينَ ٱوَ  َُذواْ ٱ �َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�ُ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ
َ
ٓ إَِ� أ ِ ٱَقّرِ�ُونَا َ ٱُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ�ُۡ�ُم  �َّ

َ ٱبَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  ارٞ  َ�ِٰذبٞ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  �َّ  .]٣[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

ھان! دین و عبادت خالص (و تھی از شرک) از آِن الله است. و آنان که دوستانی جز او «
ی ما   کنیم مگر برای آنکه (واسطه گویند:) ما آنان را عبادت و پرستش نمی اند، (می یدهبرگز

گمان الله در میان آنان پیرامون مواردی که با ھم  باشند و) ما را به الله نزدیک کنند. بی
شک الله، کسی را که دروغگو و ناسپاس باشد، ھدایت  اختالف دارند، داوری خواھد کرد. بی

 ». بخشد نمی

 .۵/۲۵۹رض العقل والنقل، شیخ اإلسالم ابن تیمیه: درء تعا -١
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ه او را به خـدا کبرد  یگزیند گمان م بر می یو معبود یه بجز الله ولک یسکپس ھر 
ه کـباشـند و بل کدگاه پاین باور و دیه از اک یسانکاند  کار اندیند و چه بسک یم یکنزد

 یننـد دشـمنک یده اعتـراض مـیـن عقیـه به اک یسانکه با ک یاند آنان کار اندیچه بس
ه معبودانشـان کـن اسـت ین و گذشتگانشان است اکین مشریورزند، آنچه در دل ا ینم
اسـت و خداونـد در  یورز کن شـرین عـیـننـد و اک یش خداوند شفاعت میآنھا پ یبرا
ه شـفاعت کـده را انکار نموده و آن را باطل دانسته اسـت و خبـر داده ین عقیتابش اک

 ند.ک یاش شفاعت نم نزد او بدون اجازه یسکچ یاش از آن خداوند است و ھ ھمه
ه از قول و عمل آنھا خوشنود باشـد و آنھـا کدھد  یی شفاعت م اجازه یسانک یو برا
ن یچنـ یانـد، بـرا ردهکـمقـرر ن ییھا ن خود و خداوند واسطهیه بکد ھستند یاھل توح

ه شـفاعت کـ یسـکدھد، پس  یه بخواھد اجازه شفاعت مک یسکخداوند به ھر  یسانک
ود و خداونـد  واسـطه قـرار نـداده اسـت. و ن خـیه بـکشود موّحد است  یب او مینص

ی خداونـد  ه با اجـازهکاست  یاند شفاعت ردهکامبرش آن را اثبات یه خدا و پک یشفاعت
ر قابـل یـو غ یه خداونـد آن را نفـکـ یشود و شفاعت ید انجام میاھل توح یباشد و برا

خود و ن یه بک ین است آنانکیه در قلوب مشرکاست  یزیآم کقبول دانسته شفاعت شر
شـود. و  یخواھند رفتار مـ ین افراد بر خالف آنچه میدھند؛ با ا یخداوند واسطه قرار م

 . ١پرستان خواھد شد تایکی  شفاعت فقط بھره
ه را بـه کـه مالئکـدھـد  ین فرمان مکید چگونه خداوند به مشرینکر که فیشما در آ

چ یھـ که آنھـا مالـکگردد آنھا ثابت شود و روشن  یشان برایا ید، تا ناتوانیاد بخوانیفر
ر از یغ یطلب شفاعت و نه برا یاد خوانده شوند نه براید به فریستند، پس نباین یزیچ

ال و گمـان یـن به خکیه مشرکھستند  یسانکنھا یه اکدھد  یآن؛ سپس خداوند خبر م
ن آنھا نسـبت یدروغ یار را به گمان و ادعاکن یاند، پس ا ع قرار دادهیش آنان را شفیخو

 آن وجود ندارد.  یبرا یلیی خودشان است و دل ه ساخته و پرداختهک ییھد ادعاد یم
ه را به کر از مالئیه نازل شده است و غکاد خواندن مالئیه در مورد به فرین آیو ا

ِمۡنُهم ّمِن  َ�ُۥ َوَما﴿  در مورد: یحاتم از ُسد یه ابن أبک شود، چنان یشامل م یق اولیطر
ائنات کت کی ممل ندارد (تا در اداره یبانیاور و پشتیانشان یو خداوند در م«  ] .]٢٢[سبأ:  ﴾َظِه�ٖ 

 .۱/۳۴۰مدارج السالکین -١
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. و ١ه ندارندکاز مالئ یاریچ یھ یعنیه گفت: کند ک یت میروا ».ازمند باشد)یبدو ن

ٰٓ إَِذا ُفّزَِع َعن ُقُلو�ِِهمۡ ﴿ی الھی:  چنانکه فرموده و چون اضطراب و « .]٢٣[سبأ:  ﴾َح�َّ
 کند. بر آن داللت می -که قبال گذشت– ]۲۳ [سبأ: ».ن زدوده شودھایشا دلھره از دل
ھـا ـ  است چگونه واسطه قرار دادن مرده که شرکواسطه قرار دادن مالئ یپس وقت

 ست؟! ین کدھند ـ شر که پرستشگران قبور انجام می
و چگونه واسطه قرار دادن تبھکاران و فاسقان و برادران شیاطین که ابلیس آنھـا را 

 ست؟!ین ککرده شرجذب 
ه فسـاد، انـواع کنین افراد است، با ایدر مورد ا ییت و خداین، اعتقاد ربوبیو بدتر از ا

 نند.ک یان رفتن به بازارھا را از آنان مشاھده میرات و عرکاب منک، ارتینماز یفسق، ب
 د:یگو ین میاز متأخر یکیه ک چنان

ال رصٍ ما عَ راةٍ يف ذُری مِ  كقومٍ عُ
 

ةٍ   ورَ ناكَ ثيَابُ  عىل عَ م هُ نهُ  مِ
 

 مانند گروه عریانی در مصر که بر شرمگاھشان ھیچ لباسی نیست.

ِم وارهتِ في عَ ا كاشِ ونَ فِيهَ ورُ دُ  يَ
 

ا اليقالُ كِذابُ   ذَ اترَ هَ وَ  تَ
 

 دانند و متواتر است و دروغ نیست. زنند این سخن را ھمه می در مصر لخت دور می

ُم يفِ مِ  وهنَ دُّ العَ ن فُضَ  ئِهمرصَ مِ
 

َابُ   م فيامَ يَرونَ جمُ هُ  دعاؤُ
 

آنھا را به  یسکند ھر یگو یاند و م در مصر آنان را از بزرگان و خوبان خود شمرده
 شود. یش اجابت میاد بخواند دعایفر

ه نشانگر مسلمان بودن آنھـا باشـد چـه کاند  ردهکن یارکنھا یه اکنجاست یب ایعج
طلـب  کمکاد خوانده شوند و از آنھا یه به فرکنیا ا بودنشان! و چه برسد بهیبرسد به اول

 اند. ا دانستهیرده و خود را اولکرامت ک یادعا یباز ی جادو و شعبده شود و فقط با ارائه
ه کـره شـده یـو چ یجـا مسـتول ن از آنیشتر متأخریفر بر بکو  یه گمراھکد یبدان 

خـود  یه مردم را به سوک یسانکاند و به جادوگران و به  تاب خدا را پشت سر انداختهک
اند و  برده یکاند، گمان ن ردهکخود وضع  ین، ادعاھا و آنچه برایخوانند و به قوان یفرا م
ردند و به ھنگام اختالف به آن مراجعـه ک یخواندند و به آن عمل م یتاب خدا را مکاگر 

آن را بـه افتند، اما آن را پشت سـر انداختنـد و ی یت و نور میردند در آن شفا، ھداک یم

 .۶/۶۹۶تفسیر ابن أبی حاتم، الدر المنثور -١
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 ی آیه گذشت.  اند ھمان گونه که تشریح بقیه فروخته کیاند یبھا
ن دست به دامـان کیی آنچه مشر د: (ابوالعباس گفته: خداوند ھمهیگو یم /مولف

 یسکر از خداوند یه غکرده ک ین را نفیرد بجز الله، پس خداوند اک یشوند را نف یآن م
ار خداونـد باشـد. و فقـط کو مـدد کمـکا یـت باشـد کیاز مال یزیا چیت کیمال یدارا

 ماند. یشفاعت م
ه خداوند ک یسک یندارد مگر برا یا دهیه شفاعت فاکح داده ین را ھم توضیو ا 

وآنان ««. ]٢٨اء: ی[األنب ﴾ۡرتََ�ٰ ٱَوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿ د:یفرما یه مک اجازه دھد، چنان
  ».ه (بدانند) خدا از او خوشنود استک یسک آن ینند مگر براک یشفاعت نم یسک یھرگز برا

ه کـ اسـت چنـان یامت منتفین به آن باور دارند ، روز قکیه مشرک ین شفاعتیپس ا
 ید و بـرایـآ یشـان مـیه اکـخبـر داده اسـت،  جامبریـرده است و پک یقرآن آن را نف

د، نک یگوید ، نخست شفاعت را آغاز نم می ش خدا را یند و ستاک یپروردگارش سجده م
شـود و بخـواه، داده  یده مین؛ بگو، شنکه سرت را بلند کشود  یبعد از آن به او گفته م

 شود. یرفته مین، شفاعتت پذکو شفاعت  یشو یم
مستحق شفاعت شـما خواھـد بـود؟ فرمـود:  یسکگفت: چه  جامبریره به پیابوھر 

مخلصـان  یرا. پس آن شفاعت فقط ب١»د:الإله إالاللهیخالصانه از ته دل بگو یسکھر «
 ست.ین نکیمشر ین شفاعت برایی خداوند است و ا خواھد بود و با اجازه

دھـد و بـه  ید را مورد لطف قرار میه اھل اخالص و توحکقت خداوند است یدر حق
ننده ک آمرزد، تا شفاعت  یی شفاعت داده، آنان را م ه به او اجازهک یسک یی دعا واسطه

ه خداوند ک یننده به مقام محمود برسد. پس شفاعتکرام قرار دھد و شفاعت کرا مورد ا
ن رو شفاعت با اجازه خداوند یباشد، از ا که در آن شرکاست  یرده، شفاعتک یآن را نف

اھل  یه آن شفاعت فقط براکان فرموده یب جامبریرا در چند جا اثبات نموده است. و پ
 .٢د و اخالص خواھد بودیتوح

ن احمد بن یالد یخ االسالم تقیمراد از ابوالعباس ش د)یگو یاش: (ابو العباس م گفته
فات است، شھرت، مھارت یه، امام معروف، صاحب تالیمیم بن عبدالسالم بن تیعبدالحل

 ند. ک یاز مین یشان ما را بیاد در مورد ایح زیاز توض یشان در علوم اسالمیو امامت ا

 .۶۵۷۰صحیح بخاری  -١
 .۱۲۱-۱۱۹االسالم و االیمان، ص حقیقةالکالم علی -٢
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». امده استیشان نینند اما یسکشان یاز پانصد سال قبل تا زمان ا«د: یگو یم یذھب
م ین و مقـام ابـراھکـن ریاگر بـ«د: یگو ین میو ھمچن». چھارصد«و در روایت دیگری 

ام و او با چشمان خـویش ماننـد  دهیه مانند او را ندکخورم  یسوگند داده شوم سوگند م
 ».ده است، رحمت خدا بر او بادیخودش را ند

 ی ه ھمهکدم ید یه رفتم او را مردیمینزد ابن ت یوقت«د: یگو ید میق العیو ابن دق 
ه کـدارد و آنچه را  یخواھد بر م یه مکچشمان او قرار دارد و او آنچه را  یھا جلو دانش

 ».ندارد ییه و ھمتایه بعد از عصر امام احمد او شبکنیند، خالصه اک یخواھد رھا م یم
 . ١افتیھـ.ق وفات  ۷۲۸شان در سال یا

ن دسـت بـه دامـان آن کیه مشـرکـی آنچـه را  د ھمهر از خویاش: (خداوند غ گفته
ن را در کیور اعتقاد مشرکی مذ هیخداوند متعال در آ یعنیرده است). ک یشوند را نف یم

رده کـ یانـد را نفـ ت در آن، معاونت و شفاعتکت، شرکیه معتقد به مالکر الله یمورد غ
 زند.یآو یز دست مین چھار چین به اکیاست و مشر

ه ک رده است). چنانک یر الله باشد را نفیغ یت براکیه مالکن یاش: (ا گفته

ْ ٱقُِل ﴿ د:یفرما یم ِينَ ٱ ۡدُعوا ِ ٱزََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن  �َّ َّ�  ٖ� َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ  لسَّ
�ِض ٱَوَ� ِ� 

َ
كٖ  ۡ�  .]٢٢[سبأ:  ﴾٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظِه�ٖ  َ�ُۥ َوَما َوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

ای را  پندارید، بخوانید؛ ذره بگو: کسانی را که جز الله (فریادرس خویش) می« 
ھا و زمین مالک نیستند و در تدبیر آسمان و زمین، ھیچ دخالت و  در آسمان

ای  دھنده مشارکتی  ندارند و (پروردگار) از میان آنھا ھیچ پشتیبان و یاری
   ».ندارد

ار یـن در اختیھا و زم را در آسمان یزیت چکیمال یا اندازه ذرهبه  یسکبنابراین ھر 
 اد خوانده شود.یه به فرکست یسته نیندارد شا
: از مالکیت. و ِقسط (با کسره یعنیاز آن)  یا قسمتی» (أو ِقسط ِمنهُ «اش:  گفته

 ﴾كٖ َوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ ﴿د: یفرما یه خداوند مک از چیزی، چنان یقاف) یعنی: قسمت
ن ندارند یھا و زم در آسمان یتکچ شراید ھیزن یه صدا مک یسانکگر یه و دک: مالئیعنی

و  ۲۵بدالھادی، و معجم الشیوخ، ذھبی صابن ع الدریةنگا: شرح حال ایشان را در العقود  -١
 . ۳۵، مرعی الکرمی و الرد الوافر ابن ناصر الدین صالشھادة الزکیة فی ثناء األئمة علی ابن تیمیة
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اد خوانده یست چگونه بجز الله به فریھم ن کمال یکست و شرین که مالک یسکو 
 شود؟! 

اش توضیح داده  ار خداوند باشد). که در این فرمودهکو مدد کمکا یاش: ( گفته

از  یکچ ید ھیخوان یاد میه به فرک یسانک یعنی ﴾ۡنُهم ّمِن َظِه�ٖ مِ  ۥَوَما َ�ُ ﴿شده است: 
 ستند.            یاور خداوند نیار و کآنان مدد
 یا دهیـه شـفاعت فاکـد یـماند پـس روشـن گرد یم یاش: (و فقط شفاعت باق گفته

 ه خداوند اجازه دھد...) ک یسک یدھد مگر برا ینم
 ید داشته باشد چھار تا ھستند و اگـر داراشو که خوانده می یسکد یه باک یطیشرا

ط ین شـرایـزند پاسخ دھـد و ا یه او را صدا مک یسک یتواند به ندا یط باشد مین شرایا
 عبارتند از:

�ٖ ﴿ د: یفرما یرده و مک یه خداوند آن را نفکت، کیاول: مال  ِ�  َ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
  ».ھا و زمین مالک نیستند ای را در آسمان رهذ« ﴾ۡ�

رده و ک ین را ھم خداوند نفیه اکباشد،  کمال یکنباشد شر کدّوم: اگر مال

كٖ ﴿ د:یفرما یم و در تدبیر آسمان و زمین، ھیچ دخالت و « ﴾َوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ
  ».مشارکتی  ندارند

ز ین را نیه اکر باشد یو وز کمکنباشد  کمال یکنباشد و شر کمال یسوم: وقت

و (پروردگار) از میان آنھا « ﴾ِمۡنُهم ّمِن َظِه�ٖ  ۥَوَما َ�ُ ﴿ د:یفرما یرده و مک یخداوند نف
  ».ای ندارد دھنده ھیچ پشتیبان و یاری
ن را ھـم یـننده اسـت، اکو مددکار نباشد، شفاعت  یک، شرکمال یچھارم: پس وقت

اش خواھـد بـود، پـس خداونـد  ت نزد او با اجـازهه شفاعکرده و فرموده ک یخداوند نف
اسـت  ین امـور منتفـیا یدھد، پس وقت یی شفاعت م ننده اجازهک ه به شفاعتکاست 

را در  یانیـچ سـود و زیر از او ھـیـغ یسـکر الله باطل است، چـون یدعا و صدا زدن غ
ونـد ه خداکـ رد، چنـانیـه مـورد عبـادت قـرار گکـند کجاب ین را ایه اکار ندارد، یاخت

ْ ٱوَ ﴿ د:یفرما یم َُذوا  َ�ۡملُِكـونَ  َوَ�  ُ�ۡلَُقـونَ  َوُهـمۡ  ا ٔٗ َشـۡ�  َ�ۡلُُقـونَ  �َّ  َءالَِهـةٗ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ
نُفِسِهمۡ 

َ
�ِ � و « .]٣[الفرقـان:  ﴾٣�ُُشـوٗر� َوَ�  َحَيـٰوةٗ  َوَ�  َمۡوٗتـا َ�ۡملُِكونَ  َوَ�  َ�ۡفٗعا َوَ�  َ�ّٗ

اند و مالک ھـیچ  ده شدهینند و خود آفریآفر زی نمییه چکتند (کافران) معبودانی جز الله گرف
 ».ختن ندارندیار و توانایی مرگ و زندگانی و برانگیان و سودی برای خویش نیستند و اختیز
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ِ ٱَو�َۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ د:یفرما یو م ُهۡمۗ َوَ�َن  �َّ ٰ  ۡلَ�فِرُ ٱَما َ� يَنَفُعُهۡم َوَ� يَُ�ُّ َ�َ
ه ھیچ سود و زیانی به کپرستند  و جز الله معبودانی را می«. ]٥٥[الفرقان:  ﴾٥٥�َظِه�ٗ  ۦَرّ�ِهِ 

 ».) است طانیار(شیبان و یافر ھمواره در برابر پروردگارش پشتکرسانند. و  آنان نمی

ْ ٱوَ ﴿ د:یفرما یو م َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ ونَ  لََّعلَُّهمۡ  َءالَِهةٗ  �َّ يُعوَن نَۡ�َُهۡم َ� �َۡسَتطِ  ٧٤يُنَ�ُ
ونَ  ُ�َۡ آنان بدین امید که یاری شوند، معبودانی جز « .]٧٥-٧٤س: ی[ ﴾٧٥َوُهۡم لَُهۡم ُجنٞد �ُّ

الله برگزیدند. ولی معبودان باطل، توانایی یاری رساندن به اینھا را ندارند و اینھا برای 
 ». اند معبودان باطل سپاھیانی حاضر و آماده به خدمت

امـت وجـود یبرنـد) در روز ق ین گمـان مـکیه مشرک ین شفاعتی(پس ااش:  و گفته
 رده است.ک یه قرآن آن را نفکطور  ندارد، ھمان

ا و آخرت ینند در دنک یامبران طلب میھا و پ ن از واسطهکیه مشرک یشفاعت یعنی

ُِذ ِمن ُدونِهِ ﴿ د:یگو ین میاسیه خداوند در مورد مؤمن سوره ک است، چنان یمنتف َّ�
َ
 ۦٓ ءَ�

ٓ إِٗذا لَِّ�  ٢٣يُنقُِذونِ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َشَ�َٰعُتُهمۡ  َ�ّ�ِ  ُ�ۡغنِ  �َّ  بُِ�ّٖ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱَءالَِهًة إِن يُرِۡدِن  إِّ�ِ
بِ�ٍ  آیا جز او معبودانی برگزینم که اگر پروردگار رحمان « .]٢٤-٢٣س: ی[ ﴾٢٤َضَ�ٰٖل مُّ

توانند مرا نجات  بخشد و نمی به من نمی بخواھد به من زیانی برساند، شفاعتشان ھیچ سودی
 ».دھند؟ در این صورت من در گمراھی آشکاری خواھم بود

�ََّما تَۡدُعونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ لَۡيَس َ�ُ ﴿ د:یگو یو در مورد مؤمن آل فرعون م
َ
ٞ  ۥَ� َجَرَم �  َدۡعَوة

ۡ�َياٱ ِ�  نَآ إَِ�  �ِخَرةِ ٱَوَ� ِ�  �ُّ نَّ َمَردَّ
َ
ِ ٱَوأ نَّ  �َّ

َ
ۡصَ�ُٰب  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوأ

َ
[غافر:  ﴾٤٣�َّارِ ٱُهۡم أ

خوانید، در دنیا و آخرت(توانایی پذیرفتن) ھیچ  گمان چیزی که مرا به سوی آن می بی« .]٤٣
گمان تجاوزکاران،  دعایی را ندارد و شکی نیست که بازگشتمان به سوی الله است. و بی

 ».اند دوزخی

ِينَ ٱنََ�َُهُم فَلَۡوَ� ﴿ د:یفرما یو م َُذواْ ٱ �َّ ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ قُۡرَ�انًا َءالَِه�ۖ� بَۡل َضلُّواْ َ�ۡنُهۡمۚ  �َّ
ونَ  ْ َ�ۡفَ�ُ پس چرا کسانی که آنھا را معبود و « .]٢٨[األحقاف:  ﴾٢٨َوَ�ٰلَِك إِۡفُكُهۡم َوَما َ�نُوا

ی نرساندند؟ بلکه از ی خویش برای تقرب و نزدیکی به الله گرفتند، به آنان یار واسطه
ای   گری)، پندار دروغین آنان و سخن باطل و خودساخته نظرشان ناپدید شدند. و این(میانجی

 ».کنند است که سِر ھم می
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ۡ�َنۡت َ�ۡنُهۡم َءالَِهُتُهُم ﴿ د:یفرما یو م
َ
نُفَسُهۡمۖ َ�َمآ أ

َ
ْ أ  لَِّ� ٱَوَما َظلَۡمَ�ُٰهۡم َوَ�ِٰ�ن َظلَُمٓوا

ِ ٱوِن يَۡدُعوَن ِمن دُ  ءٖ  �َّ ا ِمن َ�ۡ َّمَّ ۡمرُ  َجآءَ  ل
َ
[ھود: ﴾١٠١ تَۡتبِيبٖ َ�ۡ�َ  َزاُدوُهمۡ  َوَما َرّ�َِكۖ  أ

ما به آنان ستم نکردیم؛ بلکه خودشان به خویش ستم کردند و چون عذاب « .]١٠١
زدند، چیزی از عذاب الھی را از آنان دور  پروردگارت فرا رسید، معبودانی که جز الله صدا می

 ».کردند و تنھا بر ھالکت و زیانشان افزودندن

�ٖ ﴿ د:یفرما یو م َل َمرَّ وَّ
َ
ا َوتََرۡ�ُتم َولََقۡد ِجۡئُتُمونَا فَُ�َٰدٰى َكَما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم أ  مَّ

ۡلَ�ُٰ�مۡ  ِينَ ٱورُِ�ۡمۖ َوَما نََرٰى َمَعُ�ۡم ُشَفَعآَءُ�ُم ُظهُ  َوَرآءَ  َخوَّ �َُّهۡم �ِيُ�ۡم  �َّ
َ
زََ�ۡمُتۡم �

َع بَۡيَنُ�ۡم َوَضلَّ َعنُ�م ُ�َ  َقطَّ ْۚ لََقد �َّ اَ�ُٰٓؤا اینک « .]٩٤[األنعام:  ﴾٩٤ُكنُتۡم تَزُۡ�ُمونَ  مَّ
ھمانند نخستین بار که شما را آفریدیم، تک و تنھا نزدمان آمدید و آنچه را به شما بخشیده 

زندگی و  کردید دربودیم، پشت سرتان رھا کردید و ما ھمراھتان شفیعانی که گمان می
ھایی که در میانتان وجود داشت، از ھم بینیم. تمام پیوند پرورشتان با الله شریکند، نمی

 ».گسست و امیدی که گمانش را داشتید، از میان رفت

ْ ٱَو�ِيَل ﴿ د:یفرما یو م ُواْ  ۡدُعوا
َ
َ�َٓءُ�ۡم فََدَعوُۡهۡم فَلَۡم �َۡسَتِجيُبواْ لَُهۡم َوَرأ لَۡو  ۡلَعَذاَبۚ ٱُ�َ

 
َ
شود: معبودانتان را که شریک پروردگار  و گفته می« .]٦٤[القصص:  ﴾٦٤�َُّهۡم َ�نُواْ َ�ۡهَتُدونَ �

دھند. و عذاب را  خوانند؛ ولی آنھا، پاسخشان را نمی ساختید، بخوانید. پس آنان را می می
 ».یافتند کنند) ای کاش ھدایت می بینند و(آرزو می می

اد یـا و آخـرت بـه فریـره در دنیـا غیـشفاعت  یه بجز الله براک یسانک ی پس ھمه
 نگونه ھستند.یشوند ا یخوانده م
کنـد و او را  یخدا سجده مـ ید و برایآ یه او مکفرموده است  جامبریاش: (و پ گفته

 ند ...)ک ید و نخست شفاعت را آغاز نمیگو یستایش م
انـد  ردهکـت یروا جامبریگران از پیو د سره از أنسین و غیحیث را در صحین حدیا

ی  روم تا آن کـه اجـازه یان دو گروه از مؤمنان میشوم و در م یآنگاه بلند م«ه فرمود: ک
افتم  یپروردگارم به سجده م ینم برایب یطلبم و چون او را م یحضور نزد پروردگار را م

شـود:  یند، سپس گفته مـک یخواھد به حال خود رھا م یه مک یو مرا خداوند به مقدار
ن شفاعت کشود و شفاعت  یبگو به سخنت گوش داده م جمحمد ین اک سرت را بلند

نم کـ یشود، آنگاه سرم را بلند م یبه تو داده م یشود و بخواه آنچه بخواھ یرفته میتو پذ
نم و او کـ یآموزد. پس از آن شفاعت م یه به من آن را مکنم ک یم یشیو خداوند را ستا
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گـردانم، سـپس بـار دوم نـزد  یوارد بھشت مـند و آنان را ک ین میم معیرا برا یمقدار
افـتم و او بـه  یاو به سـجده مـ ینم برایگردم و چون پروردگارم را بب یپروردگارم بر م

محمد سرت را بلند  ید: ایگو یند و سپس مک یخواھد مرا به حالم رھا م یه مک یمقدار
شـود و  یمـبـه تـو داده  یشود و بخواه آنچه بخواھ ین و بگو به سخنت گوش داده مک

 ».شود یرفته مین، شفاعت تو پذکشفاعت 
آموزد و سـپس  یه آن را به من مکنم ک یش مینم و او را ستاک یآنگاه سرم را بلند م

نـد کـه آنـان را وارد بھشـت ک یم مشـخص مـیبـرا ینم و خداوند مقدارک یشفاعت م
نم یـم را ببگردم، چون پروردگار یبار سوم نزد پروردگارم بر م یگردانم و سپس برا یم

نـد، ک یخواھد به حال خود رھـا مـ یه مک یافتم و او مرا به مقدار یاو به سجده م یبرا
شود و  ین و بگو به سخنت گوش داده مکمحمد سرت را بلند  یشود: ا یسپس گفته م

رفتـه یه شـفاعت تـو پذکـن کـشـود و شـفاعت  یبه تو داده مـ یه آنچه بخواھکبخواه 
ه آن را بـه مـن کـنم کـ یش مـینم و خداونـد را سـتاکـ یم شود، آنگاه سرم را بلند یم
ند و آنان  را وارد ک یم مشخص میرا برا ینم، آنگاه مقدارک یآموزد؛ سپس شفاعت م یم

م: یگـو یگـردم و مـ یبار چھارم نـزد پروردگـارم بـر مـ یگردانم، سپس برا یبھشت م
 ١ته است.ه قرآن آنھا را نگاه داشک یسانکنمانده جز  یباق یسکپروردگارا 
ه بـه او کـنـد مگـر بعـد از آن ک یشان شـفاعت نمـیه اکان فرموده یب جامبریپس پ

 یه بـراک یسانک یی شفاعت برا ن بعد از اجازهیشود و ھمچن یی شفاعت داده م اجازه
شود پـس آنھـا را (بـا  یم مشخص میبرا یمقدار«ه فرمود: ک ند، چنانک یآنھا شفاعت م

 .»کنم اجازه خدا) وارد بھشت می
سعادت شفاعت شما را در خواھد  یسکگفت: چه  جشانیره به ایاش: (و ابوھر گفته

 افت ...).ی
 یه گفـت: گفـتم: اکـاند  ردهکت یره روایاز ابوھر یو نسائ یث را امام بخارین حدیا

خواھـد شـد، فرمـود:  یسـکی چـه  امت سعادت شفاعت شـما بھـرهیامبر خدا روز قیپ
پرسـد  ین مـورد از مـن نمـیدر ا یسکچ یقبل از تو ھه کره یابوھر یردم اک یگمان م«

 یسـکی  امت بھرهی، شفاعت من روز قیدار یادیی ز ث عالقهیحد یریچون تو به فراگ

از انس و این حدیث از دوازده صحابی روایت  ۱۹۳و مسلم در صحیح  ۷۴۱۰بخاری در صحیح -١
 آمده است. ۲۳۳که در نظم المتناثر ص شده است، چنان

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٥٠٨

خالصانه و با «. و در روایتی دیگر: ١»د: الإله إالاللهیه خالصانه از ته دل بگوکخواھد شد 
 ».٢اخالص با قلبش یا با روح و روانش

رده و ابـن حبـان آن را صـحیح کـت یث را رواین حدیگر اید یقیو امام احمد از طر
ه کـاسـت  یسـک یامـت بـرایشفاعت مـن روز ق«ه در آن آمده است: کدانسته است. 
ست و قلبش آنچـه را بـه زبـان یجز الله ن یچ معبوِد به حّق یه ھکدھد  یمخلصانه گواھ

 .٣»ندکق یند و زبانش آنچه را در دل دارد تصدکق ید تصدیگو یم
ه [موّحـدتر و] کش قرار داده یرا مستحق شفاعت خو یسکد: پس یگو یخ االسالم میش

در بھشـت  یه مقامکله یمقام وس یسکھر «د: یفرما یح میث صحیتر باشد و در حد مخلص
 .٤»او خواھد بود یامت شفاعت من برایمن از خداوند بخواھد روز ق یاست را برا

ترین) مردم به شـفاعت مـن. پـس معلـوم و در اینجا نگفته: سعادتمندترین (سزاوار
ه بـا کـشـود  یم جامبرید و اخالص بنده مستحق شفاعتی ویژه از پیه با توحکشود  یم
گر اعمال صالح باشد، مانند طلـب یگردد گر چه د یگر اعمال مستحق آن شفاعت نمید

ده رکبه آن امر ن جامبریه پک ییارھاک،پس چگونه  جامبریپ یله از خداوند برایمقام وس
شوند؟؛ بنابراین نه در دنیا و نه در آخرت به  فرموده سبب شفاعت می یه از آن نھکو بل

ن غلو به یه اکح ییابد ، مانند غلو و افراط نصاری در مورد حضرت مس خیری دست نمی
ھـر «د: یـفرما یکـه مـ جامبریندارد و مثل آن حدیث پ یشان سودیضرر آنھاست و برا

ه کـام  م را گذاشـتهیرفته شده است مـن ھـم دعـایب و پذه مجاکدارد  ییدعا یامبریپ
ن شـفاعت بـه خواسـت خداونـد شـامل ینم و اکامت شفاعت یش روز قیامت خو یبرا
 ٥رده است بمیرد.کخداوند ن یکرا شر یزیچ چیه ھک یه در حالکشود  یم یسک

 ).۵۸۴۲البغا و نسائی در سنن کبری(-۶۲۰۱روایت صحیح بخاری -١
البغا) و در آن مخلصًا نیامده. و در ھیچ روایتی ندیدم که بین -۹۹_ روایت بخاری در صحیحش(٢

 خالصًا و مخلصًا جمع شده باشد.
 و ۴/۱۱۱و بخاری در التاریخ الکبیر ۳۳۷و مسند اسحاق بن راھویه، ش ۲/۳۰۷،۵۱۸مسند احمد -٣

آن را صحیح دانسته است.   ۱/۷۰و حاکم در مستدرک بر صحیحین ۶۴۶۶صحیح ابن حبان، ش
 و آن حدیث صحیحی است.

 از عبدالله بن عمرو. ۳۸۴مسلم در صحیح ش -٤
از ابوھریره به صورت مختصر روایت  ۱۹۸و مسلم در صحیح ش ۶۳۰۴بخاری در صحیح ش -٥

 اند. کرده
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اھـل  یفقـط بـرا جامبریـه پکـث شفاعت آمده اسـت یی احاد ن در ھمهیو ھمچن
بنـده، و اخـالص او در اطاعـت و  یپرسـت گانهیند، پس بـر حسـب ک یت مد شفاعیتوح

در «د: معنـای آن چیسـت: یـگو یم میابن ق ١شود. یره میعبادت مستحق شفاعت و غ
ه سبب آن شـفاعت شـامل حـال ک یا لهین وسیه چگونه بزرگترکث بیاندیشید ین حدیا

فاعت صـالحان و ه شـکـنـد یگو ین مـکیس آنچه مشرکد است، بر عیشود توح یبنده م
د. پـس یـآ یاء با واسطه قرار دادن آنھا و پرستش آنان به جـای اللـه، بـه دسـت مـیأنب

د و اخالص یه سبب شفاعت توحکن آنھا را باطل نمود و خبر داد یگمان دروغ جامبریپ
خداوند انجام دھـد، خداونـد  یفرد طاعت و عبادت را خالصانه و فقط برا یاست و وقت
 ند. کاو شفاعت  یه براکدھد  یازه مننده اجکبه شفاعت 

را  یامبریـا پیـفـرد صـالح  یسکه اعتقاد دارد ھر کن است یا کاز جھالت فرد مشر
رساند، ھمانگونه  یند و نزد خدا به او سود مک یش شفاعت میع قرار دھد برایا شفی یول

شـند و د بایدوستان خود نزد پادشاھان مف یتوانند برا یام مککه مقربان پادشاھان و ح
ی  ند و اجازهک یبدون اجازه او شفاعت نم یسکچ یه نزد خداوند ھکدانند  ین نمکیمشر

 شفاعت ندارد.
ه خداوند ک ده باشد. چنانیردارش نزد خدا پسندکه گفتار و ک یسک یمگر برا

ِيٱَمن َذا ﴿ د:یفرما یم تواند ھیچکس نمی«  .]٢٥٥[البقرة:  ﴾إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ
 ».نزدش شفاعت کند مگر به ِاذنش

و جز برای کسی که « .]٢٨اء: ی[األنب ﴾ۡرتََ�ٰ ٱَوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿ د:یفرما یو م 
 .»کنند پروردگار رضایت دھد، شفاعت نمی

پسندد، پـس ایـن سـه  یرا م جامبرید و اطاعت از پیه خداوند فقط توحکنیو سوم ا
ک را از قلـب کسـی کـه آن را فھمیـده و متوجـه شـد قطـع مورد بود که درخـت شـر

 .٢کند می
 جامبریـه پکـاز انواع شفاعت است  ین شفاعت بعضیمنظور از ا«د: یگو یو حافظ م

ه مقـداری کـ یسـکشود: ھر  یگفته م جشان یآنگاه به ا» اّمت من اّمت من«د: یگو یم
 رون بیاور.یمان در دلش ھست را از جھنم بیا

 .۲۷/۴۴۰مجموع الفتاوی -١
 .۱/۲۳۸اللھفان إغاثةو  ۱/۳۴۱مدارج السالکیننگا:  -٢
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املتر باشد، امـا کمانش یه اکاز شفاعت را دارد  یی برخوردار ھرهشتر بیب یسکپس 
راحـت شـدن مـردم از  یکـه بـرا جامبریپ یبیش از دیگران از شفاعت ُعْظما یسانک

شـوند  یگران وارد بھشـت مـیه قبل از دکشوند  یمحشر است، برخوردار م یھا یسخت
ه بعد ک یسانکپس شوند، س یه بدون حساب و بازخواست وارد بھشت مک یسانک یعنی

ه کـشود اما بدون آن  یه از آنھا حساب گرفته مکشوند بعد از آن  یاز آنھا وارد بھشت م
رسد امـا بـه  یآتش به آنھا م یه گرماک یسانکروند و سپس  ینند به بھشت میعذاب بب
 افتند. یآتش نم

 م گفته است: یه ابن قکطور  امت شش نوع است ھمانیروز ق جامبریشفاعت پ
و السـالم از آن سـر بـاز  الصـلوةھم یامبران اوالوالعزم علـیه پک یبرکشفاعت  اول:

ن یـو ا» آن ھسـتم یمـن بـرا«د: یگو یرسد و م یم جامبریه به پیه قضکنیزنند تا ا یم
نـد تـا ینند تـا نـزد خـدا شـفاعت نماک یامبران مراجعه میه مردم به پکاست  یھنگام

 جامبریـن شـفاعت مخـتص پیند. و اکاحت محشر برھاند و ر یخداوند آنھا را از سخت
 ت ندارد.کار با او مشارکن یدر ا یسکاست و 

ن شـفاعت را یره ایاھل بھشت تا وارد آن شوند. و ابوھر یبرا جامبریدّوم: شفاعت پ
 .١رده استکر که ذیو متفق عل یطوالن یثیدر حد

 یاند. برا ه مستحق دوزخ شدهکاز اّمتش،  یارانکگناھ یبرا جامبریسّوم: شفاعت پ
 ه به دوزخ برده نشوند.کند ک یآنھا شفاعت م

ه بـه سـبب گناھانشـان کد یاز اھل توح یارانکگناھ یبرا جامبریچھارم: شفاعت پ
ه صـحابه و اھـل سـنت بـر آن کـن مورد متواترنـد یث در ایاند. و احاد وارد دوزخ شده

 اند. اه دانستهن شفاعت را اھل بدعت و گمریاند، و انکار کنندگاِن ا ردهکاجماع 
شـتر شـود و مقامشـان یه پاداش آنھا بکاز اھل بھشت  یگروھ یپنجم: شفاعت برا

 ن مورد ھمه اتفاق دارند.یباالتر رود و در ا
ف داده شود یافران اھل دوزخ تا عذابش تخفکاز  یکی یبرا جامبریششم: شفاعت پ

 .٢ن مختص ابوطالب استیو ا

 .۱۹۴البغا  و مسلم در صحیح ش -۳۱۶۲بخاری در صحیح ش -١
 .۲۵۲/۲۶۰شرح العقیده الطحاویه ص -٢
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تاپرستان و مخلصـان را یکه (خداوند، کاست  نیی شفاعت ا هیقت قضیاش: حق و گفته 
ی  ه خداونـد بـه او اجـازهکـ یسـک یی دعـا مورد لطف قرار داده و آنان را بـه واسـطه

 آمرزد). یبدارد و به مقام محمود برساند ـ م یدھد ـ تا او را گرام یشفاعت م
ه شـفاعت کپندارند  ین و جاھالن مکیه مشرکگونه  قت شفاعت نه آنین است حقیا

ه بخواھـد شـفاعت کـ یسـکننده از ھمان ابتدا در مورد ھر که شفاعت کنگونه است یا
ن رو یـد. از ایـنما یدھد و وارد بھشت م یه بخواھد از دوزخ نجات مکس را کند و ھر ک

ه کـ یی بزرگـ ند: مردهیگو ینند و مکشان شفاعت یه براکخواھند  یره میھا و غ از مرده
 یو نزد خداوند صاحب امتیاز است ھمراه الطـاف الھـروح او مقّرب درگاه خداوند است 

ه زائر روح خـود را وابسـته ک یر است. پس وقتیھا سرازیرسد و بر روح او خوب یبه او م
ی مرده از الطاف  نگونه به واسطهیشود و ا یات روح مرده برخوردار میضیند از فکبه او ب

نه و آب بر جسـم مقابـل ییر در آه نوکطور  رسد، ھمان ید به او میآ یه بر مرده مک یالھ
 بازتاب دارد.

ه زائر با روح و قلب خـود متوجـه مـرده شـود و کن است یامل اکارت یند زیگو یو م
جـز او توجـه و  یسکچ یه به ھک یا د به گونهیی خود را متوجه او نما تمام قصد و اراده

شـتر یبـرد و ب یه مدیشتر فایاملتر به او متوجه شود بکرده باشد. و ھر چقدر کن یالتفات
 رسد. یشفاعت مرده به او م

انـد و  ردهکـان یـره بیـو غ ینا، فـارابینگونـه زیـارت را ابـن سـید: ایگو یم میابن ق
 ینفس ناطقه به ارواح علو یاند: وقت ان نموده و گفتهیپرستان آن را به صراحت ب ستاره

ھا پرستیده  طر، ستارهزد. و بھمین خایر یبر او نور م یدست به دامان شود از ارواح علو
نًا ھمـان ین عیس، مجسمه و فراخوان گرفته شده است و ایھا تند ستاره یاند و برا شده

د قرار دھند و قبرھـا یه باعث شده تا قبرپرستان قبرھا را محل جشن و عکاست  یزیچ
 نند. کن یردن آن و مسجد ساختن بر آن تزیک یھا و چراغان ختن پردهیرا با آو
ه کـی ین ببـرد و راھھـایامًال از بـکـخواست ھمین را باطل نموده و  یم جامبریو پ

ستادند و یشان این در برابر اکین مشرید و به خاطر ایشود را مسدود نما یمنجر به آن م
با او به مخالفت برخاستند. وآنھا در یک طرف و پیامبر در طرفی دیگـر قـرار گرفـت. و 

ن زمـان کیه [مشـرکاست  یند ھمان شفاعتیگو یارت قبرھا مین در مورد زکیآنچه مشر
رسـانند و  ه معبودانشان بخاطر آن شفاعت، به آنھا سود میکبردند  ی] گمان مجامبریپ

 نند.ک یآنھا نزد خداوند شفاعت م یبرا

 



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٥١٢

ه مقّرب درگاه خداوند است بشـود ک یسکگفتند: ھرگاه روح بنده متوجه روح  یو م
 یه به سبب آن آنچه مقرب از الطـاف الھـکشود  ین او و فرد مقّرب برقرار میب یارتباط

ه کـ یسـکانـد بـه  ه کردهین را تشـبیـمنـد شـود و ا ز از آن بھـرهین فرد نیابد ای یدر م
ه آن فرد مقرب پادشاه است، پس آنچه از پادشاھان به آن فـرد کاست  یخدمتگزار فرد

 رسد. یم ییزھایز چیرسد به خدمتگزارش ن یمقرب م
ش یھـا تـابکامبرانش را فرستاد و ین است و خداوند پیھم یستپر پس سّر و راز بت
افر کـده را یـن عقیـد و معتقدان بـه ایده و باور را ابطال نماین عقیرا نازل فرمود تا ھم

ردن زنان و فرزندانشـان را کر یشمرد و آنان را مورد لعنت قرار داد و خون، مالشان، اس
ده اسـت و قـرآن از اول تـا آخـر سرشـار از آنھا مقرر نمو ید و دوزخ را برایمباح گردان

 ١گرداند. یند و مذھبشان را باطل مک ین را رد مکین مشریه اکاست  یاتیآ
ق او را یـی خال ه در آن ھمـهکـ یمقام یعنیرسد)  یاش: (و به مقام محمود م گفته

 ند.یستا یم
دم است مر ین مقام، مقام شفاعت برایاند: ا شتر مفسران گفتهید: بیگو یر میابن جر

آن روز  یند تا پروردگارش آنان را از شدت و سختک یمردم شفاعت م یبرا جشانیه اک
 ٢ند.کراحت 

 ٣د: مقام محمود مقام شفاعت است.یگو یو ابن عباس م
 رده است.کن را از مجاھد نقل یح ھمیو ابن نج
د و یآ یرون میافته شده و از قبر بکاو ش ین برایه زمک یسکن ید: اولیگو یو قتاده م

 ٤ند، شفاعت مقام محمود است.یگو یاست. و علما م جامبریپ ،اولین شفاعت کننده
 یشفاعت یعنیز است) یآم کرده، شفاعت شرک یه قرآن نفک یاش: (پس شفاعت گفته

ده شود، مانند یورز که در آن به خدا شرکاست  یرده شفاعتک یه خداوند در قرآن نفک
ننده و صدا زننده نزد خدا ک عبادت یر الله تا برایغر الله و عبادت یاد خواندن غیبه فر

 .۲۱۹-۱/۲۱۸اللھفان اغاثة -١
 .۱۵/۱۴۴تفسیر ابن جریر -٢
و دیگران  ۳/۱۴۸، و الکامل ابن عدی۱۰۰۶۰، و تفسیر ابن ابی حاتم ش۱۵/۱۴۴تفسیر ابن جریر -٣

اند که این مقام  . و مفسرین بر این اجماع کرده۳/۲۶۹از طریق ابن عباس و سمعانی در تفسیرش 
 شفاعت است.

 
 

 

                                         



 ٥١٣  ):شفاعت۱۶لتوحید: (بابکتاب ا

ھرگز  ین شفاعتیه چنکرده و خبر داد ک یرا نف ین شفاعتیند، خداوند چنکشفاعت 
و منّزه دانسته  کاست و خودش را از آن پا که شرکه خبر داده کابد و بلی یتحقق نم
رده، ک یشته باشند را نفر از الله دایغ یا نندهکا شفاعت ی یه مؤمنان ولکن را یاست و ا

 یشود نه برا یی خداوند شفاعت م مؤمنان با اجازه یامت برایه در روز قکنیبا ا

َ�َٰعةُ ٱ تَنَفعُ  �َّ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ د:یفرما یه خداوند مک ن، چنانکیمشر ذِنَ  إِ�َّ َمنۡ  لشَّ
َ
 َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

بخشد مگر شفاعت کسی  اعت، سودی نمیدر آن روز شف« .]١٠٩[طه:  ﴾١٠٩ٗ� قَوۡ  ۥَورَِ�َ َ�ُ 
 ».که پروردگار رحمان به او اجازه دھد و گفتارش را بپسندد

داشته باشد را نفی نموده است  یسود یسک یپس خداوند متعال اینکه شفاعت برا
وی را بدھد و قول و عمل او را  یشدن برا ی شفاعت ه خداوند اجازهک یسک یمگر برا

اد یر از الله را به فریه غک کیخلص و موّحد است. اما مشربپسندد و آن شخص، مؤمن م
اجازه  یسکچ یرساند و به ھ ینم یا ند شفاعت به او بھرهکش شفاعت یخواند تا برا یم

َ�َما ﴿ فرماید: گونه که خداوند می ند ھمانکن شفاعت کیمشر یه براکشود  یداده نم
ٰفِعِ�َ ٱ َشَ�َٰعةُ  تَنَفُعُهمۡ  گنندگان سودی به آنان  شفاعِت شفاعت« .]٤٨[المدثر:  ﴾٤٨ل�َّ

 ».بخشد نمی

ْ دۡ ٱَو�ِيَل ﴿ د:یفرما یو ھمچنین خداوند متعال م ٓ  ُعوا �َ  فَلَمۡ  فََدَعوُۡهمۡ  َءُ�مۡ ُ�َ
 ْ ْ  لَُهمۡ  �َۡسَتِجيُبوا ُوا

َ
�َُّهمۡ  لَوۡ  َعَذاَبۚ لۡ ٱ َوَرأ

َ
�  ْ شود:  و گفته می«  .]٦٤[القصص:  ﴾٦٤َ�ۡهَتُدونَ  َ�نُوا

خوانند؛ ولی آنھا،  ساختید، بخوانید. پس آنان را می نتان را که شریک پروردگار میمعبودا
 ».یافتند کنند) ای کاش ھدایت می بینند و(آرزو می دھند. و عذاب را می پاسخشان را نمی

 

 



 

 

 

 

 

 

ۡحبَۡبَت ﴿ خداوند متعال: ی فرمودهباب  :)۱۷(باب 
َ
 ﴾إِنََّك َ� �َۡهِدي َمۡن أ

 .]۵۶[القصص: 

ه مرگ ک یه گفت: ھنگامکند ک یت میب از پدرش روایابن مس یبخارح یدر صح
ه نزد ابوطالب یام ینزد او آمد و ابوجھل و عبدالله بن أب جامبرید پیابوطالب فرا رس

ه آن را به عنوان کاست  یا لمهکن یفرمود: عمو جان بگو ال له اال الله، ا جامبریبودند، پ
 یه گفتند: ایگاه ابوجھل و عبدالله بن امم خواھم داشت. آنیحجت نزد خداوند تقد

شنھاد خود را به یپ جامبری؟ باز پیتاب یم بر ین عبدالمطلب روییا از آیابوطالب! آ
ه ابوطالب ک یزین چیردند، آخرکرار کز سخن خود را تیرد و آن دو نکرار کابوطالب ت

إال الله ابا  ه رد و از گفتن ال إلیم ین عبدالمطلب مییه گفت: او بر آکن بود یگفت ا
». نمک یت طلب آمرزش مینشوم برا یه نھک یتا وقت«فرمود:  جامبرید. آنگاه پیورز

ِ�ِّ وَ ﴿ ه:که نازل فرمود یسپس خداوند آ ِينَ ٱَما َ�َن لِلنَّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ  أ  لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  �َۡسَتۡغفُِروا

ْ  َولَوۡ  ْوِ�  َ�نُٓوا
ُ
َ تَبَ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  قُۡرَ�ٰ  أ �َُّهمۡ  لَُهمۡ  �َّ

َ
ۡصَ�ُٰب  �

َ
برای « .]۱۱۳[التوبة:  ﴾١١٣ِحيمِ �َۡ ٱ أ

پیامبر و مومنان روا نیست که برای مشرکان، پس از آنکه برایشان روشن شد که آنان 
 ».اند، آمرزش بخواھند؛ ھرچند خویشاوند باشند دوزخی

  َمنۡ  ِديإِنََّك َ� َ�هۡ ﴿ ه:ک و در مورد ابوطالب نازل فرمود 
َ
َ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ  ۡحَبۡبَت أ  ِديَ�هۡ  �َّ

ۚ  َمن ۡعلَمُ  َوُهوَ  �ََشآُء
َ
ۡ بِٱ أ توانی کسی را که  طور قطع تو نمی به « .]٥٦[القصص:  ﴾٥٦ُمۡهَتِدينَ ل

یافتگان  کند. و او به ھدایت دوست داری، ھدایت کنی؛ ولی الله ھر که را بخواھد، ھدایت می
 ».داناتر است



 ٥١٥  )»ال تهدی من أحببت كإن«ی خداوند متعال:  وده: فرم۱۷لتوحید: (بابکتاب ا

 مسائل:

ۡحَبۡبَت  َمنۡ  ِدي َ�هۡ إِنََّك َ� ﴿ ریتفس -۱
َ
َ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ  أ   ﴾�ََشآءُ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ

ِ�ِّ وَ ﴿ ریتفس -۲ ِينَ ٱَما َ�َن لِلنَّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن �َسۡ  ا
َ
ْ أ  .]۱۱۳[التوبة:  ﴾لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  َتۡغفُِروا

، تفسیری خالف آنچه »إال الله بگوال إله «اش:  ر فرمودهیترین مسأله: تفس بزرگ -۳
 گویند. لم میمدعیان ع

ه کـنیاز ا جامبریـه مراد پکدانستند  یه با او بودند خوب مک یسانکابوجھل و  -۴
 ینـد روکست، پس خداونـد زشـت یإال الله چ فرمود بگو ال إله  یبه ابوطالب م

گاھتر است.کرا  یآنان  ه ابوجھل در شناخت اصِل اسالم از آنان آ
 الش نمود.شدن ابوطالب عمویش بسیار ت مسلمان یبرا جامبریپ -۵
 اند. برند عبدالمطلب و اسالف او مسلمان بوده یه گمان مک یسانک یرد ادعا -۶
ده نشـد و یابوطالب از خداوند طلب آمرزش نمود، امـا او بخشـ یبرا جامبریپ -۷

 شد. یاو نھ یمغفرت برا یاز دعا جامبریپ
 زیان دوستان بد برای انسان. -۸
 ان و گذشتگان مضّر است.کایم نیتعظ -۹

انـد  ردهکـ یاندیشان در استدالل از آنچه بزرگان و گذشتگان مـ ی باطل شبھه -۱۰
 رد.کن استدالل یت بوده است، چنانچه ابوجھل از ھمیی اھل جاھل وهیش

ن یی آن اسـت، ھمـان گونـه کـه اگـر ابوطالـب در آخـر اعمال خاتمه کمال -۱۱
ش سـودمند واقـع یگفـت، بـرا یإال الله را م ی ال إله  لمهکاش  یلحظات زندگ

 گشت. یم
را بـا یـاسـت؛ ز ین آبا و اجداد راه واقعیه دکگرفته  یدر اذھان گمراھان جا -۱۲

 ل منحرف ساختند. ین دلیآنھا ابوطالب را به ھم جامبریوجود تالش پ

  

 



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٥١٦

ۡحبَۡبَت  َمنۡ  ِديإِنََّك َ� �َهۡ ﴿ ی خداوند متعال: باب: فرموده
َ
   ﴾أ

امبران و صـالحان یـه معتقدنـد پکند کخواھد پندار قبرپرستان را رد  یم /مؤلف 
خواھنـد  ن رو از آنھا درخواست آمرزش گناھان کرده و مییرسانند، از ا یان میسود و ز
و  یویـدن یھـا گر خواسـتهینند و دکت یند و آنان را ھدایالت آنان را حل نماککه  مش

امبران بعد از مـرگ در امـور یه صالحان و پکن باورند یند و بر ایجو یرا از آنھا م یاخرو
 رامت آنھاست.کن یند و اینما می تصرف

ار خود از کردم، آنھا بر کن قبرپرستان نوشته بود مطالعه یاز ا یکیه کرا  یا تابچهک

ٓ ﴿ د:یفرما یه مکنند ک ین گفته استدالل میا ا �ََشا  .]٣٤[الزمر:  ﴾َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ُءونَ لَُهم مَّ
 جامبریشاعرانشان در مورد پ و یکی از ».آنان ھرآنچه بخواھند نزد پروردگارشان دارند«
 :١دیگو یم

ـــا هتَ َّ نيا و رضَ ـــدُ ـــودِكَ ال ـــن جُ ـــإنَّ مِ  ف
 

ــــمِ   لَ لـــمَ اللــــوحِ والقَ ــــكَ عِ لومِ ـــن عُ  ومِ
 

 باشد. یا و آخرت از سخاوت تو است و لوح و قلم علم تو میدن
نازل شده  یسانکه در مورد چه کند کور را بداند و توجه که مذیآ یانسان معن یوقت

ن یبرتر جامبریشود، چون پ یش واضح میو بدی شرک قبرپرستان برا  گفته است بطالن
ن فرد به خداوند بود و مقامش نزد الله از ھمه باالتر است اما با وجود یتریکانسان و نزد

 یلـیات ابوطالب و به ھنگام مـرگش خیش ابوطالب در دوران حیت عمویھدا ین برایا
او از  یند و سپس بعد از مرگش بـراکت یرا ھدارد، اما موفق نشد و نتوانست او کتالش 

امبر را از طلـب یـده نشـد و خداونـد پیخداوند طلب آمرزش نمود، اما ابوطالـب بخشـ
 رد.ک یاو نھ یآمرزش برا

 یانیـسود و ز جشانیه اکن است یل بر این دلیتر ح و روشنین توضین بزرگتریپس ا
ه را بخواھـد کـه ھـر کـت و اوست ارھا ھمه در دست خداوند اسکار ندارد و یرا در اخت

ه بخواھـد عـذاب کـرا  یسـکسـازد و ھـر  یه را بخواھد گمراه مکند و ھر ک یت میھدا
ه کـ یسـکدھـد و از ھـر  یش قـرار مـیرا بخواھد مورد رحمت خو یسکدھد و ھر  یم

نـد و او ک ید و ھـر کـه را بخواھـد بـه بـال گرفتـار مـینما یان و بال را دور میبخواھد ز

ی برده آورده و این قصیده مشتمل بر انواع و اقسام  او بوصیری است که این شعر را در قصیده -١
 باشد.   شرک اکبر می

 

                                         



 ٥١٧  )»ال تهدی من أحببت كإن«ی خداوند متعال:  وده: فرم۱۷لتوحید: (بابکتاب ا

ز یـا و آخـرت از وجـود سـخاوت اوسـت و او بـه ھمـه چیـمھربان اسـت. دنی  آمرزنده
 داناست. 
داشت،  ار یالت را در اختکردن مشکت، آمرزش گناھان و برطرف یھدا جامبریاگر پ

ایشان را در آغوش خود پرورش داده بود و بعد از بعثت  یه از ھشت سالگکابوطالب 
ن یقرار داده بود از ھمه به ا یاریت و یرا مورد حما جامبریشتر پیا بیھشت سال 

ه خداوند کد، بلیند و عذاب را از او دور نماکت یاو را ھدا جامبریه پکسزاوارتر بود 

ٓ ﴿ د:یفرما یمتعال م   قُل �َّ
َ
ا َوَ�  �َۡفٗعا ِ�َۡفِ�  لُِك مۡ أ ُۚ ٱ َشآءَ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ۡعلَمُ  ُكنُت  َولَوۡ  �َّ

َ
 أ

ِ�َ  ۡ�ِ �َۡ ٱَن مِ  َتۡكَ�ُۡت سۡ َ�  َغۡيَب لۡ ٱ وٓ ٱَوَما َمسَّ ۠  إِنۡ  ُءۚ لسُّ نَا
َ
 ﴾١٨٨يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

بگو: من برای خودم مالِک ھیچ نفع و ضرری نیستم، مگر آنچه الله بخواھد. « .]١٨٨[األعراف: 
به من  ساختم و ھیچ زیانیمی دانستم، سود بسیاری برای خودم فراھم و اگر غیب می

 ».رسید. من برای مؤمنان تنھا ھشداردھنده و مژده رسانم نمی

ٓ ﴿ د:یفرما یو م قُوُل  قُل �َّ
َ
ِ ٱ َخَزآ�ِنُ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ۡعلَمُ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َغۡيَب لۡ ٱ أ

َ
 أ

تَّبِعُ  إِنۡ  َملٌَكۖ  إِّ�ِ  لَُ�مۡ 
َ
ۚ  يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  �  ٱ �َۡسَتوِي َهۡل  ُقۡل  إَِ�َّ

َ
فََ�  ِصُ�ۚ ۡ�َ ٱوَ  ۡ�َ�ٰ ۡ�

َ
أ

ُرونَ  ھای الله نزد من است. و من، ھا و خزانهگویم گنجبگو: نمی« .]٥٠[األنعام:  ﴾٥٠َ�َتَفكَّ
کنم که به ام؛ بلکه تنھا از چیزی پیروی میگویم که من فرشتهدانم و به شما نمیغیب نمی

 »اندیشید؟ ؟ پس چرا نمیشود. بگو: آیا کور و بینا(با ھم) برابرندمن وحی می
مـان داشـته باشـد و ھـم یا یات الھین آیی ا به ھمه یا ه بندهکن است کا ممیپس آ

 ور و امثال آن را باور داشته باشد. کمفھوم شعر مذ
از حد فراتر رفتـه و  جامبریش پیه در مدح و ستاکند دشمنانش را ک کخداوند ھال

 اند.  ش گرفتهیراه افراط را در پ
د: تو یگو یم جامبرشیخداوند به پ«د: یگو یر در بیان معنای این آیه میثکاما ابن 

ت در دست تو یھدا یعنی ینکت یھدا یه دوست دارکرا  یسک یتوان یمحمد، نم یا
ه کرا  یسکاست و خداوند ھر  یام الھیدن پیی تو فقط رسان فهیه وظکست و بلین

 َعلَۡيَك  لَّۡيَس ﴿ د:یفرما یه مک انمت بالغه است چنکح یند و او داراک یت میبخواھد ھدا
َ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ  َدٮُٰهمۡ هُ  ای محمد!) ھدایت مشرکان بر «    .]٢٧٢[البقرة:  ﴾�ََشآءُ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ

  ».کندی تو نیست؛ ولی الله ھر که را بخواھد، ھدایت میعھده
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ٓ ﴿ د:یفرما یو م ۡ�َ�ُ  َوَما
َ
ھر چقدر « .]١٠٣وسف: ی[ ﴾١٠٣بُِمۡؤِمنِ�َ  َحَرۡصَت  َولَوۡ  �َّاِس ٱ أ

 ».آورند که مشتاق باشی،(باز ھم) بیشتر مردم ایمان نمی
تر است، چون  ات خاصین آیی ا ر شد از ھمهکن فصل ذیا یه در ابتداک یا هیو آ

ۡحَبۡبَت  َمنۡ  ِديإِنََّك َ� َ�هۡ ﴿ د:یفرما یخداوند م یوقت
َ
َ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ  أ ۚ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ َو َوهُ  �ََشآُء

عۡ 
َ
ۡ بِٱ لَمُ أ توانی کسی را که دوست داری،  طور قطع تو نمی به« .]٥٦[القصص:  ﴾٥٦ُمۡهَتِدينَ ل

 ».یافتگان داناتر است کند. و او به ھدایت ھدایت کنی؛ ولی الله ھر که را بخواھد، ھدایت می
 یسـکت است و چه یمستحق و سزاوار ھدا یسکه چه کداند  یخداوند بھتر م یعنی

 است. یراھسزاوار گم
ه در مورد ابوطالـب نـازل شـده اسـت، ابوطالـب ین آیه اکن ثابت است یحیدر صح

داشـت و  یشـان را دوسـت مـیا یعیرد و به صورت طبک یم یاریت و یرا حما جامبریپ
ه مـرگ کـ ینداشـت و ھنگـام یو شـرع ینـیی د زهیـانگ جامبریمحبت او نسبت به پ

شدن فرا خواند، اما او ھمچنان بـه  و مسلمانمان یاو را به ا جامبرید پیابوطالب فرا رس
 ماند. و حجت و برھان کامل برای خداست. یفر خود ادامه داد و بر آن باقک

ۡستَ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  َ�َۡهِديٓ  �نََّك ﴿ د:یفرما یه خداوند مکد یاگر بگوی  .]٥٢[الشوری:  ﴾قِي�ٖ مُّ
 ».یساز یود من قرآن) به راه راست رھنمیتو قطعًا (مردمان را با ا«

 رد؟که عنوان فصل جمع یتوان با آ یه را چگونه مین آیا
ر اللـه نسـبت داد یبه غ یتوان آن را به صورت یه مک یتیشود ھدا یدر جواب گفته م

 ِصـَ�ٰطٖ  إَِ�ٰ  َ�َۡهـِديٓ  �نََّك ﴿ د:یفرما یه خداوند مک است، چنان ییت ارشاد و راھنمایھدا
ۡستَ  ه ک یتیو ھدا یعنی: ارشاد، تبیین». ینک یم ییبه راه راست راھنما و تو مردم را« ﴾قِي�ٖ مُّ
اطاعت است. و بعضی آن را بـه  یبرا ییجاد توانایق و ایت توفیشده ھدا یر الله نفیاز غ

 اند. این معنا بیان کرده
ه گفـت: کند ک یت میب از پدرش روایگوید: در صحیح آمده که ابن مس (مؤلف) می

ه و یـام ینزد ابوطالب آمد عبدالله بن أبـ جامبرید، پیب فرا رسه مرگ ابوطالک یھنگام
ن یـعمو جان بگو الإله إالالله، ا«به ابوطالب گفت:  جامبریابوجھل نزد ابوطالب بودند، پ

ه بـه یـام یابوجھل و عبدالله بن أبـ». نمک یل نزد خداوند ارائه میلمه را به عنوان دلک
سـخن خـود را  جامبریـ؟ بـاز پیگردان یم یرو ن عبدالمطلبیا از آییابوطالب گفتند: آ

ه ابوطالـب گفـت کـ یزین چیردند آنگاه آخرکرار کز سخن خود را تیرد و آنھا نکرار کت

 



 ٥١٩  )»ال تهدی من أحببت كإن«ی خداوند متعال:  وده: فرم۱۷لتوحید: (بابکتاب ا

 

د: الإله الاللـه، آنگـاه یه بگوکرفت ین عبدالمطلب است و نپذیه گفت: او بر آیکن بود یا
 ».  اشته نشومکه از آن بازد ینم تا وقتک یت طلب آمرزش میبرا«فرمود:  جامبریپ

ِ�ِّ وَ ﴿ ه را نازل فرمود:ین آیسپس خداوند ا ِينَ ٱَما َ�َن لِلنَّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ  أ  �َۡسَتۡغفُِروا

ْ  َولَوۡ  لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  ْوِ�  َ�نُٓوا
ُ
َ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  قُۡرَ�ٰ  أ �َُّهمۡ  لَُهمۡ  تَبَ�َّ

َ
ۡصَ�ُٰب  �

َ
[التوبة:  ﴾١١٣ِحيمِ �َۡ ٱ أ

امبر و مؤمنان روا نیست که برای مشرکان، پس از آنکه برایشان روشن شد که برای پی« .]١١٣
 ».اند، آمرزش بخواھند؛ ھرچند خویشاوند باشند آنان دوزخی

ۡحَبۡبَت  َمنۡ  ِديإِنََّك َ� َ�هۡ ﴿  ه:ک ١و خداوند در مورد ابوطالب نازل فرمود
َ
َ�ِٰ�نَّ وَ  أ

َ ٱ ۚ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ ۡعلَ  َوُهوَ  �ََشآُء
َ
ۡ بِٱ مُ أ توانی  طور قطع تو نمی به« .]٥٦[القصص:  ﴾٥٦ُمۡهَتِدينَ ل

کند. و او به  کسی را که دوست داری، ھدایت کنی؛ ولی الله ھر که را بخواھد، ھدایت می
   ».یافتگان داناتر است ھدایت

 ر شده است.کو مسلم ذ یت در بخارین روایا
وھب بن عمـرو بـن  ین أبب بن حزن بید بن مسیاو سع» بیاز ابن مس«اش:  گفته

بـزرگ، از  یاز علمـای ربـانی، فقھـا یکـی یمخزومـ یشیعائذ بن عمران بن مخزوم قر
ث مرسـل او یـه احادکـن اتفـاق دارنـد یـث و عابد بوده است، علمـا بـر ایحافظان حد

 باشند. یث مرسل میترین احاد حیصح
بعـد از سـال  یو» از او سراغ ندارم یتر ن فرد عالمیدر تابع«د: یگو یم ینیو ابن مد

 ٢در گذشت. یدر ھشتاد سالگ ینود ھجر
ن پدر بزرگش یزنده بود و ھمچن س٣است و تا خالفت عثمان یب صحابیپدرش مس

 ٤د.یمامه به شھادت رسیه در جنگ کبود  یحزن صحاب
مـرگ در او  یھـا عالمات و نشـانه یعنی». دیمرگ ابوطالب فرا رس یوقت«اش:  گفته

او با  ینداشت. و گفتگو یش سودیمان براید ایرس ید مشاھده مدار شد. و اگر به حیپد
ده ید و ھنوز به حد مشاھده نرسیه عالمات مرگ در او ظاھر گردکنیاست بر ا یلیآنھا دل

 بود.

 ب بن حزن.از مسی ۲۴و صحیح مسلم  ۱۳۶۰صحیح بخاری  -١
 .۱۱/۶۶شرح حال وی در تھذیب الکمال-٢
 .۶/۱۲۱ اإلصابة فی تمییز اسماء الصحابة -٣
 .۲/۶۱ اإلصابة فی تمییز اسماء الصحابة -٤
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ن یه اگر در اکدوار بود یام جامبریده باشد اما پیه به حد مشاھده رسکاحتمال دارد 
 یامبر بتواند براید باشد و پیه طور خاص مفوی ب ید فقط براید اقرار نمایحالت به توح

 ن رو فرمود:ید، از ایاو شفاعت نما
خـواھم  یا گـواھیـرد، کـخواھم  ١لمه نزد خداوند مجادلهکن یبه خاطر اقرارت به ا

 .٣یا به عنوان دلیل نزد خداوند ارائه خواھم داد٢داد.
ه کـی او بوده است  ژهوی  لمه،که در آن حالت اقرار به کند ک ین داللت میو آنچه بر ا

بـاز ھـم  جامبرید و در ھمان حالت ُمرد، پید امتناع ورزیابوطالب از اقرار به توح یوقت
ن از یـد و ایـتر گردکگـران سـبیه عـذاب او نسـبت بـه دکـنیرد تـا اکاو شفاعت  یبرا

 ٤اوست. یھا تیخصوص
داشته  ن ماجرا حضوریب در ایه مسکاحتمال دارد » نزد او آمد جامبریپ«اش:  گفته

ز یی مخزوم بودند و او ن لهیاد شده از قبین موضوع یه از آنھا در اک یاست، چون دو نفر
فر ُمـرد و آن دو کت ابوجھل بر یافر بودند و در نھاکاست و آنان در آن روزگار  یمخزوم
ث از ین حـدیـا ٥انـد: از شـارحان گفتـه یه بعضـکنیگر مسلمان شدند. و اید یمخزوم

 است. یسخن مردود ل صحابه است،یمراس
اورد یـاسـالم ب که مشرکد آن باشد یه اگر امکشود  یثابت م جامبرین عمل پیو از ا

 ٦ز است.یادت او جایع
 یا حذف آن جایز است.» ی«منادای مضاف است و بودن » یا عّم «اش:  گفته

با سند صحیح از  ۱۷۰۰۱و ابن أبی حاتم در تفسیرش ش  ۹۳-۲۰/۹۲ابن جریر در تفسیرش ش -١
 مجاھد به صورت مرسل روایت کرده است. 

 .۲۴البغا و صحیح مسلم -۱۲۹۴صحیح بخاری  -٢
 _البغا۳۶۷۱صحیح بخاری  -٣
 .۴۷۷۲ش ۳۳۶-۸/۳۶۵فتح الباری -٤
از عینی  عمدة القاریبه صورت مبھم گفته است، و در  ۸/۳۳۶حافظ ابن حجر در فتح الباری -٥

نسبت داده است صاحب تلویح، حافظ » توضیح«و صاحب » تلویح«این قول را به صاحب ۱۹/۱۰۵
الدین رسوال بن  جالل» التوضیح«ھـ است و صاحب ۷۸۲یج حنفی متوفای سالمغلطای بن قل

و کشف  ۱۸۵ص الستة فی ذکر الصحاح الحطةھـ است. نگا: ۷۹۳احمد تبانی متوفای 
 .۱/۵۴۶الظنون

 .۸/۳۳۶نگا: فتح الباری  -٦
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آن و بـا  یلمه را با شـناخت معنـکن یا یعنی» عمو جان بگو الإله إالالله«اش:  گفته
اور اگر در آن لحظه به آن عمل ھم نشـود امـا حتمـًا ھمـراه آن یاد به آن به زبان باعتق
 ز الزم است.ین جدادن به رسالت محمد یگواھ

گوید: بھتر این است که با نصب باشد به این دلیل کـه  ) قرطبی میكلمـةً اش: ( گفته
  ١ست.بدل الإله إالالله است و مرفوع بودن آن به احتمال مبتدا بودنش جایز ا

ةِ المحا«با تشدید جیم از » أحاّج لک بھا عند الله«اش:  گفته  مفاعلةآمده در باب » جَّ

» أشـهد لـك هبـا عنـداهللا«از حجت است و جیم مفتوح بر جزم و جواب امر اسـت یعنـی 
ن یدھم. و ا یم ینزد خدا گواھ ییھمچنانکه در روایت دیگری آمده است: اگر آن را بگو

گفـت  یلمـه را مـکن یدارد چون اگر ابوطالب ا یبه خاتمه بستگه اعمال کاست  یلیدل
رد یـد بمیـبـر توح یسـکه ھر کشود  ین ثابت میشد و ھمچن یش سودمند واقع میبرا

رده باشد. کدیگر ن ید، عملیر از توحیاگر به غ یگردد حت ید واقع میش مفیشفاعت برا
ام اسالم کد احیمه را بگولکن یلمه است اگر در حالت مرگ اکن یر اکه منک یافرکو ھر 

او نـزد خداونـد  ین اقـرار بـرایـد، ایـلمه را بگوکن یشود و اگر صادقانه ا یبر او اجرا م
م. بـرخالف افـرادی کـه در مـورد ینک یسودمند است و ما فقط بر ظاھر امر قضاوت م

 کنند. کفرش صحبت می
ن عبـدالمطلب یاز آی ایه به او گفتند: آیام یاش: (آنگاه ابوجھل و عبدالله بن أب گفته

 ؟!)یتاب یبر م یرو
ن ھمـواره آن را کیه مشـرکـای را  ه، حجت نفرین شدهیأم یابوجھل و عبدالله بن أب

پردازند را به ابوطالب یـاد آوری  امبران مییز خود قرار داده و با آن به مخالفت پیدستاو
ورت سـؤال و د از پدران و بزرگان است؛ و سـخن خـود را بـه صـیل، تقلیکردند و آن دل
 یل در دلھـایـن دلیـردند تا در انکـار خـویش مبالغـه کننـد و چـون اکاستفھام ارائه 

ه در مجادلـه بـه یـام ین رو ابوجھل و عبدالله بن ابـیدارد، از ا یگاه بزرگیگمراھان جا
 ردند. ک یرار مکرده و آن را تکتفا کل این دلیھم

شـتر یالله است بـرخالف آنچـه بو این روایت حاوی تفسیر الإله إال«د: یگو یمؤلف م
 ». ندیگو یان علم میمدع

 .۱/۱۹۳الُمفھم  -١
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را  جامبریــه ابوجھــل و ھمراھـانش مقصــود پکـنجــا واضـح اســت ین در ایھمچنـ
چه؟ پـس خداونـد زشـت  یعنید بگو الإله إالالله یگو یم یسکبه  یه وقتکدانستند  یم

گاھتر است.ک یسانک یبگرداند رو  ه ابوجھل از آنھا به اصل و اساس اسالم آ
ردنـد). کرار کز سخن خود را تیرد و آن دو نکرار کسخنش را ت جامبریاش: (پ گفته

بر ھمـین  یر الھیه تقدکاورد اما نتوانست و بلیش اسالم بیه عموکد یوشک یم جامبریپ
رد و نه بر معاف شدن او از عذاب خداوند چون تقدیر یفر بمکه ابوطالب در حالت کبود 

إال  فرش ماند تا مردم بدانند که اسالم بـا گفـتن ال إلـه حتمی الھی چنین بود و او بر ک
الت بـه کبود و حل مشـ یم جامبریت دلھا در دست پیگیرد پس اگر ھدا الله صورت می

ن ثابـت یـن از ایتـر بـود. ھمچنـ ش ابوطالب از ھمه مستحقیبود عمو یشان میدست ا
از  یمعـروف و نھـ د و در امر بهیوشکخداوند  ید در دعوت دادن به سویه باکشود  یم

 رد.کد بسنده یبار نبا یکرار نمود و فقط به کرد و آن را تکر صبر کمن

مبنی بر ظرف بودن یعنی آخرین لحظه » آخر«با نصب  »فكان آخر ما قال«اش:  گفته
 سخن گفتن با آنھا و رفع آن نیز جایز است.

را ایـن اسـت (او بر آیین عبدالمطلب است) ظاھ» هو عىل ملة عبداملطلب«اش:  گفته
که ابوطالب گفت که: من [بر آئین عبدالمطلب ھسـتم]، راوی بخـاطر پرھیـز از تکـرار 

گاھی امام احمد نیز  ١سخن زشِت ابوطالب آن را تغییر داد ـ و این کاری نیکو است ـ .
 و این داللت بر سخن پیشین ما دارد.  ٢روایت کرده است.» أنا«آن را با لفظ 

ه کـند ک ید مکینجا تایدر ا ید: راویگو یحافظ م» إال الله یقول ال إله أن   وأَبی«اش:  گفته 
و گویـا بـرای اثبـات ایمـان  ٣د.یاورد و اقرار به الإله إالالله را از او نشنیمان نیابوطالب ا

نیاوردن ابوطالب به نشنیدن قول الإله إال الله از وی در آن حالت استناد کرده اسـت. و 
ته جای بحـث دارد بلکـه نفـی ایمـان ابوطالـب مسـتند بـه گوید این گف ھمچنین می

 .۸/۵۰۷حافظ ابن حجر در فتح الباری  -١
حاکم در المستدرک  ۲/۴۲و ابن أبی عاصم در اآلحاد و المثانی  ۲/۲۸۸عبدالرزاق در تفسیرش  -٢

و امام احمد در المسند » انا علی ملة عبدالمطلب«و دیگران با لفظ:  ۳۲۹۱علی الصحیحین 
 در آن نیامده است.» ھو«و » أنا«است و » ملة عبدالمطلبعلی «و لفظ او  ۵/۴۳۳

 .۸/۵۰۷فتح الباری  -٣
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او بـر ملـت «خودداری ابوطالب از گفتن ال إله إال اللـه، بـا گفـتن ایـن جملـه اسـت:  
 ».عبدالمطلب است

انش کـایکنند عبدالمطلب و ن ه گمان میکاست  یسانکن رد باور ید: ایگو یمؤلف م
ان یـانگر زیـد بـر انسـان اسـت. و بان دوستان بـیانگر زین بیاند و ھمچن مسلمان بوده

ه ھنگـام اخـتالف اقـوال بزرگـان و ک یبه صورت یعنیم گذشتگان و بزرگان است. یتعظ
 گذشتگان حجت قرار داده شود. 

ه کنم مگر آن ک یت از خداوند طلب آمرزش میبرا«فرمود:  جامبریاش: (آنگاه پ گفته

امـا واهللا «لم آمـده اسـت: ھمچنانکه در روایت مسـ»). شوم یت نھیاز طلب آمرزش برا

گویـد: قسـم  . نـووی مـی١»: سوگند به الله برای تو استغفار خواھم نمودألستغفرن لك
خوردن بدون درخواست قسم جایز است و قسم در اینجا برای تاکید بر تصمیم استغفار 

 و پاکی نفس ابوطالب است.
ابوطالب  یوقتد: یگو یه در گذشت، ابن فارس مکقبل از ھجرت در م یمکابوطالب 

جه یازده روز سن داشت و خدیچھل و نه سال و ھشت ماه و  جامبریافت پیوفات 
ه را نازل ین آی. آنگاه خداوند ا٢ده از جھان فرو بستیھشت روز بعد از وفات ابوطالب د

ِ�ِّ وَ ﴿ فرمود: ِينَ ٱَما َ�َن لِلنَّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ  أ َ  لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  �َۡسَتۡغفُِروا ْ  وۡ َول ْوِ�  َ�نُٓوا

ُ
 ِمنۢ  قُۡرَ�ٰ  أ

َ  َما َ�ۡعدِ  �َُّهمۡ  لَُهمۡ  تَبَ�َّ
َ
ۡصَ�ُٰب  �

َ
برای پیامبر و مومنان روا «  .]١١٣[التوبة:  ﴾١١٣ِحيمِ �َۡ ٱ أ

اند، آمرزش بخواھند؛  نیست که برای مشرکان، پس از آنکه برایشان روشن شد که آنان دوزخی
 ».ھرچند خویشاوند باشند

نـد و ین طلب آمرزش نماکیمشر یه براکست یو مؤمنان ن جامبریی پ ستهیشا یعنی
 است.  ینھ ین خبر به معنیا

 یم برایابراھ«فرمود:  جامبریه گفت: پکند ک یت مینار روایاز عمرو بن د ٣یطبر
ابوطالب از  یرد و من ھمواره براکبود از خداوند طلب آمرزش  که مشرکپدرش 

 اند. آورده ۲۴و مسلم ش  ۱۲۹۴ش این روایت را بخاری  -١
 .۱/۲۱۵شرح صحیح مسلم نووی -٢
ابن سعد در الطبقات الکبری  ۱۱/۴۱ابن جریر در تفسیرش   ۳/۳۸۳فتح الباری و الدر المنثور  -٣

از دو طریق از عمرو بن دینار به  ۳۳۷-۶۶/۳۳۶و ابن عساکر در تاریخ دمشق  ۱/۱۲۳-۱۲۴
بن جریر است و حاکم در المستدرک علی الصحیحین صورت مرسل روایت شده است. لفظ از ا
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 جامبریاران پیند، آنگاه ک یه خداوند مرا از آن نھک نم تا آنک یخداوند طلب آمرزش م
 یامبر برایه پکطور  م ھمانینک یپدران خود طلب آمرزش م یگفتند: ما ھم برا

ش یپ یالکنجا اشیور نازل شد. اما اکی مذ هیند، آنگاه آک یش طلب استغفار میعمو
به  یوقت جامبریه پکافت. و ثابت است ید چون ابوطالب قبل از ھجرت وفات یآ یم

مادرش طلب  یه براکعمره رفت نزد قبر مادرش رفت و از خداوند اجازه خواست 
ور بعد از کی مذ  هیه آکند ک ین داللت می. و ا١ه نازل شدین آید، آنگاه ایآمرزش نما

ه بعدًا بوده گر چه سبب یه نزول آکرود  یوفات ابوطالب نازل شده است، اما احتمال م
ابوطالب  یدر گذشته بوده و آن ماجرا یکینزول آن دو سبب دارد آن قبًال بوده است و 

ه کن را یبوده است و ا جامبریه بعدًا رخ داده و آن ماجرای مادر پک یسبب یکیاست و 
ه کند ک ید مکین تایه نازل شده، ایر آیه قبًال رخ داده و بعدًا با تاخیسبب نزول آ

ن اقتضا یشد، پس ا یه از آن نھکنین طلب آمرزش نمود تا ایمنافق یبرا جامبریپ
ر نازل شده است یه بعدًا با تأخیه در گذشته بوده اما آیه گر چه سبب نزول آکد ینما یم

 َمنۡ  ِديإِنََّك َ� َ�هۡ ﴿ه: کرد کی ابوطالب نازل  و آنچه مؤلف گفته که خداوند درباره
ۡحَبۡبَت 

َ
ی اول  هیه آکد یآ یند، چون از آن بر مک ین اشاره میبه ھم .]٥٦[القصص:  ﴾أ

 ی دوم فقط در مورد او آمده است. هیگران نازل شده و آیدرباره ابوطالب و د

از عمرو بن دینار از جابر آن  عیینةمحمد بن یوسف یمانی از سفیان بن  أبی حمةاز طریق  ۲/۳۶۶
را موصول دانسته است. اسناد آن در ظاھر صحیح است و حاکم آن را صحیح دانسته است. اما به 

یعنی -علی در مورد روایتش به ما گفتخاطر شاذ بودنش ضعیف است و حاکم گفت: و ابو
شناسم که این حدیث را به سفیان نسبت داده باشد غیر از أبی  که ھیچ کس را نمی -شیخش

دانند. و  ابن حبان  ُحَمه یمانی که او ثقه و مورد اعتماد است و شاگردان ابن عینه او را مرسل می
وایت غریب آورده است؛ صحیح و ) می گوید: که حاکم اشتباه نموده و ر۹/۱۰۴در الثقات (

 درست آن مرسل است (نه موصول). 
از ابن عباس  ۴/۳۰۲که در الدر المنثور و ابن مردویه چنان ۱۲۰۴۹طبرانی المعجم الکبیر ش -١

روایت شده اما سند آن ضعیف است و در آن دو راوی ضعیف و یک راوی مجھول وجود دارد. ابن 
دیث غریب و سیاق عجیبی است و اصل حدیث بدون ذکر گوید: ح می ۲/۴۰۸کثیر در تفسیرش 

 آمده است. ابوھریرهاز  ۹۷۶شان نزول آیه در صحیح مسلم ش

 

                                                                                                    



 ٥٢٥  )»ال تهدی من أحببت كإن«ی خداوند متعال:  وده: فرم۱۷لتوحید: (بابکتاب ا

 

 یه مردکدم یشن«ه گفت: کرده کت یروا س یگوید: آنچه احمد از عل می ١حافظ
امبر گفتم، ین را به پید، اینما یبودند طلب آمرزش م که مشرکپدر و مادرش  یبرا

ِ�ِّ ﴿ه: کد ه نازل فرمویآنگاه خداوند آ  .٢]۱۱۳[التوبه: ﴾َما َ�َن لِلنَّ
و محبـت بـا آنھـا  ین و دوستکیمشر یه طلب آمرزش براکشود  ین ثابت میھمچن

با آنھا بـه  یآنان حرام باشد، محبت و دوست یطلب آمرزش برا یحرام است، چون وقت
 حرام است. یق اولیطر

 .۸/۵۰۸فتح الباری -١
و آن را حسن شمرده  ۳۱۰۱و سنن ترمذی ش ۱/۱۳۰،۹۹و مسند احمد  ۱۳۱مسند طیالسی ش -٢

و مستدرک  ۱۱/۳۲تفسیر ابن جریر ۳۳۵،۶۱۹، مسند ابویعلی ش۴/۹۱است، سنن نسائی 
و غیره و حدیث صحیح است و حاکم آن را صحیح دانسته است و ذھبی با آن  ۲/۳۳۵حاکم

 اند. و دیگران آن را صحیح دانسته ۵۸۵ المختارةموافق است و ضیاء در 

                                         



 

 

 

 

 

 

ن غلو در هما کفر و شرکانسان به  ی):  سبب اصلی ابتال۱۸باب (
 حق بزرگان و صالحان است.

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م   
َ
ْ َ� �َغۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ ای « .]١٧١[النساء:  ﴾دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا

 ».روی نکنیداھل کتاب! در دینتان ُغلو و زیاده

ْ َ� تََذُرنَّ ﴿ ه او در مورد:کت است یاز ابن عباس روا یح بخاریو در صح َوقَالُوا
ا تََذُرنَّ  َوَ�  الَِهَتُ�مۡ ءَ  � َو�َُعوَق  َ�ُغوَث  َوَ�  ُسَواٗ�  َوَ�  َوّدٗ و گفتند: از  « .]٢٣[نوح:  ﴾٢٣َو�َۡ�ٗ

 ».را رھا نکنید» نسر«و » یغوث«، »ُسواع«، »َود«ھای)  معبودانتان دست برندارید و ھرگز(بت
طان به یافتند؛ شیات آنھا وف یاز قوم نوح بود، وقت یمردان صالح ینھا نامھایگفت: ا

د و یاد آنھا بگذاریبه  ییھا اند سنگ نشسته یه آنھا مک ییه در جاھاکرد کقومشان القا 
ه کنیردند، تا اکار را کن ید و آن قوم ھمیاز آن بزرگان بنام یکھا را به نام ھر  ن سنگیا

د: یگو یم میردند، ابن قکھا را شروع  ن سنگیھا پرستش ا یان رفتند و بعدیآنھا از م
نشستند سپس  یشان مین بزرگان مردند آنھا بر قبرھایا یاند: وقت از سلف گفته یاریبس

به عبادت و پرستش آنھا  یدیردند و بعد از مدت مدکه یشان را تھیھا ر و مجسمهیتصاو
 پرداختند. 

ش مـن افـراط یف و سـتایـدر تعر«فرمود:  جامبریه پکت است یو از عمر فاروق روا
گاه باش افراط نموده ÷ یسیه نصارا در مورد عک د، آنگونهینکن ی  ه من بندهکد یاند، آ

 اند. و مسلم روایت کرده یبخار». د بنده و رسول خدایخدا ھستم، پس بگوی
ش از شما را یپ یھا د، چون ملتیزیبپرھ ییگرا از غلو و افراط«د: یفرما یم جامبریپ 

 ».دیگردان کغلو و افراط ھال



 ٥٢٧  ): سبب اصلی ابتالی انسان به کفر و شرک ...۱۸لتوحید: (بابکتاب ا

ه از کھا و آنان  یافراط«فرمود:  جامبریه پکند ک یت میسعود رواامام مسلم از ابن م
 رار فرمود.کن را تیتا سه بار ا». اند شده کگذرند ھال یحد م

 مسائل:
ند و آن را بفھمد، غربـت کتوجه  یتاب و دو فصل بعدکن فصل یبه ا یسکھر  -۱

ھایی از قدرت خداوند و دگرگون کـردن  شود و شگفتی یش روشن میاسالم برا
 ند.ک یدلھا توسط او را مشاھده م

ی  ه مـردم دربـارهکـدار گشـت یـن جھـت پدیـن از ایزم یرو کن شرینخست -۲
 صالحان به اشتباه افتادند.

ه کـدانسـتند  یه مـکـنیبود، با ا کر داد شرییاء را تغین انبیه دک یزین چیاول -۳
 امبران را خدا فرستاده است.یپ

 ند.ک یعت آن را رد میو شر ه فطرتک یرند در حالیپذ یھا را م مردم بدعت -۴
شدن حق با باطـل اسـت، پـس نخسـت از محّبـت  ختهین امور آمیعلت ھمه ا -۵

انـد  ردهکـ ییارھـاکن یاز علما و اھل د یه بعضکنیشود، دوم ا یصالحان آغاز م
گـر ید یه آنھـا ھـدفکـبرنـد  یھـا گمـان مـ یر بوده، اما بعـدیه ھدفشان خک

 اند. داشته
 نوح است.ی  ی که در سوره هیر آیتفس -۶
شود و باطـل رو بـه  یاسته مکه حق در قلبش کست یا به گونه یسرشت انسان -۷

 شرفت است.یپ
انـد بـدعت سـبب  ه گفتـهکاین سخن گواھی است بر  آنچه از سلف نقل شده  -۸

 فر است.ک
ت انجـام یـانجامـد، گـر چـه ن یجا مکت به یه بدعت در نھاکداند  یطان میش -۹

 باشد. یکی آن ن دھنده
ه از غلو و زیاده روی نھی شده است و کد یرا فھم یلکده ن قاعید ایبا -۱۰

 آنجامد. یجا مکت به یه در نھاکباید بدانیم 
بـار  انیانجام عمل صـالح مضـّر و ز ینار قبر براکماندن و اعتکاف در  -۱۱

 است.
 گردد. ین بردن آن روشن میمت از بکو ح یساز از مجسمه ینھ -۱۲
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ه شدت به آن نیازمندنـد ه مردم بکنین داستان بسیار مھم است با ایا -۱۳
 باشند. یاز آن غافل م

خواننـد و  یث را مـیر و حـدیتفسـ یھـا تابکه مردم کنیتر ا بیو عج -۱۴
ن یار قـوم نـوح بھتـرکـه کـبرنـد  یدانند، اما باز ھم گمان م یالم را مک یمعن

ه کـاسـت  یفـرکفر دانسته، کرده و ک یه خداوند نھکعبادت است و آنچه را 
 دھد. یاح قرار مخون و مال انسان را مب

ننـده قـرار ک ه قوم نوح فقط آنھـا را واسـطه و شـفاعتکح شده یتصر -۱۵
 دادند. یم

ر صـالحان را یه تصـاوکـ ییه آن علمـاکـبردنـد  یقوم نـوح گمـان مـ -۱۶
 ن مردم و خدا بوده است.ین بزرگان بیاند ھدفشان واسطه قرار دادن ا ساخته

ن از حـد ش مـید و سـتایـدر تمج«که فرمـود:  جامبریی پ ن گفتهیا -۱۷
ان و یـب». انـد از حد گذشته یسیش عیه نصاری در ستاکگونه  د آنینکتجاوز ن

 د به آن توجه داشت.یاست و با یسخن مھم
 شوند. یم کنندگان ھالکه افراط کر داده است کبه ما تذ جامبریپ -۱۸
ه آن بزرگان عبادت نشدند مگر زمـانی کـه کح شده یز تصرین امر نیا -۱۹

ز واضح یشود و ن یت علم روشن مین رو اھمیاز ا سپرده شد. یعلم به فراموش
 دارد. یه فقدان آن چه ضررکشود  یم

 ن رفتن علم مرگ علما است. یسبب از ب -۲۰
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 ، غلو در حق بزرگان و صالحان استکفر و شرکانسان به  ی: سبب اصلی ابتالباب 
ت رد، خواسکان یز قبرپرستان را بیآم کشر یارھاکاز  یبعض /ه مولفکجا  از آن 
 یز شـود. سـبب اصـلیـند تا از آن پرھکان ین امور را بیآنان به ا ینجا سبب ابتالیدر ا

ی صالحان است و غلـو در حـق صـالحان  ، غلو دربارهکو شر یگرفتار شدن به قبرپرست
ن غلو و افراط را در یطان ایبوده است و ش یورز کدر گذشته و حال، ھمواره اساس شر

 ند.ک یرائه مم بزرگان ایقالب محّبت و تعظ

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿  د:یفرما یخداوند متعال م
َ
ْ َ� َ�غۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ ای « .]١٧١[النساء:  ﴾دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا

 ».روی نکنیداھل کتاب! در دینتان ُغلو و زیاده
ی آن  از حد گذشتن و ضابطه یزیا مذمت چیش یدر ستا یعنیاند: غلو  علما گفته
 یبه آن دستور داده است و فراتر رفتن از فرمان الھه خداوند کاست  یزیفرا رفتن از چ

ْ  َوَ� ﴿ د:یفرما یرده و مک یه خداوند از آن نھکان است یطغ  َعلَۡيُ�مۡ  َ�َيِحلَّ  �ِيهِ  َ�ۡطَغۡوا
و  ».شوید روی نکنید که سزاوار خشِم من می و در این زمینه زیاده« .]٨١[طه:  ﴾َغَضِ� 

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿ د: یفرما ین خداوند متعال میھمچن
َ
ْ َ� َ�غۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ [النساء:  ﴾دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا

ه خداوند ک یاز حدود یعنی ».روی نکنیدای اھل کتاب! در دینتان ُغلو و زیاده«   .]١٧١
باشد  یھود و نصارا مینجا یتاب در اکد، و منظور از اھل یرده فراتر نروکتان مشخص یبرا

 ین ما از غلو نھیرده است. ھمچنک ین نھیدو خداوند آنان را از غلو و افراط در 

ٓ  َتقِمۡ سۡ ٱفَ ﴿  د:یفرما یه خداوند متعال مکطور  م، ھمانیا شده ِمۡرَت  َكَما
ُ
 َمَعَك  تَاَب  َوَمن أ

ْۚ  َوَ�  ای، با  پس ھمچنانکه فرمان یافته« .]١١٢[ھود:  ﴾١١٢بَِص�ٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  إِنَُّهۥ َ�ۡطَغۡوا
گمان او به آنچه انجام  اند، ایستادگی نما و سرکشی نکنید. بی ردهکسانی که ھمراھت توبه ک

 ».دھید، بیناست می
شان را از یاند و ا ردهکغلو  یسیاد است، آنھا در مورد عیان نصارا زیغلو و افراط در م

اند و او را مانند خداوند پرستش  ه او را خدا قرار دادهک ییگاه نبوت باالتر برده تا جایجا
ن او یـو بـر د یسـیروان عیـه از پکـننـد ک یه ادعا مـک یسانکه در مورد کبلنند، ک یم

ی سخنانشـان چـه  اند و از آنان در ھمه رده و آنان را معصوم قرار دادهکز غلو یھستند ن
بـا آنھـا مخالفـت  یسـیان در مـورد عیھودی ییاند و از سو ردهک یرویحق و چه باطل پ

ه کـ ییتر قرار داده تا جـا نیگاھش پاییا از جااند و او ر ردهکستم  یسیرده و در حق عک
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 .١اند او را حرامزاده شمرده
ند کھود و نصارا را انتخاب ین امت مشابھت با یاز ا یسکد: ھر یگو یخ االسالم میش

ه در خالفـت کـد، ماننـد آنھاسـت، ماننـد خـوارج یـن غلو نمایط در دیا تفریو با افراط 
ت یـن روایـه اک د، چنانیبا آنھا جنگ جامبریمر پبه ا یدند و علیشان شوریه ایعل سیعل

ه، یـھـا، قدر ین رافضـید ثابت است و ھمچنـیح و مسانیصح یھا تابکق در یاز ده طر
 .٢اند ش گرفتهیه، معتزله و اشاعره ھمانند آنھا راه غلو را در پیجھم

ه با وجود انتساب کاند  بوده یسانک جامبریدر دوران پ ید: پس وقتیگو ین میھمچن
ن یه در اک یسکه کد دانست یاند، با رون بودهیی آن ب رهیاد از دایه اسالم و با عبادت زب

رون باشد، و آن، یی اسالم ب رهین است از داکزمان به اسالم و سّنت منتسب است مم
تابش مذّمت که خداوند آن را در ک یاز آن غلو است؛ غلو و افراط یکیه کدارد  یاسباب

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یرده است مک
َ
ْ َ� َ�غۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ ای اھل « .]١٧١[النساء:  ﴾دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا
  ».روی نکنیدکتاب! در دینتان ُغلو و زیاده

ه مقابـل کـشـان دسـتور داد یرا در آتـش سـوزاند، ا یافراطـ یھا یرافض سیو عل
آنگـاه د و یـنده شد و در آن آتش افروختـه گردکآنھا  یبرا ییھا چاله» نَدهک«ی  دروازه

ن یـدگاه ابن عباس ایردند، اما دکآنھا را در آن چاله انداخت و صحابه بر قتل آنھا اتفاق 
 .٣ثر علماستکن قول ایشته شوند و سوزانده نشوند و اکر یه آنھا با شمشکبود 

 َوقَالُواْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�مۡ ﴿از ابن عباس در مورد این آیه  » حیدر صح(«اش:  گفته
ا َذُرنَّ تَ  َوَ�  � َو�َُعوَق  َ�ُغوَث  َوَ�  ُسَواٗ�  َوَ�  َوّدٗ و گفتند: از « .]۲۳[نوح:  ﴾٢٣َو�َۡ�ٗ

  ».را رھا نکنید» نسر«و » یغوث«، »ُسواع«، »َود«ھای)  معبودانتان دست برندارید و ھرگز (بت
گوید: این نامھای مردان صالحی از قوم نوح بود وقتی که اینھـا  روایت است که می 

دند شیطان به قومشان القا کرد که در جلساتشان تندیس این افـراد صـالح را نصـب مر
کنند و آنھا را به نام آنھا بنامند آنھا چنین کردند و پرستش نشدند تـا وقتـی کـه اینھـا 

 .٤ھا پرستش شدند) نابود شدند و این علم فراموش شد و مجسمه

 .۱/۵۹۰تفسیر ابن کثیر -١
 .۳۵۰-۳/۳۴۹مجموع الفتاوی -٢
 .۳/۳۸۳مجموع الفتاوی -٣
 .از ابن عباس ۴۹۲۰صحیح بخاری  -٤
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را مختصـر کـرده اسـت. و مولـف آن  ییعنی صحیح بخـار(يف الصحيح) اش:  گفته
دند بعـدھا در یپرسـت یه قوم نـوح مـک ییھا ه بتکند ک یت میبخاری از ابن عباس روا

الجنـدل بـود و  دومـةلب در کی  لهیھا مورد پرستش قرار گرفتند، وّد بت قب ان عربیم
ف در یـغط یی مراد و سپس بـه دسـت بنـ لهیغوث بت قبیل، و یی ھذ لهیسواع بت قب

الع کـال یر مـال آل ذیـی ِحم لـهیی ھمدان و نسر بت قب لهیبت قبعوق یجرف افتاد و 
و  کرمه، ضّحاکن صورت از عیدر قوم نوح بود و به ھم یمردان صالح ینھا نامھایبود. ا

 .١ت شده استیابن اسحاق روا
س یاز محمـد بـن قـ یان از موسـید از مھران و او از سفیابن حم«د: یگو یر میابن جر

ه از کـداشـتند  یروانیبودند و پ یافراد صالح» نسر«و » عوقی» «غوثی«ه کند ک یت میروا
ردنـد، گفتنـد اگـر ک یم یرویه از آنھا پک یسانکشان مردند یا یردند، وقتک یم یرویآنھا پ
ن یـم شـد. از ایق خـواھیعبادت تشـو یشتر برایادآوردن آنھا بیم با به یر آنھا را بسازیتصاو

طان آنـان یآمـد شـ یگریان رفتند و نسل دیگروه از م نیا یر آنھا را ساختند. وقتیرو تصاو
دند بـه سـبب آنھـا بـاران یپرسـت یر بزرگـان را مـیرد و گفت: گذشتگان تصاوکرا وسوسه 

ان از پـدرش و او از یردنـد. سـفکر را شـروع یده است آنگاه آنان پرسـتش آن تصـاویبار یم
 ٢مه بر اسالم بودند.ن آدم و نوح ده قرن بود و ھیه فاصله بکند ک یت میرمه رواکع

نھـا فرزنـدان آدم بودنـد و وّد یه اکـنـد: ک یت مـیر روایبن زب عروةحاتم از  یابن أب
ق محمـد بـن یز از طرین» هکاخبار م«و عمر بن شبه در ٣ن آنھا بود.یوتریکن و نیبزرگتر

 ٤رده است.کت ین را روایا یعب قرظک
ن سـواع و یبود و ھمچنـ ث بن آدمیغوث فرزند شید: یگو یم» فیالتعر«در  یلیسھ

اش را  مـرد مجسـمه یاز آنھا م یکیجستند و ھرگاه  یم کآنھا تبر یره؛  مردم به دعایغ
ج ی. سپس به تدر٥لییدند تا زمان مھالیشک یبه آن دست م کساختند و به قصد تبر یم

 .۶۲/۲۵۲، تاریخ دمشق۲۹/۹۹تفسیر طبری -١
 و در اسنادش محمد بن حمید رازی وجود دارد که متروک است. ۹۹ – ۲۹/۹۸تفسیر طبری -٢
 .حرزة از عروةاز طریق ابی  ۱۸۹۹۶تفسیر ابن ابی حاتم ش -٣
 روایت کرده و در سند آن ابومعشر است که ضعیف است. ۵/۱۵۹۰العظمة ابوالشیخ در  -٤
گوید: این ھمان کسی  می ۱/۲۳۲ البدایة و النھایةتوان مھالئیل گفت. ابن کثیر در  نین میھمچ -٥

گویند او اولین کسی است که  برند او پادشاه ھفت اقلیم است. و می ھا گمان می است که فارس
ھای بزرگی ساخت و اوست که شھر بابل و شھر شوش سفلی  درختان را قطع کرد و شھرھا و قلعه
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ان یـدر م یپرسـت ن بتیرد و به عبادت آن پرداختند و سپس اکطان آنھا را وسوسه یش
ت یجا بـه عربھـا سـراکن اسمھا از یه اکدانم  یالبته نم ت رواج گرفت. یجاھل یھا عرب

اند،  بوده یپرست بعد از نوح، آغازگر بت یھا یھا؟ گفته شده: ھند یھند یا از سویرد آک
 ١رده است.کھا القا  طان به عربین نامھا را شیه اکنیا ایو 

در ارتبـاط بـود  یعه با جنیه گفت: عمرو بن ربکند ک یت میروا یلبکاز ابن  یھکفا
ن و بـدون کـابـا ثمامـه را اجابـت  یآمد، آن جن نزد او آمد و گفت: ندا یش او میه پک

ھـا را بـه  افـت آن بـتی یآماده خواھ ییھا ا بتینکوھش و مالمت وارد شو. و به جده ب
ھا را به پرستش آن فـرا بخـوان، مـردم دعـوت تـو را  اور و نترس و سپس عربیتھامه ب

 رند. یپذ یم
نھـا یافـت، ایغوث و نسـر را یآنگاه عمرو به ساحل جده آمده و آن جا ُبت وّد، سواع، 

ن یـس پرستش شـده بودنـد و سـپس طوفـان ایه در دوران نوح و ادرکبودند  ییھا بت
رون آورد یھا را ب ن بتیھا آن را پوشانده بود، عمرو ا گینجا انداخته بود و ریھا را به ا بت

ھا فـرا خوانـد و مـردم  ن بتیبه موسم حج رفت و مردم را به عبادت ا و به تھامه برد و
 ردند.کدعوت او را قبول 

 ٢است. یعه ھمان عمرو بن لحیگوید: عمرو بن رب حافظ می
ه ذبـح شـتران را کـبـود  یسـکن یی خزاعه بود؛ او اول لهیعه سردار قبیعمرو بن رب

ن پدرشـان یـیھا قبل از او بر آ و عرب ر دادییم را تغین ابراھیھا رواج دارد  و د برای بت
ه کـ را به وجود آورد، چنان کد آمد و او شریان آنھا پدیه عمرو در مکنیم بودند تا ایابراھ

ثم بـن که به اکدم یشن جامبر خدایه گفت: از پکند ک یت میره روایھر یر از ابیابن جر
ش از ھمه به او یو بدم و تیبن قمعه را در دوزخ د یثم! عمرو بن لحکا یا«َجون گفت: 
ا یـرسول خـدا آ یثم گفت: اکا». دارد یشتریو او از ھمه به تو شباھت ب یشباھت دار

فرمـود: نـه، تـو  جامبر خـدایـه شباھت من به او به من ضرر برساند؟ پک یم آن داریب

ھای کوھھا  و کناره و دره  و او شیطان و لشکریانش را شکست داد و آنان را به گوشه را ساخت
ھای سرکش را کشت و او تاج بزرگی داشت و برای مردم  آواره و فراری کرد. و گروھی از جن

 کرد. حکومتش چھل سال ادامه یافت. سخنرانی می
پرستی آغاز شد و  در زمان او بتگوید: مھالئیل یعنی ممدوح. و  می ۱/۳۶در الروض األنف  -١

 .۸۲العجالن ص لقطةسالگی وفات کرده است. نگا:  ۸۹۵اند او در  گفته
 .۵/۱۶۱و نگا: اخبار مکه، فاکھی ۸/۶۶۸فتح الباری  -٢
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و  ١رهیـر داد و بحییـم را تغین ابـراھیـه دکبود  یسکن یافر و او اولکو او  یمؤمن ھست
 سندش حسن است. ٣رد.کجاد یامی را او ح ٢سائبه

عمرو بن عـامر «ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریره از پیو مسلم ابوھر یو در بخار
ھـا نـذر  بـت یه بـراکـ یه سائبه (شترانکبود  یسکن یدم او اولیرا در دوزخ د یخزاع

 ٤».شدند) را رواج داد یم
شود و در اینجا منظـور اش: (انصابًا) جمع نصب در اصل چیزی است که نصب  گفته

 شود. بتھای نقاشی شده به شکل آنھا است که در مجالسشان نصب می
ھا را بـرای  ه آنھا ھالک شدند) منظور کسانی است کـه مجسـمهکاش: (تا آن  گفته

تشویق بیشتر به عبادت و برای اینکه با دیدن آنھا بـه یـاد کـردار صـاحبانش بیافتنـد، 
 ساخته بودند.

ھـا بـه  ن مجسـمهیـه اکـ یین علم فراموش شد) یعنی: و مردم ھدفاش: (و ا گفته  
 کد و شـریـسپردند و اغلب جاھالن فرق توح یخاطر آن ساخته شده بود را به فراموش

ھـا  ن بتین رفتند، آنگاه ایدانستند از ب یھا را م ن مطلبیه اک ییدانستند و علما یرا نم
 ھا مورد پرستش قرار گرفتند. و مجسمه
رد و گفت: کطان آنھا را وسوسه یه شکتر گفته شد  شیپرستش شدند)، پاش: ( گفته

ده اسـت، آنگـاه مـردم یبار ینھا باران میدند و به سبب ایپرست یھا را م ن مجسمهیآنھا ا
نھـا را یه گفتند: گذشتگان ما اکآمده  یتیدند. و در روایھا را پرست ھا و بت ن مجسمهیا

بود، گوش  -و به روایتی نر -بحیره به حیوانی میگفتند که پنج بار زائیده بود و پنجمین آنھا ماده -١
وسیعی میدادند و آن را بحال خود آزاد میگذاشتند و از کشتن آن صرف  چنین حیوانی را شکاف

 .کردند نظر می
گوید به خاطر  بحیره از ماده بحر به معنی وسعت و گسترش است و اینکه عرب دریا را بحر می

نامیدند به خاطر شکاف وسیعی بود که در گوش  وسعت آن است و اینکه بحیره را به این نام می
 (مصحح) .کردند آن ایجاد می

سائبه شتری بوده که دوازده بچه می آورد، آن را آزاد میساختند و حتی کسی سوار بر آن نمیشد  -٢
ای آب مینوشید کسی حق مزاحمت  و به ھر چراگاھی وارد میشد آزاد بود و از ھر آبگاه و چشمه

  (مصحح)آن را نداشت. (از ماده سیب به معنی جریان آب و آزادی در راه رفتن است. 
آمده است. تفسیر  ۲۰۲ -۱/۲۰۱روایت ابن اسحاق ھمان طور که در سیره ابن ھشام -٣

 و دیگران و اسنادش صحیح است. ۷/۸۶طبری
 .۲۸۵۶و صحیح مسلم  ۳۳۳۳بخاری ش -٤
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اند و به پرسـتش  د داشتهیه شفاعت آنھا نزد خدا امه بکاند  ردهک یم میبه خاطر آن تعظ
آنھا نزد خـدا شـفاعت  ین صالحان برایه اکد آن یبه ام یعنیآوردند،  ین صالحان رویا
ه ھمواره کست یا ن شبھهیس آنان را مورد پرستش قرار دادند و ایر و تندینند تصاوک یم
ه را ین قضـیـد در قرآن ارده است. و خداونکن در گذشته و حال القا کیطان به مشریش
ن موضوع مورد بحـث قـرار یتاب اکن یح داده است. و قبًال در ایتوض یامًال و به روشنک

 گرفت، و برای کسی که خدا او را ھدایت کرده ، کافی است.
ن صـالحان یـا یانـد: وقتـ از سلف گفتـه یارید: بسیگو یم میاش: (امام ابن ق گفته

ر آنان را سـاختند، سـپس یردند. و سپس تصاوکار یتآنان را اخ یمردند، مجاورت قبرھا
 ١آوردند).  یھا رو سیبا گذشت زمان به عبادت آن تند

م یمعروف به ابن ق یدمشق یوب زرعیر بن اکب یم، او امام عالمه محمد بن أبیابن ق
 یدر مـورد و یاست. حافظ سخاو یادیفات زیخ االسالم و صاحب تألیشاگرد ش یجوز

دان علم و شـناخت اخـتالف و نیـروی روحـانی یشرو در میپ حجـت ی د: عالمهیگو یم
فراوان  یھایفات و خوبیه مخالف و موافق به دانش او اعتراف دارند، صاحب تألکپنھان، 
 ٢ھـ.ق در گذشت. ۷۵۱در سال  یاست، و

را بـدون ذکـر   اند ...) ظاھرًا ابـن قـیم معنـی آن از سلف گفته یاریاش: (بس گفته 
ت شـده، از آن یـاز سـلف روا یارین مطلـب از بسـیاست. و مفھوم ا لفظش بیان کرده

 که سخن پیشین ما بر آن داللت دارد. ٣جمله ابوجعفر باقر و دیگران.
گذشـت و آنـان  یطوالن یزمان یعنیبر آنھا گذشت)  یاش: (سپس زمان طوالن گفته

ادت آن رده و بـه عبـکـر بزرگان بود را فرامـوش یآنچه ھدف گذشتگان از ساختن تصاو
بـه سـبب غلـو در صـالحان بـوده اسـت،  که آغـاز شـرکـپرداختند، پس روشن است 

ی ستارگان غلو در مورد ستارگان و اعتقـاد داشـتن  لهیبه وس که سبب شرکطور  ھمان
ن بـاور ین باور بر فالسفه و امثالشان غالب است و ھمـیبه بد و خوب بودن آن است و ا

پرسـتان  ن اسـت. چـون بـتیھا ھمـ عبادت بتز غالب است و اساس یبر قبرپرستان ن
ر آنھـا را سـاختند و بـه یم قرار دادند و تصاویز مورد تعظیآم بدعت یھا را به صورت مرده

ھـا و صـاحب  سیر، تنـدین تصـاویه اکد یرس ییار به جاکجستند و سرانجام  کآنان تبر

 .۱/۲۰۳اللھفان اغاثة -١
 مالحظه کنید. ۲/۳۸۴و المقصد األرشد ۲۶۹شرح حال او را در معجم المحدثین ذھبی، ص -٢
 .۲۹۵ -۸/۲۹۳الدر المنثور -٣
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ن یـداد و ا ن رخیزمـ یه روکبود  کین شرین اولیر مورد پرستش قرار گرفتند و ایتصاو
طان بـه آنھـا یند. شک ین زمانه به قبرپرستان القا میطان در ایه شکاست  یزیھمان چ

نار آن از محبت صـالحان و که ساخت و ساز بر قبرھا و نشستن در کند ک ین القا میچن
شـتر یگر مساجد بین قبرھا از دعا در مسجد الحرام و دینار اکم آنھاست! و دعا در یتعظ

ارت قـرار یـن قبـور را مـورد زیـن قصـد ھمـواره ایـن رو به ایشود، از ا یو بھتر قبول م
خواندن و صدا زدن خداوند صاحب قبـر  یه به جاکد یرس ییار به جاکدادند سپس  یم

 دھند. یزدند و خداوند را به او قسم م یرا صدا م
برتر از  یبدتر است چون خداوند بس یاز نوع قبل کن نوع شرید: و ایگو یم میابن ق
ش خوانده شود و یھا دهیاز آفر یکیا به واسطه یقسم داده شود و  یسکه به کآن است 

آورده و قبر او را  یسپس آنھا به صدا زدن، عبادت، و طلِب شفاعت از صاحب قبر، رو
نند و ک یردند و آن را طواف مکن یھا تزی بت قرار دادند و آن را با چراغ و پرده

ن فراتر ینند، سپس از اک یم یقربان یوانیآن ح یبرا روند و یبوسند و به حج آن م یم
د و مراسم دینی قرار یکنند و عبادت قبرھا را ع یرفته و مردم را به عبادت آن دعوت م

ن یی ا دتر است. و ھمهیا و آخرت آنھا مفیدن یار براکن ینند اک یر مکدھند و ف یم
امبرش را به آن ید په با آنچه خداونکه به وضوح روشن است کاست  یارھا امورک

د مخالف و متضاد است و باید که غیر از خدا کسی دیگر عبادت یتوح یعنیفرستاده 
ا و بزرگان یند به اولیگو یارھا باز دارد مکن یقبرپرستان را از ا یسکنشود اگر 

 یسکندارند و ھر  یگاھیه بزرگان حرمت و جاکن باور است یرده و بر اک یاحترام یب
ھایشان نسبت به او نفرت  شوند و در دل ین مین خشمگکیباز دارد مشر کآنھا را از شر

ُ ٱ�َذا ُذكَِر ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مک شود؛ چنان پیدا می زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  �َّ
َ
قُلُوُب  َمأ

ِينَ ٱ ِينَ ٱ�َذا ُذكَِر  ِخَرةِ� �بِٱ ِمُنونَ َ� يُؤۡ  �َّ ونَ �َسۡ  إَِذا ُهمۡ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ  .]٤٥[الزمر:  ﴾٤٥َتۡبِ�ُ
آورند،  ھای کسانی که به آخرت ایمان نمی شود، دل یگانگی یاد می و ھنگامی که الله به «

آید،  شود و چون یادی از معبودان دیگر به میان می گیرد و متنفر می نسبت به توحید می
  ». گردند ناگھان شادمان می

ن به علم یاز منتسب یاریفرومایگان و بسن بیماری در وجود بسیاری از جاھالن و یا
اند و مردم را از آنھا  د برخاستهیبا اھل توح یه به دشمنک ییرده تا جاکت ین سرایو د

ه کنند ک یم کرده و ادعا مینند، آنھا را تعظک یم ین دوستکیدارند و با مشر یبر حذر م
ن باور آنھا را رد یاوند اباشند، اما خد یامبرش مین خدا و پیاوران دیخدا و  یایآنھا اول
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ْ َوَما َ�نُوٓ ﴿  د:یفرما یند و مک یم ۥٓۚ  ا ۡوِ�َآَءُه
َ
ۥٓ  إِنۡ  أ ۡوِ�َآُؤهُ

َ
ۡ ٱإِ�َّ  أ �ۡ  ُمتَُّقونَ ل

َ
 َ�  َ�َُهمۡ َوَ�ِٰ�نَّ أ

و دوستان پروردگار ھم نیستند؛ دوستان الله تنھا پرھیزکاران  « .]٣٤[األنفال:  ﴾َ�ۡعلَُمونَ 
 ».دانندان نمیھستند؛ ولی بیشترش

 رده است.که مؤلف به آن گوشزد کھست  یاتکن داستان نیمی گویم: در ا
 ه:کنیاز آن جمله ا

ند به غربت اسالم کآن توجه  یتاب و فصل بعدکن فصل یبا دقت به ا یسکھر   -
 د.ینما یرا در بر دگرگونی دلھا مشاھده م یبرد و قدرت الھ یم یپ

 د آمد.یحبت صالحان پدی م ن با شبھهیزم یرو کن شریاول  -
ر داده شـد و ھمچنـین ییـاء تغین انبیی آن د لهیه بوسک یزین چیشناخت اول  -

 ند.ک یعت و فطرت آن را رد میه شرکنیھا با ا رفتن بدعتیشناخت علِت پذ
شـود، اولـی  یخته میه حق با باطل به ھم آمکن است ین امور ایا ی سبب ھمه  -

ر یـه ھـدف خکـن یـاز اھل علـم و د یار افرادکمحبت صالحان است و دومی 
 اند نیت آنھا چیز دیگری بوده است.  ردهکر کھا ف یاند اما بعد داشته

شـود و  یاسـته مـکگاه حـق در دلـش یه از جاکست یا به گونه یسرشت انسان   -
 رد.یگ یم یشتر جایباطل در دلش ب

فـر که بـدعت سـبب کـاز سلف نقل شـده  یکیاست بر آنچه از  ینھا شاھدیا  -
  ١است.

شـود امـا از  یشتر دوست دارد، چـون از گنـاه توبـه مـیطان بدعت را از گناه بیو ش
 ٢شود. یبدعت توبه نم

ی  اگر انجام دھنده یانجامد حت یجا مکت به یه بدعت در نھاکداند  یطان میش  -
 داشته باشد. یکیر و نیت خیآن قصد و ن

صاحب «گوید:  با بیان خطر ھمنشینی با بدعت گذاران می ۵۵امام بربھاری در شرح السنه ص -١
 الحلیةو ابو نعیم در ». رساند کند تا اینکه او را به کفر می بدعت ھمنشین خود را گمراه می

کند  لزاھد روایت میاز أبی حفص عمرو بن سلمه ا ۷۲۲۳و بیھقی در شعب االیمان، ش ۱۰/۲۲۹
آور مرگ است. این روایت به  طور که تب پیام آور  کفر ھستند ھمان که گفت: گناھان طلیعه و پیام

 نسبت داده شده، اما اساسی ندارد. جپیامبر
و اللکائی در شرح اصول  ۷/۲۶ حلیة الولیاءو ابونعیم در  ۱۸۰۹علی بن جعد در مسندش  -٢

 که اسنادش صحیح است.  ۹۱۴لکالم و ھروی در ذم ا ۲۳۸االعتقاد 
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 یاسـالم از غلـو نھـه در کـن است یاد داشت و آن ایرا به  یلکن قاعده ید ایبا  -
 د سرانجام غلو را دانست.یشده است و با

 ان بار است. یمجاورت قبرھا به خاطر انجام عمل صالح ز  -
 ن بردن آن را بشناسیم.یمت از بکساختن مجسمه ممنوع است و ح  -
 ه مردم به شدت از آن غافلند.کنیشناخت و اھمیت این قصه با ا -
خوانند و  یث میر و حدیتفس یھا تابکن موضوع را در یه مردم اکنیب تر ایعج  -

ن یار قـوم نـوح بھتـرکـه کـبرند  یدانند، اما باز ھم گمان م یسخن را م یمعن
ی خـون و  کننـده رده ھمان کفـر مباحک یه خداوند نھکعبادت است و آنچه را 

 باشد. مال می
ننـده قـرار که قوم نوح فقط آنھا را واسطه و شـفاعت کبه صراحت بیان شده    -

 ند.داد یم
انـد،  ر صـالحان را سـاختهیه تصـاوکـ ییه آن علمـاکـبردند  یقوم نوح گمان م  -

 ن مردم و خدا بوده است.ین بزرگان بیھدفشان واسطه قرار دادن ا
سـپرده  یه علم به فراموشـکھا مورد پرستش قرار گرفتند  ن مجسمهیا یزمان  -

 .اِن فقدان آن داردیگاه علم، و زیت و جاین اشاره به اھمیشد و ا
 رود. یان مین رفتن علما از میعلم با از ب  -
ازشان یازشان به رسالت از نیاند و ن امبران محتاجیمردم به شّدت به رسالت و پ  -

 دتر است.یبه آب و غذا شد
ننـد، ک یارائـه مـ یمقابله با وحـ یات برایبه نام عقل یه شبھاتک یسانکرّد بر   -

 گرفتار ساخت. کن را به شرکیار مشرکن یچون ھم
رون یـی اسـالم ب رهیـشود تا مقلـدان از دا یه چگونه سبب مکنید و ایضرر تقل  -

 شود. روند روشن می
ش مـن از حـد یدر سـتا«فرمود:  جه رسول خداکت است یاش: (و از عمر روا گفته 
ی خدا ھستم، پـس  اند، من بنده از حد گذشته یسیش عیه نصارا در ستاک د چنانینگذر
 .١. [امام بخاری و امام مسلم آن را روایت کرده اند]»امبر خداید بنده و پیبگوی

 نیست.» التطرونی«که در اصل آن جمله  ۱۶۹۱و صحیح مسلم ۳۴۴۵، ۶۸۳۰صحیح بخاری ش -١
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اح بن عبدالله بـن قـرط بـن رزاح بـن یابن ر یل بن عبدالعزیعمر بن خطاب بن نف
 سر صـدیقکن و افضل صحابه بعـد از ابـوبیر المومنی، امیعدو یشیعب قرکبن  یعد

ا ا ریـومـت و خالفـت را بـه دسـت داشـت و دنکده سال و شش ماه زمام ح یاست، و
صر یو ق یسرکن یشان سرزمیومت اکنده و سرشار از عدل و داد نمود و در دوران حکآ

 ١د.یھـ.ق به شھادت رس ۲۳سال  ذی احلجةشان در یفتح شد و ا

ـاری «فرمود:  جامبریه پکند ک یت میروا ساش: عمر  گفته ت النَصَ التُطروينِ كام أَطرَ

تجـاوز بـیش از حـد در مـدح و دروغ در گوید: اطراء یعنی  می ٢ابوالسعادات» ابنَ مريَمَ 
اند: اطراء یعنی مرا به باطل مدح نکنید یعنی در مدح من از حد  مورد آن. دیگران گفته

  ٣تجاوز نکنید.

د و از حـد یـنکش من افـراط نی) در ستاإنام أنا عبد فقولوا عبداهللا ورسولهاش: ( گفته
اند و او را خدا قرار  د فراتر رفتهاز ح یسیش عیه نصارا در مدح و ستاک د چنانیفراتر نرو

ده یـه پروردگارم مرا بنـده نامک د چنانیاند، من بنده خدا ھستم پس مرا بنده بنام داده
 امبرش.ید بنده خدا و پیاست پس بگوی

ب کـرده مرتک یشان نھیه اکرده و آنچه را کامبر مخالفت یاما قبرپرستان با فرمان پ
اد خوانده یامبر خدا گفته شود و به فریبنده و پ جامبریه اگر پکبرند  یاند و گمان م شده

اش مـورد طـواف  نشـود و حجـره یاو نذر و قربان ینشود و برا کمکنشود و از او طلب 
اسـتن ک یعنیزھا ین چیندارد، ا یاریداند و اخت یب نمیه او غکرد و گفته شود یقرار نگ

اند و در مورد ایشان  گاھش قرار دادهیجاامبر را باالتر از یرو آنھا پ نیشان، از ایگاه ایاز جا
ند یگو یم جامبریا آنچه در مورد پیاند،  ردهک یسیه نصاری در مورد عکنند ک یم ییادعا

طلـب  جامبریـرو از پ نیـاسـت، از ا یـکنـد نزدیگو یم یسیبه آنچه نصاری در مورد ع
 زنند. یالت صدا مکحل مش ینند و او را براک یآمرزش گناھان م

 یاریـه او کـد یگو ین خود میاز معاصر یکیاز » االستغاثة«تاب کسالم در خ االیو ش

شـود  یخواسته مـ کمکو  یاریه در آن از خدا ک یرا در ھمه امور جامبریدن از پیطلب

 مالحظه کنید. ۴/۵۸۸ اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابةشرح حال ایشان را در  -١
 .۳/۱۲۳فی غریب الحدیث و األثر  النھایة -٢
 .۱۶/۳۷عینی  عمدة القاری ۱/۳۰ن جوزی ، ابالنھایة فی غریب الحدیثنگا:  -٣
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از  یامـور جامبریـد: پیـگو یرده است و مکف یتال یتابکن مورد یز قرار داده و در ایجا
ن یـگـر ھماننـد اید یدانـد. و از فـرد ینمـ آن را یسکه جز خداوند کداند  یب را میغ

دانـد و آنچـه  یھـم مـ جامبریداند پ ید: آنچه خدا میگو یه مکند ک یت میاکشخص ح
 انجام دادن آن را دارد. ییز تواناین جامبریانجام دادن آن را دارد و پ ییخداوند توانا

تا  ده و سپس در فرزندان حسنیبه حسن منتقل گرد جامبرین سّر بعد از پیو ا
نھا یاز ا ین مقام قطب غوث است، و بعضیاند ا رسید و گفته یالحسن شاذل یاینکه به أب

ِصيً�  بُۡ�َرةٗ  َو�َُسّبُِحوهُ ﴿ه: یآ ن یدر مورد ا
َ
و او را صبح و شام به پاکی یاد « .]٩[الفتح:  ﴾َوأ

  ».کنید
 یه صبح و شام بایـد مـورد تسـبیح قـرار گیـرد. و بعضـکاست  جامبریند: پیگو یم

را معبـود قـرار  جامبریـنگونه پیم و اینک یامبرش را عبادت میه ما خدا و پکند یگو یم
 دھند. یم

 گفته: یریگویم: و بوص می

ـــا َ هتَ َّ ـــدنيا ورضَ ـــودِكَ ال ـــن جُ ـــإن م  ف
 

ــــمِ   لَ ــــوحِ والقَ لـــمَ اللَّ ــــكَ عِ لُومِ ـــن عُ  ومِ
 

ت یـھا نـشا و آخرت بر آمده از سخاوت تو ھستند و از جمله علـوم ودایامبردنیپ یا
 علم لوح و قلم است.

قـرار داده و  جامبریـا و آخرت را محصـول سـخاوت و بخشـش پین شعر دنیاو در ا
 داند. یه در لوح محفوظ است مکآنچه را  جامبریه پکد یگو یم

فـر کنھـا یرده است وھمـه اکخ االسالم از آن مدرس نقل یو این چیزی است که ش
و  جامبریـفر را در قالـب محبـت پکن یاطان یه شکنجاست یب ایح ھستند. و عجیصر
نگونه است، حق و باطل را یطان ایش یند، آرک یشان به آنھا ارائه میاز ا یرویم و پیتعظ

 یرویـپ ییه از ھـر صـداکـه چارپا صفتان را چنان کنـد کرا  یسانکزد تا یآم یدر ھم م
 یمـکمح ن و اسـاسکـند و به ریجو یعلم و دانش بھره نم ییه از روشناک یسانکنند ک

م در قلـب و یه تعظـکست، بلیم و بزرگداشت نیتعظ ییزھاین چیاند، چون چن پناه نبرده
ه انسان معتقد کن است یم با قلب ایدور ھستند و تعظ یلیم خیزبان است و آنھا با تعظ

شان را از خود، فرزنـدانش، والـدینش و از یامبر خداست و ایبنده و پ جامبریه پکباشد 
 ه عبارتند از:کند ک یق مین محبت را تصدیز ایست بدارد. و دو چشتر دویھمه مردم ب
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ھا و اسباب  لهیشان تمام وسیش از ھمه موّحد بود و ایب جامبرید؛ چون پی: توحیکی
شـان گفـت: آنچـه یبه ا یفرد یه وقتک ییرا از ھمه سو مسدود نمود، تا جا یورز کشر

؟ بلکه ھـر آنچـه فقـط یا رار دادهخداوند ق یا مرا ھمتایآ«. فرمود: یخدا و شما بخواھ
ه سـوگند خـوردن بـه کرد و فرمود ک یر الله نھیو از قسم خوردن به غ». ١خدا بخواھد

قبر، مسجد قرار دادن قبـر، از جشـن و  یاست. و از نماز خواندن به سو کر الله شریغ
ن یرده اسـت و اسـاس آیـکـ یردن چراغ بـر آن نھـکمراسم گرفتن بر قبر و از روشن 

شان بـه یی ا به اندازه یسکچ ید محور نجات است و ھیه توحکد است یبر توح جرامبیپ
ه منجـر ک ییھا لهیراھھا و وس یسکچ یرده است و ھکد نکید تایقول و فعل خود بر توح

م یرده اسـت. پـس تعظـکـنگونه مسـدود نید است را ایشود و مخالف توح یم کبه شر
م و یه بـه نـام تعظـکـنیعت شـود نـه اشان اطاین خصوص از ایه در اکن است یشان ایا

 محبت با ایشان مخالفت شود.
رد و کاطاعت  جامبرید در تمام امور و در اصول و فروِع دین، فقط از پیه: باکنیدوم ا

و خوشنود  ید راضیشان بایم اکم و داور قرار داد و به حکشان را حایدر ھمه امور فقط ا
رد، تا فقـط او ک یشان دوریم اکلفت با حد از مخایشان گشت و بایم فرمان ایشد و تسل

شان مخـالف یه با قول اک یرفته شود و ھر سخنیم و مقتدا باشد و سخن او فقط پذکحا
د یـم و ھراس و امیه معبود فقط و تنھا خداوند است و بکطور  باشد مردود است، ھمان

ل شـود، کـتو خواسـته شـود و فقـط بـر او یاریباشد و تنھا از او  ید فقط از الله تعالیبا
شود  ید بسته میھا و آمرزش گناھان فقط به او ام یرفع بالھا، سخت یه براک یخداوند

ھـا را فقـط او  دهیـه آفرکـا و آخرت برآمده از جود و سـخاوت اوسـت؛ خداونـدی یو دن
د، یـنما یت و گمـراه مـینـد، ھـداک یآمرزد، رحم م یداده، م یده، تنھا به آنان روزیآفر

خواه  جامبریه باشد خواه پک یسکر از او ھر یا به دست اوست و غسعادت و شقاوت تنھ
و مطابق با گفتار و  یقیم حقیار ندارند، پس تعظیرا در اخت یزیچ چیره ھیل و غیجبرئ

ننـده و الزم کم یا و آخرت تعظیم به سود دنین تعظین است و ایم شده ھمیردار تعظک
 باشد. یمانش میو ملزوم ا

شـان بـه آنچـه سـزاوارش یه اکـن اسـت یبا زبان ا جامبریپ م و بزرگداشتیاما تعظ
شـان را بـه آن مـدح نمـوده و آنچـه یه خداونـد اک ییھا شیش شود، ستایباشد ستا یم

 گذشت.» باب خوف از شرک«حدیث صحیحی که تخریج آن قبًال در  -١
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ه قبرپرسـتان دچـار آن کـ یطـیخودش با آن خود را ستوده است، بـدون افـراط و تفر
 د. ان ردهکن حد افراط یتا آخر جامبریش پیاند آنھا در مدح و ستا دهیگرد

اظھـار و  یاطاعـت شـود و بـرا جامبریـه از پکن است یم با جوارح و اعضا ایو تعظ
 شان جھاد شود.یشان تالش و با مخالفان این ایم دکیتح

ن یو اطاعت از فرام جامبریپ یھا ق گفتهیتصد یعنید یم مفیه تعظکنیوتاه سخن اک
و  یاسـت و دوسـترده کـ یشـان از آن نھـیدن از آنچه ایشکشان و باز آمدن و دست یا

شدن و  یشان راضیم اکم قرار دادن و به حکشان را حایشان و تنھا ایبه خاطر ا یدشمن
ه کـھا و اقوال او مراجعه شود  به گفته یداور یه براکانتخاب شود  ید طاغوتیه نباکنیا

رفته شود و یآن طاغوت موافق باشد پذ یھا با گفته جامبریھا و اقوال پ ھر آنچه از گفته
 ل شود.یا تأویمخالف با او باشد رد  آنچه
ن یه قبرپرستان و دشمنان موحدکشاھدند  یالھ یایامبران و اولیه، پکخداوند، مالئ 

ننـد. (واللـه ک یدھند و فقط از او اطاعت نم یم قرار نمکرا حا جامبریی امور پ در ھمه
 المستعان)
ان را ینیشـید؛ آنچـه پیـزیاز افراط و غلو بپرھ«د: یفرما یم جامبرید: پیگو یمؤلف م

ثابـت شـده  /. در نسخه اصلی به این صورت از مؤلـف ١»رد غلو وافراط بودک کھال
 است و ھمچنین آن را بدون مرجع ذکر کرده است.

ن یـانـد و ا ردهکت یـو ابن ماجه از ابن عبـاس روا ٢یث را امام احمد، ترمذین حدیا
اد بـن یـو اسـامه از عـوف از زبن محمـد از أبـ ید: علیگو یه مکعبارت ابن ماجه است 

ی  صـبح روز جمـره جامبریه گفت: پکند ک یت میه از ابن عباس روایعال ین از أبیحص
ن. آنگاه ک یآور م جمعیبرا ییھا زهیسنگر«ه سوار بر شترش بود گفت: ک یعقبه در حال

ش یف دست خوکھا را در  زهیشان سنگریشان دادم، ایزه برداشته و به ایمن ھفت سنگر
د و از غلـو و ینکھا، به طرف جمره پرتاب  ن سنگیی ا گفت: به اندازه یداد و م یم انکت

، المعجم الکبیر ۳۰۲۹ابن ماجه در سنن  ۳۰۵۷، نسائی در سنن۲۱۵، ۱/۳۷۴مسند احمد  -١
و مستدرک حاکم  ۳۸۷۱، صحیح ابن حبان۲۸۶۸ – ۲۸۶۷صحیح ابن خزیمه ۱۲۷۴۷طبرانی

ا به شرط بخاری و مسلم صحیح قرار داده و ذھبی او را تایید کرده و حدیث . و آن ر۱/۴۶۶
 مذکور صحیح است.

 به آن اشاره کرده است. ۳/۲۴۲در ترمذی آن را نیافتم و بلکه ترمذی در  -٢
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سـاخت غلـو در  کش از شما بودنـد ھـالیه پکرا  یسانکد، آنچه یزین بپرھیافراط در د
 ١است. یفرد ثقه و معروف یح است و عوف ھمان اعرابین اسناد صحیا». ن بودید

ی انـواع  ن عام است و ھمهید: ایگو یالسالم مخ اید ...) شیزیاش: (از غلو بپرھ گفته
ر، زدن یـی عام و فراگ لمهکن یشود و علت بیان ا یغلو در اعتقادات و اعمال را شامل م

ی  بـه انـدازه کوچـک ییھا ه فرمود سنگکشود  ه شامل این موضوع میکزه بود یسنگر
ر کـد و فیـنکبزرگ پرتاب  یھا ه سنگکنید، نه اینکھا به طرف جمره پرتاب  ن سنگیا
 یعنـیی گذشـتگان  وهیه از شـکـھا چون بزرگترند بھتر است و فرمـود  ه سنگکد ینک

ه کـرود  یم آن مـیرد بـیـش بگیمانند آنھا افراط را در پـ یسکد و ھر ینک یافراط دور
 ٢شود. کھال

فرمـود:  جامبریـه گفـت: پکـنـد ک یت مـیـد: و مسـلم از ابـن مسـعود روایگو یم
 رد. کرار کن جمله را تی. سه بار ا٣»اند شده کران ھالیگ سخت«

لَكَ اش: ( گفته ون هَ  یزیـه در چکـ یسـک یعنـیمتنطع: «د: یگو یم ی) خطاباملُتَنَطِعُ
را جستجو  یزیالم چکخواھد بر اساس مذاھب اھل  یند و مک یم یریگ تعمق و سخت

رونـد  یمفرو  ییزھایندارد و در چ یه به آنھا ربطکپردازند  یم یه به امورک ییند، آنھاک
 .٤»رسد یه عقلشان به آن نمک

جا و  یه در سخن گفتن تعّمق بک یسانک یعنیمتنّطعون: «د: یگو یو ابوالسعادات م 
 . ٥...»زنند  ینند و از آخر حلق حرف مک یافراط م
ننـد ک یشان غلو و افراط میھا ه در عبادتک یسانک یعنیاند: متنّطعون،  گران گفتهیو د
 .٦کند شوند و شیطان آنان را وسوسه می عت خارج میین شرینه از قواک یا به گونه

 درست است.» متنّطعون«ف ین اقوال در تعریی ا و ھمه
 یه در سـخن گفـتن و اداکـالم از متنطعون ھستند و آنـان کران از اھل یگ سخت

ه در کــ یســانکنــد از متنطعــون ھســتند و ینما یرنــد و افــراط مــیحــروف ســخت گ

 .۴۳۳نگا: تقریب التھذیب ص -١
 .۱۰۶اقتضاء الصراط المستقیم ص -٢
 .۲۶۷۰صحیح مسلم ش -٣
 .۴/۲۷۷معالم السنن -٤
 .۵/۷۳ النھایة فی غریب الحدیث واالثر -٥
 .۶/۳۵۵فیض القدیر -٦

 

                                         



 ٥٤٣  ): سبب اصلی ابتالی انسان به کفر و شرک ...۱۸لتوحید: (بابکتاب ا

 

 ند.یآ یز از متنطعون به شمار میند ننک یشان غلو میھا عبادت
گونه کـه ابوسـعادات  ا عمل. ھمانیلف در سخن کتعمق، ت یعنیه تنّطع کنیخالصه ا

 گوید. می
لف در سخن گفتن و چرخاندن زبـان که تکشود  ین ثابت مید: از ایگو یم یامام نوو

لغـات و ار بـردن کـو بـه  ییگو فصـاحت یلفی که بـراکن سو و آن سو و از جمله تیبه ا
 ١روه است.کلمات سخت در سخن گفتن با عوام، مک

 یریگ شتر مردم را از سختیرد تا بکرار کن جمله را سه بار تیا جامبریاش: پ و گفته
لف بر حذر دارد و به آنان این را بیاموزد پس سالم و درود خدا بر کسی که پیام کو ت

ند و ک یم یکرا به بھشت نزده انسان ک یزیچ چیشان ھیآشکار و مبین را ابالغ کرد. ا
شتر یرده است و بکان یمردم ب یدارد را نگذاشته مگر اینکه آن را برا یاز دوزخ دور م

و افراط و  یریگ اند و راه سخت گمراه شده یثین احادیمردم به خاطر مخالفت با چن
 جامبریی پ لهیخدا بوس یاند و اگر به آنچه از سو شده کش گرفته و ھالیلف را در پکت

ه خداوند متعال ک ماندند. چنان یردند سالم و خوشبخت مک یتفا مکآنھا آمده ا یبرا

َو لَمۡ ﴿ د:یفرما یم
َ
ٓ  يَۡ�فِِهمۡ  أ �َّا

َ
نَزۡ�َا �

َ
 لَرَۡ�َةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َعلَۡيِهمۚۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َعلَۡيَك  أ

برای آنان کافی نیست که ما، این کتاب را آیا « .]٥١بوت: ک[العن ﴾٥١يُۡؤِمُنونَ  �ٖ َقوۡ لِ  َوذِۡكَرىٰ 
گمان در این کتاب رحمت و پندی  ایم؟ بی شود، بر تو نازل کرده که پیوسته بر آنھا تالوت می

 ».برای مؤمنان وجود دارد

 .۳۹۳ریاض الصالحین، ص -١
                                         



 

 

 

 

 

 

نار قبر صالحان به شدت منع شده، ک): عبادت خداوند در ۱۹باب (
 خداوند پرستش شوند. یه صالحان به جاکنیچه رسد به ا

ان یب جامبریپ یبرا له ام سلمه کت است یروا لاز عائشه  یح بخاریدر صح
وجـود  یریای را در سرزمین حبشـه دیـده کـه در آن تصـاو ه کنیسه (عبادتگاه)کرد ک

 یی صـالح انشان مرد صالحی یـا بنـدهیدر م یآنان وقت«فرمود:  جامبریداشته است، پ
ه ک یسانکگذارند،  یدر آن مسجد م ر راین تصاویسازند و ا یم یرد بر قبرش مسجدیبم
 ».ندیآ ین مردم نزد خداوند به شمار مینند بدترک ین میچن

 رده بودند:کنار ھم بر پا کچون آنھا دو فتنه را در 
 ر.یی تصاو و فتنه یی قبرپرست فتنه

 جامبریـپ یه گفت: وقتکنند ک یت میروا لو مسلم از عایشه  ین بخاریو ھمچن
اش  چـادرش را بـر چھـره یف گـاھیـلکر گرفـت از شـدت تدر حالت جـان دادن قـرا

اش  شد چادر را از چھـره ه نفس کشیدن برایش مشکل میک یانداخت و بعد ھنگام یم
ه قبر کھود و نصاری باد یلعنت خداوند بر «ن حالت فرمود: یشان در ھمیرد، اک یدور م

ار آنھـا بـر حـذر ک ن را ازیمسلم جامبریپ». دادند پیامبرانشان را محل عبادت قرار می
ه کـرفت  یم آن میشد. اما ب بود، قبر ایشان بارز می یشان نمیی ا ن گفتهیداشت و اگر ا

 محل عبادت قرار داده شود.
ه پـنج کـدم یشـن جامبریه گفت: از پکند ک یت میو مسلم از جندب بن عبدالله روا

ل یـشـما خله یکـی از کـنیشـگاه خداونـد، از ایمن به پ«گفت:  یش از وفاتش میروز پ
ل خـود یرا خداوند مرا به عنوان خلینم، زک ی(دوست صمیمی) من باشد اظھار برائت م



 ٥٤٥  ): عبادت خداوند در کنار قبر صالحان به شدت...۱۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

از امت  یسکل خود مقرر ساخته است و اگر من یم را خلیه ابراھکطور  بر گرفته ھمان
گـاه یگز یبر م یر را به خلیلی و دوستکگرفتم ابوب یل میخود را به عنوان خل دم، ھان آ

گـاه  یگاه قرار م امبرانشان را سجدهیش از شما بودند قبور پیه پک یسانکد یباش دادند، آ
 ».دارم یار باز مکن ید، من شما را از ایگاه قرار ندھ د قبرھا را سجدهیباش

را  یسـکرد و کـار منع کن یاش بود از ا ین لحظات زندگیه آخرک یدر حال جامبریپ
اگـر  ینار قبرھـا حتـکاندن در دھد لعنت فرمود و نماز خو یه قبرھا را مسجد قرار مک

 ییاست، چون ھـر جـا جامبریپ یز مشمول نھیبر قبرھا ساخته نشده باشد، ن یمسجد
فرمـود:  جامبریـه پکـ ه در آن جا نماز خوانده شود مسجد قرار داده شده است، چنانک
 .١»است کمن مسجد و پا ین برایی زم ھمه«

بدترین مردمان کسانی ھستند « کند که: احمد با سند جید از ابن مسعود روایت می
ابوحاتم ». اند که ھنگام آمدن قیامت زنده ھستند و نیز کسانی که قبرھا را مسجد کرده

 در صحیح خود روایت کرده است.
 مسائل:

آنچه رسول خدا در مورد ساخت مسجد در کنار قبر مرد صالح بیان کرده است  -۱
 ھرچند که نیت فاعل آن درست باشد.

 گیری در حرمت آن. ن مجسمه و سختنھی از درست کرد -۲
تأکید بسیار پیامبر در این زمینه جای عبرت گرفتن دارد اینکه بـرای آنھـا در  -۳

مرحله اول و سپس پنج روز قبل از مرگش آنچه که الزم بـود بیـان کـرد و بـه 
 ھای پیشین خود اکتفا ننمود. فرموده

ان وجـود داشـته نھی از انجام چنین کاری کنار قبرش قبل از اینکه قبـر ایشـ -۴
 باشد.

 این سنت یھود و نصاری در مورد قبر انبیایشان بود. -۵
 لعنت آنھا به خاطر این کار. -۶
 منظور ایشان برحذر داشتن ما از این کار بود. -۷
 علت عدم برجسته کردن قبر. -۸
 مفھوم مسجد کردن  قبر او. -۹

 .۵۲۱و صحیح مسلم ۳۲۸صحیح بخاری-١
                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٥٤٦

را  پیامبر کسانی را که قبر را مسجد کرده با کسانی که ھنگام قیامت زنده اند -۱۰
ی رسـیدن بـه شـرک  در کنار یکدیگر قرار داده است و در این حدیث وسـیله

 اش را بیان فرموده است. پیش از وقوع آن، و وقوع و خاتمه
روز قبل از وفـات ایشـان رد دو گـرده بدعتگراسـت کـه بـدترین  ۵ی  خطبه -۱۱

فرقه بیرون میدانند و آن دو رافضـه  ۷۲مبتدعین بوده بلکه سلف آن دو را از 
جھمیه ھستند. زیرا به سبِب رافضه شرک و قبرپرستی ایجـاد شـد و اینھـا و 

 نخستین کسانی بودند که قبرھا را مسجد کردند.
 ای که پیامبر نزدیک به وفات دچار شد سختی -۱۲
 ی خلیل بودن. اکرام ایشان با درجه -۱۳
 بیان اینکه خلیل بودن باالتر از محبت است. -۱۴
 بود. بیان اینکه ابوبکر صدیق بھترین صحابه -۱۵
 اشاره به خالفت صدیق اکبر. -۱۶

 توضیح و شرح این باب:
ه به کنینار قبر صالحان به شدت منع شده، چه رسد به اکباب: عبادت خداوند در 

 خداوند پرستش شوند. یجا
پرستش شوند: منظور این است خود قبر یا شخص صالح پرستش شوند؛ وقتی که 

باشند، پس  شان افراد نیکوکاری میقبرپرستان به جایی رسیدند که گمان کردند خود

َ�َمن ُزّ�َِن ﴿فرماید:  کارھای زشت خود را نیز خوب دیدند. چنانکه خداوند متعال می
َ
أ

آیا کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته شده « .]٨[فاطر:  ﴾افََرَءاهُ َحَسنٗ  َ�َملِهِۦ ءُ ُسوٓ  ۥَ�ُ 
 ».بیند،(مانند مؤمن نیکوکار است)؟ و آن را نیک می

ی قبرھا را دسته بندی کرده و آن را در بابھای مختلفـی آورده  مؤلف تحذیر از فتنه 
تر باشـد و بـرای ترسـاندن  است تا در قلب جای بگیرد و برای آموزش نیز بھتر و واضح

بزرگ باشد. پس وقتی رفتن نزد قبر صالحان به نیت پرستش الله شامل چنـین نھـی و 
پرستش اربابان غیرخدا و تکرار آن در روز، ھفته  -که ذکر خواھیم کرد –وعیدی است 

 و ماه چگونه است.
  

ه ام کت است یروا لی صدیقه  از عایشه یح بخاریگوید: در صح مؤلف می 
(عبادتگاه)ای  را در سرزمین حبشه   ه کنیسهکرد کان یب جامبریپ یبرا لسلمه

 



 ٥٤٧  ): عبادت خداوند در کنار قبر صالحان به شدت...۱۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

انشان یدر م ین وقتآنا«فرمود:  جامبریوجود داشته است، پ یریدیده که در آن تصاو
ر را در آن مسجد ین تصاویسازند و ا یم یرد بر قبرش مسجدیبم یمرد صالح

 .١ندیآ ین مردم نزد خداوند به شمار مینند بدترک ین میه چنک یسانکگذارند،  یم
 رده بودند:کنار ھم بر پا کچون آنھا دو فتنه را در 

 ر.یی تصاو و فتنه یی قبرپرست فتنه
 حیح)یعنی در صحیح بخاری و مسلم.اش: (فی الص گفته
اش: (أن ام سلمة) ایشان ھند دختر أبی أمیه بن مغیرة بن عبدالله بن عمـرو بـن  گفته

مخزوم قریشی مخزومی است. پیامبر بعد از أبی سلمة در سال چھـارم بـا او ازدواج کـرد و 
  ٢گذشت.ھـ.ق در ۶۲گفته شده سال سوم. او با أبی سلمة به حبشه ھجرت کرد و در سال 

) یعنی أم سلمه داسـتان ایـن کنیسـه را در زمـان جاش: (ذکرت لرسول الله  گفته
احتضار (نزدیک شدن وفات) پیامبر برای ایشان ذکر کرد ھمچنانکه در روایت صـحیح 

 ٣واضح است.
 ٤و در صحیحین آمده که أم حبیبه و أم سلمه آن را برای رسول الله ذکر کردند.

کنیسه بـا » ٥شد به آن ماریه گفته می«ایتی دیگر آمده که اش: (کنیسه) در رو گفته
 فتح کاف و کسر نون به معنای معبد نصاری است.

 اش: (أولئک) با فتحه کاف و کسر آن. گفته

) این امر والله أعلـم شـک و إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصـالحاش: ( گفته

چنین گفت یا چنان گفت و  جپیامبر تردید از جانب بعضی از راویان حدیث است که آیا
 شود. این بیانگر احتیاط در روایت، و جواز روایت حدیث بر اساس معنی می

) یعنی محلی برای عبادت ھرچند که نام آن مسجد بنوا عىل قربه مسـجداً اش: ( گفته
 ھا و بارگاه ھا. نباشد مثل کلیسا

 از عایشه. ۵۲۸البغا و صحیح مسلم  ۴۲۴صحیح بخاری  -١
 .۸/۲۲۱ االصابة فی تمییز اسماء الصحابةشرح حال وی در   -٢
نقل شده که گفت: رسول الله در  لاز عایشه  ۵۲۹البغا و صحیح مسلم -۱۳۲۴صحیح بخاری  -٣

 ای که از آن شفا نیافت آن را فرمود... زمان بیماری
 .۵۲۸و مسلم در صحیحش ش  ۴۱۷صحیح بخاری  -٤
 ۵۲۸_البغا وصحیح مسلم ش ۴۲۴_نگا: صحیح بخاری ش  ٥

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٥٤٨

روا فيه تلك الصوراش: ( گفته ی اسـت کـه ام سـلمه و ام ) اشاره به آن تصاویروصوّ
حبیبه در کنیسه دیده بودند. چنانکه در بعضی از الفاظ حـدیث آمـده اسـت و آنھـا از 

 ھای درون آن سخن گفته بودند.  زیبایی و نقاشی
اش: (أولئک شرار الخلق عندالله) مقتضای این سخن، حرام بـودن آنچـه ذکـر  گفته

تی کـه یھـود و نصـاری بـه خـاطر گوید: وق شد است ھمراه با لعنت است. بیضاوی می
خواندنـد  کردند و به سوی آنھا نماز می پیامبران، به سوی قبر آنھا سجده می  بزرگداشت

آنان را لعنت کرد و مسـلمانان را از انجـام  جو آنھا را به بت تبدیل کرده بودند، پیامبر 
 ١چنین کاری منع کرد.

را به خاطر تأسـی جسـتن از آنھـا و گوید: در ابتدا آنھا تصویر این بزرگان  قرطبی می
کردنـد و  برای یادآوری کارھای خوبشان به تصویر کشیدند پس مثـل آنھـا اجتھـاد می

کردند ولـی بعـد از آنھـا گروھـی آمدنـد کـه از  خداوند را در کنار قبرشان پرستش می
 منظور آنھا خبر نداشتند و شیطان آنھا را وسوسه کرد که پیشینیان شما این تصـاویر را

بـرای جلـوگیری از چنـین  جکردند پـس پیـامبر  کردند و آن را تعظیم می پرستش می
 ٢سرنوشتی مسلمانان را از آن منع کرد.

که مؤلـف از  ٣...) این سخن شیخ االسالم است فهوالء مجعوا بني الفتنتنياش: ( گفته
را با ھم  ھایی بنا کردند این دو فتنه او نقل کرده است. یعنی کسانی که چنین عبادتگاه

 ی آنھا گمراه کردند. جمع کردند و بسیاری از مردم را به وسیله
ی قبر صالحان آزمایش شدند و با بـدعت آن  ی قبور. چون آنھا با فتنه نخست: فتنه

 ھاست. ھا و بلکه مبدأ فتنه را تعظیم کردند و به شرک انجامید و این بزرگترین فتنه
ی قبر صالحان و تعظـیم و بنـای  آنھا به فتنه ھا و تصاویر. وقتی ی تندیس دوم: فتنه

مسجد روی آن، آزمایش شدند و تصاویری را به خاطر ھدفی کـه قرطبـی گفـت، در آن 
آویختند این امر بـه عبـادت تصـاویر غیرخـدا انجامیـد و ایـن دو فتنـه سـبب عبـادت 

 صالحانی ھمچون الت، ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر و ... شد.

 اند. ل کردهو غیره سخن بیضاوی را نق ۴/۱۷۴ عمدة القاریو عینی در  ۱/۵۲۵حافظ در الفتح  -١
 .۱۲۸-۲/۱۲۷المفھم -٢
 .۱/۱۸۴ اغاثة اللھفان -٣

 

                                         



 ٥٤٩  ): عبادت خداوند در کنار قبر صالحان به شدت...۱۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

وید: این علتی است که شارع به خـاطر آن از مسـجد کـردن گ می /شیخ االسالم
قبرھا نھی کرده است چون این ابتالی بسیاری از امتھاست خواه در شرک اکبـر باشـد 

کننـد  ھایی که گمان می یا در سایر شرکھا. مردم به تندیس صالحان قومشان و مجسمه
د صالح از شرک بـه طلسمی برای ستارگان است و مثل آن روی آوردند. شرک به قبر مر

بینیم کـه مشـرکان  تر است. به ھمـین دلیـل مـی چوب و سنگ برای مردم قابل قبول
کنند که در مساجد یا  چنان با تضرع و خشوع و از ته قلب در کنار این قبرھا عبادت می

کنند و غالبًا بـه امیـد برکـت  کنند. و برخی  برایشان سجده می ھنگام سحر چنین نمی
. بـه خـاطر ١کنار آن ھستند به طوری که چنین امیدی در مسجد ندارندنماز و دعا در 

از نماز خواندن در کنار قبر به طـور مطلـق نھـی کـرده اسـت   جھمین مفسده پیامبر
ھرچند که نمازگزار قصد برکت نماز در جوار قبـر را نداشـته باشـد ھمچنانکـه از نمـاز 

از نماز خوانـدن در ھنگـام  جیامبرخواندن در مسجد چنین برکتی را امید دارد. مثًال پ
طلوع و غروب آفتاب نھی کرده است. چون مشرکان در این زمانھـا بـرای آفتـاب نمـاز 

خواندند. پس به خاطر عدم وقوع در شرک، امتش را از نماز خواندن در ایـن اوقـات  می
 نھی کرده است ھرچند که چنین نیتی نداشته باشند.

تبرک در کنار قبـری نمـاز بخوانـد ایـن دشـمنی گوید: اما وقتی مردی به قصد  می
محض با خدا و رسولش و مخالفت با دینش و ایجاد دینی است که خداوند به آن اجـازه 

انـد، اجمـاع  نداده است. مسلمانان بر اساس آنچه به ضرورت از دین رسول الله فھمیده
آن را لعـن کـرده فاعـل  جاند و پیـامبر  دارند که از نماز خواندن در کنار قبر نھی شده

 ٢است.
ھا و عوامل شرک: نماز خوانـدن در کنـار قبـر، مسـجد کـردن آن و  ترین بدعت از بزرگ

گیری در مورد  بر نھی از آن و سخت جساختن مسجد بر آن است. نصوص وارده از پیامبر 
بـر  جاند و ھمه مذاھب به تبعیت از سنت صـحیح و صـریح پیـامبر  آن به حد تواتر رسیده

ساخت مسجد بر قبرھا، صراحت دارنـد و اصـحاب احمـد، مالـک و شـافعی بـر نھی از 
 ای ھم بر کراھت آن نظر دارند. تحریم آن تاکید دارند و عده

 _ در اقتضاء الصراط المستقیم: مساجدی که به سوی آنھا قصد سفر می شود. ١
 .اغاثة اللھفانبا تصرفی اندک از ابن قیم در  ۳۳۴اقتضاء الصراط المستقیم، ص  -٢

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٥٥٠

با توجه به حسن ظن به علما باید مکروه بودن آن را بر کراھت تحریمی حمل کـرد، 
ا لعـن کـرده و از و تا اینکه به آنان گمان نشود که انجام کاری که رسول الله فاعل آن ر

 ١اند. آن نھی کرده است را جایز شمرده
ه گفـت: کـننـد ک یت مـیـروا لالمؤمنین عایشه  و مسلم از ام یمی گوید: بخار

چـادرش را بـر  یف گـاھیـلکدر حالت جان دادن قرار گرفت از شدت ت جامبریپ یوقت
ا از شد چـادر ر ه نفس کشیدن برایش مشکل میک یانداخت و بعد ھنگام یاش م چھره
ھود و نصـاری یلعنت خداوند بر «ن حالت فرمود: یشان در ھمیرد، اک یاش دور م چھره

ار آنھـا بـر کن را از یمسلم جامبریپ». ردندک یامبرانشان سجده میه آنھا بر قبور پکباد 
 کرون به خایبود، قبر ایشان آشکار گشته و در ب یشان نمین گفته ایحذر داشت و اگر ا

ه محل سـجده قـرار داده شـود. مسـلم و بخـاری کرفت  یم آن میبشد. اما  یسپرده م
 ٢اند. روایت کرده

با خط مولف آمده است و ھر » أخرجاه«آمده و در آخر آن » لھما«در ابتدای حدیث 
 دوی اینھا به یک معنی است، یعنی: بخاری و مسلم.

 .†ی کرام  اش: (لما ُنِزَل) یعنی ملک الموت و مالئکه گفته
 َطِفَق) به معنای جعل(قراردادن) است.اش: ( گفته

ةٌ اش: ( گفته يصَ  ) به معنای پوشش.مخَ

ااش: ( گفته هَ فَ شـد آن  یعنی وقتی نفس کشیدن برایش مشکل می  )فاذا اغتَمَّ هبا كشَ
 زد را از صورتش کنار می

اش: (لعن الله الیھود و النصاری ...) آنھا را فقط به خاطر این کار لعنت نمـود کـه  گفته
کنند یعنـی: کنیسـه و کلیسـاھا جـایی بـرای عبـادت و  ر انبیاء و صالحان را مسجد میقب

ی خداوند، ھرچند که نامش را مسجد نگذارند چون معنی مـالک اسـت نـه اسـم.  سجده
ھای ساخته شده بر قبر انبیاء و صالحان، ھمان مسـاجدی اسـت  ھمچنین گنبدھا و ضریح

ه مسجد نام ندارند. و این ردی اسـت بـر دیـدگاه اند ھر چند ک که سازندگان آن لعنت شده
 جدھنـد پـس وقتـی پیـامبر  ی بنا بـر قبـر علمـا و صـالحین را می کسانی است که اجازه

 .۱۸۵-۱/۱۸۴ اغاثة اللھفان -١
 .۵۲۹صحیح مسلم و  ۱۳۲۴، ۴۱۷۷صحیح بخاری  -٢

 

                                         



 ٥٥١  ): عبادت خداوند در کنار قبر صالحان به شدت...۱۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

سازند لعنت کـرده اسـت، کسـانی را کـه بـر قبـر  کسانی را که بر قبر انبیاء مسجد می
 سازند چگونه است؟ دیگران مسجد می

یھـود و  جن سخن عایشه است. یعنـی پیـامبر اش: (یحذر ما صنعوا) ظاھرا ای گفته
گوید: ھمه اینھـا بـرای  نصارا را لعن کرده تا امتش دچار عاقبت آنھا نشوند. قرطبی می

 ١قطع احتمالی عبادت آنھا است ھمچنانکه علت بت پرستی ھمین بوده است.

 و لعن فاعل آن نبود. ج) یعنی اگر منع پیامبر ولوال ذلكاش: ( گفته

هُ ألاش: ( گفته کـان «شـد. از جملـه حـدیث:  اش دفن مـی ) در خارج از خانهبرز قَربُ
 اش. یعنی خارج از خانه ٢»رسول الله یومًا بارزًا للناس

و ضـم آن و مبنـی بـر » خـاء«ی  ) با فتحـهغري أنه خيش أن يتخذ مسجداً اش: ( گفته

بـه آن امـر  آنھا را جاند: روایت فتحه مقتضی این است که پیامبر  فاعل و مفعول. گفته
کرده است و روایت ضمه احتمال این را دارد که عایشـه ترسـیده باشـد ھمچنانکـه در 

ای کـه ھمـراھش بـوده  یعنـی او و صـحابه» غیر أنی أخشی«عبارتی دیگر آمده است: 
 است.

 مخالف آن نیست. ٣»غیر أنی أخشی«گویم: این بارزتر است و روایت  می
با احتیـاط بسـیار زیـاد عمـل  جدر مورد قبر نبی گوید: بنابراین مسلمانان  قرطبی می

اند سپس ترسیدند کـه مـردم  اند و ورودیھای آن را بسته اند دیوارھای آن را بلند کرده کرده
قبرش را قبله قرار دھند اگر در جھت قبله باشد پس دو دیوار در رکن قبر شـمالی درسـت 

 ٤تا کسی رو به آن نماز نخواند. کردند و آن را کج کردند تا به زاویه مثلثی شمالی برسد
وجود دارد که مولـف بـه بعضـی از آنھـا اشـاره  یگویم: در این دو حدیث مسائل می

 کرده است.
 از جمله: 

آنچه رسول الله در مورد کسی که بـر قبـر مـرد صـالحی بـرای عبـادت خداونـد  -
 کند ذکر کرده است ھرچند که نیت فاعل آن درست باشد. مسجدی بنا می

 .۲/۱۲۸المفھم  -١
 از ابوھریره. ۹صحیح مسلم ش  ۵۰صحیح بخاری ش  -٢
 روایت کرده است. ۱۲۶۵بخاری در صحیح خود  -٣
 .۲/۱۲۸المفھم  -٤
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 شدید از تندیس و تصویر. نھی -
 نھی از انجام کاری در کنار قبرش قبل از ایجاد قبر. -
 این سنت یھود و نصارا در مورد قبر پیامبرانشان بود. -
 لعنت آنھا به خاطر این کار. -
 منظور ایشان از این امر برحذر داشتن ما از این کار بود. -
 علت عدم بیرون آوردن (آشکار گردانیدن) قبرش. -
 شدت سکرات موت که به آن مبتال شد. -
 اشاره به علت تحریم آن و علت لعن فاعل آن. -

ه پـنج کـدم یشـن جامبریه گفت: از پکند ک یت میو مسلم از جندب بن عبدالله روا
ل مـن یـاز شما خل یه فردکنیشگاه خداوند از ایمن به پ«گفت:  یش از وفاتش میروز پ

ه کطور  ل خود بر گرفته ھمانیداوند مرا به عنوان خلرا خینم؛ زک یباشد اظھار برائت م
ل یاز امت خود را به عنوان خل یسکل خود مقرر ساخته است و اگر من یم را خلیابراھ

گاه باشیگز یبر م یر را به خلیلی و دوستکگرفتم ابوب یم ش یه پـک یسانکد یدم، ھان آ
گـاه باشـدادنـ یگـاه قـرار مـ امبرانشان را سـجدهیاز شما بودند قبور پ د قبرھـا را ید، آ

 .١»دارم یار باز مکن ید، من شما را از ایگاه قرار ندھ سجده
را  یسـکرد و کـار منع کن یاش بود از ا ین لحظات زندگیه آخرک یدر حال جامبریپ

اگـر  ینار قبرھـا حتـکدھد لعنت فرمود و نماز خواندن در  یه قبرھا را مسجد قرار مک
است و این معنی ایـن  جامبریپ یز مشمول نھیشد، نبر قبرھا ساخته نشده با یمسجد

چون صحابه بر قبرش مسجدی بنا نکردند؛ » خشی أن يتخذ مسـجداً «قول عایشه است: 
ه کـ ه در آن جا نماز خوانده شود مسجد قرار داده شـده اسـت، چنـانک ییچون ھر جا

 .٢»است کمن مسجد و پا ین برایی زم ھمه«فرمود:  جامبریپ
، ابو عبدالله، ایشان به جدش یان بجلیبن عبدالله) یعنی پسر سف اش: (جندب گفته

 .٣در گذشت یه بعد از سال شصت ھجرکاست  یمعروف ینسبت داده شده و صحاب

 .۵۳۲صحیح مسلم  -١
 از جابر بن عبدالله. ۵۲۱و مسلم ۳۲۸بخاری، حدیث شماره:  -٢
 .۱/۵۰۹االصابة فی تمییز اسماء الصحابة  -٣

 

                                         



 ٥٥٣  ): عبادت خداوند در کنار قبر صالحان به شدت...۱۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

نم بـه درگـاه خـدا یل برگـزیـرا به عنوان خل یان شما فردیه از مکنیاش: (از ا گفته 
گفته  یل به محبوب و دوستیورزم. خل یار امتناع مکن یاز ا یعنینم) ک یاظھار برائت م

 یعنـیگرفته شده  ١َخّلةل از یرد و خلیگ ین حد مورد محبت قرار میه تا آخرکشود  یم
 د:یگو یه شاعر مک در قلب، چنان یگرفتن دوست یجا

نّـــي وحِ مِ ســـلَكَ الـــرُّ ـــت مَ لَ  قـــد ختلّ
 

لـــــــيالً   يَ اخلَلِيـــــــلِ خَ ـــــــمِّ ـــــــذا سُ  ٢و بِ
 

 اند. دهیل نامیاطر دوست را خلن خیگرفته و به ھم یچون روح در بدنم جا
ره یـر و غیثکم، ابن یخ االسالم، ابن قیه شک ن است، چنانیل ھمیح خلیصح یمعن

 .٣اند گفته
گوید: چون قلبش مملو از محبت خدا، معرفت و تعظیم او اسـت جـایی  قرطبی می

 .٤ماند برای دوستی دیگران باقی نمی
ه کـح شده ینجا تصریده است) در ایل خود برگزیاش: (خداوند مرا به عنوان خل گفته

 املتر است.کاز محبت ُخّلة 
املتر است و که محّبت از خّلت کبرند  یگمان م یه بعضکنید: و اما ایگو یم میابن ق

جھالـت اسـت،  ین سـخن آنھـا از رویب خداست، ایحب جل خدا و محمدیم خلیابراھ
ه کـخبـر داد  جامبریـت محبت، پینھا یعنی خّلةخاص است و  خّلةچون محبت عام و 

ر از پروردگـارش یـل خویش برگزیده و ایشان اینکه خلیلی غیخداوند او را به عنوان خل
و  سشه، پـدرش، عمـر بـن خطـاب یه ایشان فرموده عاکنیرد، با اک یداشته باشد را نف

 دارد. یگران را دوست مید

به معنای صداقت و محبتی است  خلةگوید:  می ۲/۷۲فی غریب الحدیث و االثر  النھایةبن اثیر در ا -١
که در قلب وجود دارد و خلیل ھمان دوست است به این دلیل خلیل نامیده شده چون دوستی او 

ھای دنیا و آخرت با آن شریک نیست و  محدود به حب و دوستی خداوند است و دیگری یا جاذبه
شود که من به کسی جز  باشد به معنای نیاز و فقر است و منظور این می َخلة شتق ازاگر م

 خداوند نیاز ندارم.
 .۹۷۹دیوان بشار بن برد ص -٢
بدائع الفوائد  ۱۳۵ابن قیم الجواب الکافی، ص  ۲۰۳ -۱۰/۲۰۲مجموع الفتاوی شیخ االسالم -٣

 .۵/۴۰۱قرطبی  تفسیر ۲/۳۷۴تفسیر ابن کثیر  ۴۷المحبین، ص  روضة ۳/۷۴۲
 .۲/۱۹۲المفھم  -٤
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د و دارنـ یزه مـکیه خـود را پـاکـرا  یسـانکننـدگان و کن خداونـد توبـه یو ھمچن
م یو ابـراھ جل محمد یان را دوست دارد. اما خّلت خداوند مخصوص ھر دو خلیباکیش

اگـر  ١نـدکش را بازگو یخو یتواند فضل و برتر یه انسان مکشود  ین ثابت میاست و از ا
 ار باشد.کن یبه ا یازین

ر کردم ابوبک یل خود انتخاب میرا به عنوان خل یسکش یاش: (اگر از امت خو گفته
از ھمه   سقیر صدکه ابوبکنیاست بر ا یلین دلیدم) ایگز یل خود بر میعنوان خل را به

ر از یـغ یسـکه اگـر او کد یگو یبه صراحت م جامبریصحابه افضل و برتر است، چون پ
ل خـود انتخـاب یـر را بـه عنـوان خلکد، ابـوبیگز یل خود بر میخداوند را به عنوان خل

ه کـن اھـل بـدعت ھسـتند، بلیه بدترکه یجھماست بر رافضه و  ین رّد یرد، پس اک یم
 دانند. یه را خارج از ھفتاد و دو فرقه میاز سلف رافضه و جھم یبعض

ن یرا به وجود آوردند و آنھـا اولـ یو قبرپرست که شرکھا بودند  یگوید: رافض یمؤلف م 
 ه بر قبرھا مسجد ساختند.کھستند  یسانک
 یر، چون وقتکاست به خالفت ابوب یا ارهر صدیق گفت اشکدر مورد ابوب جامبریآنچه پ 

گـران بـه یس از دکـاد دوست داشته باشـد آن یز یلیشتر از ھمه و خیرا ب یسک یفرد
ن جملـه را در زمـان وفـاتش یـا جامبریـه پکـاو سزاوارتر است، به خصوص  ینیجانش

ن خـود قـرار یشنماز مردم جانشـیر را به عنوان پکابوب جامبریه پکنیفرمود و خصوصًا ا
 ن شد.یخشمگ جامبریشنماز شد پیپ یعمر در نماز یداد و وقت

م بـن مـره یعب بن سعد بن تکر عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کاسم ابوب
ی صحابه افضـل  و به اجماع اھل سنت از ھمه جامبریی پ فهیبر و خلکق ایاست او صد
 و برتر است.

 .٢در گذشت یو سه سالگدر شصت  یزدھم ھجریاالول سال س یایشان در جماد
گاه باش گفته  ش از شـما بودنـد قبرھـا را مسـجد قـرار  یه پک یسانکد یاش: (ھان آ

ار کـار آنھـا را ناپسـند دانسـت و انکاز دو جھت  جامبرید: پیگو یم یدادند). خلخال یم
 ردند.ک یامبران را سجده میم قبور پیه آنان به قصد تعظکنیا یکینمود: 

» اتخذنی خلیالً «یعنی اگر او دارای فضل و برتری است. و این فایده از این حدیث پیامبر که  _ ١
 .استنباط می شود

 .۴/۱۶۹اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة -٢
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 یشـان و روی، سـجده بـر قبرھاجامبریـخواندن در محل دفن پ ه آنھا نمازکنیدوم ا
دانستند. بـا ایـن کـه منظورشـان عبـادت  یز میآن در حالت نماز را جا یردن به سوک

 کردند. خداوند بود اما در بزرگداشت پیامبران مبالغه می
رو مسـتحق لعنـت  نیپنھان است از ا کار دوم آنان شرکار و کآش کار اول آنھا شرک
 .١نددیگرد

ن موارد و ھم سـاختن مسـاجد بـر ین است و شامل ایرتر از ایث فراگیم: حدیگو یم
 شود. یقبرھا و گنبد ساختن بر آن م

اش: (و در آخر حیات مبارک خـویش از آن نھـی فرمـود) یعنـی: چنانکـه در  گفته 
 آمده. سحدیث جندب 

نانکـه در اش: (سپس ایشان آنکه مرتکب این کـار شـود را نھـی فرمودنـد) چ گفته
 ی صدیقه آمده است. المؤمنین عایشه حدیث ام
ن یاش: (و نماز خواندن بر قبرھا گر چه مسجد بر آن ساخته نشده باشد از ھمـ گفته

مسـجد قـرار دادن آن  یآن به معن ینار قبرھا و به سوکنماز خواندن  یعنینوع است) 
آن سـاخته نشـده اگر مسجد بـر  یند ملعون است، حتکار را بکن یس اکه ھر کاست، 

ه اصـًال نمـاز کـقبرھـا حـرام اسـت، بل یباشد. پس نماز خواندن در قبرستان و به سـو
 اند. دھند لعنت شده یه قبرھا را مسجد قرار مک یسانکشود چون  یدرست نم

بـر «فرمـود:  جامبریـه گفـت: پکند ک یت میروا سمرثد غنوی یو امام مسلم از أب
 .٢»دیخوانآن نماز ن ید و به سوینیقبرھا ننش

ن محل سـجده یتمام زم«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریاز پ ید خدریسع یو أب
اند و ابـن  ردهکت یث را رواین حدیاحمد و صاحبان سنن ا». است جز قبرستان و حّمام

ح دانسـته ین صـحیخیم آن را مطابق بـا شـرط شـکح قرار داده و حایحبان آن را صح
 .٣است

 .۲/۳۸۹مرقاة المفاتیحنگا:  -١
 از أبی مرثد غنوی. ۹۷۲صحیح مسلم -٢
و بیھقی   ۷۴۵، ابن ماجه در سنن  ۳۱۷، ترمذی در سنن ۴۹۲ابوداود در سنن ۳/۸۳مسند احمد -٣

و اسنادش حسن است و  ۴/۲۷، المحلی ابن حزم۲۳۲۱، صحیح ابن حبان۴۳۵ -۲/۴۳۴در سنن 
 ،آن را به خاطر ارسال ۱۱۳آن را صحیح دانسته و ترمذی در العلل  ۲/۱۸۲ابن منذر در األوسط 

 .۳۰۳_۱/۳۰۳نقیح التحقیق دارای علت دانسته است. نگا: ت
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نـار که کـد یـرا د کانس بن مال سه عمربن خطابکت است یروا یح بخاریدر صح
از آن  جامبریه آنچه پکد ینما ین داللت میو ا ١»قبر، قبر«خواند فرمود:  ینماز م یقبر
 صحابه مسّلم و جا افتاده بود. یرده براک ینھ

ار معتقد کن یز بودن ایه او به جاکند ک ین داللت نمیو عملی که انس انجام داد بر ا
ا فرامـوش یاست،  یه آن قبرکدانست  یا نمیو  ٢ده بودید انس قبر را ندیبوده است، شا

 رد متوجه شد.ک یادآوریعمر فاروق به او  یرده بود و وقتک
از نماز خواندن به خـاطر آلـوده بـودن  یند نھیگو یه مک یسانک ینھا ادعایا ی ھمه

ھدفش  جامبریه پکاست  یدیبع یلین احتمال خیند و اک یمحل بوده است، را ابطال م
ه امـت بـه کـم آن را داشـت یشان بـیه اکن بود یا جامبریه علت سخن پکن باشد، بلیا

بـه آن گرفتـار شـده  ینندگان الت و عزّ ک پرستان و عبادت ھود، نصاری، بتیه ک کیشر
ه قبـور کـھود و نصارا را به خاطر آن لعنـت فرمـود ی جامبریبودند مبتال شوند. چون پ

به خاطر نجاسـت  ین نھیه اکاند و قطعًا مشخص است  قرار دادهامبرانشان را مسجد یپ
ن محـل ھسـتند و خداونـد خـوردن یترکامبران پـایـنبوده است. چون قبور پ یدیو پل

 شان تر و تازه ھستند.یرده است پس آنھا در قبرھاکن حرام یامبران را بر زمیاجساد پ
ننـد ک یچـراغ روشـن مـسازند و بـر آن  یه بر قبرھا مساجد مکرا  یسانک جامبریپ

ند به خاطر آن لعنت ک یم یه قبرھا را چراغانک یرده است. مشخص است  فردکلعنت 
و   ارش قبرھـا را بـتکـن یـم قبـور اسـت و او بـا ایتعظ یای برا لهیارش وسکه کشده 
ت امـر یه واقعک آورند، چنان یآن ھجوم م ین به سوکیه مشرکدھد  یقرار م ییھا نشانه

 طور است. نیز ھمید قرار دادن قبور نن است پس مسجیھم
آن را بشناسد و  یھا لهی، اسباب و وسکشر یسکه ھر کنید: خالصه ایگو یم میابن ق

 ین مبالغه، لعنـت و نھـیه اکن خواھد دانست یقیرا بفھمد به  جامبریمقاصد سخنان پ
 ه ازکـاسـت. آنـان  کشـر یدیاز پل یه به خاطر دورکست، بلیقبرھا ن یدیبه خاطر پل

کـرده و از پروردگارشـان  یرویـخـود پ ینند و از ھـواک یم یچیسرپ جامبریسخنان پ

و احمد بن  ۱۵۸۱و در مصنف عبدالرزاق به صورت موصول ۱/۵۲۳صحیح بخاری به صورت معلق -١
و بیھقی در السنن  ۳/۴۱۷ العالیةدر مسندش و نظیر آن در المطالب  شیبةمنیع و ابوبکر بن ابی 

 آمده است که اسنادش صحیح است. ۱/۵۲۳الکبری 
 و سند ان صحیح است. ۲/۲۳۰گری نیز آمده است. تغلیق التعلیقدر روایتی با لفظی دی -٢
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شـوند،  یآلـوده مـ کنند به نجاست شرک یإال الله را محقق نم ترسند و مفھوم الإله ینم
آن را آلـوده نسـازد و  کد است تا شـریت از توحیحما یبرا جامبریاز پ ین سخنانیچن

با خداوند برابر قـرار  یزیه چکنیا از این سخنان گویبا ا جامبرید خالص بماند. و پیتوح
ب داده یـنگونه فریطان این را شکید. اما مشرینما یم یتیداده شود اظھار خشم و نارضا

خ و صالحان است و ھـر چـه در مـورد آنھـا یم قبور مشایارشان تعظکنند ک یر مکه فک
شـود، امـا در  یان دورتر مـتر و از دشمنانشیکشتر غلو و افراط شود انسان به آنھا نزدیب

ب کـار مرتکن یاست و آنھا با ا جامبریاز فرمان پ یچیر و عمل آنھا سرپکن فیقت ایحق
 رده است.ک یاز آن نھ جامبریه پکشوند  یم یعمل

و » عـوقی«و « غـوثی«، »َود«ن راه به عبادت کنندگاِن یسوگند به خدا که شرک از ھم 
 یین از سوکیشود. مشر وز قیامت وارد شده و میپرستان از قدیم تا ر گر بتیو د» نسر«

 ییجـو بیـی آنان را مـورد ع وهیراه و ش ییرده و از سوکدر مورد صالحان غلو و افراط 
د را به به پیمودن راه این بزرگان ھدایت نموده پـس یاند، اما خداوند اھل توح قرار داده

اند و  ت نشاندهیگاه عبودیجا یعنیه خداوند برایشان معین نموده ، ک یگاھیآنھا را در جا
 . ١دانند یت میالوھ یھا تیآنان را فاقد خصوص

مـردم  یترس از ابـتال جامبریی پ اند علت گفته ه گفتهک یسانکمی گویم: از جمله 
ره یـخ االسـالم و غی، شـیر اثرم، أبـو محمـد مقدسـک، ابوبیبوده است. شافع کبه شر

 ن است.یھستند و حق ھم  ھم
امبر یه پکدانستند  یوقت یعنیمسجد نساختند)  جامبریه بر قبر پاش: (صحاب گفته 

ار را لعنـت فرمـوده، کـن یـا  ی رده و انجـام دھنـدهکبرخورد  یزین چیبه شدت با چن
 دادند؟ یچگونه قبر او را مسجد قرار م

برونـد  جامبرینار قبر پکنماز خواندن  یافراد نادان برا یه مبادا بعضکنیه از ترس اکبل 
 ردند.کاش دفن  شان را در خانهیرو ا نیاز ا

ه در آن نماز خوانده شود مسجد قرار داده شده) گـر چـه در ک ییاش: (ھر جا گفته
 ساخته نشده باشد. یآن جا مسجد

 یاگـر در آن مسـجد ینماز آماده شده باشد حتـ یه براک ییھر جا یعنیاش:  گفته
نمـاز خوانـدن  یاگر برا یحت ه در آن نماز خوانده شودک ییساخته نشده باشد و ھر جا

 این اضافه ای است که در فتح المجید و اغاثة اللھفان آمده است. -١
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ن مواضع مسجد به شمار یخوانند، ا یه مسافران نماز مک ییآماده نشده باشد مانند جاھا
قـت قبرھـا را یبـار نمـاز بخوانـد در حق یـک ینار قبر حتک یسکن اگر یند. بنابرایآ یم

 مسجد قرار داده است.
م ین بـرایمسجد و زم من ین براید: تمام زمیفرما یم جامبریه پک اش: (چنان گفته 
 ».ی طھارت قرار داده شده است لهیوس

ن بـه عنـوان مسـجد یه تمام زمکن را مسجد نامیده و حال آنیزم جامبرینجا پیدر ا
ث ین حـدیـشـود. پـس ا یده میشود مسجد نام یساخته نشده اما چون بر آن سجده م

اده اسـت. و نار قبرھـا نمـاز بخوانـد آن را مسـجد قـرار دکس که ھر کند ک یداللت م
ت یـو مسـلم از جـابر روا یه بخـارکـاسـت  یحیث صـحیاز حد یور بخشکث مذیحد

 اند.   ردهک
تـاب نمـاز کاھـل  یه بـراکد ین را بگویخواھد ا یم«د: یگو یم السنةدر شرح  یبغو

ن امـت نمـاز یـا یز نبود، اما خداونـد بـرایشان جایساھایلکھا و  نیسهکخواندن جز در 
شان راحت باشد یار براکز قرار داده است، تا اینکه یه باشند جاک ییخواندن را در ھر جا

رده کـان آلوده را اسـتثناء کحمام، قبرستان و م جامبریل نشوند، سپس پکو دچار مش
 . ١»ستیز نین مواضع نماز خواندن جایه در اک

 مم است .یزه است، یعنی جایگاه تکین پایه زمکنیو منظور از ا
در سـاختن مسـاجد بـر  جامبریـه پکـن است یت جندب اید روایھا و فوا تهکاز جمله ن 

ح داد و یصـحابه توضـ یه را بـراین قضـیز ایشان ابتدا نیه اکرد، ک یقبرھا به شدت نھ
در حال وفـات  ین مورد سخن گفت، سپس وقتیز در ایسپس پنج روز قبل از وفاتش ن

قبـور را مسـجد قـرار ه کـرا  یسـانکه کرد، بلکتفا نکبود به آنچه در گذشته گفته بود ا
 رد.کن و لعنت یدھند نفر یم

ه سـاخت و سـاز بـر قبرھـا کند ک ین داللت میح بر ایح و صریث صحین احادیپس ا
ث یـرده و احادکـث بسنده ین احادیھم ی به ارائه مؤلفن رو یمطلقًا حرام است، از ھم

 یارکـ ر گچه قبکنیاز ا جامبریه پک«جابر   ثین موضوع آمده مانند حدیه در اک یگرید
فراواننـد. مسـلم و ». رده اسـتکـ یشود، از نشستن بر آن و از ساخت و ساز بر آن نھـ

 .۲/۴۱۲السنةشرح  -١
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انـد  ردهکن را ھم اضـافه یث این حدیاند و ابوداود و حاکم به ا               ردهکدیگران آن را روایت 
 . ١»رده استک یز نھیه از نوشتن بر قبر نک«

ه فرمـود: کـنـد ک یت مـیامبر روایو او از پد از ابن مسعود یگفت: (احمد با سند ج
ن مردم یرسد زنده ھستند و بدتر یامت فرا میق یه وقتکھستند  یسانکن مردم یبدتر«
ح خـود روایـت کـرده یابوحاتم در صـح»). دھند یه قبرھا را مسجد قرار مکاند  یسانک

 .٢است

 ) با کسر ش جمع شر است.إن من رشار الناساش: ( گفته

) یعنـی کسـانی کـه در حـال نفـخ صـور و دركهم الساعة وهم أحياءمن تاش: ( گفته
ه کـت شده یه در مسلم رواکاست  یگریث دین مانند حدیبرپایی قیامت زنده ھستند. ا

 .٣ن مردمیشود مگر بر بدتر یامت بر پا نمیق
 جامبریـه پکـرده کـت یـه ثوبان رواک یثیث را چگونه با حدین حدیاگر گفته شود ا

 کنید؟ جمع می ٤».از امت من بر حق خواھند بود یگروھھمواره «فرمود: 

، ۳۲۲۵، سنن ابوداود۳/۲۳، مصنف ابن أبی شیبه۱۰۷۵، مسند عبد بن حمید۳/۳۳۹مسند احمد -١
، السنن ۱/۳۷۰، مستدرک حاکم۷/۴۳۴ن حبان، صحیح اب۴/۸۶، سنن نسائی۱۰۵۲سنن ترمذی

روایت شده  ۹۷۰و سند آن صحیح است و اصل حدیث در صحیح مسلم به ش ۴/۴الکبری بیھقی
 اند. است و ترمذی، ابن حبان و حاکم با تأیید ذھبی آن را صحیح دانسته

 ، مسند۱۱/۴۰۲، معمر در جامع خود به صورت موصول ۷۰۶۷صحیح بخاری به صورت معلق ش -٢
، المعجم الکبیر ۵/۱۳۶، مسند بزار ۳/۳۰، مصنف ابن أبی شیبه۴۰۵، ۱/۴۳۵احمد

اند و این  و دیگران روایت کرده ۶۸۴۷، صحیح ابن حبان۲/۶صحیح ابن خزیمه ۱۰۴۱۳طبرانی
 ۹/۴۱۰باشد. ذھبی در سیر اعالم النبالء  حدیث با شواھد خود صحیح است و اسنادش حسن می

اسنادی قوی است. قسمتی از حدیث اول را مسلم در صحیح  گوید: حدیث حسن و دارای می
و نیمه دوم » التقوم الساعة إال علی ِشرار الناس«از ابن مسعود  اینگونه روایت کرده:  ۲۹۴۹خود 

إن اولئک اذا کان فیھم «از حدیث ام سلمه با لفظ ۵۲۸و مسلم  ۴۱۷حدیث را بخاری به شماره 
مسجدًا و صوروا فیه تلک الصور فاولئک شرار الخلق عندالله  الرجل الصالح فمات؛ بنوا علی قبره

 اند. روایت کرده »یوم القیامة
 از ابن مسعود. ۲۹۴۹صحیح مسلم -٣
 .۱۹۲۰صحیح مسلم -٤
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شود و  یشامل م یلکھا را به طور  ث ثوبان ادوار و زمانیشود حد یدر جواب گفته م
ح یشتر توضـین مطلب بیث ثوبان ایص داده شده است و در بحث حدیث تخصین حدیا

 داده خواھد شد.
ابوحاتم در صحیح خود روایـت دھند)  یه قبرھا را مسجد قرار مکاش: (و آنان  گفته

 .١کرده است
ن ین بدتریو ھمچن یعنیدر محل نصب و عطف به (َمن) موصوله است » الذین«

نار آن، و ساختن کآن و در  یه قبرھا را با نماز خواندن به سوکھستند  یسانکمردم 
نقل شده و از  جامبرین مفھوم به تواتر از پیدھند و ا یمسجد بر آن، مسجد قرار م

نسبت  جامبریه پکدات به خاطر آن است کین تأیاست. ھمه ا جشان ین ایّلمات دمس
طور  سوق دھد ھمان کشر یار آنان را به سوکن یه اکد یترس یبه امت مھربان بود و م

ث را به ین احادیی ا شاند. اما قبرپرستان ھمهک کھود و نصارا را به شریار کن یه ھمک
اء و یند منظور این احادیث قبور انبیگو یآن زده و م ی نهیده و دست رد بر سیوبکوار ید

اء، صالحان، ساختن مسجد و گنبد یقبرھای انب یست. نماز خواندن به سویصالحان ن
ن یه اکست ین یدیز است. و تردیآنھا جا یاز سو یدن عواطف روحانید رسیبر آن به ام

ھود و نصارا است یی  هن ھمان گفتیباشد و ا یامبرش میآنھا مخالفت با خدا و پ یادعا

ه ک چنان جامبریپ .]٤٦[النساء:  ﴾وََعَصۡيَنا َناَسِمعۡ ﴿ م:یردک یچیم و سرپیدیه گفتند: شنک
دھند  یا و صالحان را مسجد قرار میه قبور انبکرا  یسانکت  شده یث عایشه روایدر حد
 رده است.کلعنت 

ث یـن احادیان از ھمـا و صالحیر از انبیگران غیت ساخت و ساز بر قبور دیو ممنوع
 شود. یاستنباط م یق اولیبه طر

ر ین نصوص بر غیه اکن است یا جامبریھا و دشمنی با خدا و پ ن مخالفتیاز بزرگتر
ز یی آن لعنت شده، مباح و جا شده و انجام دھنده یمرادش حمل شود و آنچه از آن نھ

�ََّما يَ ﴿ ه:کنگونه ھستند یقرار داده شود. اما قبرپرستان ا
َ
هۡ �

َ
َضلُّ  َوَمنۡ  َوآَءُهمۚۡ تَّبُِعوَن أ

َ
 أ

نِ  ِۚ ٱ ّمِنَ  ُهٗدى َهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ  �ََّبعَ ٱ ِممَّ َ ٱإِنَّ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ ِديَ� َ�هۡ  �َّ  .]٥٠[القصص:  ﴾ل�َّ
تر از کسی نیست  کس گمراه کنند. و ھیچ ھای نفسانی خویش پیروی می آنان تنھا از خواسته«

ابوحاتم ھمان حافظ ابن حبان صاحب الصحیح و کتاب الثقات و کتاب المجروحین و کتابھای  -١
 دیگر است.

 

                                         



 ٥٦١  ): عبادت خداوند در کنار قبر صالحان به شدت...۱۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

کند.  ھای نفسانی خویش پیروی می ود و ھدایتی از سوی الله، از خواستهکه بدون رھنم
 ».کند گمان الله مردم ستمکار را ھدایت نمی بی

ت و حرام بـودن سـاخت و یح، علما بر ممنوعیح و صریث صحین احادیو بر اساس ا
ه ک ییاند و قبرھا ردهکردن قبرھای ساخته شده، اجماع کساز بر قبرھا و وجوب منھدم 

ه کـنینـد، جـز اک یاست فرق نم یسکت کین آن در مالیه زمک ییاند با قبرھا قف شدهو
 شتر است.یب یموقوف یت قبرھایم و ممنوعیتحر

 یا در قبرھـایـار را به طور مطلـق کن ین برخالف جمھور ایاز متأخر یه بعضکنیو ا
 ندارد. یاند اعتبار ز قرار دادهیمباح و جا یتکیمل

سـت چـون یز نید: مسـجد سـاختن بـر قبرھـا جـایـگو یه مامام ابو محمد بن قدام
ای خود را مسجد قـرار یھود و نصاری باد آنان قبور انبیلعنت خدا بر «فرمود:  جامبریپ

م قبرھــا بــا یداشــت و چــون تعظــ یارشــان برحــذر مــکآنــان را از  جامبریــپ». دادنــد
تن به آن اسـت ردن و تقّرب جسکھا با سجده  م بتینار آن مانند تعظکنمازخواندن در 

دن بـر آن و نمـاز یشـکھـا و دسـت  ر مردهیم تصاویبا تعظ یپرست ه بتکت است یو روا
 ١د.یخواندن بر آن آغاز گرد

ح از ساختن مسـاجد یث صحیاز احاد یرویعموم علما به پ«د: یگو یخ االسالم میش 
حـرام به صـراحت آن را  یو شافع کاند و دوستان ما و شاگردان مال ردهک یبر قبرھا نھ

ث یـه ساختن مسجد بر قبرھا حرام اسـت، سـپس احادکست ین یدیو ترد». اند دانسته
ه بـر قبـور ک ین مساجدید: پس ایگو یه مکنیر نموده تا اکنه را ذین زمیوارد شده در ا

ن بـرده ید منھدم شوند و از بیاند با ره ساخته شدهیا پادشاھان و غیا صالحان یامبران یپ
 ٢ندارند. ین مورد اختالفیر امعروف د یشوند و علما

اند منھدم شـوند،  ه بر قبرھا ساخته شدهک یید: واجب است گنبدھایگو یم میابن ق 
د: یـگو یم ٣اند. و ابوحفص ساخته شده جامبریاز پ ین گنبدھا بر اساس نافرمانیچون ا

 .۲/۳۸۸المغنی -١
 .۲/۶۶۷راط المستقیماقتضاء الص -٢
عمر بن ابراھیم بن عبدالله ابوحفص الُعکبری معروف به ابن مسلم. ایشان عالم به مذاھب بود که  -٣

تالیفات معروفی دارد از آن جمله المقنع و شرح خرقی و خالف بین احمد و مالک و غیره. وی در 
 .۲/۱۶۳الحنابلةھـ.ق در گذشت. طبقات  ۳۸۷سال 
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ن یاو در مـورد حجـره چنـ یب شود. پس وقتید تخریه باکحجره ساختن حرام است بل
 ، گنبد چگونه خواھد بود؟.دیگو یم

ه قبـرش مسـجد قـرار داده کـم شود یچنان تعظ یه مخلوقکنید: ایگو یم یو شافع
ند به فتنه دچـار خواھنـد یآ یم یه بعد از وک یسانکدانم، چون او و  یروه مکشود را م

 شد. 
د با ید مسطح باشند و ساخته نشوند و بلند نباشند و باید: قبرھا بایگو ین میو ھمچن

ه در قرافه بـر قبـور ک ییردن بناھاکان به منھدم یاز شافع ین برابر باشند. و گروھیزم
 ٣و دیگران. ٢یتزَمْنت ر،یظھ ١،یزیاز آن عبارتند از ابُن، جّم  یه برخکبود فتوا دادند، 

ره یـا بر آن گنبـد و غیشود  یارک ه قبر گچکست یز نیجا«د: یگو یم ٤ّج کابن  یقاض 
 ».ت او باطل استیرد، وصکت یز وصین چیه اب یسکساخته شود و اگر 

ت به ساختن گنبد و بناھای عظیم بر قبرھا و ید: در باطل بودن وصیگو یم یو اذرع
 وجود ندارد. یدیست و در حرمت آن تردین کیخرج مبالغ زیاد برای آنھا ش

د: ساخت و سـاز بـر قبرھـا مطلقـًا حـرام یگو یم ٥در شرح المھّذب یگویم: نوو می
 ١ن را گفته است.یز ھمیدر شرح مسلم ن است. و

گوید: او شیخ  دیار مصر  بن سالمه اللخمی مصری شافعی، ذھبی می ھبة اللهن ابوالحسن علی ب -١
گاه و  گرفت و تکیه عالمه، مفتی، قاری، صاحب مقام بود و از عیب و بدی خودش را کنار می

طبقات الشافعیه، ابن  ۲۳/۲۵۳در گذشت. نگا: سیر اعالم النبالء  ۶۴۹مرجع مردم بود. در سال 
 .۲/۱۱۸قاضی ُشھبه

جعفر بن یحیی بن جعفر مخزومی امام ظھیرالدین تزمنتی، شاگرد ابن ُجمیزی، وی در زمان  -٢
ھـ.ق درگذشت و به تزمنتی ملقب است و تزمنت  ۶۸۲خود شیخ شافعیه در مصر بود و در سال 

، طبقات الشافعیة، ۲/۱۷۱، ابن قاضی شھبه طبقات الشافعیةای است از سرزمین صعید. نگا:  قریه
 .۸/۱۳۹سبکی

 از او نقل کرده است. ۲۹۵و ابن نحاس در تنبیه الغافلین ص  ۱/۲۵۳ابن حاج در المدخل  -٣
گوید: او قاضی و عالمه شیخ شافعیه بود و در حفظ  ابوالقاسم یوسف بن احمد دینوری ذھبی می -٤

نار مذھب مصداق بارزی بود و دارای تالیفات زیاد، اموال و حشم فراوان بود که مردم از گوشه و ک
، الشافعیةو طبقات  ۱۷/۱۸۳درگذشت. نگا: سیراعالم النبالء  ۴۰۵رفتند. در سال  نزد او می

 .۵/۳۵۹سبکی 
 .۵/۲۶۰المجموع شرح المھذب -٥
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فرموده اسـت  یو ساختن بر قبر نھ یارک از گچ جامبریه پکث جابر یدر حد یقرطب
د فتـوا داده و سـاختن بـر قبرھـا و یـگو یث مین حدیبه ظاھر آنچه ا کد: و مالیگو یم

 یلیدلث ین حدیاند، اما ا ز دانستهیآن را جا یروه دانسته است و بعضکآن را م یارک گچ
ار مباھـات و کن یه اکن است یقبرھا ا یارک از ساختن و گچ یه آنان و علت نھیاست عل

ار مشابھت با قبرپرسـتان اسـت. ین منازل آخرت است و اختینت در اولیار بردن زکبه 
ه ساخت و ساز بر قبرھا حـرام کد گفت یم و بر اساس ظاھر نص باین مفاھیبا توجه به ا
 .٢اند اھل علم گفتهاز  یه بعضک است، چنان

روه دانسـته اسـت و سـنگ کـساختن بر قبرھا را م کد: امام مالیگو یو ابن رشد م
ه آن را کـثروتمندان قرار داده  یھا شود را از بدعت یم  ه بر قبرھا گذاشتهک ییھا نوشته

 .٣ستین ین اختالفیدھند و در ا یانجام م یبه قصد مباھات و شھرت طلب
 ٤د: ساختن بر قبرھا مکروه است.یگو ینز مکدر شرح  یلعیز 

سـاخته  ییو گلکاری نشود و بـر آن بنـا یارک قبر گچ«آمده است: » الخالصه«و در 
 .  ٥»نشود

د بـر آن یـن نبایشـود و ھمچنـ یارکـ د قبر گـچید: نبایگو یخان م ین قاضیھمچن
قبرھـا و از  یارکـ شـان از گـچیه اکـت اسـت یـروا جامبریساخت و ساز شود، زیرا از پ

 .٦رده استک یاختن بر آن نھس
واجـب  که در مقابـل تـرکـاسـت  یمـیراھت تحرکراھت نزد احناف کو منظور از  

ه کـ ییو نظیر این در سخنان علمـا ٧ن را گفته است.ینز اکم در شرح ید و ابن نجیآ یم
الم علمـا کـه کـن اسـت یـاد آمده است. مقصود اینند زک یم یرویی چھارگانه پ از ائمه

. و ھمچنین در المجموع تحریم به صورت مقید شده است؛ که اگر بنا ۷/۲۷شرح صحیح مسلم -١
سلمانان (قبور مَسّبله) و قبر پادشاھان و ی م کردن بر روی قبرھایی باشد که وقف شده برای ھمه

 ملوک کراھیت دارد که در آن بحث است اما قول درست تحریم کردن مطلق این عمل است. 
 .۶۲۷ -۲/۶۲۶المفھم -٢
 .۲/۲۲۰البیان و التحصیل، ابن رشد -٣
 .۱/۲۴۶تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق -٤
 .۲/۲۰۹نگا: بحر الرائق شرح کنز الدقائق، ابن نجیم -٥
 .۲/۲۰۹البحر  الرائق -٦
 .۲/۲۰۹البحر  الرائق -٧
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از ساختن بر قبرھـا  یدر مورد نھ جامبریح از پیه در سنت صحکاست  یزیموافق با چ
 آمده است.

ه کـد آمـده یـپد یادیـه به سبب سـاختن قبرھـا مفاسـد زکد یبه خاطر داشته باش
داشته باشـد بـه خـاطر  یمانیا که اندک یسکداند و ھر  یل آن را فقط خداوند میتفاص

ن گوشـزد یـره بـه ایـم و غیابـن قـ هکـ شود؛ چنـان ین مفاسد ناراحت مید آمدن ایپد
 ١اند.  ردهک

 ن مفاسد عبارتند از:یاز ا یبرخ
ار کـن یـاز ا جامبریـه پکـنار آن و حال آنکنماز خواندن  ین قبرھا برایرفتن به ا -

 رده است.ک ینھ
ش یند خداونـد دعـاکدعا  ینار قبر فالنک یسکند: ھر یگو یردن نزد آن و مکدعا  -

ن بـدعت یـنوشداروِی امتحان شده اسـت و ا یند: قبر فالنیگو ید و مینما یرا اجابت م
 است. یرکمن

ه بال را دور و نعمـت کھستند  ییھا تیخصوص ین قبرھا دارایه اکبرند  یگمان م -
ن جـا  ه آکـ یشھرھا به خاطر قبور صالحان یند: بالھا از اھالیگو یآورند و م یرا فراھم م
ن بـاور مخـالف قـرآن، سـنت و اجمـاع یه اکست ین یدیشود ترد یاند دور م واقع شده
 یاھـال یا و صالحان دفن ھسـتند، امـا وقتـیاز انب یادیت المقدس تعداد زیاست. در ب

ردند و با آنچه خداونـد آنـان را بـدان امـر ک یچیسرپ جامبرین پیالمقدس از فرام تیب
قام گرفت؛ ه از آنان انتکرد کرا بر آنھا مسلط  یسانکردند خداوند کنموده بود مخالفت 

مورد قتل و چپـاول و  ٢حّرةردند در واقعه کر ییتغ ینه مقداریمد یاھال ینن وقتیھمچ
 ھا قرار گرفتند. بتیگر مصید

ار مشـمول کـن یـی ا ردن آن، انجام دھندهک یبا مسجد قرار دادن قبور و چراغان -
 رد.یگ یقرار م جامبرین پینفر

 و بعد از آن. ۱/۱۹۷اللھفاناغاثة  -١
الّحرة واقم است که امروزه در مدینه به  حرةپیش آمد و مراد از آن  حرةیعنی سالی که جنگ  -٢

ین وقتی بیشتر اھل مدینه علیه او شوریدند ا سمعروف است، در زمان یزید بن معاویه الشرقیة
 .۳۵۹ -۳/۳۵۲ھـ بود. نگا: تاریخ طبری ۶۳جنگ در گرفت. سال 
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ه کـ ران شـوند، چنـانیو مساجد و شود تا قبرستان آباد یساختن بر قبور سبب م -
 ن است.ین خدا خالف ایش آمده و دیامروز پ
شـوند و زن و مـرد اخـتالط کـرده ودر ضـمن  یارت قبور جمع مـیز یزائران برا -

آنھـا  ینماز یه صاحب قبر بکبرند  یشده و گمان م کشود و نماز تر یانجام م یراتکمن
ھمچـون  یارت بزرگـانیـام زیدر ا یپه زنان روسکه معروف است کند، بلک یرا جبران م

ن یـفراتـر از ا یفرکا یدانند، آ یار را تقرب به خدا مکن یرند و ایگیره پول نمیو غ یبدو
 ھم ھست؟!

شم، طال، نقـره و امثـال یگرانبھا و بافته شده با ابر یھا ھا و قبور را با پارچه حیضر -
 پوشانند. یآن م

 شود. یقبور وقف مر یم و تعمیترم یبرا یھا و اموال پول -
ه کـن خادمان ھسـتند یشود و ھم یم میارتگاھھا تقدیاموال و نذرھا به خادمان ز -

رده و صاحب قبر اجابت نموده کدعا  یه فالنکند یگو یبه افراد جاھل و فرومایه دروغ م
ن خادمـان و یـ. پـس ا١شتر به آنھا بدھندیب یایخواھند مردم نذرھا و ھدا ینگونه میو ا

 بت ھستند.یارتگاھھا اصل بال و مصین زدارا پرده
ه کـطـور  شـود ھمـان ین مـیـیارتگاھھا تعین زیا یداران و خدمتگذاران برا پرده -

 ردند.ک ین مییتع یھا خادمان بت یپرستان برا بت
 دھند. یخدا را به صاحب قبر قسم م -
 آن یننـد بـرایب یقبر ساخته شده مـ یه روکرا  یگنبد یاز زائران وقت یاریبس -

فـر اسـت، کتاب، سنت و اجماع امت کن به نص یه اکست ین یدینند و تردک یسجده م
عبادت و پرسـتش آن،  یعنیح و گنبد یضر یاست. چون سجده برا یپرست ن بتیه اکبل

ر ین تصاوینند، آنھا اک یشان است را عبادت میساھایلکه در ک یریه نصاری تصاوک چنان
ح و یبـر قبرھـا ضـر ین قبرپرستان وقتـیھمچننند. ک یر را پرستش میو صاحبان تصاو
ه در آن دفـن کـ یسانکح و گنبدھا و ین ضریه اکد یرس ییارشان به جاکگنبد ساختند 

 دھند. یاند را به جای خداوند مورد پرستش قرار م شده

کاران در شھر مزار شریف افغانستان قبری درست  خواران و فریب ای از این مفت چنانکه عده -١
کنند فالن کور شفا یافت بدین وسیله  اند و ھمه ساله ادعا می نسبت داده سکرده و آن را به علی 

 برند. [مصحح]  ل میمال مردم جاھل را به چپاو
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ن ھمان یند و اینما یاز مال و فرزند را نذر او م ینند و بخشک یمدفون نذر م یبرا -

 ِمَن ﴿ د:یگو یند در مورد آن مه خداوکاست  یزیچ
َ
ا َذَرأ ِ ِممَّ  ٱوَ  ۡرثِ �َۡ ٱوََجَعلُواْ ِ�َّ

َ
 نَۡ�ٰمِ ۡ�

ْ  انَِصيبٗ  ِ  َ�َٰذا َ�َقالُوا َ�ٓ�َِنا َوَ�َٰذا بِزَۡعِمِهمۡ  ِ�َّ مشرکان) از زراعت و «( .]۱۳۶[األنعام:  ﴾لُِ�َ
دار خود گفتند: این، سھم الله و چارپایانی که الله آفریده، سھمی برای او مقرر کردند و به پن

ن فرزندان خود را به کیه از این ھم بدتر است، چون مشرکبل »ھای ماست!این سھم بت
 فروختند. یشان میھا بت

شـتر یقبرپرستان صاحب قبر از خداوند بزرگتر است و از صاحب قبـر ب یدر دلھا -
ا بـه یـند بخورد بـه دروغ ه به خدا سوگکاز آنان بخواھد  یسکن رو اگر یترسند، از ا یم

ه به صاحب قبـر قسـم بخـورد بـه ک یخورد، اما اگر از او بخواھ یراست به خدا قسم م
ن حـّد یپرستان به ا بت که شرکست ین یدیخورد. و ترد یدروغ به صاحب قبر قسم نم

نـد بـه خـدا قسـم ید نماکـخواسـتند سـوگند را مو یمـ یه آنھـا وقتـکـده بود، بلینرس
 ره آمده است.یه در داستان قسامه و غک خوردند، چنان یم

نـد و در کالت را حـل کشان را بر آورده سازد و مشیازھایه نکخواھند  یاز مرده م -
 ثر اوقات مخلِص ھمان مرده ھستند نه خداوند.کا

 یدھند و با فروتنـ یسر م یھا آه و زار شته شدن آنکا یھا و  در محل مردن مرده -
خداوند در مساجد  یبرا یشتر از فروتنیه به مراتب بیو گر ین فروتنینند و اک یه میگر

 و نمازھاست.
ن رو بـر یـداننـد، از ا ین جا نزد خداوند) برتر میتر دهیارتگاه را از مسجد (پسندیز -

ارتگاه از عبادت و نشستن در مساجد برتر و افضل یاف در زکه عبادت و اعتکن باورند یا
ده بود، چـون آنھـا مسـجد ین حد نرسیبه ان ین نخستکیمشر کاست و بدون شک، شر

ارتگاھھـا را از ینھـا نشسـتن در زیشـمردند. امـا ا یده برتر و بزرگتر مک الحرام را از بت
 دانند. ینشستن در مساجد برتر م

ه کـ اد آوردن آخـرت اسـت، چنـانیارت قبور مقرر فرموده به یدر ز جامبریآنچه پ -
احسـان و ». ١آورد یاد شـما مـیـآخـرت را بـه د، چون ینکارت یقبرھا را ز«د: یفرما یم

که لفظ حدیث از اوست و دیگران از حدیث  ۳/۵۶و ابونعیم در مستخرج  ۹۷۷_ صحیح مسلم ش ١
» فزوروا القبورفإنھا تذکر الموت«از حدیث ابوھریره با لفظ  ۹۷۶بریده و امام مسلم در صحیح ش 

 را روایت کرده است.
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ش طلـب یش دعا شود و از خداونـد بـرایه براکن است یارت شده (مرده) ایرحمت به ز
رده اسـت، امـا کـ یکیننده به خود و مرده نکارت یار زکن یمغفرت و عافیت شود و با ا

دن به یرزو کارت شریاند و ھدف از ز ردهکس کن را بر عیه را وارونه و دیقبرپرستان قض
اد خواندن مـرده و خواسـتن حاجـات از او یقرار دادن خدا، به فر یکخدا و مرده را شر

اند. و با این کار شـخص مـرده را از خیـر  ردهکنگونه به خود و مرده بد یاند و ا قرار داده
 کنیم. شود محروم می بزرگی که از دعا و طلب رحمت و استغفاری که شامل او می

ت یدھند، اذ یشان انجام مینار قبرھاکه قبرپرستان در ک ییاارھکھا از  مرده -
 ÷ح یه مسکطور  شوند و به شدت آن را ناپسند دانسته و از آن کراھیت دارند، ھمان یم

اء از آنچه یامبران و اولیگر پین دیپسندد ھمچن یه نصاری انجام دادند را نمکآنچه 
امت از یشوند و روز ق یت میدھند اذ یشان انجام مینار قبرھاکاشباه نصاری در 

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿دیفرما یه خداوند متعال مک ند. چنانینما یقبرپرستان اظھار برائت م
َ
ن أ  ِممَّ

 ْ ِ ٱ ُدونِ  ِمن يَۡدُعوا ۥٓ  َتِجيُب َمن �َّ �َسۡ  �َّ  ٥َ�ٰفِلُونَ  ُدَ�ٓ�ِِهمۡ  َعن َوُهمۡ  قَِ�َٰمةِلۡ ٱ مِ إَِ�ٰ يَوۡ  َ�ُ
ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�نَ �َ  �َّاُس ٱ�َذا ُحِ�َ  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا

َ
ْ لَُهۡم أ و « .]٦-٥[األحقاف:  ﴾٦نُوا

خواند که تا روز قیامت نیز  فریاد می تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به کس گمراه ھیچ
خبرند. و  گویند و آنان(معبودان باطل) از دعا و درخواست ایشان بی درخواستش را پاسخ نمی

شوند، معبودان باطل، دشمن ایشان خواھند بود و منِکر  گامی که مردم برانگیخته میھن
 ».عبادت اینھا خواھند گشت

مقـرر  ین الھـیامبرش و مخالفت با آنچه خداوند به عنوان آیـیمخالفت با خدا و پ -
 رده است.ک

گـر ین مفاسـد بـزرگ و دیـی ا فراوان به ھمراه گناه بـزرگ، ھمـه یزحمت و خستگ -
ه ک یینزد قبرھا یسکن رو یاند. از ا د آمدهیر نشدند به خاطر بنا بر قبرھا پدکه ذک یفاسدم

شود مگر تعداد  د و به آن اھمیت چندانی قایل نمییآ یح ساخته نشده، نمیبر آن گنبد و ضر
گاھتر بوده است، از اکن یعت به فرجام ایاندکی. صاحب شر  ین رو به شـدت از آن نھـیار آ

رده اسـت. پـس کـار را لعنت کن یی ا رار نموده و انجام دھندهکت را تیممنوعن یرده و اک
 است. جامبریدر مخالفت با پ یو شر و گمراھ جامبریت در اطاعت از پیر و ھدایخ

ارتگاھھـا مشـاھده ین مفاسـد را در زیـه بعضـی، ھمـه اکجای بسی شگفتی است 
قرار دادن قبـور بـه خـاطر  گاه از سجده جامبریپ یه نھکنند ک ینند سپس ادعا مک یم
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اند. اگـر ھـدف نجاسـت و  ن گفتهیمتأخر یاز فقھا یه بعضک نجاست بوده است، چنان
شـد و اجتنـاب از ادرار و  ھـای آلـوده ذکـر می شتارگاھھا و سایر مکانکد یبود با یدیپل

 مدفوع اولی است.
ان زند ھم ه از قبرپرستان سر میکی است کن نھی به خاطر نجاست شریه اکو بل

رده و آن را دور انداختند. چنانکه خداوند ککسانی که با دستورات الھی مخالفت 

ٓ ﴿ فرموده: ْ شۡ َوٱ ُظُهورِهِمۡ  ءَ َ�َنَبُذوهُ َوَرا ۡوا ونَ  َما فَبِۡئَس  قَلِيٗ�ۖ  اَ�َمنٗ  ۦبِهِ  َ�َ [آل عمران:  ﴾�َۡشَ�ُ
ای  ند. چه بد معاملهاما آنھا، آن را پشت سر انداختند و به بھای کمی مبادله کرد« .]١٨٧

  »نمودند!
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ن قبور را به یم قبور صالحان ای): غلو و افراط در تعظ۲۰باب (
 شوند یه به جای خدا مورد پرستش واقع مکند ک یل میتبد ییها بت

ا قبرم را بتی یبار خدا«د: یفرما یم جامبریه پکرده است کت یدر موطأ روا کامام مال
گـاه قـرار  امبرانشـان را سـجدهیه قبور پک یرد. قومیگه مورد پرستش قرار کقرار مده 

 ».اند اند به شدت مورد خشم خداوند واقع شده داده
ه در مورد کند ک یت میان از منصور از مجاھد روایر با سند خود از سفیو ابن جر

فََرَء�ۡ ﴿ ی: آیه
َ
َٰت ٱ ُتمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  ل�َّ  » اید؟ کرده توجه» عزی«و » الت«آیا به  « .]١٩[النجم:  ﴾١٩ُعزَّ

ُمرد مردم مجاورت  یرد، وقتک یق) درست میآنھا (سو یه براکبود  یگفت: الت فرد
 ردند.کار یقبر او را اخت
 ین شخص (الت) برایه گفت: اکند ک یت مین ابوالجوزاء از ابن عباس روایو ھمچن
 رد. ک یق درست میحجاج سو

ن ینند نفرک یارت میھا را زه قبرکرا  یزنان جامبریه پکت است یروا ساز ابن عباس 
دھنـد و بـر آن چـراغ روشـن  یگـاه قـرار مـ ه قبور را سجدهک یرد و ھمچنان بر آنانک
 اند. نند لعنت فرستاده است. صاحبان سنن روایت کردهک یم

 مسائل:
 ھا). ح حقیقت اوثان (بتیتوض -۱
 ح عبادت.یتوض -۲
 .رفت یه خطر وقوع آن مکپناه خواسته  ییزھایتنھا از چ جامبریپ -۳
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نـد و ینما یارت مـیـه قبـور را زکـ ینار زنانکا را در یمسجد قرار دادن قبور انب -۴
 ر نمود.کنند، ذک یم یه آن را چراغانک یسانک

 .ید الھیخشم شد -۵
 ھا بود. ن بتیه از بزرگترکالت  یمعرف -۶
 بود. یقت قبر مرد صالحیه الت در حقکنیح ایتوض -۷
ده شـده یـرا او الت نامه چـکح داده شد ین توضیالت اسم صاحب قبر است و ا -۸

 بود.
 رده است.کن ینند نفرک یارت میه قبرھا را زکرا  یزنان جامبریپ -۹

 رده است.کنند لعنت ک یم یه قبرھا را چراغانکرا  یسانک جامبریپ -۱۰

 توضیح و شرح باب
ه به کند ک یل میتبد ییھا ن قبور را به بتیم قبور صالحان ایباب:غلو و افراط در تعظ

 شوند. یتش واقع مجای خدا مورد پرس

 ل را مورد توجه قرار داده است:ین عنوان امور ذیاز ا /مولف
 بر حذر داشتن از غلو و افراط در مورد قبر صالحان. -۱
 انجامد. یم قبر به عبادت آن میافراط در تعظ -۲
ه قبـر صـالحان کـشوند ھر چند  یده مین قبرھا پرستش شوند بت نامیا یوقت -۳

 باشند.
 گاه قرار دادن آن. و ساز قبرھا و سجدهان علت منع از ساخت یب -۴

ھـا،  ستند، مانند قبور، درختان، ستونیس نیر و تندیه تصوکھستند  یاوثان معبودان
 ھا و امثال آن. وارھا، سنگید

ا یـه اگـر وثـن کن است یبت؛ و بت یعنی صنم. اما درست ا یعنیه وثن کاند  و گفته
نـار ھـم کشود، اما اگر در   یر میتفس یگرید یبه معن یکار رود ھر کصنم جدا جدا به 

 رود. یار مکخودش به  یبه معن یکند ھر یایب
بـار «فرموده انـد:  جه رسول خداکند ک یت میدر الموطأ روا کد: (مالیگو یمولف م

امبرانشـان را یه قبور پک یرد. قومیه مورد پرستش قرار گکا قبرم را بت قرار مده یخدا
 ».اند مورد خشم خداوند واقع شده اند به شدت گاه قرار داده سجده

ـالة«در باب  کث را مالین حدیا عِ الصَّ د بـن أسـلم) از یـبه صورت مرسل از (ز» جامِ
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 ١رده است.کت یروا جامبریسار از پیعطاء بن 
د بن أسلم بـا یخالد األحمر از ابن عجالن از ز یبه در مصنف خود از أبیش یو ابن أب

 ٢م نبرده است.رده و عطا را ناکت ین سند روایھم
ت یـروا جامبریـو او از پ ید خـدریسع ید از عطا از أبیاز ز ٣و بّزار از عمر بن محمد

 رده است.ک
نـه ید بن عبدالله بن عمر بن خطاب، ثقه و از اشراف اھل مدیو عمر بن محمد بن ز

 اند. ردهکت یمان بن بالل از او روایو سل ی، ثورکاست که مال
دھنـد  یث مرسِل افراد ثقه را حجت قـرار مـیه احادک یسانکدگاه یث از دیپس حد

 ح است. یصح
ح اسـت چـون یز صـحید مسند باشد نیند بایگو یه مک یسانکدگاه ین از دیو ھمچن

ت یـعمر بن محمد آن را به صورت مسند ـ که لفظش مانند آنچه در موطـأ اسـت ـ روا
 شود. رده است و او از کسانی است که زیاداتش پذیرفته میک

از عطاء بن یسار به صورت مرسل  ۲۴۱، ۲/۲۴۰الطبقات الکبری ابن سعد ۱/۱۷۲موطأ مالک  -١
روایت شده و اسنادش صحیح است و به صورت موصول از ابی سعید خدری و ابی ھریره روایت 
شده است. و به صورت مرسل از زید بن اسلم روایت شده است که تخریج آن در حدیث ابوھریره و 

کشف -۴۴۰مسندش ش (مرسل زید بن اسلم آمده است. اما حدیث ابی سعید خدری را بزار در 
ی  األستار) از طریق عمر بن اسلم از عطاء بن یسار از ابی سعید خدری روایت کرده است و درباره

عمر بن محمد اختالف است که آیا او ابن صھباِن ضعیف است یا ابن زید العمری معروف؟ و 
عبدالبر ھمین را صحیح ھمین است که او ابن زید العمری ثقه و مورد اعتماد است که بزار و ابن 

و آلبانی به پیروی  ۲/۴۴۱و ابن رجب در فتح الباری  ۲/۲۸اند. و ھیثمی در المجمع ترجیح داده
اند که او ابن صھبان است. که در آن بحث است و  ترجیح داده ۱۹از او در تحذیر الساجد ص

ھای  نم نگارندهاند؛ که گمان می ک ھای بزار دیده دلیلشان این است که این را در بعضی از نسخه
 -گوید ھا در آن تغییری ایجاد کرده باشند چون بزار صاحب مسند است که می این نسخه

عمر بن محمد ثقه و مورد اعتماد است و ثوری «-ھم ھمین آمده است ۵/۴۱وھمچنین در تمھید
ز او و این توثیق را حافظ ابن حجر در تھذیب التھذیب ا». کنند و گروھی ھمین را از او روایت می

ام  دھد و ھیچ کس از علما را ندیده نقل کرده است. اما ابن صھبان بزار او را مورد توھم قرار می
 که این حدیث را از منکرات ابن صھبان بداند. والله اعلم.

از زید بن اسلم به صورت مرسل روایت شده  ۲/۱۵۰،۳/۳۰و ابن ابی شیبه ۱۵۸۷مصنف عبدالرزاق -٢
 ست.و سند آن به زید صحیح ا

 مالحظه کنید. ۷/۱۶۵و الثقات ابن حبان ۲۱/۴۹۹شرح حال عمر بن محمد را در تھذیب الکمال -٣
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ره یـان از حمزه بن مغیق سفیاز طر یلیه امام احمد و عقکدارد  یث شاھدیدن حیا
ه کـند ک یت میروا جامبریره و او از پیصالح و او از پدرش و او از ابوھر یاز سھیل بن أب

امبرانشان را یه قبور پکاست  یا قبر مرا بت قرار مده لعنت خدا بر قومیبار خدا«فرمود: 
 .١»اند گاه قرار داده سجده

عـامر بـن  یبن انس بن أبـ کت کرده است) امام مالیدر موطأ روا کاش: (مال گفته
ی اربعـه و  از ائمـه یکـیه، امام دار الھجره و یایشان فق ی، ابو عبدالله مدنیعمرو أصبح

ن اسـناد: یتـر حید: صـحیـگو یمـ یه بخارک ییث است. تا جایاز عالمان بزرگ حد یکی
 ۹۳خ والدتـشیھـ.ق در گذشت و تـار ۱۷۹در سال  یاز نافع از ابن عمر است. و کمال

 ٢در گذشته است. یسالگ ۹۰د: او در سن یگو یھـ.ق بود. و الواقدی م
 ه پرستش شود).کقرار مده  یا قبر مرا بتیاش: (بار خدا گفته

کـه شـاید  جامبریـبـه قبـر پ یرد و مردم را از دسترسـکش را اجابت یخداوند دعا
 د: یگو یم میه ابن قک نانشد بازداشته است. چ عبادت می

هُ  ـــــــاءَ عَ ـــــــاملَِنيَ دُ بُّ العَ ـــــــابَ رَ أَجَ  فَ
 

انِ   ــــــــــدرَ ــــــــــةِ اجلُ ــــــــــهُ بِثَالثَ اطَ أَحَ  ٣وَ
 

 وار احاطه نمود.یامبر را اجابت نمود و قبرش را با سه دیپ یخداوند دعا
رد، چه برسد یگ یپرستش شود بت قرار م جامبریه اگر قبر پکند ک یث داللت میحد

ن یـبخواھـد ا یسکاند و اگر  ه مورد پرستش قرار گرفتهکقبور صالحان  گران؛یبه قبر د
شوند و نسبت به او نفـرت و  یرند و ناراحت میپذ یر دھد قبرپرستان نمییت را تغیوضع

را بـه  یسـکن یرده و چنـکـن ین فرد بـه بزرگـان تـوھیند: ایگو یورزند و م امتناع می
ھسـتند  ییھـا ن قبور بتیه اکگفته شود نند و اگر به آنھا ک یمتھم م یبزرگ یھا تھمت

ت یاکا از غربت اسالم بـه تـو شـیشوند چه خواھند گفت؟! خدا یه بجز الله پرستش مک
د یـد: چگونه خواھیگو یی آن م ه ابن مسعود دربارهکاست  یی بزرگ ن فتنهیم و ایبر یم

شـوند و  یر مـیـه بزرگان با آن سالخورده و پکشما را بپوشاند  یا ه فتنهکبود شما آنگاه 

، ۳/۴۷، بخاری التاریخ الکبیر۱۰۲۵، مسند ُحمیدی۲/۲۴۱، طبقات ابن سعد۲/۲۴۶مسند احمد  -١
 لیةالحآمده و ابو نعیم در  ۵/۴۴که در التھمید ، التاریخ الکبیر عقیلی چنان۶۶۸۱مسند ابویعلی 

از طریق حمزه بن مغیره از سھیل بن أبی صالح  ۵/۴۳و ابن عبدالبر در التھمید ۷/۳۱۷، ۶/۲۸۳
 از پدرش از ابوھریره روایت کرده است و اسنادش صحیح است.

 مالحظه کنید. ۸/۴۸شرح سوانح امام مالک را در سیر اعالم النبالء -٢
 .۲/۳۵۲نونیه ابن قیم -٣
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ابد و آن را سنت قرار ی یان مردم رواج میھا در م ن فتنهییابند، ا ودکان در آن رشد میک
 ١ر داده شده است.ییه سنت تغکشود  یر داده شود گفته میین فتنه تغیدھند، اگر ا یم

 ییامبران و صالحان مانند قبورشان و جاھاید آثار پیه نباکد یآ ین بر میث چنیاز حد
نمـاز خوانـدن و دعـا  یاند بـرا ه نماز خواندهکھایی  اند جستجو شود و مکان هه نشستک

ار کـره آن را انین و غیصحابه، تابع یعنیار بدعت است و سلف کن یانتخاب شود، چون ا
 یرده و به آن اجازه نداده جز ابن عمر اما نه به صـورتکار را نکن یا یسکچ یاند. ھ ردهک
ه ک ییدر جاھا جامبریخواست مانند پ یه ابن عمر مکو بلدھند  یه قبرپرستان انجام مک
چ یک از صـحابه بـا او موافـق نبـود ین وجود ھیشان نماز خوانده نماز بخواند. اما با ایا

 ل شود.یتبد یھا به بت ن مکانیردند، تا مبادا اکگران با او مخالفت یه پدرش و دکبل
ن یه به ھمکند ک یت میروا کلد: اشھب از مایگو یدر شرح الموطأ م یابن عبدالباق

از دفن شدن در مسجد منع  یدوست نداشت در مسجد دفن شود و وقت جامبریخاطر پ
محـل درخـت  یجسـتجو کت سزاوارترند. و مالیشان به ممنوعیگر آثار ایرده، پس دک

 ٢ھود و نصارا مخالفت شود.ینگونه با یدانست، تا ا یروه مکالرضوان را م بیعة
 سگفـت: عمـر بـن خطـاب یه مـکدم یونس شنیبن  یسی: از عدیگو یابن وضاح م

رد. کـعت شده قطع شـود و آن را قطـع یامبر بیر آن با پیه در زک یدستور داد تا درخت
ه به فتنـه کد یخواندند و عمر فاروق ترس یر آن درخت نماز میرفتند و ز یچون مردم م

ه مردم بـه آن کند ک یم تید: ابن عون از نافع روایگو یونس میبن  یسیمبتال شوند. ع
 رد.کآن را قطع  سآمدند آنگاه عمر یدرخت م

م او یه نماز صبح را خواندکد: ھمراه عمر بن خطاب در راه میگو ید میمعرور بن سو
عـت دوم کعـت اول و در رکل...) را در ریـبأصحاب الف کف ربّ کیی (ألم تر در نماز سوره

جـا کنھـا بـه یرونـد فرمـود: ا یرند مـه مردم داکد یش) را خواند، سپس دیالف قری(ال
در آن نماز خوانده و  جامبریه پکاست  ین! مسجدیر المومنیام یروند؟ گفته شد ا یم

ن یش از شـما بودنـد بـا چنـیه پـکـ یسـانکروند آن جا نماز بخوانند. فرمود:  یآنان م
سـا یلکو  سهینکامبرانشان بودند و آن آثار را یشدند، آنان به دنبال آثار پ کھال ییارھاک

 از ابن مسعود روایت کرده و سندش صحیح است. ۴/۵۱۴و حاکم  ۱/۶۴الدارمی  -١
 .۱/۳۵۱شرح زرقانی لموطأ مالک -٢
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ن مساجد بود در آن نماز بخوانـد و عمـدًا یوقت نماز در محل ا یسکدادند، ھر  یقرار م
 ١نماز خواندن به آن جا نرود. یبرا

نـار از یخلـده؛ خالـد بـن د یر از أبکیونس بن بیادات یابن اسحاق از ز یو در مغاز
المـال ھرمـزان  تیـم در بیردکـما ُتستر را فـتح  یه گفت: وقتکت است یه روایابوالعال

تـاب را کگذاشته شده بـود،  یتابکسرش  یبود و باال یا ه بر آن مردهکم یافتیرا  یتخت
ان یـرد و از مکـترجمـه  یتاب را بـه عربـکعب کعب را فرا خواند و کم او ینزد عمر برد

 یخوانـدم، بـه أبـ ه قـرآن را میک ه آن را خواندم؛ چنانکبودم  یسکن یھا من اول عرب
المتان کتان، لحن یارھاکی شما،  رهیتاب چه نوشته بود؟ گفت: سک: در آن ه گفتمیالعال

د؟ گفـت: یردکار کشود، در آن نوشته بود. گفتم: آن مرده را چ ینون انجام مکو آنچه تا
شـب  یم و وقتیردکآن حفر  ینده و متفرق براکزده قبر به صورت پرایدر ھنگام روز س

م تـا یردکـسـان یک کی قبرھا را با خا م و ھمهیدرکن قبرھا دفن یاز ا یکیشد او را در 
 رون نیاورند.یجاست و او را از قبر بکمردم ندانند او 

شـد و بـاران  یمـ یقحطـ یخواسـتند؟ گفـت: وقتـ ین مرده چه مـیگفتم: آنھا از ا
 د.یبار یآوردند و آنگاه باران م یرون مین مرده را بید آنھا تخت ایبار ینم

مـرده بـود؟  کیال بود. گفتم: از یبود: گفت: او دان یسکگفتم: به گمان شما او چه 
 ٢ش مرده بود.یصد سال پیگفت: از س

و این روایت را سعید بن منصور از عمر روایت  ۱۰۷، ۱۰۶ش ۸۸البدع والنھی عنھا ابن وضاح ص -١
و ابن أبی الفوارس در  ۴۲-۴۱و ابن وضاح در البدع و النھی عنھا ص  ۳۸۶کرده. اقتضاء ص

اند که اسنادش  و دیگران از معرور بن سوید روایت کرده ۱۲۰ش  المنتقاة بخش ھفتم الفوائد
 صحیح است.

گوید: اگر  به صورت معلق در توضیح سخن ابی العالیه می ۴۱ -۲/۴۰ البدایة و النھایةابن کثیر در  -٢
سیصد سال پیش مرده پیامبری نیست بلکه مردی صالح بوده است، چون بین عیسی بن مریم و 

ای که بین  روایت است و فاصله ۳۴۴۲که در بخاری  ا دیگر پیامبری نیامده است چنانرسول خد
سال بوده  ۶۲۰سال یا  ۶۰۰سال یا ۴۰۰عیسی و رسول خدا بوده و پیامبری دیگر مبعوث نشده

است. و ممکن است آن مرده ھشتصد سال پیش وفات کرده که در آن صورت به وقت دانیال 
بوده است و ممکن  مردی دیگر از صالحان یا از پیامبران بوده اما به  نزدیک است، اگر او دانیال

گمان نزدیک او دانیال بوده است چون دانیال را پادشاه ایران دستگیر و زندانی کرده بود. و با 
سند صحیح از ابی العالیه روایت است که طول بینی او یک وجب بوده و از انس بن مالک با اسناد 
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از پشـت گـردنش  یمک یه موھاکنیرده بود؟ گفت: نه جز اکر نییگفتم: جسم او تغ
 ١ند.ک یامبران را خراب نمین جسم و بدن پیرون آمده بودند، زمیب

 ین و انصـار او را در جـایجره مھـاکـن داسـتان آمـده یـد: در ایگو یم /میابن ق
ن وانصار قبر یردند تا مبادا مردم به سبب آن دچار فتنه شوند و مھاجرکدفن  ینامعلوم
جسـته شـود و اگـر  کنار آن دعا شـود و از آن تبـّر کدا قرار ندادند تا یار و ھوکاو را آش
را دند وآن یشـک یر میگر شمشیه ھمدیافتند به خاطر آن علی ین به آن دست میمتأخر

 ٢دادند. یبه جای الله مورد پرستش قرار م
س قصـد بارگـاه و کردند، پس ھر کار کار را انکن ید: آنان ایگو یم /خ االسالمیش

عت رفتن به یه شرکبه او برسد و حال آن یریه از آن خکن ھدف یند به اکرا ب یارتگاھیز
ز خواندن بـه آن رات است، خواه به قصد نماکارش از منکآن جا را مستحب قرار نداده، 
ه آن کـ یا ردن به آن جا برود بـه گونـهک یا قربانیر خدا، کجا برود، خواه به قصد دعا، ذ

ص آن عبادت به آن مشروع نباشـد، امـا یه تخصکمخصوص گرداند  یمحل را به عبادت
ه کـ یسکندارد، مانند  یالکبرود و قصد دعا نداشته باشد اش یبه صورت اتفاق یسکاگر 

نـار قبـور کاز  یند و به صورت اتفاقک یخواند و دعا م یرود خداوند را م یه مک یدر راھ
نـد و از ک یرود و بـر آن سـالم مـ یارت قبرھا مـیه به زک یسکا مانند یند. و ک یعبور م

ار و امثـال آن کن یه در سنت آمده، اکه او مردھا را بیامرزد، چنان کخواھد  یخداوند م
گـر جاھـا بھتـر ینار قبرھـا از دکه دعا در کن احساس یبا ا یسکندارد. اما اگر  یالکاش

 یسکار است، اگر کشود به آن جا برود، ممنوع است. و فرق ھر دو صورت آش یاجابت م
ا یـافتاد  یا سهینکا یب یا صلیند و در سر راه گذرش بر بت ک یخواند و دعا م یخدا را م

ه آن جـا کـ ی. اّمـا در شـبندکز در آن جا شب را صبح یسه شد تا به صورت جاینکوارد 
نـدارد.  یالکرد اشکاش دعا  آمده و در خانه یا نزد دوستیرد و کبود خدا را خواند و دعا 
 .٣»رسد یفر مکبه  یه گاھکاست، بل ین جاھا رفت گناه بزرگیاما اگر به قصد دعا به ا

اش یک ذراع بوده است، پس احتمال دارد که او یکی از پیامبران  طول بینی جید روایت است که
 ی دور باشد. والله اعلم. گذشته

 .۴۱-۲/۴۰ابن کثیر  البدایة و النھایة -١
 .۱/۲۲۲اللھفان اغاثة-٢
 با اندکی تصرف و اختصار. ۳۳۷ -۳۱۵اقتضاء الصراط المستقیم ص -٣
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انـد بـه شـدت مـورد  گاه قـرار داده امبرانشان را سجدهیه قبور پک یاش: (قوم گفته
نـد و ک یان مـیـرا ب ین قومین جمله علت نفرین شدن چنیاند) ا واقع شده یخشم الھ

 ییھا ن قبور به صورت بتیه اکنیشوند تا ا یا متوسل میه به قبور انبکعلت آن این است 
ن فصل مؤلـف یه در اک یاست به عنوان یا ن جمله اشارهیشود، ا یبه جای الله عبادت م

ه بنا کردن بر قبرھـا و نمـاز خوانـدن کند ک یان میرا ب نین ایرده است و ھمچنکان یب
 نار آنھا حرام است.ک

ه گفته شود: قبـر کدانست  یروه مکن را میه اکاند  ردهکت یاز او روا کو اصحاب مال
بار «د: یفرما یه مکشمرد  یم جامبریی پ ن گفتهیل آن را ایردم و دلکارت یرا ز جامبریپ

گـاه  امبرانشان را سـجدهیه قبور پک یه عبادت شود، قومکقرار مده  یا! قبرم را بتیخدا
ارت بـه یـرو نسـبت دادن ز نیاز ا». اند واقع شده یاند به شدت مورد خشم الھ قرار داده
اند  گاه قرار داده امبرانشان را سجدهیه قبور پک یسانکار کدانست، تا با  یروه مکقبر را م

چ یاز ھـ جامبریـپ«ه: کـو در آن آمـده . ١بسته شود کنگونه راه شریمشابھت نشود و ا
 ی ان مسـئلهیـمؤلف در ب». م وقوع آن را داشتیخواست مگر از آنچه ب یپناه نم یزیچ

 سوم به آن پرداخته است.
 ند:ک یت میان از منصور از مجاھد روایر با سند خود از سفیگفت: و ابن جر 

فََرَء�ۡ ﴿
َ
َٰت ٱ ُتمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  ل�َّ رد، ک یق درست میآنان سو یت براال .]١٩[النجم:  ﴾١٩ُعزَّ

 ٢ردند.کار یاو ُمرد، مجاورت قبرش را اخت یوقت
ق درست یحجاج سو یالت برا«ند: ک یت مین ابو الجوزاء از ابن عباس روایو ھمچن

 .٣»ردک یم
ره یـخ و غیر، تـاریصاحب تفسـ ید طبریزیر بن یر امام حافظ محمد بن جریابن جر

ر سراغ نـدارم. او یتر از محمد بن جر عالم ین فردیزم ید: رویگو یمه میاست. ابن خز
او  یدگاه فقھیه از دکداشت  یرد و شاگردانک ید نمیتقل یسکی مجتھد بود و از  از ائمه

ان مـاه شـوال در یـا آمد و دو روز مانده به پایبه دن ۲۲۴در سال  یردند. وک یم یرویپ
 .٤ھـ در گذشت ۳۱۰سال 

 .۲/۶۶۷عیاض  و الشفا، قاضی ۶۲۹طبری در الِقری، ص -١
 و اسنادش صحیح است. ۲۷/۵۸ابن جریر طبری در تفسیرش ش -٢
 .۴۸۵۹صحیح بخاری -٣
 .۱۴/۲۶۷نگا: سیر اعالم النبالء -٤
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 یان ثـوریاینجا منظور سف ١ه ظاھراً ک یان ثوریسفا یه ینیان بن عیاش: از سف گفته
د بـن مسـروق یان بن سعیاست. و سفیان عیننه شرح حالش قبًال بیان شد. ایشان سف

داشت  یه، امام، حّجت، عابد و مجتھد بود. و شاگردانی، ثقه، حافظ، فقیوفکابو عبدالله 
در  یسـالگ ۴۶در ھــ.ق  ۱۶۱ردند، ایشـان در سـال ک یم یرویه از فقه و مذھب او پک

 .٢گذشت
، ثقـه، مـورد یوفکـ یاش: (از منصور) او منصور بن معتمر بـن عبداللـه سـلم گفته

 ٣ھـ.ق در گذشت. ۱۳۲ه بود که در سال یاعتماد و فق
ر و ی، ثقه و امام در تفسیاش: (از مجاھد) او مجاھد بن جبر ابوالحجاج مخزوم گفته

ھــ.ق در گذشـت  ۱۰۴موخـت. در سـال ره آیـر را از ابن عباس و غیتفس یعلم بود، و
ھــ.ق در  ۱۰۳ا یـ ۱۰۲د: در سال یگو یقطان گفته است و ابن حبان م ییحیه ک چنان

 ٤ا آمد.یھـ.ق در خالفت عمر فاروق به دن ۲۱حال سجده در گذشت، او در سال 
ار یـمـرد مجـاورت قبـرش را اخت یرد، وقتک یق درست میآنان سو یاش: (برا گفته

انـد اسـمش  آمیخت. و گفتـه سویق را با چربی و روغن می یعنی» سویقلتُّ ال«ردند) ک
رد و کـ یق درست مـیه او بر سنگ سوکت است یصرمه بن غنم بود. و از ابن عباس روا

 یت ابن أبـیشد بنابراین او او را پرستیدند. روا یخورد چاق و فربه م یاز آن م یسکھر 
ه از کـداشت  یت بود و گوسفندانیھلدر جا یت است: الت مردیو از مجاھد روا ٥حاتم.

 یسانکرد و ک یدرست م ییف و شیر خشک حلوایشمش طاکگرفت و  ره میکآن  ٦ریش

ھمانطور است که گفته چون از جمله کسانی است که مھران از او روایت کرده است و او از ابن  -١
مید رازی است که متروک است عیینه روایت نکرده است اما راوی مھران ھمان محمد بن ُح 

ھمچنین عبدالرحمن بن مھدی از سفیان روایت کرده و عادتش اینگونه بود که وقتی از ثوری 
داد. نگا:  کرد به او نسبت می داد ولی وقتی از ابن عیینه روایت می کرد به او نسبت نمی روایت می

 .۷/۴۶۶سیر اعالم النبالء 
 .۲۴۴و تقریب التھذیب  ۷/۲۲۹نگا: سیر اعالم النبالء  -٢
 ..۵۴۷و تقریب التھذیب ص  ۵/۴۰۲نگا: سیر اعالم النبالء  -٣
 .۵۲۰و تقریب التھذیب ص۴/۴۴۹نگا: سیر اعالم النبالء  -٤
از طریق عمرو بن مالک از أبی الجوزاء از ابن  ۷/۶۵۳ابن أبی حاتم و ابن مردویه، الدر المنثور -٥

 .۸/۶۱۲اند.نگا: فتح الباری عباس روایت کرده
 از ابن عباس. ۴۸۵۹بخاری در صحیح  -٦
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ردنـد. کُمـرد مـردم او را عبـادت  یداد، وقت ین حلوا میگذشتند از ا یه از آن جا مکرا 
   ١.یھکد بن منصور و فایت سعیروا

ی  ، ثقـهیو اوس بـن عبداللـه ربعـد ...) ایـگو ین ابوالجوزاء مـیاش: (و ھمچن گفته
 ٢ھـ.ق درگذشت. ۸۳بود و در سال  یمعروف

 یه در بخارک رده است و حال آنکان نیرده و منبع آن را بکر کت را مؤلف ذین روایا
ردنـد و اسـم کبود سپس مردم آن را عبادت  ید: الت سنگیگو یو م ٣ت شده استیروا

د خوانـده شـود یه با تشـدکند ک ینم یو فرقاند.  ه نام خداوند است گرفتهکآن را از إله 
 د خوانده شود (الت).یا بدون تشدی(الّالت) 

ثرت اسـتعمال بـا کد بود اما به خاطر یه اصل آن با تشدکشود  ین گفته میو ھمچن
انـد  ه اسم خداوند است مشـتق کردهک» إله«ه (الت) را از کنیشود و ا یف تلفظ میتخف

ه سبب عبادت الت غلو در قبر او بود و کد یدیرد و شما دندا یر سابق منافاتیز با تفسین
ردنـد، کقـرار داده و پرسـتش  یه آن را بتـکـردند کی قبرش غلو و افراط  چنان درباره

ز غلو در مـورد یره نیعوق، نسر و غیل ود، سواع، یاز قب یه علت پرستش صالحانک چنان
ه مـردم کدر مورد آنھاست  ن امروز علت پرستش مردگان نیکوکار، غلویآنھا بود. ھمچن

بـر آورده  یبـرا یاند و آن را پناھگـاھ ارتگاه ساختهیشان گنبد و زیرده و بر قبرھاکغلو 
 اند.  ازھا قرار دادهیشدن ن

ندگان است. و خداوند بـه یگذشتگان و آ یورز که غلو اصل و اساس شرکنیخالصه ا
ت و یـه عبودکـگاھشـان یجام و آنـان را در ینـکخدا محبت  یایه با اولکما امر نموده 

ت یـن نھایـم و اینـکت را از آنان سـلب یالوھ یھا تیم و خصوصیاست قرار دھ یبندگ
 یا نھـیـردن در مورد اولکما را از غلو و افراط  جامبریم و اطاعت از آنان است و پیتعظ

 یامم و نه آنان را از مقیدھ یگاھشان قرار نمین ما آنان را باالتر از جایرده است، بنابراک
بـه ھمـراه  یم، چون غلو در مـورد صـالحان فسـاد بزرگـیدھ یتر قرار م نیه دارند پایک

و غلو افـراط در مـورد صـالحان بـوده اسـت.  یورز کخواھد داشت و ھمواره علت شر
ردنـد و آنـان را ک یردند در مورد صالحان غلو مک یه صالحان را انباز خدا مک ینکیمشر

ردنـد، از ک یم به آنان اھانـت مـینگونه در غالب تعظیو انشانده بودند  ییگاه خدایدر جا

 آمده است. ۵/۱۶۴اخبار مکه فاکھی ۷/۶۵۳سعید بن منصور چنانکه در الدر المنثور -١
 .۱۱۶و تقریب التھذیب ص ۳/۳۹۲نگا: تھذیب التھذیب -٢
 .۴۸۵۹صحیح بخاری -٣
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نند از ینشـ یشـان مـینند و بر قبرھاک یه در مورد صالحان غلو مک یسانکشتر یرو ب نیا
انجـام آنچـه بـدان امـر  یبرگردانده و بـه جـا یوه، رھنمود و سنت صالحان رویراه، ش

 اند. اند به قبور صالحان مشغول شده افتهی
د و عمـل یـه از علـم مفکـن اسـت یـامبر و صالحان و محبت آنان ایپ یم واقعیتعظ

ر و راه آنـان گـام یشود و انسان در مس یرویاند پ ه آنان به سویش فرا خواندهک یصالح
شـان را یند و مجـاورت قبرھاکشان را پرستش یا و صالحان و قبرھایه انبکنیبر دارد نه ا

خـود بـه  یھـا نـار بـتکدنـد و در رک یم یپرست ه بتک ینکیند، ھمانند مشرکار یاخت
زشـت و  یارھـاکارت، یـا و صالحان محل جشـن، زید قبور انبینشستند و نبا یعبادت م

ند و مردم را به راه آنـان دعـوت دھـد، ک یرویس از راه صالحان پکنماز باشد. ھر  کتر
ا و صـالحان بـه آن فـرا یشتر شود و ھرگاه از آنچه انبیشود تا پاداش صالحان ب یسبب م

بگرداند و به خالف آن مشغول شود، خودشـان و آنـان را از آن پـاداش  یخوانده اند رو
 م و احترامی است ؟!ین چه تعظیند. پس اک یمحروم م

لعنـت خـدا بـر «فرمـود:  جامبریه پکت است ید: (و از ابن عباس روایگو یمؤلف م
رار داده و آن را گـاه قـ نند، و کسانی که قبـور را سـجدهک یارت میه قبرھا را زک ییزنھا

 ١اند.) صاحبان سنن روایت کرده». نندک یم یچراغان

 ۲۲۹، ۱/۳۳۷،۳۲۴،۲۸۷و مسند احمد ۱۵۰۰، و مسند علی بن جعد ش۲۷۳۳مسند طیالسی ش -١
و گفته که  ۳۲۰، سنن ترمذی۳۲۳۶، سنن ابی داود ش ۱۱۸۱۴، ۷۵۴۹و مصنف ابن ابی شیبه

المعجم  ۳۱۸۰،۳۱۷۹صحیح ابن حبان ۴/۹۴و سنن نسائی ۱۵۷۵حدیث حسن است. ابن ماجه 
و  ۱/۳۷۴و مستدرک حاکم ۳۰۸و ابن شاھین در الناسخ و المنسوخ  ۱۲۷۲۵الکبیر طبرانی

و غیره از طریق أبی صالح از ابن عباس  ۵۱۰ السنةبغوی در شرح  ۴/۷۸بیھقی السنن الکبری 
اند. در مورد ابو صالح اختالف وجود دارد گفته شده که او باذام، مولی ام ھانی بوده  روایت کرده

که این نظر جمھور است. و گفته شده که او ذکوان سمان است که این نظر طبرانی است و روایت 
د. ابن حبان گفته که او میزان بصری است. نظر راجح این است که کن صیداوی آن را تصریح می

او باذان باشد و در مورد او اختالف وجود دارد و برای من معلوم شده که او حسن الحدیث است و 
در تفسیر ضعیف است و به دلیل شواھد زیاد صحیح است. این حدیث را ترمذی و بغوی حسن 

اند شیخ االسالم ابن تیمیه در  و دیگران صحیح دانسته دانسته و ابن حبان، حاکم، ابن سکن
به آن  ۱/۴۱۵حکم به ثبوت آن کرده است و در فتح المجید  ۳۵۲-۲۴/۳۴۹مجموع الفتاوی 

گوید: امام احمد او را ضعیف دانسته و  می ۲/۳۰۷اقرار کرده است. ابن رجب در فتح الباری 
گوید: این حدیث  ر کتاب التفصیل میگوید: این حدیث وی نزد من صحیح نیست. مسلم د می
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ث داللـت ین حـدیـننـد). اک یارت میه قبرھا را زک ییاش: (لعنت خدا بر زنھا گفته
از  یدگاه امـام احمـد و گروھـیه دک زنان حرام است، چنان یارت قبور برایه زکند ک یم

 ١ن است.یعلماء ھم
ارت قبرھا یبه ز یه زن وقتکاند  زنھا گفته یرت قبور براایبودن ز در مورد علت حرام 

ی  هیـز از گریـاد و نوحه سر دھد و سبب فتنه شود و مرده نین است داد و فرکد ممیایب
ھـا را بـه فتنـه  شما زنان زنـده«گر آمده است: ید یثیه در حدک شود، چنان یت میاو اذ

 .٢»دیدھ یھا را آزار م ه مردهید و با گریانداز یم
ب کـه آنھـا و مـردان مرتکرود  یارت قبور بروند احتمال آن میه اگر زنان به زکاز آنجا  و

تـوان انـدازه و  گیری نیسـت زیـرا نمی بشوند و اندازه و مقدار آن قابـل انـدازه یامور حرام
تـوان نـوعی را ز نـوع دیگـر متمـایز  حدی را تعیین کرد که منجر بـه حـرام نشـود و نمی

عت این است که اگـر حکمتـی پنھـان یـا منتشـر باشـد حکـم بـه ساخت. و از اصول شری
عـه یزنان بـه خـاطر سـد ذر یارت قبور براین رو زیگیرد. از ا احتمال در مورد آن تعلق می

شـود و  ینت پنھان حرام است چـون سـبب فتنـه مـیردن به زکه نگاه ک حرام است، چنان
ن یـه بـا اکست ین ینھا مصلحتارت زیه خلوت با زن نامحرم، حرام است و در زکطور  ھمان

کنند و شنیدن حدیث او از ابن عباس  ثابت نیست و گاھی مردم از حدیث ابوصالح باذام پرھیز می
مولی ابن عباس روایت  عکرمةبا سند صحیح از  ۳/۵۶۹ثابت نشده است. عبدالرزاق در المصنف 

عن زوارات القبور: زنھایی که به«کرده که پیامبر فرمود: 
ُ
 »روند لعنت شده اند. زیارت قبرھا می ل

ی آن ابحاث را  به تفصیل بحث کرده، و خالصه ۳۵۶ -۲۴/۳۳۳شیخ االسالم در مجموع الفتاوی -١
 آورده است. ۴۱۹-۱/۴۱۶در فتح المجید 

از طریق  ۱۵۰۶ش  العلل المتناھیهروایت کرده است و ابن جوزی در  ۶/۲۰۱خطیب در تاریخ  -٢
کرد که چند نفر زن نیز ھمراه  ای را تشییع می ایت کرده که پیامبر جنازهاز انس رو ابی ھدبة

ی زندگان و اذیت  جنازه بودند که فرمود: زنان برگردند که اجری برای آنھا ندارد و باعث فتنه
گوید: این حدیث صحیح نیست  شوند. حدیث با این سند دروغ است. ابن جوزی می مرده می

از » ارجعن مأزورات غیر مأجورات«بر دروغگو بودن وی اجماع است. در آن است و  ابوھدبةچون 
اند و در  و غیره روایت کرده ۴۰۵۶طریق دیگری از انس روایت شده که ابویعلی در مسندش 

سندش حارث بن زیاد وجود دارد که مجھول است و شواھدی دارد: ازجمله: حدیث علی به 
اعیل بن سلمان وجود دارد که ضعیف است و از و غیره و در سندش اسم ۱۵۷۸روایت ابن ماجه 

و در آن جھالت راوی وجود دارد و  ۶۲۹۸مرسل موّرق عجلی به روایت عبدالرزاق در المصنف 
آن را موصول دانسته است از حدیث انس به روایت خطیب  -که متروک است– ھراسةابراھیم بن 

 است. ۱/۱۲۵نوادر األصول  به روایت حکیم در أبی بکرةو شاھدش حدیث  ۹/۱۰۲در تاریخ 
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 یدھنـد دعـا بـرا یارت قبـور انجـام مـیـه زنـان بـا زک یارکند، چون تنھا ک یفساد برابر
 .١ن استکن در خانه ھم ممیه اکا عبرت گرفتن است یھاست و  مرده

ه کـنـد ک یت میروا جامبریپ  م از حسان بن ثابت و او ازکامام احمد، ابن ماجه و حا
 .٢»روند یارت قبرھا میه به زکباد  یزنان لعنت خدا بر«فرمود: 

ه بـه کـبـاد  یلعنت خدا بـر زنـان«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریره از پیو ابوھر
انـد. و آن را صـحیح  ردهکت یـروا یاحمـد، ابـن ماجـه و ترمـذ». روند یارت قبرھا میز

 ٣اند. دانسته
 ٥شمرده است. و ابن القطان آن را حسن ٤ف قرار دادهیو عبدالحق آن را ضع 

رده بودم، پس ک یارت قبرھا نھیشما را از ز«د: یفرما یم جامبریه پک یثین با حدیو ا
ه کرفته شود یندارد، چون اگر پذ یمنافات ١رهیبه روایت مسلم و غ» دینکارت یقبرھا را ز

 با اندکی تصرف. ۳۵۶ -۲۴/۳۵۵مجموع الفتاوی  -١
،  المعجم ۱۵۷۴، سنن ابن ماجه ش۳/۲۹، بخاری در التاریخ الکبیر۳/۴۴۲،۴۴۲در مسند احمد  -٢

، الناسخ و المنسوخ ابن ۱/۱۹۹ومعجم الصحابه ابن قانع  ۳۵۹۱، ۳۵۹۲الکبیر طبرانی، ش
در ». زائرات القبور«و عبارت بخاری  ۴/۷۸، سنن بیھقی ۱/۳۷۴، مستدرک حاکم۳۰۸شاھین ش

شده نیست و  گوید شناخته  سند این حدیث عبدالرحمن بن بھمان قرار دارد که ابن مدینی می
عجلی آن را ثقه قرارداده و حاکم حدیث را صحیح قرار داده است و بوصیری گفته که اسنادش 

و ابن  ابوھریرةصحیح است و شاھدی در حدیث  صحیح و رجالش ثقه ھستند و حدیث با شواھد
 عباس دارد.

و  ۱۰۵۶و ترمذی  ۳/۳۱مصنف ابن أبی شیبه ۲/۳۵۶،۳۳۷، مسند احمد۲۳۵۸مسند طیالسی ش -٣
 ۲۰۷۱، ابن أبی عاصم در اآلحاد و المثانی ۱۵۷۶گفته که حسن و صحیح است، ابن ماجه 

و  ۳۱۷۸و ابن حبان در صحیح خود  ۵۹۰۸ابویعلی در المسند  ۴/۴۲طبرانی المعجم الکبیر 
ھمگی  ابوھریرةاز پدرش از  سلمة و دیگران از طریق عمر بن أبی ۴/۷۸بیھقی در السنن الکبری 

آورده اند. و اسنادش » زائرات«و ابن حبان  أبی شیبةو ابن » لعن الله زوارات القبور«با لفظ 
ه اشکالی ندارد و عمر بن أبی در مورد این حدیث گفته ک ۵/۴۱حسن است و ابن عدی در کامل 

 ۲۴/۳۶۰سلمه متماسک الحدیث است و اشکالی در او نیست. و شیخ االسالم در مجموع الفتاوی 
 اند. آن را صحیح دانسته ۲/۴۱۷ شرح السنةو بغوی در 

را » لعن زوارات القبور« و ترمذی حدیث:  ۵/۲۴۲و ذھبی در المیزان  ۲/۱۵۱األحکام الوسطی  -٤
گوید: این که عمر بن أبی سلمه  اده است که عبدالحق با او مناقشه کرده است. و میصحیح قرار د

 در نزد آنھا ضعیف است را عبدالحق زیادروی کرده است.
 . ۵۱۲-۵/۵۱۱بیان الوھم و اإلیھام  -٥
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ث اول خـاص اسـت و یث عام است و حدین حدیث ھستند، این حدیز مشمول ایزنان ن
ن خطـاب یـا زنـان در ایه آک نیھا در مورد ا ین اصولیعام و ھمچن خاص مقدم است بر

 داخل ھستند اختالف دارند.
نند) در بـاب قبـل شـرح و تعلیـل آن ک یه قبرھا را مسجد مک یسانکاش: (و  گفته

 بیان شد.
ه چـراغ کنیاست بر ا یلین دلینند) اک یم یه قبرھا را چراغانک یسانکاش: (و  گفته

 حرام است. ردن بر قبرھاکروشن 
امبر انجام یبود پ یز میردن بر قبرھا جاکد: اگر چراغ روشن یگو یم یابومحمد مقدس

ردن قبور حرام است) چـون بـه ھـدر دادن ک یرد.(چراغانک یی آن را لعنت نم دھنده
 .٢ھا دارد م بتیشتر شباھت به تعظیه بکم قبور است یمال است و افراط در تعظ

ره یـبکردن آن از گناھـان ک یرار دادن قبور و چراغانمسجد ق«د: یگو یم میو ابن ق
 .٣»است

ه قبرھـا ک یسانکه در آن، کرد کر کث را به خاطر آن ذین حدین فصل، ایمولف در ا
ند ک یث داللت میاند، پس حد نند لعنت شدهک یم یدھند و چراغان یگاه قرار م را سجده

ه به خاطر کست، بلین یدیو پل یگاه قرار دادن قبور به خاطر آلودگ ت سجدهیه ممنوعک
ردن ک یرو ھمراه با آن از چراغان نیشده است. از ا یار نھکن یاست که از ا کشر یدیپل

ردن قبـور بـه خـاطر نجاسـت کـ یت چراغـانیه ممنوعکشده و معلوم است  یقبور نھ
 . ٤باشد یت ساخت و ساز قبور به خاطر نجاست نمیطور ممنوع نیست، پس ھمین

امام احمد و صاحبان سنن و خیلی  ۹۷۱ابن حبان در صحیح ش ۱۹۷۷مسلم در صحیح ش -١
 اند. روایت کرده بریدة دیگران از عبدالله بن

 الفکر)_۲/۱۹۳المغنی( -٢
 .۱/۲۱۵ اغاثة اللھفان -٣
 ۴۸محمد بن اسماعیل صنعانی در کتابش تطھیر اإلعتقاد ص«گوید:  می ۱/۴۲۰در فتح المجید  -٤

اند و اغلب  گوید: این گنبدھا و زیارتگاھھا بزرگترین وسیله برای شرک و الحاد قرار گرفته می
سازند یا اینکه صاحب قبر از خویشاوندان آنھا است یا اینکه صاحب قبر  آن را می پادشاھان و امرا

شناسند به زیارت  باشد و آنان به او گمان نیک دارند و کسانی که او را می از اھل علم و فضل می
آیند اما بدون آنکه به آن توسل جویند یا او را صدا زنند، بلکه فقط برای صاحب قبر دعا  قبرش می

روند و  شناسند یا بیشترشان از دنیا می نمایند تا اینکه کسانی که او را می طلب آمرزش میو 
شود و با  بییند که قبر او ساخته شده است و بر آن شمع افروخته می آیند و می ھا وقتی می بعدی
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 ینجا ابو داود، ترمذیاند) مقصود از اھل سنن در ا ردهکت یسنن روااش: (اھل  گفته
 .١ت نشده استیروا یث توسط نسائین حدیو ابن ماجه است و ا

و  تواند سود و زیان برساند پندارد که حتمًا صاحب قبر می بھا فرش شده، چنین می فرشھای گران
گویند که صاحب قبر چنین و چنان کرده است، فالنی را  اضافه بر این، خادمان قبر به دروغ می

ضرر داده و به فالنی سود رسانده است تا باطل را در نفس او راسخ گردانند، اما در احادیث ثابت 
عنت کرده سازند ل کنند و بر آن گنبد و غیره می شده که ایشان کسانی را که قبور را چراغانی می

ایست برای فسادی بزرگ.  است. و احادیث زیادی در این مورد آمده و این کار ممنوع و وسیله
 حدیث با عنوان فصل مطابقت دارد. والله اعلم

 روایت کرده است. ۲۱۷۰و سنن کبری  ۴/۹۴نسائی در سنن صغری  -١

                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

چگونه از  جامبریه پکنیدر مورد ا یاتیث و آیان احادیب : )۲۱باب (
انجامد را  یم که به شرک ییها د دفاع نموده و همه راهیم توحیحر

 رد.کمسدود 

د و یتان را به مقبره مبدل نسازیھا خانه«فرمود:  جامبریه پکت است یره روایھراز ابو
ه ک یید و از ھر جاید و بر من درود و سالم بفرستینکبر قبر من جشن و مراسم برگزار ن

رده و کـت یابوداود با سند حسن روا .»رسد ید به من میم درود و سالم بفرستیشما برا
 د.ھستن  ان آن ثقهید راویگو یم

ه در حجـره کـ یا ه بـه ُفرجـهکد یرا د یه او شخصکت است ین روایبن حس یاز عل
ن یبـن حسـ یرد، علک یآمد و دعا م یامبر مینار قبر پکشد و از آنجا  یامبر بود وارد میپ

ه آن را از پـدرم و پـدرم از کـنم کـان نیـشما ب یرا برا یثیا حدیرد و گفت آک یاو را نھ
د و یـنکبر قبر مـن جشـن برپـا ن«ه فرمود: کت کرده است یروا جامبر خدایجدم و از پ

[روایـت ». رسد ید درودتان به من میه باشکتان را قبرستان نکنید و شما ھر جا یھا خانه
 المختارة].

 مسائل:
 ی برائت. ی سوره هیر آیتفس -۱
 رده است.کم و مرز دور ین حرین حد از ایش را تا آخریامت خو جامبریپ -۲
 حریص، مھربان و رئوف بود. یلیت خود خنسبت به ام جشان یا -۳
ارت قبرش به شکلی مخصوص باشد نھـی نمـود بـا وجـود یاز اینکه ز جامبریپ -۴

 است. ن اعمالیشان از بھتریارت ایه زکنیا
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 رده است.ک یردن قبر نھکارت یاد زیاز ز -۵
 ق فرمود.ینافله در خانه تشو یبه خواندن نمازھا -۶
 شود. یتان نماز خوانده نمه در قبرسکنزد آنھا مقرر و مسلم بود  -۷
 یازیـرسد، پس ن ید درود و سالم شما به من میه باشکفرمود: ھر جا  جامبریپ -۸

 ست.یبودن ن یکبه نزد
عرضه  جشانیدر عالم برزخ است  درود و سالم امت به ا  جھنگامی که پیامبر -۹

 شود. یم

 توضیح و شرح باب
ه کرا  ییھا ع نموده و ھمه راهد دفایم توحیچگونه از حر جامبریه پکنیباب: در مورد ا

 نمود. یانجامد را مسدود م یم کبه شر

د، اما یان گردید بیم توحیاز حر جامبریت پیدر مورد حما یدر فصول گذشته مطالب
ی  به انـدازه جامبریند. پکان یامبر را بیپ ١ی ژهیت ویخواھد حما ین فصل میمؤلف در ا

رده پرداختـه و در کـان را به آن مبعـوث شیه خداوند اک یتاپرستیککافی به حمایت از 
مورد آن بر حذر داشته، ھشدار داده، تاکید و تکرار فرموده و خاص و عام را بیان کـرده 

ر یـگ است. پس دین در زمینه یکتاپرستی مائل از ھر دین باطل بوده و در عمـل آسـان
ردن مـردم از کـد و دور ین اسالم در توحییآ«د: یگو یاز علما م یکیه ک باشد. چنان می
 ».رتر استیگ ان آسانیدان عمل از ھمه ادین است و در مین دیرتریگ سخت کشر

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َجآَءُ�مۡ  لََقدۡ ﴿ د:یفرما یو خداوند متعال م«د: یگو یمؤلف م
َ
 ﴾أ

 »).سویتان آمد راستی پیامبری از خودتان به به « .]١٢٨[التوبة: 

دھـد و  یھا را مخاطب قرار م نجا خداوند جمھور عربیدر ا ﴾رَُسولٞ  َجآَءُ�مۡ  لََقدۡ ﴿
با زبان آنھا آمده و آنھـا اھـداف و  جامبریه پکشمارد  یش را بر آنان بر میخو یھا نعمت

شه بـه یھم یه براک یامبر از آنھاست افتخاریه پکنیفھمند و ا یشیوایی سخنان او را م
 ٢آن مفتخرند.

  شود. مربوط می جشیخ صالح عبود می گوید: یعنی آنچه به جسد پیامبر -١
 .۸/۳۰۱تفسیر قرطبی -٢
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نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ ﴿
َ
 یه خداوند به سوکاست  یامبر بزرگیپ یعنی .]١٢٨[التوبة:  ﴾أ

ه ک شما فرستاده است و از خود شماست و شما و ایشان از یک پدر ھستید؛ چنان

 ّمِۡنُهمۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َعۡث �ۡ ٱَر�ََّنا وَ ﴿ ه او گفت:کد یگو یم ÷م یخداوند در مورد ابراھ
 ْ ِ  َءاَ�ٰتَِك  َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا نَت  إِنََّك  َو�َُزّ�ِيِهۡمۖ  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ُمُهمُ َو�َُعّل

َ
 َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

ای پروردگارمان! در میان فرزندانمان پیامبری از خودشان  « .]١٢٩[البقرة:  ﴾١٢٩ِكيمُ �َۡ ٱ
مبعوث کن تا آیاتت را برایشان بخواند و به آنھا کتاب و حکمت بیاموزد و آنان را پاک و تزکیه 

 ».ایمانا تو، توانای فرزانهنماید. ھ

فھمنـد و  یننـد و مـک یم کاز خود آنھا باشد زودتر سخن او را در جامبریپ یو وقت 
ه کـامبر ستوده شده و گفته شده ینجا نسب پیند و در اینما یمتر مجادله و لجاجت مک

 ھاست. او از خود عرب

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ ﴿ر یجعفر بن محمد در تفس
َ
بـه رسـوم  جامبریـنسـب پ«د: یگو یم ﴾أ

 .١»ت آغشته نبودیغلط جاھل
شـما  یآنچـه سـبب بـدبخت(ما عنّتم) ار بر او سخت است. یبس یعنی ه)یز علی(عز-

ه شما در تنگنا قرار بگیرید و ھیچ راه خروجی نباشد که در اینجا لفـظ عـام کنیشود و ا
مـورد ا به سـبب حـق ید یری، قتل و اسارت قرار گیفر، گمراھکاست. یعنی: در معرض 

د. ما مصدری و مبتدا است و عزیز خبر مقدم است و جایز اسـت کـه یریش قرار گیآزما
 .٢تر است ماعنتم فاعل عزیز و عزیز صفت رسول باشد و این درست

ص است. وحرص بـه یوشا و حرکت شما یمان و ھدایا یار برایم) بسیکص علی(حر-
 ن.معنای: کوشا بودن در طلب چیزی و تالش برای رسیدن به آ

مـا را  یدرحال جامبریه گفت پکند ک یت میروا سد از ابوذریبا اسناد ج یو طبران 
شـان در مـورد آن بـه مـا دانـش یزد مگـر ا یدر ھوا بال نم یا چ پرندهیه ھکگفت  کتر

از طریق سفیان بن عینیه از جعفر بن محمد  ۱۱/۷۶و ابن جریر  ۲۹۲-۲/۲۹۱عبدالرزاق در تفسیرش  -١
و  ۷/۱۹۰و سنن کبری بیھقی  ۶/۱۹۱۷،  تفسیر ابن أبی حاتم۱۱/۷۶روایت کرده است و ابن جریر 

اند (شاید  درش روایت کردهاز طریق سفیان از جعفر بن محمد از پ ۳/۴۰۲ابن عساکر تاریخ دمشق
من محصول ازدواج مشروع «ای است) که پیامبر فرمود:  ی آنھا اضافه ترین باشد و در نزد ھمه صحیح

 و حدیث با شواھد خود حسن است.». ھستم و محصول ازدواج نامشروع نیستم
 .۸/۳۰۲نگا: تفسیر قرطبی  -٢
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نـد و از دوزخ ک یم یکه به بھشت نزدک یزیچ چیھ«د: و فرمود: یگو یآموخته بود و م
 . ١»ام ردهکان یتان بیآن را براه کنید نمانده مگر اینما یدور م

مثـال مـن «فرمـود:  جامبریـه پکند ک یت میره روایح خود از ابوھریمسلم در صح
ھا در   رامونش را روشن کـرد پروانـهیآتش پ یبرافروخت وقت یه آتشکاست  یسکمانند 

و شـدند  یره مـیرد اما آنھا بر او چک یافتند و او از افتادن آنھا به آتش ممانعت م یآن م
ه بـه آتـش کـگذارم  ینگونه است، من شما را نمیافتادند، مثال من و شما ا یدر آتش م

 . ٢»دیافت ید و به آتش میشو یره مید اما شما بر من چیفتیب
کنـد  شدن جـار ایـن را افـاده می ن) یعنی نه با دیگران ھمچنانکه مقدمی(بالمؤمن-

اسـت.  ٣ار دلسوز تر از رحمـتگوید: رأفت بسی می ابوعبیدة(رؤوف) یعنی شفقت زیاد. 
 م) یعنی رحمت زیاد ھمچنانکه سزاوار مقام عالی و خلقت عظیمش است.ی(رح

ن یـد، ایـنکان شـده تامـل یـه در آن بکـ جامبریـپ یبایه و در اوصاف و زین آیدر ا
را  یام الھیشان نسبت به امت خود دلسوز و مھربان باشد و پیه اکند ک یاوصاف اقتضا م

د و یـانجامد را مسدود نما یم که به شرکرا  ییار برساند و راھھاکآش به صورت روشن و
نـد تـا کن خصوص به شـدت مبالغـه یند و در اک ین حد پاسدارید تا آخریم توحیاز حر
ی  انجامـد فتنـه یم که به شرک یا لهین وسیمبتال نگردد و بزرگتر کشان به شریامت ا

شـانده ک کشـر یمـردم را بـه سـوقبرھاست چون غلو در مورد قبر در گذشته و حال 
رد ک یاز غلو در مورد قبر خودش که اشرف قبور است نھ یحت جامبریرو پ نیاست. از ا

ه خداونـد کـرده است و دعا نمـوده ک یرد نھیشان محل جشن قرار بگیه قبر اکنیو از ا
 ل به بت نگرداند که عبادت شود.یقبرش را تبد

و امام  ۵۲۲اول آن را وکیع در الزھد  و حدیث حسن است و قسمت ۱۶۴۷طبرانی المعجم الکبیر  -١
، صیداوی در ۳۸۹۷، بزار در مسند ۲/۳۵۴، ابن سعد در در الطبقات۱۶۲ -۵/۱۵۳احمد در مسند
و دیگران از ابوذر  ۶/۲۹۰، دارالقطنی در العلل ۷۱ابن حبان در صحیح خود  ۱۴۲معجم خود ص 

از ابوذر صحیح دانسته اما او آن را اند و دارالقطنی آن را از طریق منذر بن الثوری  روایت کرده
کند. حدیث شواھدی دارد که از ابو  اند روایت می نشنیده و از مشایخش که آنھا از التمیم شنیده

روایت شده است و قسمت دوم آن شاھدی از روایت ابن مسعود  ۵۱۰۹درداء در مسند أبی یعلی 
 روایت کرده است. ۲۱۳۶دارد که حاکم در مستدرک 

 و لفظ از مسلم است. ۲۲۸۴و صحیح مسلم  ۶۴۸۳خاری صحیح ب -٢
 .۱۲۰معمر بن مثنی صأبی عبیدة مجاز القرآن  -٣
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 عبارتند از: یه برخکر دارد را در ب یلیم و مسایور مفاھکی مذ هیو آ
ند، ک یم یادآوریان ما فرستاده به ما یرا در م یامبریه پکن نعمت را یخداوند ا -

ُ ٱ َمنَّ  لََقدۡ ﴿د: یفرما یه مک چنان ۡ ٱَ�َ  �َّ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  ُمۡؤِمنِ�َ ل
َ
 أ

 ْ  َضَ�ٰلٖ  لَِ�  ُل �ن َ�نُواْ ِمن َ�بۡ  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َو�َُعّلُِمُهمُ  مۡ َو�َُزّ�ِيهِ  َءاَ�ٰتِهِۦ َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا
بِ�ٍ  الله، بر مؤمنان منت نھاد که در میانشان پیامبری از خودشان « .]۱۶۴[آل عمران:  ﴾١٦٤مُّ

گر چه برانگیخت تا آیاتش را بر آنھا بخواند و پاکشان بدارد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد؛ ا
 ».پیشتر در گمراھی آشکاری بودند

 است. یگریاز خود ماست نعمت بزرگ د جامبریه پکنیو ا -
 است. یمتعدد یھا ن صفات نعمتیبه ا جامبریمتصف بودن پ -
ن و یتـر فیشـر یھـا دارا ان عربیشان در میستوده شده است و ا جامبرینسب پ -
  ن نسب بوده است.یبھتر

 ش مھربان است.ینسبت به امت خو جامبریپ -
 افران و منافقان تند و سخت بوده است.کنسبت به  جشان یا -

تـان را بـه یھا خانـه«فرمود:  جامبریه پکت است یره روایسد: (از ابوھرینو یم مؤلف
د و شـما ید و بر من درود بفرستید و قبر مرا محل جشن قرار ندھینکل نیقبرستان تبد

ت یث را با سند حسن رواین حدی. ابوداود ا١»)رسد ید درودتان به من میه باشکھر جا 
 ان آن ثقه ھستند. یرده و راوک

 یعنـید: یـگو یخ االسالم مید). شینکل نیتان را به قبرستان تبدیھا اش: (خانه گفته
ه مانند قبرھـا باشـند، کد ینکن یتان را از نماز خواندن، دعا و قرآن خواندن خالیھا خانه
 ینـار قبرھـا نھـکھا عبادت شود و از عبـادت در  خانه ه درکفرمان داده  جامبریپس پ

ه تشـابه بـه آنـان را انتخـاب کـ یسـانکو  ین نصـارکیس آنچه مشـرکرده است بر عک
 دھند.  یاند انجام م ردهک

را در  یاز نمازتــان بخشــ«نــد: ک یت مــیــروا جامبریــن ابــن عمــر از پیحیدر صــح

 ۹۵ص حیاة االنبیاءو در  ۴۱۶۲و بیھقی شعب االیمان  ۲۰۴۲ابوداود در سنن ۲/۳۶۷مسند احمد -١
ذکر نموده و شیخ  ۳۱۶اند و نووی در ریاض الصالحین، ص و دیگران با سند حسن روایت کرده

 سلیمان در صفحات بعد در مورد آن سخن خواھد گفت.
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 . ١»دینکل نیتان را به قبر تبدیھا د و خانهیتان بخوانیھا خانه
تـان را یھا خانـه«ه فرمـود: کـنـد ک یت میروا جامبریح مسلم ابن عمر از پیدر صح

خوانـده شـدن سـوره بقـره را  یه از آن صـداکـ یا طان از خانـهیقبرستان نکنید، شـ
 . ٣»ندک یفرار م ٢شنود یم

سـت و نفـل یز نینـار قبرھـا جـاکه نمـاز خوانـدن در کشود  یث ثابت مین حدیاز ا
ان یـه قبًال بک ابوھریرهث یخانه بھتر از خواندن آن در مسجد است و در حد خواندن در

 ی ھمـه جامبریـروه اسـت و پکنار قبرھا مکه قرآن خواندن در کن اشاره شده یشد به ا
 دور دارد. کش را از شریارھا را انجام داده تا امت خوکن یا

د به اجتماع یع«د: یگو یخ االسالم مید) شید قرار ندھی(و قبر مرا محل جشن و ع- 
 .٤»شود یرار مکا ماه تیا ھفته یه با گذشت سال کشود  یگفته م یو جشن

شـود و مـردم قصـد آن را  یرار مـکـه تکـاسـت  یزید چیع«د: یگو یم /میابن ق
ه کـشـود  یگفته مـ یانکباشد به م یانکان و اگر اسم مکا مینند، خواه زمان باشد ک یم

ننـد ک یره قصـد آن را مـیـعبـادت و غ یا برایروند و  یمردم به قصد اجتماع به آنجا م
تاپرستان محـل یک ی، مزدلفه، عرفه و مشاعر را برایه خداوند مسجد الحرام، منک چنان

 یداشـتند وقتـ یزمـان یدھایـن عکید و اجر و پاداش قرار داده است. مشریاجتماع، ع
د قربـان و یـد فطر، عید و در عوض آن عیاد را باطل گردانیخداوند اسالم را آورد آن اع

عبـه، کن کیمشـر یانکـم یدھایتاپرستان قرار داد و در عوض عیکد یرا ع یمن یروزھا
 .٥»تاپرستان قرار دادیکد ی، مزدلفه و مشاعر را عیمن

ش و آمـدن بـه آن فرمـان یبه مجاورت قبر خو جامبریدر واقع پ«اند:  گفته یو بعض
ا دو بار مـورد قصـد قـرار ی یک یفقط سال دیه قبر او مانند عکرده ک ین نھیداده و از ا

ه ھـر لحظـه و کـید بلیایا دو بار بر قبرم نیبار  یکا فرموده در طول سال یرد، پس گویگ
 .٦»دینکھر وقت قصد آن را 

 .۷۷۷و صحیح مسلم  ۴۳۲صحیح بخاری  -١
 از ابوھریره. ۷۸۰صحیح مسلم  -٢
 .العاصمة_۲/۶۵۷اقتضاء الصراط المستقیم  -٣
 حرستانی. -۱/۴۴۱اقتضاء الصراط المستقیم  -٤
 .۱/۲۰۹اللھفان اغاثة -٥
 از زکی الدین منذری این را نقل کرده است. ۳۰۷ابن عبدالھادی در الصارم المنکی ص  -٦
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 وارونه و امبریپ قصد و سخن با مخالفت نیا د:یگو یم سخن نیا رد در /میق ابن

 اھل خداوند است جامبریپ به ییگو تناقض و سیتلب دادن نسبت و است قیحقا ردنک

 از امبریپ منظور شود گفته اگر هک ستین یدیترد و بندند می دروغ که ندک کھال را باطل

 قبرش ومجاورت مالزمت آمدن، به هک است نیا ».دیرینگ دیع مرا قبر« فرموده: هکنیا

 به برانامیپ  دین و است. تریکنزد داللت و انیب از سیتلب به یسخن نیچن داده، دستور

 ردک ینم مقرر یمدافعان و اورانی نید نیا یبرا خداوند اگر اند شده داده رییتغ صورت نیھم

 هک یزیچ نیھم جامبریپ قصد اگر و شد یم مبتال گذشته انیاد سرنوشت به زین نید نیا
 را قبور هک را یسانک و ردک ینم ینھ قبرھا دادن قرار مسجد از بود یم ندیگو یم گمراھان

 مسجد را قبور هک را یسانک جامبریپ یوقت پس نمود، ینم لعنت دھند یم قرار گاه سجده

 به چگونه است ردهک لعنت شود یم عبادت خدا مساجد در که حالی در دھند یم قرار

 هک ندک یم دعا ج امبریپ وچگونه ند؟!ک یم امر آن به آمدن و قبور مالزمت و مجاورت
 شهیعا چگونه ند؟!کن لیتبد ردیگ یم قرار تشپرس مورد هک یبت به را قبرش خداوند

 را شانیا شود داده قرار گاه سجده  جامبریپ قبر هک بود ینم خوف و میب نیا اگر د:یگو یم

 و دیندھ قرار دیع مرا قبر دیگو یم جامبریپ چگونه و ردند؟!ک یم دفن رونیب و باز یفضا در
 »رسد.؟! یم من به شما درود دیبفرست درود من بر دیھست هک جا ھر

 هک گمراھان نیا هک را یزیچ شانیا سخن از جامبریپ اصحاب و تیب اھل چگونه
 .بودند؟! دهینفھم اند، دهیفھم شوند یم فیتحر و کشر مرتکب

 خواست یم هک را یمرد جامبریپ تیب اھل از و نیتابع نیبرتر از ،ب نیحس بن یعل

 از را ثیحد نیا او و نمود استدالل روکمذ ثیحد به و ردک ینھ ندک دعا جامبریپ قبر نارک

 نیا یمعن یعل بن نیحس قطعاً  ند،ک یم تیروا و شنیده بیعل از او و نیحس پدرش
 بزرگ و خیش حسن بن حسن شیعمو پسر نیھمچن و داند یم بھتر گمراھان نیا از را ثیحد

 رفتن یتن بدون جامبریپ قبر ارتیز قصد به فقط یسک هک داند یم روهکم را نیا تشیب اھل

 .١است جامبریپ قبر گرفتن دیع یمعن به ارک نیا هک است معتقد و  برود آنجا به مسجد به
 لماتک نیا با را آن و ندک یم را یقصد نیچن سخنش از جامبریپ چگونه م:یگو یم

 توانست یم و آنھاست نیتر رخواهیخ و خلق نیواتریش ج شانیا هکنیا با ند،ک یم ریتعب

 .۳۴۵ -۲/۳۴۴. نگا: اقتضاء الصراط المستقیم ۱۹۴ -۱/۱۹۳اللھفان اغاثة -١
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 و دییایب آن به ھمواره یعنی دیدھ قرار دیع را آن و دینک ارتیز ثرتک به مرا قبر د:یبگو
 .د؟!ینک عبادت آن نارک

 یمعن پس شد واضح نیا یوقت و د.یگرد روشن اند گفته آنھا هک آنچه بودن باطل پس
 و ردهک ینھ مخصوص صورت به شیخو قبر ردنک ارتیز از جامبریپ هک است نیا ثیحد

 داللت نیا و است ردهک ینھ قبرش نارک در دیع مانند یرفمتعا و معھود اجتماع از

 نیبھتر ج امبریپ قبر چون است ممنوع رهیغ و قبرھا ی ھمه نارک در ارک نیا هک دینما یم
 مجاورت در جشن و دیع پس شده ینھ آن گرفتن دیع از و است نیزم یرو قبر نیبرتر و

 است. ممنوع یاول قیطر به گرانید قبر
 ».شده است یارت نھیثرت زکث از ین حدیو در ا« د:یگو یمؤلف م

 خیش رسد). یم من به شما درود دیباش هک جا ھر دیبفرست درود من بر (و اش: گفته و 
 خواه دیباش دور قبرم از خواه شما هک ندک یم اشاره نیا به جامبریپ« د:یگو یم االسالم

 محل و دیع  جامبریپ قبر هک ستین یازین پس رسد، یم من به شما سالم و درود ،یکنزد

 .١»باشد آمد و رفت
 سالم من بر که ھرکس« فرمود: هک ندک یم تیروا جامبریپ از او و رهیابوھر از داود ابو

 .٢»بدھم را او سالم جواب تا گرداند بازمی من به رنا روحم خداوند قطعا کند
 من بر ادیز جمعه شب و روز« فرمود: هک ندک یم تیروا جامبریپ از اوس بن اوس

  درود چگونه خدا رسول یا گفتند: شود یم عرضه من به شما درود چون دیبفرست درود

 ؟یا رفته نیب از و است خورده را شما جسد کخا هکآن حال گردد یم عرضه شما به ما
 و ینسائ ابوداود، ».است ردهک حرام نیزم بر را امبرانیپ گوشت خوردن خداوند فرمود:

  .٣ندا کرده روایت ماجه ابن

 العاصمه._۲/۶۵۷اقتضاء الصراط المستقیم  -١
و دیگران با سند  ۲/۳۵۳ابونعیم در اخبار أصفھان  ۲۰۴۱سنن ابوداود  ۲/۵۲۷مسند امام احمد  -٢

 آن را صحیح دانسته است. ۳۱۶و نووی در االذکار ص اند  حسن روایت کرده
، ۱/۳۷۱، سنن نسائی۱۰۴۷،۱۵۳۱، سنن ابوداود۲/۲۵۳، مصنف ابن أبی شیبه ۴/۸مسند احمد  -٣

، صحیح ابن حبان ۳/۱۱۸،  صحیح ابن خزیمه ۱/۳۶۹، سنن دارمی۱۶۳۶سنن ابن ماجه 
که نووی آن  ۳۱۶نووی و حدیث صحیح است. االذکار ۴/۶۰۴، ۱/۴۱۳و مستدرک حاکم  ۹۱۰ش

 را صحیح دانسته است.

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٥٩٢

 میباش جامبریپ قبر نارک خواه ما درود هک ندک یم داللت نیا بر رهیغ و ثیحد نیا پس
 ای ندک سالم شانیا به امبریپ قبر نارک در هک یسک پس رسد می شانیا به گرید یجا خواه

 یسانک و شما« گفت: حسن بن حسن هک چنان ندارد، ای  ویژگی بفرستد درود شانیبرا
 ».دیھست برابر فرستندیم درود اندلس از هک

 سک ھر و شنوم یم را آن بفرستد درود من بر قبرم نارک سک ھر« ه:ک ثیحد نیا اما
 رهیغ و یھقیب را ثیحد نیا »شود یم رسانده من به درودش بفرستد، درود من بر دور از

 از رهیھر یأب از صالح یأب از اعمش از عبدالرحمن ابو از او و یحنف عمرو بن عالء از

 یُسد مروان بن محمد عبدالرحمان ابو د:یگو یم یبیھق ١است. ردهک تیروا جمبرایپ
 دارد. وجود متفاوتی نظرھای شخصیتش مورد در که است
د: ثقـه یـگو یر مـیالصغ ین در مورد محمد بن مروان السدیبن مع ییحیم: یگو یم

ث یالحـد کد: متـرویـگو یم یث است و نسائید: ذاھب الحدیگو یم یست و جوزجانین
د: یـگو یانـد. و صـالح بـن محمـد م ن گفتهیچن یو أزد ین ابوحاتم رازیاست و ھمچن

 .٢ردک یث جعل میمحمد بن مروان حد
نارشـان که از کرا  یسکفرموده سالم  جامبریه پکنیگر مانند ایث دیبا توجه به احاد

 .٣ور درست استکث مذیشنوند، مفھوم حد یند مک یگذرد و بر آنھا سالم م یم

ص  حیاة االنبیاء، بیھقی در ۱۳۷-۴/۱۳۶، عقیلی در الضعفاء ۱۵۴القول البدیع  ابن أبی شیبة -١
، ابن الجوزی در الموضوعات ۲۹۲-۳/۲۹۱خطیب در التاریخ  ۲/۲۱۸و در شعب االیمان  ۱۰۴

غگویی متھم است و ابن الجوزی و و محمد بن مروان سدی در آن آمده که به درو ۵۶۲ش  ۲/۳۸
 اند. شیخ االسالم ابن تیمیه حکم به جعلی بودن حدیث داده

 .۶/۳۲۸نگا: شرح حالش در میزان االعتدال  -٢
ھا مشروع است و سالم کردن  گوید: سالم کردن بر مرده می ۳/۴۴۰امام ابن کثیر در تفسیرش  -٣

امتش را تعلیم داده که  جحال است و پیامبرداند م فھمد و سالم کننده را نمی بر کسی که نمی
السالم علیکم اھل الدیار من المومنین و إّنا ان شاء الله بکم ھرگاه به قبرشان آمدند بگویند: 

ا و منکم والمستأخرین، نسأل الله لنا و لکم  الحقون پس این  العافیة.یرحم الله المستقدمین منَّ
فھمد و  گیرد و می شنود و مورد خطاب قرار می یسالم، خطاب و ندا برای موجودی است که م

 »دھد، گر چه سالم کننده جواب را نشنود. والله اعلم جواب می
گوید: گروھی از آن جمله  . می٨٦السماع ص:  المتباینةو حافظ ابن حجر در اإلمتاع باألربعین 

اند  شنوند و گفته میھا  اند  که مرده ھا استدالل کرده عبدالحق بر مشروعیت سالم کردن بر مرده
که اگر آنھا سالم را نشنوند سالم کردن به آنھا کاری عبث و بیھوده است و این استدالل ضعیفی 
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شـنود  یند مـک ینار قبرش به او سالم مکرا که در  یسکسالم  یفته شود وقتاگر گ
اسـت  ین در صـورتیشود ا یننده است، در جواب گفته مکسالم  یبرا یتین خصوصیا
وار اطـراف قبـر یـه سه دک یبرسد، اما وقت جامبرینار قبر پکننده بتواند به که سالم ک
سـت و ین یتیقبر برسـند، پـس خصوصـنار کتوانند  یده شده و مردم نمیشک جامبریپ

 یی شرق و غـرب فرقـ ن نقطهیا در دورتریا در مسجدش و ینار قبرش و کردن کسالم 
ث آمده است. یه در احادک شود، چنان یشان رسانده میھا به ا ی سالم ند، پس ھمهک ینم

ننـده را خـودش کسـالم  یصـدا جامبریـه پکـامـده یث نیـن احادیاز ا یکچ یو در ھ
شود. و  یه درود و سالم به او رسانده و عرضه مکث فقط آمده یه در احادکبل شنود و یم

رده خـواه در کـه خداوند بـه آن امـر کاست  یشان درود و سالمیه مراد اکمعلوم است 
نـار که کـ یسکگر و اما ھر ید ییشان درود فرستاده شود خواه در جایشان برایمسجد ا

ر یبر سا یه وقتکنیدھد مانند ا یاسخ سالم را مشان پیند اکشان سالم یبه ا جامبریقبر پ
 یسـکست، امـا ین جامبریپ یھا تین از خصوصیدھند و ا یھا سالم شود جواب م مرده

 شان برساند.یتواند خودش را به قبر ا ینم
ه نـزد ک یا ه فاصلهکد یرا د یه او مردکت است ین روایبن حس ید: (و از علیگو یم
رد کـ ین او را نھیبن حس یرد، علک یشد و دعا م یآن وارد مآمد و از  یامبر بود میقبر پ

 جه از پـدرم و او از جـدم و او از رسـول خـداکـنم کان نیت بیرا برا یثیا حدیو گفت: آ
تان را قبرسـتان نکنیـد، یھا د و خانهید قرار ندھیقبر مرا ع«فرمود:  یه مکده است یشن

 ١.درالمختارة][روایت ». رسد ید بر من میه باشکسالم شما ھر جا 

شود و بر ایشان  مخاطب قرار داده می جاست چون احتمال خالف آن نیز است. در تشھد پیامبر
ھا را  رود و مرده شنود پس این که کسی به قبرستان می شود قطعًا این سالم را نمی سالم می
شنوند بلکه این سالم به معنی دعاست و تقدیر این  کند مستلزم این نیست که آنھا می سالم می

گوییم: السالم علیک  گونه است خداوند عافیت و سالمتی را بر شما بگرداند مانند اینکه وقتی می
یث صحیح آمده که وقتی یا رسول الله، یعنی خدا یا درود و سالم را بر پیامبر قرار ده و در حد

رسد، پس این  ی صالحی می گوید: السالم علینا وعلی عباد الله الصالحین، این به ھر بنده بنده می
 خبر به معنی طلب است و تقدیر اینگونه است: بار خدایا بر آنان سالمتی قرار ده. والله اعلم

علی الصالة یل القاضی در فضل و اسماع ۲/۱۸۹بخاری التاریخ الکبیر ۲/۳۵۷مصنف ابن أبی شیبه -١
و ضیاء مقدسی  ۴۶۹و مسند ابویعلی  ۲۶علی النبی  الصالةو ابن أبی عاصم در فضل  ۲۰النبی ش

 اند و حدیث با شواھدش صحیح است. و دیگران نیز این را روایت کرده ۴۲۸ المختارةدر 
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ث اول را ابـوداود و دیگـران از ید و اسنادشان حسـن اسـت، حـدیث جین دو حدیا
نـد، ک یت میره روایاز ابوھر ید مقبریذنب از سع یعبدالله بن نافع الصائغ و او از ابن أب

ن یـضعف است کـه ا یمک یث ثقه و معروفند ولی عبدالله بن نافع داراین حدیان ایراو
د: یگو یو ابو زرعه م» او ثقه است«د: یگو ین میست. ابن معیبه او نضعف مانع احتجاج 

  ١ست.یگوید: حافظ ن می یست. و ابو حاتم رازیدر او ن یالکاش
ند و ھرگاه کاشتباه  یه گاھکرود  یم آن میب ین شخصیچن«د: یگو یخ االسالم میش

 ث شـواھدین حـدیـه محفـوظ اسـت و اکـداشته باشد معلوم است  یثش شواھدیحد
د یـث حسـن و اسـنادش جیحـد«د: یـگو یم ی. و حافظ ابن عبدالھاد٢»دارد یمتعدد

 .  ٣»رساند یه آن را به درجه صحت مکدارد  یادیاست و شواھد ز
 اند. ردهکت یاء در المختارة روایل و حافظ ضیاسماع ی، قاضیعلیث دوم را ابویو حد

م از فرزند یز جعفر بن ابراھد بن حباب ایبه از زیش یر بن أبکد: ابوبیگو یم یعلیابو 
 .٤رده استکت ین روایبن حس یبن عمر و او از پدرش از عل ین از علیالجناح یذ

 . ٥ن استیبن حس یبن عمر بن عل یبن عمر، او عل یو عل
ت یـنـه و اھـل بید! آن را از اھـل مدیـنکث نگاه ین حدید: به ایگو یخ االسالم میش

ویشـاوندی و قرابـت بـه او نزدیکترنـد و آنـان از اند که از لحاظ خ ردهکت یروا جامبریپ
 .٦اند ن رو آن را بھتر به خاطر سپردهیازمندتر بودند از ایگران به آن نید

به از ابوخالـد یش یدارند، از آن جمله روایت ابن أب یث شواھدیم: ھر دو حدیگو یم
بر مـرا ق«فرمود:  جامبرید پیگو یل از حسن بن حسن که میأحمر از ابن عجالن از سھ

د بر مـن درود ید و ھر جا ھستینکل نیتان را به قبرستان تبدیھا د و خانهید قرار ندھیع
 .٧»رسد ید، درود شما به من میبفرست

 مالحظه کنید. ۶/۴۶یب و تھذیب التھذ ۱۶/۲۰۸شرح حال عبدالله بن نافع را در تھذیب الکمال  -١
 فقی-۳۲۲اقتضاء الصراط المستقیم ص -٢
 قبًال تخریج حدیث گذشت. ۴۱۴الصارم المنکی فی الرد علی السبکی ص -٣
 .۴۶۹مسند أبی یعلی  -٤
 .۲۱/۷۸نگا: شرح حالش در تھذیب الکمال  -٥
 فقی.-۳۲۴اقتضاء الصراط المستقیم ص -٦
سنن سعید بن  ۶۷۲۶و  ۴۸۳۹عبدالرزاق در المصنف  و ۳/۳۰-۲/۱۵۰در المصنف  ابن أبی شیبة -٧

 ۳۰علی النبی ش  الصالةو اسماعیل قاضی در فضل  ۱۴۶منصور ھمچنین در الصارم المنکی ص 
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ه کند ک یت میل روایسھ یل بن ابیز بن محمد از سھید بن منصور از عبدالعزیو سع
ی  ه در خانـهک یاو در حال -دینار قبر دکطالب مرا  یبن اب یگفت: حسن بن حسن عل

نـار کخورم. گفت:  یا شام بخور گفتم: نمیمرا صدا زد و گفت: ب -خورد یفاطمه شام م
وارد مسـجد  یردم، گفـت: وقتـکـسـالم  جامبری؟ گفتم: بر پینک یار مکامبر چیقبر پ
د و یـد قـرار ندھیرا ع ١ام خانه«د: یفرما یم جامبریسالم بفرست، سپس گفت: پ یشد

د به من یه باشکد درود شما ھر جا ینکنید و بر من درود بفرست تان را قبرستانیھا خانه
شـما بـا ». امبرانشان را مسجد قـرار دادنـدیھود باد آنان قبور پیرسد. لعنت خدا بر  یم
 د.یه در اندلس ھستند، برابر ھستک یسانک

ه کن جمله را یرده و اکت یروا» جفضل الصالة عيل النبـي«تاب کل در یاسماع یقاض
 . ٢رده استکر نکد) ذیه در اندلس ھستند برابر ھستک یسانک(شما و 
نـد ک یت مید روایسع یاز محمد بن عجالن از اب ید: حبان بن علیگو یز مید نیسع

د ینکتان را قبرستان نید و خانه ھاید قرار ندھیخانه ام را ع«فرمود: جامبریه گفت: پک
 .٣»رسد ید درود شما به من میو بر من درود بفرست

ق مختلـف بـر یـن دو طریـث مرسـل، از این دو حدیپس ا«د: یگو یالسالم مخ ایش
ث را بـه صـورت مرسـل یه حـدکـ یه فـردکنند، به خصوص ک یث داللت میثبوت حد

ث بـه یث نزد او  ثابت است، گـر چـه حـدیرده است و حدکرده به آن استناده کت یروا
به صورت مسند قبًال ث ین حدیه اکثابت نباشد و حال آن  یگریق دیصورت مسند از طر

 د.یت گردیروا
» /نین العابـدیـز«طالب معروف به  یبن اب یفرزند عل یعنین) یبن حس ی(از عل
 ن آنھا بود.یتر ترین اھل بیت از میان تابعین و عالم با فضیلت

از دو طریق سھیل بن أبی سھیل از حسن بن حسن به صورت مرسل روایت شده است. و ابن أبی 
و  ۳۶۵و در األوسط  ۲۷۲۹الکبیر  و طبرانی در المعجم ۲۷علی النبی  الصالةعاصم در کتاب 

از طریق ُحمید بن أبی  ۶۲-۱۳/۶۱و ابن عساکر در تاریخ دمشق  ۱۱۹ الذریة الطاھرةدوالبی در 
گفته که ُحمید بن أبی  ۱۰/۱۶۲زینب از حسن بن حسن بن علی از پدرش. ھیثمی در المجمع 

 شناسم. زینب در آن وجود دارد که او را نمی
 ام، نوشته شده قبرم. ھای کتاب به جای خانه در بعضی از نسخه - ١
 .۳۰ش فضل الصالة علی النبیسنن سعید بن منصور و اسماعیل القاضی در  -٢
 که به صورت مختصر آمده است. ۱۵۴۵۱سنن سعید بن منصور  و مصنف عبدالرزاق ش-٣
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. و ١ھـ.ق در گذشـت ۹۳در سال  یدم. ویبھتر از او ند یشیچ قرید: ھیگو یم یزھر

فـرا گرفـت و در دھـم  یثیامبر احـادیـاست از پ جامبریپ ی ) نوهرحيانةن (یپدرش حس
 .٢دیبه شھادت رس یھـ.ق در پنجاه و شش سالگ ۶۱محرم سال 

آمـد و از آن جـا  یوار بود میه در دک یافکه به فاصله و شکد یرا د یاش: (مرد گفته 
 رد ...).ک یشان آن مرد را نھیرد  اک یشد و دعا م یوارد م

نار آن ممنوع کارتگاھھا به قصد دعا و نماز یتن به قبرھا و زه رفکند ک ین داللت میا
د قـرار دادن قبـور، یـع یعنین یاست ھمان طور که قبًال نیز به آن پرداخته شد. چون ا

ده بود. از ایـن رو آن مـرد را از آمـدن ین را فھمیث ھمیبن حسین از حد یه علک چنان
 گران.یه برسد به قبر درد، چک یردن نزد آن نھکدعا  یبرا جامبریبه قبر پ

 جامبریـردن به قبر پکه اگر فقط به خاطر سالم کند ک یث داللت مین حدیھمچن
ه کد گرفتن قبر است یی آمدن به مسجد را داشته باشد، ھمان ع ه ارادهکنید بدون ایایب

د او را از یـنـار قبـر دکل را یحسن بن حسن، سھ ین رو وقتیشده است. از ا یاز آن نھ
ار اسـتدالل کـت یـان واز آن بـه ممنوعیـاو ب یور را براکث مذیرد و حدک یار نھکن یا

 ند.کسالم  جامبریشود بر پ یوارد مسجد م یه وقتکرد کنمود و او را امر 
ار کـن یـه بـه اکسلف را سراغ ندارم  یاز علما یسکچ یھ«د: یگو یخ االسالم میش

ث داللـت ین حـدیت. ھمچند قرار دادن قبر اسیع ین به معنیاجازه داده باشد، چون ا
 ینماز خواندن آمده است اگـر در آن لحظـه فقـط بـرا یه اگر به مسجد براکند ک یم

د گرفتن قبـر اسـت و یع یآن برود ممنوع است، چون به معن یردن قبر به سوکسالم 
د یـآ یه به مسجد مکس که ھر ک ٣دانست یروه مکن را مینه ایاھل مد یبرا کامام مال
ن امت را اصالح یآخر ا«ردند و گفت: ک یار را نمکن یرود، چون سلف اب جامبریبه قبر پ

ن بـه مسـجد یه صـحابه و تـابعکـبل». ردکـن امـت را اصـالح یند جز آنچه اول اک ینم
خواندنـد و بعـد از  ینماز م ش یر، عمر، عثمان و علکآمدند و پشت سر ابوب یم جامبریپ

آمدنـد  یردن نمـکـسالم  یقبر برا یسورفتند و به  یرون میا بینشستند  یاتمام نماز م
 تر و بھتر است. املکامبر یه درود و سالم فرستادن در نماز بر پکدانستند  یچون م

 .۴/۳۸۶نگا: شرح حالش در سیر اعالم النبالء  -١
 .۲/۷۶ اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة ۴/۲۸۰عالم النبالء در سیر ا ÷نگا: شرح حال حسین  -٢
 از او نقل کرده است. ۲/۱۸۷قاضی عیاض در الشفا  -٣
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ردن آنجـا کا دعا ینماز و  یا برایامبر بروند و ینار قبر پکردن که برای سالم کنیاما ا
د یـقبر مـرا ع« رده بود و فرموده بود:ک یآنان را از آن نھ جامبریه پکبود  یزیبروند چ
رد کـان یب جامبریپس پ». رسد ید، درود شما به من مید و بر من درود بخوانیقرار ندھ

 یسـانک جامبریرسد. و پ یشان میخوانده شود به ا یکا نزدیه اگردرود و سالم از دور ک
اند لعنت فرمود و در زمان صـحابه از دروازه وارد  گاه قرار داده ا را سجدهیه قبور انبکرا 

ی حجـره محـل  ز دروازهیآن جا بود و بعد از آن ن لشدند، چرا که عائشه  یره محج
 گری ساخته شد. یوار دیه دکنیورود بود تا ا

ا دعـا و یـدرود و سـالم و  یبروند برا جامبرینار قبر پکتوانستند  یه مکنیاما صحابه با ا
شـدند و  یحجره نمـوارد  یا علمیث یسوال از حد ین برایشدند و ھمچن ینماز وارد آن نم

را به آنھا بشـنواند تـا گمـان برنـد  یا سالمینداشت تا سخن  یدیطان در آنھا طمع و امیش
ان یـشـان  بیث را برایـا بـه آن فتـوا داده اسـت و احادیـبه آنھا سـخن گفتـه  جامبریه پک
رون یـه از بکـداده  یا جـواب سـالم آنھـا را بـه گونـه جامبریـه پکنند کر کا فیند. و ک یم

نـار قبـر  کداشـته اسـت و آنھـا را در  ین طمعیگران چنیطان در دیشود، اما ش یه مدیشن
ه صاحب قبـر آنھـا کاند  ه گمان بردهک ییرده است، تا جاکگران گمراه یا قبر دیو  جامبریپ

رون یـد و از قبـر بیـگو یارا با آنان سخن مکدھد و آش یند و به آنھا فتوا مک یم یرا امر و نھ
ه مـرده بـا ھمـان جسـم خـود کـبرند  ینند و گمان میب یرون از قبر میو را بد و آنھا ایآ یم
آنھـا مجسـم شـده اسـت و آنھـا  یت بـرایا روح میند و یگو یرون آمده و با آنھا سخن میب

 ده است.یھا را د شب معراج مرده جامبریه پکطور  نند ھمانیب یمرده را م
کنار قبرش بـر او سـالم کننـد ه در کن نبود یه عادت صحابه بر اکن است یمنظور ا

رون یـاز ب یاز صحابه فقط وقت یه بعضکدادند و بل یھمچنانکه افراد بعد از آنھا انجام م
ن یچنـ سه ابـن عمـرکـ ردنـد، چنـانک یسالم مـ جامبریآمدند به پ ینه از سفر میمد

 آمـد نـزد یه ابن عمر ھرگاه از سفر مکند ک یت میدالله بن عمر از نافع روایرد. عبک یم
ر، کا ابـابیـ یـکا رسول الله، السـالم علی یکگفت: السالم عل یآمد و م یم جامبریقبر پ

 گشت. یا أبتاه، سپس بر می یکالسالم عل
ار را کـن یـه اکـم یرا سراغ ندار جامبریی  پ از صحابه یسکچ ید: ھیگو یدالله میعب
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 .١رده باشد جز ابن عمرک
رد ک یردن توقف نمکدعا  یبرا جامبرینار قبر پکه ابن عمر کد ینما ین داللت میو ا

 نند.ک ین میچن  یاریه بسکگونه  آن
یک از صحابه نقل نشده است پس بدعت محـض  ن از ھیچید: ایگو یخ االسالم میش

د یـه باکـامبر توقـف شـود بلینار قبر پکد یگفت: نبا که مالکاست و در المبسوط آمده 
 رد و رفت.کسالم 

ف یـی او و منصـور تعر دربـاره کسناد خـود از مالـبا ا ٢عیاض یه قاضک یو داستان
ا رو بـه قبـر یـنم کـستم و  دعـا یابا عبدالله رو به قبله با یگفت: ا که او به مالکرده ک
ه او کـ و حـال آن یگردان یت را از او میگفت: چرا رو کنم؟ مالکستم و دعا یبا جامبریپ

 جشـان یه رو بـه اکت، بلامت اسیخدا درروز ق یی پدرت آدم به سو لهیات و وس لهیوس
 گرداند. یع تو میع و واسطه قرار ده خداوند او را شفیست و او را شفیبا

اسـت، چـون در اسـنادش افـراد  یا موضوع و ساختگیف یت و داستان ضعین روایا
 و افراد مجھول الحالی قرار دارند. ٣دیمانند محمد بن ُحم یمتھم

د و حجـره را در سـمت چـپ یقبله نما د رو بهیه باکرده است کح یو امام احمد تصر
 جامبرین بعد از  درود و سالم فرستادن بر پیخود قرار دھد تا در پشت سرش نباشد و ا

سـتد و یدعـا با یه بعـد از سـالم بـراکـرسـاند  ین را میاست، ظاھر سخن امام احمد ا
 .ند و حجره را در پشت سرش قرار دھدکاند رو به قبله دعا  گفته کاصحاب امام مال

نـد و در کند رو به قبـر نک یدعا م یه وقتکاند  ن اتفاق نمودهیه ائمه بر اکنیخالصه ا
 اند؟  ردهکا نه اختالف یستد یردن رو به قبر باکا به ھنگام سالم یه آکنیمورد ا

نـه از عمـر بـن یـ کـه ضـعیف اسـت ـ در اخبـار مد ٤و دلیل اینکه؛ آنچه ابن َزباله
ه گفـت: کـرده کـت یر دو از اعتبار ساقط ھستند ـ رواـ ھ ٢از سلمه بن وردان ١ھارون

به اختصار و طبقات ابن  ۳/۲۸به طور کامل، مصنف ابن ابی شبیه ۳/۵۷۶مصنف عبدالرزاق  -١
ن الکبری و بیھقی السن ۱۰۱، ۹۸، شفضل الصالةعلی النبیو اسماعیل القاضی در  ۴/۱۵۶سعد

 از چند طریق از ابن عمر روایت کرده و اسانید آن صحیح است. ۵/۲۴۵
 .۲/۱۰۱و ترتیب المدارک  ۹۹۶-۲/۹۹۵کتاب الشفا  -٢
اند. نگا: تھذیب  محمد بن ُحمید رازی حافظ است و گروھی از ائمه او را به دروغگویی متھم کرده -٣

 .۲۵/۹۷الکمال
 اند. بن زباله را تکذیب کردهگوید ا می ۴۷۴حافظ در التقریب، ص -٤
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وار قبـر یـفرستاد و سپس پشـتش را بـه د یامبر درود میه بر پکدم یرا د کانس بن مال
  ٣رد.ک یداد و دعا م یه مکیت

گـر یو د جامبریـقبـر پ یت رخت سفر بستن به سـویاست بر ممنوع یلیث دلیحد
ن یه از بزرگتـرکد قرار دادن قبور و بلیع یعنیارتگاھھا، چون رخت سفر بستن یقبور و ز

ه قبـر کـ شـاند، چنـانک یدن میورز که انجام دھندگان آن را به شرکاست  ییھا لهیوس
ن راه خـرج یرا در ا یادیز یبندند و اموال و پولھا یقبرھا رخت سفر م یپرستان به سو

نبـدھا و جسـتن بـه آن گ کارت قبـور و تبـرین سفرھا فقط زینند و ھدف آنھا از اک یم
 اند.  گرفتار آمده کنگونه به شریوارھاست و اید

خ االسالم در مورد آن فتـوا داده اسـت، منظـورم سـفر یه شکاست  یا ن مسألهیو ا
خ االسـالم اخـتالف یامبران و صالحان و مقابر آنھا است، و شـیارت قبور پیز یفقط برا

از علمـا ماننـد ابوحامـد  یه برخـکـان نموده یرده است. و بکر کن مورد ذیعلما را در ا
از علما مانند ابن بطه، ابـن  یاند و برخ ز قرار دادهیآن را جا یمحمد مقدس یو اب یغزال
داننـد  و نظـر امـام  اض و جمھـور آن را جـایز نمییع ی، قاضینیمحمد جو یل، ابیعق

ح یرده است و قـول صـحکاز ائمه با او مخالفت ن یکچ یمالک ھم بر ھمین  است که ھ
و  کین او ماننـد سـبیاز معاصـر ین فتوا را داد برخیخ االسالم ایش یست. وقتن ایھم

ار کـارت را انیـه او مطلقـًا زکخ االسالم برخاستند و به او نسبت دادند یه شیامثال او عل
ه با نیت زیارت باشد، کرا ممنوع شمرده  یارتیخ االسالم فقط زیه شک ند و حال آنک یم

ه ک یارتیاند و ز ارت را ممنوع دانستهین نوع زیز ایاز او ن ه جمھور علما قبلکطور  ھمان
اد خوانده شوند را ممنوع دانسـته یھا به فر ا مردهیخواسته شود  کمکھا  در آن از مرده

 است.
ه کاست  یثیند، حدک یم یقبور نھ یه از رخت سفر بر بستن به سوک یثیاز جمله احاد

شـود  یرخت سفر بسته نم« ه فرمود: کند ک یت میروا جامبرید از پیسع ین ابیحیدر صح

عمر بن ھارون بن یزید ثقفی.بلخی می گوید: متروک الحدیث است اما حافظ است. تقریب  -١
 .۴۱۷التھذیب ص

گویند: روایتش از انس منکر  بن وردان لیثی ابویعلی مدنی ضعیف است ذھبی و حاکم می سلمة -٢
 .۳/۲۷۵و میزان اإلعتدال  ۲۴۸است.  تقریب التھذیب ص

 .۱/۲۲۷مجموع الفتاوی  -٣
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. پس رخـت سـفر بسـتن ١»یمگر به سه مسجد مسجد الحرام، مسجد من و مسجد االقص
است کـه منظـور اسـتحباب اسـت و  یا نفیشده و  یا از آن نھیھا  ارت قبور و بارگاهیز یبرا
 .٢است یه نھکند ک یح شده پس داللت میتصر یی نھ غهیدر صحیح با ص یتیروا

ه در الموطـأ و کـ ده بودنـد، چنـانیت را فھمیث ممنوعین حدین رو صحابه از ایز اا
ه از طـور کـ یره در حالیه او به ابوھرکت است یروا یالسنن از بصره بن أبی بصرة غفار

، از یرفتـ یرون نمـیدم بید یتو را م یرون رفتیباز گشته بود گفت: اگر قبل از آن که ب
سه مسـجد مسـجد الحـرام،  یشود مگر به سو یر نمگفت: سف یه مکدم یشن جامبریپ

 ٣.ی) و مسجد االقصیمسجد من (مسجد النب
ند ک یت مید از قزعه روایبا اسناد ج» نهیاخبار المد«و امام احمد و عمر بن َشّبه در 

وه طور بروم او گفـت: رخـت سـفر کخواھم به  یه گفت: نزد ابن عمر آمدم و گفتم: مک
پس  یشود، مسجد الحرام و مسجد مدینه و مسجد االقص یسه جا بسته م یفقط به سو

 .٤طور را ترک کن و آن جا نرو
د یه گفـت: از ابـا سـعکاند  ردهکت یز از شھر بن حوشب روایاحمد و عمر بن َشّبه ن

ان آمـد، گفـت: رسـول یـوه طور نـزد او بـه مکبحث نماز خواندن در  یه وقتکدم یشن
ه در آن نماز خوانـده کرا دارد  یفر به مسجده قصد سکرا  یچ سواریھ«فرمود:  جخدا

ت در آورد جـز مسـجد کـآن بـه حر یاش را به سـو یه سوارکست یسته نیشود شا یم

و این حدیث متواتری است و شیخ آلبانی در ارواء  ۸۲۷و صحیح مسلم  ۱۱۹۷صحیح بخاری ش -١
األحادیث به تفصیل طرق آن را بیان کرده است و دکتر صالح الرفاعی در  ۲۳۲ -۳/۲۲۶الغلیل 
 ه است.به تفصیل در مورد این حدیث بحث کرد ۴۵۵ -۴۳۹فی فضائل المدینه ص الواردة

از ابوسعید خدری. که می گوید رسول الله صل الله علیه وسلم می فرماید:  ۸۲۷ش ۲/۹۷۵مسلم  -٢
 شود مگر به سه مسجد مسجد الحرام، مسجد من و مسجد االقصی رخت سفر بسته نمی

و  ۲۷۷۲، صحیح ابن حبان۱۴۳۰، نسائی در سنن۶/۷، مسند احمد۱۱۰ -۱/۱۰۸موطا امام مالک -٣
گفته است و در مورد اینکه اسم  ۱/۳۲۰ اإلصابةکه حافظ در  آن صحیح است چنانغیره و سند 

 صحابی بصره است یا پدرش ابو بصره است اختالف است.
و  ۷/۲۰۴،  التاریخ الکبیر بخاری۲/۱۵۰،  مصنف ابن ابی شیبه۹۱۷۱ش ۵/۱۳۵مصنف عبدالرزاق -٤

 اند و اسنادش صحیح است. غیره روایت کرده
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  ١.یالحرام و مسجد من و مسجداالقص
آن  یه رخت سـفر بسـتن بـه سـوکقرار داده  ینکد طور را از جمله امایپس ابوسع

مساجد  یاز رخت سفر بستن به سورده در آن کر که ذک یه لفظکنیشده است، با ا ینھ
 یق اولـیگر غیر از  مساجد به طرید یه جاھاکد ینما ین داللت میشده است پس ا ینھ

لت ینند به خـاطر فضـک یطور سفر م یه به سوک یسانکرند و یگ یقرار م یمشمول نھ
ده و خداونـد یـه نامکی مبار مقدس و بقعه یروند و خداوند آن را واد یبقعه به آن جا م

 .٢سخن گفته است ین جا با موسآ
ده ید پوشـیـگو یر آن مـکخطـاب و تـذ یه به فحـواک یسکار است و بر کن آشیو ا 

 یسـکگوینـد: اگـر  ی اربعه ھستند. و جمھور علما می ست و آنھا جمھور علما و ائمهین
ن نـذر یـنـد وفـا بـه اکره سـفر یل قبورشان و غیاز قب جامبریاز آثار پ یند به اثرکنذر 

ند به اتفاق ائمه اربعـه کبه قصد مسجد قبا سفر  یه اگر از شھر دورکست و بلیواجب ن
آمـد، امـا در  یبه قبا م ٣اده و سوارهیھر ھفته روز شنبه پ جامبریه پکنیست، با ایز نیجا

ا نـه، علمـا یـن نذر واجب اسـت یا وفا به اید به قبا برود آیه باکند کنذر  یسکه اگر کنیا
 ست. ین نذر واجب نیند وفا به ایگو یعلما ماختالف دارند و جمھور 

نـه بـرود اگـر یه بـه مدکـنـد کنـذر  یسـکه ھـر کاند  ردهکح یره تصریو غ کو مال
ند و اگر مقصودش فقط کباشد به نذر خود وفا  یمنظورش نماز خواندن در مسجد النب

س بـن انـ کند، امام مالـکارت قبر باشد بدون نماز خواندن در مسجد به نذرش وفا نیز
سـه  یشود مگـر بـه سـو یار برده نمکبه  یسوار«د: یفرما یم جامبرید: چون پیگو یم

رده و مفھــوم آن در کــر کــذ» المبســوط«ل بــن اســحاق در ین را اســماعیــا» مســجد

و در اسناد آن شھر بن  ۱۴که در الرد علی اإلخنائی ص چنان -و ابن شبه ۳/۶۴مسند احمد  -١
ی اضافه تنھاست و حدیث در صحیحین بدون این  حوشب قرار دارد و او در ذکر این جمله

 ی اضافه روایت شده پس این اضافه منکر است. جمله
ی من شاطیء الوادی األیمن فلما أتاھا نود«فرماید:  می ۳۰ی ی قصص آیه خداوند متعال در سوره -٢

اذ «فرماید:  و در النازعات می »فی البقعة المبارکة من الشجرة أن یا موسی إنی أنا اللُه رب العالمین
 ١٦النازعات:  »ناداه ربه بالواد المقدس طوی

از ابن عمر روایت شده که : رسول الله  ۱۳۹۹و مسلم در صحیح خود  ۱۱۳۴بخاری در صحیح  -٣
 رفت. ره به زیارت قباء میپیاده و سوا
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 ١آمده است. کاصحاب مال یھا تابکگر یو د» الجّالب«و » المدّونة«
ن سـه مسـجد اخـتالف یـر از ایز بودن باِر سفر بستن به غیدر کل علما در مورد جا

ز قـرار ین آن را جـایاز متـأخر یانـد و گروھـ دارند، جمھور علما آن را ممنـوع دانسـته
ارتگاھھا و تقّرب جستن به خدا با یقبور و ز یاند پس مستحب شمردن سفر به سو داده

ه بـا اجمـاع کـاست  ییاند، سخن بدعت و نو ردهکره ادعا یو غ کیه سبکار چنان کن یا
 است. علما مخالف 

مـرا بعـد از  یسکھر «ث: یاند مانند حد ردهکه مخالفان از آن استدالل ک یثیو احاد
ن یـ. و امثـال ا٢»رده باشـدکـارت یـاتم زیه مرا در حکن است یند مانند اکارت یوفاتم ز

ز ثابـت یـامبر نیـچ یـک از صـحابه پیستند و از ھیصحت ندارند و از رسول خدا ثابت ن
خ یانـد و شـ یا ھمه موضوع و ساختگیا موضوع یاند  فیا ضعیث ین احادیه اکستند، بلین

از  یاریانـد و بسـ ردهکان یث را بین احادیھای ضعف ا ره مشکالت و علتیو غ ٣االسالم
خ یندارند. و ش یارت اشاره دارند و بر مورد اختالف، داللتیث فقط بر مطلق زین احادیا

ه کـاسـت  یارت شـرعیـمقصـود ز ستند، چـونیارت مخالف نیگر علما با زیاالسالم و د
انجام  کیه در آن شرکاست  یارتیشود و آن ز یخواسته انجام م جامبریمطابق با آنچه پ

رد و اگر ھم صحت این حدیث ثابت شود دلیلی برای قصد کردن به سـوی قبـر یگ ینم
ز قـرار یھمـه قبـور را جـا یقصد کردن به سو کیه سبکباشد و حال آن افراد دیگر نمی

 رده است.کث و اجماع علما مخالفت ینگونه با احادیداده و ا
ه درود و سالم امت در عالم بـرزخ بـه کث اشاره شد ین حدیو در ا«د: یگو یمولف م

 ».شود یعرضه م جشانیا

و  ۲/۴۶مالکی  کفایة الطالب أبی الحسنو  ۱/۴۵۸و الکافی ابن عبدالبر  ۸۷ -۲/۸۶ لمدونةنگا: ا -١
 .۲۶۷نگا: الرد علی اإلخنائی ص

و در سند آن احمد بن رشدین است که  ۲۸۷و االوسط ۱۳۴۹۶المعجم الکبیر طبرانی  -٢
وغینی دارد که شیخ االسالم آن را بیان کرده دروغگوست و حدیث طرق و شواھد باطل و در

 األحادیث الموضوعةاند و بنده نیز آن را در  است و ابن عبدالھادی و غیره نیز آن را بیان داشته
فی فضایل المدینه  األحادیث الورادةام و نگا:  به تفصیل بیان داشته توحید العبادةالتی تنافی 

 دکتر صالح الرفاعی.
گوید: ھمگی دروغ و  در مورد احادیث زیارت قبر نبی می ۴۰۱ر اإلقتضاء ص شیخ االسالم د -٣

 جعلی ھستند.
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ث یـه مؤلف آن احادکاست  یتابک املختـارةت شده است) یروا املختارةاش: (در  گفته
وده است و مؤلف آن ابو عبدالله محمـد نم یآور ن را در آن جمعیحید بر صحید و زایج

ث است. یاز بزرگان و حفاظ حد یکی ین حنبلیاء الدی، حافظ ضیبن عبدالواحد المقدس
ار، دارای کـزینـدار، پرھید یار گذرانـد و وکـن یـش را در اید: او عمر خویگو یم یذھب

ش یھـا بتاکن از یفـات او و محـدثیفضل، مورد اعتماد (ثقه) و خبره بود و مـردم از تأل
 .١اند، رحمت و رضوان خدا بر او باد مند شده اند و بھره استفاده برده

ح ید از تصـحیـبـدون ترد» املختـارة«تابش کح او در ید: تصحیگو یخ االسالم میو ش
 ٣ھـ.ق در گذشت. ۶۴۳ایشان در سال  ٢م بھتر است.کحا

 .۱۳۰ -۲۳/۱۲۶سیر اعالم النبالء -١
 .۲۲/۴۲۶مجموع الفتاوی  -٢
 مالحظه کنید. ۲۳/۱۲۶شرح حال وی را در سیر اعالم النبالء  -٣

                                         



 

 

 

 

 

 

 خواهند پرداخت یپرست ن امت به بتیاز افراد ا ی): بعض۲۲باب: (

لَمۡ ﴿ د:یفرما یوند متعال مخدا
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � ْ نَِصيبٗ  �َّ وتُوا

ُ
 ِمُنونَ يُؤۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ّمِنَ  اأ

ُٰغوتِ ٱوَ  ۡبتِ �ِۡ بِٱ ِيَن َ�َفُرواْ َ�ٰٓ  ل�َّ ۡهَدىٰ  ُؤَ�ٓءِ َو�َُقولُوَن لِ�َّ
َ
ِينَ ٱ ِمنَ  أ  ﴾٥١َءاَمُنواْ َسبِيً�  �َّ

اند، ندیدی که به شرک و خرافات و  از کتاب یافتهای  آیا کسانی را که بھره« .]٥١[النساء: 
اینھا بیش از مسلمانان بر راه «گویند:  ی کافران می معبودان باطل گرایش دارند و درباره

 ».ھدایتند

نَّبِئُُ�م َهۡل  قُۡل ﴿ د:یفرما یو م
ُ
ِۚ ٱ ِعندَ  َمُثو�َةً  َ�ٰلَِك  ّمِن �َِ�ّٖ  � ُ ٱَمن لََّعَنُه  �َّ وََغِضَب  �َّ

ُٰغوَت ٱوََ�َبَد  َنازِ�رَ �َۡ ٱوَ  قَِرَدةَ لۡ ٱ ِمۡنُهمُ  وََجَعَل  هِ يۡ َعلَ  بگو: آیا شما را از « .]٦٠[المائدة:  ﴾ل�َّ
گاه کنم که کیفرشان نزد الله از این ھم بدتر است؟ کسانی که الله، آنان را از  کسانی آ

ردانید و برخی از رحمتش دور نمود و بر آنھا خشم گرفت و بعضی از آنان را بوزینه و خوک گ
 ».اند. اینھا، بدترین جایگاه را دارند و بیش از ھمه گمراھند.آنھا، معبودان باطل را پرستیده

ِينَ ٱاَل قَ ﴿ د:یفرما یو م َّ�  ٰٓ مۡ  َغلَُبواْ َ�َ
َ
ِخَذنَّ  رِهِمۡ أ ۡسِجٗدا َعلَۡيِهم َ�َتَّ . ]٢١ھف: ک[ال ﴾مَّ

 ».سازیمارشان مسجدی میآنان که بر کارشان دست یافتند؛ گفتند: برغ«

 یھـا ھا و روش شما دقیقا از سّنت«فرمود:  جامبریه پکند ک یت میروا سدیابو سع
ه اگر آنھا در سـوراخ ک یا رد، به اندازهکد یخواھ یرویاند پ ش از شما بودهیه پک یسانک

ا یـرسول خـدا آ ید. صحابه گفتند: ایشو یز وارد آن میدر آمده باشند شما ن یسوسمار
و  ی[روایـت بخـار؟ یسـانکفرمود: پس از چـه  جامبریم؟ پینک یم یرویھود و نصارا پیاز 

 مسلم].



