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 عقيده صحيح و آنچه با آن منافات دارد

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وعىل آله وصحبه، أما بعد: 

است، مناسب  و اساس المله)پایه ملت( آنجا که عقیده صحیح اساس دین اسالماز 

 دیدم سخنرانی را به این موضوع اختصاص بدهم.

سنت واضح است که گفتار و کردار انسان زمانی پذیرفته  با توجه به دالیل قرآن و

کارها و ت گرفته باشد، و اگر عقیده درست نباشد همه أشود که از عقیده صحیح نشمی

چنانکه خداوند متعال  ،شوند باطل خواهند بودهایی که بر اساس آن انجام میگفته

 [٥: املائدة]  ژی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ژ فرماید: می

و در  ؛گرددو کسى که انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد، اعمال او تباه مى»

 .«سراى دیگر، از زیانکاران خواهد بود

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ  فرماید:و می

به تو و همه پیامبران پیشین وحى شده که اگر مشرک » [٥٥الزمر: ] ژۈ  ٴۇ  ۋ  

 «.شود و از زیانکاران خواهى بودشوى، تمام اعمالت تباه مى

و کتاب واضح خداوند و سنت رسول آیات زیادی در این خصوص آمده است 

 شود: ها خالصه میدارد که عقیده صحیح در اینبیان می ص امانتدارش
و  ،و پیامبرانش ،های اهللایمان داشتن به کتاب و ،هامالئکه ایمان داشتن به اهلل، و

و ایمان داشتن به اینکه خیر و شر بر اساس تقدیر الهی  ،ایمان داشتن به روز قیامت

 است.

کریم را برای آن قرآن خداوند گانه اساس عقیده صحیح هستند که این امور شش

و پیامبرش محمد را با آن فرستاده است، و همه امور غیبی که ایمان آوردن به آن  نازل،

آمده از این  اند برداده از آن خبر صو همه آنچه خداوند و پیامبرش  ،الزم است
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باشند، و دالیل بسیار زیادی در کتاب و سنت برای این اصول اصول مذکور می

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ    ژ فرماید:می متعال از آن جمله اینکه خداوند ،گانه بیان شده استشش

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

)به هنگام نماز،( روى خود را به  نیکى، )تنها( این نیست که» [٧١١: البقرة] ژٿ

بلکه نیکى )و نیکوکار( کسى است که به خدا، و روز  ؛سوى مشرق و )یا( مغرب کنید

 .«رستاخیز، و فرشتگان، و کتاب )آسمانى(، و پیامبران، ایمان آورده

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ژ  فرماید:و می

پیامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، » [٥٨٥: البقرة] ژۀ   ۀ 

ایمان آورده است. و همه مؤمنان )نیز(، به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش، 

 .«دانایمان آورده

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ  فرماید:و می 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ    ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

اید! به خدا و پیامبرش، اى کسانى که ایمان آورده» [٧٣٥النساء: ] ژگ    ڳ  ڳ  ڳ  

و کتابى که بر او نازل کرده، و کتب )آسمانى( که پیش از این فرستاده است، ایمان 

واپسین را )واقعى( بیاورید کسى که خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز 

 .«انکار کند، در گمراهى دور و درازى افتاده است

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ژ فرماید: و می

ستى خداوند آنچه را در آسمان و زمین است دانآیا نمى» [١٧احلج: ] ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

این بر و  ؛پایان پروردگار(بىداند؟! همه اینها در کتابى ثبت است )همان کتاب علم مى

 «.خداوند آسان است

از آن جمله  نمایند بسیار زیادند،و احادیث صحیحی که بر این اصول داللت می

روایت  حدیث صحیح معروفی است که مسلم در صحیحش از عمر بن خطاب 

در جواب به او  ص در مورد ایمان پرسیدند، پیامبر صکند: جبرئیل از پیامبر می
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و  های او و کتابها و پیامبرانش و روز قیامتاینکه خداوند و مالئکه ید: )ایمان یعنگفتن

( و با اندکی  تفاوت شیخین ایمان داشتن به اینکه خیر و شر بر اساس تقدیر الهی است

 اند.همین حدیث را روایت کرده از ابو هریره نیز

آن اعتقاد داشته باشد و باید به  و امور آخرت هر آنچه یک مسلمان در مورد خداوند

 آیند.گانه بر میدیگر امور غیب از همین اصول شش

این است که باور داشته باشیم که خداوند  ایمان داشتن به خداو از جمله مطالب 

و غیر از او هیچ چیز دیگر مستحق پرستش  ،تنها معبودی است که سزاوار عبادت است

و به آنها  ،زیرا او آفریننده بندگان است ،و فقط خداوند معبود به حق است ،نیست

، و از رازهای درون و ظاهرشان آگاه است ،دبخشو به آنان روزی می ،نمایداحسان می

 دهد.دهد، و گناهکاران را سزا میپاداش می ،و اوست که به بندگان فرمانبردار

به این امر و آنها را  ،ها را آفریدهها و انسانهمین عبادت است که جن و به خاطر

من » [٥٥الذاريات: ] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ  فرماید:کرده چنان که می

جن و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند )و از این راه تکامل یابند و به من 

 «.نزدیک شوند(

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ فرماید: ومی

آن کس که شما، و کسانى  ؛پروردگار خود را پرستش کنیداى مردم! » [٥٧: البقرة] ژہ

 «.را که پیش از شما بودند آفرید، تا پرهیزکار شوید

ها را نازل فرموده تا همین حقیقت را بیان خداوند پیامبران را مبعوث داشته و کتاب

و از آنچه با آن منافات دارد بر حذر دارند، چنانکه  ،و به سوی آن دعوت دهند ،کنند

 ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇژفرماید: یم

و از  ؛خداى یکتا را بپرستید»ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که: » .[٣٥النحل: ]

 .«طاغوت اجتناب کنید!

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ژ فرماید: و می 

ما پیش از تو هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر اینکه به او » [٥٥األنبياء: ] ژٺ  ٺ  
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 «.پس تنها مرا پرستش کنید ؛جز من نیستبحق وحى کردیم که: معبودى 

 .[٧هود: ] ژگگ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ںژ فرماید: و می 

سپس تشریح شده و از نزد خداوند  ؛الر، این کتابى است که آیاتش استحکام یافته»

 .«حکیم و آگاه )نازل گردیده( است

ها از قبیل دعا و به فریاد عبارت است از اینکه همه عبادت حقیقت این عبادت و

خواندن، و ترس و امید و نماز و روزه و ذبح و نذر و دیگر انواع عبادات فقط برای 

این عبادات با فروتنی و امید و هراس باید  اًو ضمن ،وجل انجام داده شوند خداوند عز

انجام داده  برای خداوند سبحان، و کوچک شدن در مقابل عظمتش و با کمال محبت

شوند، و اغلب قرآن کریم در خصوص بیان این اصل بزرگ نازل شده است، چنانکه 

چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ژ فرماید: خداوند می

پس خدا را  ؛ما این کتاب را بحق بر تو نازل کردیم» .[٣-٥الزمر: ] ژڈ  ڈ

آگاه باشید که دین خالص از آن . پرستش کن و دین خود را براى او خالص گردان

 «.خداست

و پروردگارت فرمان » [٥٣اإلرساء: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ  فرماید:و می

  .«داده: جز او را نپرستید

 .[٧١غافر: ] ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   ژ  فرماید:و می

)تنها( خدا را بخوانید و دین خود را براى او خالص کنید، هرچند کافران ناخشنود »

 «.باشند

 رفرمودند: )حق خداوند ب صروایت شده که پیامبر  و در صحیحین از معاذ 

 .بندگان این است که او را بپرستند و چیزی را شریک او نسازند(

از جمله ایمان به خدا این است که به همه آنچه خداوند بر بندگان فرض و  و

عبارتند از: گواهی دادن به اینکه هیچ  ظاهری که واجب نموده از قبیل ارکان پنج گانه

پیامبر خداست، بر پا داشتن نماز، پرداخت  ص و محمد ،معبود به حقی جز اهلل نیست

مناسک حج برای کسانی که توانایی دارند. و زکات، روزه گرفتن ماه رمضان، انجام 
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ترین و بزرگترین رکن از این دیگر فرائضی که شریعت مطهر آن را بیان کرده است، مهم

فرستاده  ص ارکان گواهی دادن به اینکه هیچ معبود به حقی جز اهلل نیست و محمد

کند که عبادت اقتضا می: ال إله إال اهلل باشد.محمد رسول اهلل( می ال إله إال اهللخداست )

، و کندو این کلمه، حق پرستش شدن دیگران را نفی می ،فقط باید برای خدا انجام شود

، یعنی هیچ معبود به حقی ال إله إال اهلل. پس معنی است ال إله إال اهللاین همان معنای 

آنچه از قبیل انسان و فرشته و جن و غیره که عالوه بر خدا مورد  ،جز اهلل نیست

باشند، و معبود به حق تنها خداوند است گیرند همه معبودانی باطل میپرستش قرار می

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ژفرماید: چنانکه خداوند متعال می

و آنچه را  ؛استاین بخاطر آن است که خداوند حق » .[26احلج: ] ژۓ  ڭ  ڭ 

  .«خوانند باطل استغیر از او مى

و  ،ها را به خاطر این اصل مهم آفریدهو پیشتر بیان شد که خداوند انسانها و جن

هایش را و کتاب ،و پیامبرانش را با این پیام فرستاده ،آنان را به این کار فرمان داده است

تأمل کن و بسیار بیندیش  خوب با این حقیقت نازل کرده است، بنابراین در این قضیه

در جهل عظیم نسبت به این اصل مهم واقع  که بیشتر مسلمین تا برای تو واضح شود

و آنچه که حق  ،کنندمی از این رو چیزهای دیگری را همراه اهلل پرستشاند، شده

 فاهلل المستعان. دهند.خالص خداوند است برای دیگران قرار می

که باور داشته باشیم که خداوند آفریننده  این است داوندایمان به خو از آن جمله 

خواهد و آنگونه که می ،نمایددهد و تدبیر میو امور جهانیان را سامان می ،جهان است

و او صاحب و مالک دنیا  ،نمایدبر اساس علم و قدرت خویش در جهانیان تصرف می

و پروردگاری غیر  ،جز او نیستی اهو آفرینند ،جهانیان است تمام و آخرت و پروردگار

ها را نازل کرده تا بوسیله آن بندگان و او پیامبران را فرستاده و کتاب ،از او وجود ندارد

و پیامبران آنها را به سوی آنچه مایه نجات آنها در هر دو جهان است  ،اصالح شوند

، و ندارد ی این موارد شریکی وجود، و اینکه برای خداوند سبحان در همهدعوت دهند

خداوند » [٥٥الزمر: ] ژک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ژ فرماید: می

  «.آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیا است
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ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ژ فرماید: و می

گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   

پروردگار شما، خداوندى است که » [٥١األعراف: ] ژڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

با )پرده تاریک(  .افتی استقرار عرش بر گاهو آن ؛آفریدآسمانها و زمین را در شش روز 

و خورشید و  ؛و شب به دنبال روز، به سرعت در حرکت است ؛پوشاندمى شب، روز را

ماه و ستارگان را آفرید، که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر 

جهانیان )جهان(، از آن او )و به فرمان او(ست! پر برکت است خداوندى که پروردگار 

 «. است

صفات  ایمان داشتن به نامهای نیکوی او وو همچنین از جمله ایمان داشتن به خدا، 

آنها را  ص و پیامبر ،انداسماء و صفاتی که در کتاب خداوند ذکر شده ،واالیش است

آنها را بدون آن که  ،باید به این نامها و صفات خداوندی ایمان داشت ،بیان کرده است

بلکه باید همانطور  ،یا او را تشبیه کنیم ،کیفیت صفات او را بیان کنیمتحریف و نفی، و 

و از طرفی به معانی بزرگ و مهم  ،و کیفیت را بیان نکنیماز روی آن گذشته اند که آمده

وجل هستند ایمان داشته باشیم، زیرا اینها اوصاف  این صفات که اوصاف خداوند عز

در چیزی از وار اوست بدون آنکه اخداوند هستند که باید او تعالی را آنگونه که سز

هایش مشابهتی داشته باشد به این اوصاف توصیف کنیم. چنانکه هبا آفریدصفاتش 

الشورى: ] ژٺ  ٿ   ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ژ فرماید: خداوند متعال می

 «.هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست» .[٧٧

 .[١١النحل: ] ژٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿژ  فرماید:و می 

 «.دانیدداند، و شما نمىها( قائل نشوید! خدا مىبراى خدا امثال )و شبیهپس، »

امام ابوالحسن  باشد، واین عقیده اهل سنت یعنی اصحاب رسول خدا و پیروانش می

گوید: عقیده اهل حدیث و اهل سنت در مورد صفات می (المقاالت)اشعری در کتابش 

 اند.و بسیاری دیگر از علماء و اهل ایمان این را گفته ،همین است

گوید: زهری و مکحول در مورد آیات صفات پرسیده شدند آنها گفتند: اوزاعی می
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گوید: مالک و اوزاعی و می :، و ولید بن مسلم  از آن عبور کنیداند همانطور که آمده

اند لیث بن سعد و سفیان ثوری رحمهم اهلل در مورد احادیثی که در مورد صفات آمده

و بدون آنکه برای صفات از آن بگذرید اند پرسیده شدند، همه گفتند: همانطور که آمده

تند گوید ما ـ  در حالیکه تابعین به وفور وجود داشمی :کیفیت بیان کنید، و اوزاعی 

و به صفاتی که در سنت آمده باور داشتیم،  ،گفتیم خداوند باالی عرش خود استـ می

گفت:  ،در مورد استواء پرسیده شد :و وقتی ربیعه بن ابی عبد الرحمن استاد مالک 

 ص فرستد و پیامبرداند و خداوند پیام میاستواء معلوم است و کیفیت آن را کسی نمی
در این  :امام مالک  آنرا تصدیق کنیم. و همچنین وقتی از رساند و ما بایدآنرا می

گفت: استواء معلوم است و کیفیت آن مشخص نیست و ایمان داشتن  ،مورد پرسیده شد

سپس به پرسشگر گفت: تو مرد  ،به آن واجب است و پرس و جو از آن بدعت است

با همین مفهوم از ام مطلبی  ،خوبی نیستی، و آنگاه فرمان داد و آن مرد را بیرون کردند

 :منین ام سلمه روایت شده است، و امام ابو عبد الرحمن عبداهلل بن مبارک ؤالم
شناسیم که او باالی آسمانها بر عرش خود گوید: ما پروردگار خود را اینگونه میمی

اند که و ائمه در این مورد سخنان بسیار زیادی گفته .هایش جداستو از آفریده ،است

هایی توان در این سخنرانی ارائه داد، برای اطالع بیشتر در این مورد به کتابمیهمه را ن

هایی همچون کتاب کتاب ،اند مراجعه کنیدکه علمای اهل سنت در این خصوص نوشته

( ةالسنامام احمد و )التوحید( امام محمد بن خزیمه، و کتاب )عبداهلل فرزند ( اثر ةالسن)

پاسخ  و ،عاصمأبی بن  ( ابی بکرةالسنو کتاب ) ،بریابو القاسم الاللکائی الط

 ،و ایشان در آن ،که بسیار مفید و مهم است ت(حما)سالم ابن تیمیه به اهل اإلشیخ

عقیده اهل سنت را توضیح داده است و بسیاری از دالئل شرعی و عقلی را بر آنچه اهل 

گویند و دالیل زیادی در بطالن آنچه مخالفین اهل سنت می ،گویند ذکر کردهسنت می

( نام دارد در آن عقیده اهل ةالتدمريسالم )نین رساله شیخ اإلارائه داده است، و همچ

و سخن مخالفین با  ،اندسنت به طور مشروح و مفصل با دالیل عقلی و نقلی بیان شده

اما  ،هم کوبیده است در را و باطل کردهن روشن آر را دو حق  ،دلیل رد شده است

شوند که با قصد نیک و اشتیاق به شناخت حق مند میکسانی از علماء از این کتاب بهره
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آنرا مورد مطالعه قرار دهند، و آنان که در مورد اسماء و صفات با عقیده اهل سنت 

ات اند در حقیقت به مخالفت دالیل عقلی و نقلی  برخاسته و در آنچه اثبمخالفت کرده

اند. اما اهل سنت هر صفتی را که خداوند در کنند دچار تناقض آشکار  گشتهو نفی می

در سنت آن را برای خدا ذکر  صیا پیامبرش محمد  ،قرآن برای خود اثبات نموده

و  ،بدون آنکه خداوند را به چیزی تشبیه کنند ،نمایندپذیرند و اثبات میمی ،کرده است

و صفات خداوند  ،داننده و پاک مىهایش منزّاهل سنت خداوند را از مشابهت با آفریده

و به  ،کنند، بنابراین اینگونه از گرفتار شدن به تناقض ایمن قرار گرفتهنمی نفی و تعطیل

اند، و هر کسی که به حقی که خداوند پیامبرانش را با آن مبعوث همه دالیل عمل کرده

و در این مورد تالش کند و مخلصانه آن را بجوید، سنت الهی  ،جویدنموده تمسک ب

نماید، و دلیل و حجت او را این است که چنین فردی را به رسیدن به حق موفق می

 .ژگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژفرماید: چنانکه می ،گرداندچیره می

و این گونه،  ؛آن را هالک سازدکوبیم تا بلکه ما حق را بر سر باطل مى» .[٧٨األنبياء: ]

 . «شودباطل محو و نابود مى

آنان » [33: الفرقان] .ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ ژ: فرمایدو می

آوریم، و تفسیرى بهتر )و آورند مگر اینکه ما حق را براى تو مىهیچ مثلى براى تو نمى

پیرامون این  : بن کثیراحافظ  و«. پاسخى دندان شکن که در برابر آن ناتوان شوند(

 [3:يونس] .ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژ :آیه

گاه بر و آن ؛پروردگار شما، خداوندى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید»

در آنرا  بخاطر نفع زیادش دارند که جا دارد خوبیسخن بسیار . «افتیعرش استقرار 

گویند: مردم در این مورد گفتارهای بسیار زیادی دارند که می :اینجا نقل کنیم، ایشان 

در اینجا جایش نیست که به تفصیل ذکر شوند، و ما در اینجا فقط مذهب و شیوه سلف 

شافعی و احمد و اسحاق بن راهویه و  مالک و اوزاعی و ثوری و لیث بن سعد و :صالح

گیریم، مذهب سلف این است که و حال را در پیش می بقیه ائمه مسلمین در گذشته

بدون آنکه کیفیت آن بیان  از روی آن عبور شود،اند صفات خداوند همانطور که آمده

و بدون آنکه صفاتش تعطیل و انکار گردند،  ،ده شوددایا خداوند با چیزی تشبیه  ،شود
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زیرا هیچ  ،شده استکنند باید گفت مشابهت از خداوند نفی می و کسانی که تشبیه

بلکه حقیقت همان چیزی است که ائمه  ،چیزی همانند او نیست و او شنوای بیناست

گوید: هر کسی اند، از آن جمله نعیم بن حماد الخزاعی استاد امام بخاری میگفته

و هر کسی آنچه را که خداوند  ،هایش تشبیه کند کفر ورزیده استخداوند را با آفریده

و صفاتی که خداوند برای خود بیان  ،صف نموده انکار کند کافر استخود را بدان و

کرده و آنچه پیامبرش او را بدان توصیف نموده هیچ تشبیهی در آن نیست، پس هر 

اى صحیح برای خداوند بیان شده به گونه روایاتکسی صفاتی را که در آیات صریح و 

ها و معایب را از او تعالی استیو ک ،که شایسته ذات خداوند است برای خدا اثبات کند

 نفی نماید براستی راه هدایت را در پیش گرفته است. پایان کالم ابن کثیر. 

گردد، بنابراین شامل ایمان اجمالی و تفصیلی می ایمان داشتن به مالئکهو اما 

را برای عبادت و  برای خداوند فرشتگانی است که آنهامسلمان ایمان و باور دارد که 

ٹ   ژ: آنها را چنین توصیف نموده که آنان خدازند و ،اطاعت خویش آفریده است

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 .[62-62األنبياء: ] .ژڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

و )پیوسته( به  ؛گیرندفرشتگان( بندگان شایسته اویند. هرگز در سخن بر او پیشى نمى»)

و آنها  ؛داندکنند. او اعمال امروز و آینده و اعمال گذشته آنها را مىفرمان او عمل مى

و از ترس  ؛کنندجز براى کسى که خدا راضى )به شفاعت براى او( است شفاعت نمى

و  ،باشندبرخی موظف به حمل عرش می :و مالئکه اقسام زیادی هستند «.او بیمناکند

و  .اندو برخی به ثبت اعمال بندگان موظف شده ،بهشت و جهنم هستند بعضی نگهبان

 :نام برده است همچون و رسولش ای که خداوندبه صورت تفصیلی ما به مالئکه

جهنم و اسرافیل که به دمیدن در صور موظف  مسؤول آتشجبرئیل و میکائیل و مالک 

را از  ك د، چنانکه عایشهاناست ایمان داریم، و در احادیث صحیح مالئکه ذکر شده

ها از آتش و جن ،اندکند که گفتند: )مالئکه از نور آفریده شدهروایت می صپیامبر 

 مسلم. .و آدم از آنچه برای شما گفته شده آفریده شده است( ،اندآفریده شده

به طور اجمالی واجب است به این  های خداایمان داشتن به کتابو همچنین 
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هایی بر پیامبرانش نازل فرموده است تا صورت که ایمان داشته باشیم که خداوند کتاب

ٱ  ٻ   ژ د:فرمایحقیقت را بیان دارند و به سوی حق دعوت دهند چنانکه می

 .[62: احلديد] .ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ

فرستادیم، و با آنها و شریعتهاى آشکار روشن و معجزات ما رسوالن خود را با دالیل »

و میزان )شناسایى حق از باطل و  که داراى احکام و شرایع است( کتاب )آسمانى

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ . «قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند

 ژڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک
)و تضادى در میان آنها وجود نداشت.  ؛مردم )در آغاز( یک دسته بودند» .[613: البقرة]

بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختالفات و تضادهایى در میان آنها پیدا شد، در 

تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب  ؛این حال( خداوند، پیامبران را برانگیخت

تا در میان مردم، در آنچه  ؛نازل نمود کرد، با آنهاآسمانى، که به سوى حق دعوت مى

هایی که خداوند آن را نام و به صورت تفصیلی به کتاب .«اختالف داشتند، داورى کند

و قرآن برترین و آخرین کتاب  ،انجیل و زبور و قرآن ایمان داریم :برده است همچون

باید از و همه امت  ،کننده آن استهای گذشته و تصدیقخداوند است که شامل کتاب

و قرآن و سنت صحیح پیامبر را در تمام امور حاکم و داور قرار دهند،  ،آن پیروی نمایند

و  ،ها مبعوث کرده استرا برای انسانها و جن صچون که خداوند پیامبرش محمد 

و خداوند قرآن را  ،این قرآن را بر او نازل فرمود تا پیامبر بوسیله آن میان آنها حکم کند

و در آن همه چیز بیان شده و مایه  ،های درونی قرار داده استشفا بخش بیماری

ڻ  ڻ    ڻ   ژ فرماید:چنانکه خداوند می ،هدایت و رحمت برای مومنان است

و این کتابى است پر برکت، که ما » .[122: األنعام] .ژڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ

و پرهیزگارى پیشه نمائید، باشد که مورد  از آن پیروى کنید، ؛)بر تو( نازل کردیم

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ :فرمایدو می«. رحمت )خدا( قرار گیرید!

و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که » .[28: النحل] ژڄ   ڃ  ڃ  ڃ

فرماید: و می«. بیانگر همه چیز، و مایه هدایت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است!
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ۓ     ےڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےژ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ     ۇۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭ

بگو: اى مردم! من فرستاده » .[122: األعراف] ژۅ  ۉ  ۉ  ې   

 ؛همان خدایى که حکومت آسمانها و زمین، از آن اوست ؛خدا به سوى همه شما هستم

پس ایمان بیاورید به خدا و  ؛میراندکند و مىزنده مى ؛جز او نیستبحق معبودى 

و از او پیروى  ؛اى که به خدا و کلماتش ایمان دارداش، آن پیامبر درس نخواندهفرستاده

 .و آیات زیادی در این مورد آمده است«. کنید تا هدایت یابید!

ت، به صورت اجمالی و تفصیلی الزم اس ایمان داشتن به پیامبرانو همچنین 

آنها را بنابراین ما ایمان داریم که خداوند پیامبرانی را به سوی بندگانش فرستاده است 

، و هر کس دعوت آنها را بپذیرد نمایندبسوی حق دعوت  را و آنانمژده و بیم دهند، 

 ،شودمی و پشیمانی و هر کسی با آنان مخالفت نموده دچار بدبختی ،رستگار شده است

است، چنانکه خداوند  صامبران، پیامبر ما محمد بن عبداهلل و آخرین و برترین پی

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ ژفرماید: یم

و از  ؛خداى یکتا را بپرستیدر هر امتى رسولى برانگیختیم که: ما د»  .[32النحل: ]

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ژ فرماید:و می .«طاغوت اجتناب کنید!

دهنده بودند، دهنده و بیمپیامبرانى که بشارت نانآ» .[122النساء: ] ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ

تا بعد از این پیامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند، )و بر همه اتمام حجت 

 ژې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ فرماید:و می .«شود(

ولى رسول  ؛نیست ( پدر هیچ یک از مردان شما نبوده وصمحمد )» .[04األحزاب:]

 .«کننده و آخرین پیامبران استخدا و ختم

او را ذکر نموده به  صیا رسول اکرم  ،و هر پیامبری که خدا او را نام برده است

نوح و هود و صالح و  :صورت تفصیلی و مشخص به او ایمان داریم، پیامبرانی همچون

 پیروانش باد. آل و اند درود خداوند بر آنها و برابراهیم و غیره که نام برده شده

همه آنچه خدا و پیامبرش از آن خبر داده که بعد  ایمان داشتن به روز قیامت و در
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های روز قیامت و و سختی ،همچون عذاب قبر و نعمت آن ،افتداز مرگ اتفاق می

های اعمال پیش مردم که برخی و حساب و جزاء و گشوده شدن نامه  صراط و ترازو

یا از  ،گیرندو بعضی با دست چپ می ،گیرندنامه اعمال خود را با دست راست می

و ایمان  صو همچنین ایمان داشتن به حوض پیامبر  ،شودپشت سر به آنها داده می

و با  ،بینندپروردگارشان را میمنان در روز قیامت ؤاینکه م بهشت و جهنم، و داشتن به

و دیگر مطالبی که در قرآن و در حدیث صحیح پیامبر آمده  ،گوینداو تعالی سخن می

و ایمان داشتن به همه این موارد واجب  ،است از زمره ایمان داشتن به قیامت است

اند آنرا و همه باید به همان صورت که خدا و پیامبرش این موارد را ذکر کرده ،است

 تصدیق نمایند.

 اما ایمان داشتن به تقدیر شامل چهار چیز است: 

داند، و حالت اتفاق نیافتاده را می : خداوند آنچه اتفاق افتاده و آنچه هنوزاول

داند و هیچ چیز برای بندگانش و روزی و زمان مرگ و اعمال و دیگر کارهایش را می

. [04: احلج] ژمئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب  ژ  فرماید:او پوشیده نیست، چنانکه می

مت  ىت   يت  جث  مث ىث  يث  حج  مج  جح   ژ فرماید:میو  .«خداوند به همه چیز داناست»

تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست، و این که » .[16طالق: ال] ژمح  جخ     حخ  مخ

  «.علم خداوند به همه چیز احاطه دارد

 فرماید:میچنانکه  ،نموده نوشته است: اینکه خداوند همه آنچه را که مقدر دوم

)بعد از دانیم ولى ما مى» .[0ق: ] ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ ڄژ

و نزد ما کتابى است که  ؛کاهدمىخورد( و مى)از بدن آنها اینکه مردند( زمین چه اندازه 

 کند،مىو تبدیل و تغییر ن در آن محفوظ است!گذرد در دنیا و آخرت مىبر آنها  آنچه

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   ژ فرماید:و می «.)و آن لوح المحفوظ است(

دانستى خداوند آنچه را نمى آیا» .[04: احلج] ژھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

داند؟! همه اینها در کتابى ثبت است )همان کتاب علم در آسمان و زمین است مى

 «.و این بر خداوند آسان است ؛پایان پروردگار(بى
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: اینکه به مشیئت و خواست نافذ خداوند ایمان داشته باشیم، پس هر آنچه او سوم

چنانکه خداوند  ،گیردصورت نمیو آنچه او نخواهد  ،پذیردتعالی بخواهد انجام می

خداوند هر کار را بخواهد )و صالح » .[12: احلج] ژڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ژ فرماید:می

ائ  ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ               ژ فرماید:و می .«دهدبداند( انجام مى

فرمان او چنین است که هرگاه چیزى را اراده کند، تنها به آن » (.26 )یس: ژۆئ

وئ  وئ   ژ فرماید:و می«. شوددرنگ موجود مى، آن نیز بى«موجود باش!»گوید: مى

کنید مگر این که خداوند نمی شما ارادهو » .[68تكوير: ال] ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

 «.ـ پروردگار جهانیان ـ اراده کند و بخواهد

جز او بحق ای : اینکه خداوند همه موجوت را آفریده است، و هیچ آفرینندهچهارم

 .[26الزمر: ] ژک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ    ڳ  ڳ ژفرماید: نیست، چنانکه می

خداوند و «. حافظ و ناظر بر همه اشیا استخداوند آفریدگار همه چیز است و »

ۇئ   ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی   ژفرماید: می

اى مردم! به یاد آورید نعمت خدا ». [3فاطر: ] ژجئحئ  مئ   ىئ  يئ   جبحب  خب  مب

اى جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزى دهد؟! هیچ آیا آفریننده ؛را بر شما

 .«شوید؟با این حال چگونه به سوى باطل منحرف مى ؛جز او نیستبحق معبودى 

شامل این امور  ایمان داشتن به تقدیر و جماعت سنتاهل بنابراین از دیدگاه 

اند، و بر خالف اهل بدعت که بعضی از این امور را انکار کرده ،باشدچهارگانه می

و  ،یابدو با طاعت افزایش می ،عملقول و  :اعتقاد داشتن به اینکه ایمان عبارت است از

همچنین کافر قرار دادن  شود، جزء ایمان داشتن به خداست. وبا ارتکاب گناه کم می

هیچ مسلمانی به خاطر ارتکاب گناه همچون زنا و دزدی و ربا خواری و شراب خواری 

هان را مگر اینکه او این گنا ،و نافرمانی پدر و مادر و دیگر گناهان کبیره جایز نیست

شود، زیرا و یا اینکه گناه او شرک باشد که در این صورت کافر می ،حالل و جایز بداند

 ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک ژ فرماید:خداوند می
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)ولى( کمتر از آن را براى هر کس  ؛آمرزدخداوند، شرک به او را نمى» .[112نساء: ال]

 .«آمرزدبخواهد )و شایسته بداند( مى

روایت است که فرمود: خداوند هرکسی را که به اندازه  صو در حدیثی از پیامبر 

آورد، و از جمله امور مربوط به دانه خردلی ایمان در قلبش باشد از جهنم بیرون می

داشتن برای خدا، و محبت داشتن و دشمنی و نفرت ایمان داشتن به خدا دوست داشتن 

و با آنها محبت  ،داردمنان را دوست میؤم ،منؤ، بنابراین مداشتن برای خداست

منان این ؤم أسو در ر ،ورزدبا آنان دشنمی می و ،داردکافران را دوست نمی نماید ومی

اصحاب را دوست  و جماعت و اهل سنت ،قرار دارند ص امت اصحاب رسول خدا

 صبهترین انسانها هستند، چون پیامبر  انو معتقدند که آنها بعد از پیامبر ،دارندیم
سپس کسانی که  ،کنندفرماید: )بهترین مردم کسانی هستند که در قرن من زندگی میمی

 و جماعت آیند( و اهل سنتو سپس کسانی که بعد آنها می ،آیندبعد از آنان می

سپس  ،سپس عمر فاروق ،ابوبکر صدیق :ب به ترتیبمعتقدند که افضل و برترین اصحا

و بعد از اینها بقیه عشره مبشره از دیگران  ،نسپس علی مرتضی  ،عثمان ذی النورین

 باشند، سپس بقیه اصحاب قرار دارند. افضل می

از اختالفات و مشاجراتی که بین اصحاب رخ داده زبان  و جماعت و اهل سنت

هر  ،اندو معتقدند که آنها بر اساس اجتهاد این کارها را کرده ،کنندخود را کنترل می

و هر کسی اجتهاد او  ،کسی که اجتهاد او درست و به جا بوده است دو پاداش دارد

را که به او  ص رسد، و اهل بیت پیامبرنادرست بوده است فقط یک پاداش به او می

 ،منان هستندؤرا که مادران م ص و همسران پیامبر ،دارنداند  دوست میایمان آورده

کنند که خداوند از آنها راضی و دعا می ،نمایندو از همه به نیکی یاد می ،دوست دارند

ند و به آنها ناسزا زوردشمنی می صو از شیوه رافضه که با اصحاب پیامبر  ،باد

قرار  را فراتر از جایگاهی اکنند و آنهگویند و در مورد اهل بیت غلو و مبالغه میمی

را در آن قرار داده است اعالم برائت نموده و از این شیوه  ادهند که خداوند آنهمی

بیت  اهلاز شیوه نواصب که با قول و عمل به  و جماعت بیزارند، و همچنین اهل سنت

 جویند.آزار می رسانند اعالم برائت نموده و بیزاری می
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ه صحیحی که خداوند پیامبرش و همه آنچه در اینجا به اختصار بیان شد در عقید

و این عقیده فرقه ناجیه یعنی اهل سنت و  ،را با آن فرستاده داخل است صمحمد 

فرماید: )همواره گروهی از امت در مورد آن می صگروهی که پیامبر  ،جماعت است

رسد تا من بر حق پیروزند هر کسی آنها را تنها بگذارد و خوار نماید به آنان زیانی نمی

فرماید: )یهودیان به هفتاد و یک گروه می صو ایشان  .آید(ه فرمان الهی میاینک

و این امت به هفتاد و سه  ،و نصاری به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند ،یم شدندستق

روند به جزء یک گروه، گروه تقسیم خواهد شد که همه این گروهها به جهنم می

بر خدا؟ فرمود: کسی که بر آنچه باشد اصحاب گفتند: آن یک گروه کدام است ای پیام

و  ،ن واجب استآاى است که تمسک به و این عقیده .که من و اصحابم بر آن باشیم(

 و از آنچه با آن منافات دارد پرهیز نمود. ،باید بر آن استقامت کرد

 اند انواع واند و بر خالف آن حرکت نمودهاما کسانی که از این عقیده منحرف شده

از جمله مخالفان این عقیده بت پرستان و کسانی هستند که مالئکه  .زیادی هستنداقسام 

 اناینها دعوت پیامبر ،کنندها و غیره را پرستش میها و درختان و سنگو اولیاء و جن

چنانکه قریش و اقشار عرب با  ،اندکرده و معاندت بلکه با آنها مخالفت ،اندنپذیرفته را

خواستند و از از معبودان خود حاجت می اآنه ،نمودند اندتو مع مخالفت ص پیامبر

 ،و آنها را در مقابل دشمن پیروز کند ،خواستند که بیماران را شفا دهدمعبودان خود می

به  ص کردند، وقتی پیامبرو برای معبود خود حیوان قربانی نموده و برایشان نذر می

که عبادت را فقط برای خدا انجام دهند  این کار آنها اعتراض نمود و آنان را فرمان داد

ص: ] ژڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ ژ و گفتند: ،کردند و نپذیرفتندتعجب 

آیا او بجاى اینهمه خدایان، خداى واحدى قرار داده؟! این براستى چیز عجیبى » .[2

د و آنان را از شرک کرهمچنان آنها را به سوی خدا دعوت می صاما پیامبر . «است!

خواند برایشان داشت و حقیقت آنچه را که آنها را بسوی آن فرا میورزیدن بر حذر می

سپس بعد از آن گروه  ،داد تا اینکه خداوند کسانی از آنها را هدایت کردتوضیح می

و جهاد طوالنی پیامبر و  و بعد از دعوتی پیوسته و مستمر ،گروه وارد دین خدا شدند

 و پیروان آنها، خداوند دین خود را بر همه ادیان چیره گردانید.  یارانش
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سپس اوضاع تغییر یافت و جهالت بر بیشتر مردم غالب گردید تا جاییکه بیشتر 

مردم با غلو در مورد پیامبران و اولیا و به فریاد خواندن آنها و کمک خواستن از آنان و 

را آنگونه که  ال إله إال اهللارتکاب دیگر انواع شرک به دین جاهلیت بازگشتند و معنی 

 غلبه جهل و دانستند. و تا به امروزه همواره این شرک به علتن ،دانستندکفار عرب می

دور شدن از زمان نبوت در حال گسترش است. و شبهه متاخرین همان شبهه گذشتگان 

گویند: اینها شفیعان و مى» .[12يونس: ] ژھ  ھ   ے  ے ژ گفتند:است آنها می

 اینها» .[3الزمر: ] ژک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ ژ : دگوینمیو  .«ما نزد خدا هستند!

و خداوند این شبهه را  .«کنندپرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک را نمى

ابطال نموده و بیان کرده است که هر کسی  غیر از خداوند کسی را پرستش نماید به 

ڻ  ڻ  ژ فرماید:میخدا شرک ورزیده و به او تعالی کافر شده است، چنانکه 

 .[12يونس: ] ژۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے

رساند، و نه سودى پرستند که نه به آنان زیان مىآنها غیر از خدا، چیزهایى را مى»

خداوند سخن آنها را رد  .«گویند: اینها شفیعان ما نزد خدا هستند!و مى ؛بخشدمى

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ژ فرماید:کند و میمی

دهید که در بگو: آیا خدا را به چیزى خبر مى» .[12يونس: ] ژۋ  ۅ  ۅ

آسمانها و زمین سراغ ندارد؟! منزه است او، و برتر است از آن همتایانى که قرار 

همچون دارد که عبادت افرادی عالوه بر خداوند خداوند در این آیه بیان می. «دهندمى

پیامبران و اولیاء و دیگر چیزها شرک اکبر است گرچه انجام دهندگان آن اسمی دیگر 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ژ فرماید:بر آن بگذارند، خداوند متعال می

و آنها که غیر خدا را اولیاى خود قرار » .[3الزمر: ] ژک  گ  گ   گ     گ  ڳ

پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند اینها را نمى»دادند و دلیلشان این بود که: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ فرماید:خداوند با رد سخنان آنها می. «کنندنزدیک 

خداوند روز قیامت » .[3زمر: ال] ژںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ        ہ



 09 حمایت از توحید

و خداوند آن کس را که دروغگو  ؛کندمیان آنان در آنچه اختالف داشتند داورى مى

دارد که پس خداوند با این توضیح بیان می«. کندکننده است هرگز هدایت نمىکفران

پرستش غیر از خدا با به فریاد خواندن و ترس و امید داشتن و امثال آن کفر ورزیدن 

گویند معبودانشان آنان را به خدا نزدیک به خداوند است، و خداوند گفته آنها را که می

 کند.مینماید تکذیب می

های و از جمله عقاید کفرآمیزی که با عقیده صحیح منافات دارد و با آورده

اى است که ملحدان این روزگار و پیروان مارکس و مخالف است عقیده إلپیامبران

لینین و دیگر دعوتگران به الحاد و کفر بدان معتقدند و باور دارند، این عقیده با رهنمود 

 :هر اسمی که بر آن بگذارند ،کندفرق می ت ومخالف پیامبران و با عقیده صحیح

گویند یکی از اصول این ملحدان این است که می ،سوسیالیزم، کمونیسم یا بعث و...

