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  مقدمة مؤلف

  :أما بعد.  لي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعينالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم ع
بود كه شيخ االسالم محمد بن سليمان  رشح مسائل اجلاهليةاز جمله درسهايي كه در مسجد شروع كردم، 

بعضي از دانشجويان آن را در . التميمي رحمه اهللا در رساله اي مختصر آن را به رشتة تحرير درآورده است
ه و بعضي هم در صدد پياده نمودن آن از روي نوار برآمده و آن را به من عرضه نوارهاي كاست ضبط كرد

داشتند؛ وقتي آن را مطالعه كردم تصميم گرفتم آن را چاپ و منتشر نمايم تا همگان از فايدة آن بهرمند 
ز نبودنش هر چند آن را خالي از نقص و ضعف نمي دانم؛ اما همانگونه كه گفته اند بودن چيزي بهتر ا. گردند
از خوانندگان اين رساله خواهشمندم در صورت مالحظه هرگونه اشكالي مرا  ) يشء خري من ال يشء. (است

از خداوند متعال خواهانم كه همگي را براي كسب علم نافع موفق بدارد وصلي اهللا . نسبت به آن آگاه نمايند
  .علي نبينا محمد وآله وسلم

  مؤلف
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  :، وبعد رب العالمين، والصالة والسالم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين الحمد هللا

: گويد مي مسائل اجلاهليةشيخ االسالم محمد بن سليمان التميمي رحمه اهللا در مقدمة رساله اش موسوم به 
يهود و مسيحيت و اميها اينها مسائلي هستند كه در آن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  با جاهالن اعم از پيروان "
  .مخالفت نموده است؛ مسائلي كه مسلمانان بي نياز از درك و فهم آن نيستند) غير از اهل كتاب(

دُّ  دُّ ُيظِهُر ُحسنَُه الضِّ ها تتبّنيُ األشياءُ             **                فالضِّ  1وبِِضدِّ
و اشياء به واسطه ضدشان توضيح داده . هر چيزي كه مخالف و ضد داشته باشد، خوبيش آشكار مي گردد

  .مي شوند
قلباً به آنچه رسول اهللا صلي اهللا عليه : مهمترين و شديدترين خطر كه متوجه انسان مي گردد، اينست كه

وسلم آورده ايمان نداشته باشد و اگر همراه با بي ايمان قلبي، نيكو دانستن اهل جاهليت را نيز اضافه كنيم در 
%š⎥⎪Ï﴿ :و زيان وارده به نهايت خود خواهد رسيد؛ چنانكه مي فرمايد آن صورت خسارت ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ 

È≅ ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/ (#ρ ãxŸ2 uρ «!$$ Î/ y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβρ çÅ£≈ y‚ø9$# ∩∈⊄∪﴾   )آوردند و به  كسانيكه به باطل ايمان« )52: عنكبوت
  .»خسارت ديدگاننداهللا كافر شدند، ايشان 

  :شرح
مسائل اجلاهلية  "  هاي شيخ محمد بن سليمان التميمي رحمه اهللا است كه تحت نام يكي از نوشته اين نوشته

. مسئله مي باشد 128نگاشته شده و مشتمل بر  "التي خالف فيها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أهل اجلاهلية
رگزيده كه هدف از آن آن بزرگوار آن را از كتاب خدا، سنت رسول و سخنان اهل علم خالصه كرده و ب

و آنها را از . آگاه كردن مسلمانان مورد توجه بوده است تا خود را از آن دور نمايند؛ چون بسيار مهم مي باشند
با اهل جاهليت اعم از اهل كتاب و غير  -صلي اهللا عليه و سلم -جمله مسائلي دانسته كه در آن رسول اهللا 

 .ايشان به مخالفت برخواسته است

اولي صاحب تورات است كه خداوند آن را بر موسي . از اهل كتاب، يهوديان و نصاري مي باشدمنظور 
عليه السالم نازل كرد و نصاري صاحب انجيل هستند كه از جانب خداوند متعال بر عيسي عليه السالم نازل 

نام عهد قديم و از  در حال حاضر از تورات به. گرديد و به همين خاطر اين دو طايفه را اهل كتاب مي نامند
انجيل بنام عهد جديد در اصطالح خويش نام مي برند و اين دو، كتابهاي عظيم و بزرگواري بودند كه خداوند 

مخصوصاً تورات كتاب بسيار مهمي بود و انجيل به خاطر تكميل . بر دو پيامبر عظيم الشأن خويش نازل فرمود

                                                 
 .بوسيلة اضداد شناخته مي شود) امور(يك ضد خوبي ضد ديگر را آشكار مي كند و چيز ها  - ١



 ٨

اما منظور از . بر آنها باعث جدايي آنها از غيرشان مي شود و تصديق آن نازل گرديد و گذاشتن نام اهل كتاب
اينها اقوامي بودند كه اكثراً قادر به خواندن  1.اميون، عربها هستند كه به هيچ كدام از اين دو دين متدين نبودند

. ذاري شدندو نوشتن نبودند و قبل از نزول قرآن، كتابي در اختيار نداشتند به همين خاطر به عنوان اميون نامگ
uθ ﴿: چنانكه خداوند متعال مي فرمايد èδ “Ï% ©!$# y]yè t/ ’Îû z⎯↵Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ ﴾ )او كسي است كه «) 2: جمعه

  » .در بين اميها كسي را از بين خودشان به عنوان رسول مبعوث كرد
$! ﴿: و مي فرمايد tΒ uρ Νßγ≈ oΨ÷ s?#u™ ⎯ÏiΒ 5=çG ä. $ pκtΞθ ß™ â‘ ô‰tƒ ( !$ tΒ uρ !$ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝÍκö s9Î) y7n= ö7s% ⎯ÏΒ 9ƒ É‹̄Ρ ∩⊆⊆∪﴾ )قبل از « )44: سبا

  » .تو به آنها كتابي نداديم كه آن را مرور كنند و ترساننده اي بيم دهنده نيز به سوي آنها روانه نكرديم
‘u ﴿: ومي فرمايد É‹ΖçFÏ9 $ YΒ öθ s% !$ ¨Β u‘ É‹Ρé& öΝèδäτ !$ t/#u™ ôΜ ßγ sù tβθ è= Ï≈ xî ∩∉∪﴾ )تا قومي را بيم دهي كه «) 6: يس

  » .پدرانشان ترسانده نشدند و در غفلت ماندند
%t⎦⎪Ï ﴿: سوره اعراف رسولش را به عنوان امي توصيف مي كند 157درآيه  ©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢©É<̈Ζ9$# 

¥_ ÍhΓW{$# “Ï% ©!$# …çμ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θçG õ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Νèδ ããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã Ìx6Ψ ßϑø9$#﴾   
درس نخوانده اي را پيروي كردند كه در تورات و انجيل اينگونه توصيف  ةآنها خبر دهند« )157: اعراف(

طوري كه حتي  -صلي اهللا عليه وسلم  -امي بودن رسول اهللا » .شده بود، امر به معروف ونهي از منكر مي كند
واندن و نوشتن را هم بلد نبود و با اين وصف آورندة كتاب عظيمي چون قرآن بود؛ خود گواه صادقي بر خ

نيز امي   -صلي اهللا عليه وسلم -بنابراين عرب امي بودند و پيامبرشان. رسالتش و معجزه بزرگي براي اوست
  .بود

  :جاهليت
رسول و كتابي وجود ندارد و مقصود  منظور از جاهليت نسبت دادن جهل به جامعه اي است كه در آن

Ÿω﴿: اهللا تعالي مي فرمايد. مي باشد -صلي اهللا عليه وسلم -دوران قبل از بعثت رسول اهللا  uρ š∅ ô_§y9 s? yl •y9 s? 

Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈yfø9$# 4’ n<ρW{$#﴾  )مانند زمان جاهليت پيشين، خود را آرايش نكنيد«) 33: احزاب.«  
زيرا قبل از بعثت . مي باشد -صلي اهللا عليه وسلم  -ل از بعثت رسول اهللا منظور از زمان جاهليت، زمان قب

افراد كالً در گمراهي كفر و الحاد موج مي زدند و رسالتهاي قبلي تقريباً از  -صلي اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
وارد كردند و يهوديان كتاب تورات را تحريف و كذبيات و گمراهي هاي بسياري را در آن . بين رفته بودند

مردي كه به او . مسيحيت نيز كتاب انجيل را نسبت به زمان نزول عيسي عليه السالم تغيير و تحريف نمودند
بلس يا شاول گفته مي شود، مردي كينه توز بود؛ او در آغاز يهودي بود و نسبت به رسول خدا؛ عيسي عليه 
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ارد شد تا دين مسيح را به فساد كشاند و اظهار نمود كه اين مرد از در مكر و حيله و. السالم كينه به دل داشت
را پذيرفته است و از عداوتي كه نسبت به مسيح از قبل داشته پشيمان شده و به گمان خويش خواب  مسيحدين 

نصاري سخنانش را تصديق كردند سپس انجيل را كه خداوند بر . ديده و در آن به مسيح ايمان آورده است
. نازل كرده بود، آورد و انواع عقايد بت پرستي و شركيات و كفريات را در آن وارد نمود عيسي عليه السالم

و عبادت . چنانكه عقيده تثليث را در آن گنجاند يعني سه خدايي و اينكه عيسي فرزند خداوند يا خود اوست
ر تمام اين موارد به د. كردن براي صليب را هم در انجيل وارد كرد و كفريات بسيار بدي را در آن قرار داد

استناد اينكه او عالم و فردي مؤمن است، تصديقش كردند و به او لقب، رسول مسيح را دادند در حاليكه قصد 
در آخر، او موفق به تحريف دين مسيح و وارد كردن انواع عقايد . وي به فساد كشاندن دين مسيح بود

  .كفرآميز در آن شد
مي باشد كه اكثر آنها دچار انحراف از  -صلي اهللا عليه وسلم  -ول اهللا اين حال اهل كتاب قبل از بعثت رس

  1.دين حق شدند مگر تعداد كمي از آنها كه بر دين صحيح مانده بودند
  :عرب قبل از اسالم

عربها به دو دسته تقسيم شده بودند، دسته اي از دينهاي گذشته چون يهوديت و مسيحيت پيروي مي كردند 
خصوصاً در حجاز و سرزمين مكه مكرمه . دين حنيف ابراهيم و اسماعيل عليهما السالم بودندو دستة ديگر بر 

او حاكم حجاز بود و به عنوان مردي . اينگونه بود تا اينكه مردي به نام عمرو بن لحي خزاعي ظهور كرد
ع پيدا نمود كه در آنجا اطال. براي معالجه سفري به شام كرد. اصالحگر و اهل عبادت خود را نشان مي داد

اهل شام بت مي پرستند و اين كار را پيش خود مفيد تلقي كرد و همراه خود در برگشت از شام تعدادي بت 
آورد، و با حفاري بت هاي مدفون شده قوم نوح چون ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر را كه در جريان طوفان 

ا كرد؛ آنها را از زير خاك خارج نمود و در بين قبايل ناپديد شده بودند را با ارشاد و راهنماييهاي شيطان پيد
  .آنها نيز آن را قبول كردند. عرب توزيع و دستور به عبادت كردنشان داد

شرك در سرزمين حجاز و جاهاي ديگر از سرزمين عرب وارد شد و به سبب آن دين  ،بنابراين 
صلي اهللا عليه  -به همين خاطر رسول اهللا . تندتغيير يافت و چهارپايان براي بتها وقف و قرباني گش ابراهيم
او را در آتش ديدند كه روده هايش را در آتش به دنبال خود مي كشد كه بخاري و مسلم هر دو در  -وسلم 

   2.صحيح خويش آن را آورده اند
  جهان قبل از اسالم

اهل كتاب و اميها . داشت جهان در گمراهي آشكاري قرار -صلي اهللا عليه وسلم  -قبل از بعثت رسول اهللا 
تنها باقيمانده هاي اهل كتاب متمسك به دين حق، باقي . و بقية ساكنان زمين همگي در چنين وضعي بودند

                                                 
 .شيخ تقي الدين مي گويد كه آنها قبل از بعثت رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم منقرض شدند  -1
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در چنان وضعي تاريكي جهل و گمراهي . مانده بودند ولي آنها نيز قبل از بعثت دچار انقراض و نابودي شدند
  . سايه خويش را بر اهل زمين گسترانيده بود

َعَرَهبُْم َوَعَجَمُهْم إِالَّ َبَقاَيا ] أبغضهم :  يعني[إِنَّ اهللاََّ َنَظَر إَِىل َأْهِل اْألَْرِض َفَمَقَتُهْم, «: در حديث آمده است كه
  .1» ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب 

  .) اهللا تعالي به ساكنان زمين نگاه نمود و بر همگان جز باقيمانده اهل كتاب خشمگين شد(
وضع و حالي كه جاهليت سايه شوم خود را بر عالم گسترانده بود و رسالت دينهاي آسماني نابود در چنين 

را مبعوث كرد تا مردم را از تاريكيهاي جهل و گمراهي به  -صلي اهللا عليه وسلم -شده بود، اهللا تعالي محمد 
(ô‰s﴿: نور و روشنايي راهنمايي كند s9 £⎯ tΒ ª!$# ’ n? tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθß™u‘ ô⎯ ÏiΒ ôΜÎγÅ¡àΡr& (#θè= ÷Gtƒ öΝÍκö n= tæ 

⎯ ÏμÏG≈ tƒ# u™ öΝÍκ Åe2 t“ ãƒuρ ãΝßγßϑÏk= yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπyϑò6Ït ø: $#uρ β Î)uρ (#θçΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Å∀s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫Î7 •Β ∩⊇∉⊆∪﴾ )164: آل عمران(   
ا در ميانشان مبعوث گردانيد تا آيات خود را بر خداوند بر مؤمنان منت نهاد كه پيامبري از خودشان ر«

ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد، قطعاً پيش از آن در گمراهي آشكاري 
  .مي باشد -صلي اهللا عليه وسلم  -قبل از بعثت رسول اهللا  ﴾وإِن كَانُواْ من قَبلُ﴿: از منظور ».بودند

جاهليت به چيزي گفته مي شود كه در آن جهل و ناآگاهي وجود داشته و علم در  همانطور كه گفته شد
در همين رابطه اهللا . بنابراين هرچيزي كه به جاهليت منسوب باشد مذموم و نكوهيده است. آن موجود نباشد
Ÿω﴿ :تعالي مي فرمايد uρ š∅ô_§y9 s? yl•y9 s? Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρW{$#﴾    )ند زمان جاهليت پيشين، خود را مان« )33: احزاب
  ».آرايش نكنيد

چون . زنان پيامبر از تبرج نهي شدند كه آن آشكار كردن زينتشان در خيابانها و حضور مردمان نامحرم بود 
چنانكه به صورت . در زمان جاهليت زنان زينتهاي خويش را آشكار كرده و عورتهايشان را مي نماياندند

≅øŒÎ) Ÿ﴿: اهللا تعالي مي فرمايد. ين كار را جزء افتخارات خويش مي دانستندعريان طواف مي نمودند و ا yè y_ 

š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. ’Îû ãΝÎγÎ/θè= è% sπ̈Š Ïϑpt ø: $# sπ̈Š ÏΗxq Ïπ̈Š Î= Îγ≈ yfø9 كسانيكه كافر شدند در دلهايشان حميت و «  )26: فتح( ﴾#$
  » .تعصب جاهليت را پروراندند

ي از غزوات بين دو نفر از مهاجرين و انصار نزاع و درگيري روي داد در يك. تعصب جاهلي نكوهيده است
مرد انصاري، انصار را و مرد مهاجر، مهاجرين را به كمك فرا . و هركدام طايفة خويش را به كمك طلبيد

  !  ? أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم «:ندايشان را شنيد، فرمود -صلي اهللا عليه وسلم -وقتي رسول اهللا . خواند
درخواست چيزي مي ! آيا به جاهليت فرا مي خوانيد در حاليكه هنوز در بين شما هستم؟( 2» دعوها فإهنا منتنة
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يعني به واسطة انتساب به قبيله اي اين كار را مي كنيد در حاليكه مؤمنان برادر .) كنيد كه قبيح و كريه است
β¨﴿ .تفاوتي بين آنها باشد تنها به واسطة تقواستيكديگرند و انصار و مهاجر فرقي با هم ندارند و اگر  Î) 

ö/ ä3tΒ tò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø? r&﴾   )گرامي ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست« )13: الحجرات. «  
$﴿: و مي فرمايد yϑ̄ΡÎ) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ×ο uθ÷z Î) (#θßsÎ= ô¹r'sù t⎦÷⎫ t/ ö/ ä3 ÷ƒuθyz r& ﴾   )برادر يكديگرند مؤمنان « )10: الحجرات

  » .پس بين برادرانتان صلح و آشتي به پا داريد
  .خود را به طايفه اي منتسب كردن و آن را بر عليه هم به كار بردن از امورات جاهلي مي باشد ،بنابراين

هركس ( 1» اِهِليَّةً َمْن َماَت َوَلْيَس ِيف ُعنُِقِه َبْيَعٌة َماَت ِميَتًة َج «: مي فرمايد -صلي اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
  .) بميرد و با امام مسلمانان بيعت نكند به مرگ جاهليت مرده است

علت آن اين است كه اهل جاهليت مجموعه اي شورشي بودند كه براي هيچ پادشاه و اميري سر خم نمي 
  .كردند و اهل اطاعت و فرمانبرداري نبودند

ده هستند، بنابراين از شبيه شدن به جاهليت در حاصل سخن اينكه امورات جاهلي همگي مذموم و نكوهي
جاهليت . ، جاهليت نيز خاتمه يافت-صلي اهللا عليه وسلم -همه زمينه ها نهي شده ايم كه با بعثت رسول اهللا 

با نازل شدن قرآن و . عمومي بعد از بعثت به كلي پايان پذيرفته و به جاي آن علم و ايمان جايگزين گشته است
ر و جهل از بين رفت و تا زمانيكه قرآن، سنت و كالم اهل علم موجود باشد جاهليتي نخواهد سنت، علم منتش

اما بعضي از امورات جاهلي در ميان بعضي از مردم در قبيله ها و يا شهرها و اماكن دور از علم باقي . بود
ي برادر دينيش را به واسطه هنگامي كه شنيد مرد -صلي اهللا عليه وسلم -به همين خاطر رسول اهللا . خواهد ماند

ِه إِنََّك اْمُرٌؤ فِيَك  أَ «: اي فرزند زن سياه، به او فرمود: مادرش سرزنش مي كند و خطاب به او مي گويد َتُه بُِأمِّ ْ َعريَّ
  .)جود دارددر تو هنوز آثار جاهليت و! آيا به واسطه مادرش او را سرزنش نمودي؟(  2» َجاِهِليَّةٌ 

, اْلَفْخُر ِيف اْألَْحَساِب َوالطَّْعُن ِيف اْألَْنَساِب َأرْ «: و مي فرمايد ُكوَهنُنَّ تِي ِمْن َأْمِر اْجلَاِهِليَِّة َال َيْرتُ َبٌع ِيف ُأمَّ
چهار چيز در امت من از جمله امور جاهلي هستند كه آن را ترك نمي ( 3»َواْالْستِْسَقاُء بِالنُُّجوِم َوالنَِّياَحةُ 

وجود ستاره . 3.به واسطة نسب همديگر را سرزنش كردن. 2ر همديگر فخر نمودن به واسطة نسب ب. 1:كنند
اين حديث در بر گيرندة اين نكته است كه .) بر مرده نوحه خواني كردن. 4اي را دليل و سبب باران دانستن

نمي  بعضي از امور جاهلي در بين مردم باقي خواهد ماند هرچند نكوهيده مي باشند ولي به واسطة آن كافر
  .اما جاهليت عام به لطف اهللا تعالي از بين رفته است. شوند
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چون بيان اين گفته وجود رسالت، قرآن و . بنابراين درست نيست كه گفته شود دنيا در جاهليت قرار دارند
اما اگر گفته شود در بعضي اشخاص جاهليتي موجود . سنت را انكار مي نمايد و به كار بردن آن صحيح نيست

ا خصوصيتي از خصوصيتهاي جاهلي وجود دارد اين امر ممكن است ولي به هر حال آنچه قبل از بعثت است ي
  .بود با اين يكي فرق دارد

هدف از ذكر مسائل جاهلي چيست؟ در حاليكه جاهليت به اتمام رسيده و ما : گاهاً بعضي مي گويند 
است كه خود را از آن حفظ كنيم، چون اگر سبب ذكر آن اين : در جواب مي گويم. الحمد هللا مسلمان هستيم

پس يادآوري و . طالب علم، آن را بداند از آن پرهيز مي نمايد اما اگر آن را نشناسد چه بسا در آن گرفتار آيد
  :شاعر مي گويد. تدريس كردن آن باعث مي شود كه آن را بشناسيم و از آن دوري نماييم

َّ ال للّرشِّ   1عرف الّرشَّ من اخلري َيَقع فيهِ ومن ال يَ **    يِه    ولكن لتوقِّ  َعَرْفُت الرشَّ
شر و بدي را شناختم و اين كار را به خاطر شر نكردم بلكه مقصود محفوظ شدن از آن بود و كسي كه شر 

  .و بدي را نمي شناسد در آن گرفتار مي شود
ه است هر ضدي به از طرف ديگر شناخت جاهليت باعث شناخت اسالم مي گردد و چنانكه شاعر گفت

  .و اشياء به واسطه ضدشان توضيح داده مي شوند. سبب ضدش خوبيش ظاهر مي گردد
 الضِّد سنَهظهِرُ حي فالضِّد   **    نُ األشياءها تتبيد2وبِض  

يوشك أن تنقض عرى اإلسالم عروة عروة, إذا نشأ يف اإلسالم «  :عمر بن خطاب  رضي اهللا عنه  مي گويد
هرگاه فردي جاهليت را نشناسد و در اسالم نشو و نما كند نزديك است به مرور پايه و [ »ال يعرف اجلاهليةمن 

چون فردي كه نسبت به مسائل جاهليت ناآگاه است احتمال واقع شدن او در آن .] اساس دينش نقض گردد
مورد آن دچار غفلت شده شيطان به چيزي دعوت مي كند كه انسان آن را فراموش كند يا در . بيشتر است

  .باشد
شيطان و پيروانش از جمله دعوتگران به سوي گمراهي هستند و هميشه ديگران را به سوي جاهليت و تا 
آنجا كه امكان دارد زنده كردن امور جاهلي دعوت مي كنند و به سوي انواع شرك و بدعت فرا مي خوانند و 

به همين منظور، الزم است . رداندن مردم به جاهليت استمنظور شيطان از اين كارها نابودي اسالم و برگ
  .مروري بر مسائل جاهلي داشته باشيم تا بتوانيم خود را از آن دور نگه داريم

مهمترين و پرخطرترين مسائل جاهلي ايمان نداشتن به آن چيزي ": محمد بن سليمان التميمي فرمود كه
صلي اهللا عليه  -ود آورده است؛ زيرا اهل جاهليت رسول اهللا با خ -صلي اهللا عليه وسلم -است كه رسول اهللا 

اگر جدا از اين، ": سپس مي گويد. را تكذيب و به وي ايمان نياوردند و هديه اش را قبول نكردند -وسلم
منظور از اين  ".آنچه را كه جاهليت بر آن قرار دارد نيكو بدانيد خسارت به حد نهايت خود خواهد رسيد

                                                 
 .ندهد در شر واقع خواهد شد ، و هر كه خير را از شر تشخيصبلكه بخاطر اينكه خود را از آن در امان نگه دارم شر و بدي را شناختم اما نه براي بدي - 1
 .ترجمة بيت گذشت - 2
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 - فساد در باطن، بي ايماني به آنچه رسول اهللا . كه در ظاهر و باطن فساد محقق خواهد شد جمله اين است
آورده است، مي باشد و فساد در ظاهر، نيكو شمردن امورات جاهلي است و حال در   -صلي اهللا عليه وسلم

جهل و نا  صورت تحقق فساد در ظاهر و باطن خسارت به تمام معني روي خواهد داد و آن نيز در نتيجه
بنابراين آنچه كه مردم در زمان جاهليت بر آن بودند را نيكو ندانيد . آگاهي از امور جاهلي به وقوع مي پيوندد

بلكه واجب است آن را انكار نماييد و آن را ناپسند بدانيد كه در صورت نيكو شمردن امور جاهلي از جمله 
⎪⎥š﴿: شد كه مي فرمايدآنها محسوب خواهيد شد و دليل آن هم اين آيه مي با Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ 

(#ρ ãxŸ2 uρ «!$$ Î/ y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝèδ tβρ ç Å£≈ y‚ø9 كسانيكه به باطل ايمان آوردند و به اهللا كافر شدند، « )52: عنكبوت(﴾ #$
  » .ايشان خسارت ديدگانند

﴿(#θãΖ tΒ# u™ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/﴾ د حق است پس هركس با حق مخالفت نمايد و باطل ض. يعني باطل را تصديق كردن
چنانكه اهللا تعالي مي . رونده ناپايداري كه فايده اي در آن نيست: و باطل يعني. همان باطل است

$sŒ#﴿:فرمايد yϑsù y‰÷è t/ Èd, ysø9 $# ωÎ) ã≅≈ n= Ò9 $# ( 4’ ¯Τr'sù šχθèù u óÇè?﴾ )32: يونس (  
  »آيا بعد از حق جز گمراهي چيز ديگري وجود دارد؟«

  مسئله اول
  دعا كردن و درخواست نمودن از اولياء و صالحان

در عبادت و درخواست دعا از پروردگار، صالحين را نيز شريك مي كردند يعني همانگونه كه براي اهللا، 
عبادت و دعا مي كردند همين امر را براي صالحان نيز انجام مي دادند و قصدشان از اين كار اين بود كه 

اوند برايشان شفاعت كنند و به گمانشان خداوند اين كار را دوست دارد و صالحان نيز به آن صالحان پيش خد
šχρ﴿: چنانكه مي فرمايد. خشنودند ß‰ç7 ÷è tƒuρ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ• ÛØo„ Ÿωuρ óΟßγãè xΖ tƒ šχθä9θà) tƒuρ Ï™ Iωàσ̄≈ yδ 

$ tΡàσ̄≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$# ﴾  )18: يونس (  
ايي را عبادت مي كنند كه قادر به جلب منفعت و دفع ضرر از ايشان نبوده و مي گويند غير از خدا چيزه«

⎪⎥Ÿš﴿: و باز مي فرمايد» .اينها شفاعت كنندگان ما نزد خداوند هستند Ï%©!$# uρ (#ρä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& $ tΒ 

öΝèδß‰ç6÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθç/ Ìhs)ã‹Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ø9 ã—﴾  )3 :زمر(  
ما آنها را عبادت نمي كنيم جز اينكه ما را به ) و گفتند(و كساني ك غير از اهللا را ولي خود قرار دادند «

  » .خداوند نزديك گردانند
در آن با آنها به مخالفت برخاست،  -صلي اهللا عليه وسلم  -اين امر بزرگترين مسئله اي بود كه رسول اهللا 

هيچ عملي . ين دين خداوند است و همه پيامبران براي آن مبعوث شده انددين خالص را آورد و خبر داد كه ا
نزد خداوند مقبول نيست مگر اينكه خالصانه براي او انجام گيرد و اگر كسي چنين عمل ناخالصانه اي را نيكو 

فر اين مسئله اي است كه ايمان و ك. شمارد، خداوند بهشت را بر او حرام و جايگاهش آتش دوزخ خواهد بود
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: چنانكه مي فرمايد. بر سر آن شكل گرفته و دشمني بر آن آغاز و جهاد به خاطر آن تشريع گشته است
﴿öΝèδθè= ÏG≈ s% uρ 4©®Lym Ÿω šχθä3s? ×πuΖ ÷GÏù tβθà6 tƒuρ ß⎯ƒÏe$!$# … ã&—#à2 ¬! ﴾ )اي باقي  و بكشيدشان تا فتنه«) 39: األنفال

  ».نماند و تمام دين از آنِ اهللا باشد
  :شرح

$﴿ :تعالي مي فرمايد اهللا tΒ uρ àMø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§ΡM} $# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷è u‹Ï9﴾ )و جن و انس را خلق « )56: الذاريات
  » .نكردم مگر اينكه تنها مرا عبادت كنند

عبادت، حق اهللا تعالي مي باشد و جز او هيچ كس در هر موقعيتي كه باشد اليق به پرستش نيست در 
عبادت خدا را اگر چه براي آن خلق شده بودند، ترك كرده . ين، عمل مي كردندحاليكه در جاهليت عكس ا

. و بت، صنم، درخت، جن، مالئكه، اولياء و صالحان را پرستش مي كردند و براي غير اهللا عبادت مي نمودند
يگر بعضي از آنها چون ملحدين و دهريون كه كافر بودند به هيچ وجه اهللا را عبادت نمي كردند و بعضي د

اينها در واقع با هم فرقي نداشتند؛ چون كسي كه غير اهللا را چون اهللا . همراه اهللا، غير او را عبادت مي نمودند
و همچنين عمل انسان بايد موافق . تعالي عبادت كند، عبادتش باطل است و خداوند به شرك راضي نيست

نمي پذيرد؛ همانگونه كه عمل شرك آلود را شرع خداوند باشد و اهللا تعالي عملي را كه در آن بدعت باشد، 
  .كه از جمله مهمترين كارهاي جاهليت، شرك به خداوند مقتدر و انجام بدعت بود. قبول نمي نمايد

با اين مسئله كه از مهمترين مسائل جاهليت است مطلب را آغاز كرده است چون  -رحمه اهللا–شيخ االسالم 
دعوتش را با انكار آن آغاز و مردم را به  -صلي اهللا عليه وسلم - اين مسئله همان چيزي است كه رسول اهللا

چون ساير پيامبران دعوت خويش را با امر به انجام  -صلي اهللا عليه وسلم -رسول اهللا . ترك آن دعوت نمود
و  و اين نقطه آغاز دعوت تمام انبياء است. عبادت خالصانه براي اهللا تعالي و ترك عبادت غير خدا شروع كرد

پايه و اساسي است كه مسائل ديگر بر آن نهاده مي شود كه اگر آن دچار فساد گردد فايده موارد ديگر چندان 
. نماز، روزه، حج، زكات و بقيه عبادات ديگر در صورت فساد اصل هيچ فايده اي ندارند. مهم نيست

  .ي كشاند و باطل مي كنددرصورت نبود توحيد اعمال ديگر بي فايده است چون شرك آنها را به فساد م
در زمان جاهليت اهللا تعالي عبادت مي شد ولي چيزهاي ديگري همچون اولياء و صالحان نيز عبادت مي 

آنان در مورد صالحان قوم خويش بعد از مرگشان غلو . شدند چنانكه اين امر براي قوم نوح تحقق پذيرفت
. قوم نوح بعد از مرگ مورد پرستش واقع شدند كردند؛ گورهاي ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر از صالحان

تنها دليل انجام دهندگان اين كارها اين بود كه آنها مرداني صالحي هستند و به خداوند متعال نزديكند و نزد او 
جاهليت پيش از اسالم نيز بر همين منوال شروع به عبادت اولياء، صالحان و مالئكه . برايشان شفاعت مي كنند

™Ï ﴿ :گفتندكردند و مي  Iωàσ̄≈ yδ $ tΡàσ̄≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$# ﴾ »كنند زد خداوند برايمان شفاعت مياينها ن«.  
آري، نمي گفتند كه اينها شريك خداوند هستند بلكه فقط مي گفتند كه اينها بندگان خداوند مي باشند و 

كار خويش را هم شرك . دانندواسطه ما با او مي باشند و براي ما شفاعت مي كنند و ما را به او نزديك مي گر
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اين كار توسل به صالحان و : نمي دانستند چون شيطان آن را برايشان زينت داده بود؛ بلكه مي گفتند
اين كار . درخواست شفاعت از آنهاست ولي واقعيت غير از آن بود چون اعتبار به حقايق است و به اسم نيست

ك است چون اسمها توانايي تغيير حقايق را ندارند و هر چند اسم آن را شفاعت يا تقرب مي نامند، شر
⎯﴿:خداوند متعال راضي نيست كه در عبادتش احدي را شريك او قرار دهيم، چنانكه مي فرمايد yϑsù tβ% x. 

(#θã_ötƒ u™ !$ s)Ï9 ⎯ ÏμÎn/ u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8 Î ô³ ç„ Íο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ⎯ ÏμÎn/ u‘ #J‰tn r&﴾   )110: كهف(  
هركس اميدوار به ديدار پروردگار است بايد عمل صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش احدي را «

  » .شريك نگرداند
Ï‰ç7!﴿: و مي فرمايد ôã$$ sù ©!$# $ TÁ Î= øƒ èΧ çμ©9 š⎥⎪ Ïe$!$#﴾  )اهللا را خالصانه عبادت نما و دين را بطور كامل « )2: زمر

  .»قرار دهبراي او 
$$θãã÷Š#) ﴿ :و باز مي فرمايد sù ©!$# š⎥⎫ ÅÁ Î= ÷‚ãΒ çμs9 t⎦⎪ Ïe$!$#﴾  )عبادت كن كه دين اهللا را مخلصانه « )14: مؤمن
  .»همگي از آن اوست

صلي اهللا عليه  -عبادت كردن تنها هنگامي سودمند است كه همراه اخالص و موافق سنت رسول اهللا 
حاضر نيستند، درخواست كمك از عبادت اولياء و صالحاني كه مرده اند و كسانيكه . صورت گيرد -وسلم

گورپرستان در اين زمان دقيقاً به همان . آنها و به آنها پناه جستن، از مهمترين مسائل دوران جاهليت است
عبادت كردن ضريح ها و به مرده ها تقرب جستن و از آنها طلب دعا و مسئلت نمودن . صورت عمل مي كنند

يدن، همان چيزي است كه در جاهليت موجود بود و هم اكنون و در شدائد و گرفتاريها از آنها كمك طلب
šχρ ﴿:چنانكه خداوند متعال حال جاهليت را اينگونه برايمان بازگو مي كند. تكرار مي گردد ß‰ç7 ÷è tƒuρ ⎯ ÏΒ 

Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ• ÛØ o„ Ÿωuρ óΟßγãè xΖ tƒ šχθä9θà)tƒuρ Ï™ Iωàσ̄≈ yδ $ tΡàσ̄≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$#﴾  )18: يونس(  
غير از خدا چيزهايي را عبادت مي كردند كه قادر به جلب منفعت و دفع ضرر از ايشان نبود و مي گفتند «

⎪⎥š﴿: و مي فرمايد» .اينها شفاعت كنندگان ما نزد خداوند هستند Ï%©!$# uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿ⎯ÏμÏΡρ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& $ tΒ öΝèδß‰ç6÷è tΡ 

ωÎ) !$ tΡθç/ Ìhs)ã‹Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ø9 ã—﴾   )3: زمر(  
ما آنها را عبادت نمي كنيم جز اينكه ما را به خداوند نزديك ) و گفتند(غير از اهللا را ولي خود قرار دادند «

  » .گردانند
در جاهليت غير خدا را بدين خاطر عبادت نمي كردند كه معتقد باشند آنها در آفرينش، روزي دادن و 

بلكه اين . لكه همه اين امور را تنها از آن خداوند متعال مي دانستندمرگ و حيات شريك اهللا تعالي هستند ب
ما بندگاني : در حال حاضر نيز مي گويند. كار را تنها به خاطر نزديك شدن به خداوند انجام مي دادند

گناهكاريم و اينها نيز بندگان صالحي هستند كه نزد خداوند متعال صاحب جاه و منزلت هستند، از آنها مي 
اهيم كه نزد خداوند واسطه قبولي توبه و عبادت ما باشند و شياطين بدين صورت اينكار را براي انسان و خو
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نكته عجيب اين است كه اينها قرآن مي خوانند و بر اين آيات نيز مي گذرند ولي به . جن تزيين مي نمايند
علت . حاليكه اين كار جاهليت است معناي آن آگاه نمي گردند و همينطور بر عبادت قبرها ادامه مي دهند در

آن نيز اين است كه اينها آنچه را در جاهليت صورت گرفته، نمي دانند و آگاه نيستند كه اين كارها از جمله 
  .اين نتايج محصول همان عدم شناخت جاهليت مي باشد. امور جاهليت است

احتياج دارد؟خداوند مقتدر و بزرگوار آيا اهللا تعالي به اينكه بين خود و بندگانش واسطه اي قرار دهد، 
به ما . نزديك است و درخواستها را مي پذيرد، مي شنود، مي بيند، رحم مي كند و توبه بندگان را مي پذيرد

دستور نداده است كه در دعاهايمان واسطه قرار دهيم بلكه دستور داده كه مستقيماً او را بخوانيم چنانكه مي 
$$θãã÷Š#) ﴿ :فرمايد sù ©!$# š⎥⎫ ÅÁ Î= ÷‚ãΒ çμs9 t⎦⎪ Ïe$!$#﴾  )اهللا را مخلصانه عبادت كن كه دين همگي از آن «) 14: مؤمن
  » .اوست

$tΑ ﴿ :و مي فرمايد s% uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ ÎΤθãã÷Š$# ó=ÉftGó™r& ö/ ä3s9 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï%©!$# tβρ ç É9 õ3tGó¡o„ ô⎯ tã ’ ÎA yŠ$ t6Ïã tβθè= äz ô‰u‹y™ tΛ©⎝yγy_ 

š⎥⎪ ÌÅz# yŠ﴾ )60:  مؤمن(  
مرا بخوانيد اجابت مي كنم به درستي كسانيكه از بندگي من روي گردانند با : روردگار شما مي گويدپ« 

  » .ذلت و پستي آنها را به جهنم مي اندازم
به ما دستور مي دهد كه مستقيماً او را بخوانيم و نفرموده است كه بين خود و او واسطه اي قرار دهيم و اين 

با آنها به مخالفت برخاست چون رسول  -صلي اهللا عليه وسلم -ر آن رسول اهللا بزرگترين مسئله اي است كه د
وقتي مبعوث شد و به سوي مردم روانه گرديد اول چيزي كه دعوت خويش را با  -صلي اهللا عليه وسلم -اهللا 

: بگوييد( 1» ُتْفِلُحواُقوُلوا َال إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ«: ايشان فرمودند. آن آغاز كرد، دعوت به توحيد و انكار شرك بود
  .) هيچ معبود بحقي جز اهللا وجود ندارد تا رستگار شويد

ا ِمنِّي ِدَماَءُهْم ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا َال إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ َفإَِذا َقاُلوا َال إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ َعَصُمو«:و مي فرمايد
هرگاه آن را گفتند جان و مال خويش را . به من امر شده كه با مردم بجنگم تا ال اله اال اهللا بگويند( 2»َوَأْمَواَهلُمْ 

در اجتماعات، منازل و ايام حج ظاهر مي شد و آنها را به  - صلي اهللا عليه وسلم -رسول اهللا .) حفظ نموده اند
چنانكه به طائف رفت و آنها را به . توحيد دعوت مي كرد، هر جا الزم مي ديد براي دعوت به آنجا مي رفت

كار خويش را با آن آغاز كرد؛  -صلي اهللا عليه وسلم -اين چيزي بود كه رسول اهللا . سوي توحيد دعوت نمود
صلي اهللا  -رسول اهللا . بر دعوتگران مسلمان نيز الزم است كه به اين امر اهميت بدهند. چون اساس و پايه است

                                                 
 5/61 ( والطـرباين يف الكبـري   ) 6528 :رقـم ( , وابـن حبـان يف صـحيحه  ) 341, 4/63 (   ) 3/492 ( أخرجه أمحد يف مسنده    − ١

: رقـم 3/512 ( املسـتدرك واحلـاكم يف   ) 5/380 ( والبيهقي يف دالئـل النبـوة   ) 3/45 ( والدارقطني يف السنن   ) 4582:رقم
 .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  : , وقال ) 4275

   ) 21, 20 :رقم (   ومسلم  ) 2946, 1399 :رقم (  أخرجه البخاري  − ٢



 ١٧

. ود آورد، اخالص در عبادت اهللا، و ترك عبادت غير خدا؛ هركس و هرچيز باشداخالص را با خ -عليه وسلم
tΒ$! ﴿ :چنانكه مي فرمايد. و اين دين همگي پيامبران است uρ $ uΖ ù=y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ= ö6s% ⎯ ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) û©ÇrθçΡ Ïμø‹s9 Î) … çμ̄Ρr& Iω 

tμ≈ s9 Î) HωÎ) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7 ôã$$ sù﴾ )٢۵: ءانبيا(  

يچ پيامبري نفرستاديم مگر اينكه به وي وحي كرديم كه هيچ معبود بر حقي جز من نيست پس قبل از تو ه«
  » .مرا عبادت كنيد

ô‰s)s9 ﴿: و باز مي فرمايد uρ $ uΖ ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9   )36: نحل( ﴾#$
  ».كه اهللا را عبادت نمايند و از طاغوت دوري جويند در هر امتي رسولي را مبعوث نموديم«
بنابراين دعوت به عبادت خداوند و ترك عبادت غير او منهج همه رسوالن الهي است و بقيه اصالحات به  

  .  دنبال آن روي خواهد داد
باشد و اهللا تعالي تنها عملي را قبول مي كند كه تنها به خاطر وي صورت گرفته و هيچگونه شركي در آن ن

پروردگار متعال عملي را كه در آن بدعت و . همچنين الزم است كه آن عمل موافق شرع خداوند سبحان باشد
≅ö ﴿: چنانكه مي فرمايد. يا شركي موجود باشد، نمي پذيرد è% !$ yϑ̄ΡÎ) O$ tΡr& × |³ o0 ö/ ä3 è= ÷WÏiΒ #©yrθãƒ ¥’ n<Î) !$ yϑ̄Ρr& öΝä3 ßγ≈ s9 Î) ×μ≈ s9 Î) 

Ó‰Ïn≡uρ ( ⎯ yϑsù tβ% x. (#θã_ötƒ u™ !$ s)Ï9 ⎯ ÏμÎn/ u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ù= sù WξuΚ tã $ [sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8 Î ô³ ç„ Íο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ⎯ ÏμÎn/ u‘ # J‰tn r&﴾ )110: كهف(  
هركس اميدوار به ديدار پروردگار است بايد عمل صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش احدي را «

  » .شريك نگرداند
ρ#)﴿: و باز مي فرمايد ß‰ç6ôã$# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä.Î ô³ è@ ⎯ ÏμÎ/ $\↔ ø‹x©﴾ )اهللا را عبادت كنيد و چيزي را شريك « )36: النساء

  ».او مگردانيد
تنها دستور به عبادت اهللا نداده بلكه از شرك نيز نهي كرده است چون عبادت اهللا هنگامي كه در آن  

 :چنانكه مي فرمايد. گرفته است كافر شدن به طاغوت بر ايمان آوردن به اهللا پيشي. شرك باشد، پذيرفته نيست
﴿⎯ yϑsù öàõ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7|¡ôϑ tGó™$# Íο uρ ó ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+øO âθø9 $# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ$# $ oλ m; 3 ª!$# uρ ìì‹Ïÿxœ îΛ⎧Î= tæ﴾   
ز محكمي متمسك كسي كه به طاغوت كافر شود و به اهللا ايمان آورد به راستي كه به دستاوي« )256: البقرة(

  » .شده كه پاره نمي گردد
نفي شرك و اثبات توحيد دو جزء . و اين معني ال اله اال اهللا مي باشد كه از نفي و اثبات تشكيل شده است

  .تشكيل دهنده ال اله اال اهللا هستند
هيچ عملي را كه  اثبات عبادت براي اهللا به تنهايي است و اهللا) إال اهللا(باطل كننده تمام معبودات ) ال إله(

عملي را كه در آن بدعتي موجود و يا مخالف منهج . خالصانه براي وي صورت نگرفته باشد، نمي پذيرد
َمْن َعِمَل َعَمًال «: باشد، قبول نمي كند چنانكه در حديث صحيح مي فرمايد -صلي اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
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عملي را انجام دهد كه بر انجام آن دستور نداده باشيم، آن مردود و باطل هركس ( 1»َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ 
  .) است

هركس در دين ما چيزي ( 2»َمْن َأْحَدَث ِيف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ «:و در روايت ديگري آمده است
ين دليل علماء گفته اند كه عمل مقبول به هم ).را در آن ايجاد نمايد كه به آن دستور نداده ايم آن مردود است

  :نيست تا اينكه اين دو شرط در آن موجود نباشد
  .-صلي اهللا عليه وسلم -پيروي كردن از رسول اهللا . 2اخالص براي خداوند متعال. 1

خداوند . هرگاه اين دو شرط نباشد، آن عمل مقبول نيست و به عنوان عمل صالح محسوب نمي گردد
ت خبر داده است، هركس بت، ولي، درخت، سنگ و قبري را عبادت كند و در عبادت صاحب جالل و عظم

مراجعه ننمايد بلكه آن را بر آرزو و خواسته هاي  -صلي اهللا عليه وسلم -كردنها به كتاب و سنت رسول اهللا 
مي  خويش هرچند مخالف كتاب و سنت باشد، بنا نهد بهشت را بر او حرام و جايگاهش را در دوزخ قرار

…﴿: چنانكه مي فرمايد. دهد çμ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïμø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# çμ1uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9  )72: املائدة(﴾ #$
هركس به خداوند مشرك شود به تحقيق اهللا تعالي بهشت را بر او حرام كرده و جايگاهش آتش جهنم «
  ».است
تحريم در لغت به معني منع است و مشرك از ورود به . منع مي كندآري او را از داخل شدن به بهشت  

بهشت منع شده است چون نسبت به آن راغب نيست، جايگاه او دوزخ است و اين عاقبت و سرانجام شرك 
$﴿: هرچند گفته باشند. به خداست tΒ öΝèδß‰ç6÷è tΡ ωÎ) !$tΡθç/ Ìh s)ã‹Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ø9 ã—﴾ )عبادت نمي كنيم  ما آنها را« )3: زمر

  ».جز اينكه ما را به خداوند نزديك گردانند
اينها اگر بدون توبه بر اين حالت بميرند خداوند بهشت را بر آنها حرام و آتش را مكان و جايگاه آنها قرار  

  . بنابراين هركس خواهان نجات خويش است بر مسائل جاهلي آگاه شود. مي دهد
اي است كه مردم به واسطه آن متفرق و به دو دسته  اين مسئله" :دارد و آنجا كه شيخ االسالم بيان مي

صلي اهللا عليه  -بعضي رسول اهللا . منظور از آن همان شرك و توحيد است. "مسلمان و كافر تبديل شده اند
هستند و را تصديق و به وي ايمان آوردند و عبادت را خالصانه براي اهللا تعالي انجام دادند، اينها مؤمنان  -وسلم

بعضي ديگر كه با او مخالفت كردند و بر شرك و عبادت خويش همان چيزي را كه اجدادشان قبالً بر آن 
چنانكه . بودند و امتهاي كافر در گذشته به خاطر آن با رسوالن درگير بودند، باقي ماندند، اينها كافران هستند

                                                 
والبخاري تعليًقا يف كتاب االعتصام, بـاب إذا اجتهـد العامـل أو احلـاكم فأخطـأ خـالف   ) 1718/18رقم  ( أخرجه مسلم     − ١

 . رسول من غري علم فحكمه مردودال
    ) 1718/17: رقم ( ومسلم   ) 2697 (  أخرجه البخاري رقم    − ٢
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$! y7Ï9≡x‹x.uρ ﴿: مي فرمايد tΒ $ uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7Î= ö7s% ’ Îû 7πtƒös% ⎯ÏiΒ @ƒÉ‹̄Ρ ωÎ) tΑ$ s% !$ yδθèù u øIãΒ $̄ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu™ !$ t/# u™ #’ n? tã 7π̈Β é& $ ¯ΡÎ)uρ 

#’ n? tã ΝÏδÌ≈ rO# u™ šχρ ß‰tF ø)•Β﴾  )23: زخرف(  
به همان صورت ما قبل از تو هيچ پيامبري را در محلي مبعوث نكرديم جز اينكه ظالمان خوشگذران آن «

  » .ان خويش را بر اين روش يافتيم و حال ما نيز دنباله رو آنها هستيمما پدر: قوم گفتند
?uΖ9yγ÷Ψs$!﴿: و قرآن سخنانشان را بازگو مي كند كه گفتند r& β r& y‰ç7 ÷è ¯Ρ $tΒ ß‰ç7 ÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™﴾  )62: هود(  

  »آيا ما را از آنچه پدرانمان عبادت كردند منع مي كني؟« 
كه تمسك به آن چيزي كه پدرانشان از عبادت كردن براي غير خداوند اين تمام سخن و دليل آنهاست  

  .بر آن بوده اند را روش خود قرار داده اند
منظور دشمني بين موحدين و مشركين، كافر  »در آنجا دشمني واقع شد«: آنجا كه شيخ االسالم مي گويد

هرچند از نزديكترين افراد طايفه  و مسلمان مي باشد چون بر مؤمنين دشمني كافران واجب است، محبت كافر
ω ß‰Åg ﴿: قرآن مي فرمايد. باشد، درست نيست rB $ YΒ öθs% šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# šχρ –Š!# uθãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ ym ©!$# 

… ã&s!θß™ u‘ uρ öθs9 uρ (#þθçΡ% Ÿ2 öΝèδu™ !$ t/# u™ ÷ρ r& öΝèδ u™ !$ oΨö/ r& ÷ρ r& óΟßγtΡ≡ uθ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsEu Ï±tã 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& |=tF Ÿ2 ’ Îû ãΝÍκÍ5θè= è% z⎯≈ yϑƒM} $# Νèδy‰−ƒ r& uρ 

8yρ ãÎ/ çμ÷ΨÏiΒ﴾   )هرگز قومي را نيابي كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند و در همان حال « ).22: املجادلة
ي ايمان در چنين كسان. دشمنان خدا و رسولش را دوست بدارند هرچند پدر، فرزند، برادر و اقوامشان باشند

  ».دلشان ثابت و به وسيله وحي از جانب خدا تأييد مي شوند
بنابراين الزم است محبت و دوستي را براي خداوند و رسولش و مؤمنان قرار داد و از كفر كافران و  

tΡö$﴿. شرك مشركان برائت جست xx. ö/ ä3 Î/ # y‰t/ uρ $ uΖ oΨ÷t/ ãΝä3uΖ ÷t/ uρ äο uρ≡y‰yè ø9 $# â™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ # ´‰t/ r& 4©®Lym (#θãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ 

ÿ… çν y‰ômuρ﴾  )ما به شما كافريم و دشمني و كينه بين ما و شما تا زمانيكه به خداي واحد ايمان « )4 :املمتحنة
  ».آوريد برقرار است

اما كسانيكه امروز منادي گفتگو بين اديان هستند و همه را اديان سماوي مي . است و اين دين ابراهيم  
اين امر مخالف آن . يهود و نصاري را تكفير نكنيد: نند و حتي بعضي آن را بر زبان جاري كرده و مي گوينددا

آورده و قرآن به آن نازل شده و مخالف دين ابراهيم است  -صلي اهللا عليه وسلم -چيزي است كه رسول اهللا 
$﴿: چنانكه مي فرمايد. كه ما مأمور به پيروي از آن هستيم pκš‰r'¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ÿρ ä‹Ï‚−F s? öΝä.u™ !$ t/# u™ öΝä3tΡ≡ uθ÷z Î)uρ 

u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& Èβ Î) (#θ™6ys tGó™$# tøà6ø9 $# ’ n? tã Ç⎯≈ yϑƒM} $# 4 ⎯ tΒ uρ Οßγ©9 uθtGtƒ öΝä3Ζ ÏiΒ y7Í×̄≈ s9 'ρ é' sù ãΝèδ šχθßϑÎ=≈ ©à9  )23: التوبة( ﴾#$
در صورتيكه كفر را بر ايمان ترجيح داده اند به  اي كسانيكه ايمان آورده ايد پدران و برادران خود را«

  » .دوستي مگيريد كه اگر كسي از شما آنها را به دوستي گيرد آنان همان ستمكارانند
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آنها مي گويند يهود و مسيحي اهل كتاب و اهل ايمان هستند و همه اين دينها از جانب خداوند نازل گشته 
رسيم و با همديگر بنا را بر همكاري قرار مي دهيم و يهود و  در آنچه بين خود داريم به تفاهم مي. است

اين دعوت هم اكنون برپا و جاري است و در برابر والء و براء بين مؤمنين و كافران . نصاري را تكفير مكنيد
ايمان نياورد اهل كتاب باشد يا  -صلي اهللا عليه وسلم  -در حاليكه هركس به رسالت محمد . حاكم شده است

چون بعد از رسالت ايشان هيچ كس حق انتخاب ديگري را ندارد جز اينكه به او مؤمن باشد . د، كافر استنباش
و در صورت عدم ايمان به او فرد كافر مي شود و يهود و نصاري نيز چون به او ايمان نياوردند در نتيجه 

ةِ بيده ال َيسَمُع يب أحٌد من هذه األُ  والذي نفُس حممدٍ  « :مي فرمايد -صلي اهللا عليه وسلم -رسول اهللا . كافرند  مَّ
, ثم يموت ومل يؤمن بالذي ُأرسلُت به إالَّ  سوگند به كسي كه ( 1»     كان من أصحاب النَّارِ  هيوديٌّ أو نرصاينٌّ

نفس محمد در دست اوست هر فردي از اين مجتمع؛ يهودي يا مسيحي باشد سخن مرا بشنود و بدون ايمان به 
صلي اهللا عليه  -بنابراين بعد از بعثت رسول اهللا .) ه ام، بميرد چنان فردي همدم آتش استآنچه مبعوث شد

واهللا لو كان أخي موسى حًيا ما «: هيچ فردي حق خروج از دين محمد را ندارد تا جاييكه مي فرمايد -وسلم
پيروي از من چاره اي قسم به اهللا در صورتيكه برادرم موسي زنده بود جز اطاعت و (»    وسعه إال اتباعي

⎯ ﴿:غير از اسالم دين صحيحي وجود ندارد -صلي اهللا عليه وسلم -بعد از بعثت رسول اهللا .) نداشت tΒ uρ ÆtGö; tƒ 

u ö xî ÄΝ≈ n= ó™M} $# $ YΨƒÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6ø)ãƒ çμ÷ΨÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÌÅ¡≈ y‚ø9 هركس جز اسالم ديني را « )85: آل عمران(   ﴾#$
  .»او در آخرت جزو زيانمندان است واهد هرگز از وي پذيرفته نمي شود وبخ

در حاليكه هم اكنون برايش كنفرانسها و جلسات برگزار . و دعوت به حق بودن اديان ديگر ، باطل است
. مي شود و براي نزديكي بين اديان، نام آن را گفتگوي اديان گذاشته اند و اموال زيادي را صرف آن كرده اند

  گفتگوي بين ايمان و كفر؟ شرك و توحيد؟ و بين دشمنان و دوستان خدا؟! سبحان اهللا
=öΝèδθè﴿: چنانكه مي فرمايد. جهاد به خاطر آن تشريع گشته است": سپس شيخ االسالم بيان مي دارد ÏG≈ s% uρ 

4©®Lym Ÿω šχθä3s? ×πuΖ ÷GÏù tβθà6tƒuρ ß⎯ƒÏe$!$# … ã&—#à2 ¬! 4﴾  )د و تمام دشان تا فتنه اي باقي نمانو بكشي« )39: نفالاأل
  .»دين از آن اهللا باشد

  :آنچه در رابطه با كافران بر ما واجب مي باشد سه چيز است
 -صلي اهللا عليه وسلم -آنها را دشمن خود بدانيم چون آنها دشمن خداوند متعال و رسول اهللا : اول اينكه

  .هستند
دعوت كنيم كه اين كار بر  -صلي اهللا عليه وسلم -ل اهللا آنها را به ايمان و پيروي از رسو: دوم اينكه

  .مسلمانان واجب است

                                                 
 ) 153 :رقم (  أخرجه مسلم −١
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. هنگامي كه آنها را دعوت به اسالم كرديم ولي نپذيرفتند بر ما واجب است با آنها جهاد نماييم: سوم اينكه
=Νèδθè﴿: و خداوند متعال مي فرمايد ÏG≈ s% uρ 4©®Lym Ÿω šχθä3s? ×πuΖ ÷GÏù tβθà6tƒuρ ß⎯ƒÏe$!$# … ã&—#à2 ¬! ﴾  )39: األنفال(  

  » .و بكشيدشان تا فتنه اي باقي نماند و تمام دين از آن اهللا باشد«
=θè#)﴿: در اين مرحله در صورت توانايي بايد مسلمين با آنها جهاد كنند، چنانكه مي فرمايد çGø% $$ sù t⎦⎫Ï.Î ô³ ßϑø9 $# 

ß]ø‹ym óΟèδθßϑ›?‰ỳ uρ óΟèδρ ä‹äz uρ öΝèδρ ç ÝÇôm$# uρ (#ρ ß‰ãè ø% $# uρ öΝßγs9 ¨≅ à2 7‰|¹ó sΔ ﴾)5: التوبة( 
  » .هركجا مشركين را يافتيد با آنها نبرد كنيد و دستگير و محاصره نماييد و برايشان كمين كنيد«

اين آيه حكمت جهاد در اسالم را بيان مي كند و آن نابود كردن شرك است و به خاطر از بين بردن فتنه 
يعني تا زماني كه شرك نماند و همه دين از آن اهللا باشد جهاد . است منظور از فتنه، شرك. مي باشد
هدف از آن گسترش حكومت و توسعه مملكت و رسيدن به ثروت نيست؛ بلكه مقصود نهايي، باال . پابرجاست

منظور از جهاد در اسالم دفاع نيست چنانكه بعضي از . و نابود كردن شرك در زمين مي باشد كلمة اهللابردن 
ندگان ذليل آن را بيان داشته اند و مي گويند اسالم دستور به كشتن كافران نمي دهد چون اين كار نويس

وحشيگري است بلكه جهادي كه در اسالم مطرح است براي دفاع است بنابراين هر زمان بر ما تعدي و ظلم 
=θè#﴿: عال مي فرمايددر صورتيكه پروردگار مت! سبحان اهللا. شود ما هم براي پيشگيري از ظلم مي جنگيم çGø% $$ sù 

t⎦⎫Ï.Î ô³ ßϑø9 =öΝèδθè﴿: فرمايد و مي» مشركان را بكشيد« ﴾ #$ ÏG≈ s% uρ 4©®Lym Ÿω šχθä3s? ×πuΖ ÷GÏù tβθà6tƒuρ ß⎯ƒÏe$!$# … ã&—#à2 ¬! 4﴾    
  » .و بكشيدشان تا فتنه اي باقي نماند و تمام دين از آن اهللا باشد« )39: األنفال(

جنگ در اسالم دو نوع . اد در اسالم  دعوت كردن به سوي حق و نشر دين استدر نتيجه مقصود از جه
  :است

  .جنگ دفاعي كه در هنگام ضعف مسلمانان است: نوع اول
  . جنگ تهاجمي است كه در هنگام قدرت و توانايي مسلمين انجام مي گيرد: نوع دوم

  مسئله دوم
  اهل جاهليت در عبادت و دينشان متفرق بودند

≅‘﴿: ينشان متفرق بودند همانگونه كه اهللا تعالي مي فرمايدآنها در د ä. ¥>÷“ Ïm $ yϑÎ/ öΝÍκö‰y‰s9 tβθãmÌsù﴾ )32: روم( 
  ».هر گروه به آنچه كه خود داشتند شادمان بودند«

در امور زندگي دنيا نيز همينگونه بودند و اين امر را درست مي دانستند ولي اسالم آمد و مردم را به  
tíu﴿: ن دعوت نمود چنانكه مي فرمايداجتماع در دي Ÿ° Νä3s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$!$# $tΒ 4©œ»uρ ⎯ ÏμÎ/ % [nθçΡ ü“Ï%©!$# uρ !$ uΖ øŠ ym÷ρ r& y7ø‹s9 Î) 

$ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹uρ ÿ⎯ ÏμÎ/ tΛ⎧Ïδ≡tö/ Î) 4©y›θãΒ uρ #©|¤Š Ïãuρ ( ÷β r& (#θãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ïe$!$# Ÿωuρ (#θè% §xtGs? ÏμŠ Ïù 4 ﴾  )آنچه را به نوح« )13:شوري 
سفارش كرديم همان را براي شما تشريع كرديم و آنچه را به تو و ابراهيم و موسي و عيسي وحي نموديم اين 

  » .بود كه دين را بپا داريد و در آن متفرق نشويد
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β¨ ﴿: و مي فرمايد Î) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè% §sù öΝåκs]ƒÏŠ (#θçΡ% x. uρ $ Yè u‹Ï© |Mó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >™ ó©x« 4 ﴾)159: انعام(  
آنانكه در دينشان تفرقه ايجاد كردند و به دسته ها، گروه ها و فرقه ها تبديل شدند تو در هيچ چيز با آنها «
  » .نيستي

⎪⎦Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t ﴿:و ما را از تشبيه شدن به آنها نهي مي كند Ï%©!$% x. (#θè% §xs? (#θàn= tF ÷z $# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ æΛèεu™ !% ỳ 

àM≈ oΨÉi t6ø9   )105: عمران آل(﴾   #$
  » .شما مانند كساني نباشيد كه پس از آنكه آيات روشن برايشان آمد راه تفرقه و اختالف را پيمودند«

θßϑÅÁ#)﴿: و همينطور از اختالف و تفرقه در دنيا نيز ما را نهي مي كند tGôã$# uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè%§xs? ﴾  
  ».الهي چنگ زنيد و متفرق نشويدبه ريسمان محكم « )103: آل عمران(

  :شرح
با جاهليت  -صلي اهللا عليه وسلم -اين مورد دومين مسئله از جمله مسائلي است كه در آن رسول اهللا 

. اهل جاهليت در دين و دنيايشان متفرق بودند و تفرقه و اختالف وصف حالشان بود. مخالفت كرده است
Ÿω﴿: چنانكه خداوند پاك و منزه مي فرمايد uρ (#θ çΡθ ä3s? š∅ ÏΒ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹Ï© ( ‘≅ä. ¥>÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθ ãmÌsù﴾   ) و به مانند مشركين مباشيد؛ كسانيكه در « )32 -31الروم
  ».دينشان متفرق شدند و هر گروه به آنچه نزدشان بود شادمان بودند

ن حال و وصف اهل جاهليت اعم از يهودي، مسيحي و بت پرستان بود و بقيه ملتهاي ديگر دوران اي 
در دينشان متفرق و هركدام ديني داشتند و بقيه را به آن فرا مي . جاهليت نيز بر همين روال و شيوه بودند
سوي دين خود فرا مي مسيحيت به سوي خويش و يهوديت نيز به . خواندند و خود را به آن منتسب مي كردند

ÏM ﴿: چنانكه مي فرمايد. خواند و صاحبان هر ديني پيروان دين ديگر را تكفير مي كرد s9$ s% uρ ßŠθßγ uŠø9$# ÏM|¡øŠs9 

3“t≈ |Á ¨Ζ9$# 4’ n?tã &™ó©x« ÏM s9$ s% uρ 3“t≈ |Á ¨Ψ9$# ÏM |¡øŠs9 ßŠθ ßγ uŠø9$# 4’ n?tã &™ó©x« öΝèδ uρ tβθè= ÷G tƒ |=≈ tG Å3ø9$# 3 y7Ï9≡x‹x. tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω 
tβθ ßϑ n=ôè tƒ Ÿ≅ ÷WÏΒ öΝÎγ Ï9öθ s%﴾ )يهوديان مي گفتند كه نصاري بر حق نيست و نصاري مي گفتند كه « )١١٣: البقرة

و آنان نيز كه فاقد كتاب بودند ) و اهل كتاب هستند(يهود بر حق نيست و در حاليكه آنان كتاب مي خوانند 
  » .نيز چنين ادعايي داشتند

ستند، مشركين بودند چون كتاب نداشتند و فاقد دين آسماني بودند ولي در همان حال آنها كه نمي دان
$$!ª﴿: بعضي از آنها بعضي ديگر را كافر مي دانست و جمعي با گروه ديگر مخالفت مي نمود sù ãΝä3øts† öΝßγ oΨ ÷ t/ 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ yϑŠ Ïù (#θ çΡ% x. ÏμŠ Ïù tβθàÎ= tFøƒs†﴾      )١١٣: البقرة( 
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يعني خداوند متعال روشن مي » .اهللا تعالي در روز قيامت در باره آنچه اختالف كردند داوري خواهد نمود«
$﴿: دين اهللا تعالي يكي است؛ چنانكه مي فرمايد. نمايد كه چه كسي بر حق و چه كسي بر باطل بوده است tΒ uρ 

àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ωÎ) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9﴾   )و جن و انس را خلق نكردم مگر اينكه تنها مرا « )56: الذاريات
  » .عبادت كنند

$﴿: و مي فرمايد pκš‰r'¯≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρ ß‰ç6ôã$# ãΝä3 −/ u‘ “Ï%©!$# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ ⎯ ÏΒ öΝä3 Î= ö6s% öΝä3 ª= yè s9 tβθà)−G s?﴾ )اي « )٢١: البقرة
  » .كنيد؛ باشد كه تقوا به دست آوريدپروردگاري كه خالق شما و گذشتگان شماست را عبادت  ،مردم

دين هاي الهي اعم از يهودي، مسيحي، عرب و غير عرب يكي است و آن عبادت اهللا به تنهايي و شريك 
ولي آنها تفرقه نمودند طوري كه هر طايفه اي داراي ديني مخالف طايفة . قرار ندادن برايش در عبادت است

فرقه ها و گروههاي متعددي تقسيم شدند و مسيحيت نيز به همان يهوديان در بين خود نيز به . ديگر بود
عرب بت پرست نيز در عبادت خويش . صورت دچار فرقه گرايي گرديد و تا حال بر اين تفرقه باقي مانده اند

راه تفرقه و اختالف را پيش گرفته بود؛ بعضي خورشيد، بعضي ماه، جمعي ديگر بت و صنم، تعدادي مالئكه، 
اين حال . ولياء و صالحين و جمعي نيز سنگ و درختان را معبود خويش قرار داده و مي پرستيدنددسته اي ا

بر اساس دين واحد جمع نشده بلكه به احزاب متعدد تبديل شده . جاهليت اعم از اهل كتاب و غير ايشان بود
≅﴿: بودند ä. ¥> ÷“Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθ ãmÌsù﴾   )نچه كه خود داشتند شادمان بودندهر گروه به آ« )32: الروم. «  

و اين نهايت بدبختي و گرفتاري است كه انسان به باطل و گمراهي شادمان باشد در حاليكه عكس آن 
≅﴿: انسان از گمراهي، انحراف وهالكت مي ترسد اما آنها حالشان برعكس بود. واجب بود ä. ¥>÷“ Ïm $ yϑ Î/ 

öΝÍκö‰ y‰s9 tβθãmÌsù﴾.  
اطل بودن اهميت نداشت بلكه براي آنها اين مهم بود كه به اجداد و قوم و طايفة شان براي آنها حق يا ب

اين امتحان و آزمايش سختي است، هنگامي كه انسان نسبت به باطل خوشحال باشد گرفتاري و . منتسب باشند
ا را از اين اهللا تعالي م. بدبختي است چون كسي كه به باطل خوشحال باشد هرگز آن را دگرگون نخواهد كرد

Ÿω﴿: صفت جاهليت برحذر مي دارد و مي فرمايد uρ (#θ çΡθ ä3s? š∅ ÏΒ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪   z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è% §sù 

öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹Ï© ( ‘≅ ä. ¥> ÷“Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθ ãmÌsù﴾ )و به مانند مشركين مباشيد؛ «) 32 -31: الروم

β¨﴿: و باز مي فرمايد» .ق شدند و هر گروه به آنچه نزدشان بود شادمان بودندكسانيكه در دينشان متفر Î) t⎦⎪Ï%©!$# 

(#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >™ó©x« 4 !$ yϑ ¯ΡÎ) öΝèδ áøΒ r& ’ n<Î) «!$# §ΝèO Νåκã♦Îm6 t⊥ ãƒ $ oÿÏ3 (#θ çΡ% x. tβθè= yè øtƒ﴾ )انعام :
شان تفرقه ايجاد كردند و به دسته ها، گروه ها و فرقه ها تبديل شدند تو در هيچ چيز با آنانكه در دين« )159

  .»كند نها را به آنچه كرده اند آگاه ميآنها نيستي كار آنها با خداست و سپس آ
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tí﴿: و بر رسولش نازل فرمود uŸ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe$!$# $ tΒ 4©œ»uρ ⎯Ïμ Î/ % [nθ çΡ ü“Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym÷ρ r& y7 ø‹s9Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹uρ 

ÿ⎯Ïμ Î/ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 4©y›θãΒ uρ #©|¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠÏ% r& t⎦⎪Ïe$!$# Ÿω uρ (#θè% §xtG s? ÏμŠ Ïù﴾ )آنچه را به نوح سفارش « )13: شوري
كرديم همان را براي شما تشريع كرديم و آنچه را به تو و ابراهيم و موسي و عيسي وحي نموديم اين بود كه 

  » .بپا داريد و در آن متفرق نشويد دين را
و اينكه چرا تنها نام اين پنج نفر از انبياء را ذكر كرده به خاطر اين است كه اينها پيامبران اولي العظم و 

چنانكه . افضل پيامبران مي باشند و خداوند از تمام پيامبران خصوصاً اين پنج پيامبر عهد و پيمان گرفته است
$ øŒÎ)uρ﴿: مي فرمايد tΡõ‹s{r& z⎯ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# öΝßγ s)≈ sV‹ÏΒ šΖÏΒ uρ ⎯ÏΒ uρ 8yθœΡ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î)uρ 4©y›θãΒ uρ ©|¤ŠÏã uρ È⎦ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ( 

$ tΡõ‹s{r&uρ Νßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¸)≈ sW‹ÏiΒ $ ZàŠÎ= xî﴾  )هنگامي كه از پيامبران عهد و پيمان گرفتيم و از تو، نوح، « )7: األحزاب
  » .گرفتيم ابراهيم، موسي و عيسي پيمان محكم

اين دين همه . دين تمام پيامبران واحد بود و آن عبادت خداوند متعال بدون شريك قرار دادن براي اوست
پس . پيامبران به طور عموم و دين اين پنج نفر به طور خصوص مي باشد كه اختالف و تفرقه را نمي پذيرد

و آن هم دين خداوند متعال است كه همه هركس و هر طايفه اي براي خود ديني ندارد بلكه دين همه واحد 
$﴿: پيامبران مأمور به ابالغ آن مي باشند tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9﴾  )و جن و « )56: الذاريات

  » .انس را خلق نكردم مگر اينكه تنها مرا عبادت كنند
. توحيد و انجام عبادت براي اهللا مي باشد تمام مخلوقات از جن وانس بايد دينشان واحد باشد كه آن هم

خداوند متعال عبادت را توسط پيامبرانش براي مردم روشن و بيان فرموده و توضيح آن را به هيچ فردي 
واگذار ننموده بلكه پيامبراني را مبعوث و كتابهايي را براي بيان آن نازل فرموده و در آن دين و عبادت را براي 

بنابراين دين توقيفي مي باشد و مردم حق تشريع در مسائل ديني را ندارند و اين . ه استما بندگان توضيح داد
Πr& óΟßγ÷﴿: چنانكه مي فرمايد. حق اهللا تعالي است كه دين را تشريع نمايد s9 (#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° Οßγ s9 z⎯ÏiΒ 

É⎥⎪Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ ÏμÎ/ ª!$#﴾  )براي خود قرار داده اند كه دين را برايشان  آيا آنها شريكاني« )21: شوري
  ».تشريع نمايد در چيزي كه خداوند اجازه آن را نداده است

دين همان چيزي است كه . مورد انكار خداوند سبحان مي باشد) تشريع دين توسط ديگران(اين مسئله  
بيان داشته است  ة و السالمعليهم الصالخداوند سبحان تشريع نموده است و در كتابهايش و توسط پيامبرانش 

و پيامبران كارشان ابالغ است؛ آنچه را كه خداوند سبحان تشريع نموده است را به انسان مي رسانند و وظيفة 
آنها همين است و خودشان نيز مانند انسانهاي ديگر بر اساس همان دين، خداوند را عبادت مي كنند؛ ديني كه 

  .هيچ دخل و تصرفي نداردشارع آن اهللا تعالي است و احدي حق 



 ٢۵

Ÿω﴿: خداوند متعال مي فرمايد uρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z$#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu™!% ỳ àM≈ oΨÉi t6 ø9$# 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é&uρ 

öΝçλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã ﴾)ان آمد شما مانند كساني نباشيد كه پس از آنكه آيات روشن برايش« )١٠٥ :آل عمران
  .»ودند و برايشان عذابي بزرگ استراه تفرقه و اختالف را پيم

در اين آيه خداوند متعال ما را نهي مي كند كه به مانند جاهليت كه در دينشان اختالف كرده و متفرق 
 ÏΒ⎯.﴿. اين اختالف و تفرقه از طرف آنها ناشي از جهل نبود بلكه به سبب هوا و هوس بود. شدند، عمل كنيم

Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu™!% ỳ àM≈oΨÉi t6 ø9$#﴾ يعني آن چيزي كه آنها . داليل روشن را ترك كرده و تابع هوا و هوس خود شدند
را وادار به اختالف كرد، هوا و آرزو بود و  به خدا پناه مي گيرم آنها هوا و آرزوهاي خود را معبود خود قرار 

ن رها نمي كند بلكه كتابها را نازل و پيامبران را مبعوث خداوند متعال كسي را بدون حجت و دليل روش. دادند
$﴿: مي دارد ¨ΒÎ* sù Νä3̈Ψ t Ï?ù'tƒ ©Íh_ ÏiΒ “W‰èδ ⎯yϑ sù yìÎ7s? y“#y‰èδ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθçΡt“ øts† ∩⊂∇∪   t⎦⎪Ï% ©!$#uρ 

(#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔Î/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& Ü=≈ ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz  ﴾)هرگاه از سوي من « )٣٩ − ٣٨: البقرة
هدايت آمد هركس آن را پيروي كند نه ترسي بر ايشان است و نه نارحت مي گردند و اما كسانيكه كافر 

   .»آن جاودانه مي مانندشدند و آيات خداوند را تكذيب نمودند آنها اهل آتشند و در 
را آفريد مردم را بدون دين و پيامبر رها نكرد بلكه هميشه پشت سر هم خداوند از همان زماني كه آدم 

 - پيامبران را ارسال فرمود و دين را براي مردم تشريع و برايشان روشن نمود تا اينكه جريان به محمد مصطفي 
زمان  بنابراين هيچ. ختم شد و دين او منسوخ نمي گردد تا روزي كه قيامت برپا گردد -صلي اهللا عليه وسلم

β﴿: خالي از ديني كه پيامبري آن را آورده باشد، نبوده است Î)uρ ô⎯ÏiΒ >π̈Β é& ω Î) Ÿξ yz $ pκ Ïù Öƒ É‹tΡ﴾  )٢٤: فاطر ( 
  ».هيچ امتي خالي از وجود انذار كننده نبوده است«

﴿Wξ ß™ •‘ t⎦⎪ÎÅe³t6 •Β t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ ξ y∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’n?tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/ È≅ ß™ ”9$# ﴾  )رسوالني را « )165: نساءال
  ».فرستاد تا مژده دهنده و بيم دهنده باشند تا پس از فرستادن رسوالن مردم را بر خداوند حجتي نباشد

﴿Ÿβ r& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ $ tΡu™!% ỳ .⎯ÏΒ 9Ï±o0 Ÿω uρ 9ƒ É‹tΡ   ﴾)تا نگوييد كه مژده دهنده و بيم دهنده اي « )19: املائدة
  » .آن رسول بشارت دهنده و مژده دهنده به سوي شما آمده است پيش ما نيامد بلكه

بنابراين اهللا تعالي حجت را بر مردم تمام كرده است ولي اهل جاهليت با آنچه رسوالن خداوند آورده 
در بين آنها به . بودند نه به خاطر جهل بلكه به خاطر سركشي و پيروي هوا و هوس از در مخالفت بر آمدند

ولي خداوند آنها را به قصد عيب جويي اهل كتاب مي نامد . نصاري مخالفتشان عالمانه بود خصوص يهود و
چون آنها اهل كتاب و اهل علم بودند ولي با اين وصف به مخالفت دين خدا برخواسته و به پيروي از 

به آنها . ده استخداوند متعال اين امت را از وارد شدن به اين مسلك جاهلي نهي نمو. هواهايشان اقدام كردند
و جانشينان  -صلي اهللا عليه وسلم -دستور داده به ديني كه آن را بر پيامبرش نازل فرموده و اصحاب رسول اهللا 
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و اين همان ديني است كه تا روز قيامت بايد امت به آن متمسك . هدايت يافته اش بر آن بوده اند، قرار گيرند
قرار  -صلي اهللا عليه وسلم -مرجع را قرآن و سنت رسول اهللا باشد و در صورت وقوع اختالف در بين خود 

*βÎ ﴿: دهند sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ –Šãsù ’ n<Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# ﴾   )59: نساء(  
يد؛ اگر به خدا و روز قيامت ايمان اگر در چيزي دچار اختالف شديد آن را به خدا و رسولش بازگردان«
  ».داريد

اختالف براي انسان امري طبيعي است ولي خداوند متعال در صورت وجود اختالف و ندانستن رأي 
درست، ما را به كتاب و سنت ارجاع مي دهد بنابراين ما هم در صورت وقوع اختالف به كتاب و سنت 

وم گردد كه نظر ديگري حق است آن را مي گيريم و بر هرگاه بر اساس كتاب وسنت معل. مراجعه مي كنيم
چون هدف ما حق است و قصد كمك به نظر خاص و . هر چيزي شهادت باطل دادند آن را ترك مي كنيم

حق گمشده مؤمن . بزرگداشت پدران و نياكان و يا بزرگان را نداريم چون اين كار در شأن مسلمان نيست
βÎ) ÷Λä⎢Ψ ﴿: هدف بايد هميشه حق باشد است هركجا بيابد آن را مي گيرد و ä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 

y7 Ï9≡sŒ ×öyz ﴾  )اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد اين بهتر است«) 59: نساء«.  

