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 مقدمه

   ، ااةالص  اامالس  ىلرب ااعلنیملادمحلهلل 
 
ب

 

ی ه ىل دم ا انیبه ااصلدق األنیمی  ن
ح
ص
 دعب.ا … أنیعمج آله ا

ل شرح داده شده، تا یبه تفص د با عبارات ساده،یکتاب علم توحن یدر ا

 عموم قابل استفاده باشد. یبرا

بزرگوار استفاده شده،  ین کتاب از منابع موثق و معتبر ائمهیدر نوشتن ا

خ اإلسالم یم، شیمه ابن اق ه، عالیمیخ اإلسالم ابن تیش یهاژه از کتابیبو

ن دعوت مبارک یشگامان ای، و شاگردان او که از پیمیمان اقتمیمحمد ابن سل

 اند.بوده

است که از  ایهیو پا یساسده در اسالم، از علوم ایبدون شک، علم ع 

رد تا در یقرار گ یت خاصید مورد عنایو آموزش و عمل با یریقحاظ فراگ

کنندگان نفع ح و مورد قبول اهلل قرار گرفته، و به عملیپرتو آن اعمال، صح

، تصوف، ینیدبی لیاز قب ینحرافان زمان که افکار یبرساند، خصوصاً در ا

که یدا کرده است، در صورتی، بدعات و خرافات رواج پیت، قبرپرستیرهبان

ح برگرفته از کتاب خدا و سنت رسول اهلل و یصح یهدیمسلمانان، به ع 

 یبه آسان هکنندن امواج و افکار گمراهیبند و مسلح نباشند، ایرت سلف پایس

 یهدیکند که آموزش ع می جابیبزرگ ان خطر ید. قذا ایآنها را خواهد بلع

ح مطابق با فهم یصحآن ]قرآن و سنت  یح به مسلمانان از مصادر اصلیصح

 رد.یهمگان[ قرار گ یآموزش یهات برنامهیدر اوقو سلف

   ىلاىلص اهلل 
ی

 

ن
  
ا  دم اب

 

ی ه ا ىلی
ح
ص
ملسآله ا
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 ولافصل 

إلحاد، شرک و  خ کفر،یبه تار یو نگاه ،خ بشریانحراف در تار

 نفاق

 ر است:یز یهان فصل شامل بخشیا

 .یبشر یانحراف در زندگ :بخش اول

 شرک و انواع آن. بخش دوم:

 کفر و انواع آن. :بخش سوم

 آن.نفاق و انواع  :بخش چهارم

و  یت، فسق، گمراهی: جاهلیها ان هر کدام از واژهیشرح و ب بخش پنجم:

 .قسام و احکام هر کدامارتداد، ا
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 تیخ بشریآغاز انحراف در تاربخش اول: 

 ید تا او را عبادت کنند و آنچه که جهت ادامهیخداوند بندگانش را آفر

 ا نمود، خداوندیشان مهیره را برایغ از دارند همچون رزق ویبه آن ن یزندگ

  :دیفرمامی

ج ٱ ت  َخلَق   َوَما﴿
ج ٱوَ  ن  ل 

َع   إجّل   نَ  ل  ونج ِلج رجيد   َما   ٥٦ ب د 
 
ممجن   أ جن ه  جز   م   َوَما   ق  ر 

رجيد  
 
ن أ

َ
َ ٱ إجن   ٥٧ عجم ونج ي ط   أ وَ  ّلل  ز اق  ٱ ه  و ةج ل  ٱ ذ و لر   [. 65اذلارایت: ] ﴾٥٨ َمتجي  ل  ٱ ق 

  ا یا اسن را قلخ رکند  رگم ربا نج»
 ن

ه

که رما ابعدت دننک ، از آانن 

 

 ی

ی 

 راز
 
م ایمن یچ

ه

 وخا

ه قیقحتیمن
ن 
د ، 

 

م که اعط  دبه

ه

ده ا اصبح دقرت رفااان اتسی  طق اداا د رازوخا

 

 .«ده
عبادت است در فطرت و سرشت  یستهینکه ف ط او شایاقرار بوجود اهلل و ا

ن فطرت به همان صورت ساقم بماند، انسان یانهفته است، چنان چه  یهر انسان

 یت کرده و کسکند، او را عبادمی ت و محبت او اقراریخود به خود به وحدان

جن و انس هستند که او  یهاطانی ت شیح  دهد. و درنمی ک او قراریرا شر

 با جلوهیهوده گناهان را در نظر زیپوچ و ب یهارا منحرف کرده و با وسوسه

است.  ید و وارداتیجدای هدی، و شرک پدیفطر ید امریقذا توح دهند،می

 : دیفرمامی خداوند

قجم  ﴿
َ
جينج  َهَك وَج   فَأ جل  ج ٱ رََت فجط   ا  َحنجيف   ل تج ٱ ّلل 

َل   دجيَل تَب   َّل  َها  َعلَي   نل اَس ٱ َفَطرَ  ل   قج ِلج
ج  ٱ جَك َذ   ّلل  جين  ٱ ل جم  ل  ٱ ل  ك   كجن  َوَل   َقي 

َ
 [.03]ارلا : ﴾ ٣٠ لَم ونَ َيع   َّل  نل اسج ٱ َثَ أ

ه د»
ن 
ه 

 

م   امالینی امال  را ؛ن  دنیاخاصلن
ه
  رکد ا رمد  را رب آن قلخ یهکه اهلل 

ه

 

ی 

 
 
چ

 .«دیآدر تقلخ اهلل وبوجد یمن درگوگین
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بََواهل يلَهوَِّدانِِه »: دیفرمامی امبریو پ
َ
لوٍد یلوََلل لََعَ الِْفْطَرةِ، َفأ ُّ َمْول َانِِه ُكل ْو يلَنِّصِّ

َ
أ

َسانِهِ  ْو يلَمجِّ
َ
شود، پس از آن پدر و می بر فطرت اسالم متوقد یهر موقود» .(1)«أ

 «.گردانندمی یا مجوسی ی، نصرانیهودیمادرش او را 

تا  ین از زمان آدم و فرزندان وید و دیآدم توح ین، اصل در بنیابنابر

 ، اسالم بوده است.یطوالن یمدت

 :دیفرمامی خداوند

ة   نل اس  ٱ﴿ م 
 
ج ٱ ّلل   ٱ َفبََعَث  حجَدة  َو   أ جينَ  نَ نل بجي  ج بَّش  نذجرجينَ  م    .[310ارقبل : ] ﴾َوم 

