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 مترجم ي مقدمه

 م عىل من ال نبي بعده: أما بعد:احلمد هللا وحده والصالة والسال 

ٓ ﴿ فرمايد: مى خداوند ُصوَها ۡ�ُ �َ ِ َّ � ََ ََ ۡۡ ِ اْ  ِ ّو ُۡ  .]18النحل: [ ﴾ � َع
 .»توانيد همه آن را بشماريد نمى و اگر (بخواهيد) كه نعمت خداوند را بشماريد،«

َٖ ﴿ فرمايد: مى و ََ ۡۡ ِ َن � َاَما بُِ�م ّمِن ّ� َِ ِ فَ  .]53النحل: [ ﴾َّ
 .»از نعمت هرآنچه داريد، از (جانب) خداوند است و«

بزرگترين نعمت، نعمت هدايت بسوى عقيده صحيح و روش سليم و منهج اهل سنت 
 باشد. مى و جماعت بر فهم و ادراك سلف صالح

است، (ال إله إالَّ اهللا حممد رسول اهللا) توحيد كلمه اخالص است كه شامل و متضمن 

شود مگر با نطق به اين كلمه و عمل به موجبات و  نمى م داخلكه انسان به دين اسال
مقتضاي آن، پس اين كلمه قاعده بزرگ اسالم است كه هيچ عملي بدون آن نزد خدا 

پذيرد، و هيچ راهي بسوي  نمى شود، و خدا غير از اين كلمه براي بنده خود نمى قبول
 محبت او نيست مگر از طريق اين كلمه و عمل به آن.

آن است سعادت اول، راه هدايت، آدرست پيروزى و معصوم بودن از اختالفات پس 

 . …و 
بينيم كه هر صالح در زمين سبب آن توحيد و  مى اگر ما در حال جهان تدبر كنيم

عبادت خداي يكتاست، و هر شر و بدي و فساد و فتنه و بال و قحطي و غير از اين بديها 
 ت بسوى غير خداست.سبب آن مخالفت با رسول اهللا و دعو

و بايد دانست كه توحيد و يگانگي خدا اساس و پايه هر ملت است، و خداوند زمين 
و آسمان و بهشت و دوزخ را بخاطر آن آفريده است، و پيامبران را به آن سبب فرستاده 

اِ� ﴿ فرمايد: مى است، خداوند ُّ ُب ۡۡ َ�ِ �ِِّ ََ س ِ
ۡۡ ّن َا� ِ

ِۡ  .]56ذاريات: ال[ ﴾٥َاَما َلقَۡتُ  �
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َك ﴿ فرمايد: مى و در مقابل شرك از بزرگترين ظلمها و گناهان است، خداوند ۡ ِِّ� �لّ�ِ
 .]13لقمان: [ ﴾لَُظۡقٌم َعِظيمٞ 

 .»به راستي كه شرك ستمي بزرگ است«
و اين كتاب كه بيان كننده حقيقت كلمه اخالص (ال إله إالَّ اهللا و آنچه بر آن داللت 

 داريم . مى زبانان جهان تقديمدارد) براي فارسى 
اميد است با مطالعه آن حقيقت عبادت خداي يكتا را درك كرده به آن پي برده و به آن 

 عمل كنند.
 ق بن عبداهللا دبيرياإسح

 رياض
 .قه2/1/1415

 



 
 

 

 مقدمه مؤلف

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات  

النا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال ـأعم

 وبعد: رشيك له وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله

ند نويد كن مى را به ذكر و يادآوري خود امر كرده، و به كسانيكه او را ذكرخداوند ما 
است، و هميشه به ياد و ذكر خود امر كرده، و همچنين پس  اجر و پاداش بسياري داده

َٗ ﴿ فرمايد: مى عبادتها، چنانكه ٰ َ قَِ� َّ اْ  � ُُ ُُ ۡۡ ْ قََيۡيُمُم �لّصقَٰوََ فَذ َۡ ِ ودٗ فَذ ُۡ ٰ ا َاُ� ْ َاَ�َ
 .]103النساء: [ ﴾ُنو�ُِ�مۡ جُ 

سپس چون نماز را گزارديد، خداوند را ايستاده و نشسته و بر پهلوي خويش (آرميده) ياد «
 .»كنيد

ُٗ ﴿ فرمايد: مى و ُۡ ِ ۡ ّّ ََ َ
ۡا َ

َ
ۡم َ ُُ ََ ٓ ْبَا ََ ۡم  ُُ

ُِ
ُۡ ِِ َُ  َ َّ اْ  � ُُ ُُ ۡۡ ِٰكَ�ُ�ۡم فَذ َٰ  ﴾فَذَِْۡ قََيۡيُمم ّم

 .]200: ةالبقر[
اسك (حج) خود را به جا آورديد، خداوند را همچون يادكرد پدرانتان، بلكه به پس چون من«

 .»ياد كردي (بهتر و) بيشتر، ياد كنيد
 فرمايد: مى است، چنانكه م اداي مناسك حج اهميت خاصي دادهو ياد خود بويژه هنگا

فَۡيُمم ّمِۡن ﴿
َ

َ ْٓ َۡ ِ َ�ٰٖ  فَذ َُ اْ  � َع ُُ ُُ ۡۡ ُِ فَذ َۡ ۡش ََ ۡ َّ �ل َ ِعن ْمِ  َّ َُ  .]198: ةالبقر[ ﴾�ۡ�َ
 .»پس چون از عرفات بازگرديد به نزد مشعر الحرام، خداوند را ياد كنيد«

َّا�ٖ ﴿ فرمايد: مى و
َ

َ ٓ ِِ  ِ َّ اْ  �ۡمَم � ُُ ُُ ِۡ قُوَ�ٍٰ   َاَذ ۡۡ َِۡ�ٰمِ ّم
َ
�ۡ� َِ ََ ۢن بَِهي زََ�ُهم ّمِ ٰ َما َر َ�َ﴾ 

 .]28الحج: [
است، ياد  حالل گوشتي كه به آنان روزى دادهلوم بر چهارپايان و نام خدا را در روزهايي مع«
 .»كنند
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َّا�ٖ ﴿ فرمايد: مى و
َ

َ ٓ ِِ  َ َّ اْ  � ُُ ُُ ۡۡ اَ�ٰتٖ  َا� ُّ ۡۡ  .]203: ةالبقر[ ﴾ّم
 .»خداوند را در روزهايي معين(و معلوم ايام التشريق) ياد كنيد«

ُِيٓ ﴿ يد:فرما مى و نماز را براي ياد خود آئين كرده است، چنانكه ُۡ قِِم �لّصقَٰوََ ِ�ِ
َ

 ﴾َاَ
 .]14طه: [

 .»و براي ياد كردنِ من نماز برپاي دار«
ِ«فرمايد:  مى صو رسول اكرم  َّ رٍ هللاِ ذِكْ بٍ وَ ْ رشُ لٍ وَ امُ أَكْ يَّ يقِ أَ ِ امُ التَّرشْ يَّ  [مسلم]. »أَ

 .»روزهاي خوردن و آشاميدن و ذكر خداست«حجه)  ذى 11،12،13روزهاي تشريق (

ُٗ ﴿ فرمايد. مى اوندخد ُۡ ِ ۡ َ َّ اْ  � ُُ ُُ ۡۡ َْمُنوْ  � ََ ََن  َها �ّ�ِ هو
َ

ُ ثِ�ٗ َ�� َُ  � �٤  ُ َٗ اََمّبُِحوه َُ  بُۡ�
ِصيً� 

َ
 .]42-41األحزاب: [ ﴾٤َاَ

 .»اي مؤمنان، خداوند را به ياد كردن بسيار ياد كنيد. و او را صبح و شام تسبيح گوييد«
 صبود رسول اهللا  ه إالَّ اهللا وحده ال رشيك له)(ال إل هنگامى كه بهترين وردها

خري الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري ما قلت أنا والنبيني من قبيل ال إله إالَّ اهللا وحده « فرمودند:

 [الترمذي].. »ملك، وله احلمد، وهو عىل كل يشء قديرـال رشيك له، له ال

 ن و پيامبران قبل از منبهترين دعاها دعاي روز عرفه است، و بهترين چيزي كه م«
گفتند: ال إله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير  مى

 .»است
و اين كلمهء بزرگ چنين منزلت و مقام عالي و بلندي در بين سائر ذكرها و وردها 

نيست كه اي  دارد، و شامل احكام و شروط و معاني و واجبات است، و فقط مجرد كلمه
هاي خود  بر زبان آورد، به همين سبب ترجيح دادم كه اين مطلب را يكي از سخنرانى

زدگان به آن، و  ما را از اهل اين كلمه، و از چنگبدانم، و از خداوند خواستارم كه ما و ش
 درك كنندگان معناي آن، و عمل كنندگان به ظاهر و باطن اين كلمهء بزرگ بداند.

 شود: مى د جمله تقسيمو اين مطلب بر چن
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  منزلت و مقام ال إله إالَّ اهللا در زندگي روزمره انسان. •
  فضيلت ال إله إالَّ اهللا. •
  اعراب كلمه ال إله إالَّ اهللا در لغت. •
  اركان و شروط و معناي آن. •
  واجبات كلمهء ال إله إالَّ اهللا. •
رساند، و  مى د و بهرهچه وقت كلمهء ال إله إالَّ اهللا در حال تلفظ آن به انسان سو •

  ي آن.ها رساند، و تأثير و نشانه نمى چه وقت بهره
 گوييم: مى و بتوفيق خدا





 
 

 

 منزلت ال إله إالَّ اهللا در زندگي هر مسلمان 

و گفتگوي  ها اي است كه مسلمان در أذان و اقامهء نماز و در خطبه ال إله إالَّ اهللا كلمه 
إالَّ اهللا آسمانها و زمين بر پا شد، و به سبب آن تمامي كند، و بوسيله ال إله  مى خود اعالن

فرستاده شدند، و كتابهاي آسماني  ‡مخلوقات آفريده شدند، و بوسيلهء آن پيامبران 
نازل گرديد، و حكم و شريعت الهي بر پا شد، و براي اين كلمه ترازوي اعمال و كردار 

ار بهشت و دوزخ بنا شد، و بخاطر اين باز  بر قرار شد، ها آدم گمارده شد، و روزنامه بنى

 كلمه خليقت به دو گروه مؤمن و كافر تقسيم شدند.
باشد، و آن حقي است  مى پس آن سرچشمهء خلق و طاعت و ثواب و كيفر و عقاب

كه براي جهانيان آفريده شد، و از اين كلمه و حقوق آن پرسيده خواهند شد، و بر آن 
ن قبله بر پا شد، و بر آن ملتها بنيان شدند، و بخاطر آن ثواب و عقاب خواهند ديد، و بر آ

در راه خدا شمشير كشيده شد، و اين كلمه حق خدا براي تمامي بندگان خداست، پس 
باشد، و از آن اولين و آخرين مخلوقات سؤال خواهند  مى اين كلمهء اسالم و كليد بهشت

گذرد تا اينكه از دو چيز  نمى شود و نمى آدم از جاي خود سپري شد، و دو پاي بنى
 پرستيديد، و چه جواب پيامبران را داديد؟ مى پرسيده شوند: چه كسي را

 اقرار به آن، و درك به آن، و عمل به آن است. (ال إله إالَّ اهللا)جواب اولي حقيقت 

و جواب دومي: حقيقت أنَّ محمداً رسول اهللا، درك و مطيع بودن و اطاعت از اوست. 
 ].1/2[زاد المعاد 

و كلمه ال إله إالَّ اهللا جدا كننده بين اسالم و كفر است، و آن كلمهء تقوي و 
آنرا كلمه ماندگار قرار داده  پرهيزگاري است، و آن حلقه عهد و پيمان است، إبراهيم 

