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 هي امـام ابوحنيفـه رحمـ    ي عقيده كتابي كه  پيش رو داريد خالصه    مقدمه مؤلف
ــه  اهللا ــارهعلي ــز    درب ــان و صــحابه و ني ــد، ايم ــد، صــفات خداون ي توحي

  .يري ايشان در برابر متكلمان استگ موضع
گيـري امـام در رابطـه بـا علـم كـالم، بيـان         در اين خالصه؛ موضع

شـود،   چه منجر بدان مي خوانيد كه امام از شرك و آن شود، در ادامه مي مي
و با برخـي از اشـكال شـركي كـه     . نهي كرده و از آن بر حذر داشته است

انـد، آشـنا    هـا نهـي كـرده    ز آنبوقوع پيوسته و امـام و پيـروان راسـتينش ا   
  .شويم مي
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  :مبحث اول
  ي توحيد عقيده امام ابوحنيفه درباره

  »اهللا«ي او در توحيد  عقيده: اول
ي توحيـد آمـده، فهميـده     از نصوصي كه در قرآن و سـنت دربـاره  

  :شود كه توحيد بر سه قسم است مي
نكـه  اعتقاد داشـتن و اعتـراف نمـودن بـه اي    : توحيد در ربوبيت .1

خداوند متعال تنها خالق، مدبر و تصرف كننده در نظام هسـتي  
  .است

تنها ذاتي است  »اهللا«اعتقاد داشتن به اينكه : توحيد در الوهيت  .2
و . ي معبودهـاي ديگـر باطلنـد    كه سزاوار عبادت است و همـه 

ــد و شــريك    ــراي خداون ــادات ب ــواع عب ــردن ان مخصــوص ك
  .نگردانيدن با خداوند در عبادت

نامگذاري و توصـيف خداونـد بـا    : د در اسماء و صفاتتوحي  .3
نامهاي نيكو و صفاتي كه در كتاب و سنت براي خداوند متعال 
آمده است، با اعتقاد به اينكه ايـن نامهـا و صـفات بـر تمـامي      

ي مقام خداوند است داللـت دارنـد و    مفاهيم كمال كه شايسته
  .انيمها را با تقسيمات مذكور ثابت بد حقيقت مفاهيم آن
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خداونـد متعـال بـه صـفات مخلوقـات      «: فرمايـد  امام ابوحنيفه مـي 

  .»شود توصيف نمي
براي كسي شايسته نيست، چيزي از جانب خـود در  «: فرمايد و مي

چه خودش وصف كـرده، وصـف    بگويد، بلكه بايد او را به آن »اهللا«مورد 
  .»نماييم

شـود نـه از    ياز باال صـدا زده مـ   »اهللا«: فرمايد در جايي ديگر مي  
و . .   ..»پايين وصفت پاييني در توصيف ربوبيت و الوهيت جايگاهي ندارد

  .باره از امام نقل شده است ديگر سخناني كه در اين
اند، تقسـيم بنـدي مـذكور را ابـن      ها رديست بر كساني كه تصور كرده اين

  . تيميه از خودش ساخته است
قطعـاً  : ل سـاختگي و ناجـايز  توسل شرعيه جايز و باطل دانستن توس: دوم

گذاري و  اي بسيار مهم و از مسائلي است، كه بدعت ي توسل، مسئله مسئله
  .اختالف در آن، ميان جاهالن و هواپرستان بسيار صورت گرفته است

  :توسل به داللت نصوص قرآن و سنت دو نوع است
  توسل بدعي و ناجايز . 2توسل جايز    . 1
  

  :تتوسل جايز بر سه نوع اس
  .توسل به اسماء و صفات خداوند متعال -الف
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خداوند ( 180: األعراف hg  f  e  d  cz  } : فرمايد خداوند متعال مي
  .»ها بخوانيد اسمهاي نيكويي دارد، او را با آن

توسل به اعمال نيكو؛ چنانكه در احاديث و داستان سه نفـري كـه در    -ب
  .غار محبوس شده بودند، آمده است

ه دعاي فرد صالح زنده، بدليل عمل آناني كه به خدمت پيـامبر  توسل ب -ج
  .كردند آمدند و از ايشان درخواست دعا مي مي
  

  .بجز اين سه نوع، تمام انواع ديگر توسل بدعي و ناجايزند
كرد؛ تـا   امام ابوحنيفه رحمة اهللا در باب توسل به شدت احتياط مي

ال صحيح و اشـتباه در آنهـا   جايي كه توسل با الفاظ دو پهلويي را كه احتم
دانسـت و از بـه كـار بـردن چنـين الفـاظي نهـي         وجود داشت، مكروه مي

دانم كـه فـردي در دعـايش     مكروه مي«:  فرمايد كرد، امام رحمة اهللا  مي مي
حـق   گاههـاي  عـزت عرشـت، يـا بـه      خواهم كه به تكيـه  بگويد؛ از تو مي

ي بحـث ذكـر    ر ادامـه و ديگر سخنان نقل شـده از او كـه د  » ..مخلوقاتت،
  .خواهيم نمود

ي  بينيم بسياري از منتسبان به مذهب حنفي، از عقيده با اين حال مي
اند  امام ابوحنيفه منحرف شده و به توسل ناجايز و خود ساخته روي آورده

ها مخالفت كنـد، مـتهم،     ها را از اين عمل ناروا منع و با آن و هر كسي  آن
  . شود نبياء ميبه دوست نداشتن اولياء و ا
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  توسل به نامهاي خداوند متعال
امام ابوحنيفه در مورد توسل شرعيِ جايز و نهي از توسل بدعيِ نـا جـايز،   

براي كسي شايسته نيست كه خداوند را، جز بـا دعـايي كـه او    «: فرمايد مي
ي دعايي زير كـه   اجازه و بدان دستور داده است، بخواند و خداوند در آيه

i  hg  f  e  d  c  } : فرمايـد  كند، مي ا بيان ميتوسل مشروع ر

  nm   l  k  jz براي خدا نامهايي نيكو است، پـس  (  180: األعراف
كنند را رها  او را با آن نامها بخوانيد و كساني كه در نامهاي او كجروي مي

  »/اعراف«). كردند را خواهند ديد سازيد، بزودي كيفر آنچه مي
  

  يز و بدعيتوسل با كلمات نا جا
 تـو  از! خداونـدا : مكروه است در دعا بگـوييم «: گويد امام ابوحنيفه مي - 1

بحق فالن كس، يا بحق پيامبران و رسوالنت و يا بحق بيـت الحـرام و   
  .. .«1خواهم مشكلم را حل كني ويا مشعر الحرام، مي

براي كسي شايسته نيست خداونـد را بجـز بـا    : گويد امام ابوحنيفه مي  - 2
بخوانـد و  ) ها، صفات و همان روشي كه مشروع قرار دادهاسم(خود او

                        
  ,198/و شرح الفقه االكبر 2/285و اتحاف السادة  234/به شرح العقيدة الطحاوي. ك. ـ ر1
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 2گاههاي عزت عرشـت  خواهم به تكيه مكروه است كه بگويد از تو مي
  »                             . ..يا بحق مخلوقاتت

  .ديدگاه امام ابوحنيفه در اثبات صفات خداوند متعال و رد جهميه :سوم
شـود و   با صفات مخلوقات توصيف نمـي خداوند : گويد امام ابو حنيفه مي

غضب و رضاي او بـدون كيفيـت دو صـفت از صـفات او تعـالي بشـمار       
  . و جماعت است 1ي اهل سنت رود، اين عقيده مي

                        
پروردگارا از تو به تكيـه  : مكروه است انسان در دعايش بگويد: ـ امام ابوحنيفه و امام محمد معتقدند2

يي وجود ندارد، اما امام ابويوسف بدليل چرا كه نصي بر جواز چنين دعا» ...خواهم گاه عزت عرشت مي
پروردگارا، از تو به تكيه گاه عـزت عرشـت و منتهـاي    : فرمايد حديثي كه در آن پيامبر در دعايش مي

. اين حديث را بيهقي در كتاب الدعوات الكبيرة روايت كـرده اسـت  . جايز دانسته» ...خواهم رحمتت مي
داود بن ابو عاصـم از  -الف: ين حديث سه ايراد وجود دارد؛ در ا 4/272و نصب الراية  9/382البناية 

  .ابن مسعود حديث نشنيده است
  .كند عبدالملك بن جريج مدلس است وروايات را به صورت مرسل نقل مي-ب
  .    عمربن هارون متهم به دروغگويي است-ت
اصـطالح در عصـر    سنت را بكار برده، اين دليلي است كـه ايـن   ـ امام ابوحنيفه در متن اصطالح اهل1

وفـات   ـه150/متولد و در سال  ـه 80/پيشنيان شناخته شده و معروف بوده است، چون امام در سال 
هاي گمراه در اواخر دوران صحابه ظهور كرده و در دوران تابعين و سلف پـس   كرده است و بيشتر فرقه
روان سنت پيـامبر از هواپرسـتان   كرد كه پي اند و از همان زمان ضرورت ايجاب مي از آنان افزايش يافته

ي  ي منصـوره و فرقـه   حديث، طائفـه  اصطالح اهل سنت با اهل: جدا و مشخص شوند و گفتني است كه
شود و اينها نامهايي براي گروهي اسـت كـه از پيـامبر و     اهل سنت اطالق مي: ناجيه بر يك گروه يعني

  .   ي آنان استوارند كنند و بر عقيده اصحابش پيروي مي
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شود و جايز نيست كه بگوييم غضب  كند و راضي مي و خداوند غضب مي
و مسلمان بايد خداوند را همان گونه كـه  . و رضاي خداوند پاداش اوست

  .خود وصيف كرده توصيف كنداو 
خداوند متعال بي نياز است، نزاده و زاده نشده و كسي همتاي : گويد و مي

دسـت خداونـد بـاالي    . او نيست، زنده، توانا، شنوا، بينا، آگاه و عالم است
ي خداوند متعال همانند دست و  دستهاي مخلوقات است و دست و چهره

  .ي مخلوقات نيست چهره)وجه(
كـه خـودش فرمـوده دسـت،     طور نهمـا خدونـد متعـال   : فرمايد امام مي-6

صورت و نفس دارد و تمام آنچه در قرآن، از دست، صورت و نفس آمده 
بدون تعيين كيفيت، صفات خداوند است و جايز نيست كه بگوييم منظور 
از دست خداوند قدرت و يا نعمت اوسـت؛ زيـرا موجـب تعطيـل شـدن      

   2.ا و معتزليها استي قدريه شود و اين عقيده صفت مي

                        
ايست كه در اواخر دوران بني اميه بوجود آمد، موسس اين  و معتزله فرقه 302/به الفقه االكبر. ك. ـ ر2

گفتند اينها براي اثبات  نيز مي» عدلي مذهب«فرقه واصل بن عطاء است، پيروان اين فرقه را در فارسي 
شـدند، بـه    ي متوسـل مـي  بردند و به مباحث عقلي و منطق عقايد و افكار خود قواعد فلسفي را بكار مي

همين دليل بشدت مورد نقد اغلب فرق اسالمي بويژه محدثين و اشاعره واقع شدند و ايـن فرقـه آيـات    
مقـدم  ) قرآن و سـنت (ي آنها عقل بر نقل كند؛ و به عقيده قرآن را طبق قواعد كالمي تاويلهاي عقلي مي

  »مترجم«.است
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فرمايد براي كسي شايسته نيست در مورد ذات خداوند اظهار نظـر   مي  -6
كند، بلكه الزم است خداوند را به آنچه خود توصيف كرده، توصيف كنيم 

ي خداوند متعال كه پروردگار جهانيان است با رأي و نظـر   و نبايد در باره
  1.شخصي چيزي بگوييم

: خداونـد سـؤال شـد، فرمـود     )فرود آمدن(ي نزول هوقتي از امام دربار -7
  2.آيد بدون كيفيت فرود مي

، نـه از  از بـاال  شـود  خداوند متعال صدا زده مي: گويد امام ابوحنيفه مي -8
  3.پايين چرا كه پايين در صفات ربوبيت و الوهيت جايگاهي ندارد

لربوبية واهللا تعاىل يدعى من أعلى ال من أسفل ألن األسفل ليس من وصف ا(
  )واأللوهية يف شيء

شـود،  مي گفته نوشود،  راضي ميو كند  خداوند غضب مي: گويد و مي -9
  4.غضب او تعالي عذاب و رضاي او پاداش اوست

                        
  368/ق دكتور تركي و جالء العين ، به تحقي)2/427(ك شرح العقيده الطحاوي .ر - 1
و كوثري  456/طبع دارالسلفيه و االسماء و الصفات بيهقي 42/ك عقيده السلف اصحاب الحديث.ر - 2

با تخريج آلباني و شرح الفقه االكبـر مـال علـي     245/بر اين سكون كرده است و شرح عقيده الطحاويه 
  ,60/قاري

  51/الفقه االسبط - 3
  .و كوثري بر اين سكوت كرده است 56/الفقه االسبط  -  4
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خداوند متعال با هيچ چيزِ مخلوقـاتش شـباهت نـدارد و    : گويد و مي -10
هـا و صـفاتش    همواره با اسـم . هيچ يك از مخلوقات، شبيه خداوند نيست