 ،کندمنشاء حیات ماده است، و معاد و بهشت و جهنم را انکار می ،معبودی وجود ندارد

کند و عقیده آنها را بررسی را مطالعه  انورند، هر کس کتابهایشو به همه ادیان کفر می

و پیروانش را  ،برد که این عقیده با همه ادیان آسمانی مخالف استنماید به یقین پی می

دهد، و از جمله عقایدی که با عقیده بسوی بدترین سرانجام در هر دو جهان سوق می

 نامند درحق مخالف است عقیده بعضی از صوفیان کسانی که آنها آنان را اولیاء می

اوند مشارکت دارند، و صوفیان اینها قطب و وتد و غوث و دیگر دتدبیر جهان با خ

و  ،این بدترین شرک در ربوبیت است، اندنامهایی که برای معبودانشان ساخته و پرداخته

ند و بلکه زورچون کفار عرب در ربوبیت کفر نمی ،از شرک جاهلیت عرب بدتر است

اما در  ،شرک آنها در حالت آسایش و راحتی بود و ،ورزیدندفقط در عبادت شرک می

ٿ  ژ فرماید:کردند، چنانکه خداوند میحالت سختی عبادت را خاص خدا می

 ژٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ

خوانند )و با اخالص مى هنگامى که بر سوار بر کشتى شوند، خدا را» .[22عنكبوت: ال]

اما هنگامى که خدا آنان را به خشکى رساند و نجات داد،  ؛کنند(غیر او را فراموش مى

 «.شوندباز مشرک مى

خداوند کردند که ربوبیت فقط از آن خداوند است، چنانکه اما آنها اقرار می
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چه  و اگر از آنها بپرسى» .[20الزخرف: ] ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئژفرماید: می

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ژ فرماید:و می«. گویند: خداکسى آنان را آفریده، قطعا مى

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

آسمان و  چه کسى شما را از»بگو: » .[31يونس: ] ژوئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

دهد؟ یا چه کسى مالک )و خالق( گوش و چشمهاست؟ و چه کسى زمین روزى مى

آورد؟ و چه کسى امور )جهان( را تدبیر زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون مى

کنید )و از پس چرا تقوا پیشه نمى»، بگو: «خدا»گویند: بزودى )در پاسخ( مى« کند؟مى

  .«ترسید(؟!خدا نمى

 آیات زیادی در این مورد آمده است. و

اند: یکی اند از دو جهت در شرک از آنها پیشی گرفتهاما مشرکین که بعد از آنها آمده

 ند.زوراینکه برخی از این مشرکین در ربوبیت شرک می

دوم اینکه مشرکین این زمان هم در حالت سختی و هم در حالت آسایش شرک 

ها اختالط کند و اوضاع آنان را بررسی کند و آنچه در چنانکه هر کسی با آن ،ورندمی

در کنار قبر عیدروس در عدن، و در کنار قبر  کنار قبر حسین و بدوی و غیره در مصر و

هادی در یمن و در کنار قبر ابن عربی در شام و در کنار قبر عبدالقادر گیالنی در عراق 

شود که اینها در هر د متوجه میببین ،دهندو در کنار دیگر قبرهای معروف انجام می

ورند، قبرهایی که حالت هم در سختی و هم در آسایش و  در کنار این قبرها شرک می

و  ،اندعوام در مورد آن غلو کرده و بسیاری از حق خدا را به صاحب قبر اختصاص داده

 صکند و حقیقت توحید را که خداوند پیامبرش محمد کمتر کسی به آنها اعتراض می
ِ  إِنَّا﴿. داردو پیامبران پیش از ایشان را با آن فرستاده است برایشان بیان می ا   لِِلَّ  هِ إَِلي  ِإَونَّ

 .﴾ِجُعونَ َر  

و در میانشان دعوتگران به  ،نماییم که آنها را هدایت نمایداز خداوند مسئلت می

شرک مبارزه و به رهبران و علمای مسلمین توفیق دهد تا با این  ،هدایت را زیاد کند

 هاى منجر به آن را از بین ببرند، به حق که او شنوای نزدیک است.و وسیله ،و آن ،کنند
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و از جمله عقایدی که در مورد اسما و صفات با عقیده صحیح منافات دارد عقیده 

اهل بدعت از قبیل جهمیه و معتزله و کسانی است که در مورد صفات خداوند و انکار 

خداوند را اند، و و صفات کامل خداوند را نفی نمودهاند  آن راه آنها را در پیش گرفته

شوند، معدوم و جماد و غیر ممکن توصیف می اند که چیزهایچنان وصف کرده

گویند، و کسانی که برخی از خداوند پاک و بس برتر از آن چیزی است که آنها می

 ،اند همچون اشاعره نیز در این داخل هستندصفات را اثبات کرده و برخی را نفی کرده

ن کار با دالیل نقلی اند و با ایآنها بعضی از صفات را نفی کرده و دالیل آنرا تاویل کرده

اند در و آنچه آنها برای فرار از آن صفاتی را نفی کرده ،اندو عقلی به مخالفت برخاسته

و اینگونه در مورد صفات به تناقض  ،اند ناگزیرند آنرا بپذیرندصفاتی که اثبات کرده

اند، اما اهل سنت و جماعت، صفاتی را که خداوند برای گویی آشکاری گرفتار آمده

 ،برای او اثبات نموده از اسماء و صفات به نحو کمال خود اثبات نموده یا پیامبرش

و معانی  ،دانندهایش منزه و پاک مىو خداوند را از مشابهت با آفریدهکنند مىاثبات 

و  ،اندبه همه دالیل عمل کرده و جماعت و اینگونه اهل سنت ،کنندصفات را انکار نمی

و  ،انداند در امان ماندهاز این رو از تناقضی که دچار آن شده ،نداتحریف و انکار نکرده

 و این صراط مستقیمی است که سلف و ،راه نجات و سعادت هر دوجهان همین است

این امت با هیچ چیزی صالح و بهبودی  اند، و آخرائمه این امت در پیش گرفته

 پیروی از کتاب وهم و آن  ،یابد مگر با آنچه اول این امت با آن اصالح شده استنمی

 و ترک مخالفت با این دو است. ،سنت

واهلل ولی التوفيق، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوکيل، وال حول وال قوة إالَّ باهلل، وصلی اهلل 

 .(1)وسلم علی عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه

                                           

 .72 -1/11 :مجموع الفتاوی -1





 

 

 
 

 گيرانفال کاهنان و کمک خواستن از غير اهلل و تصديق

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله، أما بعد: 

پایه آن  بر صآنجا که عقیده توحید اساسی است که دعوت محمد بن عبداهلل  از

فرماید: در حقیقت امتداد دعوت همه پیامبران است چنانکه خداوند می استوار است، و

ما » .[32النحل: ] ژڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ

«. و از طاغوت اجتناب کنید ؛خداى یکتا را بپرستید»در هر امتى رسولى برانگیختیم که: 

ها و خرافات با اشکال مختلف آن از مسایل اساسی اعتقاد به این و مبارزه با بدعت

بنابراین هر مسلمانی باید در دینش دقت و بررسی نماید و خداوند را  ،دعوت است

 چنان عبادت کند که در شریعت اسالمی آمده است.

مسلمین اوایل و سلف امت در مورد دینشان آگاه بودند، چون همه کارهایشان 

سپس وقتی بسیاری از این شیوه ـ  منهج و شیوه  ،مطابق رهنمودهای قرآن و سنت بود

و سنت ـ ارزشمند و راستین در عقاید و اعمالشان منحرف شدند، در عقاید و قرآن 

و یکی از  ،هاى مختلفی تقسیم شدندها و فرقهمذاهب و در سیاست و احکام به گروه

شعبده بازیها در میانشان رواج گرفت، و شیوع  ،ها و خرافاتبدعت ،نتایج این انحراف

ها محل ورودی برای دشمنان اسالم گردید که از این راه برای طعنه زدن به این بدعت

 اسالم و مسلمین استفاده کردند. 

ها بر حذر علمای اسالم همواره در گذشته و حال همواره در کتابهایشان از بدعت

 اند.داشته

 هاهلام، این رساو اینجانب هم با نوشتن سه رساله در این راستا مشارکت نموده

 عبارتند از: 

 .ص: حکم کمک خواستن از پیامبر اول
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 ها و شیاطین و نذر کردن برای آنان.: حکم کمک خواستن از جندوم

اى ندارند و بدعت آمیز که در دین ریشه: حکم خواندن اوراد و اذکار شرکسوم

 باشند.می

ـ که پرچمدار دعوت پژوهش علمی و دعوت و ارشاد در عربستان  و ریاست

ی در این سرزمین خجسته است ـ این سه رساله را به خوانندگان عزیز تقدیم اسالم

ها و خرافات و باال بردن سطح فرهنگ و درک حقیقی دارد تا در مبارزه با بدعتمی

 اسالم سهیم باشد.

 از خداوند متعال و توانا مسئلت داریم که این را برای بندگانش سودمند قرار دهد.

 اهلل علی حممد وآله وصحبه وسلم. صىلالتوفيق و واهلل ويل

 ص حکم کمک خواستن از پیامبر رساله اول:
 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه، أما بعد: 

هجری، اشعاری را  1384/ 0/ 18تاریخ  12در شماره  ىروزنامه المجتمع کویت

( به چاپ رسانیده بود که در این اشعار از پیامبر صتحت عنوان )یاد بود میالد پیامبر

و امت را از تفرقه و اختالفی که گرفتار آن  ،به داد امت برسدتا کمک خواسته  ص

و اینک متن  ،و سراینده اشعار خودش را آمنه  معرفی کرده بود ،گردیده نجات دهد

 دهیم.اشعار مذکور را ارائه مى

 عاملااااا   كدرأیااااا رسااااول اهلل 
 

 یشعل احلارب ویصالی مان لااهاا 
 

افروزد و جهانیان را جهانی را دریاب که آتش جنگ را بر مى ،ای رسول خدا

 سوزاند.می

 أماااااة كدرأیاااااا رساااااول اهلل 
 

 يف ظااالم الشاا  قااد هااال  اهااا 
 

امتی را دریاب که مدتی بسیار طوالنی در شک و تردید قرار گرفته  ،ای پیامبر خدا

 است.

 أماااااة كیاااااا رساااااول اهلل أدر
 

 يف متاهات األسای اااعر رهاهاا 
 

ها رنج و اندوه زیبائیش امتی را دریاب که در پیچ و خم و سرگردانی ،ای پیامبر خدا
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 را را از دست داده است.

 گوید:تا اینکه می

 ر کاااج عجلتاااهاعّجااال النصااا
 

 یاااوم بااادر حاااإل نادیااار ا لاااه 
 

ا ر آنگاه که خداوندزود کمک کن همانطور که روز بدر خیلی زود کمک کردی 

 صدا زدی.

 را  رائعااا  افاسااتحال الااصل نصاا
 

 إنَّ هلل جنااااااااودا  ال تراهااااااااا 
 

انگیزی تبدیل شد، بدون تردید که خداوند آنگاه ذلت و شکست به پیروزی شگفت

 بینی.لشکریانی دارد که شما آنرا نمی

و از او  ،زندمى خواهد و او را صدان نویسنده از پیامبر کمک مییا اهلل اکبر! اینگونه

داند که یا اینکه نمی ،خواهد که هر چه زودتر امت را یاری نماید، او فراموش کردهمی

کمک کردن و کمک فقط در دست پیامبر و یا کسی دیگر از مخلوقات نیست، چنانکه 

 .[162آل عمران: ] ژگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ژ فرماید:میخداوند متعال 

  .«جانب خداوند تواناى حکیم استپیروزى تنها از »

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ فرماید:و می

هیچ کس بر شما پیروز  اگر خداوند شما را یارى کند،» .[124آل عمران: ] ژژ

 .«نخواهد شد! و اگر دست از یارى شما بردارد، کیست که بعد از او، شما را یارى کند؟!

و به اجماع مشخص است که خداوند بندگان را آفریده تا  ،قرآنو با نص و تصریح 

و پیامبران و کتابها را فرستاده تا این عبادت را توضیح دهند و بسوی آن  ،او را بپرستد

 ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ژ فرماید:میچنانکه خداوند متعال  ،فرا خوانند

جن و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند )و از این راه  من» .[22الذاريات: ]

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ فرماید:و می .«یابند و به من نزدیک شوند(تکامل 

ما در هر امتى رسولى برانگیختیم » .[32النحل: ] ژچ  چ  چ   چ  ڇ

ٱ  ٻ  ٻ   ژ فرماید:و می« و از طاغوت اجتناب کنید! ؛خداى یکتا را بپرستید»که: 
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ما پیش از تو » .[62األنبياء: ] ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ

جز من بحق هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر اینکه به او وحى کردیم که: معبودى 

ڳ  ڳ  ڳ   گگ  ڳ  ژفرماید: میخداوند و . «پس تنها مرا پرستش کنید ؛نیست

الر، » .[6-1هود: ] ژڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ

سپس تشریح شده و از نزد خداوند حکیم و  ؛این کتابى است که آیاتش استحکام یافته

را نپرستید! من از سوى « اهلل»آگاه )نازل گردیده( است! )دعوت من این است( که: جز 

 .«ام!او براى شما بیم دهنده و بشارت دهنده

ها را ها و جندهد که او انسانتوضیح می محکم خویش خداوند متعال در این آیات

و بیان  ،و او شریکی ندارد ،دنکه تنها او را پرستش نمای فقط برای این آفریده است

و از آنچه با این  ،را مبعوث کرده تا به این عبادت فرا خوانند †دارد که پیامبران می

هاى نماید که آیات کتابش را به شیوهو خداوند بیان می ،مخالف است نهی کنند

و عبادت یعنی  ،گوناگون و واضح بیان کرده تا کسی دیگر غیر از او عبادت نشود

و اطاعت از اوامر و ترک آنچه نهی کرده  ،و تنها خدا را پرستش کردن ،یکتاپرستی

از آن جمله اینکه  ،و در آیات زیادی خداوند به این مسئله فرمان داده است ،است

آنها و دستوری به » .[2: ةالبين] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ ژ فرماید:می

داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالی که دین خود را برای او خالص 

و پروردگارت » .[63اإلرساء: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ فرماید:و می. «کنند

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ   ژ فرماید:و می. «نپرستید!داده: جز او را  فرمان

براى او خالص  پس خدا را پرستش کن و دین خود را» .[3-6الزمر: ] ژڈ  ڈ

و آیات زیادی در این مورد آمده که  .«گردان! آگاه باشید که دین خالص از آن خداست

همه نشانگر این هستند که خاص کردن عبادت فقط برای خدا و ترک عبادت چیزهای 

و تردیدی نیست که دعا و به فریاد  ،دیگر غیر از او از قبیل انبیاء و غیره واجب است

دا انجام برای خبنابراین باید فقط  ،ترین انواع عبادت استترین و جامعخواندن از مهم
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غافر: ] ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ ژفرماید: چنانکه می ،شود

براى او خالص کنید، هرچند کافران  )تنها( خدا را بخوانید و دین خود را» .[10

 .[12اجلن: ] ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ فرماید:و می. «ناخشنود باشند

 . «خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید مساجد از آنِ»

حداً( أشود: چون کلمه )و این همه مخلوقات از قبیل پیامبران و غیره را شامل می

و  ،شودخداوند را شامل میبنابراین همه چیزها عالوه از  ،نکره در سیاق نهی است

و » .[142يونس: ] ژی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جب ژ فرماید:خداوند متعال می

 .«رساند و نه زیانى مخوانسودى به تو مى جز خدا، چیزى را که نه

مورد خطاب قرار گرفته است و مشخص است که خداوند او  صدر این آیه پیامبر 

و بلکه منظور خداوند برحذر داشتن دیگران  ،را از شرک مصون و محفوظ داشته است

 ژخب  مب  ىب  يب  جت    حت ژ فرماید:خداوند متعال میسپس  ،ورزی استاز شرک

  .«که اگر چنین کنى، از ستمکاران خواهى بود» .[142يونس: ]

غیر از خدا را به فریاد بخواند از ستمکاران قرار  رور انسانیت اگرپس وقتی سَ

به کار رود  به صورت مطلقو ظلم هرگاه  ،پس دیگران چگونه خواهند بود ،گیردمى

  ںڻ ژ فرماید:خداوند متعال میچنانکه  ،منظور از آن شرک اکبر است

کنند، هم )هم به خودشان ستم مى ؛کافران، خود ستمگرند و» .[620: البقرة] ژڻ

 در حقیقت که» .[13لقامن: ] ژڦ  ڄ    ڄ  ڄ ژ فرماید:و می. «به دیگران(

شود که به فریاد پس با این آیات و دیگر آیات معلوم می .«شرک، ظلم بزرگى است

و با عبادتی که  ،ها و غیره شرک به خداوند استها و درختان و بتخواندن مرده

ها و انسانها را برای آن آفریده است و پیامبران را فرستاده و کتابها را نازل خداوند جن

( ال إله إال اهللنافات دارد، و معنی )و بسوی آن دعوت دهند م ،کرده تا آن را بیان کنند

عبادت غیر  ،یعنی هیچ معبود به حقی جز اهلل نیست، این کلمه ال إله إال اهللهمین است، 

چنانچه  ،استکند که فقط خداوند سزاوار عبادت و تاکید می ،کنداز خداوند را نفی می
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ڭ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ ژفرماید: مىخداوند متعال 

این بخاطر آن است که خداوند »   .[26احلج: ] ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ 

و خداوند بلندمقام و بزرگ  ؛خوانند باطل استو آنچه را غیر از او مى ؛حق است

و تا وقتی این اصل درست نشود عبادت  ى دین و اساس ملت است،ن پایهو ای .«است

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ے ژفرماید: صحیح نخواهد بود، چنانجه خداند می

به تو و همه پیامبران » .[22الزمر: ] ژۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

شود و از زیانکاران خواهى اعمالت تباه مىپیشین وحى شده که اگر مشرک شوى، تمام 

و اگر آنها » .[22األنعام: ] ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ       ۇ ژ فرماید:و می. «بود

اى از آن گردد )و نتیجهاند، نابود مىشوند، اعمال )نیکى( که انجام داده مشرک

  .«گیرند(نمى

بر دو پایه مهم استوار است، یکی اینکه جز خداوند کسی پرستش  اسالمو دین 

 صاى پرستش شود که در شریعت پیامبرش دوم اینکه خداوند به همان گونه. نشود
ها را به فریاد بخواند پس هر کسی مرده .همین است اهللال إله إال و معنی  .آمده است

ها و یا دیگر ها و یا درختان و سنگیا بت خواه کسانی دیگر، ،خواه پیامبر باشند

سر بریدن حیوانات و نذر  ا بانها کمک بخواهد یآمخلوقات را به فریاد بخواند و یا از 

ز بخواند و یا برای آنان سجده کند کردن برای آنها به آنان تقرب بجوید یا برایشان نما

و آنها را  ،از خدا به عنوان خدایانی انتخاب کرده است هدر حقیقت آنان را به عالو

 ،منافات و تضاد دارد ال إله إال اهللو این با معنی  ،همتای خدا قرار داده است شریک و

اوند به آن گذارى کند و چیزهایی ایجاد کند که خدهمانطوریکه هرکسی در دین بدعت

نکرده خداست محقق  ص فرمان نداده است معنای گواهی دادن به اینکه محمد پیامبر

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ فرماید:وجل می و خداوند عز ،است

رویم، و همه را اند مىداده و ما به سراغ اعمالى که انجام» .[63الفرقان: ] ژچ

و این اعمال و کردارها اعمال  . «دهیمهمچون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار مى

گذاران که خداوند به و همچنین اعمال بدعت ،اندکسانیند که در حال شرک وفات کرده
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چون این اعمال با  ،ارزش خواهد بوددر روز قیامت پوچ و بى ،آن فرمان نداده است

فرموده: )هر کسی در امر ما چیزی  صچنانکه پیامبر  ،اندشریعت مطهر موافق نبوده

 (.شودمىایجاد کند که از ما نیست پذیرفته ن

و از  ،دهنو پیامبر را به فریاد خوا ،ستهاکمک خو صو نویسنده اشعار از پیامبر 

دست اوست و در دست دیگران پروردگار جهانیان که کمک و یاری و سود و زیان در 

و  ،ینکار ستم بزرگ خطرناکی استانیست روی برتاخته است. تردیدی نیست که 

را  و وعده داده که هر کس او ،به فریاد خوانده شود وجل فرمان داده که او خداوند عز

و کسانی را که از روی خود بزرگ  ،کندبت میابه فریاد بخواند خداوند دعای او را اج

ڀ   ژ فرماید:میچنانکه  ،خوانند به جهنم تهدید کرده استو را به فریاد نمىبینی ا

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

مرا بخوانید تا )دعاى( شما را »است:  پروردگار شما گفته» .[24غافر: ] ژڤ

. «شوند!ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مىبپذیرم! کسانى که از عبادت من تکبر مى

و هر کس از آن روی برتابد  ،این آیه کریمه نشانگر این است که دعا عبادت است

جایگاهش دوزخ است، پس کسی از صدا زدن و به فریاد خواندن خداوند چنین حالتی 

کند خواند و از خدا اعراض میدارد، وضعیت کسی که غیر از خداوند را به فریاد می

و حال آنکه خداوند نزدیک و مالک همه چیز و بر همه چیز  ،چگونه خواهد بود

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ژ فرماید:خداوند میتواناست، چنانکه 

و »   .[122: البقرة] ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

هنگامى که بندگان من، از تو در باره من سؤال کنند، )بگو:( من نزدیکم! دعاى دعا 

گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به خواند، پاسخ مىهنگامى که مرا مىکننده را، به 

در حدیث صحیح  صپیامبر . و «من ایمان بیاورند، تا راه یابند )و به مقصد برسند(

گفتند: )خدا  مفرماید: )دعا همان عبادت است( و به پسر عمویش عبداهلل بن عباس می

او را پیش رویت  ،خداوند را حفظ کن کند،خدا تو را محافظت می ،را حفظ کن

و هرگاه کمک خواستی فقط از خدا کمک  ،یابى، هرگاه خواستی از خدا بخواهمى
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 .ترمذی وغیره .بخواه(

فرماید: )هر کسی در حالی بمیرد که همتایی برای خدا قرار داده و آنرا به میو  

 .شود( بخاریمی خواند وارد دوزخفریاد می

روایت است که از ایشان پرسیده شد کدام  صو همچنین در صحیحین از پیامبر 

گناه بزرگتر است؟ فرمود: )اینکه برای خدا همتایی قرار دهی و حال آنکه او تو را 

 آفریده است(.

پس هر کسی غیر از خداوند را صدا بزند و به فریاد بخواند یا از او کمک بخواهد یا 

انی ذبح کند یا عبادتی دیگر را برای او انجام دهد آنرا همتا و برایش نذر کند و یا حیو

نظیر خداوند قرار داده، پیامبر یا ولی باشد و یا فرشته یا جن یا بت یا دیگر چیزی از 

 ،تواندر دارد در آنچه او مىواى که حضمخلوقات باشد. اما کمک خواستن از فرد زنده

بلکه از امور  ،شرک نیست ،نایی آنرا داردو کمک خواستن از او در امور حسی که توا

متعال در داستان موسی چنانکه خداوند  ،عادی و جایز است که بین مسلمین رواج دارد

آن که از » .[12القصص: ] ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ فرماید:بیان می

و چنانکه باز هم در داستان  .«وى تقاضاى کمک نمود پیروان او بود در برابر دشمنش از

 موسى از شهر خارج شد در» .[61القصص: ] ژمب  ىب  يب  جت ژ فرماید:موسی می

گ از نو همانطور که انسان در ج. «اىحالى که ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه

آید و به یکدیگر نیاز و در دیگر مشاکلی که برای مردم پیش می ،گیردیارانش کمک مى

دهد که به امت خود خبر دهد که او فرمان می صکنند، خداوند به پیامبرش پیدا می

ژ  ڑ         ڑ   ژ فرماید:تواند سود و زیانی برساند، در سوره جن مینمیبرای هیچ کسی 

بگو: من »   .[61-64اجلن: ] ژڳ  ڱ     ڱ   ک  ک     ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   

کنم( و هیچ کس را شریک او قرار خوانم )و فقط او را عبادت میتنها پروردگارم را می

 فرماید:و در سوره اعراف می .«برای شما نیستمبگو: من مالک زیان و هدایتی  دهم.نمی

 ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ

 بگو: من مالک» .[122األعراف: ] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ
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)و از غیب و اسرار نهان نیز خبر  ؛سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهد

( و اگر از غیب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود ؛ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند

دهنده و من فقط بیم ؛رسیدبدى )و زیانى( به من نمىکردم، و هیچ فراهم مى

و آیات  .«آورند! )و آماده پذیرش حقند(ام براى گروهى که ایمان مىدهندهبشارت

 ،خواندکسی جز خداوند را به فریاد نمی صو پیامبر  ،زیادی در این مورد آمده است

و بر  ،خواست که او را در برابر دشمن پیروز گرداندو در روز بدر از خداوند کمک می

ای محقق کن( ه به من وعده دادهچگفت: )پروردگارا آنو میکرد این دعاها را تکرار می

گفت: تو را کافی است ای پیامبر خدا، خداوند آنچه به  ستا اینکه صدیق اکبر ابوبکر 

ٱ   ژ است:و در همین مورد خداوند آیه نازل فرموده  ،بخشدق میتو وعده داده را تحق

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

زمانى را )که از شدت ناراحتى در میدان  )به خاطر بیاورید(» .[14-8األنفال: ] ژڦ

و او خواسته شما را پذیرفت )و گفت(: من  ؛خواستیدبدر،( از پروردگارتان کمک مى

کنم. ولى آیند، یارى مىشما را با یکهزار از فرشتگان، که پشت سر هم فرود مى

ى جز از وگرنه، پیروز ؛خداوند، این را تنها براى شادى و اطمینان قلب شما قرار داد

دارد که بیان می اتخداوند در این آی«. خداوند توانا و حکیم است ؛طرف خدا نیست

دهد که خداوند دعای آنان را پذیرفت و و خبر می ،آنها از خداوند کمک خواستند

بیان نمود که نصرت بدست فرشتگان نیست،  سپس ،مالئکه را برای امداد آنها فرستاد

خداوند مالئکه را به کمک آنها فرستاد تا به آنان مژده پیروزی و آرامش بدهد، و  بلکه

گ    گ   ڳ   ژ فرماید:میبنابراین  ،بیان کرد که پیروزی و یاری از سوی خداوند است

و  .«از جانب خداوند تواناى حکیم است پیروزى تنها»   .[162آل عمران: ] ژڳ  ڳ  ڳ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ فرماید:در سوره آل عمران می

یارى کرد )و بر دشمنان « بدر»خداوند شما را در » .[163آل عمران: ] ژٹ
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در حالى که شما )نسبت به آنها(، ناتوان بودید. پس، از خدا  ؛خطرناک، پیروز ساخت(

بپرهیزید )و در برابر دشمن، مخالفت فرمان پیامبر نکنید(، تا شکر نعمت او را بجا 

 ،فرماید که خداوند آنها را در روز بدر یاری کرددر این آیه می ،بنابراین. «آورده باشید

اوند به آنها داد و مالئکه را که دی که خشود که اسلحه و قدرتپس از این معلوم می

و این چیزها پیروزی  ،برای آنها فرستاد همه از اسباب پیروزی و آرامش هستند

پس چگونه برای این نویسنده یا  ،آیدبلکه پیروزی و کمک از سوی خدا می ،آورندنمی

ز است و غیر از او جایز است که از پیامبر کمک بخواهد و از خداوند که مالک همه چی

 بر همه چیز تواناست اعراض کند؟!

ترین نوع جهالت و بلکه از بزرگترین شرک است، تردیدی نیست که این از زشت

بنابراین نویسنده این اشعار باید توبه کند و بسوی خداوند باز گردد و از آنچه کرده 

تا اینکه  و تصمیم بگیرد که دوباره آنرا تکرار نکند ،و از آن دست بکشد ،پشیمان شود

و از فرمان او اطاعت و از  ،و عبادت را خاص او کرده باشد ،خداوند را تعظیم نماید

و توبه نصوح همین است، و اگر گناه او مربوط به  ،آنچه از او نهی کرده پرهیز کند

و  ،یا از او بخواهد که او را ببخشد ،مردم بود باید حق را به صاحب آن برگرداند

پذیرد اشان را میتوبهبه توبه امر نموده و به آنها وعده داده که خداوند بندگانش را 

النور: ] ژىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ ژفرماید: چنانکه می

و در مورد نصاری . «همگى بسوى خدا بازگردید اى مؤمنان، تا رستگار شوید» .[31

 .[00: املائدة] ژہ ہ ہھ ھھھ ے  ےژ فرماید:می

که( خداوند کنند؟ )در حالى گردند، و از او طلب آمرزش نمىبه سوى خدا بازنمى یا»

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ   ژ فرماید:و می. «آمرزنده مهربان است

ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

و » .[04-22الفرقان: ] ژچ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ڃ 

و انسانى را که خداوند خونش را  ؛خوانندخداوند نمى کسانى که معبود دیگرى را با
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و هر کس چنین کند، مجازات سختى  ؛کنندو زنا نمى ؛کشندحرام شمرده، جز بحق نمى

خوارى در آن خواهد گردد، و همیشه با عذاب او در قیامت مضاعف مى. خواهد دید

مگر کسانى که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند  .ماند

خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده و  ؛کندگناهان آنان را به حسنات مبدل مى

ڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ فرماید:و می. «است

و بدیها را  ،پذیردتوبه را از بندگانش مىاو است که » .[62الشورى: ] ژڳ

 صو در حدیث صحیحی از رسول اهلل . «دانددهید مىبخشد، و آنچه را انجام مىمى
و توبه گناهان قبل  ،کندروایت است که فرمودند: )اسالم گناهان پیش از آن را محو می

اه است و از بیم ترین و بزرگترین گنکند( از آنجا که شرک خطرناکاز توبه را محو می

و به خاطر اینکه خیر خواهی برای  ،آنکه مبادا کسی فریب اشعار این نویسنده را بخورد

و از  ،خدا و بندگانش واجب است این مطالب مختصر را به رشته تحریر در آوردم

همه مسلمین را بهبودی  و حاالت ما و ،خداوند مسئلت دارم که آنرا سودمند قرار دهد

را از شر  و ما ،ه ما آگاهی در دین و پایداری بر آن را ارزانی نمایدو به هم ،بخشد

های اعمال و کارهایمان در پناه خود نگاه دارد، او بر همه چیز خودمان و از شر زشتی

 تواناست.

 علی عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه. كصلی اهلل وسلم وبار

*** 

 و نذر کردن برای آنها  حکم کمک خواستن از جن و شیاطین رساله دوم:

کنند، خداوند به از عبدالعزیز بن عبداهلل بن باز به همه مسلمینی که این را مطالعه می

 من و شما توفیق تمسک به دین و پایداری بر آن را عنایت فرماید. آمین.

 لسالم عليكم ورمحة اهلل وبرکاتها

از افراد جاهل انجام  ما بعد: یکی از برادران بنده را در مورد حکم آنچه برخیا

دهند از قبیل به فریاد خواندن غیر از خدا و کمک خواستن از آنها در هنگام می

 ،ها و امثال آنو ذبح کردن برای آن ،و نذر کردن ،مثل به فریاد خواندن جن ،مشکالت
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ها هفت تا بگیرید او را( منظورشان هفت تن از سران جن ایگویند: )چنانکه بعضی می

هایشان را بشکنید، خونش را ای هفت تن او را چنان کنید، استخوان :گویندد میباشنمی

های ای جن ،های ظهرگویند: )جناش را قطع کنید، و بعضی میبخورید، گوش و بینی

خورد، و به عصر او را بگیرید( در بعضی مناطق این امر تا حدود زیادی به چشم می

 و به فریاد خواندن مالئکه و ،ران و صالحان و غیرهفریاد خواستن مردگان از قبیل پیامب

اینها اموری هستند که از بسیاری  همه و ،کمک خواستن از آنها نیز از همین موارد است

یا به  ،دانندنمى  و آنها از آنجا که ،زنداز افرادی که منتسب به اسالم هستند سر می

و ممکن است زبان به آوردن چنین کلماتی  ،کنندعلت تقلید از گذشتگان خود چنین می

اما  ،آیدو به زبان می ،ایمگویند عادت کردهو می ،کنندرا ناچیز و امری عادی فکر می

و همچنین این برادر از من در مورد حکم ازدواج با چنین  ،قصدی و اعتقادی نداریم

خواندن نماز  و در مورد ذبیحه آنها و ،فردی که به این کارها معروف است پرسیدا

گیرانی که ادعا بازان و فالتایید شعبده در مورد تصدیق و بر رویشان و ،پشت سرشان

کنند بیماری و علت آنرا فقط با دیدن چیزی که با بدن مریض تماس داشته مثل می

 سوال کرد. ،دانندعمامه و شلوار و رو سری و امثال آن مى

ىل من ال نبي بعده، وعىل آله وصحبه ومن پاسخ: احلمد هلل وحده والصالة والسالم ع

 اهتدى هبم إىل يوم الدين، أما بعد...

ها و جنها را آفریده است تا فقط او را بپرستند و تنها از او کمک خداوند انسان

بخواهند و دعا و ذبح و نذر و سایر عبادات را خاص او کنند و پیامبران را با همین پیام 

فرمان داده است و کتابهای آسمانی را که بزرگترین آن قرآن فرستاده و آنها را به این 

و مردم از شرک  کنند،تا به توحید دعوت  ،است برای بیان این مطلب نازل کرده است

و  ،است امت اصول و پایه دین ،و این اصل و اساس ،ورزیدن به خدا بر حذر دارند

یعنی هیچ معبود به حقی جز اهلل  ال إله إال اهللچون  ،همین است ال إله إال اهللمعنی 

و آن را فقط و  ،کندپس این کلمه الوهیت یعنی عبادت را از غیر از اهلل نفی می ،نیست

و دالیل زیادی بر این مطلب از کتاب خدا و سنت  ،نمایدتنها برای خداوند ثابت می

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژفرماید: آن جمله اینکه میاز  ،وجود دارد ص پیامبرش
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من جن و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند )و از » .[٥٥الذاريات: ] ژڃ

 «.این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند(

و پروردگارت فرمان » .[٥٣اإلرساء: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژفرماید: و می  

 .«داده: جز او را نپرستید

آنها و دستوری به » .[2: البينة] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںژ فرماید:و می

دین خود را برای او خالص داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالی که 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژفرماید: و می .«کنند

مرا بخوانید تا است:  پروردگار شما گفته» .[24غافر: ] ژٹ  ٹ    ڤ

ورزند به زودى با ذلت وارد )دعاى( شما را بپذیرم! کسانى که از عبادت من تکبر مى

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ فرماید:و می .«شوند!دوزخ مى

و هنگامى که »  . [122: البقرة] ژۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

نزدیکم! دعاى دعا کننده را، به بندگان من، از تو در باره من سؤال کنند، )بگو:( من 

گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان خواند، پاسخ مىهنگامى که مرا مى

دارد که او تعالی خداوند در این آیات بیان می. «بیاورند، تا راه یابند )و به مقصد برسند(

و  ،کندن حکم میکند که او چنیها را برای عبادت آفریده و تاکید میها و جنانسان

فرمان داده و توصیه نموده است که جز اهلل کسی پرستش نشود، پس خداوند بندگانش 

و توصیه کرده است که کسی جز پروردگارشان را  ،را در قرآن و سنت پیامبر فرمان داده

عبادت  ،وجل توضیح داده است که دعا و به فریاد خواندن و خداوند عز ،پرستش نکنند

گانش را فرمان داده دو بن ،شودن سر باز زند وارد جهنم میآهر کس از  بزرگی است که

و دعای  ،و خبر داده که او نزدیک است ،است که فقط و تنها او را به فریاد بخوانند

نها برای آن آفریده آچون دعا نوعی عبادت است که  کند.اجابت مىبندگانش را به 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژفرماید: وجل می د عزاند، و خداونفرمان یافتهاند و بدان شده

-126األنعام: ] ژۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
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و مرگ من، همه براى  ، و زندگى(تمام عبادات منم )اقربانىبگو: نماز و » .[123

و من  ؛امو به همین مامور شده ؛خداوند پروردگار جهانیان است. همتایى براى او نیست

فرمان داده که به مردم بگوید که نماز و  صخداوند به پیامبرش  .«نخستین مسلمانم!

ذبح کردن حیوان و زندگی و مرگ همه برای خداوند پروردگار جهانیان است که 

شریکی ندارد، پس هر کسی برای غیر از خداوند حیوانی را سر ببرد و ذبح کند به خدا 

برای غیر از خداوند نماز بخواند شرک ورزیده است، شرک ورزیده است، چنان که اگر 

ها و غیره حیوان ذبح ها و مالئکه و مردهبرای جن ،خداوند پس هر کسی برای غیر از

 ،کند و با این کار به آنها تقرب بجوید مثل کسی است که برای غیر از اهلل نماز بخواند

خداوند بر کسی باد که لعنت )روایت شده که فرمود:  صدر حدیث صحیح از پیامبر 

 از طارق بن شهاب با سند حسن برای غیر از خداوند حیوان ذبح کند( و امام احمد 

هیچ  ،بت قومی گذشتند کند که فرمود: )دو نفر از کنارروایت می صاز رسول اکرم 

کرد، به یکی از آنها گفتند: کرد مگر آنکه چیزی تقدیم آن میکس از کنار آن عبور نمی

رای بت قربانی کن، گفت: چیزی ندارم که تقدیم کنم گفتند: چیزی بده گرچه چیزی ب

یک مگس باشد، او مگسی برای بت قربانی و تقدیم آن کرد آنگاه او را رها کردند، و 

قربانی  و به مرد دیگری گفته شد: چیزی تقدیم و ،این مرد به خاطر این به دوزخ رفت

کنم آنگاه گردن او را زدند و را قربانی نمی کن، گفت: من برای غیر از خداوند چیزی

و او به بهشت رفت( پس وقتی فردی به خاطر تقدیم و قربانی کردن مگسی  ،ده شکشت

شود، پس کسانی که و به علت اینکار مستحق جهنم می ،گیردمشرک قرار مى ،برای بت

خواهند و برایشان خوانند و از آنها کمک میها و اولیاء را به فریاد میها و مالئکهجن

کنند به امید اینکه جویند و برایشان حیوان قربانی میکنند و به آنها تقرب مینذر می

اشان از اموالشان را محافطت نماید یا بیماریشان را شفا دهند و یا حیوانات و مزرعه

آری  ؟چگونه خواهند بود ،کنندها چنین میها در امان بمانند، یا از ترس شر جنآفت

چنین کسانی به طریق اولی از کسی که مگسی را برای بت قربانی کرده مشرک به شمار 

این مورد آمده است فرموده الهی شوند و از جمله آنچه در و مستحق جهنم می ،آیندمی

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ژفرماید: که می
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ڱ  ڱ  ں  ںڻ    ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ

نازل  ما این کتاب را بحق بر تو» .[٣-٥الزمر: ] ژڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ

آگاه باشید که . پس خدا را پرستش کن و دین خود را براى او خالص گردان ؛کردیم

 «.دین خالص از آن خداست

ڻڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ژ فرماید:می و خداوند متعال

ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈٴۇ   ھھھ  ےےۓ  ۓ  ڭڭڭ ڭ  ۇ 

پرستند خدا، چیزهایى را مى آنها غیر از» .[12يونس: ] ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ

اینها شفیعان ما نزد »گویند: و مى ؛بخشدرساند، و نه سودى مىکه نه به آنان زیان مى

دهید که در آسمانها و زمین سراغ آیا خدا را به چیزى خبر مى»بگو: « خدا هستند!

خداوند در این دو . «دهندمنزه است او، و برتر است از آن همتایانى که قرار مى« ندارد؟!