و�َ ﴿ فرمايد: مى است، چنانكه خداوند ُۡ ُِۡج َ ّقُهۡم َ َۡ َ ِِ َعتِبِِِ  ل  َٗ ََ  بَا�َِي ِ  .]28ف: الزخر[ ﴾ََ
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و (خداوند) آن (سخن) را سخني ماندگار در (ميان) فرزندانش قرار داد، باشد كه «
 .»آنان بازگردند

َِ ﴿ فرمايد: مى و ٰ �َِِ ٓ ۢ� بِذۡلتِۡكِط� َ� ََ ِ لُوْ  �ۡلِۡۡقِم قَآ� ا 
ُ

َُ َاَ �َِ� � ََ ََ ۡ َِ ِِّ� ُهَو َا�ل ٰ �َِِ ٓ �َ � ُِ ّ ِ
َ

َ ُ َّ � َّ ِه ََ 
 ِ ز َۡ ِ�يُم ِِّ� ُهَو �ۡل  .]18عمران:  آل[ ﴾١ذُز �ۡ�َ

كند و فرشتگان و عالمان، گواهي دهند كه معبود  مى خداوند كه(همه امور هستي) را تدبير«
 .»(حقي) جز او نيست، (آري) معبود (حقي) جز او (كه) پيروزمند فرزانه است، نيست

ركان و اين كلمهء اخالص و گواهي حق، و دعوت بسوي آن حق، و براءت از مش

َاَما ﴿فرمايد:  مى است، و به همين سبب خداوند مخلوقات را آفريده است، چنانكه
اِ�  ُّ ُب ۡۡ َ�ِ �ِِّ ََ س ِ

ۡۡ ّن َا� ِ
ِۡ  .]56الذاريات: [ ﴾٥َلقَۡتُ  �

 .»ام اي آنكه مرا بندگي كنند نيافريدهو جن و انس را جز بر«

رَۡمۡقَنا ﴿ فرمايد: مى خداوند ،اند و به سبب همين كلمه استكه پيامبران فرستاده شده
َ

َ ٓ َاَما
اِ�  ُّ َِا۠ فَذۡ�ُب

َ
َ ٓ�ِِّ َِ ٰ �َِِ ٓ�َ � ُِ ّ ِ

َ
َ ِِ ۡ�َِِ ٓ ِٓ َِ ِمن رُّموٍإ ِِّ� ُِو ِ  .]25األنبياء: [ ﴾٢ِمن َ�ۡبق

كرديم كه معبود (حقي) جز  مى و هيچ رسولي را پيش از تو نفرستاديم مگر آنكه به او وحي«
 .»بپرستيد من نيست، پس مرا

ٓاْ  ﴿ فرمايد: مى و ُر ِِ ِ
َ

َ �ۡ
َ

َُ ِمۡن ِعَبادِهِ ٓ َ ٓ ٰ َمن �ََشا ُِهِ  َ�َ ۡم
َ

اِح مِۡن َ ُو ََ بِذل �َِ� � ََ ََ ۡ ُِإ �ل ّ َّ ُه
َِا۠ فَذّعُتوِ� 

َ
َ ٓ�ِِّ َِ ٰ �َِِ ٓ�َ � ُِ ّ ِ

َ
 .]2النحل: [ ﴾٢َ

كند (با اين  مى ، نازلبه اراده خويش فرشتگان را با وحي بر هركس از بندگانش كه بخواهد«
 .»پيام) كه: هشدار دهيد: هيچ معبود (حقي) جز من نيست، پس از من پروا بداريد

گويد: خداوند بهترين نعمتها كه بر بندگان خود عطا فرموده اين  :(سفيان بن عيينه 
بهشتيان  براي (ال إله إالَّ اهللا)را به آنها آموخته است، و كلمه  (ال إله إالَّ اهللا)  است كه:

 ].53ـ52[كلمة اإلخالص البن رجب صمانند آب يخ، براي اهل دنياست). 
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پس كسيكه آنرا بگويد جان و مال او مصون و محفوظ خواهد بود، و كسيكه از آن 
اعراض كند جان و مال او مصون نخواهد بود، بلكه جان مال او هدر است، چنانكه رسول 

ِ « فرمايد: مى صاهللا  الَ الَ إ نْ قَ هُ مَ مُ دَ هُ وَ الُ مَ مَ رُ ونِ اهللاَِّ حَ نْ دُ بَدُ مِ عْ رَ بِامَ يُ فَ كَ ُ وَ هَ إِالَّ اهللاَّ لَ

ِ ىلَ اهللاَّ هُ عَ ابُ سَ حِ  .[مسلم]  »وَ

بگويد، و به آنچه كه غير از خدا عبادت شود كفر ورزد، جان  (ال إله إالَّ اهللا)كسيكه «

 .»و مال او مصون بوده و اجر و پاداش او نزد خداست
شود همين كلمه  مى ام دخول كافر در دين اسالم اولين چيزي كه از او خواستههنگ

معاذ بن جبل را بطرف يمن فرستاد و به او چنين فرمود:  صاست، چنانكه رسول اكرم 
»ُ ِلَهَ إِالَّ اهللاَّ ةِ أَنْ الَ إ ادَ هَ مْ إِىلَ شَ هُ عُ ادْ لَ كِتَابٍ فَ ا أَهْ مً وْ تِى قَ أْ ِنَّكَ تَ  .يه][متفق عل »...إ

تو بر اهل كتاب (يهود و نصاري) وارد خواهي شد، پس اولين چيزي كه آنها را «
كني گواهي دادن به اين كلمه است كه: معبودي بحق جز خداي يكتا  مى بسوي آن دعوت

 .»نيست
بريم كه  مى پس به آنچه گذشت منزلت و مقام و اهميت اين كلمه را در زندگي پي

، و پايه و ستوني است كه همه اعمال و كردار بر آن بنا و اولين واجبات بر بندگان است
 شود. مى ساخته

 





 
 

 

 فضيلت ال إله إالَّ اهللا

فضيلتهاي بسيار دارد و نزد خداوند مكانت و منزلت عظيم و  (ال إله إالَّ اهللا)كلمه  
كند، و كسيكه آنرا بطور يقين و صادقانه از قلب بگويد خداوند او را به  مى بزرگي ايفا

كند، و كسيكه آنرا بطور دروغين بگويد در دنيا جان و مال او مصون بوده،  مى هشت واردب
كوتاه و مختصري اي  كلمه (ال إله إالَّ اهللا)ولي كيفر خود را در روز قيامت خواهد ديد، و 

باشد، چنانكه  مى است و حروف آن بر زبان سبك است، ولي در ترازوي اعمال سنگين
، « كند كه فرمود: مى روايت صز رسول اكرم ا سأبوسعيد الخدرى  بِّ ا رَ ى : يَ وسَ الَ مُ قَ

بَادِكَ  لُّ عِ الَ : كُ ُ ، قَ ِلَهَ إِال اهللاَّ ى: ال إ وسَ ا مُ لْ يَ الَ : قُ وكَ بِهِ ، قَ عُ دْ أَ كَ وَ رُ كُ ذْ ا أَ ئً يْ نِي شَ مْ لِّ عَ

 ِ الَ : ال إ ُ ، قَ هَ إِال اهللاَّ لْ : ال إِلَ الَ : قُ ا ، قَ ذَ ولُ هَ قُ ِي بِهِ ، يَ ن صَّ ُ ئًا ختَ يْ يدُ شَ امَ أُرِ نْتَ ، إِنَّ لَهَ إِال أَ

ال إِلَ  ةٍ ، وَ بْعَ يفِ كِفَّ نيَ السَّ ضِ األَرَ ي وَ ِ ريْ نَّ غَ هُ رَ امِ عَ بْعَ وَ اتِ السَّ وَ امَ ى ، لَوْ أَنَّ السَّ وسَ ا مُ : يَ الَ هَ قَ

ُ هَ إِال اهللاَّ ِلَ ِنَّ ال إ الَتْ هبِ ةٍ مَ  ].2324الحاكم وابن حبان في مواد الظمآن [ »إِال اهللاَُّ يفِ كِفَّ

بخداوند گفت: خدايا! بمن چيزي بياموز تا با آن تو را يادآوري كنم،  موسي «
گويند،  مى گفت: تمامي بندگانت آنرا ، موسي (ال إله إالَّ اهللا)خداوند فرمود: بگو: 

وكب و تمامي خداوند فرمود: اي موسي اگر آسمانهاي هفتگانه و آنچه در آن است از ك
در طرف  (ال إله إالَّ اهللا)هستىها غير از خدا، و زمينهاي هفتگانه در يك طرف ترازو و 

 .»بر طرف ديگر غلبه خواهد كرد (سنگين) خواهد شد (ال إله إالَّ اهللا)ديگر ترازو باشند، 

 د.باش مى بهترين ورد (ال إله إالَّ اهللا)كند كه كلمهء  مى پس اين حديث بر اين داللت

خري الدعاء « فرمودند: صكند كه رسول اكرم  مى روايت بو عبداهللا بن عمر 

دعاء يوم عرفة، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبيل ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له، له 

 [أحمد والترمذي].. »ملك وله احلمد، وهو عيل كل يشء قديرـال
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 چيزي كه من و پيامبران قبل از منبهترين دعاها دعاي روز عرفه است، و بهترين «
گفتند: ال إله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو علي كل شيء قدير  مى

 .»است
كند حديث ديگري  مى و همچنين از آنچه بر سنگيني آن در ترازوي اعمال افزون

احُ يُ «فرمودند:  صروايت كرده كه رسول اكرم  باست كه عبداهللا بن عمرو  صَ

جِ  لُّ سِ الّ كُ جِ ونَ سِ عُ تِسْ ة  وَ عَ ُ لَهُ تِسْ نْرشَ يُ ِِقِ فَ الَ َ وِِ اْْ ءُ ىلَ رُ ةِ عَ يَامَ مَ الْقِ وْ تِى يَ مَّ نْ أُ لٍ مِ جُ ِرَ لٍّ ب

ولُ  قُ يَ بِّ فَ ا رَ ولُ الَ يَ يَقُ ئًا فَ يْ ا شَ ذَ نْ هَ نْكِرُ مِ لْ تُ لَّ هَ جَ زَّ وَ ُ عَ ولُ اهللاَّ قُ مَّ يَ ِ ثُ دَّ الْبَرصَ تْكَ مَ مَ لَ أَظَ

ىلَ إِنَّ  ولُ بَ قُ يَ ولُ الَ. فَ قُ يَ لُ فَ جُ ابُ الرَّ يُهَ نَة  فَ سَ لَكَ حَ ر  أَ ذْ لَكَ عُ ولُ أَ قُ مَّ يَ افِظُونَ ثُ َ بَتِى احلْ تَ كَ

 ِ دُ أَنْ الَ إ هَ ا أَشْ ة  فِيهَ جُ لَهُ بِطَاقَ رَ تُخْ مَ فَ يَوْ يْكَ الْ لَ مَ عَ لْ هُ الَ ظُ ِنَّ إ نَاتٍ وَ سَ ا حَ نَ نْدَ لَهَ إِالَّ اهللاَُّ لَكَ عِ

ولُ  يَقُ الَّتِ فَ جِ هِ السِّ ذِ عَ هَ ةُ مَ بِطَاقَ هِ الْ ذِ ا هَ بِّ مَ ا رَ ولُ يَ قُ يَ الَ فَ هُ قَ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ حمُ إِنَّكَ  وَ

الَّتُ وَ  جِ تِ السِّ طَاشَ ةٍ فَ ةُ ىفِ كِفَّ الْبِطَاقَ ةٍ وَ الَّتُ ىفِ كِفَّ جِ عُ السِّ تُوضَ . فَ مُ ظْلَ ةُ الَ تُ لَتِ الْبِطَاقَ قُ   »ثَ
 [الترمذي، والحاكم وغيرهما].