  5.ده و خواهد بودبو
 و صـفات خداونـد، مخـالف صـفات مخلوقـات اسـت،      : گويد و مي -11
بينـد نـه    داند نه همانند دانستن ما، قدرت دارد نه همانند قدرت ما، مـي  مي

گويد نه همچـون   شنود نه مانند شنيدن ما، و سخن مي همانند ديدن ما، مي
  6.سخن گفتن ما

  .شود ات توصيف نميخداوند با صفات مخلوق: گويد و مي -12
هر كس خداوند را با مفهومي از مفاهيم بشـري توصـيف   : گويد و مي -13

و  از امام نعـيم بـن حمـاد رحمـه اهللا روايـت      . كند، بيقين كافر شده است
هر كس خداوند را به مخلوقات تشبيه كند، بيقين كه كافر  :است كه فرمود

را با آنها توصيف شده و هر كس صفتي از صفاتي را كه خداوند، خودش 
ي  گفتنـي اسـت كـه عقيـده    » ...كرده، نفي كند بدون شك كافر شده اسـت 

  .همين است -صحابه، تابعين و تبع تابعين ي سلف صالح  همه
: صفات خداوند ذاتي و فعلي است، صـفات ذاتـي ماننـد   : فرمايد و مي-14

يـدن،  آفر: و صفات فعلـي ماننـد  » ...حيات، قدرت، شنوايي، بينايي، اراده و

                        
  301/ الفقه االكبر - 5
  302/ الفقه االكبر  6
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و خداوند متعال همواره » ...روزي دادن، بوجود آوردن، ابداع و ساختن و 
   2.با صفاتش بوده و خواهد بود

صفات ذاتي و فعلي كه امام ذكر كرده فقـط تعـدادي از صـفات    : توضيح 
  .خداوند است

ي صفات خداوند اينها نيست و منظور امام نيـز ايـن    بايد دانست كه همه 
  .هاست ت خداوند هميني صفا نيست كه همه

همواره خداوند متعال فاعل افعالش بوده و فعل از صفات : گويد و مي-15
او تعالي است و خداوند متعال فاعل است و فعل در ازل صـفت او   3ازلي

  .تعالي بوده و مفعول، مخلوق خداوند است
دانم خداونـد در آسـمان يـا در زمـين      هر كس بگويد نمي: فرمايد و مي - 

و همين طور هر كس بگويد قبول دارم . دون ترديد كافر شده استاست؛ ب
دانم عرش در زمـين اسـت يـا در آسـمان،      خداوند بر عرش است اما نمي

  4.شود كافر مي

                        
  301/الفقه االكبر -2
  . ي بدون آغاز است منظور از ازل گذشته -3
و ابن قيم در اجتماع جيـوش   5/48و ابن تيميه اين جمالت را در مجموع الفتاوي 46/الفقه االبسط-4

و ابـن ابـي العـز در شـرح      116/و ابـن قدامـه در العلـو    102-101/و ذهبي در العلو 139/االسالميه
شود كه به اعتقاد امام ابـو   از عبارت فوق استنباط مي. اند از قول امام ابوحنيفه نقل كرده 301/الطحاويه

بودن با تمام انواع اعم از باال بـودن ذات و مقـام و قهـر الهـي،     ) علو(حنيفه هر كس معتقد به صفت باال
با توجه به ديدگاه اين امام بزرگوار و ديگر ائمه و سلف صالح، وضعيت . ند نباشد، كافر استبراي خداو
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  كني كجاست؟ معبودي كه عبادت مي: زني از امام سوال كرده بود-17
  .خداوند باالي آسمانهاست نه در زمين: امام در پاسخ فرمودند

بــا  -اهللا-او : (»...و هــو معكــم«ي  ي آيـه  در بــاره: امـام گفــت مـردي بــه  
گويي؟ فرمود همراهي خداوند با بنـدگان هماننـد ايـن     چه مي...)شماست

ام، در حالي كه در كنـار   نويسي من با تو اي به كسي مي است كه تو در نامه
   5.او نيستي

د دست خداوند باالي دسـتهاي مخلوقـات اسـت امـا هماننـ     : گويد و مي-
  1.دستهاي مخلوقات نيست

در : قطعاً خداوند در آسمان است نه در زمين، مردي پرسـيد : گويد و مي -
گونـه   او تعالي بـه ايـن  : گويي؟ گفت چه مي »و هو معكم«ي  خصوص آيه

نويسي من با تو همراهم، در حالي كـه   همراه بنده است كه تو به مردي مي
    2.تو از او غايب هستي و در كنارش نيستي

                                                        
اعتقادي كساني كه معتقدند خداوند در هر جا هست و عقيده دارند خداوند در هيچ جهتـي نيسـت، نـه    

  و امثال اين باورهاي باطل را دارند، چيست؟؟؟ ... داخل عالم و نه خارج از آن و
   429/ء و الصفاتاالسما -5
   56/الفقه االبسط- 1
  2/170االسماء و الصفات  - 2
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كه با موسي سخن بگويد، مـتكلم بـوده    خداوند قبل از آن: گويد و مي -20
  3.است

خداوند با كالمي كه شايسته مقام اوست، متكلم اسـت و  : گويد و مي -21
  4.كالم در ازل از صفات او تعالي بوده است

  5.گويد، نه مانند سخن گفتن ما خداوند سخن مي: گويد و مي -
اوند را شنيده است، همانطور كـه خداونـد   موسي سخن خد: گويد و مي -

خداونـد بـا موسـي    ( :164: النسـاء  m  l   k  j  iz  } : فرمايد مي
  6)سخن گفت سخن گفتني

قرآن كالم اهللا است كه در مصحفها نوشته و در قلبها حفظ و : گويد و مي -
  7.با زبانها خوانده و بر پيامبر نازل شده است

  8.تقرآن مخلوق نيس: گويد و مي -
  
  

                        
  302/الفقه االكبر - 3
  301/الفقه االكبر   - 4
  301/ الفقه االكبر - 5
  164/النساء - 6
  302/الفقع االكبر - 7
  301/الفقه االكبر - 8
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  خالصه بحث
امام ابوحنيفه توسل با كلمات و الفاظي را كـه در قـرآن و سـنت صـحيح     

  .داند نيامده، مكروه مي
ها و صفات نيكويي را كه خداوند براي خودش  امام ابوحنيفه تمامي اسم -

دانـد و   ي مقام او تعالي است، ثابـت مـي   اي كه شايسته ثابت دانسته، بگونه
داونـد از مشـابهت بـه مخلوقـات و مشـابهت      همچنين معتقد است كـه خ 

  .مخلوقات با او، پاك و منزه است
خداونـد را  ) بـاال بـودن  (امام ابوحنيفه معتقد است، هركس صفت علّـو   -

  .انكار كند، كافر است
  .امام ابوحنيفه معتقد است، قرآن كالم خدا است و مخلوق نيست -

ت، توحيـد الوهيـت و   توحيـد ربوبيـ  : گانه توحيد كه عبارتنـد از  اقسام سه
  .وجود دارد توحيد اسماء و صفات، در سخنان و كالم امام ابوحنيفه

  
  :تبصره
ي صفات  همه او شود كه از سخنان امام بوضوح فهميده مي! برادر مسلمان

ــدون  خدونــد را بــدون تشــبيه و تمثيــل ثابــت مــي  دانــد و خداونــد را ب
ـ  نيز صفات منزه دانسته و صفت علو را) نفي(تعطيل راي خداونـد ثابـت   ب

داند و بر اين باور است كه قرآن عربي، كالم حقيقي خداونـد اسـت و    مي
السالم حقيقتاً سخن خداوند را شنيده و خداونـد بـدون    سيدنا موسي عليه
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از صـفات  ) دسـت (و يـد ) چهره(آيد و وجه كيفيت به آسمان دنيا فرود مي
  .ايز نيستخداوند متعال است و تأويل هيچ يك از صفات خداوند، ج

نبايد كسي بگويد، منظور از دست خداوند قدرت او و منظور از : در نتيجه
غضب او عذاب  و منظور از رضاي الهي پاداش اوسـت؛ زيـرا ايـن گونـه     

  .ي جهميه است شود كه عقيده تاويل صفات موجب تعطيل صفات مي
با وجود اين سخنان واضح و روشن امام ابوحنيفه جاي بسي تعجب است 

كنند و همگام بـا جهميهـا،    ي اين امام بزرگوار ترك مي ماتريديها عقيدهكه 
منكر باال بودن اهللا شده و به خلق قرآن و حادث بودن كالم ازلي قائلنـد و  
بســياري از صــفات خــداي متعــال را نفــي و الفــاظ صــفات را تحريــف  

  !كنند؟ مي
  

  .رجات آني امام ابوحنيفه در اثبات تقدير الهي و د عقيده: مبحث دوم
نصوص قرآن و سنت داللت براين دارد كه ايمان بـه تقـدير داراي چهـار    

شود، مگر با پذيرش هر چهـار درجـه    درجه است و ايمان به آن كامل نمي
  :كه عبارتند از

ايمان بـه اينكـه آن چـه بوجـود      -2. ي الهي ايمان به علم پيشي گيرنده-1
ازل پيش از خلقت آسـمانها و  ها از  و اين نوشته. آيد، نوشته شده است  مي

ي فراگيـري الهـي،    ايمـان بـه اراده  -3. بوده است» لوح محفوظ«زمين، در 
  ...براي تمام مخلوقات و افعال بندگان و غيره
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  .ايمان به اين كه تمام آن چه وجود دارد، خدا آفريده است-4
  .امام ابوحنيفه سخناني دارد كه به هر يك از اين درجات اشاره كرده است

كرد، امام به او  ي تقدير بحث مي مردي پيش امام ابوحنيفه آمد و درباره -1
كنـد،   داني كسي كه در مورد تقـدير انديشـه و كـاوش مـي     مگر نمي: گفت

كنـد، بـر    نگرد، هر چه بيشتر نگاه مي همانند كسي است كه به خورشيد مي
   1.شود حيرتش افزوده مي

رفتن در مسائل غيبي و تالش و  خواست او را از فرو امام با اين سخن مي
جستجو در اين زمينه بر حذر دارد و هدف از اين سـخن اثبـات درجـات    

  .تقدير، ذكر شده نيست
  2.خداوند متعال در ازل پيش از وجود اشياء از آنها آگاه بوده است-
دانـد كـه پـس از     خداوند متعال از معدوم در حالت عدم آگاه است و مي-

واهد بود و از اشياء موجود در حال وجـود و از  بوجود آوردنش چگونه خ
   3.شان آگاه است چگونگي پس از نابودي 

  4.مقدرات الهي در لوح محفوظ ثبت است -

                        
  .ب-77-ق/قالئد عقود العقيان -1
  ,303-302/الفقه االكبر-2
  الفقه االكبر -3
  همان- 4
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: قلـم گفـت  .  كنيم كه خداوند به قلم دستور بـه نوشـتن داد   ما اعتراف مي
آيد  هر چه تا روز قيامت بوجود مي: پروردگارا چه بنويسم؟ خداوند فرمود

R   Q  P  O  } : فرمايـد  به دليل اين كـه خداونـد متعـال مـي    . بنويس

  Y   X  W  V  U  T   Sz  اند  هر چه انجام داده( 5» 53 - 52: القمـر
  ). هاي اعمال نوشته شده و هر كوچك و بزرگ ثبت است در نامه

   6.و خواست خداوند است  در دنيا و آخرت همه چيز به اراده-
  1.آفريده است خداوند همه چيز را از عدم-
  2.خداوند پيش از آفريدن مخلوقات هم خالق بوده است-
ما معتقديم، بنده همراه با اعمال، اقرار و شـناختش مخلـوق اسـت، لـذا      -

  3.وقتي فاعل مخلوق است افعالش بطريق اولي مخلوق است
تمــام افعــال بنــدگان اعــم از حركــت و ســكون كســب اســت، و خــالق -

دهند به خواست، آگـاهي،   ي آنچه انجام مي مهشان خداوند است و ه افعال
   4.داوري و تقدير الهي است

                        
  21/الوصيه مع شرحها-5
   302/الفقه االكبر-6
  302/الفقه االكبر -1
  304/الفقه االكبر-2
  41/الوصيه مع شرحها-3
  303/الفقه االكبر -4
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كنند و  شان را اعم از حركت و سكون حقيقتاً كسب مي بندگان تمام افعال-
ي اينها بخواست، آگاهي و تقدير الهـي   شان است، همه خداوند خالق افعال

و تقدير ي عبادات به فرمان، محبت، رضايت، آگاهي، داوري  و همه. است
و تمام گناهان بخواست، آگاهي و قضـا و قـدر   . الهي واجب گرديده است

  5.الهي است؛ نه با محبت، رضايت و دستور او
، سپس آنـان  6خداوند متعال بندگان را مبرا و پاك از كفر و ايمان آفريده -

در نتيجه هر كس كافر شـده  . را مخاطب قرار داده و امر و نهي كرده است
عمل خودش حق را انكار نموده و خداوند هـم او را خـوار و    با اختيار و

ذليل كرده و كافر شده است و هـر كـس ايمـان آورده بـا عمـل، اقـرار و       
  7.تصديق خودش و توفيق و ياري خداوند بوده است