 ٦٠٥ )پرستی خواهند پرداخت : بعضی از افراد این امت به بت۲۲لتوحید: (بابکتاب ا

 یم طـورین را بـرایخداونـد زمـ«فرمود:  جامبریه پکند ک یت میمسلم از ثوبان روا
 یاّمت من به زود ییدم و قلمرو فرمانروایه شرق و غرب آن را دکھموار و جمع ساخت 
 یکـیم ھموار و نمایان شده اسـت و بـه مـن دو خزانـه یه براکد یبه آنجایی خواھد رس

ر یفراگ یسال ه امت مرا با قحطکقرمز داده شد و از پروردگارم خواستم  یگرید و دیسف
ه مـال و کـنـد کاز غیـر خودشـان را آنھامسـلط ن یه بر آنھا دشـمنکنیند و اکن کھال

نم بـر کـصـله یرا ف یمحمـد ھرگـاه امـر ینـد، پروردگـارم گفـت: اکجانشان را نابود 
نم و کـن کر ھـالیـفراگ یه امت تو را با قحط سـالکبخشم   ین را به تو میگردد، ا ینم

ن یه مسـلمیـفر علک یروھایاگر تمام ن ینم، حتکبر آنھا جز خودشان مسلط ن یدشمن
 ».نندکر یشند و اسکگر را بین ھمدیجمع شوند و آنھا و مسلم

شـه و یو اند«نـد: ک یو اضـافه مـ ردهکـت یث را رواین حدیح خود ایدر صح یبرقان
ننـد و ک یه مـردم را گمـراه مـکـاسـت  یی امت خود از رھبرانـ شترم دربارهیھراس ب

امـت یامت از آنھا برداشته  نخواھد شد و قیده شود تا قیشکر بر آنھا یه شمشک یھنگام
دروغگـو  ینند و در امـت مـن سـک یپرست از امتم بت یه گروھکنیبرپا نخواھد شد تا ا

امبرانم و بعـد از مـن یـه من خـاتم پکنند و حال آن ک ینبوت م یادعا یکد و ھر یآ یم
روز خواھنـد بـود و یبند و پیاز امت من بر حق پا ینخواھد آمد و ھمواره گروھ یامبریپ

ه بـه کـنیرسـانند، تـا ا ینمـ یانین گروه زینند به اک ینم یبانین گروه را پشتیه اکآنان 
 ». دیآ یامت) میفرمان خداوند(ق

 مسائل:
 نساء. ی  سوره ۵۱ ی هیآ ریتفس -۱
 مائده. ۶۰ی هیآ ریتفس -۲
 کھف. ی سوره ۲۱  ی هیآ ریتفس -۳
 نجایا در طاغوت و جبت یمعن که است نیا دانست، دیبا که یا مسأله نیتر مھم -۴

 و طاغوت جبت، از تنّفر وجود با ای است، یقلب اعتقاد منظور ایآ ست؟یچ
 شامل زین را آنھا از یرویپ و رستانپ بت تیحما آن، پرستش شمردن باطل

 شود. یم
 ترند. افتهیراھ مؤمنان از کافران که انیھودی ی گفته نیا -۵
 امت در مسأله نیا که است نیا ـ باشد می فصل عنوان بیانگر که ـ ششم ی مسأله -۶

 است. شده ذکر صراحت به یخدر دیسع یاب تیروا در که چنان داد، خواھد رخ
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 پرداخت. خواھند یپرست بت به امت نیا از یادیز یھا گروه که شده حیتصر -۷
 مانند کنند، یم نبوت یادعا که آمد خواھند دیپد یافراد نکهیا زیانگ شگفت امر -۸

 و است امت نیا از که گفت یم و آورد یم زبان به را نیشھادت نکهیا با مختار
 اب است، امبریپ نیآخر محمد که آمده قرآن در و ھستند حق قرآن و  جامبریپ

 قیتصد کرد نبوت یادعا که را مختار مردم از یگروھ متضاد، ادعاھای این دوجو
 مردم از یادیز یھا گروه و کرد نبوت یادعا صحابه دوران آخر در مختار کردند،

 کردند. یرویپ او از
 در که طور ھمان رود، ینم نیب از کامل طور به حق که دھد یم مژده جامبریپ -۹

 بود. خواھند حق بر یگروھ شهیھم بلکه ت،اس بوده ھمواره حق گذشته
 ھستند اندک و کم نکهیا با حق اھل که است آن گروه نیا ی نشانه نیبزرگتر -۱۰

 توانند ینم یبیآس آنھا به ورزند یم  امتناع آنان تیحما از که یکسان و مخالفان

 برسانند.
 بود. خواھند امتیق ییبرپا تا حق اھل -۱۱
 جامبریپ یبرا نیزم غرب و شرق از: ارتندعب ثیحد در مذکور بزرگ یھا نشانه -۱۲

 فرموده جامبریپ آنچه سپس و شمال و جنوب برخالف د،یگرد ھموار و جمع

 داد خبر و دیرس خواھد او به خزانه دو که داد خبر جامبریپ افت،ی تحقق بود

 را گریکدی امتش که داد خبر و است شده رفتهیپذ امتش  ی درباره شیدعا که

 نگران کننده  گمراه رھبران به نسبت ایشان اینکه و کنند یم ریاس و کشند یم

 گروه که داد خبر و آمد خواھند دیپد نبوت نیدروغ انیمدع که داد خبر و بود

 جشانیا که گونه آن موارد نیا ھمه و ماند خواھند یباق حق اھل و رستگار
 نظر به دیعب یعقل نظر از امور نیا از یکی ھر نکهیا با اند، آمده شیپ داده خبر

 آمد. یم
 ھستم نگران امتم برای آن خاطر به که یزیچ تنھا که فرمود: جامبریپ -۱۳

 سازند. یم گمراه را مردم که ھستند یرھبران
 داد. توضیح را یپرست بت مفھوم جامبریپ -۱۴

  

 



 ٦٠٧ )پرستی خواهند پرداخت : بعضی از افراد این امت به بت۲۲لتوحید: (بابکتاب ا

 توضیح و شرح باب:
 رد.کخواھند  یپرست ن امت بتیاز افراد ا یباب: بعض
ورزنـد و  یمـ که شـرکـرا  یسـانکاور قبرپرستان و ن عنوان، بیخواھد با ا یمؤلف م

ی الإله إالالله محمد رسـول  شود چون گوینده یمبتال نم کند امت محمد به شریگو یم
نـد ک یان مـیرا ب یثیات و احادین فصل آیرو مؤلف در ا  نیند. از اکباشند را رد  الله می

از افـراد آن بـه  یارید و بسشو یمبتال م کن امت به شریه اکاند  انگر آنیه نشانگر و بک
ه مخالفان کاز امت ھمواره بر حق خواھد ماند  یآورند، گر چه گروھ یم یرو یپرست بت
 ی الھی(قیامت) فرا رسد. برسانند. تا این که وعده یبیتوانند به آنھا آس ینم

لَمۡ ﴿ د:یفرما ید: و خداوند متعال میگو یمؤلف م
َ
ِينَ ٱتََر إَِ�  � وتُواْ نَصِ  �َّ

ُ
ّمَِن  ايبٗ أ

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ُٰغوتِ ٱوَ  ۡبتِ �ِۡ ٱب ِيَن َ�َفُرواْ َ�ٰٓ  ل�َّ هۡ  ُؤَ�ٓءِ َو�َُقولُوَن لِ�َّ
َ
ِينَ ٱِمَن  َدىٰ أ َّ� 

ْ َسبِيً�  اند، ندیدی که به  ای از کتاب یافته آیا کسانی را که بھره« .]٥١[النساء:  ﴾٥١َءاَمُنوا
اینھا بیش از «گویند:  ی کافران می یش دارند و دربارهشرک و خرافات و معبودان باطل گرا

  ».مسلمانان بر راه ھدایتند

لَمۡ ﴿  د:یگو یم جامبریخداوند متعال به پ
َ
ِينَ ٱتََر إَِ�  � ْ نَِصيبٗ  �َّ وتُوا

ُ
ا ی: آیعنی ﴾اأ

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ ﴿ه ک ینیب یتاب به آنان داده شده را نمکه بھره از کرا  یسانک  ۡبِت �ِۡ ٱب
ُٰغوتِ لٱوَ  ند ک یت میآورند. امام احمد از ابن عباس روا یمان میجبت و طاغوت ا  به ﴾�َّ
ده از قومش را ین دم بریا ایش گفتند: آیه آمد قرکعب بن اشرف به مک یه گفت: وقتک

 یدار افت حجاج و پردهیه ما ضک ند از ما بھتر است و حال آنک یه ادعا مک ینیب ینم
د. ابن یعب گفت: شما از او بھتر ھستکم؟ یعھده دار عبه و آب دادن حجاج را بهک

 ٱإِنَّ َشانِئََك ُهَو ﴿ ه:کد: آنگاه در مورد آنھا نازل شد یگو یعباس م
َ
. ]٣وثر: ک[ال ﴾٣ۡ�َ�ُ ۡ�

گاه تو است در ین شأن و جایا ».دنباله و بدون نسل است گمان دشمنت، خود بی بی«

لَمۡ ﴿ ه: ک ه نازل شدین آیده است. و ایبر قت او دمیحق
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � وتُواْ نَِصيبٗ  �َّ

ُ
 ّمِنَ  اأ

 .]٥١[النساء:  ﴾ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ
عب بـن اشـرف کبن اخطب و  یه گفت: حیکند ک یت میرمه رواکحاتم از ع یابن اب

د، ما را از یتاب و اھل علم ھستکه به آنھا گفتند: شما اھل که آمدند، اھل مکنزد اھل م
ونـد رحـم برقـرار ید؟ گفتند: ما پیستکی. گفتند: شما و محمد دیما و از محمد خبر دھ

ر یم و اسـیدھ یر میم و آب و شینک یم یوھان و فربه را قربانکم و شتران بزرگ یدار یم
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مـا  یشاوندیوند خویده است، پیبر م و محمد دمیدھ یم و به حجاج آب مینک یرا آزاد م
 یرویـدنـد از او پیدزد یال حجـاج را مـه اموکی غفار  لهیاز قب یرده و راھزنانکرا قطع 

 ا او؟یم یا ما بھتریاند. آ ردهک
ه را ین آید. آنگاه خداوند ایتر افتهیبن اخطب گفتند: شما بھتر و راھ یعب و حیک

لَمۡ ﴿ رد:کنازل 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � ْ نَِصيبٗ  �َّ وتُوا

ُ
ُٰغوتِ ٱوَ  ۡبتِ �ِۡ بِٱ ِمُنونَ يُؤۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ّمِنَ  اأ  ل�َّ

ْ َ�ٰٓ َو�َ  ِيَن َ�َفُروا ۡهَدىٰ  ُؤَ�ٓءِ ُقولُوَن لِ�َّ
َ
ِينَ ٱ ِمنَ  أ ْ َسبِيً�  �َّ آیا «. ]٥١[النساء:  ﴾٥١َءاَمُنوا

اند، ندیدی که به شرک و خرافات و معبودان باطل گرایش  ای از کتاب یافته کسانی را که بھره
 ».ه ھدایتنداینھا بیش از مسلمانان بر را«گویند:  ی کافران می دارند و درباره

ن یو ھمچنـ ١»طانیشـ یعنیسحر و طاغوت  یعنیجبت «د: یگو یعمر بن خطاب م
و از ابـن عبـاس،  ٢اند. ن را گفتهیز ھمیه، مجاھد، حسن و دیگران نیابن عباس، ابوالعال

ه بـه کـرده کطان، ابن عباس اضافه یش یعنیه جبت کت است یروا کمال یرمه و أبکع
 ٣طان.یش یعنی یزبان حبش

ت دیگری از ایشان ین در روایھمچن ٤.کشر یعنیه جبت کت است یابن عباس روا و از
ت است یروا یو از شعب ٦بن أخطب. یحی یعنیو جبت  ٥ھا بت یعنیه: الجبت کآمده است 

 .٨»عب بن اشرفک یعنیالجبت «ه کت است یو از مجاھد روا ٧»اھنک یعنیالجبت «ه ک

صور در سنن خود کتاب به صورت معلق روایت کرده و سعید بن من ۴/۱۶۷۳بخاری در صحیحش  -١
و حربی در غریب الحدیث  ۶۴۹به صورت موصول روایت کرده است. و در التفسیر  ۲۵۳۴جھاد

 ۸/۲۵۲و غیره و حافظ در الفتح  ۵۴۴۳،  تفسیر ابن ابی حاتم۵/۱۳۱، تفسیر ابن جریر۳/۱۱۷۷
 گفته که اسنادش قوی است.

 .۱۹۶ -۴/۱۹۵التعلیق  و تغلیق ۳/۹۷۴، تفسیر ابن أبی حاتم۵/۱۳۱تفسیر طبری  -٢
کند که در اسناد آن نضرالخراز است که  از ابن عباس روایت می ۳/۹۷۴تفسیر ابن أبی حاتم  -٣

از  ۴/۱۹۶باشد. و عبد بن ُحمید روایت کرده چنان که در تغلیق التعلیق متروک الحدیث می
یح است عکرمه با کلمه جبت در زبان حبشی شیطانی است و طاغوت یعنی کاھن و سندش صح

 از أبی مالک روایت کرده و اسنادش حسن است. ۳/۱۱۷۷و حربی در غریب الحدیث 
 از طریق علی بن أبی طلحه از ابن عباس. ۳/۹۷۴تفسیر ابن أبی حاتم  -٤
 که سند آن دروغ است. ۳/۹۷۵و تفسیر ابن ابی حاتم ۵/۱۳۰تفسیر ابن جریر -٥
 بن عباس با ھمین سند روایت شده است.از طریق علی بن أبی طلحه از ا ۵/۱۳۲ابن جریر -٦
 و اسنادش حسن است. ۳/۹۷۵ابن أبی حاتم -٧
 و در سندش لیث بن أبی سلیم قرار دارد که ضعیف است. ۳/۹۷۵و ابن أبی حاتم ۵/۱۳۳ابن جریر  -٨
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 یه جوھرک شود، چنان یرا شامل م یعانن میی ا ی جبت ھمه لمهکم: ظاھرًا یگو یم
 ».گردد یاھن، جادوگر و امثال آن اطالق مکه به بت، کست یا لمهکجبت «د: یگو یم

ھـا و خـط  بـا پـرواز در آوردن پرنـده یریگ گرفتن، فال یه بدفالکث آمده یو در حد
 .١ن به قصد فال زدن از جبت استیزم یرو یشک

حـرف جمـع  یـکم و بـاء در یت چـون جـسـیخالص ن یی عرب لمهکن ید: ایگو یم
 ٢باشد. یاز حروف َذولق یه حرفکنیاند بدون ا شده

اعتقـاد  یا بـه معنـیـه آکنجا یمان به جبت و طاغوت در اید: شناخت ایگو یمؤلف م
آھنگ باشـد  است، یا اینکه با وجود تنفر از آن و باطل دانستنش اگر با کافران ھم یقلب

 شود؟ یز آیا شامل مین
 تاب سخن گفته شد. کطاغوت در اول  در مورد

نَّبِئُُ�م َهۡل  قُۡل ﴿ د:یفرما ید: و خداوند متعال میگو یمؤلف م
ُ
 َمُثو�َةً  َ�ٰلَِك  ّمِن �َِ�ّٖ  �

ِۚ ٱ ِعندَ  ُ ٱَمن لََّعَنُه  �َّ ُٰغوَت ٱوََ�َبَد  َنازِ�رَ �َۡ ٱوَ  قَِرَدةَ لۡ ٱ ِمۡنُهمُ  وََجَعَل  هِ وََغِضَب َعلَيۡ  �َّ  ﴾ل�َّ
گاه کنم که کیفرشان نزد الله از این ھم بدتر است؟ « .]٦٠ئدة: [الما بگو: آیا شما را از کسانی آ

کسانی که الله، آنان را از رحمتش دور نمود و بر آنھا خشم گرفت و بعضی از آنان را بوزینه و 
 ».اندخوک گردانید و برخی از آنھا، معبودان باطل را پرستیده

ه کتاب کاز اھل  یسانکن یمحمد به ا ید: ایگو یم جامبرشیخداوند متعال به پ
است  یتاپرستیکد و یه توحکن شما را یاند و د گرفته ین شما را به مسخره و بازید

، طبقات ابن ۵/۳۱۱مصنف ابن أبی شیبه ۳/۵،۴۷۷/۶۰، مسند احمد۱۹۵۰۲جامع معمر -١
، ۳۹۰۷، سنن ابوداود۷/۱۷۳، التاریخ الکبیر بخاری۳/۱۱۷۷لحربی، غریب الحدیث ا۷/۳۵سعد

 -۹۴۱، المعجم الکبیر طبرانی ش۴/۳۱۲، طحاوی شرح معانی اآلثار۶/۳۲۴سنن نسائی الکبری
و دیگران  ۸/۱۳۹، سنن کبری بیھقی ۶۱۳۱، صحیح ابن حبان۳/۹۷۴، تفسیر ابن ابی حاتم۹۴۵

که در مورد اسم پدرش اختالف است و گفته شده  اند و در اسنادش حیان قرار دارد روایت کرده
حیان بن العالء و گفته شده ابن مخارق و گفته شده ابن عمیر و اگر ابن عمیر نباشد از او جز 
عوف اعرابی روایت نکرده است. و ابن حبان او را در زمره ثقات ذکر نموده و کسی او را جرح 

را ابن حبان صحیح قرار داده است و نووی در نکرده پس اگر ابن عمیر باشد ثقه است. و حدیث 
 حسن دانسته است. ۳۸۰ریاض الصالحین

گوید: حروف  و در حاشیه می ۲/۲۱و لسان العرب مکتبة المشکاة االلکترونیة ۱/۱۸۲الصحاح -٢
 ».ذلق«ی  ذولقی شش تا است که عبارتند از: راء، الم، نون، فاء، باء و میم. نگا: لسان العرب ماده
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نَّبِئُُ�م َهۡل  قُۡل ﴿اند.  قرار داده ییب جویمورد ع
ُ
ِ ٱ ِعندَ  َمُثو�َةً  َ�ٰلَِك  ّمِن �َِ�ّٖ  � بگو:  ﴾�َّ

د خبر ندھم شما یبر یاز آنچه در مورد ما گمان مامت یروز ق یا شما را پاداش بدتریآ

ُ ٱَمن لََّعَنُه ﴿ه  کد یھست یسانک رده و از رحمت خویش دور کخداوند آنھا را لعنت  ﴾�َّ

شود  یو بر آنان خشم گرفته و از آنھا خوشنود نم ﴾هِ وََغِضَب َعلَيۡ ﴿نموده است. 

شان را یھا چھره یعنیساخته  کنه و خویاز آنھا بوز ﴾َنازِ�رَ �َۡ ٱوَ  قَِرَدةَ لۡ ٱ ِمۡنُهمُ  وََجَعَل ﴿و
 د:یفرما یه خداوند مک رده است. چون از فرمان خداوند سرپیچی کردند چنانکمسخ 

ِينَ ٱ َعلِۡمُتمُ  َولََقدۡ ﴿ بۡ ٱ ِ�  ِمنُ�مۡ  َتَدۡواْ �ۡ ٱ �َّ ْ  لَُهمۡ  َناَ�ُقلۡ  تِ لسَّ  ﴾٦٥�َ  َِٔ�ِٰ�  قَِرَدةً  ُكونُوا
دانید که چون در روز و شما حتمًا سرگذشت آن دسته از گذشتگانتان را می « .]٦٥ [البقرة:

شنبه (از حدود الھی و ممنوعیت صید ماھی در این روز) تجاوز کردند، آنان را به صورت 
 ».بوزینگانی زبون و مطرود در آوردیم

 یان الھـه روز شنبه را حرمت بگذارند و فرمکچون خداوند از آنان عھد گرفته بوده 
ن رو یـآمدنـد از ا یھا فقط روز شـنبه مـ ینند و ماھکار نکرا انجام دھند و روز شنبه ش

، تـور و حوضـچه درسـت یریگیردند و قبل از روز شنبه قـالب مـاھکان نیرنگ یھودی
ردند و در آن گرفتـار ک یر میھا گ ن دامیآمدند در ا یھا م یماھ یردند و روز شنبه وقتک
 یداشتند، وقت یرا بر م یگذشت در ھنگام شب آنھا ماھ ینبه مشدند و چون روز ش یم
نـه یه بوزکـنـه در آورد یرد و بـه صـورت بوزکـردند خداوند آنـان را مسـخ کار را کن یا

ن یست، پـس ھمچنـیقت انسان نیوان در ظاھر به انسان است اما در حقین حیتر هیشب
رو  نیـلف حـق بـود، از اقـت مخـایان در ظاھر مشابه حق بود و در حقیھودین یاعمال ا

 شان از نوع عملشان بود.یسزا

ْ  لَُهمۡ  َناَ�ُقلۡ ﴿ ریاز ابن عباس در مورد تفس یعوف  .]٦٥[البقرة:  ﴾�َ  َِٔ�ِٰ�  قَِرَدةً  ُكونُوا
ھا  ه جوانکساخت و گفته شده  کنه و خویه گفت: خداوند از آنھا بوزکند ک یت میروا

 ١ل شدند.یتبد کرھا به خویمون و پیبه م
را در  جامبر خـدایـه گفت: پکند ک یت میخود از ابن مسعود روا ٢حیسلم در صحم

مسـخ شـده  یھـا وانات از ھمان انسانین حیا ایه آکدند یھا پرس کھا و خو نهیمورد بوز

از طریق علی بن أبی طلحه از ابن عباس  ۲/۴۹این روایت ضعیف است، بغوی در تفسیرشسند  -١
 روایت کرده که اسنادش اشکالی ندارد.

 .۲۶۶۳صحیح مسلم  -٢
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ه از آنھـا کرده کا مسخ نیرده کن کرا ھال یچ قومیخداوند ھ«فرمود:  جامبریھستند؟ پ
و ». انـد قبل از مسخ شدن آنھا بـوده کمون و خویگذاشته باشد، م یباق یا هینسل و ذر

ی آن، امور حرام، حالل  لهیه بوسکبودن نیرنگی  است بر حرام یل قاطعین داستان دلیا
 نند.ک یشود و حالل را حرام م یرده مک

ن جمله یه اکن است ید: درست ایگو یخ االسالم میاش: (و عبد الطاغوت) ش و گفته 

ن لعنه اهللا وغضب عبر ( ) معطـوف اسـت، چـون فعـل ليه وجعل منهم القردة واخلنازيرمَ
بـر: (َمـن لعنـه اللـه  یعنیشود؛  یقبل از خود معطوف م یاست و بر افعال ماض یماض

، ومن عبد الطاغوت) عطف است، امـا القردة واخلنازيره ومن جعل منھم یومن غضب عل
ر فاعل قـرار گرفتـه ه به صورت ظاھر و مضمکمقدم بر آن اسم الله است  یفاعل فعلھا
رد چون ھمـه کرار نکرا ت» َمن«ی  لمهکاست. و » َعَبَد «ر در ینجا فاعل ضمیاست و در ا

 ھود ھستند قرار داده است.یه کگروه  یکن افعال را صفت یا

ِينَ ٱ قَاَل ﴿ د:یفرما ید: و خداوند متعال میگو یمؤلف م َّ�  ٰٓ مۡ  َغلَُبواْ َ�َ
َ
َ�َتَِّخَذنَّ  رِهِمۡ أ

ۡسِجٗدا ِهميۡ َعلَ  آنان که بر کارشان دست یافتند, گفتند: برغارشان مسجدی «. ]٢١ھف: ک[ال ﴾مَّ
  ».سازیم می

ه گفتنـد: بـر کـدھد  یھف غالب آمدند خبر مکه بر امر اصحاب ک یسانکخداوند از 
ر کـن سخن را گفتند دو قول ذیه اک یسانکر در مورد یم. ابن جریساز یم یآنان مسجد

 رده است:ک
 دگان مسلمان بودند.نیگو -۱
 بودند. کن سخن مشریندگان ایگو -۲
د: یفرما یم جامبرین دو گروه باشند مورد مذمت ھستند. چون پیاز ا یکاگر ھر  

اء و صالحان خود را مسجد قرار یه آنان قبور انبکان و نصارا باد یھودیلعنت خدا بر «
چون  ٢اند. رویات کرده داشت. بخاری و مسلم یار آنھا بر حذر مکاز  جامبری. پ١»دادند

ه مشاھده ک خدا قرار داده شوند، چنان یکشود صاحبان قبور شر یار سبب مکن یا
 کشر یار آنان را به سوکن یردند اکار را کن یھود و نصارا ای ین رو وقتیم. از اینک یم

 ۴۳۷از عایشه، ابن عباس و بخاری در صحیح خود  ۵۳۱و صحیح مسلم ۴۳۶-۴۳۵صحیح بخاری -١
 اند. دهاز حدیث ابوھریره روایت کر ۵۳۰و مسلم در صحیح خود 

 .۵۲۹و صحیح مسلم  ۱۳۲۴و  ۴۱۷۷صحیح بخاری  -٢
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ه کطور  دھد ھمان یار را انجام مکن ین امت ایه اکند ک ین داللت مید و ایشانک
شاند چون آنچه ک کشر یار امت را به سوکن یردند و اکار را کن ینصارا ا ان ویھودی
ه ک ند چنانک یم یرویآنان پ یارھاکن امت وجب به وجب از یاند ا ردهکھود و نصارا ی

َوَما يَنِطُق َعِن ﴿ د:یفرما ی(صادق المصدوق) خبر داده است و خداوند م جامبر یپ
ۡ ٱ گوید.  و از روی ھوای نفس سخن نمی« .]٤-٣[النجم:  ﴾٤يُوَ�ٰ  إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ  ٣َهَوىٰٓ ل

 ».شود سخنش، چیزی جز وحی نیست که به او نازل می

فرمود: شما دقیقـا از  جه رسول خداکت است یروا سدیسع ید: (از أبیگو یمؤلف م
در آمده  یاگر آنھا در سوراخ سوسمار ید حتینک یم یرویگذشته پ یھا امت یھا سنت

 یرویـھـود و نصـارا پیا از یرسول خدا آ ید شد، گفتند: ایز وارد آن خواھیما نباشند ش
 ت مسلم و بخاری].ی[روا؟). یسکم؟ فرمود: پس از چه ینک یم

رده اسـت و کـر کـن ذیحیلمات آورده و منبع آن را صحکن یث را با این حدیمؤلف ا
حیح مسـلم ـ  رده است. لفظ صحیحین ـ سیاق صکث را نقل یگر حدید ید از منبعیشا

 یھـا شما از سـنت«فرمود:  جامبریه پکت است یروا ید خدریسع یچنین است: از أب
اگر  ید حتینک یم یرویاند وجب به وجب و ذراع به ذراع پ ش از شما بودهیه پک یسانک

رسـول  یم: ایگفتـ». ردکد یخواھ یرویشوند شما از آنھا پ یآنان وارد سوراخ سوسمار
 .١؟یسکپس چه «نصارا اند؟ فرمود: ھود و یا آنھا یخدا! آ

ت شـده یروا یو مسلم با عبارات یر از بخاریگر غیث در منابع دیو احتمال دارد حد 
 .٢لمات آنکث بوده نه لفظ و یرده است و مراِد مؤلف اصل حدکر که مؤلف ذک

ـنَنَ اش: ( و گفته نَّ سَ تتبِعُ  یرویـامًال پکـگذشـته  یھـا امت یھا شما از سنت یعنی) لَ
 .دینک یم

ه بالقذه( ذَّ ذوَ القُ یعنی پری که در انتھای تیر وجود دارد و دو پر در آنھـا » القذة«، )حَ
ه با آنھا مشـابه، ک یکنید طور مساوی و ھم اندازه ھستند. یعنی شما از آنھا پیروی می

 .۲۶۶۹و صحیح مسلم  ۷۳۲۰صحیح بخاری  -١
و غیره  ۳۴الشریعة آجری  ، ۴۹ السنة مروزی، ۷۱۴۰، المعجم الکبیر طبرانی۴/۱۲۵مسند احمد -٢

ھای  ھای امت بدترین این امت دقیقا از سنت«اند که پیامبر فرمود:  از شداد بن اوس روایت کرده
در اسناد آن شھر بن حوشب است که در مورد او بحث ». کنند پیشینیان(اھل کتاب) پیروی می

 یابد. والله اعلم. شده است، اما حدیث شواھدی دارد که با آن صحت می
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ن یگر برابر است، ایپر د کپر یک تیر با نو که نوکطور  د بود ھمانیسان و برابر خواھیک
آنھا را از توجـه  جامبریگر است و پید یھا و اطاعت از امت یرویاز پ ینھ یبه معنخبر 
ی نورھا در برابر نـور اسـالم  ند، چون ھمهک ین اسالم منع میر از دیآوردن به غ یو رو

 جامبرین از معجزات پیرده است و اکان را نسخ یعت اسالم ھمه ادیبازند و شر یرنگ م
 یھـا وهیھود، نصاری و فـارس و از شـی یھا شان از سنتیا  از امت یاریاست، چون بس

ھایشان  ھا، عادت شان، ادیان، جنگ دن، برپایی مراسم دینییآنان در سواری، لباس پوش
 یاند، حت ردهک یرویگاه پ از تزیین مساجد، تعظیم قبور و قرار دادنشان به عنوان سجده

رات را ییند و مانند آنھا حدود و تغا قبور صالحان را به جای الله مورد پرستش قرار داده
دھند و مانند آنھا روز یه قرار نمییر و تنبینند اما توانمندان را مورد تعزیکبر ضعفا اجرا م

روند  یماران نمیادت بیدھند و روز شنبه به ع ینند و با انگشت سالم مک یار نمکجمعه 
 یزن در دوران قاعـدگه کند یگو یو م ١شوند. یی تخم مرغی خوشحال م شنبه و از پنج
انـد. و از  جـز اللـه قـرار داده یانینان را خدایرنشیند و مانند آنھا، علما و دکر نیآرد خم

 یالم روکـل جادو، فلسـفه و یاز قب یگمراھ یھا تابکاند و به  بر تافته یتاب خدا روک
او را بـه آن  جامبرشیـا پیـف نمـوده یه خودش را به آن توصکآوردند و صفات خدا را 

ه کـننـد یکف میتوصـ یصـیھـا و نقا بیـنند و خداوند را به عک یب میذکرده تکصف و
 اند. ردهک یرویھود و نصار پیه در آن از ک یگر اموریست و دین یالله تعال  ی ستهیشا

د شد) یز وارد آن خواھیاند شما ن شده یاگر وارد سوراخ سوسمار یاش: (حت و گفته
ارا بـا مـادرش زنـا کگر آشـید یاز امتھا یسک اگر یحت«گر آمده است: ید یثیو در حد

. و در ٢»دھنـد یار را انجام مـکن یه اکدا خواھند شد یپ یسانکرده باشد در امت من ک

ھای مختلف رنگ آمیزی کرده  و آن را به مناسبت عید فصح  در این روز تخم مرغھا را با رنگ -١
گردد و این کار نماد زندگی  ی آنھا بر می نماد به تاریخ بت پرستی گذشتهکنند و این  تقدیم می

 .۱/۲۲۶و نگا: اقتضاء الصراط المستقیم ۵۶ص االصول الوثنیة للمسیحیةآینده است. 
و به سبب تفرد، افریقی حدیث را  ۱۲۹ -۱/۱۲۸ومستدرک حاکم ۲۶۴۱ترمذی در سنن ش -٢

از عبدالله بن عمرو با ھمین سند روایت  ۱۵لیس ص معلول قرار داده و ابن جوزی در تلبیس اب
کرده است که در اسناد آن عبدالرحمان بن زیاد افریقی قرار دارد که ضعیف است وحاکم به 

گوید غریب است  و ترمذی می ۵/۳۴۷سبب آن روایت را معلول قرار داده و مناوی در فیض القدیر
گفته که حسن و غریب است  ۱/۱۷۰الخفا  و ابن جوزی از او نقل کرده است و عجلونی در کشف

 و حدیث با شواھدش حسن است.
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رده شـما کـ یاز آنان سر راه با زنش ھمخواب یسکاگر  یحت«گر آمده است: ید یثیحد
ت شـده یـن مـورد روایدر ا یحیث صحیه احادک چنان». ١ردکد یار را خواھکھمان ز ین

ھـود، نصـارا و یه کـ یین ھـایار و آیـکـ ه امـتش ھمـانکخبر داده  جامبریاست، پس پ
 اند را انجام خواھند داد. داده یھا انجام م فارس
ه در کرده است کان یث را به صورت خبر بین حدیا جامبرید: پیگو یخ االسالم میش

امـت و یالمـات قاز ع جامبریـه پکـ اند، چنـان ضمن آن انجام دھندگان آن مذمت شده
 .٢دھد خبر داده است یامت رخ میه قبل از وقوع قک یحرام یارھاک

ھود از ھمه بدتر است چون به علم خود یفر کاند:  گران گفتهید ٣خ االسالمیر از شیغ
دانند (و از آن به صورت عملی نه تنھـا فقـط بـا سـخن)  یاند، آنھا حق را م ردهکعمل ن

نند و آنھا در ک یه بدون علم عمل مکن جھت است یا فر نصاری ازکنند و ک ینم یرویپ
آن  یبـرا یعتین و شـریـیخـدا آ یه از سـوکـنیوشند بدون اک یھا م انجام انواع عبادت

 ین امت افـرادیدانند، پس در ا یه نمکند یگو یم ییزھایھا مقرر شده باشد. و چ عبادت
ان بـن یسلف مانند سف ین رو علماینند. از اک یم یرویه از ھر دو گروه پکخواھند بود 

ھود ھسـتند و عابـدان فاسـد مـا بـه نصـاری یفاسد ما مشابه  یگفتند: علما یه مینیع
 .٤شباھت دارند

ابـد، امـا بـه ایـن ی یاز آن خبر داده تحقق مـ جامبریصله نموده و پیآنچه خداوند ف
 نقـل شـده جامبریـنگونه خواھند بود، چون به تواتر از پیی امت ا ه ھمهکست ین یمعن

 .٥ردکاتفاق نخواھند  یشان بر گمراھیه امت اک
م؟ فرمـود: ینـک یمـ یرویھود و نصاری پیا از ی، آجرسول خدا یاش: (گفتند ا گفته

باشد کـه خبـر مبتـدای محـذوف اسـت.  ؟) یھود در اینجا مرفوع مییسانکپس از چه 

ومستدرک  ۴۳السنة، مروزی ۲/۷۳۱کشف األستار الدوالبی در ُکنی -۳۲۸۵مسند بزار -١
اند جز حاکم که به  را آورده» أمه«ی  و آن را صحیح قرار داده است و ھمه کلمه ۴/۴۵۵حاکم

 .۱۳۴۸ السلسلة الصحیحةن است. و نگا: را آورده و اسنادش حس» امرأته«جای آن 
 .۵/۲۶۱مناوی در فیض القدیر از شیخ االسالم نقل کرده است: -٢
_ ۱۶-۱/۱۵آنچه به غیر از شیخ االسالم نسبت داده شیخ االسالم در اقتضاء الصراط المستقیم  -٣

 حرستانی ذکر کرده است.
 .۵/۲۶۱و فیض القدیر ۱/۱۹۷مجموع الفتاوی  -٤
 .۱۶۱ناثر من الحدیث المتواتر، کتانی صنظم المت -٥
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مُ اليَهودُ والنصاری الذين نتبع سـنتهم«یعنی اینگونه بوده:  آنھا ھمان یھود و  یعنی آیا» أهُ
اسـتفھام » فَمـن«گویـد:  کنیم؟ می نصاری ھستند که ما از سنتھای آنـان پیـروی مـی

انکاری است. یعنی غیر از آنھا چه کسی است؟ و در اینجا به یھود و نصاری تفسیر شده 
ست ین یاند و تضاد ر شدهکآمده فارس و روم ذ یه در بخارکره یت ابوھریاست و در روا

 ییـ چون بر حسب جایگاه پاسخ متفاوت بوده است، پس جـا١اند ضیھا گفتهـ چنانکه بع
است ین مردم و سیه به قضاوت بکبود  یا نهیاند آن جا قر ه فارس و روم نام برده شدهک

ه به امور کوجود داشته  یا نهیھود و نصاری قریه گفته شده ک ییربط داشته است و جا
ه کـخبر داده  جامبریه ظاھرًا پکست بلیالزم ن نهیان مرتبط بوده است. اما وجود قریاد

اند انجـام  گرفته یھا م گر امتیش از آن دیه پکرا  ییھا استیھا و س نیامتش عادات، آئ
ند، چـون ک ینم یرا نف یگریھا، امت د از امت یھا به بعض ن امتیر ایخواھد داد و تفس

 منظور مثال زدن است نه حصر و محدود کردن.
 کش از مـا بـه شـریپـ یھا ا عنوان فصل واضح است، چون امتث بیو مطابقت حد

ه کـ وسـت چنـانیبـه وقـوع خواھـد پ کن امت شرین طور در ایاند، پس ھم مبتال بوده
 م.ینک یمشاھده م

م ین را بـرایخداونـد زمـ«فرمود:  جامبریه پکند ک یت می(و مسلم از ثوبان روا -
روایی امـت مـن بـه بـه دم و فرمانیرد و مشرق و مغرب آن را دکجمع و ھموار 
د یی قرمز و سـف د) و دو خزانهیده خواھد رسیم ھموار گردیه براکھمان اندازه 

 یسـال ه امـت مـرا بـه سـبب قحطکد و از پروردگارم خواستم یبه من عطا گرد
ر از یـنـد غکه جان و مالشـان را نـابود ک ینسازد و بر آنھا دشمن کر ھالیفراگ

صله یرا ف یمن ھرگاه امر جمحمد یود: اند، پروردگارم فرمکخودشان مسلط ن
 ینم و بر آنان دشمنک ینم کھال یسال شود، من امت تو را به قحط ینم رد نمک
اگـر تمـام  ینم حتک یند مسلط نمکه جان و مالشان را نابود کر از خودشان یغ
شـند و کگر را بیه آنھـا ھمـدکـنینـد، تـا ایایه آنھا گـرد بین علیزم یافران روک

 .٢»نندکر یسگر را ایدیک

 است. ۷۳۲۰در حدیث  ۱۳/۳۱۴او حافظ بن حجر در فتح الباری  -١
 .۲۸۸۹صحیح مسلم:-٢
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ی  ش از ائمـهیبر امت خو«رده است و اضافه نموده: کت یح خود روایدر صح یبرقان
ان آنھـا برداشـته یـامـت از میر آمد تا قیان آنھا شمشیترسم و ھرگاه م یننده مکگمراه 

وندنـد و تـا ین بپکیاز امت من به مشر یه گروھکنیشود تا ا یامت بر پا نمیشود و ق نمی
دروغگـو خواھـد  یآورند و در امت من س یرو یامت من به بت پرستاز  یه گروھکنیا

امبرانم و بعـد از مـن یه من خاتم پکنند و حال آن ک یامبری میپ یادعا یکه ھر کآمد 
از آنھا  یبانیروزند، عدم پشتیبر حق پ ینخواھد آمد و ھمواره از امت من گروھ یامبریپ

 .١»دیآ یامت) می(ق یه فرمان الھکنینخواھد رساند، تا ا یبیان و آسیبه آنان ز
رده و کـر کـه مولـف ذکـ یا ث را ابوداود در سنن خود و ابن ماجه با اضافهین حدیا
 رده است.کت یبا اختصار روا یترمذ

شان ھمـواره ھمـراه بـود و بعـد از یاست و با ا جامبریپ یاش: (ثوبان) او موال گفته
 .ق  در حمص درگذشت.ھـ ۵۴د و در سال یدر شام اقامت گز جامبریوفات پ

ی لِیَ األرض( وَ گوید: زویُت الشیء یعنی جمع و منقبض شـد آن و  می ٢) توربشتیزَ

 یان دور آن بـراکـم یعنـی جامبریـپ ین بـرایشدن و ھموار گشتن زم مقصود از جمع
رد و خداونـد کـآن را مشـاھده  یکشان از نزدیه اکنیقرار داده شد تا ا یکنزد جامبریپ

ف کـشـان ماننـد یه اکقرار داد  یا ان جمع نمود و به صورت مجموعهشیا ین را برایزم
 .٣ردکدست به آن نگاه 

را از شرق  یه مساحتکنیرد تا اکم جمع و ھموار ین را برایزم یعنید: یگو یم یقرطب
دم و ظـاھر یـت آن را به دست خواھد داشـت دکیو مال ییه امت من فرمانرواکتا غرب 
ه معمـوًال مـانع ک یشان قوت داد و موانعیا یینایاوند به به خدکرساند  ین را میعبارت ا

ه بـود دور را ک ییشان از ھمان جایشان برداشت و ایا یش رویشوند را از پ یدن میاز د
ت المقدس در یب یھا ش از نشانهید و به قریه دکالمقدس را از م تیه بکطور  د، ھمانید

، ابن ۴۲۵۲، ابوداود در سنن۵/۲۸۴،۲۷۸ای را که برقانی روایت کرده احمد در مسند جمله اضافه -١
اند و  غیره روایت کرده و ۲/۲۸۹الحلیة، ابونعیم در ۴/۴۴۹، حاکم در مستدرک ۳۹۵۲ماجه

 اسنادش به شرط مسلم صحیح است.
فضل الله بن حسن شھاب الدین ابوعبدالله توربشتی شافعی فقیه و محدث است، المیسر فی  -٢

و  ۵/۱۵۲، األعالم زرکلی۸/۳۴۹سبکی طبقات الشافعیةاز تألیفات اوست. نگا:  السنةشرح مصابیح 
 شتباه است، او شافعی بوده است.در آن آمده که او حنفی بوده ولی این ا

 .۱۰/۱۵ مرقاة المفاتیحنگا:  -٣
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د مـدائن را یقصر سـف«د: یفرما یه مکنیو مانند ا ١رد خبر دادک یه به آن نگاه مک یحال
مجّسم نموده است کـه  جامبریپ یه خداوند مثال آن را براکو احتمال دارد  ٢»نمیب یم

 ٣ه اول بھتر است.یتوج
د خواھـد یـم ھموار گردیه براکن یاز زم یامت من به مساحت یاش: (و پادشاھ گفته

شـان اسـت و ینبـوت ا یھا هن از نشانیافت و این خبر تحقق ید: ایگو یم ید) قرطبیرس
نقـاط شـرق  یطنجه و تا اقصـ یایدر یعنین نقطه غرب یشان تا دورتریامت ا یپادشاھ

د و از جھت جنـوب یاز مناطق سند، ھند و صغد رس یاریخراسان و بس یآن سو یعنی
شـمال و  جامبریـرو پ نیـش نرفـت، از ایامـت پـ ین اندازه قلمرو پادشاھیو شمال به ا

 .٤رسد یامتش به شمال و جنوب م ییه فرمانرواکد و خبر نداد جنوب را نام نبر
د: مـراد یـگو یم ید) قرطبید به من عطا گردیی قرمز و سف اش: (و دو خزانه و گفته

آنـان  یصر پادشاه روم اسـت و مقصـود قصـرھا و شـھرھایی ق فارس و خزانه یپادشاھ
ت پادشاه فـارس کاز ھاله ک یند وقتک ین داللت میبر ھم جامبریی پ باشد. و گفته یم

د یـشـان را در راه خـدا خـرج خواھیھا ه خزانـهکو روم خبر داد فرمود: سوگند به خدا 
 .٥»ردک

آنـان  یھـا شتر و اغلـب گـنجیرد چون بکر یی قرمز تعب صر را با خزانهیی ق و خزانه
آنـان  یھـا یـیرد چـون اغلـب داراکر ید تعبیبه خزانه سف یسرکطال بودند و از خزانه 

گوید: از رسول الله  روایت کرده که می باز جابر بن عبدالله  ۴۴۳۳بخاری در صحیح خود  -١
وقتی قریش مرا تکذیب کردند در اتاقم ماندم تا اینکه خداوند بیت «فرمود:  شنیدم که می

 ».ھایش را برای آنھا بیان کردم و من به او نگاه میکردم هالمقدس را برایم آشکار کرد و نشان
، ابن ۴/۳۰۳بخشی است از حدیثی که در رابطه با حفر خندق آمده؛ امام احمد آن را در مسند -٢

، حربی در ۴۱۰، رویانی در مسندش۸۸۵۸، نسائی در السنن الکبری۳۶۸۲۰أبی شیبه در مصنف
اند و در اسناد آن میمون بن استاذ است. که ابن  کردهو غیره از براء روایت  ۳/۹۶۷غریب الحدیث

اند و شعبی از او روایت کرده است اما افراد زیادی او را ضعیف  معین و ابن حبان او را ثقه شمرده
 حسن دانسته است. ۷/۳۹۷اند. و این حدیث را حافظ در فتح الباری قرار داده

 .۷/۲۱۶المفھم قرطبی: -٣
 طبی گفته قابل تامل و بحث است.آنچه قر ۷/۲۱۷المفھم  -٤
و صحیح  ۶۶۲۹از ابوھریره، صحیح بخاری  ۲۹۱۸، صحیح مسلم۶۶۳۰صحیح بخاری  -٥

 اند. از جابر بن سمره روایت کرده ۲۹۱۹مسلم

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٦١٨

 .١ر و نقره بودجواھ
افت و تـاج، یتحقق  سدر زمان  فتوحات در خالفت عمر فاروق جامبرین خبر پیو ا

مت نزد عمـر آورده شـد و یاد بودند به عنوان غنیار زیه بسک یسرکتخت و تمام اموال 
 .٢ردکن یز چنیصر فتح شد خداوند با او نین قیسرزم یوقت

 یو خلخـال ٣یانـد امـا تورپشـت ن صورت بودهیصر به ھمیو ق یسرک یھا اغلب گنج
 اند. ن را گفتهیس اکع

 منصوب به بدل ھستند.» األحمر«و » األبیض«
 کر ھـالیـفراگ یه امـتم را بـا قحـط سـالکـاش: (و از پروردگارم خواسـتم  و گفته

آمده است و این روایت صحیحی در اصل مسـلم اسـت » بعامـة«نسازد). در اصل کتاب 

 ».بسنة عامة«ده است ولی در بعضی جاھا با حذف ب آم
» جدب«زاید است چون عامه صفت سنه است. » ب«د: گویی که یگو یم یقرطب

ن یند، سنه جمع آن سنک یم که به طور عام مردم را ھالکر یفراگ یسال قحط یعنی

ٓ  َولََقدۡ ﴿د: یفرما یه خداوند متعال مک است، چنان َخۡذنَا
َ
نِ�بِٱ فِرَۡعۡونَ  َءاَل  أ [األعراف:  ﴾لّسِ

 یپ یسال قحط یعنین یسن ».ھای پیاپی گرفتار کردیمما، فرعونیان را به خشکسالی« .]١٣٠
 ٤.یدر پ

ه آنان را نابود سـازد، مسـلط کر از خودشان یغ یه بر آنان دشمنکنیاش: (و ا و گفته
 ند) غیر از خودشان یعنی کفار.کن

ی  گروھی از مسلمین خزانه«بعد از بیان این حدیث که  ۸/۴۲۶قاضی عیاض در إکمال المعلم -١
ی  ی سفید خزانه گوید: توضیح داد که خزانه می» ردکسری را که سفید است فتح خواھند ک

کسری است و گنج سرخ از قیصر است و آنچه در حدیثی دیگر که در ذکر شام است آمده این را 
که فرمود:  جی پیامبر بینم و ھمچنین فرموده ی سفید مدائن را می کند که من خزانه تایید می

برھمین داللت ». ادن دینارش امتناع ورزیدآنگاه که عراق از دادن درھم خود و شام از د«
کند، چون نقره سفید را به عراق یعنی پادشاھی کسری و دینار سرخ را به شام که پادشاھی  می

 قیصر است نسبت داده است.
 .۷/۲۱۷المفھم: -٢
 .۱۰/۱۶ مرقاة المفاتیحنگا:  -٣
 .۷/۲۱۷نگا: المفھم -٤
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و   حـوزه ی ھر چیزی یعنی گوید: بیضه اش: (فیستبیح بیضتھم) جوھری می و گفته
 ١پیرامون آن. بیضه القوم یعنی: ساحت آنھا.

ن یخداوند دشمن را بر ھمه مسـلم یعنیشود که  بنابراین معنای حدیث اینگونه می
ن بـردن جـان و مالشـان ین آنھا بـه از بـیه در تمام سرزمک یند به صورتک یمسلط نم

 ٢ن جمع شوند.یه مسلمین علیزم یرو یاگر ھمه اھال یبپردازد، حت
فـار را کخداونـد  یعنین است، یشترشان و ظاھر ھمیب یعنی» ضتھمیب«اند:  گفتهو 

ن صـفات را یـه اک یند، تا وقتک ین مسلط نمیت، جماعت و امام مسلمیثرکشتر، ایبر ب
د ید آین اوصاف در آنھا پدینند، ھرگاه اکر نیشند و اسکگر را نیھمد یعنینداشته باشند 

 رد.کو رھبرشان مسلط خواھد  نیشتر مسلمیفار را بر بکخداوند 
نم برگردانده کصله یرا ف یمحمد من ھرگاه امر یاش: (و پروردگارم فرمود: ا و گفته

 یزیـچ چیشود و ھـ ینم اجرا مک یرا قطع یھرگاه امر یعنیاند:  گفته یشود) بعض ینم
ه کـرد و برگردانـدن آن را نـدارد، بل ییتوانـا یسکچ یتواند مانع تحقق آن شود و ھ ینم

 جامبریـه پکشود، چنان  یا نخواھند اجرا میھا بخواھند  دهیی آفر بر ھمه یمقدرات الھ
 .٤»٣ستیی تو ن صلهیف یبرا یا نندهکچ رد یھ«د: یفرما یم

ر مبرم (قطعی) و معّلق در این زمینه تفاوتی نداشته و برابرند و یم: ظاھرًا تقدیگو یم
شـود و  یی خدا رد نمـ صلهیه فکشده نجا خبر داده یشود، چون در ا یدام رد نمکچ یھ
ش را ینگونـه پاسـخ داده شـد و خداونـد دعـاید و این را به طور مطلق پرسـیا جامبریپ

آن  یمسلط شدن دشمن است، وقتـ یه مقتضکافت نشود ی یه شرطک یرفت تا وقتیپذ
 د.یآ یی معلق م صلهیشرط به وجود آمد قضاء و ف

گر یدیکن بردن ین به از بیھرگاه مسلم یعنی شند)کگر را بیدیکه کنیاش: (تا ا و گفته
شترشـان یه جان و مال بکند ک یافران را بر آنھا مسلط مکپرداختند خداوند دشمنی از 

ن امت از آنچـه بـه یند، البته نه تمام امت را و سپس باز ھم سرانجام اگر اک یرا نابود م

 .۳/۱۰۶۸الصحاح جوھری  -١
 .۸/۲۱۷المفھم  -٢
و  ۳۹۱و عبد بن ُحمید در مسند خود ۱۹۶۳۸بخشی از حدیثی است که عبدالرزاق در مصنف  -٣

اند چنان که حافظ ابن حجر در فتح الباری  غیره از مغیره بن شعبه با سند صحیح روایت کرده
 است. ۶۲۴۱گفته است. و اصل آن در بخاری  ۵۱۳ -۱۱/۵۱۲

 .۱۰/۱۷مرقاة المفاتیحنگا:  -٤
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 خواھند شد. یرویسبب آن دشمن بر آنھا مسلط شده باز گردند پ
ردنـد، کر یگر را اسـیدیکدند و یگر جنگیدیکن امت با یا ین امر انجام شده، وقتیو ا

گر مشغول شـدند، دشـمن بـر آنھـا یدیکدچار تفرقه شدند و به جای جھاد با دشمن با 
ن شد و پادشـاھان یی ھفتم در شرق و غرب چن ه در سدهک د، چنانیره و مسلط گردیچ

گر دسـت برداشـتند، آنگـاه تاتـار بـر یدیکت یماردند و از حکگر اختالف یدیکمشرق با 
فـه، علمـا و پادشـاھان ین روم مسلط شد و خلین خراسان، عراق و سرزمیشتر سرزمیب

ت یـردنـد و از حماکگر اخـتالف یان مغرب با ھمـدین فرمانروایشتند. ھمچنکبزرگ را 
مسلط آن  یکر نزدین اندلس و جزایشتر سرزمیھا بر ب یگر دست برداشتند و فرنگیدیک

شـام و  یاز شھرھا یاریه بر بسکباشد بل ین مناطق در دستشان میشدند و تا به امروز ا
 ردند.کھا را آزاد  نین سرزمیره ایو غ یوبین ایه صالح الدکنیره شدند تا ایسواحل آن چ

ر کحافظ بـزرگ ابـوب یرده است) برقانکت یح خود روایدر صح یاش: (برقان و گفته
ا آمـد و در یـھـ.ق به دن۳۳۶است، در سال  یشافع یخوارزماحمد بن محمد بن غالب 

 ١ھـ.ق در گذشت.۴۲۵سال
ان یـی بـود و در میار و عـالم توانـاکزیاو ثبت (مورد اعتماد) پرھ«د: یگو یب میخط

گاه بود تأل یتر یقو یخ ما از او فردید و مشایاسات  یادیـفـات زیرا سراغ ندارم، به فقه آ
، ُشعبه و یث ثورین را در برداشت و احادیحیث صحیده احاکرد کف یتأل یدارد. مسند

 یادیـمنـد بـود و بـه آن توجـه ز گر را فراگرفته بود به علـم و دانـش عالقـهید یگروھ
 .٢»داشت

ه مولـف بـه کاست  یح برقانیرده ھمان صحکر کب ذیه خطک ین سندیم: ایگو یم
 رده است.کر کذ یت برقانیعنوان منبع روا

 یعنیننده ھستند) کی امتم نگرانش ھستم رھبران گمراه اش: (و آنچه برا و گفته
ن افراد بدون علم در یند و اینما یه مردم به آنھا اقتدا مک یسانکام، علما و عابدان، کح
سازند، پس  یگران را نیز گمراه میشوند و د یرده و خود گمراه مک یم مکان مردم حیم

ه خداوند ک نند، چنانک یمراه مگران را گیخودشان از حق منحرف و گمراه ھستند و د

ٰٓ ﴿ د:یگو یدر مورد اھل دوزخ م ْ ٱ إَِذا َح�َّ اَرُ�وا ۡخَرٮُٰهمۡ  قَالَۡت  ا�ِيَها َ�ِيعٗ  دَّ
ُ
ولَٮُٰهمۡ  أ

ُ
َنا َر�َّ  ِ�

 مالحظه کنید. ۳/۱۰۷۴ تذکرة الحفاظو  ۱۷/۴۶۴ال وی را در سیر اعالم النبالءنگا: شرح ح -١
 .۴/۳۷۴تاریخ بغداد -٢
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َضلُّونَا ُؤَ�ٓءِ َ�ٰٓ 
َ
چون ھمگی آنان در دوزخ  « .]٣٨[األعراف:  ﴾�َّارِ ٱ ّمِنَ  ِضۡعٗفا اَعَذابٗ  اتِِهمۡ  َٔ َ�  أ

گویند: ای پروردگارمان! اینھا ی پیشوایانشان مید ھم بیایند و به ھم برسند، پیروان دربارهگر

ٓ ﴿  د:یفرما یو م ».ما را گمراه کردند؛ پس عذابشان از آتش را دو چندان بگردان ْ َر�ََّنا  َوقَالُوا
 ٓ َطۡعَنا إِ�َّا

َ
َضلُّونَا َوُ�َ�َآَءنَا َساَدَ�َنا أ

َ
بِيَ�۠ ٱ َفأ گویند: پروردگارا! ما  و می« .]٦٧[األحزاب:  ﴾٦٧لسَّ

 َهۡل  قُۡل ﴿ د:یفرما یو م ».از سران و بزرگانمان اطاعت کردیم؛ پس ما را گمراه کردند
 بِٱ نُنَّبِئُُ�م

َ
عۡ  ۡخَ�ِ�نَ ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣َ�ًٰ� أ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ�  �َّ �َُّهۡم  �ُّ

َ
َوُهۡم َ�َۡسُبوَن �

کارترین مردم در کردار  بگو: آیا شما را به زیان« .]١٠٤-١٠٣ھف: ک[ال ﴾١٠٤وَن ُصۡنًعاُ�ِۡسنُ 
گاه کنیم؟ آنان که تالششان در زندگی دنیا تباه گشت و با این حال گمان می کنند  آ

 ».دھندکار نیکی انجام می
ن آنھـا و یت و شناخت آنھا و فـرق گذاشـتن بـیان ھدایشوایاز پ یرویه پکاز آن جا 

از اسـت و از یـه مورد خشم خدا ھسـتند، بـه شـدت نک یا نندهکان گمراه یشواین پیب
ه مـا را بـه راه ائمـه کـم ییه از او بجـوکـباشد. خداوند به ما فرمـان داده  یات میضرور

ند؛ نه کت یقان، شھدا و صالحان ھدایامبران، صدیل پیه بر آنھا انعام شده از قبکت یھدا
ه حـق را کـ یسـانکھا خشم گرفته (غیر المغضوب علـیھم) ه خداوند بر آنک یسانکراه 

ر از یـه بـه غکـ یسانکنند و نه راه گمراھان (وال الضالین) ک یدانند و به آن عمل نم یم
 دھند. ینفس خود عمل انجام م یه بر اساس ھواکو بل یعت الھیشر

 ت و عمـل بـه آن اسـت ویه به آنھا نعمت داده شده شامل علم به ھـداک یسانکراه 
ه آنـان کـف نمـود یت را توصـیرد ائمه ھـداکان یتفرقه بعد از خود را ب یوقت  جامبریپ
ه ابوداود و ک اش بر آن ھستند. چنان و صحابه جامبریه پکھستند  یه بر راھکند یسانک
 اند. ردهکت یره روایغ

 یسـکت است و ھر یو صحابه باشد از امامان ھدا جامبریی پ وهیبر ش یسکپس ھر 
د: یـگو یارانش مـیه به ک یسکامبر مخالف باشد از گمراھان است، مانند یپ با صحابه و

گویـد:  و می» سـازم ید، حاجـت او را بـرآورده مـیایداشت به قبرم ب یس حاجتکھر «
از  یا سـخنانیـو ». ندارد یرین او و دوستانش مانع شده خیب کمتر خا یکه ک یسک«
دان خـود را از دوزخ نجـات یـمر نـد دوسـتان وک یه ادعـا مـک یسکل و مانند ین قبیا
نـد و اگـر بـه او ک یم یدھد و اگر مردم به او معتقد باشند آنھا را حفاظت و نگھدار یم
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ن از یـه اکـنـد ک یرسـاند و ادعـا مـ یان مـیند به آنان زیفر بورزند و با او مخالفت نماک
 رامات اوست. ک

عت و مجلس ذکـر خـدا رود و در نماز جما یه در بازارھا برھنه راه مک یسکو مانند 
 ییجو بیـعت را عیشـر یه علمـاکشود بل یشود و در مجالس علم حاضر نم حاضر نمی

ه او صاحب علم بـاطن اسـت و کند ک ینامد و ادعا م یند و آنھا را اھل علم ظاھر مک یم
ه خضـر کـرون رفت ھمـان طـور یب جعت محمدیتوان از شر یه مکند ک یادعا م یگاھ

ز و یـفرآمکگـر سـخنان یفراتـر بگـذارد و د یعت موسـیوب شـرتوانست پا را از چھارچ
 ل.ین قبیاز ا یا مسخره

ف از او یالکـه تکـرسد  یم یش به حالتیه بنده با خداکند ک یه ادعا مک یسکمانند 
خواسـته  کمکو پس از مرگشان  یاء در زندگیه از اولکند ک یا ادعا میشود و  یساقط م

رامـت کن یـننـد و اکر یان برسانند و امـور را تـدبیزتوانند سود و  یاء میشود. و اول یم
مردم باخبرند و مسـجد  یدرون یاء از لوح محفوظ و رازھایه اولکد یگو یا میآنھاست و 

ردن بـر قبورشـان، کردن آن، شمع روشن ک یاء و صالحان، چراغانیساختن بر قبور انب
ه کـنـد ک یا ادعا میو  ز است.یبھا جا گران یھا و فرش یشمیی ابر پوشاندن آن با پارچه

نـد خـودش گمـراه اسـت و کن به قرآن و سنت عمل یه در اصول و فروع دک یسکھر 
ه ظـاھر کـشود  یم یه مدعکنیا ایرده است، کگذاری  ند و بدعتک یگران را گمراه مید

گـر امـور از قـرآن یل است و در بـاب صـفات و در دیه و تمثیات صفات تشبیقرآن در آ
ه بـه گمـان کـشود  یر میفراگ یت از شبھات وھمیه ھداکد، بلیست ریتوان به ھدا ینم

نھا و امثالشان از رھبران گمـراه ینامند، پس ھمه ا یم یل عقلیھا و دال خود آن را برھان
د و از آنھا بر حـذر داشـته یترس یامت خود م یاز آنھا برا جامبریه پکھستند  یا نندهک

 است. 
ننده کار و امامان گمراه کزیامان پرھن امیضابطه و قاعده در فرق گذاشتن ب

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ د:یفرما یه مکاست  یی الھ فرموده ُ ٱ بِۡبُ�مُ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ َّ� 
ُ َوٱ ُذنُو�َُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َو�َغۡ  ِطيُعواْ  ٣١رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

َ
َ ٱقُۡل أ ۖ ٱوَ  �َّ َ ٱفَإِنَّ فَإِن تََولَّۡواْ  لرَُّسوَل َّ� 

بگو: اگر الله را دوست دارید، از من پیروی « .]٣٢-٣١[آل عمران:  ﴾٣٢ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ� ُ�ِبُّ 
ی مھربان است. بگو: از کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناھانتان را ببخشد. و الله، آمرزنده

 ».کافران را دوست ندارد الله و پیامبر اطاعت کنید؛ و اگر سرپیچی کنند، بدانند که الله
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گاه باشیپس سخن پروردگارتان را بفھم ا یو  یت فردیوه و اھمکد و مبادا شید و آ
ب دھد، چون پروردگارت از ھمه بزرگتر است و یان مردم شما را فریگاھش در میجا

و  یینما یرویپ جامبریالم خدا و سخن پکه از کن است یآنچه بر تو الزم و فرض است ا
داند، چه بسا  یامبر معصوم است و پروردگارت آنچه در دلھاست را بھتر میپ فقط و تنھا

امبرش ین نباشد چون خداوند به پیشماری چن ت مییه شما او را امام ھداک یفرد

ٰ  َ�َٰك ُ�مَّ َجَعلۡ ﴿ د:یگو یم  ٱ ّمِنَ  َ�ِ�َعةٖ  َ�َ
َ
ۡهَوآءَ  َوَ� تَتَّبِعۡ  َهاتَّبِعۡ ٱفَ  ۡمرِ ۡ�

َ
ِينَ ٱ أ َّ�  �َ

سپس تو را بر راه و آیین روشنی از دین قرار دادیم؛ پس، از آن »»«« .]١٨ة: ی[الجاث ﴾١٨لَُمونَ َ�عۡ 
 ». دانند، پیروی مکن ھای نفسانی کسانی که نمی پیروی نما و از خواسته

د یگو یرد، آنچه او مکمخالفت  جامبریبا قرآن و سنت و قول پ یسکپس ھر 
 یقت از ھوایرفت در حقیرا نپذ جامبریمان پسخن و فر یسکاست. و ھر  یھواپرست

ْ  فَإِن لَّمۡ ﴿ د: یفرما یند. خداوند متعال مک یم یروینفس خود پ  لَمۡ عۡ فَٱ لََك  �َۡسَتِجيُبوا
هۡ 
َ
�ََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
َضلُّ  َوَمنۡ  َوآَءُهمۚۡ �

َ
نِ  أ ِۚ ٱ ّمِنَ  ُهٗدى َهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ  �ََّبعَ ٱ ِممَّ َ ٱإِنَّ  �َّ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ

ٰلِِم�َ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ پس اگر درخواست تو را نپذیرفتند، بدان که آنان تنھا از « .]٥٠[القصص:  ﴾٥٠ل�َّ
تر از کسی نیست که بدون  کس گمراه کنند. و ھیچ ھای نفسانی خویش پیروی می خواسته

الله گمان  کند. بی ھای نفسانی خویش پیروی می رھنمود و ھدایتی از سوی الله، از خواسته
 ».کند مردم ستمکار را ھدایت نمی

ْ ٱ﴿  د:یفرما یو م ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن إَِ�ُۡ�م أ ْ  َوَ�  رَّ وۡ  ُدونِهِۦٓ  ِمن تَتَّبُِعوا

َ
ۗ أ  قَلِيٗ�  ِ�َآَء

ا ُرونَ  مَّ از آیاتی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان به شما نازل « .]٣[األعراف:  ﴾٣تََذكَّ
 »گیرید!جای او از دوستاِن(باطل) پیروی نکنید. چه اندک پند میشده و به 

 یزیـچـه چ یدانـ یا مـیه گفت: عمر به من گفت: آکت است یروا ١ریاد بن ُحدیاز ز
برد؟ گفتم: نه گفت: اسالم را لغـزش عـالم و جـدال  ین میند و از بک یاسالم را نابود م

 . ٢[روایت  دارمی]ند. ک یمننده، نابود کم رھبران گمراه کتاب و حکمنافق با 

 .۲۱۸زیاد بن حدیر اسدی ثقه و عابد بود. تقریب التھذیب ص -١
و ابن  ۲۶۴و دارمی ۱/۲۳۴و خطیب در الفقیه و المتفقه  ۷۲-۷۱ص صفة النفاقفریابی در  -٢

 روایت کرده و اسنادش صحیح است. ۲/۹۷۹عبدالبر در جامع بیان العلم
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نشسـت  یر نمـکـذ یبرا یچ مجلسید: معاذ بن جبل در ھیگو یم ١عمريةد بن یزیو 
 کننـدگان ھـالک کاسـت، شـ یگفت: خداوند داور عادل یه ھنگام نشستن مکنیمگر ا

 شدند...
را بـر  یلمه گمراھکطان یش ید، چون گاھیزیم بپرھکیاز انحراف ح«و در آن آمده: 

بـه معـاذ گفـتم: رحمـت ». دیـگو یلمه حق را مـکمنافق  یآورد و گاھ یم مکیزبان ح
 ید و منـافق گـاھیـگو یرا مـ یی گمراھ لمهکم کیه حکجا بدانم کخداوند بر تو باد از 

ن یشود: ا ه گفته میکد؟ به من گفت: از سخنان شبھه دار حکیم یگو یی حق را م لمهک
د او بـه یچـون شـا ینک یم دورکید سبب شود تا از حین نباین. اما اک یست؟ دوریچ

[روایـت ابـوداود و است.  ینور یر، حق دارایفرا بگ یدیحق باز گردد و حق را ھرگاه شن

 ٢.ره]یغ
 د: یگو یبا میچه ز کو ابن مبار

ـــــو ينَ إالَّ املُلُ ـــــدِّ ـــــدَ ال ـــــل أفسَ  وَ هَ
 

ـــــــــا  هبَاهنُ ـــــــــوءٍ ورُ ـــــــــارُ سُ  ٣كُ وأحب
 

 رده است؟کگر فاسد ید یسکنان یرنشیدبد و  یر از پادشاھان، علماین را غیا دیو آ
ان آنھـا یـامـت از میان آنھا قرار گرفـت تـا روز قیر در میاش: (و چون شمش و گفته

امت ین فتنه و قتال در گرفت تا روز قیان مسلمیدر م یوقت یعنیبرداشته نخواھد شد) 
 سمانبا شھادت عث یوسته است، چون وقتین به وقوع پیماند و ا یم یان آنھا باقیدر م

است و تـا روز  یانشان باقین آمد تا به امروز جنگ و فتنه در میان مسلمیر در میشمش
وجـود دارد و از  یدر جھتـ یم و گاھک یار است، گاھیبس یامت خواھد بود، اما گاھیق

 شود.  جھتی دیگر برطرف می
د) وندنین بپکیاز امت من به مشر یه گروھکنیشود تا ا یامت بر پا نمیاش: (ق و گفته

ن کین مشـریدر سـرزم یعنی ٤وندندین بپکیاز امت من به مشر یلیه قباک یتا وقت یعنی
 روند. یآنھا م ین به سوینند و با برگشتن از دیگز یاقامت م

 .۶۰۴حمصی زبیدی یا ِکندی ثقه و مورد اعتماد است. نگا: تقریب التھذیب  عمیرةیزید بن  -١
) و غیره و اسنادش ۷۳النفاق( صنفة، فریابی ۲/۷۱۹،۳۲۱،۳۲۰فسویالمعرفة ، ۴۶۱۱ابوداود -٢

 صحیح است.
 و اسنادش صحیح است. ۷۳۰۰بیھقی شعب االیمان -٣
 .۲۲۱۹و سنن ترمذی  ۴۲۵۲سنن ابی داود  -٤
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 ١ننـد) ابوالسـعاداتک یاز امت من بت پرست یادیز یھا گروه یاش: (تا وقت و گفته
از امـت مـن  یلیه قبـاکـنیمده تا ات ابوداود آیگوید: فئام یعنی جماعت زیاد. در روا می
باشد. و  ھا را بپرستند که این معنای ظاھری است و این شاھدی بر عنوان فصل می بت

شوند و  یمبتال نم کن امت به شریند ایگو یه مک یسانکاست بر قبرپرستان و  ین رّد یا
 رد.کنخواھند  یپرست ن امت بتیا

 جامبریـد پیگو یه مکت شده یواره ریاز ابوھر ین معنیثی به ھمین حدیحیدر صح
الخَلصـه بـه  یه باسن زنان َدوس اطراف بـت ذکنیامت برپا نخواھد شد تا ایق«فرمود: 

ت آن را پرســتش یــه در جاھلکــی اوس بــود  لــهیحرکــت در آیــد. ذو الخلصــه بــت قب
 .٢ردندک یم

ساخته شده و قفل  یا نون بر آن خانهکه گفت: اکند ک یت میابن حبان از معمر روا
گـردش شـب و «ه گفـت: کند ک یت میروا جامبریح مسلم عایشه از پیاست. و در صح

 .٣»پرستش شوند یه الت و عزکنیرسد تا ا یان نمیروز به پا
ف به ابن عباس منسوب است قبـر الت اسـت و آن را یدر طا یه قبرکو گفته شده 

ردند و از ک یر مو نذ یآن قربان ینمودند و برا یرامون آن طواف میردند و پک یعبادت م
 خواستند. یآن حاجت و گشایش مشکالتشان را م

 یند). قرطبـک ینبوت م یادعا یکه ھر کدروغگو خواھد آمد  ی(و در امت من س-
ر شـده اسـت، کن نبوت ذیان دروغیمدع یبرا ینیفه تعداد معیث حذید: در حدیگو یم

و دجـال خواھـد  ست و ھفت دروغگویدر امت من ب«فرمود:  جامبرید: پیگو یفه میحذ
 یبـیث غرید: حـدیگو یم و میت ابونعی. به روا٤»انشان زن ھستندیه چھار تا از مکآمد 

 رده است.کت یاست و فقط معاذ بن ھشام  آن را روا
 یسـانکد: یگو یاض میع یتر است، قاض حیث صحین حدیث ثوبان از ایم: حدیگو یم

ن ادعـا یـدادشان زیاد است و بـه ااند تع ردهکنبوت  ینون ادعاکتا  جامبریه از زمان پک

 .۳/۴۰۶ النھایة فی غریب الحدیث و األثر -١
 .۲۹۰۶و صحیح مسلم ۷۱۱۶صحیح بخاری -٢
 .۲۹۰۷صحیح مسلم-٣
و  ۳۰۲۶کشف األستار به صورت مختصر، طبرانی در الکبیر-۳۳۷۴، مسند بزار۵/۳۹۶مسند احمد ٤

روایت کرده و اسناد آن حسن  ۴/۱۷۹ الحلیةر و ابونعیم د ۷/۳۹۷طحاوی در شرح مشکل اآلثار 
 گوید سندش جید است. می ۱۳/۸۷است و حافظ در الفتح 
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شود  اند و بعد از محاسبه روشن می ردهک یرویشان پ  یاز گمراھ یمشھور شده و گروھ
خ را مطالعـه یاخبار و تـار یھا تابک یسکن اندازه بوده است که اگر یه تعدادشان ھمک
 ١داند. ین سخن را میند صحت اک

مامه و اسود یلمه در ید آمد، مسیپد جامبرین در زمان پید: و مصداق ایگو یحافظ م
لـد در یحـه بـن خویر طلکردند و در زمـان خالفـت ابـوبکنبوت  یمن ادعایدر  یعنس

ردند. و اسـود کنبوت  یم ادعایتم یدر بن یمیمه و سجاح تمیاسد بن خز یی بن لهیقب
د و یبه قتل رسـ سرکلمه در خالفت ابوبیشته شد و مسک جامبریقبل از وفات پ یعنس

در گذشـت و گفتـه  سح بـر اسـالم در زمـان عمـریرد و طبق قول صحکوبه حه تیطل
 رد. کز توبه یه سجاح نکشود  یم

ل خالفـت ابـن ی(مختار کذاب) خروج کرد و در اوا ید ثقفیعب یسپس مختار بن اب
گـرد قـاتالن یت نمـود. و مـردم را بـه پیوفه مسلط شد و اظھار محبت اھل بکر بر یزب

شـتن که در کـاز آنـان را  یارین افتـاد و بسـیبال قاتالن حسن فرا خواند و به دنیحس
ت یـرو نزد مـردم محبوب نید، از ایا معاونت داشته بودند به قتل رسانین مباشرت یحس

ل یـه جبرئکـشـد  یرد و مّدعکنبوت  یه ادعاکطان او را بر آن داشت یافت، سپس شی
 د.یآ ینزد او م

بـن  که در خالفـت عبـدالملکـود ّذاب بـکـن نبوت حارث یان دروغیاز مدع یکیو 
ردنـد. و کنبوت  یعباس ادعا یدر خالفت بن یشته شد و گروھکرد و کمروان سربلند 

سـتند یشـود و ھمـه مـراد ن ینند شامل نمک ینبوت م یه ادعاکرا  یسانکث ھمه یحد
جنون و  یین ادعایاند و اغلب علت و منشا چن ردهک یین ادعایچن یشماریچون افراد ب

انـد و  داشته و مطرح شده یه قدرتکند یسانکث یوده است و فقط منظور حدب یوانگید
 دار شده است.یشان پدیبرا یا شبھه

 کانـد ھـال ردهکـ یین ادعـایه چنکرا  یسانکم و خداوند یه نام بردک یمانند افراد
ن آنھا یوست و آخریشدگان خواھند پ کاند به ھال مانده یه باقک یساخته است و افراد

 است. دجال بزرگ

 . ۸/۴۶۳اکمال المعلم -١
اند  ی قاضی عیاض ادعای نبوت کرده آید: آنھایی که بعد از زمانه البته در اینجا سوالی پیش می

 حح]تعدادشان چقدر است؟ این موضوع به جواب منطقی نیاز دارد.[مص
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ه خداونـد کـ امبر ھسـتم) چنـانیـن پیآخـر یعنیامبران یاش: (و من خاتم پ و گفته
 د:یفرما یمتعال م

﴿ ٓ بَا
َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ َحدٖ  مَّ

َ
ِ ٱ رَُّسوَل  َوَ�ِٰ�ن رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ [األحزاب:  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوََخاَ�َم  �َّ

 ».ی الله و آخرین پیامبر است رستادهیک از مردان شما نیست؛ ولی ف محمد، پدر ھیچ« .]٤٠

د و ینما یم مکح جعت محمدیند به شرک یدر آخر الزمان نزول م یوقت ÷ یسیع
باشـد،  یمـ جامبریـاز امـت پ یا فـردیخواند، پس او گو یامبر نماز میی پ قبله یبه سو
م در یه جانم در دست اوست پسـر مـرک یسکسوگند به «د: یفرما یم جامبریه پک چنان

را  کند و خـوکشـ یب را مـید و آنگاه صـلیآ یدادگر فرود م یشما به عنوان داور انیم
 ١ند.ک یه را قبول نمیشد و جزک یم

و  یبانیروزنـد و عـدم پشـتیاز امـت مـن بـر حـق پ یاش: (و ھمواره گروھـ و گفته
نـد: یگو ید بن ھارون و احمد بن حنبل میزیرساند)  ینم یبیمخالفت با آنان به آنھا آس

ن عبداللـه بـن یھسـتند؟. و ھمچنـ یسـانکث نباشند پس چه ین گروه اھل حدیاگر ا
ن گـروه اھـل یـه اکـانـد  ره گفتهیو غ ی، احمد بن سنان، بخارینیمبارک و علی بن مد

ت یـن روایـھـا ھسـتند و از ا د: آنھا عربیگو یم ینیابن مد یتیث ھستند و در روایحد
ر شـده ی. و غرب به دلو بزرگ تفسـ٢»اند آنان اھل غرب«ه آمده: کرده است کاستدالل 

 شیدند.ک یھا با دلو آب م است، چون عرب
ان کـروز و رسـتگار امیه گروه پکنیست؛ چون این دو قول نین ایب یم: تضادیگو یم

ه بـه کـروزند یپ یسانکه فقط بر حق کرا نداند بل جامبریپ یھا ث و سنتیه حدکندارد 
 ر عرب ھستند.یرب و غث عینند و آنان اھل حدک یقرآن و سنت عمل م

ھـا قـرار داده اسـت؟ در جـواب گفتـه  اگر گفته شود پس چرا آن را مخـتص عـرب
نـد یھا بر قرآن و سنت عمـل نما اگر عرب یعنیشود مراد مثال زدن است نه حصر،  یم

 روز و رستگارند.یآنان گروه پ
امـت  یه اجماع حجـت اسـت، چـون وقتـکنیاست بر ا یلین دلید: ایگو یم یقرطب

 از ابوھریره. ۱۵۵و صحیح مسلم  ۲۲۲۲صحیح بخاری  -١
اھل «فرماید:  می جکند که گفت: رسول خدا از سعد بن أبی وقاص روایت می ۱۹۲۵صحیح مسلم  -٢

 ».شود غرب ھمواره بر حق پیروزند تا اینکه قیامت بر پا می
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 .١روز و رستگار در آن شامل استیند گروه پکماع اج
ه کـنیه آنـان بـا وجـود اکان شده یب یی بزرگ ن حدیث نشانهید: و در ایگو یمؤلف م

ب و یا با آنان مخالفت ورزد بـه آنھـا آسـیند کن یبانیآنھا را پشت یسکھستند اگر  کاند
ه کـرود بل ین نمـیبـاز  یلـکه حق بـه طـور کنیست به ایا ن مژدهیرساند. و ا ینم یانیز

 بر آن خواھند بود. یھمواره گروھ
گـرفتن جـان  ید) ظاھرًا مراد از فرمـان الھـیآ یم یه فرمان الھکنیاش: (تا ا و گفته

 یھـا ات آمده است. و وقـوع نشـانهیه در رواکاست  کی مومنان با نسیمی پا ماندهیباق
م که حـاک مانند چنان ینم ین مردم باقیجز بدتر یسکه بعد از آن کامت است یبزرگ ق

ه کـت در مسلم از عبدالرحمان بن شماسه آمـده اسـت یو اصل روا ٢رده است.کت یروا
ن مـردم، آنـان از اھـل یامت بر پا نخواھد شد مگر بر بـدتریق«عبدالله بن عمرو گفت: 

دانم و امـا  مـی ییگـو یچه م آنگاه عقبه بن عامر به عبدالله گفت: آن». ت بدترندیجاھل
از امت من بر امـر و فرمـان خـدا  یھمواره گروھ«گفت:  یه مکدم یشن جبرامیمن از پ

امت یه قکنیرسد تا ا یند به آنھا ضرر نمکبا آنان مخالفت  یسکروزند ھر یجنگند و پ یم
ه کفرستد  یعبدالله گفت: و خداوند نسیمی م».  اند نگونهیھا ا رد و آنیگ یآنان را فرا م

ه کرا  یسکچ ین باد ھیشم است و این برخورد ابراست و برخورد آن چو کآن مش یبو
ن یرد، سپس بدتریگ یه جانش را مکنیگذارد مگر ا یمان باشد را نمیاز ا یا در دلش دانه

 .٣»امت بر آنھا بر پا خواھد شدیمانند و ق یمردم م
امـت بـر پـا یق«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریح مسلم ابن مسعود از پیو در صح

ه: کـت اسـت یـح مسـلم رواین در صـحی. و ھمچنـ٤»ن مردمیر بر بدترنخواھد شد مگ
 .٥»ن الله الله گفته نشودیزم یه روکنیامت برپا نخواھد شد تا ایق«

وان یـنـد و حک ید از مغـرب طلـوع مـیه خورشـکـافتـد  ین اتفاق بعد از آن مـیو ا

ه کـ دھنـد. و ثابـت اسـت یبـزرگ رخ مـ یھا ر نشانهید و سایآ یرون میب (دابةاألرض)

 .۱۳/۳۰۸با اندکی تصرف. و فتح الباری ۳/۷۶۴المفھم  -١
 گوید اسنادش صحیح است و ذھبی او را تایید نموده است. و حاکم می ۸۴۰۹المستدرک  -٢
 .۱۹۲۴صحیح مسلم -٣
 .۲۹۴۹صحیح مسلم -٤
 از انس. ۱۴۸صحیح مسلم-٥
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ھـا بـه سـرعت  شود مھره ینده مک یه وقتکاست   ی مھره بزرگ مانند رشته یھا نشانه
 .١ت احمدیزند. روایر یم

ند، عمران ک ید میین را تایند اک یت میروا جامبرین از پیه عمران بن حصک یثیحد
از اّمت من بـر حـق  یھمواره گروھ«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبر ین از پیبن حص
نشـان بـا دجـال یه آخرکـنیروزنـد، تـا اینـد پیجو یم یه از آنھا دورک یسانکبر بوده و 

ه در کـ) حتـی تـاتيهم السـاعةن مـراد از (یم. بنـابراکت ابوداود و حـای. روا٢»جنگند یم
ن را گفتـه و یـدن باد؛ حـافظ ایوقت مردنشان با وز یعنیث عقبه و امثال آن آمده یحد

 ٣درست است.
ن گروه ید: ایگو یم ٤فه اختالف شده است، ابن بّطالیطا نیا یو در مورد محل و جا

امامـه  یاز ابـ یه طبرک شود، چنان یامت برپا میه قکنیت المقدس خواھد بود تا ایدر ب
ت یـدر ب«جـا ھسـتند؟ فرمـود: کو آنان  جرسول خدا یه گفته شد: اکند ک یت میروا

 .٥»المقدس خواھند بود

و  ۱۲۹و رامھرمزی در امثال الحدیث ص ۳۷۲۷۴و ابن أبی شیبه در مصنف ۲/۲۱۹مسند احمد -١
ھای  نشانه«فرمود:  جت: پیامبرکند که گف از عبدالله بن عمرو روایت می ۸۴۶۱مستدرک حاکم

گردد یکی  اند و چون رشته نخ قطع می ھایی ھستند که در یک رشته کشیده شده قیامت مھره
باشد و در سند آن نزد  و در اسناد آن علی بن زید است که ضعیف می». افتند پس از دیگری می

ث شاھدی از روایت حاکم تحریف واقع گردیده است. و حدیث با شواھد خود صحیح است. و حدی
دارد و آن را مطابق با شرط مسلم صحیح دانسته است. و طبرانی در  ۸۶۳۹انس نزد حاکم

و ابن  ۱۰/۳۷، دارقطنی در العلل۶۸۳۳از ابوھریره روایت کرده است و ابن حبان ۴۲۷۱األوسط 
ین است اند صحیح ا اند و گفته آمده آن را معلول دانسته ۱۴۲۸العلل المتناھیة جوزی چنان که 

 که این گفته ابوالعالیه است.
و اسنادش  ۱۶۹و اللکائی ۴/۴۵۰، مستدرک حاکم ۲۴۸۴، سنن ابوداود۴/۴۳۷مسند احمد -٢

 صحیح است و حاکم آن را مطابق با شرط مسلم صحیح قرار داده است.
 .۱۳/۷۷فتح الباری -٣
 .۱۰/۳۵۹نگا: شرح صحیح بخاری ابن بطال  -٤
، طبرانی ۱۱۵۸، طبری در تھذیب اآلثار۳۷، حنبل در کتاب الفتن ش۵/۲۶۹امام احمد در مسند -٥

اند و در اسنادش ضعف است چون یکی از راویان آن  و غیره روایت کرده ۷۶۴۳در المعجم الکبیر
گوید:  می ۵/۳۲۶مجھول و ناشناخته است و او عمرو بن عبدالله سیبانی است. ذھبی در المیزان 

 بن مرةاما حدیث صحیح است و حدیث شاھدی از حدیث کعب شود  تابعی است که شناخته نمی
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ن یث ھمـین حدیثر شارحک. و ا١خواھند بود د: آنان در شامیگو یو معاذ بن جبل م
 اند. را گفته

ا در یـشه در شام ین گروه ھمیست ایه الزم نکند ک ین داللت میبر ا یو سخن طبر
گر باشد، ید یین است در جاکه ممکه با دجال بجنگند، بلکنیت المقدس باشد تا ایاول ب
 د.یآ یم یه فرمان الھکنینخواھد شد تا ا ین گروه خالین از ایاما زم
با  یت المقدس افرادیه در شام و بکن است چون از مدتھاست یم: و حق ھمیگو یم

ه در آن فقـط قبرپرسـتان، فاسـقان و بـدکاران ھسـتند. و کن صفات وجود ندارند، بلیا
از  یـکچ ینھا با ھیه اکن از مدتھاست یروز باشند و ھمچنینھا گروه پیه اکان ندارد کام
ه فرمـود: کـامبر یـی پ ن گفتهیجنگند. بنابرا یه با خودشان مکجنگند و بل یافران نمک
 یدر بعض یعنیه آنھا در شام ھستند، کی معاذ  و گفته» ت المقدس ھستندیآنان در ب«

ن نخواھند بود و یھا در شام و فلسط وقت ین جاھھا خواھند بود. و بعضیھا در ا از زمان
 رساند. ین را میت ھمیواقع

 ت به دو نوع است: کد: بریگو یم می) ابن قیتعالو  کاش: (تبار و گفته
خـودش  یاست و گـاھ» کبار«ی فعل آن  غهیه فعل خداوند است و صکت کبر یکی

گـردد و  یمـ یمتعـد» یفـ«با حـرف  یو گاھ» یعل«با حرف  یشود و گاھ یم یمتعد
خداونـد آن را  یعنـیت داده شده اسـت، کآنچه بر یعنید، یآ یم» کمباَر «مفعول از آن 

 ده است.یگردان کبارم
ن نسبت، نسبت رحمت و یشود و ا یه به خداوند نسبت داده مک یتکو نوع دّوم: بر 

شود و فقط  یر از خداوند گفته نمین رو به غیاست. از ا» کتبار«عزت است و فعل آن 

به  ۷۵۲بخاری در الکنی». در اطراف بیت المقدس«بھزی دارد که با این عبارت آمده است: 
به صورت موصول روایت  ۲۰/۳۱۷صورت معلق روایت کرده است و  طبرانی در المعجم الکبیر

و  ۲۱۰ -۱/۲۰۹عساکر در تاریخ دمشقو ابن  ۲/۱۷۱و التاریخ المعرفةکرده است و فسوی در 
 -غیره از طریق عباد الرملی از أبی زرعه یحیی سیبانی از عبدالرحمان بن وعله از کریب سحولی

با ھمین سند روایت کرده است و اسنادش صحیح است. و عباد را ابن  مرةاز کعب بن  -ابن ابرھه
ی ثقات و مجروحین ذکر کرده  زمرهاند و ابن حبان او را در  معین، فسوی و عجلی ثقه دانسته

است! و ھیچ کسی قبل از او وی را ضعیف ندانسته است. پس صحیح این است که او ثقه است و 
ی برتر از تابعین شام  اند و فسوی او را از طبقه کریب بن ابرھه را عجلی و ابن حبان ثقه شمرده

 قرار داده است. 
 .۳۶۴۱صحیح بخاری ش -١
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ه حضرت ک ، چنانکامبرش مباریاست و بنده و پ کمتبار یان اوست، پس الله تعالیشا

�ۡ وَجَ ﴿ گفت: یسیع
َ
و ھر جا که باشم مرا ُپرخیر و « .]٣١م: ی[مر ﴾ُكنُت  َما نَ َعلَِ� ُمَباَرً� �

 ».برکت نھاده
 کاست، اما صفت تبار کت بدھد مبارکه خداوند در او و بر او برک یسکپس ھر 

ُ ٱَ�َباَرَك ﴿ د:یفرما یه آن را بر خود اطالق نموده و مک مختص خداوند است، چنان َّ� 
 ».الله پروردگار جھانیان، بزرگ و برتر و واالمقام است« .]٥٤[األعراف:  ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱَربُّ 

ِيٱتََ�َٰرَك ﴿ ۡ ٱ�َِيِدهِ  �َّ ِ َ�ۡ  ُمۡلُك ل
ّ�ُ ٰ خجسته است ذاتی « .]١: ک[المل ﴾١قَِديرٌ  ءٖ َوُهَو َ�َ

 ».که فرمانروایی به دست اوست و او بر ھمه چیز تواناست

ر از او اطـالق یـفقـط مخـتص خداونـد اسـت و بـر غ لمـهکن یـه در قرآن اک چنان
و امثـال آن، پـس » تعـاظم«، »یتعال«وسعت و مبالغه آمده مانند:  یشود، و بر بنا ینم

نـد، ک یداللت مـ یت علو و برتریمال و نھاکه بر کاست » یتعال« یبر وزن و بنا کتبار
 ید و معنـنـک یت داللت مکت، عظمت و وسعت برکمال برکبر » کتبار«ن یپس ھمچن

 .١ن استیھم» تعاظم« یعنی» کتبار«اند  ه گفتهکاز سلف  یسانکقول 
 .٣»٢ھر نوع برکتی را آورد یعنی«د: یگو یابن عباس م

از آن  یا نـد و ھـر جملـهک ین داللـت مـیث به صورت کامل بر شھادتیه حدکبدان 
 ده است.یخبر داده واقع گرد جامبریه پکطور  ھمان

 .۲۹/۱تفسیر ابن جریر -١
 .۲/۱۶۵،۳/۳۶۰تفسیر بغوی -٢
 .۴۱۱-۲/۴۱۰بدائع الفوائد -٣

                                         



 

 

 

 

 

 

 و جادوام سحر ک): اح۲۳باب: (

ْ  َولََقدۡ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ٮٰهُ شۡ ٱ لََمنِ  َعلُِموا  ﴾َخَ�ٰقٖ  ِمنۡ  ِخَرةِ �ٱِ�  ۥَما َ�ُ  َ�َ
ای در دانستند که ھر کس، خریدار چنین متاعی باشد، ھیچ بھره و قطعًا می« .]١٠٢[البقرة: 

 ».آخرت نخواھد داشت

ٰ ٱوَ  ۡبتِ �ِۡ بِٱ ِمُنونَ يُؤۡ ﴿ د:یفرما یو م به شر، خرافات و معبودان « .]٥١[النساء:  ﴾ُغوتِ ل�َّ
 ».باطل گرایش دارند
 طان. یش یعنیجادو و طاغوت  یعنید: جبت یگو یعمر فاروق م

طان بر آنھا الھـام یاند که ش یاھنانکت (جمع طاغوت)، ید: مراد از طواغیگو یجابر م
 رد و ھریک از مناطق یکی از آنھا وجود داشت.ک یم

ننـده ک که ھالکز یاز ھفت چ«فرمود:  جه رسول خداکت است یروا سرهیاز ابوھر
شـتن کدن به خـدا، جـادو، یورز کشر«؛ گفتند: چه ھستند؟ فرمود: »دیزیھستند بپرھ

م، فرار از جنگ و تھمت زدن بـه زنـان یتیل مال یف و می، حیانسان به ناحق، رباخوار
 دامن.کپا

نوشت:  یدر فرمان سه گفت: عمرکت است یاز بجاله بن عبده روا یدر صحیح بخار
 م.یشتکد: آنگاه ما سه جادوگر را یگو یرا بکشید. م یھر زن و مرد جادوگر

ه او را کـزش ینکشتن که او به کالمؤمنین حفصه ثابت است   ح از أمیت صحیدر روا
ح یت صحین از جندب در روایشته شد. و ھمچنکز ینکرده بود دستور داد و آن کجادو 

ه جادوگران کد: از سه تن از صحابه ثابت است یگو یاست. امام احمد م ن نقل شدهیھم
 اند. دهیرا به قتل رسان



 ٦٣٣  )و جادو: احکام سحر ۲۳لتوحید: (بابکتاب ا

 

 مسائل:
 بقره.  ی ی سوره هیر آیتفس -۱
 ی نساء. ی سوره هیر آیتفس -۲
 لمه.کدو  یان فرق معنیر جبت و طاغوت و بیتفس -۳
 ھا باشد. ن است از انسانکھا باشد و مم ن است طاغوت از جنکمم -۴
 شده است. یژه از آن نھیه به طور وکننده ک کامر ھالشناخت ھفت  -۵
 افر است.کجادوگر  -۶
 ست.یرفته نیاش پذ شته شود و توبهکد یجادوگر با -۷
 یھـا اند، چه برسـد بـه دوران وجود داشته سجادوگران در زمان عمر فاروق -۸

 شان.یبعد از ا

 توضیح و شرخ باب
 ام سحر و جادوکاح

رو در  نیبب و علت آن پنھان باشد، از اه سک یزیسحر در لغت عبارت است از چ
. و ١»ھا، ھمانند سحر موثرند ان و سخنیاز ب یگمان بعض یب«ث آمده است: یحد

شود و  اند چون در آخر شب که تاریک و پنھان است خورده می دهیرا ُسحور نام یَسَحر

ْ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ۡ�ُ�َ  َسَحُرٓوا
َ
چشمان مردم را جادو « .]١١٦[األعراف:  ﴾�َّاِس ٱ أ

 ».کردند
اسـت،  که جـادو از انـواع شـرکـدانش خود را از آن پنھان داشتند. از آن جا  یعنی

س جـادو کـھر «ث آمده است: یرو در حد نیشود از ا یانجام نم کچون جادو بدون شر
 .٢»ده استیورز کند شرک

ان یـالـب را بن مطیرد تا اکر کذ» دیالتوح«تاب کن مؤلف موضوع جادو را در یبنابرا
 رده است.کان یرا ب کگر انواع شریه دکطور  ه مردم را از آن برحذر دارد ھمانکند ک

 از عمار بن یاسر. ۸۶۹از عبدالله بن عمر و صحیح مسلم ۴۸۵۱صحیح بخاری -١
و ابن  ۴/۳۴۱و الکامل ابن عدی ۱۴۶۹و المعجم األوسط طبرانی ۷/۱۱۲نسائی در سنن ش -٢

حسن از ابوھریره روایت شده است،  از عباد منقری از ۸/۶۹۰مردویه چنان که در الدر المنثور
گوید: این روایت صحیح نیست به خاطر ضعف عباد و منقطع بودن  می ۳/۹۲ذھبی در المیزان 

 روایت، یعنی روایت بین حسن و ابوھریره منقطع است.
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ه در کھایی است  ھا و گره د: سحر افسونیگو یم» یافکال«در  یابو محمد مقدس
رساند و  یا به قتل میند و ک یض میگذارد و فرد جادو شده را مر یھا اثر م دلھا و جسم

 َما ِمۡنُهَما َ�َيتََعلَُّمونَ ﴿  د:یفرما یند. خداوند متعال مک یگر جدا میدکیزن و شوھر را از 
ۡ ٱ َ�ۡ�َ  بِهِۦ ُ�َفّرِقُونَ  آموختند که  ولی آنھا از آن دو، مطالبی می« .]١٠٢[البقرة:  ﴾ِجهِ َوَزوۡ  َمۡرءِ ل

 ».ی آن، میان مرد و ھمسرش جدایی بیندازندبتوانند به وسیله
از  یعنی »و من رش النفاثات فی العقد«تا  »قل أعوذ برب الفلق«د: یفرما یو ھمچنین م

برم و اگـر  ینند به تو پناه مک یدمند و افسون م خود می یھا ه در گرهک یشر جادوگران
 ه از شّر آن به خدا پناه برده شود.کداد  یداشت خداوند فرمان نم یقت نمیجادو حق

ر کـشان فیه اک یردند طورکرا جادو  جامبریه پکند ک یت میالمؤمنین عایشه روا ام
بـه او (أم المـومنین  یرد و روزکـ یه آن را نمـکـنـد و حـال آن ک یرا م یارکرد ک یم

م نشسـت و ینـار پاھـاک یکیسرم و  یباال یکیدو فرشته نزد من آمدند «عایشه) گفت: 
او را  یسـکست؟ دیگری گفت: جادو شده است. گفت: چـه ین مرد چیگفت: بیماری ا

 د؟رکجادو 
 یی نخـل در چـاه ذ دبن اعصم در شانه (مـوی سـر) در غـالف شـکوفهیلب«گفت: 

 .٢روایت کرده است یبخار». ١اروان
قت یال و تصور است و حقیجاد خیه جادو اکردند کگران ادعا یاز معتزله و د یگروھ
جـاد یو ا یبنـد از جادو چشـم یه بخشکست، بلین قول به طور مطلق درست نیندارد، ا

 قت دارد.یاز آن حق یو بخشال است یخ

ْ  َولََقدۡ ﴿ د: یفرما ید: و خداوند متعال میگو یم ٮٰهُ شۡ ٱ لََمنِ  َعلُِموا  ِخَرةِ �ٱِ�  ۥَما َ�ُ  َ�َ
دانستند که ھر کس، خریدار چنین متاعی باشد، ھیچ  و قطعًا می«   .]١٠٢[البقرة:  ﴾َخَ�ٰقٖ  ِمنۡ 

  ١٠٢البقرة: ».  ای در آخرت نخواھد داشتبھره
مان به خـدا دنبـال جـادو رفتنـد یامبران و ایاز پ یرویپ یه به جاک یانیھودی یعنی

امبرانش بـه دنبـال یـتاب خدا و پکاطاعت از  یبه جا یسکه کدانستند » لمن اشتراه«
ما لـه فـی اآلخـرة ِمـن «ندارد.  یا خوانند رفته است، در آخرت بھره ین میاطیآنچه ش

 .۲۱۸۹و صحیح مسلم ۵۷۶۳صحیح بخاری -١
 .۴/۱۶۵الکافی  -٢

 

                                         



 ٦٣٥  )و جادو: احکام سحر ۲۳لتوحید: (بابکتاب ا

 

د: یـگو یای ندارد، قتاده مـ یعنی بھره ١»ِمن َنصیب« گوید: یعنی ابن عباس می» َخالق
ه جـادوگر در آخـرت کـدانسـتند  یآنھا فرستاده م یتاب در آنچه خداوند به سوکاھل 
 .٢ندارد یا بھره

 .٣»ندارد ینیاو د یعنی«د: یگو یو حسن م
ه جادو در کن طور ھم است، بلیند و ھمک یه بر حرمت جادو داللت مین آیپس ا

اِحرُ ٱ ُ�ۡفلِحُ  َ� ﴿د: یفرما یحرام است خداوند متعال م †امبران یپ انیی اد ھمه  لسَّ
َ�ٰ  ُث َحيۡ 

َ
  ۶۹طه:  ».شود و جادوگر ھر جا برود، رستگار نمی« .]٦٩[طه:  ﴾�

) ملن اشرتاهاند چون ( ردهکجادو استدالل  یریادگین آیه، بر حرام بودن یاز ا یو بعض
 است.(ھر کس خریدار چنین متاعی باشد) عام 

ۡ ٱ َ�ۡ�َ  بِهِۦ ُ�َفّرِقُونَ  َما ِمۡنُهَما َ�َيَتَعلَُّمونَ ﴿ و:  و از آن دو، «   .]١٠٢[البقرة:  ﴾ِجهِ َوَزوۡ  َمۡرءِ ل
 ».ی آن، میان مرد و ھمسرش جدایی بیندازندآموختند که بتوانند به وسیله مطالبی می

م و تعّلم یه تعلک اند ردهکح یند و اصحاب احمد تصرک ین داللت میبر ا ١٠٢البقرة: 
 .٤شود یافر مکاد دادن آن یاد گرفتن و با یفر است و فرد با کجادو 

س کـھـر «فرمود:  جامبریه گفت: پکند ک یت میم روایعبدالرزاق از صفوان بن سل
ت ین روای. ا٥»ن شناخت او با خداستین آخریاد گرفت ایاز جادو را  یادیا زیم کمقدار 

 مرسل است.

بوجعفر عیسی رازی در آن است  و او کسی است با سندی که ا ۱/۱۹۵ابن ابی حاتم در تفسیرش  -١
راستگو ولی کم حافظه. طستی در مسائل خود روایت کرده چنانکه در اإلتقان فی علوم القرآن 

آمده و در اسنادش عیسی بن یزید بن داب اخباری وجود دارد که دروغگو و جعل  ۱/۳۵۷-۳۵۸
 کننده حدیث و شعر است. 

 .۱۰۲۹تفسیر ابن أبی حاتمو  ۱/۴۶۴ابن جریر در تفسیرش -٢
که سند آن صحیح  ۱/۱۹۵و تفسیر ابن أبی حاتم ۱/۴۶۵و تفسیر ابن جریر ۱/۵۴تفسیر عبدالرزاق -٣

 است.
 .۹/۱۸۸و المبدع ۱۲/۳۰۰، المغنی۴/۱۶۵نگا: الکافی -٤
و در اسناد آن ابراھیم بن محمد بن أبی  ۱۱/۳۹۶و المحلی ابن حزم ۱۷۷۵۳مصنف عبدالرزاق -٥

آمده که ابن  ۶/۷۴۳اند و در کنز العمال  ی است که گروھی از ائمه او را تکذیب کردهیحیی اسلم
 عدی این روایت را از علی به طور موصول روایت کرده است.
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از سـلف  یانـد، گروھـ ردهکـا نه اختالف یشود  یافر شمرده مکوگر ا جادیه آکنیدر ا
فـه و احمـد اسـت و شـاگردان ی، ابوحنکن قول مالیافر است و اکه جادوگر کاند  گفته

باشـد در  یز مضریدن چیردن و نوشکه، دود یش با ادویاند مگر آن که جادو احمد گفته
ه کشود مگر آن  یافر شمرده نمکه کاند  شود. و گفته یافر قرار داده نمکن صورت یغیر ا

و  ین قـول شـافعیـشـود و ا افر شمرده میکن صورت یه در اکباشد  کیش شریدر جادو
 .١از علماست یگروھ

مـا  یت را بـرایـم: جادوییگو یرد به او میاد بگیجادو  یسکد: ھرگاه یگو یم یشافع
آنچه اھل بابل شوند مانند  یفر مکه موجب کرد کف یرا توص ییزھاین، اگر چکف یتوص

ن یـه آنچـه از اکـنیھفتگانه و ا یھا ل تقّرب جستن به ستارهیاند از قب بدان معتقد بوده
افر اسـت؛ کداشته باشد  یا دهین عقیه چنک یسکدھند؛  یھا جسته شود انجام م ستاره

گردد،  در صورتی کافر  یفر نمکه سبب کباشد  یه او فرا گرفته از امورک ییو اگر جادو
 . ٢ه مباح بودن آن اعتقاد داشته باشداست که ب

ندارند چون  یه ھر دو قول تفاوت و تضادکم ینیب یم مینک یاگر با دقت بررس
 کب شرکبرد او مرت یه گمان مکداند به خاطر آن است  یافر نمکه جادوگر را ک یسک

طان انجام یش یه از سوک ییست چون جادوین نیه چنکنشده است و حال آن 
رو  نیشود از ا یھا انجام نم ھا و ستاره طانیدن، پرستش شیورز کشر رد جز بایگ یم

ما « ﴾تَۡ�ُفرۡ  فََ�  فِۡتَنةٞ  نُ إِ�ََّما َ�ۡ ﴿د: یفرما یده و میفر نامکخداوند متعال جادو را 

ْ َما َ�تۡ ﴿د: یفرما یو م ».ی آزمایشیم؛ مبادا کافر شویوسیله َ�ِٰط�ُ ٱ لُوا ٰ ُملۡ  لشَّ  كِ َ�َ
در حالی که سلیمان ھیچگاه کفر نورزید. بلکه این شیاطین بودند که « ﴾َ�َفرَ  َوَما ُسلَۡيَ�َٰنۖ 

 ».کفر ورزیدند

. ٣»افر استکجادوگر «ند آمده است: ک یت میروا جامبرین از پیه رزک یثیو در حد

 فِۡتَنةٞ  نُ إِ�ََّما َ�ۡ ﴿ر: ی. و ابن عباس در تفس١»فر استکجادوگری «د: یگو یه میو ابوالعال

و  ۴/۱۵۲و اختالف مذکور در الفروق قرافی ۳/۴۰۴ منتھی اإلرادات، شرح ۶/۱۸۷کشاف القناع -١
 مالحظه کنید. ۱۲/۳۰۱المغنی

 .۱۴/۶۳عینی عمدة القاریو  ۱/۱۴۸تفسیر ابن کثیر و ۱/۲۵۶األم  -٢
کند سست و بی پایه است.  اسناد این حدیث را نیافتیم و اغلب آنچه رزین به تنھایی روایت می -٣

 .۴۹شوکانی ص الفوائد المجموعةنگا: 
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 یمان را معرفیفر و اکم دادند و یر و شّر را تعلید: چون آن دو خیگو یم ﴾تَۡ�ُفرۡ  َ� فَ 
 .٢فر استکه جادو کردند و آنھا دانستند ک

را  یجـرأت جـادوگر یسـکافر کـجـز «د: یـگو یه مـیـن آیـر ایج در تفسیو ابن جر
 .٣»ندک ینم

سـت یشود جادو ن یمردن و امثال آن انجام که، دود یی ادو لهیه به وسک ییاما جادو
ه سـخن رسـا و کـده شـده چنـان یـجادو نام یده شده به صورت مجازیو اگر جادو نام

ردن و امثـال آن کـه، دود یـی ادو لهیاند اما جادو بوس دهیرا مجازًا جادو نام ینیچ سخن
 ر گردد.یه و تعزید به شّدت تنبیند باکار را بکن یه اک یسکز است و یحرام و ناجا

ُٰغوتِ ٱوَ  ۡبتِ �ِۡ بِٱ مُِنونَ يُؤۡ ﴿ د:یفرما یو خداوند متعال م د:یگو یمؤلف م [النساء:  ﴾ل�َّ
 ».به شرک و خرافات و معبودان باطل گرایش دارند« .]٥١

ه کن است ینجا ایر آن در اکم بحث شد و علت ذین مفاھیدر فصل گذشته در مورد ا
 ه عمر بن خطاب گفته است. کجادو از جبت است چنان 

 طان).یش یعنیجادو و طاغوت  یعنید: جبت یگو ید: (عمر میگو یمؤلف م
انـد  شده یاند و در آن جبت و طاغوت معرف ت را آوردهین روایره ایحاتم و غ یابن أب

 شود. یمعلوم م یگریبا د یکو تفاوت ھر 
ن بـر آنـان نـازل یاطیه شکبودند  یاھنانکت ید: طواغیگو یجابر م«د: یگو یمؤلف م

 .٤»اھن بودک یک یا لهیقبشدند و در ھر  یم
رده کـت یاز وھب بن منبه روا ین صورت و طوالنیحاتم به ھم یت را ابن أبین روایا

بـه آنـان مراجعـه  یداور یه بـراکـ ییھا ه گفت: جابر بن عبدالله را در مورد طاغوتک
 یکـیی اسـلم و  لهیدر قب یکیاست و  یکینه یی ُجھ لهیدم گفت: در قبیردند پرسک یم

ن بـر یاطیه شـکـانـد  یاھنانکوجود دارد؛ آنان  یکی یا لهیی ھالل و در ھر قب لهیدر قب

اش  و در اسنادش ابوجعفر رازی قرار دارد که راستگوست اما حافظه ۹۹۸تفسیر ابن أبی حاتم -١
 نیست. خوب

 و در اسنادش ابو جعفر رازی است که راستگوست اما حافظه خوبی ندارد. ۱۰۱۰ابن ابی حاتم -٢
 اند و اسنادش صحیح است. و دیگران نیز روایت کرده ۱/۴۶۲تفسیر ابن جریر -٣
البغا  به صورت معلق در صحیحش روایت کرده و ابن جریر در -۴/۱۶۷۳بخاری ش -٤

نیز روایت  ۵۴۵۲روایت کرده است، و ابن أبی حاتم در تفسیرش به صورت موصول ۳/۱۹تفسیرش
 کرده و اسنادش صحیح است.
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 .١شدند یآنان نازل م
 یاش: (جابر گفت) او جابر بن عبدالله بن عمرو بـن حـرام، ابوعبداللـه انصـار گفته

 جامبریـاز پ یادیـث زیـز از صحابه بود، احادیاست و پدرش ن یبزرگوار یصحاب یُسَلم
 ۹۴نا شـده بـود در سـنیه نابک یھـ.ق در حال ۷۰شان بعد از سال یرده است اکت یروا

 .٢نه در گذشتیدر مد یسالگ
ھـا  اھنـان از طـاغوتکه کـن اسـت یـاھنان ھستند) مـراد اکھا  اش: (طاغوت گفته

 گران نه.یاند و د اھنان طاغوتکه فقط کنیباشند نه ا یم
س یمراد است نه ابلـطان یآمدند) در اینجا جنس ش ین بر آنان میاطیاش: (ش گفته

امور  یا گفتند و آنان را از پاره یآمدند و با آنان سخن م ین نزد آنھا میاطیفقط. بلکه ش
گاھک یبیغ بـار  یـکن یکردنـد. بنـابرا یافته بودند باخبر می یه با استراق سمع از آن آ

 گفتند. یراست و صد بار دروغ م
بـود  یاھنکل عرب یاز قبا یا لهیدر ھر قب یعنیبود)  یکی یا لهیاش: (در ھر قب گفته

را از وی  یبـیردنـد و امـور غک یحل و فصل اختالفات خود به آن مراجعـه مـ یه براک
 دند.یپرس یم

ن منـوال بـود و بـا آمـدن اسـالم یوضعیت به ھمـ جامبریھمچنین قبل از بعثِت پ
 ھا حفاظت شد. ھا با شھاب د و آسمانیوه را باطل گردانین شیخداوند ا

 یه جادوگر طاغوتکن جھت یت با عنوان فصل روشن است از این رواین امطابق بود
 یق اولـیـشود جـادوگر بـه طر یاھن طاغوت گفته مکبه  یت است، چون وقتیاز طواغ

 تر است. اھن بدتر و خبیثکطاغوت است چون از 
اند  نندهک که ھالکز یاز ھفت چ«فرمود:  جه رسول خداکت است یره روای(از ابوھر

دن بـه یورز کشر«ز چه ھستند؟ فرمود: یرسول خدا آن ھفت چ ی. گفتند: ا»دیزیبپرھ
رده اسـت، کـشـتن آن را حـرام که خداونـد کـشتن انسـانی بـه نـاحق کخدا، ِسحر ، 

 ».دامنکم، فرار از جنگ و تھمت زدن به زنان پایتی، خوردن مال یرباخوار
 . ]٣و مسلم یوایت از بخار[ررده است. کان نیرده و منبع آن را بکر کث را ذین حدیمؤلف ا

 آمده است و اسنادش صحیح است. ۴/۱۹۵تفسیر ابن أبی حاتم چنان که در تغلیق التعلیق -١
 .۱/۴۳۴ اإلصابة فی تمییز اسماء الصحابةشرح حال وی در -٢
 .از ابوھریره ۸۹وصحیح مسلم ۲۷۶۶صحیح بخاری -٣
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تر از التفعلوا اسـت  گوید: این بلیغ د، طیبی میینک یدور یعنیاش: (اجتنبوا)  گفته
 .١تر از نھی از انجام دادن آن است شدن بلیغ چون نھی از نزدیک

گذاری  ن گناھان ، موبقات (ھالک کننده) نامیننده) اک کز ھالیاش: (ھفت چ گفته
 کا و آخـرت ھـالیـشـود در دن ب آن کـمرت یسـککـه اگـر اند چون اموری است  شده

 شوند. یا مجازات دارند و در آخرت سبب عذاب میشود. چون در دن یم
انـد و  ور شـمرده شـدهکب مذیننده با ترتک کز ھالیت ھفت چین روایگویم: در ا می
از  یح خـود و طبرانـیو ابن حبان در صـح یه نسائکتاب عمرو بن حزم کن در یھمچن

ر بن محمد بن عمـرو بـن حـزم از پـدرش از کب یاز أب یمان بن داود از زھریق سلیطر
ات و سنن را نوشت و ھمـراه آن یتاب ارث، دک جامبریه گفت: پکند ک یت میجدش روا

تـاب نوشـته شـده بـود: کن یه در اکمن فرستاد ... و در آن آمده یعمرو بن حزم را به 
ره ھماننـد ایـن حـدیث روایـت یابـوھراست ھمان گونه که  کره شریبکن گناه یبزرگتر

سـلمه بـن عبـدالرحمان از پـدرش از  یق عمر بـن أبـی. بّزار و ابن منذر از طر٢کند می
 کره عبارتنـد از: شـریـبکاند کـه: گناھـان  ردهک ت یآن را روا جامبریره و او از پیابوھر

 .٣شتن انسان به ناحق و ...کدن به خدا، یورز
ر شـده اسـت و کـبعـد از ھجـرت ذ ینینشـ هیخـاب بادسحر انت یت به جاین روایدر ا 

ه یـبازگشت به باد«سحر  یند به جاک یت میروا یاز عل یه طبرانک یثین در حدیھمچن
 .٤ر شده استکذ» بعد از ھجرت... ینینش

ره عبارتنـد از: یـبکگناھـان «ه گفـت: کند ک یت میعبدالرزاق از معمر از حسن روا
ر کـسوگند نـاحق را ذ» سحر« یه به جاکنیل فقط ات اویدن به خدا و ... روایورز کشر

 .١رده استک

 .۱/۱۸۷ المشکاةشرح طیبی بر  -١
، سنن کبری ۳۹۷-۱/۳۹۵، مستدرک حاکم۶۵۵۹، صحیح ابن حبان۵۸-۸/۵۷سنن نسائی -٢

 اند و حدیث صحیح است. و غیره روایت کرده ۴/۸۹بیھقی
کشف األستار او در اسنادش خالد بن یوسف سمتی و عمر بن أبی سلمه  ۱۰۹مسند بزّار، شماره:  -٣

ثقه قرار دادن آنان اختالف شده است و در آنان ضعف اندکی است و حدیث با قرار دارند که در 
 شواھد خود صحیح است.

اینکه علی این حدیث را به پیامبر نسبت داده باشد در جایی ندیدم و سراغ ندارم، بلکه این قول  -٤
 خود علی است.
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رش و عبدالرزاق آن را از ابن یدر تفس یدر األدب المفرد از ابن عمر و طبر یو بخار
ن یـه اکـند ک یت میبه عنوان سخن خود ابن عمر روا یتیو در روا جامبریعمر و او از پ

 . ٢پدر و مادر) یر حرم و نافرمانند: (و إلحاد دک یان نموده و اضافه میز را بیھفت چ
ه گفـت: کـنـد ک یت مـیـب رواید بن مسیح از سعیبا سند صح یل القاضیو اسماع

 ینافرمان«ند: ک یور را نام برد و اضافه مکه ھفت مورد مذکره ده تا ھستند. یبکگناھان 
 .٣»دن شرابین و نوشیپدر و مادر، سوگند دروغ

ه کـ...» ره عبارتنـد از یبکگناھان «ه گفت: کند ک یت میروا یحاتم از عل یو ابن أب
پدر و مادر،  یرد: نافرمانکو اضافه » میتیخوردن مال «ور را نام برد جز کھفت مورد مذ

 .٤مانیستن پکاز جماعت و ش ییبعد از ھجرت، جدا ینیه نشیباد
ردند گفتند: ک یادآوریره را یبکه آنان گناھان کند ک یت میامامه روا یاز اب یطبران

م، فـرار از جنـگ، جـادو، یتـیدن، خـوردن مـال یـورز کره عبارتند از: شریبکناھان گ
 جامبریـآنگـاه پ یمت و ربا خـواریانت در مال غنیپدر و مادر، دروغ گفتن، خ ینافرمان

شـان را بـه پـول یه عھـد خـدا و سوگندھاکـرا  یسانکد یدھ یجا قرار مکپس «فرمود: 

از کسی که  ۱۹۷۰۴معمرگوید: و در الجامع  چنان که شیخ سلیمان می ۱/۱۵۴تفسیر عبدالرزاق -١
 از حسن شنیده روایت کرده و سندش ضعیف است و شواھدی دارد.

و  ۸آمده است و بخاری األدب المفرد، ش ۳۵۶۷مسند اسحاق ابن راھویه چنان که در المطالب -٢
از ابن عمر به صورت موقوف روایت  ۱۹۲۵و اللکائی در شرح اصول األعتقاد ۵/۳۹تفسیر ابن جریر
و بیھقی در السنن  ۳۳۰۳ش صحیح است. و علی بن جعد در مسندش کرده و اسناد

اند  و غیره روایت کرده ۵/۶۹و ابن عبدالبر در التمھید ۱۰۳ص الکفایهو خطیب در  ۳/۴۰۹الکبری
که در آن ایوب بن ابن عتبه ضعیف است و در سند دچار اضطراب شده است گاھی آن را حدیث 

آمده  ۵/۳۹که در ابن جریر ت موقوف روایت کرده چناندانسته و گاھی آن را به صور جپیامبر
 است.

 .۱۲/۱۸۲نگا: فتح الباری-٣
و مصنف ابن أبی  ۵۳۹۶و العلل امام احمد  -که عبارت از اوست -۵۲۱۲تفسیر ابن أبی حاتم -٤

و غیره با اختصار از مالک بن جون از  ۴۹۸و دارقطنی در المؤتلف و المختلف ص ۳۳۶۹۱شیبه
ند که گفت: گناھان کبیره عبارتند از: شرک ورزیدن به خدا، کشتن انسان، ک علی روایت می

خوردن مال یتیم تھمت زدن به زنان پاکدامن، فرار از جنگ، و بادیه نشینی بعد از ھجرت و جادو 
 و نافرمانی پدر و مادر، خوردن ربا، جدایی از جماعت و شکستن پیمان. و اسنادش حسن است. 
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 . ١»فروشند؟! یم کیاند
ره یبکه گناھان کاند  ر شدهکوه ذین شیره به ایبکاز گناھان  یا گر جملهید یثیدر احاد 

از  یدیـ، ناامیر خداوندکمن بودن از میدادن به دروغ، ا یعبارتند از: قسم دروغ، گواھ
نجاسـت ید: ایگو یره. حافظ میرحمت خدا، گمان بد داشتن به خداوند، زنا، سرقت و غ

سـت؟ یاھان ھالک کننده در ھفت مورد چمت از منحصر کردن گنکد دانست حیه باک
ا در پاسـخ یاست و  یفین جواب ضعیست، ایشود مفھوِم عدد حجت ن یدر پاسخ گفته م

د، سپس بقیه را بیـان یور را به اطالع آنان رسانکامبر نخست موارد مذیشود پ یگفته م
 کمسـرده را نیـز فـرا گرفـت و بـه آن تکشان اضافه یرو واجب است آنچه ا نینمود از ا
ور بـر حسـب کتفا به بر شمردن موارد مذکه اکشود  یه در پاسخ گفته مکنیا ایجست و 

 ننده و یا براساس پیشامد بوده است.کمقام و به نسبت سؤال 
ا یـه آکـده شـد یه از او پرسکنند ک یت میاز ابن عباس روا یل قاضیو اسماع یطبر
. و ٢شـترندی) ب۷+۷و ھفـت (ره ھفت تا ھستند؟ او در پاسخ گفت: از ھفت یبکگناھان 

 یتـی. و در روا٣به ھفتاد تا ھستند یکره نزدیبکه گفت: گناھان کاز او آمده  یتیدر روا
 .٤»ترندیکبه ھفتصد تا نزد«ه گفت: کآمده 

 یره گنـاھیبکاند گناه  ه گفتهک یسانکه کشود  ید مشخص مین روشن گردیا یوقت
اساس اسـت چـون  یشود سخن ب یاب آن واجب مکه حد و مجازات به سبب ارتکاست 

مقـرر  یویـاند حدود مجازات دن ر شدهکره ذیبکه با عنوان گناھان ک یشتر مواردیدر ب
 که إن شاءالله بیشتر به این موضوع در آینده پرداخته خواھد شد.   ٥نشده است

مقـرر  ییخداوند انباز و ھمتا یه براکنیا یعنی کدن به خدا) شریورز ک(فرمود: شر
دوار است به آن یه به خداوند امکطور  اد بخواند و ھمانیرا مانند خداوند به فرند و آن ک

باشد و ابن کثیر در  و در اسنادش جعفر بن زبیر است که متروک می ۵/۴۳تفسیر ابن جریر -١
ھای  گوید: اسنادش ضعیف و حدیث حسن است و من آن را در معجم می ۱/۴۸۶تفسیرش

به روایت ابی امامه از عبدالله بن انیس  ۳۲۳۷طبرانی نیافتم و فقط آن را در المعجم االوسط
 یافتم.

 صحیح است. و اسنادش ۵/۴۱تفسیر ابن جریر -٢
با  ۲۹۴و شعب االیمان بیھقی ۵/۴۱و ابن جریر ۱/۱۵۵و تفسیر عبدالرزاق ۱۹۷۰۲جامع معمر -٣

 سند صحیح روایت کرده است.
 و اسنادش صحیح است. ۵/۴۱تفسیر ابن جریر -٤
 .۱۲/۱۹۰فتح الباری -٥
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ه انبـاز خـدا کـ یزیـھراسد از آن چ یه از خداوند مکطور  د داشته باشد و ھمانیز امین
 ز بھراسد.یرده نک

ن گنـاه یبزرگتر کرد چون شرکآغاز  کاز شر کره و مھلیبکو در بر شمردن گناھان 
ت اسـت یـن از ابن مسعود روایحیه در صحکخداوند است. چنان  یانن نافرمیو بزرگتر

 یه بـراکنیا«دام گناه نزد خداوند بزرگتر است فرمود: کدم: یپرس جامبریه گفت: از پک
 .١»ده استیه او تو را آفرکو حال آن ینکمقرر  ییخداوند ھمتا

فصـل  اش: (و جادو) که معنایش ذکر شد. و این معنایی اسـت کـه بـا عنـوان گفته
 باشد.  مرتبط می

رده مگر به حق)؛ کشتن را حرام که خداوند کبه ناحق  یشتن انسانکاش: ( گفته 
محارب و  کشتن مشرکه موجب قتل اوست، مانند کند ک یارکه انسان کنیمگر ا یعنی
ب زنا شده است. که بعد از تأھل مرتک یسکشته است و کرا  یسکه ک یسکشتن ک

َتَعّمِٗدا انٗ ُمۡؤمِ  ُتۡل َوَمن َ�قۡ ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مک چنان  اَجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ  فََجَزآُؤهُۥ مُّ
ُ ٱ وََغِضَب  �ِيَها َعدَّ َ�ُ  َولََعَنُهۥ هِ َعلَيۡ  �َّ

َ
و ھرکس « .]٩٣[النساء:  ﴾٩٣اَعَذابًا َعِظيمٗ  ۥَوأ

ه بر او خشم عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواھد ماند؛ و الل  مؤمنی را به
  ».گرفته و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است

انـد برابـر  ه گفتـهیاز شـافع یه گروھک شتن عمد و شبه عمد چنانکن مورد یو در ا
ت و یره؛ معصـیـبکره اسـت و نـه گنـاه یه نـه گنـاه صـغکاست ؛ بر خالف قتل خطا، 

 ست.یھم ن ینافرمان
 یشـتن انسـانکز یـمـان دارد (نین عھـد و پیه با مسلمک یافرکن شتکم: و یگو یم

ح آمده اسـت: یث صحیه در حدک رده است)؛ چنانکشتن او را حرام که خداوند کاست 
بھشـت بـه  یمان دارد به قتل برسـاند بـوین عھد و پیه با مسلمکرا  یافرک یسکھر «

 .٢»مشامش نخواھد رسید
 د:یفرما یه خداوند متعال مک ه باشد. چنان(و خوردن ربا) خوردن آن به ھر صورت ک

ِينَ ﴿ ُ�لُونَ  ٱ�َّ
ۡ
ْ  يَأ ِي َ�ُقومُ  َكَما إِ�َّ  َ�ُقوُمونَ  َ�  ٱلّرِ�َٰوا ۡيَ�ٰنُ  َ�َتَخبَُّطهُ  ٱ�َّ  ﴾ٱلَۡمّسِ  ِمنَ  ٱلشَّ

 از ابن مسعود. ۸۶و صحیح مسلم ۴۷۶۱صحیح بخاری -١
 ن عمرو.از عبدالله ب ۳۱۶۶صحیح بخاری -٢
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زند که به، یخ امت چون کسانی از قبر بر مییخورند، در ق آنان که ربا می« ].٢٧٥[البقرة:
    وانه شده باشند.یطان دیافسون ش

ْوَ�ٰٓ  َ�دَ  َوَمنۡ ﴿  تا این آیه
ُ
ۡصَ�ُٰب  �َِك فَأ

َ
ونَ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ أ  .]٢٧٥[البقرة:  ﴾َ�ِٰ�ُ

 ».اند و برای ھمیشه در دوزخ خواھند ماندکسانی که دوباره به رباخواری بپردازند، دوزخی«
 .١گردد یسبب سوء خاتمه م یره ربا خواکد: با تجربه ثابت شده یگو ید میق العیابن دق

ر یدر آن که با خوردن تعب یردن آن و تعّد کل یف و میح یعنیم) یتی(خوردن مال 
ه خداوند کرتر است. چنان یتر و فراگ عام یریگ بھره یی صورتھا شود چون از ھمه می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یمتعال م َّ�  
ۡ
مۡ يَأ

َ
ُ�لُونَ  َماإِ�َّ  ًماُظلۡ  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱ َ�َٰل ُ�لُوَن أ

ۡ
 ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  يَأ

-به راستی کسانی که اموال یتیمان را به ستم می« .]١٠[النساء:  ﴾١٠َسعِٗ�� َوَسَيۡصلَۡونَ  نَاٗر�ۖ 
برند و به زودی در آتش فروزان ھایشان فرو میخورند، در حقیقت آتِش(جھنم) را در شکم

 ».خواھند افتاد
 یارزار و جنگ رو در روکفار در کن و یمسلمدو گروه  یوقت یعنی(و فرار از جنگ) 

 کیره و مھلیبکب گناه کند مرتکفرار  یین جایاز چن یسکرند، اگر یگر قرار بگیھم د

َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مک شده است. چنان ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ِينَ ٱ لَقِيُتمُ  إَِذا ا َّ� 

ْ زَحۡ   ٱ تَُولُّوُهمُ  فََ�  ٗفاَ�َفُروا
َ
ۡو  ۥٓ َوَمن يَُولِِّهۡم يَۡوَم�ِٖذ ُدبَُرهُ  ١٥ۡدبَارَ ۡ�

َ
إِ�َّ ُمَتَحّرِٗفا ّلِقَِتاٍل أ

ًا إَِ�ٰ فِئَةٖ َ�َقۡد بَآَء بَِغَضٖب ّمَِن  ِ ٱُمَتَحّ�ِ ُمۖ َو�ِۡئَس  �َّ َوٮُٰه َجَهنَّ
ۡ
[األنفال:  ﴾١٦لَۡمِص�ُ ٱَوَمأ

شوید، به آنان پشت نکنید(و ن روبرو میای مؤمنان! ھنگامی که با انبوه کافرا« .]١٦-١٥
نگریزید). ھرکس در چنین موقعیتی به آنان پشت کند ـ جز(به عنوان یک تاکتیک) برای 

شود و جایگاھش سزاوار خشم الله می ،ی دوباره یا به منظور پیوستن به گروه دیگریحمله
 ».دوزخ است و چه بد جایگاھی است!

دامن مؤمن) یعنی زنانی که از زنـا کـردن خـود را کپااش: (تھمت زدن به زنان  فرموده
ن تنھـا یـنماینـد. ا کنند و ھمچنین  شرمگاه خودشان را (از حرام) حفـظ می حفظ می

ه حـافظ گفتـه کـ شـود چنـان یز میھا ن زهیه شامل دوشکست بلیمختص زنان متأھل ن
ا لـواط بـه . مگر اینکه کمتر از نه سال باشد. منظور کسانی است که تھمت زنا یـ٢است

اند غافلنـد و خبـری از  یعنی از فواحش و اتھامی که  به آنھا زده» غافالت«اند.  آنھا زده

 .۱/۱۵۳فیض القدیر -١
 .۱۲/۱۸۱فتح الباری -٢
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اند بری ھستند. مؤمنات یعنی  آن ندارند و کنایه از کسانی که از آنچه به آنھا تھمت زده
کنند که آن از گناھان صغیره  مؤمن به خدا و از تھمت به  زنان کفار احتراز و دوری می

 شود. حسوب میم
ن یـمجـازات جـادوگر ا«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبرید: و جندب از پیگو یمؤلف م

 .١ث موقوف استین حدید: ایگو یم یترمذ». ر به او زده شودیبا شمش یا ه ضربهکاست 
 کـیل بـن مسـلم میق اسـماعیـاز طر یه مؤلف گفته ترمـذکطور  ث را ھمانین حدیا
 جامبریـث بـه پین حـدیـرده گفته اسـت: اکت یه آن را رواکنیرده است و بعد از اکت یروا

در آن وجـود  کـیل بـن مسـلم میق که آن ھم اسـماعین طرینسبت داده نشده جز از ھم
. و در مـورد ٢باشـد یاش مـ ف او، حافظـهیف قـرار داده شـده و علـت تضـعیدارد که ضـع

ت یـز روایـد: ثقـه اسـت و از حسـن نیـگو یع مـکیـ، ویبصـر یل بن مسلم العبدیاسماع
نسـبت داده نشـده  جامبریـبـه پ یعنیح از جندب موقوف است، (یت صحی. و روا٣ندک یم

 ).٤است
 ب است.یح غرید: صحیگو یم مکاند و حا ردهکت یز آن را روایم نکو حا یھقی، بیدارقطن 

دم، او گفـت: یرا در مـورد او پرسـ یبخـار یعنید: محمد یگو یدر العلل م یو ترمذ
د: یـگو یم» بائرکال«در  یذھب ٥ف است.یار ضعیل بسیآید و اسماع به شمار نمی یزیچ

، ابن قانع در معجم ۱/۲۸۴، ابن عدی در الکامل۱۶۶۵، طبرانی در الکبیر۱۴۶۰سنن ترمذی -١
گوید:  روایت کرده و می ۴/۳۶۰و حاکم در المستدرک ۳/۱۱۴،  دارقطنی در سنن۱/۱۴۴الصحابه 

و غیره روایت  ۸/۱۳۶ھقی در السنن الکبریغریب و صحیح است و ذھبی با او موافق باشد و بی
اند و در اسنادش اسماعیل بن مسلم مکی قرار دارد که ضعیف است و خالد العبد با روایت  کرده

این حدیث او را متابعت کرده است اما او متروک است و مشھور است به دزدیدن احادیث؛ خالد 
خالد  ۱۴۹۲معرفة الصحابه از أبی نعیم  روایت کرد و در ۱۶۶۶العبد در المعجم الکبیر الطبرانی

نیز روایت کرده و در اسنادش سعید الوراق است  -که شرح حال او را نیافتیم -ابن عبید باھلی
باشد. و این حدیث را بخاری، ترمذی، بیھقی، ابن عبدالبر، ابن حزم و غیره ضعیف  که ضعیف می

 اند. انستهاند و ترمذی و غیره آن را موقوف (به جندب) د دانسته
گوید: او فقیھی ضعیف الحدیث و راوی حدیث  ص در شرح حال او می ۱۱۰حافظ در التقریب  -٢

 بود.
 گوید: ثقه است. در شرح حال او می ۱۱۰حافظ در التقریب ص -٣
 .۴/۶۰سنن ترمذی -٤
 .۲۳۷العلل الکبیر، ترمذی ص -٥
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چـه  ت گرید: روایگو یم ی. و مغلطا١ت سخن جندب باشدین روایه اکن است یح ایصح
د: یـگو یگردد. و م یم یت شده قویه از آن رواک یثرت طرقکف است اما به سبب یضع

، بزار یر، طبرانیر و صغیبکدر  یعبارتند از: بغو یه برخکاند  ردهکت یآن را روا یگروھ
 .٢یگریشمار د یو افراد ب
ن را یـا» ریـبکالمعجـم ال«در  یت است ظاھرًا روش طبرانیاش: از جندب روا گفته

ر ازدی قاتل ساحر، چـون یاست نه جندب الخ یه او جندب بن عبدالله بجلکرساند  یم
العبـد از حسـن از ق خالد یاز طر یان شرح حال جندب بجلیث را در بین حدیا یطبران

 .٣رده استکت یروا جامبریجندب از پ
 یگـریه جنـدب دکـن است ید: درست ایگو ی. حافظ م٤ف استیو خالد العبد ضع 

ر یـق از حسـن از جنـدب الخیـان از دو طریمراد است، چون ابن قانع و حسن بن سـف
رد و گفت از ه ساحر مُ کنیر زد تا ایآمد و او را با شمش یه او نزد ساحرکاند  ردهکت یروا

 .٥گفت: ... یه مکدم یشن جامبریپ
انـد  ر است و گفتهیعب است و گفته شده جندب بن زھکر جندب بن یو جندب الخ

 یصـحاب یغامـد ی. ابوعبدالله ازد٦ه ابن حبان گفته استک ھستند، چنان یکیھر دو 
به ضـر یـکبر جـادوگر «فرمود:  جامبریه پکند ک یت میده رواین از برکابن الس ٧است.

 .تحقیق محیی الدین نجیب و قاسم النوری ۳۸کتاب الکبائر، ص -١
 .۳/۳۷۷فیض القدیر مناوی -٢
روایت شده و آن را از دو طریق از حسن روایت کرده  ۲/۱۶۱حدیث در المعجم الکبیر الطبرانی -٣

 روایت نموده است. ۱۶۶۵و از طریق اسماعیل بن مسلم ۱۶۶۶است، از طریق خالد العبد به ش 
 .۲/۳۹۳نگا: لسان المیزان -٤
ز طریق اسماعیل بن مسلم از حسن از جندب با ھمین سند ا ۱/۱۴۴ابن قانع در معجم الصحابه -٥

 معرفةروایت کرده است. و از طریقی دیگر حسن بن سفیان و از طریق او ابونعیم در 
باشد و شرح  روایت کرده و در اسنادش سعید بن محمد الوراق است که ضعیف می ۱۴۹۲الصحابه

 حال خالد بن عبید باھلی را نیافتم.
آمده این است که او جندب الخیر را جندب بن عبدالله البجلی قرار داده و  ۳/۵۶تآنچه در الثقا -٦

 .۲/۵۱۱ابوحاتم رازی در الجرح و التعدیل ھر دو را یکی شمرده است
 .۱/۵۱۱فی تمییز الصحابه اإلصابة -٧
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 .١...»شود  یزده م
و  کر زده شـود) امـام احمـد، مالـیضـربه شمشـ یـکه کـن است ی(مجازات جادوگر ا

ن قـول از عمـر، یـشته شـود. و اکاند: جادوگر  ث گفتهین حدیفه با استدالل از ایابوحن
س بن سعد و عمر بن یعب، قکعثمان، ابن عمر، حفصه، جندب ابن عبدالله، جندب بن 

شـته کردن کـ د: فقط بـا اقـدام بـه جـادویگو یم یه است. و شافعت شدیز روایعبدالعز
 فر بیانجامد.که به کند ک یارکش یه در جادوکنیشود مگر ا ینم

ن قـول نقـل شـده یز ھمـیاز امام احمد ن یتید و در روایگو ین را میو ابن منذر ھم
نا ل أثـر سـیدیـند. و بـه دلک ید مییث آن را تایاست که قول اول، راجح است چون حد

به آن عمـل نمودنـد بـدون  یرد و مردم در دوران خالفت وکان یه مؤلف آن را بکعمر 
 ن اجماع شده است.یند، پس بر اک یاعتراض یسکه کآن

عمـر بـن «ه گفـت: کـت است یاز بجاله بن عبده روا یح بخارید: (و در صحیگو یم
ه جـادوگر را د، آنگاه ما سـیشکرا ب یه ھر مرد و زن جادوگرکنوشت  یخطاب در فرمان

 . ٢»میشتک
شـتن کرده اسـت، امـا بـه کر کذ ید بخاریگو یه مؤلف مکت را ھمان طور ین روایا

 رده است.کن یا جادوگران اشاره

ایت آمده و ابن السکن رو ۲/۶۴۶ اإلصابةو ابن منده چنان که در  ۲۶۶۷الصحابه معرفةابونعیم در  -١
از بریده روایت شده است، و در اسنادش یحیی بن کثیر  ۱/۵۱۲ اإلصابةکه در  کرده چنان

ابوالنضر بصری است که به اتفاق ضعیف است. و حدیث شواھدی از علی و روایت مرسل بجاله 
التیمی و أبی العالء و کسانی دیگر از تابعین دارد، پس حدیث به اعتبار این طرق حسن است و 

 آن مرسل بجاله است که تخریج آن خواھد آمد. ترین قوی
گوید: بخاری آن را به اختصار  مفصًال روایت کرده و می ۱/۱۷۸حمیدی در الجمع بین الصحیحین -٢

روایت کرده و بخش مسند آن را ذکر کرده است، که صرف جدا کردن بین محارم مجوس است. 
آن در روایت ابن عینیه معروف است.  و ابوبکر برقانی آن را به صورت طوالنی روایت کرده و

، ابن ۳۰۴۳، ابوداود در سنن۱۹۱-۱/۱۹۰، امام احمد در مسند ۳۸۳شافعی در مسند خود ص
اند و اسنادش مطابق با شرط بخاری  و بسیاری دیگر روایت کرده ۱۱۰۵الجارود در المنتقی ش

دیثی است که عبدالرزاق گیرد ح ی روایات حدیث بجاله را بھتر فرا می صحیح است. آنچه از ھمه
روایت کرده و سندش  ۲۶۰-۱/۲۵۹و ابن عبدالبر در االستیعاب  ۱۸۲-۱۰/۱۸۱در مصنف خود

گوید: این حدیث را از عمروبن دینار شنیده است.  صحیح است و ابن جریج به صراحت می
 . والله اعلم۹۹۷۲عبدالرزاق ش
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ه یـی َجزء بن معاو سندهینگونه است. من نویت بجاله بن عبده ایث از روایعبارت حد
ل از وفاتش بـود، در سال قب یکن یعمر فاروق نزد ما آمد و ا  ی احنف بودم، نامه یعمو

 یوقتـ یعنـی» (دیـنکگر جـدا یدیکـمحـرم را از  یھـا یمجوس«نامه نوشته شده بود: 
گر یدیکـم آنان را از یز قرار گرفتند در تقسینکد و برده و یبه اسارت گرفت ییھا یمجوس

ه عبدالرحمان بن عـوف کنیرد تا اک یه قبول نمیھا جز یاز مجوس سد). و عمرینکجدا 
 ه گرفته است.یاِن َھَجر جزیاز مجوس جرسول خدا هکشھادت داد 

ه منظورش کتوسط مؤلف، احتمال دارد  یت به بخارین رواین رو نسبت دادن ایاز ا
بـه صـورت  یو نسـائ یاسـت نـه عبـارت آن، ترمـذ یت از بخاریه اصل رواکن بوده یا

مفصـل و بـه صـورت  یھقـیاند. عبدالرزاق، احمد، ابوداود و ب ردهکت یمختصر آن را روا
 اند. ردهکت یآن را روا یطوالن

د: یـگو یرده و مـکت یاضافه روا یخود آن را با عبارت» دیفوا«در جزء دوم  یو قطیع
ھاشـم از  یبنـ یفه از عوف از عّمار مـوالیاز ھوذه بن خل یاسد یبشر بن موس یابوعل

 یھا یه به مجوسکه گفت: عمر بن خطاب به ما نوشت کند ک یت میبجاله بن عبده روا
نـد و بـا یایه از ازدواج با مادران، دختـران و خواھرانشـان بـاز بکد ییی خود بگو منطقه

 یاھن و جـادوگرکم و ھر یتاب قرار دھکی اھل  گر غذا بخورند، تا آنان را در زمرهیھمد
 .١دیشکرا ب

 م: و اسنادش حسن است.یگو یم
 ت.بصره و ثقه اس یاز اھال یعنبر یمی(بجاله) بجاله بن عبده تم

 د ...)یشکرا ب یه: ھر زن و مرد جادوگرکبه ما نوشت  ساش: (عمر بن خطاب گفته
نـد جـادوگر یگو یه مـکح است و جمھور علما یشتن زن و مرد جادوگر صرکن در یا

ه از جـادوگر کـنین اسـت و ظـاھرًا بـدون ایلشـان ھمـیاز دال یکـیشـته شـود، کد یبا
ن طـور اسـت، امـام یشھور احمد ھمـشود و بنابر قول م یشته مکدرخواست توبه شود 

ردنـد ، زیـرا کد چون صحابه از جادوگران درخواسـت توبـه نیگو ین را میھم ھم کمال
 رود. ین نمیردن از بکدانش جادو با توبه 

 ۸۳۷سائل خود از پدرش به شمارهو صالح بن امام احمد در م ۳۲۶۵۴مصنف ابن أبی شیبه ش -١
 روایت کرده و اسنادش صحیح است.

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٦٤٨

نـد کشـود، اگـر توبـه  یه از جادوگر درخواست توبـه مـکاز امام احمد آمده  یتیدر روا
ن را گفته است، چون گناھش از یھم یافعگردد و ش یشود و رھا م یرفته میاش پذ توبه
گـردد،  یرفتـه مـیاش پذ شود و توبه یدرخواست توبه م کست و از مشریشتر نیب کشر

ن یه او علم و دانش جادو را بلد است اکنیپس  در مورد جادوگر ھم ھمین طور است و ا
ود، تـاب مسـلمان شـکاز اھل  یه اگر جادوگرکطور  گردد، ھمان یاش نم امر مانع توبه
ی شـان درسـت بـوده  مان جادوگران فرعون و توبـهیرو ا نیرفته است، از ایاسالمش پذ

 ١است.
ن بوده اسـت. پـس یتر است، چون ظاھر عمل صحابه ھم حیم: قول اول صحیگو یم

 گفتند. یا آن را میردند ک یار را مکن یبود صحابه ا یاگر درخواست توبه واجب م
شتر است، یب کست چون فساد جادوگر از مشریدرست ن کاس جادوگر با مشریاما ق
سـت، چـون یشود، درسـت ن یه مسلمان مکتاب کاس آن با جادوگر اھل ین قیو ھمچن

ن اخـتالف فقـط در مـورد اسـقاط یـبـرد و ا ین مـیش از خود را از بـیاسالم گناھان پ
ش، ین او و خـدایرده باشـد بـکـمجازات از او به سبب توبه است اما اگر صادقانه توبـه 

 شود. یرفته میاش پذ وبهت
کـه  یزینکشان فرمان داد یه اکح از حفصه آمده یت صحید: (و در روایگو یمؤلف م
 ٢شته شد).کشته شود؛ پس کرده بود کشان را جادو یشان بود و ایمتعلق به ا

ت یـاز محمد بن عبدالرحمان بـن سـعد بـن زرارة روا» الموطأ«ن اثر را مالک در یا
رده کـه او را جـادو کـزش را ینک جامبریه حفصه ھمسر پکد یسه به او خبر رکند ک یم

 د. یبود به قتل رسان
و حفصـه  -رده بـودکـبعد از مرگش آزادش  یعنیرده بود کز را مدّبر ینکن یو او ا -

 ت عبدالرزاق.یشته شد. رواکز ینکدستور داد و 
س بـن یاست حفصه بعد از شھادت خن سن دختر عمر بن خطابیحفصه ام المؤمن

 ٣ھـ.ق در گذشت. ۴۵در آمد و در سال جامبریبه ازدواج پ یذافه در سال سوم ھجرح

 .۲۵۸-۱/۲۵۶کتاب األم شافعی -١
، مصنف ابن أبی ۱۸۷۴۷از محمد بن عبدالرحمان بن سعد، مصنف عبدالرزاق ۲/۸۷۱موطأ مالک -٢

، بیھقی ۲۳/۱۸۷، المعجم الکبیر طبرانی۱۵۴۳، عبدالله بن احمد در مسائل پدرش۲۷۹۱۲شیبه
 اند. و غیره از ابن عمر با سند صحیح روایت کرده ۸/۱۳۶الکبری السنن 

 .۷/۵۸۱ اإلصابة فی تمییز اسماء الصحابةشرح حالش در:  -٣
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 ١ت شده است).یح از جندب روایق صحین از طرید: (و ھمچیگو یمؤلف م
عـب بـن کشت، وی جندب بـن که جادوگر را کمراد است  یر ازدیقطعا جندب الخ

 عبدالله است.
او  ٢ریـشود جندب بـن زھ یه معب قاتل ساحر و گفتکد: جندب بن یگو یابوحاتم م

جداگانـه  یرا فـرد یکـیره ھـر یـو غ یلبـکقـرار داده اسـت، امـا ابـن  یکیھر دو را 
ره قاتل سـاحر بـوده و یه جندب بن زھکد یگو یر مید: زبیگو یاند. ابن عبدالبر م دانسته

 ٣گر است.ید یسکه او کن است یدرست ا
 یه بخـارک د، چنانیبه قتل رسان ه او جادوگر راکند ک ین سخن اشاره میمؤلف به ا 
ه کـبـود  ید مـردیه گفت: نزد ولکند ک یت میروا یعثمان نھد یخود از أب» خیتار«در 
م، سپس یردکرد ما تعجب کد و سرش را از تنش جدا یرا سر بر یرد، او انسانک یم یباز

 ٤ساند.آمد و او را به قتل ر یاو سر آن فرد را دوباره به تنش چسپاند، آنگاه جندب ازد
رده و در آن آمده است، آنگـاه کت یروا یبه صورت طوالن» الدالئل«در  یھقین را بیا

د و ین دیصالح از مھاجر یند! و او را مردک یھا را زنده م مردم گفتند: سبحان الله! مرده
و  یرش را برداشـت و جـادوگر شـروع بـه بـازیآن روز شمشـ یرد، او فرداکبه او نگاه 

د و گردنش را زد و گفت: اگـر راسـت یشکرش را یاه آن مرد شمشرد، آنگکاش  شینما
 یھقـیردنـد. و بک ید دسـتور داد آن مـرد را زنـدانیـند، ولکد: خودش را زنده یگو یم

 ت شده است.یروا یادیت از طُرق زین روایکه ا ٥رده استکان یامًال بکداستان را 
 شتن جادوگر ثابت است).ک جرامبید: از سه نفر از اصحاب پیگو ی(احمد مد: یگو یمؤلف م

شـتن کد یـگو یامـام احمـد مـ یعنـیامام احمد بن محمد بن حنبل است.» احمد«
شتن ساحر که از سه تن از صحابه کنیا ایثابت است،  جامبریجادوگر از سه نفر از اصحاب پ

مـر اند) و آن سه نفـر عبارتنـد از: ع ا به آن فرمان دادهیاند ( ردهکار را کن یه اکت شده یروا
 المؤمنین حفصه و جندب. والله أعلم. فاروق، ام

، بیھقی در السنن ۱۷۲۵، طبرانی در المعجم الکبیر ش۲/۲۲۲بخاری در التاریخ الکبیر -١
 ایت صحیحی است.اند که رو روایت کرده ۱۱/۳۱۱و ابن عساکر در تاریخ دمشق ۸/۱۳۶الکبری

 .۲/۵۱۱الجرح و التعدیل -٢
 .۱/۲۵۸اإلسیتعاب -٣
 و اسنادش صحیح است. ۲/۲۲۲التاریخ الکبیر -٤
 و اسنادش حسن است. ۸/۱۳۶السنن الکبری بیھقی -٥
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صـه و او از یان بن عـالء از قطـن بـن قبیامام احمد از محمد بن جعفر از عوف از ح
به پرواز در آوردن پرنده «ه فرمود: کدم یشن جامبریه گفت: از پکند ک یت میپدرش روا

گـرفتن، از نـوع  ین و بدشـگونیم خطوط بر روی زمیبا ترس یریگ ، فالیریگ فال یبرا
 ».جبت(جادو) ھستند

د است. و ابـوداود، یت جین روایطان و سند ایی ش نغمه یعنید: جبت یگو یحسن م
 اند. ردهکت یح خود روایو ابن حبان در صح ینسائ

از ای  شـاخه یسکھر «فرمود:  جامبر خدایه گفت: پکت است یروا ساز ابن عباس
شـتر از یاز جادو را فرا گرفته است و اگـر ب یا قت شعبهیعلم نجوم را فرا گرفت در حق

ح ی[روایت ابـوداود] و اسـنادش صـح». شتر جادو را فرا گرفته استیرد بیآن را فرا بگ
 است.

را گـره زد و در آن دمیـد  ینخ یسکه گفت: ھر کند ک یت میره روایاز ابوھر ینسائ
ذ یـتعو یسکده است و ھر یورز کند شرکجادو  یسکت و ھر رده اسکقت جادو یدر حق

 ز سپرده خواھد شد.یزد به ھمان چیاویره به خود بیو غ
گـاه یـآ«فرمود:  جه رسول خداکت است یروا ساز ابن مسعود ه کـنم کـا شـما را آ

 ت مسلم].ی[روا.» ینیسخن چ یعنیست؟ عضه یچ» العَضة«

ان و یـاز ب یبخش«فرمود:  جامبریه پک اند ردهکت یروا سو مسلم از ابن عمر یبخار
 »سخن جادو است.
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 مسائل:
ــده، خــط  -۱ ــا پرن ــرفتن ب ــال گ ــ یدن رویشــکف ــرفتن از  ین و بدشــگونیزم گ

 روند. جبت(سحر) به شمار می
 افه و َطرق.یح و مفھوم عیتوض -۲
 از جادوست. یعلم نجوم نوع -۳
 ل است.ین قبیدن در گره از ھمیدم -۴
 ن نوع است.یاز ھم ینیچ سخن -۵
 از سحر است. یانیو قدرت ب ییواگویاز ش یبخش -۶

 توضیح و شرح باب:
 از انواع جادو یان برخیباب : ب

ن یـرد، در اکـان یـانـد ب ه در مورد جادو آمدهکرا  یثیات و احادیه آکمؤلف بعد از آن
ده یادند و بر مردم پوشـیدھد چون انواع جادو ز یح میاز انواع جادو را توض یفصل برخ

ن امـور از او سـر بزنـد از یـه اکـ یسکه ھر کن باورند یاز مردم بر ا یاریباشند. بس یم
 ییار بـه جـاکـآورنـد و  یرامات او به حساب مـکزھا را از ین چیخداوند است و ا یایاول
ان، یـد، سـود، زیـننـد و از آنھـا امک ین امور را پرستش مـیه انجام دھندگان اکده یرس

از مـردم در مـورد  یاریه بسـکا مرده، بلیدارند؛ خواه آنان زنده باشند  یاریحفاظت و 
 یتوانند به طـور مطلـق در امـور ھسـت یشان میه اکن جادوگران معتقدند یاز ا یافراد

ح داده شـود و یخـدا توضـ یایـد تفاوت دشمنان خـدا بـا اولین رو باینند، از اکتصرف 
دھنـد  یانجـام مـ یا العاده ه جادو و امور خارقک یسانکران و یگ اھنان، فالکساحران، 

 مردم مشخص باشند. یبرا
و  یه حتمـًا ولـکـسـت یانجـام داد الزم ن یا العاده ه امر خارقک یسکه ھر کد یبدان

انجـام  یا العـاده توانند امـر خـارق یبازان م دوست خدا باشد، چون جادوگران و شعبده
ن یاطیه شـکاست  یقت اموریند در حقیگو یب میاھنان از غکدھند و آنچه منجمان و 

و صـالح  ینـداریدر لبـاس د یرسـانند و اگـر افـراد یاستراق سمع به اطالع آنھا مبا 
ارھــا کن آنــان را بــه آن یاطیقــت شــیدھنــد در حق یانجــام مــ ییارھــاکھــا و  اضــتیر

 کمـک  پرند و به یه به ھوا مکنان نصارا و امثالشان یرنشیان و دیاند، مانند صوف واداشته
آورنـد،  یشان آب، غـذا و پـول مـین برایاطیو ش ھا روند و جن یآب راه م ین رویاطیش

دھنـد  یھا و داروھـای خـاص انجـام مـ لهی، با حیطانیش یارھا را با دعاھاکن یا یگاھ
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شـوند و آتـش آنھـا را  یوه و روغـن نـارنج وارد آتـش مـیـه با اسـتفاده از جکنیمانند ا
 سوزاند. ینم

شـود در  یاده اسـتدالل مـدن رؤیای راستین، به وقوع آنچه اتفاق نیفتیبا د یو گاھ
احساس  یبا نوع ین گاھیو دشمن خدا در این زمینه مشترک ھستند. و ا یحالی که ول

نـد و آنچـه او حـس نمـوده ک یرا احساس م یزیه انسان در خودش چکشود  یانجام م
با علم رمـالی  یه او خبر داده است و گاھکشود  یطور م شود و ھمان یر میموافق با تقد
ن یـشـود کـه ا یب انجـام مـیـالعـاده و خبـر دادن از غ ن امور خارقیزه ایو زدن سنگر

 دھد. اد رخ مییکه ز یطانیانجام دھندگان آنان؛ و حاالت ش یاست برا یاستدراج
تاب کن دوستان و دشمنان خود تفاوت گذاشته است، پس به یتابش بکخداوند در 
شود و بدبخت  یتاب خدا چنگ بزند گمراه نمکبه  یسکد چون ھر یخدا چنگ زن

َ�ٓ ﴿ د:یفرما یگردد. خداوند متعال م ینم
َ
ۡوِ�َآءَ  إِنَّ  �

َ
ِ ٱ أ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  ٌف َ� َخوۡ  �َّ

ِينَ ٱ ٦٢َ�َۡزنُونَ  بدانید که بر دوستان الله ھیچ «. ]٦٣-٦٢ونس: ی[ ﴾٦٣َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقونَ  �َّ
وند. آنان که ایمان آوردند و تقوا و پرھیزکاری ش ترس و ھراسی نیست و آنان غمگین نمی

 ».کردند پیشه می
بـر  یه تـرس و انـدوھکاند  یسانکا و دوستان او ید: اولیفرما یپس خداوند متعال م

او  یایـد از دوسـت و اولیه باکارند و خداوند شرط نگذاشته کزیست مؤمنان پرھیآنان ن
و  یه فـرد ولـکـن است که ممکد ینما ین داللت میسر بزند، پس ا یا العاده امور خارق 

 سر نزده باشد. یا دوست خدا باشد گر چه از دست او امور خارق العاده

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ د:یفرما یو خداوند متعال م ُ ٱ بِۡبُ�مُ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  فِرۡ َو�َغۡ  �َّ
ُ َوٱ ُذنُو�َُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  بگو: اگر اللـه را دوسـت داریـد، از « ]٣١[آل عمران:  ﴾٣١رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

ی مھربـان من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناھانتان را ببخشد. و الله، آمرزنـده
ه در ظـاھر و کـاند  یسـانکخدا و دوسـتان خداونـد  یایپس اول ٣١آل عمران:  ».است

سـت چـه ین باشـد مـؤمن نیـا بر خالف یسکند و ھر ینما یم یرویپ جامبریباطن از پ
و دوست خداوند باشد. خداوند آنان را دوست داشته چـون خداونـد  یه ولکنیبرسد به ا

 یپسندند و آنچه خداونـد را راضـ یپسندد را م یه خدا مکاند و آنچه را  را دوست داشته
شـوند و  ینـد ناخشـنود مـک یمـ یشوند و از آنچه خداوند را ناراضـ یم ید راضینما یم
ده شـود ید به او بخشـیه نباکرا  یسکده شود و ید به او بخشیه باک یسکشند به بخ یم

 



 ٦٥٣  )ای از انواع سحر و جادو : پاره۲۴لتوحید: (بابکتاب ا

نفـرت و  یعنی ی، و اصل عداوت و دشمنیکیمحبت و نزد یعنیت یدھند. اصل وال ینم
ض، نوافـل و یه بـا انجـام فـراکخدا و دوستان او ھستند  یایه اولکنی. و خالصه ایدور

را  یزیـداننـد و چ یگانـه مـینـد و او را یوج یمـ یکیحرام به خداوند نزد یارھاک کتر
 به دست آنان ظاھر نشود. یا نند، گر چه امر خارق العادهک یو انباز او نم یکشر

ن، یاھنان، منّجمکبود ساحران،  یت الله میبر وال یلیپس اگر امور خارق العاده دل
ن ھزاران امر آمدند، چو یخدا به شمار م یایپرستان از اول ھود، نصارا و بتینان یرنشید

ن افراد یند و ایآ ین بر آنان فرود میاطیشود، ش ین انجام میاطیش یخارق العاده از سو

 َهۡل ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مک ھا ھستند، چنان طانیردار و گفتار ھم جنس شکدر 
نَّبِئُُ�مۡ 

ُ
�  ٰ ُل  َمن َ�َ َ�ِٰط�ُ ٱ َ�َ�َّ   ٢٢١لشَّ

َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ ُل َ�َ  .]٢٢٢-٢٢١[الشعراء:  ﴾٢٢٢�ِي�ٖ �ََ�َّ
پرداز  شوند؟ بر ھر دروغ سانی نازل میکھا بر چه  طانیه شکا به شما خبر دھم یآ«

 ».شوند ای نازل می شهیپ گنه

�ٱ ذِۡكرِ  َعن ُش َوَمن َ�عۡ ﴿ د:یفرما یو م ۥ َ�ُهوَ  َ�ٰٗناَشيۡ  َ�ُۥ ُ�َقّيِۡض  لرَّ  ﴾٣٦قَِر�نٞ  َ�ُ
گماریم که  از یاد پروردگار رحمان غافل شود، شیطانی بر او می و ھرکس« .]٣٦[الزخرف: 

 ».ھمواره ھمراه اوست
ه آن کـنیاند اما به محـض ا شوند به ھوا برده یخوانده م یه ولکرا  یھا افراد طانیش

ت یلشان بر والیشتر مردم دلیرده است. بکن سقوط یفرد گفته است: الإله إالالله به زم
ا امور یشف شده کاو  یاز امور برا یه بعضکن است یعتقدند ابودنش م یه به ولک یسک

ا بـه یـرد، یـنـد و او بمکاشـاره  یسکه به کنیاز او سر زده است، مانند ا یا خارق العاده
ھا  وقت یا بعضیآب راه برود و یا ظرفی را پر کند و  یا رویند، کره پرواز یه و غکم یسو
ه بـه کـ ییزھـایا مـردم را از چیھان گردد و د مردم پنیاز د یا گاھیب خبر دھد و یاز غ

ت یا از وضـعیـب اسـت و یـه غاک یا آنان را از حالت فردیند و کاند با خبر  سرقت رفته
ا یـه آن جـا نبـوده کنیاند با ا دهیطلب کمکاو را به  یه افرادکنیا ایباخبر سازد،  یضیمر

 ده است. یمرده بوده حاضر شده است و به دادشان رس
ی  ه نشـانهکـنیتواند باشد چه برسد بـه ا ینم یسکی مسلمان بودن  انهن امور نشیا

 یسـکه اگر کاند  ردهکن اتفاق یخدا بر ا یایه اولکخداست، بل یه آن فرد ولکن باشد یا
رد کن نگاه ید در ایه باکب او را خورد بلید فریآب راه رفت نبا یا رویرد و کدر ھوا پرواز 

 جامبریـپ یند و چه قدر با امـر و نھـک یم یرویپ جبرامین پیاز فرام یه او تا چه حدک
ن اسـت از کخدا سر بزند و مم ین است از ولکن امور خارق العاده ممیموافق است. و ا
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ھـود، ین، کیّفـار، مشـرکاز  یارین امور خارق العاده از بسـیدشمن خدا سر زده باشد ، ا
ن انجـام یاطیشـ کمـکبـا  ن امـور رایـاند و آنھا ا ن و اھل بدعت سر زدهینصارا، منافق

ه کـ یسـکه در مورد ھـر کست یز نیآنھاست. پس جا یاستدراج برا یدھند که نوع یم
خداوند با صفات و  یایه اولکخداست، بل یه ولکن امور از او سر بزند گمان برده شود یا
ن امور یشوند. و اغلب ا یان شده شناخته میآنان در قرآن و سّنت ب یه براک یھا یژگیو

خواننـد، نظافـت را  یرند، نماز نمیگ یه وضو نمکشود  یافت می یالعاده در افرادخارق 
نند، پاکیزه نیستند آن گونه که در شرع به طھارت و پاکی پرداختـه شـده ک یت نمیرعا

برنـد،  یھا پناه م دان نند به زبالهک یم یف است، با سگھا زندگیثکشان یھا است. و لباس
روند، به  یان راه میدھند، در بازارھا لخت و عر یانجام مزشت  یارھاکشان بد است، یبو

 یزھـاینند، عقرب و چک یعت و حامالن آن را مسخره مینند و شرک ین میعت توھیشر
ل قبرھـا و یر الله از قبیافرند و بر غکخورند، به خدا  یطان دوست دارد میه شک یفیثک
زنـد و گـوش یگر یو از آن مقرآن را بشنوند  یبرند، دوست ندارند صدا یره سجده میغ

دھنـد. پـس اگـر از  یح مـیالم خدا ترجکرا بر  یطانیش یھا، اشعار و صداھا دادن ترانه
ه کـو محبوب خدا باشد مگر آن یتواند ول یانجام شد نم یا امر خارق العاده یسکدست 

 باشد. جامبریرو پیدر ظاھر و باطن پ
 ست؟یچ یانطیرامت و استدراج و احوال شکفرق  یپس اگر بپرس 

رامـت و کم، فھمیـده باشـی فـرق یشود: اگر شـما آنچـه را گفتـ یدر پاسخ گفته م
ن امـور یـعت باشـد، پـس آنچـه از ایفرد مخـالف شـر ی، چون وقتیدان یاستدراج را م

طان اسـت و یا از عمـل شـیـه استدراج کست، بلیرامت نکشود  یی او انجام م لهیوس به
رده اسـت، چـون گناھـان ک یامبرش از آن نھیپه خدا و کاست  یاب امورکعلت آن ارت

ن یـا یشـود، پـس وقتـ یگرفته نم کمکرامت از گناه ک یشود و برا یرامت نمکسبب 
ه کـ یه بـا امـورکـد بلیآ یر، تالوت قرآن و دعا به دست نمکامور خارق العاده با نماز، ذ

نجـام ر اللـه بـا ظلـم بـر مخلوقـات و ایـگرفتن از غ کمکل یطان دوست دارد از قبیش
 باشد. ینم یرامات رحمانکاست و از  یطانیگیرد، قطعًا احوال ش یھا صورت م زشتی

تـر و بـه  یاو قـو یبـرا یطانیھر چند انسان از قرآن و سنت دورتر باشد، خوارق ش
ھم جـنس خـود  یھا ه با انسانک ییھا زند، چون جن یشتر سر میگران بیدست او از د

ھـا  ه جنک یفر، فسق و گمراھکھا با  باشند و انسانافر کھا  شوند اگر آن جن یم یکنزد
نند سوگند بخورند و ک یم میھا تعظ ه جنک یسانک یپسندند موافق باشند و به نامھا یم
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از قـرآن خداونـد را بـه نجاسـت  یا بخشـیخداوند و  ینند و نامھاکھا سجده  آن یبرا
خواھنـد انجـام  یه مـکـرا  ییزھـایاز چ یاریبسـ ین انسـانیچن یھا برا سند، جنیبنو

ھـا رشـوه  ز به جـنیآم کا با انجام امور شریطان صفت گوین انسان شیدھند، چون ا یم
ھای (گول خـورده)  ش انجام دھند و زنان و بچهیدھد تا در مقابل کفر ورزیدنش برا یم

ه فقط با عبادت خداوند و تقـرب جسـتن بـه او کرامت کروند. بر خالف  به سوی او می
ز از آنچـه حـرام اسـت، بـه یتابش و پرھکبه  کخواندن خداوند، تمس یگانگی، به یتعال

رامـت و کن ین تفـاوت بـیرامت است و علما در اکن نوع باشد ید و آنچه از ایآ یدست م
 استدراج اجماع دارند.

رسـد را  یت خـدا مـیـی آن انسان به وال لهیوس ه بهک یه اگر شما اسبابکنیخالصه ا
رامت ھستند و اگر شما که آنان اھل کد دانست یخت و خواھشنا یا را خواھید، اولیبدان

بـه  ید و به ھر جـادوگریت را نشناسید، اسباب و اھل والیده باشیا را شنیفقط اسم اول
از  یارکـه باور ندارند ک یات و ھشدارھا در مورد گروھید قطعًا آیاوریب یرو یعنوان ول

اء الرحمـان ین اولیالفرقان ب«به نام دارد  یتابکه یمیخ االسالم ابن تیبرد. ش یش نمیپ
د بـه آن مراجعـه یـتوان یکند کـه مـ در آن حق را به روشنی بیان می» طانیاء الشیواول

 د.ینک
ان بن عالء از قطن ید: (امام احمد از محمد بن جعفر از عوف از حیگو یم /مولف

به پرواز در «ه فرمود: کدم یشن جامبریه گفت: از پکند ک یت میصه از پدرش روایبن َقب
 یریفال گ ین برایزم یدن رویشکو خط  یریفال گ یت دادن پرنده براکآوردن و حر

 ».) استیگرفتن از جبت (جادوگر یو بدشگون

فال گیری بـا پرنـدگان اسـت و الطـرق: خـط ) ١العيافة: (زجر الطـريگوید:  عوف می

 کشیدن روی زمین برای فالگیری.
د اسـت. ابـوداود، یـطان. کـه اسـنادش جیی ش نغمه یعنید: جبت یگو یو حسن م

 .١اند ردهکت یح خود رواینسائی و ابن حبان در صح

اش در توضیح زجر الطیر می گوید: یکی از اوابد عرب زجر و طیره است و  دھخدا در لغت نامه _۱ 
اصل آن این است که عرب ھرگاه آھنگ انجام دادن یا ترک کاری کنند، این ھر دو به یک معنی و 

کردند و اگر به چپ یا باال و یا به  پرنده را با زجر میپرانند پس اگر به جانب راست پرید حکمی می
 سمت روبرو پرید حکمی دیگر.( مصحح) 
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» غنـدر«(احمد) او امام احمد بن محمد بن حنبل است و(محمد بن جعفر) معروف به 
ه کـ ییمعتبر است تا جا یلیات شعبه خیاست و در روا یی مشھور است، ثقه یبصر یھذل

ح داده اسـت و ابـن یترج یاو را بر عبدالرحمان بن مھدت از شعبه یدر روا ینیبن مد یعل
 ٢ھـ.ق در گذشت. ۱۹۴ا ی ۲۰۶در سال  یند. وک ید میین مورد تایاو را در ا یمھد

ثقه بـود و در  یاست، و یمعروف به عوف األعراب یبصر یله عبدیجم یعوف ابن أب
 .٣در گذشت یھـ.ق در ھشتاد و شش سالگ ۱۴۷ا ی ۱۴۶سال 
ت یـکـه در روا ٤یان بن مخارق ابـوالعالء بصـریشود ح یء و گفته مان بن العالیح

 .٥مقبول است
 ٦صدوق است. یو قطن: ابوسھله بصر

ه در کـاسـت  یصـحاب یصه بن مخارق ابو عبدالله ھاللـیاش: (عن أبیه) او قب گفته
 .٧دیبصره اقامت گز

و خـط  یریـفـال گ یت دادن پرنده براکبه پرواز در آوردن و حر«فرمود:  جامبریپ 
 ».) استیگرفتن از جبت (جادوگر یو بدشگون یریفال گ ین برایزم یدن رویشک

دیگر  یاریر را بسین تفسیفال گیری با پرندگان. ا ر:یزجر الطالعيافـة گوید:  عوف می
 اند. نیز ذکر کرده

 یعنـی یریـت دادن پرنده به قصد فـال گکحر یعنیافه ید: عیگو یو ابوالسعادات م 
ن عـادت یـھـا بـر ا ه عـربکـ پرندگان؛ چنـان یھا تکامھا، صداھا و حرفال گرفتن از ن

 .١ن مورد اشاره شده استیاد به ایداشتند و در اشعارشان ز

 ۳۸۰ض الصالحین صتر گفتیم که این حدیث را ابن حبان صحیح قرار داده و نووی در ریا پیش -١
از طریق احمد بن حنبل در مسندش  ۸/۱۳۹آن را حسن دانسته است. در السنن الکبری بیھقی 

 از حسن روایت شده است. الجبت: شیطان
 .۸۵-۹/۸۴شرح حالش در: تھذیب التھذیب  -٢
 .۴۳۳شرح حالش در: تقریب التھذیب ص -٣
شرح حالی که از وی در التقریب گذشت او به گوید و ظاھرا با توجه به  این گونه شیخ سلیمان می -٤

بصره نقل مکان کرده و او حیان بن عمیر القیسی، ابوالعالء بصری است اما حیان بن مخارق بیان 
 نکرده که او بصری است. والله اعلم

 .۱۸۴شرح حالش در: تقریب التھذیب ص -٥
 .۴۵۶شرح حالش در: تقریب التھذیب ص -٦
 .۵/۴۱۰ فی تمییز الصحابةاالصابة شرح حالش در:  -٧
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کنـد  ن. عوف ھم ھمین گونه تفسـیر مییزم یدن رویشکاش: (الَطرق) خط  گفته و
 که تفسیری صحیح است.

 .٢دادند م میه زنان انجاکھا  زهیزدن سنگر یعنید: یگو یابوالسعادات م 
 یو بدشـگون ید و در مورد بـدفالیآ یه باشد از جادو به شمار مکگویم: و ھر چه  می

 م داد.یح خواھیپردازد، ان شاء الله توض ین موضوع میه به اک یگرفتن در فصل
 شود. اش: من الجبت: یعنی از اعمالی که منجر به سحر و جادو می گفته
نـدارد، سـپس بـه  یا دهیـه فاک یارزش یب زیچ یعنید: جبت در اصل یگو یم یقاض

 .٣شود و به جادوگر و جادو اطالق شده است یآنچه عالوه از الله عبادت م
باشـد، اگـر  یضـه مـیا تبعیـا ابتدائیه است یی ِمن  لمهکد: (من الجبت) یگو یم٤یبیط
رد و اگـر یـگ یگـرفتن از جـادوگر نشـأت مـ یه بدفالکن طور است یا یه باشد معنیابتدائ

ا از یـھانت اسـت، کی سحر و  گرفتن از جمله یه بدفالکن طور است یا یضه باشد معنیعتب
د ییتا جامبریپ ی ن مفھوم را گفتهیشود و ا یم یتلق که شرکر الله است یی عبادت غ جمله

 . ٥»است کگرفتن شر ی: بدفالالطرية رشك«د: یفرما یم یث بعدیه در حدکند ک یم
له یبـه وسـ ییگـو بیـم (فـال گـرفتن و غیتنجـ است بر حرام بـودن یلیث دلیحد
م بـه یو امثـال آن از فـروع تنجـ یریدن به قصد فال گیشکخط  یھا) چون وقت ستاره

 م چگونه خواھد بود.یند، پس خود تنجیآ یحساب م

 .۳/۳۳۰النھایة فی غریب الحدیث و األثر -١
 . ۳/۱۲۱النھایة فی غریب الحدیث و األثر -٢
 .۴/۳۹۵نگا: فیض القدیر مناوی -٣
 .۸/۳۱۹ المشکاةشرح الطیبی علی  -٤
، ابوداود در ۹۱۲، بخاری در األدب المفرد۲۶۳۹۱، مصنف ابن أبی شیبه۱/۳۸۹مسند احمد  -٥

گوید حسن صحیح است و ابن ماجه در  روایت کرده و می ۱۶۱۴و ترمذی در سنن ۳۹۱۰سنن
، ابن ۴/۳۱۲، در شرح معانی اآلثار۲۹۹-۲/۲۹۸، طحاوی در مشکل األثار۳۵۳۸سنن خود ش

و غیره از عبدالله بن مسعود روایت  ۱۸-۱/۱۷، حاکم در مستدرک۶۱۲۲حبان در صحیح خود
بدفالی گرفتن شرک است و ھیچ کس از ما » لطیرة شرکا«فرمود:  جاند که گفت: پیامبر کرده

برد. اسناد این روایت صحیح  نیست که به آن گرفتار نشود اما خداوند با توکل آن را از میان می
اند و ذھبی با حاکم موافق است. و  است، ترمذی، طحاوی، ابن حبان و حاکم صحیح قرار داده

که سلیمان بن حرب به  بن مسعود است، چنانسخن ا» ھیچ کس از ما نیست...«اینکه گفت: 
 اند. صراحت این را گفته و بخاری، ترمذی و بسیاری از محدثین نیز ھمین را گفته
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ن مـورد سـخن و یـطان) در ایشـ ١یصـدا یعنـید: یگو ید: (حسن میگو یمؤلف م
 .٢سراغ ندارم یسکاز  یفیتوص

ث را ین حـدیـح خـود مسـند ایو ابن حبان در صح ید: (ابوداود، نسائیگو یمؤلف م
ه بـه کـ یاند و به ھمان مقدار ردهکت یور را رواکث مذینان حدیا یعنیاند)  ردهکت یروا

انـد و  ردهکـر نکـح عـوف را ذیر و توضـیاند و تفس ردهکتفا کنسبت داده شده ا جامبریپ
 رده است.کت یحسن رواالم کور بدون کح مذیابوداود آن را ھمراه توض

نـار، یبـن سـنان بـن بحـر بـن د یب بـن علـی: امام حـافظ احمـد بـن شـعینسائ
، ابـن بّشـار، یفات است. او از محمد بن المثّنـیگر تألیابوعبدالرحمان صاحب سنن و د

گـاھکت یروا یادیبه بن سعید و افراد زیقت بـه علـل  یرده است. او در حفـظ، علـم و آ
 ٣در گذشت. یھـ.ق در ھشتاد و ھشت سالگ ۳۰۳ل در سا یث مرجع بود. ویحد

 یسـکھـر «فرمـود:  جامبریـه پکت است یروا بد: (از ابن عباس یگو یمؤلف م
از علم نجوم را فرا گرفت بخشی از سحر را آموخته است که بـه ھمـین ترتیـب  یبخش

که از طریق امام احمد روایت  ۸/۱۳۹آنچه در مسند چاپ شده آمده و در السنن الکبری بیھقی  -١
 طان.کند آمده این است که از حسن نقل شده که گفت: جبت یعنی شی می

گوید: ابراھیم بن محمد بن مفلح  می ۴۸۰-۲/۴۷۹شیخ عبدالرحمان بن حسن در فتح المجید -٢
گوید که در تفسیر بقی بن مخلد آمده است که: ابلیس چھار صدا داد: صدایی ھنگامی که  می

لعنت شد از او بر آمد و صدایی که وقتی از آسمان بر زمین فرود آورده شد و صدا و فریادی که به 
ی فاتحه از او  از او بیرون آمد و صدا و فریادی که به ھنگام نزول سوره جھنگام والدت پیامبر

گوید: وقتی خداوند ابلیس را لعنت کرد صورتش تغییر کرد و با  بیرون آمد. سعید بن جبیر می
صورت مالئکه متفاوت شد و فریادی بر آورد، پس ھمه فریادھایی که در دنیا تا روز قیامت سر 

کند که  شود از آن است. روایت ابن ابی حاتم. و سعید بن جبیر از ابن عباس روایت می اده مید
مکه را فتح کرد شیطان فریادی بر آورد که تمام لشکریانش به سوی او آمده  جگفت: وقتی پیامبر

روایت کرده است. و اینگونه مفھوم قول حسن  المختارةو گرد او جمع شدند. حافظ ضیاء در 
 العظمةشود. و آنچه ابن مفلح به تفسیر بقی بن مخلد نسبت داده آن را ابوالشیخ در  می روشن

با سند  ۱/۱۰۹که در تفسیر قرطبی  اند. چنان و ابن األنباری در کتاب الرّد روایت کرده ۵/۱۶۷۹
و  ۵/۱۶۷۸ العظمةصحیح از مجاھد روایت کرده است و قول سعید بن جبیر را نیز ابوالشیخ در 

و غیره  ۹/۶۳ الحلیةاند و اسنادش حسن است و قول ابن عباس را ابو نعیم در  روایت کرده غیره
 اند و اسنادش حسن است. روایت کرده

 .۱۴/۱۲۵نگا: سیر اعالم النبالء -٣
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ح ید ابوداود بـا سـند صـحیگو یه مؤلف مکطور  ث را ھمانین حدی. ا١»یابد افزایش می
انـد و امـام احمـد و ابـن ماجـه  ح دانستهیآن را صح یو ذھب یرده است و نووکت یارو
 اند.  ردهکت یروا

گویـد: قبسـت  رد. ابوالسـعادات مییـاد بگیکسی که  یعنیاش: (من اقتبس)  گفته
 ٢العلم و اقتبسته یعنی یاد گرفتن آن.

مـن  احليـاء شـعبة«) یعنی بخـش و قسـمتی از نجـوم مثـل حـدیث شعبةاش: ( گفته

 یعنی بخشی از آن است. ٣»اإليامن

از جادو را فرا گرفته است  یقت بخشی) در حقفقد اقتبس شعبة من السحراش: ( گفته

به صراحت  جامبرید: پیگو یخ االسالم میحرام بودن آن مشخص است. ش یعنی

 اِحرُ لسَّ ٱ ُ�ۡفلِحُ  َوَ� ﴿ د:یفرما یه علم نجوم از جادو است. و خداوند متعال مکد یفرما یم
َ�ٰ  ُث َحيۡ 

َ
طور  نیت ھمیو واقع».  شود و جادوگر ھر جا برود، رستگار نمی« .]٦٩[طه:  ﴾�

 .٤شوند یاب نمیامکا و آخرت یه اھل نجوم در دنکدھد  ینشان م یاست و بررس
شـتر یاموزد گنـاھش بیـشتر علـم نجـوم را بیاش: ( زاد ما زاد) یعنی ھر چه ب گفته

شـتر علـم یا بیـرد گویاد بگیشتر جادو یه ھر چه بکنیا ایگر، خواھد بود مانند گناه جادو
 اد گرفته است.ینجوم 

شـتر یشتر شدن گنـاه از بیرند، چون بیگ یگر را در بر میدیکگویم: و ھر دو قول  می
گاھ یار تالش براکن یرد، چون ایگ یشدن جادو نشأت م ه خداونـد کاست  یبیاز غ یآ

گاھ ر یگوید پـس علـِم تـأث می ٥داده است، ابن رجباز آن را فقط به خود اختصاص  یآ

، سنن ابن ۳۹۰۵، سنن ابوداود۲۵۶۴۶مصنف ابن ابی شیبه ۲۲۷، ۱/۳۳۱مسند احمد  -١
و اسنادش صحیح است  ۸/۱۳۸السنن الکبری بیھقی ۱۱۲۷۸المعجم الکبیر طبرانی ۳۷۲۶ماجه

صحیح شمرده است و ذھبی در الکبائر  ۳۰۷و این حدیث را نووی در ریاض الصالحین ص
و شیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب، شیخ سلیمان و شیخ شنقیطی در اضواء  ۱۲۰ص

 اند. و غیره صحیح دانسته ۴/۴۹البیان
 .۴/۴ النھایة فی غریب الحدیث و االثر -٢
 از ابوھریره. ۳۵مسلم  -٣
 .۳۵/۱۹۳مجموع الفتاوی  -٤
 .۶/۸۰فیض القدیر -٥
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ه کـطـور  باشـد ھمـان یآن حـرام مـ ین عمل به مقتضایگان حرام است و ھمچن ستار
 فر است.کھا  تقرب جستن به ستاره یردن براک یقربان

ببنـدد و  یگرھـ یسـکه: ھـر کـند ک یت میره روایاز ابوھر ید: (نسائیگو یمؤلف م
ده اسـت. و یورز کند شرکجادو  یسکده است و ھر رکند، جادو کسپس در آن افسون 

 ).١شود یزد به آن سپرده میاویبه خود ب یزیچ یسکھر 
نسـبت داده اسـت و  یر نموده و بـه نسـائکره ذیت ابوھریث را از رواین حدیمؤلف ا

د؟ و یـنما یت مـیـروا جامبریا آن را از پیره است یث سخن ابوھریا حدیه آکرده کان نیب
 ٢یرده اسـت و مؤلـف از ذھبـکت یروا جامبریآن را به عنوان سخن پ یه نسائکحال آن

سـت، امـا ابـن مفلـح آن را حسـن شـمرده یح نیث صحین حدید: ایگو یرده و مکنقل 
 .٣است

رده است) کند جادو کببندد و سپس در آن افسون  یا گره یسکاش: (ھر  گفته
 یزنند و بر ھر گرھ یمھا را گره  ند نخیبخواھند جادو نما یبدان که جادوگران وقت

رو خداوند  نیخواھند منعقد شود. از ا یه مک ییدمند تا جادو ینند و مک یافسون م

ِ ﴿د: یفرما ینندگان به خدا پناه برده شود و مکه از شر افسون کفرمان داده  َوِمن َ�ّ
َٰ�ٰتِ ٱ و نفث: ». دمند یمھا  ه در گرهک یو از شّر زنان جادوگر« .]٤[الفلق:  ﴾٤ُعَقدِ لۡ ٱِ�  �َّ�َّ
ردن و کند. و افسون ک یردن فرق مکدن با آب دھان که در اصطالح با تف یدم یعنی

خواھد به  یه مکشر  یرد و حالتیبگ یدیه حالت پلک یار جادوگر است. ھنگامکدن یدم
رد و در یگ یم کمکد یآن از ارواح پل یشود و برا یسر میاو م یجادو شده برساند برا

ث جادوگر َنَفس و یند، آنگاه از نفس خبک یدمد و افسون م یآب دھانش مھا با  ن گرهیا

، تھذیب الکمال ۴/۳۴۱، الکامل ابن عدی۱۴۶۹، المعجم األوسط طبرانی۷/۱۱۲نسائی  -١
از حسن بصری از ابوھریره با ھمین سند روایت  ةو غیره از طریق عباد بن میسر ۱۴/۱۶۹مزی
عباد حسن الحدیث است و راجح این است که حسن از ابوھریره اند که سندش حسن است.  کرده

نماید پس حدیثی که او به صورت َعن روایت کرده بر  حدیث شنیده است و حسن کم تدلیس می
گوید: حدیث به سبب لین و ضعف عّباد و  می ۲/۳۷۸شود. و ذھبی در المیزان سماع او حمل می

گوید:  به دنبال سخن ذھبی می لشرعیةاآلداب ا منقطع بودن روایت صحیح نیست و ابن مفلح در
 چنین گفته! و حدیث حسن است. 

 .۲/۳۷۸میزان اإلعتدال فی نقد الرجال -٢
 الرساله. ۳/۶۹ األداب الشرعیة -٣
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فرد جادو  یطانیروح ش کمکد و به یآ یرون میبا شّر و آزار ھمراه با آب ب یا ختهیدم آم
ی  م و اجازهکخداوند نه ح یریتقد ینیوکم تکت و آزار قرار دھد و به حیشده را مورد اذ

م آن را بیان کرده یند. ابن قک یش اصابت میبه فرد جادو شده جادو یالھ یشرع
 ١است.

ه جادوگر کح است یده است) نص و تصریورز کند شرکجادو  یسکاش: (و ھر  گفته
ه حافظ ابن حجر ک رد، چنانیپذ یدن انجام نمیورز  کاست، چون جادو بدون شر کمشر

 ٢رده است.کن را نقل یجادوگران ا یاز بعض
ھر  یعنیزد به آن سپرده شده است). یاویبه خود برا  یزیچ یسکاش: (و ھر  گفته

د داشته باشد، خداوند او را به ید و به آن امیل نماکدل ببندد و بر آن تو یزیبه چ یسک
ه موال و ک یسپارد. پس اگر بنده به پروردگارش دل ببندد، پروردگار یز میھمان چ

دھد و خداوند  یر مند و مورد حفاظت قراک یت میفاکھمه است، خداوند او را  یآقا

ُ ٱ َس لَيۡ ﴿د: یفرما یارساز است. خداوند متعال مکاور و ین یبھتر  ﴾َدهُ بَِ�اٍف َ�بۡ  �َّ
به جادو و  یسک) و ھر ۳۶(الزمر:  »اش کافی نیست؟ آیا الله متعال برای بنده« .]٣٦[الزمر: 

ا یا در دنن او ریاطیسپارد و جادو ش یزھا میطان دل ببندد خداوند او را به ھمان چیش
 سازند. یم کو آخرت ھال
ا یشود و در دن یز سپرده میند به ھمان چکل کر الله تویبه غ یسکه ھر کنیخالصه ا

خواھـد  یز او را فرا خواھد گرفت و با او برخالف آنچه مـیھمان چ یو آخرت شّر از سو
ھـر ه کـابـد ی یر نمییه تغکان بندگانش است ین سنت خداوند در میشود و ا یمعامله م

ل شـود، خداونـد بـه یـمتما یا به مخلوقید و یه نماکیر از الله دل ببندد و تیبه غ یسک
ن موضـوع بـا نـص و آنچـه یند و اک یش با او رفتار میارش بر خالف آرزوھاکن یسبب ا

ارا کن را آشـیـند اکرت نگاه یدر احوال مردم با بص یسکنیم مشخص است. و ھر یب یم
ه کـن اشاره شـده اسـت یی قبل از آن به ا جمله و جملهن یرد. و در اکمشاھده خواھد 

 ن شده است.یاطیجادوگر دست به دامان غیرالله؛ ش
ا شما را خبر یآ«فرمود:  جه رسول خداکت است ید: (از ابن مسعود روایگو یمؤلف م

 ).١. مسلم روایت کرده استینیسخن چ یعنیست؟ ِعضه یه ِعضه چکنم کن

 .۲/۲۲۱بدائع الفوائد -١
 .۱۰/۲۲۵فتح الباری  ٢
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 آیا شما را باخبر نسازم؟.اش: (ھل أنبئکم) یعنی:  گفته

گوید: در کتابھای حدیث اینگونه روایت شـده  ) ابوالسعادات میالعضـه مااش: ( گفته

 یآمـده اسـت. زمخشـر» العضـهأال أنبـئكم مـا «است. و در کتابھای غریب بـه صـورت 
 ٢ن است.یتھمت و جمع آن عض یعنیلمه عضه ِعضھه بود کد: اصل یگو یم

نامیـده  عضـهچینی) تفسیر کرده است به ھمین دلیل  (سخن نميمةسپس آن را به 

آوردن  :گویم می ٣گوید: چون غالبا از دروغ و بھتان جدا نیست. شده است. قرطبی می
ن یجادو و بر ھم یعنیه نزد او عضه کد ینما ینجا داللت میث توسط مؤلف در این حدیا

نـی جـادو یاسـت کـه سـخن چ یـکنزد«ه در آن آمده است: ک یثیند حدک یداللت م
بن  ییحیو ابن عبدالبر از ٤ف.یبا اسناد ضع» ارم األخالقکم«ت ابن الل در یروا». باشد

سـاعت  یـکن و دروغگـو در یچ ه سـخنک یه گفت: فساد و تباھکند ک یت میر روایثک
 .٥دھد یسال انجام نمیکدھند جادوگر در طول  یانجام م

 یو تـالش بـرا ینیچ و سـخند: و از جمله جادیگو یون المسائل میابوالخطاب در ع
 .٦ن مردم استیجاد فساد بیا

ارش کخواھد با سخن و  ین میه سخن چکن است یلش اید: دلیگو یم» الفروع«در 
ن یـشباھت به جـادو دارد و ا یلیار او خکت قرار دھد؛ یله مردم را مورد اذیر و حکبا م

گذارد، از  یم ریشتر تاثین از جادوگر بیچ ه سخنکدر عرف و عادت مشخص شده است 
ه کـشود  یا به یکدیگر نزدیک ھستند، اما گفته میسانند یکن و جادوگر یرو سخن چ نیا

دارد  یل خاصـیـافر شمرده شده و آن امـر خـاص و دلکجادوگر به خاطر سحر و جادو 

 .۲۶۰۶صحیح مسلم ش -١
 .۲/۴۴۳ق زمخشریو الفائ ۲۵۵ -۳/۲۵۴فی غریب الحدیث و األثر النھایة -٢
 .۶/۵۹۰المفھم  -٣
فیض آمده است و عفیف  ۴/۵۴۲که در الجامع الصغیر چنان -روایت ابن الل در مکارم األخالق -٤

از انس روایت شده است و این  -السلسلة الضعیفةکه در  چنان -ابن محمد خطیب در نظم و نثر
است و یزید الرقاشی که  حدیث سه آفت دارد، محمد بن یونس کدیمی که به جعل حدیث متھم

گوید: احادیث منکری  اند متروک است و معلی بن فضل که ذھبی می ضعیف است و برخی گفته
 . ۱۹۰۵ السلسلة الضعیفةو  ۴/۵۴۲روایت کرده است. نگا: فیض القدیر 

 آورده که اسنادش بد نیست. ۳/۷۰و روایت ابونعیم در حلیه  ۱/۴۰۳بھجة المجالس ابن عبدالبر -٥
 از او نقل کرده است. ۶/۱۷۰بن مفلح در الفروع ا -٦
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شـود و  یافر نمـکـر جادو را دارد امـا یارش تاثکه فقط کست، بلین جادوگر نیسخن چ
 .١رفته استیاش پذ توبه

 یلـیور دلکث مـذیشود و حـد یث با عنوان فصل مشخص مینگونه مطابقت حدیو ا
 بت که بر آن اجماع شده است.یو غ ینیبودن سخن چ  است بر حرام

اجمـاع  ینیچ بـت و سـخنیبـودن غ علمـا بـر حـرام «د: یگو یابو محمد بن حزم م
ن گنـاه یـاه کـاسـت  یلین دلیباشد و ا یواجب یر خواھیه سبب خکاند. مگر آن  ردهک
 .٢»ره استیبک

جـاد یاد سخن گفتن و ایز یعنی«د: یگو ی) ابوالسعادات مالقالة بني النـاساش: ( گفته
ه کـث آمـده ین مفھـوم را دارد آنچـه در حـدیو ھمـ ینیچ ن مردم با سخنیاختالف ب

 .٤»٣ن الناسیب ففشت القالة«

از  یگمـان بعضـ یب«فرمود:  جامبریه پکاند  ردهکت یو مسلم از ابن عمر روا یبخار
 .٥»ر جادو را داردیھا؛ تأث ان و سخنیب

ن یـبر ا جامبر خداید: پیگو یم ٦. صعصعه بن صوحانییواگویبالغت و ش یعنیان یب
ر یتـأث  ییواگویاز بیـان و شـ یبعضـ«د: یـفرما یه مکه واقف بوده چون ھمان گونه یقض

ورتر بـوده و  سـخن حق با او نباشد اما از صاحب حق ین است فردکمم». جادو را دارد
 .٧د و حق را بخوردیان خود نمایمردم را مسحور ب

 .۱۷۱-۶/۱۷۰الفروع  -١
 .۱۵۶مراتب االجماع  -٢
البغا، از ابن عباس روایت کرده که گفت: پیامبر صبح چھارم ذی الحجه در حالی -۲۳۷۱بخاری  -٣

ندیم و که به حج احرام بسته بودند آمد وقتی ما آمدیم به ما فرمان داده شد که به عمره احرام بب
 ».زنان برای ما حالل باشند، آنگاه بگو مگو بین مردم زیاد شد...

 .۴/۱۲۳فی غریب الحدیث و األثر النھایة -٤
 از عمار بن یاسر. ۸۶۹از عبدالله بن عمر و مسلم ۵۱۴۶بخاری -٥
صعصعه بن صوحان عبدی مقیم کوفه، تابعی بزرگی است، مخضرم است، فصیح و ثقه بود و در  -٦

 .۲۹۲۷یر معاویه در گذشت. تقریب التھذیبخالفت ام
و بیھقی در  ۲/۲۸۹و العلل ابن ابی حاتم ۵۰۱۲و سنن ابوداود ۱۵۱ابن ابی الدنیا کتاب الصمت -٧

و غیره در اسنادش ابوجعفر  ۲۴/۸۳. ابن عساکر در تاریخ دمشق ۶۱۳المدخل الی السنن الکبری
 مجھول است. ۲۹۷یب ص نحوی عبدالله بن ثابت وجود دارد ھمچنانکه در التقر
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اند، چون جادو مذموم  ردهکر ین را به مذمت تفسیا یگروھ«د: یگو یو ابن عبدالبّر م
ن سخن در قالب مـدح گفتـه شـده یه اکاند  از ادباء گفته یشتر علما و گروھی.ب١»است

ز بـه ید: عمربن عبـدالعزیگو یست. و مرا ستوده ا ییواگویان و شیاست، چون خداوند ب
از خود را به زیبـایی مطـرح نمـود و مـورد پسـند عمـر بـن یازمند بود و نیه نک یمرد

 .٢حالل است یبا) جادویان زین (بیه اکد، گفت: سوگند به خدا یز واقع گردیعبدالعز
ی  ھا گفته شـده اسـت نـه ھمـه انیاز ب یث در مذّمت بعضین حدیه اکنیم: ایگو یم

بـا یه در آن باطل درسـت و زکاست  ییواگویان و شین ھمان بیتر است و ا حیھا، صحآن
ش از حّد بالغت و یا در آن بیه حق است، کند که شنونده گمان ک یا ارائه شود به گونه

نـد مـردم را بـا یه گوکـ یا ا قوت مجادله باشد به گونـهیار برده باشد و کبه  ییواگویش
ده شده است چـون ماننـد یان سحر نامین نوع بیند، اک مالیانش مسحور و حق را پایب

دو نفـر از  یرو وقتـ نیـنـد. از اک یل و جذب میخود متما یسحر و جادو دلھا را به سو
ز شدند، یان آنھا شگفت انگیردند و مردم از بکراد سخن یآمدند و ا جامبریمشرق نزد پ

 .۳ره]یو غ ی، بخارکمال تی[رواجادو است.  یان و سخنوریاز ب یبعض«فرمود:  جامبریپ
ه جـنس آن کـده و خوب است، بـر خـالف شـعر یپسند یان و سخنوریاما جنس ب

ه بـه حـد افـراط، کده است یپسند یانیمت باشد، اما بکه حک یمذموم است مگر شعر
 ن حد برسد مذموم است.یو جلوه دادن باطل به صورت حق نباشد اگر به ا ییگو ادهیز

خداونـد مـرد «د: یـفرما یه مکنید، مانند اینما یاللت من دیبر ھم جامبریث پیاحاد
[روایـت از ابـوداود و ». پسـندد یچرخانـد نمـ یه زبانش را مانند گاو مکرا  ییوایغ و شیبل

گوید: این را مذمت کرده نه اینکه آن را ستوده  می ۵۵عالمه ابن رجب در فضل علم السلف، ص/ -١
اند، و ھر کسی در سیاق کلمات حدیث فکر کند به این یقین  که بعضی گمان برده باشد چنان
 خواھد کرد.

 .۵۵۸ -۸/۵۵۷االستذکار -٢
، ترمذی در ۵۰۰۵، سنن ابوداود ش۲۶۲۹۷ابی شیبه ، مصنف ابن ۱۶۵، ۲/۱۸۷مسند احمد -٣

 ۲۴۵۲، مسند بزار ۹۰۳۰گفته که حسن و غریب است. طبرانی در معجم األوسط  ۲۸۵۳السنن 
آن را  ۲/۳۴۱و دیگران از حدیث عبدالله بن عمرو و اسنادش حسن است و ابوحاتم در العلل 

 صحیح دانسته است.
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م چـون یه خالصـه سـخن بگـوکـام  افتهیا فرمان یام  دهین دیچن«د: یفرما یو م احمـد].
 .١[روایت ابوداود]». بھتر است ییگو خالصه

از عمرو بن عاص و اسنادش حسن است،  ۴۹۵۷ھقیو شعب االیمان بی ۵۰۰۸سنن ابوداود  -١
 اند. مناوی و ابن مفلح آن را ضعیف شمرده

                                         



 

 

 

 

 

 

 هانت و امثال آنک: در مورد )۲۵باب: (

نند ک یت میروا جامبرین و آنھا از پیاز امھات المؤمن یح خود از بعضیمسلم در صح
قش یبپرسـد و تصـد یزیـی چ د و او را دربـارهیایب ییگو بینزد غ یسکھر «ه فرمود: ک
 ».شود یند، نماز چھل روزش قبول نمک

ی یب گویاھن و غکنزد  یسکر ھ«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریاز پ سرهیابوھر
افر شـده کـرد، بـه آنچـه بـر محمـد نـازل شـده کق ید تصدیگو یآمد و او را به آنچه م

 [روایت ابوداود].».است
باشـد  م ـ که با شرط آنھا این حدیث صحیح میکتاب سنن و حاکن در چھار یھمچن
بـرود و  یھناکـا یـگو  بیس نزد غکھر «فرمود:  جامبریه پکت است یره روایـ از ابوھر

 ».ده استیفر ورزکنازل شده  جند به آنچه بر محمدکق یسخنانش را تصد
ا یـرد یـفـال بگ یسـکھر «ه فرمود: کند ک یت میروا جامبرین از پیعمران بن حص

بـرود و  یاھنکـس نـزد کش جادو شود و ھر یا برایند کا جادو یشود  یریگ او فال یبرا
ت یـروا». ده استیفر ورزکنازل شده  جمدند به آنچه بر محکق یاھن را تصدکسخنان 

 رده است.کت یبا اسناد حسن از ابن عباس روا ید و طبرانیبزار با اسناد ج
دانـد و بـا اسـتدالل از  یند امور را مک یه ادعا مک یسک یعنید: عّراف یگو یم یبغو

اھن کـداند و گفته شده عّراف ھمان  یز به سرقت رفته و گمشده را میمقدمات محل چ
 یسکاھن کدھد. و گفته شده  ینده خبر میآ یبیه از امور غکاست  یسکاھن کت و اس

 دھد. یه از آنچه در دل انسانھاست خبر مکاست 



 ٦٦٧  ): در مورد کهانت و امثال آن۲۵لتوحید: (بابکتاب ا

، رّمـال و امثالشـان گفتـه یاھن، نجـومکـد: عّراف بـه یگو یه میمیابوالعباس ابن ت
 ند.ینما یشناخت امور را م یق ادعاین طریه با اک یسانکشود؛ به  یم

ھـا نگـاه  سـند و در سـتارهینو ی(ابجـد) مـ» ابا جـاد«ه ک یاس در مورد قومابن عب
 ندارند. یا نند نزد خدا بھرهک ین میه چنک یسانکد: یگو ینند مک یم

 مسائل:
 رد.یگ ینم یقلب جا یکاھن در کق یمان به قرآن و تصدیا -۱
 فر است.کھانت که کح شده یتصر -۲
 رد.یگ یاو انجام م یھانت براکه ک یسکان یب -۳
 شود. یم یریگ او فال یه براک یسکان یب -۴
 شود. یاو جادو م یه براک یسکان یب -۵
 رد.یگ یاد میه ابجد را ک یسکان یب -۶
 اھن و عّراف.کان فرق یب -۷

 توضیح و شرح باب:
 ھانت و امثال آن آمده استکباب: آنچه در مورد 

ت افـیننـد درک یه استراق سـمع مـک ینیاطیه اخبار و امور را از شک یاھنانکبدان 
متـر اسـت، کت یـام جاھلیـند تا به امروز وجود دارند، اما تعدادشان نسبت به اینما یم

ه در بـاال قـرار کـ ییھـا ھا محافظت نموده و فقط جـن چون خداوند آسمان را با شھاب
ه مورد اصابت شھاب واقع شوند آن را کنینند و قبل از اک یدارند خبر را استراق سمع م

 رسانند. ین مییبه پا
گـاھ یدھند و امور یھا به دوستان انسان خود خبر م از جن یآنچه بعضاما   یرا به آ

و  یه خـود را ولـکـ یان افـرادیـخبراند، در م یھا از آن ب ه اغلب انسانکرسانند  یاو م
طان ھسـتند نـه یاھنان و برادران شکن افراد از یار است و ایدانند بس یشف مکصاحب 

 ای الھی.یاز اول
اھنـان و امثالشـان کرد آنچه در مـورد کان یرا در مورد جادو ب یمؤلف مطالب یوقت

 ان به جادوگران شباھت دارند.یب گویاھنان و غکرد، چون کر کز ذیآمده را ن
ن اتفاق خواھـد افتـاد یب مانند خبر دادن از آنچه در زمیعلم غ یادعا یعنی ھانتک

ه کـاز سـخنان مالئھـا  ه جـنکـن است یبه ھمراه استناد کردن به سببش. و در اصل ا
 رسانند. یاھن مکنند و آن را به گوش ک یاستراق سمع م
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رد یگ یزه فال میه با سنگرکسی کشود و به  یه بر عّراف اطالق مکست یا لمهکاھن ک
اھن کـد: یـگو یم مـکشود. در المح یند گفته مک یم ییب گویھا غ ه با ستارهک یسکو 
 .١ندک یب قضاوت میه با غک یسک یعنی

 یاھنـان گروھـکش و تجربـه ثابـت شـده ید: براساس آنچـه از آزمـایگو یم یخطاب
شـان بـه یارھاکن ھستند و در یآتش یعتیطب یه داراکشرور  یزھوش و افرادیھستند ت

 یھا به آنان سـخنان پرسند و جن یھا در مورد حوادث م شتابند و از جن یھا م جن یسو
 .٢ندیگو یرا م

ند ک یت میروا جامبریاز ھمسران پ یاز بعضح خود ید: (مسلم در صحیگو یمؤلف م
ند کق ید و او را تصدیایب ییگو بیر و غیگ نزد فال یسکھر «فرمود:  جامبریه گفتند: پک

 .٣»)شود ینماز چھل روزش قبول نم
ن اسـت: یت شده و عبارت آن چنـید در مسلم روایگو یه مؤلف مک ث چنانین حدیا

از  یکـی، از ٤هیداللـه از نـافع از صـفیعبد از یبـن سـع ییحیاز  یعنز یمحمد بن مثن
ب گـو و یـنزد غ یسکھر «ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریو او از پ جامبریھمسران پ

گونه روایت شده بـدون عبـارت  این». شود ید نماز چھل روزش قبول نمیایب یریفال گ

قَه«  ».او را تصدیق کند« »فصدَّ
او حفصه است، بر حسـب آنچـه ابومسـعود ...)  جامبریاز ھمسران پ یکیاش: (از  گفته
از  ین بعضـیو ھمچنـ ٥ر نمـودهکـث را در مسند خود ذیگفته است. چون حد یدمشق

 .٦اند را نام برده جامبرین ھمسر پیث ایان حدیراو
بپرسـد)،  یزیـد و او را در مـورد چیـایب یریب گو و فال گینزد غ یسکاش: (ھر  گفته

ث یح داده خواھد شد. ظاھر حـدیدر مورد آن توض هکاھنان است کاز انواع  یعّراف نوع

 .۴/۱۴۳المحکم -١
 این را نقل کرده است. ۵۷۵۸در شرح حدیث ۱۰/۲۲۹حافظ ابن حجر در فتح الباری -٢
 ۴/۶۸در روایت مسلم نیامده و این کلمه در مسند احمد» فّصدقه«ی  اما کلمه ۲۲۳۰مسلم -٣

 با سند صحیح آمده است. ۵/۳۸۰و
را درک کرده و  جاند زمان پیامبر صفیه بنت ابی عبید بن مسعود الثقفیه ھمسر ابن عمر و گفته -٤

 .۷۴۹گوید: ثقه است تقریب التھذیب ص دارقطنی این را رد کرده است. و عجلی می 
 .۱۱/۲۹۲األشراف تحفةو  ۴/۳۱۹الجمع بین الصحیحین حمیدی -٥
 .۱۰/۱۲۷فتح الباری -٦
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ا در یـنـد کق یاھن را بپرسـد خـواه آن را تصـدکـد و یـایب یسکه اگر کد یگو ین را میا
اھنـان کگردد، چـون مراجعـه بـه  ید شامل او میند و وعک ینم یند فرقک کخبرش ش

ده آمـ یم سـلمکـه بن حیث معاویه در حدک شده است، چنان یه از آن نھکاست  یامر
اھنـان مراجعـه کھستند که به  یاز ما افراد جرسول خدا ید: گفتم: ایگو یه مکاست 

ر و یـش فـال گیه پـکـ یچون افـراد [روایت از مسلم].. ١»نزد آنان نرو«نند، گفت: ک یم
ه او علـم کاند  ردهک کن شینند، در اک کر شیاھن و فال گکروند اگر در خبر  یاھن مک
ن داشـته و معتقـد یقـید به طور قطـع یه باکد است بلین موجب وعیداند و ا یب نمیغ

 داند. یب نمیس جز الله غکچ یه ھکباشند 
گـو را  بیـر و غیـه فـال گکـ یسـک یشود) وقت یاش: (نماز چھل روز او قبول نم گفته

 گو چگونه خواھد بود؟! بیر و غینگونه است پس خود فال گیپرسد ا یم
ه بـه او کـنیا یعنیشود  یھل روزش قبول نمه نماز چکنیا«اند:  گران گفتهیو د ینوو

بـه  یازیـشـود و ن یرسد، گر چه فرض از گردنش ساقط مـ یثواب و پاداش آن نماز نم
ه نماز از کخواند  ینماز م یا ن غصب شدهیزم یه روک یسکست، مانند یی نماز ن اعاده

ند: یگو یماند و  ن را گفتهیندارد، جمھور اصحاب ما ا یشود اما پاداش یگردنش ساقط م
سـقوط  یکـیجه به دنبال دارد یامل بخواند دو نتکنماز فرض را به صورت  یسکھرگاه 

غصب شده  ینیآوردن ثواب و پاداش پس اگر نماز را در زم فرض از ذمه و دوم به دست
د یـز بایور نکث مذیرسد و حد یشود اما ثواب به او نم یاش ساقط م بخواند فرض از ذمه

 یاھنکر و یگ به فال یسکه اگر کن اتفاق دارند ی، چون علما بر ار شودین گونه تفسیھم
ل یـث را تأوید حـدیـنـد، پـس باکه نماز چھـل روز را اعـاده کست یرد الزم نکمراجعه 

ز بـودن یه عدم اعـاده مسـتلزم جـاکن است ی. اما درست این بود سخن نووی. ا٢»ردک
و قول مشھور مذھب امام  ن غصب شده اختالف استیشود اما در مورد نماز در زم ینم

 ند.کد آن را اعاده یشود و با یه ادا نمکن است یاحمد ا
د: یگو یم یشده است. قرطب یر و امثال آن نھیگ اھن، فالکث از مراجعه به یدر حد

نند و مانع از آمـدن ک یرین امور جلوگید به شدت از انجام ایه قدرت دارند باک یسانک«
ھا را بخورند  نیب اید فریه نباکر دھند کوند و به مردم تذن افراد شیو مراجعه مردم به ا

ه کـن را بخورند یب اید فرین نبایند و ھمچنیگو یموارد راست م ین افراد در بعضیه اک

 بن حکم سلمی. معاویةاز  ۵۳۷روایت مسلم -١
 .۱۴/۲۲۷شرح نووی بر مسلم -٢
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ننـد چـون ایـن ک یاھنان مراجعه مکن یاند به ا ه به علم و دانش منسوبک یادیافراد ز
ه در آمدن و مراجعه به ک یتیمنوعه نسبت به مکستند، بلیافراد در علم و دانش راسخ ن

گاه و بک  .١»خبرند یاھنان وجود دارد ناآ
اھن کنزد  یسکھر «فرمود:  جامبریه پکت است یره رواید: (و از ابوھریگو یمؤلف م

نـازل شـده  جرد، به آنچه بر محمـدکق ید تصدیگو یآمد و او را در آنچه م ییگو بیو غ
 .٢[روایت از ابوداود]». ده استیفر ورزک

ل از حّمـاد و یبن اسـماع یه : موسکن عبارت یرده با اکت یث را ابوداود رواین حدیا
ند ک یت میره روایمه از ابوھریتم یم اثرم از ابکیاز حماد بن سلمه از ح ییحیمسّدد از 

 د:یگو یت خود میدر روا یموس» دیایب یاھنکنزد  یسکھر «فرمود:  جامبریه پک
ا یـ«د: یگو یو مسّدد م» ند...کزش یآم یا با زنیند ک قید تصدیگو یاو را به آنچه م«

 ». زدیامیب یا با زنیند کزش یبا زنش آم یدر حالت قاعدگ
 جند از آنچـه بـر محمـدکزش یاز راه ُپشت با زنش آم یسکو ھر «د: یگو یمسّدد م
ت یـن صـورت روایو ابن ماجه بـه ھمـ ی، نسائیترمذ». جسته است یزارینازل شده ب

 اند.  ردهک
ث را از ین حـدیـم  و محمـد ایشناس یت اثرم مین را از رواید: فقط ایگو یم یرمذت

 . ٣ف شمرده استیجھت اسنادش ضع
 .١ستید: اسنادش درست نیگو یم یو ذھب ٤ف استید: سندش ضعیگو یم یبغو

 .۱۰/۲۳۱و نگا: فتح الباری ۵/۶۳۳المفھم  -١
، سنن ۳/۱۶، بخاری در التاریخ الکبیر۴۸۲، مسند اسحاق ابن راھویه۴۷۶ -۲/۴۰۸مسند احمد -٢

، سنن ابن ماجه ۹۰۱۷، ۹۰۱۶، سنن کبری نسائی۱۳۵، سنن ترمذی۳۹۰۴، ابوداود۱/۲۷۵دارمی
و غیره از طریق حکیم األثرم از ابی تمیمه ۱۰۷، المنتقی ابن جارود ش ۱/۲۰۹، سنن دارمی۶۳۹

اند. و سندش بین ابی تمیمه و ابوھریره منقطع  الھجیمی از ابوھریره با ھمین سند روایت کرده
ه است، اما این ھم است و خالس از ابوھریره با ھمین سند در متابعت از او، این را روایت کرد
اند، اما متن آن به  منقطع است و بخاری، بغوی و بزار این حدیث را با این سند ضعیف شمرده

صورت جداگانه در بعضی روایات آمده است که  صحیح می باشد و آنچه مربوط به آمدن نزد 
ح است کشف) از جابر روایت کرده و اسنادش صحی – ۳۰۴۵باشد را بزار در مسندش( کاھنان می

 اسناد آن را جید گفته است. ۱۰/۲۱۷و حافظ در فتح الباری 
 و محمد امام بخاری است. ۱/۲۴۳سنن ترمذی -٣
 .۶/۲۴فیض القدیر -٤
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ث زیاده روی کرده اسـت و ادعـا ین حدیان ضعف ایدر ب ٢یعمریم: ابوالفتح یگو یم
ث آمدن و یند چون حدک ین زمینه اشتباه میر است اما او در اکث منیه متن حدکرده ک

ر کـث ذین حـدیـدارد، از جمله آنچه مؤلـف بعـد از ا یحیاھن شواھد صحکمراجعه به 
دارد. از آن  یزش با ھمسر از راه عقب شواھدیاز آم یث نھین حدیرده است و ھمچنک

ه کـنـد ک یت مـیـواح از طـاووس رید با اسناد صحیه عبد بن حمکاست  یثیجمله حد
د ابن عباس گفت: در مورد یزش با زن از راه عقب پرسیابن عباس را در مورد آم یمرد

  ٣؟!ینک یفر از من سؤال مک
ت یـح خـود روایو ابن حبان در صـح ی، نسائیه ترمذکاست  یثیو از آن جمله حد

ند ک یم تیروا جامبریه در آن ابن عباس از پکح دانسته یاند و ابن حزم آن را صح ردهک
ث یـ. و احاد٤»نـدک یند نگاه نمکلواط  یا مردیه با زن ک یخداوند به مرد«ه فرمود: ک

ان یـشـود ب یث مـورد قبـول واقـع نمـیت آنچه از متن حدیادند. در نھاین مورد زیدر ا
 زش با زن حائضه است. والله اعلم.یآم

اھن و کـه بـه کـ یسـکه ھـر کـاند  ردهکت یم رواکد: سنن اربعه و حایگو یمؤلف م
نـازل  جد به آنچه بر محمدیق نماید تصدیگو یند و او را در آنچه مکمراجعه  ییگو بیغ

 ده است.یفر ورزکشده 
ه امـام کـگذاشته اسـت و حـال آن یآن را خال یرده و جاکر نکرا ذ یمؤلف اسم راو

 .۱۸۴کتاب الکبائر ص -١
او عالم مغرب عالمه فقیه و محدث شافعی ابوبکر بن احمد بن عبدالله بن محمد بن یحیی بن  -٢

. ۴/۱۴۵۰ تذکرة الحفاظمعروف به ابن سید الناس است. نگا:  سید الناس یعمری اندلسی اشبیلی
 آمده است.» النفح الشذی شرح سنن الترمذی«و کالمش در کتاب 

و اسنادش صحیح است و ابن کثیر در  ۹۰۰۴، السنن الکبری نسائی۱۱/۴۴۲جامع معمر -٣
 آن را صحیح قرار داده است. ۱/۲۶۲تفسیرش

، المنتقی ابن جارود ۹۰۰۱، سنن الکبری نسائی۱۱۶۵رمذی، سنن ت۳/۵۲۹مصنف ابن ابی شیبه -٤
، سھمی در تاریخ ۴۴۱۸، صحیح ابن حبان۳/۲۸۲، الکامل ابن عدی۲۳۷۸، مسند ابویعلی۷۲۹ش 

ی۳۲۷جرجان
َّ
که اسنادش حسن است و ابن حزم آن را صحیح قرار  ۱۰/۶۹، ابن حزم در المحل

را به سبب موقوف بودن معلول گوید حسن غریب است و گاھی آن  داده است و ترمذی می
 داند و اگر چنین باشد حکم حدیث مرفوع را دارد. می
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 .١رده استکت یروا جامبریره و او از پیث را از ابوھرین حدیم اکو حا یھقیاحمد، ب
ره و حسن از ید از عوف از خالس از ابوھریبن سع ییحینگونه است: یت احمد اعبار

از  یاست چون بخار یح و مطابق با شرط بخارین اسناد صحینند. و اک یت میروا جامبریپ
 .٢ا بودیبا ح یمرد یه موسکرده کت یث را رواین حدیره ایعوف از خالس از ابوھر

د: اسـنادش یـگو یم یو ذھب». ح استیث صحیحد«د: یگو یخود م یدر امال یعراق
 .٣است یقو

چ یسـت و ھـیث توسط مؤلف به سنن أربعه درسـت نین حدین نسبت دادن ایبنابرا
ن نسـبت دادن از یـنم مؤلـف در اک یر مکرده است. فکت نیاز سنن أربعه آن را روا یک

ث را ین حـدیا ٤یرده است، چون حافظ ابن حجر در فتح البارک یرویحافظ بن حجر پ
د مـرادش ینگونه به خطا رفته است و شایم نسبت داده است و اکبه اصحاب سنن و حا

 بوده است. یث قبلیحد
ه کـ یثیث با حـدین حدیاند ا گفته یبعض...» د یایب یاھنکنزد  یسکھر «اش:  گفته

بپرسـد نمـاز چھـل  یزید و او را از چیایب ییگو بیاھن و غکنزد  یسکدر آن آمده: ھر 
ن است یث این حدیندارد چون منظور در ا یتعارض و تضاد». شود ینمرفته یشب او پذ

داند از او بپرسد  یب مید و غیگو یاھن راست مکه که معتقد باشد ک یه اگر او در حالک
رده اسـت کاھن القا کده به یه شنکه جن آنچه از مالئکشود و اگر معتقد باشد  یافر مک
افر کـد یـق نماین اسـاس او را تصـدیـبـر ا شـود و یه بـه او الھـام مـکا معتقد باشد یو 
 تأمل دارد.  ین جایاما ا ٥شود ینم

از طریق خالس از ابوھریره  ۸/۱۳۵، السنن الکبری بیھقی۱/۸، مستدرک حاکم۲/۴۲۹مسند احمد -١
اند و حاکم آن را مطابق با شرط بخاری و مسلم صحیح شمرده است و ذھبی با او  روایت کرده

سلیمان آن را صحیح مطابق با شرط بخاری دانسته است و امام احمد تصریح  موافق است و شیخ
 کرده که خالس از ابوھریره حدیث نشنیده است، اما حدیث با شواھد صحیح است. 

البغا در این مواضع روایت بخاری -۶۲۹۲، (البغا) و حدیثی دیگری با ش۴۵۲۱، ۳۲۲۳بخاری -٢
گوید: او از ابوھریره ھیچ چیز  حمد درباره خالس میمقرون است با محمد بن سیرین. و امام ا

 گوید: خالس از ابوھریره روایت کرده است. نشنیده است و نیز دارالقطنی می
کالم عراقی و ذھبی را نقل کرده است و ذھبی در کتاب الکبائر  ۶/۲۳مناوی در فیض القدیر -٣

 »اسنادش صحیح است.«گوید:  می ۱۱۹ص
 .۵۷۵۸ح حدیثشر ۱۰/۲۲۷فتح الباری -٤
 گفته است. ۶/۲۳گوینده این سخن مناوی است و در فیض القدیر -٥

 

                                         



 ٦٧٣  ): در مورد کهانت و امثال آن۲۵لتوحید: (بابکتاب ا

 

افر کد یگو یاھن راست مکه که اگر فرد معتقد باشد کرساند  ین را میث ایظاھر حد 
ب از ین غیداند، خواه ا یب را میاھن غکه کن صورت او معتقد است یشود، چون در ا یم

اغلـب  جامبریـه در زمـان پکـاشد به خصـوص ا به او الھام شده بیطان باشد یش یسو
ه از وائله ک یثیدر حد یگرفتند. طبران ین فرا میاطیگفتند آن را از ش یاھنان آنچه مک

آمـد و او را در مـورد  یاھنکـنـزد  یسکھر «ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریو او از پ
د یـگو یه مـاھن را در آنچـکـشود و اگـر  یاش قبول نم  د تا چھل شب توبهیپرس یزیچ

 .٢ف استیث ضعین حدید ایگو یم ی. منذر١»ده استیفر ورزکند کق یتصد
ن یه قبًال گذشت اک یثیشود که نص در مورد آن باشد پس احاد این ھنگامی ثابت می  

رفته نشدن نمـاز تـا چھـل روز ید پذیه در آن وعک یثیند، چون حدک ید مییث را تأیحد
فر اطالق شـده که در آن ک یثینشده است و احاد یا اھن اشارهکق یآمده در آن به تصد

 اھن ھستند.  کق ید و مشروط به تصدیمّق 
د: مراد از یگو یم یبیده است) طیفر ورزکنازل شده  جاش: (به آنچه بر محمد  گفته

ار شـد از کـن یب اکمرت یسکھر  یعنینازل شده قرآن و سنت است،  جآنچه بر محمد
 یفـرکنجـا یفـر در اکا یـ. و آ٣ده دور گشـته اسـتو آنچه بر او نازل شـ جن محمد ید
ار از کـن یـه فـرد بـا اکـد گفـت: یـرد پس نباکد توقف یا بایفر بزرگ است کتر از  نییپا
انـد و  ردهکـر کـت از امـام احمـد ذیـن مورد دو روایشود؟ در ا یاسالم خارج م ی رهیدا

شده است  یکفر نزدکارش به کن یفرد با ا یعنید است کید و تأیتشد ین برایاند ا گفته
 ن دو قول باطلند.ینعمت و ا یناسپاس یعنیفر که مقصود از کنیا ای

د از ابن مسعود مانند آن را به صـورت موقـوف یبا اسناد ج یعلید: ( ابویگو یمؤلف م
 رده است).کت یروا

 یفـاتیامـام و صـاحب تأل یاست و یالموصل یبن المثن یاحمد بن عل یعلیاسم ابو
به و یش یر بن ابکمه، ابوبیخث ین، ابیبن مع ییحیره است و او از یو غ» المسند«مانند 

گوید: در آن سلیمان بن احمد  می ۵/۱۱۸طبرانی، ھیثمی در المجمع ۲۲/۶۹المعجم الکبیر ش -١
اند  و در آن یحیی بن  واسطی قرار دارد که متروک است. و بسیاری از ائمه او را تکذیب کرده

 ن قرار دارد که ضعیف ھستند.حجاج و عیسی بن سنا
 .۴/۳۵الترغیب و الترھیب -٢
 .۲/۱۳۹ مشکاةشرح طیبی بر  -٣

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٦٧٤

ھــ.ق در  ۳۰۷ث بود و در سال یحفاظ حد ی رده است و او از ائمهکت یروا یادیجمع ز
 ١گذشت.

رده و اسنادش مطابق با شرط مسلم است که عبارت کت یز روایت را بّزار نین روایو ا
ق ید تصدیگو ید و او را در آنچه میایب یا جادوگریاھن کس نزد کھر «نگونه است: یآن ا
ه کـنیاسـت بـر ا یلـین دلیـ. و ا٢»ده اسـتیفر ورزکد به آنچه بر محمد نازل شده ینما

اھن و جـادوگر کـافر ھستند، چـون کند ک یق میه آنھا را تصدک یسکاھن، جادوگر و ک
 یمعتقـد و راضـن یی آنھا به ا نندهکق یفر است و تصدکند که ینما یب میعلم غ یادعا

 فر است.کن ھم یاست که ا
نـد ک یریـفال گ یسکھر «ه فرمود: کند ک یت میروا جامبرین از پیعمران بن حص

ند و کا جادو یھانت شود و کاو  یا برایند کھانت ک یسکش فال گرفته شود و ھر یا برای
د یـگو ید و او را به آنچـه مـیایب یاھنکنزد  یسکش جادو شود از ما نیست. و ھر یا برای

ت بزار با اسـناد یروا». ده استیفر ورزکو آنچه بر او نازل شده  جند به محمدکق یتصد
 یسـکه ھر کامده یرده اما در آن نکت یبا اسناد حسن از ابن عباس روا یو طبران ٣دیج

 .٤دیایب یاھنکنزد 
رده است، کت یگوید روا یھمان طور که مؤلف م» األوسط«ث را طبرانی در ین حدیا

 .٥د استیحسن است و اسناد بّزار ج ید: اسناد طبرانیگو یم یمنذر

 مالحظه کنید. ۱۴/۱۷۴شرح حال وی را در سیر أعالم النبالء  -١
، ۱/۶۱، احکام القرآن جصاص۵۴۰۸، مسند ابویعلی۱۹۳۱، مسند بزار۱۰۰۵المعجم الکبیر طبرانی -٢

اند که روایت  ز طریق ابن مسعود به صورت موقوف روایت کردهو غیره ا ۸/۱۳۶السنن الکبری بیھقی
 گوید: سند ابویعلی جید است. می ۱۰/۲۱۷صحیحی است. و حافظ ابن حجر در فتح الباری 

و غیره اسنادشان حسن ھستند و منذری در الترغیب و  ۱۸/۱۶۲، الکبیر طبرانی۳۵۷۸مسند بزار -٣
 اند. سیاری آن را حسن دانستهگوید: اسنادش جید است و ب می ۴/۳۳الترھیب

آمده است و  ۲۴۹۵که در المطالب العالیه  ، مسند ابویعلی و بّزار چنان۴۲۶۲األوسط طبرانی -٤
بن صالح قرار دارد که نزد اکثر محدثین ضعیف است  زمعةو در اسنادش  ۳/۳۳۹الکامل ابن عدی

د: متماسک است و گوی حدیثش کمی خوب است و جوزجانی می -یک بار گفته -و ابن معین
مسلم در صحیح خود از او به صورت مقرون و ھمراه روایت کرده که اسناد حدیث را منذری 

و شیخ االسالم محمد بن  ۲/۷۲۴حسن دانسته است و ابن حجر ھیثمی مکی در الزواجر
 اند و حدیث صحیح لغیره است. عبدالوھاب اسناد آن را حسن قرار داده

 .۴/۱۷الترغیب و الترھیب  -٥
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عت و آئـین مـا یمـا باشـد و از شـر  ه از گـروهک یسک یعنیست) یاش: (از ما ن گفته
 ند.ک یار را نمکن یند اک یرویپ

ش فال گرفته شود و کھانت کند یا یا امر کند که برایرد یه فال بگک یسکاش: ( گفته
 او جادو شود). یا برایند کادو برای او کھانت شود یا ج

 یر البـزار بصـرکاحمد بن عمرو بن عبـد الخـالق ابـوب یرده است) وکت ی(بزار روا
نسـبت داده اسـت. او از ابـن  یت را به ویاست که مؤلف، روا» ریبکالمسند ال«صاحب 

 رده است.کت یروا یادیو جمع ز یبشار، ابن مثن
ند و به حفظ خود اعتمـاد ک یت اشتباه مد: ثقه است اما بعضی اوقایگو یم یدارقطن

 ١ھـ.ق در گذشت. ۲۹۲در سال ید، وینما یم
 یسـر یـکه بـا اسـتدالل از کـاست  یسکد: عّراف: یگو یم ید: (بغویگو یمؤلف م

دا یـه گـم شـده را پکـ یزیـزی به سرقت رفته و محـل چیه چکند ک یمقدمات ادعا م
نـده خبـر یات آیـبیه از غکاست  یسکاھن کاھن و ک یعنیند. و گفته شده عّراف ک یم
 .٢دیگو یدل را م یه رازھاکاست  یسکاھن کدھد و گفته شده  یم

 یسـانک، رّمال و امثالشـان، یاھن، نجومکد: عّراف به یگو یه میمیو ابوالعباس ابن ت
 .٣شود یند اطالق میگو یھا در مورد امور سخن م ن روشیه با اک

اسـت،  یشـافع» السّنه ییمح«عروف به ن بن مسعود بن فّراء میاسمش حس یَبَغو
ھــ.ق  ۵۱۶ه و زاھد بود در سـال یدارد و عالم خراسان بود. ایشان ثقه، فق یفاتیتأل یو

 .٤درگذشت
ِر خوب و ین تفسیداند ...) ا ند امور را میک یه ادعا مکاست  یسکاش: (عّراف  گفته

فتاده مانند اشیاء بـه کند عراف کسی است که از آنچه اتفاق ا ه اقتضا میکاست  ییبایز
ر یخ االسـالم در تفسـیه شکاست  یدھد و بھتر از مطلب یشده خبر م سرقت رفته و گم
ه کـ یسـکماننـد  ٥اھن، نجوم گر، رّمال و امثالشـانک یعنیه عّراف کعراف گفته است 

 .۱۳/۵۵۴سیر اعالم النبالء -١
 .۱۲/۱۸و نگا: شرح السنه بغوی ۳۵/۱۷۳مجموع الفتاوی -٢
 .۱۷۳، ۳۵/۱۹۳مجموع الفتاوی -٣
 .۱۹/۴۳۹سیر اعالم النبالء -٤
 .۳۵/۱۷۳مجموع الفتاوی -٥
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د: منجم در اسم عّراف داخل یگو ین میند. ھمچنک یشف مک یا ادعایب یعلم غ یادعا
 آن داخل است. یاند در معنا تهگف یاست و بعض

اھن داخـل کـ یگر علمـا در مسـمایو د یدگاه خطابید: منجم از دیگو ین میھمچن
اھن اسـت و کـگر منّجم از جنس ید یرده است و نزد بعضکن را از عرب نقل یاست و ا
. امام احمـد ١شود یاھن ملحق مکمنجم به  یباشد، پس از جھت معن یاھن مکبدتر از 

 .٢باشد یدتر میاز سحر است و ساحر از عراف پل یاف نوعد: عّر یگو یم
نـد و ک یب مـیـعلـم غ یه ادعاک یسکعّراف منّجم و حازر «د: یگو یابوالسعادات م

 یسـکد: ھـر یـگو یم مـی. و ابـن قـ٣ب فقط مخصوص خداوند اسـتیه علم غکحال آن
عـائف و  آورد او را یت در مـکـبـه حر یریگ فال یھا را برا ه خوب پرندهکمعروف باشد 

 .٤نامند یعّراف م
ا یـ یسکن ینند، چنک یب میعلم غ یه ادعاکھستند  یسانکن شناخت یمقصود از ا

ه از علـم ک یسکشود، چون  یآن داخل است و از آن شمرده م یا در معنایاھن است ک
ھـم بـه  یشـود و گـاھ یشف خبر او درسـت مـکی  لهیبه وس یدھد گاھ یب خبر میغ

پرنـده، خـط  یریـگ ی فـال لهیا بـه وسـید و یآ یت در مطان سخنش درسیی ش لهیوس
ن است کت ممیھانت، سحر و امثال آن از علوم جاھلکھا،  دن، فال گرفتن با ستارهیشک

 خبرش درست باشد.
ننـد ماننـد ک ینمـ یرویـامبران پیـه از پکـاست  یسانکی  ت ھمهیمقصود از جاھل

بودند، چون  جامبریاز مبعث پ ه قبلک ییھا ت عربین و جاھلیاھنان، منّجمکفالسفه،  
 ست.یامبران نینھا از علوم پیعلوم ا
نزد  یسکشوند، پس ھر  یده میاھن و عّراف نامکنند ک یارھا را مکن یه اک یسانک
ن علوم را از آنھا یا یشود. و اقوام ید او را شامل مید وعیق نماید و آنان را تصدیایآنھا ب

اند که فقط در علم خداوند است و ادعا  دهرکبی یعلم غ یاند و ادعا به ارث برده
 یسکه ھر کست ین یدیرامت آنھاست و تردکن یا خدا ھستند که ایه از اولکنند ک یم

 .۱۹۴ -۳۵/۱۹۳مجموع الفتاوی -١
است و آن را در المغنی  با عبارتی نقل کرده که شیخ سلیمان گفته ۴/۱۶۶ابن قدامه در الکافی -٢

 تر است. با این عبارت آورده است: عرافه از سحر است و ساحر خبیث ۹/۳۷
 .۳/۲۱۸ النھایة فی غریب الحدیث و األثر -٣
 .۲/۲۲۹ السعادةمفتاح دار  -٤
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خبر  یبیه از امور غکد ین استدالل نمایت خود از ایاثبات وال یند و براکت یوال یادعا
ه کاست  یرامت امرکرحمان، چون  یایطان است نه از اولیش یایدھد، از اول یم

ا دعا است یند و سبب آن ک یارش اجرا مکزیی مؤمن و پرھ خداوند آن را بر دست بنده
 یند و براکتواند ب ینم یارکرامت از خودش ک یدر اجرا یا اعمال صالح است و ولی

خداست و به  یه ولکند ک یه ادعا مک یسکندارد، بر خالف  یو قدرت ییانجام آن توانا
گاھ یرا م یبیه من امور غکد ید: بدانیگو یمردم م  یبیافتن از امور غی یدانم. چون آ

ن رو یم، از ایردکان یه بکشود  یی اسباب حرام و دروغین انجام م لهیوس اغلب به
پس ھمراه آن (یک راست)، صدتا دروغ «د: یگو یاھنان مکف یدر توص جامبریپ
. و ١ندیگو یغ مراست و صد تا درو یکه آنان کرده کان یب جامبریپس پ». ندیگو یم

گاھیوال یاند و ادعا ش گرفتهیاھنان را در پکه راه ک یسانکگونه ھستند  نیھم  یت و آ
بر دروغگو بودنشان است،  یلین ادعا دلیه خود ھمکنیند، با اینما یاز راز دل مردم را م

 د:یفرما یرده و مک یه خداوند از آن نھکد خود است ییه و تأکیت، تزیوال یچون اّدعا

ْ  فََ� ﴿ ٓوا نُفَسُ�مۡ  تَُز�ُّ
َ
نگونه یا ایو اول )٣٢(النجم:  »پس خودستایی نکنید.« .]٣٢[النجم:  ﴾أ

ترسند. پس  یرند و از پروردگارشان میگ یب میا ھمواره از خود عیه اولکستند بلین
ه کم. یدان یب میم و غیا ھستیه ما اولکد یند: بدانیگو یند و به مردم میآ یا میچگونه اول

ن امور است، شما صحابه یا با ایدن یبه دست آوردن دل مردم و جمع آور یا بران ادعیا
اند؟ نه سوگند  ردهک یم یین ادعاھایا چنید آینکا بودند، نگاه یه سرور اولکن را یو تابع

ه یه گرکخواندند از بس  یقرآن م یق وقتیر صّد کاز آنان چون ابوب یه افرادکبه خدا، بل
ی عمر فاروق از آخر  هیگر یو صدا ٢ند.ینترل نماکتوانستند  یردند خودشان را نمک یم

 .٣شد یده مینماز شن یھا صف

 از عائشه. ۲۲۲۸و مسلم در صحیحش  ۵۷۶۲روایت بخاری در صحیحش ش -١
 .۴۱۸و صحیح مسلم ش ۷۱۶صحیح بخاری ش -٢
البغا از عبدالله بن شداد به صورت معلق روایت کرده است. و -۱/۲۵۲بخاری در صحیح خود -٣

، ۳۵۶۵به صورت موصول روایت کرده است و ابن ابی شیبه  ۲۷۱۶عبدالرزاق در مصنف خود
اند که سندش صحیح است. و عبدالرزاق در مصنف  و غیره روایت کرده ۱۱۳۸سعید بن منصور

از  ۲/۲۵۱و بیھقی در السنن الکبری ۳۵۵۳۰به در مصنف خود به شو ابن ابی شی ۲۷۰۳خود
ی یوسف را خواند و من در  علقمه بن وقاص روایت کرده که گفت: عمر در نماز عشاء سوره

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٦٧٨

شد و مردم به  یض میخواند و به سبب آن چند شب مر یرا م یا هیدر شب آ یو گاھ
توانسـت بخوابـد مگـر  یزد نم یداری در رختخوابش غلط م میو تم ١آمدند یادتش میع

شـد و بـه نمـاز  یز تـرس دوزخ بـود، سـپس بلنـد مـاو ا یشـانی، تمام پریوتاھکمدت 
ی  ر نموده را در سـورهکا ذیاول یه خداوند براک یه شما صفاتکاست  یافکستاد. و یا یم

ن صـفات یـه بـه اکـ یسانکد پس ینکات و الطور مالحظه یالرعد، مومنون، فرقان، الذار
نـد و یگو یدروغ م اند و تیوال یه مّدعک یسانکده ھستند نه یبرگز یایمتصف باشند اول

ش بـا خداونـد کشـمکه به خداوند اختصـاص دارد بـه کب ی، عظمت و علم غیدر بزرگ
ن یچنـ یفر است، پـس چگونـه مـدعکب یعلم غ یه مجّرد ادعاکاند و حال آن پرداخته

ن دروغ پـردازان علـم خـویش را از یـه اکـ یخدا باشـد؟ بـه راسـت یتواند ول یم یامر
اند. از خداوند سـالمت  فتهیرت و ساده لوح را فریبص یراد باند و اف ن به ارث بردهکیمشر

 کنیم. و عافیت در دنیا و آخرت را مسألت می
ه امـام احمـد و کـھانت است؟ و حال آنکدن از یشکچگونه علم خط  اگر گفته شود:
ان مـا یـگفـت: و از م جامبریـه او بـه پکاند  ردهکت یم رواکه بن حیامام مسلم از معاو

ه خـط کامبران بود یاز پ یامبریپ«فرمود:  جامبریدند، پیشک یه خط مکبودند  یافراد
 .٢»امبر موافق باشد درست استیخط او با خط آن پ یسکد پس ھر یشک یم

موافـق  جامبریـاو بـا خـط آن پ یشکخط  یسکھر  یعنید: یگو یم یم: نوویگو یم
دن با خـط یشکخط ن یه اکم ینکن یقیم یتوان یجا مکز است، اما ما از یش جایباشد برا

ست مگر یز نیار جاکن یه اکنیست منظور ایز نیارھا جاکن یامبر موافق است، پس ایآن پ
ن یقـین یـموافـق اسـت و ا جامبریـار آن پکار او با که کن داشته باشد یقی یسکه کنیا

 . ٣ستیّسر نیما م یبرا یقطع

که نووی در  اش را شنیدم و اسنادش صحیح است چنان ھای آخر بودم که صدای گریه صف
 گفته است. ۱/۴۹۷ خالصة الکالم

از حسن بصری  ۱/۵۱ الحلیةو ابونعیم در  ۱۱۹، امام احمد در الزھد۳۴۴۵۷شیبه مصنف ابن ابی  -١
ریخت نفسش بند  خواند و از بس که اشک می ای را می روایت کرده است، که عمر در ِوردش آیه

کردند مریض است. َحسن  آمده و فکر می ماند و مردم به عیادتش  افتاد و در خانه می آمد و می می
 ا درنیافته پس سند روایت منقطع است.عمر بن خطاب ر

 از معاویه بن حکم سلمی. ۵۳۷روایت مسلم -٢
 .۵/۲۳شرح صحیح مسلم -٣
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امبر یـن پدن آیشـکار اسـت، چـون خـط کن یاز ا یاند: مراد نھ گر گفتهید یو بعض
ه آن خـط کـنگفت  جامبریی نبّوت او بود و نبّوت او تمام شده است و پ معجزه و نشانه

امبر حـرام بـوده یـدن آن پیشـکه خـط کـجاد نشود ین توّھم ایدن حرام است تا ایشک
ه علـت درسـت در آمـدن خـط کـن باشد یا یه معنکم: و احتمال دارد یگو ی. م١است

د، پـس ھـر یآ یامبر در میدن آن پیشکبا خط  ه موافقکن است یدن صاحب خط ایشک
د. امـا از آن یگو یامبر موافق باشد، درست میدن آن پیشکدن او با خط یشکخط  یسک

ه کـسـت یمـا ن یبـرا یشود و راھـ یامبر موافق میدن آن پیشکه به ندرت با خط کجا 
ن رو یـامبر موافـق اسـت، از ایـدن آن پیشـکدن فرد بـا خـط یشکه خط کم ینکن یقی
 است. ییگو بیھانت و غک یارشان نوعکنند ک یار را مکن یه اک یسانک

اھن و کـه از کـن اسـت یـه مذھب امام احمـد اکد ید، پس بدانین را دانستیا یوقت
از اصحاب  یاریشته شوند. بسکه خوب و گر نه کردند کعّراف طلب توبه شود، اگر توبه 

ه کـد یگو یخواند و م یع شده دعا مه دچار صرک یاند اما آنکه بر فرد ن را گفتهیاحمد ا
نـد. ک یکه جادو را باطل مـ یسکنند و ک یم یرویھا از او پ آورد و جن یھا را گرد م جن
ه کـانـد،  ی جادوگران شـمرده را از زمره یسانکن یاصحاب ما چن«آمده که:  یافکدر ال

بـاز  ه سـحر راکـ یسـکامام احمد را در مـورد  یم. و وقتیردکان یم جادوگران را بکح
اجازه دادند. گفته  یرد و گفت: بعضکدند، توقف ید پرسینما یند و جادو را باطل مک یم

شود، آنگـاه امـام احمـد  ید میگذارد و آب در آن ناپد یآب م یگیدر د یسکن یشد: چن
ا به نظـر شـما یست؟! گفته شد: آین چیدانم ا یگر زد و گفت: نمیدیکش را به یھا دست
دانـم  یردن جادو مراجعه شود؟ گفت: نمکردن سحر و باطل کباز  یبرا یسکن یبه چن

افر شـمرده کـنـد ک یه جادو را باطل مک یسکه کد ینما ین داللت میو ا ٢ست؟!ین چیا
 .٣»شود یشته نمکشود و  ینم

شـود، انجـام  یھا انجام نمـ دن و تقّرب به جنیورز کار جز با شرکن یم: اگر ایگو یم
ه کـند ک ین داللت نمیح امام احمد بر ایشود و تصر یشته مکافر است و کی آن  دھنده

ن طـور یار اسـت ھمـکه حرمت آن آشک یز حرامیشود، چون او در مورد چ یافر نمکاو 
 د.یگو یم

 .۴/۵۴۵مناوی فیض القدیر -١
 روایت کرده است. ۶/۲۴۴األثرم روایت کرده و از طریق او ابن عبدالبر در التمھید -٢
 .۴/۱۶۶الکافی -٣
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سـند و در ینو یابجـد) مـ»(اباجـاد«ه کـ یاش: (و ابن عباس در مـورد گروھـ گفته 
 یا ند نزد خداوند بھـرهک یار را مکن یه اک یسکبینم  نند گفت: نمیک یھا نگاه م ستاره

 ١داشته باشد).
رده و حـال کـر نکت را به ابن عباس نسبت داده است و منبع آن را ذین روایمؤلف ا

ف یرده که اسـنادش ضـعکت یروا جامبریاز ابن عباس از پ یت را طبرانین روایه اکنیا
و  دھنـد یم مـیه حروف ابجد را تعلک یسانکاز  یارینطور است بسیاست. و عبارت آن ا

 .٢ندارند یا امت بھرهیگیرند نزد خداوند روز ق ھا (را به قصد تفأل) فرا می علم ستاره
ه کـ یسـانکچه بسا «کند که:  ن حمید بن زنجویه از ابن عباس روایت مییو ھمچن

 یا رند نزد خداونـد بھـرهیگ ینگرند و حروف ابجد را فرا م یھا به قصد تفأل م در ستاره
 ».ندارند

دانم که در نزد خداوند بھره و نصیبی  ی) و فتح ھمزه که یعنی نمأَریمـا اش: ( گفته

) که یعنی گمان نکـنم کـه چنـین ما أُریداشته باشند. و یا درست است با ضم ھمزه (
شخصی نزد خداوند بھره و نصیبی داشته باشد زیرا بدون اندیشـه خـود را بـه خطـر و 

 خداوند متعال است.است و ادعای علم غیب نموده که مختص  نادانی زده
ب را یـی آن علم غ لهیوس ند بهک یه ادعا مک یسکآن توسط  یرینوشتن ابجد و فراگ

از اھـل بـدعت در  یشود و بعضـ داند، ھمان چیزی است که علم حروف نامیده می یم
 یالکتھّجـی و حسـاب ُجّمـل اشـ یاد گرفتن برایرده است اما کف یتأل یتابکمورد آن 

 ندارد.
ر یت و سکھا، نه علم حر ر ستارهیعلم تأث یعنینگرند  یھا م ستاره اش: و در گفته

ب ید فریه نباکد یآ یه در آن مکر خواھد شد، کم ذیه در فصل تنجک ھا، چنان ستاره

ٓ ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مک علوم و معارف اھل باطل را خورد. چنان ا َجا  َءۡ�ُهمۡ فَلَمَّ
ْ بَِما ِعنَدُهم ّمَِن فَرُِحو ّيَِ�ِٰت ۡ�َ بِٱ رُُسلُُهم ْ بِهِ  عِۡلمِ لۡ ٱا ا َ�نُوا  ﴾٨٣َتۡهزُِءونَ �َسۡ  ۦوََحاَق بِِهم مَّ

اند که عبارت از اوست و  روایت کرده ۱۹۸۰۵ع خودو معمر در جام ۶۹۰ابن وھب در جامع خود -١
و غیره از ابن عباس روایت  ۸/۱۳۹، بیھقی در السنن الکبری۱۹۸۰۵عبدالرزاق در مصنف خود 

 اند که سندش صحیح است. کرده
و ھیثمی در  ۴/۱۷که در فیض القدیر و حمید بن زنجویه چنان ۱۰۹۸۰الطبرانی در الکبیر -٢

 ر اسناد آن خالد بن یزید عمری است که کذّاب می باشد.گوید: د می ۵/۱۱۷المجمع
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ھای آشکاری برایشان آوردند، به دانشی که نزد  ھنگامی که پیامبرانشان نشانه« .]٨٣[غافر: 
گرفتند، دامنگیرشان  خویش داشتند، شادمان (و فریفته) گشتند و آنچه آن را به ریشخند می

 .»شد

 



 

 

 

 

 

 

 ردن سحر و جادوکام باطل کان احی): ب۲۶باب(

ده یردن جادو) پرسک(باطل » نُرشـة«در مورد  جامبریه از پکت است یروا ساز جابر
رده اسـت. و کـت یـد روایـاست. امام احمد با سـند ج یطانیش ین عملیشد؟ فرمود: ا

ن امـور را یـھمه ا سدند گفت: ابن مسعود یی آن پرس د: احمد را دربارهیگو یابوداود م
 روه شمرده است.کم

جادو شده بود و  یب گفتم: اگر شخصیبه ابن مس«ت است: یاز قتاده روا یدر بخار
» نشـره«ن طلسـم و جـادو از یستن اکش یا برایتوانست با زنش ھمبستر شود، آ یا نمی

د باشـد از یـرا ھدف از آن اصالح است و آنچه مفیندارد؛ ز یالکاستفاده شود؟ گفت: اش
 ».نشده است یآن نھ

 ند مگر ساحر.ک یه گفت: سحر را باطل نمکت است یاز حسن روا

ه جادو شـده اسـت و بـه دو ک یسکردن جادو از کباز  یعنی نرشةد: یگو یم میابن ق
است و قول حسـن  یطانیش ین عملیردن سحر با سحر و اکنوع است؛ نوع اول: باطل 

ه کـ ییارھـاکننـده جـادو کباطل ننده و کن صورت بازیه در اکشود،  ین حمل میبر ھم
 شود. ینگونه جادو باطل میدھند و ا یطان است انجام میمورد پسند ش

ن یـه اکـز. یجـا یه و دعاھـایه، تعّوذات، ادویردن و باطل جادو با رقکو نوع دّوم: باز
 ز است.یجا

 مسائل:
 .نُرشةاز  ینھ -۱
  .شده و آنچه به آن اجازه داده شده است ین آنچه از آن نھیفرق ب -۲
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 توضیح و شرح باب:
 نشرة)ردن جادو(کام باطل کباب: اح

ردن سـحر کـرا در مورد باطـل  یھانت مطالبکم جادوگران و کان حیمؤلف بعد از ب
شـود و  ین و جـادوگران انجـام مـیاطیشـ یار از سـوکـن یا یند، چون گاھک ان مییب
ه کـشـود  یم مـز انجـایار از راه جـاکـن یا ید مخالف خواھد بود و گاھینگونه با توحیا

 ل آن خواھد آمد.یتفص
رود جن  یه گمان مک یه است و افرادیعالج و ُرق ید: نشرة نوعیگو یابوالسعادات م

ده شـده چـون یـرنـد و نشـرة نامیگ یی آن مورد معالجه قـرار مـ لهیوس اند به زده شده
 شود. یی آن دور م لهیوس ه فرد دچار آن شده بهک یا یماریب

د جـادو یشـا«ث آمـده اسـت: یه در حدک از جادوست چناند: نشرة یگو یو حسن م
 .٢دعا خواند ١»قل أعوذ برب الناس«شده و سپس بر او با خواندن 

ه آن کـنوشـت  ةاو نشـر یا ھمچنین اگر گفته شود بـرایاند: نشرة  گران گفتهیو د 
 .٣ذ و دعاستیمانند تعو

ه جـادو شـده کـ یسـکردن سحر و جـادو از کباز  یعنی ةد: نشریگو یم یابن جوز 
 .٤ه جادو بلد استک یسکداند مگر  یآن را نم یسکبًا یاست و تقر
ردن کـ(بـاز  ةدر مورد نشر جه از رسول خدا کت است ید: از جابر روایگو یمؤلف م

 .٥»است یطانیار شک«دند فرمود: یجادو با جادو) پرس

 جبا این عبارت حدیث را نیافتم، شاید اختصار حدیث عایشه باشد که وقتی لبید بن اعصم پیامبر -١
آن که باالی سرم نشسته بود به دیگری «را جادو کرد آن را گفت: و در آن حدیث آمده است: 

ادو شده است. گفت: چه کسی او را جادو کرده است؟ گفت: این مرد را چه شده است؟ گفت: ج
و در این حدیث نیز » گفت: لبید بن اعصم مردی از بنی زریق از ھم پیمانان یھود که منافق بود

گوید یعنی پس چرا با استفاده از  چرا؟ ـ سفیان می جآمده: که عایشه گفت: گفتم: ای رسول خدا
ند مرا شفا بخشید و من دوست ندارم برای مردم نشره جادو را باطل نکردی؟ ـ فرمود: خداو

 .۲۱۸۹و لفظ از اوست و صحیح مسلم ش  ۵۴۳۲شری را برانگیزم. صحیح بخاری
 .۵/۵۳ النھایة فی غریب الحدیث و األثر -٢
 آمده است. ۸/۳۷۳ مرقاة المفاتیحکه در  گوینده توربشتی است چنان -٣
 و با این وجود مشکلی در آن نیست. و پایان سخنش: ۲/۴۰۸غریب الحدیث، ابن جوزی -٤
و دیگران که اسنادش   ۹/۳۵۱، السنن الکبری بیھقی۳۸۶۸، سنن ابوداود۳/۲۹۴مسند احمد -٥

 گفته است. ۱۰/۲۳۳که حافظ در فتح الباری  حسن است چنان
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رده و کـت یـز روایـرده و ابـوداود نکـت یـد روایـث را امام احمد با سند جین حدیا
روه و ناپسـند کـارھا را مکن یدند گفت: ابن مسعود ھمه اید: احمد را از آن پرسیگو یم
 .١دانست یم

خود و فضل بن » سنن«رده و ابوداود از وی در کت یور را امام احمد رواکث مذیحد
ل بن معقل بن منّبه از عمویش وھـب بـن یاز عبدالرزاق از عق »المسائل«تاب کاد در یز

د اسـت و حـافظ یـد: اسـنادش جیـگو یرده است. ابـن مفلـح مـکت یبر روامنّبه از جا
از حسـن و او از  »لیالمراسـ«به و ابـوداود در یشـ یاسنادش را حسن شمرده و ابن أب

 .٢»طان استیاز عمل ش ةنشر«ه فرمود: کرده کت یروا جامبریپ
را  ی آن جـادو لهیت بـه وسـیه در دوران جاھلک یعمل» نشره«را در مورد  جامبریپ

، رقیـه و یشـرع یطان است، اما دعاھـایاز عمل ش«دند، فرمود: یردند پرسک یباطل م
ه ابن ک چنان». ز استیشود جا یردن جادو استفاده مکباطل  یه براک یمباح یداروھا

 م گفته است.یق
ن امـور را یدند، گفت: ابن مسعود ھمه ایاش: (امام احمد را در مورد نشره پرس گفته

روه کـرا م یا ه ابـن مسـعود نشـرهکـن اسـت ی). منظور امام احمد ادانست یروه مکم
شـود، چـون ابـن  یذ انجام میردن تعاوکزان یباشد و با نوشتن و آو یطانیه شکداند  یم

گر بـود، امـا ید یزیا چیه از قرآن بود ک یذیدانست خواه تعو یروه مکذ را میمسعود تعو
ردن آن کـزان یخداوند بدون نوشتن و آو یردن سحر با خواندن دعا از قرآن و نامھاکباز
 روه ندانسته است.کم یسکرا 

ذھا، دعاھا و بـاز یآنان تعو«ه: کرده کت یم روایبه از ابراھیش ین آنچه ابن ابیھمچن
 شود. ین حمل می. که بر ھم٣»اند دانسته یروه مکردن سحر را مک

گوید: از ابا عبدالله شنیدم که وقتی  گوید: جعفر می می ۳/۶۳ الشرعیةابن مفلح در اآلداب  -١
 دانست. ھا را مکروه می ی نشره پرسیده شد گفت: ابن مسعود ھمه این رهدربا

از چند طریق از شعبه از ابی رجاء از حسن  ۴۵۳و مراسیل ابوداود ۲۳۵۱۶مصنف ابن ابی شیبه -٢
از طریق   ۸۲۹۲و مستدرک حاکم ۷/۱۶۵ الحلیةبا ھمین سند روایت کرده است و ابونعیم در 

روایت کرده است که مسکین  جبی رجاء از حسن از انس از پیامبرمسکین بن بکیر از شعبه از ا
که ابوحاتم  صدوق است اما احادیث منکری دارد.  درست این است که حدیث مرسل است چنان

 گفته است. ۲/۲۹۵در العلل
 از ابراھیم روایت کرده است. مغیرةاز طریق ھشیم از  ۲۳۴۶۷در مصنف خود  شیبةابن ابی  -٣
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 یفـتم: مـردب گیه به ابـن مسـکت است یاز قتاده روا یدر بخار«د: یگو یمؤلف م
 یالکشـود؟ گفـت: اشـ ش بـاز یا جـادویـد، آیزش نمایتواند با زنش آم یجادو شده و نم

 . ١»نشده است ید است از آن نھیندارد، چون آنھا فقط قصد اصالح دارند و آنچه مف
» السـنن«تاب کر األثرم در کرده و ابوبکت یبه صورت معلق روا یت را بخارین روایا

رده اسـت و از کـت ین عبارت به صورت موصول روایز قتاده با ھمق ابان العّطار ایاز طر
ه او را کـد یـرا بجو یسـکه: یداوییلتمس َمن «از قتاده با عبارت  یق ھشام دستواییطر

د یه مضر است و از آنچه مفکرده ک ینھ یزیآنگاه قتاده گفت: خداوند از چ» ندکمداوا 
 ت نموده است.یرده است، رواکن یباشد نھ

ن حافظـان یه و از بزرگتـریـ، ثقـه، فقیبصـر یی سدوس : قتاده ابن دعامهاش  گفته
از ھجـرت  ینا متولد شده بود و در سال صد و ده و اندیشود او ناب ین بود، گفته میتابع

 .٢در گذشت
اش: (رجل به ِطّب) طب در اینجا به معنای سـحر اسـت. طـب الرجـل یعنـی   گفته

شود: لعـالج الـداء:  از اضداد است گفته می گوید: طب سحر شده است. ابن انباری می
 .٣طب، والسحر من الداء: یقال له طٌب 

ذ) یعنی از آمیزش با زنش خـودداری کـرده و نمی  گفته توانسـت بـا او  اش: (أو ُیَؤخَّ
خذ با ضمه

ُ
 گوید. ی ھمزه یعنی سخنی که ساحر می ھمبستر شود. أ

 اش: (ُیَحُل) مبنی بر مفعول.  گفته
ر) با تشدید معجمهاش: (أ  گفته  و ُیَنشَّ

اش(گفت: مشکلی ندارد) یعنی اگر نشره برای اصالح باشد اشـکالی نـدارد  و گفته 
شود که باعث شـر یـا ضـرری  یعنی برای از بین بردن سحر باشد و در صورتی منع می

ه از کـسـت یه مشـخص نکـ یردن جـادو بـا روشـکب در مورد روش بازیباشد ابن مس
خواھنـد  یمـ یعنیندارد چون آنھا قصد اصالح دارند  یالکد: اشیگو یا نه؟ میجادوست 

به صورت معلق روایت کرده و ابن ابی  ۵/۲۱۷۵تاب الطب باب ھل یستخرج السحربخاری در ک -١
آمده و ابن  ۵/۴۹که در التعلیق و اثرم در السنن روایت کرده چنان ۲۳۵۲۳شیبه در مصّنف خود
که حافظ در تغلیق  روایت کرده که اسنادش صحیح است چنان ۶/۲۴۴عبدالبر در التمھید
 التعلیق گفته است.

 .۵/۲۶۹الم النبالءسیر اع -٢
 .۱۰/۲۲۸نگا: فتح الباری-٣
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ه از کـنشـده اسـت بل یشود نھ ین ببرند و از آنچه به قصد اصالح انجام میجادو را از ب
 شده است. یآنچه مضّر است نھ

الم کـ ١ز اسـت.یمباح جـا یز و داروھایجا یشرع یه و دعاھایردن جادو با رقکباز 
شـود مقصـود  یه گفته مکنیا ایشود و  یردن سحر حمل مکازن نوع بیب بر ھمیابن مس
ن آنچه از امام احمـد نقـل یا نه؟ و ھمچنیست سحر است یه مشخص نکبوده  یاو روش
 شود. ین حمل میردن سحر) اجازه داده است بر ھمکه به عمل نشره (باز کشده 
ز اجـازه یآم ری اعمال سح لهیردن جادو به وسکاند امام احمد به باز  ه گفتهک یسانک

ن مفھـوم یـه بر اکست ین یزیاند؛ چون در سخن امام احمد چ ردهکداده است، اشتباه 
نـد گفـت: ک یه سحر را بـاز مـکدند یپرس یاو را در مورد مرد یه وقتکد، بلیداللت نما

زد و در آن پنھـان یـر یآب م یاند گفتند: او در طشت بزرگ ار اجازه دادهکن یبه ا یبعض
سـت؟ بـه او ین چیـدانـم ا یش را به ھم زد و گفت نمیامام احمد دستھاشود، آنگاه  یم

سـت؟ و یدانـم چ یدرست است؟ گفت: نمـ یارکن یگفتند به نظر شما انجام دادن چن
 ح است.یاز نشره و مکروه بودن آن صر ین در نھیا

ت یـث را رواین حـدیـه خـودش اکـدھد و حال آن یچگونه امام احمد به آن اجازه م
ه کـاسـت. امـا از آنجـا  یطانیار شـک» زیردن سحر با اعمال سحر آمکباز «ه کند ک یم
ردن آن بـا کـز و بـاز یی جـا وهیردن سحر با شکن باز یردن سحر) بکی نشره (باز لمهک
ز قـرار داده یردن سـحر را جـاکه امام احمد بـازکدند یاست و د کز مشتریناجا  ی وهیش

ز شـمرده یشـود را جـا یطان محسـوب مـیکه از اعمال ش یا وهیه او شکاند  گمان برده
 ست.ین نیه ھرگز چنکاست و حال آن

ز گفته شده یی جا وهیردن سحر به شکت بازیفکیی  ه دربارهک یاز جمله مطالب
ه کاند  ردهکت یم روایسل یث ابن ابیخ از لیحاتم و ابوالش یه ابن ابکاست  یتیروا

پر از  یه در ظرفکن صورت یبه ادھند،  یات از سحر شفا مین آیه اکده یگفت: به من رس
خته شود که یه جادو شده رک یسر فرد یات خوانده شود و سپس آب روین آیآب ا

ٓ ﴿ات عبارتند ازیآ ا ْ  فَلَمَّ ۡلَقۡوا
َ
حۡ ٱ بِهِ  ِجۡئُتم َما ُموَ�ٰ  قَاَل  � ۖ لّسِ َ ٱإِنَّ  ُر ۥٓ َسيُبۡ  �َّ َ ٱإِنَّ  ِطلُُه َّ�  �َ

ۡ ٱ َ�َمَل  لِحُ يُۡص  ُ ٱَو�ُِحقُّ  ٨١ُمۡفِسِدينَ ل ونس: ی[ ﴾٨٢لُۡمۡجرُِمونَ ٱَولَۡو َكرِهَ  ۦبَِ�لَِ�ٰتِهِ  ۡ�َقَّ ٱ �َّ

اید،  و چون (بساط جادوی خویش را) انداختند، موسی گفت: آنچه آورده« .]٨٢-٨١

 .۴/۳۹۶اعالم الموقعین-١
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راستی الله کردار تبھکاران را سامان  کند؛ به زودی باطل می گمان الله آن را به جادوست؛ بی
بخشد؛ ھرچند برای گنھکاران ناخوشایند  ، به فرمان خویش حق را تحقق میبخشد. و الله نمی

ْ َ�عۡ  قُّ �َۡ ٱفََوَ�َع ﴿و  ». باشد ْ ُهَنالَِك وَ  ١١٨َملُونَ َو�ََطَل َما َ�نُوا ْ ٱَ�ُغلُِبوا  ١١٩َ�ٰغِرِ�نَ  نَقلَُبوا
ۡلِ�َ 

ُ
َحَرةُ ٱَو� ْ َءاَمنَّا بَِرّبِ  ١٢٠َ�ِٰجِدينَ  لسَّ  ﴾١٢٢َرّبِ ُموَ�ٰ َوَ�ُٰرونَ  ١٢١�َ ۡلَ�ٰلَمِ ٱقَالُٓوا

دادند، ترتیب حق ثابت شد و سحری که جادوگران انجام میبدین« .]١٢٢-١١٨[األعراف: 
باطل گردید. آنجا بود که(فرعونیان) شکست خوردند و خوار شدند. و جادوگران به سجده 

 إِ�ََّما﴿و  ».وسی و ھارونافتادند. گفتند: به پروردگار جھانیان ایمان آوردیم. به پروردگار م
 ْ اِحرُ ٱ ُ�ۡفلِحُ  َوَ�  ِحرٖ� َ�ٰ  َكۡيدُ  َصَنُعوا َ�ٰ  ُث َحيۡ  لسَّ

َ
جز این نیست که آنچه « .]٦٩[طه:  ﴾�

 ».شود اند، افسون و نیرنگ جادوگر است. و جادوگر ھر جا برود، رستگار نمی ساخته
 یرگ سبز از برگھاه ھفت بکتاب وھب بن منّبه آمده است کد: در یگو یابن بّطال م

نـد سـپس بـر آن آب بزنـد و بـر آن آیـة کنار بردارد و آن را با دو سنگ ُخرد کدرخت 
افرون، اخالص، فلـق و نـاس را بخوانـد و سـپس سـه جرعـه از آن کی  ، سورهیرسکال

ه بـه کـ یمـرد ین برایشود و ا یی آثار سحر از او دور م ند، ھمهکبخورد و با آن غسل 
 .١ند خوب استک یبا زنش ھمخوابتواند  یسبب سحر نم

 .۱۰/۲۳۳و نگا: فتح الباری ۹/۴۴۶شرح صحیح بخاری ابن بطال -١
                                         



 

 

 

 

 

 

 گرفتن یام بدفالک): باب: اح۲۷(

َ�ٓ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م
َ
ِ ٱ ِعندَ  َ�ٰٓ�ُِرُهمۡ  إِ�ََّما � َّ�  ۡ�

َ
 َ�  َ�َُهمۡ َوَ�ِٰ�نَّ أ

-به راستی بدشگونی آنان، نزد الله است؛ ولی بیشترشان نمی« .]١٣١[األعراف:  ﴾َ�ۡعلَُمونَ 
 ». دانند

ل) یـت از قبیـھای عصـر جاھل  توھم«(فرمود:  جامبریه پکت است یره روایراز ابوھ
بوم،    ی پرندگان، منحوس پنداشتن پرنده یریگ ھا) فال یماریب یه و تسریتعد»(یعدو«

و مسـلم اضـافه  و مسلم]. ی[روایت بخار». قت نداردیحق یکچ یماه صفر را بد دانستن، ھ
ردنـد ک یه آنھا تصـور مـک یت دادن و غول و جنھا نسب را به ستاره یو بد یرده: خوبک

 قت ندارد.یند، حقک یمردم را در صحرا سرگردان م
تـوھم سـرایت «فرمـود:  جامبریـه گفت: پکاند  ردهکت یو مسلم از انس روا یبخار

». مـورد پسـندم اسـت یفـال یـکقت ندارد، البته نیگرفتن حق یھا و بدشگون یماریب
 ».ست؟ سخن خوبیچ یکفال ن«گفتند: 

ه گفت: از فال گـرفتن نـزد کند ک یت میح از عقبه بن عامر روایابوداود با سند صح
توانـد  یگـرفتن نمـ یاسـت. و بـدفال یفـال یکن آن نیبھتر«اد شد، فرمود: ی جامبریپ

د یپسـند یه نمـکـد یـرا د یزیـم او باز دارد، ھرگاه از شـما چیار و تصمکمسلمان را از 
جـز تـو دور  یسـکھا را  یتواند بیاورد و بد جز تو نمی یسکھا را  یا خوبید: بار خدایبگو

.(الحول وال قوة ستیّسر نیتو م کمکالت جز به کند و قوت و ھمت نجات از مشک ینم

 إال باهللا العلی العظيم).



 ٦٨٩  )فالی گرفتن: احکام بد۲۷لتوحید: (بابکتاب ا

چ یاست. و ھـ کگرفتن شر یه گفت: بدفالکت است یروا جاز ابن مسعود از پیامبر 
نگذرد. امـا خداونـد  یا شهیر و اندکدر دلش فت یبشر یه به اقتضاکست یاز ما ن یسک

ح دانسته است و آخر یو آن را صح یت ابوداود و ترمذیبرد.روا یان میل از مکآن را با تو
 اند. آن را قول ابن مسعود شمرده

ارش بـاز کـگـرفتن او را از  یبدفال یسکھر «ند: ک یت میامام احمد از ابن عمر روا 
ه کـن است یاش ا ّفارهکست؟ گفت: یار چکن یفاره اک گفتند:». ده استیورز کدارد شر

جـز از  یبیرسـد و آسـ یه از جانب تو مک یست جز خوبین یچ خوبیا ھی: بار خداییبگو

.(اللهم ال خري إال خـريك ستیجز تو ن یچ معبود به حّق یرسد، و ھ ینم یسکتو به  یسو

 وال طري إال طريك وال إله غريك).

ه گفـت: کـت اسـت یروا سنبل از فضل بن عباسن در مسند احمد بن حیو ھمچن
وا  یارکـا انجـام نـدادن یـه شما را بـه انجـام دادن کاست  یزیفال گرفتن ھمان چ«
 دارد. یم

 مسائل:

َ�ٓ ﴿فرماید:  ه میک یی الھ توجه بر فرموده -۱
َ
�ُِرُهمۡ  إِ�ََّما � ِ ٱ ِعندَ  َ�ٰٓ و  ﴾�َّ

 (طائركم معكم). ھمچنین
 بیماری.وھم سرایت خود به خود  ینف -۲
 گرفتن. یممانعت از بدفال -۳
 نحوست بوم (جغد). ینف -۴
 نحوست ماه صفر. ینف -۵
 نفی نشده بلکه مستحب است. یفال یکن -۶
 .یفال یکح نیر و توضیتفس -۷
ه خداوند کندارد بل ید ضرریایگرفتن به دل ب یاز بدفال یناش یا اگر وسوسه -۸

 برد. ین میل از بکآن را با تو
 ان شد خوانده شود.یه بک ییدعا یطانیش یھا ن بردن وسوسهیاز ب یبرا -۹

 است. کگرفتن شر یه بدفالکبه صراحت گفته شده   -۱۰
  گرفتن مذموم. یح بدفالیتشر  -۱۱
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 توضیح و شرح باب:
 گرفتن آمده است. یباب: آنچه در مورد بدفال

گرفتنـد و  یھا و آھو فال مـ ت با پرندهیه در دوران جاھلکگرفتن  یبدفال یعنیر یتط
 یارکخواستند  یداشت. آنان ھرگاه م یخواستند، باز م یاز انجام آنچه م ار آنان راکن یا

به سمت راست در حال پرواز است آن را به فـال  یا ه پرندهکدند ید یانجام دھند اگر م
ه به سمت چپ در حال پرواز است آن را بـه فـال بـد کدند ید یگرفتند و اگر م یم یکن
گاه ، ممنیار را نفکن یعت ایگرفتند، شر یم ن یه اکرد کوع و باطل قرار داد و مردم را آ

 ندارد. یریان تأثیا دفع زیعمل در جلب سود و 
سـانح چیسـت؟ گفـت:  یه معنکردم کگوید: از رؤیة بن حجاج سؤال  مدائینی می 

آنچه از طرف راستت آید گفتم بارح چیست؟گفت: آنچه از سمت چپت آیـد و آنچـه از 
 آنچه از پشت سرت آید قاعد و قعید گویند. رو به رویت آید ناطح و نطیح و

مـال آن اسـت، چـون از کا یـد یـبا توح یو مناف کاز شر یا گرفتن دروازه یبدفال  
د یـتـاب التوحکن موضـوع را در یی آن است، مؤلف ا طان، ترساندن و وسوسهیش یالقا

ه خداونـد ردن بـکـل که با توکد یمال توحکنگونه از آن بر حذر دارد و به یرد تا اکان یب
 ند.ک ییابد راھنمای یتحقق م

یابد  تر به او راه می توجه داشته باشد از ورود سیل به دره سریع یس به بدفالکو ھر 
طان یشود، ش یش گشوده میشنود به رو یند و میب یی م وسوسه در ھمه آنچه یو درھا
نـد ک یلقـا مـرود را به او ا یاحتمال م یلمات و معانکه در ک یو دور یکھای نزد رابطه

ل کـد بنده بر خدا تویند، پس باک یش تلخ میرا برا ید و زندگینما ینش را فاسد میه دک
 ید بـدفالیـخواھـد انجـام دھـد و نبا یه مـکرا  یارکد و ینما یرویپ جامبریند و از پک

 ی) شرک کند. خواھد باز دارد و او را وارد (دایره یگرفتن او را از آنچه م

َ�ٓ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م
َ
ِ ٱ ِعندَ  َ�ٰٓ�ُِرُهمۡ  إِ�ََّما � َّ�  ۡ�

َ
 َ�  َ�َُهمۡ َوَ�ِٰ�نَّ أ

-به راستی بدشگونی آنان، نزد الله است؛ ولی بیشترشان نمی« .]١٣١[األعراف:  ﴾َ�ۡعلَُمونَ 
  ١٣١األعراف:  ».دانند

ٓ ﴿ه آمده است: یدر اول آ ْ َ�َا َ�ٰذِ  َسَنةُ �َۡ ٱ َءۡ�ُهمُ فَإَِذا َجا ِ قَالُوا  َسّيِئَةٞ  ُهمۡ �ن تُِصبۡ  ۦۖ ه
 ْ وا ُ َّ� َعهُ  َوَمن بُِموَ�ٰ  َ�طَّ پس ھنگامی که نعمت و آسایش به آنان روی « .]١٣١[األعراف:  ﴾مَّ

گفتند: این، از آِن (ما و به سبب شایستگی) ماست و چون خشکسالی و سختی به کرد، میمی

 



 ٦٩١  )فالی گرفتن: احکام بد۲۷لتوحید: (بابکتاب ا

 

ھرگاه  یعنی) ۱۳۱(االعراف:  ». نددانسترسید، موسی و ھمراھانش را بدشگون میآنان می
زھا ین چیی ا ستهیگفتند ما شا یآمد م یبه سراغ خاندان فرعون م یو سالمت یآباد

ارانش یو  ین به سبب موسیگفتند ا یشدند م یم یم و اگر دچار بال و قحط سالیھست
م. پس خداوند متعال یا شده یندین امر ناخوشایباشد و به نحوست آنان دچار چن یم

َ�ٓ ﴿هکدھد  یر مخب
َ
�ُِرُهمۡ  إِ�ََّما � ِ ٱ ِعندَ  َ�ٰٓ  ..]١٣١[األعراف:  ﴾�َّ

شـان مقـدر شـده یه براکـاسـت  یفالشان ھمان امـور یعنی«د: یگو یابن عباس م
ارھـا ھمـه از ک«د: یـگو یر از ابن عباس آورده است میه ابن جرک یتیو در روا ١».است

خداونـد  یآنھـا از سـو یبـدبخت«ست: گر آمده اید یتی. و در روا٢»خداوند است یسو
امبرانش را یـردنـد و پکب یذکـرا ت یات الھـیدند و آیفر ورزکآنان  یوقت یعنی. ٣»است

 شدند.  یدروغگو انگاشتند گرفتار بال و بدبخت
ا گرفتار یش خداست؛ نه آنچه در دنیه پکبزرگ آنھا دوزخ است  یبدبخت«گفته شده: 

 تُِصۡبُهمۡ  �ن﴿ د:یفرما یه خداوند مکاست  یگرید یا هیآ ه مانندین آیظاھر ا». ٤اند آن شده
ْ  َحَسنَةٞ  ِۖ ٱ ِعندِ  مِنۡ  َ�ِٰذهِۦ َ�ُقولُوا ْ  َسّيِئَةٞ  ُهمۡ �ن تُِصبۡ  �َّ ٞ  قُۡل  ِعنِدَكۚ  مِنۡ  َ�ِٰذهِۦ َ�ُقولُوا  ّمِنۡ  ُ�ّ

ِ ٱ ِعندِ  و اگر » ز نزد الله استاین ا«گویند:  و اگر نعمتی به آنان برسد، می« .]٧٨[النساء:  ﴾�َّ
 ».بگو: ھمگی از نزد الله است». از سوی توست این«گویند:  گزندی به آنان برسد، می

خود بر آنان  یه خداوند از سوک یخداوند است اما بدبخت یز از سویھمه چ یعنی
و ھمراھانش. چگونه  یده به سبب اعمالشان است نه به سبب موسیمسلط گردان

محض  یر و خوبیآورنده خ یه موسکآنھا شود و حال آن یدبختسبب ب یتواند موس یم

َوَ�ِٰ�نَّ ﴿فرماید:  شود. خداوند می یگرفته م یاز شّر و بد یو بدشگون یاست. و بدفال
 ۡ�

َ
دانند و  یاند و نم شترشان جاھل و نادانیب یعنی ].۳۷[االنعام: ﴾َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َ�َُهمۡ أ

 یبدفال یه اقتضاکست ین یزیآورده چ ینچه موسه در آکدانستند  یدند میفھم یاگر م
 رده باشد. کرا 

کند که:  و از ابن عباس نقل می ۹/۳۰، تفسیر ابن جریر۲/۲۳۲ دارالسعادة، ابن قیم ۲/۱۹۰بغوی -١
 روایت بد نیست.ھایشان از سوی خداوند است. که اسناد این  مصیبت

 و اسنادش منقطع است. ۹/۳۰تفسیر ابن جریر -٢
 .۲/۲۳۲ابن قیم دارالسعادةو مفتاح  ۲/۱۹۰تفسیر بغوی -٣
 .۲/۲۳۲ دارالسعادةو مفتاح  ۲/۲۰۷، تفسیر سمعانی۲/۱۹۰نگا: تفسیر بغوی -٤
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ره از رفـاه و یـی آل فرعـون و غ د: بھـرهیگو یخداوند متعال م«د: یگو یر میابن جر
ن یه چنـکدانند  یشتر آنان نمیر و شّر نزد خداوند است، اما بیخ یھا گر بھرهید یآبادان

 .١گرفتند یم یو ھمراھانش بدفال یرو به موس نیاست، از ا

َعُ�مۡ  �ِرُُ�مقَالُواْ َ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یم  .]١٩س: ی[ ﴾مَّ
دن یفر ورزکتان و یارھاکده به سبب یه به شما رسکر و شر باشد یآنچه از خ یعنی

شما  یه تجاوز و دشمنکست، بلیشما و مخالفت شما با ناصحان است و به سبب ما ن
ن بھره بد یباشد و ا یخودش متان است، پس فال بد متجاوز و ستمگر به  یعلت بدبخت

ْ  َسّيِئَةٞ  ُهمۡ �ن تُِصبۡ ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مک د، چنانیآ یخداوند م یاز سو  َ�ُقولُوا
 ٰ�َ ِ ٞ  ُقۡل  ِعنِدَكۚ  ِمنۡ  ۦِذه ِۖ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّ  َقُهونَ َ� يََ�اُدوَن َ�فۡ  َقۡومِ لۡ ٱ ُؤَ�ٓءِ َ�َماِل َ�ٰٓ  �َّ

و اگر » این از نزد الله است«گویند:  و اگر نعمتی به آنان برسد، می« .]٧٨[النساء:  ﴾َحِديٗثا
بگو: ھمگی از نزد الله است. پس این ». این، از سوی توست«گویند:  گزندی به آنان برسد، می

و اگر آنان  .» توانند ھیچ سخنی را دریابند؟ قوم را چه شده که حاضر نیستند و نمی
آورده  جامبریگرفتند و چون در آنچه پ ینم یبدفال یا دند به آنچه تو آوردهیفھم یم
در آن  یچ شریمحض است و ھ یباشد وجود ندارد، چون خوب یه بدفالیه ماک یزیچ
چ یه ھکاست  یمتکدر آن وجود ندارد و ح یچ فسادیست و صالح مطلق است و ھین
قوم ن یدر آن وجود ندارد. پس اگر ا یچ ستمیه ھکاست  یست و رحمتیدر آن ن یبیع

از َشر گرفته  یگرفتند، چون بدفال ینم یرا به بدفال جامبریبودند پ یده میعاقل و فھم
آنان  یو ستمگر یورز کفر، شرکه کمت و رحمت ، بلکمحض، ح یشود ، نه از خوب یم

 یز از سویآنان ن یبخت یکه نکطور  د ھمانیآ یخدا م یآنھاست و از سو یه بدبختیما

َعُ�مۡ  �ِرُُ�مَ�ٰٓ ﴿خداوند است.  گردد، پس  یشما به خودتان بر م یبدفال یعنی ﴾مَّ
 جامبریه پک ن جواب سخن گفتن چنانیگردد و ا ید به خودتان بر میریگ یه مک یبدفال

م آن را بیان یابن ق». ٢د و بر شمایردند بگویکتاب بر شما سالم کھرگاه اھل «فرمود: 
 .٣کرده است

 .۹/۳۰تفسیر ابن جریر  -١
 کند. که از انس روایت می ۲۱۶۳و صحیح مسلم ش ۵۹۰۳صحیح بخاری -٢
 .۲/۲۳۳ السعادةمفتاح دار  -٣
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د و یـم و شما را به توحیر دادکنکه به شما تذبه خاطر آ یعنیّرتم) کاش: (أِان ذ گفته
ه شـما کـد بلیردکد ید و ما را تھدیگوی ین میم در مقابل به ما چنیامر نمود یتاپرستیک

 .١دیاسرافگر و متجاوز ھست یقوم
 یم بـه مـا بـدفالینـک یادآوریـا اگر شما را بـه خداونـد یآ یعنی«د: یگو یو قتاده م

 ».٢د؟یریگ یم
گرفتن را جـز  یا موضوع فصل روشن است، چون خداوند بدفاله بیمطابقت ھر دو آ

ت اسـت و یـجاھل یارھـاکگرفتن از  یرده است، پس بدفالکان نیاز جانب دشمنانش ب
 ست.ین یاسالم یارک

ھـا،  یمـاریه بیـتعد«فرمود:  جامبریه پکت است یره رواید: (و از ابوھریگو یمؤلف م
چ یی بوم و ماه صفر را بـد دانسـتن، ھـ از پرندگان، منحوس پنداشتن پرنده یریفال گ

 یو بـد یرده: خوبکاند. و مسلم اضافه  و مسلم روایت کرده یقت ندارد). بخاریحق یک
ردنـد در صـحرا مـردم را ک یه آنھا تصـور مـک یھا نسبت داده و غول و جن را به ستاره
 . ٣قت نداردیند حقک یسرگردان م

بـه  یمـاریت بیسرا یعنید: یگو یدات ماش: (تعدیه و سرایت بیماری) ابوالسعا گفته
ه بیماری َگـر گرفتـه اسـت از شـتران سـالم دور نگـاه ک یه شترکنیگر. مانند ایفرد د

 .٤آن مبتال نشوند یماریشود تا شتران سالم به ب یداشته م
ه کـ یگفت: پس چـرا شـتران ینینش هیه بادکث آمده ین حدیات ایاز روا یو در بعض

 جامبریـند؟ پک یشود آن را َگر م یم یر َگر گرفته با آن قاطشت یمانند آھو ھستند وقت
 ».٥رده است؟کَگر  یسکرا چه  یھمان اول«فرمود: 

ال «ث یره حـدیه ابـوھرکـر شده آمـده اسـت: کذ ٦ح مسلمیه در صحک یتیو در روا
 جامبرین از پیرد و ھمچنک یت میروا جامبریند) را از پک یت نمیسرا یماری(ب» یعدو

 .۳/۵۶۸نگا: تفسیر ابن کثیر -١
. و دیگران نیز ۲۲/۱۵۸و تفسیر ابن جریر ۱۸۰۵۱، تفسیر ابن ابی حاتم۳/۱۴۱تفسیر عبدالرزاق -٢

 اند. به سند صحیح روایت کرده
 .۲۲۲۰و صحیح مسلم ۵۳۸۰روایت صحیح بخاری -٣
 .۳/۱۹۲ النھایة فی غریب الحدیث و االثر -٤
 .۲۲۲۰و صحیح مسلم ۵۳۸۷روایت صحیح بخاری -٥
 .۲۲۲۱صحیح مسلم  -٦
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و سـپس ». شـود یـکسـالم نزد ید بـه فـردیمار نبایفرد ب«ه فرمود: کد رک یت میروا
» نـدک یت نمیسرا یماریب«ث یرد و حدکث بسنده ین حدیت ھمیره فقط به روایابوھر
ث را ین حدیه اکم یدیردند و گفتند: از شما شنکگفت، مردم به او مراجعه  یگر نمیرا د
د: یـگو یند مک یت میره روایه از ابوھرکرد. ابومسلم کره قبول نید، ابوھریردک یت میروا
 .١است یگریث ناسخ دیاز دو حد یکیه کنیا ایرده بود کره فراموش یه ابوھرکدانم  ینم

، ٣، جابر بـن عبداللـه٢کل انس بن مالیاز صحابه از قب یرا جمع» یال عدو«ث یحد
رده کـش ره فرامـویاند. پس اگر ابـوھر ردهکت یو دیگران روا ٥، ابن عمر٤دیزیسائب بن 

از فـرد «ث آمـده اسـت کـه: ین حدیات ایاز روا ید و در بعضیآ یش نمیپ یالکباشد اش
 یلـیث خین حـدیـعلما در مـورد ا». یزیگر یر میه از شکن چنان کجذام گرفته فرار 

ره از آن یاند، چون ابـوھر ردهکرا رد » یال عدو«ث: ین حدیا یاختالف نظر دارند، گروھ
مار وارد شـده ینمودن از فرد ب یردن و دورکز یه بر پرھک یثیرده است و احادکرجوع 

سـت، یدگاه درسـت نیـن دیاست، اما ا یث اولیجستن به آن احاد کشترند پس تمسیب
 اند.  ردهکت یاز صحابه روا یور را جمعکث مذیچون حد
ث یگر احادیاند و د ح دادهیرا ترج» یال عدو«ث ینھا حدیس اکگر از علما بر عید یگروھ

انـد  را شـاذ شـمرده...» از فرد جذام گرفتـه «ث: یاند به عنوان مثال حد ف شمردهیرا ضع
او را  یه زنکند ک یت میر از عایشه روایه ابن جرک رده است، چنانکار کچون عایشه آن را ان

ه فرمود: کن را نگفته است، بلیا جامبرید، عایشه در جواب گفت: پیث پرسین حدیدر مورد ا
األول: ھمان اولی چطور َگر شده است؟) و عایشه گفـت:  ی(فمن أعد و فرمود:» یال عدو«

وانم آب یـخـورد و در ل یام غـذا مـ اسـهکرا داشـت و او در  یمـارین بیه اکداشتم  یغالم
سـت، چـون ین قول ھم از قـّوت الزم برخـوردار نی. ا٦دیخواب ید و بر رختخوابم مینوش یم

 اند. مر شده، ثابتمار ایدن از بیگز یه در آن به دورک یثیاحاد

 شود. این توجیه درست نیست چون نسخ در خبرھا وارد نیست. یعنی احکام فقط منسوخ می -١
 .۵۴۴۰روایت بخاری -٢
 .۲۲۲۲روایت مسلم -٣
 .۲۲۲۰روایت مسلم -٤
 البغا.-۱۹۹۳روایت بخاری -٥
مسند علی از طریق نافع بن قاسم  ۳/۳۰بن جریر در تھذیب اآلثارو ا ۲۴۵۴۱مصنف ابن ابی شیبه -٦

 کند. از عایشه روایت می قطیمةاش  از جّده
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انـد، پـس  ردهکـرا به دو حالت مختلف و متفاوت حمل  یگر اثبات و نفید یو گروھ
بـوده  ین او قـویقـیه کبوده  یند) مخاطب فردک یت نمیسرا یماریه آمده: (بک ییجا

را  یمـاریت بیتوانسته از خودش باور سرا یه مک یا لش درست بوده به گونهکاست و تو
ه در کـ یند، بـاورکگرفتن را از خود دور  یتواند باور بدفال یه مکر طو د، ھمانیدفع نما
ر قـرار یاسـت از آن تحـت تـاث ینش قـویـقیه کـ یند، فـردک یخطور م یسکدل ھر 

 برد. ین میرا از ب یماریعت عّلت و بیه قّوت طبک رد، چنانیگ ینم
لشان کو تومان یه اکاند  بوده یند مقصود افرادک یت میسرا یماریه آمده بک ییو جا

ه ین توجیاند، اما ا دهیاز دوستان ما گفته و آن را پسند یه را بعضین توجیف است، ایضع
 قابل تأمل است.

دند گفـت: یپرس...» ن کاز فرد جذام گرفته فرار «ث: یرا در مورد حد کمال یو وقت
 یزیـه در دل مسلمان چکنھا به خاطر آن است ینم و ھمه ایب یدر آن نم یز ناپسندیچ
 .١دیاین

عه شـمرده یسّد ذر یرا برا یرده و فرمان به دورک یرا نف یه و تسّر یاصل تعد یعنی
مار شده یشدن، ب یکه به سبب نزدکرد گمان نبرد یگ یمار قرار میب یکه نزدک یسکتا 

 کند. است که شریعت این را نفی می
مـام احمـد از ا یعلیابـو یاند و قاض ن را گفتهیھم ٤یو طحاو ٣ری، ابن جر٢دیابوعب 
 .٥رده استکن قول را نقل یھم

د. و ابـن یـگو یمـ ٦یھقـیه بکاست  یی آنچه گفته شد سخن م: بھتر از ھمهیگو یم
ه کـانـد  از او آن را گفتـه یرویـبـا پ ٧م، ابن رجب، ابن مفلـح و دیگـران یصالح، ابن ق

ت یـله مردم در دوران جاھک یا به گونه یماریب یعنی» یال عدو«فرمایند:  می جامبریپ

 از او نقل کرده است. ۳/۲۳۴قرطبی در تفسیرش -١
 .۱۷ -۲/۱۶غریب الحدیث -٢
 .۳/۳۳تھذیب اآلثار -٣
 .۲/۲۵۳شرح مشکل اآلثار -٤
و  ۳/۳۶۰کرده است و ابن مفلح در اآلداب الشرعیه  از امام احمد نقل ۲/۳۸۱دارقطنی در األفراد  -٥

 اند. غیره نقل کرده
  ۷/۲۱۶_ السنن الکبری ٦
، لطائف المعارف ابن رجب ۲/۲۳۴ مفتاح دارالسعادة، ۴۱۵نگا: علوم الحدیث ابن صالح ص -٧

 .۵/۶۲۵و المفھم ۳/۳۶۳، اآلداب الشرعیه ابن مفلح۷۵ص
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ھـا بـه  یمـارین بیـگفتند ا یدادند و م یر الله نسبت میار را به غکبدان معتقد بودند و 
سـت و ین یخـود مسـر یبه خود یماریقت ندارد و بیند، حقک یت میسرا یعیطور طب

فـرد سـالم  یمـاریمار سبب بیشدن فرد سالم را به ب یکه نزدکخواست خداوند است 
 گرداند. یم

ر فـرار یه از شـکـطور  ن ھمانکاز فرد جذام گرفته فرار «ود: فرم جامبریرو پ نیاز ا
 .٢»نشود یکمار نزدیفرد سالم به فرد ب«. و فرمود: ١»ینک یم

 ینیه در سـرزمکـافـت یاطـالع  یسـکھـر «د: یفرما یطاعون م یماریو در مورد ب
 یالھـ  ی صـلهیر و فین امور بـا تقـدیو ھمه ا». افته به آنجا نرودیوع یطاعون ش یماریب

». ردکـ یمـاریدچـار ب یسکرا چه  یپس اّول«فرمود:  جامبریه پک شود چنان یانجام م
 است. شده یماریدچار ب یصله الھیر و فیه شتر اول با تقدکن سخن اشاره به آن دارد یا

 یزیچ«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریاز ابن مسعود و او از پ یامام احمد و ترمذ
گفت:  ینینش هیرار فرمود آنگاه بادکن جمله را تیبار ا سه». ندک یت نمیسرا یزیبه چ

 یَگرگرفتگ کیوچکا در قسمت دم آن به مقدار یَگر گرفته  یشتر که پلکنم یب یم
را چه  یاول«فرمود:  جامبریرد. پیگ یفرا م یمارین بیوجود دارد آنگاه تمام شتران را ا

قت ندارد، یفر حقو نحوست ماه ص یماریب یرده است؟! تسّر ک یدچار َگر یسک
آن  یشود و روز یه به آن گرفتار مک ییھا بتیو مص یده، زندگیرا آفر یزیخداوند ھر چ

 یر و قضاین امور با تقدیخبر داد ھمه ا جامبری. پس پ٣رده استکرا نوشته و مقدر 

ٓ ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مک ابد، چنانی یانجام م یالھ َصاَب  َما
َ
ِصيَبةٖ  ِمن أ  ِ�  مُّ

 ٱ
َ
نُفِسُ�مۡ  َوَ� ِ�ٓ  �ِض ۡ�

َ
ن َ�ۡبلِ  ّمِن كَِ�ٰبٖ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
ٓ  أ َها

َ
ۡ�َأ ھیچ مصیبتی  « .]٢٢د: ی[الحد ﴾�َّ

رسد، مگر پیش از آنکه پدیدش بیاوریم، در کتابی ثبت  ھایتان(به شما) نمی در زمین و جان
 ».گمان این امر بر الله آسان است شده است. بی

شدن فرد سـالم  یکشود و از نزد یه از فرد جذام گرفته دورکه فرمان داده کنیاما ا
افتـه بـاز یوع یطـاعون شـ یمـاریه بک ییرده است و از ورود به جاک یمار نھیبه فرد ب

 از ابوھریره. ۵۷۰۷صحیح بخاری -١
 .۲۲۲۱ح مسلم صحی -٢
، طحاوی در شرح معانی ۵۱۸۲، مسند ابویعلی ش۲۱۴۳، ترمذی۱/۴۴۰مسند امام احمد -٣

 از ابن مسعود روایت کرده و حدیث با شواھدش صحیح است. ۴/۳۰۸اآلثار
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ده و آن را یـه خداونـد آن را آفرکـاست  یردن از اسبابک ین از باب دوریداشته است؛ ا
 یمـاریاسـباب شـّر و ب ه ازکـب قرار داده است و بنده موظف است یو آس کسبب ھال

نـد چـون کفیا آتـش بیـد خودش را بـه آب یه انسان نباکطور  ند، پس ھمانیگز یدور
بـرود  ییشود و به جا یکد به فرد جذام گرفته نزدین نبایشود، ھمچن یت مکسبب ھال

 یت و نـابودکـ، ھالیمـارینھـا سـبب بیی ا افته است، چـون ھمـهیوع یه طاعون شک
 یا ننـدهکر یننده و تقدیده، آفریو آنچه معلول آن است را آفرگردد و خداوند اسباب  یم

 ست.یجز او ن
جـه نفـس یباشـد در نت یقـو یالھ یر و قضایمان به تقدیل بر خداوند، اکاما اگر تو
د بـه او یـرد و با اعتماد بر خداوند و امیگ ین اسباب قوت میشدن به ا یکانسان در نزد

مار یر بیمار و غیشدن او به فرد ب یکنزد یصورت نیرسد، در چن یبه او نم یانیچ زیه ھک
ه ابـوداود و کـ یثیا خاص باشـد و حـدیعام  یز است به خصوص اگر در آن مصلحتیجا

اش  اسـهکرا گرفـت و در  یا دست فرد جذام گرفته جامبریه پکاند  ردهکت یروا یترمذ
ن حمـل یھمـ . بـر١»ل بـر خـداکبخور به نام خدا، با اعتماد و تو«رد و فرمود: کداخل 

 خود قرار داده است. کث را مستمسین حدیشود و امام احمد ا یم
 ت شده است.یروا ش ٤و سلمان ٣، فرزندش٢                                ن از سیدنا عمریو ا

ن ی. و ھمچنـ١ه سـم خـوردکت شده ید روایگوید: آنچه از خالدبن ول می ٥ابن رجب
ماننـد  ٢ایـدر یر روکمسلم خوالنی ھمـراه لشـ یوقاص و اب یت کردن سعد بن ابکحر
 ن است.یھم

 ۱۸۱۷، سنن ترمذی۳۹۲۵، سنن ابوداود۱۰۹۲، مسند عبدبن ُحمید۲۴۵۳۶مصنف ابن ابی شیبه -١
، تھذیب اآلثار ۱۸۲۲، مسند ابی یعلی۳۵۴۲، سنن ابن ماجه۴۶۳ش ةعمل الیوم والیلو نسائی در 

و غیره... و بخاری،  ۱۳۷ -۴/۱۳۶، مستدرک حاکم۶۱۲۰، صحیح ابن حبان۸۴ابن جریر ش
اند و ابن  ترمذی، عقیلی، ابن عدی، بغوی، ابن جوزی، ابن قیم و ابن مفلح آن را معلول شمرده

آن را  ۲/۲۲۰ه است و حافظ و مناوی در التیسیرخزیمه، ابن حبان و حاکم آن را صحیح شمرد
 اند. حسن قرار داده

 و اسنادش صحیح است. ۷۵ابن جریر تھذیب اآلثار ش -٢
 که اسنادش ضعیف است.  ۸۱و تھذیب اآلثار ابن جریر ۲۴۵۳۴مصنف ابن ابی شیبه -٣
و غیره روایت  ۷۸، تھذیب اآلثار ابن جریر۴/۲۴۲، عقیلی در الضعفاء۲۴۵۳۴مصنف ابن ابی شیبه  -٤

 اند و اسنادش صحیح است. کرده
 .۶۹لطائف المعارف، ص -٥
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احتمال نفی یا نھی آن وجـود دارد. یعنـی: فـال گیـری  (الطرية)گوید:  ابن قیم می

ه کـد یـنما ین داللت میبر ا (ال عدوی والط�ة وال هامة والصفر)نکنید. ولی حدیث: 
ند و نفی در اینجـا از ن امور است که در جاھلیت به آن مشغول بودیو ابطال ا یمراد نف

بر منع  یند اما نھک یرش داللت میبر بطالن آنھا و عدم تأث ینھی رساتر است؛ چون نف
 د.ینما یاز آنھا داللت م

گفـت:  جامبریـه او بـه پکـت اسـت یروا یم سلمکه بن حیح مسلم از معاویدر صح
ه ھـر کـست ا یزین چیا«فرمود:  جامبریرند، پیگ یم یه بدفالکاز ما ھستند  یمردمان

ارتـان بـاز کن احساس شما را از ید ایند، اما نباک یاز شما آن را در خود احساس م یکی
و خبر داده است کـه انجـام دادن و بـدبینیش کـه در بـدفالی اسـت در خـود ». ٣دارد

شـود.  اش وجود دارد نه اینکه در آنچه بدفالی نسبت بـه آن انجـام می شخص و عقیده
 یه بـدفالکـرا  یاسـت کـه فـرد یورز کوّھم، تـرس و شـره تکخبر داد  جامبریپس پ

ه یقض  جامبریشنود. پس پ یا میند یب یدارد نه آنچه او م یارش باز مکرد از انجام یگ یم
رد تا بدانند کان یگرفتن را ب یشان فساد بدفالیامتش واضح و روشن نمود و برا یرا برا

ھراسند قرار نداده اسـت و  یز آن مآنچه ا یبرا یا را عالمت و نشانه یه خداوند بدفالک
امبرانش را ھمـراه آن فرسـتاده و یـه پکـخداونـد  یگـانگیامت مطمـئن باشـند و بـه 

د یـن، بھشت و دوزخ را بـه سـبب توحیھا، زم رده و آسمانکش را به آن نازل یھا تابک
رون یامت ب یرا از دلھا کی شر شهیر جامبرینگونه پینان داشته باشند و ایده، اطمیآفر

 ن آلوده نشوند.کیمشر یارھاکاز  یارکآورد تا به  یم
د چنـگ زنـد و بـر خداونـد یسمان استوار توحیم و رکی مح به حلقه یسکپس ھر 

 برد. ین میرا قبل از استقرار آن در دلش از ب یی بدفال د وسوسهیل نماکتو
 رد.یبگ یدھد توھم آن در دلش جا یو اجازه نم

نیز  ۱/۳۷۶که اسنادش صحیح است و در سیر اعالم النبالء ۱۴۸۲امام احمد در فضائل الصحابه -١
 آمده است.