ß⎯|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρ﴿از اينكه بر نزاع باقي بمانيد   ù's? ﴾  )يعني سرانجامش نيكوست) 59: نساء .  
شان از لطف و رحمت پروردگار با ماست كه در ميان ما چيزي را قرار داده است تا مايه رفع نزاعمان اين ن

: به همين سبب است كه مي فرمايد. شود و ما را بر حق رهنمون گرداند كه آن همان كتابش مي باشد
﴿(#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# ﴾  )103: آل عمران(  

$﴿ كه آن قرآن است» يدبه ريسمان محكم الهي چنگ زن« Yè‹Ïϑ y_﴾  يعني نه تنها گروهي بلكه همگي اين

Ÿω﴿: كار را انجام دهيد و در مورد اين امت به صورت خاص مي فرمايد uρ (#θ è% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ 

øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r& y#©9r'sù t⎦÷⎫t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä⎢ óst7ô¹r'sù ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) ÷Λä⎢Ζä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;οtøãm z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρr'sù 

$ pκ÷]ÏiΒ﴾   )و متفرق نشويد و نعمت خدا را در مورد خودتان به ياد آريد آن هنگام كه دشمن « )103: آل عمران
برادر هم شديد و  هم بوديد و خداوند نسبت به همديگر محبت را در دلهايتان قرار داد و به سبب آن نعمت

  » .شما بر لب پرتگاه آتش قرار داشتيد كه شما را در افتادن در آن رهايي بخشيد
$﴿منظور از  xx© ;οtøãm z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ﴾ دين جاهليت مي باشد. ﴿Νä.x‹s)Ρr'sù $ pκ÷]ÏiΒ﴾  يعني به وسيله اسالم و قرآن

تمسك به ريسمان خداوند . تدار را بجاي آوريدبنابراين شكر خداوند صاحب عزت و اق. شما را نجات داديم
همان دست گرفتن به قرآن است چون قرآن همان ريسمان محكمي است كه هركس بدان دست گيرد نجات 

  .و هركس از آن غفلت نمايد، هالك مي گردد



 ٢٧

θ#)﴿: اين حكايت اهل جاهليت بود كه خداوند برايمان بازگو فرمود è% §sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹Ï© ( ‘≅ä. 

¥> ÷“Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθ ãmÌsù ﴾   )در دينشان متفرق شدند و هر گروه به آنچه نزدشان بود شادمان « )32: روم
و ما را به تمسك به كتابي كه باعث در امان . پس ما را از آن و شبيه نمودن به آنان نهي نموده است» .بودند

، دستور داده است كه هيچ راه نجاتي جز تمسك به كتاب و سنت ماندن از اختالف و نزاع و هالكت مي شود
  .وجود ندارد -صلي اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

آنها به مذهب خويش هرچند باطل بود شادمان بودند به همان صورت در امور دنيوي شان نيز دچار تفرقه 
گي دنيايي نيز متفرق بودند و به آنها در زند. هركس دين را ضايع كند دنيايش نيز ضايع مي گردد. بودند

هر قبيله اي براي خود زندگي مي كرد و خون و مال قبيلة ديگر را بر خود مباح مي . صورت مجتمع نبودند
. چون دين را ضايع كردند دنيايشان نيز ضايع گرديده بود. اين حال و وضع عرب پيش از اسالم بود. دانست

ندگي آنها بود و سراسر زندگيشان را جنگ و خونريزي پر ترس و اضطراب و گرسنگي الزمه هميشگي ز
اوس و . كرده بود و مبناي آن تاراج و خون خواهي بود تا جايي كه برادران نيز خون همديگر را مي ريختند

خزرج در مدينه در اجداد داراي نسب مشتركي بودند ولي در حدود يكصد سال بين آنها جنگ و خونريزي 
به عنوان جنگ هاي بعاث از آن ياد مي شد و يهود نيز آتش آن را برافروخته نگه مي مستمر دوام داشت كه 

به مدينه، خداوند به وسيله او آتش جنگ را  -صلي اهللا عليه وسلم -اما از زمان هجرت رسول اهللا . داشت
تبديل به دست  -صلي اهللا عليه وسلم -و آنها همراه رسول اهللا . خاموش و به جاي آن برادري را حاكم گردانيد

ρ#﴿: واحدي شدند و اين همان چيزي است كه اهللا تعالي آن را يادآوري مي فرمايد ãä.øŒ$#uρ |M yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ 

øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r& y#©9r'sù t⎦÷⎫t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä⎢óst7ô¹r'sù ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) ﴾    )و نعمت خدا را در « )103: آل عمران
ورد خودتان به ياد آريد آن هنگام كه دشمن هم بوديد و خداوند نسبت به همديگر محبت را در دلهايتان م

  » .قرار داد و به سبب آن نعمت برادر هم شديد
خداوند به وسيلة اسالم الفت و اتحاد را در بين آنها حاكم كرد و جنگي كه سالها در بينشان جاري بود را 

يشان را اصالح گردانيد و همينطور بقيه قبائل عرب آن هنگام كه اسالم آوردند از بين برد و زندگي دنيا
طوري كه با امنيت . جان و مالشان امنيت پيدا كرد. دينشان اصالح گرديد و زندگي دنيايشان نيز اصالح شد

نمي شدند سفر مي كردند و اگر فردي از يك قبيله با فردي ديگر از قبيلة ديگري رو به رو مي شد متعرض هم 
: اين فرموده خداوند متعال كه مي فرمايد. بلكه محبت در بينشان حاكم و به برادر ايماني تبديل شده بودند

﴿¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >™ó©x«  ﴾» آنانكه در دينشان تفرقه ايجاد كردند و به دسته
  ».ها تبديل شدند تو در هيچ چيز با آنها نيستي ها، گروه ها و فرقه 

چون آنچه از ما . اين آيه برائت از كساني است كه دين خود را متفرق و تبديل به احزاب و دسته ها شدند 
خواسته شده اين است كه چون دين واحد است بايد بر اساس آن جماعتي واحد شكل گيرد و اين آن چيزي 
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او را  -صلي اهللا عليه وسلم -هركس اينگونه باشد رسول اهللا . دستور داده است است كه خداوند متعال به آن
را دوست دارد اما هر آن كس كه دينش را متفرق  -صلي اهللا عليه وسلم -دوست دارد و او نيز رسول اهللا 

نيز او را  -مصلي اهللا عليه وسل -گرداند و بر نزاع و اختالف ماند، بر همان حالت جاهليت مانده و رسول اهللا 
  .دوست ندارد و از او بيزار مي باشد

نكته اي كه اينجا باقي مي ماند اين است كه حقيقت اختالف در مسائل فقهي چيست كه در شرايط فعلي 
  آيا اين مورد جزء همان اختالف مذموم واقع مي شود؟. نيز در مسائل فقهي اختالف باقي است

  :اختالف دو قسم است
اين . مانند اينكه در عبادت كردن و در اعتقاد با هم اختالف داشته باشيم. ر دين استاختالف د: نوع اول

يكي مذموم و حرام است چون در دين مجالي براي اجتهاد وجود ندارد و ميدان جوالنگاه آراء و نظرات نمي 
به آنچه اهللا تعالي بر ما واجب است كه . باشد بلكه دين و عقيده توقيفي هستند و در آن نمي توان اجتهاد كرد

در مسائل دين و عقيده تشريع نموده است بدون دخالت دادن آراء و اجتهادات خويش متمسك شويم و در 
بنابراين هرچيز از مسائل عبادي با دليل بر . مسائل عبادي نيز به همين شيوه است چون عبادت توقيفي مي باشد

َمْن َأْحَدَث ِيف «: مي فرمايد -صلي اهللا عليه وسلم -هللا ما عرضه شود بايد به آن عمل نماييم چنانكه رسول ا
هركس در دين ما چيزي را در آن ايجاد نمايد كه به آن دستور نداده ايم آن ( 1»َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ 

  .)مردود است
اُكْم َوُحمَْدَثاِت اْألُُموِر فَ «: و در حديث ديگري مي فرمايد  إِنَّ ُكلَّ ُحمَْدَثٍة بِْدَعٌة َوُكلَّ بِْدَعٍة َضَالَلٌة َوُكلُّ َوإِيَّ

زنهار خود را از تازه پديدار شده هاي دين بپرهيزيد هرتازه پديد آمده ديني بدعت و هر ( 2»َضَالَلٍة ِيف النَّارِ 
جاد شده ديني و در روايتي از امام مسلم آمده هر تازه اي.) بدعتي گمراهي و هر گمراهي نيز در آتش است

  .بدترين چيزهاست و هر بدعتي گمراهي است
مسائل دين و اعتقاد و عبادت مسائلي هستند كه در آنها مجالي براي اختالف نيست و در آن تنها از قرآن و 

  .سنت و آنچه سلف صالح بر آن بوده اند بايد پيروي كرد
اجتهاد در مسائل فقهي و استنباط كردن . اختالفي است كه در آن رأي و نظر نيز حق اظهار دارد: نوع دوم

احكام از داليل فقهي از جمله اموري است كه در آن اختالف واقع مي شود چون درك انسانها براي استنباط 
  .احكام از نصوص متفاوت است

                                                 
   ) 1718/17رقم (  ومسلم   ) 2697 (  أخرجه البخاري رقم    −١
 31−1/30 ( وابـن ماجـه   ) 4607 :رقـم 13−5/12 ( واللفظ له وأبو داود   ) 1577 :رقم 210−3/209 ( أخرجه النسائي    − ٢

    ورش األمور حمدثاهتا, وكل بدعة ضـاللة : بنحوه وأخرجه اإلمام مسلم قطعة منه  ) 2681 :رقم 5/2 ( والرتمذي   ) 42 :رقم
 ) 867 :رقم ( 
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در مسائل اجتهادي نيز خداوند متعال به هر عالم ديني بر حسب ميزان توانايي در فهم، درك و استنباط 
 -ل از داليل شرعي حق اجتهاد را عطا فرموده و چنانكه معروف مي باشد مسئله اجتهاد در زمان رسول اهللا مسائ

اختالف ناشي از مسائل اجتهادي، فقهي است و در عقيده و دين . نيز موجود بوده است -صلي اهللا عليه وسلم
م  نيز بوده است و در آن اجتهاد كرده و نيست و اينگونه اختالفات فقهي در زمان رسول اهللا صلي اهللا عليه وسل

  :اين نوع اجتهاد به دو نوع قابل تقسيم است. اختالف هم نموده اند
در يك قسم آن كه دو طرف مخالف هستند اگر دليل همراه يكي از آنها بود واجب است نظر كسي را كه 

بنابراين بايد نظر علماء . مودبا دليل سخن مي گويد پذيرفت و سخن كسي كه مستند به دليل نيست را ترك ن
و بر مجتهدي كه نظرش . هر مسئله داراي دليل را قبول و بدون دليل را ترك نمود. را بر داليل عرضه داشت

. مخالف دليل صحيح است الزم است حق را بپذيرد و به آن برگردد و درست، جاي اجتهاد خطا را بگيرد
امام . د كه گفته ها و نظراتشان را بر كتاب و سنت عرضه داريم امامان مجتهد به ما اينگونه سفارش نموده ان

إذا جاء احلديث عن الرسول صىل اهللا عليه وسلم فعىل الرأس والعني, وإذا جاء ": ابوحنيفه رحمه اهللا مي گويد
 احلديث عن صحابة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فعىل الرأس والعني, وإذا جاء احلديث عن التابعني فنحن

و اصحابش به ما برسد بر سر و ديده مي  -صلي اهللا عليه وسلم  -اگر سخني از رسول اهللا [ "رجال وهم رجال
اين سخن امام ابوحنيفه است .] نهيم ولي اگر سخن تابعين باشد ما هم چون آنها مردان صاحب رأي و نظريم

  .كه بر ائمه اربعه سبقت دارد
همه ما سخنش پذيرفتني و [   "راّد ومردود عليه إال صاحب هذا القربكلنا ": امام مالك رحمه اهللا مي گويد

أو كلام ": و مي فرمايد.] مي باشد -صلي اهللا عليه وسلم -رد شدني است مگر صاحب اين قبر كه رسول اهللا 
آيا هرگاه مردي كه در جدل [ "!جاءنا رجل أجدل من رجل, تركنا ما نزل به جربيل عىل حممد جلدل هؤالء?

و ]  !بااليي دارد پيش ما آمد ما به خاطر او چيزي را كه جبرئيل بر محمد نازل كرده است را ترك كنيم؟ دست
آخر اين امت را اصالح نمي كند مگر آنچه كه اول [ " ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا": مي فرمايد

و اين كالم امام مالك رحمه اهللا . وسنتچه چيز اول اين امت را اصالح كرد؟ كتاب ] اين امت را اصالح كرد
  .است

أمجع املسلمون عىل أن من استبانت له سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه ": رحمه اهللا مي گويد–امام شافعي 
 - مسلمانان بر اين مسئله اجماع كرده اند كه هركس سنت رسول اهللا [ "وسلم, مل يكن له أن يدعها لقول أحد

و مي .] ايش معلوم گردد جايز نيست به خاطر سخن هيچ فردي آن را ترك نمايدبر -صلي اهللا عليه وسلم
هرگاه سخن من [ "إذا خالف قويل قول رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, فارضبوا بقويل عرض احلائط": فرمايد

إذا صح ": ايدو مي فرم.] بود سخن مرا گرفته و به ديوار بزنيد -صلي اهللا عليه وسلم -مخالف فرموده رسول اهللا 
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رحمه اهللا در –و اين تعدادي از كلمات امام شافعي 1.]حديث صحيح، مذهب من است[ "احلديث فهو مذهبي
   . اين زمينه بود

واهللا تعاىل ! عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته, يذهبون إىل رأي سفيان": رحمه اهللا مي گويد–امام احمد 
‘Í﴿ : يقول x‹ósuŠù= sù t⎦⎪Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒä† ô⎯tã ÿ⎯ÍνÍöΔ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r&﴾ )أتدري ما  )63: نور

الفتنة? الفتنة الرشك, لعله إذا َردَّ بعض قوله  يعني الرسول صىل اهللا عليه وسلم  أن يقع يف قلبه يشء من الزيغ 
را مي دانند ولي با اين وصف به دنبال رأي و نظر تعجب مي كنم از قومي كه سند و صحت احاديث [   "فيهلك

مي  -صلي اهللا عليه وسلم -كسانيكه مخالفت دستورات رسول اهللا «: خداوند متعال مي فرمايد! سفيان مي افتند
آيا مي دانيد كه فتنه چيست؟ منظور از آن . »كنند از اينكه به فتنه و عذاب دردناك مبتال شوند برحذر باشند

 .]د در صورت رد فرموده اش چيزي كه موجب هالكت شخص مي باشد در دلش قرار گيردشرك است شاي
اين سخنان فرموده مجتهدين مي باشد و همگي نيز اهليت اجتهاد را داشته و داراي مقام علمي بوده و با اين 

نند كه موافق حال مدعي عصمت براي خود نبوده اند بلكه سفارش كرده اند كه تنها سخناني را از آنها قبول ك
بنابراين واجب است كسي كه پيرو امام احمد است در صورتيكه قول شافعي را موافق دليل يافت، . دليل باشد

قبول كند و بر شافعي مذهب نيز واجب است در صورت موافق بودن قول حنفي با دليل، آن را قبول كند و بر 
چون هدف تبعيت دليل است . مد آن را قبول كندمالكي نيز الزم است در صورت موافق بودن دليل با قول اح

هيچكس براي امامش تعصب نداشته باشد بلكه اگر تعصبي هست براي دليل . و هدف، سخن اين و آن نيست
  .باشد

شيخ االسالم ابن تيميه، امام ابن قيم و امام محمد بن سليمان التميمي همگي به اين طريق دستور داده و 
رات علماء نظر كنيد هركدام موافق دليل بود، قبول نماييد و سخنانشان در اين زمينه در به سخنان و نظ: گفته اند

معني اين سخن اين . اين مذهب اهل سنت و جماعت است كه نبايد تعصب داشت. كتابهايشان مسطور است
عظيمي نيست كه مذهب را ترك كنيم بلكه ما از مذاهب و فقه ائمه استفاده مي كنيم چون آن ثروت بسيار 

است ولي بايد به هر حال دليل را تبعيت نمود و هركس براي سخنش دليل داشته باشد را قبول كنيم و اين 
þθ#)!﴿: و هركس كه توانايي شناسايي دليل را ندارد از اهل علم سؤال نمايد. واجب است è= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%!$# β Î) 

óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s?﴾  )لم سؤال كنيد اگر نمي دانيداز اهل ع« )43: النحل. «  
در صورتيكه علم داري بر اساس دليل عمل كن در غير . چون تو مي خواهي به وظيفه خويش عمل نمايي

  .اين صورت از اهل علم بپرس و اين واجب است

                                                 
 )35−34/10( عالم النبالءأانظر ترمجته يف سري  −١
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قسم دوم از اين اجتهاد فقهي حالتي است كه هيچكدام از طرفين دعوا در مسئله دليلي ندارند و هر دو قول 
وقتي قول هيچكدام از طرفين بر ديگري ارجحيت ندارد، . حتمال صحت دارد و در اين موارد مشكل نيستا

افراد مي توانند به هركدام كه خواستند عمل نمايند و نبايد عمل هيچ يك از طرفين را انكار نمود به شرط 
لكي را و حنبلي، شافعي را انكار بنابراين شافعي، ما. اينكه تعصب يا هوا و آرزو باعث انتخاب او نشده باشد

ائمه چهارگانه و پيروانشان در طول زمان برادر هم بوده و هستند و به حمد اهللا در بينشان دشمني و . نكند
عداوت و كينه به وجود نيامده است و اگر چيزي هم روي داده ناشي از عملكرد بعضي از افراد متعصب بوده 

پشت سر هم نماز . ب امامان چهارگانه در بين خود دشمني و عداوت ندارندجمهور اصحا. كه قابل اعتنا نيستند
مي خوانند، با همديگر ازدواج مي كنند، بر همديگر سالم مي كنند و عقد اخوت و برادري با هم دارند هر 
چند در بعضي از مسائل اجتهادي فقهي با همديگر اختالف دارند كه ترجيح بعضي از آنها بر بعضي ديگر 

  .] در مسائل اجتهادي نبايد همديگر را انكار كرد[بنابراين همان كلمه مشهور را بيان مي كنيم كه . ن نيستممك
بنابراين اگر اهل يك منطقه تابع قول و سخن يكي از امامان مجتهد هستند در مسائل اختالفي كه دليل قول 

ز ائمه مجتمع اند هيچ فردي حق ندارد مخالف رجحت ندارد و تواناي معارضه هم ندارد و مردم بر رأي يكي ا
  .باعث تفرقه اين اجتماع گردد بلكه همراهي و اتفاق شايسته و الزم است و بايد از اختالف پرهيز نمود

  مسئله سوم
مخالفت و نافرماني نمودن با سرپرست و ولي امر را فضيلت، و اطاعت و فرمانبرداري از 

  او را ذلت و خواري مي دانستند
در اين باره با آنها مخالفت نمود و دستور داد از حاكمان اطاعت و  -صلي اهللا عليه وسلم -اهللا  ولي رسول 

حتي در اين زمينه سخت گيري نموده و بارها آن را تكرار كرده . فرمانبرداري شود و خيرخواه آنان باشند
  .است

إِنَّ اهللاََّ «: حديث جمع نموده استسه مسئله ذكر شده در باال را در يك  -صلي اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
ُقوا َوَأْن َتنَاَص : َيْرَىض َلُكْم َثَالًثا ُكوا بِِه َشْيًئا َوَأْن َتْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللاَِّ َمجِيًعا َوَال َتَفرَّ ُحوا َمْن َأْن َتْعُبُدوُه َوَال ُتْرشِ
ُه اهللاَُّ َأْمَرُكمْ  اهللا را عبادت نماييد و برايش . 1:از شما راضي مي شودبا انجام اين سه مورد خداوند ( 1  »َوالَّ

براي آن كس كه خداوند او را . 3به ريسمان خداوند چنگ زنيد و متفرق نشويد. 2شريك قرار ندهيد
مردم به خاطر بي توجهي به اين موارد سه گانه يا يكي از آنها، در .) سرپرست شما قرار داده، خيرخواه باشيد

  .خويش دچار مشكل مي شوندزندگي دين و دنياي 
  :شرح

                                                 
 .  ) 1715رقم  ( أخرجه مسلم    −1
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از جمله مسائل جاهلي اين بود كه مردم از حاكمان خويش اطاعت نمي كردند چون اين كار را نوعي ذلت 
به همين خاطر آنها فاقد . مي دانستند و نافرماني امير خويش را نوعي آزادگي و فضيلت به حساب مي آوردند

  .ر و خود بزرگ بيني مانع از اطاعت و خضوع آنها براي امير مي شدجامعه اي بودند كه امير داشته باشد و تكب
. اسالم آمد و با آنها به مخالفت برخواست و آنها را به اطاعت و فرمانبرداري از امير و حاكم فرا خواند

$﴿: چنانكه مي فرمايد. چون مصلحت در اين بود pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΨtΒ# u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§9 $# ’ Í<'ρ é& uρ ÍöΔ F{$# 

óΟä3Ζ ÏΒ ﴾  )اي كساني كه ايمان آورده ايد از اهللا، رسول و صاحبان امر كه از بين شما هستند اطاعت « )59: نساء
  » .كنيد

محدوده اطاعت را در  -صلي اهللا عليه وسلم -قرآن به اطاعت از صاحبان امر دستور مي دهد و رسول اهللا 
در نافرماني خالق نبايد مخلوق را اطاعت (  1»َال َطاَعَة ملَِْخُلوٍق ِيف َمْعِصَيِة اْخلَالِِق « :ان مي كندفرموده خويش بي

َام الطَّاَعُة بِاْملَْعُروِف «: و باز مي فرمايد.) نمود اَعُة ِيف  « : أخرجه البخاري بلفظو »  إِنَّ َام الطَّ َال َطاَعَة ِيف َمْعِصَيٍة إِنَّ
و در لفظ بخاري آمده است كه اطاعت در معصيت نيست بلكه در . اطاعت در معروف است« 2»اْملَْعُروِف 

  .»معروف است
اطاعت صاحبان امر در غير معصيت و نافرماني پروردگار، واجب است و در صورت دستور به  ،بنابراين

عصيت و مخالفت مخصوص زماني است كه انجام آن موجب م. معصيت و گناه، نبايد از آن پيروي كرد
اما در امور ديگر نبايد به واسطة مخالفت كردن در آن، بيعت خود را شكست و تا . نافرماني پروردگار گردد

چون اطاعت او موجب حفظ خون، . زماني كه آن امير، مسلمان است نبايد در غير معصيت او را نافرماني نمود
وت عادالنه بين مردم خواهد شد هر چند اتحاد و امنيت، كمك به مظلوم، برگرداندن حق به صاحبش و قضا

حتي اگر فاسق باشد و فسقش به درجه كفر نرسيده باشد باز هم . امير در دينش دچار انحراف هم باشد
اْسَمُعوا َوَأطِيُعوا, إِالَّ َأْن َتَرْوا «: مي فرمايد -صلي اهللا عليه وسلم  -چنانكه پيامبر. مصلحت در اطاعت اوست

بشنويد و اطاعت كنيد مگر در صورتيكه كفر آشكاري را مشاهده ( 3 »ُبْرَهان اهللا ِعنَْدُكْم عليه ِمنَ اًحا ُكْفًرا َبوَّ 
تا زمانيكه معصيت و گناه او به درجه كفر نرسد بايد  ).كنيد كه از طرف خداوند بر او دليل و برهان داريد

نابراين فسق و گناهش به ضرر ب. سخنانش را شنيد و در آنچه كه معصيت وجود ندارد از او پيروي كرد
در همين رابطه هنگامي كه به بعضي از امامان . خودش ولي سرپرستي و اطاعت موجب مصلحت مسلمين است

گفته شد كه فالني فاسق ولي قدرتمند است و ديگري صالح اما ضعيف و ناتوان است كدام يك را براي 
هتر است چون فسق و گناه او بر عليه خودش و فاسق قوي ب: حكومت و امامت اليق ترند؟ در جواب گفتند
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اما صالح ناتوان، صالحش براي خود او و ضعف و ناتواني اش براي . قوت و قدرتش براي مسلمين است
  .مسلمين است

مي  -صلي اهللا عليه وسلم -رسول اهللا . بنابراين بايد از حاكم مسلمان هرچند ظالم و فاسق باشد اطاعت نمود
َب َظْهُرَك َوُأِخَذ َماُلَك   َأطِعْ « :فرمايد علت  ).هرچند تو را بزند و مالت را بگيرد، او را اطاعت كن( 1 »  َوإِْن ُرضِ

اين امر اين است كه مصلحت اطاعت و فرمانبرداري بر مفاسد ناشي از حكومت او فزوني دارد و همچنين 
عتش در حاليكه گناهكار و اهل معصيت مي فساد ناشي از قيام و خروج عليه او بر مفاسد ناشي از ماندن بر اطا

باشد، بيشتر است؛ چون قيام براي حذف او باعث ريختن خونها و ايجاد نا امني و تفرقه بين جامعة اسالمي 
نتيجه حاصل از قيام بر عليه امراء و حاكمان جامعه اسالمي به روايت تاريخ چه بوده است؟ نتيجة خروج . است

كه منجر به كشته شدن اميرالمؤمنين شد چه بود؟ حاصل و سرانجام  -رضي اهللا عنه  -شورشيان بر عليه عثمان 
بيعت شكني ها و خارج شدن از اطاعت حاكمان از قديم تا به حال چه بوده است؟ در بيعت شكني هاي 
متوالي جز فساد چه پيامدهايي نصيب مسلمين گشته است؟ بنابراين هرچند موجب مفاسد جزئي گردد بايد بر 
اطاعت حاكمان مسلمان صبر پيشه كرد، چون مفسدة حاصل از اين صبر از مفاسد خروج بر عليه حاكمان 

اطاعتشان را در صورتي كه از دين خارج  -صلي اهللا عليه وسلم  -به همين دليل رسول اهللا . مسلمان كمتر است
ا صبر كردن در برابر اين ب. نشده باشند، واجب كرده است هر چند در حكومتشان مرتكب فسق و ظلم شوند

مفاسد جزئي مفاسد بزرگتر را مانع مي شويم، در بين دو ضرر محتمل هر كدام ضررش كمتر باشد را بايد 
انجام داد و در طول تاريخ هيچ قومي از اطاعت امامشان خارج نشده اند جز اينكه به مفاسد بزرگتر مبتال گشته 

  .دبه همين دليل صبر كردن ترجيح مي ياب. اند
. اين مسئله، اهل جاهليت و اسالم را در موضع گيريشان در برابر حاكمان و واليان امور از هم جدا مي كند

اهل جاهليت معتقد به اطاعت از واليان امر نبودند و آن را ذلت و خواري مي دانستند ولي اسالم دستور به 
صبر بر اطاعت . يا ظلمي شوند، مي دهد اطاعت و فرمانبرداري از حاكمان مسلمان هرچند گاهاً مرتكب گناه

آنها را موجب مصلحت و خروج و قيام بر عليه حاكمان مسلمان را موجب ضرر و زيان بزرگتر از مفاسد ناشي 
البته در صورتي كه حاكمان مرتكب انحرافات و اعمالي نشوند كه . از صبر و ماندن بر طاعتشان مي داند
و اين قاعده مهمي است كه براي اين امر عظيم به وسيله اسالم عرضه  موجب خروجشان از دايرة اسالم گردد

اين در حالي است كه اهل جاهليت چنانكه گذشت معتقد به واليت و حكومت نبودند و شنيدن و . گرديد
. نمونه آنها ملل كافر كنوني است كه معتقد به آزادي و دمكراسي هستند. اطاعت كردن را جايز نمي دانستند

بي هدفي، حيوانيت، قتل، غارت، فساد نواميس، شر و اضطراب و ناامني، اركان آنها را فرا گرفته  پوچي و
در حاليكه دولتهاي بزرگي و داراي اسلحه و نابود كننده هاي فراواني هستند اما در همان حال فاقد رشد . است

  .پا مي زنندانساني بوده و در بعد حيواني مانده اند و هنوز در مرحله جاهلي دست و 
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دستور به شنيدن و اطاعت كردن از حاكمان را داده است و دستور داده  -صلي اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
  .ناصحان، آنها را مخفيانه نصيحت كنند

اما سخن گفتن در باره آنها، فحش و ناسزا گفتن و عيب جويي كردن از آنها، از نشانه هاي نيرنگ در برابر 
تحريك مردم و شادي اهل فساد مي گردد و اينكار به عنوان خيانت به حاكم مسلمانان  آنهاست چون باعث

از جمله خيرخواهي براي آنها، در حق ايشان دعا نمودن و به بدي در موردشان سخن نگفتن . تلقي مي شود
قادر  در صورتيكه. و هركس خيرخواه امام مسلمانان است بايد نصيحتش را شخصاً به وي عرضه دارد. است

به انجام آن نباشد به صورت نامه و يا توسط افراد نزديك به حاكم برايش سفارش نمايد در غير اين صورت او 
ولي اگر در مجالس و بر منابر يا به صورت نوار ضبط مسائل حاكمان مسلمان را مطرح كند و . معذور است

ت به واليان امور است، نصيحت در حق عيب هاي آنان را برشمارد اين را خيرخواهي نمي گويند بلكه خيان
آنها دعا براي اصالحشان، پوشيدن عيبشان و افشاگري نكردن بر عليه آنهاست و همينگونه از جمله نصيحت و 
خيرخواهي حاكمان اسالمي انجام دادن اعمال و وظايف محوله توسط كاركنان حكومتي است كه به انجام 

  .آن مكلف شده اند
سه مسئله ذكر شده در باال را در  -صلي اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا ": مي فرمايد -رحمه اهللا–سپس شيخ 

ُكوا بِِه َشْيًئا َوأَ :إِنَّ اهللاََّ َيْرَىض َلُكْم َثَالًثا«: يك حديث جمع نموده است  ْن َتْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللاَِأْن َتْعُبُدوُه َوَال ُتْرشِ
ُقوا َوَأْن تَ  ُه اهللاَُمجِيًعا َوَال َتَفرَّ . 1: با انجام اين سه مورد خداوند از شما راضي مي شود(  1 »َأْمَرُكمْ  نَاَصُحوا َمْن َوالَّ

براي آن . 3به ريسمان خداوند چنگ زنيد و متفرق نشويد. 2اهللا را عبادت نماييد و برايش شريك قرار ندهيد
  ".)كس كه خداوند او را سرپرست شما قرار داده، خيرخواه باشيد

: مورد مسئله اولي بايد گفت كه اهل جاهليت اولياء و صالحان را عبادت مي كردند و مي گفتنددر 
﴿اللّه نداؤُنَا عؤُالء شُفَع اينها نزد خداوند برايمان شفاعت مي كنند« ﴾هـ.«  

  .در مورد مسئله دوم چنانكه بحث شد اهل دنيا در دين و دنيايشان متفرق و پراكنده بودند
مسئله سوم بايد گفت كه آنها از حاكمان جامعه اطاعت نمي كردند و فرمانبري را نوعي ذلت و و در مورد 

  .پستي مي دانستند
كه جامع كلمات و صاحب فصل الخطاب است  -صلي اهللا عليه و سلم  -اين مسائل سه گانه را رسول اهللا 

أَنْ تَعبدوه ولَا تُشْرِكُوا بِه شَيئًا وأَنْ تَعتَصموا :ثَلَاثًاِنَّ اللَّه يرْضَى لَكُم إ«: اينگونه جمع آوري نموده مي فرمايد
رَكُمأَم اللَّه لَّاهنْ ووا محأَنْ تَنَاصلَا تَفَرَّقُوا وا ويعمج لِ اللَّهببا انجام اين سه مورد خداوند از شما راضي مي ( 2 »بِح
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. 3به ريسمان خداوند چنگ زنيد و متفرق نشويد. 2ريك قرار ندهيداهللا را عبادت نماييد و برايش ش. 1:شود
  ).براي آن كس كه خداوند او را سرپرست شما قرار داده، خيرخواه باشيد

عبادت كردن اولياء و صالحان . اولي اينكه بايد خدا را عبادت نمود و چيزي را با او شريك قرار نداد
چنگ زد و متفرق نشد برعكس آنچه كه جاهليت بر آن قرار دوم اينكه بايد به ريسمان الهي . شرك است

پس . حبل اهللا همان قرآن است و اعتصام، متمسك شدن به آن مي باشد. داشت كه در دين و دنيا متفرق بودند
به آنچه امر شده ايد عمل و از آنچه نهي شده ايد دوري نماييد چون تنها قرآن منهج رباني است و عهده دار 

سوم اينكه بايد . ين و دنياست و تمسك به آن رحمت و دوري از آن عذاب و شقاوت استحفظ مسائل د
خيرخواه سرپرستان امور خويش باشيم بر خالف اهل جاهليت كه هرگونه فرمانبرداري از حاكمان جامعه 

باشيم  خويش را ذلت و خواري مي دانستند در حاليكه در اسالم بايد از صاحبان امور اطاعت و خيرخواه آنان
و از بيعت آنان خارج نگرديم و در حضور مردم از آنان عيب جويي ننماييم و بر عليه آنها سخن نگوييم چون 

هرچند افرادي به گمان خويش آن را نصيحت . اين كار خيانت به آنهاست و نصيحت محسوب نمي گردد
ود و نه تنها هيچ مصلحتي در آن بنامند، اينكار شر و انتشارش موجب ايجاد دشمني بين مردم و حكومت مي ش

  .نيست بلكه ضرر محض است
اظهار مي دارد خللي كه در دين و دنياي مردم وارد گشته به سبب  –رحمه اهللا –در خاتمه مسئله سوم شيخ 

  .شرك به خدا، تفرقه و قيام بر عليه حاكمان مسلمان: يكي از اين امور سه گانه يا همه آنهاست كه عبارتند از
  هارممسئله چ

 تقليد كوركورانه و مضرات ناشي از آن

دينشان بر اصولي بنا شده كه مهمترين آن تقليد بود و اين قاعده، اصلي مهم براي كافران است كه اول و 
y7﴿: چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد. آخرشان بر آن هستند Ï9≡x‹x.uρ !$ tΒ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7Î= ö7s% ’ Îû 7π tƒ ös% ⎯ÏiΒ @ƒ É‹̄Ρ ω Î) 

tΑ$ s% !$ yδθ èùuøIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu™!$ t/#u™ #’n?tã 7π ¨Β é& $ ¯ΡÎ)uρ #’n?tã ΝÏδ Ì≈ rO#u™ šχρ ß‰tFø)•Β ﴾  )و ما پيش از تو «) 23: زخرف
ما پدران خود را : براي هيچ شهري و دياري رسولي نفرستاديم جز اينكه ثروتمندان خوشگذران آن قوم گفتند

  .»پيروي خواهيم كرديم و از آنها بر راهي يافت
sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#﴿: و باز مي فرمايد Ï% ãΝßγ s9 (#θ ãèÎ7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ7®KtΡ $ tΒ $ tΡô‰ỳ uρ Ïμ ø‹n= tã !$ tΡu™!$ t/#u™ 4 öθ s9uρ r& 

tβ% Ÿ2 ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# öΝèδθãã ô‰tƒ 4’ n< Î) É>#x‹tã ÎÏè ز آنچه خداوند نازل وقتي به آنها گفته شود ا«) 21: لقمان(﴾    9$#¡¡
آيا اگر شيطان آنها را دعوت . ما از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم پيروي مي كنيم: كرده پيروي كنيد، گويند
  .»از هم او را اطاعت مي كنند؟به عذاب دردناك كند ب

$! %ö≅è ﴿: و با اين سخن به نزدشان آمد yϑ ¯ΡÎ) Νä3ÝàÏã r& >οy‰Ïm≡uθ Î/ ( β r& (#θãΒθ à)s? ¬! 4©o_ ÷WtΒ 3“yŠ≡tèùuρ ¢ΟèO (#ρ ã¤6xtG s? 4 

$ tΒ /ä3Î6 Ïm$ |Á Î/ ⎯ÏiΒ >π ¨ΖÅ_ ...﴾   )46: سبأ(  
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بگو من شما را به يك سخن پند مي دهم و آن اينكه يكي يكي و دو به دو براي خدا قيام كنيد، سپس «
  .»...ابيد كه صاحب شما مجنون نيستفكر خود را به كار اندازيد تا دري

θ#)﴿: يدو باز مي فرما ãèÎ7®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9Î) ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& 3 Wξ‹Î= s% $ ¨Β tβρ ã©.x‹s? ﴾   
از آنچه از جانب خداوند برايتان نازل شده پيروي نماييد و پيرو دستورهاي غير او نباشيد و جز او « )3: اعراف(

   .»د كمي پند مي پذيرندتعدا را به دوستي مگيريد،
  :شرح

از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها دينشان را نه بر اساس آنچه كه رسوالن الهي عليهم السالم آورده 
بودند بلكه بر اساس اصولي كه خود ساخته و حاضر به تغيير و تحولي در آن نبودند بنا نهاده بودند كه از آن 

هرچند شخص تقليد . كه در آن بعضي، بعض ديگر را پيروي مي كردند جمله مي توان به تقليد اشاره نمود
7﴿: چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد. شده صالحيت آن را هم نداشته باشد Ï9≡x‹x.uρ !$ tΒ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Î= ö7s% ’Îû 7π tƒ ös% 

⎯ÏiΒ @ƒ É‹̄Ρ ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èùuøIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu™!$ t/#u™ #’n?tã 7π̈Β é& $ ¯ΡÎ)uρ #’ n?tã ΝÏδÌ≈ rO#u™ šχρß‰tFø)•Β﴾   )و « )23: زخرف
ما پيش از تو براي هيچ شهري و دياري رسولي نفرستاديم جز اينكه ثروتمندان خوشگذران آن قوم گفتند ما  

  .»فتيم و از آنها پيروي خواهيم كردپدران خود را بر راهي يا
ند چون آنها اهل شر و فساد بودند و حاضر به قبول كردن منظور از مترفين بيشتر اهل رفاه و ثروت مي باش

پس اهل ترف صاحبان موقعيت . حق نبودند بر خالف ضعفاء و فقرا كه اكثراً اهل قبول حق و تواضع مي باشند
ω﴿: و مالند Î) tΑ$ s% !$ yδθèùuøIãΒ ﴾ يعني صاحبان جاه و مال در بين آنها گفتند: ﴿$ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu™!$ t/#u™ #’ n?tã 7π ¨Β é&  ﴾

منظورشان اين بود كه اي پيامبر ما به شما . يعني پدران خود را بر ديني يافتيم و ما در آن كار پيرو آنها هستيم
احتياجي نداريم و به گمان خويش دنباله روي پدرانشان آنها را از اطاعت پيامبران عليهم السالم بي نياز مي 

اما دنباله روي كردن در خير را اتباع و اقتدا مي . امورات جاهلي است اين تقليد كوركورانه و از جمله. كرد
àM﴿: نقل مي كند كه خداوند متعال از زبان يوسف . نامند ÷è t7¨?$#uρ s' ©#ÏΒ ü“Ï™!$ t/#u™ zΟŠÏδ≡tö/Î) t,≈ ysó™ Î)uρ z>θà)÷è tƒ uρ 

4 $ tΒ šχ% x. !$ uΖs9 β r& x8Îô³Σ «!$$ Î/ ⎯ÏΒ &™ó©x« ﴾  )ن پدرانم ابراهيم، اسحاق و يعقوب پيروي از دي« )38: يوسف
  » .كردم و مناسب حال ما نيست كه در هيچ چيزي شريك قرار دهيم

šχθ ﴿: و باز مي فرمايد à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/    ﴾
  ».ز مهاجر و انصار و كسانيكه در خير از آنها تبعيت مي كنندپيشي گيرندگان در خير ا« )١٠٠: التوبة(

sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#﴿: و به همين مناسبت خداوند متعال در مورد جاهليت مي فرمايد  Ï% ãΝßγ s9 (#θ ãèÎ7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% 

ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹xø9r& Ïμ ø‹n= tã !$ tΡu™!$ t/#u™ 3 öθ s9uρ r& šχ% x. öΝèδ äτ !$ t/#u™ Ÿω šχθ è= É)÷è tƒ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ tβρ ß‰tG ôγ tƒ ١٧٠: ﴾   البقرة( 



 ٣٧

بلكه ما از آنچه : و هنگامي كه به آنها گفته مي شد از آنچه خداوند نازل كرده پيروي كنيد، مي گفتند«
  »آيا اگر چه پدرانتان چيزي را درك نكرده و هدايت هم نيافته باشند؟. پدرانمان بر آن بودند پيروي مي كنيم

كسي كه درك ندارد و هدايت يافته نيست شايسته اقتدا كردن نمي باشد بلكه مقتدي كسي است كه هم 
بنابراين تقليد كوركورانه از جمله كارهاي جاهلي است و اين را تعصب مي . عاقل و هم هدايت يافته باشد

رحمه اهللا به اين آيه اشاره –سپس شيخ . و پيروان او هستند - صلي اهللا عليه وسلم  -مقتدي، رسول اهللا. گويند
sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#﴿: مي كند كه مي فرمايد Ï% ãΝßγ s9 (#θ ãèÎ7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅t/ ßìÎ7®KtΡ $ tΒ $ tΡô‰ỳ uρ Ïμ ø‹n= tã !$ tΡu™!$ t/#u™ 4 öθ s9uρ r& 

tβ% Ÿ2 ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# öΝèδθãã ô‰tƒ 4’ n< Î) É>#x‹tã ÎÏè   )21: لقمان(  ﴾ 9$#¡¡
ما از آنچه پدرانمان را بر آن : ا گفته شود از آنچه خداوند نازل كرده پيروي كنيد، گويندوقتي به آنه«

  » آيا اگر شيطان آنها را دعوت به عذاب دردناك كند باز هم او را اطاعت مي كنند؟. يافتيم پيروي مي كنيم
پدرانمان را بر آن يافتيم ما از آنچه : يعني هنگامي كه مشركين را دعوت به تبعيت از قرآن مي كنيد، گويند

بگو اگر شيطان پدرانتان را به عذاب آماده شده دعوت كرده باشد باز هم آنها را تبعيت مي . پيروي مي كنيم
كنيد؟ يعني هرچند پدرانتان از پيروان شيطان باشند باز هم به آنها اقتدا مي كنيد كه سرانجام آن سعير است؟ بر 

  .انديشه كند تا بداند دنباله روي چه كسي استانسان عاقل واجب است كه در آن 
≅ö ﴿ :و با اين سخن به نزدشان آمد": سپس شيخ رحمه اهللا ادامه ميدهد è% !$ yϑ̄ΡÎ) Νä3ÝàÏã r& >οy‰Ïm≡uθ Î/ ( β r& 

(#θ ãΒθà)s? ¬! 4©o_ ÷WtΒ 3“yŠ≡tèùuρ ¢ΟèO (#ρ ã¤6xtG s? 4 $ tΒ /ä3Î6 Ïm$ |Á Î/ ⎯ÏiΒ >π ¨ΖÅ_...  ﴾)46: سبأ(  
سپس . شما را به يك سخن پند مي دهم و آن اينكه يكي يكي و دو به دو براي خدا قيام كنيدبگو من « 

  »...فكر خود را به كار اندازيد تا دريابيد كه صاحب شما مجنون نيست
θãè#) ﴿ :و باز مي فرمايد  Î7®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9Î) ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& 3 Wξ‹Î= s% $ ¨Β tβρ ã©.x‹s?﴾  

  )3: األعراف(
از آنچه از جانب خداوند برايتان نازل شده پيروي نماييد و پيرو دستورهاي غير او نباشيد و جز او را به «

  "».تعداد كمي پند مي پذيرند. دوستي مگيريد
تند ما به آنچه پدرانمان بر آن با اين آيه به نزدشان آمد و آنها گف -صلي اهللا عليه وسلم  -يعني رسول اهللا 

پيروي نمي كنيم، در حاليكه خداوند متعال مي  -صلي اهللا عليه وسلم  -بودند متمسك هستيم و از محمد 
عصبيت، شما را به خود مشغول ننمايد؛ . در آنچه اين مرد به شما مي گويد، بنگريد و انديشه كنيد: فرمايد

شما را بدان فرا مي خواند فكر كنيد در  -صلي اهللا عليه وسلم  -بصورت جمعي و يا تنها در آنچه محمد 
صورتيكه آن را حق يافتيد بر شما واجب است از آن پيروي نماييد و در آن صورت، درست نيست كه شما به 

  .آنچه پدرانتان بر آن بوده اند باقي بمانيد
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﴿β r& (#θãΒθ à)s? ¬!﴾  4﴿وس، بلكه حق را قصد كنيد يعني قيامتان براي خدا باشد نه براي هوا و ه©o_ ÷WtΒ 

3“yŠ≡tèùuρ ﴾ چون همكاري تشكيل . دو تا دو تا با هم فكر كنيد و با هم اجتماع نماييد و جلسه تشكيل دهيد
يا به صورت فردي با خود . دهندگان جلسات يا همكاري جمعي احتمال رسيدن به حق را افزايش مي دهد

آورده، بينديشيد و مطمئناً آن را حق خواهيد  -صلي اهللا عليه و سلم  - خلوت نماييد و در مورد آنچه رسول اهللا
ΟèO (#ρ¢﴿يافت و در آن صورت پيروي از آن را بر خود واجب مي دانيد،  ã¤6xtG s? 4 $ tΒ /ä3Î6 Ïm$ |Á Î/﴾  سپس در

بلكه عاقل  كه مي گوييد ديوانه است بينديشيد، چون او ديوانه نيست -صلي اهللا عليه و سلم  -مورد محمد 
پس چگونه مي . ترين مردم و نمونه اعلي در بين مخلوقات است و او ناصح مردم و عالمترين آنها مي باشد

آيا در رفتار و در تصرفاتش چون ديوانگان عمل . گوييد كه او ديوانه است؟ بينديشيد و در رفتارش بنگريد
$﴿مي كند؟  tΒ /ä3Î6 Ïm$ |Á Î/ ⎯ÏiΒ >π̈ΖÅ_ 4 ÷βÎ) uθ èδ ω Î) Öƒ É‹tΡ Νä3©9 t⎦÷⎫t/ ô“y‰tƒ 5>#x‹tã 7‰ƒ Ï‰x© ﴾ او مجنون نيست

اگر به وي ايمان نياوريد و اطاعتش نكنيد دچار عذاب . بلكه قبل از اينكه دچار عذاب شويد شما را مي ترساند
او به سوي شما آمده و خيرخواه شماست و براي شما طالب خير است و مي خواهد شما . شديدي خواهيد شد

چگونه شما او را متصف به اين صفات . ت دهد و قصد صالح و رستگاري شما را در دنيا و آخرت داردرا نجا
مي كنيد و بدون نظر و انديشه در حال وي اذعان مي داريد كه او ديوانه است؟ در نتيجه بر هر انسان عاقلي 

ناحق را از هم تشخيص  الزم است در سخنان و گفته هاي مردم فكر كند؛ در موردش تحقيق نمايد و حق و
  .حق را پذيرا و خطا را مردود بدارد تا تقليد كوركورانه باعث ماندگاريش بر باطل نگردد. دهد

  مسئله پنجم
  دليل اكثريت را بدون در نظر گرفتن سند آن، حجت دانستن

رستي هر از اساسي ترين قواعد جاهلي اين بود كه آنها به اكثريت مغرور بودند و آن را وسيله صحت و د
ضد آن انديشه را با خود آورد و در  -صلي اهللا عليه و سلم  -در حاليكه رسول اهللا . چيزي تلقي مي كردند

  .موارد بسياري در قرآن اين جريان توضيح داده شده است
  :شرح

از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها اكثريت را دليل حق بودن و اقليت را دليل بر ناحق بودن مي 
هرچيزي كه اكثريت آن را مي خواست، نزد آنها حق بود و برعكس ناحق را در بين طرفداران اقليت . تنددانس

: چنانكه خداوند متعال مي فرمايد. ميزان حق و ناحق در بينشان اكثريت و اقليت بود و اين خطا بود. مي يافتند
﴿β Î)uρ ôìÏÜè? usYò2 r& ⎯tΒ † Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 β Î) tβθ ãèÎ7−Ftƒ ω Î) £⎯©à9$# ÷β Î)uρ öΝèδ ω Î) 

tβθ ß¹ãøƒs†   ﴾)اگر از اكثريت مردم زمين پيروي كني تو را از راه خدا منحرف خواهند كرد كه « )116: األنعام
  » .اينان جز از پي گمان نمي روند و جز انديشه باطل و دروغ چيزي در دست ندارند



 ٣٩

$﴿: و باز مي فرمايد tΒ uρ $ tΡô‰ỳ uρ ΝÏδ ÎsYò2 L{ ô⎯ÏiΒ 7‰ôγ tã ( βÎ)uρ !$ tΡô‰ỳ uρ óΟèδ usYò2 r& t⎦⎫É)Å¡≈ xs9﴾  )األعراف :
  ».اكثر مردم را در عهد و پيمان استوار نديديم بلكه بيشترشان را عهدشكن و فاسد يافتيم«  )102
بر حق باشد  هركس. ميزان حق و ناحق اكثريت و اقليت نيست؛ بلكه ميزان، حق بودن است ،بنابراين 

هرچند يك نفر باشد، او حق است و كسي است كه بايد به او اقتدا شود و در صورتيكه اكثريت بر باطل باشند 
به همين خاطر علماء گفته اند حق . بايد آنها را رها كرد و به زياد بودنشان مغرور نشد بلكه اعتبار به حق است

پس آن كس كه بر حق باشد بايد . ا به واسطه حق بايد شناختبه واسطه انسانها معلوم نمي گردد بلكه مردان ر
  .مورد اقتدا و تأسي قرار گيرد

$!#﴿: چنانكه مي فرمايد. خداوند در داستان پيشينيان برايمان نقل مي كند كه گاهاً اقليت بر حق بوده اند tΒ uρ 

z⎯tΒ#u™ ÿ…çμ yè tΒ ω Î) ×≅‹Î= s%﴾   )دندبا او جز اندكي ايمان نياور« )40: هود.«  
امتها را به من نشان دادند، پيامبري : فرمودند -صلي اهللا عليه و سلم  -در حديث وارد است كه رسول اهللا  

را ديدم كه كمتر از ده نفر با او بود، پيامبري را ديدم كه يك يا دو نفر همراه او بودند و پيامبري را ديدم كه 
هبي يا سخني ميزان، اكثريت پيروان آن نيست بلكه اعتبار بنابراين در حق بودن مذ. هيچ احدي همراه او نبود

اگر چيزي حق باشد هرچند اقليت مردم با او باشند بايد به آن متمسك شد . تنها به حق يا باطل بودن مي باشد
بنابراين حق را هر مسلماني بايد هميشه . چون نجات در آن است و اكثريت مردم نمي توانند باطل را حق كنند

  .گوش نمايدآويزة 
ْسَالُم َغِريًبا َوَسَيُعوُدَغِريًبا َكَام َبَدأَ «: فرمايد مي –صلي اهللا عليه و سلم  -اهللا رسول اسالم با غريبي «  1»  َبَدَأ اْإلِ

اين در حالي است كه اكثريت مردم بر شر و گمراهي قرار دارند و . »آغاز شد و بازگشتش نيز غريبانه است
. باقي نمي مانند كه آنها نيز غريبند و اين غريبان در مجتمع بشري در اقليت مي باشند جز اندكي از مردم بر حق

مبعوث شد جهان كالً در كفر و گمراهي موج مي زد و در آن  -صلي اهللا عليه و سلم  -هنگامي كه رسول اهللا
در آن . د شدندهنگام كه شروع به دعوت نمود، مردم يك به يك و دو به دو دعوتش را لبيك گفتند تا زيا

به  -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا . هنگام قريش و جزيرة عرب و تمام عالم بشري همگي بر گمراهي بودند
تنهايي شروع به دعوت نمود و آنانيكه از او پيروي كردند و دعوتش را پذيرفتند به نسبت كل عالم خيلي كم 

اما . ها چيزي كه معتبر است حق بودن و به حق رسيدن استبنابراين اكثريت مالك اعتبار نيست بلكه تن. بودند
ولي سنت الهي اينگونه است كه هميشه اكثريت بر باطل . در صورتيكه اكثريت بر حق باشند، چيز خوبي است

$!﴿: قرار دارند tΒ uρ çsYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9$# öθ s9uρ |M ô¹tym t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ Î/   ﴾)د اكثريت مردم ايمان نمي آورن« )103: يوسف
   .»ت به ايمان آوردن آنها حريص باشيهرچند تو نسب

                                                 
  .) 146: رقم ( أخرجه مسلم  −1
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β﴿: و مي فرمايد Î)uρ ôìÏÜè? usYò2 r& ⎯tΒ † Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$#   ﴾)اگر از « )116: األنعام
  .»را از راه خدا منحرف خواهند كرد اكثريت مردم زمين پيروي كني تو

  مسئله ششم
  فتن هرگونه سند و دليلي حجت دانستن پيشينيان را بدون در نظر گر  

$tΑ﴿: چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد s% $ yϑ sù ãΑ$ t/ Èβρãà)ø9$# 4’ n<ρ W{$#﴾    )پس حال اقوام : گفت) فرعون(« )51: طه
  .»گذشته چيست؟

$t﴿: و مي فرمايد  ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/#u™ t⎦,Î!̈ρ F{$# ﴾   )خويش چنين  پدراندر ميان « )24: المؤمنون
  .»سخناني را نشنيده ايم

  :شرح
. يعني زمانيكه رسوالن پروردگار، حق را براي آنها آوردند؛ پدرانشان را دليل عدم پذيرش قرار دادند

موسي عليه السالم آنگاه كه فرعون را دعوت به ايمان كرد فرعون آنچه گذشتگان بر آن بودند را دليل قرار 
$tΑ﴿: داد و گفت s% $ yϑ sù ãΑ$ t/ Èβρãà)ø9$# 4’ n<ρ W{$#﴾  )خواست با » پس حال اقوام گذشته چيست؟: گفت« )51: طه

. اين كار به عملكرد گذشتگان استناد كند كه در كفر بر كساني كه در آن زمان زندگي مي كردند مقدم بودند
حيد بيان داشتند و همچنانكه قوم نوح بعد از دعوت شدنشان به سوي تو. اين دليل باطل، دليل جاهليت بود

$)﴿: گفتند tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Ìãƒ β r& Ÿ≅ ÒxtG tƒ öΝà6ø‹n= tæ öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# tΑt“ΡV{ Zπ s3Í≥̄≈ n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 

þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/#u™ t⎦,Î!̈ρ F{$# ﴾   )24: مؤمنون(  
رتري يابد، اگر خدا مي خواست مالئكه اي را بر اين مرد جز بشري چون ما نيست كه مي خواهد بر شما ب«

با نوح به مقابله برخواستند و دليلشان » .در ميان پدران خويش چنين سخناني را نشنيده ايم. شما نازل مي كرد
در اين مبارزه اين بود كه پدران ما بر حق هستند و آنچه را كه نوح آورده باطل است؛ چون مخالف آن چيزي 

$﴿: ن بر آن بودند و كافران قريش نيز اظهار مي داشتند كهاست كه پدرانما tΒ $ uΖ÷è Ïÿxœ #x‹≈ pκÍ5 ’Îû Ï' ©#Ïϑ ø9$# ÍοtÅzFψ$# 

÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) î,≈ n= ÏG ÷z$#﴾  )7: ص(  

$﴿» .ما چنين چيزي را در دين ديگري نشنيده ايم و اين جز دروغ به هم بافته شده چيز ديگري نيست« tΒ 

$ uΖ÷è Ïÿxœ #x‹≈ pκÍ5 ﴾   آورده است -صلي اهللا عليه و سلم  - يعني آنچه رسول اهللا .﴿’Îû Ï' ©#Ïϑ ø9$# ÍοtÅzFψ$#   ﴾ در دين

β÷﴿. آباء و اجدادشان Î) !#x‹≈ yδ ωÎ) î,≈ n= ÏG ÷z$#﴾  صلي اهللا عليه و  -آنها آن چيزي را كه رسول اهللا . دروغ است
بود كه پدرانشان بر آن بودند كه همان آورده بود، دروغ دانستند؛ چرا؟ چون مخالف آن چيزهايي  -سلم 

عبادت بتها بود ولي آنها به دين پدران نزديك خود رجوع نمودند و به دين پدرانشان، ابراهيم و اسماعيل، 
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به هر باطلي كه بر آنها متقدم باشد براي رد . مراجعه نكردند و اين سنت كافران است و سنت جاهليت مي باشد
صلي اهللا  -نچه كه بر هر انسان عاقلي واجب است اين است كه به آنچه رسول اهللا اما آ. حق استناد مي كنند

آورده است بنگرد و بين آن و آنچه از پدرانش به وي رسيده مقارنه كند و آنها را در كنار هم  -عليه و سلم 
يچ چيز را جز آنچه ما ه: ولي آنها درها را بر روي خود بستند و گفتند. گذارد تا حق از باطل برايش جدا گردد

و اين . را كه از طريق پدرانمان به ما رسيده باشد، نمي پذيريم و هر چيز كه مخالف آن باشد، قبول نداريم
رفتار در شأن يك انسان عاقل نيست تا برسد به كسي كه در صدد نجات خودش است چنين فردي نبايد تنها به 

  .آنچه از گذشتگان به او رسيده، بسنده كند
اين شهر فالني : ايط فعلي در صورتي كه گورپرستان را از عبادت بتها نهي كنيد در جواب مي گوينددر شر

است و فالن جماعت در آن بوده اند و زمانها بر اين منوال گذشته و ما هم بر همين منوال كار آنها را ادامه مي 
گفته مي شود كه . بدعت است اين: اگر به كساني كه مراسم مولودي راه مي اندازند، گفته شود. دهيم

  .گذشتگان ما به آن عمل كرده اند و اگر اين كار باطل بود به آن عمل نمي كردند
آنچه مردم بر آن هستند ميزان سنجش نيست بلكه . اينگونه استدالل نمودن استدالل اهل جاهليت است

چون مردم هم خطا مي كنند و هم  آورده است -صلي اهللا عليه و سلم  -اعتبار بر آن چيزي است كه رسول اهللا
آورده قطعاً حق است و تبعيت از آن  -صلي اهللا عليه و سلم  -ولي آنچه كه رسول اهللا. درست عمل مي كنند

  .واجب مي باشد و خداوند متعال ما را به پدران و اجدادمان واگذار نكرده است
صلي اهللا  -ما، ما را از تبعيت رسول اهللا  حاالت دروني: آنها مي گويند. صوفيه نيز به همين درد گرفتارند

ما احوالي داريم كه در آن به اهللا تعالي متصل مي شويم و مستقيماً از خداوند . كفايت مي كند -عليه و سلم 
علم و هدايت دريافت مي داريم ولي اهل سنت دينشان را از مردگان دريافت مي كنند كه منظورشان اهل 

عوام : و باز مي گويند. ان را از زنده اي كه هرگز نمي ميرد دريافت مي نماييمحديث مي باشد ولي ما دينم
احتياج به رسوالن دارند اما خواص به رسوالن احتياجي نيست چون آنها مستقيماً به خداوند وصل مي شوند و 

به رسول  اصحاب طريقت: و در همين رابطه مي گويند. همينطور شيطان برايشان سخن مي سازد. ياد مي گيرند
و رويدادها و جريانات . نياز ندارند چون آنها به طور مستقيم با خدا ارتباط دارند و اين دين جاهلي است

  .فكري متعدد و منحرف نيز از همين قبيل هستند
  مسئله هفتم

  استدالل به اينكه آنچه صاحبان قدرت بر آن هستند حق است
ا قدرت بيشتري از خود نشان مي دادند و يا داراي مال و قومي كه در فهم قوي بودند و يا در انجام كاره

جاه و ملك بيشتري بودند در مسائل مورد استناد اهل جاهليت قرار مي گرفتند و خداوند متعال در كالمش اين 
≈ô‰s)s9uρ öΝßγ﴿: كارشان را مردود مي شمارد؛ چنانكه مي فرمايد ¨Ψ©3tΒ !$ yϑ‹Ïù β Î) öΝä3≈ ¨Ψ©3̈Β ÏμŠ Ïù  ﴾    

 )26: حقافاأل(
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  » .به آنان قوت و قدرتي داديم كه به شما نداده ايم«
θ#)﴿: و مي فرمايد çΡ% x.uρ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% šχθßsÏFøtG ó¡tƒ ’n?tã t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. $ £ϑ n= sù Νèδ u™!$ y_ $ ¨Β (#θ èùttã (#ρ ãxŸ2 

⎯Ïμ Î/  ﴾)آمد و او را شناختند به او كافر  از قبل انتظار پيروزي بر كافران را داشتند اما هنگامي كه« )٨٩: البقرة
  » .شدند

t…çμ﴿: و مي فرمايد tΡθ èùÌ÷è tƒ $ yϑ x. tβθ èùÌ÷è tƒ öΝèδ u™!$ oΨ ö/r&  ﴾)او را به مانند فرزندان خويش مي « )١٤٦: البقرة
  ».شناختند
  :شرح

ودند از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها به آنچه صاحبان قدرت و جاه و موقعيت در بين مردم بر آن ب
بنابراين مردم به اهل ثروت، . استدالل كرده و آن را حق مي دانستند و ضابطه شناخت حق پيش آنان اين بود

آن بودند  قدرت و مال مي نگريستند و هر چه آنان مي پسنديدند را حق دانسته و هر چه را كه ضعفا و فقرا بر 
مودند و اين حال اهل جاهليت بود و اين ضابطه و به آن معتقد بودند را باطل تلقي كرده و آن را طرد مي ن

خداوند متعال از ملتهاي گذشته ياد مي كند كه آنها داراي قوت و قدرت زيادي بودند و . باطلي است
در آيات زيادي اين موضوع مورد بحث قرار . ثروتهاي زيادي را در اختيار داشتند، در حاليكه كافر بودند

موقعيت هاي اجتماعي و زيركي و فهم بسيار برخوردار بودند ولي اين مسائل گرفته است در حاليكه آنان از 
’sŒÎ)uρ 4#﴿: چنانكه مي فرمايد. فاقد هر نوع نفعي برايشان بود و آنها را از باطل نجات نداد n?÷G è? óΟÎγ øŠn= tæ $ uΖçF≈ tƒ#u™ 

;M≈oΨ Éi t/ tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#þθ ãΖtΒ#u™ ‘“r& È⎦÷⎫s)ƒ Ìxø9$# ×öyz $ YΒ$ s)¨Β ß⎯|¡ômr&uρ $ wƒ Ï‰tΡ ﴾  )73: مريم(  
كداميك از اين دو گروه مقام و : كافران به ايمانداران گفتند. و چون آيات واضح ما بر آنها تالوت شود«

$ ö/x.uρ﴿: خداوند متعال سخنانشان را مردود دانسته و مي فرمايد» مجالسمان نيكوتر است؟ uΖõ3n= ÷δ r& Νßγ n= ö6 s% ⎯ÏiΒ 

Aβ ös% öΝèδ ß⎯|¡ômr& $ ZW≈ rO r& $ Zƒ ö™Í‘ uρ﴾  )74: مريم(  
  » .و چه بسا پيش از آنان گروه هاي بسياري كه از آنان ثروتمندتر و خوشتر بودند را هالك گردانيديم«

óΟs9uρ﴿: و باز مي فرمايد r& (#ρ çÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΨ u‹sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% (#þθ çΡ% x.uρ £‰x©r& öΝåκ÷]ÏΒ 

Zο§θ è% 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª!$# …çνt“ Éf÷èãŠÏ9 ⎯ÏΒ &™ó©x« ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çμ ¯ΡÎ) šχ% x. $VϑŠ Î= tã #\ƒ Ï‰s%﴾   )فاطر :
ان بسيار بيش آيا در روي زمين سير نكرده اند تا عاقبت كار ستمكاران پيش از خود را كه نيرو و اقتدارش« )44

از اينان بود بنگرند كه چگونه شد؟ و هيچ موجودي در آسمانها و زمين، خدا را درمانده نكرده است؛ چرا كه 
  » .او همواره داناي تواناست
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$ öΝx.uρ﴿: و باز مي فرمايد uΖò6n= ÷δ r& Νßγ n= ö6 s% ⎯ÏiΒ Aβ ös% öΝèδ ‘‰x©r& Νåκ÷]ÏΒ $ W±ôÜt/ ﴾   )چه بسيار طوايفي را« )36: ق 
  ».قبل از اينان ما هالك كرديم كه قدرت و قهرشان بيشتر بود

öΝs9r& (#÷ρ﴿: و مي فرمايد ttƒ öΝx. $ uΖõ3n= ÷δ r& ⎯ÏΒ ΟÎγ Î= ö7s% ⎯ÏiΒ 5β ös% öΝßγ≈̈Ψ ©3̈Β ’Îû Ä⇓ö‘ F{$# $ tΒ óΟs9 ⎯Åj3yϑ çΡ ö/ä3 ©9 

$ uΖù= y™ ö‘ r&uρ u™!$ yϑ ¡¡9$# ΝÍκö n= tã #Y‘#u‘ô‰ÏiΒ $ uΖù= yè y_uρ t≈ yγ ÷ΡF{$# “ÌøgrB ⎯ÏΒ öΝÍκÉJ øtrB Νßγ≈uΖõ3n= ÷δ r'sù öΝÍκÍ5θ çΡä‹Î/ $ tΡù't±Σ r&uρ .⎯ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ 

$ ºΡös% t⎦⎪Ìyz#u™  ﴾)6: األنعام(  
آيا نديدند كه پيش از ايشان چه بسيار گروهي را هالك نموديم و حال آنكه در زمين قدرت و تمكني « 

ان را پيوسته بر آنان فرستاديم و نهرها را در زمين جاري به آنها داده بوديم كه به شما نداده ايم؟ از آسمان بار
  ».ساختيم ولي به سبب گناهانشان هالكشان كرديم و بعد از آنان گروه ديگري را پديد آورديم

چون . اين آيات مي رساند كه قوت و تمكن و مال هنگامي كه صاحبش گمراه باشد، مالك اعتبار نيست
خداوند سبحان بيان مي دارد كه به خاطر سنت استدراج . سودي نمي رسانداين قدرت و مال و ثروت به آنها 

ϑ£$﴿ :آن را به كافران عطا مي كند n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ⎯Ïμ Î/ $ oΨ óstFsù óΟÎγ øŠn= tæ z>≡uθ ö/r& Èe≅ à2 >™ó_ x« #©¨L ym #sŒÎ) 

(#θ ãmÌsù !$ yϑ Î/ (#þθè?ρ é& Νßγ≈ tΡõ‹s{r& Zπ tG øót/ #sŒÎ* sù Νèδ tβθÝ¡Î= ö7•Β ∩⊆⊆∪   yìÏÜà)sù ãÎ/#yŠ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑ n= sß 4 ß‰ôϑ ptø: $#uρ ¬! 

Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$#﴾   )45 -44: األنعام(  
چون آنچه را كه به آنها تذكر داده شد فراموش كردند ما هم درهاي همه چيز را به روي آنها گشوديم تا «

پس . مغرور شدند ناگهان آنها را گرفتيم و يك باره نااميد شدندچون به نعمتي كه به آنها داده شد شادمان و 
  ».ريشه گروه ظالمان كنده شد و ستايش خدايي را كه پروردگار عالميان است

’﴿: و مي فرمايد  ÎΤö‘ x‹sù ⎯tΒ uρ Ü> Éj‹s3ãƒ #x‹≈ pκÍ5 Ï]ƒ Ï‰ptø: $# ( Οßγ ã_Í‘ ô‰tG ó¡t⊥ y™ ô⎯ÏiΒ ß]ø‹ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊆⊆∪   ’ Í?øΒé&uρ 

öΝçλm; 4 ¨β Î) “Ï‰ø‹x. î⎦⎫ÏG tΒ  ﴾)45-44: قلم(  
منكرين و تكذيب كنندگان قرآن را به من واگذار، كه ما آنها را از جايي كه نمي فهمند به عذاب سخت « 

  » .همانا كيد من قوي و سخت است. درافكنيم و آنها را مهلت مي دهيم
Ÿω﴿: و باز مي فرمايد uρ ¨⎦t⎤|¡øts† t⎦⎪Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. $ yϑ ¯Ρr& ’ Í?ôϑ çΡ öΝçλm; ×öyz öΝÍκÅ¦àΡX{ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ’Í?ôϑ çΡ öΝçλm; (#ÿρ ßŠ#yŠ÷”zÏ9 $ Vϑ øOÎ) 

4 öΝçλm; uρ Ò>#x‹tã ×⎦⎫Îγ •Β   ﴾)178: آل عمران(  
كافران نپندارند هنگامي كه به آنها مهلت مي دهيم برايشان بهتر است؛ زيرا ما كه آنها را مهلت مي دهيم «

  ».ناهان خويش بيفزايند و عذاب خواركننده اي را برايشان قرار داده ايمبه خاطر آن است كه بر گ
خداوند اين ثروت را به آنها بخشيده و در زمين به آنها قدرت داده  و ملك و حاكميت عطا فرموده و 

ر چنانكه امروز نيز در مورد كفار شاهد آن هستيم و اين نشانة ب. توانايي اختراع و اكتشاف عنايت نموده است
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بلكه . حق بودن آنان نيست و مفهوم آن اين نيست كه خداوند نسبت به عطايي كه به آنها كرده، راضي است
ولي اهل جاهليت به آنها . همه اينها عنوان مهلت و استدراج را دارند و بدان خاطر است تا بيشتر گناه كنند

ما اهل بصيرت به آنچه امتها و گروهها ا. استدالل مي كردند و آن را دليل بر حق بودن به حساب مي آوردند
اگر حق بود هرچند صاحبان آن فقير باشند، قبول مي نمايند و اگر باطل بود، . بر آن قرار دارند، مي نگرند

از جمله آيات در اين زمينه همان است كه . هرچند مربوط به ثروتمندان و صاحبان قدرت باشد، رد مي نمايند
 ô‰s)s9uρ﴿: آنجا كه خداوند هالك قوم عاد را بحث مي كند. آن استناد كرده استبه  -رحمه اهللا -جناب شيخ 

öΝßγ≈ ¨Ψ©3tΒ !$ yϑ‹Ïù β Î) öΝä3≈ ¨Ψ ©3̈Β ÏμŠ Ïù $ uΖù= yè y_uρ öΝßγ s9 $ Yèøÿxœ #\≈ |Á ö/r&uρ Zοy‰Ï↔øùr&uρ !$ yϑ sù 4©o_ øî r& öΝåκ÷]tã öΝßγ ãèøÿxœ Iω uρ öΝèδã≈ |Á ö/r& 

Iω uρ ΝåκèEy‰Ï↔øùr& ⎯ÏiΒ >™ó©x«﴾  )به آنها چشم، . به آنان قوت و قدرتي داديم كه به شما نداده ايم« )26: األحقاف
  » .گوش و دل داديم اما اين ابزار، آنها را از عذاب نرهاند و بي نياز نكرد

≅öΝs9r& ts? y#ø‹x. Ÿ ﴿: و مي فرمايد yè sù y7 •/u‘ >Š$ yè Î/ ∩∉∪  tΠu‘ Î) ÏN#sŒ ÏŠ$ yϑ Ïè ø9$# ∩∠∪ ©ÉL ©9$# öΝs9 ÷,n= øƒä† $ yγ è= ÷WÏΒ ’Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$#  ﴾
  )8 -6: الفجر(

آيا نديدي كه پروردگار تو با قوم عاد چه كرد؟ اهل ارم را كه صاحب قدرت و عظمت بودند، چگونه «
  » .كيفر داد؟ شهري كه مانند آن در عالم ساخته نشده بود

يده و آن را براي سكونت زينت مي دادند كه تا به حال باقي مانده است و در در دل كوهها سنگها را تراش
=šù﴿. مسير كاروانها به سوي شام قرار دارد ÏFsù öΝßγ ãΨ Å3≈ |¡tΒ óΟs9 ⎯s3ó¡è@ .⎯ÏiΒ óΟÏδ Ï‰÷èt/ ω Î) Wξ‹Î= s% ( $ ¨Ζà2 uρ ß⎯øtwΥ 

š⎥⎫ÏO Í‘≡uθ ø9$#﴾  )جز عده قليلي ساكن نشدند و تنها ما  و اين خانه هاي آنهاست كه بعد از آنها« )58: القصص

=šù﴿. وارث آن بوديم ÏFsù öΝßγ è?θ ã‹ç/ Oπ tƒ Íρ% s{ $ yϑ Î/ (#þθ ßϑ n= sß﴾   )اين است خانه هايشان كه به سبب « )52: نمل
  ».ظلمي كه كردند همه ويران شدند

در ميانشان  اين همه قدرت عظيم را خداوند به آنها داده است در حاليكه كافرند و هنگامي كه پيامبران
مبعوث شدند به واسطة قدرت و ثروت و امكاناتي كه داشتند، مغرور شدند و تكبر ورزيدند و بر شرك 
. خويش باقي ماندند و حق را نپذيرفتند و سبب همه اينها مغرور شدن به خاطر قدرت و امكاناتي بود كه داشتند

θ#)﴿: چنانكه خداوند متعال اينگونه نقل مي نمايد ä9$ s% uρ ô⎯tΒ ‘‰x©r& $ ¨ΖÏΒ ¸ο§θ è% ( óΟs9uρ r& (#÷ρ ttƒ χ r& ©!$# “Ï% ©!$# öΝßγ s)n= yz 

uθ èδ ‘‰x©r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο§θ è%   ﴾)چه كسي از ما قوي تر است؟ آيا ندانستند خداي كه آنها را : و گفتند« )15: فصلت
  ».خلق كرده از آنها قدرتمندتر است

يهوديان يا بني اسرائيل را خداوند علم و فهم عنايت  :اما در مورد استدالل كردن به فهم بايد گفت كه
در تورات خوانده بودند . آنها صفات پيامبري را كه در آخرالزمان مبعوث خواهد شد، مي دانستند. كرده بود

در مدينه با . كه پيامبري كه خاتم پيامبران است بزودي مبعوث خواهد شد و حتي صفات او را هم مي دانستند
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θ#)﴿. ه دو طايفه عرب بودند در جنگ و جدال بسر مي بردنداوس و خزرج ك çΡ% x.uρ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% šχθ ßsÏFøtG ó¡ tƒ 

’ n?tã t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx.  ﴾)٨٩: البقرة( 
بزودي پيامبر آخرالزمان مبعوث خواهد شد و ما از او پيروي مي كنيم و همراه او با شما مي : مي گفتند

ϑ£$﴿. جنگيم n= sù Νèδ u™!$ y_ $̈Β (#θ èùttã (#ρ ãxŸ2﴾. مبعوث شد و از  -صلي اهللا عليه و سلم  -هنگامي كه محمد
فرزندان اسماعيل بود به او حسادت بردند چون آنها گمان مي كردند كه نبوت در فرزندان يعقوب خواهد بود 

  .ندبه همين خاطر فهم و علمشان هيچ منفعتي به آنها نرسا. و همين حسادت مانع از ايمان آوردنشان شد
گاهاً موانعي وي را . اينطور نيست كه هركس حق را بشناسد، از آن پيروي كند و به آن عمل نمايد

چه بسا حسد، كبر، طمع دنيا، طلب رياست و مسائل ديگر همگي باعث انحراف انسان از . منصرف مي كند
فهم و علم نيست بلكه پس هدايت و توفيق ناشي از معرفت، . علي رغم اينكه حق را هم مي شناسد. حق گردد

اين دعا را  -صلي اهللا عليه و سلم  -به همين دليل رسول اهللا. به دست خداوند سبحان است و در قدرت اوست
دل اي برگردانندة دلها و ديده ها، « 1»َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب واألبصار َثبِّْت َقْلبِي َعَىل ِدينَِك «: بسيار تكرار مي كردند

  .»ثابت گردانمرا بر دين خودت 
بنابراين بايد مواظب آنچه . معرفت، علم، فهم و فقه به تنهايي همگي سببهاي خوبي هستند ولي كافي نيستند

كه به وي عطا شده، باشد و به علم و فهمش مغرور نگردد و هميشه از خداوند متعال ماندن بر طريق حق و 
  . هدايت بسوي صراط المستقيم را بخواهد

ôtΠöθ﴿: اتكاء محض به وسائل دنيوي منع نموده است چنانكه مي فرمايد خداوند متعال از tƒ uρ A⎦÷⎫uΖãm   øŒÎ) 

öΝà6÷G t6 yfôã r& öΝà6è?uøYx. öΝn= sù Ç⎯øó è? öΝà6Ζtã $ \↔ø‹x© ôM s%$ |Ê uρ ãΝà6ø‹n= tæ Ù⇓ö‘ F{$# $ yϑ Î/ ôMt6 ãmu‘ §ΝèO ΝçG øŠ©9uρ 

š⎥⎪ÌÎ/ô‰•Β ﴾  )مغرور بسياري لشكرتان در برابر اسالم بوديد در در جنگ حنين كه فريفته و « )٢٥: التوبة
  ».حاليكه هيچ به كار شما نيامد و زمين با همه فراخي اش بر شما تنگ گرديد و همگي رو به فرار نهاديد

اين مسئله را بايد بسيار بزرگ تلقي كرد در حاليكه بيشتر مردم از آن غافلند و به قدرت، ثروت، جاه و 
اين ملت پيشرفت كرده و اين ترقي و پيشرفت دليل بر اين است كه آنها بر : ي گويندابهت استدالل كرده و م

حقند و اگر بر حق نبودند به آن درجه از رشد و پيشرفت نمي رسيدند و آنها داراي تمدن، فرهنگ و علمند و 
  .هستند، بيندازند همينطور جمعي از دنباله روان مغرور تكرار مي كنند بدون اينكه نظري هم به كفري كه بر آن

  
  

                                                 
وصـححه   ) 199: رقـم 1/132 (   , وابـن ماجـه ) 1970رقـم  2/211 (   واحلـاكم  ) 3596 رقم 5/573 ( أخرجه الرتمذي  −١

     ) 7988, 7987 :رقم (   األلباين يف صحيح اجلامع
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  مسئله هشتم
 آنچه كه افراد ضعيف بر آن هستند، حق نيست

ß⎯ÏΒ﴿: چنانكه مي فرمايد. پيروي كردن افراد ضعيف از چيزي را دليل باطل بودن آن مي دانستند ÷σçΡr& y7 s9 

y7 yè t7¨?$#uρ tβθ ä9sŒö‘ F{$#﴾  )راد فرومايه و ضعيف آيا به تو ايمان آوريم در حاليكه پيروانت اف« )111: الشعراء
  » .هستند

šÏ™Iω﴿: و مي فرمايد àσ¯≈ yδ r&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn= tæ .⎯ÏiΒ !$ uΖÏΨ÷ t/﴾   )آيا اينها هستند كه در بين ما «  )53: األنعام
  » .بر آنها منت نهاده است) به واسطة نعمت اسالم(  خداوند

øŠs9§{ ﴿: خداوند سخنشان را مردود مي شمارد و مي فرمايد r& ª!$# zΝn= ÷ær'Î/ t⎦⎪ÌÅ6≈ ¤±9$$ Î/   ﴾)آيا « )53: األنعام
  ».خداوند به احوال سپاسگزاران داناتر نيست

  :شرح
در آن به قدرت و توانائي استدالل مي نمودند و صاحبان قدرت را به . اين مسئله برعكس مسئله قبلي است

: ناحق بودن مي گيرند و مي گويندخاطر داشتن توانائي، حق مي دانستند ولي در اين مسئله ضعف را دليل بر 
آگاه نيستند كه قدرت و .اگر حق بودند ضعيف نمي شدند و اين ميزان تشخيص براي اهل جاهليت است

گاهاً ضعيف هرچند ناتوان است بر حق، و قدرتمندي هرچند قوي است بر باطل . ضعف در دست خداست
ß⎯ÏΒ﴿: الم آنها را دعوت مي كند؛ مي گويندآنگاه كه نوح عليه الس. اما اين منطق قوم نوح است. است ÷σçΡr& y7 s9 

y7 yè t7¨?$#uρ tβθ ä9sŒö‘ F{$#  ﴾ مردم پيروان تو از جمله افراد ضعيف مي باشند كه اگر بر حق بودي قدرتمندان از تو

$﴿: در آيه ديگر آمده. پيروي مي كردند tΒ uρ š1 ttΡ šyè t7¨?$# ωÎ) š⎥⎪Ï%©!$# öΝèδ $ oΨ ä9ÏŒ#u‘ r& y“ÏŠ$ t/ Ä“ù&§9$#   ﴾
يعني دنباله روان تو فاقد رأي و نظر » .ما پيروان تو را جز تعدادي افراد اراذل و كم خرد نمي بينيم« )27: هود(

  .هستند و صاحب انديشه و فكر نمي باشند
نيز مشركين مؤمنان مستضعف چون بالل، سلمان، عمار و پدر و  -صلي اهللا عليه و سلم -در عهد رسول اهللا

در حاليكه اينها پيش تو : مي گفتند -صلي اهللا عليه و سلم -ش را به تمسخر مي گرفتند و به رسول اهللامادر
. باشند ما با تو نمي نشينيم و غير از مجلس اينها جلسه اي مخصوص برايمان بگذار بلكه در آن به تفاهم برسيم

سيار دلبسته بود، تصميم گرفت برايشان جلسه به خاطر اينكه به هدايت آنها ب -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا
را مورد عتاب و سرزنش قرار داد  -صلي اهللا عليه و سلم -اي مخصوص بگذارد ولي خداوند متعال، رسول اهللا

Ÿω﴿: و فرمود uρ ÏŠãôÜs? t⎦⎪Ï%©!$# tβθãã ô‰tƒ Οßγ −/u‘ Íο4ρ y‰tóø9$$ Î/ Äc©Å´yè ø9$#uρ tβρ ß‰ƒÌãƒ …çμ yγ ô_uρ ( $ tΒ šø‹n= tã ô⎯ÏΒ ΝÎγ Î/$ |¡Ïm 

⎯ÏiΒ &™ó©x« $ tΒ uρ ô⎯ÏΒ y7 Î/$ |¡Ïm ΟÎγ øŠn= tæ ⎯ÏiΒ &™ó©x« öΝèδ yŠãôÜtG sù tβθä3tFsù z⎯ÏΒ š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ∩∈⊄∪ šÏ9≡x‹Ÿ2 uρ $̈Ψ tG sù 

Νåκ|Õ÷è t/ <Ù÷è t7Î/ (#þθ ä9θ à)u‹Ïj9 Ï™Iω àσ¯≈ yδ r&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn= tæ .⎯ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷ t/   ﴾)شام  آنانكه صبح و« )53 -52: األنعام
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خداوند را مي خوانند و از اين كار قصدشان تنها خداست از خود مران، كه نه چيزي از حساب تو بر آنها و نه 
و همچنين ما بعضي را به . پس اگر آنها را از خود براني ستمكار خواهي بود. چيزي از حساب آنها بر توست
  ».ما خداوند بر آنها منت نهاده است آيا اينها هستند كه در بين: بعضي ديگر بيازماييم تا بگويند

Iω™﴿: اينكه مي فرمايد  àσ¯≈ yδ r&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn= tæ .⎯ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷ t/﴾ منظورش از آنها ضعفاي صحابه مي باشد .
ا مَّ ﴿. ممكن نيست اينها در خير و نيكي بر ما پيشي بگيرند اگر خيري در آن بود « ﴾ا َسَبُقوَنا إَِلْيهِ َلْو َكاَن َخْريً

  ».نمي توانستند بر ما پيشي بگيرند
نمونة آنها هم اكنون كساني هستند كه عالمان ديني را به عنوان افراد بي رأي و فاقد تفكر توصيف مي  

  .آنها آينده نگر نيستند، متحجر، خشن و خشكند: كنند و مي گويند
ي تاريخ بلكه براي تحذير نگاشته است و به خاطر آن بود كه مسلمانان از اين شيخ اين مسائل را نه برا

  .مسائل برحذر باشند؛ چون اين موارد از جمله امور جاهلي مي باشد
  :مسئله نهم

  به عالمان فاسق و عابدان جاهل اقتدا نمودن
$﴿: دبه عالمان فاسق و عابدان جاهل اقتدا مي كردند چنانكه خداوند متعال مي فرماي pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ ¨β Î) 

#ZÏWŸ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6 ômF{$# Èβ$ t7÷δ ”9$#uρ tβθ è=ä.ù'u‹s9 tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ šχρ ‘‰ÝÁ tƒ uρ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$#  ﴾)التوبة :
خورند و آنها را از اي كسانيكه ايمان آورده ايد بسياري از عالمان و راهبان، اموال مردم را به ناحق مي « )٣٤

  ».راه خدا منع مي كنند
﴿öŸω (#θ è=øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ uöxî ÈdY ysø9$# Ÿω uρ (#þθ ãèÎ6 ®Ks? u™!#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% ô‰s% (#θ= |Ê ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ = |Ê r&uρ #ZÏVŸ2 (#θ= |Ê uρ 

⎯tã Ï™!#uθ y™ È≅‹Î6 خواهش هاي آن گروه كه خود در دينتان به ناحق غلو نكنيد و از پي « )٧٧: املائدة(﴾   9$#¡¡
  ».پيش از اين گمراه شدند و بسياري را گمراه كردند و از راه راست منحرف شدند، نرويد

  : شرح
از جمله مسائل جاهليت اين بود كه عالمان فاسق را مورد استناد قرار مي دادند و به آنها استدالل مي 

اعت خداوند متعال خارج گشته است و علماي منظور از فاسق كسي است كه در علم و عمل از اط. نمودند
فاسق كساني هستند كه به علم خويش عمل نمي كنند يا آگاهانه به خداوند متعال دروغ مي بندند؛ چنانكه مي 

اين حالل و اين حرام است در حاليكه خود مي دانند كه دروغ مي گويند و اينكار را به خاطر رسيدن : گويند
اما عابدان . از موقعيتشان كه مورد اعتماد مردم هستند سوء استفاده مي كنند. يدهندبه آرزوهاي خويش انجام م

فاسق كساني هستند كه از روي جهل و بدون علم اقدام به كاري مي كنند و مردم به آنها اعتماد دارند و آنها را 
نها اعتماد نمود كه بر دين به خاطر نام عالم و عابد نبايد فريب خورد و تنها وقتي بايد به آ. صالح مي دانند

$ ﴿: اهللا تعالي در مورد يهود و نصاري مي فرمايد. خداوند متعال باشند pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ ¨β Î) #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ 
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Í‘$ t6 ômF{$# Èβ$ t7÷δ ”9$#uρ tβθ è= ä.ù'u‹s9 tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$̈Ψ9$# È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ šχρ ‘‰ÝÁ tƒ uρ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$#  ﴾)اي « )٣٤: التوبة
كسانيكه ايمان آورده ايد بسياري از عالمان و راهبان اموال مردم را به ناحق مي خورند و آنها را از راه خدا منع 

  » .مي كنند
ÿρ#) ﴿: و مي فرمايد ä‹sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$#﴾  )غير از خداوند متعال « )٣١: التوبة

  ».علما و راهبان خويش را رب و پروردگار خود قرار مي دادند
تحقق اين امر بدين صورت بود كه آنان حرام را برايشان تبديل به حالل، و حالل را تبديل به حرام مي 

ند چون حالل و حرام كردن چيزي، كردند اينها نيز از آنها اطاعت مي نمودند و اينگونه آنها را رب خود كرد
حق خداوند متعال است و هيچ كس حق ندارد بر اساس آرزوها و اغراض خويش چيزي را حالل يا حرام 

هم اكنون مردمي هستند كه در مسائل شرعي حيله مي . نمايد تا با اين كار مردمي را از خود راضي گرداند
گيري حالل مي كنند و به گمان خويش متمسك به محرمات را به خاطر رضايت مردم و يا آسان. كنند

رخصت شرعي شده اند و يا به خاطر مصلحت فردي بر خداوند دروغ مي بندند و چيزي را حالل يا حرام مي 
  .كنند

$ *﴿: اهللا تعالي مي فرمايد. اينها علماء فاسقند كه از اطاعت خداوند خارج گشته اند pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ ¨β Î) 

#ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6 ômF{$# Èβ$ t7÷δ ”9$#uρ tβθè= ä.ù'u‹s9 ...  ﴾احبار همان علماء . اين نداء براي تحذير مؤمنان است
. هستند و بيشتر بر علماء يهود اطالق مي شود و رهبان همان عابدانند و بيشتر به عابدان مسيحي بكار مي رود

ود مغضوب عليهم و نصاري ضالون هستند و خداوند متعال يه. منظور عابدان نصاري و عالمان يهود مي باشد
$﴿: در هر ركعت نماز به ما دستور داده است كه بگوييم tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪   xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ï% ©!$# 

|M ôϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ø‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$#  ﴾)٧−٦: الفاحتة( 
Îöxî ÅUθ﴿داده شده گان اهل علم و عملند و  نعمت  àÒ øó yϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ ﴾ اهل علم هستند اما اهل عمل نمي

Ÿω﴿باشند و اينها علماي فاسقند  uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$#  ﴾ راهبان مسيحي و كساني هستند كه خداوند را جاهالنه و بدون
ت تازه ايجاد شده و خرافات، اهللا را پرستش مي دليل و برهان عبادت مي كنند، آنهايي كه بوسيله بدعت، امورا

خداوند متعال ما را از همراهي با علماي فاسق و عابدان گمراه برحذر داشته و نهي كرده و به ما دستور . نمايند
  .داده است كه حق را به وسيلة دليل از كتاب و سنت دريافت نماييم

فالني به آن مسئله فتوا داده است بدون اينكه : يدو در حال حاضر اگر كسي به چيزي عالقمند باشد و بگو
: وقتي به او مي گوييد اين فتوا خطاست فوراً جواب مي دهد. به استناد او از نظر كتاب و سنت اهميت دهد

زمانيكه فالني فتوا داده است بر من گناهي نيست ولي در صورتيكه فتوا موافق آرزوهاي او نباشد، گويد كه 
  .ست و بسيار سخت گرفته استاين فتوا صحيح ني
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مجموعه اي از اباطيل را جمع كرده و همراه خطاي علماء آن را در كتابي جمع كرده و آن را در اختيار 
اسالم دين گذشت است و : و مي گويند. مردم نهاده اند و به گمان خويش نام آن را توسعه در دين گذاشته اند

ه شود آن را بر كتاب خدا و سنت رسولش عرضه داريد؟ جواب هرگاه به آنها گفت. بر مردم سخت نمي گيرد
آيا عالم از كتاب و سنت بزرگتر است؟ آيا نبايد قولش را بر كتاب و سنت . اين كالم علماست: مي دهند

  عرضه داشت؟
آنها كساني هستند كه اين آيه در موردشان ! پناه بر خدا. اين كار را اهل خواهشها و هواها انجام ميدهند

ÿρ#﴿: ق مي كندصد ä‹sƒªB$# öΝèδu‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$#﴾.  
: مردم را برحذر داشته نهي مي كنيد، جواب مي دهند -صلي اهللا عليه و سلم -وقتي از بدعتي كه رسول اهللا

صالح و تقوا هستند به  و يا اهل آن شهر كه اهل. اين عمل را فالني كه مرد عالم يا صالحي است انجام مي داد
  .در جواب مي گوييم صالح و تقوا اگر موافق كتاب و سنت نباشد به تنهايي كافي نيست. آن عمل مي كنند

استدالل به قول علما و عابدان را بدون عرضه داشتن بر كتاب و سنت، شيوه اهل جاهليت است؛ آنهايي كه 
  .دعلماء و راهبان خويش را به ارباب تبديل كرده بودن

  :مسئله دهم
  نسبت دادن اهل دين به كم فهمي و خطا

$ty“ÏŠ﴿: چنانكه مي فرمايد. جهت ابطال دين به كم فهمي و خطاي حافظة اهل دين استدالل مي كردند t/ 

Ä“ù&§9$#    ﴾)يعني بدون نظر و رأي« )27: هود«  
  :شرح

$t﴿: از جمله فرموده هاي خداوند در مورد قوم نوح است كه مي فرمايد tΒ uρ š1 ttΡ šyè t7¨?$# ω Î) š⎥⎪Ï% ©!$# 

öΝèδ $ oΨ ä9ÏŒ#u‘ r& y“ÏŠ$ t/ Ä“ù&§9$#﴾   )ما پيروان تو را جز تعدادي افراد ضعيف نمي بينيم« )27: هود.«  

﴿y“ÏŠ$ t/ Ä“ù&§9$#﴾ پيروان انبياء را به خاطر اينكه به گمانشان كم فهم و يا در . يعني كسانيكه فهم ندارند
  .ودند و در مسائل، دورانديش نبودند معيوب مي دانستندامورشان هوشيار نب

و اين چيزي است كه بسياري از مجرمان و دشمنان امروزي اسالم نيز به آن خوشحالند كه دورانديشي، 
در حاليكه . فهم و درك مسائل را در مسلمانان بعيد مي دانند و به اين دليل آنها را مورد سرزنش قرار مي دهند

اهل بصيرت و معرفت مي باشند چون آنها به نور اهللا مي نگرند و به آنچه اهللا تعالي امر كرده، علماء مسلمين 
  .دستور مي دهند و از آنچه نهي نموده است، برحذر مي دارند

بدون شك علماء عمل كننده، بعد از رسوالن پروردگار بهترين مردمانند و فضيلت عالم بر عابد به سان 
هيچ فردي علماء را متهم نمي كند جز كساني كه به جاهليت شبيه باشند و . رگان استفضيلت ماه بر ساير ستا

يا شبيه قوم نوح باشند كه پيروان رسوالن را متصف به آن اوصاف مي كنند تا مردم از آنان بيزار شوند و اين 
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س، عالمان اينها عالمان حيض و نفا: سخن بر زبان تعدادي از مردم اين زمان جاري است كه مي گويند
در حاليكه فقه واقع نزد آنها امور سياسي، . طهارت با سنگ و مسائل جزئي هستند و فقه واقع را نمي شناسند

  .شورش و اقدام بر عليه حاكمان و اميران جامعه اسالمي است
  :مسئله يازدهم و دوازدهم

  بر قياس فاسد اعتماد و قياس صحيح را انكار نمودن
β÷﴿: چنانكه مي گفتند. ي كردندبر قياس فاسد استدالل م Î) óΟçFΡr& ω Î) ×|³o0 $ uΖè= ÷WÏiΒ   ﴾)شما جز « )10: ابراهيم

  ».انساني همچون ما نيستيد
نتيجه جمع ميان اين دو آن بود كه فاقد فهم جامعي باشند كه بتوان . قياس صحيح را انكار مي كردند 

  .بوسيله آن، بين حق و باطل فرق گذاشت
  :شرح

  .ه و دوازده به انكار قياس صحيح و اعتماد بر قياس باطل اشاره داردمسئله يازد
قياس علت كه در آن حكم فرع به اصل ملحق مي شود به خاطر وجود : نزد اهل اصول قياس دو نوع است

كه اگر شرطي از شروط آن مختل گردد، آن قياس فاسد . علت مشترك كه جامع اصل و فرع است، مي باشد
ابن قيم مي . حكم بر آن اعتماد نمي شود و اين مسئله از جمله مسائل خطير و بزرگ استاست و در اثبات 

اكثر گمراهي مردم به سبب قياس فاسد است و اولين تجربه كنندة آن ابليس بود چون خداوند متعال به : گويد
$tO﴿: وي دستور داد تا براي آدم سجده برد؛ گفت tΡr& ×öyz çμ ÷ΖÏiΒ ©Í_tFø)n= yz ⎯ÏΒ 9‘$ ¯Ρ …çμ tGø)n= yzuρ ⎯ÏΒ &⎦⎫ÏÛ   ﴾)اعراف :

به گمان وي آتش بهتر از خاك است؛ بنابراين » .من از او بهترم، مرا از آتش و او را از گل خلق كردي« )12
چون . او از آدم بهتر است و اين قياس فاسد است چون آتش از گل بهتر نيست بلكه گل از آتش بهتر است

ف كردن مي شود در حاليكه گل باعث رويش گياهان و انواع بذرها خواهد شد آتش مي سوزاند و باعث اتال
با اين وصف در . گل از آتش بهتر است: پس اگر قياس كنيم خواهيم گفت. كه خير آن براي مردم بهتر است

او پروردگار . اينجا اعتماد بر قياس نيست بلكه موجب اعتماد همان انتخاب خداوند متعال و تفضيل اوست
چون تمام . تعال است هرچه اراده كند و انتخاب نمايد انجام مي دهد و بر او اعتراض گرفته نمي شودم

و مشركان به همان صورت رسوالن را تكذيب كردند چون مرتكب اين . كارهاي او در نهايت حكمت است
β﴿: قياس فاسد شدند و گفتند Î) óΟçFΡ r& ω Î) ×|³o0 $ uΖè= ÷WÏiΒ   ﴾)شما جز انساني همچون ما نيستيد« )10: ابراهيم.«  

چون به گمانشان رسالت . به بشر بودنشان استدالل مي كردند و آن را دليل بر عدم رسالتشان قرار مي دادند 
اين قياس باطل است چون قياس همراه با مفارقه . در ميان انسانها نادرست است و انسان نمي تواند رسول باشد

رشان برتري داده و برگزيده است و خداوند پاك، منزه و متعال نسبت به حال و خداوند رسوالن را بر غي. است
’ #$!ª﴿. صالحيتشان براي رسالت داناتر است Å∀sÜóÁ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# Wξ ß™ â‘ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# 4 χ Î) ©!$# 
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7ì‹Ïϑ y™ ×ÅÁ t/ ∩∠∈∪   ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ š⎥ ÷⎫t/ öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz ﴾   )خداوند متعال از مالئكه و « )76 -75: حجال
و آنچه را به گذشته و حال آنها مربوط است، . به درستي اهللا تعالي شنواي بيناست. انسانها رسوالني برمي گزيند

  » .مي داند
β÷﴿: به همين دليل آنگاه كه به رسوالن گفتند Î) óΟçFΡr& ω Î) ×|³o0 $ uΖè= ÷WÏiΒ tβρ ß‰ƒ Ìè? β r& $ tΡρ ‘‰ÝÁ s? $£ϑ tã šχ% x. 

ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/#u™ $ tΡθ è?ù'sù 9⎯≈ sÜù= Ý¡Î0 &⎥⎫Î7•Β ∩⊇⊃∪   ôMs9$ s% öΝßγ s9 öΝßγ è= ß™ â‘ βÎ) ß⎯øtªΥ ω Î) Öt±o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# ⎯ßϑ tƒ 

4’ n?tã ⎯tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÏŠ$ t6 Ïã   ﴾)از آنچه  شما جز بشري همانند ما نيستيد، مي خواهيد ما را« )11 -10: ابراهيم
ما : رسوالن در جواب گفتند. دليل روشني براي عبادت خود بياوريد. پدرانمان عبادت مي كردند، منع كنيد

  ».بشري همانند شما هستيم ولي خداوند متعال بر هركس از بندگانش بخواهد منت مي نهد
ا را براي رسالت برگزيده خداوند بر ما فضيلت داده، توجه كرده و بر ما منت نهاده و م: رسوالن مي گويند 
  .است

. قياس شما قياس باطلي است چون انسانها در يك درجه نيستند؛ بعضي از آنها مؤمن، و بعضي ديگر كافرند
در نتيجه با . پس انسانها متفاوتند. بعضي رسوالن، عالمان و صالحانند و بعضي ديگر جاهالن، كافران و فاسقانند

چون اين تفاوت نزد اهل اصول از جمله اشكاالت قياس . ديگر درست نيستهم فرق دارند و قياس آنها با هم
  .است

بلكه حكمت اقتضا مي كند كه رسولي از جنس خودشان برايشان فرستاده شود تا بتواند مسائل را برايشان 
≅﴿ :خداوند مي فرمايد. توضيح دهد è% öθ©9 šχ% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ×π x6Í×̄≈ n= tΒ šχθ à±ôϑ tƒ t⎦⎫ÏiΨ Í≥ yϑôÜãΒ $ uΖø9̈”t∴s9 ΟÎγ øŠn= tæ 

š∅ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# $ Z6n= tΒ Zωθß™ بگو اگر ساكنان زمين مالئكه بودند، از آسمان رسولي از « ]٩٥: اإلرساء[ ﴾‘§
  ».مالئكه برايشان نازل مي كرديم

بنابراين رسول بايد از جنس كساني باشد كه به نزدشان مبعوث مي گردد تا قادر به ابالغ رسالت باشد و 
و اگر آنهايي كه در زمين زندگي مي كردند . ي حكمت نيز همين است كه رسول انسانها، انسان باشداقتضا

  .مالئكه بودند خداوند از جنس خودشان، مالئكه اي مبعوث مي كرد
از كارهاي عجيب آنها اين بود كه رسالت را در ميان افراد بشر بعيد مي دانستند اما بندگي سنگ و چوب 

. ي نمودند و برايشان چيز دور از انتظار نبود كه ربوبيت و الوهيت را در سنگ و چوب بدانندرا بعيد تلقي نم
و اين قياس باطلي است كه ساير اقوام از قوم . ولي همين افراد وجود رسالت در بشر را منكر و بعيد مي دانستند

والن الهي بودند، قوم نوح نوح گرفته تا اقوام ديگر به خاطر وجود بشري كه حامل رسالت باشد، منكر رس
$t﴿: گفتند tΒ !# x‹≈ yδ ωÎ) × |³ o0 ö/ ä3 è= ÷WÏiΒ ß‰ƒÌãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtGtƒ öΝà6ø‹n= tæ öθs9 uρ u™ !$ x© ª!$# tΑ t“ΡV{ Zπs3 Í≥̄≈ n= tΒ $ ¨Β $ uΖ ÷è Ïϑy™ # x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû 

$ uΖ Í←!$ t/# u™ t⎦,Î!̈ρ F{$# ∩⊄⊆∪ ÷β Î) uθèδ ωÎ) 7≅ ã_u‘ ⎯ ÏμÎ/ ×π̈Ζ Å_ (#θÝÁ −/ u tIsù ⎯ ÏμÎ/ 4©®Lym &⎦⎫Ïm﴾  )25 -24: المؤمنون(  
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اگر خداوند مي خواست مالئكه اي از . اين جز بشري مثل شما نيست كه مي خواهد بر شما برتري يابد«
او مرد ديوانه اي بيش نيست پس تا چندي در . آسمان نازل مي كرد و اين را در پدران قديم خويش نشنيده ايم

  ».باره اش دست نگه داريد
’u﴿: مي گفتند -صلي اهللا عليه و سلم -مورد رسول اهللاقريش در   Å+ø9 â™ r& ãø.Ïe%!$# Ïμø‹n= tã .⎯ ÏΒ $ uΖ ÏΨ÷t/ ö≅ t/ uθèδ ë># ¤‹x. 

× Å°r& ﴾  )آيا در بين ما تنها به او وحي رسيده است؟ بلكه او دروغگويي خود پسند است« )25: القمر. «  
  .ي باشداين قاعده هرچند فاسد است اما مورد استفاده كفار م

نوع دوم از قياس، قياس تشبيه است كه در آن فرع بين دو اصل متردد است؛ به هركدام بيشتر شباهت داشته 
. خداوند متعال را با مخلوقات نمي توان قياس كرد، نه قياس علت و نه قياس تشبيه. باشد بدان ملحق مي شود

مورد خداوند سبحان مي توان به كار برد  بلكه تنها چيزي كه در. چون در آن افرادش در يك درجه هستند
قياس اولي است و آن اينكه هر كمالي براي مخلوق ثابت است و مستلزم نقص نيست خالق به آن اولي تر و 

⎪⎦t﴿: چنانكه مي فرمايد. اليق تر است Ï%©#Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ $$ Î/ ã≅ sWtΒ Ï™ öθ¡¡9 $# ( ¬!uρ ã≅ sV yϑø9 $# 4’ n? ôãF{$# 4 uθèδuρ â“ƒÍ“ yè ø9 $# 

ÞΟ‹Å3ysø9   ».مثال اعلي و برتر براي اهللا تعالي كه مقتدر و حكيم است، مي باشد« )60: النحل( ﴾ #$
/Ÿξsù (#θç﴿: و باز مي فرمايد  ÎôØs? ¬! tΑ$ sV øΒ F{$# 4 ¨β Î) ©!$# ÞΟn= ÷è tƒ óΟçFΡr& uρ Ÿω tβθçΗs>÷è s?﴾   )براي اهللا تعالي « )74: النحل

  ».ند و شما نمي دانيدمثال نياوريد كه او مي دا
مسئله ديگر اين بود كه آنها منكر قياس صحيح بودند و فرستاده به سوي انسان و يا فرستاده از جنس 
مالئكه  به سوي مالئكه را انكار مي كردند در حاليكه صحيح اين است كه رسول انسان، انسان و رسول 

اما در واقع آنچه باعث چنان بينشي شد . است مالئكه، مالئكه باشد و مقتضاي حكمت وفطرت سليم نيز همين
جامع چيزي است كه قياس بر آن مبتني . آنها به جامع و فارق در قياس جاهل بودند. جهل در بين آنها بود

است و آن وصف مشترك در اصل و فرع است ولي فارق خالف آن است و در آن اصل و فرع در وصفي كه 
  .حكم در بر آن بنا شود اتفاق ندارند

  :مسئله سيزدهم
  غلو كردن در مورد اهل علم و صالح

≅Ÿ﴿: چنانكه در قرآن مي فرمايد. آنها در مورد عالمان و صالحان غلو و افراط مي كردند ÷δr'¯≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω 
(#θè= øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ Ÿωuρ (#θä9θà)s? ’ n? tã «!$# ωÎ) ¨, ysø9 ان افراط مكنيد و در اي اهل كتاب در دينت« )171: النساء(    ﴾ #$

  ».مورد خداوند جز حق چيزي مگوييد
  :شرح
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هنگامي است  "غال القدر"گفته مي شود . در لغت به معني زياد شدن از حد است. غلو مسئله مهمي است
و آن هنگامي است كه  "غال السعر"كه آب به علت جوش آمدن از ديگ باال مي آيد و يا گفته مي شود 

  .بنابراين غلو همان زيادتر شدن و باالتر آمدن از حد معروف مي باشد. ته شده، بيشتر باشدقيمتها از ميزان شناخ
چنانكه كسي . اما در شرع، غلو كردن اين است كه شخصي را بيشتر از موقعيت و منزلتي كه دارد باال ببرند

  .و الوهيت ارتقاء دهد در حق انبياء و اولياء غلو نمايد يعني آنها را از مرتبه عبوديت به مرتبه ربوبيت
اهل جاهليت در مورد اشخاص غلو مي كردند و آنها را از مرتبه اليق به خود باالتر مي بردند تا جاييكه 

او پسر خداست و به : چنانكه يهود در مورد عزير گفتند. آنها را به مرحله ربوبيت همراه پروردگار مي رساندند
او پسر : تبه بشر بودن و رسالت به مرتبه الوهيت ارتقاء داده و گفتندهمان شيوه نصاري، عيسي پسر مريم را از ر

قوم نوح نيز به همان شيوه در مورد صالحان قوم خويش غلو كردند؛ عكسهاي آنها را كشيده و از . خداست
. آنها مجسمه ساختند سپس آنها را عبادت نمودند و آنها را به مرتبه الوهيت كه مرحله پرستش است، رساندند

﴿(#θä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹s? ö/ ä3tGyγÏ9# u™ Ÿωuρ ¨β â‘x‹s? # tŠuρ Ÿωuρ %Yæ# uθß™ Ÿωuρ šWθäó tƒ s−θãè tƒuρ # Z ô£ nΣ uρ﴾  )و گفتند معبودان « )23: نوح
  » .خويش را رها نكنيد و ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر را رها نكنيد

ردشان آنها را تبديل به الهه هاي غير از اينها اسامي صالحان نوح بودند كه به خاطر غلو كردن در مو ،آري
  .اهللا نمودند

و به همان صورت طايفه هاي مشرك تا به حال در مورد صالحان غلو كنند، دور قبرهايشان طواف مي 
از آنها در حاالت درماندگي و . نمايند و برايشان ذبح و قرباني مي كنند، براي آنها نذر انجام مي دهند

  .نجات مي نمايند و رفع احتياجات و درخواست نيازهاي خويش را از آنها مي كنند اضطرار، استغاثه و طلب
صلي اهللا عليه و  -به همين دليل است كه رسول اهللا.  سرانجام، غلو شرك صاحبان آن را به همراه دارد

َام َأنَ « :مي فرمايد -سلم در مدح و (  1»ا َعْبُدُه َفُقوُلوا َعْبُد اهللاَِّ َوَرُسوُلهُ َال ُتْطُروِين َكَام َأْطَرْت النََّصاَرى اْبَن َمْرَيَم َفإِنَّ
پس بگوييد . ثناي من چنانكه مسيحيت در مورد عيسي پسر مريم كردند، افراط مكنيد من بنده اي بيش نيستم

  .)عبد خدا و رسول خدا
ب و اميون غلو كردن در مورد انبياء و صالحان همان چيزي است كه باعث شد مشركين اعم از اهل كتا

بر رسالت رسوالن . بر ما واجب است كه منزلت اليق و شايسته به اشخاص را بدانيم. دچار شرك اكبر گردند
فضيلت عالم بر . و صالحيت صالحان و علم عالمان واقف گرديم و بدانيم كه آنها افضل تر بر غير خود هستند

  .ها را در مكانهاي اليق به خودشان قرار دهيمعابد همچون فضيلت ماه بر بقيه ستارگان است و الزم است آن

                                                 
 3445: رقم  أخرجه البخاري      −١
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≅Ÿ﴿: خداوند متعال مي فرمايد ÷δr'¯≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θè= øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ Ÿωuρ (#θä9θà)s? ’ n? tã «!$# ωÎ) ¨, ysø9 $# 4 $yϑ̄ΡÎ) 

ßxŠ Å¡yϑø9 $# ©|¤Š Ïã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ Ú^θÞ™u‘ «!$# ÿ… çμçF yϑÎ= Ÿ2 uρ !$ yγ9s)ø9 r& 4’ n<Î) zΝtƒó tΒ Óyρ â‘ uρ çμ÷Ζ ÏiΒ ( (#θãΖ ÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ ⎯ Ï&Î#ß™â‘ uρ ( Ÿωuρ 

(#θä9θà)s? îπsW≈ n= rO﴾  )171: النساء(  
عيسي پسر مريم جز اين نيست كه رسول . در دين خود افراط مكنيد و جز حق را به خداوند نسبت مدهيد«

به اهللا و رسوالنش ايمان بياوريد خداست و كلمه اوست كه به مريم القا شده و روحي از جانب اوست بنابراين 
   1».و سخن، از سه خدا بر زبان مرانيد

≅ö﴿: و مي فرمايد è% Ÿ≅ ÷δr'¯≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θè=øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ u ö xî ÈdYysø9 $# Ÿωuρ (# þθãè Î6®K s? u™ !# uθ÷δr& 7Θöθs% ô‰s% (#θ= |Ê ⎯ ÏΒ 

ã≅ ö6s% (#θ=|Êr& uρ #Z ÏV Ÿ2 (#θ= |Êuρ ⎯ tã Ï™ !#uθy™ È≅‹Î6¡¡9  )77 :املائدة(  ﴾#$
بگو اي اهل كتاب در دين خويش به ناحق افراط مكنيد و از هواها و اميال كساني پيروي مكنيد كه از قبل «

مي  -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا» .گمراه بوده و بسياري را هم گمراه كردند و از راه راست دور افتاده اند
اُكْم َواْلغُ  «: فرمايد ينِ إِيَّ َام َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم اْلُغُلوُّ ِيف الدِّ يِن َفإِنَّ زنهار از افراط در دين بپرهيزيد «  2 »ُلوَّ ِيف الدِّ

  ».كه آنچه باعث هالكت گذشتگان شما شد همان افراط در دين بود
، جايز نيست چون پس غلو و افراط در مورد مخلوقين و باالبردنشان از آن منزلتي كه اليق به آنهاست 

سرانجام اين كار به شرك منتهي مي شود و در مورد عالمان و عابدان نيز افراط كردن به چنين سرانجامي مي 
#)﴿ : چنانكه خداوند متعال مي فرمايد. انجامد ÿρ ä‹sƒ ªB$# öΝèδu‘$ t6ômr& öΝßγuΖ≈ t6÷δâ‘ uρ $\/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$#﴾ )31: التوبة( 

  ».عال علما و راهبان خويش را رب و پروردگار خود قرار مي دادندغير از خداوند مت« 
يهوديان و مسيحيان در مورد علماء و عابدان خويش افراط كردند و آنها را تا مرتبه ربوبيت باال بردند و  

معتقد بودند كه آنها صالحيت حالل كردن محرمات و حرام نمودن حاللها را دارند؛ چيزي كه منجر به تغيير 
  .ع مطهر شدشر

  :مسئله چهاردهم
  نفي حق و اثبات باطل

هر آنچه كه گذشت بر قاعده نفي و اثبات مبتني بود بنابراين آنها به دنبال ظن و گمان و هواهاي خويش 
  .افتادند و از هر آنچه رسوالن الهي حامل آن بودند، اعراض كردند

  :شرح

                                                 
 .مسيحيان در نتيجه افراط معتقد به سه خدايي شدند و سخن از پدر، پسر و روح القدس را به ميان آوردند - 1

وصـححه   ) 437, 1/215 ( وأمحـد يف املسـند   ) 3029رقـم  3/476 ( وابـن ماجـه   ) 3057رقم  5/296 ( أخرجه النسائي   − ٢
 ) 2680 :رقم (   األلباين يف صحيح اجلامع
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نفي و اثبات بنا شده است كه اهل جاهليت هر آنچه تمام مسائلي را كه شيخ تا به حال بحث كرده بر قاعده 
به همين سبب دچار . را كه خداوند نفي كرده، اثبات و هر آنچه را اهللا تعالي اثبات نموده است، نفي كردند

اهللا تعالي شرك را نفي و توحيد را اثبات مي نمايد اما آنها برعكس آن عمل كردند و به تمام . گمراهي شدند
⎪⎥š﴿: در موردشان مي فرمايد. له اال اهللا را باور داشتندمعني عكس ال ا Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ (#ρ ãxŸ2 uρ «!$$ Î/ 

y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝèδ tβρ ç Å£≈ y‚ø9   ».آنها به باطل ايمان آوردند و به اهللا كافر شدند و ايشان زيانمندانند« )52: العنكبوت(  ﴾#$
در صورتيكه . ه اي است كه بدان مؤمن بودند و آن را اثبات مي كردندايمان به باطل همان چيز نفي شد 

ايمان به اهللا همان چيز مورد تأييد مي باشد كه آنها به آن كافر بودند و چون به . مي بايست بدان كافر مي شدند
  .مودندباطل ايمان آوردند، مثبت را نفي كردند و با كافر شدن به اهللا، نفي را اثبات و اثبات را نفي ن
در صورت جستجو . اين قاعده و اساس جاهليت بود كه بر آن گام مي نهادند و در گمراهيش مي غلطيدند

پس هركس براي خداوند . در احوالشان به اين حقيقت خواهيد رسيد كه آنها از اين قاعده خارج نمي شدند
كه خداوند نفي نموده او اثبات  شريك قرار دهد هر چه را خداوند اثبات نموده او نفي كرده و هر آنچه را

آري اگر كسي . كرده است وكسي هم كه حرامي را حالل و حاللي را حرام نمايد نيز از اين قبيل مي باشد
بطور كلي افعال جاهليت از آن . حالل خدا را نفي و حرام خدا را اثبات نمايد او نيز مشمول اين قاعده است

شمني و با اهل شرك دوستي نمايد او نيز اقدام به اثبات چيزي كه خارج نبودند، كه هركس با اهل توحيد د
چون خداوند دستور به . خداوند نفي نموده، و نفي كردن چيزي كه خداوند آن را اثبات نموده، كرده است

  .دوستي مؤمنان داده و از دوستي و محبت مشركان نهي فرموده است
  :مسئله پانزدهم

  سر باز زدنهاي باطل از قبول حق  به بهانه
. علت پيروي نكردن از دين پيامبران را عدم فهم آن مي دانستند و آن را براي خود عذر قرار ميدادند

θä9$#)﴿: چنانكه مي فرمايد s% uρ $oΨç/θè= è% 7# ù=äî ﴾  )و گفتند دلهاي ما در حجاب است« )88: البقرة. «  
θä9$#)﴿ :و مي فرمايد s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ $ tΒ çμs)øtΡ #Z ÏV x. $ £ϑÏiΒ ãΑθà)s?   ﴾)اي شعيب ما بيشتر آنچه را كه مي « )91: هود
  » .گويي نمي فهميم

ولي خداوند آنها را تكذيب مي كند و بيان مي دارد كه به واسطة انتخاب كفر، بر دلهاشان مهر زده شده و 
  .در نتيجه به سبب آن دچار نفهمي شده اند

  :شرح
چنانكه خداوند متعال در مورد يهود، هنگامي . آن را نمي فهمندعذر آنها براي عدم قبول حق اين بود كه 

θä9$#)﴿: آنها را دعوت به اسالم نمود بيان مي دارد كه گفتند -صلي اهللا عليه و سلم -كه رسول اهللا s% uρ $ oΨç/θè= è% 7# ù= äî 

4 ≅ t/ ãΝåκs]yè ©9 ª!$# öΝÏδÌøä3 Î/ Wξ‹Î= s) sù $ ¨Β tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ﴾   )88: البقرة( 
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دلهاي ما در پرده است بلكه خداوند به واسطه كفرشان آنها را لعنت كرده است، پس جز اندكي  گفتند«
  » .ايمان نياوردند

به آنها مي شد و  -صلي اهللا عليه و سلم -يعني بر آن پرده اي قرار داد كه مانع رسيدن كالم رسول اهللا ُغْلٌف 
اين را حجتي براي خود در تكذيب . رام نمي گرفتآ -صلي اهللا عليه و سلم -دلهايشان به سخنان رسول اهللا

  .معني مشهور آيه همين است. قرار داده بودند -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا
θä9$#﴿: معني دوم آيه s% uρ $oΨç/θè= è% 7# ù=äî ﴾  يعني دل ما از علم انباشته شده است بنابراين احتياج به سخن هيچ

د علت آن نيست كه ابراز مي دارند بلكه دليل آن اين است كه به واسطة خداوند متعال مي فرماي. كس نداريم
بنابراين . كفرشان مشمول غضب خداوند هستند يعني آنها را از رحمت خويش طرد كرده و دور نموده است

 -دليل اينكه سخن رسول اهللا. حرف باء در اينجا به معني سببيت است. به واسطة كفرشان حق را پذيرا نبودند
را نمي فهميدند اين بود كه آنها كافر شده و به آن بي توجه بودند و اهميتي به آن نمي  -ي اهللا عليه و سلمصل

$ø﴿. دادند و به كيفر آن، خداوند آنها را از پذيرش حق منصرف كرد £ϑn= sù (# þθäî# y— sø# y— r& ª!$# öΝßγt/θè= è% 4  ﴾  )الصف :
  » .ان را از حق برگرداندهنگامي كه كج روي كردند خداوند دلهايش« )5

پس هركس حق را نپذيرد خداوند او را به باطل مبتال مي گرداند و بعد از آن حق را نمي پذيرد؛ چون 
=5Οù﴿: خداوند متعال مي فرمايد. كفر دلها را باطل مي گرداند ÝàÎ6sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρßŠ$ yδ $ oΨøΒ §ym öΝÍκö n= tã BM≈ t7 ÍhŠ sÛ 

ôM̄= Ïmé& öΝçλ m; öΝÏδÏd‰|Á Î/ uρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# # ZÏWx. ∩⊇∉⊃∪   ãΝÏδÉ‹÷{r& uρ (# 4θt/ Ìh9 $# ô‰s% uρ (#θåκçΞ çμ÷Ζ tã öΝÎγÎ= ø. r& uρ tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $$ Î/ 4﴾  
به سبب ظلمي كه يهود كردند بسياري از چيزهاي پاكيزه را كه برايشان حالل بود بر « )161 -160: النساء(

ربا و سود مي گرفتند در حاليكه از آن نهي شده بودند و اموال مردم را به ناحق مي  .ايشان حرام نموديم
  » .خوردند

$﴿: اين آيات در مورد يهود بود و اينكه مي گويند oΨç/θè= è% 7# ù= äî ﴾  دلهايشان در پرده نيست بلكه خداوند به
همان فطرت خويش است كه به  عنوان كيفر اعمالشان دلهايشان را از حق منصرف كرده است و اصل دلها بر

واسطة آن پذيراي حق مي باشد ولي هنگامي كه اين فطرت به فساد كشيده شود حق را قبول نمي كند مثل 
زمين، هنگامي كه سفت و سخت گردد چيزي در آن نمي رويد چون براي روييدن كيفيت خود را از دست 

ز فصيح ترين انبياء در سخن و خطابه است تا جايي علي رغم اينكه شعيب ا. قلب نيز همينگونه است. داده است
كه به خاطر قدرت فصاحت و تأثير گذاشتن بر ديگران و بالغت كالم به خطيب االنبياء مشهور است؛ با اين 

θä9$#)﴿: اوصاف قومش گفتند s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ $ tΒ çμs)øtΡ # ZÏV x. $£ϑÏiΒ ãΑθà)s? $ ¯ΡÎ)uρ y71u t∴s9 $ uΖŠ Ïù $Z‹Ïè |Ê ( Ÿωöθs9 uρ y7äÜ÷δu‘ 

y7≈ oΨ÷Ηsdts9 ( !$ tΒ uρ |MΡ r& $ uΖ øŠ n= tã 9“ƒÌ“ yè Î/﴾  )اي شعيب ما بيشتر آنچه را كه مي گويي نمي فهميم ما تو را در « )91: هود
  » .تو پيش ما گرانقدر نيستي. بين خود ضعيف مي بينيم اگر طايفة اندكت نبود تو را سنگسار مي كرديم
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ردند چون خداوند متعال دلهايشان را به كيفر پذيرش كفر فاسد گرداند؛ آنها كالم شعيب را فهم نمي ك
هركس بعد از ابالغ حق آن را . همان چيزي كه براي بني اسرائيل روي داد و اين سنت پروردگار متعال است

ستشان نپذيرد و از پذيرش آن تكبر ورزد خداوند او را به فساد قلب مبتال مي گرداند تا عقوبتي بر انتخاب نادر
صلي اهللا عليه و  -آيا مي دانيد كه آنها در جواب دعوت رسول اهللا. كافران قريش نيز همينگونه بودند. باشد
θä9$#)﴿: چه گفتند؟ -سلم s%uρ $ oΨç/θè= è% þ’ Îû 7π̈Ζ Å2 r& $ £ϑÏiΒ !$ tΡθããô‰s? Ïμø‹s9 Î) þ’ Îûuρ $oΨÏΡ# sŒ# u™ Öø% uρ .⎯ ÏΒ uρ $ oΨÏΖ ÷t/ y7ÏΖ ÷ t/ uρ Ò>$ pg Éo ö≅ yϑôã$$ sù 

$ uΖ ¯ΡÎ) tβθè= Ïϑ≈ tã﴾  )لتو گفتند در رابطه با آنچه ما را به آن مي خوانيد دلهاي ما در پرده و گوشهاي ما « )5: فُص
و در بين ما و تو پرده اي است در نتيجه تو عمل كن و ما نيز به آنچه خود خواهيم عمل مي . سنگين است

  ».كنيم
آيا اين نشان . بهانه اينكه آن را نمي فهمند مقابله مي كنند با دعوت پيامبران به. كافران راهشان يكي است

بلكه به سبب كفري كه انتخاب نمودند، از حق روي گرداندند و . بر كوتاهي در ابالغ رسالت نيست؟ نه هرگز
  .همتهايشان ضعيف و استعدادهايشان  ناتوان گشته است. به آن توجه و رغبتي ندارند

 :مسئله شانزدهم
  را با كتابهاي سحر معاوضه نمودنديهود تورات 

چنانكه خداوند متعال در بيان آن مي . آنچه را كه خداوند به آنها داده بود با كتابهاي سحر معاوضه كردند
$﴿: فرمايد £ϑs9 uρ öΝèδ u™ !$ y_ ×Αθß™u‘ ô⎯ ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×− Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝßγyè tΒ x‹t6tΡ ×,ƒÌsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9 $# |=≈ tF Å2 «!$# 

u™ !# u‘ uρ öΝÏδÍ‘θßγàß öΝßγ̄Ρr( x. Ÿω šχθßϑn= ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪   (#θãè t7 ¨?$# uρ $tΒ (#θè=÷Gs? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9 $# 4’ n? tã Å7ù= ãΒ z⎯≈ yϑø‹n= ß™ ( $ tΒ uρ txŸ2 ß⎯≈ yϑø‹n= ß™ 

£⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $# (#ρ ãxx. tβθßϑÏk= yè ãƒ }̈ $̈Ψ9 $# tósÅb¡9 و آنگاه كه رسولي از جانب « )102 −101: البقرة(  ﴾#$
پروردگار به سويشان آمد كه كتابشان را تصديق مي كرد بعضي از اهل كتاب، كتاب خدا را رها كرده و به 

و آنچه را شياطين در ملك سليمان مي خواندند را پيروي نمودند در . آن پشت كردند گويا كه نمي دانند
  » .كافر شدند و به مردم سحر مي آموختند حاليكه سليمان كفر را انجام نداد بلكه شياطين

  :شرح
موجود بود و امر به پيروي از آن شدند،  -صلي اهللا عليه و سلم -يهوديان به توراتي كه در آن صفات محمد

⎪⎦t﴿: چنانكه خداوند متعال مي فرمايد. كافر گشتند Ï%©!$# šχθãè Î7 −F tƒ tΑθß™§9 $# ¢©É< ¨Ζ9 $# ¥_ÍhΓW{$# “Ï%©!$# … çμtΡρ ß‰Åg s† 

$ ¹/θçGõ3tΒ öΝèδy‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# È≅‹ÅgΥ M} $# uρ ΝèδããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$ Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒuρ Ç⎯ tã Ìx6Ψßϑø9 $# ‘≅ Ïtä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9 $# ãΠÌhpt ä†uρ 

ÞΟÎγøŠ n= tæ y]Í×̄≈ t6y‚ø9 $# ßìŸÒ tƒuρ öΝßγ÷Ζ tã öΝèδu ñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñF{$# uρ ©ÉL©9 $# ôMtΡ% x. óΟÎγøŠ n= tæ 4﴾  )157: ألعرافا(  
آنان آن پيامبر نبي و امي را پيروي مي كنند كه صفتش را مكتوب نزد خود در تورات و انجيل مي يابند «

كه آنها را به معروف امر و از منكر نهي مي كند، پاكيها را برايشان حالل و ناپاكيها و پليديها را برايشان حرام 
  ».ا بود بر مي داردمي دارد و بار گران و مشقتهايي كه بر دوش آنه
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’ø﴿: نيز در انجيل به آن بشارت مي دهد  چنانكه عيسي   ÎoΤÎ)… ãΑθß™u‘ «!$# / ä3 ø‹s9 Î) $]% Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ £“y‰tƒ 

z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# #M Åe³ t6ãΒ uρ 5Αθß™tÎ/ ’ ÎA ù'tƒ .⎯ ÏΒ “Ï‰÷è t/ ÿ… çμèÿôœ $# ß‰uΗ÷q r& ﴾  )هستم و من رسول خدا به سوي شما ... « )6: الصف
  ».تورات را تصديق و به آمدن رسولي بعد از خود كه اسمش احمد است، بشارت مي دهم

نام، رسالت و صفاتش در تورات و انجيل مذكور است چنانكه به  -صلي اهللا عليه و سلم -اين رسول اهللا 
شدند خداوند آنها مانند فرزندان خويش او را مي شناسند ولي آنگاه كه به كتاب خدا؛ تورات و انجيل، كافر 

را مبتال به اين كرد كه كتابهاي سحري را كه كردار شياطين بود برگيرند و وحي خداوند را با عمل شيطان 
در نتيجه خداوند آنها را . معاوضه نمايند و اين كيفر و سرانجام همه كساني است كه از حق روي مي گردانند

  .به باطل مبتال مي گرداند
پس كسي كه دعوت رسوالن به سوي توحيد و إفراد . د، به باطل گرفتار مي آيدهركس از حق روي گردان

اهللا در عبادت را ترك نمايد؛ به بيان ديگر مبتال به رواج شرك و خرافات گردد طوري كه به آن استدالل و 
  .آن را در بين مردم ترويج دهد و آن را حق خواند

تي و گورپرستان بر آن هستند و اين را با دعوت به اين همان چيزي است كه بسياري از عالمان خرافا 
توحيد و كتاب و سنت معاوضه كردند، به باطل دعوت و به گورپرستي و دلبستگي به مرده ها فرا خواندند و 
براي اثبات آن به شبهاتي كه در بين مردم رواج داده اند چنگ زدند و وقت خود را با اين اباطيل سپري 

  .و العياذ باهللا. كردند
  :مسئله هفدهم

  كارهاي باطلشان را به پيامبران نسبت مي دادند
$﴿: چنانكه مي فرمايد. باطلشان را به پيامبران نسبت مي دادند tΒ uρ txŸ2 ß⎯≈ yϑø‹n= ß™﴾ )و « )102: البقرة

  » .سليمان كفر نورزيد
﴿$ tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡ tö/ Î) $ wƒÏŠθåκu‰ Ÿωuρ $ |‹ÏΡ# u óÇnΣ﴾  )هيم يهودي يا مسيحي نبودابرا« )67: آل عمران.«  
  :شرح

چنانكه . از جمله منهج جاهليت اين بود كه آنچه از كفر و گمراهي بر آن بودند را به انبياء نسبت مي دادند
از جمله عمل سليمان سحر بود و سليمان به واسطة آن جن و : يهوديان به سليمان نسبت سحر زدند و گفتند

نسبت به اينكه شياطين هم مخلوق خداوند هستند و هرگونه كه خداوند  و. شياطين را مسخر خويش نموده بود
عليه الصالة بخواهد آنها را رام و مسخر خواهد كرد، جاهل بودند و پروردگار عالم آنها را تحت فرمان سليمان 

ند، لذا يهوديها بدين خاطر سحر را به سليمان نسبت دادند تا آن را در بين مردم رواج ده. در آورد و السالم
يهوديان و نصاري كفر خويش را و هر آنچه از گمراهي بر آن بودند به پدر . گفتند كه سحر كار انبياء است

به همين . دين ابراهيم همين بوده است: ، نسبت دادند و گفتندالسالمعليه الصالة وانبياء و امام حنفاء؛ ابراهيم 
$﴿: خاطر خداوند سخنشان را انكار مي نمايد tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡tö/ Î) $wƒÏŠθåκu‰ Ÿωuρ $ |‹ÏΡ# u óÇnΣ ⎯ Å3≈ s9 uρ šχ% x. $ Z‹ÏΖ ym $ VϑÎ= ó¡ •Β 
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$ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï.Î ô³ ßϑø9 ابراهيم يهودي يا مسيحي نبود بلكه مسلماني حنيف بود و «  )67: آل عمران(   ﴾#$
  » .مشرك نبود

  .بري از شرك و مشركين بودابراهيم برعكس آنچه كه يهود و نصاري بر آن بودند اهل توحيد و م
يهوديت و نصرانيت قرنها بعد از ابراهيم ايجاد شدند لذا چگونه آن را به وي نسبت مي دهند؟ اين كار از 

تاريخ كذب آنها را ثبت مي كند چون فاصله بين آنها و ابراهيم قرنهاي متمادي . جمله قبيح ترين دروغ هاست
≅Ÿ﴿: چنانكه مي فرمايد. نازل شده اند يه الصالة و السالمعلاست و تورات و انجيل بعد از ابراهيم  ÷δr'¯≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# 

zΝÏ9 šχθ•` !$ ysè? þ’ Îû tΛ⎧Ïδ≡tö/ Î) !$ tΒ uρ ÏMs9 Ì“Ρé& èπ1u‘ öθ−G9 $# ã≅‹ÉfΡM} $# uρ ωÎ) .⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰÷è t/ 4 Ÿξsù r& šχθè= É)÷è s?﴾   )65: آل عمران( 
كنيد در حاليكه تورات و انجيل بعد از او نازل گشته اند، آيا اي اهل كتاب چرا در مورد ابراهيم مجادله مي «

  »فكر خود را به كار نمي گيريد؟
﴿‘≅ ä. ÏΘ$ yè ©Ü9 $# tβ$ Ÿ2 yξ Ïm û©Í_t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) ωÎ) $tΒ tΠ§ym ã≅ƒÏ™ℜu ó  Î) 4’ n?tã ⎯ ÏμÅ¡øtΡ ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% β r& tΑ ¨” t∴è? èπ1u‘ öθ−G9 $# ﴾   

بر بني اسرائيل حالل بود مگر آنچه را كه يعقوب قبل از نزول تورات بر همه خوردني ها « )93: آل عمران(
  ».خود حرام كرده بود

 - در اين امت نيز كساني هستند كه براي كمك به مذهب خويش احاديث دروغي را ساخته و به پيامبر
د در حاليكه نسبت مي دهند و همچنين كساني هستند كه خود را به ائمه نسبت مي دهن -صلي اهللا عليه وسلم

خود را به ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد رحمهم اهللا نسبت مي دهند در حاليكه بر . در عقيده با آنها مخالفند
 - عقيدة اشعري و معتزله هستند و اين عقايد باطل را به امامان سلف نسبت مي دهند در حاليكه آن امامان 

  .و كالم مخالف بودند، معتزله نبودند بلكه با اهل اعتزال -رحمهم اهللا
  :مسئله هجدهم

كردند در نسبت دادن خويش دچار  علي رغم مخالفت با انبياء خود را به آنها منتسب مي
  تناقض شده بودند

  .خود را به ابراهيم نسبت مي دادند در حاليكه تبعيت او را ترك كرده بودند 
  :شرح

اينگونه نسبت دادن . با آن نيز مخالفت كنند تناقض در انتساب اين است كه خود را به چيزي نسبت دهند و
نسبت دادن صحيح اين است كه در حاليكه خود را به آن نسبت مي دهند با آن موافق . ها باطل و دروغ است

كسي كه به ابراهيم نسبت داده شود بايد موافق آن چيزي باشد كه او آورده است و آن همان توحيد . باشند
بادت براي او  و برائت از مشركان است و نبايد در هيچ يك از اين امور با او خداوند سبحان و اخالص در ع

يهوديان خود را به ابراهيم نسبت مي دهند در حاليكه از حج كردن امتناع و رو به كعبه كردن . مخالفت نمايد
β¨﴿. را ناپسند مي دانند Î) tΑ̈ρ r& ;MøŠt/ yìÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “Ï% ©#s9 sπ ©3t6 Î/ % Z.u‘$ t7ãΒ “Y‰èδ uρ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ∩®∉∪   ÏμŠÏù 7M≈tƒ#u™ 
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×M≈uΖÉi t/ ãΠ$ s)¨Β zΟŠÏδ≡tö/Î) ( ⎯tΒ uρ …ã& s#yzyŠ tβ% x. $ YΨ ÏΒ#u™ 3 ¬!uρ ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# kÏm ÏM øt7ø9$# Ç⎯tΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïμø‹s9Î) Wξ‹Î6 y™ 4 ⎯tΒ uρ 

txx. ¨β Î* sù ©!$# ;©Í_ xî Ç⎯tã t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#﴾   )اولين خانه اي كه براي مردم قرار داده شد در مكه « )97 -96: آل عمران
مي باشد كه در آن بركت و هدايت عالميان است در آن نشانه هاي روشن قرار دارد؛ مقام ابراهيم خليل است 
هركس در آن داخل شود در امان است و هركس تواناي رسيدن به آنجا را داشته باشد واجب است كه حج را 

  » .كافر شود خداوند از جهانيان بي نياز استو هركس . انجام دهد
همچنين كساني كه خود را به چهار امام اهل سنت و جماعت نسبت مي دهند واجب است كه در عقيده نيز 

  .با آنها موافق باشند و با پذيرش عقايد جهميه و معتزله و اشاعره با آنان مخالفت ننمايند
 :مسئله نوزدهم

كنند  به خاطر اعمال كساني كه خود را به آنها منتسب ميعيب جويي نمودن از صالحان 
را مورد  -صلي اهللا عليه و سلم -را و همچنين يهوديان و مسيحيان، محمد چنانكه يهودي ها، عيسي 

  .سرزنش خويش قرار مي دادند
  :شرح

را زير سؤال مي به خاطر ارتكاب اعمالي كه پيروان صالحان انجام مي دادند از آنها عيب مي گرفتند و آنها 
را به خاطر اعمال  السالمعليه الصالة وچنانكه يهوديان، عيسي . بردند در حاليكه آنها از آن اعمال بري بودند

را به خاطر اعمالي كه گورپرستان و  -صلي اهللا عليه و سلم -و كساني هم محمد. صليبيان سرزنش مي كردند
  .دادند د سرزنش قرار ميجام داده اند، مورگروه هاي منحرف چون معتزله، جهميه، و خوارج ان

اين نه دين موسي، نه عيسي و نه : ما به كسانيكه از اين انبياء راستين عيب جويي مي كنند، مي گوييم كه
مي باشد و هنگامي كه پيروان دچار انحراف مي شوند نبايد آن را به اصل نسبت  عليهم الصالة و السالممحمد 

رسالت موسي به خاطر آنچه كه . اعمال و انحرافات از او صادر شده بايد منتسب نمود داد بلكه به كسي كه اين
و آنچه را مسيحيت از شرك، . يهوديان از تحريف، تبديل و تغيير در دين انجام دادند معيوب نمي گردد

ان مدعي صليبيت و كفر انجام مي دهند به دين مسيح نسبت داده نمي شود و همچنين اعمال و عقايد گورپرست
صلي  -نسبت داد بلكه كساني اعمال و اقوالشان به محمد -صلي اهللا عليه و سلم -اسالم را نمي توان به محمد

šχθ ﴿: اهللا تعالي مي فرمايد. نسبت داده مي شود كه پيرو صادق او باشند -اهللا عليه و سلم à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{ $# 

z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊ u‘ uρ çμ ÷Ζtã﴾    )١٠٠: التوبة( 
پيشي گيرندگان آغازين از مهاجرين و انصار و كسانيكه در نيكي از آنها پيروي كردند، خداوند از آنها «

  » .خشنود و آنها نيز از خداوند خشنودند
χ﴿: و مي فرمايد Î) ’n< ÷ρ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# zΝŠ Ïδ≡tö/Î* Î/ t⎦⎪Ï% ©#s9 çνθ ãè t7¨?$# #x‹≈ yδ uρ ©É<̈Ζ9$#﴾  )نزديك ترين « )68: آل عمران

و به همان صورت كسانيكه دچار انحراف در عقيده هستند و » .افراد به ابراهيم، پيروان او و اين پيامبر مي باشد
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نحرافشان را نمي توان به ائمه نسبت با دليل به مخالفت بر مي خيزند هرچند به امامان چهارگانه منتسب باشند ا
  .داد

  :مسئله بيستم
   كارهاي ساحران و كاهنان را از جمله كرامات اولياء محسوب نمودن

اعتقاد آنها در مورد كارهاي خارق عادت ساحران و امثال اينها اين بود كه آن را از كرامت صالحان مي 
  .را به سليمان هم نسبت دادند دانستند و آن را به انبياء نسبت مي دادند چنانكه آن

  :شرح
در صورت . خارق عادت چيزهاي خارج از توان انسان مي باشد و تنها خداوند متعال قادر به انجام آن است

چنانكه موسي عصا را تبديل به اژدها نمود و عيسي . جاري شدن به دست پيامبري، به آن معجزه مي گويند
و از آنچه خداوند از معجزات به . مردگان را به اذن اهللا زنده مي كردكور مادرزاد و پيسي را شفا مي داد و 

عطا كرده كه بزرگترين آن قرآن است؛ جملگي بشريت از انجام آن ناتوانند و  -صلي اهللا عليه و سلم -محمد
  .تمام جن و انس از آوردن مانندش عاجزند

يابد آن را كرامت مي نامند و بر  اما اگر خارق عادت توسط بنده صالحي كه مؤمن و متقي است تحقق
. دست او جاري مي گردد تا حجتي در دين و رفع حاجتي از مسلمين باشد چنانكه براي مريم روي داد

هنگامي كه زكريا عليه السالم به محراب عبادتش وارد شد غذاي آماده اي را نزد او يافت در حاليكه مريم 
و يا آن خواب طوالني كه براي . بود و آنجا مكان عبادت او بود عليها السالم خود را براي عبادت فارغ كرده

اما چيزي . اصحاب كهف روي داد چنانكه در اين مدت جسمشان سالم ماند و خللي به حياتشان وارد نگشت
كه شبيه خارق عادت است و بر دست كافران جاري مي شود و از جمله كارهاي شيطاني است كه در آن مكر 

وجود است و يا كارهايي است كه توسط شياطين انجام مي گيرد و به خاطر به فساد كشاندن و خدعه و تخيل م
چنانكه فردي . عقيدة انسانها و ضرر رساندن به آنها به خدمتشان در مي آيند؛ اينها را نمي توان كرامت نام نهاد

به خاطر كفرياتي كه انجام مي  فاسق و گنهكار در هوا پرواز و يا بر آب راه برود اين اعمال كار شيطان است و
دهند و شركياتي كه مرتكب مي گردند شياطين به خدمتشان در آمده آنها در هوا پرواز و بر روي آب راه مي 

  .روند
آنچه توسط اين انسانهاي فاجر و فاسق از انواع شعبده بازي و شركيات صورت مي گيرد از جمله كارهاي 

مي شوند و وارد انسانها شده و باعث انجام كارهايي مي گردد و اين شيطانهاست كه در آن مرتكب حيله ها 
همچنانكه سحر را نيز ياد مي گيرند و اين كارها را نمي توان . چيزي است كه در بين خويش آن را مي آموزند

نسبت مي به همين خاطر هنگامي كه يهوديها سحر را به سليمان عليه السالم . به پيامبران و پيروان آنها نسبت داد
دهند خداوند سخنشان را رد مي كند؛ زيرا سحر كفر است و انجام آن اليق به انبياء نيست و سليمان نيز از 

  .جمله انبياء مي باشد
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  :مسئله بيست و يكم
  خدا را با داد و فرياد و كف زدن عبادت كردن
  .آنها با كف زدن و فرياد كشيدن خدا را عبادت مي كردند

  :شرح
با آن به مخالفت برخواست اين بود كه به  -صلي اهللا عليه و سلم  -جاهليت كه رسول اهللا  ازجمله مسائل

$﴿: چنانكه مي فرمايد. وسيلة كف زدن و فرياد كشيدن خدا را عبادت مي كردند tΒ uρ tβ% x. öΝåκèEŸξ |¹ y‰Ψ Ïã 

ÏM øt7ø9$# ω Î) [™!% x6ãΒ Zπ tƒ Ï‰óÁ s?uρ 4 ﴾  )35: األنفال(  
مكاء همان صوت است و تصديه، . كين به خداوند نزد كعبه جز مكاء و تصديه نبوديعني تقرب جستن مشر

اين كارها را نزديك بيت اهللا انجام مي دادند و آن را نماز مي ناميدند و . دستها و كف را به هم زدن مي باشد
شياطين برايشان اين كارها از جمله كارهايي بود كه . بدان وسيله مي خواستند به اهللا تعالي نزديك گردند

بنابراين انسان نبايد . چون عبادت آن چيزي است كه شرع تعيين كرده است و توقيفي مي باشد. زينت داده بود
خودش چيزي را درست كند يا از ديگري دريافت دارد بدون اينكه خداوند آن را تشريع كرده باشد و بعد به 

از اينجا حرام بودن اين . صل و فرعي در شرع اسالم استاين فاقد ا. آن بخواهد به خداوند نزديك شود وسيلة 
لذا هرچند انسان در انجام سوت كشيدن و كف زدن قصد عبادت را . دو خصوصيت را دريافت مي داريم