« 

مگ
ه

  افالت  رکد د[ ادانی]رب د ایتم یرمد  

پب 

ده اربمان را راشرت د ایپا[ اا د وبد د ]

 

ده

 .«ا رتاسدننه وعبمث رکد

بوجود آمد، قذا  ، در قوم نوحیدتین بار شرک و انحراف ع یاوق یبرا

 ن رسول خداوند است. یاوق نوح

و   إجن ا  ﴿
َ
و   َكَما   َك إجَِل   نَا  َحي  أ

َ
ج ٱوَ  ن وح   إجَل   نَا  َحي  أ ج َبع   مجن   نَ نل بجي  ه   .[150ااسنلء: ] ﴾ۦدج

ه وت ایح ی]ا»
ن 
ه حو  ا ایپمی]انزل[ رکد روسل ادا[ ام 

ن 
که 

 

ا ن

 

 ی
ح
چ
ه

]انزل[  اربمان دعب از اا ایح 

 .«میرکد
ده قرن بوده،  إن آدم و نوحیب ید: فاصله زمانیگومی بابن عباس 

 اند. ن اسالم بودهیآنان بر د یهکه هم

را یح است. زیابن عباس به طور قطع صح یهگفت :دیگومی (2)میابن ق

وا َفَبَعَث »: ن استین چنیابن کعب ا یب ره در قرائت اب یهسور یهیآ َفاْخَتلَفل
ل انلهبِیِّيَ  و «. امبران را فرستادیسپس اختالف کردند، خداوند پ» :یعنی «اَّلله

                                                           

 )ملسم ا اخبر (1)

 

ن
 
حب
حی 
ص

 در 

ث

 
  دي

 

 دشه اتس.یاي 

ت

 
ره رااي  ( از اوبهري 

 إاغنث  (2)
ت

هف ه
لل

 (.2/202ا ن )ا
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 :کندمی دییخداوند تأ یهن فرمودیمذبور را اقرائت 

ة   إجّل    نل اس  ٱ ََكنَ  َوَما﴿ م 
 
َدة  َو   أ وا  خ  ٱفَ  حج   [11 :سنوی]  ﴾َتلَف 

مه  ینیرمد  وبند د رگم رب د»
ه
  داچر افالت  دش د. ]ادتبا رمد  

پب 

 ا ت وبد د کیاا د ، 

  افالت  رکد د

پب 

]». 
ن بود یامبران ایرد که سبب بعثت پیگمی جهین قرائت نتیاز ا /میابن اق 

ح دچار اختالف شده بودند همچنانکه عرب یده[ صحین ]ع یکه مردم در د

 بودند. مین ابراهیابتدا بر د

 مین ابراهیآمد و د« یاقخزاع یعمرو ابن قح»به نام،  ینکه شخصیتا ا

ن بتها به ی، بتها را به عربستان و حجاز آورد. ایر داد و با روش خاصییرا تغ

م دس و  ینهاین سرزمیب شرک در این ترتیاهلل عبادت شدند و به ا یجا

را که خاتم  امبرش محمدینکه خداوند، پیدا کرد، تا ایاطراف آن رواج پ

م فرا ین ابراهیاز د یروید و پیا است، مبعوث کرد. او مردم را به توحیانب

خواند. و در راه خدا به نحو احسن جهاد کرد بتها را درهم شکست تا آن که 

نش را ینها بازگشت، و خداوند دین سرزمیم به این ابراهیح و دیصح یهدیع 

دم قرون تکمیل و نعمتش را بر جهانیان کامل کرد، مر او یلهیبه وس

کم ارزشمند پس از قرن پیامبر، راه و روش او را پیمودند. پس از آن، کم

جهل و نادانی در میان مردم رواج یافت، برخی از باورها و اعت ادات ادیان 

ی دعوتگران گمراه و ساختن بارگاه بر قبرهای دیگر وارد اسالم شد، بوسیله

ادعای محبت، شرکت در  اوقیاء و صاقحن به هدف تعظیم و بزرگداشت و به

های روی قبرها، ای که ضریح و بارگاهجوامع مسلمانان رواج یافت. تا اندازه

به مراکز دعاء، استغاثه ]به کمک طلبیدن[، ذبح و نذر برای غیر اهلل تبدیل شد 

و بدینصورت انواع عبادات را برای آنان انجام دادند که در واقع به جای اهلل 
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دند. و این شرک را به گمان خودشان توسل به صاقحین کرآنها را عبادت می

کردند نه عبادت، غافل از این که این همان می و اظهار محبت به آنان تل ی

  گفتند:می ع یده و سخن مشرکین قدیم بود که

م  َنع   َما﴿ ه  جب ونَا   إجّل   ب د  ج ٱ إجَل  ِلج َقر  ل   ّلل   .[0ازلرم: ] ﴾َفى ز 

ه ادا زندکی دننکیمن ابعدتام آانن را » 
ن 
که ام را 

 

 ی
م رگم ربای ان

 

ی

 

 .«کب
و علیرغم شرکی که در میان مردم ]در عصر حاضر و قدیم[ گذشته بوده 

وقی در عبادات  اندهاست، با وجود این، اکثرشان به توحید ربوبیت ایمان داشت

 :فرمایدمی . خداونداندهبرای خدا شریک قائل شد

ك   مجن  ي ؤ   َوَما﴿
َ
مأ ج  َث ه  ج ٱب   ّلل 

م إجّل  ج  َوه  ونَ مُّّش  وفس: ] ﴾١٠٦ وُك   . [135ي 

ه ادا اامین»
ن 
دد یمن رتشیباشن 

 

ی

ت

سب
ه

که در احل اامین آارداشنن رشمک 

 

 ی
 .«آار د رگم ان

کسی وجود ذات پروردگار را انکار نکرده مگر افراد معدودی همچون 

انکارشان از باب های عصر حاضر که فرعون، دهریها، ملحدان و کمونیست

که آنان در باطن و درونشان به وجود خدا غرور و تکبر است. در حاقی

 :فرمایدمی معترفند. خداوند

ل م  ﴿ م  ظ  ه  س  نف 
َ
تَي َقَنت َها  أ جَها َوٱس   ب

وا  اوََجَحد  ل و    .[11المنل: ] ﴾ا وَع 
ه انی آایت نیقی رکد د در احیل که در ی از رای انعد ا رسیشک آایت ادا را ااکنر»