خداوند نسل آدم را از پشتش بصورت ذره خارج ساخت و به آنان عقل -
د و آنان را از كفر ورزيدن باز داشـته  داده و از آنها خواسته كه ايمان بياورن

و آنها به ربوبيت خداوند اعتراف كردند و همين ايمانشان بـود، بنـابر ايـن    
شوند و هر كس كه كفر ورزيد، كفر او بعـد   آنها بر همين فطرت متولد مي

از اين مرحله بوده كه فطرتش را تغيير داده و مبدل ساخته اسـت و كسـي   

                        
   303-302/الفقه االكبر-5
درست اين است كه خداوند بندگان را بر فطرت اسالم آفريده، ايـن حقيقـت در گفتـار بعـدي امـام      -6

  .  تصريح شده است
    303-302/الفقه االكبر-7
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يق نموده بدون ترديد بر فطـرت الهـي خـويش    هم كه ايمان آورده و تصد
  1.ثابت و استوار مانده است

خداوند همه چيز را مقدر كرده و نسبت به وجود همه چيز حكـم كـرده   -
است و در دنيا و آخرت هـيچ چيـز بـدون خواسـت، قضـا و قـدر الهـي        

   2.گيرد و همه چيز را خداوند در لوح محفوظ ثبت كرده است صورت نمي
كند، ليكن همه را آزاد آفريده  را بر كفر يا ايمان مجبور نميخداوند كسي -

و خداونـد از  . و به اختيار خودشان استبوده  و ايمان و كفر عمل بندگان
دوسـتش   اگـر پـس از آن ايمـان بيـاورد    و كافر در حال كفر آگـاه اسـت،   

   3.دارد مي
  
  
  
  
  
  
  

                        
   302/الفقه االكبر-1
  302/الفقه االكبر-2
   304/همان-3
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  :مبحث سوم

  ي ايمان ي امام ابوحنيفه درباره عقيده 
تصديق بـه قلـب اقـرار بـه     «: و سنت بر اين داللت دارد كه كه ايمانقرآن 

اين تعريفـي از  . »شود كم و زياد ميو زبان و عمل به اعضاء و اندام است؛ 
  .4اند ه ايمان است كه جمهور سلف به آن معتقد بود

اما امام ابوحنيفه در اين مسئله با ديگر بزرگـان سـلف اخـتالف دارد و از     
  .قل شده كه با تعريف فوق متفاوت استامام سخناني ن

  5.»ايمان اقرار و تصديق است: گويد امام ابوحنيفه مي -1: از جمله
ايمان اقرار بزبان و تصديق به قلب است و اقرار به تنهـايي  : گويد و مي-2

ايـن تعريـف را طحـاوي از امـام ابوحنيفـه و       6.شـود  ايمان محسوب نمي
  7.يارانش نقل كرده است

                        
گفتني است كه لفظ جمهور سلف به ظاهر به معناي اكثريت قريب به اتفاق است امـا در اسـتفاده از    -4

. اين لفظ در اين جا، جاي تأمل است چرا كه در تعريف ايمان آن طور كه در متن ذكر شده اجماع است
اعتقـاد در  (نيت: ايمان. اند به اجماع صحابه، تابعين و كساني كه بعد از آنان آمده: گويد و امام شافعي مي

شـود مگـر بـا دو تـاي      و هيچ يك از ايـن سـه تـا كامـل نمـي     . و عمل است) اقرار بزبان(، قول)قلب
كـل مسـلم   الواجـب علـي    -بـه المعتقـد الصـحيح   . ك.ر. اللكائي در السنه روايت كـرده اسـت  .»ديگر

تاليف امـام ابوعبـداهللا    1/314و براي اطالع بيشتر به اإلبانه . عبدالسالم بر جس عبدالكريم 57/اعتقاده
  » مترجم«.عبيداهللا بن محمد بن بطة عكبري حنبلي، با تحقيق احمد فريد مزيدي رجوع شود

  304/الفقه االكبر -5
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  3.شود ايمان كم و زياد نمي: گويد امام مي -
ايمان تصديق به قلب و اقرار بزبان است، زياد و كـم  : گويد اين كه امام مي

ي ديگر بزرگان و  و عمل از حقيقت ايمان خارج است؛ با عقيده. شود نمي
امام مالـك، شـافعي، احمـد، اسـحاق،     : پيشوايان سلف امت اسالمي مانند
  . ، در حقيقت حق با اين بزرگان استبخاري و كسان ديگر مخالف است

ي امام درست نيست، باز هم مأجور است و ابن عبدالبر و  با اين كه نظريه 
اند كه بر رجوع امام از اين نظريـه داللـت    ابي العز حنفي مطالبي ذكر كرده

  » واهللا اعلم« 4.دارد
  »خالصه«
صـديق اسـت و   امام ابوحنيفه بر اين باور است كه ايمان تنها اقرار و ت -1

  .شود كم و زياد نمي
  .جمهور سلف در اين مسئله با امام ابوحنيفه اختالف دارند -2

  
  »مبحث چهارم«

  »ي صحابه ي امام ابوحنيفه درباره عقيده«

                                                        
   2/كتاب الوصيه مع شرحها-6
   360/شرح العقيدة الطحاوية-7
  3/الوصيه مع شرحها -3
   395/و شرح العقيدة الطحاويه 9/247به التمهيد ابن عبدالبر. ك.ر-4
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از آنجايي كه بدعتگذاران و هواپرستان همه، يا برخـي از يـاران پيـامبر را    
مسلمان الزم دانسـتند   دهند، علماء و دانشمندان مورد طعن و ايراد قرار مي

ي ياران پيامبر مطالبي را بيـان كننـد؛ امـام ابوحنيفـه هـم كـه از        كه درباره
بزرگان علم و دانش است، در اين رابطه اظهار نظر كرده كه به شـرح زيـر   

  :است
  5.كنيم از هيچ يك از ياران پيامبر جز به نيكي ياد نمي -1
كنـيم و   نفر و بيزاري نمـي نسبت به هيچ يك از اصحاب پيامبر اظهار ت -2

  6.گونه نيستيم كه با يكي دوستي و با ديگري دشمني كنيم اين
ر هـر   ب با پيامبر، بهتر از عمل تمـام ع يك لحظه همراهي يكي از اصحا مـ

   1.يك از ما ـ هر چند طوالني باشدـ است
 ترين فرد اين امت پس از پيـامبر، ابـوبكر صـديق    ما معتقديم كه افضل

ـ به ترتيب در مراتب  عثمان و علي ـرضوان اهللا عليهم اجمعيناست، عمر، 
   2.بعدي قرار دارند

و  ، عثمـان ، عمـر ، ابـوبكر ترين مردم پـس از رسـول اهللا   افضل
  3.گوييم هستند و نسبت به تمام اصحاب پيامبر چيزي جز خير نمي علي

                        
  304الفقه االكبر صفحه - 5
  40الفقه االسبط صفحه - 6
  76/مناقب ابوحنيفه نوشته مكي - 1
  14/الوصيه با شرح  - 2
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  »ي بحث چكيده«

 اصـحاب پيـامبر  امام ابوحنيفه معتقد به وجوب، دوسـت داشـتن تمـام    
  .است

امام، خلفـاي راشـدين را از ديگـر اصـحاب پيـامبر برتـر و افضـليت و         
  .داند برتريشان را نسبت به يكديگر بر حسب ترتيب خالفتشان مي

امام معتقد است از اصحاب پيامبر نبايد جز به خيـر يـاد كنـيم و واجـب      
  .اري نمائيماست از طعنه زدن و ايراد گرفتن نسبت به ياران پيامبر خودد

  
  

  »مبحث پنجم«
  »و بدعتگذاري در دينجدال  ينهي امام از هواپرست«

و هواپرسـتان و شـنيدن سخنانشـان     2نشيني اهل كـالم  امام ابوحنيفه از هم
ممانعت نموده و از فراگيري علم كالم بدليل ضررهايي كه دارد، نهي كرده 

دي از امام نقـل  و در مذمت اهل كالم و طرفداران آن ممانعتهاي زيا. است

                                                        
  )ب-19ق (النور االمح  - 3
خر قرن اول هجري ظهور كردند و براي اثبـات عقايـد   اهل كالم گروهي از مسلمين بودند كه در اوا-2

خويش در مسائلي از قبيل توحيد، تجسيم، جبر و اختيار، ايمان و كفر از داليل و براهين عقلي استفاده 
  » مترجم«. كردند كه معموالً با بحثها و مناقشات فروان بي پايان و منحرفي همراه بود مي
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آوريم تا خوانندگان با ديدگاه امام در اين  شده، در اينجا سخنان امام را مي
  :چنان كه ميگويد باره آشنا شوند

هواپرستان در بصـره بسـيارند، بيسـت سـال و انـدي بـا آنهـا نشسـت و         
برخواست كردم، بسي اوقات يك سال پياپي، بيش و كم با آنهـا بـودم؛ در   

  .ردم، كه علم كالم از مهمترين علوم استك آن وقت گمان مي
اي رسيدم كـه مـرا در ايـن     در علم كالم تا جايي مطالعه كردم و به درجه 

دادند و من نزديك حلقـه درس   علم با انگشتان دست به يكديگر نشان مي
مردي : تا اينكه زني پيش من آمد و پرسيد. نشستم حماد بن ابي سليمان مي

ي سنت طالق دهـد، او را چنـد    هد او را به شيوهخوا زن كنيزي دارد و مي
طالق دهد؟ ندانستم چه بگويم، گفتم برو از حماد سؤال كن و بيا بـه مـن   

او را هنگامي كه از حيض پاك شـده  : بگو؛ از حماد سؤال كرد و پاسخ داد
باشد و در آن هنگام با او همبستر نشده باشد، يك طـالق بدهـد و سـپس    

د، وقتي آن زن غسل كرد، ازدواج بـرايش جـايز   بگذارد تا دو حيض بگذر
  .باشد مي

به علم كالم نياز ندارم : با خودم گفتم: زن برگشت و پاسخ را به من گفت
  .و كفشهايم را پوشيدم و به مجلس درس حماد رفتم
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كـه   خداوند عمر بن عبيد را لعنت كند كه راه علم كالم را بـراي مـردم ـ    
  4.رده استـ باز ك سودي به حالشان ندارد

ي آنچه مردم در مباحث كالمي اعـراض و اجسـام از    درباره: مردي پرسيد
. ها گفتارهاي فلسـفي اسـت   اين: گويي؟ امام گفت اند، چه مي خود ساخته

در (ي سلف پيـروي و از هـر نـو پيـدايي      برتوست كه از احاديث و شيوه
  1.كه بدعت است، دوري كني) دين

روزي پدرم نزد من آمد، در حالي : گويد يحماد فرزند امام ابوحنيفه م -4
كه گروهي از طرفداران علم كالم با من بودند و در مـورد مسـائل كالمـي    

كرديم؛ سر و صداي ما بلند شده بود، همين كه صداي پاي پدرم  بحث مي
حمـاد چـه كسـاني نـزد تـو      : را در منزل شنيدم، بيرون شدم، به من گفت

  هستند؟ 
. الني، كساني را كـه نـزد مـن بودنـد را نـام بـردم      فالني، فالني و ف: گفتم
در فالن و فالن موضوع؛ به : كنيد؟ گفتم در چه موضوعي بحث مي: پرسيد

بياد ندارم كه پـدرم  : علم كالم را رها كن؛ حماد گويد! اي حماد: من گفت

                        
كند بـر خطرنـاك    اهللا عمربن عبيد را لعنت مي مام ابوحنيفه رحمهاين كه ا 31-28/ذم الكالم هروي - 4

ي آن را باز كرده است، چـون در غيـر ايـن صـورت لعنـت كـردن        بودن بدعتي داللت دارد كه دروازه
  . مسلماني معين جايز نيست

  . ب-194/ذم الكالم هروي-1
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اختالط فكري داشته باشد؛ روزي به چيزي دستور دهد و روز ديگر از آن 
  . منع كند
. مگر خود شما به من دستور ندادي، علـم كـالم را فـرا گيـرم    : درپ: گفتم
  چرا؟: كنم؛ پرسيدم آري فرزندم، اما امروز تو را از آن منع مي: گفت

فرزندم اينهايي كه اختالفاتشان را در مسـائل علـم كـالم مشـاهده     : گفت 
كني، قبالً يك نظريه در دين داشـتند تـا اينكـه شـيطان بـا وسوسـه در        مي

  1.ن دشمني و اختالف انداخت لذا با يكديگر مخالف شدندميانشا
هرگز با عموم مـردم در مسـائل   : فرمايد امام ابوحنيفه به ابويوسف مي -5

اصول دين، از علم كالم بحث نكن، چرا كه آنان مردمي هستند كـه از تـو   
  2.شوند كنند و در نتيجه سرگرم چنين مسائلي مي تقليد مي

ي اصـول ديـن و    ي امـام ابوحنيفـه دربـاره    عقيدهاينها بخشي از سخنان و 
  .گيري او در برابر علم كالم و متكلمان است موضع

  
  »چكيده بحث«

امام ابوحنيفه از فراگيري علم كالم و جدل و جر و بحثهـا در اصـول    -1
  .كرد دين ممانعت مي