كف زدن  -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. نداشته باشد چون شبيه شدن به مشركين است انجامش حرام است
چنانكه در صورت سهو امام در نماز، بخواهد او . در صورت احتياج مباح نموده است را تنها براي زنان آن هم

ولي انجام آن در صورت حضور مردان باعث فتنه مي گردد و مردان هم نبايد آن را انجام . را آگاه گرداند
  .دهند چون انجام آن توسط مردان باعث تشبيه به كفار و زنان خواهد شد

   :مسئله بيست و دوم
  لعب را به عنوان دين خود برگزيدنو و له

  .همانا ايشان لهو و لعب را به عنوان دين خود انتخاب كردند
  :شرح

لهو به باطلي گفته مي شود كه انسان به وسيله آن مشغول و از حق باز ايستد و لعب ضد جدي بودن است و 
كه لهو و لعب را دين خود  چيزي است كه هيچ فايده اي ندارد، كه از جمله خصوصيات جاهليت اين بود

دف زدن و . كرده و آن را وسيلة نزديكي به خدا قرار داده بودند چيزي كه در نزد صوفيه موجود است
  .آوازخواني را به عنوان عبادت قرار دادند و به وسيلة آن خواستند به خداوند تقرب جويند

نابراين چگونه وسيلة عبادت ب. آهنگ و وسايل آن لهو و لعب هستند و در حد ذات خويش حرامند
خداوند قرار داده شده اند؟ شبيه آنها در شرايط فعلي همان سرودهايي است كه اسالمي ناميده شده اند و به 

و حال آنكه دعوت كردن به سوي دين همان دعوتي . زعم خويش آن را از جمله وسايل دعوت قرار داده اند
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ز آوازخواني و موسيقي و هر آنچه كه نفسها را به خود مشغول آورده است و در آن چيزي ا است كه پيامبر 
بلكه اين از شعارها و راه و رسم حركت حزبي . و او را از ذكر خداوند و خواندن قرآن باز دارد، وجود ندارد

مردم را  -صلي اهللا عليه و سلم -است و جزو وسايل دعوت نمي باشد چون دعوت توقيفي است و رسول اهللا
كتاب، سنت، موعظه، ارشاد و مجادله نيكو دعوت مي نمود و سرودهاي دسته جمعي را وسيله دعوت به وسيله 
  .قرار نداد

كه براي دفاع از اسالم و باطل نمودن  -رضي اهللا عنه -اما سرودن شعرهاي خوب مانند شعرهاي حسان
سرودهاي گروهي كه هم اكنون شرك و يا براي تشويق به انجام عمل و پيمودن مسافتها سروده شده اند، مانند 

  .بنابراين اين را نبايد با آنها قياس كرد چون فرق بين آنها واضح است. به كار مي گيرند، نمي باشد
  :مسئله بيست و سوم

  مغرور شدن به دنيا 
. زندگي دنيا موجب غرورشان گرديد چون گمان مي بردند عطا و بخشش خداوند دليل بر رضايت اوست

θ#)﴿: مي فرمايد چنانكه در قرآن ä9$ s% uρ ß⎯øtwΥ çsYò2 r& Zω≡uθ øΒ r& #Y‰≈ s9÷ρ r&uρ $ tΒ uρ ß⎯øtwΥ t⎦⎫Î/¤‹yè ßϑ Î/ ∩⊂∈∪  ﴾)مال و « )35: سبأ
  ».فرزندان بسيار داريم بنابراين عذاب نمي شويم

  :شرح
كه  در جاهليت اموال و فرزندان بسيار را نشانة تكريم خداوند براي خويش مي دانستند و نتيجه مي گرفتند

θä9$#)﴿. خداوند آنها را عذاب نمي كند s% uρ ß⎯øtwΥ çsYò2 r& Zω≡uθ øΒ r& #Y‰≈ s9÷ρ r&uρ $ tΒ uρ ß⎯øtwΥ t⎦⎫Î/¤‹yè ßϑ Î/ ∩⊂∈∪   ö≅ è% ¨β Î) ’În1u‘ 

äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh9$# ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ £⎯Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊂∉∪   !$ tΒ uρ ö/ä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ /ä.ß‰≈ s9÷ρ r& ©ÉL©9$$ Î/ 

ö/ä3ç/Ìhs)è? $ tΡy‰ΖÏã #’ s∀ø9ã—  ﴾)بگو پروردگار . مال و فرزندان بسيار داريم بنابراين عذاب نمي شويم« )37 -35: سبأ
من براي هركس كه بخواهد روزي خويش را زياد و يا كم مي گرداند اما بيشتر مردم نمي دانند و اموال و 

  ».زديكي شما پيش خداوند نيستفرزندان شما وسيله تقرب و ن
≅ö﴿: و مي فرمايد  è% ¨βÎ) ’ În1u‘ äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh9$# ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïã â‘ Ï‰ø)tƒ uρ …çμ s9 4 !$ tΒ uρ ΟçFø)xΡr& ⎯ÏiΒ &™ó©x« uθ ßγ sù 

…çμ àÎ= øƒä† ( uθ èδuρ çöyz š⎥⎫Ï% Î—≡§9$#﴾  )ن كه بخواهد روزي را بگو پروردگار من براي هركس از بندگا« )39: سبأ
زياد يا كم مي گرداند و هر چه را انفاق نماييد خداوند جايش را پر مي كند كه او بهترين روزي دهندگان 

  ».است
اموال و فرزندان زياد نشانه محبت خداوند براي بنده اش نمي باشد بلكه گاهاً به خاطر استدراج به  ،بنابراين 

ْنَيا َمْن ُحيِبُّ َوَمْن َال ُحيِبُّ َوأما الدين فال  إِنَّ اهللاَ«: در حديث آمده است. كافر مي بخشد َعزَّ َوَجلَّ ُيْعطِي الدُّ
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خداوند دنيا را به هركس؛ چه دوست بدارد يا ندارد، مي بخشد ولي دين را تنها به (  1»  يعطيه إال من حيب
ْنَيا َتْعِدُل ِعنَْد اهللاَِّ َجنَاَح َلْو «: و در حديث ديگري مي فرمايد.) كساني مي دهد كه دوستشان دارد َكاَنْت الدُّ
َبَة َماءٍ  اگر دنيا نزد خداوند به اندازه بال پشه اي ارزش داشت به قدر خوردن (  2»َبُعوَضٍة َما َسَقى َكافًِرا ِمنَْها َرشْ

  .)آبي به كافران داده نمي شد
از همه گرامي تر مي باشد و اصحابش  است كه نزد خداوند -صلي اهللا عليه و سلم -اين وضع رسول اهللا

اما با اين وصف دچار گرسنگي، فقر و تنگدستي شده اند و كافران نيز گاهاً در . كه نزد خداوند گرامي اند
به . وفور نعمت هاي مادي مسرور و شاداب بوده اند ولي خداوند آن را به خاطر استدراج به آنها داده است

دالل كرد بلكه براي تشخيص كرامت و شرافت انسان نزد پروردگار به عمل بهره منديهاي دنيا نمي شود است
حال صاحب چنين عمل صالحي ثروتمند يا فقير باشد چنين فردي پيش خداوند عزيز و . صالح استناد مي شود

از جمله اشتباهات مردم اين است كه ثروت را دليل كرامت و بزرگي و فقر و احتياج را دليل . گرامي است
  .مي دانند پستي

   :مسئله بيست و چهارم
  ترك كردن حق به خاطر اينكه ضعفاء بر آن هستند

به خاطر اينكه در پذيرش حق فقرا بر آنها سبقت جسته بودند روح تكبر و خود بزرگ بيني در آنها مانع 
Ÿω﴿ :پذيرش حق شد و در اين زمينه پروردگار در كتابش فرمود uρ ÏŠãôÜs? t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ããô‰tƒ Οßγ −/u‘  ... ﴾  )األنعام :

  »...آنان كه پروردگارشان را مي خوانند از خود مران « )52
  :شرح

: به همين خاطر گفتند. اهل جاهليت وقتي ديدند افراد ضعيف اسالم را پذيرفته اند از قبولش سر باز زدند
﴿™Iω àσ¯≈ yδ r&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn= tæ .⎯ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷ t/﴾   )ن افراد هستند كه خداوند در بين ما بر آنها منت آيا اي« )53: األنعام

يعني اينها از ما به بهشت شايسته تر نيستند ما از آنها اليق تر و داراي شرافت بزرگتري هستيم » نهاده است؟
خداوند متعال در كالم خويش سخنانشان را باطل . چون اينها ضعيف و بي چيزند و در جامعه ارزشي ندارند

š}§øŠs9﴿: يدنموده و مي فرما r& ª!$# zΝn= ÷ær'Î/ t⎦⎪ÌÅ6≈ ¤±9$$ Î/﴾  )آيا خداوند نسبت به شكرگزاران داناتر «) 53: األنعام
  » نيست؟

                                                 
هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد ومل   : وقـال   ) 7381 :رقـم 5/230 ( ,  ) 102رقم 1/193 ( , واحلاكم  ) 1/387 ( ه أمحد أخرج −١

 . خيرجاه
واحلـديث صـححه   . هذا حديث صحيح غريب مـن هـذا الوجـه  : , وقال أبو عيسى ) 2325رقم  4/560 ( ه الرتمذي جأخر    − ٢

 ) 5292رقم  ( األلباين يف صحيح اجلامع 
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خداوند متعال توفيق دينداري را تنها نصيب كساني مي گرداند كه دوستشان دارد در حاليكه دنيا را به همه 
  .قرار نداده استكس عطا مي نمايد و مالك بخشش را در آن دوستي و دشمني 

  :مسئله بيست و پنجم
  ابطال در پذيرش چيزي به خاطر سبقت جستن ضعفاء به سوي آن

öθ﴿:  به خاطر پذيرش حق توسط ضعفاء آن را باطل مي دانستند و مي گفتند s9 tβ% x. #Zöyz $ ¨Β !$ tΡθ à)t7y™ Ïμ ø‹s9Î)﴾  
  ».اگر در آن خيري بود بر ما پيشي نمي گرفتند« )11: األحقاف(

  :شرح
چنانكه . از جمله عادات جاهلي اين بود كه به خاطر سبقت گيري ضعفاء در كاري آن را باطل مي دانستند

θ﴿: اهللا تعالي در مورد مشركين مي فرمايد s9 tβ% x. #Zöyz $ ¨Β !$ tΡθ à)t7y™ Ïμ ø‹s9Î)﴾   )اگر در آن خيري « ) 11: األحقاف
  ».بود بر ما پيشي نمي گرفتند

وقتي ديديم آنچه محمد . شتند كه ما اهل علم، تجربه و انديشه ايم و دنيا را مي شناسيمو اظهار مي دا 
آورده حق نيست، آن را ترك نموديم در صورتيكه اگر حق بود حتماً ما در پذيرش آن بر ديگران سبقت مي 

  .گرفتيم و ترك نمودن آن توسط ما دليل بر ابطال آن مي باشد
رش و اطاعت حق به طبقه خاصي مربوط نمي شود بلكه فضلي است كه اين دليل باطلي است چون پذي

و . خداوند متعال هركس از بندگانش را اليق بداند به پذيرش آن موفق و به خاطر آن بر او منت مي نهد
þθ#)﴿: چنانكه مي فرمايد. پيروان رسوالن اكثراً افراد ضعيفي بودند ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡr& y7s9 y7yè t7¨?$#uρ tβθ ä9sŒö‘ F{$#﴾  

  ».آيا به تو ايمان آوريم در حاليكه پيروانت افراد فرومايه و ضعيف هستند« )111: الشعراء(
$tΑ﴿: و در جايي ديگر مي فرمايد  s)sù _| yϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΒ öθ s% $ tΒ š1 ttΡ ω Î) #\t±o0 $ oΨ n= ÷VÏiΒ $ tΒ uρ 

š1 ttΡ šyè t7¨?$# ω Î) š⎥⎪Ï% ©!$# öΝèδ $ oΨä9ÏŒ#u‘ r& y“ÏŠ$ t/ Ä“ù&§9$#﴾ )فراد اراذل ما پيروان تو را جز تعدادي ا« )27: هود
  ».و كم خرد نمي بينيم

پس اگر آنچه كه نوح آورده حق بود، صاحبان . به گمانشان صاحب فكر و انديشه و مردان عاقلي هستند
  . ب اينها دليل بر ناحق بودن آن استانديشه و بزرگان قوم آن را قبول مي كردند بنابراين ترك دين او از جان

چنانكه . چون اكثر آنهايي كه از پذيرش حق روي مي گردانند اهل ثروت و مالند. اين استدالل باطل است
$!﴿: خداوند متعال مي فرمايد tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ’Îû 7π tƒ ös% ⎯ÏiΒ @ƒ É‹̄Ρ ω Î) tΑ$ s% !$ yδθèùuøIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ ΟçFù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïμ Î/ tβρ ãÏ≈ x.﴾   

ه كه شما ما به آنچ: ما در هيچ شهر و دياري رسولي را مبعوث نكرديم جز اينكه ثروتمندان گفتند« )34 :سبأ(
  .»فرستاده شده ايد كافريم

  .بيشتر پيروان حق ضعفاء و فقرا هستند؛ چون تكبري ندارند كه آن را وسيلة اعراض قرار دهند 
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ثروتمندان و صاحبان جاه و مقام و ناحق بودن آن به خاطر پيروي  به حق بودن چيزي به خاطر پيروي كردن
به . افراد ضعيف از جمله معيارهاي جاهلي است و درست نيست آن را وسيلة سنجش حق از باطل قرار داد

حق به وسيلة مردان [  »الحق ال يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق«: همين مناسبت علماء فرموده اند
  .]نمي شود بلكه مردان به وسيله حق شناخته مي شوندشناخته 

  :مسئله بيست و ششم
  داليل كتاب را بعد از معرفت و شناخت، به منظور موافق با آرزوهايشان تحريف نمودند

  .كتاب خدا را بعد از تعقل و تفهيم تحريف مي كردند
  :شرح

تعقل و تفهيم تحريف كردند و اين كار  يهوديان و مسيحيها تورات و انجيل را كه كتاب خدا بودند بعد از
را با زياد و كم كردن حرفي از كالم خدا و يا تفسير كردن غلط انجام دادند و اين كار را كردند تا كتاب خدا 

اقدام آغازين در . از اين مصيبت مسلمانان نيز در امان نبوده اند. را با خواهشهاي نفساني خويش موافق گردانند
وقتي قادر به تكذيب و انكار نص كتاب نبودند آن را با تأويل و تفسير . ل اهواء ايجاد شداهل كتاب توسط اه

  .بر خالف معناي ظاهري آن تحريف نمودند
هنگامي كه به او . مسلمانان هميشه از طرف اهل هوا و فرقه هاي گمراه در معرض اين آفت قرار گرفته اند

ر از آنچيزي است كه تو فكر مي كني و تو آن را بر اساس ربا غي: گفته مي شود ربا حرام است، مي گويد
وقتي گفته مي . هم اكنون كساني هستند كه به مباح بودن ربا فتوا داده اند. آرزوهاي خويش تفسير مي كني

اين آن ربايي نيست كه خدا و رسول حرام : در جواب مي گويند. شود اين را خدا و رسول حرام كرده است
كه خدا و رسول حرام كرده اند همان رباي جاهليت مي باشد كه تنها زياد كردن قرض بر سودي . نموده اند

و مي گويند رباي حرام آن ربايي . مديون بود و منكر رباي معامالتي كه به آن ربا الفضل مي گويند، هستند
  .است كه باعث هالكت و نابودي است و اگر باعث ثروت و بهره وري گردد اشكالي ندارد

چنانكه در صحيحين آمده است كه رسول اهللا صلي اهللا . ديث صحيح ربا الفضل حرام گرديده استدر ح
الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والرب بالرب, والشعري بالشعري والتمر بالتمر, وامللح  «: عليه و سلم  فرمود

قره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، معامله كردن طال با طال، ن(  ١» بامللح, مثًال بمثل, سواء بسواء, يًدا بيد
اين ربا .) خرما با خرما و نمك با نمك بايد مثل هم و به اندازه هم و به صورت نقد و دست به دست باشد

$!!﴿: اهللا تعالي مي فرمايد. كه رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم آن را حرام كرده است. الفضل است tΒ uρ ãΝä39s?#u™ 

ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$#﴾   )هر آنچه را « )7: الحشر
  ».كه رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم  برايتان آورد، قبول كنيد و از آنچه شما را نهي نمود، دوري گزينيد

                                                 
  .واللفظ له  .  ) 1587, 1584رقم  ( , ومسلم  ) 2174, 2134 :رقم (   أخرجه البخاري −١
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در اين امت نيز كساني . حيت كساني انجيل را تحريف كردنددر ميان امت يهود كساني تورات را و در مسي
پيدا شدند كه قرآن و سنت را تحريف نمودند و اين كار را به قصد مباح كردن چيزي كه خود يا ديگران بر 

  .آن بودند انجام دادند، ولي بر مسلمان واجب است كه قرآن و سنت را پيروي نمايد
ø(#θ﴿: گامي كه پروردگار به آنها فرموداز جمله تحريف يهوديان اين بود، هن è= äz÷Š$#uρ šU$ t6 ø9$# #Y‰¤fß™ (#θ ä9θ è% uρ 

×π ©ÜÏm   ﴾)سجده كنان از دروازه وارد شود و آمرزش بخواهيد« )٥٨: البقرة. «  
حرف نون را زياد . ، يعني گندمحبة يف حنطة: ولي آنان به جاي آن، گفتند. يعني گناهان ما را ببخش

  .كردند
≈⎯ß﴿ :دگان صفات هم معني فرموده خداوند را تغيير دادندتأويل كنن oΗ ÷q§9$# ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“uθ tG ó™  )5: طه(﴾  $

  » .پروردگار رحمان بر عرش قرار گرفته است«
الم را به آن افزودند . ولي آنها استوي را كه به معني قرار گرفتن است به استولي يعني سلطه معني كردند

  .ف نون را زياد كردهمانگونه كه يهود حر
و در جاي ديگر با كم كردن و گاهاً به وسيله معنا كردن، تحريف . اين تحريف از نوع زياد كردن مي باشد

تفسير كردن قرآن و سنت بدين گونه صحيح نيست و درهمه اين موارد تحريف كالمي روي . روي داده است
  .داده است

  :مسئله بيست و هفتم
  بت دادنشان به پروردگار عالمتأليف كتابهاي باطل و نس
≅×﴿: خداوند متعال مي فرمايد ÷ƒ uθ sù t⎦⎪Ï%©#Ïj9 tβθç7çFõ3tƒ |=≈ tG Å3ø9$# öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r'Î/ §ΝèO tβθä9θ à)tƒ #x‹≈ yδ ô⎯ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# ﴾

 )٧٩: البقرة(
واي به حال كساني كه با دستانشان كتابهايي را مي نويسند سپس مي گويند اين از جانب پروردگار «
  ».است

  :شرح
از جمله آفتهاي يهود اين بود كتابهايي را كه با دست خويش نوشته بودند و پر از اباطيل بود به خداوند 
. نسبت مي دادند و قصدشان از اين كار دريافت پاداش از مردم، فروش آن در بازار و جمع آوري مال بود

رفه و شغل يهود و كساني از اين امت كه به بنابراين تأليف كتابهاي گمراه كننده و ترويج آن در بين مردم ح
  .آنها شبيه هستند، مي باشد

بر هر عالم ديني كه در صدد نوشتن چيزي بر مي آيد واجب است تقواي خدا را داشته باشد و جز آنچه را 
بنابراين . چون در مقابل آن كتاب كه مي نويسد، مسئول است. كه موافق كتاب و سنت است تأليف نكند

و بر اساس ميل و رغبت نفسي خويش . صدد نوشتن چيزي كه موافق قرآن و سنت نيست برنيايد هرگز در
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چون . تأليف نكند و سپس آن را به خداوند متعال نسبت دهد و به مردم بگويد كه اين شرع خداوند است
اسالم صادر مي شود بسيار كتابها و رساله ها در اين دور و زمانه نوشته مي شود يا فتواي گمراه كننده به اسم 

  .كه از جمله افعال يهود مي باشد
اين هشداري براي هر مسلماني كه در صدد تأليف كتابي يا صدور فتوايي برمي آيد مي باشد كه از حدود 

  .فرمان خداوند تجاوز ننمايد، تقوا داشته باشد و حق را بنويسد، هرچند مردم به آن راضي نباشند
  :مسئله بيست و هشتم

  ي كه حق نزد ديگران بود، آن را ترك مي كردنددر صورت
θ#)﴿ :چنانكه مي فرمايد. آنها حق را تنها هنگامي كه همراه گروه خودشان بود مي پذيرفتند ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡ !$ yϑ Î/ 

tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã  ﴾)به آنچه بر ما نازل شده ايمان مي آوريم: گفتند« )٩١: البقرة.«  
  :شرح

: ه آنچه بر محمد   صلي اهللا عليه و سلم  نازل شده ايمان آوريد در جواب گفتندوقتي به آنها گفته شد ب
﴿#θ ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡ !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã  ﴾)و . به آنچه بر موسي نازل شده ايمان مي آوريم  )٩١: البقرة﴿šχρ ãàõ3tƒ uρ 

$ yϑ Î/ …çνu™!#u‘ uρ﴾  )به غير از او كافر شدند و  )٩١: البقرة﴿uθ èδ uρ ‘,ysø9$# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝßγ yè tΒ ﴾ » در حاليكه حق
آري مي گفتند به تورات نازل شده بر موسي ايمان مي » .بود و آنچه را كه آنها داشتند، تصديق مي كرد

آوريم و بر انجيل و قرآن نازل شده بر عيسي و محمد ايمان نمي آوريم در حاليكه انجيل و قرآن تصديق 
  .كنندة تورات بودند

اگر شما به آنچه بر موسي نازل شده ايمان داريد چگونه : خداوند سخنانشان را رد مي نمايد و مي فرمايد
اقدام به قتل پيامبران نموديد؟ آيا بر موسي نازل شده كه پيامبران را بكشيد؟ چنانكه زكريا و يحيي را كشتند و 

نجات داد و به آسمان باال برد وحتي تصميم  تصميم به كشتن عيسي گرفتند كه خداوند عيسي را از دست آنها
: چنانكه مي فرمايد. هدف آنها كشتن پيامبران بود. به كشتن رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم  نيز گرفتند

﴿$ yϑ ¯= ä3sùr& öΝä.u™!% y` 7Αθ ß™ u‘ $ yϑ Î/ Ÿω #“uθ öκsE ãΝä3Ý¡àΡr& ÷Λän ÷y9 õ3tFó™ $# $ Z)ƒ Ìxsù ÷Λä⎢ö/¤‹x. $ Z)ƒ Ìsùuρ šχθ è= çGø)s? ﴾)87 :البقرة( 
آيا هرگاه پيامبري پيش شما آمد و چيزي خالف آرزوهاي نفساني شما را با خود داشت از پيروي او اعراض «

  » .بعضي را تكذيب و بعضي ديگر را كشتيد. كرديد
چرا بعضي از پيامبران را تكذيب و بعضي ديگر را كشتيد؟ چون آمدن آنها به سوي شما بر خالف 

پس چگونه مي گوييد كه بر آنچه بر ما نازل شده ايمان داريم؟ اين اعمال جزو كدام . انيتان بودآرزوهاي نفس
  ايماني است كه بر شما نازل شده است؟ 

همچنين از جمله چيزهايي كه بر شما نازل شده و در تورات بيان گرديده است، صفات محمد صلي اهللا 
ايمان نمي آوريد؟ ايمان به محمد صلي اهللا عليه و سلم از جمله  عليه و سلم و بيان رسالتش مي باشد؛ چرا به او
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ايمان به آن چيزهايي بود كه بر ايشان نازل شده بود ولي آنها به وي كافر شدند و در همين حال مدعي ايمان 
θ#﴿: به تورات بودند و مي گفتند ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡ !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã  ﴾)ما نازل شده ايمان مي به آنچه بر « )٩١: البقرة

  ».آوريم
من از آن عالم تبعيت مي نمايم در حاليكه بر او واجب : اين مسائل شامل كساني هم مي شود كه مي گويند

چنانكه . است كه حق را بپذيرد و براي امام، معلم و مرشد خويش چون مشايخ طريقت تعصب نداشته باشد
ند و اين كاري باطل است چون به صورت معين در بين حق را تنها در صورتيكه آنها بگويند، مي پذير

تبعيت غير : مخلوقات تنها اطاعت و پيروي از رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم  واجب است و هركس بگويد
. رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم  به صورت معين واجب است، مرتد مي شود و بايد از وي درخواست توبه شود

توبه نباشد، كشته خواهد شد همانگونه كه شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا تأييد نموده  در صورتيكه حاضر به
  .است؛ زيرا فردي را با رسول اهللا  صلي اهللا عليه و سلم مساوي قرار داده است

در . در نتيجه از هيچ فردي غير از رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم واجب نيست كه اطاعت و پيروي شود
مه و علماء نيز بايد در آنچه موافق حق باشد پيروي صورت گيرد و در موارد اجتهادي كه در آن دچار مورد ائ

ال تأخذوا من أقوالنا إال ما وافق ": اشتباه شده اند نبايد پيروي كرد و آنها خودشان به اين امر تصريح كرده اند
صلي اهللا  -نچه را كه موافق فرموده رسول اهللاز سخنان و نظرات ما تنها آ[ "كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .]مي باشد قبول نماييد -عليه و سلم
  :مسئلة بيست و نهم

  به سخنان كساني كه به گمانشان مدعي پيروي از آنان بودند نيز عمل نكردند
≅ö ﴿:پروردگار متعال اينگونه خبر مي دهد. آنها به سخنان گروه و طايفه خويش نيز عمل نكردند è% zΝÎ= sù 

tβθ è=çG ø)s? u™!$ uŠÎ; /Ρr& «!$# ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% β Î) ΝçGΨä. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β  ﴾)بگو چرا در گذشته پيامبران خدا را كشتيد « )٩١: البقرة
  ».اگر مؤمن مي باشيد

  :شرح
يهوديان ادعا مي كردند كه تابع آن چيزي هستند كه از طرف خداوند برايشان نازل شده است، ولي دو امر 

  : ن شدباعث تكذيب آنا
آنها پيامبران را كشتند در حاليكه در تورات دستور به قتل پيامبران داده نشده بود بلكه در آن : اول اينكه

  . آمده كه به آنان ايمان آوردند، تعظيم و احترام نمايند و از آنان تبعيت و پيروي كنند
%Ï“﴿: را صادر كرده بود -لمصلي اهللا عليه و س -تورات دستور به تبعيت كردنشان از محمد: دوم اينكه ©!$# 

…çμ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Νèδ ããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã Ìx6Ψ ßϑ ø9$# ‘≅Ïtä† uρ ÞΟßγ s9 

ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌhptä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×̄≈ t6 y‚ø9$# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈n= øñF{$#uρ ©ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn= tæ   ﴾)١٥٧: األعراف( 
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. كسي كه او را مكتوب در تورات و انجيل مي يافتند آنها را به معروف دستور و از منكر باز مي دارد«
و احكام پر رنج و مشقتي را كه چون زنجير بر گردن خود . پاكيها را برايشان حالل و ناپاكيها را حرام مي دارد

  ».ودند از ايشان برمي داردنهاده ب
اينها صفات پيامبر اسالم در تورات است در حاليكه به وي ايمان نياوردند و آنچه را كه پيامبران و  

  .عالمانشان گفته بودند را معتقد نشدند و به آنچه خود مي گفتند نيز عمل نكردند
  : مسئله سي ام

  اهل تفرقه بودند و اتحاد و اجتماع را ترك مي كردند
آنها وصيت و سفارش پروردگار متعال را در مورد اجتماع ! اين از جمله آيات عجيب پروردگار است

در نتيجه هر حزب و گروهي به آنچه نزدشان . ترك كردند و مرتكب چيزي شدند كه از آن نهي شده بودند
  .بود، شادمان بودند

  :شرح
كه اجتماع بر سر كتاب خدا و شرع نازل  ازجمله عجايب آيات و نشانه هاي پروردگار اين بود هنگامي

شده بر رسول را ترك كردند خداوند آنها را به تفرقه، اختالف، جنگ و قتال مبتال گرداند طوري كه به اين 
چون هنگامي كه انسان به باطل خوشحال شود آن را رها . و اين كيفر آنهاست. بال و اباطيل شادمان بودند

ه آن شادمان نباشد و با حالت شك و ترديد به آن بنگرد اميد است كه توبه نخواهد كرد ولي در صورتيكه ب
هركس حق را ترك به باطل گرفتار . در غير اين صورت دگرگوني در او روي نخواهد داد. نمايد و برگردد

كساني را نمي . مي شود و هركس اجتماع را رها كند كارش به تفرقه، پراكندگي، جنگ و كشتار مي انجامد
ي كه در مسائل دين و دنيا با هم اختالف نمايند مگر اينكه سرانجامش به دشمني، بغض وكينه تبديل مي ياب

ولي كساني كه بر اساس كتاب و سنت اجتماع نمايند، الفت، محبت، كمك و تعاون را در بين آنها . گردد
اجتماع بر كتاب و پس براي محفوظ شدن راهي جز . چنانكه چون جسد واحدي خواهند شد. خواهيد يافت

سنت نداريم و وحدت نيز تنها بر اساس تبعيت از كتاب و سنت مقدور مي باشد و غير از اين جز تفرقه و 
  .عذاب به همراه ندارد

در صورتيكه شما وحدت مسلمانان را مي : كسانيكه مدعي اتحاد مسلمانان هستند به آنها گفته مي شود
صلي اهللا  -ونه اي كه همگي بر آن توحيدي قرار گيريد كه رسول اهللاخواهيد، عقيده خويش را يكي كنيد به گ

بنابراين نبايد مردم را رها كرد تا يكي گورپرست، ديگري صوفي و يكي شيعه . آورده است -عليه و سلم
ه در آغاز عقيده را يكي كنيد و به ال اله اال اهللا چنگ زنيد؛ سپس حكم به آنچه خداوند نازل كرده، برنام. باشد

برگرديد، قوانين، انتظامات و عادات  -صلي اهللا عليه و سلم -به كتاب خدا و سنت رسول اهللا. خود قرار دهيد
قبلي را رها كنيد و در صورتيكه خواهان اجتماع و وحدت مسلمين هستيد اين تنها راه تحقق آن است كه در 

گر بر اساس توحيد عقيده و وحدت مسلمانان متحد نخواهند شد م. غير آن هرگز اتحاد روي نخواهد داد
مرجع كه حكم به آن چيزي است كه خداوند نازل كرده و وحدت رهبري همان سمع و طاعت نسبت به 
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 - چنانكه رسول اهللا. اين همان چيزي است كه باعث اتحاد بين مسلمين خواهد شد. واليان امور مسلمين است
ُكوا بِِه َشْيًئا َوَأْن َتْعَتِصُموا بَِحْبِل : َيْرَىض َلُكْم َثَالًثاإِنَّ اهللاََّ «: مي فرمايد -صلي اهللا عليه و سلم َأْن َتْعُبُدوُه َوَال ُتْرشِ

ُه اهللاَُّ َأْمَرُكمْ  ُقوا َوَأْن َتنَاَصُحوا َمْن َوالَّ با انجام اين سه مورد خداوند از شما راضي مي ( ١ »اهللاَِّ َمجِيًعا َوَال َتَفرَّ
. 3به ريسمان خداوند چنگ زنيد و متفرق نشويد. 2نماييد و برايش شريك قرار ندهيداهللا را عبادت . 1:شود

  .)براي آن كس كه خداوند او را سرپرست شما قرار داده، خيرخواه باشيد
  :مسئله سي و يكم

  دشمن دين حق و دوستدار دين باطل بودند
كه به آن منتسب بودند، داشتند و اين هم از جمله نشانه هاي عجيب آنهاست كه نهايت دشمني را با ديني 

آخرين حد محبت را نسبت به دين كفار، همانهايي كه با آنها، پيامبرانشان و مجتمعشان دشمني داشتند، ابراز 
پيامبري كه تصديق . خود را نماياندند -صلي اهللا عليه و سلم -مي نمودند همانگونه كه در دشمني با رسول اهللا

  .تورات بود ولي آنها از كتابهاي سحر كه دين آل فرعون بود پيروي كردندكنندة موسي عليه السالم و 
  : شرح

با آنها مخالفت كرد اين بود كه آنها با  -صلي اهللا عليه و سلم -از جمله مسائل اهل جاهليت كه رسول اهللا
مشخص است  آنچه. ديني كه مأمور به پيروي از آن بودند دشمني ورزيدند و دنباله رو دين دشمنانشان شدند

اين است كه يهوديها معتقد به دين موسي عليه السالم بودند و فرعون و پيروانش دشمن آنها بودند كه 
پسرانشان را مي كشتند و زنانشان را نگهداري و در پست . شديدترين عذاب را بر بني اسرائيل روا مي داشتند

كليم اهللا عليه السالم را مبعوث كرد و به وسيله او ترين شغلها به كار مي گماشتند تا اينكه خداوند متعال موسي 
آنها را از دست دشمنانشان نجات داد و عزت و شرافت را نصيب آنها گرداند و دشمنانشان را ذليل و پست و 

  .در مقابل ديدگانشان در دريا غرق كرد
صلي اهللا عليه و  -در توراتي كه موسي عليه السالم از جانب خداوند برايشان آورده بود اوصاف محمد

%t⎦⎪Ï﴿: چنانكه مي فرمايد. موجود بود كه آنها را مأمور به پيروي از او كرده بود -سلم ©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# 

¢©É<̈Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# “Ï%©!$# …çμ tΡρ ß‰Ågs† $¹/θ çG õ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM}$# uρ ΝèδããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯ tã 

Ìx6Ψ ßϑ ø9$# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌhptä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×̄≈ t6 y‚ø9$# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈n= øñF{$#uρ ©ÉL ©9$# ôM tΡ% x. 

óΟÎγ øŠn= tæ﴾   )آنانيكه پيروي مي كنند از پيامبر نبي و امي كه صفتش را مكتوب نزد خود در « )١٥٧: األعراف
نجيل مي يابند آنها را امر به معروف و نهي از منكر مي كند، پاكيها را برايشان حالل و ناپاكيها و تورات و ا

  ».پليديها را برايشان حرام مي دارد و بار گران و مشقتهايي كه بر دوش آنها بود بر مي دارد

                                                 
   ) 1715رقم  ( أخرجه مسلم  −   ١
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شان حالل بود به پاكيهايي كه بر اي. به خاطر شدت و سختي كه آنها داشتند خداوند بر آنها سخت گرفت 
اين سخت  -صلي اهللا عليه و سلم -خاطر كفر و عنادشان بر آنها حرام گشت كه در صورت ايمان به محمد

گيريها و سنگيني كه چون زنجيري بر دست و پاهايشان قرار داشت دفع مي شد ولي آنان حسادت نمودند و 
سماعيل باشد؟ بلكه شايسته است كه از بني چگونه ممكن است پيامبر آخرالزمان از اعراب و اوالد ا: گفتند

 -صلي اهللا عليه و سلم -به همين خاطر بر محمد. اسرائيل باشد و ممكن نيست از نسل اسماعيل عليه السالم باشد
در حاليكه به رسالتش عالم بودند ولي حسادت آنها را به اين كار . و امتش حسادت كرده و به او كافر شدند

  .ر به خدا پناه مي بريمو از اين كا. واداشت
كافر شدند نتيجة آن كافر شدن به موسي عليه السالم و  -صلي اهللا عليه و سلم -هنگامي كه به محمد
باعث كفرشان به توراتي شد  -صلي اهللا عليه و سلم -به همين سبب حسادت به محمد. كتابش تورات مي باشد

كتابهاي سحر كه دين دشمنشان؛ فرعون بود عوض سرانجام كتاب تورات را با . كه كتاب ديني ايشان بود
آنها وحي نازل شده را ترك و سحري را كه دشمنانشان بر . چون سحر در قوم فرعون پخش شده بود. نمودند

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. آن بودند را به دست گرفتند و اين از جمله امور عجيب است £ϑs9 uρ öΝèδu™ !$ y_ ×Αθß™ u‘ 

ô⎯ ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×− Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝßγyè tΒ x‹t6tΡ ×,ƒÌsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9 $# |=≈ tF Å2 «!$# u™ !# u‘ uρ öΝÏδÍ‘θßγàß öΝßγ̄Ρr( x. Ÿω 
šχθßϑn= ôè tƒ  ﴾)آنگاه كه رسولي از جانب پروردگار به سويشان آمد كه كتابشان را تصديق مي « )101: البقرة

  ».ا را رها كرده و به آن پشت كردند گويا كه نمي دانندكرد بعضي از اهل كتاب، كتاب خد
﴿Νßγ̄Ρr( x. Ÿω šχθßϑn= ôè tƒ ﴾ اين همان رسولي است كه صفات و برنامه ها را با خود دارد ولي آنها چون

در اين آيه نفرموده . جاهالني كه چيزي در موردش نمي دانند با او رفتار كردند كه علتش تكبر و عناد بود
)Νßγ̄Ρr﴿مي دانستند بلكه فرموده مثل اينكه نمي دانند است كه آنها ن x. Ÿω šχθßϑn= ôè tƒ ﴾ چون عالمي كه به علمش

عمل نكند عمالً چون كسي است كه نمي داند؛ زيرا عمل بهره علم است هنگامي كه عمل نداشت با جاهل 
θãè#)﴿. حتي گناه جاهل كمتر از اوست. فرقي ندارد t7 ¨?$# uρ $ tΒ (#θè= ÷Gs? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9 $# 4’ n? tã Å7ù= ãΒ z⎯≈ yϑø‹n= ß™ ﴾)102: البقرة(    

  .دنبال سحر افتادند» .و آنچه را شياطين در ملك سليمان مي خواندند را پيروي كردند«
چنانكه فرعون و . سحر در اصل عمل شيطان است سپس كافران در زمانهاي مختلف از او به ارث بردند

بنابراين سحر از قديم موجود بوده . اي تورات به آن عمل كنندقومش، سپس يهود آن را وارث شدند تا به ج
  .است و كافران در دورانهاي مختلف وارث آن بوده اند

هرگاه انسان حق را رها نمايد به باطل مبتال مي گردد و اين . اين مسئله از جمله عقوبات و كيفر عمل است
ان آنگاه كه كتاب خدا و سنت رسولش را رها بعضي از مسلمان. يك سنت غير قابل تغيير و تبديل مي باشد

. كردند، سخن ديگران را جانشين آن نمودند و علم منطق و كالم و از اين قبيل مسائل را به دست گرفتند
كتاب خدا و سنت رسولش وقتي ترك شود ديگري جايش را خواهد گرفت و چون عقيده از كتاب و سنت 
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بنابراين . ي كفار و ملحدين اقدام كردند و اين كار نتيجه آن اقدام بودگرفته نشد به گرفتن عقايد از منابع علم
  .دورانها چقدر به هم شباهت دارند

كسي كه مذهب اهل سنت و جماعت را رها نمايد دچار . هركس حق را رها كند به باطل گرفتار مي گردد
راه به مخالفت كتاب، سنت مذاهب و فرقه هاي گمراه و كساني خواهد شد كه همراه جماعت ها و احزاب گم

و منهج اهل سنت و جماعت مي پردازند و مبتال به همراهي فرقه هاي گمراه مي شود و اين سنت خداوند 
سبحان است و بايد مسلمان مواظب باشد و بداند ترك حق باعث ابتال به باطل و عدم تبعيت اهل حق منجر به 

  .پيروي اهل باطل مي شود
  مسئله سي و دوم

  پيش كساني بود كه دوستشان نداشتند به آن حق كفر مي ورزيدند اگر حق 
چنانكه . اگر غير از خودشان كساني را كه دوستشان نداشتند بر حق مي يافتند به آن حق كفر مي ورزيدند

ÏM﴿: خداوند متعال مي فرمايد s9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠø9$# ÏM|¡øŠs9 3“t≈ |Á ¨Ζ9$# 4’ n?tã &™ó©x« ÏM s9$ s% uρ 3“t≈ |Á ¨Ψ9$# ÏM |¡øŠs9 ßŠθ ßγ uŠø9$# 

4’ n?tã &™ó©x«  ﴾)يهوديان مي گفتند كه نصاري بر حق نيست و نصاري مي گفتند كه يهود بر حق « )١١٣: البقرة
  » .نيست

  :شرح
به خاطر . اگر كساني كه دوستشان ندارند بر حق باشند به آنان كفر مي ورزند. اين مسئله بسيار بزرگي است

  .ندند، حقشان را منكر شوند و به همين سبب آن حق را ترك مي كننداينكه شخصيتشان را نمي پس
چون حق گمشدة مؤمن است هر كجا . بر هر مسلماني واجب است حق را از هر كس كه بياورد، بپذيرد

اما . بيابد آن را دريافت مي نمايد و چون طالب حق است آن را اگر در دست دوست و دشمن ببيند مي پذيرد
  .مالك پذيرش حق اشخاص هستنددر دين جاهليت 

مثال آن، آن چيزي است كه خداوند متعال در مورد يهود و نصاري مي فرمايد؛ در حاليكه آنها اهل علم و 
يهود حقي را كه نصاري بر آن بود، انكار و نصاري نيز منكر حقي بودند كه يهوديان با . دين آسماني بودند

M﴿: چنانكه قرآن مي فرمايد. خود داشتند s9$ s% uρ ßŠθßγ uŠø9$# ÏM|¡øŠs9 3“t≈ |Á ¨Ζ9$# 4’ n?tã &™ó©x« ÏM s9$ s% uρ 3“t≈ |Á ¨Ψ9$# 

ÏM |¡øŠs9 ßŠθßγ uŠø9$# 4’ n?tã &™ó©x« ﴾  )يهوديان مي گفتند كه نصاري بر حق نيست و نصاري مي گفتند « )١١٣: البقرة
  » .كه يهود بر حق نيست

چون يهوديان، نصاري را دشمن مي دانستند، . بودچيزي كه آنها را به آن وا مي داشت خواهشهاي نفساني 
و متقابالً چون نصاري با يهود دشمن بود، خود را منكر هر . هر حقي را كه بر آن بودند را انكار مي كردند

öΝèδ﴿. حقي كه آنها بر آن بودند مي دانست uρ tβθè= ÷G tƒ |=≈ tG Å3ø9$# ﴾  )در حاليكه آنها كتاب خدا را   )١١٣: البقرة

y7﴿. ه و در آن مأمور به پذيرش حق بودندمطالع Ï9≡x‹x. tΑ$ s% t⎦⎪Ï%©!$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷WÏΒ öΝÎγ Ï9öθ s%  ﴾)١١٣: البقرة(   



 ٧۴

هر طايفه، ديگري را تكفير و منكر حقي بود . آنها نيز كه فاقد كتاب بودند به همان صورت عمل مي كردند
  .كه او بر آن بود

سنت يهود و نصاري كه نسبت به حقي كه ديگران بر آن بودند،  خالصه بر هر مسلماني واجب است از
بغض هيچ كس او را وادار نكند تا حقي را كه بر آن است، انكار نمايد . كفر مي ورزيدند، دوري نمايد

اگر گروهي و جماعتي يكي را دوست نداشته و با او دشمني نمايند هر . چنانكه امروز بدين صورت است
بغضشان در مورد آن عالم، آنها را بر انكار حقي كه بر آن است . آن است، انكار مي كنند حقي را هم كه او بر

او را انكار و از او بي نياز و تأليفات و نوارهايش هر چند حق باشد خود را از آن برحذر مي دارند . وامي دارد
  .و اينها فقط به اين سبب است  كه او را دوست ندارند

و دشمني . است كه حق را بپذيري هر چند پيش كساني باشد كه دوستشان ندارياي مسلمان بر تو واجب 
صلي اهللا عليه و  -يك يهودي دفعه اي پيش رسول اهللا. شخصي و آرزوهاي نفساني ما مانع پذيرش حق نگردد

در حاليكه به شما امر شده . شما شرك مي ورزيد و مي گوييد آنچه خدا و محمد بخواهند: آمد و گفت -سلم
صلي اهللا  -رسول اهللا. 1آنچه فقط خدا بخواهد و مگوييد ماشاء اهللا و شاء محمد » ما شاء اهللا وحده «: كه بگوييد
يكي . اين حق را هر چند از يك يهودي بود، پذيرفت و اصحابش را به ترك آن خطا دستور داد -عليه و سلم

إن اهللا يطوي الساموات بيمينه, وحيمل «: فتآمد و گ -صلي اهللا عليه و سلم -از علماء يهود پيش رسول اهللا
خداوند آسمانها را با دست راستش در هم مي (  2»إىل آخر احلديث  .  .  . اجلبال عىل أصبع, واألرضني عىل أصبع

پيامبر به عنوان تصديق خبر آن عالم ...) پيچد و كوهها را بر انگشتي و زمينها را بر انگشتي حمل مي كند
و فرموده خداوند متعال نيز در همين زمينه نازل . ديد تا دندانهاي نيش او پديدار گشتيهودي آن قدر خن

$﴿: گرديد tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ⎯ÍνÍ‘ ô‰s% ÞÚö‘ F{$#uρ $ Yè‹Ïϑ y_ …çμ çGŸÒ ö6 s% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜtΒ 

⎯Ïμ ÏΨŠÏϑ u‹Î/ 4 …çμ oΨ≈ysö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ç„﴾  )آنطور كه شايسته پروردگار است حق او را به « )٦٧: الزمر
جاي نياوردند زمين همگي روز قيامت در مشت اوست و آسمانها در دست راست او پيچيده مي شود و او 

  ».پاك و منزه است از اينكه شريك برايش قرار دهند
آن را قبول و بدان شادمان مي  -يه وسلمصلي اهللا عل -وقتي سخن اين عالم يهودي موافق حق است پيامبر 
  .گردد

بر مسلمانان واجب است حق را بپذيرند و آن را حمل بر دشمني شخصي و : نتيجه سخن اين است كه
اغراض نفساني نگردانند و شايعاتي كه در مورد بعضي از اهل حق پخش مي شود او را وادار به ترك آن عالم 

                                                 
, وأمحـد يف املسـند  ) 2118رقـم  2/550 ( , وبنحوه عند ابن ماجه عن حذيفة بن اليامن  ) 3782رقم  7/10 ( أخرجه النسائي  −١

   .  ) 3/54 ( هقي يف الكربى , والبي ) 6/371−372 ( 
 ) 2786 ( , ومسلم  ) 7415, 7414, 4811 :رقم ( أخرجه البخاري    −٢
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در صورتيكه آنچه در مورد آن عالم گويند صحيح باشد مانع از پذيرش  و عدم بهره گيري از او نكند و حتي
بر هر . چون حق به ذات خويش امري مقبول مي باشد و بايد مورد پذيرش قرار گيرد. حق از وي نمي گردد

  .طالب علمي الزم است كه بر منهج رباني قرار گيرد و حق را از هر كجا فرا رسد بپذيرد
  مسئله سي و سوم

  داشتن در اقرار و انكارتناقض 
پس . همانگونه كه در حج بيت اهللا انجام دادند. چيزي را كه اقرار مي كردند دين آنهاست انكار مي نمودند

⎯﴿: اهللا تعالي مي فرمايد tΒ uρ Ü=xîö tƒ ⎯ tã Ï'©#ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) ωÎ) ⎯ tΒ tμÏy™ … çμ|¡øtΡ   ﴾)چه كسي از دين « )130: البقرة
  ».گرداند؟ جز كسي كه خود را به ناداني زندابراهيم روي مي 

  :شرح
يهوديان ادعاي پيروي از دين ابراهيم را داشتند ولي هنگامي كه قبله به سوي كعبه اي كه ابراهيم آن را بنا 

العياذباهللا آنها كعبه و حج را كه از دين ابراهيم بود . كرده بود تغيير داده شد آنها به شدت آن را انكار كردند
كعبه اي كه . و از رو كردن به كعبه خودداري مي كردند در حاليكه مي دانستند آن حق است. نداشتند قبول

. بود و ابراهيم آن را بنا نهاد و در اين كار مطابق دستور پروردگار عمل نمود عليه الصالة والسالمقبلة ابراهيم 
&øŒÎ)uρ $tΡù﴿: چنانكه مي فرمايد §θt/ zΟŠ Ïδ≡tö/ \} šχ% s3tΒ ÏMøt7 ø9 و چون براي ابراهيم جاي كعبه را « )26: احلج(  ﴾#$
  ».مشخص ساختيم

øŒÎ)uρ ßìsù﴿: و مي فرمايد  ötƒ ÞΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) y‰Ïã# uθs)ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏMøt7 ø9 $# ã≅Š Ïè≈ yϑó™Î)uρ﴾  )و هنگامي كه ابراهيم «  )127: البقرة
  ».و اسماعيل بنيادهاي خانه را بلند مي كردند

به دستور خداوند بنا نهاد و آن را قبله قرار داد ولي يهوديان هم آن را و هم  ابراهيم كعبه را ،بنابراين 
حج كردن را كه جزو دين ابراهيم بود، انكار كردند در حاليكه خود را پيروي دين ابراهيم مي دانستند ولي 

 .آنها را به آن انكارها واداشت -صلي اهللا عليه و سلم -بغض آنها به محمد
 و حج و عمره از جمله دين ابراهيم . بود و در نماز به آنجا توجه مي نمود راث ابراهيم كعبه مي

و . آنها خود را به دين ابراهيم منتسب مي كردند در حاليكه بزرگترين شعائر دينش را انكار مي نمودند. بود
  .  اين از جمله تناقضات عجيب آنها بود

ه خود را به اسالم منتسب مي كند ولي بعضي از احكامش را ترك و مانند اينها در اسالم كساني هستند ك
من مسلمانم؛ سپس به دور گورها طواف مي كند و از آنها درخواست حاجت مي نمايد : مي گويد. مي كنند

وقتي به او گفته مي شود اينكار شرك است او از كارش . به آنها تبرك جسته و خود را به آنها مي مالد
لكه كارش را ادامه مي دهد و نسبت به كسي كه او را نهي مي كند خشمگين مي گردد و منصرف نمي شود ب

چگونه خود را به آن نسبت مي دهد ولي با . اين متناقض اسالمي است كه خود را به آن نسبت مي دهد
  .مهمترين شعار آن كه توحيد است مخالفت مي نمايد
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  مسئله سي و چهارم
  دانست ي عيب ميوهي تنها خود را پاك و بهر گر

≅ö﴿: خداوند متعال آنها را تكذيب مي كند و مي فرمايد. تمام گروهها خود را اهل نجات مي دانستند è% 

(#θè?$ yδ öΝà6 uΖ≈ yδöç/ β Î) óΟçGΖ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈  )111: البقرة(  ﴾¹|
سپس آنچه را كه صحيح و درست است را » .بگو دالليل خويش را عرضه داريد اگر راست مي گوييد«

’4﴿: يان مي دارد و مي فرمايدب n? t/ ô⎯ tΒ zΝn= ó™r& … çμyγô_uρ ¬! uθèδuρ Ö⎯ Å¡øt èΧ  ﴾)112: البقرة ( 
  ».آري هركس روي خود را تسليم نمود و نيكوكار شد«

  :شرح
از جمله مسائل اهل جاهليت اين بود كه هر گروهي از آنها مدعي بود بر حق است و ديگران بر باطل قرار 

θä9$#)﴿جزو خصوصيات يهود و نصاري و كساني كه به آنها شباهت داشتند، بود اين مسئله . دارند s% uρ ⎯ s9 Ÿ≅ äz ô‰tƒ 

sπ̈Ψyfø9 $# ωÎ) ⎯ tΒ tβ% x. #·Šθèδ ÷ρ r& 3“t≈ |Á tΡ  ﴾)جز يهود و نصاري كسي به بهشت داخل نمي : و گفتند«  )111: البقرة
  ».گردد

هر كدام . ه آنها فرقه هاي گمراه مي باشندنمون. هدايت و نجات را در يهود و نصاري منحصر كردند 
 -مدعي بر حق بودن است و غير او بر باطلند؛ هر كدام تنها خود را فرقة نجات يافته مي داند كه رسول اهللا

تِي َعَىل َثَالٍث َوَسْبِعَني فِْرَقًة كلها ِيف النَّا«در بارة آنها خبر داده است  -صلي اهللا عليه و سلم ق ُأمَّ ِر إال سَتْفَرتِ
َمْن هي َيا  : العالمة الفارقة هلذه الفرقة عن غريها ملا قالواولكن الرسول صىل اهللا عليه وسلم بّني  »َواِحَدة

امت من به هفتاد و سه فرقه تبديل مي شوند، همگي (  1»من كان عىل ما أنا عليه وأصحايب «   : قال  ?َرُسوَل اهللا
به ذكر عالمت آن گروه نجات  -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. انددر آتشند و تنها يكي از آنها سالم مي م

كساني هستند كه : اي رسول خدا آنها چه كساني هستند؟ فرمودند: هنگامي كه از او پرسيدند. يافته اشاره كرد
 ﴿  :و براي همين است كه اهللا تعالي مي فرمايد.) بر آن راهي كه من و اصحاب من بر آن هستيم، قرار دارند

ö≅ è% (#θè?$ yδ öΝà6uΖ≈ yδöç/ β Î) óΟçGΖ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ بگو دالليل خويش را عرضه داريد اگر راست « )111: البقرة(  ﴾¹|
  » .مي گوييد

يعني بر آنچه مي گوييد دليل خويش را بياوريد كه مدعي هستيد تنها يهود و نصاري داخل بهشت مي 
’4﴿: اوند متعال بعد از آن مي فرمايدخد. شوند؛ زيرا ادعا بدون دليل پذيرفته نمي شود n? t/ ô⎯ tΒ zΝn= ó™r& … çμyγô_uρ ¬! 

uθèδuρ Ö⎯ Å¡øt èΧ ﴾)آري هركس روي خود را تسليم نمود و نيكوكار شد« )112: البقرة. «  

                                                 
 353−4/352 ( , وابـن ماجـه  ) 2646, 2645رقم  26−5/25 ( , والرتمذي  ) 4597, 4596رقم  5/7 ( أخرجه أبو داود  −   ١

 .) 1083, 1082رقم  (  يف صحيح اجلامع , واحلديث صححه الرتمذي واأللباين ) 3993, 3992, 3991رقم 
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﴿θèδ u Ö⎯ Å¡øt èΧ ﴾كسي كه دو شرط اسالم و تبعيت را داشته . باشد -صلي اهللا عليه و سلم -يعني تابع رسول اهللا
هل بهشت است و اگر به آن دو شرط يا يكي از آنها خللي وارد آيد هر چند مدعي بهشت باشد او باشد او ا

  .اهل آتش است
’﴿ :خداوند متعال كه مي فرمايد n? t/ ô⎯ tΒ zΝn= ó™r& ...﴾  همان منهج سالمي است كه گروه نجات يافته بر آن

كساني كه به ( »ان عىل ما أنا عليه وأصحايبمن ك«: فرمود -صلي اهللا عليه و سلم -چون رسول اهللا. قرار دارند
. اين دستور سنت و آيه هم دستور قرآن است.) مانند آنچه كه من و اصحاب من بر آن هستيم، قرار دارند

بنابراين هركس خواهان بهشت مي باشد روي خود را تسليم پروردگار نمايد و عملش را بر طبق سنت نيكو 
  .جاد شده در دين كه هيچ دليل شرعي بر آنها نيست، دوري نمايدگرداند و از بدعتها و امورات اي

  :مسئله سي و پنجم
  با انجام محرمات مي خواستند به خداوند نزديك گردند 

#﴿ :چنانكه مي فرمايد. با حاالت عريان خدا را عبادت مي كردند sŒÎ)uρ (#θè= yè sù Zπt±Ås≈ sù (#θä9$ s% $ tΡô‰ỳ uρ !$ pκö n= tæ 

$ tΡu™ !$ t/# u™ ª!$# uρ $ tΡz sΔ r& $ pκÍ5﴾  )ما پدرانمان را : هنگامي كه عمل زشتي را مرتكب مي شدند مي گفتند« )28: األعراف
  ».بر آن يافتيم و خداوند ما را به آن دستور داده است

  :شرح
اهل جاهليت با حالت عريان و لخت در مراسم حج و عمره طواف مي كردند و شيطان آن را برايشان زينت 

گر كسي اهل حرم نبود و از جاي ديگر مي آمد نمي بايستي با همان لباس كه آمده حج نمايد چون ا. داده بود
اگر از اهل حرم كسي را مي يافت كه حاضر مي شد به او . چه بسا در آن لباسها خداوند را نافرماني كرده باشد

رم لباسهايش را در مي لباس دهد تا با آن طواف كند از او مي گرفت در غير آن صورت در نزديكيهاي ح
وقتي هم مرتكب اين . شيطان اينگونه كارشان را زينت داده بود. آورد و با حالت عريان وارد حرم مي گرديد

 .عمل زشت مي شدند جوابشان اين بود كه پدرانمان را بر آن يافته ايم و خداوند ما را به آن دستور داده است
﴿ª!$# uρ $ tΡz sΔ r& $ pκÍ5﴾.    

ولي . چگونه آشكار نمودن عورت را فاحشه گري مي نامد چيزي كه در نهاديت زشتي استبنگريد كه 
  .بسياري از مردمان در اين زمان آن را پيشرفت و تمدن مي خوانند
≅ö ﴿ :سپس خداوند كارشان را مردود اعالم داشته و مي فرمايد è% χ Î) ©!$# Ÿω â ßΔ ù'tƒ Ï™ !$ t±ósxø9 $$ Î/ ﴾  

  » .خداوند به فحشا دستور نمي دهد :بگو« )28: األعراف(
يعني براي بندگانش آشكار نمودن بدن عريان را تشريع نمي نمايد بلكه پوشيدن آن را واجب كرده است 

و بدون علم، بر خداوند . چون پوشيدن آن موجب دور شدن از فتنه و گرفتار نشدن به جرايم اخالقي مي گردد
 :اول اينكه. د مي كردند كه يكي از ديگري باطل تر و مردودتر بودبه دو دليل باطل استنا. دروغ مي بستند
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﴿$ tΡô‰ỳ uρ !$ pκö n= tæ $tΡu™ !$ t/# u™﴾ گفتند. و دومي كه بزرگتر و خطرناكتر است: ﴿ª!$# uρ $ tΡz sΔ r& $pκÍ5﴾.  بر اهللا تعالي دروغ
≅ö﴿ :بستند اما خداوند سخنانشان را رد نمود و فرمود è% χ Î) ©!$# Ÿω â ßΔ ù'tƒ Ï™ !$ t±ósxø9 $$ Î/ ( tβθä9θà)s?r& ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω 

šχθßϑn= ÷è s?﴾  )خداوند به فحشا و پليدي دستور نمي دهد آيا چيزي از گفتارتان را به خداوند «  )28: األعراف
جاهالنه و بدون علم چيزي را به خداوند نسبت دادن، خطاي بسيار بزرگي » نسبت مي دهيد كه نمي دانيد؟

≅ö﴿ :ردگار متعال چيزي را كه از آن نهي نموده بيان مي داردسپس پرو. است è% $ yϑ̄ΡÎ) tΠ§ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡uθxø9 $# $ tΒ 

tyγsß $ pκ÷]ÏΒ $tΒ uρ z⎯ sÜt/﴾  )بگو پروردگار من فحشاهاي آشكار و پنهان را حرام كرده است« )33: األعراف.«  
لختي و كشف عورت . ت زشتي باشدفواحش جمع فاحشه است و به گناهي گفته مي شود كه در نهاي 

β﴿ .يكي از مصاديق آن است r& uρ (#θä.Î ô³ è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑ Íi” t∴ãƒ ⎯ ÏμÎ/ $ YΖ≈sÜù= ß™﴾   )و براي اينكه چيزي « )33: األعراف
بنابراين پروردگار براي اهل شرك . يعني حج و برهان» .را شريك خداوند گردانيد دليلي نازل نكرده است

 .دليل صادر نكرده است بلكه حجت را بر اهل توحيد نازل و از شرك نهي نموده استهيچگاه حجت و 
﴿β r& uρ (#θä9θà)s? ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗs>÷è s?   ﴾)چيزي را كه نمي دانيد به خداوند نسبت ندهيد« )33: األعراف. «  

وان به اين مورد اشاره از آن جمله مي ت. از روي جهل چيزي را به خداوند نسبت دادن از شرك اكبر است
بنابراين آنهايي كه بدون هيچ دليلي از . خداوند به لختي و كشف عورت دستور داده است: كرد كه گفتند

  .قرآن و سنت، چيزي را حالل يا حرام مي كنند بايد خود را از آن برحذر دارند
≈û©Í_t6 ﴿ :تا آنجا كه خداوند سبحان دستور مي دهد tƒ tΠyŠ# u™ (#ρ ä‹è{ ö/ ä3tGt⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰Éfó¡tΒ﴾  )األعراف :

  » .در وقت انجام نماز عورت هايتان را بپوشانيد« )31
كه طواف كردن در مسجد الحرام از جمله آن است و بايد در آن حاالت خود را با پوشيدن لباس زينت 

  .داد
خويش را آشكار مي  اهل جاهليت براي اينكه به خداوند نزديك گردد عورتهاي: دليل ما اين است كه

و از همين ! العياذ باهللا. كردند و آن را عبادت مي دانستند كه آن از جمله فاحش ترين دروغ ها و بهتانهاست
آيه تحريم آشكار نمودن عورت را به صورت مطلق دريافت مي شود مگر در موارد ضروري چون معالجه 

نه ظاهر نمودن عورتها به شدت حرام است چون كه در غير اين دو حالت هرگو. كردن و يا بين زن و شوهر
شيطان دانسته كه لختي، انسان را به سوي زنا و لواط سوق مي . انسان را به سمت فاحشه گري و گناه مي كشاند

از . به همين خاطر مردم به آشكار نمودن عورتها ترغيب مي كند و آن را پيشرفت، ترقي و تمدن مي نامد. دهد
  .فرار مي كنند و مي گويند اين عقب گرد، تقليد كوركورانه و ارتجاع است پوشيدن لباس باوقار

آنچه كه اين روزها در مورد حجاب در روزنامه ها، مجالت و رسانه ها گفته مي شود و صاحبان حجاب و 
ولي اين كارها به اهل ايمان نمي تواند ضرري . پوشش اسالمي را مسخره مي كنند احتياج به توضيح ندارد

  .هنگامي كه به دينشان چنگ زده اند و بدان متمسك هستند. اندبرس
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  :مسئله سي و ششم
  به واسطه تحريم حالل و حالل نمودن محرمات به خداوند نزديك شدن 

  .همانگونه كه به واسطه شرك عبادت مي كردند هدف آنها از تحريم نمودن حالل نيز عبادت بود
  : شرح

چنانكه . بوسيلة حرام نمودن واجبات خداوند او را عبادت مي كردنداز جمله مسائل جاهليت اين بود كه 
شنيده ايم آنها پوشيدن عورتهايشان را در هنگام طواف كردن حرام مي دانستند چنانكه در مورد مشركان 

نصاري بسياري از پاكيها را بر خود حرام كرده بودند و . وضعيت يهود و نصاري نيز از اين بهتر نبود. گذشت
يان نيز آنچه را كه خداوند بر آنها حرام كرده چون ربا خواري، مال مردم را به ناحق خوردن، را براي يهود

مشركين نيز بسياري از حيوانات را بر خود تحريم نموده بودند كه از جمله آنها مي . خود حالل مي دانستند
ين نامها را نهاده بودند و آن را براي بهره اشاره نمود و بر بسياري از حيوانات ا 3، وصيله2،سائبه1توان به بحيره

$﴿: خداوند متعال مؤمنان را از اين كارها نهي كرده و مي فرمايد. مندي بتها بر خود حرام كرده بودند pκš‰r' ¯≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θãΒ Ìhpt éB ÏM≈ t6Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ ymr& ª!$# öΝä3s9 Ÿωuρ (#ÿρ ß‰tG÷è s? 4 χ Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ Ï‰tF ÷è ßϑø9 اي « )87: املائدة(﴾   #$
كساني كه ايمان آورده ايد پاكيهايي را كه خداوند برايتان حالل نموده بر خود حرام مكنيد كه خداون 

  ».متجاوزين را دوست ندارد
سهل انگار نيست و . مؤمن با تحريم نمودن آنچه خداوند حالل نموده بر خود سختگيري نمي نمايد

حرام نمودن حالل و برعكس حالل . خود مباح نمي داند بلكه فردي معتدل و ميانه رو است محرمات را بر
هيچ احدي حق تحليل و تحريم را بدون اذن پروردگار ندارد و امور . نمودن حرام جزو دين جاهليت است

ت، رهبانيت اگر آن را براي خود عبادت هم بنامد؛ چنانكه مسيحي. خويش را بايد به كتاب و سنت مستند كرد
را و مشركين طواف كردن با حالت عريان را عبادت مي دانستند آن وقت خداوند را با آن چيزي كه او تشريع 

خداوند را به وسيلة معاصي عبادت مي كردند و با آن معصيت ها به خداوند تقرب . ننموده عبادت مي كردند
  .مي جستند در حاليكه شريعت همچون اجازه اي را نداده است

كما اينكه در جاهليت به . اين مسئله اي بسيار خطير و مهمي است كه در قديم و جديد موجود بوده است
چون كساني كه به دور گورها . اين مسئله از آن نيز بزرگتر است. وسيله شرك خدا را عبادت مي كردند

ن تقرب جستن به پروردگار اي: طواف مي كنند و برايشان قرباني و نذر مي نمايند، همانند مشركين مي گويند

                                                 
ماده شتر يا گوسفندي كه در جاهليت هرگاه ده شكم مي زاييد گوش او را شكافته و او را رها مي كردند تا آزادانـه بچـرد و    - 1

 )مترجم( .خوردن گوشتش را حرام كرده بودند

ه باشد، سوار آن نمي شدند و او را رها كرده بودند تا آزادانـه  شتري كه اوالد اوالد خود را دريابد يا آنكه ده شكم ماده زاييد - 2
 ) مترجم( .بچرد

 .ماده شتري كه ده شكم پي يكديگر بزايد - 3
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tΒ öΝèδß‰ç6÷è$﴿: چنانكه مي گفتند. است tΡ ωÎ) !$ tΡθç/ Ìhs)ã‹Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ø9 ã—﴾   )ما آنها را عبادت نمي كنيم جز « )3: زمر
  ».اينكه ما را به خداوند نزديك گردانند

﴿Ï™ Iωàσ̄≈ yδ $ tΡàσ̄≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$# ﴾   )رايمان شفاعت مي كنندآنها نزد خداوند ب« )18: يونس.«  
و معاصرين نيز كه به اسالم نسبت داده مي شوند، مي . اين جمالت را مشركين قبل از اسالم هم مي گفتند 

آنها اهل . گويند اين كارها با واسطه گري اين صالحان كه وسيله تقرب به خداوند هستند، انجام مي گيرد
  .به پروردگار نزديك مي گردانند شفاعت هستند و براي ما شفاعت مي كنند و ما را

  :مسئله سي و هفتم
  غير از پروردگار، علماء و عابدان خويش را رب خود قرار دادند  
  .علماء و عابدان خويش را رب خود قرار دادند و اين طريق عبادتشان بود

  :شرح
#) ﴿: خداوند متعال در مورد يهود و نصاري مي فرمايد ÿρ ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6ômr& öΝßγuΖ≈ t6÷δâ‘ uρ $ \/$t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# 

yx‹Å¡yϑø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝtƒötΒ !$tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ωÎ) (# ÿρ ß‰ç6÷è u‹Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïm≡uρ ﴾)غير از خداوند متعال علما و راهبان « )31: التوبة
داده شده بود تنها در حاليكه به آنها دستور . خويش و مسيح پسر مريم را رب و پروردگار خود قرار مي دادند

  ».معبود واحد را عبادت كنند
يهوديان و مسيحيها با پيروي كردن احبار و رهبان خويش با . احبار، علماء بودند و رهبان، زاهدان اند

علماء و زاهدان، حالل خدا را حرام و حرام خدا را . معصيت نمودن اهللا تعالي عبادت وي را انجام مي دادند
چون مي گفتند . و نصاري در اين مسائل آنها را اطاعت و اين را هم عبادت مي دانستند يهود. حالل مي كردند

  .اطاعت عالمان ديني واجب است
اما . اطاعت كردن عالمان ديني وقتي درست است كه اطاعت آنها، اطاعت خداوند را به دنبال داشته باشد

: مي فرمايد -صلي اهللا عليه و سلم -ل اهللارسو. اگر اطاعتشان موجب نافرماني پروردگار باشد، درست نيست
  .) در نافرماني كردن خداوند نبايد از هيچ مخلوقي اطاعت نمود( 1»َال َطاَعَة ملَِْخُلوٍق ِيف َمْعِصَيِة اْخلَالِِق «

بنابراين اگر فردي هرچند از عالمترين و زاهدترين بندگان خداوند باشد در صورتي كه دستوراتش موافق 
هركس آنها را پيروي نمايد و بداند كه آنها حالل خدا را حرام و . اي ما اطاعتش جايز نيستحق نباشد بر

در چنين حالتي آنها را شريك خداوند . حرام خدا را حالل كرده اند؛ آنها را رب خويش قرار داده است
را ندارد كه  سبحان كرده چون حالل كردن و حرام نمودن امور حق خداوند متعال است و هيچ فردي اين حق

صلي  -از پيش خود چيزي را حالل و يا حرام و يا امري را تشريع نمايد مگر اينكه از قرآن و سنت رسول اهللا
$ ?Ÿωuρ (#θä9θà)s﴿: چنانكه خداوند متعال مي فرمايد. دليلي ارائه نمايد -اهللا عليه و سلم yϑÏ9 ß# ÅÁ s? ãΝà6çGoΨÅ¡ø9 r& 

                                                 
 )  7520 :رقم ( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع   ) 1/131 ( أخرجه أمحد يف املسند    −١
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z>É‹s3 ø9 $# #x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym # x‹≈ yδuρ ×Π# tym (#ρ ç tIøtGÏj9 ’ n? tã «!$# z>É‹s3 ø9 $# 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï%©!$# tβρ ç tIøtƒ ’ n? tã «!$# z>É‹s3 ø9 $# Ÿω tβθßsÎ= øãƒ ∩⊇⊇∉∪   

Óì≈ tF tΒ ×≅Š Î= s% öΝçλ m; uρ ë># x‹tã ×Λ⎧Ï9 r&﴾   )چيزي را كه زبانتان به دروغ بيان مي دارد حالل يا حرام « )117 -116: النحل
هركس بر خدا افترا بندد رستگار نمي شود، بر ايشان بهره . ن كار به خداوند افترا نبنديداعالم نكنيد و در اي

  ».اندكي در دنيا و عذابي دردناك در آخرت خواهد بود
بلكه اگر سخن آنها موافق حق . بنابراين عالمان ديني را به طور مطلق در صواب و خطا نبايد اطاعت كرد 

هركس از خداوند اطاعت نمايد . ولي از خطا و اشتباه آنها دوري مي جوييمبود از آنها پيروي خواهيم كرد 
بايد از وي پيروي كرد و هركس كه معصيت كند نبايد از وي اطاعت نمود و در خطا از هيچ كس نبايد 

  .و دين حق، جز اين نيست. اطاعت شود
ه شده است در صورتيكه از آن اگر كسي از عالمي در مسئله اي پيروي كند كه آن عالم در آن دچار اشتبا

اما كسي كه مي گويد در صورت اشتباه، خطا بر عهدة آن . خطا اطالع نداشته باشد، چنان فردي معذور است
چون هركس بار خويش را به . عالم است، صحيح نيست و اين دليل در روز قيامت نفعي به حال كسي ندارد

صلي اهللا عليه و  -نيست مگر اينكه به كتاب خدا و سنت رسول اهللاهيچ فتوايي قابل اعتماد . دوش مي كشد
سپس هركس دانست كه آن فتوا دليل ندارد بر او حرام است آن را قبول كند ولي كسي كه . مستند باشد -سلم

  .اين را نداند، عذر دارد اما در هر صورت تحقيق و بررسي واجب است آن را ترك نمايد
  :مسئله سي و هشتم

  ه اسماء و صفات پروردگار كفر ورزيدن نسبت ب
⎯﴿: صفات خداوند را انكار مي كردند همانگونه كه اهللا تعالي مي فرمايد Å3≈ s9 u óΟçF⊥ oΨsß ¨β r& ©!$# Ÿω ÞΟn= ÷è tƒ # ZÏWx. 