ن 
اوجداشن 

د

ت  ث

 .«داش
قی خاق ی دارد و هر موجودی قتضای ع ل ی ین دارند که هر مخلوو با ا

ای. و این نظام هستی با این نظم دقیق حتماً باید مدبری منحصراً بوجود آورنده

ع لش را حکیم، توانا و علیم داشته باشد. قذا کسی که منکر ذات اهلل است یا 

یا متکبری است که خود را به نادانی و جهاقت زده است، مسلماً از دست داده 
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 ارزش بوده و اعتباری ندارد.نظریات چنین افرادی بی

 

 شرک و انواع آنبخش دوم: 

 شرک فیتعر

خدا شریک گرداندن، شرک گویند.  چیزی را در آفرینش یا در عبادت با

خوانده شود و یا گیرد مثالً کسی با خدا می اغلب شرک در عبادات انجام

انجام شود.  برخی عبادات مانند: ذبح، نذر، ترس، امید و محبت برای دیگران

 به چند علت زیر شرک بزرگترین گناهان است:

کند، قذا هر کس می مشرک در خصائص اقهی مخلوق را به خاقق تشبیه -8

ین گویا او را شبیه خاقق قرار داده و این بزرگتربرای خدا شریک قائل شود، 

 فرماید: ظلم است، خداوند می

ج  ٱ إجن  ﴿ ل   كَ لّش  يم   م  لَظ   . [15امقلن: ] ﴾َعظج
 .«رشک ملظ زبریگ اتس»

و ظلم عبارت است از قراردادن چیزی در غیر موضع خود، قذا هر کس 

غیر خدا را عبادت کند، گویا عبادت را در غیرمکانش قرار داده است و حق 

 بزرگترین ظلم است.را به غیرصاحبش داده و این 

 : فرمایدمی بخشد،د را نمین: کسی که از شرک توبه نکخداوند خبر داده -4

َ ٱ إجن  ﴿ ن فجر  َيغ   َّل  ّلل 
َ
َ  أ جهج  كَ ي ّش  جَك َذ   د ونَ  َما فجر  َويَغ   ۦب جَمن ل  . [14ااسنلء: ] ﴾ء  يََشا   ل

د[ ا هر انگیه ریغ از دشخب ]در وصریت که رفد اداا د رشکی رقاردادن ربای وخد را یمن

  

ه ن
ن 
وت

 .«دشخبی رشک را ربای هر یسک که وخباهدد ،
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خداوند خبر داده است که بهشت را بر مشرک حرام کرده و تا ابد در  -3

 :فرمایدمی ماند ومی آتش جهنم

ج  َمن ۥإجن ه  ﴿ ج  ك  ي ّش  ج ٱب   ن ةَ ل َ ٱ هج َعلَي   ّلل   ٱ َحر مَ  َفَقد   ّلل 
 
 َوَما نل ار   ٱ ه  َوى  َوَمأ

جلظ    نَصار   مجن   لجمجيَ ل
َ
 . [23ااملدئ : ] ﴾أ

م اتس ، ا اظاملن »

 

 هی
ج

 را رب اا رحا  رکده ا اجاگیه اا 

ت

ت

ث

ش
 ه
ب

هر سک ربای اهلل رشکی رقار دهدد ادا 

 ایری
 
چ

هی 

ده

 

 .«ای  دار دده
 فرماید: می کند، خداوندمی شرک تمام اعمال نیک را بر باد و نابود -2

َ  َولَو  ﴿ ش 
َ
وا  أ مَعن   ََلَبجَط  وُك  ا ه   . [44األاعن : ] ﴾َمل ونَ َيع   ََكن وا   م 

 .«رتفا د ، از نیب ی داد د امت  اامعیل که ااجن  دادهارگ اب اهلل رشکی رقار ی»
  فرماید:می و

َ  َولََقد  ﴿ وحج
 
جينَ ٱ ِإَوَل  َك إجَِل   أ َ  لَئجن   لجَك َقب   مجن َّل  ش 

َ
 َعَمل كَ  َبَطن  َِلَح   َت وُك  أ

وَنن   جينَ َخ  ل  ٱ مجنَ  َوََلَك   . [56ازلرم: ] ﴾٦٥ ِسج

ه وت ا»
ن 
ح ه ااجن   ]ای ایپاربم![ 

 

ب
ایپاربمان لبق از وت ایح دشه که ارگ ربای اهلل رشکی رقار دیه ، آ

 .«وشیاکران یاز زاین راد اای از نیب یداده
 فرماید: می خون و مال مشرک حالل است. خداوند -5

ج ل  ٱ ت ل وا  ق  ٱفَ ﴿ م   ث  َحي   وُكجيَ م ّش  وه  م   وََجدتُّم  وه  ذ  م  ح  ٱوَ  وَخ  وه  وا  ق  ٱوَ  ُص   د  م   ع   لَه 
: ] ﴾َصد  َمر   ك   

ت

ه
ن 
 . [6اوتل

د ا در هر نیمک»  

 

ه ااسرت ریگبدی ، احمرصه ک
ن 
ی دد ا 

ث

ش
ن ک

ی دد ، آانن را 

ت

فب
اگیه رب رس  هر اج رشمنیک را ای

د  

 

ا ن نیمک ک

ث

س
ه
 .«را
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، َفإَِذا »فرماید: می پیامبر ل لوا: ََل إََِلَ إَِله اَّلله ول َقاتَِل انلهاَس َحَّته َيقل
ل
ْن أ

َ
ِمْرتل أ

ل
أ

َها ْم، إَِله ِِبَقِّ ْمَوالَهل
َ
ْم وَأ وا ِمِّنِّ ِدَماَءهل لوَها َعَصمل ام که با مردم قتال  امر شده» .(1)«َقال