بیان شد اما » یاری طلبیدن از غیر خدا شرک است«آنچه مربوط به أبی مسلم خوالنی بود در باب  -٢
روایت کرده است و در اسنادش  ۵۲۲ش دالئل النبوةد سعد بن وقاص؛ أبی أبو نعیم در در مور

 سیف بن عمر  تمیمی قرار دارد که متھم به جعل حدیث است.
 از معاویه بن حکم سلمی. ۵۳۷روایت مسلم -٣
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رد در کـنار ما عبـور کاز  یا ه پرندهکم ینشسته بودد: نزد ابن عباس یگو یرمه مکع 
نـه «ر باشد، ابن عبـاس بـه او گفـت: یر باشد خیگفت: خ یزد، مرد یه بانگ مک یحال
ر پرنـده در یرد تا بـه تـأثک. ابن عباس بالفاصله به او اعتراض ١»یاست و نه شر یریخ
قارقار کرد. مرد  یالغکبود  یر و شّر معتقد نباشد و طاووس ھمراه شخصی در سفریخ

 . ٢ن ھست؟ با من ھمراه مباشیدر ا یریر باشد. طاووس گفت: چه خیگفت: خ
ح خـود از انـس از یه ابـن حبـان در صـحکنجاست ید از ایآ یش میه پک یالکاما اش

قـت یفـال بـد حق ٣:ال ط�ة والط�ة يلع من تطـ�«ه فرمـود: کند ک یت میروا جامبریپ
 ».ردیگ یم یبد فاله کاست  یسکندارد و فال بد بر 

ه فـال کـ یسکشود تا  یگرفتن سبب م یه بدفالکرساند  ین را میث این حدیظاھر ا
رد بـه آنچـه یـبگ یبـدفال یسـکه ھر کن است یرد دچار شّر شود. و پاسخش ایگ یبد م

ارش منصـرف کـکنـد کـه ھمـین عامـل او را از انجـام  شنود اعتماد می یا میند یب یم
 پسندد مبتال خواھد شد. یگرفتن به آنچه نم یفالن بدیکند و به سزای ا می

ه تـرس و کـ یا نـد بـه گونـهکاعتماد  ید و به او تعالیل نماکه به خداوند توکاما ھر 
 یسـکرسـاند و  ینم یانید فال بد به او زیننما یر الله توجھیدش از خدا باشد و به غیام
نـد ماننـد کو بـال دور شده خـودش را از اسـباب ضـرر  یه از آن نھک ییھا لهیه با وسک
ترسـد  یخواھد باز دارد، اغلب به آنچه از آن مـ یگرفتن او را از آنچه م یه بدفالک یسک

 شود. گرفتار می
ز بودن یث بر جاین احادیه اکبرند  یاز مردم گمان م یه بعضکت شده یروا یثیاحاد 
و نگون  یشوم«د: یفرما یم جامبریه پکنیند، از آن جمله اینما یگرفتن داللت م یبدفال
 .١»ز است، زن، چھارپا و خانهیدر سه چ یبخت

 .۳۳۳و المقاصد الحسنه سخاوی ص ۱۰/۲۱۵، فتح الباری۲۴/۱۹۴نگا: التمھید -١
و  -آمده ۳/۳۶۶که در اآلداب الشرعیه ابن مفلح چنان -و الخّالل ۱۹۵۱۳مصنف عبدالرزاق -٢

 اسنادش صحیح است.
، صحیح ۵۲، تھذیب اآلثار ابن جریر ش۴/۳۱۴، شرح معانی اآلثار۶/۹۸شرح مشکل اآلثار طحاوی -٣

اند و اسنادشان حسن است و در  از انس روایت کرده ۲۲۶۹ الضیاء در المختارةو  ۶۱۲۳ابن حبان
گوید صالح الحدیث  ن عتبه بن ُحمید قرار دارد که احمد او را ضعیف شمرده و ابوحاتم میسند آ

است و ابن حبان او را ثقه دانسته است و حدیث را طحاوی، ابن حبان و ضیاء مقدسی صحیح 
 اند.  شمرده
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قـت نـدارد و یگرفتن حق یو بدفال یماریو سرایت ب  هیتعد«آمده است:  یتیو در روا
و  یاگـر شـوم«گر آمـده اسـت: ید یثی. و در حد٢»ز استیو نحوست در سه چ یشوم

عایشـه  روایـت کـرده اسـت کـه ی. بخار٣»ن استکباشد در اسب، زن و مس ینحوست
 یسـکرده کـه قرآن را بر ابوالقاسم نازل ک یسکرفت و گفت: قسم به یآن را نپذ ب

 .٤رده دروغ گفته استکت یث را رواین حدیه اک
گفتند نحوست و فال بد در زن، خانه  یت میاھل جاھل«فرمود:  یم جامبریه پکو بل

ٓ ﴿ ن را خواند:یسپس عایشه ا». و چھارپاست َصاَب  َما
َ
ِصيبَ  ِمن أ  ٱ ِ�  ةٖ مُّ

َ
 َوَ� ِ�ٓ  �ِض ۡ�

نُفِسُ�مۡ 
َ
ن َ�ۡبلِ  ّمِن كَِ�ٰبٖ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
ٓۚ  أ َها

َ
ۡ�َأ ِ ٱ َ�َ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  �َّ  .]٢٢د: ی[الحد ﴾٢٢�َِس�ٞ  �َّ

رسد، مگر پیش از آنکه پدیدش بیاوریم،  ھایتان(به شما) نمی ھیچ مصیبتی در زمین و جان «
مه و یت احمد، ابن خزیروا ».این امر، بر الله آسان استگمان  در کتابی ثبت شده است. بی

 اند.  ح شمردهیم آن را صحکحا
 .٦»است یمستثن ین از بد فالیا«ند: یگو یبه میو ابن قت ٥یخطاب

 از ابن عمر. ۲۲۲۵و صحیح مسلم ۲۸۵۸صحیح بخاری -١
 ابن عمر.از  ۲۲۲۵و صحیح مسلم ۲۷۵۳صحیح بخاری -٢
 از ابن عمر. ۲۲۲۵و صحیح مسلم ۵۰۹۴صحیح بخاری -٣
، مسند ۱۳۶۵، مسند اسحاق بن راھویه ۶/۱۵۰،۲۴۶، مسند امام احمد ۱۵۳۷مسند طیالسی -٤

که در اتحاف  و صحیح ابن خزیمه چنان ۳۷،۷۲، ابن جریر تھذیب اآلثار۲۷۰۲شامیین طبرانی
، سنن کبری ۲/۴۷۹مستدرک حاکم ،۷۸۶، طحاوی در شرح مشکل اآلثار۱۷/۶۰۴المھرة 

اند حدیث صحیح است. طحاوی ابن  و غیره از چند طریق از عایشه روایت کرده ۸/۱۴۰بیھقی
 اند. خزیمه، حاکم، ذھبی و دیگران آن را صحیح دانسته

 .۴/۲۱۷معالم السنن -٥
در رد  را که لو حدیث عایشه » الشؤم فی ثالث«ابن قتیبه حدیث ابوھریره را ذکر کرده که  -٦

به نقل مکان از  جای که پیامبر آن است را نیز روایت نموده و حدیث انس را در مورد اھالی خانه
کند و حدیث اولی نقض این  آنجا، آنان را دستور داد. سپس گفت: این حدیث اول را نقض نمی

شت حدیث نیست و بلکه اھالی آن خانه را فرمان داد تا آن خانه را ترک کنند چون از آن وح
داشتند به خاطر مصیبتی که در آن به آن گرفتار شده بودند و خداوند در غریزه و فطرت انسانھا 

کنند گر چه آن چیز  اند تحّمل نمی این را قرار داده که آنچه را که در آن به بالیی گرفتار شده
ست دارند ی او خیر و نفعی به آنھا رسیده دو سببی برای آن مشکل نباشد و کسی را که به وسیله

گر چه آن فرد قصد رساندن این نفع را به آنھا نداشته باشد و از کسانی که سبب شری قرار 
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ه کداشته باشد  یا ه خانهکنیاست مگر ا یشده مستثن یه از آن نھک یاز بدفال یعنی
ا یـبا او را دوسـت نـدارد و  یه زندگکدارد  یا ھمسریونت در آن را دوست ندارد و کس

و خادم را بفروشد  یتواند خانه، سوار یپسندد م یه آن را نمکدارد  یا خدمتگزاریاسب 
ن یـشـود ا یت مـیه دوست ندارد و اذک یه دوست ندارد را طالق دھد؛ در حالک یو زن

 شوند.  یم یزھا را نگه ندارد چون سبب بدبختیچ
و  یز شـومیـن سه چیه در اکاند  نفرموده یه طور قطعب جامبریاند: پ گفته یوگروھ

رده و الزم کـان یـز را مشـروط بین سه چیا یو بدبخت یه شومکوجود دارد، بل یبدبخت
ث دچـار اشـتباه شـده یحـد ید. و راویـز صدق نماین سه چیاز ا یکه در ھر کست ین

 است.
ه کنیبه ا یراوردن کرد. متھم کث را بر صحت حمل یتوان حد یه مکنیم: با ایگو یم

ت شـده بـر یث به صورت مشروط روایه حدکنیست و ایدچار اشتباه شده است درست ن
 ند.ک یر شده داللت نمکذ یه به صورت قطعک یتیروا ینف

ز را یـن سه چیه اکرد یگ یرا فرا م یسکز ین سه چیا یاند شوم گر گفتهید یو گروھ
او  یرد؛ بـراید و به فال بد نگینمال کبر خداوند تو یسکرد و ھر یبد بگ  و فال یبه شوم

ه کـنـد ک ین مفھوم داللت مـیث انس بر ھمیاند حد شوم و بدبخت نخواھند بود. گفته
 یبـدفال یو خداوند متعال گـاھ». ردیبگ یرا به بدفال یزیه چکاست  یسکفال بد بر «

تماد ه اعکطور  دھد، ھمان یگرفتن بنده را سبب گرفتار شدن بنده به امر ناگوار قرار م
ن ید داشتن از بزرگتـریل بر او و فقط از او ھراس داشتن و تنھا به او امکبه خداوند و تو

 شود. یی آن دفع م لهیه شّر به وسکاست  یاسباب

گیرد و حال آنکه  اند گرچه قصد این کار را نداشته باشند متنفرند چگونه پیامبر بدفالی می گرفته
دند و آور بدفالی گرفتن از جبت است؟! و بسیاری از اھل جاھلیت آن را چیزی به شمار نمی

 گوید:  که شاعر می نمودند چنان کردند ستایش می کسانی را که فال بد را تکذیب می

ـــــــه حلَ ـــــــاب اذا شـــــــدّ رَ ـــــــيس هبي  و ل
 

ـــــوم واقٍ وحـــــاتِمُ    يقـــــول عـــــدانی الي
 

 مقــــــدماً  ولكــــــن يمضــــــی علــــــی ذاك
 

مُ   ــــارِ ــــاةِ اخلُث ــــک اهلَنَ ــــن تل ــــدَّ ع  اذا صَ
 

امروز نگھدارنده یا حاتمی مرا نگاه داشت، و لکن  گوید ھرگاه رخت سفر ببندد ھراسی ندارد و نمی    
کند. تأویل مختلف الحدیث  پیچد و حل می دھد و ھمه مشکالت را در ھم می بر سفرش ادامه می

 .۱۰۹ -۱۰۵ص
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ز وجـود ین سه چیدر ا یو بدبخت یه شومک جامبریخبر دادن پ«د: یگو یم میابن ق 
ت آن یـه نھاکـست، بلیرده نک یه خداوند آن را نفکگرفتن  یاثبات بدفال یدارد به معن

ن آن کا سـایـآن شـود  یکنزد یسکه ھر کند یآفر یی را میزھایه خداوند چکن است یا
ه ھـر کـده یت و خجسته آفرکدارند و اموراتی را با بر یو بدبخت یزھا شومین چیباشد ا

 گردد.  یو شّر نم یآن باشد دچار بدبخت یکنزد یسک
ی او  ر را در چھـرهیـه خکـنـد ک یعطا مـ یتکبا بره خداوند به پدر و مادر فرزند ک چنان

را در  یه شـّر و بـدکـدھـد  یرا مـ یفرزند شوم و بـدبخت یگرینند و به پدر و مادر دیب یم
نگونـه اسـت. و خداونـد ین خانـه، زن و اسـب ایند. پس ھمچنـینما یاش مشاھده م چھره

ت کـزھـا را بـا برین چیـاز ا یاست پس بعضـ یو بدبخت یبخت یکر و شّر و نیی خ آفریننده
 ید و بعضـیـنما یر را مقدر مـینار آن باشد سعادت و خکه در ک یسکھر  یند و برایآفر یم

شـود  یمـ یآن باشد دچار نحوست و بدبخت یکنزد یسکه ھر کند یآفر یرا منحوس و بد م
ده یـر اسـباب را آفریه سـاکطور  شود ھمان یانجام م یالھ یر و قضاین امور با تقدیو ھمه ا

و  که ُمشـکـ و آن را به مسّببات متضاد و متفاوت آن مرتبط قرار داده اسـت، چنـاناست 
را  ییبـرد و ضـد خوشـبو ینار آن باشد لذت مـکدر  یسکده و ھر یھا را آفر ییگر خوشبوید
شـوند و تفـاوت  یمـ یکه به آن نزدکقرار داده  یسانکت شدن یده و آن را سبب اذیز آفرین

ھـا  ھـا، زنـان و اسـب ن درمـورد خانـهیشـود ھمچنـ یم کبا حس در ییو بدبو ییخوشبو
 .١گر استیز چیزی دیآم کگرفتن شر ین یک چیز است و بدفالینگونه است، پس ایا

گرفـت از  یا سواریز ینکا یس زن که ھر کعت مقرر شده یرو در شر نیم: از ایگو یم
ز شـّر آنچـه بـر گرفته را بخواھد و از شّر آن و ا یر آنچه بر آن خویر آن و خیخداوند خ

ن کسـا یسـکه ھـر کـسـته اسـت ین شای. ھمچن٢گرفته به خداوند پناه ببرد یآن خو

 .۲/۲۵۷ السعادةمفتاح دار  -١
، ابن السّنی در ۱۹۱۸، سنن ابن ماجه۲۱۶۰، سنن ابوداود۵۹بخاری در خلق افعال العباد ص -٢

و غیره... از عمرو بن شعیب از  ۱۸۶ -۲/۱۸۵و حاکم در مستدرک ۶۰۰، شالیوم والیلةعمل 
ھرگاه کسی از شما از زن یا کنیز یا «فرمود:  جکند که گفت: پیامبر پدرش از جدش روایت می

چھارپا یا غالم استفاده نمود بگوید: خدایا خیر آن را و خیر آنچه بر آن خوی گرفته را از تو 
برم. که اسنادش حسن است و  ز شّر آن و از شّر آنچه بر آن خوی گرفته به تو پناه میجویم و ا می

 ۲۲۳حاکم این حدیث را صحیح قرار داده و ذھبی با او موافقت نموده است و نووی در االذکار ص
 آن را صحیح شمرده است. 
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ز را یـن سـه چیـژه ایـه چـرا بـه طـور وکـنیماند ا یند، اما مکار را بکن یشود ا یا خانه
شـود از  یز به فال بد گرفته مین سه چیشتر ایه بکن است یر نمود؟ پاسخ اکذ جامبریپ
 .١[شرح السنن]اند  ر شدهکژه ذیرو به طور و نیا

 یآمد و گفـت: ا جامبرینزد پ یه گفت: زنکند ک یت مید روایبن سع ییحیاز  کمال
ه و مـال فـراوان، یاد بود و سرمایم و تعداد ما زیونت دارکس یا ما در خانه جرسول خدا 

 دینکش یرھا«فرمود:  جامبریم. پیرا از دست داد ییم شد و مال و داراکآنگاه تعداد ما 
 .٢رده استکت ین صورت روایابوداود از انس به ھم». ده استیوھکن

گرفتن  ین از بدفالیه اکشود  یند اما در پاسخ گفته مک یجاد میا یالکث اشین حدیا
ند یان فرمان داد چـون آن را ناخوشـاکآنان را به نقل م جامبریه پکد، بلیآ یبه شمار نم
خواسـت تـا  جامبریـرو پ نیبودند از اردند چون در آن خانه متضرر شده ک یاحساس م

راحت شوند، چون خداوند سرشت انسـان را  یشانیرون بروند تا از پرین خانه بیآنھا از ا
ند و نـاگوار یاند ناخوشـا شده یه در آن دچار بال و ضررکرا  ییه جاکده یآفر یا به گونه

انسـان ن سرشت ینند گر چه آن جا ممکن است سبب بال نباشد و ھمچنک یاحساس م
ده یبـه انسـان رسـ یریـی او خ لهیرا که به وسـ یسکه کقرار داده است  یا را به گونه
را بـه آنھـا نداشـته اسـت و  یر و خـوبیدارد گر چه آن فرد قصد رساندن خ یدوست م
نگونـه یرنـد و ایبمانند خانه را به فـال بـد بگ ین بود اگر آنھا در آن خانه باقکچون مم
رون یـافتـه بیوع یه طاعون در آن شک یاز شھر یه فورک انشوند، چن یورز  کدچار شر

ه در آن ھمواره گرفتار ک یا ه قصد فرار از آن را داشته باشد. و اگر مردم از خانهکرود آن
ندارنـد و تجـارت و صـنعت ایشـان  یشوند و در آن شھر نیـز درآمـد یالت مکبال و مش

 ند.کان کگر نقل مید یشھر آورد، این گونه نیست که حق نداشته باشد به ینم یسود

رطبی نقل کرده و و آن را از ابی العباس ق ۸/۱۱۷طرح التثریب فی شرح التقریب حافظ عراقی  -١
ذکر شده است. و منظور از شرح السنن شرح سنن ترمذی از  ۶۳۰ -۵/۶۲۹سخن او در المفھم

 حافظ عراقی است. والله اعلم.
از یحیی بن سعید به صورت معضل روایت کرده است و بخاری در األدب  ۲/۹۷۲الموطأ امام مالک-٢

از انس روایت کرده که  ۸/۱۴۰لکبری ، بیھقی در السنن ا۳۹۲۴، ابوداود در سنن۹۲المفرد، ش
 اسنادش حسن است.
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ه بـه نقـل کـسـت؟ یافتـه چیوع یه وبا در آن شک یاگر گفته شود فرق خانه با محل
افتـه اجـازه یوع یه در آن وبا شک یان از شھرکان از خانه اجازه داده شده اما نقل مکم

 داده نشده است؟
 د:ان ن مفھوم سه نوعیه امور نسبت به اکاند  ال گفتهکن اشیدر پاسخ ا یبعض

رار کـافتـد و ھمـواره ت یشود و به ندرت اتفاق نم یگرفته نم یاول: آنچه از آن بدفال
اد بـوم در یـالغ در سفر و فرکردن کشود مانند قارقار  یتوجه نم یزین چیشود چن ینم

 گرفتند. یم ین امور را به بدفالیھا ا ه عربک یا خانه
افتـد و ھمـواره  یاتفاق م دوم: آنچه مضر است بیشتر به صورت عام است و به ندرت

ه در آن وبـا کـبـرود  ید انسان به شھرین صورت نبایشود مانند وبا. پس در ا یرار نمکت
 ند.کافته فرار یوع یه وبا در آن شک ید از شھرین نبایافته و ھمچنیوع یش

ز یاز آن چ یست و فرد به علت مالزمت طوالنیه خاص است و عام نک یو سوم سبب
ن یـل بر خدا اکتواند با تو ین امور او میند زن، اسب و خانه پس در اشود مان یمتضرر م

 .]١[شرح السننند.کزھا را عوض یچ

ةحرب و  جامبریه پکاست  لقحةث یو از آن جمله حد رد کرا از دوشیدن آن منع  مـرّ
 .]٢ک[روایت مالش اجازه داد. یعیو به 

سـت، چـون یگـرفتن ن ین از بـدفالید: ایگو یه ابن عبدالبر مکن است یو جوابش ا
 یفـال یـکن از نیه اکند و آن را انجام دھد، بلک ینھ یزیاز چ جامبریه پکان ندارد کام

ة  ن نامھا حرب ویه بدترکآنان را خبر داده بود  جامبرید و پیآ یبه شمار م است، پـس مرّ
 .٣ھا را نگذارد ن اسمیا یسکه کن است یمنظور ا

و از ماوردی و او از بعضی از اھل علم  ۸/۱۱۷طرح التثریب فی شرح التقریب حافظ عراقی -١
 آن را کامًال نقل کرده است. ۶۳۱ -۵/۶۳۰حکایت کرد و ابوالعباس قرطبی در المفھم

یت کرده است و طبرانی در از یحیی بن سعید به صورت معضل روا ۲/۹۷۳موطأ مالک -٢
، ابن عبدالبر در ۳/۲۳۹، ابن قانع در معجم الصحابه۶۵، حربی در اکرام الضیف۲۲/۲۷۷الکبیر

اند و اسنادش صحیح است، از روایت  و غیره از یعیش با ھمین سند روایت کرده ۲۴/۷۲التمھید
عقبه بن عامر دارد که روایت کرده و شاھدی از روایت  ۸/۴۷ابی لھیعه و ھیثمی در مجمع الزوائد

روایت کرده که اسناد طبرانی حسن  ۷۹۸و ابوالشیخ در اخالق النبی ۱۷/۲۹۲طبرانی در الکبیر
 است.

 .۸/۵۱۳و نگا: األستذکار  ۲۴/۷۱التمھید  -٣
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ن یـنـد. او در اک ین مفھوم داللـت مـیه بر ھمکآورده  یتیابن وھب در جامع خود روا 
م یامبر خدا! سـخن بگـویپ یبلند شد و گفت: ا سد: آنگاه عمربن خطابیگو یث میحد

خبـر  یخـواھ یه مکت باش و من شما را از آنچه کفرمود: سا جامبریت باشم؟ پکا سای
جز  یچ فال بدیعمر ھ یگرفتن است ا ین بدفالیه اک یعمر گمان برد یدھم، تو ا یم

 یـکسـت، امـا مـن نیر خداوند نیجز خ یریچ خیست و ھیآنچه خداوند بد قرار داده ن
فـال بـد  یزیه در آن چکاند  گمان برده یه بعضک یثیه احادی.و بق١را دوست دارم یفال

 شوند. ین مفھوم حمل میگرفته شده بر ھم

اء گفتـه کـه قت ندارد. فریی بوم حق ) و به فال بد گرفتن پرندهوال هامـةاش: ( گفته

 .٢یکی از پرندگان شب است یعنی جغد هامة
گفتنـد: خبـر  ینشسـت مـ یم یسکد: ھرگاه پرنده بوم بر خانه یگو یم یابن االعراب

 .٣ام را آورده است از اھل خانه یکیا یمرگ من 
مرده  یھا ه استخوانکبردند  یت گمان میدوران جاھل یھا د: عربیگو ید میو ابوعب

 . ٤ندک یود و پرواز مش یل به بوم میتبد
ه کـاسـت  یسـانکاین شبیه اعتقاد «د: یگو ید او میگو ین را میز ھمیو ابن رجب ن

وانـات منتقـل یھا به اجساد ح ه ارواح مردهکند یگو یمعتقد به تناسخ ارواح ھستند و م
ب یذکن باورھا و اعتقادات باطل است و اسالم آن را باطل قرار داده و تیشود؛ ھمه ا یم
 یدان پرندگان سبز ه ارواح شھداء در چینهکن است یعت آورده ایاست و آنچه شررده ک

ه خداونـد کـنینوشند تا ا یآن آب م یخورند و از رودھا یبھشت م یھا وهیه از مکاست 
 .٥گرداند ین ارواح را به اجساد بر میا

و در اسنادش عبدالله بن زیاد ابن سمعان قرار دارد که متروک است. و با  ۶۵۵جامع ابن وھب ش -١
است که محمد بن ابراھیم تیمی آن را به صورت مرسل روایت کرده  وجود این حدیث مرسل

 است.
 .۵/۲۸۲ النھایة فی غریب الحدیث و األثرو  ۱۰/۲۴۱نگا: فتح الباری-٢
 .۱۰/۲۴۱نگا: فتح الباری-٣
 .۱/۲۷غریب الحدیث ابی عبید-٤
 .۷۴لطائف المعارف ص -٥
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 گفتنـد: یت مـیـھـا در دوران جاھل د: عـربیگو یم» اتیالموّفق«ار در کر بن بیو زب
د و اطـراف یـآ یرون میب یرمکشته شود و انتقام او گرفته نشود از سر او ک یسکھرگاه 

 د:یگو ین مورد شاعر مید و در اید مرا آب دھیگو یزند و م یقبرش دور م

ـتي صَ نقَ ـتمي ومَ ع شَ  يا عمرو إن التـدَ
 

 ١تقـــول اهلامـــةُ اســـقوين أَرضبـــك حتـــى 
 

زنـم  یتو را چنـان مـ یدست بر ندارمن  ییب جویعمرو! اگر از ناسزا گفتن و ع یا
 د.ید مرا آب دھیه ھامه (کرم) بگوک

اطراف قبر مرده  یا پرنده ھفت روزیرم کن یه اکردند ک یان ادعا میھودید: یگو یو م
 رود. یزند و سپس م یدور م

ت یـاز او روا» ثیب الحـدیـغر«در  ید معمـر بـن مثنـیاش: (و ال صفر) ابوعب گفته
وانـات و مـردم را یرد و حیـگ یم قـرار مـکه در شکاست  یاره گفت: صفر مکند ک یم

 . ٢شتر استی(گال) ب یگر  یماریت آن از بیھا سرا دگاه عربیزند و از د یب میآس
 یھا بدان معتقد بودند و عطف صفر بر عـدو ه عربکاست  یتیسرا یپس منظور نف

ن را یر ھمیجر و ابن یه، احمد، بخارینیان بن عیاز نوع عطف خاص بر عام است. و سف
ه مـردم دوران کـاند: مقصود از آن ماه صفر است  گر از علما گفتهید یاند. و گروھ گفته
آن  یشـمردند و صـفر را بـه جـا یحرام است را حالل م یه از ماھھاکت مّحرم یجاھل

 دارد.  یالکاش یاست، ول کن قول مالیدادند. و ا یحرام قرار م
ه گفـت: مـردم دوران کند ک یت میگر رواید یسکابوداود از محمد بن راشد و او از 

ن یـا جامبریـاست، پ یگفتند ماه شوم یدانستند و م یت ماه صفر را شوم و بد میجاھل
 .٤ن قول باشدیتر یکن نزدید اید: شایگو ی. ابن رجب م٣ده آنھا را باطل قرار دادیعق

ردنـد و ک ینع من ماه میدانستند و از سفر در ا یاز جاھالن ماه صفر را بد م یاریبس
ن نحـس یشده است و ھمچن یه از آن نھکاست  یگرفتن ماه صفر از نوع بدفال یبدفال

ت ازدواج در یـه مـردم دوران جاھلکنیاز روزھا مانند چھارشنبه و ا یو بد دانستن روز

 .۱۰/۲۴۱و فتح الباری ۳/۳۶۵مفلح ابن األداب الشرعیة، ۳/۳۹نگا: تھذیب اآلثار ابن جریر -١
 ۳/۳۸، ابن جریر در تھذیب اآلثار۱/۲۵به نقل از ابوعبید معمر بن مثنی: ابوعبید در غریب الحدیث -٢

 و دیگران. ۱۲/۱۱۷اللغةو ازھری در تھذیب 
و سند آن به محمد بن راشد مکحولی صحیح است و او از بزرگان تابعین  ۳۹۱۵سنن ابوداود -٣

 است.
 .۷۴ف المعارف صلطائ -٤
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از آن  جامبریه پکاست  ینھا از نوع بدفالیدانستند، ھمه ا یماه شوال را منحوس و بد م
 .رده استک ینھ

ی  (َنوء حقیقت ندارد) ، نوء مفرد أنواء است که در باب باران خواستن از أنواء درباره
 شود. آن سخن گفته می

اسـت  یت و نابودکھال یقت ندارد) َغول با فتحه مصدر است و به معنی(و غول حق
ن است. ینجا مراد ھمیالن است و در ایو با ُغول با ضّمه اسم است و جمع آن اغوال و غ

ه کـن اسـت، یاطیالن است و آن از جنس جن و شید: غول مفرد غیگو یالسعادات مابو
خـودش را بـه مـردم  یمختلف یھا ابان در صورتیه غول در بکبردند  یھا گمان م عرب

 ند.ک یدھد و مردم را سرگردان م ینشان م
ن بـاور یـا جامبریـشوند، پ کنند و ھالکشود تا مردم راه را گم  ینگونه سبب میو ا

قـت یحق ینفـ یبـه معنـ» و الغول«ه کرد و باطل قرار داد. و گفته شده ک یط را نفغل
مختلـف خـود را در  یھـا ه غول به صورتکن باور عرب را یا جامبریه پکست بلیغول ن

د: یـگو یه مـکـگـر ید یثیند باطل نموده است و حـدک یآورد و مردم را سرگردان م یم
 یھـا جـادوگران ان جـنیـدر م یعنـی؛ »١ه ساحران جن ھستندکغول وجود ندارد، بل«

ھرگـاه «ه: کـت شـده یـروا یثین در حـدیدھند و ھمچنـ یب میه مردم را فرکھستند 
د، پـس ینکر خدا دفع کشّر آن را با ذ یعنی. ٢»دیھا وارد شدند، بالفاصله اذان بگوی غول

روایت کرده که:  جاز حسن بن حمد بن علی و او از پیامبر ۱/۴۶۳غریب الحدیث خّطابی -١
الجن) و اسنادش ضعیف است چون مرسل است و شاھدی دارد که ابن وھب در  سحرةالسعالی «

کام  ۶۳۲جامع خود روایت کرده و ابن ابی الدنیا در مکائد الشیطان روایت کرده چنان که در آ
از عبدالله بن عبید به عمیر روایت شده که ایشان ثقه و از کبار تابعین است  ۴۱المرجان ص

و این ». ھا ساحران جن ھستند غول«ھا پرسیدند فرمود:  را در مورد غول جگوید: پیامبر می
از جابر به صورت موصول روایت کرده و  ۵/۱۶۴۱ العظمةحدیث نیز مرسل است و ابوالشیخ در 

 قرار دارد که متروک است. ھراسةابراھیم بن در اسنادش 
، مسند ۱۰۷۹۱، نسائی در السنن الکبری۲۹۷۴۱، مصنف ابن ابی شیبه۳/۳۰۵مسند امام احمد  -٢

که آن  ۲۵۴۹ -۲۵۴۸و صحیح ابن خزیمه ۵۲۳ عمل الیوم و اللیله، ابن السنی در ۲۲۱۹ابویعلی
اند و اسنادش منقطع است و  کردهرا معلول دانسته و دیگران از حسن بصری از جابر روایت 

حسن از جابر نشنیده است. و حدیث شواھدی از روایت ابوھریره، سعد و ابن عمر و ھمه این 
اند. و صحیح ترین روایتی که در مورد این آمده روایتی است که عبدالرزاق در  روایات ضعیف

کرده که گفت: نزد  از یسیر بن عمرو روایت ۲۹۷۴۲و ابن ابی شیبه در مصنف ۹۲۴۲مصنف خود
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ه غـول وجـود نـدارد، کـن نبوده یغول ا یاز نف جامبریه مقصود پکند ک ین داللت میا
ه غـول کـداشـتم  یقیخرما در آالچ یمقدار«وب آمده است: یا یث ابیه در حدک چنان

 .٢ ١»داشت یآمد و از آن بر م یم
فرمـود:  جامبریه گفت: پکنند ک یت میو مسلم از انس روا ید: (بخاریگو یمولف م

گفتنـد: » را دوسـت دارم یـکقت ندارد و فال نیگرفتن حق یو بدفال یماریی ب هیتعد«
 .٣»)سخن خوب«ست؟ فرمود: یچ یکفال ن

ا یـآنچـه خوشـحال  یعنی» الفأل«د: یگو یاش: (یعجبنی الفأل) ابوالسعادات م گفته
رود و  یار مـکـند به یفال بد و امور ناخوشا یفقط برا» رهیط«ی لمهکند و ک یناراحت م

را دوسـت  یـکفـال ن جامبریاند و پ نندهکه خوشحال کرود  یار مکبه  یدر امور یگاھ
ر و یـبندند برخ ید مید امیآ یخداوند م یه از سوک یده و سودیچون مردم به فا داشت

 است. ین شّر و بدید شوند ایقرار دارند و ھرگاه از خداوند ناام یخوب
بـه آمـدن بـال  یعنـیگـرفتن  یگرفتن گمان بد به خداوند است و بـدفال یاما بدفال

 یض باشد از سـخنیمر یاگر فرده به عنوان مثال کنیا یعنی یفال یکدوار شدن و نیام
ه ک یا فردیسالم؛  ید: ایگو یه مکشنود  یم یسکرد مثًال از یبگ یکشنود فال ن یه مک

ن یـابنـده پـس ای ید: ایـگو یه مـکشنود  یگر مید یسکگردد از  یم یا دنبال گمشده
 ایابد و ی یاش نجات م یماریه از بکد یآ یرد و به گمانش میگ یم یکسخنان را به فال ن

 یـکدند فـال نیرا پرسـ جامبریـه پکـث آمـده یه در حدک ابد، چنانی یاش را م گمشده
 ».سخن خوب«ست فرمود: یچ
 دھد که از این نوع فال زدن منع نشده است. پس این نشان می 

ھا سخن گفته شد، عمر گفت: ھیچ چیزی از حالتی که خداوند آن را آفریده به دیگر  عمر از غول
ھا مانند شما جادوگرانی در میان خود دارند ھرگاه چنین چیزی  شود اما جن چیزی تبدیل نمی

نگا: صحیح  گفته و ۶/۳۴۴که حافظ در الفتح دیدید اذان بگویید که اسنادش صحیح است چنان
 .۳۸۹ -۱/۲۹۱مسلم

-۵۹۳۲، مستدرک حاکم۴۰۱۱، المعجم الکبیر طبرانی۲۸۸۰، سنن ترمذی۵/۴۲۳مسند احمد -١
از ابوھریره روایت شده  ۲۱۸۷و اسناد حاکم صحیح است و اصل آن در صحیح بخاری  ۵۹۳۴
 است.

 .۳/۳۹۶النھایة فی غریب الحدیث و األثر -٢
 .۲۲۲۴و صحیح مسلم ۵۷۷۶صحیح بخاری -٣
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است  یعیامر طب یکه کست، بلین کشر یفال یکداشتن ن دوست«د: یگو یم میابن ق
». ل داردیه مناسب اوست تماک ییزھایسان به چه انکنگونه است یفطرت ا یو به اقتضا

مورد پسـند و محّبـت مـن  ییزنان و خوشبو یویاز امور دن«فرمود:  جامبریه پک چنان
خوب  ی. و صدا٢داشت یشان حلوا و عسل را دوست مین ای. و ھمچن١»واقع شده است

الق خـوب داد و رفتارھا، عادات و اخ یقرآن و اذان را دوست داشت و به آن گوش فرا م
و آنچـه بـه آن  یر و خوبیمال، خکه ھر کنیداشت و خالصه ا ید و دوست میپسند یرا م

دن یه شـنکـن را نھـاده یـداشت و خداوند در سرشت انسان ا ید را دوست میانجام یم
ن سرشـت یند و ھمچنک یدا میل پیدارد و به آن م یپسندد و دوست م یاسم خوب را م

، یابیـامک، یت، سـالمتیـچون موفق ییھا دن واژهیه با شنکده یآفر یا انسان را به گونه
لمات به گوش انسـان بخـورد کن یشود و ھرگاه ا ی، مژده و امثال آن خوشحال میکتبر

لمـات را بشـنود ناراحـت کن یشود و ھرگاه ضّد و مخالف ا یت میشود و تقو یشادمان م
اند به اتمام برساند و تو یشود و کارش را نم یم یو گرفتگ یشود دچار ھراس، بدفال یم
مبتال  کد و به شریایمانش نقص بیا متضرر شود و در ایه در دنکشوند  ینگونه سبب میا

 گردد.
گمان  یعنیگرفتن  یرا دوست داشت، چون بدفال یکفال ن جامبرید: پیگو یم یمیحل 

وجود داشته باشد،  یبدگمان یبرا یا افتهیه سبب تحقق کبد داشتن به خداوند بدون آن
ه در ھر حال نسبت به کداشتن به خدا و مؤمن موظف است  یکگمان ن یعنی یکفال ن

 .٣داشته باشد یکخدا گمان ن
ه گفـت: کـنـد ک یت میح از عقبه بن عامر رواید: ( ابوداود با سند صحیگو یمؤلف م

گـرفتن  یـکن آن فـال نیگرفتن سخن گفته شد، فرمود: بھتـر یاز بدفال جامبرینزد پ
ه کـد ید یزیاز شما چ یسکارش باز دارد، ھرگاه کد با فال بد از یرا نبا یاست و مسلمان

، المعجم األوسط ۳۲۵۲، تفسیر ابن ابی حاتم۳۹۴۰-۳۹۳۹، سنن نسائی۳/۱۲۸مسند احمد -١
اند و حدیث صحیح است و حاکم آن را  و غیره روایت کرده ۲۶۷۶، مستدرک حاکم۵۲۰۳طبرانی

آن را صحیح شمرده است و حافظ در  ۱۶۰۸ المختارةصحیح قرار داده و ھمچنین ضیاء در 
 را حسن شمرده است.  اسنادش ۳/۱۱۶التلخیص

 .لاز حدیث عایشه  ۱۴۷۴و صحیح مسلم ۵۱۱۵نگا: صحیح بخاری-٢
 .۱۰/۲۱۵نگا: فتح الباری -٣

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٧١٠

 یسـکھـا را  یآورد جز تو و بد یھا را فراھم نمیخوب یسکا! ید: بار خداید بگویپسند ینم
 .١ست)یی تو ن لهیوس جز به ییچ توانایند جز تو و ھک یدور نم

ن صورت آمده است، امـا یھمد به یتاب التوحک یھا اش: (عقبه بن عامر) در نسخه گفته
 کیره آمده است ایشان میه در مسند احمد، ابوداود و غک عروة بن عامر درست است، چنان

د: از یـگو یت خـود مـیـاست و در مورد نسبش اختالف شده است، احمد بن حنبل در روا
 یاست و در مورد صـحاب یاند: [عروه بن عامر] ُجَھن ؛ و دیگران گفته یشیعروة بن عامر قر

ی  است و ابن حّبـان او را از زمـره ید: او صحابیگو یم یبودن او اختالف شده است، باورد
 .٢بودن او صحت ندارد ید: صحابیگو یم ین شمرده است و ِمزّ یثقات تابع
ه کـپـیش از ایـن گفتـه شـد » اسـت یـکن آن فال نیبھتر«(پس گفت:  اش:  گفته

 یبـرا جامبریـند: ھرگـاه پک یت میروااز انس  یپسندد، ترمذ یرا م یکفال ن جامبریپ
 .٣ا راشد)یح یا نجیھا را بشنود:  لمهکن یرفت دوست داشت ا یرون میب یارکانجام 

گرفـت و ھرگـاه  ینم یبدفال یزیچ چیاز ھ جامبریند: پک یت میده روایابوداود از بر
ر قـرا جامبریـشد اگر اسمش مـورد پسـند پ یا میفرستاد اسم او را جو یکارگزاری را م

ده یـشان دیی ا در چھره ید ناراحتیپسند یشد و اگر اسمش را نم یگرفت شادمان م یم
 . اسنادش حسن است.٤شد یم

 اللیلة، ابن السنی در عمل الیوم و  ۳۹۱۹، سنن ابوداود۲۹۵۴۱،۲۶۳۹۲،۲۹۵۴۲مصنف ابن ابی شیبه -١
غیره از طریق  و ۱/۱۶۵، خطیب در تلخیص المتشابه ش ۸/۱۳۹، بیھقی در السنن الکبری ۲۹۳

بن عامر  عروةاند و علما در مورد صحابی بودن  بن عامر روایت کرده عروةحبیب بن ابی ثابت از 
اند و قول راجح این است که او صحابی بوده است و روایت حبیب به صورت عن...  اختالف کرده

ز او که در آن به تحدیث اند و روایات زیادی ا اشکالی ندارد و علما روایت او را به این صورت پذیرفته
اند. فقط اگر حدیث منکری را به صورت عن... روایت کند مورد بحث است. و  تصریح نشده را پذیرفته

 اند. و شیخ محمد بن عبدالوھاب صحیح دانسته ۳۸۱این حدیث را نووی در ریاض الصالحین، ص
 .۴/۴۹۰االصابة فی تمییز الصحابه، ۷/۲۹۵اإلشراف تحفةنگا:  -٢
، ۴۱۸۱گوید حسن غریب صحیح است و طبرانی در المعجم االوسط و می ۱۶۱۶ن ترمذیسن -٣

اند و اسنادش صحیح  و غیره روایت کرده ۲/۲۰۶، ابونعیم در اخبار اصبھان۵۴۹معجم الصغیر
 المختارة آن را صحیح دانسته است و ضیاء در ۱۸۴۸است و طحاوی در شرح مشکل اآلثار

 الله ـ   سازد ـ إن شاء ای به آن وارد نمی ن گرفته شده است خدشه. و ایراد و علتی که از آ۱۶۶۳
، بیھقی در السنن ۸۸۲۲، سنن الکبری نسائی۳۹۲۰، سنن ابوداود۳۴۸ -۵/۳۴۷مسند احمد -٤

که  اند و اسنادش حسن است چنان و غیره روایت کرده ۵۸۲۷، صحیح ابن حبان۸/۱۴۰الکبری
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گـرفتن از  یفـال یکه نکدھد  یخبر م جامبرید: پیگو یث میح حدیم در توضیابن ق
ای  هیـه رقکـ بد است چنان یخوب است و بدفال یفال یکی فال گرفتن است اما ن جمله

 .١است ید و از مفسده خالین نوع مفیز نباشد اجازه داده است، چون ایآم که شرک
افر کـه کـن است ید: اشاره به ایگو یم یبیدارد) ط یرا باز نم یاش: (و مسلمان گفته

 .٢ستینگونه نیا
جـز تـو دور  یسـکھا را یآورد و بـد یجز تو نم یسکھا را  یا خوبیاش: (بار خدا گفته

ه کـنـد، بلک یھا را دور نم یآورد و ناگوار یھا را نم یخوب و یکیفال بد ن یعنیند) ک ینم
ن یـو ا یسـاز یھا را دور مـ یو بد یآور یھا را فراھم م یه خوبک یخدا تنھا تو ھست یا

ه کـح شده ین دعا تصرید و در ایایب یه در دلش بدفالک یسک یاست برا یمناسب یدعا
س به فال بد معتقد باشـد کد و ھر ساز یرا دور نم یانیآورد و بال و ز ینم یفال بد سود

 است. کنادان و مشر
 کمـکل کـتو یاز خداونـد بـرا یعنـیسـت) یجز با تو ن یو قوت ییاش: (و توانا گفته

ه کـ یارکـ یشود تا صاحب آن به سـزا یسبب م یه گاھکشود و به فاِل بد  یده میطلب
ه کـاسـت  ین اسـبابیل از بزرگتـرکـو تو ٣ردکـد توجـه یشود، نبا یلکرده گرفتار مشک

 ند.ک یھا را دور م یآورد و ناخوش یھا را م یخوب
متحـول  یبـرا ییتوانـا یعنیگر، ید یبه حالت یتحّول و انتقال از حالت یعنیو حول 

ردن به خداوند، کل کی تو، این یعنی تو لهیگر امکان ندارد مگر به وسید یشدن به حالت
 ان را فقط از خداوند بداند.یو ز ه قلب، سودکنیا یعنیزیرا توکل علم و عمل است، علم 

ان فقـط در دسـت یـه سـود و زکـداننـد  ین را مین اکیشتر مشریعموم مؤمنان و ب
بـودن دل از  یبـه خداونـد و خـال یاعتماد قلب یعنین علم یخداوند است، اما عمل به ا

ه فقط به خواص مؤمنـان اختصـاص دارد کـه کاست  یزین چیر از الله و ایز غیھمه چ

لمـات کن ین مفھوم را در بر دارد، چون انسان با گفتن ایا ال قوة اال بـاهللاول و جمله الح

چنین شیخ سلیمان آن را صحیح دانسته و حدیث گفته است و ھم ۱۰/۲۱۵حافظ در فتح الباری
 روایت کرده است. ۲۷۰۷شاھدی دارد که عبدالله بن الشخیر در طبرانی در مسند الشامیین

 .۲/۲۴۵ دار السعادةمفتاح  -١
 .۸/۳۲۴ المشکاةشرح  -٢
یری یعنی دعایی که در حدیث وارد شده است: اللھم ال یأتی بالحسنات إال أنت...بار الھی ھیچ خ -٣

 ۲/۵۲۲حاصل نمی شود مگر با تو... نگا: فتح المجید  
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د و بـه یـجو یمـ یخداونـد تبـّر  ییو خواست خود بدون خواست و توانـا ییا از توانایگو
جـز  یزیـبنده از ھـر چ ید و به ناتوانینما یاقرار م یارکخداوند بر ھر  ییقدرت و توانا

ت یـد ربوبیت توحین نھایند و اک یداده اعتراف م ییآن توانا آنچه خداوند او را به آنجام
 آورد. ید عبادت را به بار میل و توحکه توکاست 

گرفتن  یبدفال«ه فرمود: کند ک یت میروا جامبریگوید: (و ابن مسعود از پ مولف می
ند) اما خداوند کبه دلش خطور  یه(بدفالکنیست مگر ایاز ما ن یسکچ یاست و ھ کشر

ح دانسـته؛ و یه آن را صـحکـ یت ابـوداود و ترمـذی. روا١»برد ین میل از بکبا توآن را 
 جمله آخر را قول ابن مسعود شمرده است. یترمذ
نگونـه یه عبـارت ابـوداود اکاند  ردهکت یز روایث را ابن ماجه و ابن حبان نین حدیا

 ».است، سه بار فرمود کگرفتن شر یبدفال«است: 
ح یگـرفتن تصـر ینجا به حرمـت بـدفالیاست) در ا کشرگرفتن  یاش: (بدفال گفته

انسـان دل بـه  یاست چون بـا بـدفال کگرفتن از شر یه بدفالکان شده یشده است و ب
. و ٢»روه اسـتکگرفتن م یبدفال«د: یگو یم» هیالرعا«بند و ابن حمدان در یر خدا میغ

ن اسـت یـا ی: اولدیگو یاند، ابن مفلح م ن را گفتهیاران احمد ھمیاز  ین تعدادیھمچن
 .٣راھت حرمت باشدکد مقصود آنھا از یگرفتن قطعًا حرام است و شا یه بدفالک

اسـت.  کاست چـون شـر یه فال بد گرفتن حرام قطعکن است یم: درست ایگو یم
ه گفته ک یسکاصطالحی؟! اگر  یروه به معنکم یعنیروه باشد کتواند م یم کچگونه شر

ه سـخن او کـست ین یدیبود، ترد یروه اصطالحکروه است مرادش مکگرفتن م یبدفال
قـرار داده شـده زیـرا  کی شـر از زمـره یبدفال«د: یگو یباطل است، در شرح السنن م

آورد  یم یشان سودیند برایگرفتن عمل نما فال یه اگر به مقتضاکھا معتقد بودند  عرب
 .٤»ندداد یخدا قرار م یکا فال را شرید، گوینما یرا از آنھا دور م یانیا زی

تر در فصل بیان انواعی از جادو تحقیق آن بیان شد، روایت از ابن  حدیث صحیح است بیش -١
و النکت علی  ۴/۱۶۰اند مثل سنن ترمذی مسعود است که محدثین زیادی به آن اذعان کرده

 .۲/۸۲۶مقدمه ابن الصالح  از حافظ
 .۳/۳۵۷ الشرعیةو اآلداب  ۶/۶۱۴، مطالب اولی النھی ۶/۴۲۱اع کشاف القن-٢
 .۳/۳۶۰ الشرعیةاآلداب  -٣
 .۷/۳۷۲و نیل األوطار شوکانی ۵/۶۲۸و المفھم ۳/۱۵۲النھایة فی غریب الحدیث و األثر -٤
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نـد) ک یه فـال بـه دلـش خطـور مـکـست مگـر آن یاز ما ن یسکچ یاش: (و ھ گفته
ه فال  بد کنیست مگر ایاز ما ن یسکچ یھ یعنیند: یگو یم یو منذر یابوالقاسم اصفھان
 .١ندک یبه دلش خطور م

و نتیجه اینکه: ھیچ یک از ما نیست که از فال (التطیر) محفوظ مانده باشد و قـبًال 
گوید: حـذف مسـتثنی  سبت به آن احساس بد راه نیافته باشد.  خلخالی میدر قلبش ن

 .٢برای حالت مکروه است که این نشانه نوعی ادب در سخن است
 یسـکفال بد بـه دل ھـر  یعنیبرد)  ین میل از بکاش: (اما خداوند آن را با تو گفته 

 جامبریـم و از آنچه پیاوریمان بیم و به او اینکل کبه خداوند تو یند اما وقتک یخطور م
را از مـا دور  یم، خداونـد بـدفالیم و بـه صـدق آن بـاور داشـته باشـینک یرویآورده پ

 گرداند. یاز حق استوار م یرویما را بر سنت و پ ید و دلھاینما یم
د: از محمد یگو یم یاش: (جمله آخر قول ابن مسعود قرار گرفته است) ترمذ گفته 

چ یو ھـ«د: یـگو ین مـورد مـیمان بن حرب در ایسل گفت: یه مکدم یل شنیبن اسماع
ن یـا ی. پس ترمذ٣ن جمله سخن ابن مسعود استیبه نظر من ا...» ست یاز ما ن یسک

ه ابـن ک اند، چنان ن مورد با او موافقیرده است و علما در اکمان بن حرب نقل یرا از سل
 .٤»است کشر ینوع ین است، چون بدفالیدرست ھم«د: یگو یم میق

 کارش بـاز دارد، شـرکـرا فـال بـد از  یسـکند: ھر ک یت مید از ابن عمر روا(احم
 یریـچ خیا ھـیبار خـدا ییه بگوکنیست؟ گفت: ایی آن چ  ّفارهکده است). گفتند: یورز

 .٥»ستیجز تو ن یچ معبود به حّق یست و ھیجز فال تو ن یچ فالیست و ھیر تو نیجز خ

 .۴/۳۳نگا: الترغیب و الترھیب -١
 آن را به تورپشتی نسبت داده است. ۸/۳۹۸ مرقاة المفاتیحدر  -٢
 .۴/۱۶۰نن ترمذیس -٣
 .۲/۲۳۴ السعادةمفتاح دار  -٤
، ۲۹۲ اللیلة، ابن السنی در عمل الیوم و ۵/۱۰۵، طبرانی که در مجمع الزوائد۲/۲۲۰مسند احمد -٥

که اسنادش حسن است و حدیث صحیح است و از احادیث  ۲۴/۲۰۱ابن عبدالبر در التمھید
اند و حدیث شواھدی  وھب روایت کردهصحیح ابن لھیعه است چون عبدالله بن یزید مقری و ابن 

 روایت کرده و اسنادش ضعیف است. ۱۲۷۰دارد از آن جمله حدیث بریده که طبرانی در الدعاء
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انـد  ردهکت یروا جامبریرو بن عاص از پاز ابن عم یث را امام احمد و طبرانین حدیا
ه افـراد آن ثقـه یـو بق ١ه در مورد او اختالف استکعه قرار دارد یو در اسناد آن ابن لھ

 ھستند. 
 یاش: (از حدیث ابن عمرو) او عبدالله بـن عمـرو بـن عـاص بـن وائـل سـھم گفته

حابه ھـایی ن و یکـی از صـیاز سابق یکیابومحمد و گفته شده ابوعبدالرحمان است، او 
 یدر ذ یی فقھـا اسـت. و است و یکی از عبادلـه  ردهکت یروا یادیث زیه احادکاست 

ةالحجه در دوران جنگ   .٣در طائف درگذشت ٢حرّ
ده یورز کارش باز دارد شرکگرفتن او را از انجام  یه بدفالک یسکاش: (ھر  گفته  

ھرگاه انسان را منحوس و شوم دانستن و  یزیچ یعنیگرفتن  یاست) چون بدفال
رد و به سبب آن از رفتن به سفر امتناع یا بشنود و آن را به فال بد بگیند یرا بب یزیچ

ه وارد کوبد بلک یرا م کی شر قت دروازهید در حقیایخواھد باز ب یه مک یارکورزد و از 
ر خداوند و دل یی ترس از غ رون آمده است و دروازهیل بر خداوند بکشده و از تو کشر

إِيَّاَك ﴿دن به مقام ین امر او را از رسیخود گشوده است و ا یر الله را به رویه غبستن ب
ر خداوند وابسته یباز خواھد داشت؛ او دلش به غ .]٥[الفاتحة:  ﴾٥�َۡسَتعِ�ُ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ 
ند و او را ک یمانش، حالش را فاسد و خراب میجه ایاست و در نت کن شریشود که ا یم

ش را خراب و فاسد یاین و دنیطان دیدھد و ش یقرار م یبدفال یرھایف تدر معرض ھد

تر شرح حال ابن لھیعه بیان شد و گفتیم که اگر عبدالله بن مبارک، ابن وھب، ابن یزید  پیش -١
ان صحیح است و ھر کسی از ابن مقری، قتیبه بن سعید و ابواألسود از او روایت کنند روایتش

اند روایت کند و به تحدیث تصریح نماید روایتش  ھایش سوخته لھیعه قبل از زمانی که کتاب
صحیح است و اگر کسی از متقدمین از او روایت کند و به تحدیث تصریح نکند روایتش جید است 

تش ضعیف است. تھذیب اند از او روایت کند روای ھایش سوخته و ھر کسی بعد از آن که کتاب
 .۵/۲۲۹التھذیب

بن واقم است که امروزه به  حّرةی الحره است و منظور الحره؛  : یعنی زمان معرکهالحرةلیالی  -٢
وقتی  سی منوره معروف است این جنگ در زمان خالفت یزید بن معاویه الشرقیه در مدینه الحّرة

 -۳/۳۵۲ھـ.ق بود. تاریخ الطبری ۶۳سال که بیشتر اھل مدینه علیه او شوریدند در گرفت که در 
۳۵۹. 

 مالحظه کنید. ۴/۱۹۲اإلصابة فی تمییز اسماء الصحابة شرح حال او را در  -٣
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ا را ین و دنیاند و د شده کن جھت ھالیه از ھمکاند  بوده یار افرادیگرداند و چه بس یم
 .١اند از دست داده

 ست؟).یی آن چ فارهکاش: ( گفته
ن یچنـند. اما فـرد بـا وجـود خطـور ک یه به دل خطور مکاست  یفاره بدفالکن یا

ا اقـرار یـد. و گویـنما یل مـکدھد و بر خداوند تو یبه دلش به راھش ادامه م یا وسوسه
آورد و  یفراھم نم یر و خوبیار اوست و خیی خداوند و در اخت دهیآفر یه بدفالککند  یم

خداونـد  یر و خـوبیـا و آخرت جـز خیدر دن یریچ خیند و ھک یان را دور نمیو ز یبد
ه بندگانش را بـا آن کخداوند است  یا و آخرت از سویدر دن یوجود ندارد، پس ھر خوب

چ یـک یت فقط از آن خداوند است و ھیدھد و الوھ یش قرار میت خویمورد لطف و عنا
ه آنچـه انسـان کنیندارند، چه برسد به ا یتکامبران در آن با خداوند مشاریه و پکاز مالئ
 داشته باشد. یتکخداوند مشار ت بایرد در الوھیگ یا شنیده  و به فال بد میدیده 

ه شـما را بـه کاست  یزیھمان چ یند: بدفالک یت میاش: (فضل بن عباس روا گفته
 .٢ا از انجام آن بازدارد)یند کوادار  یارکانجام 

ن اسـت: یت نمـوده و عبـارت آن چنـیش روایث را امام احمد در مسند خوین حدیا
ه گفـت: کـنـد ک یت میل بن عباس روااز فض یحماد بن خالد از ُعالثه از مسلمه جھن«

د و مـن آن را بـه آغـوش یآمد و به پھلو خواب ییم آھویرون رفتیب جامبریھمراه پ یروز
اسـت  یزیـفال بد چ«فرمود:  جامبریفال بد گرفتم. پ جرسول خدا یگرفتم و گفتم: ا

ت یـروا شیگونه امام احمد در مسـند خـو این». ا از آن باز داردیه تو را به انجام وادار ک
 نموده

وجـود دارد کـه در  یدر آن شخصـ«ه: ککه در آن بحث است. و به خط مؤلف خواندم 
یعنی بین مسلمه و فضل که او ابن ». موردش اختالف است و در آن انقطاع وجود دارد

 و پسر بزرگ عباس است.  جامبریعباس بن عبدالمطلب پسر عموی پ
انـد  گفتـه یشته شد. و بعضک کرمویجنگ ر در کد: او در دوران ابوبیگو ین میابن مع 

د: در یـگو یشته شد. ابـوداود مـک یست و دو سالگیزده در بیدر مرج الصفر در سال س

 .۲۴۷ -۲/۲۴۶ السعادةنگا: مفتاح دار  -١
گوید احمد از محمد بن عبدالله بن  می ۳/۳۷۷ اآلداب الشرعیةابن مفلح در  ۱/۲۱۳مسند احمد -٢

 ابن عالثه مورد اختالف است و در اسناد انقطاع است. کند که عالثه روایت می
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انـد: در  و ابـن سـعد گفتـه یرا به تن داشت و واقد جامبریشته شد و او زره پکدمشق 
 .١افتیطاعون عمواس وفات 

 از دارد).ا بیش ببرد یه تو را پکاست  یزیچ یاش: (بدفال گفته
ه انسان را کاست  یزیه فال چکف شده است یشده تعر یه از آن نھک ینجا فالیدر ا

باشـد؛ چـون فـال  یـکاگر فال ن یکند که قصد آن را دارد، حت وادار به انجام کاری می
ه انسان بر آنچه به کنیباشد اما ا گرفتن به خاطر ھمراه داشتن بشارت مستحب می یکن

ست یند درست نکل بر خداوند را فراموش کد و تویل نماکاد و تورد اعتمیگ یم یکفال ن
د و آن را بـه یا شـنید ید یزین اگر چیشود. ھمچن ین جزو فال (حرام) محسوب میو ا

 ز از فال (حرام) است.ین نیارش را انجام نداد، اکفال بد گرفت و به خاطر آن 

 .۵/۳۷۵اإلصابة فی تمییز اسماء الصحابهنگا: شرح حالش در  -١

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 ده استشناسی آم ی علم نجوم و ستاره ) باب: آنچه که درباره۲۸(

خداوند ستارگان را به خـاطر سـه «گوید:  بخاری در صحیح خود آورده که قتاده می
عالمـات و  -۳رانـدن شـیاطین  -۲زینـت و آراسـتن آسـمان  -۱چیز آفریـده اسـت: 

ی آنھا ھدایت یافته شوند. ھرکس ستارگان را برای غیر این سه  ھایی که به وسیله نشانه
مسیر انحـراف را پیمـوده و در چیـزی کـه بـدان علـم  دلیل به کار برد، به خطا رفته و

 ».ندارد، تکلف نموده است
قتاده، یادگیری منازل ماه را مکروه دانسته و ابن ُعَیینه ایـن کـار را جـایز ندانسـته 

این رأی را از آنان نقل کرده است. ولی احمد و اسحاق یادگیری منـازل » حرب«است. 
 اند. ماه را جایز دانسته

سـه نفـر بـه بھشـت «فرمودند:  جگوید: رسول الله  ی روایت است که میاز ابوموس
ی رحـم را  کند و صـله ی خویشاوندی را قطع می روند: دائم الخمر، کسی که رابطه نمی

احمد و ابن حبان در صحیح خود این ». آورد و کسی که به جادو باور دارد به جای نمی
 اند. حدیث را روایت کرده
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 گیرند: ضوع مورد بحث و بررسی قرار میدر این باب چند مو
 حکمت آفرینش ستارگان. -اول
رّد بر کسانی که غیر از حکمت خدا در آفرینش ستارگان نظر دیگری دارند (و  -دوم

 کنند). برای موارد دیگری از ستارگان استفاده می
 بیان اختالف نظر علما راجع به یادگیری منازل ماه. -سوم

 جادو را باور دارند ھر چند بدانند که جادو باطل است. تھدید کسانی که -چھارم

 توضیح و شرح باب:
 شناسی آمده است ی علم نجوم و ستاره باب: آنچه که درباره 

شناسـی و  آنچه در اینجا مد نظر است، بیان امور مجاز و غیر مجاز راجـع بـه ستاره
 باشد. بیان تھدید وارده در این زمینه می

تنجیم، به معنای استدالل به احوال فلکی بـرای «گوید:  یه میشیخ اإلسالم ابن تیم
 .١»باشد ی زمین می اتفاقات و رویدادھای روی کره

ــابی می ــد:  خط ــه «گوی ــت ک ــت اس ــده، از آن جھ ــی ش ــه از آن نھ ــوم ک ــم نج عل
و در آینـده روی   کنند از اتفاقات و رویدادھایی که واقـع نشـده شناسان، ادعا می ستاره

باشند؛ رویدادھایی ھمچون اوقات وزش بادھا، بارش باران، پیدایش  میدھند باخبر  می
کننـد از طریـق حرکـت سـتارگان در  ھا و مسائلی که گمان می گرما و سرما، تغییر نرخ

کننـد سـتارگان در حـوادث روی  کنند و ادعـا می مدارشان، نسبت به آنھا علم پیدا می
دھند. ایـن  قتضیات ستارگان روی میزمین تأثیر دارند و حوادث روی زمین بر اساس م

گویی و ادعای علمی است که خدا آن را پنھان کرده و  شناسان، غیب امر از جانب ستاره
 .٢»داند جز خدا کسی علم غیب را نمی

 شناسی سه نوع است: گویم: بدان که ستاره می
سـت آنچه که بنا به اجماع مسلمانان کفر است و آن ھم اعتقاد به این مطلب ا -اول

اند و  که موجودات این دنیا ھمگی بر اساس تـأثیر سـتارگان و روح آنھـا تشـکیل شـده
ستارگان، موجوداتی فاعل و مختارند. این اعتقاد بنا به اجماع مسلمانان، کفر است. این 

به سوی آنان مبعوث شد. بـه  ÷پرستانی است که حضرت ابراھیم تفکر، اعتقاد ستاره

 .۳۵/۱۹۲مجموع الفتاوی  -١
 .۴/۲۳۰معالم السنن  -٢
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کردنـد و بـرای آنھـا سـجده و  اه و ستارگان را تعظیم میھمین خاطر اینان خورشید، م
ھایشان آمده  کردند و آنھا را با تسبیحات معروفی که در کتاب اظھار ذلت  و خواری می

طلبیدند که تنھا برای آفریـدگار آنھـا  نمودند و با دعاھایی آنھا را به فریاد می تسبیح می
ای مکـان مخصوصـی  برای ھر سـتارهپرستان  که ھیچ شریکی ندارد، جایز است. ستاره

کشیدند و این مکـان را  ساختند و آن ستاره را در آن جا به تصویر می جھت پرستش می
کردند که روحانیت آن سـتاره بـر  جھت پرستش و تعظیم آن انتخاب کرده و گمان می

د. ساز دھد و نیازھایشان را برآورده می شود و آنان را مورد خطاب قرار می آنان نازل می
شدند و آنان را مورد خطاب  آن روحانیت در حقیقت شیاطین بودند که بر آنان نازل می

ی ایـن گونـه  ساختند. برخی از متـأخران دربـاره قرار داده و نیازھایشان را برآورده می
 .١اند شرک، کتابی را تألیف نموده

 این مطلب را عنوان کرده است. ٢»التذكرة«و صاحب کتاب  
بر رویدادھای زمینی با توجه به حرکت، جمع شدن و پراکنده شـدن استدالل  -دوم

گویند: این کار به تقدیر و مشیت الله است. در تحریم ایـن  شود و می ستارگان انجام می
ی آن، اخـتالف نظـر دارنـد و  تفکر شکی وجود ندارد. متأخرین راجع به تکفیر گوینـده

زیرا ایـن اعتقـاد ادعـای علـم غیبـی  شایسته است که به کفر این اعتقاد، یقین داشت؛
است که خدای متعال آن را از مخلوق پنھان کرده و راھی برای پی بردن بـه آن وجـود 

 ندارد.
ی یادگیری منازل ستارگان بیان کرد و به امید خدا  نوعی که مؤلف در زمینه -سوم

 درباره اش بحث خواھد شد.

: : (قال البخاری فی صحيحه قال قتـاگوید مؤلف می  ثالثٍ دة: خلـق اهللا هـذه النجـوم لـِ

لَ فيها غري ذلك، أخطأ وأضاعَ  أَوَّ ن تَ ی هبا، فَمَ تدَ زينةً للسامء ورجوماً للشياطني وعالماتٍ هيُ

ه بِه) لمَ لَ  .١نصيبَهُ وتكلّفَ ما ال عِ

ی  اظھار داشته که فخر رازی کتابی را در زمینه ۳/۳۴۰، »میزان اإلعتدالل«ذھبی در کتاب  -١
تألیف کرده و این جادوی محض است. نگا: نقض المنطق، اثر شیخ االسالم، سخن گفتن ستارگان 

 .۴۷ -۴۵صفحات 
أولی األلباب و الجامع للعجب  تذکرة«او داود بن عمر انطاکی، پزشک معروف است. اسم کتابش،  -٢

 .۱/۳۶۸ھجری در انطاکیه وفات یافت. نگا: کشف الظنون،  ۱۰۰۸باشد. وی به سال  می» العجاب
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خدا ستارگان را بـه سـه دلیـل «گوید: قتاده گفته است:  بخاری در صحیح خود می
ی آنھا راه  ھایی که به وسیله راستن آسمان، طرد شیاطین و نشانهآفریده است: زینت و آ

شود. ھرکس ستارگان را در غیر از این سه مورد بـه کـار ببـرد، راه خطـا را  شناخته می
پیموده و عمرش را بیھوده تلف کرده در چیـزی کـه بـدان علـم نـدارد تکلـف نمـوده 

 ».است
ر را در صـحیح خـویش آورده و ھمان طور که مؤلف اظھار داشته، بخـاری ایـن اثـ 

عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابـی حـاتم، ابوشـیخ و خطیـب در 
ھمانـا «اند. لفظ روایت بدین صـورت اسـت:  از قتاده آن را روایت کرده» النجوم«کتاب 

ی  ) بـه وسـیله۲) زینت آسمان ۱خداوند این ستارگان را برای سه چیز قرار داده است: 
) آنھا را به خاطر طرد شیاطین قـرار داده اسـت. پـس ھـرکس ۳شود  نھا راه یافته میآ

ستارگان را در غیر این سه چیز به کار گیرد، بـه رأی خـود سـخن گفتـه و راه خطـا را 
پیموده و عمرش را بیھوده تلف کرده و در چیزی که بـدان علـم نـدارد، تکلـف نمـوده 

رگان بـرای پیشـگویی و غیـب گـویی اسـتفاده است. ھمانا افرادی نـادان از ایـن سـتا
شـود و اگـر بـا فـالن  اند. که اگر  با فالن ستاره عروسی کرد چنـین و چنـان می کرده

ای  گویند به جانم قسم ھـیچ سـتاره شود و می ستاره مسافرت نموده چنین و چنان می
زشت بـا  نیست مگر اینکه ھر انسان سرخ پوست، سیاه پوست، بلند قد، کوتاه قد، زیبا و

شود. در حالی کـه سـتارگان، حیوانـات و پرنـدگان چیـزی از علـم غیـب  آن متولد می
دانست، حتما آدم که الله او را بـا دسـت خـویش  دانند؛ چون اگر کسی غیب را می نمی

ھای ھر چیزی را به او یـاد داد،  آفرید و فرشتگان را وادار کرد برایش سجده کنند و نام
 ».دانست غیب را می

ی مؤلف: (خدا ستارگان را به سه دلیل آفریده است . . . تا آخر گفتـه  ی گفته ارهدرب

 َز�َّنَّـا َولََقـدۡ ﴿  فرمایـد: اش) باید گفت که این مطلب از قرآن گرفته شده؛ آنجا کـه می
ٓ ٱ َما �ۡ ٱ ءَ لسَّ َ�ِٰط�ِ  رُُجوٗما َ�َٰهابَِمَ�ٰبِيَح وََجَعلۡ  َيا�ُّ (بـه  یکان نزدما آسم«  .]٥: ک[المل ﴾ّلِلشَّ

و  ۱۴/۹۱البغا) آن را آورده است. ابن جریر در تفسیر خویش  -۳۱۱۶۸اری در صحیح خود (بخ -١
، الخطیب ۴/۱۲۲۶» العظمة«، ابوشیخ در کتاب ۱۶۵۳۶ابن ابی حاتم در تفسیر خود، ش  ۲۹/۳

» تغلیق التعلیق«، حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب ۱۸۶ -۱۸۵، صفحات »النجوم«در کتاب 
، عبدالرزاق و ابن منذر و خطیب در کتاب النجوم ھمان گونه که الدرر ، عبدبن ُحمید۳/۴۸۹

 اند و اسنادش صحیح است. نیز آمده آن را روایت کرده ۳/۳۲۸المنثور
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منــان یرانــدن اھر  ی لهیم و آنھــا را وســیا (بــه نــام ســتارگان) آراســته یشــما) را بــا چراغھــای

ل: یـ(از قب یھای و نشـانه« .]١٦[النحـل:  ﴾١٦َ�ۡهَتُدونَ  ُهمۡ  مِ �َّجۡ َو�ِٱ وََعَ�َٰ�ٰٖت� ﴿ ».میا ساخته
در روز بـدانھا راه خـود را  ه مردمـانکـد آورد یھا را پدکھا، بادھا، رودھا و رنگ خا وھھا، دّرهک
ی سـتارگان  لهیشـان بـه وسـیشـود) ا ین عالئم اسـتفاده نمیه از اکنند) و (در شب ک یدا میپ

  ».شوند یرھنمون م
مطلب فوق اشاره دارد به اینکه ستارگان در آسمان دنیـا ھسـتند، ھمـان طـور کـه 

ن مردویـه از ابـن رسانند. در این زمینه حدیثی وارد شـده کـه ابـ ظاھر آیات این را می

أمـا السـماء ادلنيـا فـإن اهللا : «فرمودند جگوید: رسول الله مسعود روایتش کرده که می
خلقها من دخان وجعل فيها رساجاً وقمراً من�اً وز�نها بمصابيح انلجوم وجعلها رجومـاً 

خداوند آسمان دنیا را از دود آفرید و در آن : «١ ».للشياط� وحفظاً من لك شيطان رجيم
خورشید و ماه نورانی را قرار داد و آسمان دنیا را با نور سـتارگان آراسـت و سـتارگان را 

ابـن ». شـده قـرار داد ی محافظت از ھر شـیطان رانده ی طرد شیاطین و وسیله وسیله
 مردویه این حدیث را به طور مختصر آورده است.

مانند آنھا.  ھایی برای جھات، مناطق مختلف و یعنی نشانه (و عالمات)عبارت: 

تَدی هبا) ی  ی مجھول آمده است؛ یعنی مردم در این زمینه به وسیله با صیغه (هيُ

ِيٱوَُهَو ﴿  فرماید: یابند ھمان طور که خدای متعال می ستارگان راه می َجَعَل لَُ�ُم  �َّ
ْ ِ�َهۡ  �ُُّجومَ ٱ ِ لۡ ٱ ُظلَُ�ٰتِ  ِ�  بَِها َتُدوا ه کاست  یسکو او آن « .]٩٧[األنعام:  ﴾ۡحرِ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ

ا بدانھا یو در کیخش یھا یکیسفر) در تار یده است تا (در شبھایشما آفر یستارگان را برا
  ».دیرھنمود شو

شوند. به ھمـین  ی ستارگان ھدایت می منظور این نیست که در علم غیب به وسیله

ه چیـزی ) یعنی ھرکس غیر از این س(فمن تأول فيها غري ذلـكگوید:  دلیل پس از آن می
ی آنھـا ادعـای  ی ستارگان گمان کند و بـه وسـیله که خدای متعال بیان داشته، درباره

» الدر المنثور«آن گونه که در کتاب  -و ابن مردویه ۳ش » األحادیث الطوال«طبرانی در کتاب  -١
این روایت، عمربن موسی وجیھی وجود دارد که اند. در اسناد  آن را روایت کرده -آمده ۵/۶۹

کرد. این روایت از طریق دیگر وارد شده است که عمر بن شّبه  دروغگوست و حدیث را وضع می
 از طریق روایت ابن عباس به طور طوالنی روایتش کرده است. ۱/۳۰۳»  المدینةأخبار «در کتاب 
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(ویعنی راه خطا را پیموده است چون ادعای علم غیب نمـود.  (أخطأ)علم غیب نماید، 

یعنی عمرش را بیھوده تلف کرده است؛ چون او مشغول چیزی شـده کـه  أضاع نصيبه)

) یعنی کاری کرده تكلف ما ال علم له بـهوار زیان آور است. (ای ندارد و این ک ھیچ فایده
که علم آن قابل تصور نیست؛ زیرا اوضاع و اخبار آسمان و امور غیبی جز از طریق قرآن 
و سنت، قابل شناخت نیستند و در قرآن و سنت بیشتر از آنچه که گفتـه شـد، در ایـن 

 زمینه نیامده است.
ی ستارگان زیباست جز این عبارت: راه خطا  ده دربارهی قتا گوید: گفته الداوودی می

را پیموده و عمرش را بیھوده تلف کرده است. وی در ایـن بـاره کوتـاھی کـرده، بلکـه 
 .١ھرکس ستارگان را در غیر از این سه چیز به کار گیرد کافر است

اگر بگویی: ستاره شناسان بعضی اوقات ممکن است راست بگویند در جواب گفتـه 
گویند و  ود: راستگویی آنان ھمچون راستگویی کاھنان است که یک بار راست میش می

گویند، به این معنا نیست که علم آن درسـت  باری دیگر دروغ. اینکه یک بار راست می
 است

برخی از ستاره شناسان برای اثبات صحت علم ستاره شناسی به آیاتی از قرآن 

ٰ ﴿ اند؛ از جمله: استدالل نموده   .]١٦[النحل:  ﴾١٦َ�ۡهَتُدونَ  ُهمۡ  مِ �َّجۡ َو�ِٱ ٖت� وََعَ�َٰ�
ه کـد آورد یـھـا را پدکھـا، بادھـا، رودھـا و رنـگ خا وھھـا، دّرهکل: ی(از قب یھای و نشانه« 

شـود)  ین عالئم استفاده نمیه از اکنند) و (در شب ک یدا میمردمان در روز بدانھا راه خود را پ
 . »شوند یمی ستارگان رھنمون  لهیشان به وسیا

ھایی برای امور غیبی  در جواب باید گفت: منظور آیه این نیست که ستارگان نشانه
این  (عالمات)یابند، بلکه معنای  ی آنھا راه می ھستند که مردم در علم غیب به وسیله

ھایی برای قدرت و یگانگی خداست. از قتاده و مجاھد نقل شده  است که ستارگان نشانه
. بعضی ٢شوند ی آنھا ھدایت نمی ای دارند که به وسیله گان نشانهکه برخی از ستار

لۡ ﴿ فرماید: باشد؛ آنجا که می ی کالم قبلش می معتقدند که عبارت: (عالمات) تتمه
َ
 َ�ٰ َو�

 ٱ ِ� 
َ
ن تَِميَد بُِ�مۡ  �ِض ۡ�

َ
نَۡ�ٰٗر� َرَ�ِٰ�َ أ

َ
ل: [النح ﴾وََعَ�َٰ�ٰتٖ  ١٥َ�ۡهَتُدونَ  لََّعلَُّ�مۡ  َوُسُبٗ�  َو�

 .۶/۲۹۵نگا: فتح الباری:  -١
با سند صحیح از مجاھد روایت کرده که گوید: برخی از ستارگان  ۱۴/۹۱خود ابن جریر در تفسیر  -٢

 شوند. ی آنھا ھدایت می ای ھستند و برخی به وسیله نشانه
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ن شما را نلرزاند یه زمکن یرا قرار داد تا ا یاستوار و پابرجای یوھھاکن یو در زم«  .]١٦-١٥
ه (به کن یرد تا اکدار یرا پد یھا و راھھای ت خود شما را مضطرب نگرداند) و رودخانهک(و با حر

 ».یھای د. و نشانهیاب شویمقصد خود) راھ
ی  ھای بزرگ و کوچک به وسیله و کوه ھایی در زمین قرار داده که راه یعنی نشانه
گیرند. راجع به  ھا کمک می شوند و مسافران در مسیرشان از این نشانه آنھا معلوم می

گوید:  ابن عباس می .]١٦[النحل:  ﴾١٦َ�ۡهَتُدونَ  ُهمۡ  مِ �َّجۡ َو�ِٱ وََعَ�َٰ�ٰٖت� ﴿ی:  آیه

ِ ﴿ ھا در روز است. ھای راه منظور نشانه  ﴾وََعَ�َٰ�ٰتٖ ﴿« یعنی در   ﴾َ�ۡهَتُدونَ  ُهمۡ  مِ �َّجۡ ٱَو�
حاتم  ابن جریر و ابن أبی». یابند ی ستارگان راه می سفرھایشان در دریا به وسیله

ی مذکور است. پس استدالل به این  . این گفته و مانند آن معنای آیه١اند روایتش کرده
آن در آیه برای اثبات صحت علم ستاره شناسی استدالل به چیزی است که بطالن 

ی فوق و نه ظاھر آن  دین اسالم به طور بدیھی معلوم و مشخص است؛ چون نه نص آیه
بر چنین مطلبی داللت ندارد. به راستی استدالل به این آیه جھت اثبات درستی علم 

راجع به ابطال  جستاره شناسی فاسدترین انواع استدالل است؛ چون احادیثی از پیامبر
 توان به احادیث زیر اشاره کرد: اند؛ از جمله می وارد شدهو نکوھش علم ستاره شناسی 

ای از  ھر کس شاخه: «٢»من اقتبس شعبة من انلجوم فقد اقتبس شعبة من السحر«
 ».ای از جادو را آموخته است علم نجوم را بیاموزد، در حقیقت شاخه

او را صـدا  از عبدالله بن ُمحیریز، تابعی جلیل القدر نقل شده که سلیمان بن عبدالملک
وی در جواب گفـت: ». شد گرفتی به علمت اضافه می اگر علم نجوم را یاد می«زد و گفت: 

ئمـِة وت�ـذيٌب «فرمودند:  جرسول الله
َ
إن أخوف ما أخـاف ىلع أمـىت ثـالث: َحيـُف األ

ی امتم بیش از ھمـه چیـز بـیم دارم  ھمانا چیزھایی که درباره: «٣»بالقدر، و�يماٌن بانلجوم
 ».عدالتی حاکمان و پیشوایان، تکذیب قدر و باور داشتن به علم نجوم ت: بیسه چیز اس

ھمان طور که در الدرالمنثور  –حاتم و ابن مردویه  و ابن أبی ۱۴/۹۱ابن جریر در تفسیر خود  -١
 ن جریر ضعیف است.اند و اسناد اب آن را روایت کرده –آمده است  ۵/۱۱۸

 آورده شد. » باب بیان پاره ای از انواع جادو:«حدیثی صحیح است. تخریج آن در مبحث  -٢
جامع بیان العلم و «و ابن عبدالبر در  –آمده  ۸/۳۱آن گونه که در الدرالمنثور  –عبد بن حمید  -٣

آن را روایت  ۹/۲۲۳و ثعلبی در تفسیرش ش  ۱۵۳۳ش » اإلبانة«و ابن بطه در  ۲/۳۹»فضله 
 باشد. اند و اسناد آن به ابن محیریز حسن است و با شواھدش حدیثی صحیح می کرده
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ما أخاف ىلع أمـىت: اتلصـديُق «فرمودند:  جروایت شده که پیامبر حيـوةاز رجاء بن 

از جمله چیزھایی که نسبت به امتم بـیم : «١»بانلجوم واتلكذيُب بالقدر وَحيُف األئمة
عبد بن حمیـد ». باشد عدالتی ائمه می ب قدر و بیدارم باور داشتن به علم نجوم، تکذی

این دو حدیث را روایت کرده است. این دو حدیث مرسل که از ایـن دو طریـق مختلـف 
اند ، بر ثبوت و صحت این حدیث داللت دارند به ویژه اینکه کسـانی کـه ایـن  وارد شده

 اند. اند بدان استناد نموده حدیث مرسل را روایت کرده

أخاف ىلع أمىت : «فرمودند جبه طور مرفوع روایت شده که آن حضرتاز ابومحجن 
بعد از خـودم نسـبت : «»من بعدی ثالثاً: َحيَف األئمِة وايماناً بانلجوم وت�ذيباً بالَقَدر

». عدالتی ائمه، باور داشتن به علم نجوم و تکذیب قـدر به امتم از سه چیز بیم دارم: بی
 .٢ن را حسن دانسته استابن عساکر روایتش کرده و سیوطی آ

أخـاف ىلع أمـىت بعـدی «فرمودند:  جاز انس به طور مرفوع روایت شده که پیامبر
بعد از خودم نسبت بـه امـتم از دو چیـز »: «خصلت�: ت�ذيباً بالقدر و ايماناً بانلجوم

 ».ترس دارم: تکذیب قدر و باور داشتن به علم نجوم
. و سـیوطی ٣انـد آن را روایت کرده» مالنجو«ابویعلی، ابن عدی و خطیب در کتاب 

 نیز آن را حسن دانسته است.

» التاریخ الکبیر«و بخاری در کتاب  –آمده  ۸/۳۱آن گونه که در الدر المنثور  –عبدبن حمید  -١
اری اند و بخ از یحیی بن ابی کثیر از رجاء روایتش کرده ۱۵۲۹ش» اإلبانة«، ابن بطه در ۱/۱۴۸

 اظھار داشته که این حدیث عله دارد و با شواھدش حدیثی صحیح است.
أخبار «و رافعی در  –آمده  ۷/۳۶۱» اإلصابة«آن گونه که در  -»الُکنی«ابو احمد حاکم در کتاب  -٢

اند و در اسناد آن علی  آن را روایت کرده ۵۸/۴۰» تاریخ دمشق«و ابن عساکر در  ۲/۳۹۰» قزوین
» المغنی عن حمل األسفار«اند و عراقی در  بقال وجود دارند که ھر دو ضعیفصدایی و ابوسعد 

 آن را ضعیف دانسته است. ۱/۲۵
و ابن عساکر در  ۴/۳۴» الکامل فی الضعفاء«و ابن عدی در  ۴۱۳۵ابو یعلی در مسند خود ش -٣

ر گونه که د آن –و ابن مردویه  ۱۶۳ص » النجوم«و خطیب در کتاب  ۵/۲۵۱» تاریخ دمشق«
اند و در اسناد آن یزید رقاشی وجود  و دیگران آن را روایت کرده –آمده  ۳/۳۳۰»الدر المنثور «

 دارد که ضعیف است.

 

                                         



 ٧٢٥ )شناسی آمده است ی علم نجوم و ستاره : آنچه که درباره۲۸لتوحید: (بابکتاب ا

 

 جانـد کـه آن حضـرت امام احمد و بخاری از ابن عمر به طور مرفوع روایـت کرده 
مفاتيح الغيب مخس ال يعلمها إال اهللا: ال يعلم ما ىف َغـٍد إال اهللا وال يعلـم مـا «فرمود: 

ىت الَمطُر أحٌد إال اهللا وال تدری نفـس بـأی أرض تَغيُض األرحاُم إال اهللا وال يعلُم مىت يأ
کلیدھای غیب پنج تا ھستند که جـز خـدا : «١»تموت وال يعلم مىت تقوم الساعة إال اهللا

افتـد، جـز خـدا  داند که فردا چـه اتفـاقی می داند: جز خدا کسی نمی کسی آنھا را نمی
اند که چـه وقـت د داند که در رحم زن چه چیزی است، جز خدا احدی نمی کسی نمی
دانـد  میرد و جز خدا کسی نمی داند در کدام سرزمین می بارد، ھیچ کس نمی باران می

 لفظ حدیث از آن بخاری است.». شود چه وقت قیامت بر پا می

لقد طهر اهللا «فرمودند:  جاز عباس بن عبدالمطلب روایت است که گوید: رسول الله
ی عـرب) را  خدا این جزیره (شبه جزیره: «»نلجومهذه اجلز�رة من الرشك ما لم تُِضلُُهم ا

ابـن مردویـه روایـتش ». از شرک پاک کرده مادامی که علم نجوم آنان را گمـراه نکنـد
 .٢کرده است

تعملوا من انلجـوم «فرمود:  جاز ابن عمر به طور مرفوع روایت است که آن حضرت
نجوم آن مقدار را فرا گیرید که  از علم: «٣»ما تهتدوَن به ىف ُظلمات الرب وابلحر ثم انتهوا

 ».ی آن راه یابید و سپس دست بکشید وسیله در تاریکی ھای خشکی و دریا به

 اند. و دیگران روایتش کرده ۲/۵۲البغا و امام احمد در مسند خود  – ۴۴۲۰بخاری در صحیح خود ش  -١
، ۱۳۰۴و۱۳۰۳ھای  شماره، بزار در مسندش ۶۷۱۴و  ۶۷۰۹ھای  ابویعلی در مسندش شماره -٢

آن گونه که در  –، ابن مردویه ۲/۳۹، ابن عبد البر در الجامع۵۷۶طبرانی در المعجم األوسط ش 
اند که اسناد آن ضعیف است. برخی از  و دیگران آن را روایت کرده –آمده  ۳/۳۳۱الدر المنثور

و گاھی با لفظ » جزیرةال«اند و گاھی با لفظ  راویان این حدیث در آن دچار پریشان گویی شده
 اند. آن را روایت کرده» القریة«و گاھی با لفظ » المدینة«

و ابن  –آمده  ۲/۶۶اثر عبدالحق » األحکام الوسطی«گونه که در آن» روض المتعلمین«ابونعیم در-٣
ـ مع الفیض) ۳/۲۵۶» (الجامع الصغیر«گونه که در  آن -»النجوم «مردویه و خطیب در کتاب 

 ۳۰۶ – ۳/۳۰۵» بیان الوھم و اإلیھام «اند و عبدالحق و ابن قطان در  ا روایت کردهآن ر –آمده 
دارد که بیھقی در  ساند. این حدیث شاھدی از روایت ابوھریره  اسناد آن را ضعیف دانسته

ی  شماره» الزھد«روایتش کرده و اسنادش ضعیف است. ھناد در  ۱۷۲۳ش» شعب اإلیمان«
و دیگران از طرقی از  ۱/۲۳»األنساب«، سمعانی در ۲۵۶۴۹نفش ش، ابن أبی شیبه در مص۹۹۷
ی آن راه یابید  از علم نجوم آن مقدار را فرا گیرید که به وسیله«اند که گفت:  روایت کرده سعمر 

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٧٢٦

از فراگیـری علـم نجـوم نھـی  جرسـول اللـه«از ابوھریره روایت است کـه گویـد: 
 اند. . ابن مردویه و خطیب روایتش کرده١»فرمودند

بیـان  جدیثی را از رسول اللـهاز سمره بن جندب نقل است که او خطبه خواند و ح

أما بعد: فإن ناساً يزعمـون أن كسـوف هـذه الشـمس «فرمودند:  جکرد که آن حضرت
و�سوف هذا القمر وزوال هذه انلجوم عن مواِضِعها ملوِت رجال ُعظماَء ِمن أهـل األرض 

هل مـنهم  و�نهم قد كذبوا ولكنها آياٌت من آياِت اهللا يَعترِبُ بها عبادُه يلنُظـَر َمـن ُ�ـدُث 
کنند که گرفتگی خورشید، ماه و ناپدید شـدن  اما بعد؛ ھمانا افرادی تصور می: «٢»تو�ةً 

ھای بـزرگ روی زمـین اسـت. اینـان  ستارگان از جاھای خودشان به خاطر مرگ انسان
ھای خداست که بندگان خدا از آنھـا  ھایی از نشانه کنند بلکه این کارھا نشانه اشتباه می

 ».کند گیرند و تا خدا ببیند چه کسی (از کردار ناپسند خود) توبه می پند و عبرت می
 روایت ابو داود].[

ی رحم را به جا آورید. این حدیث از  ی آن صله و از علم انساب آن مقدار را فرا گیرید که به وسیله
 صحیح است.  سعمر 

الکامل فی «، ابن عدی در ۳/۳۵۳»الضعفاء«، عقیلی در ۸۱۸۲ش» المعجم األوسط«طبرانی در  -١
، ۵۱۹۸» شعب اإلیمان«، بیھقی در ۲/۱۹۹» المجروحین«، ابن حبان در ۵/۲۷۸» الضعفاء

اند. در اسناد آن عقبه بن  و دیگران از ابوھریره روایت کرده ۱۷۷ص » النجوم«خطیب در کتاب 
وجود دارد که ضعیف است. این حدیث دو شاھد ضعیف از طریق روایت علی و ابن عبدالله اصم 

عباس دارد. صحیح ترین حدیثی که در این باب وارد شده حدیثی است که عبدالرزاق در مصنف 
اند  و دیگران از محمد بن سیرین روایت کرده ۵/۲۹۹» المسند«و امام احمد در  ۲۰۰۰۷خود ش 

ای پرتاب شد. به آن نگاه کردیم.  تاده روی پشت بام مان بودیم. ستارهکه گوید: ما ھمراه ابو ق
اسناد آن صحیح ». ایم از اینکه به ستاره موقع پرتاب شدن نگاه کنیم ما نھی شده«ابوقتاده گفت: 

اظھار  ۳/۴۱۸ اآلداب الشرعیةو ابن مفلح در  ۷۷۷۳است آن گونه که حاکم در المستدرک ش
 اند. داشته

، نسائی در سنن خود ۱۱۸۴، ابو داود در سنن خود ش۱۷-۵/۱۶» المسند«در  امام احمد -٢
، ابن حبان در ۱۳۹۷، ابن خزیمه در صحیح خود ش۱۲۶۴، ابن ماجه در سنن خود ش۱۴۸۴ش

برخی  -و دیگران ۱/۳۳۰، حاکم ۶۷۹۴ش» المعجم الکبیر«، طبرانی در ۲۸۵۶صحیح خود ش
اند و ترمذی، ابن خزیمه، ابن حبان و  روایت کرده آن را -به طور مختصر و برخی به طور طوالنی

اند با وجودی که در سند آن ثعلبه بن عباد وجود دارد که علی بن  حاکم آن را صحیح دانسته
 اند که مجھول و ناشناخته است. اش گفته مدینی، عجلی و ابن حزم درباره
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در این باب احادیث و آثاری غیر از آنچه که بیان کردیم آمـده اسـت. بـدین صـورت 
ی مـذکور جھـت اثبـات درسـتی احکـام نجـوم از  روشن گردید که اسـتدالل بـه آیـه

 فاسدترین انواع استدالل است.
ر از آیاتی که ستاره شناسان جھت اثبات صحت علم ستاره شناسی بدان یکی دیگ

 ِ�  َرةٗ َ�نََظَر َ�ظۡ ﴿ است: ÷ی ابراھیم ی خدا درباره استدالل نموده اند این فرموده
ابراھیم نگاھی به ستارگان انداخت (و « .]٨٩-٨٨[الصافات:  ﴾٨٩َ�َقاَل إِّ�ِ َسقِيمٞ  ٨٨�ُُّجومِ ٱ

 ».گفت: من بیمارم گاه خوب اندیشید). آن
در جواب باید گفت: بطالن استدالل به این آیه جھـت اثبـات درسـتی علـم سـتاره 

ی قبلی اسـت. در کجـای ایـن آیـه دلیلـی بـر  شناسی از جنس بطالن استدالل به آیه
 .درستی احکام ستاره شناسی وجود دارد؟!

 .!آیا اگر انسانی به ستارگان نگریست دلیلی بر درستی علم نجوم است؟
کنند و این بر صـحت علـم احکـام نجـوم داللـت  ی مردم به ستارگان نگاه می ھمه

به سوی سـتاره پرسـتان مبعـوث  ÷کند. گویی این اشاره دارد به اینکه ابراھیم  نمی
 شد تا اعتقاد آنان را باطل نماید و جھت ابطال اعتقادشان با آنان مناظره نمود.

به ستارگان چه فایده ای دارد؟  ÷راھیماگر گفته شود: پس نگاه کردن حضرت اب 
به ستارگان نوعی کنایه است  ÷شود: نگاه کردن حضرت ابراھیم در جواب گفته می

ھاست برسد؛ ھمان طور که خودش  ی آن به ھدفش که ھمان شکستن بت تا به وسیله

را  یارکن ینن بت بزرگ چید ایشا« .]٦٣اء: ی[األنب ﴾َكبِ�ُُهمۡ  ۥَ�َعلَهُ  قَاَل بَۡل ﴿ گوید: می
 ». رده باشد!ک

به ستارگان بدین خاطر بود تا  ÷کند که نگاه کردن ابراھیم پس ھرکس گمان می
علم احکام نجوم را استنباط نماید و دانست که این فال نامبارک و نحس است، در 
گمراھی آشکار است. به ھمین خاطر در حدیث صحیح راجع به شفاعت آمده که 

 ١گوید و سه دروغی که گفته بود را می» اعت کار من نیستشف«گوید:  می ÷ابراھیم

من « .]٨٩[الصافات:  ﴾إِّ�ِ َسقِيمٞ ﴿ اند: را چنین برشمرده ÷که علماء سه دروغ ابراھیم

 .]٦٣اء: ی[األنب ﴾َ�َٰذا َكبِ�ُُهمۡ  َ�َعلَُهۥ بَۡل ﴿ ». بیمار ھستم

 اند. روایتش کرده ساز انس  ۱۹۳و مسلم در صحیح خود ش ۷۴۱۰بخاری در صحیح خود ش -١
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او خواھرم :  «)هی أختی( و» رده باشد!کرا  یارکن ین بت بزرگ چنید ایشا« 
 ».است

آورد.  را از علم نجوم گرفته دیگر بـرای آن عـذر نمـی ﴾إِّ�ِ َسقِيمٞ ﴿پس اگر عبارت: 
این کار فقط نوعی کنایه است. به ھمین دلیل از گفتن عبارت مذکور عذر آورد، ھمـان 

ا اظھـار عذر آورد. ابـن قـیم ایـن ر ﴾َ�َٰذا َكبِ�ُُهمۡ  َ�َعلَُهۥ بَۡل ﴿طور که از گفتن عبارت: 
» اند و علما این سه دروغ را چنین برشمرده«است. ولی عبارت مؤلف که گفته:  ١داشته

 ی حدیث وارده در این زمینه حضور ذھن نداشته است. دھد که درباره نشان می
انـد کـه  احمد، بخاری، صاحبان سنن، ابن جریر و دیگران از ابـوھریره روایـت کرده

غیر ثالث کذبات ثنتـین فـی ذات اللـه  ÷ابراھیم لم یکذب «فرمودند:  جرسول الله

: ٢») إهنـا أختـی( و قولـه لسـارة: ﴾َ�ٰـَذا َكبِ�ُُهمۡ  َ�َعلَُهۥ بَۡل ﴿ و قوله: ﴾إِّ�ِ َسقِيمٞ ﴿قوله: 

ی  ن سه دروغ، دروغ دیگری نگفت. از این سه دروغ دو تا دربارهیغیر از ا ÷ابراھیم«

مـورد دیگـر  ﴾َ�ٰـَذا َكبِ�ُُهمۡ  َ�َعلَُهۥ بَۡل ﴿ »  و ﴾يمٞ إِّ�ِ َسقِ ﴿ذات خدا بود که عبارتند از: 

 ٣.[لفظ روایت ابن جریر]». )إهنا أختی(اش در مورد ساره است:  گفته

روایـت  ÷ی ابـراھیم ابن أبی حاتم از ابوسعید به طور مرفوع راجع به سـه گفتـه

 فقـال:، ما منها لكمة إال ما حل بها عن دين اهللا«فرمودند:  جکرده است که آن حضرت

إهنـا ( وقـال للملـك حـ� أراد امرأتـه: ﴾َ�ٰـَذا َكبِ�ُُهمۡ  َ�َعلَُهۥ بَۡل ﴿ وقال: ﴾إِّ�ِ َسقِيمٞ ﴿

 .٤»)أختی

 . ۲/۱۹۸ السعادةمفتاح دار  -١
از ابوھریره آن را روایت  ۳۳۷۱و مسلم در صحیحش به ش ۳۳۵۸بخاری در صحیحش به ش -٢

 اند. کرده
البغا، مسلم در صحیحش به _ ۳۱۷۹، بخاری در صحیحش ش ۲/۴۰۳» المسند«امام احمد در  -٣

، نسائی در ۳۳۰۷ی  ماجه به شماره ، ابن۲۴۳۴ی  ، ترمذی در سننش شماره۲۳۷۱ی  شماره
 اند. و دیگران آن را روایت کرده ۲۳/۷۱، ابن جریر در تفسیرش۸۳۷۴ی  شماره» السنن الکبری«

آن گونه  -، ابن ابی حاتم۱۰۴۰ی ، ابویعلی در مسندش، شماره۳۱۴۸ی  ترمذی در سننش شماره -٤
و دیگران روایتش  ۶/۱۷۹» شقتاریخ دم«، ابن عساکر در  -آمده ۴/۱۴که در تفسیر ابن کثیر 
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عـرب «گوید:  ی مذکور می ی آیه در اسناد این روایت ضعف وجود دارد. قتاده درباره
ی در یعنـ ١گویـد: نظـر فـی النجـوم نمایـد می به کسی که در ستارگان تفکر و تدبر می

منظـور قتـاده ایـن اسـت: «گویـد:  ابـن کثیـر می». ستارگان اندیشـید و تفکـر نمـود
کـرد  ی آن، آنان را تکذیب می به آسمان نگاه کرد و در چیزی که به وسیله ÷ابراھیم

 ٢یعنی: من ضعیف ھستم. ﴾إِّ�ِ َسقِيمٞ ﴿گفت:  اندیشید و می می

يَينـه فيـه. ذكـره حـرب (وكره قتادة تعلم منازل القمر و ملگوید:  مؤلف می  يرخص ابـن عُ

 : ٣ عنهام. ورخص فی تعلم املنازل أمحد و إسحاق)
(قتاده فراگیری منازل ماه را مکروه دانسته و ابن ُعیینه آن را جایز ندانسته اسـت.  

حرب این رأی را از آنان نقل کرده است. احمد و اسحاق فراگیری منـازل مـاه را جـایز 
 اند). دانسته

اگیری منازل ماه و خورشید نوع سوم از علم ستاره شناسی است. چـون ی فر قضیه
جھت شناخت قبله، اوقات نمازھا و فصول سـال بـه منـازل خورشـید و مـاه اسـتدالل 

ی دو نـوع دیگـر  شود. ھمین قضیه مورد اختالف سلف است اکنون گمانت دربـاره می
ای دارد.  جداگانـه علم نجوم چیست؟ منازل ماه بیست و ھشت تا است. ھر شب منزل

قتاده و سلیمان بن عیینه فراگیری منازل مـاه را مکـروه دانسـته و احمـد، اسـحاق و 
 اند. دیگران آن را جایز دانسته

ی آن  علم نجومی که از طریق مشاھده و خبـری کـه بـه وسـیله«گوید:  خطابی می
نجـوم ی علـم  شـود مشـمول نھـی وارده و دربـاره زوال آفتاب و جھت قبله معلـوم می

چیزی بیش از این نیست که سایه مـادامی کـه در حـال   ی نیست؛ چون شناخت سایه
کوتاه شدن باشد، خورشید از جانب افق شرعی به طـرف وسـط آسـمان در حـال بلنـد 
شدن است و ھرگاه شروع به افزایش نمود، آن وقت خورشید از وسط آسمان بـه طـرف 

بردن به آن از طریـق مشـاھده صـحیح  آید. این علمی است که پی افق غربی پایین می

اند در اسناد آن، علی بن زید بن جدعان ھست که در او ضعف وجود دارد. شیخ سلیمان به  کرده
 این ضعف اشاره کرده و گفته که: در اسناد آن، ضعف وجود دارد.

 روایتش کرده است. ۱۸۲۱۶ی ابن ابی حاتم در تفسیرش به شماره -١
 .۴/۱۴تفسیر ابن کثیر -٢
 .۴/۵۵۳ شرح العمدة: نگا -٣
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است. البته ستاره شناسان برای پی بردن به این مطلب وسـایل و امکانـاتی را طراحـی 
اند. اما راجع به آن بخش از علم نجوم که برای پـی بـردن بـه جھـت قبلـه بـدان  کرده

شود باید گفت: کـه اینھـا سـتارگانی اسـت کـه متخصصـان آنھـا را رصـد  استدالل می
شـان  شان به دین و شناخت اند، ھمان پیشوایان متخصصی که در عنایت و اھتمام کرده

ی سـتارگان  ی آنھـا دربـاره شان در مسائلی که به وسیله ی دین و صدق و راستی درباره
کننـد  اند شکی نداریم، مانند اینکـه در کنـار کعبـه سـتارگان را مشـاھده می خبر داده

قعی کـه کعبـه از چشـم پنھـان اسـت و رؤیـت گیرنـد) و مـو (وجای آن را در نظر می
شود آن ستارگان را مشاھده نمایند (و جھت قبله را تشخیص دھند) . پـس درک و  نمی

گیـرد  ھا از طریق مشاھده صورت می ی ستارگان و سیاره شناخت این دانشمندان درباره
جانـب مـا ھا از طریق قبول خبر آنـان از  ی ستارگان و سیاره و درک و شناخت ما درباره

شان مورد اتھـام نیسـتند و در شـناخت و  گیرد؛ چون آنان به نظر ما در دین صورت می
 ١».اند شان کوتاھی به خرج نداده علم

دید کـه انسـان منـازل  گویم: ابن منذر از مجاھد روایت کرده که او اشکالی نمی می
 گویم: چون در این زمینه نھی وارد نشده است. . می٢ماه را فرا گیرد

دید که انسان از علم نجوم آن مقدار کـه بـه  ز ابراھیم نقل است که او اشکالی نمیا
ھای خشکی و دریا راه یابد، را فرا بگیرد. ابن منذر آن را روایـت  ی آن در تاریکی وسیله

 .٣کرده است
آنچه در فراگیری علم نجوم اجازه داده شده علم تسییر (حرکت و «ابن رجب گوید: 

ست نه علم تأثیر (یعنی تأثیر ستارگان در رفتـار، اعمـال و سرنوشـت گردش ستارگان) ا
تأثیر کم و زیادش حرام است. اما علم تسییر آن مقـدار کـه بـرای راه   انسان) چون علم
ھای خشکی، دریا، شناخت جھت قبله و شـناخت مسـیرھای مختلـف  یافتن در تاریکی

اشد. بیشتر از آن مورد نیاز نیست ب بدان نیاز است ، از نظر جمھور دانشمندان جایز می
سازد و چـه بسـا زیـاد فکـر کـردن در آن  تر است دور می چون انسان را ازآنچه که مھم

ی مسلمانان بدگمان شود؛ ھمان طور که اھـل ایـن  باعث شود که انسان نسبت به قبله

 .۴/۲۱۳معالم السنن  -١
الدر «آن گونه که در  -و خطیب -آمده ۵/۱۱۹» الدر المنثور«آن گونه که در  -ابن منذر -٢

 اند. آن را روایت کرده -آمده ۳/۳۲۹» المنثور
    اند و اسنادش صحیح است.   و دیگران روایتش کرده ۲۵۶۴۷ی ابن ابی شیبه در مصنف خود به شماره -٣
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علم در گذشته و حال دچار این بدگمانی شدند. مثال منجر به اعتقاد خطـای سـلف در 
 .١»شود و این باطل است مازشان مین

گویم: این مطلب صحیح است و آیات و احادیثی که بیـان شـدند بـر آن داللـت  می
شود که آیـا فھمیـدن زمـان خورشـید گرفتگـی و مـاه  دارد. حاال این سؤال مطرح می

شود یا خیر؟ ابن قـیم تـرجیح داده  ی علم نجوم می گرفتگی مشمول نھی وارده درباره
 شود. یه مشمول نھی مربوط به علم نجوم نمیکه این قض

که مؤلف از وی نـام بـرده ایشـان حـافظ، حـرب بـن اسـماعیل ابومحمـد  »حرب«
کرمانی، فقیه و از بزرگان اصحاب امام احمد است که از احمد، اسحاق، ابن مدینی، ابن 

ی معین، أبی خیثمه، ابن ابی شیبه و دیگران روایت کـرده اسـت. او تألیفـات گرانقـدر
را نام برد؛ آن کتابی که سـؤاالتی کـه از » المسائل«توان کتاب  دارد که از آن جمله می

امام احمد و دیگران شـده در آن آورده اسـت. وی احادیـث و آثـاری را ھـم در کتـاب 
مذکور آورده و به گمانم اثر قتاده و ابن عیینه را در آن روایـت کـرده اسـت. حـرب بـه 

 .٢ھجری وفات یافت ۲۸۰سال 
اسحاق ھمان پسر ابراھیم بن مخلد ابو یعقوب حنظلی نیشابوری، امام و معروف به 

ی آنـان  باشد که از ابن مبارک، ابی اسامه، ابن عیینه و دانشمندان طبقه ابن راھویه می
 روایت کرده است.

ی مسلمانان است. احمـد، بخـاری،  گوید: از نظر ما اسحاق، امامی از ائمه احمد می
اند. او نیز از امام احمد حدیث روایـت  د و دیگران از او حدیث روایت کردهمسلم، ابوداو

 .٣ھجری دارفانی را وداع گفت ۲۳۹کرده است. اسحاق بن راھویه به سال 

ثالثة ال يدخلون اجلنـة: مـدمن «وعن ابی موسی قال: قال رسول اهللا: «گوید:  مؤلف می

 . ٤»ن حبان فی صحيحهرواه امحد و اب» اخلمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر

 .       ۳/۲۵۶و نگا: فیض القدیر ۳۴فضل علم السلف علی الخلف ص/ -١
 مراجعه کنید. ۱۳/۲۴۴» سیر أعالم النبالء«به شرح حالش در کتاب  -٢
 مراجعه کنید. ۱۱/۳۵۸» سیر أعالم النبالء«به شرح حالش در کتاب  -٣
ابن  -آمده ۵/۷۴» وائدمجمع الز«آن گونه که در  -، طبرانی۴/۳۹۹» المسند«امام احمد در  -٤

، ابویعلی ۴/۱۴۶» المستدرک علی الصحیحین«، حاکم در ۵۳۴۶ی  حبان در صحیحش به شماره
اند و اسنادش حسن است و به کمک  و دیگران آن را روایت کرده ۷۲۴۸ی  در مسندش به شماره
 باشد. شواھدش صحیح می
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سـه نفـر ھسـتند کـه «فرمودند:   ج(از ابو موسی روایت است که گوید: رسول الله
شـوند. ایـن سـه نفـر عبارتنـد از: دائـم الخمـر، کسـی کـه پیونـد  داخـل بھشـت نمی

احمـد و ابـن حبـان در ». کند و کسی کـه جـادو را بـاور دارد خویشاوندی را قطع می
 اند. صحیحش روایتش کرده

گویـد: ایـن  اش می اند و حاکم دربـاره انی و حاکم نیز این حدیث را روایت کردهطبر
حدیث صحیح است و ذھبی آن را تأیید نموده است. لفظ کامل حـدیث، چنـین اسـت: 

ومن مات وهو مدمن اخلمر سقاه اهللا من نهر الغوطة نهر �ری من فـروج املومسـات، «
در حالی که دائم الخمـر باشـد، خـدا از  ھر کس بمیرد: «»يؤذی أهل انلار ر�ح فروجهن

ھا جـاری  رودی است که از شرمگاه فاحشه» غوطه«نوشاند. رود  به او می» غوطه«رود 
 ».کند شان دوزخیان را اذیت می شود و باد شرمگاه می

اش:  (از ابوموسی) او عبدالله بن قیس بن سلیم بن حضار، ابوموسی اشـعری،  گفته
و  ساو را کارگزار خویش قرار داد و حضرت عمـر جپیامبر صحابی جلیل القدر است که

او را برای امارت منصوب کردند. او یکی از دو َحکم در جنـگ  سسپس حضرت عثمان
 .١ھجری وفات یافت ۵۰صفین بود و به سال 

باید گفـت کـه ایـن حـدیث از جملـه نصـوص  : (ثالثة اليدخلون اجلنـة)راجع به عبارت
اند: آن گونه کـه وارد شـده،  ویل آنھا را مکروه دانسته و گفتهوعیدی است که سلف صالح تأ

 /شوند. مؤلف  یی اسالم خارج نم بازگو کنید، ھر چند از نظر آنان این سه دسته از دایره
باشـد، پـس  به این قول تمایل دارد. گروھی معتقدند که این حدیث براسـاس ظـاھرش می

شوند. این حدیث عمـوم احـادیثی را کـه بـر  دائم الخمر و مانند او اصًال داخل بھشت نمی
 دھد. شان به بھشت داللت دارد تخصیص می خارج شدن موحدین از دوزخ و داخل شدن

اند که این کارھا را با اعتقاد به حالل  اکثر شارحان حدیث آن را بر کسی حمل کرده
بـه دانستن آنھا انجام دھد. یا معنایش چنین است که این سـه نفـر در صـورتی کـه تو

 .٢شوند نکرده باشند جز بعد از عذاب و شکنجه داخل بھشت نمی

 مراجعه کنید. ۴/۲۱۱ »اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة«به شرح حالش در کتاب  -١
بھترین سخنی که در این زمینه باید گفته شود این است: ھر «آمده است:  ۲/۵۳۴در فتح المجید -٢

سازند، به مشیت و خواست خدا  ی اسالم خارج می عملی جز شرک و کفر که انسان را از دایره
نجه بر او واجب بوده مربوط است. اگر خدا در مقابل این عمل او را عذاب دھد، قطعًا عذاب و شک

 

                                         



 ٧٣٣ )شناسی آمده است ی علم نجوم و ستاره : آنچه که درباره۲۸لتوحید: (بابکتاب ا

 

 خوار باشد. گویند که ھمیشه شراب به کسی می مدمن اخلمر)(اش:  گفته

یعنی کسی که پیوند خویشاوندی را قطع کند؛ ھمان طور  (وقاطع الرحم)اش:  گفته

ُۡتمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ  َ�َهۡل ﴿ فرماید: که خدای متعال می ن تََو�َّ
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  ُ�ۡفِسُدوا

َ
ُعوٓ  �ِض ۡ� ْ َوُ�َقّطِ  ا

رَۡحاَمُ�مۡ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٢٢أ

ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱلََعَنُهُم  �َّ بَۡ�َٰرُهمۡ  �َّ

َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
ُهۡم َوأ َصمَّ

َ
 .]٢٣-٢٢[محمد:  ﴾٢٣فَأ

ن فساد یه در زمکد ین انتظار دارید، جز ایگردان شو یی اسالم) رو ا اگر (از قرآن و برنامهیآ«
ن یشان را نفریه خداوند اکند یسانکد ؟ آنان یش را بگسلیان خویم یشاوندیوند خویپ د وینک

ر و چشمانشان را کدن حق) یشان را (از شنیش بدور داشته است، لذا گوشھایو از رحمت خو
  ».رده استکور کت و سعادت) یدن راه ھدای(از د

دارد. سـتاره کسی که بـه طـور مطلـق جـادو را بـاور  (ومصدق بالسحر)اش:  گفته

من اقتبس علماً من انلجـوم «شود به خاطر حدیث:  شناسی ھم مشمول این عبارت می
ھرکس بخشی از علم نجوم را بگیرد، در واقع بخشی از جادو را : «١»اقتبس علماً من السحر

 .»گرفته است
یادگیری سیمیا (جادو) و عمل به آن مشـمول «گوید:  می» الکبائر«ذھبی در کتاب 

شود. این کار جادوی محض است که با کلمـاتی مجھـول  می» مصدق بالسحر«عبارت: 
توزی  کنند و یا میان زن و شـوھر محبـت، نفـرت و کینـه مرد را از دید زنش منفور می

 کنند. ایجاد می
افزاید: بسیاری از گناھان کبیره و بلکه اغلب گناھان کبیره جز موارد انـدکی  ذھبی می

ی  سالمی از تحریم آنھا خبر ندارند و نھی وارده و تھدیـد دربـارهھستند که افرادی از امت ا
آنھا به این افراد نرسیده است. این دسته حساب شان با دیگران فرق دارد. عـالم نبایـد بـر 
این افرادی که از تحریم برخی از گناھان کبیره اطالع ندارند، سخت بگیرد بلکه بایستی بـا 

که احتمال جھالتش زیاد باشد، مانند کسی که اسیر شـده و آنان مدارا نماید به ویژه زمانی 
به سرزمین اسالم آورده شده باشد و خود ُترک زبان باشد، بدیھی اسـت چنـین فـردی بـه 

آورد. بنابراین ھیچ کسی گناھکار نیست مگر پس از آنکه از  سختی شھادتین را بر زبان می
 .٢حال و وضعش اطالع حاصل شود و حجت بر او اقامه شود

 ».و اگر او را ببخشاید، به لطف و رحمت و بخشش خود از او در گذشته است
 آورده شد.» بیان مقداری از انواع جادو«حدیثی صحیح است. تخریج آن در باب: -١
 با اندکی تصرف. ۴۰-۳۷کتاب الکبائر صفحات:  -٢

                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

های  ی نسبت دادن باران به محل ): تهدیداتی که درباره۲۹(باب: 
 استقرار ماه آمده است

نَُّ�مۡ  رِۡزقَُ�مۡ  َعلُونَ َوَ�ۡ ﴿ فرماید: خدای متعال می
َ
بُونَ  � و « .]٨٢[الواقعة:  ﴾٨٢تَُ�ّذِ

 ».د؟!ینک یب بدان میذکخود را از قرآن تنھا ت ی ا بھرهیآ
أر�ع ىف أمىت من أمر «فرمودند:  جت که رسول اللهروایت اس /از ابومالک اشعری

اجلاهلية ال يرت�ونهن: الفخر باألحساب، والطعـن ىف األ�سـاب، واإلستسـقاء بـانلجوم، 
چھار چیز در میان امت من ھستند که از کارھای دوران جاھلیـت اسـت و : «»وانلياحة

فتخـار بـه موقعیـت کشند. این چھـار چیـز عبارتنـد از: ا [متأسفانه] از آنھا دست نمی
خانوادگی، عیب گرفتن به اصـل و نسـب دیگـران، نسـبت دادن بـاران بـه سـتارگان و 

 ».خوانی نوحه

انلاحئة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها رس�ال «افزودند:  جآن حضرت
خوان در صورتی که قبل از مرگش توبه نکنـد،  زن نوحه»: «من قطران، ودرع من َجَرب

ای از َگر(بیمـاری  شود در حالی که پیراھنی از قیر و جامه روز قیامت بلند کرده میدر 
 [روایت مسلم].». َگری) بر تن دارد

در روز  جگویـد: رسـول اللـه اند که می مسلم و بخاری روایتی از زید بن خالد آورده
نمـاز را صلح حدیبیه موقعی که ھنوز ھوا تاریک بود نماز صبح را برای ما خواند. وقتی 

هل تدرون ماذا قال ر��م؟ قـالوا: اهللا ورسـوهل «به پایان برد، رو به مردم کرد و فرمود: 



 ٧٣٥  )ی نسبت دادن باران به ... : تهدیداتی که درباره۲۹لتوحید: (بابکتاب ا

أعلم. قال: قال: أصبح من عبادی مؤمن ىب و�فر. فأما من قال: مطرنا بفضل اهللا ورمحته، 
فذلك مؤمن ىب اكفر بالكو�ب وأما من قال: ُمطرنا بنوء كذا و�ذا، فذلك اكفـر ىب مـؤمن 

 »�ببالكو
 جداننـد. پیـامبر  دانید پروردگارتان چه فرمود؟ گفتند: خدا و پیامبرش می آیا می«

فرمود: پروردگارتان فرمود: از میان بندگانم افرادی نسبت به من مؤمن و افرادی به من 
کافر شدند. کسی که بگوید: به لطف و رحمت خدا برای ما باران باریـد، چنـین کسـی 

ی  به ستاره کافر شده است و کسی که بگویـد: بـه وسـیلهنسبت به من مؤمن و نسبت 
فالن ستاره و فالن ستاره برای ما باران بارید، چنین کسی بـه مـن کـافر و بـه سـتاره 

 ».مؤمن شده است
اند که در  ھمچنین بخاری و مسلم روایتی را از ابن عباس با معنا و مفھوم آورده

گفتند: فالن ستاره و فالن ستاره بعضی از مردم «بخشی از این روایت آمده است: 

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿ آنگاه خداوند این آیات را نازل فرمود:». راست گفت
ُ
 ۥ�نَّهُ  ٧٥�ُُّجومِ ٱ بَِمَ�ٰقِعِ  أ

ۡكُنونٖ  ٧٧لَُقۡرَءاٞن َكِر�مٞ  ۥإِنَّهُ  ٧٦لََقَسٞم لَّۡو �َۡعلَُموَن َعِظيمٌ  هُ  ٧٨ِ� كَِ�ٰٖب مَّ إِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ
ُرونَ لُۡمطَ ٱ فَبَِ�َٰذا  ٨٠ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱتَ�ِ�ٞل ّمِن رَّّبِ  ٧٩هَّ

َ
ۡدهُِنونَ  ۡ�َِديثِ ٱأ نُتم مُّ

َ
َوَ�َۡعلُوَن  ٨١أ

بُونَ  نَُّ�ۡم تَُ�ّذِ
َ
ھا، و محل  ستاره یگاھھایسوگند به جا« .]٨٢-٧٥[الواقعة:  ﴾٨٢رِۡزقَُ�ۡم �

را  یزین (چینه اید. ھر آیبداناست، اگر  یار بزرگین قطعًا سوگند بسیطلوع و غروب آنھا! و ا
دگان و یپنھان (از د یتابکه محمد با خود آورده است) قرآن گرانقدر و ارزشمند است. در ک

فرشتگان) بدان  یعنیان (که لوح محفوظ است) قرار دارد. جز پاکطان، یدور از دسترس ش
 یعنیالم (کن یا نسبت به ایان نازل شده است. آیپروردگار جھان یندارند. از سو یدسترس

ا بھره خود را از قرآن ید؟). و آیریگ ینم ید (و آن را جدینک یم یانگار و سھل یقرآن) سست
 ». د؟!ینک یب بدان میذکتنھا ت

 گیرند:  در این باب چند قضیه مورد بحث و بررسی قرار می
 ی واقعه. تفسیر آیات وارده در سوره – اول
 .بیان چھار مورد از کارھای جاھلیت – دوم

 وجود دارند. جبیان کفر برخی از کارھای جاھلیت که در میان امت پیامبر – سوم
 سازند. ی اسالم خارج نمی برخی  کفر ھستند که انسان را از دایره –چھارم
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ی خدا که: به سبب نزول نعمت باران، برخی از بنـدگانم  تفسیر این فرموده – پنجم
 نسبت به من مؤمن و بعضی به من کافر شدند.

 تصریح به ایمان در اینجا. – ششم
 تصریح به کفر در اینجا. – ھفتم

 ».فالن ستاره و فالن ستاره راست گفت«ی:  تصریح به گفته – ھشتم
گاھی دارد با حالت  شخص عالم می – نھم تواند موضوعی را که نسبت به آن علم و آ

ه پروردگارتـان دانید ک آیا می«فرمود:  جپرسش، برای دیگران مطرح کند، چون پیامبر
 »چه گفت؟

 خوان. تھدید زن نوحه – دھم

 توضیح و شرح باب
 ھای استقرار ماه آمده است. ی نسبت دادن باران به محل تھدیداتی که درباره

منازل ماه بیست و ھشت تا ھستند. ماه ھر شب در یکی از «گوید:  ابوسعادات می

رۡ  َقَمرَ لۡ ٱوَ ﴿ فرماید: گیرد. خدای متعال در این زمینه می این منازل قرار می  َ�ٰهُ قَدَّ
ماه در طرف غرب ھر ». میا ردهکن ییتع یز منزلگاھھاییماه ن یبرا« ].٣٩[یس: ﴾َمَنازَِل 

شود و ھمان وقت در طرف شرق در  سیزده شب ھمراه طلوع فجر در منزلی ناپدید می
ه پایان ھا با کامل شدن یک سال ب آورد و این منزلگاه ای سر برمی مقابل آن ستاره

 رسند. می
بـارد  باران می ١کردند که با پایین رفتن منزلگاه و طلوع  رقیب آن ھا گمان می عرب

ی فـالن منزلگـاه و  گفتند: به وسیله دادند و می و بارش باران را به آن رقیب نسبت می
 فالن منزلگاه برای ما باران بارید.

ای است که در مشرق واقع  یب ستارهرق«گوید:  می ۱/۴۲۶» لسان العرب«ابن منظور در کتاب  -١
شود. ھر یک از منازل ماه، رقیب  ای است که ھنگام مغرب ناپدید می شده و چشم به انتظار ستاره

ی ثریا  شود. مانند ستاره طرف مقابلش است که ھر وقت یکی از آنھا سربرآورد، دیگری ناپدید می
وع کند، اکلیل ناپدید و ھرگاه اکلیل ی اکلیل است. ھر وقت ثریا موقع شب طل که رقیبش ستاره

ای است که با طلوع آن ستاره ناپدید  شود. رقیب ستاره موقع شب طلوع کند، ثریا ناپدید می
 ای دارد:  شود؛ مانند ثریا که رقیبش اکلیل است. فراء در این زمینه سروده می

ـــــــــاً أ ـــــــــاداهللا، أن لســـــــــتُ القي ـــــــــاً، عب ق  حَ
 

قِ   ــــــــی الثُريــــــــا رَ لقَ ، أو يَ  يبُهــــــــا؟بثينــــــــةَ
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ای ھنگام غروب  وقت ستارهنامیده شده که ھر » نوء«محل استقرار ماه بدین خاطر 
ی دیگری از مشرق طلوع می کند. ینوء نوءًا یعنـی بلنـد  شد، ستاره از منزلی ناپدید می

 ١».شد و طلوع کرد

نَُّ�مۡ  رِۡزقَُ�مۡ  َعلُونَ َوَ�ۡ ﴿ گوید: (و قول الله تعالی: مؤلف می
َ
بُونَ  �  ﴾٨٢تَُ�ّذِ

 ».د؟!ینک یب بدان میذکی خود را از قرآن تنھا ت ا بھرهیو آ« .]٨٢[الواقعة: 
از علـی » املختـارة«، ابن جریر، ابن ابی حاتم و ضیاء در کتـاب ٢امام احمد، ترمذی 

یقـول:  ﴾رِۡزقَُ�ـمۡ  َعلُـونَ َوَ�ۡ ﴿ «فرمودنـد:  جگوید: رسول اللـه اند که می روایت کرده

نَُّ�ــمۡ ﴿ شــکرکم،
َ
بُونَ  � طرنــا بنــوء كــذا وكـذا، بــنجم كــذا وكــذا ﴾تَُ�ــّذِ  : «٣»يقولـون: مُ

ی  ی ثریا، با ستاره ای بندگان خدا! آیا درست است که ستاره بثینه را نبینم یا اینکه ستاره«
 .»رقیبش برخورد کند؟

 ».آید ای دیگر می ای از ستارگان باران است که به دنبال ستاره رقیب ستاره 
 .۵/۱۲۲ النھایة -١
 ترمذی این حدیث را حسن دانسته است. -٢
، بزار در مسندش به ۳۲۹۵، ترمذی در سنن خود ش۱۰۸و  ۱/۸۹» المسند«ر امام احمد د -٣

، طحاوی ۱۸۸۰۶، ابن ابی حاتم در تفسیرش به ش ۲۰۷و  ۲۷/۲۰۸، طبری در تفسیرش ۵۹۳ش
، ضیاء ۷۸۴، ش»مساوئ األخالق«، خرائطی در ۵۲۱۶ی  به شماره»  مشکل اآلثار«در شرح 

ریق عبداألعلی بن عامر ثعلبی از ابوعبدالرحمن و دیگران از ط ۲/۱۹۱» المختارة«مقدسی در 
اند. عبداألعلی بن عامر که در سند این حدیث است در او  آن را روایت کرده سسلمی از علی 

اش اختالف نظر دارند. اسرائیل و ابان بن تغلب حدیث  ضعفی وجود دارد و حدیث شناسان درباره
 سسفیان ثوری آن را به طور موقوف از علی  اند و مذکور را به طور مرفوع از او روایت کرده

مثل اینکه اختالف حدیث شناسان «گوید:  می ۴/۱۶۳»العلل«روایت نموده است. دارقطنی در 
گوید:  ی حدیث مذکور می ترمذی درباره». باشد ی حدیث مذکور از جانب عبداألعلی می درباره

لی ابن عباس به صحت رسیده این حدیث به طور موقوف بر ع». این حدیث حسن و غریب است«
 ۲۱۳-۱۳/۲۱۲» شرح مشکل اآلثار«و طحاوی در  ۲۰۷و  ۲۷/۲۰۸است. ابن جریر در تفسیرش 

نَُّ�مۡ  ِرۡزقَُ�مۡ  َعلُونَ َوَ�ۡ ﴿ ی اند که او آیه روایت کرده ساز ابن عباس 
َ
بُونَ  � [الواقعة:  ﴾٨٢تَُ�ّذِ

نَُّ�مۡ  ِرۡزقَُ�مۡ  َعلُونَ َوَ�ۡ ﴿را به صورت:  .]۸۲
َ
بُونَ  � کرد و گفت: این آیه  قرائت می ﴾٨٢تَُ�ّذِ

بارید، مردم  ھای استقرار ماه نازل شد. در زمان جاھلیت موقعی که شب باران می ی محل درباره
شان  ی فالن ستاره و فالن ستاره برای ما باران بارید که این گفته گفتند: به وسیله صبح آن می

(وتجعلون شکرکم علی ما أنزلت علیکم من الرزق   رمود:کفر بود. پس خداوند این آیه را نازل ف
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نَُّ�ــمۡ ﴿ باشــد. گزاری شــما می بــه معنــای شــکر» رزقکــم« ﴾رِۡزقَُ�ــمۡ  َعلُــونَ َوَ�ۡ ﴿
َ
� 

بُونَ  ی فالن ستاره و فـالن سـتاره  گفتند: به وسیله مردم در زمان جاھلیت می ﴾تَُ�ّذِ
 ی این حدیث تفسیر شود. ی مذکور به وسیله بھتر است که آیه». برای ما باران بارید

بن عباس، قتاده، ضحاک، عطاء خراسانی و دیگران روایت شـده این حدیث از علی، ا
و این قول رأی جمھور مفسران است و بدین صورت علـت اسـتدالل مؤلـف بـه  ١است.

 گردد. ی مذکور روشن می آیه

ــونَ َوَ�ۡ ﴿ ی مــذکور چنــین اســت: پــس بــر ایــن اســاس معنــای آیــه یعنــی:  ﴾َعلُ
و رحمتی که بر شـما نـازل کـرده، ایـن تان برای خدا به خاطر باران، نعمت  شکرگزاری

نَُّ�مۡ ﴿ است که:
َ
بُونَ  �  دھید. یعنی این باران و رحمت را به غیر خدا نسبت می ﴾تَُ�ّذِ

کـه حیـات  -معنای آیه چنین است: در برابر این روزی و باران «گوید:  ابن قیم می
ذکور گوید: ی م کنید. حسن در تفسیر آیه قرآن را تکذیب می -شما به آن بستگی دارد 

بُونَ ﴿ تان از قرآن این است که: بھره کنید. وی افزود: کسی که  آن را تکذیب می ﴾تَُ�ّذِ
ی  گویم: آیه . می٢»بخت شد مند و تیره اش از کتاب خدا جز تکذیب آن نیست، زیان بھره

 شود. مذکور ھر دو معنی را شامل می

أربع فـی أمتـی مـن «قال:  جأن رسول اهللا  س(عن أبی مالك األشعریگوید:  مؤلف می

و  ٤والطعن فی األنساب و األستسقاء بالنجوم ٣أمر اجلاهلية ال يرتكوهنن: الفخر باألحساب

 .٥»النياحة

تان در مقابل روزی و بارانی که بر شما نازل کردم این است  شکرگزاری« :والغیث أنکم تکذبون)
لفظ ». ی فالن ستاره برای ما باران بارید به وسیله«گویید:  و می» کنید که شما مرا تکذیب می

 .۷۳است. و نگا: صحیح مسلم ش:  حدیث از آِن طحاوی است و سندش صحیح
 .۳۲-۸/۳۰و الدّرالمنثور  ۲۷/۲۰۸نگا: تفسیر طبری  -١
 ).۱۴۸التبیان فی أقسام القرآن (ص/ -٢
 آمده است. ۳۴۴و  ۵/۳۴۲و مسند احمد  ۲/۶۴۴صحیح مسلم  -٣
 باألنواء آمده است.» أ«ی  در نسخه -٤
آمده و آنچه » علی النیاحة«و » ع«ی  علی المیت و در نسخه النیاحةو » ب،ص«ھای  در نسخه -٥

 باشد. و صحیح مسلم می» أ» «ط«ھای  اینجا آورده شده براساس نسخه
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انلاحئة إذا لم تتب قبل موتها؛ تقام يوم القيامة وعليهـا رس�ـال مـن قطـران، «وقـال: 

 ١.(رواه مسلم)» وِدرٌع من جرب
چھـار چیـز از «فرمودنـد:  جسـول اللـهروایت اسـت کـه ر ساز ابو مالک اشعری«

کننـد. ایـن  کارھای دوران جاھلیت در میان امت من وجود دارد که آنھـا را تـرک نمی
چھار چیز عبارتند از: افتخار بـه موقعیـت خـانوادگی، عیـب گـرفتن از اصـل و نسـب 

 ».خوانی دیگران، نسبت دادن باران به ستارگان و نوحه
وان در صورتی که پیش از مرگش توبه نکنـد در خ زن نوحه«افزودند:  جآن حضرت 

روز قیامت در حالی که پیراھنی از قیـر و جامـه ای از َگـر بـر تـن اوسـت برانگیختـه 
 [روایت مسلم].». شود می

. او ٢باشد ابو مالک اشعری که مؤلف از وی نام برده نامش حارث بن حارث شامی می
جز ایـن  اسـت. در میـان صـحابه بـهاز او روایت کـرده  ٣صحابی بوده که فقط ابوسالم

ابومالک اشعری، دو ابومالک اشعری دیگر نیز وجود دارد. حافظ ابن حجرعسقالنی بـه 
 .٤طور جزم این را اظھار داشته است

یعنی از کارھـای اھـل جاھلیـت  (أربع فی أمتی من أمر اجلاهلية ال يرتكوهنن)عبارت: 
کنند. یعنی این چھار چیـز  را ترک نمیچھار چیز در میان امت من وجود دارند که آنھا 

دھند؛ خواه نسـبت بـه تحـریم آنھـا علـم  گناھانی ھستند که این امت آنھا را انجام می
خبر باشند. ھمان طور که اھـل جاھلیـت آنھـا را  داشته باشند و خواه از تحریم آنھا بی

 دھند. دادند، امت اسالم نیز آنھا را انجام می انجام می
باشد. به خاطر فراوانی  می جت در اینجا دوران قبل از بعثت پیامبرمنظور از جاھلی

انـد. در  این دوران را به جاھلیت نامگذاری کرده جو نادانی مردم پیش از بعثت پیامبر

 .۹۳۴ی  ، شماره۲/۶۴۴صحیح مسلم  -١
 مراجعه کنید. ۱/۵۶۶ »اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة«به شرح حالش در کتاب  -٢
و اطمینان است که احادیث را به  نامش ممطور أسود حبشی ابوسالم است. او فردی مورد ثقه -٣

و مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجه و ابوداود » األدب«کرد. بخاری در کتاب  طور مرسل روایت می
 آمده است.  ۵۴۵ص» تقریب التھذیب «اند آن گونه که در  از او حدیث روایت کرده

به شرح حال ھر دو  در شرح حال حارث بن حارث اشعری آمده است.» تقریب التھذیب«در کتاب  -٤
 مراجعه کنید. ۷/۳۵۶» اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة«در کتاب: 
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واقع ھر کاری که با رسالت و پیام پیامبران مخالفت داشته باشد، جاھلیـت اسـت و بـه 
ری که مردم در دوران جاھلیت داشتند، شود؛ چون گفتار و کردا جاھل نسبت داده می

 افراد نادان برایشان به وجود آوردند و آنھا را انجام دادند.
در این حدیث خبر داده که برخی از  جپیامبر«شیخ االسالم ابن تیمیه گوید: 

کنند و این فرموده،  ی مردم آنھا را رھا نمی کارھای دوران جاھلیت ھستند که ھمه
کشند. این حدیث اقتضا  است که از این کارھا دست نمیمذمت و نکوھش کسانی 

کند که کارھای دوران جاھلیت در دین اسالم، مذموم و نکوھیده است وگرنه این  می
شان به جاھلیت، مورد مذمت و نکوھش قرار  کارھای ناپسند در اضافه کردن

مت و گرفتند و معلوم است که اضافه کردن این امور به جاھلیت، به خاطر مذ نمی

 َ�َ�َّۡجنَ  َوَ� ﴿ ی خدای متعال است: باشد. این امر ھمچون فرموده نکوھش این کارھا می
جَ   ٱ َ�ِٰهلِيَّةِلۡ ٱ َ�َ�ُّ

ُ
ان مردم ظاھر ین در میشیت پیو ھمچون جاھل«  .]٣٣[األحزاب:  ﴾وَ�ٰ ۡ�

. چون در این فرمایش ھم نکوھش خودآرایی و ھم نکوھش »دینکن ید و خودنمایینشو
ع جاھلیت نخستین آمده است. این آیه به طور کلی اقتضای منع از مشابھت با وض

 .١»کند مردم زمان جاھلیت می

ی  بینی به اندازه یعنی افتخار به پدران و خود بزرگ (الفخر باألحساب)عبارت: 
فضایل و مناقب آنان. این حالت، جھِل بس عظیمی است؛ چون افتخار و شرف جز به 

ٓ ﴿ فرماید: طور که خدای متعال می تقوا نیست؛ ھمان ۡمَ�ٰلُُ�مۡ  َوَما
َ
ۡوَ�ُٰدُ�م َوَ�ٓ  أ

َ
 لَِّ� بِٱ أ

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلِٗحا وََعِمَل  َءاَمنَ  َمنۡ  إِ�َّ  ُزۡلَ�ٰٓ  ِعنَدنَا ُ�َقّرِ�ُُ�مۡ 
ُ
عۡ ٱ َجَزآءُ  لَُهمۡ  فَأ بَِما  ِف لّضِ

ْ َوُهمۡ  ه کستند ین یزھاییاموال و اوالد شما چ« .]٣٧[سبأ:  ﴾٣٧َءاِمُنونَ  ُغُرَ�ٰتِ لۡ ٱ ِ�  َعِملُوا
سته یسته و بایشا یارھاکاورند و یمان بیه اک یسانکه کو مقّرب سازند بل یکشما را به ما نزد

اند پاداش مضاعف دارند و  ه انجام دادهک یبوده)و در برابر اعمال ینند آنان (مقّرب درگاه الھکب
. در جای »برند یل بھشت) در امن و امان بسر من منازیدر برتر یعنیشان در طبقات باال (یا

ۡ�َرَمُ�مۡ  إِنَّ ﴿ فرماید: دیگری می
َ
ِ ٱ ِعندَ  أ َّ�  ۡ�

َ
گمان  یب« .]١٣[الحجرات:  ﴾َقٮُٰ�مۡ �

 . »ن شما استیتر ین شما در نزد خدا متقیتر یگرام

 .۶۹اقتضاء الصراط المستقیم ص -١
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 إن اهللا قد: «فرمودند جابوداود از ابوھریره به طور مرفوع روایت کرده که آن حضرت 

بية اجلاهلية وفخرها باآلباء، مؤمن التقی، أو فاجر شقی، الناس بنو آدم وآدم  أذهب عنكم عُ

من تراب ليدعن رجال فخرهم بـأقوام إنـام هـم فحـم جهـنم، أو ليكـونن أهـون عـىل اهللا مـن 

ھمانا خـدا خـوی و روش جاھلیـت و افتخـار مـردم : «١»اجلعالن التی تدفع بأنفها النـتن
دران را چه مؤمن باتقوا باشند و چه گناھکار تیـره بخـت باشـند، از دوران جاھلیت به پ

اند و آدم ھم از خاک است. باید اشخاصـی کـه  شما دور کرده است. مردم، فرزندان آدم
ی خوره خـاکی  کنند از این کار دست بردارند یا اینکه از حشره به پیشینیان افتخار می

أحسـاب جمـع ». تر است در نزد خدا پست اندازد، که با بینی اش پلیدی را به پیش می
شجاعت، فصاحت، جوانمردی و مانند آن اسـت کـه انسـان » حسب«است و » حسب«

 آورد. برای خودش و پدرانش به شمار می

جویی از نسب دیگران. یا اینکه  یعنی نکوھش و عیب (والطعن فی األنسـاب)عبارت: 
نسـل فالنـی نیسـت. یـا بـه  کسی به نسب کسی دیگر عیب جویی کند و بگویـد: او از

ھایی که در پدرانش است از او عیب جویی کند. به ھمـین دلیـل  ی عیب و نقص وسیله
به ابوذر  ججویی قرار داد، پیامبر ی مادرش مورد عیب مردی را به وسیله سوقتی ابوذر

ته بأمـه؟! إنـك امـرؤ فيـك جاهليـة«گفت:  ی مـادرش مـورد  آیـا او را بـه وسـیله: «»أعريّ
یی قرار دادی؟! به راستی تو شخصی ھستی که خصلتی از خصال جاھلیـت در جو عیب

 .]٢روایت بخاری و مسلم».[تو ھست
ھای  دھد که عیب جویی کردن از نسب دیگران، جـزو خصـلت این حدیث نشان می

ھای  جاھلیت بوده و انسان با وجود بزرگی، علم و دیانتش ممکن است برخی از خصـلت
یت و نصرانیت در او باشد اما این امر موجـب کفـر و فسـق او موسوم به جاھلیت، یھود

و ترمذی در سنن خود  ۵۱۱۶، ابوداود در سننش به ش ۵۲۳و  ۲/۳۶۱» المسند«امام احمد در  -١
گوید: حسن غریب  می ی این حدیث اند و ترمذی درباره آن را روایت کرده ۳۹۵۵و  ۳۹۵۶به ش 

اند و اسنادش  و دیگران روایتش کرده ۱۰/۲۳۲» السنن الکبری«است. ھمچنین بیھقی در 
 .۴۲۶۹ی  حسن است. و نگا: صحیح سنن ابی داود شماره

روایتش  ۱۶۶۱ی  و مسلم در صحیح خود به شماره ۳۰ی  بخاری در صحیح خود به شماره -٢
 .اند و لفظ حدیث از آن بخاری است کرده
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 .١نیست. شیخ االسالم ابن تیمیه این را گفته است

یعنی نسبت دادن بـاران بـه سـتارگان و محـل ھـای  (واالستسقاء بالنجوم)عبارت: 

بر امتش بیم آن را داشت؛ ھمان طور که امام  جاسقرار ماه. این چیزی است که پیامبر
شـنیدم کـه  جاند که گوید: از رسول الله روایت کرده ٢ن جریر از جابر ُسوائیاحمد و اب

أخاف ىلع أمـىت ثالثـاً: استسـقاء بـانلجوم وحيـف السـلطان وت�ـذيباً «فرمود:  می
عـدالتی  ترسم: نسبت دادن بـاران بـه سـتارگان، بی بر امتم از سه چیز می: «٣»بالقدر

 ».حاکم و تکذیب قدر
طلب باید دانست که نسـبت دادن بـاران بـه سـتارگان دو پس از روشن شدن این م

 نوع است:
ی باران، ستاره است. این اعتقاد کفر  اینکه انسان معتقد باشد نازل کننده –اول 

ای وجود ندارد و مشرکان ھم این عقیده را نداشته  آشکار است؛ چون جز الله آفریننده
ست؛ ھمان طور که خدای متعال ی باران ا دانستند الله نازل کننده بلکه آنان می

ۡ�َ ﴿ فرماید: می
َ
ن ُهمَولَ�ِن َس� َل  مَّ ٓ ٱ ِمنَ  نَّزَّ َما ٓ  ءِ لسَّ ۡحَيا ءٗ َما

َ
 ٱ بِهِ  فَأ

َ
 َمۡوتَِها َ�ۡعدِ  ِمنۢ  �َض ۡ�

ُ ٱ َ�َُقولُنَّ  از آسمان آب بارانده است و  یسکچه  یاگر از آنان بپرس« .]٦٣بوت: ک[العن ﴾�َّ
حدیث  ».؟ قطعًا خواھند گفت: خدا! بعد از مردنش زنده گردانده استی آن  لهین را به وسیزم

ی نسبت دادن  خبر داده که عقیده جمذکور ھم این معنا را مدنظر ندارد؛ چون پیامبر

 .۷۵نگا: اقتضاء الصراط المستقیم ص -١
 ۷۰ُسوائی صحابی و پسر صحابی بوده که ساکن کوفه بود و بعد از سال  جنادةبن  سمرةجابر بن  -٢

 . ۱/۴۳۱ اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابةھجری در آنجا درگذشت. نگا: 
، »العالیةالمطالب «در آن گونه که  -در مسندش شیبة، ابن ابی ۵/۸۹» المسند«امام احمد در  -٣

، »الدر المنثور«آن گونه که در  -؛ ابن جریر۱/۱۴۲، »السنة«؛ ابن ابی عاصم در -آمده ۵/۱۲۶
و  ۱۸۵۲ی  ، شماره»المعجم األوسط«و  ۲/۲۰۸، »المعجم الکبیر«؛ طبرانی در -آمده ۸/۳۱
اند.  کرده و دیگران روایتش ۱۳/۴۵۵؛ ابویعلی در مسندش، ۱۱۲ی  ، شماره»المعجم الصغیر«

در اسناد این حدیث، محمد بن قاسم اسدی وجود «گوید:  می ۷/۲۰۳» مجمع الزوائد«ھثیمی در 
ی امامان حدیث، او را ضعیف  دارد که ابن معین او را ثقه دانسته و احمد او را دروغگو و بقیه

 ة الصحیحةالسلسلاند. تخریج بعضی از شواھد این حدیث در مبحث قبلی آورده شد. ونگا:  دانسته
۳/۱۱۸.« 
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باران به ستارگان ھمواره در میان امتش وجود دارد در حالی که ھرکس معتقد باشد که 
 باراند کافر است. ستاره، باران را می

اینکه شخص نازل کردن باران را به ستاره نسبت دھد در عین اینکه معتقـد  –دوم 
کند امـا منظـورش ایـن  باشد و او آن را نازل می است فاعل حقیقی خود الله تعالی می

کند. ابن مفلح در مـذھب  است که خدا عادتًا باران را ھنگام پیدایش آن ستاره نازل می
و ١ن عقیده حرام اسـت یـا مکـروه، را نقـل کـردهاحمد، دو قول مختلف در اینکه آیا ای

اند. اما صحیح این است کـه ایـن عقیـده  اصحاب شافعی به جایز بودن آن تصریح کرده
باشد؛ چون این اعتقاد شرک خفی است و ھمان چیزی اسـت کـه مـورد نظـر  حرام می

را نفی  آن جباشد و پیامبر بوده و خبر داده که این عقیده از امور جاھلیت می جپیامبر
و باطل نموده و ھمان چیزی است که مشرکان بدان معتقد بودند و تا به امروز پیوسـته 

به خاطر حمایت  جی پیامبر در میان این امت وجود داشته است. به عالوه، این فرموده
باشد ھر چند با الفاظ و عبارات غیر صریحی  ھای شرک می از توحید و بستن بستر و راه

به شخصی  جی پیامبر صود و مورد نظر انسان نبوده، مانند این فرمودهباشد که اصًال مق

أجعلتـ� هللا نـداً؟! بـل مـا شـاءاهللا «که به او گفت: ھر چه خدا بخواھد و تو بخـواھی 
 ».دھی؟! بلکه ھر چه خدا بخواھد آیا مرا شریک و ھمتای خدا قرار می: «٢»وحده

ت دادن باران به ستارگان، مھم تر و در این حدیث ھشدار به کارھایی که در برابر نسب
اولی است وجود دارد. کارھایی از جمله به فریاد خواندن مردگان، درخواست روزی، کمک 

باشند؛ یا خواه  ھا از آنان؛ چون این اعمال شرک اکبر می و سالمتی و سایر درخواست

 َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ ﴿ د:گفتن ھای ما نزد خدا ھستند ھمان طور که مشرکان می بگویند مردگان واسطه
ِ ٱ ِعندَ  ُشَفَ�ُٰٓؤنَا و خواه معتقد باشند  ».ندیما در نزد خدا یھایانجینھا میا« .]١٨ونس: ی[ ﴾�َّ

کننده ھستند؛ چون پیش خدا کرامت و احترام  رسان و یاری که مردگان خالق، روزی
تألیف شده، ای که در این زمینه  خاصی دارند ھمان طور که برخی از قبرپرستان در رساله

صحیح این است که نسبت دادن باران به ستاره حرام «آمده است:  ۲/۵۴۰» فتح المجید«در  -١
به «تصریح کرده که گفتن:  ۲/۱۶۳» الفروع«است. ھر چند به طور مجازی باشد. ابن مفلح در 

 ۴۶۱ص  ۲لد در ج» االنصاف«حرام است. مؤلف کتاب » ی فالن ستاره برای ما باران بارید وسیله
 ».به تحریم آن تصریح کرده و اختالف نظر در این زمینه را ذکر نکرده است

 آورده شد.» ترس از شرک«حدیثی صحیح است. تخریج آن در باب  -٢

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٧٤٤

از نسبت دادن باران به ستارگان با وجود عدم قصد و  جاند. چون وقتی پیامبر اظھار داشته
ی باران ھستند منع کرده، پس به طریق اولی از  عدم اعتقاد به اینکه ستارگان نازل کننده

ھا و مشکالت با وجود اعتقاد به  به فریاد خواندن مردگان و روی آوردن به آنان در سختی
 کند.   رسان و یاری کننده ھستند، منع می اینکه مردگان خالق و روزی

یعنی تمجید و ستایش شخصی مرده بـا صـدای بلنـد؛  (والنياحة)اش: عبارت:  گفته
چون این کار به معنای اعتراض به تقدیر خدا، ناخوش داشتن قضای الھی، مخالفـت بـا 

ایسـته نیسـت کـه یـک بـرده بـا باشد. چنین کاری ش ادبی به خدا می احکام خدا و بی
صاحب خودش بکند، پس چگونه انسان با پروردگـارش، سـرور، مالـک و خـدایش کـه 

کنـد. و  ی تقـدیراتش از روی عـدالت اسـت، می معبود برحقی جز او نیست و در ھمـه
 ھمچنین در آن از بین رفتن اجر و مصیبت است.

ی الله است  رستادهف جدر حدیث مذکور دلیل شھادت دادن به اینکه حضرت محمد
به آن خبر داد و واقعیت  جباشد و پیامبر وجود دارد؛ چون این خبرھا از اخبار غیب می

 خبر داد. جھمان گونه شد که پیامبر

ھشدار دادن به ایـن مطلـب ») النائحة إذا مل تتب قبل موهتـا«(وقال: در عبارت مؤلف: 
شـود و اجمـاع  ده باشد، نمیاست که تھدید و سرزنش متوجه کسی که از گناه توبه کر

علما بر این قضیه منعقد شده است. بر این اساس وقتی معلوم شود که شخصـی   اگـر 
گناھانی مرتکب شده باشد و شریعت وعید، تھدید و مجازات خاصی را بر ایـن گناھـان 
مترتب کرده باشد، جایز نیست این تھدید و مجازات را متوجه آن شـخص معـین نمـود 

ی توبه و  پندارند؛ چون مجازات گناھان به وسیله رخی از بدعت گذاران میگونه که ب آن
ھا، دعاھـای مؤمنـان بـرای یکـدیگر، شـفاعت  ھا، بالھا، سـختی کارھای نیک، مصیبت

 شود.  برای آنان و گذشت خدا از آنان، برداشته می جپیامبر
ھای  انهھمچنین در این عبارت، این مطلب آمده که ھرکس قبل از مرگ و ظھور نشـ

پذیرد؛ ھمان طور که در حـدیث ابـن عمـر بـه طـور  اش را می مرگ توبه کند، خدا توبه

ی بنـده را تـا  : اللـه متعـال توبـهإن اهللا يقبل توبة العبـد مـا مل يغرغـر«مرفوع آمده است: 
 ».١پذیرد کندن) نرسیده باشد می ھنگامی که نفس او به غرغره (آخرین لحظات جان

اند.  آن را روایت کرده ۳۵۳۷و ترمذی در سننش ش  ۱۵۳و۲/۱۳۲» المسند«امام احمد در  -١
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 شود.  یعنی از قبرش برخاسته می لقيامة):(تقام يوم اعبارت: 

پیراھنـی از قیـر و «: (وعليها رسبـال مـن قطـران ودرع مـن جـرب):  ی عبارت درباره
 ».جامه ای از َگر بر تن اوست

باشد.  سربال مفرد سرابیل است که به معنای لباس و پیراھن می«گوید:  قرطبی می

که مس گداخته شده به زنان نوحـه  این است» وعليها رسبال من قطران: «معنای عبارت
گردد تـا  شود و مس گداخته شده ھمچون پیراھن برای این زنان می خوان پوشانده می

ھایشان بسیار بیشتر باشد و بویشان بـد  ور شدن آتش و چسبیدن آن به بدن اینکه شعله
 ».١و درد آن به سبب َگری خیلی زیاد شود

. ثعلبـی در ٢مس گداخته شـده اسـت» نقطـرا«از ابن عباس روایت شده که گوید: 
خوانی را دیـد پـیش وی  تفسیرش از عمر بن خطاب روایت کرده که گوید: او زن نوحـه

آمد. او را زد تا جایی که روسری اش پایین افتـاد. گفتنـد: ای امیرالمـؤمنین! ایـن زن 
گفت: او زنی است  ساش پایین افتاده است. عمر فاروق است. این زن است که روسری
 .٣که حرمتی برایش نمانده است

حسن غریب است. ھمچنین ابن ماجه در سننش  ی این حدیث گوید: این حدیث، ترمذی درباره
 ۴/۲۵۷» المستدرک علی الصحیحین«و حاکم در  ۶۲۸، ابن حبان در صحیحش ش ۴۲۵۳به ش 

اند. اسناد این حدیث حسن است و ابن حبان، حاکم، نووی، ذھبی، بوصیری، آلبانی  روایتش کرده
 اند. و دیگران آن را صحیح دانسته

 .۲/۵۸۸المفھم -١
و دیگران از طریق علی بن  ۵۱۴ش » البعث و النشور«، بیھقی در۱۳/۲۵۷یر در تفسیرش ابن جر -٢

 اند و در اسنادش اشکال و ایرادی وجود ندارد. ابی طلحه از ابن عباس آن را روایت کرده
آن را روایت کرده و در اسنادش أبان ابن ابی عیاش وجود دارد که  ۹/۲۹۹ثعلبی در تفسیرش  -٣

با سندی صحیح از عمرو بن  ۶۶۸۱نین عبدالرزاق در مصنف خود به ش متروک است. ھمچ
ی  دینار روایتش کرده. راوی گوید: وقتی خالد بن ولید وفات یافت جماعتی از زنان در خانه

آمد و ھمراھش ابن عباس بود. حضرت  سکردند. حضرت عمر  میمونه جمع شدند و گریه می
و به ایشان بگو حجابش را بپوشد و زنان را خارج کن  گفت: نزد ام المومنین میمونه برو سعمر 
زد. روسری یکی از زنان پایین افتاد.  ھا خارج می شدند در حالی که  حضرت عمر آنان را می و آن

رھایش کنید چون حرمتی «اش پایین افتاد! حضرت عمر گفت:  گفتند: ای امیرالمؤمنین! روسری
تعجب کرد. عمرو بن دینار در این ماجرا حضور ». حرمتی ندارد:« ی  معمر از گفته». ندارد
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(وهلام عن زيد بن خالد قال: صلی لنا رسول اهللا صالة الصبح گوید:  مؤلف در ادامه می

هـل تـدرون «باحلديبية عىل إثر سامء كانت من الليل، فلام انرصف، أقبل عـىل النـاس، فقـال: 

ؤمن بـی وكـافر. قال: أصبح من عبـادی مـ«قالوا: اهللا ورسوله أعلم. قال: » ماذا قال ربكم؟

فأما من قال: مطرنا بفضل اهللا ورمحته، فذلك مؤمن بی كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا 

 ١»)بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بی مؤمن بالكوكب

در حدیبیـه  جاند که گوید: رسول الله (بخاری و مسلم از زید بن خالد روایتی آورده 
بود، برای ما خواند. وقتی از نماز فارغ شد  نماز صبح را پس از بارش بارانی که در شب

گفتنـد: خـدا و » دانید کـه پروردگارتـان چـه فرمـود؟ آیا می«رو به مردم کرد و گفت: 
خدا فرمود: بعضی از بندگانم نسبت به من، مؤمن و برخـی «داند. فرمود:  پیامبرش می

رید، نسبت به به من کافر شدند. کسی که گفت: به لطف و رحمت خدا برای ما باران با
ی فالن ستاره و فالن ستاره  من، مؤمن و به ستاره کافر شد و کسی که گفت: به وسیله

 »).برای ما باران بارید، به من کافر و به ستاره مؤمن شد
اش: (از یزید بن خالد) ایشان ھمان صحابی مشھور، ُجھنی اھل مدینـه اسـت  گفته

 ۸۵انـد. او  گـر غیـر از ایـن را گفتهھجری در کوفه درگذشت. بعضی دی ۶۸که به سال 
 .٢سال سن داشت

در اینجـا » الم«یعنی با ما نماز خواند و برای ما امامت نماز کرد.  (صلی لنا)عبارت: 
است. حافظ ابن حجر عسقالنی گوید: آوردن این عبارت به طور مجـاز، » باء«به معنای 

 .٣جایز است وگرنه نماز فقط برای الله است

 آید. چیزی است که در پی چیزی می »إثر«، ی إثر)(علدر عبارت: 

در روایت مذکور به معنای بـاران اسـت. بـه ایـن خـاطر بـه بـاران  (سامء)ی:  کلمه
 بارد. گفته شده که از آسمان می» سماء«

» المصنف«نداشت؛ چون عمر فاروق را ندیده است. این روایت طریقی دیگر نزد عبدالرزاق در 
 .۲/۱۱، اثر ابن شیبه، أخبارالمدینةدارد، ولی خیلی ضعیف است. نگا:  ۶۶۸۲خود به ش 

 اند. آن را روایت کرده ۷۱البغا) و مسلم در صحیحش ش  – ۸۱۰بخاری در صحیحش ش( -١
 مراجعه کنید. ۲/۶۰۳ »اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة«به شرح حالش در کتاب  -٢
 .۲/۵۲۳نگا: فتح الباری:  -٣
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یعنی وقتی از نمازش فارغ شد. ھمان طور که عبارتی که پس  (فلام انرصف)عبارت: 
گوید: رو به مردم کرد. در این عبـارت، ایـن  ؛ آنجا که میآید، بر آن داللت دارد از آن می

مطلب ھست که برای امام جایز نیست که پس از نماز رو به قبله بنشیند، بلکه به سوی 
 افراد مأموم برود؛ ھمان طور که احادیث صحیحی در این زمینه آمده است.

گاه ساختن و ھشـدار  (هل تدرون)عبارت:  دادن اسـت. استفھام است و به معنای آ

آیـا نشـنیدید کـه : «١»أمل تسـمعوا مـا قـال ربكـم الليلـة«در روایت نسـائی آمـده اسـت: 
حدیث مذکور از جمله احادیث قدسـی اسـت. حـافظ ». پروردگارتان امشب چه گفت؟

بـا  جشـود کـه پیـامبر حدیث مذکور بـر ایـن حمـل می«گوید:  ابن حجر عسقالنی می
. در این روایت، ایـن مطلـب ٢»ریافت نموده استواسطه یا بدون واسطه آن را از خدا د

تواند یک موضوع را برای اصـحابش مطـرح کنـد تـا آنـان را  نھفته که شخص عالم می
ی آن موضـوع  تواند آموزش یک موضوع را از طریق پرسـیدن دربـاره بیازماید و نیز می

 .٣ارائه دھد. مؤلف نیز این مطلب را بیان کرده است

رعایت ادب از جانب افـرادی کـه مـورد سـؤال  ) ورسوله أعلمقالوا: اهللا: (در عبارت
دانند وجود دارد. انسان باید در برابر مطلبـی کـه  اند در برابر چیزی که نمی قرار گرفته

خود سخن نگوید و  داند بی داند این عبارت یا مانند آن را بگوید و در چیزی که نمی نمی
 زورگویی نکند.

بـرای عمـوم » یـاء«بـه » عباد«ی  ی کلمه اضافه بادی): (قال: أصبح من عدر عبارت
 شوند. است؛ چون بندگان خدا به مؤمن و کافر تقسیم می

دھد که منظور از کفـر در اینجـا کفـر اکبـر اسـت، در  اگر گفته شود: این نشان می
 شود. شود: خیر این طور نیست؛ چون کفر اصغر ھم از کافران صادر می جواب گفته می

، منظور از کفر در اینجا کفر اصـغر اسـت؛ (مؤمن بی، كافر بالكواكب) :ی در فرموده
چون باران به غیر الله نسبت داده شده و کفران و ناسپاسی نعمت خدا صـورت گرفتـه 

، حمیدی در مسند ۱/۳۵ھمچنین ابوعوانه در مستخرج خود بر صحیح مسلم  ۳/۱۶۴سنن نسائی  -١
 اند و سندش صحیح است. یتش کردهو دیگران روا ۴/۱۱۶، امام احمد در مسندش ۲/۳۵۶خود

 .۱۱/۳۲۳نگا: فتح الباری  -٢
 ی نھم. در این روایت چندین مسأله وجود دارد: مسأله -٣
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است ھر چند کسی که بارش باران را به غیر خدا نسبت داده معتقد باشد که خود اللـه 

فأمـا مـن «این عبارت در حـدیث مـذکور: ی باران است؛ به دلیل  آفریننده و نازل کننده

». ھرکس گفت که به لطف خدا برای ما باران بارید...«»: قال مطرنا بفضل اهللا ورمحته...

: »أنزل علينا املطر نـوء كـذا: «گفت پس اگر منظور از کفر در اینجا کفر اکبر بود، قطعا می
اء سـببیت را آورده تـا پس در حدیث فوق، بـ». فالن ستاره برای ما باران را نازل کرد«

دادنـد. در  نشان دھد که آنان وجود باران را به چیزی که سبب باران اسـت نسـبت می

. ١»فأما من محد� ىلع سقياي وأثـ� يلع، فـذاك مـن آمـن يب«: روایتی دیگر آمده است
کسی که مرا به خاطر بارش باران حمد، سپاس و ستایش نمود این ھمان کسی اسـت «

ھـر کـس گفـت: مـن نـازل «در این حدیث نگفته کـه ». ن آورده استکه به  من ایما
چـون ھـم ». ی باران ھستم این ھمان کسی است که به من ایمـان آورده اسـت کننده

دھد که منظور از کفر در اینجا  گویند. پس این نشان می مؤمنان و ھم کافران این را می
شد که فاعل حقیقی باران الله نسبت دادن باران به غیر الله است ھر چند فرد معتقد با

ه ذکر شد؛ آمده ک یاند. در آخر حدیث است. نسائی و اسماعیلی مانند آن را روایت کرده

به من کفر ورزیده یا نعمـتم را کفـران و ناسپاسـی : «٢»و�فر يب أو �فر نعميت« است:
 ».نموده است

قال اهللا تعاىل: ما «در روایت ابوصالح از ابوھریره که مسلم روایتش نموده آمده است: 
فرماید: ھیچ  الله تعالی می: «٣»أنعمت ىلع عبادی من نعمة إال أصبح فر�ق منهم اكفر�ن

نعمتی را بر بندگانم ارزانی نداشتم مگر اینکـه گروھـی از آنـان نسـبت بـه آن نعمـت 

أصـبح مـن : «مسلم از طریق حدیث ابن عباس این روایت را آورده اسـت». اند ناسپاس
برخی از مردم شکرگذار نعمـت مـن و برخـی ناسـپاس : «٤»ومنهم اكفر... انلاس شاكر

 ».نعمت من شدند...

 تخریج آن قبًال گذشت. -١
 .۲/۵۲۳تخریج آن گذشت. و نگا: فتح الباری:  -٢
 .۷۲ش   ۱/۸۴صحیح مسلم  -٣
 .۷۳ش   ۱/۸۴صحیح مسلم  -٤
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: روایت شده که ایشـان فرمودنـد جدر حدیث معاویه لیثی به طور مرفوع از پیامبر

ي�ون انلاس ُ�دب� في�ل اهللا عليهم رزقاً من رزقـه فيصـبحون مرشـ��؛ يقولـون: «
شوند، پس خدا روزی خود را بر آنان فـرو  حط سالی میمردم دچار ق« »:مطرنا بنوء كذا

ی فالن ستاره بـرای مـا بـاران  گویند: به وسیله شوند و می فرستد و آنان مشرک می می
. این حدیث منظور از کفر و شرک را در اینجا بیـان کـرده و آن ١[روایت از احمد]». بارید

ی  و مثًال گفته شود: به وسیله ھم این است که بارش باران به غیر الله نسبت داده شود
 فالن ستاره برای ما باران بارید.

ی  کردند که بارش باران به واسطه گوید: مردم در زمان جاھلیت گمان می یابن قتیبه م
ستاره است حاال خواه ستاره در بارش باران تأثیر داشته باشد و خواه وجود ستاره عالمت و 

ین تفکرشان را باطـل و آن را کفـر اعـالم نمـود. اگـر ی باران باشد. شریعت اسالم ا نشانه
شخصی که این تفکر را دارد و معتقد باشد که ستاره در بـارش بـاران تـأثیر دارد، کفـرش 

ی باران و سـبب بـارش  شرک بوده و اگر معتقد باشد که وجود ستاره به طور معمول نشانه
کفر را بـر او اطـالق نمـود و اش شرک نیست ولی جایز است که  باشد، این عقیده باران می

باشد؛ چون در ھیچ کدام از ُطُرق حدیث واسـطه ای میـان  یمنظور از کفر کفران نعمت م
 .٢»شود کفر و شرک نیامده، از این رو کفر وارده در حدیث مذکور بر ھر دو معنا حمل می

و منظورش ایـن باشـد کـه در  مطرنا بنوء كـذاھرکس بگوید: «گوید:  امام شافعی می
اش کفر نیست اما بھتر است عبارت دیگری غیر  الن وقت برای ما باران بارید این گفتهف

 .٣»از این را بگوید

» مطرنـا بنـوء كـذا«ی:  اند که سخن شافعی بر جایز بودن گفته گویم: بعضی گفته می
داللت ندارد و بلکه تنھا بر این مطلب داللت دارد که این گفته شـرک نیسـت و گفـتن 

اآلحاد و «، ابن أبی عاصم در ۱۷۸، طیالسی در مسندش ص۳/۴۲۹» المسند«امام احمد در  -١
ش » المعجم األوسط«و در  ۱۰۴۳ش  ۱۹/۴۳۰» المعجم الکبیر«، طبرانی در ۲/۱۹۵» المثانی
و دیگران از طریق عمران قّطان از قتاده از نصر بن عاصم از معاویه لیثی آن را روایت  ۲۵۲۸
 اند که سندش حسن است. کرده

اثر ابن قتیبه » کتاب األنواء«آن را به  ۲/۵۲۳» فتح الباری«عسقالنی در کتاب  حافظ ابن حجر -٢
 ھجری به چاپ رسیده است. ۱۴۰۸نسبت داده است. این کتاب در بغداد به سال 

 .۱/۲۵۲األم  -٣
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 ر غیر از آن بھتر است.عبارتی دیگ
اما راجع به اینکه آیا گفتن این عبارت جایز است یا خیر صحیح این است که: جایز 
نیست؛ چون قبًال گفته شد که مقصود حدیث مذکور نسبت دادن باران به ستارگان و 

ی آن معتقد باشد که الله نازل  باشد ھر چند گوینده ھای استقرار ماه در گفتار می محل
ی باران است. چون گفتن عبارت مذکور از باب شرک خفی در گفتار مردم  کننده

 ی: بود. مفھوم و معنای آیه شان: اگر فالنی نبود فالن چیز نمی باشد؛ مثل این گفته می

ن وََعَ�ٰٓ ﴿
َ
ْ  أ را دوست  یزیو چه بسا چ«  .]٢١٦[البقرة:  ﴾لَُّ�مۡ  َ�ّٞ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  ُ�ِبُّوا
در ھمین زمینه است؛ چون بسیاری از  ».شما بد باشد یز برایچ د و آنیداشته باش

ھا ممکن است انسان را به سوی شر و بدی بکشاند؛ مثل کسانی که موقع بارش  نعمت

 ».ی فالن ستاره برای ما باران بارید به وسیله: «»مطرنا بنوء كذا«باران گفتند: 
. مؤلـف ١ن را گفتـه اسـتدر عبارت مذکور پی بردن به ایمان وجود دارد. مؤلف ایـ

کند که منظور از گفتن این عبارت در اینجا نسبت دادن نعمـت  اشاره به این مطلب می
باشـد؛ ھمـان طـور کـه در ایـن  به خدا و شکرگزاری از خـدا بـه خـاطر آن نعمـت می

؛ فـذاك مـن آمـن بـی«ی خدا آمده است:  فرموده »: فأما من محدنی عىل سقيای وأثنـی علـیّ
خاطر بارش باران، شکر و ستایش نماید او ھمان کسی است که به من  ھر کس مرا به«

بـه لطـف و رحمـت ...»: « مطرنا بفضـل اهللا ورمحتـه«اش:  و فرموده». ایمان آورده است
 ».خدا برای ما باران بارید...

ھمچنین در حدیث مذکور این مطلب وجود دارد کـه برخـی از کفرھـا انسـان را از 
 ٢سازند. مؤلف این را اظھار داشته است. یی اسالم خارج نم دایره

ا من قال: مطرنا بفضل اهللا ورمحته)ی:  گفته یعنی کسی که بارش باران را به خدا  (فأمّ
نسبت دھد و معتقد باشد که خدا باران را به لطف و رحمت خویش نازل کـرده و بنـده 

و سـتایش قـرار  این استحقاق را نداشته است. انسان با این عبارت خدا را مورد تمجید
گوید: به لطف و رحمت خدا برای ما بـاران باریـد. در روایـت دیگـری آمـده  داده و می

ن آمن بی«است:  ؛ فذاك مَ کسی که مرا به خاطر »: «فأما من محدنی عىل سقيای وأثنی علیّ

 ی ششم. در مسأله -١
 ی چھارم. در مسأله -٢
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بارش باران حمد و سپاس و ستایش کند، این ھمان کسی است که به من ایمـان آورده 
بر انسان واجب است که نعمت ھای خدا را به غیر خدا نسبت ندھـد  این چنین». است

ھای خدا مورد تمجید و ستایش قرار ندھـد بلکـه بایسـتی  و غیر خدا را به خاطر نعمت
ھـا  ی آنھا نسبت دھد؛ کسی که این نعمت ھای خدا را به آفریننده و تقدیر کننده نعمت

است. البته تقدیر و تشکر از کسانی  را به لطف و رحمت خود بر بندگانش ارزانی داشته
اند و بیان کارھای نیک آنھا اگر تو را به سـوی پایبنـدی دینـت  که به انسان نیکی کرده

 بکشد با مطلب فوق منافاتی ندارد. 
ھای خدا به خدا و عدم نسبت دادن آنھا بـه غیـر خـدا، ایـن  راز نسبت دادن نعمت

ه مخلوق دل انسان به کسـی وابسـته ھای خدا ب است که در صورت نسبت دادن نعمت
شود که به گمانش خیر از جانب او بـرایش حاصـل شـده ھـر چنـد آن کـس در آن  می

تأثیری نداشته است و این نوعی از شرک خفی است و به ھمین دلیـل از نسـبت دادن 
 نعمت خدا به غیر خدا منع نموده است.

در مطالبی کـه پـیش از ایـن  به صورت آشکار(وأما من قال: مطرنا بنوء كذا)  عبارت:
ذکر کردیم آمده است و مقصود نسبت دادن باران به غیر خدا است ھـر چنـد شـخص 

ی باران خـود اللـه اسـت. بـه ھمـین  معتقد باشد که فاعل حقیقی باران و نازل کننده
خاطر نگفته که: ھرکس بگوید: فالن ستاره باران را برای مـا نـازل کـرد. مؤلـف گفتـه 

کند که  . مؤلف به این اشاره می١شود به کفر بودن این عمل پی برده می است: در اینجا
منظور از کفر در اینجا، نسبت دادن نعمت به غیر خـدا از قبیـل سـتاره و ماننـد آنچـه 

 باشد. گذشت می
ھای خدا و لطف و نیکی خدا در حق  از آنجا که نازل کردن باران از بزرگترین نعمت

اینکه منافع زیادی برای بندگان دارد و انسانھا ھرگز از آن باشد، به خاطر  بندگانش می
شوند. پس بر بندگان خدا واجب است که شکر و سپاس خدا را به جای  نیاز نمی بی

آورده و بارش باران را به خدای مھربان، نیکوکار و نعمت دھنده نسبت دھند؛ چون 
سرشته شده و خدای  ھا بر اساس محبت و دوستی کسی که به آنھا نیکی کرده، درون

باشد؛ خدایی که ھر نعمتی که  متعال به طور مطلق نیکی کننده و نعمت دھنده می

َوَما بُِ�م ّمِن ﴿ فرماید: نصیب بندگان شود، تنھا از جانب اوست؛ ھمان طور که می

 در مسأله ی ھفتم، مؤلف این را گفته است. -١
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ِ ٱ فَِمنَ  َمةٖ ّ�ِعۡ  نھا د تیخدا است (و با ید ھمه از سویآنچه از نعمتھا دار« .]٥٣[النحل:  ﴾�َّ
 .١»د)یمنعم را سپاس گفت و پرست

قال بعضهم: لقد صدق نوء «وفيه:  ٢.وهلام من حديث ابن عباس معناهگوید: ( مؤلف می

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿  :فأنزل اهللا هذه اآلية».كذا وكذا
ُ
لََقَسٞم لَّۡو َ�ۡعلَُموَن  ۥ�نَّهُ  ٧٥�ُُّجومِ ٱ بَِمَ�ٰقِعِ  أ

ۡكُنونٖ  ٧٧ِر�مٞ لَُقۡرَءاٞن كَ  ۥإِنَّهُ  ٧٦َعِظيمٌ  هُ  ٧٨ِ� كَِ�ٰٖب مَّ ُرونَ ٱإِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ تَ�ِ�ٞل  ٧٩لُۡمَطهَّ
فَبَِ�َٰذا  ٨٠ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱّمِن رَّّبِ 

َ
ۡدهُِنونَ  ۡ�َِديِث ٱأ نُتم مُّ

َ
نَُّ�ۡم  ٨١أ

َ
َوَ�َۡعلُوَن رِۡزقَُ�ۡم �

بُونَ  ن عباس، روایتی را (بخاری و مسلم از طریق حدیث اب .]٨٢-٧٥[الواقعة:  ﴾٨٢تَُ�ّذِ
اند که ھمان معنا و مفھوم روایت قبلی را دارد. در قسمتی از این روایت آمده  آورده

پس خداوند ». برخی از مردم گفتند: فالن ستاره و فالن ستاره راست گفتند«است: 

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿ این آیات را نازل فرمود:
ُ
 ٧٦ۡو َ�ۡعلَُموَن َعِظيمٌ لََقَسٞم لَّ  ۥ�نَّهُ  ٧٥�ُُّجومِ ٱ بَِمَ�ٰقِعِ  أ

ۡكُنونٖ  ٧٧لَُقۡرَءاٞن َكرِ�مٞ  ۥإِنَّهُ  هُ  ٧٨ِ� كَِ�ٰٖب مَّ ُرونَ ٱإِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ تَ�ِ�ٞل ّمِن رَّّبِ  ٧٩لُۡمَطهَّ

)]  ۱/۲۶۰) و قرطبی در شرح حدیث زید بن خالد [المفھم (۵۴۵-۲/۵۴۴در فتح المجید( -۱
ای دیگر در مغرب وفول می کرد در  آمد و ستاره ای از مشرق بر می ھا اگر ستاره گوید: عرب می

آمد آن را به بخت و اقبال و یا به غارب (آزاد بودن در انجام ھر  این زمان اگر باران یا باد می
دادند. که حدیث مذکور به آن اشاره  د کردن و اختراع نمودن نسبت میچیزی) به معنای ایجا

دارد. پس خداوند آنان را از نسبت دادن به این امر نھی نمود تا اینکه نکند شخصی این اعتقاد را 
اش: (از آنھا کسانی ھستند که به خداوند  پیدا کند و یا در گفتارش شبیه آنان باشد. و گفته

کند که بعضی از آنھا این اعتقاد را نداشتند  اند) و این داللت می ادهنسبت ایجاد کننده د

ۡ�َ ﴿ فرماید: گونه که خداوند می ھمان
َ
ن ُهمَولَ�ِن َس� َل  مَّ ٓ ٱ ِمنَ  نَّزَّ َما ٓ  ءِ لسَّ ۡحيَا ءٗ َما

َ
 ٱ بِهِ فَأ

َ
 ِمنۢ  �َض ۡ�

ُ ٱ َ�َُقولُنَّ  َمۡوتَِها َ�ۡعدِ  پرسی که: چه کسی آبی از آسمان فرود و اگر از آنان ب .]۶۳[العنکبوت:  ﴾�َّ
آورد و زمین را پس از مردنش با آن زنده ساخت؟ خواھند گفت: خدا. پس این داللت می کند که 

کند اما اینان  کنند که خداوند است که باران را می آورد و ایجاد می دانند و اقرار می افرادی می
دھد تصریح  و قرطبی در توضیحی که می گذار باشد. اعتقاد دارند که ستاره می تواند تأثیر

تواند اعتراض او به  کند اعتقاد دارند بنابر این نمی ی آنھا به آنچه که او ذکر می کند که ھمه نمی
 آیه باشد به دلیل احتمالی که در آیه وجود دارد. 

آن را به صورت  ۱/۵۳روایتش کرده و بخاری در صحیحش،  ۷۳، ش۱/۸۴مسلم در صحیح خود،  -٢
قال «علق آورده است. این روایت موقوف بر ابن عباس است؛ چون در روایت مذکور آمده است: م

 »ابن عباس: شکرکم...

 

                                         



 ٧٥٣  )ی نسبت دادن باران به ... : تهدیداتی که درباره۲۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

فَبَِ�َٰذا  ٨٠ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
َ
ۡدهُِنونَ  ۡ�َِديثِ ٱأ نُتم مُّ

َ
بُونَ  ٨١أ نَُّ�ۡم تَُ�ّذِ

َ
 ﴾٨٢َوَ�َۡعلُوَن رِۡزقَُ�ۡم �

 یار بزرگین قطعًا سوگند بسیھا، و محل طلوع و غروب آنھا! و ا ستاره یگاھھایسوگند به جا«
ه محمد با خود آورده است) قرآن گرانقدر و کرا  یزین (چینه اید. ھر آیاست، اگر بدان

ه لوح محفوظ است) کطان، یدگان و دور از دسترس شیپنھان (از د یتابکارزشمند است. در 
ان نازل یپروردگار جھان یندارند. از سو یفرشتگان) بدان دسترس یعنیان (کجز پاقرار دارد. 

 ید (و آن را جدینک یم یانگار و سھل یقرآن) سست یعنیالم (کن یا نسبت به ایشده است. آ
  ».د؟!ینک یب بدان میذکا بھره خود را از قرآن تنھا تید؟) و آیریگ ینم

این حدیث فقط از آِن مسلم اسـت. لفـظ ایـن باید گفت که  (وهلـام)راجع به عبارت: 

فرمود:  جباران بارید. پیامبر جدر زمان پیامبر«گوید:  روایت از ابن عباس است که می

أصبح من انلاس شاكر ومنهم اكفر. قالوا: هذه رمحة اهللا وقال بعضهم: لقـد صـدق نـوء «
نان گفتنـد: ایـن برخی از مردم شکرگزار و برخی از آنان ناسپاس شدند. آ« »:كذا و�ذا

». باران، رحمت خداست. برخی ھم گفتند: فالن ستاره و فـالن سـتاره راسـت گفتنـد

ۡقِسـمُ  فَـَ�ٓ ﴿ پس این آیات نازل شدند:
ُ
هُ  ٧٥�ُُّجـومِ ٱ بَِمَ�ٰقِـعِ  أ لََقَسـٞم لَّـۡو َ�ۡعلَُمـوَن  ۥ�نَـّ

ۡكُنونٖ  ٧٧لَُقۡرَءاٞن َكرِ�مٞ  ۥإِنَّهُ  ٧٦َعِظيمٌ  هُ �َّ  ٧٨ِ� كَِ�ٰٖب مَّ ـُرونَ ٱإِ�َّ  ۥٓ  َ�َمسُّ تَ�ِ�ـٞل  ٧٩لُۡمَطهَّ
فَبَِ�ٰـَذا  ٨٠ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱّمِن رَّّبِ 

َ
ـۡدهُِنونَ  ۡ�َـِديثِ ٱأ نـُتم مُّ

َ
نَُّ�ـۡم  ٨١أ

َ
َوَ�َۡعلُـوَن رِۡزقَُ�ـۡم �

بُونَ  ن قطعـًا یـھا، و محـل طلـوع و غـروب آنھـا! و ا ستاره یگاھھایسوگند به جا« ﴾٨٢تَُ�ّذِ
ه محمد بـا خـود آورده اسـت) کرا  یزین (چینه اید. ھر آیاست، اگر بدان یگار بزریسوگند بس

ه لـوح کطان، یدگان و دور از دسترس شیپنھان (از د یتابکقرآن گرانقدر و ارزشمند است. در 
پروردگار  یندارند. از سو یفرشتگان) بدان دسترس یعنیان (کمحفوظ است) قرار دارد. جز پا

 ید (و آن را جـدینک یم یانگار و سھل یالم سستکن یا نسبت به ایان نازل شده است. آیجھان
 . »د؟!ینک یب بدان میذکی خود را از قرآن تنھا ت ا بھرهید؟) و آیریگ ینم

واقدی در مغازی خود از ابوقتـاده روایتـی آورده کـه  (قال بعضهم)راجع به عبارت: 
ی  رد و گفـت: بـه وسـیلهگوید: عبدالله بن أبی در آن موقـع، ایـن گفتـه را بـر زبـان آو

 .٢در مورد صحت این روایت جای بحث است ١».ی شعری برای ما باران بارید ستاره

 .۲/۵۲۴نگا: فتح الباری  -١
ای وی را ثقه دانسته و برخی او را به دروغ  ی واقدی اختالف نظر وجود دارد؛ عده چون درباره -٢

 اند و متروک است. متھم کرده
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ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿ ی: فرموده
ُ
سوگندی از جانب الله است. خدا بـه ھـر  ﴾٧٥�ُُّجومِ ٱ بَِمَ�ٰقِعِ  أ

ی عظمـت و  تواند سوگند یاد کند. ایـن سـوگند نشـان دھنـده ھایش می کدام از آفریده
بارک بودن چیزی است که خدا به آن سوگند یاد کرده است. تقدیرش چنین است: به م

هُ ﴿ کنم. جواب قسم ایـن اسـت: ھای استقرار ستارگان سوگند یاد می محل لَُقـۡرَءاٞن  ۥإِنَـّ
صله بوده و » ال«ی  براین اساس کلمه». به راستی این کتاب، قرآن کریم است« ﴾٧٧َكرِ�مٞ 

ست. پس تقدیر کالم چنین است: قضیه آن طور نیست که شـما برای تأکید نفی آمده ا
 پندارید که قرآن جادو یا کھانت است، بلکه این کتاب قرآن کریم است. می

گوینـد: معنـای  برخی از دانشمندان علوم و ادبیـات عـرب می«گوید:  ابن جریر می

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿ی: ( فرموده
ُ
پندارید. سپس  این است که قضیه آن طور نیست که شما می ﴾أ

ۡقِسـمُ ﴿ بعد از آن قسم را از سرگرفته و در ابتدای جمله آورده و گفته است:
ُ
الواقعـة:   ﴾أ

١»٧٥. 

ھـای قـرآن  منظـور بخش«گویـد:  ابن عباس می ﴾�ُُّجومِ ٱ بَِمَ�ٰقِعِ ﴿ راجع به عبارت:
است؛ چون قرآن در شب قدر یک باره از آسمان باال به آسمان دنیـا نـازل شـد، سـپس 

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿  ی: سپس ابن عباس آیه». عد از آن در طی چندین سال، جدا جدا نازل شدب
ُ
 أ

 .٢را قرائت کرد ﴾٧٥�ُُّجومِ ٱ بَِمَ�ٰقِعِ 
باشـد.  بر این اساس مواقع نجوم، به معنای نزول قسمت ھای قـرآن بـه تـدریج می

ن سـتارگان اند: نجوم ھمان ستارگان است و مواقـع سـتارگان، ناپدیـد شـد بعضی گفته
شـود: طلـوع و  گویـد: مواقـع سـتارگان و گفتـه می باشد. مجاھـد می ھنگام غروب می

. بر این اسـاس مناسـبت میـان آوردن ١. ابن جریر این رأی را برگزیده است٣شروقشان
 باشد. ستارگان در قسم و میان مقسم علیه که ھمان قرآن است، از چندین جھت می

 .۲۷/۲۰۳ی تفسیر طبر -١
از طریق حکیم بن جبیر از سعدی بن جبیر از ابن  ۲۷/۲۰۳و  ۲/۱۴۵ابن جریر در تفسیرش  -٢

 آن را روایت کرده است. حکیم بن جبیر ضعیف و متھم به تشّیع است. سعباس 
آمده   ۴/۲۹۹ھمچنین در نسخه ھای دیگر التیسیر و فتح المجید و ھمچنین در تفسیر ابن کثیر  -٣

باشد  می» مساقطھا«آن را از ابن کثیر نقل کرده باشد و صحیحش  /ید مصنف است. پس شا
آمده است و سندش صحیح  ۲/۶۵۲و تفسیر مجاھد  ۲۷/۲۰۴ھمانگونه که در تفسیر ابن جریر 
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ھـای خشـکی و  بدین خاطر آفریـده کـه در تاریکی اینکه ستارگان را خداوند –اول 
ھای گمراھـی  ی آیات قرآن ھم در تاریکی ی آنھا راه یافته شود. به وسیله دریا به وسیله

ھـای حسـی و  ی ھدایت در تاریکی شود. پس ستارگان وسیله و نادانی انسان ھدایت می
ی مـذکور ایـن  ر آیهباشد و خدا د ھای معنوی می ی ھدایت در تاریکی آیات قرآن وسیله

 دو ھدایت را با ھم جمع کرده است.
ستارگان، زینت ظاھری برای جھان ھستی ھسـتند و قـرآن، زینـت بـاطنی  –دوم 

 باشد.  برای جھان می
ی راندن شیاطین انسان و  ی راندن شیاطین و آیات قرآن، مایه ستارگان مایه –سوم 
 باشد.  جن می

، قابل مشاھده و عینـی ھسـتند و آیـات قـرآن، ھای ستارگان آیات و نشانه –چھارم 
 باشند. سمعی و قابل تالوت می

ھایی دارند آیـات قـرآن نیـز در  ھمانگونه که ستارگان ھنگام غروب منزلگاه –پنجم 
باشـد. ابـن قـیم  ھای مختلفی دارد که جای عبرت بوده و بیانگر اموری می محل نزول

 ٢این را اظھار داشته است.

یعنی ھمانا این «ابن کثیر گوید:   ﴾٧٦َعِظيمٌ  َ�ۡعلَُمونَ  لَّوۡ  لََقَسمٞ  ۥ�نَّهُ ﴿ ی: راجع به آیه
بردید، قطعًا  ام، سوگند عظیمی است. اگر به عظمت آن پی می سوگندی که من یاد کرده

 .٣»دانستید ام، عظیم و بزرگ می چیزی را که به آن سوگند یاد کرده

باشد.  مقسم علیه است که ھمان قرآن کریم می ﴾٧٧َكرِ�مٞ  َءانٞ لَُقرۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ ی: آیه
یعنی ھمانا قرآن، وحی خدا و فرو فرستاده و کالم خداست نه آن گونه که کافران آن را 

دانند بلکه این کتاب، قرآن کریم است؛ یعنی بسیار با عظمت،  جادو، کھانت و شعر می
 دارای خیر و برکت زیادی است؛ چرا که کالم خداست. 

ی خـوبی،  خدا قرآن را به صفتی موصوف کرده که در بردارنـده«گوید:  م میابن قی
نیکی، فراوانی خیر، منافع، عظمت و شکوه قرآن است؛ چون کـریم چیـزی اسـت کـه 

 به جماعتی از مفسیرین نسبت داده است. ۴/۲۸۹می باشد و بغوی در تفسیرش 
 .۲۷/۲۰۴تفسیر طبری  -١
 .۱۳۸لقرآن ص التبیان فی أقسام ا -٢
 .۴/۲۹۹تفسیر ابن کثیر  -٣
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نیکو و زیباست و خیر و منفعت زیادی دارد و نیکوترین و برترین اشـیاء اسـت. خـدای 
شـش را بـه کـریم موصـوف سبحان خودش را به کریم موصوف نموده و کالمـش و عر

نموده است. ھمچنین ھر چیزی اعم از نباتات و غیر نباتات کـه خیـر و بـرکتش، زیـاد 
بوده و منظرش زیباست، را به کریم موصوف نموده است. به ھمین دلیل سـلف صـالح 

کریم، اسم جامعی است بـرای «اند. ازھری گوید:  را به زیبا و نیک تفسیر کرده» کریم«
شود و خدا زیبا و ستوده است و این کتـابش، قـرآن  ایش و تمجید میھر چیزی که ست

کریم است و به خاطر ھدایت و تبیین تمامی مسائل مربوط به انسان و به خاطر علـم و 
 .٢»١»شود حکمتی که دارد، ستایش و تمجید می

ۡكُنونٖ  ِ� كَِ�ٰبٖ ﴿  ی: راجع به آیه ابی یعنی قرآن کریم در کتـ«ابن کثیر گوید:  ﴾٧٨مَّ
 ».٣بزرگ و محفوظ و مستور جای دارد

گویند:  مفسران در این باره اختالف نظر دارند؛ عده ای می«گوید:  ابن قیم می

کتابی » كتاب مكنون«ھمان لوح محفوظ است. صحیح این است که » کتاب مکنون«

 ِ� ُصُحٖف ﴿  ی خدا ذکر شده است: است که در دست فرشتگان است و در فرموده
مَ  َكرَّ ِۢ  ١٣ةٖ مُّ َرة َطهَّ ۡرفُوَعٖة مُّ يِۡدي َسَفَر�ٖ  ١٤مَّ

َ
در « ]١٦-١٣[عبس:  ﴾١٦كَِرا� بََرَر�ٖ  ١٥بِ�

 یالم بشر) و داراکه) فرا و باال (از ک یھای و ارجمند ضبط و ثبت است. (نامه یگرام یھا نامه
ی  ه(از ھر نوع شائب کزش) و پایف و آمیند (و دور از ھرگونه تحریانت و منزلت واالکم

 یسندگانیاست) ھستند. به دست نوکم و کخرافات، عقاید باطل، فاسد، زدوده از نقص و 
این آیات نشان ». ردارندکویکمنش و نیکه بزرگوار، نک) یسندگانیاند). (نو افتهی(نگارش 

هُ ﴿ ی: کتابی است که در دست فرشتگان است.آیه» كتاب مكنون«دھند که  می  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ
ۡ ٱإِ�َّ  ُرونَ ُمطَ ل کند بر اینکه قرآن در دست فرشتگان است و  داللت می .]٧٩[الواقعة:  ﴾٧٩هَّ

 .٤»فقط آنان به قرآن دسترسی دارند

 .۴۰۱ – ۱۰/۴۰۰، تھذیب اللغة -١
 .۱۴۱التبیان فی أقسام القرآن، ص -٢
 .۴/۲۹۹تفسیر ابن کثیر،  -٣
 .۱۴۱التبیان فی أقسام القرآن، ص -٤
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هُ ﴿ : ی ی آیه ابن عباس درباره ۡ ٱإِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ ُرونَ ُمطَ ل منظـور کتـابی «گوید:  می ﴾٧٩هَّ

ـرون«از  . در روایتـی دیگـر آمـده اسـت کـه منظـور١»است که در آسمان است » مطهّ

ُرونَ ُمطَ ﴿ هُ ﴿ قتاده گوید: ٢فرشتگان است.  ﴾هَّ یابد) یعنـی:  (به آن دست نمی ﴾�َّ َ�َمسُّ

ۡ ٱإِ�َّ  ﴿نزد خدا  ُرونَ ُمطَ ل دیِن پلیـد و  (جز پاکان)، اما در دنیا، شخص مجوسی یـا بـی ﴾هَّ
عود چنـین این آیه در قرائت ابـن مسـ«منافِق پلید به آن دسترسی دارند.  قتاده گوید: 

. بسیاری از علما از جملـه ابـن قـیم ایـن قـول را ٣)»ما يمسه إال املطهرونآمده است: (
 .٤اختیار کرده و ابن قیم آن را ترجیح دانسته است

اند. پس  کردند که شیاطین این قرآن را نازل کرده قریش تصور می«گوید:  ابن زید می
دسترسی ندارد؛ ھمان طور که  خدای متعال خبر داده که جز فرشتگان کسی به قرآن

لَۡت ﴿ فرماید:  می َ�ِٰط�ُ ٱ بِهِ  َوَما َ�َ�َّ ۡمعِ ٱإِ�َُّهۡم َعِن  ٢١١َوَما يَ�َبِ� لَُهۡم َوَما �َۡستَِطيُعونَ  ٢١٠لشَّ  لسَّ
ل آن را یه جبرکاند (و بل اوردهین فرو نیاطین قرآن را شیا« .]٢١٢-٢١٠[الشعراء:  ﴾٢١٢لََمۡعُزولُونَ 
شان از یرا) ندارند. قطعًا ا یارکن ی(چن یشان را نسزد و تواناییار) اکن یاست) . (اصًال ا فرو آورده

ابن کثیر  ».نارندکشان) محروم و بریاز ا یام آسمانیافت پیگوش فرا دادن (به فرشتگان و در
 .٥»ی قبلی است ی خوبی است و این گفته ھمانند گفته این گفته«گوید:  می

ی قـرآن را  یعنی ھـیچ کـس مـزه«گوید:  ی این آیه می رهبخاری در صحیحش دربا
 .٦»کند جز کسی که به آن ایمان آورده است احساس نمی

اند و سیوطی  روایتش کرده ۲۳۶۶و علی َجعد در مسندش به ش  ۲۷/۲۰۵ابن جریر در تفسیرش  -١
آن را به آدم، عبد بن ُحَمید، ابن جریر، ابن منذر و بیھقی در  ۸/۲۶» در المنثورال«در کتاب 

اند. در اسناد این روایت، حکیم بن ُجبیر  از طریقی آن را به ابن عباس نسبت داده» المعرفة«
 وجود دارد که ضعیف است.

تگان است. فرش» مطھرین«آمده که منظور از  ۱۴۱ص» التبیان فی أقسام القرآن«در کتاب  -٢
 ھا از ابن عباس روایتش کرده است. از طریق عوفی ۲۷/۲۰۵ھمچنین ابن جریر در تفسیرش 

اند و قرائت  آن را روایت کرده ۳/۲۷۳و عبدالرزاق در تفسیرش  ۲۷/۲۰۶ابن جریر در تفسیرش  -٣
 ابن مسعود در آن نیست. اسناد این روایت صحیح است.

 .۱۴۳-۱۴۱ التبیان فی أقسام القرآن  صفحات: -٤
 .۴/۲۹۹تفسیر ابن کثیر  -٥
 .۶/۲۷۳۹صحیح بخاری  -٦
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تواند از قرآن و قرائت و  ی فوق اشاره دارد به اینکه کسی نمی آیه«گوید:  ابن قیم می
دھد که این قرآن، کـالم خداسـت  فھم و تدبر در آن لذت ببرد جز کسی که گواھی می

حق به آن تکلم نموده و به صورت وحی آن را بر پیامبرش نازل فرمـوده و کسـی  که به
تواند به معنای قرآن دست پیدا کنـد مگـر کسـی کـه بـه ھـیچ صـورتی کمتـرین  نمی

 .١»ناخرسندی نسبت به آن در دلش نباشد

هُ ﴿ ی: گویند: آیه دیگران می ۡ ٱإِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ ـُرونَ ُمطَ ل کـه از یعنـی جـز کسـانی  ﴾٧٩هَّ
گویند: لفظ این آیه  توانند به قرآن دست بزنند. اینان می وضویی پاکند، نمی جنابت و بی

افزاینـد: منظـور  باشد. این دسـته می خبر بوده و معنایش طلب و درخواست امری می
قرآن در اینجا، مصحف قرآن است ھمان طور که در حدیث ابن عمـر بـه طـور مرفـوع 

نھی  جپیامبر : «٢»العدو خمافة أن يناله العدو القرآن إلی أرضبهنی أن يسافر «آمده است: 
کرد از اینکه با ھمراه داشتن قرآن به سرزمین دشـمن مسـافرت شـود از تـرس اینکـه 

این گروه جھت اثبـات رأی ». دشمن به قرآن دسترسی پیدا کند (و به آن اھانت نماید)
بدالله بن محمد بن ابی بکر بن از ع» الموطأ«خویش به روایتی که امام مالک در کتاب 

ای  اند. در این روایت آمده در نامـه محمد بن عمرو بن حزم روایت نموده استدالل کرده

جـز : «٣»أن ال يمـس القـرآن إال طـاهر«برای عمرو بـن حـزم؛ نوشـت:  جکه رسول الله
 ».وضویی کسی نباید به قرآن دست بزند شخص پاک از جنابت و بی

 .۱۴۴التبیان فی أقسام القرآن ص -١
 اند. روایتش کرده ۱۸۶۹و مسلم در صحیحش به ش  ۲۸۲۸بخاری در صحیحش به ش  -٢
، ابن حبان در ۱۸۶و۱۸۵صفحات» المصاحف«، ابن ابی داود در ۱/۱۹۹» الموطأ«مالک در  -٣

، ۱/۵۵۳» المستدرک علی الصحیحین«، حاکم در ۲/۲۸۵رقطنی در سنن  ، دا۱۴/۵۰۴صحیحش 
اند. این حدیث  و دیگران این حدیث را روایت نموده ۱/۲۵۲» معرفة السنن و اآلثار«بیھقی در 

 ۲/۳۴۱» نصب الرایة«چندین طریق دارد و حدیث صحیحی است. امام احمد آن گونه که در 
آمده، ابن حبان و حاکم  ۲/۱۰۲اثر ابن منذر » األوسط«در آمده، اسحاق بن راھویه  آن گونه که 

یعقوب بن سفیان َفسوی «آمده است:  ۲/۳۴۱» نصب الرایة«اند. در کتاب  آن را صحیح دانسته
و  جتری از آن سراغ  ندارم. اصحاب پیامبر گوید: در تمامی کتاب ھای منقول، حدیث صحیح می

ابن عبدالبر در ». کردند ء و نظرات خویش را رھا میآوردند و آرا تابعین به این حدیث روی می
اند.  ی عمروبن حزم را پذیرفته و به آن عمل کرده علماء این نامه«گوید:  می ۲/۴۷۱» اإلستذکار«

 ».باشد این روایت از نظر علما مشھورتر و ظاھرتر از یک اسناد متصل می
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یعنی «ابن کثیر گوید:  .]٨٠[الواقعة:  ﴾٨٠َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ رَّّبِ  ّمِن �لٞ تَ�ِ ﴿ ی: راجع به آیه
این قرآن فرو فرستاده از جانب الله، پروردگار جھانیان است و آن طور نیست که 

گویند: این قرآن، جادو و یا کھانت یا شعر است، بلکه حقی است که در آن شکی  می
 .١»ندارد وجود ندارد و جزآن، ھیچ حق سودمندی وجود

شود که قرآن، کالم خداست که به آن تکلم نموده  در این آیه، این مطلب اثبات می

 َقۡوُل لۡ ٱ َحقَّ  َوَ�ِٰ�نۡ ﴿  باشد: ی فوق می این آیات نیز مانند آیه«گوید:  است. ابن قیم می
َ�ُۥ قُۡل ﴿و  ».ولی این وعده، از سوی من حق و ثابت است« .]١٣[السجدة:  ﴾ِمّ�ِ  وُح رُ  نَزَّ

ّ�َِك  ُقُدِس لۡ ٱ پروردگارت به حق نازل  یل از سویبگو: قرآن را جبرئ« .]١٠٢[النحل:  ﴾ِمن رَّ
شود؛  ھایش اثبات می ی فوق علو و بلندی خدا بر آفریده ھمچنین در آیه ٢».رده استک

ھا آن را بشناسند،  ھا درکش کنند و فطرت چون پایین آمدن و فرو فرستادنی که عقل

نَزَل ﴿ ی:  باشد. آیه ز باال به سمت پایین میرسیدن چیزی ا
َ
 ٱ ّمِنَ  لَُ�م َوأ

َ
ثََ�ٰنِيََة  نَۡ�ٰمِ ۡ�

زۡ 
َ
این مطلب را رد ».  ل داشتیشما ھشت جفت چھارپا گس یو برا« .]٦[الزمر:  ﴾َ�ٰجٖ أ

ھا نازل کرده، به  گوییم: ھمانا کسی که قرآن را از باالی آسمان کند؛ چون ما می نمی
 چارپایان را برای ما نازل فرموده است. دستور خودش این

تنزیل  .]٨٠[الواقعة:  ﴾٨٠َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ رَّّبِ  ّمِن تَ�ِ�لٞ ﴿ ی: خدا در آیه«گوید:  ابن قیم می
را به پروردگاری اش نسبت به جھانیان اضافه کرده که مستلزم این است خدا مالک و 

کند و احسان، لطف و  میفرمانروای جھانیان است و در آنان تصرف و بر آنھا حکم 
دارد. کسی که با مخلوقات چنین است، چگونه با  ھای خویش را بر آنھا ارزانی می نعمت

کند و بیھوده آنھا را  اش آنھا را بیھوده رھا می وجود ربوبیت کامل و ھمه جانبه
دھد و مجازات شان  کند و به آنھا پاداش نمی آفریند و به آنھا امر و نھی نمی می

کند به  اید؟! پس ھرکس اقرار کند به اینکه خدا پروردگار جھانیان است، اقرار مینم نمی
باشد و به بودن خدا به عنوان پروردگار  ی الله بر پیامبرش می اینکه قرآن، فرو فرستاده

 کند.   جھانیان، بر ثبوت رسالت پیامبرش و صحت آنچه که آورده، استدالل می

 .۴/۲۹۹تفسیر ابن کثیر،  -١
 .۱۴۵ص التبیان فی أقسام القرآن، -٢
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تر از استدالل به معجزات و امور خارق العـاده اسـت  تر و پسندیده این استدالل قوی
باشد  تر می ھر چند داللت معجزات و امور خارق العاده برای اذھان عموم مردم ملموس

 .١»ی مذکور تنھا برای دانشمندان است و داللت آیه

فَبَِ�َٰذا ﴿ ی: ی آیه درباره
َ
دۡ  ِديثِ �َۡ ٱأ نُتم مُّ

َ
گوید:  میمجاھد  .]٨١[الواقعة:  ﴾٨١هُِنونَ أ

گرمی به  ی قرآن به سوی کافران تمایل پیدا کنید و با پشت خواھید درباره آیا شما می«
 .٢»آنان تکیه دھید

سپس خدای سـبحان آنـان را بـه خـاطر «گوید:  ی مذکور می ابن قیم در تفسیر آیه
نماید که در چیـزی مـدارا  نماید. آنان را سرزنش می مدارا کردن با کافران سرزنش می

کنند که حق این بود جدی گرفته و به آن چسبیده شود و بـا دنـدان ھـای پیشـین  می
ھا گره خورد و جنگ و صـلح بـه خـاطر آن باشـد و یـک  بدان چنگ زده شود و در دل

لحظه از آن روی گردانده نشود. دل به غیر آن توجه نکند و داوری فقـط بـه سـوی آن 
ی نـور آن، ھـدایت یافتـه   جز به وسیلهبرده شود. در راه دستیابی به خواسته ھای واال

ی آن، شفایی وجود نـدارد. پـس قـرآن، روِح ھسـتی و حیـات  شود و جز به وسیله نمی
بخش  جھانیان و مدار خوشبختی و رھبـر رسـتگاری و راه نجـات، ھـدایت و روشـنایی

شـود؟! و  ھاست. پس چیزی که این طور است چگونه در آن بـا کـافران مـدارا می دیده
سرسری گرفتن و مدارا کردن با کافران نازل نشده، بلکه با حق و برای حق نـازل برای 

شده و مدارا کردن فقط در مورد باطِل نیرومند است که از بین بردن آن ممکن نباشـد 
تواند حق را برپا دارد  و از ایـن رو شـخص مـدارا کننـده  یا برای ضعیفی است که نمی

. امـا حقـی کـه ٣کرده و بعضی از باطل را بپذیرد نیازمند است که بعضی از حق را رھا
ی آن برپا شـده و قـوام یافتـه، چطـور در آن بـا کـافران مـدارا  ھا به وسیله ی حق ھمه
 ».شود؟ می

 .۱۴۶ – ۱۴۵التبیان فی أقسام القرآن، صفحات  -١
 روایتش کرده و سندش صحیح است. ۲۷/۲۰۷طبرانی در تفسیرش -٢

َرَریِن « ی  این کار مدارا نام دارد. در اینجا قاعده -٣ َخِفّ الَضّ
َ
عالُھَما اْرِتکاِب أ

َ
تحمل امری » : « ِلَدرِء أ

دنی :«ی  و قاعده» ضرر بیشتری دارد که ضرر کمتری دارد جھت دفع کردن چیزی که
َ
َتفویِت أ

عالُھما
َ
َحَتیِن ِبَتحِقیِق أ

َ
دست کشیدن از چیزی که مصلحت کمتری دارد جھت تحقق » : «الَمصل

 صادق است.» بخشیدن به چیزی که مصلحت بیشتری دارد

 

                                         



 ٧٦١  )ی نسبت دادن باران به ... : تهدیداتی که درباره۲۹لتوحید: (بابکتاب ا

نَُّ�مۡ  رِۡزقَُ�مۡ  َعلُونَ َوَ�ۡ ﴿ ی: ی آیه درباره
َ
بُونَ  � و (سپاِس) « .]٨٢[الواقعة:  ﴾٨٢تَُ�ّذِ

که در آغاز این مبحث،  »دھید؟ و حقیقت) قرار می روزی خویش را تکذیب و انکار (نعمت
 در مورد آن سخن به میان آمد. والله اعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

َمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَومَِن ﴿ ی خدای متعال ):  این فرموده۳۰باب: (
ِ ٱ نَدادٗ  �َّ

َ
ِ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّو�َُهمۡ  اأ  .]۱۶۵[البقرة:  ﴾�َّ

-گزینند که آنھا را ھمانند الله دوست میدانی غیر از الله بر میبعضی از مردم، معبو«
 .»دارند

ۡ�َنآؤُُ�مۡ  َءابَآؤُُ�مۡ  َ�نَ  إِن قُۡل ﴿  فرماید: گوید: (خداوند می مؤلف می
َ
 �ۡخَ�ٰنُُ�مۡ  َو�

ۡزَ�ُٰجُ�مۡ 
َ
ۡمَ�ٌٰل  وََعِشَ�تُُ�مۡ  َوأ

َ
ٞ  َ�َۡ�ُتُموَها�ۡ ٱ َوأ  َوَمَ�ِٰ�نُ  َدَهاَكَسا َ�َۡشۡونَ  َوتَِ�َٰرة

 ٓ َحبَّ  تَۡرَضۡوَ�َها
َ
ِ ٱ ّمِنَ  إَِ�ُۡ�م أ بگو: اگر پدران و فرزندان و « .]٢٤[التوبة:  ﴾َورَُسوِ�ِ  �َّ

و  ید، و بازرگانیا ه فراچنگش آوردهک یی شما، و اموال لهیبرادران و ھمسران و قوم و قب
نھا در یه مورد عالقه شما است، اک ید، و منازلیترس یآن م یرونق یو ب یبازار یه از بک یتجارت

 . »تر باشد غمبرش [و جھاد در راه او] محبوبینظرتان از خدا و پ
ھیچ یک از شما ایمان «فرمودند:  جگوید: رسول الله روایت است که می ساز انس 

تر نـزد وی  تر و محبـوب ندارد تا اینکه از فرزند، پدرش و تمامی مردم دوسـت داشـتنی
 بخاری و مسلم]. [روایت». نباشم

سـه «فرمودنـد:  جبخاری و مسلم از انس روایتی دارند که در این روایت رسول الله
) اینکه خدا ۱کند:  خصلت ھستند که در ھر کسی باشند، شیرینی ایمان را احساس می

تر و دوسـت  از نظر او از ھر چیـز و ھـرکس دیگـری غیـر از آنـان، محبـوب جو پیامبر
دارد، فقـط بـه خـاطر خـدا  نکه انسان اگر شخصی را دوست می) ای۲تر باشند. داشتنی

که خدا او را از کفر نجات داد  ) اینکه بدش آید به کفر برگردد پس از آن۳دوست بدارد. 
 ».آید که به جھنم افکنده شود ھمان طور که بدش می



 ٧٦٣  )...»اس من ومن الن«ی خداوند متعال:  : این فرموده۳۰لتوحید: (بابکتاب ا

کند تا اینکه  ھیچ کسی شیرینی ایمان را احساس نمی« در روایتی دیگر آمده است:
 ». تا آخر حدیث ...

ھر کس به خاطر خدا به کسی محبت ورزد « گوید: از ابن عباس روایت است که می
و به خاطر خدا از کسی بدش آید و به خاطر خدا با کسی دوستی کند و به خاطر خدا با 

ای  یابـد. ھـیچ بنـده کسی دشمنی کند، وی به سبب این کار به دوستی خدا دست می
اش زیاد باشد تا اینکه چنین باشد. اغلـب  ھر چند نماز و روزه چشد ی ایمان را نمی مزه

ی دوستی مردم به خاطر امور دنیوی است در حالی که این امر، ھـیچ نفعـی بـه  رابطه
 ت ابن جریر].ی[روا». رساند یاش نم خانواده

َعۡت ﴿ ی: ی آیه ابن عباس درباره  ٱ بِِهمُ  َوَ�َقطَّ
َ
باب، گوید که منظور از اس می ﴾ۡسَباُب ۡ�

 باشد. ی دوستی می دوستی و رابطه
 گیرد: در این مبحث چندین قضیه مورد بحث و بررسی قرار می

 ی بقره. سوره ۱۶۶ی  تفسیر آیه –اول 
 ی توبه. سوره ۲۴ی  تفسیر آیه – دوم

 از جان، خانواده و مال. جوجوب بیشتر دوست داشتن پیامبر – سوم
 ی اسالم نیست. دایرهی خروج از  نفی ایمان نشان دھنده –چھارم
ــنجم چشــد و گــاھی آن را  ایمــان شــیرینی دارد کــه گــاھی انســان آن را می – پ

 چشد. نمی
ی این چھار تـا بـه دوسـتی  اعمال قلب چھار تاست که انسان جز به وسیله – ششم

ی ایـن چھـار تـا شـیرینی ایمـان را  کنـد و کسـی جـز بـه وسـیله یخدا دست پیدا نم
 چشد. نمی

رک واقعیت از جانـب آن صـحابی جلیـل القـدر کـه: اکثـر روابـط فھم و د – ھفتم
 دوستی با مردم به خاطر امور دنیوی است.

َعۡت ﴿ ی: تفسیر آیه –ھشتم  ٱ بِِهمُ  َوَ�َقطَّ
َ
 .﴾ۡسَباُب ۡ�

 برخی از مشرکان خدا را دوست دارند. – نھم
سـت تر و دو تھدید کسانی که آن ھشت نفر وارده در آیه، در نظر او محبـوب – دھم

 داشتنی تر از دینش باشند.
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ھرکس ھمتا و شریکی را اتخاذ نماید و ھمچون الله آن را دوسـت بـدارد،  – یازدھم
 باشد.  این عمل شرک اکبر می

 شرح و توضیح این باب:
ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ نَدادٗ  �َّ

َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ ِينَ ٱوَ  �َّ ْ ُنوٓ َءامَ  �َّ َشدُّ  ا

َ
أ

ِۗ  اُحبّٗ  َّ ِينَ ٱ يََرى َولَوۡ  ّ�ِ ْ َظلَُموٓ  �َّ نَّ  َعَذاَب لۡ ٱ يََرۡونَ  إِذۡ  ا
َ
ِ َ�ِيعٗ  ُقوَّةَ لۡ ٱأ نَّ  اِ�َّ

َ
َ ٱ َوأ َشِديُد  �َّ

گزینند که آنھا را بعضی از مردم، معبودانی غیر از الله بر می«  .]١٦٥[البقرة:  ﴾١٦٥َعَذابِ لۡ ٱ
دارند ولی مؤمنان، الله را بیشتر دوست دارند. البته کسانی که ستم ت میھمانند الله دوس

ی عذاب الھی، خواھند فھمید که تمام کردند و معبودانی غیر از الله برگزیدند ھنگاِم مشاھده
 )۱۶۵. (البقره: »قدرت از آِن الله است و عذاب الله بس سخت و دشوار
سالم است و آسـیاب اسـالم روی آن از آنجا که محبت خدای سبحان، اساس دین ا

چرخد و با کامل شدن محبت خدا ایمان کامل و با نقص آن، توحیـد انسـان نـاقص  می
ھا را خاطر نشان ساخته اسـت.  وجوب محبت خدا بر تک تک انسان /شود مؤلف می

خـدا را بـه : «...»أحبوا اهللا ملا يغذو�م مـن نعمـه «به ھمین دلیل در حدیث آمده است: 
». ھایش بـر خویشـتن دوسـت بداریـد . . . تـا آخـر حـدیث رزانی داشتن نعمتخاطر ا

أحبـوا «: فرماینـد می ج. در حدیثی دیگر آن حضـرت١اند ترمذی و حاکم روایتش کرده

در حدیث معـاذ ». خدا را با تمام دل و وجودتان دوست بدارید: «٢»اهللا ب�ل قلو��م

م احمد در ، عبدالله بن اما۳۷۸۹ی  ، ترمذی در سننش شماره۱/۱۸۳» التاریخ الکبیر«بخاری در  -١
» الحلیة«، ابونعیم در ۳/۴۶» المعجم الکبیر«، طبرانی در ۲/۹۸۶زوائدش بر فضائل صحابه 

» شعب اإلیمان«، بیھقی در ۱۵۰و  ۳/۱۴۹» المستدرک علی الصحیحین«، حاکم در ۳/۲۱۱
اند. در اسناد این حدیث قاضی عبدالله  و دیگران روایتش کرده  ۳۲۸ص »  اإلعتقاد«و در  ۱/۳۶۶

گوید: او  اش می درباره ۴/۱۱۳» میزان اإلعتدال«سلیمان نوفلی وجود دارد که ذھبی در کتاب بن 
گوید: حسن غریب است و حاکم  ی این حدیث می مقداری ناشناخته است. ترمذی درباره

آن را حسن   ۴۹ص »  األربعین«صحیحش دانسته و ذھبی با وی موافقت نموده و ابن عساکر در 
 دانسته است.

آمده آن را روایت نموده است. وی گوید: از  ۳/۳۰ابن ھشام  سیرةابن اسحاق  آن گونه که در  _ ٢
در مدینه را آورده  جی پیامبر  ابوسلمه بن عبدالرحمن به من خبر رسیده است. وی اولین خطبه

دالئل «و بیھقی در  ۴۹۲ی  شماره» الزھد«و این حدیث را در آن بیان کرده است. ھناد در 

 

                                         



 ٧٦٥  )...»اس من ومن الن«ی خداوند متعال:  : این فرموده۳۰لتوحید: (بابکتاب ا

 

بّـك وحـبّ مـن حيبـك و: «بن جبل آمده اسـت : »حـبّ عمـل يقـرب إلـی حبّـكأسـألك حُ
محبت تو و محبت کسی که تو را دوست دارد و محبت عملی که انسان را به محبـت «

انـد  احمد و ترمذی این حدیث را روایت نموده». خواھم گرداند را از تو می تو نزدیک می
 .١و ترمذی آن را صحیح دانسته است

خدا، منزلتی است کـه محبت «گوید:  ابن قیم در توصیف محبت خدا چه خوب می 
کنند و پیشگامان به متخلق شدن به آن آستین شـان  رقابت کنندگان در آن رقابت می

، روح و  اند. محبـت خـدا غـذای دل را باال زده و محبت کنندگان خود را به آن آراسـته
ی چشم روشنی است. حیـاتی اسـت کـه ھـرکس از داشـتن آن محـروم باشـد، از  مایه

و نوری است که ھرکس آن را نداشته باشـد، در دریاھـای تاریـک ی مردگان بوده  زمره
است و شفایی است که ھـرکس آن را نداشـته باشـد، دلـش انـواع امـراض و دردھـا را 

اش در درد و رنج است.  گیرد و لذتی است که ھرکس بدان دست نیابد، تمام زندگی می
رون انسـان خـالی از محبت خدا روح ایمان، کردار، مقامات و احوال است و ھر وقـت د

روح است. محبت خدا بار سنگین رونـدگان بـه  جان و بی آن باشد، ھمچون جسدی بی
توانند آنجـا برسـند و  دارد که جز با سختی و مشقت فراوان نمی ھایی را بر می سرزمین

رسـند و  رساند که بدون داشتن این محبت، ھرگز به آن جاھا نمی آنان را به جاھایی می
دھـد کـه اگـر محبـت خـدا نبـود، ھرگـز بـه آن وارد  جایگاه صدق جـای میآنھا را در 

 شدند. نمی
به خدا قسم اھل محبِت خدا شرف افتخار دنیا و آخرت را بردند. خـدای متعـال در 

ی تقدیراِت مخلوقات را مقدر نمود، با مشیت و حکمـت فـراوانش تقـدیر  روزی که ھمه
د. محبـت خـدا چـه نعمـت خـوب و نمود که انسان ھمراه کسی است که دوستش دار

گرانبھایی برای محبان خداست. به خدا قسم این جماعت بـرای خوشـبختی پیشـقدم 

بن عثمان بن محمد بن عثمان اخنسی از ابوسلمه بن  مغیرةاز ابن اسحاق از  ۲/۵۲۴» النبوة
و محمد  مغیرةاند. این سند ضعیف است؛ چون  عبدالرحمن به طور مرسل آن را روایت نموده

 اند و نزد ھناد شاھدی برای این حدیث وجود ندارد. مجھول
المعجم «، طبرانی در ۳۲۳۵ی  ماره، ترمذی در سننش ش۵/۲۴۳» المسند«امام احمد در  -١

اند. ترمذی گوید:  آن را روایت کرده ۱/۵۲۱، »المستدرک«و حاکم در  ۱۴۱و  ۲۰/۱۰۹، »الکبیر
این «ی این حدیث گفته است:  این حدیث حسن صحیح است. از بخاری نقل شده که درباره

 ».حدیث حسن صحیح است
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ی مسیرھا پیش افتادند  خوابند. از قافله در ھمه ھای بھشت می شدند و آنان روی فرش
اند و به ندا دھنده پاسخ مثبت دادنـد آنگـاه کـه  در حالی که در مسیرخودشان ایستاده

ندا داد که: بشتابید به سوی رستگاری. اینان جھت رسیدن به محبوب شـان، از  آنان را
اند و این مسـیر را بـه تـدریج و در  شان را فدا کرده ته دل و با رضایت کامل، جان و مال

اند. به خدا قسم، اینان وقتی به مقصد خود رسیدند،  صبحگاھان و شامگاھان طی کرده
ی که به آنـان ارزانـی داشـت، شـکرگزاری و سـتایش ھای موالی خود را به خاطر نعمت

ابـن قـیم در توصـیف ». کردند و این جماعت در صبحگاھان، تمجید و سـتایش شـدند
محبت خدا سخن را به درازا کشانده و سخنان زیبایی در این زمینه اظھار داشته است. 

 ١مراجعه کنید.» مدارج السالکین«جھت اطالع بیشتر به کتاب 
ی موجـودات مشـترک اسـت و  دو نوع است: محبتی که میان ھمه بدان که محبت

 باشد: محبتی که خاص الله است. محبت مشترک سه نوع می
محبت طبیعی، مانند محبت شخص گرسنه نسبت بـه غـذا و شـخص تشـنه  -اول

 نسبت به آب و مانند آن. این محبت مستلزم بزرگداشت و تعظیم غذا و آب نیست.
، مانند محبت پدر نسبت به کودکش، این نوع از محبت محبت مھر و شفقت –دوم 

 نیز مستلزم بزرگداشت و تعظیم نیست.
محبت انس و الفت. مانند محبت کسانی که در یک صنعت یا علم یا تجارت  –سوم 

یا سفری شراکت دارند و نسبت به ھمدیگر محبـت دارنـد. یـا ماننـد محبـت بـرادران 
 نسبت به یکدیگر.

ت، برای مخلوقات نسبت به یکـدیگر جـایز اسـت و وجـود ایـن این سه نوع از محب
حلـوا و عسـل را  جھا، شرک در محبت خدا نیست. به ھمین خاطر رسـول اللـه محبت

زنانش را به خصوص حضرت عایشه را دوست داشت. یارانش بـه ویـژه  ٢داشت. دوست 
 ٣داشت. را دوست  سابوبکر صدیق

 .۸-۳/۷مدارج الساکین،  -١
آن را از طریق  ۱۴۷۴ی  و مسلم در صحیحش شماره ۵۱۱۵ی  مارهبخاری در صحیحش، ش -٢

 اند. روایت کرده لعایشه
از طریق حدیث  ۲۳۸۴ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۴۱۰۰ی:  بخاری در صحیحش، شماره -٣

 روایتش کرده اند. سعمرو بن عاص
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ایز است. ھر وقت انسان این نوع محبت خاصی که فقط برای خدا ج –نوع دوم 
محبت را نسبت به غیر خدا داشته باشد، برای خدا شریک قائل شده و خدا او را 

بخشاید. این محبت، محبت عبودیت و بندگی است که مستلزم خضوع و فروتنی  نمی
برای خدا و تعظیم و بزرگداشت خدا و کمال اطاعت او و ترجیح دادن خدا بر غیر 

ع از محبت برای غیر الله به ھیچ وجه جایز نیست ھمان طور که ابن خداست. این نو
این نوع  محبت بود که مشرکان، خدایان شان را در آن  ١قیم این را اظھار داشته است.

ای که مؤلف ذکرش کرده،  دادند؛ ھمان طور که خدای متعال در آیه شریک الله قرار می

ِ ٱُذ ِمن ُدوِن َمن َ�تَّخِ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿  فرماید: می نَدادٗ  �َّ
َ
از مردم  یبرخ« .]١٦٥[البقرة:  ﴾اأ

خدای متعال در «گوید:  .  ابن کثیر می»نندیگز یبرم یھای ر از خدا، خدا گونهیه غکھستند 
ی آنان در آخرت را بیان  این آیه حال و وضع مشرکان در دنیا و نیز عذاب و شکنجه

کردند و مانند خدا آنھا را دوست  خدا میکند؛ چرا که آنان ھمتایانی را شریک  می
پرستیدند. در حالی که الله ذاتی است که ھیچ معبود  داشتند و ھمراه الله آنھا را می می

 ٢».برحقی جز او وجود ندارد و ھمتا، مثل و شریکی ندارد

ِ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ ﴿  ی: فرموده ا الله ھا و خدایان را در محبت و تعظیم ب یعنی بت ﴾�َّ
 گویند:  شان می دانستند. به ھمین خاطر وقتی که در دوزخ بروند به خدایان  مساوی می

ِ ٱتَ ﴿ بِ�ٍ  إِن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٰلٖ  �َّ  .]٩٨-٩٧[الشعراء:  ﴾٩٨ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱإِۡذ �َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ  ٩٧مُّ
ن) را با یمعبودان دروغه ما شما (کم. آن زمان یا بوده یارکآش یبه خدا سوگند ما در گمراھ«

. این نوع محبت، برابر دانستن »میدانست یان (در عبادت و طاعت) برابر میپروردگار جھان
ھا با پروردگار جھانیان توسط مشرکان است و ھمان عدلی است که در این آیه آمده  بت

ِينَ ٱُ�مَّ ﴿  است: ر که منک یسانکن وصف، یبا ا یول« .]١[األنعام:  ﴾َ�ۡعِدلُونَ  َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهمۡ  �َّ
ی آفرینش و  اما درباره ».نندک یدگار خود بتان را) انباز میآفر یشند (برایوجود پروردگار خو

ھایشان را با الله برابر  روزی و تدبیر امور، ھیچ یک از مشرکان در این زمینه بت
 .٣دانستند. شیخ االسالم ابن تیمیه این رأی را راجح دانسته است نمی

 .۴۸۹-۴۸۶نگا: طریق الھجرتین، صفحات:  -١
 ۱/۲۰۳تفسیر ابن کثیر،  -٢
 .۷/۱۸۸الفتاوی  مجموع -٣
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ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ ی:[ له تعالی در آیهال نَدادٗ  �َّ
َ
 َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ

ِۖ ٱ ِينَ ٱوَ  �َّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َشدُّ  ا
َ
ا أ ِۗ  ُحّبٗ َّ ِينَ ٱ يََرى َولَوۡ  ّ�ِ ْ َظلَُموٓ  �َّ نَّ  َعَذاَب لۡ ٱ يََرۡونَ  إِذۡ  ا

َ
ِ  ُقوَّةَ لۡ ٱأ َّ�ِ

  اَ�ِيعٗ 
َ
َ ٱ نَّ َوأ بعضی از مردم، معبودانی غیر از الله بر « .]١٦٥[البقرة:  ﴾١٦٥َعَذابِ لۡ ٱَشِديُد  �َّ

دارند؛ ولی مؤمنان، الله را بیشتر دوست دارند.  گزینند که آنھا را ھمانند الله دوست میمی
لھی، ی عذاب االبته کسانی که ستم کردند و معبودانی غیر از الله برگزیدند، ھنگاِم مشاھده

(البقرة:  ».خواھند فھمید که تمام قدرت از آِن الله است و عذاب الله، بس سخت و دشوار
داشتند ھمان طور که  شان را دوست می دارد که مشرکان خدایان )] اظھار می١٦٥

دارند. سپس بیان کرده که محبت مؤمنان نسبت به الله  مؤمنان الله را دوست می
ھا و خدایان شان است. شیخ اإلسالم ابن تیمیه  ه بتبیشتر از محبت مشرکان نسبت ب

ی محبت  ھا را به اندازه این متناقض و باطل است به راستی مشرکان بت«گوید:  می
دھد که ھرکس  ی فوق الذکر نشان می آیه ١».دارند مؤمنان نسبت به الله دوست نمی

خدا کرده و این ی الله دوست بدارد، آن چیز را شریک و ھمتای  چیزی را به اندازه
 .٢باشد. مؤلف این را گفته است شرک اکبر می

که ھدف نھایی توحید الوھیـت اسـت و بلکـه  -وقتی واجب است که محبت خاص 
ی امور ھستی و پاداش و مجازات تنھـا از محبـت نشـأت  آفرینش و فرمان دادن درباره

ن و زمین بر را فقط نسبت به الله داشت، پس این محبت حقی است که آسما –گرفته 
باشد. محبت خاص  ی امر و نھی می اساس آن آفریده شده و حقی است که در بردارنده

اسـت. و آن » الإلـه إالاللـه«نسبت به الله راز الوھیت و یکتاپرستی الله یعنی شـھادت 
کردند که إلـه ھمـان پروردگـار خـالق اسـت؛ چـون  گونه نیست که منکران گمان می

ای وجود نـدارد. آنـان  کردند که جز الله پروردگار و آفریننده یمنکران اعتراف و اقرار م
کردنـد؛  اسـت، اقـرار و اعتـراف نمی» الإله إالالله«به توحید الوھیت که ھمان حقیقت 

ھا از نظر محبت، فروتنـی، ذلـت، تـرس، امیـد، تعظـیم،  ذاتی است که دل» إله«چون 
یعنـی محبـوب و معبـود » مألوه«ی به معنا» إله«اند.  بزرگداشت و اطاعت به او وابسته

ی محبـت  از تأله آمده که به معنای تعبدی است که آخرین درجه» إله«باشد. اصل  می
 باشد. پس محبت، حقیقت عبودیت و بندگی الله است. می

 ھمان منبع. -١
 ی یازدھم این را اظھار داشته است. در مسأله -٢
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شناختند و او را دوسـت  دھد که مشرکان الله را می ی مذکور ھمچنین نشان می آیه
ھا با الله در محبـت  فر آنان شده، برابر دانستن بتداشتند و تنھا چیزی که سبب ک می

ھا و خدایان را بیشتر از الله دوست داشته باشد؟! و  بود. حاال چگونه است که کسی بت
چگونه است که کسی اصًال الله را دوست نداشته باشد و فقـط ھمتـا و شـریک اللـه را 

 دوست بدارد. الله المستعان.

ِ ٱوَ ﴿ ی: ی آیه کمی درباره ْ َءاَمُنوٓ  ينَ �َّ َشدُّ  ا
َ
ا أ ِ  ُحّبٗ َّ گوییم؛ چون به عبارت  سخن می    ﴾ّ�ِ

قبلی مربوط است و تا معنای آیه کامل شود؛ ھر چند مؤلف آن را بیان نکرده است. 
 راجع به معنای این عبارت، دو قول وجود دارد:

نی که کند: کسا ی مذکور را این چنین معنا می که قول صحیح است، آیه – قول اول
شان نسبت به الله بیشتر از محبت مشرکان نسبت به الله؛ چـون  اند محبت ایمان آورده

ھا و خدایان  محبت مؤمنان نسبت به خدا، محبت خاص و محبت مشرکان نسبت به بت
باشد و معلوم است که محبت خاص، بیشـتر از محبـت  شان تنھا قسمتی از محبت می

 باشد. مشترک می
ی مذکور چنین است: کسانی که ایمان  این قول معنای آیه بر اساس – قول دوم

شان  شان نسبت به الله بیشتر از محبت مشرکان نسبت به خدایان اند، محبت آورده
دانند. ابن  داشتند و آنھا را ھمتای خداوند می است که آنھا را در برابر خدا دوست می

 َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ ﴿   ی: به آیهاین دو قول بر اساس دو قول مذکور راجع «گوید:  قیم می
ِ ٱ  .١»باشد می ﴾�َّ

پذیرد مگر اینکه خالصانه برای خدا  دھد که خدا ھیچ عملی را نمی این آیه نشان می
 کند. باشد و به راستی شرک، اعمال نیک را تباه می

ۡ�َنآؤُُ�مۡ  َءابَآؤُُ�مۡ  َ�نَ  إِن قُۡل ﴿ ی: آیه
َ
ۡزَ�ٰ  �ۡخَ�ٰنُُ�مۡ  َو�

َ
 وََعِشَ�تُُ�مۡ  ُجُ�مۡ َوأ

ۡمَ�ٌٰل 
َ
ٞ  َ�َۡ�ُتُموَها�ۡ ٱ َوأ ٓ  َوَمَ�ِٰ�نُ  َكَساَدَها َ�َۡشۡونَ  َوتَِ�َٰرة َحبَّ  تَۡرَضۡوَ�َها

َ
ِ ٱ ّمِنَ  إَِ�ُۡ�م أ َّ� 

که مؤلف آورده، باید گفت: این آیه دستوری از جانب خدا به  .]٢٤[التوبة:  ﴾َورَُسوِ�ِ 
اینکه کسانی را که خانواده، بستگان، ثروت و  است به جپیامبرش، حضرت محمد

و جھاد در راه خدا  جشان یا یکی از اینھا را بیشتر از خدا و پیامبر دارایی و مسکن

 .۳/۲۱مدارج السالکین -١
                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٧٧٠

اند؛  دارند، تھدید کند. در نھایت مؤمنان مخاطب این فرموده قرار گرفته دوست می
 .١ھمان طور که شیخ االسالم ابن تیمیه اظھار داشته است

ۡ�َنآؤُُ�مۡ  َءابَآؤُُ�مۡ  َ�نَ  إِن قُۡل ﴿ ن گفته شده که:به مؤمنا
َ
ۡزَ�ُٰج�ُ  �ۡخَ�ٰنُُ�مۡ  َو�

َ
 مۡ َوأ

ۡمَ�ٌٰل  وََعِشَ�تُُ�مۡ 
َ
 اید. یعنی آن را به دست آورده ﴾َ�َۡ�ُتُموَها�ۡ ٱ﴿      ﴾َ�َۡ�ُتُموَها�ۡ ٱ َوأ

﴿ ٞ ش و ضرر کردن در آن بیم ا یعنی از پایین آمدن قیمت ﴾َكَساَدَها َ�َۡشۡونَ  َوتَِ�َٰرة

ٓ َوَمَ�ِٰ�ُن تَرۡ ﴿ دارید َحبَّ إَِ�ۡ ﴿یعنی به خاطر زیبایی و  ﴾َضۡوَ�َها
َ
ِ ٱ ّمِنَ  ُ�مأ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

  َسبِيلِهِۦ ِ�  وَِجَهادٖ 
ۡ
ٰ يَأ �َُّصواْ َح�َّ ُ ٱ ِ�َ َ�َ�َ مۡ  �َّ

َ
ِ بِأ    یعنی منتظر عذاب خدا باشید.  ﴾رِه

ُ ٱوَ ﴿ یعنی خدا کسانی را که از اطاعت خدا خارج  ﴾َ�ِٰسقِ�َ لۡ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ ِديَ� َ�هۡ  �َّ
دھد که ھر کسی این کار را بکند، از  کند. این آیه ھشدار می اند، ھدایت نمی شده

فاسقان است. پس این فرموده، تھدید عظیمی است و تنھا کسی از آن نجات پیدا 
ای خدا خالص کرده باشد. وقتی کند که ایمانش صحیح بوده و ظاھر و باطنش را بر می

محبت راستین و واقعی مستلزم مقدم داشتن رضایت و خوشنودی خدا بر تمام این 
باشد، حاال حال و وضع کسی که محبت برخی از آنھا  ی مذکور در آیه می ھشت دسته

 دھد، چگونه باید باشد؟! و جھاد در راه خدا ترجیح می جرا بر خدا، پیامبر
ھمانا بسیاری از مسـلمانان یـا «خ االسالم ابن تیمیه گفته است: اگر گفته شود: شی

شـود: منظـورش ایـن اسـت کـه  ، در جواب گفتـه می٢»شان، این صفت را دارند اغلب
داننـد؛  محبـوب تـر می جبسیاری از مسلمانان گاھی موارد مذکور را از خـدا و پیـامبر

دھنـد و بـه  است، ترجیح می که ناشی از محبت جیعنی آنھا را بر امر خدا و امر پیامبر
کـه موجـب رو کـردن بـه  جاین معنا نیست که محبت آنھا را بر محبت خدا و پیـامبر

دھند؛ چون ھرکس در ایـن  شود (إله)، ترجیح می محبوب با خضوع و فروتنی و نیاز می
محبت خدا را با غیر خدا برابر بداند، او مشرک است، حاال چگونه است که غیر خـدا در 

انـد؟! چـون آنـان  تر از خـدا باشـد ھمـان طـور کـه قبرپرسـتان چنین محبـوبنظر او 
شان را خیلی بیشتر از الله دوست دارند. علتش این است که اصل محبت، قابل  خدایان

 .۷/۳۰۷مجموع الفتاوی -١
. و نگا: مجموع ۲۰۷اإلسالم واإلیمان، اثر شیخ اإلسالم ابن تیمیه ص حقیقةالکالم علی  -٢

 .۷/۳۰۷الفتاوی
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اشتراک است برخالف دوستی صمیمی که اصًال قابل اشتراک نیست. به ھمـین دلیـل 

حبّهما فأحبهما، وأحـّب مـن  ا�«ی حسن و اسامه فرموده است:  درباره جپیامبر
ُ
إّ� أ

خدایا من این دو نفر را دوست دارم، پس تو ھم آنان را دوست بدار و کسی را : «»�بّهما
 .١باشد این حدیث صحیح می». که آنان را دوست دارد، دوست بدار

 ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ فرماید: ی خداوند است که می بدان که این آیه شبیه به این فرموده
َ ٱ بُّونَ ُ�ِ  ُ ٱ بِۡبُ�مُ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ د، از یدار یبگو: اگر خدا را دوست م« .]٣١[آل عمران:  ﴾�َّ

اند،  . از آنجا که مدعیان محبت خدا زیاد شده»د تا خدا شما را دوست بداردینک یرویمن پ
رو این آیه و از آنان خواسته شده که برای اثبات ادعایشان، شاھد و دلیل بیاورند. از این 

 مانند آن وارد شده است. 
پس ھرکس ادعای محبت الله بکند در حالی که افراد مذکور را بیشتر از خدا و  

دوست بدارد، او دروغگوست و ھمچون کسی است که ادعای محبت الله را  جپیامبر
نباشد، چنین کسی دروغگوست؛ چون اگر در ادعایش  جبکند و در راه و مسیر پیامبر

کرد. مبارک بن فضاله از حسن روایت کرده  پیروی می جگفت، قطعًا از پیامبر میراست 
گفتند: ای رسول خدا، ھمانا ما خدا را خیلی  می جمردم در زمان رسول الله«که گفت: 

ای برای محبتش را قرار  زیاد دوست داریم. پس خدای متعال دوست داشت که نشانه

َ ٱبُّوَن ُ�ِ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ دھد و این آیه را نازل فرمود: ُ ٱ بِۡبُ�مُ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  فِرۡ َو�َغۡ  �َّ
د تا خدا شما را ینک یروید، از من پیدار یبگو: اگر خدا را دوست م« ﴾ُذنُو�َُ�مۡ  لَُ�مۡ 

 .٢»دیدوست بدارد و گناھانتان را ببخشا
اند که آنـان  هبسیاری از مدعیان محبت خدا دچار نوعی افراط در ادعای محبت شد

را به سوی سبک سری و ادعاھایی که با عبودیت منافات دارد، کشانده است. بعضـی از 
خواھند که  اند و از خدا چیزی را می کنند که از حدود پیامبران فراتر رفته آنان ادعا می

به ھیچ وجه برای الله درست نیست. علت این امر ضعف محقـق سـاختن محبـت کـه 
باشد. بلکه ضعف عقلی است که بنـده بـه  بندگی خداست، می ھمان عبودیت محض و

این حدیث را روایت کرده  سحدیث اسامه بن زید  از طریق ۳۵۳۷ی:  بخاری در صحیحش شماره-١
 است.

 صحیح  است. /روایت کرده و سندش به حسن بصری ۳/۲۳۲ابن جریر در تفسیرش  -٢
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کند. کسانی که چنین ادعاھایی را دارند، شبیه  ی آن حقیقت محبت را درک می وسیله
 گفتند: ما پسران و دوستداران خداییم. یھودیان و نصاری ھستند که می

رد، تو شرط محبت، موافقت با محبوب است. یعنی باید ھر چیزی را که او دوست دا
کسانی که ادعای  -آید، تو ھم از آن بدت آید  ھم دوست بداری و از ھر چیزی بدش می

کنـد چـون خـدا دوسـتش دارد دیگـر  فوق را دارند ھمچون کسی ھستند که ادعا می
نمایـد. یـا ماننـد  گناھان ضرری به حال او ندارد، از این رو بر انجام گناھـان اصـرار می

رسد که تکالیف از او ساقط  ای از محبت خدا می به درجه کند او کسی است که ادعا می
گویند: ھر یک از مریدان من که کسـی را در دوزخ  شود. یا مانند برخی دیگر که می می

گوید: ھر مریدی که بگذارد مؤمنی وارد جھـنم  رھا کند، از او بری ھستیم. دیگری می
اینکه بسیاری از این ادعاھا و ماننـد ام. و ادعاھایی از این قبیل. با وجود  شود، از او بری

 شود. آید و ھوشیار می شود و شخص عاقل به خود می آن فقط از شخص کافر صادر می
گونه نبودند. پس تو  محبان حقیقِی پیامبران، فرستادگان، صحابه و تابعین اصًال این

دعاھـا ھم از این گونه ادعاھا حذر کن؛ چون بسیاری از جاھالن اھل تصوف دچار ایـن ا
شود که یا به آنـان  اند. این ادعاھا گاھی به برخی از مشایخ مشھور نسبت داده می شده

 ١برداشته شده است. جاند، چون عصمت از غیر پیامبر دروغ بسته شده و یا خطا کرده

اليؤمن أحدكم حتـی أكـون أحـب إليـه «عن أنس: أن رسول اهللا قال: گوید: ( مؤلف می 

 . ٢)أخرجاه». أمجعنيمن ولده ووالده والناس 

ھیچ یک از شما ایمان نـدارد مگـر «فرمودند:  جاز انس روایت است که رسول الله 
ت بخاری و ی[روا». تر باشم ی مردم محبوب اینکه من در نظر او از فرزند و پدرش و از ھمه

 .مسلم]

یعنی برای ایمانی که به سبب آن مسؤولیتش را ادا کـرده  (ال يؤمن أحدكم)عبارت: 

 جشود مگر اینکه پیامبر مستحق داخل شدن به بھشت بدون عذاب شود، حاصل نمی و
تر باشـد. بلکـه چنـین  اش، از فرزند، پدرش و تمامی مردم محبوب در نظر او از خانواده

تر  نزد شخص از خودش ھم محبـوب جشود مگر اینکه پیامبر ایمانی برایش حاصل نمی

 .۳۹۵-۲/۳۹۴نگا: الفتاوی الکبری،  -١
 اند. آن را روایت کرده ۴۴ی  و مسلم در صحیحش به شماره ۱۴ی:  بخاری در صحیحش شماره -٢
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ألنت يـا «گفت:  جآمده که به پیامبر سبباشد؛ ھمان طور که در حدیث عمر بن خطا
قطعًا تو ای رسول خـدا، نـزد مـن از ھمـه : «»رسول اهللا! أحب إىّل من لك ىش إال نفىس

واذلی نفىس بيـده حـىت أ�ـون أحـب «فرمود:  جپیامبر». تری چیز جز خودم محبوب
سوگند به کسی که جـانم در دسـتش اوسـت، مگـر اینکـه مـن در « »:إيلك من نفسك

أحـب إلـیّ  –واهللا  –فإنك اآلن «عمر به او گفت: ». خودت ھم محبوب تر باشم نظرت از

 جپیامبر». تری نزد من از خودم محبوب –به خدا قسم  -ھمانا تو اکنون »: «من نفسـی

[روایـت ». اکنون ای عمر (ایماِن کامل داری و اھـل نجـاتی): «يا عمـر)( اآلن«فرمود: 
 .١بخاری]

کافر نباشد از اصحاب گناھان کبیره اسـت؛ چـون در پس ھرکس چنین نباشد، اگر 
زبان شرع نفی اسم ایمان از چنین کسی سابقه نداشته مگـر اینکـه برخـی از واجبـات 
دینی را ترک کند. اما اگر انجام دادن عبادتی مسـتحب باشـد، بـا منتفـی شـدن فعـل 

زکـات، حـج، شود. چون اگر چنین بود، قطعًا اسم ایمان، نماز،  مستحب ایمان نفی نمی
شد؛ زیرا ھیچ عملی نیست مگر اینکه  از جمھور مؤمنان نفی می جمحبت خدا و پیامبر

بلکه مثل ابـوبکر  جعمل دیگری از آن برتر است و ھیچ کس کردار نیک را مثل پیامبر
دھد. پس اگر ھر کس به این خاطر که فعل مستحب را به صـورت  و عمر نیز انجام نمی

یمان از او جایز باشـد قطعـًا جـایز اسـت کـه ایمـان از جمھـور کامل انجام نداده نفی ا
 گوید. مسلمانان از اول تا آخر نفی شود و ھیچ عاقلی این را نمی

بر این اساس ھر کس بگوید: ایمانی که در حدیث مذکور نفـی شـده، ایمـان کامـل 
ی آن، مـذمت  است، در این صورت اگر منظورش نفی کامل واجبی باشد که ترک کننده

گویـد و اگـر  شـود و مسـتحق عقوبـت و مجـازات اسـت، وی راسـت می نکوھش می و
منظورش نفی کامل مستحب باشد، باید گفت کـه ایـن مطلـب ھرگـز در کـالم خـدا و 

 .٢واقع نشده است. شیخ اإلسالم ابن تیمیه این را گفته است جپیامبر

روایتش کرده س از طریق حدیث عبدالله بن ھشام ۶۲۵۷ه شماره یبخاری در صحیحش، ب -١
 است.

 .۷/۱۵). و نگا: مجموع الفتاوی۶۶اإلسالم واإلیمان (ص/ حقیقةالکالم علی  -٢
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تر است. برای  نزدشان از افراد مذکور محبوب جکنند که پیامبر اغلب مردم ادعا می
باید آن را اثبات  جتصدیق این ادعایشان، با عمل و پیروی صمیمانه از آن حضرت

ادعایشان را اثبات نکنند، ادعایشان دروغی  جنمایند و اگر با عمل و پیروی از پیامبر
دارد که محبتی که در دل است، مستلزم عمل ظاھر  بیش نیست؛ چون قرآن بیان می

 ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ فرماید: باشد؛ ھمان طور که خدای متعال می به تناسب آن محبت می
َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُ ٱ بِۡبُ�مُ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ د ینک یروید، از من پیدار یبگو: اگر خدا را دوست م«  ﴾�َّ

 . »تا خدا شما را دوست بدارد

ِ ﴿  فرماید: در جای دیگری می ِ ٱَو�َُقولُوَن َءاَمنَّا ب َّ�  ِ َطعۡ  لرَُّسولِ ٱَو�
َ
ٰ  ُ�مَّ  َناَوأ  َفرِ�قٞ  َ�َتَو�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك  َوَمآ  َ�ٰلَِكۚ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  ّمِۡنُهم
ُ
ۡ بِٱ أ ِ ٱ�َذا ُدُعٓواْ إَِ�  ٤٧ُمۡؤِمنِ�َ ل ِ�َۡحُ�َم  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

ۡعرُِضونَ  َُّهُم  ٤٨بَۡيَنُهۡم إَِذا َفرِ�ٞق ّمِۡنُهم مُّ تُ  ۡ�َقُّ ٱ�ن يَُ�ن ل
ۡ
ْ إَِ�ۡهِ ُمۡذِعنِ�َ يَ� ِ�  ٤٩ٓوا

َ
أ

ِم 
َ
َرٌض أ ْ ٱقُلُو�ِِهم مَّ ن َ�ِيَف  ۡرتَابُٓوا

َ
ۡم َ�َافُوَن أ

َ
ُ ٱأ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥۚ َعلَۡيِهۡم َورَُسوُ�ُ  �َّ

ُ
بَۡل أ

ٰلُِمونَ ٱ ْ إَِ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱإِ�ََّما َ�َن قَۡوَل  ٥٠ل�َّ ِ ٱإَِذا ُدُعٓوا ن ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ُ�َم بَۡيَنُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
َطۡعَناۚ َوأ

َ
ه ک یسانکاز جمله «( .]٥١-٤٧[النور:  ﴾٥١لُۡمۡفلُِحونَ ٱَ�ُقولُواْ َسِمۡعَنا َوأ

شان یمان به دلھایه پرتو اکھستند  ینشان نفرموده است، منافقانیت قریق ھدایخدا توف
م و (از یمان داریغمبر ایبه خدا و پند: یگو یزنند) و م یمان میدم از ا یده است، ولینتاب

ر یت در اعمال خکشان (از شریاز ا ین اّدعا، گروھیم، اّما پس از اینک یاوامرشان) اطاعت م
ستند. یقت مؤمن نیشوند و آنان در حق یگردان می) رویم قضاوت شرعکھمچون جھاد و از ح

 یزیغمبر، در برابر چیپشوند تا ( یغمبرش فرا خوانده میخدا و پ یشان به سویه اک یھنگام
شود و  یاز آنان (نفاقشان ظاھر م یند، بعضک یانشان داوریه خدا نازل فرموده است) در مک

غمبر ھم یست و پیشان نیدانند حق به جانب ا یه مکرا یگردند.(ز یگردان میاز قضاوت او) رو
اشند (چون اگر حق داشته ب یدھد). ول ید و حق را به صاحب حق میفرما یدادگرانه عمل م

شان یا در دلھایند. آیآ یاو م یم به سویت تسلیآنان خواھد بود) با نھا به نفع یدانند داور یم
غمبرش یترسند خدا و پ یا مید دارند؟ یو ترد کت قرآن) شیا (در حّقانی؟  فر) استک( یماریب

ش فرا غمبریخدا و پ یه به سوک یه خودشان ستمگرند. مؤمنان ھنگامکنند؟بلکبر آنان ستم 
م و یدیند: شنیگو یه مکن است یند، سخنشان تنھا اک یان آنان داوریخوانده شوند تا م

 .»شانندیا یم! و رستگاران واقعیردکاطاعت 
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کند، نفی کـرده و  سرپیچی می جدر این آیات ایمان را از کسی که از اطاعت پیامبر 
شـوند، گـوش بـه  فـرا خوانـده جخبر داده که مؤمنان ھر وقت به سوی خدا و پیـامبر

اند که  نمایند. پس آیات مذکور بیان کرده پیروی می جفرمانند و از دستور خدا و پیامبر
از لوازم ایمان و محبت است. اما ھـر مسـلمانی  جکردار نیک و پیروی از خدا و پیامبر

ی اسالم و تسلیم شدن به اوامر الھی، محبت اللـه در دل او وجـود دارد،  حتمًا به اندازه
اسـت و ھـر  جن طور که ھر مؤمنی ناگزیر مسلمان و تسلیم اوامـر خـدا و پیـامبرھما

مسلمانی مؤمن است ھرچند ایمان مطلق و کامل را نداشته باشد؛ چون ایمان مطلـق و 
شود و تسلیم شـدن بـه  کامل فقط برای مؤمنان خاص، برگزیدگان و مقربین حاصل می

 گی ندارد.اوامر خدا و محبت خدا به این ایمان خاص بست
کنـد  این تفاوت را انسان در خودش احساس می«گوید:  شیخ اإلسالم ابن تیمیه می

داند که دیگری این ایمان خاص را دارد. چون عمـوم مـردم وقتـی پـس از کفـر،  و می
انـد  شوند و پایبند تکالیف و دستورات دینی اسالم آوردند یا با حالت مسلمانی متولد می

اند و ایمان کلـی دارنـد امـا  کنند در این صورت مسلمان اعت میاط جو از خدا و پیامبر
شـود. البتـه اگـر خـدا  داخل شدن حقیقت ایمان به دل ھایشـان کـم کـم حاصـل می

رسـند و  حقیقت ایمان را به آنان عطا کند وگرنه بسیاری از مردم به یقـین کامـل نمی
به آنان شـک و شـبھه وارد روند و اگر در دین اسالم و ایمانشان  مشتاقانه به جھاد نمی

کنند و کافر و منافق ھـم  شوند و اگر به جھاد امر شوند، جھاد نمی شود، دچار شک می
نیستند، بلکه واقعیت این است که در دلشان آن قدر علم، معرفت و یقین وجود نـدارد 

آن قدر قـوی  جشان نسبت به خدا و پیامبر که شک و تردید را از بین ببرد و نیز محبت
ت که آنان را بر خانواده، ثروت و دارایی شان مقدم بدارند. اینان اگر از کفر و نفـاق نیس

شوند ھرچند گرفتار کسانی شوند کـه  جان سالم به در برند و بمیرند، داخل بھشت می
شبھاتی را بر آنان عرضه دارند که موجب شود آنان در دیـن و ایمانشـان دچـار شـک و 

و رحمت خودش را شامل حالشان نکند و علم، معرفت و  تردید شوند. اما اگر خدا لطف
ایمانی را به آنان عطا نکند کـه شـک و تردیـد را از آنـان دور گردانـد، در ایـن صـورت 
ھمچنان در حالت شک و تردید در دین و ایمانشـان بـاقی مانـده و دچـار نـوعی نفـاق 

 .١»اند شده

 .۷/۲۷۱مجموع الفتاوی -١
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 باشد. می» أكون«) که منصوب است، خبر أحبعبارت: (

آید. یکی  باشد این امر زیاد پیش می عطف عام بر خاص می(والناس أمجعـني) ارت: عب

چنین است، پـس  جاز فواید حدیث مذکور این است که: وقتی محبت نسبت به پیامبر
 شود؟ ی محبت نسبت به خدا چه تصّوری می درباره

یکی دیگر از فواید حدیث مذکور این است که اعمـال نیـک از ایمـان اسـت؛ چـون 
در نظـرش از افـراد مـذکور در آیـه  جمحبت ھم عمل است و ایمان از کسی که پیامبر

 تر نباشد، نفی شده است. محبوب
ی اسـالم  دھد که نفی ایمـان بـر خـروج از دایـره ھمچنین حدیث مذکور نشان می

 کند. داللت نمی
را بـیش از افـراد  جرساند که واجب است پیامبر حدیث مذکور نیز این مطلب را می

 .١مذکور در آیه دوست داشت. مؤلف این را ذکر کرده است

ثالث من كن فيه وجـد حـالوة اإليـامن: «(وهلام عنه قال: قال رسول اهللا گوید:  مؤلف می

أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املـرء الحيبـه إال هللا، وأن يكـره أن يعـود 

ال جيد أحد حـالوة «وفی رواية ٢»ره أن يقذف فی النارفی الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه، كام يك

 ٣»اإليامن حتی ... إلی آخره

سـه «فرمودنـد:  جاند که گوید: رسول الله (بخاری و مسلم از انس روایتی را آورده 
) اینکه خدا ۱کند: خصلت ھستند که در ھر کسی باشند، شیرینی ایمان را احساس می

تر و دوسـت  ھـرکس دیگـری غیـر از آنـان، محبـوباز نظر او از ھر چیـز و  جو پیامبر
) ۳دارد، فقط به خاطر خدا دوست بـدارد.  ) کسی را  که دوست می۲تر باشند. داشتنی

اینکه بدش آید به کفر برگردد پس از آنکه خدا او را از کفر نجـات داد ھمـان طـور کـه 
 ».آید که به جھنم افکنده شود بدش می

 ی سوم و چھارم. در قسمت: فیه مسائل: مسأله -١
از طریق حدیث انس  ۴۳: ی و مسلم در صحیحش به شماره ۱۶ی:  بخاری در صحیحش، شماره -٢

 اند. روایتش کردهسبن مالک
 آن را روایت کرده است. ۵۶۹۴ی:  بخاری در صحیحش به شماره -٣
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کند تا اینکه  کسی شیرینی ایمان را احساس نمی ھیچ«در روایتی دیگر آمده است: 
 ». ... تا آخر حدیث

در » ثـالث«ی:  ) یعنی سه خصـلت وجـود دارنـد. جـایز اسـت کلمـهثالثعبارت (
ابتدای کالم بیاید، چون مضاف الیه، در نیت متکلم است و به ھمین دلیل جـایز اسـت 

 ١تنوین بگیرد.

 ھرکس وجود داشته باشند.) یعنی این سه خصلت در من كن فيهعبارت: (

عبارت:  جپیامبر«) ابن ابی جمره گوید: وجد هبن حالوة اإليامنی: ( راجع به فرموده

ُ ٱ َ�ََب ﴿ ی: (شیرینی) را به کار برده، چون خدا در آیه» حالوة«  َطّيَِبةٗ  َ�َِمةٗ  َمَثٗ�  �َّ
زند: سخن خوب به درخت  یمه) خدا چگونه مثل کبنگر «( .]٢٤م: ی[إبراھ ﴾َطّيَِبةٍ  َكَشَجَر�ٖ 

 ٢».ایمان را به درخت تشبیه کرده است» ماند یم یخوب
گویم: درخت، میوه دارد و میوه ھم شیرینی دارد. پس درخت ایمان نیـز حتمـًا  می

ی ایمان حتمًا شیرینی دارد. اما ممکـن اسـت مـؤمن آن را احسـاس  میوه دارد و میوه
ی سه خصـلت مـذکور در  ن تنھا به وسیلهکند و ممکن است آن را احساس نکند و مؤم

 کند.  حدیث فوق، شیرینی ایمان را احساس می

به صورت منصوب » أحب«، : (أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها)ی در فرموده

 باشد.  می» يكون«آمده چون خبر 
منظور از محبت در این حدیث، محبت عقلی اسـت کـه ھمـان «گوید:  بیضاوی می

باشد و عقل سلیم،  بر ھرکس و ھر چیز دیگر در محبت می جدن خدا و پیامبرترجیح دا
کند ھر چند نفس آن را دوست نداشته باشد؛ مانند بیماری که  رجحان آن را اقتضا می

یابد و طبعش از آن متنفر است ولی بنا به مقتضای عقلش بـه دارو رو  با دارو بھبود می
انسان خوب دقت کند که شارع فقـط و فقـط بـه خورد. پس ھرگاه  آورد و آن را می می

کند که در آن عمل، مصلحت شـخص یـا جامعـه وجـود دارد و  این خاطر امر و نھی می
یابـد و عقـل ھـم تـرجیح دادن ایـن جنبـه را اقتضـا  این مصلحت دیر یا زود تحقق می

کنـد بـه  کند، در این صورت به فرمانبرداری از اوامر و دسـتورات شـارع عـادت می می

 ».ثالث خصال«ای است، گویی فرموده است:  این تنوین، تنوین بدل نام دارد. یعنی بدل از کلمه -١
 .۱/۶۰نگا: فتح الباری  -٢
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برد؛  شوند و از نظر عقلی از آن لذت می ای که ھوا و امیال و عواطفش، پیرو آن می گونه
 . ١»باشد چون لذت عقلی ھمان درک کمال و خوبی اشیاء به صورت واقعی خودش می

باشد کـه  ھا و امثال آنان می گویم: سخن بیضاوی بر اساس اصول و قواعد جھمی می
کننـد  و محبت خدا نسبت به مؤمنان را نفی می محبت مؤمنان نسبت به پروردگارشان

در حالی که حقیقت خالف آن اسـت. منظـور حـدیث مـذکور ایـن اسـت کـه: خـدا و 
در نظر بنده محبوبتر از ھر چیز و ھرکس دیگر باشد و این محبت باید محبت  جپیامبر

را از خـدا : «٢»أحبوا اهللا بكلّ قلـوبكم«قلبی باشد؛ ھمان طور که در حدیث آمده است: 
پس تمامی قلب به خدای یکتا تمایـل پیـدا ». ته دل و [با تمام وجودتان] دوست بدارید

کند تا تنھا خدا محسوب و معبودش باشد. قلب غیر خدا را تنھا بـه تبـع از محبـت  می
خدا، دوست دارد ھمان طور که پیامبران، فرستادگان، فرشتگان و صـالحان را دوسـت 

 گارشان آنھا را دوست دارد. دارد به این خاطر که پرورد
شود که انسان ھر چیزی را که خـدا دوسـت دارد،  محبت نسبت به خدا موجب می

دوست بدارد و ھر چیزی را که خدا دوست ندارد، دوست ندارد و رضایت و خوشـنودی 
پسندد انجام  خدا را بر غیر آن ترجیح دھد و تالش کند در حد توان آنچه را که خدا می

ھا و لـوازم محبـت  چیزی که خدا دوست ندارد، دوری کنـد. اینھـا نشـانه دھد و از ھر
ترجیح دادن آنچـه کـه عقـل سـلیم «باشند. اما راجع به عبارت:  راستین و حقیقی می

اقتضای رجحان آن را دارد ھرچند نفس آن را دوست نداشته باشد مانند بیماری که با 
یـزار اسـت . . . تـا آخـر سـخنان یابـد ولـی طـبعش از آن متنفـر و ب دارو بھبودی می

ی محبـت ھسـتند و خـود  ، باید گفت: گاھی برخی از چیزھا نشـانه و الزمـه»بیضاوی
 محبت نیستند. 

خبر داده که ایـن سـه خصـلت در ھـر  جپیامبر«گوید:  شیخ االسالم ابن تیمیه می
کند؛ چون وجود شیرینی در یک چیز، دوست  کس باشد، شیرینی ایمان را احساس می

شتن آن چیز را به دنبال دارد. پس ھر کس چیزی را دوست بـدارد و اشـتھای آن را دا
کنـد.  بکند، ھر وقت مرادش حاصل شود، شیرینی، لـذت و خوشـی آن را احسـاس می

لذت چیزی است که به دنبال رسیدن به مقصودی که شخص دوست دارد و اشـتھایش 

 این گفته را از او نقل کرده است. ۱/۶۰»باریفتح ال«حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب -١
 تخریج آن در ابتدای این مبحث آورده شد. -٢
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پس شیرینی ایمان که در «فزاید: ا االسالم ابن تیمیه می شیخ». شود کند، حاصل می می
ی لذت، شادی و خوشی است، به دنبال کمال محبت انسان نسبت به اللـه بـه  بردارنده

) کامل کردن ایـن محبـت، ۱یابد:  ی سه چیز تحقق می آید. این امر به وسیله وجود می
 ) دفع ھر آنچه که ضد این محبت است.۳) گسترش دادن آن، ۲

در نظـرش  جالله به این صورت است که خدا و پیامبرکامل کردن محبت نسبت به 
اصل محبت  جتر باشد، چون در محبت خدا و پیامبر از ھر چیز و ھر کس دیگر محبوب

در نظـرش از ھـر چیـز و ھـرکس دیگـر  جکافی نیست، بلکه باید حتمًا خـدا و پیـامبر
 .١»تر باشد محبوب
ھر چیزی را که پروردگـارش  یابد مگر زمانی که انسان گویم: این امر تحقق نمی می

آیـد، او ھـم  دوست دارد، او ھم دوست بدارد و از ھر چیزی که پروردگـارش بـدش می
 بدش آید.

گسترش دادن محبت نسبت به خدا این است که بنده، کسـی «گوید:  ابن تیمیه می
 ».را که دوست دارد فقط به خاطر خدا دوست بدارد

ر خدا نه بـه خـاطر ھـدفی دیگـر دوسـت گویم: ھرکس مخلوقی را صرفًا به خاط می
داشـتن  ی محبت کامل نسبت به اللـه اسـت؛ چـون دوست بدارد، این امر نشان دھنده

ی محبت کامل نسبت به محبـوب اسـت.  چیزی که محبوب دوست دارد، نشان دھنده
پس وقتی انسان، پیامبران و دوستان خدا را دوست دارد تنھا به این خـاطر اسـت کـه 

ل کسب رضایت و خوشنودی خدا بودنـد و چیزھـایی را کـه خـدا دوسـتش آنھا به دنبا
دارد، به تحقق دوست دارند. پس آنان را فقط به خاطر الله دوست دارد نه به خاطر  می

 چیزی دیگر.
دفع ھر آنچه که ضد محبت خداست، بدین صـورت اسـت کـه «گوید:  ابن تیمیه می

 ».آید به جھنم افکنده شود میانسان از ضد ایمان بدش آید ھمان طور که بدش 
آیـد کـه  گویم: انسان تنھا به این خاطر از ضد ایمان و ضد محبت خدا بـدش می می

ھای اسالم  ی نور محبت، محاسن و خوبی محبت خدا وارد قلبش شده است و به وسیله
ھای جھل و کفر برایش آشکار شده است. این شخص، دوستدار و ھمراه  و رذائل و بدی

ه دوستش دارد؛ ھمان طور که در صحیحین از انس آمـده کـه مـردی از کسی است ک

 .۲۰۶-۱۰/۲۰۵) و نگا: مجموع الفتاوی، ۱۶۰-۱۵۸(ص/ العبودیة -١
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چه چیزی برای »: «ما أعددت هلـا«فرمود: » شود؟ قیامت کی برپا می«پرسید:  جپیامبر
ام، ولـی  نماز، روزه و زکات زیادی برای آن آماده نکـرده«گفت: » ای؟ قیامت،آماده کرده

تو ھمراه : «١»أنت مع من أحببت«رمود: ف جرسول الله». را دوست دارم جخدا و پیامبر
گفتـیم: آیـا «در روایتی از آِن بخاری آمده است: ». شان داری کسانی ھستی که دوست

آن روز خیلـی «انـس گویـد: ». بلـه«فرمـود:  جپیـامبر» برای ما نیز ھمینگونه است؟
 .٢»خوشحال شدیم

با ھـم  جط به پیامبر)، ضمیر مربوط به پروردگار و ضمیر مربومما سوامهادر عبارت: (

ومـن «آن خطیب را سرزنش کـرد وقتـی کـه گفـت:  جآمده است. در حالی که پیامبر

) را نافرمـانی کنـد، سرکشـی جو ھرکس آن دو را (خدا و پیامبر: «٣»يعصهام، فقد غوی
 بھترین سخنی که در این زمینه گفته شده، دو قول است: ». نموده است

: در اینجا ضمیر را بـه صـورت مثنـی آورده ٤اند فتهآنچه که بیضاوی و دیگران گ –اول 
بـا ھـم  جتا به این مطلب اشاره کند که آنچه معتبر و مطلوب است، محبت خـدا و پیـامبر

است نه فقط محبت یکی از آنھا؛ چون فقط محبت یکی از آنھا بیھـوده اسـت و در حـدیث 

و » ومـن يعصـه«یـد: خطیب، پیامبر امر کرده که ضمیر را بـه صـورت مفـرد بیـاورد و بگو

، تا به این مطلب اشاره کند که ھر کدام از نافرمانی خـدا و نافرمـانی »ومن يعصهام«نگوید: 

بودن سرکشـی، مسـتقل اسـت؛ چـون عطـف در تقـدیر تکـرار ھـردو  در مستلزم جپیامبر
 ای داشته باشد.  باشد و اصل آن است که ھر یک از دو معطوف حکم جداگانه نافرمانی، می

 م: واقعًا این جواب بسیار عالی است.گوی می
شـود و ایـن حـدیث (منظـور  حدیث خطیب بر رعایـت ادب اولـی حمـل میـ� دوم 

بـاھم آمـده  جباشد که ضمیر مربوط به خدا و پیامبر میأحب إليه مما سوامها ی:  فرموده
 شود. است) بر جایز بودن آوردن ضمیر به صورت مثنی، حمل می

آن را روایت  ۲۶۳۹ی  و مسلم در صحیحش به شماره ۳۴۸۵ی  بخاری در صحیحش، به شماره -١
 کرده اند.

 .۵۸۱۵ی  صحیح بخاری، شماره -٢
 روایتش کرده است. ساز طریق روایت عدی بن حاتم  ۷۸۰ ی: مسلم در صحیحش به شماره -٣
 .۶۲ – ۱/۶۱نگا: فتح الباری -٤
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ای باشد که افتادن در دوزخ و  ) یعنی باید به گونهفی النار كام يكره أن يقذف( عبارت:
 بازگشت به کفر برایش یکسان باشد. 

 گویم: در این حدیث، چندین فایده وجود دارد؛ از جمله: می
مؤمنان الله تعالی را دوست دارند و خدا ھم مؤمنان را دوست دارد؛ ھمان طور  -۱

خداوند « .]۵۴[المائدة:  ﴾�ُِحبُّونَهُ وَ  ُ�ِبُُّهمۡ ﴿ فرماید: که در جای دیگری می
 ». دارند یدارد و آنان ھم خدا را دوست م یدوستشان م

این حدیث ردی است بر کسانی که معتقدند ھرکس بر حالت مسلمانی به دنیـا  -۲
آمده، برتر از کافری است که بعدًا اسالم آورده است؛ چون ھـرکس متصـف بـه 

ه به آنھـا متصـف نیسـت. بـه ھمـین ھا باشد، برتر از کسی است ک این خصلت
 اند. اند که بر حالت اسالم به دنیا آمده دلیل پیشگامان نخستین برتر از کسانی

کنند صدور گناه از  این حدیث ردی است بر افراد تندرو و افراطی که تصور می -۳
شود. درست این است که شخص  بنده، به طور مطلق نقص برایش محسوب می

ز گناھش توبه نکند، صـدور گنـاه  از او بـرایش نقـص گناھکار در صورتی که ا
شـود. بـه ھمـین  شود و اگر توبه کند، برایش نقص محسوب نمی محسوب می

اند ھر چند اول، کافر و بت پرست  دلیل مھاجرین و انصار برترین افراد این امت
ھا بـه سـوی  بودند. بلکه ھرکس از گمراھی به سوی ھدایت و از گناھان و بدی

منتقل شود، پاداش دو چندانی دارد. شـیخ االسـالم ابـن تیمیـه ایـن  ھا نیکی
 . ١گفته را اظھار داشته است

توزی نسبت بـه مشـرکان داللـت دارد؛ چـون  حدیث مذکور بر دشمنی و کینه -۴
ھرکس از چیزی بدش آید، از کسی که متصـف بـه آن چیـز اسـت، نیـز بـدش 

آیـد بـه دوزخ  بـدش می آید، ھمان طور کـه آید. پس وقتی از کفر بدش می می
 آید.  افکنده شود، به ھمین صورت از کسی که به کفر متصف است، بدش می

بایـد گفـت کـه بخـاری در ...»)  الجيـد أحـد«وفـی روايـة: راجع به عبارت مؤلـف: (

ال جيـد أحـد «این روایت را آورده و لفظش چنین است: » ٢األدب«صحیحش در مبحث 

 .۱۳۵ – ۷/۱۳۴السنة النبویةنگا: منھاج  -١
 یعنی کتاب (ادب) از صحیح بخاری -٢

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٧٨٢

وحتـی أن يقـذف فـی النـار أحـب اليـه مـن أن  حيبـه إال هللا،  حالوة اإليامن حتی حيب املـرء ال

: ١»إذ أنقذه اهللا منه، وحتی يكـون اهللا ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـوامها يرجع إلی الكفر، بعد
دارد،  کند تا اینکه شخصی را که دوسـت مـی کس شیرینی ایمان را احساس نمی ھیچ«

ه شدن بـه دوزخ در نظـرش دوسـت صرفًا به خاطر خدا دوست بدارد، و تا اینکه انداخت
داشتنی تر از بازگشت به کفر باشد پس از آنکه خدا از کفر نجاتش داده است، و تا اینکه 

 ».تر از ھر چیز و ھرکس دیگری باشند در نظرش محبوب جخدا و پیامبر

من أحب فـی اهللا وأبغـض فـی اهللا، ووالـی فـی اهللا، «(وعن ابن عباس قال: مؤلف گوید: 

هللا، فإنام تنال واليـة اهللا بـذلك. ولـن جيـد عبـد طعـم اإليـامن وإن كثـرت صـالته وعادی فی ا

 ـد وصومه، حتی يكون كذلك. قد صارت عامة مؤاخاة الناس عىل أمرالـدنيا، وذلـك الجيُ

 رواه ابن جرير).» عىل أهله شيئاً 
ھرکس به خاطر خـدا بـه کسـی محبـت «(از ابن عباس روایت است که وی گفت: 

طر خدا از کسی بدش آید و به خاطر خدا با کسی دوستی کند و به خـاطر ورزد و به خا
یابـد. ھـیچ  خدا با کسی دشمنی کند، وی به سبب این کار، به دوستی خـدا دسـت می

اش زیـاد باشـد تـا اینکـه چنـین  چشد ھر چند نماز و روزه ی ایمان را نمی ای مزه بنده
یوی است در حالی که این امر، ھیچ ی دوستی مردم به خاطر امور دن باشد. اغلب رابطه

 [روایت ابن جریر].». رساند اش نمی نفعی به خانواده
ھمان طور که مؤلف گفته، ابن جریر این روایت را آورده است. ابن ابی شیبه و ابـن 

 .٢اند ی اول این روایت را آورده ابی حاتم، فقط جمله

 .۵۶۹۴ی  صحیح بخاری شماره-١
جامع العلوم و الحکم «آن گونه که در  –یرش ؛ ابن جریر در تفس۱۲۰، ص»الزھد«ابن مبارک در  -٢

و محمد بن  ۵۶ی  شماره» اإلیمان «عدنی در کتاب  -، شرح حدیث جبرئیل آمده است۱/۱۰۲»
اند. ابن ابی دنیا در  این روایت را به طور کامل آورده ۱/۴۰۶، »الصالةتعظیم قدر «نصر در

شرح أصول إعتقاد أھل «ائی در و اللک ۷/۱۳۴» المصنف«ابن ابی شیبه در  ۶۹ص » اإلخوان«
قسمتی از روایت مذکور را از طریق لیث بن أبی سلیم از مجاھد از ابن عباس  ۵/۹۳۶، »السنة
اش گوناگون و ضد و نقیض است. طبرانی در  اند. لیث، ضعیف است و اقوال محدثان درباره آورده

طریق سفیان ثوری از لیث از از  ۱/۳۱۲»حلیة األولیاء«و ابونعیم در  ۱۲/۴۱۷» المعجم الکبیر«

 

                                         



 ٧٨٣  )...»اس من ومن الن«ی خداوند متعال:  : این فرموده۳۰لتوحید: (بابکتاب ا

 

ان را به خاطر خدا دوست ) یعنی ھر کس مسلمانان و مؤمنمن أحب فی اهللاعبارت: (
 بدارد.

) یعنی از کفار و فاسقان به خاطر خدا بدش آید، چون با وأبغض فی اهللای: ( فرموده
ترین افراد به او باشند؛ ھمان طور  اند ھر چند اینان نزدیک پروردگارشان مخالفت نموده

ِ بِٱ يُۡؤِمُنونَ  ٗما�َّ َ�ُِد قَوۡ ﴿ فرماید: که خدای متعال در جایی دیگر می  ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 ٓ َ ٱ َحآدَّ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا ْ  َولَوۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ وۡ  َءابَآَءُهمۡ  َ�نُٓوا

َ
ۡ�َنآَءُهمۡ  أ

َ
وۡ  �

َ
وۡ  إِۡخَ�َٰ�ُهمۡ  أ

َ
 َعِشَ�َ�ُهمۚۡ  أ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
يَّ  يَ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َكَتَب  أ

َ
ۡنُهۖ  بُِروحٖ  َدُهمَو� ٰتٖ  لُُهمۡ َو�ُۡدخِ  ّمِ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ

 ٱ
َ
ۚ  نَۡ�ٰرُ ۡ� ُ ٱ َرِ�َ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ۡنهُۚ  َورَُضواْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ

ُ
ِۚ ٱ ِحۡزُب  أ َّ�  ٓ�َ

َ
ِ ٱ ِحۡزَب  إِنَّ  � َّ� 

ۡ ٱُهُم  مان یامت ایه به خدا و روز قکافت ی یرا نخواھ یمردمان« .]٢٢[المجادلة:  ﴾٢٢ُمۡفلُِحونَ ل
ده باشند، یورز یغمبرش دشمنیه با خدا و پکرند یبگ یرا به دوست یسانک یداشته باشند، ول

ه مؤمنان، کشان باشند. چرا یی ا لهیا قوم و قبیا برادران، و یا پسران، یه آنان پدران، کھرچند 
تشان یشان داده است و تقویاریخود  یی ربان مان زده است، و با نفخهیشان رقم ایخدا بر دلھا

اخھا و درختان) آنھا کر (یه از زکگرداند  یداخل م یبھشت یشان را به باغھایرده است، و اک
شان ھم از خدا یمانند. خدا از آنان خوشنود و ا یرودبارھا روان است، و جاودانه در آنجا م

 ». روز و رستگار استیباشند. ھان! حزب الله قطعًا پ نان حزب الله مییخوشنودند. ا
ی چیـزی اسـت کـه مـالزم محبـت بـه خـاطر  ) بیان کنندهووالی فـی اهللا: (عبارت

کند که صرف محبـت  باشد. این عبارت اشاره می ی دوستی می خداست و آن ھم رابطه
ی دوسـتی داشـته  نسبت به محبوبان خدا کافی نیست بلکه باید با محبوبان خدا رابطه

زرگداشت و احترام بـه محبوبـان باشد که مالزم محبت است. مواالت به معنای یاری، ب
 باشد. خدا و ھمراھی با آنان در ظاھر و پنھان می

ی آن بد آمدن از  ی چیزی است که الزمه بیان کننده(وعادی فی اهللا) ی:  فرموده
کسی به خاطر خداست و آن ھم اظھار دشمنی با دشمنان خدا در عمل و جھاد با آنان 

باشد. این عبارت اشاره به این مطلب  نھان میو بیزاری و دوری از آنان در ظاھر و پ
کند بلکه باید ھمراه آن  دارد که صرف بدآمدن از دشمنان خدا در قلب کفایت نمی

اند و عباراتی بیشتر از روایت قبلی در آن آمده  آن را روایت کرده جمجاھد از ابن عمر از پیامبر 
 است.
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ۡسوَةٌ  لَُ�مۡ  َ�نَۡت  قَدۡ ﴿ فرماید: مالزمش ھم آورده شود؛ ھمان طور که الله تعالی می
ُ
 أ

ِينَ َوٱ إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِ�ٓ  َحَسَنةٞ  ْ َقا إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ْ  إِنَّا لَِقۡوِمِهمۡ  لُوا ا ِمنُ�مۡ  بَُر�ُؤا  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  َوِممَّ
ِ ٱ ُدونِ  ٰ تُؤۡ  ۡغَضآءُ ۡ�َ ٱوَ  َعَ�َٰوةُ لۡ ٱ َو�َۡيَنُ�مُ  بَۡيَنَنا َو�ََدا بُِ�مۡ  نَاَ�َفرۡ  �َّ بًَدا َح�َّ

َ
� ْ ِ بِٱ ِمُنوا َّ� 

 یخوب یده بودند، الگویه بدو گروک ینساکم و یردار) ابراھکرفتار و «( .]٤[الممتحنة:  ﴾َدهُ وَحۡ 
ر از خدا یه بغک ییزھایه به قوم خود گفتند: ما از شما و از چکشما است، بدانگاه  یبرا
و  یم، و دشمنانگییاعتنا یم و در حق شما بیم، و شما را قبول نداریزانیزار و گرید، بیپرست یم

مان یگانه ای یه به خداک یماندار آمده است، تا زیان ما و شما پدیم یشگیھم یتوز نهکی
 باشد. ی صداقت در بدآمدن از کسی به خاطر الله می . این نشانه»دیآور یم

ی آن ھـر دو جـایز اسـت.  ی واو و کسره ) فتحهفإنام تنال والية اهللا بذلكدر عبارت: (
شود و والیت و دوستی خـدا بـرایش  معنایش این است که: بنده ولی و دوست خدا نمی

ی متصف شدن به صفاتی که ذکر شدند. صفاتی ھمچون  شود مگر به وسیله حاصل نمی
روایـت  جدوست داشتن به خاطر خدا. ھمان طور که امام احمـد و طبرانـی از پیـامبر

ال �د العبد رص�ح اإليمان حىت �ب هللا، و�بغض «فرمودند:  جاند که آن حضرت کرده
چشد  ی ایمان را نمی بنده، مزه: «١»هللا هللا، فإذا أحب هللا وأبغض هللا، فقد استحق الوالية

تا اینکه به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا از چیزی یا کسی بدش آید. ھـر گـاه 
به خاطر خدا دوست داشت و به خاطر خدا از چیزی یا کسی بدش آمد، مستحق والیت 

ن أوثـق عـری اإليمـا«در حدیثی دیگر آمده اسـت: ». شود و دوستی به خاطر خدا می
ترین بندھای ایمان، محبت به خـاطر خـدا و  محکم: «»ألاحلب ىف اهللا، وابلغض ىف اهللا 

 .٢اند طبرانی و دیگران روایتش کرده». باشد دشمنی به خاطر خدا می

از طریق روایت عمرو بن  ۷۷۸۹ی  و دیلمی در مسندش شماره ۳/۴۳۰» المسند«امام احمد در  -١
آمده  از طریق روایت  ۱/۸۹» الزوائد مجمع«اند. طبرانی آن گونه که در  روایتش کرده سَجموح 

این حدیث را روایت کرده است. مدار این حدیث بر ِرشدین بن َسعد است که  س عمروبن َحِمق
در «گوید:  ی روایت مسند امام احمد می درباره ۱/۸۹» مجمع الزوائد«باشد. ھثیمی در  ضعیف می

ی روایت طبرانی  و درباره» ف استسند این روایت، ِرشدین بن سعد وجود دارد که منقطع و ضعی
 ».در سند این روایت، ِرشدین وجود دارد که ضعیف است«گوید:  می

از طریق حدیث ابن عباس آن را روایت کرده است. در  ۱۱/۲۱۵» المعجم الکبیر«طبرانی در  -٢
ی شواھدش حسن است.  سند آن َحَنش وجود دارد که متروک است. این حدیث به وسیله
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اش بـرود و  کسی که شخصی را به خاطر خدا دوست دارد شایسته است که به خانه
د؛ ھمـان طـور کـه امـام احمـد و به اطالعش برساند که او را به خاطر خدا دوست دار

إذا أحـب : «فرمودنـد جضیاء از ابوذر بـه طـور مرفـوع روایـت کـرده کـه آن حضـرت

ھرگاه یکی از شما رفـیقش را : «١»أحد�م صاحبه فليأته ىف م�هل فليخربه أنه �به هللا
در ». اش برود و به او بگوید که وی را به خاطر خدا دوسـت دارد دوست داشت به خانه

: ٢»فإنه جيد مثل الذی جيد له«آمده است: » الشعب«بن عمر نزد بیھقی در کتاب حدیث ا
ھمانا کسی که از طرف شخصی دیگر دوست داشته شده مانند محبتـی کـه در درون «

شـود و او نیـز شـخص دیگـر را دوسـت  شخص دیگر ایجاد شده برای او ھم ایجـاد می
 ». دارد می

ی  ای مزه یعنی ھیچ بنده . . . تا آخر حديث)(ولن �د عبد طعم اإليمان ی:  فرموده
اش زیاد باشد تا اینکـه بـه خـاطر خـدا دوسـت  چشد ھر چند نماز و روزه ایمان را نمی

بدارد، به خاطر خدا از کسی بدش آید، به خاطرخدا دشـمنی ورزد، بـه خـاطر خـدا بـا 
انـس اش کند. این حـدیث از حـدیث قبلـی  ی دوستی داشته باشد و یاری کسی رابطه

من أحب هللا، وأبغـض «گرفته شده است. در حدیث ابوامامه به طور مرفوع آمده است: 
ھر کس به خاطر خدا دوست بـدارد : «»هللا، وأعطى هللا، ومنع هللا؛ فقد استكمل اإليمان

تعدادی از صحابه از جمله: براء بن عازب، عبدالله بن مسعود، معاذ بن انس ُجھنی، شواھدی از 
، ابن ابی شیبه در ۱۰۱ابوذر و دیگران دارد. اما حدیث براء را ابوداود طیالسی در مسندش ص 

» شعب اإلیمان«، بیھقی در ۳۵ص » اإلخوان«، ابن ابی الدنیا در  ۷/۸۰و ۶/۱۷۰» المصنف«
باشد.  اند. مدار این حدیث بر لیث بن أبی سلیم است که ضعیف می وایتش کردهو دیگران ر ۱/۴۶

المتحابین فی «، کتاب ۹۹۸ی  شماره» سلسلة األحادیث الصحیحة«ی احادیث در  به تخریج بقیه
مراجعه  ۴۸۹-۳۰/۴۸۸ مؤسسة الرسالةاثر ابن قدامه مقدسی و مسند امام احمد چاپ » الله

 ».کنید
، خرائطی در ۱۷۳و  ۵/۱۴۵» المسند«، امام احمد در ۲۴۸ص » الزھد«رک در عبدالله بن مبا -١

اند. اسناد این حدیث حسن بوده و شاھدی  آن را روایت کرده ۴۶۵ی  شماره» اعتالل القلوب«
 صحیح از طریق حدیث مقدام بن معدی کرب دارد.

و دیگران  ۴۶۱ی  ، شماره»اعتالل القلوب«، خرائطی در ۶/۴۸۹» شعب اإلیمان«بیھقی در  -٢
 اند که اسنادش صحیح است. روایتش کرده
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و به خاطر خدا از کسی بدش آید و به خاطر خدا بدھد و یـا منـع کنـد ایمـان را کامـل 
 .١[روایت ابوداود]». کرده است

کند در حالی که عمل و رفتـارش  تعجب از کسی است که ادعای محبت خدا را می
 خالف آن است. ابن قیم چه خوب گفته است:

عی ــــدّ ــــب وت  أحتــــب أعــــداء احلبي
 

ـــــــاً لـــــــه، مـــــــا ذاك  بّ  ٢فـــــــی إمكـــــــان حُ
 

کنی. چنین چیزی اصـًال  آیا دشمنان خدا را دوست داری و ادعای محبت او را می«
 ».امکان ندارد

 وقد صارت عامة مؤاخاة الناس عىل أمرالدنيا، وذلك الجيدی عىل أهله شيئاً)ت: (عبار
رساند بلکه به  ی فرد نمی داشتن به خاطر امور دنیوی نفعی به خانواده  یعنی دوست

 ٱ﴿ فرماید: رساند؛ ھمان طور که الله تعالی می آنان زیان می
َ
ٓ خِ ۡ�  َ�ۡعُضُهمۡ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءُ �َّ

ۡ ٱ إِ�َّ  وٌّ َعدُ  ِ�َۡعٍض  گر خواھند یدیکدوستان در آن روز، دشمنان « .]٦٧[الزخرف:  ﴾٦٧ُمتَّقِ�َ ل
این حال و وضعیت ھر نوع دوستی و محبتی است که در دنیا در ». زگارانیشد، مگر پرھ

شود بر  راه غیر طاعت خدا بوده، که در روز قیامت به دشمنی و پشیمانی تبدیل می
ترین وسایلی است که انسان را  طاعت خدا که از عظیم خالف دوستی و محبت در راه

گرداند. ھمچنان که در حدیث ھفت نفری که خدا در روز قیامت  به خدا نزدیک می
ی او وجود ندارد آمده  ای جز سایه دھد که سایه ی خود قرارشان می آنان را زیر سایه

قا عليه«است:  دو نفری که ھمدیگر را : «٣»ورجالن حتابا فی اهللا، اجتمعا عىل ذلك، وتفرّ
اند بر ھمین حالت و احساس با ھم بوده و بر ھمین حالت  به خاطر خدا دوست داشته

 ».اند و احساس از ھم جدا شده

 »المعجم األوسط«و در  ۸/۱۳۴»  المعجم الکبیر«، طبرانی در ۴۶۸۱ی  ابوداود در سننش شماره-١
ی شواھدش صحیح  اند و اسنادش حسن است. این حدیث به وسیله روایتش کرده ۶/۴۹۲و  ۹/۴۱

به طور موقوف بر ابوامامه آن را روایت کرده و  ۷/۱۳۰» المصنف«باشد. ابن أبی شیبه در  می
 سندش حسن است.

 .۲/۲۶۴ابن القیم اثر عالمه ابن عیسی  نونیةشرح  -٢
آن  س از ابوھریره ۱۰۳۱ی  و مسلم در صحیحش شماره ۶۲۹ی:  بخاری در صحیحش به شماره -٣

 اند. را روایت کرده
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اند آمده  ای که مالک و ابن حبان در صحیحشان آن را روایت کرده در حدیث قدسی

، وللمزتا« است: ، وللمتجالس� ىفَّ ، وللُمتبـاذل� ىفَّ وجبت �بىت للمتحاب� ىفَّ  :١»ور�ن ىفَّ
محبت من برای کسانی که به خاطر من ھمدیگر را دوست دارنـد، بـه خـاطر مـن بـا «

بیننـد و بـه خـاطر مـن بـه ھمـدیگر  نشینند، به خاطر من ھمـدیگر را می ھمدیگر می
 ».بخشند واجب شد می

لی کـه ی دوستی مردم به خاطر امور دنیوی است در حـا این سخن را (اغلب رابطه
ی مـردم زمـان  دربـاره س رسـاند) ابـن عبـاس اش نمی این امر، ھیچ نفعی به خانواده

دید که مردم بر سر کفر، بدعت، فسـق و  خودش اظھار داشته حاال چگونه است اگر می
اسـت کـه  جی پیـامبر گناھان با ھمدیگر دوست ھسـتند؟! امـا ایـن مصـداق فرمـوده

اسالم با غربـت آغـاز شـد و : «٢»يعود غر�باً كما بدأبدأ اإلسالم غر�باً، وس«فرمایند:  می
کند  این حدیث اشاره می». گردد ھمان طور که با غربت آغاز شد دوباره به غربت باز می

ای کـه بـه نسـبت دوران  به اینکه وضعیت در زمان ابن عباس تغییر پیدا کرده به گونه
 ،.جالله ولخلفای راشدین وضعیت تغییر یافته بود صرف نظر از زمان رس

ایم  دیده جخود را در زمان رسول الله«ابن ماجه از ابن عمر روایت کرده که گوید: 
کرد که وی نسبت به برادر مسلمانش به دینار و درھمش  که ھیچ یک از ما تصور نمی

 فرماید: ی الله تعالی است که می رساتر از آن، این فرموده .٣»تر است مستحق

، عبد بن ُحمید در مسندش ۵/۲۳۳» ندالمس«، امام احمد در ۲/۹۵۳» الموطأ«امام مالک در  -١
» المعجم األوسط«و  ۸۱-۲۰/۸۰» المعجم الکبیر«)، طبرانی در المنتخب  ۱۲۵ی  (شماره

از طریق  ۴/۱۸۶» المستدرک«و حاکم در  ۵۷۵ی  ، ابن حبان در صحیحش به شماره۶/۶۱
ث را صحیح اند و حاکم بنا به شرط شیخین این حدی آن را روایت کرده  سحدیث معاذ بن جبل 

» اإلستذکار«دانسته و ذھبی با وی موافقت نموده است. این حدیث آن گونه که ابن عبدالبر در 
 اند حدیثی صحیح است. اظھار داشته ۱۱۵ص » ریاض الصالحین«و نووی در  ۸/۴۵۱

از طریق حدیث  ۱۴۶ی  و شماره  ساز طریق حدیث ابوھریره  ۱۴۵ی  مسلم در صحیحش، شماره -٢
 اند. روایتش کرده لابن عمر

» األدب المفرد«، بخاری در ۵/۳۴۱» المصنف«، ابن أبی شیبه در ۲/۸۴» المسند«امام احمد در  -٣
و  ۱۰/۲۹، ابویعلی در مسندش ۴۳۲و  ۱۲/۴۳۳» المعجم الکبیر«، طبرانی در ۱۱۱ی  شماره

اما در  اند. این حدیث صحیح است روایتش کرده لدیگران از چندین طریق از عبدالله بن عمر
 سنن ابن ماجه آن را نیافتم.
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ٰٓ  َو�ُۡؤثُِرونَ ﴿ َ�َ  
َ
ح یشان را بر خود ترجیو ا« .]٩[الحشر:  ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  نُفِسِهمۡ أ

این حال و وضعیت مسلمانان در آن ». ازمند باشندیه خود سخت نکدھند، ھرچند  یم
زمان خوش و مبارک بود. اینان به خاطر جالل و شکوه خدا ھمدیگر را دوست 

متحابون ـأين ال«فرماید:  لله تعالی میداشتند؛ ھمان طور که در حدیث قدسی ا می

کجایند کسانی که به خاطر جالل و شکوه من، ھمدیگر : «١»جلاليل؟ اليوم أظلهم يف ظيل
این محبت، ». دھم ی خودم قرار می داشتند؟ امروز آنان را زیر سایه را دوست می

بت محبت سودمند و مفید است نه محبت به خاطر دنیا و تعلقات دنیوی و ھمین مح
است که ھمدردی و ترجیح دادن دیگران بر خودشان را برای آنان به وجود آورده 

ِ ٱ ُل َ�ٰلَِك فَۡض ﴿ است: ۚ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ُ َوٱ �ََشآُء ن یا« .]٢١د: ی[الحد ﴾َعِظيمِ لۡ ٱ َفۡضلِ لۡ ٱُذو  �َّ
وان عطاء بزرگ و فرا یدھد و خدا دارا یه بخواھد آن را مکس کعطاء خدا است و به ھر 

 . »است

َعۡت ﴿  :وقال ابن عباس فی قوله تعالیگوید: ( مؤلف می  ٱ بِِهمُ  َوَ�َقطَّ
َ
[البقرة:  ﴾ۡسَباُب ۡ�

 املودةقال:  .]١٦٦

َعۡت ﴿  ی: ی آیه (ابن عباس درباره   ٱ بِِهمُ  َوَ�َقطَّ
َ
گویـد کـه  می   (قال: املـودة) ﴾ۡسَباُب ۡ�

 مودت و دوستی است) . » اسباب«منظور از 
ت را عبد بن ُحمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابـی حـاتم و حـاکم روایـتش این روای

 .٢اند و حاکم آن را صحیح دانسته است کرده

رود  یعنی دوستی و محبتی که در دنیا میانشان بوده از بین می (قال: املودة)عبارت: 
رسد و از  و در سخت ترین شرایطی که نیاز شدیدی به آن دارند، به دادشان نمی

ی ابراھیم  جویند؛ ھمان طور که خدای متعال درباره مدیگر برائت و بیزاری میھ

َذۡ ٱإِ�ََّما ﴿ فرماید که او به قومش گفت: می ÷خلیل ِ ٱّمِن ُدوِن  تُم�َّ وۡ  �َّ
َ
ةَ  َ�ٰٗناأ َودَّ  مَّ

ی من وجود ندارد. مسلم  ای جز سایه در روزی که سایه»: یوم الظل إال ِظلی«اش این است:  تتمه -١
 روایتش کرده است.ساز طریق حدیث ابوھریره ۲۵۶۶ی:  در صحیحش به شماره

» علی الصحیحین المستدرک«و حاکم در  ۱/۲۷۸، ابن ابی حاتم ۲/۷۱ابن جریر در تفسیرش  -٢
 اند. اسناد این روایت صحیح است. و دیگران روایتش کرده ۲/۲۹۹
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�ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱ ِ�  بَۡينُِ�مۡ  ُّ� ۖ  َ�ۡعُضُ�م َو�َۡلَعنُ  ۡعٖض بِبَ  َ�ۡعُضُ�م ُفرُ يَ�ۡ  ةِ قَِ�ٰمَ لۡ ٱ مَ ُ�مَّ يَوۡ  َيا
َوٮُٰ�مُ  َ�ۡعٗضا

ۡ
ِٰ�ِ�نَ  �َّارُ ٱ َوَمأ  یر از خدا، بتھائیشما غ« .]٢٥بوت: ک[العن ﴾َوَما لَُ�م ّمِن �َّ

ان یا میدن یه در زندگک) یا ارانهکد تنھا به خاطر محّبت (بزھیا دهیشتن برگزیخو یرا برا
امت (دشمن ید، سپس در روز قیش) داریخو ی لهیخودتان (نسبت به آباء و اجداد و قوم و قب

از شما از  یشود، و) برخ یخته میارانه از ھم گسکن رشته محّبت بزھید و ایگرد یگر میدیک
ند، و باالخره ک ین میگر را نفرید یاز شما بعض ید و بعضیجو یم یزاریگر بید یبرخ
تا شما را از عذاب خدا د داشت (ینخواھ یاوریار و یچ یگاھتان آتش دوزخ خواھد بود و ھیجا

ی مشرکان و بت پرستان که خدایان و بت ھایشان را  ھر چند درباره -. این آیه »برھاند)
گیرد  داشتند، نازل شده ولی عام است و موارد دیگر را در بر می ھمچون الله دوست می

اش  گیرد؛ نه سبب خاصی که نص درباره چون عموم لفظ اعتبار دارد و مالک قرار می
 زل شده است.نا

َعۡت ﴿ی:  ی آیه به ھمین دلیل قتاده درباه  ٱ بِِهمُ  َوَ�َقطَّ
َ
منظـور «گویـد:  می ﴾ۡسَباُب ۡ�

ی آن بـا  اسباب پشیمانی در روز قیامت است. اسـباب، روابطـی اسـت کـه بـه وسـیله
داشـتند. ایـن  ی آن ھمـدیگر را دوسـت می کردند و به وسیله ھمدیگر رابطه برقرار می

 .١»کننـد گردد و آنان ھمدیگر را نفرین می قیامت، به دشمنی تبدیل میاسباب در روز 
اند. این حـال و وضـعیت کسـی اسـت کـه  عبد بن ُحَمید و ابن جریر آن را روایت کرده

 اش به خاطر غیر خدا بوده است؛ پس از این کار حذر کن. دوستی

 روایتش کرده و اسنادش صحیح است. ۲/۷۱ابن جریر در تفسیرش  -١
                                         



 

 

 

 

 

 

يۡ ٱإِ�ََّما َ�ٰلُِ�ُم ﴿ ی خداوند:  فرموده) ۳۱باب: ( وۡ  َ�ٰنُ لشَّ
َ
فََ�  ِ�َآَءهُۥُ�َوُِّف أ

ۡؤمِنِ�َ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ  َ�َافُوُهمۡ   .]۱۷۵[آل عمران:  ﴾١٧٥مُّ

ترساند؛ پس از آنان نترسید و  این فقط شیطان است که شما را از دوستانش می«
 )۱۷۵عمران:  (آل» تنھا از من بترسید، اگر به راستی مومنید.

ِ ﴿ فرماید: در جای دیگر می ِ ٱ َمَ�ِٰجدَ  ُمرُ �ََّما َ�عۡ إ ِ بِٱ َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ َقاَم  ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
َ
َوأ

لَٰوةَ ٱ َكٰوةَ ٱَوَءاَ�  لصَّ ۖ ٱ إِ�َّ  َ�َۡش  َولَمۡ  لزَّ َ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�َعَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ن أ

َ
ْ  أ ۡ ٱ ِمنَ  يَُ�ونُوا  ﴾١٨ُمۡهَتِدينَ ل

ه به خدا کا عبادت) آبادان سازد یر یا (با تعمحق دارد مساجد خدا ر یسکتنھا « .]١٨[التوبة: 
ات را بدھد و جز از خدا کد بخواند و زیه باکمان داشته باشد و نماز را چنان یامت ایو روز ق

 ».افتگان باشندی از زمره راه یسانکن ید است چنینترسد، ام

ِ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ فرماید: ھمچنین می ِ ٱَمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب ٓ فَإِ  �َّ وذِيَ  َذا
ُ
ِ ٱ ِ�  أ َجَعَل  �َّ

ِۖ ٱَكَعَذاِب  �َّاِس ٱ َنةَ فِتۡ  َّ�  ٓ ّ�َِك  ّمِن نَۡ�ٞ  ءَ َولَ�ِن َجا ا إِنَّا َ�َُقولُنَّ  رَّ وَ  َمَعُ�مۚۡ  ُكنَّ
َ
ُ ٱ لَۡيَس  أ َّ� 

عۡ 
َ
ه کھستند  یسانکان مردم یدر م« .]١٠بوت: ک[العن ﴾١٠َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ ُصُدورِ  ِ�  بَِما لَمَ بِأ
ت و یه به خاطر خدا مورد اذک یم)، اّما ھنگامیی مؤمنان م (و از زمرهیا مان آوردهیند ایگو یم

نجه کشان) شین برگردند . انگار ایند و چه بسا از دیآ یاد میآزار قرار گرفتند،  (به ناله و فر
از  ییروزیه پک یشمارند، و ھنگام یا) ھمسان عذاب خدا (در آخرت) میمردمان را (در دن

 یمانیم (و ایا ه با شما بودهکب (شما مؤمنان) گردد، خواھند گفت: ما یپروردگارت نص یسو
ا یم). آیداشته باش یا تان بر دشمنان بھرهیروزید از غنائم پیم و بایا مان شما داشتهیچون ا

گاه ان است یجھان یھا نهیمان و نفاق و) به آنچه در سی، به ایسکتر (از ھر  خداوند آ
 ».باشد؟ ینم



 ٧٩١  )»ذلکم الشیطان...إنما «ی خداوند:  : فرموده۳۱لتوحید: (بابکتاب ا

ھمانـا، از «فرمودنـد:  ج به طور مرفوع روایت شده کـه آن حضـرت س ز ابوسعیدا
نشانه ھای ضعف یقین این است که: مردم را با خشم و نارضایتی خدا راضی و خوشنود 
کنی و آنان را به خاطر روزی خدا ستایش و شکرگزاری کنی و آنان را به خـاطر چیـزی 

ی. به راستی حرص و طمع ھیچ کاری و بد که خدا به تو نداده، سرزنش و نکوھش نمای
 ».کند آمدن ھیچ کسی از چیزی، روزی خدا را برای انسان جلب یا دفع نمی

ھرکس بـه دنبـال رضـایت «فرمودند:  ج روایت است که رسول الله لاز عایشه 
شود و مردم را نیز از وی  خدا باشد اگر چه مردم را ناخرسند کند، خدا از وی راضی می

رداند و ھرکس به دنبال رضایت مردم باشد گرچه به بھای ناخشـنودی اللـه گ راضی می
[روایت ابن حبـان ». گرداند شود و مردم را از وی ناراضی می باشد، خدا از وی ناراضی می

 در صحیحش].
 گیرد: در این باب چندین مسأله مورد بحث و بررسی قرار می

 ی آل عمران. ی وارده در سوره تفسیر آیه –اول 
 ی توبه. ی وارده در سوره تفسیر آیه –وم د

 ی عنکبوت. ی وارده در سوره تفسیر آیه –سوم 
 شود. یقین، ضعیف و قوی می –چھارم 
 ھای ضعف یقین این سه نشانه است. ی ضعف یقین و از جمله نشانه نشانه –پنجم 
 خالص کردن ترس برای الله از فرایض است. –ششم 
 کند. ن کار را میبیان پاداش کسی که ای –ھفتم 

 کند. بیان مجازات و عقوبت کسی که این کار را رھا می –ھشتم 

 توضیح و شرح این باب
يۡ ٱإِ�ََّما َ�ٰلُِ�ُم ﴿ ی خدای متعال: باب فرموده وۡ  َ�ٰنُ لشَّ

َ
 فََ� َ�َافُوُهمۡ  ِ�َآَءهُۥُ�َّوُِف أ

ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ   .]۱۷۵[آل عمران:  ﴾١٧٥مُّ
ترساند؛ پس از آنان نترسـید و تنھـا از  ن فقط شیطان است که شما را از دوستانش میای«

 »من بترسید، اگر به راستی مؤمنید.
ترس از برترین و بزرگترین مقامات و مدارج دین است به ھمین دلیل مؤلف وجـوب 

 خالص کردن آن را برای الله گوشزد نموده است.
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گان، پیامبران و خوبان مقرب خدا از خوف ی فرشت خدای متعال در کتابش درباره

 .]٥٠[النحل:  ﴾٥٠يُۡؤَمُروَن۩ َما َوَ�ۡفَعلُونَ  قِِهمۡ َ�َافُوَن َر�َُّهم ّمِن فَوۡ ﴿ فرماید: نام برده و می
ترسند و آنچه بدانان دستور داده شود  یم بر آنان است مکه حاکفرشتگان از پروردگار خود «

 َوُهم ّمِنۡ ﴿ فرماید: . در جای دیگری می»دھند یجام مو بدون چون و چرا) ان ی(به خوب
ن یو (اجازه شفاعت او را داده است. به خاطر ھم« .]٢٨اء: ی[األنب ﴾فُِقونَ ُمشۡ  َخۡشيَتِهِۦ

گاھ  ». ) خدا ترسان و ھراسانندییایبرکشه از خوف (مقام ی) ھمیمعرفت و آ

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  فرماید: ھمچنین در آیات دیگری می ۡشفُِقونَ  َرّ�ِِهم َخۡشَيةِ م ّمِنۡ هُ  �َّ  ﴾٥٧مُّ
کردن ترس  خداوند به خالص». ه از خوف خدا در ھراس ھستندک یسانک« .]٥٧[المؤمنون: 

ٰيَ ﴿ برای خودش امر کرده و فرموده است: و تنھا از من « .]٤٠[البقرة:  ﴾َهُبونِ رۡ فَٱ ��َّ

ْ  فََ� ﴿ ».)یگریس دکد (نه از یبترس  یپس (ا« .]٤٤[المائدة:  ﴾َشۡونِ خۡ ٱوَ  َس �َّاٱ َ�َۡشُوا
د (و ھمچون سلف یه از من بھراسکد و بلیمؤمنان!) از مردم نھراس یان و شما ایھودیعلماء 

َ�َغۡ�َ ﴿ و». د)یباش یام آسمانکان احیتاب خدا و مجرکصالح خود محافظان و مراقبان 
َ
ِ ٱ أ َّ� 

 ».د؟یستر یر خدا میا از غیآ« .]٥٢[النحل:  ﴾َ�تَُّقونَ 

 ترس سه دسته است:
ترسـد کـه مبـادا بـا قـدرت و  ترس سّر، آن است که انسـان از غیـر خـدا می –اول 

مشیتش بیماری یا فقر و نداری و یا مانند آنھا به او برساند. خواه مدعی باشد شخصـی 
ھا را بـه او برسـاند و یـا غیـر  توانـد ایـن آسـیب ترسد به طور مستقل می که از وی می

تواند این کار را بکند. به ھر حال این نوع از ترس، به ھیچ وجه  با واسطه میمستقیم و 
جایز نیست نسبت به غیر الله از انسان سر بزند چون این نوع تـرس از لـوازم الوھیـت 
است. پس ھر کس شریکی برای الله اتخاذ کند و این نوع از ترس را نسبت به او داشته 

 باشد، مشرک است.
ھا و خدایان شان داشتند. به ھمین  ی بت ست که مشرکان دربارهاین ھمان ترسی ا

ترساندند ھمان طور که ابراھیم  ی آن، دوستان و اولیای خدا را نیز می دلیل به وسیله

َخاُف  َوَ�ٓ ﴿ ھم در جواب به آنان گفت: ÷را ترساندند. حضرت ابراھیم ÷خلیل
َ
َما  أ

ٓ  بِهِۦٓ  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  ن إِ�َّ
َ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  َرّ�ِ  �ََشآءَ  أ ءٍ  ُ�َّ  َرّ�ِ  َوِسعَ  ا ۡ�َ  ۚ فََ�  ِعۡلًما

َ
ُرونَ  أ َوَ�ۡيَف  ٨٠َ�َتَذكَّ

 



 ٧٩٣  )»ذلکم الشیطان...إنما «ی خداوند:  : فرموده۳۱لتوحید: (بابکتاب ا

 ِ ۡ�ُتم ب َ�ۡ
َ
نَُّ�ۡم أ

َ
ۡ�ُتۡم َوَ� َ�َافُوَن � َ�ۡ

َ
َخاُف َمآ أ

َ
ِ ٱأ ِۡل بِهِ  �َّ َعلَۡيُ�ۡم ُسۡلَ�ٰٗناۚ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ

يُّ 
َ
ِ  ۡلَفرِ�َقۡ�ِ ٱفَأ َحقُّ ب

َ
ۡمنِ� ٱأ

َ
ه ک ییزھایمن از آن چ« .]٨١-٨٠[األنعام:  ﴾نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ إِن كُ  ۡ�

به من  یانیز یسکآنھا و از جانب  یدانم از سو یه مکترسم (چرا  ید نمینک یانباز خدا م
رسد. دانش  یگمان بدو) میبرسد، ب یسکان (به یرسد) اّما اگر خدا بخواھد ضرر و ز ینم

گاه است، ولیمن از ھر چ یو خداز را در برگرفته است (یچ پروردگارم ھمه ان شما یخدا یز آ
گاھ یزیاز چ د و متوّجه یگرد یدار نمید (و از خواب غفلت بیشو یادآور نمیا یندارند). آ یآ

ه ک یزیباشند؟). چگونه من از چ یعاجز و درمانده مستحّق پرستش نم یزھایه چکد یستین
؟ و حال  ترسم ید میساز یانباز (خدا) م) آن را ینادان یجان است و بت نام دارد و از رو ی(ب

او است)  یگانگیائنات گواه بر که ھمه کخداوند (جھان  یه براکد یترس ین نمیه شما از اکآن 
شما نفرستاده  یت پرستش) آن برایبر (حّقان یلیه خداوند دلکد یساز یرا انباز م یزیچ

تر به امن و امان (و  ستهیپرست و خداپرست) شا از دو گروه (بت یکدام ک؟ پس  است
 ».دام است)؟کدام و نادرست که درست کد (یدان یزدان) است، اگر میدن از مجازات ینترس

إِن �َُّقوُل إِ�َّ ﴿ گفتند: ÷فرماید که آنان به ھود ی قوم ھود می خدای متعال درباره
ٮَٰك �ۡ ٱ ٓ  قَاَل  �ُِسوٓءٖ�  َءالَِهتَِنا ُض َ�عۡ  َ�َ ۡشِهدُ  إِّ�ِ

ُ
َ ٱ أ ْ شۡ ٱوَ  �َّ ّ�ِ بَرِيٓ  َهُدٓوا

َ
ا ءٞ � ِمن  ٥٤�ُۡ�ُِ�ونَ  ّمِمَّ

ه کم ییگو ین نمیجز ا یزیچ« .]٥٥-٥٤[ھود:  ﴾٥٥فَِكيُدوِ� َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ� تُنِظُرونِ  ۦۖ ُدونِهِ 
 ییه به بدگوکرده است، بدان گاه کات  وانهیبه تو رسانده است (و د ییان ما بالیاز خدا یکی

و  ییگو یان میه ھذکن است ی. ایا ا را از عبادتشان برحذر داشتهو م یا آنھا زبان گشوده
د یدھ یرم و شما ھم گواھیگ ی. ھود در پاسخش) گفت: من خدا را گواه مینک یم ییسرا اوهی

شما سالم)  کشر یماریزار (و از بید بیپرست یه (بجز خدا) مک ییزھایه من از چک(بر گفتارم) 
ن است ھرچه از یه چنکزارم. حال یزان و بید گریپرست ینارم. بجز خدا (از ھرچه مکو بر

د و مھلتم یبپرداز ییرنگ و چاره جویبه ن ید و) ھمگینکم یوتاھکدستتان ساخته است 
بر سرم  یید بالیبر یه گمان مکترسم  یم یید.  (من نه از شما و نه از معبودھایمدھ

   ».اند) آورده

ِ َو�َُخّوِفُ ﴿فرماید:  و ھمچنین خداوند می ِينَ ٱونََك ب آنان تو «     .]٣٦[الزمر:  ﴾ِمن ُدونِهِ  �َّ
 ».ترسانند یجز خدا م یسانکرا از 
این نوع ترس، امروزه در میان قبرپرستان وجود دارد چون آنان از انسانھای صـالح  

ترسند و بلکه بیشـتر از خـدا از  ترسند، ھمان طور که از خدا می ھا می و بلکه از طاغوت
 ترسند.  ھا می ح و طاغوتانسانھای صال
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به ھمین دلیل وقتی از یکی از آنان بخواھی به خدا سوگند یاد کند ھر مقدار سوگند 
خورد اما اگر بخواھی به صاحب قبر انسان صالحی سوگند یـاد  دروغ و راست برایت می

کند تنھا دلیلش ھم این است که ترسـش نسـبت  کند، ھرگز به سوگند دروغ اقدام نمی
 ه در قبر دفن شده بیشتر از ترسش نسبت به خداست.به کسی ک

ھای نخستین و مشرکان بدان  بدون شک این نوع ترس چیزی است که شرک انسان
خواستند سوگند محکم و جدی  رسیده و بلکه فراتر از آن است چون مشرکان وقتی می

ایـن  کردنـد. ھمچنـین ھرگـاه بـه یکـی از یاد کنند، فقط به الله تعالی سوگند یـاد می
خواھنـد کـه ایـن  اند می قبرپرستان ظلمی بشود فقط از کسانی که در خاک دفن شده

ظلم را از آنان برطرف نمایند و ھر گاه بخواھد به کسی ظلم کنـد و شـخص مظلـوم از 
دھـد  ی خدا به او ظلم نکند او را پناه نمی وی بخواھد که به خاطر خدا یا به خاطر خانه

دھد ولی اگر از وی بخواھد که به خاطر صـاحب ایـن  میو به سوگندش ھیچ اھمیتی ن
قبر یا به خاطر خاک قبرش او را پناه دھد و به او ظلـم نکنـد احـدی علیـه او اقـدامی 

شود. حتی برخی از مردم در ایام حـج  یکند و کمترین اذیت و آزاری متوجه او نم نمی
خص تاجر ورشکسـته اموال عظیمی را از تاجران گرفته سپس بعد از چند روزی این ش
خواھـد. آنـان ھـم بـه  شده و از کسانی که این اموال را از وی گرفته اند اموالش را می

برنـد. پـس احـدی بـه خـاطر تـرس از  نام دارد پنـاه می ١که مظلوم»  جده«قبری در 
 دارد. کمترین کار ناخوشایندی را نسبت به آنان روا نمی» مظلوم«

ان مسلمان نیست مگر اینکه این تـرس را فقـط امثال این نوع ترس، کفر است. انس
 برای خدا خالص گرداند و نسبت به غیر خدا این نوع ترس را نداشته باشد.