$ £ϑÏiΒ tβθè= yϑ÷è s?﴾   )شما گمان كرديد كه خداوند بيشتر آنچه را كه انجام مي دهيد نمي داند« )22: فصلت!«  
  :شرح

منظور از صفات، صفتهايي است كه خداوند صاحب عزت و جالل براي خود ثابت كرده است و معني 
الحاد در لغت اين  است كه از استقامت عدول كند ولي منظور از آن در اينجا انحراف از صفات پروردگار كه 

اهل . از حق استبنابراين نفي كردن صفات، الحاد و منحرف شدن . از جمله آن، نفي كردن است، ميباشد
دليل . جاهليت در صفات اهللا تعالي ملحد بودند بدين معني كه آن را انكار كرده و از خداوند نفي مي كردند

$﴿: براي اين گفته، فرموده خداوند متعال در قرآن است tΒ uρ óΟçFΖ ä. tβρ ç ÏItGó¡n@ β r& y‰pκô¶tƒ öΝä3 ø‹n= tæ ö/ ä3 ãè øÿxœ Iωuρ 

öΝä.ã≈ |Á ö/ r& Ÿωuρ öΝä.ßŠθè= ã_ ⎯ Å3≈ s9 uρ óΟçF⊥ oΨsß ¨β r& ©!$# Ÿω ÞΟn= ÷è tƒ # ZÏWx. $ £ϑÏiΒ tβθè= yϑ÷è s?   ﴾)از اينكه گوش، چشم « ) 22: فصلت
و پوستهايتان بر شما شهادت دهند پوشيده نمي داشتيد و گمان مي كرديد خداوند بسياري از آنچه را انجام مي 

ر بسياري از كارهايشان را نمي داند، صفت علم را از او از آنجا كه گمان مي كردند پروردگا» .دهيد، نمي داند
  .نفي كردند
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اين آيه شاهد بر اين است كه علم صفت بزرگي از صفات خداوند متعال است كه بر همه موجودات عالم 
=ÞΟn﴿. آگاهي دارد و چيزي از اعمال بندگانش بر وي پوشيده نيست ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ÞΟn= ÷è tƒuρ $ tΒ 

tβρ • Å£ è? $ tΒ uρ tβθãΖ Î= ÷è è?    ﴾)آنچه در آسمانها و زمين است، و آنچه را كه پنهان و آشكار مي كنيد، مي « )4: تغابن
  » .داند

. هر آنچه بوده و يا خواهد شد را مي داند و علم او به آنچه كه نبوده و چگونه خواهد بود تعلق مي گيرد
و هركس گمان كند كه خداوند بعضي از اعمال بندگان را نمي داند او علم خداوند بر همه چيز احاطه دارد 

سپس پروردگار متعال مي . در صفات پروردگار دچار الحاد شده و منكر صفت علم خداوند گرديده است
/ö﴿: فرمايد ä3 Ï9≡sŒuρ â/ ä3 –Ψsß “Ï%©!$# ΟçG⊥ uΖ sß ö/ ä3 În/ tÎ/ ö/ ä31yŠö‘ r&﴾  )ت به پروردگار اين ظن و گماني كه نسب« )23: فصلت

  ».داشتيد موجب هالكت شما گرديد
﴿/ ä31yŠö‘ r&﴾ يعني شما را به پستي انداخت كه همان هالكت است. ﴿ΝçGóst6ô¹r' sù z⎯ ÏiΒ z⎯ƒÎ Å£≈ sƒø: : فصلت(    ﴾#$

  » .در زمره زيانمندان قرار گرفتيد« )23
ا انكار نمايد به اهل جاهليت اين آيه ما را راهنمايي مي كند به اينكه هركس صفتي از صفات پروردگار ر

بنابراين نفي كنندگان صفات از فرقه هاي جهميه، معتزله، . شبيه است و به عذاب شديدي تهديد شده است
اشاعره و ماتريديه اين خصوصيات زشت را از اهل جاهليت به ارث برده اند به همين دليل به عذاب شديدي 

  .ان بدي داشته اندچون نسبت به خداوند ظن و گم. تهديد شده اند
چنانكه استواء را به . از جمله الحاد در صفات، تأويل كردن و آن را از معناي صحيحش خارج نمودن است

همچنين از جمله الحاد اين است كه معناي آن را منحصر به . استيالء و سلطه، و يد را به قدرت معني كرده اند
  .را انكار نمايدخدا بداند و معنايي كه نصوص بر آن داللت دارند 

  :مسئله سي و نهم
  الحاد و انكار اسماء پروردگار متعال 

uöΝèδ﴿ :چنانكه اهللا صاحب عزت و جالل مي فرمايد. منكر اسماء خداوند بودند uρ tβρ ãàõ3tƒ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $$ Î/﴾   
  ».آنها به رحمان كافر بودند« )3: رعد(

  : شرح
. دند همانگونه كه در صفات نيز به اين وضعيت دچار بودنداهل جاهليت در اسماء الهي دچار الحاد شده بو

Νèδuρ tβρ﴿: چنانكه مي فرمايد. آنها اسماء پروردگار را نفي مي كردند ãàõ3tƒ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $$ Î/﴾  )آنها به  )3: رعد
  . رحمان كه يكي از اسماء خداوند مي باشد، كافر بودند

است در حديبيه بين خود و مشركين قرارداد صلح انعقاد خو -صلي اهللا عليه و سلم -هنگامي كه رسول اهللا
 - صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. بيا و بين ما و خودت قراردادي بنويس: نمايد؛ سهيل پسر عمرو آمد و گفت
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(  1»أما الرمحن فواهللا ما أدري ما هو«: سهيل گفت » بسم اهللا الرمحن الرحيم «: آنگاه فرمود. نويسنده را صدا زد
گفتند ما رحمان را نمي شناسيم و تنها رحماني كه مي شناسيم .) قسم به خدا كه من نمي دانم رحمان چيست

 öΝèδuρ﴿: اهللا تعالي اين آيه را نازل نمود. و قصدشان مسيلمه بود كه خود را رحمان نام نهاده بود. در يمامه است

tβρ ãàõ3 tƒ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $$ Î/ 4 ö≅ è% uθèδ ’ În1u‘ Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ Ïμø‹n= tã àMù= 2 uθs? Ïμø‹s9 Î)uρ É>$ tGtΒ   ﴾)به آناني كه به رحمان « )3: الرعد
بر او توكل مي كنم و بازگشتم به . هيچ معبود به حقي جز او نيست. كافر بودند بگو كه او پروردگار من است

  » .سوي اوست
يا اهللا يا : ند و دعا مي كرد، مي فرموددر مكه نماز مي خوا -صلي اهللا عليه و سلم -آنگاه كه رسول اهللا

گويي معبود واحدي را مي پرستد در حاليكه از هر دو؛ اهللا و . به اين مرد بنگريد: مشركين مي گفتند. رحمان
≅È﴿: خداوند اين آيه را نازل فرمود. رحمان، درخواست مي كند و معبودان او دو خدا هستند è% (#θãã÷Š$# ©!$# Íρ r& 

(#θãã÷Š$# z⎯≈ uΗ÷q §9 $# ( $ wƒr& $ ¨Β (#θããô‰s? ã&s#sù â™ !$ yϑó™F{$# 4©o_ó¡çt ø: هر . بگو اهللا يا رحمان را به فرياد بخوانيد« )110: سراءاإل(  ﴾$
تعدد اسماء . اسامي پروردگار بسيارند» .كدام را كه مي خواهيد بخوانيد زيرا براي خداوند نامهاي نيكوست

  .لكه به عظمت صاحبي اشاره دارد كه داراي اين نامها استداللت بر تعدد صاحبان نامها نمي كند ب
بنابراين در بين طايفه و فرقه هاي . مشركين منكر اسمهاي خداوند بودند: دليل براين مدعي اين است كه

گمراه چه آنها كه مانند جهميه منكر اسمهاي پروردگارند و يا چون معتزله در عين اثبات الفاظ منكر معاني آن 
يا به مانند اشاعره بعضي از صفات را تأييد و بعضي ديگر را انكار مي كنند؛ همگي وارث اهل هستند و 

™uρ â!¬﴿: خداوند براي اثبات اسماء خويش مي فرمايد. جاهليت هستند !$ oÿôœ F{$# 4©o_ó¡çt ø: $# çνθãã÷Š$$ sù $ pκÍ5   ﴾)األعراف :
≈ª!$# Iω tμ ﴿: و مي فرمايد» .بخوانيدبا آن نامها خدا را . و براي خداوند نامهاي نيكوست« )180 s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ã&s! 

â™ !$ yϑó™F{$# 4©o_ó¡çt ø:   ».اهللا، كه هيچ معبود بر حقي جز او وجود ندارد، داراي نامهاي نيكوست«  )8: طه(   ﴾∪∇∩ #$
ْسٍم ُهَو َلَك َأْسَأُلَك بُِكلِّ ا« :مي فرمايد -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. آري داراي نامهاي نيكوست

ْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك َأْو َأْنَزْلَتُه ِيف ِكَتابَِك َأْو اْسَتْأَثْرَت بِِه ِيف عِ  ْيَت بِِه َنْفَسَك َأْو َعلَّ به واسطة ( 2»  ْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدكَ َسمَّ
ه، يا در كتابت آن را هر اسمي كه از آن توست، اسمي كه خود را به آن ناميده، يا به يكي از مخلوقات آموخت

اسمهاي پروردگار زيادند كه .) نازل نموده، يا در علم غيبي كه نزد توست برگزيده اي، درخواست مي كنم
بعضي از آنها را در كتابش نازل فرموده است از آن جمله مي توان به الرحمن، الرحيم، الحكيم، الرؤوف، 

  .اشاره نمود... التواب، الغفار و 

                                                 
 ) 2732, 2731رقم  ( أخرجه البخاري    − ١
, وصححه  ) 968رقم  2/160 ( , وابن حبان يف صحيحه  ) 1920رقم  2/189 ( , واحلاكم  ) 1/391 ( املسند  أخرجه أمحد يف − ٢

 .) 198رقم  ( , واأللباين يف الصحيحة 37129 :حديث رقم ( الشيخ أمحد شاكر 
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≈uθèδ ª!$# “Ï%©!$# Iω tμ﴿: آخر سورة حشر مي فرمايد اهللا تعالي در s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9 $# Íο y‰≈ yγ¤±9 $# uρ ( uθèδ 

ß⎯≈ oΗ÷q §9 $# ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩⊄⊄∪   uθèδ ª!$# ” Ï%©!$# Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ à7Î= yϑø9 $# â¨ρ ‘‰à)ø9 $# ãΝ≈ n= ¡¡9 $# ß⎯ÏΒ ÷σßϑø9 $# Ú∅ Ïϑø‹yγßϑø9 $# â“ƒÍ“ yè ø9 $# 

â‘$¬6yfø9 $# ç Éi9 x6tGßϑø9 $# 4 z⎯≈ysö6ß™ «!$# $ £ϑtã šχθà2 Î ô³ ç„ ∩⊄⊂∪   uθèδ ª!$# ß, Î=≈y‚ø9 $# ä— Í‘$ t7 ø9 $# â‘ Èhθ|Á ßϑø9 $# ( ã&s! â™ !$ yϑó™F{ $# 

4©o_ó¡ßsø9   )24 -22: الحشر(﴾   #$
  . آري نام هاي نيكو براي اوست. در اين آيات خداوند متعال خود را به اسمهاي متعددي نام مي برد

در حديث صحيح مي  -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. واجب است به اسماء پروردگار ايمان داشته باشيم
پروردگار نود و نه اسم دارد هر كس آنها را ( 1»  إِنَّ هللاَِِّ تِْسَعًة َوتِْسِعَني اْسًام َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْجلَنَّةَ «: فرمايد

داليل بر اسماء پروردگار بسيارند و هركس به آنها ايمان نياورد به .) شمارش نمايد داخل بهشت مي شود
  .پروردگار ايمان نياورده است

  :مسئله چهلم
  انكار پروردگار پاك و منزه

  .همانگونه كه قوم فرعون آن را تعطيل كردند
  :شرح

و   "عطل المكان": وقتي مكاني را خالي مي كنند مي گويند. تعطيل در اصل خالي كردن چيزي است
بنابراين تعطيل يعني خالي  ."امرأة عاطل": هنگامي كه زني را ببينند كه زينت آالت بر او نيست مي گويند

  .شدن از غير خود است
يعني اين جهان آفريننده اي ندارد و بطور . در اينجا مقصود از تعطيل، خالي كردن هستي از خالق است

$﴿: پيشواي تعطيل كنندگان مي گويد فرعون. طبيعي و خود به خود به وجود آمده است yγ•ƒr'¯≈ tƒ _|yϑø9 $# $ tΒ àMôϑÎ= tã 

Νà6s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9 Î) ” Î ö xî﴾  )اي بزرگان قوم براي شما معبود و خدايي جز خود سراغ ندارم« )38: القصص.«  
$tΑ ﴿: در آية ديگر مي خوانيم. اين جمالت را به خاطر سركشي و مقابله ابراز مي كرد  s% uρ ãβ öθtãöÏù ß⎯≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ 

È⎦ø⌠$# ’ Í< %[n ÷ |À þ’ Ìj? yè ©9 àè= ö/ r& |=≈ t7 ó™F{$# ∩⊂∉∪ |=≈ t7 ó™r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# yìÎ= ©Ûr'sù #’ n<Î) Ïμ≈ s9 Î) 4©y›θãΒ ’ ÎoΤÎ)uρ … çμ‘Ζ àß V{ $\/ É‹≈ Ÿ2 ﴾)الغافر :
موسي اي هامان برايم كاخي بساز به اين راهها برسم؛ راههاي آسمان كه از طريق آن به خداي « )37 -36

  ».اطالع يابم ولي من هر آينه او را دروغگو مي بينم
﴿ô‰Ï% ÷ρ r'sù ’ Í< ß⎯≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n? tã È⎦⎫ÏeÜ9 $# ≅ yè ô_$$ sù ’Ík< $[m÷ |À þ’ Ìj? yè ©9 ßìÎ= ©Ûr& #’ n<Î) Ïμ≈ s9 Î) 4†y›θãΒ ’ ÎoΤÎ)uρ … çμ‘Ζ àß V{ š∅ ÏΒ 

t⎦⎫Î/ É‹≈ s3 ø9 و كاخي را برايم بنا كن تا بلكه ) ازآجر بس(اي هامان بر گل برايم آتش افروز«  )38: القصص(   ﴾#$
  .اين تعطيل است» .به گمان من او از دروغگويان است. بتوانم از معبود موسي اطالع يابم

                                                 
 .) 2677رقم  ( , ومسلم  ) 2736رقم  ( أخرجه البخاري  ١
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فطرتها و عقلها بر دروغ بودن اين انديشه داللت مي كنند چون ممكن نيست مخلوقي بدون خالق و فعلي 
=Πr& (#θà)Î÷ ﴿: بدون فاعل ايجاد شود همانگونه كه مي فرمايد äz ô⎯ ÏΒ Î ö xî >™ ó©x« ÷Πr& ãΝèδ šχθà)Î=≈ y‚ø9 $# ∩⊂∈∪   ÷Πr& (#θà)n= yz 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ 4 ≅ t/ ω tβθãΖ Ï%θãƒ   ﴾)36 -35: الطور(  
بلكه . آيا آسمانها و زمين را خلق كرده اند. آيا از هيچ آفريده شده اند يا خود آفريدگار خودشان هستند«

آنها جوابي ندارند چون غير خود را خلق نكرده اند و آفريننده خود نيز نيستند، بدون » .دايشان يقيين ندارن
اما آيا آنها مي توانند آن خالق . بنابراين بايد خالقي باشد و چاره اي جز اين نيست. خالق هم آفريده نمي شوند

ا و زمين را خلق كرده اند؟ عقل و باشند؟ آيا خود را آفريده اند؟ آيا بتها و معبودهاي آنها چيزي از آسمانه
  .فطرت اين گفته ها را انكار مي كند

  :مسئله چهل و يكم
  خداوند را به وسيله صفات ناقص توصيف كردن

مسائلي چون تولد، احتياج و خستگي را به خداوند نسبت مي دادند در حاليكه عابدانشان را از آن مبرا مي 
  .دانستند

  :       شرح
مي باشد و نسبت دادن آن به خداوند متعال به معني نفي خالقيت پروردگار متعال نقايص ضد كماالت 

چون پدر به فرزند محتاج است و او به . مثالً نسبت دادن فرزند به او موجب اثبات احتياج براي اوست. است
قد بودند كه مشركين عرب معت. يهود، عزير را و مسيحيان، مسيح را فرزند خدا مي دانستند. آن تشبيه مي شود

چون . در حاليكه مسيحيان عابدان خويش را از اوالد و همسر منزه مي كردند. مالئكه دختران خداوند هستند
اين موارد را در حق آنها نقص مي دانستند ولي خداوند را از آنچه عابدان خويش را از آن منزه مي نمودند، 

ر را نمي پسنديدند ولي در همان حال آن را به مشركين عرب نيز براي خود دخت. تنزيه و پاك نمي كردند
آري چيزي را كه براي خود عيب و نقص مي دانستند براي خداوند اثبات مي . خداوند نسبت مي دادند

=tβθè ﴿: كردند yè øg s†uρ ¬! ÏM≈ oΨt7 ø9 $# … çμoΨ≈ ysö7 ß™   Νßγs9 uρ $ ¨Β šχθåκtJ ô±tƒ  ﴾)دختران را براي خداوند قرار مي « ) 57: النحل
  » .دند در حاليكه خداوند از آن پاك و منزه است و هرچه را بخواهند براي خود قرار مي دهنددا

گويند يكي از علماي مسلمين نامه اي براي يكي از پادشاهان روم مي برد وقتي بر او داخل مي شود به او 
ن را اينگونه زن وفرزندانت چگونه اند؟ حاضران در مجلس خشمگين مي شوند كه چرا رئيسشا: مي گويد

شما رئيستان را از : به آنها مي گويد -رحمه اهللا-توصيف مي كند كه او داراي زن و فرزند است؟ آن مسلمان 
زن و اوالد منزه مي كنيد در حاليكه آن را به خداوند مقتدر نسبت داده و تنزيهش نمي كنيد؟ در مقابل چيزي 

  .نگفتند بلكه بسيار خجالت كشيدند
  :ممسئله چهل و دو

  شريك قرار دادن براي اهللا تعالي در پادشاهي 
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در حكومت و پادشاهي براي خداوند شريك قائل بودند همانگونه كه مجوسيان زرتشتي به آن معتقد 
  .بودند

  :  شرح
از جمله مسائل جاهلي، عقيده به شرك در ملك و پادشاهي بود چنانكه مجوسي كه يكي از اقوام جاهلي 

مجوسيان در سرزمين فارس زندگي مي كردند و آتش : در مورد آنها بايد گفت. شتندهستند، چنان باوري دا
. معتقد بودند اين جهان دو خالق و آفريننده دارد كه شامل نور و ظلمت مي باشد. را عبادت مي نمودند

يعني دو  به همين خاطر آنها را ثنوي. پروردگار نور، خوبيها و پروردگار ظلمت، بديها و شرور را مي آفريند
از جمله مذهبشان، جايز بودن نكاح با محارم مي باشد و . گانگي ناميدند و اين شرك در ربوبيت است

در . بنابراين براي فرد، مالكيت خصوصي قائل نبودند. همچنين مشاركت در مال و همسران جزو عقايد آنها بود
تها نيز بر اين نوع اشتراكيات در مال و در دوران معاصر كمونيس. زنان و مال با همديگر مشاركت مي كردند

  .زن تأكيد مي ورزند
پس خالق هستي، . كه نقض كننده همه دينها و فطرتهاي سالم است. اين مذهب باطل و مردود است

او . آفريننده اي واحد و بي نياز است كه نمي زايد و زاييده نمي شود و هيچ كس و هيچ چيز همانند او نيست
  .صي را مباح و نكاح محارم را تحريم كرده استمالكيت فردي و خصو

  :مسئله چهل و سوم
  ).منكر قدر بودند(منكر مقدرات بودند و قدر خداوند را انكار مي كردند 

  :    شرح
معني قدر اين است كه خداوند متعال هر چيزي را قبل از وقوعش مي داند و اندازه گيري مي كند و آن را 

ايمان داشتن به . گاه تصميم به خلق نمودن مي گيرد و آن را ايجاد مي نمايددر لوح محفوظ نوشته است، آن
يَامن َأْن «: مي فرمايد -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. آن واجب است و يكي از اركان ايمان مي باشد اْإلِ

هِ ُتْؤِمَن بِاهللاَِّ َوَمَالِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْآلِخِر َوُتؤْ  ِه َوَرشِّ ايمان اين است كه به اهللا، ( 1» ِمَن بِاْلَقَدِر َخْريِ
  .) مالئكه، كتابهاي آسماني، پيامبران، روز آخرت و قدر چه خير، چه شر، مؤمن باشيد

≅¨ (ΡÎ̄$﴿: خداوند متعال مي فرمايد ä. >™ ó©x« çμ≈ oΨø)n= yz 9‘y‰s)Î/﴾  )ما هر چيز را به اندازه معلوم و « )49: القمر
  ».رر آفريديممق

هيچ چيز در ملك او بدون تقدير و خواست او به وجود نمي آيد و . قدر از جمله افعال پروردگار است 
اين بدان سبب است كه به واسطه علم ازلي كه هميشه به آن موصوف مي باشد آنچه را كه بوده و خواهد شد، 

$!﴿: يدچنانكه مي فرما. سپس آن را در لوح محفوظ نوشته است. مي داند tΒ z>$ |¹r& ⎯ ÏΒ 7πt6Š ÅÁ •Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ 

                                                 
 .) 10رقم  ( م , ومسل ) 50رقم  ( أخرجه البخاري  −١
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þ’ Îû öΝä3 Å¡àΡr& ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 ⎯ÏiΒ È≅ ö6s% β r& !$ yδr& u ö9 ¯Ρ﴾  )هيچ مصيبتي در زمين يا در وجودتان روي « )22: الحديد
  ».نخواهد داد مگر اينكه قبل از وقوع آن را در كتابي نوشته شده است

﴿¨β Î) šÏ9≡sŒ ’ n? tã «!$# × Å¡o„ ∩⊄⊄∪   ﴾   )اين كار بر خداوند آسان است« )22: الحديد.«  
واعلم َأنَّ َما َأَصاَبَك َملْ َيُكْن لُِيْخطَِئَك َوَأنَّ َما َأْخَطَأَك َملْ َيُكْن  «: مي فرمايد -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا 

 .) كه بايد به تو برسد حتماً رسيدني استبدان آنچه كه بايد به تو نرسد، نمي رسد و آنچه (  1»  لُِيِصيَبَك 
ُحُف « ْت الصُّ   .)قلم ها از نوشتن برداشته شده و جوهرها بر صفحه ها خشك شده اند( 2»ُرفَِعْت اْألَْقَالُم َوَجفَّ

بنابراين هيچ چيزي بدون اراده و خواست خداوند به وجود نمي آيد و هيچ موجودي بدون آفرينندگي او  
,ª!$# ß﴿. ايجاد نمي گردد Î=≈yz Èe≅ à2 &™ ó©x« ﴾   )خداوند خالق همه چيز مي باشد« )62: الزمر.«  

  .خير و شر را خلق نموده و خوبي و بدي را تقدير كرده است 
  :مراتب ايمان به قدر عبارتند از

  .ايمان به اينكه خداوند همه چيز را مي داند  .1
 .خداوند همه چيز را در لوح محفوظ نوشته است  .2

بنابراين هيچ چيز بدون خواست و مشيت او . داوند بخواهد در اين جهان بوجود مي آيدهر چيز را خ .3
 .روي نخواهد داد

 .   بايد به اينكه خداوند خالق و آفرينندة هر چيز است و بر آن وكيل و نگهبان مي باشد، ايمان داشت .4

 :آن سه آية زير در قرآن مي باشد دليل براي. اما در جاهليت قدر را انكار مي كردند. اين ايمان به قدر بود 
﴿ãΑθà)u‹y™ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θä.u õ° r& öθs9 u™ !$ x© ª!$# !$tΒ $oΨò2 u õ°r& Iωuρ $ tΡäτ !$ t/# u™ Ÿωuρ $ uΖ øΒ §ym ⎯ ÏΒ &™ ó©x«﴾ )148: األنعام(  

اگر خدا مي خواست ما و پدرانمان شرك انجام نمي داديم : كساني كه مشرك شدند به زودي مي گويند«
  » .ا حرام نمي كرديمو چيزي ر

﴿tΑ$ s% uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θä.u õ°r& öθs9 u™ !$ x© ª!$# $ tΒ $tΡô‰t6tã ⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ ∅ ÏΒ &™ ó©x« ß⎯ øtªΥ Iωuρ $ tΡäτ !$ t/#u™ Ÿωuρ $ oΨøΒ §ym ⎯ÏΒ ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ 

⎯ ÏΒ &™ ó©x«   ﴾)35: النحل(  
و بدون فرمان او چيزي  اگر خدا مي خواست ما و پدرانمان غير او را عبادت نمي كرديم: مشركان گفتند«

  ».را حرام نمي نموديم
﴿(#θä9$ s% uρ öθs9 u™ !$ x© ß⎯≈ oΗ÷q §9 $# $ tΒ Νßγ≈ tΡô‰t7tã﴾   )20: الزخرف(  
  ».اگر خداوند رحمان مي خواست ما آنها را عبادت نمي كرديم«

                                                 
 .  ) 77رقم  60−1/59 ( , وابن ماجه  ) 4700, 4699رقم  52−5/51 ( أخرجه أبو داود  − ١
 .  ) 7957رقم  ( وكذا الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع   ) 2669رقم  ( وصححه الشيخ أمحد شاكر   ) 1/293 ( أخرجه أمحد  −   ٢
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  :علماء در تفسير اين آيات دو قول و نظر دارند
™öθs9 u﴿: منظورشان از اينكه گفتند: اول اينكه !$ x© ª!$#   ﴾)اگر خدا بخواهد« )148: األنعام«.  

و با . نفي قدر بود و اظهار مي داشتند اگر خدا مي خواست و اراده داشت ما اين كارها را انجام نمي داديم 
چون خودشان را در انجام كارها مبرا از اراده و خواست خداوند مي ديدند . اين گفته قدر را انكار مي كردند

ارها را به طور مستقل به خود نسبت مي دادند و اين مسئله دقيقاً مانند مذهب معتزله است؛ زيرا آنها و افعال و ك
بنابراين . خداوند در كفر و ايمان و خير و شر انسانها هيچ اراده اي ندارد؛ بلكه آن كار بشر است: نيز مي گفتند

  .معتزله همان سخنان اهل جاهليت را تكرار مي كردند
™öθs9 u﴿دشان از اين سخن مقصو: دوم !$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2 u õ° r&﴾ » اگر خدا مي خواست ما مرتكب شرك نمي
  ».شديم

اين بود كه اهللا تعالي از كار ما راضي است چون اگر راضي نبود ما را رها نمي كرد تا آن را انجام دهيم،  
اين كار : ا آنجا ادامه دادند كه بگويندبنابراين آنها براي جواز كفرشان معتقد به قدر بودند و آن كار را ت

  .چون خداوند مي خواهد و ما هم خواست و تقدير او را اطاعت مي كنيم. اطاعت پروردگار است
قول دوم كه همان استدالل به قدر براي افعال و اعمال قبيحشان بود همان قول جبريه مي باشد كه آنها قدر 

انستند و به آن استناد مي كردند و اظهار مي داشتند انسان بر را اثبات خوب بودن اعمال قبيح خويش مي د
  .بنابراين جبريه نيز وارث اهل جاهليت در كفرشان هستند. اعمال خويش مجبور است

يا قدر را نفي مي نمايند و يا آن را اثبات ولي بر . با اين حال آيه بايد بر يكي از اين دو معني داللت كند
≅ö﴿: پروردگار متعال سخنان آنان را رد مي كند و مي فرمايد. د مي جويندعليه خداوند به آن استنا è% ö≅ yδ 

Νà2 y‰Ζ Ïã ô⎯ ÏiΒ 5Οù= Ïæ çνθã_Ì÷‚çGsù !$ uΖ s9﴾   )148: األنعام(   
يعني دليل اينكه خداوند اين كفر را اراده نكرده » بگو آيا از آن علمي نزد شماست تا به ما نشان دهيد؟« 

  است، چيست؟
دليل شما در اينكه خداوند به اعمال كفريات، شركيات وكارهاي زشت : سير دوم بايد گفتدر مورد تف

≅ö﴿شما راضي است چه مي باشد؟ دليل شما چيست كه مي گوييد خداوند از آن راضي است؟  è% ö≅ yδ 

Νà2 y‰Ζ Ïã ô⎯ ÏiΒ 5Οù= Ïæ çνθã_Ì÷‚çGsù !$ uΖ s9 ( β Î) šχθãè Î7 −Gs? ωÎ) £⎯ ©à9 $# ÷β Î)uρ óΟçFΡr& ωÎ) tβθß¹ãøƒ rB ∩⊇⊆∇∪   ö≅ è% ¬T sù èπ¤fçt ø: $# èπtó Î=≈ t6ø9 $# ( 

öθn= sù u™ !$ x© öΝä31y‰yγs9 t⎦⎫Ïè uΗød r&   ﴾)149 -148: األنعام ( 
شما در اين كار از ظن و گمانتان پيروي مي كنيد و جز . آيا علم و دانشي داريد تا آن را به ما نشان دهيد«

داوند حجت را تمام كرده و اگر مي خواست همه را يكجا هدايت بگو خ. افرادي دروغگو چيزي بيش نيستيد
  » .مي كرد
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. خداوند هركس را بخواهد هدايت و هركس را بخواهد گمراه مي كند و حكمت آن را خودش مي داند
هدايت را جز در جايي كه اليق به . مي داند كه چه كسي استحقاق هدايت و چه كسي مستحق گمراهي است

دهد و همچنين اگر خداوند به كارشان راضي بود پيامبران را براي انكار شرك و امر به  آن است قرار نمي
ô‰s)s9﴿. توحيد مبعوث نمي كرد uρ $ uΖ ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 : النحل(﴾    #$

  » .عبادت نمايند و از طاغوت دوري جويند در هر امتي رسولي را مبعوث نموديم كه اهللا را« )36
اگر خداوند راضي به عبادت طاغوت و كفر و شرك بود چنانكه شما گمان داريد، نمي بايست رسوالن 

و اين ما را راهنمايي مي كند كه خداوند به كفر، شرك، معاصي و خالفكاريهاي . پروردگار از آن نهي كنند
  .پسند مي داندبشر راضي نيست و آنها را مبغوض و نا

$﴿: همچنين در سورة زخرف نيز نظراتشان را مردود مي نمايد ¨Β Νßγs9 šÏ9≡x‹Î/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïã ( ÷β Î) öΝèδ ωÎ) 

tβθß¹ãøƒ s†  ﴾»و مي فرمايد» .آنها به آن علم ندارند تنها اهل دروغ و تخمين و گمانند: ﴿ã ö≅ è% ö≅ yδ Νà2 y‰Ζ Ïã ô⎯ ÏiΒ 

5Οù= Ïæ çνθã_Ì÷‚çGsù !$ uΖ s9 ﴾  )بگو آيا از آن علمي نزد شماست تا به ما نشان دهيد؟«) 148: األنعام«  
آنها چيزي را كه علم نداشتند به خداوند نسبت مي دادند و اين مسائل از جمله اموري هستند كه بدون  

رد و دليل آو -صلي اهللا عليه و سلم -دليل نبايد در موردشان سخن راند و بايد از كتاب خدا و سنت رسول اهللا
  .در آن بر عقلها و افكار و انديشه ها اعتماد نكرد

  مسئله چهل و چهارم
  تقدير خداوند را علت كفر خويش پنداشتن و خود را معذور دانستن

  .دليل كافر بودنشان را تقدير خداوند مي دانستند
  : شرح

ام كفر و معاصي استناد به قدر را براي خود حجت مي پنداشتند و نتيجه مي گرفتند كه آنها در انج
اما خداوند متعال آنها را بدون دليل و حجت رها نكرد؛ . معذورند و تقدير خداوند را دليل آن مي دانستند

چون اختيار، قدرت و اراده را به آنها بخشيده بود؛ او راه خير و بدي را برايشان بيان داشته و توانايهاي الزم 
همچنين . يت فرموده و آنها را در گفته هايشان مجبور نكرده بودبراي انجام و يا ترك آن را هم به آنها عنا

Ÿωuρ 4©yÌötƒ Íν﴿: چنانكه مي فرمايد. اعالم نموده كه راضي نيست بندگانش كفر انجام دهند ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 tøä3 ø9 $# ﴾   
  » .راضي به كفر بندگانش نيست« )7: زمر(

خداوند كفر را مقدر، ولي به آن . تقدير نيسترضايت الزمه . هر چند آن را تقدير و اراده نموده است
به خاطر حكمتي كه خداوند سبحان دارد امور ناپسندي را تقدير نموده تا بين آنها تمييز حاصل . راضي نيست

صادق و دروغگو، مؤمن و كافر، منافق و مؤمن درست از همديگر تشخيص داده شوند و خداوند متعال . شود
امري را تقدير و يا اراده نمي نمايد بلكه جزا و پاداش را نيز بر اعمال بندگانش  به خاطر بيهودگي و عبث هيچ

به همين دليل ديوانه، سفيه، مجبور و خوابيده به خاطر . كه به انتخاب خويش برگزيده اند آماده نموده است
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هيچ كاري مسئول بنابراين در انجام . اعمالشان مؤاخذه نمي شوند چون آنها فاقد اختيار، انتخاب و عقلند
  .نيستند

هركس، خداوند به او عقل و انديشه عنايت نمايد و در انجام كارهايش مجبور نباشد مورد بازخواست  
با  تارك الصالةزناكار با اختيار زنا مي كند؛ . قرار مي گيرد؛ چون بر انجام هر كاري با اختيار اقدام نموده است

و زناكار برايش روشن گرديده كه زنا حرام .  خيزد و نمازش را بخوانداختيار ترك نماز مي نمايد؛ مي تواند بر
خداوند متعال بر او حد منع كننده اي را تشريع فرموده و رسوالن را مبعوث . و عاقبتش وخيم و دردناك است

بنابراين چگونه به خاطر انجام معاصي، كفر، شرك و گمراهيشان بر . كرده است تا از شرك و كفر نهي كنند
عليه خداوند اقامة دعوي مي نمايند آنها حجت و برهاني عليه خداوند ندارند بلكه خداوند عليه آنها حجت را 

≅ö﴿. تمام كرده است è% ¬T sù èπ¤fçt ø: $# èπtó Î=≈ t6ø9   ».بگو حجت محكم براي خداست« )149: األنعام(   ﴾ #$
وقتي دچار مصيبتي شدي، دچار . د جستپس تنها به خاطر انجام مصائب و گرفتاريها مي توان به قدر استنا

. حزن و ناراحتي مشو و بگو كه خداوند آن را مقدر كرده است و هرچه را او بخواهد انجام خواهد گرفت
ولي در مورد معصيت وگناه نمي توان به قدر . صبر پيشه كن و بر انجام آن، قصد پاداش و جزا را داشته باش

ن دانست و خود را تبرئه نمود؛ بلكه گنهكار بايد توبه كند و خويشتن را استناد كرد، تقدير را علت ارتكاب آ
قدر را دليل انجام گناه دانستن و خود را به آن تبرئه كردن از جمله افعال جاهليت . از گناه و بديها دوري نمايد

  .مي باشد
  مسئله چهل و پنجم

  مدعي تناقض بين شرع خدا و مقدراتش بودند
  .در تعارض مي دانستندشرع خدا را با قدرش 

  :شرح
كساني بودند كه شرع خداوند را با قدرش در تعارض مي ديدند و مي . اين مسئله نيز به قدر تعلق دارد

چگونه خداوند كفر و ايمان را مقدر سپس براي بندگان اوامر و نواهي را تشريع نموده است؟ وقتي : گفتند
امر و نهي چه فايده اي دارد؟ اين مسئله از جمله بزرگترين  همه مسائل قطعي شده و مقدر گشته باشند، تشريع

خطر در مسائل جاهليت است و هركس تا روز قيامت گمان كند كه در بين شرع و قدر تعارض وجود دارد بر 
چون هيچ معارضه اي در بين شرع . اين مسلك مي باشد و از آن پيروي كرده است؛ و اين مذهبي باطل است

ايمان، . خداوند متعال شرك، معصيت و كفر را مقدر نموده و از آن نهي كرده است. و قدر وجود ندارد
استقامت و صالح را تشريع كرده و هيچ معارضه اي در بين آنها وجود ندارد؛ زيرا بندگان اين اعمال را با 

به همين خاطر به بنابراين كارها به آنها نسبت داده مي شود و . اختيار، خواست و ارادة خويش انجام مي دهند
سبب انجام معاصي كيفر و به سبب طاعت و بندگي، پاداش مي يابند هر چند همه آن امور مقدر پروردگارند 

صلي اهللا عليه  -آنگاه كه رسول اهللا. ولي آنها به خاطر كارهاي خويش جزا و پاداش مي يابند نه به خاطر تقدير
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َحٍد إِالَّ َوَقْد ُكتَِب َمْقَعُدُه ِمْن النَّاِر َوَمْقَعُدُه ِمْن اْجلَنَِّة َقاُلوا َيا َرُسوَل اهللاَِّ َما ِمنُْكْم ِمْن أَ «: به اصحابش فرمود - و سلم
ٌ ملَِا ُخِلَق َلهُ  هيچ يك از شما نيست از شما مگر ( 1»…  َأَفَال َنتَِّكُل َعَىل ِكَتابِنَا َوَنَدُع اْلَعَمَل َقاَل اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيرسَّ

اي رسول خدا با اين حساب آيا ما بر قدر : گفتند. جايگاهش در بهشت و يا آتش نوشته شده است اينكه
هر كس از آنچه خداوند : فرمود -صلي اهللا عليه و سلم -خويش تكيه نزنيم و عمل را ترك ننماييم؟ رسول اهللا

  : تعالي اين آيه را نازل فرمودپس اهللا..) برايش خلق نموده و انجام آن را برايش ميسر و ممكن كرده انجام دهد
﴿$ ¨Β r'sù ô⎯ tΒ 4‘sÜôãr& 4’ s+̈?$# uρ ∩∈∪ s− £‰|¹uρ 4©o_ó¡çt ø: $$ Î/ ∩∉∪ … çν ç Åc£ uãΨ|¡sù 3“u ô£ ãù= Ï9 ∩∠∪ $ ¨Β r& uρ .⎯ tΒ Ÿ≅ Ïƒ r2 4©o_øó tGó™$# uρ ∩∇∪ z>¤‹x.uρ 

4©o_ó¡çt ø: $$ Î/ ∩®∪   … çν ç Åc£ uãΨ|¡sù 3“u ô£ ãè ù= Ï9    ﴾)خشش نمود، تقوا پيشه كرد و نيكي و پاداش را هركس ب« )10 -5: الليل
تصديق نمود او را براي سراي آسايش توفيق دهيم و هركس بخل ورزد و خود را بي نياز شمرد و نيكي و 

  » .پاداش را تكذيب نمايد او را براي سراي دشوار موفق گردانيم
لي قدر، راز پروردگار سبحان است انسان خير و خوبي را انجام و از شر و بدي دوري مي جويد و ،بنابراين

  .در مورد آن به بحث منشين كه تو را كمك نخواهد كرد و هرگز به نتيجه اي نخواهي رسيد
خالصه اي از اين مسائل را اينگونه مي توان ارائه داد كه مردم در همراهي شريعت و مقدرات به چهار 

  :گروه تقسيم مي شوند
   2.ر را ثابت و شرع را نفي مي كنندآنها قد. جبريه مي باشند: دسته اول
  3.آنها شرع را ثابت و قدر را نفي مي كنند. قدريه مي باشند: دسته دوم
  .شرع و قدر را ثابت مي كنند اما معتقد به تعارض بين آنها مي باشند. مشركين هستند: دسته سوم

و تناقض را از آن نفي  شرع و قدر را اثبات مي كنند و تعارض. اهل سنت وجماعت هستند: دسته چهارم
  .مي نمايند

  مسئله چهل و ششم
  حوادث را به روزگار نسبت و به آن دشنام دادن

$﴿: چنانكه مي گفتند. به روزگار فحش و ناسزا مي گفتند u‹øt wΥ uρ $ tΒ uρ !$uΖ ä3 Î= öκç‰ ωÎ) ã÷δ¤$!$# ﴾  )جز « )24: جاثية
  ».دهر ما را هالك نمي كند

  :شرح
اين نامگذاري به اين سبب بود چون . بت مي دادند و آنها دهريون ناميده مي شوندحوادث را به روزگار نس

دچار مشكلي مي شدند آن را به روزگار نسبت مي دادند و به همان سبب روزگار را هم نكوهش مي كردند 

                                                 
 ) 2647رقم  ( سلم وم  ) 4947، 4945رقم  ( أخرجه البخاري  - 1

 )مترجم. (انسان را در انجام افعال اختياري مجبور مي دانند -2

 )مترجم. (معتقدند كه خداوند انسان را در افعال اختياري به خودش واگذار كرده است - 3
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 روزگار همان وقت است كه. در حاليكه واجب است كه هر چيز را به خداوند كه خالق آن است، نسبت دهيم
خداوند متعال كسي را كه . مخلوقي از مخلوقات خداوند و به ذات خويش فاقد هر نوع تصرفي مي باشد

θä9$#)﴿: چنانكه مي فرمايد. حوادث را به روزگار نسبت مي دهد انكار مي نمايد s% uρ $tΒ }‘Ïδ ωÎ) $ uΖ è?$ uŠ ym $u‹÷Ρ‘‰9 $# 

ßNθßϑtΡ $u‹øt wΥ uρ $tΒ uρ !$ uΖ ä3 Î= öκç‰ ωÎ) ã÷δ¤$!$# ﴾   )و گفتند ما جز زندگي دنيا را نداريم كه در آن زنده شده « )24: جاثية
  ».و مي ميريم و جز روزگار ما را هالك نمي كند

$ ßNθßϑtΡ﴿. اين عقيده انكار آخرت، روز رستاخيز و معاد است  u‹øt wΥ uρ﴾   بعضي از مردم مي ميرند و بعضي
طبيعت زندگي جز : زمين هم آن را مي بلعد و مي گويند رحمها بيرون مي ريزد و: زنده مي شوند و مي گويند

$﴿. اين نيست tΒ u !$ uΖ ä3 Î=öκç‰ ωÎ) ã÷δ¤$!$# ﴾  بنابراين سبب مردن را . هالكت و مرگ را هم به روزگار نسبت مي دادند
ئكه معتقد نبودند كه مال. گذشت روزها و شبها دانسته و معتقد به سرانجام و روز تعيين شده براي مرگ نبودند

  .اي در آخر مهلت تعيين شده قبض روح خواهد كرد
ْهَر َفإِنَّ «: از ناسزاگويي به روزگار نهي نموده و مي فرمايد -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا َال َتُسبُّوا الدَّ
ْهرُ  دهر را دشنام  بنابراين. يعني اهللا خالق دهر است و هر آنچه در آن جاري است به تقدير اوست 1»اهللاََّ ُهَو الدَّ

ْهُر بَِيِدي اْألَْمُر  «: در حديث قدسي پروردگار متعال مي فرمايد. مدهيد ْهَر َوَأَنا الدَّ ُيْؤِذينِي اْبُن آَدَم َيُسبُّ الدَّ
ْيَل َوالنََّهارَ  فرزندان آدم مرا اذيت مي كنند به روزگار ناسزا مي گويند در حاليكه من خالق (  2»  ُأَقلُِّب اللَّ

پس هنگامي كه به روزگار فحش داديد .) م، امور به دست من است و روز و شب را من مي گردانمروزگار
بنابراين باعث آزار . در واقع آن ناسزاگويي را با خداوند متعال انجام داده ايد چون او خالق روزگار است

همة مصائب و گرفتاريها به او امور را تغيير مي دهد و سرانجام . پروردگار شده زيرا او را نكوهش كرده ايد
  .دست اوست و روزگار ظرف تحقق امور و خود مخلوق خداوند است

پس بر مسلمين واجب است كه از اين كار خودداري كنند و هرگاه دچار مصيبتي گشتند، خود را محاسبه 
$!﴿. و به گناه خويش اعتراف نمايند tΒ uρ Νà6t7≈ |¹ r& ⎯ ÏiΒ 7πt6Š ÅÁ •Β $ yϑÎ6sù ôMt6|¡x. ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒr&   ﴾)30: الشوري(  

  ».به هر مصيبت و گرفتاري دچار شويد به خاطر چيزهايي بوده كه خود انجام داده ايد«
  .بنابراين شايسته است كه انسان به جاي روزگار خود را سرزنش و مالمت كند 

  :مسئله چهل و هفتم
  به نعمت پروردگار كافر بودن

                                                 
ه بّوب البخاري يف كتاب األدب من  −١ رقـم  ( وأخرجـه مسـلم  وأخـرج فيـه التـايل  "ال تسـبوا الـدهر  " باب   : صحيحه باًبا وسامَّ

 .واللفظ له  ) 2246/5

 .  ) 2246رقم  ( ومسلم   ) 7491, 6181, 4826رقم  ( أخرجه البخاري  −٢
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tβθèù﴿. دندنعمتهاي پروردگار را به ديگري نسبت مي دا Ì÷è tƒ |Myϑ÷è ÏΡ «!$# ¢ΟèO $ pκtΞρ ãÅ6Ζ ãƒ﴾  )83: النحل(  
  ».نعمتهاي پروردگار را مي شناختند سپس آن را انكار مي كردند«

  :شرح
مي . نعمتهاي پروردگار را به غير او نسبت مي دادند و اين عمل جاهليت شرك و كفر به پروردگار بود

tβθèù﴿: فرمايد Ì÷è tƒ |Myϑ÷è ÏΡ «!$# ¢ΟèO $ pκtΞρ ãÅ6Ζ ãƒ ãΝèδç sYò2 r& uρ šχρ ãÏ≈ s3 ø9   ) 83: النحل(   ﴾#$
و رسالتش را مي شناختند سپس آن را به  -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا: گفته شده معني آيه چنين است

: چنانكه پروردگار مي فرمايد. خاطر تكبر و سركشي انكار كردند در حاليكه قلباً به رسالت وي باور داشتند
﴿ô‰s% ãΝn= ÷è tΡ … çμ̄ΡÎ) y7çΡâ“ ósu‹s9 “Ï%©!$# tβθä9θà)tƒ ( öΝåκ̈Ξ Î* sù Ÿω štΡθç/ Éj‹s3 ãƒ £⎯Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# tβρ ß‰ysøg s†   ﴾)األنعام :

ما مي دانيم آنچه را مي گويند تو را اندوهگين مي كند ولي آنها تنها تو را تكذيب نمي كنند بلكه اين « )33
  ».كاران آيات پروردگارت را انكار مي نمايندستم
آنها نعمت خداوند را در فرستادن رسول مي دانند چون رسالت بزرگترين نعمت براي بشريت است ولي  

  .قول اول در تفسير آيه اين بود. در عوض، آنها به آن كافر مي شوند و از آن دوري نموده و دشمني مي كنند
ه در اين سوره؛ سورة نحل بيان گشته مي دانند ولي آن را انكار كرده بدين آنها نعمتهايي را ك: قول دوم

معنا كه آن را به غير خدا نسبت مي دهند؛ آن را به قدرت و توانايي خويش منسوب مي دارند و سختي و 
$tΑ﴿: چنانكه قارون گفت. گرفتاريهاي خويش را سبب انجام آن مي دانند s% !$yϑ̄ΡÎ) … çμçFÏ?ρ é& 4’ n? tã AΟù= Ïæ ü“Ï‰Ζ Ïã﴾   

  . »من به سبب مهارت، توانايي و فهم خويش آن را به دست آوردم« :يعني )78: القصص(
پروردگار متعال بيان مي دارد . غير قارون نيز همينگونه بودند. و منكر نعمت پروردگار در مورد خود شد

مستحق آن بودم و من اليق به آن  اين مربوط به من است و: كه انسان هرگاه نعمتي به وي ارزاني شود، گويد
اين به : آنچه از خير و خوبي به وي مي رسد به خود نسبت مي دهد و نمي گويد. مي باشم، مال خدا نيست

  .فضل و رحمت خداوند است
  مسئله چهل و هشتم

  به تمام آيات اهللا كافر بودند
  : شرح

در كتابها نازل شده اعم از تورات، انجيل، از جمله مسائل جاهليت اين بود كه به تمام آيات پروردگار كه 
زبور و قرآن و كتابهاي نازل شدة ديگر كافر بودند و خداوند متعال عامالن اين انديشه را تهديد مي كند و مي 

β¨﴿فرمايد  Î) š⎥⎪ É‹©9 $# (#θç/ ¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρç y9 õ3tF ó™$# uρ $ pκ÷]tã Ÿω ßx −Gxè? öΝçλ m; Ü>≡uθö/ r& Ï™ !$ uΚ ¡¡9 آنها كه « )40: األعراف(  ﴾#$
آيات و نشانه هاي ما را تكذيب كردند و از آن متكبرانه روي برتافتند، دروازه هاي آسمان به رويشان باز نمي 

  » .شود
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⎪⎥š﴿: و مي فرمايد Ï%©!$# uρ (#ρ ãxx. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ÿ⎯ ÏμÍ← !$ s)Ï9 uρ y7Í×̄≈ s9 'ρ é& (#θÝ¡Í≥tƒ ⎯ÏΒ ©ÉLyϑôm§‘﴾  )ها كه آن« )23: العنكبوت
  ».آيات پروردگار و ديدارش را انكار كردند از رحمت من مأيوس گرديدند

و در آيات ديگري نيز بيان مي دارد كه كافران آيات پروردگار بي عيب و پاك را انكار كردند و به  
يه اين سرانجام قطعي تمام كساني است كه آ. عقلهاي فاسد و شبهه هاي باطلشان به معارضه با آن برخواستند

چون احاديث . را تكذيب نمايد -صلي اهللا عليه و سلم -اي از آيات پروردگار يا حديث صحيحي از رسول اهللا
چنانچه برخي مغرورين به فرهنگ و دانش هنگاميكه بعضي احاديث . صحيح نيز وحي خداوند متعال است

مه اينها از جمله تكذيب آيات اهللا ه. صحيح را كه موافق با افكار و انديشه خويش نمي يابند، انكار مي نمايند
بر هر مؤمني واجب است كه به آيات پروردگار ايمان داشته باشد؛ آن را تصديق . تعالي به حساب مي آيند
≅ω Ïμ‹Ï?ù'tƒ ã﴿. به دليل اينكه حق است و باطل به آن راه ندارد. نمايد و به آن عمل كند ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫ t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ 

ô⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÏù= yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3ym 7‰Š ÏΗxq﴾  )از رو به رو و پشت سر باطل به آن راه نمي يابد؛ زيرا آن « )42: فصلت
  ».فرستادة خداوند حكيم و ستوده شده مي باشد

   :مسئله چهل و نهم
  .نسبت به بعضي آيات بي ايمان بودند و به بعضي از آيات اهللا تعالي كافر بودند

  :شرح
در تكذيب آيات پروردگار متفاوت بودند؛ بعضي از آنها همه آيات را انكار مي نمودند و به  اهل جاهليت

چنانكه مشركاني كه به صورت اجمالي و تفصيلي به هيچ يك . هيچ يك از كتابهاي نازل شده ايمان نداشتند
اما بعضي از اهل جاهليت . داز پيامبران الهي ايمان نداشتند، الزمه آن ايمان نداشتن به همه كتابهاي آسماني بو

اما آنهايي كه به بعضي كافر و . چون يهود و نصاري به بعضي از آيات مؤمن و بعضي ديگر را انكار مي كردند
: چنانكه مي فرمايد. به بعضي مؤمن بودند با آنهايي كه همه آيات را انكار مي كردند، فرقي نداشتند

﴿tβθãΨÏΒ ÷σçGsù r& ÇÙ÷è t7 Î/ É=≈ tGÅ3 ø9 $# šχρ ãàõ3s?uρ <Ù÷è t7 Î/ 4 $ yϑsù â™ !# t“ y_ ⎯ tΒ ã≅ yè øtƒ šÏ9≡sŒ öΝà6ΨÏΒ ωÎ) Ó“÷“ Åz ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9 آيا به بعضي از كتاب ايمان مي آوريد و بعضي را انكار مي كنيد كسانيكه در بين شما « )85: البقرة(﴾   #$
  » .دنيا نيست مرتكب چنين اعمالي شوند جزا و پاداش آن جز پستي در زندگي

آنها تنها به آنچه موافق آرزوهايشان بود، ايمان مي آوردند ولي هر چه از آيات با هواهاي نفساني آنها 
ايمان به بعضي از كتاب همراه انكار بعضي ديگر از آن هر چند آيه يا . مخالفت مي نمود را انكار مي كردند

  .الشان سودبخش نمي باشدكلمه اي از قرآن باشد فاقد هرگونه نفعي است و به ح
قرآن لفظ و معنايش مخلوق است يا الفاظش مخلوق ولي معناي آن مخلوق : بعضي از آنها مي گويند

اين هم تكذيب قرآن است؛ چه آنها كه لفظ و معني قرآن را . نيست، چنانكه اشاعره چنين عقيده اي داشتند
را مخلوق مي دانند، مرتكب كفر شده اند؛ مگر مخلوق مي دانند چون جهميه، و چه آنها كه فقط لفظ قرآن 

چون قرآن كالم . اينكه گوينده آن سخن مقلد و يا صاحب تأويل باشد آنگاه دچار گمراهي شده است
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لفظ، حروف و معنايش همگي كالم خداوند متعال هستند و حروف بدون معاني و . پروردگار متعال است
  .معاني بدون حروف، كالم پروردگار نيستند

  :مسئله پنجاهم
  كردند شدن كتاب بر رسوالن را انكار مي نازل

tΒ tΑ$!﴿: مي گفتند t“Ρr& ª!$# 4’ n? tã 9 |³ o0 ⎯ ÏiΒ &™ ó©x«﴾   )خداوند بر انسان چيزي را نازل نكرده است« )91: األنعام.«  
  :شرح

$﴿: يهوديها گفتند tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# 4’ n? tã 9 |³ o0 ⎯ ÏiΒ &™ ó©x«﴾  )د بر انسانها چيزي را نازل نكرده خداون« )91: األنعام
  » .است

معني آن انكار تمام رسالتها و همه وحيها بود، آنچه آنها را به اين انكار وادار نمود حسادتشان نسبت به 
≅ö﴿: خداوند متعال سخنانشان را مردود مي دارد و مي فرمايد. بود -صلي اهللا عليه و سلم -محمد è% ô⎯ tΒ tΑ t“Ρr& 

|=≈ tGÅ3 ø9 $# “Ï%©!$# u™ !% ỳ ⎯ÏμÎ/ 4©y›θãΒ # Y‘θçΡ “Y‰èδ uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ﴾   )91: األنعام(  
  » بگو كه چه كسي كتابي را كه موسي عليه السالم آورد و آن نور و هدايت براي مردم بود، نازل نمود؟« 

يعني زمانيكه اقرار داريد به اينكه كتاب موسي از طرف خداست و موسي نيز بشر بوده چرا چنين سخناني 
$﴿ .را بر زبان جاري مي كنيد tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# 4’ n? tã 9 |³ o0 ⎯ ÏiΒ &™ ó©x«﴾   )خداوند بر انسانها چيزي را نازل «  )91: األنعام

  » .نكرده است
تا جاييكه . خداوند آنها را لعنت كند. اين از جانب يهود تناقضي بود كه حسادت، آنها را وادار به آن كرد

. و قرآن انكار كردند -صلي اهللا عليه و سلم -ي نازل شده را به خاطر محمدهمه رسوالن را و همه كتابها
شبيه سخن آنها قول و گفتار جهميه مي باشد كه . بنگريد كه حسد چه باليي را براي صاحبش به ارمغان دارد

هللا صلي ا -اين قرآن از طرف خداوند نازل نشده و همچنين سخنان كساني است كه سنت رسول اهللا: مي گويند
صلي اهللا عليه و  -را وحي از جانب خداوند نمي دانند بلكه مي گويند آن تنها اجتهاد رسول اهللا -عليه و سلم

  .است -سلم
  مسئله پنجاه و يكم

  قرآن را كالم بشر مي دانستند
β÷ ﴿  :مي گفتند Î) !# x‹≈ yδ ωÎ) ãΑ öθs% Î |³ u; ø9   ».اين جز سخن انسان نيست« )25: املدثر(﴾   #$

  :شرح
. ز جمله مسائل جاهليت اين بود كه مي گفتند قرآن سخن بشر است چنانكه وليد پسر مغيره مدعي آن بودا

ولي قرآن، كالم خداوند متعال است كه حقيقتاً به آن سخن گفته و آن كلمات را به وسيله جبرئيل به 
اوند است و آن را در آيات بنابراين قرآن حقيقتاً كالم خد. وحي نموده است -صلي اهللا عليه وسلم -پيامبرش
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¡Lym yìyϑó®©4 ﴿ :چنانكه مي فرمايد. بسياري كالم خود ناميده است o„ zΝ≈ n= x. «!$# ¢ΟèO çμøó Î= ö/ r& … çμuΖ tΒ ù'tΒ 4 y7Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξ r'Î/ ×Πöθs% ω 
šχθßϑn= ôè tƒ﴾   )تا كالم خدا را بشنوند« )6: التوبة.«  

﴿ šχρ ß‰ƒÌãƒ β r& (#θä9 Ïd‰t6ãƒ zΝ≈ n= x. «!$# ...﴾   )مي خواهند كالم خدا را عوض نمايند« )15: الفتح.... «  
  .مي باشد -صلي اهللا عليه و سلم -و اين اعتقاد اهل سنت وجماعت و تبعيت كنندگان از رسول اهللا

نمي باشد چون اگر كالم  -صلي اهللا عليه و سلم -مشركان مي دانستند كه آن كالم خداست و كالم محمد
ولي . بشري مانند آنها بود -صلي اهللا عليه و سلم -به گفتن مثل آن مي بودند؛ چون محمد محمد بود آنها قادر

پروردگار آنها را به مبارزه طلبي دعوت مي كند، مانند آن يا ده سوره يا يك سوره بياورند اما آنها قادر به 
الفت خدا و رسولش باقي با اين عجز باز هم بر كفر، عناد و حرصشان بر مخ. آوردن هيچ يك از آنها نشدند

اگر قادر به آوردن سوره اي چون قرآن بودند تأخير نمي كردند اما آنها عاجز از انجام چنين كاري . ماندند
كالم محمد و جبرئيل نمي باشد . بودند؛ و اين مي رساند كه قرآن كالم خداوند متعال است و كالم بشر نيست

يل تنها مبلغ كالم خداوند متعال هستند كه خداوند آن را به امانت بلكه تنها كالم خداوند است و محمد و جبرئ
كالم نيز به گوينده اولش نسبت داده مي شود و آن كس كه به عنوان تبليغ آن را به ديگري . به آنها سپرده بود

  . مي رساند به او منسوب نمي شود
گاهي نيز آن را به عالمان اهل كتاب كافران مجادله كرده و قصدشان انكار بود گاهي آن را سحر ناميده و 

سخنان گوناگون بر . پيش آنها درس خوانده است -صلي اهللا عليه و سلم -نسبت مي دادند و مي گفتند محمد
  . زبان جاري مي كردند چيزي كه تنها بر كذب و دروغ بافي آنها داللت داشت
. ل جاهليت را تكرار كرده استكسي كه معتقد است قرآن كالم محمد و قول بشر است همان سخنان اه

چنانكه مي . همانگونه كه جهميه، معتزله و كسانيكه شبيه آنها هستند آن سخنان را بر زبان جاري مي كنند
قرآن كالم خداوند نيست بلكه آن را در جبرئيل يا در محمد و يا در لوح محفوظ خلق كرده است يا : گويند

  .ولي كه اهل جاهليت بر آن بودند را بر زبان جاري مي كنندچيزهاي ديگر از اباطيل را شبيه همان اق
  مسئله پنجاه و دوم

  بر حكمت خداوند عيب مي گرفتند
  :شرح

حكمت يعني هر چيزي را در جاي اليق به خود . خداوند متعال خود را به حكمت توصيف نموده است
پس در اينكه . سته به خود قرار دهدبنابراين حكيم كسي است كه هر چيز را در جاي مناسب و شاي. قرار دادن

همه مخلوقات را بر . خداوند متعال خود را حكيم مي نامد بدين معني است كه داراي حكمت كامل است
آسمانها، زمين، درختان، . اساس حكمت آفريده و هيچ پديده اي را بدون حكمت و بيهوده ايجاد ننموده است

. حشرات و به طور كلي هر چيزي را براي حكمتي آفريده استدرياها، كوهها، عالم جن وانس، حيوانات و 
هرگاه در خلقت مخلوقات و چگونگي ارتباط و هماهنگي آنها با هم و نتايج حاصل از آن بنگريد حكمت 
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≅¨ &sÜôãr‘4﴿. خداوند را دريافته و به اين باور كه خالق آنها صاحب حكمت متعالي است، پي خواهيد برد ä. >™ ó©x« 

… çμs)ù= yz §ΝèO 3“y‰yδ ﴾   )50: طه( 
  » .به هر چيز آنچه الزمه خلقت بود عطا و سپس آن را هدايت كرد«

$﴿ :و باز مي فرمايد tΒ uρ $ uΖ ø)n= yz u™ !$ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ $yϑåκ s]÷t/ Wξ ÏÜ≈ t/ 4 y7Ï9≡ sŒ ⎯ sß t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. 4 ×≅ ÷ƒuθsù t⎦⎪ Ï%©#Ïj9 (#ρ ãxx. 

z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9  )27 :ص(   ﴾#$
پس واي به . كافران چنان گمان كردند. آسمان و زمين و هر آنچه در بين آنهاست را به باطل نيافريديم«

  ».حال كساني كه كافر شدند از آتش عذاب جهنم
از هيچ چيز نهي نكرده است مگر اينكه . خداوند متعال در آفرينش، امر و نهي و تشريعاتش حكيم است

ن ترجيح داشته باشد؛ و به چيزي دستور نداده مگر آنكه در آن مصلحت ضرر خالص يا جانب ضرر در آ
به اهل . و از جمله حكمت پروردگار محاسبه كردن مخلوقات است. خالص يا جنبة مصلحتي آن بيشتر باشد

احسان به خاطر احسانشان، پاداش و بدكار را به خاطر ارتكاب بدي، كيفر مي دهد و انسان را بدون جزا و 
طوريكه هركس هر آنچه را خواست انجام دهد سپس حساب و كتابي در بين نباشد . ها نكرده استپاداش ر

$ ﴿: چون اين كار در صورت وقوع، خالف حكمت بود و به اين مناسبت مي فرمايد tΒ uρ $ oΨø)n= yz u™ !$ yϑ¡¡9 $# 

uÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ $ yϑåκs]÷t/ t⎦⎫Î7 Ïè≈ s9﴾  )١۶: ءانبيا(  

  ».چه بين آن دو است را بيهوده نيافريديمما آسمان و زمين و آن«
$﴿: و مي فرمايد  tΒ uρ $ uΖ ø)n= yz u™ !$ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ $ yϑåκs]÷ t/ Wξ ÏÜ≈ t/ 4 y7Ï9≡ sŒ ⎯ sß t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. 4 ×≅ ÷ƒuθsù t⎦⎪ Ï%©#Ïj9 (#ρ ãxx. 

z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9  )27: ص(﴾   #$
نيافريديم كافران چنان گمان كردند پس واي به حال  آسمان و زمين و هر آنچه در بين آنهاست به باطل«

پروردگار سبحان سخن منكرين رستاخيز و قيامت را مردود مي » .كساني كه كافر شدند از آتش عذاب جهنم
óΟçF﴿: دارد و مي فرمايد ö7 Å¡yssù r& $ yϑ̄Ρr& öΝä3≈ oΨø)n= yz $ ZWt7tã öΝä3 ¯Ρr& uρ $ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω tβθãè y_öè? ﴾  )املؤمنون : 

115( 
  »آيا مي پنداريد شما را بيهوده خلق كرده ايم و به سوي ما برگردانده نمي شويد؟«
 ﴿Ü=|¡øt s†r& ß⎯≈ |¡ΡM} $# β r& x8u øIãƒ “́‰ß™﴾   )36: القيامة( 
  »آيا انسان گمان كرده كه بدون امر و نهي و بدون مجازات رها شده است؟«

معتزله و اشاعره نيز در . مرش انكار مي كردنداهل جاهليت حكمت پروردگار متعال را در آفرينش و اوا
خداوند كاري را براي حكمت انجام : اشاعره مي گفتند. افعال و كردار خداوند، حكمت را نفي مي كردند

چون حكمت اين است كه كاري را به . نمي دهد بلكه صرفاً براي قصد و اراده اي كه مي نمايد انجام مي دهد
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ي خداوند از اغراض و اهداف منزه است و همچنين آن وقت، حكمت  در آن قصد و منظور انجام دهند ول
تأثير مي گذارد و به خاطر اين علت بايد آن را ايجاد نمايد در حاليكه خداوند متعال آنچه را بخواهد به صرف 

را  بنابراين به قصد تنزيه به گمان خودشان حكمت. خواستن و اراده كردن نه به خاطر حكمت انجام مي دهد
خداوند مجاز است كه به كفر، فسق و معاصي : در افعال و شرع خداوند نفي كردند و بر اين اساس مي گفتند

امر كند و از اطاعت، بندگي، نماز، صله رحم و انجام كار خوب نهي نمايد و اينها به خاطر خواست خداوند 
  .مايد چون هر چه را بخواهد انجام مي دهدترجيح مي يابند و همچنين به شر و بدي امر و از خير و نيكي نهي ن

بلي خداوند سبحان هر چه را بخواهد انجام مي دهد ولي چيزي را جز به حكمت : در جواب مي گوييم 
  .انجام نمي دهد
خداوند مختار است كه كافر را وارد بهشت و مؤمن متقي را وارد جهنم نمايد چون اين كار نزد : مي گويند

  .و اسباب او را محكوم نمي كند او ترجيح دارد و علل
اين سخن باطل و مردودي است و شايسته و اليق به حكمت پروردگار نيست، : در جواب مي گوييم
≅ôΘr& ã﴿: خداوند متعال مي فرمايد yè øg wΥ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# t⎦⎪ Ï‰Å¡øßϑø9 $% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘr& ã≅ yè øg wΥ 

t⎦⎫É)−Gßϑø9 $# Í‘$ ¤fàø9 $% x.﴾   )28: ص( 
آيا كساني كه ايمان آورده و عمل شايسته انجام داده اند را همانند فسادكنندگان مي گردانيم؟ آيا به «

⎪⎦Πr& |=Å¡ym t÷﴿: و مي فرمايد» متقين همانند اهل فجور بنگريم؟ Ï%©!$# (#θãmu tIô_$# ÏN$ t↔ÍhŠ ¡¡9 $# β r& óΟßγn= yè øg ªΥ t⎦⎪ Ï%©!$% x. (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# [™ !# uθy™ ôΜèδ$ u‹øt ¤Χ öΝåκèE$ yϑtΒ uρ 4 u™ !$ y™ $ tΒ šχθßϑä3 øt s†﴾   )21: جاثية( 
آيا پنداشته اند كه مجرمان را مانند كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند قرار مي دهيم؟ و «

ان اين مقاالت، خداوند متعال را به فجور و گويندگ» .مرگ و حياتشان مثل هم است؟ بسيار بد حكم مي كنند
اين مذهب جاهليت و نفي كنندگان . بدي توصيف مي كنند؛ چيزي كه خداوند متعال از آن پاك و منزه است

  .حكمت پروردگار از اشاعره و همفكرانش بود كه از خداوند متعال عافيت را مي طلبيم
  مسئله پنجاه و سوم

  ي كردندبراي ابطال شرع خداوند حيله م
چنانكه خداوند متعال در موردشان . براي دفع آنچه پيامبران آورده بودند به هر حيله اي توسل مي جستند

ρ#)﴿: مي فرمايد ãx6tΒ uρ tx6tΒ uρ ª!$# ﴾   )54: آل عمران( 
  » .نقشه كشيدند و خداوند چاره جويي كرد«

Ms9$﴿: و مي فرمايد s% uρ ×πxÍ← !$ ©Û ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# (#θãΖ ÏΒ# u™ ü“Ï%©!$$ Î/ tΑ Ì“Ρé& ’ n? tã š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ tμô_uρ Í‘$ yγ̈Ψ9 $# 

(# ÿρ ãàø.$# uρ … çν tÅz# u™    ...﴾   )72: آل عمران( 
  »...ايمان آوريد و آخر روز كافر شويدبه آنچه بر مسلمين نازل شده اول روز : گروهي از اهل كتاب گفتند«
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  :شرح
اعم از اهل كتاب و امي به كار گرفتن حيله براي تغيير دادن شرع خداوند از جمله كارهاي اهل جاهليت 

متعال و نجات خويش و رها نمودن از بند كفر و گمراهيشان بود؛ چون قادر به مبارزه رويارويي نبودند به 
ρ#)﴿: چنانكه مي فرمايد. همين سبب به حيله و مكر پنهاني پناه مي بردند ãx6 tΒ uρ tx6tΒ uρ ª!$# ( ª!$# uρ ç ö yz 

t⎦⎪ ÌÅ3≈ yϑø9 يهوديان در . مكر ملحق نمودن امور ناپسند به ديگري به صورت پنهاني است )54: آل عمران(   ﴾#$
آري براي . صدد قتل عيسي پسر مريم عليهما السالم برآمدند چون غالباً كشتن براي آنها عادت شده بود

در صورتيكه اين فرد را رها كنيد : تند كهاجراي تصميم خويش پيش پادشاه كافر بت پرست رفته و گف
آنگاه پادشاه جماعتي را مأمور كشتن وي نمود، براي كشتنش به مكاني كه در . حكومت شما را تغيير مي دهد

يكي از ياران . آن بود وارد شدند ولي خداوند متعال براي نجات پيامبرش تصميم آنها را نقش برآب كرد
و پاداش داوطلب گرديد تا به شكل عيسي درآيد و خداوند متعال آن حواري عيسي عليه السالم به قصد اجر 

او را گرفته و كشتند و به صليب كشيدند آنها پنداشتند كه آن مسيح بود . فداكار را به شكل عيسي درآورد
باال  ولي بدون اينكه بدانند خداوند متعال عيسي عليه السالم را از دست آنها نجات داد و او را به سوي خود

$﴿: چنانكه مي فرمايد. برد tΒ u çνθè= tF s% $tΒ uρ çνθç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tμÎm7 ä© öΝçλ m;﴾   )157: النساء( 
  » .او را نكشتند و بر دار نزدند بلكه امر بر آنها مشتبه شد«

ρ#﴿: فرموده خداوند متعال ãx6tΒ uρ tx6tΒ uρ ª!$# ﴾  به معني مقابله و مجازات است كه نشان عدل خداوند
  .و اين بر خالف مكر مخلوق مي باشد؛ كه آن ظلم و بر خالف حق است. سبحان است

Ms9$﴿: خداوند متعال مي فرمايد s% uρ ×πxÍ← !$ ©Û ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# (#θãΖ ÏΒ# u™ ü“Ï%©!$$ Î/ tΑ Ì“Ρé& ’ n? tã š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ tμô_ uρ 

Í‘$ yγ̈Ψ9 $# (# ÿρ ãàø.$# uρ … çν tÅz# u™﴾   )72 :آل عمران( 
 ».به آنچه بر مسلمين نازل شده اول روز ايمان آوريد و آخر روز كافر شويد: گروهي از اهل كتاب گفتند«

به مدينه مهاجرت فرمود؛  -صلي اهللا عليه و سلم -هنگامي كه رسول اهللا. اين هم از جمله مكرهاي يهود بود
مد؛ و يهوديان ناتوان از ممانعت مردم به دين او بناي جامعه اسالمي را بنا نهاد؛ در غزوة بدر بر مشركين فايق آ

كه در آغاز روز مسلمان شويد و در پايان آن مرتد : دسته اي از آنها گفتند. شدند، به مكر و حيله پناه بردند
خير و صالحي نديديم آنگاه مردم از شما پيروي  -صلي اهللا عليه و سلم -گرديد و بگوييد كه در دين محمد

Ms9$﴿: لي خداوند نقشه آنها را افشا كرد و فرمودو. خواهند نمود s% uρ ×πxÍ← !$ ©Û ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# (#θãΖ ÏΒ#u™ ü“Ï%©!$$ Î/ 

tΑ Ì“Ρé& ’ n? tã š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ tμô_uρ Í‘$yγ̈Ψ9 $‘tμô_uρ Í﴿منظور از ﴾  #$ yγ̈Ψ9 يعني اول و *  وجه الشيء*اول روز است و ﴾ #$
  .باشد ابتداي آن چيز منظور مي
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بنابراين هركس براي تغيير دادن شرع خداوند و ضرر رساندن به دوستان اهللا تعالي به حيله و مكر پناه ببرد 
و هركس با اهل سنت و اهل توحيد براي رسيدن به اغراض پست . بر راه و طريق اهل جاهليت قرار دارد

  .خويش نيز چنين معامله اي نمايد بر راه و رسم جاهليت مي باشد
  سئله پنجاه و چهارمم

  اقرار به حق را وسيلة دفع آن قرار دادن
  .به حق اقرار مي كردند تا به اين وسيله آن را از خود دفع كنند همانگونه كه در آيه بيان شد

  :شرح
از جمله خصوصيات اهل جاهليت اين بود كه به حق اقرار مي كردند ولي نه بخاطر اينكه قانع شوند بلكه 

ÿρ#)﴿: آن وسيله اي جهت دفع كردنش بيابند چنانكه يهود به آن متوسل مي شدندمي خواستند از  ãàø.$# uρ … çν tÅz# u™ 

öΝßγ̄= yè s9 tβθãè Å_ötƒ﴾  )كه بيان آن گذشت) 72: آل عمران.  
اين حيله و نيرنگي است كه هميشه مسلمين با آن گريبانگير بوده و كساني از دشمنان در صفوفشان رخنه 

. به اسالم تظاهر مي كردند ولي قلب اسالم را نشانه و قصد افسادش را داشتند. دسيسه بوده اندكرده و مشغول 
آغاز و هم اكنون نيز ادامه دارد و تا زمانيكه خداوند  -صلي اهللا عليه و سلم -اين جريان از عصر رسول اهللا
آن تظاهر مي نمايند و قصد آنها  كساني از دشمنان اسالم به خاطر افساد در آن به. بخواهد ادامه خواهد داشت

و آنها را به جماعت و فرقه . رواج دادن شبهه، تفرقه و اختالف، دشمني و عداوت در بين مسلمين مي باشد
پس بر مسلمين واجب است نسبت به اين حيله خطرناك آگاه باشند و هركس . هاي متعدد تبديل نمودن است

در ميدان تجربه آنها را بيازمايند و بعد از آزمودن دقيق ثبوت صداقت با آنها نزديكي كرد اعتماد ننمايند بلكه 
  .و راستي به آنها اعتماد كنند
  مسئله پنجاه وپنجم

  نسبت به امور باطل خويش متعصب بودند
#) Ÿωuρ﴿: به راه و روش خويش تعصب داشتند چنانكه مي فرمايد þθãΖ ÏΒ ÷σè? ωÎ) ⎯ yϑÏ9 yìÎ7s? ö/ ä3oΨƒÏŠ﴾   )آل عمران :

73(  
  ».ايمان نياوريد مگر به كسي كه تابع دين شماست«

  :شرح
  .تعصب ناپسند آن است كه علي رغم بطالنش به آن متمسك شوند

 Ÿωuρ﴿: از جمله مسائل اهل جاهليت، تعصب براي مذاهب باطل بود به همين دليل يهوديان مي گويند