                        
  183-184/مناقب ابوحنيفه نوشته مكي  - 1
  373-مناقب ابوحنيفه، مكي  - 2
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هـاي شـرارت را بـاز كـرده و      از آنجاييكه طرفداران علم كالم دروازه -2
كرد و به همين سبب عمـرو   ند، امام با آنها به شدت مقابله ميمنحرف شد

  .بن عبيد را لعنت كرد
  
  

  مبحث ششم
  .شود ممانعت امام ابوحنيفه از شرك و اسبابي كه منجر به شرك مي

هاي شرك   اسالم بر حمايت از توحيد خالص براي خداوند و بستن روزنه
  .تبه او تعالي  و نابودي آن بسيار تاكيد كرده اس

بدون شك غلو و زيـاد روي در حـق صـالحان و نيكـو كـاران، اولـين و       
قديميترين سبب و علت شرك بوده است و شرك در ميان قوم نوح از راه 
غلو و زياده روي در حق نيكان و صالحان آغاز شد؛ ايـن حقيقـت از ابـن    

لذا در اسالم بـر بسـتن   . عباس و كسان ديگر با روايات صحيح ثابت است
سـنت در انكـار غلـو و     ها تاكيد فروان شده است و علماي اهل ازهاين درو

گيـر و   زياده روي در حق مردگـان و حمايـت از توحيـد بشـدت سـخت     
و امام ابوحنيفه از علمـايي اسـت كـه در ايـن خصـوص      . اند حساس بوده
ي سخنان او و پيروانش به واقعيت  اند، در اين بحث با مطالعه سختگير بوده

  »انشاء اهللا«. م بردبيشتر پي خواهي
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  شود اسباب و وسائلي كه منجر به شرك مي

اند  شود نهي كرده امام ابوحنيفه و پيروانش از اسبابي كه منجر به شرك مي
  :شود عبارتند از و برخي از اسبابي كه منجر به شرك مي

گنبـد، ضـريح و سـاختمانهايي كـه روي قبرهـا      ( و ساختن بنا 1گچ كاري
مسـجد نمـودن   و 3و نوشتن بـر آن  2كردن قبر از زمينو بلند ) سازند مي

                        
قبور و نشتن )به كار بردن گچ(پيامبر از گچ كاري«: اند كه مسلم و ديگر محدثين از جابر روايت كرده-1

براي آشنايي با مواضـع امـام ابوحنيفـه و بسـياري از     . »وساختن بنا و ساختمان بر آنها نهي كرده است
، 2/256، تحفـة الفقهـاء  1/320عالبدائع الصنائ-1:پيروان ايشان در اين باره به كتابهاي زير مراجعه شود

، حاشـية الطحطاويـه بـر مراقـي     307-3/305، معـارف السـنن  122-2/121، فتح الملهم201/المتانه
، 2/194، البحرائــق1/194، الفتــاوي الهنديــه2/237، حاشــيه رد المحتــار ابــن عابــدين335/الفــالح
  ,29/رو زيارة القبو 197/، واالبداع405/، حاشيه المراقي الفالح2/62المبسوط

ساختن بناء روي قبرها بدليل حديثي كه مسلم و ديگر محدثين از علي روايت است كه پيامبر او را  -2
بـراي آگـاهي بيشـتراز    . اي را نگذارد مگر اين كه با زمين يكسان كنـد  فرستاد كه هيچ قبر ساخته شده

، فتح 1/264حقائق زيلعي تبيين ال: موضع گيري پيشوايان حنفي در اين باره به كتابهاي زير رجوع شود
  . 2/141و فتح القدير  15/237، روح المعاني2/506الملهم

از بكار بردن گچ در قبرهـا و نوشـتن بـر آن      اند كه پيامبر از جابر روايت كرده... ابوداود، ترمذي و -3
، 1/320عي امام و پيروانش در اين باره بـه البـدئع الصـنائ    براي آگاهي بيشتر از عقيده. نهي كرده است
 167/و االبـداع  405/، حاشية مراقي الفالح و مراقـي الفـالح  1/264، تبين الحقائق2/256تحفة الفقهاء
  .  رجوع شود
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و آن را محـل اجتمـاع قـرار     5بر قبرها روشـن نمـودن  ... و چراغ و 4قبور،
و بصورت خاص و بـه نيـت    1و بقصد زيارت آن اسباب سفر بستن 6دادن

  .نهي كرده است... كسب ثواب به زيارت قبور رفتن و

                        
خداوند يهود و نصارا را لعنـت كنـد كـه    «: فرمايد دليل عدم جواز اين مسئله اين است كه پيامبر مي-4

آگاه «: فرمايد و مي)  متفق عليه(» دادند قرار) سجدگاه و محل نماز خواندن(قبور پيامبرانشان را مسجد
دادند، لذا شما را از اين كـار   باشيد، آناني كه پيش از شما بودند، قبرهاي پيامبرانشان را مسجد قرار مي

گيري احنـاف   براي آگاهي از موضع. اند اين حديث را مسلم و ديگر محدثين روايت كرده. »كنم نهي مي
، الكواكـب  2/22، المرقـاة شـرح المشـكاة    15/237، روح المعـاني 1/264توان به تبيـين الحقـائق   مي

  .  13/و المجالس االربعه 29/، زيارة القبور تاليف برعوي317-1/316الدراري
خداوند زنـاني  : (»لعن اهللا زوارات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج:فرمايد مي رسول اهللا-5

دهنـد و بـر آنهـا چـراغ روشـن       ي را كه قبرها را مسجد قرار ميروند و كسان را كه به زيارت قبرها مي
براي آشنايي بيشتر از . اند اين حديث را احمد، ترمذي و ديگر محدثين روايت كرده). كنند؛ لعنت كند مي

، زيـارة  189/، واإلبـداع 1/317الكوكـب الـدراري  : گيري احناف به كتابهاي زيـر رجـوع كنيـد    موضع
  ,13/ربعةو المجالس اال 29/القبور

هايتان را با نخواندن نماز و قرآن به  خانه«: كند كه فرمود ابوداود بصورت مرفوع از پيامبر روايت مي-6
قبرستان تبديل نكنيد و قبر مرا محل اجتماع و عبادت قرار ندهيد و به من درود بفرسـتيد كـه هـر جـا     

    رجوع شود 185/بداعبراي آگاهي از موضع احناف به اإل. »رسد باشيد درود شما به من مي
براي كسي شايسته نيست كه به قصد رفـتن بـه   «:كند كه پيامر فرمود امام احمد از ابوسعيد روايت مي-1

مسـجد النبـي در   (در آن، بار سفر ببندد، به استثناي مسجد الحرام، مسجد مـن مسجدي و خواندن نماز 
هي از سفر كردن بقصد ثواب بجـز از  براي آگاهي از موضع احناف در مورد ن. »و مسجد االقصي) مدينه

     . 193-1/192سه مورد مذكور به حجة اهللا البالغه
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  ي بحث چكيده

يفه و پيروانش در خصوص ممانعـت از تمـام   سخنان زيادي از امام ابوحن
آنچه منجر به شرك و بزرگداشت قبرها و اموات غلو و زياده روي در آنها 

  .  توان در كتابهاي احناف مطالعه نمود شود نقل شده است كه مي مي
هايي از شركي كه امام ابوحنيفه و پيروانش نسبت بـه آن   نمونه: بخش دوم
  .اند هشدار داده
شود اين است كـه   كه بسي اوقات موجب تعجب و شگفتي مي از مسائلي
گوييم عربها مشرك توحيد ربوبيت را قبول داشتند و شركشان در  وقتي مي

منكر توحيد الوهيت بودنـد و  : الوهيت و عبادت غير خدا بوده است، يعني
اي با اظهار تعجب اين واقعيـت را انكـار    كردند؛ عده غير اهللا را عبادت مي

  .كنند مي
و باز از مسائل ديگري كه شگفت انگيزتر از اين است، وجود بسـياري از  

امـا شـگفتي و تعجـب    . مظاهر شرك در ربوبيت در ميان مسلمانان اسـت 
خواننده بعد از ذكر تفصلي و توضيح برخي از مظـاهر شـركي، بـر طـرف     

  .خواهد شد
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در خصـوص كسـي بـراي غيـر خـدا نـذر        2الـدين حصـكفي   محمد عالء
الناس در مورد مردگان انجام  بايد دانست آنچه بيشتر عوام: گويد كند،مي مي
در كنـار قبـر و   ...دهند و پولهايشان را صرف نذر روشن كردن شمع و  مي

كنند تا كسـب ثـواب نمـوده و بـه خـدا       ضريح و گنبد اولياء و بزرگان مي
و ابن عابدين شارح اين متن  1 .نزديك شوند به اجماع باطل و حرام است

  :گويد مي
به تقرب و نزديكي به آنان و گرفتن پـاداش فـالن قـدر    : گويند اين كه مي

اي فـالن  : گوينـد  كنم و مي مي... غذا، شمع و روغن زيتون نذر فالن پير و
ام را به من برگردانـي يـا بيمـارم را شـفا      اگر گمشده! اي آقاي من...! پير و

ـ   ول، طـالء، نقـره و و   دهي يا نيازم را بر آورده كني؛ اين قدر و آن قـدر پ
  :ازجمله. كنم اين اعمال به داليلي باطل و حرام است نذر تو مي ...و

اين فرد براي مخلوق نذر كرده و چنين نـذري جـايز نيسـت؛ زيـرا نـذر      
وديگر اينكه آن چه نذر كـرده  . عبادت است و عبادت مخلوق جايز نيست

  .براي مرده بوده و مرده قدرت و اختياري از خود ندارد

                        
اسـت،   محمدبن علي بن محمد حصكفي معروف به عالء الدين حصكفي، مفتي احناف در دمشق بوده-2

از تاليفـات اوسـت، وي در   » افاضة االنوار شرح اصول المنـار «و » درالمختار شرح تنوير االبصار«كه 
  .رجوع شود 6/294واالعالم 65-4/63به خالصة االثر. وفات نموده است. ه 1088/سال

  . 2/439الدر المختار -1
  . 212-17/213روح المعاني -2
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آلوسي در توصيف استغاثه كنندگان از غير اهللا و وابسـتگي شديدشـان بـه    
را بـراي غيـر خـدا انجـام     ... نذر، دعـا و : مردگان كه انواع عبادتهايي مانند

 P  O  N  M  L  K  J    I  Hz  } : ي دهند، در تفسير آيـه  مي
شـياء و  زننـد، آن ا  و صـدا مـي  (خواننـد  آناني كه غير از اهللا را مي(  73: الحج
  ...). توانند مگسي بيافرينند هرگز نمي) افراد
ايست به مذمت و نكوهش غلو كنندگان در محبت  اين آيه اشاره: گويد مي

خواهنـد و از خداونـد    اولياء خدا كه از آنان در هنگام گرفتاري يـاري مـي  
هايي  اينها واسطه: گويند و عاقالنشان مي!! كنند غافلند و براي آنها نذرها مي

كنيم و ثواب آن را به ولـي   ين ما و خداوند هستند و ما براي خدا نذر ميب
ي  هايشـان، در جملـه   روشن است كه آنان در دعاها و خواسته!! بخشيم مي

`  }  :گفتنـد  ترين مردم به بت پرستاني هستند كه مي شبيه: گويند اول كه مي

  f  e     d   c  b  az آنـان را  ( 3: الزمر  را  -ازخـدا  غيـر -معبـودان
  ).   كنيم مگر براي اينكه ما را به خدا نزديك كنند عبادت نمي

شان اگر درخواست شفاي بيماران و پيـدا كـردن گمشـده     و در سخن دوم
   2.گان و يا امثال اينها را نكنند، ايرادي نيست

                        
ي علمـي   ايشان محمد بن اسماعيل كاندهلوي حنفي، شخصيتي اديب، عـالم، فاضـل و داراي ملكـه   -3

بـه  . وفـات كـرده اسـت    1334ت؛ در سال استوار بوده است و كتاب الكواكب الدراري از تأليفات اوس
  . رجوع شود 47/و العناقيد الغاليه 1/27ي مصنف بن ابي شيبه  مقدمه
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قبرهــا را : گويــد مــي  3محمــد بــن يحيــي بــن محمــد كانــدهلوي حنفــي
ر دادن بدليل تشبيه به يهوديان كـه قبرهـاي   قرا) محل نماز خواندن(مسجد

دادند و بدليل بزرگداشت اموات و  مسجد قرار مي شان را پيامبران و بزرگان
شباهت به بت پرستان، جايز نيسـت و روشـن كـردن چـراغ روي قبرهـا      

Ë  } : فرمايـد  اسراف در مال است و از آن نهي شده؛ و خداوند متعال مـي 

 Ó  Ò  Ñ  ÐÏ    Î  Í    Ì    Õ         Ôz قطعــاً (  27: اإلســراء
  ). اند، و شيطان نافرمان پروردگارش است اسراف كنندگان برادران شياطين

در روشن كردن چراغ شبيه يهوديانند چون آنها بر قبور بزرگانشـان چـراغ   
   3.كردند و سرگرم شدن به تعظيم قبور از امور بيهوده است روشن مي

را ديدم كه در بلند كـردن و سـاختن قبـور     كساني: گويد آلوسي حنفي مي
و آويزان كردن چراغ بر آنها و نمـاز خوانـدن   ... صالحان با سنگ و آجر و