بر مردي از امت من در بين خاليق فريادي كرده و نود نه صحيفه(كارنامه) اعمال و «
بيند دور است، سپس  مى تا آنجا كه چشم ها كردار او را پهن كنند، و درازي اين صحيفه

گويد: خير اي  مى كني؟ در جواب مى شود: آيا چيزي از اين گناهان را انكار مى گفته
گويد: خير،  مى داري؟ آنمرد ترسيده واي  شود: آيا عذري و يا حسنه مى پروردگار! گفته

 هاي بسياري براي تو نزد ماست، هرگز بر تو ظلم شود: بلى حسنات و نيكى مى گفته
 إله شود كه در آن نوشته: أشهد أن ال مى شود، سپس يك كارت براى او بيرون آورده نمى

گويد: خدايا! اين كارت مقابل اين همه  مى إالَّ اهللا، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، آنمرد
شود، پس آن كارت را در يك كفه  نمى شود: بتو ظلم مى شود! به او گفته مى صحيفه چه

گذارند، آن همه صحيفه باال آمده، و آن  مى در كفه ديگر ترازو ها ترازو، و آن صحيفه
 .»رود مى ز سنگينى به پايينكارت ا
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و اين كلمه بزرگ فضايل بسياري در بر دارد كه الحافظ ابن رجب در رساله خود بنام 
(كلمة اإلخالص) آنرا آورده، و بر هر فضيلت آن دليلي ذكر كرده است كه من جمله 

 چنين است:
اهللا باشد اينكه بهاي بهشت است و كسيكه آخرين كالم و سخن او در دنيا ال إله إالَّ 

 شود، و رهائي از آتش جهنم است، و سبب مغفرت و بخشيدن گناهان مى به بهشت وارد
كند، و ايمان را در  مى هاست، و گناهان و خطايا را محو و نابود باشد، و بهترين نيكى مى

را گشوده تا به خدا  ها كند، پرده مى نمايد، و صحيفهء اعمال را سنگين مى قلب تجديد
نمايد، و آن بهتريـن كلمه است  مى است كه خداوند قائل آن را تصديقاي  مهبرسد، و كل

، و بهترين وردهاست، بهترين اعمال وكردارهاست كه چند اند كه پيامبران بر زبان آورده
در اجر ثواب دارد، پناه دهنده از شياطين است، امان اي  شود، وبا آزاد كردن برده مى برابر

تي روز محشر است، و آن شعار مؤمنين هنگام برخواستن از از وحشت قبر و هول و سخ
قبرهاست، و از جمله فضيلتها آن، اينكه دروازهاي هشتگانه بهشت را بر گوينده آن باز 

شود، و از فضايل آن اين است كه: اگر هم اهل  مى شده و از هر دري كه بخواهد داخل
حتماً از آن خارج خواهند شد اين كلمه بسبب تقصير در حقوق آن به دوزخ وارد شوند 

شوند، اين مطالبي است كه ابن رجب در كتاب خود ذكر كرده و  نمى و در آن مندگار
 ].66ـ  54[كلمة اإلخالص صبراي هر يك از آن دليل آورده است. 





 
 

 

 اعراب كلمه ال إله إالَّ اهللا در لغت 

  
رحمت اهللا عليهم  بر اعراب آن متوقف باشد، علماءاي  اگر فهم و درك معناي جمله

 :اند ، چنانكه گفتهاند اهميت زيادي به كلمهء ال إله إالَّ اهللا داده
 : نافيه بر جنس است.(ال)

باشد، كه خبر آن محذوف و تقدير آن خبر (حق) است،  مى : اسم آن مبني بر فتح(إله)

 يعني: ال إله بحق.
 : مستثنى از خبر مرفوع است.(إالَّ اهللا)

 باشد. مى ن قابل پرستش: معناى آ(اإلله)

، شوق و ميل بطرف اوست كه بر اند و آن است كه قلبها او را بمقام خدائي خوانده
 آنان نفعي برساند، و يا ضرري از آنان بر طرف نمايد.

صحيح نيست، زيرا  اند و كسانىكه خبر آنـرا كلمهء (موجـود، يا معبود) خوانده
ز اينها هستند، ولي معبود بحق خداي يكتاست، و معبودات بسياري از بتها و قبرها و غير ا

باشد، و اين از واجبات و  مى غير از او تمامي معبودات باطل، و پرستش آنها غير صحيح
 باشد. مى مستلزمات دو ركن ال إله إالَّ اهللا





 
 

 

 اركان و شروط و معناي آن. 

 ال إله إالَّ اهللا دو كن دارد: 
 األول: نفي، و دوم: اثبات.

د از نفي: تمامي معبودات غير از خداي تعالي از سائر مخلوقات را نفي كرده و مقصو
 است.

و مقصود از اثبات: اثبات خداوندگي و پروردگاري است كه خداي حق و قابل 
باطل و  اند ستايش و پرستش است، و همهء معبوداتي كه مشركين آنرا قابل پرستش دانسته

ِ ﴿ فرمايد: مى مردود است، خداوند ّ� �َ�ٰل
َ

ُعوَ� ِمن ُداِِِِ  ُهَو َِ بَِ ّۡ َ ّ� َما َ
َ

ّو َاَ َ ُهَو �ۡ�َ َّ

 .]62الحج: [ ﴾�ۡلَ�ِٰطُل 
خوانند باطل  مى اين از آن است كه خداوند بر حق است، و آنچه را به جاي او (به نيايش)«
 .»است

، بر نيست داللت ال إله إالَّ اهللا، معبودي بحق جز خداي يكتا گويد: :امام ابن القيم 
باشد، زيرا قول خدا  مى تر از داللت قول: خدا معبود است اثبات عبوديت بزرگتر و عظيم

كند، بخالف قول ال إله إالَّ اهللا، كه  نمى معبود است، معبودات ديگر غير از خدا را نفي
 باشد. مى مستلزم انحصار پرستش بر خداى يكتا، و نفي غير از او

 .اند به خطا رفته اند ا فقط به قادر بر اختراع تفسير كردهر(اإلله) و كسانيكه كلمه 

 :اند و الشيخ سليمان بن عبداهللا در شرح(كتاب التوحيد) چنين گفته
يعني معبود و معبوديت، پس  (اإلهليه)، و (اإلله)ه شود: دانستيم كه معناى اگر گفت

 ين عبارتها چيست؟قادر بر اختراع بودن و مانند ا (إله)گويد: معناى  مى جواب كسيكه

 تواند به دو جهت باشد: مى جواب اين
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أوالً: اينكه اين گفتار ساختگي است، و كسي از دانشمندان لغت آنرا نگفته است، و 
باشد، پس  مى قول علماء و دانشمندان لغت آنچه ما قبالً در ركن ال إله إالَّ اهللا ذكر كرديم

 اين قول باطل است.
م قبول كنيم، باز هم تفسير به الزم معناي (اإلله) است، و چون ثانياً: اگر فرضاً آنرا ه

باشد، و هرگاه چنبن نباشد معبود بحق نيست، اگر  مى الزمهء (إله) بودن قادر بر اختراع
 هم اسم آن معبود باشد، و مقصود اين نيست كه هركس بداند كه معبود قادر بر اختراع

رسد، اين مقوله كسي از علماي اسالم  مى باشد مسلمان است، و به بهايت به بهشت مى
نگفته است، چون الزمهء آن اين است كه تمام كفار عرب مسلمان باشند!! اگر هم فرض 

توان باستناد بر داليل  مى ، واند كنيم بعضي از علماي متأخرين چنين گفته باشند خطا كرده
 ].80[تيسير العزيز الحميد صعقلي و نقلي بر آن جواب داد. 

 
  



 
 

 

 معنى و واجبات ال إله إالَّ اهللا 

 هيچ نفعي نخواهد برد مگر با هفت شرط: (ال إله إالَّ اهللا)گوينده  
ـ علم و معرفت به معناي آن بطور نفي و اثبات، پس كسيكه آنرا بر زبان آورده و  1

رساند، زيرا اعتقاد آنچه بر آن داللت  نمى داند هيچ نفعي به او نمى معني و واجبات آنرا
 داند. نمى كرده نداشته است، مانند كسيكه با زباني سخن گويد كه آنرا

 ـ يقين داشتن به آن، و آنهم كمال معرفتي كه منافي شك و ترديد است. 2
 باشد. مى (ال إله إالَّ اهللا)ـ اخالص داشتن در آن اخالصي منافي شرك، و اين مدلول  3

نافي نفاق است، زيرا منافقين با ـ صادق و راستگو بودن در اعتقاد به آن، كه م 4
 زبانهاي خود آنرا تلفظ كرده و قلبهايشان به معناي حقيقي آن اعتقاد ندارند.

كند، و مسرور شدن به اين عشق بخالف  مى ـ عشق به اين كلمه و به آنچه داللت 5
 رفتار منافقين.

مات اخالص ـ تسليم شدن بحقوق اين كلمه، به انجام اعمال و كرداري كه از مستلز 6
 در آن براي خدا و خشنودي او است.

ـ پذيرفتن منافي سرباز زدگي و آنهم با اطاعت از اوامر خدا و ترك منهيات او  7
 ].91[فتح المجيد صسبحانه. 

كه بخصوص اين  صو اين شروط علماء و دانشمندان از قرآن و سنت پيامبر اكرم 
، نه اينكه مجرد لفظي اند تنباط كردهكلمهء بزرگ و بيان حقوق و شروط آن وارد شده اس

 است كه آنرا فقط بر زبان آورد.
يعنى هيچ معبود بحقي جز خداي  (ال إله إالَّ اهللا)از آنچه گذشت واضح شد كه معناي 

يكتا نيست، و او خدايي است كه يگانه است، و هيچ شريكي ندارد، زيرا او مستحق 
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آن است كه غير از خداي يكتا، سائر معبودات باشد، بنابر اين كلمه عظيم شامل  مى عبادت
 خداي نبوده و باطل است، زيرا مستحق عبادت و پرستش نيست.

بهمين سبب است كه در بيشتر مواضع امر به عبادت خدا متصل به نفي عبادت غير از 
 آيد، چرا كه عبادت خدا با شريك قائل شدن با او، صحيح نيست، چنانكه خداوند مى خدا

اْ  �﴿ :فرمايد مى ُّ ۡ� َا�ۡ�ُب ََ وْ  بِِِ   ُُ
َ َاَ� �ُۡ�ِ  .]36النساء: [ ﴾ا ٔٗ َّ

 .»و خداوند را پرستش كنيد و چيزي را با او شريك نياوريد«

ِ �لُۡوۡ�َ�ٰ َ� ﴿فرمايد:  مى و َاَ ُۡ ُۡ َِ بِذۡل َك َۡ ِّ �ۡمَم ِ َ�َت َّ مِۢن بِذ ۡۡ وِت َاُذ ُُ ٰ ّّ ُۡ بِذل ن ََۡ�ُر ََ �َ
 ۗ يٌع َعقِيمٌ  �ِرَِصاَم لََها َِ ُ َم َّ  .]256: ةالبقر[ ﴾َا�

پس هركس كه به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد، (بداند) كه به دستاويزي (بس) «
 .»محكم چنگ زده است (كه) آن گسستني ندارد، و خداوند شنواي داناست

ّمَٖ ﴿ فرمايد: مى و
ُ

َ ِ
ّ ُُ  ِِ ۡثَنا  َۡ ََ  ّۡ ِ� ��ۡ  َالََت

َ
وَت بُ رُّموً� َ ُُ ٰ ّّ َ َا�ۡجَمُِِبوْ  �ل َّ اْ  � النحل: [ ﴾ُّ

36[. 
و به يقين در (ميان) هر امتى رسولي را برانگيختيم، (با اين دعوت) كه: خداوند را بندگي «