(# þθãΖ ÏΒ ÷σè? ωÎ) ⎯ yϑÏ9 yìÎ7s? ö/ ä3oΨƒÏŠ﴾   )73: آل عمران(  
  ».ايمان نياوريد مگر به كسي كه تابع دين شماست« 
⎯ß﴿: و در آيه ديگري آمده است  ÏΒ ÷σçΡ !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& $ uΖøŠ n= tã﴾   )91: البقرة( 
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  » .به آنچه بر ما نازل شده ايمان مي آوريم«
ده چه بر يعني فقط به انبياء خويش مؤمن هستيم در حاليكه بر آنها واجب بود به همه آنچه خداوند نازل نمو

براي اين . آنها بر آنچه بر انبياء خويش نيز نازل شده ايمان نداشتند. انبياء آنها و چه بر غير آنها ايمان بياورند
=zΝÎ﴿: است كه خداوند مي فرمايد sù tβθè= çGø)s? u™ !$ uŠ Î; /Ρr& «!$# ﴾)91: البقرة ( 

  »پس چرا پيامبران خدا را مي كشيد؟«
  زل گشته به قتل رساندن پيامبران در آن ذكر شده است؟يعني آيا در آنچه بر شما نا

بر مسلمانان عموماً و بر . از جمله اين خصوصيات مي توان به تعصب بدون دليل پيروان مذاهب اشاره كرد
خواه موافق مذهبشان يا موافق مذهب ديگري . طالبان علم بطور اخص الزم است كه از حق پيروي نمايند

با همه چيزش نمي توانيم بپذيريم بلكه تنها بايد راست و صواب را گرفته و خطا و چون ما مذهب را . باشد
وقتي حنبلي باشيد و در مسئله اي حق را با مالكي، شافعي و يا حنفي يافتيد هر چند . اشتباهاتش را ترك نماييم

ت و اعتبار از مخالف مذهبتان باشد بايد آن را گرفته و مذهب خويش را ترك كنيد چون مذهب شما، حق اس
اين كار وقتي ممكن است كه اهل علم باشيد اما اگر . آن چيزي است كه حق را تأييد نمايد و اين واجب است

راه درست همين . اهل علم نيستيد بايد از عالمان مورد اعتماد سؤال كنيد آنچه را براي شما فتوا دادند، بپذيريد
باطل است از جمله خصوصيات جاهلي است همانگونه  تعصب براي مذهب صرف نظر از اينكه حق يا. است

  .كه خداوند از يهود برايمان بازگو نمود
  مسئله پنجاه و ششم

  توحيد را شرك مي ناميدند
$﴿: چنانكه خداوند آن را بيان مي نمايد. پيروي از اسالم را شرك مي ناميدند tΒ tβ% x. @t±u; Ï9 β r& çμuŠ Ï?÷σãƒ ª!$# 

|=≈ tGÅ3 ø9 $# zΝõ3 ßsø9 $# uρ nο §θç7 –Ψ9 $# uρ §ΝèO tΑθà)tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 (#θçΡθä. # YŠ$ t6Ïã ’ Ík< ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#﴾   )79: آل عمران( 
براي انسان شايسته نيست كه خداوند به او كتاب، علم و نبوت را عطا كند سپس به مردم بگويد به جاي «

  ».اهللا تعالي مرا بپرستيد
  :شرح

حيد و پيروي از حق را شرك مي ناميدند و اين واژگون كردن از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها تو
اين آيه در مورد جماعتي از . حقايق بود كه توحيد را شرك بنامند، واين دگرگون نمودن فطرت است

آمدند، نازل شد؛ خواستند با او  -صلي اهللا عليه و سلم -نمايندگان مسيحي نجران كه به خدمت رسول اهللا
صلي  -رسول اهللا. در مسجد، پيامبر را مالقت نمودند و شروع به بحث و گفتگو كردند. گفتگو و مناظره كنند

آنها را دعوت به پذيرش اسالم كرد و برايشان توضيح داد كه خداوند از همه پيامبران پيمان  -اهللا عليه و سلم
يكي از آنها . ندو زنده بودنشان از او پيروي كن -صلي اهللا عليه و سلم -گرفت كه در صورت بعثت محمد

 -اي محمد آيا مي خواهي تو را عبادت كنيم؟ پيروي از حق را شرك و آن را عبادت براي رسول اهللا: گفت
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$﴿: آنگاه خداوند اين آيه را نازل فرمود. خواند -صلي اهللا عليه و سلم tΒ tβ% x. @t±u; Ï9 β r& çμuŠ Ï?÷σãƒ ª!$# |=≈ tGÅ3 ø9 $# 

zΝõ3 ßsø9 $# uρ nο §θç7 –Ψ9 $# uρ §ΝèO tΑθà)tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 (#θçΡθä. # YŠ$ t6Ïã ’Ík< ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#   ...﴾   )79: آل عمران( 
براي انسان شايسته نيست كه خداوند به او كتاب، علم و نبوت را عطا كند سپس به مردم بگويد به جاي «

  » ...اهللا تعالي مرا بپرستيد
نيامدند تا مردم را به عبادت خويش فرا  چون پيامبران بعثتشان براي نشر توحيد و دوري از شرك بود و

خوانند، بلكه برعكس براي طرد شرك و دوري از آن آمدند ولي آن جماعت به خاطر تعصبشان اين سخنان 
آن . امروز چقدر به ديروز شبيه است. را بر زبان جاري كردند و خداوند متعال سخن آنها را اينگونه ابطال نمود

ار را كفر، خروج از دين و شرك مي ناميدند و در زمان ما نيز پرستش گورها زمان اخالص در عبادت پروردگ
را توحيد و اسالم مي نامند؛ آن را توسل به صالحين و نشانه محبت آنها مي دانند؛ پيش خود كسي را كه 

د و را عبادت نكند و به او استغاثه ننمايد، مبغوض و دشمن او مي دانن -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا
اينها مثل همان نمايندگان مسيحي . ظلم كرده است -صلي اهللا عليه و سلم -معتقدند كه در حق رسول اهللا

اين حركت امتداد . را عبادت پيامبر مي دانستند -صلي اهللا عليه و سلم -نجران هستند كه پيروي رسول اهللا
پناه مي برم بر خدا از اين . امندهمان مذهب باطل جاهلي است كه همگي حق را باطل و باطل را حق مي ن

  .سخنان كه جهميه و معتزله اثبات صفات پروردگار را شرك مي ناميدند
  مسائل پنجاه و هفتم و پنجاه وهشتم

  تحريف مطابق ميل خويش در كتاب خدا
  .كالم را از موضع خويش خارج مي كردند و آن را مطابق ميل خويش قرائت مي نمودند

  :شرح
يكي از شغلها و . مي كردند بدينگونه كه آنها را تغيير يا از معانيشان منحرف مي داشتندكلمات را تحريف 

حرفه هاي ناپسند اهل كتاب، تحريف بود و آن را يا با تغيير دادن الفاظ و يا معني و تفسير كردن نادرست 
قرار دارد و همه اهل بنابراين هركس كالم خداوند را تحريف نمايد بر طريقة اهل جاهليت . انجام مي دادند

باطل و مخالفين اسالم از گروههاي گمراه منتسب به دين، نصوص را تحريف مي كنند تا موافق اهداف، 
مذاهب و طريقشان باشد و در اين كار چه الفاظ يا معاني را تحريف و يا به صورت ناشايست آن را تفسير 

آنچه كه واجب است . ين ميراث جاهليت استكنند چندان مهم نيست هدف برآوردن مقاصدشان مي باشد و ا
اين است كه به آن چيزي كه خداوند متعال نازل كرده است كه شامل الفاظ و معاني مي باشد و بدون تغيير و 

و مهم نيست كه آن موافق تمايل و آرزوهاي . تحريف به مقتضاي آن ايمان داشته باشيم؛ اين واجب است
  .انسان باشد يا نباشد

صلي اهللا عليه و  -مذاهب باطل و گروههاي ناسالم، نصوص صحيح روايت شده از رسول اهللاهم اكنون 
را در صورتي كه ناتوان از رد و تكذيب آن باشند، تحريف و به صورت نادرست تفسير مي كنند و اين  -سلم
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سنت  بر مسلمان واجب است كه كتاب خدا و. شيوه، راه و رسم جاهليت و از جمله خصوصيات يهود است
رسولش را محترم بدارد؛ به الفاظ و معاني آن همانگونه كه مقصود اهللا تعالي و رسولش بوده ايمان آورده و 
نصوص را از معاني آن منحرف نگردانده و به وسيله زياد وكم كردن الفاظ آنها را تغيير نداده و يار و مددكار 

  .باطل نباشند
  :مسئله پنجاه و نهم
  به اهل حق نسبت دادنلقبهاي مورد تنفر را 

  .چنانكه اهل حق را صابئه و حشويه نام نهادند
  :شرح

از جمله منهج اهل باطل اين بود كه اهل هدايت را تحقير مي كردند و بر آنها القاب و عناوين ناشايست و 
صابئي  اهل حق را. و آن كسي است كه از دين خارج شده باشد. به آنها صابئه مي گفتند. مورد تنفر مي نهادند

چون در عرف، كفر و ضاللتي كه آنها بر آن بودند، حق . يعني كساني كه از دين خارج شده اند، مي ناميدند
پيروي مي كرد صابئي مي ناميدند يعني از عادات،  -صلي اهللا عليه و سلم -پس هركس از رسول اهللا. بود

: الحشو. يا اينكه او را حشويه مي ناميدند. تقليدها، مذاهب و نظامهايي كه پدرانشان بر آن بود خارج شده است
  .به سخن بي فايده گفته مي شود: چيزي است كه در آن فايده اي نباشد و حشو الكالم

  .آنها را قشري عقب مانده و خشك و با نامهاي ديگر نامگذاري مي نمودند
$﴿: قوم نوح گفتند. اما اين كارها به اهل حق ضرري نخواهد رساند oΨn= ÷V ÏiΒ $ tΒ uρ š1ttΡ šyè t7 ¨?$# ωÎ) š⎥⎪ Ï%©!$# 

öΝèδ $oΨä9 ÏŒ# u‘ r& y“ÏŠ$ t/ Ä“ù& §9  )27: هود(﴾   #$
يعني افرادي سطحي نگر هستند و اهل تفكر » .ما پيروان تو را جز تعدادي افراد اراذل و كم خرد نمي بينيم«

ر و تعقل از تو پيروي نخواهند و انديشه نمي باشند و بدون تأمل و انديشه از تو پيروي مي كنند ولي اهل تفك
  .كرد

  مسائل شصتم و شصت ويكم
  دروغ را به خدا نسبت دادن و حق را تكذيب كردن 

  .دروغ را به خدا نسبت مي دادند و حق را تكذيب مي كردند
  :شرح

چنانكه با حالت . از جمله شيوه هاي اهل جاهليت دروغ بستن به خدا و رسول و تكذيب نمودن حق بود
$﴿: اف مي كردند و اظهار مي داشتندعريان طو tΡô‰ỳ uρ !$ pκö n= tæ $ tΡu™ !$ t/# u™ ª!$# uρ $ tΡz sΔ r& $ pκÍ5 3 ö≅ è% χ Î) ©!$# Ÿω â ßΔ ù'tƒ 

Ï™ !$ t±ósxø9 $$ Î/ ( tβθä9θà)s?r& ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθßϑn= ÷è s?   ﴾)28: األعراف(  
  ».ادپدران خويش را بر آن يافتيم و خداوند هم ما را به آن دستور د«
⎯ô﴿. اين دروغ بستن به خداوند است  tΒ uρ ÞΟn= øß r& Ç⎯ £ϑÏΒ 3“u tIøù $# ’ n? tã «!$# $¹/ É‹x.﴾  )21: األنعام(  
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  ».و چه كسي ظالمتر از آن كسي است كه به خداوند نسبت دروغ مي دهد«
﴿tβθä9θà)tƒuρ ’ n? tã «!$# z>É‹s3 ø9 $# öΝèδuρ tβθßϑn= ôè tƒ﴾   )78: آل عمران(  
  ».دروغ مي بندنددانسته بر خدا «
﴿$ yϑ̄ΡÎ) “Î tIøtƒ z>É‹s3 ø9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ( y7Í×̄≈ s9 'ρ é& uρ ãΝèδ šχθç/ É‹≈ x6ø9   )105: النحل(   ﴾#$

  ».تنها كساني كه به آيات پروردگار ايمان ندارند به او نسبت دروغ مي دهند؛ آنها همان دروغ گويانند« 
﴿Ÿωuρ (#θä9θà)s? $ yϑÏ9 ß# ÅÁ s? ãΝà6çGoΨÅ¡ø9 r& z>É‹s3 ø9 $# # x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym # x‹≈ yδuρ ×Π# tym (#ρ ç tIøtGÏj9 ’ n? tã «!$# z>É‹s3 ø9 $# 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï%©!$# 

tβρ ç tIø tƒ ’ n? tã «!$# z>É‹s3 ø9 $# Ÿω tβθßsÎ= øãƒ﴾    )۱۱۶: النحل(  
ل و اين حرام است تا اينكه براي آنچه كه زبانهاي شما به دروغ آن را توصيف مي كند مگوييد اين حال« 

بر خداوند نسبت دروغ ببنديد به درستي كساني كه به خداوند نسبت دروغ مي دهند هرگز رستگار نمي 
  » .شوند

 - و همچنين شامل كساني هم مي گردد كه به رسول خدا نسبت دروغ مي دهند و مي گويند از رسول اهللا
هركس بدون اعتماد و تحقيق حديثي را . روغ مي باشدوارد است در حاليكه آن د -صلي اهللا عليه و سلم

َث َعنِّي «: روايت كند يكي از دروغ گويان است و به همين دليل در حديث صحيح آمده كه فرمود َمْن َحدَّ
ُه َكِذٌب َفُهَو َأَحُد اْلَكاِذبِنيَ  دروغ  هر كس از من حديثي را باز گويد در حاليكه مي داند آن( 1» بَِحِديٍث ُيَرى َأنَّ

  .) است او يكي از دروغگويان است
 -روايت نمودن از افراد مورد اعتماد و رها كردن دروغگويان و پرهيز از نسبت دادن دروغ به رسول اهللا

چنانكه . نسبت دروغ به خداوند دادن جزو حرفه هاي اهل جاهليت است. واجب است -صلي اهللا عليه و سلم
حالل خداوند را حرام مي كردند در حاليكه . شف عورت داده استخداوند ما را دستور به ك: مي گفتند

$tΑ﴿. گمان داشتند پروردگار متعال آن را برايشان تشريع نموده است s% uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θä.u õ°r& öθs9 u™ !$ x© ª!$# $ tΒ $ tΡô‰t6 tã 

⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ ∅ ÏΒ &™ ó©x« ...   ﴾)35:النحل( 
  »...ز غير از او را عبادت نمي كرديممشركين گفتند اگر خدا مي خواست هيچ چي«
﴿öθs9 u™ !$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2 u õ°r&   ﴾)148: األنعام(  
  ».اگر خدا مي خواست براي او شريك قرار نمي داديم«
﴿(#θä9$ s% uρ öθs9 u™ !$ x© ß⎯≈ oΗ÷q §9 $# $ tΒ Νßγ≈ tΡô‰t7tã    ﴾)20: زخرف(  

  » .رديماگر خداوند رحمان مي خواست ما آنها را عبادت نمي ك«  

                                                 
وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني والتحذير من الكذب عـىل رسـول اهللا صـىل   ) 1رقم ( أخرجه مسلم يف املقدمة باب   −١

 .اهللا عليه وسلم
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چون خداوند متعال پيامبران را براي انكار آنچه آنها بر آن . همه اينها نسبت دادن دروغ به پروردگار است
  .بودند، مبعوث نمود
از جمله امور جاهليت نسبت دادن دروغ به خدا و رسول است و مسلمان بايد از اين عمل : خالصه اين كه

نمي بندد ولي در نقل امور از خدا و رسول، تحقيق نمي نمايد؛ بر  گاهاً بر خدا دروغ.پست خود را برحذر دارد
هنگامي كه در نقل امور دچار اشتباه گرديد . اساس رأي خود فتوا مي دهد و آن را در بين مردم منتشر مي كند

شان و مردم را نيز با آنچه نقل نموده و بين. و نتوانست آن را اثبات كند، چنين فردي يكي از دروغگويان است
  .منتشر كرده، دچار ضرر و زيان كرده است

واجب است كه احاديث موضوع و دروغ را رواج ندهد و روايت نكند؛ بلكه ميدان را بر آن محاصره و 
واعظان و داعيان در هر آنچه از خدا و رسولش نقل مي كنند تحقيق و تفحص نمايند و به همين . تنگ نمايد

چون خطا در آن . ا الزم است كه در مورد آن تحقيق و در آن عجله نكندصورت در امور حالل و حرام و فتاو
و در تكذيب نمودن حقي كه نسبت آن به خدا و رسولش ثابت . دروغ نسبت دادن به خدا و رسولش مي باشد

⎯ô﴿: چنانكه مي فرمايد. و صحيح است؛ عجله نكند yϑsù ãΝn= øß r& ⎯ £ϑÏΒ z>x‹Ÿ2 ’ n? tã «!$# z>¤‹x.uρ É− ô‰Å_Á9 $$ Î/ øŒÎ) 

ÿ… çν u™ !% ỳ﴾   )32: زمر( 
چه كسي ظالم تر از آن فردي است كه بر خدا دروغ مي بندد وصدق را آن هنگام كه پيش او مي آيد «

  ».تكذيب مي نمايد
و سبب آن اين است كه هرگاه موافق ميل و هواهاي او نبود در صدد تكذيب آن بر آمده و مورد شك و  

  .اهل هوا و آرزو آن را انجام مي دهند ترديد قرار مي دهد همانگونه كه
  مسئله شصت و دوم

  از دست حق پيش پادشاهان شكايت مي كردند
هنگامي كه به وسيله دليل و برهان مغلوب مي شدند پيش پادشاهان آه وناله سر مي دادند و شكايت مي 

$tΑ﴿: چنانكه مي فرمايد. كردند s% uρ _|pR ùQ $# ⎯ ÏΒ ÏΘöθs% tβ öθtãöÏù â‘ x‹s?r& 4©y›θãΒ … çμtΒ öθ s% uρ (#ρß‰Å¡øã‹Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾   
 )127: األعراف(

  »آيا موسي و قومش را رها مي كني تا در زمين فساد كنند؟«
  :شرح

از جمله مسائل جاهلي اين بود هنگامي كه به وسيلة دليل و برهان مغلوب مي شدند براي ابراز شكايت به 
ابله بوسيله بحث و دليل را نداشتند، به قدرت حاكمان متوسل مي چون خود ياراي مق.سالطين پناه مي بردند

$tΑ﴿: فرعون به موسي عليه السالم گفت. شدند تا در مقابل حق مانع ايجاد كنند s% È⎦Í.s! |N õ‹sƒ ªB$# $ ·γ≈ s9 Î) “Î ö xî 

y7̈Ζ n= yè ô_V{ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΡθàfó¡yϑø9  )29: الشعراء(   ﴾#$
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  ».داني خواهم كرداگر معبودي جز من انتخاب كني ترا زن«
هنگامي كه در مقابله با موسي در ميدان اقامه دليل و برهان خود را خلع سالح ديد به قدرت سلطنت پناه  

آل فرعون و . و اين طريق و شيوة فراريان شكست خورده است. تو را زنداني خواهم كرد: برد و گفت
رعون از نقاط دور در شرق و غرب ساحران را پيروانش نيز چنين كردند؛ آنگاه كه مجلس بزرگي آراستند و ف

جمع كرد تا آيات موسي را مردود نمايند و بر او غالب شوند، چون گمان داشت كه موسي عليه السالم سحر 
هدف اين بود تا در . در موعد مقرر موسي را به مبارزه طلبيد تا آنچه هر دو طرف دارند عرضه نمايند. مي كند

  .آنچه كه دارند در برابر معجزات موسي مقاوم است مقابل مردم وانمود كنند
وقتي زمان مبارزه فرا رسيد و مردم براي مشاهده آنچه قرار است روي دهد جمع شدند ساحران هرچه در 

عصا و ريسمانهاي زيادي با خود داشتند و آن را با مواد مخصوص . توان داشتند از بساط سحر پهن نمودند
د تا با حركت خويش اينگونه وانمود كنند، آنها زنده اند و با اينكار قصد مقابله با حركت زا آغشته نموده بودن

آري آنها سحر . معجزه موسي را داشتند كه عصايش را به اذن پروردگار مي انداخت و به اژدها تبديل مي شد
را فرا گرفت  كار به جايي رسيد كه ترس موسي: بزرگي را تدارك ديدند چنانكه پروردگار عالم مي فرمايد

﴿}§y_÷ρ r'sù ’ Îû ⎯ ÏμÅ¡ø tΡ Zπx‹Åz 4©y›θ•Β﴾   )67: طه(  
ترسيد كه امر بر مردم مشتبه شود چون همانگونه كه خداوند مي » .موسي در خود احساس ترس نمود«

ρ﴿: فرمايد â™ !% ỳ uρ @ósÅ¡Î/ 5Ο‹Ïà tã﴾   )116: األعراف(  
  ».سحر بزرگي را راه انداختند«

السالم دستور داد كه عصا را بيندازد، موسي نيز آن را انداخت ناگاه تبديل به مار  خداوند به موسي عليه
به همين . بزرگي شد تمام آن چيزهايي را كه آنها انداخته بودند، بلعيد تا جايي كه نزديك بود به آنها نيز برسد

ن مي ترسيدند آنها را چو. خاطر از موسي درخواست كردند كه آن را نگه دارد و مانع رسيدنش به آنها شود
%yìs﴿آن هنگام بود كه . نيز ببلعد uθ sù ‘, pt ø: $# Ÿ≅ sÜt/ uρ $ tΒ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊇∇∪   (#θç7 Î= äó sù y7Ï9$ uΖ èδ (#θç7n= s)Ρ$# uρ t⎦⎪ ÌÉó≈ |¹ ∩⊇⊇®∪   

u’ Å+ø9 é& uρ äο tys¡¡9 $# t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™ ∩⊇⊄⊃∪   (# þθä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u™ Éb>tÎ/ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄⊇∪   Éb>u‘ 4©y›θãΒ tβρ ã≈ yδuρ ﴾  )122 -118: األعراف(  
. حق پيروز شد و آنچه آنها انجام داده بودند باطل گرديد در آنجا مغلوب، كوچك و تحقير شدند«

ما به پروردگار عالميان كه پروردگار موسي و هارون است، : ساحران، خود را به سجده انداختند و گفتند
د كه آنچه موسي با خود دارد سحر نيست و آنگاه كه ساحران براي پروردگار آنها دانستن» .ايمان آورديم

. متعال به سجده افتادند فرعون آنها را به كشتن و به صليب كشيدن تهديد نمود و تهديد خويش را عملي كرد
ي ساحراني را كه ايمان آوردند و به سوي خداي خويش توبه كردند، كشت و به صليب كشيد آنگاه متوجه بن

$tΑ﴿ :به فرعون گفتند. اسرائيل كه به موسي ايمان آورده بودند، شد s% uρ _|pR ùQ $# ⎯ ÏΒ ÏΘöθs% tβ öθtãöÏù â‘ x‹s? r& 4©y›θãΒ 

… çμtΒ öθs% uρ (#ρß‰Å¡øã‹Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# x8u‘ x‹tƒ uρ štF yγÏ9# u™uρ 4 tΑ$ s% ã≅ ÏnGs)ãΖ y™ öΝèδ u™ !$ uΖ ö/ r& ⎯ Ä©÷∏tGó¡nΣ uρ öΝèδu™ !$ |¡ÏΡ $̄ΡÎ)uρ óΟßγs% öθsù 



 ١٠٧

šχρ ãÎγ≈ s% ∩⊇⊄∠∪   tΑ$ s% 4©y›θãΒ ÏμÏΒ öθs)Ï9 (#θãΨ‹Ïè tGó™$# «!$$ Î/ (# ÿρ ç É9 ô¹$# uρ ( χ Î) uÚö‘ F{$# ¬! $ yγèO Í‘θãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t6Ïã ( 

èπt7 É)≈ yè ø9 $# uρ š⎥⎫ É)−F ßϑù= Ï9﴾   )128 -127:  األعراف( 
به زودي : گفت. و تو و معبودهايت را رها كنندآيا موسي و قومش را رها مي كني تا در زمين فساد نمايند «

موسي به قومش . فرزندانشان را مي كشم و زنانشان را زنده نگه مي دارم و ما بر آنها مسلط و صاحب قدرتيم
زمين از آن خداست و به هركس از بندگانش . درخواست كمك از خداوند بنماييد و صبر پيشه كنيد: گفت

  ».بت از آن تقواپيشگان استبخواهد به ارث مي دهد و عاق
آنها از صاحبان قدرت ياري خواسته و به آنها پناه بردند وشكايت : شاهد و گواه در اينجا اين است كه

اين شيوه رفتار كردن، پيشه و . خويش را پيش فرعون مطرح تا اين حق و ايمان را مقهور قدرت خويش نمايد
  . تشغل تمام طرفداران باطل در هر دور و زمان اس

مسائل شصت و سوم، شصت و چهارم، شصت و پنجم، شصت و ششم و شصت و 
  هفتم

  نسبت دادن اهل حق به چيزي كه از آن بري بودند
صفات مذموم و نكوهيده را به اهل حق نسبت مي دادند و آنها را به عنوان افرادي كه در زمين فساد مي 

همچنين تغيير در دين و ايجاد نقصان در دين . ره شدكنند، معرفي مي نمودند همانگونه كه در آيه به آن اشا
  . پادشاهان را نيز به آنها نسبت مي دادند

  :شرح
از جمله منهج اهل جاهليت اين بود كه تنها به شكايت از صاحبان قدرت و انتقام گرفتن اتكا نمي كردند 

‘â﴿: تندبلكه مؤمنان را به اهل فساد در زمين معرفي مي نمودند چنانكه به فرعون گف x‹s?r& 4©y›θãΒ … çμtΒ öθs% uρ 

(#ρ ß‰Å¡øã‹Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$#﴾   )127: األعراف(  
  » آيا موسي و قومش را رها مي كني تا در زمين فساد كنند؟«

اصالح را فساد مي ناميدند ولي حق غير از آن بود يعني اينكه ايمان و توحيد باعث اصالح در زمين و كفر، 
پس آنچه موسي و قومش بر آن بودند، اصالح و آنچه . ساد در زمين مي گرددمعصيت، ظلم و طغيان سبب ف

ولي آنها امور را منعكس نمودند و اصالح را فساد ناميدند و اين . فرعون و قومش بر آن قرار داشتند، فساد بود
روردگار مصلحان و دعوتگران به توحيد و عبادت پ. كار شيوة هميشگي كافران، مشركين و منافقين بوده است

و اين امر تا روز قيامت در بين مردم ادامه . را بر اساس شناخت و آگاهي، اهل فساد در زمين معرفي مي كردند
و از زمان فرعون و قومش تا كنون بر همين منوال بوده است اما اين كار به اهل ايمان  و اصالح . مي يابد

چه بسيار داعيان . لقاب گوناگون مي چسبانندضرري نخواهد رساند؛ گرچه هر گونه بخواهند به ديگران ا
راستين به سوي حق را با كلمات ناشايست ملقب كردند؛ چنانكه شيخ االسالم ابن تيميه را با نامهاي ناپسند 
نامگذاري نمودند و بر شيخ االسالم محمد بن سليمان التميمي چه بسيار القاب و عناوين ناشايست نهادند، 



 ١٠٨

رج است، او مي خواهد دينتان را تغيير دهد، مردم را تكفير مي كند و چيزهاي ديگر كه او از زمرة خوا: گفتند
آنها را متهم به ناقص كردن دين . اين موقف آنها در مقابل هر مصلحي است. در كتابهايشان موجود است

‘x8u﴿: پادشاهان مي كردند چنانكه خداوند متعال مي فرمايد x‹tƒuρ štF yγÏ9# u™uρ﴾  )127: األعراف(  
  ».و تو و معبودهايت را ترك مي كنند« 
﴿t þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& β r& tΑ Ïd‰t7 ãƒ öΝà6oΨƒÏŠ    ﴾)26: غافر(  
  » .من مي ترسم كه دين شما را تغيير دهد«

از جمله نشانه هاي اهل جاهليت و كساني كه به آنها شبيه هستند اين است كه طرفداران حكومت را بر عليه 
ستين به سوي خدا، آن كساني كه آگاهانه اسالم را پذيرفته و بر منهج سالمي قرار مؤمنان و دعوتگران را
و مؤمنان دعوتگر را آنگاه كه آنها را به اصالح خود و مملكتشان دعوت مي نمايند به . دارند، تشويق مي كنند

رعون را برايمان چنانكه خداوند متعال داستان آل فرعون و دسيسه هايشان پيش ف. عنوان مضر معرفي مي كنند
موسي عليه السالم، فرعون را به عبادت خالصانه براي خداوند دعوت مي كند چيزي كه موجب . بيان مي دارد

ايشان مردم را بر عليه تو مي شورانند : طرفداران فرعون در مقابل به او مي گفتند. مصلحت خود و رعيتش بود
آري در . ا از بندگي تو به بندگي اهللا متحول مي كنندو ديگر تو صاحب و معبود مردم نخواهي بود، مردم ر

فرعون را تشويق مي كردند كه اگر موسي و . جواب دعوتشان به خير و صالح، اينگونه موضع مي گرفتند
 :چون فرعون به آنها گفته بود. پيروانش را رها كني مردم را از دست خواهي داد؛ ديگر تو را نمي پرستند

$tΑ﴿َأن s)sù O$tΡr& ãΝä3 š/ u‘ 4’ n?ôãF{$#﴾   )24: النازعات(  
  » .من پروردگار برتر شما هستم«

$﴿ :و در آيه ديگر آمده كه گفت tΒ àMôϑÎ= tã Νà6s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9 Î) ” Î ö xî﴾   )38: القصص(  
  » .غير از خود براي شما معبودي سراغ ندارم«

ن واژگون كردن حقايق و نشانه دعوت رسوالن به فساد در زمين، و كفر را به اصالح تفسير كردند و اي
چه بسيارند كساني كه امروز به اين شيوة شيطاني مشغولند؛ لجام مردم را به . خيانت به مردم و رعيت است

دست گرفته و به سوي هاويه پيش مي روند؛ در مقابل مصلحان مي ايستند و حقايق را دگرگون مي سازند و به 
آنها كساني مي باشند كه مانع . ورند؛ آنها بسيار بد محرماني هستندخاطر در اختيار داشتن سلطه و قدرت مغر

بار الها سرپرست امور مسليمن و محرمان رازشان را اصالح . نصيحت و خيرخواهي مردم براي مسئولين هستند
  .گردان و آنها را تبديل به هدايتگران راستي نما

پادشاهان مي كردند چنانكه در آيه مذكور است اما در مورد اينكه دعوتگران را متهم به ناقص كردن دين 
  :بايد گفت كه
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‘â﴿: اعراف ذكر شد آنجا كه به فرعون گفتند 127اين مسئله همان چيزي است كه قبالً در آيه  x‹s?r& 4©y›θãΒ 

… çμtΒ öθs% uρ (#ρß‰Å¡øã‹Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# x8u‘ x‹tƒuρ štF yγÏ9# u™uρ﴾       )127: األعراف(  
  » .را رها مي كني تا در زمين فساد كنند؟ و تو و معبودهايت را ترك گويند آيا موسي و قومش«

قصدشان از الوهيت اين بود كه مردم تو را عبادت مي كنند و براي تو شأن و مقامي قائلند و تو داراي 
 عظمت و بزرگواري در زمين هستي و اگر آنها را به خود واگذاري خدا را عبادت و ترا ترك خواهند كرد و
در نتيجه شأن و منزلت تو كوچك خواهد شد؛ بنابراين براي حفظ و بقاي بزرگواري و موقعيت خويش بر 

اين امر خيانت كردن به فرعون مي باشد چون او را با اين كار در معرض هالكت . عليه آنها اقدام جدي بنماي
كم مي كردند و اين كار را براي خود آنها از شأن و مقام پروردگار آسمانها و زمين ! سبحان اهللا. قرار دادند

نقص به حساب نمي آوردند و بر موسي و قومش كه فرعون را نصيحت و برايش خيرخواهي مي كردند، عيب 
آري . و ايراد مي گرفتند در حاليكه بقا و ماندگاري سلطنت و صالحش در پذيرش نصيحت موسي بود

بنابراين بر حاكمان الزم است كه . ين عمل مي كنندمأموران فاسد كه محرمان راز حكومتها هستند اين چن
مأموراني را محرم خود قرار دهند كه صالح و خيرخواه باشند و از افراد سوء و ناصالح پرهيز نمايند چون 
صاحبان انديشه هاي منحرف و عقايد باطل در صورتيكه محرم حاكمان گردند آنها را به آتش و سرانجام بد، 

  .چنانكه با فرعون و همه پادشاهان ظلم چنين كردندرهنمون خواهند كرد 
’þ ﴿: چنانكه مي فرمايد. مؤمنان را به تغيير و تبديل دين متهم مي نمودند ÎoΤÎ) ß∃% s{r& β r& tΑ Ïd‰t7 ãƒ öΝà6 oΨƒÏŠ ÷ρ r& β r& 

tÎγôàãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# yŠ$ |¡xø9  )26: غافر(﴾    #$
  » .ين فساد را حاكم كنندمن مي ترسم كه دينتان را تغيير دهند يا در زم«

‘x8u﴿: چنانكه فرمود. و يا به عنوان ناقص كننده دين حاكم معرفي مي كردند x‹tƒuρ štF yγÏ9# u™uρ ﴾ )األعراف :
127  (  
  » .و تو و معبودهايت را ترك مي كنند«
نتيجه و . بايد گفت اين دو مسئله براي فرعون در حق موسي كليم اهللا عليه السالم و دعوتش حاصل گشت 

آن شد كه مردم را از پذيرش دين او برحذر مي داشت و فرعون به عنوان ناصح و خيرخواه براي امتش ظاهر 
ρ÷﴿ :گرديد چنانكه گفت r& β r& tÎγôàãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# yŠ$ |¡xø9   )26: غافر(﴾   #$

  » .يا در زمين فساد را حاكم كنند«
‘â﴿: و يا پيرون فرعون گفتند x‹s?r& 4©y›θãΒ … çμtΒ öθs% uρ (#ρ ß‰Å¡øã‹Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$#    ﴾)127: األعراف(  

  »آيا موسي و قومش را رها مي كنيد تا در زمين فساد كنند؟« 
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آري مصلحين را مفسدين ناميدند و نزد آنها توحيد و اخالص در عبادت براي پروردگار فساد بود و شرك 
ا فاسد شدند حق را باطل و باطل را حق مي مسبب آن هم واضح است هرگاه قلبه. و كفر را اصالح  ناميدند

  .بينند
اما آيا چه كسي دين را تغيير و فساد را در زمين حاكم مي كرد؟ چنين فردي فرعون بود كه دين توحيد را 

ولي موسي عليه السالم به دين صحيح دعوت مي كرد ديني كه خداوند مردم را به . به شرك و كفر تغيير داد
چون زمين تنها به وسيلة عبادت . د چيزي كه موجب اصالح در زمين مي گرددخاطر آن خلق نموده بو

خالصانه پروردگار و بدون شريك قرار دادن برايش اصالح مي گردد و شرك، كفر و معاصي همگي اسباب 
  .فساد در زمين مي باشند

  مسئله شصت و هشتم
  خود را به چيزي كه نداشتند مدح و ستايش مي كردند

⎯ß﴿ :اهل عمل به حق مي باشند چنانكه مي فرمايد مدعي بودند كه ÏΒ ÷σçΡ !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& $ uΖ øŠ n= tã﴾    )91: البقرة(  
  » .به آنچه بر ما نازل شده ايمان مي آوريم«

  .در حاليكه اين فقط ادعا بود بلكه حق را ترك كرده بودند
  :شرح

چنانكه . كه با آن وداع كرده بوداز جمله مسائل جاهليت ادعاي يهود در عمل كردن به حق بود در حالي
#﴿: پروردگار متعال مي فرمايد sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝßγ s9 (#θãΨÏΒ# u™ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$#  ﴾ )91: البقرة(  

اين آيه در مورد بني اسرائيل وارد شده يعني هرگاه به آنها گفته مي شد : در مورد معني آن گفته شده كه 
: ما به آنچه بر پيامبرانمان نازل شده ايمان مي آوريم: اوريد مي گفتندبه آنچه خداوند نازل كرده ايمان بي

﴿(#θä9$ s% ß⎯ ÏΒ ÷σçΡ !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& $ uΖ øŠ n= tã ﴾آورده بود مخالف آنچه كه بر  -صلي اهللا عليه و سلم - در حاليكه آنچه محمد
šχρ﴿پيامبران آنها نازل شده بود، نبود  ãàõ3tƒuρ $ yϑÎ/ … çν u™ !# u‘ uρ ﴾   )91: رةالبق(  

uθèδ﴿به غير از تورات به آنچه كه بر عيسي و محمد نازل شده، كافر بودند  uρ ‘, ysø9 $# $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝßγyè tΒ﴾   
در صورتيكه آنچه بر محمد و عيسي عليهما السالم نازل شده با آنچه بر پيامبران بني اسرائيل نازل  )91: البقرة(

. ت، دروغ و گمراهيهايي را كه به آن وارد كرده بودند، بيان مي داشتندشده بود توافق داشت ولي آنها تحريفا
از طرف ديگر آنها در اين گفته خويش صادق نبودند چون مرتكب جرمهايي شده بودند كه خداوند از آنها 

≅ö ﴿. ياد مي كند è% zΝÎ= sù tβθè= çGø)s? u™ !$ uŠ Î; /Ρr& «!$# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% β Î) ΝçGΨä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩®⊇∪   * ô‰s)s9 uρ Νà2 u™ !% ỳ 4©y›θ•Β ÏM≈ uΖ Éit7 ø9 $$ Î/ 

§ΝèO ãΝè?õ‹sƒ ªB$# Ÿ≅ ôfÏè ø9 $# .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ öΝçFΡr& uρ šχθßϑÎ=≈ sß    ﴾)92−91: البقرة(  
موسي با داليل روشن در بين شما . بگو پس چرا پيامران پيشين را كشتيد اگر در ادعاي ايمان صادق هستيد«

  ».گوساله پرستي كرديد در حاليكه ظالم بوديد مبعوث شد سپس در غيبتش شروع به
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  :خداوند متعال از آنها دو ايراد مي گيرد 
آورده مخالف با آن چيزي نيست كه عيسي عليه  -صلي اهللا عليه و سلم -آنچه را كه محمد: اول اينكه 

  . السالم آورده است و آن توحيد و اخالص در عبادت براي پروردگار بصورت خالصانه بود
آنها حتي در گفته خويش هم كه مدعي ايمان به آن بودند، صادق نبودند چنانكه گوساله : اينكه دوم

ø (#θä9$﴿: و در اينكه گفتند. پرستي را انتخاب و پيامبران را كشتند s% $ uΖ ÷è Ïÿxœ $ uΖøŠ |Á tãuρ ﴾   )93: البقرة( 
  » .شنيديم و نافرماني كرديم«

من : د و اين شامل همة تعصبهاي مذموم است كه انساني مي گويدآنها به عهدي كه بسته بودند وفا نكردن
بر مسلمان واجب است در . به غير از مذهب خويش يا مذهب امام خويش به چيز ديگري عمل نمي كنم

مذهب خويش يا مذهب ديگري از حق پيروي كند و در اين راه با امام خود يا با ديگري باشد بايد حق را 
  .ذموم نشودبپذيرد و دچار تعصب م

  مسئله شصت نهم و هفتادم
  چيزهايي را زياد و كم مي كردند ،در عبادت كردن بر اساس شرع خدا

زياد كردنشان در عبادت چون اعمال روز عاشورا و در مورد كم كردنشان، ترك نمودن وقوف به عرفات 
  .را بايد نام برد

  :شرح
در اين روز يك واقعة . ه محرم است مي باشداما زياد كردنشان در مورد روز عاشوراء كه روز دهم ما

در . بزرگ به وقوع پيوست و آن غرق شدن فرعون و قومش، و نجات يافتن موسي عليه السالم و قومش بود
اين روز خداوند حق را بر باطل پيروز گرداند و موسي عليه السالم به قصد شكرگزاري براي پروردگار عالم 

سئله روزه گرفتن عاشورا نزد مسلمانان به صورت يك امر شرعي باقي ماند و اين م. اين روز را روزه گرفت
به مدينه هجرت كرد متوجه روزه گرفتن يهود در آن روز شد  -صلي اهللا عليه و سلم -هنگامي كه رسول اهللا

آن روزي است كه خداوند موسي و قومش را نجات و فرعون و :وقتي كه جريان را جويا گرديد، گفتند
 -رسول اهللا. هالك نمود؛ موسي عليه السالم آن روز را روزه گرفته بنابراين ما هم روزه مي گيريمقومش را 

رسول اهللا .) ما نسبت به موسي از شما اليق تريم( 1»نحن أحق بموسى منكم«: فرمود -صلي اهللا عليه و سلم
ه خاطر مخالفت با يهود يك روز روزه گرفت و مسلمانان را به انجام آن دستور داد و ب -صلي اهللا عليه و سلم

  .قبل يا بعدش را همراه روزه روز دهم امر به روزه گرفتن كرد
اما اهل جاهليت همراه . و اين تمام آن چيزي بود كه به عنوان عبادت در روز عاشوراء تشريع شده بود
د در آن روز منازل خود روزه گرفتن چيزهايي را هم زياد كرده بودند، يهوديان آن را روز عيد قرار داده بودن

را تزيين مي كردند، فرزندان و زنان خانه خود را مي آراستند و آن را به عنوان روز عيد براي خود قرار دادند، 
                                                 

 ) 1131, 1130 :رقم (   ومسلم  ) 3943, 3942, 2004 :رقم (  ي أخرجه البخار    −١
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آنها با اين كار مسائلي را بر آنچه مشروع بود، افزودند بنابراين افزودن بر روزه در روز عاشوراء از جمله دين 
  .جاهليت است

فضيها در اين روز چيزهايي را افزودند و آن را روز حزن و اندوه، شيون، فرياد كشيدن به همان صورت را
  .در آن به قتل رسيد -رضي اهللا عنه -و نوحه خواني قرار دادند چون روز عاشوراء روزي است كه حسين

ن در جاهليت مراسم حج را به عنوا: اما در مورد كم كردنشان در مسائل عبادتي و مشروع بايد گفت
يادگار و باقيماندة دين ابراهيم عليه السالم به جا مي آوردند اما در آن تغييرات و شركياتي را قرار داده بودند، 
خداوند متعال ايستادن در عرفات را به عنوان ركني از اركان حج قرار داده بود ولي آنها وقوف در عرفه را 

ار ناقص كردن عبادت است، آن هنگام كه رسول ترك و به جاي آن در مزدلفه توقف مي نمودند، و اين ك
حج را به جاي آورد آنها گمان كردند كه همراه ايشان در مزدلفه توقف مي كند  -صلي اهللا عليه و سلم -اهللا

اما ايشان عليه السالم از مزدلفه گذشت و در عرفه توقف نمود و حج را به همان صورتي كه در دين ابراهيم 
ΟèO (#θàÒ‹Ïù¢﴿: چنانكه مي فرمايد. داندعليه السالم بود برگر r& ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$ sù r& â¨$ ¨Ψ9  )199: البقرة(﴾   #$

  » .سپس از همانجا كه عامة مردم بر مي گردند برگرديد«
يعني از عرفه برگرديد و اين دستور مردود كردن عمل مشركين است كه در مزدلفه توقف سپس برمي 

  " تملكه وما ملك ، إال شريكًا هو لك": كلمات را زياد كرده بودند و همچنين در لبيك گفتن اين. گشتند
.] تو شريكي نداري مگر همين يكي كه آن هم تو مالك او هستي و او مالك و صاحب تو نيست !پروردگارا[

با اين . بر همين اساس  هركس چيزي را از عبادت كم كند و يا چيزي را به آن بيفزايد او بر دين جاهليت است
  .ساب همه بدعتها و خرافات جزء دين جاهليت مي باشندح

  مسئله هفتاد و يكم
  ترك واجبات ديني در قالب زهد و پارسايي  

  .واجبات ديني را در قالب زهد و پارسايي ترك مي كردند
  :شرح

ترك واجب چون توقف در عرفات را تقرب به خدا مي دانستند و به جاي آن در مزدلفه توقف مي كردند 
را ورع و پارسايي مي دانستند و اظهار مي نمودند چون آنها اهل حرمند نبايستي به عرفات كه خارج از  و آن

و اين كار عملي جاهلي است و نسبت به . بنابراين به عنوان زهد و تقوا حق را ترك كردند. حرم است بروند
  .آن از خداوند خواستار عافيت و سالمتي هستيم

باس در هنگام طواف كردن كه دستور شرع بر آن است را ترك كردند و با و به همان صورت پوشيدن ل
در لباسي كه خدا را معصيت : حالت لخت و عريان طواف كردن را كاري پسنديده مي پنداشتند و مي گفتند

  .كرده ايم نبايد او را عبادت كنيم بنابراين به قصد زهد و تقوا، دستور واجب خداوند را ترك كردند
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چنانكه انفاق، خواندن نماز جماعت در . ترك هر عبادتي به قصد ورع، زهد و تقوا جايز نيست بنابراين
مسجد و طلب علم را به خاطر ترس از ريا و تعريف كردن ترك كنند، همه اينها به سان عمل اهل جاهليت مي 

  .باشد
  مسائل هفتاد و دوم و هفتاد و سوم

  سيلة تقرب به خدا مي دانستندترك كردن پاكيها اعم از روزي و زينت را و
  . روزي پاك و لباس زيبا را به قصد عبادت بر خود حرام مي كردند

  :شرح
اينكار را نصاري و نظاير آنها . ترك روزي پاكيزه و لباس زيبا را وسيلة نزديك شدن به خدا مي دانستند

دت مي دانستند، ازدواج  را ترك و ترك پاكيها را عبا. چون فرقة صوفيه از منتسبين به اسالم انجام مي دادند
در خوردني ها، نوشيدنيها و پوشاك بر خود سخت مي گرفتند و اين . از خوردن پاكيها خودداري مي كردند

≅ö﴿: بدين خاطر پروردگار متعال فرمود. كارها را به گمان خويش عبادت مي پنداشتند è% ô⎯ tΒ tΠ§ym sπoΨƒÎ— «!$# 

û©ÉL©9 $# ylt÷z r& ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ É− ø— Ìh9   )32: األعراف(   ﴾ #$
  »بگو چه كسي زينت خداوند و روزي پاكيزه را كه براي بندگانش آفريده حرام نمود؟«
﴿$ pκš‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θãΒ Ìhpt éB ÏM≈ t6Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ ymr& ª!$# öΝä3s9  ﴾  )87: املائدة( 
به همين صورت » .ه ايد پاكيهايي را كه خداوند برايتان حالل نموده حرام مكنيداي كساني كه ايمان آورد«

=ôM̄ ﴿ :بعضي از حيوانات را كه خداوند حالل كرده بود بر خود حرام كردند چنانكه مي فرمايد Ïmé& Νä3s9 èπyϑŠ Íκu5 

ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ﴾    )1: املائدة(   
  » .از حيوانات انعام را برايتان حالل نموديم«
$﴿: ي در جاهليت به خاطر بتهاي خويش بعضي از انعام را حرام كردند و خداوند نازل فرمود كهول pκš‰r'¯≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θãΒ Ìhpt éB ÏM≈ t6Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ ym r& ª!$# öΝä3s9 Ÿωuρ (#ÿρ ß‰tG÷è s? 4 χ Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ Ï‰tF ÷è ßϑø9    )87: املائدة(  ﴾#$
مان آورده ايد پاكيهايي را كه خداوند برايتان حالل كرده است بر خود حرام مگردانيد و اي كساني كه اي«

  ».به حدود پروردگار تجاوز مكنيد كه براستي او متجاوزين را دوست ندارد
تحريم كردن پاكيها از دين رهبانيت نصاري و دين جاهليت است و هركس حاللي را كه بر حالل بودنش 

، حرام نمايد از دين ابراهيم مرتد شده است و اگر جداي از اين، چنين امري را عبادت اجماع منعقد شده است
خداوند متعال هم بدانيم آن وقت به خداوند افترا بسته ايم چون خداوند نه تها به عنوان شرع و قانون به ترك 

$﴿. پاكيها دستور نداده بلكه به خوردن آن نيز امر نموده است pκš‰ r'¯≈ tƒ ã≅ ß™”9 $# (#θè= ä. z⎯ ÏΒ ÏM≈ t6Íh‹©Ü9 $# (#θè= uΗùå$# uρ $·sÎ=≈ |¹ ﴾   
  )51: المؤمنون(

  » .اي پيامبران از پاكيها بخوريد و اعمال صالح انجام دهيد«
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 -آنگاه كه عده اي تصميم به چنين كارهايي گرفتند رسول اهللا -صلي اهللا عليه و سلم -در زمان رسول اهللا
  .گين گرديدبر آنها خشم -صلي اهللا عليه و سلم

خداوند . ترك زينتها را عبادت مي دانستند چنانكه ترك آن را وسيله تقرب به خداوند قرار داده بودند
≅ö﴿: متعال آنگاه كه آنها با حالت عريان به دور كعبه طواف مي كردند عملشان را مردود نمود و فرمود è% ô⎯ tΒ 

tΠ§ym sπoΨƒÎ— «!$#﴾   )32: األعراف(  
  » نتهاي دنيا را تحريم كرده است؟بگو چه كسي زي«

يعني دليلتان بر آنچه در مورد ترك لباس و تجمل و روزيهاي پاك انجام مي دهيد چيست؟ چون حرام 
نمودن به دليل احتياج دارد و اصل در پوشيدني ها، خوردنيها و آشاميدنيها حالل بودن است؛ زيرا اهللا تعالي اين 

خداوند زيباست و ( 1» إِنَّ اهللاََّ َمجِيٌل ُحيِبُّ اْجلََامَل « :نكه در حديث آمده استچيزها را براي بندگانش آفريده چنا
بنابراين ترك كردن تجمل و زيبايي به قصد زهد و ورع از دين اسالم به حساب نمي .) زيبايي را دوست دارد

چنانكه در حديث . آور پس با لباس زيبا خود را بياراي و از پاكيها استفاده كن و شكر خداي را بجاي. آيد
خداوند دوست مي دارد ( 2»إذا أنعم عىل عبد نعمة َأْن َيَرى َأَثَر نِْعَمتِِه َعليه َتَعاَىل ُحيِبُّ  إِنَّ اهللاَ« :وارد شده است

. ولي اين كار بايد دور از اسراف و بخيلي باشد.) وقتي نعمتي به بنده اش مي دهد اثر آن نعمت را بر او ببيند
جسم و لباس خويش را پاكيزه نگه مي داشت و در مالقات با نمايندگان  -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا

  .بيشتر از حالت معمولي تجمل را رعايت مي نمود
  مسئله هفتاد و چهارم

  دعوت كردن مردم به گمراهي
  .مردم را جاهالنه به گمراهي فرا مي خواندند

  :شرح
چون خداوند متعال دستور داده است كه . عمال جاهليت استدعوت كردن مردم بدون علم از جمله ا

  .آگاهانه و همراه حكمت و به وسيله پند نيكو و مجادله به شيوه مناسب به راهش دعوت كنند
$tΑ﴿: خداوند مي فرمايد. اهل جاهليت به گمراهي دعوت و به مخالفت مردم با حق تشويق نمودند s% uρ t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#ρ ãxŸ2 š⎥⎪ Ï%©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ (#θãè Î7 ®?$# $uΖ n=Š Î6y™ ö≅ ÏϑósoΨø9 uρ öΝä3≈ u‹≈ sÜyz﴾     )12: العنكبوت(  
  ».از ما پيروي كنيد، ما گناهان شما بر عهده مي گيريم: كافران به اهل ايمان گفتند«
آنها را به شرك و تحريم نمودن حالل و حالل كردن حرام بدون دليل و به چيزهايي كه فاقد هرگونه  

در حاليكه داعيان حق كساني هستند . ي بودند، دعوت مي كردند بنابراين آنها داعيان گمراهي بودنددليل شرع

                                                 
 ) 91/147رقم  ( أخرجه مسلم  − ١
 ) 1887رقم  (  وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع  .هذا حديث حسن  : وقال  ) 2824رقم  124−5/123 ( أخرجه الرتمذي    −٢
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در زمان ما از جمله دعوتگران . كه مردم را به آنچه خداوند نازل فرموده و به آنچه شرع گفته، دعوت مي كنند
ت مي كنند و مردم را به امور به گمراهي كساني هستند كه مردم را به شرك و بندگي گورها و گنبدها دعو

و براي . بدعي و چيزهاي ايجاد شده در دين كه خداوند بر آنها هيچ دليلي را نازل ننموده است، فرا مي خوانند
اين كار، از نوشتن، تأليف و سخنراني براي دعوت مردم جهت زنده كردن امور بدعي سود مي جويند و 

از . ا و فساد فرا مي خوانند نيز از جمله داعيان به سوي گمراهيندتمامي كساني هم كه مردم را به گناه، فحش
$﴿. خداوند متعال خواستاريم كه ما را از آنها و طريقه و راهشان محفوظ دارد yγ•ƒr'¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#þθãΨtΒ# u™ β Î) (#θãè‹ÏÜè? 

š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρãxx. ôΜà2ρ –Šãtƒ #’ n? tã öΝä3 Î7≈ s)ôãr& (#θç6Î= s)Ζ tF sù t⎦⎪ Î Å£≈ yz   ﴾)149: آل عمران(  
اي كساني كه ايمان آورده ايد در صورتيكه از كافران پيروي كنيد شما را به راه پيشينيان بر مي گردانند «

  » .در نتيجه جزو زيانمندان خواهيد شد
$﴿: و مي فرمايد pκš‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΨtΒ# u™ β Î) (#θãè‹ÏÜè? $ Z)ƒÌ sù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9 $# Νä.ρ –Šãtƒ y‰÷è t/ öΝä3 ÏΖ≈ oÿ‡Î) t⎦⎪ ÌÏ≈ x.﴾   

  )100: آل عمران(
اي كساني كه ايمان آورده ايد در صورتيكه از اهل كتاب پيروي كنيد بعد از ايمان شما را دچار ارتداد و « 

  » .كفر خواهند كرد
≈̄×y7Í﴿: و مي فرمايد s9 'ρ é& tβθããô‰tƒ ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ( ª!$# uρ (# þθããô‰tƒ ’ n<Î) Ïπ̈Ψ yfø9   )221: البقرة(﴾    #$

  ».آنها به سوي آتش و خداوند به سوي بهشت دعوت مي كند«
﴿β Î)uρ ôìÏÜè? u sYò2 r& ⎯ tΒ †Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ= ÅÒ ãƒ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 β Î) tβθãè Î7 −F tƒ ωÎ) £⎯©à9 $# ÷β Î)uρ öΝèδ ωÎ) tβθß¹ãøƒ s†    ﴾

  )116: األنعام(
وي زمين پيروي كني تو را از خداوند دور مي كنند آنها از ظن وگمان پيروي مي اگر از بيشتر مردم ر«

  » .كنند، آنها دروغگويانند
خداوند پاك و منزه بيان مي دارد كه كافران علي رغم اختالف دين و منهج در قديم و جديد و در همه 

ρ#)﴿: فرمايد چنانكه مي. جا سعي و كوشش نموده اند كه مردم را به گمراهي دعوت نمايند –Šuρ öθs9 tβρ ãàõ3s? $yϑx. 

(#ρ ãxx. tβθçΡθä3tF sù [™ !# uθy™  ﴾  )89: النساء(  
  ».دوست دارند كه شما كافر شويد همانگونه كه آنها كافر شدند آنگاه مساوي خواهيد شد«

  مسئله هفتاد و پنجم
  آگاهانه مردم را به سوي كفر دعوت كردن

  .ت مي كردندآگاهانه مردم را به سوي كفر دعو
  :شرح
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آنها در حاليكه مي دانستند مردم را دعوت به انصراف از . اينها گروه ديگر از دعوتگران گمراهي هستند
اما گروه اول مردم را جاهالنه به باطل . حق مي نمايند، اين كار را به سبب ظلم و سركشي انجام مي دادند

دو گروه كارشان مهم و خطرناك بود؛ آنها  ولي هر. دعوت مي كردند و خودشان حق را نمي شناختند
ظاهر آن نيكو ولي باطن . بلكه به صورت پوشيده به نزد آنها مي آمدند. مستقيماً به مردم نمي گفتند كافر شويد

شيطان وقتي ديد قوم نوح براي صالحان از دست رفته . دعوتگران گمراهي همينگونه اند. و نهان آن كفر بود
صورتهايي از آنها فراهم : به نزدشان آمد و با ظاهر مصلحانه و ديني به آنها گفت غمگين و محزون هستند

نماييد، تا با ديدنشان بر عبادت راغب گرديد و با يادآوري احوال، صالح و دينشان، براي عبادت انرژي كسب 
او مي . آمد آري به صورت يك انسان خيرانديش و ناصح به نزدشان. كنيد و به انجام عبادت شادمان گرديد

آنگاه كه اهل علم و كساني كه . دانست كه اين تصويرها در نهايت تبديل به بت مي شوند و تبديل هم شدند
پدران شما : شيطان به آنها گفت. در آن دوره مي زيستند، مردند؛ دوره اي ديگر با نسل جديد شروع گرديد

سرانجام غير از . نها درخواست باران مي كردنداين تصويرها را جز به قصد عبادت نصب نكردند و به وسيلة آ
  .خدا آنها را مورد پرستش قرار دادند

داعيان گمراهي نيز اينگونه هستند، پيش مردم جهت دعوت كردنشان به شر و فساد به صورت آشكار نمي 
ان آيند بلكه به شيوة آرايش شده كه مورد پسند آنها باشد، پيششان خواهند آمد؛ سپس در آخر مقاصدش

دعوتگران گمراه آنگاه كه مردم را به شرك و عبادت كردن ضريحها و قبرها فرا مي . حاصل مي گردد
اينها صالحان و اولياء خدا هستند و : خوانند به آنها نمي گويند كه اينها را عبادت كنيد بلكه اظهار مي دارند
و آنها واسطه و وسيلة شما پيش . داننداگر پيش او داراي موقعيت و جاه باشند آنها را به خدا نزديك مي گر

به وسيله محبت صالحان و تبديل كردنشان به واسطه و وسيلة . آري اينگونه به نزدشان مي آيند. خدا هستند
رسيدن به خدا، آنها را گمراه مي كنند در نتيجه به وسيلة اين نيرنگ و فريب شيطاني، گورها و ضريح ها مورد 

داعيان گمراهي به شيوه هاي مختلف . ي خداوند بي همتا شريك قرار مي دهندپرستش واقع مي شوند و برا
با توضيح اين دو . كه بر آن انتقادي نباشد و جز اهل بصيرت كسي از آن مطلع نگردد مردم را دعوت مي كنند

ت مي دسته اي مردم را بدون علم و جاهالنه دعو: مسئله معلوم گرديد كه داعيان گمراهي دو دسته مي باشند
گروه اول ضال و . دستة ديگر مردم را به مخالفت حق دعوت مي نمايند ولي خود نسبت به آن آگاهند. نمايند

  .گمراه و دستة دوم فاسق مي باشند
  مسئله هفتاد و ششم 

  انواع مكر و حيله ةاثبات شرك و دفع حق به واسط
  .مكر و حيله هاي بزرگي همانند حيله هاي قوم نوح انجام مي دهند

    :شرح
مكر خوب و مكر : و آن دو نوع است. مكر يعني امر مكروه و ناپسندي را به شيوه مخفيانه به كسي رساندن

. منظور از مكر بد حيله پنهاني است كه در آن شر و بدي را به كسي كه مستحق آن نيست مي رسانند. بد
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ρ#)﴿: خداوند متعال در مورد قوم نوح مي فرمايد ãs3tΒ uρ # [õ3tΒ # Y‘$¬7 à2 ∩⊄⊄∪   (#θä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹s? ö/ ä3tGyγÏ9# u™ Ÿωuρ ¨β â‘ x‹s? 

# tŠuρ Ÿωuρ % Yæ# uθß™ Ÿωuρ šWθäó tƒ s−θãè tƒuρ # Z ô£ nΣ uρ ∩⊄⊂∪   ô‰s% uρ (#θ= |Êr& # Z ÏWx. ﴾  )24-22: نوح(  
نسر معبودهاي خويش را رها مكنيد و هرگز ود، سواع، يغوث، يعوق و : حيله بزرگي برپا كردند و گفتند«

  ».و بسياري را گمراه كردند. را ترك مكنيد
آري با اين كار حيلة بزرگي را انديشيدند و اين شيوه پستي است كه به آن وسيله مردم را به شرك فرا مي  

آنها مي خواهند بر شما رئيس شوند و : وقتي توحيد مي آيد مردم را از آن برحذر مي دارند و گويند. خوانند
زيبا جلوه دادن قبيح و زشت نشان دادن نيكو مكر بزرگي است كه هميشه . بر شماست قصدشان برتري طلبي

دعوتگران گمراهي از آن براي منصرف كردن مردم از حق سود جسته اند و بدان وسيله مردم را از نور به 
’ª!$# ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. سوي گمراهي سوق داده اند Í<uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Οßγã_Ì÷‚ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑè= —à9 $# ’ n< Î) 

Í‘θ–Ψ9 $# ( š⎥⎪ Ï%©!$# uρ (# ÿρ ãxx. ãΝèδäτ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ßNθäó≈ ©Ü9 $# ΝßγtΡθã_Ì÷‚ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ–Ψ9 $# ’ n<Î) ÏM≈ yϑè= —à9 $# 3 šÍ×̄≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ψ9 $# ( öΝ èδ 

$ pκ Ïù šχρ à$Î#≈ yz     ﴾)257: البقرة( 
از تاريكيها به سوي نور بيرون مي آورد ولي كساني كه كافر شدند خداوند سرپرست مؤمنان است آنها را «

سرپرستشان معبودهاي باطل است كه آنها را از نور به سوي تاريكيها مي برند كه اينها همراهان آتش و در آن 
  » .جاويدند
﴿y7Ï9≡x‹ x.uρ $ oΨù= yè y_ Èe≅ ä3 Ï9 @c©É< tΡ # xρ ß‰tã t⎦⎫ÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM} $# Çd⎯ Éfø9 $# uρ ©Çrθãƒ öΝßγàÒ ÷è t/ 4’ n<Î) <Ù÷è t/ t∃ã÷z ã— ÉΑ öθs)ø9 $# #Y‘ρ á äî 4 

öθs9 uρ u™ !$ x© y7•/ u‘ $ tΒ çνθè= yè sù ( öΝèδö‘ x‹sù $ tΒ uρ šχρ ç tIø tƒ   ﴾)112: األنعام(  
براي هر پيامبري از شياطين جن و انس دشمناني قرار داديم كه بعضي از آنها به سوي بعضي ديگر سخنان «

به صورت وسوسه القا مي كنند، اگر پروردگار تو مي خواست آنها قادر به انجام  آراسته را جهت فريب دادن
  ».آن كار نبودند سپس آنها را با دروغهايشان رها كن

در اين آيات پروردگار متعال از گوش دادن به دعوتگران گمراه نهي كرده است مگر اينكه به خاطر اطالع 
  .يافتن از باطلشان جهت مردود كردنشان باشد

  مسئله هفتاد و هفتم
  اقتدا كردن به كسي كه شايستة آن نيست

%ô‰s﴿: امامانشان يا عالمان فاجر و ظالم و يا عابدان جاهل و نادان بودند چنانكه مي فرمايد uρ tβ% x. ×,ƒÌsù öΝßγ÷ΨÏiΒ 

tβθãè yϑó¡o„ zΝ≈ n= Ÿ2 «!$# ¢ΟèO … çμtΡθèù Ìh pt ä† .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çνθè= s)tã öΝèδuρ šχθßϑ n= ôè tƒ ∩∠∈∪   # sŒÎ)uρ (#θà)s9 t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ (#þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ 

# sŒÎ)uρ Ÿξyz öΝßγàÒ ÷è t/ 4’ n<Î) <Ù÷è t/ (# þθä9$ s% ΝæηtΡθèO Ïd‰pt éBr& $ yϑÎ/ yx tF sù ª!$# öΝä3 ø‹n= tã Νä.θ•_!$ ysã‹Ï9 ⎯ ÏμÎ/ y‰ΨÏã öΝä3 În/ u‘ 4 Ÿξsù r& tβθè= É)÷è s? 
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∩∠∉∪   Ÿωuρ r& tβθßϑn= ôè tƒ ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ”Å¡ç„ $ tΒ uρ tβθãΨÎ= ÷è ãƒ ∩∠∠∪   öΝåκ÷]ÏΒ uρ tβθ•‹ÏiΒ é& Ÿω šχθßϑn= ôè tƒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# HωÎ) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& 

÷β Î)uρ öΝèδ ωÎ) tβθ‘Ζ Ýàtƒ    ﴾)78 − 75: البقرة( 
 .بعضي از آنها كالم خدا را بعد از شنيدن و تعقل كردن در حاليكه مي دانند اقدام به تحريف آن مي كنند«

وقتي با مؤمنان مالقات مي كنند گويند ما ايمان آورده ايم، اما وقتي كه با همديگر خلوت مي كنند، مي 
آيا در مورد چيزي كه خداوند بر ما آشكار كرده با آنها گفتگو مي كنيد تا به وسيله آن پيش خدا بر : گويند

ا آنها نمي دانند كه خداوند به آشكار و نهان عليه شما اقامه برهان كنند آيا عقل خود را به كار نمي گيريد؟ آي
عالم است؟ بعضي از آنها بيسواد و امي هستند و كتاب تورات را جز آرزوهاي باطل نمي پندارند و اينها تنها 

  ».اهل ظن و گمانند
  :شرح

دند كه پيشوايان اهل جاهليت از يهود و نصاري و ديگران، يا  عالماني فاجر و يا عابداني جاهل و نادان بو
نمونه آنها احبار يهود و يا راهبان مسيحي كه عابدان جاهلي بودند مي باشد . به علم خويش عمل نمي كردند

#) ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. زيرا كه دليل اعمال خويش را نمي دانستند و نسبت به آن جاهل بودند ÿρä‹sƒ ªB $# 

öΝ èδu‘$t6 ômr& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ ÂχρßŠ «!$#    ﴾)31: التوبة( 
اين احبار و رهبان » .غير از خداوند متعال، علما و راهبان خويش را رب و پروردگار خود قرار مي دادند«

و پيروي مي حرام را برايشان حالل و حالل را بر آنها حرام مي كردند و آنها نيز در اين كار از آنها اطاعت 
tβθãè ﴿: در سوره بقره مي فرمايد. نمودند yϑôÜtGsù r& β r& (#θãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s% uρ tβ% x. ×,ƒÌsù öΝßγ÷ΨÏiΒ tβθãè yϑó¡ o„ zΝ≈ n= Ÿ2 «!$# ¢ΟèO 

… çμtΡθèù Ìhpt ä† .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çνθè= s)tã öΝèδuρ šχθßϑ n= ôè tƒ﴾   )75: البقرة( 
tβθãè ﴿منظور از اين فرموده  yϑôÜtG sù r& β r& (#θãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s% uρ tβ% x. ×,ƒÌsù öΝßγ÷ΨÏiΒ tβθãè yϑó¡ o„ zΝ≈ n= Ÿ2 «!$# ¢ΟèO … çμtΡθèù Ìhpt ä†﴾ 

عالمان فاجر و فاسق مي باشند كه كالم خدا، تورات را مي شنوند، آن را دانسته و به ديگران تعليم مي دهند 
﴿¢ΟèO … çμtΡθèù Ìhpt ä†﴾ مي دهند  سپس الفاظ و معاني آن را تغيير﴿.⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çνθè= s)tã öΝèδuρ šχθßϑn= ôè tƒ﴾  يعني بعد از

آنكه الفاظ و معاني صحيح آن را فهميده و ياد گرفتند به خاطر هواها، اغراض و شهواتشان آن را تحريف 
ردي آنگاه كه م. كردند چنانكه در مورد داستان همان زن زناكار كه مرتكب زناي محصنه شده بود اتفاق افتاد

 - صلي اهللا عليه و سلم -منظورشان رسول اهللا(از يهود با زني يهودي زنا كرد گفتند كه حكم را پيش آن مرد 
چون آنها حكم زناي محصنه در تورات را مي دانستند ولي نمي خواستند اجرا كنند و قصدشان . ، ببريد)بود

ن خاطر پيش او آمده و از او درخواست حكم به همي. اين بود بلكه در مورد آنها به شيوة آسانتري حكم نمايد
    َما َجتُِدوَن ِيف التَّْوَراِة َعَىل َمْن َزَنى?« :فرمود -صلي اهللا عليه و سلم -بر آن زن و مرد زناكار نمودند، رسول اهللا
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ْجمِ  «   : ويف رواية مي كند چيست؟ و در  در تورات حكم كسي كه زنا(  1»َما َجتُِدوَن ِيف التَّْوَراِة ِيف َشْأِن الرَّ
صورتش را سياه و بر : گفتند) در تورات در مورد رجم كردن چه چيز وجود دارد؟: روايتي آمده كه فرمود

از عبداهللا بن سالم كه قبالً  -صلي اهللا عليه وسلم -پيامبر. االغي سوارش مي كنيم و او را در بازارها مي گردانيم
 -دروغ مي گويند، به همين خاطر رسول اهللا: عرض نمود. ال كرداز علماي يهود بود و مسلمان شده بود سؤ

آنگاه كه تورات را آوردند ابن صوريا انگشتش را بر آية رجم . تورات را بياوريد: فرمود -صلي اهللا عليه و سلم
انگشتت را بردار، وقتي انگشتش را برداشت، آيه رجم در تورات آشكار : نهاد و عبداهللا بن سالم به او گفت

دستور به رجم هر دو نفر زن و مرد زناكار را صادر كرد و حكم  -صلي اهللا عليه و سلم -گرديد و رسول اهللا
  .اجرا و آن دو نفر سنگسار شدند

اينكار از جمله تحريفات كالم خداست كه توسط عالمان آنها صورت گرفت و بر خدا دروغ بستند و 
شان اين است كه هنگامي پروردگار دستور داد كه سجده و باز از جمله تحريفات. حكمش را پنهان نمودند

تغيير دادند، نون را در  حنطةيعني از گناهان ما درگذر، آن را به كلمه : حطة:كنان وارد دروازه شوند و بگويند
  .آن افزودند و چيزي را كه جزو كالم خدا نبود به آن اضافه كردند

چون تحريف يا . الم به غير از معناي صحيح آن استتحريف يعني زياد و كم كردن و يا تفسير كردن ك
در لفظ و يا در معني صورت مي گيرد بنابراين شامل تمام كساني است كه مي كوشند قرآن و يا احاديث به 
غير از معناي صحيحش تفسير كنند و قصدشان در اين كار كمك به مذهب خويش، يا پيروي شهوات و يا 

#﴿. رسيدن به لذايذ دنياست sŒÎ)uρ (#θà)s9 t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ (#þθä9$ s% $̈ΨtΒ# u™   ﴾)76: البقرة( 
  .و نفاق و تحريف نصوص طريقه و روش يهود است. اين همان نفاق است

öΝåκ÷]ÏΒ﴿: سپس مي فرمايد uρ tβθ•‹ÏiΒ é& Ÿω šχθßϑ n= ôè tƒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# HωÎ) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î)uρ öΝèδ ωÎ) tβθ‘Ζ Ýàtƒ ﴾  )78: البقرة( 
ا همان عابدان جاهلند تورات را مي خوانند اما معاني آن را نمي دانند، و مردم اينها را امام و پيشواي اينه

درست نيست به جز به عالمي كه اهل عمل باشد اقتدا كرد كه همان . خود مي گردانند در حاليكه جاهلند
د اهل زهد و عبادت باشند چون پس عابدان جاهل نبايد مورد اقتدا قرار گيرند هرچن. عالمان رباني هستند

  .عبادتشان نيز به غير طريق صحيح و بر غير شيوة اسالم است
 مسئله هفتاد و هشتم

  در محبت خداوند دچار تناقض بودند
در حاليكه شرع خداوند را ترك كرده، مدعي محبت اهللا تعالي بودند به همين خاطر خداوند اين كار را از 

≅ö﴿: آنها مي خواهد è% β Î) óΟçFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sù ãΝä3 ö7 Î6ósãƒ ª!$#﴾   )31: آل عمران( 
  ».بگو اگر خداوند را دوست داريد مرا اطاعت كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد«

                                                 
 ) 1700, 1699رقم  ( سلم , وم ) 7543, 6819, 4556, 3635رقم  (  أخرجه البخاري  − ١
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  :شرح
از جمله گمراهي هاي يهود و كساني كه به آنها شبيه هستند اين است كه مدعي محبت خداوند هستند در 

بر خالف دستوراتش عمل مي كنند ولي در واقع نشانه محبت خداوند پيروي كردن از همان حالي كه 
  :دستوراتش مي باشد چنانكه شاعر مي گويد

  .]كسي كه محبوب خويش را دوست دارد مطيع اوست[ "إن املحب ملن حيب مطيعُ "
≅ö﴿: به همان صورت در فرموده خداوند متعال نيز وارد است è% β Î) óΟçFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sù ãΝä3 ö7 Î6ósãƒ 

ª!$#﴾  )31: آل عمران(  
يهود و نصاري مي » .بگو اگر خداوند را دوست داريد مرا اطاعت كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد«
⎯ß﴿: گفتند øtwΥ (#àσ̄≈ oΨö/ r& «!$# … çν àσ̄≈ ¬6Ïmr& uρ﴾  )18: املائدة( 

  » .ما فرزندان خداوند و دوستداران او هستيم«
ولي با اين حال با شريعت خداوند مخالفت مي كردند و اين مي رساند كه آنها در ادعايشان دروغ مي 

صلي اهللا  -هنگامي كه خداوند از آنها بر ادعايشان دليل مي خواهد و آن دليل پيروي كردن از رسولش. گفتند
و به همان صورت . مي گرددمي باشد و آنگاه كه چنين كاري انجام ندادند، دروغشان آشكار  - عليه وسلم