به طرف قبور، لمس كردن و بوسه زدن قبرها و جمع شدن در كنـار قبـور   
ي  بدون شـك همـه  . دانند همانند جاهالن مباح ميرا در اوقاتي مخصوص 

سول و پديد آوردن دين جديدي است كه اعمال مذكور دشمني با خدا و ر
خداوند بدان اجازه نداده، و براي شناخت گمراهي اين افراد همين بس كه 

چگونه قبر پيامبر را كه افضلترين قبرهاست؛ زيـارت   اصحاب رسول اهللا
  .كردند  مي

                        
  

  . 317-1/316الكواكب الدراري-3
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توانـد، روش و عمـل صـحابه را در     مـي   لذا هر كس دنبال حقيقت اسـت 
  .قرار دهد ي زيارت صحيح الگو نحوه

  :گويد شاه ولي اهللا دهلوي مي
خواهيد از صحت آن چه در مورد عقايد مشركان و اعمالشان گفتـه   اگر مي

و ) صـوفيان (به خرافه پرستان اين زمانه، بـويژه پارسـايان  . شده آگاه شويد
يشـان را   و عقيده. ساكنند، بنگريد »دار االسالم«كساني كه در گوشه و كنار 

اولياء را مورد بررسي قرار دهيد، با اين كـه آنهـا واليـت    ي ولي و  در باره
اولياء پيشين را قبول دارند، معتقدنـد كـه وجـود اوليـاء در ايـن زمانـه از       

روند و انواع شركها، بدعتها  ها و قبور مي محاالت است و همواره به آستانه
 دهند و تحريف دين و شباهت به كفار در آنها چنان و خرافات را انجام مي

در ميانشان رواج دارد كه تمام قلب و دلشان را فرا گرفته است؛ تـا جـايي   
لتتبعن «: فرمايـد  مي شان بطور كامل مصداق حديث پيامبر است كه  كه عمل

قطعاً از راه روش ملتهاي پيشين پيـروي خواهيـد   ( :». ..سنن من كان قبلكم
الهي كه گروهي و اين باليي از بالهاست نه آزمايشي از آزمايشات ). نمود

خداوند ما . اند از مسلمانان كه فقط نامشان مسلمان است؛ بدان مبتالء شده
  .    را از اين اعمال و عقايد نجات دارد

رحمت خداي متعال اقتضا كرد كـه سـردار پيـامبران    : خالصه مطلب اينكه
را در جزيره العرب مبعوث كند و به او دستور دهد كه  محمد بن عبداهللا

ي قرآنـي بـا آنـان مجادلـه و      يف را استوار و پابرجا كند و به شيوهدين حن
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دين ابراهيمـي بـا آنـان      بحث كند، تا با استدالل به مسلمات به جاي مانده
   1.بحث و آنان را با دليل مغلوب و وادار به پذيرش نمايد

: گويـد  راست گفت رسول اهللا آنجا كه مـي : گويد مي» البدور البازغه«و در 
ن سنن من كان قبلكم شبراً بشير و ذارعاً بذراع حتي لـو دخلـوا حجـر    لتتبع«

  2.»اليهود و النصاري؟ قال فمن: ضب اتبعتموهم قالوا يا رسول اهللا
تان وجـب بـه  وجـب و ذراع بـه ذراع      قطعاً از راه و روش ملتهاي پيشين

پيروي خواهيد نمود، تا جايي كه اگر به سوراخ سوسماري برونـد از آنـان   
  اي رسول خدا آيا منظور شما يهود و نصاري است؟: كنيد ي ميپيرو

  ! پس كيست؟: فرمود
ي اين هستي به  مگر نه اين است كه مشركان مكه معترف بودند كه سلسله

} : فرمايـد  و خداوند متعال در مورد آنها مي. شود خداوند متعال منتهي مي
  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥z  اگــــر از آنــــان ( 25: لقمـــان

سوال كني كـه آسـمانها و زمـين را چـه كسـي آفريـده، قطعـاً         -مشركان
  ).خواهند گفت اهللا

ا ما اين اعتقاد آنان را از شرك به خدا باز نداشت.  

                        
  .به چاپ قديمي رجوع شود 26/الفوز الكبير - 1
ل اين حديث را امام بخاري در صحيح بخاري و در كتاب احاديث االنبياء باب ما ذكر عن اسـرائي  - 2
حـديث  ) 4/2054(و كتاب العلم باب اتبـاع سـنن اليهـود و النصـاري و مسـلم در      ) 3456و 6/494(
  .از طريق عطاء بن يسار از ابوسعيد خدري روايت كرده است) 2669(
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چه بسا كه اخبار و روايات همواره در گوش انسان اين هشـدار را زمزمـه   
كـه دو  شود، تا جايي  كند كه نزديكيهاي قيامت علم از ميان برداشته مي مي

جـر و بحـث     5 :الفاتحـة  V  U  T  S  Rz  } نفر بـا هـم در مـورد    
: گويـد  و ديگري مي)  ...فقط شصت( :»اياك ستين«: گويد كنند يكي مي مي

را براي داوري بـه نـزد    و آن دو اين مسئله ).  ...فقط هفتاد: (»اياك سبعين«
و ) نـود خـدا   فقط: (»اياك تسعين«: گويد برند، او مي داناتر از خودشان مي

به ذاتي كه جانم در دست اوست سوگند كه مانند اين در آيات ديگـر نيـز   
خداونـد  . شـوند  اتفاق خواهد افتاد و در آن زمان همه مبتالء به شرك مـي 

 106: يوسـف  Z  Yz  ]  \  [      ^  _  `  } : فرمايـد  متعال مي
1 

  ). ندآورند مگر اين كه مشرك بيشتر ايشان به خداوند ايمان نمي(
خداوند متعال مشركان مكه را به علت اين كه مردي سـخاوتمندي را كـه   

غذاي مخصوصي است كه با آرد، روغـن و  ( براي پذيرايي حاجيان سويق
در مقام الوهيت قرار داده بودنـد و در  . كرد آماده مي) شود خرما درست مي

  .خواستند، كافر خوانده است هنگام گرفتاريها از او ياري مي

                        
ولي چون بتها را عبادت . ايمان دارند  دانند؛ آنان از اين جهت كه خداوند را خالق، مالك و رازق مي-1
ص خداوند را براي انبيا، و اوليا قائلند و مزار بعضي از آنها را همانند كعبه طـواف  كنند و صفات خا مي
  .   نمايند و مشركند خوانند و داز آنها درخواست كمك مي كنند و آنها را بفرياد مي مي
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} : ي آيـه  ذي از عدي بن حاتم روايت كرده كه گفت شنيدم پيامبرترم 
  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨z  يهـود نصـارا   ( 31: التوبـة

را ). عالو از خدا علماي ديني و پارسايان خود را هم بـه خـدايي گرفتنـد   
كردند  آنها علما و پارسايان خود را عبادت نمي«: گويد كند و مي تالوت مي

كردنـد، مـردم هـم آن را حـالل      برايشـان حـرام مـي    ولي وقتي چيـزي را 
   2.»دانستند كردند، آن را حرام مي دانستند و هر گاه چيزي را حرام مي مي

دهد كه شرك تنها در عبـادت   به ما آموزش مي در اين روايت رسول اهللا
به مفهوم خاص محدود نيست، بلكه بصورت مذكور نيز افـراد بـه شـرك    

چگونـه چنـين چيـزي    : بسا كه فردي لجوج بگويد و چه.  شوند مبتالء مي
-ايـن كارهـا  : اند كنند و به ما گفته بسياري  اين كارها را مي! ممكن است؟

آن -تحريف: هيچ ايرادي ندارد، در پاسخ بايد گفت -  استمداد از غير اهللا و
اي بجاي  تنها عوض كردن كلمه -شود طور كه از مفهوم عام آن فهميده مي

ي تحريف خطرناكتر و مهمتر از اينهاست  بلكه مسئله. ر نيستاي ديگ كلمه
و بيشترين نوع تحريف موجود به اين صورت است كه معناي ظاهري لفظ 

. دهنـد  را طبق خواستهاي شخصي و به پيروي از هواها و هوسها تغيير مي
بزودي كساني پيدا خواهند شد كه بر شراب نام ديگري : پيامبر خدا فرموده

                        
و  10/114و ابن جريـر طبـري   3095/ش 5/218ترمذي كتاب تفسير قرآن باب و من سورة التوبه-2

  . اين حديث غريب است: تر مذي گويد 10116بيهقي در السنن
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اينهـا را خداونـد در   : گوينـد  براي زنا نام ديگري را و سپس مي نهند و مي
كنيد  كتابش حرام نكرده، اين كار را بكنيد كه ايرادي ندارد، آيا مشاهده نمي

اي كه از عسل، خرما وماننـد آن گرفتـه    كننده مست: گويند كساني را كه مي
ن رسول خـدا در موردشـا  . دانند شده است، خمر نيست و آن را حالل مي

گويند، هرگـاه مـرد بـا كنيـز فرزنـدش       كساني هستند كه مي: فرموده است
  .همبستر شود، برايش جايز و حالل است

رزوهايشـان را   چنين افرادي نگونسار و بدبخت شده و فريـب رؤياهـا و آ  
اند، بزودي خواهند دانست كه درغگـوي بـد طينـت كيسـت؟ آيـا       خورده
غره شده و در دل خويش آنچـه   بينيد كساني را كه به نظريات خويش نمي

اند تا جايي كه نزديك اسـت   اند به عنوان حالل پذيرفته را كه حالل ساخته
. كنند، قرار گيرنـد  كه در صدر كساني كه آيات الهي را برايشان تالوت مي

مـا را از بنـد سـخنان    : گويند ها مي بينيد آن هنگام كه ديگران به آن آيا نمي
سخنان برخي درست و برخي نادرسـت اسـت و    را كهمردم رها سازيد، چ

N  M   } : گويند بر شماست كه از قرآن و پيامبر پيروي كنيد، در پاسخ مي

   V  U  T  S  R  Q  P  Oz مان را بر ديني  ما پدران( 23 :الزخرف
  ).كنيم يافتيم و به آنان اقتدا مي

توانـايي،  اند، و ممكن اسـت در صـورت    آنان در اين باورشان اشتباه كرده
هـا مشـركان    داعيان بـه قـرآن و سـنت را بكشـند، بايـد دانسـت كـه ايـن        

  .اند حقيقي
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ها آمده، مردي موصـوف بـه بزرگـواري و     و هنگامي كه شنيديم در افسانه
اگر در روز قيامت خداوند بر شكلي غير از فالن شكل : است فضيلت؛ گفته

د، از اينكـه مقـام   ، متجلـي شـو  1ام او را نديـده ) حقيقتـاً (ظاهر شود كه من
خداوند متعال را از مقام فالن شخص پـايين آورده بـود، از شـدت خشـم     
موي بر بدنم راست شد كه اگر اين روايت درست باشد، هـيچ عـذري در   

   2.پيشگاه خداوند متعال ندارد
كه ابوالحسن نـدوي آن را  » تقويت االيمان«شاه اسماعيل دهلوي در كتاب 

اهميـت و  «: ناميده، تحـت عنـوان  » اله التوحيدرس«به عربي ترجمه كرده و 
  »ي شرك و بي خبري مردم بزرگي فتنه

بايد دانست كه در اين زمانه شرك در ميان مردم بسـيار اسـت و   :گويد مي 
توحيد حقيقي و خالص غريب شده است، ولي بيشتر مردم معناي شرك را 

و بـه آن  ور  دانند و ادعاي ايمان دارند در حـالي كـه در شـرك غوطـه     نمي
اند؛ بنابراين پيش از هر چيز اين مسئله مهم اسـت كـه مـردم معنـاي      آلوده

  .توحيد و شرك را بفهمند و حكم آن را در قرآن و حديث بشناسند
  

  :مظاهر شرك و صورتهاي گوناگون آن

                        
و در واقـع ادعـا دارد كـه    . است  آن فردي كه ديده، خدا نبوده بلكه كسي غير از خدا را ديده: يعني- 1

  .خدا را ديده است
  170-167/البدور البازغه- 2
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خورد اين است كه بسياري از  يكي از مسائلي كه امروزه بسيار به چشم مي
، شهداء، مالئكه و 3ت از بزرگان، پيامبران، أئمهمردم در گرفتاريها و مشكال

زنند و بر آورده شدن  گيرند و آنها را با نامهايشان صدا مي ها كمك مي جن
  .طلبند مياز آنها حاجات و آرزوهاي خويش را 

كننـد تـا    مـي  تقـديم و برايشان نذرها و قربانيها : گويد ابوالحسن ندوي مي
و بخاطر دفع بـال، فرزندانشـان را بـه     حاجتها و نيازهايشان بر آورده شود

كنند و بسـي اوقـات بـه همـين هـدف بعضـي از آنهـا را         آنها منسوب مي
علي بخش، حسين : نهند و بعضي ديگر نامهايي همانند نام مي  ...عبدالنبي و

بـراي فرزندانشـان   ... بخـش و  3بخـش و سـاالر   2بخش، پير بخش، مـدار 
  . كنند انتخاب مي

                        
نهـا را  كننـد و آ  شان غلو و زيـاده روي مـي   بيت است كه روافض در حق ي اهل منظور از أئمه، أئمه-3