و  هاگفتند، خون اکنم تا زمانی که بگویند: ال إقه إقه اهلل، هر گاه این ر

 «.]در حق خود[ ماقهایشان را از من مصون کردند بجز در جای خود

ْكََبِ » :فرموده شرک بزرگترین گناهان است، پیامبر -2
َ
ْم بِأ نَبِّئلكل

ل
َلَ أ

َ
أ

ِ، َقاَل: « الَكَبائِرِ  وَل اَّلله وقل »قللَْنا: بَََل یَا َرسل قل ِ، وَعل یْنِ اإِلْْشَاكل بِاَّلله . (2)«...الَواَِلَ

 :بله ای رسول خدا! فرمود :آیا شما را از بزرگترین گناهان آگاه کنم؟ گفتیم»

 ...«.خدا و نافرمانی پدر و مادر  شریک قراردادن با

خداوند خبر داده که م صد از خلق و امر این است » :گویدمی (3)عالمه ابن اق یم

که اهلل با اسماء و صفاتش شناخته شود، ف ط او عبادت شود و برایش شریک قرار 

داده نشود، و مردم عدل را در میان خود برپا کنند، زیرا این همان عداقتی است که 

 د: فرمای. خداوند میاندهزمین و آسمانها بخاطر بر پائی آن خلق شد

ر   لََقد  ﴿
َ
لََنا َناَسل  أ ج  ر س  َ ٱب

َٰ  ل  ج َ  تج ي  نَزنل 
َ
م   اَوأ ومَ  مجزَيانَ ل  ٱوَ  َب كجَت  ل  ٱ َمَعه  َق   ِلج

ج  نل اس  ٱ  ٱب
د: ] ﴾طج قجس  ل   .[36ادحلي 

ه قیقحت ایپاربماامنن را اب داللی آاکشر رفاتسدمی ا اب آانن اتکب ا دعل رفاتسدمی ات رمد  اب طسق ا »
ن 

 .«دعل راتفر دننک

: پیامبران خود را فرستاده، کتابهایش را نازل کرده تا مردم هخداوند فرمود

به عدل و داد رفتار کنند و این همان عداقت است و بزرگترین قسط و عداقت 

                                                           

 اخبری ا ملسم. (1)

 اخبری ا ملسم. (2)

 .201اوجلاب ااکلیف ، ص  (3)
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عداقت است. و شرکت و ظلم است  یهتوحید است. توحید اساس و پای

ج  ٱ إجن  ﴿ :همانطوریکه خداوند فرموده است ل   كَ لّش  . [15امقلن: ] ﴾يم  َعظج  م  لَظ 

 .«رشک مه ان یملظ زبرگ اتس»
ها است، و هر آن ترین عداقتقذا شرک بزرگترین ظلمها و توحید عادالنه

چیزی که با این معنی و مفهوم بیشتر منافات داشته باشد، گناه بزرگتر 

شود، و از آن جا که شرک با این مفهوم کامالً منافات داشته و می محسوب

آید، قذا خداوند بهشت را بر هر می بزرگترین گناهان به حسابمغایر است، 

خون، مال مشرکین را برای اهل توحید حالل قرار داده، مشرکی حرام کرده، 

توانند آنان را ]پس از جنگ و اسارت[ به بردگی خود بگمارند، می مسلمانان

 اند. و خداوند اعمال نیک مشرک را چون بندگی او را ترک کرده

کند. و در قیامت نمی پذیرد، و شفاعت کسی را در حق او قبولنمی

، مشرک گرددنمی شود، و آرزویش برآوردهنمی یش اجابتهاخواسته

جاهلترین جاهالن به خداوند است چون مخلوق را با خدا شریک گردانده و 

این نهایت جهل به خداست، همانطور که شرک نهایت ظلم در حق خداست، 

مشرک در واقع به پروردگارش ظلم نکرده، بلکه به خودش ظلم هر چند 

 پایان کالم ابن اق یم.«. کرده است

پنداشتن شریک در حق خدا عیب و ن ص است در حاقی که خداوند  -7

خود را از آن پاک دانسته است. پس هر کس برای خدا شریک قائل شود در 

خود دور کرده است و ح ی ت چیزی را به خدا نسبت داده که خدا آن را از 

 این نهایت ستیز و دشمنی با خداوند است.

*** 

 انواع شرک



 

83 

 شرک دو نوع است:

شود و می اسالم خارج یهآن از دایر یهدهندکه انجام شرک اکبر :نوع اول

ماند. این نوع می اگر در آن حال بمیرد و توبه نکند، تا ابد در آتش جهنم

شود که انسان عبادتی را برای غیر اهلل انجام دهد. مثالً می شرک زمانی واقع

غیر اهلل را به فریاد بطلبد، یا با ذبح و نذر برای غیرخدا ]مانند قبرها، جن و 

شیاطین[، خود را به خدا نزدیک کند، به گمان این که مردگان، جن و 

چیزهایی  کنند. و از غیرخدامی رسانند یا او را مریضمی شیاطین، به او ضرر

را بخواهد که ف ط خدا قادر به انجام آنست مانند برآورده کردن نیازها و از 

های ، همانند کارهائی که در کنار بناها و گنبدها و آستانههابین بردن سختی

 :فرمایدمی شود. خداوندمی قبور اوقیاء و صاقحین انجام داده

ونَ َوَيع  ﴿ ج ٱ د ونج  مجن ب د  م   َّل  َما ّلل  ُّه  م   َوَّل  يَُض  ه  ول ونَ  يَنَفع  َّل  َهى  َويَق   ءج ؤ 
َفَعى  نَاش  ج ٱ عجندَ  ؤ  وسن: ] ﴾ّلل   . [14ي 

ه رضر رکد دی را ابعدت از اهلل اسکین ا ریغ»

 

ه آانن یکه ن
ن 

  راس دی 

فع

 

ن

ه 

 

 انین: اوگدنیی ا ی ،ا ن

 .«دنیدننکاگن ام زند ادا افشتع
اسالم  یهآن از دایر یهدهند انجاماست که  شرک اصغر :نوع دوم

است که ای هلشود و وسیمی شود قیکن در ع ایدش ن ص واردنمی خارج

 رساند، این نوع شرک دو نوع است.می انسان را به شرک اکبر

قفظ و سخن واقع  یهاین نوع شرک به وسیل ،شرک ظاهری :نوع اول

 شود.می
َمْن » :فرمایدمی مانند سوگند به غیر اهلل. رسول اهلل شرک لفظی:
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كَ  ْْشَ
َ
ْو أ