صوفيه نيز دين خويش را بر اساس محبت اهللا تعالي قرار داده و مي گويند عبادت همان محبت است ما خداوند 
را به خاطر ترس از آتش و طمع به بهشتش عبادت نمي كنيم بلكه صرفاً بدان سبب كه او را دوست داريم، 

داوند مخالفت نموده و از رسولش پيروي نمي كنند و تنها از ولي در همان حال با شرع خ. عبادتش مي نماييم
پيروان راهها و احزابي كه از طرفداران خويش بيعت مي گيرند، از . مشايخ خود پيروي و اطاعت مي نمايند

مريد : تا جاييكه مي گويند. اميران خود اطاعت محض دارند و در آنچه به آنها دستور دهند مخالفت نمي كنند
يش شيخ و استادش چون مرده در دست غسل كننده اش مي باشد و برايش اختياري نيست و جز همان و پيرو پ

صلي اهللا عليه  -با اين اوصاف و احوال اطاعت رسول اهللا. چيزي كه استادش برايش خواسته حق انتخاب ندارد
  .كجاست؟ بنابراين آنها در ادعاي خويش دروغ مي گويند -و سلم

د متعال با اين ادعا كنندگان محبت تعدي كرده و آنها را به مبارزه طلبي دعوت مي به همين دليل خداون
≅﴿: نمايد و مي فرمايد è% β Î) óΟçFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sù ãΝä3 ö7 Î6ósãƒ ª!$#﴾  )31: آل عمران(  

  » .بگو اگر خداوند را دوست داريد مرا اطاعت كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد«
پس هركس چنين صفتي در او . نة محبت خداوند اطاعت كردن و پيروي نمودن از رسولش مي باشدنشا

محقق گردد او در ادعايش صادق است و هركس فاقد اين صفت تبعيت و پيروي رسول باشد چنين فردي در 
  .ادعاي خويش دروغگوست
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صلي اهللا  -را در پيروي از رسولش خداوند متعال دليل محبت و بهره و ثمرة آن را بيان مي دارد، دليل آن
مي داند و بهره و ثمرة آن را براي بنده، رسيدن به محبت اهللا تعالي و بخشش گناهانش قرار داده  -عليه وسلم

مي باشد و از  -صلي اهللا عليه و سلم -به همين خاطر اين مسئله براي هركس كه مدعي محبت رسول اهللا. است
صلي اهللا  -انند كساني كه در روزنامه ها و مجالت دم از محبت رسول اهللام. او پيروي نمي كند مطرح است

را به فرزندانتان آموزش  -صلي اهللا عليه و سلم -مي زنند، به مردم مي گويند محبت رسول اهللا -عليه و سلم
 دهيد ولي در همان حال خودشان بدعتها را مي آفرينند و مراسمهاي مولودي برگزار مي كنند در حاليكه

از بدعت نهي كرده است و آنها نيز مدعي محبت او هستند ولي با ايجاد  -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا
  .بدعتها و خرافات با او مخالفت مي كنند

  مسئله هفتاد و نهم
  بر آرزوهاي كاذب اعتماد مي كردند
⎯﴿: در رؤياها و آرزوهاي كاذب بسر مي بردند s9 $ uΖ ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$−ƒr& Zο yŠρ ß‰÷è ¨Β  ﴾   )80: البقرة( 

  » .آتش جز چند روز ما را نمي سوزاند«
﴿ ⎯ s9 Ÿ≅ äz ô‰tƒ sπ̈Ψyfø9 $# ωÎ) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t≈ |Á tΡ    ﴾)111: البقرة( 

  ».تنها يهود و نصاري داخل بهشت مي شوند« 
  :شرح

چنانكه . ها را از خداوند خواستار بودنديهوديان و مسيحيها بر آرزوهاي دروغين خود اعتماد داشتند و آن
⎯﴿: خداوند متعال از آنها سخن به ميان مي آورد كه گفتند s9 $ uΖ ¡¡yϑs? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$−ƒr& Zο yŠρ ß‰÷è ¨Β ﴾   )80: البقرة( 

  ».آتش جز چند روز ما را نمي سوزاند«
ايي مي دانستند كه در آن گوساله آن روزهاي معلوم كه مي گفتند وارد جهنم مي شوند برابر با تعداد روزه

≅ö﴿: را پرستش كرده اند ولي خداوند متعال سخنانشان را مردود مي نمايد è% öΝè?õ‹sƒ ªBr& y‰Ζ Ïã «!$# # Y‰ôγtã ⎯ n= sù y# Î= øƒ ä† 

ª!$# ÿ… çν y‰ôγ tã ( ÷Πr& tβθä9θà)s? ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθßϑn= ÷è s? ∩∇⊃∪   4’ n? t/ ⎯ tΒ |=|¡x. Zπy∞ ÍhŠ y™ ôMsÜ≈ ymr& uρ ⎯ ÏμÎ/ … çμçGt↔ ÿ‹ÏÜyz šÍ×̄≈ s9 'ρ é' sù 

Ü=≈ ysô¹r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ yγŠ Ïù tβρ à$Î#≈ yz     ﴾80− 81: البقرة( 
بگو آيا پيش خداوند عهد و پيماني دريافت نموده ايد تا خداوند به آن وفا نمايد يا به خداوند چيزي را كه «

د و گناهانش بر او احاطه نمايد آنها ياران نمي دانيد نسبت مي دهيد؟ آري هركس گناه و بدي را انجام ده
  » .آتشند و در آن جاويدان مي مانند

⎯ ﴿: و اين آيه رد سخنان آنها بود كه مي گفتند s9 $ uΖ¡¡yϑs? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$−ƒr& Zο yŠρ ß‰÷è ¨Β ﴾   )80: البقرة( 
  » .آتش جز چند روز ما را نمي سوزاند«
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óΟs9﴿أ :ها را مردود مي نمايدچنانكه در سورة آل عمران نيز سخنان آن r& ts? ’ n<Î) š⎥⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& $ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ 

É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ öθtãô‰ãƒ 4’ n<Î) É=≈ tF Å2 «!$# zΝä3 ósuŠ Ï9 óΟßγoΨ÷t/ ¢ΟèO 4’ ¯<uθtGtƒ ×,ƒÌsù óΟßγ÷ΨÏiΒ Νèδuρ tβθàÊÌ÷è •Β ∩⊄⊂∪   y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρr'Î/ (#θä9$s% 

⎯ s9 $ oΨ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$−ƒr& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β ( öΝèδ¡ xîuρ ’ Îû ΟÎγÏΨƒÏŠ $̈Β (#θçΡ$ Ÿ2 šχρ ç tIøtƒ ∩⊄⊆∪   y# ø‹s3sù # sŒÎ) óΟßγ≈ oΨ÷è yϑy_ 5ΘöθuŠ Ï9 

ω |=÷ƒu‘ Ïμ‹Ïù ôMu‹Ïjù ãρ uρ ‘≅ à2 <§øtΡ $̈Β ôMt6|¡Ÿ2 öΝèδuρ Ÿω šχθßϑn= ôàãƒ   ﴾)25 -23: آل عمران(  
شده نگاه نكردي وقتي كه به سوي كتاب خدا خوانده شدند  آيا به كساني كه پاره اي از علم كتاب داده«

تا بر آن حكم كنند گروهي از ايشان اعراض كنان روي گرداندند و سبب آن اين بود كه آتش دوزخ جز چند 
پس حال آنها چگونه خواهد بود آنگاه . روزي به ما نمي رسد آري افترا و دروغي كه بستند آنها را مغرور كرد

ع كنيم در روزي كه هيچ شكي در آن نيست و در آن هركس پاداش هر آنچه را كه انجام داده كه همه را جم
  ».است خواهد گرفت و به كسي ظلم نمي شود

﴿}§øŠ ©9 öΝä3 Íh‹ÏΡ$ tΒ r'Î/ Iωuρ Çc’ ÎΤ$ tΒ r& È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3 ⎯ tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [™ þθß™ t“ øg ä† ⎯ ÏμÎ/ Ÿωuρ ô‰Åg s† … çμs9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $wŠ Ï9 uρ Ÿωuρ 

# ZÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪   ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ÷è tƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& uθèδuρ Ö⎯ ÏΒ ÷σãΒ y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù tβθè= äz ô‰tƒ sπ̈Ψ yfø9 $# Ÿωuρ tβθßϑn= ôà ãƒ 

# ZÉ)tΡ    ﴾)124 -123: النساء(  
داده خواهد شد و  امورات بر اساس آرزوهاي شما و اهل كتاب نيست هركس كار بدي را انجام دهد جزا«

به جز خداوند يار و ياوري نخواهد داشت و هركس عمل صالح انجام دهد چه زن باشد چه مرد درحاليكه 
  ».ايمان دارند به بهشت وارد مي شوند و به اندازه تار مويي به آنها ظلم نمي شود

  مسئله هشتادم
  در مورد صالحان غلو كردند
  .ساجد مي كردندقبر پيامبران و صالحان را تبديل به م

  :شرح
. از جمله چيزهايي كه اهل كتاب و ديگران بر آن بودند تبديل كردن قبر پيامبران و صالحان به مسجد بود

اين كار هم در گذشته بين يهود و نصاري و مشركين عرب رايج بود و منتسبين به اسالم نيز از گورپرستان بر 
  .آن روال ادامه دادند

إِنَّ َمْن «: مي فرمايد -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. ودند كه به آن عمل كردنداهل كتاب اولين كساني ب
يِهْم َمَساِجَد َأَال َفَال َتتَِّخُذوا اْلُقُبوَر َمَس  كساني كه قبل از ( »اِجدَ َكاَن َقْبَلُكْم َكاُنوا َيتَِّخُذوَن ُقُبوَر َأْنبَِياِئِهْم َوَصاِحلِ

و صالحين را مساجد نمودند، آگاه باشيد كه شما گورها را تبديل به مساجد شما بودند قبرهاي پيامبران 
  .)ننماييد

يعني آنجا را به محل نمازخواندن تبديل نكنيد چون نمازخواندن در آنجا وسيله اي براي عبادتشان مي  
به وسيله اي جهت  هر نمازخوان بايد براي اهللا نماز بخواند اما اگر نزد قبري نماز خواند اينكار تبديل. باشد
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در حاليكه هم اكنون نزد قبرها از صاحب گورها درخواست دعا و طلب . عبادت كردنشان خواهد شد
صلي -رسول اهللا. اين كار از جمله دين جاهليت است؛ دين يهود، مسيحي و ديگران است. فريادرسي مي شود

كه همراه شوهرانشان در هجرت اول به حبشه  -رضي اهللا عنهما -آنگاه كه ام سلمه و ام حبيبه -اهللا عليه و سلم
كوچ كرده بودند از آنچه در سرزمين حبشه در مورد كنيسه و عبادتگاهايشان كه تزيين شده و تصاويري كه 

الُِح َبنَْوا  « :در آن بود خبر دادند، فرمود ُجُل الصَّ الُِح َأْو الرَّ ِه َمْسِجًدا ُأوَلِئَك َقْوٌم إَِذا َماَت فِيِهْم اْلَعْبُد الصَّ َعَىل َقْربِ
اُر اْخلَْلِق ِعنَْد اهللاِ َوَر ُأوَلِئَك ِرشَ ُروا فِيِه تِْلَك الصُّ آنها قومي بودند هرگاه در بينشان مرد صالحي يا بنده ( 1»َوَصوَّ

اي پرهيزكار از دنيا مي رفت بر قبرش مسجدي بنا مي كردند و اين صورتها در آن به تصوير مي كشيدند آنها 
  .)ن مخلوقات نزد خداوند هستندبدتري

از جمله دين جاهليت اين است كه اولياء و صالحان به صورت رب و پروردگار در مي آيند و گمان مي 
همانگونه كه . نمايند آنها ايشان را به خدا نزديك مي گردانند و نزد خداوند برايشان شفاعت مي كنند

šχρ ﴿  :پروردگار متعالي مي فرمايد ß‰ç7 ÷è tƒuρ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ• ÛØo„ Ÿωuρ óΟßγãè xΖ tƒ šχθä9θà)tƒuρ Ï™ Iωàσ̄≈ yδ 

$ tΡàσ̄≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$#    ﴾)18: يونس(  
غير از خداوند كساني را عبادت مي كردند كه قادر به نفع و ضررشان نبودند و مي گفتند اينها نزد خداوند «

  » .برايمان شفاعت مي كنند
﴿ š⎥⎪ Ï%©!$# uρ (#ρä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& $ tΒ öΝèδß‰ç6÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθç/ Ìhs)ã‹Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ø9 ã—﴾  )3: زمر(  
ما آنها را عبادت نمي كنيم مگر به خاطر اينكه : غير از اهللا كساني را ولي خود قرار داده بودند و مي گفتند«

  ».ما را به اهللا نزديك گردانند
اين الهه ها قادر به خلق، روزي، حيات و مرگند بلكه معترف بودند كه آن موارد به آنها معتقد نبودند كه 

طور خاص فقط مربوط به خداست بلكه تنها آنها را به عنوان واسطه بين خود و خداوند به عنوان شفاعت 
داوند نزديك كننده قرار داده بودند و به همين خاطر انواع عبادت را برايش انجام مي دادند تا آنها را به خ

  .گرداند و اين دين جاهليت است كه گورپرستان امروز بر اين منوال هستند
و همچنين از جمله غلو كردن در مورد گورها و صاحبانش بنا كردن، چراغاني نمودن، بر آن پوشش قرار 

ب رسول دادن، نوشتن بر روي مزارشان و انواع گچ كاري ها همگي جزء مظاهر غلو مي باشند و به همين سب
  .از همه اينها نهي كرده است -صلي اهللا عليه و سلم -اهللا

  مسئله هشتاد و يكم
  غلو كردن در مورد آثار صالحان

  .نقل شده است آنها آثار پيامبرانشان را تبديل به مساجد كردند -رضي اهللا عنهما -همانگونه كه از ابن عمر

                                                 
   ) 528رقم  ( ومسلم   ) 1341, 434, 427رقم  ( أخرجه البخاري  − ١
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  :شرح
به مسجد است يعني به قصد تبرك جستن در آنجاها نماز از جمله دين جاهلي، تبديل كردن آثار پيامبران 

فرق اين مسئله با مسئلة قبلي در اين است كه مسئله قبلي بر اين مورد تكيه داشت كه آنها در . مي خواندند
مورد اشخاص غلو مي كردند ولي آنچه در اين مسئله مورد بحث است اين است كه آنها در مورد آثار 

. ثار جمع اثر است و آن مكاني است كه پيامبر در آن نشسته و يا نماز خوانده استآ. اشخاص غلو مي كردند
براي عبادت آن مكان را اختصاص داده و در آن به عبادت مشغول شده اند و به گمان خويش نمازخواندن در 

صلي  -آنجا از فضيلت خاصي برخوردار است مانند كساني كه هم اكنون به غار حراء مي روند چون رسول اهللا
قبل از بعثت در آن مشغول به عبادت مي شد، مردم به آنجا مي روند تا در آن مشغول عبادت  -اهللا عليه و سلم

بعد از بعثت به ديدن آنجا نرفت و هيچكدام از  -صلي اهللا عليه و سلم -و دعا گردند در حاليكه رسول اهللا
  .انستنداصحاب گراميش به آنجا نرفتند چون آن را غير مشروع مي د

در آن خود را  -صلي اهللا عليه و سلم -به همان صورت به غار ثور مي روند همان جايي كه رسول اهللا
  .آنجا انداخته و چه بسا در آن پول هم مي اندازند و در آن  نماز مي خوانند، عطرها در. مخفي كرده است

مي پرداختند و به همين دليل آنگاه كه اينها همه از جمله دين جاهلي است كه در آن به تعظيم آثار انبياء 
إنما أهلك من كان قبلكم  ": ديد مردم به سوي درخت بيعت الرضوان مي روند گفت -رضي اهللا عنه -عمر

تنها چيزي كه باعث هالك پيشينيان قبل از شما شد دنبال كردن آثار پيامبرانشان [ " أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم
اين مكانها را پيامبر به قصد تشريع انتخاب نكرده است ولي . ت را قطع كنندسپس دستور داد آن درخ.] بود

به قصد تشريع برگزيده چنانكه در مقام ابراهيم نماز خوانده به  -صلي اهللا عليه و سلم -اماكني كه رسول اهللا
ρ#) ﴿. خاطر عمل به دستور خداوند بوده است ä‹Ïƒ ªB$# uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) ’ ~? |Á ãΒ ﴾   )125: البقرة( 

  » .جاي قدم ابراهيم تبديل به برگزاري نماز كنيد«
اما نشستن او در غار . تشريع گرديده است -صلي اهللا عليه و سلم -نمازخواندن در قرآن با اقتدا به رسول اهللا

بلكه آن را حراء و غار ثور يا در راه بين مكه و مدينه به خاطر استراحت بوده و در آن قصد تشريع نداشته است 
پس مكانهايي . بنابراين الزم است بين آنها فرق گذاشت. به طور اتفاقي و به قصد رفع احتياج انجام داده است

از آنها گذشته يا در آن بر حسب عادت يا براي استراحت نشسته يا بطور  -صلي اهللا عليه و سلم -كه رسول اهللا
به اماكني براي برگزاري نماز تبديل كرد چون اين كار را اتفاقي و بدون قصد در آن نماز خوانده را نبايد 

بدون هيچ قصدي انجام داده و اگر قصدي هم داشته اين بوده كه در آن  -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا
مكان وقت نماز فرا رسيده ايشان نيز اقدام به انجام نماز كرده است و اين هيچ مزيتي را براي آن مكان نسبت به 

ديگر ايجاد نمي كند و دنباله روي كردن از آن تجديد بت پرستي مي گردد كه بعدها مردم به آن  جاهاي
اماكن تبرك جسته و از دور به قصد زيارت آن سفر خواهند كرد و همان گرفتاري هايي كه براي امتهاي 

. بناهايي هم مي سازندو چه بسا بر آن . پيشين روي داد و به شرك مبتال شدند براي اينها نيز حاصل مي گردد
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مرور  -صلي اهللا عليه و سلم -هم اكنون نيز كساني به دنبال آنها هستند و مي گويند بر جاهايي كه رسول اهللا
كرده و يا در آن نشسته بناهايي را براي يادبود بسازيد و اين سخن باطل است؛ ما چيزي را كه سلف صالح 

اگر مشروع بود اصحاب، تابعين و سابقين بعد از آنها بر ما سبقت مي انجام نداده باشند، انجام نمي دهيم؛ زيرا 
جستند و هالكت امتها به خاطر انجام همين كارها بود، آثار بزرگان را زنده كردند و عاقبت سر از بت پرستي 

به درآوردند همانگونه كه در قوم نوح و امتهاي پيشين روي داد و نمي توان گفت كه چون مردم در اين زمان 
چنان سطحي از فرهنگ رسيده اند مي توانند دين خويش را محافظت كنند، لذا نبايد در اين كارها با آنها 

زيرا دورانهاي جاهلي خواهد آمد كه در آن شيطان بت پرستي را براي مردم تزيين مي كند به . مخالفت كرد
Í_ö7©﴿: ل عليه السالم فرمودهمين خاطر هيچ فردي از فتنه در امان نيست همانگونه كه ابراهيم خلي ãΨô_$# uρ ¢©Í_t/ uρ β r& 
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  ».من و فرزندم را از پرستش بتها دور گردان«

  مسئله هشتاد و دوم
  وسايل و اسباب شرك را به دست گرفتند 

  .بر گورها چراغ روشن كردند
  :شرح

وسها و يا برق در اشكال متعدد روشن كردند تا بتوانند در همه گورها را با استفاده از روشنايي چراغها، فان
و اگر مردم براي دفن . حال به زيارت قبرها بروند ولي اين كار جايز نيست؛ چون از جمله اسباب شرك است

مرده ها نياز به روشنايي داشته باشند در آن صورت با خود چراغ و فانوس خواهند آورد تا احتياجاتشان رفع 
اما اينكه گورها را چراغاني كنند طوري كه نورها از آن ساطع گردد چيزي است كه از آن نهي شده  .گردد
َج  َصىلَّ اهللاُ َلَعَن َرُسوُل اهللاِ«. است ُ َم َزاِئَراِت اْلُقُبوِر َواْملُتَِّخِذيَن َعَلْيَها اْملََساِجَد َوالرسُّ  -رسول اهللا ( 1»  َعَلْيِه َوَسلَّ

زناني را كه به زيارت قبور مي روند و همچنين كساني كه بر قبرها مساجد مي سازند و   -سلمصلي اهللا عليه و 
لعنت كردن زناني كه به زيارت قبرها مي روند .) چراغهايي براي روشنايي آن قرار مي دهند، لعنت كرده است

دارد و زيارت گورها تنها بر ممنوع بودن زيارت قبرها توسط زنان داللت  -صلي اهللا عليه وسلم -توسط پيامبر
  .مخصوص مردان است و نهي همراه با لعن دليل بر اين است كه زيارت قبرها توسط زنان گناه كبيره مي باشد

بناكنندگان مساجد بر گورها را نيز لعن كرده است يعني  -صلي اهللا عليه و سلم -و همچنين رسول اهللا
ر مي آيند يا بر آن ساختماني براي نماز مي سازند و كساني كه در صدد برگزار كردن نماز درآن جاها ب

چون اين كار وسيله اي جهت انجام شرك است؛ زيرا اين قبور . همچنين كساني كه آنجا را روشنايي مي دهند
گورها را بايد رها كرد همانگونه كه قبر اصحاب در زمان . عبادت مي شوند و غير اهللا تعالي پرستش مي گردد
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رها شدند نبايد آنها را منور و يا بر روي آنها بنايي ساخت و آنها را همانگونه  -اهللا عليه و سلم صلي -رسول اهللا
كه هستند يعني به قدر يك وجب بلندتر از سطح زمين بايد رها كرد و چيزي را كه نشان دهندة قبر باشد بر 

رضي اهللا  -به علي -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. آنها نصب نمود و نبايد بيشتر از اين در مورد آن انجام داد
ْيَتهُ « :فرمود -عنه ًفا إِالَّ َسوَّ ا ُمْرشِ قبر مرتفعي را وامگذار مگر اينكه آن را با زمين مساوي ( 1»َأْن َال َتَدَع َقْربً
نفوذ شرك در . چون باال بودن ارتفاعش جاهالن را مي فريبد و آن را براي زيارت قصد مي كنند.) كني

چون شيطانهاي جن و انس اين كارها را زينت مي . جاهالن سريعتر از حركت سيل در سرازيريهاست دلهاي
اگر بر روي قبري چيز قابل توجهي نباشد و معلوم نشود اين . دهند و مردم را به وسيله آن دچار فتنه مي كنند

و بر آن ساختمانها بسازند و اما اگر قصد كنند . قبر مربوط به چه كسي است باعث دور شدن از فتنه مي شود
آن را با زيورآالت زينت دهند و به وسيله چراغها نوراني گردانند نظرها را به سوي آن جلب مي گردد و 

اين كار در آن انجام نگرفته مگر به خاطر اينكه در آن سري است آنگاه به وسيله : جاهالن خواهند گفت
  .عبادت آن را قصد مي كنند
پيروي شود كه در آن از غلو و  -صلي اهللا عليه و سلم -رد قبرها از سنت رسول اهللاواجب است كه در مو

زياده روي، بنا كردن ساختمانها بر آن و روشن كردن چراغها در آن پرهيز نمود و آن را با نوشته ها و گچ 
  .بودند مسلمانان بر آن -صلي اهللا عليه و سلم -كاري ها زينت نداد همانگونه كه در عهد رسول اهللا

  مسئله هشتاد و سوم
  نزد قبرها اعتكاف مي كردند

  .قبرها را محل برگزاري عيدهايشان قرار داده بودند
  :شرح

  :اعياد جمع عيد است و آن به چيزي گفته مي شود كه تكرار مي گردد و بر دو قسم است
  .مانند عيد رمضان و عيد قربان: عيد زماني .1
مردم بر اساس گذشت سال، ماه و يا هفته در آن براي عبادت  و آن مكاني است كه در آن: عيد مكاني .2

ي ِعيًدا َوَصلُّوا َعَيلَّ َفإِنَّ َصَالَتُكْم «:فرمودند -صلي اهللا عليه و سلم -جمع مي شوند، رسول اهللا َعُلوا َقْربِ َال َجتْ
و هر كجا هستيد . و تردد نماييد آن را تبديل به مكاني نكنيد كه در اطرافش جمع شويد( 2»َتْبُلُغنِي َحْيُث ُكنُْتمْ 

پس سالم كردن بر پيامبر مخصوص كنار قبرش نيست بلكه .) بر من سالم بفرستيد كه سالم شما به من مي رسد
  .در هر كجا در مشرق و يا مغرب باشي مي توان بر او سالم كني و در هر كجا به او سالم كني به او مي رسد

ش از جمله اعياد مي باشد كه به شرك ختم مي شود، اهل جاهليت تكرار كردن زيارتش و نشستن نزد قبر
قبر صالحان را به محل برگزاري عيد تبديل مي كردند در اطرافش جمع مي شدند و نزدش مي نشستند 

                                                 
   ) 969رقم  ( مسلم  أخرجه   −١
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همانگونه كه حاال نزد قبر بدوي و ديگران اين كار را مي كنند، از هر مكان زائران مي آيند و جلسه تشكيل 
برپا مي دارند و قربانيها مي كنند و روزها بدين منوال مي مانند و اين از جمله دين جاهلي  داده و خيمه ها

را نبايد تبديل به برگزاري عيد كرد چگونه اين كار براي  -صلي اهللا عليه و سلم -وقتي كه قبر رسول اهللا. است
 .قبر ديگري جايز است؟ زيرا اين كار وسيله اي از وسايل شرك است

سؤال كرد كه نذر نموده شتري را در بوانه كه اسم مكاني  -صلي اهللا عليه و سلم -ي از رسول اهللاوقتي نفر
َال : َهْل َكاَن فِيَها َوَثٌن ِمْن َأْوَثاِن اْجلَاِهِليَِّة ُيْعَبُد? َقاُلوا«: گفتند -صلي اهللا عليه و سلم -است ذبح كند رسول اهللا

: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ اهللاُ َقاُلوا َال َقاَل َرُسوُل اهللاِ] أي اجتامع  جيتمعون فيه[َأْعَياِدِهْم َهْل َكاَن فِيَها ِعيٌد ِمْن : َقاَل 
ُه َال َوَفاَء لِنَْذٍر ِيف َمْعِصَيِة اهللاِ آيا بتي از بتهاي جاهليت در آن عبادت ( 1»َوَال فِيَام َال َيْمِلُك اْبُن آَدمَ  َأْوِف بِنَْذِرَك َفإِنَّ

به : فرمودند. خير: آيا در آن عيدي از عيدهاي جاهليت برگزار مي شد؟ جواب دادند. نه: ست؟ گفتندشده ا
نذرت وفا كن چون در نافرماني خداوند متعال و در آنچه كه در مالكيت انسان قرار ندارد نمي توان به نذر 

آيا در آن عيدي از ( »؟ َأْعَياِدِهمْ  َهْل َكاَن فِيَها ِعيٌد ِمنْ « :شاهد در اين حديث اين سخن است.) وفا نمود
و اين مي رساند كه درست نيست مكاني را كه . منظور عيد مكاني است) عيدهاي جاهليت برگزار مي شد؟

چنانكه مساجد و شعارهاي حج و . خدا و رسولش براي عبادت اختصاص نداده اند براي عبادت اختصاص داد
صلي اهللا عليه و  -آنجاها بقيه زمين مثل هند همانگونه كه رسول اهللاعمره مكانهاي عبادتي هستند اما غير از 

زمين براي من محل نماز و وسيله طهارت و پاكي قرار ( 2»ُجِعَلْت ِيل اْألَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا« :فرمودند -سلم
  .مي باشد.) داده شده است

  مسئله هشتاد و چهارم
  نزد قبور قرباني مي كردند

  نات نزد گورها را وسيله نزديكي به خداوند مي دانستند سر بريدن حيوا
  :شرح
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بگو نماز، قرباني، زندگي و مرگم براي پروردگار عالميان . دين ابراهيم حنيف بود و از مشركين نبود«
  ».است

  .سر بريدن و ذبح كردن، عبادت براي خداوند است
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رها اگر به قصد تعظيم براي آن باشد شرك اكبر است ولي اگر به قصد تعظيم سر بريدن حيواني نزد گو
. براي خداوند باشد و گمان كند اين كار مشروع است، بدعت است و وسيله اي است كه به شرك مي انجامد

پس درست نيست نزد قبري چيزي را سر بريد و قرباني كرد هر چند فرد ذبح كننده به گور عقيده اي نداشته 
چون اگر مردم به سر بريدن حيوانات نزد قبرها عادت . اشد و صرفاً آن را به قصد عبادت خداوند انجام دهدب

همچنين قرباني كردن براي جن به قصد محفوظ شدن از . پيدا كنند اين كار منجر به عبادت آنها خواهد شد
  .شر آنها يا براي معالجه آن را انجام دهد شرك به خداوند مي باشد

اگر سر بريدن براي خوردن و تكريم مهمان باشد و اسم خداوند بر آن برده شود، اشكالي ندارد چون  اما
  .اين كار از جمله عادات است و عبادت محسوب نمي شود

ذبح و سر بريدن در روز قرباني و روز هفتم تولد و ذبحي كه به منظور عبادت انجام مي گيرد بايد براي اهللا 
و اين تعظيمي كه براي اهللا تعالي صورت مي گيرد تعظيم . ن براي مخلوق جايز نيستتعالي باشد و ذبح آ

  .عبادت است و نبايد سر بريدن در نزد قبر مخلوقي انجام شود چون از آن تأويل به عبادت مي گردد
  مسائل هشتاد و پنجم و هشتاد و ششم

  آثار بزرگان را وسيله حفاظت مي دانستند
دارالندوه تبرك جستند و كسي كه آن را زير تصرف خود داشت به آن افتخار مي به آثار بزرگان مانند 

جز تقوا تمام بزرگي : مايه كرامت قريش را فروختي؟ در جواب گفت: چنانكه به حكيم بن حزام گفتند. كرد
  .و كرامت آن فنا شد

  :شرح
ثارشان را زنده نگه مي داشتند و آثار بزرگان اعم از علماء يا پادشاهان و يا رؤسا را تعظيم مي كردند و آ

چون . اينكار وسيله اي از وسايل شرك و از دين جاهليت است. در ترميم، حفظ و نگهداري آن مي كوشيدند
پدران شما اين آثار را حفظ نكردند : دوراني بعد از آن كه خواهد آمد مي گويند و يا شيطان به آنها مي گويد

چون نسل اول . بود؛ آنگاه به جاي خداوند مورد پرستش قرار مي گيرندمگر براي اينكه داراي خير و بركت 
همانگونه كه شيطان اين كار را با قوم نوح كرد آنگاه كه به آنها دستور . اسباب را برايشان فراهم كرده است

كار  مؤسسين اين جريان با نيت صالح اين. داد تا تصوير صالحان را به خاطر ايجاد نشاط در عبادت نصب كنند
را كردند ولي زمانيكه آن دوره نخست به سر آمد و دورة ديگر نسبت به آن آثار جاهل بودند شروع به 

آنان بودند كه آثار بزرگان را تعظيم كردند و بر . عبادتشان كردند و اين كار از جمله كارهاي جاهليت است
ستش قرار دادند هر چند مدت آن محافظ و آن را مصون و محفوظ داشتند سپس به جاي خداوند مورد پر

مردم بر دين صحيح و توحيد قرار دارند، ما در جواب مي گوييم نبايد : اگر كسي بگويد. زماني طول كشيد
نظرها را در شرايط فعلي و وقت حاضر كوتاه نمود بايد به آينده نگريست هر چند براي دوره حاضر نيز از 

گذشتگان . طر شديدتر است بنابراين نبايد به اين آثار توجه نموددچار شدن به فتنه ايمن نيستيم و در آينده خ
تنها به اين سبب دچار هالكت شدند چون آنها به تعظيم و بزرگداشت آثار بزرگان همت كردند تا از آنها بتي 



 ١٢٩

شيخ بر آن شاهدي را هم بيان مي كند . پس بر مسلمانان واجب است كه نسبت به اين امر آگاه باشند. ساختند
آن دارالنده در مكه مي باشد كه مكاني بود بزرگان قريش در آن جمع مي شدند تا در مسائل مهم با هم به  و

  .مشورت بپردازند
 -رضي اهللا عنه -آنگاه كه اسالم آمد و جاهليت بساطش را جمع كرد چارچوبه دارالندوه تا زمان معاويه

به قصد تملك و بهره مندي  -رضي اهللا عنه -ر حزامآن را از حكيم پس -رضي اهللا عنه -باقي ماند كه معاويه
مردم حكيم را به خاطر انجام آن كار سرزنش كردند، . ساكنان آن محل و تغيير دادن هيئت، خريداري نمود

: چرا اين اثر از آثار گذشتگان ما را فروختي؟ چرا ماية كرامت قريش را از دست دادي؟ او گفت: گفتند
اين جواب محكم و آهنين موافق كالم پروردگار در قرآن است و از آن . ا رفتمكارم و بزرگي آن جز تقو

β¨﴿: گرفته شده است Î) ö/ ä3tΒ tò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø? r& ﴾   )13: الحجرات(  
  » .گرامي ترين شما نزد خداوند متقي ترين شماست«

اين كار منجر به شرك خواهد و اين دليل است بر اينكه نبايد از آثار قديمي گذشتگان حفاظت كرد چون 
  .و دين هم براي جلوگيري از چيزهايي آمده كه به شرك مي انجامند. شد هر چند مدت زماني طول بكشد

  مسائل هشتاد و هفتم، هشتاد و هشتم، هشتاد و نهم و نودم
  بعضي از خصلتهاي جاهليت در بعضي از اين امت باقيمانده است

  .ن از نسب و طلب باران بواسطة ستارگان و نوحه خواني بر ميتفخر به بزرگي اجداد و ايراد گرفت
   :شرح

َأْرَبٌع ِيف «: مي فرمايد -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. اين مسائل چهارگانه از جمله مسائل جاهلي اند
ُكوَهنُنَّ اْلَفْخُر ِيف اْألَْحَساِب َوالطَّ  تِي ِمْن َأْمِر اْجلَاِهِليَِّة َال َيْرتُ ْعُن ِيف اْألَْنَساِب َواْالْستِْسَقاُء بِالنُُّجوِم َوالنَِّياَحُة عىل ُأمَّ

. 2فخر نمودن به اجداد. 1چهار چيز در امت من از امورات جاهلي هستند كه آنها را ترك نمي كنند( 1»امليت
  )كردنو بر مرده نوحه خواني . 4به واسطة ستارگان درخواست باران نمودن. 3بر نسب و اصل ايراد گرفتن

يعني اينكه انساني مجد و بزرگي پدران و اجداد خويش را وسيله فخر قرار دهد كه  »اْلَفْخُر ِيف اْألَْحَساِب «
اين كار جزو خصوصيات دين جاهلي است چون آنها در مني جمع مي شدند به جاي ذكر خداوند صاحب 

*sŒÎ# : رمايدچنانكه مي ف. جالل و عظمت شروع به ذكر مفاخر پدران خويش مي كردند sù ΟçGøŠ ŸÒ s% öΝà6s3 Å¡≈ oΨ̈Β 

(#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ ä.Ìø.É‹x. öΝà2 u™ !$ t/#u™ ÷ρ r& £‰x©r& # \ò2 ÏŒ  ﴾ )البقرة : 
200( 

حق اركان را به جاي آوريد خدا را ياد كنيد همانگونه كه پدران خويش را ياد مي كرديد بلكه زيادتر « 
  ».ياد كنيد
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  .دران و اجداد خويش، خدا را ياد كنيدبنابراين واجب است به جاي پ 
فالني اصل و نسب ندارد يا فالني از قبيله اي است كه اصيل : يعني اينكه بگويد »َوالطَّْعُن ِيف اْألَْنَساِب «

$﴿: ولي خداوند متعال مي فرمايد. نيست و از ديگران اينگونه عيب مي گرفتند pκš‰r'¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n= yz ⎯ ÏiΒ 

9x.sŒ 4©s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7s% uρ (# þθèù u‘$ yè tGÏ9 4 ¨β Î) ö/ ä3tΒ tò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø?r& ﴾   )13: الحجرات(  
اي مردم، ما شما را از زن و مردي آفريديم و شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله گردانيديم تا نسبت به يكديگر «

  ».تي گرامي ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماستشناسايي حاصل كنيد به درس
پس فخر به نسب نيست بلكه به تقوا است و اگر فاقد تقوا باشيد نسب هيچ نفعي به تو نمي رساند، رسول  
ْع بِِه َنَسُبهُ «: مي فرمايد -صلي اهللا عليه و سلم -اهللا ْ ُيْرسِ َأ بِِه َعَمُلُه َمل كُند كند  كسي كه عملش او را( 1»َمْن َبطَّ

صلي اهللا عليه و  -قريشي بودن، هاشمي بودن و حتي جزو اهل بيت رسول اهللا.) نسبش او را سريع نمي نمايد
بودن نيز نفعي به انسان نمي رساند اگر فاقد عمل صالح باشد بنابراين فقط تقواي خداوند و عمل صالح  -سلم

  .نافع هستند
اشتن به اين كه از تأثير طلوع ستاره و يا از غروب آن باران مي بارد و اين اعتقاد د: َواْالْستِْسَقاُء بِالنُُّجومِ 

uθèδuρ “Ï%©!$# ãΑ﴿: مي فرمايد. عقيده از جمله دين جاهليت است، باران به ارادة خداوند مي بارد Íi” t∴ãƒ y]ø‹tó ø9 $# .⎯ ÏΒ 

Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θäÜuΖ s% ç à³Ψtƒuρ … çμtGyϑômu‘﴾   )28: الشوري(  
  ».كه بعد از آنكه مأيوس شدند باران را فرو مي فرستد و رحمت خويش را پراكنده مي سازد او ذاتي است«

پس اهللا ذاتي است كه باران را به اراده و خواست خويش و با حكمت فرو مي فرستد و هرگونه بخواهد آن 
ô‰s)s9﴿. بر زمين فرو مي فرستد و يا آن را از زمين دريغ مي دارد. را نازل مي كند uρ çμ≈ uΖ øù § |À öΝæηuΖ ÷t/ (#ρ ã©.¤‹u‹Ï9 #’ n1r'sù 

ç sYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# ωÎ) # Y‘θàà2﴾   )50: الفرقان(  
هر آن در بين آنها پند و اندرزهاي گوناگون را بيان كرديم تا متذكر گردند ولي بيشتر مردم جز ناسپاسي «

  » .را نپذيرفتند
اران مؤثر است، چنين اعتقادي شرك است و آن كس كه معتقد است طلوع و غروب ستاره اي در نزول ب

  .واجب است از آن توبه كند و الزم است نزول باران را به خداوند صاحب قدرت و عزت نسبت دهد
منظور از آن بلند كردن صدا در هنگام مردن شخصي به عنوان آه و ناله و يا بيان نمودن : َوالنَِّياَحُة عىل امليت

  :مي فرمايد -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. خواندن از گناهان كبيره استخوبيهاي مرده مي باشد، نوحه 

                                                 
 ) 2699رقم  ( ديث أخرجه مسلم جزء من ح − ١



 ١٣١

َباٌل ِمْن َقطَِراٍن َوِدْرٌع ِمنْ « نوحه خوان اگر ( 1»  َجَرٍب النَّاِئَحُة إَِذا َملْ َتُتْب َقْبَل َمْوِهتَا ُتَقاُم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلْيَها ِرسْ
) مرض(در حالي بر پا مي شود كه شلواري از مادة آتشين و پيراهني از قبل از مرگش توبه نكند روز قيامت 

نوحه خواني گناه كبيره و از جمله خصوصيات جاهلي است و به جاي آن واجب است .) گري به تن مي پوشد
  .كه به قصد پاداش، صبر پيشه كند

 - رسول اهللا. نمي باشد گريه كردن بر مرده داخل در مفهوم نوحه گري نيست چون قادر به ممانعت از آن
َزُن َوَال َنُقوُل إِالَّ َما «: آنگاه كه ابراهيم مرد گريه كرد و فرمود -صلي اهللا عليه و سلم إِنَّ اْلَعْنيَ َتْدَمُع َواْلَقْلَب َحيْ

ا بِِفَراِقَك َيا إِْبَراِهيُم َملَْحُزوُنونَ  نَا َوإِنَّ د و غير آنچه كه رضاي چشم مي گريد و قلب غمگين مي شو( 2»َيْرَىض َربُّ
 إِنَّ اهللاَ «: و فرمود.) پروردگار است را نمي گوييم و ما در فراق تو اي ابراهيم  هر آن غمگين و محزون هستيم

ُب ِهبََذا َوَأَشاَر إَِىل لَِسانِِه َأْو َيْرَحمُ  ُب بَِدْمِع اْلَعْنيِ َوَال بُِحْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن ُيَعذِّ وند به واسطة اشك خدا( 3»َال ُيَعذِّ
چشم و ناراحتي و حزن قلب كسي را عذاب نمي كند ولي به وسيلة بد زباني عذاب مي دهد و يا رحم مي 

إّنا هللا : وقتي انسان سخني را كه موجب رضاي پروردگار است بر زبان راند و در هنگام مصيبت بگويد.) كند
خداوند او را مي بخشد و مصيبتش را برايش جبران  راجعون و شكر و حمد خداوند را به جاي آورد، وإّنا إليه
  .مي كند

و . اين چهار مورد از جمله امور جاهلي مي باشند و در مردم باقي مانده و واجب است از آنها توبه كنند
حديث بر آن داللت دارد كه هركس چيزي از جاهليت در او باشد به سبب آن كافر نمي شود، بلكه امور 

  .بعضي پايين تر از كفر هستندجاهلي بعضي كفر و 
  مسئله نود و يكم 

  جامعه جاهلي بر ظلم بنا نهاده شده بود
  .از جمله بزرگترين فضائل آنها ظلم بود كه در مورد آن خداوند چه چيزها بيان فرموده است

  : شرح
ويش به تعدي و تجاوز كردن در جان، مال و ناموس است ولي اهل جاهليت آن را از جمله مفاخر خ: البغي

اسالم آمد آن را تحريم و از . حساب مي آوردند و در اشعار و سخنان خويش به واسطة آن خود را مي ستودند
آن نهي كرد و دستور به عدل داد و براي كسي كه بر او ظلم شده قصاص را تشريع نمود تا با اين كار ظالم 

≅ö﴿: چنانكه مي فرمايد. دست بردارد و مظلوم كمك و ياري شود è% $ yϑ̄ΡÎ) tΠ§ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡uθxø9 $# $ tΒ tyγsß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ 
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z⎯ sÜt/ zΝøO M} $# uρ z©øöt7 ø9 $# uρ Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 $# β r& uρ (#θä.Î ô³ è@ «!$$ Î/ $tΒ óΟs9 öΑ Íi” t∴ãƒ ⎯ ÏμÎ/ $YΖ≈ sÜù= ß™ β r& uρ (#θä9θà)s? ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗs>÷è s? ∩⊂⊂∪ 

  )33: األعراف(﴾   
ردگار من امور فاحشه گري را چه آنچه آشكار يا پنهان، و تعدي، تجاوز و ظلم به ناحق، و بگو كه پرو«

اينكه براي خداوند شريك قرار دهيد، چيزي را كه هيچ دليلي بر آن وجود ندارد، و چيزي را كه نمي دانيد 
  » .به خداوند نسبت دهيد را تحريم نموده است

: و افترا بستن به خداوند قرار داده است و همچنين مي فرمايد بغي و ظلم را مقارن با فاحشه گري، شرك
﴿¨β Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑ ô‰yè ø9 $$ Î/ Ç⎯≈ |¡ômM} $# uρ Ç›!$ tGƒÎ)uρ “ÏŒ 4†n1öà)ø9 $# 4‘sS÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ï™ !$ t±ósxø9 $# Ìx6Ψßϑø9 $# uρ Ä©øöt7 ø9 $# uρ 4 öΝä3 ÝàÏè tƒ 

öΝà6̄= yè s9 šχρ ã©.x‹s?﴾   )90: النحل(  
اوند به عدل، نيكي و بخشش به نزديكان دستور مي دهد و از فحشا، منكر و ظلم نهي مي براستي كه خد«

  ».كند شما را پند مي دهد تا شايد متذكر شويد
إِنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة «:مي فرمايد - صلي اهللا عليه و سلم -و رسول اهللا 

جان، مال و ناموستان بر شما حرام است همانگونه ( 1»   َهَذا ِيف َبَلِدُكْم َهَذا ِيف َشْهِرُكْم َهَذا َأَال َهْل َبلَّْغُت  َيْوِمُكمْ 
حرام مي باشد بدانيد و آگاه ) ذيحجه(و در اين ماه ) مكه مكرمه(در اين شهر ) كه روز عرفه است(كه امروز 

⎯﴿: اوند متعال مي فرمايدو خد) آيا من پيامم را رساندم؟. باشيد tΒ uρ ö≅ çF ø)tƒ $YΨÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑyè tG•Β … çν äτ !# t“ yfsù ÞΟ̈Ψ yγy_ # V$Î#≈ yz 

$ pκ Ïù |=ÅÒ xîuρ ª!$# Ïμø‹n= tã … çμuΖ yè s9 uρ £‰tãr& uρ … çμs9 $¹/# x‹tã $VϑŠ Ïà tã﴾   )93: النساء(  
خداوند او را  هركس مؤمني را به عمد بكشد جزاي او دوزخ است براي هميشه مشمول خشم خداست و«

  ».لعنت كرده و براي او عذاب بزرگي آماده كرده است
به وسيلة بر پا كردن اين احكام رباني امنيت به وجود مي آيد و محبت بين مسلمانان آشكار مي شود و  

  .سركشيهاي جاهلي در آن رخت مي بندد والحمد هللا رب العالمين
  مسئله نود و دوم

  به حق يا ناحق فخر مي كردند
  .شكارترين فضيلت آنها فخر كردن بود گر چه به خاطر حق هم مي بود ولي باز هم از آن نهي شده اندآ

  : شرح
آنها به كارهاي خود و پدرانشان مباهات مي . اهل فخر و مباهات بودند چه بسا به خاطر حق فخر مي كردند

نجر به عجب نفس و تحقير ديگران از اين اعمال نهي شدند؛ چون به خاطر انجام اعمال، فخر كردن م. كردند
براي مسلمانان فخر كردن جايز . مي شود چيزي كه از آن نهي شده است و از جمله كارهاي جاهليت است

نيست چون هر چند كوشا باشد و عمل كند باز هم كوتاهي كرده است و قادر به انجام همة واجباتش نيست؛ 
                                                 

   ) 1679 :رقم (  , ومسلم  ) 1739, 105, 67 :رقم (  أخرجه البخاري  − ١
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و حقوق والدين و نزديكان بر او بسيار بزرگند و حقوق  زيرا حقوق خداوند بر بنده اش بسيار عظيم است
پس چگونه انسان اگر چيزي از احسان يا معروف و يا كار خيري انجام داد فخر مي . زيادي بر عهدة اوست

كند در حاليكه آنچه انجام داده بسيار كم بوده است؟ و اين هنگامي است كه به آنچه بين او و بين مردم روي 
ولي اگر به خاطر اعمالي كه بين او و پروردگارش انجام گرديده افتخار كند مسئله بسيار . كند داده است، فخر

چيزي كه موجب نابودي . بزرگتر خواهد شد چون منجر به آن خواهد شد كه كار خود را بزرگ و زياد بداند
  .اعمال مي گردد

د و خداي خويش مقصر بداند و اين بر انسان الزم است كه خود را براي هميشه در انجام واجبات بين خو
احتياج به توضيح ندارد و در مورد خود و ديگران نيز به قصور اعتراف كند چون در صورت اعتراف به قصور، 
اينكار او را به تواضع وا مي دارد و باعث افزودن خير در او خواهد شد اما اگر خود را كامل پنداشت و خيال 

مر باعث توقف وي در كار خير خواهد شد و فكر مي كند به آخر رسيده و كرد اداي واجب نموده است اين ا
  .از عمل خير باز مي ماند

خالصه شايسته نيست كه انسان به اعمالي كه از او صادر مي شود، افتخار كند چون از جمله افعال جاهلي 
در آن (  1»وال فخر«: مودهنگامي به او گفته شد سيد اوالد آدم فر -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. است

افتخاري (  2»وال فخر« :در حاليكه احدي در آن با او مساوي نيست ولي با اين اوصاف فرمود.) فخري نيست
او از خود فخر را نفي كرد و تنها به آن علت به آن خبر داد كه نعمت خداوند را بازگويد و بر آن .) نيست

  .شكر كند و قصد وي فخر كردن نبوده است
  له نود و سوم مسئ

  تعصب منفور
به درستي كه تعصب آنها براي طايفة شان در حق و باطل امري عادي بود و خداوند متعال آنچه را الزم 

  .بود در مورد آن بيان فرموده است
  :شرح

. تعصب مذموم و ناپسند همان استمرار بر باطل مي باشد علي رغم اينكه نسبت به باطل بودن آن آگاه است
رپيچي كردن و ياري نمودن فردي و يا قبيله اي بر حق يا باطل باعث آن تعصب مذموم مي گردد كه تكبر و س

  :به قول شاعر. از امورات جاهلي است
 غويُت وإن ترُشد َغزيُة أرُشدِ  **   وتوما أنا إال من َغِزّيَة إن غَ       

                                                 
وصـححه   . هذا حديث حسن صـحيح  : , وقال يف املوضعني ) 3624رقم  5/587 (   ) 3160رقم  5/308 ( رجه الرتمذي أخ  −١

 )  1468رقم  ( األلباين يف صحيح اجلامع 
وصـححه   . هذا حديث حسن صـحيح  : , وقال يف املوضعني ) 3624رقم  5/587 (   ) 3160رقم  5/308 ( أخرجه الرتمذي   −٢

   ) 1468رقم  (  يف صحيح اجلامع األلباين



 ١٣۴

ه آن ميل مي نمايم و اگر آهنگ من كسي نيستم جز اينكه فردي از غزيه هستم اگر آهنگ گمراهي كند ب(
  .)حق كند به آن رشد مي يابم

Ÿωuρ öΝà6̈Ζ﴿: خداوند در مورد تعصب اين آية مباركه را نازل فرمود tΒ Ìôftƒ ãβ$ t↔ oΨx© BΘöθs% #’ n?tã ωr& (#θä9 Ï‰÷è s? ﴾   

 )8: املائدة(
  
  ».دشمنان شما باشندبغض قومي شما را وادار نكند كه در موردشان به عدالت رفتار نكنيد هر چند «
#﴿: چنانكه مي فرمايد. چون عدل با دوست و دشمن امري مطلوب است  sŒÎ)uρ óΟçF ù= è% (#θä9 Ï‰ôã$$ sù öθs9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 

4’ n1öè% ﴾ )152: األنعام(  
  » .هر چند با نزديكانتان باشد هنگام سخن گفتن در موردشان حق را رعايت كنيد«

ه عدول از حق نكند بلكه در صورتي كه خطاكار بود، خطايش را تغيير قرابت و خويشاوندي تو را وادار ب
#﴿. و در آن از او متابعت مكن بلكه او را نصيحت نما sŒÎ)uρ óΟçF ù= è% (#θä9 Ï‰ôã$$ sù öθs9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1öè%﴾    )152: األنعام(  

$﴿: و باز مي فرمايد» .هر چند با نزديكان باشد هنگام سخن گفتن در موردشان حق را رعايت كنيد«  pκš‰ r'¯≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ (#θçΡθä. š⎥⎫ ÏΒ≡§θs% ¬! u™ !# y‰pκà− ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/    ﴾)8: املائدة( 
  ».اي مؤمنان به پا دارندگان حق خدا و شهادت دهنده به راستي باشيد« 
$﴿: و مي فرمايد  pκš‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ÏΒ≡§θs% ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ u™ !# y‰pκà− ¬! öθs9 uρ #’ n? tã öΝä3 Å¡àΡr& Íρ r& È⎦ø⎪ y‰Ï9≡uθø9 $# t⎦⎫Î/ tø% F{$# uρ 

4 β Î) ï∅ ä3tƒ $†‹ÏΨxî ÷ρ r& # Z É)sù ª!$$ sù 4’ n<÷ρ r& $ yϑÍκÍ5 ( Ÿξsù (#θãè Î7 −F s? #“uθoλ ù; $# β r& (#θä9 Ï‰÷è s? 4 β Î)uρ (#ÿ… âθù= s? ÷ρ r& (#θàÊÌ÷è è? ¨β Î* sù ©!$# tβ% x. $ yϑÎ/ 

tβθè= yϑ÷è s? # ZÎ6yz﴾    )135: النساء(  
اي مؤمنان به پا دارندة عدالت و اظهار دارندة حق براي خداوند باشيد هر چند به ضرر خودتان، پدر و «

پس براي اعراض از . اگر توانگر يا نيازمند باشيد خداوند به آن دو سزاوارتر است. مادر و خويشاوندانتان باشد
كنيد، اگر سخن را بپيچانيد يا روي بگردانيد خداوند به آنچه مي كنيد آگاه عدالت هواهاي نفساني را پيروي م

  ».است
بنابراين واجب است انسان نسبت به خود، خويشان، دوست و دشمن عادالنه رفتار كند و دشمني هيچكس 

  .اين حال و وضع مسلمانان است كه بايد اينگونه باشد. او را وادار به ظلم در حق او ننمايد
ولي خداوند ما را به مخالفت كردنشان امر . اهليت بر قوم خويش هر چند ظالم بودند تعصب داشتنداهل ج 

نمود و بر ما الزم نمود كه هر چند به ضرر خود، يا خويشان و يا دوستان و دشمنانمان باشد حق بگوييم و 
ُه إَِذا َكاَن َمْظُلوًما  ْظُلوًما َقاُلوا َيا َرُسوَل اهللاِاْنُرصْ َأَخاَك َظاملًِا َأْو مَ «: فرمود -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا َننُْرصُ
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ْلِم, ُه إَِذا َكاَن َظاملًِا َقاَل َمتْنَُعُه ِمْن الظُّ هُ  َفَكْيَف َننُْرصُ برادرت را چه ظالم باشد يا مظلوم، ياري ( 1»َفإِنَّ َذلَِك َنْرصُ
ي كنيم ولي در صورت ظالم بودن چگونه او را اي رسول خدا اگر مظلوم بود او را كمك م: گفتند. كن

كمك كردنش مساعدت نمودن بر ظلم .) اگر او را از ظلم باز داريد كمكش كرده ايد: كمك نماييم؟ فرمود
  .كردن نيست بلكه او را از ظلم بازداشتن و ممانعت كردن است

  مسئله نود و چهارم
  افراد پاك را به جرم افراد ديگري مؤاخذه كردن 

“Ÿωuρ â‘Ì﴿: مله دين جاهليت مؤاخذه كردن پاك به جرم ديگري بود، خداوند نازل فرموداز ج s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 

2” t÷z é&﴾   )18: فاطر(  
  ».هيچ بردارنده اي بار ديگري را بر نمي دارد«

  : شرح
ي از جمله مسائل جاهلي اين بود كه به سبب گناه ديگري، كس ديگر را مورد عقاب و سرزنش قرار م

“ωuρ â‘Ì﴿ :دادند و به همين مناسبت خداوند متعال فرمود s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2” t÷z é&﴾   )18: فاطر(  
  » .هيچ بردارنده اي بار ديگري را بر دوش نمي كشد« 

كسي كه مرتكب ظلمي نشده به سبب ظلم شخص ديگري مؤاخذه و سرزنش نمي شود اگر چه ظالم پدر، 
اني بر خود ظلم كرده و فرد بي گناه را به جرم تجاوز و تعدي ديگري كيفر نمي ج. فرزند و يا پسر عمو باشد

دهند كه در صورت مؤاخذه كردن غير ظالم بدون ارتكاب گناه ظلم كرده ايم چيزي كه اسالم آن را نمي 
  .پذيرد

اراي هم اكنون در بعضي مناطق صحرانشين وقتي جرمي توسط يكي از افراد قبيله روي دهد و فرد مجرم د
شخصيت معروف و شناخته شده اي نباشد از او قصاص نمي گيرند بلكه افراد ديگر قبيله كساني كه سرشناس 
و معروف باشند را مورد مؤاخذه و انتقام قرار مي دهند و تجاوز كننده را رها مي كنند و به جاي او رهبر قبيله 

ايند در حاليكه جريمه اختصاص به صاحبش بر و يا فردي ذي نفوذ در آن را به جرم گناه نكرده قصاص مي نم
⎯Ç﴿: چنانكه مي فرمايد. مي گردد و بايد از او قصاص گرفت و عدالت نيز همين را اقتضا مي نمايد yϑsù 3“y‰tGôã$# 

öΝä3 ø‹n= tæ (#ρ ß‰tF ôã$$ sù Ïμø‹n= tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ 3“y‰ tGôã$# öΝä3 ø‹n= tæ ﴾   )194: البقرة( 
  ».ز و تعدي كرد شما نيز به همان اندازه بر عليه او اقدام كنيداگر كسي بر عليه شما تجاو«

اين قاعده اصل بزرگي است و آن اينكه جرم و گناه اختصاص به انجام دهنده اش : خالصه بحث اينكه
  .دارد و شامل غير او نمي شود

                                                 
   ) 6952, 244, 2443 :رقم (  أخرجه البخاري  −   ١
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داده است و قاتل قرار ) خويشاوندان نزديك(پس چرا خداوند متعال دية قتل خطا را بر عاقله : اگر بگوييد
  را موظف به پرداخت نمي كند آيا اين كار حمل كردن گناه فردي بر ديگري نيست؟

اين كار عدالت و همكاري و تعاون است چون قاتل مرتكب خطا و اشتباهي غير . نه: جواب مي دهيم
ارث همانگونه كه در صورت مرگش و. عمدي شده و شايسته است خويشاوندان نزديك او را ياري كنند

مالش خواهند شد بهمانصورت خطا و اشتباه غير عمدي او را نيز بر عهده مي گيرند ولي كسي كه مرتكب 
كاري مي شود جزا و كيفر عمل خويش را بايد به عهده گيرد و به همين خاطر نيز خويشاوندان نزديك جرم 

  .عمدي كسي را بر عهده نمي گيرند
  مسئله نود و پنجم

  خاطر ديگري عيب گرفتن از فردي به
ِه إِنََّك اْمُرٌؤ «: چنانكه مي فرمايد. عيب گرفتن از فردي به خاطر آنچه كه در ديگري موجود است َتُه بُِأمِّ ْ َأَعريَّ

  .)آيا به واسطة مادرش از او ايراد گرفتي؟ تو مردي هستي كه آثار جاهليت در تو وجود دارد( 1» فِيَك َجاِهِليَّةٌ 
  شرح 

مي باشد آنگاه كه به يكي از مردان فاضل صحابه از سابقين اول  -رضي اهللا عنه -ابوذراين جريان مربوط به 
َتُه «: به او گفت -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا. چون مادرش سياه پوست بود. اي پسر زن سياه: گفت ْ َأَعريَّ

ِه إِنََّك اْمُرٌؤ فِيَك َجاِهِليَّةٌ  ايراد گرفتي؟ تو مردي هستي كه آثار جاهليت در تو  آيا به واسطة مادرش از او( 2» بُِأمِّ
عيب دار و ناقص كردن شخصي به چيزي كه در او نيست يا نسبت دادنش به پستي و رذيلتي كه .) وجود دارد

در ديگري است و در او موجود نيست از جمله امورات جاهلي است و اينگونه هم نيست كه هركس در آن 
  .د كافر شودخصلتي از خصلتهاي جاهلي باش

  مسئله نود و ششم
  به اعمال نيك افتخار كردن  

⎪⎦t ﴿: خداوند آنها را سرزنش مي كند. به سرپرستي بيت اهللا افتخار مي كردند Î É9 õ3tGó¡ãΒ ⎯ ÏμÎ/ #\Ïϑ≈ y™ 

tβρ ãàfôγs?﴾   )67: المؤمنون(  
  ».ي كرديددر حاليكه به افسانه هاي شبانه مشغول بوديد و به خاطر تكبر، قرآن را ترك م«

  : شرح
از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها به خاطر به پا داشتن مشاعري چون نگهباني، تنظيم امورات، خدمت 

⎪⎦﴿. كردن مهمانان مسجد الحرام و آب دادن به حاجيان، افتخار مي كردند Î É9 õ3tGó¡ãΒ ⎯ ÏμÎ/﴾   يعني به سبب

                                                 
   ) 1661رقم  (  ومسلم   ) 6050, 30رقم  (   أخرجه البخاري − ١
  .مهان  −  ٢



 ١٣٧

انانش بر غير خود از عربها افتخار مي كردند اين كار سرپرستي خانة خدا و خدمت كردنش و پذيرايي از مهم
چون خدمت كردن به خانه هاي خدا عبادت است ولي جايز نيست كه انسان به خاطر . جزو امور جاهلي است

چون به واسطة آن خدمت به خداوند نزديك مي شود و نبايد طالب مدح و ثناي . انجام عبادت افتخار كند
وند را حمد و ثناي كند كه او را از جمله كساني قرار داده كه اقدام به انجام آن عمل مردم باشد بلكه بايد خدا

  .نموده است و بايد از تكبر و فخر كردن به آن عمل بپرهيزد
و كتاب خدا و تبعيت كردنش، به اعمال و كارهاي  -صلي اهللا عليه و سلم -آنها به جاي ايمان به رسول اهللا

تخار مي كردند و به گمان خويش آن كار را براي خدا كافي مي دانستند و فكر خويش در مورد خانة خدا اف
مي كردند بعد از آن احتياج به كتاب و پيروي رسول خدا ندارند اين كار قسمت مذموم عمل آنهاست آنها 
له پيروي كتاب خدا را با خدمت خانه خدا معاوضه كردند و به گمان خويش آن را كافي دانستند و اين از جم

  .مسائل جاهلي است
=Λä⎢ù÷ ﴿: خداوند متعال مي فرمايد yè y_r& sπtƒ$ s)Å™ Ædl!$ pt ø: $# nο u‘$ yϑÏãuρ Ï‰Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# tpt ø: $# ô⎯ yϑx. z⎯ tΒ# u™ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# 

y‰yγ≈ y_uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# 4 Ÿω tβ…âθtF ó¡tƒ y‰Ζ Ïã «!$#    ﴾)19: التوبة( 
و تعمير مسجد الحرام را چون ايمان به خدا و روز آخرت و جهاد در راه خدا مي  آيا آب دادن به حاجيان«

  ».دانند اين اعمال پيش خداوند مساوي نيستند
بلي آب دادن به حاجيان و تعمير مسجد الحرام عمل صالح است ولي انسان نبايد به آن افتخار كند و گمان 

ي را هم با آن انجام دهد كه از آب دادن به حاجيان و كند آن برايش كافي است بلكه الزم است اعمال ديگر
  .عمارت كردن مسجد الحرام بزرگترند كه آن جهاد در راه خدا، ايمان به اهللا، هجرت و اعمال نيكو و زيباست

مخصوصاً  اگر . پس انسان نبايد در انجام عمل كوتاهي نمايد و گمان كند اين اعمال او را كفايت مي كند
چنانكه هم اكنون از ساكنان مكه و مدينه كساني . اندازه تبعيت از قرآن و سنت كافي است گمان كند همين

: بعضي از آنها مي گويند. هستند كه گمان مي كنند همان سكونتشان در آن جاها آنها را كفايت مي كند
ي و باعث غرور خوابيدن در منطقة حرم بهتر از قيام به عبادت در جاهاي ديگر است، اين طرز انديشه شيطان

  .است
  مسئله نود و هفتم

در حين مخالفتشان با اشخاص پاك خود را به آنها نسبت مي دادند و به آنها افتخار مي   
  كردند

=y7ù﴿: افتخار مي كردند كه از نسل پيامبران هستند، خداوند اين آيه را نازل فرمود Ï? ×π̈Β é& ô‰s% ôMn= yz ( $ yγs9 $ tΒ 

ôMt6 |¡x. ﴾  )134: البقرة( 
  ».آنها جماعتي بودند كه گذشتند و آنچه انجام دادند و بدست آوردند براي خودشان است«

  :شرح



 ١٣٨

از جمله كارهاي بني اسرائيل اين بود كه آنها بدون تبعيت و پيروي از پيامبران مخصوصاً خاتم پيامبران 
ر حاليكه بر آنها پيروي كردن به اينكه از نسل آنها هستند افتخار مي كردند د -صلي اهللا عليه و سلم -محمد

ما فرزندان پيامبران هستيم و تنها به اين گفته بدون تبعيت از : واجب بود ولي اينكه آنها تنها به اينكه مي گفتند
=7ù﴿: چنانكه مي فرمايد. آنها بسنده مي كردند از نظر خداوند مردود است Ï? ×π̈Β é& ô‰s% ôMn= yz ( $ yγs9 $ tΒ ôMt6 |¡x. ﴾  

  )134 :البقرة(
  ».آنها جماعتي بودند كه گذشتند و آنچه انجام دادند و بدست آوردند براي خودشان است«

انبياء عليهم السالم افضل مخلوقات هستند . اعتبار انسان به كردار خود اوست نه به كردار و عمل ديگران
اء براي خودشان و اعمال شما ولي اين مسئله فرزندان آنها را از پيروي كردن بي نياز نمي گرداند، اعمال انبي

: براي خود شماست و همينطور همه كساني كه به عمل پدران و اجداد خويش افتخار مي كنند و مي گويند
آنها صالحان و عالمان بودند و گمان مي كنند اين برايشان كافي است و نياز به عمل ندارند مانند كساني 

و . بت مي دهند و همين انتساب را براي خود كافي مي دانندهستند كه خود را بدون هر عملي به اهل بيت نس
به همان صورت كساني كه به عمل پيامبر، جاه پيامبر و يا به عمل پيامبران و صالحان متوسل مي شوند 

ارتباط آنها با عمل ديگران چيست؟ كار و عملشان براي خودشان بوده است و عمل شما نيز . همانگونه هستند
و عمل آنها در روز قيامت هيچ نفعي به حال شما نمي رساند و هيچكس قادر به نفع . براي خود شماست

$ ﴿. رساني به ديگري نيست yγs9 $ tΒ ôMt6|¡ x. $pκö n= tãuρ $ tΒ ôMt6|¡tF ø.$# ﴾   )286: البقرة( 
  » .آنچه را كه از خوب و بد كسب كند بر خود اوست« 

$ ﴿ .روز قيامت تنها عمل خودت به تو نفع مي رساند yγs9 $ tΒ ôMt6|¡x. Νä3s9 uρ $ ¨Β öΝçF ö; |¡x. ( Ÿωuρ tβθè= t↔ ó¡è? $ £ϑtã (#θçΡ% x. 

tβθè= uΚ ÷è tƒ ∩⊇⊂⊆∪   ﴾    )134: البقرة( 
براي آنهاست آنچه كسب كردند و براي شماست آنچه كسب كنيد و در مورد آنچه آنها انجام دادند از « 

  ».شما سؤال نمي شود
به انبياء و صالحين و جاه و منزلت آنها متوسل مي شوند و يا نسبت دادن اين آيه در رد كساني است كه  

صلي اهللا عليه  -رسول اهللا. خويش و يا رابطة فاميلي را با آنها بدون انجام عمل صالح براي خود كافي مي دانند
وا َأْنُفَسُكْم َال ُأْغنِي َعنُْكْم مِ « :مي فرمايد -و سلم َشْيًئا َيا َعبَّاَس ْبَن َعْبِد اْملُطَِّلِب َال  ْن اهللاَِيا َمْعَرشَ ُقَرْيٍش اْشَرتُ

َة َرُسوِل اهللاِ ُأْغنِي َعنَْك ِمْن اهللاِ ٍد َسِلينِي َما ِشْئِت  َال ُأْغنِي َعنِْك ِمْن اهللاِ َشْيًئا َيا َصِفيَُّة َعمَّ َشْيًئا َيا َفاطَِمُة بِنَْت ُحمَمَّ
نفستان را خريداري كنيد من شما را از خدا بي نياز ! اي جماعت قريش( 1»َشْيًئا هللاِ ِمْن َماِيل َال ُأْغنِي َعنِْك ِمْن ا

اي . اي عباس پسر عبدالمطلب، اي صفيه عمه رسول خدا، من شما را از خداوند بي نياز نمي كنم. نمي كنم
رسول .) كنم فاطمه دختر محمد از مال من هر چه مي خواهي درخواست نما، من تو را از خداند بي نياز نمي

                                                 
   ) 206 :رقم ( ومسلم   ) 4771, 3527, 2753 :رقم ( أخرجه البخاري    −١
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شما را از خدا ( »ال أغني عنكم من اهللا شيًئا«: به نزديكترين كسان خويش مي گويد -صلي اهللا عليه و سلم -اهللا
  .) بي نياز نمي كنم

منتسب مي كنيد و يا خود را فاميل او و يا اولياء  -صلي اهللا عليه و سلم -حال آنكه شما خود را به رسول اهللا
  .به جاه و منزلتشان توسل مي جوييد، اينكار هرگز شما را بي نياز نمي داردو صالحين مي دانيد و 

=tΠöθtƒ Ÿω à7Î﴿: روز قيامت خداوند متعال مي فرمايد ôϑs? Ó§øtΡ <§øuΖ Ïj9 $ \↔ ø‹x© ( ãøΒ F{$# uρ 7‹Í×tΒ öθtƒ °! ﴾  )االنفطار :
19(  

و مي » .آن خداوند است روزي كه هيچ كس مالك چيزي براي ديگري نيست در آن روز امر فقط از«
™tΠöθtƒ ”Ïtƒ â﴿: فرمايد öpR ùQ $# ô⎯ ÏΒ Ïμ‹Åz r& ∩⊂⊆∪   ⎯ ÏμÏiΒ é& uρ Ïμ‹Î/ r& uρ ∩⊂∈∪   ⎯ ÏμÏF t7 Ås≈ |¹uρ ÏμŠ Ï⊥ t/ uρ ∩⊂∉∪   Èe≅ ä3 Ï9 <›Í öΔ $# öΝåκ÷]ÏiΒ 7‹Í×tΒ öθtƒ ×β ù'x© 

ÏμŠ ÏΖ øó ãƒ﴾   )37 -34: عبس(  
چون هركس در آن روز مشغول به . ش فرار مي كندروزي كه انسان از برادر، مادر، پدر، همسر و فرزند«

از تو براي مريم : هركس مشغول به خود مي باشد تا جايي كه عيسي عليه السالم مي گويد» .كار خويش است
  .يا رب نفسي نفسي. كه مرا به دنيا آورده چيزي نمي خواهم

  مسئله نود و هشتم
  خار مي كردندبه شغل و حرفة خويش به نسبت صاحبان مشاغل ديگر افت

  .به حرفه و شغل خويش افتخار مي نمودند چنانكه اهل تجارت بر اهل زراعت فخر مي كردند
  : شرح

تاجر بر حرفه هاي ديگر و بر نجار و آهنگر افتخار مي كند و كارمند به . به صنعت و پيشه افتخار مي كردند
  .نسبت مقام و رتبة خويش بر غير خودش افتخار مي كند

ين تر از خودش را تحقير نمي كند و به طور كلي مردم را كوچك نمي شمارد با اين وصف مسلمان پاي
اين كارها از جمله امورات جاهلي است چنانكه خداوند ! چگونه مسلماني را به خاطر شغلش تحقير مي كند؟

رتي بر در مورد قريش كه دو كوچ تجارتي در سال داشتند نام مي برد خداوند به واسطة آن دو كوچ تجا
ولي در عوض به . قريش منت مي نهد، يكي در زمستان به يمن و ديگري در تابستان به شام صورت مي گرفت

  .جاي شكر نعمت خداوند بر كساني كه فاقد آن شغل بودند از صاحبان زراعت و كشاورزي افتخار مي كردند
دارد به نسبت ديگران  و اين خصوصيت شامل هركسي است كه به واسطة كارمندي و يا شغل خاصي كه

اين خصوصيات مذموم جاهلي هنوز در . خود را مفتخر بداند، بنابراين هيچ انساني حق تكبر ورزيدن را ندارد
از آن جمله مي توان به وظيفة امام مسجد و مؤذن اشاره . بين تعدادي از مردم چون رسمي خود را مي نماياند

ه مهمترين وظيفه را امام مسجد به عهده دارد و آن وظيفه، عمل كرد كه بعضي آن را تحقير مي كنند در حاليك
و اين دو اشرف شغلها . مي باشد، وظيفة مؤذن نيز به همان ترتيب است -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا

  . هستند، از شغل وزير و از  همه كارها شرافتشان بيشتر است



 ١۴٠

  مسئله نود و نهم
  به دنيا مي نگريستند با ديد همراه با بزرگواري و عظمت

θä9$#)﴿: اهللا تعالي مي فرمايد. دنيا در دلهايشان داراي بزرگي و عظمت بود s% uρ Ÿωöθs9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™ öà)ø9 $# 4’ n? tã 

9≅ ã_u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫ tG tƒö s)ø9 $# ?Λ⎧Ïàtã   ﴾)31: زخرف(  
  »و گفتند كه چرا قرآن بر مرد بزرگي از اهل اين دو ديار نازل نشد؟«
  :رحش

از جمله مسائل جاهليت اين بود كه، عظمت دنيا در دلهايشان نفوذ كرده بود هر كس در دنيا بهرة بيشتري 
داشت در نزد آنها از عزت بيشتري برخوردار بود و آن كس از دنيا دستش خالي بود پيش آنها بي ارزش و 

اوند متعال است نيز اينگونه مي حتي در مورد رسالت چيزي كه اختيار آن به دست خد. حقير جلوه مي نمود
به نظر آنها مي بايست حامل رسالت يك فرد ثروتمند باشد و از جملة فقرا نباشد و اظهار مي . انديشيدند