 .»كنيد و از طاغوت بپرهيزيد
نْ « فرمايد: مى صو رسول اهللا  بَدُ مِ عْ رَ بِامَ يُ فَ كَ ُ وَ هَ إِالَّ اهللاَّ ِلَ الَ الَ إ نْ قَ مَ  مَ رُ ِ حَ ونِ اهللاَّ دُ

هُ  مُ دَ الُهُ وَ  [مسلم]. »مَ

هركس بگويد: معبودي بحق جز خداي يكتا نيست، سپس به آنچه غير از خدا «
 .»شود كفر ورزد، جان و مال او مصون است مى پرستش

هُ�ٓ ﴿ فرمايد: مى و هر پيامبري به قوم خود ُ�ۡ�َ ٍِ ٰ ۡن َِِ� َ َما لَُ�م ّمِ َّ اْ  � ُّ عراف: األ[ ﴾�ۡ�ُب

59[ . 
 .»خدا را بپرستيد، جز او هيچ معبود(حقي) نداريد«

 و غير از اين داليل و براهين.
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مستلزم  (ال إله إالَّ اهللا)گويد: تحقيق اين معني و بيان آن قول بنده:  :امام ابن رجب 

اين است كه از او اطاعت شود، و معصيت او نشود، و هيبت و شكوه و بزرگواري و 
ي و ترس و دعا همه براي او عز وجل باشد، و دعا كردن غير از او عظمت و دوست

 صحيح و جايز نيست.
، بگوئيد: »قولوا ال إله إالَّ اهللا«به كفار قريش فرمودند:  صبهمين سبب رسول اهللا 

ۖ  ِِّ� ﴿ هيچ معبودي بحق جز خداي يكتا نيست، در جواب گفتند: ًّ ِِ ٰ ََ ََ َِِ�ٰٗها  َل �للَِه َۡ َج
َ

َ
 ٰ ٌَ ُعَجاٞب َ� ْ لََ�ۡ  .]5ص: [ ﴾٥َِ

 .»گمان اين چيزي شگفت است آيا (همهء) معبودان را يك معبود قرار داده است؟ بى«
 و از اين كلمه دانستند كه عبادت تمامي بتها باطل، و عبادت را به خداي يكتا منحصر

جبات آن يگانه خواهند، پس معناي ال إله إالَّ اهللا و مو نمى كند، در حاليكه كفار چنين مى
 باشد. مى دانستن خداي يكتا به عبادت، و ترك عبادت غير از او

و اگر بنده كلمه ال إله إالَّ اهللا را گفت، يگانگي خدا را به عبادت اعالن كرده، و عبادت 
 غير از خدا، از عبادت قبرها و أولياء و صالحين را باطل نموده است.

عناي ال إله إالَّ اهللا يعني اقرار كردن به اينكه خدا اعتقاد قبرپرستان و همانند آنها كه م
وجود دارد، و او خالق و قادر بر اختراعات و مانند اينهاست، و يا اينكه معناي آن: 

كه اين اعتقاد را داشته باشد و اين را  برند كسى مى حاكميت فقط براي خداست، و گمان
چه از عبادت پياده كرده است، اگر هم هرقي را بداند توحيد حقي(ال إله إالَّ اهللا) تفسير 

رسانند، و به آنها  مى غير از خدا بخواهد انجام دهد! و معتقد باشد كه مردگان نفع و ضرر
شان و تبرك به خاك آن قبرها قربت و  بوسيله قرباني و نذر كردن و طواف بر قبرهاى

 نزديكي كند.
اين عبادت شركي متفق و شريكند،  كه مشركين صدر اسالم با آنها در اند اينها ندانسته

باشد و به  مى دانستند كه خدا روزي دهنده و قادر بر اختراعات مى در حاليكه آن مشركين
پرستيديم جز براي اينكه ما را به  نمى گفتند ما غير از خدا را مى اين اقرار داشتند، و
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س حاكميت جزوي از باشند! پ مى خداوند نزديك كند، نه اينكه بتها، خالق و روزي دهنده
باشد، زيرا حكم به شريعت  مى معناي ال إله إالَّ اهللا است نه اينكه تمام معناي حقيقي آن

الهي در حقوق شخصي و كيفرها و مجازات شرعي و دادخواهي با وجود شرك و شرك 
 آوردن بخدا در عبادت او كافي نيست.

 صكرده بودند، پس بين رسول اكرم و اگر معناي ال إله إالَّ اهللا آن بود كه اينها گمان 
شتافتند و  مى و بين مشركين صدر اسالم هيچ جهادي نبود! بلكه به دعوت رسول اكرم

گفت اقرار كنيد كه خدا قادر بر اختراعات است، و خدا  مى كردند، اگر به آنها مى اقدام
يد، ولي در گفت: در جان و مال و كيفرها به حكم خدا قضاوت كن مى وجود دارد، يا اينكه
 شد. مى عبادت خدا ساكت

به  (ال إله إالَّ اهللا)دانستند كه اگر گفتند:  مى ليكن آن مشركين عرب زبان را خوب

، و اين كلمه مجرد تلفظ به آن نيست، به همين جهت اند باطل بودن عبادت بتها اقرار كرده

ِِ ﴿ از آن دوري جستند و گفتند: ٰ ََ ََ َِِ�ٰٗها  َل �للَِه َۡ َج
َ

ٌَ ُعَجاٞب َ ْ لََ�ۡ َِ ٰ �َ �ِِّ  ۖ ص: [ ﴾٥ًّ

32[. 
 .»گمان اين چيزي شگفت است است؟ بى ) معبودان را يك معبود قرار دادهآيا (همهء«

ُ ﴿ فرمايد: مى چنانكه خداوند به حكايت از آنها َّ � �ِِّ َِ ٰ �َِِ ٓ َْۡ �ِيَل لَُهۡم َ� ِ ِِّ�ُهۡم َنُِوْٓ  ِ
اَ�  ُنوِ� َاَذتُ  ٣�َۡكَمۡ�ِ�ُ ۡ ّّ ْلَِهمَِنا لَِشاِعُٖ  ََ ٓوْ   ُُ

ِ َار ََ �ِّنا 
َ

 .]36-35الصافات: [ ﴾٣ولُوَ� َ
شد: هيچ معبود (بحقي) جز خداوند (يگانه)  مى آنان (چنان) بودند كه چون به آنان گفته«

 گفتند: آيا ما معبودانِ خويش را به خاطر (سخنِ) شاعري ديوانه مى كردند. و مى نيست، سركشي
 .»ترك گوييم؟

مستلزم ترك عبادت غير خدا، و يگانه دانستن  (ال إله إالَّ اهللا)پس دانستند كه كلمه 
 باشد، و اينكه اگر اين كلمه را گفته و در عبادت بتها ادامه مى خداي متعال در عبادت

 دادند، با خود تناقض كرده بودند، در حاليكه آنها از تناقض اكراه داشته و بدشان مى
 آمد. مى
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را بر  (ال إله إالَّ اهللا)قبرپرستان اين زمان از اين تناقض قبيح اكراه ندارند، و آنها كلمه 

 زبان آورده، سپس با پرستش مردگان و نزديكي به گنبدها با انواع عبادتها دچار تناقض
تر و دانا  إله إالَّ اهللا)(الشوند، پس واي بر كسانيكه أبوجهل و أبولهب از آنها به كلمه  مى

 ترند. آگاه
خالصه اينكه هركس اين كلمه را آگاهانه بگويد، و مستلزمات ظاهري و نهان آنرا 
بجاي آورد از نفي شرك و اثبات عبادت براي خدا با اعتقاد قاطع به آنچه متضمن آن 

 است انجام داده عمل كند، او مسلمان حقيقي است.
را بطور ظاهري انجام دهد، بدون و كسيكه آنرا بگويد و به آن عمل كند و موجبات آن

 باشد. مى اعتقاد قاطع بر آنچه بر آن داللت دارد، او منافق
و كسيكه به زبان گفته و عمل او مخالف آن باشد با انجام شرك كه منافي توحيد 
است، او مشرك و مخالف آن كلمه است، زيرا بايد آن كلمه را بر زبان آورد، و معناي آن 

 فرمايد: مى براي انجام واجبات آن است، چنانكه خداونداي  سيلهرا دانست، چون آن و

و�َ ﴿ َُ َ ق ۡۡ ِ َاُهۡم َه ّّ َّ بِذۡ�َ هِ ََ  .]86الزخرف: [ ﴾ِِّ� َمن 
 .»مگر كسانى كه آگاهانه بر حق شهادت و گواهي داده(و خدا را به يگانگي پرستيده) باشند«

شود  مى غير از خدا عبادتو عمل به موجبات آن: عبادت خداي يكتا و كفر به آنچه 
 باشد. مى است، و اين هدف نهائي از اين كلمه

قبول شريعت و آئين الهي در عبادات و معامالت  (ال إله إالَّ اهللا)و از موجبات كلمه 

تعالي مقرر يم قبول قانوني كه از طرف غير خداخريد و فروش و حالل و حرام، و عد

 ﴿ فرمايد: مى شده است، چنانكه خداوند
َ

َ  ْ ُۡ � ََ َ ُُ َۡۢ�  ۡم لَُهۡم 
ۡ

َن �ّ�َِِن َما لَۡم َََ َُعوْ  لَُهم ّمِ َُ

 ُ َّ  .]21الشوري: [ ﴾بِِِ �
آيا (كافران) شريكاني دارند كه از دينْ آنچه را كه خداوند به آنان اجازه نداده است، مقرر «
 .»؟اند داشته
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و قضاوت بين  پس بايستي شريعت خدا را در عبادتها و معامالت خريد و فروش
مردم در آنچه اختالف كردند، در قوانين مدني و غير از آن قبول كرد، و قوانين رسمي 
كشور كه از غير شريعت خدا گرفته شده است مردود دانست، و معناي آن رد كردن 

كنند، و  مى تمامي بدعتها و خرافات كه شيطانهاي انس و جن آنرا در عبادت ايجاد

ۡم لَُهۡم ﴿ فرمايد: مى ا قبول كند مشرك است، چنانكه خداوندكسىكه چيزي از آنها ر
َ

َ
  ْ ُۡ � ََ َ ُُ  ُ َّ ۢ� بِِِ � َۡ ۡ

َن �ّ�َِِن َما لَۡم َََ َُعوْ  لَُهم ّمِ  .]21الشوري: [ ﴾َُ
آيا (كافران) شريكاني دارند كه از دينْ آنچه را كه خداوند به آنان اجازه نداده است، مقرر «
 .»؟اند داشته

و�َ ﴿ فرمايد: مى نو همچني ُُ
ِ�ۡ َُ َ وُهۡم ُِِِّ�ۡم ل َُ ُم ۡۡ ََ َ

 .]121األنعام: [ ﴾ ۡ� َ
گمان(مثل ايشان) مشرك  و اگر از آنان(شياطين صفتان و اولياي آنان) پيروي كنيد، بى«

 .»خواهيد بود

َٗ ﴿ فرمايد: مى و همچنين ۡرَ�ا
َ

رُۡهَ�َٰنُهۡم َ َبارَُهۡم َا ِۡ َ
ٓاْ  َ ُِ َ َّ ِ �ا ّمِن ُداِ� �  .]31: التوبة[ ﴾َّ

 .»اند احبار(علماء) و رهبانشان(پارسايان) را به جاي خداوند، به خداي گرفته«
اين آيه را بر صحابى جليل عدي بن حاتم  صو در حديث آمده كه: رسول اكرم 

يا رسول اهللا لسنا نعبدهم، « گفت: صتالوت فرمودند، عدي به رسول اكرم  سالطائى 

، قال كم ما حرم اهللا فتحلونه، وحيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه، قال: بىلقال: أليس حيلون ل

 ].3094[الترمذي . »: فتلك عبادهتمصالنبي 
كنند آنچه خدا آنرا حرام  نمى پرستيم، فرمود: آيا حالل نمى اي رسول خدا، ما آنها را«

 صكنند آنچه خدا آنرا حالل دانسته؟ عدي گفت: بلى، آنحضرت  نمى دانسته، و حرام
 .»فرمود: آن همان عبادت كردن آنهاست

 گويد:  :الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
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پيروي از آنان در معصيت، در حقيقت عبادت غير خداست، و با اطاعت كردن از آنان، 
است، و اين همان شرك ، چنانكه واقع اين امت چنين اند آنها را ارباب و خدايان گرفته

اكبر است كه مخالف و منافي توحيدي كه داللت بر گواهي دادن: معبودي بحق جز 
باشد، پس واضح گرديد كه كلمه اخالص انكار كننده تمامي  مى …خداي يكتا نيست 

 ].107[فتح المجيد ص كند.  مى اينهاست، زيرا مدلول اين كلمه را منفي
قوانين(رسمي كشور كه غير اسالمي است) بايستي  و همچنين دستورهاي غير إلهي و

 در جوامع اسالمي رها شود و تحاكم فقط به كتاب خدا صورت گيرد.