اینکه انسان واجباتی که بر گردن اوست از قبیل جھـاد و امـر بـه معـروف و  –دوم 
 کند. این نوع ترس ھم نھی از منکر را بدون عذر و تنھا به خاطر ترس از مردم ترک می

ی آل عمران کـه مؤلـف  ی وارده در سوره باشد. این ھمان ترسی است که آیه حرام می
ی آن وارد شـده  ی آن نازل شده و نیز این حدیث درباره در عنوان این باب آورده درباره

إن اهللا تعاىل يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت املنكر أن التغّ�ه، فيقول: «است: 
ھمانـا اللـه تعـالی در روز : «»اس، فيقول: إيای كنت أحـق أن ختىشـيا رب خشيت انل

ی دولت توحیدی عربستان سعودی که خدا از آن حمایت و  الحمدلله این قبر امروزه در سایه -١
 پاسداری کند وجود ندارد.
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گوید: چه چیزی تو را منع کرد از اینکه وقتی کار منکـر و ناپسـندی  قیامت به بنده می
گوید: پروردگارا از مردم ترسیدم. خداوند ھم  دیدی از آن نھی نکردی؟ در جواب می می
 .١ت احمد]ی[روا». بترسیفرماید: فقط من مستحق تر بودم که از من  می

ی آن گناھکاران را تھدید نموده است.  ترس از تھدیداتی که خدا به وسیله –سوم 

 َمَقاِ�  َخاَف  لَِمنۡ  َ�ٰلَِك ﴿ این ھمان ترسی است که خدا درباره اش فرموده است:
ه از جاه و جالل من کاست  یسانک) از آن یروزین (پیا« .]١٤م: ی[إبراھ ﴾وَِ�يدِ  وََخاَف 

َتانِ  ۦاَم َرّ�ِهَِمقَ  َخاَف  َولَِمنۡ ﴿. »د من بھراسندیبترسند و از تھد ھر « .]٤٦[الرحمن:  ﴾٤٦َجنَّ

ْ قَالُوٓ ﴿ ».ه از مقام پروردگار خود بترسد، دو باغ (در بھشت) داردک یسک ا إِنَّا ا  ِ�ٓ  َ�ۡبُل  ُكنَّ
ۡهلَِنا

َ
ان خانواده و یا) در میر دنن (دیش از ایند: ما پیگو یم« ]٢٦[الطور:  ﴾٢٦ُمۡشفِقِ�َ  أ

و » میامت) بودیق یتاب و جزا و سزاک(از خشم خدا، حساب و  کمنایفرزندانمان ب

هُۥ َ�نَ  ٗماَو�ََخافُوَن يَوۡ ﴿ ه شر و کدند یھراس یم یو از روز« .]٧[اإلنسان:  ﴾َتِطٗ��ُمسۡ  َ�ُّ
 ».ر استیآن گسترده و فراگ یبال

ذکر کرده میان ھر دو روایت حدیث مذکور جمع کرده است. ھر  /سلیمان در لفظی که شیخ -١
ال یحقرن «  به طور مرفوع روایت شده است. روایت اول این است:سدو روایت از ابوسعید خدری

أحدکم نفسه أن یری أمرًا لله علیه فیه مقال ال یقوم به فیلقی الله، فیقول: ما منعک أن تقول یوم 
ھیچ یک از شما خودش را »: «رب إنی خشیت الناس. قال: إیای أحق أن تخشیکذا وکذا؟ قال: یا 

شود و برای منع از آن یا اصالحش اقدامی  اش بحث می تحقیر نکند از اینکه کاری ببیند که درباره
فرماید: چه چیز مانع تو  کند خداوند می کند. وقتی چنین باشد موقعی که خدا را دیدار می نمی

گوید: پروردگارا، از مردم ترسیدم. خداوند ھم  و فالن روز چیزی بگویی؟  میشد که فالن روز 
، ابن ماجه ۹۱و  ۳/۴۷،۳۰المسند «احمد ». تر بودم که از من بترسی فرماید: فقط من مستحق می

اند و اسنادش صحیح است. روایت دیگر این لفظ آمده  و دیگران روایتش کرده ۲/۱۳۲۸در سننش
وعال یسأل العبد یوم القیامة حتی إنه لیقول له: ما منعک إذا رأیت المنکر  إن الله جل«است که: 

ھمانا خدای »: «أن تنکره، فإذا لقن الله عبدًا حجته یقول: یا رب وثقت بک، وفرقت من الناس
گوید: وقتی کار منکر و ناپسندی را دیدی  پرسد تا اینکه به او می عّزوجل در روز قیامت از بنده می

کند،  ای القا می و را منع کرد که از آن نھی کنی؟ وقتی خداوند حجتش را به بندهچه چیز ت
 ۳۳۲و  ۳/۲۹» المسند«امام احمد در ». گوید: پروردگارا، به تو اطمینان کردم و از مردم بریدم می

 اند و اسنادش صحیح است. آن را روایت کرده ۱۶/۳۶۸و ابن حبان در صحیحش 
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ی تـرس اول بـا ایـن تـرس ماننـد  است. رابطـهاین ترس از باالترین درجات ایمان 
ی اسالم است با احسان. این ترس تنھا زمانی پسندیده و خوب است که انسان را  رابطه

دچار ناامیدی و یأس از رحمت خدا نسازد. به ھمین دلیل شـیخ االسـالم ابـن تیمیـه 
ھای خدا منع  حدود و مرز این ترس، این است که تو را از گناھان و نافرمانی«گوید:  می

 .١»نیست کند. بیشتر از آن مورد نیاز
ترس طبیعی، مانند ترس از دشمن، ترس از درندگان، ترس از ویران شدن  –چھارم 

خانه یا ساختمان روی سرش، ترس از غرق شدن و مانند آنھا. این ترس مذموم و 
از آن سخن گفته  ÷ی موسی ناپسند نیست. این ھمان ترسی است که خداوند درباره

ٓ  َهافََخَرَج ِمنۡ ﴿ فرماید: و می از شھر خارج شد، در  یموس« .]٢١[القصص:  ﴾َ�َ�َقَُّب  �ِٗفاَخا
 ».ه ترسان و چشم به راه بودک یحال

يۡ ٱإِ�ََّما َ�ٰلُِ�ُم ﴿ ی: پس از روشن شدن این مطلب اینک معنای آیه ُ�َوُِّف  َ�ٰنُ لشَّ
وۡ 
َ
ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ  فََ� َ�َافُوُهمۡ  ِ�َآَءهُۥأ  آوریم. عبارت: می .]١٧٥ان: [آل عمر ﴾١٧٥مُّ

يۡ ٱإِ�ََّما َ�ٰلُِ�ُم ﴿ وۡ  َ�ٰنُ لشَّ
َ
ترساند و  شما را از اولیا و دوستان خودش می«  ﴾ِ�َآَءهُ ُ�َّوُِف أ

کند که اولیا و دوستانش، نیرومند و قدرتمند ھستند و در صورِت  این وھم را در او ایجاد می

 فََ� َ�َافُوُهمۡ ﴿  فرماید: الله تعالی در ادامه می. »رسانند نافرمانی از آنھا به شما آسیب می
ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ   ﴾مُّ

ھرگاه شیطان شما را فریب داد و در شما وھم ایجاد کرد، به خدا توکل کنید چون خدا «۹
ھمان طور که در ». ٢نماید برای شما بس است و شما را علیه شیطان و دوستانش یاری می

لَيۡ ﴿ فرماید: میآیات دیگری 
َ
ُ ٱ َس � ۥۖ بَِ�اٍف َ�بۡ  �َّ ِ  َدهُ ِينَ ٱَو�َُخّوِفُونََك ب َوَمن  ۦۚ ِمن ُدونِهِ  �َّ

ُ ٱ لِلِ يُۡض  ُ ٱَوَمن َ�ۡهِد  ٣٦َهادٖ  ِمنۡ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ لَۡيَس  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ
َ
� ۗ ِضّلٍ ُ ٱِمن مُّ بَِعِز�زٖ ذِي  �َّ

ۡن خَ  ٣٧نتَِقا�ٖ ٱ ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱلََق َولَ�ِن َس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
ُۚ ٱَ�َُقولُنَّ  ۡ� ا تَۡدُعوَن  �َّ فََرَءۡ�ُتم مَّ

َ
قُۡل أ

ِ ٱِمن ُدوِن  َراَدِ�َ  �َّ
َ
ُ ٱإِۡن أ َّ�  ِ ِه ٍ َهۡل ُهنَّ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ  ۦٓ بُِ�ّ

َ
ۡو أ

َ
أ

 آن را از ابن تیمیه نقل کرده است. ۲/۳۹۴» رج السالکینمدا«در کتاب  /ابن قیم -١
به من توکل کنید و به من پناه ببرید چون من برای شما بس «در تفسیر ابن کثیر آمده است:  -٢

 ».کنم ھستم و شما را علیه آنھا یاری می
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ۖ ٱقُۡل َحۡسِ�َ  ۦۚ هِ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِ  ُ َّ�  ُ ُونَ ٱَعلَۡيهِ َ�َتَو�َّ ا یآ« .]٣٨-٣٦[الزمر:  ﴾٣٨لُۡمَتَوّ�ِ
جز خدا  یسانک؟ آنان تو را از  ستین یافکاش  ت از) بندهی(حفاظت و حما یخداوند برا

افران و دشمنان و طوفان حوادث کن و عداوت یدروغ یترسانند. (مگر بتھا و معبودھا یم
س را خدا ک؟). ھر  بان او استیه خدا پشتکبرسانند  یسکبه  یانین زیمترکتوانند  یزمان، م
چ گمراه یند، ھکس را خدا رھنمود کنخواھد داشت. و ھر  یند، راھنما و رھبرکگمراه 

ه بر لطف کیمؤمنان! ت ی؟  (پس ا ستیرنده نیگ ره انتقامینخواھد داشت. مگر خدا چ یا نندهک
 یان بپرسکد). اگر از مشریمدار کان باھمراھ یمکد و از ید و از انبوه دشمنان نھراسینکخدا 
ه بجز کرا  یزھاییا چی؟ خواھند گفت: خدا. بگو: آ ده استین را آفریآسمانھا و زم یسکچه 

به من برساند، آنھا  یان و گزندیه اگر خدا بخواھد زکد ینیب ین مید چنیخوان یاد میخدا به فر
در  یاگر خدا بخواھد لطف و مرحمت ایرا برطرف سازند؟ و  یان و گزند خداوندیبتوانند آن ز

رند و آن را باز دارند؟ بگو: خدا مرا یحق من روا دارد، آنھا بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگ
. ابن کثیر این سخن را »نند و بسک یل مکه و توکینندگان تنھا بر او تکل کبس است. تو

ْ فََ�ٰتِلُوٓ ﴿.١اظھار داشته است ۡوِ�َ  ا
َ
ٓ أ يۡ ٱ ءَ ا يۡ ٱ دَ إِنَّ َكيۡ  َ�ٰنِ� لشَّ  ﴾َ�َن َضعِيًفا َ�ٰنِ لشَّ

 ].٧٦[النساء:
از جمله نیرنگ دشمن خدا (یعنی شیطان) این است که مؤمنان «گوید:  ابن قیم می

ترساند تا با آنان جھاد نکنند و آنھا را امر به معروف و  را از سربازان و اولیای خودش می
 .٢نھی از منکر نکنند

که این وسوسه از جمله نیرنگ و ترساندن شیطان  پس خدای متعال خبر داده
ی مذکور نزد  است و ما را نھی کرد از اینکه از آنھا بترسیم. ابن قیم افزود: معنای آیه

ی اولیا و دوستان خودش  تمامی مفسران چنین است: شیطان شما را به وسیله
وستان خود را یعنی شیطان، اولیا و د«ترساند. قتاده گوید: یعظمھم فی صدورکم:  می

 إِن وََخافُونِ  فََ� َ�َافُوُهمۡ ﴿فرماید:  . به ھمین خاطر می٣»کند در درون شما بزرگ می

 .۱/۴۳۲تفسیر ابن کثیر  -١
ن الله تعالی است که مؤمنان را از از جمله نیرنگ دشم«چنین آمده است: » إغاثة اللھفان«در  -٢

ترساند تا با آنھا جھاد نکنند و آنان را امر به معروف و نھی از منکر  سربازان و دوستانش می
 ».نکنند

و ابن ابی  ۴/۱۸۴ام. ابن جریر در تفسیرش  ام و تنھا آن را از سدی دیده این لفظ را از قتاده نیافته -٣
با سندی صحیح از قتاده  ۳/۸۲۱اند. ابن ابی حاتم  ت نمودهآن را روای ۳/۸۲۰حاتم در تفسیرش 
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ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم پس ھر اندازه ایمان بنده قوی باشد به ھمان اندازه  .]١٧٥[آل عمران:  ﴾مُّ
ضعیف رود و ھر اندازه ایمان بنده  ترس از اولیا و دوستان شیطان از دلش بیرون می

 . ١»شود باشد، به ھمان اندازه ترسش از اولیای شیطان بیشتر می
گویم: خدای متعال بندگانش را امر کرده که این ترس را برای او خالص کننـد و  می

خبر داده که این ترس از خدا، شرط ایمان است ھرکس آن را نداشته باشد ایمان ندارد. 
کردن ترس برای خدا از جمله فـرایض  پس در این آیه این مطلب وجود دارد که خالص

 است.

ِ ٱ َمَ�ِٰجدَ  ُمرُ إِ�ََّما َ�عۡ ﴿ ی: در آیه ِ بِٱ َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ قَاَم  ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َوَءاَ�  لصَّ

َكٰوةَ ٱ ۖ ٱ إِ�َّ  َ�َۡش  َولَمۡ  لزَّ َ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�َعَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ن أ

َ
ْ  أ ۡ ٱ ِمنَ  يَُ�ونُوا  .]١٨[التوبة:  ﴾١٨ينَ ُمۡهَتدِ ل

مان آورده و نماز برپا ین ایه به خدا و روز بازپسکنند ک سانی آباد میکمساجد خدا را تنھا «
 ».افتگان باشندی نان از راهیه اکد است یاند، پس ام دهیات داده و جز از خدا نترسکداشته و ز

شرکان را با این که مؤلف آن را آورده، وقتی الله تعالی آباد کردن مساجد به دست م

ن ُمۡ�ِ�ِ�َ َما َ�َن لِلۡ ﴿ فرموده نفی کرده:
َ
ْ  أ ِ ٱ َمَ�ِٰجدَ  َ�ۡعُمُروا َّ�  ٰٓ نُفِسِهم َ�ِٰهِديَن َ�َ

َ
 أ

ْوَ�ٰٓ  ُ�ۡفرِ� لۡ بِٱ
ُ
ۡعَ�ٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت  �َِك أ

َ
ونَ  ُهمۡ  �َّارِ ٱ َوِ�  أ ه ک یانکمشر« .]١٧[التوبة:  ﴾١٧َ�ِٰ�ُ

ف و یر و تنظیا تعمیند حق ندارند مساجد خدا را (با عبادت دھ یم یش گواھیفر خوکبه 
شان تعّلق یارھاکبه  ینند. آنان اعمالشان ھدر و تباه است (و اجر و مزدکخدمت) آباد 

چون آباد کردن مساجد ھمراه با شرکشان ». رد) و جاودانه در آتش دوزخ ماندگارندیگ ینم

ٓ َوقَِدمۡ ﴿ فرماید: دیگری می رساند. ھمان طور که در جای به آنان سودی نمی  َما إَِ�ٰ  َنا
 ْ نُثوًرا َهَبآءٗ  فََجَعۡلَ�ٰهُ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُوا ه (به ک یما به سراغ تمام اعمال« .]٢٣[الفرقان:  ﴾٢٣مَّ
نده کم و ھمه را ھمچون ذّرات غبار پرایرو یاند م ا) آنان انجام دادهیبوده و در دن یکظاھر ن

مان، یه نداشتن اکم. چرا ینک یشان را از اجر و پاداش آن محروم میم (و ایساز یدر ھوا م
آن وقت در ». گردد) یاعتبار شدن اعمال خوب انسان م یاحسان و ب یموجب محو و نابود

ِ ٱ َمَ�ِٰجدَ  ُمرُ إِ�ََّما َ�عۡ ﴿ی آیه ِ بِٱ َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ قَاَم  ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاَ�  لصَّ  لزَّ

َما َ�ٰلُِ�ُم ﴿ی  ی آیه روایت کرده که درباره يۡ ٱإِ�َّ وۡ  َ�ٰنُ لشَّ
َ
گوید:  می .]۱۷۵[آل عمران:  ﴾ِ�َآَءهُ ُ�َّوُِف أ

 .ترساند ی مؤمن می ترساند و نیز کافر را به وسیله ی کافر می به خدا قسم، او مؤمن را به وسیله
 .۱/۱۱۰ إغاثة اللھفان -١
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ۖ ٱ إِ�َّ  َ�َۡش  َولَمۡ  َ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�َعَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ن أ

َ
ْ  أ ۡ ٱ ِمنَ  يَُ�ونُوا مساجد « .]١٨[التوبة:  ﴾١٨ُمۡهَتِدينَ ل

مان آورده و نماز برپا داشته و ین ایه به خدا و روز بازپسکنند ک سانی آباد میکخدا را تنھا 
خداوند  ».افتگان باشندی نان از راهیه اکت د اسیاند، پس ام دهیات داده و جز از خدا نترسکز

ی عبادت خدا برای کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان  آباد کردن مساجد به وسیلهعزوجل 
ترسند و ھمراه خدا از  دھند و جز خدا از کسی نمی دارند و زکات می دارند و نماز را بر پای می

َوَ� ﴿ فرماید: ی دیگری می ه در آیهکند؛ ھمان طور ک ثابت می ترسند را اله دیگری نمی
َحًدا َشۡونَ َ�ۡ 

َ
ۗ ٱ إِ�َّ  أ َ َّ�  ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب ترسند،  یجز خدا نم یسکو از « .]٣٩[األحزاب:  ﴾اَحِسيبٗ  �َّ

این آباد کردن، ». ه خدا حسابگر (زحمات و پاداش دھنده اعمال آنان) باشدکن بس یو ھم
ک پاک است چون شرک، آتشی است که اعمال آباد کردن سودمند و مفید است و از شر

 سوزاند. نیک را می

َ ٱ إِ�َّ  َ�َۡش  َولَمۡ ﴿ ی: مولف راجع به فرموده  گفته منظورش «ابن عطیه گوید:  ﴾�َّ
ھا و  ترسد و از ناخوشی ترس تعظیم و عبادت و طاعت است و بدون شک انسان از غیر خدا می

 . ١»آنھا از قضا و تقدیر خدا بترسد ترسد و باید در تمام ھای دنیوی می سختی
گوید: یعنی جز اللـه  ی معنای این آیه می گویم: به ھمین خاطر ابن عباس درباره می

عبادت قلبی است که جز «ی ابن قیم:  کسی و چیزی را نپرستد؛ چون ترس طبق گفته
 برای الله، برای کسی دیگر درست نیست از قبیل فروتنی، روی آوردن، محبت، توکـل،

 .٢»ھای قلبی امید و موراد دیگر از عبادت

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�َعَ�ٰٓ ﴿ ی: ی فرموده درباره
ُ
ن أ

َ
ْ  أ ۡ ٱ ِمنَ  يَُ�ونُوا ابن ابی طلحه به  ﴾ُمۡهَتِدينَ ل

ن َعَ�ٰٓ ﴿  اند. مانند این آیه: نقل از ابن عباس گوید: ھمانا آنان، ھدایت یافتگان
َ
 َ�ۡبَعَثَك  أ

ُۡموٗدا َمَقاٗما َر�َُّك  ن عمل) خداوند تو را به مقام یه (در پرتو اکباشد « .]٧٩[اإلسراء:  ﴾�َّ
ش ھمگان باشد) برساند (و یه موجب ستاکا و آخرت یدر دن یا ان برجستهک(و م یا ستوده

که در قرآن آمده حتمًا به » عسی«ی  . ھر کلمه»را به تو ارمغان دارد) یبرکمقام شفاعت 
 پیوندد. وقوع می

 .۳/۱۶المحررالوجیز  -١
 .۳۶۲طریق الھجرتین ص  -٢
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ی  ی این مطلب است که ھر مسلمانی مساجد را به وسیله ندهاین آیه دربردار 
باشد. ھمان طور که در حدیثی آمده است:  ی مؤمنان می عبادت خدا آباد کند، از زمره

ھرگاه مردی را دیدی که به . «»إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا به باإليمان«

 ُمرُ إِ�ََّما َ�عۡ ﴿ فرماید: الله تعالی می؛ چرا که »مسجد خو گرفته، به ایمان او شھادت بدھید
ِ ٱ َمَ�ِٰجدَ  ِ بِٱ َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ حق دارد مساجد خدا  یسکتنھا « .]١٨[التوبة:  ﴾ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

احمد، ». مان داشته باشدیامت ایه به خدا و روز قکا عبادت) آبادان سازد یر یرا (با تعم
 .١اند ایت کردهترمذی و حاکم این حدیث را رو

ِ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ : ی ی آیه درباره ِ ٱَمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب وذِيَ  فَإَِذآ  �َّ
ُ
ِ ٱ ِ�  أ  َنةَ َجَعَل فِتۡ  �َّ

ِۖ ٱَكَعَذاِب  �َّاِس ٱ َّ�  ٓ ّ�َِك  ّمِن نَۡ�ٞ  ءَ َولَ�ِن َجا وَ  َمَعُ�مۚۡ  ُكنَّا إِنَّا َ�َُقولُنَّ  رَّ
َ
ُ ٱ لَۡيَس  أ َّ� 

عۡ 
َ
از مردم کسانی ھستند که   و« .]١٠بوت: ک[العن ﴾١٠َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ ُصُدورِ  ِ�  بَِما لَمَ بِأ

و چون در راه الله اذیت و آزار ببینند، اذیت و آزار مردم را » به الله ایمان آوردیم«گویند:  می
گویند: ما  شمارند و اگر پیروزی و فتحی از سوی پروردگارت فرا رسد، می مانند عذاب الله می

گاه با شما بودیم. آیا الله به آنچه در سینه .  ١٠بوت: کالعن »ترنیست؟ ھای جھانیان است، آ
دھد که با  الله تعالی از گروھی خبر می«گوید:  که مؤلف آن را آورده ابن کثیر می

کنند ولی ھنوز ایمان در قلب شان خوب جای نگرفته است  زبانشان ادعای ایمان می
ای شوند معتقدند که این مصیبت  دنیا دچار مصیبت و سختیچون این گروه ھرگاه در 

گردند.  و سختی به خاطر خشم خدا نسبت به آنان است از این رو از دین اسالم بر می
ی او این است که ھرگاه در راه خدا دچار اذیت و آزار  منظور از فتنه«ابن عباس گوید: 

، المنتخب) و دارمی در ۲۸۹، عبد بن ُحمید در مسندش ص (۷۶و۳/۶۸» المسند«امام احمد در  -١
ی  ، ابن ماجه در سننش شماره۲۶۱۷و  ۳۰۹۳، ترمذی در سننش شماره ھای ۱/۳۰۲سننش 

، حاکم ۱۷۲۱ی  ، ابن حبان در صحیحش شماره۱۵۰۲ی  اره، ابن خزیمه در صحیحش شم۸۰۲
مح از ابوھیثم از ابوسعید  ۲/۳۳۲و  ۱/۲۱۲» المستدرک«در  و دیگران از طریق دراج أبی السَّ

اند. ترمذی آن را حسن و ابن خزیمه، ابن حبان و حاکم آن را صحیح  آن را روایت کردهسخدری
گوید: در اسناد این حدیث دّراج وجود دارد که  ی این حدیث می اند. ذھبی در دنباله دانسته

گوید:  کند. ُمُغلطای در شرح سنن ابن ماجه می ی زیادی را روایت می احادیث منکر و ناشناخته
 .۱/۳۵۸نگا: فیض القدیر ». این حدیث ضعیف است«
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 .  ١»گردد شد از دین خدا بر می
شـوند دو  مردم وقتی پیامبران برای ھدایت شـان فرسـتاده می«گوید:  ابن قیم می

گویند، بلکـه بـر گناھـان و کفـر  گویند: ایمان آوردیم، و یا این را نمی حالت دارند یا می
آزماید. فتنـه ھمـان  گویند: ایمان آوردیم خداوند آنان را می اصرار دارند. کسانی که می

گوینـد  مشـخص شـود و کسـانی کـه نمیآزمایش و امتحان است تا راستگو از دروغگو 
تواند آنان را از بین ببرد و نابودشان کنـد. پـس  ایمان آوردیم گمان نکنند که خدا نمی

کند، دشمنان با او دشمنی کرده  کسی که به پیامبران ایمان آورده و از آنان اطاعت می
د خـودش اسـت رسانند و او به اذیت، آزار و شکنجه ای که در ح و به او اذیت و آزار می

کند در دنیا  شود و کسی که به پیامبران ایمان نیاورده و از آنان اطاعت نمی آزمایش می
رسـاند. ایـن درد و  رسد کـه وی را آزار می شود و بالھایی به او می و آخرت مجازات می

رنج، بزرگتر و بدتر از درد و رنج پیـروان پیـامبران اسـت. پـس حتمـًا درد و آزار بـرای 
شود. اما انسان مؤمن ابتـدا  ایمان آورده یا از ایمان روی گردانده حاصل می ھرکسی که

آید و سپس سرانجام و عاقبت نیک در دنیا و آخـرت  درد و رنج در دنیا برایش پیش می
از آن اوست و کسی که از ایمان روی گرداند، ابتدا در دنیا لـذت و خوشـی را از دسـت 

 شود. د و رنج ھمیشگی تبدیل میدھد و سپس این لذت و خوشی به در می
ھا و تصوراتی دارنـد و از او  انسان ناچار باید با مردم زندگی کند و مردم ھم خواسته 
ھا و تصورات مثل آنان باشد. اگر او مثل آنـان نباشـد مـردم  خواھند در این خواسته می

ر و عـذاب دھند. و اگر مثل آنان باشـد اذیـت، آزا وی را اذیت، آزار، شکنجه و عذاب می
شود. مانند کسی کـه دیـن،  گاھی از جانب آنان و گاھی از جانب غیر آنان متوجه او می

تقوا و تعھد دارد و در میان گروھی ستمگر و جنایتکار قرار دارد. اگر مثل آنان باشـد و 
ماند اما بعدًا او را تحقیـر  سکوت اختیار کند و چیزی نگوید در آغاز از شر آنان سالم می

دھند و این تحقیر و اذیت و آزار چند برابر اذیـت و  کنند و اذیت و آزارش می می و خوار
ترسید در صورت مخالفت با آنـان دامنگیـرش شـود و اگـر از  آزاری است که از اول می

شود. پس دور  آنان جان سالم به در ببرد، حتمًا به دست کسانی دیگر تحقیر و اذیت می
بـه امیـر معاویـه  لام المؤمنین حضرت عایشه اندیشی و راه درست ھمان است که

ھرکس خدا را به بھای نارضایتی و ناخوشنودی مردم راضی کنـد، خـدا او را از «گفت: 

تم در و ابن ابی حا ۲۰/۱۳۲ی ابن عباس را ابن جریر در تفسیرش  . گفته۳/۴۰۶تفسیر ابن کثیر  -١
 اند که سندش خیلی ضعیف است. روایتش کرده ۹/۳۰۳۸تفسیرش 
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کند و ھرکس مردم را به بھای نارضایتی و ناخوشنودی خـدا  شر و اذیت مردم حفظ می
ھـرکس خـدا . پـس ١»توانند برای وی در برابر الله کاری بکنند راضی گرداند آنان نمی

ھدایتش کند و ھدایت خودش را شامل حالش گرداند و او را از شر نفسش محفوظ کند 
از موافقت کردن با کسی بر سر کار حرام امتناع کرده و بر دشمنی و عداوت دشـمنان 

و سرانجام خوش در دنیا و آخـرت از آن  یکن  کند. سپس عاقبت و جنایتکاران صبر می
 خیری و سرانجام نیک برای پیامبران و پیروانشان بود. به  اوست ھمان طور که عاقبت

ی مذکور از حال و وضعیت کسـی کـه بـدون بصـیرت و  سپس خدای متعال در آیه
گاھی ایمان می دارد که چنین کسی ھرگاه در راه خدا دچار  آورد خبر داده و اظھار می آ

یـامبران و پیروانشـان از اذیت و آزار شود اذیت و آزار مردم نسبت به او ـ که قطعًا بـه پ
رسد ـ سبب فرارش از دین خدا و رھا کردن چیزی که به خـاطر  جانب مخالفانشان می

دھد. مانند عذاب خدا کـه مؤمنـان بـه خـاطر  آن دچار اذیت و آزار شده است، قرار می
 کنند. ایمانی که دارند از آن فرار می

گاھی کامل ی خدا به سوی  و شکنجهشان از عذاب  پس مؤمنان به خاطر بصیرت و آ
رود را تحمـل  ای کـه بـه زودی از بـین مـی کنند و درد، اذیت و سـختی ایمان فرار می

گـاھی می ی  اش از درد عـذاب و شـکنجه کنند ولی این یکی به خاطر ضعف بصیرت و آ
کند. پس وی درِد اذیـت و آزار مـردم  ی خدا فرار می آنان به سوی درد عذاب و شکنجه

ی اللـه قـرار داده  ی درِد عذاب و شـکنجه دنش از آن شده را به منزلهکه سبب فرار کر
است. چنین فردی خیلی زیانمند شده که از گرمای سوزان به آتش پناه برده است و از 

کند و ھرگاه الله سربازان و دوستانش را یاری کرد  درد یک ساعت به درد ابدی فرار می
خدا از نفاقی کـه در درونـش نھفتـه اسـت گوید: من ھمراه شما بودم در حالی که  می

 .٢باخبر است
گـاھی ضـعیفی دارد بـر ایـن  گویم: خدا در آیه می ی مذکور کسی را که بصیرت و آ

ی خدا قـرار  حمل کرده که او بدین خاطر اذیت و آزار مردم را ھمچون عذاب و شکنجه
ناخوشـایند و ترسد که مبادا به خاطر ایمـان بـه خـدا، چیزھـای  دھد که از آنان می می

اذیت و آزار به او برسانند. این ترس از غیر خداسـت. ایـن مطلـب بـا آیـه عنـوان بـاب 
 مطابقت دارد.

 تخریج آن بعدًا خواھد آمد. -١
 .۲/۱۸۹ إغاثة اللھفان -٢
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ی مذکور رد بر مرجئه و کّرامیه وجود دارد. ھمچنین این آیه بیانگر تـرس از  در آیه
باشد چون اگـر چـه انسـان بایـد از اللـه عافیـت  نفس و آمادگی برای بال و مصیبت می

 اما قطعًا بال و مصیبت ھم در راه است. بطلبد

إن مـن ضـعف اليقـني: أن ترضـی النـاس «(عـن أبـی سـعيدا مرفوعـاً: گوید:  مؤلف می 

بسخط اهللا، وأن حتمدهم عىل رزق اهللا، وأن تذمهم عىل مـا مل يؤتـك اهللا، إن رزق اهللا ال جيـره 

 »).حرص حريص، وال يرده كراهية كاره

ھمانـا از «فرمودنـد:  جروایت اسـت کـه آن حضـرتبه طور مرفوع  س(از ابوسعید
ھای ضعف یقین این است کـه مـردم را بـا نارضـایتی و ناخوشـنودی خـدا  جمله نشانه

اش سپاسگزار باشی آنھا را ستایش و  راضی کنی و به جای اینکه خدا را بر رزق و روزی
مت نمایی. شکر گزاری کنی و آنان را به خاطر چیزی که خدا به تو نداده نکوھش و مذ

کند و ناخوشـنودی و  به راستی حرص و طمع ھیچ طمع کاری روزی خدا را جلب نمی
 »).نماید بد آمدن کسی آن را رد نمی

. بیھقـی ایـن حـدیث را بـه ١اند و بیھقی این حدیث را روایت کرده» احللية«ابونعیم در 
سند این  . در٢گوید: وی ضعیف است خاطر محمد بن مروان ُسدی، معلل دانسته و می

حدیث، عطیه عوفی نیز وجود دارد که ذھبـی نـام او را در لیسـت ضـعفاء و متـروکین 
. ھمچنـین در سـند ایـن حـدیث، ٣اند گوید: محدثان وی را ضعیف دانسـته آورده و می

و  ۶۹ -۶۸، ص »طبقات الصوفیة«؛ ابو عبدالرحمن سلمی در ۵/۱۰۶، »حلیة األولیاء«ابونعیم در  -١
فی از ابن عباس آن را روایت از دو طریق از عطیه عو ۲۰۷ی  شماره» شعب االیمان«بیھقی در 

اند. اسناد این حدیث، آشفته و ضعیف است آن گونه که شیخ سلیمان اظھار داشته است. در  کرده
ھر دو اسناد، یک نفر متھم به دروغ وجود دارد. در اسناد اولی، محمد بن مروان سدی است و در 

عیم او را به آشفته کردن اسناد دیگری شیخ ابونعیم ابوالفتح بن حمصی وجود دارد که ابون
 اسنادش متھم کرده است.

 گوید: او به دروغ متھم است. می ۵۰۶ص » تقریب التھذیب«حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب  -٢
او تابعی مشھور است که بر «گوید:  اش می درباره ۲/۴۳۶» المغنی فی الضعفاء«ذھبی در کتاب  -٣

گوید: علما او را  می ۲/۲۷در این کتاب » الکاشف«و صاحب کتاب ». ضعفش اتفاق نظر وجود دارد
 اند. ضعیف دانسته
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 .١گوید: او ساقط است اش می موسی بن بالل است که ازدی درباره
اش چنـین  صحیح است. دنبالـهگویم: اسناد این روایت، ضعیف بوده و معنایش  می

و إن اهللا حبكمته جعل الروح والفرح ىف الرىض وايلق�، وجعـل اهلـّم واحلـزن ىف «است: 
و ھمانا خدا با حکمـت خـود، آرامـش و خوشـحالی را در رضـایت و « »:الشك والسخط

 ».یقین قرار داده و غم، اندوه و نگرانی را در شک و نارضایتی قرار داده است

بـا  -ضـعف «گویـد:  می» المصـباح«صـاحب کتـاب  من ضعف اليقـني) (إنعبارت: 
خـالف  -ی آن در زبـان قـوم قـریش  در زبان قوم تمیم و با ضمه» ضاد«ی حرف  فتحه

منظور از یقین، کل ایمان است؛ ھمـان طـور کـه ابـن مسـعود  ٢».قوت و صحت است
آن را روایـت  طبرانی با سند صـحیح». یقین کل ایمان و صبر نصف ایمان است«گوید: 

انـد  آن را به طور مرفوع روایـت کرده» الزھد«و بیھقی در » احللية«و ابونعیم در  ٣کرده
حافظ ابـن حجـر عسـقالنی ایـن را اظھـار داشـته  ٤ولی مرفوع بودن آن ثابت نیست.

 ٥است.
شود ؛ ھمان طـور کـه در حـدیث  محقق نمودن ایمان به قضا و قدر شامل یقین می

فإن استطعت أن تعمل بالرىض ىف ايلق� فافعل، و «رفوع آمده است: ابن عباس به طور م

و  ۶/۵۳۷» میزان االعتدال«؛ ھمان طور که در »او ساقط و ضعیف است«لفظ ازدی این است:  -١
 غیر از آن نیز آمده است.

 .۲/۳۶۲المصباح المنیر اثر فّیومی،  -٢
 «با لفظ،  ۱/۱۱بخاری در صحیحش  -٣

ّ
به طور معلق آورده و طبرانی در » هالیقین االیمان کل

و دیگران نیز  ۲/۴۸۴» ، حاکم در المستدرک علی الصحیحین۸۵۴۴ی  شماره» المعجم الکبیر«
اند و اسنادش صحیح است. نگا: تغلیق التعلیق اثر حافظ ابن حجر عسقالنی  روایتش کرده

۲/۲۱-۲۴. 
، ابن اعرابی در معجمش ۹۸۴ی  مارهش» الزھد الکبیر«، بیھقی در ۵/۳۴» الحلیة«ابونعیم در  -٤

» العلل المتناھیة«، ابن جوزی در ۱۵۸ی  شماره» مسند الشھاب«، قضاعی در ۵۹۲ی شماره
اند. سند این حدیث ضعیف بوده و  و دیگران به طور مرفوع از ابن مسعود روایتش کرده ۲/۸۱۵

مد مخزومی نیز در در اسناد آن یعقوب بن ُحمید وجود دارد که در او ضعف وجود دارد. مح
ی این حدیث  اسناد این حدیث است که مورد جرح قرار گرفته است. ابوعلی نیشابوری درباره

گوید: این حدیث منکر است و از طریق روایت ُزبید و روایت ثوری، اصل و اساسی ندارد. نگا:  می
 .۲۴-۲/۲۳تغلیق التعلیق 

 .۱/۴۱فتح الباری  -٥
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اگـر توانسـتی بـه قضـا و قـدر : «١»إن لم �ستطع فإن ىف الصرب ىلع ما ت�ره خ�اً كث�اً 
راضی و خوشنود شوی، این کار را بکن و اگـر نتوانسـتی، ایـن کـار را بکنـی، در صـبر 

 ».برکت زیادی وجود دارد کردن بر چیزی که برایت ناخوشایند است، خیر و

قلت: يا رسول اهللا، «در روایت دیگری که در اسنادش ضعف وجود دارد، آمده است: 
أن تعلم أن ما أصابك لم ي�ن يلخطئك، ومـا أخطـأك لـم «قال: » كيف أصنع بايلق�؟

اینکـه «فرمود: » گفتم: ای رسول خدا! چگونه به یقین عمل کنیم؟: «٢»ي�ن يلصيبك
که برایت پیش آمده قرار نبوده که اتفاق نیفتند و ھر چیزی که برایت  بدانی ھر چیزی

 ».مده قرار نبوده که برایت پیش آیدپیش نیا

یعنی: رضایت مردم را بر رضایت خدا ترجیح  : (أن ترضی الناس بسخط اهللا)عبارت
دھی. در نتیجه برای رھا کردن کار واجب، یا انجام دادن کار حرام جھت جلب رضایت 

کردی چون ھرکس ایمان  با آنان مدارا کنی. اگر ضعف ایمان نبود، این کار را نمی شان
رساند. نفع و ضرر فقط به  داند که تنھا الله نفع و ضرر می و یقینش قوی باشد، می

یابد و غیر خدا ھر کسی باشد،  دست اوست و ھیچ کاری جز با رضایت او تحقق نمی
چنین کسی از احدی ترس و بیم ندارد و به  آید. در نتیجه کاری از دستش بر نمی

ترسد. ھمان  خاطر ترس از ضرر و گزندی که از جانب کسی متوجه او شود، از وی نمی

َحًدا َشۡونَ َوَ� َ�ۡ  َشۡونَُهۥَو�َخۡ ﴿  فرماید: طور که خدای متعال می
َ
ۗ ٱ إِ�َّ  أ َ َّ�  ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب َّ� 

ه کن بس یترسند، و ھم یجز خدا نم یسکترسند و از  یو از او م« .]٣٩[األحزاب:  ﴾اَحِسيبٗ 
 ». خدا حسابگر (زحمات و پاداش دھنده اعمال آنان) باشد

المستدرک علی «، حاکم در ۵۳۶ی  شماره» الزھد«، ھناد در ۱/۳۰۷» المسند«امام احمد در  -١
، ۱۰۰۰۰ی  شماره» شعب اإلیمان«، بیھقی در ۱/۳۱۴» الحلیة«، ابونعیم در ۳/۵۴۱» الصحیحین

 باشد. اند و حدیثی صحیح می و دیگران روایتش کرده ۱۴ی  شماره» المختارة«ضیاء مقدسی در 
دمیجی) آن را  -۴۱۲ی  (شماره» الشریعة«و آجری در  ۱۵۷ی  شماره» القدر«فریابی در کتاب  -٢

» التقریب«اند. در اسناد این حدیث، ابو عبدالسالم شامی وجود دارد آن گونه که در  روایت کرده
اثر ابن أبی » السنة«آمده، مجھول و ناشناخته است. شیخ آلبانی اسنادش را در تعلیقش بر کتاب 

تی که شیخ سلیمان به ضعفش اشاره کرده، ابن رجب صحیح دانسته است. روای ۱۳۸عاصم ص 
اظھار داشته که این روایت از طریق علی بن عبدالله  ۱۹۴ص » جامع العلوم والحکم«در کتاب 

 بن عباس از پدرش نقل شده که من آن را نیافتم و بدان دسترسی نداشتم.
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ای که به دست آنـان  یعنی به خاطر رزق و روزی (وأن حتمدهم عىل رزق اهللا)عبارت: 
رسد، آنان را ستایش و شکرگزاری کنی و این رزق و روزی را بـه آنـان نسـبت  به تو می
رسان و روزی رسان حقیقی که ھمان اللـه، پروردگـار جھانیـان اسـت را  نعمتدھی و 

فراموش کنی خدایی که این رزق و روزی را برایت مقدر نموده و با لطف و رحمت خود 
کند زیرا  به تو رسانده است. به راستی خدا ھر چه را بخواھد سنجیده و دقیق تدبیر می

 نماید.  ا اراده کند اسباب آن کار را فراھم می. پس ھر گاه کاری ر١او دانای حکیم است

ھر کس از مردم تشکر و قـدردانی نکنـد، : «٢»من ال�شكر انلاس ال �شكر اهللا«حدیث: 
با این مطلب منافات ندارد چون منظور در اینجا این » شکر و سپاس خدا را به جای نیاورده

سـان حقیقـی فرامـوش ر است که نباید نعمت به سبب نسبت داده شـود و خـالق و نعمت
ھایشـان و  شود. منظور از تشکر و قدردانی از مردم در حدیث فوق، عدم ناسپاسـی از نیکی

ھایشـان ممکـن نبـود  باشد. اگر جبـران نیکی ھای آنھا در حد توان می جبران کردن نیکی
 برایشان دعای خیر کنی و بدین صورت جزای کار نیک شان را بدھی.

هم و: ( ی فرموده ) یعنی ھرگاه چیزی از آنان خواستی و به عىل ما مل يؤتك اهللاأن تذمّ
ات، سرزنش کنی. اگر یقین داشتی  نکردن خواسته تو ندادند، آنان را به خاطر برآورده

آید و نفع و  کند و مخلوق کاری از دستش بر نمی دھد، منع می که فقط خدای یکتا می
آید و اگر یقین  ش بر نمیاز دست -چه برسد به دیگران  -ضرر برای خودش ھم 

ی مردم  داد ھر چند ھمه کرد، به تو می داشتی که خدا اگر رزق را برایت مقدر می
کرد که نعمتی را به تو ندھد، ھرگز  کردند این رزق به تو نرسد و اگر اراده می تالش می
شدند تا این نعمت به تو برسد، آن وقت  ی مردم جمع می رسید ھر چند ھمه به تو نمی

آوردی. به  شد و با قلبت به سوی خالق یکتا روی می ھایت به مردم قطع می ابستگیو

ۚ  لَِّما ّ�ِ لَِطيٞف رَ  إِنَّ ﴿ ی خدا: این عبارت از این فرموده -١ [یسف:  ﴾ِكيمُ �َۡ ٱ َعلِيمُ لۡ ٱُهَو  إِنَُّهۥ �ََشآُء
گاه  دھد. بی حقیقتًا پروردگارم ھرچه بخواھد سنجیده و دقیق انجام می« .]۱۰۰ گمان او بسیار آ

 اقتباس شده است.» (و کارھایش ھمه) دارای حکمت است
، ۳۸۸و  ۳۰۳، ۲۹۵، ۲/۳۰۲، »المسند«، امام احمد در ۲۴۹۱ی  طیالسی در مسندش شماره -٢

و ترمذی در  ۴۸۱۱ی  ، ابوداود در سننش، شماره۲۱۸ی  ، شماره»األدب المفرد«بخاری در 
اند و ترمذی گوید: این حدیث، حسن صحیح است. ابن  آن را روایت کرده ۱۹۵۴ی  سننش شماره

 آن را صحیح دانسته و گوید: این حدیث، صحیح است. ۳۴۰۷ی  حبان ھم در صحیحش به شماره
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إن رزق اهللا ال «اش بیان داشته است:  این مطلب را با این فرموده جھمین دلیل پیامبر
ھمانا حرص و طمِع ھیچ طمعکاری روزی : «»�ّره حرص حر�ص، وال يرده كراهية اكره

اگر چنین است، ». کند شتن ھیچ کس آن را رد نمیکند و ناخوش دا خدا را جلب نمی
پس مردم را با نارضایتی خدا، راضی نکن و آنان را بر سر روزی خدا ستایش و 
سپاسگزاری مکن و آنان را به خاطر چیزی که خدا به تو نداده، جھت درخواست 

ا َ�فۡ ﴿ حصول روزی از جانب آنان، سرزنش و نکوھش مکن، چون: ُ ٱ َتحِ مَّ َّ�  ِ لنَّاِس ِمن ل
ۖ  ُمۡمِسَك  فََ�  ةٖ رَّۡ�َ  ِۦۚ  ِمنۢ  َ�ُۥ ُمۡرِسَل  فََ�  ُ�ۡمِسۡك  َوَما لََها  ﴾٢ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱَوُهَو  َ�ۡعِده

تواند (آن را  ینم یسکد، یمردم بگشا یرا برا یخداوند (دِر خزائن) ھر رحمت« .]٢[فاطر: 
ند، ک یریه باز دارد و از آن جلوگکرا  یزید، و خداوند ھر چینما یریببندد و) از آن جلوگ

در  یارکار بجا است (لذا نه در کتواند آن را رھا و روان سازد و او توانا و  یجز او نم یسک
 ».دھد) یرا بدون فلسفه انجام م یارکماند و نه  یم

یقین شامل یقین در انجـام دادن فرمـان خـدا و «گوید:  شیخ اإلسالم ابن تیمیه می
ی یقین به قضـا و قـدر خـدا و  خدا به فرمانبرداران داده و نیز دربردارندهھایی که  وعده

باشد. پس ھرگاه مردم را با نارضایتی خدا، راضی کردی در این  آفرینش و تدبیر خدا می
ی خدا و نه به روزی خدا یقین داری؛ چون آنچه که انسان را به ایـن  صورت نه به وعده

ھایی اسـت کـه در دسـت مـردم اسـت در  انات و نعمتدارد، یا تمایل به امک امر وا می
کند و یـا  نتیجه فرد به خاطر امید و چشم داشتی که از آنان دارد، اوامر خدا را ترک می

ی پیروزی و موفقیت و یاری و پاداش در دنیـا  به خاطر ضعف یقین و تصدیقش به وعده
 باشد. و آخرت که خدا به مطیعان داده، می

ات  کنـد و روزی ا راضی و خوشنود کردی، خدا تـو را یـاری میچون تو ھرگاه خدا ر
گردانـد. راضـی کـردن مـردم بـا  نیـاز می دھد و تو را از مخارج و امـوال مـردم بی می

باشد و  نارضایتی خدا در حقیقت به خاطر ترس از آنان و امید و چشمداشت به آنان می
کنی مردم برایـت  گمان می ی ضعف یقین است. و ھرگاه خدا چیزی را که تو این نشانه
دھند، برایت مقدر نکرد، بدان که این کار به دست الله است نه به دست آنان؛  انجام می

شود. پس ھرگاه مردم را بـه  شود و ھر چه نخواست، نمی چون خدا ھر چه خواست، می
ی ضعف یقین  خاطر چیزی که برایت مقدر نشده، سرزنش و نکوھش کردی، این نشانه

شد. پس، از مردم نترس و به آنان امیدوار نباش و بـه خـاطر نفـس و ھواھـای با تو می
او را سـتایش و  جات آنان را مذمت و نکوھش مکن. ولی کسی که خدا و پیامبر نفسانی
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انـد،  او را نکـوھش نموده جاند، ستودنی است و ھرکس که خـدا و پیـامبر تمجید کرده
ای محمد! بـه مـن بـده، «نی تمیم گفت: ی ب نکوھیده است. وقتی یکی از افراد طایفه

: ١»ذاك اهللا«فرمـود:  ج، آن حضـرت»چون ستایش من، زینت و نکوھش من، عار است
 ».آن شخص فقط الله است«

شـود و  در حدیثی که مؤلف آورده، این مطلب وجود دارد که ایمـان کـم و زیـاد می
ای ضـعف ایمـان و ھ ی ایمان است وگرنه این سه خصـلت از نشـانه کردار نیک از جمله

 ھای قوت ایمان نبود. ضد این سه خصلت از نشانه

من التمس رضـا اهللا بسـخط النـاس؛ «(وعن عائشة: أن رسول اهللا قال: گوید:  مؤلف می

رضی اهللا عنه، وأرضی عنه الناس، ومن التمس رضی الناس بسـخط اهللا؛ سـخط اهللا عليـه، 

 »).صحيحه«رواه ابن حبان فی » وأسخط عليه الناس

ھرکس با نارضـایتی مـردم «فرمودند:  جروایت است که رسول الله ل(از عایشه 
به دنبال رضایت و خوشنودی خدا باشد، خدا از او راضـی شـده و مـردم را از او راضـی 

گرداند و ھرکس با نارضایتی الله به دنبال رضایت مردم باشد، خدا از او ناراضی شده  می
 . [روایت ابن حبان در صحیحش]». گرداند د میو مردم را از وی ناراضی و ناخوشنو

ترمذی آن  ٢این حدیث را ابن حبان با ھمین لفظی که ذکر شد، روایت نموده است.
المؤمنین عایشه  گوید: امیر معاویه برای ام را از مردی از اھل مدینه روایت کرده که می

بکـن و مـرا سـرزنش ای برایم بنویس و در آن نامه، مرا سفارش  ای نوشت که نامه نامه

سالم عليك، اما بعد؛ فإنی سمعت رسـول «مکن. عایشه این نامه را برای معاویه نوشت: 

من التمس رضا اهللا بسخط الناس؛ كفاه اهللا مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس «اهللا يقول: 

 جلـهسالم برتو، اما بعد؛ از رسـول ال»: «، و السالم عليك»بسخط اهللا وكله اهللا إلی الناس

از طریق حدیث  ۸۷۸ی  ، شماره»المعجم الکبیر«و طبرانی در  ۳/۴۸۸، »المسند«م احمد در اما -١
أخبار «و ابونعیم در  ۳۲۶۷ی  اند. ترمذی در سننش، به شماره روایتش کردهساقرع بن حابس

اند. ترمذی این حدیث را حسن  آن را روایت نمودهساز طریق حدیث براء ۲/۲۹۶، »أصبھان
 ث، صحیح است.دانسته، و این حدی

و ترمذی در سننش،  ۲۷۶ی  ؛ ابن حبان در صحیحش، شماره۶۶، ص »الزھد«ابن مبارک در  -٢
 باشد. اند. اسناد ابن حبان حسن است و این حدیث صحیحی می آن را روایت کرده ۴/۶۱۰
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ھر کس با نارضایتی مردم به دنبال رضایت خدا باشـد، خـدا او را «شنیدم که فرمودند: 
کند و ھرکس با نارضایتی خدا به دنبـال رضـایت مـردم  از مشکالت مردم محافظت می

ابـونعیم و ». و سالم بر تـو». سپارد و کاری به کارش ندارد باشد، خدا او را به مردم می
 ١اند. هدیگران آن را روایت کرد

عایشه نامه «یعنی ھرکس بخواھد. شیخ االسالم ابن تیمیه گوید:  (من التمس)عبارت: 

 جاین حدیث را به پیامبر لای برای معاویه نوشت و روایت شده که حضرت عایشه
من أرىض اهللا �سخط انلاس؛ كفاه اهللا مؤنة «فرمودند:  جنسبت داده که آن حضرت

ھر کس خدا را با : «»؛ لم يغنوا عنه من اهللا شيئاً انلاس، ومن أرىض انلاس �سخط اهللا
کند و ھرکس مردم  نارضایتی مردم، راضی کند، خدا او را از مشکالت مردم محافظت می

توانند  آید] و نمی را با نارضایتی الله راضی گرداند، [آنان کاری از دست شان بر نمی
وع بوده و لفظ موقوف این این لفظ مرف». چیزی از رضایت خدا را برای او جلب کنند

من أرضی اهللا بسخط الناس؛ رضی اهللا عنه، وأرضی عنه الناس، ومن أرضی الناس «است: 

ھر کس الله را با نارضایتی مردم، راضی کند، : «٢»بسخط اهللا؛ عاد حامده من الناس له ذاماً 
رضایتی الله، گرداند و ھرکس مردم را با نا خدا از او راضی شده و مردم را از وی راضی می

راضی گرداند، مردم به جای اینکه او را ستایش و تمجید کنند، وی را نکوھش و سرزنش 
لفظ این روایت، مأثور است. این گفته یکی از بزرگترین موارد درک و فھم ». نمایند می

دینی است و این روایت مأثور، حق و درست است؛ چون ھرکس الله را با نارضایتی مردم، 
ی صالح و خوب خداست و  از خدا ترسیده و تقوای خدا را پیشه کرده و بندهراضی کند 

، »األولیاء حلیة«؛ ابونعیم در ۲/۶۰۰؛ اسحاق بن راھویه در مسندش، ۴/۶۱۰ترمذی در سننش،  -١
 اند. این حدیث ھمان طور که گفته شد، حدیثی صحیح است. و دیگران روایتش کرده ۸/۱۸۸

من طلب محامد الناس «این روایت را با این لفظ، پیدا نکردم و آن را فقط با این لفظ یافتم:  -٢
او ھر کس با نافرمانی الله به دنبال این باشد که مردم »:  «بمعاصی الله عاد حامده من الناس ذاماً 

». کنند را ستایش و تمجید کنند، مردم به جای اینکه وی را بستایند، او را نکوھش و مذمت می
و دیگران از عامر شعبی  ۸۸۶ی  ، شماره»الزھدالکبیر«، بیھقی در ۱۶۵ص » الزھد«امام احمد در 
ورده ی حدیث را آ نوشت... و بقیه لای را برای عایشه معاویه نامه«اند که گوید:  روایتش کرده

مسند «، قضاعی در ۶/۵۳» الکامل«است. اسناد این روایت به شعبی، صحیح است. ابن عدی در 
و دیگران آن را  ۸۸۸-۸۸۷ھای  به شماره» الزھد الکبیر«، بیھقی در ۴۹۸به شماره ی » الشھاب

 »اند که اسنادش ضعیف است. با این لفظ به طور مرفوع روایت کرده
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اش را حمایت و  کند و او بنده ی دوستی برقرار می الله با صالحان و خوبان، رابطه

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ کند: پشتیبانی می ُۥ َعلَ�ۡ  �َّ  ﴾َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُب  ٢رَٗجاَ�ۡ  �َّ
) را یند، خدا راه نجات (از ھر تنگنایک یزگاریس ھم از خدا بترسد و پرھکھر «  .]٣-٢ق: [الطال

 . »رساند. یم یند روزک یه تصّورش نمک یسازد. و به او از جای یاو فراھم م یبرا
 گرداند. نیاز می بدون شک خدا او را از مشکالت مردم بی

شود امـا وقتـی کـه  حاصل نمیی مردم از کسی راضی شوند، این امر  اما اینکه ھمه
ای از وی نداشته باشند و او ضرری برایشان نداشته باشـد و خالصـه سـرانجام  خواسته

شوند. و ھرکس مردم را با نارضایتی اللـه، راضـی  کار به نفع آنان باشد، از وی راضی می
 توانند چیزی از رضایت خدا را برایش جلب کنند، مانند ستمگری کـه گرداند، آنان نمی

 گیرد. انگشت پشیمانی به دھان می
اما راجع به اینکه مردم به جای اینکه او را ستایش و تمجید کنند، وی را نکوھش و 

آید و در نھایت امـر و سـرانجام  نمایند، باید گفت که: این امر زیاد پیش می سرزنش می
و  دھد؛ چون سرانجام نیک از آن تقواست که در ابتـدا بـا ھـوی چنین چیزی روی می

 ١ھوس مردم مطابق نیست.
شود انسان بـا نارضـایتی خـالق، مـردم را راضـی  گویم: تنھا چیزی که باعث می می

باشد. چون اگر ترس انسان، خالصانه برای اللـه بـود، دیگـر بـا  گرداند، ترس از آنان می
کرد؛ چون بندگان، نیازمند و ناتوانند و بـه  نارضایتی خدا، آنان را راضی و خوشنود نمی

آید. و ھر نعمتی کـه داشـته باشـند، فقـط از  شان برنمی طور قطع نفع و زیانی از دست
باشد. پس چگونه در شأن انسان موحِد مخلص است که رضایت مـردم را  جانب الله می

بر رضایت پروردگار جھانیان ترجیح دھد؛ پروردگاری که تمام امور و فرمـانروایی ھمـه 
حمد مخصوص اوست، تمامی خیرھا به دست او  ی ستایش و چیز به دست اوست، ھمه

و از جانب اوست و بازگشت تمامی کارھا به سوی اوسـت. جـز خـدای شکسـت ناپـذیِر 
 فرزانه، معبود برحقی وجود ندارد.

خدای متعال خبر داده که ترس از مردم و راضی کردن آنان به بھای نارضایتی الله، 

نتُ ﴿ فرماید: از صفات منافقان است و می
َ
َشدُّ  مۡ َ�

َ
ِۚ ٱ ّمِنَ  ُصُدورِهِم ِ�  َرۡهَبةٗ  أ �َُّهمۡ  �َّ

َ
 َ�ٰلَِك بِ�

ش از ھراس آنان از یشان، بیا یھا نهیھراس شما در س« .]١٣[الحشر:  ﴾١٣َ�ۡفَقُهونَ  �َّ  قَۡومٞ 

 .۱/۵۲مجموع الفتاوی  -١
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را  یھستند (و عظمت خدا یشان مردمان نفھم و نادانیه اکن بدان خاطر است یخدا است! ا
 .»نند)ک ینم کدر

 اعر چه خوب گفته است: ش

ـــی ـــة املُن ـــا غاي ـــود ي ـــك ال  إذا صـــحّ من
 

ــــراب  ــــرتاب ت ــــوق ال ــــذی ف ــــل ال  ١فك
 

ھرگاه دوستی از جانب تو ثابت شد ای کسی که غایت و نھایت آرزوھـا ھسـتی، آن «
 ».اند وقت ھر چیز و ھر کسی که روی خاک ھستند خاک

روی خـاک اسـت، ھر کس یقین پیدا کرد که ھر مخلوقی کـه «گوید:  ابن رجب می
خاک است، دیگر چگونه طاعت و فرمانبرداری از کسی که خاک اسـت را بـر طاعـت و 

دارد؟! یا چگونه خاک را با نارضایتی مالـک و  فرمانبرداری از پروردگاِر اربابان مقدم می
 ٢».گرداند؟ به راستی این امر چیز عجیب و غریبی است بخشنده و دھنده، راضی می

ترسد و رضایت آنان را  ؤلف آورده، مجازات کسی که از مردم میدر این حدیثی که م
شود. ھمچنین در این حدیث آمده که این  دھد، آشکار می بر رضایت خدا ترجیح می

چون مصیبت در  -خدا ما را از آن پناه دھد!  -باشد.  مجازات، گاھی در دین وی می
ارایی و جسم انسان است. نیز تر از مصیبت در اموال و د دین و امور دینی انسان، عظیم

شدت ترس از مجازات گناھان به خصوص مجازات مربوط به امور دینی انسان، در 
دانند  کنند و آن را ناچیز می حدیث مذکور وجود دارد؛ چون بسیاری از مردم گناه می

داند که به چه بال و مصیبتی  بینند و این بیچاره نمی و اثری از مجازات این گناه را نمی
باشد؛ ھمان طور که  گرفتار شده است؟ گاھی عقوبت و مجازات این گناه، در قلبش می

�ۡ ﴿ فرماید: الله تعالی می
َ
ْ  بَِمآ  يَۡلَقۡونَُهۥ يَۡومِ  إَِ�ٰ  ُقلُو�ِِهمۡ  ِ�  نَِفاٗ�ا َقَبُهمۡ فَأ ۡخَلُفوا

َ
َ ٱ أ َما  �َّ

دار یدار و پایشان پدیاوند نفاق را در دلھاخد« .]٧٧[التوبة:  ﴾٧٧ِذبُونَ وََعُدوهُ َو�َِما َ�نُواْ يَ�ۡ 
مان خدا را یه پکن به خاطر آن است ینند. اک یه خدا را در آن مالقات مک یساخت تا آن روز

 .»ن دروغ گفتندیستند و ھمچنکش
بار خدایا، از ناخوشنودی تو به رضای تو و از عقوبت و مجازاتت به عفو و بخشش ات 

تـوانیم سـتایش و سـپاس تـو را آن  بریم. نمی پناه می ات به رحمتت و از عذاب و خشم
 گونه که خود را ستوده ای، به جا آوریم.

 آمده است. ۲۱۲این بیت در دیوان عبدالغنی ناُبلسی ص  -١
 .۸۹نور االقتباس ص  -٢

                                         



 

 

 

 

 

 

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ ی خداوند: فرموده )۳۲باب: ( ُوٓ  �َّ ْ َ�َتَو�َّ ۡؤمِنِ�َ  ُكنُتم إِن ا [المائدة:  ﴾مُّ
۲۳[. 

 »و اگر به راستی ایمان دارید، بر الله توکل کنید.«

ۡ ٱإِ�ََّما ﴿ :فرماید خدای متعال می ِينَ ٱ ُمۡؤِمُنونَ ل ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ  �َذا قُلُو�ُُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ
ٰ  إِيَ�ٰٗنا ُهمۡ َزاَد�ۡ  َءاَ�ُٰتُهۥ َعلَۡيِهمۡ  تُلَِيۡت  ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ مؤمنان، تنھا « .]٢[األنفال:  ﴾٢َ�َتَو�َّ

ھا یکیگردد (و در انجام ن یاسان مشان ھریه ھر وقت نام خدا برده شود، دلھاکھستند  یسانک
مانشان یشود، بر ا یات او بر آنان خوانده میه آک یوشند) و ھنگامک یشتر میھا بیو خوب

ش یخو یدارند و ھست یشتن را در پناه او مینند (و خوک یل مکد و بر پروردگار خود تویافزا یم
 ».سپارند) یرا بدو م

َهاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  در جای دیگری می ُّ�
َ
ُ ٱ ُبَك َحسۡ  �َِّ�ُّ ٱ � َبَعَك ٱَوَمِن  �َّ ِمَن  �َّ

ۡ ٱ  یرویه از تو پک یمؤمنان یتو و برا یغمبر! ، خدا برایپ یا« .]٦٤[األنفال:  ﴾٦٤ُمۡؤِمنِ�َ ل
 ».شما است) یو بسنده است (و ضامن و مراقب ھمگ یافکاند  ردهک

تَِسُبۚ  َ�  َحۡيُث  ِمنۡ  زُۡقهُ َو�َرۡ ﴿فرماید:  ھمچنین می ۡ  َوَمن َ�ۡ ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ َ�ُهَو  �َّ
ۥٓۚ َحسۡ  َ ٱإِنَّ  ُبُه مۡ  �َّ

َ
ِۦۚ َ�ٰلُِغ أ ُ ٱَجَعَل  قَدۡ  رِه َّ�  ۡ�َ ِ

و به او از « .]٣[الطالق:  ﴾٣قَۡدٗر� ءٖ لُِ�ّ
ار و بار خود را کند (و کل کس بر خداوند توکرساند. ھر  یم یند روزک یه تصّورش نمک یجائ

رساند و ھر چه را  یش را به انجام میاو را بسنده است. خداوند فرمان خوبدو واگذارد) خدا 
 ».را قرار داده است یا زمان و اندازه یزیھر چ یند. خدا براک یدا میپ یبخواھد بدان دسترس

ُ ٱ َحۡسبَُنا﴿از ابن عباس روایت است که گفت:  ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ خدا ما را بس و او « ﴾َو�ِيُل ل
 ».رپرست استو س ین حامیبھتر



 ٨١٣  )»وعلی الله فتوکلوا...«ی خداوند:  : فرموده۳۲لتوحید: (بابکتاب ا

إِنَّ ﴿موقعی که مردم گفتند:  جموقعی که به آتش انداخته شد و محمد ÷ابراھیم
ْ لَُ�مۡ َ�َ  قَدۡ  �َّاَس ٱ ْ  إِيَ�ٰٗنا فََزاَدُهمۡ  َشوُۡهمۡ خۡ فَٱ ُعوا ُ ٱ َحۡسبَُنا َوقَالُوا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ [آل  ﴾َو�ِيُل ل

اند و) بر ضّد شما  ه دست ھم دادهتاختن بر شما دست ب یش برایمردمان (قر«  .]١٧٣عمران: 
به ھراسشان  یمید و بین تھدی(چن ید؛ ولیشان بترسیاند، پس از ا گر فراھم آمدهیدیکگرد 

و  ین حامیشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بھتریمان ایس) بر اکه برعکانداخت؛ بلین
 آورده است. ، این گفته را بر زبان آوردند. بخاری این روایت را»سرپرست است

 گیرد: در این باب چندین موضوع مورد بحث و بررسی قرار می
 توکل از واجبات است. – اول
 توکل از شروط ایمان است. – دوم

 ی انفال. ی وارده در سوره تفسیر آیه -سوم
 ی انفال که در اواخر این سوره آمده است. ی دیگر سوره تفسیر آیه – چھارم

 ی طالق. در سورهی وارده  تفسیر آیه – پنجم

ُ ٱ َحۡسـبَُنا﴿ ی: عظمت شأن و منزلت گفته -ششم ۡ ٱ مَ َونِۡعـ �َّ و اینکـه ایـن  ﴾َو�ِيـُل ل
در  -درود و سالم خدا بر آنـان بـاد  -ی حضرت ابراھیم و حضرت محمد  عبارت، گفته

 ھا بود. سختی
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 توضیح و شرح این باب
 قول الله تعالی:

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ ُوٓ  �َّ ْ َ�َتَو�َّ ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم نإِ  ا و اگر به راستی ایمان دارید، بر « .]۲۳[المائدة:  ﴾مُّ
 »الله توکل کنید.

ھر گاه اقدام بـه آن کـار را تضـمین » توكل باألمر«شود:  ابوسعادات گوید: گفته می

وكـل ، یعنی به او پناه بردم و در کارم به او تکیـه نمـودم. وكلتُ أمری إلی فـالنکند، و 

ی  کنـد و از عھـده ، وقتی کارش را با اطمینان به اینکـه فالنـی کفـایتش میفالنٌ فالناً 
 .١»آید، رھا کند و به او واگذار نماید، یا از انجام دادن کارش ناتوان باشد کارش بر می

منظور مؤلف از این عنوان، تصریح به این مطلب است که توکل، فرض بوده و خالص 
ھا  شد؛ چون توکل از برترین و بزرگترین عبادتبا کردن آن برای خدای متعال واجب می

 و باالترین درجات توحید است.
تواند به صـورت کامـل، بـه خـدا توکـل  بلکه جز مؤمنان خاص و برگزیده کسی نمی

نماید؛ ھمان طور که در بحث صفت ھفتاد ھزار نفری که بـدون حسـاب و عـذاب، وارد 
ی قـرآن،  خداوند در چنـدین آیـه شوند، این مطلب بیان شد. به ھمین دلیل بھشت می

بیشتر از آنچه که به وضو و غسل امر کرده، به توکل امر نمـوده و آن را شـرط ایمـان و 
 اسالم قرار داده است.

مفھومش این است که در صورت منتفی بودن توکل به خدا، ایمان و اسالم شخص 
، این مطلب بیان ای که در عنوان این باب آمده ھم منتفی است؛ ھمان طور که در آیه

ِ بِٱ َءاَمنُتم ُكنُتمۡ  إِن ﴿ فرماید:  شده است. ھمچنین خداوند در آیات دیگری می  هَِ�َعلَيۡ  �َّ
 ْ ُٓوا ۡسلِِم�َ  ُكنُتم إِن تََو�َّ د (و ینکل کد بر او تویمان داریاگر واقعًا به خدا ا« .]٨٤ونس: ی[ ﴾مُّ

ۡ  ُبۡدهُ �ۡ ٱفَ ﴿:  » دیا دهرکم ید) اگر خود را بدو تسلینکل کد بر او تویبا [ھود:  ﴾َعلَۡيهِ  َوتََو�َّ

ۡ ٱرَّبُّ ﴿، »نکه کیپس او را بپرست و بر او ت« .]١٢٣ ۡ ٱوَ  َمۡ�ِقِ ل ِذۡ فَٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َمۡغرِبِ ل  هُ �َّ
) است، و جز یالله، خداوندگار مشِرق و مغرب (و ھمه جھان ھست« .]٩[المزمل:  ﴾٩َو�ِيٗ� 

ش را یار و بار خوکن (و یر و برگزیاور برگیارساز و کست، پس تنھا او را به عنوان ین یاو معبود

 .۵/۲۲۱ النھایة فی غریب الحدیث واألثر -١

 

                                         



 ٨١٥  )»وعلی الله فتوکلوا...«ی خداوند:  : فرموده۳۲لتوحید: (بابکتاب ا

 

�َّ ﴿  »ن)کبدو واگذار 
َ
�  ْ گاه و  هکیر ما را تیه غکن یا« .]٢[اإلسراء:  ﴾َو�ِيٗ�  ُدوِ�  ِمن َ�تَِّخُذوا

ۡ ﴿، »د)یش را جز به ما مسپارید (و امور خویبان خود مسازیپشت ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ َّ�  �َ
ِۦۚ  َ�ُموُت َوَسّبِحۡ  ِ  ۦَوَ�َ�ٰ بِهِ  ِ�َۡمِده و (در ھمه « .]٥٨[الفرقان:  ﴾٥٨َخبًِ�ا ۦبُِذنُوِب ِعَباِده

او را به  یرد و حمد و ثنایم یشه زنده است و ھرگز نمیه ھمکن که کیت یامور) بر خداوند
ن ید) و ھمیپا یو خدا ھمگان را م یستیفر مردمان نکا یمان یآور (و بدان تو عھده دار ا یجا
گاه است (و ھکاست  یافک  ید او مخفیاز د یچ گونه گناھیه خداوند از گناھان بندگانش آ

ْ فَإِن تََولَّوۡ ﴿» ماند) ینم ُ ٱ َحۡسِ�َ  َ�ُقۡل  ا ُۡتۖ  َعلَۡيهِ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ  َعۡرِش لۡ ٱ َربُّ  َوُهوَ  تََو�َّ
نداشته باش و)  کیبگردانند (با یمان به تو) رویاگر آنان (از ا« .]١٢٩لتوبة: [ا ﴾١٢٩َعِظيمِ لۡ ٱ

م را بدو یارھاکام و  ست. به او دلبستهین یو بسنده است. جز او معبود یافکبگو: خدا مرا 
و دیگر آیاتی که  ».وت آسمان) استکبزرگ (جھان و مل یام، و او صاحب پادشاھ ردهکواگذار 

 اند.در این زمینه آمده 

ھر کس : «»فليتو� ىلع اهللا ١من رّسه أن ي�ون أقوی انلاس«در حدیث آمده است: 
 ».ترین مردم باشد، باید به خدا توکل کند شود که قوی خوشحال می

 ٢اند. ابن ابی دنیا، ابویعلی و حاکم این حدیث را روایت کرده 

حق تو�ه؛ لرزق�م لو أن�م تو�ون ىلع اهللا «فرمایند:  می جدر حدیثی دیگر پیامبر
کردیـد،  اگر شما حقیقتًا به خدا توکـل می: «»كما يرزق الط� تغدو مخاصاً وتروح بطاناً 

دھد، کـه پرنـده صـبح  داد ھمان طور که پرنده را روزی می قطعًا خدا شما را روزی می
احمد و ابن ماجه این حـدیث ». گردد رود و شب سیر برمی اش بیرون می گرسنه از النه

ترین مردم از نظر ایمان) آمده  (قوی» أقوی الناس إيامناً «، عبارت: »الف«و » ط«ھای  در نسخه -١
 است.

ابن عباس روایتش کرده است. در اسناد این از  ۵ی  ، شماره»مکارم األخالق«ابن أبی دنیا در  -٢
روایت، عبدالرحیم نابینا وجود دارد که متروک است. ھمچنین عبد بن حمید در مسندش، به 

ی  ، شمارهالسلسلة الضعیفة«آن گونه که در کتاب  -»القناعة«، ابن أبی دنیا در ۶۷۵ی  شماره
قسمت زوائد) و حاکم در  ۱۰۷۰ی ( حارث بن أبی اسامه در مسندش شماره -آمده ۵۴۲۱

، ابن عدی در ۳/۲۱۸» الحلیة«، ابونعیم در ۷۷۰۷ی  شماره» المستدرک علی الصحیحین«
اند. در اسناد این روایت، ھشام بن زیاد، ابو  و دیگران از ابن عباس روایتش کرده ۷/۱۰۶» الکامل«

 باشد مقدام است که متروک می
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. ابواسـماعیل انصـاری ٢»توکل، عمل قلب اسـت«امام احمد گوید:  ١اند. یت کردهرا روا
 .٣»باشد توکل واگذارکردن کاری به مالک خود و تکیه به وکالت او می«گوید:  می

ای که در عنـوان بـاب  پس از روشن شدن معنای توکل، باید گفت که معنای این آیه
داخل سرزمین مقدسـی کـه خـدا  قومش را امر کرد که ÷آمده، این است که موسی

نشـینی نکننـد، بلکـه  برایشان مقرر کرده، بمانند و از ترس ستمگران و زورگویان، عقب
ای از آنان نداشته باشند و به خـدا توکـل کننـد کـه ایـن  باید پیش بروند و ھیچ واھمه

ی خـدا بـه آنـان را تصـدیق  ستمگران و زورگویان را شکست دھند و راست بودن وعده
 ند اگر واقعًا مؤمن ھستند.نمای

خدا در این آیه، توکل به خدا را شرط ایمان دانسته و این نشان «ابن قیم گوید: 
ی دیگری  دھد که در صورت نبودن توکل به خدا، ایمان ھم وجود ندارد. در آیه می

ِ بِٱ َءاَمنُتم ُكنُتمۡ  إِن مِ َوقَاَل ُموَ�ٰ َ�َٰقوۡ ﴿ فرماید: می ْ تَ  هِ َ�َعلَيۡ  �َّ ُٓوا  ُكنُتم إِن َو�َّ
ۡسلِِم�َ  قوم من! اگر  یع مؤمنان) گفت: ایو تشج یدلدار ی(برا یموس« .]٨٤ونس: ی[ ﴾٨٤مُّ

م ید) اگر خود را بدو تسلینکل کد بر او توید (و باینکل کد بر او تویمان داریواقعًا به خدا ا
م دانسته است. ی صحت و درستی اسال . در این آیه ھم توکل را نشان دھنده»دیا ردهک

ِ ٱَوَ�َ ﴿ دارد: در جایی دیگر اظھار می ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ و مؤمنان « .]١١م: ی[إبراھ ﴾ُمۡؤِمُنونَ ل
. اینکه خدا »م)ینک یل مکشما بدو تو ینند و بس (و ما ھم در برابر دشمنکل کد به خدا تویبا

ی این  دھنده رده، نشاندر اینجا از میان سایر صفات مؤمنان، تنھا اسم ایمان را آو
کشاند و قوت و ضعف توکل به  مطلب است که ایمان، توکل به خدا را به سوی خود می

تناسب قوت و ضعف ایمان است، ھر اندازه ایمان انسان قوی باشد، به ھمان اندازه 

، امام ۵۵۹ی  به شماره» الزھد«، ابن مبارک در ۵۱و  ۱۳۹ھای  طیالسی در مسندش، به شماره -١
، ترمذی در سننش به ۱۰ی  ، عبد بن ُحمید در مسندش شماره۳۰و ۱/۵۲» المسند«احمد در 

اند. این  و دیگران این حدیث را روایت کرده ۴۱۶۱ی  ، ابن ماجه در سننش شماره۲۳۴۴ی  شماره
، ابن حبان در صحیحش به ۷۸۹۴ی  به شماره» المستدرک«حدیث، صحیح است و حاکم در 

 اند. و دیگران این حدیث را صحیح دانسته ۷۳۰ی  شماره
این گفته را به امام احمد  ۱۱۴ی  ، صفحه۲در ھمین کتاب جلد » مدارج السالکین«صاحب کتاب  -٢

گونه که ابونعیم در کتاب  ی جنید است آن نسبت داده، ولی مشھور است که این عبارت گفته
 آن را از جنید نقل کرده است. ۱۰/۲۵۶» الحلیة«

 .۲/۱۲۶نگا: مدارج السالکین  -٣
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تر است و به ھر اندازه ایمان انسان ضعیف باشد، توکلش نیز ضعیف  توکل وی قوی
 ی ضعف ایمان است. توکل، ضعیف باشد، قطعًا نشان دھندهشود و وقتی  می

الله تعالی در آیات قرآن توکل و عبادت، توکل و ایمان، توکل و تقوا، توکل و اسـالم و 
توکل و ھدایت را با ھم آورده است. پس روشن شد که توکـل بـه خـدا، اصـل و اسـاس 

ت و توکل به نسبت ایمان تمامی درجات ایمان، احسان، تمامی کردار و اعمال اسالم اس
ی جسم است برای سر، ھمان گونه که سر باید روی جسـم باشـد و بـدون آن  به منزله

جسم حیات ندارد، به ھمان صورت ایمان، درجات و اعمال ایمان باید روی سـاق توکـل 
 .١»باشد و بدون توکل معنایی ندارند

توکل به خدا عبادت بـوده دھد که  ای که در عنوان باب آمده، نشان می گویم: آیه می
 باشد. و فرض است و وقتی چنین است، پس توکل به غیر خدا شرک می

ھرکس از مخلوقی امید داشته باشد و یا به او «گوید:  شیخ االسالم ابن تیمیه می 

ِ بِٱ كۡ َوَمن �ُۡ�ِ ﴿توکل کند، آرزویش بر باد رفته و مشرک است:  �ََّما َخرَّ ِمَن  �َّ
َ
فََك�

ٓ ٱ َما ۡ�ُ ٱ َطُفهُ َ�َتخۡ  ءِ لسَّ وۡ  لطَّ
َ
ه ک یسکرا یز« .]٣١[الحج:  ﴾َسِحيقٖ  ِ� َمَ�نٖ  لّرِ�حُ ٱ بِهِ  َ�ۡهوِي أ

فر) از آسمان فرو کض یمان به حضیقرار دھد، انگار (به خاطر سقوط از اوج ا یخدا انباز یبرا
ا یند، یربا یم بدن) او را یھا هکل جان داده است) و پرندگان (تکن شیافتاده است (و به بدتر

را آن چنان بر  یند (و وک ی) پرتاب میی ژرف (و دره یار دوریان بسکه تندباد او را به مکن یا
 .٢)»شود یپرت م یا از آن به نقطه یا و ھر قطعه یه بدنش متالشکوبد ک ین میزم

 گویم: توکل به غیر خدا دو قسم است: می
انایی آنھا را ندارد؛ مانند کسـانی توکل در اموری که جز الله کسی قدرت و تو –اول 

ھایشان از جمله یـاری،  کنند با این امید که خواسته ھا توکل می که به مردگان و طاغوت
مدد، محافظت، روزی و شفاعت برآورده سازند. این نوع توکل، شرک اکبر اسـت؛ چـون 

 این کارھا و مانند آن جز الله تعالی کسی قدرت و توانایی آنھا را ندارد.
توکل در اسباب ظاھری و عادی؛ مانند کسی که به حاکم یا پادشـاھی توکـل  – ومد

کند تا چیزی را که خدا در دستش قرار داده از جمله روزی، دفع اذیت، سختی و مانند 
 آن، برایش محقق سازد.

 .۳۳۰ -۳۲۷طریق الھجرتین، صفحات:  -١
 .۱۰/۲۵۷و مجموع الفتاوی  ۲/۳۱۶الفتاوی الکبری  -٢

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٨١٨

 این نوع توکل، شرک خفی است.
کـار را دارد.  وکالت جایز، سپردن کاری به کسی است که قدرت و توانایی انجام آن 

تواند به این انسان توکل نماید ھرچند کارش را به او واگـذار  ولی باز با این وجود او نمی
نموده است، بلکه باید فقط به خدا توکل نماید و در مسیر ساختن کاری که بـه آن فـرد 
واگذار نموده، به خدا تکیه نماید آن گونه که شیخ االسـالم ابـن تیمیـه اظھـار داشـته 

 .١است

ۡ ٱإِ�ََّما ﴿ ی: ی آیه درباره ِينَ ٱ ُمۡؤِمُنونَ ل ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ  تُلَِيۡت  �َذا قُلُو�ُُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ
ٰ  إِيَ�ٰٗنا ُهمۡ َزاَد�ۡ  َءاَ�ُٰتُهۥ َعلَۡيِهمۡ  ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ مؤمنان، تنھا کسانی « .]٢[األنفال:  ﴾٢َ�َتَو�َّ

گردد و ھنگامی که آیاتش بر آنان تالوت  ھایشان ترسان می ھستند که چون الله یاد شود، دل
) که مؤلف ٢(األنفال:   »کنند.یابد و بر پروردگارشان توکل می افزایش میشود، ایمانشان 

منافقان ھنگام ادای فرایض خدا، چیزی از ذکر خدا وارد «گوید:  آورده، ابن عباس می
کنند و  ایمان ندارند و به خدا توکل نمیشود و به ھیچ یک از آیات خدا  دلھایشان نمی

خوانند و  وقتی از چشم مؤمنان ناپدید شوند و مؤمنان حضور نداشته باشند، نماز نمی
کنند. از این رو الله خبر داده که اینان مؤمن  شان را پرداخت نمی زکات اموال و دارایی

ۡ ٱإِ�ََّما ﴿ فرماید: نیستند. سپس مؤمنان را توصیف کرده و می ِينَ ٱ ُمۡؤِمُنونَ ل إَِذا ُذكَِر  �َّ
ُ ٱ ه ھر وقت نام خدا برده کھستند  یسانکمؤمنان، تنھا « .]٢[األنفال:  ﴾قُلُو�ُُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ

. کنند . چون مؤمنان فرایض خدا را به خوبی ادا می»گردد یشان ھراسان میشود، دلھا
 [روایت ابن جریر و ابن ابی حاتم].
شود. یعنی از خدا  ه ھر گاه خدا یاد شود، دلش ترسان میاین صفت مؤمنی است ک

دھد و از نواھی خدا دوری  ترسد و در نتیجه اوامر و دستورات خدا را انجام می می
نماید؛ چون اگر قلب از الله ھراس داشته باشد مستلزم انجام دادن کار واجب و  می

ا َمنۡ ﴿ رماید:ف باشد؛ ھمان طور که الله تعالی می ترک کردن کار حرام می مَّ
َ
 َخاَف  َوأ

ۡ ٱَعِن  َس �َّفۡ ٱَوَ�َ�  َرّ�ِهِۦ َمَقامَ  َوىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱفَإِنَّ  ٤٠َهَوىٰ ل
ۡ
و « .]٤١-٤٠[النازعات:  ﴾٤١لَۡمأ

و ھوس بازداشته  یده باشد، و نفس را از ھویه از جاه و مقام پروردگار خود ترسکس کاّما آن 

ُ ٱُذكَِر ﴿ ی: ی آیه . به ھمین خاطر ُسدی درباره»تگاه (او) اسیباشد قطعًا بھشت جا َّ� 

 .۳۱۹ -۲/۳۱۶نگا: الفتاوی الکبری  -١
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خواھد ظلمی بکند یا قصد  گوید: او کسی است که می می ].٣[األنفال: ﴾قُلُو�ُُهمۡ  وَِجلَۡت 
شود: از خدا بترس، در این صورت قلبش  انجام گناھی را دارد، پس به او گفته می

 اند. و ابن أبی حاتم این را روایت کردهشود. ابن ابی شیبه، ابن جریر  ترسان و لرزان می

 �َذا تُلَِيۡت ﴿ ی: صحابه، تابعین و تبع تابعین برای کم و زیاد بودن ایمان به آیه
مانشان یشود، بر ا یات او بر آنان خوانده میه آک یو ھنگام« ﴾إِيَ�ٰٗنا ُهمۡ َزاَد�ۡ  َءاَ�ُٰتُهۥ َعلَۡيِهمۡ 

 یدارند و ھست یشتن را در پناه او مینند (و خوک یل مکد، و بر پروردگار خود تویافزا یم
 اند. استدالل کرده »سپارند یش را بدو میخو

بـه او ». شـود ایمان کم و زیاد می«گوید:  بن حبیب، صحابی جلیل القدر می ١ُعَمیر
ھرگاه خـدا را یـاد کـردیم و قلـب را «گفتند: کم و زیاد بودن ایمان کدام است؟ گفت: 

ی زیاد بودن ایمان است و ھر گاه از یاد خدا غافـل شـدیم و  ن دھندهترساندیم، این نشا
ی کـم بـودن ایمـان  خدا را فراموش کردیم و قلب را بیمار کردیم، ایـن نشـان دھنـده

 ٢.[روایت ابن سعد]». است
شود، ایمان قول و عمل با  ایمان کم و زیاد می«گوید:  ی این آیه می مجاھد درباره

و شافعی، احمد، ابوعبید و  ٣این گفته را از وی نقل کرده ابن ابی حاتم». ھم است

ُونَ ﴿ ی: فرموده ٤اند. دیگران اجماع علما بر این مطلب را نقل کرده ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ  ﴾َوَ�َ
کنند و امورشان را تنھا به خدای یکتا و  شان به خدا تکیه می یعنی با قلوب  .]٤٢[النحل: 

رح ، ُعمر آمده است. او ُعمیر بن حبیب خماشه انصاری خطمی است. به ش»ط«ی  در نسخه -١
 مراجعه کنید. ۴/۷۱۴ »اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة «حالش در کتاب 

، عبدالله بن امام ۳۰۳۲۷ی  ،  ابن أبی شیبه در مصنفش شماره۴/۳۸۱» الطبقات«ابن سعد در  -٢
، اللکائی در ۱۱۳۱ی  شماره» اإلبانة«، ابن بطه در ۶۲۴و  ۶۸۰ھای  شماره» السنة«احمد در 

و  ۵۶ی  شماره» شعب اإلیمان«، بیھقی در ۱۷۲۸ی  ، شماره»السنةل شرح أصول اعتقاد أھ«
 اند که اسنادش صحیح است. دیگران روایتش کرده

» شرح أصول االعتقاد«، اللکائی در ۱۰۱۴۳و  ۸۷۸۲ھای  ابن أبی حاتم در تفسیرش شماره -٣
اإلیمان «ظ: شان با لف ھمه ۱۱۶۷ی  ، شماره»اإلبانة«و ابن بطه در  ۱۷۲۸و  ۱۷۲۷ھای  شماره

اند. اسناد این روایت ضعیف است. اما  شود) آن را روایت کرده (ایمان کم و زیاد می» یزید وینقص
 اند. این گفته سلف صالح به حد تواتر رسیده و بر آن اتفاق نظر داشته

طبقات ، ۹/۲۳۸، التمھید ۱۹اثر ابوعبید ص » اإلیمان«نقل اجماع بر این مطلب را در کتاب  -٤
 نگاه کنید. ۱۲/۲۹۳ابن القیم علی مختصر سنن أبی داود  حاشیةو  ۱/۳۴۳ بلةالحنا
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. به غیر خدا امیدوار نیستند و جز به خدا به کسی روی نمایند شریک واگذار می بی
شود  دانند که ھر چه خدا بخواھد، می کنند. می آورند و فقط به خدا دل خوش می نمی

شریک است.  کند و یکتا و بی شود و او در ملک خود تصرف می و ھر چه نخواھد، نمی
کرده که عبارتند از:  این آیه مؤمنان حقیقی را به سه درجه از درجات احسان توصیف

 ترس، زیاد شدن ایمان و توکل فقط به خدا.
دھد و کار  اگر گفته شود: وقتی مؤمن حقیقی کسی است که کار واجب را انجام می

 نماید، پس چرا جز این پنج چیز، چیز دیگری را ذکر نکرده است؟ حرام را ترک می
ه مسـتلزم چیزھـای در جواب گفته شده است: چون آنچه که در این آیـه ذکـر شـد

دیگری است که ذکر نشده است. در این آیه، خداوند ترس قلوب مؤمنـان را موقـع یـاد 
خدا، زیاد شدن ایمانشان موقع تالوت آیات خدا، توکل به خدا، برپـای داشـتن نمـاز بـه 
صورت حقیقی در ظاھر و نھان و انفاق مال و دارایی و منافع را ذکر کـرده اسـت. ایـن 

ی امور است؛ چون ترس قلب ھنگام یاد خـدا، اقتضـای تـرس و  م بقیهپنج چیز مستلز
خشیت قلب از خدا را دارد. و این ترس، انسان را به سوی انجـام دادن عمـل واجـب و 

کشاند. ھمچنین زیاد شدن ایمان ھنگام تـالوت آیـات  دست کشیدن از عمل حرام می
اموری کـه جـز اللـه از  شود. سپس حتمًا در خدا سبب زیاد شدن علم و عمل صالح می

کنـد و در حـد تـوان از خـدا اطاعـت و  دست کسی ساخته نیست، بـه خـدا توکـل می
نماید. اصل و اساس اطاعت و فرمانبرداری از خـدا ھـم، نمـاز و زکـات  فرمانبرداری می

انجام دھد، الزم اسـت  -آن گونه که بدان امر شده  -است. پس ھرکس که این امور را 
اش و آن  ی حقیقـی ا ھم انجام دھد. بلکه اگر شخص نماز را به شیوهکه سایر واجبات ر

گونه که خدا از انسان خواسته برپای دارد، انسان را از فحشا و کارھای ناپسند و زشـت 
 ١دارد. شیخ االسالم ابن تیمیه این گفته را اظھار داشته است. باز می

َها ﴿ ی: ی آیه درباره  ُّ�
َ
� ُ ٱَحۡسُبَك  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ َبَعَك ٱَوَمِن  �َّ [األنفال:  ﴾٦٤لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  �َّ

 ٦٤األنفال:  »اند، کافی است. ردهکروی یه از تو پکای پیامبر! الله برای تو و مؤمنانی « .]٦٤
کند  یعنی خدای یکتا از تو و پیروانت پشتیبانی می«گوید:  که مؤلف آورده، ابن قیم می

اند: معنای  وجود خدا به کسی نیاز ندارید. بعضی گفتهو برایتان بس است، پس دیگر با 
اند و از تو پشتیبانی  آیه این است که خدا برای تو بس است و مؤمنان نیز برای تو بس

 .۷/۱۹»: مجموع الفتاوی«از کتاب » اإلیمان«کتاب  -١
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این گفته، خطای محض است و تفسیر آیه با آن جایز «ابن قیم افزود: ». کنند می
ش که فقط برای الله نیست؛ چون کفایت فقط از آن خداست مانند توکل، تقوا و پرست

ن َ�َۡدُعوَك َفإِنَّ َحۡسَبَك ﴿ فرماید: است. خدای متعال می
َ
ْ أ ُۚ ٱ�ن يُرِ�ُدٓوا ِيٓ ٱُهَو  �َّ َّ� 

 ِ يََّدَك بَِنۡ�ِه
َ
ِ  ۦ� ب دھند (و یو اگر بخواھند تو را فر« .]٦٢[األنفال:  ﴾٦٢لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَو�

 یافکتو  یه) خدا براکنداشته باش؛ چرا  کیباد باشد، کیر و کش به صلح، میمنظورشان از گرا
ت و یخود و توّسط مؤمنان (مھاجر و انصار) تقو یاریه تو را با کاست  یاست. او ھمان ذات

. خدا در این آیه میان کفایت و میان تأیید و تقویت کردن فرق نھاده »ردک یبانیپشت
را به  جردن پیامبراست. کفایت را فقط برای خودش قرار داده و تأیید و تقویت ک

ی بندگانش قرار داده و بندگان موحدش را ستوده،  ی نصرت خویش و به وسیله وسیله

ِينَ ٱ﴿ فرماید: دانند و می چون فقط خدا را برای خود کافی و بس می  �َّاُس ٱقَاَل لَُهُم  �َّ
ْ وَ  افََزاَدُهۡم إِيَ�ٰنٗ  ۡخَشوُۡهمۡ ٱقَۡد َ�َُعواْ لَُ�ۡم فَ  �َّاَس ٱإِنَّ  ُ ٱ َحۡسبَُنا َقالُوا  ﴾١٧٣لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ

تاختن بر شما  یش برایشان گفتند: مردمان (قریه مردمان بدک یسانکآن « .]١٧٣[آل عمران: 
د؛ یشان بترسیاند، پس از ا گر فراھم آمدهیدیکاند و) بر ضّد شما گرد  دست به دست ھم داده

شان افزود و یمان ایس) بر اکه برعکاخت؛ بلاندیبه ھراسشان ن یمید و بین تھدی(چن یول

 جو نگفتند: خدا و پیامبر خدا ».و سرپرست است ین حامیگفتند: خدا ما را بس و او بھتر
شان است و خدای متعال آنان را به خاطر این گفته،  برای ما بس است. وقتی این گفته

کنند و برایت  ت میگوید: خدا و پیروانت کفایت ستوده است، پس چگونه به پیامبرش می
دانند و خدا و  ؟! در حالی که پیروانش فقط خدا را برای خویش کافی و بس می»اند بس

دانند، پس حاال چگونه خدا، خودش و پیروان  را در این امر شریک نمی جپیامبر
ترین و  داند؟! این تصور، محال را در کفایت کردن برای پیامبرش شریک می جپیامبر
 ھاست. ترین باطل باطل

ْ َحۡسبَُنا ﴿ فرماید: ی خدای سبحان است که می نظیر این آیه، ھمین فرموده َوقَالُوا
ُ ٱ ُ ٱَسُيۡؤتِيَنا  �َّ آ إَِ�  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ ِ ٱإِ�َّ گفتند:   یو م« .]٥٩[التوبة:  ﴾َ�ِٰغُبونَ  �َّ

غمبرش یدھد و پ یخود به ما م(دستور) خدا ما را بسنده است و خداوند از فضل و احسان 
ش پروردگار یند و) ما (به فضل و بخشاک ین بار به ما عطاء میش از آنچه به ما داده است ای(ب

ردند، به سود ک یگفتند و م ین میم، (اگر چنیجوئ یخدا را م یخود چشم دوخته و) تنھا رضا

رار داده ھمان ق ج. دقت کنید چگونه دادن صدقات را برای خدا و پیامبر»آنان بود)
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ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ فرماید: ی دیگری می طور که در آیه  .]٧[الحشر:  ﴾فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَما
ولی کفایت و  ».دینک) آورده است اجراء یام الھکشما (از اح یغمبر برایه پکرا  یزھاییچ«

وقالوا حسبنا اهللا «بسنده بودن را فقط برای خودش قرار داده و نفرموده است: 

، بلکه کفایت و بس بودن را حق »برای ما بس اند جخدا و پیامبر« :»رسولهو

ٓ إَِ� ﴿ فرماید: ی دیگری می خالص خودش دانسته است؛ ھمان طور که در آیه ِ ٱإِ�َّا َّ� 
 یش پروردگار خود چشم دوخته و) تنھا رضایما (به فضل و بخشا« .]٥٩[التوبة:  ﴾َ�ِٰغُبونَ 

وإلی « و نفرموده:» ردند، به سود آنان بود)ک یگفتند و م ین میچنم،  (اگر یجوئ یخدا را م

؛ بلکه رغبت و اشتیاق را فقط برای »راغب و مشتاقیم جبه سوی  پیامبر»: «رسوله

�َ�ٰ َرّ�َِك ﴿ فرماید: خودش قرار داده است؛ ھمچنان که در آیه ای دیگر می
د ببند، و یآر (و تنھا بدو دل و ام یرو پروردگارت یسره به سویکو « .]٨[الشرح:  ﴾٨رَۡغبٱفَ 

. پس رغبت و روی آوردن با اشتیاق، توکل، بازگشت، »جز به او خود را مشغول مساز)
توبه و کفایت فقط از آن الله است درست ھمان طور که عبادت، تقوی، سجود، نذر و 

 (در اینجا سخن ابن قیم تمام شد). ١سوگند فقط برای الله تعالی است.
گردد؛ چون الله تعالی خبر  صورت مطابقت این آیه با عنوان این باب روشن میبدین 

نماید. خـدا  کند و آنان را یاری می داده که او پیامبرش و پیروان پیامبرش را کفایت می
موال و یاریگر خوبی است. در ضمن این آیه، مؤمنان را امر کرده فقط خـدای متعـال را 

 و این توکل است.یاریگر و کفایت کننده بدانند 

ۡ َ�َ ﴿ ی: ی آیه درباره ِ ٱَوَمن َ�َتَو�َّ که مؤلف آورده، ابن  .]٣[الطالق:  ﴾َ�ُهَو َحۡسبُهُ  �َّ
کننده و حمایت  یعنی خدا او را بس است و ھر کس، خدا کفایت«گوید:  قیم می

 تواند گزند و زیانی ھمچون تشنگی و گرسنگی را به او اش باشد، دشمنش نمی کننده
تواند به مؤمن زیان برساند، ھرگز چنین  برساند. اما اینکه دشمن ھر طور که بخواھد می

نیست. البته میان اذیتی که در ظاھر اذیت است و در حقیقت، برایش خیر و برکت 
است و اذیت کننده به او نیکی کرده و در واقع به خودش ضرر رسانده و میان ضرر و 

رسد، فرق وجود دارد. برخی از سلف صالح  ال خود میی آن به آم زیانی که به وسیله

 .۳۶-۱/۳۵زادالمعاد:  -١
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اند: خدا برای ھر عملی، جزا و پاداشی از جانب خودش قرار داده و پاداش توکل  گفته

ۡ َ�َ ﴿ فرماید: به خدا را، کفایت کردن خود قرار داده و می ِ ٱَوَمن َ�َتَو�َّ  ﴾َ�ُهَو َحۡسُبهُ  �َّ
و  ».و بار خود را بدو واگذارد) خدا او را بسنده استار کند (و کل کس بر خداوند توکھر «

نفرموده: او فالن و فالن اجر و پاداش را دارد، آن گونه که در مورد اعمال و کردار 
نیک، مقدار پاداش را بیان فرموده است. بلکه خدای سبحان خودش را کفایت کننده و 

ر بنده حقیقتًا به خدا توکل اش که به او توکل کرده، قرار داده است. پس اگ حامی بنده
کند و آسمان ھا، زمین و تمام موجودات میان آنھا علیه او نیرنگ به کار برند که 

کند و او را کفایت و یاری  گزندی به او برسانند، خدا قطعًا راه گشایش برایش ھموار می
 ١».کند می

آمده اسـت:  از وھب بن منبه نقل کرده،» الزھد«در روایتی که امام احمد در کتاب 

تی إنـه مـن اعتصـم بـی، فـإن «خدای عّز وجل در یکی از کتاب ھایش فرموده است: « بعزّ

خمرجاً، ومن  ٣بمن فيهن، واألرضون بمن فيهن، فإنی أجعل له [من ذلك] ٢كادته السموات

مل يعتصم بی، فإنی أقطع يديه من أسباب السامء، وأخسف من حتت قدميه األرض، فأجعلـه 

إذا كان عبدی فی طـاعتی أعطيـه قبـل أن ، ٤أكله إلی نفسه، كفی بی لعبدی مآالً فی اهلواء ثم 

بـه عـزت : «٦».منه ٥يسألنی، وأستجيب له قبل أن يدعونی، فأنا أعلم بحاجته التی ترفق به
ھا و موجــوداتی کــه در میــان  خـودم قســم، ھــرکس بــه مــن پنــاه ببـرد، اگــر آســمان

ان زمین است [دست به دست ھم بدھند و ھاست و زمین و موجوداتی که در می آسمان
علیه او] نیرنگ به کار ببرند [ که گزند و زیـانی بـه او برسـانند] مـن بـرایش گشـایش 

 ، قسمت الفوائد.۷۶۷ -۲/۷۶۶بدائع الفوائد:  -١
 آمده است.» وَمن«ھای الف و ط، عبارت  در نسخه -٢
باشد  ی الف می آمده و آنچه که اینجا آمده، از روی نسخه» بذلک«ارت: ھای ط و ب، عب در نسخه -٣

 نیز آمده است. ۲/۵۹۳، »فتح المجید«و در کتاب 
 افتاده است.» ب«ی  از نسخه» مآالً «عبارت  -٤
 افتاده است.» ض«ی  از نسخه» به«کلمه ی  -٥
، ابن ابی ۳۵و  ۹۶صفحات: » الزھد«، امام احمد در ۳۱۸ی  شماره» الزھد«امام ابن مبارک در  -٦

اند و اسنادش  آن را روایت کرده ۴/۳۸» الحلیة«و ابونعیم در  ۱۶۵۲۰ی  حاتم در تفسیرش شماره
 به َوھب صحیح است.
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دھم ] و ھـرکس بـه مـن پنـاه نبـرد،  کنم، [و او را از دست آنھـا نجـات مـی حاصل می
را در فضا برم و او  ُبرم و زمین را از زیر پاھایش فرو می دستانش را از اسباب آسمان می

گـذارم [و کـاری بـه کـارش نـدارم ]. بـرای  دھم، سپس او را به خودش وا می قرار می
ام تحت فرمان من و فرمانبردار  ام، کافی است که پناھگاھش من باشم. ھرگاه بنده بنده

کنم  دھم قبل از اینکه از من بخواھد و دعا و نیازش را بـرآورده مـی من باشد، به او می
 ».را بخواند؛ چرا که من نسبت به نیازش از خودش داناترمقبل از اینکه م

ۡ َ�َ ﴿ ی: در آیه ِ ٱَوَمن َ�َتَو�َّ دلیلی بر فضیلت توکل و اینکه توکـل،   ﴾َ�ُهَو َحۡسُبهُ  �َّ
ی اخیـر را  باشد؛ زیرا خداوند جمله بزرگترین سبب جلب منافع و دفع زیان ھاست؛ می

ء بر شرط، معلق نموده است. پس محال اسـت کـه ی اول به عنوان تعلیق جزا بر جمله
وجود شرط مانند عدم شرط باشد؛ چون خدای متعال حکم را بر وصف مناسب مترتب 

شود که توکل انسان به خدا، سبب این است کـه خـدا او را  نموده است. پس معلوم می
شـته کفایت کند و برای او بس باشد. شیخ االسالم ابـن تیمیـه ایـن گفتـه را اظھـار دا

 ١است.
گاه می سازد که اسباب را ھمراه توکل به خدا،  خدا در این آیه، انسان را متوجه و آ

اخذ کند؛ چون خدای متعال تقوا را ذکر کرده و پس از آن توکل را آورده است؛ ھمان 

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: طور که در آیه ای دیگر می َۚ ٱ �َُّقوا ِ ٱَوَ�َ  �َّ َّ�  ِ
[المائدة:  ﴾ِمُنونَ لُۡمؤۡ ٱَفۡلَيَتَو�َّ

پس خدا در این آیه توکل ». نندکه کیه مؤمنان تنھا بر خدا تکد ید و بایاز خدا بترس« .]١١
را ھمراه تقوا که ھمان اخذ اسبابی است که به آنھا امر شده، آورده است. بنابراین، 
ھرگاه انسان به خدا توکل کند، خدا برایش بس است؛ چون توکل بدون اخذ اسباب، 

ز و ناتوانی محض است ھر چند با نوعی از توکل در آمیخته است. پس بنده نباید، عج
ی عجز و ناتوانی خود قرار دھد و یا عجز و ناتوانی خودش را  توکلش به خدا را نشانه

توکل بداند و اسباب را اخذ نکند؛ بلکه باید ھنگام به کار گیری اسبابی که مقصود و 
شود، به خدا توکل کند. به عبارت  ی آنھا حاصل نمی مرادش جز با به کار گیری ھمه

دیگر مؤمن باید ابتدا اسباب الزم کاری را اخذ کند و سپس به خدا توکل نماید؛ البته با 
کنند. ابن قّیم معنا  این اعتقاد که اسباب تأثیر ذاتی ندارند و اگر خدا بخواھد، تأثیر می

 .۸۸فی تحقیق التوکل ص  رسالةجامع الرسائل،  -١
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 ١و مفھوم این گفته را اظھار داشته است.

ُ ٱَحۡسبُنَا ﴿ ، :عن ابن عباس قالگوید: ( ف میمؤل  – ÷ –قاهلا إبراهيم  ﴾لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ

 ۡخَشوُۡهمۡ ٱقَۡد َ�َُعواْ لَُ�ۡم فَ  �َّاَس ٱإِنَّ ﴿ :حني قالوا – ج –حني ألقی فی النار، وقاهلا حممد 
ْ  افََزاَدُهۡم إِيَ�ٰنٗ  ُ ٱ َحۡسبَُنا َوقَالُوا  ٢رواه البخاری) .]١٧٣[آل عمران:  ﴾�ِيُل لۡوَ ٱَونِۡعَم  �َّ

ُ ٱَحۡسبَُنا ﴿ی:  (از ابن عباس روایت است که گوید: آیه  خدا ما را « ﴾لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ

موقعی که به آتش انداخته  ÷حضرت ابراھیم» و سرپرست است ین حامیبس و او بھتر

 ۡخَشوُۡهمۡ ٱۡد َ�َُعواْ لَُ�ۡم فَ قَ  �َّاَس ٱإِنَّ ﴿موقعی که مردم گفتند:  جشد و حضرت محمد
ْ  افََزاَدُهۡم إِيَ�ٰنٗ  ُ ٱ َحۡسبَُنا َوقَالُوا تاختن بر شما  یش برایمردمان (قر« ﴾لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ

د؛ یشان بترسیاند، پس از ا گر فراھم آمدهیدیکاند و) بر ضّد شما گرد  دست به دست ھم داده
شان افزود و یمان ایس) بر اکه برعکانداخت؛ بلین به ھراسشان یمید و بین تھدی(چن یول

، این عبارت را بر زبان آوردند. »و سرپرست است ین حامیگفتند: خدا ما را بس و او بھتر
 [روایت امام بخاری] .

ُ ٱَحۡسبَُنا ﴿عبارت:  یعنی خدا برای ما کافی و بسنده است و دیگر جز او به کس   ﴾�َّ

ۡ ﴿ فرماید: ونه که خدا در آیات دیگری میکنیم؛ ھمان گ دیگری توکل نمی َوَمن َ�َتَو�َّ
ِ ٱَ�َ  ار و بار خود را بدو کند (و کل کس بر خداوند توکھر « .]٣[الطالق:  ﴾َ�ُهَو َحۡسُبهُ  �َّ

لَۡيَس ﴿ و» واگذارد) خدا او را بسنده است
َ
ُ ٱ� ا خداوند یآ« .]٣٦[الزمر:  ﴾بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُ  �َّ

 ».؟ ستین یافکاش  ت از) بندهیحما(حفاظت و  یبرا

یعنی نیکو کسی است که انسان کارش را به او واگذار  ﴾لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم ﴿ ی: فرموده
 فرماید: کند و به او توکل نماید؛ ھمان طور که خدای متعال در جایی دیگر می

ْ ٱوَ ﴿ ِ  ۡ�َتِصُموا ِ ٱب و به خدا چنگ « .]٧٨[الحج:  ﴾�َِّص�ُ ٱ َونِۡعمَ  لَۡمۡوَ�ٰ ٱُهَو َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ فَنِۡعَم  �َّ
ننده ک کمکار و کو چه مدد یکاور نیاور شما او است و چه سرور و یه سرپرست و کد یزن

 ی توکل به خدا و پناه گرفتن به خداست. . این فرموده دربردارنده»است! یخوب

 .۳/۴۸۰ومدارج الساکلین  ۸۷، الفوائد ص ۱۰الجواب الکافی، ص  -١
 آن را روایت کرده است. ۴۵۶۳ی  ارهبخاری در صحیحش به شم -٢
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که بـه خدا برای کسی که به او توکل کرده، بس است و کسی را «گوید:  ابن قیم می
کند. الله کسی است که انسـان را در برابـر تـرس،  او پناه آورده، کفایت و پشتیبانی می

دھد و او نیکو موال، دوست و نیکـو  دھد و انساِن پناھنده را پناه می امنیت و آرامش می
ی دوستی برقرار کند و او را دوست خود بگیرد و از او  یاوری است. ھرکس با خدا رابطه

بخواھد و به او توکل کند و کامًال از ھمـه چیـز ببـرد و بـه سـوی او روی کمک و یاری 
کنـد و مصـونش  گیرد و از او محافظـت و پاسـداری می آورد، خدا او را دوست خود می

ترسد  دارد و ھرکس از خدا بترسد و تقوای او را پیشه کند، خدا او را از چیزی که می می
ھر منفعت و سـودی کـه بـدان نیـاز دارد، دھد و  و نگرانش است، امنیت و آرامش می

 ١».کند برایش جلب می

در روایت دیگری از ابن عباس آمده که  (قاهلا إبراهيم؛حني أُلقی فی النار)عبارت: 

 موقعی که به آتش انداخته شد، این بود: ÷گوید: آخرین سخن حضرت ابراھیم

ُ ٱَحۡسبَُنا ﴿ بخاری ». و سرپرست است ین حامیو بھترخدا ما را بس و ا« ﴾لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ
بیان کرده  †ی انبیاء  این را روایت کرده است. خداوند این داستان را در سوره

 است.

ی  باید گفت که این ماجرا پس از واقعه ... تا آخر)ج(وقاهلا حممدراجع به عبارت: 

ش تصمیم و یارانش خبر رسید که ابوسفیان و ھمراھان ججنگ ُاُحد بود که به پیامبر
نیز به ھمراه ابوبکر، عمر، عثمان، علی،  جاند به مسلمانان یورش ببرند. پیامبر گرفته

زبیر، سعد، طلحه، عبدالرحمن بن عوف، حذیفه بن یمان، عبدالله بن مسعود و 
ابوعبیده بن جراح، ھمراه با ھفتاد سوار بیرون رفتند تا اینکه به حمراء األسد رسیدند. 

مایلی مدینه واقع شده است. سپس خداوند، ترس را در دل  حمراء األسد در سه
ی عبدالقیس از کنار  ابوسفیان انداخت و او به مکه بازگشت و چند نفر سوارکار از طایفه

خواھیم به مدینه  خواھید بروید؟ گفتند: می وی عبور کردند. ابوسفیان گفت: کجا می
رسانید؟  به دست محمد می برویم. ابوسفیان گفت: آیا شما از طرف من پیامی را

ایم  گفتند: آری. ابوسفیان گفت: اگر محمد را دیدید، به او بگویید که ما تصمیم گرفته
شان را ریشه کن کنیم. آن چند نفر سوار از  به سوی او و یارانش حرکت کنیم تا ھمه

 .۳۳۱طریق الھجرتین ص -١
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آن  که در حمراء األسد بود، گذشتند و پیام ابوسفیان و یارانش را به جکنار رسول الله

ُ ٱَحۡسبَُنا ﴿فرمودند:  جرسانیدند. پیامبر جحضرت خدا ما را بس و او « ﴾لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ
. این داستان در کتاب ھای سیره و تفسیر مشھور »و سرپرست است ین حامیبھتر

 ١است.
ی  در این دو داستان، فضیلت این عبارت عظیم وجود دارد و اینکه این عبارت، گفتـه

ھنگام سختیھا بوده  -درود و سالم خدا بر آنان باد!  -یم و حضرت محمدحضرت ابراھ

إذا وقعتم ىف األمـر العظـيم فقولـوا: حسـبنا اهللا «است. از این رو در حدیث آمده است: 
دشواری و مصیبت سختی شدید، بگوید: خدا بـرای مـا بـس  : ھرگاه دچار »ونعم الو�يل

». وکل کند و کـارش را بـه او واگـذار نمایـداست و او نیکو کسی است که انسان به او ت
 . ٢[روایت ابن مردویه]

ھمانا اخذ اسباب با توکل به خدا منافات ندارد، بلکـه واجـب اسـت بنـده ھـر دو را 
انجام دھد. یعنی اول اسباب را اخذ کند و بعد به خدا توکل نماید، ھمان طـور کـه ایـن 

علیھما السالم) این کـار را کردنـد. دو پیامبر بزرگوار (حضرت ابراھیم و حضرت محمد 
به ھمین خاطر در حدیث صحیحی که امام احمد، ابوداود و نسائی از عـوف بـن مالـک 

کسی که به ضرر او ». میان دو نفر قضاوت کرد جپیامبر«اند، آمده است:  روایتش کرده

 خدا مرا بـس« »:حسبی اهللا و نعم الوكيـل«قضاوت شده بود، وقتی که پشت کرد، گفت: 
». است و او نیکو کسی است که انسان به او توکل کند و کـارش را بـه او واگـذار نمایـد

و دیگران  ۱۱۶۳۲ی  شماره» المعجم الکبیر«، طبرانی در ۱۱۰۸۳ی  شماره» الکبری«نسائی در  -١
باب «اند که اسنادش حسن است. سیوطی در  مانند این ماجرا را از ابن عباس روایت کرده

ُ
ل

. ابن حجر این را صحیح ۸/۲۲۸. نگا: فتح الباری آن را صحیح دانسته است ۶۱ص » النقول
 دانسته که این روایت از عکرمه مرسل است.

روایتش کرده و اسنادش مشکلی  -آمده ۱/۴۳۱آن گونه که در تفسیر ابن کثیر -ابن مردویه -٢
اند جز ابوخیثمه مصعب بن سعید که صدوق است و ابن عدی او را ضعیف  ندارد. راویانش ثقه

گاھی در روایت حدیث، خطا «ت. ابن حبان او را در لیست راویان ثقه آورده و گوید: دانسته اس
کرده و حدیثش در صورتی که از راویان ثقه روایت کند و تصریح کند که این حدیث را از راوی 

س است
ّ
و او در اینجا صراحتا گفته که حدیث را شنیده ». ثقه شنیده معتبر است چون او مدل

گوید: حدیثی غریب است و مناوی  ی این حدیث می ابن کثیر درباره». حّدثنا« است یعنی گفته:
 آن را ضعیف دانسته است. ۱/۴۵۴، »فیض القدیر«
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آن ». این مـرد را بـه سـوی مـن بازگردانیـد: «»رّدوا ىلع الرجل«فرمودند:  جرسول الله

حسـبی اهللا و نعـم «مـرد گفـت: گفـتم: ». چـه گفتـی؟ما قلت؟: «فرمودند:  جحضرت

و کسی است که انسان به او توکل کند و کارش را خدا مرا بس است و او نیک»: «الوكيـل

إن اهللا يلـوم ىلع العجـز، ول�ـن عليـك «فرمـود:  جرسول اللـه». به او واگذار نماید
ھمانا خدا عجز و نـاتوانی را : «١»بالكيس، فإذا غلبك أمر؛ فقل: حسىب اهللا ونعم الو�يل

دت را بکنی]. ھرگاه کند ولی باید ھوشیار باشی [و تمام تالش خو مالمت و سرزنش می
چیزی بر تو غلبه پیدا کرد [و دیگر کاری از دست تو ساخته نبود] آن موقـع بگـو: خـدا 
مرا بس است و او نیکو کسی است که انسان به او توکل کند و کـارش را بـه او واگـذار 

 ».نماید
ی  شود. مجاھد درباره ی مذکور این دلیل وجود دارد که ایمان زیاد و کم می در آیه

البته آنچه که انسان  ٢«. شود ایمان زیاد و کم می«گوید:  می ﴾افََزاَدُهۡم إِيَ�ٰنٗ ﴿ ی آیه
آید، گاھی برایش خیر و برکت است و توکل  برایش ناخوشایند است و از آن بدش می

 بزرگترین اسباب حاصل شدن خیر، دفع شر و بدی در دنیا و آخرت است.
 

» السنن الکبری«، نسائی در ۳۶۲۷، ابوداود در سننش ش ۶/۲۴»المسند«امام احمد در  -١
السنن «یھقی در ، ب۱۸/۷۵» المعجم الکبیر«، طبرانی در ۲۷۴۹، بزار در مسندش، ش ۱۰۴۶۲ش

در  بقیة بن ولیداند. اسناد این روایت حسن است و  و دیگران روایتش کرده ۱۰/۱۸۱» الکبری
روایت امام احمد به صراحت بیان کرده که این حدیث را از راوی دیگر شنیده است. در اسناد این 

اطمینان  روایت سیف شامی تابعی بزرگ وجود دارد که عجلی و ابن حبان او را ثقه و مورد
 شناسم. گوید: او را نمی اند و نسایی می دانسته

 تخریج آن قبًال گفته شد. -٢

 

                                         



 

 

 

 

 

 

ِمنُواْ َمۡكَر ﴿ : ی خدای متعال )فرموده۳۳باب: (
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱأ َمُن َمۡكَر  �َّ

ۡ
ِ ٱفََ� يَأ إِ�َّ  �َّ

ونَ ٱ لَۡقوۡمُ ٱ  .]۹۹[األعراف:  ﴾٩٩لَۡ�ِٰ�ُ

د و) احسـاس امنیـت کـاران از عـذاب الھـی (غافلنـآیا از عذاب الھی در امانند؟ تنھا  زیـان« 
 .»کنند می

آلُّونَ ٱإِ�َّ  ۦٓ ن رَّۡ�َِة َرّ�ِهِ َوَمن َ�ۡقَنُط مِ ﴿ فرماید: ی دیگری می خدای متعال در آیه  ﴾لضَّ
خبر  یوس شود، مگر گمراھان (بیه از رحمت پروردگارش مأکاست  یسکچه  « .]٥٦[الحجر: 

 ».از قدرت و عظمت خدا؟!)
ی گناھان کبیره سؤال شـد، آن  درباره ج از ابن عباس روایت است که از رسول الله

از رحمت خدا و نترسـیدن از عـذاب و خشـم  شرک به خدا، ناامیدی«فرمودند:  جحضرت
 ».خدا

بزرگترین گناھـان کبیـره، شـرک بـه خـدا، «روایت است که گوید: ساز ابن مسعود
[روایـت ». باشـد نترسیدن از عذاب و خشم خدا و نا امیدی از رحمت و مھربانی خدا می

 عبدالرزاق].

 گیرند: در این باب، چندین موضوع مورد بحث و بررسی قرار می
 ی اعراف. ی وارده در سوره تفسیر آیه – ولا

 ی حجر. ی وارده در سوره تفسیر آیه – دوم
تھدید سخت برای کسی که خود را از عذاب و خشم خدا در امان دانسـته و  – سوم

 خیال است و ترسی ندارد. بی
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 ی نا امیدی از رحمت خدا. تھدید سخت درباره –چھارم 

 توضیح و شرح این باب:
 الیقول الله تع

ِمُنواْ َمۡكَر ﴿
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱأ َمُن َمۡكَر  �َّ

ۡ
ِ ٱفََ� يَأ ونَ ٱ ۡلَقۡومُ ٱإِ�َّ  �َّ آیا از عذاب الھی «   ﴾٩٩ۡلَ�ِٰ�ُ

 ٩٩األعراف:  »کنند.کاران از عذاب الھی (غافلند و) احساس امنیت میدر امانند؟ تنھا  زیان
گاه کردن انسان به این مطلب است که خوف و رجا (ترس و  منظور از این عنوان، آ

 امید) را با ھم داشته باشد. به ھمین دلیل پس از این آیه، این فرموده را آورده است:

ِة َرّ�ِهِ ﴿ آلُّونَ ٱإِ�َّ  ۦٓ َوَمن َ�ۡقَنُط ِمن رَّۡ�َ ه از رحمت کاست  یسکچه « .]٥٦[الحجر:  ﴾لضَّ
ی  این درجه». دا؟!)خبر از قدرت و عظمت خ یوس شود، مگر گمراھان (بیپروردگارش مأ

 فرماید: ی دیگری می پیامبران و صدیقان است؛ ھمان طور که خدای متعال در آیه

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ ٱأ ۡقَرُب َو�َرُۡجوَن رَۡ�ََتهُ  لۡوَِسيلَةَ ٱيَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  �َّ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
 ۥ�

کسانی که مشرکان « .]٥٧[اإلسراء:  ﴾٥٧�َ�َن َ�ُۡذورٗ  إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك  ۥٓۚ َو�ََخافُوَن َعَذابَهُ 
خوانند، خود جویای تقرب و نزدیکی به پروردگارشان ھستند ـ تا کدامینشان  آنھا را می

راستی عذاب پروردگارت  ترسند. به تر باشد ـ و به رحمتش امیدوارند و از عذابش می نزدیک
ی  دا، تقرب جستن به خدا به وسیلهپس جستن وسیله به سوی خ ».درخوِر پرھیز است

 محبت و اطاعت اوست. سپس امید و ترس را آورده و اینھا ارکان ایمان ھستند.

َوَ�ۡدُعوَ�َنا  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱإِ�َُّهۡم َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ﴿ فرماید: خدای متعال در جایی دیگر می
ۖ  ارََغبٗ  ْ  َورََهٗبا راستی آنان در انجام کارھای نیک  به« .]٩٠اء: ی[األنب ﴾َ�ِٰشعِ�َ  َ�َا َوَ�نُوا

 ».خواندند و برای ما فروتن و خاشع بودند کردند و با بیم و امید ما را می کوشش و شتاب می

َخاُف َما �ُۡ�ُِ�وَن بِهِ ﴿ فرماید: می ÷الله تعالی از زبان حضرت ابراھیم
َ
ن  ۦٓ َوَ�ٓ أ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ۚ  ٔٗ �ََشآَء َرّ�ِ َشۡ�  ُرونَ  َوِسعَ  ا فََ� َ�َتَذكَّ
َ
ٍء ِعۡلًماۚ أ من، از آنچه به « .]٨٠[األنعام:  ﴾َرّ�ِ ُ�َّ َ�ۡ

یابد. دانِش پروردگارم، ھمه ی پروردگارم تحقق میترسم و تنھا ارادهورزید، نمیاو شرک می
 ».گیرید؟چیز را در برگرفته است؛ پس آیا پند نمی

ۡ�نَاٱقَِد ﴿ فرماید: می ÷از زبان حضرت شعیب ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َ َكِذبًا إِۡن ُعۡدنَا ِ� مِلَّتُِ�م  �َّ
ُ ٱَ�ۡعَد إِۡذ َ�َّٮَٰنا  ن �ََشآَء  �َّ

َ
ٓ أ ن �َُّعوَد �ِيَهآ إِ�َّ

َ
ُ ٱِمۡنَهاۚ َوَما يَُ�وُن َ�َآ أ  .]٨٩[األعراف:  ﴾َر�َُّنا �َّ

مًا به خدا یجات بخشه خدا ما را از آن نکم، بعد از آن ین شما درآییاگر ما به آی« ده است، مسلّ
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م، یه بدان درآیکم). ما را نسزد یا دهینام ین آسمانیروان آییشتن را پیم (و به گزاف خویا دروغ بسته
 ».را ھم نخواھد خواست) یزین چیه ھرگز چنکه پروردگار ما است بخواھد (که خدا کن یمگر ا

ی  خدای سبحان درباره پس این دو پیامبر قضیه را به مالک آن واگذار کردند.

[النحل:  ﴾٥٠َ�َافُوَن َر�َُّهم ّمِن فَۡوقِِهۡم َو�َۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن۩﴿ فرماید: می †فرشتگان 

ترسند و آنچه بدانان دستور داده  یم بر آنان است مکه حاکفرشتگان از پروردگار خود « .]٥٠

إ� ألعلم�م «فرماید:  می جبرپیام». دھند یو بدون چون و چرا) انجام م یشود (به خوب
ی  تر ھستم و بیشتر از ھمه ی شما خداشناس من از ھمه: «»باهللا وأشد�م هل خشية

 ».ترسم شما از خدا می
ھر چه ایمان و یقین بنده قوی باشد، ترس و امیدش به طور مطلق قوی است. 

َ ٱإِ�ََّما َ�َۡ� ﴿ فرماید: خدای متعال می َّ�  ِ ْۗ ۡلعُ ٱِمۡن ِعَبادِه ُؤا راستی  به« .]٢٨[فاطر:  ﴾لََ�ٰٓ

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: در جای دیگری می». ترسند تنھا بندگان دانای الله از او می ُهم ّمِۡن  �َّ
ۡشفُِقونَ  ِينَ ٱوَ  ٥٧َخۡشَيةِ َرّ�ِِهم مُّ ِينَ ٱوَ  ٥٨َ�ِٰت َرّ�ِِهۡم يُۡؤِمُنونَ ُهم � �َّ ُهم بَِرّ�ِِهۡم َ�  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٥٩�ُۡ�ُِ�ونَ  ُهۡم إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم َ�ِٰجُعونَ  �َّ َّ�
َ
ُقلُو�ُُهۡم وَِجلٌَة � [المؤمنون:  ﴾٦٠يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وَّ

مان یات پروردگارشان ایه به آک یه از خوف خدا در ھراس ھستند. آنانک یسانک« .]٦٠-٥٧
او  یکرا شر یزیچ و یسکدھند (و  یپروردگار خود انباز قرار نم یه براک یدارند. افراد

ه ک یه در توان دارند، در حالکبخشند آنچه را  ینند و مک یه عطاء مک ینند) . اشخاصک ینم
رفته نگردد) و به یند صدقات و حسنات آنان پذکه نکن یشان ترسان و ھراسان است (از ایدلھا

 ».گردند یتاب) بر مکحساب و  یشان (برایخدا یه به سوکن یعّلت ا
کنـد  گوید: گفتم: ای رسول خدا، او شخصی است که زنا میل ایشهالمؤمنین ع ام

ال، يا بنت الصديق، هـو «فرمود:  جترسد که مجازات شود. پیامبر کند و می و دزدی می
نه، ای دختر صـدیق! او کسـی : «»الرجل يص� و�صوم و�تصدق و�اف أن ال يقبل منه

ترسد که [ این عبـادات ] از  و میدھد  گیرد و زکات می خواند، روزه می است که نماز می
امام احمد، ترمذی، ابن جریر، ابن ابـی حـاتم و حـاکم آن را روایـت ». او پذیرفته نشود

 ١اند و حاکم آن را صحیح دانسته است. کرده

، اسحاق بن راھویه ۲۷۵ی  ، حمیدی در مسندش شماره۲۰۵و ۶/۱۵۹» المسند«امام احمد در  -١
، ۴۱۹۸، ابن ماجه در سننش ش ۳۱۷۵، ترمذی در سننش ش ۱۶۴۳ی  در مسندش شماره
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ترس از بزرگترین مراحل راه به سوی خداست و ترس افراد خـواص «ابن قیم گوید: 
خواص بیشتر به ترس نیاز دارند و تـرس بیشـتر  بزرگتر از ترس افراد عوام است و افراد

تر است؛ چون بنده یا در راه راست، قـرار دارد و یـا از  در شأن آنان است و برایشان الزم
راه راست منحرف شده است. اگر از راه راست منحرف شده باشـد، ترسـش بـه خـاطر 

ایـن تـرس،  باشد و ایمـان جـز بـا عقوبت و مجازاتش به سبب انحراف از راه راست می
 گیرد: درست نیست. ترس از سه چیز نشأت می

 شناخت بنده نسبت به جرم و جنایت، قبح و زشتی جنایت. – اول
تصدیق و باور داشتن تھدید خدا و اینکه خدای متعال، برای گناه عقوبـت و  – دوم 

 مجازاتش را در نظر گرفته است.
اش پذیرفتـه  د و دیگـر توبـهشـو داند که چه وقت از توبه منع می بنده نمی – سوم 
خواھد گناھی مرتکب شود این ترس ، مانع از ارتکـاب گنـاه  شود و ھنگامی که می نمی

شـود. بـه تناسـب قـوت و  ی این سه چیز، ترس برای بنده حاصـل می است. به وسیله
شود. ایـن  امـر پـیش از ارتکـاب گنـاه  ضعف این سه چیز، ترس ھم قوی و ضعیف می

را مرتکب شد، ترسش بیشتر است. خالصه ھرکس یاد سرای آخرت و است. ھرگاه گناه 
ی خالص و حقیقـی  و عدم اطمینان از توبه ھای مربوط به آن پاداش آن، یاد گناه، تھدید

زند که از کنتـرل وی خـارج  در دلش خوب جای بگیرد، چنان ترسی در دلش موج می
اگر انسـان در راه راسـت باشـد، رود تا اینکه نجات یابد. اما  است و از دلش بیرون نمی
ی  دانـد کـه خـدا دگرگـون کننـده ھـایش اسـت، چـون می ترسش ھمراه جریان نفس

 ھاست. قلب

، ابن أبی حاتم در تفسیرش، ابن ۱۸/۳۳ابن جریر در تفسیرش، ، ۴۹۱۷ابویعلی در سندش ش 
«   المستدرک علی الصحیحین«و حاکم در  -آمده ۶/۱۰۵» الدر المنثور«آن گونه که در  -منذر

اند. حاکم این حدیث را صحیح دانسته و ذھبی با وی موافقت نموده است.  ، روایتش کرده۲/۳۹۳
و دیگران از طریق عبدالرحمن بن سعید از  ۷۶۲ی  هشمار» شعب اإلیمان«ھمچنین بیھقی در 

را ندیده است. اما طبری در  لاند. عبدالرحمن بن سعید عایشه  عایشه آن را روایت کرده
و دیگران از طریق عبدالرحمن  ۳۹۶۵ی  شماره«  المعجم األوسط«، طبرانی در ۱۸/۳۳تفسیرش 

ی بین عبدالرحمن بن  اند. پس واسطه یت کردهبن سعید از ابوحازم از ابوھریره از عایشه آن را روا
سعید و عایشه معلوم شد و در نتیجه الحمدلله این حدیث به صحت رسیده است. این چیزی 
است که کار ترمذی بدان اشاره دارد اگر چه دارالقطنی بیان داشته که منقطع ھمان محفوظ 

 است. والله اعلم.بیان شده است. پس حدیث صحیح  ۱۱/۱۹۳است آنگونه که در العلل
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ھر قلبی بین دو انگشت از انگشتان خدای مھربان است. اگر خواسـت آن را راسـت 
گردانـد و اگـر خواسـت آن را منحـرف و کـج گردانـد، منحـرفش  گرداند، راستش می

و اکثـر سـوگندھای آن  ١ثابـت شـده جطور که این مطلب از پیـامبر گرداند؛ ھمان می

 ».ی دل ھا نه و سوگند به دگرگون کننده: «٢»ال ومقلّب القلوب«چنین بود:  جحضرت

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: ی خدای متعال کافی است که می در این باره ھمین فرموده نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
أ

َ ٱ  یان انسان و دل او جداییه خداوند مکد یو بدان« .]٢٤[األنفال:  ﴾َوقَۡلبِهِ  لَۡمۡرءِ ٱَ�ُوُل َ�ۡ�َ  �َّ
. کسی که حال و وضعش این است، [چگونه آرامش دارد] و چه کسی بیشتر »اندازد یم

از او سزاوار ترس است. بلکه او باید در ھر حال ترس داشته باشد ھر چند به خاطر 
پس ترس، مالزم و ھمراه قلبش است  شود. ی حالتی دیگر بر او، ترس از او دور می غلبه

سازد؛ چون وجود یک چیز  ی حالتی دیگر، مدتی ترس را از او دور می ولی گاھی غلبه
گاھی به آن تفاوت دارد. پس ترس اول، ثمره ی علم به وعده، وعید و  با علم و آ

ی علم به قدرت، عزت و شکوه خداست و اینکه خدا ھر  تھدیدات است و این ترس ثمره
ی دل ھاست و ھر طور بخواھد در آن تصرف  کند و دگرگون کننده بخواھد میچه 

توان به حدیثی  در این زمینه احادیثی چند از تعدادی از صحابه روایت شده است. از جمله می -١
شنیدم که  جاشاره کرد که از نواس بن سمعان کالبی روایت شده که گوید: از رسول الله

أقامه وإن  ما من قلب إال وھو بین أصبعین من أصابع رب العالمین إن شاء أن یقیمه«گفت:  می
عّز  –شاء أن یزیغه أزاغه وکان یقول: یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک والمیزان بید الرحمن 

ھر قلبی بین دو انگشت از انگشتان پروردگار »: «یرفع قومًا ویخفض آخرین إلی یوم القیامة -وجل
اگر خواست آن را گرداند و  جھانیان قرار دارد؛ اگر خواست آن را راست گرداند، راستش می

ی دلھا!  فرمود: ای دگرگون کننده می جگرداند. آن حضرت منحرف و کج نماید، منحرفش می
ای را  ای را بلند و عده ات، ثابت بدار. ترازو به دست خدای رحمان است، عده ھای ما را بر دین دل

، نسائی در ۱۹۹، ابن ماجه ش ۴/۱۸۲» المسند«امام احمد در ». آورد تا روز قیامت پایین می
المستدرک علی «، حاکم در ۹۳۴، ابن حبان در صحیحش ش ۷۷۸۳، ش »السنن الکبری«

اند. حاکم به شرط مسلم آن را صحیح دانسته و ذھبی با وی  روایتش کرده ۱/۵۲۵» الصحیحین
 ۱/۲۷، »مصباح الزجاجة«موافقت نموده است. سند این حدیث ھمان طور که بوصیری در 

 ت.گوید: صحیح اس می
آن را روایت  لالبغا) از طریق حدیث عبدالله بن عمر -۶۲۴۳ی ( بخاری در صحیحش، شماره -٢

 کرده است.
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این ترس دوم، ھمان  ١کند. معبود برحقی جز خدای شکست ناپذیر فرزانه نیست. می
 ترس از کفر خداست.

ای که در عنوان این باب آمده، این است  پس از معلوم شدن این مطلب، معنای آیه
ع تکذیب کنندگان پیامبران را بیان کرد، اظھار داشت که که الله تعالی وقتی حال و وض

چیزی که آنان را وادار به تکذیب پیامبران نموده، نترسیدن از عذاب و نترسیدن از 

ۡهُل ﴿ فرماید: ی دیگری می خداست؛ ھمان طور که در آیه
َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
�َِيُهم  ۡلُقَرىٰٓ ٱأ

ۡ
ن يَأ

َ
أ

ُسَنا بََ�ٰتٗ 
ۡ
ۡهُل  ٩٧نَآ�ُِمونَ  َوُهمۡ  ابَأ

َ
ِمَن أ

َ
َو أ

َ
ُسَنا ُضٗ� َوُهۡم يَۡلَعُبونَ  ۡلُقَرىٰٓ ٱأ

ۡ
�َِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
 ﴾٩٨أ

رفتند و به یغمبران را نپذیه دعوت پکھا (ین شھرھا و آبادیا مردمان ایآ« .]٩٨-٩٧[األعراف: 
ود، ه عذاب ما شبانه به سراغ آنان رکمن شدند ین) ایافزودند، از ا یفر و معاصکمان بر یا یجا

ه کن یا ایافات عمل غافل شدند). که از مکشان غرق در خواب باشند؟ (شگفتا یه اک یدر حال
د، در یه عذاب ما چاشتگاھان به سراغشان آکن یمن شدند از ایھا این شھرھا و آبادیمردمان ا

  ».ھستند؟ یه انگار) سرگرم بازکمشغولند  یارزش یب یارھاکه (به انجام ک یحال
باشد. پس  ه که این امر به سبب جھل و نترسیدن از عذاب خدا میسپس بیان داشت

ی آنھا، آنان را آزمایش کرده از کیفر  ھا و ناخوشی ھایی که خداوند به وسیله در خوشی

ِمُنواْ َمۡكَر ﴿ فرماید: خیال اند. می اند. و بی خدا ایمن نشسته
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱأ َمُن َمۡكَر  �َّ

ۡ
ِ ٱفََ� يَأ َّ� 

ونَ ٱ ۡومُ ۡلقَ ٱإِ�َّ  کاران از آیا از عذاب الھی در امانند؟ تنھا  زیان« .]٩٩[األعراف:  ﴾٩٩ۡلَ�ِٰ�ُ
یعنی جز ھالک شدگان کسی از کیفر و  ».کنندعذاب الھی (غافلند و) احساس امنیت می

 تدبیر خدا در ایمن نیست. این آیه بر وجوب ترس از کیفر و تدبیر داللت دارد.
او گشایش عطا شود و تصور نکند که ممکن است مـورد  ھرکس به«گوید:  حسن می

مکر و تدبیر خدا قرار گیرد، رأی و نظر درستی ندارد و ھرکس در تنگنـا باشـد و تصـور 
 ٢».شود، رأی و نظر درستی ندارد نکند که به وی مھلت داده می

فرمان خدا، گروه کافران و مشرکان را غـافلگیر کـرد و خـدا ھرگـز «گوید:  قتاده می
ھـا و  دھـد مگـر موقـع تـوانگری، برخـورداری از امکانـات، نعمت روھی را عذاب نمیگ

 .۴۶۸-۴۶۶طریق الھجرتین صفحات  -١
آن  -، آمده۳/۲۷۰» الدر المنثور«آن گونه که در  -،  ابوشیخ۷۲۹۳ابن أبی حاتم در تفسیرش ش  -٢

 ای وجود دارد.. تهرا روایت کرده اند و در اسنادش راوی ناشناخ
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شدن شان. پس از کیفر خدا در ایمن نباشید؛ زیرا جز فاسقان کسی از کیفر خدا  فریفته
 .  [روایت ابن ابی حاتم]   ١».در ایمن نیست

دھـد  یای م ھرگاه دیدی که خدا نعمت ھای دنیا را به بنـده«در حدیث آمده است: 
دھـد  کند، بدان که خدا به او مھلـت می با وجودی که او ھمچنان به میل خود گناه می

احمـد، ابـن ». دھـد] کند و او را کیفر می [تا در ناز و نعمت غرق شود و غافلگیرش می
 ٢اند. جریر و ابن ابی حاتم روایتش کرده

ا ایـن اسـت کـه از جمله ایمن بودن از کیفر و تدبیر خـد«اسماعیل بن رافع گوید: 
[روایـت ابـن ابـی ». کند که خدا او را ببخشد بنده ھمچنان بر گناه اصرار دارد و آرزو می

 ٣.حاتم]

آلُّونَ ٱإِ�َّ  ۦٓ َوَمن َ�ۡقَنُط ِمن رَّۡ�َةِ َرّ�ِهِ ﴿ ی: در آیه مؤلف به جمع  .]٥٦[الحجر:  ﴾لضَّ
ید از کیفر و تدبیر خدا میان امید و ترس اشاره کرده است؛ چون انسان در عین اینکه با

بترسد، نباید از رحمت خدا نا امید شود بلکه باید ھمراه عمل صالح به رحمت خدا 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: ی دیگری می امیدوار باشد؛ ھمان طور که در آیه ْ وَ  �َّ ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ� 
ْ ِ� َسبِيِل  ْ َوَ�َٰهُدوا ِ ٱَهاَجُروا ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡرُجوَن  �َّ

ُ
ِۚ ٱرَۡ�ََت أ ُ ٱوَ  �َّ  ﴾٢١٨رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

اند و در راه خدا جھاد  ه ھجرت نمودهک یسانکاند و  مان آوردهیه اک یسانک« .]٢١٨[البقرة: 
 ».دارند، و خداوند آمرزنده و مھربان است یاند، آنان رحمت خدا را چشم م ردهک

مـراه تـالش در انجـام در این آیه خدای سبحان خاطرنشان ساخته کـه مؤمنـان ھ 
کارھای نیک و اعمال صالح، به رحمت خدا امیدوارند. اما امیدوار بودن به رحمت خـدا 

الدر «آن گونه که در  -، عبدبن حمید و ابوشیخ۷۲۹۴و  ۸۷۶۱ابن أبی حاتم در تفسیرش ش  -١
 اند و اسناد این روایت صحیح است. ، آمده آن را روایت کرده۳/۲۷۰» المنثور

، ۳۲ی  شماره» الشکر«، ابن ابی الدنیا در ۱۲ص » الزھد«،  در ۴/۱۵۴» المسند«امام احمد در  -٢
، ابن أبی حاتم در ۷/۱۹۵، ابن جریر طبری در تفسیرش ۲۹۳ص » فتوح مصر«ابن عبدالحکم در 

ی  شماره» المعجم األوسط«، در ۱۷/۳۳۰» المعجم الکبیر«، طبرانی در ۷۲۸۸ی  تفسیرش شماره
و دیگران از  ۲/۲۷۲» معجم الصحابة«، ابن قانع در ۲۶۱ی  ، رویانی در مسندش شماره۹۲۷۲

 اند. این حدیث با طرقش صحیح است. ر این حدیث را روایت کردهعقبه بن عام
روایتش کرده است. اسناد این روایت به اسماعیل،  ۸۷۷۳ی   ابن ابی حاتم در تفسیرش، شماره -٣

 حسن است.
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ھای شـیطان اسـت ھنگـامی کـه ایـن امـر مشـخص  ھمراه اصرار بر گناھان، از فریب
 شود. می

است ھنگامی که فرشتگان  ÷ی ابراھیم نقل گفته      ﴾َوَمن َ�ۡقَنُط ﴿ ی: فرموده 

ِ�َ ﴿ زندش، اسحاق را به او دادند، که گفت:ی فر مژده سَّ ن مَّ
َ
ٰٓ أ ُ�ُموِ� َ�َ ۡ َّ�َ�

َ
قَاَل �

ونَ  ۡلِكَ�ُ ٱ ُ د یدھ یرا به من م یا ن مژدهیا چنیم) گفت: آیابراھ«( .]٥٤[الحجر:  ﴾٥٤فَبَِم تُبَّ�ِ
سن و ن یدام قاعده در چنک؟ پس چگونه (و برابر  ر من شده استیبانگیگر یریه پک یدر حال

 ».د؟!یدھ یبه توّلد فرزند مرا) مژده م یسال

قَالُواْ ﴿ دانست. او وقوع این کار با وجود کھنسالی خود و ھمسرش را بعید می
 ِ َ�َٰك ب ۡ ». میا مژده داده یز راست و درستیگفتند: ما تو را به چ« .]٥٥[الحجر:  ﴾ۡ�َقِّ ٱ�َ�َّ

آن نیست، مژده دادیم. بلکه این یعنی تو را به چیزی که ھیچ گونه شک و تردیدی در 

ۥ َ�ُقوُل  فَإِ�ََّما﴿ شود: فرمان کسی است که ھر موقع کاری را اراده کند، می ُ�ن  َ�ُ
، ھر چند چنین کاری به »شود ید: باش! پس میگو یتنھا بدو م« .]١١٧[البقرة:  ﴾َ�َيُكونُ 

ند، برای خدا آسان اش ک رسد، ھمانا این کار وقتی خدا اراده طور عادی بعید به نظر می

و از زمره « .]٥٥[الحجر:  ﴾ۡلَ�ٰنِِط�َ ٱفََ� تَُ�ن ّمَِن ﴿ شود]. ، است [و آسان و میسر می
یعنی از مأیوس شدگان از رحمت خدا مباش. ». وسان (از رحمت خدا) مباشیمأ

آلُّونَ ٱإِ�َّ  ۦٓ َوَمن َ�ۡقَنُط ِمن رَّۡ�َِة َرّ�ِهِ ﴿ گفت: ÷ابراھیم  یسکچه « .]٥٦ [الحجر: ﴾لضَّ
خبر از قدرت و عظمت  یوس شود، مگر گمراھان (بیه از رحمت پروردگارش مأکاست 

 ».؟!)خدا
در پاسخ به فرشتگان گفت که او نا امید نیست و بـه خـدا  ÷پس حضرت ابراھیم

امیدوار است که فرزندی را به او عطا کند ھر چند سن خودش و ھمسرش زیاد است و 
 راتر از آن، قدرت و رحمت خدا را سراغ دارد.اند؛ چون او ف پیر شده

یعنی ھرکس از رحمت «گوید:  می  ﴾َوَمن َ�ۡقَنُط ِمن رَّۡ�َةِ َرّ�ِهِ﴿ ی: ی آیه سدی درباره

آلُّونَ ٱإِ�َّ ﴿ ی عبارت: درباره ١.[روایت ابن ابی حاتم]. »پروردگارش ناامید باشد برخی از   ﴾لضَّ

 .۵/۸۸نگا: الدر المنثور  -١

 

                                         



 ٨٣٧  )»أفأمنوا مکر الله...«ی خدای متعال:  : فرموده۳۳لتوحید: (بابکتاب ا

 

 ١».اند یا جز کافران که راه راست را گم کرده یعنی جز کسانی«اند:  از مفسران گفته

ۡوِح  َٔ َ� يَاْۡ�  ۥإِنَّهُ ﴿ فرماید: مانند این آیه که خدا می ِ ٱُس ِمن رَّ  ﴾ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ ۡلَقۡومُ ٱإِ�َّ  �َّ
 ».گردند ید نمیافران ناامکه از رحمت خدا جز کچرا « .]٨٧وسف: ی[

رمحـة اهللا أقـرب منهـا مـن العابـد الفـاجر الـراىج ل«در حدیثی مرفوع آمده است: 
فاجر و تبھکاری که به رحمت خدا امیدوار است، نسـبت بـه عابـدی کـه از : «٢»الَقِنط

و حـاکم در  ٣حکـیم ترمـذی». تر است رحمت خدا نا امید است، به رحمت خدا نزدیک
   ٤اند. تاریخش این حدیث را روایت کرده

الرشـك بـاهللا، «ئل عن الكبـائر؟ فقـال: (وعن ابن عباس أن رسول اهللا سگوید:  مؤلف می

 »).واليأس من روح اهللا، واألمن من مكر اهللا

سؤال شد، در  جی گناھان کبیره از رسول الله (از ابن عباس روایت است که درباره 
ایـن »). شرک به خدا، ناامیدی از رحمت خدا و ایمن بودن از تدبیر خدا«جواب فرمود: 

از طریق شبیب بن بشر از عکرمه از ابـن عبـاس روایـت  ٥حدیث را بزار و ابن ابی حاتم
به چیزی تکیه داده بـود. مـردی بـر او داخـل شـد و گفـت:  جاند که رسول الله کرده

ی حـدیث را  و بقیه...» شرک به خدا «ھا ھستند؟ در جواب فرمود:  گناھان کبیره کدام
اش  معـین دربـارهانـد. ابـن  ذکر کرد. راویان این حدیث جز شبیب بن بشر ھمگـی ثقه

 این گفته را اظھار داشته است. ۲/۵۴۳» الکشاف«زمخشری در  -١
آمده است. آنچه اینجا آمده از روی » المقنط«، »الف «ی  و در نسخه» لقانطا«، »ط«در نسخه ی  -٢

 باشد. می» ض«و » ع«،»ب«ھای  نسخه
 آمده که این خطاست.» و ترمذی» «ب«در نسخه ی  -٣
آن گونه که  -»األلقاب«) و شیرازی در المسندةغیر -۱/۹۳» (نوادر األصول «حکیم ترمذی در  -٤

اند. در اسناد آن سالم مدائنی است که متروک  آمده آن را روایت کرده ۴/۴۶۰» فیض القدیر «در 
باشد و نیز زید بن عمی در اسناد این روایت، وجود دارد که ضعیف است. حاکم در تاریخش و  می

و در اسنادش یک راوی دروغگو و دو   آن را روایت کرده ۳/۱۵۹از طریق او، دیلمی در مسندش 
ی  ، گفته۷/۳۸» الحلیة«، ابونعیم در ۴۰۲۵ی  شماره» الضعیفة: «راوی ضعیف وجود دارد. نگا

 سفیان را از او نقل کرده است.
 -آمده ۱/۱۰۴مجمع الزوائد «آن گونه که در  -کشف األستار، طبرانی -۱۰۶بزار در مسندش ش  -٥

اند و اسنادش حسن است. این  آن را روایت کرده ۵۲۰۱ی  و ابن ابی حاتم در تفسیرش شماره
 »یث با طرق و شواھدش حدیثی صحیح است.حد
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ماننـد چنـین  ١انگار دانسـته اسـت. گوید: او ثقه است و ابن ابـی حـاتم او را سـھل می
در اسـناد آن، ایـرادی «گویـد:  ی این حـدیث می حدیثی، حسن است. ابن کثیر درباره

 ٢».رسد که موقوف باشد وجود دارد و بیشتر به نظر می
ک، بزرگترین گناه کبیره است؛ ی عبارت: (الشرک بالله) باید گفت که شر درباره

ی  چون مضمون شرک، نسبت دادن نقص به پروردگار جھانیان، خدا، مالک و آفریننده
جھانیان است که معبود حقی جزا او نیست. شرک در واقع ھمتا قرار دادن غیر خدا با 

ِينَ ٱُ�مَّ ﴿ فرماید: ی دیگری می خداست؛ ھمان طور که در آیه َّ�  ِ ْ بَِرّ� ِهۡم َ�َفُروا
 یشند (برایر وجود پروردگار خوکه منک یسانکن وصف، یبا ا یول« .]١[األنعام:  ﴾َ�ۡعِدلُونَ 

 ».نندک یدگار خود بتان را) انباز میآفر
تر  ھا، زشـت ی زشـتی ھا بیشـتر اسـت و از ھمـه ی سـتم پس ستم شـرک، از ھمـه 
شـود بـرخالف  باشد. به ھمین دلیل مشرک در صورتی که توبه نکند، آمرزیده نمـی می

آمرزد و اگر  دیگر گناھان که در مشیت و خواست خداست؛ اگر خواست گناھانش را می
 دھد. خواست او را به سبب گناھانش عذاب می

یعنی قطع امید و آرزو از رحمت خدا؛ از آنچه  (واليأس من روح اهللا)عبارت: 

ۡوِح  َٔ َوَ� تَاْۡ� ﴿ فرماید: خواھد و قصدش را دارد. خدای متعال می می ِۖ ٱُسواْ ِمن رَّ  ۥإِنَّهُ  �َّ
ۡوِح  َٔ َ� يَاْۡ�  ِ ٱُس ِمن رَّ د یو از رحمت خدا نا ام« .]٨٧وسف: ی[ ﴾ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ ۡلَقۡومُ ٱإِ�َّ  �َّ

. ناامیدی از رحمت خدا در »گردند ید نمیافران نا امکه از رحمت خدا جز کد، چرا یمشو
 ش خداست.واقع بدگمانی به کرم، لطف، رحمت و بخش

دھد، یا ایمان را از  یعنی از اینکه خدا به بنده مھلت می (واألمن من مكر اهللا)عبارت: 
ایمن بودن از کیفـر خـدا در واقـع  -بریم از غضبش به خدا پناه می -کند،  او سلب می

 جھل نسبت به خدا و قدرتش، خودبینی و اطمینان به نفس است.
اند؛ چـون گناھـان کبیـره خیلـی  کر نشـدهی گناھان ذ بدان که در این حدیث ھمه

اند، را ذکـر نمـوده  ای که خیلی بزرگ زیادند ولی در این حدیث، برخی از گناھان کبیره

انگار است و حدیثش حدیث  او در حدیث سھل«گوید:  ، می۴/۳۵۷» الجرح و التعدیل«ابوحاتم در  -١
». کند بسیار اشتباه می«آن را آورده و گوید:  ۴/۳۵۹» الثقات«ابن حبان در ». باشد شیوخ می

 .۳۲۶۵نگا: سؤاالت الدوری اثر ابن معین ش 
 .۱/۴۸۵ابن کثیر  تفسیر -٢
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گناھان : «»هی إلی السبعني أقرب منها إلی السبع«است به ھمین دلیل ابن عباس گوید: 
ابی حـاتم روایـتش (ابن جریر و ابن ». ترند تا به ھفت گناه کبیره به ھفتاد گناه نزدیک

 اند). کرده

� إىل سبعمائة أقرب منها إىل سبع، غ� أنه ال كب�ة مـع «در روایتی دیگر آمده است:   
ترنـد تـا بـه  گناھان کبیره به ھفتصد گنـاه نزدیک: «٢»وال صغ�ة مع إرصار ١استغفار،

ھـیچ ھفت گناه. البته گناه کبیره در صورت توبه و طلب مغفرت دیگر کبیره نیسـت و 
[یعنی گناه صغیره در صورت ». ای با وجود اصرار بر آن دیگر صغیره نیست گناه صغیره

 شود]. اصرار بر انجام آن، دیگر صغیره نیست و به کبیره تبدیل می

أكرب الكبائر: اإلرشاك بـاهللا، واألمـن مـن مكـر «وعن ابن مسعود قال: گوید: ( مؤلف می

  رواه عبدالرزاق).» ن روح اهللاهللا، والقنوط من رمحة اهللا، واليأس م

بزرگترین گناھان کبیره عبارتند از: شـرک «روایت است که گوید:  س(از ابن مسعود
». ورزیدن به خدا، در ایمن پنداشتن خود از کیفر خدا، یأس و نا امیدی از رحمـت اللـه

 [روایت عبدالرزاق].
رده است. ابـن کثیـر این اثر را ابن جریر با سندھایی صحیح از ابن مسعود روایت ک

گوید: این اثر بدون شک، از طرف ابن مسعود صحیح است. طبرانی نیز آن را روایت  می
 ٣کرده است.

ورزیدن بـه خـدا در ربوبیـت یـا در  یعنـی شـرک(اكرب الكبائر: اإلرشاك باهللا) عبارت: 
 ی علماست. عبادت خدا، این مطلب مورد اتفاق ھمه

نا امیـدی از رحمـت «گوید:  ابو سعادات می ة اهللا)(والقنوط من رمحراجع به عبارت:  
 ».٤خدا، از ناامیدی از ھر چیز دیگر، بدتر و شدیدتر است

 آمده است.» االستغفار«، لفظ »الف«ی  در نسخه -١
 قبًال آمد. لآمده است. تخریج این دو اثر ابن عباس » اإلصرار«، لفظ »الف«ی  در نسخه -٢
» المعجم الکبیر«، طبرانی در ۱/۱۵۵، عبدالرزاق در تفسیرش۱۹۷۰۱معمر در جامع خود ش  -٣

و دیگران از چندین طریق از عبدالله بن مسعود آن را روایت  ۵/۴۰، ابن جریر در تفسیرش ۶/۱۵۶
 باشد. دارند صحیح می اند. این اثر آن گونه که حافظ ابن کثیر و شیخ سلیمان اظھار می کرده

 .۴/۱۱۳فی غریب الحدیث و األثر النھایة -٤
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تفاوت وجود دارد؛ ھمـان طـور کـه » یأس«و » قنوط«گویم: بر این اساس میان  می
دھد که  دعا و استغاثه با ھم فرق دارند. قنوط ناشی از یأس است. ظاھر قرآن نشان می

است؛ زیرا قرآن برای کسانی که از رحمت خدا، یأس دارند، به » قنوط«تر از یأس شدید
کفرشان حکم نموده و برای اھل قنوط به گمراھی حکم کرده است. در عبارت مـذکور 
این مطلب گوشزد شده که انسان باید رجاء و خوف (امیـد بـه رحمـت خـدا و تـرس از 

با ھم داشته باشد. چون وقتـی انسـان کیفر و عذاب خدا) را یکجا جمع کند و ھر دو را 
از کیفر و عذاب خدا ترسید، دیگر نباید از رحمت خدا مأیوس و نـا امیـد باشـد. سـلف 

داشتند که در حالت سالمتی، ترس از کیفر خدا و در حالـت بیمـاری،  صالح دوست می
 امیدواری به رحمت خدا را در خود تقویت کنند.

گوید: قلب باید ترس از کیفر خدا بـر آن  وی میاین روش ابوسلیمان و دیگران بود. 
شود. از خـدا  غالب شود. چون اگر امید به رحمت خدا بر آن غالب شود فاسد و تباه می

خواھیم که در نھان و آشکار، ترس از خود را نصیب ما گردانـد؛ چـرا کـه او بـر ھـر  می
 چیزی تواناست.

 

 



 

 

 

 

 

 

 رات خداست): از جمله ایمان به خدا، صبر بر تقدی۳۴باب ( 

ِ ﴿ فرماید: خدای متعال می ِ ٱَوَمن يُۡؤِمۢن ب ُ ٱوَ  ۥۚ َ�ۡهِد قَۡلَبهُ  �َّ ٍء َعلِيمٞ  �َّ  ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ
مان داشته باشد، خدا دل او را (به ثبات و آرامش، و یه به خدا اکس کو ھر « .]١١[التغابن: 
امًال ک یزیوند از ھر چگرداند، و خدا یرساند و) رھنمود م یم یبه قضا و قدر الھ یخوشنود

گاه است  ».آ
داند که این  آید و می او شخصی است که مصیبتی برایش پیش می«گوید:  علقمه می

 ».شود مصیبت از جانب الله است، پس راضی و تسلیم می
دو چیز «فرمودند:  - ج-روایت است که رسول الله  سدر صحیح مسلم از ابوھریره

) سرزنش دیگران بـه ۱و چیز برای مردم کفر است: در میان مردم وجود دارد که این د
 ».خوانی بر شخص مرده ) نوحه۲شان  خاطر اصل و نسب

 جانـد کـه آن حضـرت بخاری و مسلم به طور مرفـوع از ابـن مسـعود روایـت کرده
ھر کس بر صورت خود بزند و پیراھن را پاره کند و فریادھای جاھلیت را سر «فرمودند: 

 ».دھد، از ما نیست
اش  ھرگـاه خـدا نسـبت بـه بنـده«فرمودنـد:  جانس روایت شده که رسول اللـه از 
انـدازد و ھرگـاه  ی خیر داشته باشد، عقوبت و مجازاتش را در ھمین دنیا پیش می اراده

دارد تا ھمچنان گناه کند  ی شر داشته باشد، از او دست نگه می اش اراده نسبت به بنده
 ».ات کندتا اینکه در روز قیامت، او را مجاز

ھمانا بزرگی پاداش با بزرگی بال و مصیبت اسـت. ھمانـا اللـه «فرماید:  می جپیامبر
نماید. کسی کـه بـه  تعالی ھرگاه افرادی را دوست بدارد، آنان را دچار بال و مصیبت می
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شود و ھرکس از بـال و  بال و مصیبت [از جانب خدا] راضی است، خدا نیز از او راضی می
ترمـذی ایـن ». شـود خدا ] ناراضی باشد، خدا نیز از او ناراضـی می مصیبت [ از جانب

 حدیث را حسن دانسته است.
 گیرند: در این باب چندین قضیه مورد بررسی قرار می

 ی تغابن. ی وارده در سوره تفسیر آیه – اول
 ی ایمان به خداست. صبر بر تقدیرات خدا، از جمله - دوم

 شان. سرزنش دیگران در مورد نسب – سوم
زننـد و پیـراھن را پـاره  تھدید سخت برای کسانی که بر صـورت شـان می – چھارم

 کنند و روش و رفتار جاھلیت را دارند. می
 ی خیر داشته باشد. اش اراده ی اینکه خدا نسبت به بنده نشانه – پنجم
 ی شر داشته باشد. اش اراده ی اینکه خدا نسبت به بنده نشانه – ششم
 محبت خدا نسبت به بنده.ی  نشانه – ھفتم

 تحریم نارضایتی و ناخوشنودی از تقدیرات خدا. -ھشتم
 پاداش رضایت و خوشنودی از بال و مصیبت از جانب خدا. - نھم

 توضیح و شرح این باب:
 از جمله ایمان به خدا، صبر در برابر تقدیرات خداست

نموده که نوع انسان پایانش، مقرر  نظیر و رحمت بی از آنجا که خدا بنا به حکمت بی
ھایی که برایشان مقدر نموده، بیازماید، آنان را امر کرده که  را با اوامر، نواھی و مصیبت
ھا صبر داشته باشند و صبر در برابر تقدیرات الله را بر آنان  در برابر این بالھا و مصیبت

ھا و  صیبتی آرامش خاطر، روان و قوی کردن آنھا در برابر م فرض نموده است تا مایه
حساب به آنان  مشکالت باشد و به آنان وعده داده که در برابر این صبر، پاداش بی

ِٰ�ُونَ ٱإِ�ََّما يَُو�َّ ﴿ فرماید: بدھد؛ ھمان طور که می ۡجَرُهم بَِغۡ�ِ ِحَسابٖ  ل�َّ
َ
 .]١٠[الزمر:  ﴾أ

 ».شود یمال و بدون حساب داده مکان اجر و پاداششان به تمام و یباکیقطعًا به ش«
) صـبر در ۲) صبر در برابر اوامر و تکالیف خـدا ۱بر این اساس، صبر سه نوع است: 

 ھا. ) صبر در برابر تقدیرات و مصیبت۳برابر محرمات و گناھان 

ِينَ ٱوَ ﴿آیات:   واْ  �َّ ه به خاطر ک یسانکو « .]٢٢[الرعد:  ﴾وَۡجهِ َرّ�ِِهمۡ  بۡتَِغآءَ ٱَصَ�ُ

ِينَ ٱ﴿ و». رزندو یم یبایکیپروردگارشان ش ُونَ  �َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ واْ َوَ�َ  .]٤٢[النحل:  ﴾٤٢َصَ�ُ
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این ». ه آنان بر پروردگارشان استکیل و تک) تویدند و (در زندگیورز یبایکیه شکند یسانک «
 گیرد. سه نوع صبر را در بر می

که  شود، ھمان طور از آنجا که صبر تنھا به کمک خدا برای انسان حاصل می

ِ  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ فرماید:  می  ب
ِ ٱَوَما َصۡ�َُك إِ�َّ ز در برابر یغمبر! تو نیپ یو (ا« .]١٢٧[النحل:  ﴾�َّ

ن و ک یبایکید) شید یخواھ یغ رسالت آسمانیه در راه تبلک یجانسوز یھا مصائب و صحنه
ّسر یمزدان یق یو) توف یاری) جز در پرتو (لطف رحمان و به یگریس دکتو (و ھر یبایکیش

 ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ فرماید: . خدای متعال به جمع بین دو آیه ارشاد کرده است و می»ستین
ۡ�ُينَِنا

َ
 یبایکیدر برابر فرمان پروردگارت، صبر و ش« .]٤٨[الطور:  ﴾ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك فَإِنََّك بِأ

و ه تکرا به گوش انسانھا برسان و مترس)  یام آسمانیر (و با استقامت و شجاعت، پیش گیپ
 ».یت ما ھستیر نظر ما و تحت حفاظت و رعایز

 .١»خدا در نود جا از صبر سخن به میان آورده است« فرماید: امام احمد می

 .٢[روایت احمد و مسلم]». صبر، نور است« »:والصرب ضياء«فرمایند:  می جپیامبر

ما اعطي أحد عطـاء خـ�اً وأوسـع مـن «فرمایند:  در جای دیگری می جآن حضرت
[روایـت » تر از صبر به احدی داده نشده است. عطاء و بخششی بھتر و گسترده« »:الصرب

 .٣بخاری و مسلم]

صـبر، نصـف ایمـان « »:الصرب نصف اإليمان«فرماید:  ھمچنین در حدیثی دیگر می
 .٤اند آن را روایت کرده» الشعب«ابونعیم و بیھقی در ». است

 .۵۷ص  عدة الصابرینو  ۱۰/۳۹نگا: مجموع الفتاوی  -١
و دیگران از طریق  ۲۲۳، مسلم در صحیحش به ش ۳۴۳و  ۵/۳۴۲» المسند«امام احمد در  -٢

 اند. آن را روایت کرده سحدیث ابومالک اشعری
از طریق  ۱۰۵۳ی  البغا) و مسلم در صحیحش به شماره -۱۴۰۰ی  بخاری در صحیحش (شماره -٣

 اند. حدیث ابوسعید خدری آن را روایت کرده
ش » شعب االیمان«، بیھقی در ۱۵۸ند الشھاب ش ، قضاعی در مس۵/۳۴، »الحلیة«ابونعیم در  -٤

آن را سو دیگران از عبدالله بن مسعود ۱۳۶۴شماره ی » العلل المتناھیة«، ابن جوزی در ۹۷۱۶
صحیح و مشھور این است که «گوید:  می ۲/۳۶۱» الزھد الکبیر «اند. بیھقی در کتاب  روایت کرده

گوید: این حدیث منکر و  نیشابوری میی ابن مسعود است. حافظ ابوعلی  این گفته، گفته
المعجم «طبرانی در ». ناشناخته است و از حدیث زبید و حدیث ثوری ھیچ اصل و اساسی ندارد

ش » الشعب«، بیھقی در ۳۶۶۶، ش »المستدرک علی الصحیحین«، حاکم در ۸۵۴۴ش » الکبیر
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بخاری این ». را در صبر دیدیمبھترین اوقات زندگی خود «گوید:  می سحضرت عمر
 .١گفته را روایت کرده است
گاه باشید که صبر به نسبت ایمان بـه منزلـه«گوید:  علی بن ابی طالب می ی  ھان، آ

رود و دیگر حیاتی نـدارد.  سر است به نسبت بدن، ھرگاه سر قطع شود، بدن از بین می
گاه باشید کسی که صـ بر نـدارد، ایمـان ھـم سپس صدایش را بلند کرد و گفت: ھان، آ

 ی صبر زیادند.  احادیث و روایات وارده درباره ٢».ندارد
» منـع«(حبس کـردن) و » حبس«گرفته شده که به معنای » َصَبَر «ی  صبر از ماده

تابی، حبس کردن  قراری و بی باشد. پس صبر حبس کردن نفس از بی (منع کردن) می
ردن اعضای بدن از زدن بر سر و صورت و زبان از آه و ناله، شکایت و نارضایتی، حبس ک

   ٣باشد. ابن قیم این گفته را اظھار داشته است. پاره کردن گریبان و مانند آنھا می

ِ ﴿ ی الھی: فرموده ِ ٱَوَمن يُۡؤِمۢن ب ُ ٱوَ  ۥۚ َ�ۡهِد قَۡلَبهُ  �َّ ٍء َعلِيمٞ  �َّ که مؤلف  ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ

َصاَب ﴿ ی کامل چنین است: آورده، آیه
َ
ِصيَبٍة إِ�َّ �ِإِۡذِن  َمآ أ ِۗ ٱِمن مُّ َّ�  ِ ِ ٱَوَمن يُۡؤِمۢن ب َّ� 

ُ ٱوَ  ۥۚ َ�ۡهِد قَۡلَبهُ  ٍء َعلِيمٞ  �َّ جز به فرمان  یا چ واقعه و حادثهیھ« .]١١[التغابن:  ﴾١١بُِ�ّلِ َ�ۡ
مان داشته باشد، خدا دل او را (به ثبات و یه به خدا اکس کدھد، و ھر  یی خدا رخ نم و اجازه

گرداند و خداوند از ھر  یرساند و) رھنمود م یم یبه قضا و قدر الھ یآرامش، و خوشنود
گاه استک یزیچ . در این آیه خدای متعال خبر داده که ھر مصیبتی که در زمین »امًال آ

ِ ٱإِ�َّ �ِإِۡذِن ﴿ آید؛ و در میان انسانھا پیش می یعنی: به تقدیر و فرمان خداست؛  ﴾�َّ

ن َ�ۡبلِ  ّمِن إِ�َّ ِ� كَِ�ٰبٖ ﴿ فرماید: ی دیگری می ر آیهھمان طور که د
َ
َهآۚ  أ

َ
ۡ�َأ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  �َّ

اند. حاکم آن را صحیح  و دیگران از عبدالله بن مسعود آن را به طور موقوف روایت کرده ۹۷۱۷
 دانسته و اسنادش صحیح است.

به ش » الزھد«البغا، به صورت معلق آن را آورده و ابن مبارک در  -۵/۲۳۷۵بخاری در صحیحش -١
اند و  آن را موصل کرده ۱/۵۰» الحلیة«و ابونعیم در  ۱۱۷ص » الزھد«و امام احمد در  ۶۳۰

 اسنادش صحیح است.
، ابن ابی شیبه در مصنف ۱۹ش » اإلیمان«، العدنی در کتاب ۲۱۰۳۱معمر در جامع خود به ش  -٢

» اإلیمان«، بیھقی در ۱/۷۶» الحلیة«، ابونعیم در ۳۴۵۰۴و  ۳۰۴۳۹خودش، شماره ھای 
و دیگران آن را روایت  ۱۵۶۹ی  شماره» شرح أصول االعتقاد«، اللکائی در ۹۷۱۸ی  شماره
 .اند. این حدیث با طرقش، حدیثی صحیح است کرده

 .۷ص  عدة الصابرین -٣
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ِ ٱ َ�َ  مگر پیش از آنکه پدیدش بیاوریم، در کتابی ثبت شده است. « .]٢٢د: ی[الحد ﴾�َِس�ٞ  �َّ
 ».گمان این امر، بر الله آسان است بی

ِ ٱِن إِ�َّ �ِإِذۡ ﴿ ی عبارت: ابن عباس درباره  ١گوید: یعنی مگر به فرمان خدا. می ﴾�َّ

ِ ﴿ منظورش این است که مگر از روی تقدیر و مشیت خدا باشد. ِ ٱَوَمن يُۡؤِمۢن ب َ�ۡهِد  �َّ
آید، بداند که این مصیبت بنا به قضا و  یعنی ھرکس که مصیبتی برایش پیش می ﴾قَۡلَبهُ 

اشد و تسلیم قضای الله شود، قدر خداست و باید که صبر پیشه کند، تحمل داشته ب
خدای متعال با ھدایت کردن قلبش که اصل ھر خوشبختی و خیر در دنیا و آخرت 

دھد. عالوه بر آن، گاھی در برابر آنچه که از او گرفته، چیز دیگری  است، جزایش را می
ی ھمان طور که الله تعالی در آیات دیگر ٢دھد. یا بھتر از آن را در ھمین دنیا به او می

ِ ﴿ فرماید: می ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ل�َّ ٓ إَِ�ۡهِ  �َّ ِ ��َّا ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓوا َ�َٰبۡتُهم مُّ
َ
ٓ أ إَِذا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ١٥٦َ�ِٰجُعونَ 
ُ
ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞۖ َوأ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصَلَ�ٰٞت ّمِن رَّ

ُ
[البقرة:  ﴾١٥٧لُۡمۡهَتُدونَ ٱأ

،  رسد یبدانان م یه بالیک یه ھنگامک یسانکو مژده بده به بردباران. آن « .]١٥٧-١٥٥
ھستند  یمانیم. آنان (ھمان بردباران با ایگرد یاو باز م یم و به سوی: ما از آِن خدای ندیگو یم
شان یگردد و مسّلمًا ا یشان شامل حال آنان میه) الطاف، رحمت، احسان و مغفرت خداک

گوید:  ابن عباس می». ر و سعادت) ھستندیق خیقت و طریی حق، حق جادهافتگان (به ی راه
داند که ھر مصیبتی که برایش  کند، پس می یعنی قلبش را برای یقین ھدایت می«

 ».٣آمده، باید پیش آید و ھر چه که برایش پیش نیامده، نباید برایش پیش آید پیش می

اهللا هل قضـاء إال اكن خـ�اً هل،  عجباً للمؤمن ال يقىض«در حدیث صحیح آمده است: 
إن أصابته رضاء فصرب اكن خ�اً هل، و�ن أصابته رساء فشكر اكن خـ�اً هل، ولـيس ذلـك 

وضعیت انسان مؤمن شگفت انگیز است زیرا خدا ھـر تقـدیری : « ٥».٤ألحد إال للمؤمن
 برایش پیش آورد، برایش خیر است. اگر مصیبت و امر ناخوشایندی برایش پـیش آیـد،

 .۴/۳۷۶و تفسیر ابن کثیر  ۸/۲۸۳نگا: زاد المسیر  -١
 .۴/۳۷۶تفسیر ابن کثیر  -٢
از  –آمده  ۸/۱۸۴» الدر المنثور«آن گونه که در  –و ابن منذر  ۲۸/۱۲۳ابن جریر در تفسیرش  -٣

 وجود ندارد. اند و در اسنادش اشکالی طریق علی بن ابی طلحه از ابن عباس آن را روایت کرده
 آمده است.» المؤمنین» «ب«ی  در نسخه -٤
 روایتش کرده است. ساز طریق حدیث صھیب ۲۹۹۹مسلم در صحیحش به ش  -٥
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ای  کند و در نتیجه برایش خیر است و اگر امـر خوشـایند و خوشـحال کننـده صبر می
کند و در نتیجه برایش خیر است و این امـر جـز بـرای  برایش پیش آید، شکرگزاری می

 ».مؤمن، برای ھیچ کس دیگری نیست

ُ ٱوَ ﴿ : ی فرموده ٍء َعلِيمٞ  �َّ گاه ساختن این نکته است که این م ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ صیبتی آ
شود که  آید، از روی علم و حکمت خدا صادر شده است و این موجب می که پیش می

 انسان مؤمن در برابر این مصیبت صبر پیشه کند و بدان راضی باشد.
آید  او کسی است که مصیبتی برایش پیش می«ی علقمه که اظھار داشته:  این گفته

بدان راضی است و تسلیم تقـدیر  داند که این مصیبت از جانب خداست، در نتیجه و می
انـد کـه ایـن  ابن جریر و ابن ابی حاتم از علقمه روایـتش کرده». شود و قضای خدا می

 ١روایت، صحیح است.
 جعلقمه، ھمان ابن قیس بن عبدالله نخعی کوفی است که در زمان حیـات پیـامبر

 دیگـر صـحابه  به دنیا آمد. از ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سعد، ابن مسعود، عایشـه و
حدیث شنیده و از بزرگان، علما و افراد مورد اطمینان تـابعین اسـت. وی پـس از سـال 

  ٢ھجری از دنیا رفت. ۶۰
دانـد کـه  آیـد و می او مردی است که مصیبت برایش پیش می«ی علقمه:  این گفته

این مصیبت از جانب خداست، از این رو بدان راضی اسـت و تسـلیم قضـا و قـدر خـدا 
ی مذکور آمده اسـت. البتـه تفسـیر بـا داللـت  تفسیر ایمان است که در آیه». شود می

 ی ایمان راسخ در قلب است. التزام است زیرا این امر الزمه

ِ ﴿ ی: ی آیه تفسیر سعید بن جبیر درباره ِ ٱَوَمن يُۡؤِمۢن ب گوید:  که می  ﴾َ�ۡهِد قَۡلَبهُ  �َّ

ِ ﴿ یعنی موقع مصیبت دعای استرجاع: ما از آِن « ].١٥٦[البقرة: ﴾ ��َّآ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ إِنَّا ِ�َّ
آورد، نزدیک به تفسیر  بر زبان می١٥٦ البقرة: »گردیم.الله ھستیم و به سوی الله باز می

 ٣».علقمه است

آن گونه  -، ابن ابی حاتم۲۸/۱۲۳، ابن جریر در تفسیرش ۵ی  ی مشھورش، به شماره وکیع در نسخه -١
و  ۹۹۷۶و شعب اإلیمان ش  ۴/۶۶ ، بیھقی در سنن الکبری-آمده ۴/۳۷۶که در تفسیر ابن کثیر 

 اند. اسناد این روایت صحیح است و شیخ سلیمان آن را صحیح دانسته است. دیگران آن را روایت کرده
 نگاه کنید. ۴/۵۳» سیر أعالم النبالء«به شرح حالش در  -٢
 .۴/۳۷۶و تفسیر ابن کثیر  ۱۸/۱۳۹نگا: تفسیر القرطبی  -٣

 

                                         



 ٨٤٧  ): از جمله ایمان به خدا، صبر بر تقدیرات خداست ۳۴لتوحید: (بابکتاب ا

 

ی مذکور این مطلب بیان شده که صبر، سـبب ھـدایت قلـب بـوده و ثـواب و  در آیه
آیـد و نیـز بیـان  ت که بعد از آن برای انسان پـیش میپاداش کار نیک، امر نیکویی اس

شده که کردار و رفتار نیک، ناشی از ایمان است. ھمچنین اثبات تقدیر خدا در این آیـه 
 وجود دارد. 

اهللا صـل اهللا عليـه عـن أبـی هريـرة: أن رسـول » صـحيح مسـلم«(وفـی گوید:  مؤلف می

 ١.فی النسب والنياحة عىل امليّت)ی الناس مها هبم كفر: الطعن اثنتان ف«وسلم قال: 

دو صـفت «فرمودند:  جروایت است که رسول الله س(در صحیح مسلم از ابوھریره 
در میان مردم ھست که این دو چیز از صفات کفـر اسـت: سـرزنش دیگـران در مـورد 

 ».خوانی بر شخص مرده] شان و نوحه نسب

دو خصلت در میـان انسـانھا یعنی (هبم كفـر) منظور ھمان دو خصلت است. (مها)  لفظ:
یعنی دو خصلت کـه در میـان مـردم وجـود «گوید:  کفر است. شیخ االسالم ابن تیمیه می

باشد  دارد، کفر است. پس ذات این دو خصلت به خاطر اینکه از کارھای کفار است، کفر می
و این دو خصلت در میان مردم وجـود دارد. امـا ایـن طـور نیسـت کـه اگـر شـاخه ای از 

شود مگر این که حقیقت کفـر در او وجـود  ھای کفر در ھرکس باشد، کافر مطلق می شاخه
ھای ایمان در ھـرکس  ای از شاخه داشته باشد، ھمان طور که این طور نیست که اگر شاخه

»  الکفر«ی  شود مگر این که اصل ایمان در او وجود داشته باشد. میان کلمه باشد، مؤمن می

ليس ب� العبد و�� ال�فر أو الرشـك «ن گونه که در حدیث: است ھما» ال«که معرفه به 
و » میان بنده و میان کفر یا شرک، جز ترک نمـاز حـایلی وجـود نـدارد: «٢»إال ترك الصالة

 . ٣»که نکره در سیاق اثبات است، فرق وجود دارد» کفر«میان 

ایـن  یعنی عیب گرفتن از نسـب دیگـران. ایـن گفتـه کـه: (الطعن فی النسـب) عبارت:
شخص پسر فالنی نیست در حالی که طبق ظاھر شرع نسب آن شخص برای فالنـی ثابـت 

 ٤اند. شود. برخی از علما این گفته را اظھار داشته شده باشد، مشمول حدیث مذکور می

 .۶۷ی  صحیح مسلم شماره -١
 آن را روایت کرده است. ساز طریق حدیث جابر ۸۲ی  لم در صحیحش شمارهمس -٢
 .۷۰اقتضاء الصراط المستقیم ص  -٣
 آن را اظھار داشته است. ۱/۱۵۰» فیض القدیر«مناوی در  -٤
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ھـای شـخص مـرده بـا  ھـا و نیکی یعنی ذکـر خوبی (والنياحة عىل امليت)ی:  فرموده
تابی و فغـان کـه بـا  ودی و نارضایتی از تقدیر و بیصدای بلند؛ چون در این کار ناخوشن

 صبر منافات دارد، وجود دارد.
دھد که صبر در برابر مصیبت، واجب است؛ چون نوحه خوانی  این حدیث، نشان می

دھد که صـبر واجـب  با صبر منافات دارد. وقتی نوحه خوانی حرام است، این نشان می
وجود دارد که برخی از امور کفری ھسـتند  باشد. ھمچنین در این حدیث، این نکته می

 سازند. ی دین اسالم خارج نمی که انسان را از دایره

لـيس منـا مـن رضب اخلـدود، وشـق «: (وهلام عـن ابـن مسـعود مرفوعـاً: گوید مؤلف می

 .)١»اجليوب، ودعا بدعوی اجلاهلية
ھرکس «د: ان بخاری و مسلم از ابن مسعود، این حدیث را به طور مرفوع روایت کرده 

ی پیراھن پاره کند و رفتار و روش جاھلیت داشته باشـد،  به سرو صورت خود بزند و یقه
 »).از ما نیست

از جمله نصوص وعید و تھدید است. از سفیان ثوری و احمد، نقل  (ليس منا)عبارت: 
اند تـا بیشـتر در  اش را مکروه دانسـته شده که تأویل این فرموده به غیر معنای ظاھری

ی  ن انسان تأثیر بگذارد [و بیشتر انسـان را از ایـن کارھـا بـاز دارد. بعضـی دربـارهدرو

ی ما نیست؛ چون کسی  اند: یعنی از اھل سنت و طریقه گفته »ليس منا«معنای عبارت:] 
دھد، کار حرامی را مرتکب شـده و کـار واجبـی را تـرک کـرده  که این کار را انجام می

دین اسالم خارج شده، بلکه منظـور مبالغـه و زیـاده  است. منظور این نیست که وی از
روی در نھی و بازداشتن از ارتکاب این کار است. ھمان طور کـه انسـان بـه فرزنـدش 

ی:  گوید: تو از من نیستی و من از تو نیستم. پس منظـور فرمـوده ھنگام سرزنشش می

واجبات ایمـان را این است که ھرکس این کار را بکند، از مؤمنانی نیست که » ليس منا«
 اند. انجام داده

فقط گونه را ذکر «گوید:  حافظ ابن حجر می (من رضب اخلدود)ی:  ی فرموده درباره
ی صـورت،  زننـد و گرنـه زدن بقیـه ی خود می کرده، چون غالبًا موقع مصیبت به گونه

  ١».مانند آن است و حکم آن را دارد

 اند. آن را روایت کرده ۱۰۳ی  و مسلم در صحیحش به شماره ۱۲۳۲بخاری در صحیحش ش  -١

 

                                         



 ٨٤٩  ): از جمله ایمان به خدا، صبر بر تقدیرات خداست ۳۴لتوحید: (بابکتاب ا

 

اش را بزند نیز ھمینگونه اسـت و  ینهگویم: بلکه اگر کسی غیر از صورت، مثًال س می
قراری است کـه بـا  تابی و بی ی اینھا بی شود؛ چون ھمه در معنای زدن گونه داخل می

 صبر منافات دارد، از این رو حرام است.
ی لباس است  یقه» جیب«است. » جیب«جمع » جیوب« (وشقّ اجليوب)در عبارت: 

کنـد.  کند و پیراھن را از آنجا بـه تـن می که انسان از آنجا سر خود را داخل پیراھن می
شـدند،  مردم در زمان جاھلیت، وقتی بر شخص مرده خیلی انـدوھگین و ناراحـت می

منظـور از «گویـد:  کردند. حافظ ابن حجـر عسـقالنی می شان را پاره می ی پیراھن یقه
 ٢».باشد ی پیراھن تا آخر پیراھن می پاره کردن تمام یقه» شق الجیوب«

ی پیراھن مانند باز کردن تمام  ظاھر این است که باز کردن قسمتی از یقه گویم: می
 ی پیراھن است. یقه

گویـد:  شـیخ االسـالم ابـن تیمیـه می(ودعـا بـدعوی اجلاهليـة) ی:  ی فرموده درباره
گوینـد: معنـایش،  دیگران می ٣».معنایش ھمان تعریف و تمجید از شخص مرده است«

 دعای بدبختی و تباھی است.
یعنی رفتار و روش جاھلیت ھمچون نوحه خوانی «گوید:  فظ ابن حجر عسقالنی میحا

 ٤».و مانند آن و ھمچنین تعریف و تمجید از شخص مرده و نیز دعای بدبختی و تباھی
داشتن رفتارھای جاھلیت مانند دعوت کردن دیگران بـه سـوی «گوید:  ابن قیم می

ی خاص و تعصب نسبت بـه مشـایخ و قبایل و نژاد پرستی. تعصب برای مذھب و گروھ
ھـا از روی ھـوای  بزرگان و برتری دادن مذھب و گروھی خاص بر دیگر مـذاھب و گروه

نفس و تعصب و انتساب به یک مذھب یا یک گروه، که انسان به سوی آنھا فرا خوانـد و 
ی دوستی برقرار کند و با مخالفـانش، دشـمنی  برای آن با موافقان و ھوادارانش رابطه

  ٥».باشد ی اینھا از رفتارھای جاھلیت می ند و مردم را بر اساس آن بسنجد، ھمهک
ی موارد مذکور را در بر  ھمه» دعوی اجلاهلية«گویم: صحیح این است که عبارت  می

 گیرد. می

 .۳/۱۶۴فتح الباری  -١
 .ھمان -٢
 .۱/۲۰۴اقتضاء الصراط المستقیم  -٣
 .۳/۱۶۴فتح الباری  -٤
 .۲/۴۷۱زاد المعاد  -٥
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در روایتی که ابن ماجه از ابوامامه آورده و ابن حبان صحیحش دانسته، نفـرین کسـانی 
دھند، آمده است. ایـن روایـت، چنـین اسـت:  فوق را انجام می که اعمال مذکور در حدیث

نمایـد و  ی پیـراھنش را پـاره می کند و یقه زنی را که صورتش را زخمی می جرسول الله«
دھد کـه ایـن اعمـال از  این حدیث نشان می ١».کند، نفرین کرده است شیون و واویاله می

نـاراحتی و نارضـایتی از پروردگـار و  ی گناھان کبیره است؛ چون اعمال مذکور دربردارنده
عدم صبر واجب و آسیب رساندن به جسم از طریق زخمـی کـردن صـورت و تلـف کـردن 
مال از طریق پاره نمودن لباس و تمجید کردن شخص مرده با اوصـافی کـه در او نیسـت و 

 باشـد. امـا گفـتن کلمـات دعای بدبختی و تیره روزی و داد خواھی کردن از الله تعالی می
خوانی، نارضایتی و نـاراحتی حـرام نیسـت  کم در صورتی که صادقانه باشد نه از روی نوحه

و با صبر واجب منافات ندارد. امام احمد به این مطلب تصریح کرده با توجه به روایتـی کـه 
پـیش آن  جپس از وفـات پیـامبر سگوید: ابوبکر وی می ٢در مسندش از انس روایت کرده

وانبیـاه، واخلـیاله، «گذاشت و گفـت:  جمیان چشمان پیامبر رفت و دھانش را جحضرت
٣»واصفّیاه

 .!ای پیامبر خدا، ای خلیل خدا، ای صفی خدا 

يـا «به صحت رسیده که وی پدرش را تمجید کرد و گفت:  لھمچنین از فاطمه
ای پـدر عزیـزم! کـه فرمـان پروردگـارش را : «٤»تا آخر حدیثابتاه، أجاب ر�اً َداعه . . . 

و ابن  ۱۵۸۵ی  ، ابن ماجه در سننش به شماره۱۱۳۴۳ی  ابن أبی شیبه در مصنف خود به شماره -١
اند. اسناد این حدیث حسن بوده و بوصیری  روایتش کرده ۳۱۵۶ی  حبان در صحیحش به شماره

 آن را صحیح دانسته است. ۲/۴۶، »الزجاجة مصباح«در کتاب 
روایت شده و تخریجش خواھد آمد. تخریج حدیث انس نیز به زودی  لحدیث مذکور از عایشه -٢

 آید. می
، اسحاق بن ۳۱و  ۶/۲۱۹» المسند«، امام احمد در ۲/۲۶۵» الطبقات الکبری«ابن سعد در  -٣

، ابویعلی در ۳۹۲۵ش » الشمائل« ، ترمذی در۱۳۳۳و  ۱۷۱۸راھویه در مسندش شماره ھای 
اند و اسنادش  آن را روایت کرده لو دیگران از یزید بن بابنوس از عایشه ۴۸ی  مسندش شماره

اش  گوید: اشکال و ایرادی در او نیست و ابن عدی درباره ی یزید می حسن است. دارقطنی درباره
 یست افراد ثقه آورده است.گوید: احادیث وی مشھور ھستند. ابن حبان ھم نامش را در ل می

و دیگران از  ۳/۱۴۱» المسند«البغاء)، امام احمد در  -۴۱۹۳ی  بخاری در صحیحش (شماره -٤
در بیماری وفاتش بیھوش شد. فاطمه گفت: پدرم چه  جگوید: پیامبر اند و می انس روایتش کرده

پس از امروز »: «لیس علی أبیک کرب بعد الیوم«به فاطمه گفت:  جکشد. پیامبر ای می سختی
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 .».نمود وقتی او را به سوی خود خواند. .  اجابت
باید دانست که حدیث مذکور که مؤلف ذکر کرد و شرح داده شد، به ھیچ وجـه بـر 

کند و تنھا بر اعمال مـذکور داللـت دارد. ھمچنـین بـر  ینھی از گریه کردن داللت نم
بلند، باشند، ھمچون گریه کردن با صدای  کارھایی که شبیه موارد مذکور در حدیث می

 کند. مو کندن، خراشیدن صورت و مانند آنھا داللت می
اما گریه کردن از روی دلسوزی و دلتنگی و به طور آھسته جایز اسـت. بلکـه حتـی 

گریه کردن برای شـخص مـرده از روی دلسـوزی و «گوید:  شیخ االسالم ابن تیمیه می
دا منافـات نـدارد. باشد و با راضی شدن به تقدیر خ دلتنگی، کاری نیکو و مستحب می

برخالف گریه کردن برای شخص مرده به خاطر اینکه بھره و منافعش از او تمام شـده، 
 ١».که این نوع گریه کردن جایز نیست

ھنگـام وفـات  جی پیـامبر ی ابن تیمیه داللت دارد، فرموده گویم: آنچه بر گفته می

 نقـول إال مـا يـرىض تدمع الع� و�زن القلب وال«پسرش، ابراھیم است که فرمودند: 
ریـزد و قلـب انـدوھگین اسـت و چیـزی  چشـم اشـک می« »:الرب، و�نا بك ملحزونون

گوییم جز آنچه که پروردگار را راضی گرداند. ھمانا [ ای ابراھیم] ما، [ در فراق تـو  نمی
 ٢این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است.». ] اندوھگین و ناراحتیم
پیش یکی از دختـرانش  جمه بن زید روایت است که رسول اللهدر صحیحین از اسا

بردنـد و نفـس  جاش در شرف مرگ بود، رفت. آن پسر بچه را پیش پیامبر که پسر بچه
زد گویی که َمشک دریده است. چشمان آن  ی نزدیک بودن مرگ، می پسر بچه به نشانه

هـذه رمحـة «د: پر از اشک شد. سعد گفت: این چیست ای رسول الله؟ فرمـو جحضرت
ایـن مھـر و عطـوفتی : «٣»جعلها اهللا ىف قلوب عباده، و�نما يرحم اهللا من عباده الرمحـاء

وفات یافت، فاطمه گفت: ای پدر  جوقتی آن حضرت». ای بر پدرت نیست دیگر ھیچ سختی
عزیزم! که فرمان پروردگارت را اجابت نمودی وقتی خدا تو را به سوی خود فراخواند. پدر عزیزم 

ا به خاک سپرده شد، فاطمه گفت: ای انس! آی جباشد. وقتی پیامبر بھشت برین جایگاھش می
 خاک بریزید؟!... جآید که روی رسول الله تان می دل

 .۱۰/۴۷مجموع الفتاوی  -١
 اند. آن را روایت کردهساز انس  ۲۳۱۵ی  البغا و مسلم به شماره -۱۲۴۱بخاری در صحیحش ش -٢
 اند. آن را روایت کرده ۹۲۳البغا) و مسلم در صحیحش به ش -۵۳۳۱بخاری در صحیحش ش  -٣
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است که خدا در دل بندگانش قرار داده است. خدا تنھا به بندگان مھربـان و دلسـوزش 
 ».کند رحم می

لعقوبـة إذا أراد اهللا بعبده اخلري؛ عجـل لـه ا«وعن انس: أن رسول اهللا قال: مؤلف گوید: (

 »).فی الدنيا وإذا أراد اهللا بعبده الرش؛ أمسك عنه بذنبه، حتی يوافی به يوم القيامة

اش  ھرگـاه خـدا نسـبت بـه بنـده«فرمودند:  ج(از انس روایت است که رسول الله 
دھـد و ھرگـاه  ی خیر داشته باشد، زود در ھمین دنیـا سـزای [ گناھـانش را] می اراده

کند تا اینکه در روز  شر داشته باشد، او را با گناھانش رھا میی  اش اراده نسبت به بنده
 ».قیامت، به سزای اعمال خود برسد

و ترمذی آن را حسن دانسـته اسـت.  ١اند این حدیث را ترمذی و حاکم روایت کرده
گویـد:  در اسناد این حدیث، سعد ابن ِسنان ھست که ذھبـی در جـایی دربـاره اش می

گـویی حـدیث او صـحیح «گویـد:  اش می یی دیگر درباره. در جا٢»سعد حجت نیست«
 .٣»نیست

 ٤اند. طبرانی و حاکم از عبدالله بن مغفل آن را روایت کرده
  ٥ابن عدی نیز از ابوھریره آن را روایت کرده است. 

» الکامل«، ابن عدی در ۴۲۵۵و  ۴۲۵۴، ابویعلی در مسندش ش ۲۳۹۶ترمذی در سننش ش  -١
اند.  و دیگران این حدیث را روایت کرده ۴/۶۰۸» المستدرک علی الصحیحین«، حاکم در ۳/۳۵۶

آن را  ۲۰۵۰ی  شماره» شرح مشکل اآلثار«این حدیث با شواھدش صحیح بوده و طحاوی در 
 صحیح دانسته است.

او حجت نیست و از ابن معین نقل شده که «گوید:  می ۱/۴۲۸» فالکاش«ذھبی در کتاب  -٢
 ».گوید: او ثقه است اش می درباره

 آن را از او نقل کرده است. ۱/۲۵۸» فیض القدیر«مناوی در  -٣
رویانی  -آمده ۱۰/۱۹۱» مجمع الزوائد«آن گونه که در  -، طبرانی۴/۸۷» المسند«امام احمد در  -٤

، حاکم در ۲۹۱۱، ابن حبان در صحیحش به ش ۸۹۳و  ۸۸۸در مسندش به شماره ھای 
و  ۹۸۱۷ی  شماره» شعب اإلیمان«، بیھقی در ۴/۳۷۶و  ۱/۳۴۹» المستدرک علی الصحیحین«

 اند. اسناد این روایت حسن بوده و با شواھدش صحیح است. دیگران آن را روایت کرده
جای زخمی را در  جه که گوید: پیامبرآن را از ابوھریره روایت کرد ۵/۱۸۸» الکامل«ابن عدی در  -٥

مرد ». این چیست که روی صورتت است؟: «»ما ھذا الذی بوجھک؟ «صورت مردی دید و گفت: 
ی مکانی اصابت کرد [ و  گفت: به زنی نگاه کردم و مدام به او نگاه کردم تا اینکه صورتم به گوشه

د بعبٍد خیرًا عجل له عقوبته فی إذا أرا ألإن الله «فرمود:  جاین چنین زخمی شدم ]. پیامبر
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و سیوطی این روایت را حسـن دانسـته  ١طبرانی از عمار بن یاسر آن را روایت کرده

شـارح » إذا أراد اهللا بعبده اخلري، عجل لـه العقوبـة فـی الـدنيا« ی: ی فرموده درباره ٢است.
بارانـد تـا بـه  ھا را بـر سـر او می بتییعنی بال و مص«گوید:  می» الجامع الصغیر«کتاب 

گناه  آید که بی سزای گناھانی که مرتکب شده، برسد. در نتیجه زمانی از قبر بیرون می
لطف زیادی به او کرده است. حتی با رفتن  باشد. خدا این کار را در حق ھر کس بکند،

شـود.  خاری به بدن مؤمن و حتی با افتادن قلم از دست نویسنده، گناھـانش پـاک می
شـود، گناھـانش پـاک  پس با تمامی آنچه که در ھمین دنیا متوجـه انسـان مـؤمن می

 .٣»شود تا جایی که ھنگام مرگ، از گناھانش کامًال پاک شده باشد می

وال يـزال الـبالء بالعبـد حتـی يمشـی عـىل : «آمـده اسـت» الصحیحین« می گویم: در

پیوسته بـال و مصـیبت بـرای بنـده [ ی مـؤمن ] پـیش »: «٤األرض وليس عليه خطيئة
رود و گنـاھی برگـردنش  رسد که] روی زمین راه مـی آید تا جایی که [زمانی فرا می می

 ».نیست
یره به طـور مرفـوع روایـت شـده و دیگر منابع حدیثی از طریق ابوھر» المسند«در 

مؤمنة ىف جسده وماهل و� ودله حـىت يلـىق اهللا ومـا ـمؤمن والـال يزال ابلالء بال«است: 

ای اراده ی خیر داشته باشد، زود در ھمین  ھمانا خدای عّز وجل وقتی نسبت به بنده»: «الدنیا
در اسناد این روایت، علی بن َظبیان ھست که ضعیف ». رساند دنیا او را به سزای گناھانش می

و ابن معین او را دروغگو دانسته  گوید: حدیث او منکر است اش می باشد. بلکه بخاری درباره می
آن را به طور مرسل از حسن روایت کرده و در اسناد آن،  ۴۳۳ی  ، شماره»الزھد«است. ھناد در 

 اسماعیل مکی وجود دارد که ضعیف است.
ی این  روایتش کرده و ھیثمی درباره -آمده ۱۰/۱۹۲» مجمع الزوائد«آن گونه که در  -طبرانی -١

 ».نادش خوب استاس«گوید:  روایت می
آمده که: مؤلف به  صحت آن  ۱/۵۰اثر حسینی » البیان و التعریف«و  ۱/۲۵۸» فیض القدیر«در  -٢

 اشاره کرده است.
 .۱/۲۵۸. و نگا: فیض القدیر اثر مناوی ۱/۸۸السراج المنیر شرح الجامع الصغیر، اثر عزیزی  -٣
آن را روایت  ۱/۴۱» الصحیحینالمستدرک علی «و حاکم در  ۲۹۰۱ابن حبان در صحیحش ش  -٤

آید. این حدیث را به ابن  تر از اینجا بعدًا می اند. این حدیث، صحیح است و تخریجش کامل کرده
آن  ۶۵، ص »عدة الصابرین«ام؛ چون شیخ سلیمان به تبع ابن قیم در  حبان و حاکم نسبت داده

 .اند را به صحیح نسبت داده که بخاری و مسلم آن را روایت نکرده
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پیوسته بال و مصیبت متوجه زن و مـرد مـؤمن در جسـم و دارایـی و : «١»عليه خطيئة
شود تا اینکه زمـانی خـدا را دیـدار کنـد کـه گنـاھی بـر او  ثروتش و در فرزندانش می

 ».ستنی
اند؛ چون گناھان را پاک  ھا و بالھا نعمت مصیبت«گوید:  شیخ االسالم ابن تیمیه می

کنند و در نتیجه به انسان به خاطر ایـن  کنند و انسان را به صبر و پایداری وادار می می
ھا انسان را بـه رو کـردن بـه  شود. ھمچنین بالھا و مصیبت ھا، پاداش داده می مصیبت

ھای عظـیم  ی برای او و روی گردانـی از مخلـوق و دیگـر مصـلحتخدا و ذلت و خوار
شود و ُپرواضـح اسـت  کشاند. پس ذات بال و مصیبت موجب پاک کردن گناھان می می

باشـد ھرچنـد کسـی کـه دچـار بـال و مصـیبت  ھـا می ترین نعمت که این امر از عظیم
ی بالھا  او را به وسیلهشود، گناھکارترین انسان باشد؛ زیرا حتمًا باید خداوند، عذاب  می

ھا بـرای عمـوم  شود، از او کم کند. بنابراین، مصیبت ھایی که دامنگیرش می و مصیبت
باشد مگر اینکه انسان به سبب بال و مصـیبت دچـار  مردم رحمت و نعمت عظیمی می

تری از گناھان قبلی شود که در این صورت، بال و مصیبت به خاطر اینکـه  گناھان عظیم
 رساند، برایش شر است. رر میبه دینش ض

تابی،  شوند، بی چون برخی از مردم وقتی دچار فقر یا بیماری یا گرسنگی می
بیقراری، نارضایتی، نفاق و بیماری قلب، یا کفر آشکار، یا ترک بعضی از واجبات و 

شوند، به آنھا دست  رساندن به دینش می ارتکاب بعضی از محرمات که موجب زیان
ای اینان، سالمتی و دور بودن از بال و مصیبت بھتر از پیامدھای دھد. پس بر می

مصیبت است  نه بھتر از خود مصیبت. ھمان طور که ھر کس، مصیبت و بال او را به 
صبر و طاعت وا دارد، این مصیبت برای او یک نعمت دینی است. پس ذات مصیبت کار 

ه خاطر آن، ستوده و ستایش پروردگار بوده و رحمتی برای مردم است و خدای متعال ب
شود. حاال اگر این مصیبت با طاعت و صبر ھمراه باشد، برای صاحبش نعمت دوم  می

گناه ھمراه باشد این چیزی است که احوال مردم در آن  ،است و اگر با مصیبت 
گوناگون است ھمان طور که احوالشان ھنگام در امان بودن گوناگون است. پس 

، بخاری در ۴۵۰و ۲/۲۸۷» المسند«، امام احمد در ۱۰۸۱۱ابن ابی شیبه در مصنفش به ش -١
، ابن حبان در ۲۳۹۹، ترمذی در سننش ش۴۰۲ش» الزھد«، ھناد در ۴۹۴ش» األدب المفرد«

و دیگران آن را روایت کرده  ۱/۳۴۶» المستدرک علی الصحیحین«، حاکم در ۲۹۱۳صحیحش ش
 گوید: این حدیث، حسن صحیح است. اش می صحیح است و ترمذی دربارهاند. اسناد این روایت، 
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ت شود و صبر پیشه کند، این صبر نعمتی برای او در دینش ھرکس دچار بال و مصیب
شود، برایش رحمت است و به خاطر ستایش و  است و پس از آنکه  گناھانش پاک می

شود.  تمجید پروردگارش به سبب این نعمت، درود و رحمت خدا برایش حاصل می

ِ ﴿ فرماید: چون خدا می �ّ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصَلَ�ٰٞت ّمِن رَّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم أ

ُ
ۖ َوأ ِهۡم َورَۡ�َةٞ

ه) الطاف و رحمت و کھستند  یمانیآنان (ھمان بردباران با ا« .]١٥٧[البقرة:  ﴾١٥٧لُۡمۡهَتُدونَ ٱ
پس ». افتگان ھستندی شان راهیگردد، و مسّلمًا ا یشان شامل حال آنان میاحسان خدا

از بزرگترین  شود و این بخشش گناھان و واال رفتن درجات برایش حاصل می
شود، واجب است و  نعمتھاست. بنابراین، صبر بر ھر کسی که دچار بال و مصیبت می

سخن ». شود ھرکس صبر واجب را به جای آورد، این نعمت و رحمت برایش حاصل می
  ١ابن تیمیه به طور خالصه در این باره به پایان رسید.

یعنی عقوبـت گنـاھش را بـه تـأخیر  (وإذا أراد اهللا بعبده الرشّ أمسك عنه)ی:  فرموده
 اندازد. می

یعنی او را در دنیا بـه «گوید:  عزیزی میحتی يوافی به يوم القيامـة) ی عبارت: ( درباره
آیـد کـه گناھـان  کند تا اینکه در روز آخرت در حـالی می خاطر گناھانش مجازات نمی

 ٢».رسد زیادی مرتکب شده و آن وقت به سزای اعمال خود می
این از چیزھایی است که بنده را از صحت و سالمتی ھمیشگی و مستمر  گویم: می

اش در ھمین دنیا زود به او داده شود.  ھا و چیزھای پاکیزه ترساند که مبادا خوشی می
خدای متعال به عقوبت و مجازات دشمنانش در این دنیا راضی نیست ھمان طور که 

ت، بلکه ثواب دوستانش را چنین به ثواب و پاداش دوستانش در این دنیا راضی نیس
قرار داده که آنان را در جوار خود در بھشت اسکان دھد و از آنان خوشنود شود؛ ھمان 

ٰٖت َو�ََهرٖ  لُۡمتَّقِ�َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: طور که می ِ� َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك  ٥٤ِ� َج�َّ
 ِۢ ۡقَتِدر  یجا یباران بھشتینار جوکباغھا و  زگاران دریقطعًا پرھ« .]٥٥-٥٤[القمر:  ﴾٥٥مُّ

شگاه یندارد در) پ یدر آن جای یارکو بزھ یسرای اوهیه ک( ینیخواھند داشت. در مجلس راست
به ھمین دلیل ». ائنات است)کی  دگار و خداوندگار ھمهیه آفرک( یپادشاه بزرگ و توانای

 .۲۷-۱۷/۲۶مجموع الفتاوی  -١
 .۱/۸۸السراج المنیر اثر عزیزی  -٢
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ھا  ماریھا  سخن گفت، مردی گفت: ای رسول خدا، بی از بیماری جوقتی پیامبر

قُم عنا، فلست «فرمودند:  جام. آن حضرت چیست؟ به خدا قسم، ھرگز بیمار نشده
این  ١ابوداود آن را روایت کرده است.». از پیش ما برخیز، چون تو از ما نیستی« »:منا

 جمله، قسمت پایانی حدیث است. 

سـمت ، ق»تـا آخـر حـديث إن عظـم اجلـزاء . . .«فرمودنـد:  جاش: پیامبر و اما گفته
آغازین حدیثی دیگر است، اما از آنجا که ترمذی با یک اسـناد از یـک صـحابی، ایـن دو 

 حدیث را روایت کرده، مؤلف آن دو حدیث را ھمچون یک حدیث قرار داده است.
از جمله فواید حدیث مذکور این است که بال و مصیبت برای مؤمن برخالف تصور 

است. از دیگر فواید حدیث فوق الذکر ،  ھای خیر و رحمت بسیاری از مردم از نشانه
ی امید به خدا و  ی شر باشد و یادآوری درباره ترس از سالمتی ھمیشگی که مبادا نشانه

حسن ظن نسبت به خدا در چیزھایی که برای انسان مقدر نموده و برای او ناخوشایند 

ن تَۡ�رَ ﴿ فرماید: باشد. در این باره خداوند می است، می
َ
ْ َشۡ� وََعَ�ٰٓ أ ا َوُهَو َخۡ�ٞ  ٔٗ ُهوا

 یکشما ن یز براید و آن چیدار یرا دوست نم یزین چه بسا چیکل« .]٢١٦[البقرة:  ﴾لَُّ�مۡ 
 ».باشد

إن عظم اجلزاء مع عظم ابلالء، و�ن اهللا تعاىل إذا أحب «(وقال النبی: گوید:  مؤلف می

 الرتمزی: حسنه») قوماً ابتالهم، فمن رىض فله الرضا، ومن سخط فله السخط

ھمانا بزرگی جزا و پاداش با بزرگی بال و مصیبت ھمراه اسـت، «فرمودند:  ج(پیامبر 
نمایـد.  و خدای متعال ھرگاه گروھی را دوست بدارد، آنـان را بـه مصـیبتی گرفتـار می

ھرکس به این مصیبت راضی باشد، خدا ھم از او راضـی اسـت و ھـرکس از آن ناراضـی 
 ترمذی آن را حسن دانسته است).». ی استباشد، خدا ھم از او ناراض

ترمذی این حدیث را روایت کرده و لفظش چنین است: قتیبه برای ما نقـل کـرد و 
گفت که: لیث از یزید ابن ابی حبیب از سعد بن ِسنان از انس برای ما حدیث نقل کـرد 

سـپس ». ثتـا آخـر حـدی إذا أراد اهللا بعبده اخل� . . . .«فرمودند:  جو گفت: رسول الله

، ابن ابی ۹۹۱۶و  ۷۱۳۰ھای  ، بیھقی در شعب اإلیمان شماره۳۰۸۶ی  ابوداود در سننش شماره -١
 -۵/۲۵۰، »السنةشرح «بغوی در  -هآمد ۳/۶۰۶، »اإلصابة«آن گونه که در  -خیثمه و ابن سکن

 اند. اسناد این روایت، ضعیف است. و دیگران از عامر رامی روایتش کرده ۲۵۱
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تـا آخـر   إن عظـم اجلـزاء . . .«روایت است که فرمودند:  جگفت: با این اسناد از پیامبر
گوید: این حدیث از این طریق، حسن غریب است. ابن ماجه  سپس ترمذی می». حدیث

 . ٢و سیوطی صحیحش دانسته است ١نیز آن را روایت کرده

إذا «فرمودند:  جرده که پیامبرامام احمد از محمود بن لبید به طور مرفوع روایت ک
ھرگـاه خـدا « ٣»أحب اهللا قوماً ابتالهم، فمن صرب فله الصرب، ومـن جـزع فلـه اجلـزع

گرداند. ھرکس صبر پیشه کند  جماعتی را دوست بدارد آنان را گرفتار بال و مصیبت می
قـراری کنـد [ بـه زیـانش  تابی و بی [ به نفعش است ] و برایش صبر است و ھرکس بی

 ».٤اند راویانش ثقه«گوید:  منذری می»: ماند تابی و بیقراری برایش می ] و فقط بیاست

تـر  یعنی بـال و مصـیبت ھـر کـس عظیم(إن عظم اجلزاء مع عظم الـبالء) ی:  فرموده
تر است. پس عظمت و بزرگی و فراوانی پاداش بـا عظمـت و  باشد، جزا و پاداشش عظیم

 ی ھم ھستند. میت دقیقًا به اندازهبزرگی بال و مصیبت از نظر کیفیت و ک
ی مردم اجر و پاداش بیشتری داشتند از  از ھمه †گویم: از آنجا که پیامبران  می

تری داشـتند. ھمـان طـور کـه در  ی مردم بال و مصیبت بیشتر و سخت این رو از ھمه

چـه کسـی بـال و « »:أیُّ انلاس أشد بـالء؟«سؤال شد:  جحدیث سعد آمده که از پیامبر

األنبياء، ثم األمثل، فاألمثل، يبـت� «: فرمودند جآن حضرت» یبت سخت تری دارد؟مص

الرجل ىلع حسب دينه؛ فإن اكن ىف دينه صلباً؛ اشتد بالؤه، و�ن اكن ىف دينه رقـة، ابـت� 
 »:ىلع قدر دينه، فما يربح ابلالء بالعبد حىت يرت�ه يمىش ىلع األرض وما عليـه خطيئـة

» الکامل«، ابن عدی در ۴۰۳۱ی  ، ابن ماجه در سننش شماره۲۳۹۶ی  ترمذی در سننش شماره -١
 سلکآن را از انس بن ما ۵/۲۴۵» شرح السنة«و بغوی در  ۱۱۲۱، قضاعی در مسندش ۳/۳۵۶

این «گوید:  اش می اند. این حدیث به کمک شواھدش، صحیح بوده و ترمذی درباره روایت کرده
 ».حدیث از این طریق، حسن غریب است

 .۱/۲۵۸نگا: فیض القدیر  -٢
آن را  ۹۷۸۴ی  به شماره» شعب اإلیمان«و بیھقی در  ۴۲۹و  ۵/۴۲۷» المسند«امام احمد در  -٣

دیث، حسن بوده و به کمک شواھدش صحیح است. ھیتمی در اند. اسناد این ح روایت کرده
 این حدیث را صحیح دانسته است. ۱/۳۱۵» الزواجر«

 ۱۰/۱۰۸» فتح الباری«. ھمچنین حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب ۴/۱۴۲الترغیب و الترھیب  -٤
 این گفته را اظھار داشته است.
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به ترتیب کسانی که بیشتر به پیامبران شباھت دارند. ھرکس به  پیامبران، پس از آنان«
شود و مورد ابتال و آزمایش قرار  ، دچار بال و مصیبت می(و میزان تعھدش)تناسب دین 

شـود و  گیرد. اگر در دینش سخت و محکم باشد، بال و مصیبتش سخت و زیـاد می می
شود.  دش دچار بال و مصیبت میی دین و میزان تعھ اگر در دینش نرمی باشد به اندازه

رود در حـالی  شود تا جایی که روی زمین راه مـی ی خدا ھمیشه دچار بال می پس بنده
دارمی، ابن ماجـه و ترمـذی ]». ماند  گناه می که گناھی بر گردنش نیست [ و کامًال بی

 . ١اند و ترمذی آن را صحیح دانسته است این حدیث را روایت کرده
ھا ثواب و پاداش  ھا و بیماری ھا ، سختی د انسان به خاطر مصیبتکسانی که معتقدن

إن عظـم «ی:  شود، ممکن است به فرمـوده شود ولی گناھانش پاک نمی به وی داده می

اند کـه  استدالل و استناد نمایند. ابن قیم و دیگران راجح دانسته» اجلزاء مع عظم البالء
باشد مگر اینکه ایـن  اک کردن گناھان میھا و بیماری ھا، فقط پ ثواب و پاداش مصیبت

ھا سبب عملی صالح ھمچون توبه، طلـب آمـرزش، صـبر و راضـی  ھا و بیماری مصیبت
بـه خـاطر  -عالوه بر پاک کردن گناھـان  -شدن به تقدیر خدا باشد که در این صورت 

شود؛ ھمـان طـور کـه در ایـن حـدیث  این عمل صالح به انسان ثواب و پاداش داده می

بعمله؛ ابـتاله  –أو قال: لم ينلها  –إذا سبقت للعبد من اهللا م�لة لم يبلغها «است:  آمده
ه حىت يبلغه امل�لة الـىت سـبقت هل مـن اهللا   اهللا ىف جسده، أو ىف ودله، أو ىف ماهل، ثم صربَّ

ی عملـش  ھرگاه بنده از جانب خدا به مقام و درجه ای برسد که به وسـیله« »:عّز وجل
؛ خداونـد او را در -یا گفت: به آن درجه دست پیدا نکرده است  -نرسیده به آن درجه 

جسم یا در فرزندان و یا در دارایی و ثروتش دچار بال و مصـیبت کـرده و او را آزمـایش 
نموده، سپس صبر و پایداری به او داده تا اینکـه او را بـه ایـن مقـام و درجـه از جانـب 

، امام احمد در ۱۴۶ی  ماره، عبد بن ُحمید در مسندش ش۲۱۵طیالسی در مسندش ش  -١
، ترمذی در ۴۰۲۳، ابن ماجه در سننش، ش۲۷۸۳، دارمی در سننش ۱۷۲و  ۱/۱۸۵» المسند«

، ۲۹۰۱، ابن حبان در صحیحش ش۷۴۸۱ش» السنن الکبری«، نسائی در ۲۳۹۸سننش، ش
اند. این حدیث  و دیگران این حدیث را روایت کرده ۱/۴۱» المستدرک علی الصحیحین«حاکم در 

حاکم، ابن حبان، ». حدیثی حسن صحیح است«گوید:  اش می ح بوده و ترمذی دربارهصحی
 اند. طحاوی، ضیاء مقدسی، ذھبی و دیگران این حدیث را صحیح دانسته
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ایت ابن داسه و بخاری در تاریخش و ابـویعلی در ابوداود در رو». خدای عّزوجل برساند
  ١اند. مسندش، این حدیث را روایت کرده اند و برخی از محدثان آن را حسن دانسته

إن عظـم «ی:  شـود کـه فرمـوده بر این اساس، در پاسخ به نظر گروه اول، گفتـه می

 یعنی ھر گاه صبر و تحمل پیشه کند.» اجلزاء مع عظم البالء

در وقوع بال و مصیبت برای کسی  وإن اهللا تعالی إذا أحب قوماً؛ ابـتالهم)ی: ( فرموده
 که خدا دوستش دارد، صریح است.

ی  بھترین و برترین دوستان خدا بودنـد، از ایـن رو از ھمـه† از آنجا که پیامبران
تری داشتند و از جانب خدا بال و مصـیبتی متوجـه  مردم، بال و مصیبت بیشتر و سخت

متوجه احدی نشده است، تـا بـدین سـبب بـه پـاداش عظـیم، رضـایت و  آنان شده که
خوشنودی خدا دست یابند و تا آیندگان به آنان اقتدا کنند و بدانند که پیامبران، بشرند 

 رسد و دیگر آنان را نپرستند. ھا و بالھا به آنان می و سختی
در جواب گفته  کند؟  اگر گفته شود: چگونه خدا دوستانش را دچار بال و مصیبت می

زند، از  گناه نیست و حتمًا گناه و خطا از او سر می شود: از آنجا که ھیچ کسی بی می
باشد؛ ھمان طور  ی پاک کردن آنان از گناه می این رو ابتال و دچار شدن به بال، وسیله

اند. در بعضی از کتاب ھای آسمانی آمده  که احادیث صحیحی در این زمینه وارد شده

آزمایم  ھا و بالھا آنان را می با مصیبت: «٢»تليهم باملصائب ألطهرهم من املعائبأب«است: 

، ابوداود در سنن خود ۵/۲۷۲» المسند«، امام احمد در ۷/۴۷۷» الطبقات الکبری«ابن سعد در  -١
» اآلحاد و المثانی«، ابن أبی عاصم در ۳۹ش » الکفاراتالمرض و «، ابن ابی دنیا در ۳۰۹۰به ش 

و دیگران آن را  ۹۸۵۲ش » شعب اإلیمان«، بیھقی در ۹۲۳، ابویعلی در مسندش ش ۱۴۱۶ش 
اند. در اسناد این روایت محمد بن خالد سلمی وجود دارد که حافظ ابن حجر  روایت کرده

مجھول و ناشناخته است. این حدیث به گوید: او  اش می درباره ۴۷۶ص » التقریب«عسقالنی در 
آن را حسن  ۱/۳۷۲» فیض القدیر«کمک شواھدش، صحیح بوده و سیوطی و مناوی در 

 .۲۵۹۹و  ۱۵۹۹، شماره ھای: السلسلة الصحیحةاند.  نگا:  دانسته
» ُروَی «یا » وفی أثر إلھی«به سند این روایت دست نیافتم. تعدادی از ائمه این روایت را با عبارت:  -٢

، ۹۳، الوابل الصیب ص ۶/۲۱۰ السنة، منھاج ۱/۱۱۶اند. نگا: جامع الرسائل  و مانند آن آورده
. ابن عبدالھادی در ۴۶اإلخالص اثر ابن رجب ص  کلمةو  ۱/۱۹۴مدارج السالکین 

گوید که از جمله سخن شیخ االسالم ابن تیمیه در این زمینه این  می ۳۴۳ص » العقودالدریة«
 »آورد. فرماید:... پس روایت را می ال در بعضی از کتاب ھای آسمانی میخدای متع«است: 
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بال و مصیبت، سبب باال رفتن درجات مؤمن ». تا آنان را از معایب و گناھان پاک کنم
زند؛ ھمان طور که  شود، زیرا ھمراه مصیبت، کردار شایسته و نیک از مؤمن سر می می

إذا سبقت للعبد «فرمودند:  ج آورده شد، آنجا که پیامبرحدیث وارده در این زمینه قبالً 
ھمچنین بال و مصیبت، انسان را به توبه و استغفار ». تا آخر حدیث من اهللا م�لة...

کند تا از  ی دنیا دچار بال می کشاند؛ چون خدای متعال بندگان را با عذاب و شکنجه می

ِيٱِ�ُِذيَقُهم َ�ۡعَض ﴿ فرماید: گناھان توبه کنند؛ ھمان طور که خدای متعال می َعِملُواْ  �َّ
تا (پروردگار) سزای بخشی از اعمالشان را به آنان بچشاند؛ « .]٤١[الروم:  ﴾لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعونَ 

 ».گردند باشد که (به سوی حق) باز
پس ھرکس که خدا به سبب بال و مصیبت، توبه را نصیب وی گرداند، این امر از 

شود که انسان،  ھای خدا در حق اوست. چون بال و مصیبت باعث می بزرگترین نعمت
خدا را فرا خواند و به درگاه او تضرع و خواری کند. به ھمین دلیل خداوند کسی را که 

ھا، تضرع و  ھا و مصیبت به درگاه پروردگارش اظھار ذلت و خواری نکند و موقع سختی

ِ ﴿ رماید:ف زاری ننماید، نکوھش نموده؛ ھمان طور که می َخۡذَ�ُٰهم ب
َ
َ�َما  ۡلَعَذابِ ٱَولََقۡد أ

ْ ٱ ق رحمت و نعمت ی(اگر ھم از طر« .]٧٦[المؤمنون:  ﴾٧٦لَِرّ�ِِهۡم َوَما َ�َتَ�َُّعونَ  ۡسَتَ�نُوا
م، یساز یھمچون قحط و فقر) گرفتار م یشان را به عذاب (مصائب و شدائدیدار نشدند) ما ایب

 یبرند، و نه تضّرع و زار یرنش مکآورند و  ین نه سر فرود ماّما آنان در برابر پروردگارشا
ن یپای یامگکو خود یشکب غرور و سرکشان را از مریھم ا کنند. (لذا حوادث دردناک یم

 ».گرداند) یم و خاشع نمیآورد و در برابر جالل حق تسل ینم
ن نعمـت ھاست. ای فرا خواندن خدا، تضرع و خواری به درگاه او، از بزرگترین نعمت 

بزرگ صالح دین است؛ چون صالح دین در این است که تنھا خدا پرستیده شود و به او 
 توکل شود و ھمراه الله، اله دیگری خوانده نشود.

ای که مضمونش این است که تنھا الله را بپرسـتی و بـا انجـام دادن  پس ھرگاه توبه
مله کسانی ھستی که خدا اوامر، ترک نواھی و محرمات پیامبرانش را اطاعت کنی، از ج

پرستی. و ھرگاه دعایی که ھمان درخواست نیازھایت از خداست، برایـت حاصـل  را می
رساند، از خدا خواستی و از چیزھایی کـه بـه  شد و در نتیجه چیزھایی که به تو نفع می

رساند به خدا پناه بردی، این امر از بزرگترین نعمت ھای خدا بـرای  تو آسیب و زیان می
شوند. وقتی  ھا حاصل می ھا و سختی ی مصیبت ھا زیادند و به وسیله ت. این نعمتتوس

 



 ٨٦١  ): از جمله ایمان به خدا، صبر بر تقدیرات خداست ۳۴لتوحید: (بابکتاب ا

 

ھاست، پس مستحق ترین افراد بـه آن، دوسـتان و  ھا و سختی ھا در مصیبت این نعمت
محبوبان خدا ھستند. در این صورت بر آنان واجب است که اللـه را شـکرگزاری کننـد. 

  ١خالصه کردم. /ن تیمیهاین مطالب را از سخنان شیخ اإلسالم اب

یعنی ھرکس به قضا و تقدیر خدا در ابتال و دچار  (فمن رضی، فله الرضا)ی:  فرموده
ھا، راضی باشد، خداوند ھم در جزای این کارش از او راضی است؛  شدن به مصیبت

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ فرماید: ھمان طور که می ْ َ�ۡنهُ  �َّ شان یز اخدا ا« .]٨نة: ی[الب ﴾َ�ۡنُهۡم َوَرُضوا
ی فضیلت رضا به تقدیر  . این حدیث نشان دھنده»شان ھم از خدا خوشنودندیو ا یراض

الله است. رضا به تقدیر این است که انسان به حکم و تقدیر خدا اعتراض نداشته باشد 
مردی را وصیت کرد و  جو از آن ناراحت و ناخوشنود نباشد و از آن بدش نیاید. پیامبر

خدا را در چیزی که برایت مقرر نموده، : «٢»هللا فی شیء قضاه لكال تتهم ا«فرمود: 
ی حکمت و رحمت خدا در آن  ھر وقت مؤمن به قضا و قدر خدا با دیده». متھم نکن

کشاند. ابن  بنگرد و خدا را در قضا و تقدیرش متھم ننماید، این امر وی را به رضا می
مش، شادی و خوشحالی را در یقین ھمانا خدا با عدل و علم خود آرا«گوید:  مسعود می

 ».٣و رضا قرار داده و اندوه و نگرانی را در شک و نارضایتی قرار داده است
به قضا و تقدیر خدا در سختی و در آسانی راضی بـاش؛ چـون ایـن «ابن عون گوید: 

 سازد.  کند و بیشتر نیازھای آخرتت را برآورده می امر اندوه و نگرانی تو را خیلی کم می

 .۲۶۰ -۱۱/۲۵۹مجموع الفتاوی  -١
 -، ابن أبی شیبه در مسندش، ابویعلی در مسند کبیرش، طبرانی۵/۳۱۸» المسند«امام احمد در  -٢

، ۹۷۱۴ش » شعب اإلیمان«، بیھقی در -آمده ۳-۱شماره ھای »  إتحاف الخیرة«آن گونه که در 
و دیگران از دو طریق از حارث بن یزید از علی بن رباح از  ۵۲/۴۰۴» تاریخ دمشق«ابن عساکر در 

اند که این حدیث، حدیثی صحیح است. این حدیث،  ُجناده بن أمیه از عباده آن را روایت کرده
یت آن را روا ۴/۲۰۴، »المسند«شاھدی از طریق حدیث عمرو بن عاص دارد که امام احمد در 
 کرده و در اسنادش، رشدین بن سعد وجود دارد که ضعیف است.

اند و اسنادش  آن را روایت نموده ۲۰۹ش » شعب اإلیمان«،  بیھقی در ۵۳۵ش » الزھد«ھناد در  -٣
، ُقضاعی در ۴/۱۲۱» الحلیة«، ابونعیم در ۱۰۵۱۴ش » المعجم الکبیر«منقطع است. طبرانی در 

اند. در اسناد این  آن را روایت کرده ۲۰۸ی  به شماره» بالشع«و بیھقی در  ۱۱۱۶مسندش ش 
اند.  گونه که ابن معین و ابوحاتم اظھار داشته روایت، خالد عمری وجود دارد که دروغگوست آن

 .۳/۳۶۰نگا: الجرح و التعدیل 
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رسد تا اینکه رضای او به تقدیر خـدا ھنگـام  ان که بنده ھرگز به حقیقت رضا نمیبد
نیازی، آسایش و راحتی باشد. چگونه  فقر و بال ھمچون رضای او به تقدیر خدا موقع بی

گردانی سپس در صورتی که ببینی حکـم او بـا ھواھـای  خدا را در کارھایت، حاکم می
شــوی؟! شــاید آن چیــزی کــه نفســت  راضــی میخوانــد، ناراحــت و نا ات نمی نفســانی

خواھد، اگر رخ دھد، چه بسا که ھالک و نـابودی تـو در آن باشـد. و ھرگـاه قضـا و  می
ات، سازگار باشد، آن موقـع بـه قضـا و تقـدیر خـدا راضـی  تقدیر خدا با ھواھای نفسانی

غیبـی شوی. این امر به خاطر علم و شناخت کم نسبت به خدا و روز قیامت و امور  می
ابن ». ١ای ی رضا نرسیده ای و به دروازه است. ھرگاه چنین باشی راه انصاف را نپیموده

  ٢».این سخن، سخنی نیک است«گوید:  رجب این سخن را نقل کرده و می

سخط به معنای بد آمدن از چیـزی و «ابوسعادات گوید:  (ومن سـخط)ی عبارت:  درباره
ھرکس از تقدیرات الله ناراضی و ناخوشـنود باشـد، باشد. یعنی  ناراضی شدن به آن چیز می

یعنی خدا از او ناراضی و ناخوشنود است و این عقوبـت بـرایش بـس اسـت.  (فله السـخط)

ۡحبََط ﴿فرماید:  خدای متعال می
َ
َ َوَ�رُِهـواْ رِۡضـَ�ٰنَُهۥ فَـأ ۡسـَخَط ٱ�َّ

َ
�َُّهُم ٱ�ََّبُعواْ َمـآ أ

َ
َ�ٰلَِك بِ�

ۡعَ�ٰلَُهۡم 
َ
ه آنـان بـدنبال کـشان) بدان خاطر است ین گونه (جان برگرفتن ایا: «]٢٨: [محمد ﴾٢٨أ

او اسـت  یه موجـب خوشـنودکـ یزیـآورد، و از چ یرا بر سر خشم مـ یه خداکروند  یم یزیچ
 ».گرداند یسود میشان را باطل و بی) ایک(ن یارھاکد و لذا خداوند یآ یبدشان م

شنودی از تقدیرات اللـه از بزرگتـرین دھد که نارضایتی و ناخو این فرموده نشان می
گناھان کبیره است. ممکن است به این گفته جھـت اثبـات واجـب بـودن رضـایت بـه 
تقدیرات خدا، استدالل شود ھمان طور که ابن عقیل این رأی را برگزیده اسـت. قاضـی 
ترجیح داده که راضی بودن به تقدیرات الھی واجب نیست و ابن تیمیه و ابن قـیم ایـن 

 ٣اند. را راجح دانسته رأی
گونه کـه  امر به راضی شدن به تقدیر خدا نیامده آن«شیخ االسالم ابن تیمیه گوید: 

 آن را نقل کرده است. ۶۹ی  ، شماره»الرضا عن الله بقضائه«ابن ابی دینا در کتاب  -١
ای  الجامع المنتخب) ضمن مجموعه -۱۸۴البن عباس (ص  مشکاة وصیة النبی تباس فینوراالق -٢

 ھای ابن رجب، با تحقیق: محمد عمری. از نامه
الجامع المنتخب  ۱۸۷ص » نور االقتباس«. ھمچنین ابن رجب در کتاب ۲/۱۷۱مدارج السالکین  -٣

 آن را آورده است.
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امر به صبر و تحمل در برابر تقدیرات خدا آمده است. فقط ثنا، ستایش و تمجیـد بـرای 
ی  اما دربـاره«ابن تیمیه افزود: ». اند، آمده است کسانی که به تقدیر و قضای خدا راضی

ھرکس بر بال و مصیبت من صبر نکند و بـه قضـا و تقـدیر مـن راضـی «این روایت که: 
، بایـد گفـت: ایـن روایـت، از ١»غیر از من را قبول داشته باشـد ینباشد، باید پروردگار

 .٢»به صحت نرسیده است جاسرائیلیات است و از پیامبر
نس بـن مالـک بـه معنای این حدیث را از ا» المعجم األوسط«گویم: طبرانی در  می

من لم يـرض بقضـاء اهللا، و�ـؤمن «فرمودند:  جطور مرفوع روایت کرده که آن حضرت
ھرکس به قضای خدا راضی نباشد و به تقدیر خـدا : «٣»بقدر اهللا؛ فليلتمس إهلاً غ� اهللا

در «گویـد:  ھیثمـی می». ایمان نداشته باشد، به دنبال خدای دیگری غیر از الله باشـد
حزم وجود دارد که ابن معین او را ثقه دانسـته و جمعـی  بن ابی ٤، حزمسند این روایت

اگـر ایـن حـدیث بـه  ٥».انـد ی راویانش، ثقه اند و بقیه از محدثان وی را ضعیف دانسته
 ثبوت برسد، بر وجوب راضی شدن به تقدیر خدا داللت دارد.

گفتـه شـود: باشـد کـه  بـاالتر از آن، چنـین می«گوید:  شیخ االسالم ابن تیمیه می
معنای رضا این است که انسان خدا را به خـاطر بـال و مصـیبتی کـه بـر سـرش آورده، 

بیند که خدای متعال با این بـال و مصـیبت؛ نعمـت،  شکرگزاری کند به خاطر اینکه می

، ابن عساکر در ۱/۳۲۷» المجروحین«حبان در  ، ابن۲۲/۳۲۰» المعجم الکبیر«طبرانی در  -١
اری ۴۳/۲۰۹» تاریخ دمشق« اند. اسناد این روایت،  آن را روایت کردهسو دیگران از ابوھند الدَّ

در سند این روایت، سعید بن «گوید:  می ۷/۲۰۷» مجمع الزوائد«خیلی ضعیف است و ھیثمی در 
 ».زیاد بن ھند وجود دارد که متروک است

 آن را از شیخ االسالم ابن تیمیه نقل کرده است. ۲/۱۷۱» مدارج السالکین«م در ابن قی -٢
، ۹۰۲ی  شماره» المعجم الصغیر«، در ۷۲۷۳و  ۸۳۷۰ھای  شماره» المعجم األوسط«طبرانی در  -٣

اند. در اسناد  آن را روایت کرده ۲/۲۲۷» تاریخ بغداد«و خطیب در  ۲/۱۹۸» أخبار أصبھان«ابونعیم در 
این  ۲/۴۴۳» التیسیر«ایت، سھیل بن أبی حزم َقطعی وجود دارد که ضعیف است. مناوی در این رو

ی  شماره» شعب اإلیمان«حدیث را حسن دانسته است. این روایت طریق دیگری دارد که بیھقی در 
لسان «آن گونه که در  -ی این حدیث اند. سمعانی درباره و حاکم و سمعانی روایتش کرده ۲۰۰

 ».این اسناد مبھم و تاریک است و ھیچ اصلی ندارد«گوید:  می –آمده  ۴/۱۶۷» المیزان
ھمان طور که طبرانی در  -چنین آمده است. درستش» ط«ی  ھای خطی و در نسخه در نسخه -٤

 ُسھیل است. -گوید می» مجمع الزوائد«و ھیثمی در » المعجم الصغیر«و » المعجم األوسط«
 .۷/۲۰۷مجمع الزوائد  -٥
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 ١».[رحمت و لطف] خودش را شامل حالش گردانیده است
اس درد منافـاتی وجـود باید دانست که میان راضی شدن به تقدیر الله و میان احس

ندارد؛ چون بسیاری از کسانی که درد و بیمـاری دارنـد، دلشـان پـر از رضـا و تسـلیم 
 فرمان الله است.

 اگر گفته شود: میان رضا و صبر چه فرقی وجود دارد؟ 
از جملـه عمـربن عبـدالعزیز، فضـیل،  -شود: گروھی از سلف صالح  در جواب گفته می

کسی که به تقدیر خدا راضی اسـت، غیـر از «گویند:  می –گران ابوسلیمان، ابن مبارک و دی
خواص ». حالی که دارد، آرزوی چیز دیگری را ندارد ولی کسی که صبر دارد چنین نیست

صبر غیر از راضی شدن به تقدیر الله است. راضی شدن به تقـدیر خـدا چنـین «گویند:  می
به ھر صـورتی کـه باشـد، راضـی است که انسان قبل از پیش آمدن مصیبت به تقدیر خدا 

 ٢».کند است ولی صبر این است که انسان پس از نزول مصیبت، صبر پیشه می
ی خواص، عزم و تصمیم جدی بر راضی شدن به تقدیر خداسـت  گویم: این گفته می

و خود راضی شدن به تقدیر خدا نیست؛ چون راضی شدن به تقـدیر اللـه بعـد از نـزول 

:  ٣»وأسألك الرىض بعد القضـاء«ر که در حدیث آمده است: باشد؛ ھمان طو مصیبت می
خدایا ] راضی شدن به تقدیر خدا پس از پیش آمدن مقدر [ و نزول بال و مصیبت ] از «[ 

چون بنده گاھی بر راضی شدن به تقدیر خدا قبل از وقوع تقدیر تصمیم ». خواھم تو می
شـود، آن عـزم و  یبت نـازل میآید و بال و مص گیرد ولی وقتی تقدیر پیش می جدی می

رود. پس ھرکس بعد از وقوع تقدیر و نزول مصـیبت، بـه تقـدیر خـدا  تصمیم از بین می
راضی شود، در حقیقت اوست که به تقدیر خدا راضی شده است. ابن رجب این گفته را 

 . ٤اظھار داشته است

 .۱۱/۲۶۰وع الفتاوی مجم -١
 آن را روایت کرده است. ۸/۲۷۷، »الحلیة«ابونعیم در  -٢
الرد «، عثمان دارمی در ۲۹۳۴۶ی  قسمتی از حدیثی است که ابن أبی شیبه در مصنف خود به شماره -٣

و  ۱۳۹۲ی  ، بزار در مسندش شماره۱۳۰۵ی  ، نسائی در سننش شماره۱۸۸ی  ، شماره»الجھمیةعلی 
و  ۵۲۵و  ۱/۵۲۴» المستدرک علی الصحیحین«، حاکم در ۱۹۷۱ان در صحیحش ش ، ابن حب۱۳۹۳

 اند. این حدیث، حدیثی صحیح است. دیگران از عمار بن یاسر آن را روایت کرده
الجامع المنتخب). نگا:  -۱۸۸و  ۱۸۷، (صفحات نور االقتباس فی مشکاة وصیة النبی البن عباس -٤

 .۴۴۲جامع العلوم والحکم ص 

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 ی ریاء آمده است ) باب: تهدیداتی که درباره۳۵(

�ََّمـآ إَِ�ُٰهُ�ـۡم إَِ�ٰـهٞ ﴿اید: فرم خدای متعال می
َ
نَا۠ �ََ�ٞ ّمِـۡثلُُ�ۡم يُـوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

َ
َمآ � قُۡل إِ�َّ

َحـَدۢ� 
َ
َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِـۡك بِعَِبـاَدةِ َرّ�ِـهِۦٓ أ

از مـن یـھمچون شما ھسـتم (و امت یمن فقط انسان غمبر!) بگو:یپ یا: «(]١١٠[الکھف:  ﴾١١٠
ه معبـود کشود  یم یم) و به من وحیگو یم و آنچه گفت: بگو؛ میغمبر خدایه من پکن است یا

ند کسته یار شاکد یش است، بایخو یدار خدایه خواھان دکس کاست و بس. پس ھر یکیشما 
 ».نسازد یکرا شر یسکو در پرستش پروردگارش 

فرمایـد:  الله تعالی می«فرمودند:  جطور مرفوع روایت شده که پیامبر از ابوھریره به
نیازم. ھرکس کاری بکند و در آن کار دیگـری را  ی شرکاء از شرک بی من بیشتر از ھمه

 [روایت مسلم].». کنم اش رھا می شریک من گرداند، او را با شرک
شما را از چیزی کـه آیا «فرمودند:  جاز ابوسعید به طور مرفوع آمده که آن حضرت 

گاه نکنم؟ گفتند: چرا [ ای رسول خدا، مـا را  بیشتر از مسیح دجال برای شما نگرانم، آ
گاه کن ]. فرمود:  آن چیز ] شرک خفی است. [ بدین صورت که ] انسان برای «[ از آن آ

کند، آراسته  بیند به او نگاه می خیزد و نمازش را در حضور دیگری وقتی می نماز بر می
   [روایت احمد].». گرداند می
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 در این باب چندین موضوع وجود دارد:
 ی کھف. ی وارده در سوره تفسیر آیه –اول 
پذیرفته نشدن عمل صالح در صورتی که چیزی برای غیر خدا، وارد آن عمل  – دوم

 شود.
ذکر علت پذیرفته نشدن عمل صالح در صورت وارد شدن چیزی بـرای غیـر  – سوم

 نیازی خداست. مل، که آن ھم کمال بیخدا در آن ع
یکی دیگر از علل پذیرفته نشدن عمل صالح در صورت داخل شدن چیـزی  -چھارم

ی شـرکاء بھتـر و برتـر  برای غیر خدا در آن عمل، این است که خـدای متعـال از ھمـه
 است.

 ی یارانش. از ریا درباره جترس پیامبر -پنجم
خواند ولـی  ه که شخص برای خدا نماز میریا را چنین تفسیر کرد جپیامبر – ششم

 گرداند.  کند، آراسته می بیند به او نگاه می نمازش را در حضور دیگری وقتی می
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 شرح و توضیح این باب:
 ی ریا آمده است تھدیداتی که درباره

آن عمل است؛ به دلیل اینکـه از آنجا که پاک بودن عمل از شرک و ریا، شرط قبول 
شرک و ریا با توحید منافات دارند، از این رو مؤلف جھت محقق ساختن توحید، این امر 

 را گوشزد نموده است.

باشد. ریا این است کـه شـخص بـه مـردم  ) میراءی يرائی مراءاةً و رياءً ریاء مصدر (
حالی که او کیفیـت و  دھد در ای انجام می دھد که کاری را با کیفیت و شیوه نشان می

کند. این کار ھیچ ارزش، اعتبار و ثوابی ندارد. عمل  ای دیگر را در دلش پنھان می شیوه
اش را در آن عمـل  صالح تنھا در صورتی قابل قبول بوده و ثواب دارد کـه انسـان نیـت

 ١برای خدا خالص گردانیده باشد. قاضی ابوبکر، مفھوم این گفته را اظھار داشته است.
ریا از رؤیت مشتق شده اسـت. منظـور از ریـا «گوید:  فظ ابن حجر عسقالنی میحا

انجام دادن عبادت در حضور دیگران به قصد اینکه مردم این عبادت را ببینند و انجـام 
 ».٢ی آن را بستایند دھنده

انجـام دادن یـک عبـادت در » ریـا«در این است کـه » سـمعة«و » ریا«تفاوت میان 

انجام دادن یک عبـادت » سمعة«تا دیگران عبادتش را ببینند ولی حضور دیگران است 
در حضور دیگران است تا دیگران او را بستایند و او ستایش و تمجید دیگران را بشنود. 

باشد. اگر  به حس شنوایی مربوط می» سمعه«پس ریا به حس بینایی مربوط است ولی 
و سپس آن را برای دیگران بـازگو کسی در غیاب دیگران عملی را برای خدا انجام دھد 

 گیرد. قرار می» سمعة«کند، مشمول 

َمآ إَِ�ُٰهُ�ـۡم إَِ�ٰـهٞ َ�ِٰحـٞدۖ َ�َمـن َ�َن ﴿ی:  در آیه َّ�
َ
نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

َ
َمآ � قُۡل إِ�َّ

 ِ َحـَدۢ� يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك ب
َ
اللـه تعـالی  ﴾١١٠عَِباَدةِ َرّ�ِـهِۦٓ أ

نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿فرماید: ای محمد! به مردم بگو:  خطاب به پیامبرش می
َ
َمآ � یعنی:  ﴾إِ�َّ

ی رسالت بر من منـت نھـاد و لطـف و  در بشر بودن مثل شما ھستم. اما خدا به وسیله
یت و الوھیت ندارم، چون ربوبیت و فضل خودش را شامل حالم گردانید. چیزی از ربوب

 .۴/۴۵۴و  ۱/۶۴۲: أحکام القرآن اثر ابن عربی شنگا -١
 .۱۱/۳۳۶فتح الباری  -٢
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�ََّمـآ ﴿فرماید:  الوھیت فقط از آِن خدای یکتاست؛ ھمان طور که در ادامه می
َ
يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

کنم، فرمـانروا و  یعنی معبودتان که شما را به پرستش او دعوت می ﴾إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدٞ 

یعنـی: ھـرکس از  ﴾يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ  َ�َمن َ�نَ ﴿فریادرس واحدی است و شریکی ندارد. 
 ترسد ... . دیدار خدا در روز قیامت می

جمعی از دانشمندان گذشته و حال، دیدار خـدا «گوید:  شیخ االسالم ابن تیمیه می
انــد کــه پــس از پــاالیش شــدن انســان و ســلوک راه خــدا،  را بــه چیــزی تفســیر کرده

ی رؤیـت او  اند: لقای اللـه دربردارنـده و گفته ی خداست ی دیدن و مشاھده دربردارنده
باره سخن را به درازا کشانده و برای اثبات آن، دالیل  ابن تیمیه در این». باشد تعالی می

  ١کافی ارائه داده است.

یعنـی «گوید:  می ﴾َ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ی:  ی تفسیر آیه سعید بن جبیر درباره
ابـن ابـی حـاتم آن را روایـت کـرده ». ترسـد دن در روز رستاخیز میھرکس از زنده ش

َحَدۢ�﴿ ٢است.
َ
یعنی: احـدی را ھـرکس  ﴾فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ

 که باشد، شریک پرستش پروردگارش نگرداند.
و فریادرس حقیقی غیر یعنی ھمان طور که فرمانروا «گوید:  ابن قیم در این باره می

شـریک  از خدا وجود ندارد، به ھمین صورت باید پرستش فقط بـرای خـدای یکتـا و بی
شـریک اسـت، بـه ھمـین صـورت در  باشد. پس ھمان طور که در الوھیـت، یکتـا و بی

شریک باشد. پس عمل صالح، عملی اسـت کـه از ریـا خـالص و  عبودیت، باید یکتا و بی
 ٣».باشد جامبرپاک باشد و مطابق سنت پی

دو رکن عمل مقبـول ھسـتند.  جخالص بودن عمل از ریا و مطابقت با سنت پیامبر
پس عمل صالح و مقبول حتمًا باید درست و خالص باشد. درست یعنی اینکه مطابقـت 

به این امر اشـاره دارد و خـالص یعنـی  ﴾فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا﴿ی:   سنت باشد و گفته

َحَدۢ�﴿ی:  کار و پنھان، خالص باشد و گفتهاینکه از شرک آش
َ
به  ﴾َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ

 این امر اشاره دارد.

 .۶/۴۸۸نگا: مجموع الفتاوی  -١
 .۵/۴۷۰و الدر المنثور  ۷/۲۳۹۵نگا: تفسیر ابن ابی حاتم  -٢
 .۹۱الجواب الکافی ص  -٣
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و ابن ابی حـاتم و حـاکم از طـاوس » اإلخالص«عبدالرزاق و ابن ابی دنیا در کتاب 
ایسـتم و  گوید: مردی گفت: ای پیامبر خدا! مـن در جاھـایی می اند که می روایت کرده

طلبم امـا دوسـت دارم کـه عبـادتم  دھم و فقط رضایت خدا را می داتی را انجام میعبا

َ�َمـن َ�َن ﴿چیزی در جوابش نگفت تا اینکه ایـن آیـه نـازل شـد:  جدیده شود. پیامبر
َحَدۢ�

َ
ه کـس کس ھرپ: «﴾يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ

را  یسکند و در پرستش پروردگارش کسته یار شاکه کد یش است، بایخو یدار خدایخواھان د
حاکم آن را روایت کـرده و آن را بـه صـورت موصـول از طـاوس از ابـن ». نسازد یکشر

 ١عباس صحیح دانسته است.
ی مذکور دلیلی برای شھادتین وجود دارد و نیز ایـن کـه خـدای متعـال بـر  در آیه

فرض گردانیده که توحید الوھیت را به اطالع ما برساند؛ چون توحید ربوبیـت  جیامبرپ
را حتی کفاری که وی را تکذیب نموده و با او جنگیدند، انکار نکردند. مؤلف این گفتـه 

 ٢را اظھار داشته است.
ی فوق ریاء شرک نامیده شده است. در این آیه آمـده کـه از جملـه  ھمچنین در آیه

ان به خدا و روز آخرت این است که انسان، احدی را در عبـادت پروردگـارش شروط ایم
 شریک الله نگرداند.

دھد که شرکی که از مشرکان سر زده، شرک در عبادت بـود نـه  این گفته نشان می 
 در ربوبیت.

ھـا  پرستان، بت گویند: بت ی کسانی است که می ی فوق، رّد بر گفته ھمچنین در آیه
دادند و به این خاطر مورد سرزنش و نکـوھش قـرار گرفتنـد  ه قرار میرا شفیع و واسط

، ۱۶/۴۰، طبری در تفسیرش ۲/۴۱۴، عبدالرزاق در تفسیرش ۱۲ش » الجھاد«ابن مبارک در  -١
و دیگران از چندین طریق از معمر از  ۳۲۹و  ۴/۳۳۰» المستدرک علی الصحیحین«کم در حا

اند. از جمله کسانی که این روایت را  عبدالکریم جزری از طاوس آن را به طور مرسل روایت کرده
باشند. اسناد این روایت به  اند، ابن مبارک و عبدالرزاق می از معمر به طور مرسل روایت کرده

شعب «و بیھقی در  ۲/۱۱۱» المستدرک علی الصحیحین«صحیح است. حاکم در طاوس، 
از طریق نعیم بن حماد از معمر از عبدالکریم از طاوس از ابن عباس آن را روایت  ۵/۳۴۱» اإلیمان

اند. موصول بودن این روایت، جای تأمل است؛ چون فقط نعیم بن حماد آن را روایت نموده  کرده
 است. والله اعلم.

 .۱/۲۵۹مجموع مؤلفات الشیخ محمد بن عبدالوھاب بخش تفسیر داستان موسی و خضر  -٢
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دھیم. دلیلش ایـن اسـت کـه  ولی ما انسان صالح و ولی خدا را شفیع و واسطه قرار می

َحَدۢ�﴿خداوند فرموده است: 
َ
 یسـکو در پرستش پروردگارش : «﴾َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ

 تر از این، دلیل دیگری آورد. اضحتوان و نمی». نسازد یکرا شر
ی مخلوقات به  از الوھیت؛ پیامبری که پیشاپیش ھمه جاین آیه با ذکر برائت پیامبر

َحـَدۢ�﴿ی  ای جھت نزدیکی به خداست، شروع شـده و بـا گفتـه دنبال وسیله
َ
خاتمـه  ﴾أ

 یافته است.
توحیـد  کند مگر کسی که ھیچ کسی این آیه را درک نمی -رحمت خدا بر تو -بدان

ربوبیت و توحید الوھیت را کامًال از ھم تشخیص دھد و از حال و وضعیت اغلـب مـردم 
گاھی داشته باشد. متأسفانه امروزه اغلب مردم یا طاغوت ھایی ھستند کـه  شناخت و آ

در توحید ربوبیت ـ که مشرکان در آن شرک نورزیدند و کامًال آن را قبـول داشـتند ـ بـا 
کننـد و یـا  اند که آنان را تصدیق کرده و از آنان پیروی می ا کسانیکنند و ی خدا نزاع می

دانند خدا چه چیزی را بر پیامبرش نازل کرده و دین  افراد اھل شک و تردیدند که نمی
دھند. مؤلف این گفتـه را اظھـار داشـته  را از آیین نصارا تشخیص نمی جو آیین پیامبر

 ١است.
کـه بـا آن مبعـوث  جشده که دین و آیین پیامبر ی مذکور به این نکته اشاره در آیه

شده، ھمان اخالص (خالص گردانیدن دین برای خدا) است؛ ھمان طـور کـه در جـای 

ۡن َحِكـيٍ� َخبِـٍ� ﴿فرماید:  دیگری می ُ لَۡت ِمن �َّ ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتُهۥ ُ�مَّ فُّصِ
ُ
 ١الٓر� كَِ�ٌٰب أ

ۚ إِنَِّ�  َ �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
تـاب کن قـرآن) یـا: «(]٢-١[ھـود:  ﴾٢لَُ�م ّمِۡنُه نَِذيٞر َو�َِشـ�ٞ  �

ده است (و لذا تناقض، خلل و یم گردکآن (توّسط خدا) منّظم و مح یھا هیه آکاست  یبزرگوار
ه ھـم کان شده است یخداوند (جھان) شرح و ب یات آن از سویز آیبدان راه ندارد) و ن ینسخ

گاه (و کیح غمبـر! یپ یرد) . (ایپذ یانجام م یو فرزانگ یاردانک یش از رویارھاکم است و ھم آ
افران بـه کـی ( م دھندهیخدا ب یگمان من از سوید. بیه جز خدا را نپرستکن یشان بگو:) ایبد

 ».دھنده (مؤمنان به نعمت بھشت) ھستم عذاب دوزخ) و مژده
فرمایـد:  ی پیامبران است؛ ھمان طور که خداونـد مـی اخالص و توحید دعوت ھمه 

نَـا۠ فَٱۡ�ُبـُدوِن ﴿
َ
� ٓ ُهۥ َ�ٓ إَِ�ٰـَه إِ�َّ نَـّ

َ
ۡرَسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡـهِ �

َ
 ﴾٢٥َوَمآ أ

 .۱/۲۶۱مجموع مؤلفات الشیخ محمد بن عبدالوھاب بخش تفسیر داستان موسی و خضر  -١
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م یا ردهکـ یه بـه او وحـکن یم، مگر ایا را نفرستاده یغمبریچ پیش از تو ھیما پ« ]:٢٥[األنبیاء: 
 ».دینکرستش ست، پس فقط مرا پیجز من ن یه: معبودک

اخالص، ھمان آیین پاک ابراھیم است. خدا به لطف و کرم خـود مـا را از اھـل آن  
 گرداند!  

قال اهللا تعالی: أنا أغنی الرشكاء عن الرشك، «گويد: (عن أبی هريرة مرفوعاً:  مؤلف می

  ).١رواه مسلم». من عمل عمالً أرشك معی فيه غريی، تركته ورشكه

خـدای متعـال «فرمودنـد:  جمرفوع روایت اسـت کـه پیـامبر(از ابوھریره به طور  
نیازترم. ھرکس عملی انجـام دھـد و در آن،  ی شرکاء از شرک بی فرماید: من از ھمه می

 [روایت مسلم].».کنم اش رھا می غیر مرا شریک من گرداند، او را با شرک

در عملـش ھـم از آنجا که انسان ریاکـار  (أنا أغنی الرشكاء عن الرشك)ی:  در فرموده
 خدا و ھم غیر خدا را در نظر دارد، در این صورت برای خدا شریک قرار داده است.

ی مخلوقات، از ھـر  نیاز است و شرکاء و بلکه ھمه اما خدای متعال به طور مطلق بی 
نیـازی کـاملش، در شـأنش  جھت به خدا نیاز دارند. پس خدا به خاطر لطف، کرم و بی

که برای او در آن عمل شریک قرار داده شـده اسـت؛ چـون  نیست که عملی را بپذیرد
شـود کـه چنـین عملـی را نپـذیرد. از  نیازی خدای متعال موجـب می کمال، کرم و بی

نیازی برای شرکاء الزم  که به صورت اسم تفضیل آمده، اثبات بی» أغنی الرشكاء«عبارت 
شـان ھـیچ فضـل و شود ھر چنـد یکـی  آید؛ چون گاھی دو چیز با ھم مقایسه می نمی

ُ ﴿فرماید:  برتری نسبت به دیگری ندارد؛ مانند این آیات که خداوند می ـا َخـۡ�ٌ  َءآ�َّ مَّ
َ
 أ

 ین ھمه قدرت، نعمت و موھبت دارد) بھتر است (برایه اکا خدا (یآ«  .]٥٩[النمل:  ﴾�ُۡ�ُِ�ونَ 
از  یزیـھسـتند و چ د (که فاقد نفع و ضرریساز یه انباز خدا مک یزھاییا چیرنش) کپرستش و 

ۡحَسـُن َمقِـيٗ� ﴿و » ست؟)یآنھا ساخته ن
َ
� َوأ ۡسـَتَقّرٗ ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َنَّـةِ يَۡوَم�ِـٍذ َخـۡ�ٞ مُّ

َ
 ﴾٢٤أ

 ».وتر استیکگاه و استراحتگاھشان بھتر و نیان در آن روز، جایبھشت: «]۲۴[الفرقان: 

ه انجـام یعنی ھـرکس در کـاری کـ من عمل عمالً أرشك معی فيه غريی)ی: ( فرموده

او را با شـرک اش : «(تركته ورشكـه)داده، جلب رضایت مخلوقی را در نظر داشته باشد، 

 .۲۹۸۵ش  ۴/۲۲۸۹صحیح مسلم  -١
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للـذی  منـه بـرئٌ وهـوفأنا «در روایتی نزد ابن ماجه  و دیگران آمده است: ». کنم رھا می

من از او بری ھستم [ و کاری به کارش ندارم ] و او متعلق بـه کسـی اسـت : «١»أرشك

جایز است » تركته«ضمیر عبارت «گوید:  طیبی می». ریک کرده استکه آن را با خدا ش
 .٢»باشد که به عمل برگردد و منظور از شرک، شریک می

 بدان که عمل برای غیر خدا، چند نوع است:« ٣گوید: ابن رجب می
ای که شخص در عملی که انجام داده فقط و فقـط  گاھی ریای محض است به گونه

نیوی، منظورش این اسـت کـه دیگـران عملـش را ببیننـد، به خاطر اھداف و مقاصد د

�َذا ﴿فرمایـد:  مانند حال و وضع منافقان در نمازشان؛ ھمان طور که خدای متعال می
لَٰوةِ قَاُمواْ ُكَساَ�ٰ يَُرآُءوَن ٱ�َّاَس   یه بـراک یمنافقان ھنگام: «]١٤٢[النساء:  ﴾قَاُمٓواْ إَِ� ٱلصَّ

ننـد (و نمازشـان بـه ک یا مـیستند و با مردم ریا یحال به نماز م یو بزند، سست یخ ینماز بر م
. ھمچنین خداوند، کفار را بـه ریـا توصـیف کـرده و »؛ نه به خاطر خدا) خاطر مردم است

ِيَن َخرَُجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِم َ�َطٗر� َورِئَآَء ٱ�َّاِس ﴿فرماید:  می : ]٤٧[األنفال:  ﴾َوَ� تَُ�ونُواْ َكٱ�َّ
 یخودنمـائ یانه و بـرایار مغرورانـه و خودسـتایه بسـکد یان) نباشیشی(از قر یسانکند و مان«
 ».رون آمدندیدان بدر) بیم یه به سوکردن در برابر مردم (از شھر مک

این ریای محض، ممکن است که از ھیچ مؤمنی در نماز و روزه سر نزند امـا ممکـن 
اش بـه  یا اعمالی که نفع و فایده ی واجب یا حج یا دیگر اعمال ظاھری و است در صدقه

رسد، از مؤمن سر بزند؛ چون اخالص در ایـن گونـه اعمـال، خیلـی سـخت  دیگران می
است و ھیچ مسلمانی شک ندارد در اینکه این عمل، باطل بـوده و صـاحبش مسـتحق 

 خشم و عقوبت از جانب الله است.
در اصل عمل باشد،  گاھی عمل برای خداست و آن عمل با ریا آمیخته است. اگر ریا

نصوص صحیح بر بطالن آن عمل، داللت دارند. سپس ابن رجب احادیـث دال بـر ایـن 

، ابن خزیمه در صحیحش ش ۴۲۰۲، ابن ماجه در سننش ش ۲/۳۰۱» المسند«امام احمد در  -١
اند. اسناد این حدیث، صحیح  و دیگران آن را روایت کرده ۳۹۵، ابن حبان در صحیحش ش ۹۳۸

 باشد. می
 .۹/۱۷۶المفاتیح  مرقاةو نگا:   ۶ -۱۰/۵اثر طیبی  شرح المشکاة -٢
چاپ دار ابن جوزی، این گفته  ۵۱ -۱/۴۵در شرح حدیث اول » جامع العلوم و الحکم«در کتاب  -٣

 را اظھار داشته است.
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 توان به احادیث زیر اشاره کرد:  ی آن می مطلب را ذکر کرده است. از جمله
 جحدیثی که مؤلف آورده است؛ حدیث شداد بن اوس به طور مرفوع که آن حضرت

ك، ومن صام يراىئ فقد أرشك، ومن تصدق يراىئ فقد من ص� يراىئ فقد أرش«فرماید:  می
أرشك. و�ن اهللا عّز وجل يقول:  أنا خ� قسيم ملن أرشك ىب، فمن أرشك ىب شيئاً فإّن [ جدة 

ھـرکس بـرای ریـا نمـاز « »:لرش��ه اذلی أرشك به، أنا عنه غ� ١عمله وقليله و�ث�ه]
ک ورزیده و ھـرکس بـرای ریـا، بخواند، شرک ورزیده و ھرکس برای ریا روزه بگیرد، شر

فرماید: مـن بھتـرین  صدقه و زکات بدھد، مرتکب شرک شده است. خدای عّز وجل می
ننده برای کسی ھستم که به من شرک ورزیده، ھرکس چیزی را شـریک مـن کم یتقس

ی کارش] برای شریکی اسـت کـه شـریک مـن  ی کارش و ھمه گرداند، [ رنج و نتیجه
 ٢.[روایت احمد]» نیازم گردانیده و من از او بی

 –إن اهللا «فرماینـد:  طی آن می جحدیث ضحاک بن قیس به طور مرفوع که پیامبر
، يا أيها انلاس، ٣يقول: أنا خ� رش�ك، فمن أرشك مىع رش��اً فهو لرش��ى –عّز وجل 

هل، وال تقولـوا:  ٤فإن اهللا ال يقبل من األعمال إال مـا أخلـص ألأخلصوا أعمال�م هللا 
والرّحم، فإنها للرحم، وليس هللا منه ىش، وال تقولوا: هـذا هللا ولوجـوه�م، فإنـه  هذا هللا

 ۱/۴۷، »جامع العلوم والحکم«و کتاب » ض«و »الف «آنچه در اینجا آمده براساس نسخه ھای  -١
هُ «عبارت: » ع«ی  باشد. در نسخه می ، در »ِجدَّ عمله قلیله وکثیره«عبارت » ب«ی  ، در نسخه» ِجدَّ

ر ، د»فإن جسده وعمله قلیله وکثیره«، عبارت ۱/۲۶۹، »حلیة األولیاء«و کتاب » ط«ی  نسخه
فإن «عبارت:  ۱۰/۲۲۱، »مجمع الزوائد«و در » فإن حشده عمله قلیله وکثیره«، عبارت: »المسند«

 از تعدادی از مصادر افتاده است.» ِجدة«آمده و لفظ » جسده عمله قلیله وکثیره
و   ۱/۲۶۹» الحلیة«، ابونعیم در ۱۱۲۰، طیالسی در مسندش ش ۴/۱۲۵» المسند«امام احمد در  -٢

ش » المعجم الکبیر«اند. طبرانی در  آن را روایت کرده ۲۶/۱۷۸» تاریخ دمشق«در ابن عساکر 
شعب «، بیھقی در ۴/۳۹» الکامل فی الضعفاء«، ابن عدی در ۳۴۸۲، بزار در مسندش ش ۷۱۳۹

و دیگران از طریق عبدالحمید بن بھرام از شھر بن حوشب از عبدالرحمن بن  ۵/۳۳۷» اإلیمان
گوید:  می ۱۰/۲۲۱» مجمع الزوائد«اند. ھیثمی در  صر آن را روایت کردهغنم از شداد به طور مخت

در سند این روایت شھر بن حوشب وجود دارد که احمد و دیگران او را ثقه دانسته و محدثان «
 »اند. ی راویانش ثقه اند و بقیه دیگری او را ضعیف دانسته

 آمده است.» لشریکه«، عبارت: »ب«ی  در نسخه -٣
 آمده است.» خلص«، عبارت : »ط«ی  هدر نسخ -٤
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من بھترین شریک ھستم. ھر کس، شـریکی بـرای « »:لوجوه�م، وليس هللا منه ىشء
من قرار دھد، او متعلق به کسی است که وی را شریک من قرار داده اسـت. ای مـردم! 

پـذیرد  ید؛ چون خداوند فقط اعمـالی را میاعمال و کردارتان را برای خدا خالص گردان
که برای او خالص گردانیده شده، و نگویید: این عمل برای خدا و فـالن فامیـل اسـت، 
چون [ اگر چنین بگوید ] آن عمل برای فالن فامیل اسـت و چیـزی از آن بـرای خـدا 

د]  نیست و نگویید: این عمل برای خدا و برای رضایت شماست؛ چون [ اگر چنین بگویـ
بزار آن را روایت ». آن عمل فقط برای رضایت شماست و چیزی از آن برای خدا نیست

گویـد:  اند که منذری می و ابن مردویه و بیھقی با سندی آن را روایت کرده ١کرده است
 ».٢در این سند، اشکالی وجود ندارد«

رسـول آمد و گفـت: ای  جگوید: مردی نزد رسول الله حدیث ابوامامه باھلی که می
خدا، به نظر تو اگر کسی بجنگد و ھم اجر و پاداش از خدا بخواھد و ھم به دنبـال ایـن 

ال «فرمـود:  جشود؟ رسول الله باشد که دیگران نامش را ببرند، چه چیزی نصیبش می
چیـزی »: «ال شـيئ لـه«و سه مرتبه به او گفتند ». شود یچیزی نصیبش نم»: «شيئ هل

إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما اكن «فرمودند:  جتسپس آن حضر». شود نصیبش نمی

، ابن ۱/۵۱، دارقطنی در سننش ۲/۳۲» معجم الصحابة«، ابن قانع در ۳۵۶۷بزار در مسندش ش  -١
، ابن عساکر ۵/۳۳۶» الشعب«؛ بیھقی در -آمده ۵/۴۷۲» الدر المنثور«آن گونه که در  -مردویه

اند.  آن را روایت کرده ۸/۹۰» رةاألحادیث المختا«و ضیاء مقدسی در  ۲۴/۲۸۱» تاریخ دمشق«در 
 اسناد این روایت، صحیح است.

 .۲۷۶۴ش  الصحیحةنگا: أحادیث  
ی  ، جزو حدیث مرفوع نیست، بلکه از گفته»یا أیھا الناس، أخلصوا أعمالکم لله....  تا آخر:«ی  اما گفته

ته است. آن را بیان داش» تاریخ دمشق«گرفته شده است ھمان طور که ابن عساکر در  سضحاک
آن را به طور موقوف روایت کرده و  ۲۴/۲۸۲و ابن عساکر  ۷/۱۳۷» المصنف«ابن ابی شیبه در 

 اسنادش صحیح است.
بزار با اسنادی که خالی از اشکال است و بیھقی «گوید:  می ۱/۲۳» الترغیب و الترھیب«منذری در 

درست این ». ر وجود دارداند. اما در صحابی بودن ضحاک بن قیس اختالف نظ آن را روایت کرده
 .۳/۴۷۸ اإلصابةاست که وی صحابی است. نگا: 

جامع «تا اینجا شیخ سلیمان به سخن ابن رجب در » و ابن مردویه آن را روایت کرده«از عبارت:  -٢
 افزوده است.» العلوم و الحکم
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پذیرد جـز عملـی کـه بـرای  ھمانا خدا ھیچ عملی را نمی« »:خالصاً، وابتىغ به وجهه ١هل
ابـوداود و ». خدا خالص گردانیده شود و جلب رضایت خدا از آن عمل، مـد نظـر باشـد

فـزود: اگـر بـه عنـوان . سپس ابن رجب ا٢اند نسائی با اسنادی خوب آن را روایت کرده
مثال نیتی غیر از ریا ھمچون گرفتن حقوق برای خدمت، یا گرفتن چیزی از غنیمـت، 

شـود و بـه  یا نیت تجارت، با نیت جھاد آمیخته شود، به خاطر آن اجر جھادشان کم می
 شود. طور کلی عملشان باطل نمی

 جحضـرتروایـت اسـت کـه آن  جدر صحیح مسلم از عبدالله بن عمـرو از پیـامبر
إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلىث أجرهم فإن لـم يغنمـوا شـيئاً تـّم هلـم «فرمودند: 

اند و  اجر خود را برده ھمانا جنگجویان در راه خدا وقتی غنیمتی را ببرند، : «٣»أجرهم
 ».برند اگر چیزی را به غنیمت نبرند، تمام اجر خود را می

انـد  دھد که آنان به خاطر گـرفتن غنیمـت، جنگیده ان نمیگویم: این حدیث نش می
پس این حدیث بر ثبوت اجر و پاداش برای کسی که به خاطر اھداف و مقاصـدی دیگـر 

 غیر از رضایت خدا پیکار نموده، داللت ندارد.
دھنـد ھـرکس در جھـاد و  قبًال احادیثی آوردیم کـه نشـان می«گوید:  ابن رجب می

مد نظر داشته باشد، اجر و پاداشی ندارد. این احادیث بـر ایـن  پیکارش، اھدافی دنیوی
شوند که چنین شخصی در جھاد جز اھداف و مقاصدی دنیوی، ھـدف  مطلب حمل می

 ».دیگری نداشته است
گویم: ظاھر حدیث ابوھریره این است که مردی گفت: ای رسول خـدا، شخصـی  می

شـود؟]  ست، [چه چیزی نصیبش میخواھد به جھاد برود و به دنبال ھدفی دنیوی ا می

ی مذکور را  آن مرد جمله». ھیچ اجر و پاداشی ندارد« »:ال أجر هل«فرمود:  جرسول الله

 افتاده است.» ب«ی  از نسخه» له«ی  کلمه -١
اند و  این حدیث را روایت کرده ۸/۱۴۰» المعجم الکبیر«و طبرانی در  ۶/۲۵نسائی در سننش  -٢

اسنادش خوب است. حافظ  ۱/۲۳، »الترغیب و الترھیب«ی ابن رجب و منذری در  طبق گفته
آن را حسن دانسته و ابن حجر، منذری و  ۶/۲۸، »فتح الباری«ابن حجر عسقالنی در کتاب 

ایت را در سنن ابوداود پیدا نکردم. ابن قطان اند و من این رو دیگران آن را به ابوداود نسبت داده
، از عبدالحق اشبیلی به خاطر نسبت دادن این حدیث به ۲/۲۴۵، »بیان الوھم و اإلیھام«در کتاب 

 ابوداود انتقاد نموده است.
 .۱۹۰۶ی  ، شماره۳/۱۵۱۴صحیح مسلم،  -٣

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٨٧٦

». ھیچ اجر و پاداشی ندارد« »:ال أجر هل«در ھر بار فرمود:  جسه بار تکرار کرد و پیامبر
ه نیـت دھـد کـه ھرگـا . این حـدیث نشـان می١ابوداود این حدیث را روایت کرده است

گرفتن ُمزد برای خدمت  یا گرفتن چیزی از غنیمت یـا نیـت تجـارت، بـا نیـت جھـاد 
خواھد  می«آمیخته شود، وی ھیچ اجر و پاداشی ندارد. احتمال دارد که معنای عبارت: 

خواھد به جھاد برود و نیت جھاد نکرده، بلکه فقط نیت  این باشد که می» به جھاد برود
 ھدفی دنیوی کرده است.

شـان، قصـد تجـارت و  گوید: کسانی که در غزوه امام احمد می«گوید:  ن رجب میاب
شان برای خدا، از اجر و پاداش و  ی خلوص نیت اند، به اندازه گرفتن ُمزد و حقوق داشته

انـد و نیـت  جھاد برخوردارند و ھمچون کسانی نیستند که با جان و مالشان جھاد کرده
ت خـدا، بـا نیـت جھـاد آمیختـه نشـده اسـت. و ھدف دیگری جز جھاد و جلب رضـای

کنـد،  ی کسی کـه مـزدی را بـه خـاطر جھـاد دریافـت می ھمچنین امام احمد درباره
گوید: اگر تنھا به خاطر گرفتن پول به جھاد نرفته باشد، اشکالی ندارد. گویی او بـه  می

  ٢».دگیر خاطر دفاع از دینش به جھاد رفته و اگر چیزی به او داده شود، آن را می
ھر گاه یکی از شما قصد رفـتن «ھمچنین از عبدالله بن عمرو روایت شده که گوید: 

به جھاد داشته باشد و خدا، در عوض این کارش پول و منافعی دنیوی نصیبش گرداند، 
این امر اشکالی ندارد و اما اگر یکی از شما در صورتی که پولی به او داده شود، به جھاد 

ه نشود، به جھـاد نـرود، در ایـن صـورت، اجـر و پاداشـی نصـیبش برود و اگر پولی داد
 ٣».فایده است شود و جھادش بی نمی

دھد که میان جھادی که اھداف دنیوی از ھمان ابتدا  گویم: این حدیث نشان می می
ای که اھداف دنیوی موجب رفـتن کسـی بـه جھـاد  با نیت جھاد آمیخته است به گونه

مانند کسی که ھـم  -اند که موجب رفتنش به جھاد شدهشده یا از جمله عواملی است 

؛ ابن حبان در صحیحش، ۲۵۱۶ی  ؛ ابوداود در سننش، شماره۲۹۰و  ۲/۳۶۶، »المسند«امام احمد در  -١
 ۹/۱۶۹، »السنن الکبری«؛ بیھقی در ۲/۹۴، »المستدرک علی الصحیحین«؛ حاکم در ۴۶۳۷ی  شماره

 اند. این حدیث به کمک شواھدش، حدیثی حسن است. و دیگران آن را روایت کرده
 .۱۶۳۵ی  ، شماره۲/۱۸۰و مسائل ابن ھانی،  ۲۵۱نگا: مسائل أبی داود، ص  -٢
این  ۸/۴۲۸، »التاریخ الکبیر«و بخاری در  -آمده ۳/۴۶، »المدونة«آن گونه که در  -ھبابن و -٣

اند. در اسناد این روایت، یعمر بن خالد ُمدِلجی است که ابن حبان او را در  گفته را نقل کرده
 لیست افراد ثقه آورده و تنھا لیث بن سعد، این روایت را از او نقل کرده است.
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به دنبال اجر و پاداش است و ھم به دنبال این است که دیگران نامش را ببرنـد و تعریـف و 
اش خالصـانه بـرای خـدا باشـد و  و میان کسی که از ھمـان ابتـدا نیـت -تمجیدش کنند 

؛ خواه آن چیـز را بـه اھمیت باشد آید و در نظرش بی سپس چیزی دنیوی برایش پیش می
مانند کسی که قصد رفتن به جھاد دارد، خـواه پـولی  -دست آورد و خواه به دست نیاورد 

به او داده شود و خواه داده نشـود، فـرق وجـود دارد. اولـی ھـیچ اجـر و پاداشـی نـدارد و 
رسـاند و انسـان  دومی اجر و پاداش دارد. تجارت در حج نیز ھیچ ضرری به عمل حـج نمی

لَـيَۡس َعلَـۡيُ�ۡم ﴿فرمایـد:  گیرد؛ ھمان طـور کـه خداونـد می و پاداش حجش را میاجر 
ّ�ُِ�مۡ  ن تَۡبَتُغواْ فَۡضٗ� ّمِن رَّ

َ
ه از فضـل کـن یـسـت ایبر شـما ن یگناھ: «]١٩٨[البقرة:  ﴾ُجنَاٌح أ

ی حـج ُشـتربان و  روایتی که از مجاھد نقل شده کـه دربـاره». دیپروردگار خود برخوردار شو
شود، بر ایـن قضـیه  شان کامل است و چیزی از اجرشان کم نمی گوید: حج و تاجر میاجیر 

 شان، حج بوده نه اھداف دنیوی. شود. یعنی به خاطر اینکه ھدف اصلی حمل می
اما اگر اصل عمل برای خـدا باشـد و سـپس نیـت ریـا بـر آن «افزاید:  ابن رجب می

ر کنـد و زود آن را از دل بیـرون عارض شود، در این صورت اگر نیت ریا به دلـش خطـو
کند. اما اگـر نیـت  اش خللی وارد نمی کند، به اتفاق ھمه اشکالی ندارد و به نیت اصلی

شود یـا  ریا مدام در دلش باشد، در اینجا این سئوال مطرح است که آیا عملش باطل می
ه اینکه نیت ریا اشکالی ندارد و به شخص بر اسـاس اصـل نیـت اش جـزا و پـاداش داد

شود؟ در این زمینه میان دانشمندان گذشته اختالف نظر وجود دارد. امام احمـد و  می
ابن جریر طبری این اختالف نظر را نقل کرده و این رأی را راجح دانسته اند که عملش 

شود. ایـن رأی از  شود و به شخص بر اساس نیت اولش جزا و پاداش داده می باطل نمی
 ده است.حسن بصری و دیگران روایت ش

برای اثبات این رأی به روایتی که ابوداود در مراسیل خود از عطـاء خراسـانی نقـل 
گویـد: مـردی گفـت: ای  شود. در این روایـت، عطـاء خراسـانی می کرده، استدالل می

ای از آنان بـرای اھـداف  کنند. عده ی بنی سلمه پیکار می رسول خدا، تمام افراد طایفه
 کنند. یاری جنگجویان و بعضی برای رضای خدا پیکار میدنیوی و برخی برای کمک و 

همـه : «١»اكن أصل أمره أن ت�ـون لكمـة اهللا � العليـا ١لكهم إذا«فرمود:  جپیامبر

 آمده است.» إذاً «ی  ، کلمه»ط«در نسخه ی  -١
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ی خدا، برتر باشـد،  [  شان در صور� كه اصل هدف شان اين باشد كه سخن و برنامه
 ».از اجر و پاداش جهاد برخوردارند]

اختالف نظر علما در این زمینه مربوط به عملی است کـه  ابن جریر اظھار داشته که
پایان آن عمل با آغاز آن عمل، مرتبط باشـد؛ اعمـالی ھمچـون نمـاز، روزه و حـج. امـا 
اعمالی که ارتباطی میان پایان و آغازشان نیست، از قبیـل قرائـت قـرآن و ذکـر خـدا و 

ل بـا نیـت ریـا کـه بـرآن انفاق اموال و دارایی و گسترش علم و دانش، این گونـه اعمـا
شود و جھت برخورداری از اجر و پاداش نیاز بـه تجدیـد نیـت  عارض شده، منقطع می

دارد. اما در صورتی که کسی عملی را خالصانه برای خدا انجـام دھـد، سـپس خداونـد 
تمجید و ستایش نیکـو از او را بـه دل مؤمنـان بینـدارد و او بـه لطـف و رحمـت خـدا 

  ٢رساند. اش زیانی نمی د، اشکالی ندارد و به نیت اصلیخوشحال و شادمان شو
راجع به کسی کـه  جآمده که از آن حضرت جدر این باره در حدیث ابوذر از پیامبر

 جکننـد، سـؤال شـد، پیـامبر کند و مردم وی را به خاطر آن تمجید می کار خیری می
و خوشـحالی  این سـتایش، نخسـتین شـادمانی« »:تلك اعجل �رُشی املؤمن«فرمودند: 

اظھـارات ابـن رجـب بـه طـور  ٣مسلم این حدیث را روایت کرده اسـت.». مؤمن است
 ٤خالصه به پایان رسید.

پس از روشن شدن این مطلب، قرآن و سنت بر باطل شدن اعمال ریا داللت دارند و 
فرمایـد:  تھدید به عذاب و شکنجه به خاطر ریا در اعمال آمده است. خـدای متعـال می

ۡعَ�ٰلَُهۡم �ِيَها َوُهۡم �ِيَهـا َ� ُ�ۡبَخُسـوَن َمن �َ ﴿
َ
ۡ�َيا َوزِ�نََتَها نُوَّفِ إَِ�ِۡهۡم أ َن يُرِ�ُد ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ

ـا َ�نُـواْ  ١٥ ِيَن لَۡيَس لَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ ٱ�َّاُرۖ وََحبَِط َما َصَنُعواْ �ِيَها َوَ�ِٰطـٞل مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
أ

نـت آن باشـند (و یا و زیدن یه (تنھا) خواستار زندگک یسانک: «]١٦-١٥[ھـود:  ﴾١٦َ�ۡعَملُوَن 
به آخرت نداشـته باشـند،  یداشت دن و اموال و اوالد را طالب نبوده و چشمیجز خوردن و نوش

چ ین جھان بـدون ھـی، پاداش دسترنج و) اعمالشان را در ایره ھستیکبرابر سّنت موجود در پ

را  ج. این روایت، مرسل است، چون عطاء خراسانی پیامبر۳۲۱ی  المراسیل، اثر ابوداود، شماره -١
 ندیده و نگفته که این سخن را از او شنیده است.

 مراجعه کنید.س، ُمسند علی۸۰۳ -۲/۸۰۲، »تھذیب اآلثار«به سخن ابن جریر طبری در  -٢
 .۲۶۴۲ی  صحیح مسلم، شماره -٣
 ، چاپ دار ابن الجوزی.۵۱ -۱/۴۵جامع العلوم و الحکم،  -٤
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؛ نه  ن جھان بر اعمال استوار استیه مدار اکم (چرا یدھ یمال مکمام و به ت یاستکم و کگونه 
ع یاز آنـان در آن ضـا یغما چه دشـمن چـه دوسـت) و حقـین خوان یات و مقاصد، و بر ایبر ن
ا یـندارنـد، و آنچـه در دن یه در آخرت جز آتش دوزخ بھره و سـھمکند یسانکگردد. آنان  ینم

سـود یشـان پـوچ و بیارھاکشود) و  یاجر و پاداش م ید (و برو یع و ھدر میدھند، ضا یانجام م
 ».باشد) یو عباد یو مردم یه اعمالشان به ظاھر انسانکگردد (ھرچند  یم

اند کـه آتـش دوزخ بـه  مسلم در صحیح خود، حدیث سه نفری که نخستین کسانی
کسـی  -۱این سه نفـر عبارتنـد از:  ١شود، روایت کرده است. ور می ی آنان شعله وسیله

کسـی کـه بـه  - ۲کند تا مردم بگویند: او شجاع و باجرأت است  که با دشمن پیکار می
شخصـی کـه  -۳رود تا دیگران بگویند: او عالم اسـت،  دنبال یادگیری علم و دانش می

 دھد تا مردم بگویند: او بخشنده و سخاوتمند است. صدقه می
انـد  بل به طور مرفوع نقـل کردهاما روایتی که بزار، ابن منده و بیھقی از معاذ بن ج

ھـرکس از روی ریـا عملـی انجـام دھـد، »:  من عمل رياء ال يكتب؛ ال له وال عليـه«که: 
» الدر المنثـور«، سیوطی در کتاب »شود چیزی نه به نفعش و نه به ضررش نوشته نمی

آورده و به اسنادش دسترسی نیافتم. به گمانم، این روایت ثابت نیست و قرآن و سـنت 
  ٢رخالف آن داللت دارند، و بلکه این روایت، موضوع است.ب

أال أخـربكم بـام أخـوف علـيكم عنـدی مـن «وعن أبی سـعيد مرفوعـاً: گوید: ( مؤلف می

اخلفی؛ يقـوم الرجـل فيصـلی فيـزين صـالته ملـا الشرک «قالوا: بلی. قال: » املسيح الدجال؟

 .  راوه أمحد). ٣»يری من نظر رجل

آیـا شـما را از « فرمودند:  جمرفوع روایت است که آن حضرت (از ابوسعید به طور 
گاه نکنم  گفتند: چرا [  صحابه» چیزی که بیشتر از مسیح دجال برای شما نگرانم، آ

گاه کن.] پیامر فرمودند: [ آن چیز ] شرک مخفی اسـت؛  جای رسول خدا، ما را از آن آ

 آن را روایت کرده است. ساز طریق حدیث ابوھریره ۱۹۰۵ی  مسلم در صحیحش، به شماره -١
و ابن عساکر،  ۶۸۵۲ی  ، شماره»شعب اإلیمان«؛ بیھقی در ۲۶۶۳ی  بزار در مسند خود، شماره -٢

این روایت را به ابن َمنده  ۵/۴۷۱، »الدر المنثور«سیوطی در اند.  آن را روایت کرده ۳۵/۳۱۴
نسبت داده است. در اسناد این روایت، محمد بن سائب کلبی وجود دارد که دروغگوست. پس 

 موضوع است. /ی شیخ سلیمان این حدیث طبق گفته
 آمده است.» رجل آخر«، عبارت »ب «ی  در نسخه -٣
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بیند کسی دیگر بـه او نگـاه  شود و چون می [بدین صورت که ] کسی برای نماز بلند می
 ».گرداند کند، نمازش را آراسته می می

حـاتم و  گویـد  و ابـن ماجـه، ابـن ابی گونه که مصنف می این حدیث را احمد ھمان
 ١اند. بیھقی روایت کرده

ی  پیش ما آمد در حالی که ما، درباره جلفظ ابن ماجه و بیھقی این است: رسول الله

 أال أخـرب�م . . . .«فرمودند:  جکردیم، آن حضرت تگو میمسیح دجال با ھم بحث و گف
 و معنایش صحیح است. ٢در سند این حدیث، ضعفی وجود دارد». تا آخر حديث

ابن خزیمه در صحیحش، معنا و مفھوم این حـدیث را از محمـود بـن لبیـد روایـت 

 »:الرسائر يا أيها انلاس، إيا�م ورشك«بیرون آمد و فرمود:  جگوید: پیامبر کرده که می
گفتند: ای رسول خدا، شرک پنھان چیست؟ ». ای مردم! از شرک پنھان اجتناب کنید«

يقوم الرجل، فيص�، ف��ن صالته جاهداً ملا يری من نظر الرجـل إيلـه، فـذلك «فرمود: 
بینـد کسـی بـه او نگـاه  شود و چـون می شخصی برای نماز بلند می: «٣»رشك الرسائر

 ».گرداند. این است شرک پنھان راسته میکند، نمازش را خوب آ می
 ابوسعید ھمان ابوسعید خدری است که شرح حالش قبًال گذشت.

شرح مشکل «؛ طحاوی در ۴۲۰۴ی  ابن ماجه در سننش، شماره؛ ۳/۳۰، »المسند«امام احمد در  -١
آن گونه که در تفسیر  -؛ ابن ابی حاتم۳/۱۷۴، »الکامل«؛ ابن عدی در ۱۷۸۱ی  ، شماره»اآلثار

این حدیث را روایت  ۶۸۳۲ی  ، شماره»شعب اإلیمان«و بیھقی در  -آمده ۴/۳۲۴ابن کثیر، 
، »تھذیب اآلثار«شف األستار)؛ طبری در ک -۲۴۴۷ی  اند. بزار در مسندش، (شماره کرده

و دیگران از طریق کثیر  ۴/۳۲۹، »المستدرک علی الصحیحین«مسند علی)؛ حاکم در  -۲/۷۹۴(
آن را به طور  سبن زید از ُرَبیح بن عبدالرحمن بن أبی سعید خدری از پدرش، از پدربزرگش

ھبی نیز با آنان موافق است و مختصر روایت کرده اند. طحاوی و حاکم آن را صحیح دانسته، و ذ
 آن را حسن دانسته و این حدیث، حدیثی حسن است. ۴/۲۳۷، »مصباح الزجاجة«بوصیری در 

 آورد. ی حدیث را از حسن پایین نمی این ضعف، درجه -٢
و بیھقی در  ۹۳۷ی  ؛ ابن خزیمه در صحیحش، به شماره۲/۲۲۷، »المصنف«ابن ابی شیبه در  -٣

باشد.  اند و اسنادش صحیح می این حدیث را روایت کرده ۳۱۴۱ی  ماره، به ش»شعب اإلیمان«
از محمود بن لبید  ۳۱۴۲ی  ، شماره»الشعب اإلیمان«و در  ۲/۲۹۰، »السنن الکبری«بیھقی در 

نام جابر در اسناد این حدیث، از «گوید:  آن را روایت کرده است و می شاز جابر بن عبدالله
 ».محدثان حفظ نشده است
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باید  من املسيح الـدجال) ١أال أخربكم بام هو أخوف عليكم عندیی: ( ی فرموده درباره
گفت که: ریا به خاطر خفا و پنھان بودنش و قوت گرایش به آن و دشواری رھـایی از آن 

گرداند، این چنـین  اینکه شیطان و نفس اماره آن را در دل انسان آراسته میو به خاطر 
 خطرناک تر از مسیح دجال است.

حرص و اشتیاق به علم و اینکه ھرکس به تـو پیشـنھاد کـرد  (قالوا: بلی)در عبارت: 
که چیزی را که در توست به اطالعت برساند، نباید پیشنھادش را رد کنی، بلکه باید آن 

 یری، وجود دارد.را بپذ

ریا بدین علت شرک خفی نامیده شـده کـه شـخص  (قال: الرشك اخلفـی)در عبارت: 
کند که ایـن  کند که عملش برای خداست و در دلش پنھان می ریاکار چنین وانمود می

کند کـه بـرای اللـه  گرداند و وانمود می عمل برای غیر خداست و عملش را آراسته می
 ) چنین نیست. است، اما شرک جلی (آشکار

آورده شد، ریـا شـرک اصـغر » ترس از شرک«در حدیث محمود بن لبید که در باب 
  ٢نامیده شد.

 الشـرکكنا نعـد الريـاء عـىل عهـد رسـول اهللا «از شداد بن اوس روایت است که گوید: 

ابـن ابـی ». آوردیم ریا را شرک اصغر به شـمار مـی جما در زمان رسول الله»: «األصغر
و طبرانـی و حـاکم آن را » التھـذیب«و ابن جریر در کتـاب » اإلخالص«ب دنیا در کتا

ظاھر حدیث مذکور این اسـت کـه  ٣اند و حاکم آن را صحیح دانسته است. روایت کرده
 به طور مطلق ریا، شرک اصغر است. ظاھر قول جمھور، این است.

 افتاده است.» ط«ی  از نسخه» عندی«ارت عب -١
ترین چیزی که  ھمانا ترسناک»: «إن أخوف ما أخاف علیکم: الشرک األصغر«لفظش چنین است:  -٢

صحابه عرض کردند: شرک اصغر چیست ای رسول ». ترسم، شرک اصغر است ی شما از آن می درباره
قیامة إذا جزی الناس بأعمالھم: إذھبوا إلی لھم یوم ال –عّز وجل  –الریاء، یقول الله «خدا؟ فرمود: 

در روز قیامت  ألریا. خدای »: «؟الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، فانظروا ھل تجدون عندھم جزاء
گوید: به سوی کسانی بروید  دھد، به آنان می وقتی که به مردم در برابر اعمالشان جزا و پاداش می

 ».یابید؟ د آیا نزد آنان، جزا و پاداشی میکردید و ببینی که در دنیا برایشان ریا می
؛ بزار در مسندش، -آمده ۵/۴۷۰، »الدر المنثور«آن گونه که در  -»االخالص«ابن أبی دنیا در کتاب  -٣

 ۱۹۶ی  ، شماره»المعجم األوسط«و در  ۷۱۶۰ی  ، شماره»المعجم الکبیر«طبرانی در  ۳۴۸۱ی  شماره
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مـردم و  شرک اصغر مانند ریای اندک و ظاھرسازی عبادت برای«گوید:  ابن قیم می
ھـر چـه خـدا بخواھـد و تـو «سوگند به غیر خدا و اینکه انسان به کسی دیگـر بگویـد: 

بـه «، »جز خدا و تـو کسـی را نـدارم«، »این از سر لطف خدا و لطف توست» «بخواھی
گـاھی ایـن ». شد اگر خدا و تو نبودند، چنین و چنان نمی«، »کنم خدا و به تو توکل می

پس ابن قیم شرک اصغر را ١».ده و ھدفش شرک اکبر استھا به تناسب حال گوین گفته
 باشد. دھد که ریای زیاد، شرک اکبر می به ریای اندک، تفسیر کرده و این نشان می

ضد شرک اکبر و شرک اصغر، توحید و اخالص است. اخالص یعنی در ظاھر و باطن 

ُ  فَٱۡ�ُبـدِ ﴿فرمایـد:  فقط خدا پرستیده شود؛ ھمان طور که الله تعالی می َ ُ�ۡلِٗصـا �َّ ٱ�َّ
ِ ٱّ�ِيُن ٱۡ�َالُِص  ٢ٱّ�ِيَن  َّ�ِ �َ

َ
ن و پرسـتش کـغمبر!) خدا را پرستش یپ یا: «(]٣-٢[الزمر:  ﴾�

و خداوند .» خدا است و بس یخود را سره و خاّص او گردان. ھان! تنھا طاعت و عبادت خالصانه برا

 ﴿متعال فرموده: 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ ُ ٱّ�ِيَن قُۡل إِّ�ِ َ ُ�ۡلِٗصا �َّ بگو: بـه : «]١١[الزمـر:  ﴾١١ۡ�ُبَد ٱ�َّ

فـر و که خدا را بپرستم و پرستش را (از ھـر گونـه شـائبه کن یمن فرمان داده شده است به ا

ۡ�ُبـُد ﴿و خداونـد فرمـوده:  »نمکـا، پالوده و زدوده سازم و) خـاّص او یو ر کشر
َ
َ أ قُـِل ٱ�َّ

ُۥ دِيِ�  پرستم و بس، و عبـادت و طـاعتم را  یبگو: تنھا خدا را م: «]١٤[الزمر:  ﴾١٤ ُ�ۡلِٗصا �َّ
 ».میپاال یم و) میزدا یم کیفر و شرکنم و (پرستش او را از ھر گونه ک یخاّص او م

باشـد. ریـا  اند: اخالص، یکسان بودن احوال انسان در ظاھر و بـاطن می بعضی گفته
باشد. یعنی به خاطر مالحظـه و جلـب توجـه این است که ظاھر انسان بھتر از باطنش 

دیگران ظاھرش بھتر از باطنش باشد. صدق و راستی در اخالص این اسـت کـه بـاطن 
 انسان، آبادتر از ظاھرش باشد.

شـرک خفـی را چنـین  (فيصلی فيزيّن صالته ملـا يـری مـن نظـر رجـل)ی:  در فرموده
بینـد  دھـد ولـی چـون می تفسیر کرده است که: انسان کاری را برای خـدا انجـام مـی

افزاید؛ مـثًال آن را نیکـو و زیبـا و طـوالنی  کند صفتی را به آن می دیگری به او نگاه می
 گرداند. می

المستدرک «؛ حاکم در ۱۱۹ی  ، شماره»تھذیب اآلثار«ر ؛ طبری د۳/۲۳۰، »مسند الشامیین«و در 
اند. حاکم آن را  آن را روایت کرده ۵/۳۳۷؛ »شعب اإلیمان«و بیھقی در  ۴/۳۲۹، »علی الصحیحین

 صحیح دانسته و ذھبی با وی موافقت نموده است. اسناد این روایت، حسن است.
 .۱/۵۹اللھفان،  إغاثة. و نگا: ۱/۳۴۴مدارج السالکین،  -١
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شود، حب ریاست و جایگاه و  این کار، شرک خفی و ھمان ریاست. آنچه باعث ریا می
 موقعیت اجتماعی نزد مردم است.

فس است که علمـا و عابـدان و کسـانی ھای ن آورترین بدی ریا از زیان«طیبی گوید: 
شـوند؛  که جھت سلوک در راه آخرت، آستین ھمت خود را باال زده اند، به ریا دچار می

چون آنان ھر چه نفس شان را کنترل کنند و آن را از شـھوات دور و از شـبھات حفـظ 
ان شـود، نـاتو کنند، باز نفس شان از طمع در گناھان آشکار که بر اعضای بدن واقع می

شان با انجام دادن کار خیر در ظاھر و آشکار کردن علم و عمل  ماند؛ از این رو نفس می
به دنبال استراحت است. در نتیجه با لـذت قبـول نـزد مـردم، راه نجـات از مشـقت و 

گاھی آفریدگار از اعمالش قناعت ندارد و  سختی اخالص عمل و عبادت را می یابد و به آ
شود و به سـتایش و تمجیـد خـدای یکتـا قـانع  وشحال میاز ستایش و تمجید مردم خ

شود. پس دوست دارد که مردم وی را ستایش و تمجید کنند و در خدمتش باشند  نمی
و به او احترام بگذارند و در مجالس و محافل او را مقدم بدارنـد. نفـس در ایـن کارھـا 

اش،  دینـی کنـد کـه حیـات بیند. چنین انسانی گمـان می بیشترین لذت و خوشی می
ی نفـس از درک آن،  ھمان شھوت و خوشی پنھان است که عقـل ھـای تحـت سـیطره

کند که در  ی منافقان ثبت شده در حالی که گمان می کورند. نام او در نزد خدا از زمره
نزد خدا از بندگان مقرب خداست. این امر، فریبی برای نفس است که تنھا صـدیقان و 

اند: آخرین چیزی کـه  اند. به ھمین خاطر گفته به در بردهمقربان خدا از آن جان سالم 
سخن طیبی در اینجـا  ١».رود، حب ریاست و جاه طلبی است از سر صدیقان بیرون می

 به پایان رسید.
در  جاز جمله فواید حدیث مذکور، شفقت، دلسوزی، مھربانی و خیرخـواھی پیـامبر

کـه ریـا بـرای صـالحان، حق امتش است. از دیگـر فوایـد حـدیث مـذکور ایـن اسـت 
ی مسیح دجال است. حذر کردن از ریا و از شرک اکبر، برخی دیگـر  تر از فتنه خطرناک

بر یارانش با وجود علم و فضـل شـان از ریـا  جاز فواید این حدیث ھستند. وقتی پیامبر
 ترسید، پس به طریق اولی بر غیر صحابه باید از ریا ترسید. می

 .۱۰/۱۲اثر طیبی،  شرح المشکاة -١
                                         



 

 

 

 

 

 

اش،  ین است که انسان در اعمال دینی):  از جمله شرک ا۳۶باب (
 دنیا را بخواهد

ۡعَ�ٰلَُهـۡم ﴿فرماید:  خدای متعال می
َ
ۡ�َيا َوزِ�نََتَها نُوَّفِ إَِ�ِۡهۡم أ َمن َ�َن يُرِ�ُد ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ

ِيَن لَۡيَس لَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ  ١٥�ِيَها َوُهۡم �ِيَها َ� ُ�ۡبَخُسوَن  ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
اُرۖ وََحـبَِط َمـا أ  ٱ�َـّ

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  ه (تنھـا) خواسـتار کـ یسـانک« ]:١٦-١٥[ھـود:  ﴾١٦َصَنُعواْ �ِيَها َوَ�ِٰطٞل مَّ
دن، امـوال و اوالد را طالـب نبـوده و ینـت آن باشـند (و جـز خـوردن، نوشـیا و زیـدن یزندگ

، پـاداش دسـترنج یی ھسـت هریکبه آخرت نداشته باشند، برابر سّنت موجود در پ یداشت چشم
ه کـم (چرا یدھ یمال مکبه تمام و  یاستکم و کچ گونه ین جھان بدون ھیو) اعمالشان را در ا

غما چه دشمن چـه ین خوان یات و مقاصد و بر ای؛ نه بر ن ن جھان بر اعمال استوار استیمدار ا
جز آتش دوزخ بھره ه در آخرت کند یسانکگردد. آنان  یع نمیاز آنان در آن ضا یدوست) و حق

اجـر و پـاداش  یرود (و ب یع و ھـدر مـیدھنـد، ضـا یا انجـام میـندارند و آنچه در دن یو سھم
 یو مردم یه اعمالشان به ظاھر انسانکگردد (ھرچند  یسود م یشان پوچ و بیارھاکشود) و  یم

 ».باشد) یو عباد
ی  بنده«دند: فرمو جگوید: رسول خدا از ابوھریره روایت است که می» الصحیح«در 

ی  ی لبـاس خـز و راه راه، و بنـده ی درھم بدبخت و ھـالک شـدند. بنـده دینار و بنده
دار، بدبخت و ھـالک شـدند. اگـر چیـزی بـه اینـان داده شـود،  ی مخمل و کرک جامه

شـوند. اینـان بـدبخت و نگونسـار  خوشنود و اگر چیزی به آنان داده نشود، ناراحت می
تواننـد آن را بیـرون آورنـد. خوشـا بـه حـال  ان برسد، نمیشدند. ھرگاه خاری به بدنش



 ٨٨٥  ). ش. ا : از جلمه شرک این انسان در اعمال دینی۳۶لتوحید: (بابکتاب ا

ای که افسار اسبش را در راه خدا گرفته، سرش ژولیده و غبار آلود شده و پاھـایش  بنده
غبار آلود شده است. اگر در پست محافظت و پاسداری از لشـکر باشـد، [مـأموریتش را 

کند  حافظت و پاسداری میی دشمن] م دھد] و از لشکر [در برابر حمله خوب انجام می
ماند. اگر از فرماندھان و بزرگان اجازه بگیرد [به  و اگر در آخر لشکر باشد، ھمان جا می

دھند و [به دلیل اینکه نزد حاکمـان،  دلیل اینکه جاه و موقعیتی ندارد] به او اجازه نمی
جیگری و پادشاھان و امثال آنان موقعیت و جایگاھی ندارد، نزد آنان بـرای کسـی میـان

 ».شود کند و به فرض اینکه شفاعت بکند] شفاعتش پذیرفته نمی شفاعت نمی

 گیرند:  در این باب، چند موضوع مورد بحث و بررسی قرار می
 اش، دنیا را بخواھد. اینکه انسان در اعمال دینی – اول
 ی ھود. ی وارده در سوره تفسیر آیه – دوم

ی لباس خز  ی درھم و بنده ی دینار و بنده نامگذاری انسان مسلمان به بنده – سوم
 و راه راه.

تفسیر این فرد به اینکه اگر چیزی به او داده شود، خوشنود و اگـر چیـزی  – چھارم
 شود. به او داده نشود، ناراحت می

 ».تعس وانتکس«ی:  تفسیر فرموده – پنجم
 ».وإذا شیک فال انتقش«ی:  تفسیر فرموده – ششم
 د مجاھدی که به آن صفات، متصف است.ستایش و تمجی – ھفتم

 ضیح و شرح این باب:تو
 اش، به دنبال دنیا باشد. از جمله شرک این است که انسان با اعمال دینی

اند که این باب، مشمول ریا اسـت و فقـط بـرای تکـرار آمـده  برخی از علما تصور کرده
سان عمل صالح و نیکـی را کنند. منظور این باب، این است که ان است. اما اینان اشتباه می

دھد و منظورش از انجام دادن آن عمل، دنیاست. مانند کسی که برای لبـاس راه  انجام می
ی  او را بنده جکند. به ھمین دلیل پیامبر دار و مانند آن جھاد می راه و لباس مخمل و کرک

اینکه مردم او این چیزھا نامیده است. اما انسان ریاکار چنین نیست؛ چون او تنھا به خاطر 
را ببینند و تعریف و تمجیدش بکنند و برایش احترام و تعظیم قایل شوند، کار نیکی انجـام 

دھد. کسی که به خاطر پول و لبـاس خـز، مخمـل و ماننـد آن، عمـل صـالحی انجـام  می
تر از انسان ریاکار است؛ چون آن کس برای رسیدن به دنیا و تعلقات دنیـوی  دھد، عاقل می
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دھد ولی انسان ریاکار به خاطر مدح، ستایش، شکوه و عظمت در نظر  انجام می عمل صالح
اند. از موجبـات خشـم  دھد. ھردوشان، زیانکار و اھل خسـران مردم، عمل صالح انجام می

 بریم. خدا و عقاب دردناکش به خدا پناه می

ۡ�َيا َوزِ�نََتَها﴿ی آیـات:  درباره ۡعَ�ٰلَُهۡم �ِيَها َوُهـۡم  َمن َ�َن يُرِ�ُد ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ
َ
نُوَّفِ إَِ�ِۡهۡم أ

ِيَن لَۡيَس لَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ ٱ�َّاُرۖ وََحبَِط َما َصَنُعواْ �ِيَهـا  ١٥�ِيَها َ� ُ�ۡبَخُسوَن  ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
أ

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  و زیـور و کسانی کـه خواھـان زنـدگی دنیـا «: ]١٦-١٥[ھود:  ﴾١٦َوَ�ِٰطٞل مَّ
دھیم و در آن ھیچ کم و  طور کامل در دنیا به آنان می ی اعمالشان را به زینتش ھستند، نتیجه

ای جز آتـش ندارنـد و دستاوردھایشـان در  کاستی نخواھند دید. چنین کسانی در آخرت بھره

ٱۡ�ََيـٰوةَ َمن َ�َن يُرِ�ُد ﴿گوید:  ابن عباس می .»شود رود و اعمالشان نابود می آنجا بر باد می
ۡ�َيا یعنـی: مـال دنیـا،  ﴾َوزِ�نََتَهـا﴿خواھـد.  یعنی: ھرکس ثواب و پاداش دنیا را می ﴾ٱ�ُّ

یعنی: مزد اعمالشان ھمچون سالمتی و شادمانی در خـانواده و ثـروت و  ﴾نُوَّفِ إَِ�ِۡهمۡ ﴿

 َوُهـۡم �ِيَهـا َ� ﴿دھیم.  دارایی و فرزنـدان را بـه تمـامی در ھمـین دنیـا بـه آنـان مـی
ـن َ�َن يُرِ�ـُد ﴿ی:  شـوند. سـپس آیـه یعنـی چیـزی از آن کـم داده نمی ﴾ُ�ۡبَخُسونَ  مَّ

ۡلَنا َ�ُۥ �ِيَها َما �ََشآُء لَِمن نُّرِ�دُ  زودگـذر  یایـه دنکـس کھر : «]١٨[اإلسراء:  ﴾ٱۡلَعاِجلََة َعجَّ
م و بـه یخـواھ یه خـود مکند)، آن اندازه کار کآن  یزندگ ین جھان) را بخواھد (و تنھا برای(ا

آن را نسـخ کـرده ». ردکـم یا بدو عطاء خواھیم، ھرچه زودتر در دنیدان یه صالح مکس کھر
 ١است. نحاس این مطلب را در ناسخ خود روایت کرده است.

، یعنـی آن را مقیـد و تخصـیص گردانیـده »سپس آن را نسخ کرده است«ی:  گفته
نامیدند وگرنه این آیـه  خ میاست؛ چون سلف صالح مقید کردن و تخصیص دادن را نس

 نشده است. -به معنای حقیقی نسخ  -از محکمات است و نسخ 

. او این روایت را از طریق ُجَویبر از ضحاک از ابن عباس ۱۷۱الناسخ و المنسوخ، اثر نحاس، ص  -١
روایت کرده است. جویبر، متروک بوده و ضحاک، از ابن عباس حدیث نشنیده است. پس این 

 روایت، خیلی ضعیف است.
ید: محال است که اینجا نسخی در کار باشد، چون این آیه گو نحاس پس از تخریج این روایت می

گیرد و اگر در اخبار نسخ جایز بود، حق از باطل و راست  خبر است و در اخبار، نسخ صورت نمی
شد و جایز بود که کسی بگوید: فالنی را دیدم و سپس بگوید: آن را نسخ  از دروغ، شناخته نمی

 ».کردم و او را ندیدم!
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ھر مؤمنی عمل نیکی انجام دھد و از روی تقوا و تـرس از خـدا، «گوید:  ضحاک می
فـراء ایـن  ١».دھیم این عمل را انجام ندھد، مزد عملش را زود در ھمین دنیا به او مـی

 ٢رأی را برگزیده است.
تر است. بر این اساس معنای آیـه چنـین اسـت:  این رأی، راجح«گوید:  م میابن قی

 ٣».ھرکس با عمل صالحش زندگی این دنیا و تجمل آن را بخواھد
ی کفار نازل شده؛ چـون خداونـد در  این آیه درباره«گویند:  گروه دیگری از علما می

ِيَن لَۡيَس لَُهمۡ ﴿فرماید:  ی بعدی می آیه ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
آنـان : «]١٦[ھود:  ﴾ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ ٱ�َّارُ  أ

 ٤».ندارند یه در آخرت جز آتش دوزخ بھره و سھمکند یسانک

ِيَن لَۡيَس لَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ ٱ�َّارُ ﴿:  ی فرموده ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
یعنی چون آنان جز برای   ﴾أ

  ٥ندادند. زندگی این دنیا و تجمل آن، عمل صالح و خوب انجام

برخـی از مفسـران گفتـه انـد:  .]١٦[ھود:  ﴾وََحبَِط َما َصَنُعواْ �ِيَها﴿ی:  ی آیه درباره
یعنی آنچه در دنیا انجام داده اند، در آخرت بر باد رفته است. یعنـی ثـواب و پاداشـی «

ندارند؛ چون آنان در اعمالشان، آخرت را نخواسته اند بلکه فقط دنیا را خواسـته انـد و 

ـا َ�نُـواْ ﴿چه خواسته اند به تمامی در ھمین دنیا به آنان داده شده اسـت. آن َوَ�ِٰطـٞل مَّ
یعنی ذات عملش باطل است؛ چون برای راه صحیحی انجـام داده  .]١٦[ھود:  ﴾َ�ۡعَملُونَ 

 ٦نشده است و عمل باطل، ثواب و پاداشی ندارد.
که مؤمنی که با کـردارش، کند  اگر گفته شود: این آیه بر اساس قول اول، اقتضا می

شـود: ھمانـا خـدای  ماند، در جـواب گفتـه می دنیا را خواسته، تا ابد در آتش دوزخ می
خواھـد، بیـان  سبحان سزای کسی که با کردارش، زندگی این دنیـا و تجمـل آن را می

کرده و آن ھم دوزخ است و از برباد رفتن و بطالن عملش خبر داده است. پس ھر گـاه 
یابد، بر باد رود و باطل شـود، دیگـر چیـزی بـرایش  ی آن نجات می وسیله عملی که به

 اند. آن را روایت کرده ۶/۲۰۱۱و ابن ابی حاتم در تفسیرش،  ۷/۱۴در تفسیرش، ابن جریر  -١
 .۲/۶معانی القرآن،  -٢
 .۱۳۵الصابرین، ص  عدة -٣
 ھمان. -٤
 .۱۳۶ھمان، ص  -٥
 باشد. می ۲/۳۶۴، »الکشاف«این سخن، کالم زمخشری در  -٦
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ی آن نجات پیدا کند. حاال اگر ھمراه او ایمانی باشـد کـه بـا ایـن  ماند تا به وسیله نمی
ایمانش، زندگی این دنیا و تجمل آن را نخواسته باشد، بلکه ھدفش از آن، خدا و سـرای 

شـود و ایـن  بر باد رفته و باطـل شـده، داخـل نمیآخرت باشد، این ایمان در عملی که 
دھد ھر چند بـه سـبب بـر بـاد رفـتن  ایمان، او را از جاودانه ماندن در دوزخ نجات می

 اعمالش که نجات و رستگاری مطلق در گرو آن است، داخل دوزخ بشود.
شـود. و آن ایمـان  ایمانی که مانع دخول در جھنم می -۱پس ایمان دو گونه است: 

شود اعمال و کردار مؤمن فقط برای خدای یکتا باشـد  و کاملی است که باعث می فعال
ایمانی کـه مـانع جاودانـه مانـدن در جھـنم  -۲و تنھا رضای خدا مدنظر انسان باشد. 

ای  شود البته در صورتی که مقداری ایمان در وجود شخص ریاکـار باشـد و اگـر ذره می
ی  ند. پس این آیه حکـم آیـات نظیـرش دربـارهما در درونش نباشد، تا ابد در دوزخ می

  ١تھدید به جھنم دارد. ابن قیم این گفته را اظھار داشته است.
ی جوابش چنـین اسـت:  ی معنای این آیه سؤال شد، خالصه از مؤلف محترم درباره

دھند و  دانشمندان سلف، معنای آیه را در چند نوع از اعمالی که امروزه مردم انجام می
 اند. کنند، بیان کرده متوجه نیستند که چکار می متأسفانه

ای که بسیاری از مردم به خاطر رضای خـدا  عمل صالح و کردار شایسته – نوع اول
ی رحم، نیکی کردن به مـردم، تـرک  دھند؛ اعمالی ھمچون صدقه، نماز، صله انجام می

از آن دسـت  دھنـد یـا ظلم و ستم و مانند آنھا که مردم خالصانه بـرای خـدا انجـام می
خواھنـد  خواھند، بلکه فقط می کشند، اما ثواب و پاداش این اعمال را در آخرت نمی می

اش و زیاد کردن آن، یا حفظ زن، فرزندان و بستگانش یا  که خدا با حفظ اموال و دارایی
ھا بر آنان، به آنان جزا و پاداش دھد و ھیچ انگیزه و ھمتـی جھـت  مستمر بودن نعمت

ت و فرار از دوزخ ندارند. ثواب و پاداش اعمال چنین کسـانی در دنیـا بـه رفتن به بھش
شود و در آخرت، بھره و نصیبی ندارند. ابن عباس این نوع را ذکـر کـرده  آنان داده می

 ٢است.

 .۱۶۷ -۱۶۳، صفحات عدة الصابرین -١
با سندی خیلی ضعیف،  ۶/۲۰۱۰و ابن ابی حاتم در تفسیرش،  ۱۲/۱۱ابن جریر در تفسیرش،  -٢

ۡ�يَا َوزِ�نَتََها﴿ی آیات:  ی ابن عباس درباره گفته ھر کسی « ].۱۵[ھود:  ﴾َمن َ�َن يُرِ�ُد ٱۡ�َيَٰوةَ ٱ�ُّ
اند. به نظر ابن عباس، خدا به کسانی که کردار  روایت کرده». زندگی دنیا و زینت آن را بخواھد

دھد  شان از دنیا می دھند، خداوند جزای اعمال نیک عمال نیک را برای دنیا انجام میشایسته و ا

 

                                         



 ٨٨٩  ). ش. ا : از جلمه شرک این انسان در اعمال دینی۳۶لتوحید: (بابکتاب ا

 

ی  تر از نوع اول است، کـه مجاھـد اظھـار داشـته آیـه بزرگتر و خطرناک – نوع دوم
ن نوع بدین صورت است که انسان اعمالی صالح و مذکور در این باره نازل شده است. ای

 دھد و نیتش ریا است نه خواستن پاداش اخروی. خوب انجام می
اینکه انسان اعمال صالحی انجام دھد و مقصودش از آن اعمـال، پـول و  – نوع سوم

رود و به خاطر خدا ایـن کـار  تعلقات دنیوی است. مثًال به خاطر مال یا پولی به حج می
کند. یا به خاطر رسیدن به دنیا و تعلقـات مـادی، یـا بـه خـاطر ازدواج بـا زنـی  را نمی

کند. مؤلف این نـوع  کند یا به خاطر به دست آوردن غنایم جنگی، جھاد می ھجرت می
 ی مذکور بیان کرده است. را نیز در تفسیر آیه

اش  دهھای دیگر این نوع، این است که انسان به خاطر درس دادن به خـانوا از نمونه
گیـرد و  گیـرد. یـا قـرآن را یـاد می یا به خاطر کسب و کاری بـرای آنـان علـم یـاد می

خواند تا مسئولیت مسجد را بـه او بسـپارند. ایـن امـر  نمازھایش را دقیق سر وقت می
ترند؛ چون به خـاطر بـه دسـت آوردن  آید. این افراد از افراد قبلی، عاقل بسیار پیش می

دھند و افـراد قبلـی بـه خـاطر اینکـه  لح و نیک انجام میمصلحت و منفعتی، عمل صا
دیگران آنان را بستایند و در نظر مـردم، باشـکوه و بـزرگ باشـند، عمـل صـالح انجـام 

رسند. افـراد نـوع اول از افـراد نـوع دوم و  دھند و به ھیچ مصلحت و منفعتی نمی می
لح و نیـک انجـام شـریک، عمـل صـا سوم، عاقل ترند؛ چون تنھا برای خدای یکتا و بی

دھند، اما متأسفانه در برابر این اعمال صالح خیر زیاد، ھمیشگی و مستمر که ھمان  می
 کنند. خواھند و از شر عظیم که ھمان دوزخ است، فرار نمی بھشت است، نمی

اینکه انسان، عبادت و طاعـت خـدا را خالصـانه بـرای خـدای یکتـا و  –نوع چھارم 
ی  ای که او را از دایره عقیده و تفکر کفرآمیز دارد به گونه دھد، ولی شریک انجام می بی

سازد؛ مانند یھود و نصارا وقتی خدا را بپرستند و بـه خـاطر بـه دسـت  اسالم خارج می
آوردن رضای خدا و سرای آخرت، صدقه بدھند یا روزه بگیرند. یا مانند بسیاری از افراد 

ی اسـالم  و به طور کلی آنان را از دایرهاین امت که کفر یا شرک اکبر در میانشان است 
کننـد و در اطاعـت و عبـادات شـان،  سازد. اینان خالصانه خدا را اطاعـت می خارج می

گوید: ھرکس کار خوبی از قبیل روزه یا نماز یا  ای به اینان ظلم نمی شود. ابن عباس می و ذره
فرماید: ثواب و پاداش این اعمال را  خواھد، خداوند می دھد و فقط دنیا را می نماز تھجد انجام می

دھم و اعمالی که به قصد به دست آوردن تعلقات دنیوی انجام  در ھمین دنیا زود به آنان می
 اند، بر باد رفته و در آخرت از زیانکارانند. داده
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ی  خواھند، اما عقاید و کـرداری دارنـد کـه آنـان را از دایـره ثواب و پاداش آخرت را می
ی تفسـیر  ارهشوند. این نوع نیـز دربـ سازند و مانع قبول کردارشان می اسالم خارج می

  ١ی مذکور از انس بن مالک و دیگران نقل شده است. آیه
گفتنـد: اگـر  ترسیدند. از بعضی از آنان روایت شده که می سلف صالح از این امر می

کردم؛ چون  ی مرا قبول کرده، قطعًا آرزوی مرگ می دانستم که خدا تنھا یک سجده می

ُ ﴿فرماید:  خداوند می ار را) تنھـا از کـخـدا (: «]٢٧[المائدة:  ﴾ ِمَن ٱلُۡمتَّقِ�َ إِ�ََّما َ�َتَقبَُّل ٱ�َّ
 .٢!»ردیپذ یزگاران میپرھ

این مطلب مانده که گفته «افزاید:  می /سپس شیخ اإلسالم محمد بن عبدالوھاب
شود: ھرگاه انسان نمازھای پنجگانه، زکات، روزه و حـج را بـه خـاطر بـه دسـت آوردن 

و ثواب آخرت به جـای آورد، سـپس بعـد از آن اعمـالی رضای خدا و درخواست پاداش 
ی حج  انجام دھد و در اعمالش، دنیا و تعلقات دنیوی بخواھد؛ مثًال به خاطر خدا فریضه

آن گونه که امروز بسیار  -کند  آورد، آنگاه بعد از آن به خاطر دنیا حج می را به جای می
اش  دھد و در زندگانی انجام می در این صورت براساس اعمالی که بیشتر -آید  پیش می

اند: قرآن بسیار از اھـل  شود. بعضی از علما گفته افتد؛ با او برخورد می بیشتر اتفاق می
آورد و راجع به کسانی که معلوم نیست بھشـتی  بھشت و اھل جھنم سخن به میان می

فراد ایـن کند. ا شان شائبه و شبھه وجود دارد، سکوت اختیار می اند و درباره یا جھنمی

و ضیاء مقدسی در  ۶/۲۰۱۰؛ ابن ابی حاتم در تفسیرش، ۱۲/۱۲ابن جریر در تفسیرش،  -١

ۡ�يَا ﴿ی :  یهبا سندی صحیح از انس آ ۷/۱۱۸، »المختارةاألحادیث « َمن َ�َن يُرِ�ُد ٱۡ�َيَٰوةَ ٱ�ُّ
ی یھود و نصارا نازل شده  گوید: این آیه درباره اند که می ] را روایت کرده۱۵[ھود:  ﴾َوزِ�نَتََها

، افزون بز آن، این روایت را به ابوشیخ و ابن ۴/۴۰۶، »الدر المنثور«است. سیوطی در کتاب 
 مردویه نسبت داده است.