را برگزیده که در  دهد که مشرکین عالوه بر او اولیاء و یاورانی از مخلوقاتیه خبر میآ

نذر و امثال آن عبادت  و دعا و ترس و امید و ذبح و هکنار اهلل آنها را به فریاد خواند

کنند و برایشان نزد برند که این اولیاء آنها را به خداوند نزدیک میو گمان می ،کنندمی

پرده بر کند و از باطل آنها نمایند، خداوند این افراد را تکذیب میخداوند شفاعت می

را از شرک آنها پاک و منزه و آنان دروغگو و کافر و مشرک نامیده و خود  ،داردمی

منزه است او، و » ژۋ  ۋ  ۅ  ۅژ ید:فرمادانسته است، او تعالی می

شود که هر کسی فرشته یا پس معلوم می. «دهندقرار مى برتر است از آن همتایانى که

یا نذر و ذبح  ،فریاد بخواند و از او کمک بخواهد پیامبر یا جن یا درخت یا سنگی را به

کند و او را به خدا به آن تقرب بجوید به این امید که نزد خداوند برای او شفاعت میو 

یا  ،نمایدت میظیا اموال را حفا ،دهدیا به امید اینکه مریض را شفا می ،نمایدمی نزدیک

شرکی که خداوند در  ،شده است شرک بزرگیگرفتار  ،گرددمسافر به سالمتی بر می

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ فرماید:مورد آن می

از  تربخشد! و پایینخداوند )هرگز( شرک را نمى» .[02النساء: ] ژڭ  ڭ  ڭ      ۇ

بخشد. و آن کسى که براى خدا، آن را براى هر کس )بخواهد و شایسته بداند( مى
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چ    چ  چ  چ  ڇ  ژید: فرماو می. «شریکى قرار دهد، گناه بزرگى مرتکب شده است

زیرا هر کس » .[06: املائدة] ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

و جایگاه او  ؛حرام کرده استشریکى براى خدا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او 

و شفاعت در روز قیامت بهره اهل . «و ستمکاران، یار و یاورى ندارند ؛دوزخ است

 صاند، چنانکه وقتی از پیامبر شود و مشرکین از شفاعت محرومتوحید و اخالص می
گردد؟ فرمود: )هر کسی از ته دل خالصانه پرسیده شد شفاعت شما نصیب چه کسی می

همه  ،، و فرمود هر پیامبری دعایی داشته که اجابت آن قطعی استإله إال اهللال بگوید 

ام تا روز اند و من دعای خود را نگاه داشتهپیامبران در این دنیا آن دعای خود را نموده

قیامت برای امت خود شفاعت کنم و هر کسی از امت من در حالی بمیرد که با خداوند 

 .ان شاءاهلل شفاعت من نصیب او می گردد( کردهچیزی را شریک ن

مشرکین گذشته ایمان داشتند که خداوند پروردگار و آفریننده و روزی دهنده 

ها و مالئکه و درختان و سنگ و آنها فقط به خاطر این پیامبران و اولیاء و ،آنهاست

ا به خدا ند که برایشان نزد خدا شفاعت کنند و آنها ردخوانامثال آن را به فریاد می

توجیه آنان را  صو رسول اکرم  ،اما خداوند این عذر آنها را نپذیرفت ،نزدیک نمایند

بلکه خداوند در کتاب بزرگش به آنها اعتراض نموده و آنان را کافر و  ،قبول نکرد

کنند و آنها را و این پندارشان را که معبودانشان برایشان شفاعت می ،مشرک نامیده است

با آنها جنگید تا  صو به خاطر این شرک پیامبر  ،نماید تکذیب کردمیبه خدا نزدیک 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ژ فرماید:می چون خداوند ،دنکنعبادت را خاص خداوند 

و با آنها پیکار کنید! تا فتنه )و بت پرستى، و سلب » .[183: البقرة] ژچ      چ   چ

فرمودند:  صو  پیامبر  .«و دین، مخصوص خدا گردد ؛آزادى از مردم،( باقى نماند

ام تا با مردم بجنگم تا اینکه گواهی دهند که هیچ معبود به حقی جز اهلل )فرمان یافته

نیست و محمد پیامبر خداست و نماز را بر پا دارند و زکات بپردازند و وقتی این کارها 

مگر به حق اسالم و حساب آنها ها و اموالشان از سوی من در امان است را کردند خون

یعنی  مگر اهلل، گواهی دهند هیچ معبود به حقی نیست که با خداست( و فرمود: تا آن
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 هارا خاص خدا نمایند و غیر از او را پرستش نکنند، مشرکین از جن عبادت تا وقتی که

ه و این مورد آیه نازل کردبردند، آنگاه خداوند در ترسیدند و به آنها پناه میمی

مردانی »   .[2اجلن: ] ژڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  کژفرماید: می

بردند، و آنها سبب افزایش گمراهی و طغیانشان می از بشر به مردانی از جن پناه

 ،یعنی به ترس آنها افزودندگویند: می ژک  کژی ه. و اهل تفسیر دربار«شدندمی

کند و آنگاه برند احساس بزرگی و تکبر میپناه می اوچون جن وقتی ببیند که انسانها به 

تا آنها را بیشتر عبادت کنند و بیشتر به آنها پناه ببرند و  ترسانندرا مى بیشتر انسانها

چنانکه  ،خدا و کلمات تامه او پناه ببرندخداوند در عوض مسلمین را فرمان داد که به 

فصلت: ] ژہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭژ :فرمایدمی

هایى از شیطان متوجه تو گردد، از خدا پناه بخواه که او شنوده و وسوسه و هرگاه» .[32

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژفرماید: می و. «داناست

 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ

صبح. از شر تمام آنچه آفریده است.  ۀبرم به پروردگار سپیدبگو: پناه می» .[2-1الفلق: ]

ها شود. و از شرّ آنها که در گرهو از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ژ. «ورزدحسودی هنگامی که حسد میدمند. و از شرّ هر می

ک  ک  ک   ک  گ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

برم به بگو: پناه می» .[2-1الناس: ] ژگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ر گپروردگار مردم. به مالک و حاکم مردم. به )خدا و( معبود مردم. از شرّ وسوسه

در  .«کند. خواه از جن باشد یا از انسانانسانها وسوسه می ۀکار. که درون سینپنهان

روایت است که فرمود:  )هر کسی در جایی اقامت گزید  صحدیث صحیح از پیامبر 

اِت ِمْن ََشِّ َما َخلََق » :و گفت ِ اتلهامه ُعوُذ بَِكلَِماِت اَّلله
َ
ـ به کلمات کامل خداوند از آنچه  «أ

رساند( هر کس رود هیچ چیز به او زیان نمیبرم ـ، تا وقتی از آنجا میآفریده پناه می

ند است که دین او محفوظ بماند و از تمامی انواع شرک بدنبال نجات است و عالقم

ها و ها و مالئکهوابستگی به مرده ،داندمصون بماند از آیات و احادیث گذشته می
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ها و دیگر مخلوقات و به فریاد خواندن آنها و پناه بردن به آنان و امثال آن از اعمال جن

بنابراین باید آنرا ترک  ،تترین شرک به خداوند اسو زشت ،جاهلیت مشرکین است

و به کسی که این  ،توصیه کرد آن و نیز یکدیگر را به ترک ،گفت و از آن بر حذر بود

دهد آمیز را انجام میو هر کسی که این اعمال شرک ،کند اعتراض نمودکار را می

و خوردن ذبیحه و نماز خواندن بر او و نماز خواندن پشت  ،ازدواج با او جایز نیست

گشته  ازمگر آنکه آشکارا اعالم کند که توبه کرده و بسوی خدا ب ،او جایز نیستسر 

و دعا عبادت است بلکه مغز عبادت دعا  ،و دعا و عبادت را خاص خدا بکند ،است

با کلمات  صفرماید: )دعا عبادت است( و از ایشان می صچنانکه پیامبر ،است

 فرماید:است( و خداوند متعال میدیگری روایت شده که فرمود: )دعا مغز عبادت 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ژ

ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑڑ  ک   ک  ک     کگ  گ  

و با » .[661: البقرة] ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

اند، ازدواج نکنید! )اگر چه جز به ازدواج با پرست، تا ایمان نیاوردهبت زنان مشرک و

هر  ؛پرست، بهتر استزیرا( کنیز باایمان، از زن آزاد بت ؛کنیزان، دسترسى نداشته باشید

چند )زیبایى، یا ثروت، یا موقعیت او( شما را به شگفتى آورد. و زنان خود را به ازدواج 

اند، در نیاورید! )اگر چه ناچار شوید آنها را به ن نیاوردهپرست، تا ایمامردان بت

پرست، زیرا( یک غالم باایمان، از یک مرد آزاد بت ؛همسرى غالمان باایمان درآورید

هر چند )مال و موقعیت و زیبایى او،( شما را به شگفتى آورد. آنها دعوت  ؛بهتر است

نماید، و ش به فرمان خود مىو خدا دعوت به بهشت و آمرز ؛کنندبه سوى آتش مى

بنابراین خداوند از . «شاید متذکر شوند ؛سازدآیات خویش را براى مردم روشن مى

ها و مالئکه و غیره را پرستش پرستان و آنان که جنازدواج با زنان مشرک از قبیل بت

زنان به توحید و خاص کردن عبادت برای  کهمگر آن این ،کنند نهی کرده استمی

و از راه او  ،را در آنچه آورده است تصدیق کنند صو پیامبر  ،د ایمان بیاورندخداون

و همچنین خداوند از ازدواج مردان مشرک با زنان مسلمان نهی کرده  ،دپیروی نماین

 ،مگر آنکه این مردان به توحید و خاص کردن عبادت برای خداوند ایمان بیاورند ،است
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و خداوند خبر داده است که  ،ایشان پیروی نمایندو از  ،را تصدیق کنند صو پیامبر 

گرچه زیبایی و حسن کالم زن آزاده کسی که  ،من از زن آزاده مشرک بهتر استؤکنیز م

من از مرد آزاد ؤفرماید که برده مو می .کند متعجب و شگفت زده نمایدبه او نگاه می

آزاد کسی که به او مشرک بهتر است گرچه زیبایی و شیواگویی و شجاعت و غیره مرد 

برتری را چنین بیان کرده است  اسباب این سپس خداوندکند شگفت زده کند، نگاه می

 یعنی چون زنان و .«کنندآنها دعوت به سوى آتش مى» ژک   ک  ک     کژ که

خوانند، اما زنان و مردان مشرک با گفتار و رفتار و اخالق خود به سوی جهنم فرا می

دهند، پس خود بسوی بهشت دعوت می تمردان با ایمان بوسیله اخالق و کردار و سیر

ے  ۓ  ژ گوید:وجل در مورد منافقین می خداوند عزو  ؟نها با آنها یکسانندیا چگونه

: التوبة] ژۆۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ 

هرگز بر مرده هیچ یک از آنان، نماز نخوان! و بر کنار قبرش، )براى دعا و طلب » .[20

و در حالى که فاسق بودند  ؛آمرزش،( نایست! چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند

و منافق نماز  بر کافردهد که وجل در این آیه توضیح می پس خداوند عز. «از دنیا رفتند

اند، و همچنین پشت سر شود، چون آنها به خدا و پیامبرش کفر ورزیدهخوانده نمی

چون کافرند و  ،شوندمسلمین انتخاب نمیپیشوای  اینها به عنوان ،اینها نباید نماز خواند

ل امانتدار نیستند و دشمنی بزرگی با مسلمین دارند، و به دلیل اینکه کافر و منافق اه

وجل در  و خداوند عز ،ماندزیرا با کفر و شرک عملی باقی نمی ،نماز و عبادت نیستند

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ژ فرماید:خود مرده و ذبیحه مشرکین میمورد حرام قرار دادن حیوان 

ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  

نخورید! این کار گناه  برده نشده، و از آنچه نام خدا بر آن» .[161األنعام: ] ژگ  گ

کنند، تا با شما به مجادله و شیاطین به دوستان خود مطالبى مخفیانه القا مى ؛است

خداوند مسلمین را از . «اگر از آنها اطاعت کنید، شما هم مشرک خواهید بود ؛برخیزند

چون اگر به هنگام ذبح بسم  ،خوردن حیوان خود مرده و ذبیحه مشرک نهی کرده است

و شرک  ،زیرا ذبح کردن نوعی عبادت است ،اهلل بگوید تسمیه او باطل و اثری ندارد
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و  ،شرک به سوی خدا باز گردد و توبه نمایدممگر آنکه  ،کندعبادت را نابود و باطل می

ۋ  ژ جایز قرار داده و فرموده است:وجل خوراک اهل کتاب را مباح و  خداوند عز

طعام اهل کتاب، براى شما » .[2: املائدة] ژۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېۅ  

اند چون اهل کتاب به دینی آسمانی منتسب. «شما براى آنها حالل و طعام ؛حالل است

 ،گویندکنند که پیروان موسی و عیسی هستند گرچه آنها در این ادعا دروغ میو ادعا می

به سوی همه مردم دین آنها را منسوخ و باطل  صو خداوند با مبعوث کردن محمد 

کرده است، اما خداوند به خاطر حکمت و اسراری که در نظر گرفته شد غذا و ازدواج 

ها و اسرار را و علما این حکمت ،با اهل کتاب را برای ما حالل و جایز قرار داده است

از قبیل پیامبران و  بت پرست یا مشرکینی که مردگان به خالف مشرکین ،اندتوضیح داده

زیرا دین  ،شان حالل نیسته ازدواج با آنها و خوردن ذبیحهک ،کننداولیا را پرستش می

بنابراین  ،بلکه از اساس باطل است ،ای در آن نیستآنان اصل و اساسی ندارد و شبهه

اما  ،خوردن آن جایز نیست است و)مردار( ذبیحه مشرک همچون حیوان خود مرده 

گویند: )جن تو را گرفته( شیطانی تو را با خود برده ی خطاب به بعضی میاینکه بعض

ناسزا گفته  به عنوان شتم وکه است و امثال آن، باید گفت که اینها سخنانی هستند 

ها بدون اذن اهلل در مردم مشرک نیستند مگر اینکه گوینده معتقد باشد که جن ،شوندمی

ها و دیگر مخلوقات داشته باشد ى در مورد جناهر کسی چنین عقیده ،کنندتصرف می

و بر همه چیز  ،است چون خداوند مالک همه چیز ،شودبه سبب این اعتقاد کافر می

و هیچ کاری جز به اجازه و فرمان و  ،رساندو اوست که سود و زیان می ،تواناست

ان فرم ص چنانکه خداوند به پیامبرش ،گیردخواست و تقدیر سابق او انجام نمی

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ: این اصل بزرگ آگاه کند دهد که مردم را ازمی

ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       

بگو: من مالک سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه را » .[122األعراف: ] ژڤ  ڦ

( و ؛)و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند ؛خدا بخواهد

کردم، و هیچ بدى )و زیانى( اگر از غیب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى
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آورند! ام براى گروهى که ایمان مىدهندهدهنده و بشارتمن فقط بیم ؛رسیدبه من نمى

اختیار  صرور انسانیت و برترین آنها تی سَپس وق. «)و آماده پذیرش حقند(

پس غیر از او  ،مگر آنکه خدا بخواهد ،کوچکترین سود و زیانی برای خودش را ندارد

و آیات زیادی در این خصوص آمده است. اما پرسیدن  ؟دیگر خلق چگونه خواهند بود

دهند منکر و میغیب خبر  ها و دیگر کسانی که ازبازها و طالع بینگیران و شعبدهاز فال

بلکه یکی  ،باشدبدتر از پرسیدن آنها میو منکر  ،و تصدیق چنین افرادی ،ناجایز است

او از  بینی بیاید و)هر کس نزد طالع فرماید:می  صزیرا پیامبر  ،های کفر استاز شعبه

  .[مسلم] .کند(خداوند نماز چهل روز او را قبول نمی ،در مورد چیزی بپرسد

از  صکند که پیامبر روایت می و همچنین امام مسلم از معاویه بن حکم سلمی 

های سنن در کتاب صو از پیامبر  ،آمدن نزد کاهنان و پرسیدن از آنها نهی کرده است

گویی بیاید و او را به آنچه روایت شده که فرمودند: )هر کس نزد کاهنان و غیب

و احادیث  ،نازل شده کفر ورزیده است( صگوید تصدیق کند به آنچه بر محمد می

 زیادی در این خصوص آمده است.

بازها که از گویان و سایر شعبدهها و غیببینبنابراین مسلمین باید از پرسیدن طالع

پرهیز کنند  ،دهندبه نام طب و عالج و غیره فریب می را و مسلمین ،دهندمی خبرغیب 

و آنچه برخی از  ،از این کار نهی کرده و از آن بر حذر داشته است صچون پیامبر 

یا  ،مثل اینکه عمامه مریض ،دهنددهند و از غیب خبر میمردم به نام طبابت انجام می

و از امور  ،این مریض چنین کرده گویند:و مى کنندو یا امثال آن را بو می ،روسری او

کنند ریض بر آن داللت ندارد، و آنها چنین میعمامه مدر اصل که  ،دهندغیبی خبر می

و انواع  ،کنند که اینها در طب مهارت دارندو مردم فکر می ،تا عوام را فریب دهند

دانند، ممکن است مقداری دارو بدهند و به صورت ها و اسباب آن را مىبیماری

که علت شفا  برندتصادفی بر حسب تقدیر الهی بیمار شفا یابد و آنگاه مردم گمان می

بیماری به علت جن و شیاطینی باشد که در خدمت یا ممکن است و  ،اندداروها بوده

و او را از امور غیبی که از آن آگاهی  ،کندکه ادعای طبیب بودن می ،این فرد هستند

ها و شیاطین را با عبادتی که و جن ،کندو او بر آن اعتماد می ،کننددارند مطلع می
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و  ،کشندها از آن مریض دست میو آنگاه جن ،گردانداست راضی می برایشان مناسب

ها و شیاطین و کسانی که آنها را به کار و این در مورد جن ،کننددیگر او را اذیت نمی

 گیرند معروف است.می

و یکدیگر را به ترک این کار  ،پس مسلمین باید از این افراد بپرهیزند و دوری کنند

ی توکل نمایند. و استفاده از رقیه و لر کارها فقط به اهلل سبحانه و تعاو د ،ندنمایتوصیه 

و رفتن برای معالجه پیش پزشکانی که بیماری مریض را  .دعای شرعی و داروهای مباح

 اشکالی ندارد. ،کنندهاى محسوس و معقول بررسی میبا وسیله

بیماری را  روایت است که فرمود: )خداوند هیچ صدر حدیث صحیحی از پیامبر 

دانند و فرو نفرستاده مگر آنکه برای آن شفایی قرار داده، که برخی عالج آن را مى

فرماید: )هر بیماری دوایی دارد و هرگاه دارو و دوایی به و می .دانند(برخی آنرا نمى

 !فرماید: )بندگان خداو می .شود(مریض برسد به خواست خداوند بهبودی حاصل می

و  .و با آنچه حرام است خود را مداوا نکنید( ،برای معالجه خود دارو استفاده کنید

وجل مسئلت داریم که احوال و  احادیث زیادی در این مورد است، از خداوند عز

هایشان را از هر آفت و بیماری شفا و دلها و جسم ،اوضاع مسلمین را اصالح نماید

های گمراه کننده و از و ما و ایشان را از فتنه ،دو همه را بر هدایت گرد بیاور ،بخشد

 اطاعت شیاطین و یاوران آن نجات دهد، بیگمان خداوند بر همه چیز تواناست.

علی عبده ورسوله نبينا حممد  كاهلل وسلم وبار صىلالعايم، و باهلل العيل إالَّ حول وال قوة  ال

 وآله وصحبه.

*** 

 آمیز و ساخته اهل بدعتشرکحکم تعبد با اوراد  رساله سوم:

 از عبد العزیز بن عبداهلل بن باز به حضور برادر محترم...

 سالم عليكم و رمحة اهلل و برکاته.

تان در نامه ،تان بدستم رسید خداوند شما را به هدایت خویش برسانداما بعد؛ نامه

اند که ستهآمده بود که در منطقه شما افرادی هستند که به اوراد و اذکاری تمسک ج
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و برخی  ،و برخی از این اذکار بدعت هستند ،است خداوند برای آن دلیلی نازل نفرموده

نسبت  آنها این اذکار را به امیر المومنین علی بن ابی طالب  باشند وآمیز میشرک

غرب مو این دعاها و اذکار را در مجالس ذکر یا در مساجد بعد از نماز  ،دهندمی

گویند: به از اینکه می کنند که این کار مایه تقرب به خداوند است،می خوانند و فکرمی

حق خدا، مردان خدا، ما را به یاری خدا کمک کنید و ما را برای رسیدن به خدا یاری 

ای مددکنندگان اجابت کنید، پیش خدا  ،ای بزرگان ،هاای قطب :گویندو می .رسانید

ه و در آستانه درگاه شما زانو زده است، و بخاطر ایستاد ،تان استاین بنده ،شفاعت کنید

به فریاد ما برس، و ما کسی غیر از شما  ،کوتاهی خود هراسان است، ای رسول خدا

الشهداء به سید ،و شما اهل اهلل هستید ،سازیدشما برآورده می ،های ما رانداریم، خواسته

 فریاد ما برس ای رسول خدا.جوییم، به حمزه و دیگر کسانی که از شما هستند مدد می

درود بفرست بر کسی که او تو را سبب شکافته شدن  ،گویند: بار خدایاو چنان می

و  ،ایاسرار جبروتی و بزرگی خود و علت شکافته شدن انوار رحمانی خویش قرار داده

 ای.او را نایب حضرت پروردگار و خلیفه اسرار ذاتی خود قرار داده

و کدامیک  ،بدانید که کدام یک بدعت هستیدت که عالقمند تان مشخص اساز نامه

 خواند جایز است یا نه؟ و آیا نماز پشت سر امامی که این دعا را می ،از آن شرک هستند

من ال نبی بعده وعلی آله وصحبه من  عىلة والسالم احلمد هلل وحده والصالپاسخ: 

 ما بعد:أیوم الدین،  ىلإهبداه  ىاهتد

تنها او عبادت را فرستاده تا فقط و  إلبدان که خداوند خلق را آفریده و پیامبران 

الشورى: ] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ فرماید:چنان که می ،نه غیر از او ،شود

  «.جز براى اینکه عبادتم کنندپیامبران را برنگزیدم(  )ومن جن و انس را نیافریدم » .[22

اند ، و با پرهیز از آنچه خدا و رسول از آن نهی کردهنعبادت یعنی اینکه با انجام داد

و عمل را  ،و به خدا و رسول او ایمان داشته باشیم از خدا و پیامبر اطاعت شود،

چنانکه  ،کمال فروتنی انجام دهیمخالصانه و فقط برای خدا با نهایت محبت و 

فرمان داده: جز و پروردگارت ». [٥٣اإلرساء: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ فرماید:می

و  .یعنی خداوند فرمان داده و توصیه نمود که تنها او پرستش شود .«او را نپرستید
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پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ   ژ فرماید:می

مخصوص خداوندى است که  ستایش» .[2-6: ةالفاحت] ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

خداوند متعال با این آیات روشن کرده است که تنها او  «.پروردگار جهانیان است

 و خداوند عز ،و تنها او سزاوار است که از او کمک خواسته شود ،مستحق عبادت است

پس خدا را پرستش کن و » .[6الزمر: ] ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژفرماید: وجل می

ۆ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ژ فرماید:و می «.دین خود را براى او خالص گردان

)تنها( خدا را بخوانید و دین خود را براى او خالص کنید، » .[٧١غافر: ] ژۆ

 ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ فرماید:و می «.هرچند کافران ناخشنود باشند

و آیات زیادی . «خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید مساجد از آنِ»(. 12)الجن: 

نماید که واجب است که عبادت تنها و فقط در این مورد است و همه بر این داللت می

پس با  ،از عبادت است شو مشخص است که دعا با همه انواع ،انجام شود اهللبرای 

این آیات و آنچه در این مورد آمده است برای هیچ کسی جایز نیست که جز  هتوجه ب

و یا از کسی کمک و یاری بجوید، اما در امور عادی  ،اد بخواندخداوند کسی را به فری

حاضر توانایی آن را دارد کمک ی و طبیعی و اسباب محسوس که مخلوق زنده

چون اینها عبادت نیستند، بلکه بر اساس تصریح نصوص و  ،خواستن اشکالی ندارد

اى که توانایی دارد در امور عادی کمک اجماع جایز است که انسان از انسان زنده

مثل اینکه برای دفع شر فرزند یا خدمتگذار یا سگش از او کمک بخواهد، یا  ،بگیرد

از او کمک و  ،ویسدی فردی دیگر که زنده است و توانایی دارد بنااینکه انسان بر

و به همین  ،اش یا درست کردن ماشین یاری کندکه او را در ساختن خانه ،بخواهد

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ اشاره شده است:صورت در داستان موسی 

وى تقاضاى کمک  آن که از پیروان او بود در برابر دشمنش از» .[12القصص: ] ژڃ

اما  .همچنین کمک گرفتن انسان از یارانش در جهاد و جنگ از همین نوع است. «نمود

و  ،ها شرک اکبر استها و مالئکه و درختان و سنگها و جنکمک خواستن از مرده
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کاری است که مشرکین در مورد معبودان خود همچون الت و عزی و غیره انجام 

که فرد معتقد به والیت آنهاست، اى و همچنین کمک خواستن از افراد زنده ،دادندمی

کمک خواستن در آنچه جز خداوند بر آن قادر نیست مثل شفا دادن مریض و هدایت، 

آیات گذشته و دیگر  ،رفتن به بهشت و نجات از دوزخ و امثال آن شرک اکبر است

نمایند که متوجه شدن دلها در همه اند همه بر این داللت میآیاتی که به معنای آن آمده

چون بندگان  ،و خاص کردن عبادت فقط برای خدا واجب است ارها به سوی خداک

ن ابیانکه در آیات سابق نچ ،اندو به همین فرمان یافته ،اندبرای همین هدف آفریده شده

و » .[32النساء: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژفرماید: شد، و چنانکه خداوند می

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژفرماید: و می. «ندهید قرارچیز را همتاى او خدا را بپرستید! و هیچ

آنها داده نشده بود جز این که خدا را و دستوری به » .[2: ةالبين] ژڱ  ڱ   ں  ں

در حدیثی که  صو پیامبر. «بپرستند، در حالی که دین خود را برای او خالص کنند

رستند و پکند فرمود: )حق خداوند بر بندگان این است که او را بروایت می معاذ 

فرمودند:  صکند که  پیامبر روایت می شریک نسازند( و ابن مسعود  او چیزی را با

خواند، به دهد و به فریاد میکه که همتایی برای خدا قرار می)هر کسی بمیرد در حالی

 صکه پیامبر استروایت  مو در صحیحین از ابن عباس  .بخاری .رود(دوزخ می
روی پس به یمن فرستاد به او گفت: )تو نزد قومی که اهل کتاب هستند می او را وقتی

ن دعوت دهی گواهی دادن به اینکه هیچ معبود به حقی آاولین چیزی که باید آنان را به 

آنان را به این دعوت بده که هیچ معبود )و در عبارتی دیگر آمده است:  ،جز اهلل نیست(

 .(ر خدا هستمبه حقی جز اهلل نیست و من پیغمب

 و در روایت بخاری آمده است )آنها را به این دعوت بده که خدا را یگانه بدانند(.

فرمود: )هر  صروایت است که  پیامبر  و در مسلم از طارق بن اشیم اشجعی 

خون و مال  ،شود کفر بورزدکسی خدا را یگانه بداند و به آنچه غیر از خدا پرستش می

و احادیث زیادی در این مورد  .وجل است( و با خداوند عزو حساب ا ،او مصون است

و اساس  و پایه امت و رأس دستور و این توحید اصل و اساس دین اسالم ،آمده است

و حکمت و فلسفه  ،ها توحید استها و انسفرائض است، و حکمت از آفرینش جن
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ند بیان شد، از آن هستارسال پیامبران هم همین است، چنانکه در آیات سابق دال بر این 

الذاريات: ] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ فرماید:جمله اینکه خداوند متعال می

 «.جز براى اینکه عبادتم کنند من جن و انس را نیافریدم» .[22

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇژ فرماید:و می

و از  ؛بپرستیدخداى یکتا را »ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که: » .[٣٥النحل: ]

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ژ فرماید:و می .«طاغوت اجتناب کنید!

ما پیش از تو هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر » .[62األنبياء: ] ژڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ

 «.پس تنها مرا پرستش کنید ؛جز من نیستبحق اینکه به او وحى کردیم که: معبودى 

آنها به قوم ید که فرمامی إلو خداوند در مورد نوح و هود و صالح و شعیب  

)تنها( خدا را پرستش » .[22األعراف: ] ژۉ  ۉې ېې  ې ىژ خویش گفتند:

چنانکه دو  ،و این دعوت همه پیامبران است .«کنید، که جز او معبودى براى شما نیست

اند که پیامبران آنها نمایند، و دشمنان پیامبران اعتراف کردهآیه گذشته بر این داللت می

و از معبودانی که عالوه از خدا پرستش  ،دهند که تنها خدا را عبادت کنندرا فرمان می

گوید که آنها به عاد میشوند دست بکشند، چنانکه خداوند عزوجل در داستان می

 ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇژ ند:گفت ؛هود

اى که تنها خداى یگانه را بپرستیم، و آنچه را آمده گفتند: آیا به سراغ ما» .[04األعراف: ]

گوید که وقتی پیامبرمان و خداوند در مورد قریش می. «پرستند، رها کنیم؟!پدران ما مى

ها آنها را به اینکه تنها خدا را پرستش کنند و آنچه از مالئکه و اولیاء و بت صمحمد 

ڄ  ڃ     ڃ       ژ گفتند:پرستند رها کنند و درختانی که عالوه از خداوند آن را می

اینهمه خدایان، خداى واحدى قرار  آیا او بجاى» .[2ص: ] ژڃڃ  چ      چ  چ  چ

گ  ژفرماید: و خداوند متعال درباره آنها می. «است!داده؟! این براستى چیز عجیبى 

 ژگ     گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ

، شد: معبودى جز خدا وجود نداردرا که وقتى به آنها گفته مىچ» .[32-32الصافات: ]
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 آیا ما معبودان خود را بخاطر شاعرىگفتند: و پیوسته مى .کردندتکبر و سرکشى مى

و از آیات و  ،نمایدو آیات زیادی هست که بر این معنی داللت می .«دیوانه رها کنیم؟!

گردد که این دعاها و انواع کمک می احادیثی که ذکر نمودیم برایتان روشن

ای همه از انواع شرک اکبر هستند، هایی که تو در سوال خود آنرا بیان کردهخواسته

ها خواسته در این دعاها چیزهایی از مرده ،یر از اهللچون اینها یعنی عبادت و پرشتش غ

و این از شرک مشرکین گذشته  ،شده که جز اهلل کسی دیگر توانایی انجام آن را ندارد

تر و و بدتر است، چون مشرکین قدیم فقط در حالت آسایش و راحتی شرک زشت

دانستند که ها میکردند، چون آناما در سختی عبادت را فقط خاص خدا می ،ورزیدندمی

چنانکه خداوند در مورد این  ،تواند آنها را از سختی نجات دهدتنها خداوند مى

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ فرماید:می کتابشمشرکین در 

هنگامى که بر سوار بر کشتى شوند، خدا را » .[22العنكبوت: ] ژڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ

اما هنگامى که خدا آنان را به  ؛کنند(فراموش مى خوانند )و غیر او رابا اخالص مى

ای دیگر و خداوند متعال در آیه. «شوندخشکى رساند و نجات داد، باز مشرک مى

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ژ گوید:ان مینخطاب به آ

به شما برسد،  و هنگامى که در دریا ناراحتى» .[20اإلرساء: ] ژٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ

اما  ؛کنیدخوانید، فراموش مىجز او، تمام کسانى را که )براى حل مشکالت خود( مى

و انسان، بسیار ناسپاس  ؛گردانیدهنگامى که شما را به خشکى نجات دهد، روى مى

اگر کسی از مشرکین این زمان بگوید: هدف ما این نیست که اینها خودشان ما . «است

بلکه هدف ما این است که اینها در این  ،رسانندبه ما سود و زیان میدهند یا را شفا می

 مورد پیش خدا برای ما شفاعت کنند؟ 

 در پاسخ باید گفت: 

هدف و مقصد کفار گذشته همین بود، و منظور آنها این نبود که معبودانشان 

توانند سود و زیان برسانند، و آنچه یا خودشان می ،دهندو روزی می ،آفرینندمی

خداوند در قرآن در مورد مشرکین گفته است که منظور آنها شفاعت و مقام معبودانشان 



  حمایت از  توحید   51

کند، چنانکه اند که آنها را به خدا نزدیک کنند ادعای شما را باطل میخواستهبوده و می

ھ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہژفرماید: می متعال خداوند

چیزهایى را  آنها غیر از خدا،» .[12يونس: ] ژھ  ھ  ھ   ے  ے

اینها »گویند: و مى ؛بخشدرساند، و نه سودى مىپرستند که نه به آنان زیان مىمى

ۓ    ژ گوید:کند و میادعای آنها را رد میسپس خداوند  .«شفیعان ما نزد خدا هستند!

 ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

دهید که در آسمانها و زمین سراغ بگو: آیا خدا را به چیزى خبر مى» .[12يونس: ]

 «.دهندندارد؟! منزه است او، و برتر است از آن همتایانى که قرار مى

ه نزد او کای دارد که او در آسمانها و زمین از شفاعت کنندهپس خداوند بیان می

ورتی که منظور مشرکین است سراغ ندارد، و آنچه را که خدا صشفاعت کند به 

خداوند پوشیده و پنهان نیست، و داند وجودی ندارد؛ چون هیچ چیزی برای نمی

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ژ فرماید:می

کتابى است که از سوى  این» .[3-1الزمر: ] ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ

پس خدا  ؛ما این کتاب را بحق بر تو نازل کردیم عزیز و حکیم نازل شده است. خداوند

را پرستش کن و دین خود را براى او خالص گردان! آگاه باشید که دین خالص از آن 

و بندگان باید آنرا  ،نماید که عبادت مختص اوستپس خداوند روشن می. «خداست

چون وقتی خداوند پیامبرش را به خاص کردن عبادت برای خدا  ،ندخاص خداوند کن

و دین در اینجا یعنی عبادت، و  ،دهددهد در حقیقت به همه مردم فرمان میفرمان می

و دعا و  ،صعبادت همانطور که قبال گذشت یعنی اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر 

و ذبح  نذر در عبادت داخل هستند، همانطور که نماز و  ،کمک خواستن، و ترس و امید

 ،باشداند از زمره عبادت میروزه و دیگر چیزهایی که خدا و پیامبرش به آن فرمان داده

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ژ فرماید:وجل می بعد از این خداوند عزسپس 

را اولیاى خود قرار  و آنها که غیر خدا» .[3الزمر: ] ژک  گ  گ   گ     گ  ڳ

پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند اینها را نمى»دادند و دلیلشان این بود که: 
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کنیم تا ما را به خدا نزدیک کنند، گویند ما آنها را عبادت مییعنی می .«کنندنزدیک 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ژگوید: میخداوند با رد ادعای آنها 

 خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه» .[3الزمر: ] ژۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ

کننده است خداوند آن کس را که دروغگو و کفران ؛کنداختالف داشتند داورى مى

دهد که کافران پس خداوند متعال در این آیه کریمه توضیح می .«کند!هرگز هدایت نمى

کردند که آنها را به خدا نزدیک از خدا را فقط به خاطر این پرستش می غیرمعبودان 

نماید و خداوند این را ابطال می ،و مقصد کفار در گذشته و حال همین بوده است ،کنند

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ   ژ گوید:و می

اختالف داشتند داورى  در آنچهخداوند روز قیامت میان آنان » .[3الزمر: ] ژہ

 .«کند!کننده است هرگز هدایت نمىخداوند آن کس را که دروغگو و کفران ؛کندمى

کند و نان را به خدا نزدیک میآپس خداوند دروغ آنها را در ادعای اینکه معبودانشان 

گر و ا ،اند را واضح نمودهکفرشان را که با عبادت معبودان باطل به خدا کفر ورزیده

داند که علت کفر کافران گذشته این بود کسی اندکی درک و تشخیص داشته باشد می

ها و دیگر مخلوقات را میان خود و خداوند که آنها پیامبران و اولیاء و درختان و سنگ

و معتقد بودند که اینها نیازهای آنان را بدون  ،میانجی و شفاعت کننده قرار داده بودند

پادشاهان را سفارش وزیران سازد، چنانکه اوند بر آورده میاجازه و رضامندی خد

گفتند: وجل را با پادشاهان و رهبران مقایسه کرده و می پس آنها خداوند عز ،کنندمی

همانطور که هر کسی نیاز و کاری با پادشاه داشته باشد خواص و وزراء پادشاه را شفیع 

کنیم، و و اولیا خود را به خدا نزدیک می ما هم با پرستش پیامبر ،دهدو میانجی قرار می

و با  ،است، چون خداوند شبیه و همتایی ندارد یاین فکر نهایت باطل و پوچ

کند مگر آنکه خداوند به شود، و هیچ کسی نزد او شفاعت نمیهایش مقایسه نمیآفریده

و  ،دهداو اجازه شفاعت بدهد، خداوند فقط برای اهل توحید اجازه شفاعت می

ترین مهربانان و او مهربان ،و به همه چیز داناست ،داوند متعال بر هر چیزی تواناستخ

هر طور تسلط کامل دارد و چون او تعالی بر بندگانش  ،ترسداز هیچ کسی نمی ،است
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نماید و به خالف پادشاهان و رهبران که آنها بر همه چیز بخواهد در آنان تصرف می

ه افرادی نیازمندند که در کارهایی که ممکن است نتوانند از این رو ب ،توانایی ندارند

بنابراین به وزراء و لشکریانش نیاز دارند، و همچنین  ،انجام دهند آنها را کمک نمایند

دانند به آنها آنها به افرادی نیاز دارند که نیازهای کسانی را که آنها نیازهایشان را نمى

شان را خواص آنها را راضی کند و عاطفه ء وبنابراین باید افرادی از وزرا ،بگویند

و خداوند نسبت به مردم  ،نیاز استهایش بیتحریک نماید، اما خداوند از همه آفریده

از مادرانشان مهربانتر و او حاکم عادل است هر چیز را به اقتضای حکمت و علم و 

داوند با دهد، پس جایز نیست که به هیچ صورتی خقدرت خویش در جای آن قرار می

دهد که هایش مقایسه شود، بنابراین خداوند در کتاب خویش توضیح میآفریده

تدبیر کننده خداوند است،  اقرار  ،روزی دهنده ،کردند که آفرینندهمشرکین اعتراف می

کند و و زنده می ،سازدکند و بال را دور میکمک می  دهکردند که او به درمانمی

میراند و کشمکش و مجادله بین مشرکین و پیامبران فقط در خاص کردن عبادت می

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ژفرماید: وجل می برای خداوند بود چنانچه خداوند عز

گویند: آفریده، قطعا مى و اگر از آنها بپرسى چه کسى آنان را» .[20الزخرف: ] ژۈئ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې          ۆ  ۈ  ۈژ فرماید:و می. «خدا

يونس: ] ژې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

دهد؟ یا چه کسى مالک )و آسمان و زمین روزى مى چه کسى شما را از»بگو: » .[31

خالق( گوش و چشمهاست؟ و چه کسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون 

گویند: بزودى )در پاسخ( مى« کند؟مور )جهان( را تدبیر مىآورد؟ و چه کسى امى

و آیات زیادی در . «ترسید(؟!کنید )و از خدا نمىپس چرا تقوا پیشه نمى»، بگو: «خدا»

ین داللت داشتند که کشمکش و اتر آیاتی ذکر شدند که بر این مورد آمده است و پیش

ها در مورد اخالص عبادت و خاص کردن طاعت برای اختالف میان پیامبران و امت

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژفرماید: بوده است، چنان که خداوند میخداوند 

برانگیختیم که:  ما در هر امتى رسولى» .[32النحل: ] ژچ  چ   چ  ڇ
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و دیگر آیاتی که در این مورد آمده  «.و از طاغوت اجتناب کنید ؛خداى یکتا را بپرستید»

است و خداوند در جاههای زیادی قضیه شفاعت را بیان کرده است، چنان که در سوره 

کیست که در نزد » .[622: البقرة] ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅژفرماید: بقره می

مب  ىب  يب  جت  حت   حب  خب  ژ فرماید:و می .«او، جز به فرمان او شفاعت کند؟!