َٖ ﴿ فرمايد: مى خداوند ۡ�َ ِِ ٰزَۡ�ُمۡم  َٰ َ اهُ َِِ� � فَذِ� ت دو ُُ ُُّموإِ فَ ِ َا�ل  .]59النساء: [ ﴾َّ
ت ايمان داريد، آن را به حكم خدا هرگاه در چيزي اختالف كرديد، اگر به خدا و روز قيام«

 .»و رسول او بازگردانيد

ُ َرّ�ِ ﴿ فرمايد: مى و همچنين َّ ِ  َ�ٰلُِ�ُم � َّ � �َِِ �ٓ ُِ َُ َٖ فَُحۡ� ِ ِمن َ�ۡ  ﴾َاَما �ۡلَمقَۡرُمۡم �ِيِ
 .]10الشوري: [

 گردد، اين است مى و در هر چيزي كه در آن اختالف پيدا كنيد، حكمش به خدا احاله«
 .»خداوند، پروردگار من

كند، خداوند او را كافر و فاسق و ظالم دانسته  نمى كه به شريعت خدا قضاوت و كسى
كند كه قضاوت به غير  مى است، و ايمان را از او نفي كرده است، و اين بر آن داللت

شريعت خدا، اگر حاكم آنرا صحيح بداند، و يا اينكه حكم بغير از شريعت خدا بهتر و 
وارتر بداند، كفر و شركي است كه با توحيد و يگانگي خدا منافات دارد، و با كلمه سزا

 تناقض شديد دارد. (ال إله إالَّ اهللا)

ولي اگر آنرا صحيح نداند، و اعتقاد دارد كه قضاوت به شريعت خدا واجب است، 
اسالم  ولي هوي و هوس او را وادار كرد كه با قول خود مخالفت كرده به قوانين غير از

و موجبات  (ال إله إالَّ اهللا)رود، كه مخالف كلمه  مى حكم نمايد، كفر و شرك اصغر بشمار

 و لوازم آن است.



 إال إال اهللامعناي ال   28

 

زندگي   روش و طريقه متكاملي است كه بايد بر تمامى (ال إله إالَّ اهللا)پس كلمه 
صبح  نيست كه براي بركت و اوراد و اذكاراي  مسلمانان چيره و حكمفرمائي كند، و كلمه

و شام بدون فهم معني و عدم عمل به لوازم و مقتضاي و عمل كردن بر منهج حقيقى آن 
بر زبان تلفظ شود، چنانكه بيشتر كسانيكه با زبان آنرا تلفظ كرده و در اعتقاد و تصرفات 

 كنند. مى خود با آن مخالف هستند اين را تصور
تعالي كه خود را به يا اهللا و صفات باراثبات اسم (ال إله إالَّ اهللا)و از لوازم و مقتضاي 

باشد،  مى خدا را به آن ناميده و توصيف كرده است، صآن ناميده، يا اينكه رسول اكرم 

�ِِِ   ﴿ فرمايد: مى خداوند � ََ ۡم
َ

َ ٓ ِِ اَ�  ُّ اْ  �ّ�ََِن َُۡقِح ُر َۡ ٰ فَذۡدُعوهُ بَِها  َا َٰ ۡك ُ�ۡ� َُ ٓ ا ََ ۡم
َ
�ۡ� ِ ّ َِ َا

ۡاَ� مَ  قُوَ� َمُيۡجَز ََ ۡۡ  .]180األعراف: [ ﴾١ا َنُِوْ  َه
و خداوند نامهاي نيك دارد، پس به آن (نامها) او را به (دعا) بخوانيد، و آنان را كه در «

 .»كردند، خواهند ديد مى كنند، رها كنيد، (سزاي) آنچه را مى نامهايش كجروي
ف شدن از راه و ميل در كتاب فتح المجيد آمده: اصل إلحاد و كفر در كالم عرب منحر

شود و بر كمال او جل  مى و ظلم است و اسماء اهللا و اوصافي كه خداوند با آن شناخته
 كند است. مى وعال داللت

) كتاب فتح المجيد و در كتاب مدارج السالكين 538ـ  537و همچنين در ص (
كنند، يا  مى تعالي در آنچه انكاريس الحاد و كفر در باب اسمهاي خدا) آمده كه: پ1/29(

انكار معناي حقيقي آن، و يا تحريف و اخراج آن با تأويل غير صحيح، و يا قرار دادن 
نامها براي مخلوقات چنانكه اهل اتحاد و حلول گويند، است، زيرا آنها اين نامها را 

كه در نامها و صفات با تعطيل و  پس كسى …، اين هستي و دنيا را اند و ناميده اند گرفته
و تفويض آن، و آنچه بر معناي جليل و بزرگوار آن داللـت دارد كفـر ورزد، تأويل 

(ال ي جهميه و معتزله و اشاعره به آن اعتقاد دارند، با معناي حقيقي كلمه ها چنانـكه گروه

 مخالفت كرده است، زيرا معبود آن است كه با اسماء و صفات او، دعا و توسل إله إالَّ اهللا)
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كه نه اسم و نه وصف دارد،  ، و كسى﴾فَذۡدُعوهُ بَِها﴿ فرمايد: مى اشود، چنانكه خد مى
 شود؟ مى چگونه معبود خواهد بود؟ و چگونه به او و بطرف او دعا

گود: مردم در بيشتر احكام اختالف نظر دارند، ولي در آيات صفات  مى اإلمام ابن القيم
و تابعين بر اقرار و مرور بر  ، بلكه صحابهاند و اخبار آن در يك موضع هم اختالف نكرده

گردد كه اين دو  مى ، پس اينجا واضحاند آن با فهم معاني واثبات حقيقت آن اتفاق كرده
(نامها و صفات خدا)، از بزرگترين انواع آن است، و عنايت به شرح آن بهتر است، زيرا از 

 صخدا  كمال تحقيق شهادتين و اثبات آن از لوازم توحيد است كه خداوند و رسول
 كه هيچ لبس و اشكالي در آن نيست. اند آنرا شرح كافي داده

 كند. نمى و آيات احكام جز خواص مردم، معناي آنرا كسي ديگر درك
ولى آيات صفات در فهم و ادراك آن هر دو، خواص و عوام مشتركند، مقصود من 

 ].1/15ة [مختصر الصواعق المرسلفهم اصل معني، نه فهم حقيقت و چگونگي آن است، 
كتابهاي آسماني واضح است كه:  گويد: اين امر با سرشت و عقل سليم و مى همچنان

كه صفات كمال و جالل ندارد اله و مدبر و معبود نخواهد بود، بلكه مذموم و ناقص يكس
باشد،  مى و عيب دار است، و براي او ستايش و حمد و سپاس نه در اول، و نه در آخر

بود كه صفات كمال و جالل دارد، كه براي آن مستحق سپاس و بلكه براي كسي خواهد 
حمد است، و براى همين سلف صالح كتابهاي خود را كه شامل اثبات صفات خدا و علو 

، زيرا نفي و انكار آن كفر و حجود به اند باشد توحيد ناميده مى آن در خلق و كالم آن
بيه و نقص توحيد و يگانگي خالق آن است، و اثبات صفات كمال و تنـزيه آن از تش

 ].1/26[مدارج السالكين اوست . 
 براي انسان منفعت دارد؟ و چه وقت منفعت ندارد؟ (ال إله إآلَّ اهللا)ـ چه وقت قول  5

با شناخت و معرفت معني و عمل به لوازم آن  (ال إله إالَّ اهللا)قبالً گفتم كه بايد كلمه 

ده وجود دارد كه ممكن است گمان شود كه همراه باشد، ولي وقتي بعضي از نصوص وار
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، موضوع احتياج به اند مجرد تلفظ به آن كافي است، و بعضي از مردم اين گمان را كرده
 طلبد. مى بيان داشت تا اين گمان از بين برده شود آنهم براي كسىكه حق را

ِ « گويد: در حديث عتبان كه در آن چنين آمده: :الشيخ سليمان بن عبداهللا  إ َ فَ نَّ اهللاَّ

ِ هَ اهللاَّ جْ لِكَ وَ ِذَ ي ب تَغِ بْ ُ يَ هَ إِال اهللاَّ : ال إِلَ الَ نْ قَ ىلَ مَ مَ النَّارَ عَ رَّ دْ حَ  [متفق عليه]. »قَ

كه بگويد: ال إله إالَّ اهللا، وآنهم خاص و  خداوند بر آتش جهنم حرام كرده كسى«
 .»خلوص براي خدا باشد

آن چنين است: كسىكه شهادتين را  گفت: بدان كه احاديثي وارد شده كه ظاهر
گواهي دهد، خداوند او را بر آتش جهنم حرام نموده است، مانند اين حديث، و حديث 

ِ « أنس كه: الَ  صكانَ النَّبِىّ اهللاَّ لِ قَ حْ ىلَ الرَّ هُ عَ دِيفُ بَلٍ رَ نُ جَ اذُ بْ عَ مُ اذُ «وَ عَ ا مُ بَّيْكَ ». يَ الَ لَ قَ

  . يْكَ دَ عْ سَ ِ وَ ولَ اهللاَّ سُ الَ رَ هُ  :قَ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ حمُ ُ وَ هَ إِالَّ اهللاَّ ِلَ دُ أَنْ الَ إ هَ شْ بْدٍ يَ نْ عَ ا مِ مَ

ىلَ النَّارِ  ُ عَ هُ اهللاَّ مَ رَّ  [البخاري].  »إِالَّ حَ
 صبر چهار پائي سوار بود و معاذ پشت سرش سوار بود، آنحضرت  صپيامبر «

گواهي اي  فرمانم يا رسول اهللا، گفت: هيچ بندهفرمود: اي معاذ؟ در جواب گفت: گوش ب
ندهد كه معبودي بحق جز خداي يكتا نيست، و محمد فرستاده خداست مگر اينكه 

 .»خداوند آتش جهنم بر او حرام گرداند
هُ « و در ورايت مسلم از عبادة روايت است كه فرمودند: مَ رَّ ِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ حَ دَ أَنْ ال إ هِ نْ شَ مَ

ىلَ النَّارِ  اهللاَُّ  [مسلم].  »عَ

كس گواهي دهد كه معبودي بحق جز خداى يكتا نيست، و محمد فرستاده هر«
 .»گرداند مى خداست، خداوند او را بر آتش جهنم حرام

 و احاديث ديگرى وارد شده كه: هر كس گواهي به شهادتين دهد به بهشت داخل
كند) نيست، مانند حديث  مى شود، و در آن جملهء (خدا او را بر آتش جهنم حرام مى