، »التمھید«که ابن عبد البر در  لعبدالله بن عمر -۱ده از سلف صالح، عبارتند از: این ع -٢
از طریق ھشام بن یحیی غسانی از  ۳۱/۱۴۶، »تاریخ دمشق«و ابن عساکر در  ۲۵۶ -۴/۲۵۵

پدرش از ابن عمر این گفته را از وی روایت کرده است. یحیی غسانی، عبدالله بن عمر را ندیده 
از  سفضالة بن عبید  سناد این روایت به خاطر منقطع بودنش، ضعیف است. و از این رو ا» است

، »تاریخ دمشق«و ابن عساکر در  ۲/۱۷و ابونعیم در حلیة األولیاء   ۱۹او  ابن مبارک در الزھد ص
اند. اسناد این روایت ضعیف است؛ چون در سند آن ِرشدین ابن  این گفته را روایت کرده ۴۸/۳۰۵

 یف است.سعد ھست که ضع
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 ١سـخنان مؤلـف در ایـن زمینـه بـه پایـان رسـید.» اند. نوع و امثال او، از ایـن دسـته
 اظھاراتش در این باره، خیلی خوب و مفید بود.

 -۲دھـد،  شرک اعمال صالح را بر باد می -۱ی مبارکه عبارتند از:  برخی از فواید آیه
ا و تجمـل آن را بخواھـد، ھمچنین اگر انسان با اعمال صالح و نیکش، زندگی ایـن دنیـ

ھـا و کـردار  خداوند به انسـان کـافر در برابـر نیکی -۳رود،  اعمال صالح اش بر باد می
ھمچنین به مسلمانی کـه اعمـال صـالح انجـام  -۴دھد،  شایسته اش جزا و پاداش می

دھد ولی در اعمالش، به دنبال دنیا و تعلقات دنیوی است، در برابر کردارش، جـزا و  می
تفـاوت  -۶تھدید سخت بر آن  -۵دھد، ولی در آخرت بھره و پاداشی ندارد.  می پاداش

 میان حبوط (بر باد رفتن) و بطالن.

تعـس عبدالـدينار، «عن أبی هريرة قال: قال رسـول اهللا» الصحيح«(فی گوید:  مؤلف می

تعس عبدالـدرهم، تعـس عبداخلميصـة، تعـس عبداخلميلـة، إن أعطـی رضـی، و إن مل يُعـط 

بعنان فرسـه فـی سـبيل اهللا،  ٢تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش، طوبی لعبد آخذسخط، 

أشعث رأسه، مغربة قدماه، إن كان فی احلراسة؛ كان فی احلراسة، وإن كان فی الساقة؛ كـان 

ع  »).فی الساقة، إن استأذن؛ مل يؤذن له، وإن شفع، مل يشفّ

ی  بنـده«فرمودنـد:  جول اللهاز ابوھریره روایت است که گوید: رس» الصحیح«(در  
ی لباس خز و راه راه بدبخت و ھالک شـد،  دینار و درھم بدبخت و تیره روز شدند، بنده

ی لباس مخمل و ُکرکدار بدبخت و ھالک شد. اگـر [ چیـزی از اینھـا ] بـه او داده  بنده
 شود و اگر [ چیـزی از اینھـا ] بـه او داده نشـود، ناراحـت و شود، راضی و خوشنود می

شود. بدبخت و تیره روز شد. [ این شخص ] ھرگاه خـاری در بـدنش فـرو  ناخشنود می
ای که افسار اسـبش را در راه خـدا  تواند آن را بیرون آورد. خوشا به حال بنده رود، نمی

گرفته و سرش ژولیده و غبار آلود و پاھایش نیز غبار آلـود شـده اسـت. اگـر در پسـت 
ماند و اگر  د، ھمانجا در پست محافظت و پاسداری میمحافظت و پاسداری از لشکر باش

ماند. اگر [از فرمانـدھان و ماننـد آنـان]  در آخر لشکر باشد، ھمان جا در آخر لشکر می

، ضمن مجموع مؤلفات الشیخ محمد ابن عبدالوھاب. نگا: ۱۲۳-۴/۱۲۰، جالرسول سیرةمختصر  -١
 األولی. المسألةمجموع مؤلفات الشیخ، فتاوی و مسائل، 

 آمده است.» أخذ«ی  کلمه» ط«ی  در نسخه -٢
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شـود و اگـر  اجازه بگیرد، [به دلیل اینکه موقعیت و مقامی ندارد] به او اجازه داده نمی
ه موقعیـت و مقـامی نـدارد]، [برای کسی] میانجیگری و وساطت کند، [ به دلیل اینکـ

 »).شود میانجگیریش پذیرفته نمی

 ١منظور صحیح بخاری است. »)الصحيح«(فی عبارت: 

ی آن نیز جایز است،  و فتحه» ع«ی  (با کسره» تعس«، (تعس عبدالدينار)در عبارت: 
باشـد. حـافظ ابـن حجـر  (ھالک شـد) می» َھَلَک «یعنی افتاد. منظور از آن، در اینجا 

تعـس «گویـد:  ابن حجر در جـایی دیگـر می ٢این گفته را اظھار داشته است. عسقالنی

دَ متضاد  عِ یَ باشد. یعنی به معنای  می سَ قِ باشـد. بعضـی  (بدبخت وتیره روز شـد) می شَ

 ».٣به معنای بر روی درافتادن است تعس گفته اند:

ی  . واژهوقتی بلغزد و بر روی درافتـدتعس يتعس شود:  گفته می«ابو سعادات گوید: 

 ٤».دعای ھالک و نابودی برای کسی است» تعس«

خمیصه، لبـاس خـز یـا «گوید:  ابوسعادات می (تعس عبداخلميصـة)ی:  ی فرموده درباره
نام دارد که سـیاه و » خمیصه«اند: لباس تنھا زمانی  لباس پشمی راه راه است. بعضی گفته

  ٥».باشد می» خمائص«آن،  لباس مردم در گذشته بوده و جمع» خمیصه«راه راه باشد. 

، مخيلـةخمیـل و «گویـد:  ابوسعادات می» خاء«ی  با فتحه (اخلميلـة)ی  ی واژه درباره
انـد: خمیـل، لبـاس  لباس مخمل و کرکدار است از ھر چیزی کـه باشـد. بعضـی گفته

 ».٦مشکی است

انـتکس «گویـد:  حافظ ابن حجر عسـقالنی می (تعس وانـتكس)ی:  راجع به فرموده
یعنـی سـرنگون افتـاد. ایـن واژه «گوید:  ابوسعادات می ٧».یماری بیمار برگشتیعنی ب

 .۲۷۳۰صحیح بخاری، شماره ی  -١
 .۱۱/۲۵۴فتح الباری،  -٢
 .۶/۸۲ھمان،  -٣
 .۱/۱۹۰، یة فی غریب الحدیث و األثرالنھا -٤
 .۲/۸۱ھمان،  -٥
 .۲/۸۱ھمان،  -٦
 .۶/۸۲فتح الباری،  -٧
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دعای ھالکت و بدبختی برای کسی اسـت؛ چـون ھـرکس در کـارش نگونسـار باشـد، 
 ١».شود زیانمند و بدبخت می

در این واژه دعای شر برای کسی به صورت تدریجی اسـت؛ چـون «گوید:  طیبی می
افتد و ھرگاه واژگون شـد (انـتکس)،  ر روی صورت میوقتی کسی ھالک شود (َتِعَس) ب

  ٢».افتد سرنگون می

 (فـال انـتقش)،یعنی ھرگاه خاری بـه بـدنش برخـورد کنـد.  (وإذا شيك)ی:  فرموده
تواند آن را بیرون آورد.  یعنی ھرگاه خاری در بدنش فرو رود، نمی«گوید:  ابوسعادات می

 ٣».قاش) استانتقاش به معنای درآوردن خار با موچین (من
یعنی ھرگاه خـاری در بـدنش فـرو رود، کسـی را «حافظ ابن حجر عسقالنی گوید: 

در دعای شر کـردن کسـی بـا «ابن حجر افزود: ». یابد که آن را با موچین در آورد نمی
شـود؛ چـون  این عبارت، اشاره به این است که مقصود و مراد چنین کسی حاصـل نمی

رو رود و کسـی را پیـدا نکنـد کـه آن را از پـایش در کسی که بلغزد و خاری در پایش ف
 ٤».آورد، از تالش و حرکت در به دست آوردن منافع و مصالح دنیا عاجز و ناتوان است

معنای عبارت مذکور این است که کسی کـه بـه دنبـال مادیـات و «گوید:  طیبی می
ردی و تأسف تعلقات دنیوی است، ھرگاه دچار بال و مصیبتی شود، برای وی اظھار ھمد

شود؛ چون ھرکس دچار بال و مصیبت شود، ھرگاه مردم برایش اظھـار ھمـدردی و  نمی
تأسف بکنند، ممکن است مقداری از سختی و دشواری بال کاسته شود و مقداری تسلی 

انـد و در اعمـال و کـردار صـالح شـان،  خاطر پیدا کند. اما اینانی که به دنبـال مادیات
خواھند، بر خالف آن دسته از مردم ھستند که موقع  آن را میزندگی این دنیا و تجمل 

کننـد، بلکـه بـا  گرفتار شدن به مصیبتی، دیگران برایشان اظھار ھمدردی و تأسف می
 ٥».شود اش افزوده می ی دشمنان، به خشم و گرفتاری خوشحالی و سرزنش و طعنه

 .۵/۱۱۵، النھایة فی غریب الحدیث و األثر -١
 .۹/۱۳المفاتیح،  مرقاة. ونگا: ۹/۲۸۸، شرح المشکاة -٢
 .۲/۵۱۰، النھایة فی غریب الحدیث و األثر -٣
 .۱۱/۲۵۵فتح الباری،  -٤
در این کتاب، » فتح المجید«. صاحب کتاب ۹/۱۳المفاتیح،  مرقاة. نگا: ۹/۲۸۸، ةالمشکاشرح  -٥

منظور این است که ھرکس حال و وضعش چنین باشد، مستحق این «گوید:  فریان) می -۲/۶۳۱(
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 نامیده است؟ ی دینار و درھم چنین کسی را بنده جاگر گفته شود: چرا پیامبر
اش است که برای  شود: از آنجا که دینار و درھم، ھدف و خواسته در جواب گفته می

کند که آن را به دسـت  ی ممکن تالش می دھد و با ھر وسیله آن اعمال صالح انجام می
آورد تا جایی که نیت، آمال و آرزوھایش روی دینار و درھم متمرکز شـده، بـه خـاطر آن 

 ی دینار و درھم شده است. ی بنده شود، در نتیجه میناراحت و خوشنود 
ی دینـار و درھـم و  چنـین کسـی را بنـده جپیامبر«شیخ االسالم ابن تیمیه گوید: 

ی لباس راه راه و مخمل و کرکدار نامیده و دعای شر و مسائلی کـه بـه او مربـوط  بنده

ان کرده است. ایـن اش بی درباره» تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش«است، با عبارت: 
رسـد و بـه خـاطر بـدبختی و  حال و وضـع کسـی اسـت کـه شـر و گزنـدی بـه او می

رسـد و از  یابـد در نتیجـه بـه خواسـته و اھـدافش نمی اش، از آن نجات نمی نگونساری
یابد. در واقع این حال و وضع دنیاپرسـتان  ھا و چیزھای ناخوشایند رھایی نمی گرفتاری

 و پول پرستان است.
شخص چنین توصیف شده که ھرگاه چیزی را از مادیات و خواسته ھایش بـه او این 

شود و ھرگاه چیزی از مادیات و خواسته ھـایش بـه او  داده شود، راضی و خوشحال می

َوِمـۡنُهم ﴿فرماید:  شود؛ ھمان طور که خدای متعال می داده نشود، ناراضی و نارحت می
 ِ َدَ�ِٰت فَإ ن يَۡلِمُزَك ِ� ٱلصَّ ۡ�ُطواْ ِمۡنَها رَُضواْ �ن لَّۡم ُ�ۡعَطۡواْ ِمۡنَهـآ إَِذا ُهـۡم �َۡسـَخُطوَن مَّ

ُ
ۡن أ

نند و ک یم یبجوئیات از تو عکم زیه در تقسکھستند  یسانکان آنان یدر م«]: ٥٨[التوبة:  ﴾٥٨
شـه یا در اندیـر حطـام دنکنان جز به فیدھند! ا یرا به تو م یعدالت یرند (و نسبت بیگ یراد میا

شـوند و اگـر  یات داده شـود خوشـنود مکـاز ز یزیـستند، و لذا) اگر بدانان چین یگریز دیچ
رضـا و خوشـنودی اینـان ». رنـدیگ یشان داده نشود ھرچه زودتر خشـم میاز آن بد یزیچ

شان برای غیر خداست کسی که به دنبال ریاسـت،  برای غیر خدا و نارضایتی و ناراحتی
نین حال و وضعی دارد؛ ھرگـاه بـه ریاسـت و موقعیـت جاه و مقام و موقعیتی است، چ

شـود. ایـن  شود و اگر به آن دست نیافت، ناراحت می دست یافت، راضی و خوشنود می
ی چیزی است که خواسـتارش اسـت و بـه آن حـرص دارد؛ چـون  شخص، بنده و برده

بردگی و بندگی در حقیقت بردگی و بندگی دل است. ھـر چیـزی دل را بـه بردگـی و 

است که دعای شر شود. کسی که حال و وضعش چنین است، حتمًا آثار این دعاھای شر و زیان 
 ».دبین آور را دیر یا زود می
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کسـی کـه بـه دنبـال مـال و «گوید:  تا آنجا که می» ی آن است دگی بگیرد، دل بندهبن
 گرداند. ی خود می ثروت است، نیز چنین است؛ چون مال و ثروت او را بنده  و برده

 اند: اموال و مادیات دو نوع
ھا نیـاز دارد، ماننـد غـذا، آب، ازدواج، مسـکن، وسـایل  بعضی از آنھـا انسـان بـدان

گونه چیزھـا را از خـدا  ھا نیاز دارد. انسان این ه و مانند آنھا که انسان بدانضروری خان
برد دقیقـًا ھمچـون  خواھد. او این اموال و تعلقات دنیوی را در نیازھایش به کار می می

نشیند بـدون اینکـه ایـن  شود و ھمچون فرشش که روی آن می االغش که سوار آن می
 د.ی خود بگردانن اموال، او را بنده

ی اینھـا  بعضی از اموال و امکانات مادی، انسان به آنھا نیاز ندارد. بایـد دل وابسـته
گـردد  ی آنھا می ی این گونه اموال گردید، بنده نگردد؛ چون ھر وقت دل انسان، وابسته

ی غیر خدا باشد و به غیر خدا تکیه کند، در نتیجه حقیقت  و چه بسا در این اموال بنده
ای از عبـادت بـرای  ه و حقیقت توکل به خدا در او نماند، بلکـه شـاخهعبودیت برای الل
ترین کـس بـه  ای از توکل به غیر الله در او باشد. این شخص مسـتحق غیر الله و شاخه

تعس عبدادلينار، تعس عبدادلرهم، تعس عبداخلميصة، «است:  جی پیامبر این فرموده
ی لباس راه راه و  و ھالک شود! بنده ی دینار و درھم، بدبخت بنده« »:تعس عبداخلميلة

ی اینھاست و اگر اینھا را  این شخص بنده». لباس مخمل کرکدار بدبخت و ھالک شود!
شود و اگر به  از خدا بخواھد، در صورتی که خدا آنھا را به او بدھد، راضی و خوشنود می

 شود. او ندھد، ناراضی و ناراحت می
او را راضی و خوشنود بگرداند کـه خـدا را  ی واقعی خدا کسی است که چیزی بنده

گردانــد و چیــزی او را ناراحــت بگردانــد کــه خــدار را ناراحــت  راضــی و خوشــنود می
دوست دارند و از چیزی بدش آید  جگرداند. چیزی را دوست بدارد که خدا و پیامبر می

و بـا  ی دوسـتی برقـرار کنـد از آن بدش آیند. با دوستان خدا رابطه جکه خدا و پیامبر
ایـن ». ی دشمنی. این شخص، کسی است که ایمانش کامل اسـت دشمنان خدا رابطه

 ١ای از سخنان ابن تیمیه در این باره بود. خالصه

 .۱۲۴-۱۰۱، صفحات »العبودیة«و کتاب  ۱۹۰-۱۰/۱۸۰مجوع الفتاوی،  -١
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طـوبی، نـام بھشـت اسـت. «گوید:  ابوسعادات می (طوبی لعبد)ی:  ی فرموده درباره
 ١».اند: طوبی نام درختی در بھشت است بعضی گفته

عمرو بن حارث روایت کرده کـه دّراج بـرایش نقـل کـرد کـه گویم: ابن وھب از  می
ابوھیثم از ابو سعید حدیثی را برایش نقل کرد که مردی گفت: ای رسول اللـه! طـوبی 

»: شجرة فی اجلنة مسـرية مائـة سـنة ثيـاب أهـل اجلنـة ختـرج مـن أكاممهـا«چیست؟ فرمود: 
پھنـا دارد ]، لبـاس ی مسیر صد سـال [ پیـاده روی  درختی است در بھشت به اندازه«

 ٢حرمله این حدیث را روایت کرده است.». آید بھشتیان از غالف آن بیرون می
احمد در مسند خود از طریق حدیث ُعتبه بن عبدالسلمی روایت کرده که یـک نفـر 

سؤال کرد و از  جی حوض کوثر از پیامبر آمده و درباره جعرب بادیه نشین پیش پیامبر
رب بادیه نشین گفت: آیـا در بھشـت، میـوه اسـت؟ آن بھشت سخن گفت. سپس آن ع

بله و در بھشت درختی به نام : «٣...»نعم، وفيها شجرة تدىع طو� «فرمودند:  جحضرت
 ».طوبی وجود دارد

 ٤».معنایش زندگی خوش است«گوید:  می» طوبی هلم«ی  ی فرموده زجاج درباره
» طـوبی«باشد؛ چـون  می» آنانخوشا به حال «طوبی به معنای «گوید:  ابن انباری می 

گوینـد: معنـایش ایـن اسـت کـه  بعضـی می ١».آمده است» طیب«از » فعلی«بر وزن 
 ٢گردند.  زندگی خوش گوارایشان باد! این اقوال ھمگی به یک قول واحد بر می

 .۳/۱۴۱فی غریب الحدیث و األثر،  النھایة -١
از طریق حرمله آن را روایت کرده است. امام احمد  ۴۷، ص »األمالی المطلقة«حافظ ابن حجر در  -٢

در تفسیرش،  ؛ ابن جریر۱۳۷۴ی  ؛ ابویعلی در مسندش، شماره۳/۷۱، »المسند«احمد در 
؛ ذھبی در ۴/۹۰، »تاریخ بغداد«؛ خطیب در ۷۴۱۳ی  ؛ ابن حبان در صحیحش، شماره۱۳/۱۰۱

اند. در روایت دراج از ابوھیثم، بحث  و دیگران این حدیث را روایت کرده ۳/۴۰، »میزان االعتدال«
گفت  این حدیث را حسن دانسته است. و ھمچنین» األمالی المطلقة«است. حافظ ابن حجر، در 

 این حدیث دارای شواھد است.
؛ ابن جریر در ۷۱۶ی  ، شماره»السنة«؛ ابن ابی عاصم در ۳/۷۱، »المسند«امام احمد در  -٣

، »المعجم األوسط«و در  ۱۷/۱۲۶،۱۲۸،۱۲۷، »المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۱۳/۱۴۹تفسیرش، 
اند. این حدیث،  آن را روایت کرده ۷۴۱۴ی  و ابن حبان در صحیحش، شماره ۴۰۲شماره ی 

 حدیث صحیح لغیره است.
 .۳/۴۹۴. ونگا: معانی القرآن، اثر ابن نحاس، ۳/۱۴۸معانی القرآن و إعرابه، اثر زجاج،  -٤
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 یعنی در راه جھاد. (آخذٍ بعنان فرسه فی سبيل اهللا)ی:  فرموده

و منصـوب اسـت. بـه دلیـل » عبد«صفت  »أشعث«ی:  کلمه (أشعث رأسه)عبارت: 
، مرفـوع و »رأسـه«ی:  باشـد. کلمـه اینکه صفت و بر وزن أفعل است، غیر منصرف می

باشـد. در ایـن  به معنای سر غبار آلود می» أشعث رأسه«است. عبارت: » أشعث«فاعل 
 عبارت، فضیلت غبارآلود بودن سر در راه خدا وجود دارد.

است. منظـور از آن، کثـرت غبـار » أشعث«ھمچون  )،(مغربة قـدماهاعراب عبارت:  
روی پاھایش در راه خداست، به دلیل اینکه در راه خدا زیـاد جھـاد و صـبر و پایـداری 

 کرده است.

ی  با کسره حراسـة«اند:  بعضی از علما گفته(إن كان فی احلراسة) ی:  ی فرموده درباره
ی دشـمن  از آن در برابر حمله به معنای حمایت و پاسداری از لشکر و محافظت» حاء«

ی خود را به نحو احسن انجـام داده  یعنی وظیفه» كان فی احلراسة«عبارت:  ٣».باشد می
انگاری و ماننـد آن،  ی خودش کوتاھی نکرده و خواب، غفلت، سھل و در پست و وظیفه

  ٤بر او عارض نشده است.

در آخر لشکر قرار داده شود، یعنی اگر  (إن كان فی الساقة؛ كان فی الساقة)ی:  فرموده
 دھد. ی خودش را انجام می ماند و وظیفه آنجا می

چنین کسـی گمنـام و ناشـناس اسـت و «گوید:  ی این عبارت می ابن جوزی درباره
 ٥».ماند قصد واالیی و آوازه ندارد. در ھر جایی قرار داده شود، ھمان جا می

دھد و ھر جـا  ا خوب انجام میمعنایش این است که او مأموریتش ر«خلخالی گوید: 
رود.  خورد و جـایی دیگـر نمـی ایستد. از جایش تکان نمی قرار داده شود، ھمان جا می

تنھا به این دلیل حمایت و محافظت از لشکر و قرار گرفتن در آخر لشکر ذکـر  جپیامبر

 .۴/۳۲۸نگا: زاد المسیر، اثر ابن جوزی،  -١
 .۹/۳۶نگا: تفسیر قرطبی،  -٢
 ته است.این گفته را اظھار داش ۹/۱۳، »مرقاة المفاتیح«مال علی قاری در کتاب  -٣
 ھمان. -٤
 .۶/۸۳. نگا: فتح الباری، ۳/۵۳۹کشف مشکل الصحیحین،  -٥
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ھا  کرده، که این دو پست، مشقت، سـختی و آسـیب بیشـتری نسـبت بـه دیگـر پسـت
 ١».دارد

گویم: در این فرموده فضیلت حراسـت و پاسـداری از لشـکر در راه خـدا وجـود  می
 دارد.

یعنـی اگـر از فرمانـدھان و بزرگـان اجـازه بگیـرد،  (إن استأذن؛ مل يـؤذن لـه)عبارت: 
دھند؛ چون او صاحب جایگاه و موقعیت نیست و با اعمـالش، بـه دنبـال  اش نمی اجازه

ا از آنان بخواھد و به خاطر آن، بـه سـوی ایشـان دنیا نیست که دنیا و تعلقات دنیوی ر
رفت و آمد بکند، بلکه او در اعمالش اخالص دارد و خالصانه برای خدا اعمـال صـالح و 

 دھد.  نیک انجام می

یعنی چنین کسی نزد پادشاھان و امثال آنـان، بـرای کسـی  (وإن شـفع)ی:  فرموده
نان، منزلت و مقامی نـدارد و بـه کند، به خاطر اینکه پیش آ شفاعت و میانجیگری نمی

 شود. والله اعلم فرض اگر شفاعت بکند، شفاعتش پذیرفته نمی
بعضی معتقدند این حـدیث بـه عـدم توجـه او بـه دنیـا و «گویند:  برخی از علما می

ای که به دنبال جاه و مقام و مـالی نیسـت، بلکـه او در  اربابان دنیا اشاره دارد، به گونه
کننـد و او در  زلت دارد. مردم شفاعت و میانجیگریش را قبـول نمینظر خدا، جاه و من

 ٢».شود نزد خدا، شفاعت کننده است و شفاعتش پذیرفته می
ھمان طور که در حدیثی که احمـد و مسـلم از ابـوھریره بـه طـور مرفـوع روایـت 

رب أشعث مدفوع باألبواب لو أقسم ىلع اهللا «فرمودند:  جاند، آمده که آن حضرت کرده
شود، اگر خدا  ھا رانده می چه بسا انسان ژولیده موی و غبار آلود که از دروازه: «٣»بّرهأل

 »پذیرد. را سوگند دھد، خدا سوگندش را می
در عبارت مذکور، ترک حب ریاسـت و شـھرت «گوید:  حافظ ابن حجر عسقالنی می

   ٤».طلبی و فضیلت ناشناسی و گمنامی و تواضع وجود دارد

آمده است. شاید او این کالم را از خلخالی  ۱۴/۱۷۲، اثر عینی، »عمدة الباری«نص این کالم در  -١
 نقل کرده باشد.

 .۹/۱۴المفاتیح،  مرقاة و ۱۴/۱۷۲القاری، اثر عینی،  عمدةنگا:  -٢
 اند. آن را روایت کرده ۲۶۲۲ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۳/۱۲۸، »سندالم«امام احمد در  -٣
 .۶/۸۳فتح الباری،  -٤

 

                                         



 ٨٩٩  ). ش. ا : از جلمه شرک این انسان در اعمال دینی۳۶لتوحید: (بابکتاب ا

 

گر فواید حدیث مذکور این است که این امور و مانند آنھـا بـه خـاطر گویم: از دی می
پستی و کم ارزشی مؤمن در نظر خدا نیست بلکه برعکس به خاطر کرامت و بزرگواری 
او در نظر خداست. ستایش و تمجید مجاھدی که به این صـفات، متصـف اسـت، یکـی 

 ١ه است.باشد. مؤلف این را اظھار داشت دیگر از فواید این حدیث می

ی ھفتم از مسائل این باب، این گفته را اظھار داشته است. به فتح المجید،  مؤلف در مسأله -١
 جبه طور مرفوع آورده که آن حضرت سمراجعه کنید. آنجا حدیث عثمان ۶۴۱ -۲/۶۳۹

حراست »: «لیلة فی سبیل الله تعالی أفضل من ألف لیلة یقام لیلھا ویصام نھارھا حرس«فرمودند: 
و پاسداری یک شب در راه خدای متعال برتر از ھزار شبانه روزی است که شبھایش، شب زنده 

؛ حاکم در ۶۱و  ۱/۶۴، »المسند«امام احمد در ». داری و روزھایش، روزه گرفته شود
و دیگران  ۳۶۲-۳۶۱، شماره ھای »المختارة«؛ ضیاء در ۲/۸۱، »المستدرک علی الصحیحین«

رباط یوم فی سبیل الله أفضل من «اند. حدیث با این لفظ حسن است:  این حدیث را روایت کرده
مواظبت و حراست یک روز در راه خدا برتر از ھزار روز » : «ألف یوم سواه فلیرابط امرؤ کیف شاء

ی  خواھد، در راه خدا از لشکر اسالم در مقابل حمله می غیر از آن است. پس انسان ھر طوری
ی  ؛ دارمی در سننش، شماره۱/۶۲، »المسند«امام احمد در ». دشمن، مواظبت و حراست کند

گوید: این حدیث، حسن  اند. ترمذی می آن را روایت کرده ۱۶۶۷ی  و ترمذی به شماره ۲۴۲۴
عبدالله بن مبارک با فضیل بن عیاض را ، نیز داستان »فتح المجید«صحیح است. صاحب کتاب 

؛ سیر ۳۲/۴۹۹، اثر ابن عساکر، »تاریخ دمشق«نیز در این کتاب آورده است. به این داستان در 
 نگاه کنید. ۱/۴۴۸و تفسیر ابن کثیر،  ۸/۴۱۲أعالم النبالء، 

                                         



 

 

 

 

 

 

) باب: هرکس از علما و حاکمان در تحریم آنچه خدا حالل ۳۷(
کرده و در حالل کردن آنچه خدا حرام نموده، اطاعت کند، آنان را به 

 جای خدا اربابان خود گرفته است

گـویم:  نزدیک است سنگی از آسمان روی شما بیفتد. مـن می«گوید:  ابن عباس می    
 ».گویید: ابوبکر و عمر چیز دیگری گفته اند ولی شما می این را فرموده، جرسول الله

کنم از جماعتی کـه اسـناد و صـحت و ُسـقم آن را  تعجب می«گوید:  امام احمد می
فرمایـد:  کننـد، در حـالی کـه اللـه تعـالی می دانند ولی به رأی سفیان مراجعـه می می

ن تُ ﴿
َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ ِ�ـمٌ فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
[النـور:  ﴾ِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

 یانی(در برابـر عصـ یه بالیـکن بترسند ید از اینند، باک یه با فرمان او مخالفت مکآنان : «]٦٣
و  یدچارشان شود (اعم از قحطـ کیه عذاب دردناکن یا ایرشان گردد، یبانگیورزند) گر یه مک

 ». )یاخرو یھا نجهکگر شیو دوزخ و د ،یویگر مصائب دنیزلزله و د
دانی که فتنـه چیسـت؟ فتنـه، شـرک اسـت. شـاید وقتـی انسـان برخـی از  آیا می

را رد کند، در دلش کمـی انحـراف بیفتـد و در نتیجـه ھـالک و  جھای پیامبر فرموده
 ».بدبخت شود

خوانـد:  شـنید کـه ایـن آیـه را می جاز عدی بن حاتم روایت است کـه او از پیـامبر

ِمـُرٓواْ إِ�َّ ﴿
ُ
ِ َوٱلَۡمِسـيَح ٱۡ�ـَن َمـۡر�ََم َوَمـآ أ ۡر�َاٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ  ٱ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�وَن  ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َ�مَّ آنان (یھـود : «]٣١[التوبة:   ﴾٣١ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ



 ٩٠١  ): هرکس از علما و حاکمان در تحریم آنچه خدا...۳۷لتوحید: (بابب اکتا

ا)، دانشمندان و راھبانشان و مسیح پسر مریم را به جای الله، به خدایی گرفتنـد؛ حـال و نصار
آنکه تنھا دستور داشتند یگانه معبود برحق را عبادت نمایند که ھـیچ معبـود برحقـی جـز او 

 ».ورزند، پاک و منزه استوجود ندارد. از آنچه به او شرک می
فرمودنـد:  جپرستیدیم. آن حضرت را نمیگفتم: ما علما و راھبان خود  جبه پیامبر 

دانستید و مگر آنـان  کردند و شما ھم آن را حرام می مگر آنان حالل خدا را حرام نمی«
گفتم: چرا این کـار را » کردید؟ کردند و شما ھم آن را حالل می حرام خدا را حالل نمی

د و ترمـذی احمـ». پس این کار، ھمان پرستش آنان است«فرمود:  جکردیم. پیامبر می
 اند و ترمذی آن را حسن دانسته است. این حدیث را روایت کرده

 گیرند:  در این باب چندین قضیه مورد بحث و بررسی قرار می
 ی نور. ی وارده در سوره تفسیر آیه -اول
 ی توبه. ی وارده در سوره تفسیر آیه -دوم

 ود.گوشزد نمودن معنا و مفھوم عبادت که عدی آن را انکار نم -سوم
نمونه آوردن ابوبکر و عمر توسط ابن عباس و نمونه آوردن سـفیان توسـط  -چھارم

 احمد.
ای کـه از نظـر اکثـر مـردم،  تغییر احوال و اوضاع مردم تا این حد، بـه گونـه –پنجم 

ی دوستی با آنان، برترین اعمال نیک شده و پرستش  پرستش راھبان به خصوص رابطه
ھم دین شده اسـت. سـپس احـوال و اوضـاع مـردم تـا علمای یھودی، علم و دانش و ف

حدی تغییر یافته که افرادی که از صالحان و اشخاص خـوب نیسـتند، بـه جـای خـدا 
 شوند. شوند و افراد نادان و جاھل نیز پرستش می پرستیده می
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 توضیح و شرح این باب:
آنچه خدا ھرکس از علما و حاکمان در تحریم آنچه خدا حالل کرده و در حالل کردن 

 حرام نموده، اطاعت کند، آنان را به جای خدا اربابان خود گرفته است.
چون و چرا از کسی، از انواع عبادت و بلکه خود عبادت  از آنجا که اطاعت و پیروی بی   

چون عبادت به معنای اطاعت و پیروی از خدا بـا فرمـانبرداری از دسـتورات و  -است 
با  /از این رو مؤلف -باشد نش به مردم ابالغ نموده، میآیین خدا که از طریق پیامبرا

این عنوان به وجوب اختصاص دادن خالق به اطاعـت و پیـروی گوشـزد نمـوده اسـت. 
شوند مگر زمانی که اطاعت و پیـروی از او  چون ھیچ یک از مردم اطاعت و پیروی نمی

 ذاتًا واجب نیست. زیر اطاعت و پیروی از خدا قرار گرفته باشد وگرنه اطاعت از احدی
مقصود از اطاعت در اینجا، اطاعت خاص در تحریم حالل خدا یا حالل نمودن حرام 

چون ایشان از روی  جباشد. پس ھرکس در این زمینه از مخلوقی غیر از پیامبر خدا می
اطاعت کند، چنین شخصی مشرک است؛  -گوید  ھوای نفس و به میل خود سخن نمی

در این آیـه، ایـن مطلـب را بیـان داشـته اسـت؛ آنجـا کـه  ھمان طور که خدای متعال

ۡحَبـارَُهمۡ ﴿فرماید:  می
َ
َـُذٓواْ أ یعنـی راھبـان و  ﴾َورُۡهَ�ٰـَنُهمۡ ﴿یعنـی عالمانشـان را،  ﴾ٱ�َّ

ٰ ﴿زاھدانشان را،  ِمـُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبـُدٓواْ إَِ�
ُ
ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡ�َن َمـۡر�ََم َوَمـآ أ ۡر�َاٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
ٗهـا أ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َ�مَّ ان] عـالوه از یان و ترسایھودی«[: ]٣١[التوبة:  ﴾َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ
ان، یه علمـاء و پارسـاکـانـد (چـرا  رفتهیپذ یان خود را ھم] به خدائیو پارسا ینیخدا، [علماء د

گـران یند و دینما یم یرانه قانونگذارنند و خودسک یحالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل م
ورانـه بـه دنبالشـان روان کورکداننـد و  ین میـبرند و سخنان آنان را د یشان فرمان میھم از ا

ه در کـ یشمارند.  (در صـورت یز خدا میم را نیح پسر مریان افزون بر آن) مسیگردند. ترسا یم
ن دستور داده نشده است یجز ا شانی) بدیغمبران الھیھمه پ یو از سو یآسمان یتابھاکھمه 

و منـّزه از  کسـت و او پـاین یگانـه را بپرسـتند و بـس . جـز خـدا معبـودی یه: تنھا خـداک
 ».دھند یشان آنھا را انباز قرار میه اکاست  یزھاییو چ یورز کشر

این آیه را به اطاعـت نمـودن از آنـان در تحـریم حـالل خـدا و در حـالل  جپیامبر 
 یر نموده است که بعدًا در حدیث عدی خواھد آمد.نمودن حرام خدا، تفس

َ ﴿اگر گفته شود: [اگر چنین است، پس چرا] خدای متعال فرموده است:  ِطيُعواْ ٱ�َّ
َ
أ

ۡمـرِ ِمـنُ�مۡ 
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
از قـرآن) و از  یرویـاز خـدا (بـا پ: «]٥٩[النسـاء:  ﴾َوأ

 



 ٩٠٣  ): هرکس از علما و حاکمان در تحریم آنچه خدا...۳۷لتوحید: (بابب اکتا

 

ارداران و فرمانـدھان کـد و از یـنکبه سّنت او) اطاعت  کبا تمّس  یغمبر (خدا محّمد مصطفیپ
، ھمـان »أولـی األمـر«شـود:  در جـواب گفتـه می». دیـنمای یمسلمان خود فرمـانبردار

 جای، حاکمان ھستند که کـامًال مطیـع خـدا و پیـامبر ی عده دانشمندان و بنا به گفته
ر حقیقت این آیه ھر د«ھستند. این دو رأی از احمد روایت شده است و ابن قیم گوید: 

 ».١شود دو گروه را شامل می
تنھا زمانی واجـب اسـت کـه بـه اطاعـت و » اولی األمر«اند: اطاعت از  بعضی گفته

دستور دھند. چون دانشمندان، ابالغ کننـدگان اوامـر خـدا و  جپیروی از خدا و پیامبر
وی از و حاکمان، اجـرا کننـدگان آن ھسـتند. در ایـن صـورت اطاعـت و پیـر جپیامبر

واجـب اسـت؛ ھمـان طـور کـه  جدانشمندان و حاکمان به تبع اطاعت از خدا و پیامبر

در گناه و نافرمانی : «٢»ال طاعة ىف معصية، إنما الطاعة ىف املعروف«فرمودند:  جپیامبر
خدا، نباید از کسی اطاعت شود و اطاعت [ از مخلوق ] تنھا در کـار معـروف و شایسـته 

ىلع املرء السمع والطاعة ما لم يؤمر باملعصية، فإذا «فرمایند:  در جای دیگری می». است
بر انسان واجب است که سخن علما و حاکمـان را : «٣»أمر بمعصية فال سمع وال طاعة

بشنود و از آنان اطاعت کند مادام که به گناه و نافرمانی خدا امر نشود، ھرگاه به گناه و 
». سخن آنان را بشنود و از آنان اطاعـت کنـد نافرمانی خدا امر شد، در آن صورت نباید

 اند.  این دو حدیث، صحیح

ۡمـرِ ِمـنُ�مۡ ﴿ی:  پس در آیه
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱ�َّ

َ
چیـزی وجـود   ﴾أ

ِ ﴿ی:  ندارد که مخالف آیه ۡر�َاٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ َوٱلَۡمِسـيَح ٱۡ�ـَن  ٱ�َّ

ـا �ُۡ�ِـُ�ونَ  ٓ إَِ�ٰـَه إِ�َّ ُهـَوۚ ُسـۡبَ�َٰنُهۥ َ�مَّ ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحـٗد�ۖ �َّ
ُ
 ﴾٣١ َمۡر�ََم َوَمآ أ

 باشد. ]٣١[التوبة: 

 .۴۱، ص الرسالة التبوکّیةزاُد المھاجر إلی ربه، یا ھمان:  -١
از علی بن ابی  ۱۸۴۰ی  و مسلم در صحیحش، به شماره ۶۸۳۰ی  مارهبخاری در صحیحش، ش -٢

 اند. آن را روایت کردهسطالب
از عبدالله بن  ۱۸۳۹ی  و مسلم در صحیحش، به شماره ۶۷۲۵ی  بخاری در صحیحش، به شماره -٣

 اند. آن را روایت کرده لعمر

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٩٠٤

يوشك أن تنزل علـيكم حجـارة مـن السـامء، أقـول: «وقال ابن عباس: گوید: ( مؤلف می

 ١») وتقولون: قال أبوبكر وعمر؟قال رسول اهللا
نزدیـک اسـت کـه سـنگی از آسـمان روی شـما بیفتـد. مـن «(ابن عباس گویـد:  
گوییـد: ابـوبکر و عمـر چنـین  ایـن را فرمـوده، ولـی شـما می جگویم: رسول اللـه می

 »).اند گفته

یعنی نزدیک اسـت و ھـر آن احتمـال «ابوسعادات گوید:  (يوشـك)ی عبارت:  درباره
  ٢».دارد

کـرد،  ابن عباس این سخن را به کسی که راجع به حج تمتع با او بحث و مناظره می
کرد و آن شخص در جـواب ابـن عبـاس بـه نھـی  گفت: ابن عباس به حج تمتع امر می

 آورد. ابوبکر و عمر از حج تمتع علیه او دلیل می

ھایشان از جمله:  تعدادی از کتاب این روایت را شیخ االسالم ابن تیمیه و ابن قیم با این لفظ در -١
، »الحکمیةالطرق «؛ ۲/۱۹۵، »زادالمعاد«؛ ۲۸۱و  ۲۶/۵۰، و ۲۵۱و  ۲۰/۲۱۵، »مجموع الفتاوی«

اند. این روایت را با این  آورده ۳/۱۰۶۳، »الصواعق المرسلة«و  ۲/۲۳۸، »إعالم الموقعین«؛ ۲۵ص 
أراھم سیھلکون، «ام؛ از جمله:  آن، دیدهلفظ از ابن عباس پیدا نکردم و فقط با الفاظی نزدیک به 

به نظر من آنان ھالک خواھند شد. چون من »: «ویقول: نھی أبوبکر وعمر جأقول: قال النبی
امام احمد ». اند گویند: ابوبکر و عمر از آن نھی کرده چنین فرموده و آنان می جگویم: پیامبر می
جامع بیان العلم «؛ ابن عبدالبر در ۵۰۵۲ی  ، بزار در مسندش، شماره۱/۳۳۷، »المسند«در 

، »المختارةاألحادیث «؛ ضیاء در ۳۵۳، ص »الوداع حجة«؛ ابن حزم در ۲/۱۲۱۰، »وفضله
 اند. و دیگران آن را روایت کرده ۱۰/۳۳۱

ام، این لفظ است:  یکی دیگر از الفاظ روایت مذکور از ابن عباس که به سند آن دسترسی یافته     
»: نتھین حتی یعذبکم الله، نحدثکم عن رسول الله وتحدثونا عن أبی بکر وعمروالله ما أراکم م«
دارید تا اینکه خدا شما را عذاب دھد.  به خدا قسم، به نظر من شما از این کارتان دست بر نمی«

شان را برای ما  کنیم ولی شما از ابوبکر و عمر، گفته حدیث را برای شما نقل می جما از رسول الله
آن را به طور  ۸/۲۰۷، »التمھید«و در  ۲/۱۲۰۹، »جامع بیان العلم«ابن عبدالبر در ». کنید نقل می

معلق از معمر از ایوب نقل کرده که گوید: عروه به ابن عباس گفت: آیا از خدا نمی ترسی که حج 
 آوری؟ ان عباس گفت: ای عروه از مادرت بپرس. عروه گفت: اما ابوبکر و عمر تمتع را به جای می

اش را رد کرد. خطیب در  حج تمتع را به جای نیاوردند. ابن عباس گفت: والله ما أراکم... و گفته
 مانند آن را روایت کرده و سندش صحیح است. ۳۷۸ -۱/۳۷۷، »الفقیه والمتفّقه«کتاب 

 .۵/۱۸۸فی غریب الحدیث واألثر،  النھایة -٢

 

                                         



 ٩٠٥  ): هرکس از علما و حاکمان در تحریم آنچه خدا...۳۷لتوحید: (بابب اکتا

 

ولویـت دارنـد. یعنی ابوبکر و عمر از تو داناترند و به تبعیت و پیروی از آنان، بر تـو ا
صـادر شـده ھـر چنـد  جاین سخن ابن عباس از ایمان کامل و تبعیت صرف از پیـامبر

علما اتفاق نظر دارنـد «کسانی با وی مخالفت کنند. ھمان گونه که شافعی گفته است: 
برایش روشن شده باشد، حق نـدارد بـه خـاطر رأی  جبر اینکه ھرکس سنت رسول الله

 ١».کسی، آن را ترک کند
این گفته، سخن ابن عباس به کسی است که به استناد کـار ابـوبکر صـدیق و  وقتی

ی کسی که بـه اسـتناد رأی امـام و صـاحب  عمر فاروق با او مخالفت کرده، پس درباره
کنـد و  مخالفـت می جنماید، با سنت رسـول اللـه مذھبش که خود را به او منتسب می

دھد کـه اگـر قـرآن و سـنت بـا  ر میی او را معیاری برای قبول قرآن و سنت قرا گفته
ی سـرمذھبش  پـذیرد و اگـر مخـالف گفتـه ی سرمذھبش موافقت کند، آن را می گفته

 اش چیست؟ نماید، گمانت درباره کند یا تأویلش می باشد، آن را رد می
 چه خوب در این زمینه سروده است: ٢یکی از دانشمندان متأخر

وافِقـــاً  لِيلُ مُ ـــهِ الـــدَّ م فِي هُ ـــاءَ ـــإن جَ  ف
 

ــــــابُ   هَ ــــــهِ ذَ ــــــاءِ إلي ــــــان لِآلب ــــــا ك  ملِ
 

 ».ی آن، دلیلی برایشان آورده شود که موافق روش و آرای پدرانشان باشد اگر درباره«
لٌ  وَّ ـــــؤَ ــــذا مُ : هَ ــــوهُ وإال قِيـــــلَ ضَ  رَ

 

ابُ   ــــــعَ ــــــهِ صِ ــــــلِ فِي ي ــــــبُ لِلتَّأوِ يُرك  وَ
 

ایـن دلیـل  گوینـد: پذیرند و اگر موافق روش و آرای پدرانشان نباشد، می آن را می«
 ».شود شود و برای تأویل آن، سوار شیر درنده می تأویل می

ِ ﴿ی:  بدون شک این کار مشمول آیه ۡر�َاٗ�ا ّمِـن ُدوِن ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ٱ�َّ

 ٓ ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗهـا َ�ِٰحـٗد�ۖ �َّ
ُ
ـا َوٱلَۡمِسيَح ٱۡ�َن َمۡر�ََم َوَمآ أ  إَِ�ٰـَه إِ�َّ ُهـَوۚ ُسـۡبَ�َٰنُهۥ َ�مَّ

 شود. می  ﴾٣١�ُۡ�ُِ�وَن 

 ۲/۳۳۵، »مدارج السالکین«و  ۲۶۴، ص »وحکتاب الر«و  ۲/۲۸۲، »إعالم الموقعین«ابن قیم در  -١
 این گفته را از شافعی نقل کرده است. ۲۴، ص »مفتاح الجنة«و سیوطی در 

است. دو بیت مذکور، ابیات شماره: » سبل السالم شرح بلوغ المرام«او صنعانی، صاحب کتاب  -٢
 اش چنین است: از قصیده ای است که مطلع ۴۱و  ۴۰

 أما آن عام أنت فيه متاب
 

 من بعد البُعاد إياب وهل لك 
 

آیا وقت آن نرسیده که از کردار و اوضاعی که در آن ھستی، توبه کنی، و آیا بعد از دور شدن [  «
 ».توانی بیایی؟ از دنیا دیگر ] می

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٩٠٦

وقال اإلمام أمحد: عجبت لقوم عرفوا األسناد وصحته، ويذهبون إلـی گوید: ( مؤلف می

�َّ َ�َۡعلُواْ ُدَ�َٓء ٱلرَُّسوِل بَۡيَنُ�ۡم َكُدَ�ٓءِ َ�ۡعِضُ�م َ�ۡعٗضـاۚ ﴿: رأی سفيان واهللا تعالی يقول
ن  قَدۡ 

َ
ۡمـرِهِۦٓ أ

َ
ِيـَن ُ�َـالُِفوَن َ�ـۡن أ ِيَن يَتََسلَّلُوَن ِمنُ�ۡم لِـَواٗذ�ۚ فَۡلَيۡحـَذرِ ٱ�َّ ُ ٱ�َّ َ�ۡعلَُم ٱ�َّ

ِ�ٌم 
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
أتـدری مـا الفتنـة؟ الفتنـة: الرشـك،  ،]٦٣[النور:  ﴾٦٣تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

 .»)شیء من الزيغ فيهلك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فی قلبه
دانند و بـا  کنم که اسناد و صحت آن را می گوید: از قومی تعجب می (امام احمد می 

�َّ  ﴿فرمایـد: کنند. در حـالی کـه اللـه تعـالی می این وجود به رأی سفیان مراجعه می
ِيـَن يَتََسـلَّلُوَن َ�َۡعلُواْ ُدَ�َٓء ٱلرَُّسوِل بَۡيَنُ�ۡم َكُدَ�ٓءِ َ�ۡعِضُ�م َ�ۡعٗضاۚ قَـۡد �َ  ُ ٱ�َّ ۡعلَـُم ٱ�َّ

ۡو يُِصـيَبُهۡم َعـَذاٌب 
َ
ن تُِصـيَبُهۡم فِۡتَنـٌة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ ِمنُ�ۡم لَِواٗذ�ۚ فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

ِ�ٌم 
َ
اجتمـاع و  یش (بـرایان خـویـغمبـر را در میمؤمنان!) دعـوت پ یا«(: ]٦٣[النور:  ﴾٦٣أ

ه کـد (چـرا یـاوریاز خـود بشـمار ن یاز برخـ یمھّم) ھمسان دعـوت برخـ یارھاکت در کشر
گـاه از  ه در کـاسـت  یسـانکفرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است) . خداوند آ

غمبـر آنـان را یدارند (تا پ یگران خود را پنھان میدزدند و پشت سر د یشتن را میان شما خویم
ه بـا فرمـان او کـنـد) . آنـان کبدانان حوالت ن یارکسد و شان نپریز ایند و از انصراف و گرینب

رشـان یبانگیورزند) گر یه مک یانی(در برابر عص یه بالیکن بترسند ید از اینند، باک یمخالفت م
دانی فتنه چیسـت؟ فتنـه، شـرک  آیا می». دچارشان شود کیه عذاب دردناکن یا ایگردد، 

د کنـد، در دلـش چیـزی از انحـراف را ر جاست. شاید اگر کسی برخی از سنت پیامبر
 بیفتد و در نتیجه این انحراف، او را ھالک و نابود گرداند.

 اند. از وی روایت کرده ٢و ابو طالب ١این سخن امام احمد، فضل بن زیاد

فضل بن زیاد: ابوالعباس قطان بغدادی است که ابوبکر خالل نامش را آورده و گوید: او از نظر  -١
گذاشت.  دانست و به او احترام می متقدمین است. ابوعبدالله قدر و منزلت او را می ابوعبدالله از

کرد او مسائل خوبی از ابی عبدالله نقل کرده است.. نگا:  او برای ابوعبدالله امامت نماز می
 .۱/۲۵۱، اثر ابن ابی یعلی،لحنابلةطبقات ا

گوید: او رفیق و ھمنشین،  اره اش میابوطالب: احمد بن حمید مشکانی است. ابن ابی یعلی درب -٢
پیشوای ما، احمد است. او مسائل زیادی را از احمد روایت کرده و امام احمد احترام و بزرگداشت 

 .۱/۳۹،الحنابلةشد. نگا: طبقات  خاصی برایش قایل می

 

                                         



 ٩٠٧  ): هرکس از علما و حاکمان در تحریم آنچه خدا...۳۷لتوحید: (بابب اکتا

 

 ۳۳به قرآن نگاه کردم، دیـدم کـه در «فضل بن زیاد از احمد روایت کرده که گوید: 

�َّ َ�َۡعلُـواْ ُدَ�َٓء ﴿پس ایـن آیـه را تـالوت کـرد. آمده اسـت. سـ ججا اطاعت از پیامبر
ِيـَن يَتََسـلَّلُوَن ِمـنُ�ۡم لِـَواٗذ�ۚ  ُ ٱ�َّ ٱلرَُّسوِل بَۡيَنُ�ۡم َكُدَ�ٓءِ َ�ۡعِضُ�م َ�ۡعٗضاۚ قَۡد َ�ۡعلَُم ٱ�َّ

ۡو يُِصي
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ ِ�ٌم فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

َ
[النـور:  ﴾٦٣َبُهۡم َعَذاٌب أ

 یارھـاکت در کاجتمـاع و شـر یش (بـرایان خـویغمبر را در میمؤمنان!) دعوت پ یا: «(]٦٣
ه فرمـانش فرمـان خـدا و کـد (چـرا یاوریاز خود بشمار ن یاز برخ یمھّم) ھمسان دعوت برخ

گاه از  شـتن را یخوان شـما یـه در مکـاسـت  یسانکدعوتش دعوت پروردگار است). خداوند آ
نـد و از انصـراف و یغمبر آنـان را نبیدارند (تا پ یگران خود را پنھان میدزدند و پشت سر د یم

د از ینند، باک یه با فرمان او مخالفت مکند) . آنان کبدانان حوالت ن یارکشان نپرسد و یز ایگر
ه عـذاب کـن یـا ایرشان گردد، یبانگیورزند) گر یه مک یانی(در برابر عص یه بالئکن بترسند یا

گـر ی، و دوزخ و دیویـگـر مصـائب دنیو زلزلـه و د یدچارشان شـود (اعـم از قحطـ کیدردنا
 .)»یاخرو یھا نجهکش

گفت: فتنه جز شرک چیـز دیگـری نیسـت. شـاید اگـر  نمود و می و آن را تکرار می 
را رد کند، در دلـش انحرافـی بـه وجـود آیـد، در  جھای پیامبر انسان برخی از فرموده

ه دلش منحرف شود و این انحراف، او را ھالک و نابود گرداند. سـپس ایـن آیـه را نتیج

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشـَجَر بَۡيـَنُهۡم ُ�ـمَّ َ� َ�ِـُدواْ ِ�ٓ ﴿تالوت کرد:  فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
اّمـا، نـه! بـه پروردگـارت : «]٦٥لنسـاء: [ا ﴾٦٥أ

نطلبند  یخود به داور یھایریند تا تو را در اختالفات و درگیآ یه آنان مؤمن بشمار نمکسوگند 
 ١».م (قضاوت تو) باشندیامًال تسلکتو نداشته و  یدر دل خود از داور یو سپس مالل

تی حـدیث را رھـا ابوطالب از احمد روایت کرده که: به امام احمد گفته شد: جمـاع
کنم از جماعتی که  تعجب می«کنند. احمد گفت:  کنند و به رأی سفیان مراجعه می می

کنند. به  دانند، با این وجود آن را رھا می شنوند و اسناد و صحت آن را می حدیث را می

 �َّ َ�َۡعلُـواْ ُدَ�ٓءَ ﴿فرمایـد:  کنند. درحالی که خدا می رأی سفیان و دیگران مراجعه می
ِيـَن يَتََسـلَّلُوَن ِمـنُ�ۡم لِـَواٗذ�ۚ  ُ ٱ�َّ ٱلرَُّسوِل بَۡيَنُ�ۡم َكُدَ�ٓءِ َ�ۡعِضُ�م َ�ۡعٗضاۚ قَۡد َ�ۡعلَُم ٱ�َّ

ِ�ٌم 
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ [النـور:  ﴾٦٣فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

 .۳/۱۳۵۵، آن را روایت کرده است. و نگا: مسائل عبدالله ۹۷ی  ، شماره۱/۲۶۰، »اإلبانة«ابن بطه در  -١
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یقین، الله آن دسته از شـما  یامبر را ھمانند صدا زدن یکدیگر قرار ندھید. بهصدا زدن پ«: ]٦٣
شناسد. آنان که بـر خـالف فرمـان  روند، کامال می را که پنھانی و در خفای دیگران بیرون می

دانـی کـه  می ».کنند، از اینکه بال و یا عذاب دردناکی به آنان برسد، بترسـند پیامبر رفتار می

ۡ�ـَ�ُ ﴿فرمایـد:  ه، کفر است؛ ھمان طور که الله تعالی میفتنه چیست؟ فتن
َ
َوٱۡلفِۡتَنـُة أ

 جاینان حدیث و سنت رسول اللـه». شتن استکفتنه بدتر از « ]:٢١٧[البقرة:  ﴾ِمَن ٱۡلَقۡتلِ 
شـیخ ». کشـاند کنند و ھواھای نفسانی شان آنان را به سوی رأی دیگران می را رھا می

 ١را آروده است. االسالم ابن تیمیه این گفته
باشـد. نکـوھش و مـذمت تـألیف  ی نکوھش تقلید می گویم: سخن احمد درباره می

 کتاب ھای رأی، زیاد و مشھور است.

یعنـی صـحت  (وصـحته)داننـد.  یعنی اسناد حـدیث را می (عرفوا االسـناد)عبارت: 
 ی صحت حدیث است. دانند. صحت اسناد، نشان دھنده اسناد را می

، سفیان ھمان سفیان ثوری، امام زاھد، عابـد، بون إلی رأی سـفيان)(ويذهدر عبارت: 
 ٢ثقه و فقیه است. او اصحاب، پیروان و مذھب مشھوری داشت و بعدھا از بین رفت.

منظور امام احمد، سرزنش و نکوھش کسی است که اسناد حدیث و صحت اسناد را 
برای کارش عـذرھای باطـل کند و  داند و با این وجود از سفیان و دیگران تقلید می می
گوید: عمل به حدیث، نوعی اجتھاد است و اجتھاد از مدت ھاست که  آورد. مثًال می می

کند، از من داناتر است  گوید: این امامی که از او تقلید می اش بسته شده، و یا می دروازه
گاھی چیزی می از  کند و ایـن حـدیث را گوید و اظھار نظر می و او فقط از روی علم و آ
گاھی، رھا کرده است. یا می گوید: عمل به حدیث اجتھاد اسـت، در حـالی  روی علم و آ

و ناسخ و منسوخ و سنت صحیح و  جکه شرط است مجتھد، به قرآن و سنت رسول الله
گاه باشد. به صورت ھای داللت و به علوم و ادبیات عـرب و نحـو و  غیر صحیح، عالم و آ

گاه باشد. این شرط شاید آن ھـم نباشـد،  ببه طور کامل در ابوبکر و عمـر  اصول، آ
   .٣گونه که مؤلف اظھار داشته است

 .۱۱۷-۲/۱۱۶الصارم المسلول،  -١
 مراجعه کنید. ۷/۲۲۹، »سیر أعالم النبالء«به شرح حالش در کتاب  -٢
رسائل فی التوحید ضمن مؤلفات شیخ االسالم مجموعة در اصل ششم از اصول ششگانه. نگا:  -٣

 .۱/۳۹۶محمد بن عبدالوھاب، 
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شود: این گفته به فرض صحت، منظورشان از مجتھـد دارای شـرایط  به او گفته می
مذکور، مجتھد مطلق است. اما اینکه این شرایط، شرط جواز عمـل بـه قـرآن و سـنت 

پیشوایان دینی است. بر مؤمن فـرض اسـت  و جباشد، این دروغ بستن به خدا و پیامبر
به او برسد و او معنای آن را بدانـد، بایـد بـه آن  جی قرآن و سنت پیامبر که ھر گاه آیه

ما را به این کار  جعمل کند ھر چند مخالفانی داشته باشد. چون خدای متعال و پیامبر
رنـد. تنھـا مقلـدان ی دانشمندان اسالمی براین قضیه اتفاق نظر دا امر کرده اند و ھمه

جاھل با این امر مخالفت دارند. اینان ھم اھل علم نیستند؛ ھمان طـور کـه کسـانی از 
و دیگران، اجماع علما بر اینکه اینان اھل علم نیسـتند، نقـل  ١جمله ابوعمر بن عبدالبر

  ٢اند.کرده

ّ�ِ�ُ ﴿فرماید:  خدای متعال می نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
ۡم َوَ� تَتَّبُِعواْ ِمن ُدونِـهِۦٓ ٱتَّبُِعواْ َمآ أ

ُروَن  ــا تَــَذكَّ ِــيٗ� مَّ ــآَءۗ قَل ۡوِ�َ
َ
 یه از ســوکــد یــنک یرویــپ یزیــاز چ: «]٣[األعــراف:  ﴾٣أ

د (و یـنکم یرویپ یگریاء و سرپرستان دیپروردگارتان بر شما نازل شده است، و جز خدا از اول
در ». د)یـریگ یمتـر پنـد مکد (و یھسـت خـدا) یمتر متوّجه (اوامر و نواھکد) . یریفرمان مپذ

ْۚ َوَما َ�َ ٱلرَُّسوِل إِ�َّ ٱۡ�ََ�ُٰغ ٱلُۡمبِـ�ُ ﴿فرماید:  جایی دیگر می [النـور:  ﴾�ن تُِطيُعوهُ َ�ۡهَتُدوا

د . یـگرد یر و سعادت جھان نائل میافت (و به خید یت خواھید ھداینکاگر از او اطاعت : «]٥٤
فـه خـود ھـم یسـت (و بـه وظیار نکغ آشیجز ابالغ روشن و تبل یزیغمبر چیدر ھر حال) بر پ

 ».رده است)کعمل 
اطاعـت کنـد، او را ھـدایت  جپس خدای متعال گواھی داده که ھـرکس از پیـامبر

اطاعت کند، ھدایت یافته نیسـت  جنماید ولی از نظر مقلدان نادان ھرکس از پیامبر می
کند و اقوالش را پشـت  نافرمانی می  جو ھدایت یافته تنھا کسی است که از آن حضرت

گرداند و بـه مـذھبی یـا رأی عـالمی و ماننـد آن، رو  اش روی می نھد و از سنت سر می
 آورد. می

گاھی نسبت به علوم مختلف اسالمی دارند  افراد زیادی از کسانی که ادعای علم و آ
د و در پیروی از ان ی حدیث و سنن تألیفاتی دارند، دچار این تقلید حرام شده و در زمینه

 دانند. این مذاھب، تعصب و جمود فکری دارند و خروج از مذھب را گناه بزرگی می

 ، ُعبید غزالی آمده است.»ب«ی  در نسخه -١
 .۲/۹۹۳مع بیان العلم و فضله، جا -٢
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در سخن امام احمد اشاره به این مطلب است که تقلیـد قبـل از رسـیدن حجـت و 
دلیل، نکوھیده نیست، بلکه تقلید مذموم، ناپسند و حرام آن است کـه بعـد از رسـیدن 

 جد اصرار شود. آری، روی گردانی از قرآن و سنت پیـامبرحجت و دلیل باز ھم بر تقلی
نیـازی از  ی فقه و احساس بی ھای تألیف شده در زمینه و روی آوردن به یادگیری کتاب

قرآن و سنت پیامبر، ناپسند و حرام است. متأسفانه طوری شده که کـاری بـه قـرآن و 
قـط بـه خـاطر تبـرک بخواننـد، ف جسنت ندارند و اگر چیزی از قرآن و سـنت پیـامبر

کننـدگان،  خوانند نه به خاطر یادگیری و فھم دین، یا به خاطر اینکـه برخـی از وقف می
اند که مثًال صحیح بخاری را بخوانـد؛ پـس اینـان صـحیح  مالی را بر کسی وقف نموده

خوانند نه به خـاطر بـه دسـت آوردن  بخاری را به خاطر به دست آوردن مال وقفی می

َكـَ�ٰلَِك ﴿ترین کسانی ھستند که مشمول این آیات قرار گیرند:  تحقشریعت. اینان مس
نَّا ذِۡكـٗر�  ُ �َبآءِ َما قَۡد َسَبَقۚ َوقَۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك ِمن �َّ

َ
ۡعـَرَض َ�ۡنـُه  ٩٩َ�ُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

َ
ـۡن أ مَّ

-٩٩[طه:  ﴾١٠١لَُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ ِ�ۡٗ�  َ�ِٰ�ِيَن �ِيهِ� َوَسآءَ  ١٠٠فَإِنَُّهۥ َ�ِۡمُل يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ وِۡزًرا 

خود قـرآن را بـه تـو  یم. ما از سوینک یتو بازگو م ین اخبار گذشتگان را براین چنیا: «]١٠١
 یس از قـرآن روکدھـد). ھـر یر مکروانت تـذیا را به تو و پین و دنیه صالح دکم (یا ردهکعطا 

ا گمـراه خواھـد بـود، و) در روز یـنـد، در دنیزگ یق و عمل بـدان دوریگردان شود (و از تصد
) یسـانکن ین چنـیت و گناه) بر دوش خواھد داشت. (ای(از عذاب مسؤول ینیامت بار سنگیق

ۡعَرَض ﴿و » امت دارند!یه در روز قک یجاودانه در آن (عذاب) خواھند ماند و چه بار بد
َ
َوَمۡن أ

ۡ�َ�ٰ َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُۥ َمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ۡ 
َ
هُۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ أ ـتَِ�ٓ  ١٢٤ُ�ُ قَاَل َرّبِ لَِم َحَ�ۡ

ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ�� 
َ
ـ  ١٢٥أ َ�ۡتَك َءاَ�ُٰتَنا فَنَِسيَتَهاۖ َوَ�َ�ٰلَِك ٱۡ�َـۡوَم تُنَ�ٰ

َ
 ١٢٦قَاَل َكَ�ٰلَِك �

ۡ�ََف َولَۡم يُۡؤِمۢن �
َ
ۡ�َ�ٰٓ َ�ِٰت رَ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي َمۡن أ

َ
َشدُّ َو�

َ
[طـه:  ﴾١٢٧ّ�ِهِۦۚ َولََعَذاُب ٱ�ِخَرةِ أ

نـد)، یگز یدور یآسـمان یتابھـاکام کـبگردانـد (و از اح یاد من رویه از کو ھر: «]١٢٧-١٢٤
امـت ینا (به عرصه قیز او را نابی؛ و روز رستاخ ) خواھد داشتیا تنگ (و سخت و گرفته یزندگ
نــا یم. خواھــد گفــت: پروردگــارا! چــرا مــرا نابیآور یمــگــران در آنجــا) گــرد یل و بــا دیگســ

ه قـبًال (در کـ؟ مـن   یا ل داشته و در آنجا) جمع آوردهیامت گسیو به عرصه ق یا ختهی(برانگ
ات یـرا) . آ یجه نافرمـانیه ھست و بچش نتکن است (ید: ھمیگو یام. (خدا) م نا بودهیا) بیدن
؛ ھمـان  یده گرفتـیـد و تو آنھا را نادیبه تو رس ) منیِت جھانی، و دالئل ھدایآسمان یتابھاک(

ن یـ) . مـا ایگـرد ینام و نشان در آتـش رھـا م ی(و ب یشو یده گرفته میگونه ھم تو امروز ناد
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ش یط (در پرسـتش و عبـادت) پـیان) و تفـریه افـراط (در عصـکرا  یسکم یدھ یگونه سزا م
مًا  یمـان نمـیات پروردگـارش ایـرد و به آیگ یم

ّ
تر و  ار سـختیعـذاب آخـرت بسـآورد . مسـل

 ».ن جھان) استیماندگارتر (از عذاب ا
ھای تـألیف شـده  اگر بگویی: اگر این طور است، پس تا چه اندازه خواندن این کتاب

ھـا از روی کمـک  شود: خوانـدن ایـن کتاب در مذاھب، جایز است؟ در جواب گفته می
جایز اسـت. پـس در ایـن  گرفتن از آنھا جھت فھم قرآن و سنت و تصویر کردن مسائل

باشند، یعنی ابزاری برای فھـم قـرآن و  ھا، نوعی کتاب ھای ابزاری می صورت این کتاب
ھا بر قرآن و سنت مقدم باشند و در اختالفات میان  باشند. اما اینکه این کتاب سنت می

ھـا دعـوت شـود و سـپس داوری  مردم داوری کنند و به داوری بردن پیش ایـن کتاب
برده نشود، بدون شک ایـن کـار بـا ایمـان منافـات و تضـاد دارد؛  جپیامبر پیش خدا و

ٰ ُ�َّكُِمـوَك �ِيَمـا ﴿فرماید:  ھمان طور که خدای متعال می فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنـوَن َحـ�َّ
 َ ا قََضۡيَت َو�َُسـّلُِمواْ � نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
[النسـاء:  ﴾٦٥ۡسـلِيٗما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ

نـد تـا تـو را در اختالفـات و یآ یه آنان مـؤمن بشـمار نمکاّما، نه! به پروردگارت سوگند : «]٦٥
امًال کـتـو نداشـته و  یدر دل خـود از داور ینطلبند و سپس ماللـ یخود به داور یھایریدرگ
 ».م (قضاوت تو) باشندیتسل

داور  جقرار داده شوند و خدا و پیـامبرھا داور  وقتی موقع اختالف و نزاع، این کتاب
حکمی صادر کنند و تو در درونت احساس حـرج و  جنشوند، سپس وقتی خدا و پیامبر

ھا حکمی صادر کنند، در درونت احساس فشار و  فشار کنی ولی اگر صاحبان این کتاب
حکمی صادر کنـد، تسـلیم او نشـوی ولـی اگـر اینـان   جسختی نکنی و ھرگاه پیامبر

صادر کنند، تسلیم شان شوی، خدای متعال به خودش سوگند یاد کرده کـه تـو حکمی 

ٰ َ�ۡفِسـهِۦ ﴿در این حالت، مؤمن نیستی. خداوند بعد از آن فرموده است:  �َ�ُٰن َ�َ بَِل ٱۡ�ِ
ۡلَ�ٰ َمَعاذِيَرهُۥ  ١٤بَِصَ�ةٞ 

َ
اصًال انسـان خـودش از وضـع خـود : «]١٥-١٤[القیامة:  ﴾١٥َولَۡو �

گاه اس  یبرا یه (به زبان) عذرھائک یشتن است) . در حالیل بر خویت (و وجودش شاھد و دلآ
 ».آورد ی(دفاع از) خود م

البته پیشوایان چھارگانه و دیگر دانشمندان، از تقلیدشـان در صـورت روشـن شـدن 
اند. سخن احمد که مؤلف آورده، در این زمینـه کـافی اسـت و نیـازی  سنت، نھی کرده

 زیادی در این زمینه از وی نقل شود.نیست که سخنان 
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آمد، روی سر و چشم است  جھر وقت حدیث از رسول الله«گوید:  امام ابوحنیفه می
و ھرگاه از صحابه چیزی به دست ما رسد، روی سـر و چشـم اسـت و ھرگـاه از تـابعین 

 ١».چیزی به ما برسد، ما مردانی ھستیم و آنان ھم مردانی ھستند

از ابوحنیفه سـؤال شـد: ھرگـاه چیـزی «آمده است که:  ٢»ءروضة العلـام«در کتاب 
بگویی و کتاب خدا مخالف آن باشد، چه کار باید کرد؟ ابوحنیفه گفـت: قـول مـرا رھـا 

ات مخالفـت  بـا گفتـه جی پیـامبر کنید و به کتاب خدا عمل کنید. گفتند: اگر فرموده
رھـا کنیـد.  جبـر پیـامبری مرا در مقابل خ داشته باشد، چه کار باید کرد؟ گفت: گفته

ات مخالفت داشته باشد، چه کار بایـد کـرد؟ گفـت:  ی صحابی با گفته گفتند: اگر گفته
  ٣».ی صحابه رھا کنید ی مرا برای گفته گفته

گوید و ھرگـز ادعـای عصـمت  امام ابوحنیفه سخنی که مخالف کتاب خدا باشد نمی
 اند. نکرده چنانکه این مقلدھای جاھل پنداشته

ھرگاه چیـزی گفتـه باشـم و «از شافعی نقل کرده که او گفت: » السنن«در  بیھقی
به صحت رسـیده، در  جام باشد، حدیثی که از رسول الله مخالف گفته جحدیث پیامبر

 ٤».اولویت است پس دیگر در آن قول از من تقلید نکنید
کـه ھرگاه در کتـابم سـخنی یافتیـد «گفت:  گوید: از شافعی شنیدم که می ربیع می

ی مـرا رھـا  پیروی کنید و گفته جباشد، از سنت رسول الله  جمخالف سنت رسول الله
 ١».کنید

این گفته را نقل کرده است. اسناد این روایت، حسن  ۴۰ی:  ، و به شماره»المدخل«بیھقی در  -١
و ». این گفته از ابوحنیفه ثابت شده است«گوید:  می ۱/۳۷۱، »قواطع األدلة«است و سمعانی در 

 .۴۵، اثر سیوطی، ص مفاتح الجنةنگا: 
 .۱/۹۲۸شیخ ابوعلی حسین بن یحیی بخاری زندویستی حنفی. نگا: کشف الظنون،  ، اثرروضة العلماء -٢
و صنعانی در کتاب  ۲۲، ص »َعقد الِجید فی أحکام االجتھاد والتقلید«ولی الله دھلوی در کتاب  -٣

و الفّالنی در  ۵۴ص » القول المفید«و شوکانی در  ۱۴۲إرشاد النقاد إلی تیسیر االجتھاد، ص «
 اند. نسبت داده» روضة العلماء الزنُدستیه«این گفته را به صاحب کتاب  ۵۰، ص »ممإیقاظ الھ«

معرفة «؛ بیھقی در ۹/۱۰۶، »الحلیة«؛ ابونعیم در ۹۳، ص »آداب الشافعی«ابن ابی حاتم در  -٤
و دیگران این گفته را  ۵۱/۳۸۶، »تاریخ دمشق«؛ ابن عساکر در ۸۱۸ی  ، شماره» السنن واآلثار

 ند و اسنادش صحیح است.ا نقل کرده
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کـه مخـالف  جھرگاه حدیث پیـامبر«از امام شافعی به تواتر رسیده که گفته است: 
  ٢».ی مرا به دیوار بزنید ی من است، به صحت برسد، گفته گفته

ت پذیرفته شـود و ممکـن اسـت اش ممکن اس ھر کسی گفته«گوید:  امام مالک می
 ٣».جرھا شود جز رسول الله

سخنان ائمه از این دسته زیادند. اما متأسفانه مقلدان با این سخنان مخالفت نموده 
و به آنچه در کتاب ھای مذھبی است خواه درست باشد و خواه غلط، تعصـب دارنـد بـا 

ئمه نیست بلکه فروعات وجودی که بسیاری از این اقوال منسوب به ائمه، اقوال صریح ا
گـوییم:  ھایی از اقوال آنان و قیاس به اقوال شان اسـت. مـا نمی و احتماالت و برداشت

انـد، بلکـه بـه امیـد خـدا، بـر راه ھـدایت از جانـب  ائمه بر مسیر خطـا و اشـتباه بوده
پروردگارشان بودند و حقیقتًا وظایف و تکالیف خود را به نحو احسـن انجـام داده و بـه 

عمـل  جو پیـروی از آن حضـرت جبر آنان واجب بود از قبیـل ایمـان بـه پیـامبر آنچه
اسـت کـه از روی  جکسی معصوم نیست؛ چون تنھا پیـامبر جکردند، اما غیر از پیامبر

ه بـا کـ یزیآن (چ: «]٤[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ ﴿گوید:  ھوای نفس سخن نمی
خـدا  یه (از سـوکـسـت ین یامیـو پ ین نھاده است) جز وحایخود آورده است و با شما در م

 ».گردد یام میو پ یبدو) وح
پس علت پیـروی از ائمـه و تـرک اتبـاع از کسـی کـه از روی ھـوای نفـس سـخن 

 .گوید، چیست و چه عذری برای این کار ھست؟! نمی

در نظرش به صحت رسیده  جیعنی شاید انسانی که سنت رسول الله (لعله)عبارت: 
 است.

 است. جی پیامبر منظور فرموده (إذا رد بعض قوله)ی:  گفته

و  ۵۱/۳۸۶، »تاریخ دمشق«؛ ابن عساکر در ۲۰۵، ص »المدخل إلی السنن الکبری«بیھقی در  -١
 اند و اسنادش صحیح است. دیگران آن را روایت کرده

 .۳۵۱و قواعد التحدیث، اثر قاسمی، ص  ۱۰/۳۵نگا: سیرأعالم النبالء،  -٢
و فتاوی  ۲/۲۹۳، اآلداب الشرعیة؛ ۶۵األول، اثر أبی شامه، ص نگا: القول المؤمل فی الرد إلی األمر -٣

، »جزء رفع الیدین«. این گفته از مجاھد ھم به صحت رسیده است و بخاری در ۱/۱۴۸السبکی، 
اند و اسنادش صحیح است. ھمچنین این قول از  و غیر بخاری آن را نقل کرده ۱۰۳ی  شماره

 آمده است.» القول المؤمل«ر که در کتاب شعبی و حکم بن عتیبه روایت شده ھمان طو
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ھشدار دادن به این مطلب اسـت کـه  (أن يقع فی قلبه شیء من الزيغ فيهلك)عبارت: 

سبب انحراف قلـب اسـت؛ چیـزی کـه سـبب ھالکـت و  جی پیامبر نپذیرفتن فرموده
قـرار دادن وی در خطـاب  جادبی به پیامبر شود. وقتی بی بدبختی در دنیا و آخرت می

فرمایـد:  شود؛ ھمان طور که خدای متعـال می سبب برباد رفتن اعمال خوب انسان می

ِ�ِّ َوَ� َ�َۡهـُرواْ َ�ُۥ بِـٱۡلَقۡولِ ﴿ ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق َصـۡوِت ٱ�َـّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َ� تَۡرَ�ُعٓواْ أ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ 

 
َ
ن َ�َۡبَط أ

َ
نُتۡم َ� �َۡشُعُروَن َكَجۡهرِ َ�ۡعِضُ�ۡم ِ�َۡعٍض أ

َ
 یا: «]٢[الححـرات:  ﴾٢ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

ه بـا کـد، و ھمچنـان یـنکغمبر بلنـدتر میپ یخود را از صدا ید! صدایا مان آوردهیه اک یسانک
ع یاجـر و ضـا ید، تا نادانسته اعمالتـان بید، با او به آواز بلند سخن مگوییگوی یگر سخن میدیک

بـه خـاطر قـول یـک  جیرفتن احکام و سـنت پیـامبر، پس گمانت نسبت به نپذ»نشود
 .انسان، ھرکس که باشد، چیست؟!

مخالفت کند،  جوقتی کسی که با دستور پیامبر«گوید:  شیخ االسالم ابن تیمیه می
دھد که مخالفت با  از کفر و شرک یا از عذاب دردناک ترسانده شده است، این نشان می

شـود. معلـوم اسـت کـه  دردناک منجر می به کفر و عذاب جدستور و حکم رسول الله
کشاند، خود معصیت و نافرمانی است و منجر شدن این کـار  آنچه انسان را به عذاب می

باشـد  به کفر، به خاطر کوچک شمردن حق امر کننده است، کـه ھمـراه نافرمـانی می
 .١»که ابلیس ملعون این کار را کرد ھمان طور

که ھمـان شـرک و  -سبب بال  جحکم پیامبروقتی دانستی که مخالفت با دستور و 
 جی پیامبر دانی که ھرکس فرموده شود، می می –عذاب دردناک در دنیا و آخرت است 

ی ابوحنیفه یا مالـک یـا ھـر امـام دیگـر  ی او به خاطر گفته را نپذیرد و با امر و فرموده
بـا دسـتور و  مخالفت کند، بھره و سھم کامل از این آیه دارد. این وعید برای مخالفـت

 باشد. می جحکم پیامبر
اند که اصل امر برای وجوب است  بسیاری از علما به این آیه استدالل و استناد کرده

 تا اینکه دلیلی برای استحباب امر اقامه شود.

يقـرأ هـذه   أنه سـمع النبـی صـل اهللا عليـه وسـلم«عن عدی بن حاتم: گوید: ( مؤلف می

ۡحَبارَ ﴿: اآلية
َ
َُذٓواْ أ ِمُرٓواْ إِ�َّ ٱ�َّ

ُ
ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡ�َن َمۡر�ََم َوَمآ أ ۡر�َاٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
ُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

 .۲/۱۱۷الصارم المسلول  -١
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ا �ُۡ�ُِ�وَن  ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َ�مَّ فقلت له: إنا ، .]٣١[التوبة:  ﴾٣١ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ

» رمون ما أحل اهللا؛ فتحرمونه، وحيلون ما حرم اهللا؛ فتحلّونـه؟أليس حي«لسنا نعبدهم. فقال: 

نه) ». فتلك عبادهتم«فقلت: بلی. قال:    .١رواه أمحد، والرتمذی وحسّ

خوانـد:  شـنید کـه ایـن آیـه را می جاو از پیـامبر«(از عدی بن حاتم روایت است که:  

ۡر�َاٗ�ا مِّ ﴿
َ
ۡحبَارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ مُِرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبـُدٓواْ ٱ�َّ

ُ
ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡ�َن َمۡر�ََم َوَمآ أ ن ُدوِن ٱ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�وَن  ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�ٰنَُهۥ َ�مَّ ان عـالوه یان و ترسایھودی: «]٣١[التوبة:  ﴾٣١إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ
ز خـدا یـم را نیح پسـر مـریانـد مسـ رفتهیذپ یان خود را ھم به خـدائیو پارسا ینیاز خدا، علماء د

شان جز ی) بدیغمبران الھیھمه پ یو از سو یآسمان یھا تابکه در ھمه ک یشمارند. (در صورت یم
سـت و او ین یگانه را بپرستند و بس. جز خدا معبـودی یه: تنھا خداکن دستور داده نشده است یا

 ».دھند یا را انباز قرار مشان آنھیه اکاست  یزھاییو چ یورز کو منّزه از شر کپا
فرمـود:  جپرسـتیدیم. پیـامبر گفتم: ما علما و راھبان خود را نمی جبه آن حضرت 

دانستید و مگر حرام  کردند و شما ھم آن را حرام می مگر آنان حالل خدا را حرام نمی«
گفتم: چـرا ایـن کـار را ». دانستید؟ کردند و شما ھم آن را حالل می خدا را حالل نمی

احمد و ترمـذی ایـن ». پس این پرستش آنان است«فرمودند:  جکردیم. آن حضرت می
 اند و ترمذی آن را حسن دانسته است). حدیث را روایت کرده

این حدیث از چندین طریق روایت شده است؛ ابن سعد، عبد بن حمید، ابن منذر، ابـن 
آن را روایـت » لسـننا«جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی، ابوشـیخ، ابـن مردویـه و بیھقـی در 

ی آن را آورده  اند. در این حدیث این داستان به طور مفصل آمده کـه مؤلـف خالصـه کرده
 است.

، حاتم ھمـان حـاتم طـایی مشـھور اسـت. او پسـر (عن عدی بن حـاتم)ی:  در گفته
 عبدالله بن سعد ابن َحشرج است که با حالت شرک از دنیا رفت.

مانند آن را روایت کرده است. ھمچنین بخاری در  ۳۷۸و  ۴/۲۵۷امام احمد در مسندش،  -١
؛ ابن ابی حاتم در تفسیرش، ۳۰۹۵ی  ؛ ترمذی در سننش، شماره۷/۱۰۶، »التاریخ الکبیر«
و بیھقی  ۱۰/۱۱۴؛ طبری در تفسیرش، ۱۷/۹۲، »المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۶/۱۷۸۴

اند. سیوطی  آن را روایت نموده ۲۱۰، ص »المدخل إلی السنن الکبری«و در  ۱۰/۱۱۶درسننش، 
این روایت را به ابن سعد، عبد بن حمید، ابن منذر، ابوشیخ و ابن  ۴/۱۷۴، »الدر المنثور«در 

 مردویه نسبت داده است. این حدیث، حسن است.
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ابی مشھور است که اسالمش نیکو و خوب بود. اش ابوطریف بود، صح عدی که ُکنیه
 ١سالگی وفات یافت. ۱۲۰ھجری در سن  ۶۸وی به سال 

کرد که منظور از پرسـتش،  عدی تصور می (فقلت له: إنا لسنا نعبدهم)ی:  در فرموده
تقرب جستن به علما و راھبان با انواع عبادت از قبیل سجود و ذبح و نذر کـردن بـرای 

 پرستیدیم. باشد، از این رو گفت: ما آنان را نمی آنان و امثال آن می

 جپیـامبر )تا آخر حـدیثأليس �رمون ما أحل اهللا؛ فتحرمونه . . . (ی:  در فرموده 
تصریح کرده که پرستش علما و راھبان، اطاعت و پیروی از آنان در تحریم حالل خـدا و 

خـالف حکـم خـدا و  باشد. این کار اطاعت از آنان در جھـت حالل کردن حرام خدا می
 باشد. می جپیامبر

این کسانی که علما و راھبـان خـود را بـه جـای «گوید:  شیخ االسالم ابن تیمیه می
ای که در تحریم حالل خدا و حالل نمودن حرام خدا  اند به گونه خدا اربابان خود گرفته

 باشند: اند، به دو صورت می از آنان اطاعت نموده
ما و راھبان دین خدا را تحریف نموده و باز از آنان پیـروی دانند که عل آنان می -اول

بـا  -کنند. پس به تحریم حالل خدا و حالل کردن حرام خدا به تبعیت از سرانشان  می
معتقدنـد. ایـن  -انـد  دانند آنان با دین و آیین پیامبران مخالفـت نموده وجودی که می

اند ھر چند اینان برای علمـا و  نستهاین عمل را شرک دا جکار، کفر بوده و خدا و پیامبر
 کردند. خواندند و سجده نمی راھبان خود نماز نمی

اینکه اعتقاد و ایمانشان به حرام بودن تحریم حالل خدا و حالل کردن حـرام  -دوم
شان خوب جای گرفته ولی آنـان در نافرمـانی خـدا از علمـا و  خدا ثابت است و در قلب
به حرمت حالل خدا و حالل بـودن حـرام خـدا معتقـد  اند و راھبان خود اطاعت کرده

ند که این عمـل، گنـاه  شوند و معتقد نیستند، ھمان طور که مسلمانان مرتکب گناه می
اســت. اینــان ھــم حکــم گناھکــاران مثــل خودشــان را دارنــد؛ ھمــان طــور کــه در 

 إنما الطاعـة ىف«فرمودند:  جبه ثبوت رسیده که آن حضرت جاز پیامبر» الصحیحین«
 ». اطاعت و پیروی از مخلوق تنھا در کار پسندیده و معروف است: «٢»املعروف

 مراجعه کنید. ۴/۴۶۹، »اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة«حالش در کتاب به شرح  -١
 تخریج آن در ابتدای این باب گذشت. -٢
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ی حـالل  ی حرام خدا و حرام کننـده گوییم: کسی که از این حالل کننده سپس می
باشد، ولی حق در شکل  جخدا تبعیت کند، اگر مجتھد باشد و ھدفش تبعیت از پیامبر

ترسـد، خـدا چنـین کسـی را بـه  از خدا میواقعی آن، بر او پنھان شده، و در حد توان 
کند، بلکه به خاطر اجتھادش که در آن قصـد اطاعـت از  خاطر خطایش بازخواست نمی

 دھد. پروردگارش داشته، به او ثواب و پاداش می
کند  داند که این کار خطاست و سپس از وی در خطایش پیروی می اما کسی که می

ای از این شـرکی کـه خـدا نکوھشـش  او بھره شود، منحرف می جی پیامبر و از فرموده
اش از او پیروی کند و با دست و زبـان  نموده دارد؛ به ویژه اگر به خاطر ھواھای نفسانی

نماید، این کار شرک  مخالفت می جداند او با پیامبر وی را یاری کند و با وجودی که می
 باشد. است و صاحبش مستحق عقوبت و مجازات به خاطر آن می

مین دلیل علما اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر کسی حق را بداند، تقلید از احدی به ھ
 در خالف آن حق برایش جایز نیست.

کننده، مجتھد نباشد و از مجتھد پیروی کند و قادر بـه شـناخت  اما اگر این تبعیت
حق به طور مفصل نباشد و در حد تـوان ھمچـون خـود، در تقلیـد اجتھـاد کنـد، ایـن 

گیرد، مانند آن اسـت کـه در  صورت به خطا رفتن مورد بازخواست قرار نمیشخص در 
 پیدا کردن قبله به خطا رفته باشد.

اش از فرد خاصی تقلید کند و با دسـت و زبـانش  اما اگر تنھا به خاطر ھوای نفسانی
او را یاری دھد بدون اینکه بداند که حق با اوست، چنین کسی از اھل جاھلیـت اسـت. 

که از وی پیروی کرده، به حق رسیده باشد و نظرش درسـت باشـد، عمـل  اگر شخصی
فرد تبعیت کننده، عمل صالحی نیست و اگر شخصی که از وی پیروی کرده، بـه خطـا 
رود، فرد تبعیت کننده، گناھکار است. چنین کسی مانند فردی است که به رأی و نظر 

یر کند و به حق رسیده باشـد، کند. اگر وی درست قرآن را تفس خود قرآن را تفسیر می
باز به خطا رفته و کار اشتباھی کرده و اگر بـه حـق نرسـیده باشـد و قـرآن را اشـتباه 

سخنان ابن تیمیه در این زمینه به  ١».تفسیر کند، باید جایگاھش از دوزخ را آماده کند

؛ ابن حبان در ۵/۳۱، »السنن الکبری«در این باره حدیثی ضعیف روایت شده که نسائی در  -١
 ۱/۲۰۱، »قزوین؛ رافعی در أخبار ۶/۱۱۸، »الکامل فی الضعفاء«؛ ابن عدی در ۸/۳۶۸، »الثقات «

اند که در این روایت ابن عباس گوید:  روایتش کرده لو دیگران از طریق حدیث ابن عباس 
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 ١طور خالصه به پایان رسید.

ية حتی صار عند األكثر عبادة الرهبان وفيه تغريّ األحوال إلی هذه الغا( ٢گوید: مؤلف می

هی أفضل األعامل والسيام الوالية. وعبادة األحبار هی العلم والفقه، ثم تغريت احلـال إلـی 

ن اجلاهلني) ن هو مِ بِدَ باملعنی الثانی مَ ن الصاحلني، وعُ ن ليس مِ بِدَ مَ  . أن عُ
اشد تا جایی کـه از ب ی تغییر احوال و اوضاع تا این حد می (این حدیث نشان دھنده 

نظر بسیاری از مردم، پرستش راھبان به ویژه سرپرست قرار دادن شان، برترین اعمـال 
باشد. سـپس حـال و وضـع تـا جـایی  بوده و پرستش علما، ھمان علم، فقه و دانش می

شوند و افراد جاھل و نادان به معنای دوم  تغییر پیدا کرده که افراد ناصالح پرستش می
 شوند). ش میعبادت، پرست

اشـاره بـه چیـزی دارد کـه  (صـار عنـداألكثر عبـادة الرهبـان هـی أفضـل األعـامل)عبارت:  
تواننـد نفـع و زیـان  ی برخی از اشخاص اعتقاد دارند کـه آنـان می بسیاری از مردم درباره

نامند. این اعتقاد، شـرک  برسانند، بدھند و منع کنند؛ و این کار را والیت، راز و مانند آن می
 است.

یعنی پرستش علما ھمـان چیـزی اسـت کـه  (وعبادة األحبار هی العلم والفقه)عبارت: 
شـود. پـس مـردم در  امروزه علم و فقه تألیف شده در مذاھب چھارگانه و غیره نامیـده می

تمامی اقوال و آرای اینان خواه موافق حکم خدا باشد و خواه مخـالف حکـم خـدا، از آنـان 
دھند  تأسفانه به چیزی که مخالف قرآن و سنت است، اھمیت نمیکنند. بلکه م اطاعت می

کنند و  را به خاطر اقوال علما و صاحبان مذاھب، رد می جو بلکه سخن خدا و سخن پیامبر
کنند که عمل به قرآن و سنت و دریافت علم و ھـدایت از قـرآن و سـنت، جـایز  تصریح می

 یابند. ھا می یزی است که در این کتابنیست و ھمانا علم و ھدایت از نظر آنان، ھمان چ
را دور  جتر و تأسف آورتر اینکه بسیاری از مردم کـالم خـدا و پیـامبر بلکه خطرناک

ی شناخت اسماء و صفات خـدا  در قضیه جاندازند و معتقدند که کالم خدا و پیامبر می

ھرکس قرآن را به رأی خود »: «من قال ىف القرآن بِرَأيِِه فليتبوأ مقعَدهُ من انلار«فرمود:  جرسول الله
 باشد. ایت، ضعیف میاسناد این رو». تفسیر کند، جایگاھش از دوزخ را برای خودش آماده کند

 .۷۱ -۷/۷۰مجموع الفتاوی، کتاب اإلیمان،  -١
 از مسایل باب: مسئله پنجم -٢
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چیـزی نامنـد و  می» ظواھر لفظـی«ی توحید، مفید علم و یقین نیست و آن را  و قضیه
ی  نامنـد. سـپس در قضـیه می» قواطع عقلـی«اند، را  ی مشرک وضع نموده که فالسفه

دارنـد. سـپس  اسماء و صفات و توحید خدا، این قواطع عقلی!! را بر دین خدا مقـدم می
کسانی را که از پرستش علما و راھبان خارج شده و به اطاعت از پروردگـار جھانیـان و 

ی خـدا در مـوارد اختالفـی، روی  دانیدن دیـن و برنامـهو حاکم گر جاطاعت از پیامبر
 کنند. اند، به بدعت و کفر متھم می آورده

ن ليس من الصاحلني)ی:  گفته بدَ مَ ماننـد اعتقـاد مـردم  (ثم تغريت األحوال إلی أن عُ
 ی بسیاری از فاسقان و دیوانگان که به والیت انتساب دارند. درباره

مانند اعتقاد مردم به علم و  ی َمن ھو من الجاھلین)(وُعبَد بالمعنی الثانعبارت: 
ھا و شرک را برای مردم، خوب و نیک  دانش افرادی از مقلدین جاھل. اینان بدعت

کنند که اینان عالمان  نمایند و تصور می دانند، مردم ھم از آنان اطاعت می می

َ�ٓ إِ�َُّهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَ�ِٰ�ن �َّ ﴿گرند:  اصالح
َ
ھان! « :١]۱۲[البقرة:  ﴾١٢ �َۡشُعُروَن �

خود  یخوردگ بین (به سبب غرور و فریکشگانند ولیپ ینندگان و تباھکگمان فساد یشان بیا
  ».برند ینم یبه فسادشان) پ

متأسفانه پس از خلفای راشدین اطاعت و پیروی از «آمده است:  ۲/۶۵۴، »فتح المجید«در  -١
حاکمان در احکام، قوانین و دستوراتی که مخالف شریعت و آیین اسالم است، درباره ی اکثر 

مان در گذشته و حال، امری شایع شده و دامنگیر ھمه شده است. در حالی که خدای متعال حاک

ِن ٱ�َّبََع َهَوٮُٰه بِغَ ﴿فرماید:  می َضلُّ ِممَّ
َ
ۡهَوآَءُهۡمۚ َوَمۡن أ

َ
َما يَتَّبُِعوَن أ َّ�

َ
ۡ�ِ فَإِن لَّۡم �َۡستَِجيبُواْ لََك فَٱۡعلَۡم �

 َ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ٰلِِمَ� ُهٗدى ّمَِن ٱ�َّ پس اگر (این پیشنھاد تو را ]: «۵۰[القصص:  ﴾٥٠َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱل�َّ
کنند ! آخر  نپذیرفتند و) پاسخت نگفتند، بدان که ایشان فقط از ھواھا و ھوسھای خود پیروی می

تر از آن کسی است که (در دین) از ھوی و ھوس خود پیروی کند،  تر و سرگشته چه کسی گمراه
مًا خداوند مردمان ستمبدون ای

ّ
پیشه را (به  ن که رھنمودی از جانب خدا (بدان شده) باشد؟ ! مسل

 ».شود) نماید (چرا که کسی که به دنبال باطل رود، به حق راھیاب نمی سوی حق) رھنمود نمی
دانی که چه چیزی اسالم را  آیا می«از زیاد بن ُحدیر روایت است که گوید: عمر به من گفت: 

ی  ی منافق به وسیله لغزش و انحراف عالم و جدال و ستیزه«کند؟ گفتم: خیر. گفت:  یویران م
دارمی این گفته را روایت کرده است. ». قرآن و حکم پیشوایان گمراه کننده و مفسده جویان

 ی عمر قبًال آورده شد. تخریج این گفته
یابند و به سوی حق گرایش  ی حق ھدایت می خدا ما و شما را از کسانی قرار دھد که به وسیله

 »!دارند

                                         



 

 

 

 

 

 

لَمۡ ﴿ )۳۸باب: (
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  ُ�ُمونَ يَزۡ  �َّ

َ
�  ْ ٓ  ءَاَمنُوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 مِن أ

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

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ يۡ ٱ َو�ُرِ�دُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا  نُ َ�ٰ لشَّ

ن
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ  ].۶۰[النساء:   ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ�ۢ َضَ�

�ِض َ�ۡعَد إِۡصَ�ِٰحَها ﴿فرماید: خدای متعال می
َ
در « :]٥٦[األعراف:  ﴾َوَ� ُ�ۡفِسُدواْ ِ� ٱۡ�

) فسـاد و یالخصوص محّمد مصـطف یاء علیا بر دست انبین بعد از اصالح آن (توّسط خدا یزم
 ». دینکم یتباھ

�ِض قَـالُٓواْ إِ�ََّمـا َ�ۡـُن ﴿فرماید:  در جای دیگری می
َ
�َذا �ِيَل لَُهۡم َ� ُ�ۡفِسـُدواْ ِ� ٱۡ�

د ینکن ین فساد و تباھیشان گفته شود: در زمیه بدک یھنگام: «]١١[البقرة:  ﴾١١ُمۡصلُِحوَن 
 ».میستیش نیب یند: ما اصالحگرانی. گو

ِ ُحۡكٗما ّلَِقـۡوٖ� ﴿فرماید:  ھمچنین می ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
َ
فَُحۡ�َم ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ

َ
أ

رده کـآنچه خدا نازل م تو بر طبق کرش حیا (آن فاسقان از پذیآ« :]٥٠[المائـدة:  ﴾٥٠يُوقُِنوَن 
ا چـه یـو ھـوس) ھسـتند ؟ آ یاز ھو یت (ناشیم جاھلکح یاینند و) جوک یم یچیاست سرپ

 ».ند؟ک یم مکافراد معتقد بھتر از خدا ح یبرا یسک
ھیچ یک از شـما ایمـان «فرمودند:  جاز عبدالله بن عمرو روایت شده که رسول الله

و، عواطف و احساساتش) تابع دینی باشد اش (آمال، آرز ندارد تا اینکه خواھشات نفسانی
این حدیث، صـحیح اسـت و در «گوید:  ی این حدیث می نووی درباره». ام که من آورده

 ».ایم با اسنادی صحیح آن را روایت کرده» احلجة«کتاب 



 ٩٢١  )الم تر الذین یزعمون أنهم ءامنوا  بما انزل ...: «۳۸لتوحید: (بابکتاب ا

ِ ﴿ی:  ی سبب نزول آیه شعبی [درباره ُهۡم َءاَمُنواْ ب َّ�
َ
ِيَن يَزُۡ�ُموَن � لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
نزَِل �

ُ
َمآ أ

ن يَۡ�ُفـُرواْ 
َ
ِمـُرٓواْ أ

ُ
ُٰغوِت َوقَـۡد أ ن َ�َتَحاَكُمٓواْ إَِ� ٱل�َّ

َ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
إَِ�َۡك َوَمآ أ

ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِيٗدا 
َ
ۡيَ�ُٰن أ گوید: میـان یـک نفـر  می] ٦٠[النساء:  ﴾٦٠بِهِۦۖ َو�ُرِ�ُد ٱلشَّ

 -بریم  ، نزاعی بود. فرد یھودی گفت: داوری را پیش محمد میمنافق و یک نفر یھودی
گیرد. فرد منافق گفت: نه، داوری را پیش  رشوه نمی جدانست که حضرت محمد او می

بـاآلخره ھـر دو متفـق  -گیرند  دانست که یھودیان رشوه می چون می -بریم  یھود می
ببرنـد. سـپس ایـن آیـه  شدند که  پیش یک کاھن در جھینه بروند و داوری را پیش او

نـزَِل ِمـن َ�ۡبلِـَك ﴿نازل شد: 
ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
ُهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ َّ�

َ
ِيَن يَزُۡ�ُموَن � لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
�

ـۡيَ�ُٰن  ن يَۡ�ُفـُرواْ بِـهِۦۖ َو�ُرِ�ـُد ٱلشَّ
َ
ِمـُرٓواْ أ

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ ن َ�َتَحاَكُمٓواْ إَِ� ٱل�َّ

َ
ن يُرِ�ُدوَن أ

َ
أ

ه کـ یسـانکاز  ینـک یا تعّجـب نمـیغمبر!) آیپ یا: «(]٦٠[النساء:  ﴾٦٠يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِيٗدا 
بـا  یمان دارنـد (ولـیش از تو نازل شده ایه آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پکند یگو یم

غوت ببرند ش طایرا به پ یخواھند داور ی، به ھنگام اختالف) میآسمان یتابھاکق یوجود تصد
ه کـشان فرمان داده شده اسـت یه بدکرند؟!) . و حال آن یم خدا بپذکح یم او را به جاک(و ح

شـان را یه اکـخواھـد  یمن میمان نداشته باشند. و اھـریمان داشته و) به طاغوت ای(به خدا ا
 ».ندکقت بدر) یگمراه (و از راه حق و حق یبس

که با ھم نزاع داشتند، نازل شـد. یکـی از ی دو نفری  اند: این آیه درباره بعضی گفته
بریم و دیگری گفت: داوری را پـیش کعـب بـن  می جآنان گفت: داوری را پیش پیامبر

شـان مـاجرا را  بردند. یکی سبریم. سپس ھر دو داوری را پیش حضرت عمر اشرف می
راضـی نبـود،  جبرای حضرت عمر بازگو کرد. عمر به آن کسی که به داوری رسول الله

ت: آیا چنین است؟ آن مرد گفت: آری، چنین است. پس حضرت عمر با شمشـیر او گف
 را زد و وی را به قتل رساند.

 در این باب چندین قضیه وجود دارد:
ی نساء و مطالب موجود در این آیـه کـه بـه فھـم  ی وارده در سوره تفسیر آیه –اول 

 کند. طاغوت کمک می

َ ﴿ی:  تفسیر آیه –دوم  �ِض قَالُٓواْ إِ�ََّما َ�ُۡن ُمۡصـلُِحوَن �َذا �ِيَل ل
َ
ُهۡم َ� ُ�ۡفِسُدواْ ِ� ٱۡ�

  .]١١[البقرة:  ﴾١١

 



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٩٢٢

�ِض َ�ۡعَد إِۡصَ�ِٰحَها﴿ی:  تفسیر آیه –سوم 
َ
  .]٥٦[األعراف:  ﴾َوَ� ُ�ۡفِسُدواْ ِ� ٱۡ�

حۡ ﴿ی:  تفسیر فرموده -چھارم 
َ
فَُحۡ�َم ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ

َ
ِ ُحۡكٗما أ َسُن ِمَن ٱ�َّ

 .]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن 

�َُّهۡم ﴿ی:  اظھارات شعبی راجع به سبب نزول آیه –پنجم 
َ
ِيَن يَزُۡ�ُموَن � لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
�

ن َ�َتَحاَكُمٓواْ إِ 
َ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
ِمُرٓواْ َءاَمُنواْ بَِمآ أ

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ َ� ٱل�َّ

ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِيٗدا 
َ
ۡيَ�ُٰن أ ن يَۡ�ُفُرواْ بِهِۦۖ َو�ُرِ�ُد ٱلشَّ

َ
  .]٦٠[النساء:  ﴾٦٠أ

 تفسیر ایمان راستین و ایمان دروغین. -ششم
 داستان عمر فاروق و آن منافق. –ھفتم 
اش [امیـال،  اھشـات نفسـانیشود تا اینکه خو ایمان برای کسی حاصل نمی -ھشتم

 آورده است. جآرزو، عواطف و احساساتش] تابع دینی باشد که پیامبر

 توضیح و شرح این باب:
  فرماید: خداوند می

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

َ
�  ْ نِزَل  بَِمآ  َءاَمُنوا

ُ
نزَِل  َوَمآ  َك إَِ�ۡ  أ

ُ
 لَِك َ�بۡ  ِمن أ

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

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ يۡ ٱ َو�ُِر�دُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا  نُ َ�ٰ لشَّ

ن
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ  ].٦٠النساء: [  ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ�ۢ َضَ�
برند به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده، ایمان  بینی کسانی را که گمان می مگر نمی«

اند به طاغوت  وت را داور قرار دھند؟ حال آنکه دستور یافتهخواھند طاغ اند و می آورده
 »خواھد آنان را به گمراھی دور و درازی دچار نماید. کافر شوند؟ شیطان می

و  جشامل ایمـان بـه پیـامبر» ال إله إال الله«از آنجا که توحید ھمان مفھوم شھادت 
ایـن دو  جا پیـامبرشود و آن ھمان دو شھادت (شھادتین) ھسـتند. لـذ مستلزم آن می

ب� اإلسالم ىلع مخـس: شـهادة أن ال � إال «فرماید:  شھادت را یک رکن قرار داده و می
اهللا وأن �مداً رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، وصوم رمضـان، وحـج ابليـت مـن 

اسالم بر پنج رکن، پایه گـذاری شـده اسـت. [ ایـن پـنج رکـن : «١»استطاع إيله سبيالً 

این حدیث را از عبدالله بن  ۱۶ی  و مسلم در صحیحش شماره ۸ی  بخاری در صحیحش، شماره -١
 اند. روایت کرده لعمر

 

                                         



 ٩٢٣  )الم تر الذین یزعمون أنهم ءامنوا  بما انزل ...: «۳۸لتوحید: (بابکتاب ا

ی  گواھی دادن به اینکه معبود برحقی جز الله نیست و محمد فرستاده -۱ ارتند از:]عب
حـج و  -۵ی مـاه رمضـان  روزه -۴دادن زکـات  -۳برپای داشـتن نمـاز  -۲خداست. 

؛ از »ی خدا برای کسی که توانایی [مالی و بـدنی] دارد [و راه امنیـت دارد] زیارت خانه
وحید آن را در بر دارد و مستلزم آن اسـت و آن ھـم این رو مؤلف در این باب آنچه که ت

باشد، گوشزد نموده است. چـون  در موارد اختالف و نزاع می جحاکم گردانیدن پیامبر
ی گواھی دادن به ال إلـه إال  در موارد اختالفی مقتضا و الزمه جحاکم گردانیدن پیامبر

؛ چـون ھـرکس بدانـد کـه الله است و حتمًا باید ھر مؤمنی بدان معتقد و پایبند باشـد
معبود برحقی جز الله نیست و خدا تنھا فرمانروا و فریادرس حقیقی است، حتمـًا بایـد 

از  جفرمانبردار حکم الله باشد و تسلیم اوامرش که توسط پیـامبرش، حضـرت محمـد
 جانب او آمده، باشد.

را  جپس ھرکس شھادت دھد که معبود برحقی جز الله نیست و سپس غیـر پیـامبر
 ر موارد اختالف و نزاع، حاکم گرداند، در شھادتش دروغ گفته است.د

به عبارت دیگر، از آنجا که توحید بر اساس شھادتین (ال إله إال الله و محمدًا رسـول 
الله) پایه گذاری شده؛ چون ھر دو شھادت به دلیل اینکه با ھم تالزم دارند، از ھم جدا 

ی حق خدا بر بندگانش اسـت،  لله که در بردارندهشوند و معنای شھادت ال إله إال ا نمی
در ھمین کتـاب آورده شـد، در ایـن بـاب مؤلـف شـھادت محمـد رسـول اللـه کـه در 

 است، را گوشزد نموده است. جی حق پیامبر بردارنده
 جی این مطلب است که حضرت محمد دربردارنده» أن محمدًا رسول الله«شھادت 

گویـد،  ی راستگویی اسـت کـه دروغ نمی فرستادهشود و  ای است که پرستش نمی بنده
 کند. شود؛ چون پیام و دین خدا را از جانب خدا ابالغ می بلکه از او اطاعت و پیروی می

منصب رسالت و تبلیغ دین از جانب خدا و داوری در اختالفات میـان  جپس پیامبر
را بیشتر از  جرکند. باید پیامب مردم را دارد؛ چون وی جز مطابق حکم خدا داوری نمی

جان، مال، خانواده و میھن دوست داشت. او چیزی از الوھیـت و خـدایی نـدارد، بلکـه 

ـا قَـاَم َ�ۡبـُد ﴿فرماید:  ی خداست؛ ھمان طور که الله تعالی می بنده و فرستاده نَُّهۥ لَمَّ
َ
َو�

ِ يَۡدُعوهُ َ�ُدواْ يَُ�ونُوَن َعلَۡيهِ ِ�َٗدا  ه) کـشـده اسـت  ین وحـبه مـ«(: ]١٩[الجن:  ﴾١٩ٱ�َّ
رد) و بـه کـستاد (و شروع به نماز و خوانـدن قـرآن در آن یا یی خدا (محّمد) بر پا چون بنده

ھـم  جپیـامبر». ردنـدکگر ازدحـام یدیکـرامون او تنِگ یافران پکپرستش خداوند پرداخت، 
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س ھمانا من فقط یک بنده ھسـتم، پـ: «١»إنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسـوله«فرمودند: 
 ».ی خدا بگویید: بنده و فرستاده

ی خداست، ایـن اسـت  فرستاده جھای شھادت اینکه حضرت محمد از جمله الزمه
پیروی شود و در موارد اختالفی، به حکم و داوری ایشـان مراجعـه  جکه از آن حضرت

 جشود و نباید داوری را پیش کسی دیگر برد؛ مانند منافقانی که ادعای ایمان به پیامبر
بردند. بدین صورت، بنده توحیـد کامـل و  می جردند ولی داوری را نزد غیر پیامبرک می

اش در گـرو ھمـین کـار  را محقق نموده و خوشبختی واقعـی جپیروی کامل از پیامبر
 است. مفھوم شھادتین ھمین است.

ای که در عنـوان ایـن بـاب آمـده، چنـین  پس از روشن شدن این مطلب، تفسیر آیه
کند که ادعای ایمان به دین و  ی متعال کسی را سرزنش و نکوھش میاست: ھمانا خدا

و بر پیامبران پیش از او نازل کرده، دارد و با این وجود  جای که خدا بر پیامبرش برنامه
برد ھمان طور  می ججھت رفع اختالف و نزاع، داوری را پیش غیر قرآن و سنت پیامبر

 ته را بیان کرده است.ی سبب نزول آیه، این گف  که مؤلف درباره
طاغوت، ھر چیز و ھرکس است که از حد خودش گذشته اسـت. «گوید:  ابن قیم می

  ٢».باشد، گرفته شده است طاغوت از طغیان که به معنای تجاوز از حد می
پس ھر چیـزی غیـر از قـرآن و سـنت کـه دو طـرف اخـتالف، داوری را پـیش آن 

ودش تجاوز کرده است. بنابراین، ھـرکس برند، آن چیز طاغوت است؛ چون از حد خ می
چیزی به جای خدا را بپرستد، طاغوت را پرستش نموده و معبودش را در حد خدا قرار 
داده و پرستش که سزاوار آن نیست، به او داده است. ھمچنین ھرکس به سوی حـاکم 

ت ، دیگران را دعوت کند، به سوی حاکم گردانیدن طاغوجقرار دادن غیر خدا و پیامبر
 دعوت کرده است.

به آغاز این آیه دقت کن که خدای متعال کسانی را که به پندار خود به آنچـه خـدا  
نازل کرده، ایمان آورده ولی با این وجود به حاکم گردانیدن غیـر خـدا و  جبر پیامبرش

برند، سرزنش  کنند و موقع اختالف و درگیری داوری را پیش او می دعوت می جپیامبر

 روایت کرده است. سآن را از حضرت عمر ۳۴۴۵ی  بخاری در صحیحش، به شماره -١
 .۱/۵۰إعالم الموقعین  -٢

 

                                         



 ٩٢٥  )الم تر الذین یزعمون أنهم ءامنوا  بما انزل ...: «۳۸لتوحید: (بابکتاب ا

 

نفی ایمان اسـت کـه آنـان بـه    ﴾يَزُۡ�ُمونَ ﴿ی:  ده است. در ضمن فرمودهو نکوھش نمو
پندار خود ایمان دارند. به ھمین دلیل نفرمـود کـه: آیـا ندیـدی کسـانی را کـه ایمـان 

خواستند که داوری را پیش غیـر  اند؛ چون آنان اگر حقیقتًا اھل ایمان بودند، نمی آورده

چون این گفتـه غالبـًا بـه   ﴾يَزُۡ�ُمونَ ﴿فرمود:  ن نمیی آنا ببرند و درباره جخدا و پیامبر
گویـد، بـه دلیـل  شود که ادعای چیـزی را دارد و در ادعـایش دروغ می کسی گفته می

نماید و کردار و رفتارش با آن منافات  اینکه با موجبات و مقتضیات ادعایش مخالفت می
 دارد. 

و سـنت، کنـاره گیـری نمـوده و این آیه کسانی را که از قـرآن «گوید:  ابن کثیر می
که مـراد از طـاغوت در اینجـا غیـر از قـرآن و  -برند  داوری را به غیر قرآن و سنت می

 ١».نماید مذمت و نکوھش می -شود  سنت است که داوری پیش آن برده می

ن يَۡ�ُفُرواْ بِهِ ﴿ی:  فرموده
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
وند اند که به آن کافر ش یعنی: دستور یافته   ﴾َوقَۡد أ

دھد که داوری بردن پیش طاغوت با ایمان منافات و تضـاد دارد. چـون  و این نشان می
ایمان صحیح نیست مگر در صورت کافر شدن به طاغوت و نبردن داوری پیش آن. پس 

 ھرکس به طاغوت کافر نشود، به خدا ایمان ندارد.

ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِ ﴿ی:  آیه
َ
ۡيَ�ُٰن أ یعنـی: چـون قصـد داور نمـودن   ﴾يٗداَو�ُرِ�ُد ٱلشَّ

جزو اطاعت شیطان است؛ زیرا شیطان گروه و پیروان خـود  جغیر قرآن و سنت پیامبر
 خواند تا از اھل دوزخ باشند. را فرا می

یعنـی غیـر قـرآن و  -دھد که ترک داور قـرار دادن طـاغوت  ی مذکور نشان می آیه
نـزد طـاغوت ببـرد، مـؤمن و بلکـه ی فرایض بوده و ھـرکس داوری را  از جمله -سنت 

 مسلمان نیست.

وَن ﴿ی:  آیه يَۡت ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� يَُصـدُّ
َ
ُ �َ� ٱلرَُّسوِل َر� نَزَل ٱ�َّ

َ
�َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َمآ أ

و ھنگامی که به آنان گفته شود: به آنچه الله نازل کرده و «   .]٦١[النساء:  ﴾٦١َعنَك ُصُدوٗدا 
یعنـی: ھرگـاه  »گردانند. به سوی پیامبر روی آورید، منافقان را خواھی دید که از تو روی می

گردانند؛  ببرند، از روی استکبار، روی می جدعوت شوند تا داوری را پیش خدا و پیامبر

ِ َورَُسوِ�ِۦ ِ�َۡحُ�َم بَ ﴿فرماید:  ھمان طور که در جای دیگری می ۡيَنُهۡم �َذا ُدُعٓواْ إَِ� ٱ�َّ

 .۱/۵۲۰تفسیر ابن کثیر  -١
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ۡعرُِضوَن  غمبرش فرا یخدا و پ یشان به سویه اک یھنگام«  .]٤٨[النـور:  ﴾٤٨إَِذا فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم مُّ
نـد، ک یانشان داوریه خدا نازل فرموده است) در مک یزیغمبر، برابر چیشوند تا (پ یخوانده م

داننـد  یه مکرا ی. (زگردند یگردان میشود و از قضاوت او) رو یاز آنان (نفاقشان ظاھر م یبعض
د و حـق را بـه صـاحب حـق یـفرما یغمبر ھم دادگرانه عمل میست و پیشان نیحق به جانب ا

 ».دھد) یم
دھد که ھرکس به سوی حاکم گردانیـدن  ی مذکور نشان می آیه«گوید:  ابن قیم می

ی منافقان اسـت.  قرآن و سنت دعوت شود و آن را نپذیرد و از آن امتناع ورزد، از زمره

ونَ ﴿عبارت:  (روی » يعرضـون«در اینجـا الزم اسـت نـه متعـّدی و بـه معنـای   ﴾يَُصدُّ
کننـد. بـه ھمـین خـاطر  باشد نه به معنای اینکه دیگـران را منـع می گردانند) می می

کـه متعـدی باشـد، » یصـدون«آمده در حالی کـه مصـدر » صدود«ی  مصدرش، کلمه

ا«  است. »صدًّ
گرداند]، خدا به نفـاق  پیش قرآن و سنت روی می بردن  پس وقتی کسی که [از داوری

وی حکم کرده، حاال چگونه است کسی که عالوه بر روی گردانی از آن، با گفتار و کـردار و 
تألیفاتش، مردم را از حاکم گردانیدن قرآن و سنت و داوری بردن پیش آن دو منـع کنـد؟! 

 باشد. ازش دادن میسپس با این وصف تصور کند که قصد و ھدف او فقط نیکی و س
گویم: این حال و وضع بسیاری از مردم این زمین است که ادعای علـم و ایمـان  می

دارند. ھر گاه به آنان گفته شود: بیایید تا داوری را پیش آنچه خدا و نازل کرده و پـیش 

ونَ ﴿ببریم  جپیامبر ۡسَتۡكِ�ُ وَن َوُهم مُّ ۡ�َتُهۡم يَُصدُّ
َ
 یآنـان را خـواھو : «]٥[المنافقون:  ﴾َوَر�

آورنـد کـه آنـان، ایـن را  و چنـین عـذر می» رونـد یگرداننـد و م یم یبرانه روکد مستید

ا يُۡؤِمُنونَ ﴿کنند  دانند و درک نمی نمی ُ بُِ�ۡفرِهِۡم َ�َقلِيٗ� مَّ : ]٨٨[البقرة:  ﴾بَل لََّعَنُهُم ٱ�َّ
ش به دور داشته است) یون نموده (و از رحمت خیفرشان نفرکه خداوند آنان را به خاطر کبل«
 ».آورند یمان میمتر اکو 

يِۡديِهمۡ ﴿ی:  ی آیه ابن کثیر درباره
َ
َمۡت � ِصيَب� بَِما قَدَّ َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
[النسـاء:  ﴾فََكۡيَف إَِذآ أ

یعنی وضع شان چگونه است ھرگاه به سبب گناھانشان بال و مصیبتی بـه آنھـا «گوید: می  .]٦٢
 ١».بت به تو نیاز پیدا کنندبرسد و در آن بال و مصی

 ھمان. -١
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اند: منظور مصیبت در اینجا، رسوایی منافقان اسـت  بعضی گفته«گوید:  ابن قیم می
ترین مصیبت و  موقعی که قرآن، حال و وضعشان را بیان کند. بدون شک این امر، بزرگ

انـد و بـا  ھایی کـه بـه سـبب کارھـایی کـه کرده زیان رساندن است؛ بزرگترین مصیبت
شود، مصیبت قلب و دین  شان می اند، متوجه جسم، قلب و دین مخالفت نموده جپیامبر

است. چون در این صورت، معروف را منکر و ھدایت را گمراھی و حق را باطل و صـالح 
شـود و ھمـان مھـر  بیند و این از جمله مصیبتی است که متوجه قلبش می را فساد می

و حاکم گردانیدن غیر خدا  جپیامبر زدن بر قلبش و قفل شدن آن است که مخالفت با

ِيـَن ﴿ی:  ی آیـه موجب آن شـده اسـت. سـفیان ثـوری دربـاره جو پیامبر فَۡلَيۡحـَذرِ ٱ�َّ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنةٌ 

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
گوید: فتنه در اینجا این اسـت کـه  می .]٦٣[النور:  ﴾ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

 ». ٢ ١بر قلب شان مھر غفلت زده شود

ٓ ﴿ی:  ی فرموده ھمچنین دربارهابن کثیر  َرۡدنَـآ إِ�َّ
َ
ِ إِۡن أ ُ�ـمَّ َجـآُءوَك َ�ۡلُِفـوَن بِـٱ�َّ

کننـد کـه  آورند و سوگند یاد می یعنی عذر می«گوید:  می .]٦٢[النساء:  ﴾إِۡحَ�ٰٗنا َوتَۡو�ِيًقا
 ٣».قصد ما از رفتن غیر تو، جز نیکی و سازش دادن چیز دیگری نیست

ٓ إِۡحَ�ٰٗنا﴿ گویند: دیگران می یعنـی سـازش   ﴾َوتَۡو�ِيًقـا﴿ادبی نیست،  یعنی بی  ﴾إِ�َّ
دادن میان دو طرف نزاع و قصد ما از این کار مخالفـت بـا تـو و نارضـایتی از حکـم تـو 

 ٤».نبود
آورنـد و  گویم: وقتی این حال و وضع منافقان است کـه بـرای کارشـان عـذر می می

ورند تا گمان برده نشود که آنان قصـد مخالفـت بـا آ کارشان را با لباس عذر و بھانه می
و نارضایتی از آن دارند، پس چگونه اسـت حـال و وضـع کسـی کـه بـه  جحکم پیامبر

دارنـد و آن را آشـکار  گوید کـه منافقـان در درونشـان پنھـان می صراحت چیزی را می

آن را نقل کرده است. ِھَروی در  -آمده ۶/۲۳۲، »الدر المنثور«آن گونه که در  -عبد بن حمید -١
اند.  و دیگران از طریق وی، از قبیصه از سفیان آن را نقل کرده ۳۲۰ی  شماره» ذم الکالم«کتاب 

 اسناد این روایت صحیح است.
 .۱/۳۵۳در مدارج السالکین و مانند آن ۴۵۱، ص المرسلةنگا: مختصر الصواعق  -٢
 .۱/۵۲۰تفسیر ابن کثیر  -٣
 .۱/۵۵۸الکشاف، اثر زمخشری  -٤
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فی و نزاع کند ھرکس قرآن و سنت را در موارد اختال کنند، تا جایی که او گمان می نمی
 حاکم گرداند، یا کافر است و یا بدعت گذار گمراه؟!

کار منافقان که خداوند در این آیه درباره شان آورده، عین کـاری اسـت کـه تغییـر 
گویند: قصد ما سازش دادن میان  دھند و می دھندگان کلمات از جاھای خود، انجام می

ی نقلـی  است و میـان ادلـه که ھمان فلسفه و کالم -به زعم خودشان  -قواطع عقلی 
دھند و کتاب و  اصل قرار می -که سفاھت و گمراھی است  -باشد. سپس فلسفه را  می

دھنـد و بـر اسـاس آن،  حکمت را که خدا بر پیامبرش نازل کرده، به فلسفه ارجـاع می
که  -پندارند فالن آیه یا فالن حدیث با فلسفه  کنند. اینان می قرآن و سنت را تأویل می

مخالفت و تناقض دارد، از این رو برای رفع این تناقض تأویالت بعیـد  -نامند  اطع میقو
کننـد کـه چیـزی  آورند و آن را بر لغات شاذ و نادری حمل می و غیر قابل قبولی را می

 نمانده شناخته نشوند.

ُ َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ ﴿ی:  راجع به فرموده ِيَن َ�ۡعلَُم ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
اللـه از «  .]٦٣[النسـاء:  ﴾أ

گاه است ھایشان می آنچه در دل ابن کثیر گوید: یعنی این دسته از مردم، ھمـان  »گذرد، آ
گاه است و سزایشان را می دھد؛ چون  منافقان اند و خدا از آنچه در دل ھایشان است، آ

ی منافقـان بـه  به راستی ھیچ پوشیده ای از خدا پنھان نیست، پس ای محمد! دربـاره
گاه است.  ١خدا کفایت و توکل کن؛ چون او از باطل و ظاھرشان آ

نُفِسِهۡم قَـۡوَ�ۢ بَلِيٗغـا﴿ی:  ی آیه درباره
َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

َ
[النسـاء:  ﴾فَأ

پس از آنان روی بگردان و آنان را پند بده و به آنان سخن رسـایی بگـو کـه در آنھـا اثـر « .]٦٣
ی منافقان به سـه چیـز امـر کـرده  خدا، پیامبرش را درباره«گوید:  ابن قیم می »نماید.
 است:

روی گردانی از آنان، برای خوارشـمردن شـان و تحقیـر و کوچـک شـمردن  –اول 
شود که این آیه، نسخ نشـده  کارشان، نه از روی رھا کردن شان. بدین صورت معلوم می

 است.

معنای ترساندن منافقان از عقوبت و عذاب و خشم به   ﴾وَِعۡظُهمۡ ﴿ی:  فرموده –دوم 
و آنچـه کـه بـر او نـازل شـده، اصـرار  جخدا، در صورتی که به داوری پیش غیر پیامبر

 ورزند.

 .۱/۵۲۰تفسیر ابن کثیر،  -١
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نُفِسِهۡم قَۡوَ�ۢ بَلِيٗغا﴿ی:  فرموده –سوم 
َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ یعنی به آنـان سـخنی رسـا و   ﴾َوقُل ل

آرام نباشد که مخاطب از آن تأثیر نپـذیرد.  مؤثر بگو که در دلشان تأثیر بگذارد. سخنی
پس این سخنی است که منظور و مراد گوینده ھمچون نھی و ترساندن طرف مقابل، به 

ی آن برسد و تأثیر آن به دل مخاطب برسد. این سخن ھمچـون سـخنی نیسـت  وسیله
د. گـذار گذرد و ھیچ تـأثیری در دل نمی شود و از آن گوش می که از این گوش وارد می

 ی سه چیز است:  این سخن رسا در بردارنده
 عظمت و بزرگی معنایش و تأثیر پذیرفتن درون از آن. –اول 
 عظمت، استواری و استحکام الفاظ آن. –دوم 

چگونگی گوینده در القای این سخن به مخاطب؛ چون سخن ھمچـون تیـر  –سوم 
شمشـیر اسـت و دل کنـد و ھمچـون  است و دل مانند کمان است که تیر را پرتاب می

 زند. ھمچون بازوست که با آن می

نُفِسِهمۡ ﴿راجع به متعلق عبارت: 
َ
 دو قول وجود دارد: ﴾ِ�ٓ أ

است. یعنی سخنی رسا در درونشان. ایـن قـول  ﴾قَۡوَ�ۢ بَلِيٗغا﴿متعلق آن  -قول اول
از جھت معنا، خوب ولی از جھت اعراب، ضعیف است؛ چون موصوف در ماقبلش عمـل 

 تواند عامل ماقبلش باشد. و نمی کند نمی

ی معنای آیه بر اساس این قول،  است. درباره ﴾َوقُل﴿ی  متعلق آن، کلمه -قول دوم
 دو رأی  وجود دارد:

شان که کسی دیگر ھمراھشان نیست، بگـو و بلکـه در نھـان،  به آنان در خلوت -۱
 آنان را اندرز ده.

ن بگـو. ھمـان طـور کـه گفتـه ی جانشـان بـه آنـا معنایش این است که درباره -۲

  ١».ی آن معنا به فالنی بگو یعنی درباره» قل لفالن فی كيتَ وكيتَ «شود:  می
 گویم: این قول، نیکوتر است.  می

ِ ﴿فرماید:  سپس خدای متعال می ۡرَسـۡلَنا ِمـن رَُّسـوٍل إِ�َّ ِ�َُطـاَع �ِـإِۡذِن ٱ�َّ
َ
 ﴾َوَمـآ أ

ه به فرمان خدا از او اطاعت کن منظور یم مگر بدیا ستادهرا نفر یغمبریچ پیو ھ: «]٦٤[النساء: 
 ».شود

 سخن ابن قیم را نیافتم. -١
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یعنی ھمانا مـن اطاعـت و پیـروی از «فرماید:  ی معنای این آیه می ابن کثیر درباره
  ١».شان فرستادم، واجب گردانیدم پیامبر را بر ھر کسی که او را پیش

أن رسـالت این آیه، گوشزد کردن شکوه و عظمـت منصـب و شـ«گوید:  ابن قیم می
را به سوی مردم نفرسـتاده  †دارد که خدای سبحان پیامبرانش  باشد و بیان می می

مگر بدین خاطر که از پیامبران اطاعت نمایند. پـس بنـابراین، بایـد فقـط از پیـامبران 
ی  اطاعت شود نه از غیر پیامبران؛ چون اطاعت از پیامبران در واقع اطاعت از فرستنده

ی مذکور بیانگر این نکته است کـه ھـرکس پیـامبر  ست. در ضمن آیهآنان (یعنی الله) ا
ی پیـامبران را تکـذیب نمـوده  را تکذیب نماید، در حقیقت ھمه جخدا، حضرت محمد

است. معنای آیه چنین است که ای محمد! تو یکی از پیامبرانی که اطاعت از تو واجـب 
د. پس اگـر آنـان بـه پنـدار است ھمان طور که اطاعت از پیامبران پیش از تو واجب بو

انـد، پـس چـرا از تـو اطاعـت  خودشان از پیامبران اطاعت نموده و به آنان ایمان آورده
 آورند؟! کنند و به تو ایمان نمی نمی
در اینجا إذِن امری (تشریعی) است نه إذِن تکوینی؛ چون اگر إذن تکوینی و » إذن«

کردند.  ند و قطعًا از پیامبران اطاعت میکرد تقدیری بود، آنان از پیامبران نافرمانی نمی
ای است و آن، اینکه پیامبر بـا ذات فرسـتادنش بـه سـوی  نکته» إذن«ی  در ذکر کلمه

بندگان، اطاعت و پیروی از وی واجب است و ذات فرستادنش، إذن در اطاعت و پیروی 
ر باشد. پس اطاعت از پیامبر تنھا بـر فرسـتادنش متوقـف اسـت کـه خـدا د از وی می

کند، بلکه ھر وقت رسالت یک پیامبر تحقـق پیـدا  فرستادنش، به اطاعت از وی امر می
ی إذن در  گردد. پس ذات رسالت یک پیامبر، دربردارنـده کند، اطاعت از وی واجب می

باشد. البته صحیح است که إذن در اینجا إذن تکوینی و تقـدیری ھـم  اطاعت از وی می
نین است تا به توفیق و ھدایت خدا، مورد اطاعت قرار باشد. در این صورت معنای آیه چ

شـود و ھـم شـامل إذن  ی مـذکور ھـم شـامل إذن تشـریعی می گیرد. پس إذن در آیه
دھـد کـه ھـیچ کـس، از پیـامبراِن خـدا اطاعـت  تقدیری و تکوینی و این آیه نشان می

 . ٢»کند مگر به توفیق و لطف و ھدایت خدا نمی

 .۱/۵۲۰تفسیر ابن کثیر  -١
 ی ابن قیم این سخنان را پیدا نکردم. در کتاب ھای چاپ شده -٢
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ی است. منظور این است که ھدف از ارسال پیامبران، این سخن، سخن نیکو و متین
باشد، پس ھر وقت از غیر پیامبران اطاعت و پیروی شـود،  اطاعت و پیروی از ایشان می

 شود. ی مورد نظر از ارسال پیامبران، حاصل نمی دیگر فایده

نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱسۡ ﴿ی:  ی آیه درباره
َ
لَُمٓواْ أ ُهۡم إِذ ظَّ َّ�

َ
َ َوٱۡسـَتۡغَفَر لَُهـُم َولَۡو � َتۡغَفُرواْ ٱ�َّ

اٗبا رَِّحيٗما َ تَوَّ و اگر آنان در آن ھنگام که به خـود سـتم «     .]٦٤[النسـاء:  ﴾ٱلرَُّسوُل لَوََجُدواْ ٱ�َّ
نمودنـد و پیـامبر نیـز برایشـان طلـب  آمدند و از الله درخواست آمـرزش می کردند، نزدت می

      »یافتند. پذیر مھربان می کرد، الله را توبه آمرزش می
از آنجا که خدای سبحان دانسته که مردمـی کـه پیـامبران بـه «گوید:  ابن قیم می 

شـان  کننـد و از ھواھـای نفسانی اند، حتمًا به خودشان ظلم می سویشان فرستاده شده
کنند، از این رو آنان را به سوی چیزی که شر و بدی آن ظلـم و موجبـات آن  پیروی می

 کند، راھنمایی نموده است. آن ھم دو چیز است: را از آنان دور میظلم 
باشـد.  شان از جانب خودشان است و آن ھم طلب مغفرت از پروردگارشـان می یکی

برایشـان اسـت  جشان از جانب غیر خودشان است و آن ھم طلب مغفرت پیامبر دومی
راف کنند. ھرگاه این کار ھرگاه پیش وی بیایند و فرمانبردارش باشند و به ظلم خود اعت

ھا و  پـذیرد و آثـار بـدی شـان را می بیننـد. توبه را بکنند، خدا را توبه پذیر و مھربان می
کند و عالوه بـر آن  گرداند و آنان را از شر گناھانشان محفوظ می گناھانشان را پاک می

 گرداند. رحمت، لطف و احسان خود را شامل حالشان می
ای از  به خویشتن ظلم کند، چه بھره جس از وفات پیامبرپس اگر گفتی: کسی که پ

 جی دعای کسـی کـه پـیش قبـر پیـامبر این آیه دارد؟ و آیا سخن برخی از علما درباره
طلـب شـفاعت  جطلبـد و از پیـامبر آید و کنار قبرش از خدا آمرزش و مغفـرت می می
 درست است یا خیر؟ نماید، کند و برای این کارش به این آیه استدالل و استناد می می

کنـد،  به خویشتن ظلـم می جشود: کسی که پس از وفات پیامبر در جواب گفته می
ی حقیقـی و خالصـانه در ھـر زمـان و مکـانی  اش از این آیه، طلب مغفرت و توبـه بھره
اش شـرط نیسـت  ی مسلمانان برای صحت و درستی توبه باشد و بنا به اجماع ھمه می

 د و کنار قبرش، استغفار نماید.بیای جکه پیش قبر پیامبر
و اسـتغفار کنـار  جاما استدالل و استناد به این آیه راجع به آمدن پیش قبر پیـامبر

قبرش و طلب شفاعت از آن حضرت و برای این کار، باید گفت: این استدالل، اسـتدالل 
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ی مذکور با ھیچ یک از صورت ھای داللت، بر آن داللـت نـدارد؛  به چیزی است که آیه
و استغفار او برای آنان آمده، نـه آمـدن  جی مذکور فقط آمدن پیش پیامبر چون در آیه

 پیش قبرش و طلب شفاعت از وی پس از وفاتش.
پس معلوم شد که این کار، باطل است. جھت توضیح بیشتر باید گفـت کـه صـحابه 

گاه که از ھمه ھـم ترنـد، ایـن مطلـب را از ایـن آیـه ف ی مردم نسبت به قرآن و سـنت آ
شود که ایـن  اصًال این کار را نکردند. پس معلوم می جنکردند، بلکه پس از وفات پیامبر

عمل، بدعت است. کسانی که قایل به جواز این عمل ھستند، بیشتر به روایت ُعتبـی از 
کنند و اسنادی برای ایـن داسـتان سـراغ  یک عرب بادیه نشیِن ناشناخته استدالل می

 نداریم.
مطلب اگر حدیث یا اثری از یک صحابی بود، استدالل و استناد به آن تازه امثال این 

جایز نبود و ما ملزم به حکم این حدیث یا اثر صحابی نبودیم، چون ایـن عمـل، صـحیح 
نیست؛ حاال چگونه در این عمل، استدالل و اسـتناد بـه داسـتانی از یـک عـرب بادیـه 

 ١است؟! نشیِن ناشناخته و مجھول، که به صحت نرسیده، جایز

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما ﴿فرماید:  سپس خدای متعال در ادامه می فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ا قََضۡيَت َو�َُسـّلُِمواْ �َۡسـلِيٗما  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
[النسـاء:  ﴾٦٥َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ

نـد تـا تـو را در اختالفـات و یآ یه آنان مـؤمن بشـمار نمکد اّما، نه! به پروردگارت سوگن: «]٦٥
امًال کـتـو نداشـته و  یدر دل خـود از داور ینطلبند و سپس ماللـ یخود به داور یھایریدرگ
 ».  م (قضاوت تو) باشندیتسل

خدای سبحان به خودش سوگند یاد کرده که «گوید:  ابن قیم در تفسیر این آیه می 
را در تمامی موارد اختالف  جاھل ایمان نیستند، تا اینکه پیامبرمردم ایمان ندارند و از 

َحکـم و  -از صیغه ھای عموم اسـت » ما«چون لفظ  -و نزاع و در تمامی مسایل دینی 
داور قرار دھند و به ُحکم او تن دھند. تازه به این امر اکتفا نکـرده و راضـی شـدن بـه 

نبایـد  جی که از حکـم و داوری پیـامبرا حکمش از ته دل را به آن اضافه کرده به گونه
کمترین فشار و سختی در درونشان احساس کنند، بلکه باید از تـه دل و طیـب خـاطر 

اش را بپذیرند و با کمال میل قبول کنند. از روی ناچـاری و اجبـار آن را  حکم و داوری

 ۱۰۳۵ -۶/۱۰۳۴ /، اثر شیخ آلبانی»یحةالسلسلة الصح«جھت اطالعات بیشتر به کتاب  -١
 مراجعه کنید.
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رضایت کامل و  نگیرند؛ چون این امر با ایمان منافات دارد. بلکه باید حتمًا از ته دل و با
 بدون کمترین فشار، حکمش را بپذیرند و به آن تن دھند.

ای ادعای ایمان بکند، باید حال و وضعش نگاه کرد و دلش را موقـع ورود  ھرگاه بنده
حکم خدا که برخالف آرزوھا و امیالش است و نیز بر خالف مسائل مھم و غیـر مھمـی 

رد بررسی قرار داد، تا معلوم شود کـه آیـا است که به تقلید از نیاکانش به ارث برده، مو

ٰ َ�ۡفِسـهِۦ بَِصـَ�ةٞ ﴿گوید یا خیر؟:  در ادعای مؤمن بودنش راست می �َ�ٰـُن َ�َ  ١٤بَِل ٱۡ�ِ
ۡلَ�ٰ َمَعاذِيَرهُۥ 

َ
گـاه اسـت (و : «]١٥-١٤[القیامة:  ﴾١٥َولَۡو � بلکه انسان خودش از وضع خود آ

(دفـاع از)  یبـرا یه (به زبان) عـذرھائک یدر حالشتن است) . یل بر خویوجودش شاھد و دل
 ».آورد یخود م

ھا چقـدر دوسـت دارنـد و  اند و انسـان سبحان الله! بسیاری از نصوص چـه سـخت
ھای بسیاری که به سـبب  ّشدند و چه زخم گویند که ای کاش این نصوص وارد نمی می

ا بـه ایـن اکتفـا اند. سپس خدای سبحان تنھـ ورود این نصوص در گلویشان ایجاد شده

را بدان افـزوده اسـت. در اینجـا فعـل را بـا آوردن   ﴾َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما﴿نکرده و عبارت: 
مصدر از جنس خودش تأکید نموده است. تسلیم به معنای خضوع و فرمـانبرداری بـه 

ھمـان ». باشـد حکم خدا از روی میل، رضایت و رغبت، نه از روی اجبـار و تحمـل، می
ای مطیع که تسلیم  شود، بلکه باید ھمانند برده نسان به اجبار تسلیم کسی میطور که ا

دانـد کـه  ترین چیـز در نظـرش اسـت و می شود باشد، موالیی که محبـوب موالیش می
 ١اش در تسلیم شدن به اوست. خوشبختی و رستگاری

که سبب نزول این آیه، داستان زبیر اسـت؛ وقتـی کـه  ٢در حدیث صحیح وارد شده
با یک نفر انصار اختالف و نزاع داشت. ولی عموم لفـظ » حّره«جع به آب جوی زمین را

اش نازل شده است. وقتی سبب نـزول ایـن  معتبر است نه سبب خاصی که نص درباره
راجـع بـه آن قضـاوتی  جی جریان آبی است که رسـول اللـه آیه، نزاع و اختالف درباره

ی نشد و از این رو خدای متعال بـه سـبب راض جنموده و آن انصاری به قضاوت پیامبر
ی کسی که به قضاوت و حکـم  آن، ایمان را از آن انصاری نفی کرده، حاال گمانت درباره

 .۳۲۸و طریق الھجرتین ص  ۲۷-۲۵، صفحات الرسالة التبوکیة -١
از  ۲۳۵۷ی  و مسلم در صحیحش به شماره ۲۳۶۰و  ۲۳۵۹بخاری در صحیحش، شماره ھای  -٢

 اند. آن را روایت کرده لطریق حدیث عبدالله بن زبیر 
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باشد؟ بلکه متأسفانه وقتی به سوی  در اصول و فرع دین راضی نیست، چه می جپیامبر
نھـا بـه آن گردانند و ت شوند، از آن روی می فرا خوانده می جقضاوت و حکم رسول الله

گذارند مردم به سوی قضـاوت و  دارند و نمی کنند و مردم را نیز از آن باز می اکتفا نمی
بروند، تازه به این ھم اکتفا ننموده و تا جایی که کسانی را که در اصـول  جحکم پیامبر

گردانند و در آن مـورد بـه  پیروی کرده و او را حاکم و داور می جو فروع دین از پیامبر
 دانند. شوند، تکفیر کرده و آنان را بدعت گذار می راضی می جیامبرحکم پ

ـا ﴿ی:  معنای آیه وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِ�ٰـرُِ�م مَّ
َ
نُفَسُ�ۡم أ

َ
ِن ٱۡ�ُتلُٓواْ أ

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
َولَۡو �

 ِ ُهۡم َ�َعلُواْ َما يُوَ�ُظوَن ب َّ�
َ
َشدَّ تَۡثبِيٗتـا َ�َعلُوهُ إِ�َّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ َولَۡو �

َ
َُّهۡم َوأ � ل  ﴾٦٦هِۦ لََ�َن َخۡ�ٗ

اگر آنچه را بر بنی اسرائیل واجب کردیم از قبیل کشـتن خودشـان یـا خـارج «  ]:٦٦[النساء: 
شدن از سرزمین و کاشانه شان موقعی که از آنان خواسته شد از پرستش گوساله توبـه کننـد، 

ا َ�َعلُ ﴿، » کردیم بر آنان نیز واجب می از  کیار را جز گـروه انـدکن یا: «﴾وهُ إِ�َّ قَلِيٞل ّمِۡنُهمۡ مَّ
 ».ردند)ک یدادند (و اطاعت فرمان نم یآنان انجام نم

را موقع نـزاع و اخـتالف، حـاکم و  جاین آیه توبیخ و سرزنش کسی است که پیامبر
شـان داور نگرداند. یعنی ما آن را بر ایشان واجب نکردیم بلکه احکامی را در حد تـوان 

دھند و به  بر آنان واجب کردیم. پس چرا با این وجود، تو را (ای پیامبر) حاکم قرار نمی
 .شوند؟! حکم و قضاوت تو راضی نمی

ُهۡم َ�َعلُـواْ ﴿فرمایـد:  سپس خدای متعال در ادامه می َّ�
َ
ا َ�َعلُوهُ إِ�َّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ َولَۡو � مَّ

َشدَّ تَۡثبِيٗتا َما يُوَ�ُظوَن بِهِۦ لََ�َن َخۡ�ٗ 
َ
َُّهۡم َوأ ۡجًرا َعِظيٗمـا  ٦٦� ل

َ
�َّآ أ ُ  ٦٧�ٗذا �َ�ۡيَ�ُٰهم ّمِن �َّ

ۡسَتقِيٗما  از آنـان  کیار را جـز گـروه انـدکـن یا«: ]٦٨-٦٦[النساء:  ﴾٦٨َولََهَديَۡ�ُٰهۡم ِصَ�ٰٗطا مُّ
شـد  یبـه آنـان داده مه کـرا  یردند). و اگر انـدرزھائک یدادند (و اطاعت فرمان نم یانجام نم
مـان) یآنان بھتر بـود و (ا یا و آخرت) برایبستند، در دن یار مکدادند (و دستور را به  یانجام م

م. و ھر یداد یشان میبد یخود پاداش بزرگ ین صورت، از سویرد. و در اک یشان را پابرجاتر میا
شـود)  یم یبه بھشـت منتھـباشد و  یدر آن نم یطیه افراط و تفرک( ینه آنان را به راه راستیآ

 ».میردک یرھنمود م
خدای متعال خبر داده که آنان اگر پندی را «گوید:  ابن قیم در تفسیر آیات فوق می

بستند و آن ھم امر و نھی خـدا کـه ھمـراه وعـده و  شود  به کار می که به آنان داده می
ان در دیـن و تھدید خداست، قطعًا انجام دادن امر خدا و ترک کـردن نھـی خـدا برایشـ

 



 ٩٣٥  )الم تر الذین یزعمون أنهم ءامنوا  بما انزل ...: «۳۸لتوحید: (بابکتاب ا

نمـود و عـزم و  دنیاشان، بھتر بوده و در ثبات قدم مؤثرتر بود و ایمانشان را محقـق می
کرد و دل ھایشان را موقع رویارویی بـا لشـکر دشـمن و  تصمیم و اراده شان را قوی می

کننده، شھوات و آرزوھـای پسـت  نبرد حق علیه باطل و موقع وارد شدن شبھات گمراه
 نمود. یدار میکننده، ثابت و پا

سبب ثبات، پایداری، قـوت قلـب، سـبب  جپس اطاعت و فرمانبرداری خدا و پیامبر
باشد. ایـن  ی قلب و زیاد شدن بصیرت قلب می قوت و نیرومندی عزم و تصمیم و اراده

ھدایت، ثبات و پایداری قلـب  جی اطاعت و فرمانبرداری پیامبر دھد که ثمره نشان می
انحراف، گمراھی، پریشانی و عدم ثبات قلب  جنافرمانی پیامبر ی بر ھدایت بوده و ثمره

 باشد. می

ۡجـًرا َعِظيٗمـا ﴿فرماید:  سپس الله تعالی می
َ
�َّـآ أ ُ َولََهـَديَۡ�ُٰهۡم  ٦٧�ٗذا �َ�ۡيَ�ُٰهم ّمِن �َّ

ۡسَتقِيٗما   یخـود پـاداش بزرگـ ین صـورت، از سـویـو در ا«: ]٦٧-٦٦[النسـاء:  ﴾٦٨ِصَ�ٰٗطا مُّ
باشـد و بـه  یدر آن نم یطـیه افراط و تفرک( ینه آنان را به راه راستیم. و ھر آیداد یشان میبد

 ».میردک یشود) رھنمود م یم یبھشت منتھ
مترتـب شـده  جپس روی ھم رفته چھار نوع جزا بر طاعت و فرمانبرداری از پیامبر

 است: 
 . جحاصل شدن خیر مطلق در صورت فرمانبرداری از پیامبر –اول 
ی پیروزی و غلبه بر دشـمن  ثابت قدم کردن و قوت و نیرویی که دربردارنده –دوم 

 است.
 حاصل شدن اجر و پاداش عظیم برای ایشان در آخرت. –سوم 

ھدایت آنان به راه راست. این نوع ھدایت، ھدایت دوم است که اطاعـت و  –چھارم 
 جانبرداری از پیـامبرموجب آن شده است. پس اطاعت و فرم جفرمانبرداری از پیامبر

 دو نوع ھدایت را دربردارد:
وجود دارد و در واقع ایـن  جھدایتی که قبل از اطاعت و فرمانبرداری از پیامبر -۱

ھـدایتی کـه بعـد از اطاعـت و  -۲شـده اسـت.  جھدایت، سبب اطاعت از آن حضرت
یـن نشـان باشـد. ا می جی اطاعت از پیامبر وجود دارد و ثمره جفرمانبرداری از پیامبر

 جدھد که این چھار چیز در صورت منتفی بودن اطاعـت و فرمـانبرداری از پیـامبر می
 منتفی است.
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ۡ�َعـَم ﴿فرماید:  سپس خدای متعال می
َ
ِيـَن � ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ٱ�َّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ

ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱ�َّبِّ�ِ  هَ  ۧٱ�َّ يقَِ� َوٱلشُّ ّدِ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقـا َن َوٱلّصِ
ُ
ٰلِِحَ�ۚ وََحُسَن أ  ﴾٦٩َدآءِ َوٱل�َّ

م کـم در برابـر فرمـان آنـان و رضـا بـه حیغمبر (با تسـلیه از خدا و پک یسکو « ]:٦٩[النساء: 
خواھـد  یسـانکن یز به بھشت رود و ھمراه و) ھمنشـیند، او (در روز رستاخکشان) اطاعت یا

ت) داده است (و مشمول الطاف خود یشان نعمت (ھدایبده (مقّربان درگاھند و) خداوند کبود 
ه او ھمدمشان خواھد ک یرده است. آن مقّربانکش را بر آنان تمام یخو ینموده است و بزرگوار

ردنـد و بـر راه کق یغمبران را تصدیه پک یانیغمبران و راستروان (و راستگویبود، عبارتند) از پ
ر یسـا یعنیستگان (یردند) و شاکد را در راه خدا فدا ه خوکآنان  یعنیدان (یآنان رفتند) و شھ

ور طاعت و عبادت آراسته شد) و آنان چه انـدازه دوسـتان یرونشان به زیه درون و بک یبندگان
 ».ھستند یخوب

خدای سبحان خبر داده که فرمانبرداری از «گوید:  ی فوق می ابن قیم در تفسیر آیه
ه کسانی باشد که خدا موھبت شـان داده و شود انسان ھمرا موجب می جخدا و پیامبر

پیـامبران،  -۱اند:  اند. اینان چھار صنف اینان اھل سعادت و خوشبختی کامل و حقیقی
صـالحان. ایـن  -۴شھداء  -۳صدیقین (راستی پیشه گان)  -۲که از ھمه شان برترند. 

خوشـبختان اند که خدا نعمت کامل را بر آنان ارزانی داشته و اینان  چھار دسته کسانی
شود مگر در صورتی که رفیـق ایـن چھـار دسـته  اند. و احدی رستگار نمی و رستگاران

باشد و با آنان باشد. برای ھمراه بودن با اینان نیز ھیچ راھی وجود ندارد جز اطاعـت و 
نیست مگر به  جو راھی برای اطاعت و فرمانبرداری از پیامبر جفرمانبرداری از پیامبر

ای کـه آورده اسـت. ایـن  و شناخت دین و برنامه جنت آن حضرتی شناخت س وسیله
ای کـه آورده، شـناخت و  و از دین و برنامـه جدھد که ھرکس از سنت پیامبر نشان می

گاھی نداشته باشد، راھی برای ھمراھی با این چھـار دسـته نـدارد، بلکـه او از جملـه  آ

َ�ٰلَۡيتَـِ� ﴿گوینـد:  می گیرنـد و کسانی است کـه در روز قیامـت دستانشـان را گـاز می
َۡذُت َمَع ٱلرَُّسوِل َسبِيٗ�  اش! بـا رسـول خـدا راه (بھشـت را) بـر کـ یا: «]٢٧[الفرقان:  ﴾ٱ�َّ

ت کـزدان سـبحان حریـ یدان و رضـایـجاو یخوشـبخت یاء به سـویدم (و با قافله انبیگز یم
 .»؟) ردمک! من، بر خود چه یوا یردم. اک یم

ا ھنگام نزاع و اختالف حاکم و داور قرار ندھد، راھـی ر جگویم: کسی که پیامبر می
برای ھمراھی با این چھار دسته که خدا موھبت شان داده، ندارد. چگونه او راھی برای 

 



 ٩٣٧  )الم تر الذین یزعمون أنهم ءامنوا  بما انزل ...: «۳۸لتوحید: (بابکتاب ا

 

را ھنگام نـزاع و اخـتالف حـاکم و  جاین امر دارد در حالی که به نظر او ھرکس پیامبر
فرمانبرداری  جاز خدا و پیامبر دین و یا بدعت گذار است و او چگونه داور قرار دھد، بی

اش را بـر اسـاس  کند در حالی که این رویکرد، اصل و اساس اعتقادی است که دین می
را حاکم قرار دھد و حکم  جکند که اگر غیر پیامبر آن بنا نھاده و با این وصف گمان می

 ند.دا را پشت سرش قرار دھد ھدایت یافته است؟! انگار که اصًال چیزی نمی جپیامبر

�ِض َ�ۡعَد إِۡصـَ�ِٰحَها﴿ی:  ی آیه ابوبکر بن عیاش درباره
َ
[األعـراف:  ﴾َوَ� ُ�ۡفِسُدواْ ِ� ٱۡ�

را به سوی مردمـان روی  جھمانا خدا، حضرت محمد«گوید:  که مؤلف آورده، می . ]٦٥
ی حضـرت  زمین که در فساد و جھالت بودند، فرسـتاد. پـس خـدا، آنـان را بـه وسـیله

 جای که پیامبر نمود. پس ھرکس مردم را به سوی خالف دین و برنامهاصالح  جمحمد
 ١».از جانب خدا آورده، فرا خواند از مفسده جویان روی زمین است

ی  گویند: به وسیله اکثر مفسران در تفسیر این آیه می«گوید:  باره می ابن قیم در این
ی از خـدا در زمـین گناھان و دعوت کردن دیگران به سوی غیر اطاعـت و فرمـانبردار

ی بعثت پیامبران و تبیین شریعت  فساد و تباھی ایجاد نکنید بعد از آنکه خدا به وسیله
و دعوت کردن به سوی اطاعت و فرمانبرداری از الله، زمین را اصـالح گردانیـد؛ چـون 
پرستش غیر خدا و دعوت به سوی غیر الله و شـرک ورزیـدن بـه او، بزرگتـرین فسـاد و 

ین است. بلکه فساد و تباھی زمین در حقیقت، شـرک ورزیـدن بـه اللـه و تباھی در زم
 نافرمانی از اوامر و دستورات خداست.

بنابراین شرک و دعوت به سوی غیر الله و پرستش غیر خـدا و اطاعـت و پیـروی از 
بزرگترین فساد و تباھی در زمین است و زمین و اھـل زمـین اصـالح  جغیر رسول الله

صورتی که فقط خدای یکتا، معبود باشد و فقـط او پرسـتش شـود و  شوند مگر در نمی
 اطاعت و پیروی شود.  جتنھا به سوی خدا دعوت شود و فقط از پیامبر

تنھا در صورتی اطاعتش واجب است که به اطاعت و فرمـانبرداری از  جغیر پیامبر 
ریعت و احکـام و مخالفت با ش جامر کند. پس ھرگاه به نافرمانی از رسول الله جپیامبر

 او امر کند، نباید به حرفش گوش داد و نباید از او اطاعت شود.

آن گونه که در الدر المنثور،  -و ابوشیخ ۸۷۱۱و  ۸۶۱۰شماره ھای  ابن أبی حاتم در تفسیرش، -١
اند و در ُسنید بن داود کمی ضعف وجود  از طریق ُسنید بن داود آن را روایت کرده -آمده ۳/۴۷۷

 دارد.
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اش  ھر کس در اوضاع جھان تأمل نماید و ھر صالح و خیری در زمین ببینـد، علـت
است و ھـر شـر،  جتوحید و یگانگی الله و پرستش او و اطاعت و فرمانبرداری از پیامبر

اش نافرمـانی  ند آنھا که در زمین است، علتبدی، فتنه، بال، قحطی، تسلط دشمن و مان
 ١».است جو دعوت به سوی غیر الله و پیامبر جاز پیامبر

گردد؛ چـون ھـرکس بـه سـوی  بدین صورت ارتباط این آیه با عنوان باب روشن می
دعـوت کنـد،  جداوری بردن پیش غیر آنچه که خدا نـازل کـرده و پـیش غیـر پیـامبر

 ام داده است.بزرگترین فساد و تباھی را انج

�ِض قَـالُٓواْ إِ�ََّمـا َ�ۡـُن ﴿ی:  ابوالعالیه در تفسیر آیه
َ
�َذا �ِيـَل لَُهـۡم َ� ُ�ۡفِسـُدواْ ِ� ٱۡ�

گوینـد: شود: در زمین فساد نکنیـد، مـیو ھرگاه به آنان گفته «  .]١١[البقرة:  ﴾١١ُمۡصلُِحوَن 
ھر گاه بـه منافقـان «گوید:  ، میکه مؤلف آورده »فقط ما مصلحیم (و قصد اصالح داریم).

 _فساد آنان ھمان نافرمـانی از اللـه بـود _گفته شود: در زمین نافرمانی و گناه نکنید 
چون ھرکس در زمین از خدا نافرمانی کند یا به نافرمانی از الله امر کند، در زمین فساد 

رمانبرداری ی اطاعت و ف و تباھی کرده است؛ چون صالح زمین و آسمان تنھا به وسیله
 ٢».گیرد از الله صورت می

گویم: مطابقت و ارتباط این آیه با عنوان باب، روشن است؛ چون ھرکس به سوی  می
داوری بردن پیش غیر آنچه که خدا نازل کرده، دعوت کنـد، بزرگتـرین فسـاد را بـه پـا 

 کرده است.
وجـود ی مذکور دلیل برای وجوب دور انداختن رأی در صورت وجـود سـنت  در آیه

دارد ھر چند صاحب این رأی ادعا کند که اصالحگر است و قصد خیر و اصالح را دارد. 
ی اللـه باشـد و بایسـتی از خـود  تواند عذری برای ترک دین و برنامه ادعای اصالح نمی

 بالیدن به رأی حذر نمود.

ۡحَسـ﴿ی:  راجع به تفسیر آیه 
َ
فَُحۡ�َم ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغـوَنۚ َوَمـۡن أ

َ
ِ ُحۡكٗمـا أ ُن ِمـَن ٱ�َّ

خـدای متعـال «گویـد:  که مؤلف آورده، ابـن کثیـر می .]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن 

 .۳/۵۲۵بدائع الفوائد  -١
د این آن را روایت کرده است. در اسنا ۱۲۱و  ۱۶۱۷۷ھای  ابن ابی حاتم در تفسیرش، شماره -٢

. که این روایت ۱/۵۰روایت، ابوجعفر رازی وجود دارد که بدحافظه است. ونگا: تفسیر ابن کثیر، 
 اند. را به ابوالعالیه ربیع بن انس و قتاده نسبت داده
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ی ھر خیر و عدلی است و از ھر شر و بدی نھی  کسانی را که از حکم الله که در بردانده
ھا  ه انسانشوند و به سوی دیگر آراء و ھواھای نفسانی و اصالحاتی ک کند، خارج می می

نماید ھمان طور کـه اھـل  آورند را سرزنش می بدون دلیل شرعی وضع نموده روی می
 کردند. ھا حکم می ھا و جھالت جاھلیت بر اساس گمراھی

ھای چنگیزخان که از شرایع مختلف اعم از دیـن  ھمان طور که قوم تاتار به سیاست
کردنـد.  وری نمـوده حکـم میاسالم و غیر اسالم گرفته و در یک کتاب برایشان جمع آ

در این کتاب، بسیاری از احکام وجود دارند که چنگیزخان فقط به نظر و رأی خـودش 
میان فرزندانش به صورت شریعتی در آمـد کـه آن را بـر   آنھا را وضع نموده و بعدھا در

داشتند. ھرکس این کار را بکند، کافر است و پیکار بـا او واجـب  قرآن و سنت مقدم می
بـازگردد و غیـر از قـرآن و سـنت در مسـایل  جتا زمانی که به حکم خدا و پیامبر است

فَُحۡ�ـَم ﴿فرمایـد:  کوچک و بزرگ به چیـزی دیگـر حکـم نکنـد. خـدای متعـال می
َ
أ

ۡحَسُن ِمَن ﴿خواھند،  یعنی: آیا حکم جاھلیت می  .]٥٠[المائدة:  ﴾ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغونَ 
َ
َوَمۡن أ

 ِ ِ ُحۡكٗما ّل م کـافراد معتقـد بھتـر از خـدا ح یبرا یسکچه : «]٥٠[المائدة:  ﴾َقۡوٖ� يُوقُِنونَ ٱ�َّ
ی خدا را درک کرده باشـد و بـه یقـین  یعنی برای کسی که شریعت و برنامه». ند؟ک یم

رسیده باشد و بداند که خدای متعال أحکم الحاکمین اسـت و نسـبت بـه بنـدگانش از 
کسی در حکم دادن، از خدا عادل تـر اسـت.  مادر نسبت به فرزندش مھربان است، چه

 ».١چون خدای متعال بر ھر چیزی تواناست و در ھر چیزی عادل است
ی مذکور اشاره به این نکتـه اسـت کـه ھـرکس غیـر حکـم خـدا و  گویم: در آیه می
 را بگیرد، در ھر حال حکم جاھلیت را گرفته است. جپیامبر

ال يؤمن أحد�م حىت ي�ون «ل اهللا قال: (عن عبداهللا بن عمرو: أن رسومؤلف گوید: 

قـال النـووی: حـديث صـحيح، روينـاه فـی كتـاب احلجـة بإسـناد » هواه تبعاً ملا جئـت بـه

 ٢صحيح)

 با اندکی تصرف. ۲/۶۸تفسیر ابن کثیر،  -١
؛ ۹ی  ، شماره»ناألربعی«؛ حسن بن سفیان در ۱۵ی  ، به شماره»السنة«ابن ابی عاصم در کتاب  -٢

؛ اصبھانی ۴/۳۶۹، »تاریخ بغداد«؛ الخطیب در ۱۸۸، ص »المدخل إلی السنن الکبری«بیھقی در 
؛ بغوی در ۱۰۳ی  ، شماره»الحجة فی بیان المحجة«و در  ۳۰ی  ، شماره»الترغیب و الترھیب«در 
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ھیچ یک از شما ایمان «فرمودند:  ج(از عبدالله بن عمرو روایت است که رسول الله 
ای باشـد کـه  برنامـهندارد تا اینکه ھوای نفسانی [و امیال و آرزوھایش] تابع و موافق با 

بـا » احلجـة«گوید: این حـدیث، صـحیح اسـت و مـا در کتـاب  نووی می». ام من آورده
 ایم) . اسنادی صحیح آن را روایت کرده

احلجة «این حدیث را شیخ ابوالفتح نصر بن ابراھیم مقدسی شافعی مذھب در کتاب 

ن طـور کـه مؤلـف، با اسنادی صحیح، این حدیث را روایت کرده ھما» عىل تارك املحجة

کتـابی » احلجـة عـىل تـارك املحجـة«کتاب  ١این مطلب را از زبان نووی نقل کرده است.
ی بیان اصـول دیـن طبـق قواعـد و اصـول اھـل سـنت و حـدیث  است که در بردارنده

 باشد. می
کتـابی کـه در  -» األربعـین«طبرانی، ابوبکر بن عاصم و حافظ ابـونعیم در کتـاب 

ایـن حـدیث را روایـت  -آورد  ه کـه احادیـث صـحیح در آن مـیابتدای آن تعھد نمـود
 اند. کرده

صحیح دانستن این حدیث از چند جھـت، خیلـی بعیـد اسـت «گوید:  ابن رجب می
 اند. و برخی از علما از نظرش تبعیت کرده ٢ابن رجب این چند جھت را آورده...». 

معجم «ر ؛ ابوطاھر سلفی د۳۲۰ی  ، شماره»ذم الکالم«؛ ھروی در ۲۱۳ -۱/۲۱۲، »شرح السنة«
 ۲۲، صفحات »ذم الھوی«؛ ابن جوزی در ۱/۳۸۷، »اإلبانة«؛ ابن بطه در ۱۲۶۵ی  ، شماره»السفر

و در بعضی از  -و دیگران از طریق نعیم بن حماد از عبدالوھاب ثقفی از ھشام بن حسان ۲۳و 
از  -دطرق نعیم روایت شده که گوید: برخی از استادان ما: ھشام یا غیر ھشام برای ما نقل کردن

اند. جماعتی از علما  محمد بن سیرین از عقبه بن اوس از عبدالله بن عمرو آن را روایت کرده
» اإلبانة«اند. ابو نصر سجزی در کتابش  ی شیخ سلیمان، این حدیث را صحیح دانسته طبق گفته

آمده است.  ۱/۲۱۷، »کنز العمال«ھمان طور که در » این حدیث، حسن غریب است«گوید:  می
ی نعیم بن حماد و وجود شک و  ن رجب و دیگران به دلیل اختالف نظر امامان حدیث دربارهاب

گویند:  اند. به عالوه بعضی می تردید در تعیین شیخ عبوالوھاب ثقفی، این حدیث را ضعیف دانسته
عقبه بن اوس مجھول است و این درست نیست بلکه ایشان ثقه است و گفته شده که از عبدالله 

رو حدیث نشنیده است. این ھم صحیح نیست و اصل این است که او از عبدالله بن عمرو ابن عم
 حدیث شنیده است.

 »، حدیث چھل و یکم آمده است.األربعین النوویة«سخن نووی در کتاب  -١
 )۴۳۴-۲/۴۲۳نگا: الجامع العلوم والحکم( -٢
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به صحت نرسیده  گویم: معنای این حدیث، قطعًا صحیح است ھر چند اسناد آن می

فَـَ� َوَرّ�ِـَك َ� يُۡؤِمُنـوَن ﴿است. اصل این حدیث در قرآن زیاد است؛ مانند ایـن آیـات: 
ـا قََضـۡيَت َو�َُسـّلُِمواْ  نُفِسِهۡم َحرَٗجـا ّمِمَّ

َ
ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ َح�َّ

؛ سوگند به پروردگارت آنھـا ایمـان ندارنـد تـا آنکـه تـو را در خیر: «]٦٥[النساء:  ﴾٦٥�َۡسلِيٗما 

َوَمـا َ�َن ﴿». اختالفاتشان به داوری بخوانند و از داوری تو دلگیر نشوند و کامال تسلیم باشند
ۡمـ

َ
ن يَُ�ـوَن لَُهـُم ٱۡ�ِـَ�َةُ ِمـۡن أ

َ
ۡمـًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسوُ�ُ  ﴾رِهِمۡ لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ� ٱ�َّ

رده باشـند (و کـ یغمبرش داوریه خدا و پک یارک، در یچ مرد و زن مؤمنیھ: «]٣٦[األحزاب: 
د تـابع اراده خـدا و یـشان بایاز خود در آن ندارند (و اراده ا یاریآن را مقّرر نموده باشند) اخت

�ََّمـا يَتَّبُِعـونَ ﴿». رسول باشد)
َ
ۡهـَوآَءُهمۡ  فَإِن لَّۡم �َۡسَتِجيُبواْ لََك فَـٱۡعلَۡم �

َ
 ]:٥٠[القصـص:  ﴾أ

شـان فقـط از ھواھـا و یه اکـرفتند و) پاسخت نگفتند، بدان یشنھاد تو را نپذین پیپس اگر (ا«
و دیگر آیات وارده در این زمینه زیادنـد. بنـابراین عـدم !». نندک یم یرویخود پ یھوسھا

 کند. صحت اسناد این حدیث، به اصل معنایش خللی وارد نمی

شود و از اھل ایمـان  یعنی ایمان واجب برایش حاصل نمی يؤمن أحدكم) (العبارت: 
 کامل نیست.

اند:  برخی از علما اظھار داشته (حتی يكون هواه تبعاً ملا جئت بـه):  ی ی فرموده درباره
سـپس  ١».اش دوسـت دارد و بـه آن گـرایش و تمایـل دارد ھواه یعنی آنچه که نفس«

رایش به خـالف حـق، معـروف شـده اسـت. در ایـن کاربرد ھوای نفس، برای مفھوم گ

ِ ﴿فرماید:  زمینه خداوند می و از : «]٢٦[ص:  ﴾َوَ� تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َ�ُيِضلََّك َعـن َسـبِيِل ٱ�َّ
گاھی ھوای نفس بر تمایـل ». سازد یه تو را از راه خدا منحرف مکن کم یروینفس پ یھوا

و  شامل گرایش به طرف حق و غیـر  شود به چیزی و دوست داشتن آن چیز اطالق می
شود. چه بسا این کلمه بـرای دوسـت داشـتن حـق و گـردن نھـادن بـه حـق  حق می

استعمال شود؛ ھمان طور که در حدیث صفوان بن عّسال آمده که از وی پرسیده شـد: 
 .٢چیزی بگوید . . . . تا آخر حدیث» ھوی«ی  ای که درباره شنیده جآیا از پیامبر

 این گفته را اظھار داشته است. ۶/۳۵۸» فیض القدیر«مناوی در  -١
؛ حمیدی در مسندش، ۱/۲۰۶؛ عبدالرزاق در مصنفش، ۱۱۶۷ی  طیالسی در مسند خود، شماره -٢

و  ۳۵۳۵؛  ترمذی در سننش، شماره ھای ۴/۲۴۰، »المسند«؛ امام احمد در ۸۸۱ی  شماره
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معنای حدیث این است: انسان، ایمان کامـل نـدارد تـا اینکـه «وید: گ ابن رجب می
آورده است. یعنی تـابع اوامـر، نـواھی و  جمحبتش تابع برنامه و دینی باشد که پیامبر

از جانب الله آورده است. پس باید آنچـه را کـه  جدیگر دستوراتی باشد که آن حضرت 
، بدش آید. قرآن امثال این مطلب را بدان امر شده، دوست بدارد و از آنچه که نھی شده

در چندین جا آورده و خدای سبحان کسانی را سرزنش و نکوھش نمـوده کـه از آنچـه 
آید یا آنچه که خداونـد دوسـت نـدارد، دوسـت دارنـد.  خداوند دوست دارد، بدشان می

 ﴿فرماید:  ھمان طور که می
َ
ُ فَـأ نـَزَل ٱ�َّ

َ
�َُّهۡم َكرُِهـواْ َمـآ أ

َ
ۡعَ�ٰلَُهـۡم َ�ٰلَِك بِـ�

َ
 ﴾٩ۡحَبَط أ

ه خداونـد فـرو فرسـتاده اسـت دوسـت کـرا  یزیـه چکـن بدان خاطر اسـت یا: «]٩[محمد: 
در جـایی دیگـر ». گرداند یسود میشان را ھم باطل و بی) ایک(ن یارھاکدارند و لذا خدا  ینم

ْ ﴿فرماید:  می َ َوَ�رُِهوا ۡسَخَط ٱ�َّ
َ
َبُعواْ َمآ أ ُهُم ٱ�َّ َّ�

َ
ۡعَ�ٰلَُهـۡم  َ�ٰلَِك بِ�

َ
ۡحَبَط أ

َ
 ﴾٢٨رِۡضَ�ٰنَُهۥ فَـأ

 یزیـه آنـان بـدنبال چکـشان) بـدان خـاطر اسـت ین گونه (جان برگرفتن ایا« :]٢٨[محمد: 
او اسـت بدشـان  یه موجب خوشنودک یزیآورد، و از چ یرا بر سر خشم م یه خداکروند  یم
 ». گرداند یسود میشان را باطل و بی) ایک(ن یارھاکد، و لذا خداوند یآ یم

پس بر ھر مؤمنی واجب است که آنچه را که خدا دوست دارد، او ھم دوست بـدارد 
ای که واجبات و تکالیف را به نحو احسن انجام دھد. حاال اگـر دوسـت داشـتن  به گونه

ھا را انجام دھد، چـه  آنچه که خدا دوست دارد، زیاد شود تا جایی که مستحبات و سنت
ه است. و باید آنچه را که خدا دوست نـدارد، او ھـم دوسـت بھتر، کار خیلی خوبی کرد

ای که موجب شود از محرمات و گناھان دست بکشـد. حـاال اگـر  نداشته باشد به گونه

ی  ، شماره»المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۱۹۲، شماره ی » عمل الیوم و اللیلة«؛ نسایی در ۳۵۳۶
اند. او  این حدیث را روایت کرده ساز زّر بن ُحبیش از صفوان بن عّسال مرادی و دیگران ۷۳۵۳

ای که  شنیده جحدیث را بیان کرده و در قسمتی از این حدیث آمده است: گفتم: آیا از پیامبر
بودیم، به ناگاه  جچیزی بگوید؟ گفت: بله، وقتی که در مسیری با آن حضرت» ھوی«درباره ی 

جوابش را با صدایی  جبا صدای بلند او را صدا زد و گفت: ای محمد! پیامبر یک عرب بادیه نشین
به آن عرب بادیه نشین گفتیم: صدایت را پایین آور، ». بله»: «ھاؤم«مانند صدای او، داد و فرمود: 

ای. وی گفت: نه، به خدا قسم صدایم را پایین نمی آورم. آن  چون تو از صدای بلند نھی شده
ن گفت: ای رسول الله! شخصی جماعتی را دوست دارد ولی ھنوز به آنان ملحق عرب بادیه نشی

». انسان ھمراه کسی است که دوستش دارد»: «المرء من أحب«فرمود:  جنشده است.پیامبر
 گوید: این حدیث حسن صحیح است. اسناد این حدیث، حسن است و  ترمذی می
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دوست نداشتن آنچه که خدا دوست ندارد، زیاد شود تا جایی که از مکروھـات تنزیھـی 
ه دلـش خـدا و دست بکشد، چه بھتر کار خوبی کرده است. پس ھرکس صـادقانه از تـ

شود کـه او از تـه دلـش  را دوست داشته باشد، این محبت راستین موجب می جپیامبر
دارد، او ھم  یدارد، دوست بدارد و آنچه را که خدا دوست نم آنچه را که خدا دوست می

پسندند و به آن راضـی ھسـتند، او  می جدوست نداشته باشد. به آنچه که خدا و پیامبر
پسـندند از آن بدشـان  نمی جاشد و از آنچـه کـه خـدا و پیـامبرھم راضی و خوشنود ب

شود کـه بـا اعضـا و جـوارحش بـه  آید، او ھم نپسندد و از آن بدش آید و موجب می می
 مقتضای این دوست داشتن و دوست نداشتن، عمل کند.

اگر انسان با اعضا و جوارحش کاری انجام داد که مخالف مطلب مذکور باشد، مانند 
آن را دوست ندارنـد، یـا کـاری کـه اللـه و  جتکب کاری شود که خدا و پیامبراینکه مر

رسول آن را دوست دارند ترک کرد، با وجودی که ایـن کـار واجـب اسـت و او توانـایی 
ی نقص محبت واجب است. در ایـن صـورت بایـد از  انجام آن را دارد؛ این نشان دھنده

ی گناھان  کامل گرداند. در واقع ھمه این امر توبه کند و سعی کند آن محبت واجب را
گیرند. خدای متعال، در  نشأت می جاز مقدم کردن ھوای نفس بر محبت خدا و پیامبر

فَـإِن ﴿فرمایـد:  چند جای قرآن، مشرکان را به تبعیت از ھوای نفس متصف نموده و می
ۡهَوآَءُهمۡ 

َ
�ََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
شنھاد تـو ین پیپس اگر (ا: «]٥٠[القصص:  ﴾لَّۡم �َۡسَتِجيُبواْ لََك فَٱۡعلَۡم �

 یرویـخـود پ یشـان فقـط از ھواھـا و ھوسـھایه اکـرفتند و) پاسخت نگفتند، بـدان یرا نپذ
 ».نندک یم

گیرند. به ھمـین  ھا از مقدم کردن ھوای نفس بر شریعت نشأت می ھمچنین بدعت
ا نیز از مقدم کـردن ھ گویند. گناھان و نافرمانی می» اھل اھواء«دلیل به بدعت گذاران 

گیرند.  ھوای نفس بر محبت خدا و دوست داشتن آنچه که خدا دوست دارد، نشأت می
از جانـب  جای باشد که پیـامبر ھمچنین محبت نسبت به انسانھا باید دقیقًا تابع برنامه

 الله آورده است.
بنابراین بر مـؤمن واجـب اسـت کسـانی را کـه خـدا دوسـت شـان دارد، از قبیـل 

ی انسانھای صالح و خوب را دوست  گان، شھدا و ھمه ان، پیامبران، راستی پیشهفرشتگ

وأن حيـب «ھای وجود حالوت ایمان ایـن اسـت کـه  بدارد. به ھمین دلیل یکی از نشانه
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». مؤمن ] کسی را صرفًا بـه خـاطر خـدا دوسـت داشـته باشـد: «[ ١»املرء ال حيبه إال هللا
کسی که خدا دوستش ندارد، حرام اسـت. بـدین ی دوستی با دشمنان خدا و ھر  رابطه

من أحب هللا، وأبغض هللا، وأعطـی هللا، ومنـع هللا، «صورت تمام دین و آیین از آن الله است: 

ھرکس به خاطر خدا [ کسی یا چیزی] را دوسـت بـدارد و بـه : «٢»فقد استكمل اإليـامن
دھد و بـه خـاطر خاطر خدا [ کسی یا چیزی را ] دوست نداشته باشد، و به خاطر خدا ب

 ».خدا ندھد، ایمانش را کامل کرده است
ھر کس به خاطر ھوای نفسش، کسی یا چیزی را دوست بدارد و کسی یا چیـزی را 
دوست نداشته باشد و به خاطر ھوای نفسش، چیزی بـه کسـی بدھـد یـا چیـزی را از 

ن باشـد. در ایـ ی نقـص در ایمـان واجـبش می کسی دریغ دارد، این امر نشان دھنـده
آورده، باز گردد  جصورت واجب است از این کار توبه کند و به پیروی از آنچه که پیامبر

را بـر ھـوای نفسـانی و  جو رضایت و خوشنودی خدا و پیامبر جو محبت خدا و پیامبر
ھا و آرزوھای نفسانی مقدم بدارد. اظھارات ابـن رجـب در ایـن بـاره بـه طـور  خواسته

 ٣خالصه به پایان رسید.
ین حدیث با عنوان این باب از این جھت است که انسان، ایمان ندارد تا اینکـه ربط ا

آورده و بایـد در ھـر  جای باشد که پیـامبر ھوای نفسانی، امیال و آرزوھایش تابع برنامه
اش تـابع آن باشـد. چـون  از جانب الله آورده، ھوا و امیـال نفسـانی جچیزی که پیامبر

نماید، این حکم و قضاوتش حقی اسـت  ا قضاوتی میکند ی حکمی را صادر می جپیامبر
 ای جز آن ندارد و بعد از آن دیگر، اختیاری است. که مؤمن چاره

كان بني رجل من املنافقني ورجل من اليهود خصومة، «(وقال الشعبی: گوید:  مؤلف می

إلـی  وقـال املنـافق: نتحـاكم –عرف أنه ال يأخذ الرشـوة  –فقال اليهودی: نتحاكم إلی حممد 

فاتفقا عـىل أن يأتيـا كاهنـاً فـی جهينـة فيتحـاكام إليـه،  –لعلمه أهنم يأخذون الرشوة  –اليهود 

نـزَِل ِمـن َ�ۡبلِـَك ﴿: فنزلـت
ُ
نزَِل إَِ�ۡـَك َوَمـآ أ

ُ
ُهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ َّ�

َ
ِيَن يَزُۡ�ُموَن � لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
�

 تخریج آن از قبًال ذکر شد. -١
 ًال ذکر شد.تخریج آن از قب -٢
 .۴۳۷ -۲/۴۳۴جامع العلوم والحکم  -٣
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 ٰ ن َ�َتَحاَكُمٓواْ إَِ� ٱل�َّ
َ
ن يُرِ�ُدوَن أ

َ
ـۡيَ�ُٰن أ ن يَۡ�ُفـُرواْ بِـهِۦۖ َو�ُرِ�ـُد ٱلشَّ

َ
ِمـُرٓواْ أ

ُ
ُغوِت َوقَۡد أ

 »).]٦٠[النساء:  ﴾٦٠يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِيٗدا 
میان یک نفر از منافقـان و یـک نفـر یھـودی، اختالفـی وجـود «گوید:  (شعبی می 

ت آن دانسـ چـون می -بـریم  گفـت: داوری را پـیش محمـد می داشت. آن یھودی می
چـون  -بریم  گفت: داوری را پیش یھودی می و منافق می -گیرد  یرشوه نم جحضرت

باالخره ھر دو بـه توافـق رسـیدند کـه داوری را  -گیرند  دانست که یھود رشوه می می

ِيَن يَزُۡ�ُموَن ﴿پیش یک نفر کاھن در جھینه ببرند. آنگاه این آیه نازل شد:  لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ
َ
�

�َُّهمۡ 
َ
ُٰغوِت َوقَۡد  � ن َ�َتَحاَكُمٓواْ إَِ� ٱل�َّ

َ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
َءاَمُنواْ بَِمآ أ

ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِيٗدا 
َ
ۡيَ�ُٰن أ ن يَۡ�ُفُرواْ بِهِۦۖ َو�ُرِ�ُد ٱلشَّ

َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
مگـر «: ]٦٠[النساء:  ﴾٦٠أ

انـد و  برند به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شـده، ایمـان آورده گمان میبینی کسانی را که  نمی
انـد بـه طـاغوت کـافر شـوند؟  خواھند طاغوت را داور قرار دھند؟ حال آنکه دسـتور یافته می

 ».خواھد آنان را به گمراھی دور و درازی دچار نماید شیطان می
 ١.اند ابن جریر و ابن منذر مانند این روایت را نقل کرده

روایتی را نیافتم که  (كان بني رجل من املنافقني ورجل من اليهود خصومة)در عبارت: 
 نام این دو نفر را آورده باشد.

اند که راوی گوید: میان ُجالس بن  حاتم روایت کرده ابن اسحاق، ابن منذر و ابن ابی
سـالم اش و ُمعتب بـن ُقشـیر، رافـع بـن زیـد و بشـیر کـه ادعـای ا صامت قبل از توبه

کردند، نزاعی وجود داشت. چند نفر از بستگان که مسلمان بودنـد، آنـان را دعـوت  می
ببرنـد، ولـی جـالس بـن  جشان را پیش رسول اللـه ی اختالف کردند که داوری درباره

ی اختالف شـان را پـیش کاھنـان، حکـام  صامت آنان را دعوت کرده که داوری درباره

ِيـَن ﴿را درباره شـان نـازل فرمـود: جاھلیت ببرند. پس خداوند این آیه  لَـۡم تَـَر إَِ� ٱ�َّ
َ
�

ن َ�َتَحـاَكُمٓواْ إَِ� 
َ
نـزَِل ِمـن َ�ۡبلِـَك يُرِ�ـُدوَن أ

ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
ُهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ َّ�

َ
يَزُۡ�ُموَن �

؛ ابن جریر در -آمده ۵/۳۷، »فتح الباری«اسحاق بن راھویه در تفسیرش، آن گونه که در  -١
و ابن منذر  ۷۱۱؛ محمد بن نصر مروزی در تعظیم قدر الصالة ش ۹۷ -۵/۹۶تفسیرش، 

با سندی صحیح، این  ۱۰۷ص  ،»أسباب النزول«و واحدی در  ۲/۵۸۰گونه که در المنثور ھمان
 اند و این روایت، مرسل است. نقل کرده /روایت را از شعبی
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ن
َ
ـۡيَ�ُٰن أ ن يَۡ�ُفُرواْ بِهِۦۖ َو�ُرِ�ُد ٱلشَّ

َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ  ﴾٦٠يُِضـلَُّهۡم َضـَ�َٰ�ۢ بَعِيـٗدا  ٱل�َّ

برند به آنچه بـر تـو و پـیش از تـو نـازل  بینی کسانی را که گمان می مگر نمی«: ١]٦٠[النساء: 
انـد بـه  خواھند طاغوت را داور قرار دھند؟ حال آنکـه دسـتور یافته اند و می شده، ایمان آورده

 ».دور و درازی دچار نماید خواھد آنان را به گمراھی طاغوت کافر شوند؟ شیطان می
احتمال دارد که منافق مذکور در روایت شعبی یکی از این چنـد نفـر باشـد. البتـه 

  ٢ثعلبی از ابن عباس روایت کرده که نام این منافق، بشر بوده است.

 -»راء«ی  با فتحـه و ضـمه و کسـره  -(عرف أنه ال يأخذ الرشوة) ی:  ی گفته درباره
رشوه رسیدن به خواسته از طریق دادن چیزی است. اصل رشوه «گوید:  ابوسعادات می

تـوان بـه آب رسـید.  ی آن می گوینـد کـه بـه وسـیله آمده که به چیزی می» رشاء«از 
کنـد.  دھد و رشوه گیرنده او را در کار باطل یاری می کسی است که رشوه می» راشی«
 ».٣رشوه گیرنده است» مرتشی«

شود  دن به حاکم، چیزی است که به حاکم داده میگویم: بر این اساس، رشوه دا می
تا به ناحق حکم کند؛ خواه حاکم آن را درخواست کرده باشد و خواه درخواست نکـرده 

 باشد.
ی الله است، داللت دارد؛ چون  این مطلب بر گواھی دادن به اینکه محمد، فرستاده

اوت، عادل بـوده و از دانستند که او برخالف حاکمان باطل، در احکام و قض دشمنان می
 پلیدی رشوه، منزه و پاک است.

روایتی را نیافتم که نـام ایـن  (فاتفقا أن يأتيا كاهناً فی جهينة فيتحاكام إليه)در عبارت: 
ی سـبب  کاھن را آورده باشد. در داستانی که ابن جریر و ابن ابی حاتم از سدی دربـاره

آن را روایت کرده است.  -آمده ۲/۵۸۰، »الدر المنثور«آن گونه که در  -السیرةابن اسحاق در  -١
از ابن اسحاق بدون سند آمده است. ابن أبی حاتم در  ۲/۱۵۸ی ابن ھشام،  این روایت در سیره

از طریق ابن ھشام، این روایت را نقل کرده  -آمده ۲/۹۰۲، »العجاب«ش، آن گونه که در تفسیر
از طریق محمد بن  -آمده ۲/۵۸۰، »الدر المنثور«است. ابن منذر در تفسیرش، ھمان گونه که در 

ابی محمد از عکرمه یا سعید بن جبیر از ابن عباس آن را روایت کرده است. اسناد این روایت، 
 ت، چون در سند آن، محمد بن ابی محمد وجود دارد که ناشناخته است.ضعیف اس

از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس  ۱/۴۴۶و بغوی در تفسیرش،  ۳/۳۳۷ثعلبی در تفسیرش،  -٢
 این روایت را نقل کرده است. کلبی ھمان محمد بن سائب است که دروغگوست.

 .۲/۲۲۶، النھایة فی غریب الحدیث و األثر -٣
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ن بنی نضیر و بنی قریظـه بـه ھمـدیگر نزول این آیه روایت کرده آمده که گوید: یھودیا
تـریم و  گفتنـد: مـا از بنـی قریظـه گرامی کردند. یھودیان بنی نضیر می اظھار فخر می

تریم. آنـان وارد مدینـه شـدند و پـیش  گفتند: ما از شما گرامی یھودیان بنی قریظه می
بیـان  ] رفتنـد. او داسـتان را١ابوبرزه، کاھن اسلمی [و در برخی نسخه، پـیش ابـوبرده

 ]. ٣[ این ابوبرزه، غیر از ابوُبرده، صحابی جلیل القدر است ٢کرد.

در  /ی شیخ سلیمان  افتاده است. این عبارت طبق گفته» ط«ی  عبارت داخل کروشه از نسخه -١
ھا آمده و در برخی از روایات، ابوبرزه و در برخی دیگر، ابوبرده آمده است. در نظر  بعضی از نسخه

 باشد. تر می حافظ ابن حجر عسقالنی نام ابوبرده برای این کاھن، راحج
این روایت را نقل  ۹۹۲-۳/۹۹۱و ابن ابی حاتم در تفسیرش،  ۹۸-۵/۹۷فسیرش، ابن جریر در ت -٢

 باشد. اند و اسناد آن، ضعیف می کرده
؛ ابن ۱۱/۳۷۳، »المعجم الکبیر«افتاده است. طبرانی در » ط«ی  عبارت داخل کروشه از نسخه -٣

از ابن عباس  ۱۰۷و  ۱۰۶، صفحات »أسباب النزول«و واحدی در  ۳/۹۹۱ابی حاتم در تفسیرش، 
ی  گوید: ابوبرزه اسلمی، یک کاھن بوده که میان یھودیان درباره اند که می روایت کرده ل

کرد و چند نفر از مسلمانان نیز جھت رفع نزاع شان، داوری را  اختالف و نزاع شان قضاوت می

ِيَن يَزۡ ﴿پیش وی بردند. پس خداوند این آیه را نازل کرد:  لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ
َ
نزَِل �

ُ
ُهۡم َءاَمنُواْ بَِمآ أ َّ�

َ
ُ�ُموَن �

ن يَۡ�ُفُرواْ بِهِۦۖ 
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ ن َ�تََحاَكُمٓواْ إَِ� ٱل�َّ

َ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
 َو�ُرِ�ُد إَِ�َۡك َوَمآ أ

ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِيٗدا 
َ
ۡيَ�ُٰن أ کنی از  مبر !) آیا تعّجب نمیای پیغ]: «(۶۰[النساء:  ﴾٦٠ٱلشَّ

گویند که آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند  کسانی که می
خواھند داوری را به پیش طاغوت  (ولی با وجود تصدیق کتابھای آسمانی، به ھنگام اختالف) می
که بدیشان فرمان داده شده است  ببرند (و حکم او را به جای حکم خدا بپذیرند ؟ !). و حال آن

خواھد که ایشان را  که (به خدا ایمان داشته و) به طاغوت ایمان نداشته باشند. و اھریمن می
برند به آنچه  بینی کسانی را که گمان می مگر نمی بسی گمراه (و از راه حق و حقیقت بدر) کند

طاغوت را داور قرار دھند؟ حال آنکه  خواھند اند و می بر تو و پیش از تو نازل شده، ایمان آورده
خواھد آنان را به گمراھی دور و درازی دچار  اند به طاغوت کافر شوند؟ شیطان می دستور یافته

العجاب فی بیان «اسناد این روایت، صحیح است. حافظ ابن حجرعسقالنی در کتاب ».  نماید.
در روایت دیگر، ابوبرده آمده و راجح  در این روایت، ابوبرزه و«گوید:  می ۹۰۱-۲/۹۰۰، »األسباب 

 ».تر ھمین ابوبرده است. به نظر من ابوبرزه اسلمی، آن صحابی مشھور، غیر از این کاھن است
 ۶/۴۳۳، »اإلصابة«ابوبرزه اسلمی، ھمان نضله بن عبید اسلمی است. به شرح حالش در کتاب      

اند: او از  نھا ابوبرده بن نیار است که گفتهنگاه کنید. ابوبرده در میان صحابه زیادند؛ از جمله آ
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(وقيل: نزلت فی رجلني اختصام، فقال أحدمها: نرتافع إلی النبی، وقال گوید:  مؤلف می

اآلخر: إلی كعب بن األرشف. ثم ترافعا إلی عمر، فـذكر لـه أحـدمها القصـة، فقـال للـذی مل 

 عم، فرضبه بالسيف فقتله) .يرض برسول اهللا أكذلك؟ قال: ن
ی دو نفر که با ھم نزاع داشتند، نـازل شـده اسـت.  اند: این آیه درباره (بعضی گفته 

بریم، دیگری گفت: پیش  می جمان را پیش پیامبر ی نزاع یکی از این دو نفر گفت: قضیه
بریم. سپس قضیه را پیش حضرت عمر بردند. یکی شـان مـاجرا را  کعب بن اشرف می

راضی نشد، گفت:  جحضرت عمر بیان کرد. وی به کسی که به داوری رسول اللهبرای 
آیا چنین است؟ گفت: آری . پس حضـرت عمـر بـا شمشـیر وی را زد و او را بـه قتـل 

 رساند).
ترین ُطـرق ایـن روایـت بـه  این داستان از ُطُرق متعددی روایت شده است. نزدیک

لَۡم تََر ﴿ی:  ی آیه غوی از ابن عباس دربارهسیاق مؤلف، روایتی است که ثعلبی آورده و ب
َ
�

ن 
َ
نـزَِل ِمـن َ�ۡبلِـَك يُرِ�ـُدوَن أ

ُ
نـزَِل إَِ�ۡـَك َوَمـآ أ

ُ
ُهۡم َءاَمُنـواْ بَِمـآ أ َّ�

َ
ِيَن يَزُۡ�ُموَن � إَِ� ٱ�َّ

ۡيَ�ٰ  ن يَۡ�ُفُرواْ بِهِۦۖ َو�ُرِ�ُد ٱلشَّ
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ ن يُِضـلَُّهۡم َضـَ�َٰ�ۢ َ�َتَحاَكُمٓواْ إَِ� ٱل�َّ

َ
ُن أ

کـه بـا » بشر«ی مردی از منافقان به نام  نقل کرده که گوید: این آیه درباره ﴾٦٠بَعِيٗدا 
 جیک نفر یھودی نزاع داشت، نازل شده است. آن یھودی، او را بـه سـوی رسـول اللـه

 دعوت کرد و آن منافق، او را به سوی کعب بن اشرف دعوت نمود. سپس ھر دو داوری

باشد. نگا:  ی بلوی، ھم پیمانان انصار می ی اسلمی است اما صحیح این است که از طایفه طایفه
 .۲۸و المعین فی طبقات المحدثین، اثر ذھبی، ص  ۷/۳۶، اإلصابة

گوید:  آورده و می ۷/۳۷، »اإلصابة«حافظ ابن حجر عسقالنی شرح حال ابوبرده کاھن را در کتاب 
او را  جاز وی نام برده و گفته است: پیامبر ۳/۳۳۸، »التفسیر«ابوبرده اسلمی، ثعلبی در کتاب «

به سوی اسالم دعوت کرد و او از قبول اسالم سرباز زد. سپس دو پسرش راجع به قبول اسالم با 
با سندی خوب  ۱۱/۳۷۳وی صحبت کردند و پیشنھادشان را پذیرفت و اسالم آورد. نزد طبرانی، 

گوید: ابوبرده اسلمی یک کاھن بود که در میان یھودیان قضاوت  از ابن عباس روایتی است که می

ْ بَِمآ  ﴿ی :  ی سبب نزول آیه کرد. او روایتی که درباره می ُهۡم َءاَمنُوا َّ�
َ
ِيَن يَزُۡ�ُموَن � لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
�

نزَِل ِمن �َ 
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ۦۖ أ ْ بِهِ ن يَۡ�ُفُروا

َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ ْ إَِ� ٱل�َّ ن َ�تََحاَكُمٓوا

َ
ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِيٗدا 
َ
ۡيَ�ُٰن أ  »آمده را بیان کرد. ﴾٦٠َو�ُرِ�ُد ٱلشَّ

 

                                                                                                    



 ٩٤٩  )الم تر الذین یزعمون أنهم ءامنوا  بما انزل ...: «۳۸لتوحید: (بابکتاب ا

 

به نفع آن یھـودی قضـاوت نمـود و فـرد منـافق بـه  جبردند. پیامبر جرا پیش پیامبر 
راضی نشد و گفت: بیا داوری را پیش عمربن خطـاب ببـریم. شـخص  جقضاوت پیامبر

ی اختالف ما، قضاوت نمـود و ایـن  در قضیه جیھودی به حضرت عمر گفت: رسول الله
 شخص به قضاوت وی راضی نشد. 

د منافق گفت: آیا چنین است؟ گفت: آری. عمر گفت: ھمین جـا حضرت عمر به فر
اش شـد و شمشـیرش را بـه  گردم. حضرت عمـر وارد خانـه تان بر می باشید زود پیش

دستش گرفت. سپس بیرون رفت و گردن آن منافق را زد، سپس گفت: برای کسی که 
سـپس ایـن کنم.  راضی نشود، این چنین قضاوت می جبه قضاوت و حکم خدا و پیامبر

 .١آیه نازل شد
این داستان را از مکحول روایـت کـرده، در » نوادر األصول«حکیم ترمذی در کتاب 

آمد و گفت: عمر آن مرد را کشت و خـدا بـر  جآخر آمده که: جبرئیل؛ پیش رسول الله
زبان عمر، میان حق و باطل جدایی انداخت. از آن پـس حضـرت عمـر، فـاروق نامیـده 

 .٢شد
در تفسیر خود براساس آنچه که شیخ االسالم ابن تیمیه اظھار ٣ُدَحیم ابواسحاق ابن

ابن ابی حاتم و ابـن مردویـه از طریـق  ٥اند. و ابن کثیر این روایت را نقل کرده ٤داشته
ابن لھیعه از ابواالسود، آن را روایت کرده است. در قسمتی از این روایـت آمـده اسـت: 

-۱۰۷، صفحات »أسباب النزول «آن را روایت کرده و واحدی در  ۳/۳۳۷ثعلبی در تفسیرش،  -١
از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس آن را  ۱/۴۴۶در حاشیه آورده و بغوی در تفسیرش،  ۱۰۸

روایت کرده است. کلبی ھمان محمد بن سائب است که دروغگوست. ولی این داستان بدون ذکر 
 باشد که بعدًا خواھد آمد. نام آن منافق، ثابت و صحیح می

بدون اسناد این روایت را آورده است. سند این روایت را  ۱/۲۳۲» نوادر األصول«حکیم ترمذی در  -٢
آن گونه که در کتاب  -پیدا نکردم. این روایت، شاھدی دارد که ابو عباس بن دحیم در تفسیرش

بن  ضمرةبن حبیب آن را روایت کرده است.  ضمرةبا سندی از  -آمده ۲/۸۲، »الصارم المسلول«
ست. در این روایت، کشتن آن منافق به دست عمر آمده ی مکحول ا حبیب، یک تابعی از طبقه

 است.
او حافظ ابراھیم بن عبدالرحمن بن ابراھیم بن دحیم، قریشی دمشقی است. وی کتابی در زمینه  -٣

 .۱/۴۵ی تفسیر دارد. نگا: األعالم، اثر زرکلی، 
 .۸۴-۲/۸۳الصارم المسلول،  -٤
 . ۱/۵۲۲تفسیر ابن کثیر،  -٥
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گمـان « »:ن �ـرتئ عمـر ىلع قتـل مـؤمنمـا كنـت أظـن أ«فرمود:  جپس رسول الله
پـس خـدا ایـن آیـه را نـازل ». کردم عمر، جرأت کشتن یک مؤمن را داشته باشـد ینم

نُفِسِهۡم ﴿فرمود: 
َ
ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

 ُ ا قََضۡيَت َو� ه کـاّما، نه! به پروردگـارت سـوگند : «]٦٥[النساء:  ﴾٦٥َسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما َحرَٗجا ّمِمَّ
نطلبنـد و سـپس  یخود به داور یھایریند تا تو را در اختالفات و درگیآ یآنان مؤمن بشمار نم

پس خدا با نـزول ». م (قضاوت تو) باشندیامًال تسلکتو نداشته و  یدر دل خود از داور یمالل
گناه و مبـّرا  فرد منافق را مھدور نمود و حضرت عمر از کشتن وی بی این آیه، خون آن

نَّا ﴿شد. خدا ناپسند داشت که این کار، به عنوان یک سنت در آید و فرموده است: 
َ
َولَۡو �

ا َ�َعلُوهُ إِ�َّ قَلِيـلٞ  وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِ�ٰرُِ�م مَّ
َ
نُفَسُ�ۡم أ

َ
ِن ٱۡ�ُتلُٓواْ أ

َ
ّمِـۡنُهۡمۖ َولَـۡو  َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َشدَّ تَۡثبِيٗتا 
َ
َُّهۡم َوأ � ل ُهۡم َ�َعلُواْ َما يُوَ�ُظوَن بِهِۦ لََ�َن َخۡ�ٗ َّ�

َ
و اگر ما (بـا : «١]٦٦[النساء:  ﴾٦٦�

ه (در راه خدا، کم یردک یھمچون جھاد مستمر) بر آنان واجب م یفرسائ فات طاقتیلکن تییتع
ار و یـ کجھـاد تـر یه (بـراکـن یا اید، و یشکشتن را بیخود را در معرض تلف قرار داده و) خو

از آنـان انجـام  کیار را جـز گـروه انـدکـن یـد، ایـرون روین خود بید و) از سرزمینکارتان ید
شـد انجـام  یه بـه آنـان داده مکـرا  یردند) . و اگر اندرزھایک یدادند (و اطاعت فرمان نم ینم
شـان یمان) ایآنان بھتر بود و (ا یا و آخرت) برایبستند، در دن یار مکدادند (و دستور را به  یم

 ».ردک یرا پابرجاتر م
ای کـه  خالصه این داستان، میان علمای گذشته و حال، مشھور و رایج بوده به گونه

نیاز از اسناد است. این روایـت، طـرق زیـادی دارد و ضـعف اسـنادش، بـه ثبـوت و  بی
 کند. اش خلل و ایرادی وارد نمی صحت

آن  -و ابوعباس بن دحیم در تفسیرش و ابن مردویه ۵۵۶۰ی  در تفسیرش، شمارهابن ابی حاتم  -١
از دو طریق از ابن لھیعه از ابو اسود محمد بن  -آمده ۱/۵۲۲گونه که در تفسیر ابن کثیر، 

اند. اسناد این روایت به عروه، حسن است؛ چون  عبدالرحمن از عروه بن زبیر آن را روایت کرده
باشد. عبدالله بن وھب، این روایت را از ابن  عبدالله بن وھب از ابن لھیعه می این روایت از روایت

لھیعه قبل از آنکه مسایل را قاطی کند، روایت نموده است. پس این روایت از جمله روایات صحیح 
باشد. این روایت به کمک شواھدش، صحیح است و شیخ االسالم ابن تیمیه در کتاب  وی می

 آن را قوی دانسته است. ۲/۸۳ ،»الصارم المسلول«
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رف که در اینجا ذکر شده، طاغوتی از سران و علمای یھـود اسـت. ابـن کعب بن اش
صـلح نمـود. او یکـی از افـراد  جکـه وی بـا پیـامبر ١اند اسحاق و دیگران اظھار داشته

انـد:  ی یھودیان بنـی نضـیر بـود. علمـا گفته ء بود و مادرش از طایفه ی بنی طی طایفه
آمد و او بـه مکـه رفـت و بـرای قـریش وقتی اھل بدر کشته شدند، این امر بر او گران 

مرثیه خواند و آیین جاھلیت را بر دین اسالم برتری داد تـا اینکـه خداونـد ایـن آیـه را 

ۡبـِت ﴿درباره اش نازل فرمود:  وتُواْ نَِصيٗبا ّمَِن ٱۡلِكَ�ٰـِب يُۡؤِمُنـوَن بِٱۡ�ِ
ُ
ِيَن أ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
�

ِي ُٰغوِت َو�َُقولُوَن لِ�َّ ِيَن َءاَمُنواْ َسبِيً� َوٱل�َّ ۡهَدٰى ِمَن ٱ�َّ
َ
ُؤَ�ٓءِ أ [النسـاء:  ﴾٥١َن َ�َفُرواْ َ�ٰٓ

ده یشـان رسـی) بدیتاب (آسمانکاز (دانش)  یا ه بھرهک یسانکاز  یستیا در شگفت نیآ: «]٥١
افتند و به پرسـتش  یآورند (و به دنبال اوھام و خرافات راه م یمان میطان ایاست  به بتان و ش

نـان از مسـلمانان یه اکـنـد یگو یش) میافران (قـرکـی  پردازند) و درباره یباطل م یھامعبود
سپس وقتی به مدینه بازگشت، شروع بـه سـرودن اشـعاری در ». ترند افتهی تر و راه برحق

 جکـرد تـا جـایی کـه پیـامبر نمود و ھمسران مسلمانان را اذیت می جھجو رسول الله
چه کسی کعب بن اشرف را بـه : «٢»آذی الله ورسوله من لکعب بن األشرف؟ فإنه«فرمود: 
ابـن اسـحاق مـاجرای ». را اذیت نمـوده اسـت جرساند؛ چون او خدا و پیامبر قتل می

 کشتن او را آورده است.
او را بـه قتـل  شمحمد بن مسـلمه، ابونائلـه، ابـوعبس بـن جبـر و عبـاد بـن بشـر

 . ٣رساندند
 در این داستان، فوایدی است؛ از جمله:

از صفات منافقان است، ھر  جوت به سوی حاکم قرار دادن غیر الله و پیامبردع -۱
 چند به سوی حاکم قرار دادن امامی فاضل دعوت شود.

 در احکام شناخت داشتند. جاز علم و عدالت پیامبر جدشمنان رسول الله  -۲

 .۷/۳۳۷و فتح الباری  ۳/۱۹۱نگا: زادالمعاد  -١
از حدیث جابر بن  ۱۸۰۱ی  و مسلم در صحیحش شماره ۲۵۱۰ی  بخاری در صحیحش شماره -٢

 اند. آن را روایت کردهسعبدالله 
 -ابونائلهو   ۶/۳۳» اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة«به شرح حال محمد بن مسلمه در کتاب  -٣

و ابو عبس بن جبر که نامش  ۷/۴۰۹» اإلصابة«در کتاب  -ھمان سکالن بن سلمه اشھلی
 مراجعه کنید. ۳/۶۱۱» اإلصابة«و عباد بن بشر در  ۷/۲۲۶، »اإلصابة«عبدالرحمن است در 
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گیری در دین خدا ھمان طـور  خشمگین شدن به خاطر خدای متعال و سخت -۳
 ن کار را کرد.ای سکه حضرت عمر

یا چیزی از دین او طعنه و رخنه وارد کنـد،  جھرکس به حکم و قضاوت پیامبر -۴
 شود. مثل این منافق کشته می

ی  جایز است با دست از کار منکر و ناپسند جلوگیری شود ھر چند امـام اجـازه -۵
اند و  آن را نداده باشد. ھمچنین تعزیر کسانی که مرتکب اعمال ناپسندی شـده

باشد. اما ھرگاه امام به ایـن کـار راضـی  ن مستحق تعزیرند، جایز میبه سبب آ
ی  نباشد و چه بسا منجر به وقوع تفرق یا فتنه و آشوبی شود، آن موقـع اجـازه

 امام فقط برای تعزیر شرط است.
تنھا شناخت حق کافی نیست و باید به آن عمل نمود و فرمـانبردار حـق شـد؛  -۶

ی اللـه اسـت و در بسـیاری از  د، فرسـتادهدانستند که محم چون یھودیان می
 بردند. می جامور، داوری را پیش آن حضرت

 



 

 

 

 

 

 

 ): هرکس چیزی از اسماء و صفات خدا را انکار نماید۳۹باب ( 

 فرماید: خدای متعال می

ِ  ُفُرونَ يَ�ۡ  َوُهمۡ ﴿  �ۚ ٱب ٰ  َ�ٓ  َرّ�ِ  ُهوَ  قُۡل  لرَّ ۡ  هِ َعلَيۡ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�  َمَتاِب  هِ َ�ۡ � ُت تََو�َّ
 ].٣٠الرعد: [  ﴾٣٠
ش از آنان یپ یفراوان یھا ه مّلتکم یا فرستاده یان مّلتین گونه شگرف تو را به میبد«(

ر که منک) ھر چند -م بر آنان یا ردهک یه به تو وحکاند، تا آنچه را  اند و رفته آمده
ست . بر او ین یدای). بگو او پروردگار من است . جز او خی(بخوان –خداوند مھربانند 

 ».او است یام و بازگشت من به سو ردهکل کتو
ای حدیث را نقل  با مردم به گونه«گوید:   در صحیح بخاری آمده که حضرت علی می

تکـذیب  جکنند. آیا دوست دارید که خـدا و پیـامبر دانند و آن را درک می کنید که می
 .»شوند؟!

ز ابن عباس روایت کرده که ابن عبـاس عبدالرزاق از معمر از ابن طاوس از پدرش ا
ی صفات خدا شنید، لرزید. این تکـان  درباره جمردی را دید که وقتی حدیثی از پیامبر

فرق اینـان در چیسـت؟ [ایـن «خوردن از روی انکار صفات خدا بود. ابن عباس گفت: 
و]  اند شخص و امثال او حق و باطل را از ھم تشخیص نداده و حق را به خوبی نشناخته

نمایند] و  کنند [و آن را قبول می اینان موقع شنیدن آیات محکم، احساس رقت قلب می
شود، [آنھا را قبول نکـرده] و ھـالک  شان بر آنان مشتبه می موقع شنیدن آیاتی که فھم

 ».شوند می
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گویـد، آن را انکـار  شـنیدند کـه از رحمـان سـخن می جوقتی قریش از رسول الله

ۚ� ﴿ال این آیه را درباره شان نازل کرد: نمودند. پس خدای متع َوُهۡم يَۡ�ُفـُروَن بِـٱلرَّ
ُۡت �َ�ۡهِ َمَتابِ  ن گونه شگرف تـو یبد: «[]٣٠[الرعد:  ﴾قُۡل ُهَو َرّ�ِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َعلَۡيهِ تََو�َّ

تیرا به م
ّ
تھاکم یا فرستاده یان مل

ّ
ه کـاند، تا آنچه را  و رفتهاند  ش از آنان آمدهیپ یفراوان یه مل

). بگو او پروردگـار ی(بخوان –ر خداوند مھربانند که منک] ھر چند -م بر آنان یا ردهک یبه تو وح
 ».او است یام، و بازگشت من به سو ردهکل کست . بر او توین یمن است . جز او خدائ

 در این باب چند قضیه وجود دارد:
 ت خدا، ایمان وجود ندارد.با انکار چیزی از اسماء و صفا –اول 
 ی رعد. ی وارده در سور تفسیر آیه –دوم 

 ای که شنونده آن را فھم نکند. ترک نقل حدیث به شیوه –سوم 
 جبیان علت این امر؛ علتش این است که این کار به تکذیب خدا و پیـامبر –چھارم 
 شود ھر چند شخص قصد این عمل منکر و ناپسند را نداشته باشد. منجر می
سخن ابن عباس به کسی که چیزی از اسماء و صفات خدا را انکار نمایـد و  –پنجم 

 اینکه او در صورت انکار بخشی از اسماء و صفات خدا، ھالک شده است.

 



 ٩٥٥  ): هرکس چیزی از اسماء و صفات خدا را  انکار نماید۳۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

 توضیح و شرح این باب
 ھرکس چیزی از اسماء و صفات خدا را انکار نماید

ا انکـار نمایـد، منظور این است که حکم کسی که چیزی از اسـماء و صـفات خـدا ر
 چیست؟ آیا او اھل نجات است یا اھل ھالک؟

ی ایمان بـه خـدا، ایمـان بـه اسـماء و صـفات خـدا  از آنجا که توحید تنھا به وسیله
 شود، مؤلف وجوب ایمان به اسماء و صفات خدا را گوشزد نموده است. حاصل می

وحیـد ت -۳توحیـد اسـماء و صـفات  -۲توحیـد ربوبیـت  -۱ توحید سه نوع است:
اند؛ چـون  ای برای توحید عبادت عبادت. توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات، وسیله

توحید عبادت، ھدف و حکمت مورد نظر از آفرینش و فرمانروایی خداست. ھر سه نـوع 
توحید، الزم و ملزوم یکدیگرند. پس گوشزد نمودن ایمان به توحید اسماء و صـفات، در 

 اینجا مناسب است.

ۚ� قُۡل ُهَو َرّ�ِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهـَو َعلَۡيـهِ ﴿فرماید:  عال میخدای مت َوُهۡم يَۡ�ُفُروَن بِٱلرَّ
ُۡت �َ�ۡهِ َمَتابِ  ه کـم یا فرسـتاده یان مّلتـین گونه شگرف تو را به می[بد: «]٣٠[الرعد:  ﴾تََو�َّ

] -م بـر آنـان یا ردهکـ یه به تو وحکرا اند، تا آنچه  اند و رفته ش از آنان آمدهیپ یفراوان یمّلتھا
ست ین ی). بگو او پروردگار من است . جز او خدایی(بخوان –ر خداوند مھربانند که منکھر چند 

یعنی اسم رحمان » يكفرون بالرمحن». «او است یام و بازگشت من به سو ردهکل ک. بر او تو
نـان بـه وجـود اللـه اعتـراف کننـد؛ چـون آ کنند نه اینکه اللـه را انکـار می را انکار می

ۡن َخلََقُهـۡم َ�َُقـولُنَّ ﴿فرماید:  کردند؛ ھمان طور که خدای متعال می می ۡ�َُهم مَّ
َ
َولَ�ِن َس�

 ُ دانـه ک؟ مؤ ده اسـتیـآنـان را آفر یسـک، چـه یان بپرسـکاگر از مشـر« ]:٨٧[الزخرف:  ﴾ٱ�َّ
 ».ند: خدایگو یم

کنند، کفار قـریش یـا جمـاعتی از  ار میمنظور از این افرادی که اسم رحمان را انک 
کردند. به ھمین  آنان است؛ چون آنان این اسم را از روی عناد یا از روی جھل انکار می

بنویس بسم اللـه الـرحمن «در روز حدیبیه به حضرت علی گفت:  جدلیل وقتی پیامبر

شناسیم  مینه رحمان را : «١»ال نعرف الرمحن وال الرحيم«کفار قریش گفتند: ». الرحیم

؛ حاکم در ۲/۱۰۱؛ رویانی در مسندش، ۶/۴۶۴؛ نسائی در سننش، ۴/۸۶امام احمد در مسندش  -١
 –و ابن مردویه » الدالئل«؛ ابونعیم در ۲۶/۹۳؛ ابن جریر در تفسیرش، ۲/۵۰، »المستدرک«
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جـز « ١»ال نعـرف إال رمحـن ايلمامـة«در برخی از روایات آمـده اسـت: ». و نه رحیم را
ی کذاب اسـت؛ چـون بعضـی اوقـات بـه مسـیلمه  رحمان یمامه (منظورشان مسیلمه

اند. حاکم در  این حدیث را روایت کرده -آمده ۷/۵۳۲، »الدر المنثور«گونه که در  آن
 این حدیث را صحیح دانسته است. ۲/۵۰، »المستدرک«

ق حدیث مروان بن از طری ۲۷۳۲و  ۲۷۳۱اصل این حدیث را بخاری در صحیحش، شماره ھای 
روایت کرده است. در قسمتی از این حدیث آمده است. سھیل گفت:  سحکم و مسور بن مخرمه

 ».دانم رحمان چیست به خدا قسم، نمی«
گفتند. به زودی  می» رحمان یمامه«ی کذاب،  در تعدادی از روایت آمده که: قریش به مسیلمه -١

تعدادی دیگر از روایات، آمده که: قریش از نوشتن برخی از این روایات را بیان خواھم کرد. در 
شناسند. شیخ  بسم الله الرحمن الرحیم امتناع کردند و در علت آن گفتند که آنان رحمان را نمی

ی اینکه قریش در روز حدیبیه  سلیمان برخی از این روایات را خواھد آورد. ھیچ روایتی درباره
؛ ۲/۱۹۹دم. والله اعلم. ابن ابی شیبه در مصنف خود، را گفته باشند، پیدا نکر» رحمان یمامه«

و دیگران از دو طریق از سالم افطس از سعید بن جبیر  ۳۴ی  ، شماره»المراسیل«ابوداوود در 
در مکه با صدای بلند بسم الله الرحمن الرحیم را بر  جرسول الله«اند که وی گوید:  روایت کرده

گفتند. آنان گفتند: محمد به  مکه به مسیلمه، رحمان میزبان آورد. سعید بن جبیر افزود: اھل 
امر شد که از این به بعد با صدای آھسته بسم الله  جکند. رسول الله سوی خدای یمامه دعوت می

تا زمان وفاتش با صدای آھسته بسم الله الرحمن الرحیم  جالرحمن الرحیم بگوید. پس پیامبر
سل بودنش ضعیف است. این روایت از دو طریق واھی به اسناد این روایت، به خاطر مر». گفت می

 طور موصول روایت شده است:
و دیگران از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس  ۱۲۲۴۵، شماره ی »المعجم الکبیر«طبرانی در 

اند. در اسناد این روایت، یحیی بن طلحه یربوعی وجود دارد که ضعیف است.  آن را روایت کرده
آن را به طور موصول روایت کرده و گوید: این اسناد، صحیح  ۱/۲۰۸، »رکالمستد«حاکم در 

مؤلف نیز چنین گفته است! در «گوید:  ی حاکم می ی گفته است و معلول نیست. ذھبی در دنباله
چندین نفر از محدثان، وی را  -منظورش عبدالله بن عمرو بن حسان است -حالی که ابن حسان

 »اند. دروغگو و کذاب دانسته
آن را به طور موصول روایت کرده و در اسناد این روایت، ابوصلت  ۱/۳۰۳دارقطنی در سنن خود، 

 ھروی وجود دارد که رافضی و متھم به دروغ است.
از طریق محمد بن سائب کلبی از ابوصالح از ابن عباس آن را  ۱/۱۶۵، »الطبقات«ابن سعد در 

او گمان «ی برخی از قریش آمده که گفتند:  روایت کرده است. در بخشی از این روایت، گفته
ی رحمان است و ما جز رحمان یمامه، رحمان دیگری را سراغ نداریم. اسناد  کند که فرستاده می

 این روایت خیلی ضعیف است و کلبی که در اسناد آن وجود دارد، دروغگوست.
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اما بسیاری از مـردم زمـان ». شناسیم گفتند) رحمان دیگری را نمی کذاب، رحمان می
 گوید:  ند، ھمان طور که یکی از آنان میکرد جاھلیت به این اسم اعتراف می

د ويُطلِقُ       محنُ يَعقِ إِ الرَّ شَ  ١.........................                               وما يَ
 ».دھد ھر چه رحمان بخواھد، انجام می«

دای گویـد: یعنـی بـه خـ می    ﴾َوُهۡم يَۡ�ُفُروَن بِـٱلرَّ�﴿:  ی ی آیه ابن کثیر درباره
کننـد؛ چـون آنـان وصـف رحمـان و رحـیم را بـرای اللـه قبـول  یرحمان اعتـراف نم

 ٢نداشتند.
مطابقت این آیه با عنوان باب، روشن است؛ چون خدای متعـال انکـار یـک اسـم از 

دھد که انکار چیزی از اسـماء و صـفات خـدا،  اسم ھایش را کفر نامیده و این نشان می
، جھمیه، معتزله و مانند آنان که چیـزی از اسـماء و کفر است. پس ھر کدام از فالسفه

صفات الله را انکار کرده اند، به تناسب میزان انکار اسماء و صفات خدا، بھره ای از کفر 
ھر چند به جـنس اسـماء و صـفات اعتـراف  -دارند؛ چون جھمیه، معتزله و مانند آن 

ول ندارنـد. چـون از نظـر اما در حقیقت چیزی از اسماء و صفات خدا را قب -کنند  می
ھای محضی ھستند که بر صفات قائم به پروردگار متعال داللت ندارند.  آنان، اسماء نام

 کردند. و این وصف کفر کسانی است که اسم رحمن را انکار می

ُۡت �َ�ۡهِ َمَتابِ ﴿ی:  فرموده  یعنـی   .]٣٠د:[الرع ﴾قُۡل ُهَو َرّ�ِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َعلَۡيهِ تََو�َّ

یعنـی: رحمـان       ﴾ُهوَ ﴿ای محمد! در رّد به آنان که اسم رحمن را قبول نداشتند، بگو: 

�ذَا �ِيَل ﴿خدا فرمود:  از عطاء روایت شده که گوید: وقتی ۸/۲۷۱۵ابن ابی حاتم در تفسیر خود، 
شود: برای خداوند رحمان  ھنگامی که به کافران گفته می]: «۶۱[الفرقان:  ﴾لَُهُم � لِلرَّ�

، کفار قریش گفتند: »(که سراسر وجود شما غرق رحمت او است، کرنش ببرید و) سجده کنید
اسیم. پس خدا این آیه را نازل کرد: شن رحمان کیست؟ جز رحمان یمامه، رحمان دیگری را نمی

ٓ  ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ �َ�ٰ ﴿ معبود شما فقط یکی است و جز خدای « ﴾١٦٣ لرَِّحيمُ ٱ نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ
اسناد این روایت، ضعیف است. سیوطی در ». مھربان مھرورز، معبود برحق دیگری وجود ندارد

 ».آورده که ابن منذر مانند آن را از مجاھد روایت کرده است ۵/۳۷۶، »الدر المنثور«کتاب 
گونه که در تفسیر طبری،  این مصراع بیتی است که سالمه بن جندل طھوی سروده است؛ آن -١

 آمده است. ۱/۵۸
 .۲/۵۱۶تفسیر ابن کثیر -٢
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یعنی:  او پروردگار من اسـت کـه جـز او معبـود برحقـی   ﴾َرّ�ِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهوَ ﴿عزوجل 

ُۡت �َ�ۡهِ َمَتابِ ﴿وجود ندارد.  گاھم بـه سـوی اوسـت. یعنی بازگشت و پناھ  ﴾َعلَۡيهِ تََو�َّ
مصدر تاب یتوب است. توبه ھم مصدر این فعل است. ابن جریر ایـن گفتـه را » متاب«

  ١اظھار داشته است.
اند و وقتی چنـین اسـت، پـس  دھد که توکل به خدا و توبه عبادت این آیه نشان می

 بازگشت به سوی غیر الله، شرک است.
گفت: خدایا! من به سوی تو  جبربه پیام -که دستش قطع شده بود  -وقتی دزدی 

 جگـردم، آن حضـرت کنم و به سوی محمد بـاز نمی گردم و به درگاه تو توبه می باز می
 ].٢[روایت احمد». حق را برای اھل آن، دانست»: «عرف احلق ألهله«فرمود: 

حدثوا الناس بام يعرفـون، أحتبـون «قال علی: » صحيح البخاری«(وفی گوید:  مؤلف می

ب  »)اهللا ورسوله؟! أن يكذَّ
ی درک و  برای مـردم بـه انـدازه«(در صحیح بخاری آمده که حضرت علی گفتند:  
 .»تکذیب شوند؟! جشان حدیث نقل کنید. آیا دوست دارید که خدا و پیامبر فھم

بخاری این اثر را به طور مسند نه معلق روایت کرده ولی در برخی روایات، ابتـدا آن 
وده و سپس اسناد آن را ذکر کرده و در برخی دیگر از روایات، را به طور معلق روایت نم

 .۱۳/۱۵۰تفسیر ابن جریر  -١
المعجم «طبرانی در ؛ ۳۷۴،ص»أللف دینارجزء ا«؛ قطیعی در ۳/۴۳۵، »المسند«امام احمد در  -٢

المستدرک «؛ حاکم در ۱/۳۹۸، »األفراد و الغرائب«؛ دارقطنی در ۸۴۰و  ۸۳۹ھای  شماره» الکبیر
األحادیث «و ضیاء مقدسی در  ۴/۱۰۳، »شعب اإلیمان«؛ بیھقی در ۴/۲۵۵، »علی الصحیحین

» المستدرک«اند. حاکم در  هآن را روایت کرد ساز حسن بن اسود بن سریع ۴/۲۵۸، »المختارة
این حدیث را صحیح دانسته است. در اسناد این حدیث، محمد بن مصعب قرقسانی وجود  ۴/۲۵۵

کند.  راستگوست اما بسیار اشتباه می» التقریب«ی حافظ ابن حجر عسقالنی در  دارد که به گفته
این حدیث از حسن  شاید او در موصول کردن این حدیث اشتباه کرده باشد. اظھر این است که

، »األموال«و ابن زنجویه در  ۱۸۰ص» األموال«بصری، مرسل است. ھمچنین ابوعبید در کتاب 
آورده شد و  جاین حدیث را از حسن روایت کرده که گوید: اسیری پیش رسول الله ۴۴۱ی  شماره

گردم.  د باز نمیکنم و به سوی محم گردم و به درگاه تو توبه می سوی تو باز می گفت: خدایا! من به

 ».حق را برای اھل آن، دانست. او را رھا کنید»: «عرف احلق ألهله، دعوه«فرمود:  جرسول الله
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ابتدا اسناد آن را آورده است. او این روایت را از [عبیدالله بـن موسـی] از معـروف بـن 

أحتبـون أن ي�ـذب «خّربوذ از ابوطفیل از علی، نقل کرده است. لفظ روایت این است: 
 ».تکذیب شوند؟ جبرآیا دوست دارید که خدا و پیام: «١»اهللا و رسوهل

 کنند. فھمند و درک می ) یعنی طبق آنچه میما يعرفون: ( ی گفته
خـودش از «آدم بن ابـی ایـاس در کتـاب  العلـم «حافظ ابن حجر عسقالنی گوید: 

ودعـوا مـا «ی علی افزوده است:  عبدالله بن داوود از معروف، این عبارت را به آخر گفته

یعنـی آنچـه کـه ». کنند، رھا کنیـد سند و درک نمیشنا و آنچه را که نمی: «٢»ينكرون
ی حضرت علی، این دلیـل  شود. ابن حجر افزود: در این گفته فھمش بر آنان مشتبه می

ی ابن مسـعود، مثـل  وجود دارد که نباید پیش مردم عوام از متشابه سخن گفت. گفته

قوماً حديثاً ال  ما أنت حمدثاً «ی حضرت علی است؛ آنجا که ابن مسعود گوید:  ھمین گفته

کنـی کـه  ھیچ حـدیثی را بـرای قـومی نقـل نمی»: «تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة
  ٣.[روایت مسلم]». شوند رسد مگر اینکه برخی از آنان دچار فتنه می درکشان به آن نمی

ابن حجر افزود: کسانی که به نقل حدیث برای برخـی از مـردم و نقـل نکـردن آن 
معتقدند؛ امام احمد، امام مالک و ابویوسف ھسـتند کـه امـام احمـد  برای برخی دیگر،

معتقد است احادیثی که ظاھرشان شورش علیه حاکم است، نباید برای ھمه نقل کـرد 
و  ٤کنند، بایـد نقـل کـرد. ای از مردم که آن احادیث را خوب درک می و فقط برای عده

من خص بالعلم قومًا دون قوم کراھیة أن ال « ۱۲۷، باب »کتاب العلم«بخاری در صحیح خود؛  -١
ث نقل کنید آیا برای مردم به تناسب فھم و درک شان حدی«گوید: علی گفت:  می ۱/۵۹، »یفھموا

عبدالله بن موسی از معروف بن خربوذ از » تکذیب شوند؟! جدوست دارید که خدا و پیامبر
ابوطفیل از علی، این گفته را برای ما نقل کردند. آنچه شیخ سلیمان اظھار داشته، حافظ ابن 

 خاطرنشان ساخته است.  ۱/۲۲۵» فتح الباری«حجر عسقالنی در کتاب 
؛ ۲/۱۰۸، »الجامع ألخالق الراوی«؛ خطیب در ۳۶۲، ص»خل إلی السنن الکبریالمد«بیھقی در  -٢

ی مذکور را با این  ، گفته۲۸/۲۶۵، »تھذیب الکمال«و مزی در  ۵۹، ص »أدب اإلمالء«سمعانی در 
 اند. عبارت اضافی؛ از خود طریق بخاری روایت کرده

 آن را روایت کرده است. ۱/۱۱ی صحیح خود  مسلم در مقدمه -٣
کند که آن  را نقل می جاین روایت عبدالله بن مسعود از پیامبر ۲/۲۸نووی در شرح مسلم،  -٤

ما من نىب بعثه اهللا ىف أمة قب� إال اكن هل من أمته حوار�ون، وأصحاب يأخذون «فرمودند:  جحضرت

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٩٦٠

و ابویوسـف  ١نبایـد نقـل کـرد.امام مالک معتقد است احادیث مربوط به صفات خدا را 

 يؤمرون، فمن �سنته، و�قتدون بأمره، ثم إنها ختلف من بعدهم خلوف؛ يقولون ما ال يفعلون، و�فعلون ما ال
جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ولیس وراء 

ھیچ پیامبری پیش از من نیست که خدا او را برای امتی مبعوث »: «ذلک من اإليمان حبة خردل
عمل کرده باشد، مگر اینکه در میان امتش یاران مخلص و وفاداری داشته که به سننش 

آیند که  نمودند. سپس بعد از آنان افراد ناالیقی می کردند و به اوامر و دستوراتش اقتدا می می
اند. ھرکس با دستش با آنان  کنند که بدان امر نشده دھند و کارھایی می گویند انجام نمی آنچه می

با قلبش با مبارزه کند، مؤمن است و ھرکس با زبانش با آنان مبارزه کند، مؤمن است و ھرکس 
 ».آنان مبارزه کند، مؤمن است، و پس از آن دیگر یک ذره ایمان وجود ندارد

نقل کرده که  /ابوعلی جیانی از احمد بن حنبل«گوید:  امام نووی پس از نقل این حدیث می
ابوعلی جیانی افزود: این ». ی مردم نقل نشده است این حدیث، حفظ نشده و برای ھمه«گوید: 

شیخ ». بیند، صبر کنید گفت: تا زمانی که مرا می ابن مسعود نیست که می سخن شبیه سخن
این حدیث را انکار نموده در حالی که /گوید: احمد بن حنبل ابوعمرو (یعنی ابن صالح) می

اند و نام حارث را در کتاب  جماعتی از راویان ثقه و مورد اعتماد این حدیث را از حارث روایت کرده
ام و در کتاب ابن ابی حاتم، از یحیی بن معین  راویان ضعیف نوشته شده، ندیده ی ھایی که درباره

ی حارث گوید: او ثقه است. به عالوه، تنھا حارث نیست که این حدیث را نقل  نقل شده که وی درباره
اظھار » العلل«کرده بلکه پیرو عمل او صالح بن کیسان نیز می باشد و امام دارقطنی در کتاب 

این حدیث، از طرق دیگری روایت شده که از جمله از ابو واقد لیثی از ابن مسعود از  داشته که
، »بیند، صبر کنید تا زمانی که مرا می«ی ابن مسعود:  روایت شده است. اما از این گفته جپیامبر

آید ھمچنین تشویق به پیکار با باطل  خونریزی یا برپا کردن فتنه و آشوب یا مانند آن، الزم نمی
ی دست و زبان و قلب، که در این حدیث آمده، برپاکردن فتنه و آشوب  گرایان و منحرفان به وسیله

باشد و در لفظ این حدیث،  ی امت ھای گذشته می آید. البته سیاق این حدیث درباره از آن الزم نمی
خنانش، روشن رسد و س نامی از این امت به میان نیامده است. اظھارات ابن عمرو اینجا به پایان می

 ».است. اما اینکه در این زمینه، این چنین امام احمد از او عیب گرفته، جای تعجب است
ابو احمد بن عدی گوید که احمد بن علی «گوید:  می ۸/۱۰۳، »سیرأعالم النبالء«ذھبی در کتاب  -١

قل کرد و مدائنی برای ما حدیث نقل کرد و گفت که اسحاق بن ابراھیم بن جابر برای ما حدیث ن
ی  گفت: ابوزید بن ابی غمر برای ما حدیث نقل کرد و گفت: ابن قاسم گفت: از مالک درباره

ھمانا خدا، آدم را بر اساس شکل خود، »: «إن الله خلق آدم علی صورته«کسانی که احادیث: 
ه فی أنه یدخل ید«و » کند ھمانا خدا ساق پایش را آشکار می»: «إن الله یکشف عن ساقه«، »آفرید

کند تا اینکه کسانی را که  خدا دستش را داخل جھنم می»: «جھنم حتی یخرج من أراد
کنند، پرسیدم. امام مالک به شدت این کار را نھی  ؛ را نقل می»خواھد، از جھنم بیرون آورد می
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پـیش از اینـان ابـوھریره اسـت کـه  ١معتقد است که احادیث غریب را نباید نقل کـرد.
اش سخن به میـان  درباره» الجرابین«بعضی از احادیث را نقل نکرده ھمان طور که در 

آیند. مانند این گفتـه  ھایی است که پیش می ھا و آشوب فتنه» ِجرابین«منظور از  ٢آمد.

 کرد و گفت نباید کسی این احادیث را نقل نماید. به او گفتند: افرادی از اھل علم این احادیث را
اند؟ گفتند: ابن عجالن از ابوزناد. امام مالک گفت:  کنند. مالک گفت: اینان چه کسانی نقل می

داند و عالم ھم نیست. از ابوزناد سخن به میان آورد و گفت: او  ابن عجالن اصًال این چیزھا را نمی
سکین این روایت را پیوسته تا زمان وفاتش، کارگزار اینان بود. مقدام ُرعینی از ابوغمرو و حارث بن م

اند که گویند: ابن قاسم برای ما حدیث نقل کرد. گفتم: امام مالک بدین خاطر از نقل  نقل کرده
احادیث مذکور نھی کرد که در نظر وی این احادیث، ثابت نشده و متصل و مرفوع نیستند، پس او در 

، یعنی حدیث اول و حدیث این زمینه عذر دارد ھمان طور که بخاری و مسلم در آوردن این احادیث
 ».دانم ی حدیث سوم چیزی نمی دوم عذر ندارند، چون سندشان ثابت شده است. اما درباره

 در رابطه با اسناد دادن این داستان، از دو جھت، ایراد وارد است:
او اھل «گوید:  اش می درباره ۱/۱۷احمد بن علی مدائنی. که ابن یونس در تاریخ خود،  -اول

در او «گوید:  درباره اش می» سؤاالت حمزة سھمی«و دارقطنی در ». ث نیستروایت حدی
 ».اشکالی وجود ندارد

ام که او را ثقه دانسته باشد، فقط ابن یونس  اسحاق بن جابر قّطان مصری؛ کسی را ندیده -دوم
به  اش سراغ ندارم. امثال چنین داستانی نیاز گوید: جز خیر و نیکی چیزی درباره اش می درباره

إن الله «آورده و جز حدیث  ۲/۲۵۱، »الضعفاء«تحقیق دارد. روایت مقدام رعینی را عقیلی در 
را ذکر نکرده است. اسناد این روایت، ضعیف است؛ به دلیل اینکه مقدام » خلق آدم علی صورته

. ۱۳/۳۴۵گوید: او ثقه نیست. نگا: سیرأعالم النبالء،  اش می باشد. نسائی درباره رعینی، ضعیف می
، »منھج اإلمام مالک فی إثبات العقیدة«جھت اطالعات بیشتر و توجیه سخن امام مالک به کتاب 

 مراجعه کنید. ۲۶۸-۲۶۰اثر دکتر سعود دعجان، صفحات 
اند: ھرکس از راه کالم به دنبال دین باشد،  بعضی از علما گفته«گوید:  ابویوسف یعقوب، قاضی می -١

به دنبال حدیث غریب باشد، دروغ گفته و ھرکس از راه کیمیا دین شده، ھرکس  زندیق و بی
، »الکامل«ابن عدی در کتاب ». (شیمی) به دنبال مال و ثروت باشد ورشکست شده است

، »الجامع ألخالق الراوی«؛ خطیب در ۵،ص »شرف أصحاب الحدیث«؛ خطیب در ۷/۱۴۵
ی امام مالک را نقل  این گفته و دیگران ۵۸،ص »أدب اإلمالء واالستمالء«؛ سمعانی در ۲/۱۵۹

 اند و سندش صحیح است. کرده
دو  جاز رسول الله«روایت کرده که گوید:  ساز ابوھریره ۱۲۰ی  بخاری در صحیحش به شماره -٢

کردم،  شان را فاش کردم و دیگری را فاش نکردم. اگر آن را فاش می تا ظرف را حفظ کردم. یکی
 ».شد این مجرای خوراکم (مری) قطع می
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 ١ز حذیفه نقل شده است.ا
از حسن نقل شده که او از نقل داستان عرنیین که انس روایتش کرده، برای حجاج 

ی بـرای اعمـال   ا اساس و باطلش ایـن حـدیث را وسـیله ؛ چون او با تأویل بی٢نھی کرد
ی نھی از نقل بعضـی از  داد. ضابطه اش در خونریزی بیش از حد، قرار می ناجوانمردانه

کنـد و در  ای باشد کـه بـدعت را تقویـت می ین است که ظاھر حدیث به گونهاحادیث ا
اصل ظاھر حدیث، مقصود و مدنظر نیست؛ بنابراین دست برداشـتن از نقـل آن بـرای 

رود ظاھر این حدیث را بگیرد و به آن عمل کند، کاری مطلوب و  کسی که ترس آن می
  ٣».خوب است

نقـل احادیـث صـفات خـدا ذکـر کـرده، گمـان ی نھی از  آنچه از امام مالک درباره
کنم این گفته از امام مالک به ثبوت رسیده باشد.آیا احادیث صفات بیشتر از آیـات  نمی

 اند؟ صفات ھستند که در قرآن آمده
گویند: آیات مربوط بـه صـفات  آیا مالک یا ھرکس دیگری از دانشمندان اسالمی می

ر حـالی کـه دانشـمندان گذشـته و حـال از خدا برای مردم عوام نباید تالوت شوند؟ د
میان یاران پیامبر و دانشمندان پس از آنان، آیات و احادیث مربوط به صفات اللـه را در 

خواندند. بلکه شرط ایمـان، ایمـان بـه خـدا و صـفات  حضور عوام و خواص مؤمنان می
سـت. خود را بـدانھا متصـف نمـوده ا جکمال خداست که در قرآن یا به زبان پیامبرش

گـوییم: ھـرکس بـه  شود؟ بلکـه می پس چگونه این احادیث از عوام مؤمنان کتمان می
ی مؤمنـان نیسـت و  آیات و احادیث مربوط به صفات خدا ایمان نداشته باشد، از زمـره

ی منافقـان  ھرکس در دلش نسبت به آن، احساس سختی و ناخرسندی بکند، از زمـره
ھای جھمیه و پیروان شان است که صفات خـدا  باشد. در واقع این رویکرد از بدعت می

کنند. وقتی دیدند که احادیث مربوط به صفات خدا، مذاھب و افکار آنـان را  را انکار می

کردم، به سه دسته  دانم برای شما نقل می اگر احادیثی که می«نقل شده که گوید:  ساز حذیفه -١
ای دیگر  کردند و دسته ای مرا یاری نمی کردند، دسته ای با من پیکار می شدید: دسته تقسیم می

المستدرک علی «؛ حاکم در ۷/۴۵۴ابن ابی شیبه در مصنف خود، ». نمودند مرا تکذیب می
 اند و سندش، صحیح است. ی حذیفه را روایت کرده و دیگران این گفته ۴/۵۱۶، »صحیحینال

این حدیث را  ۱۶۷۱ی  و مسلم در صحیح خود به شماره ۶۴۱۷ی  بخاری در صحیح خود شماره -٢
 اند. روایت کرده ساز طریق روایت انس

 .۱/۲۲۵فتح الباری،  -٣
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کند، به کتمان این گونه احادیـث از مـردم  شان را ریشه کن می نماید و بدعت باطل می
 پی نبرند.عوام توصیه کردند تا به گمراھی اینان، فساد اعتقاد و تفکرشان 

در این اثر حضرت علی که آورده شد، این دلیل وجود دارد که ھرگاه در صورت نقـل 
کنند، ترس از آسـیب و زیـانی بـرود؛ نبایـد  یبعضی از احادیث که مردم، آن را درک نم

گونه احادیث را برای مردم نقل کرد. البته این امر بـه طـور مطلـق نیسـت؛ چـون  این
خبرند. وقتی اینھا  ھا ھستند که مردم از آنھا بی یاری از سنتبسیاری از امور دین و بس

داننـد. در  شود، آن را تکذیب نموده و آن را چیز بسیار عظیمـی می برای مردم نقل می
کند، بلکه به آرامی و  این صورت فرد عالم نقل این گونه احادیث را برای مردم ترک نمی

 نماید. ی أحسن آنان را دعوت می شیوه دھد و با حکمت و با مدارا آنان را تعلیم می

وروی عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عـن ابـن عبـاس: گوید: ( مؤلف می 

ما فرق «أنه رأی رجالً انتقض ملا سمع حديثاً عن النبی فی الصفات؛ استنكاراً لذلك، فقال: 

 ).١»هؤالء جيدون رقة عند حمكمه، وهيلكون عند متشاهبه
از معمر از ابن طاوس از پدرش از ابن عباس روایت کرده که وی مـردی را (عبدالرزاق  

لرزید. تکان خوردنش از روی انکـار ایـن حـدیث  جدید که موقع شنیدن حدیثی از پیامبر
فـرق اینـان در چیسـت؟ [ایـن شـخص و «ابن عباس گفت: «گاه ابن عباس گفت:  بود. آن

اند] اینـان موقـع  ق را به خـوبی نشـناختهامثال او حق و باطل را از ھم تشخیص نداده و ح
نمایند] و موقع شـنیدن  کنند [و آن را قبول می شنیدن آیات محکم، احساس رقت قلب می

 »).شوند شود، [آنھا را قبول نکرده] و ھالک می شان بر آنان مشتبه می آیاتی که فھم
ت از جملـه عبدالرزاق؛ ابن ھمام صنعانی، امام و حافظ است. نامبرده صاحب تألیفا

باشـد. احمـد بـن حنبـل و یحیـی بـن معـین و  ھـا می و دیگر کتاب» المصنف«کتاب 
اند. وی بـه سـال  دانشمندان زیادی که قابل شمارش نیستند، از او حدیث، روایت کرده

 .٢ھجری وفات یافت ۲۱۱

، به »السنة«و ابن ابی عاصم در  ۳/۲۳۹تفسیرش،  ؛ عبدالرزاق در۱۱/۴۲۳معمر در جامع خود،  -١
از طریق ابن طاوس از پدرش از ابن عباس آن را روایت کرده و اسنادش طبق  ۴۸۵ی  شماره

 شرط بخاری و مسلم، صحیح است.
و  ۱/۳۶۴، اثر ذھبی، »تذکرة الحفاظ«؛۹/۵۶۳، »سیر أعالم النبالء«به شرح حالش در کتاب   -٢

 مراجعه کنید. ۱۸/۵۲مزی  ، اثر»تھذیب الکمال«
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معمر؛ ابن راشد أزدی، ابوعروه بصری، مقیم یمن است. او ثقه و مورد اعتماد است. 
 .١سالگی دار فانی را وداع گفت ۵۸ھجری در سن  ۱۵۴ به سال

 ۱۳۲ابن طاوس؛ عبدالله بن طاوس یمانی ثقه، فاضـل و عابـد اسـت. وی در سـال 
 .٢ھجری درگذشت

پدرش؛ طاوس بن کیسان یمانی ثقه، فقیه و فاضل، از یاران بزرگ ابن عباس اسـت. 
 ٣ھجری وفات یافت. ۱۰۶وی به سال 

 )، نام مرد برده نشده است.أنه رأی رجالً در عبارت: (

شـنید، بـه لـرزه افتـاد و آن را  ج) یعنی وقتی حدیثی را از پیامبرانـتفضی: ( کلمه
انکار نمود. حاال این حالت یا بدین خاطر بود که عقلش تحمـل آن را نداشـته یـا بـدین 

 خاطر بوده که به عدم صحت آن معتقد بود و از این رو، آن را انکار کرد.

 )، یعنی عبدالله ابن عباس گفت.لفقاعبارت: (

 ) احتمال دو صورت را دارد:ما فرق هؤالءعبارت: ( 

ق«در اینجا مای استفھام انکاری است. » ما« -اول ـرَ به » راء«و » فاء«ی  با فتحه» فَ
باشد. یعنی این حدیث و امثال آن از احادیث صفات خدا، چه  معنای ترس و وحشت می

ی مسـلمان  سرزنش و نکوھش آنان است؛ چون بر بندهترس و وحشتی دارند؟ منظور، 
به صحت و ثبوت رسـیده، سـر تسـلیم  جواجب است در برابر آنچه که از خدا و پیامبر

ی علمـی نداشـته  فرود آورد و به آن ایمان داشته باشد ھر چنـد نسـبت بـه آن احاطـه

مـراد اهللا، وآمنـت  أمنت بـاهللا، وبـام جـاء عـن اهللا عـىل«باشد. از این رو شافعی گفته است: 

به خـدا و بـه آنچـه از جانـب : «٤»برسول اهللا، وما جاء عن رسول اهللا عىل مراد رسول اهللا

تھذیب «و  ۱/۱۹۰، اثر ذھبی »تذکرة الحفاظ«؛ ۷/۵» سیر أعالم النبالء«به شرح حالش در کتاب  -١
 مراجعه کنید. ۲۸/۳۰۳، اثر مزی »الکمال

 ۱۵/۳۰، اثر مزی، »تھذیب الکمال«؛ و ۶/۱۰۳، »سیر أعالم النبالء«به شرح حالش در کتاب  -٢
 مراجعه نمایید.

و  ۱/۹۰، اثر ذھبی، »تذکرة الحفاظ« ۵/۸۳» سیر أعالم النبالء «ح حالش در کتاب  به شر -٣
 مراجعه کنید. ۱۳/۳۵۷اثر مزی » تھذیب الکمال«

، ۲در ھمین کتاب جلد » فتح المجید«. صاحب کتاب ۶/۳۵۴و  ۴/۲نگا: مجموع الفتاوی،  -٤
کیع از اسرائیل، این گوید: و می ۱/۲۷۴، »العرش«ذھبی در کتاب «گوید:  می ۶۷۷ی  صفحه
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 جو آنچه از جانب رسول اللـه جخدا آمده و مراد خداست، ایمان آوردم. و به رسول الله
 ».است ایمان آوردم جآمده و مراد رسول الله

ق« -دوم  ھم » ما«و تخفیف آن ھم جایز است، » راء«و تشدید » فاء«ی  با فتحه» فَرّ
در اینجا مای نافیه است. یعنی این فرد و امثال او حق و باطل را از ھـم جـدا نکـرده و 

» رقـة». «جيدون رقة«فرماید:  اند. به ھمین خاطر در ادامه می حق را به خوبی نشناخته
محکـم ضد قسوت و سنگ دلی است کـه بـه معنـای نرمـی و قبـول آیـات و احادیـث 

متشابه چیزی است که فھمش بر آنان مشتبه شـود، » وهيلكون عند متشـاهبه«باشد.  می
اند آن گونه که جھمیه و مانند آنان، معتقدند که آیات  نه اینکه آیات صفات خدا، متشابه

صفات، متشابه ھستند. و به این معنا نیست کـه در قـرآن، آیـات و عبـارات متشـابھی 
معلوم نیست؛ چون لفظ تشابه و متشابه بـر بطـالن ایـن امـر  وجود دارد که معنایشان،

داللت دارد. بلکه منظور از متشابه چیزی است که فھم و درکش برای بعضی از مـردم، 
شود و به نسبت بعضی دیگر این طور نیست. بنابراین متشابه، امری نسـبی  مشتبه می

ای  ه نسـبت عـدهای، متشـابه باشـد و بـ است؛ چون ممکن است چیزی به نسبت عده
 دیگر، روشن و آشکار باشد.
وقتی پـیش جمـاعتی رفـت کـه بـا قـرآن بحـث و جـدل  جبه ھمین دلیل پیامبر 

بهذا ضلت األمم قبل�م، باختالفهم ىلع أنبيـائهم، «کردند، خشمگین شد و فرمود:  می

». وقتی پروردگار روی صندلی نشست»: «إذا جلس الرب علی الکرسی«حدیث را نقل کرد: 
گونه  اعمش و سفیان را دیدیم که این«مردی که نزد وکیع بود، لرزید. وکیع عصبانی شد و گفت: 

 ».کردند کردند و آنھا را انکار نمی احادیث را نقل می
آن را آورده است. چه بسا در  ۵۸۷ی  ، شماره»الرد علی الجھمیة« عبدالله بن احمد در کتاب

صورت عدم تلقی به قبول اینھا، ترک چیزی که ایمان به آن واجب است، حاصل شود و در آن 
شان فرموده است:  صورت، حال و وضع شان شبیه حال و وضع کسانی است که خدا درباره

َ�تُۡؤِمنُوَن بِبَۡعِض ٱۡلِكَ�ِٰب َوتَ ﴿
َ
آیا به بخشی از (دستورات) ]: «۸۵[البقرة:  ﴾ۡ�ُفُروَن بِبَۡعٖض أ

پس ھیچ کسی ». ورزید؟ آورید و به بخش دیگر (دستورات آن) کفر می کتاب (آسمانی) ایمان می
از کفر جان سالم به در نمی برد مگر کسی که به آنچه که در این زمینه بر وی واجب است، عمل 

 تمام برنامه و دین خداست.کند و آن ھم ایمان و یقین به 
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، ول�ن نـزل ١ورضب الكتاب بعضه ببعض، [و�ن القرآن لم ي�ل يلكذب بعضه بعضاً ]
 »:يصدق بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما �شـابه علـي�م فـآمنوا بـه ٢ألن

ھای پیش از شما بدین صورت گمراه شدند. به خـاطر مخـالف بـا پیامبرانشـان و  امت«
قبول برخی از مطالب کتاب آسمانی و عدم قبول برخـی دیگـر، (گمـراه شـدند). [ بـه 

ا تکذیب کنند ]، بلکه به ایـن خـاطر نـازل راستی قرآن نازل نشده تا آیات آن ھمدیگر ر
شده که ھمدیگر را تصدیق نمایند. پس ھر چه از قرآن دانستید، به آن عمل کنید و ھر 

ابـن سـعد، ابـن ». چه بر شما مشتبه شود [ و آن را فھم نکردید]، به آن ایمان بیاوریـد
 ٣اند. ضریس و ابن مردویه این حدیث را روایت کرده

مُّ ﴿ی:  ی آیه درباره
ُ
َۡكَ�ٰـٌت ُهـنَّ أ نـَزَل َعلَۡيـَك ٱۡلِكَ�ٰـَب ِمۡنـُه َءاَ�ٰـٞت �ُّ

َ
ِٓي أ ُهَو ٱ�َّ

َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰتٞ 
ُ
او، ذاتی است کـه قـرآن را بـر تـو نـازل کـرد؛ «  .]٧[آل عمران:  ﴾ٱۡلِكَ�ِٰب َوأ

اند و برخی دیگـر، بخشی از آیاتش، آیات روشن و مشخصی ھستند که اصل و اساس این کتاب
  ٧ آل عمران:  »آیات متشابھند.

دھد که در قرآن، آیاتی محکـم  خدای متعال در این آیه خبر می«گوید:  ابن کثیر می
اند و داللت و معنایشان واضح بوده و برای ھیچ کسی مـبھم نیسـت،  که روشن و واضح

 وجود دارند و آیات دیگری در قرآن وجود دارند که داللت و معنایشان برای بسـیاری از
 شود. شان بر آنان مشتبه می مردم یا برخی از مردم، مبھم بوده و فھم

پس ھرکس آیات متشابه را به آیات محکم برگرداند و براساس آن، معنـایش بکنـد و 
اند، حـاکم گردانـد؛ ھـدایت یافتـه اسـت و  آیات محکم را بر آیاتی که از نظر او متشابه

مُّ ﴿فرمایـد:  به ھمین خـاطر میھرکس عکس این کار را بکند، گمراه شده است. 
ُ
ُهـنَّ أ

 افتاده است.» ب«ی  عبارت داخل کروشه از نسخه -١
 آمده است.» أن«، »ألن«، به جای »ع«و » ض«در نسخه ھای  -٢
آن را  ۷۴۹ی  شماره» اآلحاد و المثانی«و ابن أبی عاصم در  ۴/۱۹۲، »الطبقات«ابن سعد در  -٣

این حدیث را با این لفظ به ابن ضریس در  ۲/۱۴۹، »الدر المنثور«اند. سیوطی در  روایت کرده
؛ ابن ماجه در ۲/۱۹۵، »المسند«و ابن مردویه نسبت داده است. امام احمد در » فضائل القرآن«

، »المعجم األوسط«؛ طبرانی در ۳۲۵ی  شماره» السنة«؛ ابن ابی عاصم در ۸۵سننش، شماره ی 
، »اإلبانة الکبری«؛ ابن بطه در ۳۷۶ی  ، شماره»القضاء و القدر«؛ بیھقی در ۷۹و  ۱۶۵و  ۱/۲

و دیگران از چندین طریق از عمرو بن شعیب از پدرش از  ۵۸۳و  ۱۲۷۰؛ ۱۹۷۱شماره ھای 
 اند و اسنادش حسن است. پدربزرگش آن را روایت کرده

 

                                         



 ٩٦٧  ): هرکس چیزی از اسماء و صفات خدا را  انکار نماید۳۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

اند که موقع مشتبه شدن برخـی آیـات،  یعنی آیات محکم اصل و اساس قرآن ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ 

َخُر ُمتََ�ٰـبَِ�ٰتٞ ﴿شود،  به سوی آیات محکم مراجعه می
ُ
یعنـی آیـاتی کـه احتمـال   ﴾َوأ

لحـاظ لفـظ و  دارد، داللت و معنایشان موافق با آیات محکـم باشـد و احتمـال دارد از
ای دیگر باشند. به ھمین دلیل خدای متعال  ترکیب، نه از لحاظ مراد و مقصود، به گونه

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�غٞ ﴿فرماید:  در ادامه می ا ٱ�َّ مَّ
َ
یعنی کسانی که در دل شان گمراھی   ﴾فَأ

اینـان  ﴾َبَه ِمۡنـهُ َ�َيتَّبُِعوَن َمـا �ََ�ٰـ﴿و خارج شدن از حق و گرایش به باطل وجود دارد، 
چسبند، چرا که آیات متشابه این امکان را به آنـان  گیرند و به آن می آیات متشابه را می

دھد که مطابق اھداف فاسدشان، آنھا را تحریف کـرده و آنھـا را بـه غیـر از معنـای  می
 اش، معنا کنند. چون لفظ این آیات، احتمال این معنا را دارد.  اصلی

توانند این کار را بکنند، چون این آیـات، حجـت علیـه اینـان  م نمیاما در آیات محک

یعنی از روی گمراه کردن پیروان   ﴾ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ﴿فرماید:  است. از این رو در ادامه می
کنند که برای  کنند. به پیروانشان این وھم را ایجاد می شان، از آیات متشابه پیروی می

نماینـد، حـال آن کـه قـرآن،  قرآن، استناد و استدالل می اثبات و صحت بدعت شان به
 ». ١حجت علیه آنان است و ھرگز حجت برای عقیده و تفکرشان نیست

ِيـَن ِ� قُلُـو�ِِهۡم َزۡ�ـغٞ ﴿ابن عباس گوید: منظـور از عبـارت:  ـا ٱ�َّ مَّ
َ
اھـل شـک  ، ﴾فَأ

ند و آنھا را با ھـم کن باشد. اینان محکم را بر متشابه و متشابه را بر محکم حمل می می

ُ ﴿کنند.  قاطی می ۥٓ إِ�َّ ٱ�َّ وِ�لَـُه
ۡ
ل یـه تأوکـ یدر حـال: «]٧[آل عمـران:  ﴾َوَمـا َ�ۡعلَـُم تَأ

گوید: تأویـل آیـات متشـابه در  ابن عباس می». داند (درست) آنھا را جز خدا کسی نمی
و ابـن ابـی ابن جریر، ابن منـذر ». داند شود، و جز الله کسی نمی روز قیامت آشکار می

 ٢اند. حاتم آن را روایت کرده

ُ ﴿ی:  ی فرموده مقاتل و سدی درباره ۥٓ إِ�َّ ٱ�َّ وِ�لَُه
ۡ
گویند: آنـان بـه  می  ﴾َوَما َ�ۡعلَُم تَأ

 شود و سرانجام اشیاء را در قرآن، بدانند. دنبال این ھستند که آنچه که می

 .۱/۳۴۵تفسیر ابن کثیر،  -١
 ۱۸۱و  ۳/۱۷۷تفسیرش، ؛ ابن جریر در -آمده ۲/۱۴۷، »الدر المنثور«آن گونه که در  -ابن منذر -٢

از طریق علی بن أبی طلحه از ابن  ۳۱۹۷و  ۳۱۸۵و ابن ابی حاتم در تفسیرش، شماره ھای 
 اند و اسنادش خالی از اشکال است. عباس آن را روایت کرده
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لم دارد، علم بـه حقـایق گویم: بر این اساس، تأویلی که فقط خدا نسبت به آن ع می
ھـایی کـه در  شود و خبر دادن از نعمت باشد؛ مانند خبر دادن از آنچه که می اشیاء می

ای که در جھنم است؛ چون این موارد را ھر چنـد  بھشت وجود دارند و عذاب و شکنجه
دانـد. بـه ھمـین  نسبت به آنھا علم داریم، اما علم به حقایق آنھا، جـز خـدا کسـی نمی

آنچه در بھشت اسـت، جـز اسـماء چیـزی در دنیـا وجـود «گوید:  بن عباس میخاطر ا
 ١».ندارد

باید وقف شود ھمان طور که از جماعتی از سـلف » الله«بر این اساس بر لفظ جالله 

ِٰسُخوَن ِ� ٱۡلعِۡلمِ ﴿گویند: بر عبارت:  روایت شده است. بعضی می شـود.  وقـف می  ﴾َوٱل�َّ
دانـد و اھـل  دانش ریشه دارنـد، کسـی تأویـل آن را نمی یعنی جز خدا و کسانی که در

 دانند.  انحراف و گمراھی اصًال تأویل آن را نمی
باشـد. ایـن  بر این اساس، منظور از تأویل آیات متشابه، تفسیر و فھم معنای آنھا می

 رأی از ابن عباس و جماعتی از سلف صالح روایت شده است.
مـن از راسـخانی «گویـد:  س نقل کـرده کـه میابن أبی نجیح از مجاھد از ابن عبا

 ».٢دانند ھستم که تأویل متشابه را می

ِٰسُخوَن ِ� ٱۡلعِۡلمِ ﴿ی عبارت:  مجاھد درباره گوید: راسـخان در علـم تأویـل  می  ﴾َوٱل�َّ
ربیع بن انس و دیگران نیز  ٣».گویند: به آن ایمان آوردیم دانند و می آیات متشابه را می

 .٤اند چنین گفته
معلوم شد که در این آیه، برای باطل گرایان که آیات صفات کمـال خـدا را متشـابه 

کننـد، حجـت و  شان به ایـن آیـه اسـتناد می دھند و برای عقیده و تفکر باطل قرار می

، »المطالب العالیة«آن گونه که در  -؛ مسّدد در مسندش۱ی  ی مشھورش، شماره وکیع در نسخه -١
؛ ابونعیم ۲۶۰ی  ؛ ابن ابی حاتم، به شماره۱/۱۷۲ابن جریر در تفسیرش،  -آمده ۴۶۱۷ی  شماره

اند و  و دیگران آن را روایت کرده ۱۰/۱۶، »المختارة«؛ ضیاء در ۱۲۴ی  ، شماره»صفة الجنة«در 
 اسنادش صحیح است.

 ۲/۱۵۲، »الدر المنثور«آن گونه که در  -و ابن منذر و ابن انباری ۳/۱۸۳ابن جریر در تفسیرش،  -٢
 باشد. اند و اسنادش صحیح می آن  را روایت کرده -آمده

و ابن جریر در تفسیرش،  -آمده ۲/۷، »اإلتقان فی علوم القرآن«آن گونه که در  -عبد بن حمید -٣
 اند و اسنادش صحیح است. آن را روایت کرده ۳/۱۸۳

 .۱/۳۸۴ر، و تفسیر ابن کثی ۲/۱۵۲؛ الدر المنثور، ۳/۱۸۳نگا: تفسیر ابن جریر،  -٤

 

                                         



 ٩٦٩  ): هرکس چیزی از اسماء و صفات خدا را  انکار نماید۳۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

گوییم: در کجای این آیه، چیزی است کـه بـر منظـور و  دلیلی وجود ندارد. به آنان می
نصی آمده کـه خـدا یـا  ججانب الله یا از جانب پیامبری شما داللت دارد؟ آیا از  عقیده
، آنچه را که خدا را به آن متصف کرده، متشابه قرار دھند؟! ولی اصل این تفکر جپیامبر

ی مذکور، ھمان نقل لفـظ از  اند که تأویل مورد نظر در آیه این است که آنان گمان کرده
دلیلـی کـه ھمـراه آن اسـت،  ظاھرش به معنایی که لفظ احتمال آن را دارد به خـاطر

 باشد.  می
اند کـه  ای است. آنان خواسته این اصطالح بسیاری از متأخرین است و اصطالح تازه

اند. به گمان اینان آیـات  کالم خدا را بر این اصطالح حمل کنند و در نتیجه گمراه شده
ھا فرق دارند و احادیث مربوط به صفات خدا، تأویلی دارند که با معنا و داللت ظاھری آن

داند، ھمان طور که کسانی که باعث جھالت  و جز خدا کسی معنای حقیقی آنھا را نمی
گویند، و یا فقط تأویل کنندگان معنای حقیقـی آنھـا  شوند، این را می و نادانی مردم می

 گویند.  دانند، ھمان طور که اھل تأویل چنین می را می
یلی برای ذکر آیات و احادیث مربـوط بـه ی حضرت علی که شرح داده شد، دل در گفته

صفات خدا در حضور عوام و خواص وجود دارد و نیـز ایـن دلیـل وجـود دارد کـه ھـرکس 
چیزی از نصوص مربوط به صفات خدا را رد کند یا بعـد از صـحتش، آن را انکـار نمایـد یـا 

اند، بلکه او  اطالعی کند، از جمله کسانی است که حق و باطل را از ھم جدا نکرده اظھار بی
 شود. اش، سرزنش می اطالعی ی ھالک شدگان است و به خاطر اظھار بی از زمره

وملا سمعت قريش رسـول اهللا يـذكر الـرمحن؛ أنكـروا ذلـك، فـأنزل اهللا گوید: ( مؤلف می

 ).﴾َوُهۡم يَۡ�ُفُروَن بِٱلرَّ�﴿: فيهم

ویـد، آن را انکـار گ شنیدند که از رحمـان سـخن می ج(وقتی قریش از رسول الله 

[الرعـد:  ﴾َوُهۡم يَۡ�ُفُروَن بِـٱلرَّ�﴿نمودند. پس خدا این آیه را درباره شان نازل نمود: 

 ».ر خداوند مھربانندکآنان من: «]٣٠
این چنین مؤلف این اثر را با معنا آورده است. ابن جریـر، ابـن منـذر از ابـن جـریج 

در  جاین جریان زمانی بود که رسـول اللـه«ید: که گو ١اند ی این آیه روایت کرده درباره

اظھار داشته است. ھمچنین در تمامی کتاب ھای تفسیر که  /ھمان طور که شیخ سلیمان -١
؛ الدر ۴/۳۲۹؛ زادالمسیر، اثر ابن جوزی، ۳/۱۹ھا دسترسی داشتم ھمچون تفسیر بغوی،  بدان

 ی ، این مطلب آمده است. در نسخه۳/۸۳و فتح القدیر، اثر شوکانی،  ۴/۶۵۰المنثور، اثر سیوطی، 
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از ابن جریج از  ۲۰۳۹۸ی  و در چاپ احمد شاکر، شماره ۱۳/۱۵۰ی تفسیر ابن جریر،  چاپ شده
مجاھد، این روایت نقل شده است. شاید نام مجاھد از طرف چاپ کننده یا نسخه بردار حذف 

 شده باشد. والله اعلم. و سند این روایت به ابن جریج، صحیح است.
ابن جریر در تفسیرش، «گوید:  می ۶۸۲-۲/۶۸۱کتاب، ، در ھمین »فتح المجید«صاحب کتاب 

گوید: برای ما می  ﴾وَُهۡم يَۡ�ُفُروَن بِٱلرَّ�﴿ی :  ی آیه از قتاده روایت کرده که درباره ۱۳/۱۵۰
ھذا ما صالح علیه «در زمان حدیبیه موقعی که با قریش صلح نمود، نوشت:  جنقل شده که پیامبر
». ی خدا بر آن، صلح نموده است زی است که محمد، فرستادهاین چی»: «محمد رسول الله

تردید به  کردیم، بی بودی و سپس با تو جنگ می ی خدا می مشرکان قریش گفتند: اگر تو فرستاده
 ایم. اما بنویسد: این چیزی است که محمد بن عبدالله بر آن صلح نموده است. تو ظلم نموده

ال، اكتبوا كما «فرمود:  جه بگذار با آنان بجنگیم. پیامبرگفتند: ای رسول الل جیاران رسول خدا

خواھند، بنویسید من محمد بن عبدالله  نه، آن گونه که می»: «ير�دون، إ� �مد بن عبدا�
؛ قریش گفتند: ما رحمن را نمی »�سم اهللا الرمحن الرحيم«ی صلح نوشت:  وقتی نویسنده». ھستم

گفتند: ای  جیاران پیامبر». به نام تو خدایا » : «ا� كاسمب«نوشتند:  شناسیم. اھل جاھلیت می
نه، ھمان »: «ال، ول�ن اكتبوا كما ير�دون«فرمود:  جبگذار تا با آنان بجنگیم. پیامبر جرسول الله

ی:  ی آیه ھمچنین ابن جریر از مجاھد روایت کرده که درباره». خواھند بنویسید طور که می

رَۡسۡلَ�َٰك ﴿
َ
َممٞ َكَ�ٰلَِك أ

ُ
ةٖ قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلَِهآ أ مَّ

ُ
ما تو را میان خلقی به رسالت ]. «۳۰[الرعد:  ﴾ِ�ٓ أ

». ھای دیگر به جایشان بوده و در گذشتند فرستادیم که پیش از این ھم (پیغمبران و) امت
م بس«در حدیبیه با قریش مکاتبه نمود و نوشت:  جگوید: این جریان، زمانی بود که رسول الله می

دانیم رحمن کیست؟ فقط  قریش گفتند: رحمن را ننویس، چون نمی». الله الرحمن الرحیم

ۚ� قُۡل ُهَو َرّ�ِ َ�ٓ ﴿بنویس. آنگاه خدا این آیه را نازل فرمود: » باسمک اللھم« وَُهۡم يَۡ�ُفُروَن بِٱلرَّ
تی فرستادهبدین گونه شگرف تو را به میان : «[]٣٠[الرعد:  ﴾إَِ�َٰه إِ�َّ ُهوَ 

ّ
تھای فراوانی  مل

ّ
ایم که مل

ھر چند که] منکر  -ایم بر آنان اند، تا آنچه را که به تو وحی کرده اند و رفته پیش از آنان آمده
 ».بخوانی. بگو او پروردگار من است. جز او خدایی نیست -خداوند مھربانند

کرد: یا  در سجده دعا می جپیامبر«گوید:  ھمچنین ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که می
خواند در حالی که  کند که یک خدا را می رحمن، یا رحیم. مشرکان گفتند: این محمد گمان می

يّٗا ﴿خواند. پس خدا این آیه را نازل فرمود:  دو إله را به فریاد می
َ
وِ ٱۡدُعواْ ٱلرَّۡحَ�َٰنۖ �

َ
َ أ قُِل ٱۡدُعواْ ٱ�َّ

 ٓ ۡسَما
َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱۡ� به کمک »  رحمن«یا » الله«بگو:  (خدا را) با « ]:۱۱۰[اإلسراء:  ﴾ُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ مَّ

کند، و خدا را به نامھا و صفات متعّدد به فریاد خواندن، مخالف توحید نیست)  طلبید (فرقی نمی
خدا را به ھر کدام (از اسماء ُحسنی) بخوانید (مانعی ندارد و تعداد اسماء نشانه تعّدد ُمسّمی 

 ».ھای زیبا است ت و) او دارای نامنیس

 

                                                                                                    



 ٩٧١  ): هرکس چیزی از اسماء و صفات خدا را  انکار نماید۳۹لتوحید: (بابکتاب ا

حدیبیه با قریش مکاتبه نمود. او نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. قـریش گفتنـد: مـا 
(به نـام تـو » باسمک اللھم«دانیم که رحمن چیست و جز  نویسیم و نمی رحمن را نمی

ۡرسَ ﴿نویسیم. پس خدا این آیه را نازل کرد:  خدایا) نمی
َ
ةٖ قَـۡد َخلَـۡت َكَ�ٰلَِك أ مَّ

ُ
ۡلَ�َٰك ِ�ٓ أ

ۚ� قُـۡل ُهـَو رَ  وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َوُهۡم يَۡ�ُفُروَن بِٱلرَّ
َ
ِٓي أ َۡتلَُواْ َعلَۡيِهُم ٱ�َّ َمٞم ّ�ِ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ ِمن َ�ۡبلَِهآ أ

ُۡت �َ�ۡهِ َمَتاِب  و را بـه میـان امتـی سـان تـ بدین«: ]٣٠[الرعـد:  ﴾٣٠إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َعلَۡيهِ تََو�َّ
اند تا در آن حال که آنـان بـه پروردگـار  ھای دیگری آمده و رفته فرستادیم که پیش از آن امت

ورزند، آیاتی را که بر تو وحی نمودیم، بر آنان بخـوانی. بگـو: او پروردگـار  مھر کفر می گسترده
سـوی  گشـتم بهمن است و ھیچ معبود برحقی جز او وجـود نـدارد. بـر او توکـل نمـودم و باز

 ».اوست
در این اثر، این دلیل وجود دارد که ھرکس چیزی از صفات خـدا را انکـار نمایـد، از 

ی ھالک شدگان است؛ چون بر بنده واجب است بـه آیـات و احادیـث مربـوط بـه  زمره
صفات خدا ایمان داشته باشد خواه آن را بفھمد و خواه فھم نکنـد؛ خـواه عقلـش آن را 

 جذیرد. پس بر بنده واجب است که ھر مطلبی از طرف خدا و پیـامبربپذیرد و خواه نپ
ی  به صحت برسد، به آن ایمان داشته باشد. این چیزی است که خـدای متعـال دربـاره

ٞ ّمِـۡن ِعنـِد َرّ�َِنـا﴿راسخان در علم اظھار داشته که آنان:  [آل  ﴾َ�ُقولُـوَن َءاَمنَّـا بِـهِۦ ُ�ّ
م (و در یـمـان داریند: ما به ھمه آنھا ایگو یدمان) در دانش] مق راسخان (و ثابت«[ ]:٧عمران: 

 ».ما است یخدا یمات و متشابھات) ھمه از سوکه محکم یدان یپرتو دانش م

 



 

 

 

 

 

 

ِ ُ�مَّ يُنِكُرو�ََها ﴿متعال:  خدایی  ) فرموده۴۰باب: ( َ�ۡعرِفُوَن نِۡعَمَت ٱ�َّ
ۡ�َ�ُُهُم ٱلَۡ�ٰفُِروَن 

َ
 ].۸۳[النحل:   ﴾٨٣َوأ

 »کنند و بیشترشان کافرند. شناسند و سپس انکارش می مت الله را مینع«
گوید: این مال و دارایی من است که  ی انسان است که می این گفته«گوید:  مجاھد می              

 ».ام از پدرانم به ارث برده
 ».گویند: اگر فالنی نبود، چنین نبود مردم می«گوید:  عون بن عبدالله می   

گفتند: این نعمت بـه سـبب شـفاعت  مردم زمان جاھلیت می«گوید:  به میابن قتی
 ».مان شده است خدایان ما نصیب

پس از ذکر حدیث زید بن خالد که در آن آمده است: خدای متعال فرمـود:  -ابوالعباس 

مشـابه «گوید:  می –و قبًال آورده شد » أصبح من عبادی مؤمن بی وكافر . . . تا آخر حديث«
ھای او را به غیـر  لب در قرآن و سنت زیادند، که خدای سبحان کسانی را که نعمتاین مط

دھـد. برخـی از  ورزند، مورد نکوھش و سرزنش قـرار می خدا نسبت داده و به او شرک می
گویند: بـاد، موافـق بـود،  ی مردم است که می گویند: این آیه ھمچون گفته سلف صالح می

 ».ه بر زبان بسیاری از مردم جاری استکشتیران ماھر بود و مانند آن ک
 در این باب چندین قضیه وجود دارد:

 تفسیر شناخت نعمت خدا و انکار آن. -اول
 شناخت این مطلب که این سخنان بر زبان بسیاری از مردم جاری است. -دوم
 نام نھادن این سخنان به انکار نعمت خدا. -سوم

 اجتماع این دو ضد در قلب. –چھارم



 ٩٧٣  )»یعرفون نعمت الله...«ی خداوند متعال:  : فرموده۴۰لتوحید: (بابکتاب ا

 

 و شرح باب:توضیح 
ۡ�َ�ُُهُم ٱۡلَ�ٰفُِروَن ﴿

َ
ِ ُ�مَّ يُنِكُروَ�َها َوأ نعمت «  .]۸۳[النحل:  ﴾٨٣َ�ۡعرِفُوَن نِۡعَمَت ٱ�َّ

 .» کنند و بیشترشان کافرند شناسند و سپس انکارش می الله را می
منظور از این باب، رعایت ادب با ربوبیت خدا و پرھیز از به کار بـردن الفـاظ شـرک 

باشد؛ چون گفتن این الفـاظ، بـابی  ھا به غیر خدا می چون نسبت دادن نعمتخفی، ھم
باشد. ھمـان طـور کـه در  از ابواب شرک خفی بوده و عکس آن، بابی از ابواب شکر می

مـن أو� «حدیثی که ابن حبان در صحیحش از جابر به طور مرفوع آورده آمده اسـت: 
ھر کس، نعمت : «١»ه، ومن كتمه فقد �فرهمعروفاً فلم �د هل جزاء إال اثلناء فقد شكر

ای نصـیبش شـود و جـز سـتایش و تمجیـد، چیـزی نگویـد؛ خـدا را  خوب و پسندیده
در ». شکرگزاری کرده و ھرکس آن نعمت را کتمان نماید، خدا را ناسپاسی نموده اسـت

بِ�َ فذكره؛ فقد شكره، ومـن «آمده است:  -که سندش خوب است  -روایت ابوداود 
ُ
من أ

ھر کس نعمتی به وی داده شود و خدا را یاد کند، شـکر خـدا را : «٢»تمه؛ فقد �فرهك
 ».  به جای آورده، و ھرکس خدا را یاد نکند، او را ناسپاسی نموده است

) یعنی بـه وی داده شـود. ابـالء بـه معنـای انعـام من أبلیعبارت: («منذری گوید: 
به دست انسانی، برای کسی تقـدیر وقتی ذکر چیز معروف و خوبی که خدا  ٣».باشد می

شود، پس چیز معروف و خوب پروردگار جھانیان و  کرده، شکر گزاری خدا محسوب می
ھای خدا و نسبت دادن آنھا به خدا، به طریق اولی شکرگزاری خدا  ھا و نیکی ذکر نعمت

 شود. محسوب می

؛ ابوداود ۲۱۵ی  ، شماره»األدب المفرد«؛ بخاری در ۱۱۴۷ی  عبد بن حمید در مسندش، شماره -١
ی  ؛ ابویعلی در مسندش، شماره۲۰۳۴ی  ؛  ترمذی در سننش، شماره۴۸۱۳ی  در سننش، شماره

اند. این  روایت کردهو دیگران این حدیث را  ۳۴۱۵ی  ؛ ابن حبان در صحیحش، شماره۲۱۳۷
 حدیث به کمک شواھدش، صحیح است.

آن  سو دیگران از جابر ۱/۳۱۰، »تاریخ أصبھان«؛ ابونعیم در ۴۸۱۴ابوداود در سننش، شماره ی  -٢
اند و اسنادش حسن است. این حدیث، صحیح است و شواھدی دارد؛ از جمله  را روایت کرده

؛ ضیاء در ۲۱۱ی  ، شماره»عجم الکبیرالم«که طبرانی در  سحدیث طلحه بن عبیدالله
 اند. و دیگران آن را روایت کرده ۸۳۶ی  ، شماره»المختارة«

 .۲/۴۵الترغیب و الترھیب،  -٣

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ٩٧٤

ی، ورثتـه عـن هـو قـول الرجـل: هـذا مـال: «-مـا معنـاه  -قال جماهد: گوید: ( مؤلف می

 »).أبائی
گوید:  این گفته کسی است که می: «-اش، این است  مفھوم گفته -(مجاھد گوید:  

 »).ام این مال و ثروت من است که از پدرانم به ارث برده«
آن گونـه کـه در  -انـد و لفظـش  این روایت را ابن جریر و ابن ابی حاتم، نقـل کرده

ھا، لباسھا و آھن کـه  مسکن، نعمت«اھد گوید: این است که مج -آمده » الدر المنثور«
ھـا از آن  گفتنـد: ایـن دارایی شدند و می شناختند و سپس منکر آن می کفار قریش می

 ١».ایم پدرانمان بود که از آنان به ارث برده
چون کفار قریش : «-اش این است  که مفھوم گفته -گوید ابن قیم در این زمینه می

دادند، با نسبت دادن آن به غیـر خـدا، منکـر نعمـت خـدا  نعمت را به غیر خدا نسبت
گوید، نعمت خدا را انکار کرده و به آن اعتراف ننمـوده  شدند؛ چون کسی که این را می

ھای خدا کـه بـه  است. چنین کسی ھمچون جذامی و کچل است که فرشته آن نعمت
ما ایـن «ر کرده و گفتند: ھا را انکا آنان ارزانی داشته، به یادشان آورد و آنان، این نعمت

ھای خـدا از پـدران  اینکه نعمت». ھا را نسل در نسل (از پدرانمان) به ارث بردیم نعمت
ھـایش  به ارث کسی درآمده، باید بیشتر انسان را متوجه این مطلب سازد که خدا نعمت

س ھا را بر پدرانشان ارزانی داشـته و سـپ را بر آنان ارزانی داشته؛ چون خدا این نعمت
ھا را از پدرانشان به ارث بردنـد؛ پـس ھـم آنـان و ھـم پدرانشـان از  آیندگان این نعمت

 ٢».مند شدند ھای خدا بھره نعمت

، مل يكن كذا«وقال عون بن عبداهللا: گوید: ( مؤلف می  »).يقولون: لوال فالنٌ
اگـر فالنـی نبـود، فـالن نعمـت ھـم «گوینـد:  مـردم می«گوید:  (عون بن عبدالله می

 »).ودب نمی
گونه کـه  آن -اند. لفظ آن ابن جریر، ابن منذر و ابن ابی حاتم این اثر را روایت کرده

اگر فالنی نبود، فالن و فالن مصیبت دامنگیرم «چنین است:  -آمده» الدر المنثور«در 

، »الدر المنثور«آن گونه که در  -؛ ابن منذر و ابن ابی حاتم۱۴/۱۵۸ابن جریر در تفسیرش،  -١
 باشد. یح میاند و اسنادش صح آن را از مجاھد روایت کرده -آمده ۵/۱۵۵

 ۳۷ -۳۶شفاء العلیل، صفحات  -٢

 

                                         



 ٩٧٥  )»یعرفون نعمت الله...«ی خداوند متعال:  : فرموده۴۰لتوحید: (بابکتاب ا

 

 ١».شد شد و اگر فالنی نبود فالن و فالن نعمت نصیبم نمی می
مسعود ھذلی، ابوعبدالله کوفی اسـت. وی  ابن عون، ھمان پسر عبدالله بن عقبه بن

 .٢ھجری وفات یافت ۱۲۰ثقه و عابدی بود که قبل از سال 
اش،  مفھوم گفته -گوید  ی عبارت: (لوال فالن . . . تا آخر عبارت) ابن قیم می درباره 

ھـا را بـه  اش، نعمت ی این مطلب است کـه گوینـده این گفته، دربردارنده: «-این است
دھـد و آن را بـه کسـی  داشت، نسبت نمی بود، این نعمت ھم وجود نمیکسی که اگر ن

آید چه برسد بـه  دھد که ھیچ نفع و زیانی ھم برای خودش از دستش بر نمی نسبت می
دیگران. نھایتش این است که او جزئی از اجزای سـبب آن نعمـت اسـت کـه خـدا بـه 

تـأثیر ذاتـی نـدارد و  ی او، نعمت را شامل حال کسی گردانیده است. سبب ھـم وسیله
تواند مسبب را ایجاد کند و اینکه خدا او را به عنوان یک سـبب قـرار داده،  مستقًال نمی

ھای خداست که شامل حالش گردانده است. پـس در آن نعمـت، فقـط  از جمله نعمت
خدا نعمت دھنده است و در قرار دادن کسی یا چیزی به عنوان اسباب آن نعمـت، بـاز 

باشـد و  ھـای خداونـد می ه است. پس سبب و مسبب از جملـه نعمتخدا نعمت دھند
دھـد،  ی آن سبب، بـه کسـی می خدای متعال ھمان طور که گاھی نعمتی را به وسیله

دھـد. بنـابراین، سـبب تـأثیر ذاتـی و  گاھی بدون آن سبب ھم، آن نعمـت را بـه او می
گـاھی ممکـن  مستقل ندارد و گاھی ممکن است خدا سببیتش را از آن سـلب کنـد و

است، معارض و مانعی را برایش قرار دھد که نگذارد مسبب تحقق پیـدا کنـد و گـاھی 
ممکن است ضد مقتضای سبب بر مسبب مترتب شود. پس تنھا خدا به طـور حقیقـی 

 ٣».نعمت دھنده است

 ).٤»يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا«وقال ابن قتيبه: مؤلف گوید: (
گفتند: ایـن نعمـت بـه سـبب شـفاعت  جاھلیت میمردم زمان «(ابن قتیبه گوید: 

 »)خدایان مان، نصیب ما شده است.

آن گونه که در  -؛ سعید بن منصور؛ ابن منذر و ابن ابی حاتم۱۴/۱۵۸ابن جریر در تفسیرش،  -١
 اند. اسناد ابن جریر ضعیف است. آن را روایت کرده -آمده ۵/۱۵۵، »الدر المنثور«

 عه کنید.مراج ۵/۱۰۳، »سیر أعالم النبالء«به شرح حالش در کتاب:  -٢
 .۳۷شفاء العلیل،ص  -٣
 .۳۶ص نگا: شفاء العلیل، -٤
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ابن قتیبه، ھمان عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری، حافظ است او صاحب کتـاب  
ھاسـت. خطیـب بغـدادی و دیگـران او را ثقـه  و دیگـر کتاب» المعـارف«و » التفسیر«

 ١ز آن، وفات یافت.ھجری یا کمی قبل ا ۲۶۷اند. وی به سال  دانسته

ایــن گفتــه «گویــد:  ) ابــن قــیم میيقولــون: هــذا بشــفاعة آهلتنــای عبــارت: ( دربــاره
ی شرک ھمراه نسـبت دادن نعمـت بـه غیـر صـاحب نعمـت اسـت. چـون  دربردارنده

تر از آن ھسـتند کـه نـزد  شدند، حقیرتر و پست ھایی که در مقابل خدا پرستیده می بت
کنندگان در پسـتی و عـذاب  ھا ھمـراه پرسـتش ن بتخدا شفاعت کنند. در حقیقت ای

 شوند. احضار می
ترین انسان به خدا و محبوب ترین بنـدگان از نظـر اللـه نـزد خـدا شـفاعت  نزدیک

ی خدا آن ھم برای کسانی که خدا راضی باشد. پس شـفاعت  کند مگر بعد از اجازه نمی
فاعت، نعمـت دھنـده ی شـ ھای خداست. پس خدا در قضیه به اذن خدا از جمله نعمت

است و خدا در قبول شفاعت، نعمت دھنده است و خـدا در اھلیـت دادن کسـی بـرای 
اینکه برایش شفاعت شود، نعمت دھنده است؛ چون ھر کسی اھلیت این را نـدارد کـه 

ی حقیقی اسـت؟ خـدای  برایش شفاعت شود. پس غیر از خدا چه کسی نعمت دھنده

 ید ھمه از سویآنچه از نعمتھا دار: «]٥٣[النحل:  ﴾ن ّ�ِۡعَمةٖ َوَما بُِ�م مِّ ﴿فرماید:  متعال می
پس بنده یک لحظه نـه در دنیـا و )». دید تنھا منعم را سپاس گفت و پرستیخدا است (و با

نه در آخرت ھم از نعمت، لطف و احسان خدا خارج نیسـت. بـه ھمـین دلیـل خـدای 

ٰ ِعۡلٍ� ﴿وید: گ شود و می سبحان کسی را که نعمتی از خدا نصیبش می وتِيُتُهۥ َ�َ
ُ
َمآ أ إِ�َّ

گاھین مال در سایا: «]٧٨[القصص:  ﴾ِعنِديٓ  ه دارم بـه مـن داده شـده کـ یو دانش یه آ
دانم  یام و خـودم ھـم مـ است (و مرا فراھم گشته است . خودم آن را بـه دسـت آورده

 ٢».نکوھش نموده است» نم)کچگونه آن را مصرف 

بعد حديث زيد بـن خالـد الـذی فيـه: إن اهللا تعـالی  –العباس وقال ابوگوید: ( مؤلف می

وهذا كثري فی الكتاب : «-احلديث، وقد تقدم » أصبح من عبادی مؤمن بی وكافر....«قال: 

و السنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلی غريه ويرشك به. قال بعض السلف: هو كقوهلم: 

 .۱۳/۲۹۶، »سیر أعالم النبالء «به شرح حالش در کتاب  -١
 .۳۷شفاء العلیل، ص-٢
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  ١»).جار عىل ألسنة كثري ذلك مما هونحو كانت الريح طيبة، واملالَّحُ حاذقاً، و 
پس از حدیث زید بن خالد که در آن آمده: ھمانا خدای متعال فرمود:  -(ابوالعباس  

تا .» ی نسبت به من کافر شدند . .  ای نسبت به من مؤمن و عده از میان بندگانم عده«
. خـدای این مطلب در قـرآن و سـنت زیادنـد«گوید:  -آخر حدیث، که قبًال آورده شد 

ورزد،  دھد و به او شرک می ھای خدا را به غیر خدا نسبت می سبحان کسی را که نعمت
ھای خـدا  اند: نسبت دادن نعمت نماید. برخی از سلف صالح گفته مذمت و نکوھش می

شان است. باد موافق بود، و کشتیران ماھر بود و ماننـد ایـن  به غیر خدا مثل این گفته
 »).اری از مردم جاری استعبارات که بر زبان بسی

 است. /اش: (وقال ابوالعباس) ابوالعباس ھمان شیخ االسالم ابن تیمیه گفته

 ) نام این عده را نیافتم.قال بعض السلفدر عبارت: (

 )، مالح، کشتیران است.كانت الريح طيبة، واملالح حاذقاً ی: ( در گفته
خدا در بادی موافـق روی ھا به اذن  معنای عبارت مذکور این است که وقتی کشتی

دھنــد و  کنــد، آن را بــه بــاد خــوش و مھــارت کشــتیران نســبت می دریــا حرکــت می
پروردگارشان که از روی رحمت و مھربانی نسبت به آنان، دریا را برایشان مسّخر کـرده 

اند؛  ھا را به حرکت درآورده، فراموش کرده ھا روی آن حرکت کنند و آن کشتی تا کشتی

ِي يُزِۡ� لَُ�ـُم ٱۡلُفۡلـَك ِ� ٱۡ�َۡحـرِ ﴿فرماید:  خدای متعال میھمان طور که  �ُُّ�ُم ٱ�َّ رَّ
اسـت  یپروردگارتان آن ذات: «]٦٦[اإلسراء:  ﴾٦٦ِ�َۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما 

فضـل و نعمـتش د و از یرزق او (شـو یایـآورد تا جو یت در مکاھا به حریھا را در در یشتکه ک
 ».شه در حق شما (بندگان) مھربان بوده استید. خداوند ھمیبرخوردار) گرد

ھا روی دریا به باد خوش و مھارت کشـتیران،  پس نسبت دادن حرکت خوب کشتی 
ی آن قصد این را نداشته  از جنس نسبت دادن باران به ستارگان است، ھر چند گوینده

ارند و ناشی از خلق و فرمان خـدا نیسـت، بلکـه که باد و کشتیران فاعل حقیقی این ک
ھا روی  قصد این را داشته که باد خوش و کشتیران، سببی برای حرکـت خـوب کشـتی

باشد. اما نباید این امر جز به خدای یکتا نسبت داده شود؛ چون نھایت امـر در  دریا می
ند و اگـر این زمینه این است که باد و کشتیران، یک سبب یا جزئی از یک سـبب ھسـت

 .۸/۲۳مجموع الفتاوی،  -١
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 کند، آن وقت اصًال سبب نیستند. خدای متعال بخواھد سببیتش را از آن سلب می
پس کسی که نعمتی به وی داده شـده و از او خواسـته شـده کـه شـکرگزاری ایـن 
نعمت را به جای آورد، نباید کسی را که تمام خیر و خوبی به دسـتش اسـت و بـر ھـر 

ھـا را  به غیر او نسبت دھد؛ بلکه باید نعمت ھا را چیزی تواناست، فراموش کند و نعمت
شان نسبت دھد، چون فقط او به طـور مطلـق نعمـت  به صاحب نعمت و نعمت دھنده

ِ ﴿فرماید:  دھنده است؛ ھمان طور که خدای متعال می  ﴾َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ فَِمـَن ٱ�َّ
د تنھا منعم را سپاس گفت و یباخدا است (و  ید ھمه از سویآنچه از نعمتھا دار« ]:٥٣[النحل: 

ھای موجود در دنیا و آخرت اسـت  ی تمامی نعمت پس خداوند نعمت دھنده)». دیپرست
ھـای خـدا و نسـبت دادن آن بـه خـدا، از  و ھیچ ھمتایی ندارد؛ چون یاد کـردن نعمت

باشـد. البتـه  ھـای خـدا می ھاست و عکس آن، انکار نعمت جمله شکرگزاری این نعمت
رای کسی که سبب نعمت یا جزئی از سبب نعمت است و نیکی کـردن بـه دعای خیر ب

گوید این بیانگر امکان جمع شدن دو چیز متضاد  او، منافاتی با این امر ندارد. مولف می
 . ١در قلب است

 مجموعه مسائل: مسئله چھارم -١

 

                                         



 

 

 

 

 

 

ْ َ�ۡ  فََ�  ﴿  ی خدا: ) فرموده۴۱باب: ( ِ  َعلُوا نَدادٗ  ِ�َّ
َ
نُتمۡ  اأ

َ
 ].۲۲[البقرة:  ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َوأ

انداد، به معنای شـرک اسـت کـه از جـای پـای «گوید:  بن عباس در تفسیر این آیه میا
تر است. انداد این است کـه بگـویی:  مورچه روی چیز صاف سیاھی در تاریکی شب، پنھان

به خدا و جان تو قسم ای فالنی. یا به خدا و به جان خودم قسم ای فالنی. یـا بگـویی: اگـر 
آمدند. یا کسـی بـه  ند. و اگر مرغابی در خانه نبود، دزدان میآمد این سگ نبود، دزدان می

رفیقش بگوید: ھر چه خدا بخواھد و تو بخواھی. یا کسی بگوید: اگـر خـدا و فالنـی نبـود. 
 [روایت ابن ابی حاتم].». ی اینھا شرک قایل شدن برای الله است ھمه

غیـر خـدا ھـرکس بـه «فرمودنـد:  جاز عمر بن خطاب روایت است که رسـول اللـه
ترمذی این حدیث را روایـت کـرده و آن را ». سوگند یاد کند، کفر یا شرک ورزیده است

 حسن دانسته و حاکم آن را صحیح دانسته است.
تر از آن  اگر به دروغ به خدا قسم بخورم، برایم دوسـت داشـتنی«ابن مسعود گوید: 

 ».است که به غیر خدا قسم راست بخورم
نگویید: ھر چه خدا «فرمودند:  جایت است که آن حضرترو جاز پیامبرساز حذیفه

». بخواھد و فالنی بخواھد، بلکه بگویید: ھر چه خـدا بخواھـد وسـپس فالنـی بخواھـد
 ابوداود با سندی صحیح این حدیث را روایت کرده است.   

مکروه و ناپسند است که کسـی بگویـد: «گوید:  از ابراھیم نخعی روایت است که می
برم. ابراھیم  برم و جایز است بگوید: به خدا و سپس به تو پناه می تو پناه می به خدا و به

نخعی افزود: و جایز است بگوید: اگر خدا و سپس فالنـی نبـود. و نگوییـد: اگـر خـدا و 
 ».فالنی نبود
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 در این باب چند قضیه وجود دارد: 
 ی بقره راجع به انداد. ی وارده در سوره تفسیر آیه – اول
کردند که شامل شرک  ی شرک اکبر را تفسیر می ی نازله درباره آیه شحابهص – دوم

 شود. اصغر ھم می
 سوگند به غیر خدا شرک است. – سوم

اگر کسی به غیر خدا سوگند راست بخورد، از سوگند دروغ و ناحق، بدتر و  – چھارم
 تر است. خطرناک
 در لفظ.» ثم«و » واو«تفاوت میان  – پنجم

 ب:توضیح و شرح با
ْ َ�ۡ  فََ� ﴿ ِ  َعلُوا نَدادٗ  ِ�َّ

َ
نُتمۡ  اأ

َ
 ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َوأ

بدان که برای محقق نمودن توحید، بایستی از شرک قایل شدن برای خدا در الفـاظ 
ی آن قصد معنـای غیـر ُمجـازی از سـخنانش  و عبارات، اجتناب نمود ھر چند گوینده

شود. ماننـد  بر زبانش جاری می نداشته باشد. بلکه چه بسا این الفاظ بدون قصد و عمد
 شود. کسی که بدون قصد الفاظ و عباراتی از انواع شرک اصغر بر زبانش جاری می

شود: سلف  ی شرک اکبر نازل شده، در جواب گفته می اگر گفته شود: این آیه درباره
کردنـد،  اند، بر شرک اصغر استدالل می ی شرک اکبر نازل شده صالح به آیاتی که درباره

ی مذکور را به انواع شـرک  مان طور که ابن عباس و دیگران طبق اظھارات مؤلف، آیهھ
ی مذکور را به شرک طاعـت تفسـیر  اصغر و نیز به شرک اکبر تفسیر کرده و دیگران آیه

ی مذکور چنـین اسـت: خـدای متعـال  اند و معنای آیه ی اینھا شرک اند؛ زیرا ھمه کرده
عبادت و طاعت، ھمتایانی را برای خدا قـرار دھنـد و در مردم را نھی کرده از اینکه در 

داننـد کسـی کـه آن کارھـا را کـرده، پروردگـار و آفریننـده شـان و  حالی که آنـان می
باشد. ذاتی کـه بـرای انسـانھا بسـتری ھمـوار و  ی پیش از آنان می ی انسانھا آفریننده

ھا رزقی برایشان  ن از میوهآسمان را سرپناھی قرار داد و از آسمان آبی نازل کرد که بدا
دانید، پس برای خدا شریک و ھمتا قرار ندھید. ابـن  برآورد. پس وقتی شما اینھا را می

در این آیه تأمل کنید و ببینید که چگونه لزومـًا مقـدماتی را ذکـر کـرده و «قیم گوید: 
ھا و  ی شــبھه کنــد. و پــاک دانســتن آن از ھمــه عقــل در اولــین لحظــه آن را درک می

ھا؛ وقتی تنھا خداست که آن کارھا را انجام داده، پس چگونه ھمتایان و شـریکانی  کش

 



 ٩٨١  )»فال تجعلوا لله اندادا...«ی خداوند:  : فرموده۴۱لتوحید: (بابکتاب ا

 

اید که خدا ھیچ ھمتا و شریکی نـدارد تـا  دھید؟! در حالی که دانسته را برایش قرار می
 ١».در آن افعال، با خدا مشارکت داشته باشد

من دبيب النمل عـىل ، أخفی كالشراألنداد: هو «قال ابن عباس فی اآلية: مؤلف گوید: (

صفاة سوداء فی ظلمة الليل. وهو أن تقول: واهللا وحياتك يا فالنة، وحيـاتی، وتقـول: لـوال 

كلبة هذا ألتانا اللصوص. ولوال البط فی الدار ألتی اللصوص. وقول الرجـل لصـاحبه: مـا 

ك. رواه ؛ هذا كله به رش»فالن«شاء اهللا وشئت: وقول الرجل: لوال اهللا وفالن. ال جتعل فيها 

 ).ابن ابی حاتم
انداد به معنای شرک اسـت کـه از جـای پـای «ی این آیه گوید:  (ابن عباس درباره 

تر اسـت. شـرک آن اسـت کـه  مورچه روی چیِز صاف سیاھی در تاریکی شب، پوشـیده
بگویی: به خدا و جان تو قسم ای فالنی، یا بگویی: به خدا و جان خودم قسم. یا بگویی: 

آمد. یا کسـی  آمد، و اگر مرغابی در خانه نبود، دزد می بود، قطعا دزد میاگر این سگ ن
به دوستش بگوید: ھر چه خدا بخواھد و تو بخواھی. یا کسی بگوید: اگـر خـدا و فالنـی 

ھا، قـرار دادن  ی ایـن گفتـه نبود. نباید در این جمله، ھمراه خدا فالنی را بیاوری. ھمه
 حاتم]. [روایت ابن ابیشریک برای خداست. 

ابن ابی حاتم این اثر را از ابن عباس روایت کرده ھمان طور که مؤلف اظھار داشـته 
 ٢است و سند این روایت، خوب است.

اند کـه در  .) یعنی ایـن چیزھـا، شـرک هو الرشك أخفی من دبيب النمل . .ی: ( گفته
ن را ی کمـی بـه آن پـی نبرنـد و آ میان مردم پوشیده ھستند که نزدیک است جز عده

ھا، مثالی را ذکر کرده که از ھمه چیـز  نشناسند. خدا برای پنھان بودن این گونه شرک
تر است و آن ھم جای پای مورچه است که پوشیده اسـت. حـاال اگـر  تر و پوشیده پنھان

 روی چیز صافی باشد چگونه است؟ اگر آن چیز صاف، سیاه باشد، چگونه است؟ 
ی اینھـا بـر شـدت خفـا و پنھـان  ونه است؟ ھمهحاال اگر در تاریکی شب باشد، چگ

گـاھی  کنند، اسالم را خوب درک کرده بودن آن برای کسانی که ادعا می اند و از اسالم آ

 ، عالم الفوائد.۱۵۴۷ -۴/۱۵۴بدائع الفوائد،  -١
ی  این روایت را آورده و اسنادش طبق گفته ۲۲۹، شماره ی ۱/۶۲ابن ابی حاتم در تفسیرش،  -٢

 شیخ سلیمان، خوب است.
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دھد که نجات پیدا کردن از این گونه شرک ھا، دشوار  دارند، داللت دارد و نیز نشان می
روزی بـرای مـا  جاست. به ھمین دلیل در حدیث ابوموسی آمده که گوید: رسول اللـه

»: يا أهيا الناس، اتقوا هذا الرشـك فإنـه أخفـی مـن دبيـب النمـل«ای خواند و فرمود:  خطبه
 ».تر است ای مردم! از این شرک بپرھیزید، چرا که از جای پای مورچه، پوشیده«

شخصی به او گفت: چگونه از آن بپرھیزیم در حالی که از جای پای مورچه پوشـیده تـر 

قولوا: إنا نعوذ بك مـن أن �رشـک بـك شـيئاً «فرمودند:  جلله؟ آن حضرتاست ای رسول ا
بریم از اینکـه چیـزی را کـه  بگویید: ھمانا ما به تو پناه می« »:نعلمه، و�ستغفرك ملا ال نعلمه

گاھانـه شـریک تـو قـرار  دانیم، شریک تو قرار دھیم و برای چیزی که نمی می دانیم [ و ناآ
  ١اند. احمد و طبرانی این حدیث را روایت کرده». طلبیم دھیم ] از تو آمرزش می می

) یعنی از جمله شرک به خـدا، وهو أن تقول: واهللا وحياتك يا فُالنة، وحيـاتیعبارت: (
سوگند به غیر الله است. مانند سوگند به جان یک مخلوق. به امید خـدا درمـورد ایـن 

 گوییم. مطلب بعدًا سخن می

)، لصوص بـه معنـای دزدان اسـت. هذا ألتانا اللصـوص وتقول: لوال كلبةی: ( گفته 
معنایش این است که از جمله شرک به خدا، نسبت دادن عدم سرقت به سگی است که 

شـود و دزدان فـرار  کند و صـاحب سـگ، بیـدار می بیند، پارس می وقتی دزدان را می
کند و  کنند. چه بسا دزدان به جایی که سگ ھست نروند، از ترس اینکه سگ پارس می

در نتیجه صاحبش از آمدن دزدان اطالع پیدا کنند؛ ھمان طور کـه ابـن ابـی دنیـا در 
ھمانا یکی از شما به خـدا شـرک «از ابن عباس روایت کرده که گوید: » الصمت«کتاب 

گوید: اگـر ایـن  ورزد؛ چون می ی سگش به خدا شرک می ورزد تا جایی که به وسیله می
 ».٢شد یسگ نبود، امشب از ما دزدی م

؛ بخاری در ۲۹۵۴۷ی  ؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود، شماره۴/۴۰۳، »المسند«امام احمد در  -١
 ۱۰/۲۲۳، »مجمع الزوائد«آن گونه که در  -»المعجم الکبیر«و طبرانی در  ۵۸ص» الکنی«

اند. این حدیث، حسن لغیره  آن را روایت کرده ۳۴۷۹ی  ، شماره»وسطمعجم األ«و در  -آمده
دارد. در اسناد این احادیث،  شاست و شواھدی از طریق حدیث ابوبکر صدیق و ابوھریره و عایشه 
 ضعف وجود دارد و این ضعف در برخی از آن احادیث، شدید است.

وایت کرده و در اسنادش، فردی مبھم و آن را ر ۳۵۷ی  ، شماره»الصمت«ابن ابی دنیا در کتاب  -٢
 ناشناس وجود دارد.

 

                                         



 ٩٨٣  )»فال تجعلوا لله اندادا...«ی خداوند:  : فرموده۴۱لتوحید: (بابکتاب ا

ی معروفی اسـت کـه  پرنده» بط«)، ولوال البط فی الدار ألتی اللصوصی: ( در گفته
شود و وقتی انسان غریب و ناآشنایی وارد خانه شود، فریـاد بـر  ھا نگھداری می در خانه

آورد. بط ھمان مرغابی است. معنای این عبارت، ھمچون عبارت قبلی است. یعنـی  می
ت دادن عدم دزدی به مرغابی اسـت کـه وقتـی دزدان وارد از جمله شرک به خدا، نسب

کنند. باید  شود و دزدان فرار می آورد و صاحب آن، بیدار می خانه ای شوند، فریاد بر می
عدم دزدی را به خدا نسبت داد؛ چـون اوسـت کـه بنـدگانش را در شـب و روز حفـظ 

ِۡل َوٱ�ََّهارِ ِمَن قُۡل َمن يَۡ�لَ ﴿فرماید:  کند؛ ھمان طور که خدای متعال می می ؤُُ�م بِٱ�َّ
ۡعرُِضوَن  ۚ� بَۡل ُهۡم َعن ذِۡكرِ َرّ�ِِهم مُّ تواند شـما  یم یسکبگو: چه : «]٤٢[األنبیـاء:  ﴾٤٢ٱلرَّ

چ یرا در شب و روز از (دست عقاب و عذاب) خداوند مھربان محفـوظ و مصـون بـدارد ؟!  (ھـ
ھا یاز بـد یھـا و دوریکیاد خدا و انجام نیه آنان را به کشان از قرآن (یتواند) . اصًال ا ینم یسک
 ».زانندیگردان و گر یاندازد) رو یم

) به امید خـدا بعـدًا بحـث وقول الرجل لصاحبه: ماشاء اهللا وشـئتراجع به عبارت: (
 کنیم.  می

، این گونـه بـا خـط »)فـالن«وقول الرجل: لوال اهللا وفالن. ال جتعل فيها ی: ( در گفته

این است کـه » جتعل فيها فالنال «بدون تنوین و معنای: » ُفالن«ت شده است مولف ثاب
اگـر «، بلکـه بگـو: »اگر خدا و فالنی نبود«ی فالنی را نیاور و نگو:  در این عبارت، کلمه

 ».اگر خدا و فالنی نبود«و نگو: » تنھا خدا نبود

ه اللـه بـر ی اینھـا شـرک بـه خداسـت و ضـمیر بـ ) یعنی ھمههذا كله بـهی: ( گفته
گردد؛ چون قبًال اسم الله ذکر شده است. پس روشن گردید که این الفاظ، عبارات و  می

بدان تصریح  لامثال آنھا، از جمله الفاظ شرک خفی است ھمان طور که ابن عباس 
 نموده است.

مـن حلـف بغـري اهللا فقـد «بن اخلطـاب: أن رسـول اهللا قـال:  وعن عمرگوید: ( مؤلف می

حه احلاكم». ككفر، أو أرش نه وصحَّ  ). رواه الرتمذی وحسَّ

ھر کس به غیـر خـدا «فرمودند:  جروایت است که رسول اللهساز عمر بن خطاب 
ترمـذی ایـن حـدیث را روایـت کـرده و آن را ». قسم بخورد، کفر یا شرک ورزیده است

 حسن دانسته و حاکم آن را صحیح دانسته است.
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کتاب مؤلف چنین آمده، اما صحیح آن اسـت  ) در اینعن عمر بن اخلطابی: ( گفته
که از ابن عمر روایت شده است. ھمچنین احمد، ابوداود، ترمذی و حاکم این حدیث را 

اند و ابن حبان آن را صـحیح دانسـته اسـت. َزیـن عراقـی در امـالی خـود  روایت کرده
  ١».اند راویان این حدیث، ثقه«گوید:  می

انـد:  ) برخـی ازعلمـا گفتهاهللا فقـد كفـر، أو أرشك من حلف بغريی: ( راجع به فرموده
که برای شک است، روایت کرده و در صحیح ابن حبـان » أو«ترمذی این حدیث را با «

لك يمـ� «نیامده است. و در روایتی از حاکم آمـده اسـت: » أو«و مستدرک حاکم، لفظ 
 ».شرک است ھر سوگندی که به غیر از الله یاد شود،: «٢»�لف بها دون اهللا رشك

إن اهللا ينهـا�م «در صحیحین از طریق حدیث ابن عمر به طور مرفوع آمده است: 
ھمانا خدا شما را نھی : «٣»أن حتلفوا بآبائ�م، من اكن حالفاً فليحلف باهللا أو يلصمت

خـورد، بایـد فقـط بـه خـدا  تان قسم بخورید. ھرکس قسم می کند از اینکه به پدران می
 ]».شود [ و به غیر خدا قسم نخورد قسم بخورد و یا ساکت 

من حلف باألمانـة «فرمودند:  جاز بریده به طور مرفوع روایت است که آن حضرت
ابـوداود ایـن حـدیث را ». ھرکس به امانت سوگند یاد کند، از مـا نیسـت»: «فليس منا

ی  احادیث وارده در این زمینه زیادند و اظھارات ابن عبـاس دربـاره ٤روایت کرده است.

؛ ابوداود در سننش، ۳۴و  ۲/۸۶، »المسند«؛ امام احمد در ۱۸۹۶ی  طیالسی در مسندش، شماره -١
؛ ۸۹۵ی  ؛ علی ابن جعد در مسندش، شماره۱۵۳۵ی  ؛ ترمذی در سننش، شماره۳۲۵۱ی  شماره

؛ حاکم در ۴۵-۴/۴۴ه در صحیحش، ؛ ابوعوان۴۳۵۸ی  ابن حبان در صحیحش، شماره
و  ۱۰/۲۹، »السنن الکبری«؛ بیھقی در ۴/۲۹۷، و ۵۲و  ۱/۱۸، »المستدرک علی الصحیحین«

آن را  ۱۵۳۵ی  اند. ترمذی در سننش، به شماره دیگران از عبدالله بن عمر آن را روایت کرده
سته است. این آن را صحیح دان ۴/۲۹۷و  ۵۲و  ۱/۱۸، »المستدرک«حسن دانسته و حاکم در 

 حدیث، حدیثی صحیح است.
و دیگران این حدیث را  ۱/۴۱۹، »تاریخ أصبھان«؛ ابونعیم در ۱/۱۸، »المستدرک«حاکم در  -٢

 اند و در سند آن، ضعف وجود دارد. روایت کرده
آن را  ۱۶۴۶ی  البغا) و مسلم در صحیحش، شماره -۲۵۳۳ی  بخاری در صحیحش، (شماره -٣

 اند. روایت کرده
؛ ابن حبان در صحیحش، ۳۲۵۳ی  ؛ ابوداود در سننش، شماره۵/۳۵۲، »المسند«امام احمد در  -٤

و دیگران این حدیث را روایت  ۴/۲۹۸، »المستدرک علی الصحیحین«؛ حاکم در ۴۳۶۳ی  شماره
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ھا: نـه، بـه جـان  شما در ایـن گفتـه«گوید:  ھا آورده شد. کعب می عدادی از این شرکت
ورزید. فقط به خدا سوگند  پدرت، نه قسم به کعبه، نه به جان تو و مانند اینھا، شرک می
ابن ابـی دنیـا در کتـاب ». یاد کن چه راست باشد و چه دروغ، و به غیر خدا قسم نخور

 ١ت کرده است.این گفته را روای» الصمت«
علما اتفاق نظر دارند بر اینکه سوگند باید فقط به خدا یا یکی از صفات خـدا باشـد. 
ھمچنین اتفاق نظر دارند بر اینکه سـوگند بـه غیـر خـدا جـایز نیسـت. ابـن عبـدالبر 

 ٢».بنا به اجماع، سوگند به غیر الله جایز نیست«گوید:  می
د نھـی از سـوگند بـه غیـر خـدا، بـرای دارن ی برخی از متأخرین که اظھار می گفته

ی بـاطلی  کراھت تنزیھی است، [ھیچ اعتبار و ارزشی ندارد؛ چـون ایـن گفتـه،] گفتـه
شود. بلکـه  فرموده که کفر یا شرک است، گفته می جاست. چگونه به چیزی که پیامبر

راجح دانسته که انسان به خدا سـوگند سباشد. به ھمین دلیل ابن مسعود آن حرام می
دھد که سوگند بـه  غ بخورد اما به غیر خدا، سوگند راست نخورد. این امر نشان میدرو

غیر خدا، از دروغ ھم بزرگتر اسـت، بـا وجـودی کـه دروغ در تمـامی ادیـان از جملـه 
دھد که سوگند به غیـر خـدا از بزرگتـرین محرمـات  محرمات است. پس این نشان می

 باشد. می
ن به مخلوقـات قسـم خـورده، در جـواب گفتـه اگر گفته شود: خدای متعال در قرآ

ھایش کـه  شود: این امر فقط به خدای متعال اختصاص دارد. او به ھر یک از آفریده می
کند و این بر قدرت، وحـدانیت، الوھیـت، علـم، حکمـت و دیگـر  بخواھد سوگند یاد می

. پـس کنـد صفات کمال پروردگار داللت دارد. اما مخلوق فقط به خالق سوگند یـاد می
کند و مـا را از قسـم  ھایش که بخواھد، سوگند یاد می خدای متعال به ھر یک از آفریده

خوردن به غیر خودش نھی کرده است. پس بر بنده واجب است که به آنچـه از جانـب 
 خدا آمده، تسلیم شود و بدان گردن نھد.