چه بسیار فرشتگان  و» .[62النجم: ] ژخت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح

شفاعت آنها سودى نبخشد مگر پس از آنکه خدا براى )با آن مقام و منزلتشان( آسمانها 

 گوید:و در توصیف مالئکه می .«)شفاعت( دهد!هر کس بخواهد و راضى باشد اجازه 

و آنها جز براى » .[62األنبياء: ] ژڇ  ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ

و از ترس او  ؛کنندکسى که خدا راضى )به شفاعت براى او( است شفاعت نمى

پذیرد، وجل خبر داده است که او تعالی کفر را از بندگانش نمی و خداوند عز «.بیمناکند

و در  ،اوپسندد، و شکر یعنی یگانه داشتن خدا و اطاعت از و فقط شکر را از آنها می

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ژ فرماید:سوره زمر می

نیاز است و هرگز کفران را کفران کنید، خداوند از شما بى اگر» .[0الزمر: ] ژڈ   ڈ

 . «پسندد!و اگر شکر او را بجا آورید آن را براى شما مى ؛براى بندگانش نمى پسندد

 ،کند که او گفت: ای پیامبر خداروایت می و بخاری در صحیح خود از ابوهریره 

هر کسی خالصانه » گردد؟ فرمود:شفاعت تو در روز قیامت بیشتر نصیب چه کسی می

هر »فرمود:  صروایت است که پیامبر  و از انس  .«ال إله إال اهللاز ته قلب بگوید 

اند اما دعاهای خود را در دنیا کرده نهمه پیامبرا ،دشوپیامبری دعایی دارد که اجابت می

پس شفاعت من  ،ام تا در روز قیامت برای امت خود شفاعت کنممن دعایم را گذاشته

 .«رسدامت من که در حالی بمیرد که به خدا شرک نورزیده است میاز به هر کسی 

احادیث زیادی در این مورد آمده است و همه آیات و احادیثی که ذکر کردیم بر این 

کنند که عبادت فقط و تنها حق خداوند است و جایز نیست که هیچ چیزی از داللت می

عبادت برای پیامبران و غیره انجام شود، و شفاعت در اختیار خداوند است، چنانکه 

و . «آن خداست بگو: تمام شفاعت از» .[00: الزمر] ژگ  گ  ڳ  ڳژفرماید: می
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کننده گیرد مگر بعد از آنکه خداوند به شفاعتهیچ کسی مستحق شفاعت قرار نمی

و خداوند چنانکه  ،شود راضی باشدو از کسی که در مورد او شفاعت می ،اجازه دهد

از شفاعت ندارند،  یاپسندد، و مشرکین بهرهچیزی را نمی قبال گفته شد جز توحید

این رو  از» .[02املدثر: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژفرماید: خداوند متعال میچنانکه 

ڤ  ڤ  ڤ  ژ فرماید:میو . «بخشدکنندگان به حال آنها سودی نمیشفاعتِ شفاعت

ان دوستى وجود ندارد، و نه ستمکار براى» .[12غافر: ] ژڤ  ڦ  ڦ   ڦ

کر شود منظور از ذق لو ظلم وقتی بطور مط. «شوداى که شفاعتش پذیرفته کنندهشفاعت

: البقرة] ژں  ڻ  ڻژفرماید: است، چنانکه خداوند متعال میآن شرک 

و  .«هم به دیگران(کنند، )هم به خودشان ستم مى ؛و کافران، خود ستمگرند» .[620

شرک، ظلم بزرگى  در حقیقت که» .[13لقامن: ] ژڦ  ڄ    ڄ  ڄژ فرماید:می

ای که برخی از صوفیان در مساجد و جاههای دیگری اما آنچه شما بیان داشته. «است

 كاجلربوتية وانفالقاً ألنوار كرسارأامهلل صل یلع من جعلته سبباً النشقاق گویند: می
 ادلنيوية... الخ. كرسارأالرمحانية، فصار نائباً عن احلرضة الربانية وخليفة 

 در پاسخ باید گفت: 

از آن نهی کرده است،  صاین کالم و امثال آن از جمله تکلف است که پیامبر 

 ص کند که پیامبر خداروایت می چنانکه مسلم در صحیح از عبد اهلل بن مسعود 
سه بار این جمله را تکرار فرمود، « اندکنندگان هالک شدهگیران و تکلفسخت»فرمود: 

کند و به یسی که سخت گیری و تکلف مگوید: )متنطع( یعنی کمی :امام خطابی 

رود ای ندارد، و در قضایایی فرو میرود که فایدهشیوه اهل کالم به دنبال چیزهایی می

 رسد.که به عقلشان نمی

کنندگان( کسانی هستند که در گوید: )متنطعون: تکلفو ابو السعادات ابن اثیر می

و  ،زنند. و )متنطع( از نطع گرفته شده کنند و از ته گلو حرف میسخن غلو و مبالغه می

و به هر کسی که در سخن گفتن یا در عمل سخت گیری و تکلف  ،نطع یعنی ته کام

 گردد.نماید این کلمه اطالق میمی
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اند برای شما و برای هر با توجه به معنایی که این دو امام از ائمه لغت و زبان گفته

با این کیفیت نوعی  ص ن بر پیامبرشود که درود فرستادصاحب فکری مشخص می

 تکلف است.

تکلف و سخت گیری نهی شده است و مسلمان باید در درود فرستادن بر   و از

به مردم  صای استفاده کند که پیامبر برای درود فرستادن بر ایشان از شیوه صپیامبر 

 ،گرداندنیاز میانسان را بی ،های درودنشان داده است، و این کیفیت از دیگر صورت

 کنند، بخاری از کعب بن عجره چنانکه بخاری و مسلم در صحیحین روایت می

به ما امر شده که بر تو درود  ،گفتند: ای رسول خدا نکند که اصحاب روایت می

ٍد ویلََعَ فرمود: )بگوئید:  پس چگونه بر تو درود بفرستیم؟بفرستیم    ِل اللُهمه َصلِّ یلَعَ ُُمَمه
ٍد، َكَما َصلهْيَت  يدٌ ، یلَعَ  ِل إِبَْراِهيمَ وَ یلَعَ إِبَْراِهيَم  ُُمَمه ٍد َویلَعَ  ِل  .إِنهَك مَحِيٌد ََمِ َوَبارِْك یلَعَ ُُمَمه

ٍد َكَما بَاَرْكَت یلَعَ  يدٌ  ِل إِبَْراِهيمَ یلَعَ وَ إِبَْراِهيَم  ُُمَمه  (.، إِنهَك مَحِيٌد ََمِ

روایت است که آنها گفتند: ای رسول خدا  ابی حمید ساعدی  و در صحیحین از 

تِِه چگونه بر تو درود بفرستیم؟ فرمود:)بگویید:  یَّ ٍد، َوَعىَل َأْزَواِجِه، َوُذرِّ اللُهمَّ َصلِّ َعىَل حُمَمَّ

ْيَر  ٍد وَ َعىَل إِْبَراِهيَم  َکَج َصلَّ تِِه َکَج َباَرْکَر َعىَل آِل إِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعىَل حُمَمَّ یَّ َعىَل  َوَعىَل َأْزَواِجِه، َوُذرِّ

يدٌ وَ إِْبَراِهيَم   (.َعىَل آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّ  مَحِيٌد ََمِ

ایت است که گفت: بشیر بن سعد ور و در صحیح مسلم از ابی مسعود انصاری 

بر تو درود فت: ای رسول خدا به ما فرمان داده شده که بر تو درود بفرستیم چگونه گ

ٍد، بفرستیم؟ پیامبر سکوت کرد سپس گفت: )بگویید:  ٍد َویلَعَ  ِل ُُمَمه اللُهمه َصلِّ یلَعَ ُُمَمه
ٍد َكَما بَاَرْكَت یلَعَ وَ یلَعَ إِبَْراِهيَم  َكَما َصلهْيَت  ٍد َویلَعَ  ِل ُُمَمه یلَعَ  ِل إِبَْراِهيَم َوَبارِْك یلَعَ ُُمَمه
يدٌ إِبَْراِهيَم َویلَعَ  ِِ الَْعالَِمََن، إِنهَك مَحِيٌد ََمِ  دانید(.سالم همانطور است که می .  ِل إِبَْراِهيَم 

از همین کلمات و امثال  صیسته است مسلمان در درود فرستادن بر پیامبر ابنابراین ش

داند از همه مردم بهتر می صاند استفاده کند، چون  پیامبر این که از پیامبر نقل شده

داند چه کلماتی باید همانطور که او بهتر می ،چه کلماتی باید در حق او بکار برده شود

 در حق پروردگارش بکار برده شوند.

اما کلماتی که با تکلف ترتیب داده شوند و ساخته و پرداخته افراد باشند ممکن 
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اید، نباید این ما در سوال ذکر کردهمثل کلماتی که ش ،است معنای درستی نداشته باشد

کلمات بکار برده شوند چون این تکلف است و ممکن است با معانی نادرستی تفسیر 

برای درود انتخاب نموده و امت را به  صشوند و عالوه بر این کلماتی که رسول اهلل  

تر واهاز همه مردم داناتر و خیرخ صلف هستند، و  پیامبر اآن راهنمایی کرده است مخ

 و دورتر از تکلف و سخت گیری است.

امیدوارم دالیلی که ما برای  بیان حقیقت توحید و حقیقت شرک و فرق مشرکین 

ود فرستادن بر رگذشته با مشرکین این زمان ذکر کردیم و آنچه در مورد کیفیت د

ای عالقه هبیان داشتیم کفایت کند و طالب حق را کنترل نماید، اما کسی که ک صپیامبر

 فرماید:وجل می هوا و امیال نفس خود است، خداوند عز به شناخت حق ندارد او پیرو

ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ژ

پیشنهاد تو را  اگر این» .[24القصص: ] ژېئ  ېئىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی

کنند! و آیا گمراهتر از آن کس که نپذیرند، بدان که آنان تنها از هوسهاى خود پیروى مى

شود؟! پیروى هواى نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهى را نپذیرفته، کسى پیدا مى

دارد که خداوند در این آیه بیان می. «کند!مسلما خداوند قوم ستمگر را هدایت نمى

رابر هدایت و دین حقی که خداوند پیامبران را با آن مبعوث کرده است دو مردم در ب

و گروه دوم پیرو هوای نفس خود  ،پذیردمی گروه هستند: یکی پیام خدا و پیامبرش را

تر از کسی نیست که از هوای نفس ، و خداوند خبر داده که هیچ کسی گمراهندسته

 کند.خود پیروی می

از پیروی و اطاعت از هوای نفس مصون و  را ییم که مانمااز خداوند مسئلت می

خواهیم که ما و شما و سایر برادران ما را  از محفوظ بدارد، و همچنین از او تعالی می

پذیرند و شریعت او را بزرگ و زمره کسانی بگرداند که فرمان خدا و پیامبر را می

مخالف شریعت هستند پرهیز  هایی کهدارند، و از همه بدعتها و هوا پرستیمحترم می

 کنند، بیگمان خداوند بخشنده و بزگوار است.می
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 هاپرهيز از بدعت

 و غیره ص حکم جشن گرفتن برای میالد پیامبر :رساله اول

 آله وصحبه ومن اهتدی هبداه، أما بعد:  اهلل وعىل رسول عىلمد هلل والصالة والسالم احل

و بلند شدن برای ایشان  صم جشن گرفتن برای میالد پیامبر کبسیاری در مورد ح

 شونددر مراسم جشن و سالم دادن بر او و دیگر کارهایی که در جشن میالد انجام می

 پرسند.می

ن گرفتن برای میالد پیامبر و یا کسی دیگر جایز نیست؛ جش :در پاسخ باید گفت

و خلفای  صهایی است که در دین ایجاد شده است و پیامبر کارها از بدعت نچون ای

اند هایی که فضیلت داده شدهراشدین و دیگر صحابه رضوان اهلل علیهم و تابعین در قرن

را  صاند و بیشتر  پیامبر دانستهسنت را بهتر می اند و حال آنکه آنهانکرده این کار را

روایت است  صو از پیامبر  ،ها بیشتر پیرو ایشان بودنداند و از بعدیداشتهدوست می

و در  .که فرمود: )هر کس در کار ما چیزی ایجاد کند که از ما نیست مردود است(

افته تمسک سنت خلفای راشدین هدایت ی گوید: )به سنت من وحدیثی دیگر می

ای هر چیز تازه ،بجویید و با دندان آنرا بگیرید و از چیزهای تازه ایجاد شده بپرهیزید

پس در این دو حدیث به شدت از ایجاد  .بدعت است و هر بدعتی گمراهی است(

فرماید: میبدعت و عمل کردن به آن بر حذر داشته است و خداوند متعال در کتابش 

آنچه را رسول خدا برای » .[0احلرش: ] ژہ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہژ

شما آورده بگیرید )و اجرا کنید( و آنچه نهی کرده خوداری نمائید، و از )مخالفت( خدا 

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  ژ فرماید:وجل می و خداوند عز .«بپرهیزید

 کنند،پس آنان که فرمان او را مخالفت مى» .[23النور: ] ژگ  گ  ڳ      ڳ  ڳ

و . «برسداى دامنشان را بگیرد، یا عذابى دردناک به آنها باید بترسند از اینکه فتنه
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ی  ی    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  یژ فرماید:می

زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود،  مسلما براى شما در» .[61األحزاب: ] ژی

و . «کنندروز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مىبراى آنها که امید به رحمت خدا و 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ٱژ فرماید:می

ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

انصار، و کسانى که به نیکى از  پیشگامان نخستین از مهاجرین و» .[144: التوبة] ژڤ

و  ؛آنها پیروى کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها )نیز( از او خشنود شدند

 ؛باغهایى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جارى است

چ  چ  ژ فرماید:می و .«و این است پیروزى بزرگ ؛خواهند ماندجاودانه در آن 

امروز، دین شما را » .[3: املائدة] ژڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  ڇ 

و اسالم را به عنوان آیین )جاودان(  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛کامل کردم

 و آیات زیادی در این مورد آمده است. .«شما پذیرفتم

برای میالد پیامبر به معنی این است که خداوند دین را  هاییو ایجاد چنین جشن

آنچه را که امت باید انجام دهد به امت  صبرای این امت کامل نکرده است و پیامبر 

اند که اند چیزهایی در شریعت خداوندی ایجاد کردهها آمدهنرسانیده است، تا اینکه این

کند، تردیدی نها را به خدا نزدیک میبرند این کار آن میابه آن فرمان نداده است، و گم

نیست که این خطر بزرگی است و به معنی اعتراض کردن بر خداوند و پیامبرش 

نکه خداوند دین را برای بندگانش کامل نموده و نعمت را بر آنها اتمام آباشد و حال می

 کرده است.

یچ راهی که به طور واضح و آشکار دین را به مردم رسانیده است، و ه صو پیامبر 

گذاشته مگر اینکه آن را برای نکند را رساند و از جهنم دور میانسان را به بهشت می

روایت  بامت بیان نموده است، چنان که در حدیث صحیح از عبداهلل بن عمرو

فرمود: )خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده، مگر  صاست که گفت: پیامبر خدا 

و آنها را از شر  ،داندهایی که میت خود را به سوی خوبیاینکه بر او الزم بوده که ام
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 مسلم. .د(انداند بترسمی آنچه

برترین و آخرین پیامبر است و از همه پیام  صو مشخص است که پیامبر ما محمد 

الهی را کاملتر رسانیده و در خیر خواهی از همه کاملتر است، پس اگر جشن گرفتن 

 ،کردآنرا برای امت بیان می صبود پیامبر خداوند می برای تولد از دین و مورد پسند

دادند، پس وقتی آنرا انجام می نداد، و یا اصحاب او یا در دوران حیاتش آنرا انجام می

مشخص است که این کار از اسالم نیست،  ،هیچ کسی از آنان این کار را نکرده است

از آن برحذر داشته است، امت خویش را  ص بلکه از زمره بدعتهایی است که پیامبر

اند، و احادیث دیگری نیز به همین مفهوم آمده ،چنانکه در دو حدیث سابق بیان شد

گفت: )اما بعد: بهترین سخن کتاب خداست، در خطبه جمعه می صمثل اینکه پیامبر 

و بدترین امور چیزهای تازه ایجاد شده  ،است ص رهنمود محمد ،و بهترین رهنمود

 مسلم. .بدعتی گمراهی است( باشند و هرمی

و آیات و احادیث زیادی در این مورد آمده است و گروهی از علما به صراحت 

خرین مخالفت أاند، اما برخی از متهای تولد را رد کرده و از آن بر حذر داشتهجشن

اند اگر جشن با منکراتی همچون غلو در مورد پیامبر و اختالط زنان و کرده و گفته

تفاده از وسایل لغو و لهو و دیگر منکرات همراه نباشد جایز است، و آنها ادعا مردان، اس

ها بدعت حسنه هستند، اما قاعده شرعی این است که مردم وقتی اند که این جشنکرده

ارجاع  صکنند باید آنرا به کتاب خدا و سنت پیامبرش محمد چیزی اختالف می در

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ژ فرماید:میوجل  دهند، چنانکه خداوند عز

ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  

اید! اطاعت کنید خدا را! و که ایمان آورده اى کسانى» .[28النساء: ] ژجث  مث

( را! و هرگاه در چیزى نزاع علما و حکام مسلماناطاعت کنید پیامبر خدا و اولو االمر ) 

داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داورى بطلبید( اگر به خدا و روز 

و . «تنیکوتر اسرستاخیز ایمان دارید! این )کار( براى شما بهتر، و عاقبت و پایانش 

در هر چیز » .[14الشورى: ] ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئژ فرماید:می

و ما مسئله جشن میالد را به کتاب خدا وقتی . «کنید، داوریش با خداست اختالف



  حمایت از  توحید   62

دهد و فرمان می صپیروی از پیامبر  به بینیم که کتاب خدا ما رادهیم و میارجاع مى

گوید که خداوند دارد، و به ما مینهی کرده است برحذر می صما را از آنچه ایشان 

 صست، و این جشن گرفتن از تعالیم پیامبر برای این امت دین را کامل گردانیده ا
بنابراین از دینی که خداوند برای ما آنرا تکمیل نموده و به ما فرمان داده که در  ،نیست

دهیم آنرا به سنت پیامبر ارجاع مى زمانیکه آن از پیامبر اطاعت کنیم نیست، و همچنین

 نو نه اصحاب او  ،داده است و نه به آن فرمان ،بینیم که نه پیامبر جشن تولد گرفتهمی
دانیم که این از دین نیست بلکه بدعتی است که ایجاد شده اند، پس میاین کار را کرده

کنند، هایی بر پا میجشن است، و نوعی اختیار مشابهت یهود و نصارا است که چنین

ای به پذیرفتن حق داشته باشد بنابراین برای هر کسی که کوچکترین بینش و عالقه

هایی واضح است که جشن گرفتن برای میالد از دین اسالم نیست، و بلکه از بدعت

اند، اند، و خداوند و پیامبرش ما را به دوری از آن فرمان دادهگردیده است که تازه ایجاد

گیرند فریب خورد، چون و نباید از اینکه مردم در سایر کشورها این مراسم را جشن می

شود، ت نیست، بلکه حق فقط با دالیل شرعی شناخته میکه معیار حق عمل اکثری

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ گوید:میدر مورد یهود و نصارا  متعال چنانکه خداوند

 ژەئ      وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ

آنها گفتند: هیچ کس، جز یهود یا نصارى، هرگز داخل بهشت نخواهد » .[111: البقرة]

این موضوع( گویید، دلیل خود را )بر شد. این آرزوى آنهاست! بگو: اگر راست مى

األنعام: ] ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ فرماید:و می .«بیاورید!

زمین هستند اطاعت کنى، تو را از راه خدا  اگر از بیشتر کسانى که در روى» .[112

 .«کنندمى گمراه

ها با اینکه بدعت هستند منکرات دیگری همچون اختالط زنان و و اغلب این جشن

مردان و استفاده از موسیقی و نوشیدن چیزهای مست کننده و مخدر و غیره را به همراه 

دهد و بر پا کنندگان اکبر رخ میدارند، گاهی منکرات بزرگتر از این در آن یعنی شرک 

دیگر اولیا و به فریاد خواندن پیامبر و  وصف رسول خدا یا در وصف مراسم با غلو در

داند و دیگر امور کفر آمیزی کمک خواستن از او و اعتقاد داشتن به او که او غیب می
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از گردند، و در حدیث صحیح یاری از مردم در جشن میالد دچار شرک اکبر میبسکه 

روایت است که فرمود: )از غلو و افراط در دین بپرهیزید، آنچه کسانی را  صپیامبر 

فرماید: )در مورد من غلو و و می .در دین بود( غلو که پیش از شما بودند هالک کرد

 ،ای هستمغلو و افراط کردند، من بنده مافراط نکنید آنگونه که نصارا در مورد پسر مری

 بخاری. .و پیغمبرش(پس بگویید بنده خدا 

هایی ها این است که بسیاری از مردم برای شرکت در این مراسمو یکی از شگفتی

اما در  ،نمایندکنند و دفاع میگذاران هستند تالش میکه ساخته و پرداخته بدعت

کنند و به بر آنها فرض نموده شرکت نمی نمازهای جمعه و جماعت که خداوند آن را

اند، بدون تردید که علت این کار ضعف د که منکر بزرگی انجام دادهکننآن توجهی نمی

یم خواهایمان و کمبود بینش و انباشته شدن زنگار انواع گناهان بر دلهاست، از خدا می

 .دکه ما و سایر مسلمین را نجات ده

شود و به خاطر این در جشن میالد حاضر می صبرند که پیامبر بعضی گمان می 

 گویند، و این کار بس باطل و ازشوند و به او خوش آمد میو بلند میبه احترام ا

قبل از روز قیامت از قبرش بلند  صترین نوع جهالت است، چون پیامبر زشت

و روح او در اعلی علیین در  ،کندو با هیچ کسی از مردم ارتباط برقرار نمی ،شودنمی

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ژ ید:فرماخداوند متعال میبهشت برین است، چنان که 

سپس  .میریدمى سپس شما بعد از آن» .[12-12املؤمنون: ] ژۉ  ې  ې  ې

 «.شویددر روز قیامت برانگیخته مى

فرمود: )من اولین کسی هستم که در روز قیامت قبر او شکافته  صو پیامبر 

شوم( و من اولین شفاعت کننده و اولین کسی هستم که شفیع قرار داده می ،شودمی

اند و احادیث که به معنای آن آمده پس این آیه کریمه و حدیث شریف و دیگر آیات

ها در روز قیامت از قبرهایشان و دیگر مرده صنمایند که پیامبر می همه بر این داللت

ه علمای مسلمین بر آن اجماع دارند و در آن آیند، و این امری است که همبیرون می

ها و میان آنها اختالفی نیست، پس باید هر مسلمانی این چیزها را بداند و از بدعت

 اند بپرهیزد.خرافات بی دلیلی که افراد جاهل و امثالشان ایجاد کرده
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د باشمی صالحست و از اعمال ا از برترین عبادتها صاما درود فرستادن بر پیامبر 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   ژ فرماید:چنانکه خداوند متعال می

خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود » .[22األحزاب: ] ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ

اید، بر او درود فرستید و سالم گویید و کامال اى کسانى که ایمان آورده ؛فرستدمى

فرماید: )هر کسی یک بار بر من درود می صو پیامبر  .«تسلیم )فرمان او( باشید

 فرستد(.داوند در عوض ده بار برای او درود میخبفرستد 

توان درود فرستاد و در آخر نمازها بر آن تاکید شده و نزد همه و در همه اوقات می

علماء در تشهد اخیر درود خواندن واجب است، و در جاهای زیادی همچون بعد از 

 و در شب و روز جمعه، سنت موکده است. صیدن نام پیامبر اذان و به هنگام شن

خواهیم که به ما و همه مسلمین توفیق آگاهی یافتن در دین و از خداوند می 

تمسک به سنت و پرهیز نمودن از بدعت را ارزانی  اپایداری بر آن را عنایت کند و به م

 بخشنده و بزرگوار است. یگمان او تعالکند، بی

 سلم علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه.وصلی اهلل و

*** 

 جشن گرفتن در شب اسراء و معراج  رساله دوم:

 احلمد هلل، والصلوة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه. أما بعد: 

های بزرگ الهی هستند که بر صداقت ی نیست که اسراء و معراج از نشانهدتردی

 بر باال بودن جایگاه ایشان نزد خداوند داللت دارد، همانطور که نشانه ص پیامبر

هایش قرار دارد، خداوند متعال آفریدههمه  تر بودن ازقدرت آشکار خداوند بر باال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ژ فرماید:می

پاک و منزه است » .[1اإلرساء: ] ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ

که گرداگردش -به مسجد االقصى اش را در یک شب، از مسجد الحرام خدایى که بنده

چرا که او شنوا  ؛برد، تا برخى از آیات خود را به او نشان دهیم -ایمرا پربرکت ساخته

  .«و بیناست
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ثابت شده که او به آسمانها برده شده و دروازه آسمانها  صو به تواتر از پیامبر 

اند تا اینکه از آسمان هفتم گذشته است، و خداوند با او آنچه بروی او گشوده شده

 وندگانه را بر او فرض گردانیده است، خداخواسته سخن گفته است و نمازهای پنج

و خواست  نمودند مراجعه ابتدا پنجاه نماز بر او فرض کرد، اما پیامبر باز به خداو

تخفیف به او بدهد و همچنان به مراجعه ادامه داد تا اینکه نمازها پنج تا شدند، پس پنج 

چون پاداش هر نیکی ده برابر  ،باشدو پاداش آن پاداش پنجاه نماز می ،نماز فرض است

 گوییم.شود. خداوند را به خاطر همه نعمتهایش سپاس میمی

در احادیث صحیح مشخص نشده که در  و معراج رخ دادشبی که واقعه اسراء 

کنند نزد علمای همه روایاتی که این شب را تعیین می رجب است یا در ماهی دیگر، و

اهل حدیث ثبوت ندارند، و خداوند حکمت واالیی در مشخص نکردن و بردن آن از 

بصورت  یاد مردم دارد، و اگر هم مشخص باشد برای مسلمین جایز نیست که در آن

و  صچون پیامبر  ؛و جایز نیست که آنرا جشن بگیرند ،ویژه عبادتهایی انجام دهند

و اگر جشن گرفتن  ،انده آن نکردهیژو چیزی و ،انداصحابش این شب را جشن نگرفته

داد و اگر چنین کاری انجام این مسئله را برای امت توضیح می صبود پیامبر جایز می

کردند، چنان که همه آن آنرا برای ما نقل می نو اصحاب  ،ستنددانداد همه آنرا میمی

اند، و اند و در نقل دین هیچ کوتاهی نورزیدهچیزی که امت بدان نیاز دارد نقل نموده

اند، پس اگر جشن گرفتن در این بلکه آنها برای انجام هر خیر و خوبی پیشگام بوده

از  صدادند، و پیامبر نرا انجام میشب مشروع و جایز بود آنها پیش از همه مردم آ

تر است و ایشان رسالت را تا آخرین حد به مردم همه مردم برای مردم خیر خواه

جشن گرفتن آن  رسانیده و امانت را ادا کرده است، بنابراین اگر بزرگداشت این شب و

پیامبر  کرد، پس وقتیماند و آن را پنهان نمینمی از آن غافل صبود پیامبر از دین می

شود که جشن گرفتن و بزرگداشت این شب این را نگفته و انجام نداده است معلوم می

و خداوند دین این امت را تکمیل کرده است و نعمت را بر آنان اتمام  ،از اسالم نیست

نموده و کسی که در دین چیزی را مشروعیت بدهد که خداوند به آن فرمان نداده رد 

چ  چ  چ  ڇ  ژفرماید: ند متعال در سوره مائده میخداوچنانکه  ،کرده است
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شما را کامل  امروز، دین» .[3: املائدة] ژڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

عنوان آیین )جاودان( شما و اسالم را به  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛کردم

ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ژفرماید: و می. «پذیرفتم

آیا » .[61الشورى: ] ژٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۈ    ۈ

اند؟! اگر مهلت معینى براى آنها اذن خداوند آیینى براى آنها ساختهبى معبودانى دارند که

گشت( و براى ظالمان عذاب شد )و دستور عذاب صادر مىنبود، در میانشان داورى مى

ثابت است که از بدعتها بر  صو در احادیث صحیح از رسول خدا . «دردناکى است

حذر داشته و تصریح نموده که هر بدعتی گمراهی است، و اینگونه امت را از خطر 

ن جمله اینکه در آبدعت آگاه کرده و آنها را از ارتکاب آن بر حذر داشته است، از 

یجاد افرمود: )هر کسی در امر ما چیزی  صروایت که پیامبر  كصحیحین از عایشه 

و در روایتی از مسلم آمده است: )هر کسی کاری  .آن نیست مردود است(کند که از 

و همچنین در صحیح مسلم از  .کند که امر و دستور ما بر آن نیست کارش مردود است(

گفت: )اما در خطبه روز جمعه خود می صگوید: پیامبر روایت است که می جابر 

رین تو بد صهنمود محمد بعد: بهترین سخن کتاب خداست، و بهترین رهنمود، ر

 .امور چیزهای تازه ایجاد شده هستند و هر بدعتی گمراهی است(

یی با سند جید اضافه کرده: )و هر گمراهی در جهنم است( و در سنن از او نس

د ابرای ما موعظه رسایی ایر صگوید: پیامبر روایت است که می عرباض بن ساریه 

و اشک از چشمان جاری شد آنگاه ما گفتیم: ای کرد که دلها از آن به لرزه افتادند 

خواهد خداحافظی کند، پس ما را وصیت رسول خدا، گویا موعظه کسی است که می

و گوش دهید و فرمان  ،کنم که تقوای الهی را پیشه کنیدکن، فرمود: )شما را توصیه می

حتی اگر برده حبشی امیرتان شد، هر کسی از شما بعد از من زنده بماند اختالف  ،برید

بیند، پس شما سنت من و سنت خلفای راشدین هدایت یافته که بعد از من زیادی می

آیند را الزم بگیرید و به آن تمسک بجویید و با دندان به آن چنگ بزنید، و از بدعتها می

هیزید، و هر چیز تازه ایجاد شده بدعت است و هر و چیزهای تازه ایجاد شده بپر

 صآمده است و از اصحاب پیامبر باره بدعتی گمراهی است( و احادیث زیادی در این
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اند داشتهاند ثابت است که از بدعتها بر حذر میو از سلف صالح که بعد از آنان آمده

و  ،مان نداده استچون بدعت اضافه کردن در دین و شریعتی است که خداوند به آن فر

گذارى نوعی مشابهت با دشمنان خدا یعنی یهود و نصارا است که  آنها در دین بدعت

 ،خود چیزهایی اضاف کردند و بدعتهایی ایجاد کردند که خداوند به آن فرمان نداده بود

و ایجاد بدعت یعنی خرده گرفتن از دین اسالم و متهم کردن به عدم کمال، و مشخص 

چیز فسادی بزرگ و منکری زشت و مخالفت با فرموده الهی است که است که این 

است  صلفت صریح با حدیث پیامبر او مخ ژچ  چ  چ  ڇژ فرماید:می

و دالیلی که در رد بدعت جشن گرفتن شب  ،که در آن از بدعتها بر حذر داشته است

تعلقی ندارد و جهت اثبات اینکه به دین  ،اسراء و معراج و برای بر حذر داشتن از آن

نماید، و از آنجا که خداوند خیر و طالب حق را  قانع می ،کندکفایت می ،ذکر نمودیم

بر  ،خواهی برای مسلمین و بیان دین را واجب نموده و کتمان علم را حرام کرده است

آن شدم که برادران مسلمانم را از این بدعت آگاه کنم، بدعتی که در بسیاری از شهرها 

دانند. و از خداوند مسئلت است تا جاییکه بعضی از مردم آنرا از دین مى رواج یافته

و به آنان آگاهی در دین ارزانی  ،م که حاالت همه مسلمین را بهبودی ببخشدینمایمی

و ما و آنان را به تمسک حق و پایداری بر آن و ترک آنچه با حق مخالف است  ،کند

 ست. توفیق دهد. بیگمان او توانا و کارساز ا

 علی عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه. كاهلل وسلم وبار صىلو

*** 

 نیمه شعبان  شب حکم جشن گرفتن رساله سوم:

احلمد هلل الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة والصالة والسالم عىل نبيه ورسوله حممد 

 نبي التوبة والرمحة. أما بعد:

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   چ  چ  چ ژفرماید: متعال می داوندخ

و نعمت خود را بر شما  ؛کردم امروز، دین شما را کامل» .[3: املائدة] ژڍ  ڌ  ڌ

 «.و اسالم را به عنوان آیین )جاودان( شما پذیرفتم ؛تمام نمودم
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ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ فرماید:می آیه دیگر و در

 .«اند؟!اذن خداوند آیینى براى آنها ساختهبى آیا معبودانى دارند که» .[61الشورى: ] ژۆ

)هر کسی  :فرمود صگوید: پیامبر روایت است که می ك و در صحیحین از عایشه

   .در این امر ما چیزی اضاف کند مردود است(

گفت: )اما می هدر خطبه جمع  صروایت است که پیامبر  و در مسلم از جابر 

است و  صبهترین رهنمود، رهنمود محمد کتاب خداست، و  ،بعد، بهترین سخن

 باشند و هر بدعتی گمراهی است(.بدترین امور چیزهای تازه ایجاد شده می

و آیات و احادیث زیادی در این مورد آمده است و همه به صراحت بر این داللت 

نماید که دین این امت را کامل گردانید و نعمت خویش را بر آن اتمام نموده است، می

نکه آاز جهان چشم فرو نبست مگر بعد از  صو همچنین نشانگر این هستند که پیامبر 

ردم رسانید و همه اقوال و اعمالی که خداوند دین را به صورت واضح و آشکار به م

به وضوح  صبرای امت به عنوان شریعت مقرر کرده برای مردم بیان نمود، و پیامبر 

کنند و به ها و کارهایی که  بعد از او مردم در دین ایجاد میبیان داشته است که گفته

سی که آنرا ایجاد کرده اند و پذیرفته نیستند و به کدهند همه بدعتدین اسالم نسبت می

 صگذار نیک بوده باشد، و اصحاب رسول خدا شود گر چه نیت بدعتبرگردانده می
بنابراین  ،دانستند و همچنین علمای اسالم بعد از آنها متوجه این قضیه بودنداین را می

با بدعتها مخالفت ورزیده و از آن بر حذر داشتند، همانطور که علمایی همچون ابن 

ه و غیره که در مورد بزرگداشت سنت و رد بدعت کتاب مو ابی شا یطرطوش ضاح وو

 اند.اند به این مطلب اشاره نمودهتالیف کرده

اند بدعت جشن گرفتن در شب پانزدهم هایی که مردم ایجاد کردهیکی از بدعت

ا و حال آنکه هیچ دلیلی برای اینکار وجود ندارد، ام ،شعبان و روزه گرفتن روز آن است

در فضیلت نیمه شعبان احادیث ضعیفی آمده که اعتماد و استفاده از آن جایز نیست، و 

اند همه موضوع و احادیثی که در مورد فضلیت نماز در نیمه شعبان روایت شده

ای از و پاره ،اندچنانکه بسیاری از علماء به این امر تذکر داده ،ساختگی هستند

 سخنانشان بیان خواهد شد.
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ن روایاتی از برخی از سلف از اهل شام و غیره در این مورد آمده است. اما و همچنی

 ،باور دارند این است که جشن گرفتن نیمه شعبان بدعت است نآنچه جمهور علما به آ

اند ضعیف و برخی موضوع هستند، از و همه احادیثی که در فضیلت نیمه شعبان آمده

 فبن رجب است که در کتابش )لطائافظ جمله علمایی که به این امر متذکر شده حا

المعارف( ضعیف و موضوع بودن این احادیث را بیان نموده است و بر احادیث ضعیف 

شود که اصل آن با دلیل صحیح ثابت باشد، اما جشن گرفتن فقط در عباداتی عمل می

 اساس صحیحی ندارد تا با احادیث ضعیف تقویت شود.و شب نیمه شعبان اصل 

ذکر کرده است، و ما برای  :ده را امام ابو العباس شیخ االسالم ابن تیمیه و این قاع

کنیم تا در اند ذکر میرا برخی از علماء در مورد این مسئله گفته هخواننده محترم آنچ

اند که باید آنچه مردم در آن اهلل اجماع کرده ماین خصوص آگاه باشید، علماء رحمه

ارجاع داده شود و آنچه  صعزوجل و به سنت پیامبر اختالف دارند به کتاب خداوند 

داوری کند همان شریعت و پیروی از آن واجب است، هر آنچه  قرآن و سنت حکم و

هایی که در قرآن و عبادت ،لفت نماید باید آنرا دور انداختاکه قرآن و سنت با آن مخ

ت دادن به سوی چه برسد به دعو ،و انجام آن جایز نیست ،و سنت نیامده بدعت هستند

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ فرماید:چنانکه خداوند متعال می ،آن و پسندیده دانستن آن

ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  

اید! آورده اى کسانى که ایمان» .[28النساء: ] ژحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث

( را! علما و حکام مسلماناطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو االمر ) 

و هرگاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داورى 

بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این )کار( براى شما بهتر، و عاقبت و 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ژفرماید: می آیه دیگر و در .«تنیکوتر اسیانش پا

 دیگرآیه  و در .«در هر چیز اختالف کنید، داوریش با خداست» .[14الشورى: ] ژېئ

 .[31آل عمران: ] ژڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ ڦ  ڦ  ڦژ فرماید:می

کنید! تا خدا )نیز( شما را دوست  دارید، از من پیروىاگر خدا را دوست مى»بگو: »
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ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ فرماید:می و. «خدا آمرزنده مهربان استو  ؛و گناهانتان را ببخشد ؛بدارد

ى  ى  ائ  ائ     ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې

نخواهند  به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن» .[22النساء: ] ژەئ  ەئ  وئ

و سپس از داورى تو، در دل  ؛بود، مگر اینکه در اختالفات خود، تو را به داورى طلبند

و آیات زیادی در این مورد آمده  .«و کامال تسلیم باشند ؛خود احساس ناراحتى نکنند

گوید که باید مسایل مورد خالف به کتاب و سنت است، و آیه مذکور به صراحت می

و راضی بودن به حکم قرآن  ،ید به داوری قرآن و سنت راضی شدبر گردانده شود و با

و سنت مقتضای ایمان است و برای دنیا و آخرت بندگان مایه خیر و برکت است و 

بن رجب در کتابش )لطائف المعارف( در مورد این مسئله ا ظحاف .سرانجام بهتری دارد

 گوید: می

غیره  مکحون و لقمان بن عمرو و )افرادی از تابعین شام همچون خالد بن معدان و

کردند، و مردم فضیلت و داشتند و در آن زیاد عبادت میشب نیمه شعبان را بزرگ می

گویند در این مورد روایاتی اسرائیلی به آنها اند، میبزرگداشت آن را از آنها فرا گرفته

ردند بعضی رسیده بود و وقتی در دیگر شهرها مردم از عمل آنها مطلع شدند اختالف ک

از آن جمله  ،این کار را پذیرفتند و در بزرگداشت این شب با آنها موافقت کردند

گروهی از عابدان بصره و دیگران، و بیشتر اغلب علمای حجاز به آنها اعتراض کرده و 

ا نام برد و توان عطاء و ابن ابی ملیکه رىم ند از آن جمله آن علماء تعمل آنها را نپذیرف

اسلم این را از فقهای اهل مدینه نقل کرده است، و قول اصحاب  بن زید بن عبدالرحمن

است و علمای  گویند: گرامیداشت نیمه شعبان بدعتمالک نیز همین است و آنها می

: یکی احیای این شب به صورت انددهاهل شام در کیفیت احیای آن دو نظریه ارائه دا

ان و لقمان بن عامر و کسانی دیگر گروهی در مساجد مستحب است، و خالد بن معد

و  ،دندکرمیاستعمال و خوشبویی  ،پوشیدنددر این شب بهترین لباسهای خود را می

پرداختند، و عبادت می هو این شب را در مسجد ب ،کشیدندچشمانشان را سرمه می

اسحاق بن راهویه با آنها در مورد این کار اظهار موافقت نمود و گفت احیای شب نیمه 

شعبان در مساجد بطور گروهی بدعت نیست، این را کرمانی در مسائل خود از او نقل 
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 کرد است.