ي  شـان دربـاره   كنند آنها معصوم و از غيب آگاهند و عقيده دانند كه تصور مي بحدي بزرگ و مقدس مي
ايست كه مقام امامت و نبوت را مشترك و حتي در بسـياري از خصوصـيات آن را رقيـب     امامت بگونه

نند، به علت بي خبري ك سنت هند كه بدستور حاكمان و اميران با شيعيان زندگي مي دانند و اهل نبوت مي
  .    اند از اسالم در بسياري از مسائل تحت تاثير عقايدشان قرار گرفته

وي شيخ بزرگ بديع الدين مدار حلبي مكنپـوري، يكـي از   : گويد ابو الحسن ندوي در مورد او مي -2
نسـبت  ، و مردم به او اتفاقات عجيب و غريبـي  ى از او گذشته بودمشايخ مشهور در هند است كه عمر

دهنـد و   ي مردم هند يكي از ماههاي سال را به او نسـبت مـي   پذيرد؛ عامه دهند كه عقل آنها را نمي مي
ي مداريه اسـت كـه    ي صوفيه نامش در ضرب المثلهاي رايج در ميان مردم وارد شده و بنيان گذار فرقه
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احترام انبياء و اولياء و بزرگداشت آنهـا ايـرادي    شكي نيست كه محبت و
ندارد ولي هرگاه آنها را با خداوند برابر بدانيم و بر اين باشيم كـه آنهـا بـا    

ايـم و مـا چنـين     خداوند در يك مقامند، بدون شك مرتكـب شـرك شـده   
و . اعتقادي نداريم بلكه بر عكس معتقديم آنها مخلوقات و بندگان خدايند

ريم كه به سبب آنچه خداوند به آنها بـه طـور خـاص عطـا     پذي هرگز نمي
چون حقيقت اين است كـه  . كرده، در عالم داراي قدرت و تصرف هستند

آنها بدون اذن و رضاي خداوند از هيچ چيز برخوردار نيستند؛ امـا كسـاني   
خواننـد و ادعـا    گيرند و در مشكالت آنها را بفرياد مي كه از آنها كمك مي

گوينـد   گيرند و مـي  زنند و از خداوند كمك مي ا را صدا ميكنند كه خد مي
اي دارنـد كـه    اين بدان دليل است كه آنها در نـزد خداونـد مقـام و مرتبـه    

اند، و حقيقت اين است كه آنهـا در عـالم از قـدرتي     ديگران از آن بي بهره
تواننـد هـر    دارند آنها مـي   شان، عقيده برخوردار نيستند و اين كه طرفداران

                                                        
يافته است و در سـال   راهدر اين اواخر بسيار منحرف شده وبسياري از خرافات و رياضتها به اين فرقه 

  .وفات كرده است 844/
اند و  هاي فراواني بافته سيد ساالر مسعودي غازي از مشايخ مشهور هند است كه در موردش افسانه-3

اطالعـات علمـي و تـاريخي كـافي از او در دسـت نيسـت،       : گويـد  ي خود مي  ابن بطوطه در سفرنامه
ست و چيزهاي شگفت انگيـز و جنگهـاي مشـهوري بـه او     بيشتر آن سر زمين را فتح كرده ا: گويند مي

است قبر او زيارتگاه بسياري از كساني اسـت كـه معتقدنـد     وفات كرده 588/دهند و در سال نسبت مي
كنند و دخترانشـان را بـه ازدواج او    مجرد مرده به همين دليل هر ساله برايش جشن عروسي برگزار مي

  ابوالحسن ندوي !!! كنند ش پرچم نصب ميآورند و برايش نذرها و بر قبر در مي
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اري كه بخواهند بكنند و حكمشان در ميان خلـق خـدا جـاري اسـت و     ك
و . ي بــاطلي اســت تواننــد احكــام را باطــل و يــا تأييــد كننــد؛ عقيــده مـي 

هايشان در نزد خداست و هـر كـس از    مريدانشان اعتقاد دارند آنها واسطه
اي كسب كند، در واقـع در نـزد خـدا     آنها بهرمند گردد و در نزد آنها مرتبه

آنها بيشـتر   است و بر اين باورند كه هرچه معرفتشان نسبت به   كردهكسب 
  . يابد شود به همان اندازه معرفتش نسبت به خدا افزايش مي

و ديگر باورها و تأويالت باطلي كه خداوند هيچ دليلي در مورد آنها نـازل  
و راز اين انحراف در اين است كه مردم قرآن و سنت پيـامبر  . نكرده است

ا كردند و به عقلهاي قاصرشان اجازه دادنـد در مسـائلي كـه مجـالي     را ره
ها و رواياتي كه سند و متن معتبري  برايشان نيست دخالت كنند و به افسانه

ندارند، چنگ زنند و راه و رسم خرافي و عادات جـاهلي را حجـت قـرار    
كردنـد قطعـاً حقيقـت برايشـان      اگر آنها به قرآن اعتماد و عمل مـي . دادند

شدند كه سخنان و باورهايشان چيزي جز همان  شد و متوجه مي وشن مير
شـدند و   تاويالت و داليلي است كه كفار در عصر پيامبر به آن متوسل مي

استداللها همان استداللهاست اما خداوند متعال آن تاويالت و استداللها را 
: فرمايد ي يونس آنها را تكذيب كرده و مي از آنها نپذيرفت، بلكه در سوره

 {   }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r
  °  ¯  ®¬  «     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~

  ³  ²  ±z  و غيـر از اهللا آن چـه را كـه بـه آنهـا ضـرر       ( 18: يـونس
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ها و ميانجيهـاي مـا در    اينها واسطه: گويند كنند و مي رساند، عبادت مي نمي
دهيـد كـه از وجـود آن در     ز چيزي خبـر مـي  نزد خدايند، بگو آيا به خدا ا

آسمانها و زمـين بـي خبـر اسـت، او پـاك اسـت و از آن چـه شـريك او         
  ).تر است گردانيد، برتر و بلندمرتبه مي

فهميم كه در آسمانها زمين كسـي نيسـت كـه بـراي      از اين آيه بوضوح مي
احدي شفاعت كند و شفاعتش براي كسي سودمند افتد و شفاعت پيامبران 

k  j  i  } : فرمايد خدوند متعال مي. ي پروردگار است م به اجازهه
  r   q  p  o  n  m  lz بـــراي كســـي شـــفاعت (  28: األنبيـــاء

و آنـان از تـرس و بـيم پروردگـار در     ) پروردگار(كنند مگر با رضايت نمي
  ). هراسند

حقيقت اين است كه ما هر چه آنها را بفرياد بخوانيم و يـا از آنهـا كمـك    
يـي هـيچ    گيريم و فرياد رسي كنـيم در تحقـق امـري و روي دادن واقعـه    ب

  .        تاثيري ندارند؛ مگر آنچه خدا بخواهد
  

  حقيقت شرك و گمراهي عصر جاهليت
ــه شــد، روشــن اســت كــه كــافران در عصــر    ــه آن چــه گفت ــا توجــه ب ب

ــا خداونــد متعــال برابــر ) زمــان بعثــت پيــامبر(جاهليــت خدايانشــان را ب
يشان اين نبوده كه مقام معبودانشان بـا مقـام خداونـد     ند و عقيدهدانست نمي

كردند كه آنهـا را خداونـد آفريـده و مخلـوق      متعال برابر است و اقرار مي
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خداوند هسـتند و هرگـز چنـين بـاوري نداشـتند كـه قـدرت و توانـايي         
معبودانشان با قدرت خداوند برابرند، يا با خداوند در يك سـطح هسـتند،   

و سركشي آنان اين بود كه در گرفتاريها و سختيها معبودانشان را  بلكه كفر
خواسـتند و بنـام شـان نـذرها و قربانيهـا       زدند و از آنها كمك مي صدا مي

دادند؛ بنابراين هر كس رفتاري  نمودند و آنها را وكيل و واسطه قرار مي مي
اشد نذر همچون كفار با معبودي غير از اهللا داشته باشد، حتي اگر معترف ب

كند آنها مخلوق خداينـد؛   و قرباني كه براي قبر، فرد و يا هر چيز ديگر مي
چنين افرادي در كفر و شرك با ابوجهل برابرند و در رديف ديگر مشركان 

  .قرار دارند؛ چه بپذيرند چه نپذيرند
  
  

  صورتها و اشكال مختلف شرك و اعمال شركي
سي را بـدون تفـاوت بـا اهللا    بايد دانست شرك تنها اين نيست كه انسان ك

شريك و برابر بداند، بلكه حقيقت شرك ايـن اسـت كـه انسـان اعمـال و      
كارهايي را كه خداوند متعال  مخصوص ذات خود و شـعار بنـدگي قـرار    
داده براي كسي ديگر از انسانها انجـام دهـد، ماننـد سـجده، ذبـح، نـذر و       

اهللا كمك خواستن و هر  قرباني براي غير خدا و در هنگام گرفتاريها از غير
جا حاضر و ناظر دانستن غير اهللا و اعتقاد داشتن به قـدرت و تصـرف در   
جهان براي غير اهللا؛ تمام موارد مذكور شركند و هر كـس چنـين اعتقـادي    
داشته باشد مشرك است، هر چند اعتقاد داشته باشند  كه مقـام آن انسـان،   
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تـر اسـت، و    دهند از اهللا پايين قبر و غير كه اعمال فوق را برايش انجام مي
و در اين مـورد هـيچ فرقـي    . اند خداوند خالق آنهاست آنها بنده و مخلوق

بين اولياء، پيامبران، جنها، شياطين، ديوها و پريها نيست، هـر كـس چنـين    
اعمالي داشته باشد مشرك است، به همين دليل خداوند يهـود و نصـارا را   

كردنـد در رديـف    ويش زياده روي مـي كه در محبت عالمان و پارسايان خ
كردند  مشركاني قرار داده كه در خصوص معبودانشان غلو و زياده روي مي

را همانند غلو كنندگان مشرك مورد خشـم و  ) غلو كنندگان(و آن منحرفان
  .    غضب قرار داده است

¨  ©   } : فرمايـد  مـي  31/ي  ي توبه آيه خداوند متعال در سوره

  ¯  ®  ¬  «  ª  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °
   Ã  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸z يهوديان ( 31 : التوبة

و مسيحيان عالوه از خدا علماي ديني و پارسيان خويش و همچنين عيسي 
هـا جـز ايـن دسـتور داده      ابن مريم را به خدايي پذيرفتند، حال آنكه به آن

معبودي به حق جز او نيست نشده بود كه تنها معبود يگانه را عبادت كنند، 
  .دهند، پاك و منزه است چه با او شريك قرار مي و از آن

ي مخلوقـات، اعـم از    در اين آيه خداوند متعال يادآور شده است كه همـه 
كـه بنـدگان خاضـع در برابـر      علماء زاهدان، حاكمان و يا پادشاهان در اين

آنهـا مـرگ، زنـدگي    هـيچ يـك از   . اند، برابرند پروردگار، و عاجز و ناتوان
برانگيختن پس از مرگ را در اختيار ندارد و آنگاه كه خداوند آنان را پـس  
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از مرگ برانگيزد و احضار كند، چيزي ندارند جز اينكـه فـروتن، تسـليم،    
  .فرمانبردار و منقاد در برابر خداي متعال بايستند

Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  } : فرمايـد  ي مريم مي خداوند متعال در سوره

  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê   É  È      Ç
   Öz انـد، جـز بـه     ها و زمـين  هيچ كدام از آنان كه در آسمان( 95 - 93: مريم

به راستي ـ خداونـد ـ    . آيند بندگي و خضوع ـ به پيشگاه اهللا ـ رحمان نمي  
ي آنها را حساب كرده و بر شمرده است، و هر يـك از آنـان تنهـا در     همه
  ).د او حاضر خواهند شدنز

بنابراين روشن شد كه تنها متصرف و صاحب اختيـار خداسـت، خداونـد    
كسي ديگر را مالك و متصرف نگردانيده و به كسـي چنـين تـواني نـداده     

شود و كسي  است و هر كس به تنهايي به حضور پروردگارشان حاضر مي
شـود، و   تواند جلوي  احضارشان را بگيرد و يا مانع حضـور ديگـري   نمي

  .كند آيات بسياري اين حقيقت را تأييد مي
هر كس دو يا سه آيه از آياتي كه ذكر كرديم و ديگر آيـاتي را كـه مجـال    
ذكرشان نيست مورد تأمل و انديشه قرار دهـد، فـرق توحيـد و شـرك را     

  .شود شناسد و حقيقت اين دو برايش روشن مي بخوبي مي
ي را كه خداونـد مخصـوص ذات   در اين جا شايسته است، اعمال و رفتار

اي داشـته   هـا بهـره   اش قرار داده و اجازه نداده كسي ديگر از آن بلند مرتبه
ي آنهـا   باشد، ذكر كنيم، اين اعمال بسيار زيادند، و از آنجايي كه ذكر همـه 
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ناگزير  به ذكـر بعضـي از   . شود زياداست و موجب طوالني شدن بحث مي
كنـيم كـه    سـته از ايـن اعمـال را ذكـر مـي     و فقط آن د. كنيم آنها بسنده مي

ي با هوش بتواند ديگر اعمال از اين نـوع را بـه آن قيـاس كنـد و      خواننده
  .حق را از باطل و هدايت را از گمراهي باز شناسد