و  ۳۸۷،ص »ریاض الصالحین«اند و اسنادش صحیح است. حاکم و ابن حبان و نووی در  کرده
 اند. ا صحیح دانستهدیگران این حدیث ر

 ۱۲۲۸۳ی  و ابن ابی شیبه در مصنفش، شماره ۳۵۶ی  ، شماره»الصمت«ابن ابی دنیا در کتاب  -١
 باشد. اند و اسنادش صحیح می این روایت را نقل کرده

 .۵/۲۰۳. ونگا: االستذکار، ۱۴/۳۳۶التمھید،  -٢
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ولـی  خـورد ھایش که بخواھد قسـم می خالق به ھر یک از آفریده«گوید:  شعبی می
اگر به خدا سـوگند دروغ یـاد کـنم، «وی افزود: ». خورد مخلوق جز به خالق، قسم نمی

 .١»به غیر خدا سوگند راست یاد کنم تر از آن است که برایم دوست داشتنی
ی آنھـا  خدا به این چیزھا سوگند یاد کرده تا به وسیله«گوید:  مطرف بن عبدالله می

رت خدا را در اینکه آن چیزھا از نظـر مـردم جایگـاه و انسانھا را به شگفتی وا دارد و قد
ابـن  ٢».منزلت بس عظیمی دارند و بر آفریننده شان داللت دارند به آنان نشـان دھـد

 جریر این دو گفته را آورده است.
به آن عرب بادیه نشینی که راجـع بـه امـور  جاگر بگویی: در سنت آمده که پیامبر

امور اسـالم را بـه اطالعـش رسـانید، فرمـود:  جضرتپرسید و آن ح جاسالم از پیامبر

». به جان پدرش قسم اگر راست بگوید، رسـتگار شـده اسـت»: «أفلح وأبيه إن صدق«
به کسی کـه از وی پرسـید: کـدام  جو پیامبر ٣بخاری این حدیث را روایت کرده است.

طالعت خواھد به جان پدرت قسم، به ا: «٤»أما وأبيك لتنبأنَّ «صدقه، بھتر است؟ فرمود: 
 ٥[روایت مسلم].]».رسید [ که کدام صدقه، بھتر است 

اند که در زیر به  ھایی ذکر کرده شود: علما برای این سؤال، جواب در جواب گفته می
 شود: برخی از آنھا اشاره می

اظھار داشـته » أفلح وأبيه إن صـدق«ی:  ی فرموده آنچه که ابن عبدالبر درباره -اول

أفلـح «تحریف شده و از راوی این حدیث، اسماعیل بن جعفر، عبارت: » وأبيـه«که لفظ: 

و ابن ابی  -آمده» ذیب اآلثارتھ«و شاید در  ۱۱/۵۳۵ھمان طور که در فتح الباری،  -ابن جریر -١
 این گفته راروایت کرده اند. -آمده ۴/۲۴۷آن گونه که در تفسیر ابن کثیر،  -حاتم در تفسیرش

 آمده.» تھذیب اآلثار«و شاید در  ۱۱/۵۳۵ھمان طور که در فتح الباری،  -ابن جریر -٢
صحیح بخاری، روایت کرده و در  ساین حدیث را از طلحه ۱۱ی  مسلم در صحیحش شماره -٣

 وجود ندارد.» وأبیه«عبارت : 
 آمده است.» لتنبأنه«، عبارت : »ط«ی  در نسخه -٤
این حدیث را روایت کرده است. در صحیح مسلم، این  ۲۵۴۸ی  مسلم در صحیحش به شماره -٥

نیامده جز روایتی که از » نلتنبا نعم وأبيك«حدیث با روایت متعددی آمده که در آنھا، عبارت : 
ق شریک بن عبدالله نقل شده که در ضعف او شک وجود دارد و فقط او این عبارت اضافی را طری

 روایت کرده است.
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 ، روایت شده است.»به خدا قسم، اگر راست بگوید، رستگار شده است: «١»إن صدق
این روایت بھتر از روایت کسانی است که حدیث مذکور با لفظ: «ابن عبدالبر افزود: 

، لفظ منکری است که »فلح وأبيهأ«از آنان روایت شده است؛ چون عبارت: » أفلح وأبيه«
کنند و این لفـظ، اصـًال در روایـت مالـک نیامـده  احادیث و روایات صحیح آن را رد می

بـه » وأبيـه«ی:  است. برخی از علما معتقدند که برخی از راویان حدیث مـذکور، گفتـه

 ٢اند. آورده و تحریفش کرده» واهللا«جای 
تـوان در جـواب احادیـث دیگـر  میاین جواب، فقط جواب این یک حدیث اسـت و ن

 آورد.

شـود و قصـد قسـم خـوردن بـه آن را  بر زبان مـردم جـاری می» وأبيه«لفظ  -دوم
ی قسم به غیر خدا، فقط به نسـبت کسـانی اسـت کـه  نداشتند و نھی وارده در زمینه

ایـن جـواب، «گویـد:  و نـووی می ٣قصد سوگند را دارند. بیھقی این جواب را ذکر کرده
 ٤».ای است ع کننده و پسندیدهجواب قان

گویم: این جواب، جواب باطلی است، بلکه احادیث نھـی در ایـن زمینـه، عـام و  می
اند و میان کسی که به قصد سوگند این لفظ را بگویـد و کسـی کـه بـدون قصـد  مطلق

سوگند، آن را بر زبان آورد، جدایی نینداخته است. آنچه مؤید این مطلب اسـت، اینکـه 
به الت و عـزی قسـم خـورد و بعیـد اسـت کـه او قصـد  سد بن ابی وقاصیک بار سع

حقیقت سوگند به الت و عزی را داشته باشد ولی بدون قصد طبق عادتشان از قبل، آن 
  ٥او را از این کار نھی کرد. جرا بر زبان آورد. با این وجود پیامبر

ن لفـظ بـر شود، این است: ھرکس بـدون قصـد و عمـد ایـ نھایت آنچه که گفته می
شود، اما اینکه کاری جایز برای مسلمان باشـد  زبانش جاری شود، از وی صرف نظر می

ی مشرقیه در اسکندریه این حدیث  در نسخه«گوید:  ۴/۳۹۷، »أحکام القرآن «ابوبکربن عربی در  -١
تحریف شده » یهوأب«به لفظ » والله«دیده ام. ممکن است لفظ » أفلح والله إن صدق«را با لفظ: 

 است.» أفلح إن صدق«باشد. لفظ محفوظ و دست نخورده، عبارت: 
 .۱۴/۳۶۷التمھید  -٢
 .۱۰/۲۹السنن الکبری اثر بیھقی،  -٣
 .۱/۱۶۸شرح صحیح مسلم،  -٤
 تخریج و ذکر لفظ آن، به زودی خواھد آمد. -٥
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که به آن عادت کند، ھرگز این طور نیست. به عالوه، این جواب نیاز به این دارد که این 
بـود و نھـی وارده  مطلب نقل شود که این لفظ بدون قصد قسم بر زبان مردم جاری می

برای کسانی است که به قصد حقیقت قسم، این لفظ را بگویند. کجا  در این زمینه تنھا
 این چیز وجود دارد؟.

شود نه برای تعظیم کسـی  امثال این الفاظ برای تأکید یک مطلب آورده می –سوم 
ی قسم به غیر خدا تنھـا  یا چیزی که به آن سوگند یاد شده است و نھی وارده در زمینه

 صد تعظیم، به غیر خدا سوگند یاد شود.مربوط به زمانی است که به ق
تر است. گویی کسی که این سخن را گفته،  گویم: این جواب از جواب قبلی باطل می

تصور نکرده که چه گفته است. چون آیا منظور و مقصود از سوگند جز تأکیـد محلـوف 
شود) با ذکر کسی که حـالف (سـوگند یـاد  علیه (چیزی که به خاطر آن سوگند یاد می

داننـد، چیـز  شود) آن را بزرگ می ننده) و محلوف له (کسی که برایش سوگند یاد میک
دیگری است؟ چون تأکید محلوف علیه با ذکر محلوف به (چیـزی یـا کسـی کـه بـه او 
سوگند یاد شده) مستلزم تعظیم و بزرگداشت وی است. به عالوه، احادیـث نھـی وارده 

ق است و میان اینکه برای تأکید یک مطلب، ی سوگند به غیر خدا، عام و مطل در زمینه
به غیر خدا سوگند یاد شود و میان اینکه به قصد تعظیم غیر خدا، به او سوگند یاد شده، 
فرقی قایل نشده است. گذشته از این، این سخن که قسم به غیر خدای برای تأکید یک 

رد و ایـن نقـل ھـم، چیز جایز و برای تعظیم غیر خدا جایز نیست، نیاز به دلیل نقلی دا
 وجود ندارد.

این امر در آغاز اسالم بود و بعـدھا نسـخ گردیـد. پـس احـادیثی کـه وارد  –چھارم 
اند. بعدًا  اند و در آنھا چیزی در رابطه با سوگند به غیر خدا آمده، پیش از نسخ بوده شده

 سوگند به غیر خدا نسخ گردید و از آن نھـی شـد. مـاوردی ایـن جـواب را ذکـر کـرده
 ١است.

حتـی ابـن عربـی ». اکثـر شـارحان حـدیث، ایـن رأی را دارنـد«گوید:  سھیلی می
». به پدرش قسم خورد تا اینکه از این کار نھی شـدج روایت شده که پیامبر«گوید:  می

 اند. دیگران نیز چنین گفته». ٢این روایت، به صحت نرسیده است«سھیلی افزود: 

 گفته باشد.» الحاوی«احتماًال ماوردی این سخن را در  -١
 .۴/۶۸ف، الروض األن -٢
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کنـد، ایـن اسـت کـه  مطلب را تأییـد می این جواب، جواب درستی است. آنچه این
سوگند به غیر خدا شایع بود و ھمه آن را به کار بردند تا اینکه از آن نھـی شـد؛ ھمـان 

عمر بن خطاب را دید که ھمراه کـاروانی  جطور که در حدیث ابن عمر آمده که: پیامبر

هـا�م أن أال إن اهللا ين«فرمودنـد:  جخورد. پیامبر کرد و به پدرش قسم می حرکت می
گاه باشید که ھمانا »: «حتلفوا بآبائ�م، من اكن حالفاً فليحلف باهللا، أو يلصمت ھان! آ

کند از اینکه به پـدرانتان سـوگند یـاد کنیـد. ھـرکس سـوگند یـاد  خدا شما را نھی می
 ].١[روایت بخاری و مسلم». کند، به خدا سوگند یاد کند و یا ساکت باشد می

مـن اكن حالفـاً «فرمودند:  جاست که گوید: رسول اللهھمچنین از ابن عمر روایت 
». کند جز بـه خـدا سـوگند یـاد نکنـد ھر کس سوگند یاد می»: «فال �لف (إال باهللا)

»: ال حتلفوا بآبـائ�م«فرمودند:  جخوردند و آن حضرت قریش به پدران شان قسم می
 .]٢[روایت مسلم». به پدرانتان قسم نخورید«

روایت است که گوید: باری به الت و عـزی قسـم خـوردم.  ساز سعد بن ابی وقاص

قل ال � إال اهللا، وحده ال رش�ك هل، ثم انفـث عـن �سـارك ثالثـاً، «فرمودند:  جپیامبر
شـریک  بگو ھیچ معبود برحقی جـز اللـه وجـود نـدارد. او یکتـا و بی»: «وتعّوذ وال تعد

دا پناه ببـر و دیگـر ایـن است. سپس سه دفعه از سمت راستت، آب دھان را بریز، به خ
اند و این روایـت، لفـظ  نسائی و ابن ماجه این حدیث را روایت کرده». کار را تکرار مکن

 ٣ابن ماجه است.
در این باره، احادیث متعددی وارد شده است. پس احادیثی که در رابطه با سـوگند 

بر زبـان مـردم  اند، قبل از نھی از سوگند به غیر خدا، طبق عادت به غیر خدا وارد شده
 شد؛ چون اصل بر این بود تا اینکه بعدًا از سوگند به غیر خدا نھی شد.  جاری می

آن را روایت  ۱۶۴۶ی  و مسلم در صحیحش به شماره ۵۷۵۷ی  بخاری در صحیحش به شماره -١
 کرده اند.

 این حدیث را روایت کرده است. ۱۶۴۶ی  مسلم در صحیحش به شماره -٢
؛ ابویعلی در ۳۷۷۷ی  ؛ نسائی در سننش، به شماره۱۸۳و  ۱/۱۸۶، »المسند«امام احمد در  -٣

و دیگران این حدیث را  ۴۳۶۴ی  ؛ ابن حبان در صحیحش، به شماره۷۱۹ی  مسندش، به شماره
 روایت کرده اند و اسنادش صحیح است.
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گویند: ھرکس  ) گروھی از علما این رأی را گرفته و میفقد كفر، أو أرشكی: ( فرموده

 جافزایند: به ھمین دلیل پیامبر به غیر خدا سوگند یاد کند، کفر ورزیده است. اینان می
 -موقعی که به الت و عزی سـوگند یـاد کـرد  -ی وقاص را به تجدید اسالم سعد بن اب

امر کرد که بگوید: ال إله إال الله. پس اگر سوگند به غیر خـدا کفـر نبـود و انسـان را از 
 شد. کرد، او به تجدید اسالم و گفتن ال إله إال الله امر نمی ی اسالم خارج نمی دایره
ی اسـالم  به غیر خدا کفری نیست که انسان را از دایرهگویند: سوگند  جمھور علما می 

خارج سازد. ولی شرک اصغر است؛ ھمان طـور کـه ابـن عبـاس و دیگـران بـدان تصـریح 
سعد بن ابی وقاص را موقعی که به الت و عزی سوگند یاد کرد،  جاند. اما اینکه پیامبر کرده

تن این کلمـه، ھمـراه طلـب مغفـرت امر کرد که ال إله إال الله بگوید، برای این است که گف
فرماینـد:  در حـدیثی می جباشد. ھمان طور که پیـامبر ی سوگندش به غیر خدا می کفاره

ھرکس سوگند یاد کند : «١»من حلف فقال ىف حلفه: والالت والعزی؛ فليقل: ال � إال اهللا«
روایتـی آمـده:  در». و در سوگندش بگوید: به الت و عزی قسم؛ باید ال إلـه إال اللـه بگویـد

ی سوگندش به غیـر  پس گفتن این کلمه، کفاره». باید طلب آمرزش بکند: «٢»فليستغفر«
خداست، که نوعی تعظیم برای آن بت قایل شده، چون به آن قسم خـورده اسـت و گفـتن 
این کلمه برای تجدید اسالمش نیست. اگر به فرض بـرای تجدیـد اسـالم شخصـی باشـد، 

 باشد نه به خاطر کفرش. نقص اسالمش میتجدید اسالمش به خاطر 
شان بخواھی بـه خـدا سـوگند یـاد  کنند و وقتی از یکی اما کاری که قبرپرستان می

خورد، اما وقتـی از وی بخـواھی بـه  کند، تا دلت بخواھد برایت قسم راست یا دروغ می
ن یـاد فالن شیخ یا خاک قبرش یا جانش و مانند آنھا سوگند یاد کند، سوگند دروغ به آ

خواھـد بـه او سـوگند  کند؛ این کار بدون شک شرک اکبر است؛ چون کسی که می نمی

این  ۱۶۴۷ی  البغا) و مسلم در صحیحش، به شماره -۵۷۵۶ی  بخاری در صحیحش، (شماره -١
 روایت کرده اند. سحدیث را از ابوھریره

ان قبًال ذکرش کرد، آمده و بزار در مسندش، این لفظ در روایتی از حدیث سعد که شیخ سلیم -٢
و دیگران این روایت را آورده اند. لفظ  ۲/۳۰۱ ،»شرح مشکل اآلثار«؛ طحاوی در ۱۱۴۰ی  شماره

»: اتفل عن یسارک ثالثًا وقل: ال إله إال الله وحده، واستغفر الله تعالی، وال تعد«طحاوی این است: 
بینداز و ال إله إال الله بگو و از خدای متعال طلب سه مرتبه از سمت چپ ات، آب دھانت را «

 این حدیث، حدیثی صحیح است.». آمرزش بکن و دیگر این کار را تکرار مکن
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تر از الله است. این چیزی است که شـرک  تر، بزرگتر و عظیم یاد کند، در نزدش ترسناک
پرستان ھم به آن نرسیده؛ چون قسم سخت از نظر آنان، قسم بـه اللـه بـود؛ ھمـان  بت

ُ َمـن ﴿: فرماید طور که خدای متعال می يَۡ�ٰـنِِهۡم َ� َ�ۡبَعـُث ٱ�َّ
َ
ِ َجۡهـَد � ۡقَسـُمواْ بِـٱ�َّ

َ
َوأ

ه کـننـد ک یاد مـیدانه به خدا سوگند کشان) مؤکافران عالوه بر ِشْر ک«(: ]٣٨[النحل:  ﴾َ�ُموُت 
 ».گرداند یرد زنده نمیم یه مکرا  یسکخداوند ھرگز 

یا خـاک قبـر فـالن  پس کسی که قسم سختش، قسم به فالن شیخ یا قسم به جان
 شیخ باشد، این بزرگترین شرک از جانب قبر پرستان است.

در حدیث مذکور این دلیل وجود دارد که برای قسم به غیـر خـدا، بـه طـور مطلـق 
کفاره واجب نیست؛ چون در این حدیث و احادیث دیگر، کفاره برای قسم به غیـر خـدا 

ی توحیـد(ال إلـه إال  ن آوردن کلمـهذکر نکرده است. پس در قسم به غیر خدا جز بر زبا
 ای وجود ندارد. الله) و طلب مغفرت، کفاره
کفـاره واجـب  جخاصتًا برای قسـم بـه رسـول اللـه«گویند:  برخی از متأخرین می

ی باطلی است که خدا برای آن دلیل نازل نکرده، پس توجھی به این  این گفته ١».است
 شود. قول نمی

ألن أحلـف بـاهللا كاذبـاً أحـب إلـی مـن أن أحلـف بغـريه «ود: : (وقال ابـن مسـعگوید مؤلف می

 .»)صادقاً 
تر  اینکه به دروغ به خدا سوگند یاد کنم، برایم دوست داشـتنی«(ابن مسعود گوید:  

 »).از این است که به راست به غیر خدا سوگند یاد کنم
د نسـبت مؤلف این اثر را از ابن مسعود آورده و طبق سند این گفته را به ابن مسـعو

مانند این گفته از ابن «گوید:  نداده است. ابن جریر نیز بدون سند این اثر را آورده و می
طبرانی با اسناد خود به طور موقـوف ایـن گفتـه را ». عباس و ابن عمر نقل شده است

 ٢روایت کرده است.

این رأی را به جمھور حنابله  ۱۱/۱۴، »اإلنصاف«، مرداوی در ۶/۲۶۴» الفروع«ابن مفلح در  -١
 است.اند که این رأی، مذھب حنبلی ھ اند و اظھار داشته نسبت داده

؛ عبدالرزاق در مصنف اش، به -آمده ۳/۱۰۸، اثر سحنون »المدّونة«آن گونه که در  -ابن وھب -٢
، »المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۱۲۲۸۱ی  ؛ ابن ابی شیبه در مصنف اش، شماره۱۵۹۲۹ی  شماره
 و دیگران این گفته را روایت کرده اند و اسنادش صحیح است. ۸۹۰۲ی  شماره
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 ».١اند راویان این روایت، راویان حدیث صحیح«گوید:  منذری می

، أن مصــدری اســت و فعــل بعــد از آن، »أن«أحلــف بــاهللا . . .)، (ألن ی:  در گفتــه
ی  باشـد و کلمـه شود و آن وقت مبتدا و مرفـوع می منصوب است و تأویل به مصدر می

سوگند دروغ به اللـه  سباشد. معنایش که روشن است. ابن مسعود خبرش می» أحب«
الله، توحید و قسم به  را بر سوگند راست به غیر الله را ترجیح داده است؛ چون قسم به

غیر الله، شرک است. و اگر صدق و راستی در قسم به غیـر اللـه فـرض شـود، ُحسـن و 
خوبی توحید بزرگتر از حسن و خوبی صداقت است و بدی دروغ کمتـر از بـدی شـرک 

 ٢است. شیخ االسالم ابن تیمیه این را اظھار داشته است.
رد که سوگند بـه غیـر اللـه بـدتر و این دلیل وجود دا سی ابن مسعود در این گفته

تر از سوگند ناحق و دروغ است. ھمچنین ایـن دلیـل وجـود دارد کـه شـرک  خطرناک
ی ابـن مسـعود  تر اسـت. ھمچنـین گفتـه اصغر از گناھان کبیره، بزرگتـر و خطرنـاک

رضراً إذا كـان البـد  الشرینارتكاب أقل «ی مشھور فقھی است:  شاھدی برای این قاعده

وقتی ناچارًا باید یکی از دو تا شر و بدی را انجام داد، شـری کـه زیـانش »: «من أحدمها
 ».کمتر است، باید مرتکب شد

ال تقولوا ما شاء اهللا وشـاء فـالن، ول�ـن «وعن حذيفة عن النبی قال: مؤلف گوید: (

 ).رواه ابوداود بسند صحيح». قولوا: ما شاء اهللا ثم شاء فالن

نگویید: ھرچه خـدا بخواھـد و «یت است که فرمودند: روا جاز پیامبر س(از حذیفه 
ابـوداود ایـن ». فالنی بخواھد، بلکه بگوید: ھر چه خدا بخواھد و سپس فالنی بخواھـد

 حدیث را با سندی صحیح روایت کرده است.
ھمان طور که مؤلف اظھار داشته ابوداود این حدیث را روایت کـرده اسـت. احمـد، 

این حدیث،  ٣اند. اجه و بیھقی نیز این حدیث را روایت کردهابن ابی شیبه، نسائی، ابن م

 .۳/۳۷۲ترھیب، الترغیب و ال -١
 .۴/۶۲۱الفتاوی الکبری،  -٢
؛ امام احمد در ۱۸۰ی  ؛ ابن مبارک در مسندش، شماره۴۳۰ی  طیالسی در مسندش، شماره -٣

؛ ابوداود در ۲۶۶۹۰ی  ؛ ابن ابی شیبه در مصنف اش، شماره۳۸۹و  ۳۹۴، ۵/۳۸۴، »المسند«
و دیگران از عبدالله بن  ۱۰۸۲۱ی  ، شماره»السنن الکبری«؛ نسائی در ۴۹۸۰ی  سننش، شماره
این حدیث را روایت کرده اند. اسناد این حدیث، صحیح است. درست این است  سیسار از حذیفه

 

                                         



 ٩٩٣  )»فال تجعلوا لله اندادا...«ی خداوند:  : فرموده۴۱لتوحید: (بابکتاب ا

 

معلول است و شواھدی دارد و بدون شک معنایش صحیح است. به امید خـدا در بـاب: 

 روی معنای این حدیث، سخن به میان خواھد آمد.» قول ما شاء اهللا وشئت«

ذ بـاهللا وبـك، أنه يكره أن يقـول الرجـل: أعـو«وجاء عن ابراهيم النخعی: مؤلف گوید: (

 ).»وجيوز أن يقول: باهللا ثم بك. قال: ويقول: لوال اهللا ثم فالن. وال تقولوا: لوال اهللا وفالن
دانست که کسی بگوید: به خدا  از ابراھیم نخعی نقل شده که او مکروه و ناپسند می 

نـاه برم و به نظر او جایز است که انسان بگوید: به خدا و سپس بـه تـو پ و به تو پناه می
برم. ابراھیم نخعی افزود: [جایز است کسی] بگوید: اگر خدا و سپس فالنـی نبـود و  می

 ») .نگویید: اگر خدا و فالنی نبود
این اثر را مؤلف بـدون سـند بیـان کـرده و عبـدالرزاق و ابـن ابـی دنیـا در کتـاب 

ناپسـند مکروه و «گوید: ابراھیم نخعی که می ١اند از مغیره آن را روایت کرده» الصمت«
دانست که بگویـد: بـه  برم و جایز می دانست که کسی بگوید: به خدا و به تو پناه می می

دانست که شخصی بگوید: اگر خدا  برم و ناپسند و مکروه می خدا و سپس به تو پناه می
لفظ روایـت از ». دانست که بگوید: اگر خدا و سپس فالنی نبود و فالنی نبود و جایز می

 است.آن ابن ابی دنی
مقتضی مطلق جمع است. یعنی ھر دو کلمه یک حکم » واو«علت امر این است که 

در آنھا آمده، منع کـرده تـا ایـن » واو«را دارند؛ از این روی از گفتن چنین عباراتی که 
وھم ایجاد نشود که میان الله و غیر الله جمع شده و ھر دو یک حکـم را دارنـد، ھمـان 

 در یک ضمیر منع کرده است.  جو اسم پیامبرطور که از آوردن اسم الله 
ی آن دو  دارد که درجه فقط مقتضی ترتیب میان دو چیز است و بیان می» ثم«ولی 

 با ھم فرق دارد.

ی این حدیث در مقایسه  که عبدالله بن یسار از حذیفه این حدیث را شنیده است. بخاری درباره
گوید:  می –آمده  ۲۴۵ص» علل الترمذی«آن گونه که در  -با حدیث عبدالله بن یسار از قتیله

تر است.  تر و صحیح شنیده، راحج سبه نظر من، اینکه عبدالله بن یسار این حدیث را از حذیفه«
 این حدیث را صحیح دانسته است. ۳۹۵،ص»ریاض الصالحین«نووی در 

ی  ، شماره»الصمت«و ابن ابی دنیا در کتاب  ۱۹۸۱۲ -۱۹۸۱۱عبدالرزاق از معمر در جامع اش،  -١
 اند. گفته را روایت کردهاین  ۳۴۴
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جـایز » ثـم«پس به خاطر اینکه مانع در اینجا وجود ندارد، آوردن چنین عبارتی بـا 
  ١است.

 لطابق آنچه که ابن عبـاس مطابقت این دو حدیث و این دو اثر با عنوان باب، م
 ی مذکور را تفسیر کرده، روشن و واضح است. آیه

 

فوایدی در مورد به دست آوردن  ۲/۶۹۵، »فتح المجید«شیخ عبدالرحمن بن حسن در کتاب  -١
ی کالم نبود، قطعًا آن را نقل  علم سودمند در دنیا و آخرت، بیان کرده است. اگر ترس از اطاله

 کردم. جھت اطالعات بیشتر به آنجا مراجعه کنید. می

 

                                         



 

 

 

 

 

 

) وعید و تهدید کسی که به سوگند خوردن به خدا راضی ۴۲باب: (
 شود نمی

به پدران تان سوگند یاد نکنیـد. «فرمودند:  جاز ابن عمر روایت است که رسول الله
و ھرکس که برایش به خدا سـوگند کند، باید راست بگوید  ھرکس به خدا سوگند یاد می

ای بـا  یاد شده، باید راضی شود و ھرکس [به سوگند به خدا] راضی نشـود، ھـیچ رابطـه
 ابن ماجه با سند حسن این حدیث را روایت کرده است.». خدا ندارد

 در این باب چندین قضیه وجود دارد:
 نھی از سوگند یاد کردن به پدران. – اول
 کسی که برایش به خدا سوگند یاد شده است. امر به راضی شدن – دوم

 شود. تھدید کسی که به سوگند به خدا راضی نمی – سوم

 توضیح و شرح باب
 شود وعید و تھدید کسی که به سوگند خوردن به خدا راضی نمی

ی کم اھمیتـی و  علت امر این است که راضی نشدن به سوگند به خدا، نشان دھنده
ند متعال است؛ چـون دلـی کـه ُپـر از معرفـت، جـالل، کمی تعظیم و بزرگداشت خداو

 کند. شکوه، عزت و کبریایی الله است، این کار را نمی

ال حتلفوا بآبائكم، من حلف «قال:  جأن رسول اهللا  بعن ابن عمرگوید: ( مؤلف می

رواه ابـن ماجـه ». باهللا، فليصدق، ومن حلف له باهللا فلريض، ومـن مل يـرض، فلـيس مـن اهللا

 .نبسند حس
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به پدرانتان سوگند یاد نکنیـد. «فرمودند:  ج(از ابن عمر روایت است که رسول الله 
کند، باید راست بگوید و ھرکس که برایش به خدا سـوگند  ھرکس به خدا سوگند یاد می

ای بـا  یاد شده، باید راضی شود و ھرکس که به [سوگند به خدا] راضی نشود، ھیچ رابطه
 سند حسن این حدیث را روایت کرده است.ابن ماجه با ». خدا ندارد

ابن ماجه در سننش این حدیث را روایت کرده و برای این مطلب، بابی تحت عنوان: 

گوید: محمد بن اسماعیل بن سمره بـرای مـا  باز کرده و می» من حلف له باهللا فلْريض«
عمـر حدیث نقل کرده و گفت که اسباط بن محمد از محمد بن عجالن، از نافع از ابـن 

از مـردی شـنید کـه بـه پـدرش قسـم  جبرای ما نقل کرد که ابن عمر گفـت: پیـامبر

 .١» ال حتلفوا بآبائ�م . . .«فرمودند:  جخورد، آن حضرت می
این سند بنا بر شرط مسلم از نظر حاکم و دیگران سندی جید و خوب است؛ چـون 

عجالن از نافع از ابـن  اند. بلکه مسلم از ابن سند این حدیث متصل بوده و راویانش، ثقه

: ٢»اكن يـأىت قبـاء راكبـاً وماشـياً  جأن انلـيب «عمر این حدیث را روایت کـرده اسـت: 
 ».آمد با سواری و ھم پیاده به مسجد قبا می جپیامبر«

الحتلفـوا «در صحیحین از ابن عمر بـا لفـظ: » ال حتفلوا بآبائ�م ...«اصل حدیث: 
به پدرانتان قسم نخورید، ھرکس : «٣»أو يلصمتبآبائ�م، من اكن حالفاً فليحف باهللا 

آمده و ایـن عبـارت اضـافی در » خورد، باید به الله قسم بخورد و یا ساکت شود قسم می
 آن نیست.

) مطالبی که مربوط به آن بـود در بـاب قبلـی ال حتلفوا بآبـائكمی: ( راجع به فرموده
 آورده شد.

این حدیث را  ۱۰/۱۸۱، »السنن الکبری«و بیھقی در  ۲۱۰۱ی  ننش، به شمارهابن ماجه در س -١
، »فتح الباری«ی حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب  اند و اسنادش طبق گفته روایت کرده

اسناد این «گوید:  می ۲/۱۴۳، »جةمصباح الزجا«، حسن است. بوصیری در کتاب ۱۱/۵۳۵
 »اند. حدیث، صحیح است و راویانش، ثقه

 .۱۳۹۹ی  صحیح مسلم، شماره -٢
این حدیث را  ۱۶۴۶ی  ، به شماره۳/۱۲۶۷و مسلم در صحیحش،  ۶/۲۴۴۹بخاری در صحیحش،  -٣

 اند. روایت کرده

 

                                         



 ٩٩٧  ): وعید و تهدید کسی که به سوگند خوردن به ...۴۲لتوحید: (بابکتاب ا

 

ت، راست بگوید؛ چون راسـتگویی ) یعنی واجب اسمن حلف باهللا، فليصدقعبارت: (
واجب است ھر چند کسی به خدا قسم نخورد، حاال چگونـه اسـت اگـر بـه خـدا قسـم 

ی دروغ، حرام است ھر چند خبـر بـه اسـم اللـه تأکیـد نشـود، حـاال  بخورد؟! به عالوه
 بر را با اسم الله تأکید نماید؟!.چگونه است ھرگاه خ

عنی واجب است راضی شود، ھمان طور که ) یومن حلف له باهللا فلـريضی: ( فرموده

کند . لفظ ابن ماجه چنین اسـت:  ) بر آن داللت میومن مل يرض، فليس من اهللاعبارت: (

ای با خـدا  و ھرکس به خدا راضی نشود، ھیچ رابطه»: «ومن مل يرض باهللا، فليس من اهللا«

َوَمـن ﴿فرمایـد:  یاین فرموده، وعید و تھدید است؛ مانند این آیه که خداونـد م». ندارد
ءٍ  ۡ�َ �ِ ِ ند (رابطـه او بـا کن یه چنکو ھر : «١]٢٨[آل عمران:  ﴾َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱ�َّ

 ».ستیاز (رحمت) خدا ن یزیرا در چ ی) ویا خدا گسسته است و بھره

من حلف له «ی:  ی فرموده درباره«گوید:  می ۲/۶۹۸، در این کتاب، »فتح المجید«صاحب کتاب  -١
ایش به خدا سوگند یاد شده، باید راضی ھرکس بر»: «بالله فلیرض، ومن لم یرض فلیس من الله

، در صورتی که بنا به حکم شریعت جز »ای با خدا ندارد شود و ھرکس راضی نشود، ھیچ رابطه
سوگند برای کسی بر علیه طرف دعوایش راھی نباشد و او را سوگند دھد، بدون شک طرف 

یات مردم به یکدیگر باشد، دعوایش باید به این سوگند راضی و قانع شود. اما اگر سوگند در شکا
در این صورت از جمله حق مسلمان بر مسلمان این است که ھر گاه برایش سوگند یاد کرد، 
حرفش را از وی قبول کند و به سوگندش راضی شود؛ خواه علیه وی شکایتی طرح کرده باشد و 

این است که  خواه قصد تبرئه از اتھامی داشته باشد. ھمچنین از جمله حق مسلمان بر مسلمان
نسبت به وی حسن ظن داشته باشد تا زمانی که خالف حرفش اثبات نشده باشد؛ ھمان طور که 

نسبت به سخنی که از دھان یک مسلمان خارج «آمده که گوید:  سدر روایتی از حضرت عمر
 ».بینی اش توجیه خیر می شود، گمان بد مکن در حالی که برای گفته می

ھایی که خدا دوست دارد و بر  روتنی، الفت، محبت و دیگر مصلحتدر حدیث مذکور، تواضع، ف
کسی که فھم و درک داشته باشد، پوشیده نیست، وجود دارد. این امور از جمله اسباب الفت و 

ھا بر طاعت الله است. به عالوه، راضی شدن به سوگند به خدا، جزء خوش اخالقی  اجتماع دل
شود، ھمان طور که در سنت  ترازوی بنده گذاشته میترین چیزی است که در  است که سنگین

 باشد. آمده است. ھمچنین راضی شدن به سوگند به خدا، از جمله مکارم اخالقی می
ای کسی که خیر خواه خودت ھستی، دقت کن که چه فواید و نتایجی در راضی شدن به سوگند 

ا و حقوق بندگان خدا، شاد که طرف مقابل برایت یاد کرده، وجود دارد: رعایت کردن حقوق خد
گیری از آنان و ترک دعوا و شکایت علیه آنان؛ چون در شکایت و  کردن مسلمانان، ترک سخت
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با ای  یعنی از خدا تبری جسته و دیگر رابطه فقد برئ من اهللاعبارت: «گوید:  ابن کثیر می
شود مـادام کـه بـه ملغـی  این مطلب عام است و شامل دعاوی و غیر آن می ١».خدا ندارد

و دالیل شرعی علیه او شھادت داده   نمودن حکمی شرعی منجر نشود مانند کسی که بّینه
کنـد کـه در ایـن صـورت، سـوگندش  ی شرعی، سوگند یاد می باشد و او برای تکذیب بینه

 شود. شدن حکمی شرعی می ش سوگندش منجر به ملغیشود؛ چون پذیر پذیرفته نمی
کنـد و بـه او  مردی را دیـد کـه دزدی می ÷به ھمین دلیل وقتی حضرت عیسی

گفت: دزدی کردی؟ مرد گفت: نه، قسم به خدایی که معبـود برحقـی جـز او نیسـت. 

بت عيني«فرمود:  ÷حضرت عیسی به خدا ایمان آوردم و چشـمانم »: «آمنت باهللا وكذّ
 ٢بخاری این گفته را روایت کرده است.». یب نمودمرا تکذ

 به دو صورت تفسیر شده است: ÷ی حضرت عیسی گفته

قْتَ «به آن مرد:  ÷ی عیسی ظاھر گفته«قرطبی گوید:  –اول  َ (دزدی کردی)  »رسَ
این است که این عبارت، خبری جازم است؛ چـون آن مـرد، مـالی را مخفیانـه از جـای 

نفی آن است و سپس با سوگند، این » كالَّ «ی مرد:  ود. گفتهمحکم و مطمئنی برداشته ب
 نفی را تأکید نموده است.

بـه خـدا ایمـان : «٣»آمنت باهللا وكذبت عينـي: «÷ی حضرت عیسی و این فرموده 
بخاری این گفته را روایت کرده است. یعنی کسـی ». آوردم و چشمانم را تکذیب نمودم

کند. توضیح و  دعوا علیه مسلمانان، ضرر و زیانی وجود دارد که به ذھن و خیال کسی خطور نمی
شده است. پس ھر کس،  ھای ادب و مانند آن، بیان شرح این امور و مسائل مربوط به آن در کتاب

راضی شدن به سوگند و ترک شکایت، دعوا علیه مسلمان و عمل به آنچه که باید بدان عمل کند و 
اش و کمال عقلش داللت دارد.  اش شود؛ بر فراوانی دین ترک آنچه که باید ترک شود، نصیب

بن أبی دنیا در : اسخداوند کمک کند به بنده ضعیف و نیازمندش. و الله اعلم. روایت عمر عمر
 سو دیگران و آن روایتی صحیح از عمر ۴۶۰و المحاملی در األمالی ش  ۴۵الناس ش  مداراة

 .۷/۵۶۵باشد. نگا: الدر المثور می
 .۱/۳۵۸تفسیر ابن کثیر  -١
از طریق حدیث  ۲۳۶۸ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۳۴۴۴ی  بخاری در صحیحش، شماره -٢

 باشد. ظ حدیث، از بخاری میاند. لف روایتش کرده سابوھریره
 ».و کذبُت نفسی«در المفھم  -٣

 

                                                                                                    



 ٩٩٩  ): وعید و تهدید کسی که به سوگند خوردن به ...۴۲لتوحید: (بابکتاب ا

 

نمـودم و دزدی مـال را کـه بـرایم ظـاھر شـد،  را که به خدا سوگند یاد کرده، تصـدیق
تکذیب نمودم؛ چون این احتمال است که آن مرد، مـالی را برداشـته کـه در آن حقـی 

ی برداشتن آن مال را به او داده باشد، یا ممکـن اسـت  دارد، یا شاید صاحب مال، اجازه
ب یـا بـردن آن را آن را برداشته باشد تا آن را زیر و رو کند و به آن نگاه کند و قصد غص

 .١»نداشته باشد
کنـد؛  گویم: در این توجیھات ایراد و اشکال است و ابتدای حدیث، اینھا را رد می می

عیسی مردی »: «رأی عيىس رجًال �رسق«فرمایند:  می جچون در ابتدای حدیث پیامبر
 دزدی آن مرد را اثبات نموده است. جپس آن حضرت». کند را دید که دزدی می

اینجا قضیه میان مـتھم نمـودن سـوگند «نچه که ابن قیم اظھار داشته که: آ –دوم 
یاد کننده و متھم نمودن چشمان در جریان اسـت، پـس حضـرت عیسـی اتھـام را بـه 

سـوگند یـاد کـرد کـه  ÷چشمانش برگرداند. ھمان طور که وقتی ابلـیس بـرای آدم
 .٢»گوید گمان کرد که ابلیس راست می ÷خیرخواه اوست، آدم

گویم: این قول، بھتر و نیکوتر از قول اول بوده و قـول درسـتی اسـت. از مؤلـف  می
برایم نقل شده که او حدیث این باب را بر سوگند در دعاوی حمل کـرده اسـت. ماننـد 

کنـد کـه  برد و حاکم علیه طرف دعـوایش حکـم می کسی که داوری را پیش حاکم می
ند، در این صورت بر او واجب اسـت ک سوگند یاد کند. طرف دعوایش ھم سوگند یاد می

 که راضی و قانع شود. 

و «آورده، عبارت: » المفھم«. در عبارتی که قرطبی در کتاب ۱۸۰ -۶/۱۷۹المفھم اثر قرطبی،  -١
 ، وجود ندارد.»قصد غصب و استیالء نداشته باشد

 الباز. -۳/۷۱۸. و نگا: بدائع الفوائد: ۱/۱۱۵اللھفان  إغاثة ٢

                                         



 

 

 

 

 

 

گوید: هرچه خدا بخواهد و تو  ی آنکس که می ) گفته۴۳باب: (
 بخواهی

آمد و گفت: شـما  جیک نفر یھودی پیش پیامبر«گوید:  از ُقتیله روایت است که می
ییـد: بـه گو گویید: ھر چه خدا بخواھد و تـو بخـواھی و می ورزید و می به خدا شرک می

به مسلمانان امر کرد که ھرگاه خواستند سوگند یاد کنند، بگویند:  جکعبه قسم. پیامبر
نسائی ایـن ». به پروردگار کعبه قسم. و بگویند: ھر چه خدا بخواھد و سپس تو بخواھی

 حدیث را روایت کرده و آن را صحیح دانسته است.
ه گویـد: مـردی بـه روایـت کـرده کـ لھمچنین نسائی حدیثی را از ابن عباس 

آیا مرا شـریک «فرمود:  جگفت: ھر چه خدا بخواھد و تو بخواھی. آن حضرت  جپیامبر
 ».خدا قرار دادی؟! بگو: ھر چه خدای یکتا بخواھد

روایـت کـرده کـه  -المؤمنین عایشـه  برادر مادری ام -ابن ماجه حدیثی از طفیل 
فتم. گفتم: ھمانـا شـما قـوم گوید: در خواب دیدم که گویی پیش چند نفر یھودی ر می

گفتید: ُعَزیر پسر خداست، آنان در جواب گفتند: شما قوم خوبی  خوبی ھستید اگر نمی
ای از نصـاری را  چه خدا بخواھد و محمد بخواھد، سپس عـده گفتید: آن بودید اگر نمی

گفتید: عیسی مسیح، پسر خداسـت. آنـان  دیدم و گفت: شما قوم خوبی بودید اگر نمی
گفتید: ھر چه خدا بخواھـد و ھـر  اب گفتند: و شما ھم قوم خوبی بودید اگر نمیدر جو

چه محمد بخواھد. وقتی صبح از خواب بیدار شدم، خوابم را برای چند نفر نقل کردم. 
آیا ایـن «فرمود:  جآمدم و خوابم را برایش نقل کردم. آن حضرت جسپس پیش پیامبر



 ١٠٠١ )گوید: هرچه خدا بخواهد و تو.. ی آنکس که می : گفته۴۳(بابلتوحید: کتاب ا

حمـد و سـتایش  جگوید: پس پیامبر طفیل میگفتم: بله. » ای؟ خواب را به کسی گفته
اما بعـد؛ ھمانـا طفیـل خـوابی دیـد و آن را بـرای «خدا را به جای آورد و آنگاه فرمود: 

کرد که  ای گفتید که فالن و فالن چیز مرا منع می برخی از شما نقل کرده و شما جمله
دا بخواھد و ھـر شما را از گفتن آن جمله نھی کنم. پس [از این بعد] نگویید: ھر چه خ

 ».چه محمد بخواھد، بلکه بگویید: ھر چه خدای یکتا بخواھد
 در این باب چندین قضیه وجود دارد:

 شناخت یھودیان نسبت به شرک اصغر. – اول
 فھم و درک انسان در صورتی که ھوا و آرزوی نفسانی داشته باشد. – دوم

، »ا شریک خـدا قـرار دادی؟آیا مر»: «أجعلت� هللا نداً : «جی پیامبر فرموده – سوم
 پس چگونه است حال کسی که ابیات زیر را گفته:

لُوُذ بِِه ِسَواكَ «
َ
�َرَم اخلَلِق َما يِل َمْن أ

َ
 .»يا أ

ترین مخلوق! غیر از تو کسی ندارم که به او پناه ببرم . . . و دو بیت بعد  ای گرامی«
 از آن؟!

شرک اکبـر نیسـت؛ » بخواھدھر چه خدا بخواھد و ھر چه محمد «گفتن:  – چھارم
کرد که شما را از گفـتن ایـن  فالن و فالن مسأله مرا منع می«فرمودند:  جچون پیامبر

 ».جمله نھی کنم
 باشد. رؤیای صادق از اقسام وحی می – پنج

 رؤیای صادق گاھی سبب تشریع برخی احکام است. – ششم
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 توضیح و شرح باب
 ی ھر چه خدا بخواھد و تو بخواھی گفته

یعنی حکم گفتن این جمله چیست؟ آیا جایز اسـت یـا خیـر؟ و اگـر بگـوییم: جـایز 
 نیست، آیا گفتن این کلمه، شرک است یا خیر؟

تَيلةگوید: (عن  مؤلف می فقال: إن�م �رش�ون، تقولون:  جأن يهودياً أىت انلىب : «قُ

أن يقولوا: ورب ماشاء اهللا وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم انلىب إذا أردوا أن �لفوا 
 رواه النسائی وصححه).». الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء اهللا ثم ِشئَت 

آمـد و گفـت: شـما  جیک نفر یھودی پیش پیامبر«(از قتیله روایت است که گوید: 
گوییـد: بـه کعبـه  گویید: ھر چه خدا بخواھد و تـو بخـواھی و می ورزید و می شرک می

که ھرگاه قصد سوگند داشتند، بگویند: به پروردگار مسلمانان را امر کرد  جقسم. پیامبر
نسـائی ایـن حـدیث را ». کعبه قسم. و بگویند: ھر چه خدا بخواھد و سپس تو بخواھی

 روایت کرده و آن را صحیح دانسته است.) 

روایت کرده است. لفـظ حـدیث » اليوم والليلـة«و » السنن«نسائی این حدیث را در 

یوسف بن عیسی به ما خبر داد و گفت: فضـل بـن «ن است: ای» اليوم والليلة«در کتاب 

ـةموسی برای ما روایت کرد و گفت: از ِمسَعر بن خالد از عبدالله بن یسار از  تَيلَ زنـی  - قُ

آمد و گفت: شـما  جشنیدم که گفت: یک نفر یھودی پیش پیامبر -ی ُجھینه  از طایفه
ر چه خدا بخواھد و تو بخـواھی، گویید: ھ دھید که می برای خدا شریک و ھمتا قرار می

مسلمانان را امر کرد که ھرگـاه قصـد سـوگند  جگویید: به کعبه قسم. پس پیامبر و می
داشتند، بگویند: به پروردگار کعبه قسم، و بگویند: ھر چـه خـدا بخواھـد و سـپس تـو 

 ١».بخواھی

؛ اسحاق در ۶/۳۷۱، »المسند«؛ امام احمد در ۹۸۶ی  ، شماره»عمل الیوم واللیلة«نسائی در  -١
؛ ابن أبی عاصم ۴۵۷ی  ، شماره»العلل الکبیر«؛ ترمذی در ۲۴۰۸ -۲۴۰۷مسندش، شماره ھای 

؛ حاکم در ۲۵/۱۴، »المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۳۴۰۸ی  ، شماره»اآلحاد و المثانی«در 
و دیگران از طریق معبد ابن خالد از عبدالله بن  ۷۸۱۵ی  شماره ،»المستدرک علی الصحیحین«

ی حافظ ابن حجر  اند. اسناد این حدیث طبق گفته یسار از قتیله این حدیث را روایت کرده

 

                                         



 ١٠٠٣ )گوید: هرچه خدا بخواهد و تو.. ی آنکس که می : گفته۴۳(بابلتوحید: کتاب ا

 

یم گوید: پدرم بـرا یسپس نسائی این حدیث را از احمد بن حفص روایت کرده که م
زنی از  -حدیث نقل کرد و گفت: ابراھیم بن طھمان از مغیره از معبد بن خالد از قتیله 

برایم حدیث نقل کرد و گفت: یک زن یھـودی پـیش عایشـه رفـت و  -ی ُجھینه  طایفه
نسائی در ایـن روایـت، نـام  ١ی حدیث را آورد. و بقیه.». ورزید . .  گفت: شما شرک می

ده و مشھور این است کـه بایـد نـامش در لیسـت راویـان ایـن عبدالله بن یسار را نیاور
اند. ابن سعد  نیز این حدیث را روایت کرده ٢حدیث باشد. ابن سعد، طبرانی و ابن منده

 .٣کند که فقط ھمان یک زن به اسم قتیله صحابیه است اشاره می

هينةی  دختر صیفی، از طایفه» قتيلة« بـوده  ی انصار است کـه صـحابی یا از طایفه جُ
 .٤است

کنـد کـه گفـتن ایـن  ) تصـریح میإنكم ترشكون تقولون: ما شاء اهللا وشـئتعبارت: (

ی آن یھـودی کـه ایـن جملـه را  با سکوت خود گفته ججمله، شرک است؛ چون پیامبر
از آن نھـی کـرد و  جشریک قرار دادن یا ھمتا قرار دادن دانست، تأیید نمـود و پیـامبر

ماشـاء «ر از شرک است، به کار برده شود و آن ھم عبارت: ای که دو دستور داد که جمله

باشد ھر چنـد بھتـر اسـت  می» ھر چه خدا بخواھد و سپس تو بخواھی»: «اهللا ثم شئت

ھمان طور که ». ھر چه خدای یکتا بخواھد»: «ما شاء اهللا وحده«این عبارت گفته شود: 
 حدیث ابن عباس و دیگر احادیث بر این مطلب داللت دارند.

انـد  را منـع کرده» ھر چه خدا بخواھـد و تـو بخـواھی«جمھور علماء گفتن عبارت: 
ای نقل شده که مقتضی جواز این جمله است و بـرای آن  فقط از ابو جعفر داودی، گفته

ُ َورَُسوُ�ُۥ ِمـن ﴿به این آیات استناد استدالل نموده است:  ۡ�َنٮُٰهُم ٱ�َّ
َ
ۡن أ

َ
ٓ أ َوَما َ�َقُمٓواْ إِ�َّ

، شماره ھای »شرح مشکل اآلثار«صحیح است و طحاوی در  ۸/۷۹، »اإلصابة«عسقالنی در کتاب 
 .این حدیث را صحیح دانسته است ۲۳۸-۲۳۹

 .۹۸۷ی  ، شمارهعمل الیوم و اللیلة -١
آن گونه  -؛ ابن منده۸/۳۰۹، »الطبقات الکبری«؛ ابن سعد در ۳۷۷۳ی  نسائی در سننش، شماره -٢

این حدیث را  ۷۸۱۵ی  ، شماره»معرفة الصحابة«و ابونعیم در  -آمده ۸/۷۹، »اإلصابة«که در 
 اند. که تخریجش قبًال ذکر شد. روایت کرده

 ۸/۳۰۹الکبری طبقات  -٣
 مراجعه کنید. ۸/۷۹، »اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة«به شرح حالش در کتاب  -٤
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ن منافقان را بر سر خشم آورد و سبب انتقام گرفتن آنـان یه اک یزیچ: «]٧٤[التوبـة:  ﴾ۡضلِهِ فَ 
ه کـرم خود آنان را (با اعطاء غنائم کغمبرش به فضل و یه خدا و پکن یشود وجود ندارد، مگر ا

ُ ﴿» انـد از گرداندهیـن یاسـت) ب یشان در زنـدگیھدف ا ۡ�َعـَم ٱ�َّ
َ
ِٓي � َعلَۡيـهِ  �ۡذ َ�ُقـوُل لِـ�َّ

ۡ�َعۡمَت َعلَۡيهِ 
َ
ه کـحارثـه نـام)  دبنی(ز یسـکه به کرا  یادآور شو) زمانی«(: ]٣٧[األحزاب:  ﴾َو�

ردن و آزاد کـت یـز (بـا تربیـبه اسالم) بدو نعمت داده بود و تو ن یت دادن ویخداوند (با ھدا
 و مانند آنھا.» یگفت ی، میرده بودک) بدو لطف ینمودن و

از گفتن این جمله نھـی فرمودنـد و  جور است چون پیامبردرست، ھمان قول جمھ

آیـا مـرا : «١»أجعلتـ� هللا نـداً؟!«گفـت، فرمـود:  جبه کسی که این جمله را به پیامبر
ی آن یھودی کـه ایـن جملـه را ھمتـا قـرار  و گفته» شریک و ھمتای خدا قرار دادی؟

 دادن یا شریک قرار دان برای خدا دانست، تأیید نمود.
ت که گفتن این جمله، جایز باشد. اما راجع به آیاتی از قرآن کـه ابـوجعفر محال اس

بـدان اسـتناد و » ھر چه خدا بخواھـد و تـو بخـواھی«داودی برای اثبات جواز گفتن: 
 اند:  استدالل نموده، علماء دو جواب را به آن داده

اری تواند چنین کـ یشریک است و مخلوق نم این امر مختص خدای یکتا و بی -اول
ھایش که بخواھـد، سـوگند  انجام دھد. ھمان طور که خدای متعال به ھر یک از آفریده

ھایش کـه  تواند چنان جمالتی را بـرای ھـر یـک از آفریـده کند در اینجا ھم می یاد می
 بخواھد، به کار برد.

شـریک قـرار دادن کسـی در » ھر چه خدا بخواھد و تـو بخـواھی«ی:  جمله – دوم
ی دو فعل متفاوت خبر داده اسـت. در  لله است. اما آیات فوق دربارهمشیت و خواست ا

ُ َورَُسوُ�ُۥ ِمن فَۡضلِهِ ﴿ی:  آیه ۡ�َنٮُٰهُم ٱ�َّ
َ
ۡن أ

َ
ٓ أ خدای متعال خبر داده کـه  ﴾َوَما َ�َقُمٓواْ إِ�َّ

نیاز کردن  نیاز کرده است. اما بی نیز آنان را بی جنیاز کرده و پیامبر خدا، مؤمنان را بی
نیـاز کـردن مؤمنـان را مقـدر نمـود و از  از جانب خدا، واقعی است؛ چون اوست که بی

�ۡذ َ�ُقوُل ﴿ی:  به اعتبار انجام دادن این کار، امری حقیقی است. در آیه ججھت پیامبر
ۡ�َعۡمَت َعلَۡيهِ 

َ
ُ َعلَۡيهِ َو� ۡ�َعَم ٱ�َّ

َ
ِٓي � نعمت دادن نیز بـه ھمـین صـورت اسـت. خـدا  ﴾لِ�َّ

ی آزاد کردنش، بـه او نعمـت داد و  به وسیله جت اسالم را نصیب زید کرد و پیامبرنعم

 گذشت.» الخوف من الشرک«حدیثی صحیح است. تخریج این حدیث در باب: -١
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باشد. پـس نھـی  در حقش احسان کرد. این امر برخالف مشارکت در یک فعل واحد می
مربوط به زمانی است که در یـک » ھر چه خدا بخواھد و تو بخواھی«ی:  از گفتن جمله

 فعل مشارکت وجود داشته باشد.
مقتضـی اشـتراک » واو«ھمچـون » ثـم«اند کـه  ی: نحودانان اظھار داشتهاگر بگوی

جـایز و بـا » ثـم«باشد، پس چرا گفتن آن جمله با  معطوف و معطوف علیه در حکم می
اقتضـای ترتیـب میـان » ثـم«ممنوع است. نھایت امر این است که گفته شـود: » واو«

میان معطوف و معطوف  که اقتضای جمع» واو«معطوف و معطوف علیه دارد، برخالف 
علیه دارد و این امر صورت اشتراک میان معطوف و معطـوف علیـه در حکـم را تغییـر 

 دھد. نمی
شـود کـه معطـوف و  شود: زمانی از گفـتن ایـن جملـه نھـی می در جواب گفته می

» واو«معطوف علیه با ھم در یک حکم اشتراک داده شـود و ایـن ھـم فقـط بـا آوردن 
اقتضـای جمـع میـان » ثـم«شـود؛ چـون  حاصل نمی» ثم«وردن شود و با آ حاصل می

معطوف و معطوف علیه ندارد و فقط اقتضای ترتیـب میـان معطـوف و معطـوف علیـه 
آورده شـود، مشـارکت دادن و جمـع معطـوف و » ثـم«دارد. پس وقتی ایـن جملـه بـا 
 رود. معطوف علیه در لفظ از بین می

مشیت مختص به خود را دارد و مخلوق از نظر معنا ھم باید گفت که خدای متعال 
بود که  آورد و منظورش این می را می» ثم«نیز مشیت مختص به خود را دارد. پس اگر 

 –لوال الله وفالن «ی:  با خدای متعال در مشیت، شریک است ھمچون جمله ج پیامبر
بوده و » مثًال فالن چیز وجود نداشت -اگر خدا و فالنی نبود »: «لم یوجد ذلک –مثًال 

که  -» ثم«ی مذکور با  نھی به حال خود باقی بود. بلکه در این صورت، آوردن جمله
بدتر از آوردن آن جمله  -با خدا در مشیت است  ج منظورش شریک قرار دادن پیامبر

باشد.  می –که منظورش شریک قرار دادن پیامبرع با خدا در مشیت نیست  -» واو«با 
خدا و اسم غیر خدا در یک ضمیر واحد است؛ به ھمین این امر شبیه جمع بین اسم 

و ھرکس آن دو »: «ومن یعصھما فقد غوی«خطیب را موقعی که گفت:  ج دلیل پیامبر

، سرزنش نمود  به او گفت: »را نافرمانی کند، گمراه و منحرف شده است ج (خدا و پیامبر
 ».: تو بد خطیبی ھستی١بئس الخطیب أنت«

 تخریج آن قبًال گذشت. -١
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) در بحث رهم النبی إذا أرادوا أن حيلفوا أن يقولوا: ورب الكعبـةفأمی: ( راجع به گفته
 مربوط به سوگند غیر الله، اندکی پیش سخن گفته شد.

حدیث مذکور، فوایدی دارد؛ از جمله آن که یھودیان نسبت به شرک اصغر شـناخت 
گاھی دارند در حالی که بسیاری از مدعیان اسالم، از شـرک اکبـر بی خبرنـد، بلکـه  و آ

کنند  دھند و گمان می بادات خاص از جمله دعا، ذبح و نذر را برای غیر الله انجام میع
این کار، از آیین و دستورات اسالم است. پس دانستی که یھودیان، حال و وضع بھتـری 

 از این مدعیان اسالم دارند.
از دیگر فواید حدیث مذکور، فھم و درک انسان در صورتی که ھـوا و آرزوی نفسـانی 

باشد ھمان طور که مؤلف آن را خاطرنشان سـاخته اسـت. ھمچنـین حـدیث  ارد، مید
 مذکور اشاره به این مطلب دارد که شناخت حق، مستلزم ایمان و عمل صالح نیست.

ی دیگر حدیث مذکور،] پذیرش حق از کسی که حق را آورده ھر چند دشمن  [فایده
 باشد. اسالم باشد، می

ث فوق الذکر این است که سوگند بـه غیـر اللـه، شـرک ھای حدی یکی دیگر از فایده
 سازد. ی اسالم خارج نمی بوده و شرک اصغر انسان را از دایره

وله أيضا عن ابن عباس: أن رجالً قال للنبی: ما شاء اهللا وشئت، فقال: گوید: ( مؤلف می

 »).أجعلتنی هللا نداً؟ قل: ما شاء اهللا وحده«

گوید: مـردی بـه  روایت کرده که می لعباس  ھمچنین نسائی حدیثی را از ابن 
آیـا مـرا شـریک و «فرمـود:  جگفت: ھر چه خدا بخواھد و تو بخواھی. پیامبر جپیامبر

 ».ھمتای خدا قرار دادی؟ بگو: ھر چه خدای یکتا بخواھد
ھمان طور که مؤلف اظھار داشته، نسائی این حدیث را روایت کـرده، امـا در کتـاب 

این حدیث را آورده اسـت. لفـظ نسـائی چنـین اسـت: علـی بـن » عمل ايلوم والليلة«
از یزید بن اصم از ابن عباس به اطالع ما رسـانید کـه ابـن  ١از أجلح ٢از عیسی ١خشرم

ھجری یا کمی بعد از آن  ۲۵۷علی بن خشرم مروزی، ثقه و مورد اعتماد است که به سال  -١
 .۴۰۱درگذشت. نزدیک به صد سال سن داشت. نگا: تقریب التھذیب، ص

عیسی بن یونس بن ابان فاخوری؛ ابوموسی رملی، انسانی راستگو و صدوق است. نسائی او را ثقه  -٢
شد. نگا:  گفته که بعضی اوقات دچار خطا و اشتباه می» الثقات«دانسته و ابن حبان در کتاب 

 .۲۳/۶۰تھذیب الکمال، 
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مشورت کند، آنگاه گفت:  جآمد تا در کاری با پیامبر جعباس گفت: مردی پیش پیامبر

هللا نـداً؟ قـل: ماشـاء اهللا أجعلت� «فرمود:  جھر چه خدا بخواھد و تو بخواھی. پیامبر
 ».آیا مرا شریک و ھمتای خدا قرار دادی؟ بگو: ھر چه خدای یکتا بخواھد»: «وحده

از ھشـام بـن عمـار از عیسـی، » السـنن«از کتاب » الکفارات«ابن ماجه در مبحث 

إذا حلف أحد�م فال يقل: ما «مانند این حدیث را روایت کرده و لفظش چنین است: 
ھر گاه یکی از شما سوگند یاد کرد، نگوید: ھر چه خدا بخواھد و : «٢»..شاء اهللا وشئت .

 ٣سفیان ثوری، عبدالرحمن محـاربی و جعفـر بـن عـون». تو بخواھی ... تا آخر حدیث
 اند. شان ثقه اند و ھمه مثل عیسی، این حدیث را از اجلح روایت کرده

حـدیث را از اجلـح از  با اینان مخالفت کرده و آن -که ثقه است  - ٤قاسم بن مالک
تر اسـت. احتمـال ھـم دارد کـه  اما سند اول، راجح ٥ابوزبیر از جابر روایت کرده است.

 اجلح ھم از یزید بن اصم و ھم از ابوزبیر، این حدیث را روایت کرده باشد.

شود: نامش یحیی است. او انسانی راستگو  و اجلح بن عبدالله بن ُحجیه کندی است. گفته میا -١
 ۴۵اند. وی به سال  بود و درباره اش بحث است. العجلی و ابن معین در روایت او را ثقه دانسته

 .۹۶و تقریب التھذیب، ص ۲/۲۷۵ھجری درگذشت. نگا: تھذیب الکمال، 
؛ ابن ابی شیبه ۲۸۳و  ۱/۳۴۷، »المسند«؛ امام احمد در ۱۸۱ی  هابن مبارک در مسندش، شمار -٢

؛ ابن ۱۰۵۲۸ی  ، شماره»السنن الکبری«؛ نسائی در ۲۹۵۷۳و  ۲۶۶۹۱ھای  در مصنفش، شماره
؛ طبرانی در ۳۴۲ی  ، شماره»الصمت«؛ ابن ابی دنیا در کتاب ۲۱۱۷ی  ماجه در سننش، شماره

؛ بیھقی در ۱/۴۲۸، »الکامل«؛ ابن عدی در ۱۳۰۰۶ -۱۳۰۰۵، شماره ھای »المعجم الکبیر«
ی  اند. اسناد این حدیث طبق گفته و دیگران این حدیث را روایت کرده ۳/۲۱۷، »السنن الکبری«

 حسن است. این حدیث، حدیثی صحیح است. ۲/۸۳۵، »المغنی عن حمل األسفار«عراقی در 
یی قطان و علی بن مسھر از عیسی ھمچنین عبدالله بن مبارک، ُھشیم بن بشیر، ابومعاویه، یح -٣

 اند. شان این حدیث را از اجلح روایت کرده پیروی کرده و مثل او ھمه
او قاسم بن مالک، مزنی است. با وجودی که ثقه و از راویان بخاری و مسلم است، اما برخی از  -٤

حجر اند و ساجی او را ضعیف دانسته است. حافظ ابن  اش سخن گفته ی حدیث درباره ائمه
او صدوق است و مقداری ضعف در او «گوید:  می ۴۵۱،ص»تقریب التھذیب«عسقالنی در کتاب 

 ».وجود دارد
ی حدیثی که محمد بن حاتم از قاسم بن  درباره«گوید:  می ۲/۲۴۰، »العلل«ابن ابی حاتم در  -٥

آمد و گفت:  جمالک از اجلح از ابوزبیر از جابر روایت کرده که جابر گوید: مردی پیش رسول الله 
، بل  كو�ل«فرمود:  جای رسول الله! ھر چه خدا بخواھد و تو بخواھی. آن حضرت  

ً
جعلت هللا عدال
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روایت نسـائی و ابـن ماجـه  ١روایت ابن مردویه است.(أجعلتنی هللا نـداً؟) ی:  فرموده

معنـای ھـر دو » آیا مرا ھمتـای خـدا قـرار دادی؟»: «لتنی هللا عدال؟أجع«چنین است: 
 روایت، یکی است.
از جمله الفاظ شرک، بر زبان آوردن این جمله برای مخلـوق اسـت: «ابن قیم گوید: 

ثابت شده که مـردی بـه او  جھر چه خدا بخواھد و تو بخواھی. ھمان طور که از پیامبر
گویـد:  ی حدیث را آورده و سـپس می ، او بقیه»ھیگفت: ھر چه خدا بخواھد و تو بخوا

ن �َۡسـَتقِيَم ﴿ی:  این در حالی است که خدا در آیه
َ
: ]٢٨[التکـویر:  ﴾٢٨لَِمن َشآَء ِمنُ�ۡم أ

م باشـند و) یق جـاده مسـتقیـطر یو طـ یو درست یه (خواستار راستکاز شما  یسانک یبرا«
برای انسان اثبات نموده اسـت. حـاال مشیت را ». رندیش بگیراه را در پ یبخواھند راستا

در پنـاه خـدا و تـو «، »کنم به خدا و به تو توکل می«گویند:  چگونه است کسانی که می
ایـن از برکـات «، »این نعمت از خدا و توسـت«، »جز خدا و تو کسی را ندارم«، »ھستم

به خدا «د: یا بگوی». در آسمان خدا را دارم و در زمین تو را دارم«، »خدا و برکات توست
من به خاطر خـدا «، »این نذری برای خدا و برای فالنی است«یا بگوید: » و جان فالنی

 ».به خدا و فالنی امیدوارم«و یا بگوید: » و فالنی توبه کردم
را بـا ھـم مقایسـه کـن، » ھر چه خدا بخواھد و تو بخواھی«ی:  این جمالت و جمله

ی ایـن جمـالت  سازد کـه گوینـده وشن میترند؟ این امر برایت ر ببین کدام یک، زشت
 ج، بـه جـواب پیـامبر»ھر چه خدا بخواھد و تو بخواھی«ی:  ی جمله نسبت به گوینده

ھـر چـه خـدا بخواھـد و تـو «ی:  ی جملـه تر و سزاوارتر است. وقتـی گوینـده مستحق
ی جمـالت فـوق الـذکر  را شریک و ھمتای خدا قرار داده، گوینـده ج، پیامبر»بخواھی
رسـد، بلکـه شـاید از دشـمنان آن  نمی جکه در ھیچ چیـزی بـه پـای پیـامبر کسی را
باشد، شریک و ھمتای پروردگـار جھانیـان قـرار داده اسـت؛ چـون سـجود،  جحضرت

عبادت، توکل، بازگشت و روی آوردن، تقوی، ترس، کفایت کـردن، توبـه، نـذر، سـوگند، 
ایش کـردن، طلـب آمـرزش، تسبیح، تکبیر، تھلیل (ال إله إال الله گفـتن)، حمـد و سـت

وای بر تو، برای خدا ھمتا و شریک قرار دادی، بلکه [ باید گفت: ] ھر چه »: «ما شاء اهللا وحده
ر است و فقط این حدیث، حدیثی منک«، از پدرم سؤال کردم؛ پدرم گفت: »خدای یکتا بخواھد

 آن را روایت کرده است. جاجلح از یزید بن اصم از ابن عباس از پیامبر 
 این حدیث را با ھمین لفظ روایت کرده است. ۴۱/۳۲۵» تاریخ دمشق «ابن عساکر در  -١
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ی اینھا فقط حـق اللـه  تراشیدن موی سر از روی خضوع و تعبد، طواف کعبه، دعا ھمه
ای مقرب و یا پیامبری مرسل  است و برای غیر الله سزاوار نیست. خواه غیر الله فرشته

 باشد.
 جدر مسند امام احمد آمده که مردی که مرتکب گناھی شـده بـود، پـیش پیـامبر

خدایا من به درگاه تو توبـه کـردم و «ایستاد، گفت:  جوقتی در حضور پیامبر آورده شد.

عـرف احلـق «فرمـود:  جبه سوی تو بازگشتم، و به سوی محمـد توبـه نکـردم. پیـامبر
 ٢».حق را برای اھل آن دانست: «١»ألهله

ھـر «به کسی است که به آن حضرت گفت:  جی پیامبر گویم: وقتی این فرموده می
ابیـات  جی آن حضـرت پس به نسبت کسانی که درباره» ھد و تو بخواھیچه خدا بخوا
 اند، چگونه باید باشد:  زیرا را گفته

ـــا هتُ َّ نيَا ورضَ ـــدُّ ـــودِك ال ـــن جُ ـــإِنَّ مِ  ف
 

ــــمِ   لَ ــــوحِ وَ القَ ــــمَ اللَّ ل ــــك عِ لُومِ ــــن عُ  مِ
 

ھا و امکانات دنیا، از بخشش توست، و علم لـوح و قلـم از علـوم  ھمانا دنیا و نعمت«
 ».وستت

 گوید:  ی خود می شاعر در ھمزیه

ـــــي بِيبـِ ـــــی وأنــــــتَ طَ تـِ لَّ هِ عِ ــــــذِ  هَ
 

ـــــ  ـــــك يفِ القَ لَ ي لَ ـــــی عَ فَ اءُ يسَ خيَ ـــــبِ دَ  ل
 

 ».این درد من است و تو پزشک منی. در قلب، دردی نیست که بر تو پوشیده باشد«
 امثال این سخنان، کفر صریح است. 

قال: رأيت كأنی أتيت  –عائشة ألمها أخی  –والبن ماجة: عن الطفيل گوید: ( مؤلف می

عىل نفر من اليهود؛ قلت: إنكم ألنتم القوم لـوال أنكـم تقولـون: عزيـربن اهللا. قـالوا: وإنكـم 

ألنتم القوم لوال أنكم تقولون: ما شاء اهللا، وشاء حممد. ثم مررت بنفر من النصاری، فقلت: 

قـالوا: وإنكـم ألنـتم القـوم لـوال أنكـم إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون: املسيح ابـن اهللا. 

تقولون: ما شاء اهللا، وشاء حممد. فلام أصبحت، أخربت هبا مـن أخـربت، ثـم أتيـت النبـی ج 

قلت: نعم. قال: فحمـد اهللا، وأثنـی عليـه، ثـم قـال: » هل أخربت هبا أحداً؟«فأخربته، قال: 

 تخریج آن قبًال گذشت. -١
 .۹۴-۹۳الداء و الدواء اثر ابن قیم صفحات  -٢
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قلـتم كلمـة كـان يمنعنـی كـذا أما بعد؛ فإن طفيالً رأی رؤيا أخرب هبا من أخرب منكم، وإنكم «

 ).١»وكذا أن أهناكم عنها؛ فال تقولوا: ما شاء اهللا وشاء حممد، ولكن قولوا: ما شاء اهللا وحده

حدیثی روایـت کـرده کـه  لبرادر مادری حضرت عایشه -(ابن ماجه از طفیل  
گوید: در خواب دیدم که گویی پیش جماعتی از یھودیان آمدم و گفتم: ھمانا شما قـوم 

گفتید: ُعزیر پسر خداست، آنان در جواب گفتند: شما قـوم خـوبی  وبی بودید اگر نمیخ
گفتید: ھر چه خدا بخواھد و ھر چه محمد بخواھد. سپس از کنار چنـد  بودید اگر نمی

گفتیـد مسـیح  نفر از مسیحیان عبور کردم، گفتم: ھمانا شما قوم خوبی بودید اگر نمی
گفتیـد: ھـر  ند شما ھم قوم خوبی بودید اگـر نمیپسر خداست. آنان ھم در جواب گفت

چه خدا بخواھد و ھر چه محمد بخواھد. وقتی صبح از خـواب بیـدار شـدم، خـوابم را 
رفتم و خوابم را برایش تعریف کـردم.  جبرای افرادی تعریف کردم. سپس پیش پیامبر

حمد و ثنای  جگفتم: بله. طفیل گوید: پیامبر» آیا خواب را به کسی گفته ای؟«فرمود: 
أما بعد؛ طفیل خوابی دیده و آن را برای برخی از «خدا را به جای آورد و سپس فرمود: 

ای گفتید کـه فـالن و فـالن چیـز دلیـل مـرا منـع  شما تعریف کرده است. شما جمله
کرد که شما را از گفتن آن جمله نھی کنم. پس [ از این بعد] مگویید: ھر چـه خـدا  می

 ».)بخواھد، بلکه بگویید: ھر چه خدای یکتا بخواھد بخواھد و ھر چه محمد
ابن ماجه این حدیث را با این لفظ از طفیل روایـت نکـرده، بلکـه ایـن حـدیث را از 
حذیفه روایت کرده و لفظش چنین است: ھشام بن عمار برای مـا حـدیث نقـل کـرد و 

فـه بـن یمـان گفت: سفیان بن ُعَیینه از عبدالملک بن عمیر از ربعی بن ِحراش از حذی
برای ما حدیث نقل کرد که حذیفه گفت: یک نفر از مسلمانان در خواب دید که مـردی 

ورزیدیـد و  از اھل کتاب را دید. وآن مرد گفت: شما قوم خوبی ھستید اگـر شـرک نمی
گفتید ھر چه خـدا بخواھـد و محمـد بخواھـد. آن مسـلمان ایـن خـواب را بـرای  نمی

، »التاریخ الکبیر«؛ بخاری در ۲۶۹۹ی  رمی در سننش، شماره؛ دا۵/۷۲، »المسند«امام احمد در  -١
، »اآلحاد و المثانی«؛ ابن ابی عاصم در ۸۷۴ی  ، شماره»تعظیم قدر الصالة«؛ مروزی در ۴/۳۶۳

ھای  شماره» المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۴۶۵۵ی  ؛ ابویعلی در مسندش، شماره۲۷۴۳ی  شماره
 -۳/۱۵۶۵، »معرفة الصحابة«؛ ابونعیم در ۲/۵۰، »بةمعجم الصحا«؛ ابن نافع در ۸۲۱۵ -۸۲۱۴
این حدیث  سَسخَبرةو دیگران از طفیل بن  ۱۵۵-۱۵۴ھای  ، شماره»المختارة«؛ ضیاء در ۱۵۶۶

 صحیح است. ۲/۱۳۷، »مصباح الزجاجة«ی بوصیری در  اند و اسنادش طبق گفته را روایت کرده
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أما واهللا إن كنت ألعرفها ل�م، قولـوا: «فرمودند:  جتعریف کرد. آن حضرت جپیامبر
ی شـما بیشـتر ایـن مطلـب را  به خدا قسـم، مـن از ھمـه»: «ما شاء اهللا ثم شاء �مد

احمـد و ». دانم.[از این به بعد] بگویید: ھر چه خدا بخواھد و سپس محمد بخواھـد می
 ١اند. نسائی مانند این حدیث را روایت کرده

 ٢کسی که آن خواب را دیده، خود حذیفه بود. در روایت نسائی آمده
این روایت، روایت ابن عیینه است. سپس ابن ماجـه ایـن حـدیث طفیـل را آورده و 
اسنادش را نیز ذکر کرده، اما این لفظ را نیاورده و گفته است: إبن أبی شوارب برای مـا 

ة نقل کرد و گفت: ابوعوانه از عبدالملک از ربعی بن ِحراش، از طفیل بن ـخربَ برادر  - سَ

مانند این حدیث را روایت کرده است. لفظ ایـن روایـت، از  جاز پیامبر -مادری عایشه 
 ٣آِن ابن ماجه است.

ھمچنین حماد بن سلمه، شعبه و ابن ادریس از عبـدالملک ایـن حـدیث را روایـت 
 اند: این حدیث از طفیل روایت شده است. این چیزی است که حافظان اند و گفته کرده

اند که ابن عیینه در اینکه گفتـه ایـن حـدیث از  اند و اظھار داشته حدیث راجح دانسته
 ٤حذیفه روایت شده، دچار اشتباه شده است.

روشن گردید که ابن ماجه این حدیث مذکور را با این لفظ روایت نکرده، بلکه احمد 
 ٥اند. و طبرانی مانند آنچه که مؤلف آورده، این حدیث را روایت کرده

ی ازد، ھم پیمان قـریش  از طایفه سخربةاش: (عن الطفیل) طفیل؛ ھمان پسر  گفته

. در این حدیثش آمـده کـه طفیـل، سخربةگویند: طفیل بن حارث بن  است. بعضی می

و ابن ماجه در  ۱۰۸۲۰ی  ، شماره»نن الکبریالس«؛ نسائی در ۵/۳۹۳، »المسند«امام احمد در  -١
، »مصباح الزجاجة«اند. بوصیری در کتاب  این حدیث را روایت کرده ۲۱۱۸ی  سننش، شماره

اند، اما این حدیث منقطع است و راوی  راویان این حدیث بنا بر شرط بخاری ثقه«گوید:  ۲/۱۳۷
 ».بین سفیان و بین عبدالملک بن ُعمیر ذکر نشده است

 روایت کرده است. ۹۸۴ی  ، شماره»عمل الیوم واللیلة«نسائی این حدیث را در کتاب  -٢
 . اسناد این حدیث، صحیح است و تخریجش قبًال گذشت.۱/۶۸۵سنن ابن ماجه،  -٣
 .۱۱/۵۴۰نگا: فتح الباری،  -٤
و  ۸۲۱۵ -۸۲۱۴، شماره ھای »المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۵/۷۲، »المسند «امام احمد در  -٥

 اند. دیگران این حدیث را روایت کرده
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بـه نظـر مـن «است. حربی نیز چنین اظھـار داشـته و گویـد: لبرادر مادری عایشه

شد و فوت کرد. ابوبکر بعد از او با ام  به مکه آمد و با ابوبکر ھم پیمانحارث بن سخربة 
رومان ازدواج کرد و عبدالرحمن و عایشه از او به دنیا آورد. ام رومان از حـارث، طفیـل 

ی دیگری  عده ١».استلبن حارث را داشت. پس طفیل برادر مادری حضرت عایشه
 اند.  غیر از این را گفته

وایت نکرده اسـت. بغـوی طفیل، صحابی است و جز این حدیث، حدیث دیگری را ر
غیر از این حدیث، حدیث دیگـری را سـراغ نـدارم کـه طفیـل روایـتش کـرده «گوید: 

 ٢».باشد

 اند. ) احمد و طبرانی چنین روایت کردهرأيت فيام يری النائمی: ( گفته

كـأ� مـررت «)، در روایت احمد و طبرانی آمده اسـت: علی نفر من اليهـودعبارت: (

گـویی از کنـار جمـاعتی از »: «من أنـتم؟ فقـالوا: �ـن ايلهـود برهط من ايلهود فقلت:
 ».یھودیان عبور کردم، گفتم: شما کی ھستید؟ گفتند: ما یھود ھستیم

اسـم جمـع اسـت کـه خاصـتًا بـه » نفر«بستگان و اقوام یک شخص است. » النفر«
شـود و از لفـظ خـودش، مفـرد نـدارد.  جماعتی از مردان، از سه تـا ده نفـر گفتـه می

 ٣بوسعادت این گفته را اظھار داشته است.ا

زيـر ابـن اهللاعبارت: ( ) یعنـی شـما قـوم فقلت: إنكم ألنتم القوم لوال أنكـم تقولـون: عُ
 ورزیدید. خوبی ھستید اگر با نسبت دادن فرزند به خدا، به او شرک نمی

 ».أنتم القوم«این روایت، لفظ طبرانی است و لفظ احمد این است: 

) وا: و إنكـم ألنـتم القـوم لـوال أنكـم تقولـون: مـا شـاء اهللا وشـاء حممـدقـالی: ( در گفته
ای از شرک اصغر که در میـان مسـلمانان اسـت، بـا او معارضـه و  یھودیان با بیان گونه

مقابله کردند و ھمین سخن را به او گفتند: یعنی شما ھم قوم خوبی ھسـتید اگـر ایـن 
 ن نیز اتفاق افتاد.شرک در میان شما نبود. این جریان با مسیحیا

این گفته را از حربی نقل کرده و  ۱/۲۹۵، »موضع أوھام الجمع والتفریق«خطیب بغدادی در  -١
 کند. اظھار داشته که او اشتباه می

 .۳/۵۲۰، اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابةنگا:  -٢
 .۵/۹۲، النھایة فی غریب الحدیث و األثر -٣

 

                                         



 ١٠١٣ )گوید: هرچه خدا بخواهد و تو.. ی آنکس که می : گفته۴۳(بابلتوحید: کتاب ا

 

فلـام أصـبح «)، در روایت احمد با لفـظ: فلام أصبحت، أخربت هبا من أخربتعبارت: (

وقتی صبح از خواب بیدار شـد، خـوابش را بـرای افـرادی تعریـف »: «أخرب هبا من أخرب

وقتـی صـبح از »: «فلـام أصـبحت أخـربت هبـا أناسـاً «و در روایت طبرانی با لفـظ: » کرد
 ».، خوابم را برای افرادی تعریف کردمخواب بیدار شدم

دھـد و بیـان  را نشـان می ج) خوش اخالقی پیامبرثم أتيت النبی فأخربتـهی: ( گفته

دار نداشـت و ھـر وقـت کسـی  مثـل پادشـاھان، منشـی و پـرده جدارد که پیـامبر می
خواست به او دسترسی داشته باشد، به آسانی و بـدون کمتـرین زحمـت و دردسـر  می
رفتنـد و نیازھـا و  ایشان را مالقات کند. مسلمانان به راحتی پـیش وی می توانست می

گذاشتند و او نیازھایشان را برآورده  شان را با او در میان می ی ھای دینی و دنیو خواسته
ھـم  جکردنـد. پیـامبر دیدند بـرایش تعریـف می ھایی که می کرد. مسلمانان خواب می

باشـد. وقتـی  ن رؤیای صادق از اقسام وحـی میاھمیت خاصی برای رؤیا قایل بود؛ چو

: ١»؟هل رأی أحد منكم رؤيـا«فرمود:  آمد که می خواند، بسیار پیش می نماز صبح را می
 ».آیا کسی از شما خوابی را دیده است؟«

فلـام أصـبحوا خطـبهم فحمـد «) در روایت احمد با لفظ: فحمداهللا وأثنی عليهعبارت: (

برایشان خطبه خواند و حمد و ثنای  جصبح رسیدند، پیامبر وقتی به»: «اهللا وأثنی عليـه

وقتی »: «فلام صلی الظهر قام خطيبـاً «و در روایت طبرانی با لفظ: ». خدا را به جای آورد
، آمده است. در این عبارت، مشـروعیت »نماز ظھر را خواند، برای ایراد خطبه برخاست

ای امور و مسایل مھم است، وجـود حمد و ثنا و ستایش خدا در خطبه و اینکه خطبه بر

�ُۡ�ُِ�وَن َمـا َ� َ�ۡلُـُق ﴿ی خدای متعال:  در باب فرموده» حمد«دارد. راجع به معنای 
َ
�

دھند کـه قـدرت آفـرینش آیا موجوداتی را شریک پروردگار قرار می« .]١٩١[األعراف:  ﴾ا ٔٗ َشۡ� 
ثنـا، «ابن قیم گویـد: » ثنا«ی معنای  از آن سخن به میان آمد. درباره »چیزی را ندارند؟

 ٢».تکرار حمد و شکرگزاری خداست

سمرة بن از طریق حدیث  ۱۳۲۰ی  است که بخاری در صحیحش، شماره بخشی از حدیثی -١
 اند. از طریق حدیث ابن عباس روایت کرده ۲۲۶۹ی  و مسلم در صحیحش، شماره جندب

 الباز). -۲/۳۲۵، (بدائع الفوائد -٢

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١٠١٤

إن طفـيالً «ثـم قـال: «)، در روایت احمد و طبرانی با لفـظ: »أما بعد«ثم قال: عبارت: (

را ذکـر نکـرده » أما بعـد«، آمده و عبارت: »ھمانا طفیل خوابی دیده است»: «رأی رؤيا

إن أخـاكم رأی «علی المنبر فقـال:  جاست. در روایت طبرانی آمده است: فقام نبی الله

ھمانا برادرتان خـوابی «روی منبر رفت و گفت:  جپیامبر خدا»: رؤيا قد حدثكم بام رأی
 ».دیده که برایتان تعریف کرده بود

البتـه اگـر در ایـن  -در خطبه » أما بعد«در روایت مذکور مشروعیت گفتن عبارت: 
عبارت در حدیث مذکور به ثبـوت نرسـد، وجود دارد و اگر این  -حدیث به ثبوت برسد 

در غیـر  جھای پیـامبر ھا اشکالی ندارد؛ چون این عبارت در خطبـه گفتن آن در خطبه
 این حدیث، ثابت شده است.

)، در روایـت احمـد و وإنكم قلتم كلمة كان يمنعنی كذا وكذا أن أهناكم عنهـای: ( گفته

»:  احلياء مـنكم أن أهنـاكم عنهـا ١منعنی]وإنكم كنتم تقولون كلمة [ كان ي«طبرانی با لفظ: 
کـرد کـه شـما را از  گفتید که حیا و شرم از شما مرا منع می ای میو ھمانا شما جمله«

 آمده است.». گفتن آن نھی کنم
از آنان از روی حیاء و شرم از نھی کردن آنان نیست، بلکـه  جاین حیا و شرم پیامبر

کـرد  دانست و شرم می د و آن را مکروه میآم از گفتن این جمله خوشش نمی جپیامبر
که آنان را از گفتن این عبارت نھی کند؛ چون به نھی کردن از آن امر نشده بود. وقتـی 
امر الھی با این رؤیای صادق آمد، از آن نھی کـرد و از نھـی کـردن مسـلمانان در ایـن 

 زمینه شرم و حیا نکرد.
ھر چه خدا بخواھد و تـو «ی:  جمله در روایت مذکور این دلیل وجود دارد که گفتن

شرک اصغر است؛ چون اگر شرک اکبر بود، ھمـان نخسـتین بـاری کـه آن را » بخواھی
 ٢کرد. گفتند، از گفتن آن نھی می

و اینکه حیا از اخالق حمیده اسـت،  جھمچنین روایت مذکور، از حیا و شرم پیامبر
 دھد. خبر می

 آمده است.» منعنی«عبارت: » ب«ی  در نسخه -١
 مسئله چھارم. -٢

 

                                         



 ١٠١٥ )گوید: هرچه خدا بخواهد و تو.. ی آنکس که می : گفته۴۳(بابلتوحید: کتاب ا

 

امـر  وشاء حممد، ولكن قولوا: ماشاء اهللا وحده)،(:فال تقولوا ماشاء اهللا ی:  در فرموده 
، برای استحباب است وگرنه جایز است که گفته »ھر چه خدای یکتا بخواھد«به گفتن: 

 آنچنان که گذشت.». ھر چه خدا بخواھد سپس فالنی بخواھد«شود: 
ھمچنین در حدیث مذکور این دلیل وجود دارد که رؤیا گاھی سببی بـرای تشـریع 

و حدیث ذکـر پـس از ٢ھمان طور که در این حدیث و حدیث اذان  ١م استبرخی احکا
  ٣نمازھا آمده است.

 مسئله ی ششم.-١
یث عبدالله بن زید بن عبد ربه است که اذان را در خواب دید. امام احمد در منظور از آن، حد -٢

؛ ابن ۴۹۹ی  ؛ ابوداود در سننش، شماره۲۴،ص»خلق أفعال العباد«؛ بخاری در ۴/۳۴، »المسند«
؛ ابن خزیمه در ۱۱۸۷ی  ؛ دارمی به شماره۱۸۹ی  ؛ ترمذی به شماره۷۰۶ی  ماجه به شماره

و دیگران این حدیث را  ۱۶۷۹ی  بن حبان در صحیحش، شماره؛ ا۳۷۱ی  صحیحش، به شماره
 اند و اسنادش حسن است. روایت کرده

به ما دستور داده شد که پس از ھر نمازی، سی و «گوید:  از زید بن ثابت روایت است که وی می -٣
دی در سه مرتبه سبحان الله، سی و سه مرتبه الحمدالله و سی و چھار مرتبه الله اکبر بگوییم. مر

به شما دستور داده که پس از ھر نمازی سی و سه مرتبه  جخواب دید که به او گفتند: محمد
سبحان الله، سی و سه مرتبه الحمدالله و سی و چھار مرتبه الله اکبر بگویید؟. آن مرد گفت: آری، 

و بیست  چنین است. به او گفتند: بیست و پنج مرتبه سبحان الله، بیست و پنج مرتبه الحمد الله
و پنج مرتبه الله اکبر بگویید و بیست و پنج مرتبه الإله إال الله را به آن بیفزایید. وقتی صبح 

فرمودند:  ج، پس رسول الله»آمد و خوابش را برایش تعریف کرد جرسید، پیش رسول الله
 ؛ امام احمد در۱۱۶۰ی  ، شماره»الزھد«ابن مبارک در ». ھمین کار را بکنید»: «فافعلوه«
اند و  این حدیث را روایت کرده ۳۴۱۳ی  و ترمذی در سننش، شماره ۱۸۴و  ۵/۱۹۰، »المسند«

؛ ۱۳۵۰ی  گوید: این حدیث، حدیثی صحیح است. ھمچنین نسائی در سننش، شماره ترمذی می
و دیگران این  ۲۰۱۷ی  ؛ ابن حبان در صحیحش، شماره۷۵۲ی  ابن خزیمه در صحیحش، شماره

اند و اسنادش، صحیح است. این حدیث، شاھدی از طریق حدیث ابن عمر  حدیث را روایت کرده
؛ ابونعیم در ۷۳۰ی  ، شماره»الدعاء«؛ طبرانی در ۱۳۵۱ی  دارد که نسائی در سننش، شماره

 اند و اسنادش حسن است. و دیگران روایتش کرده ۸/۳۰۰، »الحلیة«

                                         



 

 

 

 

 

 

 ): هرکس زمانه را ناسزا گوید، خدا را اذیت کرده است.۴۴باب(

ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَمـا ُ�ۡهلُِكَنـآ ﴿فرماید:  خدای متعال می َوقَالُواْ َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ
ران کـمن«(: ]٢٤[الجاثیـة:  ﴾٢٤ۡهُرۚ َوَما لَُهم بِـَ�ٰلَِك ِمـۡن ِعۡلـٍ�� إِۡن ُهـۡم إِ�َّ َ�ُظنُّـوَن إِ�َّ ٱ�َّ 
سـت، یار نکـم در یبـر یه در آن بسر مک یائیدن ین زندگیجز ھم یاتیند: حیگو یز) میرستاخ
 کرا ھـالعت و روزگار، مـا یرند، و جز طبیگ یشان را میا یجا یرند و گروھیم یاز ما م یگروھ

گاھیقی یرا از رو ین سخنیسازد! آنان چن ینم برنـد و  یه تنھا گمان مکند، و بلیگو ینم ین و آ
 ».زنند ین میتخم

فرمودنـد:  جروایت شـده کـه آن حضـرت جدر حدیث صحیح از ابوھریره از پیامبر
ن گوید در حالی کـه مـ کند. زمانه را ناسزا می الله تعالی فرمود: بنی آدم مرا اذیت می«

 ».کنم صاحب زمانه ھستم و شب و روز را دگرگون می
 ».زمانه را ناسزا نگویید؛ چون خدا، صاحب زمانه است«در روایتی دیگر آمده است: 

 شود:  در این باب چند موضوع بررسی می
 گویی زمانه. نھی از ناسزا -اول
 نامگذاری ناسزاگویی زمانه به اذیت خدا. -دوم

 ».ھمانا خدا ھمان زمانه است«ی:  دهتأمل و تدبر در فرمو -سوم
زند و ممکن است ناسزا باشد ھر چند در دلش قصد  گاھی انسان حرفی می -چھارم

 آن را نداشته باشد.
 
 



 ١٠١٧  ): هرکس زمانه را ناسزا گوید، خدا را اذیت کرده است۴۳لتوحید: (بابکتاب ا

 

 توضیح و شرح باب
 ھرکس زمانه را ناسزا گوید، خدا را اذیت کرده است

ی شرک  تناسب این باب با کتاب توحید، واضح است؛ ناسزاگویی به زمانه دربردارنده
 است که توضیح و شرح این مطلب به زودی خواھد آمد.

گویند که ناچیز باشـد  در لغت به بدی و چیز ناخوشایند و نامطلوبی می» أذی«لفظ 
 ١و اثرش ضعیف باشد. خطابی این را گفته است.

گونـه اسـت کـه  در لغـت ھمان» أذی«تعریـف «گویـد:  شیخ االسالم ابن تیمیه می
باشد، چـون خـدای سـبحان  است، و این برخالف ضرر و زیان میخطابی اظھار داشته 

ِيـَن ﴿فرماید:  توانند به خدا زیان برسانند و می خبر داده که بندگان نمی َوَ� َ�ُۡزنَك ٱ�َّ
َ َشۡ�  واْ ٱ�َّ ه در (راه) کـ یسـانک: «]١٧٦[آل عمران:  ﴾ا ٔٗ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡلُ�ۡفرِ� إِ�َُّهۡم لَن يَُ�ُّ

ند) تو یگرا یند و از بد به بدتر میافزا یفرشان مکشه بر یرند (و ھمیگ یم یشیگر پیھمد فر برک
پس خدای سبحان در این .». رسانند یبه خدا نم یانیچ زیه آنان ھکن نسازند؛ چرا یرا غمگ

ی  رسانند، اما وقتی کـه دگرگـون کننـده آیه بیان داشته که مخلوقات به خدا زیان نمی
 ».٢کنند گویند، او را اذیت می امور را ناسزا می

ۡهُرۚ َوَمـا ﴿راجع به آیه:  ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنآ إِ�َّ ٱ�َّ َوقَالُواْ َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ
. کـه مؤلـف آورده، ابـن کثیـر ]٢٤[الجاثیـة:  ﴾٢٤لَُهم بَِ�ٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍ�� إِۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّوَن 

گرایان اعم از کفار و موافقانشان از میان  خدای متعال از عقیده و تفکر مادی«گوید:  می

ۡ�َيـا﴿گفتنـد:  دھد کـه می عرب در انکار معاد خبر می : ﴾َوقَـالُواْ َمـا ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنـا ٱ�ُّ
م یبـر یه در آن بسـر مک یاییدن ین زندگیجز ھم یاتیند: حیگو یز میران رستاخکمن«

 ٣».ستیار نکدر 

ۡ�َيا﴿ی:  ابن جریر در تفسیر گفته یعنی جـز «گوید:  می ﴾َوقَالُواْ َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ
بریم، حیات و زنـدگانی دیگـری نیسـت، ایـن  زندگانی این دنیا که ما، در آن به سر می

، تحقیق: دکتر ۱/۳۱۲ثر خطابی، ، ا»أعالم الحدیث فی شرح صحیح البخاری«به مانند آن در  -١
 ھجری مراجعه کنید. ۱۴۰۹محمد بن سعد آل مسعود، چاپ دانشگاه ام القری، سال 

 .۱۱۹ -۲/۱۱۸الصارم المسلول،  -٢
 .۴/۱۵۱تفسیر ابن کثیر،  -٣
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  ١».ی کافران و مشرکان، از روی تکذیب زنده شدن پس از مرگ بود گفته

میرنـد و  ای می گویـد: یعنـی عـده می ﴾َ�ُموُت َوَ�َۡيـا﴿سیر عبارت: ابن کثیر در تف
ای  کنند و دیگر معاد و قیامت و رستاخیزی وجود نـدارد. ایـن گفتـه ای زندگی می عده

داشـتند. ھمچنـین  کردنـد، آن را اظھـار می بود که مشرکان عرب که معاد را انکار می
ی طبیعیون کـه آفریننـده را  نند و فالسفهک فالسفه الھیون که مبدأ و معاد را انکار می

کنند و معتقدند ھر سی و شش ھزار سال، ھر چیزی به حالت قبلی خـود بـاز  انکار می
شـود، چنـین  گردد و به گمانشـان ایـن امـر بارھـا و بـه طـور نامتنـاھی تکـرار می می
به ھمـین گویند. اینان با عقل ستیزه و زورگویی کرده و منقول را تکذیب نموده اند؛  می

ۡهـرُ ﴿دلیل گفته اند:   کعـت و روزگـار، مـا را ھـالیو جـز طب: «﴾َوَمـا ُ�ۡهلُِكَنـآ إِ�َّ ٱ�َّ
 ٢».سازد ینم

ۡهرُ ﴿ی:  ابن جریر در تفسیر گفته یعنی جز گذشـت «گوید:  می ﴾َوَما ُ�ۡهلُِكَنآ إِ�َّ ٱ�َّ
ز آن جھـت کنـد. آنـان ایـن گفتـه را ا شب و روز و طول عمر چیزی مـا را ھـالک نمی

برد و ھـالک شـان  کردند پروردگاری دارند که آنان را از بین می گفتند که انکار می می
 سسپس ابن جریر روایتی را با اسناد بنا بر شرط بخاری و مسلم از ابـوھریره». کند می

اكن أهـل اجلاهليـة يقولـون: إنمـا «فرمودند:  جروایت کرده که آن حضرت جاز پیامبر

َوقَـالُواْ َمـا ﴿ هار، وهو اذلی يهلكنا و�ميتنا و�يينا، فقال اهللا ىف كتابه:يهلكنا الليل وانل
ۡهرُ  ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنآ إِ�َّ ٱ�َّ قال: فيسبّون ادلهر فقـال اهللا  ﴾ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ
أقلّـب الليـل  ٣األمـر][بيـدی  تبارك وتعاىل: يؤذي� ابن آدم، �سبُّ ادّلهـر، وأنـا ادّلهـر؛

کنـد.  گفتند: جـز شـب و روز چیـزی مـا را ھـالک نمی اھل جاھلیت می: «٥»٤وانلّهار

 .۲۵/۱۵۱تفسیر طبری،  -١
 .۴/۱۵۱تفسیر ابن کثیر،  -٢
بن جریر در این زمینه است و از قلم شیخ عبارت داخل کروشه اضافه بر مطلب موجود در تفسیر ا -٣

 افتاده است. /سلیمان
ف » تاریخ دمشق«؛ ابن عساکر در ۸/۸۱، »العلل«؛ دارقطنی در ۲۵/۱۵۲ابن جریر در تفسیرش،  -٤

بنا بر  /ی شیخ سلیمان اند و اسنادش طبق گفته و دیگران این حدیث را روایت کرده ۱۳/۳۹۷
 شرط بخاری و مسلم، صحیح است.

 .۲۵/۱۵۲تفسیر ابن جریر،  -٥
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کنـد.  میراند و ما را زنده می کند و ما را می گذشت شب و روز است که ما را ھالک می

ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�ۡ ﴿پس خداوند در قرآن فرمود:  َيا َوَمـا ُ�ۡهلُِكَنـآ َوقَالُواْ َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ
ۡهرُ  ه در آن کـ یاییـدن ین زنـدگیجز ھم یاتیند: حیگو یز میران رستاخکمن: «﴾إِ�َّ ٱ�َّ

رنـد و یگ یشان را میا یجا یرند و گروھیم یاز ما م یست. گروھیار نکم در یبر یبسر م
مانه افزودند: اھل جاھلیت ز جآن حضرت» سازد! ینم کعت و روزگار، ما را ھالیجز طب

کند؛ زمانه را ناسـزا  گفتند، پس خدای متعال فرمود: بنی آدم مرا اذیت می را ناسزا می
گوید در حالی که من زمانه ھستم. ھمه چیـز بـه دسـت مـن اسـت. شـب و روز را  می

 ».آورم] کنم [و به حرکت در می دگرگون می

منظور این است که «گوید:  ابن جریر می ﴾َوَما لَُهم بَِ�ٰلَِك ِمۡن ِعۡل�ٍ ﴿ی:  ی آیه درباره
 ١».آنان علم یقینی و قطعی به آن ندارند

یظنون یعنی گمـان «گوید:  می ﴾إِۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّونَ ﴿ی:  ابن کثیر در تفسیر فرموده
 ».٢کنند و خیال می

دھـد، کجـا بـا  گرایان خبـر می اگر گفته شود: اگر این آیه از مشرکان دھریه و مادی
ی مذکور با عنوان بـاب،  شود: مطابقت آیه دارد؟ در جواب گفته می عنوان باب مطابقت

واضح و روشن است؛ چون ھر کسی زمانـه و طبیعـت را ناسـزا گویـد، در ایـن کـار بـا 
گفتند، مشارکت نموده ھر چند در اعتقـاد و تفکـر  مشرکان و کفار که زمانه را ناسزا می

 .مشرکان و کفار دھریه، با آنان مشارکت نکرده است

قال اهللا تعاىل: يؤذي� ابـن «عن أبی هريرة عن النبی قال: » الصحيح«(فی مؤلف گوید: 

ال �سبوا ادلهر، فإن اهللا «وفی روايـة: . ٣»آدم، �سب ادلهر، وأنا ادلهر؛ أقلب الليل وانلهار

 ).٥ ٤»هو ادلهر

 .۲۵/۱۵۳ھمان،  -١
 .۴/۱۵۱تفسیر ابن کثیر،  -٢
این حدیث را  ۴/۱۷۶۲البغا) و مسلم در صحیحش،  -۴۵۴۹ی  بخاری در صحیحش، (شماره -٣

 اند و لفظ ھر دو یکی است. روایت کرده
 آمده است.» فإن الدھر ھو الله«عبارت: » ط«ی  در نسخه -٤
 آورده است. ۲۲۴۶ی  ر صحیح خود، شمارهمسلم این روایت را د -٥
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فرمودنـد:  جروایت است کـه آن حضـرت جدر صحیح بخاری از ابوھریره از پیامبر
گویـد، حـال آن  کند. زمانه را ناسزا می فرماید: بنی آدم مرا اذیت می متعال می خدای«

کنم [ و آنھـا را بـه حرکـت در  که من صاحب زمانه ھستم؛ شـب و روز را دگرگـون مـی
زمانه را ناسزا مگویید، زیرا خدا صاحب زمانـه «در روایتی دیگر آمده است: ». آورم] می

 »).است

منظور صحیح بخاری است. احمد این حدیث را با » حيحالصـ«اینکه مؤلف گفته در 
 ٢و مسلم آن را با لفظ دیگری روایت نموده است. ١این لفظ روایت کرده

) این مطلب اسـت کـه ناسـزا گفـتن بـه يؤذينی ابن آدم، يسب الدهری: ( در فرموده
ن تفسیر این فرمـوده چنـی«گوید:  کند. امام شافعی می زمانه خدای متعال را اذیت می

نمودند و موقع بالھا  ھا طبق عادت خودشان زمانه را سرزنش و نکوھش می است. عرب
شد از قبیل مـرگ، پیـری، از بـین رفـتن دارایـی و  ھای که دامنگیرشان می و مصیبت

گفتند: ھمانا فقـط زمانـه  دادند و می ثروت، نقص عضو و مانند آنھا، زمانه را دشنام می
ھای زمانـه  گفتنـد: کوبنـده کنـد. آنـان می ھـالک میکه ھمان شب و روز است، ما را 

دامنگیرمان شده و زمانه ما را از بین برد. سپس به نظر آنان، شب و روز ایـن کارھـا را 
کردند به اینکه ایـن زمانـه اسـت کـه  کند؛ از این رو زمانه را سرزنش و نکوھش می می

 جکنـد. پـس رسـول اللـه یکند و این کارھا را در حـق آنـان م آنان را فانی و نابود می
بر این اساس که این زمانه است کـه » زمانه را ناسزا نگویید»: «ال تسبوا الـدهر«فرمود: 

کند؛ چون وقتـی شـما فاعـل ایـن  برد و این کارھا را در حق شما می شما را از بین می
ن اید؛ چون او فاعـل ایـ گویید، در حقیقت خدای متعال را ناسزا گفته کارھا را ناسزا می

 ».٣چیزھاست
 

این حدیث با این لفظ نزد مسلم ھم موجود است ھمان طور که تخریجش قبًال ھم گذشت. امام  -١
 این حدیث را با ھمین لفظ روایت کرده است. ۲/۲۳۸» المسند«احمد در 

این  در نسخه ھای چاپی و نسخه ھای خطی به ھمین صورت آمده است. به گمان من درست -٢
است که مسلم این حدیث را با لفظ دیگر روایت کرده است؛ چون مسلم این حدیث را با لفظ 

 روایتی که شیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب آورده، نیز آورده است.
این گفته را از شافعی نقل کرده و آن را به روایت حرمله  ۳/۳۶۵، »السنن الکبری«بیھقی در  -٣

 .۸/۵۵۳ستذکار، نسبت داده است. نگا: اال
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 اند: گویم: ظاھرًا مشرکان دو دسته می
ای معتقدند که زمانه، فاعل این چیزھاسـت؛ از ایـن رو زمانـه را ناسـزا  دسته -اول

 گویند. اینان ھمان دھریه ھستند. می
ی امـور و کارھـا، خـدای یکتـا و  دسته دیگـری معتقدنـد کـه تـدبیر کننـده -دوم

ھا، بالھـا و  گفتنـد کـه مصـیبت خـاطر ناسـزا میشریک است؛ امـا زمانـه را بـدین  بی
ھا را به  شود. پس این بالھا و مصیبت پیشامدھای ناگوار در این زمانه، دامنگیر آنان می

شود. نه به  دادند ھمان طور که چیزی به محل آن چیز نسبت داده می زمانه نسبت می
 این معنا که از نظر آنان، زمانه فاعل این چیزھاست.

کند؛ خواه  ر به طور صریح از ناسزاگویی به زمانه به طور مطلق نھی میحدیث مذکو
ای  ھا است و خواه چنـین عقیـده کسی معتقد باشد که زمانه فاعل این بالھا و مصیبت

نداشته باشد. ھمان طور که این امر از بسیاری از کسانی که به اسالم اعتقاد دارند، سر 
 زند. می

 :١ی ابن المعتز مثل این گفته

ــداً  يــتَ يل أَحَ ــا أبقَ حيــك مَ  يــا دهــرُ وَ
 

ا  ــــدَ لَ أكــــلُ الوَ ــــوءٍ تَ ـــدُ سُ الـِ  ٢وأنــــتَ وَ
 

ای زمانه! وای بر تو کسی را برای من نگذاشتی. تو پدر بدی ھستی کـه فرزنـد را «
 ».خوری می

 :٣ی ابوطّیب و مانند گفته

ــــهُ   إِنَ ــــانُ فَ مَ ــــا زَ ــــك ي هِ ــــاً لِوجَ  قُبح
 

ـــــبحٍ بُر  ـــــی كـــــلِّ قُ ـــــه فِ جـــــهٌ لَ ـــــعُ وَ  ١قُ
 

او عبدالله بن المعتز بالله، محمد بن متوکل جعفر بن معتصم، محمد بن ھارون الرشید، حاکم و  -١
پادشاه عباسی، ابوالعباس، ھاشمی، عباسی، بغدادی، ادیب و صاحب النظم الرائق است. وی به 

 .۴۳ -۱۴/۴۲ھجری به قتل رسید. نگا: سیر أعالم النبالء،  ۳۰۶سال 
 ۱۴۱۵، شرح مجید طراد، چاپ دارالکتاب العربی، چاپ اول، سال ۲/۲۹۳ن ابن معتز، دیوا -٢

 ھجری.
او شاعر زمان، ابوطیب احمد بن حسین ابن «گوید:  او ابوطیب متنبی است. ذھبی درباره اش می -٣

حسن جعفی، اھل کوفه، ادیب، مشھور به متنبی است. او از نابغه ھای زمان خودش بود و در 
نظیر بود و به اوج رسید. او از شاعران پیش از خود، پیشی گرفت و دیوانش در  بی شعرسرایی

ھجری وفات  ۳۵۴ی زمین پخش شد و زبانزد عام و خاص شد. وی به سال  تمام نقاط کره
 .۲۰۱ -۱۶/۱۹۹نگا: سیر أعالم النبالء، ». یافت
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ای است که در ھر زشـتی،  ات، به گونه ات زشت باد؛ چون چھراه ای روزگار! چھراه«
 ».داغی روی آن ھست

 گوید: می ٢طوفی

م هُ ــــرفَعُ ــــاسِ يَ ــــامِ الن ــــی بِلئَ بتَل  إن تُ
 

ـــا  انَ ـــد خَ ضــلِ قَ هـــرٌ ألهـــلِ الفَ  ٣عليــك دَ
 

ال و بلندمرتبـه اگر گرفتار مردمان پست و فرومایه شوی، زمانه آنان را علیـه تـو وا«
 ».کند گرداند و به اھل فضل خیانت می می

 گوید: می ٤حریری

هُ  ـــرَ ك ونَ ومَ ـــؤُ هرَ اخلَ ـــدَّ نِ ال ـــأمَ  وال تَ
 

ابِـــــهِ   يـــــه ونَ لَ نـــــی عَ ـــــلٌ أخَ امِ  ٥فَكــــم خَ
 

ی خـائن، نیرنـگ و فریـب آن، در امـان مبـاش. چـون چـه بسـیار افـراد  از زمانه«
 ».کرده است اند که زمانه به آنان خیانت ناشناسی بوده

 شوند. ھا فراوان اند. ھمه شان مشمول حدیث مذکور می امثال این گفته
 ی بزرگ وجود دارد: در ناسزاگویی به زمانه، سه مفسده«ابن قیم گوید: 

ای از  ناسزاگویی به چیزی که قابـل ناسـزاگویی نیسـت؛ چـون زمانـه آفریـده -اول
است و فرمانبردار و مطیع کامل الله  ھای الله است و محکوم قوانین و سنن الھی آفریده

است و ھیچ اختیاری ندارد و موجودی مسخر و مجبور است. پس کسـی کـه زمانـه را 
 باشد. گوید، از خود زمانه بیشتر مستحق سّب و ناسزاگویی می ناسزا می

ی شرک است؛ چـون او زمانـه را بـه گمـانش  ناسزاگویی به زمانه دربردارنده -دوم
رساند و ستمگری است که بـه کسـی  طر] ناسزا گفته که نفع و زیان می[تنھا به این خا

 .۱/۲۶۳الدھر، اثر ثعالبی،  یتیمة. و نگا: ۹۶نگا: دیوان متنبی،ص -١
دان و مفسر  او سلیمان بن عبدالقوی بن عبدالکریم طوفی، حنبلی مذھب است. او فقیه و اصول -٢

 ۷۱۶نام برد. وی به سال » شرح الروضة«توان از کتاب  است و تألیفاتی دارد که از جمله می
 .۲۶۴و طبقات المفسرین،ص ۲/۲۹۵، الدرر الکامنةھجری وفات یافت. نگا: 

ای گفته که در مدح استادش، شیخ االسالم ابن تیمیه سروده است.  قصیده او این بیت را ضمن -٣
 این گفته را از وی نقل کرده است. ۲۷۰،ص»العقود الدریة«ابن عبدالھادی در 

ی متبحر، ذوالبالغتین، ابومحمد، قاسم بن علی بن محمد  او عالمه«گوید:  اش می ذھبی درباره -٤
نگا: ». ھجری درگذشت ۵۱۶مقامات است. وی به سال  بن عثمان، اھل بصره، حریری و صاحب

 .۴۶۵ -۱۹/۴۶۰سیر أعالم النبالء، 
 آمده است. ۴۶،ص»مقامات الحریری«این بیت در  -٥

 

                                                                                                    



 ١٠٢٣  ): هرکس زمانه را ناسزا گوید، خدا را اذیت کرده است۴۳لتوحید: (بابکتاب ا

 

که استحقاق زیان ندارد، ضرر و زیان رسانده و به کسی که اسـتحقاق بخشـش نـدارد، 
بخشیده است و کسی را واال گردانده که مستحق واالیی دارد و کسی را محـروم کـرده 

کننـد و آن را  ا سـرزنش میکه مستحق محرومیت نیست. و زمانه نزد کسانی که آن ر
گویند، از ستمکارترین ستمکاران است. اشعار این ظالمان و خائنان در سّب و  ناسزا می

ناسزاگویی زمانه، خیلی زیاد است. بسیاری از جاھالن بـه نفـرین و تقبـیح آن، تصـریح 
 کنند. می

است؛  ناسزاگویی از جانب اینان تنھا متوجه کسی است که این کارھا را کرده -سوم
شان بود، قطعًا آسـمان  کارھایی که اگر در آنھا حق پیرو و موافق آرزوھا و امیال نفسانی

شــدند. اینـان ھــر وقـت پیشــامدھا و حـوادث بــا آرزوھـا و ھواھــای  و زمـین تبـاه می
سـتایند. در حقیقـت،  شان سازگار باشد، زمانه را شـکرگزاری کـرده و آن را می نفسانی

آورد و بعضـی را بلنـد  کنـد، بعضـی را پـایین مـی و منـع می دھـد پروردگار زمانه، می
کند. زمانه ھیچ کـدام  ای را خوار و ذلیل می بخشد و عده گرداند، به بعضی عزت می می

گوینـد، در حقیقـت  آید. پس اینکه آنان زمانه را ناسزا می از این کارھا از دستش بر نمی
کنـد.  ی به زمانـه، پروردگـار را اذیـت میاند. به ھمین دلیل ناسزاگوی الله را ناسزا گفته

گوید، از دو حال خارج نیست: یا خدا را ناسزا گفته و یـا  پس کسی که زمانه را ناسزا می
به او شرک ورزیده است؛ چون اگر او معتقد باشد که فاعل این کارھا، زمانه است؛ دچار 

، و او کسـی را شرک شده و اگر معتقد باشد که تنھا خدای یکتـا فاعـل ایـن کارھاسـت
 ١».گوید کند، در حقیقت الله تعالی را ناسزا می گوید که این کارھا را می ناسزا می

ابن ابی جمره اشاره به این مطلب کرده که نھی از ناسزا گفـتن بـه زمانـه، ھشـدار 
دادن به این مطلب است که باید از ناسزاگویی بـه ھـر چیـزی بـه طـور مطلـق دسـت 

که شـریعت بـه آن اجـازه داده اسـت؛ چـون علـت نھـی از  برداشت به استثنای آنچه
 ناسزاگویی در ھمه چیز، یکی است.

معنایش این است که من صـاحب «گوید:  خطابی می (وأنا الـدهر)ی:  ی گفته درباره
دھند. پس ھـرکس  ی کارھایی ھستم که آنھا را به زمانه نسبت می زمانه و تدبیر کننده

ارھـا را کـرده، ناسـزا گویـد؛ ایـن ناسـزاگویی متوجـه زمانه را به این خاطر کـه ایـن ک
شود که فاعل حقیقی این امور است، و روزگار فقط زمانی است کـه بـه  پروردگارش می

 .۳۵۵-۲/۳۵۴زاد المعاد،  -١
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 ١».عنوان ظرفی برای وقوع کارھا قرار داده شده است

وأنـا ادلهـر، بيـدی األمـر، «گویم: به ھمین خاطر در حدیث مذکور آمده است:  می
ی کارھا به دست من است. شب  و من صاحب زمانه ھستم. ھمه»: «ارأقلّب الليل وانله

در روایتی نزد احمـد آمـده ». آورم] کنم [و آنھا را به حرکت در می و روز را دگرگون می

شب و روز به دسـت مـن »: «وأبليه، و أذهب بامللوك ٢بيدی الليل وانلهار أِجّده«است: 
بـرم و پادشـاھان را از بـین  از بـین میکنم و آنھـا را  است. شـب و روز را تجدیـد مـی

 ٣ال�سبوا ادلهر، فإن اهللا [قـال: إنـه]«در روایت دیگری نزد احمد آمده است: ». برم می
زمانه را ناسـزا مگوییـد، »: «ادلهر، األيام واللياىل أجّددها وأبليها وآىت بملوك بعد ملوك

آورم [و بـه حرکـت  د میچون خدا فرموده: زمانه، روزھا و شب ھاست که آنھا را به وجو
بــرم و پادشــاھانی را بعــد از پادشــاھان دیگــر  آورم] و آنھــا را از بــین می شــان در مــی

 ٤».سند این حدیث، صحیح است«گوید:  حافظ ابن حجر عسقالنی می». آورم می
(زمانه) را از نام ھای نیکوی خدا به حساب » دھر«بدین صورت خطای ابن حزم که 

ین خطا و اشتباه آشکاری است و اگر چنین بود، قطعًا کسانی که آورده، روشن گردید. ا

ۡهرُ ﴿گفتند:  می ». سـازد ینم کعـت و روزگـار، مـا را ھـالیو جز طب«: ﴾َوَما ُ�ۡهلُِكَنآ إِ�َّ ٱ�َّ
 اند.  راست گفته

 اند. این روایت را مسلم و دیگران روایت کرده(وفی رواية) عبارت: 

یکی از فوایـد حـدیث : «٥»يكون سباً ولو مل يقصده بقلبـهوفيه أنه قد «گوید:  مؤلف می
زند و ممکن است ناسزا باشـد ھـر چنـد در  مذکور این است که گاھی انسان حرفی می

 ».دلش قصد آن را نداشته باشد

 .۳/۱۹۰۴أعالم الحدیث فی شرح صحیح البخاری، اثر خطابی،  -١
 آمده است.» وأجده«عبارت » الف«ی  در نسخه -٢
 آمده است.» ھو«افتاده و به جایش، » ط«ی  داخل کروشه از نسخه عبارت -٣
 .۱۰/۵۶۵فتح الباری،  -٤
 .مسئله چھارم  -٥

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 )  نامگذاری به قاضی القضات و مانند آن۴۵باب: (

ھمانا «ودند: فرم جروایت است که آن حضرت جدر صحیحین از ابوھریره از پیامبر
 ».ترین اسم از نظر خدا، اسم ملک األمالک است. چون جز الله مالکی نیست پست

 ».مانند شاه شاھان«گوید:  سفیان می
بدترین و پلیدترین انسان از نظر خـدا در روز قیامـت، «در روایتی دیگر آمده است: 

 ».[کسی است که ملک األمالک نام دارد]

 تر. ) یعنی پستأخنععبارت (
 گیرد: ر این باب چندین قضیه مورد بررسی قرار مید

 ».ملک األمالک«نھی از نامگذاری به  -اول
ھمان طور که سفیان گفته، ھر چه در معنای این اسم است، حکمـش ماننـد  -دوم

 آن است.
درک علت سختگیری این قضیه، در حالی که قطعًا قلب، معنا و مفھـوم آن را  -سوم

 مدنظر نداشته است.
و ماننـد آن » ملـک األمـالک«دریافتن این مطلب که نھی از نامگذاری به  -چھارم

 برای قایل شدن شکوه و عظمت برای الله تعالی است.
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 توضیح و شرح باب    
 نامگذاری به قاضی القضات و مانند آن

و ماننـد آن. یعنـی » سـّیدالناس«، »الحکام١حاکم«، »أقضی القضات«ھایی مثل  نام
 ھا چیست؟ آیا جایز است یا خیر؟ به این نامحکم نامگذاری 

إن أخنع اسم عند اهللا؛ «عن أبی هريرة، عن النبيع قال: » الصحيح«: (فی گوید مؤلف می

وفی رواية: ». مثل شاهان شاه«قال سفيان:  ٢».رجل يسمی ملك األمالك، ال مالك إال اهللا

 يعنی: أوضع).» عأخن«قوله:  ».٤وأخبثهُ ] ٣أغيظ رجل عىل اهللا [يوم القيامة«

ھمانا «فرمودند:  جروایت است که آن حضرت ج(در صحیحین از ابوھریره از پیامبر
». ترین اسم از نظر خدا، اسم ملک األمالک است. چون جـز اللـه مـالکی نیسـت پست

بدترین «شاھنشاه). در روایت دیگری آمده است: »(مانند شاه شاھان«گوید:  سفیان می
ظر خدا در روز قیامت، [کسی است که ملـک األمـالک و صـفاتی و پلیدترین انسان از ن

 تر). عبارت (أخنع) یعنی پست». مانند آن دارد]

 یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم. »)الصحيح«(فی عبارت: 

باشد. مسلم  تر می مؤلف معنایش را بیان کرده که به معنای پست : (إن أخنـع)در عبارت

) أخنـع«(گوید:  بوعمرو شیبانی روایت کرده است. عیاض میاین تفسیر را از امام احمد، از ا
 ٥است. ابوعبید این عبارت را  چنین تفسیر کـرده اسـت.» ترین اسم ھا کوچک«به معنای 

 .٦»یعنی آن مرد خوار و ذلیل شد» خنع الرجل«یعنی ذلیل و خوار و » خانع«
ن اسـمھا ترین اسمھاسـت، کسـی کـه بـه آ وقتی این اسم، پسـت«ابن بطال گوید: 

» أفجـر«را بـه » أخنـع«خلیـل، «٧».تر اسـت شود، از ھمه خوارتر و پست نامگذاری می

 آمده است.» وأحکم«عبارت » ب«ی  در نسخه -١
این حدیث را  ۲۱۴۳البغا) و مسلم در صحیحش ش -۵۸۵۲ی  بخاری در صحیحش (شماره -٢

 اند. روایت کرده
 ه ھای ط، الف، ب و ض افتاده است.عبارت داخل کروشه از نسخ -٣
 آن را روایت کرده است. ۲۱۴۳مسلم در صحیحش  -٤
 .۲/۱۸غریب الحدیث  -٥
 .۱/۲۴۱مشارق األنوار اثر قاضی عیاض  -٦
 .۹/۳۵۴شرح صحیح بخاری، اثر ابن بطال،  -٧

 

                                         



 ١٠٢٧  ): نامگذاری به قاضی القضات و مانند آن۴۵لتوحید: (بابکتاب ا

 

باشد. در روایتی دیگـر  می» فجور«به معنای » خنع«گوید:  (فاجرتر) تفسیر کرده و می

آمده کـه » خنا«از » أخنی« ١آمده است.» أخنی األسامء«، عبارت: »أخنع اسم«به جای 
در روایتی دیگر حدیث مـذکور بـا ایـن لفـظ  ٢».ت گویی استبه معنای بد زبانی و زش

خدا بر کسی که گمان »: «اشتّد غضب اهللا ىلع من زعم أنه ملك األمالك«آمده است: 
 ٣.[روایت طبرانی]». گیرد ی مالک ھاست، سخت خشم می کند مالک ھمه می

باشـد. ) یعنی کسی که با این اسم صدا زده شود و به آن راضی رجل يسمیعبارت: (

ی«، ٤در برخی از روایات ـمَّ » ملـك األمـالك«، ماضی معلوم آمده؛ یعنـی خـودش را »تَسَ
 بنامد.

شـدت  جاسـت. سـپس پیـامبر» ملک«جمع » أمالک«)، ملك األمـالكدر عبارت (

جـز »: «ال مالـك إال اهللا«تحریم نامگذاری به این اسم را با این گفته تأکید نموده است: 
. پس کسی که این اسم را بر خود نھاده، دروغ گفته و خـود را »الله مالکی وجود ندارد

به جایی رسانده که اھلیت آن را ندارد و در شأن وی نیست، بلکه ایـن اسـم تنھـا حـق 
پروردگار جھانیان است؛ چون در حقیقت فقط او مالک است. به ھمـین دلیـل چنـین 

لـه اسـت. تفـاوت میـان ترین و خوارترین مردمان در نـزد ال فردی در روز قیامت، پست
کنـد و  بـا فعـل خـود در موجـودات تصـرف می» مالک«ملک و مالک در این است که 

کند. ابـن قـیم ایـن گفتـه را اظھـار  با فعل و امر خود در موجودات تصرف می» ملک«
 ٥داشته است.

 آمده است. ۵۸۵۲ی  این روایت در صحیح بخاری، شماره -١
 .۱/۲۴۲ی عیاض، نگا: مشارق األنوار، اثر قاض -٢
؛ اسحاق در مسندش، ۲/۴۹۲، »المسند«این روایت قسمتی از حدیثی است که امام احمد در  -٣

المستدرک علی «؛ حاکم در ۸۰۴۳ی  ، شماره»المعجم األوسط«؛ طبرانی در ۵۰۱ی  شماره
اند. حاکم این حدیث را صحیح دانسته و ذھبی با  و دیگران روایتش کرده ۴/۲۷۵، »الصحیحین

اند. طبرانی در  موافقت نموده است. این حدیث ھمان طور است که حاکم و ذھبی گفته وی
این حدیث را از ابن عباس روایت کرده است. ھیثمی در  ۱۲۱۱۳ی  ، شماره»المعجم الکبیر«
در اسناد آن، ابراھیم بن عثمان وجود «گوید:  ی این حدیث می درباره ۸/۵۰، »مجمع الزوائد«

 ».تدارد که متروک اس
 این روایت نزد بخاری و بعضی از روایات مسلم است و تخریجش قبًال گذشت. -٤
 الباز). -۴/۹۷۲بدائع الفوائد، ( -٥
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نام نھاده، در کبـر و دروغ » ملک الملوک«یا » ملک األمالک«پس کسی که خود را 
کردند، پس خدا  برخی از پادشاھان بیچاره به این اسم افتخار می ١است. به اوج رسیده

 آنان را خوار و ذلیل نمود.
ھمان سفیان ابـن ُعَیینـه اسـت کـه شـرح حـالش از پـیش  اش: (قال سفیان) گفته
 گذشت.
در آخـرش، گـاھی تنـوین ھـم » ھـاء«و » نـون«ی (شاھان شـاه) بـا سـکون  گفته

را بـرای » شاھان شاه«نیث نیست. سفیان ابن ُعَیینه اسم برای تأ» ھاء«گیرند. این  می
مثال آورده؛ زیرا در عصر او نامگذاری به این اسم زیاد بـوده، پـس سـفیان خاطرنشـان 
ساخته که اسمی که در حدیث مذکور مـورد مـذمت و نکـوھش قـرار گرفتـه، تنھـا در 

د، معنـا و مفھـوم شود بلکه ھر اسمی با ھر زبانی که باش منحصر نمی» ملک األمالک«
بدھد، ھمچون این اسم، مذموم و نکوھیده است. حافظ ابن حجر » ملک األمالک«اسم 

ملـک «عسقالنی این را اظھار داشته است. حدیث فوق الذکر در تحریم نامگـذاری بـه 
 صریح است.» سلطان السالطین«و » ملک الملوک«و مانند آن ھمچون » األمالک

که ملک و فرمانبرداری فقط از آِن خدای یکتاست و جـز از آنجا «گوید:  ابن قیم می
ترین و خوارترین اسم از نظر خدا و اسـمی  او مالک حقیقی وجود ندارد، از این رو پست

سلطان «و » ملک الملوک«یعنی » شاھان شاه«آورد، اسم  که بیشتر خدا را به خشم می
غیر از الله نیست. نـام (پادشاه پادشاھان) است؛ چون این اسم برای کسی » السالطین

 ترین باطل است و خدا باطل را دوست ندارد. نھادن غیر الله به این اسم، از باطل

اند: قاضی القضات  را به این اسم ملحق نموده و گفته» قاضی القضاة«اھل علم اسم 
دھد و او بھترین  کند و حکم حق می کسی نیست جز کسی که به حق قضاوت می

ۡمٗر� فَإِ�ََّما َ�ُقوُل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكونُ ﴿ت که: داوران است. کسی اس
َ
[آل  ﴾إَِذا قََ�ٰٓ أ

د ید: پدیگو ید) فقط بدان مید آیند (و بخواھد پدک یزیه اراده چک یو ھنگام: «]٤٧عمران: 
 ».دیآ ید میدرنگ) پد ی! پس (بیآ

در زشـتی و ناپسـندی، بعـد از ایـن اسـم » سـید الکـل«و » سید الناس«ھای  اسم
اسـت؛ ھمـان  جمخصوص رسول اللـه» سیدالکل«و » سید الناس«آیند. اسم ھای  می

آمده است. » الکذب والکبر«عبارت » ب«ی  و در نسخه» الکفر و الکذب«عبارت » ط«ی  در نسخه -١
 باشد. می» ض«و » ع«، »الف«آنچه که در اینجا آمده با توجه به نسخه ھای 
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». من سـرور فرزنـدان آدم ھسـتم: «١»أنا سيّد ولـد آدم«طور که خودش فرموده است: 
بگوید، ھمـان طـور  ٢»سید الناس«پس ھرگز برای کسی جایز نیست که به کسی دیگر 
 ٣».ھستم ÷که برایش جایز نیست بگوید: من سرور فرزندان آدم

شود  ملحق می» ملک األمالک«اسم قاضی القضاة ھم به اسم «ابن ابی جمره گوید: 
ھای قدیم این در کشورھای شرقی این اسم بر قاضـیان بـزرگ اطـالق  ھر چند از زمان

» قاضـی اجلامعـة«شد و کشورھای غربی این اسم را به کار نبرده و به قاضیان بـزرگ  می
 گفتند.  می

و ماننـد آن » قاضـی القضـات«اند که نامگذاری بـه  گمان کرده ٤نبرخی از متأخری

استدالل و استناد کرده و  ٥»أقضاكم علی«جایز است و برای اثبات نظر خود به حدیث: 
آید که اشکالی ندارد کسـی بـرای عـادل تـرین و  از این حدیث چنین بر می«اند:  گفته

 ».کار برد را به» أقضی القضاة«ترین قاضی در زمان خود،  عالم
به دنبال آن، عالم عراقی آمده و منع اطالق این اسم را تصویب کرده و در رّد استناد 

تفضیل در این زمینه به نسبت کسـانی اسـت «گوید:  و استداللش به حدیث مذکور می
که مخاطب این حدیث قرار گرفته و نیز به نسبت کسـانی اسـت کـه بـه آنـان ملحـق 

 ».ِی آوردن تفضیل با الف و الم نیستشوند. پس این امر، مساو می

ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۴۴۳۵ی  قسمتی از حدیثی است که بخاری در صحیحش، شماره -١
 باشد می ساند و لفظ حدیث از مسلم از طریق حدیث ابوھریره آن را روایت کرده ۲۲۷۸

 است.» أنا سيد الناس يوم القيامة«، ۴۴۳۵ی  لفظ روایت بخاری در صحیحش، شماره -٢
 .۳۴۱ -۲/۳۴۰زاد المعاد،  -٣
 آمده است. ۱/۲۲۰، »فیض القدیر«و  ۱۰/۵۹۰، »فتح الباری«او ابن منیر است ھمان طور که در  -٤
روایت کرده که او گفت:  ساین حدیث را از عمر بن خطاب ۴۴۸۱ی  بخاری در صحیحش، شماره -٥

گاه علی از ھمه»: «أقضانا علیٌّ « به  سن مسعوداز عبدالله ب». تر و تواناتر است ی ما در قضاوت، آ
کردیم که در میان اھل مدینه، علی بن ابی طالب  ما با ھم گفتگو می«گوید:  صحت رسیده که می

گاه ی  ، شماره»علی الصحیحین كالمستدر«حاکم در ». تر و تواناتر است از ھمه در قضاوت، آ
ابن ماجه نقل شده که  ساند. این روایت از طریق حدیث انس و دیگران این روایت را آورده ۴۶۵۶

آن را روایت کرده است. اسناد این روایت، متصل بوده و راویانش  ۱۵۴ی  در سننش، شماره
اند که صحیح این است و این روایت، مرسل است  اند. جماعتی از حافظان حدیث، اظھار داشته ثقه

 شود. و به ابوقالبه ختم می

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١٠٣٠

، گسـتاخی و »أقضی القضاة«یا » قاضی القضاة«بدون شک اطالق اسم «وی افزود: 

یـا » قاضی القضاة«ی کسی که کار قضاوت به عھده دارد و با اسم  ادبی است و گفته بی

شود و او ھم با شنیدن این اسم، احساس لـذت و خوشـی  موصوف می» أقضی القضـاة«
خورد، ھیچ اعتبار و ارزشی ندارد؛ چـون  ند و در نتیجه فریب جواز این اسم را میک می

 ١».تر است که از آن پیروی شود حق، مستحق
 گویم: اینگونه مطابقت این حدیث با عنوان باب، روشن گردید. می

، ایـن روایـت را »)وأخبثـه ٢أغيظ رجـل عـىل اهللا يـوم القيامـة«وفی رواية: در عبارت: (
  ٣صحیحش روایت کرده است. مسلم در

ھد؛ د حدیث مذکور، رعایت ادب در ھر چیزی را نشان می«گوید:  ابن ابی جمره می
و تھدید بر آن، مقتضی منع از این کار به طـور » كاألمال كمل«زیرا نھی از نامگذاری به 

باشد؛ خواه کسی که این اسم را بر خود نھاده، منظورش این باشد که پادشاه  مطلق می
ادشاھان روی زمـین اسـت یـا پادشـاه برخـی از پادشـاھان روی زمـین اسـت، خـواه پ

نامگذاری به این اسم، حقش باشد و اھلیت آن را داشته باشد و خـواه حقـش نباشـد و 
 اھلیت آن را نداشته باشد.

و مانند آن، » كاألمال كمل«نامگذاری به اسم البته باید دانست که میان کسی که با 
شته باشد که پادشاه تمام پادشـاھان یـا برخـی از پادشـاھان روی زمـین قصد این را دا

است و حقیقتًا چنین باشد و در قصدش صادق باشـد و میـان کسـی کـه قصـد ایـن را 
 ٤».داشته باشد و قصدش دروغگو باشد، تفاوت وجود دارد

 .٥گویم: یعنی گناه دومی بیشتر از اولی است می

 .۱۰/۵۹۰فتح الباری،  -١
 ، حذف شده است.»ب« ی از نسخه» یوم القیامة«عبارت  -٢
 این حدیث را روایت کرده است. ۲۱۴۳ی  مسلم در صحیحش، شماره -٣
 این گفته را از او نقل کرده است. ۱۰/۵۹۱» فتح الباری«حافظ ابن حجر عسقالنی در  -٤
) أغیظی: ( گفته«گوید:  می ۷۱۴-۷۱۲، صفحات ۲، در این کتاب، ج»فتح المجید«صاحب کتاب  -٥

و مانند » ملک األمالک«مثل غضب و بغض است. پس چنین کسی که به اسم آمده و » غیظ«از 
 شود. والله اعلم. آن نامگذاری شود، نزد خدا منفور است و خدا از او خشمگین می

کند که نامگذاری به این اسم برای انسان، از نظر خدا پلید  بر این مطلب داللت می» أخبثه«عبارت: 
شود به خاطر اینکه با این کلمه که از بزرگترین  د در او جمع میاست. پس این امور زشت و ناپسن
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اند. پس اینکه  تعظیم و بزرگداشت است، خودش را بزرگ دانسته و مردم او را بزرگ دانسته
دانند در حالی که اھلیت  کند و مردم او را بزرگ می خودش با این کلمه احساس بزرگی می

نزد خدا در روز قیامت خوار و پست گردانیده است. در نتیجه  نامگذاری به این اسم را ندارد، او را
ترین مردم از نظر خدا شده است؛ چون کسی که در روز قیامت  او پلیدترین، منفورترین و پست

ھای خدا  ی نعمت ترین و پلیدترین مخلوق است چون به وسیله نزد خدا پلید و منفور باشد، پست
 کند. بر خلق خدا، بزرگنمایی و تکبر می

» أخنع«ی  تر است، ھمان معنای کلمه که به معنای پست» أوضع«عبارت: (أخنع یعنی أوضع)، 
 رساند که چنین کسی در نزد خدا پست و منفور است. این مطلب را می» أخنع«ی  باشد. کلمه می

نمایی و خود بزرگ بینی وجود دارد، حذر شده  در حدیث مذکور از ھر چیزی که در آن بزرگ
گوید: معاویه پیش  از ابومجلز روایت کرده که می ۵۲۲۹ی  مانطور که ابوداود به شمارهاست؛ ھ

ابن زبیر و ابن عامر رفت. ابن عامر بلند شد و ابن زبیر نشست. معاویه به ابن عامر گفت: بنشین، 
من أحب أن یتمثل له الرجل قیامًا فلیتبوأ مقعده «فرمود:  شنیدم که می جچون من از رسول الله

ھرکس دوست داشته باشد که اشخاص ھمیشه برایش بلند شوند، جایگاھش از دوزخ »: «من النار
گوید:  روایت کرده و می ۲۷۵۵ی  ترمذی نیز این حدیث را به شماره». را برای خودش آماده کند

در حالی که  جگوید: رسول الله روایت است که می ساین حدیث، حدیثی حسن است. از ابوامامه
ال تقوموا کما تقوم «ی تکیه زده بود، پیش ما آمد. برایش بلند شدیم. وی فرمود: روی عصای

». ھا برای احترام و بزرگداشت یکدیگر، بلند نشوید مانند عجم»: «األعاجم، یعظم بعضھم بعضا
 روایت کرده است. ۵۲۳۰ابوداود این حدیث را به شماره ی 

که باید ھمان طور که وارد شده، خواند و این صفت از جمله صفاتی است » أغیظ رجل«عبارت: 
در قرآن و سنت چیزی نیست مگر اینکه واجب است در این زمینه از قرآن و سنت تبعیت کرد و 

ای که الیق خدای عّز وجل است، برای خدا اثبات نمود و او را به ھیچ  باید این صفت را به گونه
ی صحابه، تابعین و  لوقات منزه نمود. عقیدهیک از مخلوقات تشبیه نکرد و باید او را از صفات مخ

ی ناجیه از میان ھفتاد و سه فرقه، ھمین است. این تفرق و  فرقه ی اھل سنت و جماعت؛ عقیده
ی صفات خدا در اواخر قرن سوم ھجری و بعد از آن به وجود آمد ھمان طور که  اختالف در زمینه

از راه راست که در میان امت اسالم پیش  این قضیه بر کسی که از اختالف و تفرق و خارج شدن
گاھی داشته باشد، پوشیده نیست  اند. دو حدیث مذکور، صحیح». آمد، اطالع و آ

 

                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

ای خدای متعال و تغییر اسم به ) نگه داشتن حرمت نام ه۴۶باب: (
 خاطر آن

ھمانا اللـه «به او گفت:  جاش، ابوالحکم بود، پیامبر از ابوشریح روایت است که کنیه
ای  او گفـت: قـوم مـن ھرگـاه در قضـیه». گردد ھا به او برمی ی ُحکم َحَکم است و ھمه

نم. ھـر دو ک آیند و من ھم در میان شان داوری می اختالف داشته باشند، پیش من می
این چقدر خـوب اسـت! «فرمود:  جشوند. پیامبر طرف اختالف به داوری من راضی می

کـدام یـک «فرمـود:  جگفت: شریح و مسلم و عبداللـه. پیـامبر» چند تا فرزند داری؟
ابـوداود و دیگـران ». تو أبوشریح ھسـتی«گفت: شریح. آن حضرت فرمود: » بزرگترند؟

 اند. این حدیث را روایت کرده
 گیرد: این باب چند تا موضوع مورد بررسی قرار می در

ھا و صفات خدای متعال، ھـر چنـد فـرد معنـای آن را  نگه داشتن حرمت نام -اول
 قصد نکند.

 تغییر اسم به خاطر آن. -دوم
 انتخاب بزرگترین پسر برای کنیه. -سوم

 



 ١٠٣٣  )های خدای متعال و ... نگه داشتن حرمت نام :۴۶لتوحید: (بابکتاب ا

 

 توضیح و شرح باب
 خاطر آن نگه داشتن حرمت نام ھای خدای متعال، و تغییر اسم به

ھای خداوند؛ این مطلـب بـه خـاطر محقـق  یعنی به خاطر احترام و بزرگداشت اسم
آید که به طریق اولـی از نامگـذاری بـه  ساختن توحید است. از این مطلب چنین بر می

ی اللـه  ھای ویـژه شود. البته این منع مربوط به نام نام ھای خدا از ھمان ابتدا، منع می
 تعالی است.

إن اهللا هـو «أبا احل�م، فقـال هل انلـىب:  ١عن أىب رش�ح أنه اكن ي��( مؤلف گوید:

فقال: إن قو� إذا اختلفوا ىف ىشء؛ أتو�، فحكمت بينهم، فرىض » احلَ�م، و�يله احل�م
�ـح، مسـلم وعبـدا�. ٢قال» ما أحسن هذا! فما لك من الودل؟«الك الفر�ق�. فقال:  : رُشَ

 ).٣رواه ابوداود وغريه». أنت أبورش�ح«قال:  قلت: رش�ح.» فمن أ�ربهم؟«قال: 

ھمانـا «بـه او گفـت:  جاش، ابوالَحَکم بود، پیامبر (از ابوشریح روایت است که کنیه 
او گفت: قوم مـن ھرگـاه در ». گردد ھا به او بر می ی حکم الله َحَکم و داور است و ھمه

کنم.  شـان داوری مـی آیند و من ھم در میان ای اختالف پیدا کنند، پیش من می قضیه
این چقدر خـوب «فرمود:  جشوند. پیامبر ھر دو طرف اختالف به داوری من راضی می

 جآن حضـرت». شریح، مسـلم و عبداللـه«ابوشریح گفت: » است! چند تا فرزند داری؟
». تـو أبوشـریح ھسـتی«فرمـود:  جگفت: شریح. پیامبر» کدام یک بزرگترند؟«فرمود: 

 اند) . دیث را روایت کردهابوداود و دیگران این ح
ھمان طور که مؤلف گفته ابوداود این حـدیث را روایـت کـرده و نیـز نسـائی آن را 
روایت نموده است. لفظ ابوداود از طریق یزید بن مقدام بن شـریح از پـدرش، او ھـم از 

چنـین اسـت: وقتـی ابوشـریح ھمـراه  -که ھمان ابوشریح اسـت  -پدربزرگش، ھانئ 

 آمده است.» یسمی«، عبارت »ط«ی  در نسخه -١
 آمده است.» فقلت«، عبارت »ط«ی  در نسخه -٢
؛ ابوداود در ۸۱۱ی  شماره» األدب المفرد«و در  ۲۲۸ -۸/۲۲۷، »التاریخ الکبیر«بخاری در  -٣

، »المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۲۲۷ -۸/۲۲۶؛ نسائی در سننش، ۴۹۵۵ی  سننش، شماره
، »المستدرک علی الصحیحین«؛ حاکم در ۵۰۴ھای  ؛ ابن حبان در صحیحش، شماره۲۲/۱۷۹

اند و  و دیگران این حدیث را روایت کرده ۱۰/۱۴۵، »السنن الکبری«؛ بیھقی در ۶۲ی  شماره
 ، حسن است.اسنادش
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ی ابو الحکـم  از آنان شنید که او را با کنیه جآمد، آن حضرت جللهقومش پیش رسول ا

إن اهللا هو احلَ�م، و�يله احلُ�ـم، [ «او را صدا زد و فرمود:  جزنند. رسول الله صدا می
گـردد.  ھا به او بر می ی حکم ھمانا خدا َحَکم است و ھمه»: «١فلم ت�� أبا احلَ�م؟ ]

ھمانا قوم من ھرگـاه در چیـزی اخـتالف «و گفت: ا» ات ابوالَحَکم است؟ پس چرا کنیه
 .».پیدا کنند . . 

. حـاکم نیـز ایـن حـدیث را ٢»اسناد این حدیث، خوب اسـت«گوید:  ابن مفلح می 

ه«روایت کرده و این عبـارات را بـدان افـزوده اسـت:  ـدِ لَ و بـرای او و : «٣»فـدعا لـه ولِوَ
 ».پسرش دعای خیر کرد

از ابوشریح. نام ابوشـریح، ھـانئ پسـر یزیـد کنـدی شریح) یعنی  اش: (عن أبی گفته
 است. حافظ ابن حجر عسقالنی این را گفته است.

ی  این گفته را اظھار داشته است. عده ٤اند: او حارثی ضبابی است. مّزی بعضی گفته
اند. ابوشریح،  اند: او َمذِحجی است. برخی دیگر اقوال دیگری اظھار داشته دیگری گفته

ی کسانی که معتقدند او خزاعی بوده و نیز کسانی که  گفته ٥کوفه بود.صحابی و مقیم 
اند او نخعی و پدر قاضی شریح بوده، فاقد اعتبار اسـت؛ چـون ایـن خطـای  گمان کرده

 آشکاری است.

کنیه «اند:  ) باید گفت که برخی از علما گفتهأنه كان يُكنی أبا احلَكمراجع به عبارت: (
بوالفضائل، ابوالمعالی، ابوالخیر، ابوالحکم و گاھی بـا نسـبت گاھی با اوصاف است مثل ا

دادن به فرزندان است مثل ابوسلمه، ابوشریح و گاھی با نسبت دادن بـه چیـزی اسـت 
ای ھمراھش اسـت،  او را دید که گربه جکه ھمراه انسان است مانند ابوھریره که پیامبر

 حذف شده است.» الف«ی  عبارت داخل کروشه از نسخه -١
 .۳/۱۵۲، اآلداب الشرعیة -٢
؛ حاکم در ۳/۲۰۱، »معجم الصحابة«؛ ابن قانع در ۸/۲۲۷، »التاریخ الکبیر«بخاری در  -٣

و دیگران، حدیث مذکور را با آن عبارت اضافی روایت  ۱/۷۵، »المستدرک علی الصحیحین«
 ناد این حدیث، حسن است.اند. اس کرده

 ۳۰/۱۴۶، »تھذیب الکمال«مزنی آمده، اما این اشتباه است. به کالم مزی در » الف«ی  در نسخه -٤
 نگاه کنید.

 مراجعه کنید. ۶/۵۲۳، »اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة«به شرح حالش در  -٥
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بـرای اسـم علـم اسـت ماننـد  و گـاھی کنیـه صـرفاً  ١ی ابوھریره بـه او داد. پس کنیه
 ٢».ابوبکر

، وإليه احلُكمُ راجع به عبارت: ( یکی از نام ھای » احلكـم«) باید گفت: إن اهللا هو احلَكمُ
خدای متعال است ھمان طور که در ایـن حـدیث آمـده اسـت. در شـمارش نـام ھـای 

 آمده است.» عدل«نیکوی خدا، این اسم ھمراه اسم 
 م با ھم چه زیباست!سبحان الله ھمراھی این دو اس

الَحَکم، حاکمی است که ھرگاه حکمی بکند، «گوید:  می» رشح السنة«صاحب کتاب 
 ٣».شود. این صفت، مختص الله تعالی است و در شأن غیر الله نیسـت حکمش رد نمی

ھـیچ چیـز و «: ]٤١[الرعد:  ﴾َ� ُمَعّقَِب ِ�ُۡكِمهِ ﴿فرماید:  ھمان طور که خدای متعال می
 ».وداِر حکمش نیستکس جل ھیچ

، »إن اهللا هـو احلَكـم، وإليـه احلُكـم«ی:  در فرموده جپیامبر«اند:  بعضی از علماء گفته
ی اول را با خبر، به صورت معرفه آورده و ضمیر فصل را در آن ذکـر کـرده و ایـن  جمله

دارد که این وصف، مختص اللـه اسـت و بـه غیـر  ی حصر است و بیان می نشان دھنده
 ».٤نیست خدا مربوط

یعنـی داوری میـان بنـدگان در دنیـا و آخـرت بـه خـدا بـر  (وإليه احلُكـم)ی:  گفته

 ﴾َ�ُ ٱۡ�ُۡ�ـُم �َ�ۡـهِ تُرَۡجُعـونَ ﴿فرمایـد:  گردد؛ ھمان طـور کـه خـدای متعـال می می
د (و یشو یاو برگردانده م یشما به سو یاز آن او است و بس و ھمگ یفرماندھ: «]٨٨[القصص: 

در ». رد)کـخواھـد  یانتان داوریند و در مک یم یدگیتاب اقوال و اعمالتان رسکبه حساب و 
ھای مختص به خدا، ممنوع است.  این حدیث، این دلیل وجود دارد که نامگذاری به نام

ھای خـدا نگـه داشـته نشـده،  ھمچنین ھرچه که این وھم را ایجاد کند که حرمت نام
 آن بر انسان، ممنوع است.ی ابوالحکم و مانند  مانند گذاشتن کنیه

 تخریج این روایت قبًال گذشت. -١
 است. ۹/۲۱» تیحمرقاة المفا«این کالم قاری در  -٢
 .۱۲/۳۴۳ شرح السنة -٣
 اظھار داشته است. ۹/۲۱، »مرقاة المفاتیح«قاری این گفته را در  -٤
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) یعنی خودم این کنیه را بر إن قومی إذا اختلفوا فی شیء أتونی، فحكمتُ بيـنهمعبارت: (
 کردم و آنان این کنیه را بر من نھادند. خودم ننھادم بلکه من میان قومم داوری می

در عبارت باال، این دلیل وجـود دارد کـه داوری بـردن پـیش کسـی کـه صـالحیت 
داوری را دارد ھر چند قاضی ھم نباشد، جایز است و ھر حکمی صـادر کنـد، قضاوت و 

ایـن »: «مـا أحسـن هـذا!«فرمودنـد:  جحکمش الزم االجراست. به ھمین خاطر پیامبر
 »چقدر نیکوست!

بـرای تعجـب اسـت؛ یعنـی داوری !» ما أحسـن هـذا«ی  فرموده«گوید:  خلخالی می
 ١».نیه خوب نیستعادالنه که گفتی، خوب و نیکوست اما این ک

یعنی داوری عادالنه که گفتی خوب » ما أحسن هذا«ی:  فرموده«گویند:  دیگران می
 ».و نیکوست

یعنـی آن وجـه کنیـه کـه گفتـی، » ما أحسـن هـذا«عبارت «گویند:  برخی دیگر می
 ».گویند: این رأی بھتر است نیکوست. برخی از علما می

ش پس از اسـالم آوردنـش بـود؛ چـون اش میان قوم گویم: بر این اساس، داوری می
را مالقات کرده باشـد و از او مطالـب دیـن و علـم  جبعید است که پیش از آنکه پیامبر

داوری آموخته باشد، قاضی بوده باشد؛ زیرا این قضیه اندکی پس از اسالم آوردنش بود، 
. گمان آمدند جھنگامی که او ھمراه با ھیأتی از قومش اسالم آوردند و پیش رسول الله

 کار حاکمان جاھلیت را نیکو بداند. جرود که پیامبر نمی

اقتضـای » واو«دھـد کـه  ) به صراحت نشان میقال: رشيح، مسلم وعبداهللاعبارت: (

ی پسـر  دربـاره جترتیب را ندارد و فقط اقتضای جمـع را دارد. از ایـن رو رسـول اللـه
 جداشـت، نیـازی نبـود پیـامبراقتضای ترتیب را » واو«تر از او پرسید، چون اگر  بزرگ
 ی پسر بزرگتر بپرسد. درباره

یعنی در تکریم و بزرگداشت باید پسری کـه سـنش ») فأنت أبورشيح«عبارت: (قال: 
بزرگتر است، رعایت حالش شود؛ چون پسـر بـزرگ بـرای انتخـابش بـه عنـوان کنیـه، 

 تر و سزاوارتر است. شایسته

 .۹/۲۱المفاتیح،  مرقاةنگا:  -١
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دھد که بزرگتـرین پسـر  یث نشان میاین حد«گوید:  می» رشح السنة«صاحب کتاب 
شود. اگر شخص پسر نداشت، آن وقت بزرگترین دخترش  انسان برای کنیه انتخاب می

ی زن، بزرگتـرین پسـرش انتخـاب  شود. ھمچنـین بـرای کنیـه برای کنیه انتخاب می
 ».١شود ی زن انتخاب می ترین دخترش، برای کنیه شود و اگر پسر نداشت، بزرگ می

دھـد کـه فرزنـد بزرگتـر بـر دیگـر  نشان می» فأنت أبـورشيح«ی:  دهھمچنین فرمو
شود. ھمچنین در حدیث مذکور این دلیـل وجـود دارد کـه بـه کـار  فرزندان مقدم می

بردن لفظ مبارک و خوب برای کسی که چنان نیست، مکروه و ناپسند است؛ مثل ایـن 
به آن اشاره  /ابن قیم  که برده به آقای خودش بگوید: پروردگارم (ربی) و غیره... که

 .٢کرده است

 .۱۲/۳۴۴، اثر بغوی، شرح السنة -١
 ).۳۵۲، ۲/۴۷۰زاد المعاد ( -٢

                                         



 

 

 

 

 

 

) باب: کسی که چیزی را مسخره کند که در آن نام خدا یا ۴۷باب: (
 وجود دارد ج ی قرآن یا نام پیامبر آیه

ِ ﴿فرماید:  خدای متعال می بِـٱ�َّ
َ
ۡ�َُهۡم َ�َُقولُنَّ إِ�ََّما ُكنَّا َ�ُوُض َونَۡلَعُبۚ قُـۡل أ

َ
َولَ�ِن َس�

-و اگر آنان را بازخواست کنـی، مـی: «]٦٥[التوبة:  ﴾٦٥َورَُسوِ�ِۦ ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءوَن َوَءاَ�ٰتِهِۦ 
-کردیم. بگو: آیا الله، و آیات و پیامبرش را بـه مسـخره مـی گویند: ما فقط شوخی و بازی می

 ».گیرید؟
ایـن حـدیث از مجمـوع  –از ابن عمر، محمـد بـن کعـب، زیـد بـن اسـلم و قتـاده 

کسی را ماننـد «ی تبوک مردی گفت:  روایت است که در غزوه -نان است ھای ای روایت
تر، دروغگوتر و ترسوتر موقع رویـارویی بـا دشـمن ندیـدیم.  این قاریان مان، شکم گنده

اش بـود. عـوف بـن مالـک بـه او گفـت: دروغ  و یـاران قـاری جمنظورش، رسول الله
رسـانم. عـوف پـیش  می جل اللـهگویی، تو منافقی قطعًا این کارت را به اطالع رسو می

رفت تا این جریان را به اطالعش برساند. دید که وحـی الھـی پـیش از او  جرسول الله
آمد در حالی کـه آن  جاین جریان را به اطالعش رسانده است. آن مرد پیش رسول الله

حضرت از آنجا رفته بود و سوار شترش شده بود. آن مرد گفت: ای رسول خدا! ھمانا ما 
کردیم و مثل سوارکاران که موقـع سـوار  کردیم و با ھم گفتگو می ی و مسخره میشوخ

شان، به قصد سـرگرمی، وقـت گـذرانی و خوشـی بـا ھمـدیگر حـرف  شدن روی مرکب
زنند تا سختی و مشقت سفر و پیمودن راه بر آنان آسان شود، ما ھم با یکدیگر حرف  می
نگرم که به طنـاب گـردن  ویی به او میزدیم و قصد بدی نداشتیم. ابن عمر گوید: گ می



 ١٠٣٩  ): کسی که چیزی را مسخره کند که در آن نام...۴۷لتوحید: (بابکتاب ا

گوید: ھمانا  کند و او می آویزان شده و سنگ، پاھایش را خون آلود می جشتر رسول الله

ِ َوَءاَ�ٰتِـهِۦ ﴿گفـت:  ھـم بـه او می جکردیم و رسول اللـه ما شوخی و مسخره می بِـٱ�َّ
َ
أ

-، آیـات و پیـامبرش را بـه مسـخره مـیآیـا اللـه: «]٦٥[التوبة:  ﴾َورَُسوِ�ِۦ ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءونَ 
کـرد و غیـر از ایـن فرمـوده، چیـز دیگـری بـه او  و دیگـر بـه او تـوجھی نمی» گیرید؟

 گفت. نمی
 گیرد: در این باب، چند موضوع مورد بررسی قرار می

 را مسخره کند، کافر است. جاین که ھرکس خدا یا قرآن و یا پیامبر -اول
ی که این کار را بکند، حاال ھرکس باشد، چنـین ی مذکور برای کس تفسیر آیه -دوم

 است.
 . جچینی و خیرخواھی به خاطر خدا و پیامبر تفاوت میان سخن -سوم

فــرق میــان عفــو و بخششــی کــه خــدا دوســت دارد و میــان درشــتی و  -چھــارم
 گیری بر دشمنان خدا. سخت

 برخی از عذرھا قابل قبول نیست. -پنجم
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 شرح و توضیح باب
 وجود دارد جا مسخره کند که در آن نام خدا یا قرآن و یا پیامبرھرکس چیزی ر

شود چـرا  یعنی ھرکس این کار را بکند به خاطر اھانت به ربوبیت و رسالت، کافر می
که این کار با توحید منافات دارد. از این رو دانشمندان اسالمی اتفـاق نظـر دارنـد کـه 

 شود.   فر میھرکس خدا، قرآن و پیامبر را مسخره نماید، کا
یـا دیـنش را مسـخره  جی علما ھرکس خدا یا قرآن یا پیامبر پس بنا به اجماع ھمه

شود ھر چند بدون عمد و قصد این کار را بکند و قصد مسـخره نداشـته  نماید، کافر می
 باشد.

بِـ﴿ی:  در آیه
َ
ۡ�َُهۡم َ�َُقـولُنَّ إِ�ََّمـا ُكنَّـا َ�ُـوُض َونَۡلَعـُبۚ قُـۡل أ

َ
ِ َوَءاَ�ٰتِـهِۦ َولَ�ِن َس� ٱ�َّ

َولَـ�ِن ﴿فرماید:  می جخدای متعال خطاب به پیامبرش ﴾٦٥َورَُسوِ�ِۦ ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءوَن 
ۡ�َُهمۡ 

َ
َ�َُقولُنَّ ﴿گویند، بپرسی؛  اگر از منافقانی که به مسخره سخنان کفرآمیز را می ﴾َس�

که آنان قصـد مسـخره و تکـذیب خـدا و آورند  یعنی عذر می ﴾إِ�ََّما ُكنَّا َ�ُوُض َونَۡلَعُب 

ِ َوَءاَ�ٰتِـهِۦ َورَُسـوِ�ِۦ ﴿را ندارند و فقط قصد سرگرمی و شوخی دارند.  جپیامبر بِٱ�َّ
َ
قُۡل أ

یعنی به عذرشان اھمیت نده و آن را نپذیر؛ یا به خـاطر اینکـه آنـان  ﴾ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءونَ 
سـخره از روی شـوخی و سـرگرمی، گویند و یـا بـه خـاطر اینکـه اسـتھزا و م دروغ می

صاحبش معذور نیست و جایز نیست این کار را بکند. به ھر حال این عذر، عذری باطل 
 اند. را مسخره کرده جو مردد است؛ چون آنان خدا، قرآن و پیامبر

در یـک  جبا مسخره کردن خـدا، قـرآن و پیـامبر جآیا ایمان به خدا، قرآن و پیامبر
فرماید:  ی بعدی می این عین کفر است. به ھمین خاطر در آیهشود؟ بلکه  قلب جمع می

ۡب َطآ�َِفـ� ﴿ َ� َ�ۡعَتِذُرواْ قَۡد َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�ۡمۚ إِن �َّۡعُف َعن َطآ�َِفـةٖ ّمِـنُ�ۡم ُ�َعـّذِ
�َُّهۡم َ�نُواْ ُ�ۡرِِمَ� 

َ
د. ینکن یاھھوده) عذرخویب ین معذرتھایبگو: با چن«(: ]٦٦[التوبة:  ﴾٦٦بِ�

از شما را (به سبب توبـه مجـّدد و انجـام  ید. اگر ھم برخیا افر شدهکآوردن،  مانیشما پس از ا
فر و نفاق خود ماندگارند کرا آنان (بر یم؛ زیبخش یگر را نمید یم، برخیسته) ببخشیشا یارھاک

 ».دھند یخود ادامه م یارکغمبر و مؤمنان) به بزھیو در حق پ
امر کرده که به منافقان بگویـد:  جخدا به پیامبر«گوید:  یمیه میشیخ االسالم ابن ت

گوینـد: منافقـان پـس از  ی کسانی که می پس از آنکه ایمان آوردید، کفر ورزیدید. گفته
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ایمان آوردنشان، با زبانشان کفر ورزیدند و قبـل از ایمـان آوردن، بـا قلـب شـان کـافر 
ا کفِر قلب، کفر است. چـرا کـه در ایـن بودند، صحیح نیست؛ چون ایمان زبانی ھمراه ب

توان گفت که: شما پـس از ایمـان آوردنتـان، کـافر شـدید؛ چـون آنـان در  صورت نمی
واقعیت امر پیوسته کافر بودند. اگر منظور این باشد که شما کفر را اظھار کردید پس از 

بـرای افـراد  آنکه ایمان را اظھار کرده بودید، در این صورت باید گفت: آنان کفر را فقط
کردند و آنان بـا افـراد خـاص و سرانشـان، پیوسـته کـافر  خاص و سران خود اظھار می

ای نازل شـود کـه نفـاق  بودند. بلکه آنھا ھنگامی که نفاق ورزیدند و ترسیدند که سوره
را مسخره کردنـد، پـس از  جموجود در دل ھایشان را آشکار کند و خدا، قرآن و پیامبر

کنـد بـر اینکـه آنـان پیوسـته منـافق  افر شدند. لفظ آیه داللت نمیایمان آوردنشان، ک

ۡ�َُهۡم َ�َُقولُنَّ إِ�ََّما ُكنَّـا ﴿فرماید:  خدای متعال می«گوید:  تا آنجا که می» بودند
َ
َولَ�ِن َس�

پس منافقان به استھزای خود اعتراف کردند و برای آن عـذر آوردنـد.  ﴾َ�ُوُض َونَۡلَعُب 

َ� َ�ۡعَتـِذُرواْ قَـۡد َ�َفـۡرتُم َ�ۡعـَد إِيَ�ٰـنُِ�ۡمۚ إِن ﴿آنان گفته شده که:  به ھمین خاطر به
د . شما ینکن یھوده) عذرخواھیب ین معذرتھایبگو: با چن: «(]٦٦[التوبة:  ﴾�َّۡعُف َعن َطآ�َِفةٖ 

ی مجـّدد و انجـام  از شما را (به سـبب توبـه ید . اگر ھم برخیا افر شدهکآوردن،  مانیپس از ا
دھد که آنان به نظر خودشان، کـار کفرآمیـزی  این نشان می». میسته) ببخشیشا یرھااک

 اند که این کار، کفر نیست. اند و گمان کرده نکرده
 جی فوق بیان داشته که استھزا و شوخی با آیـات خـدا و پیـامبرش پس خدا در آیه

شـود. پـس ایـن  ی آن کافر مـی کفر بوده و صاحبش پس از آنکه ایمان آورده، به وسیله
دانستند، حـرام  دھد که منافقان، ایمانی ضعیف داشتند و این کاری را که می نشان می

است، مرتکب شدند، ولی به گمان شان کفر نبود و معتقد به جایز بودن آن نبودنـد امـا 
 ١».ی آن کافر شدند در واقع کفر بود و به وسیله

ۡب َطآ�َِف�إِن �َّۡعُف َعن َطآ�َِفةٖ مِّ ﴿ی:  ی آیه درباره گویـد:  ابـن کثیـر می ﴾نُ�ۡم ُ�َعّذِ

�َُّهۡم ﴿». کنیم و باید برخی از شما را عذاب بدھیم ی شما گذشت نمی یعنی از ھمه«
َ
بِـ�

 ٢».ی زشت و ناپسند، مجرم و گناھکارند چون آنان با این گفته ﴾َ�نُواْ ُ�ۡرِِم�َ 

 .۲۷۳ -۷/۲۷۲مجموع الفتاوی،  -١
 .۲/۳۶۸تفسیر ابن کثیر،  -٢
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ی بن ُحمیر است کـه نـامش را ی فوق، مخش اند: منظور از طائفه در آیه برخی گفته
عبدالرحمن گذاشت و خدا از او گذشت نمود. او از خدا خواسـت کـه شـھید شـود. در 
جنگ یمامه به قتل رسید و محل قتلش و قاتلش معلوم نیست و ھیچ نشانه و اثـری از 

 وی نیست.
ی فوق، زید بـن ودیعـه اسـت. قـول  اند: منظور از طائفه در آیه ی دیگری گفته عده

 ، مشھورتر است. احتمال دارد خدا از ھر دو گذشت نموده باشد.اول
ی فوق این دلیل وجود دارد که انسان ھرگاه مرتکب کفری بشود و نداند کـه  در آیه

دھـد کـه  شود. ھمچنین این آیـه نشـان می این کار، کفر است، معذور نبوده و کافر می
ه طریق اولی کافر اسـت. شـیخ گوید، ب ناسزا می جکسی که به خدا، آیات خدا و پیامبر

 ١االسالم ابن تیمیه این را خاطرنشان نموده است.

دخل حديث  –(عن ابن عمر، وحممد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتاده گوید:  مؤلف می 

ما رأينا مثل قُرائنا هـؤالء أرغـب بطونـاً، «أنه قال رجل فی غزوة تبوك:  –بعضهم فی بعض 

وأصحابه القراء. فقال له عوف  جد اللقاء؛ يعنی: رسول اهللا وال أكذب ألسناً، وال أجبن عن

 جفـذهب عـوف إلـی رسـول اهللا .جبن مالك: كذبت، ولكنك منافق، ألخـربن رسـول اهللا 

وقد ارحتل و كب ناقتـه.  جليخربه، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلی رسول اهللا

دث حـديث الركـب، نقطـع بـه عنـا إنام كنـا نخـوض، ونلعـب، ونتحـ، جفقال: يا رسول اهللا

وإن احلجـارة لتنكـب  جالطريق. قال ابن عمر: كأنی أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقـة رسـول اهللا

ِ َوَءاَ�ٰتِـهِۦ ﴿: ج رجليه، وهو يقول: إنام كنـا نخـوض ونلعـب. فيقـول لـه رسـول اهللا بِـٱ�َّ
َ
أ

 ٣».)عليه ٢زيدهما يلتفت إليه، وما ي ﴾َورَُسوِ�ِۦ ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءونَ 
ایـن حـدیث از مجمـوع  -(از ابن عمر، محمد بن کعـب، زیـد بـن اسـلم و قتـاده  

ماننـد ایـن «ی تبـوک گفـت:  روایت است که مردی در غـزوه -ھای اینان است  روایت

 .۲/۷۰لمسلول، الصارم ا -١
 آمده است.» وما یزید«عبارت » ط«ی  در نسخه -٢
حدیثی صحیح است که شیخ محمد بن عبدالوھاب در آن، تعدادی از روایات که شرح و تفصیل  -٣

 آید، جمع کرده است. می /آن در سخنان شیخ سلیمان
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تر، دروغگـوتر و ترسـوتر موقـع رویـارویی بـا دشـمن ندیـدیم.  مان، شـکم گنـده قاریان
اش بـود. عـوف بـن مالـک بـه او گفـت: دروغ  یو یـاران قـار جمنظورش، رسول الله

گویم. عوف بن مالک  می جگویی و تو یک منافقی. قطعًا این حرفت را به رسول الله می
رفت تا این خبر را به اطالعش برساند. دید که وحی الھی پیش از او  جپیش رسول الله

د و آن آمـ جرسـانده اسـت. آن مـرد پـیش رسـول اللـه جاین خبر را به اطالع پیامبر
حضرت از آنجا رفته بود و سوار شترش شده بود. آن مرد گفت: ای رسول خـدا، ھمانـا 

کردیم و مثل سوارکاران که موقـع سـوار شـدن روی مرکـب  ما فقط شوخی و بازی می
زننـد تـا سـختی و  گذرانی و خوشی، با ھمدیگر حرف می شان، به قصد سرگرمی و وقت

زدیم و قصـد  ن شود، ما ھم با یکدیگر حـرف مـیمشقت سفر و پیمودن راه بر آنان آسا
 جنگرم که به طناب گردن شتر رسول الله بدی نداشتیم. ابن عمر گفت: گویی به او می

گوید: مـا فقـط شـوخی و بـازی  کند و او می آویزان شده و سنگ، پاھایش را زخمی می

ِ َوَءاَ�ٰتـِـهِۦ ﴿گفــت:  ھــم بــه او می جکــردیم و رســول اللــه می بـِـٱ�َّ
َ
َورَُســوِ�ِۦ ُكنــُتۡم أ

کرد و  و به او توجه نمی» کردید؟! غمبرش استھزاء مییات او و پیا به خدا و آیآ: «﴾�َۡسَتۡهزُِءونَ 
 »). گفت چیز دیگری به او نمی

ھای ابن عمر، محمد بن کعب، زید بن اسـلم و  این روایت را مؤلف از مجموع روایت
 . ١یمیه نیز آن را آورده بودقتاده آورده و پیش از او شیخ االسالم ابن ت

اثر ابن عمر را ابن جریر و ابن ابی حاتم و دیگران مانند آنچه که مؤلف آورده، روایت 
 .٢اند کرده

معروف است، اما با لفظی غیـر از ایـن  ٢و قتاده ١وزید بن اسلم ٣اثر محمد بن کعب
 لفظ.

 .۷۲-۲/۷۱، جنگا: الصارم المسلول علی شاتم الرسول -١
 -و ابوشیخ و ابن مردویه ۶/۱۸۲۹؛ ابن ابی حاتم در تفسیرش، ۱۰/۱۷۲ش، ابن جریر در تفسیر -٢

از طریق ھشام بن سعد از زید بن اسلم از ابن عمر  -آمده ۴/۲۳۰، »الدر المنثور«آن گونه که در 
اند. اسناد این روایت، صحیح است و ھشام بن سعد در روایت زید بن اسلم، از  آن را روایت کرده

 است. ترین افراد مطمئن
از طریق عبدالعزیز بن ابان از ابومعشر از محمد بن کعب ُقرظی  ۱۰/۱۷۳ابن جریر در تفسیرش،  -٣

ما أری ُقراءنا ھؤالء إال أرغبنا بطونًا، «اند: مردی از منافقان گفت:  روایتش کرده است. علماء گفته
ی ما شکم  اینکه از ھمه ام مگر مان را ندیده این قاریان»: «وأکذبنا ألسنة، وأجببنا عند اللقاء
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رسید. آن  جاین خبر به رسول الله». تر و دروغگوتر و موقع رویارویی با دشمن، ترسوترند گنده
از آنجا رفته بود و سوار شترش شده بود.  جآمد در حالی که آن حضرت جمرد پیش رسول الله

نداشتیم ]. کردیم [ و قصد بدی  ای رسول خدا، ما فقط شوخی و بازی می«آن مرد گفت: 

ِ َوَءاَ�ٰتِهِۦ َورَُسوِ�ِۦ ُكنتُۡم �َۡستَۡهزُِءونَ ﴿فرمود:  جپیامبر بِٱ�َّ
َ
آیا به خدا و آیات او و ]: «۶۵[التوبة:  ﴾أ

پاھای آن مرد بر اثر اصابت سنگ، زخمی شده بود و ». توان بازی و شوخی کرد؟! پیغمبرش می
اسناد ». آویزان شده بود جردن شتر رسول اللهکرد و آن مرد به طناب گ به او توجه نمی جپیامبر

این روایت، خیلی ضعیف است؛ چون در سند آن، عبدالعزیز بن ابان وجود دارد که متروک است و 
اند. ابومعشر ھم در سند این روایت وجود دارد که  ابن معین و دیگران او را دروغگو دانسته

 ضعیف است.
ایت را از زید بن اسلم نقل کرده است. در این روایت آمده این رو ۱۰/۱۷۲ابن جریر در تفسیرش،  -١

ما لقرائنا ھؤالء؟ أرغبنا بطونًا، «ی تبوک به عوف بن مالک گفت:  که مردی از منافقان در غزوه
تر و  ی ما شکم گنده چه شده این قاریان ما؟ از ھمه»: «وأکذبنا ألسنًة، وأجببنا عند اللقاء

گویی، تو یک  عوف به او گفت: دروغ می». دشمن، ترسوترنددروغگوتر و موقع رویارویی با 
رفت تا این  جکنم. عوف پیش رسول الله بازگو می جمنافقی. قطعًا این حرفت را برای رسول الله

رسانده است. زید گوید:  جخبر را به او بدھد. دید که وحی الھی پیش از او این خبر را به پیامبر
آویزان  جد نگاه کردم، دیدم که به طناب گردن شتر رسول اللهبه آن مر«عبدالله بن عمر گفت: 

کردیم [ و قصد بدی  گفت: ما فقط شوخی و بازی می کند و می شده و سنگ او را زخمی می

ِ َوَءاَ�ٰتِهِۦ َورَُسوِ�ِۦ ُكنتُۡم �َۡستَۡهزُِءونَ ﴿گفت:  ھم به او می جنداشتیم]، پیامبر بِٱ�َّ
َ
]: ۶۵[التوبة:  ﴾أ

گفت.  غیر از این حرف دیگری به او نمی». کردید؟! خدا و آیات او و پیغمبرش استھزاء میآیا به «
 این حدیث، ھمان طور که گذشت حدیثی صحیح است.

آن  -؛ ابن منذر و ابوشیخ۶/۱۸۳۰؛ ابن ابی حاتم در تفسیرش، ۱۰/۱۷۲ابن جریر در تفسیرش،  -٢
اند. در این روایت که  ت را از قتاده نقل کردهاین روای -آمده ۴/۲۳۱، »الدر المنثور«گونه که در 

َما ُكنَّا َ�ُوُض َونَۡلَعُب ﴿ی:  ی آیه درباره ۡ�َُهۡم َ�َُقولُنَّ إِ�َّ
َ
گوید: در  وارد شده، قتاده می ﴾َولَ�ِن َس�

 جرفت و چند نفر از منافقان در جلو آن حضرت ی تبوک می به غزوه جحالی که رسول الله
ھای شام را  ھا و قلعه آیا این مرد امیدوار است که کاخ«از منافقان گفت: کردند، یکی  حرکت می

 جرا از این گفته مطلع گردانید. پیامبر خدا جفتح کند؟ ھرگز! ھرگز! پس خداوند، پیامبرش
پیش آنان  جپیامبر». این سوارکاران را برای من نگه دارید»: «احبسوا علیَّ ھؤالء الرکب«فرمود: 

گفتند: ای پیامبر خدا، ما فقط ». چنین و چنان گفتید»: «م کذا، قلتم کذا قلت«آمد و گفت: 
ی فوق را  کردیم [ و قصد بدی نداشتیم]. پس خدای متعال در این قضیه آیه شوخی و بازی می

نازل فرمود. اسناد دادن این روایت به قتاده، صحیح است ولی این حدیث، حدیثی مرسل است. 
به کمک شواھدش، صحیح است، ولی این حدیث، حدیثی مرسل است. اکثر عبارات این روایت، 
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 است. لاش(َعِن ابِن ُعمَر): او ھمان عبدالله بن عمربن خطاب  گفته
 ی بنی قریظه و اھل مدینه است.  محمد بن کعب ھم پسر ُسلیم، ابوحمزه از طایفه

ھمانـا پـدرش از کسـانی اسـت کـه ھنگـام اسـارت «گویـد:  اش می بخاری دربـاره
محمد بن کعب ». ی شان نروییده بود (و در نتیجه به قتل نرسید) قریظه موی عانه بنی

 ١ی از دنیا رفت.ھجر ۱۲۰ثقه و دانشمندی بود که به سال 
ی عمـر بـن خطـاب، پـدر عبـدالرحمن و بـرادرانش اسـت.  زید بن اسلم، آزاد شده

ھجـری  ۱۳۶اش، ابوعبدالله است. وی انسان ثقه و مشـھوری بـود کـه بـه سـال  ُکنیه
 .٢دارفانی را وداع گفت

 قتاده، ھمان پسر دعامه است که قبًال از او سخن به میان آوردیم.

) یعنی این حدیث از مجموع روایت ھای اینان هم فی بعضدخل حديث بعضعبات: (
 است، به ھمین خاطر الفاظ روایات آنھا با ھمدیگر قاطی شده اند.

) نام این مرد را جایی نیافتم. به ھمین دلیل أنه قال رجل فی غزوة تبـوكدر عبارت: (
ی فوق  ه آیهای از کسانی ک ام مبھم است. ولی نام عده ی روایاتی که دیده نامش در ھمه

ی سخنانی که گفتند، وارد شـده اسـت.  شان نازل شده، با اختالف روایات درباره درباره
در برخی از روایات، آنان ھمان سخنانی گفتند که مؤلف ذکـر کـرده اسـت. از مجاھـد 

برای ما نقل  جی این آیه روایت است که گوید: مردی از منافقان گفت که محمد درباره
داند که غیب چیست؟ ابـن  در فالن روز در فالن دره بود. او چه می کرد که شتر فالنی

 اند. ابی شیبه، ابن منذر و ابن ابی حاتم این روایت را نقل کرده
ی  در مسیر رفتن بـه غـزوه جگوید: در حالی که رسول الله از قتاده روایت است که می

ایـن مـرد امیـدوار اسـت کـه  تبوک بود و در جلو او چند نفر از منافقان بودند، آنان گفتند:
ھای شام را فتح کند؟! ھرگز! ھرگز! پس خداونـد، پیـامبرش را از ایـن جریـان  ھا و قلعه کاخ

این سوارکاران را برای من »: «احبسوا ىلع هؤالء الرَّكب«فرمود:  جمطلع کرد. پیامبر خدا

احبسوا علیَّ «اکثر عبارت این روایت، به کمک شواھدش، صحیح است، ولی شاھدی برای عبارت: 
مانند  ۱۰/۱۷۳و ابن جریر در تفسیرش،  ۲/۲۸۲نیافتم. عبدالرزاق در تفسیرش، » ھؤالء الرکب

 اند. کرده این روایت را از معمر از قتاده روایت
 .۵۰۴و تقریب التھذیب ص  ۱/۲۱۶نگا: التاریخ الکبیر اثر بخاری  -١
 مراجعه کنید. ۲۲۲و تقریب التھذیب ص  ۵/۳۱۶» سیر أعالم النبالء«به شرح حالش در کتاب  -٢
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ین و چنـان چن»: «قلتم كذا، قلتم كذا«شان آمد و فرمود:  پیش جآن حضرت». نگه دارید
ی فـوق  کردیم. آنگاه خداوند آیه گفتند: ای پیامبر خدا، ما فقط شوخی و بازی می». گفتید

 اند. را درباره شان نازل فرمود. ابن منذر و ابن ابی حاتم این روایت را نقل کرده
از جمله منافقـانی کـه «در روایت جابر بن عبدالله که ابن مردویه آورده آمده است: 

ی بنـی  ی تبوک نرفتند، وداعة بن ثابت یکی از افـراد طایفـه ندند و به غزوهدر مدینه ما
جا بمانی و بـه  جعمرو بن عوف بود. به او گفتند: چه چیزی باعث شد که از رسول الله

ی او و  ی تبوک نروی؟ گفت: شوخی و بازی. پس الله تعـالی ایـن آیـات را دربـاره غزوه

ۡ�َ ﴿یارانش نازل فرمود: 
َ
ِ َوَءاَ�ٰتِـهِۦ َولَ�ِن َس� بِٱ�َّ

َ
ُهۡم َ�َُقولُنَّ إِ�ََّما ُكنَّا َ�ُوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ

َ� َ�ۡعَتِذُرواْ قَۡد َ�َفـۡرتُم َ�ۡعـَد إِيَ�ٰـنُِ�ۡمۚ إِن �َّۡعـُف َعـن  ٦٥َورَُسوِ�ِۦ ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءوَن 
�َُّهۡم َ�نُـ

َ
ۡب َطآ�َِف� بِ� اگـر از آنـان : «]٦٦-٦٥[التوبـة:  ﴾٦٦واْ ُ�ۡـرِِمَ� َطآ�َِفةٖ ّمِنُ�ۡم ُ�َعّذِ

ند: (مـراد مـا طعـن و یگو ی، مینکناھنجارشان) بازخواست  یردارھاک(درباره سخنان ناروا و 
ات او و یـا بـه خـدا و آیـم . بگـو: آیردکـ یمـ یو شوخ یگر) بازیه با ھمدکمسخره نبوده و بل

د . ینکن یھوده) عذرخواھیب ین معذرتھایچنرد؟! (بگو: با ک یو شوخ یتوان باز یغمبرش میپ
از شما را (به سبب توبه مجـّدد و انجـام  ید . اگر ھم برخیا افر شدهکآوردن،  مانیشما پس از ا

فر و نفاق خود ماندگارند کرا آنان (بر یم؛ زیبخش یگر را نمید یم، برخیسته) ببخشیشا یارھاک
 ».دھند یه مخود ادام یارکغمبر و مؤمنان) به بزھیو در حق پ

ابن عباس در روایتی که ابن مردویه آورده، چند نفر از این منافقان را نام برده که از 
توان به ودیعه بن ثابت و مخشی بن ُحمیر اشاره کرد. در این روایت آمـده  آن جمله می

ی بنی أصـفر (رومیـان) ھمچـون  کنید که جنگ با طایفه که اینان گفتند: آیا خیال می
کنیم که فردا، شـما بـه طنـاب  ران است؟ به خدا قسم، گویی احساس میجنگ با دیگ

 . ١شوید . . . تمام داستان را آورده است آویزان می
ی این سخنان را گفته باشـند، چـون منافقـان ھرگـاه بـا  احتمال دارد که آنان ھمه

 جشان خلوت کنند، شروع به مسخره کردن به خدا، آیات خدا، پیامبر سران و شیاطین
کنند، پس بعید نیست که آنان، این سخنان را گفته باشند. پس ھر یک از  و مؤمنان می

ی  ی فوق عام بـوده و ھمـه اند و آیه راویان، بخشی از سخنان این منافقان را بیان کرده
 شود. شان را شامل می سخنان

 سند این روایت را آورده ولی من اسناد آن را نیافتم. ۴/۲۳۱، »الدر المنثور«سیوطی در کتاب  -١
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انـد، آمـده اسـت. از  در این روایات اسامی برخی از کسانی که این سـخنان را گفته
ی بعضی وادعة بن ثابت، زید بن ودیعه و مخشی بـن حمیـر  جمله اینان، ودیعه به گفته

باشد. البته مخشی بن حمیر ایـن سـخنان را  می –اش را پذیرفت  کسی که خدا توبه -
 بر زبان نیاورد فقط در دلش، این سخنان بود.

بی این سخنان را گفته
ُ
است، اما ابن قـیم  در بعضی از این روایات، آمده که عبدالله بن أ

 ١ی تبوک جا ماند و به غزوه نرفت. این را رد کرده به دلیل اینکه وی از رفتن به غزوه
داشتند، ذکر و افرادی  جابن اسحاق اسامی کسانی که قصد توطئه علیه رسول الله

ی ھمین مسخره کننـدگان باشـند. بـه  را نام برده است. احتمال دارد که اینان از زمره

قَـۡد َ�َفـۡرتُم َ�ۡعـَد ﴿فرمایـد:  ی مسخره کنندگان می خدای متعال درباره ھمین دلیل
فرمایـد:  ی دیگر منافقان می و درباره» دیا افر شدهکآوردن،  مانیشما پس از ا: «﴾إِيَ�ٰنُِ�مۡ 

طعًا سخنان ه قک یدر حال« ]:٧٤[التوبة:  ﴾َولََقۡد قَالُواْ َ�َِمَة ٱۡلُ�ۡفرِ َوَ�َفُرواْ َ�ۡعَد إِۡسَ�ِٰمِهمۡ ﴿
 ».اند فر برگشتهکمان آوردن، به یاند و پس از ا ز گفتهیفرآمک

) قراء، جمع قارئ است. قراء از نظر سلف صـالح ما رأينا مثل قرائنا هؤالءدر عبارت: (
دانستند. قرائت قرآن بدون فھم  خواندند و معانی قرآن را می کسانی بودند که قرآن می

 ھا شد. دھا به وجود آمد و از جمله بدعتمعنای آن، در آن عصر نبود و بع

به معنای پھن و بـزرگ » رغب و رغیب«تر.  ) یعنی شکم گندهأرغب بطوناً ی: ( گفته
». ی بـزرگ دره: «٢»واد رغیـب«و » شکم بـزرگ»: «جوف رغیب«گویند:  باشد. می می

 کردند. و یارانش را به شکم بزرگی و پرخوری متصف می جمنافقان، پیامبر
مردی بـه ابـودرداء «که ابونعیم از شریح بن عبید روایت کرده که گوید:  ھمان طور

گفت: ای جماعت قاریان! چه شده کـه شـما از مـا ترسـوترید و ھرگـاه چیـزی از شـما 
گیرید؟! ابـودرداء از او  ی بزرگتری می ترید و موقع غذا خوردن لقمه خواسته شود، بخیل

خبـر را بـه عمـر بـن خطـاب رسـاند.  روی برگرداند و در جوابش چیزی نگفت و ایـن
به سوی مردی که این حرف را زده بود، رھسپار شد و لباسش را گرفت  سحضرت عمر

کشـاند. آن مـرد گفـت: مـا فقـط  جو آن را دور گردنش آویخت و او را به سوی پیامبر

 .۳/۵۴۸عاد زاد الم -١
 .۱/۴۲۴نگا: لسان العرب،  -٢
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ایـن آیـه را وحـی  جکردیم و قصد بدی نداشتیم. خدا به پیـامبرش شوخی و بازی می

ِ ﴿کرد:  ۡ�َُهۡم َ�َُقـولُنَّ إِ�ََّمـا ُكنَّـا َ�ُـوُض َونَۡلَعـُب َولَ�
َ
اگـر از آنـان : «١]٦٥[التوبـة:  ﴾ن َس�

ند: (مراد ما طعـن و یگو ی، مینکناھنجارشان) بازخواست  یردارھاکی سخنان ناروا و  (درباره
 ».میردک یم یو شوخ یگر) بازیه با ھمدکمسخره نبوده و بل

) مبـادرت بـه انکـار و مالـك: كـذبت، ولكنـك منـافقفقـال لـه عـوف بـن در عبارت: (
دھد کـه کسـی کـه سـخن یـا  سرزنش و درشتی بر منافقان وجود دارد و نیز نشان می

 رفتاری از وی سر بزند و بر نفاق داللت کند، جایز است به نفاق متصف بشود.

و ) این نکته است که این سخن و امثال آن، غیبـت جألخربنَّ رسول اهللادر عبارت: (

است. پس بایستی میـان  جسخن چینی نیست، بلکه خیرخواھی به خاطر الله و پیامبر
چینی، میان سخن و رفتـاری کـه از روی خیرخـواھی بـه خـاطر خـدا و  غیبت، سخن

زند، فرق گذاشت. پس بازگو کردن کارھای منافقان و فاسقان  از انسان سر می جپیامبر
ان را تنبیه کنند و احکام شریعت بر آنان اجـرا برای حاکمان و مسؤوالن امر، تا اینکه آن

 چینی نیست.  کنند، اصًال غیبت و سخن

ی آنچه که منافقان  ) یعنی وحی از جانب خدا دربارهفوجد القرآن قد سـبقهی: ( گفته

ۡ�َُهۡم َ�َُقـولُنَّ إِ�ََّمـا ُكنَّـا َ�ُـوُض ﴿نازل شـد:  جگفتند، در این آیه بر پیامبر
َ
َولَـ�ِن َسـ�

، ینـکناھنجارشـان) بازخواسـت  یردارھـاکی سخنان ناروا و  اگر از آنان (درباره« :﴾ۡلَعُب َونَ 
ایـن ». میردکـ یم یو شوخ یگر) بازیه با ھمدکند: (مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلیگو یم

 جعبارت بر علم خدای سبحان و بر قـدرت و الوھیـت خـدا بـر اینکـه حضـرت محمـد
 دارد.ی الله است، داللت  فرستاده

): پس آن مرد آمد. قبًال ھم گفته شـد کـه طبـق فجاء ذلك الرجلراجع به عبارت: (
 .٢روایت ابن منذر و ابن أبی حاتم از ابن عمر، این مرد عبدالله بن أبی بود

از طریق شریح بن عبید از أبی  ۴۷/۱۱۹و ابن عساکر در تاریخ دمشق  ۱/۲۱۰ابو نعیم در الحلیة  -١
 اند؛ که شریح، أبی درداء را مالقات نکرده است. درداء روایت کرده

ابن حبان در  ؛۱/۹۳، »الضعفاء«؛ عقیلی در ۱۰۴۰۱ی  ابن أبی حاتم در تفسیرش، شماره -٢
اند. در اسناد این  این روایت را نقل کرده ۱۰ی  ، به شمارهبیبی الَھرثمّیةو  ۱/۱۲۹، »المجروحین«

 روایت، اسماعیل بن داود بن مخراق وجود دارد که متروک است.

 

                                         



 ١٠٤٩  ): کسی که چیزی را مسخره کند که در آن نام...۴۷لتوحید: (بابکتاب ا

 

 ٢و ١اما ابن قیم این گفته را رد کرد.

ه عنـا فقال: يارسول اهللا إنام كنا نخوض ونلعب، ونتحدث حديث الركـب نقطـع بـعبارت: (

) یعنی قصد مسخره کردن نداشتیم و قصد ما فقط شوخی و سرگرمی بود. منظور ما الطريق
شوخی بود نه جدی، و مثل سوارکاران که موقع سـوار شـدن روی مرکـب شـان، بـه قصـد 

زننـد تـا سـختی و مشـقت سـفر و  گذرانی و خوشی با ھمـدیگر حـرف می سرگرمی، وقت
 زدیم و قصد بدی نداشتیم. م با ھمدیگر حرف میپیمودن راه بر آنان آسان شود، ما ھ

بنـد چرمـی  نسـعة«گوید:  ی نون، ابوسعادات می ) با کسرهبنسعةی: ( ی کلمه درباره
شود. گاھی این افسار، پھن  است که به عنوان افسار شتر و حیوانات دیگر قرار داده می

 ».٣دھند ی شتر قرار می بافند و روی سینه می

ایـن  ج، منظـور پیـامبر. . .») أباهللا وآياته ورسـوله: «جسول اهللافقال ری: ( در گفته
بوده که منافقان، عذری ندارند؛ چون در این گونه مسایل نباید شوخی کرد و این قضیه 
شوخی بردار نیست؛ زیرا این چیزھا از مواردی است که باید حرمت شان نگـاه داشـته 

شود و از روی ایمان به خدا و تصـدیق شود و احترام و بزرگداشت خاصی برای آنھا قایل 
باید در کنار این مسایل، خشـوع و  جو بزرگداشت آیات خدا و احترام به پیامبر جپیامبر

کنـد،  خضوع داشت. پس کسی که با این گونه مسایل، بـا شـوخی و بـازی برخـورد می
 عیب و نقـص وارد کـرده و ھـیچ جمورد شوخی کرده و به خدا و آیات خدا و پیامبر بی

 عذری ندارد. 

 .۳/۵۴۸زاد المعاد،  -١
ده که اکثر افتاده و به جایش، مطالب اندکی آم» ط«ی  ی کامل از نسخه در اینجا یک صفحه -٢

گرفته شده است. نقل چنین است: به این دلیل که عبدالله بن » فتح المجید«عبارت آن از کتاب 
ی تبوک جا ماند و به غزوه نرفت. در این حدیث چند فایده وجود دارد؛ از  أبی از رفتن به غزوه

تر،  ھمه خطرناکشود. از  ای یا انجام دادن کاری کافر می جمله اینکه انسان گاھی با گفتن کلمه
 ساحلی است. ھای قلب است که ھمچون دریای بی خواسته

رساند که باید از نفاق اکبر ترسید؛ چون الله تعالی برای این منافقان پیش از  ھمچنین این حدیث، می
به خدمت سی «گوید:  گفتن این سخنان، ایمان را اثبات نموده؛ ھمان طور که ابن ابی ملکیه می

سالمت، ». ترسیدند شان از نفاق و اینکه منافق باشند می رسیدم، ھمه جول اللهنفر از یاران رس
 نماییم. گذشت، عافیت در دنیا و آخرت را از خدا مسألت می

 .۵/۴۷النھایه فی غریب الحدیث و األثر،  -٣
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) (توجھی به او نفرمود) درشتی و سخت گیری بر دشـمان ما يلتفت إليهدر عبارت: (
 خدا و اھمیت ندادن به آنان وجود دارد. 

) (بیش از این چیزی نفرمـود) اکتفـا کـردن بـه ھمـان وما يزيده عليهی: ( در گفته
رد. ھمچنـین در ایـن گرایان وجود دا ی صریح و روی گردانی از مجادله با باطل فرموده

 عبارت این دلیل وجود دارد که برخی از عذرھا نباید پذیرفته شوند.
شـود: در  آنان را به قتل نرسـاند، در جـواب گفتـه می  جاگر گفته شود: چرا پیامبر

ھـر  -شان، بـه قتـل برسـاند  نبود که منافقان را موقع آشکار شدن نفاق جشأن پیامبر
رس اینکه مبادا مردم بگویند: محمد یاران خـودش را بـه از ت -شان جایز بود  چند قتل
ایـن مطلـب را بیـان فرمودنـد. پـس نکشـتن  جرساند، ھمان طور که پیـامبر قتل می

ی  منافقان به خاطر مصلحت، تشویق مردم به سوی اسالم و ھمبستگی و حفـظ رابطـه
 شان بود.  دوستی با بستگان مسلمان

 



 

 

 

 

 

 

ذَقۡ  َولَ�ِنۡ ﴿ ی آیه: ) آنچه که درباره۴۸باب: (
َ
ٓ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  ّمِنَّا ةٗ رَۡ�َ  هُ َ�ٰ أ ا  ءَ َ�َّ

تۡ   ].۵۰[فصلت:    ﴾ِ�  َذاَ�ٰ  َ�َُقولَنَّ  هُ َمسَّ

و اگر پس از سختی و رنجی که به او رسیده، از سوی خویش نعمت  و بخشایشی «
 ». گوید: این نعمت و خوشی، حق من است قطع می طور  به او بچشانیم، به

ی زحمت و تالش خودم به دست آمده  یعنی این نعمت به وسیله«ید: گو مجاھد می
منظورش این است که این نعمت از «گوید:  ابن عباس می». و من استحقاق آن را دارم

قَـاَل إِ�ََّمـآ ﴿ی:  راجـع بـه تفسـیر فرمـوده» تالش و زحمت خودم، نصیبم شده اسـت.
ٰ ِعۡلٍ� ِعنِديٓ  وتِيُتُهۥ َ�َ

ُ
یعنی بر اساس علم و دانـایی «گوید:  قتاده می .]٧٨[القصـص:  ﴾أ

یعنـی «گوینـد:  دیگـران می» من از راه ھای کسب، این نعمت به من داده شده اسـت.
گاھی خدا که من اھلیت آن نعمت را دارم، به مـن داده شـده اسـت. » براساس علم و آ

این «ت: ی فوق اظھار داشته اس ی مجاھد است که در تفسیر آیه این گفته معنای گفته
 »نعمت بر اساس صالحیتم، به من داده شده است.

سه نفر از قـوم «شنید که فرمودند:  جاز ابوھریره روایت است که وی از رسول خدا
بنی اسرائیل جذامی، تاس و نابینا بودند. خدا خواست آنان را بیازماید. از این رو فرشته 

: چه چیزی نـزد تـو دوسـت ای را نزدشان فرستاد. آن فرشته نزد جذامی رفت و گفت
تر است؟ گفت: رنگ و پوستی زیبا، و چیـزی کـه مـردم بـه خـاطر آن از مـن  داشتنی

اش بھبود یافت  گوید: فرشته دستی بر آن مرد کشید و بیماری متنفرند برود. راوی می
و رنگ و پوستی زیبا به او داده شد. سپس فرشته گفـت: چـه مـالی را بیشـتر دوسـت 
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. شتری باردار به او داده شـد  -شک از جانب اسحاق است  -ا گاو داری؟ گفت: شتر ی
 و فرشته گفت: خدا در این شتر برایت برکت قرار دھد. 

راوی گوید: پس فرشته نزد فـرد تـاس آمـد و گفـت: چـه چیـزی نـزد تـو دوسـت 
تر است؟ گفت: موی زیبا و چیزی که مردم به خاطر آن از من متنفرنـد از مـن  داشتنی

فرشته دستی بر آن مرد کشید و تاسی سرش بھبود یافت و مویی زیبـا بـه او دور شود. 
داده شد. فرشته گفت: چه مالی را بیشتر دوست داری؟ مرد گفت: گاو یا شـتر. گـاوی 

 گاه فرشته گفت: خدا در این گاو برایت برکت قرار دھد.  باردار به او داده شد. آن
را بیشتر دوسـت داری؟ مـرد گفـت:  فرشته نزد فرد نابینا رفت و گفت: چه چیزی

ام را به من برگرداند تا با آن مردم را ببیـنم. فرشـته دسـتی بـر وی  این که خدا بینایی
اش را به او باز گرداند. فرشته گفـت: چـه مـالی را بیشـتر دوسـت  کشید و خدا بینایی

 داری؟ مرد گفت: گوسفند. گوسفندی بـاردار بـه او داده شـد. گـاو، شـتر و گوسـفند،
ای پر از گـاو  ای پر از شتر داشت و آن یکی دره شان را به دنیا آوردند. این یکی دره بچه

 ای  و دیگری دره
پر از گوسفند داشت. روای گوید: سپس فرشته نزد جذامی با قیافه و شکل خودش آمد 

ی سفرم تمام شده است، امروز جـز  ام توشه و ھزینه و گفت: مردی بینوا و در راه مانده
و سپس تو کسی ندارم که به من کمک کند و مرا به مقصد برساند. تو را به کسـی  خدا

خواھم کـه کمکـم  دھم و از تو می که رنگ و پوستی زیبا و شتر به تو بخشیده قسم می
ی سفرم را به من بدھی. آن مرد گفت: حقوق زیادی بر گردنم است بایـد  کنی و ھزینه

کمک تان کنم]. فرشته به او گفت: مثل اینکه تو را توانم  ادایشان کنم [و متأسفانه نمی
شناسم. مگر تو جذامی نبودی و مردم از تو بیزار بودند و مگر تو فقیر و بینوا نبودی  می

که خدا ثروت و دارایی به تو داد؟ آن مرد گفت: من این ثروت و دارایی را نسل به نسـل 
ات بـر  دا تـو را بـه حالـت قبلـیام. فرشته گفت: اگر دروغ گفته باشی، خـ به ارث برده

گرداند. راوی گوید: فرشته با قیافه و شکل خودش نزد فرد تاس آمد و ھمان چیزی  می
که به جذامی گفت، به او ھم گفت. فرد تاس ھمان جوابی را به او داد که فـرد جـذامی 

ات بـر  به او داد. آنگاه فرشته به او گفت: اگر دروغ گفته باشی، خدا تو را به حالت قبلی
گوید: فرشته با قیافه و شکل خودش نزد فرد نابینـا آمـد و گفـت:  گرداند. راوی می می

ی سفرم تمام شده است، جز خدا و سپس تو کسی  ام و ھزینه فردی بینوا و در راه مانده
ات را بـه تـو  ندارم که کمکم کند و مرا به مقصد برساند. بـه خـاطر کسـی کـه بینـایی

 



 ١٠٥٣  )»ولئن أذقناه رحمة منا من بعد...«آیه:   : آنه که درباره۴۸لتوحید: (بابکتاب ا

ی سـفرم را  خواھم که کمکم کنی و ھزینـه را به تو داد، از تو میبازگرداند و گوسفندی 
ام  را به من باز گرداند. ھر چه  به من بدھی. آن مرد گفت: من نابینا بودم و خدا بینایی

خواھی بگذار. به خدا قسم، امروز چیزی را که بـه خـاطر  خواھی بردار و ھر چه می می
ات را بگیـر. شـما مـورد  گفت: مال و دارایی خواھم. فرشته داری، از تو نمی خدا بر می

آزمایش الھی قرار گرفتید؛ خدا از تو راضی و خوشنود شـد و از دو دوسـتت ناراضـی و 
 اند. بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده». ناراحت شد

 در این باب چندین قضیه وجود دارد:
 ی فصلت. ی وارده در سوره تفسیر آیه -اول

 .﴾َ�َُقولَنَّ َ�َٰذا ِ� ﴿: تفسیر عبارت -دوم

ٰ ِعۡلٍ� ِعنِديٓ ﴿تفسیر عبارت:  -سوم وتِيُتُهۥ َ�َ
ُ
 .﴾أ

 پندھا و اندرزھایی که در این داستان عبرت آموز وجود دارند. -چھارم
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 توضیح و شرح باب
َذقۡ  َولَ�ِنۡ ﴿  ی: ی فرموده آنچه که درباره

َ
ٓ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ّمِنَّا ةٗ رَۡ�َ  هُ َ�ٰ أ ا تۡ مَ  ءَ َ�َّ  َ�َُقولَنَّ  هُ سَّ

  ﴾ ِ�  َذاَ�ٰ 
و اگر پس از سختی و رنجی که به او رسیده، از سوی خویش نعمت  و بخشایشی به او «

 آمده است. ».گوید: این نعمت و خوشی، حق من است قطع می طور  بچشانیم، به
ھـا و  ھدف والله اعلم از عنوان این باب، ھشدار نسبت به این مطلب است که نعمت

شـود، فقـط از روی لطـف و احسـان خداسـت و انسـان  اناتی که نصیب انسـان میامک
استحقاق آنھا را ندارد. فقط خدای متعال لطف، بخشـش و احسـان خـویش را شـامل 

اش کرده است؛ پس نباید انسان احساس کند کـه  ھا را نصیب حالش کرده و این نعمت
ودش را بشناسد و به ضـعف اھلیت و استحقاق آن را داشته است؛ چون وقتی انسان خ

و ناچیزی و فقر و نیازمندیش به آفریینده و معبودش پی ببرد؛ ذاتی که ھیچ موجـودی 
ھا از جانب اوست که به فضـل، لطـف،  ی نعمت نیاز نیست و ھمه یک لحظه ھم از او بی

منت و کرم خود نصیب انسان کرده است و بداند که اگر بـه حـال خـودش واگذاشـته 
برد. ولی متأسـفانه  تواند یک جرعه آب ھم بخورد، به این مطلب پی می شود، حتی نمی

داند و خدا با رحمـت و مھربـانی خـویش بـه  انسان به دلیل ظلم و جھلش اینھا را نمی
 رسد. دادش می

دانـد ھمـان طـور کـه بـرای  اگر ھم به طور کلی اینھا را بداند، جزئیات آنھا را نمی
کننـد کـه بـا  قع دستیابی به یـک نعمـت، گمـان میبسیاری از مردم پیش آمده که مو

زحمت و تالش خود به این نعمت رسیده، از ایـن رو آن نعمـت را بـه خـودش نسـبت 
کنند؛ ھمان طـور  ورزد و آفریننده و موالی حقش را فراموش می دھد و استکبار می می

عۡ ﴿فرماید:  که خدای متعال می
َ
�َ�ِٰن أ ۡ�َعۡمَنا َ�َ ٱۡ�ِ

َ
 َرَض َوَ� �َذآ �

[اإلسـراء:  ﴾ا ِ�َانِبِـهِ  َٔـ

مـان) یا یه بـه انسـان (بکـ یه) ھنگـامکن است یا یکیمان، یا یاز جمله اخالق فرد ب: «(]٨٣
م، مسـرور و یسـاز یت برخـوردار میـم (و او را از ثروت، قدرت، سـالمت و امنیبخش ینعمت م
دن بـه ی(و در وقـت رسـشود  یر نعمت) روگردان مکگردد و از طاعت و عبادت و ش یمغرور م
 ».ورزد یّبر مکدارد و ت یما) به دور م یشتن را (از بندگینوا) خو

رسـد؛ از جملـه محبـت و  ھرگاه انسـان بـه اینھـا پـی ببـرد، بـه نتـایج بزرگـی می 
داشتن پروردگار به خـاطر لطـف، احسـان، بخشـش و کـرمش؛ حقیـر و نـاچیز  دوست
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قش، موقـع دسـتیابی بـه نعمـت ھـا؛ شمردن نفس، تواضع و فروتنی برای موالی برح
ھـا بـه رنـج، تـالش و کسـب  ھا و پرھیز از نسبت دادن نعمت پرھیز از ناسپاسی نعمت

 خودش، ھمان طور که فرد جذامی و تاس این کار را کردند.
دھد که ھرگاه بنا به رحمت و لطـف خـدا  الله تعالی از انسان خبر می اما تفسیر آیه:

َ�َُقـولَنَّ ﴿ھا نصیبش شـود،  ارایی و فرزند و دیگر نعمتنعمتی از جانب خدا ھمچون د
ن (ثروت و صّحت) حق من اسـت (و آن را یگستاخانه خواھد گفت: ا: «]٥٠[فصلت:  ﴾َ�َٰذا ِ� 

یعنی بـا تـالش و زحمـت )». ام وشش و علم و دانش خود به دست آوردهکه تالش و یدر سا
دھـد و بـه  ت را به خـودش نسـبت میام. او این نعم خودم این نعمت را به دست آورده

 ١»هذا بعلمـی وأنـا حمقـوقٌ بـه«ی مجاھد:  دھد. معنای این گفته پروردگارش نسبت نمی
که مؤلف آورده، ھمین است. یعنی این مال و ثروت را با تـالش و زحمـت خـودم از راه 

» وقٌ بـهوأنـا حمقـ«ام.  ھا و اسباب سودآور به دست آورده ام با راه تجارت، کسابت، آشنایی
ی  یعنی من مستحق این مال و دارایی ھستم. ظاھر کالم مجاھد این است کـه گوینـده

این سخن، بخشیدن و دادن نعمت را به پروردگار نسبت داده و سبب جمـع آوری مـال 
ی  و دارایی را تالش و زحمت خودش دانسـته و معتقـد اسـت کـه بخشـنده و دھنـده

این مال را فقط به خاطر اینکـه او را گرامـی  نعمت، الله است ولی معتقد است که خدا

ـاَعَة قَآ�َِمـٗة ﴿گوید:  دارد، به او داده است. به ھمین دلیل در ادامه می می ُظنُّ ٱلسَّ
َ
َوَمآ أ

ٓ إِنَّ ِ� ِعنَدهُۥ لَۡلُحۡسَ�ٰ  ه کـبـرم  یو اصـًال گمـان نم: «]٥٠[فصـلت:  ﴾َولَ�ِن رُِّجۡعُت إَِ�ٰ َرّ�ِ
پروردگـارم  یار باشـد و) مـن بـه سـوکـھـم در  یامتید . اگر (به فرض، قار باشکدر  یامتیق

ه ذاتًا محتـرمم، و ھمـان کھستم (چرا  یمقام و منزلت خوب یشگاه او دارایبرگردم، حتمًا در پ
ز یـم داشته است و به من قدرت و نعمـت داده اسـت، در آخـرت نیا خدا گرامیه در دنکگونه 
 )».بخشد یحرمت مدارد و به من عّزت و  یم میگرام

اش  به گمانم او این عبارت را از نسخه -۲۴۲در این کتاب، صفحه » إبطال التندید«صاحب کتاب  -١
عبد بن حمید و ابن جریر مانند آن را روایت «گوید:  می –، نقل کرده است »التیسیر«ز کتاب ا

البغا) این روایت را به طور معلق آورده و ابن جریر  -۴/۱۸۱۷بخاری در صحیح خود، (». اند کرده
 باشد. آن را به طور موصول آورده است. اسناد این روایت، صحیح می ۲۵/۳در تفسیرش، 
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از ابـن  /: مؤلـف١گویـد می» فتح المجیـد«شیخ عبدالرحمن بن حسن در کتاب 
ی بعدی آن را آورده که مفھوم و معنای آیـه  عباس و دیگر مفسران، تفسیر این آیه و آیه

 رساند.  را خوب می

يريـد مـن «قـال ابـن عبـاس: ». هذا بعلمی وأنا حمقـوق بـه«قال جماهد: گوید: ( مؤلف می

ٰ ِعۡلٍ� ِعنِديٓ ﴿. وقوله: »ندیع وتِيُتُهۥ َ�َ
ُ
َمآ أ علـی علـم منـی بوجـوه «قال قتادة:  ﴾قَاَل إِ�َّ

و هـذا معنـی قـول جماهـد:  ٣.»علـی علـم مـن اهللا أنّـی لـه أهـل«وقال آخـرون:  ٢.»املكاسب

 .٤»أوتيته عىل رشف«
این نعمت با تـالش و زحمـت خـودم،  نصـیبم شـده اسـت و مـن «(مجاھد گوید: 

منظورش ایـن اسـت کـه ایـن نعمـت، از «گوید:  ابن عباس می» ستحقاق آن را دارم.ا

ٰ ِعۡلـٍ� ِعنـِديٓ ﴿ی:  راجع به آیـه» جانب خودم، است. وتِيُتـُهۥ َ�َ
ُ
قتـاده  ﴾قَـاَل إِ�ََّمـآ أ

گاھی من از راه«گوید:  می ھای کسـب و درآمـد، ایـن ثـروت و دارایـی  یعنی به خاطر آ
گاھی خدا بـه «گویند:  در تفسیر این آیه می دیگران». نصیبم شده است یعنی با علم و آ

ایـن گفتـه مفھـوم » اینکه من اھلیت این ثروت و دارایی را دارم، نصـیبم شـده اسـت.
به خاطر احترام و ارزش من «گوید:  ی مذکور می ی مجاھد است که در تفسیر آیه گفته

 ») .نزد خدا، این ثروت و دارایی نصیبم شده است
ی مذکور، اختالف نظر ندارند، تنھا در لفـظ اخـتالف دارنـد  ن در تفسیر آیهمفسرا 

 شان یکی است.  ی ھمه وگرنه مفھوم گفته

ی شرح این باب در نسخه ھای خطی که پیش من است، وجود ندارد و شرح این باب را از روی  بقیه -١
 این کار را کرده است.» التیسیر«کنم ھمان طور که ناشر کتاب  تکمیل می» فتح المجید«کتاب 

گونه که در آن –و عبد بن ُحمید و ابن منذر  ۱۷۲۱۳ھای ابن أبی حاتم در تفسیرش، شماره -٢
علی خیٍر «اند. لفظ ابن ابی حاتم این است: آمده، این روایت را نقل کرده ۶/۴۴۰، »المنثورالدر «

گاھی دارم، به خاطر خیر و صالحی که دارم و از راه»: «عندی وعلم عندی ھای کسب و درآمد، آ
 ».این ثروت و دارایی نصیبم شده است

ی نقل کرده و در اسنادش اشکالی این را از سد ۱۷۱۲۵ی ابن أبی حاتم در تفسیرش، شماره -٣
 وجود ندارد.

الدر «گونه که در آن –و فریابی و عبد بن ُحمید و ابن منذر  ۱۴/۱۲ابن جریر در تفسیرش،  -٤
 اند و اسنادش صحیح است.این اثر را روایت کرده -آمده ۷/۲۳۴ ،»المنثور
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وتِيُتـُهۥ ﴿ی: ی تفسیر آیهدرباره /عماد ابن کثیر
ُ
ۡلَ�ُٰه نِۡعَمٗة ّمِنَّا قَـاَل إِ�ََّمـآ أ إَِذا َخوَّ

ٰ ِعۡل�ۚ  بَۡل ِ�َ فِۡتَنةٞ  دارد که انسان در  ای متعال در این آیه اظھار میخد«گوید:  می ﴾َ�َ
کند و بـه سـوی او  حالت اضطرار و ناچاری دست تضرع و زاری به پیشگاه خدا بلند می

خواند، اما وقتی نعمتـی از جانـب خـدا نصـیبش شـود،  گردد و او را به فریاد می باز می

وتِيُتُهۥ﴿گوید:  کند و می سرکشی و ستم می
ُ
َمآ أ ٰ ِعۡل�  قَاَل إِ�َّ خواھد) «( ]:٤٩[الزمر:  ﴾َ�َ

گاھیگفت: ا . یعنی از آنجـا کـه خـدا »م به من داده شده استیاردانکو  ین نعمت در پرتو آ
داند استحقاق آن را دارم، به من داده و اگر نزد خدا گرامی نبودم و اسـتحقاق ایـن  می

 کرد. ثروت و دارایی و نعمت را نداشتم، خدا آن را نصیبم نمی

ش یی آزمـا لهین نعمـت وسـیه اکبل« ]:٤٩[الزمر:  ﴾بَۡل ِ�َ فِۡتَنةٞ ﴿فرماید:  الله تعالی می
کند، بلکه ما این نعمت را بـر او ارزانـی  یعنی قضیه آن طور نیست که تصور می ».است

داشتیم تا او را بیازماییم که آیا فرمانبردار است یا نافرمان؟ البته خودمـان قـبًال بـه آن 
یم، فقط جھت روشن شدن ایـن قضـیه بـرای خـودش، او را بـا ایـن نعمـت علم داشت

َوَ�ِٰ�ـنَّ ﴿بـه معنـای آزمـایش و امتحـان اسـت.  »فتنـة« ﴾بَۡل ِ�َ فِۡتَنـةٞ ﴿آزماییم.  می
ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 

َ
بـه  ».داننـدین مسـأله را) نمـیشتر مردم (این بیکو ل«: ]٤٩[الزمر:  ﴾أ

ِيـَن ِمـن ﴿کننـد.  گویند و آن ادعاھـا را می یھمین دلیل آن سخنان را م قَـۡد قَالََهـا ٱ�َّ
. »انـدسـتهیزیشـان مـیش از ایه پـکاند ھم گفته یسانکن سخن را یا«: ]٥٠[الزمر:  ﴾َ�ۡبلِِهمۡ 

ھـا را داشـته و ایـن  یعنی بسیاری از امت ھای گذشته این سخنان را گفته و این گمان

ۡ�َ�ٰ ﴿ادعاھا را کرده اند. 
َ
ا َ�نُواْ يَۡ�ِسُبونَ َ�َمآ أ را  یزھـائیاّمـا چ«: ]٥٠[الزمر:  ﴾ َ�ۡنُهم مَّ

دند آنچه را ید (و آنان را از عذاب ما رھا نساخت و دینبخش یشان سودیه به دست آوردند بدک
شـان و آنچـه  شان صحیح نیست و اتحاد و ھمبستگی یعنی گفته ».نند)یست ببیبایه مک

ی قـارون  بخشید؛ ھمان طور که خدای متعال دربـارهکردند، به آنان سودی ن کسب می

۞إِنَّ َ�ُٰروَن َ�َن ِمن قَۡوِم ُموَ�ٰ َ�َبَ�ٰ َعلَۡيِهۡمۖ َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ِمـَن ٱۡلُكُنـوزِ َمـآ إِنَّ ﴿فرماید:  می
 ۖ ْوِ� ٱۡلُقوَّةِ إِۡذ قَاَل َ�ُۥ قَۡوُمُهۥ َ� َ�ۡفَرۡح

ُ
 بِٱۡلُعۡصَبةِ أ

ُ
َ َ� ُ�ِـبُّ ٱۡلَفـرِِحَ�  َمَفاِ�َُهۥ َ�َُنٓوأ إِنَّ ٱ�َّ

ۡحِسـن َكَمـآ  ٧٦
َ
ۡ�َيـاۖ َوأ اَر ٱ�ِخَرةَۖ َوَ� تَـنَس نَِصـيَبَك ِمـَن ٱ�ُّ ُ ٱ�َّ َوٱۡ�َتِغ �ِيَمآ َءاتَٮَٰك ٱ�َّ

َ َ� ُ�ِبُّ ٱلۡمُ  �ِض� إِنَّ ٱ�َّ
َ
ُ إَِ�َۡكۖ َوَ� َ�ۡبِغ ٱۡلَفَساَد ِ� ٱۡ� ۡحَسَن ٱ�َّ

َ
قَـاَل إِ�ََّمـآ  ٧٧ۡفِسـِديَن أ
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ۡهلََك ِمن َ�ۡبلِهِۦ ِمَن ٱۡلُقـُروِن َمـۡن ُهـَو 
َ
َ قَۡد أ نَّ ٱ�َّ

َ
َو لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
ٰ ِعۡلٍ� ِعنِدٓي� أ وتِيُتُهۥ َ�َ

ُ
أ

ٗعاۚ َوَ� �ُۡ�  ۡ�َ ُ�َ�ۡ
َ
َشدُّ ِمۡنُه قُوَّٗة َوأ

َ
: ]٧٨-٧٦[القصـص:  ﴾٧٨ُل َعـن ُذنُـو�ِِهُم ٱلُۡمۡجرُِمـوَن  َٔ أ
رد (و چـون کـ یفراوان) بر آنان فخـر فروشـ یبود و (بر اثر داشتن دارای یقارون از قوم موس«

شــتن را یه او را فرمانــده و خوکــشــان خواســت یل بــود، از ایاســرائین فــرد بنــیثروتمنــدتر
) خزائن یه (حمل صندوقھاکم ینه بدو داده بودیفرمانبردارش بدانند). ما آن اندازه گنج و دف

(از  ینمـود). وقتـیل مـکشان را دچار مشیرد (و اکیم ینیگروه پر زور و با قدرت سنگآن بر 
ه خدا شادمانان (سرمسـت از غـرور) را کن، کم یاوقات) قوم او بدو گفتند: (مغرورانه) شادمان

(و بھشـت  یآخـرت را بجـو یله آنچه خدا بـه تـو داده اسـت، سـرایدارد. به وسیدوست نم
ات یـه تو ھـم حـق حکن (و بدان کا فراموش میور) و بھره خود را از دندان را فرا چنگ آیجاو
ه خـدا کـ) و ھمان گونه یشتن برسیو به خو ینکد از امتعه و لذائذ حالل استفاده بیو با یدار

شـان) یگـران بـبخش و بدیز (بـه دیـرده است، تو نک یکیده است و در حق تو) نیبه تو (بخش
ن یـدارد. (قارون) گفت: ایاران را دوست نمکخدا تباھه ک یمجو ین تباھین و در زمک یکین

گاھیمال در سا ه دارم به من داده شده است (و مرا فراھم گشته است. خـودم ک یو دانش یه آ
ه کـنم). مگر ندانسته است کدانم چگونه آن را مصرف یام و خودم ھم مآن را به دست آورده

، و در یشـتریه از او قـدرت بکـرده اسـت کـرا نـابود  یادی(قرون و اعصار) ز یخداوند نسلھا
بـر و کاند. (بگذار مجرمان چون او در فسق، فجـور، داشته یادتریمھارت) ز ی(دارای یگردآور

سـت و لـذا) یان نیـان اسـت و حاجـت بـه بیـز عیـامـت ھمـه چیغرور خود فرو روند . در ق
ر از یـخ و تحقیتـوب ه سـؤالکـشوند، (بل یم) نمیق و ترحیاران از گناھانشان سؤال (تحقکگناھ

ۡوَ�ٰٗدا َوَما َ�ُۡن ﴿فرماید:  . در جای دیگری می»گردد)یشان میا
َ
ۡمَ�ٰٗ� َوأ

َ
ۡ�َ�ُ أ

َ
َوقَالُواْ َ�ُۡن أ

 �َِ� ن یـم و (ایـدار یشـتریا) اموال و اوالد بیه (در دنکاند: ما و گفته«: ]٣٥[سبأ:  ﴾٣٥بُِمَعذَّ
نجه کم و شـینـیبیر آخرت ھم) ما ھرگز عذاب نمـی عالقه و محّبت خدا به ما است و د نشانه

 .١»م.یشوینم

إن ثالثـة مـن بنـی «يقـول:  ج وعـن أبـی هريـرة، أنـه سـمع رسـول اهللاگوید: ( مؤلف می

ارسائيل: أبرص، وأقرع، وأعمی، فأراد اهللا أن يبتليهم، فبعث إلـيهم ملكـاً، فـأتی األبـرص، 

، ويذهب عنی الـذی قـد قـذرنی فقال: أی شیء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن

الناس به. قال: فمسحه، فذهب عنه قذره، فأعطی لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فـأیُّ املـال 

 .۴/۵۸تفسیر ابن کثیر،  -١
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اء وقال: بارك اهللا لـك  -شك إسحاق  -أحبُّ إليك؟ قال: اإلبل أو البقر  رشَ . فأعطی ناقةً عُ

ر حسن، ويذهب عنـی الـذی فيها. قال: فأتی األقرع، فقال: أیُّ شیء أحبُّ إليك؟ قال: شع

قد قذرنی الناس به. فمسحه، فذهب عنه، وأعطی شعراً حسناً. قال: أیُّ املال أحـبُّ إليـك؟ 

قال: البقر أو اإلبل. فأعطی بقرةً حامالً؛ قال: بارك اهللا لك فيهـا. فـأتی األعمـی، فقـال: أیُّ 

حه، فردَّ اهللا إليه برصه. شیء أحبُّ إليك؟ فقال: أن يرد اهللا عىل برصی فأبرص به الناس. فمس

قال: فأیُّ املال أحبُّ إليك؟ قال: الغنم. فأعطی شاةً والداً. فأنتج هذان وولد هذا، فكان هلذا 

وادٍ من اإلبل، وهلذا وادٍ من البقر، وهلذا وادٍ من الغنم. قال: ثم إنه أتی األبرص فـی صـورته 

حلبال فی سـفری هـذا، فـال بـالغ وهيأته، فقال: رجل مسكني، وابن سبيل، قد انقطعت بی ا

إلی اليوم إال باهللا ثم بك، أسألك بالـذی أعطـاك اللـون احلسـن، [ واجللـد احلسـن ]، واملـال 

. فقال له: كأنَّی أعرفك! أمل تكن أبرص يقذرك  بعرياً أتبلَّغ به فی سفری. فقال: احلقوق كثريةٌ

. قـال: إن كنـت الناس فقرياً، فأعطاك اهللا املال؟ فقال: إنَّام ورثـت هـذا  املـال كـابراً عـن كـابرٍ

ك اهللا إلی ما كنت. قال: فأتی األقرع فی صورته وهيئتـه، فقـال لـه مثـل مـا قـال  كاذباً، فصريَّ

ك اهللا إلی ما كنت. قال: فأتی  هلذا، وردَّ عليه مثل ما عليه هذا، فقال له: إن كنت كاذباً؛ فصريَّ

ابـن سـبيل، قـد انقطعـت بـی احلبـال فـی األعمی فی صورته وهيئته، فقال: رجل مسكني، و

سفری، فال بالغ إلی اليوم إال باهللا ثم بك، أسألك بالذی ردَّ عليك برصك شاة أتبلَّغ هبـا فـی 

سفری. فقال: قد كنت أعمی فردَّ اهللا عىل برصی، فخـذ مـا شـئت، ودع مـا شـئت، فـواهللا ال 

ليـتم؛ فقـد رضـی اهللا عنـك، أجهدك اليـوم بشـیء أخذتـه هللا. فقـال: أمسـك مالـك، فـإنَّام ابت

 ١ أخرجاه.)». وسخط عىل صاحبيك

سه نفر از قوم «شنید که فرمودند:  ج(از ابوھریره روایت است که وی از رسول خدا
بنی اسرائیل؛ جذامی، تاس و نابینا بودنـد. خـدا خواسـت آنـان را بیازمایـد. از ایـن رو 

گفت: چـه چیـزی نـزد تـو  فرشته ای را نزدشان فرستاد. آن فرشته نزد جذامی رفت و

 را حدیث این ۲۹۶۴ یشماره به صحیحش در مسلم و ۳۴۶۴ یشماره خود، صحیح در بخاری -١
 اند.کرده روایت
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تر است؟ گفت: رنگ و پوستی زیبا، و چیزی که مـردم بـه خـاطر آن از  دوست داشتنی
من متنفرند، برود. راوی گوید: فرشته دستی بر آن مـرد کشـید و بیمـاری اش بھبـود 
یافت و رنگ و پوستی زیبا به او داده شـد. سـپس فرشـته گفـت: چـه مـالی را بیشـتر 

. شـتری بـاردار بـه او  -شک از جانب اسحاق است  -یا گاو  دوست داری؟ گفت: شتر
 داده شد و فرشته گفت: خدا در این شتر برایت برکت قرار دھد. 

راوی گوید: پس فرشته نزد فـرد تـاس آمـد و گفـت: چـه چیـزی نـزد تـو دوسـت 
تر است؟ گفت: موی زیبا و چیزی که مردم به خاطر آن از من متنفرند، از مـن  داشتنی
د. فرشته دستی بر آن مرد کشید و تاسی سرش بھبود یافت و مویی زیبـا بـه او دور شو

داده شد. فرشته گفت: چه مالی را بیشتر دوست داری؟ مرد گفت: گاو یا شـتر. گـاوی 
 باردار به او داده شد. آن گاه فرشته گفت: خدا در این گاو برایت برکت قرار دھد. 

یزی را بیشتر دوسـت داری؟ مـرد گفـت: فرشته نزد فرد نابینا رفت و گفت: چه چ
ام را به من برگرداند تا با آن مردم را ببیـنم. فرشـته دسـتی بـر وی  این که خدا بینایی

کشید و خدا بینایی اش را به او باز گرداند. فرشته گفت: چـه مـالی را بیشـتر دوسـت 
فند، داری؟ مرد گفت: گوسفند. گوسفندی باردار بـه او داده شـد. گـاو و شـتر و گوسـ

ای ُپـر از  ای ُپر از شتر داشت و آن یکـی دره ی شان را به دنیا آوردند. این یکی دره بچه
ای ُپر از گوسفند داشت. راوی گوید: سـپس فرشـته نـزد جـذامی بـا  گاو و دیگری دره

ی سفرم  ام و توشه و ھزینه قیافه و شکل خودش آمد و گفت: مردی بینوا و در راه مانده
روز جز خدا و سپس تو کسی ندارم که به من کمـک کنـد و مـرا بـه تمام شده است، ام

دھم  مقصد برساند. تو را به کسی که رنگ و پوستی زیبا و شتر به تو بخشیده، قسم می
ی سفرم را به من بدھی. آن مرد گفت: حقوق  خواھم که کمکم کنی و ھزینه و از تو می

توانم کمک تان کنم]. فرشـته  نمی زیادی بر گردنم است باید ادایشان کنم [و متأسفانه
شناسم. مگر تو جذامی نبودی و مردم از تو بیزار بودنـد  به او گفت: مثل اینکه تو را می

و مگر تو فقیر و بینوا نبودی که خدا ثروت و دارایی به تو داد؟ آن مرد گفـت: مـن ایـن 
فته باشی، خـدا ام. فرشته گفت: اگر دروغ گ ثروت و دارایی را نسل به نسل به ارث برده

گرداند. راوی گوید: فرشته با قیافه و شـکل خـودش نـزد  ات بر می تو را به حالت قبلی
فرد تاس آمد و ھمان چیزی که به جذامی گفت، به او ھم گفت. فرد تاس ھمان جوابی 
را به او داد که فرد جذامی به او داد. آنگاه فرشته به او گفـت: اگـر دروغ گفتـه باشـی، 

گوید: فرشته با قیافه و شکل خودش  گرداند. راوی می ات بر می ه حالت قبلیخدا تو را ب
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ی سـفرم تمـام شـده  ام و ھزینـه نزد فرد نابینا آمد و گفت: فردی بینوا و در راه مانـده
است، جز خدا و سپس تو کسی ندارم که کمکم کند و مرا به مقصد برساند. بـه خـاطر 

خـواھم کـه  د و گوسفندی را به تـو داد، از تـو میکسی که بینایی ات را به تو باز گردان
ی سفرم را به من بدھی. آن مـرد گفـت: مـن نابینـا بـودم و خـدا  کمکم کنی و ھزینه

خـواھی بگـذار. بـه  خواھی بردار و ھر چه می ام  را به من باز گرداند. ھر چه می بینایی
خواھم. فرشته گفت:  داری، از تو نمی خدا قسم، امروز چیزی را که به خاطر خدا بر می

ات را بگیر. شما مورد آزمـایش الھـی قـرار گرفتیـد؛ خـدا از تـو راضـی و  مال و دارایی
 ».خوشنود شد و از دو دوستت ناراضی و ناراحت شد

 ). ١انداش (أخرجاه) یعنی: بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده و گفته 

 . گویندبه شتر باردار می »ناقة عرشاء«

آمده، یعنی بچـه را بـه دنیـا  »فنـتّج«که در روایت دیگری به صورت  )٢نتج(أی گفته
 آورد. 

دَ هذاعبارت:  لَّ  در شتر است، یعنی بچه را به دنیا آورد. (أنتج)که به معنای  )٣(وَ

این  »عن أبی ھریرة«گوید:  می ۲۴۲ی  ، در ھمین کتاب، صفحه»إبطال التندید«صاحب کتاب:  -١
عبارت، سیاق مسلم است. عبارت: (فأراد الله)، در روایت بخاری با لفظ (َبَدا للِه) آمده است. ابن 

را با ھمزه آوردیم و بسیاری از اساتید حدیث، بدون ھمزه، روایتش » بدا«گوید: فعل  ُقرُقول می
اند. عبارت: (َقِذرِنی الناس) یعنی مردم از من متنفر و بیزارند. (کتاب تنقیح زرکشی). در  کرده
در  )عشراء (ناقةی: (شک إسحاق)، اسحاق ھمان پسر عبدالله بن ابی طلحه است. عبارت:  گفته

اند: شتری است که ده ماه از حملش  ه است یعنی: شتر باردار. بعضی گفتهتیسیر الوصول آمد
گویند.  به بھترین و گرانبھاترین شتر می» عشراءناقة «آمده که » التنقیح«گذشته است. در کتاب 

گوید: یعنی گوسفندی که بچه دارد.  زرکشی شافعی مذھب می (فأعطاه شاة والدًا)راجع به عبارت: 
». آورد گوسفندی است که زیاد بچه را به دنیا می »شاة الوالد«گوید:  می» سیرالتی«صاحب کتاب 

مطالع األنوار علی «ابن قرقول ھمان ابواسحاق ابراھیم بن یوسف بن قرقول وھرانی صاحب کتاب: 
 مراجعه کنید. ۲۰/۵۲۰، »سیر أعالم النبالء :«باشد. به شرح حالش در کتاب  می» صحاح اآلثار

عبارت (فأنتج ھذان) «گوید:  می ۲۴۳ی  در ھمین کتاب، صفحه» إبطال التندید«صاحب کتاب  -٢
 یعنی: شتر و گاو برای آن دو بچه به دنیا آوردند.

د ھذا) یعنی «گوید:  می ۲۴۳ی  در ھمین کتاب، صفحه» إبطال التندید«صاحب کتاب  -٣
ّ
عبارت (وول

صاحب کتاب ». ی گوسفند به دنیا آید صاحب گوسفند، با مراقبت ویژه از گوسفند، کاری کرد بچه
د ھذا) سخنانی اظھار می» التیسیر«

ّ
دارد که مفھومش چنین است:  راجع به معنای عبارت (وول
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ی اسـباب و امکانـات از مـن منقطـع شـده ) یعنی ھمـهانقطعت بی اجلبالعبارت: (
 ١است.

گیـری یـا از ن است: در پس دادن چیـزی کـه مـیای ٢) ال أجهدكی: (معنای گفته
گیرم. نووی این گفته را اظھـار داشـته خواھی، بر تو سخت نمیثروت و دارایی من می

 ٣است.
این روایت، حدیثی عظیم است و در آن پند و اندرز زیادی وجود دارد؛ چـون طبـق  

مـت خـدا اعتـراف این روایت، فرد جذامی و فرد تاس، نعمت خدا را انکار کرده و به نع
نکردند و نعمت را به نعمت دھنده نسبت ندادند و حق خدا را در آن نعمتی که نصـیب 
شان کرد، ادا نکردند، از این رو مستحق نارضایتی و غضب خدا شدند. اما فرد نابینا بـه 

گوسفند، عنایت و توجه خاصی به گوسفند کرد. یعنی از   صاحب گوسفند، موقع والدت بچه
اش را به  ند کرد تا بچهگوسفند نگھداری و مراقبت ویژه کرد و ھر کمکی که الزم بود به گوسف

 دنیا آورد.
این گفته، «گوید:  می ۲۱۶ -۳/۲۱۵، »األعالم«) ابن قیم در کتاب فی صورته وھیئتهعبارت: (

ی آوردن َمَثل و به وھم انداختن مخاطب است که من صاحب کنایه نیست، بلکه تصریح به شیوه
انداختند که آنان صاحب داستان این داستان ھستم ھمان طور که آن دو فرشته، داود را به وھم 

 ».ھستند
برخی از راویان «گوید: می ۲۴۵ -۲۴۴، در ھمین کتاب، صفحات »إبطال التندید«صاحب کتاب  -١

اند. زرکشی این سخن را اظھار جمع حیله آورده» الحیال«را به صورت » الحیال«ی مسلم، کلمه
معنای کفایت است. یعنی با آن خودم را به آمده و به » بلغة«داشته است. عبارت: (أتبلغ به)، از 

) یعنی خدا تو را به بیماری پیسی و حالت فقر و فصّیرک الله إلی ما کنَت مقصدم برسانم. عبارت: (
 نداری که قبًال داشتی، باز گرداند!

عبارت (ال أجھدك) که برخی از راویان مسلم «گوید: می ۲۴۵،ص»إبطال التندید«صاحب کتاب  -٢
گیرم. این عبارت در روایت ، یعنی در گرفتن مال و دارایی و منت نھادن بر تو سخت نمیاندآورده

بخاری به صورت: (ال أحمدك) آمده است؛ یعنی به خاطر درخواست چیزی یا گرفتن چیزی که از 
لیس علی «گویند: دارم. ھمان طور که میثروت و دارایی من، بدان نیاز داری، از تو دریغ نمی

یعنی به خاطر گذشت عمر زندگی، پشیمانی وجود ندارد. از آنجا که این معانی  »اة ندمطول الحی
ال «را ساقط کرده و به عبارت: » ال أحمدك«ی برای بعضی از مردم صحیح نیست، میم کلمه

دارم. این اظھارات، کنم و از تو دریغ نمیتبدیل شده است. یعنی تو را از چیزی منع نمی» أحدك
 یر روایت است. زرکشی شافعی، این گفته را اظھار داشته است.تکلف و تغی

 .۱۸/۱۰۰شرح صحیح مسلم، اثر نووی،  -٣
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ی حقیقی نسبت داد و حـق خـدا را در  نعمت خدا اعتراف کرد و آن را به نعمت دھنده
کرد؛ از این رو مستحق رضایت و خوشنودی خدا شد؛ چـون شـکرگزاری آن نعمت، ادا 

یابـد، بـه  ی شکر که بدون آن، شکر تحقـق نمی آن نعمت را به جا آورد و ارکان سه گانه
) نسـبت دادن ۲) اعتراف به نعمـت خـدا ۱ی شکر عبارتند از:  جا آورد. ارکان سه گانه
 مواردی که خدا دوست دارد.  ) مصرف کردن نعمت خدا در ۳نعمت به نعمت دھنده 
ی خضوع  اصل شکر، اعتراف به نعمت ھای خدا به شیوه«گوید:  عالمه ابن قیم: می

و فروتنی برای خدا و دوست داشتن اوست. پس کسی که نعمـت را نشناسـد و نسـبت 
به آن، جاھل باشد؛ شکر آن نعمت را به جا نیاورده است. ھرکس نعمت را بشناسد و به 

نعمت دھنده را نشناسد؛ شکر آن نعمت را به جا نیـاورده اسـت. ھـرکس  ی آن، وسیله
نعمت و نعمت دھنده را بشناسد ولی نعمت را انکار کند ھمان طور که فـرد جـذامی و 
فرد تاس نعمت دھنده را انکار کردند؛ کفران و ناسپاسی نعمت را بـه جـا آورده اسـت. 

ت اعتراف کند و آن را انکار نکنـد، دھنده را بشناسد و به آن نعم ھرکس نعمت و نعمت
ولی برای خدا خاضع و فروتن نباشـد و او را دوسـت نداشـته باشـد و از خـدا راضـی و 
خوشنود نباشد؛ باز خدا را شکرگزاری نکرده است. ھـرکس نعمـت و نعمـت دھنـده را 
بشناسد و به نعمت خدا اعتراف کند و خاضع و فروتن نعمت دھنده باشد و او را دوست 

رد و از او راضی و خوشنود باشد و نعمت خدا را در چیزھایی که خدا دوسـت دارد و بدا
در راه فرمانبرداری و اطاعت خدا به کار برد؛ این شخص شـکر نعمـت را بـه جـا آورده 

 است. پس برای تحقق شکر حتمًا باید دو چیز وجود داشته باشد:
 دھنده. علم و شناخت قلبی نسبت به نعمت و نعمت .۱
مقتضای این علم، که ھمان تمایل و گرایش به نعمت دھنده و دوست  عمل به .۲

 داشتن او و خضوع و فروتنی برای اوست.
آیند که مرا ببینـد و بـه مـن نزدیـک  عبارت: (قذرنی الناس) یعنی مردم بدشان می

 شوند. به تعبیری دیگر از من بیزارند.

 



 

 

 

 

 

 

آ ءَاتَٮُٰهَما َ�ٰ ﴿ی خدا:  ) فرموده۴۹باب: ( َ�َٓء �ِيَمآ َءاتَٮُٰهَماۚ فَلَمَّ لِٗحا َجَعَ� َ�ُۥ ُ�َ
ا �ُۡ�ُِ�وَن  ُ َ�مَّ  ].۱۹۰[األعراف:  ﴾١٩٠َ�َتَ�َٰ� ٱ�َّ

ای به آن دو بخشید، آنان در آنچه بدیشان عطا نمود، برای و چون فرزند شایسته«
  »االتر است.دھند، برتر و و پروردگار شریکانی قرار دادند. الله از آنچه شریکش قرار می

شروع » عبد«دانشمندان اسالمی بر تحریم ھر اسمی که با لفظ «گوید:  ابن حزم می
شـود، ھمچـون عبـد عمـرو،  شود و این لفظ به غیر نام الله یا صفات الله اضـافه می می

 ».عبدالکعبه و امثال آن به استثنای عبدالمطلب، اتفاق نظر دارند
اس روایت است که گفته است: وقتی آدم با حوا ی فوق از ابن عب راجع به تفسیر آیه

نزدیکی کرد، حوا باردار شد. ابلیس نزد آدم و حوا آمد و گفت: من ھمان کسی ھسـتم 
که شما را از بھشت بیرون کردم. یا باید از من اطاعت کنید یا اینکه دو تـا شـاخ بـزرگ 

آید، او را نصف  ن میدھم و وقتی از شکم تو (خطاب به حوا) بیرو تان قرار می برای بچه
تان را  ؛ بچـه-ترسـاند  ابلیس، آدم و حـوا را می -کنم کند. و فالن و فالن کار را می می

شـان  عبدالحارث نام بگذارید. آنان از اطاعت کردن ابلیس، خودداری کردند. پـس بچه
مرده به دنیا آمد. سپس حوا باردار شد و ابلیس دوباره پیش آنان آمـد و ھمـان سـخن 

شـان  را به آنان گفت. آدم و حوا از اطاعت کردن ابلیس امتناع کردنـد. پـس بچهقبلی 
مرده به دنیا آمد. سپس حوا باردار شد و ابلیس بار دیگر پیش آنان آمد و ھمان سـخن 

شان  قبلی را به آنان گفت. حب و دوستی فرزند آنان را تحت تأثیر قرار داد و ناچارًا بچه

َ�َٓء �ِيَمآ َءاتَٮُٰهَما﴿ی:  تفسیر آیهرا عبدالحارث نام نھادند.  ھمـین اسـت.  ﴾َجَعَ� َ�ُۥ ُ�َ
 ابن ابی حاتم، این روایت را نقل کرده است.



 ١٠٦٥  )»فلما ءاتُهما صالحًا جعال له...«ی خدا:  رموده: ف۴۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

آدم و حواء، «گوید:  ابن ابی حاتم، روایتی را با سند صحیح از قتاده نقل کرده که می
عبـادت و  شریکانی را برای خدا در اطاعـت و فرمـانبرداری خـدا، قـرار دادنـد امـا در

 ».پرستش خدا، برای او شریک قرار ندادند
ی  ھمچنین ابن ابی حاتم، روایتی را با سند صحیح از مجاھد نقل کرده کـه دربـاره

شـان، انسـان  آدم و حـوا ترسـیدند کـه بچه«گویـد:  می ﴾لَ�ِۡن َءاتَۡيَتَنا َ�ٰـلِٗحا﴿ی:  آیه
سـن و سـعید و دیگـران نقـل ابن ابی حاتم، مفھوم و معنای این گفته را از ح». نباشد

 کرده است.
 گیرد: در این باب، چند موضوع مورد بررسی قرار می

شود و به غیر نام الله یـا صـفات  شروع می» عبد«تحریم ھر اسمی که با لفظ  -اول
 شود. الله اضافه می

 ی اعراف. ی وارده در سوره تفسیر آیه -دوم
 ر نبوده است.این شرک در صرف نامگذاری، حقیقت نام مدنظ -سوم

 ھای خداست. بخشیدن دختر سالم به انسان از جانب خدا، از جمله نعمت -چھارم
 سلف صالح میان شرک در اطاعت و شرک در عبادت، فرق قایل بودند. -پنجم

 توضیح و شرح باب:
ٰ ﴿ ی خدا: باب فرموده َ�َٓء �ِيَمآ َءاتَٮ آ َءاتَٮُٰهَما َ�ٰلِٗحا َجَعَ� َ�ُۥ ُ�َ ُ فَلَمَّ ُهَماۚ َ�َتَ�َٰ� ٱ�َّ
ا �ُۡ�ُِ�وَن   ﴾١٩٠َ�مَّ

َ�َٓء �ِيَمآ َءاتَٮُٰهَما﴿ی  ی آیه ابن جریر طبری از حسن درباره روایت کـرده  ﴾َجَعَ� َ�ُۥ ُ�َ
، ایـن »این شرک در میان برخی از ملت ھای گذشته بـود و در آدم نبـود«گوید:  که می

کند، این است که  این مطلب را تأیید می آنچه ١گفته، به ھیچ وجه سخن حسن نیست.

ھای خطی که نزد من است  شود که قبل از آن سخنی بوده، اما در نسخه از این سخن دانسته می -١
د (دو ی دو صفحه بیاض وجود دار به اندازه» ب و ض«ی  شود، بلکه در دو نسخه چیزی دیده نمی

شود، به نظر من نقص از این قرار  ی أ نیز ھمین دانسته می صفحه سفید و خالی است)، و از نسخه

َ�َٓء �ِيَمآ ﴿این آیه: «ابن جریر طبری از حسن روایت کرده که گفت: «است:  َجَعَ� َ�ُۥ ُ�َ
اصال از سخن  و این». در مورد برخی از نسلھای بعدی است و خود آدم مراد نیست ﴾َءاتَٮُٰهَما

باشد.... و این اثری که ابن جریر از حسن روایت کرده، در اسنادش سفیان بن وکیع  حسن نمی
با سندی صحیح از معمر روایت  ۹/۱۴۸وجود دارد که متروك است. ولی ابن جریر در تفسیرش، 
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لمـا حملـت «فرمودنـد:   جخود حسن از سمره از پیامبر روایت کرده که آن حضـرت 
یه عبدالحارث، فعاش، فکان ذلک ١حواء طاف بھا إبلیس، وکان ال یعش لھا ولد، فقال سمِّ

زد. قبًال وقتی حواء باردار شد، ابلیس به اطراف او دوری : «٢»من وحی الشیطان وأمره
ماند. ابلیس به او گفت: [ این بار ] اسم عبدالحارث را بر او بگذار.  فرزند حواء زنده نمی

احمد، ترمـذی و ». [ این بار فرزند حواء ] زنده ماند. این امر، الھام و فرمان شیطان بود
انـد. ترمـذی آن را حسـن دانسـته و حـاکم آن را  ابن جریر این حدیث را روایـت کرده

 دانسته است.صحیح 
ی جمع آورده تا با ذکر شـخص، جـنس  به ھمین دلیل ضمیر را در آخر آیه با صیغه

 انسان مّد نظر باشد.

شرك گوید: حسن گفته است: منظور این آیه، نسل آدم است، کسانی که بعد از آدم کرده که می
ورزیدند. معمر از حسن، حدیث نشنیده است، ولی از حسن به صحت رسیده که گفته است: 

شان را یھودی و آنان یھود و نصارا ھستند که خدا فرزندانی به آنان عطا کرد و آنان، فرزندان«
 ».مسیحی کردند

چون [ اگر «»: فإنه یعیش، فسمته عبدالحارث«، این عبارت اضافی آمده است: »ط«ی در نسخه -١
 ».ماند. پس حواء اسم او را عبدالحارث گذاشتاسم او را عبدالحارث بگذاری ] زنده می

؛ رویانی در مسندش، شماره۳۰۷۷ی ؛ ترمذی در سننش، شماره۵/۱۱، »المسند«امام احمد در  -٢
 ؛ ابن ابی۶۸۹۵ی شماره ،»المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۹/۱۴۶؛ ابن جریر در تفسیرش، ۸۱۶ی 

المستدرک علی «و حاکم در  ۵/۴۳، »الکامل«؛ ابن عدی در ۸۶۳۷ی حاتم در تفسیرش، شماره
گوید: این  ی این حدیث میاند. ترمذی دربارهاین حدیث را روایت کرده ۲/۵۴۵، »الصحیحین

حدیث، حسن غریب است و حاکم آن را صحیح دانسته است. در سند این حدیث، عمر بن 
اش راستگو و مطمئن است، اما در اینکه فقط از قتاده روایت کرده، درباره ابراھیم وجود دارد که

اما ترمذی ». این حدیث، منکر است«گوید: می ۴/۹۹، »المیزان«اند. ذھبی در کتاب حرف زده
رسد این حدیث، حسن باشد؛ این حدیث را حسن و حاکم آن را صحیح دانسته است. به نظر می

آن گونه که در تفسیر ابن  -ھیم، سلیمان تیمی در روایت ابن مردویهچون عالوه بر عمر بن ابرا
این حدیث را از قتاده روایت کرده است. این حدیث دو شاھد از ابی ابن  -آمده ۲/۲۷۵کثیر، 

دارد. ابن جریر اجماع علما بر اینکه منظور آیه، آدم و حواء  سکعب و مانند آن از ابن عباس
تر، قول کسانی است که قول درست«گفته است:  ۹/۱۴۸تفسیرش، است، نقل کرده؛ آنجا که در 

َ�ٓءَ ﴿ی : گویند: معنای آیهمی آ َءاتَٮُٰهَما َ�ٰلِٗحا َجَعَ� َ�ُۥ ُ�َ این است که در اسم برای خدا  ﴾فَلَمَّ
 ».شریك قایل شدند نه در پرستش. و مراد آیه، آدم و حواء است؛ چون اجماع مفسران بر این است

 

                                                                                                    



 ١٠٦٧  )»فلما ءاتُهما صالحًا جعال له...«ی خدا:  رموده: ف۴۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

معنای آیه چنین است: خدای متعال از مبدأ جنس انسانی و عجایب قدرت خـدا در 
 دھد. خدا جنس انسان را با کثرت و اختالف نوع و نژادش آفریده است. آن، خبر می

﴿ ِ ٖ ُهَو ٱ�َّ ه شـما را کاست  یسکاو آن «: ]١٨٩[األعراف:  ﴾ي َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدة

وََجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَهـا لِيَۡسـُ�َن ﴿باشد. می ÷. این نفس واحد، آدم»دیجنس آفر یکاز 
. »ابـدینان یو ھمسرش را از او پدید آورد تا در کنارش آرامش و اطم«: ]١٨٩[األعراف:  ﴾إَِ�َۡها

ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن ﴿فرماید:  مان طور که خدای متعال در جای دیگر میھ
َ
َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِۦٓ أ

ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِ�َۡهـا
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
(داّل بـر قـدرت و  یھـااز نشـانه یکـیو «: ]٢١[الـروم:  ﴾أ

نـار آنـان (در کد تا در یشما آفر یرا برا یه از جنس خودتان ھمسرانکن است یعظمت) خدا ا
 .»دیارامی) بیشش قلبکپرتو جاذبه و 

ٮَٰها﴿ی: فرموده ا َ�َغشَّ َ�َلَـۡت َ�ۡـً� ﴿یعنی وقتی آدم با حواء نزدیکـی کـرد،  ﴾فَلَمَّ
حمل خفیف، حملی است که زن احساس ». ن) برداشتی(به نام جن کیبار سب«: ﴾َخفِيٗفا

 ی گوشت است. کند. فقط نطفه و سپس پارهدرد نمی

: ١»اسـتمرت عليـه«گویـد: یعنـی مـی ﴾َ�َمـرَّۡت بِـهِ ﴿ی: ی معنای آیهاھد دربارهمج

حـواء آن : «٢»اسـتخفته«گویـد: مھران در تفسـیر آن مـی». دوران بارداری را گذراند«

استمرت باملـاء وقامـت «گوید: یعنی ابن جریر می». حمل را سبک و کم دردسر دانست

توانست نشست و برخاست خـود را انجـام  د و میدوران بارداری را گذران: «»به وقعدت

ۡ�َقلَت﴿داد. 
َ
آ � اش کـه در شـکمش بـود، احسـاس سـنگینی یعنی: وقتی با بچه ﴾فَلَمَّ

 ٤».اش در شکمش بزرگ شدأثقلت یعنی: بچه«گوید: سدی می ٣.»کرد

این روایت را آورده و اسناد آن، صحیح است. سعید  ۸۶۴۲ی ن ابی حاتم در تفسیرش، شمارهاب -١
ی با اسنادی صحیح از ابن عباس روایت کرده که او آیه ۹۷۲ی بن منصور در سننش، شماره

 (حملت حمًال خفیفًا فاستمرت به).خواند:  مذکور را چنین می
 این روایت را آورده و اسناد آن، حسن است. ۸۶۴۳ی ابن ابی حاتم در تفسیرش، شماره -٢
 .۹/۱۴۳تفسیر ابن جریر،  -٣
 ۳/۶۲۶، »الدر المنثور«آن گونه که در  -و ابو شیخ ۸۶۴۵ی ابن ابی حاتم در تفسیرش، شماره -٤

اند. اسناد آن خالی از اشکال است. ابن ابی حاتم در تفسیرش، این اثر را روایت کرده -آمده
 د این گفته را از سعید بن جبیر روایت کرده است.مانن ۸۶۴۴ی شماره
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َ َر�َُّهَما﴿فرماید: خدا در ادامه می َعَوا ٱ�َّ سالم خدا را یعنی آدم و حواء علیھما ال ﴾دَّ

اگر بشری سالم به ما عطا کنـی. ابـن عبـاس  ﴾لَ�ِۡن َءاتَۡيَتَنا َ�ٰلِٗحا﴿به فریاد خواندند، 

َُكـوَ�نَّ ِمـَن ﴿ ١.»آدم و حواء ترسـیدند کـه کـودک شـان، حیـوان باشـد«گوید: می َّ�
ِٰكرِ�نَ   ی تفسیر ایـن آیـه بـاکنیم. خالصهبه خاطر آن، قطعًا تو را شکرگزاری می ﴾ٱل�َّ

 .٢توجه به تفسیر ابن کثیره با کمي اضافه در اینجا تمام شد

َ�َٓء �ِيَمآ َءاتَٮُٰهَما﴿ی: فرموده آ َءاتَٮُٰهَما َ�ٰلِٗحا َجَعَ� َ�ُۥ ُ�َ یعنی: وقتی خـدا،  ﴾فَلَمَّ
ی پسـندیده شـکر آن را بـه جـای  کودک سالم به آدم و حواء عطا کرد، آنان بـه شـیوه

عھد و پیمان بسته بودند؛ بلکه در این فرزند صالح و سـالم کـه بـه نیاوردند، آنگونه که 
آنان عطا کردم، برای من شریکانی قـرار دادنـد و او را عبـدالحارث نـام نھادنـد؛ چـون 

ی شکر خدا در عطا کردن فرزند صالح و سالم به انسان این اسـت کـه اسـم فقـط  تتمه
 برای الله پرستش شود.

ی ایـن  از اول تا آخر ھمراه با تفسیر سلف صالح درباره با تأمل و دقت در سیاق کالم
ی آدم و حواء علیھماالسـالم  ی فوق الذکر درباره شود که آیه آیه، به طور قطع معلوم می

 نازل شده است؛ چون چندین آیه بر این مطلب داللت دارند.
کننـد و مـاجرایی کـه  جای بسی تعجب است که کسانی این داستان را تکـذیب می

کنند و برای اثبات نظرشان به تفاسیر  ین بار برای آدم و حواء پیش آمد، فراموش میاول
 گذارند. چسبند و تفاسیر و آرای سلف صالح را کنار می گذاران می بدعت

کار حرام و ناپسندی که آدم و حواء در این داستان مرتکـب شـدند، بزرگتـر از کـار 
ند؛ آنجا که فریب ابلیس را خورده و از آن حرام و ناپسندی نیست که در ابتدا انجام داد

 درخت ممنوعه خوردند و به خاطر آن از بھشت اخراج شدند.

ا �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿عبارت:  ُ َ�مَّ بـه مشـرکان قدریـه بـاز   -والله اعلم–این آیه  ﴾َ�َتَ�َٰ� ٱ�َّ
گردد. در اینجا نام شخص خاصی ذکر شده و منظور جنس انسانیت است. در قـرآن  می
 ھایی در این باره وجود دارد.  نهنمو

این گفته را روایت کرده است. اسناد آن خیلی ضعیف است و  ۹/۱۴۵ابن جریر در تفسیرش،  -١
 باشد. روایت آن از ابوصالح، صحیح می

 .۲/۲۷۵تفسیر ابن کثیر،  -٢
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اتفقـوا علـی تحـریم کـل اسـم معبـد لغیـر اللـه، «گوید: (قال ابن حـزم:  مؤلف می

 ١.») ، وما أشبه ذلک، حاشا عبدالمطلبعبدالكعبةکعبدعمرو و
» عبـد«دانشمندان اسالمی بر تحریم ھر اسمی کـه بـا لفـظ ««گوید:  ابن حزم می 

ھـایی ھمچـون  شـود؛ نام ھا و صـفات اللـه اضـافه می امشود و به غیر الله یا ن شروع می
 ».عبدعمرو، عبدالکعبه و مانند آن، به استثنای عبدالمطلب، اتفاق نظر دارند

ابن حزم ھمان ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم، ظاھری مـذھب مشـھور، 
 ٢باشد. و دیگر تألیفات می» المحلَّی«، »اإلیصال«، »اإلجماع«ھای  صاحب کتاب

باشد. منظـور ابـن  اند) می (اجماع کرده» أجمعوا«منظور از عبارت: (اتفقوا)، ظاھرا 
حزم، نقل اجماع علما بر این قضیه است و منظورش نقل اتفاق نظـر علمـا بـه شـیوه و 

 ی متأخرین نیست. طریقه
عبـد «نامگذاری بـه اسـم «گوید:  ی عبارت: (حاشا عبدالمطلب) ابن قیم می درباره

 جایز نیست.» الكعبةعبد «و » الحسین عبد«، »علی

ج گوید: ھیـأتی پـیش پیـامبر  ابن أبی شیبه از ھانیء بن شریح روایت کرده که می
زنند، بـه او  صدا می» عبدالحجر«آمدند. آن حضرت از آنان شنید که شخصی را با اسم 

به او گفت:  جرسول الله ». عبدالحجر«گفت: » اسمت چیست؟»: «ما اسمک؟«گفت: 
 ».ی الله) ھستی تو فقط عبدالله (بنده: «٣»ما أنَت عبدالله؟إن«

اگر گفته شود: چگونه دانشمندان اسالمی اتفاق نظر دارنـد کـه نامگـذاری بـه ھـر 
ھـا و صـفات اللـه اضـافه شـود،  شروع شود و به غیر الله یا نام» عبد«اسمی که با لفظ 

تعـس «ودنـد: بـه صـحت رسـیده کـه فرم جحرام است در حـالی کـه از آن حضـرت
 .».ی دینار تیره روز و بدبخت شد . .  بنده: «٤.»عبدالدینار . . 

أنا النبـی ال کـذب أنـا ابـن عبـد «ھمچنین از ایشان به صحت رسیده که فرمودند: 
 ».گویم من پسر عبدالمطلب ھستم من پیامبر ھستم. دروغ نمی»: «المطلب

 .۱۵۴مراتب اإلجماع، اثر ابن حزم، ص -١
 مراجعه کنید. ۱۸/۱۸۴، »الم النبالءسیر أع«به شرح حالش در کتاب  -٢
و  ۸۱۱ی شماره »األدب المفرد«؛ بخاری در ۲۵۹۰۱ی ابن ابی شیبه در مصنف خود شماره -٣

 اند و اسناد آن، حسن است.دیگران این حدیث را روایت کرده
 روایت کرده است. س ابوھریرةاین حدیث را از  ۲۸۸۶ی  ه بخاری در صحیحش به شمار -٤

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١٠٧٠

سم مـد نظـر نبـوده و منظـور ، ا»تعس عبد الدینار«ی:  در جواب باید گفت: فرموده
ی دینـار و درھـم  از آن، فقط وصف و نفرین کسی اسـت کـه قلـبش را بنـده جپیامبر

 پرستد.  پرستد و الله را نمی گرداند و دینار و درھم و پول را می می
باید گفت کـه ایـن فرمـوده، از بـاب بـه  ١»أنا ابن عبدالمطلب«ی:  راجع به فرموده

کلمه نیست و فقط از باب خبر دادن بـا اسـمی اسـت کـه  وجود آوردن یک اسم با این
فقط مسمای آن، معروف بوده و این اسم برای اشخاص دیگر جایز نیست. خبر دادن بـا 
امثال این اسم به صورت شناساندن مسمای اسم، حرام نیست. تنھا پدر بزرگ حضـرت 

نـی عبـد ب«و » بنی عبـد شـمس«این اسم را نداشت، چون برخی از یارانش  جمحمد 
به خاطر ایـن کـار، آنـان را سـرزنش نکـرد و آن را انکـار  جنام داشتند و پیامبر» الدار

تر از باب إنشاء است: چون چیزھایی در باب اخبار جـایز  ننمود. پس باِب اخبار، گسترده
  ٢است که در باب إنشاء جایز نیست.

از صـحابه ابـن  ی خوبی است ولی اشکالی باقی است و آن اینکه اسم یکی این گفته

 بن حارث بن عبدالمطلب بود. ربيعة

آن را به  جدر پاسخ به این اشکال باید گفت: کسی که نامش عبد شمس بود، پیامبر
عبدالله تغییر داد. ھمان طور علما این مطلب را در شرح حالشان اظھار داشته اند. امـا 

دالمطلب بـود و وی راجع به اسم عبدالمطلب، ابن عبدالبر اظھار داشته که نـامش عبـ
 ٣».دانم نامش را تغییر نداد بود و تا جایی که می جاو در زمان رسول الله«افزود: 

سخنان ابن عبدالبر جـای تأمـل اسـت؛ چـون «گوید:  حافظ ابن حجر عسقالنی می
ِلـب  که از ھمه، نسبت به نسب قریش عالم ٤زبیر تر بوده، گفته که نام این صحابی المطَّ

ِلـب«داشـته کـه نسـب شناسـان او را  بود، عسکر اظھار نامنـد، امـا در میـان  می» ُمطَّ
ِلب«محدثین، برخی او را  ِلب«و برخی او را » ُمطَّ  ٥».نامند می»» عبدالُمطَّ

این حدیث را از  ۱۷۷۶ی و مسلم در صحیحش به شماره ۲۸۶۴ی در صحیحش، شمارهبخاری  -١
 اند.روایت کرده سبراء بن عازب

 .۱۱۴ -۱۱۳، صفحات تحفة الودود بأخبار المولود -٢
 .۳/۱۰۰۷اإلستیعاب،  -٣
 .۱۲/۳۱۱است. نگا: سیر أعالم النبالء، » نسب قریش«او ابن بکار، صاحب کتاب  -٤
 .۴/۳۸۰، تمییز أسماء الصحابة اإلصابة فی -٥
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گویـد:  نـام بـرده و می» التجریـد«راجع به عبد یزید ابورکانه، ذھبی او را در کتـاب 
ایـن اسـت کـه صـاحب ایـن  ابورکانه زنش را طالق داد و این صحیح نیست. معـروف«

داسـتانش را از ابـن عبـاس » السـنن«ابـوداود در  ١».داستان، رکانه است (نه ابورکانه)
.» عبد یزید، ابورکانه و برادرانش، مادر رکانه را طالق دادند . . «گوید:  روایت کرده و می

 .٢ی داستان را آورد و بقیه
الله بن علی بن یزید بن رکانه از روایت نافع بن ُعجیر، و عبد«سپس ابن حجر افزود: 

ج قطعًا زنـش را تـا ابـد طـالق داد و پیـامبر» رکانه«پدرش از پدربزرگش چنین است: 
تر اسـت؛ چـون اینـان فرزنـد و  ایـن گفتـه، صـحیح». ٣طالقش را یک طالق قـرار داد

گاھی دارند. خانواده ن (بنابرای ٤ی این مرد ھستند و از ھمه بیشتر در این زمینه علم و آ
 او رکانه است نه ابو رکانه که نامش عبدیزید بوده است)

شـروع شـده » عبد«روشن گردید که در میان صحابه ھیچ کس نبوده که اسمش با 
آن را  جھا و صفات خدا اضافه شـده باشـد مگـر اینکـه پیـامبر باشد و به غیر الله یا نام

 تغییر داد.
ه لفظ عبد بـه غیـر اللـه اضـافه بر این اساس، نامگذاری به عبدالمطلب و غیر آن ک

شده، جایز نیست. چگونه جـایز اسـت در حـالی کـه دانشـمندان اسـالمی بـر تحـریم 
نامگذاری به اسـامی عبـدالنبی، عبدالرسـول، عبدالمسـیح، عبـدعلی، عبدالحسـین و 
عبدالکعبه اتفاق نظر دارند؟ اگر نامگذاری به عبدالمطلب جایز بود، نامگذاری بـه ایـن 

 یق اولی جایز بود.اسامی به طر

 .۱/۳۶۰، أسماء الصحابة تجرید -١
؛ حاکم در ۲۱۹۶ی ؛ ابوداود در سننش، شماره۱۱۳۴۳ی عبدالرزاق در مصنف خود، شماره -٢

اند. به دلیل و دیگران این روایت را نقل کرده ۷/۳۳۹؛ بیھقی در سننش، ۲/۴۹۱، »المستدرك«
باشد. در روایت حاکم، نام محمد بن عبید الله عیف میمجھول بودن راوایت برخی، اسنادش ض

 بن أبی رافع آمده که متروك است.
ھای ؛ ابوداود در سننش، شماره۲۲۷۲ی ؛ دارمی در سننش، شماره۱۱۸۸ی طیالسی به شماره -٣

؛ ۲۰۵۱ی ؛ ابن ماجه در سننش، شماره۱۱۷۷ی ؛ ترمذی در سننش، شماره۲۲۰۸ -۲۲۰۶
و دیگران  ۲۸۰۸ -۲۸۰۷ھای ، شماره»المستدرك«؛ حاکم در ۳۵ -۴/۳۳دارقطنی در سننش، 

اند. این حدیث، حدیثی صحیح است و ابوداود و حاکم آن را صحیح این حدیث را روایت کرده
 دانسته و ذھبی آن را تأیید نموده است.

 .۳۸۵ -۴/۳۸۴، اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابة -٤

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١٠٧٢

تصریح کرده که نامگذاری به عبدالحارث، بنا بـه الھـام و فرمـان  جبه عالوه، پیامبر
شیطان بود. عبدالمطلب ھم مثل عبدالحارث است و ھیچ فرقـی بـا ھـم ندارنـد. تـازه 

 ١».باشد ترین اسامی حارث و ھمام می درست«
امگذاری به عبدالحارث جایز اگر نامگذاری به عبدالمطلب جایز بود، به طریق اولی ن

 بود.
یکی از نام ھای شیطان است؛ چون ھر چنـد اسـم شـیطان » حارث«نباید گفت که 

است اما میان تمام کسانی که اسم شان حارث است، در این زمینه فرقی وجود نـدارد. 
جایز نیست ھر چند منظور از این اسـم، عبـد الحـارث » عبد الحارث«پس نامگذاری به 

 و کسی دیگر باشد.ابن ھشام 
پس اگر گفتی: وقتی ابن حزم اجماع علما بر جایز بودن نامگذاری بـه عبـدالمطلب 

 را نقل کرده، پس چگونه خالف این جایز است؟
گویم: کالم ابن حزم در نقل اجماع بر جایز بـودن نامگـذاری بـه اسـم  در جواب می

اتفقوا عىل حتـريم « صریح نیست؛ چون عین عبارت ابن حزم چنین است:» عبدالمطلب«

 ، ومـا»عبدالكعبـة«، و »عبـد عمـرو«، و»عبدهبل«، و»عبدالعزی«كل اسم معبد لغرياهللا، كـ 

كل اسم بعد ما ذكرنا ما مل يكـن اسـم نبـی،  عىل إباحةأشبه ذلك، حاشا عبداملطلب، واتفقوا 

وع شر» عبد«دانشمندان اسالمی بر تحریم ھر اسمی که با لفظ : «٢. . .». أو اسم ملك
، »عبـدھبل«، »عبـدالعزی«شود و به غیر الله یا اسم و صفت خدا اضافه شود، ھمچون 

و مشابه آنھا به استثنای عبدالمطلب، اتفاق نظر دارند. و بر مباح بودن ھر » عبدالكعبة«
اسمی غیر از اسامی مذکور، مادام که اسم یک پیامبر یا اسم یک فرشته نباشـد، اتفـاق 

 .».نظر دارند . . 

؛ ابوداود در سننش، ۸۱۴ی  ، شماره»األدب المفرد«بخاری در ؛ ۴/۳۴۵، »المسند«امام احمد در  -١
و  ۲۲/۳۸۰، »المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۷۱۶۹ی  ؛ ابویعلی در مسندش، شماره۴۹۵۰ی  شماره

اند. این حدیث  این حدیث را از ابووھب ُجشمی روایت کرده ۹/۳۰۶» السنن الکبری«بیھقی در 
دالله بن جراد، صحیح است. شیخ االسالم ابن تیمیه به کمک شواھدش از عبدالله بن عمر و عب

این حدیث را صحیح دانسته است. این حدیث، حدیثی طوالنی  ۱۴/۲۹۵، »مجموع الفتاوی«در 
 آورده شد.» الرقی والتمائم«است و تخریج قسمتی از آن در باب 

 .۱۵۴مراتب اإلجماع، ص -٢
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احتمال دارد که منظور ابن حزم، نقل اختالف نظر علما راجع به نامگذاری بـه  پس

اتفقـوا علـی «باشد. بر این اساس تقدیر کالم ابن حزم چنین است: » عبدالمطلب«اسم 

حتــريم كــل اســم معبــد لغــري اهللا حاشــا عبــداملطلب، أی: فــإهنم مل يتفقــوا علــی حتريمــه، بــل 

شروع شود و به غیر الله یا اسم » عبد«می که با لفظ علماء بر تحریم ھر اس»: «اختلفـوا
و صفت الله اضافه شود، اتفاق نظر دارند جز عبدالمطلب. یعنـی: علمـاء بـر تحـریم آن 

ای آن را جـایز  اتفاق نظر ندارند بلکه اختالف نظر دارند. [عـده ای آن را حـرام و عـده
 ».اند] دانسته

واتفقـوا علـی «گویـد:  کـه بعـد از آن می کند، این است آنچه این مطلب را تأیید می

و علما بر مباح بودن ھر اسمی جـز اسـامی مـذکور، »: «إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا . . .
ایـن اسـت » حاشا عبدالمطلب«پس منظور ابن حزم از عبارت: .». اتفاق نظر دارند . . 

ی نقـل  ربـارهاند و ابـن حـزم ھـم د که به خاطر ندارم علماء راجع به این اسم چه گفته
 ی اختالف نظر علما در آن قضیه، سکوت کرده است.  اجماع و ھم درباره

اگر فرض بر این باشد که منظور ابن حزم نقل اجماع علما بر جایز بودن نامگـذاری 
به اسم عبدالمطلب باشد، در این صورت باید گفت: این طور نیست که ھرکس اجمـاعی 

ور نیست که ھر اجماعی حجت باشد. حاال چگونـه نقل کند، باید تسلیم او شد و این ط
است اگر در این زمینه اختالف نظر وجود دارد و سنت صـحیح، میـان دو رأی مخـالف 

 کند؟ در این زمینه، داوری می
دانند، این  نھایت حجت و دلیل کسانی که نامگذاری به اسم عبدالمطلب را جایز می

یا اینکه اسم برخی از صحابه، عبـدالمطلب و » أنا ابن عبدالمطلب: «جی پیامبر فرموده

أنـا ابـن «باشد. قبًال بـه ایـن مطلـب جـواب دادیـم. بـه عـالوه اگـر حـدیث:  بود، می
حجت و دلیل جایز بودن نامگـذاری بـه اسـم عبـدالمطلب باشـد، قطعـًا » عبداملطلب

ھمانا بنی ھاشـم و بنـی عبـد : «١»إنما بنوهاشم، و�نو عبد مناف، ىشء واحد«حدیث: 
حجت و دلیل جایز بودن نامگـذاری بـه اسـم » اف، یکی ھستند [و یک ریشه دارند]من
بود. اما واقعیت این است که میان ایجاد یک اسم و میان خبر دادن از یک » عبدمناف«

 اند، فرق وجود دارد.  اسم که کسانی این اسم را قبًال داشته

 وایت کرده است.این حدیث را ر ۲۹۷۱ی  بخاری در صحیح خود، شماره -١
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اها آدم محلت، فأتامهـا إبلـيس، وعن ابن عباس فی اآلية قال: ملا تغشگوید: ( [ مؤلف می 

فقال: إنی صاحبكام الذی أخرجتكام من اجلنة، لتطيعننی أو ألجعلن لـه قرنـی أيـل، فيخـرج 

فهام  -من بطنک فيشقه، وألفعلـن، وألفعلـن  ياه عبـداحلارث، فأبيـا أن يطيعـاه، -خيـوّ ؛ سـمِّ

ميتاً، ثم محلت فأتامهـا،  فخرج ميتاً، ثم محلت فأتامها، فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه، فخرج

فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه، فخـرج ميتـاً، ثـم محلـت، فأتامهـا، فـذكرمها، فـأدركهام حـب 

ياه عبداحلارث، فذل َ�َٓء �ِيَمآ َءاتَٮُٰهَما﴿ قولـه: كالولد، فسمَّ رواه ابـن ابـی  ﴾َجَعَ� َ�ُۥ ُ�َ
 ٢].١حاتم.)

تی آدم با حوا نزدیکی کرد، حوا بـاردار از ابن عباس روایت است که گفته است: وق 
شد. ابلیس نزد آدم و حوا آمد و گفت: من دوست شـما ھسـتم کـه شـما را از بھشـت 

تان قـرار  بیرون کردم. یا باید از من اطاعت کنید یا اینکه دو تا شـاخ بـزرگ بـرای بچـه
و فالن و کند.  آید، او را نصف می بیرون می» خطاب به حوا«دھم و وقتی از شکم تو  می

تان را عبـدالحارث نـام  ؛ بچـه-ترسـاند  ابلـیس، آدم و حـوا را می -کنم فالن کار را می
شان مرده به دنیا آمد.  بگذارید. آنان از اطاعت کردن ابلیس، خودداری کردند. پس بچه

سپس حوا باردار شد و ابلیس دوباره پیش آنان آمـد و ھمـان سـخن قبلـی را بـه آنـان 
شان مرده به دنیا آمـد.  اطاعت کردن ابلیس امتناع کردند. پس بچه گفت. آدم و حوا از

سپس حوا باردار شد و ابلیس بار دیگر پیش آنان آمد و ھمان سـخن قبلـی را بـه آنـان 
شـان را عبـدالحارث  گفت. حب و دوستی فرزند آنان را تحت تأثیر قرار داد و ناچارًا بچه

َ�َٓء �ِيَمآ َءاتَٮُٰهَما َجَعَ� َ�ُۥ﴿:  ی نام نھادند. تفسیر آیه ھمین است. ابن ابی حـاتم،  ﴾ُ�َ
 این روایت را نقل کرده است.) 

این  ۸۶۵۴ی  و ابن ابی حاتم در تفسیرش، شماره ۹۷۳ی  سعید بن منصور در سننش، شماره -١
اند. در اسناد آن، ُخصیف جزری وجود دارد که راستگوست  حدیث را از ابن عباس روایت کرده

 ولی کمی ضعف در او وجود دارد.
ده است. این حدیث را در تفسیر ابن جریر، مانند این حدیث از ابن عباس، از طرقی دیگر روایت ش 

 ببیند. این حدیث از ابن عباس به ثبوت رسیده است. ۱۴۷ -۱۰/۱۴۶
ھای خطی افتاده و ما اینجا آن را آورده ایم، چون سیاق اقتضای آن  عبارت داخل کروشه از نسخه -٢

 را دارد.
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 ای است که در عنوان این باب آمده است. ) منظور آیهفی اآليةعبارت: (
 ی: (تغشاھا) یعنی آدم با حواء نزدیکی کرد. فرموده

بـز کـوھی] قـرار  ی: (أو ألجعلن له) یعنـی قطعـًا بـرای فرزنـدتان [ دو شـاخ گفته
 دھم. می

گویند. معنای عبارت این اسـت کـه  به بزکوھی نر می» أیل«در عبارت: (قرنی أیل)، 
ترساند که او برای فرزندشـان، دو شـاخ بزکـوھی قـرار  ابلیس، آدم و حواء را به این می

کنـد؛ ھمـان طـور کـه  آیـد، او را دو نصـف می دھد و وقتی از شکم حواء بیرون می می

هُ «ین گفت: ابلیس لع قُّ يَشُ آیـد و او را دو  بچه از شکمت بیرون می»: «فيخرج من بطنك فَ
 ».کند نصف می

آورد.  ) یعنی غیر از آنچه که گفته، بر سر آنھا میوألفعلن، وألفعلن، خيوفهامعبارت: (
 کند. کند که غیر از آنچه که گفت، با آدم و حواء می ابلیس گمان می

ياهُ راجع به عبارت: ( مِّ اسم ابلیس در میان «گوید:  ) سعید بن جبیر میعبداحلارث سَ
منظور شیطان این بود که آدم و حواء، اسـم عبـدالحارث را بـر  ١».فرشتگان، حارث بود

شان بنھند تا بدین وسیله برای خدا شریک قرار دھند. این کار، از نیرنـگ و فریـب  بچه
ره سازد، به گناه صغیره قانع شیطان است که ھر وقت نتوانست آدمی را دچار گناه کبی

 است.
به عالوه، از جانب آدم و حواء اطاعت از ابلیس ممکن است؛ ھمان طور کـه بـار اول 
از شیطان اطاعت کردند؛ ھمچنان که ابن جریر و ابن ابی حاتم از عبدالرحمن بن زیـد 

س، ابلـی: «٢»خدعھما مرتین«فرمود:   جگوید: رسول الله  بن اسلم روایت کرده که می
گوید: ابلیس، آدم و حواء را یک بار در بھشت و  زید می». دو بار آدم و حواء را فریب داد
 یک بار در این دنیا، فریب داد.

ا به ابن منذر و ابن ابی حاتم و این گفته ر ۳/۶۲۴، در ھمین کتاب، »الدر المنثور«صاحب کتاب  -١
با اسنادی  ۸۶۴۴ی ابوشیخ نسبت داده است. این روایت نزد ابن ابی حاتم در تفسیرش، شماره

 حسن وجود دارد و در آن نیامده که نام ابلیس، حارث بود.
این حدیث را از  ۹/۱۵۰و ابن جریر در تفسیرش،  ۸۶۶۴ی ابن ابی حاتم در تفسیرش، شماره -٢

اند. عبدالرحمن بن زید بن اسلم، تابعی و ضعیف حمن بن زید بن اسلم روایت کردهعبدالر
 الحدیث بود.
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. . .) برای امتحـان و آزمـایش آدم و حـواء بـود.  فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتاً عبارت: (
ر چنـد آیـات و ی راسـخی نـدارد ھـ چون انسان جز با توفیق و مدد خـدا، عـزم و اراده

 ھای خدا را مشاھده کند.  نشانه
شود، ھمان طور که دو بـار سرشـت  چون سرشت بشری بر انسان غالب و چیره می

بشری بر آدم و حواء غالب شد با وجودی که قبًال آدم و حواء از نیرنگ، فریب ابلـیس و 
ان غالـب دشمنی ابلیس با آنان، برحذر شدند. با این وجود حب و دوستی فرزند بـر آنـ

 شد و او را عبدالحارث نام نھادند. 
نام گذاری این اسم بر فرزندانشان، شرک در نام گذاری بـود و ھرچنـد آدم و حـواء 

شان این قصد را  ی شیطان کنند، بلکه به گمان شان را بنده قصد این را نداشتند که بچه
اطاعـت نکـردن از  داشتند که یا شّر شیطان را از حواء دور کنند و یا اینکـه در صـورت

 شان بمیرد. ترسیدند بچه ابلیس، می
اند کـه  ھمان طور که عبد بن حمید و ابن ابی حاتم از ابن ابی بن کعب روایت کرده

وقتی حواء باردار شد، شیطان پیش وی آمد و گفت: آیا به حرف مـن گـوش «گوید:  می
ء این کـار را نکـرد، پـس ات سالم بماند؟ نام او را عبدالحارث بگذار. حوا کنی تا بچه می
اش مرده به دنیا آمد. بار دیگر باردار شد و شیطان ھمان حرف قبلی به او گفـت و  بچه

اش مرده به دنیا آمد. سـپس بـار سـوم بـاردار شـد.  حواء به حرفش گوش نکرد و بچه
ات سالم بماند؟ اگـر بـه حـرف مـن  کنی تا بچه ابلیس گفت: آیا به حرف من گوش می

شـود. ابلـیس لعـین، حـواء را  ات چھارپـا می ز من اطاعت نکنـی، بچـهگوش نکنی و ا
  ١[روایت ابن ابی حاتم] .». ترساند، از این رو آدم و حواء ناچارًا از شیطان اطاعت کردند

گویم: اسناد این روایت، صحیح است و سعید بن منصور و ابـن منـذر نیـز آن را  می
 اند. روایت کرده

الدر «آن گونه که در  -و عبد بن ُحمید و ابوشیخ ۸۶۵۳ی ابن ابی حاتم در تفسیرش، شماره -١
در گونه که آن –اند. عبد بن ُحمید و ابوشیخ این حدیث را روایت کرده -آمده ۳/۶۲۳، »المنثور

اند. در اسناد ابن ابی حاتم، سعید آمده، مانند این حدیث را روایت کرده ۳/۶۲۳، »الدر المنثور«
 -به گمانم-بن بشیر قرار دارد که کمی ضعف در او وجود دارد. ھمچنین در اسنادش، عقبه

ی اصم وجود دارد که ضعیف است. به اسناد روایت عبد بن ُحمید و ابوشیخ دسترسی  عقبه
 .نیافتم
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گویـد: حـواء چنـد نفـر را بـرای آدم بـه دنیـا آورد و  از ابن عباس روایت شده کـه
داد و آنھا را عبدالله، عبیدالله و مانند آن نـام گذاشـت.  ی الله قرار می شان را بنده ھمه

ھایش مردند. ابلیس نزد حواء و آدم آمد و گفت: اگر شـما نـام دیگـری را بـر  تمام بچه
ه دنیـا آورد و او را عبـدالحارث نـام ماند. حواء پسری بـ تان بگذاری، قطعًا زنده می بچه

ِي َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََجَعـَل ﴿نھادند. در این باره این آیات نازل شدند:  ُهَو ٱ�َّ
ۡ�َقلَـت 

َ
ـآ � ٮَٰها َ�َلَۡت َ�ًۡ� َخفِيٗفا َ�َمرَّۡت بِـهِۦۖ فَلَمَّ ا َ�َغشَّ ِمۡنَها َزوَۡجَها لِيَۡسُ�َن إَِ�َۡهاۖ فَلَمَّ

ٰـِكرِ�َن دَّ  َُكـوَ�نَّ ِمـَن ٱل�َّ َ َر�َُّهَما لَ�ِۡن َءاتَۡيَتَنا َ�ٰلِٗحا �َّ او «: ]١٨٩[األعـراف:  ﴾١٨٩َعَوا ٱ�َّ
ذاتی است که شما را از یک تن آفرید و ھمسرش را از او پدید آورد تا در کنارش آرامـش یابـد. 

بـرد و ری بـه سـر مـیسان ھمسرش در ابتدای بـاردامردی با ھمسرش آمیزش نمود و بدین
مدتی با آن سر کرد و چون (مدتی از دوران بارداری گذشت و) زن احساس سنگینی کرد، زن 
و شوھر بـه درگـاه پروردگارشـان دعـا کردنـد کـه اگـر فرزنـد درسـتکاری بـه مـا بـدھی، از 

 ١. [روایت ابن مردویه]. »سپاسگزاران خواھیم بود

رشكـاء فـی طاعتـه ومل يكـن فـی «ادة قـال: وله بسندٍ صـحيحٍ عـن قتـگوید: ([ مؤلف می

 . ٣) ]٢»عبادته
آدم و حـواء، «(ابن ابی حاتم روایتـی بـا سـند صـحیح از قتـاده آورده کـه گویـد:  

 »). شریکانی در اطاعت خدا قرار دادند و در عبادت و پرستش خدا، شریک قرار ندادند

اینکـه آدم و حـواء در ) یعنی به خـاطر عبادتـه رشكاء يف طاعته ومل يكن يفاش: ( گفته
نامگذاری کودک شان به عبدالحارث، از شیطان اطاعت کردند، برای خدا شـریک قـرار 

دھد که میان  دادند؛ نه به این معنا که شیطان را پرستش کردند. این فرموده نشان می
 شرک اطاعت و شرک عبادت فرق وجود دارد. 

این روایت را نقل کرده است. اسناد این روایت، خیلی ضعیف  ۹/۱۴۶ابن جریر در تفسیرش،  -١
 است ولی متن و مفھوم آن صحیح است.

این گفته را  ۸۶۵۹ی و ابن ابی حاتم در تفسیرش، به شماره ۹/۱۴۹ابن جریر در تفسیرش،  -٢
 اند. و اسنادش صحیح است.روایت کرده

ام، چون سیاق متن ھای خطی افتاده است. این عبارت را من افزودهاز نسخهعبارت داخل کروشه  -٣
 اقتضای آن را دارد.

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١٠٧٨

به شرک اطاعـت تفسـیر کـرده،  قتاده شرک در این آیه را«گویند:  برخی از علما می
باشد. پـس تفسـیر  می سی بسیاری از مفسران، آدم و حواء چون منظور آیه طبق گفته

شرک در این آیه به شرک اطاعـت، بسـیار مناسـب اسـت؛ چـون آدم و حـواء فقـط در 
 از ابلیس اطاعت کردند. » عبدالحارث«شان به  نامگذاری بچه

اند، چـون آنـان  ی را در این زمینه مطرح کردهبرخی از معاصران، ایرادات و اشکاالت
ی قتـاده، آدم و حـواء دچـار  اند. سپس براساس گفتـه عبادت را به اطاعت تفسیر کرده

 شرک در عبادت شدند.
ی  در جواب این اشکال باید گفت: تفسیر عبادت به طاعت، تفسیر یک چیز به الزمه

بد، فرمانبردار و مطیـع کسـی ی عبادت و پرستش این است که عا آن است؛ چون الزمه
 پرستد. از این رو عبادت به طاعت تفسیر شده است. باشد که او را می

ی الزم اسـت.  شود: تفسیر عبادت به طاعـت، تفسـیر بـه ملـزوم و اراده یا گفته می
ی طاعـت  یعنی از آنجا که طاعت و فرمانبرداری، ملزوم عبادت است و عبـادت، الزمـه

باشد. این قـول،  شود؛ از این رو تفسیر عبادت جایز می ل نمیاست و جز با طاعت، حاص
 تر است و خالصه اینکه خدا را شکر در این زمنیه وجود ندارد. صحیح

اطاعـت و فرمـانبرداری از دانشـمندان یھـودی و راھبـان در  جاگر بگویی: پیامبر 
شـده  گـویم: بـه سـخنان گفتـه نافرمانی خدا را عبادت نام نھاده اسـت، در جـواب می

 شود. پیرامون حدیث عدی مراجعه کنید، جواب این ابھام، معلوم می

: قـال ﴾لَ�ِۡن َءاتَۡيَتَنا َ�ٰـلِٗحا﴿: وله بسند صحيح عن جماهد فی قولهگوید: ([ مؤلف می

 .١»أشفقا أن اليكون إنساناً «

  ٣.] ٢)وذكر معناه عن احلسن وسعيد وغريمها 

 این روایت را نقل کرده و اسنادش، صحیح است. ۸۶۴۸ی ، به شمارهتفسیرشابن ابی حاتم در  -١
 است.آمده که اشتباه » أو غیره«، عبارت: »الف«ی و در نسخه» وغیره«، عبارت: »ض«ی در نسخه -٢
ام عبارت داخل کروشه از نسخه ھای خطی افتاده است. در اینجا این عبارت را به متن افزوده -٣

 چون سیاق متن اقتضای آن را دارد.

 

                                         



 ١٠٧٩  )»فلما ءاتُهما صالحًا جعال له...«ی خدا:  رموده: ف۴۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

لَـ�ِۡن َءاتَۡيَتَنـا ﴿ی:  مجاھـد راجـع بـه آیـه (ابن ابی حاتم روایتی با سند صـحیح از 
گوید: آدم و حواء ترسیدند که بچه شان انسان نباشـد. ابـن ابـی  آورده که می ﴾َ�ٰلِٗحا

 حاتم مفھوم و معنای این گفته را از حسن و سعید و دیگران نقل کرده است) .

گوید: ابوصالح می) . أن اليكون انسـاناً ) یعنی آدم و حواء ترسیدند، (أشفقای: (کلمه 

بشـرًا لـئن آتيتنـا شان، چھارپا باشـد و از ایـن رو گفتنـد: ( آدم و حواء ترسیدند که بچه«

ابن ابی حـاتم ایـن گفتـه را روایـت کـرده ». ): (اگر انسانی سالم به ما عطا کنی)سـوياً 
 ١است.

در عبارت مذکور این مطلب است که اگر خدا دختر سـالم بـه انسـان عطـا کنـد، از 
دلیلش این است که خدای  ٢ھای خداست. مؤلف این گفته را اظھار داشته است. نعمت

 سبحان قادر است که آن دختر را ناسالم و از غیر جنس انسان بیافریند.
پس نباید انسان ناراحت شود که چرا خدا به او دختر داده و پسر نداده است، ھمان 

شکر کند که این دختر را سالم و از طور که اھل جاھلیت چنین بودند. بلکه باید خدا را 
 جنس انسان آفریده است.

دادنـد، از شـکل و  می لای به حضرت عایشه ی والدت بچه از این رو وقتی مژده
 ٣پرسید نه از اینکه آیا پسر است یا دختر؟ ی بچه می قیافه

عبارت: (وذکر) یعنی ابن ابی حاتم بیان کرده است؛ چون ابن ابی حاتم این گفته را 
 ز کسانی که مؤلف آورده، روایت نموده است.ا

(وسـعید)،  ٤در عبارت: (معناه عن الحسن)، منظور از حسن، حسـن بصـری اسـت.
یعنی غیر از حسن بصری و سعید بن جبیـر،  ١است. (وغیرھما) ٥ھمان سعید بن جبیر

 و دیگران.  ٢مانند سدی

 ۹/۱۴۵آن را روایت کرده است. ابن جریر در تفسیرش،  ۵/۱۶۳۳ابن ابی حاتم در تفسیرش،  -١
 مانند آن را روایت کرده و سندش، حسن است.

 مساله چھارم.ئل: فیه مسا -٢
 این مطلب را روایت کرده و اسنادش حسن است. ۱۲۵۶ی ، شماره»األدب المفرد«بخاری در  -٣
این گفته را از معمر از حسن بصری روایت نموده  ۸۶۵۰ی ابن ابی حاتم در تفسیرش، شماره -٤

 است. اسناد این روایت به دلیل منقطع بودنش، ضعیف است.
 این گفته را روایت کرده و اسنادش حسن است. ۸۶۴۶ی سیرش، به شمارهابن ابی حاتم در تف -٥
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آمده که » أو غیره«، عبارت: »الف«ی و در نسخه» وغیره«، عبارت »ض«و » ط«ھای در نسخه -١
 اشتباه است.

این گفته را روایت کرده و در اسنادش اشکالی وجود  ۸۶۴۵ی ابن أبی حاتم در تفسیرش، شماره -٢
 .۶۲۴ -۳/۶۲۳و الدر المنثور،  ۱۶۳۳ -۵/۱۶۳۲: تفسیر ابن ابی حاتم، ندارد. نگا

 

                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

ِ ﴿ ی خدای متعال: ) باب: فرموده۵۰(  ٱ َوِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ� ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما ْ  بَِها  َوذَُروا

ِينَ ٱ سۡ  ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ
َ
ْ  َما نَ َزوۡ َسُيجۡ  ۦۚ �ِهِ َ�ٰٓ أ  ].۱۸۰[األعراف:    ﴾١٨٠ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

�ِهِ ﴿ی:  ی تفسیر آیـه ابن ابی حاتم از ابن عباس درباره ۡسـَ�ٰٓ
َ
روایـت  ﴾يُۡلِحـُدوَن ِ�ٓ أ

از ابـن عبـاس روایـت شـده کـه ». ورزند ی خدا شرک میھا در نام«گوید:  کرده که می
ھـا  را از عزیـز گرفتنـد و بـر بت» عـزی«را از إلـه و » الت«بت پرستان، نام «گوید:  می

مشرکان نام ھایی را در میان نام ھای خـدا «گویند:  از اعمش نقل شده که می». نھادند
 ».کردند که جزو نام ھای خدا نیست داخل می

 گیرند: موضوع مورد بحث و بررسی قرار می در این باب چند
 اثبات اسماء و صفات خدا. -اول
 اند. ھا و صفات اینکه اسماء و صفات خدا، زیباترین و نیکوترین نام -دوم

 ھا. ی این نام دستور به دعا کردن به وسیله -سوم
کنند و شرک  ھای خدا کژ اندیشی می رھا کردن جاھالن ملحدی که در نام -چھارم

 ورزند. می
 ی فوق وارد شده است. تفسیر إلحاد که در آیه -پنجم
 اند. تھدید کسانی که ملحد شده و کژاندیشی نموده -ششم
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 توضیح و شرح باب
ِ ﴿ ی خدای متعال: فرموده  ٱ َوِ�َّ

َ
ٓ سۡ ۡ� ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ ۡ�ُ ٱ ءُ َما ْ  بَِها ِينَ ٱ َوَذُروا  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ

سۡ  ِ�ٓ 
َ
ْ  َما نَ َزوۡ جۡ َسيُ  ۦۚ �ِهِ َ�ٰٓ أ  .]۱۸۰عراف:اال[  ﴾١٨٠ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

ھـا را بـه  ھـایی دارد و آن نام دھـد کـه خـدا نام خدای متعال در ایـن آیـه خبـر می
ھـای خـدا در زیبـایی بـه اوج  ھا توصیف نموده اسـت. نام یعنی زیباترین نام» حسنی«

فات کمال و جالل خدا بـر رسیده و زیباتر و نیکوتر از آن وجود ندارد. ھمان طور که ص
ھـای خـدا کـه بـر صـفات خـدا داللـت دارنـد، زیبـاترین و  پس نام«آن داللت دارند. 

ھـای خـدا وجـود نـدارد و ھـیچ  ھا ھستند و در میان اسماء، زیباتر از نام ترین نام کامل
 تواند جای اسماء خدا را بگیرد. اسمی نمی

ی به این معنا نیست که آن اسـم تفسیر اسمی از اسماء خدا به معانی و مفھوم خاص
اند، بلکه جھت نزدیک کردن مفھوم این اسم به ذھن  دقیقًا با این معنا و مفھوم مترادف

باشـد. چـون خـدا از ھـر صـفت کمـالی، زیبـاترین اسـم و  و تفھیم آن برای انسان می
دارد. ی نقصی  ترین اسم از ھر گونه شائبه ترین اسم از نظر معنا و دورترین و منزه کامل

خدا از میان صفت ادراکات، العلیم و الخبیر است که معنا و مفھومی غیر از عاقل و دانا 
و فھمیده دارد. السمیع و البصیر است که معنا و مفھومی غیـر از السـامع (شـنونده) و 

 الباصر (بیننده) دارد.
و  ھایی چـون: الَبـّر، الـرحیم و الـودود دارد کـه معنـا از میان صفات احسان، صفت

دارد کـه » العظیم«و » العلی«مفھومی فراتر از رفیق و مھربان و دلسوز دارد. الله، اسم 
دارد کــه مفھــومی فراتــر از بخشــنده و » الکــریم«غیــر از واال و بــزرگ اســت. صــفت 

است که سازنده و انجام دھنده » المصور«و » البارئ«و » الخالق«سخاوتمند دارد. خدا 
و » العفـو«نا و مفھوم کامل آن را برساند. الله تعـالی اسـم تواند مع و شکل دھنده نمی

ی گناھان و خطاھا  دارد که معنا و مفھومی فراتر از گذشت کننده و پوشاننده» الغفور«
 دارد.

ترین و زیبـاترین آنھـا بـر خـدا جـاری  اند کـه کامـل ھا و صفات خدا چنین سایر نام
ھای خدا  حقیقی آنھا را برساند. پس نامتواند مفھوم کامل و  شود و ھیچ معنایی نمی می

ھـایی کـه خـدا بـر خـودش  اند. به غیـر نام ترین صفات ھا و صفاتش، کامل زیباترین نام
نھیم ھمان طور که از صفاتی که خدا خودش را به آنھـا  ھای دیگری بر او نمی نھاده، نام

 



 ١٠٨٣  )»ولله األسماء الحسنی...«ی خدای متعال:  : فرموده۵۰لتوحید: (بابکتاب ا

 

گرایان، خـدا  لاو را به آنھا متصف نموده به صفاتی که باط ج متصف نموده و پیامبرش
 .١»کنیم کنند، عدول نمی را به آنھا متصف می

از ھمین جا اشتباه کسانی که اسم الصانع و الفاعل و المریـد و ماننـد آنھـا را بـرای 
گردد؛ چون لفظی که خدا بر خودش اطالق کـرده و بـه  برند، روشن می خدا به کار می

 اینھاست. تر از تر و عظیم ی آن از خودش خبر داده، کامل وسیله
ترین، بزرگتـرین و واالتـرین صـفت کامـل،  چون خدا از ھر صفت کمالی به کامـل«

شود و آن ھم حکمت و حاصل  ترین متصف می شود. از صفت اراده، به کامل متصف می
باشد؛ ھمان طور که خدای متعـال  خواھد، می ی خودش می شدن ھر چیزی که با اراده

اٞل لَِّما يُرِ ﴿فرماید:  می آنچه بخواھد، ھرچه زودتر و باقدرت ھرچه «: ]١٦[البروج:  ﴾١٦�ُد َ�عَّ
. در صفت اراده، خدا به اراده کـردن آسـانی بـرای انسـان نـه »رساندیشتر به انجام میب

ُ بُِ�ـُم ﴿فرمایـد:  شود؛ ھمان طور کـه می گیری متصف می سختی و سخت يُرِ�ـُد ٱ�َّ
خواھد و خواھان یش شما را میخداوند آسا«: ]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱۡليُۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم ٱۡلُعۡ�َ 

ھایش را بر  . در صفت اراده، الله تعالی احسان و ارزانی داشتن نعمت»ستیزحمت شما ن

ن َ�ُتوَب َعلَـۡيُ�ۡم ﴿فرماید:  خواھد؛ ھمچنان که در جایی می بندگانش می
َ
ُ يُرِ�ُد أ َوٱ�َّ

ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱ ن تَِميلُواْ َمۡيً� َعِظيٗمـا َو�ُرِ�ُد ٱ�َّ
َ
َهَ�ِٰت أ یخداونـد مـ«: ]٢٧[النسـاء:  ﴾٢٧لشَّ

زه کیو پـا کد و از لوث گناھان پایطاعت و عبادت برگرد یسو رد (و بهیخواھد توبه شما را بپذ
د و بـه یه (از حـق دور شـوکـخواھنـد یافتند، میه به دنبال شھوات راه مک یسانکد) و یگرد
. پـس »د)یشـان شـوید (تا ھمچـون ایمنحرف گرد یلیو از راه راست) خد یباطل بگرائ یسو

کنند کـه  ی بندگانش را بپذیرد ولی شھوت پرستان اراده می کند که توبه خدا اراده می

ُ ﴿فرماید:  ی دیگری می بندگان خدا دستخوش انحراف بزرگی شوند. در آیه َما يُرِ�ُد ٱ�َّ
: ]٦[المائدة:  ﴾َ�ِٰ�ن يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُ�مۡ ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج وَ 

خواھـد شـما را (از یه مـکـخواھد شما را به تنگ آورد و به مشّقت انـدازد، و بلیخداوند نم«
 ».دی) نعمت خود را بر شما تمام نمایام اسالمکان احیزه دارد و (با بکیث ظاھر و باطن) پایح

گاه اسـت. الکـریم و الجـواد کامـل ن العلیم و الخبیر کاملھمچنی تر از  تر از دانا و آ
 بخشنده و سخاوتمند است.

 ، دار عالم الفوائد.۲۶۹ -۱/۲۹۵بدائع الفوائد،  -١
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تر از سـازنده و  تر از مھربان و دلسوز، الخـالق، البـاریء و المصـور، کامـل الرحیم، کامل
ی اسـماء حسـنی  ھا و معانی در زمره بخش ھستند. به ھمین دلیل این اسم فاعل و صورت

اند. پس باید اسماء و صفاتی که خدای سبحان بـر خـودش اطـالق کـرده، مراعـات  مدهنیا
ھا و صفاتی که خـدا بـر خـودش  ّھا و صفات، چیز دیگری نگفت و نام کرد و در کنار این نام

اطالق نکرده و مطابق معنای اسـماء و صـفات خـدا نیسـت، اطـالق نکـرد. ھنگـامی کـه 
د، باید فقط این معنا و مفھوم را بر خدا اطـالق کـرد مطابق معنای اسماء و صفات خدا باش

ای باشـد کـه دو  و لفظ آن را اطالق نکرد. به ویژه زمانی که مجمل و کلی باشد یا به گونـه
معنا داشته باشد ھم برای مدح و ستایش و ھم برای مذمت و نکـوھش بـه کـار رونـد. در 

د باشـد، ماننـد لفـظ فاعـل و این صورت به کار بردن آن جایز نیست مگر زمـانی کـه مقیـ
شود مگر زمانی که به صورت مقید، اطـالق  الصانع، که در اسماء حسنی بر خدا اطالق نمی

ھا را بـر خـودش اطـالق نمـوده اسـت؛  شود؛ ھمان طور که خدا به صورت مقید این اسـم

اٞل لَِّما يُرِ�ُد ﴿مانند این آیات:  ودتـر و باقـدرت آنچـه بخواھـد، ھرچـه ز]: «١٦[البـروج:  ﴾١٦َ�عَّ

ُ َمـا �ََشـآءُ ﴿، »رسـاندیشتر به انجام میھرچه ب و خداونـد ھرچـه «: ]٢٧[إبـراھیم:  ﴾َو�َۡفَعُل ٱ�َّ

ِ  ُصۡنعَ ﴿و  ».دھدیبخواھد انجام م ِيٓ  ٱ�َّ ۡ�َقـنَ  ٱ�َّ
َ
ءٍ  ُ�َّ  �  یسـاختار خـدای«  ].٨٨النمـل: [ ﴾َ�ۡ

. چـون اسـم فاعـل و »ده اسـتیـم) آفرم و استوار (و مرّتـب و مـنّظ کز را محیه ھمه چکاست 
الصانع دو معنا دارند: ھم بـرای مـدح و سـتایش و ھـم بـرای مـذمت و نکـوھش بـه کـار 

در میـان اسـماء » نـاھی«و » آمـر«، »مـتکلم«، »مرید«ھای  روند. به ھمین دلیل اسم می
؛ اند ھا به دو معنای مختلف قابـل تقسـیم اند؛ چون مسمی و مفھوم این اسم حسنی نیامده

روند. بلکـه خـدای متعـال  ھم برای مدح و ستایش و ھم برای مذمت و نکوھش به کار می
 خودش را به صفات کامل و عظیم که معانی بزرگ و زیبایی دارند، متصف نموده است. 

از ھمین جا اشتباه و انحراف آشکار برخی از متأخرین که از ھر فعلی که خدا بـرای 
سـازند و آن را  آن از خودش خبر داده، اسم مطلقـی میی  خود به کار برده و به وسیله

شـود. اینـان بـرای خـدا اسـم  آورنـد، معلـوم می ی اسماء حسنی به شمار می در زمره
ی آن از  از لفظ فعلی که خدای بـه وسـیله» المضل«و » الفاتن«، »المخادع«، »الماکر«

ای از  خالصـه». سـتاند. خدا از آن، بسیار منـزه و واال خودش خبر داده، مشتق نموده
 .١بود /کالم ابن قیم 

 .۴۸۷ -۴۸۴طریق الھجرتین، صفحات  -١
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ھا  مطلب دیگری که در بحث اسماء الله الحسنی مطرح است، این است که آیا اسـم
ی مطلب این است کـه آنچـه کـه بـه عنـوان  یا خیر؟ خالصه ١اند و صفات خدا توقیفی

 شود، توقیفی بوده و آنچه از بـاب خبـر دادن بـر خـدا اسماء و صفات بر خدا اطالق می
شود، ھمچون القدیم، الشیء، الموجود، القائم به ذات، الصـانع و ماننـد آنھـا،  اطالق می

 واجب نیست که توقیفی باشد.

ھـا از خـدا بخواھیـد و بـه او  ی ایـن نام یعنی: به وسـیله ﴾فَٱۡدُعوهُ بَِها﴿ی:  فرموده

مرا : «»يماغفر يل وارمحني إنك أنت الغفور الرح«گویی:  متوسل شوید. ھمان طور که می
چـون توسـل بـه اسـماء و ». ی مھربانی ببخشای و به من رحم کن؛ چرا که تو بخشنده

ھا جھت نزدیکی و تقرب به الله  ترین وسیله ترین و دوست داشتنی صفات خدا از نزدیک

يـا ذااجلـالل «أَلِظُّـوا بــ «و سنن ترمذی آمـده اسـت: » المسند«است. ھمان طور که در 

در حدیثی دیگـر آمـده کـه ». پناه ببرید »يا ذااجلالل و اإلكـرام«ی به دعا: «٢»واإلكرام

اللهـم إين أسـألك بـأين أشـهد أنـك «گفت:  کرد و می از مردی شنید که دعا می جپیامبر

 »:أنت اهللا الذي ال إله إال أنت، األحد، الصمد، الذي مل يلد، ومل يولد، ومل يكن له كفواً أحـد
دھم که تو خدایی ھستی که معبود برحقـی جـز تـو  می بارالھا! به خاطر اینکه گواھی«

نیازی، ذاتی ھستی که نزاده و زاییده نشده و احـدی ھمتـا و مثـل او  نیست. یکتا و بی

واذلي نفيسـ بيـده لقـد سـأل اهللا باسـمه «فرمود:  جپیامبر». خواھم نیست، از تو می
کسـی کـه جـانم در قسـم بـه : «»األعظم، اذلي إذا ُديع به أجاب، و�ذا ُسئل به أعطـى

ی خود را از خدا با توسل به اسم اعظم خـدا مطـرح کـرد؛ اسـم دستش است، خواسته
کنـد و ھـر گـاه بـا آن از خـدا اعظمی که ھر گاه با آن، خدا خوانده شـود، اجابـت مـی

ترمذی و دیگران ایـن حـدیث را ». کند] دھد [و نیازش را برآورده میخواسته شود، می

 یعنی باید حتما در قرآن و سنت آمده باشد (مصحح) - ١
، »الکبری «؛ نسائی در ۳/۲۸۰ ،»التاریخ الکبیر «؛ بخاری در ۴/۱۷۷، »المسند «امام احمد در  -٢

ی ، شماره»المعجم الکبیر «؛ طبرانی در ۱۴۷۸ی ؛ رویانی در مسندش، شماره۷۷۱۶شماره ی 
و دیگران، این حدیث را از ربیع  ۴۹۹ -۱/۴۹۸، »المستدرك علی الصحیحین«؛ حاکم در ۴۵۹۴

 اند. اسناد این حدیث، صحیح بوده و شواھدی دارد.روایت کرده سبن عامر
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  ١اند.روایت کرده

برضـاك مـن سـخطك،  ٢ا� إ� أعـوذ«فرمایـد: در جایی دیگر مـیج حضرت آن
 »:ثناء عليك، أنت كما أثنيت ىلع نفسـك ٤، ال أحيص٣و�عفوك من عقو�تك، و�ك منك

بـرم؛ از ات پنـاه مـیبار الھا! ھمانا من از ناخوشنودی و نارضایتی به رضا و خوشنودی«
از [ خشـم و غضـب ] تـو بـه [ رحمـت و بـرم؛  ات پناه میعقوبت و مجازاتت به گذشت

این ». توانم آن گونه که خودت را ستوده ای، تو را بستایمبرم. نمیمھربانی ] تو پناه می
 ٥حدیث، حدیث صحیح است که مسلم و دیگران روایتش کرده اند.

که با توسل به اسماء حسنی دعا نموده، ایـن  جیکی دیگر از دعاھای مأثور از پیامبر

 إ� أسألك بأن لك احلمد، ال � إال أنت، املنان، بديع السموات واألرض، يـا ا�«است: 
ھا  بار الھا! ھمانـا مـن بـا توسـل بـه اینکـه، تمـام حمـد و سـپاس« »:ذاجلالل واإلكرام

مخصوص توست، معبود برحقی جز تو نیست. تو نعمت و منـت [ زیـادی بـر بنـدگان ] 
و زمینی. ای صاحب جالل، شکوه و اکـرام، از تـو  ھا ی آسمانای. به وجود آورندهنھاده

. ترمذی مانند این حدیث را روایت کرده و لفظ این حدیث، از کسـی »نمایممسألت می
 ٦دیگر است.

؛ ۲۹۳۶۰ی اش، شماره؛ ابن ابی شیبه در مصنف۴۱۷۸ی عبدالرزاق در مصنف خود، به شماره -١
؛ ابوداود در ۲۳۱۱ی ؛ إسحاق در مسندش، شماره۳۶۰، ۳۵۰، ۵/۳۴۹، »المسند«امام احمد در 
ی ؛ ابن ماجه در سنن خود، شماره۳۴۷۵ی ؛ ترمذی در سننش، شماره۱۴۹۳ی سننش، شماره

و  ۱/۵۰۴، »المستدرك«؛ حاکم در ۸۹۲ -۸۹۱ھای در صحیحش، شماره؛ ابن حبان ۳۸۵۷
 اند و اسناد این روایت، صحیح است.روایت کرده سدیگران این حدیث را از بریده اسلمی 

 آمده است.» أعوذ بك«، عبارت: »ط«ی درنسخه -٢
 آمده است.» ومنك«، عبارت: »ط«در نسخه ی  -٣
 آمده است.» نحصی«عبارت:  ،»ض«و » الف«، »ط«در نسخه ھای  -٤
 روایت نموده است. لاین حدیث را از عایشه ۴۸۶ی مسلم در صحیحش، شماره -٥
؛ ابوداود در سننش، ۳/۱۲۰، »المسند«؛ امام احمد در ۱۱۷۱ی ، شماره»الزھد«ابن مبارك در  -٦

نی ؛ طبرا۱۳۰۰ی ؛ نسائی در سننش، شماره۳۵۴۴ی ؛ ترمذی در سننش، شماره۱۴۹۵ی شماره
؛ ابن حبان ۱۸۵۷ی ، شماره»المستدرك علی الصحیحین«؛ حاکم در ۱۱۶، شماره ی »الدعاء«در 

اند. اسناد این حدیث روایت کردهسو دیگران این حدیث را از انس ۸۹۳ی در صحیحش، شماره
 باشد.خوب است و حدیثی صحیح می
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از خدا و متوسل شدن به سوی خـدا بـا  جاین درخواست پیامبر«گوید: ابن قیم می
ار نعمـت دھنـده حمد و سپاس خدا و اینکه ھیچ معبود برحقـی جـز او نیسـت و بسـی

باشد. پس این دعا، متوسل شدن به سوی خدا بـا اسـماء و صـفات خداسـت. است، می
شود و دعـای خواستن چیزی از خدا با توسل به اسماء و صفات خدا، زودتر برآورده می

 ١.»گرددانسان اجابت می
ھا و صفات نیکوی خـدا، یکـی از درجـات بـر ی نامباید دانست دعا کردن به وسیله

إن هللا �سعة و�سع� «اش فرموده است: درباره جمردن اسماء حسنی است که پیامبرش
الله نود و نه اسم دارد، ھرکس آنھا را بر شـمرد، داخـل : «»اسماً من أحصاها دخل اجلنة

  ٢اند.بخاری و دیگران این حدیث را روایت کرده». گرددبھشت می
 رد: بر شمردن اسماء و صفات نیکوی خدا سه درجه دا«

 برشمردن الفاظ، اسماء خدا و تعدادشان -ی اول درجه
 فھم معانی و مفھوم آن. -ی دوم درجه
ی مـذکور ی این اسماء، ھمان طـور کـه در آیـهدعا کردن به وسیله -ی سوم درجه

 آمده است.
 ی این اسماء دو نوع است:دعا کردن به وسیله 

 دعای ثنا و ستایش و عبادت. .۱
 .دعای درخواست و مسألت .۲

ھای نیکـو و زیبـای خـدا و صـفات برتـرش، اللـه ثنـا و ی نامبنابراین، جز به وسیله
ی اسماء و صفات خدا، چیزی از وی درخواسـت نمـیشود و نیز به وسیلهستایش نمی

شود: ای موجود! یا ای شیء یا ای ذات! مـرا ببخشـای. بلکـه ھـر شود. پس گفته نمی
نماییم و چیزی واسته است، از خدا مسألت میای با اسمی که متناسب با آن خخواسته

ی اسم و صفت خدا که بـا خواسـتهخواھیم. پس شخص دعا کننده به وسیلهاز وی می
 شود.اش تناسب دارد، به سوی خدا متوسل می

 ، عالم الفوائد.۱/۲۸۲بدائع الفوائد،  -١
این حدیث را از  ۲۶۷۷و مسلم در صحیحش، به شماره ی  ۷۳۹۲ی ارهبخاری در صحیحش، شم -٢

 اند.ابوھریره روایت کرده
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دقت کند، می جھرکس به دعاھای پیامبران به ویژه خاتم پیامبران، حضرت محمد 
 ١.»بیند که درست مطابق این مطلب است

پروردگارا! : «»رب اغفر يل وارمحني، إنك أنت الغفور الرحيم«گویی: ھمچنان که می«
. خوب نیست که چنین »ی مھربانیمرا ببخشای و به من رحم کن، چرا که تو بخشنده

پروردگـارا! مـرا : «٢»رب اغفر يل وارمحنـي، إنـك أنـت السـميع العلـيم البصـري«دعا شود: 
 ».ا که تو شنوا و دانا و بیناییببخشای و به من رحم کن، چر

برخی از نام ھای خدای متعال به صورت مفرد بـر خـدا اطـالق «افزاید:   می ابن قیم

 ». احلكيم«و » البصري«، »السميع«، »القدير«شوند. اغلب اسماء خدا چنین است. مثل می
آن، دعـا می توان این اسماء را به صورت مفرد و ھمراه اسماء دیگری به کـار بـرد و بـا 

گویی: یا عزیز، یا حکیم، یا قدیر و یا بصیر. ھمچنین درست است کـه ھـر شود. پس می
اسمی، جداگانه آورده شود. پس در ثنا و ستایش خدا و درخواست چیزی از خدا، جـایز 

 است که این اسماء به صورت مفرد و جداگانه، یا ھمراه اسماء دیگری آورد.
شوند بلکه حتمًا خدا به تنھایی بر خدا اطالق نمیی دیگری از اسماء و صفات دسته

ار، المنتقم و المذل. جایز باید ھمراه اسم مقابل اش به کار برده شوند. مانند المانع، الضَّ
شـان آورده شـوند بلکـه بایـد حتمـًا نیست این اسماء جداگانه و بدون ذکر اسم مقابـل

یز و المعز بر خدا اطـالق شـوند. پـس شان المعطی، النافع، العفو، العزھمراه اسم مقابل
المـذل، اسـت؛ چـون کمـال در  المانع، الضار النافع، المنـتقم العفـو، الُمغز خدا المعطی

ھا ھمراه اسم مقابلش است؛ چون منظور از این اسـماء  مقرون بودن ھر یک از این اسم
فقـط  این است که ربوبیت و تدبیر در مخلوقات و تصرف در آنان، مخصوص الله اسـت.