و نظریه دوم این بود که جمع شدن در مساجد برای نماز خواندن و داستان گفتن و 

کروه است و اگر کسی تنها برای خودش نماز بخواند مکروه نیست، و این قول مدعا 

ن شاءاهلل به حق نزدیکتر است، تا إو این قول  ،هل شام استاوزاعی امام و فقیه و عالم ا

گوید: از امام احمد سخنی در مورد شب نیمه شعبان سراغ نداریم و در مورد اینکه می

ی شب دو عید نقل شده هبا توجه به دو روایتی که از او دربار - احیای شب نیمه شعبان

مورد احیای شب عید دو روایت دارد، توان ارائه داد، و او در دو روایت را می -است 

و  صچون از پیامبر  ؛دانددر روایتی احیای آن را به صورت گروهی مستحب نمی

داند چون عبدالرحمن بن و در روایتی دیگر آنرا مستحب می ،اصحابش نقل نشده است

آنرا انجام داده و او از تابعین است، پس همینطور در مورد شب احیای األسود یزید بن 

و همچنین از صحابه در این مورد چیزی  ،چیزی ثابت نیست صنیمه شعبان پیامبر 

اند گروهی از تابعین که از فقهای برجسته اهل شام بوده ازو فقط احیای آن  شده،ثابت ن

 بن رجب.اپایان کالم حافظ  .ثابت است(

 در کالم ابن رجب تصریح شده است که در مورد احیای شب نیمه شعبان چیزی از

احیای آن را برای افراد به  :و صحابه ثابت نیست اما اینکه اوزاعی  ص پیامبر

بن رجب این قول را پسندیده و انتخاب اصورت جداگانه مستحب دانسته و حافظ 

چون هر چیزی که با دالیل  ؛کرده است باید گفت که این قول عجیب و ضعیف است

خواه آن  ،ا در دین خدا قرار دهدشرعی ثبوت ندارد برای مسلمان جایز نیست که آنر

و خواه آن را بصورت پنهانی  ،کار را به صورت فردی انجام دهد یا به صورت گروهی

فرماید: )هر کلی و عام است که می صچون فرموده پیامبر  ،و یا آشکارا انجام دهد

و دیگر  .ایم عمل او مردود است(کسی کاری را انجام دهد که ما به آن فرمان نداده

 ها و بر حذر داشتن از آن آمده است.دالیلی که در مورد انکار بدعت

 گوید:در کتابش )الحوادث و البدع( می : و امام ابوبکر طرطوشی

کند که گفت: هیچ کسی از اساتید و فقهای )و ابن وضاح از زید بن اسلم روایت می

ند، و بر این باور کردو به سخن مکحول توجه نمی ،کردندما به نیمه شعبان توجه نمی
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ابی ملیکه گفتند: زیاد نمیری ابن و به  .ها افضل است(نبودند که این شب از دیگر شب

ابی ابن گوید پاداش عبادت در شب پانزده شعبان مانند عبادت در شب قدر است، می

 زدم. شنیدم و عصایی در دست داشتم او را میملیکه گفت: اگر این سخن را از او می

 .گو بود ـداستان سرا و قصه و زیاد -

هر کسی در  ،ای علی: این حدیث که)گوید: می فوائد املجموعه و عالمه شوکانی در

شب نیمه شعبان صد رکعت نماز بخواند که در هر رکعتی سوره فاتحه و قل هو اهلل 

سازد... الخ(، موضوع و احد را ده بار بخواند خداوند همه نیازهای او را بر آورده می

اند برای انسان هیچ ساختگی است و کلمات صریحی که در بیان پاداش این شب آمده

و همچنین راویان این حدیث  ،رد که این حدیث موضوع استگذاتردیدی باقی نمی

افراد مجهول و نامشخصی هستند و از چند طریق روایت شده که همه موضوع هستند 

گوید: حدیثی که در مورد نماز در می (المختصر)در  اند وو راویان مجهول و ناشناخته

ده که: )شب نیمه شب نیمه شعبان آمده باطل است، و ابن حبان از علی روایت کر

 شعبان را احیا کنید و روز آن را روزه بگیرید( این حدیث ضعیف است.

خواندن صد رکعت نماز در شب نیمه شعبان با  ،گوید: حدیثو در )الآللی( می

خواندن سوره اخالص ده بار در هر رکعتی، موضوع است و همه راویان آن در هر سه 

 اند.طریق مجهول و ضعیف

زده رکعت با سی سوره اخالص( موضوع و باطل است، و همچنین و حدیث: )دوا

 موضوع و باطل است.  ،حدیث چهار رکعت

حیاء( و غیره و برخی از مفسرین با این و گروهی از فقها همچون صاحب )اإل

هاى مختلفی و نماز خواندن در شب نیمه شعبان با شیوه .اندحدیث فریب خورده

را  ك باشند، و این با روایت ترمذی از عایشهل میروایت شده که همه موضوع و باط

به مقبره بقیع رفت و نزول خداوند در شب نیمه شعبان به  صپیامبر ) :گویدکه می

منافاتی  (شوندآسمان دنیا و اینکه افرادی برای بیشتر از موهای گوسفند آمرزیده می

خواندن در این شب و بلکه سخن فقط در مورد احادیثی است که درباره نماز  ،ندارد

شود ضعیف و منقطع است، روایت می ك اند، با اینکه حدیثی که از عایشهساخته شده
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علی در مورد احیای شب نیمه شعبان روایت شده است  همانطور که حدیث سابق که از

 اما چنان که گفتیم حدیث ضعیف است. ،منافاتی ندارد ،با این نماز مقرر باشد

گوید: حدیث نماز در شب نیمه شعبان دروغی است که به میو حافظ عراقی 

گوید: نمازی که و امام نووی در کتاب )المجموع( می ،نسبت داده شده است صپیامبر

غائب است و این نماز دوازده رکعت است که بین مغرب و عشاء در رمعروف به نماز 

صد رکعت است،  شود، و نماز شب نیمه شعبان کهشب اولین جمعه رجب خوانده می

حیاء علوم إه در کتاب )قوت القلوب( و کتاب )و از اینک ،منکرند ت وعهر دو نماز بد

و همچنین نباید فریب حدیثی را خورد که در  ،اند نباید فریب خوردالدین( ذکر شده

چون همه اینها باطلند و حقیقت ندارند، و همچنین از  ،شودمورد این نمازها روایت می

این نمازها برای بعضی از ائمه مشتبه بوده و در مورد استحباب آن چیزهایی اینکه حکم 

 کرده است. اند نباید فریب خورد، چون این امام در این مورد اشتباهنوشته

و امام ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعیل مقدسی کتاب ارزشمندی در ابطال این دو 

ب و زیبا سخن گفته است، و اهل لیف کرده است، او در این زمینه بسیار خوأنماز ت

اند و اگر بخواهیم همه آنچه را در علم در مورد این مسئله سخنان بسیار زیادی گفته

که  شود، و آنچه بیان کردیم برای کسیدانیم نقل کنیم بحث طوالنی میاین مورد می

م کند و با توجه به آیات و احادیث و کالالب حق است کافی است و او را قانع میط

شود که بزرگداشت و جشن تر ذکر شدند برای طالب حق روشن میعلماء که پیش

گرفتن نیمه شعبان با نماز خواندن یا دیگر کارها و اختصاص دادن روز آن با روزه 

اند و در شریعت ن مخالفت نمودهآگرفتن بدعتی است که بیشتر علما آنرا رد کرده و با 

پدید آورده شده  نکه بعد از عصر صحابه بلکه چیزی است  ،مطهر اساسی ندارد

       است، و برای طالب حق و دیگران در این مورد فرموده الهی کافی است که 

و . «کامل کردم امروز، دین شما را» .[3: املائدة] ژچ  چ  چ  ڇژفرماید: می

که فرمود: )هر کسی در  صاند، و گفته پیامبر آیات دیگری که در این خصوص آمده

 کارها چیزی پدید بیاورد که از آن نیست مردود است(.

روایت  اند، و در صحیح مسلم از ابوهریره و دیگر احادیثی که در این مورد آمده
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ها به احیا و زنده نگاه فرمود: )شب جمعه را از میان شب صگوید: پیامبر است که می

ا از میان روزها به روزه گرفتن اختصاص و روز جمعه ر ،داشتن اختصاص ندهید

پس اگر اختصاص دادن  .مگر اینکه فردی از شما از قبل روزه گرفته باشد( ،ندهید

 ،بود شب جمعه از دیگر شبها اولی بودها جایز میبعضی از شبها به بعضی از عبادت

که در احادیث صحیح آمده بهترین روز  صچون روز جمعه بر اساس تصریح پیامبر 

ها بر حذر اختصاص دادن آن به احیا و قیام از میان شب صپس وقتی پیامبر  ،است

کند که تخصیص دیگر شبها به عبادت به طریق اولی جایز داشته است این داللت می

مگر آنکه دلیل صحیحی باشد که بر تخصیص داللت نماید، و از آنجا که شب  ،نیست

امت را به  صر آن مشروع است پیامبر های رمضان احیا و کثرت عبادت دشب قدر و

 صقیام آن تشویق نموده و خودش آنرا انجام داده است، چنانکه در صحیحین از پیامبر
روایت شده که فرمود: )هر کسی با ایمان و چشمداشت پاداش شبهای رمضان را با 

و هر کسی شب قدر را با  .شودعبادت احیا کند تمام گناهان گذشته او بخشیده می

پس اگر شب نیمه  .شوند(اش آمرزیده میگذشته گناه مان و امید پاداش احیا کندای

جشن گرفتن یا چیزی از  معراج به یا شب اسراء و ،یا شب اولین جمعه رجب ،شعبان

کرد یا خودش آنرا امت را به آن راهنمایی می صیافتند پیامبر می خصیصت عبادت

کردند و آنرا از امت آنرا برای امت نقل می بود اصحابداد، و اگر چنین میانجام می

اند و ترین افراد بودهزیرا آنها بهترین مردم و بعد از پیامبران خیرخواه ،کردندپنهان نمی

و هم  ،خوشنود بوده و آنها را راضی گردانیده است صخداوند از اصحاب پیامبر 

چیزی در  نز صحابه و ا صاینک شما از سخنان علما متوجه شدید که از پیامبر خدا 

مورد فضیلت شب اولین جمعه رجب یا شب نیمه شعبان ثابت نیست، پس معلوم است 

که گرامیداشت این شبها بدعتی است که در اسالم پدید آورده است، و همچنین 

و همچنین شب بیست و هفت  ،تخصیص این شبها به عبادت بدعت و منکر است

سراء و معراج است جایز نیست که به رجب که برخی از مردم معتقدند که شب ا

همانطور که گرامیداشت آن جایز نیست، این هم در  ،عبادت تخصیص داده شود

پس وقتی اقوال  ،صورتی است که شب اسراء و معراج به طور دقیق مشخص شده باشد
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صحیح علما دال بر این هستند که شب اسراء و معراج مشخص نیست چگونه خواهد 

گوید که شب اسراء و معراج شب بیست و هفتم رجب است، بود، و هر کسی می

 سراید:سخنش باطل است و در احادیث صحیح اساسی ندارد و شاعر چه زیبا می

 خری األمور السالقات علی اهلدی
 

 ورش األمور املحدثات البدائع 
 

و بدترین  .اندشدهبهترین کارها آن هستند که در گذشته بر اساس هدایت انجام می

 اند.ه ایجاد شدهزهایی هستند که تاکارها بدعت

نمایم که به ما و سایر مسلمین توفیق دهد تا به سنت چنگ و از خداوند مسئلت می

و از آنچه مخالف سنت است پرهیز و دوری نمائیم،  ،و بر آن پایدار باشیم ،بزنیم

 بیگمان خداوند بزرگوار و بخشنده است.

 مجعإل.أی عبده ورسوله نبينا حممد وعلی آله وصحبه وصلی اهلل وسلم عل

*** 

که به شیخ احمد  اینامهتذکری مهم در مورد دروغ بودن وصیت :رساله چهارم

 شودخادم حرمین شریف نبوی نسبت داده می

دهد، از عبداهلل بن باز به هر کسی از مسلمین که نامه را مورد مالحظه قرار می

پایبندی به اسالم نگاه دارد و ما و آنان را از شر افتراهای جاهالن خداوند مسلمین را بر 

 و افراد عامی و نادان نجات دهد. آمین.

 ما بعد: أسالم عليكم ورمحة اهلل وبرکاته، 

ای اطالع یافتم که به شیخ احمد خادم مسجد نبوی نسبت داده شده است، از نامه

نامه شیخ احمد خادم مسجد النبی در تاین اعالنیه با این عنوان آمده است )این وصی

 .مدینه است(

 گوید:ن میآاو در 

 ىحسناهلل الکردم، بعد از تالوت اسماء تالوت میرا شب جمعه بیدار بودم و قرآن 

را دیدم که گفت: ای شیخ  صرا خواندم وقتی تمام کردم آماده خواب شدم پیامبر 

ترین آفریده خدا، آنگاه ایشان به من احمد، گفتم: لبیک ای رسول خدا، ای گرامی

هستم و نتوانستم با پروردگارم و با مالئکه  شرمندهگفتند: من از کارهای زشت مردم 
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رو شوم چون از این جمعه گذشته تا این جمعه یکصد و شصت هزار نفر بر غیر روبه

ای از گناهانی که مردم به آن مبتال هستند را ذکر ارهپسپس  ،اندم وفات کردهدین اسال

و سپس گفت: این وصیت رحمتی از سوی خداوند توانا و جبار برای مردم است  ،کرد

سپس برخی از عالئم قیامت را نام برد تا اینکه گفت: ای شیخ این وصیت را به اطالع 

اند و هر قلم تقدیر از لوح محفوظ نقل شدهمردم برسان چون آنچه در این هست با 

ای به محله دیگر برساند برای کسی این را بنویسد و از شهری به شهر دیگر و از محله

و هر کسی آنرا ننویسد از شفاعت من در روز  ،شوداو کاخی در بهشت ساخته می

نگر و و هر کسی آنرا بنویسد اگر فقیر باشد خداوند او توا ،شودقیامت محروم می

های او را پرداخت و اگر بدهکار باشد خداوند بدهکاری و وام ،نمایدمی ثروتمند

خداوند او و پدر و مادرش را به برکت این  ،و اگر گناهی مرتکب شده ،کندمی

و هر کسی از بندگان خدا این را ننویسد خداوند او را در دنیا و  ،بخشدنامه میوصیت

 کند.آخرت روسیاه می

و اگر من دروغ بگویم از  ،ر سوگند خورد و گفت واهلل این حقیقت استو سه با

نامه را تصدیق کند از عذاب جهنم روم، و هر کسی این وصیتدنیا در حال کفر می

 شود.و هر کسی آنرا انکار کند کافر می ،یابدنجات می

داده نسبت  صنامه که به دروغ به پیامبر این خالصه مطالبی بود که در این وصیت

شنویم که هر نامه را میاز چند سال است که بارها قضیه این وصیت .آمده است ،شده

نامه گردد، و متن و کلمات این وصیتاز چند گاهی بین مردم پخش و توزیع می

را در خواب دیده و پیامبر  صگوید: او پیامبر متفاوت است و گوینده دروغگویش می

 :گویدای که اخیرا پخش شده مینامهت و در این وصیتنامه را به او داده اساین وصیت

یعنی در حالت بیداری او  ،را زمانی دیده که برای خوابیدن آماده شده است صپیامبر 

 را دیده است!

نامه چیزهای زیادی را ادعا کرده است که دروغ و باطلی این دروغگو در این وصیت

و در  ،کنیمو باطل بودن آن آگاه میآشکار و واضح است و هم اینک شما را از دروغ 

ام که دروغی آشکار ام و برای مردم بیان کردهسالهای گذشته نیز در مورد آن تذکر داده
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اخیرا وقتی مطلع شدم که پخش و توزیع شده است در مورد نوشتن درباره آن  ،است

نده آن کنزیرا باطل بودن آن آشکار و هویدا و معلوم است که جعل ،دچار تردید شدم

یا  ،کردم کسی اندک بینشی داشته باشدنمی و فکر ،برای دروغ گفتن جرات زیادی دارد

اما بسیاری از  ،فریب این سخنان پوچ را بخورد ،از فطرت سالمی برخوردار باشد

نامه بسیاری از مردم را گول زده و آنها آنرا در برادران به من اطالع دادند که این وصیت

اند، بنابراین الزم دیدم که دست گردانده و بعضی آنرا تصدیق کردهمیان خود دست به 

نامه و برای توضیح اینکه این وصیت دروغی باید برای بیان باطل بودن این وصیت

و  ،شود مطلبی بنویسم تا کسی فریب آنرا نخوردنسبت داده می صاست که به پیامبر 

م و از عقل درستی برخوردارند هر صاحب علم و ایمان و یا افرادی که فطرتشان سال

دانند که این به دالیل زیادی دروغ نامه تامل و اندیشه کنند مىوقتی در این وصیت

 است.

من از یکی از خویشاوندان شیخ احمد که این دروغ به او نسبت داده شده در  و

مورد این وصیت پرسیدم، او در پاسخ به من گفت: که این را به دروغ به شیخ احمد 

و شیخ احمد مدت زیادی است که  ،و او اصال چنین چیزی نگفته است ،دهندنسبت می

وفات یافته است، و به فرض آنکه همین شیخ احمد یا کسی که از او بزرگتر است ادعا 

را در حالت خواب یا بیداری دیده و پیامبر او را به این وصیت  صکند که پیامبر 

گوید گوید، و اگر دروغ نمییم که او درو غ میدانما به یقین می ،توصیه کرده است

نیست که  صو به دالیل زیادی پیامبر  ،کسی که به او این سخنان را گفته شیطان است

 برخی از این دالیل عبارتند از: 

و هر کسی از  ،شودبعد از وفاتش در حالت بیداری دیده نمی صپیامبر  -1

و یا  ،را در حالت بیداری دیده کند که پیامبرها که ادعا میجاهالن صوفی

مرتکب اشتباه  ،شودگویند پیامبر در جشن میالد النبی و امثال آن حاضر میمی

و با کتاب و سنت و اجماع  ،و نهایت فریب را خورده است ،فاحشی شده است

ها فقط در روز قیامت از قبرهایشان بیرون چون مرده ،علما مخالفت کرده است

گوید و یا فریب ، و هر کسی خالف این را بگوید دروغ میآیند نه در دنیامی
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و  ص اهللاند و اصحاب رسول خورده است و حقی را که سلف صالح شناخته

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ژ فرماید:خداوند می .نشناخته است ،پیروانشان بر آن بودند

سپس شما بعد از » .[12-12املؤمنون: ] ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

فرماید: می صو پیامبر . «شویدسپس در روز قیامت برانگیخته مى ؛میریدآن مى

و من اولین  ،شوداو شکافته میقبر )من اولین کسی هستم که در روز قیامت 

و آیات و احادیث زیادی در این  .گیرم(قرار می یعکننده هستم که شفشفاعت

 مورد آمده است.

و نه بعد از وفاتش، و  ،نه در زمان حیاتش ،گویدخالف حق را نمی صپیامبر  -6

 خوابرا در  صشود پیامبر مخالف است، می رنامه آشکارا با پیامباین وصیت

او  ،ببیندش احقیقیرا در خواب به همان صورتش  صو هر کسی پیامبر  دید،

 ،تواند خود را به صورت ایشان در بیاوردچون که شیطان نمی ؛را دیده است

یث آمده است، ولی آنچه مهم است ایمان و صداقت و عدالت و چنانکه در حد

را در  صو آیا او پیامبر  ،بینددیانت و امانتداری کسی است که خواب را می

روایت شود که  صصورتش دیده یا در غیر صورت او، اگر حدیثی از پیامبر 

شده در حیات خود آنرا گفته و این حدیث از طریق افراد معتمد و عادل روایت ن

شود، و اگر حدیثی از و از آن استدالل نمی ،شودبه آن حدیث اعتماد نمی ،باشد

طریق افراد ثقه و دارای قوت حافظه روایت شده باشد اما با روایت کسی 

تر و از آنها معتمدتر است و جمع اش قویها حافظهمخالف است که از آن راوی

گیرد و به آن عمل ر مىدو روایت ممکن نباشد یکی از منسوخ قرا بین هر

البته اگر این کار با  ،شودگیرد و به آن عمل میو دومی ناسخ قرار مى ،شودنمی

اش هظو اگر جمع بین دو روایت کسی که حاف ،شرایط خود ممکن باشد

تر و عدالت و درستکاری او کمتر است رد و طرد شود و در مورد آن ضعیف

 شود.ن عمل نمیآو به چنین حکم شود که این روایت شاذ است 

کند معلوم نیست و نقل می صآنرا از پیامبر کهپس چگونه وصیت کسی 

نامه پس باید این وصیت شود،شود پذیرفته میدرستکاری و امانتداری او مشخص نمی
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دور انداخته شود و به آن التفات نگردد، گرچه در آن چیزی مخالفت با شریعت وجود 

مشتمل بر امور زیادی است که بر بطالن آن داللت  نداشته باشد پس وقتی وصیت

و  ،نسبت داده شده است صنماید و نشانگر این هستند که به دروغ به پیامبر می

 متضمن دین و آئینی است که خداوند به آن فرمان نداده است، چگونه قابل قبول است.

ام فرماید: )هر کسی سخنی را به من نسبت دهد که من آنرا نگفتهمی صو پیامبر 

نامه به ن وصیتیا دوزخ آماده کند( و سازندهدر برای خودش جایگاهى را باید 

چیزهایی نسبت داده که پیامبر آنرا نگفته است و دروغ صریح و خطرناکی را  صپیامبر

 بر او بسته است.

 ص ردم اعالم نکند که این وصیت منسوب به پیامبربنابراین اگر توبه نکند و به م
گردد، و او اگر توبه کند باید دروغ بودن دروغ است به طریق اولی مستحق عذاب می

نماید و به آن را برای مردم اعالم بدارد چون هرکسی که باطلی را میان مردم پخش می

اعالم کند تا مردم  اش صحیح نیست مگر آنکه باطل بودن آنراتوبه ،دهددین نسبت می

چون خداوند  ،بدانند که او از دروغ خود بازگشته و خودش را تکذیب کرده است

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ژ فرماید:متعال می

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

کسانى که دالیل » .[124-128: البقرة] ژۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ

ایم، بعد از آنکه در کتاب براى مردم بیان وسیله هدایتى را که نازل کردهروشن، و 

کنندگان نیز، آنها را لعن و همه لعن ؛کندنمودیم، کتمان کنند، خدا آنها را لعنت مى

مگر آنها که توبه و بازگشت کردند، و )اعمال بد خود را، با اعمال نیک،(  ؛کنندمى

( من توبه آنها را ؛آشکار ساختند ؛کرده بودند اصالح نمودند، )و آنچه را کتمان

  . «که من تواب و رحیمم ؛پذیرممى

دهد که هر کسی چیزی از حق را پنهان خداوند متعال در این آیه کریمه توضیح می

اش پذیرفته نیست مگر بعد از آن که اصالح و روشنگری نماید، و خداوند کند توبه

و با شریعت  صانش کامل گردانیده و با بعثت پیامبرش محمد گدین را برای بند

کاملی که بر او وحی نموده نعمت را بر آنها تکمیل کرده است، پیامبر را از میان مردم 
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چ  چ  چ  ڇ  ژ فرماید:از اکمال و توضیح دین چنانکه میر بعد گنبرد م

کافران از )زوال(  امروز،» .[3: املائدة] ژڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

بنابر این، از آنها نترسید! و از )مخالفت( من بترسید! امروز،  ؛آیین شما، مایوس شدند

و اسالم را به عنوان آیین  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛دین شما را کامل کردم

خواهد و افتراکننده این وصیت در قرن چهاردهم آمده و می .«)جاودان( شما پذیرفتم

دین جدیدی را به خورد مردم بدهد که هر کس از دستورات آن اطاعت کند به بهشت 

گوید هر کس از دستور آن پیروی نکند از بهشت محروم خواهد بود و به و می !رودمی

 گتر و برتر از قرآن قرارنامه دروغین را بزرخواهد این وصیتو می !دوزخ خواهد رفت

نامه را بنویسد و از شهری به شهر گوید: هر کسی این وصیتدهد، چنانکه در آن می

 ،شودبفرستد یا از محلی به محل دیگر برساند در بهشت برای او کاخی ساخته می دیگر

 ،شوددر روز قیامت محروم می صو هر کسی آنرا ننویسد و نفرستد از شفاعت پیامبر 

حیا ترین دلیل بر دروغ این وصیت و بیو روشن ،ترین نوع دروغ استزشت و این

چون هر کسی قرآن را بنویسد و از شهری به شهر دیگر بفرستد  ،بودن سازنده آن است

رسد، پس چگونه نویسنده و نمی او اگر به قرآن عمل نکند چنان پاداش و فضیلتی به

و هر کسی که قرآن را  ،یابدی دست مینامه دروغین به چنین پاداشناقل این وصیت

ایمان داشته باشد و از  ص ننویسد و از شهری به شهر دیگر نرساند اگر به پیامبر

هایی است و این یکی از دروغ ،شودشریعت او پیروی کند از شفاعت او محروم نمی

 نامه آمده است که برای باطل بودن آن و دروغ بودن آن و حماقت وکه در این وصیت

این  برو عالوه  ،کافی است صوقاحت و عدم شناخت ناشر آن از رهنمود نبوی 

نامه آمده که همه بر دروغ و باطل بودن آن داللت در این وصیت یرگچیزهای دی

و بر علیه خویش دعای  نماید و اگر سازنده و پردازنده آن هزار بار قسم بخوردمی

نامه صحت دارد و او که این وصیت بزرگترین عذابها و شدیدترین عقوبتها بنماید

بلکه سوگند به  ،شودنامه درست نمیو و صیت ،گیردو قرار نمیگراست ،گویدراست می

و ما خدا و مالئکه و  ،نامه دروغی بزرگ و باطلی بس زشت استخدا که این وصیت

نسبت داده  صگیریم که این وصیت دروغی است که به پیامبر مسلمین را گواه می
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دهد خوار نماید و او را دروغ نسبت می صخداوند کسی را که به پیامبر  ،استشده 

به آنچه مستحق آن است سزا دهد، و عالوه از امور گذشته امور زیادی هست که بر 

نامه نماید: اول اینکه او در وصیتنامه داللت میدروغ و باطل بودن این وصیت

و شصت هزار نفر بر غیر از دین اسالم گوید: از جمعه گذشته تا این جمعه یکصد می

قطع شده است و ایشان  ص اند، این علم غیب است و وحی بعد از وفات پیامبرمرده

چنانکه  ،داندغیب میپس چگونه بعد از وفاتش  ،دانسته استدر حیات خود غیب نمی

األنعام: ] ژں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہژ فرماید:خداوند متعال می

و من، )جز آنچه خدا به من  ؛گویم خزاین خدا نزد من استمن نمى»بگو: » .[24

 .«بیاموزد،( از غیب آگاه نیستم

بگو: » .[22النمل: ] ژٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ فرماید:و می

 .«دانند جز خداکسانى که در آسمانها و زمین هستند غیب نمى

روایت است که فرمود: )مردانی در روز قیامت از  صصحیح از پیامبر  و در حدیث

آنگاه به  اصحابم، ،گویم: پروردگارا، اصحابمشوند، آنگاه میحوض من دور کرده می

اند، آنگاه من همان دانی که بعد از تو چه چیزهایی ایجاد کردهشود: تو نمیمن گفته می

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۈ    ۈ   ژ که بنده صالح خدا گفته است:گویم سخنی را می

زمانى که  و تا» .[110: املائدة] ژۉ  ې      ې  ې      ېى  ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ

ولى هنگامى که مرا از میانشان برگرفتى، تو  ؛در میان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم

 .«و تو بر هر چیز، گواهى ؛خود مراقب آنها بودى

کند این نامه و دروغ بودن آن داللت میکه بر باطل بودن این وصیت ایدومین مسئله

نامه را بنویسد اگر فقیر باشد خداوند او را گوید: )هر کسی این وصیتاست که در آن می

ر گناهی بر او گو ا ،کندو اگر بدهکار باشد خداوند بدهکاری او را رفع می ،کندمی توانگر

 (.بخشدنامه او و پدر و مادرش را میباشد خداوند به برکت این وصیت

و  نامهدلیلی واضح و روشن بر دروغگو بودن سازنده وصیت و این دروغی بزرگ

است، چون کسی با نوشتن قرآن به چنین چیزهایی دست  قلّت حیای او از خداوند
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 یابد!نامه باطل به این سه چیز دست میپس چگونه با نوشتن این وصیت ،یابدنمی

خواهد اینگونه مردم را فریب دهد و آنها را به این ن انسان پلید میای ،آری

نامه وابسته نماید تا آن را بنویسند و به دنبال این فضیلت دروغین باشند، و وصیت

گفته است که هر کسی  ،اسبابی را که خداوند برای بندگانش مشروع نموده رها کنند

 .شوندو گناهانش بخشوده می ،گردندا میهایش ادشود، واماین را بنویسد ثروتمند می

 بریم.از اسباب خواری و اطاعت از هوای نفس و شیطان به خدا پناه می

کند این است که او در نامه داللت میکه بر باطل بودن این وصیت ایسومین مسئله

نامه را ننویسد در دنیا و آخرت گوید: و هر کسی از بندگان خدا که این وصیتآن می

نامه و دروغگو شود، این نیز دروغ و به وضوح بر باطل بودن این وصیتروسیاه می

دهد که این به خود اجازه می کند، چگونه فرد عاقلیبودن سازنده آن داللت می

نامه را بنویسد که مرد مجهول و نامشخصی در قرن چهاردهم آنرا ارائه داده و به وصیت

کند که هر کس آنرا ننویسد در دنیا و آخرت نسبت داده و ادعا می ص دروغ به پیامبر

آنکه  بعد از ،گرددو هر کس آنرا بنویسد اگر فقیر باشد ثروتمند می ،شودروسیاه می

 شوند.و گناهانش بخشیده می ،گردندهایش پرداخت میبدهکار بوده بدهکاری

و دالیل و واقعیت به دروغ بودن  ،این تهمتی بس بزرگ است ،بار خدایا تو پاکی

دهد، زیرا این دروغگو و جسارت او به خدا و حیا نکردن او از خدا و مردم گواهی می

و شمار زیادی  ،اشان سیاه نشده استاما چهره ،اندتهنامه را ننوشافراد زیادی این وصیت

اند اما بدهکاری و نامه را بارها نوشتهداند این وصیتکه تعدادشان را فقط خدا می

قلبها و زنگار  هایشان پرداخت نشده و هنوز فقیر هستند، بار خدایا از انحرافوام

ن و بزرگترین کتاب یعنی و شریعت برای کسی که برتری ،بریمبه تو پناه می گناهان

قرآن را بنویسد چنین پاداشی مقرر نکرده است، پس چگونه به کسی که وصیتی 

ای کفر آمیز را بنویسد مستحق دروغین و مشتمل بر انواع امور پوچ و باطل و جمله

 گردد.چنین پاداشی می

هد دخداوند در مورد کسی که به خود جرات دروغ بستن بر او را می !سبحان اهلل

 چقدر بردبار و شکیبا است.
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نامه باطل و دروغ از مسایلی که نشانگر این است که این وصیت مسئله چهارم

نامه را تصدیق کند گوید: )هر کسی این وصیتمیآن محض است این است که او در 

شود(. این هم و هر کسی آنرا انکار کند کافر می ،یابدمی از عذاب جهنم نجات

خواند که تن بر خداوند است، و این افترا کننده همه مردم را فرا میجسارت و دروغ بس

نامه از عذاب کند که آنها با تصدیق این وصیتو ادعا می ،دروغ او را تصدیق کنند

شود، سوگند به خدا که و هر کسی آن را تکذیب کند کافر می ،یابندجهنم نجات می

جایی گفته است. در و سخن بی ،این درغگو، دروغ بزرگی را بر خدا بسته است

نه کسی که آنرا تکذیب  ،که کافر باشد است حقیقت کسی که آنرا تصدیق کند سزاوار

گیریم می نامه دروغ باطل است و صحت ندارد، و ما خدا را گواهکند، چون این وصیت

خواهد آئینی برای مردم نامه دروغ است و سازنده آن دروغگو است و میکه این وصیت

خواهد چیزهایی وارد دین مردم کند که و می ،زد که خداوند به آن فرمان نداده استبسا

از دین نیستند، و حال آنکه خداوند این دین را کامل گردانیده و نعمت خویش را بر 

آن هم در چهارده قرن پیش از این دروغ، پس برادر و  ،امت اتمام کرده است

چنین دروغهایی به شدت بپرهیزید، و مبادا  خوانندگان عزیز آگاه باشید و از تصدیق

شود و اش دچار اشتباه نمیمیان شما رواج یابد، و بدانید که حق نوری دارد که جوینده

خورد، بنابراین حق را بوسیله دلیل آن بجویید و هر جا که دچار اشکال فریب نمی

برای پدر و شوید از علما بپرسید، و از قسم دروغگویان فریب نخورید، شیطان می

ن ئهاست، و حال آنکه او بزرگترین خامادرتان آدم و حوا سوگند خورد که خیرخواه آن

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ فرماید:چنانکه خداوند می ،دروغگوستو دروغگوترین 

براى شما از  و براى آنها سوگند یاد کرد که من» .[61األعراف: ] ژۈئ

بپرهیزید، زیرا شیطان و پیروانش پس از شیطان و پیروان دروغگویش . «خیرخواهانم

شکنند و بندند که آن را میخورند و عهدهای زیادی میهای دروغین زیادی میقسم

 ند!رو گمراه کردن با خود دا فتنهای آراسته و زیبای زیادی برای فریگفته

و  ،های گمراه کنندگانخداوند مرا و شما و سایر مسلمین را از شر شیاطین و فتنه

خواهند نور خدا را با دهان گرای که میو فریب دادن دشمنان باطل ،منحرفانانحراف 
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خود خاموش کنند و مردم را در دینشان دچار اشتباه نمایند نجات بدهد، اما بدانید که 

ر چه شیاطینی که گدهد نماید و دینش را یاری میخداوند نور خویش را کامل می

 این را دوست نداشته باشند. ،ان آناندشمن خدا هستند و پیروان کافر و ملحد

اما ظهور و پدید آمدن منکراتی که این دروغگو به آن اشاره کرده امری است که 

و قرآن و سنت  ،اندواقعیت دارد و قرآن و سنت به شدت از این منکرات بر حذر داشته

سلمین نمایم که احوال مکنند، از خداوند مسئلت میکفایت می باشند ومایه هدایت می

را بهبود ببخشد و به آنها پیروی از حق و استقامت بر آن و توبه از همه گناهان را 

 پذیر و بر همه چیز تواناست.ارزانی نماید بیگمان خداوند توبه

های قیامت اما آنچه از عالمات قیامت نام برده است، باید گفت که احادیث عالمت

خواهد عالمات اره کرده است، و هر کس میاند و قرآن به بخشی از آن اشکرده را بیان

یابد و مردم نیازی ندارند های حدیث و تالیفات علما آن را میقیامت را بداند در کتاب

 باطل بیامیزد،  با که این دروغگو آنها را بفریبد و حق را

عاملإل العايم، واحلمد هلل رب ال وحسبنا اهلل ونعم الوکيل، ال حول وال قوة إالَّ باهلل العيل

له وأصحابه وأتباعه بإحسان آمإل، وعلی وصلی اهلل وسلم علی عبده ورسوله الصادق األ

 .(1)لی یوم الدینإ

                                           

 .722 -121/ 1: مجموع الفتاوی -1



 

 

 
 

 جادو و غيب گويی

 ة والسالم علی من ال نبی بعده. و بعد:واحلمد هلل والصال

کنند از طریق ادعای طبابت میبازان و شیادان زیادی که از آنجا که اخیراً شعبده

اند و از افراد ساده و پردازند در بعضی مناطق پخش شدهبینی به معالجه میجادو و طالع

کنند، مناسب دیدم که با توجه به مسئله خیرخواهی برای خدا و جاهل سوء استفاده می

رای بندگان خدا که مسئولیت هر مسلمانی است توضیح دهم که این کار خطر بزرگی ب

چون اینکار وابسته شدن و دست دراز کردن به غیر اهلل و  ،اسالم و مسلمین است

 باشد.می ص مخالفت با فرمان خدا و فرمان پیامبرش

گویم: به اتفاق مداوا و معالجه جایز است، و بنابراین با استعانت از خداوند می

تخصصان اعصاب های داخلی یا جراحی یا ممسلمان باید به پزشکان متخصص بیماری

اش تشخیص داده شود و با داروهای مباح و جایز بر و غیره مراجعه کند تا بیماری

اساس علم پزشکی مداوا گردد، چون اینکار استفاده از اسباب عادی است که با توکل 

و عالج را هم با آن آورده است  ندارد، و خداوند بیماری را آوردهبر خداوند منافات 

اما خداوند شفای  ،داننددانند و بعضی آنرا نمىکه برخی معالجه و داروی آنرا مى

 بندگانش را در چیزهایی که حرام کرده قرار نداده است.