  
  .علم احاطه كننده و فراگير از ويژگيهاي خداوند متعال است

مقـام خداونـد   ي اين مسائل بايد بدانيم كه ايـن فقـط از شـأن و     در مقدمه
متعال است كه هر جا حاضر باشد و ريز و درشت امور را بدانـد و از دور  

و هيچ پنهاني براي او پوشيده نيست . و نزديك، پوشيده و ظاهر آگاه باشد
هـا و   داند و در علم خداوند بـين نـور و ظلمـت، آسـمان     ها را مي و او آن

  .وجود ندارد ها و اعماق درياها، تفاوتي ي كوه زمين، و بين قله
اين علم محيط و فراگير خداوند در هر زمان و مكان، علمي است كـه بـه   

اي از او پوشيده نيست و اين صـفت خـاص خداونـد اسـت،      ي ذره اندازه
  .كه كسي در اين صفت شريك او باشد بدون اين

ي نام احدي از مخلوقات شود و او را ايستاده و نشسته، از  هر كسي  شيفته
ها صـدا بزنـد، بـا زاري و فريـاد از او      و در هنگام گرفتاري دور و نزديك

براي نجات از دشمنان ياري بطلبد و با نام او مهر تأييد بر هر چيزي بزنـد  
و از او بترسد و فكرش را بر او متمركز و سـعي و همـت خـويش را بـه     

بينـد و   سمت او مصروف سازد و چنان تصور كند كه گويا صورتش را مي
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كه هرگاه نام او را بر زبان جاري سازد و يا در دل او را به ياد معتقد باشد 
آورد و يا صورت و قبـرش را در ذهـن ترسـيم كنـد، آن شـخص از ايـن       

شود و هيچ كـارش از او پوشـيده نيسـت و او از     موضوع آگاه و مطلع مي
تمام حـاالت او از قبيـل بيمـاري و سـالمتي، سـختي و آسـاني، مـرگ و        

خبر دارد و هر چه بگويـد و هـر انـدوهي كـه بـه او      زندگي، غم و شادي 
دانـد و از   اش را مـي  اي كه به ذهنش خطور كنـد، همـه   برسد و هر انديشه

ي موارد مذكور در شرك  همه آگاه است؛ چنين فردي مشرك است و همه
نامنـد و ايـن اثبـات     مـي  »شرك در علم الهي«داخلند و اين نوع شرك را 

ي غير اهللا است، هر چند ايـن صـفت را بـه    صفت علم محيط و فراگير برا
پيامبر، ولي، شيخ، امام، امامزاده، ديو و يا جني نسبت دهد، برابر است فرد 
معتقد باشد، علم و آگاهي مـذكور از خـود افـراد اسـت يـا از بخشـش و       
عنايت الهي كه بعداً آن علم براي فـرد صـفتي مسـتقل شـده و از او جـدا      

  . ر شرك به خداستي موارد مذكو شود، همه نمي
ي خويش بر تمام هستي  خداوند به حيث كمالي كه دارد با قدرت و اراده«

  .»ست هاي اوتعالي تصرف كامل دارد و اين از ويژگي
دومين چيزي كه واجب است انسان به آن اعتقاد داشته باشد، اين است كه 

ن تصرف در علم با اراده و صادر كردن امر و نهـي، ميرانـدن و زنـده كـرد    
آنگونه كه بخواهـد، ايجـاد تنگـي و گشـادگي در روزي دادن، سـالمتي و      
بيماري، پيروزي و شكست، مسخر كردن قضا و قدر براي انسان، دوسـت  
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يـي امـور دنيـا در جهـت سـعادت و       دائمي هم پيمان خويش بودن و همه
گـردان شـود و در    بهرورزي وي باشد و يا بر عكس امور دنيا از وي روي

ها و  قرار گيرد، موفق گرانيدن در جهت رسيدن به خواستهجهت شقاوتش 
ها و يـاري دادن در گرفتاريهـا و متوجـه     برآورده كردن آرزوها و دفع فتنه

كاران، دستگيري از افتادگان و درمانـدگان، همـه از ويژگيهـا و     نمودن گنه
خصوصيات خداوند متعـال اسـت و كسـي از پيـامبران و اوليـاء، شـهداء،       

  .ها در موارد مذكور با خداوند شريك نيست ها و پرينيكان، ديو
بدانـد و    بنابراين هركس اين نوع تصرف مطلق را براي كسي ديگـر ثابـت  

نيازهايش را از خداوند بخواهد به خاطر برآورده شدن نيازها براي غير اهللا 
قرباني و نذر كند و يا در هنگام گرفتاريها و اتفاقات ناگوار غيـر اهللا را بـه   

ناميـده   »شـرك در تصـرف  «ري بطلبد، مشرك است و اين نوع شـرك  يا
شود، برابر است فرد معتقد باشد، افراد مذكور في نفسـه قادرنـد يـا اهللا     مي

  .ها داده است ها بخشيده و اين بزرگواري را به آن اين نوع قدرت را به آن
  

  تمام اعمال و شعائر عبادي مخصوص خداوند است
به خودش اختصاص داده اعمالي اسـت كـه بـه    سومين چيزي كه خداوند 

» عبـادت «گيـرد، ايـن نـوع اعمـال را      قصد تعظيم و بزرگداشت انجام مي
ركوع، سجده، ايسـتادن بـا خشـوع و فروتنـي و گذاشـتن      : مانند. نامند مي
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و اينكه فرد بنام كسي كه او را صـالح و   1دست راست بر روي دست چپ
او روزه بگيـرد و از سـرزمينهاي دور   پندارد، انفاق كند و بخاطر  بزرگ مي

اش اسباب سفر بر بندد، چنانچه هر كسي او را ببينـد   به قصد زيارت خانه
ي خـدا   ي حج و زائر قصد خانـه  گمان كند كه او به عنوان به جاي آورنده

كرده است و در مسير راه با نام فرد مورد نظر لبيك گويان حركـت كنـد و   
به زبان آوردن كلمات زشت و گناه و شكار  از اعمالي از قبيل همبستري و

اش را طـواف   پرهيز كند و با اين آداب و قيد و بندها، خانه.  ..حيوانات و 
كند؛ برايش سجده بجاي آورد، قرباني با خـودش ببـرد و در آنجـا نـذرها     

اش بايسـتد و دعـا و    كند، آن خانه را همچون كعبه بپوشاند و رو به آستانه
خواسـت بـرآورده شـدن نيازهـاي دنيـوي و اُخـروي و       استغاثه كنـد و در 

رسيدن به آرزوها را بكند، سنگها وديوارهاي زيارتگاه  را ببوسد و خودش 
هايش را بگيرد و چـراغ و شـمع در اطـراف آن بـه      را به آن بچسباند، پرده

هدف بزرگداشت و عبادت روشن كند و خودش را به اين گونه اعمال در 
تمام كارهايي را كه خدمتكاران از قبيل جارو زدن و آنجا سرگرم  نمايد و 

                        
مانند اينكه بردگان در مجلس پادشـاهان در كشـورهاي عجمـي    : گويد ابوالحسن ندوي مترجم مي - 1
  .ايستند مي) غير عرب(

كنـيم كـه در مسـجد     از همين قبيل است كه بسياري از قبر پرستان نادان را مشاهده مي: گويد مؤلف مي
گذارنـد و بـا نهايـت خشـوع و فروتنـي رو بـه قبـر پيـامبر          ست چپ ميالنبي دست راست را روي د

  .ايستند و خشوعشان در چنين حالتي بيشتر از خشوعشان در نماز براي خداوند است مي



 53  عقيده امام ابو حنيفه 

دهند براي او انجام دهـد و آنجـا را فـرش     روشن كردن چراغها، انجام مي
كند و آب چاه را به قصد تبرك بنوشد و با آن غسل نمايد و آن را در ميان 

انـد هـم ببـرد و هنگـام      مردم تقسيم كند و براي كساني كه به آنجا نيامـده 
اي كه پشت آن بـه طـرف خانـه قـرار      به پشت برگردد بگونه خروج از آن

نگيرد و چنان با نهايت احترام و ادب رفتار كنـد كـه شـكارش را نكشـد،     
ي آن اجـازه ندهـد    درختان و گياهـان آن را از بـين نبـرد، و در محـدوده    

تمام اينها اعمالي هستند كـه پروردگـار جهانيـان آنهـا را     ! حيوانات بچرند
سته و به بندگانش آموزش داده كه اينهـا را فقـط بـراي او    مختص خود دان

اش ـ يـا    و هر كس چنين اعمالي را براي مرشد ـ شيخ طريقـه  . انجام دهند
اي و يـا   پيامبري، جني يا قبري چه حقيقي وجه جعلي و يا  بت و مجسمه

محل عبادتي كـه يكـي از نيكـان در آن عبـادت و ذكـر كـرده و رياضـت        
ي يكي از صـالحان كـه    اي از آثار بجاي مانده و يا نشانهكشيده، و خانه  مي

شـود، انجـام    جويند و يا عالمتي باشد كه با آن شناخته مـي  به آن تبرك مي
دهد شرك ورزيده و نيز اگر به تابوتي سجده و ركوع كند و بنـام يكـي از   

و با تواضع و فروتني در مقابلش دست بسته بايستد، يا . 2نيكان روزه بگيرد

                        
ي بنام نيكان در عصر كهن در هنـد   رسد كه بدعت روزه چنان به نظر مي: نويسد لحسن ندوي مياابو - 2

گرفتند كه اصالً وجود خـارجي نداشـتند و    يتهاي خيالي روزه ميبوجود آمده و بسي اوقات بنام شخص
شود و با اين روزه از  اين روزه در نيت و افطار احكام مخصوص دارد و در روزهاي محدودي انجام مي

شـيخ  . كننـد  درخواست كمك و برآورده نمودن نيازهايشـان را مـي  . گيرند افرادي كه بنامشان روزه مي
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اني براي آن قرباني نمايد و بـه قصـد يكـي از زيارتگاههـا و مقبرهـا      حيو
اسباب سفر ببندد و اينكه بـه هـدف بزرگداشـت و عبـادت در آن  چـراغ      

اي مخصـوص بپوشـاند و يـا بـر      روشن كند و آن را همانند كعبه با پارچه
اي بگذارد و پرچم  و چـوبي بنـام او بلنـد كنـد و چـون       ضريح آن پارچه

آن جا بر گردد رو بـه قبـر و بـه پشـت برگـردد و يـا هماننـد        بخواهد از 
كننـد،   ي سرورانشـان مگـس را دور مـي    خدمتكاران كه با  بادبزن از چهره

اش  يا رو به آسـتانه . برپا نمايد  مگسها را از قبرش دور كند و برايش خيمه
با فروتني دست بسته بايستد، و براي ضريح آن نگهبانها و خدمه اسـتخدام  

و با درختان و گياهان اطرافش مقدس مابانه بر خورد كند و با كَنْدن و كند 
بي احترامي نسبت به آنها بر خورد نكند، بدون ترديد مرتكب شرك شـده  

ي بزرگداشـت و تعظـيم    است، فرقي ندارد كه معتقد باشـد اينهـا شايسـته   
به  شود و هستند و اعتقاد داشته باشد كه خداوند از تعظيم اينها خشنود مي

شـرك در  اين نوع شرك را . كند بركت اين عمل مشكالتشان را بر طرف مي

  . نامند عبادت مي
  
  
  

                                                        
كـرده،   اي به يكي از خانمهايي كه از ايشان پيروي مـي  طي نامه) 1034.م(دي احمد بن عبداالحد سرهن

  )3/41ي  ي شماره نامه. (آورده است  اين نوع روزه را تقبيح كرده و آن را شرك در عبادت بحساب
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هايي كه بر عبوديت و فروتني داللت دارد،  تمام نشانه
  .مختص خداوند متعال است

وند راه راست و حق را در كتابش به بنـدگان معرفـي كـرده و    اخد: چهارم
حيات دنيويشان بركت نازل نموده، تـا  آموزش داده و بر  آنهاي آن  بوسيله
هايشان بر آورده شود؛ از جمله در نـذر كـردن بـراي     ي آن خواسته  بوسيله

خداوند در هنگام سـختي و نـزول بالهـا و بفريـاد خواسـتن خداونـد در       
مشقتها و مشكالت، آغاز كردن هر كاري بـا نـام او، ذبـح كـردن حيـواني      

نگامي كه  بـه انسـان فرزنـدي    جهت شكر و سپاسگزاري از خداوند در ه
» اهللا«كند و انتخاب اسمهايي براي فرزندان كه توحيـد و عبوديـت    عطا مي

عبداهللا، عبدالرحمن، هبه اهللا، جادالمولي، عطاء : گر باشد؛ مانند در آنها جلوه
هايي از عبوديت و بندگي خداوند  اينها نشانه 1.اهللا، أمه اهللا و عطيه الرحمن

  .است
قسمتي از درآمد كشاورزي و محصول باغها و نذر كـردن   اختصاص دادن

قسمتي از اموال و حيوانات براي خدا و بردن قرباني و نشان نمودن آن بـه  
و اطاعت از دستورات خداوند و پرهيز  از منهيـات  -كعبه-ي خداوند خانه