صلي اهللا عليه  -منظورشان محمد(نمودند كه خداوند كسي را جز يتيم ابو طالب براي رسالت به دست نياورد؟ 
θä9$#)﴿بود  -و سلم s% uρ Ÿωöθs9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™ öà)ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫ tGtƒös)ø9 $# ?Λ⎧Ïà tã   ﴾   )31: زخرف(  

  »و گفتند كه چرا قرآن بر مردي از اهل اين دو ديار نازل نشد؟«
و در مكه منظورشان وليد بن مغيره و در طائف حبيب بن عمرو ثقفي . منظور از دو ديار، مكه و طائف بود 

اگر حامل رسالت يكي از اين : و مي گفتند. در طائف مقصودشان عروه بن مسعود بوده استبود و گفته شده 
باشد حامل  -صلي اهللا عليه و سلم -دو نفر بود براي آن كار شايسته تر بودند اما اينكه يتيمي فقير كه محمد

  .رسالت و نبوت شده به نظر آنها نااليق مي نمود
óΟèδr& tβθßϑÅ¡ø)tƒ |MuΗ÷q﴿: خداوند متعال مي فرمايد u‘ y7În/ u‘ ﴾    )آيا آنها رحمت پروردگار تو را «) 32: زخرف

  » .تقسيم مي كنند
آري در كارهاي خداوند مداخله و قصد تقسيم رحمت پروردگار را داشته و به تقسيم او راضي نبودند ولي 

=ª!$# ãΝn ﴿: پروردگار متعال مي فرمايد ôãr& ß]ø‹ym ã≅ yè øg s† … çμtGs9$ y™Í‘﴾   )124: األنعام(  
  ».خداوند به اينكه رسالتش را در كجا قرار دهد داناتر است«

  مسئله صدم
  حكم كردن در مورد خداوند و ايراد گرفتن از او و مدعي درك و فهم مسائل بودن

  .بر خداوند فرمان مي بردند همانگونه كه در آيه سابق گذشت
  :شرح

θä9$#﴿: ه در اين آيه وارد شده استاز كار خداوند ايراد مي گرفتند همانگونه ك s%uρ Ÿωöθs9 tΑ Ìh“ çΡ #x‹≈ yδ ãβ# u™ öà)ø9 $# 

4’ n? tã 9≅ ã_u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫ tGtƒös)ø9 $# ?Λ⎧Ïà tã   ﴾  )31: رخرف(  



 ١۴١

  »و گفتند كه چرا قرآن بر مرد بزرگي از اهل اين دو ديار نازل نشد؟«
و آنها به آن عالم ترند و با اين كار نعوذ  مثل اينكه خداوند متعال صالحيت الزم براي نبوت را نمي داند 

Ÿωöθs9 tΑ﴿: همانگونه كه گفتند. باهللا مدعي درك و فهم چيزي بودند كه بر عليه خداست Ìh“ çΡ Ïμø‹n= tã ãβ# u™ öà)ø9 $# \'s#÷Ηäd 

Zο y‰Ïn≡uρ ﴾   )32: الفرقان(  
  » چرا قرآن يكدفعه بر او نازل نشد؟«

خداوند قرآن را به يكباره نازل ننموده بلكه هر بار قسمتي از آن را  چرا. از كار خداوند ايراد مي گرفتند
  .نازل كرده است؟ در چيزي كه فايده اي برايشان نداشت و نسبت به آن عالم نبودند دخالت مي كردند

≡y7Ï9﴿: سپس خداوند حكمت نازل كردن قرآن به صورت تدريجي را بيان مي دارد x‹Ÿ2 |MÎm7s[ ãΖ Ï9 ⎯ ÏμÎ/ 

x8yŠ# xσèù ( çμ≈ oΨù= ¨?u‘ uρ Wξ‹Ï?ös? ∩⊂⊄∪   Ÿωuρ y7tΡθè?ù'tƒ @≅ sV yϑÎ/ ωÎ) y7≈ oΨ÷∞ Å_ Èd, ysø9 $$ Î/ z⎯ |¡ômr& uρ # ·Å¡øs?    ﴾)33 -32: الفرقان( 
به تدريج قرآن را نازل كرديم تا دل تو را به وسيله آن استوار سازيم و آن را به آهستگي بر تو خوانديم و «

  :و مي فرمايد» .آنكه حق را با نيكوترين بيان برايت آورديم براي تو مثلي نياوردند مگر
﴿$ ZΡ# u™ öè% uρ çμ≈ oΨø% tsù … çν r& tø)tGÏ9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã ;]õ3 ãΒ çμ≈ oΨø9 ¨“ tΡuρ WξƒÍ”∴s?﴾   )106: االسراء(  
  ».ما قرآن را كم كم فرستاديم تا آن را آهسته بر مردم بخواني و آن را به دفعات نازل كرديم«

و . چنين براي اينكه زمان كافي براي عمل كردن به آن داشته باشند، قرآن بصورت تدريجي نازل شدهم
اگر قرآن دفعه اي نازل مي شد مردم قادر به عمل كردن به آن نبودند و همچنين خداوند بر حسب رويدادها 

خويش حكمش روشن  در طول زمان آن را به تدريج نازل كرده است تا هر واقعه و يا حادثه اي در وقت
  .و حكمت خداوند در تنزيل تدريجي قرآن اين بوده است. گردد

خدا و . و شرايط زماني ما هم خالي از اينگونه انديشه ها در بارة قرآن كه بر نصوص ايراد مي گيرند، نيست
نطور مي رسولش را بازخواست مي كنند و مي گويند كه بهتر بود نصوص اينگونه يا آنگونه و يا آن حديث اي

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. بود pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θãΒ Ïd‰s)è? t⎦÷⎫ t/ Ä“y‰tƒ «!$# ⎯Ï&Î!θß™u‘ uρ﴾    )1: الحجرات(  
  » .اي مؤمنان بر خدا و رسولش پيشي مگيريد«

ن به خداوند بر شما الزم است بدون ايراد گرفتن و اعتراض كرد. يعني بر خدا و رسولش ايراد نگيريد
  .ايمان آوريد و به آنچه نازل فرمود، عمل كنيد

  مسئله صد و يكم 
  فقرا را تحقير مي كردند 

⎪⎦Ÿωuρ ÏŠãôÜs? t﴿: قرآن مي فرمايد. فقرا را از خود مي راندند Ï%©!$# tβθããô‰tƒ Οßγ−/ u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9 $$ Î/ Äc©Å ýè ø9 $# uρ   ﴾)األنعام :
52(  

  ».خوانند از خود مران كساني كه صبح و شام خدا را مي«



 ١۴٢

  : شرح
شبيه به اين مسئله مورد بحث قرار گرفت و آن اين بود كه آنها پيروان پيامبران را از خود مي راندند چون 

þθä9$#) ﴿: فقرا همان كساني بودند كه پيامبران را پيروي كردند s% ß⎯ ÏΒ ÷σçΡr& y7s9 y7yè t7 ¨?$# uρ tβθä9 sŒö‘ F{$#﴾    )111: الشعراء(  
  » .آيا به تو ايمان آوريم در حاليكه فرومايگان پيرو تو هستند: گفتند«

منظور آنها فقرا و كساني بود كه داراي آنچنان موقعيتي در جامعه نبودند و اين از جمله خصوصيات 
مي خواستند كه اين اشخاص را از خود براند  -صلي اهللا عليه و سلم -جاهليت است تا جاييكه آنها از رسول اهللا

⎪⎦Ÿωuρ ÏŠãôÜs? t﴿: خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود. آنها كه اشراف و بزرگان هستند، بنشيند و با Ï%©!$# tβθããô‰tƒ 

Οßγ−/ u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9 $$ Î/ Äc©Å ýè ø9 $# uρ tβρ ß‰ƒÌãƒ … çμyγô_uρ ( $ tΒ šø‹n= tã ô⎯ ÏΒ ΝÎγÎ/$ |¡Ïm ⎯ ÏiΒ &™ ó©x« $ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ y7Î/$ |¡Ïm ΟÎγøŠ n= tæ ⎯ ÏiΒ &™ ó©x« 

öΝèδyŠãôÜtGsù tβθä3tF sù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9   )52: األنعام(﴾  #$
از حساب ايشان . كساني كه هر صبح و شام خدا را مي خوانند و رضاي او را مي طلبند، از خود مران«

چيزي بر تو نيست و از حساب تو چيزي بر آنها نيست تا آنها را از خود دور كني كه اگر چنين كني از ظالمان 
  ».خواهي شد

šÏ9≡x‹Ÿ2﴿: و باز مي فرمايد uρ $ ¨ΨtGsù Νåκ|Õ÷è t/ <Ù÷è t7 Î/ (#þθä9θà)u‹Ïj9 Ï™ Iωàσ̄≈ yδr&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγøŠ n= tæ .⎯ ÏiΒ !$ uΖÏΨ÷ t/ 3 }§øŠ s9 r& ª!$# 

zΝn= ÷ær'Î/ t⎦⎪ ÌÅ6≈ ¤±9 $$ Î/ ∩∈⊂∪   # sŒÎ)uρ x8u™ !% ỳ š⎥⎪ Ï%©!$# tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ö≅ à)sù íΝ≈ n= y™ öΝä3 ø‹ n= tæ ( |=tG x. öΝä3 š/ u‘ 4’ n? tã ÏμÅ¡øtΡ 

sπyϑôm§9 $# ( … çμ̄Ρr& ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã öΝä3ΨÏΒ #L™ þθß™ 7's#≈ yγ pg ¿2 ¢ΟèO z>$ s? .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ yx n= ô¹r& uρ … çμ̄Ρr'sù Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘﴾    )53: األنعام- 
54(  

ن ما بر اين دسته آيا خداوند در بي: و همچنين بعضي را به واسطة بعضي ديگر آزموديم تا اينكه گفتند« 
نعمت خويش عطا نموده است؟ آيا خداوند داناتر به شكركنندگان نيست؟ چون پيش تو آيند كساني كه 
. ايمان به آيتهاي ما آورده اند پس بگو سالم بر شما كه خداوند مهرباني و رحمت را بر خود الزم كرده است

به نمايد و اصالح كند پس خداوند آمرزنده و هركس از شما كار بدي را از روي ناداني انجام دهد سپس تو
  ».مهربان است

هركس حق را پيروي نمايد، هرچند كه فقير باشد چنان فردي پيش خداوند داراي كرامت و بزرگي است 
و استحقاق آن را دارد كه به وسيلة نيكي با آن مقابله و در مجلس برايش جا باز كنيد؛ اما كسي كه از حق 

سبت به آن تكبر مي ورزد، چنين فردي مستحق تكريم نيست چون او به خود اهانت نموده روي مي گرداند و ن
  .است و از چنين شخصي بايد دوري جست

  مسئله صد و دوم
  اهل ايمان را در نيتها و اهدافشان مورد اتهام قرار مي دادند



 ١۴٣

ند به آنها جواب مي و خداو. پيروان رسوالن را متهم مي كردند كه اخالص ندارند و طالب دنيا هستند
$﴿: دهد tΒ šø‹n= tã ô⎯ ÏΒ ΝÎγÎ/$ |¡Ïm ⎯ ÏiΒ &™ ó©x«    ﴾)52: األنعام(  
  ».از حساب ايشان چيزي بر تو نيست«

  :شرح
از جمله مسائل جاهلي اين بود كه مساكين و فقرا را كه ايمان آورده بودند متهم به اين مي كردند كه به 

: نانكه آل فرعون، موسي و هارون عليهما السالم را متهم مي كردندخاطر مطامع دنيوي به اسالم گرويده اند چ
﴿(# þθä9$ s% $ uΖ oK ÷∞ Å_r& $ oΨtGÏù= tGÏ9 $ ¬Ηxå $ tΡô‰y` uρ Ïμø‹n= tã $ tΡu™ !$ t/# u™ tβθä3s?uρ $yϑä3s9 â™ !$ tƒÎ ö9 Å3 ø9 $# ’ Îû ÇÚö‘ F{$#﴾    )78: يونس(  

  » .تا در زمين بزرگي از آن شما باشد«
#! tΒ$﴿: دو قوم نوح نيز مي گفتن x‹≈ yδ ωÎ) × |³ o0 ö/ ä3 è= ÷WÏiΒ ß‰ƒÌãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtGtƒ öΝà6ø‹n= tæ﴾    )24: المؤمنون(  

  ».او جز بشري مثل شما نيست كه مي خواهد بر شما برتري يابد«
پيامبران را متهم مي كردند كه هدفشان رياست و برتري طلبي است و مؤمنان فقير را متهم مي كردند كه  

خداوند متعال در مورد آنها مي . ثروت و مال است -صلي اهللا عليه و سلم -روي كردن رسول اهللاهدفشان از پي
⎪⎦Ÿωuρ ÏŠãôÜs? t﴿: فرمايد Ï%©!$# tβθããô‰tƒ Οßγ−/ u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9 $$ Î/ Äc©Å ýè ø9 $# uρ tβρ ß‰ƒÌãƒ … çμyγô_uρ﴾   )52: األنعام           (  

  ».و رضاي او را مي طلبند از خود مران كساني كه هر صبح و شام خدا را مي خوانند«  
اين آيه باطل كنندة سخنان كساني است كه مؤمنين را متهم مي كردند كه هدفشان دينا است چون  

tβρ﴿ :خداوند مي فرمايد ß‰ƒÌãƒ … çμyγô_uρ﴾ اخالص را برايشان ثابت مي كند.  
د و مسائل صد و سوم، صد و چهارم، صد و پنجم، صد و ششم، صد و هفتم و ص

  هشتم 
  به اصول ايمان كافر بودند

به مالئكه، رسوالن و كتابهاي آسماني كافر بودند و از هر آنچه از طرف خداوند آمده بود اعراض مي 
  .كردند، به روز آخرت كافر و ديدار پروردگار را تكذيب مي كردند

  : شرح
وردگار، مالئكه، روز آخرت و آنها به كتابها و رسوالن پر. همه اين مسائل از جمله امور جاهلي است

ديدار پروردگار ايمان نداشتند چون اين امور جزو مسائل غيبي بود و آنها به غيب ايمان نداشتند و تنها كساني 
بنابراين آنها به مالئكه، كتابها، رسوالن و روز . به اين مسائل ايمان مي آورند كه غيب را باور داشته باشند

ليل است كه خداوند متعال ايمانداران به غيب را در اول سورة بقره مورد مدح و آخرت كافر بودند به همين د
W‰èδ z⎯Š“...﴿: ثنا قرار مي دهد و مي فرمايد É)−F ßϑù= Ïj9 ∩⊄∪   t⎦⎪ Ï%©!$# tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹tó ø9 $$ Î/ tβθãΚ‹É)ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9 $# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ 

tβθà)ÏΖ ãƒ﴾      )3−2: البقرة( 



 ١۴۴

ايمان به اهللا، » .اهل تقوا هدايت است آناني كه به غيب ايمان مي آورند و نماز به پا مي دارند قرآن براي«
مالئكه، كتابها، وحي و روز قيامت همگي داخل در مفهوم ايمان به غيب هستند در حاليكه جاهليت به غيب 

  .مت كفر مي ورزيدندايمان نداشت به همين دليل به آن كافر بودند و به مالقات پروردگار و روز قيا
  مسئله صد و نهم 

  بعضي از چيزهايي كه پيامبران خبر داده بودند را تكذيب مي كردند
≈̄×y7Í﴿: خداوند مي فرمايد. چنانكه روز آخرت را كه پيامبران خبر داده بودند را تكذيب كردند s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#ρ ãxx. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎγÎn/ u‘ ⎯ ÏμÍ← !$ s)Ï9 uρ    ﴾)105: كهف(  
  » .آنها كساني هستند كه به ديدار و نشانه هاي پروردگار كافر شدند«

≈=Å7Î﴿: از جمله آن چيزهايي كه تكذيب مي كردند اين آيات بود tΒ ÏΘöθtƒ É⎥⎪ Ïe$!$#    ﴾)4: الفاحتة( 
 » .مالك روز جزاست«
﴿ω ÓìøŠ t/ ÏμŠ Ïù Ÿωuρ ×'©#äz Ÿωuρ ×πyè≈ xx©     ﴾)254: البقرة( 
  » .ي، نه دوستي و نه شفاعتي وجود نداردنه معامله ا«
﴿ ωÎ) ⎯ tΒ y‰Íκy− Èd, ysø9 $$ Î/ öΝèδuρ tβθßϑn= ôè tƒ﴾    )86: زخرف(  
  ».مگر كساني كه عالمانه به حق گواهي داده باشند«

  : شرح
þθä9$#)﴿ :بعضي از آنها به روز آخرت كافر بودند s% uρ ÷β Î) }‘Ïδ ωÎ) $ oΨè?$ uŠ ym $ u‹÷Ρ‘‰9   )29: األنعام(﴾    #$

  ».زندگي جز همين حيات دنيوي نيست: گفتند«
ولي برخي از آنها به روز آخرت ايمان داشتند اما بعضي از مسائل مربوط به آن چون حسابرسي، وزن  

كردن اعمال و بهشت و جهنم را منكر بودند، اما كسي كه به بعضي از آن كافر باشد مانند كسي است كه به 
. ي با هم ندارند چون به بعضي از كتاب ايمان و به بعضي ديگر كافر شده استكل آن كافر باشد و هيچ تفاوت

≅ö﴿: خداوند متعال مي فرمايد è% ö≅ yδ Λäl ã⁄Îm7t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{$$ Î/ ¸ξ≈ uΗùår& ∩⊇⊃⊂∪   t⎦⎪ Ï%©!$# ¨≅ |Ê öΝåκß ÷è y™ ’ Îû Íο 4θuŠ pt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# öΝèδuρ 

tβθç7|¡øt s† öΝåκ̈Ξ r& tβθãΖ Å¡øt ä† $ ·è ÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪   y7Í×̄≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎγÎn/ u‘ ⎯ ÏμÍ← !$ s)Ï9 uρ ôMsÜÎ7 pt m öΝßγè=≈ uΗùår& Ÿξsù ãΛ⎧É)çΡ öΝçλ m; tΠöθtƒ 

Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# $ZΡø— uρ﴾    )105 -103: كهف(  
شان در بگو آيا شما را به زيانكارترين افراد از جهت عمل آگاه كنم؟ آنها كساني هستند كه سعي و تالش«

اينها به آيات پروردگار و مالقات او كافر . زندگاني دنيا از بين رفته و خود گمان مي كنند كه نيكوكارند
  ».شدند در نتيجه اعمالشان نابود و روز قيامت هيچ وزني برايشان به پا نمي داريم

≈=Å7Î﴿ :بعضي از آنها منكر حسابرسي روز قيامت بودند چنانكه مي فرمايد tΒ ÏΘöθtƒ É⎥⎪ Ïe$!$#    ﴾)4: الفاحتة(   



 ١۴۵

  » مالك روز جزاست«
منظور از دين در اينجا همان حسابرسي است كه آنها منكرش بودند و منكر پاداش دادن به خاطر اعمال 

$﴿. بودند yγ•ƒr'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà)ÏΡr& $ £ϑÏΒ Νä3≈ oΨø% y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö7s% β r& u’ ÎA ù'tƒ ×Πöθtƒ ω ÓìøŠ t/ ÏμŠ Ïù Ÿωuρ ×'©#äz Ÿωuρ ×πyè≈ xx© 3 

tβρ ãÏ≈ s3 ø9 $# uρ ãΝèδ tβθãΚ Î=≈ ©à9   )254: البقرة(   ﴾#$
اي كساني كه ايمان آورده ايد از آنچه به شما روزي داده ايم قبل از آنكه روزي بيايد كه در آن نه معامله «

ان كساني هستند كه ظالم اي وجود دارد و نه دوستي و شفاعتي در آن موجود است انفاق كنيد و كافران هم
  » .بودند

اگر در روز قيامت عمل صالحي با خود نداشتيد در آن روز هيچ راه چاره اي براي خود نداريد، اعمالي 
نداريد كه آن را بفروشيد و به وسيله آن چيزي بخريد همانگونه كه در دنيا به خريد مايحتاج خويش اقدام مي 

ا كسي را نيابيد كه به شما چيزي بفروشد ممكن است دوستي يا رفيقي باشد اگر در دني. ﴾ Ÿωuρ ×'©#äz﴿. كرديد
كه به نزدش برويد از آنچه كه دارد به تو بدهد ولي در روز قيامت هيچ دوستي نيست و هيچ فردي هرچند 
دوستت باشد نفعي به تو نمي رساند و در دنيا گاهي كسي براي تو شفاعت مي كند اما اين يكي هم در روز 

≈ωuρ ×πyè﴿امت وجود نداردقي xx© ﴾ .  
روز قيامت همه وسايل را بر خود بسته مي بيني و هيچ راه چاره اي برايت باقي نمي ماند جز اينكه اگر  

عمل صالحي داري آن را براي نجات خويش به جلو مي اندازي كه بزرگترين آن، توحيد و سالم ماندن از 
=Ÿωuρ à7Î﴿: ي فرمايدشرك است و به همين دليل خداوند متعال م ôϑtƒ š⎥⎪ Ï%©!$# šχθããô‰tƒ ⎯ ÏΒ ÏμÏΡρ ßŠ sπyè≈ x¤±9 $# ωÎ) 

⎯ tΒ y‰Íκy− Èd, ysø9 $$ Î/ öΝèδuρ tβθßϑn= ôè tƒ﴾    )86: زخرف(  
كساني كه از غير خداوند مورد پرستش واقع شده اند مالك شفاعت نيستند مگر كساني كه به حق «

  ».لباً بدانندشهادت دهند و آنچه را بر زبان مي گويند ق
﴿y‰Íκ y− Èd, ysø9 $$ Î/﴾  و تنها گفتن آن كافي نيست بلكه الزم . يعني در دنيا ال اله اال اهللا را گفته و بر آن بميرد

=öΝèδuρ tβθßϑn﴿: است آن را داشته و بفهمد و به همين خاطر است كه فرموده ôè tƒ﴾.  بنابراين تنها گفتن بدون فهم و
و فهم معني بدون عمل كردن به مقتضاي آن صحيح نيست چون علم وسيله  درك كافي نيست و باز هم گفتن

  .اي براي عمل كردن است در نتيجه هرگاه همراه علم عمل نباشد ال اله اال اهللا به تو نفع نمي رساند
  مسئله صد و دهم

  داعيان به سوي خير را مورد تجاوز و ظلم قرار مي دادند
  .كردند، به قتل مي رساندند كساني كه مردم را به عدالت دعوت مي

  : شرح



 ١۴۶

چنانكه مي . از جمله اعمال شنيع و زشت يهوديان، كشتن پيامبران و به قتل رساندن دعوتگران راه حق بود
β¨﴿: فرمايد Î) t⎦⎪ Ï%©!$# šχρ ãàõ3tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# šχθè= çGø)tƒuρ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# Î ö tó Î/ 9aYym šχθè= çGø)tƒuρ š⎥⎪ Ï%©!$# šχρ ããΒ ù' tƒ 

ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ š∅ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Οèδ÷ Åe³ t7sù A># x‹yè Î/ AΟŠ Ï9 r&﴾   )21: آل عمران(  
كساني كه به نشانه هاي پروردگار يكتا كافر شدند و به ناحق پيامبران را كشتند و امر كنندگان به عدالت «

  ».در ميان مردم را به قتل رساندند آنها را به عذاب دردناك مژده بدهيد
ت هركس در مقابل حق قرار بگيرد و در راه خداوند مانع باشد و دعوتگران به سوي خدا و به همان صور 

امر كنندگان به معروف و نهي كنندگان از منكر را به قتل برساند اين آيه شامل او نيز خواهد شد چون با اين 
  .كارها بر راه جاهليت قرار گرفته بنابراين حكم او همان حكم جاهليت است

  و يازدهم مسئله صد
  به باطل ايمان داشتند 

  .به جبت و طاغوت ايمان داشتند
  : شرح

öΝs9﴿: خداوند متعال مي فرمايد r& ts? ’ n<Î) š⎥⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& $ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβθãΨÏΒ ÷σãƒ ÏMö6Éfø9 $$ Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9 $# uρ    ﴾
 )51: النساء(

  » .ه نگاه نكرده اي كه به جبت و طاغوت ايمان آوردندآيا به كساني كه بهره اي از علم كتاب داده شد«
در مورد جبت گفته شده كه همان سحر است و بعضي هم گفته اند منظور از آن شيطان است و طاغوت نيز 

  .كسي است كه از حدود تجاوز كند
 به مدينه هجرت كردند -صلي اهللا عليه و سلم -هنگامي كه رسول اهللا: سبب نزول آيه اين است كه

با آنها معاهده اي را به امضاء رساند كه بر  -صلي اهللا عليه وسلم -يهودياني در مدينه ساكن بودند كه پيامبر
اساس آن نبايد با مسلمين در صدد جنگ برآيند و همچنين در مقابل هجوم ديگران از شهر حفاظت كنند و بر 

رشد و لقاح است براي مبارزه با آن و در وقتي كه ديدند اسالم در حال . رعايت مفاد عهدنامه متعهد شدند
صلي اهللا عليه و  -تنگنا نهادنش رهبران آنها به نزد بزرگان قريش در مكه رفتند تا آنها را به مبارزه با رسول اهللا

خداوند سؤالي را به . تشويق كنند و قصدشان اين بود كه با همديگر اقدام به جنگ عليه مسلمين نمايند -سلم
بت پرستان يا (شما اهل كتاب هستيد، كداميك از ما : هام كرد كه از آنها اين سؤال را كنندسران قريش ال

ما مهمان را اكرام مي كنيم، با : در جواب گفتند. بر حق هستيم؟ گفتند در مورد خودتان توضيح دهيد) محمد
ودان ما را دشنام مي ولي محمد معب.... خويشاوندان صله رحم به جاي مي آوريم، حاجيان را آب مي دهيم و

  ....دهد و از دين ما عيب مي گيرد و بر عليه دين اجداد ما سخن مي گويد، رابطه خويشاوندي را بر هم زده و
شما بر حق و محمد بر باطل است ولي آنها مي دانستند كه محمد بر حق و رسول : آنگاه يهوديان گفتند

öΝs9﴿: داوند در موردشان فرمودخداست و آنها بندگان بت و صنم مي باشند، آنگاه خ r& ts? ’ n<Î) š⎥⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& 
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$ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβθãΨÏΒ ÷σãƒ ÏMö6Éfø9 $$ Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9 $# uρ tβθä9θà) tƒuρ t⎦⎪ Ï%©#Ï9 (#ρ ãx x. Ï™ Iωàσ̄≈ yδ 3“y‰÷δr& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ 

¸ξ‹Î6y™    ﴾)51: النساء(  
و  . از علم كتاب داده شده نگاه نكرده اي كه به جبت و طاغوت ايمان آوردند آيا به كساني كه بهره اي«

  » .به كساني كه كافر بودند گفتند كه اينها هدايت يافته تر از كساني هستند كه ايمان آورده اند
tβθãΨÏΒ﴿: توجه كنيد كه خداوند متعال چگونه در موردشان مي فرمايد ÷σãƒ ÏMö6Éfø9 $$ Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9 $# uρ﴾  در حاليكه

آنها در ظاهر فقط موافقت خويش را اعالم نمودند ولي خداوند موافقت ظاهري آنها را ايمان مي نامد و اين 
مي رساند كه موافقت كردن كافران بدون اكراه و اجبار در آنچه به آن معتقدند به معني ايمان به عقايد آنها 

  .محسوب مي شود، هر چند قلباً آن را نپذيرد
انسان كافر نمي شود حتي اگر كفر را بر زبان جاري كند، مگر : كساني هستند كه مي گويند هم اكنون

پس اگر بدون اجبار و اكراه سخن كفرآميز بر زبان راند و افعال كفر انجام دهد، . اينكه قلباً به آن معتقد باشد
د تا زماني كه دانسته شود خدا و رسولش را سب و دشنام دهد و هر چه خواست بكند نزد اينها كافر نمي شو

اين انديشة مذهب افراطيهاي مرجئه مي باشد كه از خداوند عافيت و سالمتي را . در دل او چه مي گذرد
  .خواهانيم

tβθãΨÏΒ﴿ :خداوند آنها را توصيف مي كند كه ÷σãƒ ÏMö6Éfø9 $$ Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9 $# uρ﴾ )در حاليكه موافقت ) 51: النساء
صلي  -ادند و در دل خويش مي دانستند كه آنها خطا و اشتباه كرده اند و محمدظاهري را با كافران انجام د

آنها را به  -صلي اهللا عليه و سلم -بر حق مي باشد ولي تكبر، حسادت و دشمني با رسول اهللا -اهللا عليه و سلم
قيق و ريز مي موافقت ظاهري با آنان واداشت و خداوند نيز به واسطة آن تكفيرشان كرد، اين مسئله بسيار د

باشد و مسائل تكفير بايد مورد توجه قرار گيرد و سخن كسانيكه مي گويند انسان هر چه بگويد و يا انجام دهد 
و هر عمل كفري را مرتكب شود هر چند به خدا و رسولش دشنام دهد تا معلوم نگردد قلباً به آن چيز معتقد و 

ما از خداوند خواهانيم كه از دين گمراهي ما را عافيت  .يا با آن موافق است، تكفير نمي شود، مردود است
  .عنايت فرمايد

  مسئله صد و دوازدهم
  كفر را بر ايمان برتري مي دادند 

  .دين مشركين را بهتر از دين مسلمانان مي دانستند
  : شرح

  .همانگونه كه در مسئله قبلي ذكر شد يهوديان بر اين عقيده بودند
و از . ست كه دين كافران را بر دين مسلمين تفضيل و يا مساوي قرار مي دهنداين امر شامل تمام كساني ا

آن جمله كساني هستند كه در صدد تقريب بين اديان سه گانه يهوديت، نصرانيت و اسالم هستند و اظهار مي 
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ن و دارند همگي اديان آسماني هستند و الزم است رابطه برادري بين آنها برقرار گردد و با همديگر تعاو
  .همكاري كنند

  مسئله صد و سيزدهم
  حق و باطل را به هم مي آميختند تا باطل را قبول كنند 

  .حق همراه باطل نيست
  : شرح

از جمله عادت كافران و اهل جاهليت اعم از يهود، نصاري و ديگران اين بود كه حق و باطل را به هم مي 
ر باطل به تنهايي عرضه مي شد هيچ كس آن را نمي چون اگ. آميختند و قصدشان از اين كار رواج باطل بود

پذيرفت و اما در صورت اختالط، مؤمنان را با آن فريب مي دادند و كوته نظران نيز آن را مي پذيرفتند و مي 
ولي اگر آنها فقط حق را مي پذيرفتند و . گفتند در آن حق وجود دارد و در نتيجه همه آن را قبول مي كردند

بر اهل دانش و . د مي كشيدند اينكار خوب بود اما مصيبت در پذيرش همه آن وجود داردبر باطلش دست ر
نظر و صاحبان عقل سالم واجب است كه امور را بدون تحقيق و تفحص پذيرش نكنند بلكه حق آن را قبول و 

  .باطل را مردود نمايند
خاطر ترويج باطل، آن را اظهار مي  كافران گاهاً حق را بيان مي داشتند ولي به آن راغب نبودند بلكه به

بنابراين واجب است نسبت به اين امر كه تمييز دادن امور است آگاه شد و در قبول آن عجله نكرد تا . نمودند
امر حق، آشكار و تحقيق و تفحص الزم صورت گيرد آنگاه هر چه حق بود پذيرش و باطل نيز رد و ابطال 

بصيرت انجام مي دهند ولي مردم عوام و جاهل و كوته نظر مورد خدعه و  و اين كار را تنها اهل علم و. گردد
نيرنگ قرار مي گيرند و براي مقابله با آن بر آنها نيز واجب است از اهل علم سؤال كنند و قبل از قبول نظر 

  .صاحبان انديشه مشورت كنند تا از فريب خوردن سالم بمانند
  مسئله صد و چهاردهم

  آن علم داشتند حق را كتمان مي كردند با وجود اينكه به 
  . با وجود اينكه مي دانستند حق است آن را كتمان مي نمودند

  : شرح
از جمله مسائل جاهليت اعم از يهود، نصاري، بت پرستان، ديگران و گروههاي كفر آميز ديگر اين بود 

اين كار را هم به خاطر مصلحت كه علي رغم دانستن حق، آن را پنهان كرده و براي مردم بيان نمي كردند، 
صلي  -و بزرگترين كتمان آنها اين بود كه آنها اوصاف محمد. هاي دنيوي و يا رضايت مردم انجام مي دادند

را در تورات و انجيل مي دانستند و صحت رسالتش را دانسته و عالم به آن چيزي كه او آورده  -اهللا عليه و سلم
ضاع و احوال آن را كتمان مي كردند و رسالتش را انكار مي نمودند و اين مورد بود نيز بودند اما با همه اين او

⎪⎦t﴿: چنانكه مي فرمايد. در جاهاي بسيار در قرآن بيان گرديده است Ï%©!$# ãΝßγ≈ uΖ ÷ s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# … çμtΡθèù Ì÷è tƒ $ yϑx. 
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tβθèù Ì÷è tƒ öΝèδu™ !$ oΨö/ r& ( ¨β Î)uρ $Z)ƒÌsù öΝßγ÷Ζ ÏiΒ tβθßϑçGõ3u‹s9 ¨, ysø9 $# öΝèδuρ tβθßϑn= ôè tƒ ∩⊇⊆∉∪   ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( Ÿξsù ¨⎦sðθä3s? z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Î tIôϑßϑø9  )147 −146: البقرة(﴾   #$
اهل كتاب او را مي شناختند همانگونه كه فرزندان خويش را مي شناختند ولي دسته اي از آنها در حاليكه «

چيزي است كه پروردگار بيان مي دارد و تو از آنها كه شك  ولي حق همان. حق را مي دانستند پنهان كردند
  ».مي كنند مباش

اين آيه در سياق تحويل قبله از بيت المقدس به سوي كعبه وارد گرديده است آنها مي دانستند كه قبلة  
در كتابهاي بزودي به همان قبلة ابراهيم عليه السالم تبديل مي شود و اين را  -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا

  .خويش دانسته بودند ولي با اين حال تحويل كعبه و علمي را كه پيش خود داشتند، انكار كردند
به همان صورت هركس حق را كتمان كند در حاليكه آن را مي داند، بر طريقة يهود و نصاري قرار دارد، 

}øŒÎ)uρ x‹s﴿: چنانكه مي فرمايد. هر چند مسلمان باشد r& ª!$# t,≈ sVŠ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9 $# … çμ̈Ζ ä⊥ ÍhŠ u; çF s9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿωuρ 

… çμtΡθßϑçGõ3s? çνρ ä‹t7uΖ sù u™ !# u‘ uρ öΝÏδÍ‘θßγàß (# ÷ρ u tIô©$# uρ ⎯ÏμÎ/ $ YΨoÿsS WξŠ Î= s%﴾    )187: آل عمران(  
ا آن را آنگاه كه خداوند از اهل كتاب عهد گرفت كه براي مردم بيان دارند و آن را كتمان نكنند ولي آنه«

  » .پشت سر انداختند و آن را به قيمت ارزاني فروختند
β¨﴿: و مي فرمايد Î) t⎦⎪ Ï%©!$# tβθßϑçF õ3tƒ !$tΒ $ uΖ ø9 t“Ρr& z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΖ Éit7 ø9 $# 3“y‰çλ ù; $# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çμ≈ ¨Ψ̈t/ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $#   

y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝåκß]yè ù= tƒ ª!$# ãΝåκß]yè ù= tƒ uρ šχθãΖ Ïè≈ ¯=9 $# ∩⊇∈®∪   ωÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θç/$s? (#θßsn= ô¹r& uρ (#θãΖ ¨t/ uρ šÍ×̄≈ s9 'ρ é'sù ÛUθè? r& öΝÍκö n= tæ 4 $ tΡr& uρ 

Ü># §θ−G9 $# ÞΟŠ Ïm§9   )160 -159: البقرة(    ﴾#$
آنها كه آنچه را از بينات و هدايت بعد از اينكه آن را براي مردم در كتاب تبيين كرديم كتمان كردند «

لعن كنندگان آنها را لعن مي كنند مگر كساني كه توبه نمايند و خود را اصالح كنند و آن را بيان خداوند و 
  ».دارند آنگاه توبه آنها را مي پذيرم كه من توبه پذير مهربانم

شرط قبول كردن توبه آنها بيان مورد كتمان است بنابراين توبه به صورت كلي و مجمل درست نيست بلكه 
بيان باشد و بر كسي كه حق را مي داند، بيان كردن آن واجب است و نبايد آن را به بهاي اندك بايد همراه با 

خداوند شايسته آن . بفروشد و به خاطر رسيدن به يكي از مصالح دنيوي يا رضايت مردم آن را كتمان كند
ر به بيان كردن آن مي بنابراين كتمان حق بر كسي كه قاد. است كه از او بترسيد و رضايتش را در نظر گيريد

باشد جايز نيست ولي كسي كه قادر به آن نباشد يا از فتنة بزرگي كه از آن حاصل مي شود، بترسد معذور 
اما اگر هيچ مانعي از بيان حق ندارد و آن را به خاطر عالقه و مصالح خويش كتمان كند مشمول لعن . است

  .خداوند و لعنت كنندگان خواهد بود
يهود و منطبق بر هركسي است كه حق را به خاطر پيروي هوا بيان نمي كند و آن را از  اين ويژگي صفت
وقتي از او در مورد حكمي سؤال شود در حاليكه جواب صحيح را مي داند و به صورت . مردم پنهان مي دارد
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شان باشد ناحق او را جواب مي دهد، اين كتمان حق است و خداوند دستور به گفتن حق هر چند به ضرر خود
$ ﴿. را صادر فرموده است pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ÏΒ≡§θ s% ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ u™ !# y‰pκà− ¬! öθs9 uρ #’ n? tã öΝä3 Å¡àΡr& Íρ r& È⎦ø⎪ y‰Ï9≡uθø9$# 

t⎦⎫Î/ tø% F{$# uρ  ﴾   )135: النساء(  
يه شما، پدر و مادر و نزديكانتان بر پا دارندگان عدالت و شهادت دهنده براي خدا باشيد هر چند بر عل«
  ».باشد
شديدتر از كتمان شهادت، كتمان علم است؛ چيزي كه . بيان حق در شهادت و مسائل ديگر واجب است 

بنابراين بايد حق را گفت و نسبت به آن مسامحه و سازش . سبب حيات و هدايتشان به راه مستقيم مي گردد
باطل، خرافات و شرك ديد نبايد سكوت كند بلكه بر او واجب پس اگر شخص دعوتگر مردم را بر . ننمود

است حق را بيان دارد و مردم را رها نكند تا در گورپرستي و عبادت ضريحها و گمراهي هاي بدعي واقع 
نبايد سكوت كند و حق ندارد بگويد من هيچ وظيفه اي در قبال مردم ندارم و يا مردم را در حال انجام . شوند

خداوند . م ببيند و سكوت كند كه اين كار كتمان علم و خيانت به نصيحت و خيرخواهي استمعامالت حرا
اين علم را براي سكوت به مردم نداده است بلكه شما را به آن آگاه تا آن را براي مردم بيان داريد و آگاهانه 

  .ور راهنمايي كنيدآنها را به سوي خداوند فرا خوانيد و تالش نماييد تا مردم را از تاريكيها به ن
پس جايز نيست كه عالمان سكوت كنند چون آنها بر بيان كردن قادرند مخصوصاً هنگامي كه مردم در 

سكوت كردنشان كتمان علمي است كه خداوند به خاطر . گمراهي و شرك، بدعت و خرافات قرار گرفته اند
ه چيزي را مي دانيد آن را پنهان مي آن يهود و نصاري را مورد عيب جويي قرار داد، پس چگونه در حاليك

كنيد و عمداً بر خالف آن فتوا مي دهيد تا اينكه مردم راضي و امور وفق مراد شما باشند و مردم به آنچه 
هستند، باقي بمانند؟ حق چيزي است كه شايسته آن است تبعيت شود و خداوند اليق به آن است كه او را از 

 - در حديث وارد است كه رسول اهللا . كردن مردم نباشيد كه بر باطلند خود راضي گردانيد و در فكر راضي
ومن . لتمس رضا اهللا بسخط الناس, ريض اهللا عنه وأرىض عنه الناسإمن «مي فرمايد -صلي اهللا عليه و سلم

هركس رضايت خدا را هر چند مردم ( 1»لتمس رضا الناس بسخط اهللا, سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناسإ
نارحت گردند طلب كند خداوند از او راضي و مردم را هم از او راضي مي كند و هركس در صدد از او 

رضايت مردم هر چند خداوند از او نارحت باشد برآيد خداوند از او نارحت و مردم نيز بر عليه او نارحت 
  .)خواهند شد

  مسئله صد و پانزدهم
  سخني را بدون علم به خداوند نسبت دادن 

  .ي اين است كه سخني را بدون علم به خداوند نسبت دهنداصل گمراه

                                                 
   ) 6097 :رقم ( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع   ) 2419رقم  610−4/609 ( أخرجه الرتمذي  −   ١
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  : شرح
نسبت دادن . اصل گمراهي عالم و منشأ آن همان نسبت دادن سخني به خداوند بدون علم به آن است
≅ö﴿: سخني به خداوند بدون علم و آگاهي از شرك بزرگتر است و به همين خاطر خداوند مي فرمايد è% $ yϑ̄ΡÎ) 

tΠ§ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡uθxø9 $# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $tΒ uρ z⎯ sÜt/ zΝøO M} $# uρ z©øöt7 ø9 $# uρ Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 $# β r& uρ (#θä.Î ô³ è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑ Íi” t∴ãƒ ⎯ÏμÎ/ $YΖ≈ sÜù= ß™ 

β r& uρ (#θä9θà)s? ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗs>÷è s? ﴾  )33: األعراف(  
ر و چه پنهان را حرام نموده است و گناه و ظلم به ناحق بگو كه پروردگار من انواع فاحشه گري چه آشكا«

و اينكه براي خداوند شريك قرار دهيد چيزي كه هيچ دليلي بر آن نازل نكرده و همچنين چيزي را كه نمي 
  ».دانيد به خداوند نسبت دهيد را حرام كرده است

ن براي هيچ فردي جايز نيست كه بنابراي. نسبت دادن سخني به خداوند را باالتر از شرك قرار داده است 
يا اين . خداوند اين را حرام يا آن را حالل كرده است: مثالً بگويد. جاهالنه چيزي را به خداوند نسبت دهد

يا اينكه فتوا مي . اين كار نسبت دادن قول به خداوند است. يكي را خداوند تشريع و اين يكي نامشروع است
⎯ô *﴿: خداوند مي فرمايد. اين كار خطرش بسيار بزرگتر است دهد ولي نمي داند دروغ مي بافد و yϑsù ãΝn= øß r& 

⎯ £ϑÏΒ z>x‹Ÿ2 ’ n? tã «!$# z>¤‹x.uρ É− ô‰Å_Á9 $$ Î/ øŒÎ) ÿ… çν u™ !% ỳ 4 }§øŠ s9 r& ’ Îû zΟ̈Ψyγy_ “Yθ÷V tΒ t⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù= Ïj9﴾    )32: زمر(  
دام به تكذيب صدق و راستي كه چه كسي ظالمتر از آن كسي مي باشد كه خدا را تكذيب مي كند و يا اق«

  »به نزدش آمده مي نمايد؟ آيا جهنم قرارگاه ظالمين نيست؟
  .بنابراين درست نيست كه ما بدون علم چيزي را به خداوند نسبت دهيم 

هرگاه در مورد چيزي از او سؤال مي شد كه هنوز وحي در موردش نازل  -صلي اهللا عليه و سلم -رسول اهللا
پس وضع غير او چگونه است كه بالفاصله جواب مي . تا نزول وحي به تأخير مي انداخت نشده بود جواب را

بنابراين اگر در مورد چيزي از او سؤال شد و دليل واضحي از . دهد؟ چيزهاي بسياري بر عالم مخفي مي ماند
اعث افزايش كتاب و سنت در دست نداشت بگويد كه نمي دانم، اين كار از منزلت و علمش نمي كاهد بلكه ب

در مورد چهل مسئله سؤال شد بعضي ها را  -رحمه اهللا -از امام مالك. منزلت او نزد خداوند نيز مي گردد
من از مناطق دور پيش شما آمده ام : سؤال كننده به او گفت. جواب داد و در مورد اكثر آنها گفت، نمي دانم

سوار مركبت شو و به : امام مالك به او گفت. دانمو بار سفر را تحمل كرده ام و شما جواب مي دهيد كه نمي 
آري اين . همان جايي كه آمده اي برگرد و به مردم بگو كه از مالك سؤال كردم و جواب داد كه نمي دانم

وضع اهل علم و كساني است كه از خدا مي ترسند حتي در مورد تأليف نيز بايد گفت كسي كه اهليت آن را 
اي كاش ما از وجود بسياري از اين تأليفات راحت مي شديم و جز كتابهايي كه موافق . ندارد نبايد تأليف كند

  .با قرآن و سنت است برايمان باقي نمي ماند
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مشكل اين است كه اين كتابها مي مانند و باعث گمراهي دورانهاي ديگر نيز در آينده مي شوند و تو 
حديثش و در گفتگوهايش بايد تقواي خدا را پيشه  نسبت به آن مسئول هستي، انسان در فتوا، كتاب، كالم،

  .كند و جز چيزي را كه فكر مي كند صواب است و موافق كتاب و سنت است بر زبان جاري نكند
  مسئله صد و شانزدهم

  در گفته هاي خويش دچار تناقض بودند 
≅ö﴿: دآنگاه كه دروغ مي گفتند دچار تناقض واضح مي شدند چنانكه خداوند متعال مي فرماي t/ (#θç/ ¤‹x. 

Èd, ysø9 $$ Î/ $ £ϑs9 öΝèδ u™ !% ỳ óΟßγsù þ’ Îû 9øΒ r& ?kƒÌ̈Β﴾   )5: ق(  
  ».بعد از آنكه حق به نزدشان آمد آن را تكذيب كردند پس آنها در امر بزرگي دچار اضطراب گشتند«

  : شرح
هركس حق را .  منظور از تناقض، يعني به هم زدن سخنان و در جهت مخالف هم آنها را قرار دادن است

ترك كند دچار تناقض گويي و بهم زدن سخنان خواهد؛ شد چون گمراهي باعث ايجاد شعبات مي شود و 
خداوند . حدي هم براي آن وجود ندارد ولي حق چيز واحدي است و دچار شعبه ها و اختالف نمي گردد

#﴿: متعال مي فرمايد sŒ$ yϑsù y‰÷è t/ Èd, ysø9 $# ωÎ) ã≅≈ n=Ò9   )32: ونسي(    ﴾ #$
  ».بعد از حق جز گمراهي نيست«
گمراهي باعث سرگرداني است و در آن افراد در بين . هركس حق را ترك كند در گمراهي خواهد افتاد 

خود دچار اختالف مي شوند بلكه حتي يك نفر از آنها نيز دچار اختالف آراء و نظر مي گردد چون هدايتي 
و هر بار چيزي . عقل خود را از نيز براي يافتن حق از دست داده استكه بر آن قرار گيرد را از دست داده و 

  .مي گويد
≅﴿ :خداوند متعال مي فرمايد t/ (#θç/¤‹x. Èd, ysø9 $$ Î/ $ £ϑs9 öΝèδu™ !% ỳ óΟßγsù þ’ Îû 9øΒ r& ?kƒÌ̈Β﴾  )يعني دچار اختالف )  5: ق

دعوا و همديگر را به گمراهي متهم هستند، پس اهل باطل در بين خويش دچار اختالفند و با هم در جنگ و 
مي كنند يا در صدد تكفير هم بر مي آيند ولي اهل حق به حق توسل مي جويند و از اختالف مي پرهيزند و 
اگر به خاطر اجتهاد دچار اختالف شوند با همديگر دشمني نمي كنند و رابطة با هم را نمي گسلند و هرگاه 

$﴿: ، خداوند مي فرمايد دند و از سخن خويش دست مي كشندحق برايشان روشن گردد به آن برمي گر tΒ uρ 

÷Λä⎢øn= tG÷z $# ÏμŠ Ïù ⎯ ÏΒ &™ ó©x« ÿ… çμßϑõ3 ßssù ’ n<Î) «!$# ﴾    )10: الشوري(  
  ».در هر چه اختالف كرديد حكم آن را به خداوند بازگردانيد«
β ﴿: و مي فرمايد  Î* sù ÷Λä⎢ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ ó©x« çνρ –Šãsù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™§9 $# uρ    ﴾)59: النساء(  
  » .اگر در چيزي اختالف نموديد آن را به خداوند و رسولش بازگردانيد«
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شما در بين ائمه چهارگانه و در بين فقهاء اختالف را مالحظه مي نماييد ولي چنانكه معلوم است هيچكدام  
از دليل شرعي برايش روشن مي  از آنها ديگري را به گمراهي و كفر متهم نمي كند و هركس بر اساس آنچه

شود حكم مي كند و هرگاه برايش آشكار گردد كه مخالف قرآن و سنت كاري نموده است از آن برمي 
ولي اهل گمراهي مرجعي براي مراجعه به آن ندارد و مرجع همگي آنها هواهايشان است و . گردد

  .آرزوهايشان نيز مختلفند
  مسئله صد و هفدهم

  ازل شده ايمان مي آوردند و به بعضي ديگر كافر مي شدند به بعضي از آنچه ن
  .تنها به بعضي از آيات ايمان مي آوردند و قسمت ديگر را رها مي كردند و به آن ايمان نمي آوردند

  : شرح
از جمله نشانه هاي يهود و نصاري اين بود كه به بعضي از آيات ايمان مي آوردند و به بعضي ديگر كافر 

$ øŒÎ)uρ﴿: نكه مي فرمايدمي شدند، چنا tΡõ‹s{r& t,≈ sV‹ÏΒ û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) Ÿω tβρ ß‰ç7 ÷è s? ωÎ) ©!$# È⎦ø⎪ t$Î!≡uθø9 $$ Î/ uρ $ ZΡ$ |¡ômÎ) “ÏŒuρ 

4’ n1öà)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫Å6≈ |¡uΚ ø9 $# uρ (#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè?# u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# §ΝèO óΟçF øŠ ©9 uθs? ωÎ) WξŠ Î= s% 

öΝà6Ζ ÏiΒ ΟçFΡr& uρ šχθàÊÌ÷è •Β ∩∇⊂∪   øŒÎ)uρ $tΡõ‹ s{r& öΝä3s)≈ sW‹ÏΒ Ÿω tβθä3 Ïó¡n@ öΝä.u™ !$ tΒ ÏŠ Ÿωuρ tβθã_Ìøƒ éB Νä3|¡àΡr& ⎯ ÏiΒ öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ 

§ΝèO ÷Λänö‘ tø% r& óΟçFΡr& uρ tβρ ß‰uηô±n@ ∩∇⊆∪   §ΝèO öΝçFΡ r& Ï™ Iωàσ̄≈ yδ šχθè= çGø)s? öΝä3|¡àΡr& tβθã_Ìøƒ éBuρ $Z)ƒÌsù Νä3Ζ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ öΝÏδÌ≈ tƒÏŠ tβρ ãyγ≈ sàs? 

ΝÎγøŠ n= tæ ÄΝøO M} $$ Î/ Èβ≡uρ ô‰ãè ø9 $# uρ β Î)uρ öΝä.θè?ù' tƒ 3“t≈ y™é& öΝèδρ ß‰≈ xè? uθèδuρ îΠ§pt èΧ öΝà6ø‹n= tã öΝßγã_# t÷z Î) 4 tβθãΨÏΒ ÷σçGsù r& ÇÙ÷è t7 Î/ É=≈ tGÅ3 ø9 $# 

šχρ ãàõ3s? uρ <Ù÷è t7 Î/     ﴾)85 −83: البقرة( 
آنگاه كه از بني اسرائيل عهد و پيمان گرفتيم كه جز اهللا را نپرستيد و به پدر و مادر، خويشان نزديك، «

يتيمان و مساكين احسان كنيد، با مردم به نيكي سخن گوييد و نماز و زكات به جاي آريد پس جز اندكي 
ه عهد و پيمان از شما گرفتيم كه خون و آنگاه ك. همگي روي برتافتيد در حاليكه از حق اعراض مي كرديد

خويش را بر زمين نريزيد و همديگر را از سرزمين خويش بيرون نكنيد، نسبت به آن اقرار و اعتراف كرديد و 
آنگاه شما همديگر را به قتل رسانديد و خويش را از ديار و سرزمين خويش بيرون . خودتان بر آن شاهد بوديد

و براي آزادي اسيران خويش فديه مي داديد در . ويش به ظلم و ستم ياري داديدكرديد و ديگري را بر عليه خ
  » .آيا به بعضي از كتاب ايمان مي آوريد و به بعضي ديگر كافر مي شويد. حاليكه اخراجشان بر شما حرام بود

كه  آري به بعضي از كتاب كه فديه دادن براي آزادي اسيرا بود ايمان داشتند ولي به بعضي ديگر آن
در واقع آنها مي بايست به همه كتاب ايمان داشته باشند . نريختن خون همديگر به ناحق بود، كفر ورزيدند

نبايد انسان هر چيز از اين كتاب را كه موافق تمايالت خويش ديد قبول و عمل نمايد و بقيه را رها كند و اين 
  .صفت يهود بود
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$ô﴿: در آية ديگري مي فرمايد yϑ̄= ä3sù r& öΝä.u™ !% ỳ 7Αθß™u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“uθöκsE ãΝä3 Ý¡àΡ r& ÷Λän÷ y9 õ3tF ó™$# $ Z)ƒÌxsù ÷Λä⎢ö/ ¤‹x. $ Z)ƒÌsù uρ 

šχθè= çGø)s?﴾    )87: البقرة( 
هرگاه رسولي موافق هواهاي نفساني آنها مي آمد قبولش مي كردند ولي اگر بر خالف هواي دروني آنها « 

  ».ي را به قتل مي رساندندبود تركش مي نمودند بعضي را تكذيب و بعض
در اين كار يهود، موعظه بزرگي براي مسلمين نهفته است كه مانند آنها عمل نكنند چون در آن صورت 

  .به همان چيزي دچار مي شوند كه آنها دچار گرديدند
  مسئله صد و هجدهم

  تنها به بعضي از رسوالن باور داشتند 
  .بين رسوالن فرق مي نهادند

  : شرح
بران فرق مي نهادند به بعضي ايمان و به بعضي ديگر كافر مي شدند اين خصوصيت از آن اهل بين پيام

. كتاب بود ولي بت پرستان و مشركان به پيامبران اصالً معتقد نبودند بلكه نسبت به همه آنها كافر بودند
هركس تنها به . فر بودندكا -صلي اهللا عليه و سلم -يهوديان به عيسي و محمد عليهما السالم و نصاري به محمد

يك پيامبر كافر باشد به همه پيامبران كافر است چون راه و روش و دين همگي پيامبران يكي بوده است و آنها 
حجتي كه همراه اين رسول است و به او كافرند همان . كفر به يكي كفر به همه آنهاست. برادر همديگر هستند

به همين . به آنها مؤمن مي باشند بنابراين نبايد در بينشان فرق نهادحجتي است كه پيامبران ديگر دارند و او 
#)﴿: خاطر مي فرمايد þθä9θè% $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& $ uΖ øŠ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& #’ n<Î) zΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿôœ Î)uρ t,≈ ysó™Î)uρ z>θà)÷è tƒuρ 

ÅÞ$ t6ó™F{$# uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& 4©y›θãΒ 4©|¤Š Ïãuρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& šχθ–Š Î; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ óΟÎγÎn/ §‘ Ÿω ä− ÌhxçΡ t⎦÷⎫ t/ 7‰tn r& óΟßγ÷ΨÏiΒ ß⎯ øt wΥ uρ … çμs9 tβθãΚ Î= ó¡ãΒ﴾   
   )136: البقرة(

بگوييد كه به اهللا و به آنچه بر ما نازل شده ايمان داريم وبه آنچه بر ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و «
به آنچه بر موسي و عيسي و بقية پيامبران داده شده مؤمنيم ما بين هيچكدام ذرية آنها نازل شده ايمان داريم و 

  ».از پيامبران فرقي نمي گذاريم و تسليم پروردگار هستيم
﴿z⎯ tΒ# u™ ãΑθß™§9 $# !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& Ïμø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÎn/ §‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «!$$ Î/ ⎯ ÏμÏF s3 Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯ ÏμÎ7 çF ä.uρ ⎯Ï&Î#ß™â‘ uρ Ÿω ä− ÌhxçΡ 

š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ymr& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#ß™•‘﴾    )285: البقرة(   
پيامبر و مؤمنان به آنچه از جانب اهللا نازل شده ايمان دارند و همگي به اهللا، مالئكه، كتابها و رسوالنش «

  ».ما بين هيچكدام از پيامبران فرقي نمي نهيم. ايمان دارند
ان ايمان است كه در حديث جبرئيل آمده است آنگاه كه از رسول ايمان به رسوالن خداوند يكي از ارك

در جواب مي  -صلي اهللا عليه و سلم -در بارة ايمان سؤال مي كند رسول اهللا -صلي اهللا عليه و سلم -اهللا



 ١۵۵

هِ َأْن ُتْؤِمَن بِاهللاَِّ َوَمَالِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْآلِخِر َوُتْؤِمَن بِ «:فرمايد ِه َوَرشِّ ايمان اين است كه به ( 1»اْلَقَدِر َخْريِ
  .)اهللا، مالئكه، كتابها، پيامبران و روز آخرت مؤمن باشي و به خير و شر قدر ايمان داشته باشي

پس هركس به يكي از آنها . ايمان به بعضي از رسوالن كافي نيست بلكه بايد به همه آنها ايمان داشت 
/ôMt﴿: افر شده است و به همين خاطر خداوند متعال مي فرمايدكافر شود به همه آنها ك ¤‹x. ãΠöθs% ?yθçΡ 

t⎦⎫Î= y™ößϑø9   )105: الشعراء(    ﴾#$
  ».قوم نوح رسوالن را تكذيب كردند«
﴿ôôMt/ ¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫Î= y™ößϑø9   )123: الشعراء(    ﴾#$
  ».قوم عاد رسوالن را تكذيب كردند«
﴿ôMt/ ¤‹ x. ßŠθßϑrO t⎦⎫Î= y™ößϑø9   )141: الشعراء(    ﴾#$

  » .قوم ثمود رسوالن را تكذيب كردند« 
در حاليكه آنها فقط پيامبر خود را تكذيب كرده بودند ولي آنگاه كه پيامبر خويش را تكذيب كردند، 

  . تكذيب كنندة جميع پيامبران شدند
  مسئله صد و نوزدهم

  بحث و مجادله كردن در چيزي كه به آن علم نداشتند
  .كه به آن علم نداشتند بحث و مجادله مي كردند در چيزي

  : شرح
اهل جاهليت در چيزي كه به آن علم نداشتند با همديگر جدل و بر عليه هم دشمني مي نمودند در حاليكه 

خداوند . انسان نبايد در چيزي كه نسبت به آن جاهل است بحث كند بلكه در چنين مواردي سكوت بهتر است
≅ö﴿: متعال مي فرمايد t/ (#θç/ ¤‹x. $ yϑÎ/ óΟs9 (#θäÜŠ Ït ä† ⎯ ÏμÏϑù= Ïè Î/ $ £ϑs9 uρ öΝÍκÌEù'tƒ … ã&é#ƒÍρ ù' s?﴾    )39: يونس(  

  ».چيزي را كه نسبت به آن علم نداشتند و حقيقت امر نزدشان معلوم نبود را تكذيب كردند«
  :اين امر متضمن دو جهت مي باشد 
لم نيست وارد گردد، و همچنين چيزي را كه نمي نخست اينكه انسان نبايد در چيزي كه نسبت به آن عا 

≅﴿: به همين خاطر خداوند به پيامبرش مي گويد. داند انكار نكند بلكه بگويد كه خدا عالم است è% uρ Éb>§‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— 

$ Vϑù= Ïã﴾    )114: طه(  
  ».و بگو پروردگارا علم مرا زياد گردان«

                                                 
 ) 10رقم  ( ومسلم   ) 50رقم  ( أخرجه البخاري    1
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بايد اظهار كم علمي نمايد؛ زيرا در صورتي كه واجد  انسان نبايد مدعي باشد كه به علم احاطه دارد بلكه 
−s﴿: علم زيادي بود بيشتر مسائل از او پوشيده نمي ماند، چنانكه مي فرمايد öθsù uρ Èe≅ à2 “ÏŒ AΟù= Ïæ ÒΟŠ Î= tæ﴾    

  )76: يوسف(
  ».و باالتر از هر صاحب علمي، عليمي است«
  .تا اينكه به خداوند سبحان منتهي مي شود 

است كه نبايد منكر چيزي باشد كه ديگري آن را مي داند پس اگر فردي غير از تو داراي  جهت دوم اين
به همين . علمي بود و بر تو پوشيده ماند آن را انكار مكن چون به هيچكس از انسانها همه علوم داده نشده است

  :خاطر عالمان اين جمله را گفته و هميشه تكرار مي كنند
  .ان دليل دارند بر كساني كه دليل ندارند، برتري دارندآناني كه براي گفته هايش

دهريون و مشركان و تعطيل كنندگان صفات و ساير اهل گمراهي چه بسيار چيزهايي را انكار كردند كه به 
آن جاهل بودند و عقلهايشان قادر به درك آن نبود و علت آن هم اين بود كه به غيب ايمان نداشتند و مذاهب 

  .اس فاسد بنا كرده بودند و همين بود كه از راه راست خارج شدندخويش را بر قي
  مسئله صد و بيستم

  نقض كننده ادعاي خويش در تبعيت از ديگران بودند 
  .مدعي تبعيت از سلفشان هستند در حاليكه به مخالفت كردن با آنها تصريح مي كنند

  : شرح
م منتسب مي كنند مدعي پيروي از مؤمنان قبل اكثر يهود و نصاري و گروههاي گمراه كه خود را به اسال

يهوديان مدعي پيروي از موسي و ايمانداران همراه او هستند، نصاري مدعي پيروي عيسي و . از خويش هستند
مؤمنان همراه اويند و اهل ضاللت از اين امت نيز مدعي تبعيت از سلف اين امت چون اصحاب، تابعين و 

  .آنچه كه بر آن هستند همان مذهب سلف مي باشدپيروانشان هستند و مدعيند كه 
اينگونه نيست كه هر گروه مدعي، ادعايش صحيح باشد تا اينكه هر چه دارد و به آن معتقد است بر مذهب 
سلف عرضه كنند در صورت انطباق، ايشان راستگويند و در صورت مخالفت، ديگر آنها بر مذهب سلف 

گروههاي گمراه در زمان ما مدعي سلفيت مي باشند در حاليكه بر منهج  تمام. نيستند؛ هر چند مدعي آن باشند
صلي  -در موردشان قابل تطبيق نيست كه رسول اهللا -صلي اهللا عليه و سلم -سلف نيستند چون قول رسول اهللا

كه بر هركس ( 1»من كان عىل مثل ما أنا عليه وأصحايب«: در مورد فرقة نجات يافته مي فرمايد -اهللا عليه و سلم
  .)منهج من و اصحاب من باشد

                                                 
 353−4/352 ( , وابـن ماجـه  ) 2646, 2645رقم  26−5/25 ( , والرتمذي  ) 4597, 4596رقم  5/7 ( أخرجه أبو داود  − ١

   ) 1083, 1082رقم  ( رتمذي واأللباين يف صحيح اجلامع , واحلديث صححه ال ) 3993, 3992, 3991(رقم 
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بنابراين هركس مخالف آن باشد بر منهج سلف قرار . آري او كسي است كه بر منهج سلف مي باشد
بنابراين بايد هركس را . ندارد، آنها كه مدعي سلفيت هستند زيادند و اعتبار به حقيقت است و به ادعا نيست

بق نمود او صادق است ولي در صورت مخالفت ادعايش كه مدعي است بر منهج سلف عرضه نمود اگر مطا
  .پذيرفتني نيست

بنابراين كساني كه خود را به يكي از . در مورد منتسبين به مذاهب اربعه نيز همين قاعده جاري است
مذاهب چهارگانه نسبت مي دهند ولي در اعتقاد مخالف آنها مي باشند، انتسابشان ناصحيح است چون در 

  .مخالف آنها هستند مهمترين مسئله
  مسئله صد و بيست و يكم

  ايجاد موانع در راه خدا 
  .در راه كساني كه مي خواستند به خداوند ايمان آورند، موانع ايجاد مي كردند

  : شرح
منظور از صد كردن در راه خدا ممانعت از داخل شدن ديگران به اسالم است و اين كار كافران اعم از 

از جمله منهج جاهليت در هر زمان و مكاني ايجاد موانع . ر قديم و جديد بوده استيهود، نصاري و مشركين د
فرقه هاي گمراه نيز در زمان ما بر همان طريقت هستند قصدشان گمراه كردن مسلمانان . در راه خدا بوده است

ايجاد كردن  يهود و نصاري نيز به همان صورت در. است، آنان را به سوي عقايد باطل خويش فرا مي خوانند
بياييد كه با هم گفتگو كنيم و دم از آزادي اديان مي : موانع در راه مسلمانان دست برنمي دارند و مي گويند

آيا ما در صحت دين خويش و بطالن دين شما . زنند و اين ترفندها از جمله ايجاد صد كردن در راه خداست
در مورد بطالن آنچه كه شما بر آن هستيد شك دچار شك هستيم تا با شما گفتگو كنيم؟ ما در دين خود 

  .نداريم
آنها با اين درخواستها و ايجاد بحث و گفتگو بين اديان و بر پا كردن تعاون و همياري هدفشان ممانعت 
ايجاد كردن در راه اسالم است، كافران هيچگاه تا كنون دست از گمراه ساختن مسلمانان بر نداشته اند، آنها را 

و زنداني نموده اند و همه بالهايي را كه آنها بر سر ما مسلمانان آورده اند همگي در راستاي صد كشته، اسير 
آنها كه مدعي گفتگو و آزادي عقيده و اديان هستند در ادعاي خويش . كردن در مقابل دين اسالم بوده است

ρ#)﴿. صادق نمي باشند بلكه تنها هدفشان دين و معتقدات خودشان مي باشد –Šuρ u öθs9 tβρ ãàõ3s?  ﴾  )2: ممتحنه(  
  ».دوست دارند كه شما كافر شويد«
﴿Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ öΝä3tΡθè= ÏG≈ s)ãƒ 4©®Lym öΝä.ρ –Šãtƒ ⎯ tã öΝà6ÏΖƒÏŠ Èβ Î) (#θãè≈ sÜtGó™$# ﴾   )217: البقرة(  
  » .داگر قدرت داشته باشند از جنگ و كشتار با شما دست بر نمي دارند تا اينكه از دينتان برگردي«

ρ#)﴿: و مي فرمايد –Šuρ öθs9 tβρ ãàõ3s? $ yϑx. (#ρ ãxx. tβθçΡθä3tF sù [™ !# uθy™ ﴾   )89: النساء(  
  ».دوست دارند كه شما هم همچون آنها كافر شويد تا اينكه مثل هم باشيد«
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آن هم اما آنها مي خواهند حق را با باطل در هم آميزند و دين حق را با دين باطل مساوي بدانند سپس بر 
آنها به كشتار مسلمانان اقدام مي كنند و از هيچ جنايتي بر . نمي مانند فقط هدفشان نابود كردن اسالم است

هدف آنها از اين كار اين است كه مسلمانان را از دينشان منصرف . عليه مسلمانان خودداري نمي نمايند
  .، اين مقصد، آرزو و تمناي ايشان استگردانند و مي خواهند بر روي اين كره خاكي مسلماني باقي نماند

  مسئله صد و بيست و دوم
  دوستي و محبت كافران 

  .كفر و كافران را دوست مي داشتند
  : شرح

از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها كفر و كافر را دوست داشتند همانگونه كه خداوند متعال از بني 
# ?ts“3﴿. گرفته بودند اسرائيل نقل مي كند كه آنها كافران را به دوستي ZÏV Ÿ2 óΟßγ÷ΨÏiΒ šχ öθ©9 uθtGtƒ t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#ρ ãxŸ2 ﴾)80: املائدة( 
  » .بيشتر آنها را كه مي بيني كافران را دوست دارند«

$ ﴿: در حاليكه خداوند دوستي كافران را حرام كرده است pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−Gs? yŠθåκu ø9 $# #“t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ 

u™ !$ u‹Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 ⎯ tΒ uρ Νçλ °; uθtG tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ … çμ̄ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ    ﴾)51: املائدة( 
اي مؤمنان يهود و نصاري را به دوستي مگيريد بعضي از آنها دوستان بعضي ديگرند هركس از شما آنها «

خداوند مسلمانان را از انجام كار يهود و نصاري كه دوستي و  ».را به دوستي بگيرد به درستي كه او از آنهاست
ω É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖ﴿: محبت كافران بوده نهي كرده است و مي فرمايد ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ( 

⎯ tΒ uρ ö≅ yè øtƒ šÏ9≡sŒ }§øŠ n= sù š∅ ÏΒ «!$# ’ Îû >™ ó©x« HωÎ) β r& (#θà)−G s? óΟßγ÷Ζ ÏΒ Zπ9s)è?﴾   )28: آل عمران(  
مؤمنان نبايد به غير از مؤمنان، كافران را به دوستي بگيرند، هركس چنين كاري كند از عهد خدا خارج «

  » .گشته است مگر به قصد حذر از آنها اين كار را انجام دهد
ان واجب است، والء و براء در اين مسئله امر بسيار واضح است؛ دشمني كافران و برائت و بيزاري از دينش

  .يعني محبت و دوستي مؤمنان و بغض و عداوت كافران از بزرگترين واجبات ديني است
مسائل صد و بيست و سوم، صد و بيست و چهارم، صد و بيست و پنجم، صد و بيست 

  و ششم، صد و بيست و هفتم و صد و بيست و هشتم
  اعتماد كردن بر خرافات 

مي   والطَّرُق, والطَِّريُة, والَكَهاَنُة, والتََّحاُكُم إىل الطَّاغوِت, وكراَهُة التَّزويِج بَني العيدينِ  الِعَياَفُة,  :منظور
  .باشد

   :شرح
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اهل جاهليت آنها را به فال بد مي . مي باشد و آن به معني فال گرفتن با پرندگان است الطَِّريةُ همانند  الِعَياَفةُ  
ي كه مورد پسندشان نبود مي ديدند از قصد و تصميم خويش بر مي گشتند گفتند هنگامي كه آنها بر شكل

  .چنانكه سفري را به خاطر آن لغو مي كردند
خداوند متعال به ما دستور داده است كه تنها بر او توكل كنيم و مصلحت انسان در هر چه است به آن اقدام 

دچار تردد بود نماز استخاره بخواند و بعد از  كند و هر چيزي انجامش را مشكل دانست يا اينكه در انجام آن
اتمام نماز از خداوند بخواهد كه او را به راه درست هدايت كند و همچنين بر چنان موردي با اهل علم و اهل 

  .خبره مشورت كند
در . اين كار را جادوگران انجام مي دادند. به معني خط است و آن خط كشيدن بر زمين مي باشد: والطَّرُق 

بزودي اين يكي حاصل مي شود، و اين ديگري نيز بوجود مي آيد : مين خطوطي را مي كشيدند و مي گفتندز
اين كار جزو افعال جاهليت بود چون اين كارها را كساني انجام مي دادند كه مدعي علم غيب بودند كه غير 

چيزي را مي گفتند به وجود  از خدا هيچ كس از آن مطلع نيست و آن تنها دروغ و تخمين مي باشد ولي گاهاً
مي آمد و ايجاد آن نيز به خاطر امتحان مردم و استدراج بود، بر مسلمان واجب است كه از اين نوع كارها و 

  .انجام دهندگانش دوري جويد
منظور از آن اين است كه غير از كتاب خدا و سنت رسولش را بر خود حاكم قرار : التََّحاُكُم إىل الطَّاغوِت 

كه قوانين وضعي و قراردادي بشر، آداب و رسوم جاري، سنتهاي قبيلوي، علم كالم و قواعد منطقي . دندمي دا
  .همگي از آن جمله مي باشند

در جاهليت طاغوت را حاكم قرار مي دادند، طاغوت از طغيان گرفته شده و به معني از حد گذشتن است 
  .خداوند نازل فرموده استو در اينجا مقصود حكم كردن به غير آن چيزي است كه 

β﴿: چنانكه مي فرمايد. بر مسلمانان واجب است كه كتاب خدا و سنت رسولش را بر خود حاكم كنند Î* sù 

÷Λä⎢ôãt“≈ uΖ s? ’ Îû &™ ó©x« çνρ –Šãsù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™§9 $# uρ β Î) ÷Λä⎢Ψä. tβθãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ   )59: النساء(    ﴾#$
منازعه كرديد آن را به خدا و رسولش بازگردانيد در صورتي كه به خدا و  روز آخرت  اگر در چيزي«

  ».ايمان داريد
آنها ازدواج را بين آن دو . منظور از دو عيد، عيد رمضان و قربان مي باشد:  وكراَهُة التَّزويِج بَني العيدينِ 

  .كار نوعي طيره استعيد به فال بد مي گرفتند و آن را نوعي شوميت مي دانستند و اين 
خداوند متعال ازدواج را در همه اوقات به جز در حالت احرام حج و عمره تشريع نموده است و روزگار در 

  .واهللا اعلم. موفقيت ازدواج و يا به هم خوردن آن نقشي ندارد بلكه آنها به دست خداوند متعال است
  )بادإسالم آ( – آله وصحبه أجمعينمحمد وعلي وصلي اهللا علي 

  



 ١۶٠

  
  فهرست منابع و مĤخذ

  
  ـ القرآن الكريم 

  انظر ترجمته في سير أعالم النبالء   ـ 
  ـ صحيح مسلم 

    ـ صحيح البخاري 
  ـ مسند اإلمام أحمد 

  ـ صحيح الجامع لأللباني 
  ـ سنن النسائي 

  ـ سنن أبي داود 
  ـ سنن ابن ماجه 
  ـ سنن الترمذي 

  ـ صحيح ابن حبان 
  راني ـ المعجم الكبير للطب

  ـ سنن الدارقطني 
 ـ دالئل النبوة للبيهقي 
  ـ المستدرك للحاكم 

 
 