کنند تا می یش کسانی برود که ادعای علم غیبپ بنابراین جایز نیست که بیمار

 ،ند، همچنین جایز نیست که سخنان آنها را تصدیق کننداش را بدابیماری بوسیله آنها

کنند تا از ها را استحضار مییا جن ،گویندچون آنها بر اساس حدس و گمان سخن می

مسلم در  امام .آنها کمک بگیرند، و اینها اگر ادعای علم غیب کنند کافر و گمراهند

بینی آمد و او را العفرمود: )هر کس پیش ط صکند که پیامبر صحیح خود روایت می

 .کند(خداوند نماز چهل روز او را قبول نمی ،در مورد چیزی پرسید
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کند که فرمود: )هر کسی نزد کاهن و روایت می صاز پیامبر  و ابوهریره 

گوید تصدیق نماید بدون شک به آنچه بر گویی بیاید و او را در آنچه میغیب

 این را روایت کرده است. ود وسنن اربعهابودا .نازل شده کفر ورزیده است( صمحمد

بین یا کاهنی آمد و او را صحیح دانسته است که: )هر کسی نزد طالع لفظاین  با و حاکم

و عمران  .کفر ورزیده است( صگوید تصدیق کرد به راستی که بر محمد با آنچه می

فرمود: )از ما نیست کسی که فال بگیرد یا برایش  ص گوید: پیامبرمی بن حصین 

یا جادو کند یا برایش  گویی شود، وگویی کند یا برای او غیبفال گرفته شود، یا غیب

گوید تصدیق کند به گویی بیاید و او را در آنچه میجادو شود، و هر کسی پیش غیب

این را روایت کرده  بزار با سند جید .نازل شده کفر ورزیده است( صآنچه بر محمد 

 است.
گویان و جادوگران و امثالشان و ها و غیببیندر این احادیث از آمدن پیش طالع

پس مسئولین امر و کسانی  ،پرسیدن از آنها و تصدیقشان نهی شده و وعید آمده است

و کسانی را که در  ،ها جلوگیری کنندبینکه قدرت دارند باید از آمدن نزد کاهنان و فال

و به شدت با آنها و با کسانی که پیش  ،دهند منع کنندمی    زارها این کارها را انجامبا

آیند برخورد نماید، و نباید از راست گفتن آنها در بعضی امور و از اینکه افراد آنها می

نمایند کنند فریب خورد، چون افرادی که به آنها مراجعه میزیادی به آنها مراجعه می

از آمدن  صنادانی هستند که تاسی به آنان جایز نیست، چون پیامبر افراد جاهل و 

گویان و پرسیدن از آنها و تصدیق آنها نهی کرده است. چون این بین و غیبپیش فال

دارد، و چون که آنها افراد دروغگو و فاسقی هستند، کار خطر بزرگ و عواقب وخیمی

گو و چون غیب ،باشندوگر میگو و جادچنان که این احادیث دلیلی بر کفر غیب

و ادعای علم غیب کفر است، و آنها به هدف خود  ،کنندجادوگر ادعای علم غیب می

و آنها را عالوه بر خدا پرستش نمایند،  ،ها خدمت کنندرسند مگر آن که برای جننمی

و این کار کفر و شرک ورزیدن به خداست و کسی که آنها را در ادعای علم غیب 

از او بیزار  صو هر کسی پیش اینها برود پیامبر خدا  ،کند همانند آنهاستتصدیق می

که آنرا  تعویذهاییمانند  ،د بپذیردننامو مسلمان نباید آنچه را که آنها معالجه می ،است
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همچون ذوب کردن و ریختن سرب و دیگر خرافاتی که انجام  ،کنندمی تزیین و نقاشی

باشد، و هر کسی این امور را بپذیرد و فریفتن مردم میدهند، همه این کارها کهانت می

در واقع آنها را در کفر و باطلشان یاری داده است، و همچنین جایز نسیت که مسلمانی 

کند و از پیش آنها برود و از آنها بپرسد که پسرش یا فامیلش با چه کسی ازدواج می

کنند و وفادار با یکدیگر ازدواج میهایشان آنها در مورد اینکه آیا زن و شوهر و خانواده

شوند، چون این امور غیبی هستند می یا اینکه با یکدیگر دشمن و از هم جدا ،مانندمی

که فقط خداوند به آن آگاهی دارد و جادو از چیزهای حرام و کفر آمیز است، چنانکه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ژ فرماید:فرشته میخداوند در مورد دو 

ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ڀ   ڀ 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

و » .[146: البقرة] ژڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ

پیروى کردند. سلیمان  خواندندر سلیمان بر مردم مى)یهود( از آنچه شیاطین در عص

و به مردم سحر  ؛ولى شیاطین کفر ورزیدند ؛و( کافر نشد ؛هرگز )دست به سحر نیالود

، نازل شد پیروى «ماروت»و « هاروت»آموختند. و )نیز یهود( از آنچه بر دو فرشته بابل 

دادند. کردند. )آن دو، راه سحر کردن را، براى آشنایى با طرز ابطال آن، به مردم یاد مى

ما وسیله »گفتند: دادند، مگر اینکه از پیش به او مىو( به هیچ کس چیزى یاد نمى

ولى آنها از آن دو فرشته، « آزمایشیم کافر نشو! )و از این تعلیمات، سوء استفاده نکن!(

ولى  ؛آموختند که بتوانند به وسیله آن، میان مرد و همسرش جدایى بیفکنندمطالبى را مى

توانند بدون اجازه خداوند، به انسانى زیان برسانند. آنها قسمتهایى را هیچ گاه نمى

دانستند هر کسى داد. و مسلما مىرسانید و نفعى نمىه به آنان زیان مىگرفتند کفرامى

اى نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند خریدار این گونه متاع باشد، در آخرت بهره

این آیات کریمه بر این داللت  .«دانستند!!بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر مى
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اندازند، و همین بین زن و مرد جدایی مینمایند که جادو کفر است و جادوگران می

بلکه به اذن  د،آورکنند که جادو خودش سود و زیانی نمیطور آیات مذکور داللت می

چون خداوند است که خیر و شر را  ؛گرددتکوینی و تقدیری خداوند موثر واقع می

سیله آن اند و بوآفریده است. و دروغ پردازنی که این علوم را از مشرکین فرا گرفته

شوند، چنانکه آیه کریمه ها و مصایب سختی میفریبند دچار زیانافراد کم عقل را می

آموزند که به آنها زیان آموزند چیزهایی میکند که کسانی که جادو را میداللت می

ای ندارند. و این وعید و رساند و نزد خداوند بهرهو سودی به آنان نمی ،رساندمی

که نشانگر آن است که جادوگران در دنیا و آخرت دچار زیان تهدید بزرگی است 

اند به خاطر این اند و آنها خودشان را به قیمت بسیار ناچیزی فروختهبزرگی گردیده

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ   ژگوید: نماید و میخداوند آنها را مذمت می

 خرید در اینجا به معنى فروش است. ژڻ  ڻ

بده بازان عکه ما را از شر جادوگران و کاهنان و سایر ش نمایماز خداوند مسئلت می

و  ،خواهیم مسلمین را از شر آنان محافظت کندو همچنین از او تعالی می ،نجات دهد

م خداوند را در کو ح ،به حکام مسلمین توفیق دهد که مردم را از آنها بر حذر دارند

گمان بی ،شان راحت شوندمورد آنها اجرا کنند تا بندگان از ضرر و کارهای پلید

خداوند بخشنده و بزرگوار است. و خداوند برای بندگانش چیزهایی مقرر داشته که 

مانند و همچنین برایشان بوسیله آن از شر جادو قبل از انجام شدن آن محفوظ می

روشن کرده که بعد از گرفتار جادو شدن چگونه خود را معالجه نمایند و این رحمت و 

 در حق آنان است.احسان الهی 

توان خود را از خطر جادو قبل از آن شود که بوسیله آن میاینک چیزهایی بیان می

و همچنین اموری که بعد از گرفتار شدن به جادو خود را  ،ت کردظکه پیش بیاید حفا

 شوند.توان معالجه کرد بیان میبوسیله آن می

ترین ز خطر آن محافظت کرد مهمتوان ااما آنچه بوسیله آن قبل از جادو خود را می

 ن جمله: آو مفیدترین آن حفاطت خود با اذکار و دعاهای شرعی و ماثور است از 

خوانده  فرض نماز الکرسی بعد از اذکاری که بعد از سالم دادن هر تخواندن آی
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الکرسی بزرگترین  تالکرسی به هنگام خوابیدن، و آی تآی نشود، و همچنین خواندمی

 آن کریم است.آیه در قر

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ژ آية الکرسی:

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  

 ژەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی

خداوند یگانه زنده، که قائم به ذات خویش نیست جز بحق هیچ معبودى » .[622: البقرة]

 هیچگاه خواب سبک و سنگینى او را ؛هستند است، و موجودات دیگر، قائم به او

( آنچه در آسمانها و آنچه ؛مانداى از تدبیر جهان هستى، غافل نمى)و لحظه ؛گیردفرانمى

کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟!  ؛در زمین است، از آن اوست

کنندگان، براى آنها که شایسته شفاعتند، از مالکیت مطلقه او )بنابراین، شفاعت شفاعت

)و  ؛داندکاهد.( آنچه را در پیش روى آنها )بندگان( و پشت سرشان است مىنمى

جز  ؛گردداو آگاه نمى گذشته و آینده، در پیشگاه علم او، یکسان است.( و کسى از علم

و علم و دانش محدود  ؛به مقدارى که او بخواهد. )اوست که به همه چیز آگاه است

او، آسمانها و زمین را  عرشپایان و نامحدود اوست.( دیگران، پرتوى از علم بى

کند. بلندى مقام و و نگاهدارى آن دو )آسمان و زمین(، او را خسته نمى ؛دربرگرفته

کند و از جمله چیزهاییکه از خطر جادو حفاظت می«. اوست عظمت، مخصوص

است  ﴾ڇڇڍڍ﴿و  ﴾ٿٿٹٹ﴿و  ﴾ٱٻٻٻ﴿خواندن 

در  و این سه سوره سه بار بعد از نماز صبح ،که بعد از هر نماز فرضی خوانده شوند

 بعد از نماز مغرب خوانده شوند. و ،اول روز

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ     ڳژ: آیه آخر سوره بقره در اول شبدو و همچنین خواندن 

ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  

ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   

ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  
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پیامبر، به » .[622-622: البقرة] ژحت  ختحبخب   مب  ىب  يب  جت  

پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است. )و او، به تمام سخنان  آنچه از سوى

باشد.( و همه مؤمنان )نیز(، به خدا و فرشتگان او و کتابها و خود، کامال مؤمن مى

گویند:( ما در میان هیچ یک از پیامبران او، فرق )و مى ؛اندفرستادگانش، ایمان آورده

ما شنیدیم و اطاعت کردیم. »گذاریم )و به همه ایمان داریم(. و )مؤمنان( گفتند: نمى

و بازگشت )ما( به سوى توست. خداوند  ؛پروردگارا! )انتظار( آمرزش تو را )داریم(

)انسان،( هر کار )نیکى( را انجام کند. هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمى

و هر کار )بدى( کند، به زیان خود کرده است. )مؤمنان  ؛دهد، براى خود انجام داده

گویند:( پروردگارا! اگر ما فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه مکن! پروردگارا! مى

انى که پیش تکلیف سنگینى بر ما قرار مده، آن چنان که )به خاطر گناه و طغیان،( بر کس

از ما بودند، قرار دادى! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم، بر ما مقرر مدار! و 

آثار گناه را از ما بشوى! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو موال و سرپرست 

 «.مایى، پس ما را بر جمعیت کافران، پیروز گردان

ه فرمود: )هر کسی در شب روایت است ک صو در حدیث صحیح از رسول خدا 

الکرسی را بخواند در آن شب همواره از سوی خدا نگهبانی دارد و تا صبح هیچ  تآی

روایت است که فرمود: )هر  صو همچنین از ایشان  .گردد(شیطانی به او نزدیک نمی

یعنی او را از  .او را کافی هستند(تا صبح کسی دو آیه آخر سوره بقره را شب بخواند 

و از جمله کارهایی که از خطر جادو حفاظت  ،کنندهر شری کفایت و حفاظت می

اِت ِمْن ) :کند این است که به کثرت این دعا تکرار شود کهمی ُعوُذ بَِكلَِماِت اهللِ اتلهامه
َ
أ

در هوا  روز و به هنگام اقامت در خانه یا در صحرا یا این دعا را در شب و( ََشِّ َما َخلََق 

و گفت:  گرفتفرماید: )هر کسی در جایی منزل می صیا در دریا بخواند زیرا پیامبر 

اِت ِمْن ََشِّ َما َخلََق ) ُعوُذ بَِكلَِماِت اهللِ اتلهامه
َ
تا وقتی آنجا هست هیچ چیزی به او  ،(أ

  .رساندزیانی نمی

است که کند این و همچنین از جمله دعاهایی که از خطر جادو محافظت می

ٌء )مسلمان در اول روز و در اول شب سه بار بگوید:  ِي اَل يرَُضُّ َمَع اْسِمِه ََشْ ِمْسِب اهللِ اَّله
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ِميُع الَْعلِيمُ  َماءِ َوُهَو السه ِِ السه ْرِض َوال 
َ
چون در حدیث صحیح روایت شده که  (ِِ اأْل

المت ماندن از هر گفت این سبب سکرد و میبه خواندن این دعا تشویق می صپیامبر

 بالیی است.

کننده از شر جادو و دیگر بالها و این اذکار و دعاها از بزرگترین عوامل حفاظت

هستند که هر کسی با صداقت و ایمان و اعتماد به خدا و شرح صدر بر آنچه این اذکار 

ماند، و نمایند همواره بر آن مواظبت نماید از شر جادو محفوظ میبر آن داللت می

همچنین بزرگترین وسیله برای از بین بردن اثر جادو هستند که اگر همواره با تضرع و 

 موثر خواهند بود. ،استعانت از خداوند برای دور کردن زیان و مشکل خوانده شوند

کرد برای معالجه جادو و غیره اصحابش را با آن دم می صاز دعاهایی که پیامبر ـ 

ْذِهِا اسَااَأ، اْشِف َربه اله للهُهمه اَ )این دعا بود: 
َ
، الَ ِشَفاَء إاِله ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء  اِأ أ ِِ ا نَْت الشه

َ
وَأ

 سه بار این دعا را بگوید. (الَ ُيَغاِدُر َسَقًما

را دم کرد این است:  صای است که جبرئیل با آن پیامبر از آن جمله دعا و رقیهـ  

 ُیْؤِذیَ ، ِمْن رَشِّ ُکلِّ َنْفٍس َأْو َعإْلِ َحاِسٍد، اهللُ َیْشِفيَ  بِاْسِم اهللِ  بِاْسِم اهللِ َأْرِقيَ ، ِمْن ُکلِّ )
ٍ
ء ََشْ

 این را سه بار تکرار کند. ( َأْرِقيَ  

گردد و برای مردی که بر اثر جادو از جمله چیزهایی که جادو با آن معالجه می ـ

ت که هفت برگ سبز از برگ این اس ،تواند با زنش همبستر شود بسیار مفید استنمی

درخت کنار)سدر( بگیرد و آن را با سنگ یا چیزی بکوبد و خرد نماید و در ظرفی 

الکرسی  تکند اضافه نماید و آیکه برای غسل کفایت می ىابگذارد و به آن آب اندازه

َهاَي   قُلي ﴿ و يُّ
َ
ُ ٱ ُهوَ  قُلي ﴿و  ﴾فُِرونَ َك  لي ٱ أ َحد   لِلَّ

َ
ُعوذُ  قُلي ﴿و  ﴾أ

َ
ِ  أ  قُلي ﴿و  ﴾َفلَقِ لي ٱ بَِرب 

ُعوذُ 
َ
ِ  أ  .را بخواند و دم کند ﴾نلَّاِس ٱ بَِرب 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ژ: اندو آیات سحر را که در سوره اعراف آمده 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی  ی  ی   جئ  حئ   

عصاى خود را »وحى کردیم که:  )ما( به موسى» .[118-110األعراف: ] ژمئ

ناگهان )بصورت مار عظیمى در آمد که( وسایل دروغین آنها را بسرعت « بیفکن!
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و آنچه آنها ساخته بودند، باطل گشت. و  ؛)در این هنگام،( حق آشکار شد. گرفتبرمى

 .«و خوار و کوچک گشتند ؛در آنجا )همگى( مغلوب شدند

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژاند: و آیاتی که در سوره یونس آمده

ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  

ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   

بروید و( هر جادوگر )و ساحر( دانایى ») فرعون گفت:» .[26-08يونس: ] ژچ

هنگامى که ساحران )به میدان مبارزه( آمدند، موسى به آنها گفت: . را نزد من آورید

توانید بیفکنید، بیفکنید! هنگامى که افکندند، موسى گفت: آنچه )از وسایل سحر( را مى»

چرا که خداوند  ؛کندکه خداوند بزودى آن را باطل مى ؛آنچه شما آوردید، سحر است»

 ؛بخشداو حق را به وعده خویش، تحقق مى .کند)هرگز( عمل مفسدان را اصالح نمى

 «.هر چند مجرمان کراهت داشته باشند

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ اند:آیاتی که در سوره طه آمدهو 

ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڦ  ڦ  

اى موسى! آیا تو اول »)ساحران( گفتند: » .[28-22طه: ] ژڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ     ڈ  ڈ

شما اول »افکنى، یا ما کسانى باشیم که اول بیفکنیم؟! گفت: )عصاى خود را( مى

رسید که آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر مى در این هنگام طنابها و عصاهاى« بیفکنید!

کند! موسى ترس خفیفى در دل احساس کرد )مبادا مردم گمراه شوند( حرکت مى

و آنچه را در دست راست دارى بیفکن،  .نترس! تو مسلما )پیروز و( برترى»گفتیم: 

ر هر جا و ساح ؛اند تنها مکر ساحر استبلعد! آنچه ساختهاند مىتمام آنچه را ساخته

 .«رود رستگار نخواهد شد

سپس سه بار از آن بنوشد و با باقی آن  دم کند و آب همه این آیات را بخواند و در

شود، و اگر نیاز بود که آنرا ن شاءاهلل رفع میإغسل کند و اینگونه بیماری و مشکل او 

 تا وقتی بیماری رفع شود.دو بار یا بیشتر استفاده کند اشکال ندارد 
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رود تالش برای یافتن محل جادو جمله چیزهایی که بوسیله آن جادو از بین می و از

 گردد.نوقت جادو باطل میآاست که آنرا پیدا کند و از بین ببرد و 

توان از شر جادو خود را حفاظت کرد و با آن ن میآاینها اموری بودند که بوسیله 

 گردد.جادو باطل می

ها تقرب جادوگران که با ذبح حیوان و غیره به جنمعالجه جادو با عمل  اما

نی و بلکه شرک اکبر است و باید از آن اچون این کار شیط ،جویند جایز نیستمی

ها پرهیز کرد. و همچنین جایز نیست که برای معالجه سحر و جادو به کاهنان و فال بین

ود، چون آنها ایمان گویند انجام داده شو آنچه آنها می ،بازها مراجعه شودو شعبده

و مردم را فریب  ،کنندو ادعای علم غیب می ،باشندو دروغگو و فاسد می ،ندارند

از مراجعه کردن به نزد چنین افرادی و تصدیق آنها نهی کرده  صو پیامبر  ،دهندمی

 ص در حدیث صحیح از رسول خدا است. چنانکه در اول این رساله بیان شد، و
ر مورد باطل کردن جادو پرسیدند فرمود: این از کار شیطان د از اوروایت است که 

 با اسناد جید. امام احمد وابو داود .است

رفتند تا جادو را باطل کنند یعنی اینکه در زمان جاهلیت مردم پیش جادوگردان می

 ،پرسیدند ص پیامبر و در این مورد ازو یا با جادو آن را باز نموده و از بین ببرند. 

مودند که کاری شیطانی است. اما باز کردن و ابطال جادو با دم و دعاهای ایشان فر

چنان که قبال بیان شد. و عالمه ابن قیم و شیخ  ،شرعی و داروهای مباح اشکالی ندارد

 اند.عبدالرحمن بن حسن در فتح المجید و دیگر علماء این را به صراحت بیان کرده

و دینشان را  ،را از هر بالیی مصون بداردنماییم که مسلمین از خداوند مسئلت می

و به آنها آگاهی در دین و دوری از همه آنچه که با شریعت مخالف است  ،حفاظت کند

 .(1)را ارزانی نماید

 وصلی اهلل وسلم علی عبده ورسوله حممد وعلی آله وصحبه.
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 رهيز از ساختن مسجد بر قبرهاپ

 اند که آیا جایز است که بر محل اصحاب کهف مسجدی ساخته شود؟ پرسیده

 در پاسخ باید گفت:

اطالع یافتم که در مجله  بسم اهلل واحلمدهلل والصالة والسالم علی رسول اهلل، اما بعد:

العلوم  ةرابطخبار مسلمین در ماه، آمده است که أ، در باب ةسالميالعلوم اإل ةرابط

خواهد بر غاری که اخیرا در قریه الرحیب کشف شور پادشاهی اردن میدر ک ةالميساإل

اند مسجدی شود اصحاب کهف در همین غار خوابیدهشده و غاری است که گفته می

الزم دیدم که  ،بسازد. از آنجا که الزم است انسان خیرخواه دین خدا و بندگانش باشد

در مورد  را اردن داشته باشم و رابطه ةسالميالعلوم اإل ةرابطدر همین مجله سخنی با 

چون شریعت اسالمی از  ،ساختن مسجدی بر غار مذکور دارد نصیحت کنم قصد اینکه

و کسی را که اقدام به  ،ساختن مساجد بر قبور انبیاء و صالحین و بر آثار آنها نهی کرده

لو و افراط هاى شرک و غنماید لعنت کرده است، زیرا این کار از وسیلهچنین کاری می

به آن فرمان داده  در پیامبران و صالحان است، و واقعیت امر به صحت آنچه شریعت

چون شریعت از سوی خدا آمده و دلیل قاطعی بر صداقت پیامبر در  ،دهدواهی میگ

 باشد.آنچه از سوی خدا آورده و به مردم رسانیده می

که سبب ساختن  و هر کسی در اوضاع عالم اسالمی و شرک و غلو و افراطی

مساجد بر قبرها و تعظیم و بزرگداشت آن و مقرر کردن دربان برای آن پدید آمده فکر 

ذرایع شرک است و  ها وداند که ساختن مساجد بر قبور از وسیلهکند به یقین می

 های شریعت منع از ساختن آن است.داند که یکی از محاسن و خوبیمی

فرمود: )لعنت خدا  صکند که گفت: پیامبر میروایت  ك بخاری و مسلم از عایشه

گوید: می ك آنها قبور پیامبرشان را مسجد قرار دادند( عایشه که بر یهود و نصارا باد
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بود قبرش را برجسته گوید: اگر این نمیو می ،داشتپیامبر از کار آنها برحذر می

 خود باقی ماند.اما از ترس آنکه مبادا مسجد قرار داده شود به حالت  ،کردندمی

گویند: از کلیسایی برای در صحیحین از ام سلمه و ام حبیبه را روایت است که می

هایی که در آن بود برایشان پیامبر سخن گفتیم که آنرا در حبشه دیده بودیم و از عکس

ساختند یافت بر قبر او مسجدی میگفتیم، فرمود: )وقتی مرد صالحی از آنان وفات می

 کشیدند ایشان بدترین مردم نزد خدا هستند(.را در آن می و این عکسها

روایت است که گفت: پنج روز قبل از  و در صحیح مسلم از جندب بن عبداهلل 

جویم از اینکه فردی از ایشان شنیدم که گفت: )من به خدا تبری می صوفات پیامبر 

از شما خلیل من باشد، خداوند مرا همچون ابراهیم خلیل و دوستش قرار داده است، و 

کردم ابوبکر به اگر از امت خود کسی را به عنوان خلیل و دوست خود انتخاب می

ا را مسجد قرار ندهید من شما را از گزیدم، آگاه باشید قبرهعنوان دوست و خلیل بر می

 کنم(.این نهی می

ائمه و علمای مذهب چهارگانه و غیره  ،و احادیث زیادی در این مورد آمده است

نها با این آاند، اند و از این کار برحذر داشتههمه از مسجد قرار دادن قبرها نهی کرده

اند تا در آنچه مودهعمل کرده و برای امت خیر خواهی ن صکار به سنت پیامبر 

اند، اند و گرفتار شدهامثالشان از گمراهان این امت افتاده و های یهودیان و نصاراافراطی

 گرفتار نشوند.

در اردن و دیگر مسلمین به سنت تمسک  ةسالميالعلوم اإل ةرابطپس الزم است 

اند حذر داشتهن بر آنچه خدا و پیامبرش از آام بردارند و از گبجویند و در مسیر ائمه 

و صالح بندگان و سعادت و نجات آنها در دنیا و آخرت در همین امر  ،پرهیز کنند

اند که خداوند و بعضی از مردم بر ساختن مسجد بر غار از این آیه استدالل کرده ،است

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ژفرماید: داستان اصحاب کهف میدر بیان 

خاطره آنان فراموش  سازیم )تا)مدفن( آنها مى برما مسجدى » .[61الكهف: ] ژڄ

 . «نشود(

دهد که در جواب باید گفت که خداوند از سران و صاحبان قدرت آن زمان خبر می
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آنها چنین گفتند و این به معنی آن نیست که خداوند سخن آنها را پسندیده و تایید 

گیرد و از کارشان بر و عیب مى ،نمایدبلکه خداوند گفتار آنان را مذمت می ،کندمی

داند امت را از که از همه مردم مفهوم آیه را بهتر می صدارد، و وقتی پیامبر حذر می

کنند دارد و کسانی را که چنین میکند و از آن برحذر میمسجد ساختن برقبرها نهی می

 چنان سخت با آن صاگر این کار جایز بود پیامبر  ،لعنت و مذمت نموده است

و  ،کندبه شدت این کار را محکوم می صبینیم که پیامبر اما می ،برخورد نمی کرد

و خبر داده که او از بدترین مردم نزد خداوند است،  ،انجام دهنده آنرا لعنت کرده است

و اگر به  ،کننده و کافی استکنم در این مورد این مقدار برای طالب حق قانعفکر می

هایی پیش از ما جایز بوده است، جایز ر قبرها برای امتفرض آن که مسجد ساختن ب

ها را منسوخ کرده همه شریعت ،چون شریعت ما ،نیست که ما از آنها الگو برداری کنیم

ما را  صو ایشان  ،و شریعت او شامل و فراگیر است ،و پیامبر ما آخرین پیامبر ،است

ای ما جایز نیست که با او از این رو بر ،از ساختن مسجد بر قبرها نهی کرده است

 ،و به آنچه او آورده تمسک جوییم ،و واجب است که از او پیروی کنیم ،مخالفت کنیم

های گذشته و عاداتی که برای انجام دهندگان آنها خوب و زیبا جلوه و شریعت

چون هیچ چیزی از شریعت  ،اند و پیامبر ما با آن مخالفت ورزیده را رها کنیمکردهمی

 .باشدو هیچ رهنمودی از رهنمود پیامبر زیباتر نمی ،ملتر نیستخدا کا

نمایم که بر پایداری بر دین و تمسک به شریعت پیامبرش از خداوند مسئلت می

رویم در اقوال و اعمال و ظاهر و باطن و در همه کارها تا وقتی از دنیا می صمحمد 

  .(1)گمان او شنوای نزدیک استتوفیق دهد بی

 .یوم الدین ىلد وآله وصحبه ومن اهتدی هبداه إعبده ورسوله حمم عىلاهلل وسلم  صىلو
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 ها در مساجددفن کردن مرده

 ما بعد: أة والسالم علی رسول اهلل ومن اهتدی هبداه، هلل والصال بسم اهلل واحلمد

ای آمده بود که سید هجری، بیانیه 1012/ 0/ 10در روزنامه خرطوم در تاریخ 

پدرش در مسجدشان در شهر ام درمان به خاک قبر محمد حسن ادریسی در کنار 

 سپرده شد... الخ.

از آنجا که خداوند خیر خواهی برای مسلمین و رد منکر را واجب کرده است، بر 

هاى شرک بلکه از وسیله ،ها در مساجد جایز نیستآن شدم تا تذکر دهم که دفن مرده

را به خاطر این کار مذمت و لعنت کرده ها و از اعمال یهود و نصارا است که خداوند آن

فرمود:  صگوید: پیامبر روایت شده که می كاست، چنانکه در صحیحین از عایشه 

و در  .قرار دادند()لعنت خدا بر یهود و نصارا باد، آنها قبور پیامبرانشان را مسجد 

کند که فرمود: )کسانی که روایت می صصحیح مسلم جندب بن عبداهلل از پیامبر 

پیش از شما بودند قبور انبیاء و صالحان خود را مسجد قرار دادند، هان آگاه باشید 

احادیث زیادی در  و .قبرها را مسجد قرار ندهید من شما را از این کار باز می دارم(

ها ـ ها و ملته است، بنابراین بر مسلمین در هر جا که باشند ـ  حکومتاین مورد آمد

واجب است که از خدا بترسند و از آنچه خداوند از آن نهی کرده بپرهیزند و 

های مرده نو اصحابش  صهایشان را بیرون از مساجد دفن کنند چنانکه پیامبر مرده

اما اینکه  ،کردندپیروانشان چنین میکردند، و همچنین می خود را بیرون از مساجد دفن

تواند دلیلی بر در مسجد پیامبر قرار گرفته است نمی مو ابوبکر و عمر  صقبر پیامبر 

اش ـ  خانه در خانه صها در مساجد جایز است چون پیامبر این باشد که دفن مرده

 دهصسپس دو یارش در کنار او دفن گردیدند، سپس در راس  ،ـ دفن شد كعایشه 

هجری زمانیکه ولید بن عبدالملک مسجد را توسعه داد حجره را داخل مسجد قرار  اول
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داد و اهل علم به او اعتراض کردند، اما او نظرش این بود که داخل قرار گرفتن حجره 

 مانعی برای توسعه نیست بنابراین مسئله واضح است و مشتبه نیست.

و یارانش  صردد که پیامبر گو اینگونه برای هر مسلمانی واضح و روشن می

و اینکه با توسعه مسجد قبرهای آنان را در  ،اندابوبکر و عمر در مسجد دفن نشده

ها در مسجد جایز است و کردن مرده دفنست که نیاند دلیلی براین مسجد قرار داده

و بلکه  ،تواند حجت باشدو عمل ولید نمی ،انددفن شده صچون آنها در خانه پیامبر 

حجت و دلیل است. و خداوند ما را از پیروان  نو سنت و اجماع سلف امت  نآقر

 راستین سلف بگرداند.

هجری از روی خیر خواهی و انجام وظیفه این مطلب به  1012/ 2/ 10در تاریخ 

 .(1)رشته تحریر در آمده است

 وصلی اهلل وسلم علی نبينا حممد وآله وأتباعهم بإحسان.
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کند بيرون رفتن از شريعت بيان کفر و گمراهی کسی که ادعا می

 جايز است صمحمد 

نبياء واملرسلإل نبينا حممد وعلی آله احلمدهلل رب العاملإل، والصالة والسالم خاتم األ

 وصحبه أمجعإل، أما بعد:

 هـ2/2/1012در تاریخ  2260وسط شماره ای که در روزنامه الشرق األمقالهاز 

انتشار یافته بود مطلع شدم این مقاله را فردی به نام..... تحت عنوان )فهم نادرست( 

 نوشته است.

خالصه مقاله این است که او امری از دین اسالم که از ضروریات آن است و در 

که رسالت  تکند، آن مطلب این اسمورد آن نص آمده و اجماع شده را انکار می

 صکند که هر کسی از محمد عام و برای همه مردم است و او ادعا می صحمدم
سپس  ،پیروی نکند و یهودی و یا مسیحی باقی بماند بر دین درست و حقی قرار دارد

دهد زبان درازی کرده نویسنده در مورد اینکه خداوند کافران و گناهکاران را عذاب می

 و این را چیزی بیهوده دانسته است.

و  ،چنین نصوص شرعی را تحریف کرده و آنرا مطابق با میل خود تفسیر کردهو هم

عام  صاز دالیل شرعی و نصوص صریحی که دال بر این هستند که رسالت محمد 

پذیرد، و خداوند جز اسالم دینی را نمی ،است و هر کس به آن ایمان نیاورد کافر است

ض کرده و روی برتافته است تا اعراض کرده است. و از دیگر نصوص صریح نیز اعرا

 جاهالن فریب سخن او را بخورند.

 ،باشداین کار که او کرده کفر صریح و ارتداد از اسالم و تکذیب خدا و پیامبرش می

و ولی امر  ،بردمقاله را بخواند به آن پی میاین چنانکه هر کسی از اهل علم و ایمان 

خواهند که توبه نماید و به مقتضای شریعت باید او را به دادگاه فرا بخواند و از او ب
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 برایش حکم صادر کند.

عام و برای همه است و پیروی از آن بر  صخداوند بیان کرده که رسالت محمد 

ای از ب را هر انسانی که کمترین بهرهلو این مط ،ها واجب استهمه انسانها و جن

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻ  ژ فرماید:میداند، خداوند متعال دانش داشته باشد می

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  

 ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

همان خدایى  ؛بگو: اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم» .[122األعراف: ]

کند و زنده مى ؛جز او نیستبحق معبودى  ؛که حکومت آسمانها و زمین، از آن اوست

اى که به اش، آن پیامبر درس نخواندهپس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده ؛میراندمى

ٺ  ژ فرماید:و می. «کنید تا هدایت یابیدو از او پیروى  ؛خدا و کلماتش ایمان دارد

این قرآن بر من وحى شده، تا شما و » .[18األنعام: ] ژٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

رسد، بیم دهم )و از مخالفت فرمان خدا را که این قرآن به آنها مى تمام کسانى

آل ] ژڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃژ فرماید:و می .«بترسانم(

پیروى کنید! تا خدا )نیز( شما را  دارید، از مناگر خدا را دوست مى»بگو: » .[31عمران: 

 فرماید:و می .«آمرزنده مهربان استخدا و  ؛و گناهانتان را ببخشد ؛دوست بدارد

 .[22آل عمران: ] ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ

اسالم )و تسلیم در برابر فرمان حق،( آیینى براى خود انتخاب کند، از او  و هر کس جز»

ۀہ  ژ فرماید:و می .«و او در آخرت، از زیانکاران است ؛پذیرفته نخواهد شد

جز براى همه مردم نفرستادیم  و ما تو را» .[62سبأ: ] ژھ  ہ    ہ  ہ    ھ

 فرماید:و می .«و )از عذاب او( بترسانىتا )آنها را به پاداشهاى الهى( بشارت دهى 

 ما تو را جز براى رحمت جهانیان» .[140األنبياء: ] ژک  ک  گ گ  گژ

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ فرماید:و می .«نفرستادیم

و به آنها که » .[64آل عمران: ] ژھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ہہ  ھ
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سوادان )مشرکان( بگو: آیا شما هم تسلیم اهل کتاب هستند )یهود و نصارى( و بى

و اگر  ؛یابنداید؟ اگر )در برابر فرمان و منطق حق، تسلیم شوند، هدایت مىشده

و خدا نسبت به  ؛سرپیچى کنند، )نگران مباش! زیرا( بر تو، تنها ابالغ )رسالت( است

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ فرماید:و می .«بندگان، بیناست)اعمال و عقاید( 

بزرگ  خداوند بسیار و انعام وىبرکت خیر و » .[1الفرقان: ] ژۆ  ۈ  ۈ

کسى که قرآن را بر  باشداست و او از صفات مخلوقان برتر و واال و خجسته مى

روایت  سو بخاری و مسلم از جابر  .«دهنده جهانیان باشداش نازل کرد تا بیمبنده

به هیچ  ،پنج چیز به من عطا شده است که قبل از منفرمود: ) ص اند که پیامبرکرده

دشمنانم دچار ترس و وحشت  ،از مسافت یک ماه -9 است: پیامبری عطا نشده

هر کجا وقت  ،بنابر این .زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شده است -2 شوند.می

      د.ننماز بخوان همانجا )اگر آب نبود، تیمم نمایند( و دنتوانمینماز فرارسید، امتم 

برای هیچ  ،قبل از منمال غنیمت برای من حالل گردانده شده است در حالی که  -3

هر پیامبری  -5 شده است. عنایتحق شفاعت به من  -4 حالل نبوده است. ،پیامبری

ی تمام مردم دنیا مبعوث راقوم خودش فرستاده شده است در حالی که من ب رایفقط ب

عام و  صدر این حدیث توضیح داده شده است که رسالت پیامبر ما محمد  .(امشده

و هر کسی  ،های گذشته را منسوخ کردهو رسالت او شریعت ،ها استبرای همه انسان

خداوند متعال  .عذاب خداوند استپیروی نکند کافر و گمراه و مستحق  صاز محمد 

و هر کس از » .[10هود: ] ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭژ فرماید:می

ڑ  ک    ژ فرماید:و می. «اوستگاه او کافر شود، آتش وعده هاى مختلف بهگروه

پس آنان که فرمان » .[23النور: ] ژک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ

بگیرد، یا عذابى دردناک اى دامنشان را کنند، باید بترسند از اینکه فتنهاو را مخالفت مى

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ژ فرماید:و می .«به آنها برسد

و آن کس که نافرمانى خدا و » .[10النساء: ] ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

کند که جاودانه در او تجاوز نماید، او را در آتشى وارد مى پیامبرش را کند و از مرزهاى
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چ  چ  ژفرماید: و می. «اى استو براى او مجازات خوارکننده ؛ماندآن خواهد 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

تقاضاى )نامعقولى پیامبر خود، همان خواهید ازآیا مى» .[142: البقرة] ژژ  ڑ

ها، از ایمان آوردن سر جویىرا( بکنید که پیش از این، از موسى کردند؟! )و با این بهانه

باز زدند.( کسى که کفر را به جاى ایمان بپذیرد، از راه مستقیم )عقل و فطرت( گمراه 

 .شده است

را در  صو آیات زیادی در این خصوص آمده است و خداوند اطاعت از پیامبر 

و بیان کرده که هر کسی معتقد به دینی غیر از  ،کنار اطاعت از خودش قرار داده است

 فرماید:پذیرد، بنابراین میعملی را از او نمیاسالم باشد زیانمند شده و خداوند هیچ 

آل عمران: ] ژڃ  چ  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ

جز اسالم )و تسلیم در برابر فرمان حق،( آیینى براى خود انتخاب  و هر کس» .[22

ٱ  ژ فرماید:میو  .«و او در آخرت، از زیانکاران است ؛کند، از او پذیرفته نخواهد شد

پیامبر اطاعت کند، خدا را  کسى که از» .[24النساء: ] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژفرماید: و می. «اطاعت کرده

. [20النور: ] ژڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ

خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید! و اگر سرپیچى نمایید، پیامبر »بگو: »

مسؤول اعمال خویش است و شما مسؤول اعمال خود! اما اگر از او اطاعت کنید، 

ھ  ژ فرماید:میو . «و بر پیامبر چیزى جز رساندن آشکار نیست! ؛یت خواهید شدهدا

 ژھ  ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

این آیین جدید( در آتش دوزخند،  کافران از اهل کتاب و مشرکان )به» .[2: البينة]

 .«مانند، و آنها بدترین مخلوقاتندجاودانه در آن می

سوگند به کسی که فرمود: ) صکند که پیامبر و مسلم در صحیح خود روایت می

جانم در دست اوست هیچ فردی از این امت و هیچ یهودی و نصرانی دین من به او 
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 .(نیاورد مگر اینکه او از اهل آتش خواهد بود برسد)و درباره اسالم بشنود( سپس ایمان

با سخن و عمل خویش بطالن دیانت کسی را که به دین اسالم  صو پیامبر 

 ،ایشان با یهود نصارا جنگید همانطور که با دیگر کفار جنگید ،نگرویده بیان کرده است

به  تا از رسیدن دعوت ،و از آن دسته که حاضر به پرداخت جزیه شدند جزیه گرفت

هراسی از این داشته  بدون اینکهخواهد و هر کسی از آنها که می ،دیگران مانع نشوند

 دبه اسالم وار ،یرفتن اسالم باز دارند یا او را به قتل برسانندذباشد که قومش او را از پ

 شود.

کنند که گفت: )در حالیکه در مسجد روایت می سبخاری و مسلم از ابوهریره  و

بیرون رفت و گفت: بروید بسوی یهودیان، همراه او حرکت  صم پیامبر خدا ودیب

ایستاد و آنها را صدا زد  صرسیدیم، آنگاه رسول اهلل  سارکردیم تا اینکه به بیت المد

مسلمان شوید در امان خواهید بود، گفتند: تو پیام خود را  ،و گفت: ای گروه یهودیان

خواهم مسلمان شوید تا در امان بمانید، مود: میفر ص رساندی ای ابوالقاسم، پیامبر

خواهم مسلمان شوید فرمود: می ص گفتند: پیام خود را رساندی ای ابو القاسم، پیامبر

 .تا در امان بمانید، سپس برای بار سوم گفتند: پیام خود را رساندی ای ابو القاسم(

آنها را به اسالم دعوت داد منظور این است که پیامبر به نزد اهل دیانت یهودیان رفت و 

ی به اهو همچنین نام .و فرمود: مسلمان شوید تا در امان بمانید و این را تکرار کرد

هرقل نوشت و او را به اسالم دعوت داد و به او خبر داد که اگر از پذیرفتن اسالم 

دن ند برگراهامتناع ورزد گناه کسانی که به سبب او از پذیرفتن اسالم امتناع ورزید

اند هرقل نامه پیامبر را خواست و آن را خواند اوست، امام بخاری و مسلم روایت کرده

 در آن آمده بود: 

 :به هرقل پادشاه روم خدااز جانب محمد بنده و پیامبر بسم اهلل الرحمن الرحیم، 

اگر  .مکنبدانید که من به اسالم دعوت می کسی که هدایت را برگزیند. اما بعد:سالم بر 

نزد خداوند پاداشی دو چندان خواهی پذیری، در امان خواهی بود و بدعوت اسالم را 

گردن تو رب و زیردستانتگردانی، گناه رعیت ی برو (از قبول دعوت من)اگر و  .داشت

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ: فرمایدمی متعال خداوند خواهد بود.
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    

بگو: اى اهل کتاب! بیایید به » .[20آل عمران: ] ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ

که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزى  ؛سوى سخنى که میان ما و شما یکسان است

به خدایى  -غیر از خداى یگانه-و بعضى از ما، بعضى دیگر را  ؛را همتاى او قرار ندهیم

)ای  .ین دعوت،( سرباز زنند، بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم!نپذیرد. هرگاه )از ا

: بجز یعنی اینکه .یزی که میان من و شما مشترک استچبیایید بسوی  !اهل کتاب

خدای یکتا، کسی را نپرستیم، و چیزی با وی شریک نگردانیم. و هیچ یک از ما دیگری 

پروردگار خود قرار ندهد. اگر روگردانی نمودند، بگویید: )ای اهل  ،ای خداوندجرا ب

 (.باشید که ما مسلمانیم هگوا (کتاب!