در خوردن، نوشيدن، پوشش و داشتن باور قطعي به اين كه هر خير و شر، 

                        
ي صحيح است، ذكـر كـرده؛    در اين جا مولف نامهاي هندي كه با توحيد منطبق و بر گرفته از عقيده-1

  .آنها را به عربي ترجمه كردم: و ابوالحسن ندوي گويد) عطية اهللا(اهللا ديا) هبة اهللا(بخشخدا: مانند
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زي و شكست، نيكبختـي و  .ني، گراني، سالمتي، بيماري، پيرگرسنگي، ارزا
و . رسد همه بدسـت خداونـد اسـت    بدبختي، بهرمندي غم و شادي كه مي

خواهد انجام دهد به مشـيت و خواسـت خداونـد     مي الزم است هر كاري 
خــواهم نمـود، و تعظــيم و  » انشــاء اهللا«مقيدكنـد و بگويـد فــالن كـار را    

نمايـان   اي كه در آن قدرت خداوند و عجز بنده  بزرگداشت نام خدا بگونه
ربي، سيدي، خـالقي و هـر گـاه بخواهـد قسـم      : بعنوان مثال بگويد. باشد

هـاي تعظـيم؛ همـه را فقـط      بخورد فقط بنام او قسم بخورد و ديگر نشـانه 
  . مختص اهللا بداند

هر كس اعمال مذكور را براي پيامبران، شهدا، ديوها و جنيات انجام دهـد؛  
ور مثال در هنگام گرفتاريها و مشكالت برايشان نذر كند و يا در هنگام بط

شان صدا زنـد و يـا كارهايشـان را بنـام آن      بيماري و تب آنها را با نامهاي
شروع كند و هرگاه فرزندي به او عطاء شد بـراي آنـان نـذرها كنـد و يـا      

ذاري فرزندانش را به نامهايي چون؛ عبدالنبي، امام بخـش، پيـربخش نامگـ   
هايش را بـه آنهـا اختصـاص دهـد و از      كند و قسمتي از سبزيجات و ميوه
آيد، براي دستيابي به اغراض خويش به  محصوالتي كه از زمين بدست مي

  .كش كند آنها پيش
و يا از اموال و حيواناتش به غيـر خـدا اختصـاص دهـد و آن را مقـدس      

چ علف و كاه منـع  بداند، و جهت احترام و بزرگداشت آن را نزند و از هي
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نكند و به رسوم قديمي و عرفهاي رايج در خـوردن، نوشـيدن و پوشـيدن    
  .تمسك جويد و به آن همانند احكام شرعي پايبند باشد

اي از مـردم؛   اي از مـردم حـرام كنـد و دسـته     و غدا و لباسي را براي دسته
به فالن غذا باز دارد؛ مثالً بگويد مردان نبايد   همانند مردان و زنان را از آن

نزديك شوند؛ فالن غذا را نبايد دختران يا زنـاني كـه شـوهر دوم گرفتنـد     
كنند از غـذايي را كـه بنـام شـيخ      بخورند و كساني كه از قليان استفاده مي

و خير و شر، مشقت و آسايشي كه . شود، نبايد بخورند آماده مي 1عبدالحق

                        
عبدالحق  معروف به محدث دهلوي يكي از مشـايخ بـزرگ و   ) شاه(شيخ: گويد ابو الحسن ندوي مي-1

از توابع لكنـو متولـد و بـزرگ شـده     » ردولي«مرشدي از مرشدهاي طريقه چشتيه در هند است، كه در
ت و در توحيد، تعظيم شريعت، محافظت بر فرائض، سنتها و دعوت مردم به سـوي اهللا مقـام بلنـدي    اس

غاليان و جاهالن غذايي با آداب و رسوم : نويسد ندوي مي. وفات كرده است. ـه 836/داشته و در سنة
حسن نـدوي  اين نظر ابوال. كنند خاصي كه بشدت بر آن پايبندند هر ساله بنام  شيخ عبدالحق درست مي

نـدوي   گفتـار در تعليقش بر ايـن  ) عبدالرحمن خميس(اما مؤلف. ي عبدالحق محدث دهلوي بود درباره
 ـهـ 227/ي چشتي منتسب به خواجه معين الدين حسن بن حسن سـنجزي چشـتي م   طريقه: نويسد مي

قه صـوفيه  گفتني است كه محور و مدار اين فر. ي وي در نزهة الخواطر مراجعه شود به زندگينامه. است
الزم به ذكر اسـت  -ي هميشگي و پي در پي  بر ذكر جهري، مرتبط دانستن قلب به شيخ و مرشد، روزه

و عبادت تمام شبها و كم سـخن گفـتن، كـم غـذا      -ي پي در پي نهي كرده است از روزه اهللا كه رسول
بـه الثقافـة   . دارد هاي زيادي خوردن و ديگر بدعتهاست و كانون پيروان اين فرقه در هند است و شاخه

  . 181-180-180/االسالمية
هاي الحادي قبرپرست، بت پرست و منحرف است و قبـر چشـتي را    اين فرقه يكي از فرقه: مولف گويد

  .اند كنند و روي قبرش ساختمان بزرگي ساخته كه در شهر اجمير هند است مانند بتي پرستش مي
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گويـد وقتـي    مولـف مـي  » !بلنـدي در توحيـد دارد  مقـام  «: گويد ي عبدالحق دهلوي مي ندوي در باره

! عبدالحق دهلوي يكي از پيشوايان صوفيه است چگونه ممكن است مقام بلندي در توحيد داشته باشد؟
حقيقت اين است كه وي از تمام مخلوقات خداوند از توحيد پيامبران و رسوالن بيشـتر فاصـله داشـته    

  . ي الحادي غاليان است توحيد او توحيد صوفيانه! آريتر است،  است و از همه نسبت به توحيد جاهل
نويسد و اين گونه افراد منحـرف   از ندوي در تعجبم كه چطور در مورد توحيد كتاب مي: گويد مولف مي

  كند؟؟؟؟ صوفي قبر پرست را مدح مي
 حقيقت اين است كه مولف از اصل عقايد عبد الحق دهلوي بـي خبـر بـوده   : سخن مترجم در اين مورد

كنيم تا حقيقت شاه  است به همين علت در اين جا برخي از عقايد دهلوي را در مورد قبرپرستي نقل مي
تكميـل  «عبدالحق دهلوي و ندوي براي همگان هر چه بيشتر روشن شـود ايشـان در كتـابي كـه بنـام      

  : نويسد است و بزبان فارسي نوشته، تحت عنوان استمداد از اهل قبور مي» االيمان
زيارت قبور در غير انبياءعليهم السـالم از بـراي   : گويندميتعانت و استمداد از قبور فقهاء ايشان در اس«

در  يا از براي ايصال نفع و استغفار براي موتي باشد چنانچـه فعـل   هعبرت و اعتبار و تذكر موت بود
الم بـرزخ  زيارت بقيع بصحت رسيده است و مشايخ صوفيه هم گويند كه در تصرف بعضي اوليـا در عـ  

  »ايشان ثابت و موثر  دائم و باقي است و توسل به ارواح مقدسه
نزد ارباب كشف و تحقيق مقابله روح زائر بارواح مزور موجب انعكاس اشعه لمعات انوار و اسرار شود 
در رنگ در يك مقابله مرأت بمرأت و اوليا را ابدان مكتسبه مثاليه نيز بود كه بدان ظهور نمايند و امداد 

  !و ارشاد طالبان كنند و منكران را دليل نيست؟؟؟
عجيب است اينها در قبر هـم بنـدگان خـدا را    (يكي از مشايخ گفته است كه چهار كس از اوليا را ديدم

كنند مثل تصرف ايشان در حالت حيات يـا بيشـتر، از آن جملـه     كه در قبر خود تصرف مي!) بينند؟ مي
الني و دو تن ديگر را از اوليا شمرد رجـوع شـود بـه تكميـل     شيخ معروف كرخي و شيخ عبدالقادر جي

  .چاپ الرحيم اكيدمي كراچي پاكستان 124-123/االيمان
فـردي كـه   ! آري. متن فوق دقيقاً جمالت و كلماتي است كه شخص شاه عبدالحق دهلوي نوشته اسـت 
بـه همـين مناسـبت     داراي چنين عقايدي است از نظر ابوالحسن ندوي مقام بلندي در توحيد دارد؟؟؟؟
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فالني را لعنت فـالن  : دبه او ميرسد به اولياء و مشايخ نسبت دهد و بگوين
گرفته است، به همين جهت ديوانه، مطرود يا فقيـر شـده   .  ..پير يا امامزاده 

  .است
و يا فالن كس از بركت فالن پير به نعمت و آسايش رسيد، يا بخـت او را  
ياري كرده، خوشبختي به او روي آورده و يا بر اثر فالن ستاره مردم دچار 

ش را بـدليل اينكـه در فـالن روز و فـالن     گرسنگي شدند و يا فالني خود
  .ساعت انجام داد، موفق شد و كارش را به پايان نرساند

اگر خدا و رسول او بخواهد يا بگويد اگـر مرشـد و پيـر مـن     : و يا بگويد
بخواهد فالن كار خواهد شد، و اسمها و صفات مخصوص خداوند را بـه  

مـت، كبريـايي،   داند نسـبت دهـد، صـفاتي ماننـد عظ     كسي كه بزرگش مي
پـذير نيسـت، قهـر،     نيازي از مخلوقات قدرت مطلق سخاوتي كه پايـان  بي

نيازهـا، معبـود معبـودان، مالـك الملـك و       نيازترين، بي جبروت، معبود، بي

                                                        
شايسته است خوانندگان و حق جويان را براي شناخت هر چه بيشتر ابوالحسن علي الحسن الندوي كه 
توانسته با زيرگي حقيقت عقايد و افكارش را كه همان تصـوف و انحـراف اسـت از عمـوم جوانـان و      

بنـابراين بايـد   . شـيم حركتهاي اسالمي پوشيده نگدارد، به تحقيق در مورد ايـن فـرد تشـويقي كـرده با    
اند و هـم در گفـتن    خوانندگان بدانندكه علي رغم اين باز هم محققان و علماي رباني كه هم اهل تحقيق

بالي كتابهايي كه به زبان عربي نوشته ننشتند، بلكه آقاي ندوي را از الحق از كسي باكي ندارند بي كار 
از اين كتابهايي كه نقدي بـر افكـار و عقايـد نـدوي      اند يكي به نقد كشيده  اند، شناخته و يا ترجمه كرده

االستاذ ابوالحسـن  «نوشته شده، كتابي است كه استاد صالح الدين مقبول احمد نوشته است و اين كتاب 
  .  ي نشر غراس كويت چاپ شده است نام دارد و بوسيله» الندوي الوجه االخر من كتاباته
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يا يكي از فرزندان علي  صاحب جهان، پادشاه پادشاهان و يا به پيامبر، علي
مـوارد مـذكور شـرك     يا شيخ و قبرش قسم بخورد، از تمام) گانهي  ائمه(

  . شود و شرك در عبادت نام دارد محقق مي
تعظيم و بزرگداشـت غيـراهللا و انجـام اعمـالي كـه      : شرك در عبادت يعني

  .گيرد و جز براي خدا شايسته نباشد معموالً جهت تعظيم انجام مي
انواع چهارگانه شرك كه ذكر كرديم، به صراحت در قرآن و احاديث ذكر  

  .شده است
هايي از انواع شركهايي است كه علماي حنفي بـراي توضـيح و    نمونهاينها 

اند و بروشني سخن  معرفي شركي كه در ميان امت بوقوع پيوسته ذكر كرده
گويند امكان وقوع و ظهور شرك اكبر در امت محمـد غيـر    آناني را كه مي

سازد و براي هر عاقل و خردمند روشن  اساس مي ممكن است، باطل و بي
اشكال متنوع و متعدد شرك اكبـر در امـت محمـد واقـع شـده و       است كه

ال «: فرمايد خواهد شد و براي اثبات اين مدعا همين دليل بس كه پيامبر مي
تقوم الساعه حتي تلحق قبائل امتي بالمشركين و حتي تعبد قبائل مـن امتـي   

  »1اوثان

                        
و آلبـاني   2/2215اصل اين حديث در مسلم است 4252/ابوداوود كتاب الفتن و دالئلها حديث - 1

  .اين حديث با شرط مسلم صحيح است: گويد مي 120/در تخدير الساجد
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شـود تـا    قيامـت برپـا نمـي   :(» حتي يعبد فئات من امتي االوثان«: وفي رواية
اينكه قبايلي از امت من به مشركين بپيوندند و نيز قبايلي از امت من بتـان  

  ). را بپرستند
  ).تا گروههايي از امت من بتان را بپرستند:(و در روايتي ديگر آمده 

  
  
  

  :خالصه
در » اهللا«مظاهر و اشكال شرك اكبر در ربوبيت مانند شريك قرار دادن بـا   

انجام عبادتها براي غير خدا : ك در الوهيت مانندتصرف تدبير فراگير و شر
همچنان در . شود مي.  ..بخصوص در آنچه كه مربوط به اولياء و صالحان و 

  .امت وجود دارد
علماي احناف از هيچ كوشش در مقابله كردن و هشـدار دادن بـه ايـن     -2

  .هايشان در همين بحث ذكر شد اند و بسياري از گفته صورتها دريغ نكرده
  
  والسالم علي من اتبع الهدي
 