رساند؛ از گناھان بعضـی گذشـت مـیکند؛ نفع و زیان میدھد و منع میاوست که می
 کند.ای را خوار میدھد و عدهای را عزت میگیرد؛ عدهکند و از بعضی انتقام می

برای ثنا و ستایش خدا نیز درست نیست که این اسماء مزدوج را به صورت جداگانه 
انـد ه ھمین دلیل در ھیچ جا به صورت جداگانه نیامدهو بدون ذکر اسم مقابلش آورد. ب

اند. پس اگر بگویی: یا ضار، یا مانع و یـا و تنھا ھمراه با اسم مقابلش بر خدا اطالق شده
ای، تا اینکـه اسـم مقابـل را ای و حمد و سپاس او را به جا نیاوردهمذل، خدا را نستوده

 ، عالم الفوائد.۲۸۹ -۱/۲۸۸بدائع الفوائد،  -١
 ، عالم الفوائد.۱/۲۸۱بدائع الفوائد،  -٢
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البتـه برخـی عبـارات بـه  ١در این باره. ای از سخنان ابن قیم. این بود خالصه»بیاوری
 سخنان وی اضافه شده است.

 بیان اسماء حسنی که در سنت وارد شده اند:
از آنجا که بر شمردن نام ھای زیبای خدا و فھم معانی و مفھوم آنھا، اسـاس علـم و 
گاھی نسبت به معلومات است و سعادت دنیا و آخرت به آن بستگی دارد و آثار و نتایج  آ

و بابرکتی برای بندگان دارد و داخل شـدن بـه بھشـت را بـرای بنـدگان واجـب  خوب
انـد، آمـده کند، چرا که در حدیث صحیح که ھم بخاری و ھم مسلم روایتش کـرده می

ھرکس اسماء و صفات خدا را برشمرد، داخل بھشت : «٢»من أحصاها دخل اجلنة«است: 
از این رو بنده به شـناخت و   -دیمدرجات برشمردن اسماء خدا را بیان کر -» شودمی

 معرفت این اسماء نیاز شدید و مبرمی دارد.
ی اسماء حسنی را در قرآن بیان کرده است. بـدون بعضی گفته اند: الله تعالی ھمه

شان در قرآن ذکر کرده ھای زیبا و صفات برتر خود را با لفظ شک خدای متعال اکثر نام
ذکر نکرده، در قرآن آیات و عباراتی ھسـتند کـه بـر آن شان ھا و صفاتی که با لفظو نام

 داللت دارند.
گوید: ابراھیم بن یعقوب برایمان حدیث نقل کرد و گفت که صفوان بـن ترمذی می

صالح برای ما حدیث نقل کرد و گفت که ولید بن مسلم بـرای مـا حـدیث نقـل کـرد و 
برای ما حدیث نقل کرد  سیرهگفت که شعیب بن أبی حمزه از ابوزناد از اعراج از ابوھر

إن هللا �سعة و�سع� اسماً مـن أحصـاها «فرمودند:  جگفت: رسول الله سکه ابوھریره
ھمانا الله نود و نه اسم دارد. ھرکس آنھا را برشمرد، داخـل بھشـت مـی: «»دخل اجلنة

 .  »گردد

مؤمن، ـملك، القـدوس، السـالم، الــهو اهللا اذلي ال � إال هو، الرمحن، الـرحيم، الـ
مصور، الغفـار، القهـار، الوهـاب، ـمهيمن، العز�ز، اجلبار، املتكرب، اخلالق، ابلاریء، الـال

الرّزاق، الفتاح، العليم، القابض، ابلاسط، اخلافض، الرافع، املعز، املذل، السميع، ابلصـ�، 

 ، عالم الفوائد.۲۹۵ -۱/۲۹۴بدائع الفوائد،  -١
این  ۲۶۷۷ی مسلم در صحیحش به شمارهالبغا) و  -۲۵۸۵ی بخاری در صحیح خود (شماره -٢

 اند.روایت کرده سحدیث را از ابوھریره
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احل�م، العدل، اللطيف، اخلبـ�، احللـيم، العظـيم، الغفـور، الشـكور، العـ�، الكبـ�، 
حلفيظ، املقيت، احلسيب، اجلليل، الكر�م، الرقيب، املجيـب، الواسـع، احلكـيم، الـودود، ا

مجيد، ابلاعث، الشهيد، احلق، الو�يل، القوی، املت�، الو�، احلميد، املحىص، املبـدی، ـال
معيد، املحی، املميت، الىح، القيوم، الواحد، املاجد، الواحد، األحد، الصـمد، القـادر، ـال

، املقدم، املؤخر، األول، اآلخر، الظـاهر، ابلـاطن، الـواىل، املتعـاىل، الـرب، اتلـواب، املقتدر
املنتقم، العفو، الرؤوف، مالك امللك، ذواجلالل واإلكرام، املقسط، اجلامع، الغ�، املغـ�، 

  ١.املانع، الضار، انلافع، انلور، اهلادی، ابلديع، ابلاىق، الوارث، الرشيد و الصبور
خیلی غریب است. راویان زیادی این حدیث را از صفوان بن صالح برای  این حدیث،

اند و این حدیث جز از طریق روایت بن صالح، روایت نشده است. او از نظـر ما نقل کرده
 محدثین ثقه و مورد اطمینان است.

حدیثی غریب «گوید:  این حدیث را روایت کرده و می ۳۵۰۷ی ترمذی در سننش به شماره -١
» المستدرك علی الصحیحین«، حاکم در ۸۰۸ھمچنین ابن حبان در صحیحش شماره ی ». است

و دیگران این  ۳۳ -۵/۳۲» شرح السنة«، بغوی در ۱۰/۲۷» السنن الکبری«، بیھقی در ۱/۱۶
اند. اسناد این حدیث، ظاھرًا صحیح است. فقط این حدیث معلول است؛ حدیث را روایت کرده

گوید: می ۸/۳۱» المحلی«چون ذکر این اسماء در آن گنجانده شده است. ابن ابی حزم در کتاب 
اند و اصًال ھیچ یك از این م خدا، مضطرب و آشفتهی برشمردن نود و نه اس احادیث وارده درباره«

می ۲۲/۴۸۲» مجموع الفتاوی«کتاب:   شیخ االسالم ابن تیمیه در». احادیث، صحیح نیستند
وارد نشده است. مشھورترین حدیث در  جدر تعیین اسماء خدا حدیث صحیحی از پیامبر«گوید: 

ب بن ابی حمزه روایتش کرده است. این زمینه، حدیث ترمذی است که ولید بن مسلم از شعی
گویند: ذکر اسماء خدا که در این حدیث آمده، ولید بن مسلم از اساتید حافظان اھل حدیث می

اش جمع آوری کرده و در این حدیث گنجانده است. در این زمینه حدیث دیگری اھل حدیث
. راجع به تعداد اسماء تر از این حدیث است و ابن ماجه روایتش نموده استروایت شده که ضعیف

حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب ». خدا غیر از این دو حدیث، حدیث دیگری روایت شده است
ی برشمردن علت موجود در دو حدیث مذکور که درباره«گوید: می ۲۴۰ص » األمالی المطلقة«

نیست بلکه اند، تنھا صرف تفرد (روایت شدن حدیث از یك راوی) اسماء و صفات خدا وارد شده
احتمال دارد سیاق حدیث از جانب برخی راویان، در حدیث گنجانده شده باشد. آنچه که این 

شود با این حدیث کند، این است که روایت دیگری که در سیاق اسماء بیان میمطلب را تأیید می
 -۱۱و فتح الباری  ۲/۲۶۹، تفسیر ابن کثیر ۳۸۰ -۶/۳۷۹نگا: مجموع الفتاوی ». مخالفت دارد

۲۱۵. 
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روایت شده است و در ھـیچ  جاز پیامبر ساین حدیث به چندین صورت از ابوھریرة 
اند. آدم بن ابی ایاس جز این حدیث، اسماء و صفات خدا وارد نشده ایات بهیک از این رو

روایـت کـرده و  جاین حدیث را با اسناد دیگری غیر از این اسناد از ابوھریره از پیـامبر
 . ١این اسماء را در آن ذکر کرده است. اما این حدیث، اسناد صحیحی ندارد

ت پشـت سـر ھـم اسـت وگرنـه ابتـدای ی او به ذکر اسماء به صـور گویم: اشارهمی
 اند.حدیث، مورد اتفاق بخاری و مسلم است و ھر دو آن را روایت کرده

ــان ــه در صحیحش ــن خزیم ــذر و اب ــن من ــاکم در ٢اب ــی و ح ــان، طبران ــن حب و اب
را در » المعطی«اند و اسم ھا روایت کرده و دیگران این حدیث را با آن نام» المستدرک«

نادش صحیح است. ولی با ذکر تعداد اسماء، ایـن حـدیث غریـب اند و اسآن ذکر نکرده
 است.

ابن ماجه از طریق عبدالملک بن محمد صنعانی از زھیر بن محمد تمیمی از موسی 
کـه بـا سـیاق  ٣بن عقبه از اعرج، این حدیث را روایت کـرده و اسـماء حسـنی را آورده

ماجه رعایت نشده و اسـماء ترمذی فرق دارد و ترتیبی که ترمذی آورده، در روایت ابن 
به ترتیب دیگری ذکر شده است. ھمچنین نسبت به روایت ترمذی، برخی اسماء اضافه 

ھایی که اضافه بر روایـت ترمـذی آمـده اسـت، عبارتنـد  اند. نام و برخی اسماء کم شده
طـی، الباریء، الراشد، البرھان، الشدید، الواقی، القائم، الحافظ، الناظر، السامع، المع» از:

در سند این روایت، عبدالملک وجود داد کـه لـین ». الوتر ٤األبد، المنیر، التام، القدیر و
اش اخـتالف نظـر  . ھمچنین زھیر در سند این روایت است که دربـاره٥»الحدیث است

 .۵/۵۳۱سنن ترمذی  -١
» الدر المنثور«و سیوطی در  ۴/۱۷۲» التلخیص الحبیر«حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب  -٢

 این روایت را به ابن منذر و ابن خزیمه نسبت داده اند. ۳/۶۱۳
 ۹۱ی شماره» إن لله تسعة وتسعین اسماً «، ابونعیم در جزء ۳۸۶۱ی  ابن ماجه در سننش شماره -٣

اند. در اسناد آن، عبدالملک صنعانی وجود دارد که ضعیف  دیگران این حدیث را روایت کرده و
 ی آنھاست. ھا از زھیر، ضعیف است و این حدیث از جمله است. روایت شامی

 آمده است.» القدیم«اسم » ض«و » الف«، »ط«در نسخه ھای  -٤
عبدالملك بن محمد «گوید: می ۳۶۵ص » تقریب التھذیب«حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب  -٥

حمیری برسمی، اھل صنعاء دمشق، لین الحدیث است. یعنی حدیث او برای اعتبار نوشته 
 ».شود و به تنھایی قابل اطمینان نیست می
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تر و سیاقش بھتر است و شایسته اسـت کـه  . حدیث ولید، اسنادش صحیح١وجود دارد
 .٢»این حدیث، حدیثی حسن است«گوید:  میمرفوع باشد. از این رو نووی 

علت اینکه بخاری و مسلم این حدیث را با ذکـر «گویند:  برخی از علمای حدیث می
اند، این است که فقط ولید بن مسلم این اسماء را اضافه کـرده  اسماء خدا روایت نکرده

 ».٣و در روایتش آورده و کسی دیگر این اسماء اضافی را نیاورده است
تواند علت باشد، چون ولید بن مسلم که دانشمند اھل شام است، ثقه و  مر نمیاین ا

 مورد اطمینان است.
اند: اسـماء مـذکور کـه در حـدیث آمـده، جـزو حـدیث نبـوده و در آن  بعضی گفته

دارد که  در این زمینه سخنانی اظھار می» اإلرشاد«گنجانده شده است و صاحب کتاب 
اند کـه پشـت سـر  حافظان و محققین اظھار داشـته گروھی از«مفھومش چنین است: 

آوردن اسماء در حدیث ابوھریره، در آن گنجانده شده است. و جمـاعتی از اھـل علـم، 
اند؛ ھمان طور که این مطلب از جعفر بن محمد،  این اسماء را از قرآن جمع آوری کرده

 ٤».دان، روایت شده است سفیان بن عیینه و ابوزید لغت
احتمال دارد که تفسیر اسماء از جانـب برخـی از راویـان صـورت «ید: گو بیھقی می

گرفته باشد؛ به خـاطر ھمـین احتمـال، بخـاری و مسـلم، حـدیث ولیـد را در صـحیح 
  ٥.»اند خودشان روایت نکرده

دلیل اینکه بخاری و مسلم این حدیث را در صحیح «گوید:  می» البدر«صاحب کتاب 
 اند، دو چیز است: شان نیاورده

 اند. اصحاب حدیث آن را ذکر نکرده -اول

زھیر بن محمد تمیمی، «گوید: می ۲۱۷ص » تقریب التھذیب«حافظ ابن حجر عسقالنی در  -١
جاز بود. روایت اھل شام از او، غیر مستقیم است و به ابومنذر خراسانی، ساکن شام و سپس ح

گوید: گویی زھیر، کسی که ی احمد میھمین دلیل، ضعیف دانسته شده است. بخاری درباره
گوید: زھیر در شام احادیثی  کنند، کسی دیگر است. ابوحاتم میھا از او حدیث روایت می شامی

 »د.کرکه حفظ داشت، روایت کرد و زیاد اشتباه می
 .۸۲األذکار، ص  -٢
 این مطلب را آورده است. ۱/۱۶، »المستدرك علی الصحیحین«حاکم در  -٣
 .۲/۲۶۹نگا: تفسیر ابن کثیر،  -٤
 .۱/۳۳األسماء و الصفات،  -٥
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در این حدیث تغییراتی از جمله کم و زیادی در آن صورت گرفته است و ایـن  -دوم
این گفته جای تأمل است و بر آن ایراد وارد ». ١ی واالی نبوی نیست امر در شأن درجه

یث، افتـد ھـر چنـد آن حـد شود؛ چون کم و زیادی گاھی از جانب راویان اتفاق می می
صحیح ھم باشد ھمان طور که این امر در احادیث دیگر صورت گرفته است. طبرانی در 

اند:  ھا را بدان افزوده و این نام٢و حاکم و دیگران حدیث مذکور را روایت کرده» الدعاء«

القـائم. «در لفظ دیگری، اسـم ھـای ». الرب، اإلله، احلنان، املنان و الباریء«اند:  افزوده

و در » املغيـث، الـدائم و احلميـد«و » الفرد«به جای » القادر«به لفظ دیگری:  ، بنا»الفرد

، النصري، القديم، الوتر، الفاطر، العـالم، ٣اجلميل،الصادق، املولی«لفظ دیگری، اسم ھای 

، املدبر، املالک، الشاكر، الرفيع، ذوالطول، ذواملعارج، ذوالفضل و اخلـالق مُ » املليک، األَكرَ
ی این الفاظ به ثبوت رسـیده باشـد ھـر چنـد برخـی از  کنم ھمه گمان نمیاند.  افزوده

ـل والرسـيع«اند. جعفر بن محمد، اسم ھای  اسماء صحیح ی  را از جملـه» املـنعم، املتفضّ
 ٤اسماء خدا به شمار آورده است.

در آوردن اسـماء و صـفات خـدا، احـادیثی مضـطرب و آشـفته «گوید:  ابن حزم می
از ابن حزم نقل شـده کـه  ٥».یچ کدام از آنھا، اصًال صحیح نیستنداند که ھ روایت شده

اسم از این اسـماء بـه صـحت رسـیده و قـرآن و احادیـث  ۸۰به نظر من «گفته است: 
 ٦».اند ھا از طریق اجتھاد به دست آمده ی اسم صحیح بر آن داللت دارند و بقیه

کـه ابـن حـزم  عجیب اسـت«گوید: می» شرح األسماء الحسنی«قرطبی در کتاب 

ا ﴿فرماید: فقط ھشتاد و چند اسم از اسماء حسنی را آورده در حالی که الله تعالی می مَّ

 البدر المنیر. -١
المستدرك علی «؛ حاکم در ۳/۱۵» الضعفاء«؛ عقیلی در ۱۱۲ی ، شماره»الدعاء«طبرانی در  -٢

اند. در و دیگران این حدیث را روایت کرده ۵۱، ص »االعتقاد«؛ بیھقی در ۱/۱۶، »الصحیحین
 اسناد آن، عبدالعزیز بن حصین وجود دارد که ضعیف است.

 آمده است.» المولی«، اسم »ب«ی در نسخه -٣

این روایت را آورده و اسنادش  ۹۱ی ، به شماره»إن اهللا تسعة وتسعني اسامً «ابونعیم در جزء  -٤
 است. صحیح

 .۸/۳۱المحلی،  -٥
 این گفته را از ابن حزم نقل کرده است. ۲/۳۳۸، »أحکام القرآن«ابوبکر بن عربی در  -٦
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ءٖ  ۡطَنا ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب ِمن َ�ۡ ردهکـز را فروگذار نیچ چیائنات) ھکتاب (کدر «: ]٣٨[األنعام:  ﴾فَرَّ
اسـماء  سپس اسم ھایی که ابن حزم ذکر کـرده، آورده اسـت و در آن برخـی از ١»م.یا

الـرب، اإللـه، األعلـی، «اند کـه عبارتنـد از: اضافه بر اسم ھایی که قبًال آورده شد، آمده

 ».األكرب، األعز، السيد، السبوح، الوتر، املحسن، اجلميل، الرفيق و الدهر
ھا را بـر اسـماء مـذکور  حافظ ابن حجر عسقالنی اسماء خدا را برشمرده و این اسم

امـا بـر ایـن ». ٣الرسـيع، الغالـب، العـامل، احلـافظ و املسـتعان ٢احلفی،«اضافه کرده است: 
اند   ھا ذکر شـده ھا طبق آنچه نیزگذشت اشکال وارد است اگرچه بعضی از این اسم اسم

 اند. اما  در حدیث ثابت نشده
اسم ھستند. صحیح ترین اسناد، مربوط به روایـت ترمـذی  ۱۶۵این اسماء مجموعًا 

اند. راجع به برخی دیگر از ث دیگر، برخی اسماء صحیح و ثابتاست. در روایات و احادی

األبـد، النـاظر، السـامع، «اسماء باید سکوت اختیار کرد و برخی دیگـر ھمچـون اسـماء 

اشتباه محض است. چون این اسماء ھر چند در برخـی احادیـث آمـده  »القائم والرسيع

نیز به ھمین  »لفالق، املخرج والعاملالدهر، الفعال، ا«اند، اما اصًال صحیح نیستند. اسماء 
صورت، اشتباه بوده و صحیح نیستند. در ضمن، این اسماء در ھیچ حـدیثی وارد نشـده

: ٤»التسبوا الـدهر، فـإن اهللا هـو الـدهر«در این حدیث وارد شده است:   که» دھر«اند جز 

 .»زمانه را ناسزا مگویید، چرا که الله صاحب زمانه است«
را » الـدھر«معنای این حدیث را گفتیم و اشتباه ابـن حـزم در اینکـه قبًال مفھوم و 

 جزء اسماء حسنی به شمار آورده، آنجا توضیح دادیم.
توان تعـداد مشخصـی را بـرای بدان که اسماء حسنی قابل شمارش نیستند و نمی

اسماء و صفات خدا تعیین کرد؛ چون خدای متعال اسـماء و صـفاتی دارد کـه در علـم 
ی مقرب و پیـامبری مرسـل بـه آن علـم  خودش پنھان کرده و ھیچ فرشته غیب پیش

 األسنی فی شرح أسماء الله الحسنی. -١
 آمده است.» الخفی«، اسم »ط«ی در نسخه -٢
 .۱۱/۲۱۹فتح الباری،  -٣
 روایت کرده است. سرهاین حدیث را از ابوھری ۲۲۴۶ی مسلم در صحیحش به شماره -٤
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أسألك ب�ل اسم هو لك، سـميت «ندارند؛ ھمان طور که در حدیث صحیح آمده است: 
به نفسك، أو أنزتله يف كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب 

ای، یا در کتابت نـازل ر خودت نھادهی ھر اسمی که داری و بخدایا! به وسیله: «»عندك
ای، یا آن را در علم غیب پـیش خـودت ھایت یاد دادهای، یا آن را به یکی از آفریدهکرده

احمد و ابن حبان در صحیحش و دیگران ایـن ». نمایمای، از تو مسألت میپنھان کرده
 ١اند.حدیث را روایت کرده

اسماء و صفات خدا را بـه سـه دسـته  در حدیث مذکور جپیامبر«گوید: ابن قیم می
 تقسیم نموده است: 

ای، خودش را با آن نامگذاری کرده است. این اسماء را برای ھرکس کـه دسته .۱
بخواھد اعـم از فرشـتگان و غیـر فرشـتگان آشـکار کـرده و در کتـابش نـازل 

 نفرموده است.
 ت.ای دیگر در کتابش نازل فرموده و به اطالع بندگانش رسانده اسدسته .۲
اش پنھان کرده و بـه اطـالع ھـیچ یـک از آفریـدهای دیگر در علم غیبدسته .۳

یعنی فقط  »استأثرت به«فرموده است:  جھایش نرسانده است. از این رو پیامبر
ھا را دارد؛ چـون ایـن  دانی. منظور این نیست که فقط خدا این اسمخودت می

  امر در اسم ھایی که در قرآن نازل فرموده، ثابت است.

فيفتح «فرماید: در حدیث شفاعت از این قبیل است؛ آنجا که می جی پیامبرفرموده
آنگـاه خـدا سـتایش و تمجیـدھایی بـا الفـاظ و : «٢»يلع من �امده  بما الأحسنه اآلن

این ستایش و تمجیدھا به وسیله». گشاید که اکنون بلد نیستمعباراتی بر روی من می

ال أحيصـ ثنـاء «فرمایند: در حدیثی می جپیامبر ی اسماء و صفات خداست. ھمچنین

؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود، ۱/۳۹۱، »المسند«قسمتی از حدیثی است که امام احمد در -١
؛ ۱۹۹۴ھای ؛ بزار در مسندش، شماره۵۲۹۷ی ؛ ابویعلی در مسندش، شماره۲۹۳۱۸ی شماره

 ؛ حاکم۱۰۳۵۲ی ، شماره»المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۹۷۲ی ابن حبان در صحیحش، شماره
اند. این روایتش کرده سو دیگران از ابن مسعود ۱/۵۰۹، »المستدرك علی الصحیحین«در 

 حدیث، حدیثی صحیح است.
 ساز انس ۱۹۳ی و مسلم در صحیحش، به شماره ۷۴۱۰ی بخاری در صحیح خود، شماره -٢

 .۲۳۳،ص »نظم المتناثر«اند. این حدیث، متواتر است. نگا: روایتش کرده
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ای، تـو را دانم آن گونه که خودت را ستودهنمی: «١»عليك، أنت كما أثنيت ىلع نفسك
 .»بستایم

ی واحد ، یک جمله٢»إن هللا �سعة و�سع� اسماً من أحصاها دخل اجلنة«اما حدیث: 

ده نیست. معنـایش ایـن صفت است و خبر آین »من أحصاها دخل اجلنة«است و عبارت: 
است که خدا نام ھای زیادی دارد که شأن این اسماء این است کـه ھـرکس آنھـا را بـر 

 گردد.شمارد، داخل بھشت می
این حدیث با این مطلب که خدا اسماء دیگری غیر از اینھا را دارد؛ منافـات نـدارد. 

برای جھاد آمـاده  درست مانند این است که بگویی: فالن کس صد برده دارد که آنھا را
ھای دیگری غیر از اینھـا کند که فالن کس بردهکرده است. این جمله، این را نفی نمی

شان کرده است. دانشـمندان اسـالمی در ایـن زمینـه را دارد که برای غیر جھاد آماده
 اختالف نظری ندارند.

�ِهِ ﴿ی: فرموده ۡسـَ�ٰٓ
َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ آنـان را رھـا کـن و بـا آنـان  یعنـی ﴾َوَذُرواْ ٱ�َّ

 مجادله و جر و بحث مکن.
الحاد در نام ھای خدا، به معنای صـرف نظـر و روی گردانـی از «گوید: ابن قیم می

و گرایش به چیـزی گرفتـه » میل«باشد. الحاد از ھا و از حقایق و معانی آنھا میاین نام
از آن » اللحـد«ی لمـهبـر آن داللـت دارد. ک» لحـد«ی شده است؛ ھمان طور که ماده

گویند که از وسط قبر منحرف شده است. ی قبر میگرفته شده که به شکاف در گوشه
گوینـد کـه از حـق بـه سـوی در دین از این ماده مشتق شده که به کسی می» ملحد«

 باطل گرایش پیدا کرده و منحرف شده است.
الحاد در اسماء خدا پس از روشن شدن معنای الحاد در اسماء خدا، باید دانست که 

 چند نوع است:
که مشرکان » عزی«و » الت«ھا با اسماء خدا نامگذاری شوند. مانند  اینکه بت -اول
ھا نھادند. یا مانند اینکه مشرکان به بت، اله  گرفتند و بر بت» عزیز«و » إله«ھای  از اسم

روایت نموده لاز عایشه ۴۸۶یثی است که مسلم در صحیحش، به شماره ی قسمتی از حد -١
 است.

از  ۲۶۷۷ی البغا) و مسلم در صحیحش، به شماره -۲۵۸۵ی بخاری در صحیحش، (شماره -٢
 اند.روایت کرده سابوھریره
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اسماء خـدا را بـر  پرستان گفتند. این امر، حقیقتًا الحاد در اسماء خدا بود؛ چون بت می
 شدند. ھا منحرف می نھادند و از اسماء خدا به سوی بت شان می ھا و خدایان باطل بت

» أب«نامگذاری خدا به چیزی که در شأن خدا نیست. مانند نصاری کـه او را  -دوم
و مانند آن » علت فاعلی«یا » موجب بذاته«نامیدند و مانند فالسفه که خدا را  (پدر) می

 نامند. می
متصف نمودن خدا به چیزی که خدا از آن بسـیار واالتـر اسـت و از نقـص و  -سوم

گفـت: خـدا فقیـر و  ی پلیـدترین یھـودی کـه می عیب، منزه و پاک است؛ مانند گفتـه
شان که: خدا پس از آنکه مخلوقات را آفرید، اسـتراحت  نیازمند است. یا مانند این گفته

  گفتند: دست خدا بسته است. کرد. یا می
ی جھمیـه و تعطیل اسماء خدا و انکار معانی و حقـایق آنھـا. ماننـد گفتـه -چھارم

ی صـفات و پیروانشان که معتقدند اسماء خدا، الفاظ مجردی ھستند کـه در بردارنـده

را بـرای  »املـتكلم«و » الـرحيم«، »احلـی«، »البصري«، »السميع«معانی نیستند. اینان اسم 
ند: خدا حیات، شنوایی، بینایی و کالم و اراده نـدارد. ایـن گویبرند و میخدا به کار می

باشـد. ایـن ترین الحاد در اسماء خدا از نظر عقل، شرع، لغت و فطرت مـیتفکر، عظیم
الحاد در مقابل الحاد مشرکان قرار دارد؛ چون آنان اسماء و صـفات اللـه را بـه خـدایان

انـد و ا سلب کرده و انکارشان نمودهدادند ولی اینان صفات کمال الله را از خدشان می
 اند.اند. ھردوشان، در اسماء خدا الحاد نمودهبی مفھوم گردانیده

شان در این الحاد، رویکردھای متفاوتی دارند؛ عـدهگذشته از این، جھمیه و پیروان
ای کمتـر رو بـوده و عـدهای از آنان راه افراط و تندروی را پیش گرفته، گروھـی میانـه

اند. فرقی ندارد ھرکس چیزی از اسماء و صفات خدا که الله خودش را لحاد شدهدچار ا
، الله را به آنھا متصف نموده، انکار نماید، در اسـماء و جبه آنھا متصف نموده و یا پیامبر

 صفات خدا الحاد نموده است؛ حاال این الحاد کم باشد یا زیاد. 
گوینـد، کنندگان میز آنچه تشیبهتشبیه صفات خدا به صفات مخلوق. خدا ا -پنجم

بسیار واال و منزه است. این نوع الحاد در مقابل و عکس الحاد تعطیل کنندگان صـفات 
اند ولـی اینـان صـفات خدا قرار دارد؛ چون آنان صفات کمال خدا را نفی و انکار نموده

خدا شدهاند. ھر دو دچار الحاد در اسماء و صفات خدا را به صفات مخلوق تشبیه کرده
 اند ھر چند طریقه و رویکردشان متفاوت است.
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کـه در مسـیر سـنت و روش  جالله تعالی، پیروان پیـامبرش و وارثـان آن حضـرت
ھا مبرا داشته است. آنان خدا را تنھا بـه صـفاتی ی این الحاداز ھمه  قرار دارند، را جپیامبر

ات خدا را انکار نکرده و آن اند که خودش را به آنھا موصوف کرده است و صفموصوف کرده
اند و صفات خدا را چه از نظر لفظ و چـه از نظـر معنـا، از را به صفات مخلوق تشبیه نکرده

اند بلکه اسماء و صفات را بـرای اللـه آنچه که در قرآن و سنت صحیح آمده، منحرف نکرده
 اند.اثبات نموده و مشابھت و ھمانندی با مخلوقات را از خدا نفی کرده

کردن خدا از صفات پس اثبات اسماء و صفات برای خدا، دور از تشبیه است و منزه 
انـد کـه مخلوقات و آنچه که در شأن الله نیست، خالی از تعطیل است. نه مانند کسانی

پرسـتند و نـه ماننـد کنند تا جایی که انگـار بتـی را مـیالله را به مخلوقات تشبیه می
انـد معنا و بی مفھوم گردانـدهعطیل کرده و آنھا را بیکسانی ھستند که صفات خدا را ت

 پرستند.تا جایی که انگار چیزی معدوم را می
روترند ھمان طور که اھل اسـالم ھا، میانهاھل سنت در میان تمامی مذاھب و فرقه

شـان از ھا میانه رو ھسـتند. چـراغ ھـای معـارف و دانـشدر میان تمامی ادیان و ملت

﴿ ٰ�َ ُء َولَۡو لَـۡم َ�ۡمَسۡسـُه نَـارۚٞ َشَجَر�ٖ مُّ �ِيَّةٖ َوَ� َغۡر�ِيَّةٖ يََ�اُد َزۡ�ُتَها يُِ�ٓ َرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ �َّ َ�ۡ
ُ ِ�ُورِهِۦ َمن �ََشآءُ  ٰ نُورٖ� َ�ۡهِدي ٱ�َّ ه نـه کـ یتـونیت زکـدرخـت پربر«: ]٣٥[النـور:  ﴾نُّوٌر َ�َ

ه از ھـر سـو آفتـاب ک ین باز و بلندیزماست در سر یدرخت که تکاست (بل یو نه غرب یشرق
روغنش پالوده و خالص است) انگار روغن آن بـدون تمـاس بـا آتـش  یاتابد. به گونهیبدان م

یه را بخواھد به نور خود رھنمود مک!  خدا ھر یاست بر فراز نور یشود. نوریور مدارد شعله
  ١»شوند.برافروخته می». ندک

 وعید و تھدید است. ﴾ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ َسُيۡجَزۡوَن مَ ﴿ی: فرموده

ــد: ([مؤلــف مــی �ِهِ ﴿: ذكــر ابــن ايب حــاتم عــن ابــن عبــاسگوی ــَ�ٰٓ ۡس
َ
 ﴾يُۡلِحــُدوَن ِ�ٓ أ

يـدخلون «وعن األعمـش: ». سموا الالت من اإلله، والعزی من العزيز«، وعنه: »يرشكون«

 ٢»)]فيها ما ليس منها

 ، عالم الفوائد.۲۹۹ -۱/۲۹۷بدائع الفوائد،  -١
ام، چون سیاق متن اقتضای ه و من به متن افزودهعبارت داخل کروشه، از نسخه ھای خطی افتاد -٢

 آن را دارد.

 

                                         



 ١٠٩٩  )»ولله األسماء الحسنی...«ی خدای متعال:  : فرموده۵۰لتوحید: (بابکتاب ا

 

�ِهِۦ﴿ی: هی آی(ابن ابی حاتم از ابن عباس درباره  ۡسَ�ٰٓ
َ
روایـت کـرده  ﴾يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

از ابن عباس روایت شده که گفتـه  ».ورزندیعنی در اسماء خدا شرک می«گوید: که می
ھـا مـیگرفتند و بر بـت می» عزیز«را از » عزی«و » إله«را از » الت«مشرکان، «است: 
مشـرکان در اسـماء «یـد: گوی مذکور می. از اعمش نقل است که در تفسیر آیه»نھادند

 ).»کنند که جزء اسماء خدا نیستخدا، چیزھایی وارد می

�ِهِۦ﴿عبات:  ۡسَ�ٰٓ
َ
یعنی مشرکان، غیر خدا را در اسماء و  ١») یشرکون« ﴾يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

نامیدنـد. احتمـال دارد کـه مـی» إله«کردند، مانند اینکه بت را صفات خدا شریک می
د؛ چون اسماء خدای متعال بر توحید داللـت دارنـد. پـس منظور، شرک در عبادت باش

شریک کردن غیر خدا در اسماء و صفات خدا، الحاد در اسماء خداست به ویژه وقتی به 
کردند و بـا ایـن  اسماء خدا اقرار کنند؛ ھمان طور که مشرکان به وجود الله اعتراف می

ترین دلیل بـر تنھایی عظیمبه » الله«پرستیدند؛ چون ھمین اسم  وجود غیر خدا را می
باشد. پس ھرکس غیر الله را بپرستد، در این اسـم الحـاد نمـوده اسـت.  توحید خدا می

 ی اسماء و صفات خدا به ھمین صورت است. بقیه
باید دانست که ابن ابی حاتم این اثر را از ابن عباس روایـت نکـرده، بلکـه از قتـاده 

 ٢روایتش کرده است.

)، عطـف بـر مـاقبلش مـی»ا الالت من اإلله والعزی من العزيزسمو«وعنه: عبارت: (
  ٣شود. یعنی ابن ابی حاتم این اثر را از ابن عباس روایت کرده است.

این گفته را به این عباس نسبت داده، ولی من آن را جایی  /شیخ االسالم محمد بن عبدالوھاب -١
از علی بن ابی  ۵/۱۶۲۳و ابن ابی حاتم در تفسیرش،  ۹/۱۳۴نیافتم. ابن جریر در تفسیرش، 

�ِهِۦ﴿  ی:دهدرباره ی فرمو لطلحه از ابن عباس ۡسَ�ٰٓ
َ
اند که میروایت کرده  ﴾يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

 کنند.گوید: یعنی مشرکان اسماء و صفات خدا را تکذیب می
و ابن ابی حاتم در تفسیرش،  ۹/۱۳۴؛ ابن جریر در تفسیرش، ۲/۲۴۴عبدالرزاق در تفسیرش،  -٢

 ت.اند و اسنادش صحیح اساین اثر را از قتاده روایت کرده ۵/۱۶۲۳
این اثر را با سندی متصل  ۵/۱۶۲۳و ابن ابی حاتم در تفسیرش،  ۹/۱۳۳ابن جریر در تفسیرش،  -٣

إلحاد ملحدین این است که الت و عزی «اند که گفته است: ھا از ابن عباس روایت کرده به عوفی
یر در اسناد این روایت، خیلی ضعیف است. ابن جر». خواندندرا در میان اسماء خدا به فریاد می

�ِهِ ﴿ی: ی آیهبا سندی صحیح از مجاھد درباره ۹/۱۳۳تفسیرش،  ۡسَ�ٰٓ
َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ  ﴾َوذَُرواْ ٱ�َّ

 »اند.مشتق کرده» الله«را از » الت«و » عزیز«را از » عزی«مشرکان، «گوید: روایت کرده که می

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١١٠٠

شود؛ یعنی ابن ابی حاتم این گفته ھمچنین اثر دوم از اعمش، بر ماقبلش عطف می
 ١را از اعمش روایت کرده است.

ت. او اھل کوفه بود. اعمش فقیه، ثقـه، نام اعمش، سلیمان بن مھران، ابومحمد اس
ھجـری  ۱۴۷ھجـری متولـد و بـه سـال  ۶۱حافظ و اھل ورع بـود کـه در آغـاز سـال 

 ٢درگذشت.

(پـدر) مـی »أب«یعنی مانند نصارا کـه خـدا را  (يدخلون فيها ما ليس منهـا)عبارت: 
حقیقت دانستند ولی در نامیدند. و مانند اسماء دیگری که ملحدان جزء اسماء خدا می

 جزء اسماء خدا نیست. 

ست. در اسنادش مبشر بن عبید این گفته را روایت کرده ا ۵/۱۶۲۳ابن ابی حاتم در تفسیرش،  -١
 قریشی وجود دارد که متروك است و امام احمد او را به وضع و جعل حدیث متھم کرده است.

 نگاه کنید. ۱۲/۷۶و تھذیب الکمال،  ۶/۲۲۶، »سیر أعالم النبالء«به شرح حالش در کتاب  -٢

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 ): باب: الیقال السالم علی الله (نباید گفت: سالم بر خدا)۵۱(

وقتی در نمـاز ھمـراه «گوید: روایت است که می سدر حدیث صحیح از ابن مسعود
بودیم، گفتیم: سالم بر خدا از جانب بندگانش، سالم بـر فالنـی و فالنـی.  جرسول الله

 .»سالم بر خدا؛ چون خدا ھمان سالم استنگویید «فرمود:  جپیامبر
 گیرند: در این باب چند موضوع مورد بحث و بررسی قرار می

 تفسیر سالم. -اول
 توضیح این مطلب که سالم، تحیت است. -دوم

 شود.اینکه سالم برای الله به کار برده نمی -سوم
 علت این امر. -چھارم

 سلمانان یاد داد.تحیتی که در شأن الله است به م جپیامبر -پنجم
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 توضیح و شرح باب
 الیقال السالم علی الله (نباید گفت: سالم بر خدا)

ھاسـت، از آنجا که سالم به معنای سالمتی و برائت، رھایی و نجات از بـدی و عیـب
گوید: السالم علیکم، این دعاست برای کسـی کـه بـر او سـالم چون وقتی مسلمان می

ھا سالم بماند، و الله ذاتـی اسـت کـه ی بدیاز ھمه کرده و برایش درخواست کرده که
نیـاز شود و او بیشود و این درخواست و دعا برایش نمیاین درخواست و دعا از وی می

ھا و زمین است، از آن اوست؛ از این رو محال اسـت کـه بـر  است و آنچه که در آسمان
فرمایـد: طور کـه مـی کند؛ ھمانخدا سالم شود، بلکه اوست که بر بندگانش سالم می

ِ  ٱۡ�َۡمدُ  قُلِ ﴿ ٰ  َوَسَ�ٰمٌ  ِ�َّ َ�َ  ِ ِينَ  ِعَبادِه ۗ  ٱ�َّ ُ  ٱۡصَطَ�ٰٓ ا َخۡ�ٌ  َءآ�َّ مَّ
َ
 ].٥٩النمل: [ ﴾٥٩�ُۡ�ُِ�ونَ  أ

 .  »اش دهیرا سپاس  و درود بر بندگان برگز یغمبر!) بگو: خدایپ یا«(

درود بـر « ]:١٨١[الصـالفات:  ﴾١٨١َسـلَِ� َوَسَ�ٌٰم َ�َ ٱلُۡمرۡ ﴿فرماید: در جای دیگری می

ُتُهۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَـُهۥ َسـَ�ٰمٞ ﴿فرماید: . ھمچنین می»غمبران!یپ درود و «: ]٤٤[األحـزاب:  ﴾َ�ِيَّ
 ».تحیتشان در روزی که با او دیدار کنند، سالم است

پس خـدا سـالم اسـت و سـالم از جانـب اوسـت. معبـود برحقـی جـز او نیسـت و 
 ی جز او وجود ندارد.پروردگار

يف  جقال: كنا إذا كنا مع رسول اهللا سعن ابن مسعود» الصحيح«يف گوید: ([ مؤلف می

ال «: جفقـال النبـی، ١الصالة قلنا: السالم عىل اهللا مـن عبـاده، السـالم عـىل فـالن [ وفـالن ]

  ٢.») ]تقولوا السالم عىل اهللا، فإن اهللا هو السالم

وقتـی در «گویـد: روایت شده که مـی سابن مسعود (در صحیح بخاری و مسلم از 
بودیم، گفتیم: سالم بر خدا از جانب بندگانش، سالم بر فالنـی  جنماز ھمراه رسول الله

 ).»نگویید سالم بر خدا؛ چرا که الله ھمان سالم است«فرمود:  ج. پیامبر»و فالنی

 .٣) یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلميف الصحيحعبارت (

 افتاده است.» الف«و » ط«ھای  ی داخل کروشه از نسخهکلمه -١
 آمده است.» ط«و » الف«ھای  افتاده و در نسخه» ض«و » ب«ھای  داخل کروشه از نسخهعبارت  -٢
این حدیث  ۴۰۲ی البغا) و مسلم در صحیحش، به شماره -۸۰۰ی بخاری در صحیحش، (شماره -٣

 اند.را روایت کرده

 

                                         



 ١١٠٣  ): نباید گفت سالم بر خدا۵۱لتوحید: (بابکتاب ا

 

گفتنـد؛ ) یعنی صحابه این گفته را در تشھد اخیر مـیالسالم عـىل اهللا: ١اقلنعبارت: (
ھمان طور که در برخی الفاظ حدیث بدان تصریح شده است: مـا قبـل از اینکـه تشـھد 

إن اهللا هو : «-ج–فقال النبی ». [ گفتیم: السالم علی الله: سالم بر خدافرض شود، می
ھمانا الله سالم است. [پـس «فرمود:  جپیامبر: «٢]»السالم، ول�ن قولوا: اتلحيات هللا

 ».بخش از آن الله استھا و درودھای حیات نگویید: سالم بر خدا]، ولی بگویید: سالم

بـه خـاطر  -واللـه اعلـم-یعنی: »)ال تقولوا السالم ىلع اهللا: «جفقال النبـی عبارت: (
خدا؛ ھمان طور که دالیل مذکور و به خاطر اینکه سالم، اسم خداست نگویید: سالم بر 

 دارد.بخش پایانی حدیث، این مطلب را اظھار می

سالم کـردن بـر خـدا را نھـی کـرده و  ج)، پیامبرفإن اهللا هو السـالمی: (در فرموده
اظھار داشته که سالم کردن بر خدا درست عکس چیزی است کـه بـرای خـدا واجـب 

ی ا مالـک و دھنـدهاست؛ چون ھر سالم و رحمتی برای خدا و از جانب خداست و خد
 سالم و او سالم است.

در حدیث مـذکور، مسـلمانان را امـر کـرده کـه بـه  جپیامبر«گوید: ابن انباری می
 . ٣»مخلوق سالم کنند؛ چون آنان به سالمتی نیاز دارند

ی توحید مـی از محدوده جی اینھا به خاطر حمایت پیامبرھمه«گویند: دیگران می
ات و انواع عبادات که خدا استحقاقش را دارد، برای خـدا بـه باشد تا اینکه اسماء و صف

 ٤.»کار برده شوند

) دانشمندان اسالمی در خصوص معنای سـالم السالم عىل فالن وفـالنی: (در گفته
 که ھنگام تحیت و درود مورد نظر است، دو قول دارند: 

اللـه تعـالی معنایش این است که اسم سالم بر شما باد! سالم در اینجا ھمـان  -اول
بـر شـما » سالم«این است که: برکت اسم » السالم علیکم«است. در این صورت معنای 

» السالم«نازل شود و شامل حالتان شود! پس در سالم کردن، از میان اسماء خدا، اسم 

 آمده است.» قلت«، عبارت »ب«ی در نسخه -١
 است. افتاده» ب«ی عبارت داخل کروشه از نسخه -٢
 .۲/۳۶۴نگا: فتح الباری،  -٣
 .۲/۳۶۴نگا: فتح الباری،  -٤
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در اواخر حدیث مذکور بر آن داللت دارد؛ آنجـا ج ی پیامبرانتخاب شده است. فرموده

. این فرموده بـه صـراحت »چون الله، سالم است: «»اهللا هو السالمفإن «فرماید: که می
اسمی از اسماء خداست. پس وقتی مسلمان به دیگری مـی» السالم«کند که بیان می

گوید: السالم علیکم؛ معنایش این است که اسم سالم بر شما! حدیثی که ابوداود از این 
سالم ج گوید: مردی بر پیامبره میعمر روایت کرده، بر این مطلب داللت دارد؛ آنجا ک

جوابش را نداد تا اینکه رو به دیوار کرد و سپس تـیمم کـرد، آنگـاه ج کرد. آن حضرت 

ھمانـا مـن : «١»إ� كرهـت أن أذكـر اهللا إال ىلع طهـر«جواب سالمش را داد و فرمود: 
رد دا. این حدیث بیـان مـی»دوست نداشتم که خدا را جز با حالت پاکی و وضو یاد کنم

ی ذکر و یاد الله است و چیزی تنھا زمانی ذکر و یاد خداست که دربردارنده» سالم«که 
 اسمی از اسماء الله باشد.

مصدر و به معنای سالمتی » سالم«گروه دیگری معتقدند که در سالم کردن،  -دوم
 تواند به، می»السالم«ی است. این معنا موقع سالم و درود، مورد نظر است؛ چون کلمه

بیاید. یعنی جایز اسـت مسـلمان بـه دیگـری بگویـد: » الف و الم«صورت نکره و بدون 
شد، بلکه سالم علیکم. اگر سالم یکی از اسماء خدا بود، به صورت نکره به کار برده نمی

شود ھمان طور که سـایر اسـماء حسـنی بـه به صورت معرفه برای خدا به کار برده می
شـود: السـالم و المـؤمن، شود. پس گفتـه مـیرده میصورت معرفه برای خدا به کار ب

المھیمن. چون اسم نکره بر معنا و چیز معینی داللت ندارد صرف نظر از اینکـه بـرای 
خدای یکتا به کار برده شود، برخالف اسم معرفه که بر معنـای معینـی داللـت دارد و 

 سنی خدا باشد.تواند یکی از اسماء ُح به صورت معرفه بیاید می» السالم«اگر اسم 

؛ نسائی در سننش، ۳۳۰ی ؛ ابوداود در سننش، شماره۱۸۵۱ی طیالسی در مسندش، شماره -١
اند. در اسناد آن، این حدیث را روایت کرده ۱/۲۰۶، »السنن الکبری«و بیھقی در  ۳۶ -۱/۳۵

ود دارد که ضعیف است. این حدیث، حدیثی حسن محمد بن ثابت عبدی، استاد طیالسی وج
؛ ۱۷ی است؛ چون شاھدی از طریق حدیث مھاجر بن قنفذ دارد که ابوداود در سننش، شماره

؛ ابن خزیمه در صحیحش، شماره۳۵۰ی ؛ ابن ماجه در سننش، شماره۱/۳۷نسائی در سننش، 
اند و اسنادش یتش کردهو دیگران روا ۱/۱۶۷ ،»المستدرک علی الصحیحین«؛ حاکم در ۲۰۶ی 

 صحیح است.

 

                                         



 ١١٠٥  ): نباید گفت سالم بر خدا۵۱لتوحید: (بابکتاب ا

 

آنچه بر این مطلب داللت دارد، معطوف کردن رحمت و برکت بر سـالم در عبـارت: 

اسمی از اسماء خـدا بـود، » سالم«باشد. چون اگر می »سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته«
کالم معنای درستی نداشت مگر با آوردن ضمیر و این ھم خـالف اصـل بـوده و دلیـل 

 ندارد.
از سالم کردن، این معنا نیست، بلکه ھدف از سالم کردن بر کسـی، به عالوه، ھدف 

 دعای سالمتی برای آن شخص است.
ھـای زیبـایش ھر دو قول درست است زیرا: ھرکس خدا را با نام«گوید: ابن قیم می

کند، برای ھر خواسته و نیازی به اسم متناسب با آن خواسته توسل خواند و دعا میمی
اش خواھد، تا جایی که گویی دعا کننده برای مطرح کردن خواستهیکند و از خدا ممی

ھای خدا را به عنوان شفیع انتخاب کـرده و آن را وسـیله قـرار داده از خدا، یکی از نام

رب اغفرلـی وتـب علـی، إنـك أنـت التـواب الـرحيم «گویـد: است. پس وقتی بنـده مـی

ذیر؛ چرا که به راسـتی تـو توبـه پـذیر و ام را بپپروردگارا! مرا ببخشای و توبه: «»الغفور

ی دو اسـم از ؛ در اینجا دو چیز را از خـدا خواسـته و بـه وسـیله»ایمھربان و بخشنده
اش تناسب دارد، به سوی خدا متوسل شده اسـت. ایـن گونـه اسماء خدا که با خواسته

 دعاھا خیلی زیادند.
م کـردن، دعـا و پس از روشن شدن ایـن مطلـب، بایـد گفـت از آنجـا کـه در سـال

درخواست سالمتی که مھمترین نیاز انسان است، مطرح است؛ از ایـن رو لفـظ سـالم 
ی اسمی از اسماء خدای متعـال کـه بـا دعـایش تناسـب دارد، آورده کردن را با صیغه

 شود.است؛ چون خدا سالم است و سالمتی از وی خواسته می
 دارد: معنا دو سالم، لفظ بنابراین

 طور که در حدیث ابن عمر آمده است.م خدای متعال، ھمانذکر و نا -اول
سـالم «درخواست سالمتی که مورد نظر فرد مسـلمان اسـت. پـس عبـارت:  -دوم
) درخواسـت سـالمتی از ۲) اسمی از اسماء خدا ۱ی دو چیز است: دربردارنده» علیکم

 . ١در اینجا تمام شد /خدا. سخن ابن قیم 

 ، عالم الفوائد.۶۱۶ -۲/۶۱۰بدائع الفوائد،  -١
                                         



 

 

 

 

 

 

 فر لی إن شئتی: اللهم اغ) باب: گفته۵۲(

نباید ھـیچ یـک از «فرمودند:  جدر صحیحین از ابوھریره روایت شده که رسول الله
شما بگوید: خدایا! مرا ببخشای اگر خواستی، بار الھا! به من رحم کن اگر خواستی. باید 
با عزم راسخ [و بدون استثنا] درخواست خود را از خدا مطرح کند؛ چون چیزی خدا را 

 .»کندی انسان ] مجبور نمیکردن خواسته[ در بر آورده 
و باید خواسته و نیازش را بـزرگ «مسلم از طریق دیگری این عبارت را آورده است: 

 .»دھد، برایش بزرگ نیستکند، چون خدا چیزی را که می
 گیرد: در این باب چند موضوع مورد بحث قرار می

 نھی از استثناء در دعا. -اول
 بیان علت این امر. -دوم

 ».ليعزم املسألة«ی: تفسیر فرموده -سوم
 خواھد.بزرگ کردن رغبت و نیازی که انسان از خدا می -چھارم

 بیان علت این امر. -پنجم

 توضیح و شرح باب:
 ی: اللھم اغفر لی إن شئت گفته

نیاز نیست بلکه از آنجا که بنده از رحمت و مغفرت و بخشش خدا یک لحظه ھم بی
ت خود و سراپا به خدایی نیاز دارد که ذاتًا بی نیاز است، ھمان موجودی است که در ذا

ُ ُهَو ٱۡلَغِ�ُّ ٱۡ�َِميُد ﴿فرماید:  طور که می ِۖ َوٱ�َّ نُتُم ٱۡلُفَقَرآُء إَِ� ٱ�َّ
َ
َها ٱ�َّاُس أ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ١٥﴾ 



 ١١٠٧  )»إن شئت اللهم اغفرلی«ای   : گفته۵۲لتوحید: (بابکتاب ا

 

(از  ازینید، و خدا بیازمند خدایی، محتاج و) نیزیمردم! شما (در ھر چ یا«: ]١٥[فاطر: 

ی مذکور و ھر دعایی که از جمله ج؛ از این رو پیامبر»عبادت شما است) و ستوده است
کند که انسان از ھمراه با استثنا باشد، نھی کرده است؛ چون این وھم را ایجاد می

 مغفرت و رحمت خدا بی نیاز است و این با توحید تضاد و تناقض دارد.

 ١ال يقــولن«قــال:  جريــرة: أن رســول اهللاعــن أيب ه» الصــحيح«(يف گویــد: مؤلــف مــی

 ». المكره له ٢أحدكم: اللهم اغفر يل إن شئت، اللهم ارمحني إن شئت، ليغزم املسألة، فإنه

 .٣»وليعظم الرغبة، فإن اهللا ال يتعاظمه شیء أعطاه«وملسلم: 

ھیچ یـک از شـما «فرمودند:  جدر صحیحین از ابوھریره روایت شده که رسول الله
ایا! مرا ببخشای اگر خواستی، بار الھا! به من رحم کن اگر خواستی. بایـد بـا نگوید: خد

تواند ]خدا را  یعزم راسخ [و بدون استثنا] درخواستش را مطرح کند؛ چون چیزی [ نم

 .»[در بر آورده کردن نیاز بنده ] مجبور کند
ا بـزرگ و باید خواسته و نیازش ر«مسلم از طریق دیگری این عبارت را آورده است: 

 ».) دھد، برای خدا بزرگ نیستگرداند؛ چون چیزی را که خدا به انسان می

 ) منظور صحیح بخاری و صحیح مسلم است.»الصحيح«فی عبارت: (

از این گفتـه  جگوید: پیامبر) قرطبی میاللهم اغفر يل إن شـئتی: (راجع به فرموده
یتـی بـه خواسـته داللـت نھی فرموده است؛ چون این گفته بر کم اشتیاقی و کـم اھم

دارد. گویی این گفته این نکته را در بردارد که این خواسته اگر برآورده شـود، خـوب و 
اگر برآورده نشود، مھم نیست و او از آن بی نیاز است. کسی که حال و وضعش چنـین 

و » ط«ی با توجه به نسخه» ال یقولن«آمده است. عبارت: » ال یقول«عبارت: » الف«ی در نسخه -١
آمده » الیقل«، عبارت: ۷۰۳۹ی صحیحین، اینجا آورده شده. در روایتی نزد بخاری، به شماره

 است.
» فإنه«این لفظ را به صورت  /آمده است. شیخ سلیمان» فإن الله«، عبارت: »الف«ی ر نسخهد -٢

» فإنه«، ھمین لفظ ۵۹۸۰ی ام، شرح داده است. در روایتی نزد بخاری، به شمارهکه اینجا آورده
 آمده است.

این حدیث را  ۲۶۷۹ی و مسلم در صحیحش به شماره ۶۳۳۹ی بخاری در صحیحش، شماره -٣
 اند.وایت کردهر
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کنـد و ایـن نشـان است، نیازمندی و اضطرار که روح دعاست، برایش تحقق پیدا نمـی
 اھمیتی به گناھانش و به رحمت پروردگارش است.ی کم دھنده

کند، به اجابت آن یقین ندارد در حالی به عالوه، کسی که چنان دعایی را مطرح می

اُدعوا اهللا وأنتم موقنـون باإلجابـة واعلمـوا أن اهللا ال �سـتجيب «فرموده: ج که پیامبر

عایتـان یقـین داریـد و خدا را بخوانید در حالی که به اجابت د: «١»داعء من قلٍب اغفل
 .»کندبدانید که خدا ھیچ دعایی را که از قلب غافل صادر شده، اجابت نمی

اش جزم  یعنی باید در خواستهگوید: ( ) قرطبی میليعزم املسـألةی: (راجع به فرموده
داشته باشد و نیازش را ثابت کند  و به اجابت دعایش یقین داشته باشـد؛ چـون وقتـی 

خواھد، علـم  دھد که به عظیم بودن مغفرت و رحمتی که می نشان می این کار را بکند،
اش نیاز مبرم دارد و درمانده است و خـدا وعـده دھد که او به خواسته دارد و نشان می

ـن﴿فرمایـد:  داده که دعای درمانده را اجابت کند؛ آنجا که می مَّ
َ
 إَِذا ٱلُۡمۡضـَطرَّ  ُ�ِيـُب  أ

 .٢)»رسدیاد درمانده میه به فرک یسکا یبتھا بھترند) ا یآ«(  ].٦٢النمل: [ ﴾َدَ�هُ 

کنـد. ایـن حـدیث، لفـظ ) یعنی چیزی خدا را مجبـور نمـیفإنه ال مكره لهعبارت: (

گویـد:  است. لفظ مسلم از ابـوھریره ایـن اسـت کـه می »الـدعوات«بخاری در مبحث 

ارمحـ� إن  أحـد�م: ا� اغفـر� إن شـئت، ا� ٣ال يقولن«فرمودند:  جرسول الله

ھـیچ یـک از شـما : «»شئت، يلعزم املسألة ىف ادلاعء فإن اهللا صانع ما شـاء، ال مكـره هل

». حدیثی غریب است«گوید: این حدیث را روایت کرده و می ۳۴۷۹ی ترمذی در سننش، به شماره -١
؛ ابن ۶۲ی ، شماره»الدعاء«؛ طبرانی  ۱۸۴۲۶ی ھمچنین ابن ابی حاتم در تفسیرش، به شماره

ساکر در ؛ ابن ع۱۴/۲۳۷و  ۴/۳۵۵، »تاریخ بغداد«؛ خطیب در ۱/۳۶۸ ،»المجروحین«حبان در 
اند. در روایت کرده سو دیگران این حدیث را از طریق حدیث ابوھریره ۱۴/۳۱۵، »تاریخ دمشق«

ی ، صفحه»التقریب«ی صاحب کتاب سند این حدیث، صالح بن بشر ُمری وجود دارد که طبق گفته
، »المسند«ضعیف است. این حدیث شاھدی از حدیث عبدالله بن عمرو دارد که امام احمد در  ۲۷۱

روایتش کرده و در سند آن، ابن لھیعه می باشد که ضعیف است. پس این حدیث به کمك  ۲/۱۷۷
، »مجمع الزوائد«؛ ھیثمی در ۲/۳۲۲، »الترغیب والترھیب«شاھدش، حسن است و منذری در 

 اند.آن را حسن دانسته ۱۶۵۳ی ، شماره»صحیح الترغیب«آلبانی در  ۱۰/۱۴۸
 ۷/۲۹المفھم،  -٢
 آمده است.» ال یقول«، عبارت : »ب«ی در نسخه -٣

 

                                         



 ١١٠٩  )»إن شئت اللهم اغفرلی«ای   : گفته۵۲لتوحید: (بابکتاب ا

 

نگوید: خدایا! مرا ببخشای اگر خواستی، بارالھا! به من رحـم کـن اگـر خواسـتی. بایـد 
خواسته و نیازش را در دعا با جزم و عزم راسخ مطرح کند؛ چون خـدا ھرچـه بخواھـد 

 ».کند یو ھیچ کسی او را مجبور نمکند و ھیچ چیز  می
دارد که مقید کردن طلب مغفرت و رحمت  این فرموده اظھار می«گوید:  قرطبی می

به مشیت خدا بی فایده است؛ چون دعا و ھیچ چیز دیگر خدا را در انجام دادن چیـزی 
کند. به خواھد، حکم میکند و ھر چه میخواھد، میکند، بلکه ھر چه میدرمانده نمی

فرمایـد: ھمین دلیل خدای متعال اجابت دعا را به مشیت خودش مقیـد نمـوده و مـی

را برطـرف  یزیـاو اگر خواسـت آن چ«: ]٤١[األنعام:  ﴾َ�َيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِ�ۡهِ إِن َشآءَ ﴿
. پس وقتی خدا چنین است، به شـرط »دیخوانیاد میرفع آن به فر یرا برا یه وکسازد یم

 . ١ا؛ برای اجابت دعاء بی معناست. در آنچه رسیدن به اوستگرفتن مشیت خد

 ) یعنی امام مسلم از طریق دیگری این عبارت را آورده است.وملسلمعبارت: (

(فـإن اهللا ال يتعاظمـه ) یعنی باید نیازش را بـزرگ گردانـد، وليعظم الرغبةی: (فرموده

. مـی»دا بـزرگ نیسـتدھد، برای خچون چیزی که خدا به انسان می« أعطاه): ٢شیء

یعنی این کار برای زید سنگین و دشـوار شـد. برخـی از » تعاظم زيد هذا األمر«گویند: 

. بعضی دیگر می»خواھدبه معنای خواسته و نیازی است که می رغبة«گویند: علما می
. براین اساس بزرگ کردن درخواسـت، بـا اصـرار و »به معنای درخواست است«گویند: 

گیرد. قول اول، اظھر است. در این صـورت معنـای خواستش صورت میپافشاری در در
عبارت مذکور این است: به خاطر گستردگی بخشـش و کـرم خـدا، دادن چیـزی بـر او 

اند، او بر ھر چیزی ی موجودات در فرمان خدا، آسانسنگین و دشوار نیست. بلکه ھمه
وس اعلی را از خدا بخواھنـد؛ تواناست. از این رو بندگانش را امر کرده که بھشت و فرد

ھرگـاه : «٣»إذا سأتلم اهللا فأسـألوه الفـردوس األىلع«فرماید: می جھمان طور که پیامبر

 .۳۰ -۷/۲۹المفھم،  -١
ال یتعاظم «، عبارت: »ب«ی و در نسخه »الیتعاظم شیء«، عبارت: »ض«و » الف«در نسخه ھای  -٢

و صحیح » التوحید«و کتاب » ط«ی آمده است. آنچه که اینجا آورده شده براساس نسخه »شیئاً 
 باشد.مسلم می

این حدیث را روایت کرده است. در روایت بخاری عبارت:  ۲۶۳۷ی ، شمارهبخاری در صحیحش -٣
إذا سألتم الله، فأسألوه «نیست، بلکه حدیث به این صورت آمده است: » الفردوس األعلی«
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بلکه خـدا بنـدگانش را امـر  ».چیزی را از خدا خواستید، فردوس اعلی را از او بخواھید
کرده که رضایت و خوشنودی خدا را از او بخواھند و درخواست رضـایت و خوشـنودی 

ھاست. پس اکتفـا بـه خدا از درخواست فردوس اعلی بزرگتر است و این نھایت خواسته
 ارزش، بدگمانی به بخشش و کرم خداست. ی کوچک و بیخواسته

ھرگاه از خدا خواستید، فردوس را از او بخواھید؛ ..» : «الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلی الجنة
 ».بھشت و باالترین جای بھشت است...چون فردوس بھترین جای 

 

                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

 ام و کنیزم) )  باب الیقول: عبدی وأمتی (نباید گفت: برده۵۳باب: (

از شما  ھیچ یک«فرمودند:  جروایت شده که رسول الله سدر صحیحین از ابوھریره
نگوید: به پروردگارت (رب خود) غذا بده، به پروردگارت (رب خود) آب وضـو بـده، بلکـه 

ام و کنیزم، بلکه باید بگوید: باید بگوید: سرورم و موالیم. و ھیچ یک از شما نگوید: برده
 ».خدمتکار من (َفتاَی و فتاتی) و غالم من

 گیرد: در این باب چند موضوع مورد بحث و بررسی قرار می
 ام و کنیزم.نھی از گفتن: برده -اول
نباید برده بگوید: پروردگارم (صاحب من) و نباید به برده گفت: به پروردگارت  -دوم

 (یعنی صاحب برده) غذا بده.
 ی: خدمتکار من و غالم من، به صاحب برده.یاد دادن گفته -سوم

 ی: سرورم و موالیم، به برده.یاد دادن گفته -چھارم
گوشزد نمودن ھدف از نھی کردن از این الفاظ، که آن ھم محقـق سـاختن  -پنجم

 باشد.توحید حتی در الفاظ و عبارات می

 توضیح و شرح باب:
 ام و کنیزم)  أمتی (نباید گفت: بردهال یقول: عبدی و

به دلیل اینکه در این گفته، نوعی ایھام در مشارکت در ربوبیـت وجـود دارد؛ از ایـن 
ی ربوبیت و حمایت از حریم توحید، از این گفتـهت رعایت ادب با جنبهجھ جرو پیامبر

 ھا نھی فرموده است.
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يقـل ال «قـال:  جأن رسـول اهللا: سعـن أبـی هريـرة» الصـحيح«فـی گویـد: (مؤلف می

وال يقل أحـد�م: عبـدی  .١أحد�م: أطعم ر�ك، وّضئ ر�ك، ويلقل: سيدی وموالی
 .»)٣، ويلقل: فتای وفتاىت وغال�٢وأمىت

ھـیچ یـک از «فرمودنـد:  جروایت شده که رسول الله س(در صحیحین از ابوھریره
شما نگوید: به پروردگارت (رب خود) غذا بده، به پروردگارت (رب خـود) آب وضـو بـده، 

ام و کنیزم، بلکـه بایـد بلکه باید بگوید: سرورم و موالیم. و ھیچ یک از شما نگوید: برده
 ) ».فتاتی) و غالم من بگوید: خدمتکار من (َفتاَی و

 ) یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم.فی الصحيحعبارت: (

) نھی جازم است. منظور این است که نباید این گفته را به اليقل أحدكمی: (فرموده
 اند.ی اینھا مورد نھی قرار گرفتهی کسی دیگر بگوید. ھمهی خودش یا بردهبرده

 ز لفظ (اطعام: غذا دادن) مأخوذ است.ا »أطعم«)، لفظ أطعم ربّكدر عبارت: (

ئ ربك)ی: در فرموده  امر به استعانت برای وضوء است. »وضئ«، لفظ (وضّ

) (بـه پروردگـارت (صـاحب اسـق ر�ـكدر صحیح بخاری و صحیح مسلم، عبارت: (
تر در حدیث مذکور نیز آمده، گویی مؤلف این حـدیث را  برده) آب بده) به صورت اضافه

 ر کرده است.به طور مختصر ذک
ی الله است و ھا این است که انسان پروردهعلت منع از این گفته«گوید: خطابی می

مکلف به خالص کردن توحید برای خدا و شریک قرار ندادن بـرای اوسـت. پـس تـرک 
مشابھت با اسم خدا برای این است که وارد مفھوم شرک نشود. در این باره میـان آزاده 

د. اما موجودات و سایر حیواناتی که مکلـف و متعّبـد نیسـتند، و برده فرقی وجود ندار
  ٤.»اشکالی ندارد که اسم رب به آنھا اضافه شود؛ مانند رب الدار ورب الثوب

آمده  ۲/۳۱۶آمده است. لفظ مذکور در مسند امام احمد،  »سیدی موالی«در صحیحین، عبارت:  -١
 است.

آمده  ۲/۳۱۶آمده است. لفظ مذکور در مسند امام احمد،  »عبدی أمتی«در صحیحین عبارت:  -٢
 است.

و امام احمد در  ۲۲۴۹ی  یحش، شماره؛ مسلم در صح۲۵۵۲ی  بخاری در صحیحش، به شماره -٣
 این حدیث را روایت کرده و لفظ حدیث از امام احمد است. ۲/۳۱۶» المسند«

 .۲/۱۲۷۱اعالم الحدیث فی شرح صحیح البخاری، اثر خطابی،  -٤
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ظاھر نھی برای تحریم است. شاید احتمال «گوید: می» الفروع«این مفلح در کتاب 
ین ھستند کـه نھـی در داشته باشد که برای کراھت باشد. دانشمندان زیادی قائل به ا

 .٢»١اینجا برای کراھت است

ٱۡذُكـۡرِ� ِعنـَد ﴿فرماید: می ÷به نقل از یوسف -اگر گفته شود: خدای متعال که 
ادآور شو (و شـرح حـال مـرا یشاه مصر)  یعنیش سرور خود (یمرا در پ«: ]٤٢[یوسف:  ﴾َرّ�َِك 

فرماید: ھای قیامت میی نشانههدربار جو پیامبر ».ند)کم یه از زندان رھاکبدو بگو . باشد 

. پس این نشـان مـی»اش را به دنیا آورد کننده اینکه مادر تربیه: «٣»أن تلد األمة ربتهـا«

 ھا نیز جایز است.برای انسان »رب«دھد که به کار بردن اسم 
ی مذکور دو جـواب دادهدر آیه» ربک«ی آمدن لفظ شود: دربارهدر جواب گفته می

 اند: 
ھای گذشته جایز بوده به کار بردن این لفظ در شریعت ملت -اظھر است  که -اول

 و در شریعت ما جایز نیست.
این لفظ برای بیان جواز به کار بـردن آن وارد شـده و نھـی وارده در حـدیث  -دوم

 مذکور برای رعایت ادب بوده و نھی تنزیھی است و برای تحریم نیست.

که در  »ر�تها«ی در آن آمده، باید گفت که کلمه »ر�تها«اما راجع به حدیث که لفظ  
این حدیث آمده برای مؤنث به کار برده شده و آنچه مورد نھی قرار گرفته این است که 
این لفظ برای مذکر (مردان) به کار برده شود؛ به خـاطر اینکـه در آن نـوعی ایھـام در 

مطلـب در جماعـت  ی ربوبیت وجـود دارد؛ و ایـنخصوص مشارکت او با خدا در قضیه
 زنان معدوم است.

ی علما حتی ظاھریه ھمه«گوید: می ۵/۱۷۸، »فتح الباری«حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب  -١
که نھی وارده در این حدیث برای تنزیه است. فقط ابن بطال (در مورد لفظ رب) اتفاق نظر دارند 

 »این رأی را ندارد که به زودی بیان خواھیم کرد.
گرفته شده است. شیخ سلیمان، فوایدی را بدان » الفروع«. مطالب بعدی از کتاب ۳/۴۱۳الفروع،  -٢

 افزوده است.
و مسلم در صحیحش،  ۵۰ی ر صحیحش، شمارهقسمتی از حدیثی طوالنی است که بخاری د -٣

نیز آن را از عمر بن  ۸ی  اند. مسلم در صحیحش، شماره روایتش کرده ساز ابوھریره ۹ی  شماره
 روایت کرده است.سخطاب
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شـود؛ چـون در حـدیث شود: نھی وارده برای زنان، بر کراھت حمل مییا گفته می
این لفظ برای زنان به کار برده شده، ولی برای مردان چنین نیسـت؛ چـون از بـه کـار 

 بردن این لفظ برای مردان نھی وارد شده است.

به کار برده شـده، فقـط زن بـه ایـن  »هار�ت«شود در این حدیث که لفظ یا گفته می
وصف، موصوف شده است و برای نامگذاری زن یا صداکردن او به این نام به کـار بـرده 
نشده است، و میان دعا، نامگذاری و میان وصف فرق وجود دارد. ھمان طـور کـه مـی

اری کنی و او را به این اسم نامگـذگویی: زید فاضل، که زید را به این وصف موصوف می
 زنی.کنی و او را با آن، صدا نمینمی

در این حدیث میان رب و سید فرق نھاده؛  جاند: پیامبر) گفتهوليقل:سيدیعبارت: (

که » سید«از اسماء خدای متعال است، اما راجع به لفظ  »رب«چون بنا به اتفاق ھمه، 
ه که این لفظ از آیا از اسماء خدای متعال است، اختالف نظر وجود دارد. در قرآن نیامد

سـید، : «١»السـيد اهللا«اسماء خداوند است، اما در حدیث عبدالله بن شخیر آمده اسـت: 
 آید. در این باره بعدًا سخن به میان می». الله است

از اسماء خدا نیسـت، در ایـن صـورت فـرق میـان  »سيد«اگر قایل به این باشیم که 
بـرای » سـید«به کار بـردن لفـظ  واضح و روشن است؛ در این صورت،» سید«و » رب«

ی ربوبیـت وجـود کند که مشارکت انسان با خدا در قضیهانسان، این وھم را ایجاد نمی
از اسماء خداونـد اسـت، در ایـن صـورت » سید«دارد. و اگر قایل به این باشیم که اسم 

نیسـت. بـاز در » رب«مثل لفظ » سید«باید گفت که از لحاظ شھرت و استعمال، لفظ 
شود. از نظر لغت ھم، باید گفـت کـه حاصل می» رب«و » سید«صورت، فرق میان  این

: »سـاد قومـه إذا تقـدمهم«شود: به معنای تقدم آمده است. گفته می» سؤدد«از » سید«
از قومش پیشی گرفت ھرگاه از آنان پیشی گیرد، ھیچ شکی نیست که سید (صـاحب «

حاصل » سید«و » رب«وقتی فرق میان برده) بر خدمتکارش، تقدم و برتری دارد. پس 
 برای انسان به کار برده شود.» سید«ی شود جایز است، کلمه

حمی التوحید، وسده  جالمصطفی  باب ما جاء فی حمایة«حدیثی صحیح است که تخریج آن در  -١
 خواھد آمد.» طرق الشرک
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برای غیر الله را نفـی نمـی» سید«گویم: حدیث عبدالله بن شخیر، اطالق لفظ می
تر است و کند، بلکه منظور حدیث این است که خدا از تمام جھات به این اسم، مستحق

 شود.اسم برای غیر خدا به کار برده نمی منظور این نیست که این

مولی شانزده معنـی دارد. از جملـه بـه معنـای «گوید: ) نووی میوموالیعبارت: (
ناصر (یاریگر)، مولی (دوست) و مالک(صاحب) برده آمده است. در این صورت اشـکالی 

 ». ١ندارد که بگوید: موالی
ام و کنیـزم)؛ (بنـده» وأمتیعبدی «نباید گفت: «گوید: می» الفروع«صاحب کتاب 

 »:ربـی«ی شما بنده و کنیز الله ھسـتید. نبایـد بـرده بـه صـاحبش بگویـد: چون ھمه

[ نبایـد «: »وال موالی، فمـوال�م اهللا«. در صحیح مسلم نیز آمده است: »پروردگارم«
. ظاھر نھی بـرای تحـریم »برده به صاحبش بگوید:] موالیم، چون موالی شما الله است

تمال ھم دارد که نھی برای کراھت باشد. دانشمندان زیادی قائل انـد کـه در است. اح
 ».٢اینجا برای کراھت است، ھمان طور که در شرح صحیح مسلم آمده است

 گویم: ظاھر روایت مسلم با حدیثی که در عنوان این باب آمده، تعارض دارد.می
بیـان کـرده اسـت. از  اند: مسلم اختالف در این زمنیه را از اعمـشدر جواب گفته

انـد. طرف دیگر برخی از محدثان این عبارت اضافی را آورده و بعضی آن را حذف کرده
رسد پس به نظر می ٣.»تر استحذف این عبارت اضافی، صحیح«گوید: قاضی عیاض می

تر است. به این خاطر رو به ترجیح آوردیـم کـه میـان ایـن دو لفـظ که لفظ اول، راجح
رد و جمع میان آنھا، غیر ممکن است و معلوم نیسـت کـه کـدام لفـظ تعارض وجود دا

متقدم و کدام متأخر است، تا لفظ متأخر را ناسخ لفـظ متقـدم بـدانیم. از ایـن رو جـز 
 ترجیح لفظ اول بر لفظ دوم که مسلم آورده، راھی وجود ندارد.

ر گویم: جمع میان دو لفظ ممکن است، بدین صورت کـه گفـت: نھـی از بـه کـامی
 شود.برای انسان، بر کراھت یا خالف اولی حمل می» موالی«ی بردن کلمه

بدین خاطر است که حقیقت عبودیت،  »)وال يقل أحدكم: عبدی وأمتـی(«ی: فرموده
ی مـذکور تعظـیم و بزرگداشـت خاصـی فقط برای الله تعالی است. ھمچنین در گفتـه

 .۱۵/۷ح مسلم، اثر نووی، شرح صحی -١
 .۳/۴۱۳الفروع،  -٢
 .۷/۱۹۰إکمال المعلم،  -٣
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علـت  جباشـد. پیـامبرتعالی میی الله وجود دارد که در شأن مخلوق نیست و شایسته
این امر را بیان کرده؛ ھمان طور که ابوداود بـا اسـنادی صـحیح از ابـوھریره بـه طـور 

ال يقولن أحد�م: عبـدی وأمـىت، وال «فرمودند:  جمرفوع روایت کرده که آن حضرت
قل اململـوك: سـيدی وسـيدىت، 

ْ
يقولن اململوك: ر� ور�ىت، ويلقل املالك: فتای وفتاىت، ويل

ام و کنیـزم و بـرده ھیچ یک از شما نگوید: بـرده: «١»ألفإن�م اململو�ون، والرب اهللا 
(صاحبم) . صاحب برده بایـد بگویـد: پسـر جـوانم و دختـر » ربی و ربتی«نباید بگوید: 

ی خـدا جوانم (خدمتکارم)، و برده باید بگوید: سرورم، چون شما ھمگـی بـرده و بنـده
 .»تھستید و رب فقط الله تعالی اس

ھمچنین ابوداود این حدیث را با اسنادی صحیح به طور موقوف روایت کرده است. 
 پس در آن سبب ضعف وجود دارد.

ال يقولن أحد�م: عبدی وأمىت، لك�ـم عبيـد «در روایتی از آن مسلم آمده است: 
 .»تان بردگان خدا ھستیدام و کنیزم؛ چرا که ھمهھیچ یک از شما نگوید: برده« »:اهللا

نھی وارده در حدیث مذکور فقط متوجـه «گوید: می »مصابيح اجلامع«ب کتاب صاح
ی او وجـود دارد. امـا شود؛ چون گمان تکبر و خود بزرگ بینی دربـارهصاحب برده می

هـذه أمـة «و » ی زیـد اسـتاین مـرد بـرده: «»هذا عبد زيـد«اگر دیگری به برده بگوید: 

ین جایز اسـت؛ چـون او بـا ایـن گفتـه مـی؛ گفتن ا»این زن، کنیز خالد است: «»خالد
خواھـد او را خواھد به کسی دیگر خبر دھد که فالنی برده یا کنیز فالنی است و یا مـی

 اش وجود ندارد.معرفی کند و دیگر گمان تکبر و خودبزرگ بینی درباره

؛ ابوداود در سننش، ۲۱۰ی ، شماره»األدب المفرد«؛ بخاری در ۲/۴۲۳، »المسند«امام احمد در  -١
، »السنن الکبری«؛ نسائی در ۳۶۲ی ، شماره»الصمت«؛ ابن ابی دنیا در کتاب ۴۹۷۵ی شماره
، شماره»عمل الیوم واللیلة«؛ ابن سنی در ۵۵ی ، شماره»األمالی«ی در ؛ محامل۱۰۰۷۲ی شماره

از دو طریق از محمد بن سیرین از  ۵۲۱۹ی ، شماره»شعب اإلیمان«و بیھقی در  ۳۹۰ی 
 اند و سندش صحیح است.این حدیث را به طور مرفوع روایت کرده سابوھریره

ابوھریره به طور موقوف با سند صحیح  این حدیث را از ۴۹۷۶ی ابوداود در سننش، به شماره
اند و معلول نیستند بلکه اسناد روایت روایت کرده است. ھر دو روایت (مرفوع و موقوف)، صحیح

 باشد. والله اعلم.تر میتر و قویمرفوع، صحیح

 

                                         



 ١١١٧  ): نباید گفت برده و کنیزم۵۳لتوحید: (بابکتاب ا

ی خوبی است و احادیثی که بر این مطلب داللت دارنـد، روایـت گویم: این گفتهمی
میان علما اختالفی سراغ نداریم در خصوص اینکـه «گوید: د. ابوجعفر نّحاس میانشده

عبـدک و «(مـوالَی مـن). و نبایـد گفـت: » مـوالی«جایز است کسی به کسی بگویـد: 
از  جی من) ھر چند آن شخص، برده ھم باشـد. رسـول اللـهی تو و برده(برده» عبدی

 .»ھا چگونه باید باشد؟!مورد آزاده ھا نھی کرده، حاال در گفتن این عبارت به برده

این الفاظ » عبدی و أمتی«) یعنی باید به جای وليقل: فتای وفتاتی وغالمیعبارت: (
بر بـرده بـودن داللـت ندارنـد. پـس » أمتی«و » عبدی«را گفت؛ چون این الفاظ مثل 

ر عـین رسـاند و داند که معنای مورد نظر را میگفتن الفاظی را پیشنھاد داده جپیامبر
بینی وجـود نـدارد و ایـن الفـاظ بـر حال در به کار بردن آنھا ایھام و تکبر و خود بزرگ

ی نشان دھنده» یای متکلم«شوند اما اضافه کردن این الفاظ به آزاده و برده اطالق می
 باشد.اش می اختصاص برده به صاحب

 



 

 

 

 

 

 

خواهد،  ) باب: کسی که به خاطر خدا چیزی می۵۴باب: (
 شود. رد نمی اش خواسته

ھـرکس بـه «فرمودنـد:  جروایت شده که گفته است: رسـول اللـه لاز ابن عمر
خاطر خدا، پناه خواست؛ پناھش دھید. ھرکس به خـاطر خـدا چیـزی خواسـت؛ بـه او 
بدھید. ھرکس شما را دعوت کرد، دعوتش را اجابت کنید. ھرکس کـار خـوبی برایتـان 

برانش کنید، برایش دعای خیر کنید تا جایی کرد؛ آن را جبران کنید. اگر نتوانستید ج
. ابوداود و نسـائی آن را بـا سـندی صـحیح »اید که به نظر خودتان برایش جبران کرده

 روایت کرده اند.
 گیرند: در این باب چند قضیه مورد بررسی قرار می

 پناه دادن کسی که به خاطر خدا پناه خواسته است. -اول
 خدا چیزی خواسته است.دادن به کسی که به خاطر  -دوم

 اجابت دعوت. -سوم
 جبران کار خوب. -چھارم

توانـد دعای خیر جبران کار خوب است برای کسی که جز دعای خیر، نمـی -پنجم
 آن کار خوب را جبران کند.

 ».حتی ترون أنكم قد كافأمتوه«ی: تفسیر فرموده -ششم
 
 



 ١١١٩  )خواهد... : کسی که به خاطر خدا چیزی می۵۴لتوحید: (بابکتاب ا

 

 توضیح و شرح باب:
 شود)  خاطر خدا چیزی خواست، خواسته اش رد نمی (ھر کس به اليُردّ من سأل باهللا    

یعنی به خاطر تعظیم و بزرگداشت و به خاطر حرمت خدا، که کسی به خـاطر خـدا 
بـه راسـت جو درخواستش نباید رد شـود. از ایـن رو پیـامبر چیزی خواسته، خواسته

 گردانیدن این سوگند امر فرموده است.
ه آیـا ایـن امـر بـرای اسـتحباب اسـت یـا دانشمندان اسالمی اختالف نظر دارند ک

 وجوب؟
ی قسم، ظاھرًا کالم شیخ االسالم ابن تیمیه این است: میان اینکه شخص به وسیله

قصد ملزم کردن طرف را دارد و میان اینکه قصد اکرام داشته باشد، باید فرق گذاشت. 
اشـت، اش، واجـب و اگـر قصـد اکـرام داگر قصد ملزم کردن داشت، برآوردن خواسـته

برآوردن خواسته اش، واجب نیست. از این رو اگر شخصی، دیگری را به خدا قسـم داد 
که چیزی به او بدھد و قصد ملزم کردن او را داشت، در صورتی که شخصی که سـوگند 

ی قسـم بـر ی شخص قسم خورنده را بـرآورده نکنـد، دادن کفـارهداده شده، خواسته
ی قسم، قصد اکرام را داشـت، اگـر ه وسیلهشخص قسم خورنده واجب است ولی اگر ب

ی طرف را برآورده نکند، دادن کفاره بر شـخص شخصی که سوگند داده شده، خواسته
به ابـوبکر امـر کـرد کـه در صـف بایسـتد و  جقسم خورنده واجب نیست. چون پیامبر

ر را قسـم داد کـه وقتـی آن خـواب را تعبیـ جو چون ابوبکر، پیامبر ١ایستاد.  ابوبکر نه

ال «فرمـود:  جنمود، به او بگوید که آیا این تعبیر درست اسـت یـا اشـتباه، امـا پیـامبر
چـون «گوید: آمده که راوی می ٢ھمان طور که در صحیحین». مرا قسم مده« »:تقسم
ی قسم نداشت در عین به وسیله جدانست که ابوبکر قصد ملزم کردن پیامبر جپیامبر

 ٣.»حقیقت امر را به ابوبکر نگوید جمبرکرد که پیاحال، مصلحت اقتضا می

ی و مسلم در صحیحش، شماره ۶۵۲ی قسمتی از حدیثی است که بخاری در صحیحش، شماره -١
 اند.روایت کرده لن سعد ساعدی از سھل ب ۴۲۱

ی و مسلم در صحیحش، شماره ۷۰۴۶ی قسمتی از حدیثی است که بخاری در صحیحش، شماره -٢
 اند.روایت کرده لاز ابن عباس  ۲۲۶۹

 این گفته را نقل کرده است. ۶/۳۴۸، »الفروع«ابن مفلح در کتاب  -٣
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مـن اسـتعاذ بـاهللا، «: جقـال: قـال رسـول اهللا ل عـن ابـن عمـرگویـد: (مؤلف می

فأعيذوه، ومن سأل باهللا؛ فأعطوه، ومن داع�م؛ فأجيبوه، ومـن صـنع إيل�ـم معروفـاً؛ 
ابـوداود رواه ». فاكفئوه، فإن لم جتدوا ما ت�افئوه؛ فادعوا هل حىت تروا أن�م قد اكفأتموه

  ١.) والنسائی بسند صحيح

ھـرکس بـه «فرمودنـد:  جروایت شده که گفته است: رسول اللـه ل(از ابن عمر
خاطر خدا، پناه خواست؛ پناھش دھید. ھرکس به خـاطر خـدا چیـزی خواسـت؛ بـه او 
بدھید. ھرکس شما را دعوت کرد، دعوتش را اجابت کنید. ھرکس کـار خـوبی برایتـان 

نید. اگر نتوانستید جبران کنید، برایش دعای خیر کنید تا جـایی کرد؛ برایش جبران ک
. ابوداود و نسائی آن را با سـندی صـحیح روایـت »اید که به نظرتان برایش جبران کرده

 اند). کرده

) یعنی ھرکس از شما خواسـت کـه بـه خـاطر ومن استعاذ باهللا؛ فأعيذوهی: (فرموده
تو را به خدا شّر فالنی یـا شـّر «نید؛ مثًال بگوید: خدا شرتان یا شر دیگری را از او دور ک

و ماننـد اینھـا؛ » بـرماز شر تو و شر فالنی به خدا پناه مـی«، »خودت را از من دور کن
پناھش دھید. یعنی به خاطر تعظیم و احترام اسم الله تعـالی او را از چیـزی کـه از آن 

به  جونيهید. به ھمین دلیل پناه گرفته دور کنید و کمکش کنید و دست از سرش بردار

لقـد «فرمـود:  جپیـامبر». بـرماز تو به خدا پناه می: «»أعوذ باهللا منك«گفت:  جپیامبر

ات به چیزی که باید پناه ببری، پناه بردی. پیش خانواده«: ٢»عذت بمعاذ، أحلىق بأهلك
 ».برگرد

؛ عبد بن ۱۲۷و  ۹۹، ۲/۶۸، »مسندال«؛ امام احمد در ۱۸۹۵ی طیالسی در مسندش، شماره -١
؛ ابوداود در ۲۱۶ی ، شماره»األدب المفرد«؛ بخاری در ۸۰۶ی حمید در مسندش، شماره

ی ؛ رویانی در مسندش، شماره۵/۸۲؛ نسائی در سننش، ۱۶۷۲و  ۵۱۰۹ی سننش، شماره
، »المستدرك علی الصحیحین«؛ حاکم در ۳۴۰۸ی ؛ ابن حبان در صحیحش، شماره۱۴۱۹

اند. این حدیث، حدیثی صحیح است و ابن حبان، و دیگران این حدیث را روایت کرده ۱/۴۱۲
 اند.و ذھبی و دیگران آن را صحیح دانسته ۳۹۰، ص »ریاض الصالحین«حاکم و نووی در 

 از عایشه و ابواسید روایت کرده است. ۴۹۵۶و  ۴۹۵۵بخاری در صحیحش، به شماره ھای  -٢

 

                                         



 ١١٢١  )خواهد... : کسی که به خاطر خدا چیزی می۵۴لتوحید: (بابکتاب ا

 

هللا؛ من اسـتعاذ�م بـاهللا؛ فأعيـذوه، ومـن سـأل�م بـا«لفظ ابوداود چنین اسـت: 

ھرکس با گفتن به خاطر خدا به شما پناه برد، پنـاھش دھیـد و ھـرکس بـا : «١»هفأعطو
 ».[نام] خدا چیزی از شما خواست؛ به او بدھید

کـه احمـد و ابـوداود  -)، و در حدیث ابن عباس ومن سأل باهللا؛ فأعطوهی: (فرموده

جـه خـدا چیـزی از ھرکس بـه و: «٢»من سألكم لوجه اهللا؛ فأعطوه«: -اند روایتش کرده

گویـد: بـه . معنای این عبارت، روشن است. مثًال کسی مـی»شما خواست؛ به او بدھید
خواھم ایـن کـار را بکنـی یـا از تو می -و مانند آن  -خاطر خدا یا به خاطر رضای خدا 

فالن چیز به من بدھی. قسم دادن کسی به خدا که فالن کـار را بکنـد، مشـمول ایـن 
 شود.مطلب می

اش مادامی که گناه یا قطع رساند که برآورده کردن خواستهًا حدیث این را میظاھر
ی خویشاوندی نباشد، واجب است. در احادیثی چند وعید و تھدیـد بـر سـر ایـن رابطه

موضوع آمده است؛ ار آن جمله حدیث ابوموسی که به طور مرفوع روایت شده است که 

ه اهللا، وملعون من �ُسأل بوجهه ثم منـع ملعون من سأل بوج«فرمایند: می جآن حضرت
ملعون است کسی کـه بـه وجـه خـدا چیـزی [ از کسـی ] : «٣»سائله ما لم �سأل هجراً 

. ھمچنین این لفظ، لفظ روایتی نزد امام احمد و نسائی است ھمان ۵۱۰۹ی سنن ابوداود، شماره -١
 ھمان طور که تخریجش از پیش گذشت.

العلل «؛ ترمذی در ۵۱۰۸ی ؛ ابوداود در سننش، شماره۲۵۰ -۱/۲۴۹احمد در مسندش،  -٢
تاریخ «؛ خطیب در ۲۷۵۵و  ۲۵۳۶؛ ابویعلی در مسندش، شماره ھای ۶۸۲ی ، شماره»الکبیر
اند. و دیگران این حدیث را روایت کرده ۲/۹۳، »األسماء و الصفات«؛ بیھقی در ۴/۲۵۸، »بغداد

اسناد این حدیث، حسن است. در سند آن، ابونھیك عثمان بن نھیك فراھیدی وجود دارد که 
ی راویان ضعیف، کتاب اند وکسی از افرادی که دربارهجمعی از راویان ثقه از او روایت کرده

اند. این حدیث به کمك شواھدش، حدیثی و را در لیست راویان ضعیف ذکر نکردهاند، نام انوشته
 باشد.صحیح می

؛ رویانی در -آمده ۳/۱۰۳، »مجمع الزوائد«آن گونه که در  -»المعجم الکبیر«طبرانی در  -٣
، شماره»اإلبانة«؛ ابن بطه در ۲۱۱۲ی ، شماره»الدعاء«؛ طبرانی در ۴۹۵ی مسندش، به شماره

 سو دیگران این حدیث را از ابوموسی اشعری ۲۶/۵۷، »تاریخ دمشق«؛ ابن عساکر در ۱۹۴ی 
فیض «آن گونه که در  -ی عراقی و سیوطیاند. اسناد این حدیث طبق گفتهروایت نموده
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بخواھد و ملعون است کسی که ـ به خاطر رضای خدا ـ چیزی از او خواسـته شـود و او 
رانـی طب». ی خویشاوندی نخواھـدآن را برآورده نسازد مادام که [ گناه یا ] قطع رابطه

 این حدیث را روایت کرده است.
راویان این حدیث، راویان حدیث صـحیح«گوید: می» تنبیه الغافلین«صاحب کتاب 

انـد. اگـر ایـن ، که اکثر محدثان او را ثقـه دانسـته١اند. بجز یحیی بن عثمان بن صالح
اسناد یا اسناد حدیث دیگر که در این زمینه روایت شده، به جایی برسـد کـه حجـت و 

ی کسی که دلیل باشد و بتوان بدان استناد کرد، در این صورت برآورده نکردن خواسته
اش، گناه یـا مادامی که خواسته -به خاطر خدا یا به خاطر رضای خدا چیزی خواسته، 

 ٢؛ از گناھان کبیره است.-ی خویشاوندی نباشد قطع رابطه
 جع روایت شده که آن حضرتی رفاعة بن رافع به طور مرفواز ابوعبیده، آزاد شده 

ملعون : «٣»ملعون من سأل بوجه اهللا، وملعون من ُسئل بوجه اهللا فمنع سائله«فرمودند: 
است کسی که به خاطر رضای خدا [ از کسی] چیزی بخواھد، و ملعون است کسی کـه 

ی سـائل را بـرآورده نمـیبه خاطر رضای خدا چیزی از وی خواسته شـده و خواسـته
 نیز این حدیث را روایت کرده است. . طبرانی»کند

أال أخرب�م �رش «فرمودند:  جاز ابن عباس به طور مرفوع روایت شده که آن حضرت
آيا به شما بگو�م كـه بـدتر�ن مـردم كيسـت؟ »: «انلاس؟ رجل �سأل باهللا وال يُعطى به

 رفاعةی حسن است. این حدیث، شاھدی از حدیث مرسل ابوعبید آزاد شده -آمده ۶/۴، »القدیر
 بن رافع دارد.

او صادق است و متھم به این «گوید: اش میدرباره» التقریب«ابن حجر عسقالنی در کتاب حافظ  -١
اند به دلیل اینکه حدیث را است که شیعه شده است. برخی از محدثان او را لّین الحدیث دانسته

که صادق است و عبارت  -احمد بن عبدالرحمن بن وھب». از غیر اصلش روایت کرده است
و  -و فاضل است ثقةکه انسانی  -و عمر ابن عبدالعزیز بن ِمقالص -کندیحدیث را قاطی م

 اند.دیگران از او پیروی کرده
 .۳۳۷تنبیه الغافلین عن أعمال الجاھلین، اثر ابن نحاس، ص  -٢
این حدیث را روایت  ۲۶۲ی ، شماره»الکنی«؛ و دوالبی در ۲۲/۳۷۷، »المعجم الکبیر«طبرانی در  -٣

در «گوید: می ۳/۱۰۲، »مجمع الزوائد«باشد. ھیثمی در د این حدیث، ضعیف میاند. اسناکرده
این حدیث، مرسل است البته این ». شناسماسناد این حدیث کسی وجود دارد که او را نمی

 حدیث، حسن لغیره است.
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شود و او به خاطر خدا آن چ� را كىس است كه به خاطر خدا چ�ی از وی خواسته �
ابـن  ١ترمذی این حدیث را روایت کرده و آن را حسن دانسته است. ».دهد به سائل ن�

 ٢حبان نیز در صحیحش این حدیث را روایت نموده است.

أال أخـرب�م �رشـ «فرمودنـد:  جاز ابوھریره روایت شده که گفته است: رسـول اللـه
ابه عـرض صـح» آیا به شما بگویم که بـدترین مخلوقـات چـه کسـی اسـت؟« »:الرب�ة؟

کسـی کـه : «»اذلی �سأل باهللا وال يعطى«فرمود:  جکردند: آری، ای رسول خدا! پیامبر 
[روایـت . »دھـدشود و او آن چیز را به سائل نمیبه خاطر خدا چیزی از وی خواسته می

  ٣.احمد]
ی کسی به خاطر خدا پس از روشن شدن این مطلب، این احادیث بر اجابت خواسته

به خدا قسم یاد کرده که دیگری چیزی به او بدھد، داللت دارند. امـا چیزی خواسته یا 
ی کسی که به خاطر خـدا از بر آورده کردن خواسته«گوید: شیخ االسالم ابن تیمیه می

شخص معینی چیزی خواسته یا شخص معینی را به خدا قسـم داده کـه چیـزی بـه او 
دھـد کـه چیـزی بـه او بدھنـد، بدھد، واجب است. اما اگر سائل مردم را به خدا قسم 

 ٤.»اش، واجب نیستبرآورده کردن خواسته
اش، مثل راست گردانیدن سـوگند، ظاھر کالم فقھاء این است که برآوردن خواسته

 باشد. تر میمستحب است. اما قول اول، صحیح

) یعنی ھـرکس شـما را بـه طـرف غـذا دعـوت کـرد، ومن دعاكم؛ فـأجيبوهعبارت: (
نمایید. اگر برای جشن عروسی دعوت کـرد و شـروط بیـان شـده در دعوتش را اجابت 

ھای فقھی برای جشن عروسی محقق شد، اجابت این دعوت، واجـب اسـت. اگـر کتاب

 آمده که ترمذی این حدیث را صحیح دانسته است.» ب«ی در نسخه -١
؛ ترمذی در ۳۲۲و  ۳۱۹، ۱/۲۳۷،»المسند«؛ امام احمد در ۲۶۶۱ یطیالسی در مسندش، شماره-٢

؛ ابن عبدالبر در ۲/۲۰۱؛ دارمی در سننش، ۵/۸۳؛ نسائی در سننش، ۱۶۵۲ھای سننش، شماره
اند و ترمذی این حدیث را حسن دانسته، و دیگران این حدیث را روایت کرده ۱۷/۴۴۸، »التھدید«

 باشد.و اسناد این حدیث، صحیح می
این حدیث را روایت کرده است. در اسناد این حدیث، ابو وھب  ۲/۳۹۶، »المسند«امام احمد در  -٣

آمده  ۵۲۱ص  ،»تعجیل المنفعة«وجود دارد که مجھول و ناشناخته است، ھمان طور که در 
 است. ابومعشر نجیح ِسندی نیز در اسناد این حدیث وجود دارد که ضعیف است.

 این گفته را از شیخ االسالم ابن تیمیه نقل کرده است. ۶/۳۰۵، »روعالف«ابن مفلح در کتاب  -٤
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دعوت برای غیر جشن عروسی باشد، اجابت آن، مستحب است و واجب نیست. بعضـی 
بـرای اند: اجابت دعوت به صرف غذا، به طور مطلـق واجـب اسـت. یعنـی خـواه گفته

مراسم عروسی باشد و خواه برای چیز دیگری باشد، اجابت دعوت، واجـب اسـت. ایـن 
قول به دلیل ظاھر احادیث وارده در این زمینه، صحیح است. این احادیث میان مراسم 

اند ھر چند اجابـت دعـوت جھـت جشـن عروسی و غیرمراسم عروسی فرق قایل نشده
 ١تر است.عروسی، مؤکدتر و واجب

اسمی است کـه جـامع » معروف«، (ومن صنع إليكم معروفاً، فكافئوه)ی: دهدر فرمو

یعنی با نیکی کردن به او با مثل آن کار  (فكـافئوه)ھاست. عبارت ی خیرھا و خوبیھمه
 یا بھتر از آن، کار نیکش را جبران کنید. 

شیخ االسالم ابن تیمیه به مشروعیت جبران کار خوب، اشـاره کـرده اسـت؛ چـون 
براساس محبت کسی که به آن نیکی کرده، سرشته شده است. پس وقتـی کسـی قلب 

اش را جبران نکند، در قلبش نـوعی نگرانـی و کند و دیگری نیکیبه دیگری نیکی می
شود. گله نسبت به کسی که به او نیکی کرده اما او نیکی این را جبران نکرده، پیدا می

ار نیک، از بین برده اسـت. معنـا و مفھـوم پس شریعت این نگرانی و گله را با جبران ک
 این است. جی پیامبرفرموده

تنھا به این خاطر به جبران کار خوب امر کرده تـا دل  جپیامبر«گویند: دیگران می
 ٢.»از احسان و نیکی کردن مخلوق رھا شود و به مالک حقیقی وابسته گردد

س کار خـوبی بـرای شـما ھرک: «»ومن آتی إليكم معروفـاً «لفظ ابوداود چنین است: 
 .»انجام داد

) در خط مؤلـف و در منـابع تكافئوه)، عبارت: (فإن مل جتدوا ما تكافئوهی: (در فرموده
نـون بـدون ادات ناصـبه و جازمـه، «گویـد: حدیثی با حذف نون آمده است. طیبی می

از جمله أدله برای این مطلب که اجابت دعوت برای غیر مراسم عروسی مستحب است، این است  -١
برای مھمانی غیر از مراسم عروسی دعوت شده و او آن دعوت را قبول نکرد. ونگا:  جکه پیامبر 

 .۲۰۳۷ی صحیح مسلم، شماره
این گفته را از شاذلی نقل کرده  ۵۵ی ، صفحه۶، در ھمین کتاب، ج »فیض القدیر«صاحب کتاب  -٢

 است.
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حذف شده است. این امر یا از روی آسان تلفظ شدن این کلمه و یا از روی سھو نسـخه
 ١.»بردار حذف شده است

. . .) یعنی: ھرکس ھر نوع احسان و نیکی در حق شما کرد، شما  فادعوا لـهعبارت: (
توانید بـرایش دعـای با انجام دادن ھمان احسان و نیکی، کارش را جبران کنید، تا می

خیر کنید و در دعای خیر زیاده روی کنید تـا اینکـه جبـران کـار خـوبش را احسـاس 
دانـد کـه خیـرش را یاده روی کردن در دعای خیر این اسـت کـه او مـیکنید. علت ز

کنـد، چـرا کـه اللـه جبران کند، از این رو جبران کار خوِب طرف را به الله واگذار مـی
 دھد.بھترین کسی است که جزا و پاداش طرف را می

اند و نووی آن را صحیح دانسـته احمد، ابن حبان و حاکم این حدیث را روایت کرده
انـد کـه است. ترمذی، نسائی و ابن حبان، از اسامه بن زید به طور مرفوع روایت کـرده

من صنع إيل�م معروفاً؛ فقال لفاعله: جزاك اهللا خ�اً فقد أبلغ ىف «فرماید: می جپیامبر
ی کـار بگویـد: ھرکس کار خوب و نیکی برای شما کرد و او به انجام دھنـده: «٢»اثلناء

. ترمذی این حدیث را صـحیح دانسـته »او را زیاد ستوده است خدا جزای خیرت بدھد؛
 است.

 .۶/۵۵. و نگا: فیض القدیر، ۴/۱۲۷، شرح المشکاة -١
ی ، شماره»عمل الیوم واللیلة«و » السنن الکبری«؛ نسائی در ۲۰۳۵ی ترمذی در سننش، شماره -٢

و  ۲۷۵ی ، شماره»عمل الیوم اللیلة «؛ ابن سنی در ۲۶۰۱ ی؛ بزار در مسندش، شماره۱۰۰۰۸
ی این حدیث اند. ترمذی دربارهاین حدیث را روایت کرده ۲/۱۴۸، »المعجم الصغیر«طبرانی در 

ان شاءالله اسناد این ». این حدیث، حسن، خوب و غریب است»: «حسن جید غریب«گوید:  می
 ،»المختارة«؛ ضیاء مقدسی در ۴۳۱۳ی ارهحدیث، حسن است. ابن حبان در صحیحش، به شم

 اند.و دیگران این حدیث را صحیح دانسته ۱۳۲۱ی شماره

                                         



 

 

 

 

 

 

خدا چیزی  ١(به خاطر وجه الجنةالیسأل بوجه الله إال ) باب: ۵۵(
 شود)  جز بهشت خواسته نمی

به خـاطر وجـه خـدا «فرمودند:  جروایت شده که گفته است: رسول الله ساز جابر
 ود].[روایت ابودا. »شودچیزی جز بھشت خواسته نمی

 گیرد: در این باب چند قضیه مورد بحث و بررسی قرار می
ھـا، نھی از اینکه به خاطر وجه خدا چیزی خواسته شود، بجز غایـت خواسـته -اول

 که آن ھم بھشت است.
 برای خدا.» وجه«اثبات صفت  -دوم

 
 

 

ھمچون دیگر صفات خدا باید از نظر لفظ و معنا به ھمان » وجه«ی اھل سنت، صفت طبق عقیده -١
صورتی که در قرآن و سنت صحیح آمده، برای خدا به کار برده شود و آن را به معنای معینی 
تأویل نکرد و نباید صفات خدا را به صفات مخلوق تشبیه نمود و از طرف دیگر نباید صفات خدا را 

اند که اکثرا به رضای خدا یا ذات خدا معنا کرده» وجه الله«بی معنا و بی مفھوم گذاشت. عبارت 
ی ی اھل سنت، اشتباه محض و انحراف آشکار است. به ھمین منظور در اینجا معناطبق عقیده

ی مخلوق ی خدا با چھرهایم اما باید دانست چھرهکه ھمان چھره است، به کار برده» وجه«لغوی 
 فرق دارد و کیفیت آن برای ما معلوم نیست. (مترجم) 
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 توضیح و شرح باب:
 شود)  واسته نمی(به خاطر وجه خدا چیزی جز بھشت خ اليُسأل بوجه اهللا إال اجلنة

ھـا کـه بھشـت ی خدا، جز غایت خواسـتهیعنی به خاطر تعظیم و بزرگداشت چھره
ی خداوند است: است، نباید چیزی درخواست شود. این معنا یکی از معانی این فرموده

ۡكـَراِم ﴿ بـا و تنھـا وجـه پروردگـار «: ]٢٧[الـرحمن:  ﴾٢٧َو�َۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو ٱۡ�ََ�ٰـِل َوٱۡ�ِ
 ».ماند و بس یعظمت و ارجمند تو م

». اليُسـأل بوجـه اهللا إال اجلنـة: «ج قـال: قـال رسـول اهللا س(عن جابرگوید: مؤلف می

 ). ١رواه ابوداود

به خاطر وجه خـدا «فرمودند:  جروایت شده که گفته است: رسول الله  س(از جابر
 کرده است). ابوداود این حدیث را روایت ». شودچیزی جز بھشت خواسته نمی

بیان االوھم واإلیھام، «آن گونه که در  -؛ بزار در مسندش،۱۶۷۱ی ابوداود در سننش، شماره -١
و  المعرفة«؛ یعقوب بن سفیان در ۳/۲۵۷، »فی الضعفاء الکامل«؛ ابن عدی در -آمده ۵/۵۲۳

و  ۴/۱۹۹؛ بیھقی در سننش، ۹۵ی ، شماره»الجھمیةالرد علی «؛ ابن منده در ۳/۳۵۷، »التاریخ
موضح أوھام «؛ خطیب در ۹۴ -۲/۹۳، »األسماء و الصفات«و در  ۳/۲۷۶، »شعب اإلیمان«در 

، »الجامع الصغیر«آن گونه که در  -»ختارةالم«؛ ضیاء مقدسی در ۱/۳۵۱، »الجمع و التفریق
و دیگران از طریق سلیمان بن معاذ از محمد بن منکدر از جابر این  -فیض القدیر آمده -۶/۴۵۱(

اند. فقط سلیمان بن معاذ ضّبی تیمی این حدیث را از محمد بن منکدر حدیث را روایت کرده
اش میان محدثان اختالف نظر نستنروایت کرده است. راجع به ثقه دانستن وی یا مجروح دا

آورده و ابن قطان » الکامل«وجود دارد که در آخر این باب خواھد آمد. این حدیث را ابن عدی در 
ی احادیث حسن ی آن چیزی نگفته است. بغوی آن را در زمرهضعیفش دانسته و ابوداود درباره

آورده است. ضیاء  ۳۹۰، ص »نریاض الصالحی«آورده و نووی در  ۲/۶۱، »المصابیح«از کتاب 
 مقدسی آن را صحیح دانسته و سیوطی به صحت آن اشاره کرده است.

با سندی صحیح از عبدالکریم بن مالك روایت کرده  ۲/۹۵، »األسماء والصفات«بیھقی در کتاب 
اش را پیش او مطرح کرد و سپس که گفته است: مردی پیش عمر بن عبدالعزیز آمد و خواسته

قد سألت «گفت:  /عمر». خواھمبه خاطر وجه خدا از تو می: «»بوجه اهللا تعالی لكأسأ«گفت: 

به خاطر وجه خدا چیزی خواستی که چیزی به خاطر آن : «»بوجهه فلم يسأل شيئاً إال أعطاه أياه

أال  وحيك«گفت: / سپس عمر». دھدشود، مگر اینکه خدا آن چیز را به او میخواسته نمی

 ».وای برتو، چرا به خاطر وجه خدا بھشت نخواستی: «»سألت بوجهه اجلنة
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 )، منظور جابر بن عبدالله است.جابر عندر عبارت: (

و ھم به صـورت ١ھم به صورت نفی »اليُسأل«)، لفظ ال يُسأل بوجه اهللای: (در فرموده
ی روایت شده است. این لفظ به صورت مجھول روایت شـده کـه در اصـل نسـخه ٢نھی

 ھم روایت شده است. ی مفرد مخاطبخطی به ھمین صورت است. این لفظ با صیغه
برای خدا اثبات شده اسـت، بـرخالف رأی جھمیـه و » وجه«در این حدیث، صفت: 

اند و این باطـل اسـت؛ چـون تأویل کرده» ذات«را به » وجه«شان؛ چرا که آنان پیروان
شـود و بـه شود. پس انسان، وجه نامیده نمیذات و حقیقت یک چیز، وجه نامیده نمی

 گویند.دست و پایش، وجه نمی
ی ی بقیـهھمچـون سـخن دربـاره» وجـه«ی صفت از نظر اھل سنت سخن درباره

گونه که الیق جالل و شکوه و کبریـایی را آن» وجه«صفات خداست. اھل سنت، صفت 
خداست بدون قایل شدن کیفیـت بـرای آن و بـدون مشـخص کـردن معنـا و مفھـوم 

کنند که شبیه ای خدا اثبات میرا بر» وجه«ای صفت کنند. به گونهدقیقش، اثبات می
داننـد ولـی صفات مخلوق نیست و خدا را از مشابھت با مخلوق در این صفت، منزه می

 دانند.آن را بی معنا و بی مفھوم نمی

اللهم إنی أسألك بوجهـك الكـريم أن تـدخلنی «)، مانند اینکه بگوید: إال اجلنةی (فرموده 

. »خواھم که مرا داخـل بھشـت بگردانـیکت از تو میی مبارخدایا، به خاطر چھره: «»اجلنة
اند: منظور حدیث مذکور این است که: به خاطر وجه خـدا چیـزی را از مـردم بعضی گفته

؛ چون خدا عظیم »به خاطر وجه خدا چیزی به من بده«نخواھید. مثل اینکه کسی بگوید: 
 ه شود.تر از آن است که به خاطرش چیزی از اموال بی ارزش دنیوی خواست

آوردن بھشـت در «گویـد: اند. حافظ عراقی مـیگویم: ظاھرًا ھر دو معنا صحیحمی
گاه ساختن به امور عظیم و باارزش است و بـرای تخصـیص نیسـت.  اینجا فقط جھت آ

شود، اما امور عظیم و باارزش چنین   پس به خاطر وجه خدا امور بی ارزش خواسته نمی

ال ینبغی ألحد أن «است که لفظش چنین است: » األسماء و الصفات«آن روایت بیھقی در کتاب  -١
برای ھیچ کسی شایسته نیست که به خاطر وجه خدا چیزی : « »یسأل بوجه الله شیئًا إال الجنة

 ».جز بھشت بخواھد
است که لفظش چنین است: » الموضح«و خطیب در » السنن الکبری«تاب آن روایت بیھقی در ک -٢

 ».به خاطر وجه خدا جز بھشت، چیزی درخواست نکن: «»ال تسأل بوجه الله إال الجنة«

 

                                         



 ١١٢٩  ): ال یسأل بوجه الله إال الجنة۵۵لتوحید: (بابکتاب ا

 

امور باارزش یا دور کردن چیزھای بسیار خطرناک و  توان برای دستیابی بهنیست و می
بـه وجـه  جکننده، به خاطر وجه خدا، دعا شود ھمان طور که پناه بردن پیـامبرھالک

 خدا، به این مطلب اشاره دارد.
گویم: ظاھرًا منظور حدیث مذکور این اسـت کـه بـه خـاطر وجـه خـدا چیـزی می

ی برای رفتن به بھشت است؛ مانند پناه اشود جز بھشت یا آنچه که وسیلهخواسته نمی
 جخدا از خشم خدا و از دوزخ و مانند آن، که در دعاھا و تعویذات پیـامبر بردن به وجه

ن َ�ۡبَعـَث َعلَـۡيُ�ۡم َعـَذاٗبا ّمِـن ﴿ی: وارد شده است. وقتی آیـه
َ
ٰٓ أ قُـۡل ُهـَو ٱۡلَقـادُِر َ�َ

 ».سرتان بر شما بگمارد یاز باال یه عذاب بزرگکتواند یبگو: خدا م: «]٦٥[األنعام:  ﴾فَۡوقُِ�مۡ 

ی: وقتی فرمـوده». برمبه وجه تو پناه می: «»أعوذ بوجهك«فرمود:  جنازل شد، پیامبر

رُۡجلُِ�مۡ ﴿
َ
ۡو ِمن َ�ِۡت أ

َ
. نـازل شـد، »تان بر شما بگمـارد.یر پاھایا از زیو «: ]٦٥[األنعام:  ﴾أ

 ١.[روایت بخاری]». برم به وجه تو پناه می: «»أعوذ بوجهك«فرمود: 

نیـز روایـت » املختـارة«حدیث وارده در عنوان این باب را ضیاء مقدسـی در کتـاب 
 کرده است.

اش گفتـه اما در اسناد این حدیث، سلیمان بن معاذ وجود دارد که ابن معین درباره
 ٢اند.و عبدالحق و ابن قطان او را ضعیف دانسته» اھلیت روایت حدیث را ندارد«است: 

 روایت کرده است. ساین حدیث را از جابر ۷۴۰۶ی بخاری در صحیحش، به شماره -١
است یا کسی دیگر است؛ چون » ابن قرم«ان درمورد سلیمان بن معاذ اختالف است که آیا او ھم -٢

اند، اما ابوحاتم، بخاری، دارقطنی، خطیب، عبدالحق و دیگران میان این دو شخص فرق نھاده
گوید: اھلیت روایت حدیث را ندارد. اند. ابوزرعه میابوزرعه، بزار و قطان، آن دو را یکی دانسته

اش گفته است: قوی نیست. ابن سائی دربارهگوید: محکم و مورد اطمینان نیست. نابوحاتم می
اش حبان و عقیلی او را ضعیف دانسته و امام احمد او را ثقه دانسته است. علی بن مدینی درباره

آورده و در » الثقات«ابن حبان او را در کتاب ». قوی نیست ولی انسان صالحی است«گوید: می
ی اسنادی که سلیمان بن معاذ ارقطنی دربارهنیز آورده است! د» المجروحین«عین حال او را در 

گوید: این اسناد، اسنادی حسن صحیح است. بخاری حدیث او را به صورت در آن وجود دارد، می
معلق آورده است و مسلم حدیث او را روایت کرده است. حاکم، برخی از احادیث او را صحیح و 

، »تھذیب الکمال«الش در کتاب ترمذی برخی از احادیثش را حسن دانسته است. به شرح ح
 و کتاب ھای رجال مراجعه کنید. ۱۲/۵۱

                                         



 

 

 

 

 

 

آمده » لو«ی گفتن  ) باب: ما جاء فی الّلو (آنچه که درباره۵۶باب: (
  است)

ا قُتِۡلَنـا َ�ُٰهَنـا﴿فرماید: خدای متعال می ءٞ مَّ ۡمرِ َ�ۡ
َ
[آل  ﴾َ�ُقولُوَن لَۡو َ�َن َ�َا ِمَن ٱۡ�

 ».شدیم گویند: اگر اختیاری داشتیم، اینجا کشته نمی می«: ]١٥٤عمران: 

ْ ﴿رماید: ف در جای دیگر می َطاُعونَا َمـا قُتِلُـوا
َ
ِيَن قَالُواْ ِ�ِۡخَ�ٰنِِهۡم َوَ�َعُدواْ لَۡو أ [آل  ﴾ٱ�َّ

ی برادرانشان گفتنـد:  کسانی که نشستند (و در جھاد شرکت نکردند) و درباره«: ]١٦٨عمران: 
 ».شدند بردند، کشته نمی اگر از ما فرمان می

بر چیزی که «فرمودند:  جسول اللهروایت شده که ر سدر صحیح مسلم از ابوھریره
رساند، حریص باش و از خدا کمک بخواه و اظھـار عجـز و نـاتوانی به تو نفع و فایده می

کردم، چنـین و چنـان مـیمکن. اگر مصیبتی برایت پیش آمد، نگو: اگر این کار را می
کـه  کنـد؛  چـراشد، بلکه بگو: این مصیبت، تقدیر الله است و خدا ھر چه بخواھد، مـی

 ».کندی شیطان را باز میی عمل و وسوسهدریچه»  لو«گفتن 
 گیرند:  در این باب چند موضوع مورد بحث قرار می

 ی آل عمران.ی وارده در سورهتفسیر دو آیه -اول
 موقع پیش آمدن مصیبت و حوادث ناگوار.» لو«نھی صریح از گفتن  -دوم

ی عمل و وسوسـهدریچه» لو«تن بیان علت این مسأله و آن این است که گف -سوم
 کند.ی شیطان را باز می

 راھنمایی به سوی کالم خوب. -چھارم



 ١١٣١  )آمده است» الو«ی  آنچه که درباره: ۵۶لتوحید: (بابکتاب ا

رسـاند ھمـراه بـا امر به حریص بودن بر چیزی که به انسان نفع و فایده می -پنجم
 کمک خواستن از الله.

 نھی از ضد آن، که ھمان اظھار عجز و ناتوانی است. -ششم
 

                         *     *                            * 

 شرح و توضیح باب:
 آمده است) » لو«ی گفتن  ما جاء فی اللو (آنچه که درباره

باید دانست که کمال توحید در تسلیم شدن به قضا و قدر خدا ھمراه با اخذ اسـباب 
باشد. پس ھرگاه بنده اسباب الزم را بـرای کـار خیـری برگرفـت و قضـیه بـر وفـق می
کرد، برایش پیش نیامد، بـر او واجـب اسـت کـه دش نبود یا آن طور که گمانش میمرا

ر اهللاتسلیم قضا و قدر خدا شود و به  راضی و خوشنود باشد؛ چون این امـر از جـنس  قدَ

إنـا هللا وإنـا إليـه «ھا و بالھاست و بنده موقع مصائب و بالھـا بـه صـبر و گفـتن  مصیبت

جـز غـم، انـدوه و » لـو«خدا امر شده است. گفتن  و توبه و بازگشت به سوی» راجعون
انسـان » لـو«آورد. بـه عـالوه، بـا گفـتن حسرت چیزی برای انسان بـه ارمغـان نمـی

توحیدش را با نوعی عناد و نارضایتی به قدر خدا آمیخته است؛ که معموًال کسی که در 
ت آوردن ایـن بـاب یابد ـ مگر اینکه الله بخواھد ـ. عل گیرد از آن نجات نمی آن قرار می

 در بحث توحید، ھمین است.

ـا قُتِۡلَنـا َ�ُٰهَنـا﴿ی: راجع به تفسیر آیه ءٞ مَّ ۡمـرِ َ�ۡ
َ
[آل  ﴾َ�ُقولُوَن لَۡو َ�َن َ�َا ِمـَن ٱۡ�

خدا آنچه را که در درونشـان پنھـان «گوید: . که مؤلف آورده، ابن کثیر می]١٥٤عمران: 

ا قُتِۡلَنـا ﴿ت: اند با این فرموده تفسیر کرده اسکرده ءٞ مَّ ۡمرِ َ�ۡ
َ
َ�ُقولُوَن لَۡو َ�َن َ�َا ِمَن ٱۡ�

گویند: اگر کار به دست ما بود (و یـا: اگـر برابـر وعـده محّمـد،  به خود) مي: «(﴾َ�ُٰهَنا
. یعنـی ایـن گفتـه را از رسـول »شدیم سھمي از پیروزي داشتیم،) در اینجا کشته نمي

گوید: یحیی بـن عبـاد بـن عبداللـه بـن زبیـر از میکنند. ابن اسحاق پنھان می جالله
پدرش، او ھم از عبدالله بن زبیر برای من حدیث نقل کرد که عبدالله بـن زبیـر گفـت: 

ام آن ھنگام کـه تـرس بـر مـا شـدت دیده جخودم را ھمراه رسول الله«(زبیر گفت): 
[و خوابش بـرده  اش بوداش روی سینهیافت، خدا ما را به خواب برد. ھر یک از ما چانه

 



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١١٣٢

را ھمچون کسی که خواب دیده باشـد، مـی ١بود]. به خدا قسم، سخن ُمعتب بن قشیر

ا قُتِۡلَنا َ�ُٰهَنا﴿شنوم:  ءٞ مَّ ۡمرِ َ�ۡ
َ
نجـا یار به دسـت مـا بـود  در اکاگر « ﴾لَۡو َ�َن َ�َا ِمَن ٱۡ�

ن بـاره نـازل اش را حفظ نمودم. خدای متعال این آیـه را در ایـ. گفته»میشدیشته نمک

ا قُتِۡلَنا َ�ُٰهَنا﴿فرموده:  ءٞ مَّ ۡمرِ َ�ۡ
َ
 ٢.[روایت ابن ابی حاتم]. ﴾لَۡو َ�َن َ�َا ِمَن ٱۡ�

ِيَن ُكتِـَب َعلَـۡيِهُم ﴿فرماید: خدای متعال در ادامه می َز ٱ�َّ قُل لَّۡو ُكنُتۡم ِ� ُ�ُيوتُِ�ۡم لََ�َ
د و) در خانـهیـآمدیرون نمـیجنگ ب یبگو: اگر (برا«: ]١٥٤[آل عمران:  ﴾ٱلَۡقۡتُل إَِ�ٰ َمَضاِجعِِهمۡ 

یعنـی ». آمدنـدیشدن در سرنوشتشان بود، به قتلگاه خـود مـشتهکه کد، آنان یخود ھم بود یھا
 ٣.»مرگ، تقدیر خدا و حکم حتمی و الزم الله است که ھیچ راه فرار و گریزی از آن نیست

توسط مؤلف روشن گردیـد؛ چـون  گویم: پس علت آوردن این آیه در متن کتابمی
اند، از سخنان منافقان است. به ھمین دلیـل خـدا در اموری که مقدر شده» لو«گفتن 

در رّد سخن آنان، فرمود که این امر، تقدیر الله است. پس ھـرکس چیـزی بـه ضـررش 
و ای کاش جز حسـرت و نـدامت » لو«رسد. پس گفتن مقدر شود، حتمًا به آن چیز می

ایتان دارد؟ در این حالت بر شما واجب است که به الله ایمان قوی داشته چه سودی بر
باشید. در این کار، عین رستگاری در دنیا و آخرت برایتان نھفته است. بلکه قضـیه بـه 

ھا بـه شـادمانی و خوشـحالی ھا به امنیت و آرامش، غم و اندوهرسد که ترسجایی می

أصبحتُ ومـا يل رسورٌ إال «العزیز گفته است: شوند؛ ھمان طور که عمربن عبدتبدیل می

 ».دریافتم که خوشحالی ندارم مگر در مواقع قضا و قدر خدا: «٤»مواقع القضاء والقدر يف

ی اوس و صحابی بوده بن ُملیل انصاری، از قبیله -و بنا به قول بعضی بشیر –معتب بن قشیر  -١
و  ۵/۲۲۵ ،»أسد الغابة«است. گفته شده که او در جنگ بدر شھید شد. به شرح حالش در کتاب 

 مراجعه کنید. ۶/۱۷۵، »الصحابةاإلصابة فی تمییز أسماء «
؛ ابن جریر ۳/۱۸۹؛ بزار در مسندش، -آمده ۲/۳۵۳، »الدر المنثور«آن گونه که در  -ابن اسحاق -٢

و  ۳/۲۷۳ ،»دالئل النبوة«؛ بیھقی در ۳/۷۹۵؛ ابن ابی حاتم در تفسیرش، ۴/۱۴۳در تفسیرش، 
اند. اسناد این حدیث، حسن ردهاین حدیث را از زبیر روایت ک ۶۱و  ۳/۶۰ ،»المختارة«ضیاء در 

این حدیث را به اسحاق راھویه و عبد بن حمید و  ۲/۳۵۳، »الدر المنثور«است. سیوطی در کتاب 
 ابن منذر نسبت داده است.

 .۱/۴۱۹تفسیر ابن کثیر،  -٣
 ،لسیرة عمر بن عبدالعزیز؛ الکتاب الجامع ۹۳، اثر ابن عبدالحکم، ص سیرة عمر بن عبدالعزیزنگا:  -٤

 ، دار ابن جوزی.۱/۵۱۴و جامع العلوم والحکم،  ۴۳۳ -۲/۴۳۲اثر ابوحفص مالء، 

 

                                         



 ١١٣٣  )آمده است» الو«ی  آنچه که درباره: ۵۶لتوحید: (بابکتاب ا

 

ْ ﴿ی:  راجع به آیه َطاُعونَا َما قُتِلُوا
َ
ِيَن قَالُواْ ِ�ِۡخَ�ٰنِِهۡم َوَ�َعُدواْ لَۡو أ که مؤلف آورده،  ﴾ٱ�َّ

در روز احـد ھمـراه ھـزار  جرسول الله«رده که گفته است: ابن جریر از سدی روایت ک
نفر از مسلمانان به جنگ احد رفت. آنان را به پیروزی در صورتی کـه صـبر و پایـداری 
داشته باشند، وعده داده بود. وقتی از مدینه بیـرون رفتنـد، عبداللـه بـن ابـی ھمـراه 

 زد.  د و آنان را صدا میسیصد نفر به شھر بازگشت. ابوجابر سلمی به دنبال آنان آم
کنیم جنگـی درگیـرد. اگـر از مـا  وقتی بر او چیره شدند. به او گفتند: گمـان نمـی

گشـتی. پـس خـدا ایـن آیـه را نـازل  کردی، قطعًا ھمراه ما به مدینه باز می پیروی می

ْ ﴿فرمود:  َطاُعونَـا َمـا قُتِلُـوا
َ
ِيَن قَالُواْ ِ�ِۡخَ�ٰنِِهۡم َوَ�َعُدواْ لَۡو أ آنـان : «]١٦٨[آل عمـران:  ﴾ٱ�َّ

ردند و نسبت) به برادران خـود گفتنـد: ک یریگ نارهکه نشستند و (از جنگ کھستند  یسانک
 ١.»شدند) یشته نمکدند) یشن یردند (و حرف ما را مک یاگر از ما اطاعت م

ِيـَن قَـالُواْ ﴿ی:  در فرموده«گوید:  ی این آیه از ابوُجریج روایت است که می درباره ٱ�َّ
گوینده، عبدالله بن أبی بود. برادرانشان، منظور کسانی است که در روز احد  ﴾ِ�ِۡخَ�ٰنِِهمۡ 

ابـن جریـر و ابـن ابـی حـاتم ایـن گفتـه را روایـت ». به جنگ رفتنـد جھمراه پیامبر
 ٢اند. کرده

بر این اساس برادرانشان، ھمان مسلمانان مجاھد ھستند. به خاطر اینکه مسلمانان 
انـد. بـه مسـلمانان  نافقان ھستند و منافقـان ھـم ظـاھرًا اسـالم آوردهدر ظاھر مثل م

گویند: مسلمانان، بـرادران  ی دیگری می مجاھد، برادران منافقان گفته شده است. عده
 منافقان در نسب ھستند نه در دین.

ْ ﴿ی:  راجع به معنای فرموده َطاُعونَا َما قُتِلُوا
َ
یعنی : «گوید ابن کثیر می ﴾َوَ�َعُدواْ لَۡو أ

رفتنــد، کشــته  نشســتند و بــه جھــاد نمی دادنــد و می اگــر بــه مشــورت مــا گــوش می

نُفِسـُ�ُم ٱلَۡمـۡوَت إِن ُكنـُتۡم ﴿فرماید:  خدای متعال می». شدند نمی
َ
قُۡل فَٱۡدرَُءواْ َ�ـۡن أ

شود که انسان از کشته شـدن  یعنی: اگر نشستن و نرفتن به جھاد باعث می ﴾َ�ِٰد�ِ�َ 
تان  م به در برد، پس باید شما نمیرید در حالی که مرگ قطعًا بـه سـراغو مرگ جان سال

 این حدیث را روایت کرده است که این حدیث، مرسل است. ۴/۷۳ابن جریر در تفسیرش  -١
اند و  این حدیث را روایت کرده ۳/۸۱۱و ابن ابی حاتم در تفسیرش،  ۴/۱۷۰ابن جریر در تفسیرش -٢

 اسنادش صحیح است.
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گوییـد مـرگ را از  آید حتی اگر در قصرھای برافراشته باشید. پـس اگـر راسـت می می
ی  گوید: این آیه درباره خودتان دور کنید. مجاھد از جابر بن عبدالله روایت کرده که می

 .٢و١»عبدالله بن أبی نازل شد
پیشنھاد داد که به جھاد نرود.  جعبدالله بن أبی در روز ُاحد به رسول الله گویم: می

شدن افرادی از مسلمانان را مقدر نمـود، عبداللـه  وقتی خدا شکست مسلمانان و کشته
بن ابی آن گفته را جھت درست دانستن رأیش و باال بـردن شـأن و منـزلتش بـر زبـان 

قُۡل فَـٱۡدرَُءواْ َ�ـۡن ﴿لش این آیه را نازل فرمود: ی او و امثا آورد. خداوند ھم در رد گفته
نُفِسُ�ُم ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 

َ
د اگـر راسـت یـبگو: پس مرگ را از خود به دور دار« ﴾أ
توانیـد  پس ھرگـز نمی  ».خت)یز و حذر از دست قضا و قدر گریتوان با پرھ یه مکد (یگوئ یم

 مرگ را از خودتان دور کنید.
وم است که مرگ به قضا و تقدیر خداست. یعنی کسی که در وسـط صـفوف پس معل

ھای سر به فلک کشیده باشد، در کشـته شـدن و مـرگ  جنگ باشد با کسی که در برج

ِيَن ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱۡلَقۡتُل إَِ�ٰ َمَضاِجعِِهمۡ ﴿اند. بلکه  یکسان َز ٱ�َّ  ﴾لَّۡو ُكنُتۡم ِ� ُ�ُيوتُِ�ۡم لََ�َ
ه کد، آنان یخود ھم بود یھا د و) در خانهیآمد یرون نمیجنگ ب یاگر (برا: «]١٥٤ [آل عمران:

پـس کسـی از تقـدیر خـدا ». آمدنـد یشدن در سرنوشتشان بود، بـه قتلگـاه خـود م شتهک
و امثال آن چنـین جایگـاھی دارد؛ » لو«تواند نجات پیدا کند. در ضمن آن گفتن لفظ  نمی

کنـد و ھرگـز  چون آنچه مقدر شـده قطعـًا وقـوع پیـدا می ای ندارد؛ فایده» لو«زیرا گفتن 

ۡ�ُينِنَا﴿راھی برای دفع آن وجود ندارد: 
َ
برابـر : «]٤٨[الطـور:  ﴾َوٱۡصِ�ۡ ِ�ُۡ�ِم َر�َِّك فَإِنََّك بِأ

را بـه گـوش  یام آسـمانیر (و با استقامت و شجاعت، پیگ شیپ ییباکیفرمان پروردگارت، صبر و ش
 ».یت ما ھستیر نظر ما و تحت حفاظت و رعایه تو زک انسانھا برسان و مترس)

احـرص عـىل مـا «عـن أبـی هريـرة أن رسـول اهللا  قـال: » الصحيح«(فی گوید:  مؤلف می

وإن أصابك شیء فال تقل لو أنی فعلت كذا، لكان كذا ، ١ينفعك، واستعن باهللا، وال تعجزن

راهللا وما شاء فعل، فإن   ) ٢.»الشيطانتفتح عمل » لو«وكذا، ولكن قل: قدّ

این گفته را روایت کرده است.  ساز طریق ابن جریح از مجاھد از جابر ۴/۱۷۰ابن جریر در تفسیرش،  -١
س است و به شنیدن یا چیزی که اقتضای شنیدن می

ّ
 کند، تصریح نکرده است. ابن جریج ُمدل

 آمده است.» عبدالله بن أبی وأصحابه«. در تفسیر ابن کثیر، عبارت: ۱/۴۲۶تفسیر ابن کثیر،  -٢
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برآنچه کـه «فرمودند:  جروایت شده که رسول الله سابوهريره(در صحیح مسلم از 
رساند، حریص باش و از خدا کمک و یـاری بخـواه و ھرگـز اظھـار  به تو نفع و فایده می

عجز و ناتوانی مکن. اگر چیز ناخوشایندی  برایت پـیش آمـد، نگـو: اگـر فـالن کـار را 
شد، بلکه بگو: ایـن امـر، تقـدیر خداسـت و خـدا ھـر چـه  میکردم، چنین و چنان  می

ی شـیطان را بـاز  ی عمـل و وسوسـه دریچـه»  لـو«کند؛ چـرا کـه گفـتن  بخواھد، می
 »). کند می

 یعنی صحیح مسلم. (فی الصحيح)ی:  گفته

به اختصـار آورده  /حدیثی است که مؤلف (احرص ىلع ما ينفعك . . .)ی:  فرموده

املؤمن القوی خ� وأحب إىل اهللا مـن «فرمودند:  جاست: پیامبراست. لفظ حدیث، این 
مؤمن قوی، نزد خدا بھتر و »: «املؤمن الضعيف، و� لك خ�، احرص ىلع ما ينفعك . . .

تر از مؤمن ضعیف است. در ھـر دو (مـؤمن قـوی و ضـعیف بـه دلیـل  دوست داشتنی
آنچه که به تو نفع و فایـده  اشتراک در ایمان و عمل صالح)، خیر و خوبی وجود دارد، بر

 .».رساند، حریص باش . .  می

خـدای سـبحان » املؤمن القوی خ� وأحّب إىل اهللا من املؤمن الضعيف«در حدیث: 
به محبت موصوف شده است و اینکه خدا به طور حقیقی محبت دارد؛ ھمان طـور کـه 

ۥٓ ﴿فرماید:  می ُهۡم َو�ُِحبُّونَُه دارد و آنان ھم خدا را  یوند دوستشان مخدا: «]٥٤[المائدة:  ﴾ُ�ِبُّ
. ھمچنین در حدیث مذکور این نکته آمده که خدای سبحان مقتضای »دارند یدوست م

اسماء و صفات خود را دوست دارد و ھر چه موافق اسـماء و صـفات خـدا باشـد، قـوی 
است. او مؤمن قوی را دوست دارد. خدا وتر (فرد) است و وتر را دوسـت دارد. جمیـل 

یبا) است و جمال و زیبایی را دوست دارد. علیم (دانا) است و علماء را دوسـت دارد. (ز
محسن (نیکی کننده) است و نیکوکنندگان را دوست دارد. صـبور اسـت و صـابرین را 

 دوست دارید. شکور است و شکرگزاران را دوست دارد.

 آمده است.» و ال تعجز«، عبارت »ط«در نسخه ی  -١
این حدیث را از  ۳۶۶و  ۲/۳۷۰و احمد در مسندش  ۲۶۶۴مسلم در صحیحش، شماره ی  -٢

 اند. روایت کرده سابوھریره
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اجـرای آن و  گویم: ظاھرًا منظور حدیث فوق، قوت و نیرومندی در فرمان خدا و می
ھا و امر به معـروف و نھـی از منکـر و صـبر در برابـر  شتافتن به سوی خیرات و خوبی

باشـد و منظـور قـوت و نیرومنـدی در  ھا و بالھا به خاطر خدا و مانند آنھـا می مصیبت
فرمایـد:  جسم نیست. از این رو خـدای متعـال پیـامبران را بـه ایـن امـر سـتوده و می

﴿ ٓ بَۡ�ٰـرِ  َوٱۡذُكۡر ِعَ�َٰدنَا
َ
يِۡدي َوٱۡ�

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
 ی(ا: «]٤٥[ص:  ﴾٤٥إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب أ

نش یـقـدرت و ب یه داراکـعقوب سخن بگو، آنـان یم و اسحاق و یغمبر!) از بندگان ما ابراھیپ
 به معنای قوت، عزم و» أیدی. «»ن الله) بودندیو رموز آئ یدرباره امور زندگان یو قو یافک(

َوٱۡذُكـۡر َ�ۡبـَدنَا ﴿فرمایـد:  جدیت در اجرای فرامین و اوامر خداست. در جای دیگـر می
اٌب  وَّ

َ
ۥٓ أ يۡدِ� إِنَُّه

َ
با، از جمله) بنده مـا کیغمبران شیاور (پیو به خاطر ب: «]١٧[ص:  ﴾َداوُۥَد َذا ٱۡ�

 یگشـت و) بسـ یم خدا باز یار و ھمه حال به سوکداود قدرتمند و توانا را. واقعًا او (در ھمه 
 ».ار بودک توبه

شـان  ) یعنی ھر مؤمن قوی و مؤمن ضعیف به دلیل اشتراکفی كل خريی: ( فرموده
اش  در ایمان و عمل صالح بر خیر و عافیت ھسـتند، امـا مـؤمنی کـه در ایمـان و دیـن

تر است. در این عبارت، این نکته وجـود دارد کـه محبـت  تر است نزد خدا محبوب قوی
به مؤمنان، درجاتی دارد و برخی از آنان را بیشـتر از برخـی دیگـر دوسـت خدا نسبت 

 دارد.

ســعادت و «گویــد:  ابــن قــیم می (احــرص ىلع مــا ينفعــك)ی:  راجــع بــه فرمــوده
خوشبختی انسان در حرص و اشتیاق فراوانش برای چیزھایی که در زندگانی این دنیـا 

به کارگیری نھایـت تـالش و » حرص«باشد.  رسانند، می و آخرتش به او نفع و فایده می
گویند. حاال اگر فرد حریص به آنچه که بـرایش مفیـد و سـودمند اسـت،  کوشش را می

برسد؛ حرص و اشتیاقش، ستوده و پسندیده است. تمام کمال انسان در دنیـا و آخـرت 
این است که، اوًال نھایت تالش و کوشش خود را به کار گیرد و ثانیًا به کـارگیری نھایـت 

رساند. اگر انسـان بـر  اش برای چیزھایی باشد که به او نفع و فایده می الش و کوششت
رساند، حریص و مشتاق باشد و نھایت تالش و توان خود را  سر چیزی که به او نفع نمی

به کارگیرد یا کار مفید و سودمندی را بدون حرص و اشتیاق انجام دھد؛ در این صورت 
از دست داده، کمال را از دست داده اسـت. پـس تمـام به تناسب حرص و اشتیاقی که 
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خیر در حرص و به کارگیری نھایت تالش و توان در چیزھایی است که به انسان نفـع و 
 ١».رساند فایده می

از آنجا که به کارگیری نھایت «گوید:  ابن قیم می (واستعن باهللا)ی:  راجع به فرموده
یـاری، مشـیت و توفیـق خداسـت، از ایـن رو تالش و توان انسان و فعل انسان تنھا به 

» إياك نعبد وإياك نسـتعني«انسان را امر کرده که از خدا کمک و یاری بخواھد تا به مقام 
رساند، عبادت  برسد؛ چون حرص و اشتیاق انسان بر سر چیزی که به او نفع و فایده می

رو خـدا، انسـان را  کند. از ایـن الله است و این جز با یاری و کمک خدا تحقق پیدا نمی
 ». ٢امر کرده که خدا را بپرستد و از او کمک و یاری بجوید

یعنی در تمامی کارھایـت فقـط از خـدا » استعن بالله«ی  گویند: فرموده دیگران می
  ٣کمک و یاری بخواه، نه از کسی دیگر.

: ]٥[الفاتحة:  ﴾٥ إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ ﴿فرماید:  ھمان طور که خدای متعال می
چون بنده عاجز است و توانـایی ھـیچ ». میطلب یم یاریم و تنھا از تو یپرست یتنھا تو را م«

چیز را ندارد اگر خدا او را در آن چیز یاری نکند. پس برای امـور دیـن و دنیـایش جـز 
اش کند، یاری شده است و ھرکس خدا  الله، یاور و یاریگری ندارد. پس ھرکس خدا یاری

فرمـود و بـه  اش ایـن عبـارت را می در خطبـه جخوارش کند، خوار شده است. پیـامبر

حمـد و سـتایش : «٤»احلمـد هللا نسـتعنيُ ونسـتهديه«یارانش یـاد داد کـه آن را بگوینـد: 
قسمتی از عبارات دعای قنـوت ». خواھیم مخصوص الله است. از او کمک و ھدایت می

خدایا، ما از تو کمک و : «٥» إنا �ستعينكا�«فرمودند، این است:  می جکه آن حضرت

 .۱۹شفاء العلیل، ص  -١
 ھمان. -٢
 .۱۶/۲۱۵نگا: شرح صحیح مسلم، اثر نووی،  -٣
حدیث را از ابن عباس روایت کرده و در آن عبارت: این  ۸۶۷ی  مسلم در صحیحش، به شماره -٤

و در روایت بیھقی در  ۶۷نیست. این عبارت فقط در روایت شافعی در مسندش، ص » ونستھدیه«
آمده است. در اسناد آن، ابراھیم بن أبی یحیی اسلمی  ۱۷۴۱ی  ، شماره»معرفة السنن واآلثار«

 وجود دارد که متروک است.
این حدیث را از  ۲/۲۱۰، »السنن الکبری«و بیھقی در  ۸۹ی  ، شماره»سیلالمرا«ابوداود در  -٥

اند. در اسناد آن، عبدالقاھر بن عبدالله وجود دارد که  ابوعمران به طور مرسل روایت کرده
مجھول و ناشناخته است. این حدیث از حضرت عمر به طور موقوف به صحت رسیده که 
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ا� «به معاذ امر کرد که پس از پایان ھر نمازی این دعا را بخواند: ». خواھیم یاری می
ات و  بار الھا! مرا بر ذکر، یادت، شکرگزاری: «١»أع� ىلع ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 ٢بود.  جبراین دعا از جمله دعای پیام». پرستش خوب و نیکویت یاری کن

: ٣»رب أع� وال تعن ىلعّ «روایت شده است:  جاز این قبیل دعاھا، این ھم از پیامبر
وقتی بنده مقام اسـتعانت ». پروردگارا، مرا یاری کن و بر علیه من کسی را یاری نکن«

را محقق نمود و به آن عمل کرد، در آن صورت از الله طلب کمک و یاری نموده و بـه او 
با رغبت و ترس رو به سوی او نموده است. پس در این صـورت بـه امیـد  توکل نموده و

 شود. خدا مقام توحید برایش محقق می

با کسره و فتحه جیم. یعنی برای به دست آوردن آنچه که بـه  )(وال تَعجـزنعبارت: 
ھـای  ات، مکـارم و ارزش رساند تا جھـت صـیانت دیـن، خـانواده دین و دنیایت نفع می

آن کمک بگیری، نھایت تالش و توان خودت را به کارگیر و در بـه دسـت ات از  اخالقی

؛ ابن ۷۰۲۷ی  ؛ ابن ابی شیبه در مصنفش، شماره۴۹۶۹ی  عبدالرزاق در مصنف خود، شماره
؛ بیھقی ۱/۳۴۹، »شرح معانی اآلثار«؛ طحاوی در ۶۱۲و  ۵۲۶ی  ، شماره»تھذیب اآلثار«جریر در 

اند. این روایت از عثمان، علی، ابن مسعود و جمعی از  و دیگران روایتش کرده ۲/۲۱۱در سننش، 
 تابعین نقل شده است.

؛ ۱۲۰ی  ؛ عبد بن حمید در مسندش، شماره۲۴۷و  ۲۴۵، ۵/۲۴۴، »دالمسن«امام احمد در  -١
؛ نسائی در ۱۵۲۲ی  ؛ ابوداود در سننش، شماره۶۹۰ی  ، شماره»األدب المفرد«بخاری در 

؛ ابن حبان در صحیحش، ۷۵۱ی  ؛ ابن خزیمه در صحیحش، شماره۱۳۰۳ی  سننش، شماره
و دیگران این حدیث  ۳/۲۷۳و  ۱/۲۷۳، »المستدرک علی الصحیحین«؛ حاکم در ۲۰۲۰ی  شماره

 صحیح است. ۱۱۶، ص »ریاض الصالحین«ی نووی در  اند. اسنادش طبق گفته را روایت نموده
و دیگران این حدیث را از  ۲/۲۱۱، »تاریخ أصبھان«؛ ابونعیم در ۲۰۷۵ی  بزار در مسندش، شماره -٢

 است.اند و اسنادش صحیح  روایت نموده سطریق حدیث عبدالله بن مسعود
؛ عبد بن حمید ۲۹۳۹۰ی  ؛ ابن ابی شیبه در مصنفش، شماره۱/۲۲۷، »المسند«امام احمد در  -٣

؛ ابوداود در سننش، ۶۶۴ی  ، شماره»األدب المفرد«؛ بخاری در ۷۱۷ی  در مسندش، شماره
و می گوید: حدیث حسن و صحیح است.  ۳۵۵۱ی  ؛ ترمذی در سننش، شماره۱۵۱۰ی  شماره

؛ حاکم ۹۴۸ -۹۴۷؛ ابن حبان در صحیحش، شماره ھای ۳۸۳۰ی  ، شمارهابن ماجه در سننش
اند و اسنادش صحیح  و دیگران روایتش کرده ۵۲۰ -۱/۵۱۹، »المستدرک علی الصحیحین«در 

گوید:  ی این حدیث می درباره ۲۰۶، ص »األمالی المطلقة«است. حافظ ابن حجر عسقالنی در 
 ».این حدیث، حدیثی حسن است«
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آوردن آن کوتاھی نکن و از آن اظھار عجز و ناتوانی مکـن، چـون در غیـر ایـن صـورت، 
ای، در حـالی کـه  مقصری و از نظـر شـرعی و عقلـی کوتـاھی و سـھل انگـاری کـرده

ز خـدا کمـک و یـاری توانستی تالش و کوشش را به نھایتش برسـانی. پـس بایـد ا می
خواست و به او توکل کرد و در تمامی امور به او پناه گرفت. ھرکس چنین کند، به خیر 

 دنیا و آخرت دست یافته است.
گوید: اظھار عجز و ناتوانی در به کاربردن نھایت تالش و کوشش جھـت  ابن قیم می

ارد و نیز بـا طلـب رساند، منافات د به دست آوردن چیزی که به انسان، نفع و فایده می
 کمک و یاری از خدا منافات دارد.

رساند، حریص و مشتاق است و نھایت تـالش  پس کسی که بر سر آنچه به او نفع می
جوید، درست ضد فرد عاجز  گیرد و از خدا کمک و یاری می و کوشش خود را به کار می

ستیابی به آنچه است که انسان باید برای د جی پیامبر  است. پس این فرمایش و توصیه
رساند، نھایت تالش و کوشش خـود را بـه کـار گیـرد و از  که به دین و دنیایش نفع می

ی امـور بـه  کسی که زمام امور را به دست او و منبع امور از جانـب او و بازگشـت ھمـه
 سوی اوست، کمک و یاری بخواھد.

تی در کـاری کـه باید گفت که: بنده وق (فإن أصابك شیء . . . )ی:  راجع به فرموده
 ی خوب نبیند، دو حالت دارد: دھد، نتیجه انجام می

ی شیطان است و عجز او را وادار بـه  ) حالت عجز؛ این حالت کلید عمل و وسوسه۱
فایده است، بلکه کلیـد سـرزنش،  اینجا بی» لو«کند و گفتن  و ای کاش می» لو«گفتن 

این حاالت، کار شـیطان اسـت. از ی  قراری، ناراحتی، تأسف، غم و اندوه است و ھمه بی
ی شیطان با این کلید نھی کـرده و او  او را از باز کردن در برای وسوسه جاین رو پیامبر

 را به حالت دوم، امر کرده است.
باشد. چون اگر آن کار برای انسان مقدر  ) حالت دوم ھمان توجه به تقدیر خدا می۲

رسـید.  دلخـواه و مطلـوب خـویش میی  رفت و قطعا به نتیجـه شد، از دستش نمی می
ی تقدیر و مشیت نافذ پروردگار که موجـب بـه  اینجا برای انسان، سودمندتر از مشاھده

فرمایـد:  می جوجود آمدن فالن تقدیر شده، چیز دیگری نیست. به ھمین خاطر پیامبر

ی مطلوب نگرفتی و پس از بـه کـارگیری  یعنی اگر در کاری نتیجه» فإن أصابك ىشء«
یت توان و تالشت و طلب کمک و یاری از خدا، به ھدف و مقصودت نرسـیدی، نگـو: نھا
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شـد،  کردم؛ چنـین و چنـان می اگر فالن کار می»: «لو أ� فعلت كذا؛ لاكن كذا و�ذا«

خدا چنین تقدیر کـرده و ھـر چـه خـدا بخواھـد، »: «قّدر اهللا وما شاء فعل«بلکه بگو: 
چه که در ایـن دو حالـت (یعنـی حالـت حصـول انسان را به آن جپس پیامبر». کند می

رساند، توصـیه کـرده اسـت. از  مقصودش و حالت نرسیدن به مقصودش) به او نفع می
نیاز نیست بلکه از ھمه چیز  این رو این حدیث از چیزھایی است که بنده ھرگز از آن بی

و قـدر، ی اثبـات قضـا  بیشتر به آن نیاز مبرم و ضروری دارد. این حـدیث در بردارنـده
کسب، اختیار و قیام به عبودیت و بندگی در ظاھر و بـاطن، در ھـر دو حالـِت حصـول 

 ١باشد. این بود مفھوم سخنان ابن قیم در این زمینه. نتیجه و عدم حصول نتیجه، می
متوجـه کسـی » لـو«اند: نھی از گفتن  برخی از علماء گفته«گوید:  قاضی عیاض می

اد بـه حـرفش آن را گفتـه و اینکـه اگـر آن کـار را است که به طور حـتم از روی اعتقـ
ی مطلـوب و  آمـد و بـه نتیجـه کرد، قطعـا آن چیـز ناخوشـایند بـرایش پـیش نمی می

رسید. اما کسی که این امر را به مشیت و خواست خدا برگرداند و معتقد  اش می دلخواه
مول ایـن آیـد، مشـ باشد که جز به خواست و مشیت خدا آن امر ناخوشایند برایش نمی

در غـار  سی ابـوبکر صـدیق شود. قاضی عیاض برای اثبات این حرف به گفته نھی نمی

اگر یکـی از آنـان »: «٢لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا«ثور استدالل کرده؛ آنجا که گفت: 
 ».بیند سرش را بلند کند، قطعا ما را می

او از آینـده  ی ابوبکر حجتی وجـود نـدارد؛ چـون در گفته«افزاید:  قاضی عیاض می
تمــام «او افـزود: ». خبـر داده و در آن ادعـای رد تقـدیر پـس از وقـوع تقـدیر، نیسـت

در آن جایز اسـت، چنـین اسـت؛ مثـل حـدیث » لو«احادیثی که بخاری آورده و گفتن 

اگر قوم تو به کفـر : «٣»لوال حدثان قومك بال�فر، ألتممت ابليت ىلع قواعد إبراهيم«
اند مدت زیادی نگذشته است)، قطعا کعبـه را بـر  که کافر بودهنزدیک نبودند(از زمانی 

 .۱۹علیل، ص شفاء ال -١
این گفته را از  ۲۳۸۱ی  و مسلم در صحیحش، به شماره ۴۳۶۸ی  بخاری در صحیحش، شماره -٢

 اند. روایت کرده سانس از ابوبکر صدیق
این حدیث را از  ۱۳۳۳ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۱۵۸۳ی  بخاری در صحیحش، شماره -٣

 اند. روایت کرده لعایشه
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اگر : «١»لو كنت رامجا بغ� بينة لرمجت هذه«؛ »ساختم می ÷اساس پایه ھای ابراھیم
کـردم، قطعـا ایـن زن را سنگسـار  ی شرعی کسـی را سنگسـار می بدون شھود و بینه

گـرفتم،  یامـتم سـخت نم اگر بر: «٢»لوال أشق ىلع أمىت ألمرتهم بالسواك«، »کردم می
شان از آینده خبر  و امثال این احادیث. ھمه» کردم قطعًا آنان را به مسواک زدن امر می

دھند و در آنھـا اعتراضـی بـه قـدر خـدا نشـده و قـدر خـدا را پـس از وقـوعش رد  می
کرده در صورت عدم مانع و از آنچه کـه  کنند؛ چون او از اعتقادش در کاری که می نمی

 و توانش است خبر داده، اما آنچه که رفته، در قدرت و توانش نیست. در قدرت

لو استقبلت من أمری استدبرت مـا «کنید:  اگر گفته شود: با این حدیث چه کار می
اگر قصد احرام برای حـج داشـتم، ھـدی(قربانی) را «؟ »٣سقت اهلدی، وجلعلتها عمرة

 ».بستم آوردم و برای عمره احرام نمی نمی

لوال حدثان قومـك ألتممـت «شود: این حدیث ھمچون حدیث:  گفته میدر جواب 
دھد و در آن، بر قدر  باشد که از آینده خبر می و مانند آن می» ابليت ىلع قواعد إبراهيم

رساند  به اطالع یارانش می جخدا اعتراضی وارد نشده است. بلکه در این حدیث، پیامبر
آورد و برای عمـره  (قربانی) را به جای نمیکه اگر او قصد احرام برای حج داشت، ھدی

موقعی که به مسلمانان دستور داد که حج را بـه عمـره  جبست. آن حضرت احرام نمی
اند، ایـن  درنـگ کـرده و ایسـتاده جتغییر دھند، وقتی دید که آنان در دسـتور پیـامبر

خیالشان را  حدیث را به آنان گفت، تا آنان را به این کار تشویق کند و دلشان را خوش و
در اینجا از آنھایی نیست که مورد نھی قرار گرفته، بلکه این » لو«راحت کند. پس گفت 

گاه ساختن مسلمانان از چیزی است که اگر آن چیز حاصـل می جحدیث پیامبر شـد،  آ
در ایـن مواقـع میـان دانشـمندان » لـو«داد. در جـواز گفـتن  در آینده آن را انجام می
فقط در صورت مخالفت بـا قـدر خـدا، یـا در » لو«ندارد. گفتن  اسالمی اختالفی وجود

این حدیث را از  ۱۴۹۷ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۶۸۵۵ی  بخاری در صحیح خود، شماره -١
 اند. ابن عباس روایت کرده

این حدیث را از  ۲۵۲ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۸۸۷ی  بخاری در صحیحش، شماره -٢
 اند. ابوھریره روایت نموده

این  ۱۲۱۸ی  و مسلم در صحیح خود، به شماره ۱۶۵۱ی  بخاری در صحیح خود، به شماره -٣
 اند. حدیث را از جابر روایت کرده
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شد، خالف چیزی که مقـدر شـده،  صورتی که فرد معتقد باشد که اگر آن مانع واقع می
 شود. پیوست؛ از آن نھی می به وقوع می

قراری و عجز  ناشی از بی» لو«یعنی گفتن  تفتح عمل الشيطان)» لو«(فإن ی:  فرموده
را در حالـت » لـو«باشد. به ھمین دلیل ھرکس  یتی از قضا و قدر میو سرزنش و نارضا

نھی شده، بگوید؛ اگر از تکذیب قضا و قدر سالم بماند، اما از مخالفت و عنـاد بـا قضـا و 
کـرد، آن امـر مقـدر شـده واقـع  قدر و این اعتقاد که اگر به زعم خود فـالن کـار را می

 ی شیطان است. ھا و وسوسهماند و این از جمله کار شد، سالم نمی نمی
رد و تکذیب قدر نیست؛ چون ھمان اسبابی کـه ایـن » لو«اگر گفته شود: در گفتن 

شـد،  گوید: اگر این قدر برایم میسر می شخص آرزویش کرده، قدر خداست؛ چون او می
 کنند. شد؛ چون تقدیرات ھمدیگر را دفع می آن قدر از من دور می

بـه او نفـع » لو«، درست است، ولی زمانی گفتن شود: این حرف در جواب گفته می
رساند که ھنوز قدر ناخوشایند وقوع پیدا نکند. وقتی واقع شـد، دیگـر راھـی بـرای  می

ی قـدر دیگـری، سـببی وجـود داشـت؛  دفع آن نیست. و اگر برای دفع آن بـه وسـیله

ی  وظیفـه.» . کـردم . .  اگـر فـالن کـار می: «.»لو كنت فعلـت . . «توانست بگوید:  می
ی آن چیـز  مؤمن در این حال، این است که به سـوی کـاری روی آورد کـه بـه وسـیله

کنـد؛  کند و آرزوی چیزی نکنـد کـه وقـوع پیـدا نمی ناخوشایند و نامطلوب را دفع می
نماید و زیرکی را دوسـت دارد  چون این کار عجز محض بوده و خدا عجز را نکوھش می

ی سـودمند  اسبابی است که خـدا مسـببات و نتیجـه کند. زرنگی، اخذ و به آن امر می
این خالصه ای بود از سـخنان ». برای بنده در دنیا و آخرت را به آن مربوط کرده است

 .١و اظھارات ابن قیم در این زمینه

 .۳۵۸ -۲/۳۵۷زاد المعاد،  -١

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 ) باب: النهی عن سّب الریح (نهی از ناسزا گفتن به باد) ۵۷(

بـاد را ناسـزا مگوییـد؛ «د: فرمودنـ جروایت شده که رسول اللـه ساز ابی بن کعب
ھرگاه بادی را دیدید که از آن بدتان آمد؛ بگویید: خدایا! خیر این باد و خیر آنچه کـه در 

خواھیم و از شر این بـاد و شـر  این باد است و خیر آنچه که باد به آن امر شده، از تو می
[روایـت ». بـریم می آنچه که در این باد است و شر آنچه که باد به آن امر شده، به تو پناه

 .ترمذی]
 گیرند:  در این باب چند موضوع مورد بحث و بررسی قرار می

 نھی از ناسزا گفتن به باد. -اول
بینـد کـه از آن  به گفتن سخن سودمند ھنگامی که انسان چیـزی می  توصیه -دوم

 آید خوشش نمی
 ساختن این نکته که باد، مأمور است. خاطر نشان -سوم

 ن نکته که باد گاھی حامل خیر و گاھی حامل شر است.بیان ای -چھارم

 توضیح و شرح باب:
 النھی عن سب الریح (نھی از ناسزا گفتن به باد) 

از ناسزا گفتن به باد نھی شده، چون باد یک مأمور است و جز به فرمان و اذن خـدا 
کـه نھـی  تأثیر ندارد. از این رو ناسزاگفتن به باد ھمچون ناسزا گفتن به زمانـه اسـت،

 وارده از آن قبال آورده شد. باد نیز به ھمین صورت است.  
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ال �سبوا الر�ح؛ فإذا رأيتم «قال:  ج: أن رسول اهللاسعن أىب بن كعب(گوید:  مؤلف می

ما ت�رهون؛ فقولوا: ا� إنا �سألك من خ� هذه الر�ح، وخ� ما فيها، و خ� مـا أمـرت 
حه الرتمذی». به ما فيها، و رش ما أمرت به، ونعوذ بك من رش هذه الر�ح، ورشّ    ).١صحّ

بـاد را ناسـزا مگوییـد؛ «فرمودنـد:  جروایت شده که رسول الله س(از ابی بن کعب
ھرگاه بادی را دیدید که از آن خوشتان نیامد؛ بگویید: خدایا! خیر این باد و خیـر آنچـه 

خواھیم و از شر این بـاد  که در آن است و خیر آنچه که این باد به آن امر شده، از تو می
». بـریم و شر آنچه که در آن است و شر آنچه که این باد به آن امر شده، به تـو پنـاه می

 ترمذی این حدیث را صحیح دانسته است). 
أبی ابن کعب، ھمان ابن قیس بن عبید بن زید معاویه بن عمرو بن مالک بن نّجار،  

اھل بدر و انسان بزرگی بود. وی از قراء،  انصاری خزرجی، ابومنذر است. او صحابی و از
ی سـال وفـاتش  فضال و علمای صحابه است و مناقب و فضایل مشـھوری دارد. دربـاره

ھجـری درگذشـت.  ۱۹گوید: وی بـه سـال  اختالف نظر وجود دارد. ھیثم بن عدی می
 ۳۲گویند در سـال  ھجری دانسته است. بعضی می ۳۲خلیفه بن خیاط سال وفاتش را 

 سی بعضی در زمـان خالفـت حضـرت عمـر أبی ابن کعب درگذشت و به گفتهھجری 
 وفات یافت.

 ٢گویم: اقوال دیگری راجع به تاریخ وفات ابی ابن کعب گفته شده است. می

یعنی باد را سرزنش و مالمت نکنید و به سـبب زیـان و  (ال تسبّوا الـريح)ی:  فرموده
، مأمور و مسخرشده و مجبور اسـت. اش نکنید؛ چون باد ضرری که در آن است، نفرین

؛ عبد بن حمید در ۶/۲۷؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود، ۵/۱۲۳، »المسند«امام احمد در  -١
؛ ترمذی در ۷۱۹ی  ، شماره»األدب المفرد«المنتخب)؛ بخاری در  -۱۶۷ی  مسندش، (شماره

المطر «؛ ابن ابی دنیا در کتاب ۲۲۵۲ی  مارهگوید: حدیث حسن و صحیح است. ش سننش، و می
؛ ابن ُسنی در ۲۳۲ -۶/۲۳۱، »السنن الکبری«؛ نسائی در ۱۲۸ی  ، شماره»والرعد والبرق والریح

؛ حاکم در ۳۸۲ -۳/۳۸۰، »شرح مشکل اآلثار«؛ طحاوی در ۲۸۹ی  ، شماره»عمل الیوم واللیلة«
بخاری و مسلم و ضیاء مقدسی در  داند بر شرط ؛ و حدیث را صحیح می۲/۲۹۸، »المستدرک«
اند. راجع به مرفوع بودن و موقوف بودن  و دیگران این حدیث را روایت کرده ۳/۴۲۴، »المختارة«

این حدیث، اختالف نظر وجود دارد. به ھر حال چه مرفوع باشد و چه موقوف، حدیثی صحیح 
 دارد.است. این حدیث شواھدی از طریق حدیث ابوھریره، جابر و ابن عباس 

 .۱/۲۷، اإلصابة فی تمییز أسماء الصحابةنگا:  -٢
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پس سرزنش و نفرین آن جایز نیست، بلکه ھنگـام آسـیب دیـدن از بـاد، واجـب اسـت 
 انسان توبه کند.

باد وقتی که زیان و ضرر به ھمراه دارد، برای ادب کردن بندگان خدا از جانب اللـه 
دیث ابـوھریره تعالی وزیده و تأدیب خدا ھم برای بندگان، رحمت است. از این رو در ح

الر�ح من روح اهللا، تأىت بالرمحـة و�العـذاب، فـال �سـبوها، «به طور مرفوع آمده است: 
باد از رحمت خدا نشأت گرفتـه »: «ول�ن سلوا اهللا من خ�ها، وتعّوذوا باهللا من رشها

آورد. پس آن را سرزنش و نفرین نکنید، بلکه خیـر آن  که ھم رحمت و ھم عذاب را می
احمد، ابوداود و ابن ماجه ایـن ». واھید و از شر و زیان آن به خدا پناه ببریدرا از خدا بخ

 ١اند. حدیث را روایت کرده
آورد، با این مطلب که باد از رحمت الله اسـت، منافـات  ابنکه باد گاھی عذاب را می

 ندارد.
 جباد را نفـرین کـرد. آن حضـرت جاز ابن عباس روایت شده که مردی نزد پیامبر

التلعنوا الر�ح فإنها مأمورة، و�نه من لعن شيئا لـيس هل بأهـل، رجعـت اللعنـة « فرمود:
باد را نفرین نکنید؛ چون باد مأمور الھی است. و چون ھرکس چیزی را نفـرین »: «إيله

ترمـذی ایـن حـدیث را ». گـردد کند که مستحق نفرین نباشد، نفرین به خود او بر می
 ٢ریب است.گوید: این حدیث، غ روایت کرده و می

 -۴۰۹، ۴۳۶، ۲۶۸ -۲۶۷، ۲/۲۵۰، »المسند«؛ امام احمد در ۱۱/۸۹عبدالرزاق در مصنف خود،  -١
؛ ابن ۵۰۹۷ی  ؛ ابوداود در سننش، شماره۷۲۰ی  ، شماره»األدب المفرد«؛ بخاری در ۴۳۷و  ۵۱۸

؛ طحاوی در ۲۳۱ -۶/۲۳۰، »السنن الکبری«؛ نسائی در ۳۷۲۷ی  ماجه در سننش، شماره
؛ حاکم ۵۷۳۲و  ۱۰۰۷ھای  ؛ ابن حبان در صحیحش، شماره۳۸۴ -۳/۳۸۲، »شرح مشکل اآلثار«

اند. ابن حبان، طحاوی و حاکم آن  و دیگران این حدیث را روایت کرده ۴/۲۸۵، »المستدرک«در 
اند،  ھمان طور که اینان گفته اند و ذھبی آن را تأیید نموده است. این حدیث را صحیح دانسته

 حدیثی صحیح است.
المعجم «؛ طبرانی در ۱۹۷۸ی  ؛ ترمذی در سننش، شماره۴۹۰۸ی  ابوداود در سننش، شماره -٢

ی  ، شماره»الدعاء«و در  ۹۵۷ی  ، شماره»المعجم الصغیر«و در  ۱۲۷۵۷ی  ، شماره»الکبیر
و ضیاء  ۴/۳۱۶، »شعب اإلیمان« ؛ بیھقی در۵۷۴۵ی  ؛ ابن حبان در صحیحش، به شماره۲۰۵۰

ی  اند. ترمذی در سننش، به شماره این حدیث را روایت نموده ۲۹ -۱۰/۲۷، »المختارة«در 
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سرزنش باد درست نیست؛ چون باد مخلوق و فرمـانبردار اللـه و «گوید:  شافعی می
دھد یا   سربازی از سربازان خداست که الله تعالی ھر وقت بخواھی آن را رحمت قرار می

گرداند. سپس با اسناد خود حـدیثی منقطـع در  ھر وقت بخواھی آن را عذاب و شر می
 جشکایت برد. پیامبر جکه: مردی از فقر و نداری نزد  پیامبر این زمینه را روایت کرده

 ٢».کنی شاید باد را دشنام داده و نفرین می: «١لعلك �سّب الر�ح«به او گفت: 
شـد، تمـام موجـودات میـان آسـمان و  اگر باد از مردم حبس می«گوید:  مطرف می
 ٣».زدند زمین، گند می

اه از باد به خاطر شدت گرما یا سرمایش یـا یعنی ھرگ (فإذا رأيتم ما تكرهون)عبارت: 
 شدت وزش باد، بدتان آمد.

به روی آوردن و  جپیامبر(فقولوا: ا� إنا �سألك من خ� هذه الر�ح)  ی: در فرموده
ی امـور بـه  ی باد امر کرده است، چون کسی که زمـام ھمـه بازگشت به سوی آفریننده
باد امـر کـرده کـه بـوزد. پـس ھـیچ ی باد از حکم اوست، به  دست اوست و سرچشمه

کنـد و چیـزی بـه  ی طاعت و شـکرگزاری خـدا، نعمتـی را جلـب نمی چیزی به اندازه
ی پناه بردن به خدا و اظھار درماندگی در برابر او و تواضع، ذلت و خواری برای او  اندازه

 کند. و دعای او و بازگشت به سوی او و طلب آمرزش از گناھان، عذابی را دور نمی

باشد و  اسناد این حدیث، صحیح می». حسن غریب است«ی این حدیث میگوید:  درباره ۱۹۷۸
 .»اند راویان این حدیث، ثقه«گوید:  می ۱/۱۱، »اآلداب الشرعیة«ابن مفلح در 

این حدیث را از محمد بن عباس روایت کرده است. نووی در  ۱/۲۵۳، »األم«شافعی در کتاب  -١
آن را به دلیل منقطع بودن، معلول  چاپ مکتبة التراث االسالمی، ۴۶۱، ص »األذکار«کتاب 

 دانسته است.
فرین کند؛ ھیچ کس حق ندارد باد را سرزنش و ن«این است:  ۱/۲۵۳، »األم«عین کالم شافعی در  -٢

چون باد آفریده و فرمانبردار خدا و سربازی از سربازان خداست. خدا ھر وقت بخواھد آن را 
گوید: محمد بن عباس به ما خبر داد و  دھد. شافعی می ی عذاب قرار می ی رحمت و یا مایه مایه

لعلک تسب «فرمود:  جشکایت برد. آن حضرت  جگفت: مردی از فقر و نداری پیش پیامبر 
 ».کنی شاید باد را سرزنش و نفرین می»: «لریحا

المطر والرعد والبرق «؛ ابن ابی دنیا در کتاب ۲۴۴، ص »زوائد الزھد«عبدالله بن امام احمد در  -٣
از طریق علی بن زید بن ُجدعان از  ۴/۱۳۱۸، »العظمة«و ابوشیخ در  ۱۴۰ی  ، شماره»والریح

اند. در اسناد آن علی بن زید وجود دارد که  دهمطرب از کعب األحبار این حدیث را روایت کر
 ضعیف است.
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ا� إ� «فرمـود:  موقـع وزش بـاد می جگویـد: پیـامبرمیلالمؤمنین عایشه ام
أسألك من خ�ها، وخ� ما فيها، وخ� ما أرسلت به، وأعوذ بك من رشها، ورش مـا فيهـا، 

خدایا! ھمانا من خیر آن باد و خیر آنچـه کـه در آن اسـت و خیـر »: «ورشما أرسلت به
خواھم. و از شر باد و شـر آنچـه کـه در آن  از تو میآنچه که باد برای آن فرستاده شده، 

ھرگـاه ھـوا ابـری ». بـرم است و شر آنچه که باد برایش فرستاده شده، بـه تـو پنـاه می
شد و رو کرده  یافت و بیرون رفته و داخل می تغییر می جی پیامبر  شد، رنگ چھره می

 جه این حالت پیـامبرشد. عایشه ب بارید، خوشحال می نمود. وقتی باران می و پشت می
ای عایشه! شاید این بـه «فرمود:  جپرسید، آن حضرت جپی برد و راجع به آن از پیامبر

ۡودِيَتِِهۡم قَالُواْ َ�َٰذا َ�رِٞض ﴿ای باشد که قوم عاد گفتند:  گونه
َ
ۡسَتۡقبَِل أ ۡوهُ َ�رِٗضا مُّ

َ
ا َرأ فَلَمَّ

ۡمِطُرنَا شود و به  یه در افق آسمان گسترده مکدند یدرا  یه ابرک یھنگام: «]٢٤[األحقاف:  ﴾مُّ
ن ابـر بـر مـا بـاران را یـآورد (خوشـحال شـدند و) گفتنـد: ا یشان رو مـیا ینھایسرزم یسو

 ١اند. بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده». باراند یم
به آن امـر کـرد و موقـع وزش بـاد و دیگـر پیشـامدھای  جاین کاری بود که پیامبر

داد. این کجا و کار کسانی که در ایـن مواقـع از طـاغوت و  ایند انجام میناگوار و ناخوش
گویند: ای فالنی باران بباران یا آن را قطع کن، کجا؟! فالله  جویند و می مردگان مدد می

 المستعان.(خدا کمک کند).

این حدیث را  ۸۹۹ی  و مسلم در صحیحش به شماره ۳۲۰۶ی  بخاری در صحیحش، به شماره -١
 اند و لفظ روایت، از آِن مسلم است. روایت کرده

                                         



 

 

 

 

 

 

ِ  َ�ُظنُّونَ ﴿ ) قول الله تعالی:۵۸باب: ( ِ ٱب  َهل َ�ُقولُونَ  ةِ� هِلِيَّ َ�ٰ لۡ ٱ َظنَّ  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  �َّ
َا  ٱ مِنَ  �َّ

َ
 ٱ إِنَّ  قُۡل  ءٖ� َ�ۡ  مِن رِ مۡ ۡ�

َ
ِۗ  ۥُ�َّهُ  رَ مۡ ۡ� َّ�ِ﴾  

وۡءِ ﴿فرماید:  خدای متعال می � َعلَۡيِهۡم َدآ�َِرةُ ٱلسَّ وۡءِ ِ َظنَّ ٱلسَّ آنَِّ� بِٱ�َّ : ]٦[الفـتح:  ﴾ٱلظَّ
رد (و فقط بـر آنـان چنبـره یگ یا در برمشان ریھا و بالھا تنھا ایبرند . بد یبه خدا گمان بد م«
 )».زند یم

گویـد: ایـن بـدگمانی چنـین تفسـیر شـده کـه  ی نخست می ابن قیم در تفسیر آیه
پاشـد. ھمچنـین  کند و رسالت او به زودی فرو می خداوند، دیگر پیامبرش را یاری نمی

بنا به قـدر و رسیده،  جاین بدگمانی نسبت به خدا، تفسیر شده به اینکه آنچه به پیامبر
حکمت خدا نبوده است. پس بدگمانی نسبت به خدا، به انکار حکمت و قدر خدا، انکـار 

رساند و انکار اینکه خـدا، دیـن اسـالم را بـر  اینکه خدا رسالت پیامبرش را به انجام می
ای است کـه منافقـان و  گرداند، تفسیر کرده است. این بدگمانی تمامی ادیان پیروز می

ی فتح آمده است. این گمان از آن جھت گمان بد است کـه  ند و در سورهمشرکان داشت
ی خدا گمانی رفته که در شأن او نیست و در شأن حکمت و حمد و ستایش خدا  درباره

اش نیست. پـس ھـرکس گمـان کنـد خـدا باطـل را بـر حـق غالـب  ی راستین و وعده
ادث و پیشـامدھا بـر اسـاس ای که حق از بین رود، یا انکار کند حـو گرداند به گونه می

قضا و قدر خداست، یا انکار کند که خدا این حوادث و پیشامدھا را بـه خـاطر حکمتـی 
سرشار مقدر کرده و به خاطر آن مستحق حمد و شکرگزاری است و گمان کند که ایـن 
حوادث و پیشامدھا از روی مشیت صرف بـوده و حکمتـی در آن نیسـت، [ایـن گمـان 
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ِيـَن َ�َفـُرواْ ِمـَن ﴿اند]:  رزیدهکسانی است که کفر و ْۚ فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ ِيَن َ�َفُروا َ�ٰلَِك َظنُّ ٱ�َّ
افران! به کبر  یشان) . وایمار ایشه بیافران است (و انگاره اندکن، گمان یا« ]:٢٧[ص:  ﴾ٱ�َّارِ 

 ».ندیآ یآتش دوزخ دچار م
ر رابطه با حوادث و دھد و د اغلب مردم در رابطه با پیشامدھایی که برایشان رخ می

آید، نسبت به خدا گمان بد دارند. ھیچ کـس از ایـن  اتفاقاتی که برای دیگران پیش می
برد مگر کسی که خدا و اسماء و صفاتش و  بدگمانی نسبت به خدا جان سالم به در نمی

 موجبات حکمت و حمد و ستایش خدا را بشناسد.
مھم توجه کند و به سـوی خـدا  پس باید انسان خردمند و خیرخواه خودش، به این

 اش نسبت به خدا، طلب آمرزش نماید. ی واقعی بکند و از بدگمانی باز گردد و توبه
بینی که نسبت به َقَدر دل خوشی ندارنـد و آن  اگر در احوال دیگران دقت کنی، می

گویند: باید چنین و چنان باشد. مردم در این زمینـه درجـات  کنند و می را سرزنش می
ای ایـن حالـت در آنـان زیـاد  فی دارند؛ بعضی، این حالت در آنان کم است و عدهمختل

 ای. است. در خودت دقت کن که آیا در این زمینه جان سالم به در برده
ای وگرنـه، مـن راه  اگر از این حالت، نجات پیدا کنی از امر عظیمی نجات پیدا کرده

 نجاتی برایت سراغ ندارم.

 گیرند: مورد بحث و بررسی قرار میدر این باب چند موضوع 
 ی آل عمران.  ی وارده در سوره تفسیر آیه -اول
 ی فتح.  ی وارده در سوره تفسیر آیه -دوم

 شماری دارد. خبر دادن به اینکه بدگمانی نسبت به خدا، انواع بی -سوم
مانـد مگـر کسـی کـه اسـماء و  کسی از بدگمانی نسبت به خدا سـالم نمی -چھارم

 را بشناسد و خودش را نیز بشناسد.صفات خدا 
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 توضیح و شرح باب:
ِ  َ�ُظنُّونَ  ﴿ قول الله تعالی: ِ ٱب َا َهل َ�ُقولُونَ  ِهلِيَّةِ� َ�ٰ لۡ ٱ َظنَّ  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  �َّ  ٱ ِمنَ  �َّ

َ
 رِ مۡ ۡ�

 ٱ إِنَّ  قُۡل  ءٖ� َ�ۡ  ِمن
َ
ِۗ  ۥُ�َّهُ  رَ مۡ ۡ�  ].۱۵۴[آل عمران:  ﴾ ِ�َّ

گمانی نسبت به اللـه اسـت؛  ن باب، ھشدار به وجوب خوشھدف مؤلف از عنوان ای 
چون گمان نیک به خدا از واجبات و [مقتضیات] توحید است. به ھمین دلیـل خـدای 
متعال کسانی را که به او گمان بد دارند، سرزنش و مذمت نموده اسـت؛ چـون مبنـای 

ب نیک الله و گمان نیک به خدا، علم به رحمت، عزت، احسان، لطف، قدرت، علم، انتخا
اش گمـان نیـک بـه خـدا  قوت توکل به خداست. وقتی علم به اینھا تحقق یابد، نتیجـه

 باشد. می
گیـرد؛  ی برخی از ایـن صـفات اللـه نشـأت می گاھی گمان نیک به خدا از مشاھده

 باشد. ی صفات می ی برخی از صفات خدا، مستلزم بقیه چون مشاھده
سماء و صفات خدا را درک کند، گمان نیک به خالصه؛ ھرکس قبًال حقایق و معانی ا

شود؛ چون ھر صفت، عبودیت خـاص و  خدا متناسب با ھر اسم و صفت در او ایجاد می
 گمان نیک خاص خود را دارد.

أنا عند ظن عبدی ىب وأنا معه «در حدیث قدسی آمده است. خدای متعال فرمودند: 
ن دارد ھسـتم و مـن ھمـراه او ام که نسـبت بـه مـ من نزد گمان بنده: «»ح� يذكر�

 .١اند بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده». کند ھستم وقتی که مرا یاد می
فرمـود:  سه روز پیش از وفاتش شنید کـه می جروایت است که از پیامبر ساز جابر

ھیچ یک از شما نمیـرد مگـر »: «-أل– ٢ال يموتن أحد�م إال وهو �سن الظن باهللا«
مسـلم و ابـوداود ایـن حـدیث را روایـت ». لله گمان نیک داشته باشداینکه نسبت به ا

حسـن «انـد، آمـده اسـت:  در حدیثی که ابوداود و ابن حبان روایتش کرده ٣اند. نموده

 این حدیث را از ۲۶۷۵ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۷۴۰۵ی  بخاری در صحیح خود، شماره -١
 اند. روایت کرده سابوھریره

 آمده است.» برّبه«، عبارت »ب«ی  در نسخه -٢
این حدیث را از  ۳۱۱۳ی  و ابوداود در سننش، شماره ۲۷۸۸ی  مسلم در صحیحش، شماره -٣

 اند. روایت کرده سجابر
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ترمذی و حاکم نیز این ». گمان نیک جزو عبادت نیک است»: «الظن من حسن العبادة

لظن باهللا مـن حسـن عبـادة حسن ا«شان چنین است:  اند و لفظ حدیث را روایت کرده
 ».گمان نیک نسبت به خدا جزء پرستش نیک الله است: «١»اهللا

ی آل عمـران  ی وارده در سـوره پس از روشن شدن این مطلب، اینک به تفسیر آیـه

َـا ِمـَن ﴿ی:  ی فرموده پردازیم. ابن قیم درباره که مؤلف در عنوان باب آورده، می َهـل �َّ
ءٖ  ۡمرِ ِمن َ�ۡ

َ
شـان  سپس خـدای متعـال از سـخنی کـه از گمـان باطل«گوید:  می ﴾ٱۡ�

ءٖ ﴿سرزده، خبر داده و آن ھم این سخن شان است:  ۡمـرِ ِمـن َ�ۡ
َ
َا ِمـَن ٱۡ� [آل  ﴾َهل �َّ

ب مـا یغمبر به ما وعده داده بود) نصیه پک یو نصرت یروزیار (پکاز  یزیا چیآ: «]١٥٤عمـران: 

ا قُتِۡلَنا َ�ُٰهَنالَۡو َ�َن َ�َا ِمَن ٱ﴿و ». شود؟ یم ءٞ مَّ ۡمرِ َ�ۡ
َ
ار بـه کـاگر : «]١٥٤[آل عمران:  ﴾ۡ�

شـته کنجـا یم،) در ایداشـت یروزیـاز پ یی محّمـد، سـھم ا: اگر برابر وعـدهیدست ما بود (و 
ی امور به اللـه  منظور آنان از سخن اول و دوم، اثبات قدر و برگرداندن ھمه». میشد ینم

ُهۥ ﴿ی:  د، مذمت و نکوھش نشده با آیهنیست. اگر منظورشان این بو ۡمـَر ُ�َـّ
َ
قُـۡل إِنَّ ٱۡ�

 ِ  ی این سخن، گمان جاھلیت نبود. شد و سرچشمه نظرشان رد نمی  ﴾ِ�َّ
اند: گمان باطل آنان در اینجا، تکذیب قـدر و  از این رو تعداد زیادی از مفسران گفته

و یارانش، پیرو آنـان  جسول اللهاین پندارشان است که اگر قضیه به آنان واگذار شود، ر
شدند و قطعـًا نصـرت و پیـروزی از  کردند و کشته نمی شان گوش نمی بودند و به حرف

آن ایشان بود. خداوند، آنان را در این گمان باطلی که گمـان جاھلیـت اسـت، تکـذیب 

ی  ؛ عبد بن حمید در مسندش، شماره۲۹۷و  ۳۰۴، ۳۵۹، ۴۰۷، ۲/۴۹۱، »المسند«امام احمد در  -١
ی  ، شماره»حسن الظن بالله«؛ ابن ابی دنیا در مبحث ۴۹۹۳ی  ؛ ابوداود در سننش، شماره۱۴۲۵

مسند «و قضاعی در  ۴/۲۴۱، »المستدرک«؛ حاکم در ۶۳۱ی  ؛ ابن حبان در صحیحش، شماره۶
 ۴/۲۴۱، »المستدرک«اند. حاکم در  روایت کرده ساین حدیث را از ابوھریره ۲/۱۰۳ ،»الشھاب

اساس شرط مسلم صحیح دانسته است. اسناد آن، حسن است. در اسناد این این حدیث را بر 
بن نھار وجود دارد که دو راوی ثقه از او حدیث روایت  -و بنا به قول بعضی ُشَتیر -حدیث، َسمیر

در لیست راویان ثقه آورده و حدیتش را صحیح دانسته » الثقات«اند و ابن حبان او را در  کرده
گوید: او را  اش می از احادیث او را صحیح دانسته است. امام احمد درباره است. حاکم نیز برخی

» التقریب«گوید: کمی ناشناس است. حافظ ابن حجر عسقالنی در  شناسم. ذھبی می نمی
 ».او راستگو و مورد اعتماد است«گوید:  می
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نمود. این گمان، منسوب به جاھالنی است که پس از پیش آمدن قضا و قـدر خـدا کـه 
توانند قدر خدا را دفع کنند و اگر قضـیه  کنند که آنان می باید پیش آید، گمان میقطعًا 

 آمد.   به دست آنان بود، قدر خدا پیش نمی

ِ ﴿ی:  خدای متعال، تفکر آنان را با آیه ُهۥ ِ�َّ ۡمَر ُ�َـّ
َ
تکـذیب نمـود. پـس  ﴾قُۡل إِنَّ ٱۡ�

 کند. پیدا می باشد حتما تحقق آنچه که خدا مقدر نموده و در علمش می
شود خواه مردم بخواھند و خـواه نخواھنـد و ھـر چـه خـدا  ھرچه خدا بخواھد، می

 شود خواه مردم بخواھند و خواه نخواھند. نخواھد، نمی
شکست و قتلی که برایتان آمد، بر اساس امر تکوینی خداست که راھی برای دفعش 

تان برنیاید؛ چـون اگـر  ز دستتان برآید و خواه کاری ا وجود ندارد؛ خواه کاری از دست
تان مقرر شده، قطعـا کسـانی کـه  بودید وقتی قتل بر بعضی ھایتان ھم می شما در خانه

ھایشـان بـه سـوی آن جـایی کـه بایـد کشـته شـوند،  قتل بر آنان مقرر شـده، از خانه
رفتند؛ خواه کاری از دسـتش برآیـد یـا کـاری از دسـتش برنیایـد. ایـن مطلـب از  می

دانند چیزھایی واقع شود که خـدا  ی قدریه که جایز می سایل است و عقیدهترین م واضح
 ١».کند شود، را ابطال می خواھد و خدا چیزھایی بخواھد که واقع نمی نمی

ُ َما ِ� ُصُدورُِ�مۡ ﴿ی:  فرموده تـان  یعنی تا خـدا بیازمایـد کـه در درون ﴾َوِ�َۡبَتِ�َ ٱ�َّ
افزایـد و  به ایمان و تسلیم و فرمانبرداری مؤمن میھا  ایمان ھست یا نفاق. این مصیبت

ھا و حـوادث نـاگوار،  منافق و ھرکس در دلش بیماری وجود دارد، حتمًا موقع مصـیبت
 کند. آنچه را که در دل دارد، با جوارح و زبانش آشکار می

َص َما ِ� قُلُو�ُِ�مۡ ﴿ی:  فرموده حکمت دیگـری اسـت و آن ھـم تصـفیه   ﴾َوِ�َُمّحِ
باشد. یعنی خـالص کـردن و پـاک کـردن دل  ھای مؤمنان است، می آنچه در دل کردن

ھا، آثار گناھان و خطاھا و امراض قلبـی؛ چـون تمـایالت نفسـانی و  مؤمنان از ناخالصی
شـوند کـه بـا  ھا، تزئینات ابلیسی و چیره شدن غفلت، با قلب آمیختـه می برخی عادت

گرفته، تضاد دارد. اگر انسان ھمیشـه و بـه  ایمان، اسالم، نیکی و تقوا که در قلب جای
ھا برایش پیش نیایـد، دلـش از  طور مستمر، در عافیت و سالمتی باشد بالھا و مصیبت

 شود. کند و از آنھا تصفیه نمی ھا و امراض قلبی نجات پیدا نمی ھا، ناپاکی این ناخالصی

 .۲۳۷ -۳/۲۳۶زاد المعاد،  -١
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ا برای قلـوب ھا ر ھا، بالھا و مصیبت پس حکمت خدای عزیز بر این است که سختی
رسـید  مؤمنان مقدر نماید، ھمچون داروی تلخ برای بیمار که اگر پزشک به دادش نمی

کرد، تـرس مـرگ و نـابود شـدنش  ی این دارو، بیماری را از بدنش دور نمی و به وسیله
وجود داشت. پس این شکست و کشته شدن مسـلمانان، نعمـت خـدا بـود کـه شـامل 

شان بر دشـمن،  خدا در رابطه با نصرت، یاری و پیروزیحالشان کرد که دقیقًا با نعمت 
 کند. پس ھم شکست و ھم پیروزی مسلمانان، نعمت خداست. برابری می

ـ َطآ�َِفـٗة ّمِـنُ�مۡ ﴿ی:  فرموده َعاٗسـا َ�ۡغَ�ٰ َمَنٗة �ُّ
َ
نَزَل َعلَۡيُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد ٱۡلَغّمِ أ

َ
 ﴾ُ�مَّ أ

توکل راسـتین اسـت. آنـان جـزم و یقـین  منظور، اھل ایمان و یقین، ثبات و پایداری و
کنـد. از  دارند که خدای متعال، پیامبرش را یاری خواھد کرد و آرزویش را بـرآورده می

نُفُسـُهمۡ ﴿فرماید:  این رو در ادامه می
َ
ۡتُهۡم أ َهمَّ

َ
یعنـی: گروھـی بـه خـاطر  ﴾َوَطآ�َِفةٞ قَۡد أ

ِ ﴿زدند.  نگرانی و اضطراب، چرت نمی ی  درباره« ﴾َ�ۡ�َ ٱۡ�َّقِ َظنَّ ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ُظنُّوَن بِٱ�َّ
ی  ھمـان طـور کـه در آیـه». ت داشتندیزمان جاھل یچون پندارھا ینادرست یخدا پندارھا

بَٗدا َوُزّ�َِن ﴿فرماید:  دیگری می
َ
ۡهلِيِهۡم �

َ
ن لَّن يَنَقلَِب ٱلرَُّسوُل َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن إَِ�ٰٓ أ

َ
بَۡل َظَننُتۡم أ

وۡءِ َوُ�نُتۡم قَۡوَمۢ� بُوٗر�  َ�ٰلَِك ِ�  ه شما گمان کبل: «]١٢[الفتح:  ﴾١٢قُلُو�ُِ�ۡم َوَظَننُتۡم َظنَّ ٱلسَّ
گردند (و قطعـًا قتـل عـام  یی خود بر نم خانواده یغمبر و مؤمنان ھرگز به سویه پکد یبرد یم

گشته بود.  تان آراستهی) در دلھایطانیش یھا ن وسوسهین (پندار غلط و ای) ایخواھند شد! آر
 ».دیبود یسودید و مردمان تباه و بیردک یم یبد یو گمانھا

اینان ھمچنین بودند: معتقد بودند که مشرکان وقتـی در آن لحظـه پیـروز شـدند، 
 اند. دیگر کار تمام شده و اسالم و اھل اسالم برای ھمیشه نابود شده

و مصیبتی پیش آید،  ای ناگوار این تفکر، کار اھل شک و تردید است که ھرگاه حادثه
 ١دھد. ھای بد و ناپسند به آنان دست می این گمان

گمان جاھلیت، منسـوب بـه جـاھالن اسـت کـه گمـان نـاحق «گوید:  ابن قیم می
باشد؛ چون گمان جاھلیت، گمانی نیکی که در شأن اسماء زیبا، صفات برتـر و ذات  می

در شأن حکمت، حمـد  دور از ھر عیب و بدی خدا باشد نیست و خالف چیزی است که
باشد و خالف گمـانی اسـت  و ستایش الله و منحصر بودن خدا به ربوبیت و الوھیت می

 .۱/۴۱۹تفسیر ابن کثیر،  -١
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 ١».باشد کند، می ی راستین خدا که ھرگز خالف وعده نمی که در شأن وعده
مؤلف، تفسیر ابن قیم راجع به این آیه را که بھترین تفسیر و اقـوال گفتـه شـده در 

 ه است. به امید خدا بعدًا مطالب مربوط به آن خواھد آمد.این زمینه است، بیان کرد

ءٞ ﴿  ی فرموده ۡمرِ َ�ۡ
َ
ی منافقان اسـت. ظـاھرًا  : نیز گفته﴾َ�ُقولُوَن لَۡو َ�َن َ�َا ِمَن ٱۡ�

معنای آیه چنین است: ما به اجبار برای جھاد آمدیم و اگر به دست مـا بـود، بـه جھـاد 
ابن أبی این گفته را اظھار داشت. لفظ آیه استفھام و رفتیم؛ ھمان طور که عبدالله  نمی

معنایش، نفی است. یعنی رفتن به جھاد به دست ما نبود. معنای دیگـری غیـر از ایـن 
شـان را رد نمـوده  معنا در تفسیر این آیه گفته شده است. خداوند با این فرمـوده، گفته

ِ ﴿است:  ۡمَر ُ�َُّهۥ ِ�َّ
َ
ی کارھـا بـه دسـت شـما و غیـر شـما  رشـتهیعنی سر ﴾قُۡل إِنَّ ٱۡ�

نیست، بلکه فقط به دست الله است. او ذاتی است که ھرگاه چیزی خواست، ھیچ چیـز 
 تواند آن را رد کند. نمی

ا قُتِۡلَنا َ�ُٰهَنا﴿ی:  راجع به فرموده ءٞ مَّ ۡمرِ َ�ۡ
َ
ما «در باب  ﴾َ�ُقولُوَن لَۡو َ�َن َ�َا ِمَن ٱۡ�

 ته شد.، سخن گف»جاء فی اللو

ُ َما ِ� ُصُدورُِ�مۡ ﴿ی:  آیه یعنی الله تعالی این شکست و قتـل را مقـدر  ﴾َوِ�َۡبَتِ�َ ٱ�َّ
ھای شما را بیازماید؛ چون خدا بـه نیـت ھایتـان علـم  نمود تا با کردار و رفتارتان، نیت

خواھد، برای شما و دیگران ھم معلـوم شـود؛ زیـرا مجـازات و  غیب داشته و اکنون می
شود، نـه از طریـق چیـزی  ش بر اساس چیزی است که از طریق مشاھده معلوم میپادا

 شود.  که به طور غیر معمول از آنان معلوم می

َص َما ِ� قُلُو�ُِ�مۡ ﴿ی:  فرموده ی آیـات و معجـزات شـگفت  یعنی تا به وسیله ﴾َوِ�َُمّحِ
از شک، تردیـد، امـراض تان را  دھد، قلوب اش که به شما نشان می انگیز و قدرت فوق العاده

 درونی و ناپاکی تصفیه و پاک گرداند. این امر مخصوص مؤمنان است نه منافقان.

ُدورِ ﴿:  ی راجع به معنای آیه ُ َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلصُّ اند: معنـایش ایـن  بعضی گفته ﴾َوٱ�َّ
ت ھای شما را بداند؛ چـون او نسـب آزماید تا نیت است که خدا شما را به این خاطر نمی

ھـا و آنچـه در  آزماید که نیت به آن دانا و باخبر است، بلکه فقط به این خاطر شما را می
 اید، آشکار گرداند. والله اعلم. درون پنھان داشته

 .۳/۲۲۹زادالمعاد،  -١
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ـوۡءِ ﴿ی:  ی تفسیر آیه درباره � َعلَۡيِهۡم َدآ�ِـَرةُ ٱلسَّ وۡءِ ِ َظنَّ ٱلسَّ آنَِّ� بِٱ�َّ . ]٦[الفـتح:  ﴾ٱلظَّ
یعنـی خـدای «گویـد:  که مؤلف آورده ابن کثیـر می». وزگار بر آنان باد!پیشامدھای بد ر«

کننـد کـه  و یارانش گمان می جی پیامبر کنند و درباره متعال را در حکمتش متھم می
فرمایـد:  رونـد. از ایـن رو خـدا در ادامـه می شوند و به طور کلـی از بـین می کشته می

وۡءِ� وََغِضَب ﴿ ُ َعلَۡيِهمۡ  َعلَۡيِهۡم َدآ�َِرةُ ٱلسَّ شـان را در بـر یھا و بالھا تنھا ایبد: «]٦[الفتح:  ﴾ٱ�َّ

َعدَّ لَُهۡم ﴿». گردد ین میشان خشمگیزند) و خداوند بر ا یرد (و فقط بر آنان چنبره میگ یم
َ
َوأ

َمۖ َوَسآَءۡت َمِصٗ��  ».١و دوزخ را برایشان آماده ساخت؛ و دوزخ چه جای بدی است!« ﴾َجَهنَّ

ـ هـذا الظـن بأنـه سـبحانه ال ينرصـ گوید:  مؤلف می (قال ابن قيم فـی اآليـة األولـی: فُرسِّ

ـ بإنكـار  رسِّ رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفُرسِّ بأن ما أصـابه مل يكـن بقـدر اهللا وحكمتـه. ففُ

احلكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله، وأن يظهره اهللا عىل الدين كلـه. وهـذا هـو 

ظنَّه املنافقون واملرشكون فی سورة الفتح. وإنام كان هذا ظن السوء ألنه ظن ظن السوء الذی 

غري ما يليق به سبحانه. وما يليق بحكمته ومحده ووعده الصادق. فمن ظنَّ أن يـديل الباطـل 

عىل احلق إدالةً مستقرةً يضمحل معها احلق، أو أنكر أن يكـون مـا جـری بقضـائه وقـدره. أو 

ره  َ�ٰلَِك ﴿. حلكمةٍ بالغةٍ يستحق عليها احلمد، بل زعم أن ذلك ملشيئة جمردةأنكر أن يكون قدَّ
ِيَن َ�َفُرواْ ِمَن ٱ�َّارِ  ْۚ فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ ِيَن َ�َفُروا  .﴾َظنُّ ٱ�َّ

و أكثر الناس يظنون باهللا ظن السوء فيام خيتص هبم، وفيام يفعله بغريهم، وال يسلم مـن ذلـك 

اته، وموجب حكمته ومحده فليعتن اللبيب الناصـح لنفسـه هبـذا، إال من عرف اهللا وأسامءه وصف

وليتب إلی اهللا، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنـده تعنتـاً عـىل 

القدر ومالمةً له، وأنه كان ينبغی أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت 

 ).١»٢ عظيمة وإال فإنی ال أخالك ناجياً)سامل؛ فإن تنج منها تنج من ذی 

 .۴/۱۸۵تفسیر ابن کثیر،  -١
و اسحاق بن ابراھیم  ۷/۱۵۳، »الطبقات«؛ ابن سعد در ۷۹، ص »الزھد«این بیت را ابن مبارک در  -٢

اند. ابن قتیبه در  تمیمی نقل کرده سالمةاز عسعس بن  ۱۰۷، ص »الدیباج«ُخّتلی در کتاب 
ه و اظھار داشته که فرزدق آن این بیت را به اسود بن سریع نسبت داد ۵۵۷، ص »المعارف«کتاب 
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گوید: ایـن بـدگمانی چنـین تفسـیر شـده کـه  ی نخست می (ابن قیم در تفسیر آیه
پاشـد. ھمچنـین  کند و رسالت او به زودی فرو می خداوند، دیگر پیامبرش را یاری نمی

دا رسیده، بنا به قـدر و حکمـت خـ جاین بدگمانی تفسیر شده به اینکه آنچه به پیامبر
نبوده است. پس بدگمانی نسبت به خدا، به انکار حکمت و تقدیر خدا، انکار اینکه خـدا 

رساند و انکار اینکه خدا، دین اسالم را بر تمامی ادیـان  رسالت پیامبرش را به انجام می
ای اسـت کـه منافقـان و مشـرکان  گرداند، تفسیر کرده است. ایـن بـدگمانی پیروز می

ی  ح آمده است. این گمان از آن جھت گمان بد است که دربارهی فت داشتند و در سوره
خدا گمانی رفته که در شـأن او نیسـت و در شـأن حکمـت و حمـد و سـتایش خـدا و 

ی راستین اش نیسـت. پـس ھـرکس گمـان کنـد خـدا باطـل را بـر حـق غالـب  وعده
اسـاس  گرداند به گونه ای که حق از بین رود، یا انکار کند حـوادث و پیشـامدھا بـر می

قضا و قدر خداست، یا انکار کند که خدا این حوادث و پیشامدھا را بـه خـاطر حکمتـی 
سرشار مقدر کرده و به خاطر آن مستحق حمد و شکرگزاری است و گمان کند که ایـن 
حوادث و پیشامدھا از روی مشیت صـرف بـوده و حکمتـی در آن نیسـت، ایـن گمـان 

ِيـَن َ�َفـُرواْ ِمـَن  َ�ٰلَِك ﴿کسانی است که کفر ورزیده اند:  ْۚ فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ ِيَن َ�َفُروا َظنُّ ٱ�َّ
افران! به کبر  یشان) . وایمار ایشه بیافران است (و انگاره اندکن، گمان یا: «]٢٧[ص:  ﴾ٱ�َّارِ 

 ».ندیآ یآتش دوزخ دچار م
دھد و در رابطه با حوادث و  اغلب مردم در رابطه با پیشامدھایی که برایشان رخ می

آید، نسبت به خدا گمان بد دارند. ھیچ کـس از ایـن  اتفاقاتی که برای دیگران پیش می
برد مگر کسی که خدا و اسماء و صفاتش و  بدگمانی نسبت به خدا جان سالم به در نمی

 موجبات حکمت و حمد و ستایش خدا را بشناسد. 
سـوی خـدا  پس باید انسان خردمند و خیرخواه خودش، به این مھم توجه کند و به

 اش نسبت به خدا، طلب آمرزش نماید. ی واقعی بکند و از بدگمانی باز گردد و توبه
بینی که نسبت به تقدیر دِل خوشـی ندارنـد و  اگر در احوال دیگران دقت کنی، می

گویند: باید چنـین و چنـان باشـد. مـردم در ایـن زمینـه  کنند و می آن را سرزنش می

این بیت را  ۲/۲۴۱، »الحلیة«و ابونعیم در  ۲۰۷، ص »الزھد«را سرقت کرده است. امام احمد در 
 بن أشیم نقل کرده است. ِصلةاز قول 

 .۲۳۵ -۳/۲۲۸نگا: زاد المعاد،  -١
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ین حالت در آنان کم است و عده ای این حالت در آنان درجات مختلفی دارند؛ بعضی، ا
 ای. زیاد است. در خودت دقت کن که آیا در این زمینه جان سالم به در برده

ای وگرنـه، مـن راه  اگر از این حالت، نجات پیدا کنی از امر عظیمی نجات پیدا کرده
 ».) نجاتی برایت سراغ ندارم

ه . . .) ال ینُصـُر سـبحانه  (فُرسِّ هذا الظن بأنـهراجع به عبارت  بایـد گفـت: ایـن  رسـولَ
تفسیر، تفسیر تعدادی از مفسران است و از تفسیر قتاده و سدی گرفتـه شـده اسـت و 
ابن جریر و دیگران، معنا و مفھوم رأی قتاده و سدی در خصوص تفسیر این آیه، از آنان 

 ١اند. نقل کرده

رود و حتی اثری  کلی از بین مییعنی رسالت وی به  : (وإن أمره سيضـمحل)ی گفته
 باشد.  به معنای رفتن یک چیز به طور کلی می» اضمحالل«ماند.  از آن باقی نمی

گویـد:  قرطبـی می أن ما أصاهبم مل يكـن بقـدر اهللا وحكمتـه) ٢وفُرسِّ راجع به عبارت: (

ِ َ�ـۡ�َ ٱۡ�َـ﴿ی:  ی آیـه از ضحاک از ابـن عبـاس دربـاره٣ُجَویبر« ّقِ َظـنَّ َ�ُظنُّـوَن بِـٱ�َّ
منظور از گمان جاھلیت و ناحق به الله، تکـذیب «گوید:  روایت کرده که می ﴾ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ

قُۡل ﴿فرماید:  اند. از این رو خدا می ی قضا و قدر سخن گفته قدر است؛ چون آنان درباره
 ِ ۡمَر ُ�َُّهۥ ِ�َّ

َ
 ٤».یعنی تقدیر خیر و شر، ھمه از جانب الله است ﴾إِنَّ ٱۡ�

ی مذکور به انکار حکمت، باید گفت ایـن تفسـیر را از سـلف  ی تفسیر آیه اما درباره
ام، اما تفسیر صحیحی است؛ چون ھرکس انکار کند که آن حوادث ناگوار و  صالح ندیده

شکست مسلمانان از روی حکمت سرشار خدا بوده که بـه خـاطر آن مسـتحق حمـد و 
ھا  داشته است. الله تعالی به برخی حکمت شکرگزاری و ستایش است، به خدا گمان بد

ی آل عمران اشاره کرده اسـت. بسـیاری  ی آن در سوره  و اھداف واال و پسندیده درباره

ابی حاتم؛  و بعد از آن، تفسیر ابن ۴/۱۴۰؛ تفسیر ابن جریر، ۱/۱۳۷نگا: تفسیر عبدالرزاق،  -١
 .۳۵۴ -۲/۳۵۳، »الدر المنثور«و  ۳/۷۹۴

ر بظلمھم«، عبارت: »ب«ی  در نسخه -٢  آمده است.» وُفسِّ
شود: نام او جابر بوده و جوبیر لقبش است. او پسر سعید  ُجَویِبر، تصغیر جابر است. گفته می -٣

 ۲۴۰از سال  ازدی، ابوالقاسم بلخی، مقیم کوفه و راوی تفسیر و خیلی ضعیف است. وی بعد
 .۱۴۳ھجری وفات یافت. نگا: تقریب التھذیب، ص 

 .۴/۲۴۲تفسیر قرطبی،  -٤
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ـَص َمـا ﴿ی:  از آن حکمت و اھداف را در ھمین آیه ُ َما ِ� ُصُدورُِ�ۡم َوِ�َُمّحِ َوِ�َۡبَتِ�َ ٱ�َّ
ُ َعلِيُمۢ بِذَ  ُدورِ ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۚ َوٱ�َّ که تفسیرش کردیم، آورده است. آنچه در این  ﴾اِت ٱلصُّ
ھا را انکار نماید،  ھا در این باره است. پس ھرکس این حکمت آیه آمده، برخی از حکمت

به خدا، حکمت، علم، رحمت و قدرت خدا گمان بد داشته است؛ چـون یکـی از اسـماء 
 بیت خداست.باشد و این اسم، موجب الوھیت و ربو می» حق«خدا، اسم 

ــارت:  ــات:  (فــی ســورة الفــتح)عب ــی در آی ــِت ﴿یعن ــَ� َوٱلُۡمَ�ٰفَِ�ٰ َب ٱلُۡمَ�ٰفِقِ ــّذِ َو�َُع
 ُ ـوۡءِ� وََغِضـَب ٱ�َّ � َعلَـۡيِهۡم َدآ�ِـَرةُ ٱلسَّ وۡءِ ِ َظنَّ ٱلسَّ آنَِّ� بِٱ�َّ َوٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َوٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت ٱلظَّ

 َ َعدَّ ل
َ
َمۖ َوَسآَءۡت َمِصٗ�� َعلَۡيِهۡم َولََعَنُهۡم َوأ �ِض� َوَ�َن  ٦ُهۡم َجَهنَّ

َ
ـَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ ُجُنوُد ٱلسَّ َوِ�َّ

ُ َعزِ�ًزا َحِكيًما  � َونَـِذيٗر�  ٧ٱ�َّ ٗ ۡرَسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ
َ
ِ َورَُسـوِ�ِۦ  ٨إِ�َّآ أ ُۡؤِمُنـواْ بِـٱ�َّ ِ�ّ

ِصيً� َوُ�َعّزُِروهُ َوتَُوّقُِروهُۚ َو�َُسّبِحُ 
َ
َ يَُد  ٩وهُ بُۡ�َرٗة َوأ ِيَن ُ�َبايُِعونََك إِ�ََّما ُ�َبايُِعوَن ٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

 َ ۡوَ�ٰ بَِمـا َ�َٰهـَد َعلَۡيـُه ٱ�َّ
َ
ٰ َ�ۡفِسهِۦۖ َوَمۡن أ يِۡديِهۡمۚ َ�َمن نََّ�َث فَإِ�ََّما يَنُكُث َ�َ

َ
ِ فَۡوَق �  ٱ�َّ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
ۡهلُونَـا َسيَ  ١٠فََسُيۡؤ�ِيهِ أ

َ
ۡمَ�ُٰ�َـا َوأ

َ
ۡعَراِب َشـَغلَۡتَنآ أ

َ
ُقوُل لََك ٱلُۡمَخلَُّفوَن ِمَن ٱۡ�

ِ َشـۡ�  ا لَۡيَس ِ� قُلُو�ِِهۡمۚ قُۡل َ�َمن َ�ۡملُِك لَُ�م ّمَِن ٱ�َّ لِۡسنَتِِهم مَّ
َ
ا  ًٔ فَٱۡسَتۡغفِۡر َ�َاۚ َ�ُقولُوَن بِ�

َراَد بُِ�مۡ 
َ
ۡو أ

َ
ا أ َراَد بُِ�ۡم َ�ًّ

َ
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبَِ�ۢ�  إِۡن أ ن  ١١َ�ۡفَعۢ�ۚ بَۡل َ�َن ٱ�َّ

َ
بَۡل َظَننـُتۡم أ

بَٗدا َوُزّ�َِن َ�ٰلِـَك ِ� قُلُـو�ُِ�ۡم َوَظَننـُتۡم َظـنَّ 
َ
ۡهلِيِهۡم �

َ
لَّن يَنَقلَِب ٱلرَُّسوُل َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن إَِ�ٰٓ أ

وۡءِ َوُ�نُتۡم قَۡوَمۢ� بُوٗر�  و نیز مردان و زنـان منـافق و مـردان و زنـان «: ]١٢-٦[الفتح:  ﴾١٢ٱلسَّ
مشرک را که به الله گمان بد دارند، عذاب نماید. پیشامدھای بد روزگار بر آنان بـاد! و اللـه بـر 
آنان خشم گرفت و آنان را نفرین و از رحمتش دور کرد و دوزخ  را برایشـان آمـاده سـاخت؛ و 

باشد؛ و الله، توانای چیـره  ن از آِن الله میدوزخ چه جای بدی است! و سپاھیان آسمان و زمی
ایم. تـا شـما (ای  رسـان و ھشـداردھنده فرسـتاده و حکیم است. ھمانا ما، تو را گـواه و مژده

مردم!) به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و (دین) او را یاری دھید و به بزرگی بـاورش بداریـد و 
کنند، جز این نیست که بـا  آنان که با تو بیعت میگمان  او را صبح و شام به پاکی یاد کنید. بی

شکنی کند، تنھا به  نمایند؛ دست الله باالی دستانشان است. پس ھر کس پیمان الله بیعت می
شکند؛ و ھر کس به پیمانی که با الله بسته، وفا نماید، الله پـاداش بزرگـی  زیان خود پیمان می

خانواده و اموالمان، ما را «جھاد به تو خواھند گفت: به او خواھد داد. صحرانشینان بازمانده از 
گویند کـه در  به زبان چیزی می». به خود مشغول کردند؛ پس برای ما درخواست آمرزش کن

 



 ١١٥٩  )»یظنون بالله غیر الحق...«: قول الله تعالی: ۵۸لتوحید: (بابکتاب ا

توانـد در  ھایشان نیست. بگو: اگر الله، سود یا زیـانی بـرای شـما بخواھـد، چـه کسـی می دل
گاه است. بلکه شما گمان کردیـد برابرش برای شما کاری انجام دھد؟ آری؛ الله به کرد ارتان آ

ھایشان باز نخواھنـد گشـت. و ایـن پنـدار نادرسـت در  که پیامبر و مؤمنان ھرگز نزد خانواده
 »ھایتان آراسته شد و گمان بد بردید و مردمانی درخوِر ھالکت بودید. دل

یعنـی آنچـه کـه در شـأن خـدای سـبحان  (ألنه ظن غري ما يليق به سـبحانه)عبارت: 
کند. چـون  گرداند و حق را یاری می باشد، این است که او حق را بر باطل پیروز می یم

بَـۡل ﴿فرمایـد:  عقًال و شرعًا جایز نیست که باطل بر حق پیروز شود. خـدای متعـال می
ن یه (مـا چنـکـبل: «]١٨[األنبیـاء:  ﴾َ�ۡقِذُف بِٱۡ�َّقِ َ�َ ٱۡلَ�ِٰطِل َ�َيۡدَمُغُهۥ فَـإَِذا ُهـَو َزاهِـقٞ 

پاشد و باطل  یم، و حق مغز سر باطل را از ھم میانداز یم و) حق را به جان باطل میخواھ ینم

َوقُۡل َجآَء ٱۡ�َـقُّ َوزََهـَق ﴿فرماید:  در جای دیگری می». شود یھرچه زودتر محو و نابود م
شـان) بگـو: یسـان و بدان را بترکو (مشر: «]٨١[اإلسراء:  ﴾٨١ٱۡلَ�ِٰطُلۚ إِنَّ ٱۡلَ�ِٰطَل َ�َن زَُهوٗقا 

ان رفتـه و یـاست) و باطل از م یو دادگر ین آسمانیو آئ یتاپرستیکه کده است (یحق فرا رس
شـه از یاسـت). اصـوًال باطـل ھم ین تباه و سـتمگریو آئ یه چندتا پرستکنابود گشته است (

 )».قت بوده و ھستیاز آن حق و حق یروزیاست (و سرانجام پ یو نابود شدن یرفتن انیم

یعنی آنچه که الیق حکمت و حمـد و شـکرگزاری  وما يليق بحكمته ومحـده)عبارت: (
ھا و زمین نیست مگر اینکه  باشد، این است که ھیچ حرکت و سکونی در آسمان الله می

خدا در آن، حکمت بالغه و حمد و ستایش کامل بـه خـاطر آن دارد. حـاال چنـین امـر 
 خدا آمده، چگونه باید باشد؟! عظیمی که بر سر سرور پیامبران و اولیای

پس خدای سبحان در آن حادثه و مصیبت، حکمت دارد و به خاطر آن، مورد حمد، 
ی آل  گیـرد. ھـرکس در سـیاق داسـتان وارده در سـوره شکرگزاری و ستایش قرار می

ی خدا این گمـان را داشـته  شود؛ چون ھرکس درباره عمران تأمل کند، شگفت زده می
ار را با َقَدر و حکمتی که به خاطر آن مستحق حمد و شکر است، انجام باشد که او آن ک

 نداده؛ گمان بد به او داشته است.

(پـس فمن ظنَّ أن يُديل الباطل عىل احلق إدالة مسـتقرة يضـمحل معهـا احلـق) عبارت: (
 گرداند به گونه ای که حق از بـین رود) ھرکس گمان کند خدا باطل را بر حق غالب می

انی است؛ چون او خدای سبحان را به چیزی منسوب کرده که در شأن جالل این بدگم
و شکوه و کمال و صفاتش نیست؛ چون حمد، شکرگزاری، حکمـت و عـزت خـدا، آن را 
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کند که گروه و سربازان خود را خوار گرداند و پیروزی  پذیرد و خدا ھرگز قبول نمی نمی
که ھمتـا و شـریک بـرایش قـرار ھمیشگی و مستمر از آِن دشمنان مشرکش و کسانی 

اند، باشد. ھرکس این گمان را نسبت به خدا داشته باشد، خـدا را نشـناخته و نیـز  داده
 اسماء و صفات و کمال خدا را نشناخته است.

یعنی به ھمین دلیل ایـن گمـان،  (أو أنكر أن يكون ما جری بقضائه وقدره)ی:  گفته
چیزی به خداست کـه در شـأن ربوبیـت و  گماِن بد است؛ زیرا این گمان، نسبت دادن

 فرمانروایی و عظمت الله نیست.

، بـل زعـم أن راجع به عبارت: ( ه حلكمةٍ بالغةٍ يستحقُّ عليها احلَمـدَ رُ دَ أو أنكر أن يكون قَ

ِيَن َ�َفُرواْ ِمَن ٱ�َّارِ ﴿)  ذلك ملشيئةٍ جمردةٍ  ْۚ فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ ِيَن َ�َفُروا یا انکار )  (﴾َ�ٰلَِك َظنُّ ٱ�َّ
کند که خدا این حوادث و پیشامدھا را به خاطر حکمتی سرشار مقدر کرده و به خـاطر 
آن مستحق حمد و شکرگزاری است و گمان کند که ایـن حـوادث و پیشـامدھا از روی 
مشیت صرف بوده و حکمتی در آن نیست، این گمان کسانی است که کفر ورزیده انـد:  

ِيَن َ�فَ ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ ِمَن ٱ�َّارِ َ�ٰلَِك َظنُّ ٱ�َّ ْۚ فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ افران کـن، گمان یا: «]٢٧[ص:  ﴾ُروا
 ».)ندیآ یافران! به آتش دوزخ دچار مکبر  یشان) . وایمار ایشه بیاست (و انگاره اند

ھا و حـوادث نـاگوار کـه  ھمچنین ھرکس انکار کند که مصیبت«گوید:  ابن قیم می 
تی سرشار و ھدفی واال و پسندیده است که به سبب آن، خدا مقدر نموده، از روی حکم

شود و نیز معتقد باشد که فقط از روی مشیتی صرف صـادر  خدا حمد و شکرگزاری می
شده و خالی از حکمت و ھدف مورد نظر است و انکار کند که اسباِب بـه ظـاھر تلـخ و 

ی حکمتـی خـاص ھا و حوادث ناگوار شـده، قطعـًا از رو ناگوار که منجر به آن مصیبت
مقدر شده تا به آنچه که خدا دوست دارد منجر شود ھر چنـد بـه ظـاھر تلـخ و نـاگوار 

بیھـوده  آید و خدا از روی باطل آنھا را مقـدر ننمـوده و بی است و انسان از آن بدش می

ْۚ فَوَ ﴿آنھا را نخواسته و از روی باطل آنھا را نیافریده است؛  ِيَن َ�َفـُروا ۡ�ـٞل َ�ٰلَِك َظنُّ ٱ�َّ
ِيَن َ�َفُرواْ ِمَن ٱ�َّارِ   یشـان) . وایمار ایی ب شهیافران است (و انگاره اندکن، گمان یا: «﴾ّلِ�َّ

  ١».ندیآ یافران! به آتش دوزخ دچار مکبر 

 .۳/۲۲۹زادالمعاد،  -١

 

                                         



 ١١٦١  )»یظنون بالله غیر الحق...«: قول الله تعالی: ۵۸لتوحید: (بابکتاب ا

وعـده  ج) به خاطر این است که خدای متعال به پیـامبرشووعده الصادقعبارت: (
ھا و مکاتـب  و بـر تمـامی ایـدئولوژی داده که رسالت و دینش را بر تمامی ادیان فکری

ۡرَسـَل رَُسـوَ�ُۥ ﴿فرماید:  گرداند؛ ھمان طور که در جای دیگری می پیروز می
َ
ِٓي أ ُهَو ٱ�َّ

خـدا : «]٩[الصـف:  ﴾٩بِٱلُۡهَدٰى َودِيِن ٱۡ�َّقِ ِ�ُۡظِهَرهُۥ َ�َ ٱّ�ِيِن ُ�ِّهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡ�ُِ�وَن 
ن (اسالم) فرسـتاده ین راستی) و آئیت و رھنمود (آسمانیھمراه با ھدا غمبر خود رایه پکاست 

ان دوسـت نداشـته کره گردانـد، ھرچنـد مشـریـگـر چید ینھاین را بر ھمه آئین آئیاست تا ا

بـه کلـی از بـین  جپس ھرکس به خدا گمان داشته باشد کـه دیـن پیـامبرش». باشند
شود، گمان بد نسبت  تب پیروز نمیشود و بر تمامی ادیان و مکا خواھد رفت و باطل می

کند در حالی که الله تعـالی  به خدا داشته؛ چون او گمان کرده که خدا خالف وعده می
 کند. ھرگز خالف وعده نمی

وأكثـر النـاس يظنـون بـاهللا ظـن السـوء فـيام خيـتص هبـم، وفـيام يفعلـه ی: ( راجع به گفته

ید شود، گمان بد نسبت به خـدا ھرکس از رحمت خدا ناام«گوید:  ) ابن قیم میبغـريهم
شـان  داشته و ھرکس برای خدا جایز بداند که او دوستانش را با وجود احسان و اخالص

داند، نسـبت بـه خـدا گمـان بـد داشـته  دھد و آنان را با دشمنان یکسان می عذاب می
 است.

نھی کند و آنان را امر و  ھرکس گمان کند که الله تعالی مخلوقاتش را بیھوده رھا می
فرستد و کتاب ھـایش را بـه سویشـان نـازل  کند و پیامبرانش را به سوی آنان نمی نمی
 کند، نسبت به خدا گمان بد داشته است. نمی

ھر کس تصور کند که خدا، ھرگز بندگانش را پس از مـرگ در سـرای آخـرت بـرای 
سـزای اش و بـه بـدکار،  گرداند تا به نیکوکار، جـزای نیکـی پاداش و مجازات جمع نمی

اش را بدھد و برای بندگانش، حقیقت آنچه که در آن اختالف داشتند، تبیین کند  بدی
ی  و صدق و راستی خود و صدق و راستی پیـامبرانش و دروغ دشـمنان را بـرای ھمـه

 جھانیان آشکار گرداند، نسبت به خدا گمان بد داشته است.
نه بـرای رضـای خـدا و ھر کس گمان کند که الله تعالی عمل صالح او را که خالصـا

دلیـل آن را باطـل  گردانـد و بی اش انجام داده، ضایع می درست مطابق دستور و برنامه
کند، یا گمان کند که خدا، او را در برابر چیزی که او انجام نداده و اختیـار و اراده و  می
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ته کند، نسبت به خدا گمان بد داش قدرتی نداشته و اصًال به دست او نبوده مجازات می
 است.

ی معجزاتـی  ھر کس تصور کند که جایز است خدا دشمنان دروغگویش را به وسیله
که با آن، پیامبران و فرستادگانش را یاری و نصرت داده، یاری و نصرت دھـد و معتقـد 
باشد که ھر چیزی به دست خدا نیکوست حتـی جـایز اسـت خـدا کسـی را کـه تمـام 

عذاب دھـد  جکرده، مانند حضرت محمد عمرش را در راه طاعت و عبادت خدا سپری
ترین درکات، جاودان گرداند و کسی را که عمرش را در عداوت  و او را در جھنم یا پست

و دشمنی با خدا و پیامبران و دین خدا سپری کرده، مانند ابوجھل، پاداش دھـد و او را 
د و اینکـه رخ دانـ یگرداند و تفاوت این دو حالـت را نم به باالترین جای بھشت بلند می

شـود و اگـر نـه عقـل  ندادن یکی و رخ دادن دیگری مگر با خبری صادق شناخته نمی
ی زشتی یکی از آنھا و نیکو بودن دیگری قضاوت کنـد؛ قطعـًا بـه خـدا  توان درباره نمی

 گمان بد داشته است.
ھرکس گمان کند که خدا از خودش و اسماء و صفات و افعالش خبر داده که ظـاھر 

طل و تشبیه و ھمانندی با مخلوقات است و حق را رھا کرده و از آن خبر نـداده و آن، با
فقط با اشارات بعیدی، به آن اشاره کرده و ھمیشه با تشبیه و تمثیـل و باطـل تصـریح 
کرده و از آفریده ھایش خواسته که ذھن و فکر خود را برای تحریف کالم خدا، بـه کـار 

شـان ارجـاع  ند و معرفت اسماء و صفات اش را بـه عقلببرند و آن را به ناحق تأویل کن
توانست، صراحتًا حق و حقیقـت را برایشـان بیـان  داده نه به کتابش، با وجودی که می

کند، نجات دھد؛ به خدا گمـان بـد  کند و آنان را از الفاظی که ایشان را دچار باطل می
 داشته است.

خواھـد و  زی اسـت کـه نمیھرکس تصور کند که در فرمانروایی و ملـک خـدا چیـ
 تواند آن را به وجود آورد، به خدا گمان بد داشته است. نمی

بیند و نسبت به موجودات علـم نـدارد،  شنود و نمی ھر کس گمان کند که خدا نمی
 به خدا گمان بد داشته است.

ھر کس تصور کند که الله تعالی شنوایی و بینایی و علم و اراده و کالم ندارد و بـا ھـیچ 
 گوید، به خدا گمان بد داشته است. یک از مخلوقاتش سخن نگفته و ھرگز سخن نمی

ھا روی عرشش نیست و اینکه نسـبت ذات  ھر کس گمان کند که خدا در باالی آسمان
ترین درکات است و خدا ھمان طور کـه بـاالتر  خدا به عرش، ھمچون نسبت ذاتش به پست
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پـاک و منـزه اسـت »: «سبحان ربی األسـفل« گوید: تر ھم است و کسی که می است، پایین

پـاک و »: «سـبحان ربـی األعلـی«گوید:  ، ھمچون کسی است که می»تر من پروردگار پایین
 ترین گمان نسبت به خدا داشته است. ترین و زشت ، قبیح»منزه است پروردگار برتر من

مـان ھر کس تصور کند که خدا کفر، فسوق، گناه، فساد و تبـاھی را دوسـت دارد ھ
طور که ایمان، نیکی، طاعت، فرمانبرداری و صالح را دوست دارد، گمان بـدی نسـبت 

 به الله کرده است.
شـود و  شود و خشـمگین نمی ھر کس گمان کند که خدا دوست ندارد و راضی نمی

کند و به ھـیچ  ی دشمنی برقرار نمی ی دوستی و با دشمنانش رابطه با دوستانش رابطه
شـود و شـیاطین  شود و کسی ھـم بـه او نزدیـک نمی نزدیک نمییک از آفریده ھایش 

 اند، گمان بدی نسبت به خدا داشته است. ھمچون فرشتگان مقرب به خدا نزدیک
کنـد یـا میـان دو  ھر کس تصور کند که خدا دو چیز متضاد را با یک چشم نگاه می

طـوالنی  نھد یا تمام طاعات و خوبی ھای یـک عمـر چیز متساوی از ھر جھت، فرق می
که خالصانه و مطابق شریعت برای خدا انجام گرفته با یک گنـاه کبیـره کـه بعـد از آن 

گرداند و به خاطر ھمـان گنـاه کبیـره، او را در جھـنم جـاودان  مرتکب شده، باطل می
سازد ھمان طور که کسی را که یک لحظه ھم به خدا ایمان نیاورده و تمام عمـرش  می

یانت و دشمنی با پیامبران و دینش سپری کـرده، در جھـنم را در نافرمانی، جنایت، خ
 سازد؛ گمان بدی به خدا کرده است. جاودان می

خالصه، ھرکس خالف آنچه که خدا، خودش را با آن موصوف کرده یا پیـامبرانش، او 
معنـا و  را با آن صفات موصوف کرده، یا حقایق و معانی حقیقی صفاتش را تعطیـل و بی

 ، گمان بدی نسبت به الله داشته است.مفھوم گرداند بی
ی او،  ھر کس گمان کند که خدا فرزند یا شریک و ھمتایی دارد یا کسی بدون اجازه

ھایی وجـود  کند، یا تصور کند که میان خدا و مخلوقاتش، واسـطه پیش خدا شفاعت می
الی اولیـاء و برند، یا اینکه الله تعـ ھای انسانھا را پیش خدا می دارند که نیازھا و خواسته

ی آنـان، بـه خـدا تقـرب  دوستانی را برای بندگانش منصوب کرده تا بندگان به وسـیله
ھایی میان خود و میـان بنـدگانش قـرار داده، تـا  جویند و خدا آنان را به عنوان واسطه

ترین  ترین، زشت آنان را به فریاد بخوانند و از آنان بترسند و به آنان امیدوار باشند، قبیح
 ترین گمان نسبت به خدا داشته است.و بد
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ھر کس تصور کند که انسان با معصیت، نافرمانی و مخالفت با اوامر و دین خدا، بـه 
یابد ھمان طور که با طاعـت و فرمـانبرداری و تقـرب  آنچه که پیش خداست دست می

 رسد؛ گمان بدی به خدا کرده است. جستن به او، به آن می
قتی به خاطر خدا از چیزی دست بکشد، خدا بھتر از ھر کس گمان کند که انسان و

دھد یا تصور کند ھرکس به خاطر خدا کاری بکند، خدا بھتر از آن به  آن را عوضش نمی
 دھد، گمان بدی نسبت به الله داشته است. او نمی

کنـد  شـود و او را مجـازات می اش خشمگین می ھر کس تصور کند که خدا از بنده
دلیل و فقـط از روی صـرف  ھی از آن بنده سر زده باشد و خدا بیبدون آنکه جرم و گنا

 کند، گمان بدی به خدا کرده است. شود و او را مجازات می مشیت از او خشمگین می
ھر کس گمان کند که وقتی انسان، رغبت و رھبت (امید و ترس) صادقانه بـه خـدا 

یـاری بخواھـد و بـه او  داشته باشد و پیشگاه خدا تضرع و زاری نمایـد و از او کمـک و
 کند، گمان بدی نسبت به الله داشته است. توکل کند، خدا او را زیانمند و بدبخت می

کنـد، پـاداش  ھر کس تصور کند که خدا، انسـان را مـوقعی کـه نافرمـانی خـدا می
دھـد و در  دھد ھمان طور که وقتی او را اطاعـت و فرمـانبرداری کـرد، پـاداش می می

ھد که با وجود نافرمانی از خدا، به او پاداش دھد، خـالف آنچـه کـه دعایش از خدا بخوا
ی آن را فراھم نکرده،) به خدا  اش را دارد و اصًال عملی انجام نداده است (زمینه اھلیت

 گمان کرده است.
کند و مرتکب معصـیت  ھر کس گمان کند که وقتی خدا را خشمگین و ناراحت می

قابل خدا اولیا و دوسـتانی را بـرای خـود انتخـاب شود، سپس در م و نافرمانی خدا می
خواند و امیدوار  ای را به فریاد می کند و در مقابل خدا، فرشته یا انسان زنده یا مرده می

است که این کار پیش پروردگارش به او نفع برساند و او را از عـذاب خـدا نجـات دھـد، 
 گمان بدی نسبت به الله داشته است.

 جالله تعالی، دشمنان دین را بـر پیـامبرش، حضـرت محمـدھر کس تصور کند که 
برای ھمیشه و به طور مستمر، در زمان حیات و پس از وفاتش، مسلط و چیره گردانـد 

دارنـد و از او جـدا  بـر نمی جرا گرفتار آنان کرده و آنان دست از سر پیـامبر جو پیامبر
الفـت، اسـتبداد و ی خ از دنیـا رفـت، مـردم در قضـیه جشوند، وقتی آن حضـرت نمی

اش جانشـینی او را بـه عھـده  دیکتاتوری به خرج داده و اجازه ندادند وصی و اھل بیت
دلیـل و بـدون اینکـه گنـاه و خطـایی  گیرد و مردم، حق اھل بیت را غصب کرده و بی
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نسبت به اولیای خدا و اھل حق داشته باشند، آنان را خوار و ذلیل کردند و خدا اینھا را 
کنـد، سـپس  تواند اولیا و گروه خود را یاری کنـد امـا آنـان را یـاری نمی میبیند و  می

ھر زمانی تسـلیم آنـان  جکرده و امت پیامبر جکنندگان دین را جانشین پیامبر تحریف
ای دارند، گمـان بـدی نسـبت بـه اللـه  ھا چنین عقیده شوند، ھمان طور که رافضی می

 .١اظھارات ابن قیمای بود از سخنان و  این خالصه». داشته است
 دھد که باید در ھر چیزی نسبت به الله گمان نیکو داشت. مؤلف ھشدار می

به معنای عقل گرفته شده و لبیـب، بـه » ُلب«)، لبیب  از فليعتن اللبيبدر عبارت: (
 معنای عاقل است.

كان ولو فتشتَ من فتشتَ لرأيتَ عنده تعنتاً عىل القدر ومالمة له، وأنه راجع به عبارت: (

دانند و در اشعار  ) باید گفت: متأسفانه مردم این کار را مباح میينبغی أن يكون كذا وكذا
 آورند. شان آشکارا آن را به زبان می و سخنان

یک نفـر از مـردم عـوام وقتـی «گوید:  در این باره می» الفنون«ابن عقیل در کتاب 
ای آراسته  ند و نیز وقتی خانهبی شان آویزان شده می ھایی که طال و نقره به گردن مرکب

گوید: نگاه کن با وجود کـردار و رفتـار بـد  بیند، می و پر از خدمتکاران و زیور آالت می
کنـد و  اینان، باز خدا این ثروت و دارایی را به آنان داده است. پیوسته آنان را نفرین می

کند تا جایی کـه  کسی را که این ثروت و دارایی به آنان عطا کرده، مذمت و نکوھش می
خواند و اذیت و آزاری بـرای ھـیچ موجـودی  گوید: فالنی نماز جمعه و جماعات می می

دارد و اگـر مـال و دارایـی  یای ندارد و مالی را که حقش نیست، بر نمـ حتی برای ذره
ی  کند در حالی که به ھسته رود و جھاد می دھد و به حج می داشته باشد، زکاتش را می

گوید: اگـر  کند انگار می یابد. او شگفتی و تعجب خود را اظھار می میسبزی ھم دست ن
بینی و انسان صالح، ثروتمنـد و انسـان  ھا حق بود، قضیه خالف این بود که می شریعت

 ».٢فاسق، فقیر بود

 .۲۳۴ -۳/۲۳۰زادالمعاد،  -١
که این سخن را از ابن  ۲/۱۸۶، »اآلداب الشرعیة«تعدادی از علما از جمله ابن مفلح در کتاب  -٢

 اند. عقیل نقل کرده
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این حالتی است کـه متأسـفانه دامنگیـر اشـخاص « ١گوید: ابوالفرج ابن جوزی می
شده است. اولین شخص کـه چنـین حـالتی داشـت،  زیادی از میان عالمان و جاھالن

ابلیس بود که با عقل خود، نگاه کرد و گفت: چگونه خدا، ِگل را بر گـوھر آتـش برتـری 
دھد؟! در ضمن اعتراضش این سخن وجود دارد که: ای خدا حکم تو، ضعیف و رأی  می

انـد؛  ت کردهو نظر من، بھتر است. در اغفال و اعتراض ابلیس، افراد زیادی از وی تبعیـ
 را نام برد. ٣و معّری ٢توان ابن راوندی که از آن جمله می

 ٤از جمله اشعار معری، اشعار زیر است:

اقِلٌ  ظَی بِرزقِك عَ  إذا كان ال حيَ
 

قُ أَمحقاً   نُوناً وتَرزُ قُ جمَ  وتَرزُ
 

 «اظھار داشته ھمان طور که در کتاب » الّسر المصون«تحت عنوان این مطلب را در کتابش  -١
 آمده است. ۲/۱۸۴، اثر ابن مفلح، »اآلداب الشرعیة

دین، دشمن دین، ابوالحسن احمد بن یحیی  او ملحد و بی«گوید:  ی ابن راوندی می ذھبی درباره -٢
باشد.  از امت اسالم میبن اسحاق ریوندی است. او صاحب تألیفاتی راجع به عیب و نقص گرفتن 

شد که چرا با ملحدان  کرد و ھرگاه به او اعتراض می ھا و ملحدان ھمنشینی می راوندی با رافضی
خواھم از اقوال و عقایدشان  گفت: فقط می کنی، در جواب می ھا نشست و برخاست می و رافضی

گاه شوم. پس او با دانشمندان دین، مناظره و جرو بحث کرد و ش بھات و شک و مطلع و آ
کنم چگونه ابن راوندی  تعجب می«گوید:  ابن عقیل می». تردیدھایی به دین اسالم وارد کرد

پندارد و به نبوت، عیب و نقص وارد  کشته نشده در حالی که در تألیفاتش، قرآن را شکننده می
ھودی پناھنده پادشاه او را احضار کرد، او پیش ابن الوی ی«گوید:  اش می ُجبائی درباره». کند می

دینی به سال  شد و کتاب دامغ را به او ھدیه کرد. سپس بیمار شد و با ھمان حالت الحاد و بی
 .۱۴/۵۹ھجری از دنیا رفت. نگا: سیر أعالم النبالء،؛  ۲۹۸

او شیخ و عالمه، استاد ادبیات عرب، ابوالعالء احمد بن عبدالله «گوید:  ی َمعری می ذھبی درباره -٣
حطانی، سپس تنوخی معری، نابینا، لغت دان و شاعر بود. وی دارای تألیفات زیادی بن سلیمان ق

گوید: چنین  اش، مورد اتھام است. سپس ذھبی در آخر شرح حالش می است و در مذھب و عقیده
رسد که این بیچاره و بدبخت، آدم دمدمی مذھبی بود و یک عقیده و مذھب خاص  به نظر می

به تواتر از او نقل شده که به دین خدا اعتراض ». ان ما را حفظ گرداننداشته است. خدایا، ایم
ھجری  ۴۴۹اند. ابوالعالء معری به سال  کرد و افراد زیادی او را به زندقه متھم کرده می

 .۳۹ -۱۸/۲۳درگذشت. نگا: سیر أعالم النبالء، 
کرده و ابن عدیم در کتاب  این اشعار را از او نقل ۱/۴۳۱، »معجم األدباء«یاقوت حموی در کتاب  -٤

اظھار داشته که این اسناد به دروغ به ابو العالء معری  ۲/۸۸۹، »بغیة الطلب فی تاریخ الحلب«
 نسبت داده شده است.
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ات بھره مند نیست و تو به دیوانه و احمـق روزی  وقتی ھیچ عاقلی از رزق و روزی«
 »یدھ می

امءِ عىل امرئٍ  بَّ السَّ  وال ذَنبَ يا رَ
 

نك ما ال يَشتَهي  أی مِ قَافَ  ١رَ ندَ  تَزَ
 

پسندد و دوست نـدارد،  ای پروردگار آسمان! کسی که چیزھایی از تو دیده که نمی«
 ».شود دین می گناھی ندارد چرا، زندیق و بی

 گوید: می ٢[ ابوعلی ابن مقله

لُقُ  ٣أيا بِّ ختَ رَ لَ  ٤رَ  يلٍ أقامَ
 

ملِ   ثبَانَ رَ انٍ وكُ أغصانَ بَ  وَ
 

 »آفرینی ھای زیاد را می ھای دراز و شن پروردگارا! ماه ھای شب و شاخه«

هِ  حرِ عُ يف كلِّ طَرفٍ بِسِ بدِ  ٥وتُ
 

يقٍ   شِ يف كلِّ قد رَ كلِ  ٦وَ  بِشَ
 

 ».آوری آفرینی و ھر اندازه باریکی را با شکلی به وجود می و ھر عضوی را می«

ی عِ  نهَ واوتَ قُ  بَادَك أن يَعشَ
 

اكمَ   دلِ ؟!] ٧أيا حَ كمُ عَ ، ذاحُ دلِ  ٨العَ
 

 آمده است.» ینتھی«لفظ » ط«و » الف«در نسخه ھای  -١
سن بن ھمان ابوعلی محمد بن علی بن ح ابن مقلةآمده است.  ابن عطیة، »الف«ی  در نسخه -٢

است. او در زمان خالفت المقتدر بالله، وزیر بود و سپس عزل شد. ھمچنین در زمان  مقلة
توطئه و دسیسه کرد تا » القاھر«وزیر بود و سپس عزل شد. او برای کشتن » القاھر«خالفت 

وزیر شد و سپس عزل شد و در اثنای خالفت »الراضی«اینکه کشته شد. سپس در زمان خالفت 
ھجری به قتل رسید. او خوش خط بود و در امر وزارت، توانایی و مھارت  ۳۲۸ه سال ب» الراضی«

 .۲۲۹ -۱۵/۲۲۴زیادی داشت و فردی بزرگ منش و فتنه انگیز بود. نگا: سیر أعالم النبالء، 
ی  آمده و آنچه که اینجا آورده شده، براساس نسخه» یا رب«، لفظ »ب«و » الف«در نسخه ھای  -٣

 باشد. می» داب الشرعیةاآل«و کتاب » ض«
 افتاده است.» ص«و » الف«از نسخه ھای » تخلق«لفظ  -٤
» اآلداب الشرعیة«آمده که تحریف شده است. در کتاب » طر و شجره«عبارت » الف«ی  در نسخه -٥

 باشد. می» ض«و » ب«آمده و آنچه که اینجا آورده شده، براساس نسخه ھای » بسحر«لفظ 
 آمده است.» قد رشیق«عبارت ، »الف«در نسخه ی  -٦
 آمده است.» حکم«، لفظ »ب«در نسخه ی  -٧
امثال این «افتاده و به جایش این عبارت اضافی آمده است: » ط«عبارت داخل کروشه از نسخه ی  -٨

دور شده و از ھوای نفسانی خود پیروی کرده  جھا در میان آنانی که از قرآن و سنت پیامبر گفته
شان تکیه کرده اند، زیاد است. چیزی که باعث شده به خدای عزوجل  و به عقل ھای ناقص
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داری، ای حـاکم عـادل! آیـا ایـن حکـم  و بندگانت را از این که عشق ورزند باز می«
 »عادالنه است؟!

 ١».ھیچ کسی بر مخلوق، زیان آورتر از خالق نیست«گفت:  ابوطالب مکی می
رفتم. او فقیه و دانشـمند بـود  ٢ادپیش صدقه بن حسین حد«گوید:  ابن جوزی می

گفت: شایسته بود،  َگری مبتال شد. می  کرد. او به بیماری اما متأسفانه زیاد اعتراض می
 این بیماری روی یک شتر بود نه روی من.

گفت: این شـخص در حـال  کردند، می برخی از بزرگان او را به صرف غذا دعوت می
 دنبال من فرستاده است. پیری که توانایی خوردن غذا ندارم، به

گرفـت، بـا  خوانـد و روزه می مردی نزدیک ھشتاد سال سن داشت و بسیار نماز می
کرد. او بیماری سختی گرفت. گفت: اگر خدا خواھد که بمیرم، مـرا  من ھمنشینی می

معناست. به خدا قسم، اگر خدا فـردوس را  بمیراند وگرنه این شکنجه و اذیت و آزار، بی
 د، باز ناسپاسی کرده است!دا به من می

کسی دیگر را دیدم که لباس علم بر تن داشت. وقتی تنگدست شد و کم روزی بود، 
 کند؟! گفت: آخ! این چه تدبیری است که خدا می می

شـدند، ایـن  بسیاری از مردم عوام وقتی رزق و روزی شان کم شده و تنگدست می
خواھد نمـاز بخـوانیم. و وقتـی  میگفتند: خدا ن کردند و چه بسا می چنین اعتراض می
شود،  بیند و بال و مصیبتی شامل حالش می دیدند که اذیت و آزار می مردی صالح را می

از روی عیب و نقص گرفتن از قدر، این گفته را ». او استحقاق این را ندارد«گفتند:  می
 داشتند. اظھار می

ز کسانی که لباس دیـن بـر اند. بعضی ا در زمان ما ظالمان و ستمگران، تسلط یافته
گویـد.  فھـد کـه چـه می گویند: این حکم، ناعادالنه است. این احمق نمی تن دارند، می

دھد تـا بـه ظلـم، گنـاه و خیـانتش  واقعیت این است که خدا به انسان ظالم مھلت می
 بیفزاید.

وجود ندارد و از » اآلداب الشرعیة«این عبارت در نسخه ھای خطی و در کتاب ». اعتراض کنند
 طرف ناشر اضافه شده است.

 .۱۳۵و المؤتلف و المختلف، اثر ابن طاھر، ص  ۳/۸۹نگا: تاریخ بغداد، اثر خطیب،  -١
 .۲۱/۶۶، »سیر أعالم النبالء «حالش در کتاب به شرح  -٢
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گویند: در آفـرینش مارھـا و عقـرب ھـا، چـه  ھای احمق و نادان می برخی از انسان
ای برای عقوبـت و  اند که آفرینش مار و عقرب، نمونه ای وجود دارد. اینان ندانسته هفاید

ای است کـه رایـج شـده و دامنگیـر  مجازات مخالفین و دشمنان دین است. این قضیه
 اکثر مردم شده است.

کنـد،  بدان کسی که به کار خدا اعتراض می«آمده است: » السّر المصون«در کتاب 
ه تا شریک خدا باشد و با محکوم کردن خدا، بر او برتری یافته اسـت. خودش را باال برد

دانند. در واقـع وقتـی قلـب از  ی اینان کافرند؛ زیرا آنان حکمت خالق را ناقص می ھمه
شـود؛ خـدای متعـال  متـردد شـود، از ایمـان خـارج می جراضی شدن به حکم پیامبر

ٰ ﴿فرماید:  می اّمـا، «: ]٦٥[النساء:  ﴾ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهمۡ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
خـود  یھایریند تا تو را در اختالفات و درگیآ یه آنان مؤمن بشمار نمکنه! به پروردگارت سوگند 

 ».؟!نطلبند یبه داور
در زمان ابن عقیل مردی چھارپایی را دید که خیلی بیمار بـود. گفـت: چقـدر دلـم 

 دھد، چیست. توانم اثبات کنم که دلیل کسی که تو را عذاب می د و نمیسوز برایت می
تـوانی  ات نمی ابن عقیل به او گفت: اگر چه به خاطر عطوفـت و دلسـوزی حیـوانی

ی آن حکم و حکمت آفریـدگار  علت این امر را بدانی، اما تو که عقلی داری که به وسیله
ل این کار را بدانی. اگر نتوانی علت این کند که دلی دانی؛ پس این بر تو واجب می را می

ای، چون عقلت به تو خیانت کرده است؛  ی عقل را ایراد گرفته کار را بدانی، از آفریننده
 ». ١از درک کردن و فھمیدن حکمت این امر

ش نفسک، ھل أنت سالم) ابن قیم می  -اکثـر مـردم «گویـد:  راجع به عبارت: (وفتِّ
احق و بد نسبت به الله دارند؛ چون اغلب آدمیان معتقدنـد گمان  ن -بجز تعداد اندکی 

ی کمـی  ھا بھره که حقشان به آنان داده نشده و به آنان ظلم شده و از امکانات و نعمت
دارند و بیشتر از آنچه که الله به آنان داده، اسـتحقاق دارنـد. اینـان بـا زبـان حالشـان 

چیـزی کـه اسـتحقاقش را دارم، منـع گویند: پروردگارم به من ظلم کرده و مـرا از  می
کند و در واقع  دھد و زبانش این را انکار می کرده است اما نفسش بر علیه او گواھی می

 جرأت ندارد بدان تصریح کند. 

 .۱۸۵ -۲/۱۸۴، اآلداب الشرعیةنگا:  -١
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ھر کس به درونش بنگرد و سعی کند از آنچه در درون پنھان شده، اطـالع حاصـل 
ور که آتش در آتش زنه پنھـان بیند که این امر در درونش پنھان شده ھمان ط کند؛ می

ی آن بـه تـو خبـر  خواھی بشـکاف، شـعله ی ھرکس را که می شده است. حاال آتش زنه
 زنه چه چیزی قرار دارد. دھد که در این آتش می

پس انسان عاقل و خیرخواه خودش باید به این مھم اعتنا و توجه خاصی بکند و بـه 
اش نسـبت بـه اللـه، از  یشه  از بـدگمانیی واقعی بکند و ھم سوی خدا باز گردد و توبه

ی ھـر  اش که پناھگاه ھر بدی و سرچشمه خدا طلب آمرزش بکند. باید نسبت به نفس
شری است و جھل مرکب دارد، گمان بد داشته باشد. پـس در حقیقـت نفـس انسـان، 

ترین حاکمـان و  سزاوار است که نسبت به آن گمـان بـد نمـود نـه خـدایی کـه حـاکم
نیـازی  نیاز و ستوده است. کسی کـه بی ترین مھربانان و بی ادالن و مھربانترین ع عادل

کامل و حمد و ستایش کامل و حکمت کامـل از آِن اوسـت و در ذات، صـفات، افعـال و 
 اش از ھر بدی منزه است. اسماء

ذات و صفات الله از ھر جھتی کمال مطلق دارد. تمام افعالش، حکمـت، مصـلحت، 
 ھایش، زیبا ھستند.  ی نام مهرحمت و عدل است و ھ

بِّك ظَنَّ سوءٍ   فال تَظنُن بِرَ
 

يلِ    فِإنَّ اهللاَ أولَی بِاجلَمِ
 

 ».نسبت به پروردگارت، گمان بد مکن؛ چون الله به گمان نیک سزاوارتر است«

ك قَطُّ  رياً  وال تَظنُن بِنَفسِ  خَ
 

ولِ   هُ انٍ جَ ٍ جَ  ١وكيف بِظاملِ
 

کن. چگونه نسبت به موجودی ظالم و جنایتکـار و ات، گمان خوب م ھرگز به نفس«
 ».کنی جاھل گمان نیک می

ا ِدهَ وآی جتَ ك السّ ظُنَّ بِنَفسِ  وَ
 

يلِ   ها كاملُستَحِ ريُ اك وخَ  كذَ
 

بینی کـه واقعـًا نفـس ات بـد اسـت.  نسبت به نفس ات گمان بد داشته باش، می«
 ».محال است که خوب باشد

ريٍ  ا و خَ ن تُقی فِيهَ ا بِك مِ  ومَ
 

بِّ اجلَلِيلِ   بُ الرَّ اهِ وَ تِلك مَ  فَ
 

 ، اینجا این بیت اضافه شده است:»زاد المعاد«در  -١

أوی كلّ سوءٍ   وقُل يا نفسُ مَ
 

يلٍ   يتٍ بَخِ ن مَ ی اخلريُ مِ  أيُرجَ
 

 ».ای بخیل، امید خیر داری؟ بگو ای نفِس پناھگاه ھر بدی! آیا از مرده«
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تقوا و خیری ھم که در توست، بخشـش و موھبـت پروردگـار بـزرگ و شـکوھمند «
 ».است

لكِن ا وَ نهَ َا وال مِ لَيسَ هلَ  وَ
 

لِيلِ   ر للدَّ محَن فَاشكُ ن الرَّ  مِ
 

این تقوا و متعلق به نفس و از جانب نفس نیست، بلکـه از جانـب خـدای رحمـان «
 ».س کسی را که این تقوا و خیر را به تو نشان داده، شکرگزاری کناست، پ

ااش: ( گفته نهَ نجُ مِ  ) یعنی اگر از این خصلت ناپسند نجات پیدا کنی.فإن تَ

نجُ اش: ( گفته  ) ١تَ ةٍ ظِيمَ  ای.  از شر عظیمی نجات پیدا کرده من ذِی عَ

الُك ٢(فإنیاش:  گفته  کنم. یعنی در تو گمان نمی )٣ال إخَ

 یعنی سالم. والله اعلم. ناجياً)اش: ( تهگف

 افتاده است.» م«و » ض«، »الف«، »ط«از نسخه ھای » تنج«لفظ  -١
 افتاده است.» ض«ی  از نسخه» فإنی«لفظ  -٢
 آمده است.» ال خالک«، عبات »ب«و » الف«در نسخه ھای  -٣

                                         



 

 

 

 

 

 

) باب: ما جاء فی منکری القدر (تهدیداتی که راجع به منکران ۵۹(
 قدر وارد شده است) 

سوگند به کسی که جان ابن عمر به دستش اسـت اگـر یکـی از «گوید:  ابن عمر می
کنـد، خـدا از ی کوه احد طال داشته باشد و سپس آن را در راه خدا انفاق  شما به اندازه

 ».پذیرد تا اینکه به قدر ایمان بیاورد وی نمی
ایمان ایـن «فرماید:  استدالل کرده که می جی پیامبر سپس ابن عمر به این فرموده

ھای آسمانی، پیامبران خدا، روز آخرت و به قـدر  است که به خدا، فرشتگان خدا، کتاب
 . [روایت مسلم]». خیر و شر خدا ایمان داشته باشی

ی حقیقـت  پسرم! تو ھرگز مزه«روایت است که به پسرش گفت:  سعباده بن صامت از
چشی تا اینکه بدانی آنچه به تو رسیده و برایت پیش آمده [ قطعًا بایـد برایـت  ایمان را نمی

آمد] و این طور نیست که برایت پیش نیاید و آنچه که برایت پـیش نیامـده، نبایـد  پیش می
ھمانـا نخسـتین چیـزی کـه «فرمود:  شنیدم که می جرسول اللهاز ». آمد برایت پیش می

خدا آفرید، قلم بود. خـدا بـه او گفـت: بنـویس، گفـت: پروردگـارا، چـه بنویسـم؟ فرمـود: 
پسرم! ھمانـا مـن از رسـول ». ھای مشخص ھر چیزی را تا روز برپایی قیامت بنویس اندازه

 ».بمیرد، از من نیست ھرکس بر حالتی غیر از این«فرمود:  شنیدم که می جالله
ھمانا نخستین چیزی که خـدای متعـال آفریـده، «[روایتی از احمد آمده است که: 

قلم بود. خدا به او گفت: بنویس، در آن لحظه تمام آنچه که تا روز قیامت وجـود دارد و 
 »].کند، مقدر شد وجود پیدا می



 ١١٧٣  )ده است: تهدیداتی که راجع به منکران قدر وارد ش۵۹لتوحید: (بابکتاب ا

ر خیر و شـر خـدا ھر کس به قد«فرمود:  جروایتی از ابن وھب است که رسول الله 
 ».سوزاند ایمان نیاورد، خدا او را با آتش جھنم می

نـزد أبـی بـن کعـب «گوید:  از ابن دیلمی روایت شده که می» سنن«و » مسند«در 
ی قدر وجود دارد، حدیثی را برایم نقل کن، باشـد  آمدم و گفتم: در درونم چیزی درباره

 ».که خدا آن را از دل من ببرد
ی کوه احد طال [ در راه خدا ] انفاق کنی، الله از تـو  اگر به اندازه« أبی بن کعب گفت: 

پذیرد تا اینکه به قدر ایمان بیاوری و بدانی آنچه به تو رسیده و برایت پیش آمـده،[  نمی
آمد] و این طور نیست که برایت پیش نیاید و آنچه کـه برایـت  قطعًا باید برایت پیش می

 ی آمد. اگر بر حـالتی غیـر از ایـن بمیـری؛ از زمـره می پیش نیامده، نباید برایت پیش
نزد عبدالله بن مسعود، حذیفه بن یمان و زیـد «ابن دیلمی افزود: ». شوی ان مییدوزخ

این حـدیث، ». برایم نقل کردند جشان مانند آن حدیث را از پیامبر بن ثابت آمدم، ھمه
 .حدیثی صحیح است و حاکم در صحیحش آن را روایت کرده است

 گیرد: در این باب چند قضیه مورد بحث و بررسی قرار می
 ی ایمان به قدر. بیان فریضه -اول
 بیان کیفیت ایمان به قدر. -دوم

 باطل بودن عمل کسی که به قدر ایمان ندارد. -سوم
چشد تـا اینکـه بـه قـدر  ی ایمان را نمی خبر دادن به اینکه ھیچ کسی مزه -چھارم

 ایمان بیاورد.
 نخستین چیزی که خدا آفرید. ذکر -پنجم
ھای مشخص ھر چیز تا  ای که [خدا به قلم گفت بنویس] اندازه در آن لحظه -ششم

 روز برپایی قیامت نوشته شد.
 از کسی که به قدر خدا ایمان نداشته باشد. جاعالم برائت و بیزاری پیامبر -ھفتم

دین، شبھاتی که  عادت سلف صالح بر این بود که با پرسیدن از دانشمندان -ھشتم
 کردند. آمد، از خود دور می برایشان پیش می

دادند تا شـبھه برطـرف شـود. آنـان فقـط  دانشمندان دین، جواب آنان را می -نھم
 دادند. نسبت می جسخن را به رسول الله
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 توضیح و شرح باب:
 ی منکران قدر وارد شده است تھدیداتی که درباره

 مقرر نموده است. ، یعنی آنچه که خدا مقدر و»قدر«
یابد، از این رو مؤلف بابی را بـه  از آنجا که توحید ربوبیت جز با اثبات قدر تحقق نمی

رت الشـیءمصدر »: القدر«گوید:  این موضوع اختصاص داده است. قرطبی می بـا  - قـدَ

راً  -تخفیف دال  ـدَ ه قَدراً و قَ رُ هُ و أقدُ رُ اطـه باشد که ھر گاه به مقدار یک چیـز اح می أُقدِ
 شود.   پیدا کنی، این فعل آورده می

رتُ از فعل » قدر«بعضی گفته اند:  رُ تقديراً  -با تشدید دال  - قَدَّ دِّ آمده است. اگر  أُقَ
بگوییم: خدای متعال اشیاء را تقدیر نموده، آن وقت معنایش چنین است: خدای متعال 

وجـود آوردن شـان،  ھای مشخصی، حاالت، زمان و کیفیت اشـیاء را قبـل از بـه اندازه
دانسته و سپس آنھا را مطابق آنچه در علمش بوده و انـدازه، کیفیـت و شـکل معینـی 
برایشان در نظر گرفته، به وجود آورده است. پس ھیچ موجـود حـادثی در عـالم بـاال و 

ی خدا صـادر شـده اسـت. ایـن  عالم پایین وجود ندارد مگر اینکه از علم، قدرت و اراده
 .١»ی دینی بر آن داللت دارند تفکر سلف صالح است که براھین و ادلهمطلب، عقیده و 

ی منکران تقدیر خدا آمده، بیـان کـرده تـا ھشـدار  مؤلف اینجا تھدیداتی که درباره 
قدر را از ارکان ایمان بـه حسـاب  جدھد که بایستی به قدر ایمان آورد. از این رو پیامبر

ی ایمـان  دربـاره جعی کـه از پیـامبرمـوق ÷آورد؛ ھمان طور که در حدیث جبرئیـل

أن تـؤمن بـاهللا ومالئ�تـه و�تبـه «فرمودنـد: ج پرسید، آمده و در جواب وی، پیامبر
اینکـه بـه خـدا، « ٢»:صـدقت«، قـال: »ورسله وايلوم اآلخر وتؤمن بالقـدر خـ�ه ورشه

ھای آسمانی، پیامبران خدا و روز آخرت ایمـان بیـاوری و نیـز بـه  فرشتگان خدا، کتاب
 ».گویی راست می«جبرئیل؛ گفت: ». ر خیر و شر خدا ایمان بیاوریقد

 .۱/۱۳۲المفھم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم،  -١
 سا از طریق حدیث ابوھریرهآن ر ۱۰ی  و مسلم به شماره ۵۰ی  بخاری در صحیحش، شماره -٢

 ساین حدیث را از عمر بن خطاب ۸ی  اند. ھمچنین مسلم در صحیحش شماره روایت کرده
 روایت نموده است.
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إن اهللا «فرمـود:  جاز عبدالله بن عمرو بن عاص روایت است که گوید: رسـول اللـه
قـال: » تعاىل كتب مقادير اخلالئق قبل أن �لق السموات واألرض خبمسـ� ألـف سـنة

ص مخلوقات را پنجاه ھزار سـال ھای مشخ ھمانا الله تعالی اندازه: «١»وعرشه ىلع املاء«
و عرش خـدا روی آب «افزود:  جآن حضرت». ھا و زمین آفرید پیش از آفرینش آسمان

 ».بود

لك ىشء بقـدر «فرمـود:  جروایت است که گفته است: رسول اللـه لاز ابن عمر
ی  ھر چیزی، بر اساس قضا و قـدر خداسـت [و بـرایش انـدازه»: «حىت الَعْجُز والَكيُِّس 

». مشخص شده و طبق آن اندازه به وجود آمده اسـت] حتـی نـاتوانی و زیرکـیمعینی 
 ٢مسلم در صحیحش این دو حدیث را روایت کرده است.

ال يؤمن عبد حىت يؤمن «فرمود:  جروایت شده که گفته است: رسول الله ساز علی
وابلعـث بعـد  بأر�ع: �شهد أن ال � إال اهللا، وأ� رسول اهللا، بعث� باحلق، و�ؤمن باملوت،

ای ایمان ندارد مگر اینکه به چھار چیز ایمان بیاورد:  ھیچ بنده»: «املوت، و�ؤمن بالقدر
ی خدایم کـه مـرا بـه حـق  گواھی دھد که معبود برحقی جز الله نیست و من فرستاده

ترمذی، ». شدن پس از مرگ و به قدر ایمان بیاورد مبعوث فرموده است. به مرگ و زنده
 . ٣اند اکم در مستدرک خود آن را روایت کردهابن ماجه و ح

ای  احادیث وارده در این زمنیه خیلی زیادند و دانشمندان اسالمی تألیفات جداگانـه
 .٤اند را به این موضوع اختصاص داده

 روایت کرده است. سآن را از عبدالله بن عمرو ۲۶۵۳ی  مسلم در صحیحش، شماره -١
 آن را روایت نموده است. ۲۶۵۵ی  مسلم در صحیحش، به شماره -٢
؛ ترمذی در سننش، ۱۳۳ -۱/۹۷، »المسند«؛ امام احمد در ۱۰۶ی  در مسندش، شماره طیالسی -٣

و  ۲۳ی  ؛ ابن حبان در صحیحش، شماره۸۱ی  ؛ ابن ماجه در سننش، شماره۲۱۴۵ی  شماره
اند. حاکم این  این حدیث را روایت نموده ۳۳ -۱/۳۲، »المستدرک علی الصحیحین«حاکم در 

آن را تأیید نموده است. این حدیث ھمان طور که حاکم و ذھبی حدیث را صحیح دانسته و ذھبی 
 گویند، صحیح است. می

اند، امام عبدالله بن وھب مصری،  کتاب تألیف کرده» قدر«ی  ی قضیه ازجمله کسانی که درباره -٤
 امام ابوداود صاحب سنن، امام جعفر بن محمد فریابی، امام ابن خزیمه و دیگران ھستند.
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ایمان به قدر، فرضی الزم و حتمی است. ایمـان «گوید:  می» شرح السنة«بغوی در 
اشته باشد که خدای متعال خالق اعمال خیر و شـر به قدر این است که انسان اعتقاد د

بندگان است که پیش از آفرینش آنان، آن را در لوح محفوظ نوشته اسـت؛ اللـه تعـالی 

ُ َخلََقُ�ۡم َوَما َ�ۡعَملُوَن ﴿فرماید:  می کـه اللـه، شـما و  حـال آن«: ]٩٦[الصـافات:  ﴾٩٦َوٱ�َّ
و معصیت ھمـه براسـاس قضـا و قـدر پس ایمان و کفر، طاعت  ».کردارتان  آفریده است

ی پـاداش  پسندد و وعده خدا و اراده و مشیت الله است. البته خدا ایمان و طاعت را می
ی عقاب و مجـازات را بـر  پسندد و وعده را بر آن مترتب نموده و کفر و معصیت را نمی

ٰلِمِ ﴿فرماید:  آن مترتب نموده است؛ خدای متعال می ُ ٱل�َّ ُ َمـا َو�ُِضلُّ ٱ�َّ َ�ۚ َو�َۡفَعُل ٱ�َّ
سـازد و خداونـد  یا و آخرت) گمـراه و سرگشـته میافران را (در دنکو : «]٢٧[إبراھیم:  ﴾�ََشآءُ 

 .١»دھد یھرچه بخواھد انجام م
ی مقـرب و ھـیچ  قدر، سّری از اسرار خدای متعـال اسـت ھـیچ فرشـته«بغوی افزود: 

ی  رداختن به آن و بحـث و تحقیـق دربـارهپیامبر مرسلی را از آن مطلع نگردانیده است. پ
ھا را آفریـده  آن از طریق عقل، جایز نیست. انسان باید معتقد باشد که خدای متعال انسـان

اھل یمین، اینان را از روی لطف و فضل خـود بـرای  -۱و آنان را دو گروه قرار داده است: 
ز روی عدل خـود بـرای اھل شمال، اینان را ا -۲ھای بھشتی آفریده است.  بھشت و نعمت

ـّنِ ﴿فرمایـد:  دوزخ آفریده است؛ خـدای متعـال می نَـا ِ�ََهـنََّم َكثِـٗ�� ّمِـَن ٱۡ�ِ
ۡ
َولََقـۡد َذَر�

�ِس   .٢»ایم ھا را برای دوزخ آفریدهھا و انسانو بسیاری از جن«: ]١٧٩[األعراف:  ﴾َوٱۡ�ِ
ی قـدر  بـارهپرسـید و گفـت: ای امیرالمـؤمنین! در سمردی از علی بن ابی طالـب

راھی تاریک است، از آنجـا عبـور «گفت:  سمطالبی به اطالع من برسان. حضرت علی
دریـایی عمیـق اسـت، وارد آن «گفـت:  سسؤال را تکرار کـرد، حضـرت علـی ». مکن
قـدر، راز خداسـت و بـر تـو «گفت:  سدوباره سؤال را مطرح کرد، حضرت علی». مشو

 .٣»مخفی کرده، دنبال آن نرو

 .۱۴۳ -۱/۱۴۲، شرح السنة -١
 .۱/۱۴۴ھمان،  -٢
؛ اللکائی ۱۵۸۳ی  ، شماره»إلبانةا«دمیجی)؛ ابن بطه در  -۴۲۲ی  ، (شماره»الشریعة«آجری در  -٣

و  ۵۱۳ -۴۲/۵۱۲، »تاریخ دمشق«؛ ابن عساکر در ۱۱۲۳ی  ، شماره»شرح أصول االعتقاد«در 
اند. در اسناد این روایات، این گفته را نقل کرده  سو دیگران از چندین طریق از علی ۱۵/۱۸۲
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مذھب اھل سنت در موضوع قدر و دیگر مسایل، «گوید:  م ابن تیمیه میشیخ االسال
آن است که قرآن و سنت بر آن داللت دارند و پیشگامان نخستین از مھاجرین و انصـار 

اند. و آن ھم، چنین اسـت کـه  و کسانی که به نیکی از آنان پیروی کرده اند، بر آن بوده
است. تمامی اعیاِن قائم به ذات، و صفات آنھا  الله آفریننده، پروردگار و مالک ھر چیزی

اند اعم از افعال بندگان و غیر افعال بندگان، داخـل ایـن موضـوع قـرار  که قائم به ذات
شـود و  گیرند. ھمچنین اھل سنت معتقدند که خدای سبحان ھر چه بخواھـد، می می

قـدرت  شود. پس چیزی در ھستی نیست مگر اینکه بـه مشـیت و ھر چه نخواھد، نمی
خدا به وجود آمده است. چیزی که خدا بخواھد، برای خدا محال و غیـرممکن نیسـت، 

خواھـد مگـر اینکـه بـر آن قـادر  بلکه الله تعالی بر ھر چیزی تواناست و چیـزی را نمی
 است.

اھل سنت بر این باورند که خدای سبحان نسبت به گذشته، حال و آینده علم دارد، 
آید. افعال بندگان و  چگونه به وجود می -اگر باشد  -یست داند آن موجودی که ن و می

 شوند. غیر آن در این قضیه داخل می
ھای مشخص مخلوقات را پیش از آفرینش آنھا، مقدر و معین نموده  الله تعالی اندازه

است. رزق، روزی و اجل آنھا و کردار و رفتارشان را مقدر و مقرر نموده است. سـعادت 
ی ھمه  ا را نوشته است. اھل سنت معتقدند که خدا خالق و آفرینندهھ و بدبختی انسان

چیز و قادر بر ھمه چیز است. تمام موجودات و حوادث، بنا به مشیت و خواست الله به 
وجود آمده است و خدا نسبت به اشیاء و موجودات قبل از اینکه بـه وجـود آینـد، علـم 

 آمدن شان، آنھا را نوشته است. داشته و آنھا را مقدر نموده و پیش از به وجود
کنند که خدا نسبت به اشیاء و موجودات پـیش از آنکـه  ھای قدریه انکار می افراطی

به وجود آیند، علم داشته و پیش از آنکه به وجود آینـد، آنھـا را مقـدر و نوشـته اسـت. 
چـه  داند چه کسی از او اطاعت و کند و نمی کنند که خدا امر و نھی می اینان گمان می

کنند. این عقیده نخستین چیزی بود که پس از سپری شـدن  کسانی از او نافرمانی می

ضعف وجود دارد. این گفته به طور مرفوع از طریق حدیث ابن عمر، انس، عایشه و از طریق 
 روایت شده است. اسناد مرفوع این روایت، خیلی سست است. ÷حدیث ابن عباس از عیسی

یش اجماع نقل شده، امت اسالم آن را پذیرفته و بر معنا سای که از حضرت علی  اما این گفته
دانشمندان و حکیمان از قدیم «گوید:  می ۸/۲۶۳، »االستذکار«اند. ابن عبدالبر در کتاب  نموده
 ».اند: قدر، راز الله است، پس در آن تأمل نکنید گفته
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ای کـه  عصر خلفای راشدین و پس از فرمانروایی معاویه بن ابی سفیان در زمـان فتنـه
میان عبدالله بن زبیر و میان بنی امیه بود و در اواخر عصر عبدالله بن عمر، عبدالله بن 

ه وجود آمد. اولین کسی که این عقیده را در بصره اظھـار کـرد، عباس و دیگر صحابه، ب
 معبد جھنی بود. 

ی این گـروه بـه صـحابه رسـید، از آنـان بیـزاری جسـتند و عقیـده و  وقتی عقیده
ھـر گـاه «شان گفته است:  تفکرشان را رد کردند؛ ھمان طور که عبدالله بن عمر درباره

. ھمچنـین ١»ن بری و آنان از من بـری ھسـتندآنان را دیدی، به آنان بگو که من از آنا
ی  ابن عباس، جابر بن عبدالله، واثله بن اسقع و دیگر صحابه سخنانی مثل ھمین گفته

 اند.  ابن عمر در این زمینه اظھار داشته
ھا اعتـراف  سپس وقتی مـردم بسـیاری بـه موضـوع قـدر پرداختنـد، اکثـر قـدری

ات پیش از آنکه آنھا را بیافریند، علم داشـته کردند که خدا نسبت به اشیاء و موجود می
و پیش از آنکه آنھا را بیافریند، آنھا را نوشته است، ولی اینان عموم مشـیت و خواسـت، 

کردند که برای مشیت خـدا جـز  کردند و گمان می عموم خلق و قدرت خدا را انکار می
کنـد و ھـر چـه  امر میامر و فرمان خدا، ھیچ معنایی ندارد. ھر چه خدا بخواھد، به آن 

کند. طبق این عقیده شان، ممکن است خدا چیزی بخواھد کـه  بخواھد، به آن امر نمی
 خواھد. شود و چیزی بشود که نمی نمی

کردند که خدا خالق افعال بندگان اسـت یـا بـر افعـال بنـدگان قـادر  اینان انکار می
از بنـدگان در مقابـل  ھایش را بـه برخـی کردند که خدا بعضی از نعمت است. انکار می

چیزی که ایمان شان به خدا و اطاعت و فرمانبرداری شان از خـدا، اقتضـای آن را دارد 
 دھد . اختصاص می

ی آن ایمـان و عمـل صـالح  توان به وسـیله کردند که نعمت خدا که می اینان گمان می
ه بـه انجام داد و به کافرانی ھمچون ابوجھل و ابولھب داده، ھمچـون نعمـت خداسـت کـ

ابوبکر، عمر، عثمان و علی داده است. این قضیه مانند حکایـت مـردی اسـت کـه امـوال و 
کند اما این عده کردار شایسته و خوب  دارایی را به طور مساوی میان فرزندانش تقسیم می

انجام دادند و آن عده کردار ناشایست و بد انجام دادند. این طور نیست که خـدا نعمتـی را 
ی بـاطلی اسـت، چـون خـدای متعـال  ن اختصاص داده باشد. ایـن عقیـدهفقط به مؤمنا

 روایت کرده است. ۸ی  قسمتی از حدیثی طوالنی است که مسلم در صحیحش به شماره -١
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ۡن ﴿فرماید:  می
َ
ُ َ�ُمنُّ َعلَۡيُ�ۡم أ َّ إِۡسَ�َٰمُ�م� بَِل ٱ�َّ ْۖ قُل �َّ َ�ُمنُّواْ َ�َ ۡسلَُموا

َ
ۡن أ

َ
َ�ُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

يَ�ِٰن إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ه اسالم کگذارند  یان بر تو منت مآن: «]١٧[الحجرات:  ﴾١٧َهَدٮُٰ�ۡم لِۡ�ِ
ه شـما را بـه کـگذارد  یه خدا بر شما منت مکد، بلیاند! بگو: با اسالم خود بر من منت مگذار آورده

در جـای ». دیمان) راست و درست ھستیا یرده است، اگر (در ادعاکمان آوردن رھنمود یا یسو

َ َحبََّب إَِ�ۡ�ُ ﴿فرمایـد:  دیگری می هَ إَِ�ُۡ�ُم َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ يَ�َٰن َوَز�َّنَُهۥ ِ� قُلُو�ُِ�ۡم َوَ�رَّ ُم ٱۡ�ِ
ِٰشُدوَن  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ

ُ
ُ َعلِـيٌم  ٧ٱۡلُ�ۡفَر َوٱلُۡفُسوَق َوٱۡلعِۡصيَاَنۚ أ ِ َونِۡعَمـٗةۚ َوٱ�َّ فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ

شـته اسـت و آن را در دا یمان را در نظرتـان گرامـیاما خداوند ا: «]٨-٧[الحجـرات:  ﴾٨َحِكيٞم 
و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلـوه داده اسـت، فقـط  یفر، نافرمانکتان آراسته است و یدلھا

ان یفر، فسق و عصکن، و یمان در نظرشان محبوب و مزیا یعنین صفات ھستند، یا یه داراکآنان (
ه کـخـدا اسـت ( یواز سـ ین لطف و نعمتـیابند و بس. ایدر نظرشان منفور و مطرود است) راھ

گاھ یداشته است) و خداوند دارا یبدانان ارزان دانـد چـه  یشمار است (و میب یفراوان و فرزانگ یآ
 .١»ی مرحمت و نعمت است) ستهیت و بایی ھدا ستهیشا یسک

 قضاء و قدر چھار درجه دارد: : «گوید میابن قیم 
 علم پروردگار به اشیاء قبل از به وجود آمدن شان. -اول
 ھا و زمین. نوشتن آن اشیاء در ازل پیش از آفرینش آسمان -دوم

شود. پس ھـیچ موجـودی از مشـیت  مشیت خدا که شامل ھر موجودی می -سوم 
 خدا خارج نیست ھمان طور که از علم خدا خارج نیست.

آفرینش و ایجاد و به وجود آوردن اشیاء. پس الله خالق ھر چیـزی اسـت و  -چھارم
 .٢»غیر خدا مخلوق است

والذی نفس ابن عمر بيده، لوكان ألحدهم مثل أحـد «وقال ابن عمر: گوید: ( مؤلف می

: جثـم اسـتدل بقـول النبـی». ذهباً، ثم أنفقه يف سبيل اهللا؛ ما قبله اهللا منه حتـی يـؤمن بالقـدر

اإليمان أن تؤمن باهللا، ومالئ�ته و�تبه، ورسله، وايلوم اآلخـر، وتـؤمن بالقـدر خـ�ه «

 )٣سلمرواه م». ورشه

 .۴۵۱ -۸/۴۹۹نگا: مجموع الفتاوی  -١
 .۱۶۱طریق الھجرتین، ص  -٢
 روایت کرده است. ۸ی  مسلم این حدیث را در صحیحش، به شماره -٣

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١١٨٠

سوگند به کسی که جان ابن عمر در دستش است، اگر یکـی از «گوید:  ابن عمر می 
ی کوه احد، طال داشته باشد و سپس در راه خدا انفـاق کنـد، خـدا از وی  آنان به اندازه

اسـتدالل  جی پیـامبر سپس به ایـن فرمـوده». پذیرد تا اینکه به قدر ایمان بیاورد نمی
ان این است که به خدا، فرشتگان خدا، کتـاب ھـای آسـمانی، ایم«فرماید:  کرده که می

 . [روایت مسلم]». پیامبران خدا، روز آخرت و قدر خیر و شر خدا ایمان داشته باشی
 ابن عمر، ھمان عبدالله بن عمر بن خطاب است.

والـذي حيلـف عبـداهللا «، لفظ روایت این است: (والذي نفس ابن عمر بيده)در عبارت: 

 وجود ندارد.  »والذي نفس ابن عمر بيده«و در آن، عبارت: .» . بن عمر . 

ابـن  (لوكان ألحدهم مثل أحد ذهباً، ثم أنفقه يف سبيل اهللا ما قبله اهللا منـه . . . )عبارت: 
کردنـد  ھای) قدریه گفته است؛ کسانی که انکار می عمر این جمله را به ُغالت (افراطی

از اینکه از آنان سر بزند، علم دارد. اینان معتقدنـد که الله تعالی به اعمال بندگان پیش 
که پس از آنکه این اعمال از بنـدگان سـر زد، خـدا نسـبت بـه آن علـم دارد. قرطبـی 

ای دارند، شـک و تردیـدی وجـود نـدارد؛  در تکفیر کسانی که چنین عقیده«گوید:  می
اند. بـه  نکار کردهچون آنان چیزی را که به طور بدیھی از شریعت اسالم، معلوم است، ا

ھمین دلیل ابن عمر از آنان برائت و بیزاری جسته و فتوا داده که اعمال و انفـاق شـان 
شـان  شود، و آنان ھمچون کسـانی ھسـتند کـه اللـه تعـالی درباره از آنان پذیرفته نمی

�َُّهۡم ﴿فرموده است: 
َ
� ٓ ن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُهۡم َ�َفَ�ُٰتُهۡم إِ�َّ

َ
ِ َو�َِرُسـوِ�ِ َوَما َمَنَعُهۡم أ  ﴾َ�َفـُرواْ بِـٱ�َّ

ه آنـان کن یشان نشده است جز ایھا رش نفقات، بذل و بخششیز مانع پذیچ چیھ: «]٥٤[التوبة: 
 ».مان ندارندیغمبرش ایبه خدا و پ

امروزه اثری از این مذھب باقی نمانده و کسی از متأخرین مشھور سراغ نداریم کـه  
 .١به این مذھب، انتساب داشته باشد

سخنان «شیخ االسالم ابن تیمیه وقتی این سخن ابن عمر را نقل کرده، گفته است: 
ی  بـن اسـقع، دیگـر صـحابه، تـابعین و سـائر ائمـه واثلـةابن عباس، جابر بن عبدالله، 

ی قدریه نیز ھمین است. حتی امامانی ھمچون مالک، شافعی، احمـد  مسلمانان درباره
ھمانا کسانی که علم خدا نسبت به اشـیاء «فته اند: ی آنان گ بن حنبل و دیگران درباره

 .۱/۱۳۲المفھم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم،  -١
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 .١»کنند، کافر ھستند پیش از به وجود آمدن شان را انکار می

اإليمان أن تـؤمن بـاهللا، ومالئ�تـه، و�تبـه، : «جثم استدل بقول انلىبدر عبارت: (
در حدیث فوق الذکر، وقتـی  جپیامبر») ورسله، وايلوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خ�ه ورشه

ی اسالم را نام برد؛ چون این ارکان اصل  اجع به اسالم از وی سؤال شد، ارکان پنجگانهر

أن تـؤمن «اند و وقتی راجع به ایمان از وی پرسیده شد، در جواب فرمود:  و اساس اسالم

پس در این صورت منظور از ایمان، تصـدیق قلبـی و منظـور از اسـالم، عمـل ...».  باهللا
 د. باش مطابق با ایمان می

شود ھمچنان کـه  در قرآن و سنت، در موارد زیادی ایمان بر اعمال صالح اطالق می
شود. در عین حال در قـرآن و  در موارد زیادی اسالم بر ایمان باطنی و قلبی اطالق می

دھند. وقتی  ی زیادی وجود دارند که تفاوت میان اسالم و ایمان را نشان می سنت، ادله
شود و فقـط زمـانی کـه  نھایی بیاید، اسم دیگر را نیز شامل مییکی از این دو اسم به ت

ای باشد میـان آن دو فـرق قائـل شـده اسـت. جھـت  ھمراه یکی از این دو اسم، قرینه
اثر شیخ االسالم ابن تیمیـه مراجعـه » اإلیمان«اطالعات بیشتر در این زمینه به کتاب 

 شود.
ر به این حـدیث، از آن جھـت شدن این مطلب، دلیل استدالل ابن عم پس از روشن 

ایمان به قدر را از ارکان ایمان به شمار آورده است. پس ھرکس قـدر  جاست که پیامبر
را انکار کند، مؤمن نیست؛ چون کسی که به برخی از امور دین کافر شود، به تمام دین 

شود و در نتیجه مؤمن و متقی نیست و خدا اعمال نیک را فقط از متقیـان  ھم کافر می
 کند. قبول می

است. مسلم تمام آن را در آغاز مبحث  ÷حدیث مذکور قسمتی از حدیث جبرئیل
در صحیحش از طریق حدیث یحیی بن یعمر از ابن عمر روایت کرده اسـت. » اإلیمان«

گوید: نخسـتین کسـی کـه  لفظ حدیث، این است: از یحیی بن یعمر روایت شده که می
جھنی بود. من و حمید بن عبدالرحمن حمیـری  ی قدر در بصره حرف زد، معبد درباره

را دیدیم، راجع به آنچه  جبرای حج یا عمره رفتیم. گفتیم: اگر یکی از یاران رسول الله
پرسیم. عبدالله بن عمر بن خطاب را در حـال  گویند، از او می ی قدر می که اینان درباره

 .۸/۴۵۰مجموع الفتاوی  -١
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م، یکی از ما، در سمت داخل شدن به مسجد دیدیم. من و رفیقم در کنارش قرار گرفتی
راستش و دیگری در سمت چپش بود. گمان کردم که رفیقم سخن در این بـاره را بـه 

کند تا من قضیه را مطرح کنم. گفـتم: ای ابوعبـدالرحمن! در زمـان مـا  من واگذار می
از عقیده و تفکـر  -خوانند و دنبال علم و دانش ھستند.  اند، قرآن می افرادی پیدا شده

و آنان بر این باورند که قدر وجود ندارد و ھمه چیز از وقتـی کـه بـه  -گفتآنان سخن 
شود. [یعنی خدا پیش از پیدایش موجودات، نسبت به آنھـا علـم  وجود آمده، شروع می

نداشته و فقط پس از پیدایش موجودات، نسبت به آنھا علـم داشـته اسـت]. ابـن عمـر 
از آنان بری و آنان از مـن بـری ھسـتند.  گفت: ھرگاه آنان را دیدی، به آنان بگو که من

ی کوه احد طال  سوگندی که عبدالله بن عمر یاد کرد، این بود: اگر یکی از آنان به اندازه
 پذیرد تا اینکه به قدر ایمان بیاورند. کرد، خدا از آنان نمی داشت و آن را انفاق می

ل کـرد و گفـت: سپس عبدالله بن عمر گفت: پدرم، عمر بن خطاب حدیثی برایم نق
بودیم. به ناگاه مردی با لباس خیلی سـفید و موھـای خیلـی  جروزی پیش رسول الله

شـد، پـیش مـا ظـاھر شـد. کسـی از مـا او را  سیاه که اثـری از سـفر در او دیـده نمی
چسـباند و دو  جنشست و زانوھایش را به زانوھـای پیـامبر جشناخت. کنار پیامبر نمی

گذاشت و گفت: ای محمد! به من بگو که اسـالم  جکف دستش را روی دو ران خودش
 .١چیست، و حدیث را ذکر کرد

یعنی قدر خیر و شر. معنایش این است که خـدای متعـال خـريه ورشه) ی: ( فرموده
پیش از آفرینش ھستی، خیر و شر را مقدر نمـوده و تمـامی کائنـات و موجـودات، بـر 

وََخلََق ُ�َّ ﴿فرماید:  خدای متعال میباشد؛ چون  ی خداوند می اساس قضا و قدر و اراده
َرهُۥ َ�ۡقِديٗر� ءٖ َ�َقدَّ و  یریگ قًا اندازهیده است و آن را دقیز را آفریو ھمه چ: «]٢[الفرقـان:  ﴾َ�ۡ

ُ َخلََقُ�ۡم َوَما َ�ۡعَملُوَن ﴿، »رده استکامًال برآورد ک خداوند ھـم : «]٩٦[الصافات:  ﴾٩٦َوٱ�َّ

ٍء َخلَۡقَ�ٰـُه بَِقـَدرٖ ﴿و » دھید ه انجام میکآنچه را ده است و ھم یشما را آفر  ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ
و آیـات ». میا دهیـظـام آفر حسـاب و ن یی الزم و از رو را به اندازه یزیما ھر چ: «]٤٩[القمر: 

 اند.  دیگری که در این زمینه نازل شده

 .۳۷ -۱/۳۶صحیح مسلم،  -١
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به قدر خیر و »: «هوتؤمن بالقدر خريه ورش«فرموده:  جاگر گفته شود: چگونه پیامبر

شر : «١»والرش ليس إليك«فرماید:  در حالی که در حدیث دیگری می» شر ایمان بیاوری
 ».و بدی از جانب تو نیست

ی قضا و قدر فقط با توجه به نسبت  شود: اثبات شر در قضیه در جواب گفته می
ند دادن آن به بنده و کاری که به سبب جھل، ظلم و گناه وی انجام گرفته، ھرچ

باشد و با توجه به نسبت دادن آن به آفریدگار نیست. به عبارت  برایش مقدر شده، می
دیگر به نسبت بنده، شر است و به نسبت خالق، شر نیست و بلکه خیر است و 

ھای زیادی در آن ھست که فھم بشریت از درک آنھا عاجز و ناتوان است. چون  حکمت
ن در دنیا و آخرت است. پس با توجه به ھای آ شر تنھا به سبب گناھان و مجازات

اش خیر و حکمت  نسبت دادن آن به بنده، شر است و به نسبت پروردگار متعال، ھمه
است؛ چون از روی حکمت و علم خدا صادر شده، و ھر چیزی که از روی حکمت و 

ی افعال و  علم الله صادر شود، به نسبت پروردگار، خیر محض است؛ چرا که ھمه
فرموده است:  جکائنات موجب اسماء و صفات خداست. از این رو پیامبرحوادث و 

یعنی نسبت دادن شر به تو به ھر ». شر از جانب تو نیست»: «والرش ليس إليك«
صورتی که باشد، محال است. پس شر به ذات و صفات و اسماء و افعال خدا نسبت 

ی  اک است؛ چون ھمهشود؛ زیرا ذات و صفات الله از ھر شری، منزه و پ داده نمی
صفات خدا، صفات کمال و عظمت و شکوه است و به ھیچ وجه نقص و عیبی در آنھا 

 وجود ندارد.
ی اسماء خدا، زیبا و نیکو ھستند و ھیچ اسمی از اسـماء خـدا، اسـم مـذمت و  ھمه

عیب نیست. افعال خدا، حکمت، رحمت، مصلحت، احسان و عـدل ھسـتند و بـه طـور 
ی اینھا ستوده شده است. از این رو  نیستند. الله تعالی به سبب ھمهقطع از اینھا خارج 

نسبت دادن شر به خدا محال است، چون در ھستی جز گناھـان و عقوبـات و مجـازات 
گناھان، ھیچ شری وجود ندارد، و اینکه گناھان وجود دارند، از این جھت اسـت کـه از 

جھل است و ایـن دو در نفـس  شوند؛ چون سبب گناه، ظلم و سوی نفِس بنده واقع می
بنده وجود دارند؛ زیرا ذات و سرشت بنده مستلزم جھل و ظلم است و علم و عدلی ھم 

 روایت شده است. سکه از علی  ۷۷۱و  ۱/۵۳۵جزئی از حدیث امام مسلم در صحیحش ش  -١
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که در بنده باشد، فقط از روی لطف و فضل خدا برایش حاصل شده و چیـزی خـارج از 
 نفس بنده است.

کنـد و در نتیجـه  ھر کس خدا خیرش را بخواھد، ایـن لطـف را شـامل حـالش می
زند و ھرکس خدا شـرش را بخواھـد، ایـن لطـف و  و نیکی و طاعت از او سر می احسان

اش و  ھا، تمـایالت نفسـانی گیرد و او را به حال خودش و ھمراه انگیزه فضل را از او می
کند در نتیجه موجب جھل و ظلـم، کـه ھـر امـر شـّر، قبـیح و  سرشت خودش رھا می

و ظلم انسان به نسبت پروردگار، شـر زند. پس موجبات جھل  زشتی است، از او سر می
شـود از آن  شود و شر در تقدیر فقط بـه نسـبت بنـده واقـع می نیست و از آن منع نمی

جھت که بنده استحقاق آن را دارد؛ چون انسان سبب آن شر و بدی است، ولی خدا در 
حکمت کامل و حجت سرشار دارد. پس ایـن  -که انسان سبب آن شده  -آن فعِل شر 

عدل خداسـت و خـدا علـیم و حکـیم اسـت و آن علـم و  -زند  از انسان سر می شر که

ِ يُۡؤ�ِيهِ َمـن ﴿زند، لطف و فضل خداست:  عدلی که از انسان سر می نَّ ٱۡلَفۡضَل �َِيِد ٱ�َّ
َ
َوأ

ُ ُذو ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيمِ  ه فضل و عطاء در دست خدا است و کن یو ا: «]٢٩[الحدید:  ﴾�ََشآُءۚ َوٱ�َّ
فضـل و عطـاء فـراوان و بـزرگ  یند و خداوند داراک یه بخواھد مرحمت مکس کآن را به ھر 

و سخن حـق و درسـتی  ١این مفھوم سخنان و اظھارات ابن قیم در این باره بود». است
 است.

گردد که از انسان صادر شده و بـه  اش این است که شر به فعل انسان بر می خالصه
وللـه المثـل  -گـردد:  . این قضیه با یک مثال روشن میگردد ذات و صفات خدا بر نمی

کن کـردن  (باالترین وصف از آِن خداست): اگر یکی از پادشاھان دادگر به ریشه -أعلی
ی حدود و تعزیرات شرعی بـر افـراد مسـتحق آن،  جویان و برپاکننده مخالفان و مفسده

آید و این پادشاه به سـبب  معروف و شناخته شده باشد، قطعًا این کار، خیر به شمار می
کنند.  ستایند و از او تشکر و قدردانی می شود. و مردم او را می آن، ستوده و تمجید می

پس این کار به نسبت آن پادشاه، خیر است و او به خاطر آن ستایش، تمجید، قـدردانی 
شود، ولی به نسبت کسی که حدود و تعزیرات شـرعی روی او اجـرا شـده،  و سپاس می

ست. پروردگار جھانیان به طریق اولی چنین است؛ چون کمـال مطلـق از تمـامی شر ا
 جھات و در ھر حالی، از آن اوست.

 .۱۶۸ -۱۶۶طریق الھجرتین صفحات  -١
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ی  شد؟ چـون یـک چیـز جـز بـه وسـیله به عالوه، اگر شر نبود، آیا خیر شناخته می
 شود.  ضدش شناخته نمی

اد در بـاب قبلـی را بـه یـ ١کنی، سخن ابن عقیل اگر خوب این موضوع را درک نمی
 آور. این موضوع را بپذیر و تسلیم آن شو تا سالم بمانی.

نـیَّ إنـك لـن جتـد طعـم «أنه قال البنـه:  سوعن عبادة بن الصامتگوید: ( مؤلف می بـا بُ

، »حقيقة اإليامن حتی تعلـم أن مـا أصـابك مل يكـن ليخطئـك، ومـا أخطـأك مل يكـن ليصـيبك

، فقال هل: اكتب، فقال: رب! وماذا إن أول ما خلق اهللا القلم«يقـول:  جسمعت رسول اهللا

! إنـی سـمعت رسـول اهللا » أ�تب؟ قال: اكتب مقادير لك شء حىت تقوم الساعة نـیَّ  جيا بُ

 .٢»من مات ىلع غ� هذا فليس م�«يقول: 

إن أول ما خلق اهللا تعاىل القلم، فقال هل: اكتب، فجـری يف تلـك «[ويف رواية ألمحد: 

 ).٤]٣»قيامةالساعة بما هو اكئن إىل يوم ال

پسـرم! تـو ھرگـز طعـم «روایت شده که به پسـرش گفـت:  س(از عباده بن صامت 
رسـید و  چشی تا اینکه بدانی ھر آنچه به تو رسیده، باید به تـو می حقیقت ایمان را نمی

این طور نیست که برایت پیش نیاید و ھر آنچه که به تو نرسیده و برایت پیش نیامـده، 
ھمانا اولـین چیـزی «فرمود:  شنیدم که می جاز رسول الله». دآم نباید برایت پیش می

ات، علت این امر را  سخن ابن عقیل این است: اگر به خاطر عطوفت حیوانی و اقتضای جنسی -١
کنی و این  ی آن حکمت ھای آفریدگار را درک می درک نکردی، اما تو عقلی داری که به وسیله

ی عقل ایراد  تی، به آفرینندهکند که علت را بدانی. اگر علت آن را ندانس عقل، بر تو واجب می
 ».ای، چون عقل در شناخت حکمت آن به تو خیانت کرده است گرفته

و بیھقی در  ۵۹ی  ، شماره»مسند الشامیین«؛ طبرانی در ۴۷۰۰ی  ابوداود در سننش، شماره -٢
و دیگران  ۳۳۶ی  ، شماره»المختارة«اند. ضیاء در  آن را روایت کرده ۱۰/۲۰۴، »السنن الکبری«
؛ امام احمد ۵۵۷ی  اند و اسنادش صحیح است. طیالسی در مسندش، شماره ن را صحیح دانستهآ

، »القدر«؛ فریابی در کتاب ۲۱۵۵و  ۳۳۱۹ی  ؛ ترمذی در سننش، شماره۵/۳۱۷، »المسند«در 
، شماره ھای »الشریعة«؛ آجری در ۱۰۷ی  ، شماره»السنة«؛ ابن ابی عاصم در ۴۲۵ی  شماره

 اند. این حدیث، حدیثی صحیح است. ان مانند آن را روایت کردهو دیگر ۱۸۰و  ۳۴۶
 اند. قبًال تخریج این حدیث آورده شد. و دیگران روایتش کرده ۵/۳۱۷، »المسند«امام احمد در  -٣
 عبارت داخل کروشه از نسخه ھای خطی به خاطر سھولت و رعایت اختصار، افتاده است. -٤
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که خدا آفرید، قلم بود. به قلم گفت: بنویس. قلم گفت: پروردگارا، چه چیزی بنویسـم؟ 
اندازه ھای مشخص ھـر چیـزی را تـا ھنگـام برپـایی قیامـت «پروردگار متعال فرمود: 

ھرکس بر غیر این حالت و : «فرمود شنیدم که می جپسرم! ھمانا از رسول الله». بنویس
 ».غیر این عقیده بمیرد، از من نیست

ھمانا اولین چیزی که خدای متعال آفرید، قلم بـود. «در روایتی از آن احمد آمده است: 
افتـد را  به قلم گفت: بنویس. پس در آن لحظـه تمـام آنچـه کـه تـا روز قیامـت اتفـاق می

 ») .نوشت

پسر عباده بن صامت، ولیـد نـام دارد  )عم اإليمان ...يا بُ�َّ إنك لن جتد ط(در عبات: 
 ھمان طور که ترمذی در روایت خود بدان تصریح کرده است.

در روایت مذکور آمده که ایمان، مزه دارد. چنـین ھـم اسـت و بـه راسـتی ایمـان، 
بـرد.  شیرینی و طعـم دارد. ھـرکس آن را بچشـد، از دنیـا و موجـودات دنیـا لـذت می

سـه : «٢»حـالوة اإليمـان ... ١ثالث من �ن فيـه وجـد بهـن«است:  فرموده جپیامبر
بنـده تنھـا .». کنـد  . .  خصلت ھست در ھرکس باشد، شیرینی ایمـان را احسـاس می

کند که به قدر خدا ایمان داشته باشد؛ چون محال  زمانی شیرینی ایمان را احساس می
د بلکـه آن را تکـذیب است آن سه خصلت در کسی باشد که به قدر ایمان نداشـته باشـ

را رد کند؛ چون محبت کامل نسـبت بـه خـدا و  جی پیامبر کند و کالم خدا و فرموده
است. پس ھرکس به قدر ایمان نداشته  جمقتضی تبعیت کامل از خدا و پیامبر جپیامبر

» فیھن«، لفظ »ض«و » ب«افتاده و در نسخه ھای » ط« و» الف«از نسخه ھای » بھن«لفظ  -١
 باشد. آمده است. آنچه در اینجا آمده براساس صحیح مسلم می

این حدیث را از  ۴۳ی  و مسلم در صحیحش، به شماره ۱۶ی  بخاری در صحیح خود، شماره -٢
نَّ حالوة ثالث من کن فیه وجد بھ«فرمودند:  جاند که آن حضرت روایت کرده جاز پیامبر سانس

اإلیمان: من کان الله ورسوله أحب إلیه مما سواھما وأن یحب المرء ال یحبه إال لله وأن یکره أن 
سه چیز ھست در ھرکس »: «یعود فی الکفر بعد أن أنقذه الله منه کما یکره أن یقذف فی النار

تر از  وبدر نظرش محب جھرکس که خدا و پیامبر -۱کند:  باشد، شیرینی ایمان را احساس می
دوست نداشته  -۳کسی را صرفًا به خاطر خدا دوست داشته باشد. -۲باشد. جغیر خدا و پیامبر

باشد به کفر بازگردد پس از آنکه خدا او را از آن نجات داده، ھمان طور که دوست ندارد به جھنم 
وجد  ثالث من کن فیه«لفظ این حدیث از آن مسلم است. لفظ بخاری این است: ». افکنده شود

 ...»حالوة اإلیمان؛ أن یکون

 

                                         



 ١١٨٧  )ده است: تهدیداتی که راجع به منکران قدر وارد ش۵۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

تر از دیگران نیسـت و در نتیجـه شـیرینی و  در نزد وی، محبوب جباشد، خدا و پیامبر
چشد، بلکه اگر علم قدیم خدا را انکار کند، کافر اسـت. از ایـن رو از  میطعم ایمان را ن

وقتـی حـدیث ابـن  -با اسناد صحیح روایت شده که -یکی از پیشوایان و سران قدریه 

گفت: اگر از  -ذکر شد . . .»  حدثنی الصادق املصـدوق«آنجا که گفته است:  سمسعود
کردم، اگر این سخن را از زید بن وھـب  شنیدم، او را تکذیب می اعمش این سخن را می

شـنیدم، آن را از او  دادم. اگر آن را از عبدالله بن مسـعود می شنیدم، جوابش را می می
کردم. عبارتی  شنیدم، آن را رد می این حدیث را می جپذیرفتم. و اگر از رسول الله نمی

بـه خـدا از موجبـات بریم  این گفته، کفر صریح است. پناه می ١بعد از آن نیز ذکر کرد.
 اش.  اش و از عذاب دردناک خشم

عباده در این حدیث، کیفیت ایمان به قدر را تبیین نموده، و آن ھم بدین صورت اسـت: 
آمد و این طـور  شخص بداند آنچه که به او رسیده و برایش پیش آمده، باید برایش پیش می

آمد. ایـن  باید برایش پیش مینیست که برایش پیش نیاید و آنچه که برایش پیش نیامده، ن

ال يؤمن عبد حىت «فرماید:  می ساست که در حدیث جابر جی پیامبر گفته مطابق فرموده
أن ما أصابه لم ي�ن يلخطئه وما أخطـاه لـم ي�ـن  ٢يؤمن بالقدر خ�ه ورّشه و حىت يعلم

د و تا اینکه ھیچ بنده ای ایمان ندارد تا اینکه به قدر خیر و شر ایمان داشته باش»: «يلصيبه
آمد و این طور نیسـت کـه  بداند آنچه به او رسیده و برایش پیش آمده، باید برایش پیش می

 ٣.[روایت ترمذی]». آمد برایش پیش نیاید و آنچه برایش پیش نیامده، نباید برایش پیش می

تا بداند »: «حتی يعلم أن ما يصيبه«معنای حدیث مذکور این است: بنده ایمان ندارد
رسد. یعنی خیر و  که فقط براساس تقدیر خدا به انسان می» رسد که به او می آنچه

گفتم: این  شنیدم، به او می عبارت بعدی این است که گفته است: اگر این سخن را از الله می -١
 چیزی نیست که بر آن پیمان محکم را از ما گرفتی.

 آمده است.» حتی أن ما«،  عبارت »ض «، »ط «، »الف «در نسخه ھای  -٢
و مزی در  ۲۰ی  ، شماره»السنةصریح «؛ ابن جریر در ۲۱۴۴ی  ترمذی در سننش، شماره -٣

اند. در اسناد این حدیث، عبدالله  روایت کرده ساین حدیث را از جابر ۱۶/۲۰۱» تھذیب الکمال«
بن میمون قداح وجود دارد که متروک است او این حدیث را به طور موقوف بر جابر روایت کرده 

و جود دارد. اما این حدیث  ۱۲۴۲ی  ، شماره»ل االعتقادشرح أصو«ھمان طور که نزد اللکائی در 
 به صحت رسیده است. ساز غیر جابر
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رسید یعنی آنچه  نباید به او می» مل يكن ليخطئه«شری که برای انسان تقدیر شده است. 
آید؛ ھمان طور که  رسد و برایش نمی که برای انسان تقدیر نشده، ھرگز به انسان نمی

 ﴿فرماید:  خدای متعال می
َ
ٓ أ نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ� َما

َ
�ِض َوَ� ِ�ٓ أ

َ
ِصيَبةٖ ِ� ٱۡ� َصاَب ِمن مُّ

ِ �َِس�ٞ  َهاۚٓ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ
َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
در  یچ رخدادیھ«: ]۲۲[الحدید:  ﴾٢٢كَِ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل أ

 ن وینش زمیش از آفریه پکن یدھد، مگر ا یا به شما دست نمیوندد، یپ ین به وقوع نمیزم
ار کن ی(به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط) بوده است، و ا یتاب بزرگ و مھمکخود شما، در 

قُل لَّن يُِصيبََنآ إِ�َّ َما َكَتَب ﴿فرماید:  . در جای دیگری می»خدا ساده و آسان است یبرا
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن 

ِ فَۡلَيَتَو�َّ ُ َ�َا ُهَو َمۡولَٮَٰناۚ َوَ�َ ٱ�َّ (از  یزیبگو: ھرگز چ: «]۵۱لتوبة: [ا ﴾٥١ٱ�َّ
ه کن است یرده باشد. (اکما مقّدر  یه خدا براک یزیرسد، مگر چ یر و شر) به ما نمیخ

ار و که کم، بلیپرداز یم و نه در برابر شر به جزع و فزع میشو یر مغرور مینه در برابر خ
د تنھا بر یمؤمنان باو سرپرست ما است، و  یم و) او مولیساز یبار خود را به خدا حواله م

 .»نند و بسکل کخدا تو

قـبًال «گویـد:  شیخ االسالم ابن تیمیه می (إن أول ما خلق اهللا القلـم)ی:  راجع به فرموده
گفتیم که سلف صالح راجع به اینکه عرش و قلم، کدام یک قبل از دیگری آفریده شـده، دو 

 اند:  این را اظھار داشتهقول دارند ھمان طور که حافظ ابوالعالء ھمدانی و دیگران 
قلم قبل از عرش آفریده شده است. تعدادی از دانشمندان سلف قائل بـه  -قول اول

» األوائـل«ھای دانشمندانی که در  این رأی ھستند. این چیزی است که در ظاھر کتاب
شـود.  فھمیـده می ١اند، ھمچون حافظ ابوعروبه َحرانی، ابوقاسـم طبرانـی تألیف کرده

اش از عبادة بن صـامت روایـت کـرده  قول، حدیثی است که ابوداود در سنندلیل این 
 است.

عرش قبل از قلم آفریده شده است. امـام عثمـان بـن سـعید دارمـی در  -قول دوم

گوید: محمد بن کثیر عبدی برای ما نقل  می» الرد عىل اجلهمية«مصنف خود در مبحث 
از مجاھد از ابـن عبـاس بـرای مـا  کرد و گفت که سفیان ثوری به ما گفت که ابوھاشم

إن اهللا اكن ىلع عرشه قبل أن �لـق شـيئاً، «فرمودند:  جحدیث نقل کرد که آن حضرت

 .۳ -۱ی  و األوائل، ابن ابی عاصم، شماره ۱ی  األوائل، طبرانی، شماره -١
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ىلع أمـر  ١فاكن أول ما خلق اهللا القلم، فأمره أن ي�تب ما هو اكئن، و�نما �ری انلـاس
نـد. پـس اش بود قبـل از اینکـه چیـزی را بیافری ھمانا الله روی عرش: «٢»قد فُِرَع منه

آیـد،  نخستین چیزی که خدا آفرید، قلم بود. خدا به او امر کرد که آنچـه بـه وجـود می
 ».آید، قبًال برایشان مقدر و مقرر شده است بنویسد. و ھمانا آنچه بر سر مردم می

وقتی راجع بـه ابتـدای » األسماء والصفات«ھمچنین حافظ ابوبکر بیھقی در کتاب 
را اظھار داشته است. سپس حدیث اعمش از منھال بـن آفرینش سخن گفته، این رأی 

 ﴾َعۡرُشُهۥ َ�َ ٱلَۡمآءِ ﴿ی:  عمرو، از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرد که راجع به آیه
 ٣از وی سؤال شد، آب روی چه چیزی بود؟ گفت: بر پشت باد. ]٧[ھود: 

بـن عبـاس روایـت از سعید بـن جبیـر از ا ٤حافظ ابوبکر بیھقی از قاسم بن ابی َبّزه

أول ىشء خلقـه اهللا ٥إن«فرمودنـد:  جکرد کـه رسـول اللـه کرده که او حدیث نقل می

ھمانا نخستین چیزی که خدا آفرید قلم بـود. : «٦»القلم، وأمره فكتب لك ىشء ي�ون

ی  آمده و آنچه اینجا آورده شده براساس نسخه» علی الناس«عبارت » ط«و »الف«در نسخه ھای  -١
 باشد. می» مرتادبغیة ال«و کتاب » ب«

 ۴۴۴، ۳۵۱ی  ، شماره»الشریعة«؛ آجری در ۴۴ی  ، شماره»الرد علی الجھمیة«عثمان دارمی در  -٢
و  ۱۲۲۳ی  ، شماره»شرح أصول االعتقاد«؛ اللکائی در ۹۸ی  ، شماره»اإلبانة«؛ ابن بطه در ۶۶۶و 

اند و سندش صحیح  دهدیگران از طرقی از سفیان ثوری با سند خود از ابن عباس آن را روایت کر
 باشد. می

؛ ابن ابی شیبه در ۵۸۴ی  ، شماره»السنة«؛ ابن ابی عاصم در ۲/۳۰۲عبدالرزاق در تفسیرش،  -٣
؛ ابن جریر در ۱۰۶۹۷ی  ؛ ابن ابی حاتم در تفسیرش، شماره۲ی  شماره» العرش«کتاب 

األسماء « و بیھقی در ۳۴۱ -۲/۳۳۷، »المستدرک علی الصحیحین«؛ حاکم در ۱۲/۵تفسیرش، 
اند. اسناد آن، صحیح است و  این حدیث را روایت کرده ۸۰۳ی  ، شماره۲۳۸ -۲/۲۳۷، »والصفات

 حاکم این حدیث را براساس شرط بخاری و مسلم صحیح دانسته و ذھبی آن را تأیید نموده است.
ه در اینجا آمده است. آنچ» بریدة«، لفظ »ب «ی  و در نسخه» مرة«لفظ » ط«و » الف«ھای  در نسخه -٤

باشد. او قاسم بن  می» بغیة المرتاد«و » األسماء والصفات«و کتاب » ض«ی  آورده شده براساس نسخه
 .۴۴۹است و جماعت محدثان از او روایت کرده اند. نگا: تقریب التھذیب، ص  بزة، ثقةنافع بن ابی 

 افتاده است.» ض«و » ط«، »الف«از نسخه ھای » إن«لفظ  -٥
؛ ابویعلی ۸۵۴ی  ، شماره»السنة«؛ عبدالله بن احمد در ۱۰۸ی  ، شماره»السنة«صم در ابن ابی عا -٦

؛ ۸/۱۸۱، »الحلیة«؛ ابونعیم در ۳ی  ، شماره»األوائل«؛ طبرانی در ۶۹ی  در معجمش، شماره
و دیگران این حدیث را  ۸۰۳ی  ، شماره»األسماء والصفات«و در  ۹/۳، »السنن الکبری«بیھقی در 
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آید بنویسد. قلـم ھـم، ھمـه چیـز را  خدا به او امر کرد که ھر چیزی را که به وجود می
 ».نوشت

ھمانا منظور خدا این اسـت کـه اولـین چیـزی کـه خـدا پـس از «د: گوی بیھقی می

ثم خلق «آفرینش آب، باد و عرش آفرید، قلم بود. این امر در حدیث عمران بن حصین: 
  ١روشن است.» السموات واألرض . . .

گویم: حدیث عمران بن حصین که مؤلف بدان اشاره کـرده، حـدیثی اسـت کـه  می
 جر مرفـوع از وی روایـت کـرده اسـت کـه آن حضـرتبخاری به چندین صورت به طو

اكن اهللا ولم ي�ـن ىشء قبلـه، و�ن عرشـه ىلع املـاء، ثـم خلـق السـموات «فرمودند: 
خدا بود و چیزی قبل از او نبود، عرش او روی آب »: «واألرض، و�تب ىف اذلكر لك ىشء

 .»ھا و زمین را آفرید و ھر چیزی را در لوح محفوظ نوشت بود. سپس آسمان
ھمچنین محمد بن ھـارون رویـانی در  ٢بیھقی نیز این حدیث را روایت کرده است.

مسندش و عثمان بن سعید دارمی و دیگران از طریق حدیث راویان ثقـه کـه روی ثقـه 
، از اعمـش، از جـامع بـن شـّداد از ٣بودنشان اتفاق نظر وجود دارد، از ابواسحاق فزاری

 جانـد کـه آن حضـرت روایـت کرده جپیـامبر صفوان بن ُمحرز از عمران بن حصین از
اكن اهللا ولم ي�ن ىشء غ�ه، و�ن عرشه ىلع املـاء، ثـم كتـب ىف اذلكـر لك «فرمودند: 

خدا بود و غیر از او چیـزی نبـود، و عـرش خـدا : «٤»ىشء، ثم خلق السموات واألرض
ھا و زمـین  روی آب بود. سپس خدا ھمه چیز را در لوح محفوظ نوشت و سپس آسمان

در نصـوص صـحیح ثابـت «بیھقی احادیث و آثاری را آورده و سپس گفـت: ». را آفرید
 ٥».شده که عرش قبل از قلم آفریده شد

این حدیث را  ۳۶۱ی  ، شماره»المختارة«اند. اسناد آن صحیح است و ضیاء در  روایت کرده
 صحیح دانسته است.