 ص رویدن به اسالم را نپذیرفتند پیامبرگو سپس وقتی آنها روی گردانی کردند و 
 با آنها جنگیدند و پیامبر بر آنها مقرر کرد که جزیه بدهند. نو اصحابش 

شود که آنها گمراه و دینشان بعد از منسوخ شدن بوسیله دین  و برای اینکه تاکید

باطل است خداوند به مسلمان فرمان داده که در هر شب و روز و در هر  صمحمد 

نماز و در هر رکعتی از خداوند بخواهد که او را به راه راست و صحیح و مقبول که 

فته که یهودیان و و از راه کسانی که بر آنان خشم گر ،اسالم است هدایت نماید

و  ،ند دور نمایدزوردانند که بر باطل هستند اما بر آن اصرار میامثالشان هستند و مى

همچنین از خداوند بخواهد که او را از راه گمراهان که بدون علم و آگاهی عبادت 

برند که بر هدایت هستند و حال آنکه بر راه گمراهی قرار دارند که کنند و گمان میمی

هایی هستند که دینداری آنها بر اساس جهالت و گمراهی الشان از دیگر امتثنصارا و ام

و همه اینها برای آن هستند تا مسلمان به یقین بداند که هر دینی غیر از  ،است، دور کند

و هر کسی که خداوند را بر اساس دینی غیر از اسالم پرستش کند  ،اسالم باطل است

این معتقد نباشد از مسلمین نیست. و دالیل زیادی در این  و هر کس به ،گمراه است

مقاله باید هر چه زودتر توبه  ىهبنابراین نویسند ،خصوص در کتاب و سنت آمده است

و هر کسی صادقانه توبه کند و  ،ش را اعالم دارداهی بنویسد و در آن توباهکند و مقال

ىئ   ژ فرماید:نکه خداوند میناچ پذیرد،او را میبه سوی خدا برگردد خداوند توبه 
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 و همگى بسوى خدا» .[31النور: ] ژی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ  فرماید:و می .«بازگردید اى مؤمنان، تا رستگار شوید

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ    ٿپ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ

ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 .[04-22الفرقان: ] ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ

و انسانى را که خداوند خونش را  ؛خوانندبا خداوند نمى و کسانى که معبود دیگرى را»

و هر کس چنین کند، مجازات سختى  ؛کنندو زنا نمى ؛کشندحرام شمرده، جز بحق نمى

گردد، و همیشه با خوارى در آن خواهد عذاب او در قیامت مضاعف مى .خواهد دید

مگر کسانى که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند  .ماند

و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده  ؛کندگناهان آنان را به حسنات مبدل مى

و توبه آنچه  ،کندفرماید: )اسالم گناهان پیش از آن را محو میمی صو پیامبر . «تاس

فرماید: )کسی در حدیثی دیگر می صو پیامبر  .نماید(را که پیش از آن بوده محو می

و آیات و احادیث زیادی  .که از گناه توبه کرده همانند کسی است که گناه نکرده است(

 در این مورد آمده است.

و پیروی از آن را نصیب ما  ،خواهم که حق را به ما نشان دهداز خداوند میو 

و  ،و به ما دوری گزدیدن از آن را ارزانی کند ،و باطل را در نظر ما باطل بنماید ،گرداند

های هو ما را از فتن ،به ما و نویسنده و همه مسلمین توفیق توبه نصوح و راستین دهد

 و او کارساز و تواناست. ،وای نفس و شیطان پناه بدهدکننده و اطاعت از ههگمرا

 .(1)وصلی اهلل وسلم علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین
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 هايی در مورد عقيده و پاسخ به آنپرسش

 های شرعیدر مورد مخالفتسوال اول: 

 ،شودهای متعددی با شریعت اسالمی انجام میمخالفت برخی از جوامع اسالمی در

م سَو بعضی مربوط به قَ ،گیردها در کنار بعضی از قبرها انجام مىبرخی از این مخالفت

و  ،کنندو برخی شرک اکبر هستند که انسان را از دایره اسالم بیرون می ،و نذر است

است اگر جناب عالی احکام این تری از این قرار دارند، چه خوب برخی در سطح پایین

انگاری مسایل را برای آنها به عنوان نصیحت برای همه مسلمین توضیح دهید و از سهل

 ها و اهمیت ندادن به آن بر حذر دارید. در مورد این مخالفت

 آله وأصحابه ومن اهتدی هبداه.  عىلرسول اهلل و عىلسخ: احلمد هلل وصلی اهلل وسلم پا

آمیز و کارهایی که بدعت هستند ی از مردم امور جایز را با امور شرکاما بعد: بسیار

گیرند چنانکه بسیاری به علت جهالت و تقلید کورکورانه مرتکب شرک اکبر اشتباه می

بنابراین بر علما در هر کجا واجب است که برای مردم دینشان را توضیح  ،شوندمی

همانطوری که بر علما  ،ان بیان کنندو حقیقت توحید و حقیقت شرک را برای آن ،دهند

هایی که میان مردم رواج هاى شرک و انواع بدعتواجب است که برای مردم وسیله

خداوند متعال چون  ؛تا مردم از آن بپرهیزند ،دارد را بیان کرده و توضیح دهند

آل ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ ژفرماید: می

که خدا، از کسانى که کتاب )آسمانى( به  خاطر بیاورید( هنگامى راو )به » .[120عمران: 

و . «آنها داده شده، پیمان گرفت که حتما آن را براى مردم آشکار سازید و کتمان نکنید!

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ژ فرماید:میدر آیه دیگر 

ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

کسانى که دالیل روشن، » .[124-128: البقرة] ژۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ
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ایم، بعد از آنکه در کتاب براى مردم بیان نمودیم، و وسیله هدایتى را که نازل کرده

مگر  ؛کنندکنندگان نیز، آنها را لعن مىو همه لعن ؛کندکتمان کنند، خدا آنها را لعنت مى

آنها که توبه و بازگشت کردند، و )اعمال بد خود را، با اعمال نیک،( اصالح نمودند، )و 

که من تواب و  ؛پذیرم( من توبه آنها را مى؛آشکار ساختند ؛آنچه را کتمان کرده بودند

فرماید: )هر کسی به کار خیر راهنمایی کند به اندازه انجام می صو پیامبر  .«رحیمم

 مسلم. .رسد(دهنده خیر به او پاداش می

فرماید: )هر کسی به هدایتی فرا بخواند به اندازه پاداش می صو همچنین پیامبر 

رسد و از پاداش آنها چیزی کم کنند به او پاداش میکسانی که از او پیروی می

و هر کسی به سوی گمراهی فرا بخواند به اندازه گناه کسانی که از او پیروی  ،شودنمی

 مسلم. .نها کم شود(آرسد بدون اینکه از گناه کنند به او گناه میمی

روایت است که فرمود: )خداوند در مورد هر کسی  صاز پیامبر  صحیحین در و

 گرداند(.اراده خیر داشته باشد او را در دین فقیه می

 خواند وآیات و احادیث زیادی آمده که به نشر علم و تشویق مردم به آن فرا میو 

اما انواع شرک و بدعتهایی که در بسیاری  دارد.بر حذر می را علم کتمان ورویگردانی از

گیرد امری مشخص و قابل توجه است که باید بیان از شهرها در کنار قبرها انجام مى

 :از جمله این شرک و بدعتها این است که ،شته شوندبرحذر دا آن و مردم از ،شود

خواهند که و از آنها می ،خواهندزنند و از آنها کمک میصاحبان قبرها را صدا می

همه این کارها از شرک اکبر  ،و در مقابل دشمن پیروزشان کنند ،ها را شفا دهندمریض

ڱ  ڱ  ں  ں   ژ فرماید:میاست که اهل جاهلیت بر آن بودند، خداوند متعال 

اى مردم! پروردگار خود را »  .[61: البقرة] ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

کس که شما، و کسانى را که پیش از شما بودند آفرید، تا پرهیزکار  آن ؛پرستش کنید

من جن و » .[22الذاريات: ] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ژفرماید: و می. «شوید

جز براى اینکه عبادتم کنند )و از این راه )و پیامبران را برنگزیدم( انس را نیافریدم 

 ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ژ فرماید:و می .«تکامل یابند و به من نزدیک شوند(!
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و  .«فرمان داده و توصیه نموده که کسی جز او را پرستش نکنید خداوند» .[63اإلرساء: ]

و دستوری به آنها » .[2: البينة] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ ژفرماید: می

داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالی که دین خود را برای او خالص 

 و آیات زیادی در این خصوص آمده است. .«کنند

ند یگانه اهاند و به آن فرمان یافتها برای آن آفریده شدهها و انسو عبادتی که جن

فرمان داده از قبیل نماز و  آن هایی که به انجامعبادتدانستن خداوند و خاص کردن همه 

ڭ  ژ  فرماید:چنانکه می ،دیگر انواع عبادات برای اوروزه و زکات و حج و ذبح و نذر و 

 نماز و تمام»بگو: » .[126األنعام: ] ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

و نسک  .«عبادات من، و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانیان است

فرماید: چنانکه می ،حیوان استو یکی از عبادتها ذبح کردن و قربانی کردن  ،یعنی عبادت

ما به تو کوثر )خیر و » .[6-1الكوثر: ] ژڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ

ى آن از طال، و بستر آن دُرّ و جمله نهر در بهشت است که دو لبه برکت فراوان و من

تر از عسل و تر و خشبوتر از مشک، و آب آن شیرینیاقوت است، خاک آن پاکیزه

 صو پیامبر  .«سپیدتر از برف است(. پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن
. این روایت را مسلم کند(ذبح میفرمود: )لعنت خدا بر کسی که حیوان را برای غیر خدا 

و  روایت کرده است. سدر صحیحش از حدیث امیر المؤمنین علی بن ابی طالب 

از  مساجد» .[12اجلن: ] ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ژفرماید: میخداوند متعال 

ې  ې  ې  ى  ى   ائ   ژ فرماید:می و .«آنِ خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید

و هر کس » .[110املؤمنون: ] ژائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ

حساب او  -و مسلما هیچ دلیلى بر آن نخواهد داشت-معبود دیگرى را با خدا بخواند 

 فرماید:و می .« یقینا کافران رستگار نخواهند شد ؛بودنزد پروردگارش خواهد 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌژ

ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
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 ؛پروردگار شما این است خداوند،»  .[10-13فاطر: ] ژڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ

پرستید( خوانید )و مىحاکمیت )در سراسر عالم( از آن اوست: و کسانى را که جز او مى

اگر آنها را بخوانید صداى شما را  .حتى به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند

و روز قیامت، شرک )و پرستش( شما  ؛گویندشنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمىنمى

هیچ کس مانند )خداوند آگاه و( خبیر تو را )از حقایق( با خبر شوند، و را منکر مى

پس خداوند در این آیات توضیح داده است که نماز خواندن برای غیر از . «سازدنمى

ها و درختان و ها و بتو به فریاد خواندن و صدا زدن مرده ،و ذبح برای غیر از او ،خدا

و همه کسانی که عالوه بر خدا  ،اوست همه شرک به خداوند و کفر ورزیدن به ،هاسنگ

ها و ها و یا بتها و یا اولیاء و جنهشوند از قبیل پیامبران و مالئکبه فریاد خوانده می

و صدا زدن  ،زند سود یا زیانی برسانندتوانند به کسی که آنها را صدا مىدیگر چیزها نمی

ه خداوند توضیح داد که چنانک ،شرک و کفر است ،و کمک خواستن کسانی غیر از اهلل

او را  بشنوندو به فرض اگر  ،شنوندنمی ،خوانداینها صدا و فریاد کسی را که آنها را می

ها واجب است که از این کار انسانها و جن مکلفین از بنابراین بر همهکنند، نمیاجابت 

و تذکر دهند که  ،ل بودن آنرا بیان کنندطو با ،پرهیز کنند و دیگران را از آن بر حذر دارند

چنانکه خداوند  ،ند مخالف استاهخواندمیاین کار با توحیدی که پیامبران به آن فرا 

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇژ فرماید:متعال می

و از طاغوت  ؛ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که: خداى یکتا را بپرستید» .[32النحل: ]

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ    ژفرماید: و می «.اجتناب کنید

ما پیش از تو هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر اینکه به او وحى » .[62األنبياء: ] ژٺ

سیزده  صو پیامبر  .«پس تنها مرا پرستش کنید ؛جز من نیستبحق کردیم که: معبودى 

و مردم را از شرک ورزیدن برحذر  ،دکرسال در مکه فقط بسوی خداوند دعوت می

داد، اما تعداد اندکی دعوت او را را برایشان توضیح می ال إله إال اهللمعنی  و ،داشتمی

 صو بیشتر مردم از پذیرفتن دعوت او و اطاعت از او سرباز زدند، آنگاه پیامبر ،پذیرفتند
صار گسترش داد و هجرت کرد و آنجا دعوت بسوی خدا را برای مهاجرین و ان هبه مدین
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و دعوت  ،و به پادشاهان و سران دنیا نامه نوشت ،و در راه اهلل جهاد کرد ،نشر نمود

و او و اصحابش در این  ،خویش و هدایتی را که با خود آورده بود برایشان توضیح داد

گرداند و مردم  و پیروز تا اینکه خداوند دین خود را چیره ،راه صبر و بردباری نمودند

روه به اسالم گرویدند و توحید منتشر شد و شرک از مکه و مدینه و سایر گگروه 

 العرب بوسیله پیامبر و بعد از او بدست اصحابش از بین رفت، سپس جهاد در تجزیر

راه خدا را در شرق و غرب ادامه دادند تا اینکه خداوند آنان را بر دشمنانش پیروز 

حکمفرما نمود و دین خدا بر سایر ادیان گردانید و آنها را روی زمین قدرت داد و 

ٺ  ٿ   ٿ  ژفرماید: چنانکه می ،شد پیروزهمانطور که خداوند وعده داده بود 

: التوبة] ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ها او کسى است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آیین» .[33

هاى و از جمله بدعت و وسیله. «مشرکان کراهت داشته باشندغالب گرداند، هر چند 

شرک نماز خواندن در کنار قبرها و قرآن خواندن بر آن و ساختن مسجد و گنبد بر آن 

بنابراین در  ،باشندها و ذرائع شرک اکبر میو همه اینها بدعت و منکر از وسیله ،است

یهود و نصارا باد آنها  ت خدا بر)لعن روایت شده که فرمود: صحدیث صحیح از پیامبر 

از  سو در صحیح مسلم جندب بن عبداهلل  .قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند(

کند که فرمود: )کسانی که پیش از شما بودند قبرهای پیامبران و روایت می صپیامبر

هان آگاه باشید قبرها را مسجد قرار ندهید من شما  ،صالحان خود را در مسجد قرار دادند

در این دو حدیث و در احادیث دیگری که در  صپیامبر  .دارم...(را از این کار باز می

اند روشن نموده است که یهودیان و نصارا قبرهای پیامبران خود را این خصوص آمده

ر مشابهت با آنها در مسجد امتش را از اختیا ص دادند بخاطر این پیامبرمی مسجد قرار

خواندن بر آن و نشستن و ماندن در کنار آن و قرآن خواندن در  قرار دادن قبرها و نماز

ی هستند که منجر به شرک و غلو یهاچون همه این کارها وسیله ،کنار آن نهی کرده است

 جاهالن و ،شدند، چنان که یهود و نصارا اینگونه هستندو افراط در مورد صاحبان قبر می

تا جایی که صاحبان  ،اندهم در مورد صاحبان قبور دچار غلو افراط گردیده این امت

و  ،خواهندمی و از آنها کمک ،برندو برایشان حیوان سر می ،نمایندقبرها را پرستش می
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و آنها را بر دشمنان پیروز  ،خواهند که بیماران را شفا دهندبرایشان نذر کرده و از آنان می

بدوی و شیخ  چنانکه هر کسی از آنچه از شرک اکبر که در کنار قبر حسین و ،کنند

و  ،دانندشود آگاه است این را به خوبی مىعبدالقادر گیالنی و ابن عربی  و غیره انجام می

و نشستن بر  ،از گچکاری قبرها صروایت است که ایشان  صدر حدیث از پیامبر 

چون گچکاری و ساختن بر قبرها از  ،نهی کرده استآن  و نوشتن بر ،و ساختن بر آن ،آن

ها ـ واجب ها و حکومتهای شرک اکبر هستند. پس بر همه مسلمین ـ بر ملتوسیله

شان صحیح و علمایی که عقیده از و ،است که از این شرک و این بدعتها بر حذر دارند

راه سلف در پیش شوند و در آنچه از امور دینشان دچار اشکال می ،درست است بپرسند

 فرماید:چنانکه خداوند متعال می ،گاهی پرستش کنندآروی  تا خداوند را از ،بگیرند

و  .«دانید، از آگاهان بپرسیداگر نمى» .[0األنبياء: ] ژٺ  ٺ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ژ

دانش باشد  در آن به دنبال علم و کند و طى را فرماید: )هر کسی راهیمی صپیامبر 

فرماید: )هر می صو پیامبر .د(سازرسیدن به بهشت را برای او هموار میخداوند راه 

و معلوم است  دهد(.کس که خداوند به او اراده خیر داشته باشد او را در دین آگاهی می

اند و اند و بلکه برای هدفی بزرگ و ارزشمند آفریده شدهکه بندگان بیهوده آفریده نشده

فرماید: آن هدف این است که تنها خدا را بپرستند نه چیزهایی غیر از او را، چنانکه می

)و من جن و انس را نیافریدم » .[22الذاريات: ] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ

جز براى اینکه عبادتم کنند )و از این راه تکامل یابند و به من یدم( پیامبران را برنگز

و تنها راه شناخت این عبادت تدبر و اندیشیدن در کتاب بزرگ خداوند  .«نزدیک شوند(!

آنچه اشکال  علما در پرسیدن از ،ص و پیامبر و شناخت اوامر خدا ،و سنت مطهر است

ن آفریده است آباشد، و اینگونه عبادتی که خداوند بندگان را به خاطر آید، میپیش می

و این  ،گیرد که خداوند مشروع و مقرر نموده استو بصورتی انجام مى ،شودشناخته می

به امید اینکه  ،تنها راه رسیدن به موفقیت و کرامت و نجات از خشم و عذاب الهی است

و به آنان آگاهی در  ،لمین را به انجام آنچه مایه رضامندی اوست توفیق دهدخداوند مس

که بهترین افراد را حاکم مسلمین بگرداند و  خواهانیمو از او تعالی  نماید،دین ارزانی 

ق دهد تا وظیفه دعوت و تعلیم و یالح نماید و علمای مسلمین را توفرهبران آنها را اص
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گمان خداوند بخشنده و آنهاست را انجام بدهند، بینصیحت و توجیه که مسئولیت 

و یکی از انواع شرک ورزیدن سوگند خوردن به غیر اهلل است مانند  .بزرگوار است

، یا به زندگی فالنی، و سوگند خوردن به امانت به پیامبران و به سر فالنیسوگند خوردن، 

)هر کسی سوگند روایت است که فرمود:  صو شرافت، در حدیث صحیح از پیامبر 

 د(.خورد به خداوند سوگند بخورد یا ساکت بمانمی

که شرک ورزیده  و فرمود: )هر کسی به چیزی غیر از خداوند سوگند خورد براستی

اسناد صحیح با این حدیث را  سامام احمد از امیر المومنین عمر بن خطاب  .است...(

خداوند سوگند بخورد کفر یا فرماید: )هر کسی به غیر از روایت کرده است، و می

هر فرماید: )می صو پیامبر  .شرک ورزیده است( ابوداود و ترمذی بروایت از ابن عمر

 .به امانت سوگند بخورد از ما نیست...(کس 

، انتان و به انبازها سوگند نخوریدرفرماید: )به پدرانتان سوگند نخورید و به مادو می

و احادیث زیادی در این  .راست گفته باشید( که مگر آن و به خداوند سوگند نخورید

 مورد آمده است.

ر سوگند خورنده معتقد به گو ا ،دن به غیر از خداوند شرک اصغر استرسوگند خو

یا شایستگی این  ،رساندن چیز عالوه بر خدا سود و زیان میآتعظیم چیزهایی باشد که 

 ،گرددشود، به شرک اکبر منجر میرا دارد که به فریاد خوانده شود و از آن کمک گرفته 

و گفتن هر چه خدا و هر چه فالنی بخواهد، و اگر خدا و فالنی نبود، و این از خدا و 

و فرمود: )نگویید آنچه خدا  صچون پیامبر  ؛از فالنی است، همه شرک اصغر هستند

لوم و با این مع .سپس فالنی بخواهد( بلکه بگویید آنچه خدا بخواهد و ،بخواهدفالنی 

یا بگوید این از طرف خدا  ،سپس فالنی نبود شود که اگر کسی بگوید اگر خدا ومی

 سپس از طرف فالنی است... 

روایت است  صپیامبر  از و فرد سبب کاری شده باشد اشکالی ندارد. در صورتیکه

 آیا مرا همتا و به او گفت: صپیامبر  تو بخواهی, هرچه خدا و که مردی به او گفت:

 دهی؟!می خدا قرارانباز 

کند که وقتی بگوید هرچه هر چه فقط خدا بخواهد...  این حدیث داللت می بگو:
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آنچه خدا و سپس فالنی بخواهد اشکالی  بگوید: اگر و ،تر استتنها خدا بخواهد کامل

 گردد.دالیل جمع می اینگونه بین احادیث و و ،ندارد

 در مورد توسلسوال دوم: 

طاعت او را با توسل  به محبت و به ایمان آوردن به پیامبر ومردم توسل  بعضی از

در دوران  صکنند، همانطور که توسل به دعای پیامبر قاطی میجایگاه او  به ذات و

کنند، و این در آمیزند و مخلوط میحیاتش را با دعا خواستن از او بعد از وفاتش در می

آمیختن باعث شده آنچه که جایز است با آنچه که ممنوع است مشتبه و آمیخته شود، 

بنابراین اگر ممکن است در این مورد توضیح دهید تا شبهه بر طرف شود و هواپرستانی 

 دهند، رد شوند. کنند و فریب میکه در این مسایل مسلمین را دچار شبهه می

سخ: تردیدی نیست که بسیاری از مردم به علت جهالت و کمبود افرادی که به آنها پا

تذکر دهند و آنان را به سوی حق راهنمایی کنند فرق توسل جایز را با توسل ناجایز 

دانند، و معلوم است که این دو با یکدیگر تفاوت و فرق بزرگی دارند، توسل نمى

ا با آن فرستاده، و کتابها را با آن نازل فرموده، مشروع چیزی است که خدوند پیامبران ر

ها و انسانها را برای آن آفریده است، و آن عبادت خداوند و محبت او و محبت و جن

و دوست داشتن همه پیامبران و مومنان و ایمان داشتن به رستاخیز و بهشت  صپیامبر 

 .اندآن خبر داده پیامبرش از و چیزهایی است که خداو جهنم و همه 

سعادت دنیا و  نجات از جهنم و همه اینها وسیله شرعی برای رسیدن به بهشت و

 توسل به او با اسما به فریاد خواندن خداوند و از آن جمله دعا و، آخرت هستند

و توسل به او   ،محبت او و ایمان آوردن به اوبا  توسل به او و ،صفاتش حسنای او و

و آن را وسیله برای رسیدن به  ،گانش مشروع نمودهبا همه اعمال صالحی که برای بند

و همچنین این امور را ، دست یافتن به بهشت قرارداده است رضامندی خویش و

نان ، چاسته دادآخرت قرار  ای برای رفع مشکالت و آسان شدن کارها در دنیا ووسیله

-6الطالق: ] ژڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ ژ: فرمایدکه می

دهد. و هرکس از خدا بپرهیزد و ترک گناه کند، خداوند برای او راه نجاتی قرار می» .[3
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ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ژفرماید: می و .«دهدو او را از جائی که گمان ندارد روزی می

و هرکس تقوای الهی پیشه کند خداوند کار را بر او آسان » .[0الطالق: ] ژېئ  ېئ

و » .[2الطالق: ] ژجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب ژ فرماید:و می .«سازدمی

هرکس تقوای الهی پیشه کند )و از مخالفت فرمان او بپرهیزد( خداوند گناهانش را 

 ژڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ژ فرماید:میو  .«داردبخشد، و پاداش او را بزرگ میمی

ها پرهیزگاران در باغها)ى سرسبز بهشت( و در کنار چشمه به یقین،» .[02احلجر: ]

برای پرهیزکاران نزد » .[30القلم: ] ژې  ې  ې  ى  ى  ائ ژ فرماید:و می. «هستند

چ  چ  ڇ  ڇ    ژفرماید: و می. «پروردگارشان باغهای پرنعمت بهشت است

 ژڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

اید! اگر از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید، کسانى که ایمان آورده اى» .[68األنفال: ]

بینى خاصى که )روشن ؛دهداى جهت جدا ساختن حق از باطل قرارمىبراى شما وسیله

و شما را  ؛پوشاند( و گناهانتان را مى؛در پرتو آن، حق را از باطل خواهید شناخت

ت زیادی در این او آی. «و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است ؛زمرزدمى

 خصوص آمده است.

توسل جستن به خداوند با محبت پیامبرش و ایمان داشتن  ،و از جمله توسل جایز

چون این امور از بزرگترین اعمال صالح و  ،به او و پیروی کردن از شریعت اوست

 .ها هستندبزرگترین عبادت

یا به  ،یا به حق او ،او به ذات یا ،صاما توسل جستن به مقام و جایگاه پیامبر 

هایی یا به ذات و یا به حق آنها از بدعت ،جایگاه کسی دیگر از پیامبران و صالحان

که  نچون اصحاب  ،هاى شرک استاست که اصل و اساسی ندارد، و بلکه از وسیله

 خیری در آنو اگر  ،و به حق آگاهترند این کار را نکردند صاز همه مردم به پیامبر 

سالی شدند به دچار قحط سگرفتند، و وقتی در زمان عمر نها از ما پیشی میبود آمی

بلکه  ،و در کنار قبرش دعا نکردند ،و به او توسل نکردند ،نرفتند صسوی قبر پیامبر 

 سخواستند که برای باران دعا کند و او عباس بن عبدالمطلب از عموی پیامبر سعمر 
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 توکردیم و طلب باران می صپیامبرت  هبه وسیلقبالً ما  !پروردگاراباالی منبر گفت: 

طلب باران  تو( از عباس عموی پیامبرمان )یعنی هاکنون بوسیل، فرمودینازل میباران 

 .بروایت امام بخاری بارید(.)بوسیله دعای عباس باران میگوید: کنیم. راوی میمی

فرو  آنگاه خداوند بارانند و مردم آمین گفتند کبه عباس گفتند دعا  سسپس عمر 

و در صحیحین آمده  ،و داستان کسانی که در غار گرفتار شدند معروف است .فرستاد

اند برای شب اش این است که سه نفر از کسانی که پیش از ما بودهاست و خالصه

برند وقتی داخل غار گذراندن و برای آنکه از باران محفوظ بمانند به غاری پناه می

از داخل کوه غلتید و دهان غار را به سوی آنها مسدود کرد و آنها  ىارفتند صخره

خود گفتند: هیچ چیزی شما را از  نتوانستند سنگ را از دهان غار دور کنند بنابراین با

دهد مگر اینکه با توسل با اعمال خود خداوند را به فریاد این صخره نجات نمی

و یکی با ذکر نیکی به پدر  ،کمک خواستند بخوانید، آنگاه پیش خدا دعا کردند و از او

از زنا، گرچه که قدرت  اشو دیگری به عفت و پاکدامنی ،و مادرش به خدا متوسل شد

و سومی به امانتداری خود، آنگاه خداوند صخره را از راه آنها دور  انجام آن را داشت،

اعمال صالح از  کرد و از غار بیرون آمدند، این داستان دلیل بزرگی است برای اینکه

بزرگترین اسباب در حل مشکالت و بیرون رفتن از تنگناها و سالمت ماندن از 

 های دنیا و آخرت هستند.سختی

یا به ذات فالن فرد، از بدعتهای منکر  ،یا به حق ،اما توسل جستن به مقام و جایگاه

شرک اکبر هاى شرک است. و کمک خواستن از مرده و به فریاد خواندن او و از وسیله

 است.

خواستند که برایشان دعا کند و از او می بود زنده صوقتی پیامبر  نو اصحاب 

خواستند که برایشان دعا نماید، اما وقتی شدند از پیامبر میسالی میوقتی دچار قحط

و به سوی قبر او  ،وفات نمود دیگر بعد از وفاتش از او چیزی نخواستند صپیامبر 

دانستند که بعد از وفات پیامبر چون آنها می ،یره نیامدندبرای طلب شفاعت و غ

و روز قیامت  ،و این کار فقط در زمان حیات او جایز است ،خواستن از او جایز نیست

تا خداوند میان آنها فیصله  ،روند تا برایشان شفاعت کندهمه مردم به سوی او می
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تا خداوند آنها را به بهشت وارد  خواهند تا برایشان شفاعت نمایدو از ایشان می ،نماید

 †موسی و عیسی و کند، این هم بعد از آن است که مردم به آدم و نوح و ابراهیم 
و هر یک از آنها  ،توانند شفاعت کنندند که نمیرآویم کنند اما آنها عذرمراجعه می

آیند آنها را راهنمایی می ؛کسی دیگر بروید، وقتی نزد عیسی نزدگوید: نفسی، نفسی، می

آیند و ایشان می صبیایند، آنگاه مردم نزد ایشان  صکند که نزد پیامبر ما محمد می

بنابراین پیش خدا به  ،نا لها( چون خداوند به او وعده داده استأنا لها، أگویند: )می

تا ماند ن در سجده میاگوید و همچنهای زیادی برای او میافتد و ستایشمی سجده

شود و بخواه شود: سرت را بلند کن و بگو، سخنت گوش داده میمی آنکه به او گفته 

شود. این حدیث در و شفاعت کن شفاعتت پذیرفته می ،شودات برآورده میخواسته

و مقام محمود که خداوند به او  ،صحیحین آمده و به حدیث شفاعت مشهور است

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژفرماید: اسراء می اشاره نموده همین است، چنان که در سوره

و پاسى از شب را )از خواب » .[08اإلرساء: ] ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

امید است  ؛قرآن )و نماز( بخوان! این یک وظیفه اضافى براى توست برخیز، و(

 .«پروردگارت تو را به مقامى در خور ستایش برانگیزد

هل أحسان وجعلنا اهلل من إتباعه بأصحابه وأعلی آله ولى اهلل على نبینا محمد وصو

 ه سمیع قریب.نَّإشفاعته 

  باشد؟و مقتضی و شروط آن چه می چیست؟ ال إله إال اهللمعنی سوال سوم: 

 را ال إله إال اهللآیند معنی بسیاری از کسانی که از امت اسالمی به حساب می

 ال إله إال اهللزند که با معنی دانند و به خاطر آن در نتیجه کارهایی از آنان سر مىنمى

  باشد؟و مقتضی و شروط آن چه میچیست؟ ال إله إال اهللتضاد و منافات دارد، معنی 

 ال إله إال اهللو  ،اساس دین ال إله إال اهللپاسخ: تردیدی نیست که این کلمه یعنی 

اولین رکن از ارکان اسالم است چنانکه در حدیث صحیح از محمد رسول اهلل 

روایت است که فرمود: )اسالم بر اساس پنج چیز بنا شده است: )گواهی  صپیامبر

ال إله دادن به اینکه هیچ معبود به حقی جز اهلل نیست و اینکه محمد پیغمبر خداست ـ 
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محمد رسول اهلل ـ و بر پا داشتن نماز، و پرداختن زکات و روزه گرفتن ماه  إال اهلل

 .رمضان و حج بیت اهلل(

وقتی معاذ را به یمن  صروایت است که پیامبر  مو در صحیحین از ابن عباس 

آنها را ابتدا به این دعوت بده  ،رویفرستاد به او گفت: )تو نزد قومی از اهل کتاب می

اگر در  ،و من پیغمبر خدا هستم ،هیچ معبود به حقی جز اهلل نیست ،که گواهی بدهند

این مورد از تو اطاعت کردند به آنان خبر بده که خداوند در شب و روز پنج نماز بر 

اگر در این مورد از تو اطاعت کردند آنگاه به آنان خبر بده که  ،آنان فرض کرده است

شود و به فقرای رفته میگز ثروتمندان آنها ای بر آنان فرض گردانیده که اخداوند صدقه

 متفق علیه. .شود(آنها بر گردانده می

یعنی هیچ معبود به حقی  ال إله إال اهللو احادیث زیادی در این مورد آمده است و 

گوید که و می ،کندله بودن به حق را از غیر خداوند نفی میإو این کلمه  ،جز اهلل نیست

ہ  ہ   ژ   فرماید:چنانکه خداوند متعال می ،خداوند است له و معبود به حق فقطإ

این بخاطر آن است » .[26احلج: ] ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ

بلندمقام و و خداوند  ؛خوانند باطل استو آنچه را غیر از او مى ؛که خداوند حق است

ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ژفرماید: و می .«بزرگ است

کس معبود دیگرى را با خدا  و هر» .[110املؤمنون: ] ژۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   ېئ

حساب او نزد پروردگارش خواهد  -و مسلما هیچ دلیلى بر آن نخواهد داشت-بخواند 

 .[123: البقرة] ژی  ی    ی ژ فرماید:و می .«نخواهند شدیقینا کافران رستگار  ؛بود

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ژفرماید: و می .«تاى اسو خداى شما، خداوند یگانه»

و دستوری به آنها داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، » .[2: ةالبين] ژں  ڻ

 ،و آیات زیادی در این مورد آمده است .«در حالی که دین خود را برای او خالص کنند

رساند و او را از دایره شرک بیرون ای نمیاش فایدهو این کلمه بزرگ به گوینده

و آن را تصدیق نماید. منافقین  ،و به آن عمل کند ،مگر آنکه معنای آن را بداند ،کندنمی

ترین طبقه جهنم هستند، چون آنها به این آنها در پایین ،این کلمه را گفتند و با وجود آن
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گویند و اشتند و به آن عمل نکردند. و همچنین یهودیان این کلمه را میکلمه ایمان ند

و همینطور  ،چون به این کلمه ایمان ندارند ،حال آنکه آنها کافرترین مردم هستند

د اما با کردار و گفتار گوینت این کلمه را میماین ا کافران  ، ازپرستانءاولیا قبرپرستان و

و با  ،ای نداردسپس گفتن این کلمه برای آنان فایده ،کنندمیشان با آن مخالفت و عقیده

چرا که آنها با اقوال و کردار و عقائدشان با آن  ،گیرندگفتن آن مسلمان قرار نمی

 کنند.مخالفت می

کر کرده که آنها را در دو بیت شعر ذرا هشت تا  ال إله إال اهللو یکی از علما شرایط 

 گوید: جمع کرده است او می

 ماع  خاال  وصادقإعلم یقاإل و
 

 حمباااة وانقيااااد والقباااول هلاااا 
 

 .)علم یقینی و اخالص و صداقت و محبت و انجام و پذیرفتن آن(

  وزیااااد ثامنهااااا الكفااااران مناااا
 

 هلااأشاياء قاد سوی ا لاه مان األ 
 

اند کفر و هشتم اینکه به همه معبودانی که به جز خداوند معبود قرار داده شده

 بورزی.

 اند.کر شدهذ ال إله إال اهللشرایط  ،دو بیت شعردر این 

یعنی  ال إله إال اهللگذشت که  قبالً: دانستن معنای آن که منافی با جهل است و اول

پس همه معبودانی که مردم عالوه بر خداوند  ،هیچ معبود به حقی جز اهلل نیست

 .پرستند معبودان باطلی هستندمی

باید یقین داشته باشد که  ال إله إال اهللیعنی گوینده  ،: یقین که ضد آن شک استدوم

 معبود به حق اهلل است.

عبادتی را  گرپس ا ،یعنی بنده همه عبادتها را خاص خداوند بکند ،: اخالصسوم

برای غیر از خداوند از قبیل پیامبر یا ولی یا بت یا جن یا چیزی دیگر انجام داد به خدا 

برای او  ال إله إال اهللبنابراین گفتن  ،ض کرده استو این شرط را نق ،شرک ورزیده

 ای ندارد. فایده

گوید با قلبش که آنچه با زبان می د: صداقت، یعنی صادقانه این کلمه را بگویچهارم

س اگر تنها با و آنچه در قلبش است نیز با زبانش در مطابقت باشد، پ ،ت داشتهقمطاب
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ور نداشت گفتن کلمه سودی برای او ندارد، و زبان آنرا گفت و قلبش به معنای آن با

 چون سایر منافقین کافر است.

ای را به زبان بدارد، پس اگر کلمه را دوست وجل یعنی خداوند عز ،: محبتپنجم

و همچون سایر منافقین وارد  ،شودکافر می ،داشتخداوند را دوست نمی کهآورد 

ڦ  ڄ   ڄ   ڦ  ڦ  ڦ ژ فرماید:میاسالم نشده است. چنانکه خداوند متعال 

دارید، از من پیروى کنید! تا بگو: اگر خدا را دوست مى» .[31آل عمران: ] ژڄ   ڄ

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ فرماید:و می .«خدا )نیز( شما را دوست بدارد

بعضى از مردم، معبودهایى » .[123: البقرة] ژڌ  ڎ     ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

دارند. اما و آنها را همچون خدا دوست مى ؛کنندخداوند براى خود انتخاب مىغیر از 

به خدا، )از مشرکان نسبت به معبودهاشان،( شدیدتر  شانىدوستآنها که ایمان دارند، 

 «.است

یعنی فقط خدا را  ،کند: انقیاد و اطاعت از آنچه معنی کلمه بر آن داللت میششم

 ،عتقد باشد که حق استمکند و به آن ایمان بیاورد و بپرستد و از شریعت او پیروی 

 ،را گفت اما خدا را پرستش نکرد و از شریعت الهی پیروی نکرد ال إله إال اهللپس اگر 

 همچون ابلیس و غیره. ،گیرداز آن سر باز زد مسلمان قرار نمی و

ردن عبادت یعنی خاص ک ،نمایدبر آن داللت می ال إله إال اهلل: پذیرفتن آنچه هفتم

 نماید را بپذیرد و به آن ملتزم باشد.بر آن داللت می ال إله إال اهللبرای خداوند که 

یعنی از عبادت غیر اهلل  ،: کفر ورزیدن به آنچه عالوه بر خداوند پرستش شوندهشتم

يب  جت   ژفرماید: بیزاری بجوید و معتقد باشد که آن باطل است، چنانکه می

کسى » .[622: البقرة] ژحت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج

که به طاغوت )بت و شیطان، و هر موجود طغیانگر( کافر شود و به خدا ایمان آورد، به 

  .«دستگیره محکمى چنگ زده است، که گسستن براى آن نیست

ال روایت است که فرمود: )هر کسی بگوید  صو در حدیث صحیح از رسول خدا 

شوند کفر بورزد تجاوز به خون و به همه آنچه که عالوه از خدا پرستش می إله إال اهلل
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فرماید: )هر و در روایتی دیگر می .و مال او حرام است و حساب او با خداوند است(

شوند کفر بورزد تجاوز به مال و کسی خدا را یگانه بداند و به آنچه جز او پرستش می

 .مسلم .خون او حرام است(

و  ،دنپس بر همه مسلمین واجب است که با رعایت شرایط این کلمه را محقق نمای

و خون و  ،هرگاه مسلمان به معنی کلمه عمل کرد و بر آن پایداری نمود مسلمان است

مال او مصون است، گرچه تفاصیل این شرایط را نداند چون منظور دانستن حق و عمل 

 کور را به تفصیل نداند.گرچه مومن شرایط مذ ،کردن به آن است

 شود، چنانکه خداوند متعالو طاغوت آن چیزی است که به جز خداوند پرستش می

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث   ژ فرماید:می

کسى که به طاغوت )بت و شیطان، و هر موجود طغیانگر( کافر » .[622: البقرة] ژحج

چنگ زده است، که گسستن براى آن شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیره محکمى 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ژفرماید: و می  .«نیست

 ؛خداى یکتا را بپرستید»ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که: » .[32النحل: ] ژڇ

 این شوند اما خودشان بهکسانی که جز خدا پرستش می و .«و از طاغوت اجتناب کنید!