َ
ِ َفَقْد َكَفَر أ هلل سوگند بخورد، هر کس به غیر ا .(1)«َحلََف بَِغرْیِ اَّلله

 «.شرک ورزیده استیا  بی ین که کفر و
 :خطاب به مردی که گفت یا بگوید آنچه خدا و تو بخواهی. پیامبر

 » :آنچه خدا و تو بخواهی، فرمود
َ
ِ أ ا َجَعلَْتِِّن َّلِله هل  :ْل قل ؟ نِدًّ ل وَْحدل  .(2)«َما َشاَء اَّلله

 :ییا گفته«. آنچه ف ط خدا بخواهد :ای؟ بگوآیا مرا شریک خدا قرار داده»

اگرخدا بخواهد،  :شد[ که باید بگویداگر خدا و فالنی نبود ]آن کار نمی

شود[، و اگر ]کمک[ خدا و سپس ]همکاری[ سپس فالنی ]کار درست می

عبد  یهشد[، چون سپس برای ترتیب و تأخیر است ارادفالنی نبود ]چنان می

 :فرمایدمی خداوند ،کندخداوند می یهرا تابع اراد

ن إجّل    ء ونَ تََشا   َوَما﴿
َ
ر: ] ﴾٢٩ لَمجيَ َع  ل  ٱ َربُّ  ّلل   ٱ ءَ يََشا   أ  .[31اوكتلي 

ه ابدش یهاراد»

ت

ی

ث

 اینن اراده داش
 
که اداا د ، رپارداگر ج

 

 ی
 اکری را  داردی رگم ان

 
چ

هی 

 .«ااجن  
ف ط برای مطلق جمع و اشتراک است، نه برای ترتیب و تأخیر، « واو»اما 

این از  :کسی را ندارم غیر از خدا و تو. یا :مثالً صحیح نیست گفته شود

برکات خدا و برکات تو است. بلکه گفته شود کسی را ندارم غیر از خدا 

 سپس تو. این کار از برکات خدا است سپس از تو.

مانند به دست یا به گردن یا به پیشانی بستن حل ه  :شرک افعالی و عملی

س چشم و غیره، اگر تر برای رفع یا دفع بالیا، آویزان کردن تمیمه از و پارچه

شود، از نوع شرک اصغر است چون می رفع یا دفع باال بسب ت د باشد اینکهمع

خداوند اینها را جزو اسباب قرار نداده است. اما اگر معت د باشد که خود حل ه 

                                                           

 دا د ا احمک آن را حیحصت رکده اتس.رتذمی رااتی رکده ا آن را نسح ی (1)

 اسنیئ رااتی رکده اتس. (2)
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 بال است، در این صورت شرک از نوع اکبر محسوب یهکنندیا پارچه دفع

 شود. چون به غیر خدا توکل کرده است.می
شرک خفی ]پوشیده[ است، و آن  شرک در  :اصغر نوع دوم از شرک

 یهطلبی، مثالً کسی عملی که به واسطاراده و نیت است، مانند ریا و شهرت

کنند. مانع شود را انجام دهد، تامردم او را تحسین می آن به خدا نزدیک

ظار مردم به خوبی ادا کند یا صدقه بدهد تا او را مدح و اینکه نمازش را در ان

تش را زیبا کند، تا مردم آنرا کند، صوکنند یا با صدای بلند ذکر  تعریف

بشنوند و او را ستایش کنند. ریا به قدری خطرناک است که اگر با هر عملی 

 :فرمایدمی کند. خداوندمی آمیخته شود آن عمل را باطل

وا  يَر   ََكنَ  َفَمن﴿ جهج  ءَ لجَقا   ج  ج  َوَّل  الجح  َص   َعَمل   َمل  َيع  فَل   ۦَرب  جعجَباَدةج  ك  ي ّش  جهج  ب  ۦ  َرب 
َحَد  
َ
هف: ] ﴾اأ

لك

 .[113ا

ه ابدش ابدی لمع اصحل ااجن  دهدد ا در ابعدت »

ت

ی

ث

سپ هر سک ادیم ددیار رپارداگرش را داش

 یسک را رشکی رگندا د
 
چ

هی 

 .«رپارداگرش 
ْصَغرل »فرماید: می پیامبر

َ
كل اْْل ْ مل الِّشِّ َخافل َعلَْیكل

َ
ْخَوَف َما أ

َ
قِیَل: « إِنه أ

ِ؟ قَاَل:  وَل اَّلله ْصَغرل یَا َرسل
َ
كل اْْل ْ يَاءل »َوَما الِّشِّ خطرناکترین چیزی که بر » .(1)«الرِّ

ای رسول خدا! شرک اصغر  :شما بیم دارم، شرک اصغر است، گفتند

 «.ریاء :چیست؟ فرمود

های شرک اصغر این است که فرد عملی را به طمع دنیوی یکی از نمونه

انجام دهد، مثالً به نیت طلب مال حج کند، اذان دهد، امامت کند، تحصیل 

                                                           

(1)  

 

شی
ل
 ادمح ، ربطاین ا وغبی در رش  ا

ت

 .ه
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رضای خدا در دل علم شرعی یا جهاد کند، و در هیچکدام از این اعمال 

 نداشته باشد، بلکه هدفش کسب ثروت و مال باشد.