 .۲/۲۳۷األسماء و الصفات،  -١
و دیگران این  ۹/۲، »السنن الکبری«البغا)؛ بیھقی در  -۶۹۸۲ی  بخاری در صحیح خود، (شماره -٢

 اند. حدیث را روایت کرده
 است. افتاده» ط«ی  این اسم از نسخه -٣
؛ دارمی در ۱۴۰ی  البغا)؛ رویانی در مسندش، شماره -۳۰۱۹ی  بخاری در صحیحش، (شماره -٤

 اند. و دیگران این حدیث را روایت کرده ۴۰ی  شماره» الرد علی الجھمیة«
 .۲۹۵ -۲۸۵، صفحات بغیة المرتاد -٥

 

                                                                                                    



 ١١٩١  )ده است: تهدیداتی که راجع به منکران قدر وارد ش۵۹لتوحید: (بابکتاب ا

 

و  ٢، ابن جـوزی١بعضی معتقدند که قلم ابتدا آفریده شد. ابن جریر«گوید:  ابن کثیر می
زک و بعـد از آن، گوید: بعد از قلم، ابـر نـا اند. ابن جریر می دیگران این قول را انتخاب کرده

 اند. دیث عبادة استدالل و استناد کردهعرش آفریده شد. اینان جھت اثبات رأی خود به ح
قول جمھور دانشمندان اسالمی این است که: عرش قبل از آفـرینش قلـم، آفریـده 
شده بود؛ ھمان طور که حدیثی که مسلم در صـحیحش، روایـت کـرده بـر آن داللـت 

 له بن عمرو بن عاص است که قبًال آورده شد. دارد. منظور، حدیث عبدال
ی قلـم  ھای مشخص ھر چیـزی بـه وسـیله گوید: این تقدیر، نوشتن اندازه اینان می

دھد که این امر بعد از آفرینش عرش بود. پس ثابت شـد کـه  بود. این حدیث نشان می
این حمل عرش قبل از قلم آفریده شد. جمھور دانشمندان بر این باورند. حدیث قلم بر 

 ٣».شود که اولین مخلوق این عالم است می

شیخ االسالم ابـن تیمیـه (اكتب مقادير كل شیء حتّی تقوم السـاعة) راجع به عبارت: 
دارد  در حدیث ابن عباس و دیگران نیز چنین آمده است. این امر بیـان مـی«گوید:  می

ی قیامـت بنویسـد و ی مشخص این ھستی را تا ھنگام برپای که خدا در آن زمان، اندازه
 ٤».آید، ننوشت در آن زمان، آنچه که بعد از برپایی قیامت به وجود می

یعنی چون او علم قدیم خـدا را انکـار  منی) ٥(من مات عىل غري هذا فليسی:  فرموده
بـا «انـد:  ی سـلف گفته کند و در نتیجه کافر است؛ ھمان طور که بسـیاری از ائمـه می

اند و  دا مناظره کنید، اگر به آن اعتراف کردند، محکوم شدهقدریه راجع به علم قدیم خ
 ٦».اند اگر علم قدیم خدا را انکار کردند، کفر ورزیده

منظورشان این است که: ھرکس علم قدیم خدا نسبت به افعال بندگان را انکـار کنـد و 
نمـوده نیز انکار کند که خدا پیش از آفرینش انسان، آنان را به بدبخت و خوشبخت تقسیم 

و آن را نزد خود در کتابی حفظ شده، نوشته است؛ قرآن را تکذیب نمـوده و بـه سـبب آن، 

 .۱/۳۰تاریخ طبری،  -١
 .۱/۱۲۱المنتظم، اثر ابن جوزی،  -٢
 .۹ -۱/۸، ھایةالبدایة والن -٣
 .۲۹۴، ص بغیة المرتاد -٤
 آمده است.» لم یکن«، عبارت »ض«و » ط«، »الف«در نسخه ھای  -٥
 .۳۰۲، ص شرح العقیدة الطحاویةو  ۲۴۳؛ طریق الھجرتین، ص ۲۳/۳۴۹نگا: مجموع الفتاوی،  -٦
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 ١اند. شود. ھمان طور که شافعی و احمد و دیگران به این مھم تصریح کرده کافر می
و اگر بدان اعتراف کردند ولی انکار کردند که خدا خالق افعال بندگان است و افعال 

خواسته و اراده نموده است، آن وقت محکوم شدند؛ چون آنچه که بندگان را برای آنان 
باشد. در تکفیر ایـن  اند، می اند، حجتی علیه آنان در آنچه انکار کرده بدان اعتراف کرده

 ٢گروه، اختالف نظر مشھوری میان دانشمندان اسالمی وجود دارد.
نـان بـری اسـت. از آ جھای زشت [و ناروا] ھستند و پیامبر خالصه آنان اھل بدعت

ھمان طور که از افرادی که قبل از آنھا بودند نیز بری بود. مولف در آخـر ایـن مطلـب 
 دھد. حدیث را به ابوداود نسبت می

که ابوداود این حدیث را روایت کـرده و لفـظ ایـن حـدیث، از آِن اوسـت و احمـد و 
 ٣اند. ترمذی دیگران نیز آن را روایت کرده

فمن لم يؤمن بالقدر خـ�ه «: جة البن وهب قال رسول اهللا(وفی روايگوید:  مؤلف می

 )٤»ورشه: أحرقه اهللا بانلار

ھرکس به قـدر خیـر و «فرمودند:  ج(در روایتی از آِن ابن وھب آمده که رسول الله 
 ») . سوزاند شّر ایمان نداشته باشد، خدا او را با آتش دوزخ می

ی قـریش و  سلم قریشی، آزاد شدهابن وھب، ھمان امام و حافظ، عبدالله بن وھب م
اھل مصر است. او فقیه، ثقه، امام مشھور و عابد است. صاحب تألیفاتی از جمله کتـاب 

 ٥سالگی وفات یافت. ۷۲ھجری در سن  ۱۹۷باشد. وی به سال  و غیر آن می» الجامع«

خ یعنی به خاطر کفر یا بدعتش، خدا او را بـا آتـش دوزأحرقه اهللا بالنار) ی: ( فرموده
کننـد ولـی منکـر ایـن  سوزاند اگر از کسانی باشد که به علم قدیم خدا اعتـراف می می

گذار ھمچون اھل گناھان کبیـره  ھستند که خدا خالق افعال بندگان است؛ چون بدعت

 .۱۳۱۹و  ۱۳۰۷ھای  ، شماره۷۱۱ -۴/۷۰۶نگا: شرح أصول االعتقاد، اثر اللکائی،  -١
 ).الرسالة -۱/۱۰۳نگا: جامع العلوم و الحکم، ( -٢
 تخریج آن از پیش گذشت. -٣
آن را روایت کرده است. ابن ابی عاصم در کتاب  ۲۶ی  ، شماره»القدر«ابن وھب در کتاب  -٤

مانند آن را روایت  ۳۷۲ -۳۷۱، صفحات »الشریعة«و آجری در کتاب  ۱۱۱ی  ، شماره»السنة«
 باشد. ی صحیح میکرده اند. این حدیث، حدیث

 مراجعه کنید. ۹/۲۲۳، »سیر أعالم النبالء«به شرح حالش در کتاب  -٥
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 و بلکه بیشتر از آنان، در معرض تھدید و وعید خدا قرار دارد.

أتيت أبـی ابـن كعـب، «لمی قال: عن ابن الدي» السنن«و» املسند«وفی گوید: ( مؤلف می

لـو «فقـال: ». فقلت: فی نفسی شیء من القدر، فحدثنی بشیء لعل اهللا أن يذهبـه مـن قلبـی

أنفقت مثل أحـد ذهبـاً مـا قبلـه اهللا منـك حتـی تـؤمن بالقـدر، وتعلـم أن مـا أصـابك مل يكـن 

قـال:  »ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك، ولو مت عىل غري هذا؛ لكنـت مـن أهـل النـار

فأتيت عبداهللا ابن مسعود وحذيفة بن اليامن وزيد بن ثابت؛ فكلهم حدثنی بمثل ذلـك عـن «

 ).١»صحيحه«حديث صحيح. رواه احلاكم فی ». جالنبی
نـزد «گوید:  (در مسند احمد، سنن ابوداود و ابن ماجه از ابن دیلمی روایت شده که می 

ی قدر وجود دارد، حدیثی را برایم نقـل  أبی ابن کعب آمدم و گفتم: در درونم چیزی درباره
ی کوه احـد  اگر به اندازه«أبی بن کعب گفت: ». کن، باشد که خدا آن را از دلم بیرون ببرد

پذیرد تا اینکه به قدر ایمان بیاوری و بدانی آنچـه کـه بـه تـو  طال انفاق کنی، خدا از تو نمی
د و این طور نیست که برایت پـیش آم رسیده و برایت پیش آمده، قطعًا باید برایت پیش می

آمد. اگر بر غیر این حالت و عقیده  نیاید، و آنچه که برایت پیش نیامده، نباید برایت پیش می
پیش عبدالله بن مسـعود، حذیفـه «گوید:  ابن دیلمی می» . شوی بمیری، از اھل دوزخ می

ایـن ». یم نقـل کردنـدبـرا جشان مانند آن را از پیـامبر بن یمان و زید بن ثابت آمدم، ھمه
 حدیث، حدیثی صحیح است و حاکم در صحیحش آن را روایت کرده است.

 منظور مسند احمد است. (فی املسند)عبارت: 

یعنی سنن ابوداود و سنن ابـن ماجـه، کـه مؤلـف معنـا و مفھـوم  (والسـنن)عبارت 
 حدیث را آورده است.

کرد و گفت: اسحاق بن  لفظ ابن ماجه این است: علی بن محمد برای ما حدیث نقل
سلیمان برای ما حدیث نقل کرد و گفت: از ابوسفیان از وھب بن خالد حمصـی از ابـن 

ی قدر به وجود آمد. ترسیدم که دین و  دیلمی شنیدم که گفت: در درونم چیزی درباره
ی قدر  ام را تباه کند. پیش ابی ابن کعب آمدم و گفت: ای ابومنذر! چیزی درباره عقیده

؛ ابن ماجه در سننش، ۴۶۹۹ی  ؛ ابوداود در سننش، شماره۱۸۹ -۵/۱۸۵، »المسند«امام احمد در  -١
 ۱۸۱۷ی  ؛ ابن حبان در صحیحش، شماره۴۹۴۰ی  ، شماره»المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۷۷ی  شماره
 اند و اسنادش صحیح است. ران این حدیث را از زید بن ثابت و به طور مرفوع روایت کردهو دیگ
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ام را تباه گرداند، در این باره حـدیثی بـرایم  ترسم که دین و عقیده ونم افتاده، میبه در
ی آن حدیث، به من نفع برساند. أبی بن کعب گفت:  نقل کن، تا شاید خداوند به وسیله

کـرد و ھـیچ  داد، ایـن کـار را می اگر خدا موجودات میان آسمان و زمین را عذاب مـی
کرد، قطعًا رحمت خدا برای آنـان بھتـر از  به آنان رحم میظلمی ھم به آنان نبود و اگر 

داشـتی آن را در راه خـدا انفـاق  ی کـوه احـد طـال می اعمالشان بـود. اگـر بـه انـدازه
پذیرفت تا اینکه به َقَدر ایمان بیاوری و بـدانی آنچـه برایـت پـیش  کردی، از تو نمی می

یت پیش نیاید و آنچـه کـه برایـت آمد و این طور نیست که برا آمده، قطعًا باید پیش می
آمد. اگر بر غیر این حالت و عقیـده بمیـری؛ داخـل  پیش نیامده، نباید برایت پیش می

شوی. اشکالی ھم ندارد نزد برادرم، عبدالله بن مسعود بروی و در این باره از  جھنم می
أبـی ابـن  وی بپرسی. نزد عبدالله رفتم و در این باره از او پرسیدم. او مانند آنچـه کـه

کعب اظھار داشت گفت و بعد به من گفت: اشکالی ندارد نزد حذیفه بروی. نزد حذیفه 
ی أبـی بـن کعـب و عبداللـه بـن  رفتم و در این باره از وی پرسیدم. او ھم ھمان گفته

مسعود را گفت. بعد حذیفه گفت: نزد زید بن ثابت برو و از او ھم بپرس. پیش زید بـن 

لو أن «فرمود:  شنیدم که می جسیدم، در جواب گفت: از رسول اللهثابت رفتم و از او پر
اهللا عّذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غ� ظالم هلم، ولو رمحهم لاكنـت رمحتـه 

ذهباً تنفقـه ىف سـبيل  ١خ�اً من أعماهلم، ولو اكن لك مثل أحد ذهباً [أو مثل جبل أحد]
ر لكه، فتعلم أن ما أصابك لـم ي�ـن يلخطئـك، اهللا ما قبله اهللا منك، حىت تؤمن بالقد

اگـر خـدا »: «وأن ما أخطأك لم ي�ن يلصيبك، وأنك إن مت ىلع غ� هذا دخلت انلار
داد و ھـیچ  داد، قطعًا آنھـا را عـذاب مـی ھا و زمین را عذاب می موجودات میان آسمان

تـر از کـرد، رحمـت خـدا برایشـان بھ ظلمی ھم به آنان نبود و اگـر بـه آنھـا رحـم می
ی کوه احد] طال داشته باشـی و آن را  ی احد [یا به اندازه کردارشان است. اگر به اندازه

پذیرد تا اینکه به تمام تقدیرات خدا ایمـان داشـته  در راه خدا انفاق کنی، خدا از تو نمی
باشی و بدانی آنچه که برایت پیش بیاید، قطعًا باید برایت پیش بیاید و این طور نیسـت 

ایت پیش نیاید و آنچه که برایت پیش نیاید، نباید برایت پیش بیاید، و اگـر تـو بـر که بر
لفظ این حدیث، از آِن ابن ماجه ». شوی غیر این حالت و عقیده بمیری، وارد جھنم می

 است.

 حذف شده است.» ب«ی  عبارت داخل کروشه از نسخه -١
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لفظ ابوداود ھمان است که مؤلف آورده، فقـط ایـن عبـارت در آن ھسـت: سـپس نـزد 
ز چنین گفت. سپس نزد حذیفـه بـن یمـان رفـتم و او نیـز عبدالله بن مسعود آمدم و او نی

 برایم نقل کرد. جچنین گفت، سپس نزد زید بن ثابت رفتم و او مانند آن گفته را از پیامبر
 ابن دیلمی، ھمان عبدالله بن فیروز دیلمی است. فیروز، قاتل أسود َعنسی است. 

ی از علمـا او را صـحابه ای از کبار تـابعین اسـت بلکـه برخـ عبدالله ابن دیلمی ثقه
 ١دانند. می

دیلمی، منسوب به کوه دیلم است. او از افراد فارس است که کسری آنان را به یمـن 
 فرستاد. 

یعنی شک و تردید و پریشانی کـه منجـر بـه  (وقع فی نفسی شیء من القـدر)عبارت 
 ی قدر یا منجر به انکار قدر شود، در دلم ایجاد شده است. شک درباره

این تمثیلی به عنوان فرض اسـت  (ولو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله اهللا منك) عبارت:
ھا و زمـین فـرض شـود،  نه تعیین مقدار چیزی چون اگر انفاق کردنی به ُپری آسـمان

 باشد. بازھم چنین می

یعنی ایمان داشته باشی که تمامی موجودات و کائنات،  (حتی تؤمن بالقدر)ی:  گفته
و تلخی، نفع و ضرر، کم و زیاد، بزرگ و کوچک آنھا، بنـا بـه قضـا و  خیر و شر، شیرینی

روایـت شـده  سقدر، اراده و مشیت و فرمان خداست ھمان طور کـه از حضـرت علـی
  ٢است.

 

 مراجعه کنید. ۵/۲۰۴، اإلصابةو  ۱۵/۴۳۵، »تھذیب الکمال«به شرح حالش در کتاب  -١
فاظ و عبارات حدیث، باقی مانده که او رسد. برخی از ال  اینجا به پایان می /شرح شیخ سلیمان -٢

بیان  /ی آنھا سخن نگفته است. این مطلب را اینجا از سخنان شیخ حمد بن عتیق درباره
سخن پایانی: «گوید:  می ۲۸۴، ص »إبطال التندید«کنم: شیخ عالمه حمد بن عتیق در کتاب  می

، »منھاج السنة«یمیه در کتاب گوید: َقَدر، قدرت الله است. شیخ االسالم ابن ت می /امام احمد
کند که ھرکس قدر را انکار کند، قدرت الله را انکار  اشاره می جپیامبر«گوید:  می ۲۵۵ -۳/۲۵۴

ی قدرت خدا بر ھر چیزی است. از این رو اشعری و دیگران،  کرده، چرا که قدر در بردارنده
در حقیقت قدرت خدا ». ه انداختصاصی ترین صفت پروردگار را قدرت او بر ایجاد موجودات دانست

 ترین صفت خدا نیست. ی خصایص صفات خداست و به تنھایی اختصاصی بر ایجاد چیزی از جمله

                                         



 

 

 

 

 

 

ی تصویرسازان  ) باب: ما جاء فی المصّورین (آنچه که درباره۶۰(
 آمده است) 

رمودنـد: خـدای متعـال ف جروایت شده که گفته است: رسـول اللـه ساز ابوھریره
آفرینـد؟ [اگـر  تر از آن است که معتقد است ماننـد مـن می چه کسی ظالم«فرماید:  می

بخاری و مسلم این ». ای جو بیافرینند ی گندمی یا دانه ای یا دانه گویند] ذره راست می
 اند. حدیث را روایت کرده

فرمودنــد:  جانـد کــه رسـول اللـه نقـل کرده لبخـاری و مسـلم روایتـی از عایشــه
خواھنـد ھمچـون خـدا  ترین عذاب در روز قیامـت شـامل کسـانی اسـت کـه می سخت«

 ».بیافرینند
ھمچنین بخاری و مسلم از ابن عباس روایت کرده انـد کـه گفتـه اسـت: از رسـول 

ھر تصویرسازی در آتش جھنم است. به ازای ھر تصویری «فرمود:  شنیدم که می جالله
شـود و در جھـنم بـا آن جـان، عـذاب داده  داده می که ساخته، یک جان بـرایش قـرار

 ».شود می
 جانـد کـه آن حضـرت نیز بخاری و مسلم از ابن عباس به طور مرفوع روایـت کرده

شود کـه در آن روح بدمـد در  ھرکس در دنیا تصویری بسازد، مکلف می«فرموده است: 
 ».تواند در آن روح بدمد حالی که نمی

آیا تو را مأمور کاری نکنم «رده و گفت: علی به من گفت: مسلم از ابوالھّیاج روایت ک
مرا مأمور آن کار کرد: اینکه ھیچ عکسی را رھا نکنی مگر اینکـه آن را  جکه رسول الله
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 ».از بین ببری و ھیچ قبر برجسته ای را رھا نکنی مگر اینکه آن را صاف کنی

 گیرند: در این باب چند قضیه مورد بحث و بررسی قرار می
 سازند. گیری و تھدید کسانی که تصویر یا مجسمه می سخت -لاو

چـه «فرمایـد:  ادبی به الله است، چون خدا می بیان علت این امر و آن ھم بی -دوم
 ».آفریند تر از آن است که معتقد است مانند من می کسی ظالم

ای  نهذره یا دا«فرماید:  ھا، چون خدا می بیان قدرت خدا و عجز ناتوانی انسان -سوم
 ».ای جو بیافرینند گندم یا دانه

 ترین عذاب شامل حال تصویرسازان است. تصریح به اینکه سخت -چھارم
آفرینـد تـا بـا آن، ھـرکس را کـه  الله تعالی به ازای ھر تصویری جـانی را می -پنجم

 تصویر ساخته، عذاب دھد.
روح  شـود کـه در آن تصـویر سازد، مکلف می کسی که تصویر یا مجسمه می-ششم

 بدمد.
 دستور به پاره کردن تصویر ھرگاه جایی یافت شد. -ھفتم
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 توضیح و شرح باب:
 ی تصویرسازان آمده است)  ما جاء فی المصّورین (آنچه که درباره

ومـن أظلـم «قال اهللا تعاىل:  جقال: قال رسول اهللا  سعن أىب هر�رة: (گوید مؤلف می

 ٢أخرجاه.». أو يلخلقوا شع�ة ١خلقوا حبة،من ذهب �لق كخلىق، فليخلقوا ذرة، أو يل

أشد انلاس عـذاباً يـوم القيامـة اذليـن «قـال:  ج أن رسول اهللا: لوهلام عن عائشة

  ٤».٣يضاهئون خبلق اهللا

�عل هل ب�ـل  ،١لك مصّور ىف انلار«يقـول:  ج وهلام عن ابن عباس: سمعت رسول اهللا

رها نفٌس يعذب بها ىف جهنم  ٢.»صورة صوَّ

گوید:  می -آمده ۲۳۹آن گونه که در إبطال التندید، اثر شیخ حمد بن عتیق، ص  -شیخ سلیمان -١
ه جان داشته باشد و ای را بیافرینند ک برای تعجیز است. یعنی ذره» فلیخلقوا ذرة«عبارت «

حبة أو «ی خدا: ای که خدا آفریده است. ھمچنین است گفته خودش تصرف کند مانند این ذره
ای گندم که در آن غذا وجود داشته باشد که  ای جو) یعنی دانه ای گندم یا دانه (دانه» شعیرة

ا آفریده، خورده شود و کاشته شود و بروید و آن خصوصیات و کیفیتی که دانه گندمی که خد
تواند این کار را بکند و غیر از  توانند این کار را بکنند؟ بلکه فقط خدا می داشته باشد. چگونه می

 ».ای وجود ندارد و معبود برحقی جز او نیست او آفریننده
 آن را روایت کرده اند. ۲۱۱۱ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۵۹۵۳ی  بخاری در صحیحش، شماره -٢
اند: نھی از  گوید: بعضی گفته می /نووی«گوید:  می ۲۳۹، ص»طال التندیدإب«صاحب کتاب  -٣

شود که آن عکس کشیده  کشند، بر این حمل می کشیدن عکس و تھدید کسانی که عکس می
ساختند تا  شود تا مورد پرستش قرار گیرد، مانند کسانی که بت و مجسمه و مانند آنھا می می

ترین عذاب  کند، کافر است و سخت ن کار را با این نیت میمورد پرستش قرار گیرند. کسی که ای
ی عکس، ھمان  شود که سازنده اند: بر این حمل می ی دیگری گفته شود. عده شامل حالش می

باشد، مورد نظرش  معنایی که در حدیث مذکور وجود دارد و آن ھم مشابھت با خلق خدا می
شود.  ی کفار آماده شده، شامل او ھم میاست. چنین کسی ھم کافر است و عذاب سختی که برا

اما کسی که از کشیدن و ساختن عکس، قصد عبادت و مشابھت با خلق خدا نداشته باشد، فاسق 
(نگا: » شود ای مرتکب شده و ھمچون سایر گناھان، به خاطر آن گناه کافر نمی است و گناه کبیره

 ).۱۴/۹۱صحیح مسلم، اثر نووی، 
آن را روایت  ۲۱۰۶ی  و مسلم در صحیحش به شماره ۵۹۵۴ی  رهبخاری در صحیحش، شما -٤

 اند. کرده
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َف أن يـنفخ فيهـا الـروح، ولـيس «عنه مرفوعـاً: وهلام  من صوَّر صـورًة ىف ادلنيـا؛ لكِـّ

 . ٤)٣»بنافخ.

فرمودنـد: خـدای متعـال  جروایت شده که گفته است: رسول اللـه س(از ابوھریره
آفرینـد. [ اگـر  تر از آن است که معتقد است مثـل مـن می چه کسی ظالم«فرماید:  می

بخـاری و ». دانه گندم و یا یـک دانـه جـو بیافریننـدگویند] یک ذره، یا یک  راست می
 اند. مسلم این حدیث را روایت کرده

فرمودنـد:  جاند کـه رسـول اللـه روایت کرده لبخاری و مسلم روایتی از عایشه 
ترین عذاب در روز قیامت شامل حال کسانی است که در آفریدن چیزی خود را  سخت«

 ».کنند به خدا تشبیه می

کل «ی: فرموده«گوید:  می –آمده  ۲۴۰، ص»إبطال التندید«گونه که در کتاب  آن –شیخ سلیمان  -١
کشد، در آتش جھنم است به دلیل اینکه  یعنی ھر کسی که عکس جانداری را می» مصور فی النار

یعنی: خدا » یجعل«تواند خلق کند. عبارت:  خداست و فقط خدا میکاری کرده که شبیه خلق 
، بدین صورت که در آن »دھد ) یعنی جان عکس، او را عذاب میبکل صورةدھد. عبارت:( قرار می

به معنای فی است. یا اینکه به ازای تعداد ھر عکسی، شخصی » بکل«در لفظ » باء«روح بدمد. 
 ب دھد و در این صورت باء به معنای الزم سبب است.شود تا او را عذا برایش گذاشته می

جان،  ی عکس درختان و موجودات بی اند. اما درباره این احادیث در تحریم عکس جاندار، صریح
دار باشد یا درختان  ساختن و کشیدن عکس آنھا، حرام نیست. خواه آن درختان، درختان ثمره

ومن «است. دلیل مجاھد این حدیث است:  ی علما به غیر از مجاھد این ثمر. مذھب ھمه بی
فیقال «اند:  استدالل کرده جی پیامبر جمھور علما جھت اثبات رأی خود به این فرموده». أظلم...

یعنی آن را جاندار را زنده کنید ھمان طور که در کشیدن آن، خود را به خدا  »لھم أحیوا ما خلقتم
إن کنت البد فاعًال فاصنع الشجر وما ال «نماید:  یید میی ابن عباس، آن را تأ تشبیه کردید. این گفته

». اگر مجبوری که عکس بکشی، عکس درخت و ھر چیزی که جان ندارد، بکش»: «نفس له
 اند.) آن را روایت کرده ۲۱۱۰ی  ، البغا) و مسلم در صحیحش، شماره۲۱۲(بخاری در صحیحش، (

این حدیث را روایت  ۲۱۱۰ی  ، شمارهو مسلم در صحیحش ۲۲۲۵ی  بخاری در صحیحش، شماره -٢
 اند. لفظ حدیث، از آِن مسلم است. کرده

آن را روایت  ۲۱۱۰ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۵۹۶۳ی  بخاری در صحیحش، شماره -٣
 اند. کرده

اند. این احادیث را با توجه به کتاب التوحید و به خاطر اینکه  در فتح المجید این احادیث نیامده -٤
ی چاپی کتاب  ی کتاب التوحید، آنھا را آورده بود و فریان در نسخه ان در حاشیهشیخ سلیم

 التوحید، این احادیث را آورده بود، من ھم اینجا این احادیث را ذکر کردم.
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انـد کـه گفتـه اسـت: از رسـول  و مسلم از ابن عباس روایت کردهھمچنین بخاری 
ھر تصویرسـازی در دوزخ اسـت. و در ھـر تصـویری کـه «فرمود:  شنیدم که می جالله

 ».شود ی آن در جھنم، عذاب داده می شود که به وسیله ساخته، روحی قرار داده می
 جکـه آن حضـرتانـد  نیز بخاری و مسلم به طور مرفوع از ابن عباس روایـت کرده

شود کـه در آن روح بدمـد در  ھرکس در دنیا تصویری بسازد، مکلف می«فرموده است: 
 »).تواند در آن روح بدمد حالی که نمی

اش: ( باب ما جاء فی المصورین): یعنی عقوبت و عذاب عظیمی از طرف خـدا  گفته
 برآنھاست.

ھم مشابھت با خلـق  علت عقوبت و عذاب تصویرسازان را بیان کرده و آنج پیامبر 
و آفرینش الله است؛ چون خلق و امر (آفرینش و فرمان) فقط مخصوص الله است. خدا 

ی ھـر چیـزی اسـت و اوسـت کـه بـه تمـامی مخلوقـات و  پروردگار، مالک و آفریننده
ی آن حیـات، حاصـل  موجودات، صورت بخشیده و در آنھا روح قرار داده تـا بـه وسـیله

 َخۡلـَق ﴿فرماید:  الی میشود؛ ھمچنان که الله تع
َ
ۥۖ َو�َـَدأ ٍء َخلََقـُه ۡحَسـَن ُ�َّ َ�ۡ

َ
ِٓي أ ٱ�َّ

�َ�ِٰن ِمن ِطٖ�  ِهٖ�  ٧ٱۡ�ِ آءٖ مَّ ٮُٰه َوَ�َفـَخ �ِيـهِ  ٨ُ�مَّ َجَعَل �َۡسلَُهۥ ِمن ُسَ�ٰلَةٖ ّمِن مَّ ُ�مَّ َسوَّ
 �ۡ

َ
بَۡ�َٰر َوٱۡ�

َ
ۡمَع َوٱۡ� وِحهِۦۖ وََجَعَل لَُ�ُم ٱلسَّ ـا �َۡشـُكُروَن  ِِٔمن رُّ [السـجدة:  ﴾٩َدةَۚ قَلِيٗ� مَّ

د. ینش انسان (اّول) را از گل آغازید و آفریو آفریکد، نیه ھر چه را آفرکاست  یسکآن : «]٩-٧
گـاه  د. آنی) آفری(به نام من یزیف و ناچیه او را از ُعصاره آب (به ظاھر) ضعیسپس خداوند ذّر 

ق به خود در او دمرد و کل و آراسته یمکاو را ت یاندامھا
ّ
شـما گوشـھا،  ید و بـرایاز روح متعل

او) را بـه  یر (نعمتھـاکمتر شـکد، اّما) شما ید و بفھمید و بنگرید (تا بشنویچشمھا و دلھا آفر
پس تصویرساز وقتی تصویری را به شکل انسان یا حیـوانی سـاخته کـه ». دیآور یم یجا

ود را به خدا تشبیه نمـوده اسـت، خدای متعال آفریده است، در خلق و آفرینش خدا، خ
شـود  ی عذاب وی در روز قیامت است. او مکلف می در نتیجه تصویری که ساخته، مایه
ترین عـذاب  تواند در آن روح بدمد؛ از این رو سـخت که در آن روح بدمد ولی اصًال نمی
 ی گناھان بزرگتر است. شامل اوست؛ چون گناھش از ھمه
ت که تصویری را به شکل یـک موجـود جانـدار کـه وقتی این حال و وضع کسی اس

خدا آفریده، ساخته است، پس حال و وضع کسی که مخلـوق را بـا پروردگـار جھانیـان 
کنـد،  داند و خـدا را بـه مخلوقـاتش تشـبیه نمـوده و مخلـوق را پرسـتش می برابر می
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مستحق چیست؟ حال آنکه خدا مخلوقات را آفریده تا تنھا او را بپرستند و این پرستش 
 پسندد. غیر خدا نیست و خدا پرستش را از بنده دوست دارد و آن را می

پس برابر دانستن مخلوق با خالق از طریق دادن حق الله به مخلوق کـه اسـتحقاق 
تـرین  آن را ندارد و قراردادن شریک برای خدا در چیزی که مختص اللـه اسـت، عظیم

خدای متعال پیامبرانش را فرستاده و  شود. از این رو گناھی است که انسان مرتکب می
ھایش را نازل فرموده تا این نوع شرک و نھی از آن و خالص گردانیدن تمام انـواع  کتاب

عبادت ھا  برای الله تعالی را بیان کنند. الله، پیامبرانش و پیروان آنـان را نجـات داد و 
رک چه گناه بزرگـی منکران توحید و کسانی که بر شرک استمرار دارند، ھالک نمود. ش

َك بِهِ ﴿است:  ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ دن بـه یـورز کگمان خداوند شـریب: «]١١٦[النساء:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

ـَمآءِ َ�َتۡخَطُفـُه ﴿و » آمرزد ی) نمیسکخود را (از  �ََّمـا َخـرَّ ِمـَن ٱلسَّ
َ
ِ فََك� َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ

ۡو َ�ۡهوِي بِهِ ٱلّرِ�ُح ِ� 
َ
ۡ�ُ أ  یخـدا انبـاز یه بـراک یسکرا یز: «]٣١[الحج:  ﴾ َمَ�ٖن َسِحيقٖ ٱلطَّ

فر) از آسمان فرو افتـاده اسـت (و کض یمان به حضیقرار دھد، انگار (به خاطر سقوط از اوج ا
ه تنـدباد او کن یا ایند، یربا یبدن) او را م یھا هکل جان داده است) و پرندگان (تکن شیبه بدتر
ه کـوبـد ک ین میرا آن چنان بر زم یند (و وک ی) پرتاب میدره ژرف (و یار دوریان بسکرا به م

 ».شود) یپرت م یا از آن به نقطه یا و ھر قطعه یبدنش متالش

أال أبعثـك ىلع مـا بعثـ� «(وملسلم عن أبی اهليّاج قال: قـال يل علـی: گوید:  مؤلف می

�تَه : أن التدع صورة؛ إال طمستها، وال قرباً مرشفاً؛جعليه رسول اهللا   ). ١».إال سوَّ
آیا تو را مأمور کـاری «گوید: علی به من گفت:  (مسلم از ابوھیاج روایت کرده که می

مرا مأمور آن کار کرد: اینکه ھیچ تصویری را رھا نکنی مگر اینکه  جنکنم که رسول الله
ای را رھا نکنی مگر اینکه آن را صـاف و مسـطح  آن را از بین ببری و ھیچ قبر برجسته

 »). یکن
 ٢ابوھیاج اسدی، ھمان حیان بن حصین است.

 سمنظور از علی، امیرالمؤمنین علی بـن ابـی طالـب: (قال: قال يل علـی) در عبارت
 باشد. می

 این حدیث را روایت نموده است. ۹۶۹ی  مسلم در صحیحش به شماره -١
 کنید. مراجعه ۱۸۴، ص»تقریب التھذیب«به شرح حالش در کتاب  -٢
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مـرا  جآیا تو را مأمور کاری نکنم کـه رسـول اللـه: «سی حضرت علی در این گفته
بین ببری و ھیچ قبر  مأمور آن کرد؟ اینکه ھیچ تصویری را رھا نکنی مگر اینکه آن را از

، به ایـن مطلـب تصـریح »ای را رھا نکنی مگر اینکه آن را صاف و مسطح کنی برجسته
او را برای این کار فرستاده است. از بین بردن و پاک کردن تصویر به  جشده که پیامبر

مأمور شده تصاویر را از بـین  سباشد که حضرت علی دلیل مشابھت آن با خلق خدا می
کردن قبرھا ھم به دلیـل بزرگداشـت و احتـرام فـوق العـاده بـه صـاحبان ببرد. صاف 

 کند.  ی شرک را فراھم می قبرھاست. این کار زمینه
ھا و امور شرک آلـود  انگاری شده، متأسفانه این گرفتاری وقتی در این مسایل، سھل

ری گیرند و طو اند و صاحبان قبرھا مورد تعظیم و بزرگداشت خاصی قرار می پیش آمده
آورنـد و احتـرام و بزرگداشـت بـرای قبرھـا و  شده که عبادت کنندگان رو به قبرھا می

ترین عبادت از جمله دعا، اسـتعانت، اسـتغاثه،  شوند و با عظمت صاحبان قبرھا قایل می
 دھند. ھا برای قبرھا انجام می تضرع، گریه، زاری، ذبح، نذر و دیگر عبادت

ی  و روش صحابه را درباره جسنت رسول اللهھرکس «گوید:  می /عالمه ابن قیم 
راجع به قبرھا را در کنـار آنچـه کـه  جھا و نواھی آن حضرت قبرھا و دستورات، توصیه

بیند که تضاد و تناقض آشکاری با ھـم  دھند، قرار دھد؛ می امروزه اکثر مردم انجام می
 شوند. دارند و ھرگز با ھم جمع نمی

سوی قبرھا نھی کرده در حـالی کـه مـردم کنـار  از نماز خواندن به جچون پیامبر
 خوانند. قبرھا و به سوی قبرھا نماز می

از قرار دادن قبرھا به عنوان مسـجد نھـی کـرده امـا آنھـا بـر روی قبرھـا ج پیامبر
 کنند. ھای خدا ( مساجد) تشبیه می سازند و آنھا را به خانه مساجد می

کرده ولی اینان قبرھـا را چراغـانی از روشن کردن چراغ روی قبرھا نھی ج پیامبر 
 کنند. کنند و روی قبرھا چراغ روشن می می

نھی کرده که کنار قبرھا عبادات و مناسک انجام گیرد ولی اینان کنار  جآن حضرت
شوند ھمانطور کـه بـرای  دھند و کنار قبرھا جمع می قبرھا عبادات و مناسک انجام می

 شوند. کنار قبرھا جمع می شوند و بلکه بیشتر از عید، عید جمع می
و مسطح بودن قبرھا امر فرمود ھمان طور که مسلم در صحیحش   به صاف جپیامبر

و  -ابن قیم حدیث وارده در ایـن بـاب را آورده اسـت  -از ابوھیاج اسدی روایت کرده 
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ھمراه فضاله بـن عبیـد «گوید:  را روایت کرده که می ١نیز مسلم حدیث ُثمامه بن ُشَفی
مان فـوت کـرد. فضـاله  واقع در سرزمین روم بودیم. یکی از دوستان» رودس«در شھر 

شنیدم کـه بـه  جدستور داد که قبرش صاف و مسطح شود و آنگاه گفت: از رسول الله
در حالی کـه مـردم در مخالفـت بـا ایـن دو  ٢».صاف و مسطح کردن قبرھا دستور داد

کننـد و روی قبرھـا گنبـد  بلند میکنند و قبرھا را ھمچون خانه،  روی می حدیث، زیاده
 سازند. می

کاری و ساختن روی قبرھا نھی کرده، ھمان طور کـه مسـلم در  از گچ جرسول الله 

عن جتصيص القـرب وأن  جن� رسول اهللا «روایت کرده که گفت:  سصحیحش از جابر
کـاری قبـر و نشسـتن روی آن و  از گچ جرسـول اللـه: «٣»يقعد عليه وأن يبـ� عليـه

 ».ن روی قبر نھی کردساخت
از نوشتن روی قبرھا نھی فرموده، ھمان طـور کـه ابـوداود در سـننش از  جپیامبر

از »: «ن� عن جتصيص القبور، وأن ي�تب عليها: «ججابر روایت کرده که رسول الله
گوید: این حـدیث، حسـن  ترمذی می». کاری قبرھا و نوشتن روی قبرھا نھی فرمود گچ

گذارند و روی آن، قرآن، اشـعار و  ھا را روی قبرھا می مردم تخته ، اما اکثر٤صحیح است
 نویسند. مطالب دیگر می

نھی کرد که غیر از خاک قبرھـا، خـاک دیگـری بـه آن اضـافه شـود،  جآن حضرت

نـ� أن �صـص القـرب، أو «گویـد:  ھمان طور که ابوداود از جابر روایت کـرده کـه می

گوید: وی در  ُثمامه بن ُشَفی، ھمدانی، مصری، ساکن اسکندریه و فردی ثقه است. ابن یونس می -١
 .۱۳۴ھجری وفات یافت. نگا: تقریب التھذیب، ص ۲۰زمان خالفت ھشام، قبل از سال 

 این حدیث را روایت نموده است. ۹۸۶ی  مسلم در صحیحش، به شماره -٢
 این حدیث را روایت نموده است. ۹۷۰ی  مسلم در صحیحش، به شماره -٣
المنتخب)؛ ابن ابی  -۱۰۷۵ی  ؛ عبدبن حمید در مسندش، (شماره۳/۳۳۹، »المسند «احمد در  -٤

ی  ؛ ترمذی در سننش، شماره۳۲۲۵ی  ؛ ابوداود در سننش، شماره۳/۲۳، »المصنف«شیبه در 
المستدرک علی «ر ؛ حاکم د۷/۴۳۴؛ ابن حبان در صحیحش، ۴/۸۶؛ نسائی در سننش، ۱۰۵۲

اند و سند آن،  این حدیث را روایت کرده ۴/۴، »السنن الکبری«و بیھقی در  ۱/۳۷۰، »الصحیحین
وجود دارد. ترمذی، ابن حبان و  ۹۷۰ی  صحیح است. اصل این حدیث در صحیح مسلم، شماره

 اند و ذھبی آن را تأیید نموده است. حاکم این حدیث را صحیح دانسته
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نھی کرد که قبر گچ کاری شـود، یـا روی آن  جپیامبر: «١»ي�تب عليه، أو يزاد عليه
، اما اینان آجر، سنگ، گچ و سیمان را به خاک »نوشته شود و یا به خاک آن اضافه شود

 افزایند. قبر می
گوید: صحابه گذاشتن آجـر روی قبرھایشـان را مکـروه و ناپسـند  ابراھیم نخعی می

 دانستند. می
اند و کنـار  و بزرگداشت برای قبرھا قایلمنظور این است که این افرادی که احترام  

کنند و مساجد و گنبدھا را روی قبرھا  شوند و روی آنھا چراغ روشن می قبرھا جمع می
 جی قبرھا مخالفت و با رسـالت پیـامبر درباره جھای پیامبر سازند، با اوامر و توصیه می

ی  ا، از ھمـهکردن چـراغ روی قبرھـ کنند. مسجد قرار دادن قبرھا و روشن دشمنی می
اعمال منکر و ناپسند مذکور، بدتر است و جزء گناھـان کبیـره اسـت. فقھـاء از جملـه 

 اند. اصحاب احمد و دیگران به تحریم این اعمال تصریح کرده
 جاگر روشن کردن چراغ روی قبرھا جایز بود، پیـامبر«گوید:  ابومحمد مقدسی می

ت تحریم روشن کردن چراغ روی قبرھا کرد. عل کسی را که این کار را بکند، نفرین نمی
روی در تعظیم و بزرگداشت قبـر وجـود دارد کـه بیشـتر  این است که در این کار، زیاده

 ھاست. تعظیم و بزرگداشت بت
کردن مسجد روی قبرھا به دلیـل ایـن حـدیث،  افزاید: درست ابومحمد مقدسی می

وانلصـاری اختـذوا قبـورا  لعن اهللا ايلهـود«فرمودند:  ججایز نیست. و چون رسول الله
نفرین خدا بر یھود و نصارا که قبـر پیامبرانشـان را »: «أنبيائهم مساجد ُ�ّذر ما صنعوا

 ٢متفق علیه.». مسجد قرار دادند. از کارھای آنان باید حذر شود
ھـا از طریـق  از طرف دیگر نمازخواندن کنار قبرھا، شبیه تعظـیم و بزرگداشـت بت

باشـد. بـرای مـا روایـت شـده کـه  و تقرب جستن به آنھا میھا  سجده کردن برای بت
شـان و دسـت  ھا بـا کشـیدن عکس ھا، بزرگداشت و تعظیم مرده ی پرستش بت مقدمه

ی  ، شماره»السنن الکبری«و در  ۴/۸۶؛ نسائی در سننش، ۳۲۲۶ی  سننش، شمارهابوداود در  -١
 اند و اسنادش صحیح است. و دیگران روایتش کرده ۳/۴۱۰، »السنن الکبری«؛ بیھقی در ۲۱۵۴

این حدیث را از  ۵۳۱ی  و مسلم در صحیحش، به شماره۴۳۵ی  بخاری در صحیحش، شماره -٢
 اند. روایت کرده لو ابن عباس لعایشه
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باشد. سخن ابن قدامه در اینجا به پایان  کشیدن روی قبرھا و نماز خواندن کنار آنھا می
 .١رسید

رت قبرھا را تشریع نمـوده و این قضیه تا جایی پیش رفته که این گمراھان شرک، زیا
در ایـن  ٢اند تا جایی کـه یکـی از غـالت مناسک و عبادات خاصی برای قبرھا قرار داده

نام نھاده تا بـدین وسـیله » مناسک حج المشاھد«زمینه کتابی را تألیف نموده و آن را 
 قبرھا را به بیت الحرام تشبیه کند.

م و گرویـدن بـه دیـن و آیـین بـت ُپر واضح است که این کار، جدایی از دیـن اسـال
راجع بـه قبرھـا  جباشد. به تضاد و تناقض عظیم میان آنچه که رسول الله  پرستان می

تشریع نموده و میان آنچه که اینان تشریع نموده و مورد نظرشان است؛ بنگرید. بـدون 
ھای زیادی دارد که قابل شـمارش نیسـتند. برخـی از مفاسـد آن  شک این کار مفسده

 تند از: عبار
 گرداند. ای که دیگران را گمراه می تعظیم و بزرگداشت قبرھا به گونه .۱
 قرار دادن قبرھا به عنوان محل اجتماع و گردھمایی مردم. .۲
 مسافرت به سوی قبرھا. .۳
شـود در  ھا. از آن جھـت کـه کنـار قبرھـا اعتکـاف می مشابھت با پرستش بت .۴

کننـد. قبرپرسـتان  ن مینشـینند و روی قبرھـا پـرده آویـزا مجاورت قبرھا می
دھند و نظافت  نشستن کنار قبرھا را به نشستن کنار مسجد الحرام ترجیح می

 دانند.  قبرھا را برتر از خدمت کردن به مساجد می
 نذر برای قبرھا و خادمان قبرھا. .۵
شـود و  ی قبرھا بال و مصـیبت رفـع می اعتقاد مشرکین به قبرھا، که به وسیله .۶

آیـد و  شـود و بـه کمـک قبرھـا بـاران فـرود می وز میانسان بر دشمنانش پیر
شوند و فرد مظلوم و  روند و نیازھا برآورده می ھا از بین می ھا و ناخوشی سختی

 شود. و چیزھای دیگر... ستمدیده، یاری و به انسان ترسو، پناه داده می
بـه دلیـل سـاختن روی قبرھـا و روشـن  جمشمول شدن نفرین خدا و پیـامبر .۷

 روی قبرھا.کردن چراغ 

 .۲/۱۹۳المغنی، اثر ابن قدامه،  -١
 او شیخ مفید، رافضی است. -٢
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 گیرد. شرک اکبری که کنار قبرھا انجام می .۸
کننـد؛  اذیت کردن صاحبان قبرھا به خاطر کاری که مشرکان با قبرھایشان می .۹

شوند و  گیرد، اذیت می چون آنان به خاطر اعمالی که کنار قبرھایشان انجام می
از  ÷آید. ھمـان طـور کـه حضـرت عیسـی نھایت از این کارھا بدشان می بی

آید. ھمچنین دیگـر  دھند، بدش می انجام می ١که مسیحیان کنار قبرش کاری
پیامبران، اولیاء، بزرگان دین به سبب کارھایی که قبرپرستان کنار قبرھایشـان 

نماینـد؛  شوند و روز قیامت از آنـان اعـالم برائـت می دھند، اذیت می انجام می

ُهۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمـن ُدوِن َو�َۡوَم َ�ُۡ�ُ ﴿فرماید:  ھمان طور که خدای متعال می
ـبِيَل  ۡم ُهـۡم َضـلُّواْ ٱلسَّ

َ
ـُؤَ�ٓءِ أ ۡضـلَۡلُتۡم ِعَبـادِي َ�ٰٓ

َ
نُتۡم أ

َ
ِ َ�َيُقوُل َءأ قَـالُواْ  ١٧ٱ�َّ

ۡعـَتُهۡم  تَّ ۡوِ�َـآَء َوَ�ِٰ�ـن مَّ
َ
ن �َّتَِّخَذ ِمن ُدونَِك ِمـۡن أ

َ
ُسۡبَ�َٰنَك َما َ�َن يَ�َبِ� َ�َآ أ

 ٓ ٰ �َُسواْ ٱّ�ِۡكَر َوَ�نُواْ قَۡوَمۢ� بُوٗر� َوَءابَا اندرز  یبرا«(: ]۱۸-۱۷[الفرقان:  ﴾١٨َءُهۡم َح�َّ
تـاب) بـه کحسـاب و  یان را (براکه خداوند ھمه مشرکرا  یادآور شو) روزیمردمان 

ا) بجـز خـدا یـر و فرشـتگان، در دنیـو ُعزَ  یسـیه (ھمچـون عکـ یسانکھمراه ھمه 
ن بنـدگان مـرا یا شما اید: آیگو یورد و (به پرستش شدگان) مآ یدند، گرد میپرست یم

ه کـن یـا ایـنـد) یه شـما را پرسـتش نماکـد یا شان دستور دادهید (و بدیا ردهکگمراه 
انـد؟). آنـان (در  ار خود شـما را پرسـتش نمودهیاند (و به اخت خودشان گمراه گشته

منظور از قبر موھوم است، و معلوم و قطعی است که حضرت عیسی؛ نمرده تا قبر داشته باشد.  -١

ِ وَ  ﴿فرماید:  خدای متعال می َما َ�تَلُوهُ َوَما َوقَۡولِِهۡم إِنَّا َ�تَۡلنَا ٱلَۡمِسيَح ِعيَ� ٱۡ�َن َمۡر�ََم رَُسوَل ٱ�َّ
ْ �ِيهِ لَِ� َشّكٖ ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍ� إِ�َّ  ِيَن ٱۡختَلَُفوا  ٱّ�ِبَاَع َصلَبُوهُ َوَ�ِٰ�ن ُشّبَِه لَُهۡمۚ �نَّ ٱ�َّ

ۚ َوَما َ�تَلُوهُ يَقِينَۢ�  ّنِ ُ َعزِ�ًزا حَ  ١٥٧ٱلظَّ ُ إَِ�ۡهِ� َوَ�َن ٱ�َّ ]: ۱۵۸-۱۵۷[النساء:  ﴾١٥٨ِكيٗما بَل رََّ�َعُه ٱ�َّ
گفتند که: ما  و (خداوند بر آنان خشم گرفت به سبب این که از روی استھزاء و سخریه) می«

عیسی پسر مریم، پیغمبر خدا را کشتیم! در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند، و لیکن 
باره با  اند و در این ا دیگری را کشتهکار بر آنان مشتبه شد و (مترّدد گردیدند که آیا عیسی ی

ھمدیگر اختالف نظر پیدا کردند و) کسانی که درباره او اختالف پیدا کردند (جملگی) راجع بدو 
گاھی بدان ندارند و تنھا به گمان سخن می گویند و (باید بدانند که) یقینًا او  در شک و گمانند و آ

است). بلکه خداوند او را به نزد خود باال برد. و  اند (و قطعًا مقتول کس دیگری بوده را نکشته
خداوند چیره (است و بر ھر کاری توانا است، و) حکیم است (و ھر چیزی را برابر حکمتی انجام 

 ».کند) دھد و سنجیده عمل می می

 

                                         



 ١٢٠٧  )ی تصویرسازان  آمده است : آنچه که درباره۶۰لتوحید: (بابکتاب ا

ان به تو نسـبت که مشرک( ی) ھستیزھاییند: تو منّزه و به دور (از آن چیگو یپاسخ) م
 یم (و سـواینیخود برگـز یبرا یه جز تو سرپرستانکدھند). ما (انسانھا) را نرسد  یم

ه) آنـان و پـدران و کـن اسـت یـفـر و انحرافشـان اکن (سـبب یکم)، ولیتو را بپرست
اد (تـو و سـپاس یه ک، تا آنجا یا ا) برخوردار نمودهیانشان را (از نعمتھا و لذائذ دنکاین

انـد)  ھا فرو رفتهیامجویکر نعمت، در شھوات و کش یاند (و به جا ردهکرا فراموش  تو)
خدای متعـال خطـاب بـه مشـرکان ». اند گشته کاند و ھال شده یو مردمان تباھ

بُوُ�م بَِما َ�ُقولُونَ ﴿فرماید:  می ننـدگان ک بـه پرسـتش«( :]۱۹[الفرقـان:  ﴾َ�َقۡد َكذَّ
اند  ردهکنان شما را از راه منحرف و گمراه ید ایگفت یه مکشود: شما  یگفته م کمشر

ننـد و ک یب مـیذکـشان سـخنان شـما را تی) اکنیاند! ھم ا و به عبادت خود خوانده

نَت  ﴿فرماید: ھمچنین می». دانند ینادرست م
َ
ُ َ�ٰعِيَ� ٱۡ�َن َمۡر�ََم َءأ �ۡذ قَاَل ٱ�َّ

َ إَِ�َٰهۡ�ِ  ِ�ّ
ُ
ُِذوِ� َوأ ۡن قُۡلَت لِلنَّاِس ٱ�َّ

َ
ِۖ قَاَل ُسۡبَ�َٰنَك َما يَُ�ـوُن ِ�ٓ أ  ِمن ُدوِن ٱ�َّ

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

َ
أ

 د:یـگو یه خداوند مکو (خاطرنشان ساز) آن گاه را : «]۱۱۶[المائدة:  ﴾َما ِ� َ�ۡفِسَك 
 یه جز الله، من و مادرم را ھم دو خـداک یا ا تو به مردم گفتهیم! آیپسر مر یسیع یا

د: تـو را منـّزه از آن یـگو یم یسید ؟) . عینکز پرستش ید (و ما دو نفر را نیگر بدانید
ه کـم (و بطلـبم یرا بگـو یزیه چک. مرا نسزد  یو انباز باش یکشر یه داراکدانم  یم

گاھیاگر آن را گفته باشم بست . یفه و) حق من نیوظ . تـو (عـالوه  یگمان تو از آن آ
ستم) یش نیب یمن (چون انسان ی، ولیاز ظاھر گفتار من) از راز درون من ھم باخبر

َو�َـۡوَم ﴿فرمایـد:  در جـای دیگـری می». خبـرم) یب یدار یاز آنچه بر من پنھان م
 
َ
اُ�ۡم َ�نُـواْ َ�ۡعُبـُدوَن َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ أ ـُؤَ�ٓءِ إِيَـّ قَـالُواْ  ٤٠َ�ٰٓ

ۡؤِمُنـوَن  ۡ�َ�ُُهم بِِهم مُّ
َ
ۖ أ نَّ نَت َوِ�َُّنا ِمن ُدونِِهم� بَۡل َ�نُواْ َ�ۡعُبُدوَن ٱۡ�ِ

َ
ُسۡبَ�َٰنَك أ

آورد  یآنان را گـرد مـ یه خداوند جملگکرا  یادآور شو) روزی«(: ]۴۱-۴۰[سبأ:  ﴾٤١
 ینان شما را (به جـایا اید: آیگو یفرشته پرستان) م یان (رو در روو سپس به فرشتگ

ه بـه کـ ینـاروای ین نسـبتھایـ(از ا یند: تو منّزھیگو یاند؟! م ردهک یمن) پرستش م
ار و یم) و تنھا تو یا ن گروه ارتباط نداشتهیچ وجه با ایاند، ما به ھ ساحت مقّدست داده

شـان یثـر آنـان بدکاند و ا دهیپرسـت یان را میـنّ شان جیه اکنه آنان. بل یا اور ما بودهی
 .»اند مان داشتهیا
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 ھا. ھا و زنده کردن بدعت از بین بردن سنت .۱۰
ترین مکان نزد الله تعـالی؛ چـون  برتری دادن قبرھا بر بھترین مکان و محبوب .۱۱

روند؛ احترام، تعظـیم و بزرگداشـت  قبرستان عالوه بر اینکه به سوی قبرھا می
کننـد در حـدی کـه در  اند و برای مردگـان، اعتکـاف می ئلخاصی برای آن قا

 کنند. مساجد ھم این کار را نمی
ھنگام زیارت قبر تشریع نموده، یادآوری مرگ و روز آخـرت  جچیزی که پیامبر .۱۲

شود از طریـق دعـای خیـر و  ای است که زیارت می کردن در حق مرده و نیکی
کننده ھـم  ورت فرد زیارتطلب آمرزش و درخواست عافیت برای او. در این ص

 ای که زیارتش کرده است.  رساند و ھم به شخص مرده به خودش نفع می
نمایند و  اند و درست عکس دین، رفتار می اما متأسفانه مردم، قضیه را برعکس کرده

کردن میت با خدا، به فریاد خواندن او و توسل جسـتن بـه  ھدف از زیارت قبر را شریک
شان از شخص مرده، متبرک نمودن او، نصرت و یاری خواسـتن از او، درخواست نیازھای

اند. در نتیجه ھم بـه خودشـان  مرده تا علیه دشمنان پیروز شوند و مانند آن، قرار داده
 اند و ھم به شخص مرده.  بدی کرده

ھـای شـرک و حـرام، نھـی  مردان را از زیارت قبر، به خاطر بسـتن راه جرسول الله
ر قلوب مسلمانان، خوب جای گرفت، بـه آنـان اجـازه داد کـه بـه نمود. وقتی توحید د

ی مشروع قبرھا را زیارت کنند و آنـان را از کارھـای نـاروا و ناپسـند نھـی نمـود.  شیوه
 باشد. بزرگترین کار ناروا و ناپسند، شرک قولی یا فعلی کنار قبرھا می

فرمـود:  جگویـد: رسـول اللـه روایـت شـده کـه می سدر صحیح مسلم از ابوھریره

قبرھا را زیارت کنید، چرا که زیارت قبر، مرگ را به : «١»زوروا القبور؛ فإنها تذكر املوت«
 ».  آورد یاد شما می

از کنـار قبرھـای مدینـه  جروایت است کـه گفـت: رسـول اللـه لاز ابن عباس

 السالم علي�م يا أهل القبور، يغفر اهللا نلا ول�م،«گذشت. رو به قبرھا کرد و فرمود: 
سالم بر شما ای صاحبان قبرھا! خدا از گناھان ما و شـما »: «و�ن باألثر ٢[أنتم سلفنا]

 آن را روایت کرده است. ۹۷۶ی  مسلم در صحیحش، به شماره -١
 ده است.افتا» خ«ی  عبارت داخل کروشه از نسخه -٢
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احمـد و ترمـذی ایـن ». آییم درگذرد! شما گذشتگان مایید و ما ھم به دنبال شـما مـی
 ١اند و ترمذی آن را حسن دانسته است. حدیث را روایت کرده

موده و روش زیـارت قبرھـا را برای امتش تشریع ن جاین زیارتی است که رسول الله
گـذاران را  به آنان یاد داده است. آیا در این زیارت چیـزی از کارھـای مشـرکان و بدعت

دھند، تضاد و  بینی زیارت مشروع با آنچه که اکثر مردم انجام می بینی؟ یا اینکه می می
را چیزی آخر این امت «در این زمینه چه خوب گفته است:  ستناقض دارد. امام مالک

ولی ھرچه تمسـک و  ٢».کند مگر آنچه که اول این امت را اصالح کرد ھرگز اصالح نمی
شـان بسـتند، ضـعیف شـده و  ھـایی کـه بـا پیامبران ھا بـه عھـد و پیمان پایبندی امت

ھا و شرکی کـه ایجـاد کردنـد، از آن  ی بدعت شان ناقص و ضعیف شده، به وسیله ایمان
 روی برگرداندند.

ی توحید حمایت نمودنـد  را برای خدا خالص نموده و از محدودهسلف صالح توحید 
خواسـتند دعـا کننـد، رو بـه  کردند و سپس می سالم می جتا جایی که وقتی بر پیامبر

 کردند. کردند و آنگاه دعا می می جشان را به دیوار قبر پیامبر کردند و پشت قبله می
اید شخص موقع دعا کـردن، رو بـه اند که ب امامان چھارگانه به این امر تصریح نموده

دعا نکند؛ چون دعا عبادت است. در سنن ترمـذی  جقبله کند تا اینکه کنار قبر پیامبر

و ضیاء مقدسی  ۱۲۶۱۳ی  ، شماره»المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۱۰۵۳ی  ترمذی در سننش، شماره -١
این حدیث  لاز طریق قابوس بن ابی ظبیان از پدرش از ابن عباس  ۹/۵۴۱ األحادیث المختارةدر 

ر او اند. قابوس بن ابی ظبیان که در سند این حدیث قرار دارد، کمی ضعف د را روایت کرده
ھست. این حدیث به کمک شواھدش، حدیثی حسن است و ترمذی آن را حسن دانسته است و 

ھای امام احمد که به چاپ رسیده، به این  اند. در کتاب ضیاء مقدسی و نووی آن را تأیید نموده
ام که این  کسی را ندیده» إغاثة اللھفان«حدیث دسترسی پیدا نکردم و جز ابن قیم در کتاب 

به او نسبت دھد. البته شیخ عبدالرحمن بن حسن به تبع ابن قیم، این حدیث را به امام  حدیث را
 احمد نسبت داده است.

، »تنقیح التحقیق«، ابن عبدالھادی در »اإلعتصام«تعدادی چند از علما از جمله شاطبی در کتاب  -٢
از استادش، وھب بن  اند. امام مالک این جمله را این جمله را از امام مالک نقل کرده ۲/۴۲۳

از امام مالک روایت کرده که گفت:  ۲۳/۱۰، »التمھید«کیسان گرفته است. ابن عبدالبر در کتاب 
بدانید که «گفت:  شد تا اینکه به ما می نشست و ھرگز بلند نمی وھب بن کیسان پیش ما می

 ».ح نمودچیزی آخر این امت را ھرگز اصالح نمی کند مگر آنچه که اول این امت را اصال
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ادلاعء «فرمودنـد:  جھای حدیثی به طـور مرفـوع آمـده کـه آن حضـرت و دیگر کتاب
سلف صالح عبادت را برای خدا خالص نمودنـد و ». دعا عین عبادت است« »:١هوالعبادة

ی آن را داده بـود؛  اجـازه جکردند جز آنچه که رسـول اللـه برھا ھیچ کاری نمیکنار ق
ھمچون دعای خیر و طلب آمرزش بـرای صـاحبان قبرھـا و تـرحم، اظھـار عطوفـت و 

 ».٢دلسوزی برای آنھا

ال جتعلوا بيـوت�م «فرمود:  جابوداود از ابوھریره روایت کرده که گفت: رسول الله 
، فإنَّ صالت�م تبلغ� حيث كنـتم قبوراً، وال جتعلوا قربی خانـه : «٣»عيداً، وصلّوا ىلعَّ

ھایتان را به قبر تبدیل نکنید و قبر مرا محل اجتماع و گردھمایی قرار ندھید. بـر مـن 
». رسد ھر جا کـه باشـید تان به من می سالم و صلوات بفرستید، چرا که سالم و صلوات
 مشھورند.اسناد این حدیث، خوب است و راویانش، ثقه و 

ھایتان را از نمـاز خوانـدن، دعـا و  یعنی خانه(وال جتعلوا بيوت�م قبوراً) ی:  فرموده
 ی قبرھا شوند. نصیب نکنید که در نتیجه به منزله قرآن خواندن در آنھا بی

؛ ۷۱۴ی  ، شماره»األدب المفرد«؛ بخاری در ۲۷۶و  ۲۷۱، ۴/۲۶۷، »المسند«امام احمد در  -١
السنن «؛ نسائی در ۳۳۷۲ی  ؛ ترمذی در سننش، شماره۱۴۷۹ی  ابوداود در سننش، شماره

این حدیث را از نعمان بن  ۳۸۲۸ی  و ابن ماجه در سننش، شماره ۱۱۴۶۴ی  ، شماره»الکبری
ی  اند. اسناد این حدیث، صحیح بوده و ترمذی و ابن حبان در صحیحش؛ شماره ت کردهبشیر روای

، »األذکار«اند و ذھبی و نووی در  آن را صحیح دانسته ۱/۶۶۷، »المستدرک«و حاکم در  ۸۹۰
 اند. و دیگران آن را تأیید نموده ۳۳۰ص

 .۲۰۱ -۱/۱۹۵، إغاثة اللھفان من مصاید الشیطاننگا:  -٢
؛ -به طور مختصر -۲/۱۵۰، »المصنف«؛ ابن أبی شیبه در ۲/۳۷۶، »المسند«مد در امام اح -٣

؛ بیھقی در شعب ۸/۸۱، »المعجم األوسط«؛ طبرانی در ۲۰۴۲ی ابوداود در سننش، شماره
و دیگران با اسنادی حسن این حدیث را روایت  ۱۲، ص»حیاة األنبیاء«و در  ۳/۴۹۱اإلیمان، 

باشد. شیخ االسالم ابن تیمیه در  واھدش، حدیثی صحیح میاند. این حدیث به کمک ش کرده
ابن قیم در ». اسناد این حدیث، حسن است«گوید:  می ۲/۶۵۴» اقتضاء الصراط المستقیم«کتاب 
شیخ محمد ». اسنادش، خوب است و راویانش، ثقه و مشھورند«گوید:  ، می»إغاثة اللھفان«کتاب 

 ».اند ، حسن است و راویانش ثقهاسناد این حدیث«گوید:  بن عبدالوھاب می
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به اختصاص دادن نمازھای سنت در خانـه امـر کـرد و از اختصـاص دادن  جپیامبر
ار دقیقًا عکس کار مشرکان از میان نصـاری و امثـال عبادت نزد قبرھا نھی نمود. این ک

 باشد. آنان می
به عالوه، بزرگداشت و احترام به قبرھا و قراردادن قبرھا به عنوان محـل اجتمـاع و 

داند. چیزی که ھـرکس کـه در  گردھمایی مردم، مفاسد عظیمی دارد که فقط خدا می
زاری از شـرک وجـود دارد، بـه قلبش بزرگی خدا و غیرت به خاطر توحید و تنّفـر و بیـ

ولی زخمی کردن کسی که مـرده : «١ما جلُرح بميّت إيـالمُ شود؛  خاطر آن خشمگین می
 ».است، درد ندارد

از جمله مفاسد تعظیم و بزرگداشت قبرھا و قرار دادن آن به عنوان محل گردھمایی 
 توان به موراد زیر اشاره کرد: و اجتماع مردم می

قبرھا، طواف کـردن قبرھـا، بوسـیدن و دسـت کشـیدن بـر  نماز خواندن به سوی 
قبرھا، مالیدن صورت روی خاک قبرھا، پرستش صاحبان قبرھا و مدد خواستن از آنـان 

ھا،  درخواست پیروزی و نصرت، روزی، عافیت، پرداخت بـدھی، آسـان نمـودن سـختی
ھایی کـه  ھا از صـاحبان قبرھـا؛ خواسـته پناه دادن درماندگان و انـواع دیگـر خواسـته

 کردند. ھایشان درخواست می پرستان از بت بت
اگر افراد تندرو و افراطی که قبرھا را محل اجتماع و گردھمایی مردم قرار دادنـد و 

دیـدی وقتـی کـه از دور قبرھـا را  انـد، می احترام و بزرگداشت خاصی برای قبرھا قائل
نھنـد و  رای قبرھا بر زمین میشان را ب شوند و پیشانی شان پیاده می بینند، از مرکب می

زننـد و گریـه  کنند و با صدای بلند، فریـاد می بوسند و سرشان را برھنه می زمین را می
آیـد و از مکـانی دور  خواھند که کاری از دسـتش بـر نمی کنند و از کسی کمک می می

نـار شوند، دو رکعت نماز در ک کنند و وقتی به قبرھا نزدیک می صاحبان قبرھا را ندا می
آورند در حالی که تنھـا  کنند که اجر و پاداش را به دست می خوانند و تصور می قبر می

 رسد که به سوی قبله و خالصانه برای خدا نماز بخواند. کسی به اجر و پاداش می

 شرح العکبری) است. بیت کاملش این است:  -۴/۹۲مصراع یک بیت شعر از ابوطیب متنبی، ( -١

ُـــــن يســـــهل اهلـــــوان عليـــــه  مـــــن هيَ
 

ـــــــــا   ـــــــــالمم ـــــــــت إي ـــــــــرح بمي  جلُ
 

 ».شود، خواری بر او آسان است. زخمی کردن کسی که مرده است، درد ندارد کسی که خوار می«

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١٢١٢

بینی که آنان پیرامون قبر در حال رکوع و سجده ھستند و فضل، لطف و رضایت  می
 اند. شان را پر از زیان و ھالکت نموده ھای که دست خواھند در حالی را از مرده می

شـوند، حاجـاتی کـه از  گیرند، صداھایی که بلند می کارھایی که نزد قبرھا انجام می
ھا، برآورده کردن نیازمندان، رفـع بالھـا و  شوند، آسان کردن سختی مرده خواسته می

کننـد و آن را بـه  یشوند.  سپس قبـر را طـواف م ھا که از مردگان خواسته می مصیبت
کنند؛ ھمـه و  بیت الحرام که خدا آن را مبارک و ھدایتگر جھانیان قرار داده، تشبیه می

 است.  -و بلکه برای شیطان  -ھمه برای غیر خدا 
کننـد.  پس از طواف کردن قبر، شروع بـه بوسـیدن و دسـت کشـیدن روی آن می

کنند، اینان ھم دقیقـًا  األسود میای که حاجیان بیت الله الحرام چه کاری با حجر  دیده
 کنند. این کارھا را با قبرھا می

دانـد، پیشـانی و  نھند کـه خـدا می سپس پیشانی و صورت را برای قبر بر زمین می
 اند. صورت اینھا، این چنین در حضور خدا در سجده بر زمین گذاشته نشده

ر قبـر تکمیـل آنگاه مناسک حج قبر را با کوتاه کـردن و تراشـیدن مـوی سـر کنـا
 برند؛ چون نزد خدا ھیچ بھره و نصیبی ندارند. شان را از آن بت می کنند و بھره می

ھایشان برای غیر پروردگار  کنند و نماز، عبادت و قربانی آنان برای آن بت قربانی می
گوینـد و ایـن جملـه را بـر زبـان  باشد. بـه ھمـدیگر تھنیـت و تبریـک می جھانیان می

ی وافری بـه مـا و  خدا، پاداش و بھره: «»اهللا لنا و لكم أجراً وافراً وحظاً أجزل : «آورند می
 »! شما بدھد

اند، از آنـان  گردند، افراد اھل غلو که به زیارت و حج قبر نیامده وقتی به خانه باز می
خواھند که ثواب حـج آن قبـر را بـه حـج بیـت الحـرام بفروشـند، آنـان در جـواب  می
ای،  ھـای کعبـه کـه تـو بـه جـا آورده ی حج قبـر را بـه ھمـه گویند: نه، ثـواب حـج می

 فروشم. نمی
روی نکـردیم و  باید دانست که ما، در آنچه که از این قبرپرستان نقل کـردیم، زیـاده

شان را یکی یکی بیان نکردیم؛ چون به راستی این کار فراتـر  ھا و گمراھی تمامی بدعت
پرسـتی  د. این اعمال، آغاز پیدایش بترس از چیزی است که به ذھن و خیال انسان می

 در میان قوم نوح بود ھمان طور که قبًال بیان شد.
دانـد کـه مھمتـرین  ھر کس که کمترین بویی از فقه، علم و دانش بـرده باشـد، می

داند که  شوند و می ھایی است که منجر به این امور حرام و ممنوع می مسأله، بستن راه
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اش از  ه که از آن نھی کرده، داناتر است و در نھی کردنصاحب شریعت به سرانجام آنچ
دانـد کـه خیـر و  تر اسـت و نیـز می تر و بـا حکمـت آن و تھدید کردن بر سر آن، فرزانه

ھــدایت در پیــروی از او و فرمــانبرداری از اوســت و شــر و گمراھــی در نافرمــانی او و 
 .١پایان یافت /مخالفت با اوست. در اینجا سخن ابن قیم 

 .۱۹۴ -۱/۱۹۱، ھفانإغاثة الل -١
                                         



 

 

 

 

 

 

ی زیاد  الحلف (نهی و وعیدی که درباره ة) ما جاء فی کثر۶۱اب: (ب
 قسم خوردن آمده است) 

يَۡ�َٰنُ�مۡ ﴿فرماید:  خدای متعال می
َ
خـود را  یو سـوگندھا: «]٨٩[المائدة:  ﴾َوٱۡحَفُظٓواْ �

د و اگر ھم سوگندھا را ینکد بدانھا عمل ید و اگر خوردید سوگند نخورینک ید (و سعینکحفظ 
 ».د)ینکّفاره را فراموش نک دیستکش

سـوگند، «فرمود:  شنیدم که می جروایت شده که گفت: از رسول الله ساز ابوھریره
بخاری و مسلم ایـن حـدیث را ». برد رساند ولی برکت را از بین می کاال را به فروش می

 اند. روایت کرده
با آنـان  سه نفر ھستند که خدا«فرمودند:  جروایت است که رسول الله ساز سلمان

گرداند و عذاب دردناکی در انتظارشان است. [این سه  زند و آنان را پاک نمی حرف نمی
کسی  -۳واری که تکبر دارد،  شخص بینوا و عیال -۲پیرمرد زناکار -۱نفر عبارتند از:] 

طبرانی با ». کند ی خود قرار داده و جز با سوگند، خرید و فروش نمی که خدا را سرمایه
 این حدیث را روایت کرده است.سندی صحیح 

 جروایـت شـده کـه گفـت: رسـول اللـه سدر صحیح مسلم از عمران بـن حصـین
بھترین امتم، کسانی ھستند که در عصر من قرار دارند. سپس کسـانی کـه «فرمودند: 

دانم  گوید: نمـی آیند. عمران می آیند و سپس کسانی که پس از آنان می پس از آنان می
در ادامه  جز قرن خودش، دو قرن دیگر را ذکر کرد یا سه قرن؟ پیامبربعد ا جآیا پیامبر

آیند که بدون آنکه از آنان شھادت خواسته شـود،  فرمود: سپس بعد از شما جماعتی می
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کنند و به نذرشـان وفـا  کنند و امانتدار نیستند و نذر می دھند و خیانت می شھادت می
 ».شود میان شان پیدا می کنند و چاقی در نمی

بھترین مردمان، «فرمودند:  جدر صحیح مسلم از ابن مسعود روایت است که پیامبر
آینـد  کسانی ھستند که در عصر من قرار دارند. پس از آنان، کسانی که به دنبالشان می

آیند، [سپس کسـانی کـه بـه دنبـال ایـن دسـته  و سپس، کسانی که به دنبال آنان می
شھادتشــان از سوگندشــان و سوگندشــان از آینــد کــه  آینــد]. ســپس جمــاعتی می می

گوید: صحابه ما را به خـاطر شـھادت و وعـده،  ابراھیم می». گیرد شھادتشان پیشی می
 ».زدند در حالی که ما خردسال بودیم می

 گیرند: در این باب چند قضیه مورد بحث و بررسی قرار می
 توصیه به حفظ سوگند. -اول
رساند اما برکـت را از  ند، کاال را به فروش میخبر دادن به این مطلب که سوگ -دوم
 برد. بین می
ی سـوگندش خریـد و فـروش  تھدید سخت برای کسانی که جـز بـه وسـیله -سوم

 کند. نمی
خاطر نشان ساختن این نکته که اگر انگیزه بـرای گنـاه ضـعیف باشـد آن  -چھارم

 شود گناه بزرگ می
د خواسـته شـود، سـوگند یـاد نکوھش کسانی که بدون آنکه از آنـان سـوگن -پنجم

 کنند. می
در خصوص سه قرن یا چھار قرن نخست و بیـان  جستایش و تمجید پیامبر -ششم

 آید. مسائلی که بعدًا پیش می
شـوند کـه بـدون آنکـه از آنـان شـھادت  بیان اینکه بعدھا جماعتی پیدا می -ھفتم

 دھند. خواسته شود، شھادت می
 زدند. شھادت و عھد و وعده، می سلف صالح کودکان را به خاطر -ھشتم
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 توضیح و شرح باب:
ی سوگند یاد کردن زیاد وارد شده  ماجاء فی کثرة الحلف (نھی و تھدیدی که درباره

 ). ١است

يَۡ�َٰنُ�مۡ ﴿ی:  در تفسیر آیه
َ
یعنـی «گویـد:  که مؤلف آورده، ابـن جریـر می ﴾َوٱۡحَفُظٓواْ �

دیگر مفسران از ابن عبـاس نقـل  ٢».نکنیدشان، رھا  سوگندھایتان را بدون داده کفاره
گوینــد:  انــد کــه منظــور آیــه ایــن اســت کــه: ســوگند یــاد نکنیــد. دیگــران می کرده

 ».٣سوگندھایتان را از شکستن حفظ کنید و سوگندھایتان را نشکنید«
منظور مؤلف از این آیه، ھمان چیزی است که ابن عباس اظھار داشته است؛ چـون 

ملزوم یکدیگرند. از سوگند یاد کردن زیاد، شکستن سـوگند الزم  دو قول مذکور، الزم و
ی عـدم بزرگداشـت اللـه و  آید. عالوه بر آن، سوگند یاد کـردن زیـاد نشـان دھنـده می
 باشد که این امر با کمال توحید منافات دارد. اھمیتی به عظمت و شکوه الله می بی

احللـف َمنفقـة «يقـول:  جقال: سمعت رسول اهللا سعن أىب هر�رة(گوید:  مؤلف می

 أخرجاه.) ». ٥، محقة للكسب٤للسلعة
سوگند، «فرمود:  شنیدم که می جروایت شده که گفت: از رسول الله س(از ابوھریره

بخاری و مسلم ایـن حـدیث را ». برد رساند ولی برکت را از بین می کاال را به فروش می
 ٧اند. کرده ). ابوداود و نسائی نیز آن را روایت٦اند روایت کرده

گوید: یعنی نکوھش و مذموم است برای کسی که این صفت را  صاحب کتاب إبطال التندید می -١
 ۲۴۲داشته باشد. ص

 .۱۰/۵۶۲تفسیر ابن جریر،  -٢
 .۲/۶۲تفسیر بغوی،  -٣
یعنی به «گوید:  می –آمده است  ۲۴۲، ص»إبطال التندید«آن گونه که در کتاب  -شیخ سلیمان -٤

 ».کند رساند و ظاھرًا ضرر نمی قوی، سوگند کاال را به فروش می احتمال
یعنی به «گوید:  می –آمده است  ۲۴۲، ص »إبطال التندید«آن گونه که در کتاب  -شیخ سلیمان -٥

 »برد. احتمال قوی، برکت را از بین می
روایت این حدیث را  ۱۶۰۶ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۲۰۸۷ی  بخاری در صحیحش، شماره -٦

 اند. کرده
 .۷/۲۴۶و سنن نسائی،  ۳۳۳۵ی  سنن ابوداود، شماره -٧
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خورد که فالن و فالن مبلـغ بـه  معنای حدیث این است که وقتی فردی سوگند می
کنـد کـه او  اند و با فالن و فالن مبلغ آن را خریده است، خریدار گمان می کاالیش داده

اش بـر  گوید و در نتیجه آن را با قیمتی بیشتر از قیمت واقعـی در سوگندش راست می
دروغ گفته و به خاطر اینکـه بـه قیمـت اضـافی کـاالیش را بـه دارد ولی فروشنده  می

فروش برساند، سوگند یاد کرده است. فروشنده با این کارش مرتکـب گنـاه و معصـیت 
اش از بین رفت، نقص  شود. وقتی برکت کسب شده و با از بین رفتن برکت، مجازات می

شود  رد، متوجه او میو ضرر بزرگتر از آن مبلغ اضافی که به سبب سوگندش به دست آو
ی اصلی کاالیش ھم از بین رود. آنچه نزد الله اسـت جـز بـا طاعـت و  و چه بسا سرمایه

آید و اگر دنیا با گناھان ھم آراسـته شـود، سـرانجاِم  فرمانبرداری از خدا، به دست نمی
 آن، نابودی و عقاب و مجازات است.

ثالثـة ال ي�لمهـم اهللا وال «قال:  ج: أن رسول اهللا-سوعن سلمان(گوید:  مؤلف می

َشيمط زان
ُ
، واعئل مسـتكرب، ورجـل جعـل اهللا بضـاعته، ال ١يز�يهم وهلم عذاب أيلم: أ

 ) ٢رواه الطربانی بسند صحيح.». �شرتی إال بيمينه، وال يبيع إال بيمينه

سه نفر ھستند که خدا با آنان «فرمودند:  جروایت است که رسول الله س(از سلمان
 -۱گردانـد و عـذاب دردنـاکی در انتظارشـان اسـت:  آنان را پاک نمیزند و  حرف نمی

أشیمط به «گوید:  می –آمده  ۲۴۲، ص »إبطال التندید«آن گونه که در کتاب  -شیخ سلیمان -١
یعنی شخص فقیر و صاحب زن و فرزندان. علت اینکه شخص پیر و » عائل«معنای پیر است و 

ی  د نظر قرار گرفته، این است که پیرمرد شھوت و غریزهشخص فقیر و صاحب زن و فرزندان م
ی این  اش تمام شده و نیرو و توانش ضعیف شده است. با این وجود، زنایش، نشان دھنده جنسی

است که بر فساد و تباھی سرشته شده است. تکبر بر دو قسم است: تکبر ذاتی و تکبر صفاتی. 
اجتماعی است. تکبر انسان ھر چند از نظر عقلی و  تکبر صفاتی راجع به ثروت، دارایی و موقعیت

شرعی، زشت و ناپسند است ولی صاحبان ثروت و دارایی و موقعیت و مقام، در تکبرشان عذر 
دارند ولی کسی که نه ثروت و دارایی دارد و نه موقعیت اجتماعی، به ھیچ وجه در تکبرش عذر 

 ی است.دھد که تکبرش، یک خصلت ذات ندارد. و این نشان می
المعجم «و در  ۵/۳۶۷، »المعجم األوسط«و در  ۶۱۱۱ی  ، شماره»المعجم الکبیر«طبرانی در  -٢

از طریق  ۷۲، ص »التقیید«و ابن نقطه در  ۴/۲۲۰، »شعب اإلیمان«؛ بیھقی در ۲/۸۲، »الصغیر
اند. اسناد این حدیث، صحیح است. طبرانی در  حدیث سلمان فارسی این حدیث را روایت کرده

، »فیض القدیر«و مناوی در » التقیید«و ابن نقطه در » المعجم الکبیر«و » المعجم الصغیر«
 اند که راوی این حدیث، سلمان فارسی است. تصریح کرده ۳/۳۳۲
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کسـی کـه خـدا را،  -۳واری کـه تکبـر دارد،  شـخص بینـوا و عیـال -۲پیرمرد زناکار 
طبرانـی بـا سـندی ». کند ی خود قرار داده و جز با سوگند، خرید و فروش نمی سرمایه

 صحیح این حدیث را روایت کرده است). 
وارد مدینـه  جسلمان فارسی، ابوعبدالله باشد که وقتی پیـامبر سلمان، شاید ھمان

شد، اسالم آورد و در جنگ خندق حضور داشت. ابوعثمان نھدی، شرحبیل بن سمط و 

سـلمان منَّـا أهـل «فرماید:  اش می درباره جاند. پیامبر دیگران از او حدیث روایت کرده
إن اهللا �ب من «فرماید:  گر میدر حدیثی دی». سلمان، از ما اھل بیت است: «١»ابليت

ھمانا خدا از میان یارانم چھـار نفـر »: «أصحاىب أر�عة: علياً، وأباذر، و سلمان، و املقداد
ترمذی و ابن ماجه این حـدیث را روایـت ». را دوست دارد: علی، ابوذر، سلمان و مقداد

 ٢اند. کرده

، »المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۲۱/۱۳۳؛ ابن جریر در تفسیرش، ۴/۸۳، »الطبقات«ابن سعد در  -١
طبقات المحدثین «؛ ابوشیخ در ۳/۵۹۸، »علی الصحیحینالمستدرک «؛ حاکم در ۶۰۴۰ی  شماره

 ۲۱/۴۰۸، »تاریخ دمشق«؛ ابن عساکر در ۱/۷۹، »أخبار أصبھان«؛ ابونعیم در ۱/۲۰۵، »بأصبھان
اند. در سند این حدیث، کثیر بن  و دیگران از عمرو بن عوف مزنی این حدیث را روایت کرده

اند و بلکه برخی از محدثان  ا خیلی ضیعف دانستهعبدالله مزنی وجود دارد که اکثر محدثین او ر
اند. این حدیث،  اند. بخاری و ترمذی تا حدودی او را قوی دانسته او را به دروغ متھم کرده

ی  ، شماره»اآلحاد و المثانی«شاھدی از طریق حدیث زید بن ابی وفی دارد که ابن ابی عاصم در 
و دیگران روایتش  ۲۰۷ -۳/۲۰۶، »الکامل«؛ ابن عدی در ۵۱۴۶ی  ؛ طبرانی به شماره۲۷۰۷
اند و سندش ضعیف است. حدیث مذکور شاھد دیگری از طریق حدیث حسین بن علی دارد  کرده

روایتش کرده  ۱/۲۰۴، »طبقات أصبھان«و ابوشیخ در  ۶۷۷۲ی  که ابویعلی در مسندش، شماره
آن  ۲۵۲۴ی  ، شمارهدارد که بزار در مسندش ساند. ھمچنین شاھد سومی از طریق حدیث انس

را روایت نموده است. در سند این دو حدیث اخیر، نضر بن ُحمید وجود دارد که متروک است. و 
نیز سعد بن طریف اسکاف در سند این دو حدیث قرار دارد که رافضی و متروک است. این حدیث 

؛ ۳۲۳۳۰ی  به صحت رسیده که ابن ابی شیبه در مصنف خود، شماره سبه طور موقوف بر علی
، »الموضح«؛ خطیب در ۴/۸۵و  ۲/۳۴۶، »الطبقات«؛ ابن سعد در ۶۰۴۱ی  طبرانی به شماره

ی  ، شمارهالضعیفةآن را روایت کرده اند. نگا:  سو دیگران از چندین طریق از علی ۲/۲۹۱
۲۷۰۴. 

؛ ترمذی در سننش، ۱۱۸۱ی  ، شماره»فضائل الصحابة«و در  ۵/۳۵۱، »المسند«امام احمدر در  -٢
، »المستدرک علی الصحیحین«؛ حاکم در ۱۴۹ی  ؛ ابن ماجه در سننش، شماره۳۷۱۸ی  مارهش
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خوانـد در  نان خطبه میی سی ھزار نفر بود و برای آ گوید: سلمان فرمانده حسن می
حالی که عبایی به تن داشت که نصف آن را زیر خود انداخته بـود و نصـف دیگـرش را 

گویـد:  وفـات یافـت. ابوعبیـده می سبرتن داشت. وی در زمان خالفت حضرت عثمان
احتمال دارد که این سـلمان  ١سالگی وفات یافت. ۳۵۰ھجری در سن  ۳۶وی در سال 

 ان بن عامر بن اوس ضبی باشد.مورد نظر ابوعبیده، سلم

سخن نگفتن پروردگار با این اشـخاص عاصـی و (ثالثة ال يكلمهم اهللا) ی:  در فرموده
گویـد و نیـز نشـان  دھد که او با افراد مطیع و فرمـانبردار سـخن می نافرمان نشان می

ز ی وارده در این زمینـه ا دھد که کالم، صفتی از صفات کمال الله تعالی است. أدله می
اند. این چیـزی اسـت کـه محققـین اھـل سـنت و  قرآن و سنت، خیلی روشن و واضح

ی افعـال و حـوادث بـه  جماعت بدان اعتقاد دارند. اھل سنت بر این باورنـد کـه ھمـه
شوند. پیشوایان اصحاب حدیث و دیگران از میـان  ی الله کم کم واقع می مشیت و اراده

این عقیده ھستند؛ ھمچنان که خدای متعال ھا بر  اصحاب شافعی و احمد و سایر گروه

َراَد َشۡ� ﴿فرماید:  می
َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرهُ

َ
َمآ أ ن َ�ُقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن  ًٔ إِ�َّ

َ
ھرگاه : «]٨٢[یس:  ﴾٨٢ا أ

د: بشـو! و آن ھـم یـه خطاب بـدان بگوکن است یار او تنھا اکه بشود، کرا بخواھد  یزیخدا چ
فاِظ داّل بر آینده و افعاِل داّل بر حال و آینده را آورده و این خدا در این آیه، ال». شود یم

 خورد. مطلب، در قرآن زیاد به چشم می

اند. در اسناد آن،  این حدیث را روایت کرده ۲۱/۴۰۹، »تاریخ دمشق«و ابن عساکر در  ۳/۱۳۰
ربیعه ایادی وجود دارد که ابن معین او را ثقه دانسته و ترمذی این حدیثش را حسن دانسته 

گوید: حدیث او منکر و ناشناخته است. ھمچنین شریک نخعی در  اش می دربارهاست. ابوحاتم 
 سند این حدیث قرار دارد که کمی نرمی و سھل انگاری در حدیث او وجود دارد.

گوید: اھل علم بر  عباس بن یزید بحرانی می«گوید:  می ۱/۵۴۰، »سیر أعالم النبالء«ذھبی در کتاب  -١
سال او ھیچ شکی ندارند. راجع به سن  ۲۵۰ال سن داشته است. در س ۳۵۰این باورند که سلمان 

ی بحرانی که آن ھم منقطع است و اسناد متصل  او تحقیق کردم و به چیزی دست نیافتم جز گفته
دارند که او عمر زیادی  اش بیان می و صحیحی ندارد. مجموع اوضاع، احوال، غزوه، تالش و زندگانی

وده است. چون او در سن جوانی از وطن خود ھجرت کرده و شاید در نکرده و بسیار سالخورده نب
را شنید و سپس  جسن چھل سالگی و یا کمتر وارد حجاز شد. طولی نکشید که خبر بعثت پیامبر
اش به صد سال ھم  به مدینه ھجرت نمود. شاید ھفتاد و چند سال، زندگی کرده و به نظرم سن

داند به اطالع ما ھم برساند. ابوالفرج ابن جوزی و  می نرسید. ھرکس غیر از این، چیز دیگری
 ».اند و چیزی را در آن سراغ ندارم که بتوان به آن تکیه نمود دیگران عمر طوالنی او را نقل کرده
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اگر نفی کنندگان صفات خدا به مـا بگوینـد: از ایـن «گوید:  شیخ اإلسالم ابن تیمیه می
آینـد، قـائم بـه اللـه  ی حوادث، آنچـه کـه بـه وجـود می آید که ھمه ی شما الزم می عقیده

گوییم: قبل از شما از میان سلف صالح و ائمه چه کسی این مطلب را  تند. در جواب میھس
 انکار نموده است؟ نصوص قرآن، سنت و عقل صریح ھم بر این مطلب داللت دارند. 

لفظ حوادث مجمل است امراض، نقایص و معایب ھم از آن اراده شود، الله تعـالی از 
خواھد، قائم به الله است؛ ھمـان  ل خدا که خدا میآن منزه و مبراست، ولی کالم و افعا

 طور که قرآن و سنت بر آن داللت دارند.
گوینـد: اللـه تعـالی  قول صحیح در این زمینه، قول اھل علم و حدیث است کـه می 

ھرگاه بخواھد، پیوسته متکلم است؛ ھمان طور که ابن مبارک، احمد بن حنبل و دیگـر 
 ١».دان پیشوایان سنت اظھار داشته

گویم: معنای قائم بودن حوادث به الله این است که خدا بر امـور حـادث قـدرت  می
 آورد. والله اعلم. دارد و به مشیت و فرمان خود، آنھا را به وجود می

دھد که وقتی گناه این سه گـروه  نشان می : (وال يزكيهم وهلم عذاب ألـيم)ی فرموده
سـت. اینـان بـا ایـن سـه عقـوبتی کـه شان نیز عظـیم ا بزرگ است، عقوبت و مجازات

 شوند. شوند، سزا داده می بزرگترین مجازات محسوب می

يمط زان)،در عبارت:  بـه صـورت تصـغیر آمـده تـا او را تحقیـر » أَشـیمط«لفظ  (اُشَ
گرداند. چون آنچه که او را به این گناه کشانده، در وجود او ضـعیف شـده،  ایـن نشـان 

واداشته، دوست داشتن معصیت و فجور و نترسیدن از الله دھد که آنچه او را به زنا  می
 است.

ضعف شھوت و میل جنسی که او را به این گناه کشـانده ھمـراه بـا انجـام دادن آن 
شود. برخالف انسان جوان که قوت شھوت و میـل  گناه، موجب تشدید مجازات وی می

رسد. ممکن است ت اش ممکن است بر او چیره شود با وجودی که از خدا ھم می جنسی
اش را به خاطر این گناه سـرزنش نمایـد، در نتیجـه از آن گنـاه  او پشیمان شود و نفس

 دست بکشد و دیگر آن را انجام ندھد.
و ھمچنین (العائل المستکبر) شخص بینوا که صاحب زن و فرزندان اسـت و تکبـر 

ند؛ چـون غالبـًا دارد، نیز به ھمین صورت است. او چیزی ندارد تا وی را به تکبر بکشـا

 .۳۸۳ -۲/۳۸۰ منھاج السنة النبویة -١
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کشاند، ثروت، دارایی، ریاست و موقعیت اجتماعی اسـت.  آنچه که انسان را به تکبر می
شخص بینوا و نیازمند؛ ثـروت، دارایـی و موقعیـت نـدارد تـا او را بـه اسـتکبار و خـود 

بینی وادار کند. پس تکبر او با وجودی که چیزی ندارد تا او را بـه تکبـر بکشـاند،  بزرگ
بینی، خصـلت ذاتـی و سرشـت اوسـت و در قلـبش  ھد که کبر و خود بزرگد نشان می

 نھفته است. از این رو عقوبت و مجازاتش، عظیم است.

ی خود قرار  مایه یعنی سوگند به خدا را دست، رجل جعل اهللا بضـاعته)(وی:  فرموده 
 خورد. داده که بر او غلبه کرده است و ھمیشه قسم می

که صاحبان آنھا اگر موحد و یکتاپرسـت ھـم باشـند، امـا  دھند این اعمال نشان می
شان در مقابل آن گناھان عظیمی کـه بـا زبـان و  توحیدشان ضعیف است و کردار نیک

شوند و ھیچ عاملی وجود ندارد که آنان را به این گناه بکشاند، ضـعیف  عمل مرتکب می
ھــر عملــی کــه  نمــاییم و از و نــاچیز اســت. ســالمت و عافیــت را از خــدا مســألت می

 بریم. پسندد، به خدا پناه می پروردگارمان دوست ندارد و نمی

: جقـال: قـال رسـول اهللا سعن عمران بن حصـ�» الصحيح«و� گوید: ( مؤلف می
خ� أمىت قر�، ثم اذلين يلونهم، ثم اذلين يلونهم، قال عمران: فال أدری أذكر بعد قرنه «

هدون وال �ُستشهدون، و�ونـون وال يؤتمنـون، مرت� أو ثالثة؟ ثم إن بعد�م قوماً �ش
 ».) و�نذرون وال يوفون، و�ظهر فيهم السمن

 جروایـت شـده کـه گفـت: رسـول اللـه س(در صحیح مسلم از عمران بن حصـین
اند که در عصر مـن حضـور دارنـد. پـس از آنـان،  بھترین افراد امتم، کسانی«فرمودند: 

آینـد. عمـران  ، کسانی که به دنبال آنـان میآیند و سپس اند که به دنبالشان می کسانی
بعد از قرن خودش، دو قرن دیگـر را ذکـر کـرد یـا سـه  جدانم آیا پیامبر گوید: نمی می

آینـد کـه شـھادت  در ادامه فرمود:] سپس بعـد از شـما جمـاعتی می جقرن؟ [پیامبر
دار کننـد و امانتـ شـود. خیانـت می دھند در حالی که از آنان شھادت خواسـته نمی می

 .»)شود چاقی در میان آنان پیدا میکنند و  کنند و به نذرشان وفا نمی نیستند و نذر می

ابـوداود و ترمـذی نیـز ایـن  ١منظور صحیح مسلم اسـت. »)الصحيح«(وفی عبارت 

این  ۲۵۳۵ی  البغا) و مسلم در صحیحش به شماره -۳۴۵۰ی  بخاری در صحیحش، (شماره -١
 اند. دیث را روایت کردهح
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 . ١اند حدیث را روایت کرده

 . ٢روایت کرده است» خريكم«بخاری این حدیث را با لفظ: 

در  جبه خاطر فضیلت و برتری اشـخاص عصـر پیـامبر (خري أمتی قرنـی):  ی فرموده
دھند و اشـخاص اھـل  ھای بزرگ در آن مسابقه می علم، ایمان و کردار نیکی که انسان

باشد. خیر و خـوبی در ایـن عصـر،  یابند، می عمل در آن، به برتری و فضیلت دست می
بـد در آن  غالب شده و اھل خیر و نیکان زیاد شدند و شّر، بـدی، اھـل شـر و اشـخاص

عصر، کم بودند. و اسالم و ایمان در عصرآنان عزت یافـت و علـم و علمـای دینـی زیـاد 
 شدند.

آیند، بـه خـاطر  می ج، یعنی کسانی که بعد از عصر پیامبر(ثم الذين يلوهنم)عبارت: 
اینکه اسالم در عصر آنان پیروز و غالب بود و انگیزه برای اسالم، زیاد و مشتاقان اسـالم 

ھایی ھمچون بدعت خوارج، قدریه و رافضه که  دگان به اسالم زیاد بودند و بدعتو گروی
در عصر آنان پیدا شدند، بالفاصله با آنھا برخورد تند شد و زود از بین رفتند، بـه خـاطر 

ھا ھر چنـد در عصـر ایـن بزرگـواران سـر بـر  اینھا بر آیندگان برتری یافتند. این بدعت
خواری و پستی بودنـد و افـرادی از آنـان کـه اھـل عنـاد و  آوردند، اما در نھایت ذلت،

 لجاجت بودند و توبه نکردند، به قتل رسیدند.

شـک از جانـب راوی حـدیث،  (فال أدری أذكر بعد قرنه مـرتني أو ثالثـاً ؟)در عبارت: 

ھـای  باشد. آنچه در روایات مشھور است، ایـن اسـت کـه قرن می سعمران بن حصین
وده است، سه قرن اولیه ھستند. که البتـه قـرن سـوم، فضـل و ست جبرتری که پیامبر

ھای زیادی در این عصر پیدا شدند  برتری دو قرن نخست را ندارد؛ به دلیل اینکه بدعت
ولی عالمان دینی، زیاد بودند و اسالم در این عصر، پیروز بود و جھاد پابرجا بود. سـپس 

ھا کـه پـس از آن بـه وجـود  و بدعت به جفا و ستِم به دین و پیدایش خرافات جپیامبر
 دھد. آیند، خبر می می

 .۴۶۷۵ی  و سنن ابوداود، شماره ۲۲۲۳و  ۲۲۲۲ھای  سنن ترمذی، شماره -١
در آغاز باب » خ� أمىت أهل قر�«بخاری این حدیث را با ھر دو لفظ روایت کرده است. روایت:  -٢

ھای  رهدر چندین جا، (شما» خیرکم.. «البغا) و روایت:  -۳۴۵۰ی  ، (شماره»من فضائل الصحابة«
 البغا) آورده است. -۶۳۱۷و  ۶۰۶۴، ۲۵۰۸

 

                                         



 ١٢٢٣  )ی زیاد قسم خوردن... : نهی و وعیدی که درباره۶۱لتوحید: (بابکتاب ا

 

یعنـی:  )ثم إن بعد�م قوماً �شهدون وال �ُستشهدون(فرماید:  در ادامه می جپیامبر
ی گواھی و عدم تمایل به  آیند که به دلیل کوچک شمردن قضیه افرادی بعد از شما می

دھند. این امر ھـم  ت میصدق و راستی، بدون آنکه از آنان شھادت خواسته شود، شھاد
 باشد. شان می به خاطر کمی تعھد و دیانت شان و ضعف اسالم

دھد که خیانت دامنگیر بسیاری از آنان  نشان می (وخيونون وال يؤمتنـون)ی:  فرموده
 یا اکثرشان شده است.

کننـد.  یعنی آنچه که بـر آنـان واجـب شـده، ادا نمی (وينذرون وال يوفـون)عبارت: 
ی ضعف اسالم و عدم ایمـان ایـن افـراد  ال ناپسند و مذموم، نشان دھندهوجود این اعم

 باشد.  می

یعنی به خاطر تمایل آنـان بـه دنیـا و رسـیدن بـه  : (ويظهر فيهم السـمن)ی فرموده
شان از سرای آخرت و آمادگی بـرای آن،  مندی از لذایذ دنیا و غفلت شان و بھره شھوات

إال والـذی  ١ال يأتی زمـان«حدیث انس آمده است:  شود. در شان پیدا می چاقی در میان

آید مگر اینکه زمان بعـدی، بـدتر از آن  ھیچ زمانی نمی»: «بعده رشٌّ منه حتی تلقوا ربكم
گویــد: ایــن حــدیث را از  انــس می». کنیــد اســت تــا اینکــه پروردگارتــان را دیــدار می

 .٢شنیدم جپیامبرتان
ھا و خرافـات  شد تا اینکه شرک، بـدعت شر و بدی پیوسته در میان امت اسالم زیاد

کردنـد و  در میان بسیاری از مردم حتی در میان کسانی که خود را به علم منتسب می
 پیدا شد. ٣دادند، کار تعلیم، تدریس علوم دینی و تألیفات کتاب ھای دینی انجام می

اذليـن خ� انلاس قـر�، ثـم «قال:  جوفيه عن ابن مسعود: أن انلىب(گوید:  مؤلف می

، ثم يىجء قوم �سبق شـهادة أحـدهم يمينـه، ١يلونهم، ثم اذلين يلونهم، [ثم اذلين يلونهم]
 ٢ .)»اكنوا يرض�وننا ىلع الشهادة والعهد و�ن صغار«وقال إبراهيم: » و�مينه شهادته

 آمده است.» الیأتی علی الناس زمان...«عبارت: » ط«ی  در نسخه -١
 این حدیث را روایت کرده است. ۷۰۶۷ی  بخاری در صحیحش، به شماره -٢
گویم: بلکه اینان به شرک و گمراھی و بدعت  می«، این عبارت اضافی آمده است: »ط«ی  در نسخه -٣

بریم به خدا از  کردند و در این باره آثار منظوم و منثوری را تألیف نمودند. پناه می دعوت می
 ».موجبات خشمش
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بھتـرین «فرمودنـد:  ج(در صحیح مسلم از ابن مسـعود روایـت اسـت کـه پیـامبر
اند کـه بـه دنبـال  عصر من حضور دارند. سپس، کسانی مردمان، کسانی ھستند که در

آینـد، [ سـپس، کسـانی کـه بـه  آیند. سپس، کسانی ھستند که بعد از آنان می آنان می
شان از سوگندشان و سوگندشان  آیند که شھادت آیند]. سپس افرادی می دنبال آنان می

خـاطر شـھادت دادن، گوید: آنان ما را بـه  ابراھیم می». گیرد شان پیشی می از شھادت
 »). زدند در حالی که ما خردسال بودیم پیمان و وعده می

گویم: این حال و وضع کسی است که به دنیا گرایش و تمایل داشـته و آخـرت را  می
ی  مبـاالتی بـه قضـیه فراموش کرده است. از این رو به دلیل کمی ترسش از خـدا و بی

 رش سبک و ناچیز شده است.شھادت، سوگند و پیمان، شھادت و سوگند در نظ
این وضعیت اکثر مردم است. وقتی این مسأله در ھمان صدر اسالم واقـع شـده، در 

آید.  قرون بعد از آن، به مراتب چندین برابر بیشتر از صدر اسالم، این وضعیت پیش می
 پس در این زمینه ھوشیار باش و از دچار شدن به این وضعیت، حذر کن.

 . ٣یم نخعی استابراھیم، ھمان ابراھ

این امر بـه دلیـل فراوانـی  (كانوا يرضبوننا عىل الشهادة والعهد ونحن صغار)عبارت: 
علم و دانش دینی تابعین و ایمان قوی و معرفت شان نسبت به پروردگار شان و انجـام 

ی امـر بـه معـروف و  باشد؛ زیرا قضـیه ی امر به معروف و نھی از منکر می دادن وظیفه
 ماند. برترین جھاد است و دین بدون آن، پابرجا نمینھی از منکر 

در این مسأله، رغبت و اشتیاق به عادت دادن کودکان بر سر طاعت و فرمـانبرداری 
رسـاند، وجـود دارد. ایـن لطـف و  پروردگارشان و نھی آنان از آنچه که به آنان زیان می

بـس عظیمـی  دھد و خدا دارای لطف و فضـل فضل خداست که به ھرکس بخواھد، می
 است.

و روایت مسلم افتاده است و آنچه که اینجا » فریان«و چاپ » ط«ی  عبارت داخل کروشه از نسخه -١
 باشد. می» خ«ی  آمده براساس نسخه

ی ابراھیم، نزد مسلم  حدیث را روایت کرده و گفته این ۲۵۳۳ی  مسلم در صحیحش، شماره -٢
ی  و ابن حبان در صحیحش، شماره ۱/۳۷۸، »المسند«است. اما لفظ حدیث نزد امام احمد در 

 و دیگران وجود دارد. ۷۲۲۷
 آمده است.» التمائمما جاء فی الرقی و«شرح حالش در اواخر باب  -٣

 

                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

ی پیمان  ) باب: ما جاء فی ذمة الله وذمة نبیه  (آنچه که درباره۶۲(
  وارد شده است) جخدا و پیمان پیامبر

يَۡ�ٰـَن َ�ۡعـَد ﴿فرماید:  خدای متعال می
َ
ِ إَِذا َ�َٰهـد�ُّۡم َوَ� تَنُقُضـواْ ٱۡ� ۡوفُواْ بَِعۡهِد ٱ�َّ

َ
َوأ

 َ گر یه بـا ھمـدکمان خدا (یبه پ: «]٩١[النحل:  ﴾ َعلَۡيُ�ۡم َكفِيً� تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم ٱ�َّ
د (آنھـا بـا َقسـِم بـه نـام و ذات کید و سوگندھا را پس از تأیه بستکد ھرگاه ینکد) وفا یبند یم

گاه و گواه (بر معامله و وفا یه خداک ید، در حالینکخدا) نش  ».دیا به عھد) خود گرفته یرا آ
ی لشـکر  ھر وقت کسی را فرمانـده جرسول الله«گوید:  ده که میاز بریده روایت ش

کرد؛ او را به تقوای خدا، مدارا کردن و نرمخویی بـا مسـلماناِن ھمـراھش و  یا سریه می
با نام خدا در راه خدا بجنگیـد. «فرمود:  کرد، آنگاه می نیکی کردن به آنان، سفارش می
کنید. بجنگید و بدون اجازه و پیش از تقسیم اند، پیکار  با کسانی که به خدا کفر ورزیده

شـکنی نکنیـد و کـافران را مثلـه نکنیـد و  غنایم، از غنیمت، چیزی برنداریـد و پیمان
کودکان را نُکشید. ھرگاه با مشرکان برخورد کردی، آنان را به سه چیز دعوت کـن، ھـر 

شان بـردار. اول آنـان کدام از این سه چیز را از تو پذیرفتند، از آنان بپذیر و دست از سر
را به اسالم دعوت کن، اگر دعوتت را پذیرفتند، از آنان قبول کن، سپس آنان را دعـوت 
کن که از سرزمین خود به سرزمین مھاجرین، نقل مکان کنند و به آنان بگو که اگر این 
کار را بکنند، حقوق و سھم غنایم که برای مھاجران مطرح است، برای آنان نیز مطـرح 

 است.
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شان امتناع کردنـد، بـه آنـان بگـو کـه ھمچـون  اگر از نقل مکان کردن از سرزمین
شـود و در  باشند و حکـم خـدا بـر آنـان جـاری می نشین مسلمانان می ھای بادیه عرب

غنیمت و فیء سھمی ندارند، مگر اینکه ھمراه مسلمانان جھاد کنند. اگر از این کار ھم 
اگر به حرفت گوش کردند، از آنان بپذیر و دسـت از  امتناع نمودند، از آنان جزیه بخواه.

سرشان بردار. اما اگر از دادن جزیه امتناع کردند، با استعانت از خدا و توکـل بـه او، بـا 
 آنان پیکار کن.

را  جای را محاصره کردی و از تو خواستند که پیمان خدا و پیـامبر ھر گاه اھل قلعه
ولی پیمان خودت و پیمان یارانـت را بـرای آنـان  برای آنان قرار دھی، این کار را مکن،

تر اسـت تـا اینکـه  تان را بشکنید، آسان تان و پیمان یاران قرار بده؛ چون شما اگر پیمان
ای را محاصره کردی و از تـو  را بشکنید. و ھرگاه اھل قلعه جپیمان خدا و پیمان پیامبر

مکن و فقط حکم خـودت را بـر  خواستند که حکم خدا را بر آنان اجرا کنی، این کار را
ای یـا  ی آنان، مطابق حکم خـدا عمـل کـرده دانی آیا درباره آنان اجرا کن، چون تو نمی

 [روایت مسلم].». خیر

 گیرند: در این باب، چند موضوع مورد بحث و بررسی قرار می
 و میان پیمان مسلمانان. جتفاوت میان پیمان خدا، پیمان پیامبر -اول
 انجام دادن کاری که کمترین خطر و زیان را دارد.دستور به  -دوم

 ».با نام خدا در راه خدا بجنگید«ی:  تفسیر فرموده -سوم
 ».اند، پیکار کنید با کسانی که به خدا کفر ورزیده«ی:  معنای فرموده -چھارم

 ».از خدا استعانت و کمک بخواه و با آنان پیکارکن«ی:  تفسیر فرموده -پنجم
 حکم الله و حکم علماء. تفاوت میان -ششم
داند آیا این حکم مطابق حکم  کند و نمی صحابی موقع نیاز حکمی صادر می -ھفتم

 خداست یا خیر؟ 

 



 ١٢٢٧  )وارد..ج ی پیمان خدا و پیمان پیامبر  : آنه که درباره۶۲لتوحید: (بابکتاب ا

 

 توضیح و شرح باب:
وارد شده  جی پیمان خدا و پیمان پیامبر که درباره ٢آنچه( ١ما جاء فی ذمة اهللا وذمة نبيه

 است) 

ِ ﴿ ی: راجع به آیه ۡوفُواْ بَِعۡهِد ٱ�َّ
َ
يَۡ�َٰن َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َوأ

َ
 إَِذا َ�َٰهد�ُّۡم َوَ� تَنُقُضواْ ٱۡ�

َ َعلَۡيُ�ۡم َكفِيً�  از «گوید:  که مؤلف آورده، عماد بن کثیر می ]. ۹۱[النحل:  ﴾َجَعۡلُتُم ٱ�َّ
کند، وفای به عھد و محافظت بر پیمان ھای مؤکد و  جمله اموری که خدا به آن امر می

يَۡ�َٰن َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها﴿ فرماید: باشد. از این رو می م میمحک
َ
و سوگندھا «  ﴾َوَ� تَنُقُضواْ ٱۡ�

 ».دینکد (آنھا با َقسِم به نام و ذات خدا) نشکیرا پس از تأ

يَۡ�ٰنُِ�مۡ ﴿ ی: میان این آیه و آیه
َ
َ ُعۡرَضٗة ّ�ِ ْ ٱ�َّ خدا را « ].۲۲۴[البقرة:  ﴾َوَ� َ�َۡعلُوا

يَۡ�ٰنُِ�ۡم إَِذا َحلَۡفُتۡمۚ ﴿ ی: و میان آیه    ».دیش قرار مدھیی سوگندھای خو هلیوس
َ
َٰرةُ � َ�ٰلَِك َك�َّ

يَۡ�َٰنُ�مۡ 
َ
� ْ این کفاره سوگندھای شماست به ھنگامی که سوگند « ].٨٩[المائدة:  ﴾َوٱۡحَفُظٓوا

و ». کنید! ).نمایید) . و سوگندھای خود را حفظ کنید (و نش کنید (و مخالفت می یاد می

إ� واهللا إن شاء اهللا ال أحلف ىلع «فرماید:  در صحیحین که می جمیان حدیث پیامبر
به خدا قسم اگر خدا »: «يم� فأری غ�ها خ�اً منها إال أتيت اذلی هو خ�، وحتلَّلتها

کنم و غیر آن را بھتر از آن سوگند ببینم، مگر اینکه به سراغ  بخواھد، سوگندی یاد نمی

و : «٣»و�فَّرت عن يمي�«در روایتی دیگر آمده است: ». آیم که بھتر است ی میچیز
 ». دھم ی سوگندم را می کفاره

يَۡ�ٰـَن َ�ۡعـَد تَۡوكِيـِدَها﴿ی مـذکور:  ی اینھا و میان آیـه میان ھمه
َ
    ﴾َوَ� تَنُقُضـواْ ٱۡ�

ی محکـم ھـا تعارضی وجود نـدارد، چـون منظـور از ایمـان در اینجـا، عھـدھا و پیمان

آمده » رسوله«، لفظ »التوحید«نسخه ھای کتاب و برخی از » فریان«و چاپ » خ«ی  در نسخه -١
و در بعضی از نسخه  -ی چاپی ی خطی و ھم نسخه ھم نسخه -»إبطال التندید«است. در کتاب 

 ام. آمده که من در اینجا ھمین لفظ را آورده» نبیه«، لفظ »التوحید«ھای کتاب 
عنی دلیل وجوب وفای به ی«گوید:  می ۲۴۶، در ھمین کتاب، ص »ابطال التندید«صاحب کتاب  -٢

 ».باشد عھد و به سر بردن عھد ھرگاه با کسی که عھد بستی. ذمه به معنای عھد و پیمان می
از طریق حدیث  ۱۶۴۹ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۶۷۱۸ی  بخاری در صحیحش، شماره -٣

 اند. این حدیث را روایت کرده سابوموسی
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 کند. کند یا از چیزی منع می باشد نه سوگندی که تشویق می می
منظور پیمان است. یعنی پیمـان «گوید:  ی مذکور می ی آیه از این رو مجاھد درباره

نماید، حدیثی است که امـام احمـد از جبیـر بـن  . آنچه این رأی را تأیید می١»جاھلیت

ال حلف ىف اإلسالم، وأيّما حلف «مود: فر جگوید: رسول الله مطعم روایت کرده که می
ھیچ پیمانی در اسالم نیست و ھـر پیمـانی »: «اكن ىف اجلاهلية لم يزده اإلسالم إال شدة

مسلم نیـز ایـن حـدیث را ». که در جاھلیت بوده، اسالم فقط آن را تشدید نموده است
 معنای حدیث ایـن اسـت: اسـالم بـه پیمـانی کـه اھـل جاھلیـت ٢روایت کرده است.

بستند، نیاز ندارد؛ چون تمسک و پایبندی به اسالم و حمایت از اسالم، انسـان را از  می
 گرداند. نیاز می پیمانی که در میان اھل جاھلیت بود، بی

َ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعلُونَ ﴿  ی: آیه تھدید و وعید کسانی است که پیمان « .]٩١[النحل:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ
 ».٤و٣.کنند را پس از مؤکد ساختن، نقض می

ر أم�اً ىلع جيش أو رس�ة،  جاكن رسول اهللا«وعن بر�دة قال: گويد: (مؤلف می إذا أمَّ

اغزوا باسم اهللا ىف سبيل اهللا، «، فقال: »أوصاه بتقوی اهللا، من معه من املسلم� خ�اً 
�ذا لقيت قاتلوا من �فر باهللا، اغزوا وال تُغلّوا وال تغدروا وال تمثُلوا وال تقتلوا ويلداً، و

عدوك من املرش��؛ فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل، فأيتهن ما أجابوك، فاقبل منهم، 
و�ف عنهم، ثم ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك، فاقبل منهم، ثم ادعهم إىل اتلحول من 
دارهم إىل دار املهاجر�ن، وأخربهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجر�ن، وعيلهم ما 

 جر�ن.ىلع املها

 را نقل کرده است.این گفته  ۱۶۴/ ۱۴ابن جریر در تفسیرش،  -١
 اند. این حدیث را روایت کرده ۴/۸۳، »المسند«و امام احمد در  ۲۵۳۰ی  مسلم در صحیحش، شماره -٢
 .۵۸۵ -۲/۵۸۴تفسیر ابن کثیر،  -٣
منظور مؤلف این است که: ھر «گوید:  می ۲۴۶در ھمین کتاب، ص» إبطال التندید«صاحب کتاب  -٤

ی مذکور، ھمین  به آن واجب است. یکی از معانی آیه عھد و پیمانی که میان مردم ھست، وفای

َوَ� ﴿فرماید:   است. این آیه بر وجوب وفای به عھد داللت دارد. به ھمین خاطر در ادامه می
يَۡ�َٰن َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها

َ
ْ ٱۡ� و سوگندھا را پس از تأکید (آنھا با َقسِم به نام و ذات خدا) « ﴾تَنُقُضوا

ی عدم تعظیم خدای متعال است و این به توحید انسان،  ی، نشان دھندهپیمان شکن». نشکنید
 ».کند نقص وارد می
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فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخربهم أنهم ي�ونون كأعراب املسلم�، �ری عليهم 
حكمه هللا تعاىل، وال ي�ون هلم ىف الغنيمة والىفء ىشء، إال أن �اهدوا مع املسلم�، 
فإن هم أبوا، فسلهم اجلز�ة، فإن هم أجابوك؛ فاقبل منهم و�فَّ عنهم، فإن هم أبوا، 

 هم.فاستعن باهللا وقاتل
و�ذا حارصت أهل حصن، فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه، فال جتعل هلم ذمة 
اهللا وذمة نبيه، ول�ن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك، فإن�م إن ختفروا ذم�م وذمة 
أصحاب�م أهون من أن ختفروا ذمةاهللا وذمة نبيه، و�ذا حارصت أهل حصن، فأرادوك 

ت�هلم، ول�ن أنزهلم ىلع حكمك، فإنك ال تدری أتصيب  أن ت�هلم ىلع ح�م اهللا، فال
 ).١رواه مسلم». فيهم ح�م اهللا أم ال

ی لشـکر  ھر وقت کسی را فرمانده جرسول الله«گوید:  (از بریده روایت شده که می
کرد؛ او را به تقوای خدا، مدارا کردن و نرمخویی بـا مسـلماناِن ھمـراھش و  یا سریه می

با نام خدا در راه خدا بجنگیـد. «فرمود:  کرد، آنگاه می سفارش میکردن به آنان،  نیکی
اند، پیکار کنید. بجنگید و بدون اجازه و پیش از تقسیم  با کسانی که به خدا کفر ورزیده

شکنی نکنید و کافران را مثله نکنید و کودکان را  غنایم، از غنیمت، چیزی برندارید و پیمان
رد کردی، آنان را به سه چیز دعوت کن، ھر کدام از این سـه نُکشید. ھرگاه با مشرکان برخو

چیز را از تو پذیرفتند، از آنان بپذیر و دست از سرشان بردار. اول آنان را بـه اسـالم دعـوت 
کن، اگر دعوتت را پذیرفتند، از آنان قبول کن، سپس آنان را دعـوت کـن کـه از سـرزمین 

ه آنان بگو که اگر این کار را بکنند، حقوق و خود به سرزمین مھاجرین، نقل مکان کنند و ب
 سھام غنایم که برای مھاجران مطرح است، برای آنان نیز مطرح است.

شان امتناع کردنـد، بـه آنـان بگـو کـه ھمچـون  اگر از نقل مکان کردن از سرزمین
شـود و در  باشند و حکـم خـدا بـر آنـان جـاری می ھای بادیه نشین مسلمانان می عرب

ء سھمی ندارند، مگر اینکه ھمراه مسلمانان جھاد کنند. اگر از این کار ھم غنیمت و فی
امتناع نمودند، از آنان جزیه بخواه. اگر به حرفت گوش کردند، از آنان بپذیر و دسـت از 
سرشان بردار. اما اگر از دادن جزیه امتناع کردند، با استعانت از خدا و توکـل بـه او، بـا 

 آنان پیکار کن.

 این حدیث را روایت نموده است.۱۷۳۱ی  مسلم در صحیحش، به شماره -١
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را  جل قلعه ای را محاصره کردی و از تو خواستند که پیمان خدا و پیـامبرگاه اھھر
برای آنان قرار دھی، این کار را مکن، ولی پیمان خودت و پیمان یارانـت را بـرای آنـان 

تر اسـت تـا اینکـه  تان را بشکنید، آسان تان و پیمان یاران قرار بده؛ چون شما اگر پیمان
ای را محاصره کردی و از تـو  بشکنید. و ھرگاه اھل قلعه را جپیمان خدا و پیمان پیامبر

خواستند که حکم خدا را بر آنان اجرا کنی، این کار را مکن و فقط حکم خـودت را بـر 
ی آنان، مطابق حکم خدا عمـل کـرده ای یـا  دانی آیا درباره آنان اجرا کن، چون تو نمی

  [روایت مسلم].»). خیر
است. این حدیث را پسـرش، سـلیمان از او روایـت بریده، ھمان ابن ُحصیب اسلمی 

 ١این را گفته است.» المفھم«نموده است. صاحب کتاب 

ر أم�اً ىلع جـيش أو رس�ـة، أوصـاه بتقـوی اهللا  جاكن رسول اهللا در عبارت: ( إذا أمَّ
کـردن و خـوب رفتـار  تعیین فرماندھان و سفارش آنان بـه تقـوای خـدا و نیکی )تعاىل

 ِن مسلمانش، از جمله فھم و دانش دینی است.نمودن با ھمراھا
سریه، لشکری است که به چھار صد نفر یا چیـزی در ایـن حـدود «گوید:  حربی می

ی طاعـت و  یعنی بـه وسـیله» تقـوی اهللا«، بیشتر از این تعداد است. »جیش«رسد.  می
 ».فرمانبرداری خدا، پرھیز کردن از عقوبت و مجازات او

ی انجام دادن اوامر خدا و دسـت کشـیدن از نـواھی  وسیله گویم: تقوای خدا به می
 یابد.  خدا تحقق می

ــارت:  ــامبر (ومــن معــه مــن املســلمني خــرياً)عب ــی پی ــق  جیعن ــده را در ح آن فرمان
کرد. یعنی با آنان مدارا کند، رفتارش با آنان نیک باشد،  ھمراھانش، به خیر سفارش می

 خو نباشد. سخت نگیرد و درشتبا آنان متواضع و فروتن باشد و بر آنان 

یعنی جنگ را با اسـتعانت از خـدا و خالصـانه بـرای او،  : (اغزوا باسم اهللا)ی فرموده
 .٢شروع کنید

 /کند، چون مسلم  آمده، روایت مسلم را صریح تر بیان می» المفھم«آنچه در  -۳/۵۱۱المفھم،  -١
از سلیمان بن بریده از پدرش روایت است که گوید: «گوید:  می ۱۷۳۱ی  در صحیحش، شماره

 والله اعلم...».جرسول الله
یعنی با اجابت فرمان خدا، «گوید:  می ۲۴۷در ھمین کتاب، ص» إبطال التندید«صاحب کتاب  -٢

شیخ حمد بن عتیق اظھار داشته که او این حدیث را از روی دستخط ». جنگ را شروع کنید
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در اینجا، برای استعانت از خدا و طلب کمک از خـدا » بسم الله«در » باء«گویم:  می
 باشد.  و توکل به خدا می

، تمامی اھل کفر اعـم از محـاربین و غیـر ) این عموم(قاتلوا من كفر بـاهللای:  فرموده
شود. کسانی که با مسلمانان عھـد و پیمـان دارنـد و راھبـان، زنـان و  آنان را شامل می

نقل ج اند و مشمول این حکم نیستند. به صورت متصل از پیامبر کودکان، استثناء شده

 جپیامبر». سانیدھیچ کودکی را به قتل نر»: «وال تقتلوا وليداً «فرماید:  کنند که می می
جنگنـد امـا در  از کشتن راھبان و زنان به این خاطر نھی کرده، چـون آنـان غالبـًا نمی

 رسند. صورتی که از جانب آنان جنگی صورت بگیرد، به قتل می
 گویم: اسیران و کودکان نیز به ھمین صورتند. می

، یعنـی »غلـول« (وال تغلّـوا وال تغـدروا وال تمثلـوا)،فرماید:  در ادامه می جپیامبر

یعنی شکستن پیمان. تمثیـل در اینجـا » غدر«برداشتن از غنیمت پیش از تقسیم آن. 
اش و بازی کردن  باشد، مانند بریدن دو گوش ی مقتول می به معنای زشت کردن چھره

با آن. در تحریم برداشتن از غنیمت پیش از تقسیم آن و در تحریم پیمان شـکنی و در 
 ان دانشمندان دینی، اختالف نظری وجود ندارد.کراھیت مثله کردن می

 : (و�ذا لقيت عدوك من املرش��، فادعهم إىل ثالث خالل أو خصـال)،ی در فرموده
برای شک و تردید است. این شک از جانـب برخـی راویـان حـدیث اسـت و » أو«لفظ 

 یک معنا دارند.» خصال«و » خالل«

 ١گویـد: قرطبـی می )منهم و�فَّ عـنهمفأيتهن ما أجابوك، فاقبل : (راجع به عبـارت 

را بر اساس نظر علمای معتبر و قابل اطمینان، منصوب کردیم با توجه به » أيـتهن«لفظ 

است نه بر این اساس که حرف جـر سـاقط شـده اسـت. » أجـابوك«اینکه معمول فعل 

إلـی أيـتهن أجـابوك فاقبـل «در اینجا مای زائده است. تقـدیر کـالم چنـین اسـت: » ما«

 ».به ھر کدام از آن سه چیز، دعوتت را اجابت کردند، از آنان بپذیر»: «ممنه

نقل کرده و نیز اظھار داشته که او شرح » التوحید«خه اش مربوط به کتاب شیخ سلیمان در نس
 این حدیث را از قرطبی و نووی نقل کرده است.

 ۳/۵۱۳قرطبی در المفھم  -١
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ھر دو قـول را  ١دو قول وجود دارد که شارح» أّیتھن«گویم: راجع به عامل نصب  می
 ذکر کرده است: 

 منصوب به اشتغال. -اول
 منصوب به نزع خافض. -دوم

ھای کتاب مسلم بـه  نسخه، این روایت در تمامی (ثم ادعهم إلی اإلسالم)در عبارت: 

» ثم«آمده است و درست آن است که لفظ » ثم«با آوردن لفظ . . .»  ثم ادعهـم«صورت 
حذف شود؛ ھمان طـور کـه در غیـر کتـاب مسـلم ھمچـون مصـنف ابـوداود و کتـاب 

چـون در اینجـا تفسـیر آن سـه چیـز شـروع  ٢اثر ابوعبید چنین آمده است؛» األموال«
 . ٣شود می

» دار المھـاجرین«، منظور از (ثم ادعهم إلی التحول إلی دار املهاجرين)ی:  در فرموده
گرویـد، بـر او  ی منوره است. این واقعه زمانی بود که ھرکس به دیـن اسـالم می مدینه

دھد که ھرکس به دین اسالم ایمان  این نشان می ٤واجب بود که به مدینه ھجرت کند.
 ر آنان واجب است. آورد اعم از مردم مکه و غیر آنان، ھجرت ب

رسد که او این گفته را از روی خط شیخ  باشد. به نظر می می /شارح، شیخ سلیمان بن عبدالله -١
نقل کرده است. دکتر ولید فریان اظھار داشته » لتوحیدا«اش  مربوط به کتاب  سلیمان در نسخه

باشد. این گفته جای تأمل دارد؛ چون  می» المفھم«که شارح در اینجا، قرطبی صاحب کتاب 
فقط یک وجه را آورده و آن ھم منصوب به » أیتھن«راجع به عامل نصب » المفھم«صاحب کتاب 

 نزع خافض است.والله اعلم
 .۶۰ی  و األموال، اثر ابوعبید، شماره ۲۶۱۲ی  شماره ،۳/۳۷سنن ابوداود،  -٢
إبطال «آن گونه که در کتاب  -نیامده است. شیخ سلیمان» ثم«نیر لفظ » المفھم«در کتاب  -٣

در اینجا حذف شود این است که اگر لفظ » ثم«علت اینکه باید لفظ «گوید:  می –آمده » التندید
ه کالم با غیر آن سه چیز شروع شده است. مازری کند ک بیاید، این وھم را ایجاد می» ثم«

 »در اینجا زائد نیست، بلکه برای شروع کالم، آمده است.» ثم«گوید:  می
أو علی أھل «این عبارت اضافی آمده است:  -به نقل از شیخ سلیمان -»إبطال التندید«در کتاب  -٤

ھجرة بعد الفتح ولکن جھاد  ال«: جلمکة خاصة من أسلم منھم قبل الفتح، وأما بعد الفتح فقا
یا خاصتًا بر کسانی از اھل مکه که قبل از فتح مکه اسالم آوردند، ھجرت به مدینه واجب : «»ونیة

بعد از فتح مکه، دیگر ھجرت نیست، بلکه «فرمودند:  جبود. اما راجع به بعد از فتح مکه، پیامبر
 ».جھاد و نیت جھاد ھست
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منظور این اسـت کـه: ھـرکس اسـالم آورد و  ١فإن أبوا أن يتحولوا منهـا): ( ی فرموده
 گیرد. ھجرت نکند و جھاد نکند، چیزی از خمس و فیء به او تعلق نمی

نشین به این حدیث عمل نموده و بـه نظـرش آنـان،  ھای بادیه شافعی راجع به عرب
شـود و بـه  شـان گرفتـه می ی کـه از ثروتمندانا سھمی از فـیء ندارنـد. فقـط صـدقه

شود، بـرای آنـان مطـرح اسـت. ھمـان طـور کـه مجاھـدان و  شان داده می نیازمندان
رسـد. مالـک و  سربازان اسالم در صدقه حقی ندارند و ھر مالی بـه مصـرف اھلـش می

ابوحنیفه ھر دو مال (فیء و صـدقه) را یکسـان دانسـته و دادن آن دو مـال بـه افـراد 
 . ٢اند یف و ناتوان و نیازمند جایز دانستهضع

حجت و دلیل مالک و اصحاب مالک و اوزاعی  (فإن هم أبوا فسلهم اجلزية):  ی فرموده
در گرفتن جزیه از ھر کافری (خواه عرب باشد و خواه غیر عرب، اھل کتاب باشد یا غیر 

 .٣باشد اھل کتاب)، می
ان بجـز مشـرکان عـرب و مجوسـیان ی کافر ابوحنیفه معتقد است که جزیه از ھمه

 شود. عرب، گرفته می
گوید: جزیه فقط از اھل کتاب (خواه عرب باشـد یـا غیـر عـرب) گرفتـه  شافعی می

باشد. بنا به ظاھر مـذھب امـام  شود. این قول، رأی امام احمد در ظاھر مذھبش می می
 شود. احمد، جزیه از مجوس ھم گرفته می

أخبرھم و: « ی فرموده«گوید:  می –آمده » إبطال التندید«اب آن گونه که در کت -شیخ سلیمان -١
باشد.  راجع به استحقاق فیء و غنیمت و مانند آن می... » أنھم إن فعلوا ذلک فلھم ما للمھاجرین

اند. پس  اند و ھجرت و جھاد نکرده اند که اسالم آورده ھای بادیه نشین وگرنه آنان ھمچون عرب
در  -شود و در غنیمت و فیء سھمی ندارند. آنان فقط در زکات ی میاحکام اسالم بر آنان جار

زکات، برای مستمندان و «گوید:  می /سھم دارند. شافعی  -صورتی که مستحق باشند
نیازمندان و مانند آنان است که در فیء حقی ندارند و فیء، برای سربازان اسالم و مجاھدان 

شود و از  به کسانی که از فیء حق دارند، داده نمی از صدقات و زکات«افزاید:  شافعی می». است
، ۴/۲۸۰(نگا: األم، اثر شافعی، » شود فیء به کسانی که در صدقات و زکات، حق دارند، داده نمی

اند و دادن ھر کدام از آن دو به  ). مالک و ابوحنیفه معتقدند که فیء و صدقه یکسان۱۵۴و  ۱۵۶
 »مجاھدان و غیر مجاھدان جایز است.

مالک و ابوحنیفه دادن ھر کدام از فیء و زکات «آمده است: » المفھم«و » فتح المجید«در کتاب  -٢
 .»۱/۴۷۷اند. نگا: األموال، اثر ابن زنجویه،  به ھر دو صنف را جایز دانسته

 ».ابن قیم این رأی را راجح دانسته است«آمده است: » إبطال التندید«در کتاب  -٣
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سـنوا بهـم سـنة أهـل «یان جزیه گرفت و فرمود: از مجوس جگویم: چون پیامبر می
 ». ھمچون اھل کتاب با آنان رفتار کنید: «١»الكتاب

و  ۶/۶۸؛ عبدالرزاق در مصنف خود، ۲۰۹؛ شافعی در مسندش، ص ۲۷۸، ص»الموطأ«مالک در  -١
؛ ۷۸، شماره ی »األموال«؛ ابوعبید در ۶/۴۳۰و  ۲/۴۳۵اش،  ؛ ابن ابی شیبه در مصنف۱۰/۳۲۵

، »السنن الکبری«؛ بیھقی در ۴/۲۹۹، »العلل«؛ دارقطنی در ۸۶۲ی  ابویعلی در مسندش، شماره
اند که: عمر بن خطاب  مد بن علی از پدرش روایت کردهو دیگران از طریق جعفر بن مح ۹/۱۸۹

که عبدالرحمن بن عوف در میان شان بود، عبور  جبیرون رفت و از کنار جمعی از یاران پیامبر
منظورش :  -اند و نه اھل کتاب، چه کار کنم؟ دانم با این کسانی که نه عرب کرد و گفت: نمی

فرمود:  شنیدم که می جم که از رسول اللهدھ عبدالرحمن گفت: گواھی می -مجوسیان بود
اسناد این روایت، منقطع ». ھمچون اھل کتاب با آنان رفتار کنید»: «سنوا بھم سنة أھل الکتاب«

است، چون محمد بن علی بن حسین، عمر و عبدالرحمن بن عوف را ندیده است. بزار در 
بن محمد از پدرش، از از طریق ابوعلی حنفی از مالک از جعفر  ۱۰۵۶ی  مسندش، شماره

پدربزرگش، این روایت را به طور موصول و متصل، آورده است. حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب 
این روایت، نیز منقطع است؛ چون پدربزرگ او، علی بن حسین، «گوید:  می ۶/۲۶۱، »فتح الباری«

ربزرگش) به محمد (از پد» عن جده«عبدالرحمن بن عوف و عمر را ندیده است. اگر ضمیر عبارت 
بن علی برگردد، آن وقت این روایت، متصل است؛ چون پدربزرگ او، حسین بن علی از عمر بن 
خطاب و عبدالرحمن بن عوف، حدیث شنیده است. ولی این روایت، روایتی شاذ است، چون فقط 

ک ابوعلی حنفی از مالک، این حدیث را روایت کرده و ھیچ راوی دیگری این حدیث را از مال
 روایت نکرده است.

با سندی حسن روایتش » النکاح«حدیث مذکور طریق دیگری دارد که ابن ابی عاصم در کتاب 
و در کتاب  ۳/۱۷۲، »التلخیص«نموده است؛ ھمان طور که حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب 

دارد که این گوید: و در اسناد این روایت، ابورجاء جار حّماد بن سلمه وجود  می ۲/۱۳۴، »الدرایة«
حدیث را از اعمش روایت کرده است. حال و وضعیت ابورجاء جار حماد بن سلمه، معلوم 

ی ابن حجر جای تأمل دارد؛ چون این راوی، معروف و مشھور است و نامش،  این گفته». نیست
گوید: کمی صالح  روح بن مسِیب کلبی است. درباره اش اختالف نظر وجود دارد؛ ابن معین می

و لسان  ۳/۴۹۶گوید: صالح است ولی قوی نیست. نگا: الجرح والتعدیل،  ابوحاتم میاست. 
 .۲/۴۶۸المیزان، 

المعجم «این حدیث، شاھدی از طریق حدیث مسلم بن عالء َحضرمی دارد که طبرانی در 
ای  آن را روایت نموده است. در اسناد آن، راویان مجھول و ناشناخته ۱۰۵۹ی  ، شماره»الکبیر

اند، پس  اند یعنی به حکم موجود در آن عمل کرده ارند. امت اسالم این حدیث را پذیرفتهوجود د
 دیگر نیازی به اسناد آن، نیست.
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ی مقدار مشخص شده در جزیه، میان دانشمندان اسالمی اختالف نظر وجود  درباره
درھم بـرای  ۴۰دینار برای کسانی که طال دارند و  ۴گوید: مقدار جزیه  دارد. مالک می

باشد. راجع به اینکه آیا برای اشخاص ناتوان از این مقدار کم  د، میکسانی که نقره دارن
 شود یا خیر، دو قول وجود دارد: می

باشد. ابوحنیفـه  گوید: مقدار جزیه، یک دینار برای ثروتمند و نیازمند می شافعی می
درھـم  ۲۴درھـم بـرای ثروتمنـد  ۴۸و دانشمندان اھل کوفه معتقدند که مقدار جزیه 

درھـم بـرای اشـخاص نیازمنـد  ۱۲متوسط (نه ثروتمنـد و نـه فقیـر) و  برای اشخاص
 .١نیز ھمین است /باشد. قول احمد بن حنبل می

 گوید:  می /حنبلی مذھب ٢یحیی بن یوسف َصرصری

 عصبة الالنصاری وقاتل هيوداً وو
 

د   جموس فإن هم سلّموا اجلزية اصدُ
 

ر کن. اگر جزیه دادند، [ از افـراد با یھودیان و مسیحیان و جماعت مجوسیان پیکا«
 ».ناتوان و نیازمند] کمی صرفنظر کن

ن اثنی عرش درمهاً افرضن  علی األدوَ
 

 وأربعة من  بعد  عرشين  زد 
 

از اشخاص ناتوان و نیازمند [صرف نظر کن و] دوازده درھم از آنان بگیرد و [ و از «
  ».درھم بگیر ۲۴اشخاص متوسط] 

 كان مورساً ألوسطهم حاالً و من 
 

 ثامنية مع أربعني لتنقد 
 

 ۴۸درھـم] بگیـر. از ثروتمنـدان،  ۲۴از اشخاص متوسط (نه ثروتمند و نه فقیر) [«
 ».درھم بگیر

 وتسقط عن صبياهنم ونسائهم
 

دِ   قعَ  وشيخ هلم فان وأعمی ومُ
 

 .۱/۲۶اثر ابن قیم،  أحکام أھل الذمةو  ۱۳/۲۰۹نگا: المغنی اثر ابن قدامه  -١
دان و  لغتیحیی بن یوسف بن یحیی بن منصور انصاری صرصری، زریرانی ضریر فقیه، ادیب،  -٢

َحّسان «به  جزاھد، جمال الدین ابوزکریا، شاعر عصر خود است. او به دلیل دیوانش در مدح پیامبر
ی مختصر ِخرقی، نظمی به نام  جلد است. او درباره ۲۰معروف است. این دیوان حدود » السنة

ة المستقیمة« باشد.  یت میب ۲۷۷۴ای مشتمل بر  دارد. این نظم، قصیده» الدرة الیتیمة والمحجَّ
، ۲/۲۶۲، الطبقات الحنابلةھجری به دست تاتاریان کشته شد. نگا: ذیل  ۶۵۶نامبرده به سال 

 .۸/۷۷و األعالم زرکلی  ۳/۱۱۴المقصد األرشد 
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از کودکان، زنان، سـالخوردگان، نابینایـان و اشـخاص زمـین گیـر، جزیـه گرفتـه «
 .»شود نمی

 وذی الفقر و املجنون أو عبد مُسلم
 

 ومن وجبت منهم عليه فيهتدی 
 

ــرده« ــان و دیوانگــان و ب ــه  ھمچنــین از بینوای ــه گرفت ی یــک نفــر مســلمان، جزی
 ».شود نمی

شود و  ی علما، فقط از مردان آزاده، بالغ و عاقل، جزیه گرفته می از نظر مالک و ھمه
 شود. از غیر آنان، جزیه گرفته نمی

ی  شـود کـه در سـرزمین اسـالمی و تحـت سـیطره ه فقط از کسانی گرفته میجزی
کنند و انتقال  کنند. اما از کسانی که در سرزمین دیگر زندگی می مسلمانان زندگی می

 شود. ھای مسلمانان یا جنگ با آنان واجب است، جزیه گرفته نمی آنان به سرزمین

دانانی اسـت  دلیل فقھاء و اصـول حجت و ١: (وإذا حارصت أهل حصـن . . .)ی فرموده
گویند در مسائل اجتھادی فقط یک رأی درست وجود دارد و مصیب (کسی کـه بـه  که می

 رسد) یکی است. این رأی، مذھب مالک و غیر مالک است. رأی درست می
در این حدیث تصریح نمـوده  جوجه استدالل به حدیث فوق چنین است که پیامبر

، حکمی معین و مشخص دارد، ھرکس بـه آن حکـم ٢جتھادیکه الله تعالی در مسایل ا

وإذا «ی:  در فرموده«گوید:  می –آمده است » إبطال التندید«آن گونه که در کتاب  -شیخ سلمان -١
ھر گاه عھد او » أخفرَت الرجل«شود:  ای عھد است. گفته می، ذمه، به معن...»حاصرت أھل حصن

یعنی او را پناه دادی و از او حمایت کردی. این نھی، نھی تنزیھی است. » َخَفرَته«را بشکنی. 
شناسد،  یعنی عھد خدا را برای آنان قرار مده، چون ممکن است کسی که حق عھد خدا را نمی

مردم عوام و مانند آنان، عھد خدا را نقض کنند. انگار  مانند برخی از عرب ھای بادیه نشین و
فرماید: اگر پیمان شکنی از جانب فرد نااھل یا نادان واقع شود، شکستن پیمان  می جپیامبر

»: فأرادوا أن تنزهلم علی حكم اهللا«ی:  تر از شکستن پیمان خالق است. در فرموده مخلوق آسان
، این دلیل وجود دارد که نظر ھر مجتھدی، »اجرا کنیی شان  و خواستند حکم خدا را درباره«

درست نیست، بلکه رأی درست، از آن یکی است و او ھم کسی است که رأیش دقیقًا موافق حکم 
ی این حدیث را از روی  سخن درباره«گوید:  شیخ حمد بن عتیق می». خدا در واقعیت امر باشد

 ».از قرطبی و نووی نقل کرده است خط شارح نقل کردم. و نیز اظھار داشته که آن را
إذا حکم «است:  جی پیامبر باره، این فرموده ترین حدیث در این یعنی در امور اجتھادی. صریح -٢

ھر گاه حاکم، از روی »:«الحاکم فاجتھد ثم أصاب فله أجران، وإذا حکم فاجتھد ثم أخطأ فله أجر

 

                                         



 ١٢٣٧  )وارد..ج ی پیمان خدا و پیمان پیامبر  : آنه که درباره۶۲لتوحید: (بابکتاب ا

 

رسید و حکمش موافق آن بود، مصیب و ھرکس به آن نرسید و حکمش موافق آن نبود، 
 مخطیء است.

، ذمـه، بـه إذا حارصت أهل حصن، فأرادوك أن جتعل هلـم ذمـة اهللا . . .): (ودر عبارت

وقتـی » أخفـرت الرجـل« شـود: شود. گفته می یعنی کم می» ختفـر«معنای عھد است. 

ه«پیمان او را بشکنی.  رتَ فَ  یعنی او را پناه دادی. » خَ

ترسـیده کـه کسـانی کـه حـق وفـای بـه عھـد را  جمعنایش این است کـه پیـامبر
ھای بادیه نشین نادان، پیمان خدا را نقض کنند. انگار  شناسند مانند برخی از عرب نمی

ب افـراد نـا اھـل و تجـاوزگر واقـع شـود، فرماید: اگر پیمان شکنی از جانـ می جپیامبر
 تر از شکستن پیمان خالق است. شکستن پیمان مخلوق، آسان

مؤلف اظھار داشـته کـه در  (وقول نافع: وقد سئل عن الدعوة قبل القتـال)در عبارت: 
ی دعوت کافران به سوی اسالم، پیش از پیکار  مذھب مالک، میان احادیث وارده درباره

گوید: قبل از آنکه کافران به سوی اسالم دعوت شدند،  مالک می جمع کرده است. چون
شود مگر اینکه قبًال دعوت به آنان رسیده باشد که در این صـورت، بـا  با آنان پیکار نمی

 شود. آنان پیکار می
ی دعوت این است کـه دشـمن بدانـد کـه  این رأی مالک، صحیح است؛ چون فایده

جنگنـد،  دی، به خاطر تعصبات نـژادی و قـومی نمیمسلمانان به خاطر دنیا، تعلقات ما
جنگند. وقتی کافران این را دانستند، امکان دارد به سـوی  بلکه فقط به خاطر دین می

گردن نھادن به حق و پـذیرفتن حـق، گـرایش پیـدا کننـد. امـا اگـر ھـدف و مقصـود 
، مسلمانان از جنگ را ندانند، ممکن است گمان کننـد مسـلمانان بـه خـاطر حکومـت

کننـد، از ایـن رو بـه دشـمنی،  فرمانروایی، قدرت و رسیدن به تعلقـات دنیـا پیکـار می
 توزی آنان افزوده شود. والله اعلم. سرسختی و کینه

دو اجر دارد و ھر گاه از روی اجتھاد،  اجتھاد خویش، حکمی را صادر کرد و به حق اصابت نمود،
ی  بخاری در صحیحش، شماره». حکمی را صادر کرد و حکمش به خطا رفت، یک اجر دارد

این  ساز طریق حدیث عمروبن عاص و ابوھریره ۱۷۱۶ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۷۳۵۲
 اند. حدیث را روایت کرده

                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

ی قسم  ) ما جاء فی اإلقسام علی الله (آنچه درباره۶۳باب: (
  خوردن بر خدا آمده است)

مردی گفت: «فرمودند:  جروایت شده که گفت: رسول الله ساز ُجندب بن عبدالله
بخشد. الله تعالی فرمود: چه کسی است بـر مـن قسـم  قسم به خدا، خدا فالنی را نمی

[روایت ». بخشم؟ ھمانا من او را بخشیدم و عمل تو را تباه نمودم خورد که فالنی را نمی

 .مسلم]

 گیرند: در این باب، چند موضوع مورد بحث و بررسی قرار می
 ردن بر خدا.پرھیز از قسم خو -اول
 تر است. مان، به ما نزدیک جھنم از بند کفش -دوم

 تر است. مان، به ما نزدیک بھشت از بند کفش -سوم

إن الرجـل «دارد:  جی پیـامبر حدیث مذکور، شاھد دیگری در این فرمـوده -چھارم

 ...». ليتكلم بالكلمة
ترین چیـز ممکن است انسان به سبب چیزی که از ناپسندترین و ناخوشایند -پنجم

 در نظر اوست، بخشوده شود.



 ١٢٣٩  )ی قسم خوردن بر خدا آمده است : آنچه درباره۶۳لتوحید: (بابکتاب ا

 

 توضیح و شرح باب:
 ی قسم خوردن بر خدا آمده است) (آنچه درباره ١ما جاء فی اإلقسام علی الله

قال رجل: واهللا ال : «جقال: قال رسول اهللا سعن ُجندب بن عبدا�گوید: ( مؤلف می
 يلعَّ ٢يغفر اهللا لفالن

َّ
أن ال أغفر لفـالن ؟ إ� قـد  ٣، فقال اهللا عّز وجل: من ذا اذلی يتأىل

 . ٤رواه مسلم». غفرت هل، وأحبطت عملك

تكلَّم بكلمة أوبقـت دنيـاه «وفی حديث أبی هريرة: أن القائل رجل عابد. قال أبوهريرة: 

 .) ٥»وآخرته

مـردی «فرمودنـد:  جروایت شده که گفـت: رسـول اللـه س(از ُجندب بن عبدالله 
بخشد. الله تعالی فرمود: چه کسی است بـر مـن  نمیگفت: قسم به خدا، خدا فالنی را 

یعنی قسم خوردن بر خدا در «گوید:  می ۲۵۰، در ھمین کتاب، ص»إبطال التندید«صاحب کتاب  -١
صورتی که برای خدا تعیین تکلیف نمود و به حصول آنچه که مورد سوگند واقع شده برای طرف 

 جمخاطب، قطع و یقین داشت، حرام است. اما از روی حسن ظن به خدا، این طور نیست. پیامبر
ھمانا از میان بندگان »: «ی الله ألبرهإن من عباد الله من لو أقسم عل«باره فرموده است:  در این

نظرم این ». گرداند خدا کسانی ھستند که اگر به خدا قسم یاد کنند، خدا سوگندشان را راست می
 داند. است و خدا بھتر می

والله ال «ی:  فرموده«گوید:  می –آمده است » إبطال التندید«آن گونه که در کتاب  -شیخ سلیمان -٢
اضح و روشن است در اینکه او به طور قطع گفته که خدا آن مرد را و» ال یغفر الله لفالن

بخشاید. گویی او علیه خدا حکم کرده و برایش تعیین تکلیف نموده است. از آن جھت که  نمی
معتقد است او نزد خدا؛ منزلت، کرامت، جایگاه و احترام خاصی دارد و آن گناھکار، نزد خدا خوار 

 ».احکام خدا، این است ی جھل به و پست است. نتیجه
ی «عبارت: «گوید:  می –آمده »إبطال التندید«آن گونه که در کتاب  -شیخ سلیمان -٣

َّ
من ذا الذی یتأل

استفھام انکاری است. در این حدیث، تحریم تعیین تکلیف برای خدا و وجوب رعایت ادب با خدا » علی
ی بنده این  دھد که وظیفه ر نشان میدر گفتار، کردار و احوال، وجود دارد. ھمچنین حدیث مذکو

 ».است که با احکام عبودیت با خودش رفتار نماید و با احکام الوھیت و ربوبیت با خدا رفتار نماید
 .۲۶۲۱ی  صحیح مسلم شماره -٤
؛ ابوداود در سننش، ۳۶۳و  ۲/۳۲۳، »المسند«؛ احمد در ۹۰۰ی  ، شماره»الزھد«ابن مبارک در  -٥

و دیگران از طریق ضمضم بن َجوس از  ۵۷۱۲حبان در صحیحش، شمارھی ؛ ابن ۴۹۰۱ی  شماره
 باشد. اند. اسناد این روایت، صحیح می این روایت را نقل کرده سابوھریره
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». بخشم؟ ھمانا من او را بخشیدم و عمل تو را تبـاه کـردم قسم خورد که فالنی را نمی
 [روایت مسلم].

گوید:  ی این سخن، مردی عابد بود. ابوھریره می در حدیث ابوھریره آمده که گوینده
 »). د کرداین مرد سخنی را گفت که دنیا و آخرتش را نابو«

 به معنای سوگند است. » ألية«کند.  یعنی سوگند یاد می (يتألَّی) لفظ
 و آنچه از ابوھریره در این مورد روایت شده، صحیح است. 

گوید:  می –پس از آوردن اسناد حدیث تا عکرمه بن عمار  -» رشح السـنة«بغوی در 
او  -ت: ای یمامی! بیا : وارد مسجد مدینه شدم. پیرمردی مرا صدا زد و گف١راوی گفت

. آن پیرمرد گفت: ھرگز به کسی نگو: به خدا قسـم، خـدا ھرگـز تـو را -شناختم را نمی
گرداند. گفتم: تو کیستی خدا بـه تـو رحـم کنـد؟  بخشد و تو را داخل بھشت نمی نمی

گفت: ابوھریره. آن مرد گفت: گفتم: ھر یک از مـا موقـع عصـبانیت ایـن جملـه را بـه 
شنیدم کـه  جگوید. ابوھریره گفت: ھمانا من از رسول الله کارش میھمسرش یا خدمت

إن رجل� اكنا يف ب� إرسائيل متحاب�، أحدهما �تهد يف العبادة، و اآلخـر «فرمود:  می
ك�نَّه يقول: مذنب، فجعل يقول: أقرص عما أنت فيه، قال: فيقول: خلِّ� ور�، قال: [حىت 

رقيبـاً،   ٣، فقال: أقرص، فقال: خلِّـ� ور�، أبُعثـَت يلعَّ يوماً ىلع ذنٍب استعظمه»  ٢وجده]
، فقبض  ٥، وال يدخلك٤فقال: واهللا ال يغفر اهللا لك

ً
اجلنة أبداً. قال: فبعث اهللا إيلهما ملاك

أرواحهما، فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: ادخل اجلنة برمحيت، وقال لآلخـر: أ�سـتطيع أن 
قـال أبـوهر�رة: واذلي » رب. قال: اذهبوا به إىل انلـار حتظر ىلع عبدي رمحيت؟ قال: ال، يا

دو مرد در میان قوم بنی اسـرائیل : «٦»نفىس بيده، تللكم ب�لمة أو�قت دنياه وآخرته

گوینده ی این سخن، ضمضم بن َجوس، استاد عکرمه بن عمار و راوی این حدیث را از  -١
 باشد. است که ثقه و مورد اطمینان می سابوھریره

، »خ «ی  آمده، آنچه که در اینجا آورده شده، بر اساس نسخه» فوجد«، لفظ »ط«ی  نسخهدر  -٢
 باشد. می شرح السنةو » فریان«نسخه ی 

 آمده است.» علینا«، لفظ شرح السنةدر  -٣

 آمده است.» أبداً  واهللا ال يغفر اهللا لك«، عبارت: شرح السنةدر  -٤

 آمده است.» ...اهللا وال يدخلك«، عبارت: شرح السنةدر  -٥
 .۳۸۵ -۱۴/۳۸۴، شرح السنة -٦

 

                                         



 ١٢٤١  )ی قسم خوردن بر خدا آمده است : آنچه درباره۶۳لتوحید: (بابکتاب ا

 

کرد و دیگری گویـا  شان عبادت زیادی می داشتند. یکی بودند که ھمدیگر را دوست می
ناھـان دسـت بکـش، او ھـم گفت: از ایـن گ گناھکار بود. فرد عابد به فرد گناھکار می

ی بین مـن و پروردگـارم نداشـته بـاش.  گفت: دست از سرم بردار و کاری به رابطه می
فرمود: تا اینکه روزی او را در حال ارتکاب گناھی دید که آن را بزرگ دانست.  جپیامبر

فرد عابد گفت: از گناه دست بکش. او گفت: آیا تو مأمور منی؟ فرد عابد گفت: به خـدا 
فرمود: پـس  جگرداند. پیامبر بخشد و تو را ھرگز داخل بھشت نمی ، خدا تو را نمیقسم

شان را گرفت. ھر دو نـزد خـدا حاضـر  ای را نزد آن دو فرستاد و جان الله تعالی فرشته
شدند. خدا به فرد گناھکار گفت: به رحمت خودم داخل بھشت شو و به دیگری گفـت: 

منع کنی؟ گفت: نه، ای پروردگارم! خدا فرمود: او را به  ام توانی رحمتم را از بنده آیا می
گوید: قسم به کسی که جانم در دستش است، او سـخنی را  ابوھریره می». جھنم ببرید

 ».گفت که دنیا و آخرتش را نابود کرد
 سابوداود این حدیث را در سننش روایت کرده و این لفظش است: از ابوھریره

اكن رجالن ىف ب� «فرمود:  شنیدم که می جسول اللهروایت شده است که گفت: از ر
إرسائيل متواخي�، فاكن أحدهما يذنب، واآلخر �تهد يف العبادة، فاكن اليزال املجتهد 

، فوجده يوماً ىلع ذنب، فقال هل: أقرص، فقال: خلِّ� أقصريری اآلخر ىلع اذلنب، فيقول 
فر اهللا لك، أو ال يدخلك اجلنة، فقبض ور�، أبُِعثَت يلعَّ رقيباً؟ فقال: واهللا ال يغ

أرواحهما فاجتمعا عند رب العامل�، فقال هلذا املجتهد: أ�نت يب اعملاً، أو كنت ىلع ما 
يف يدي قادراً، وقال للمذنب: اذهب فادخل اجلنة برمحيت، وقال لآلخر: اذهبوا به إىل 

د. این دو با ھم دوست و دو مرد در میان قوم بنی اسرائیل بودن: «٢[ إلی آخره] ١»انلار
کرد و دیگری در عبادت، کوشا بود. فرد عابد ھمیشه  شان گناه می برادر بودند. یکی

گفت: دست از گناه بردار. روزی او را  دید و به او می دیگری را در حال ارتکاب گناه می
در حال ارتکاب گناھی دید، به او گفت: دست از گناه بردار. فرد گناھکار گفت: دست 

ی بین من و پروردگارم کاری نداشته باش. آیا تو مأمور منی؟  از سرم بردار و به رابطه

 .۴۹۰۱ی  ، شماره۴/۲۷۵سنن ابوداود،  -١
ی  حذف شده و آنچه که اینجا آورده شده، بر اساس نسخه» ط«ی  عبارت داخل کروشه از نسخه -٢

 باشد. می» فریان«ی  و نسخه» خ«
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گرداند.  بخشد، یا تو را داخل بھشت نمی فرد عابد گفت: به خدا قسم، خدا تو را نمی
خدا جان ھر دو را گرفت و آنان نزد پروردگار جھانیان حاضر شدند. خدا به فرد عابد 

گاھی داشتی، یا بر آنچه که در دستانم  گفت: آیا تو نسبت به من و کارھای من علم و آ
است. توانایی داشتی؟ به فرد گناھکار گفت: به رحمت خودم داخل بھشت شو و به 

 [تا آخر حدیث].». دیگری گفت: او را به جھنم ببرید

در ایـن  جی پیـامبر به فرمـوده (ويف حديث أبی هريرة أن القائل رجل عابـد)عبارت: 

 ».شان در عبادت، کوشا بود یکی»: «أحدمها: جمتهد يف العبادة«کند که:  اره میحدیث اش
رسـانند کـه انسـان بایـد  کنند و این نکتـه را می این احادیث، خطر زبان را بیان می

مواظب حرف زدنش باشد، ھمان طور که در حدیث معـاذ آمـده کـه گویـد: گفـتم: ای 
فرمـود:  جشـویم؟ پیـامبر ازخواسـت میھایمـان ب رسول خدا، آیـا مـا، در مقابـل حرف

أو قال: ىلع منـاخرهم  –ث�لت أمك يا معاذ، وهل ي�بُّ انلاس يف انلار ىلع وجوههم «
مادرت به عزایت بنشیند ای معاذ! آیـا جـز محصـول زبـان، : «١»إال حصائد ألسنتهم؟ –

ین رو بـه زمـ -ھایشان  یا فرمود: روی بینی -ھایشان  چیز دیگری مردم را روی صورت
 والله اعلم.». اندازد؟ در جھنم می

؛ ۵/۲۳۱مسندش،  ؛ احمد در۳/۱۰۹؛ عبدالرزاق در تفسیرش، ۱۱/۱۹۴معمر در جامع خود  -١
ی  ؛ ابن ماجه در سننش، شماره۶/۴۲۸؛ نسائی در سننش، ۲۶۱۶ی  ترمذی در سننش، شماره

و دیگران از طریق ابووائل از معاذ این حدیث  ۲۶۶ی  ، شماره»المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۳۹۷۳
اند. این حدیث به کمک طرق و شواھدش، حدیثی صحیح است. ترمذی در  را روایت کرده

گوید: حدیثی حسن صحیح است. ترمذی این  ی این حدیث می درباره ۲۶۱۶ی  ش، به شمارهسنن
 آن را تأیید نموده است. ۳۴۳، ص»ریاض الصاحبین«حدیث را صحیح دانسته و نووی در 

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 ) الُیستشفع بالله علی خلقه ۶۴باب: (
 شود)  (خدا به عنوان واسطه و میانجی بر مخلوق قرار داده نمی 

آمـد و  جعربی بادیه نشین نـزد پیـامبر«روایت شده که گفت: ساز ُجبیر بن مطعم
گرســنه شــدند، از گفــت: ای رســول اللــه! جــان و مــال تبــاه شــدند و زن و فرزنــدان 

پروردگارت، برایمان باران طلب کن. ھمانـا مـا اللـه را واسـطه و میـانجی بـر تـو قـرار 
فرمود: پاک و منـزه  جپیامبر». دھیم دھیم و تو را واسطه و میانجی بر خدا قرار می می

گفـت تـا اینکـه  ھمچنـان تسـبیح میج است، خدا. پاک و منزه است خدا. آن حضرت
وای بر تـو! «ھای یارانش نمایان گردید. سپس فرمود:  در چھره جری پیامب تغییر چھره

تـر از ایـن اسـت؛ خـدا واسـطه و  دانی خدا کیست؟ ھمانا شأن خدا بسیار عظیم آیا می
 [روایت ابوداود]. ی حدیث را بیان کرد.  بقیه». شود میانجی بر احدی نمی

 گیرند: در این باب، چند موضوع مورد بحث و بررسی قرار می
خـدا را بـه عنـوان واسـطه و «به کسی که گفـت:  جعکس العمل تند پیامبر -ولا

 ».دھیم میانجی تو قرار می
ی  ای که این امر در چھـره به خاطر این جمله به گونه جی پیامبر تغییر چھره -دوم

 یارانش معلوم بود.
تو را به عنوان شـفیع بـر خـدا قـرار «ی آن عرب بادیه نشین:  گفته جپیامبر -سوم

 را رد نکرد.» دھیم می
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 ».سبحان الله«بیان تفسیر  -چھارم
 خواستند که برایشان از الله، طلب باران کند. می جمسلمانان، از پیامبر -پنجم

 توضیح و شرح باب:
الُیستشفع بالله علی خلقه  (خدا به عنوان واسطه و میانجی بر مخلوق قرار داده 

 شود)  نمی

، فقال: يا رسول اهللا! ججاء أعرايب إىل انلىب«قال:  سعمعن ُجب� بن مطگوید: ( مؤلف می
نُهكت األنفس، وجاع العيال، وهلكت األموال؛ فاستسق نلا ر�ك، فإنّـا �ستشـفع بـاهللا 

فمازال �سبح حىت عرف » سبحان اهللا! سبحان اهللا!: «جفقال انلىب» عليك، و�ك ىلع اهللا
؟ إن شأن اهللا أعظم من ذلك، إنـه ال و�ك أتدري ما اهللا«ذلك يف وجوه أصحابه. ثم قال: 

  ).١و ذكر احلديث، رواه أبوداود». �ُستشفع باهللا ىلع أحد

؛ ابن ۴۷۲۶ی  ؛ ابوداود در سننش، شماره-به طور اختصار -۲/۲۲۴، »تاریخ الکبیر«بخاری در  -١
ی  ، شماره»الرد علی الجھمیة«؛ عثمان دارمی در ۵۷۶ -۵۷۵ی  ، شماره»السنة«ابی عاصم در 

؛ ابوعوانه در صحیحش، ۱۱ی  ، شماره»العرش«؛ محمد بن عثمان بن ابی شیبه در کتاب ۷۱
؛ ابن ۸/۲۵۱۵؛ ابن ابی حاتم در تفسیرش، ۱۵۴۷ی  ، شماره»المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۲/۱۲۰

؛ ابوشیخ در ۱۰۹۱ -۳/۱۰۹۰، »الشریعة«آجری در  ؛۲۴۰ -۱/۲۳۹، »التوحید«خزیمه در 
، »التوحید«؛ ابن منده در ۳۹ -۳۸ی  ، شماره»الصفات«؛ دارقطنی در ۱۹۸ی  ، شماره»العظمة«

شرح «؛ اللکائی در ۳۱۸ -۲/۳۱۷، »األسماء و الصفات«؛ بیھقی در ۶۴۴ -۶۴۳شماره ھای 
، »شرح السنة«؛ بغوی در ۷/۱۴۱، »التمھید«؛ ابن عبدالبر در ۶۵۶ی  ، شماره»أصول االعتقاد

و دیگران از طریق محمد بن اسحاق از یعقوب بن عتبه  ۴۴، ص »العلو«؛ ذھبی در ۱۷۶ -۱/۱۷۵
اند. این حدیث به دو  از جبیر بن محمد بن جبیر از پدرش از پدربزرگش این حدیث را روایت کرده

ه تدلیس و پنھان کاری است عنعنه محمد بن اسحاق، چون او مشھور ب -علت، معلول است: اول
مجھول بودن جبیر  -با وجودی که در مغازی، امام است و حدیثش در احکام، حسن است. دوم

این حدیث، خیلی غریب و فرد است. ابن اسحاق در مغازی «گوید:  بن محمد بن جبیر. ذھبی می
ریبی دارد. خدا در صورتی که اسناد روایت را ذکر کند، حجت است. او روایات منکر و عجیب و غ

این حدیث را  ۱/۳۱۰ابن کثیر در تفسیرش، » این را فرموده یا خیر ؟... جداند آیا پیامبر می
اسناد این حدیث، براساس «گوید:  غریب دانسته و آلبانی آن را ضعیف شمرده است. ابن منده می

تاب شیخ االسالم ابن تیمیه در ک». سند ابوعیسی ترمذی و نسائی؛ صحیح و متصل است
اش بر  این حدیث را قوی دانسته است. ابن قیم نیز در حاشیه ۱۶/۴۳۵، »مجموع الفتاوی«

 

                                         



 ١٢٤٥  ): خدا بر عنوان واسطه و میانجی بر مخلوق قرار...۶۴لتوحید: (بابکتاب ا

 

آمـد  جعربی بادیه نشین پیش پیامبر«روایت شده که گفت:  س(از جبیر بن مطعم 
و گفت: ای رسـول اللـه! جـان و مـال تبـاه شـدند و زن و فرزنـدان گرسـنه شـدند، از 

لب کن. ھمانـا مـا خـدا را واسـطه و میـانجی بـر تـو قـرار پروردگارت، برایمان باران ط
فرمود: پاک و منـزه  جپیامبر». دھیم دھیم و تو را واسطه و میانجی بر خدا قرار می می

گفـت تـا اینکـه  ھمچنان تسـبیح میج است، خدا. پاک و منزه است خدا. آن حضرت 
وای بر تـو! آیـا «د: ھای یارانش معلوم بود. سپس فرمو در چھره جی پیامبر تغییر چھره

تر از این است؛ خدا واسطه و میانجی  دانی خدا کیست؟ ھمانا شأن خدا بسیار عظیم می
ی حدیث را بیان کرد. ابـوداود ایـن حـدیث را روایـت کـرده  بقیه». شود بر احدی نمی

 است). 
) الزم به ذکر است کـه سـیاق ابـوداود در ١قوله (باب ال یستشفع بالله علی خلقه...

آورده است. لفـظ ابـوداود چنـین اسـت:  /تر از چیزی است که مؤلف ، کاملسننش

أىت «جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم از پدرش از پدربزرگش روایت است کـه گفـت: 
أعرايب فقال: يا رسول اهللا، جهدت األنفس، وضاعت العيال، ونهكـت األمـوال،  جانليبَّ 

ع بك ىلع اهللا، و�ستشفع باهللا عليك، فقال وهلكت األنعام، فاستسق اهللا نلا، فإنا �ستشف
، فمازال �سبح حىت عرف ذلـك ىف جوسبَّح رسول اهللا» و�ك، أتدری ما تقول؟: «جانلىب

و�ك، إنه ال �ُستشفع باهللا ىلع أحد من خلقه، شـأن اهللا أعظـم «وجوه أصحابه، ثم قال: 
ل بأصبعه مثل القبـة وقا –من ذلك، و�ك، أتدری مااهللا؟ إن عرشه ىلع سماواته هلكذا 

آمـد و  جعربی بادیه نشین پیش پیامبر« :٢»و�نه يلئطُّ به أطيَط الرحل بالراكب –عليه 
ھا به لب رسیدند، زن و فرزندان تباه شدند، امـوال و دارایـی  گفت: ای رسول خدا، جان

این حدیث را حسن دانسته و ادله آن را بیان کرده و  ۱۳/۱۲مختصر سنن ابوداود، اثر منذری، 
 اند، رد کرده است. ی کسانی که این حدیث را ضعیف دانسته گفته

یعنی واسطه قرار دادن الله «گوید:  می ۲۵۲ر ھمین کتاب، ص، د»إبطال التندید«صاحب کتاب  -١
ھایش شفاعت  بر مخلوق، حرام است؛ چون خدا کبیر و بلندمرتبه است، چگونه نزد یکی از آفریده

کند؟ الله از آن بسیار واالتر و برتر است؛ چون شفاعت کننده فقط نزد کسی که از خودش  می
دادن الله بر مخلوق بزرگترین نقص گرفتن از پروردگار  کند. واسطه قرار برتر است، شفاعت می

 ».آن را خیلی بزرگ و ناپسند دانست ججھانیان است. به ھمین دلیل رسول الله
 تخریج قبًال گذشت. -٢
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از بین رفتند و چھارپایان ھالک شدند. برایمان از اللـه طلـب بـاران کـن؛ ھمانـا تـو را 
دھیم و خدا را واسطه و شفیع میـان مـا و تـو  اسطه و شفیع میان خود و الله قرار میو

 جرسـول اللـه» گـویی؟ دانی چه می وای بر تو! آیا می«فرمود:  جدھیم. پیامبر قرار می
ی یـارانش  اش در چھـره گفت تا اینکـه تغییـر چھـره تسبیح گفت و ھمواره تسبیح می

ھایش  و! خدا واسطه و شفیع بر ھیچ یـک از آفریـدهوای بر ت«معلوم بود. سپس فرمود: 
دانی خدا کیست؟  تر از آن است. وای بر تو! آیا می گیرد. شأن خدا بسیار عظیم قرار نمی

با انگشـتانش اشـاره کـرد کـه  -ھمانا عرش (تخت) خدا روی آسمان ھا، چنین است 
واری، راکـب را لرزاند ھمان طور کـه سـ و خدا عرش را می -مانند گنبد روی آن است 

 ».لرزاند می

ار ھمانـا : «٢»إن اهللا فوق عرشه، وعرشه فوق سـامواته«گوید:  در روایتش می ١ابن بشَّ
 ».ھایش است ی آسمانخدا روی عرشش است و عرش خدا رو

آمده که تحریف شده است و نسخه بردار » یسار«، لفظ »فریان«ی  و نسخه» خ«ی  در نسخه -١
ی آنان است، و این خطاست.  یسار مطلبی، آزاد شدهگمان کرده که او محمد بن اسحاق بن 

ابوداود در سننش از تعدادی از استادانش روایت کرده که عبارتند از: عبداالعلی بن حماد، محمد 
بن مثنی، محمد بن بشار و احمد بن سعید رباطی. ابوداود این حدیث را با لفظ استادش، احمد 

س لفظ آن را از طریق روایت استادش، محمد بن بن سعید رباطی با ذکر اسنادش آورده و سپ
 بشار ذکر کرده است.

او محمد بن بشار بن عثمان عبدی، بصری، ابوبکر، بندار است. او فردی ثقه و مورد اطمینان 
ھجری در حالی که ھشتاد و چند سال سن داشت، وفات یافت. نگا: تقریب  ۲۵۲باشد. به سال  می

 .۴۶۹التھذیب، ص
این گفته را از شیخ سلیمان » إبطال التندید«ظاھرًا صاحب کتاب  -»طال التندیدإب«در کتاب  -٢

(در نسخه  ابو َوجَزةاز  ۲۵۳ی  ، شماره»العظمة«ابوشیخ در کتاب «آمده است:  -نقل کرده است
با راء آمده است) یزید بن عبید سلمی » وجرة«در دو جا لفظ » ط«ی  ھای خطی و در نسخه
ی بنی فزاره  ی تبوک برگشت، ھیأتی از طایفه از غزوه جقتی رسول اللهروایت است که گفت: و

نیاز گرداند و در  آمدند و گفتند: ای رسول خدا، از پروردگارت بخواه که ما را بی جنزد آن حضرت
 جکند. رسول الله پیشگاه پروردگارت برای ما شفاعت کن و پروردگارت ھم نزد تو شفاعت می

شفع إىل ر� فمن ذا اذلی �شفع ر�نا إيله؟ ال� إال اهللا العظيم، وسع كرسيه هذا أنا أ كو�ل«فرمود: 

وای بر تو! این من ھستم که در »: «السموات واألرض، ف� تئطُّ من عظمته، كما يئطُّ الرحل اجلديد
کند؟  کنم، چه کسی است که پروردگارمان در حضور او شفاعت می پیشگاه پروردگارم شفاعت می
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، ایـن حـدیث را بـا »الـرد عـىل اجلهميـة«ابـوداود در کتـاب «گوید:  حافظ ذھبی می
 .١»سحاق بن یسار روایت کرده استاسنادی حسن از طریق حدیث محمد بن ا

چـون  (و�ك، إنه ال�ُستشفع باهللا ىلع أحد من خلقـه)بدین خاطر فرمود:  جپیامبر
خدای متعال، پروردگار و مالک ھر چیزی است. تمام خیر و نیکـی بـه دسـت اوسـت. 

توانـد آن را  دھد، مانعی وجود ندارد و آنچه که منع کرده، کسـی نمی برای آنچه که می
ھا و زمین  تواند حکم و قضایش را رد کند. چیزی در آسمان و چیزی یا کسی نمی بدھد

کند، به راستی او دانای تواناست. فرمان خدا چنین است کـه ھرگـاه  او را درمانده نمی
شود. مخلوقات آنچه در دستشان است، ھمه  چیزی بخواھد و به او بگوید: بشو، فورًا می

کنـد. خداسـت کـه  طور بخواھد در آن تصـرف می ملک خداست که به میل خود و ھر
ی آن عـرب  ایـن گفتـه جکند. از این رو پیامبر کننده در پیشگاه او شفاعت می شفاعت

نشین را ناپسند دانست و به شدت آن را رد کرد و بسیار خدا را تسبیح کرد و او را  بادیه
لـه بسـیار عظیم دانست؛ چون این گفته در شـأن خـالق نیسـت و بـه راسـتی شـأن ال

 تر از آن است. عظیم
در این حدیث، علو خدا بر مخلوقاتش و اینکه عرش خدا باالی آسمان ھاست، اثبات 
شده است. ھمچنین در این حدیث، استواء به علو خـدا تفسـیر شـده ھمـان طـور کـه 
صــحابه و تــابعین و پیشــوایان دینــی اســتواء را بــه علــو تفســیر کــرده انــد. بــرخالف 

فات خدا، از قبیل جھمیه، معتزله، اشاعره و مانند آنان کـه اسـماء و کنندگان ص تعطیل
مفھـوم گردانیـده و آنھـا را از معنـایی کـه اسـماء و  معنا و بی صفات خدا را تعطیل، بی

صفات برای آن وضع شده و بر آن داللت دارد ـ و آن ھم اثبـات صـفات خـدای متعـال 
ئمه و پیروان آنان که به سنت تمسک است که بر کمال خدا داللت دارد و سلف صالح، ا

جسته اند، بر آن ھستند ـ دور کردند. سلف صالح و اھل سنت و جماعت، صفات کمـال 
برای او اثبـات نمـوده، آن گونـه کـه  جخدا که خدا برای خودش اثبات نموده و پیامبر

ھا و  ھا و زمین را دربرگرفته و آسمان ی جز خدای عظیم نیست. کرسی خدا آسمانمعبود برحق
یعنی شیخ  -شارح». لرزاند لرزند ھمان طور که سواری، راکب را می زمین از عظمت خدا می

(یزید بن عبید سعدی، اھل مدینه، شاعر و فردی ثقه و مورد  ابووجزةگوید:  می –سلیمان 
) او تابعی است. ۶۰۳ھجری درگذشت. نگا: تقریب التھذیب،ص ۱۳۰اطمینان است که به سال 

 گوید: این حدیث، مرسل است. شیخ حمد بن عتیق می
 .۱۹ی  ، شماره۲۳۱کتاب العرش، ص  -١
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 انـد بـدون آنکـه او را بـه صـفات الیق جالل و شکوه و عظمت الله است را اثبات نموده
اند بـدون  مخلوق تشبیه کنند و صفات خدا را از تشبیه به صفات مخلوق منـزه دانسـته

 مفھوم گردانند. معنا و بی آنکه صفات خدا را تعطیل و بی

پـس از سـخنانی کـه انسـان و  »مفتـاح دار السـعادة«در کتـاب  /عالمه ابن قیم

رش باطنی دسـت اینکه به بصیرت و نگ -دوم«گوید:  می –شناساند  پروردگارش را می
شـوند و او در تمـام نقـاط آسـمان و ملکـوت  یابد آن وقت درھای آسمان برایش باز می

کند. سپس درھا یکی پس از دیگری برایش  آسمان و میان فرشتگان آسمان گردش می
رسـد. آنجـا بـه گسـتردگی،  شوند تا اینکه سیر دل به عرش خـدای رحمـان می باز می

بینـد کـه ھفـت طبقـه  نگرد و می فعت عرش خدا میعظمت، جالل، شکوه، بزرگی و ر
ای ھستند که در بیابان پرت  آسمان و ھفت طبقه زمین به نسبت عرش، ھمچون حلقه

انـد و ھمیشـه خـدا را  بیند که پیرامون عـرش، حلقـه زده شده است و فرشتگان را می
 نمایند. تسبیح، ستایش، تکبیر و تقدیس می

تدبیر و تصرف در مخلوقات و سربازانی که فقـط  فرمان خدا از باالی عرش مبنی بر
آید. فرمان خدا از بـاالی عـرش  پروردگار و مالک شان نسبت به آنھا علم دارد، فرود می

مبنی بر زنده گردانیدن جماعتی و میراندن گروھی دیگر، عزت بخشیدن به گروھـی و 
انتقـال دادن  خوار کردن گروھی دیگر، دادن ملکی به کسی و گرفتن ملکی از دیگری،

 آید. نعمتی از جایی به جایی دیگر، فرود می
ھمچنین فرمان خدا از باالی عـرش مبنـی بـر بـرآورده کـردن نیازھـای مختلـف، 

نیاز کردن فقیـری، شـفا دادن بیمـاری، دور  ھمچون ترمیم کردن عضوی شکسته، بی
ھدایت ای،  کردن یک سختی، بخشش گناھی، دورکردن زیانی، یاری مظلوم و ستمدیده

گمراھی، یاد دادن جاھل و نادانی، بازگرداندن شخصی فـراری، امـان دادن کسـی کـه 
ای،  ای، کمک به انسان ضعیفی، به فریاد رسـیدن درمانـده ترسد، پناه دادن پناھنده می

 آید. یاری دادن ناتوانی، انتقام از ظالمی و دست کشیدن از دشمنی فرود می
گیرنـد و در تمـام نقـاط  حمت خـدا نشـأت میاین امور، از عدل، لطف، حکمت و ر

شوند. شنیدن چیزی از اینھا، خدا را از شنیدن چیزھای دیگر سـرگرم  ھستی جاری می
سازد و فراوانی مسایل و نیازھای مختلف و متنـوع ھـر چنـد ھمگـی در آِن واحـد  نمی

نـدگان اندازد و بـا پافشـاری و اصـرار پافشـاری کن باشند، خدا را به اشتباه و خطا نمی
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شود. معبود برحقی جز خدای شکست ناپذیِر فرزانه  ھای الله کم نمی ای از گنجینه ذره
 وجود ندارد.

اش  در این ھنگام قلب در حضور خدای رحمان در حالتی قرار دارد که برای ھیبـت
اش، خاشع است و اسیر عزت خداست. پس در حضـور مالـک  سرافکنده و برای عظمت

کند. این سفر  کند که تا روز رستاخیز، سر از سجده بلند نمی یای سجده م حق، به گونه
دل است در حالی که دل در وطن، خانه، کاشانه و ملک خودش قرار دارد. ایـن امـر از 

انگیز و  ھای الله و شگفتی ھای کار خداست. این چه سفر مبارک و فرح بزرگترین نشانه
و بزرگتـرین منفعـت و نیکـوترین  ترین ثمره و سـود سـفر دل پر از آرامشی است! بزرگ

سرانجام آن، سفری است که در آن حیات ارواح و کلید خوشبختی و غنیمـت عقـول و 
. پایـان سـخنان ١»ای از عذاب اسـت خردھای خالص باشد نه ھمچون سفری که قطعه

 ./ابن قیم 
باشد و منظور از آن، ایـن اسـت  در زمان حیاتش می جدرخواست شفاعت از پیامبر

درخواست شود که در پیشگاه پروردگار دعای خیر کند چون دعایش به  جپیامبرکه از 
نیست، بلکه ھر انسان صالحی  جتر است و این امر تنھا مختص به پیامبر اجابت نزدیک

که در قید حیات است، امید است که دعایش مستجاب شود. پس اشکالی ندارد کـه از 
ھای  بـرای فـرد سـائل، خواسـته انسان صالحی که زنده اسـت، در خواسـت شـود کـه

خواست که بـه  جخصوصی و عمومی از خدا بخواھد؛ ھمان طور که وقتی حضرت عمر

يَخَّ من صالح داعئك«به او گفت:  جعمره برود، پیامبر
ُ
برادر عزیزم! مـا : «٢»ال تَنَْسنَا يا أ

 ».را از دعای خیرت، فراموش مکن
ایش دعـای خیـر ھنگـام تشـیع راجع به کسی که مرده و در قید حیات نیست، بـر

 جنازه و موقع خاکسپاری و بر سر قبرش و در مواقع دیگر، مشروع شده است.

 .۱/۱۹۹، مفتاح دار السعادة -١
؛ ابوداود در سننش، ۳/۲۷۳، »الطبقات«؛ ابن سعد در ۲/۵۹و  ۱/۲۹، »المسند«امام احمد در  -٢

؛ ۲۸۹۴ی  ؛ ابن ماجه در سننش، شماره۳۵۶۲ی  ؛ ترمذی در سننش، شماره۱۴۹۸ی  شماره
اند. در اسناد این  و دیگران این حدیث را روایت کرده ۵۵۵۰ی  ابویعلی در مسندش، شماره

این  ۲/۱۲۸» المجروحین«حدیث، عاصم بن عبیدالله وجود دارد که ضعیف است و ابن حبان در 
گوید: حسن  ی این حدیث می شمار آورده است. ترمذی درباره حدیث را از احادیث منکر او به

 صحیح است.
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این چیزی است که در مورد شخص مرده مشروع شده است. اما به فریاد خواندن 
مرده، اصًال مشروع نیست، بلکه قرآن و سنت بر نھی از این کار و تھدید به خاطر آن، 

ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما ﴿ فرماید: ر که خدای متعال میداللت دارد؛ ھمان طو َوٱ�َّ
إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما ٱۡسَتَجابُواْ لَُ�ۡمۖ  ١٣َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِم�ٍ 

كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبِئَُك ِمۡثُل  و بجز او « ].١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤َخبِ�ٖ َو�َۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
 کی ناز ت پوستهیمکت و حاکیمال ید) حتینمائ ید (و پرستش میخوان یاد میه به فرک یسانک

د، یاد بخوانیخود) به فر یھایالت و رفع گرفتارکحل مش یرا ندارند. اگر آنھا را (برا یخرمای
به شما را ندارند و  یپاسخگوی ییشنوند و (به فرض) اگر ھم بشنوند، توانا یشما را نم یصدا

ند: شما ما یگو ینند (و مک یشما را رد م یورز کو شر یامت انبازگرین) در روز قی(گذشته از ا
گاه (از احوال  یسکچ ید). و ھیگوی یخود مید و بیا ردهکرا پرستش ن ھمچون (خداوند) آ

 .»دساز ی) تو را باخبر نمین مطالبین، از چنیقیآخرت، به گونه قطع و 
شنود و به  در این آیه خدای متعال بیان داشته که به فریاد خواندن کسی که نمی

تواند دعا را اجابت کند، شرک است و مدعو (کسی که به فریاد خوانده  فرض شنیدن، نمی
نماید و با کسی که این کار را کرده، دشمنی  شده) در روز قیامت، این عمل را انکار می

ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ ﴿ ر این آیه آمده است:کند؛ ھمان طور که د می
َ
�َذا ُحِ�َ ٱ�َّاُس َ�نُواْ لَُهۡم أ

شوند،  یامت) گرد آورده میه مردمان (در قک یو زمان« ].۶[األحقاف:  ﴾٦بِعَِباَدتِِهۡم َ�ِٰفِر�نَ 
اد خواھندگان ی، دشمنان پرستشگران و به فریشدگان اد خواستهیشدگان و به فر ن پرستشیچن

 ». رندیپذ ینند و نمک یم یشان را نفیند) و عبادت ایجو یم یزاریشان بیگردند (و از ا یم
شـنود و دعـا را  پس ھر انسان مرده یا کسی که غایـب اسـت و حضـور نـدارد، نمی

 رساند. کند و نفع و زیان نمی اجابت نمی
ی به ویژه پیشگامان نخسـتین و سـابقین از جملـه خلفـا شاز ھیچ کدام از صحابه

نیازھایشان را حتـی  جراشدین و نیز از غیر آنان نقل نشده که آنان پس از وفات پیامبر
خواسته باشند که نیازھایشـان  جموقع خشکسالی پیش او مطرح کرده و از آن حضرت

را برآورده کند یا در پیشگاه خدا برایشان دعا کند. ھمـان طـور کـه در زمـان خالفـت 
برای طلـب  س. حضرت عمر١بارانی پیش آمد ی خشکسالی و بی قضیه سحضرت عمر

 آورده است. ساین واقعه را از طریق روایت انس ۱۰۱۰ی  بخاری در صحیحش، شماره -١
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را بیرون برد و به او دستور داد که دعـای  جباران و نماز استسقاء، عباس عموی پیامبر
استسقاء و امامت نماز استسقاء برای مسلمانان بکند؛ چون او زنـده و حاضـر بـود و از 

بعـد از وفـاتش خواھد که باران رحمت را نازل کند. پس اگر جایز بود از کسی  خدا می
در میـان پیشـگامان  سخواسته شود که دعای طلب باران بکند، قطعـًا حضـرت عمـر

 خواست که دعای طلب باران بکند.  می جنخستین، از پیامبر
شـود؛ چـون  بدین صورت تفاوت میان انسان زنده و کسی که فوت کرده، معلـوم می

ور، دعای خیر کنـد. پـس شود، این است که ھنگام حض آنچه از انسان زنده خواسته می
خوانـد و بـه  مسلمانان در حقیقت با درخواست دعای شخص زنده، خدا را به فریـاد می

انـد و در عـین حـال  کند، به سـوی خـدا روی آورده درگاه الله تضرع و گریه و زاری می
خوانند. پس ھرکس از امر مشروع تجاوز کند و رو  خودشان پروردگارشان را به فریاد می

 کند. نامشروع کند، گمراه شده و دیگران را گمراه میبه امر 
اگر دعای مرده و به فریاد خواندن او، کار خیر و خـوبی بـود، قطعـًا صـحابه بـه آن، 

تر بودند و برای آنان سزاوارتر بود و صحابه، نسبت به آن علـم  تر و به آن حریص پیشقدم
گاھی بیشتری داشتند و بیشتر از ھمه به این کار اقد  کردند. ام میو آ

ھر کس به کتاب خدا تمسک جوید، نجات یافته و ھرکس کتاب خدا را رھا کند و به 
 عقل خود تکیه کند، ھالک شده است. وبالله توفیق.

 



 

 

 

 

 

 

از  ج ی حمایت محمد مصطفی ) (آنچه که درباره۶۵باب: (
 های شرک آمده است)  ی توحید و بستن راه محدوده

ی بنی عـامر نـزد  ست که گفت: با جماعتی از طایفهروایت ا ساز عبدالله بن ِشّخیر
سـرور، اللـه تعـالی «فرمـود:  جرفتیم و گفتیم: تو سرورمایی. آن حضرت جرسول الله

ی ما برتر و بزرگوارتری. فرمود: این گفتـه یـا بخشـی از آن را  گفتیم: تو از ھمه». است
ا سـندی خـوب، ایـن ابوداود بـ». بگویید، اما مواظب باشید که شیطان فریب تان ندھد

 حدیث را روایت کرده است.
روایت شده که افرادی گفتند: ای رسول الله! ای بھترین ما و پسر بھترین ساز انس

تان را بگویید، امـا  ای مردم! این گفته«فرمود:  جما! ای سرور ما و پسر سرور ما! پیامبر
ی  و فرسـتادهمن محمـد بـن عبداللـه ». مواظب باشید که شیطان شما را فریب ندھد

نسائی با ». خدایم، دوست ندارم مرا از منزلت و مقامی که خدا به من داده، باالتر ببرید
 سندی خوب، این حدیث را روایت کرده است.

 گیرند: در این باب، چند قضیه مورد بحث و بررسی قرار می
 برحذر داشتن مردم از غلو و زیاده روی. -اول
 ، بگوید.»تو سرور مایی«که به او گفته شده: آنچه که شایسته است، کسی  -دوم

در حالی که آنـان جـز » شیطان فریب تان ندھد: «جی پیامبر تفسیر فرموده -سوم
 حق چیزی نگفتند.

 ».دوست ندارم مرا از منزلت و جایگاھم باالتر ببرید: « ی تفسیر فرموده -چھارم
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 توضیح و شرح باب:
ه طرق الرشکمحی التوح ج١مصطفیـال محايةما جاء فی  ی  (آنچه که درباره يد، وسدّ

 ھای شرک آمده است)  ی توحید و بستن راه از محدوده ج حمایت محمد مصطفی

قال: انطلقت ىف وفد ب� اعمر! إىل رسول  سعن عبدا� بن الِشّخ�(گوید:  مؤلف می

ضـًال، قلنـا: و أفضـلنا ف». السـيد اهللا تبـارك وتعـاىل«، فقلنا: أنت سيدنا. فقـال: جاهللا
. ٢»قولوا بقول�م أو بعض قول�م، وال �سـتجر�نَّ�م الشـيطان«وأعظمنا طوًال، فقال: 

 . ٣رواه ابوداود بسند جید

أن ناساً قالوا: يا رسول اهللا! يا خ�نا وابن خ�نا! و�ا سـيدنا وابـن سـيدنا! : سعن أ�سو 

مد بن عبدا� ورسوهل، يا أيها انلاس! قولوا بقول�م وال �ستهو�نَّ�م الشيطان، أنا �«فقال: 

 آمده است.» النبی«، لفظ »التوحید«ھای کتاب  در بعضی از نسخه -١
عبدالرحمن بن حسن نقل کرده از شیخ  ۲۵۴، ص»إبطال التندید«شیخ حمد بن عتیق در کتاب  -٢

با خط مؤلف و غیر خط او آمده، » التوحید«ھای صحیح کتاب  آنچه که در نسخه«که او گفت: 

باشد. او این حدیث را به ابوداود نسبت داده است. اما آنچه  می» و ال يسخرنَّكم الشيطان«عبارت: 

 ».باشد می» ال يستجرينَّكم« بینیم، عبارت: ھای صحیح و قابل اعتماد ابوداود می که در نسخه
األدب «؛ بخاری در ۲۵ -۴/۲۴؛ احمد در مسندش، ۷/۳۴، »الطبقات الکبری«ابن سعد در  -٣

عمل ، »السنن الکبری«؛ نسائی در ۴۸۰۶ی  ؛ ابوداود در سننش، شماره۲۱۱ی  ، شماره»المفرد
ی  ، شماره۳/۱۵۳ ،»اآلحاد و المثانی«؛ ابن ابی عاصم در ۱۰۰۷۶ی  ، شماره-الیوم و اللیلة

ی  ، شماره»التوحید«؛ ابن منده در ۳۸۹ی  ، شماره»عمل الیوم و اللیلة«؛ ابن سنی در ۱۴۸۴
، ۱/۶۸، »األسماء و الصفات«و در  ۵۳۸ی  ، شماره»المدخل إلی السنن الکبری«؛ بیھقی در ۲۷۷

و  ۲۱۴ -۱/۲۱۳، »تصحیفات المحدثین«؛ عسکری در ۵/۳۱۸، »دالئل النبوة«و در  ۳۳شماره ی 
األحادیث «اند و اسنادش، صحیح است. ضیاء مقدسی در  دیگران این حدیث را روایت نموده

این حدیث را صحیح دانسته است. حافظ ابن حجر عسقالنی  ۴۴۷ی  ، شماره۹/۴۶۸، »المختارة
اند و تعدادی از محدثان آن را  راویان این حدیث، ثقه«گوید:  می ۵/۱۷۹، »فتح الباری«در کتاب 

 آلبانی نیز این حدیث را صحیح دانسته است.». حیح دانسته اندص

 اند. آورده» ال يستهوينَّكم الشيطان«تذکر: برخی از محدثان، این حدیث را با لفظ 
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 )١رواه النسائی بسند جید.». ألاهللا  ما أحبُّ أن ترفعو� فوق م�ليت اليت أنزل� 
ی بنی عامر نزد  روایت است که گفت: با جماعتی از طایفه س(از عبدالله بن ِشّخیر 

سـرور، اللـه تعـالی «فرمـود:  جرفتیم و گفتیم: تو سرورمایی. آن حضرت جرسول الله
ی ما برتر و بزرگوارتری. فرمود: این گفتـه یـا بخشـی از آن را  گفتیم: تو از ھمه». است

ابوداود بـا سـندی خـوب، ایـن ». تان ندھد بگویید، اما مواظب باشید که شیطان فریب
 حدیث را روایت کرده است.

روایت شده که افرادی گفتند: ای رسول الله! ای بھترین ما و پسر بھترین  ساز انس
تان را بگوییـد،   ی ای مردم! این گفتـه«فرمود:  جور ما و پسر سرور ما! پیامبرما! ای سر

ی  اما مواظب باشید که شیطان شما را فریب ندھد. من محمد بـن عبداللـه و فرسـتاده
نسائی با ». خدایم، دوست ندارم مرا از منزلت و مقامی که خدا به من داده، باالتر ببرید

 کرده است).  سندی خوب، این حدیث را روایت

، محـی التوحيـد، وسـده طـرق الرشـك) جمصطفی ـ(باب ما جـاء يف محايـة الـدر عبارت: 

ی توحید، در برابر گفتـار و کـرداری کـه توحیـد را  از محدوده جمنظور حمایت پیامبر
ی توحیـد در  از جوانـب و محـدوده جگونه حمایت پیامبر باشد. این کند، می دار می لکه

ال تطرو� كما أطرت انلصاری ابن مر�م، إنمـا أنـا «این حدیث:  سنت زیاد است، مانند
روی نکنیـد ھمـان طـور کـه  ی من غلو و زیاده درباره: «٢»عبد؛ فقولوا: عبدا� ورسوهل

ام، پـس  روی کردند. من فقـط یـک بنـده ی عیسی، پسر مریم غلو و زیاده نصارا، درباره
 ». ی خدا بگویید: بنده و فرستاده

و  ۱۳۰۹؛ عبد بن حمید در مسندش، شماره ھای ۲۴۹ -۲۴۱-۳/۱۵۳، »المسند«امام احمد در  -١
؛ ابونعیم در ۱۰۰۷۸، شماره ی ۶/۷۱، -اللیلةعمل الیوم  -»السنن الکبری«؛ نسائی در ۱۳۳۷

، »شرح أصول األعتقاد«؛ اللکائی در ۲۷۸ی  ، شماره»التوحید«؛ ابن منده در ۶/۲۵۲، »الحلیة«
و دیگران  ۱۶۲۹ -۱۶۲۸، شماره ھای ۵/۲۶، »األحادیث المختارة«؛ ضیاء مقدسی در ۸/۱۳۹۵

رط مسلم، صحیح است؛ ھمان طور که اند. اسناد این حدیث بنا به ش این حدیث را روایت کرده
 اظھار داشته است. ۲۴۶، ص »الصارم المنکی«حافظ ابن عبدالھادی در 

 روایت کرده است. ساین حدیث را از عمر بن خطاب ۳۴۴۵ی  بخاری در صحیحش، شماره -٢
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مـن بـه : «١»ألإنه ال�ُستغاث يب، و�نما �ُستغاث بـاهللا «فرماید:  ر میدر حدیثی دیگ
و دیگر احادیثی که در این ». شود شوم، فقط خدا به فریاد خوانده می فریاد خوانده نمی
 زمینه آمده است.

مورد نھی کرد و به شدت با آن برخـورد نمـود.  از تمجید و ستایش بی جآن حضرت

و�لـك قطعـت عنـق «جیـد و سـتایش کـرد، فرمـود: مثًال به کسی که شخصـی را تم
ایـن حـدیث را ابـوداود از ». وای بر تـو! گـردن دوسـتت را قطـع کـردی»: «صاحبك

مـردی در حضـور رسـول «عبدالرحمن بن ابی بکره از پدرش روایت کرده کـه گفـت: 

قطعـت عنـق «بـه او گفـت:  جشخصی را تمجید و سـتایش کـرد. آن حضـرت جالله
 ».-سه بار این جمله را تکرار کرد -گردن رفیقت را قطع کردی « ٢»-ثالثاً  -صاحبك 

ھرگـاه بـا »: «إذا لقيتم املداح� فاحثوا يف وجوههم الرتاب«در جایی دیگر فرمودند: 
مسـلم، ». شـان بپاشـید مداحان و ستایش کنندگان روبـرو شـدید، خـاک را بـه صورت

 .٣اند کرده ترمذی و ابن ماجه این حدیث را از مقداد بن أسود روایت
نھی کرده که به او بگویند: تو سـّید و سـرور مـایی و  جدر این احادیث، آن حضرت 

ھمچنین مسلمانان ». سید و سرور، الله تعالی است»: «السيد اهللا تبارك وتعاىل«فرمود: 

ــا و بزرگوارترین ــرین م ــو برت ــد: ت ــه او بگوین ــایی و فرمــود:  را نھــی کــرده کــه ب ال «م

 سبن صامت عبادةاین حدیث را از  -ذکر شده ۱۰/۱۵۹، »مجمع الزوائد«چنانچه در  -طبرانی  -١
چرخد که در آن حدیث اضطراب  یت کرده است. اسناد این حدیث گرِد عبدالله بن لھیعه میروا

ای با لفظ مذکور، روایتش کرده و در  وجود دارد و با الفاظ گوناگونی روایت نموده است. دفعه
پیش ما  ج جایی دیگر آن را با سندش از عباده بن صامت روایت کرده که او گفت: رسول الله

کمک بخواھیم او او را به  ج گفت: برخیزید تا از دست این منافق، از رسول الله سکرآمد، ابوب
نباید برای من » : «ال ُیقام لی إنما ُیقام لله تبارک وتعالی«فرمود:  ج فریاد بطلبیم. پس رسول الله

این لفظ، لفظ مشھوری است و تخریج آن قبًال ». شود برخاست، فقط برای خدا برخاسته می
 والله اعلم گذشت.

این حدیث را روایت  ۳۰۰۰ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۶۱۶۲ی  بخاری در صحیحش، شماره -٢
 اند. کرده

؛ ابن ماجه در سننش، ۲۳۹۳ی  ؛ ترمذی در سننش، شماره۳۰۰۲ی  مسلم در صحیحش، شماره -٣
 اند. لفظ این حدیث، از آِن مسلم است. مانند آن را روایت کرده ۳۷۴۲ی  شماره
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 ».تان ندھد شیطان، فریب: «١»ان�ستجر�نَّ�م الشيط
این مطلب در حدیث انس نیز آمده که گفـت: افـرادی گفتنـد: ای رسـول اللـه! ای 

يا أيها «فرمود:  جبھترین ما و پسر بھترین ما! و ای سرور ما و پسر سرور ما! آن حضرت
د، تان را بگوییـ ای مردم! این گفتـه»: «انلاس! قولوا بقول�م وال �ستهو�نَّ�م الشيطان
 ».اما مواظب باشید که شیطان شما را فریب ندھد

ناپسند دانست که با تمجید و ستایش با او روبرو شوند، این کار آنان را بـه  جپیامبر
کشاند. و خبر داد که اگر کسـی بـا دیگـری  می جی آن حضرت روی درباره غلو و زیاده

است؛ چون محبـت و  روبرو شود و او را تمجید و ستایش کند، این کار از سوی شیطان
شود که انسان دچار ُعجـب و غـرور  داشتِن ستایش و تمجید در نظر او منجر می دوست

شود و خودش را بزرگ بپندارد و این با کمال توحید، منافات دارد؛ چون عبادت جـز بـا 
کند. و ایـن محـور ھـم، نھایـت  چرخد، معنای واقعی پیدا نمی محورش که ِگرد آن می

پیشگاه خدا و نھایت محبت و دوست داشتن الله است. نھایـت ذلـت ذلت و خواری در 
ھم مقتضی ذلت، خضوع، ترس و زانو زدن در برابر الله اسـت و بایـد انسـان فقـط بـه 

ی ذلت و خواری به خودش بنگرد و ھمیشه نفسش را در برابر حق خدا، سـرزنش  دیده
نچه را کـه خـدا دوسـت شود که انسان آ نماید. نھایت محبت ھم تنھا زمانی حاصل می

ھا دوست ندارد، او ھم  ھا، اعمال و خواسته دارد، دوست بدارد و آنچه را که خدا از گفته
 دوست نداشته باشد. 

محبت تمجید و ستایش بنده برای خودش خالف چیزی است که خدا دوست دارد 
فتـه ی خودش مغـرور و فری کند، او را درباره و کسی که دیگری را تمجید و ستایش می

گرداند، در نتیجه گناھکار است. پس مقام و منزلت عبودیت، از ھمان ابتدا مقتضی  می
ناپسند دانستن مدح و ستایش است. نھی از مدح و ستایش ھـم بـه خـاطر صـیانت از 
مقام و منزلت عبودیت است. پس ھر وقت انسان، ذلت و خواری و محبت را برای اللـه 

ص و صـحیح اسـت و ھـر وقـت، چیـزی از ایـن خالص گرداند، کردار و رفتـارش خـال
گرداند. و  ھا با مقام عبودیت آمیخته شود، منزلت عبودیت را لکه دار و تباه می ناخالصی

ھرگاه مدح و ستایش، باعث شود که انسان خودش را بزرگ ببیند و ُعجب و غرور بـه او 
؛ ھمان طـور دست دھد، دچار کار خطرناکی شده که با عبودیت خاص الله منافات دارد

 تخریج این حدیث در ابتدای این باب آورده شد. -١
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الكرب�ـاء رداىئ، والعظمـة إزاری، فمـن نـازع� شـيئاً منهـا «که در حدیث آمده است: 
بتُه کبریاء عبای من و عظمت و بزرگی، پیراھن من است. ھرکس در ایـن دو بـا : «١»عذَّ

در حـدیث دیگـری ». دھم من نزاع کند [و آن دو را به خود نسبت دھد]، عـذابش مـی

کسی که در دلـش، : «٢»نة من اكن ىف قلبه مثقال ذرة من كربال يدخل اجل«آمده است: 
 ».گردد مثقال ذره ای کبر و خودبزرگ بینی وجود داشته باشد، داخل بھشت نمی

عالقه به مدح و ستایش ممکن است سبب یا نردبـانی بـرای ایـن آفـات و امـراض، 
خـورد. مـدح  خورد ھمان طور که آتش، ھیـزم را می ھا را می باشد. ُعجب و غرور نیکی

کننده با مدح ستایش خویش ، شخص را به جـایی رسـانده کـه اسـتحقاقش را نـدارد. 
از آن  جھمچنان که متأسفانه در اشعار شاعران این گونه زیاده روی و غلوی که پیـامبر

خـورد. تـا  نھی کرده و امتش را از دچار شدن به آن برحذر نموده، زیـاد بـه چشـم می
بـه شـرک در ربوبیـت، الوھیـت و فرمـانروایی تصـریح جتی آن حضر جایی که درباره

 اند. ھمان طور که به بعضی از این اشعار اشاره کردیم. نموده
چون خدا، مقام و منزلت عبودیت را برایش کامل کرده بود، دوست  جپیامبر

نداشت که مدح و ستایش شود، تا از این مقام عبودیت صیانت و پاسداری نماید و امت 
ترک مدح و تمجید امر کرد. این امر از یک طرف از روی خیرخواھی  اسالم را به

نسبت به امتش و از طرف دیگر به خاطر صیانت و پاسداری مقام توحید در  جپیامبر
گرداند و حمایت و پاسداری توحید از  برابر آفات و چیزھایی که آن را تباه یا ضعیف می

ِي �ِيَل َ�بَ ﴿ شرک و ابزار، وسایل و مقدمات شرک، بود: ْ قَۡوً� َ�ۡ�َ ٱ�َّ ِيَن َظلَُموا َل ٱ�َّ دَّ
ه به کرا  یردند) و گفتارک یچیشان سرپیسپس ستمگران (از فرمان خدا« ].۵۹[البقرة:  ﴾لَُهمۡ 

دادن  و نیز ظالمان تصور کردند که انجام». ردند و دگرگون گفتندکگر یم دیآنان گفته بود
ادنش، نھی کرده، بزرگترین و بھترین قربت و آنان را از انجام د جآنچه که پیامبر

 ی نزدیکی به خدا و بزرگترین حسنه و کار نیک است. وسیله
(سرور) برای انسان، میـان علمـا اخـتالف نظـر وجـود » سّید«راجع به اطالق لفظ 

 دارد:

 روایت کرده است. لاین حدیث را از ابوھریره و ابوسعید ۲۶۲۰ی  مسلم در صحیحش، شماره -١
 روایت کرده است. ساین حدیث را از ابوسعید ۹۱ی  مسلم در صحیحش،  به شماره -٢

                                         



 دیتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوح  ١٢٥٨

دانشـمندان اسـالمی راجـع بـه «گوید:  می» بدائع الفوائد«عالمه ابن قیم در کتاب 
اند.  ای آن را منع کرده برای بشر اختالف نظر دارند. عده» سید«ردن لفظ جواز به کار ب

این رأی از مالک نقل شده است. ایـن گـروه جھـت اثبـات رأی خـود بـه ایـن حـدیث 
اند که وقتی به او گفتنـد: تـو سـّید و سـرورمایی، در  استدالل و استناد نموده جپیامبر

گروھـی دیگـر، ». سید، الله تعـالی اسـت«: ٢»تبارك وتعاىل ١السيد اهللا«جواب فرمود: 
ی  اند. اینان جھت اثبات رأی خود، بـه گفتـه اطالق لفظ سید برای بشر را جایز دانسته

بـرای : «٣»قوموا إىل سيد�م«اند که فرمود:  به انصار استناد و استدالل کرده جپیامبر
گوینـد:  میتر است. ایـن گـروه  این حدیث، از حدیث قبلی صحیح». سرورتان، برخیزید

ی بنی  یکی از صفاتی است که به الله اضافه شده. پس به یک نفر از طایفه» سید«لفظ 
پادشـاه، : «٤»الملـک سـید البشـر«شود:  شود: سید ِکنَده، و گفته نمی تمیم گفته نمی
 ».سرور بشر است

ابن قیم افزود: بر این اساس، جایز نیست که به عنوان اسم برای خدا بـه کـار بـرده 
. این سخن، جای تأمل دارد؛ چون لفظ سید ھرگاه برای خدا به کار برده شود، بـه شود

معنای مالک، مولی و پروردگار است، نه به آن معنایی که بـرای مخلـوق بـه کـار بـرده 
 ».٥شود می

َ�ۡ�َ  ﴿ : ی ی معنای آیه به صحت رسیده که او درباره لگویم: از این عباس می
َ
أ

ا بِۡ� َرّ�ٗ
َ
� ِ : یعنی آیا غیر از خدا به دنبال ٦»إهلاً وسيداً «گفت: یعنی  ].١٦٤[األنعام:  ﴾ٱ�َّ

َمدُ ﴿ ٢ ی:   ی معنای آیه إله و سید دیگری باشم. و درباره ُ ٱلصَّ  ].٢[اإلخالص:  ﴾٢ٱ�َّ
ی نیازمندان برای رفع نیازشان به سوی او روی  نیاز است (که ھمه سروِر بی الله، یگانه«گفت: 

 فقط الله است)، آمده است. (سید،» إنما السید الله«، عبارت: »بدائع الفوائد«در کتاب  -١
 تخریج این حدیث در آغاز این باب، آورده شد. -٢
از طریق حدیث  ۱۷۶۸ی  و مسلم در صحیحش، شماره ۴۱۲۱ی  بخاری در صحیحش، شماره -٣

 اند. این حدیث را روایت کرده سابوسعید خدری
إنه «م گفته نمی شود: ی بنی تمی آمده است: پس به یک نفر از طایفه» بدائع الفوائد«در کتاب  -٤

 ».إنه سید البشر«شود:  و به یک نفر پادشاه گفته نمی» سید کندة
 .۱۱۷۶ -۳/۱۱۷۵بدائع الفوائد،  -٥
 .۲/۱۴۷تفسیر بغوی،  -٦

 

                                         



 ١٢٥٩  )از ... جمحمد مصطفی ی حمایت   : آنچه که درباره۶۵لتوحید: (بابکتاب ا

 

اش به  خدا سید و سروری است که سیادت و سروری«گوید:  . ابووائل می١»آورند) می
 ».٢اوج رسیده است

که » قوموا إىل سيد�م«اما راجع به استدالل و استناد این دسته از علما به حدیث: 
این لفظ را خطاب به سـعد بـه  جبه انصار گفته، باید گفت: ظاھرًا پیامبر جآن حضرت

 ش، نوعی احترام برای سعد قائل شده است. والله اعلم.ا کار نبرده و با این گفته

، »الدر المنثور«آن گونه که در  -؛ ابن منذر و ابن ابی حاتم۳۰/۳۴۶ابن جریر در تفسیرش،  -١
 ۹۸ی  ، شماره»األسماء و الصفات«و بیھقی در  ۹۶ی  ره، شما»العظمة«ابوشیخ در  -آمده ۸/۶۸۲

 اند. روایت کرده لاز ابن عباس طلحةاین حدیث را از طریق علی بن ابی 
این گفته را به طور معلق آورده است. عبدالرزاق در تفسیرش،  ۴/۱۹۰۳بخاری در صحیحش،  -٢

؛ ۶۸۴ی  ، شماره۱/۴۶۳ ،»السنة«؛ ابن ابی عاصم در ۳۰/۳۴۶؛ ابن جریر در تفسیرش، ۳/۴۰۷
تغلیق «؛ حافظ ابن حجر عسقالنی در ۹۹ی  ، شماره۱/۱۵۷، »األسماء والصفات«بیھقی در 

 اند و اسنادش، صحیح است. و دیگران این گفته را به طور موصول روایت کرده ۴/۳۸۰، »التعلیق

                                         



 

 

 

 

 

 

�ُض ﴿ ما جاء فی قول الله تعالی:  )۶۶باب: (
َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦ وَٱۡ� َوَما قََدُرواْ ٱ�َّ

 ].۶۷[الزمر:  ﴾َ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ 

نـزد  دانشـمندی از دانشـمندان یھـودی«روایت است که گفـت:  ساز ابن مسعود
ھا را روی یـک  آمد و گفت: ای محمد! در کتاب ما آمده کـه اللـه آسـمان جرسول الله 

ھا را روی یک انگشـت، درختـان را روی یـک انگشـت، آب را روی یـک  انگشت، زمین
دھـد و  ھا را روی یک انگشت قـرار می انگشت، خاک را روی یک انگشت و سایر آفریده

ھای پیشـینش  خندید تـا جـایی کـه دنـدان جمبرپیا». فرماید: من فرمانروا ھستم می
ی آن دانشمند یھودی را تصدیق نمود. سـپس ایـن  اش، گفته نمایان شد و با این خنده

�ُض َ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمـةِ﴿ آیه را خواند: 
َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦ َوٱۡ� آنـان « ﴾َوَما قََدُرواْ ٱ�َّ

امـت سراسـر یه) در روز قکـاست  یاند (خدا آن ذات را نشناختهسته است خدا یه شاکآن گونه 
  [متفق علیه]. ».باره در مشت او قرار داردیکن یزم

دھد  ھا و درختان را روی یک انگشت قرار می و کوه«در روایتی از مسلم آمده است: 
 ».گوید: من فرمانروا ھستم، من الله ھستم دھد و می و سپس آنھا را تکان می

ھا و زمین را روی یک انگشت، آب و خـاک  آسمان«ی از بخاری آمده است: در روایت
 [متفق علیه].». دھد ھا را روی یک انگشت قرار می را روی یک انگشت و سایر آفریده

خداونـد «فرمودند:  جمسلم، روایتی از ابن عمر به طور مرفوع آورده که آن حضرت
گیـرد و  آنھا را با دست راسـتش می پیچد، سپس ھا را در ھم می در روز قیامت، آسمان

فرماید: من فرمانروا ھستم، زورگویـان کجاینـد؟ متکبـران کجاینـد؟ سـپس ھفـت  می



 ١٢٦١  )...»وما قدروا الله حق «: ما جاء فی قول الله تعالی: ۶۶لتوحید: (بابکتاب ا

گیـرد و آنگـاه  پیچـد، آنگـاه آنھـا را بـا دسـت چـپش می ی زمـین را در ھـم می طبقه
 ».فرماید: من فرمانروا ھستم، زورگویان کجایند؟ متکبران کجایند؟ می

ی زمـین  ی آسمان و ھفت طبقه ھفت طبقه«شده که گفت: روایت  ساز ابن عباس
 ».ی خردل در دست یکی از شماست در کف دست خدای رحمان، فقط مانند یک دانه

گوید: یونس برایم حدیثی نقل کرد و گفت: ابن وھب به ما خبـر داد و  ابن جریر می
ھفت «ود: فرم جگفت: ابن زید گفت که پدرم برایم حدیث نقل کرد و گفت: رسول الله

ی آسمان به نسبت کرسی خدا، چیزی نیست جـز بـه ماننـد ھفـت درھمـی کـه  طبقه
 ».داخل سپری انداخته شوند

کرسـی بـه «فرمـود:  شنیدم که می جگفت: از رسول الله سابن جریر افزود: ابوذر
 ».ی آھنی است که در بیابان انداخته شده است نسبت عرش، ھمچون حلقه

ی بین آسمان دنیا تا آسمان بعـدی،  فاصله«که گفت:  روایت است ساز ابن مسعود
ی بـین  ی بین ھر آسمان تا آسمان دیگر، پانصد سـال، فاصـله پانصد سال است و فاصله

ی بین کرسـی تـا آب، پانصـد سـال اسـت.  آسمان ھفتم تا کرسی، پانصد سال و فاصله
و رفتار شما از  عرش خدا باالی آب قرار دارد و خدا باالی عرش است و چیزی از کردار

ابن مھدی از حماد بن سلمه از عاصم از ِزر از عبدالله این حدیث را ». ماند او پنھان نمی
اند. مسعودی مانند این حدیث را از عاصم از ابووائل از عبدالله روایت کرده  روایت کرده

این حدیث، طـرق دیگـری «گوید:  این را اظھار داشته و بعد می /است. حافظ ذھبی
 ».دارد

دانید  آیا می«فرمود:  جروایت شده که گفت: رسول الله ساز عباس بن عبدالمطلب
داننـد. فرمـود:  می جی بین آسمان و زمین چقدر است؟ گفتیم: خـدا و پیـامبر فاصله

ی ھر آسمان تا آسـمان دیگـر،  ی بین آسمان و زمین مسیر پانصد سال و فاصله فاصله«
ی مسیر پانصـد سـال اسـت.  آسمان، به اندازه باشد و ضخامت ھر مسیر پانصد سال می

ی قسـمت پـایینی ایـن دریـا تـا  بین آسمان ھفتم و عرش، دریایی قرار دارد که فاصـله
باشـد. اللـه تعـالی روی  ی میان آسمان و زمین می ی فاصله قسمت باالیی آن، به اندازه

داود این حـدیث را ابو». ماند عرش قرار دارد و چیزی از کردار بنی آدم از او پنھان نمی
 روایت نموده است.

 

 



 حج با خرافیون         ١٢٦٢

 گیرند: در این باب، موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار می
�ُض َ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ﴿ : ی تفسیر آیه -اول

َ
در روز « ].۶۷[الزمر:  ﴾َوٱۡ�

 ».باره در مشت او قرار داردیکن یره زمکامت سراسر یق
بودند، باقی مانده بود  جآن، نزد یھودیانی که در زمان پیامبر این علم و امثال -دوم

 که یھودیان آن را انکار ننموده و تأویلش نکردند.
 جبیان کرد، پیامبر جآن دانشمند یھودی وقتی که آن مطلب را برای پیامبر -سوم

 اش را تصدیق نمود و آیه ای از قرآن نیز مبنی بر تأیید آن، نازل شد. گفته
وقتی آن دانشمند یھودی، این علـم عظـیم را بیـان  جندیدن رسول اللهخ -چھارم

 کرد.
ھا در دسـت راسـتش و  تصریح به ذکر دو دست برای اللـه و اینکـه آسـمان -پنجم

 ھا در دست چپش قرار دارند. زمین
 تصریح به دست چپ الله. -ششم
سـت و ھا در دسـت را ای کـه آسـمان ذکر زورگویان و متکبران در آن لحظه -ھفتم

 زمین در دست چپ الله قرار دارند.
 ».ی خردلی در دست یکی از شماست ھمچون دانه«ی:  تفسیر گفته -ھشتم

 عظمت کرسی به نسبت آسمان. -نھم
 عظمت عرش به نسبت کرسی. -دھم

 عرش، غیر از کرسی و آب است. -یازدھم
 ی بین ھر آسمان تا آسمان دیگر. فاصله -دوازدھم
 ن آسمان ھفتم و کرسی.ی میا فاصله -سیزدھم

 ی بین کرسی و آب. فاصله -چھاردھم
 عرش باالی آب قرار دارد. -پانزدھم

 الله باالی عرش است. -شانزدھم
 ی بین آسمان و زمین. فاصله -ھفدھم

 ضخامت ھر آسمان، مسیر پانصد سال است. -ھیجدھم
اش،  یاش تـا قسـمت بـاالی ھاست، قسمت پـایینی دریایی که باالی آسمان -نوزدھم

 مسیر پانصد سال فاصله دارد.
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 توضیح و شرح باب:
�ُض َ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ﴿ ما جاء فی قول الله تعالی:

َ
َ َحقَّ َقۡدرِهِۦ َوٱۡ� َوَما قََدُرواْ ٱ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�و ُٰتۢ �َِيِمينِهِۦۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ َ�َٰ�ُٰت َمۡطوِ�َّ  ].٦٧[الزمر:  ﴾٦٧نَ ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوٱلسَّ

�ُض َ�ِيٗعا ﴿ ی: ی معنای آیه احادیث و آثاری که درباره(
َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦ َوٱۡ� َوَما قََدُرواْ ٱ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ُٰتۢ �َِيِمينِهِۦۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ َ�َٰ�ُٰت َمۡطوِ�َّ  ﴾٦٧َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوٱلسَّ
 ند) وارده شده ا

فقال:  ججاء حرب من األحبار إىل رسول اهللا«قال:  سعن ابن مسعود(گوید:  مؤلف می

يا �مد، إنا �د أن اهللا �عل السموات ىلع إصبع، واألرض� ىلع إصبع، والشجر ىلع 
». إصبع، واملاء ىلع إصبع، والرثی ىلع إصبع، وسائر اخللق ىلع إصبع، فيقول: أنا امللك

َ َحقَّ ﴿ دت نواجذه؛ تصديقاً لقول احلرب، ثم قرأ:حىت ب جفضحك انلىب ْ ٱ�َّ َوَما قََدُروا
�ُض َ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ

َ
 ١.متفق عليه) ]٦٧ الزمر:[  ﴾قَۡدرِهِۦ َوٱۡ�

، فيقول أنا الـ« مسلم:ـوفی رواية لـ ملك، أنـا ـو اجلبال و الشجر ىلع إصبع، ثم يهزُّهنَّ

 .٢»اهللا

�عل السماوات ىلع إصبع، واملـاء والـرثی ىلع إصـبع، وسـائر «اية للبخـاری: وفی رو

  ٣ أخرجاه.)» اخللق ىلع إصبع

دانشمندی از دانشمندان یھود نزد «روایت است که گفت:  س(از ابن مسعود 
ھا را روی یک  آمد و گفت: ای محمد! در کتاب ما ھست که الله آسمان جالله رسول

یک انگشت، درختان را روی یک انگشت، آب را روی یک  ھا را روی انگشت، زمین
دھد و  ھا را روی یک انگشت قرار می انگشت، خاک را روی یک انگشت و سایر آفریده

ھای پیشینش  خندید تا جایی که دندان جپیامبر». فرماید: من فرمانروا ھستم می
مود. سپس این ی آن دانشمند یھودی را تصدیق ن اش، گفته نمایان شد و با این خنده

حیحش، و مسلم در ص ۷۵۱۳، ۷۴۱۵، ۷۴۵۱، ۷۴۱۴، ۴۸۱۱ھای  بخاری در صحیحش، به شماره -١
 اند. این حدیث را روایت کرده ۲۷۸۶ی  ، شماره۲۱۴۸ -۴/۲۱۴۷

 این حدیث را روایت کرده است. ۲۷۸۶، شماره ی ۴/۲۱۴۷مسلم در صحیحش،  -٢
 .۷۵۱۳و  ۴۸۱۱ھای  صحیح بخاری، شماره -٣

                                         



 حج با خرافیون         ١٢٦٤

�ُض َ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ﴿ آیه را خواند:
َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦ َوٱۡ� آنان آن « ﴾َوَما قََدُرواْ ٱ�َّ

ره کامت سراسر یه) در روز قکاست  یاند (خدا آن ذات سته است خدا را نشناختهیه شاکگونه 
 ].[متفق علیه».باره در مشت او قرار داردیکن یزم

دھد  ھا و درختان را روی یک انگشت قرار می و کوه«در روایتی از مسلم آمده است: 
 ».گوید: من فرمانروا ھستم، من الله ھستم دھد و می و سپس آنھا را تکان می

ھا و زمین را روی یک انگشت، آب و خـاک  آسمان«در روایتی از بخاری آمده است: 
 متفق علیه]. ».[دھد روی یک انگشت قرار میھا را  را روی یک انگشت و سایر آفریده

�ُض َ�ِيٗعا ﴿ :باب ما جاء فی قول اهللا تعالیعبارت: (
َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦ َوٱۡ� ْ ٱ�َّ َوَما قََدُروا

ا �ُۡ�ِ�ُ  ُٰتۢ �َِيِمينِهِۦۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ َ�َٰ�ُٰت َمۡطوِ�َّ  ﴾٦٧ونَ َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوٱلسَّ
 اند. یعنی احادیث و آثاری که راجع به معنای این آیه وارد شده

فرمایـد: مشـرکان  خدای متعـال می«گوید:  در تفسیر این آیه می/ عماد ابن کثیر
گونه که باید، نشناختند تا جایی کـه غیـر خـدا را ھمـراه خـدا پرسـتش  قدر خدا را آن

تر از او وجود ندارد. بر ھر چیزی  ظیمکردند در حالی که الله، عظیم و بزرگی است که ع
باشد. مجاھـد  تواناست. مالک ھر چیزی است. و ھر چیزی تحت تسلط و قدرت الله می

گویـد:  ی فوق می ی قریش نازل شده است. سدی در تفسیر آیه گوید: این آیه درباره می
تفسـیر محمد بن کعب در ». مشرکان، خدا را آن گونه که باید عظیم و بزرگ ندانستند«

دانسـتند، او را تکـذیب  گوید: اگر مشرکان، قـدر خـدا را آن گونـه کـه بایـد، می آن می
. علی بن ابی طلحه از ابن عباس نقل کرده کـه در تفسـیر ایـن آیـه گفتـه ١کردند نمی

آنان کافرانی بودند که به قدرت و توانایی خدا بـر آنـان، ایمـان نداشـتند. پـس «است: 
گونه که باید، شناخته و  بر ھر چیزی تواناست، قدر خدا را آنھرکس ایمان آورد که خدا 

 .٢»ھرکس به آن ایمان نیاورد، قدر خدا را آن گونه که باید، نشناخته است

و الدر  ۴/۱۳۴۱؛ تفسیر ابن ابی حاتم، ۲۴/۲۵به اثر سدی و محمد بن کعب در تفسیر ابن جریر،  -١
 مراجعه کنید. ۳/۳۱۴منثور، ال

از طریق علی بن ابی طلحه  ۴/۱۳۴۱و ابن ابی حاتم در تفسیرش،  ۲۴/۲۵ابن جریر در تفسیرش،  -٢
این  ۳/۳۱۳، »الدر المنثور«اند. سیوطی در کتاب  این حدیث را روایت کرده لاز ابن عباس 

 حدیث را به ابن منذر و ابوشیخ و ابن مردویه نسبت داده است.

 

                                         



 ١٢٦٥  )...»وما قدروا الله حق «: ما جاء فی قول الله تعالی: ۶۶لتوحید: (بابکتاب ا

 

اند. روش صحیح در برخورد با این مسـأله  ی این آیه وارد شده احادیث زیادی درباره
حادیـث وارده در ایـن و امثال آن، روش سلف صالح است. و آن، این است کـه آیـات و ا

اند، باید آن ذکر شده و به آن ایمان داشت، بدون آنکه بـرای آن،  گونه که آمده زمینه، آن
کیفیت قائل شد و بدون آنکه، آن را تحریف نمود. ابن کثیر در اینجا حدیث ابن مسعود 

 در این باب، آن را بیان کرده است./ را آورده ھمان طور که مؤلف
ه بخاری در چند جای صحیحش، امـام احمـد، مسـلم، ترمـذی و ابن کثیر افزود ک

از ابـراھیم  -اعمش  -نسائی، ھمگی این حدیث را از طریق حدیث سلیمان بن مھران 
 اند. از عبیده از ابن مسعود مانند آن را روایت کرده

گوید: معاویه برای ما حدیث نقل کرد و گفت که اعمش از ابراھیم از  امام احمد می
 جمردی از اھل کتاب پیش پیامبر«ز عبدالله برای ما حدیث نقل کرد و گفت: علقمه ا

آمد و گفت: ای ابوالقاسم! آیا خبر داری که الله، مخلوقات را روی یک انگشت، 
ھا را روی یک انگشت، درختان را روی یک انگشت  ھا را روی یک انگشت، زمین آسمان

ھای  خندید تا جایی که دندان جلهکند؟ رسول ال و خاک را روی یک انگشت، حمل می

َ َحقَّ ﴿ پیشینش نمایان شد. راوی گفت: آنگاه خدا این آیه را نازل فرمود: َوَما قََدُرواْ ٱ�َّ
ُٰتۢ �َِيِمينِهِۦۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ  َ�َٰ�ُٰت َمۡطوِ�َّ �ُض َ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوٱلسَّ

َ
قَۡدرِهِۦ َوٱۡ�

ا �ُۡ�ُِ�ونَ َوتََ�َٰ�ٰ �َ  اند و روز قیامت  سته است خدا را نشناختهیه شاکآنان آن گونه « ﴾٦٧مَّ
شود. او از  ھا با دست راستش در ھم پیچیده می ی زمین در مشت او قرار دارد و آسمان ھمه

بخاری، مسلم و نسائی نیز از چندین طریق، ». سازند، پاک و منزه است آنچه شریکش می
 .١اند مش روایت کردهاین حدیث را از اع
گوید: حسین بن حسن اشقر برای ما حدیث نقل کرد و گفت که  امام احمد می

ينَة دَ از عطاء از ابوُضحی از ابن عباس برای ما حدیث نقل کرد که ابن عباس گفت:  ابوكُ

که نشسته بود، عبور کرد و گفت: ای ابوالقاسم!  جیک نفر یھودی از کنار رسول الله
و زمین را  -اش اشاره کرد  به انگشت سبابه -ھا را روی این  آسمانروزی که خدا، 

ھا را روی این انگشت و سایر مخلوفات  روی این انگشت و آب را روی این انگشت و کوه
دھد، چه  قرار می -کرد  ی اینھا به انگشتانش اشاره می در ھمه -را روی این انگشت 

 .۱/۳۷۸ریج آن در ابتدای این باب آورده شد. و نگا: مسند امام احمد، تخ -١
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َ َحقَّ قَۡدرِهِۦ ﴿ ل کرد:گویی؟ پس خدای عّز و جل این آیه را ناز می ْ ٱ�َّ َوَما قََدُروا
ُٰتۢ �َِيِمينِهِۦۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ  َ�َٰ�ُٰت َمۡطوِ�َّ �ُض َ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوٱلسَّ

َ
ا َوٱۡ�

 ﴾٦٧�ُۡ�ُِ�ونَ 
َبیح ، با سند خود از ابوُضحی، مسـلم بـن ُصـ»التفسیر«ھمچنین ترمذی در مبحث 

گوید: این حدیث، حسن صحیح غریب اسـت،  اش می این حدیث را روایت کرده و درباره
 . ١شناسیم جز از این طریق، این حدیث را نمی

گوید: سعید بن ُعفیر برای ما حدیث نقل کرد و گفت که لیث برای ما  سپس بخاری می
از ابوسـلمه بـن  حدیث نقل کرد و گفت که عبدالرحمن بن خالد بن مسافر از ابـن شـھاب

شنیدم که  جگفت: از رسول الله سعبدالرحمن برایم حدیث نقل کرد و گفت که ابوھریره

: أنا امللك، أيـن ملـوك ٣بيمينه، [ ثم يقول] ٢يقبض اهللا األرض، و�طوی السماء«فرمـود:  می
پیچـد و  گیـرد و آسـمان را در دسـت راسـتش می خدا زمین را در دست می»: «؟األرض

فقط بخاری این حدیث ». ید: من فرمانروا ھستم، کجایند فرمانروایان زمین؟فرما سپس می
 .٤را از این طریق روایت کرده است. مسلم آن را از طریقی دیگر روایت نموده است

گوید: مقدم بن محمد برای ما حدیث نقل کرد و گفت که  بخاری در جایی دیگر می
برای ما حدیث نقل کرد که  لابن عمرعمویم، قاسم بن یحیی از عبیدالله از نافع از 

ت�ـون و، ٥إن اهللا يقبض يوم القيامة األرض�«فرمودنـد:  جابن عمر گفت: رسول الله

؛ ابن جریر در تفسیرش، ۳۲۴۰؛ ترمذی در سننش، ش۳۲۴و  ۱/۲۵۱، »المسند«امام احمد در  -١
ی  ، شماره»المعجم األوسط«؛ طبرانی در ۵۴۵ی  ، شماره»السنة«؛ ابن ابی عاصم در ۲۴/۱۸

اند. در سند این  این حدیث را روایت کرده ۱۰۶ی  شماره ،»التوحید«و ابن خزیمه در  ۴۶۸۹
کند، ولی این حدیث به کمک  حدیث، عطاء بن سائب وجود دارد که احادیث را با ھم قاطی می

اش گفته است: این حدیث، حسن غریب صحیح  شواھدش، صحیح است. از این رو ترمذی درباره
 است.

 آمده است.» السموات«لفظ  البغاء) -۴۵۳۴ی  در صحیح بخاری، (شماره -٢
، و در تفسیر ابن کثیر و صحیح »فیقول«، لفظ »فریان«ی  و نسخه» ط«و » خ«در نسخه ھای  -٣

 آمده است.» ثم یقول«البغا)، عبارت:  -۴۵۳۴ی  بخاری، (شماره
 .۲۷۸۷ی  صحیح مسلم، شماره -٤
» علی إصبع«ده، که عبارت: آم» األرضین علی إصبع«و تفسیر ابن کثیر، عبارت: » ط«ی  در نسخه -٥

 ، وجود ندارد.»فریان«ی  و نسخه» خ«ی  اضافی است و در صحیح بخاری و نسخه
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گیرد  ھا را می ھمانا خدا در روز قیامت زمین: «٢»ملكـبيمينه، ثم يقول أنا ال ١السموات
باز فقط ». ستمفرماید: من فرمانروا ھ و آسمانھا در دست راستش قرار دارند و آنگاه می

بخاری این حدیث را از این طریق آورده و مسلم آن را از طریقـی دیگـر روایـت نمـوده 
 ٣است.

تر روایت کرده است.  امام احمد این حدیث را از طریقی دیگر، با لفظی طوالنی
گوید: عّفان برای ما حدیث نقل کرد و گفت که حماد بن سلمه برای ما حدیث نقل  می

حاق بن عبدالله بن ابی طلحه از عبیدالله بن مقسم از ابن عمر به کرد و گفت که اس

َوَما قََدُرواْ ﴿ روزی روی منبر این آیه را قرائت نمود:  جاطالع ما رساند که رسول الله
ُٰتۢ �ِيَ  َ�َٰ�ُٰت َمۡطوِ�َّ �ُض َ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ َوٱلسَّ

َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦ َوٱۡ� ِمينِهِۦۚ ٱ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  اند که  سته است خدا را نشناختهیه شاکگونه  آنان آن« ﴾٦٧ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
ھا با دست راستش در ھم پیچیده  ی زمین در مشت او قرار دارد و آسمان روز قیامت ھمه

ره به با اشا - جرسول الله ».سازند، پاک و منزه است شود. او از آنچه شریکش می می

يمجد الرب «گفت:  کرد و می داد و آن را عقب و جلو می دستش را تکان می -دستش 
پروردگار، خودش را »: «نفسه: أنا اجلبار، أنا املتكرب، أنا امللك، أنا العز�ز، أنا الكر�م

کند: من جبار و قدرتمندم، من متکبر و صاحب کبریایی و عظمت  تمجید و ستایش می
منبر، ». م، من شکست ناپذیرم، من صاحب کرم و بخشش ھستمھستم، من فرمانروای

 .٥و ٤»اندازد منبر او را پایین می«را تکان داد تا جایی که گفتیم:  جرسول الله

يطوی اهللا الساموات يوم القيامـة، «مسلم عن ابن عمر مرفوعاً: ـول«گوید:  می/ مؤلف

ارون؟ أيـن املتكـربون؟ ثـم يطـوی ملك، أيـن اجلبــثم يأخذهن بيده اليمنی، ثم يقول: أنـا الـ

ی  ، چنین آمده و در نسخه»ط«و » خ«ھای  در صحیح بخاری و تفسیر ابن کثیر و نسخه -١
 آمده است.» السماء«، لفظ »فریان«

 روایت کرده است. البغا) این حدیث را -۶۹۷۷ی  بخاری در صحیحش، (شماره -٢
 .۲۷۸۸ی  صحیح مسلم، شماره -٣
؛ ابن خزیمه ۷۶۹۶و  ۷۶۹۵، شماره ھای »السنن الکبری «؛ نسائی در ۲/۷۲، »المسند «امام احمد در  -٤

؛ ابن حبان در صحیحش، ۵۴۶ی  ، شماره»السنة«؛ ابن ابی عاصم در ۹۵ی  ، شماره»التوحید«در 
 اند و اسنادش، صحیح است. ز ابن عمر روایت کردهو دیگران، این حدیث را ا ۷۳۲۷ی  شماره

 .۶۴ -۴/۶۳تفسیر ابن کثیر،  -٥
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 .١»األرضني السبع، ثم يأخذهن بشامله، ثم يقول: أنا امللك، أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟

یَ عن ابن عباس( وِ ما السموات السبع واألرضون السبع فی كـف الـرمحن «قال:  سورُ

 .٢)».إال كخردلة فی يد أحدكم

قال: قال ابن زيد: حدثنی أبی قال: قال  وقال ابن جرير: حدثنی يونس، أخربنا ابن وهب

 . ٣»ما السموات السبع ىف الكرىس إال كدراهم سبعة ألقيت ىف ترس: «جرسول اهللا

ما الكريس يف العـرش إال كحلقـة «يقول:  جسمعت رسول اهللا: س٤قال: وقال أبوذر

 .١»من حديد ألقيت ب� ظهری فالة من األرض

، اثر شیخ فریح »تخریج أحادیث منتقدًة فی کتاب التوحید«. و نگا: ۲۷۸۸ی  صحیح مسلم، شماره -١
 .۳۳بھالل، ص 

ھمان  -این حدیث را از طریق عمرو بن مالک ُنکری از ابوَجوزاء ۲۴/۲۵ابن جریر در تفسیرش،  -٢
از ابن عباس، روایت کرده است.  -اوس بن عبدالله، ربعی است که ثقه و مورد اطمینان است

اسناد این حدیث، متصل و خالی از اشکال است. در سند آن، عمرو بن مالک قرار دارد که خودش 
اند و این احادیث را پسرش از او  صدوق است، اما احادیث منکری از جانب پسرش، یحیی آمده

گوید:  می -آمده ۲۵۷، ص »إبطال التندید«آن گونه که در  -یت نکرده است. شیخ سلیمانروا
) باید گفت که معاذ بن ھشام دستوایی از پدرش از عمرو و روی عن ابن عباسراجع به عبارت: («

بن مالک از ابوَجوزاء از ابن عباس، آن را روایت کرده است. در این روایت، ابن عباس گفت: 
ھای ھفتگانه و ھفت طبقه زمین و موجودات میان آنھا در دست خدا ھمچون یک  مانھمانا آس«

این اسناد به نظر من، صحیح «گوید:  شیخ سلیمان می». دانه خردل در دست یکی از شماست
 والله اعلم». است

این حدیث را روایت  ۲۲۰ی  ، شماره»العظمة«و ابوشیخ در  ۳/۱۰ابن جریر در تفسیرش،  -٣
. در سند این حدیث، عبدالرحمن بن زید بن اسلم وجود دارد که ضعیف است. پدرش، اند کرده

آن گونه که در  -تابعی و ثقه است. پس این حدیث مرسل و اسنادش، ضعیف است. شیخ سلیمان
حدیث زید بن اسلم را نیز أصبغ بن فرج با ھمین «گوید:  می –آمده  ۲۵۷، ص »إبطال التندید«

باشد و عبدالرحمن بن زید که در سند آن  رده است. این حدیث، مرسل میطریق و لفظ، روایت ک
 ».وجود دارد، ضعیف است

عبارت: (وقال أبوذر) «گوید: می –آمده  ۲۵۷، ص »إبطال التندید«آن گونه که در  -شیخ سلیمان -٤
ود، فرم ج شود که گفت: رسول الله کند که این عبارت بر قول زید عطف می این وھم را ایجاد می

اما به نظرم این طور نیست؛ چون این حدیث ابوذر را یحیی بن سعید عبشمی از ابن جریج از 
گوید: گفتم: ای رسول خدا، کدام آیه،  عطاء از عبید بن ُعَمیر از ابوذر روایت کرده که ابوذر می
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أرض آية الكرسی، ما الساموات السبع فی الكرسی إال كحلقة ملقاة فی «تر است؟ فرمود:  عظیم

الکرسی، ھفت طبقه  آیة»: «احللقة ش علی الكرسی كفضل الفالة علی تلكفالة، وفضل العر
ای است که در بیابان انداخته شده است و عظمت عرش به  آسمان به نسبت کرسی ھمچون حلقه

؛ ۱/۱۶۸، »الحلیة«ابونعیم در ».(نسبت کرسی، ھمچون عظمت بیابان به نسبت آن حلقه است
؛ بیھقی در ۵۷۰ -۲/۵۶۹، »العظمة«؛ ابوشیخ در ۷/۲۴۴، »کامل فی الضعفاءال«ابن عدی در 

و دیگران این  ۲۳/۲۷۷، »تاریخ دمشق«؛ ابن عساکر در ۸۶۱ی  ، شماره»األسماء والصفات«
اند. اما این حدیث از این طریق، منکر است ھمان طور که ابن عدی، ابن  حدیث را روایت کرده

اند، ولی برای آن قسمتی که شیخ سلیمان از این  اظھار داشتهحبان، عقیلی، ذھبی و دیگران 
 باشد). والله اعلم حدیث آورده، شواھدی وجود دارند که به کمک این شواھد، صحیح می

یحیی بن سعید، ھمان اموی است که صدوق است. اگر او نباشد، کسی دیگر غیر از «گوید:  ذھبی می
و این «ی کالمش این است:  ). تتمه۱۱۵علو، ص (کتاب ال». شناسم اوست که من او را نمی

و ابن » األسماء والصفات«و بیھقی در » العظمة«ابن جریر و ابوشیخ در ». حدیث، منکر است
سؤال شد، در جواب  جاند که گفت: راجع به کرسی از پیامبر روایت کرده سمردویه از ابوذر

ند الكرىس إال كحلقة ملقاة بأرض فالة، و�ن فضل يا أباذر! ما السموات السبع واألرضون السبع ع«فرمود: 

ای ابوذر! ھفت طبقه آسمان و ھفت طبقه زمین »: «العرش ىلع الكرىس كفضل الفالة ىلع تلك احللقة
ای است که در بیابان انداخته شده است، و ھمانا عظمت عرش به  در کنار کرسی، ھمچون حلقه

(ابن ابی شیبه در کتاب ». باشد قه مینسبت کرسی ھمچون عظمت بیابان به نسبت آن حل
 -۲/۶۴۸، »العظمة«؛ ابوشیخ در ۳۶۱ی  ؛ ابن حبان در صحیحش، شماره۵۸ی  ، شماره»العرش«

 -؛ ابن مردویه۸۶۲ی  ، شماره»األسماء و الصفات«؛ بیھقی در ۱/۱۶۶، »الحلیة«؛ ابونعیم در ۶۴۹
چندین طریق از ابوادریس خوالنی از و دیگران از  -آمده ۱/۳۱۰آن گونه که در تفسیر ابن کثیر، 

اند. آن مقدار از حدیث که شیخ سلیمان آورده، صحیح  ابوذر، این حدیث را روایت کرده
 است).والله اعلم

اند که گفت:  سعید بن منصور و عبد بن حمید و ابوشیخ و بیھقی از مجاھد روایت کرده
کرسی در مقابل عرش، مانند ھا و زمین در مقابل کرسی، ھمچون یک حلقه است و  آسمان«

 -؛ عبد بن حمید۴۵ی  (سعید بن منصور در سننش، شماره». حلقه در مقابل دشت وسیعی است
و  ۵۹ی  ، شماره»کتاب العرش«؛ ابن ابی شیبه در -آمده ۲/۱۸، »الدر المنثور«آن گونه که در 

شیبه در کتاب  این حدیث را روایت کرده اند. ابن ابی ۲۳۹ی  ، شماره»العظمة«ابوشیخ در 
؛ ابن ابی حاتم در ۱/۳۰۴، »السنة«؛ عبدالله بن امام احمد در کتاب ۴۵ی  ، شماره»العرش«

، »تذکرة الحفاظ«و ذھبی در  ۸۶۳ی  ، شماره»األسماء و الصفات«؛ بیھقی در ۶/۱۹۲۰تفسیرش، 
؛ ۷۴، ص »الرد علی المریسی«اند و دارمی در کتاب  بخش اول حدیث را روایت کرده ۳/۷۸۴

از دو  ۶۳۳و  ۲/۵۸۵، »العظمة«و ابوشیخ در  ۱/۲۴۷، »السنة«عبدالله بن امام احمد در کتاب 

 

                                                                                                    



 حج با خرافیون         ١٢٧٠

دنيا والتی تليها مخسامئة عام، وبني كل سامء وسامء بني السامء ال«قال:  ٢وعن ابن مسعود

مخسامئة عام، وبني السامء السابعة والكرسی مخسامئة عام، وبني الكرسی واملاء مخسامئة عام، 

. أخرجه ابن مهدی ٣»والعرش فوق املاء. واهللا فوق العرش، ال خيفی عليه شیء من أعاملكم

 . عن محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبداهللا

 .٤مسعودی عن عاصم عن أبی وائل عن عبداهللاـو رواه بنحوه ال

 .٥»وله طرق«تعالی. قال:  /قاله احلافظ الذهبی

طریق (از طریق اعمش و از طریق لیث بن ابی سلیم) از مجاھد، بخش دوم حدیث را روایت 
سعید بن منصور «گوید:  می ۱۳/۴۱۱، »فتح الباری«اند. حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب  کرده

 ».ش، با سندی صحیح، این روایت را از مجاھد آورده استدر تفسیر
اند.  این حدیث را روایت کرده ۲/۵۸۷، »العظمة«و ابوشیخ در کتاب  ۳/۱۰ابن جریر در تفسیرش،  -١

در اسناد این حدیث، عبدالرحمن بن زید بن اسلم وجود دارد که ضعیف است، ولی این حدیث، 
، سلسلة األحادیث الصحیحةباشد. نگا:  حدیث، صحیح میطرق دیگری دارد که به کمک آنھا، این 

 .۱۰۹ی  اثر شیخ آلبانی، شماره
عبدالله بن احمد در «گوید:  می -آمده ۲۵۶، ص »إبطال التندید«آن گونه که در  -شیخ سلیمان -٢

، ابن منذر، طبرانی، ابوشیخ، ابوعمر طلمنکی، اللکائی، ابن عبدالبر، بیھقی و »السنة«کتاب 
 اند. ، اثر دوم ابن مسعود را روایت کردهدیگران

ی  ، شماره»التوحید«؛ ابن خزیمه در کتاب ۸۱، شماره ھای»الرد علی الجھمیة«عثمان دارمی در  -٣
و  ۲۰۳، شماره ھای »العظمة«؛ ابوشیخ در ۸۹۸۷ی  ، شماره»المعجم الکبیر«؛ طبرانی در ۵۹۴
؛ اللکائی در ۷/۱۳۹، »التمھید«دالبر در ؛ ابن عب۲/۲۹۰، »األسماء و الصفات«؛ بیھقی در ۲۷۹

و  ۱۰۵ -۱۰۴، صفحات »إثبات العلو«؛ ابن قدامه در ۶۵۹ی  ، شماره»شرح أصول االعتقاد«
این  ۱/۱۰۹، »الدر المنثور«اند. سیوطی در  این حدیث را روایت کرده ۴۵، ص »العلو«ذھبی در 

این حدیث، حسن است و ذھبی در حدیث را به ابن منذر و ابن مردویه نسبت داده است. اسناد 
اللکائی و بیھقی، این حدیث را با اسنادی صحیح «گوید:  می ۱۰۵ی  ، شماره»العرش«کتاب 

 ».اند روایت کرده
این روایت را نقل کرده است. شاید این روایت از  ۲۹۲ -۲/۲۹۱، »األسماء و الصفات«بیھقی در  -٤

گوید:  اطی کرده است. علی بن مدینی میاوھام مسعودی باشد؛ چون او روایات را با ھم ق
مسعود ثقه و مورد اطمینان است، فقط در احادیثی که از عاصم بن بھدله و سلمه روایت کرده، «

 .۵۴نگا: الکواکب النیرات، ص ». کرد آن را قاطی می
 .۴۶العلو، ص  -٥
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تدرون �م ب� السماء هـل « :ج قال: قال رسول اهللا س و عن العباس بن عبداملطلب

 بينهما مس�ة مخسمائة سنة، ومـن لك سـماء إىل«واألرض؟ قلنا: اهللا و رسوهل أعلم. قال: 
سماء مس�ة مخسمائة سنة، و كثف لك سماء مس�ة مخسمائة سنة، و ب� السماء السابعة 
و العرش حبر ب� أسفله و أعاله كما ب� السـماء  و األرض، و اهللا فـوق ذلـك، و لـيس 

 . ١أخرجه ابوداود وغريه» �ىف عليه ىشء من أعمال ب� آدم

؛ ابوداود ۲۰۷، ۱/۲۰۶، »المسند«؛ امام احمد در ۲۲۹۲ی  ابوداود طیالسی، در مسندش، شماره -١
ی  ؛ ابن ماجه در سننش، شماره۳۳۲۰ی  ؛ ترمذی در سننش، شماره۴۷۲۳ی  در سننش، شماره

؛ محمد بن عثمان ابن ابی شیبه در کتاب ۵۸۹ی  ، شماره»السنة«؛ ابن ابی عاصم در ۱۹۳
؛ بزار در ۷۲ی  شماره» الرد علی الجھمیة«؛ عثمان دارمی در ۱۰و  ۹ی  ، شماره»العرش«

، »التوحید«؛ ابن خزیمه در ۶۷۱۳ی  ؛ ابویعلی در مسندش، شماره۱۳۱۰ی  شماره مسندش،
؛ ۲۱ی  ، شماره»التوحید«؛ ابن منده در ۶۶۵ -۶۶۳، شماره ھای »الشریعة«؛ آجری در ۱/۲۳۷

شرح أصول «؛ اللکائی در ۲/۲۸۴، »الضعفاء«؛ عقیلی در ۷/۲۰۰، »الکامل«ابن عدی در 
؛ بیھقی در األسماء و الصفات، ۲۸۸و  ۲/۴۱۲، »المستدرک«در  ؛ حاکم۶۵۰ی  ، شماره»االعتقاد

، ابن جوزی ۱/۷۷، »األباطیل«؛ جورقانی در ۷/۱۴۰، »التمھید«؛ ابن عبدالبر در ۲۸۵و  ۲/۳۱۶
از احنف بن  عمیرةو دیگران از طریق سماک بن حرب از عبدالله بن  ۱/۲۴، »العلل المتناھیة«در 

 اند. ت کردهقیس از عباس، این حدیث را روای
ی ذھبی، مقداری مجھول و  وجود دارد که طبق گفته عمیرةدر سند این حدیث، عبدالله بن 

 ».معلوم نشده که از احنف بن قیس، حدیث شنیده باشد«گوید: ناشناخته است. بخاری می
و حاکم آن را صحیح دانسته ولی » حسن غریب است«گوید:  ی این حدیث می ترمذی درباره
ر ضعف سند حاکم، با نظر حاکم مخالفت نموده است. جورقانی در کتابش تحت ذھبی به خاط

شماره » األحادیث المختارة«و ضیاء مقدسی در » األباطیل والمناکیر والصحاح والمشاھیر«عنوان 
/ ۱۲األحوذی  عارضةاند. و ابوبکر ابن العربی در  این حدیث را صحیح دانسته ۴۶۴ -۴۶۰ھای 
 ۲۴ی  ، شماره»العرش«صحیح قرار داده است. ذھبی در کتاب  این حدیث را حسٌن  ۲۱۷

 ».اسناد این حدیث، حسن و باالتر از حسن است«گوید:  می
این حدیث «گوید:  این حدیث را قوی دانسته و می ۳/۱۹۲، »الفتاوی«شیخ اإلسالم ابن تیمیه در 

رده که تمام احادیث کتابی که در آن شرط ک-،»التوحید«را امام ائمه، ابن خزیمه در کتاب 
، روایت کرده -رسد، نقل کند می ج موجود در این کتاب، راوی عادل از راوی عادل تا به پیامبر

است. اثبات بر نفی مقدم است. بخاری فقط معرفت نسبت به اینکه عبدالله بن عمیره از احنف 
ل امام ائمه، ابن بن قیس، این حدیث را شنیده، نفی کرده است. امام وقتی غیر بخاری، کسی مث

شود، این شناخت را دارد که عبدالله بن عمیره از احنف،  ی او ثابت می خزیمه که اسناد به وسیله
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خداوند «فرمودند:  جه آن حضرت(مسلم، روایتی از ابن عمر به طور مرفوع آورده ک
گیـرد و  پیچد، سپس آنھا را با دست راسـتش می ھا را در ھم می در روز قیامت، آسمان

فرماید: من فرمانروا ھستم، زورگویـان کجاینـد؟ متکبـران کجاینـد؟ سـپس ھفـت  می
گیـرد و آنگـاه  پیچـد، آنگـاه آنھـا را بـا دسـت چـپش می ی زمـین را در ھـم می طبقه

 ».من فرمانروا ھستم، زورگویان کجایند؟ متکبران کجایند؟فرماید:  می
ی زمـین  ی آسمان و ھفت طبقه ھفت طبقه«روایت شده که گفت: ساز ابن عباس

 ».ی خردل در دست یکی از شماست در کف دست خدای رحمان، فقط مانند یک دانه
داد و گوید: یونس برایم حدیثی نقل کرد و گفت: ابن وھب به ما خبـر  ابن جریر می

ھفت «فرمود:  جگفت: ابن زید گفت که پدرم برایم حدیث نقل کرد و گفت: رسول الله
ی آسمان به نسبت کرسی خدا، چیزی نیست جـز بـه ماننـد ھفـت درھمـی کـه  طبقه

 ».داخل سپری انداخته شوند
کرسـی بـه «فرمـود:  شنیدم کـه می جگفت: از رسول اللهسابن جریر افزود: ابوذر

 ».  ی آھنی است که در بیابان انداخته شده است حلقهنسبت عرش، ھمچون 
ی بین آسمان دنیا تا آسـمان بعـدی،  فاصله«روایت است که گفت: ساز ابن مسعود

ی بـین  ی بین ھر آسمان تا آسمان دیگر، پانصد سـال، فاصـله پانصد سال است و فاصله
سـال اسـت. ی بین کرسـی تـا آب، پانصـد  آسمان ھفتم تا کرسی، پانصد سال و فاصله

حدیث شنیده است، در این صورت معرفت و اثبات او مقدم بر نفی دیگران و عدم معرفت شان 
را قوی این حدیث  ۱۳/۸اش بر مختصر سنن ابی داود،  ھمچنین ابن قیم در حاشیه». است

اسناد این حدیث، خوب «گوید:  ، در مختصر آن، می۲/۲۰۷، »الصواعق المرسلة«دانسته و در 
 ».است

این حدیث در «گوید:  می ۲۱۳، ص »قّرة عیون الموحدین«شیخ عبدالرحمن بن حسن در 
صحیحین و دیگر کتاب ھای حدیثی، شواھدی دارد و در عین حال آیات صریح قرآن بر آن داللت 

 ».شود اند، اھمیتی داده نمی ی کسانی که آن را ضعیف دانسته پس به گفته دارند.
اند، آن مسافتی که در متن حدیث آمده، ذکر  تذکر: اکثر کسانی که حدیث عباس را روایت کرده

اند. روایت  اند و فقط ھفتاد و یک سال، یا ھفتاد و دوسال و یا ھفتاد و سه سال را ذکر کرده نکرده
وایت حاکم، امام احمد، ابویعلی و روایتی از آِن ابن ابی شیبه و ابن عدی از طریق پانصد سال، ر

کند. این لفظ، شاھدی از  باشد. یحیی بن عالء دروغگوست و حدیث جعل می یحیی بن عالء می
ی   طریق حدیث ابوھریره و حدیث ابوذر دارد که تخریج آن خواھد آمد و نیز شاھدی از گفته

 دارد که تخریجش قبًال گذشت. عبدالله بن مسعود
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عرش خدا باالی آب قرار دارد و خدا باالی عرش است و چیزی از کردار و رفتار شما از 
ابن مھدی از حماد بن سلمه از عاصم از زر از عبدالله این حدیث را ». ماند او پنھان نمی
اند. مسعودی مانند این حدیث را از عاصم از ابووائل از عبدالله روایت کرده  روایت کرده

این حدیث، طـرق دیگـری «گوید:  این را اظھار داشته و بعد می/حافظ ذھبیاست. 
 ».دارد

دانید  آیا می«فرمود:  جروایت شده که گفت: رسول اللهساز عباس بن عبدالمطلب
داننـد. فرمـود:  می جگفتیم: خدا و پیـامبر» ی بین آسمان و زمین چقدر است؟ فاصله

ی ھر آسمان تا آسـمان دیگـر،  ال و فاصلهی بین آسمان و زمین، مسیر پانصد س فاصله«
ی مسیر پانصـد سـال اسـت.  باشد و ضخامت ھر آسمان، به اندازه مسیر پانصد سال می

ی قسـمت پـایینی ایـن دریـا تـا  بین آسمان ھفتم و عرش، دریایی قرار دارد که فاصـله
ی روی باشـد. اللـه تعـال ی میان آسمان و زمین می ی فاصله قسمت باالیی آن، به اندازه

ابوداود این حـدیث را ». ماند عرش قرار دارد و چیزی از کردار بنی آدم از او پنھان نمی
 روایت نموده است).

ــاره ــارت:  درب  أليطــوی اهللا «: ج(وملســلم عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول اهللای عب

. )»السماوات، ثم يأخذهن بيده ايلم�، ثم يقول: أنا امللك، أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟
تر است و این روایت نزد مسلم از طریق حـدیث  روایت مسلم، کامل«گوید:  حمیدی می

 .١»سالم از پدرش است
این حدیث را روایـت کـرده  لبخاری از طریق حدیث عبدالله از نافع از ابن عمر

 ٢إن اهللا يقبض يـوم القيامـة األرضـ�، وت�ـون السـماء«فرمودند:  جکه آن حضرت
گیرد و آسمان در دسـت  ھا را در دست می خدا در روز قیامت، زمینھمانا »: «...بيمينه

مسلم این حدیث را از طریق حدیث عبیدالله بن مقسـم روایـت کـرده ». راستش است
 است.

گویم: این احادیث و امثال آن بر عظمت الله و قدرت عظیمش و عظمت و بزرگی  می
شـگفتی مخلوقـاتش،  ھایش داللت دارنـد. خـدای سـبحان از طریـق صـفات و آفریده

 .۲/۱۸۴الجمع بین الصحیحین  -١
 آمده است.» السموات«البغاء)، لفظ  -۶۹۷۷ی  در صحیح بخاری، (شماره -٢
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شناسانند و بـر کمـال خـدا و اینکـه او  ی اینھا خدا را به بشر می شود. ھمه شناخته می
شـریک اسـت، داللـت  اش، بی معبود برحق و یگانه معبود است و در ربوبیت و الوھیت

دارند. ھمچنین بر اثبـات صـفات بـرای اللـه آن گونـه کـه در شـأن شـکوه و عظمـت 
مفھوم  معنا و بی به صفات مخلوق تشبیه نشود و صفات خدا بی ای که خداست، به گونه

نگردد، داللت دارد. این چیزی است که نصوص قرآن و سنت بر آن داللت دارد و سلف 
انـد و در  صالح این امت و پیشوایان اسالمی و کسانی که به نیکی از آنـان پیـروی کرده

 قیده و منھج را دارند.اند، این ع مسیر اسالم و ایمان به دنبال آنان رفته
پروردگارش را با ذکر صفات کمالش  جبه این احادیث صحیح بنگر که چگونه پیامبر

ی  گونه که در شأن عظمت، شکوه و جالل خداست، بزرگ داشته و یھودیان را درباره آن
 خبر دادن از صفات الله که بر عظمت خدا داللت دارند، تصدیق نمود. 

لـو و بلنـدی خـدای متعـال بـر عـرش را اثبـات کـرده و به این احادیث بنگر که ع
در ھیچ یک از این احادیث نفرموده که ظاھر آن، مّد نظر نیست، یـا نفرمـوده  جپیامبر

که به کاربردن این گونه صفات برای خدا، بر تشبیه صفات خدا به صفات مخلوق داللت 
بالغ نمـوده، پـس خـدا دارد. اگر این مطلب حق باشد که امانتدار خدا آن را به امتش ا

دین را برایش کامل گردانیده و با کامـل کـردن دیـن، نعمـت اسـالم و ایمـان را تمـام 
دین آشکار و روشن را به تمام و کمال، به بشـریت ابـالغ  جگردانیده است. پس پیامبر

 نمود.
صفات کمال و جالل و شکوه خدا را که پروردگار خود را به آنھا متصف  شصحابه
دریافت کرده و به آن ایمان آوردند و به کتاب خدا و صفات خدا  جامبرشانکرده، از پی

ِٰسُخوَن ِ� ٱۡلعِۡلِم ﴿ فرماید: در که قرآن آمده، ایمان آوردند؛ ھمان طور که می َوٱل�َّ
ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِنا قدمان) در دانش  راسخان (و ثابت« ].٧[آل عمران:  ﴾َ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ ُ�ّ

مات و متشابھات) که محکم یدان یم (و در پرتو دانش میمان داریند: ما به ھمه آنھا ایگو یم
ھمچنین تابعین، تبع تابعین و پیشوایان امت اسالم اعم از ». ما است یخدا یھمه از سو

او  جیشان خدا را به صفاتی که خود را به آن متصف کرده و پیامبر محدثان و فقھاء ھمه
ه، متصف نمودند و چیزی از صفات خدا را انکار نکردند و احدی از را به آن متصف کرد

آنان نگفت: ظاھر این آیات، مراد نیست و کسی نگفت که از اثبات این صفات برای خدا، 
گفتند به شدت  آید. بلکه برعکس با کسانی که چنین می تشبیه خدا به مخلوق الزم می
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ت بزرگ و معروفی را تألیف نمودند که کردند و در رّد این شبھات، تألیفا برخورد می
 امروزه در دسترس اھل سنت و جماعت قرار دارند.

 جکتاب خدا از اول تا آخر، سنت رسول اللـه«گوید:  می/ شیخ اإلسالم ابن تیمیه
و کالم صحابه، تابعین و کالم سایر پیشوایان دینی، ُپر از مطالبی است که به صورت نص 

دارند که خدای متعال باالی ھر چیزی است و خـدا بـاالی  و یا به صورت ظاھر بیان می

إَِ�ۡـهِ يَۡصـَعُد ﴿ھا بر عرشش، استوا نموده است؛ مانند آیات زیر:  عرش، در باالی آسمان
ٰلُِح يَۡرَ�ُعهُ  ّيُِب َوٱۡلَعَمُل ٱل�َّ رود و  سـوی او بـاال مـی سخن پـاک به« ].۱۰[فاطر:  ﴾ٱۡلَ�ُِم ٱلطَّ

 ».برد ال میعمل شایسته، آن را با

ُ َ�ٰعِيَ�ٰٓ إِّ�ِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ ﴿ ھنگامی که الله به « ].٥٥[آل عمران:  ﴾إِۡذ قَاَل ٱ�َّ
 ».آورمبرم و تو را به سوی خودم باال میآنکه بمیری) از دنیا میعیسی فرمود: من تو را (بی

ُ إَِ�ۡهِ ﴿ َ�َعُه ٱ�َّ  ».بلکه الله، او را به سوی خویش باال برد« ].۱۵۸[النساء:  ﴾بَل رَّ

ِ ذِي ٱلَۡمَعارِجِ ﴿ وُح إَِ�ۡهِ  ٣ّمَِن ٱ�َّ ه یاز ناح« ].۴-۳[المعارج:  ﴾َ�ۡعُرُج ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوٱلرُّ
است. فرشتگان و جبرئیل در  یه صاحب درجات و مقامات عالکوندد یپ یبه وقوع م یخدای

 ».روند ھا) به سوی او باال می (در آسمان ھزار سال است، روزی که مقدارش پنجاه

�ِض ُ�مَّ َ�ۡعُرُج إَِ�ۡهِ ﴿
َ
َمآءِ إَِ� ٱۡ� ۡمَر ِمَن ٱلسَّ

َ
امور ھستی را از « ].٥[السجدة:  ﴾يَُدبُِّر ٱۡ�

اش به شمارش شما،  کند؛ سپس آثار این امور در روزی که اندازه آسمان تا زمین تدبیر می
 ».رود ال میھزار سال است، به سوی او با

آنھا از پروردگارشان که بر فرازشان است، « ].۵۰[النحل:  ﴾َ�َافُوَن َر�َُّهم ّمِن فَۡوقِِهمۡ ﴿
 ».ترسند می

ٮُٰهنَّ َسۡبَع ﴿ َمآءِ فََسوَّ �ِض َ�ِيٗعا ُ�مَّ ٱۡسَتَوىٰٓ إَِ� ٱلسَّ
َ
ا ِ� ٱۡ� ِي َخلََق لَُ�م مَّ ُهَو ٱ�َّ

ذاتی است که ھر آنچه را که در زمین وجود دارد، برای شما  او،« ].٢٩[البقرة:  ﴾َسَ�َٰ�ٰتٖ 
آفرید و آنگاه به آفرینش آسمان پرداخت (و بر فراز آن قرار گرفت) و آنھا را به صورت ھفت 

 ».آسمان، مرتب و منظم ساخت

يَّاٖ� ُ�مَّ ﴿
َ
�َض ِ� ِستَّةِ �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱ�َّ ٱۡسَتَوٰى َ�َ ٱۡلَعۡرِش�  إِنَّ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ

 ُ�َ �َ
َ
ۦٓۗ � ِ ۡمرِه

َ
َ�ٰتِۢ بِأ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َوٱ�ُُّجوَم ُمَسخَّ َۡل ٱ�ََّهاَر َ�ۡطلُُبُهۥ َحثِيٗثا َوٱلشَّ ُ�ۡغِ� ٱ�َّ

ُ َربُّ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ۡمُرۗ َ�َباَرَك ٱ�َّ
َ
ه است؛ ھمانا پروردگارتان، الل« ].۵۴[األعراف:  ﴾٥٤ٱۡ�َۡلُق َوٱۡ�
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ھا و زمین را در شش روز آفرید و بر عرش استقرار یافت. روز و شب را که با ذاتی که آسمان
رساند و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که به فرمانش آیند، به ھم می شتاب در پی ھم می

گاه باشید که آفرینش و فرمان، از آِن اوست. الله، پروردگار جھانیان، بزرگ،  برتر و ھستند. آ
 ».واالمقام است

يَّاٖ� ُ�مَّ ٱۡسَتَوٰى َ�َ ٱۡلَعۡرِش� ﴿ 
َ
�َض ِ� ِستَّةِ �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱ�َّ إِنَّ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ

فَ 
َ
ۚ أ ُ َر�ُُّ�ۡم فَٱۡ�ُبُدوهُ ۖ َما ِمن َشفِيٍع إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد إِۡذنِهِۦۚ َ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ ۡمَر

َ
َ� يَُدبُِّر ٱۡ�
ُرونَ  ھا و زمین را در  ھمانا پروردگار شما، الله است؛ ذاتی که آسمان«]. ۳ونس: ی[ ﴾٣تََذكَّ

کند. جز به اذن و شفاعت او،  شش روز آفرید و بر عرش استقرار یافت؛ تمام امور را تدبیر می
ای نیست. این است الله که پروردگار شماست؛ پس او را پرستش نمایید.  کننده ھیچ شفاعت

 خدا در این آیه، توحید ربوبیت و توحید الوھیت را آورده است. ».گیرید؟ آیا پند نمی

ۖ ُ�مَّ ٱۡسَتَوٰى َ�َ ٱۡلَعۡرِش ﴿ َ�َٰ�ِٰت بَِغۡ�ِ َ�َمٖد تََرۡوَ�َها ِي َرَ�َع ٱلسَّ ُ ٱ�َّ  ].۲[الرعد:  ﴾ٱ�َّ
و بر عرش استقرار  ھایی که ببینید، برافراشت ھا را بدون ستون الله، ذاتی است که آسمان«

 ».یافت

َ�َٰ�ِٰت ٱۡلُعَ� ﴿ �َض َوٱلسَّ
َ
ۡن َخلََق ٱۡ�  ﴾٥ٱلرَّۡحَ�ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوىٰ  ٤تَ�ِ�ٗ� ّمِمَّ

ھای برافراشته را آفریده است. (او)  از سوی ذاتی نازل شده که زمین و آسمان« ].٥-٤[طه: 
 ».رفتپروردگار بخشنده و رحمان است که بر عرش قرار گ

ِۦۚ َوَ�َ�ٰ بِهِۦ بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبًِ�ا﴿ ِي َ� َ�ُموُت َوَسّبِۡح ِ�َۡمِده ۡ َ�َ ٱۡلَ�ِّ ٱ�َّ  ٥٨َوتََو�َّ
يَّاٖ� ُ�مَّ ٱۡسَتَوٰى َ�َ ٱۡلَعۡرِش� ٱلرَّۡحَ�ٰنُ 

َ
ِة � �َض َوَما بَۡيَنُهَما ِ� ِستَّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ  ٱ�َّ

ه ھرگز کل نما کای تو زنده و بر پروردگار ھمیشه« ].٥٩-٥٨[الفرقان:  ﴾٥٩ۡل بِهِۦ َخبِٗ�� َٔ فَۡ� 
ه او به گناھان بندگانش کش، به پاکی یاد کن. و ھمین بس یرد و او را ھمراه با ستایم نمی

گاه است. ذاتی  د و بر عرش ین و موجودات میان آنھا را در شش روز آفریھا و زم ه آسمانکآ
گاه، سؤال  ار یافت. (او، پروردگار) رحمان (بخشنده است)؛ پس دربارهاستقر اش از (افراد) آ

 ».کن

يَّاٖ� ُ�مَّ ٱۡسَتَوٰى َ�َ ٱۡلَعۡرِش� ﴿
َ
�َض َوَما بَۡيَنُهَما ِ� ِستَّةِ �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱ�َّ ٱ�َّ

ٖ َوَ� َشفِيٍع�  ُرونَ  َما لَُ�م ّمِن ُدونِهِۦ ِمن َوِ�ّ فََ� َ�َتَذكَّ
َ
َمآءِ إَِ�  ٤أ ۡمَر ِمَن ٱلسَّ

َ
يَُدبُِّر ٱۡ�
ونَ  ا َ�ُعدُّ ۡلَف َسَنةٖ ّمِمَّ

َ
ۥٓ � �ِض ُ�مَّ َ�ۡعُرُج إَِ�ۡهِ ِ� يَۡوٖ� َ�َن ِمۡقَداُرهُ

َ
 ].٥-٤[السجدة:  ﴾٥ٱۡ�

و بر عرش  ھا و زمین و آنچه را میان آنھاست، در شش روز آفرید الله، ذاتی است که آسمان«
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گیرید؟ امور ھستی را  گری ندارید. پس آیا پند نمی  استقرار یافت؛ جز او ھیچ کارساز و شفاعت
اش به شمارش شما،  کند؛ سپس آثار این امور در روزی که اندازه از آسمان تا زمین تدبیر می

 ».رود ھزار سال است، به سوی او باال می

َ�َٰ�ِٰت وَ ﴿ ِي َخلََق ٱلسَّ يَّاٖ� ُ�مَّ ٱۡسَتَوٰى َ�َ ٱۡلَعۡرِش� َ�ۡعلَُم َما يَلُِج ُهَو ٱ�َّ
َ
ِة � �َض ِ� ِستَّ

َ
ٱۡ�

ۡ�َن َما 
َ
ۖ َوُهَو َمَعُ�ۡم � َمآءِ َوَما َ�ۡعُرُج �ِيَها �ِض َوَما َ�ُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَ�ُِل ِمَن ٱلسَّ

َ
ِ� ٱۡ�

ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  ھا و زمین را در  او ذاتی است که آسمان« ].٤: دی[الحد ﴾٤ُكنُتۡمۚ َوٱ�َّ
شود و از آنچه از آن خارج  شش روز آفرید و بر عرش استقرار یافت. از آنچه وارد زمین می

گاه است و ھر چه از آسمان فرود می می رود، (ھمه را)  آید و ھر چه در آن باال می گردد، آ
خدا در این آیه علم  ».به کردارتان بیناستداند. و ھر جا که باشید، او با شماست. و الله  می

ی عام و فراگیر و رؤیت عام و فراگیرش را  عام و فراگیر، قدرت عام و فراگیر، احاطه
 بیان کرده است.

�َض فَإَِذا ِ�َ َ�ُمورُ ﴿
َ
ن َ�ِۡسَف بُِ�ُم ٱۡ�

َ
َمآءِ أ ن ِ� ٱلسَّ ِمنُتم مَّ

َ
ن ِ�  ١٦َءأ ِمنُتم مَّ

َ
ۡم أ

َ
أ

 
َ
َمآءِ أ آیا از « ].١٧-١٦: ک[المل ﴾١٧ن يُۡرِسَل َعلَۡيُ�ۡم َحاِصٗباۖ فََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيرِ ٱلسَّ

ناگاه به جنبش درآید، شما را  اید که چون زمین به پروردگاری که در آسمان است، ایمن شده
کنید که تندبادی پر از  در زمین فرو ببرد؟ آیا از او که در آسمان است، احساس امنیت می

 ».نگریزه بر شما فروفرستد؟ پس به زودی خواھید دانست که ھشدار من چگونه است؟س

ه با کی خداوند است  قرآن فرو فرستاده« ].۴۲[فصلت:  ﴾تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ ﴿
ار یش بسیسته حمد و ستایمت است، و شاکح یمت و ستوده است (و افعالش از روکح

 ».است)

ِ ٱۡلَعزِ�ِز ٱۡ�َِكيمِ تَ�ِ�ُل ٱۡلِكَ�ِٰب مِ ﴿  یتاب (قرآن) از سوکنزول « ].۱[الزمر:  ﴾١َن ٱ�َّ
 ».رفته استیمت انجام پذکخداوند باعّزت و باح

ۡسَ�َٰب ﴿
َ
بۡلُُغ ٱۡ�

َ
� ٓ لَِع  ٣٦َوقَاَل فِرَۡعۡوُن َ�َٰ�َٰ�ُٰن ٱبِۡن ِ� َ�ۡٗحا لََّعّ�ِ طَّ

َ
َ�َٰ�ِٰت فَأ ۡسَ�َٰب ٱلسَّ

َ
أ

ُظنُُّهۥ َ�ِٰذٗباإَِ�ٰٓ إَِ�ٰهِ ُموَ�ٰ 
َ
موّقتـًا دسـت  یفرعون (از قتل موسـ« ].۳۷-۳۶[غافر:  ﴾ �ّ�ِ َ�

د یبسـاز، شـا یمرتفعـ یمن بنا یھامان! برا یب غرور سوار شد و) گفت: اکبر مر ید، ولیشک
بـاال روم) . وسـایل (صـعود بـه)  یموسـ یخـدا یه با آنھا به سوکابم (یدست  یمن به وسایل

گاه شوم، ھر چند  یموس یخدا آسمانھا، تا به ه کـن اسـت یـه من گمانم بـر اکبنگرم و از او آ
راسته گشـته و او از یبد فرعون در نظرش آراسته و پ یارھاکن، ین چنیدروغگو است. ا یموس
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 یان و نـابودیـان) جـز بـه زیـرنگ فرعون (و فرعونیراه (حق) بازداشته شده بود و توطئه و ن
 ».دینجامین

 . ١رسد اینجا به پایان می /ه سخنان ابن تیمی 
ی رّد بر نفی کننـدگان صـفات  شان درباره در تألیفات -رحمھم الله-گویم: ائمه  می

خدا از میان جھمیه، معتزله، اشاعره و مانند آنـان، اقـوال صـحابه و تـابعین را در ایـن 
 اند. زمینه ذکر کرده

 -با اسناد صحیح  - »العلو«ی آن، روایتی است که حافظ ذھبی در کتاب  از جمله

ٱلرَّۡحَ�ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ﴿ ی: ی آیه نقل کرده که دربارهج از ام سلمه، ھمسر پیامبر
استواء مجھول و نامعلوم نیست، کیفیت آن را عقل «گفت:  ].٥[طه:  ﴾٥ٱۡسَتَوىٰ 

 ٢ابن منذر، اللکائی و دیگران». فھمد، اقرار به آن، ایمان است و انکار آن، کفر است نمی
 .٣اند با اسناد صحیح، این گفته را روایت کرده

ثابت شده که گفت: وقتی از ربیعه بن ابی / از سفیان بن ُعَیینه«گوید:  ذھبی می
استواء مجھول نیسـت و «عبدالرحمن سؤال شد، استواء چگونه است؟ در جواب گفت: 

و  جمبرفھمد . رسالت، از جانـب خـدا و ابـالغ رسـالت بـر پیـا کیفیت آن را عقل نمی
 . ٤»تصدیق آن، بر ماست

 .۹۶، ص اجتماع الجیوش اإلسالمیةو  ۵/۱۲مجموع الفتاوی،  -١
لکائی در ؛ ال۱۷۹، ص »عقیدة السلف«؛ صابونی در ۸۸۷ی  ، شماره»التوحید«ابن منده در کتاب  -٢

، ابن کتاب الرد علی الجھمیة -۱۶۳ -۳/۱۶۲، »اإلبانة«؛ ابن بطه در ۶۶۳ی  ، شماره»السنة«
و دیگران این حدیث را  ۸۱ -۸۰، ص »العلو«؛ ذھبی در ۸۲ی  ، شماره»إثبات العلو«قدامه در 

این ی  اند. در اسناد این حدیث، محمد بن اشرس کوفی وجود دارد که ذھبی درباره روایت کرده
صاحب ». شناسم صحیح نیست؛ چون ابوکنانه ثقه نیست و ابوعمیر را نمی«گوید:  حدیث می

ابوکنانه در حدیث، متھم است و ابوعبدالله «گوید:  می ۳/۴۸۵، در ھمین کتاب، »المیزان«کتاب 
 ».اند اخرم حافظ و دیگران او را متروک دانسته

ابن منذر و اللکائی و دیگران ] با : «[ این است ۲۸۲، ص »العرش«عبارت ذھبی در کتاب  -٣
اند و او ضعیف  اسنادھای صحیح، این گفته را از محمد بن اشرس، ابوکنانه کوفی روایت کرده

 ».است
شرح أصول «؛ اللکائی در کتاب الرد علی الجھمیة -۱۶۴ -۳/۱۶۳، »اإلبانة«ابن بطه در  -٤

إثبات «و ابن قدامه در  ۸۶۸ی  ، شماره»تاألسماء والصفا«؛ بیھقی در ۶۶۵ی  ، شماره»االعتقاد
 اند و اسنادش صحیح است. این گفته را روایت کرده ۹۰ی  شماره» صفة العلو
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گوید: پیش مالک بودیم، مردی داخل شد و گفـت: ای ابوعبداللـه! در  ابن وھب می

استوا چگونه است؟ مالک سرش را پایین آورد  ﴾٥ٱلرَّۡحَ�ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوىٰ ﴿ : ی آیه

گونـه اسـت کـه خـدا،  آن   ﴾٥ٱلرَّۡحَ�ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوىٰ ﴿ و عرق کرد و آنگاه گفت:
ی اسـتوا،  شود: چگونه. چگونه گفتن دربـاره خودش را توصیف نموده و دیگر گفته نمی

ممنوع است و تو بدعتگذاری. او را بیرون ببرید. بیھقی با اسنادی صحیح این روایت را 
 .١از ابن وھب نقل کرده است

فظـش ایـن اسـت: ھمچنین بیھقی این روایت را از یحیی بن یحیی نقل کرده که ل
فھمد. ایمان به آن، واجب و سؤال کردن  استوا مجھول نیست و کیفیت آن را عقل نمی

 .٢ی آن، بدعت است درباره
گوید: به آنان نگاه کن که چگونه استوا را برای خدا اثبات نمودنـد و خبـر  ذھبی می

یت اسـتوا را دادند که استوا معلوم است که لفظ آن نیاز به تفسیر و توضیح ندارد و کیف
 نفی کردند.

، یعنـی بـاالی عـرش قـرار »استوی«مجاھد گفت: «گوید:  بخاری در صحیحش می
 .٣»گرفت

ٱلـرَّۡحَ�ُٰن ﴿ گفتنـد: گوید: از تعدادی از مفسران شنیدم که می اسحاق بن راُھَویه می
 .١یعنی روی عرش باال رفت  ﴾٥َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوىٰ 

این گفته را نقل کرده است. حافظ ابن حجر عسقالنی  ۸۶۶ی  ، شماره»األسماء و الصفات«بیھقی در  -١
را با سندی خوب روایت کرده بیھقی این گفته «گوید:  می ۴۰۷ -۱۳/۴۰۶، »فتح الباری«در کتاب 

این روایت، طرق دیگری دارد از جمله: طریق یحیی بن یحیی که بعدًا خواھد آمد؛ طریق جعفر ». است
؛ ابونعیم در ۱۰۴، شماره ی »الرد علی الجھمیة«بن عبدالله، که ثقه است و عثمان دارمی در کتاب 

، »عقیدة السلف«؛ صابونی در ۶۶۴ی  ره، شما»شرح أصول االعتقاد«؛ اللکائی در ۶/۳۲۶، »الحلیة«
اند. این  این روایت را نقل کرده ۸۸ی  ، شماره»إثبات صفة العلو«و ابن قدامه در  ۲۶و  ۲۵شماره ھای 

 اند. گفته از مالک به تواتر رسیده و امت اسالم آن را تلقی به قبول نموده
این  ۸۶۷ی  ، شماره۳۰۶ -۲/۳۰۵، »األسماء و الصفات«و در  ۱۱۶، ص »االعتقاد«بیھقی در  -٢

 گفته را روایت کرده و سندش صحیح است.
، آن »وکان عرشه علی الماء، و ھو رب العرش العظیم«، در زیر باب : ۸/۵۳۳بخاری در صحیحش،  -٣

آمده این  ۵/۵۴۳، »تغلیق التعلیق«آن گونه که در  -را به طور معلق آورده و فریابی در تفسیرش
 از مجاھد روایت کرده است. گفته را با سندی صحیح
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گوید:  می   ﴾٥ٱلرَّۡحَ�ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوىٰ ﴿ ی: آیهی  محمد بن جریر طبری درباره
 .٢یعنی باالی عرش رفت و باالی عرش قرار گرفت

ی آن قـول  این گفته در اقوال صحابه، تابعین و تبع تابعین شواھدی دارد؛ از جملـه
 گوید:  است که می سعبدالله بن رواحه

 شــــــهدت بــــــأن وعــــــد اهللا حــــــق
 

 رينــــــــاوأن النــــــــار مثــــــــوی الكاف 
 

 
 ».ی خدا حق است و دوزخ، جایگاه کافرین است دھم که وعده گواھی می«

 وأن العرش فوق املاء طافٍ 
 

 وفوق العرش رب العاملينا 
 

 ».دھم که عرش روی آب است و باالی عرش، پروردگار جھانیان است گواھی می«

 وحتمله مالئكة شدادٌ 
 

مينا   ٣»مالئكة اإلله مسوّ
 

ھای خاصی دارنـد، عـرش خـدا را بـر  ، فرشتگان خدا که نشانهفرشتگان نیرومند«
 ».دوش دارند

 -آمده ۳۰۱۱ی  ، شماره»المطالب العالیة«آن گونه که در  -اسحاق بن راھویه در مسندش -١
اند که گفت: از  از بشر بن عمر روایت کرده ۶۶۲ی  ، شماره»شرح أصول االعتقاد«اللکائی در 

گویند: یعنی  شنیدم که می   ﴾٥تََوىٰ ٱلرَّۡحَ�ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱسۡ ﴿ ی: تعدادی از مفسران راجع به آیه
 باالی عرش قرار گرفته است.

 .۱۹/۲۸و  ۱۳/۹۴، ۱/۱۹۲تفسیر ابن جریر،  -٢
با سندی حسن از یزید بن ھاد؛ ابن ابی دنیا در  ۵۷۲ی  شماره» العیال«ابن ابی دنیا در کتاب  -٣

» العیال«یا در کتاب با سندی ضعیف از عکرمه و ابن ابی الدن ۲۳۸ی  ، شماره»منازل األشراف«
با سندی صحیح از  ۱۰۰، ص »إثبات العلو«با سندی حسن؛ ابن قدامه در کتاب  ۵۷۳ی  شماره

با سندی حسن از قدامه بن  ۸۲ی  ، شماره»الجھمیة الرد علی«نافع، عثمان بن سعید دارمی در 
اند. طرق دیگری  شان از عبدالله بن رواحه به طور مرسل این گفته را روایت کرده ابراھیم، ھمه

اند. این مراسیل نشان  ام و ھمه شان مرسل برای این روایت وجود دارند که من آنھا را نیاورده
باشد. پس این روایت با تعدد منابع حدیثی که آن را روایت  ی شھرت این داستان می دھنده
 ۳/۹۰۰ ،»االستیعاب«باشد. حافظ ابن عبدالبر در  اند و به کمک این طرق، صحیح می کرده

داستان او با ھمسرش موقعی که با کنیزش نزدیکی کرد، مشھور است و از طرق «گوید:  می
 ».اند صحیحی برای ما روایت شده
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ترین اسناد به علـی بـن حسـن بـن شـقیق روایـت  دارمی، حاکم و بیھقی با صحیح
پروردگارمــان را «گفــت:  انـد کــه گفــت: از عبداللــه بــن مبـارک شــنیدم کــه می کرده

ھایش جداست و  ز آفریدهشناسیم که باالی ھفت آسمان، باالی عرش قرار گرفته و ا می
 ». ی صفات خدا را نداریم ی جھمیه درباره عقیده

گوید: حسن بن صباح بّزار برای ما حدیث نقل کرد و گفت کـه علـی بـن  دارمی می
حسن بن شقیق از ابن مبارک برای ما حدیث نقل کرد که به عبدالله بن مبـارک گفتـه 

که او باالی آسمان ھفتم روی عرش شد: چگونه پروردگارمان را بشناسیم؟ گفت: به این
 .١ھایش جداست قرار گرفته و از آفریده

در حالی که تـابعین خیلـی زیـاد  –ی اوزاعی قبًال آورده شد آنجا که گفت: ما  گفته
گفتیم: خدای متعال باالی عرش قرار گرفته و به آنچه که در سنت در ایـن  می –بودند 

 .٢»زمینه آمده ایمان داریم
مسلمانان اھل سنت ھمگـی اتفـاق «گوید:  می» األصول«کی در کتاب ابوعمر طلمن

 .٣»نظر دارند که ذات الله باالی عرشش قرار گرفته است
اھل سنت اجماع دارند بر اینکـه خـدای متعـال بـه «گوید:  وی در ھمین کتاب می

سپس با سند خـود از ». طور حقیقی نه به طور مجازی، باالی عرشش قرار گرفته است
 ».خدا در آسمان و عملش در ھر مکانی است«نقل کرده که گفت: مالک 

مسلمانان اھل سنت «گوید:  ابوعمر طلمنکی در جای دیگری از ھمین کتاب می

ۡ�َن َما ُكنُتمۡ ﴿ ی: ی معنای آیه درباره
َ
و دیگر آیات قرآنی  ].٤د: ی[الحد ﴾َوُهَو َمَعُ�ۡم �

؛ ۱۰۳، ص »الرد علی المریسی«و در  ۱۶۲و  ۶۷ی  ، شماره»الرد علی الجھمیة«عثمان دارمی در  -١
ی  ، شماره»التوحید«بن منده در ؛ ا۳۰۷و  ۱۱۱، ۱/۱۷۴، »السنة«عبدالله بن اإلمام احمد در 

؛ ۱۱۲ی  ، شماره»اإلبانة«؛ ابن بطه در ۳۳۶ -۲/۳۵۵، »األسماء و الصفات«؛ بیھقی در ۸۹۹
؛ ابن ۷/۱۴۲، »التمھید«؛ ابن عبدالبر در ۲۸ی  ، شماره»عقیدة السلف«ابوعثمان صابونی در 

اند و اسنادش صحیح  ت کردهو دیگران این گفته را روای ۱۰۰و  ۹۹، شماره ھای »العلو«قدامه در 
 است.

؛ ذھبی ۲۲۹، ص »الشرح و اإلبانة«؛ ابن بطه در ۸۶۵، شماره ھای »األسماء و الصفات«بیھقی در  -٢
اند.  این روایت را آورده ۱/۱۸۱، »تذکرة الحفاظ«و در  ۱۲۱ -۷/۱۲۰، »سیر أعالم النبالء«در 

، الفتوی الحمویة الکبری، »لفتاویمجموع ا«ی شیخ اإلسالم ابن تیمیه در  اسنادش طبق گفته
 صحیح است. ۱۳۱، ص »اجتماع الجیوش اإلسالمیة«و امام ابن قیم در  ۵/۳۹

 .۲۴۶نگا: کتاب العلو، اثر ذھبی، ص  -٣
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ر ھر مکانی است و خود ذات الله اتفاق نظر دارند که آن، منظور علم خداست که د
 ١».ھاست که باالی عرش قرار گرفته ھر طور که بخواھد باالی آسمان

این مطلب در سخنان صحابه، تابعین و پیشوایان اسالمی زیاد است. آنان صـفاتی را 
که خدا در قرآن و بر زبان پیامبرش، برای خود اثبات کرده، به طور حقیقی بـرای خـدا 

گونـه کـه در شـأن جـالل، شـکوه و عظمـت اوسـت و مشـابھت بـا  د آنان اثبات نموده
اند و بـرای  اند. صفات خدا را مثل صفات مخلوقات ندانسـته مخلوقات را از او نفی کرده

 صفات خدا کیفیت، قائل نیستند.
اولین کسی که انکار کرد خدا باالی عرش است، جعـد بـن «گوید:  حافظ ذھبی می

کرد و خالد بن عبداللـه قسـری او را بـه  صفات خدا را انکار میدرھم بود. البته او تمام 
 .٢قتل رساند. داستانش مشھور است

جھم بن صفوان، پیشوای جھمیه، این عقیده را از جعد بن درھم گرفـت. جھـم بـن 
صفوان این تفکر را آشکار و پخش کرد و برای اثبات آن به شبھاتی اسـتدالل و اسـتناد 

عصر تـابعین بـود. امامـان آن عصـر کسـانی ھمچـون اوزاعـی، کرد. این امر در اواخر 
ابوحنیفه، مالک، لیث بن سعد، ثوری، حماد بن زید، حمـاد بـن سـلمه، ابـن مبـارک و 

ی ھدایت بعد از آنان، این عقیده و تفکـر را رد کردنـد و بـه شـدت بـا آن برخـورد  ائمه
 کردند.

 -یـدایش ایـن عقیـده ھجـری موقـع پ ۱۵۰امام اھل شام در آغاز سـال  -اوزاعی 
با سندش به ابوبکر بیھقی به ما خبر داده، گفـت:  ٣براساس آنچه که عبدالواسع ابھری

به مـن  -در بغداد  -ابوعبدالله حافظ به ما خبر داد و گفت که محمد بن علی جوھری 
خبر داد و گفت که ابراھیم بن ھیثم برای ما نقل کـرد و گفـت کـه محمـد بـن کثیـر 

و تـابعین زیـاد  -گفت: مـا  نقل کرد و گفت: از اوزاعی شنیدم که میمصیصی برای ما 

 ھمان. -١
/ ۱۳، (البدایة والنھایةو  ۳۸۸و  ۳۷۰، ۱۳ -۱۲ی  ، اثر عثمان دارمی، شمارهالرد علی الجھمیةنگا:  -٢

 الترکی). -۱۴۹ -۱۴۷
و » ط«ی  آمده است. آنچه که اینجا آورده شده براساس نسخه» ابریزی» «خ«ی  در نسخه -٣

باشد. او عبدالواسع بن عبدالکافی، ابومحمد ابھری، شمس الدین، شافعی  می» فریان«ی  نسخه
ھجری وفات یافت. نگا: معجم الشیوخ، اثر ذھبی،  ۶۹۰مذھب، قاضی و مقیم دمشق بود. به سال 

۱/۴۲۶. 
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گفتیم: ھمانا الله باالی عرش قرار دارد و به تمـامی صـفاتی کـه در سـنت  می –بودند 
این گفتـه را روایـت کـرده و راویـانش امـام و » الصفات«آمده، ایمان داریم. بیھقی در 

 ٢».١اند ثقه
تواند آنھا را رد  ھا و صفاتی دارد که احدی نمی خدا نام«گوید:  می/ امام شافعی

کند. ھرکس پس از اتمام حجت بر او و ثابت شدن حجت در این زمینه، اسماء و صفات 
ی حجت بر او، به خاطر جھل معذور  خدا را رد کند، کفر ورزیده است. اما پیش از اقامه

مخلوقاتش را نفی کنیم و مشابھت او با  است. ما این صفات را برای خدا اثبات می
کنیم، ھمان طور که الله تعالی مشابھت با مخلوق را از او خود نفی کرده و  می

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ ﴿ فرماید: می ۖ َوُهَو ٱلسَّ ءٞ  یزیچ چیھ« ].۱۱[الشوری:  ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
ند، و نه ما ین میآسمان و زم یزھایاز چ یزیست (و نه او در ذات و صفات به چیھمانند خدا ن

 ٣)».ماند ین در ذات و صفات بدو میآسمان و زم یزھایاز چ یزیچ

به طور مختصر این روایـت را آورده / مؤلف (وعن العباس بن عبـداملطلب)عبارت: 
است. آنچه که در سنن ابوداود آمده، این است: از عباس بن عبدالمطلب روایـت اسـت 

در آن جمـع حضـور داشـت،  ھـم جدر بطحاء میان جمعی که رسـول اللـه«که گفت: 

ون هـذه؟«به آن نگاه کرد و فرمود:  جبودم. ابری از کنار آنان رد شد. پیامبر  »:مـا تسـمّ

، بـه آن »و المـزن«فرمود:  ج(ابر) . پیامبر» السحاب«گفتند: » گویید؟ به این چه می«
 جگـوییم. آن حضـرت شود. آنان گفتند: چشم، به آن مزن ھم می ھم گفته می» مزن«

ھم بگویید. گفتند: (چشـم) بـه آن عنـان ھـم » عنان«، یعنی به آن »والعنان«د: فرمو
 جپیـامبر -دانم  گوییم. ابوداود گفت: لفظ َعنان را به خوبی، محکـم و قـوی نمـی می

ی میان آسمان و  دانید فاصله آیا می»: «هل تدرون ما بُعد ب� السماء واألرض؟«فرمود: 

إن بعد ما بينهما إما واحدة أو إثنان أو «یم. فرمود: دان گفتند: نمی» زمین چقدر است؟
ثم فوق السـابعة  -حىت عد سبع سماوات » ،ثالث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك

حبٌر ب� أسفله وأعاله مثل ما ب� سـماء إىل سـماء، ثـم فـوق ذلـك ثمانيـة أواعل؛ بـ� 

 تخریج آن قبًال گذشت. -١
 .۲۹۹ -۲۹۸کتاب العرش اثر ذھبی صفحات  -٢
 .۱۳/۴۰۶فتح الباری  -٣
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العرش، ب� أسفله وأعـاله،  أظالفهم ور�بهم مثل ما ب� سماء إىل سماء ثم ىلع ظهورهم
ی میـان آسـمان و زمـین، یـا  فاصله: «١»كما ب� سماء إىل سماء ثم اهللا تعاىل فوق ذلك

» والله فوق ذلک«ی  فرموده«گوید:  می –آمده » إبطال التندید«آن گونه که در  -شیخ سلیمان -١
ی مخلوقات، روی عرش قرار گرفته است. علو و بلندی کامل از تمامی  یعنی خدا باالی ھمه

برای اوست. علو ذات، علو قھر و تسلط، علو قدرت و... از آِن الله است. مذھب اھل سنت جھات، 
و جماعت، ھمین است. اھل سنت، مخالفان این عقیده از جمله جھمیه که صفات خدا را نفی 

ی اھل سنت و جماعت، قرآن، سنت و سخنان  اند. این عقیده کنند، مبتدع و گمراه دانسته می
داللت دارند. ابن قیم برای این عقیده، صد دلیل از قرآن آورده و با بیست و یک سلف صالح بر آن 

صورت، برای آن استدالل نموده و اجماع مسلمانان را بر آن، بیان کرده است. در قرآن و سنت 
شود، حتی یک حرف نیست که با  و در کالم احدی از سلف صالح که به آنان اقتدا می ج پیامبر

ّيُِب َوٱۡلَعَمُل ﴿ فرماید: ت داشته باشد. خدای متعال میاین عقیده مخالف إَِ�ۡهِ يَۡصَعُد ٱۡلَ�ُِم ٱلطَّ
ٰلُِح يَۡرَ�ُعهُ  رود و عمل شایسته، آن را باال  سوی او باال می سخن پاک به« ].۱۰[فاطر:  ﴾ٱل�َّ

ُ َ�ٰعِيَ�ٰٓ إِّ�ِ ُمتََوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ ﴿  ،»برد می ھنگامی که الله به :« ].٥٥[آل عمران:  ﴾إِۡذ قَاَل ٱ�َّ
 ،»آورمبرم و تو را به سوی خودم باال میآنکه بمیری) از دنیا میعیسی فرمود: من تو را (بی

مھر و رحمان است که بر عرش قرار (او) پروردگار گسترده«  ﴾٥ٱلرَّۡحَ�ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱۡستََوىٰ ﴿

ھمچنین در ». سپس  بر عرش استقرار یافت« ].۲[الرعد:  ﴾ۡلَعۡرِش ُ�مَّ ٱۡستََوٰى َ�َ ٱ﴿، »گرفت
  . ۴، حدید:۴، سجده:۵۹، فرقان:۲، رعد:۱۳، یونس:۵۴شش جای دیگر نیز آمده است؛ اعراف:

ۡسَ�َٰب ﴿
َ
بۡلُُغ ٱۡ�

َ
� ٓ طَّ  ٣٦َوقَاَل فِرَۡعۡوُن َ�َٰ�َٰ�ُٰن ٱبِۡن ِ� َ�ٗۡحا لََّعّ�ِ

َ
َ�َٰ�ِٰت فَأ ۡسَ�َٰب ٱلسَّ

َ
لَِع إَِ�ٰٓ إَِ�ٰهِ ُموَ�ٰ أ

ُظنُُّهۥ َ�ِٰذبٗا
َ
و فرعون گفت: ای ھامان! ُبرجی برایم بساز تا به : « ].۳۷-۳۶[غافر:  ﴾�ّ�ِ َ�
ھای آسمان دست یابم و به خدای موسی بنگرم؛  ھا و راه ھای آسمان برسم. به دروازه دروازه

توان به  ت که خیلی زیادند. در سنت ھم میو امثال این آیا». پندارم ھرچند موسی را دروغگو می
 موراد زیر اشاره کرد:

بلند شدن فرشتگان به طرف  -۳فرود آمدن فرشتگان از جانب الله،  -۲، جی معراج پیامبر قضیه -۱
، واهللا فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم كوالعرش فوق ذل«: (حدیث اوعال): جاین حدیث پیامبر -۴الله 
آن قرار دارد و خدای باالی عرش قرار دارد، و او به کردار، رفتار و حاالت عرش باالی »: «عليه

گاه و باخبر است ، آن کنیز گفت: در »خدا کجاست؟ » : «أين اهللا؟«حدیث جاریه:  -۵» شما آ
 ج ی الله ھستی. پیامبر گفت: تو فرستاده» من کیستم؟» : «ومن أنا؟«فرمود:  ج آسمان. پیامبر

(مسلم در صحیحش ». و او را آزاد کن، چرا که او مؤمن است»: «نها مؤمنةأعتقها، فإ«فرمود: 
 -۶این حدیث را روایت کرده است).  ساز طریق حدیث معاویه بن حکم اسلمی ۵۳۷ی  شماره
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تا اینکه روح به آسمانی که خدا در »: «حىت يعرج بهاء إىل السماء الىت فيها اهللا«حدیث قبض روح: 
؛ ابن ماجه در سننش، ۲/۳۶۴، »المسند«(امام احمد در ». شود ده میآن قرار دارد، بلند کر

و دیگران این حدیث را روایت  ۱۱۴۴۲ی  ، شماره»السنن الکبری«؛ نسائی در ۴۲۶۲ی  شماره
گفته  ۴/۲۵۰، »مصباح الزجاجة«کرده اند و اسنادش صحیح است ھمان طور که بوصیری در 

نھا برای کسی که خواستار عدالت و انصاف است، است). و دیگر احادیثی که ذکر برخی از ای
 کند. کفایت می

ھا اعم از عرب و غیر عرب در زمان جاھلیت یا در زمان اسالم،  ی امت ھمه«گوید: ابن قتیبه می
 ).۲۷۲، ص تأویل مختلف الحدیث». (اعتراف دارند به اینکه الله در آسمان قرار دارد

حیح از عبدالله بن مبارک روایت کرده اند که به او عبدالله بن احمد و دیگران با سندھای ص
ی چه چیزی پروردگارمان را بشناسیم؟ گفت: به این صورت که او باالی آسمان  گفتند: به وسیله

 ھا، روی عرش اش قرار گرفته و از مخلوقاتش جداست. (تخریج آن قبًال گذشت).
امام اھل بصره از نظر علم  -مر ُضَبعیاز سعید بن عا» الرد علی الجھمیة«ابن ابی حاتم در کتاب 

نقل کرده که نزد او از جھمیه نام بردند، گفت: آنان از یھود و  -و دیانت و از اساتید امام احمد
نصارا ھم بدترند؛ چون یھود، نصارا و اھل ادیان آسمانی اتفاق نظر دارند که الله باالی عرش قرار 

، ص »خلق أفعال العباد«رار ندارد. (بخاری در گویند: چیزی روی عرش ق دارد ولی جھمیه می
، به طور موصول »الرد علی الجھمیة«این روایت را به طور معلق آورده و ابن ابی حاتم در  ۳۱

این روایت به طور موصول آمده  ۱۵۸، اثر ذھبی، ص »العلو«آورده است. ھمچنین در کتاب 
 است. در سند این روایت، انقطاعی وجود دارد).

حذف شده است. نگا: العلو، » ط«ی  ن اسحاق [بن خزیمه] (عبارت داخل کروشه از نسخهمحمد ب
ھرکس قائل «گوید: )، امام ائمه می۱۱۷، ص اجتماع الجیوش اإلسالمیةو  ۲۰۷اثر ذھبی، ص 

ھا و روی عرشش قرار دارد و از مخلوقاتش جداست، واجب است از او  نباشد که الله باالی آسمان
شود. سپس  ود. اگر توبه کرد، چه بھتر و اگر توبه نکرد، گردنش زده میدرخواست توبه ش

». شود تا اھل قبله و اھل ذمه از بوی گند جسدش، اذیت نشوند دان انداخته می جسدش در زباله
 حاکم با اسنادی صحیح این گفته را از محمد بن اسحاق نقل کرده است.

دالله بلخی روایت شده که گفت: از ابوحنیفه از ابومطیع حکم بن عب» الفقه األکبر«در کتاب 
دانم پروردگارم در آسمان ھست یا در زمین، پرسیدم؛ در جواب  گوید: نمی راجع به کسی که می

(او) «  ﴾٥ٱلرَّۡحَ�ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱۡستََوىٰ ﴿ فرماید: او کفر ورزیده است؛ چون الله تعالی می«گفت: 
، و عرش خدا روی آسمان ھاست. »که بر عرش قرار گرفت مھر و رحمان استپروردگار گسترده

دانم آیا عرش در آسمان  گویم که روی عرش قرار گرفته، اما نمی گوید: من ھم می گفتم: او می
وقتی انکار کرده که الله در آسمان قرار دارد، کفر ورزیده «است یا در زمین. ابوحنیفه گفت: 

، الفقه األبسطاین گفته را روایت کرده است. ( »الفاروق«ابواسماعیل صاحب کتاب ». است
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و العلو،  ۵/۴۸؛ مجموع الفتاوی، ۱۷، اثر ابولیث سمرقندی، صالفقه األبسط. و نگا: شرح ۴۹ص
 ).۱۰۱اثر ذھبی، ص 

ھرکس انکار نماید که الله در «گفت: /گوید: به من خبر رسیده که ابوحنیفه موفق ابن قدامه می
. ذھبی این گفته را ۱۱۷ -۱۱۶، صفحات صفة العلو(اثبات ». یده استآسمان قرار دارد، کفر ورز

 آورده و آن را به ابن قدامه نسبت داده است.)  ۱۰۲ -۱۰۱، صفحات »العلو«در کتاب 
الله در آسمان «عبدالله بن احمد از عبدالله بن نافع روایت کرده که گفت: مالک بن انس گفت: 

(عبدالله بن امام احمد ». ت و چیزی خالی از علم الله نیستقرار دارد و علم خدا در ھر جایی ھس
 این گفته را روایت کرده و اسنادش صحیح است). ۱۱ی  ، شماره»السنة«در کتاب 

اند که گفت: نزد مالک بن انس  ابوشیخ اصفھانی و ابوبکر بیھقی از یحیی بن یحیی روایت کرده

خدا چگونه    ﴾٥ٱلرَّۡحَ�ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱۡستََوىٰ ﴿ ی: بودیم، مردی آمد و گفت: ای ابوعبدالله! در آیه
استواء معلوم و کیفیت «استوی یافته است؟ مالک سرش را تکان داد و عرق کرد، سپس گفت: 

ی آن، بدعت است. به نظرم تو یک  غیر معقول است، ایمان به آن، واجب و سؤال کردن درباره
آنجا بیرون ببرند. (تخریج آن قبًال گذشت و بیان شد که مبتدع ھستی. پس دستور داد که او را از 

 این روایت، صحیح است).
/ شیخ اإلسالم ابوالحسن بکاری از ابوشعیب و ابوثور، ھردویشان از محمد بن ادریس شافعی

ی موجود در سنت که من بر آن ھستم و کسانی را که  عقیده«اند که شافعی گفت:  روایت کرده

ال إله إال اهللا «اند، این است: اقرار به شھادت  و مالک و دیگران، بر آن بوده ام ھمچون سفیان دیده

ھا قرار دارد و به مخلوقاتش به ھر  و اینکه الله روی عرش در آسمان» وأن حممداً رسول اهللا
امام ». آید... شود و ھر طور بخواھد به آسمان دنیا فرود می کیفیتی که بخواھد، نزدیک می

 تقاد را نیز بیان کرد.شافعی سایر اع
روایت کرده و گفت که یونس بن موسی برای ما روایت کرد و گفت: » السنة«الخالل در کتاب 

عبدالله بن احمد به ما خبر داد و گفت: پدرم به من گفت: پروردگار ما باالی آسمان ھفتم روی 
د دارند. (نگا: عرشش قرار گرفته و از مخلوقاتش جداست و قدرت و علم او در ھر مکانی وجو

 ).۶۷۴ی  و شرح أصول االعتقاد، شماره ۱۱۶، ص اثر ابن قدامةاثبات العلوء، 
ی  ھا در عصر خود، در آغاز رساله امام ابومحمد بن ابی زید، مغربی قیروانی، بزرگ مالکی

 ».ذات الله تعالی روی عرش مجید است و علم الله در ھر مکانی وجود دارد«گوید:  مشھورش می
ی ابن ابی زید:  و خدای  ابوبکر محمد بن وھب مالکی، شارح رساله ابن زید وقتی این گفتهامام 

ھا  ی عرب نزد ھمه» عال«و » فوق«، ذکر کرد، گفت: معنای »متعال باالی عرش مجید قرار دارد
» فی«یکی است. سپس آیات و احادیث وارده در این زمینه را آورد تا آنجا که گفت: گاھی لفظ 

ْ ِ� َمنَاكِبَِها﴿ آید؛ مانند آیات: می» فوق«ن عربی به معنای در زبا در « ].۱۵[الملک:  ﴾فَٱۡمُشوا

َمآءِ ﴿ و» اطراف و جوانب آن راه بروید ن ِ� ٱلسَّ ِمنتُم مَّ
َ
آیا از کسی که در « ].۱۶[الملک:  ﴾َءأ
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ھفتاد و یک، یا ھفتاد و دو و یا ھفتاد و سه سال است. سپس آسماِن باالی آسـمان اول، 
ه ی بین آسمان دنیا تا آسمان بـاالی آن، ھمـین مقـدار فاصـل نیز چنین است [و فاصله

سپس باالی آسمان ھفتم، دریایی است کـه  -تا اینکه ھفت آسمان را برشمرد  -دارد] 
ی میان یک آسمان  ی فاصله ی میان قسمت پایینی تا قسمت باالیی آن، به اندازه فاصله

ی  تا آسمان دیگر است. سپس باالی آن دریا، ھشت تا بز کوھی قرار دارنـد کـه فاصـله
ی میان آسمان تا آسمان دیگر است. سـپس  ی فاصله اندازهمیان سم تا زانوھایشان، به 

ی میان قسمت پایینی تا قسـمت بـاالیی آن، بـه  روی پشت اینھا، عرش است که فاصله
باشد. سـپس اللـه تعـالی، بـاالی  ی میان یک آسمان تا آسمان دیگر می ی فاصله اندازه

 ».عرش قرار دارد
گویـد: ایـن  اش می اند و ترمذی درباره ترمذی و ابن ماجه این حدیث را روایت کرده

 ١حدیث، حسن غریب است.
ایـن حـدیث را روایـت کـرده و  ٢ابوداود با اسـنادی حسـن«گوید:  حافظ ذھبی می

بعد مـا بـ� «ترمذی مانند آن را از طریق حدیث ابوھریره روایت کرده و در آن عبارت: 
فاتی میـان دو روایـت مـذکور وجود دارد. البته ھیچ منا ٣»سماٍء إىل سماٍء مخسمائة اعم

این قول مالک گویند: یعنی باالی آسمان.  مفسران می». دانید آسمان است، خود را در امان می
اند. پس  فھم کردهج است که از تابعین فھم کرده و آنان ھم از صحابه و صحابه نیز از پیامبر

یعنی الله باالی آسمان قرار دارد. به ھمین خاطر شیخ ابومحمد » أنَّ الله فی السماء«عبارت: 
قرار دارد و از گفته است: الله باالی عرش قرار دارد. سپس بیان کرده که ذات خدا باالی عرش 

ی مخلوقاتش جداست و کیفیت آن، معلوم نیست، و الله با علم خود در ھر مکانی وجود دارد  ھمه
 ».ھاست گیرد، چرا که بزرگتر از مکان ھا جای نمی نه با ذاتش، چون ذات الله در مکان

 تخریج آن قبًال گذشت. -١
اسنادی حسن و باالی حسن آن را با «، اثر ذھبی، عبارت: »العرش«در نسخه ی چاپی کتاب  -٢

 ، آمده است.»روایت کرده
؛ ابن ابی عاصم در ۳۲۹۸ی  ؛ ترمذی در سننش، شماره۲/۳۷۰، »المسند«امام احمد در  -٣

؛ بزار در مسندش؛ ابن ابی حاتم در تفسیرش، آن گونه که در تفسیر ابن ۵۷۸ی  ، شماره»السنة«
، »العظمة«؛ ابوشیخ در ۲۸۹ -۲/۲۸۷، »صفاتاألسماء و ال«؛ بیھقی در -آمده ۴/۳۰۴کثیر، 
و  ۱/۲۸، »العلل المتناھیة«؛ ابن جوزی در ۶۵ی  ، شماره»األباطیل«؛ جورقانی در ۲۰۲ی  شماره

 اند. این حدیث را روایت کرده سدیگران از طریق حسن از ابوھریره
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ی آن به پانصد سال، بنا به حرکت قافله و کـاروان اسـت  وجود ندارد؛ چون تعیین اندازه
باشـد؛ چـون درسـت  ی آن به ھفتاد و چند سال، بنا به حرکت پیـک می و تعیین اندازه

ی میـان مـا و مصـر، بیسـت روز بـه اعتبـار حرکـت عـادی  است که گفته شود: فاصله
به اعتبار حرکت پیک، سـه روز اسـت. شـریک قسـمتی از ایـن حـدیث را از  باشد و می

 . ١»سماک به طور موقوف روایت کرده است
گویم: در این حدیث تصریح شده که الله باالی عرشش قرار دارد ھمان طور کـه  می

آیات محکم و احادیث صحیح و سخنان و اقوال سلف صالح از میـان صـحابه، تـابعین و 
 ن در این زمینه آورده شد. پیروان تابعی

ی کسانی  ھای حدیثی دارد و گفته این حدیث، شواھدی در صحیحین و دیگر کتاب
شـود، بـه  اند، فاقد اعتبار بوده و اصًال به آن اھمیتـی داده نمی که آن را ضعیف دانسته

وھریره، معلول ترمذی و جورقانی و ابن جوزی این حدیث را به دلیل انقطاع راوی بین حسن و اب
 اند. دانسته

اند و احمد در مسندش از سریج  راویان این حدیث، ثقه«گوید:  می ۷۴، ص »العلو«ذھبی در کتاب 
ابن ُنعمان از حکم بن عبدالملک از قتاده، این حدیث را روایت کرده است. حدیث مذکور در 

اھل تدلیس است و  وجود دارد، اما حسن که در سند این حدیث ھست،» جامع الترمذی«کتاب 
 ».باشد متن حدیث، منکر می

اش، حسن است. شواھد مرفوع این  به نظر من این حدیث به کمک شواھد مرفوع و موقوف
، که اسحاق سحدیث ابوذر -۲حدیث عباس، که تخریج آن قبًال گذشت.  -۱حدیث، عبارتند از: 

محمد بن عثمان بن ابی   -هآمد ۱/۱۰۸» الدر المنثور«آن گونه که در  -بن راھویه در مسندش
؛ ۴۰۷۵ی  ، شماره۹/۴۶۰؛ بزار در مسندش، ۱۷ی  ، شماره۶۰، ص »العرش«شیبه در کتاب 

؛ -آمده ۱/۱۰۸» الدر المنثور«گونه که در  آن –؛ ابن مردویه ۱۹۹ی  ، شماره»العظمة«ابوشیخ در 
و  ۶۳ھای  شماره ،۶۹ -۱/۶۸، »األباطیل«؛ جورقانی در ۲/۲۸۹» األسماء و الصفات«بیھقی در 

 -از طریق ابونصر ۲/۷۴۸، »تذکرة الحفاظ«و ذھبی در  ۷ی  ، شماره»العلل«؛ ابن جوزی در ۶۴
اند. سند این روایت،  از ابوذر آن را روایت کرده -صحیح این است که او حمید بن ھالل است

اخته شده و ابونصر شن«ی ذھبی:  منقطع است؛ چون حمید، ابوذر را ندیده است. اما این گفته
، جای تأمل است؛ چون ابونصر ثقه و شناخته شده است و این »نیست و این روایت، منکر است

 روایت، منکر نیست.
ی عبدالله بن مسعود است  شواھد مرسل و موقوف این حدیث، متعدد ھستند. از آن جمله گفته

 باشد. که آورده شد و بیان شد که حسٌن صحیح می
 ].۲۳۴[کتاب العرش ص  -١

 

                                                                                                    



 ١٢٨٩  )...»وما قدروا الله حق «: ما جاء فی قول الله تعالی: ۶۶لتوحید: (بابکتاب ا

دلیل فراوانی شواھد این حدیث، که توجه نکردن به این حدیث و تأویل آن به ظواھرش 
 گردانند. حال میرا م

حدیث مذکور و امثال آن بر عظمت کمال خدا و عظمت مخلوقاتش داللـت دارنـد. 
دھند که خدا، متصف به صفات کمال اسـت؛ صـفاتی کـه در قـرآن،  ھمچنین نشان می

او را بـا آن توصـیف کـرده اسـت. ھمچنـین  جخودش را با آن توصیف نموده و پیامبر
خدا و اینکه الله تنھا معبود برحقی است و یکتـا  حدیث فوق و امثال آن بر کمال قدرت

 شریک است داللت دارند. و بی

 إال باهللا العيل العظيم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل. ةوباهللا التوفيق والحول والقو

 متقني، نبينا حممد وعلی آله وصحبه أمجعني.ـمرسلني وإمام الـوصلَّی اهللا عىل سيّد ال
  نجا به پایان رسید.یتاب در اکش شده یه و ستابا استعانت از خداوند ستود
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