كند كه در غزوه تبوك با رسول اهللا  مى هريرة كه روايت عبادة كه گذشت، و حديث أبى
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ِامَ « بودند، و در حديث آمده كه: ص َ هبِ ى اهللاَّ قَ لْ ولُ اهللاَِّ الَ يَ سُ نِّى رَ أَ ُ وَ هَ إِالَّ اهللاَّ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ

بَ  جَ يُحْ اكٍّ فَ َ شَ ريْ بْد  غَ نَّةِ  عَ َ نِ اجلْ  [مسلم].  »عَ
دهم كه معبودي بحق جز خداي يكتا نيست و من فرستاده خدا هستم،  مى گواهي«

هيچ كس با اين دو گواهي خدا را مالقات كند، در حاليكه در آن شكي بر دل ندارد، مگر 
 .»اينكه او از دخول بهشت جلوگيري نحواهد شد

 گفته است:آنچه شيخ اإلسالم ابن تيمية در اين باره 
الشيخ سليمان گويد: و بهترين مقالي كه در معناي ال إله إالَّ اهللا گفته شده، قول ابن 

: اين احاديث براي كسي است كه آنرا بگويد سپس بر اند تيمية و غيره است كه چنين گفته
آن بميرد، چنانكه بطور مقيد آمده است، و آنرا بطور خالص و بطور يقين از قلب بگويد، 

آن هيچ شك و ترديدي در قلب نداشته باشد، بلكه با صدق و يقين باشد، زيرا  و در
كه گواهي دهد به ال إله إالَّ اهللا بطور  حقيقت توحيد فراز روح بسوي خداست، پس كسى

شود، چون اخالص سوق دادن قلب بسوي  مى خالص از قلب خود به بهشت داخل
و مخلصانه توبه كند، و اگر در اين حال  خداوند است، به اينكه از گناهان خود صادقانه

 بميرد بهشت را كسب كرده است.
كه بگويد ال إله إالَّ اهللا و ير متواتر و پي در پي به اينكه كسچون احاديث بسياري بطو

در قلب او مانند وزن يك دانه از جو، و يا وزن يك ذره، و يا وزن يك خردلي از خير و 
 خواهد آمد.نيكي باشد، از آتش جهنم بيرون 

گويند: ال إله إالَّ اهللا به جهنم وارد  مى كه همچنين بطور متواتر آمده كه، بيشتر كسانى
 آيد. مى شده، سپس از آن بيرون

آدم را بر آتش جهنم حرام كرده، پس  و متواتر است كه: خداوند اثر و نشانه سجود بنى
 .كردند مى خواندند و براي او سجده مى اينها براي خدا نماز

و متواتر است كه: كسىكه بگويد: ال إله إالَّ اهللا، و گواهي دهد كه معبودي بحق غير از 
 گردد. مى خداي يكتا نيست، و محمد فرستاده خداست، بر آتش جهنم حرام
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كه اين  ي سنگين و دشوار است، و بيشتر كسانىها ليكن اينها مقيد به شرطها و ميزان
كه اخالص و يقين ندارد بر او  دانند، و كسى نمى ين راكنند اخالص و يق مى كلمه را تلفظ

رود كه در نزد مردن فتنه بر او آيد، و بين او و بين كلمه ال إله إالَّ اهللا پرده و فاصله  مى بيم
 گردد و نتواند قبل از مردن اين كلمه را بگويد.

 دتى تلفظگويند بطور تقليد كوركورانه و بطور عا مى و بيشتر كسانىكه اين كلمه را
كه در نزد مردن و در  كنند، و شيريني ايمان در قلب آنها جاي نگرفته، و غالب كسانى مى

سمعت الناِ «آيد از اين اشخاص هستند، چنانكه در حديث آمده:  مى قبرها بر آنها فتنه

 .»گويند، من هم همان را تكرار كردم مى شنيدم مردم چيزي«، »يقولون شيئاً فقلته

ل و كردار اينها هم تقليد و پيروي كوركورانه است، و اين آيه بر آنها و بيشتر اعما

ا�َ ﴿ آيد: مى ضرب المثل ُّ ۡتمَ ُِهِم مو ٰ ََ ْ ََ  � ّمَٖ  ِّا َ�َ
ُ

َ � َِا َ�َ ََ ٓ ْبَا ََ َِآ  ّۡ  .]23الزخرف: [ ﴾ِِِّا اََج
 .»كنيم مى آنان اقتدا گمان بر رد و نشانِ ايم و بى را (پايبند) به آييني يافتهما پدرانمان «

در اينحال هيچ منافات و اختالفي بين احاديث سابق وجود ندارد، زيرا اگر آنرا بطور 
اخالص و يقين بگويد، هرگز بر گناهي اصرار نكرده است، و كمال اخالص و يقين او 

شود كه خداوند از هر چيز براى او محبوبتر باشد، پس در اينحال هرگز در  مى موجب
اراده و خواست حرام و مكروهي نيست، و اين است كه بر آتش جهنم حرام قلب او 

خواهد بود، اگر هم قبل از اين گناهي داشته باشد، زيرا اين ايمان، و اين توبه و اخالص، 
و اين محبت و يقين، گناهي براي او باقي نخواهد گذاشت، بلكه همه آنرا محو و نابود 

[تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد شود،  مى خواهد كرد، چنانكه شب با روز محو
 .]67ـ66ص

 آنچه الشيخ محمد بن عبدالوهاب گفته است:
بر اسامه انكار كرد، وقتي مردي را  صگويند كه رسول اهللا  مى شبهه ديگري دارند،

الَ الَ « آنحضرت به او فرمود:(ال إله إالَّ اهللا)، كشت كه گفت:  ا قَ دَ مَ عْ تَهُ بَ تَلْ قَ ُأَ هَ إِالَّ اهللاَّ   » إِلَ

آيا بعد از اينكه گفت ال إله إالَّ اهللا، او را كشتي؟ و احاديث ديگري كه از كشتن گوينده «
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كند، و مقصود اين جاهالن و نادانان اين است كه هركس اين كلمه را  مى اين كلمه ممنوع
 .»شود، گرچه هر كاري بخواهد بكند نمى بگويد كافر نيست و كشته

با يهود جنگ كرد و آنها را  صشود كه: رسول اهللا  مى واب اين جاهالن گفتهدر ج
 (ال إله إالَّ اهللا).گفتند:  مى اسير نمود در حاليكه

با قبيله مسيلمه جنگ كردند در حاليكه به كلمه ال إله إالَّ اهللا محمد  صو ياران پيامبر 
 ادعاي مسلماني داشتند.خواندند، و  مى دادند، و نماز مى رسول اهللا گواهي

 گفتند. مى طالب آنها را سوزاند اين كلمه را كه علي بن أبى و همچنين كسانى
 و اين جاهالن اقرار دارند كه هركس قيامت و حشر را انكار كند كافر است و كشته

شود، اگر هم ال إله إالَّ اهللا بگويد، و كسيكه چيزي از اركان اسالم را انكار كند كافر و  مى
 شود، اگر هم ال إله إالَّ اهللا بگويد. مى شتهك

رساند، ولي اگر  نمى پس چگونه اگر چيزي از فروع اسالم را انكار كند، نفعي به او
 .رساند؟! مى توحيد كه اصل و اساس دين پيامبران است را انكار كند به او نفع

 ليكن دشمنان خدا معناي اين احاديث را نفهميدند.
 ].121ـ120:[مجموعة التوحيد ص

و همچنين رحمت اهللا عليه گويد: اما حديث اسامه، مردي را كشت كه به گمان او 
ادعاي مسلماني كرد، و اين ادعا از روي ترس از جان و مال او بود، و اگر شخصى با اين 
كلمه تظاهر به مسلماني نمود واجب است كه از كشتن او دست كشيد تا اينكه مخالفت 

َْمُنوْٓ  ﴿اهر شود، خداوند در اين باره چنين نازل فرمود: او با اسالم بر او ظ ََ َها �ّ�ََِن  هو
َ

ُ ��َ
ِِ َمبِيِل � ۡ�ُمۡم  َ�َ ْ َۡ ِ ِ َ�َمبَّينُوْ  ِ  .]94النساء: [ ﴾َّ

 .»اي مؤمنان، چون در راه خدا سفر كنيد، نيك بررسي كنيد«
ه از كشتن او دست كند واجب است ك مى يعني نيك بررسي كنيد، و اين آيه داللت

شود، چون  مى كشيد، اگر بعد از آن مخالفت او با اسالم بر او واضح و آشكار شد، كشته
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 : يعني بررسي و تحقيق كنيد، پس هركس ال إله إالَّ اهللا را گفت كشته﴾َ�َمبَّيُنوْ  ﴿ فرمودند:
 شود، ديگر بررسي و تحقيق معنائي نيست. نمى

كه ذكر نموديم، كه هرگاه شخصي اسالم و توحيد  و همچنين حديث ديگر و مانند آن
را ظاهر نمود واجب است از كشتن او دست كشيد، مگر مخالف آن بر او آشكار شود، و 

ُ«فرمودند:  صدليل بر اين، آنحضرت  ِلَهَ إِالَّ اهللاَّ الَ الَ إ ا قَ دَ مَ عْ هُ بَ تَ لْ تَ قَ آيا او را بعد از « »أَ
 .»تي؟اينكه ال إله إالَّ اهللا گفت كش

ُ« و فرمودند: هَ إِال اهللاَّ ِلَ ولُوا ال إ قُ تَّى يَ اتِلَ النَّاَِ حَ قَ تُ أَنْ أُ رْ مِ به من امر شده كه با « »أُ

 .»كفار بجنگم تا اينكه بگويند: معبودي بحق جز خداي يكتا نيست
أينام لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم « در باره خوارج فرمودند: صو آنحضرت 

هر جا آنها را ديديد، آنها را بكشيد، اگر من آنها را درك كردم مانند «، »عاد ألقتلنهم قتل

گويند، حتي  مى ، در حاليكه بيشتر از هركس ال إله إالَّ اهللا»قوم عاد آنها را خواهم كشت
نمايند، در حاليكه آنها از  مى صحابه در مقابل گفتن اين كلمه در برابر آنها خود را تحقير

ختند، با اينحال ال إله إالَّ اهللا به آنها نفعي نرساند، و عبادت بسيار و ادعاي صحابه علم آمو
مسلماني به آنها نفعي نرساند، وقتي با شريعت الهي مخالفت كردند، و همچنين در باره 

 حنيفه ذكر نموديم. آنچه در جنگ با يهود و جنگ صحابه با قبيله بنى
 آنچه ابن رجب گفته است:

تُ « :صتاب خود (كلمة اإلخالص) در باره حديث رسول اهللا و ابن رجب در ك رْ أُمِ

ِ ولُ اهللاَّ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ ُ وَ هَ إِالَّ اهللاَّ ِلَ تَّى يشهدوا أن الَ إ اتِلَ النَّاَِ حَ قَ گفت: حضرت عمر  »أَنْ أُ

از اين را دانستند كه به مجرد گفتن شهادتين، از كيفر دنيا ب صو گروهي از ياران پيامبر 
كه از دادن زكات امتناع ورزيدند جنگ نكردند،  شود، و به همين سبب با كسانى مى داشته

شود تا اينكه حقِ ال إله إالَّ  نمى ولي أبوبكر الصديق اين را فهميد كه جنگ با آنها متوقف
نِّى دِمَ « فرمودند: صاهللا را بدهند، چنانكه رسول اهللا  وا مِ مُ صَ لِكَ عَ وا ذَ لُ عَ ا فَ إِذَ مْ فَ هُ اءَ
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ِ ىلَ اهللاَّ مْ عَ ُ اهبُ سَ حِ الَمِ وَ سْ قِّ اإلِ مْ إِالَّ بِحَ اهلَُ وَ مْ أَ و اگر آنرا انجام دادند جان خود را مصون « »وَ

 .»، مگر به حقِ آن و حساب آنها بر خداستاند داشته
 وگفت كه: زكات حق مال است، و اين فهم و درك أبوبكر الصديق بود.