َِمیَصِ ، تَِعَس َعْبدل اَلِّ »فرمود:  پیامبر ْرَهِم، تَِعَس َعْبدل اَْ یَنارِ، تَِعَس َعْبدل اَلِّ
، َوإِْن لَْم يلْعَط َسِخَط  ْعِطَي َرِِضَ

ل
دینار، هالک شود  یههالک شود بند» .(1)«إِْن أ

، اگر به او چیزی داده شود راضی و (2)خمیصه یهدرهم، هالک شود بند یهبند

 «.شودمی خشمگین و عصبانیگردد و اگر داده نشود خشنود می

ها دریایی استت کته   و اراده هاشرک در نیت» :گویدمی /امام ابن اق یم

یابند، پس هر کس از عمل می اند کسانی که از آن نجات ساحل ندارد، و کم

 ت تترب بتته ختتدا    کتتار ختتدا کنتتد و نیتتتش در   ختتود طلتتب رضتتای غیتتر   
 

 «.قرار داده استاش برای خدا شریک  نباشد، در اراده و نیت

و اخالص آن است که شخص اعمال، گفتار، اراده و نیت خود را برای 

است که اهلل تمام  خدا خاقص گرداند، و این همان دین حنیف ابراهیم

 بندگانش را به پیروی از آن امر کرده و غیر از آن را از هیچ کس قبول

 :فرمایدمی کند و این ح ی ت اسالم است. خداوندنمی

َ  تَغج يَب   َوَمن﴿ ج ٱ َغي 
ق   فَلَن ادجين   مج َل  س  ل  وَ  ه  مجن   َبَل ي  َرةج ٓأۡلٱ فج  وَه   مجنَ  خج

جينَ َخ  ل  ٱ  . [46رمعان: آل] ﴾٨٥ ِسج

اکران هر سک ریغ از امال  دینی را ربزگدنی ، از اا وبقل وخناهدد دش ا اا در آرخت از زاین»

 . «اتس

                                                           

 اخبری. (1)

 صه حویع ابلس یتمیق اتس. (2)
می

 

 ج
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است، دینی که هر کسی از آن روی گرداند، از  اسالم دین ابراهیم

 .(1)«خردان استبی

 فرق بين شرک اکبر و شرک اصغر

 :ها عبارتند ازای از این فرقخالصه

کند، وقی شرک اصغر می اسالم خارج یهشرک اکبر انسان را از دایر -8

 کند.نمی اسالم خارج یهانسان را از دایر

ماند، وقی صاحب شرک اصغر می دوزخصاحب شرک اکبر تا ابد در  -4

 ماند.نمی اگر داخل دوزخ شود تا ابد در آن

برد، وقی شرک اصغر تمام اعمال می شرک اکبر تمام اعمال را از بین -3

 برد.می برد تنها همان عمل ریاکارانه را از بیننمی را از بین

اصغر کند، وقی شرک می ک اکبر خون و مال صاحبش را حاللشر -2

 کند.نمی خون و مال صاحبش را حالل

 تعریف کفر و انواع آنبخش سوم: 

 تعریف کفر –أ 

 :کفر در قغت به معنای پوشش ومانع است، و در شرع، ضد ایمان است. کفر

ایمان نداشتن به اهلل و رسول اوست. صرف نظر از اینکه این کفر همراه با 

 رک و گمان، یا رویتکذیب باشد یا بدون تکذیب، بلکه به مجرد ش

پسندی، یا پیروی کردن از هوا و هوسی که مانع  گردانی، یا حسد و خود

کننده بزرگتر اگرچه کفر تکذیب :شودمی تبعیت از دین خدا شود، کافر

                                                           

 .221اوجلاب ااکلیف ، ص  (1)
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 است. همچنین کسی که از روی حسادت دین اهلل را انکار و او را تکذیب

 دارد، حکم کافر تکذیب کند، و در حاقی که به ح انیت پیامبران ی ینمی

 .(1)کننده را دارد

 :کفر دو نوع است :انواع کفر –ب 

کند، و خود به پنج می اسالم خارج یهکه انسان را از دایر کفر اکبر :نوع اول

 :شودمی نوع ت سیم

 رفک ذکتبی -«افل»حوع 

ظ   َوَمن  ﴿ :فرمایدمی خداوند
َ
نج  لَم  أ ج ٱ ََعَ  ََتَى  ف  ٱ مجم  بًا ّلل  و   َكذج

َ
َب  أ  َكذ 

ج  َ ٱب
ج َل  ا ق    لَم 

لَي   ۥ   َءه  َجا 
َ
جل   ىو  َمث   َجَهن مَ  فج  َ  أ  . [54اوبكنعلت: ] ﴾٦٨ فجرجينَ َك  ل 

ه اا ردس ذکتبی »
ن 
چ ه یسک رگمتسرت از آن یسک اتس که رب اهلل دراغ دنبد ا ای ]دنی[ قح را وچن 

م اجی اکرفان تسین؟

 

 هی
ج

 .«دنک؟! آای 

رراه اب دصتقی :«ب»حوع 
چ
ه

 رفک انعد ا ربکت 

  :فرمایدمی خداوند

جل   َناق ل   ِإَوذ  ﴿ وا  س  ٱ ئجَكةج َمَلى ل د  و   َدمَ ٓأِل ج  َب   لجيَ  إجب   إجّل    ا  فََسَجد 
َ
 َبَ تَك  س  ٱوَ  أ

 .[01ارقبل : ] ﴾٣٤ فجرجينَ َك  ل  ٱ مجنَ  َوََكنَ 
م ربای آد »

 

ی

ت

گفب

که 

 

ه المن
ن 
مه دجسه ربد د زجب ا ا ایتق که 

ه
ابز زد ا ربکت سیلب ، که رسدجسه ربدی ، 

 .«اکرفان رقار رگتف یهارزدی ا در زرم

 رفک رشک ا امگن :«ج»حوع 

                                                           

 (.22/331ی خیش اإلمال  )ومجمع اتفا (1)
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  : فرمایدمی خداوند

وَ  ۥَجن َته   َوَدَخَل ﴿ جم   وَه  َف   َظال ج هج نل  نُّ  َما   قَاَل  ۦسج ظ 
َ
ن أ

َ
ج َه   تَبجيدَ  أ ه بَد   ۦ  ذج

َ
 ٣٥ اأ

نُّ  َوَما   ظ 
َ
اَعةَ ٱ أ جَمة  قَا   لس  جن ئ ج  إجَل   رُّدجدتُّ  َولَئ َدن   َرب  جج

َ
جن   اَخي    ََل نَقلَب   َهام   ٣٦ ام 

ب ه   ۥَل   قَاَل  وَ  ۥَصاحج ه   وَه  َاوجر  َكَفر   ۥ  ُي 
َ
ج  َت أ جيٱب  مجن ث م   ت َراب   مجن َخلََقَك  َّل 

ى   ث م   َفة  نُّط   ل   َك َسو  وَ  كجن ا  ل    ٣٧ رَج  ج  ّلل   ٱ ه  ج  َوَّل   َرب  ش 
 