و بلکه  ،امر راضی نیستند همچون پیامبران و صالحان و مالئکه، اینها طاغوت نیستند

این  و ،دکنمالئکه و صالحان دعوت می طاغوت شیطانی است که به عبادت پیامبران و

 خواهیم که مسلمین را از هر بال وخداوند می از .دهدبرای مردم زیبا جلوه می کار را

منافات دارند با اعمالی که با  ال إله إال اهللق اعمالی که با کلمه اما فر. آفتی مصون بدارد

اى که صاحب خود کمال واجب آن منافات دارند این است هر سخن و عملی و عقیده

 ،تضاد و منافات  دارد ال إله إال اهللدهد کامال با معنی را مرتکب شرک اکبر قرار می

ها و ها و درختان و سنگمالئکه و بت ها وکارهایی همچون به فریاد خواندن مرده

 ذبح کردن برای آنها و نذر و سجده برای آنان. ستارگان و غیره، و

و آن را  ،و با این کلمه متضادند ،همه این کارها به طور کامل با توحید منافات دارند

مثل زنا و  ،و همچنین حالل دانستن آنچه که خداوند حرام کرده است ،کنندباطل می
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شراب و نافرمانی پدر و مادر و ربا خواری، و همچنین اگر کسی چیزی از ضروریات 

دین همچون وجوب نمازهای پنجگانه و زکات و روزه و نیکی با پدر و مادر و به زبان 

 متضاد است. ال إله إال اهللآوردن شهادتین و امثال آن را انکار کند کار او کامال با 

کنند و با کمال الزم ها و اعتقاداتی که توحید و ایمان را ضعیف میاما اقوال و کار

برخی عبارتند از: شرک اصغر، همچون ریا کاری، و سوگند  ،آن منافات دارند زیادند

خوردن به غیر از خدا، و گفتن اینکه آنچه خدا و فالنی بخواهد، و یا این را گفتن که 

مه گناهان توحید و ایمان را ضعیف این از خدا و از فالنی است، و همین طور ه

پس باید از همه آنچه که با توحید و ایمان  ،و با کمال الزم آن منافات دارند ،کنندمی

 و جماعت کاهد پرهیز شود و ایمان از دیدگاه اهل سنتمنافات دارد یا از پاداش آن می

 شود.می که با طاعت و معصیت کم و زیاد  قول و عمل از: عبارت است

های عقیده و کتابهای تفسیر و دالیل زیادی در این مورد هست که علما در کتابو 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ژ فرماید:اند، از آن جمله اینکه خداوند میحدیث توضیح داده

: التوبة] ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

این »گویند: دیگران( مىشود، بعضى از آنان )به اى نازل مىو هنگامى که سوره» .[160

)به آنها بگو:( اما کسانى که ایمان « سوره، ایمان کدام یک از شما را افزون ساخت؟!

 فرماید:و می. «و آنها )به فضل و رحمت الهى( خوشحالند ؛اند، بر ایمانشان افزودهآورده

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ژ

مؤمنان، تنها کسانى هستند که هرگاه نام خدا برده شود، » .[6األنفال: ] ژڃ   ڃ

شود، ایمانشان فزونتر و هنگامى که آیات او بر آنها خوانده مى ؛گردددلهاشان ترسان می

ىئ  ی  ی  ی   ژ فرماید:و می .«و تنها بر پروردگارشان توکل دارند ؛گرددمى

نهادند، خداوند بر هدایتشان )اما( کسانى که در راه هدایت گام » .[02مريم: ] ژی

 .«افزایدمى
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 در مورد توحید الوهیتسوال چهارم: 

خدا و  داثبات وجو در موردهای زیادی ها و کتابدر عصر حاضر بحث و سخنرانی

شود بدون اینکه از آن بر الزم و مقتضای ربوبیت یعنی توحید ربوبیت او نوشته می

شود در نتیجه توحید الوهیت استدالل شود، و چون به توحید الوهیت پرداخته نمی

شود، چه خوب است اگر شما در مورد توحید دانند و به آن توجهی نمیالوهیت را نمى

ه آغاز دعوت پیامبران است و اصلی که چیزهای دیگر الوهیت که اساس نجات و نقط

 توضیح دهید. ،بر آن قرار دارند

تردیدی نیست که خداوند پیامبران را فرستاده و کتابها را نازل کرده است تا  پاسخ:

و آنها را به خاص کردن عبادت فقط برای اهلل  ،حقی که او بر بندگان دارد را بیان کند

تا همه عبادتهای خود را فقط برای اهلل انجام دهند،  نمایددعوت و آنها را  ،فرا بخواند

دانستند که خداوند پروردگار و آفریننده و روزی می  زیرا بیشتر مردم روی زمین 

دهنده آنهاست، و آنها از روی جهالت و تقلید از پدران و نیاکانشان برخی از 

و به خاطر این گرفتار  ،دادندمی یا همه را برای غیر از خداوند انجام ،های خودعبادت

های بعد از آن و اوایل این امت چنین شرک اکبر شدند، چنانکه قوم نوح و دیگر امت

 خداوند فرا خواند نپذیرفتند و گفتند:آنها را به یگانه دانستن  صبودند، و وقتی پیامبر 

خدایان، آیا او بجاى اینهمه » .[2ص: ] ژڄ  ڃ     ڃ    ڃڃ  چ   چ  چ  چ ژ

و خداوند در مورد آنها  .«داده؟! این براستى چیز عجیبى است! خداى واحدى قرار

گ  گ     گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ژ گوید:می

جز بحق معبودى  شد:چرا که وقتى به آنها گفته مى» .[32-32الصافات: ] ژڻ    ڻ

گفتند: آیا ما معبودان خود را پیوسته مىکردند. و خدا وجود ندارد، تکبر و سرکشى مى

ڀ  ٺ    ژ گوید:نان میآخداوند در مورد  باز و«. بخاطر شاعرى دیوانه رها کنیم؟!

ما پدران خود را بر آئینى یافتیم » .[63الزخرف: ] ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 .«کنیمو به آثار آنان اقتدا مى

لمای مسلمین و دعوتگران به پس بر ع ،و آیات زیادی در این خصوص آمده است
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و  ،سوی هدایت واجب است که برای مردم حقیقت توحید الوهیت را توضیح دهند

فرق آن با توحید ربوبیت و با توحید اسما و صفات را بیان کنند، چون بسیاری از 

و کافران قریش و  ،چه برسد به آنهایی که مسلمان نیستند ،دانندمسلمین این را نمى

 ،دانستند که خداوند آفریننده و روزی دهنده آنهاستها میها و اغلب ملتدیگر عرب

بنابراین خداوند از این شناخت آنان علیه آنان دلیل آورد که خداوند مستحق است آن 

دهد و از هر جهت بر آنان و به آنان روزی می ،چون او آفریننده آنهاست ،را بپرستند

 ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ ژ فرماید:رد، چنانکه خداوند میقدرت دا

پس  ؛گویند: خداو اگر از آنها بپرسى چه کسى آنان را آفریده، قطعا مى» .[20الزخرف: ]

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ژ فرماید:و می .«شوند؟!چگونه از عبادت او منحرف مى

آسمانها و  چه کسى»و اگر از آنها بپرسى: » .[32الزمر: ] ژہ  ہ  ھ  ھ

دهد که از خداوند به پیامبرش دستور می و .«خدا!» گویند:حتما مى« زمین را آفریده؟

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ژ فرماید:می دهد؟روزی میآنها بپرسد کیست که به ایشان رزق و 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

دهد؟ از آسمان و زمین روزى مىبگو: چه کسى شما را ». [31يونس: ] ژەئ  وئ     وئ

یا چه کسى مالک )و خالق( گوش و چشمهاست؟ و چه کسى زنده را از مرده، و مرده 

 خداوند . «کند؟آورد؟ و چه کسى امور )جهان( را تدبیر مىرا از زنده بیرون مى

، بگو: «خدا»گویند: در پاسخ مى» .[31يونس: ] ژۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ژ فرماید:می

و آیات زیادی در این مورد  .«ترسید(؟!کنید )و از خدا نمىتقوا پیشه نمىپس چرا »

کنید که خداوند پروردگار و آفریننده گوید وقتی اعتراف میآمده که خداوند به آنها می

نماید پس چرا دهد و امور را تدبیر میبه شما روزی می شما و آسمانها و زمین است و

و اینگونه خداوند توحید الوهیت و بطالن پرستش  ،دکنیتوحید الوهیت را انکار می

 دارد.پرستند بیان میها و دیگر چیزهایی که عالوه از خدا میبت

و همچنین خداوند به بندگانش فرمان داده است که به اسما و صفات او ایمان 

ڄ  ڄ  ڄ   ژفرماید: و می ،بیاورند و او را از مشابهت با خلق منزه و پاک بدانند
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خدا را به آن )نامها(  ؛و براى خدا، نامهاى نیک است» .[124األعراف: ] ژڃڃ  

ہ  ھ     ہۀ  ہ   ہ  ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻژ فرماید:و می .«بخوانید

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ٴۇۆ       ۈ  ۈ

احلرش: ] ژۈئ      ۈئ       ېئ   ېئ     ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ەئى   ائ   ائ  ىې

او خدائی است که معبودی بحق جز او نیست، دانای آشکار و نهان است، و » .[66-60

او رحمان و رحیم است. او خدائی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی 

بخش است، و مراقب )همه امنیتکند، اوست، از هر عیب منزه است، به کسی ستم نمی

نافذ خود هر امری را اصالح  ۀناپذیر است که با ارادچیز( است، او قدرتمندی شکست

عظمت است، خداوند منزه است از آنچه شریک برای او قرار  ۀکند، و شایستمی

نظیر، برای او سابقه، و صورتگری بیای بیدهند. او خداوندی است خالق، آفرینندهمی

گویند، و او عزیز و ای نیک است، و آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او مینامه

 .«حکیم است

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ژفرماید: و می

خدا یکتا و یگانه است.  :بگو» .[0-1اإلخالص: ] ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

کنند. )هرگز( نزاد و زاده نشد. و برای او نیازمندان قصد او می ۀخداوندی است که هم

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ژفرماید: و می .«هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است

دانید این، براى خدا همتایانى قرار ندهید، در حالى که مى بنابر» .[66: البقرة] ژۅ

 فرماید:و می .«دهند(اند، و نه شما را روزى مى)هیچ یک از آنها، نه شما را آفریده

ٱ      ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ژ

او آفریننده آسمانها و زمین » .[11الشورى: ] ژٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ ٺ  ٿ

و  ؛از جنس شما همسرانى براى شما قرار داد و جفتهایى از چهارپایان آفریداست و 

هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا  ؛کندشما را به این وسیله )بوسیله همسران(زیاد مى
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 و آیات زیادی در این باره آمده است. «.و بیناست

د الوهیت ـ  یعنی اند که توحید ربوبیت مستلزم توحیو علما رحمهم اهلل توضیح داده

اند که توحید ربوبیت اعتراف به خاص کردن عبادت برای اهلل ـ است و بیان کرده

به همین خاطر خداوند از اقرار به توحید ربوبیت  ؛نمایدمی توحید الوهیت را اقتضا 

 علیه مشرکین دلیل آورد که باید توحید الوهیت را بپذیرند.

کند که عبادت باید فقط و تنها برای خدا میو همچنین توحید اسما و صفات اقتضا 

چون خداوند در اسما و صفات و در ذاتش کامل است و او به بندگانش انعام  ،انجام شود

پس او مستحق است که بندگان او را بپرستند و از فرامین او اطاعت نماید و  ،کرده است

و هر کسی توحید الوهیت را بداند و به آن عمل کند و بر آن  ،از آنچه نهی کرده بپرهیزند

علما این معنی را  یابند. واستقامت نماید در ضمن آن دو نوع دیگر توحید نیز تحقق می

های عقیده و تفسیر همچون تفسیر ابن جریر و ابن کثیر و بغوی و غیره و کتاب در کتاب

و عالمه  ،اندد ابن خزیمه به تفصیل بیان کردهالسنه، عبداهلل بن امام احمد و کتاب التوحی

های خود در رد بشر مریسی سخن گفته است، و در این عثمان بن سعد دارمی در کتاب

هایشان زمینه شیخ االسالم ابن تیمیه و شاگردش عالمه ابن قیم رحمهما اهلل نیز در کتاب

 اند.در این مورد بسیار زیبا بحث کرده

اسالمی در قرن دوازدهم و بعد از آن همچون شیخ امام و همچنین ائمه دعوت 

و فرزندان و شاگردانش و پیروانش از اهل سنت در این  :محمد بن عبدالوهاب 

 اند.مورد نوشته

هایی که در این مورد تالیف شده کتاب )فتح المجید( است که از جمله بهترین کتاب

مجید را شیخ عبد الرحمن بن و کتاب فتح ال ،ر العزیز الحمید( استی)تیس اصل آن

و از جمله و دومی تالیف شیخ سلیمان بن عبداهلل آل شیخ است.  ،تالیف کرده :حسن

)ادلرر اول کتاب  یهاشده است، بخش یآورمورد جمع نیاست که در ا یمطالب نیبهتر

)

 

ی ة

 

سن
ل
و  خیائمه دعوت از آل ش یعالمه عبدالرحمن بن قاسم در آن، فتاوا خیاست که ش ا

کرده است،  یآورو احکام جمع دهیقرن دوازدهم و بعد از آن را در مورد عق یعلما گرید

 رایز دیاهل سنت را مطالعه کن یعلما یهاکتاب گریکتاب و د نیا کنمیه میتوص نیبنابرا
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 سودمندند. اریبس

اهلل مفید  ممجموعه رسائل ائمه دعوت از آل شیخ و دیگران رحمه ،از آن جمله

طیف بن عبدالرحمن و لو ردهایی که شیخ عبدالرحمن بن حسن و شیخ عبدال ،است

شیخ عبداهلل بن ابابطین و شیخ سلیمان بن سحمان و دیگر ائمه هدایت و یاوران توحید 

رحمت  .انداند را مطالعه نمایید زیرا بسیاری از شبهات در آن پاسخ داده شدهنوشته

 خداوند بر این بزرگان باد. 

و ث اإلمجله  و همچنین
 ح
لب

ی  ا
 السم

 

علمی و افتا و دعوت  ژوهشپکه از سوی اداره کل  ة

چون در آن مقاالت مهم و  ،شود نیز در خصوص عقیده مفید استو ارشاد منتشر می

و در جلد اول فتاوی و  ،مطالب سودمندی در مورد عقیده و احکام نوشته شده است

چاپ شده و در دسترس طالب علم  هلل ام و الحمدمقاالتی که در مورد عقیده نوشته

 .(1)قرار دارد این مطالب موجودند

 در مورد وابسته شدن به اولیا و عبادت آنها توضیح دهید سوال پنجم: لطفاً

باشند و افراد با تقوا و با و آنها پیامبران و پیروانشان می ،منان هستندؤپاسخ: اولیا م

کنند همه اینها خواه عرب کسانی که از خدا و رسول اطاعت می ،ایمان اولیا هستند

و خواه حاکم  ،و چه فقیر و چه ثروتمند ،چه سیاه و چه سفید و ،باشند خواه عجم

ٱ  ژفرماید: همه اولیا هستند، چون که خداوند می ،زنمرد باشند یا  ،باشند و یا رعیت

 ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ترسى دارند و نه غمگین  آگاه باشید )دوستان و( اولیاى خدا، نه» .[23-26الفرقان: ]

 «.کردندهمانها که ایمان آوردند، و )از مخالفت فرمان خدا( پرهیز مى .شوندمى

پس اینها اولیای خدا هستند که از خدا و پیامبرش اطاعت نموده و از خشم و 

اند پرهیز ادا کرده و از آنچه از آن نهی شده اند و حق خدا راناراضی او پرهیز کرده

ڀ   ژ: و خداوند در این آیه آنها را نام برده که ،پس اینها اولیا خدا هستند ،اندکرده

                                           

 .44 – 44/ 2 :مجموع الفتاوی -1
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در » .[30األنفال: ] ژڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

ولى بیشتر آنها  ؛حالى که سرپرست آن نیستند؟! سرپرست آن، فقط پرهیزگارانند

 «.دانندنمى

کنند های دروغین مینی که ادعای خوارق شیطانی و کرامتابازان و کسو شعبده

و از  ،و بلکه اولیا تنها کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان دارند ،اولیا نیستند

 یا به کرامت دست نیابند. ند،خواه کرامت داشته باش ،کنندفرمان خدا و پیامبر اطاعت می

و بعد از پیامبران از همه  ،انداز همه مردم پرهیزگارتر بوده صو اصحاب پیامبر 

چون  ،العاده که کرامات نامیده استاما برای بیشتر آنها امور خارق ،مردم افضل هستند

 رو از این ،انددانستهاند و دین خدا و خداوند را میآنها ایمان و پرهیزگاری داشته

 چنین نیاز کرده است، و خداوند در حق مالئکهبی هاخداوند آنها را از کرامت

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ  ید:فرمامی

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    

هرگز در » .[68-60األنبياء: ] ژک           ک  ک  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ

کنند. او اعمال امروز و و )پیوسته( به فرمان او عمل مى ؛گیرنداو پیشى نمىسخن بر 

و آنها جز براى کسى که خدا راضى )به شفاعت  ؛داندآینده و اعمال گذشته آنها را مى

و از ترس او بیمناکند. و هر کس از آنها بگوید: من  ؛کنندبراى او( است شفاعت نمى

دهیم! و ستمگران را این گونه کیفر و را جهنم مى، کیفر اجز خدا، معبودى دیگرم

  .«خواهیم داد

 ،پس برای هیچ کسی جایز نیست که پیامبران یا مالئکه یا دیگر اولیا را پرستش کند

و همچنین هیچ چیزی  ،نباید برای آنها شفای بیماران و پیروزی بر دشمنان طلب شود و

ڃ   ڃ  ڃ   ژ فرماید:ن که خداوند میچنا ؛از انواع عبادت نباید برایشان انجام شود

خداست، پس هیچ کس را با خدا  مساجد از آنِ» .[12اجلن: ] ژچ  چ  چ  چ  ڇ

و پروردگارت » .[63اإلرساء: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ژ فرماید:و می. «نخوانید

 .«داده: جز او را نپرستید! فرمان



 010 حمایت از توحید

چون طواف مختص کعبه مشرفه  ،و همچنین طواف پیرامون قبرها جایز نیست

و طواف کردن چیزی دیگر غیر از کعبه جایز نیست، و هر کس با طواف قبرها به  ،است

 ،همانطور که اگر برای آنها نماز بخواند ،ب بجوید شرک ورزیده استصاحبان قبر تقرّ

 متعال یا برایشان ذبح کند شرک ورزیده است، چون خداوند ،یا از آنها کمک بجوید

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ژ رماید:فمی

، و (تمام عبادات منم )اقربانىنماز و »بگو: » .[123-126األنعام: ] ژۉ  ۉ  ې  ې

 ؛و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانیان است. همتایى براى او نیست زندگى

اما کمک خواستن از فرد زنده برای  .«و من نخستین مسلمانم! ؛امو به همین مامور شده

است، چنانکه خداوند متعال در  بلکه جایز ،تواند انجام دهد شرک نیستکاری که مى

 .[12القصص: ] ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ گوید:می ؛داستان موسی

 .«وى تقاضاى کمک نمود آن که از پیروان او بود در برابر دشمنش از»

ۆئ  ۆئ     ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئژ  فرماید:و کلی می چون که خداوند به طور عام

تعاون کنید! و )هرگز( در  در راه خیر و تقوى با همو » .[6: املائدة] ژ ۈئ  ۈئ     ېئ

 .«راه گناه و تعدى همکارى ننمایید

کند تا وقتی بنده برادرش را فرماید: )خداوند بنده را کمک میمی صو پیامبر  

و آیات و احادیث زیادی در این مورد آمده است و مسلمین بر این  .کمک نماید(

 اجماع دارند.

  هاى حمل و نقلبدون استفاده از وسیله سوال ششم:

 کنند، وهاى حمل و نقل حج میگویند بعضی افراد بدون استفاده از وسیلهمی

و حال آنکه آنها در اصل در  ،کنندگویند آنها در تشییع جنازه در مکه شرکت میمی

 کند؟ لطفا راهنمایی کنید.منطقه بسیار دوری از مکه هستند، آیا باد آنها را جا به جا می

این چیزها اساسی در شریعت مطهر ندارند، و خرافات پوچی هستند که  پاسخ:

 کنند دارای کراماتی هستندها که ادعا میگویند، و گاهی برخی از صوفیبعضی مردم می

د بدون استفاده از ماشین و هواپیما و غیره به مکه برسند، چنین نتوانو بوسیله آن مى



  حمایت از  توحید   012

ها ارتباط داشته و بعضی ممکن است با جن ،گوینداما آنها دروغ می ،کنندادعاهایی می

برند ها او را به مکه و دیگر جاهها میاز این رو جن ،ها را پرستش کنندو جن ،باشند

 اند.و دیگر علما گفته :الم ابوالعباس ابن تیمیه چنانکه شیخ االس

خالصه اینکه یا چنین خبرهایی خرافاتی هستند که برخی از صوفیان و امثالشان که 

گویند، و یا اینکه شیطان پرستانی کنند به دروغ چنین خبرهایی را میادعای کرامت می

اند ها را عبادت کردهآنها شیطانبرند چون باشند که شیاطین آنها را از جایی به جایی می

 .(1)برنداند آنها هم در مقابل آنان را از جایی به جایی میو از آنها پیروی کرده

 آیا درود فاتح همان درود بر پیامبر است یا نه؟سوال هفتم: 

ونر در منطقه بسیاری از مردم پیرو طریقه تیجانی هستند و من در برنامه رادیویی شما )

ام شنیدم که این طریقه  بدعت است و پیروی از آن جایز نیست، اما خانواده (یلع ادلرب

همان درود بر  صالة الفاتحآن  ورد و دعای شیخ احمد تیجانی را با خود دارند، و

گویند هر پس آیا درود فاتح همان درود بر پیامبر است یا نه؟ و آنها می ،است صپیامبر

گویند وقتی تو و می ،شوداگر آن را ترک کند کافر میخواند، را می ة الفاتحصالکسی که 

اما اگر آن را با خود داشته و  ،ای اگر آن را ترک کنی اشکالی ندارداین را با خود نداشته

پدر و مادرم گفتم که این جایز به شوی و من ای اگر آنرا ترک کنی کافر میخواندهمی

 من ناسزا گفتند. لطفا راهنمایی کنید. نیست، آنها به من گفتند: تو وهابی هستی و به

تردیدی نیست که طریقه تیجانی بدعت است و برای مسلمین جایز نیست که  پاسخ:

ها، بلکه بر آنها نه تیجانی نه دیگر طریقه ،های ایجاد شده و بدعت پیروی کنندطریقه از

آورده پیروی کنند و به آن تمسک جویند. چون  صواجب است که از آنچه پیامبر 

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ژ فرماید:میو   فرماید:خداوند متعال می

کنید! تا  دارید، از من پیروىاگر خدا را دوست مى»بگو: » .[31آل عمران: ] ژ ڃ    ڃ

 .«و خدا آمرزنده مهربان است ؛و گناهانتان را ببخشد ؛خدا )نیز( شما را دوست بدارد
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 ژڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ژ  :فرمایدمیو 

از چیزى که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروى کنید! و از ». [3األعراف: ]

 فرماید:و می. «شویداولیا و معبودهاى دیگر جز او، پیروى نکنید! اما کمتر متذکر مى

احلرش: ] ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے ڻ ژ

آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید )و اجرا کنید( و آنچه نهی کرده » .[0

 . «خوداری نمائید، و از )مخالفت( خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ژ فرماید:و می

راه مستقیم من است،  این» .[123األنعام: ] ژ ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

هاى پراکنده )و انحرافى( پیروى نکنید، که شما را از طریق از آن پیروى کنید! و از راه

کند، شاید سازد! این چیزى است که خداوند شما را به آن سفارش مىحق، دور مى

 .«گارى پیشه کنیدپرهیز

پس خداوند بر ما واجب  ،ها و شبهات و شهوات هستندو راهها و هواپرستی

 صو قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر ،گردانیده که از صراط مستقیم او اطاعت کنیم
اما طریقه تیجانیه  .و این راهی است که باید از آن پیروی کرد ،نمایدبر همین داللت می

اند پیروی کردن از آن جایز های که مردم ایجاد کردهیا شاذلیه یا قادریه یا دیگر طریقه

و آن هم به خاطر آن است که با  ،نیست، مگر در قسمتی که با شریعت موافق باشد

 فرماید:چون که خداوند متعال می ،نه اینکه از فالن طریقه است ،شریعت توافق دارند

 ژی  ی  ی ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی    ۇئ  وئ  ژ

مسلما براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود، براى آنها » .[61األحزاب: ]

در آیه  و .«کنندکه امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ   ژ فرماید:می دیگر خداوند

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  

پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانى » .[144: التوبة] ژٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ

که به نیکى از آنها پیروى کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها )نیز( از او 
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براى آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش و باغهایى از بهشت  ؛خشنود شدند

 صو پیامبر  .«و این است پیروزى بزرگ ؛جاودانه در آن خواهند ماند ؛جارى است
فرماید: )هر و می .مردود است( ،دنای ایجاد کفرماید: )هر کس در امر ما چیزی تازهمی

 مسلم. .مردود است( ،کس کاری کند که دستور ما بر آن نیست

 و ،فرمود: )اما بعد: بهترین حدیث کتاب خداستدر خطبه جمعه می صو پیامبر 

های تازه ایجاد شده و بدترین چیزها بدعت صرهنمود محمد  ،بهترین رهنمود

مسلم از  .و هر بدعتی گمراهی است( ،ای بدعت استو هر چیز تازه ایجاد شده ،هستند

 کند.روایت می مجابر بن عبداهلل 

 یادی در این مورد آمده است.و احادیث ز

اند اما کلماتی که در چنان که گفته ،همان درود فرستادن بر پیامبر است صالة الفاتحو 

اللهم صل وسلم علی سيدنا  گویند:روایت نشده است، در آن می صآن آمده از پیامبر 

این کلمات در احادیث  ونبينا حممد الفاتح ملا أغلق واخلاتم ملا سبق، والنارص احلق باحلق،

پس امت اسالمی  ،اندصحیحی که در آن کیفیت درود فرستادن بر پیامبر بیان شده نیآمده

 ،درود بفرستد که خود پیامبر به آنها آموخته است صباید با کلمات و الفاظی بر ایشان 

روایت  ه راند. چنانکه در صحیحین از کعب بن عجنه با کلماتی که خود ایجاد کرده

گفتند: ای رسول خدا، خداوند به ما فرمان داد که بر تو درود  ناست که صحابه 

ٍد )بگویيد: فرمود:  صپیامبر  ؟بفرستیم، چگونه بر تو درود بفرستیم اللُهمه َصلِّ یلَعَ ُُمَمه
ٍد، َكَما َصلهْيَت یلَعَ إِبَْراِهيَم َویلَعَ  ِل إِبَْراِهيَم، إِنهَك مَحِ  ٍد َویلَعَ  ِل ُُمَمه يٌد. َوَبارِْك یلَعَ ُُمَمه يٌد ََمِ

يٌد( ٍد َكَما بَاَرْكَت یلَعَ إِبَْراِهيَم َویلَعَ  ِل إِبَْراِهيَم، إِنهَك مَحِيٌد ََمِ  .َویلَعَ  ِل ُُمَمه

روایت است که  و همچنین در صحیح بخاری و مسلم از ابی حمید ساعدی 

يهتِِه َكَما  اللُهمه ) فرمود: بگویید: صگوید: پیامبر می ْزوَاِجِه، َوُذرِّ
َ
ٍد، َویلَعَ أ َصلِّ یلَعَ ُُمَمه

يهتِِه َكَما بَ  ْزوَاِجِه، َوُذرِّ
َ
ٍد َویلَعَ أ اَرْكَت یلَعَ َصلهْيَت یلَعَ إِبَْراِهيَم َویلَعَ  ِل إِبَْراِهيَم، َوَبارِْك یلَعَ ُُمَمه

يدٌ إِبَْراِهيَم َویلَعَ  ِل إِبَْراِهيَم، إِنهَك مَحِ  و در حدیثی دیگر مسلم از ابی مسعود (. يٌد ََمِ

ٍد َویلَعَ  ِل )بگویيد: فرمود:  صکند که پیامبر روایت می یانصار اللُهمه َصلِّ یلَعَ ُُمَمه
ٍد َویلَعَ  ِل ُُمَمه  ٍد، َكَما َصلهْيَت یلَعَ إِبَْراِهيَم َویلَعَ  ِل إِبَْراِهيَم َوَبارِْك یلَعَ ُُمَمه ٍد َكَما بَاَرْكَت ُُمَمه
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يدٌ  ِِ الَْعالَِمََن، إِنهَك مَحِيٌد ََمِ  .(یلَعَ إِبْرَاِهيَم َویلَعَ  ِل إِبَْراِهيَم 
این احادیث و آنچه به همین معنا آمده کیفیت درود فرستادن امت بر پیامبر را که 

 اند. خود پیامبر آن را پسندیده بیان کرده

اما بکار بردن آن و اعراض  ،نای آن درست استگر چه در کل مع صالة الفاتحو اما 

آمده مناسب و سزاوار  ص از آنچه در حدیث صحیح در مورد درود فرستادن بر پیامبر

ممکن است از  ی است مجمل، واهکلم غلق(أُ )الفاتح ملا به اضافه اینکه کلمه  ،نیست

 .(1)سوی برخی از هواپرستان به صورت نادرستی تفسیر شود

 در مورد پیری در سودانسوال هشتم: 

از او مت و دخبه او  است که پیروان زیادی دارد که با جان فدایی پیریدر سودان 

و  ،و معقدند او از اولیای خداوند است ،کنندو به سوی او سفر می ،کننداطاعت می

و بر قبر پدرش گنبد بزرگی ساخته شده که پیروانش به  ،گیرندطریقه سمانیه را از او می

زنند و طبل می ،و به هنگام ذکر ،گذراندو نذرهای خود را در آن می ،جویندمی او تبرک

در این سال شیخ آنها آنان را فرمان داده تا به زیارت قبر شیخ  خوانند، وشعر می

آن قبر سفر کردند، توجیه به  و آنها مرد و زن با یکصد ماشین به سوی ،دیگری بروند

 اینها چیست؟ 

، سفر برای زیارت قبرها منکر و ناجایز است این منکری بزرگ و شر عظیمی پاسخ:

 ؛شود مگر به سوی سه مسجدفرماید: )رخت سفر بسته نمیمی صپیامبر ،است

با نذر و  ،و تقرب جستن به صاحبان قبرها .مسجدالحرام ومسجد من و مسجداالقصی(

ذبح و نماز و به فریاد خواندن آنها و کمک خواستن از آنها همه شرک به خداوند 

گرچه  ،پس برای هیچ مسلمانی جایز نیست که صاحب قبری را به فریاد بخواند ،است

و همچنین کمک خواستن از قبرها  ،صاحب قبر شخص بزرگی همچون پیامبران باشد

ها جایز نیست. اما ستارهو ها و درختان همانطور که کمک خواستن از بت ،جایز نیست

جویند باید گفت که کنند و با اینکار به خدا تقرب میزنند و بازی میاینکه طبل می
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ها این را به عنوان منکر انجام و بسیاری از صوفی ،های منکر استاینکار از بدعت

و از چیزهایی نیستند که خداوند  ،باشندیدهند، پس همه اینها منکر و بدعت ممی

 .ها دف بزنند تا نکاح اعالم شودتوانند در عروسیو فقط زنان می ،مشروع کرده باشد

و همچنین ساخت و ساز بر قبرها و مسجد قرار دادن آن بدعت و از وسایل شرک 

 ستن بر آن نهیشاز گچکاری قبرها و ساخت و ساز بر آن و ن صچون پیامبر  ،است

کند که روایت می چنان که امام مسلم در صحیح خود از جابر بن عبداهلل  ،کرده است

از گچکاری قبرها و نشستن بر آن و از اینکه بر آن ساخت و ساز  ص گفت: )پیامبر

فرمود: )لعنت خدا بر یهود و نصارا باد که آنها قبور  صو پیامبر  .شود نهی کرد(

 .(پیامبرانشان را مسجد قرار دادند

و تبرک جستن به آن و دست  ،بنابراین باید هیچ چیزی روی قبرها ساخته نشود

و به فریاد خواندن صاحبان قبر و کمک خواستن از آنها  ،کشیدن به آن جایز نیست

و همه این  ،و نذر کردن برای آنها و ذبح کردن برای آنها جایز نیست ،جایز نیست

 باشند.کارها از اعمال جاهلیت می

و بر علما واجب است این شیخ را  ،این مسلمین باید از این کارها پرهیز کنندبنابر

و تشویق کردن او مردم را به  ،نصیحت کنند و به او بگویند این کار باطل و منکر است

نان نباید از او مسلم ،ها و به فریاد خواندن آنها شرک اکبر استکمک خواستن از مرده

چون عبادت تنها  ،ریب او را بخورندفو همچنین نباید  ،این فرد تقلید و پیروی کنند

شود، و به او امید بسته می ،شودحق خداوند است و اوست که به فریاد خوانده می

مساجد از ». [12اجلن: ] ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ژ فرماید:خداوند متعال می

ې  ې  ې  ى  ى    ژفرماید: و می.  «خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید آنِ

و هر » .[110املؤمنون: ] ژائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ

 -و مسلما هیچ دلیلى بر آن نخواهد داشت- کس معبود دیگرى را با خدا بخواند

خداوند آنها .« یقینا کافران رستگار نخواهند شد ؛بودحساب او نزد پروردگارش خواهد 

ها کافر ها و مالئکه و صاحبان قبور و ستارگان و یا بتخواندن جن را به خاطر بفریاد

شرک اکبر است، خداوند متعال  ،و به فریاد خواندن همه اینها همراه با خدا ،نامیده است
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 ژی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت    حت ژ فرماید:می

و . «رساند و نه زیانى مخوانسودى به تو مى و جز خدا، چیزى را که نه» .[142يونس: ]

باید در انکار و رد آن مشارکت  ،توانند با این منکر مخالفت نمایندهمه کسانی که می

و به مردم آنچه  ،و حکومت اگر اسالمی است باید از این کار جلوگیری نماید ،کنند

تا شرک و این منکر از  ،خداوند برایشان مقرر نموده و بر آنها واجب کرده را بیاموزد

 .(1)نمایم که همه را هدایت کنداز خداوند مسئلت می بین برود.

آیا قرآن خواندن برای مرده در کنار قبرش یا جای دیگر به مرده وال نهم: س

 ؟رساندای میفایده

در روستای ما بعضی از مردم مجموعه از مالهایی را که قرآن خواندن بلد هستند 

خوانند تا خوانند و بعضی یک یا دو مال را فرا میبرای مرده قرآن میو  ،کنندجمع می

گیرند و یکی از قاریان و بعضی جلسه بزرگ می ،شان قرآن بخواننددر کنار قبر مرده

سالگرد  یاد وو اینگونه  ،کنند تا پشت بلندگو قرآن بخواندمشهور را در آن دعوت می

 ، حکم دین در این مورد چیست؟ دارندنگه میزنده وفات عزیز از دست رفته خود را 

ای و آیا قرآن خواندن برای مرده در کنار قبرش یا جای دیگر به مرده فایده

 .ه چیست؟ لطفا ما را راهنمایی کنیددو بهترین راه برای رساندن فایده به مر ؟رساندمی

 . وجزاکم اهلل خیراً

فرماید: می صز است، چون پیامبر هلل، و بعد: این کار بدعت و ناجای الحمد پاسخ:

 )هر کسی در دین ما چیزی ایجاد کند که از آن نیست، آن چیز مردود است(.

 مسلم. .فرماید: )هر کسی کاری کند که امر ما بر آن نیست، مردود است(و می

 و احادیث زیادی در این مورد آمده است.

بر قبرها قرآن و سنت خلفای راشدین این نبوده است که  ص و سنت پیامبر

و بدانید که خیر در پیروی از پیامبر و  ،و یا سالگرد وفاتشان را جشن بگیرند ،بخوانند

ٱ  ٻ   ژ فرماید:خداوند میچنانکه  ،خلفای راشدین و پیروان آنهاست
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ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  

 پیشگامان» .[144: التوبة] ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ

انصار، و کسانى که به نیکى از آنها پیروى کردند، خداوند از آنها  نخستین از مهاجرین و

و باغهایى از بهشت براى آنان فراهم  ؛خشنود گشت، و آنها )نیز( از او خشنود شدند

و این  ؛خواهند ماندجاودانه در آن  ؛ساخته، که نهرها از زیر درختانش جارى است

فرماید: )پیروی از سنت من و سنت خلفای می ص و پیامبر .«است پیروزى بزرگ

و با  ،و به آن تمسک جویید ،راشدین هدایت یافته بعد از من برای خود الزم بگیرید

به راستی که هر چیز  ،و از چیزهای تازه ایجاد شده بپرهیزید ،دندان به آن چنگ زنید

 .و هر بدعتی گمراهی است( ،ای بدعت استتازه ایجاد شده

گفت: در خطبه روز جمعه خود می صو در حدیث صحیح روایت شده که پیامبر 

 ،است صرسول اهلل رهنمود و بهترین رهنمود، ،)اما بعد، بهترین سخن کتاب خداست

و احادیث زیادی در این  .و هر بدعتی گمراهی است( ،و بدترین چیزها بدعتها هستند

رسانند چیزهایی را که بعد از مرگ به مرده فایده می صموضوع آمده است و پیامبر 

گردد مگر سه فرماید: )وقتی انسان بمیرد عمل او قطع میبنابراین می ،بیان کرده است

و یا فرزند صالحی که برای او دعا  ،شودچیز: صدقه جاریه، عملی که از آن استفاده می

 مسلم. .کند(

توانم باز هم به آنها نیکی مرگ پدر و مادرم میپرسید آیا بعد از  صو مردی از پیامبر 

و به پیمان آنها  ،و از خداوند برای آنها طلب آمرزش نما ،کنم؟ فرمود: )بله، برایشان دعا کن

 .و پیوند خویشاوندی را با آنها گرامی بدار( ،و دوستانشان را گرامی بدار ،بعد از آنها وفا کن

نماید، اجرای وصیت اگر مطابق و منظور از پیمان وصیتی است که مرده به آن توصیه می

شریعت باشد از نیکی به پدر مادر است. صدقه دادن برای آنها و دعا کردن برایشان و حج 

 .(1)و عمره به جای آنها از نیکی به پدر و مادر است. واهلل ولی التوفیق

م  تمت وهلل ادمحل وارکشل
 
ج
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