 كه بطور صريح چنين آمده: اند أنـس و غيره روايت كردهو در روايت ديگر ابن عمر و 
ا « دً َمَّ أَنَّ حمُ ، وَ هُ يكَ لَ ِ هُ ال رشَ دَ حْ ُ وَ هَ إِال اهللاَّ وا أَنْ ال إِلَ دُ هَ شْ تَّى يَ اتِلَ النَّاَِ حَ قَ تُ أَنْ أُ رْ أُمِ

اةَ  كَ وا الزَّ تُ ؤْ يُ ، وَ الةَ وا الصَّ يمُ قِ يُ ، وَ ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ده تا با كفار بجنگم تا به من أمر ش« »عَ

 .»اينكه بگويند: معبودي بحق نيست مگر خداي يكتا، و نماز بپا دارند، و زكات بدهند

قَاُموْ  ﴿ كند، خداوند فرمودند: مى و همچنين آيه ذيل نيز بر اين داللت
َ

فَذِ� تَابُوْ  َاَ
ْتَُوْ   �لّصقَٰوََ  ََ وْ  َمبِيقَُهمۡ  َا قو ََ َ ٰوََ ف َُ  .]5 :التوبة[ ﴾�لّز

 .»پس اگر توبه كردند و نماز بر پاي داشتند، و زكات پرداختند، راهشان را (باز) گذاريد«

ِِ �ّ�َِنِ ﴿فرمايد:  مى همچنين ٰوََ فَذِۡلَ�ُُِٰ�ۡم  َُ ْتَُوْ  �لّز ََ قَاُموْ  �لّصقَٰوََ َا
َ

 ﴾فَذِ� تَابُوْ  َاَ
 .]11: التوبة[

 .»زكات بپردازند، برادرانِ ديني شما هستند پس اگر توبه كنند، و نماز بر پاي دارند، و«
يابد مگر با اداي فرائض همراه با توحيد و يگانگي خدا، و  نمى برادري در دين تحقيق

شود مگر با توحيد، و هنگامى كه أبوبكر الصديق اينرا  نمى همچنين توبه از شرك حاصل
 است. به صحابه گفت، به قول او رجوع كردند، و ديدند كه قول او صحيح

 كه شهادتين را بگويد بطور كلي بر طرف و اگر دانسته شد كه كيفر دنيا بر كسى
شود، پس همچنين  مى شود، بلكه با مخالفت كردن با يكي از حقهاي اسالم مجازات نمى

 كيفر آخرت چنين خواهد بود.
 سبب به كه تلفظ به كلمه ال إله إالَّ اهللا اند و ابن رجب نيز گويد: و بعضي از علما گفته

ورد به بهشت و نجات از جهنم با موجبات آن ميشود، وليكن واجبات، عمل خود را 
دهد، مگر با جمع بودن شروط آن، و بر طرف شدن موانع آن. و ممكن است  نمى انجام
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واجبات آن تخلف كند بسبب عدم تحقق شرطي از شروط، يا وجود مانعي از آنها. واين 
 تر است. ه اين راجحسن ووهب بن منبه است كقول ح

 سپس از حسن البصري نقل كرده است كه به الفرزدق در حاليكه همسر خود را دفن
اي؟ در جواب گفت: از هفتاد سال  براي اين روز چه چيزي آماده كردهكرد گفت:  مى

ام، حسن البصري گفت: چه توشهء والئي، ولي ال  ال إله إالَّ اهللا را آماده كردهتاكنون كلمه 
 الَّ اهللا شروط دارد، و بر حذر باش از تهمت زدن به زنان مؤمن و با عفت.إله إ

گويند: هركس كلمه ال إله إالَّ اهللا را  مى و به حسن البصري گفته شد: كساني هستند كه
شود، در جواب گفت: هركس ال إله إالَّ اهللا را گفت و حق  مى بگويد به بهشت داخل

 شود. مى اردوفرايض آنرا بجا آورد، به بهشت و
كه از او پرسيد: آيا ال إله إالَّ اهللا كليد بهشت نيست؟  و وهب بن منبه در جواب كسى

گفت: بلى ليكن هيچ كليد نيست مگر اينكه دندانه دارد، پس اگر كليدي آوردي كه دندانه 
 كند وگر نه خير. مى داشت برايت باز

افي است، آنهم در باره رد اين و به نظرم اين گفتار و كالمي كه از علما كه نقل شد ك
 كه هركس ال إله إالَّ اهللا را بگويد كافر اند شبه كه بعضي به آن تمسك دارند و گمان كرده

 شود، اگر هم هر چه از انواع شرك اكبر كه امروزه در نزد قبور صالحين و گنبدها نمى
 مناقض آن است.شود انجام دهد، كه بطور كلي با كلمه ال إله إالَّ اهللا مخالف و  مى

برند كه  مى و اين روش گمراهان است كه نصوص را بطور اجمالي گرفته و گمان
كند ترك كرده، شبيه به  مى حجت و برهاني براي آنهاست، و آنچه بطور مفصل آنرا بيان

 كسانىاند كه به بعضي از قرآن ايمان آورده، و به بعضي ديگر آن را قبول ندارند.

َْ�ٰ ٞ ﴿ مردمي فرمودند: و خداوند درباره چينن ََ  ُِ َِ �لِۡ�َ�َٰب ِمۡن َِزَإ َعقَۡي
َ

 ُهَو �ّ�ِٓي َ
مو 

ُ
ٌٰ  ُهّن َ َٰ �َ ۡ بَِ�ٰٞ   ۡو ُُ ُمتََ�ٰ َل

ُ
وَ�  �لِۡ�َ�ِٰب َاَ ُۡ ِ ٞٞ َ�َيّتب ِِ قُقُو�ِِهۡم َزۡذ ّما �ّ�ََِن 

َ
ُِ فََ َِ ِمۡن َب َما �ََ�ٰ

 
ۡ
ََ تََ ٓ ا َُ ِ ََ �ۡلرِۡمَنَِ َا�بۡم ٓ ا َُ ِ َْمّنا �بۡم ََ ِِ �ۡلِۡۡقِم َهُتولُوَ�  وَ�  َُ ِٰم ّّ ۗ َا�ل ُ َّ � �ِِّ �ٓ ُِ اِذقَ

ۡ
قَُم تََ ۡۡ اِذقِِِ   َاَما َه

 ٞ ّ ُُ ۡلَ�ِٰب  بِِِ  
َ
لُوْ  �ۡ� ا 

ُ
َ ٓ �ِِّ ُُ ُّ ِّ َ ۗ َاَما َ ِّ َرّ�َِنا َّ  ٧ّمِۡن ِعن ۡۡ ََ َۡتَنَا  َرّ�نَا َ� تُزِۡغ قُقُوَ�َنا  َّ ۡۡ َه ِ ِ
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 َ َِ  �لۡوَّهاُب َاَهۡب َ�
َ

َ َِ ّ ِِِ  ًَ َ َۡ َِ َر ِ َِ َجاِمُع ��ّاِس ِ�َۡو�ٖ  ٨ا ِمن ّ�ُ ّ ِِِ ٓ ِ�  َرّ�َنا ِِّ�  ّ� َرۡذَب �ِيِ
ادَ  َۡ ي َِ ۡ قُِف �ل ۡ�ُ �َ َ َّ  .]9-7عمران:  آل[ ﴾٩ �

ي محكمات ها كه بر تو كتاب(قرآن) نازل كرده است، كه بخشي از آن آيه اوست كسى«
ي متشابهات هستند، و اما آنان ها و آنها اساس و اصل كتاب هستند و بخشي از آن آيههستند، 

 كسانيكه در دلهايشان كژي است براي فتنه انگيزي و تأويل و طلب نادرست به دنبال متشابهات
داند، و راسخان و ثابت قدمان در  نمى افتند، و در حاليكه تأويل درست آنها را جز خدا(كسي) مى
گويند: ما به همه آنها ايمان داريم، همه(آن از محكمات و متشابهات) از سوي پروردگار  مى علم

شوند. پروردگارا! دلهاي ما را پس از آنكه ما را هدايت كردي  نمى ماست و جز خردمندان متذكر
(از راه حق منحرف) مگردان، و به ما از نزد خود بخششي ارزاني دار، به راستي (كه) بخشنده 

شك تو گردآورنده مردم در روزي هستي كه شكي در (وقوع) آن نيست،  پروردگارا! بى تويي.

 .»كند نمى گمان خداوند وعده (خود) را خالف بى
بار خدايا! حق را به ما نشان ده، و پيروي از آن را به ما عطا فرما، و باطل را به نشان 

 ده و ما را از آن دور فرما.





 
 

 

 اهللا آثار و نتايج ال إله إالَّ 

براي اين كلمه اگر بطور صادقانه و راستي و اخالص گفته شود، و به مستلزمات و  
بر فرد و اي  ي خوب و پسنديدهها واجبات آن ظاهراً و باطناً عمل شود، آثار و نتيجه

 جامعه خواهد داشت، كه مهمترين آنها عبارتند از:
ان و پيروزي آنها بر ـ وحدت مسلمانان كه نتيجه آن حصول قدرت و قوت مسلمان 1

 فرمايد: مى دشمنان اسالم خواهد بود، چون دين و عقيده آنها يكي است، خداوند

﴿ ٗۡ ِ َ�ِي َّ َۡبِل � ِِ وْ   َُ قُوَْا�ۡ�َمِص ُّ  .]103عمران:  آل[ ﴾ا َاَ� َعَر
 .»همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و«

ِمنَِ�  ُهَو �ّ�ِيٓ ...﴿ فرمايد: مى و همچنين ۡۡ َُ ۡ َك بَِنۡ�ِهِ  َا�ِذل َّ ّ َ
َ

ۡ�َ قُقُو�ِِهۡم  لَۡو  ٦َ ََ ّلَف 
َ

َاَ
 ٗۡ �ِض َ�ِي

َ
�ۡ� ِِ َِرۡتَ  َما 

َ
ۡ�َ قُقُو�ِِهۡم َاَ�ِٰ�ّن �َ ََ ّلۡرَ  

َ
َ ٓ ِ�يمٞ ا ّما َِ � َعزِذٌز  ُِ ّ َنُهۡم  ِِِ ۡۡ َ ّلَف ب

َ
َ َ َّ 

 .]63-62األنفال: [ ﴾٦
ادنش و با مؤمنان به تو توان داد. و بين دلهاي آنان اُلفت داد، اگر هر اوست كه با ياري د«

توانستي بين دلهايشان اُلفت دهي، ولي  نمى كردي، مى آنچه را كه در زمين است، همگي خرج

 .»خداوند بين آنان اُلفت داد، بىگمان او پيروزمند فرزانه است
 د شد، چنانكه خداوندو اختالف در عقيده باعث تفرقه و جنگ و ستيز خواه

ۡٗ ﴿ فرمايد: مى َي َِ قُوْ  دََِنُهۡم َاَ�ُِوْ   ُّ ٍَ ا لّۡكَ  ِِّ� �ّ�ََِن فَ ۡ�َ ِِ  .]159األنعام: [ ﴾ِمۡنُهۡم 
آنان كه دين خود را بخش بخش كردند و گروه گروه شدند تو را با كارِ آنان «

 .»كاري(ومسؤوليتي) نيست

ُۡ ﴿فرمايد مى و همچنين ُٗ َ�مََتّط َنُهۡم ُزُ� ۡۡ َ َُُهم ب ۡم
َ

َِۡهۡم ٓوْ  َ ا َ�َ ََ ِ ۡزِب ب ِِ و  ُُ وَ� �   ُِ  ﴾٥فَُِ
 .]53المؤمنون: [



 إال إال اهللامعناي ال   40

 

ميانِ خود كار و بارشان را دستخوشِ تفرقه و اختالف كردند، هر گروهي به آنچه ولي در«
 .»نزد خود دارند، شادمانند

كه مدلول ال إله إالَّ اهللا كشاند مگر عقيده ايمان و توحيدي  نمى پس مردم را به وحدت
 را در بر دارد، و توجه شود به حال اعراب قبل و بعد از اسالم كه چگونه بودند.