ج   ك  أ جَرب  َحد   ب

َ
 ﴾٣٨ اأ

هف: ]
لك

 . [04-06ا
منک که انی ابغ ات ادب از نیب رباد یمن امگن :در احیل که رب وخنتشی رگمتس وبد ، اارد ابشغ دش ا تفگ»

ه وسی رپارداگر  ربرگدادنن یمن ا امگن
ن 
]در وصرت رباپیی منک که ایق ت رب اپ وشد ا ارگ رما 

 
 ه
ب

م داتش ، در احیل که داتس اامی دارش اب اا تبحصایق ت[ 

ه

رر از انی ابغ را وخا

ت

ت
ه اا ی 

ن 
رکد 

ه رپارداگری :تفگ
ن 
طفهی اکرف آای وت 

 

  از ن

پب 

 وشد که وت را از اخک 

پ

 ای قلخ رکده ا 

ب 

ه 
ن 
  وت را 

م که  رمدی دبتلی رکده ، اام نم یسک

ت

شی
ه

 سک را رشکی رپارداگر  راگدادا رپار
 
چ

هی 

  اتس ا 

میمن رقار 

ه

 .«د

 رگداینرفک ارعاض ا رای :«د»حوع 

 :فرمایدخداوند می

جينَ ٱوَ ﴿ وا   َّل  ا   َكَفر  وا   َعم  ر  نذج
 
ع   أ ونم   .[0األاقح : ] ﴾رجض 

ح ه که میب داده دشا اسکین که رفک ارزدیه»

 

ب
 .« ، رای رگدادننا دها د ، از آ

 رفک افنق :» ه»حوع 

  :فرمایدمی خداوند

جَك َذ  ﴿ م   ل ن ه 
َ
جأ وا   ث م   َءاَمن وا   ب بجعَ  َكَفر  جهجم   ََعَ   َفط  وب

م   ق ل  ونَ َيف   َّل  َفه   ﴾٣ َقه 
 . [0اانملوقفن: ]
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رر زده دش ا »
ه
م

 ها اشین 

قلی
ه 
ن 
  اکرف دش د ا 

پب 

ه دلیل آن اتس ، که آانن اامین آارد د 
ن 
انی 

دد ا درکیمن آانن

 

ی
م
ه
ف

 .«دننکیمن 

 کفر اصغر -نوع دوم

کند. این همان کفر عملی است. نمی اسالم خارج یهکفر انسان را از دایراین نوع 

کفر به آن اطالق شده است و به حد کفر  یهکلمسنت و گناهانی که در قرآن 

 :فرمایدمی اند. خداوند در قرآن رسد مانند کفران نعمت از این جملهنمی اکبر

ط   َءامجنَة   ََكنَت   َية  قَر   َمَثل   ّلل   ٱ َوََضََب ﴿   َمئجن ة  مُّ
 
َهارجز   تجيَهايَأ جن ارََغد   ق  ج  م 

 ك  
ن   فََكَفَرت   َمََكن  

َ
جأ مج ب ج ٱ ع   . [113الحنل: ] ﴾ّلل 

ه آن اداا د اثمل آابدی»
ن 
 ای را آارد که در انم ا اامن وبد د از هر رط  رزق ا رازی 

ه تمعن ادا اکرف دش دی
ن 
ل آن 

ه
 .«ردیس ا ا

ل » :فرمایدمی مسلمان، پیامبرو مانند کشتن  وٌق، َوقَِتاَلل ْسلِِم فلسل ِسَبابل الْمل
ْفٌر   «.دشنام مسلمان فسق و کشتنش کفر است» .(1)«كل

ْم رِقَاَب َبْعٍض »: فرمایدمی و كل ارًا یَْْضِبل َبْعضل فه  .(2)«ََل تَرِْجعلوا َبْعِدي كل
 «.پس از من به کفر برنگردید، که برخی از شما گردن برخی را بزند»

ِ َفَقْد »: فرمایدمی و مانند سوگند به غیر خدا. پیامبر َمْن َحلََف بَِغرْیِ اَّلله
كَ  ْْشَ

َ
ْو أ

َ
هر کس به غیر خدا سوگند یاد کند، کفر یا شرک » .(3)«َكَفَر أ

 «.ورزیده است

                                                           

 اخبری ا ملسم. (1)

 اخبری ا ملسم. (2)

ه (3)

ت

شی

 

ن
 ا د.رتذمی ا احمک آرنا حیحص دا
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 :فرمایدمی مؤمن نامید وخداوند مرتکب گناه کبیره را 

َهاَيى ﴿ يُّ
َ
جينَ ٱ أ تجَب  َءاَمن وا   َّل  م  َعلَي   ك   .[124ارقبل : ] ﴾َل َقت  ل  ٱ فج  قجَصاص  ل  ٱ ك 

ه دشاگن رب امش اابج دشه ای اسکین که اامین آارده»

ت

ی

ث

ش
ک
 .«ادی اصقص 

در این جا قاتل را از مؤمنان بر شمرده و او را برادر وقی دم ذکر کرده و 

َ  َفَمن  ﴿ :فرمایدمی ادامهدر  يهج  مجن   ۥَل   ع فج خج
َ
جَباع   ٱفَ  ء  َش   أ ج  ت   ٱب

وفج َمع  ل  َدا   ر 
َ
 ء  َوأ

 .[124ارقبل : ] ﴾ن  َس  بجإجح   هج إجَِل  
ه »

ن 
ه رایض دش ابدی ارطاایفشن 

ن 
ه د
ن 
رر دش ا 

 

ط

 

فی
سپ هر سک از اجبن ربادر ]وخد[ از اصقص اا رص

ه 
ن 
ررنی وحن از انی اکر ریپای ا د

ت

 هت
ب

ررنی وصرت رپداتخ دننک

ت

 هت
ب

ه 
ن 
 .«را 

 :فرمایدمی بدون شک منظور خداوند برادری دینی است و

جَفَتانج  ِإَون﴿ ئ
مجنجيَ  مجنَ  َطا  ؤ  َتَتل وا   ٱل م  وا   ٱق  لجح  ص 

َ
َما فَأ  .[1ارجحلات: ] ﴾بَي َنه 

د»  

 

ی دد د ، در نیب آانن حلص ربرقار ک
گ

 