 ـ امن و امان و آسايش در جامعه توحيدي كه به موجبات كلمه ال إله إالَّ اهللا عمل 2
گيرد، و هر چه خدا  مى كند، چون هر فردي از آن جامعه هر چه خدا حالل كرده را مى

كه در درون اوست، و به همين سبب از اي  كند، واكنش با عقيده مى آنرا حرام نموده ترك
دارد، و به جاي اينها كمك و همكاري و  مى تجاوز و ظلم و ستم و دشمنى دست بر

 فرمايد: مى محبت و پشتيباني، به خاطر خدا و ايمان به او خواهد بود، چنانكه خداوند

ِمُنوَ� ﴿ ۡۡ َُ ۡ ا �ل ََ  .]10الحجرات: [ ﴾ِِۡلَوَِِّ�
 .»جز اين نيست كه مؤمنان برادرند«

اين را بطور آشكارا در حال اعرابي كه قبل از اسالم، و بعد از اسالم بودند پيدا و 
هويداست، چون قبل از اسالم با هم دشمني داشتند و از همديگر متنفر بودند، و به غارت 

توحيد روي آوردند، با هم برادر و دوست  كردند، ولي وقتي به عقيدهء مى و جنگ افتخار

َ ﴿ فرمايد: مى شدند، چنانكه خداوند َُ ۡو ٓ َا ََ ِ ُر َُ َ�َ �لُۡ�ّرار ٓ ْ ّّ َِ
َ

َ �ٓ ُِ َۡ ِ  َا�ّ�ََِن َم َّ ّٞ رُّموُإ � َّ

َنُهمۡ  ۡۡ َ  .]29الفتح: [ ﴾ب
د ميانِ خوگير و در ختكه با اويند بر كافران س رسولِ خداست و كسانى صمحمد «

 .»مهربانند

ُُ ﴿ فرمايد: مى و همچنين ۡۡ َٗ َا� ٓ ْ َّ ۡع
َ

نُمۡم َ ُُ  ۡۡ ِ ِ َعقَۡيُ�ۡم ِ َّ �  َ ََ ۡۡ ِ اْ  ِ ُُ  َ�ۡ ََ ّلَف 
َ

فَُ
 ِٰٗ مِِِ ٓ ِِۡلَ� ََ ۡۡ ِ ۡصَبۡحُمم بِن

َ
 .]103عمران:  آل[ ﴾اقُقُو�ُِ�ۡم فََ

هاي شما و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، كه دشمنان (همديگر) بوديد، آنگاه بين دل«
 .»اُلفت داد، آنگاه به (فضل و) نعمت او (با يكديگر) دوست شديد



 41  معناي ال إال إال اهللا

 

 

ـ تحقق يافتن قدرت مسلمانان و حكمفرمائي آنان بر روي كرهء زمين و برتري  3

َّ ﴿ فرمايد: مى دينشان و پايداري مقابل مبادئ و افكار مخالف اسالم، چنانكه خداوند اََع
َْمُنوْ  ِمن�ُ  ََ ُ �ّ�ََِن  َّ قََف �ّ�ََِن � َۡ ا �ۡمَم ََ َُ �ِض 

َ
�ۡ� ِِ قَِرّنُهۡم  َۡ ِٰ  لََۡۡكمَ َٰ ِ ٰق ّٰ قُوْ  �ل َِ ۡم اََع

ۡمنٗ 
َ

ِّ َلۡوفِهِۡم َ ۡۡ ََ ۢن  َ�ُّهم ّمِ ِ ّّ ٰ لَُهۡم َاَ�ُبَ ََ َ ّ لَُهۡم دََِنُهُم �ّ�ِي �ۡرت َّ ِ�ّ ََ ِٰ ِمن َ�ۡبقِِهۡم َاَ�ُ َ اِ ُّ ُب ۡۡ ا  َه
وَ�  ُُ

ِ�ُۡ� �َ ََ َِ ُهُم �لَۡ�ِٰكُتوَ�  ٔٗ ۡ� ِ�  ِ � � ََ ا 
ُ

َِ فََ ِ َّ َ�ٰل ۡۡ ََ  َُ َر َُ  .]55النور: [ ﴾٥ا  َاَمن 
است  ، وعده دادهاند و كارهاي شايسته كرده اند كه از شما كه ايمان آورده خداوند به كسانى«

شك آنان را در اين سرزمين جانشين سازد، چنانكه كساني را كه پيش از آنان بودند،  كه بى
جانشين ساخت، و(آن) دينشان را كه برايشان پسنديده است برايشان استوار دارد و برايشان پس 

 كنند و چيزي را با من شريك مى از بيم شان ايمني را جايگزين كند، (چرا كه) مرا پرستش

 .»كه پس از اين ناسپاسي كنند، اينانند كه فاسقند سازند، و كسانى نمى
هاي عظيم به عبادت خود كه هيچ شريكي ندارد پس خداوند حصول اين مقصود

 مرتبط ساخته است، و اين همان مقتضاي ال إله إالَّ اهللا است.
كه ال إله إالَّ اهللا  ـ تحقق يافتن آرامش روحي و رواني و استقرار ذهني براي كسى 4

 داند، مى پرستد، و خواسته او را مى بگويد، و به مقتضاي آن عمل كند، چون يك خدا را
ورزد،  مى دهد كه او را راضي و خشنود سازد، و از غضب او اجتناب مى پس كاري انجام

 پرستد، و هر يك از اين خدايان چيزي خاصي مى به خالف كسىكه خدايان بسياري را
 خواهد، و تدبير خاصي دارد كه از خداي ديگر مختلف است، چنانكه خداوند مى

ۡرَ�ابٞ ﴿ فرمايد: مى
َ

َ ِقُ  ََ ُّ َمَر ِم �مو
َ

ُّ �ۡلَتّهارُ وَ� َلۡ�ٌ َ ِِ ٰ ُ �ۡلَ�  .]39يوسف: [ ﴾َّ
 .»آيا خدايان پراكنده بهتراند يا خداوند يكتاي قهار«

ا ﴿ فرمايد: مى و همچنين َٗ رَُجٗ� َمقَ ِ�ُكوَ� َا َُ ُمتََ�ٰ ٓ �َ َ ُُ  ِ ُ َمَثٗ� رُّجٗ� �ِيِ َّ َب � َ�َ
َُُجٍل َهۡل �َۡكَموَِذاِ� َمَثً�  ِ  .]29زمر: ال[ ﴾ّل

كه اي  كه در (بردگي) او شريكانِ مختلف سهم دارند، و بردهاي  زند از برده مى خداوند مثلي«
 .»تنها براي شخصي باشد، آيا (اين دو) در وصف برابرند
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گويد: خداوند اين ضرب المثل را براي مشركان و موحدان آورده  مى امام ابن القيم
مالك و أرباب او گروهي هستند كه با هم است كه اي  است، پس مشرك مانند برده

پرستيد به  مى اختالف، و نيز اخالق بدي دارند، پس مشرك وقتي خدايان بسياري را
تواند  نمى شبيه داده شده كه گروهي كه با هم اختالف دارند ارباب او هستند، واي  برده

 رضا و خشنودي همه آنها را برآورده كند.
كه فقط ارباب او يك نفر است اي  پرستيد به برده مى و موحد وقتي فقط يك خدا را

داند، و او  مى و مقصود او، و راه خشنودي او را ها شبيه داده شده است، كه همه خواسته
از دعوا و اختالف اربابها در امان است، بلكه او بدون هيچ ستيزه فقط ملك يك نفر است، 

خواهد، آيا  مى لح و آسايش او راو ارباب او به او رحمت و شفقت و نيكى كرده و مصا
 ].1/187[إعالم الموقعين  اين دو برده با هم مساوي هستند؟

كه اهل ال إله إالَّ اهللا هستند در دنيا و  ـ حاصل شدن عظمت و برتري براي كسانى 5

ِ َ�ۡ�َ ُمۡ�َُِِ� بِِِ   َاَمن �ُۡ�ِۡك ﴿ فرمايد: مى آخرت، چنانكه خداوند ّ َِ  ََ ٓ َنَرا ا ُِ ََ �ّ
َ

ِ فََ�ُ َّ بِذ
ِِ َمَ��ٖ  ِذُح  ُّ ۡا َعۡهوِي بِِِ �ل

َ
ُِ �لّطۡ�ُ َ َطُر َۡ آَِ َ�مَ ََ ُّ ِمَن �لّك ّٖ  َل  .]31الحج: [ ﴾٣ َمِحي

وند شرك كه براي خداوند پاكدينِ غيرِ مشرك به او باشيد، و هركس كه به خدا حالىدر«
اند، يا باد او را به جايي  مرده خوار) او را ربودهكه از آسمان فرو افتاده، آنگاه مرغان(يآورد، گوي

 .»دور افكنده است
رساند كه توحيد و يگانگي، عزّت و برتري است، و شرك فرود آمدن و  مى آيه اين را

 پستي و ذلت و خواري است.
گويد: ايمان و توحيد در علو و وسعت و شرافت  مى عالمه ابن القيم رحمت اهللا عليه

محل فرود و صعود او است شباهت داده است، پس از آسمان به زمين  را به آسماني كه
 فرود آمده و روحش به سوي آن باال خواهد رفت.

 سوي پايين از نظر تنگي حيد را به پرتاب شده از آسمان بهكننده ايمان و تو  و ترك
 است. شديد و دردهاي انبوه شباهت داده
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شده، به شيطاني كه خداوند او را فرستاده كه اعضاي او ربوده شده و پاره اي  و پرنده
برد، و طوفاني كه او را به  مى و او را گناهكار و ناراحت و آشفته كرده بسوي هالكت

اشته، به اين سبب او را به جاي خيلي دور انداخته، به سبب هوا و هوسي كه در خود د
 ].180[إعالم الموقعين  ترين مكان و دور از آسمان انداخته است. پايين
تُ أَنْ « فرمايد: مى صـ حرمت جان و مال و ناموس او، چنانكه رسول خدا  6 رْ مِ أُ

نِّى دِمَ  وا مِ مُ صَ ا عَ الُوهَ ا قَ إِذَ ِ فَ ولُ اهللاَّ سُ نِّى رَ أَ ُ وَ هَ إِالَّ اهللاَّ ولُوا الَ إِلَ قُ تَّى يَ اتِلَ النَّاَِ حَ قَ مْ أُ هُ اءَ

ا هَ قِّ مْ إِالَّ بِحَ اهلَُ وَ مْ أَ  ].[البخاري  »وَ

يعني: اگر آنرا گفتند ولي از واجبات آن امتناع ورزيدند، و آنهم توحيد و  (بحقها)و 

 دوري از شرك و انجام اركان اسالم، جان و مالشان معصوم نخواهد بود، بلكه كشته
و خلفاي او چنين  صشود، چنانكه رسول اهللا  مى شوند و اموالشان به غنيمت گرفته مى

 كردند.
ن كلمه آثار و نتايج عظيم و بزرگي بر فرد و جامعه در عبادات و در پايان براي اي

 معامالت خريد وفروش و آداب و اخالق و غيره وجود دارد.
 نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. وباهللا التوفيق، وصىل اهللا وسلم عىل

 ترجمه آن به پايان رسيد. ه2/1/1415در تاريخ: 
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