ی  
ج

م 

ه

ه از ؤمنینم اب 

ت

ی
 .«ا ارگ دا دش

َما﴿ ؤ  ل  ٱ إجن  ص   َوة  إجخ   مجن ونَ م 
َ
وا  فَأ َ  لجح  َخَوي   َبي 

َ
م  أ   .[13ارجحلات: ] ﴾ك 

م ربادر د ذلا »

ه

ه قیقحت ؤمانمن اب 
ن 

د  

 

 .«نیب ربادرااتنن حلص ربرقار ک

 .(1)طحاوی بود یهاز شرح ع یدای هآنچه ذکر شد خالص
 

 

 فرق ميان کفر اکبر و کفر اصغر

 اسالم خارج کرده و اعمال را از بین یهکفر اکبر انسان را از دایر -8

اسالم خارج نکرده و اعمال را  یهبرد. اما کفر اصغر انسان را دایرمی

 کفری که داشته از عمل او کاسته یهکند. اقبته به اندازنمی نابود

 گیرد.می آن در معرض عذاب قرار یهشود و انجام دهندمی

                                                           

حه ) (1)
ت  اإلمالی.362صف

ت

مکی
ل

 ( اچپ ا
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ماند اما صاحب کفر اصغر می کفر اکبر تا ابد در آتش جهنم صاحب -4

ماند یا امکان دارد، خداوند او داخل دوزخ شود تا ابد در آن نمی  اگر

 را ببخشد و اصالً داخل دوزخ نشود.

کند وقی کفر اصغر خون و می کفر اکبر، خون و مال انسان را حالل -3

 کند. مال انسان را حالل نمی

شده، بر مؤمنان واجب است که با کفری که مرتکب کفر اکبر  -2

بت و دوستی با آنها حرام است، عداوت و دشمنی کنند و رابطه، مح

چند نزدیکترین خویشاوندانشان باشد. ]اما کفر اصغر، بطور کلی هر

کند، بلکه با کسی که مرتکب نمی محبت و دوستی را قطع یهرابط

محبت و دوستی برقرار  یهایمانش رابط یهکفر اصغر شده، به انداز

 ان نافرمانیش با او دشمنی شود.شود و به میز

*** 

 

 تعریف نفاق و انواع آنبخش چهارم: 

 تعریف نفاق « أ»

 انقف ، انیقف ، افن»است « نافق»در نفاق در قغت مص

ت

« ف اءان» یهاز کلم« ًاق ا انمفقه

است، که اگر در یکی از  (1)یربوع یهگرفته شده که یکی از سوراخهای الی

کند و یا معنی آن از نفق می سوراخها دنباقش کنند از سوراخ دیگر فرار

                                                           

 ی ه ومش. (1)
ب

ث

 ریوبع ویحاین اتس پ



 

43 

گرفته شده و نفق غار کوچکی است که حیوانات در آن  گرفته شده و نفق

 .(1)شوندمی پنهان

و در اصطالح شرع، این است که فردی به ظاهر مسلمان شود اما در دل 

شود که منافق از طرفی وارد می این دقیل نفاق گفتهکافر و مشرک باشد. به 

شود، خداوند این معنی را در می شود و از طرف دیگر خارجمی دین اسالم

 :فرمایدمی قرآن ذکر کرده و

َٰ  ل  ٱ إجن  ﴿  ر  ٱ فج  فجقجيَ م   ٱ كج ل 
َ : ] ﴾نل ارج ٱ مجنَ  َفلج س  َل 

ت

ه
ن 
 . [52اوتل

ه رایتس انمنیقف ، مه ن افاقسدنن»
ن 

». 

شدگان از دین اسالم خداوند مناف ین را بدتر از کافران خارج یعنی:

 :فرمایدمی شمرده و

َٰ  ل  ٱ إجن  ﴿ ر  ٱ فج  فجقجيَ م   ٱ كج ل 
َ  .[116ااسنلء: ] ﴾نل ارج ٱ مجنَ  َفلج س  َل 

ه رایتس»
ن 

م  انمنیقف در اپنیی 

 

 هی
ج

 .«رقار دار درتنی دراجت 

 :فرمایدمی و

َٰ  ل  ٱ﴿ ونَ ي َخ   فجقجيَ م  ع  َ ٱ دج وَ  ّلل  م  َخ   وَه  ه  ع   .[113ااسنلء: ] ﴾دج
ی له»

ه رایتس انمنیقف اب ادا رکم ا ج
ن 

ی ل ی 
م رکم ا ج

ه

ه وخداشن ابز یهدننک ا ادا 
ن 
 آانن را 

 .«رگدا دی

ونَ ي َخ  ﴿ ع  َ ٱ دج جينَ ٱوَ  ّلل  ونَ َي   َوَما َءاَمن وا   َّل  م   إجّل    َدع  َسه  نف 
َ
ونَ يَش   َوَما أ ر   ٩ ع 

جهجم فج  وب
َرض   ق ل  م   م  م   ا  َمَرض   ّلل   ٱ فََزاَده  م    َعَذاب   َولَه  ِلج

َ
جَما أ  ََكن وا   ب

ب ونَ يَك    .[13-1ارقبل : ] ﴾١٠ذج

                                                           

   ،انب اریث (1)
ن 
ها 

 

لی

 ا

ت

 (.1/19) ه
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د اهلل ا اسکین که اامین آاردی»

 

د ، ایل رفبی یمن ا دهوخاه

 

د ، رگم وخداشنرا رفبی ده

 

را اام  ده

دد. در بلقیمن

 

ی
م
ه
ف

م رمض آانن را ازفاده ا ربای آانن ه اشین رمض افنق 

ه

 ا اداا د 

ت

شت
ه

ح ه که ذکتبی رکده

 

ب
 .«ا د ، ذعایب دردانک اتس اخبرط آ

 انواع نفاق« ب»

 نفاق دو نوع است:

 افنق ااقتعدی :حوع اال

همان نفاق اکبر است که مرتکب آن اسالم را بظاهر قبول نفاق اعت ادی، 

نوع نفاق انسان را بطور کلی از کند، این می کرده و کفر رادر خود پنهان

گرداند و کسی که به این نوع نفاق مبتال باشد در می اسالم خارج یهدایر

پایین ترین درجات جهنم است، خداوند اهل نفاق اکبر را به تمام صفات شر 

کفر و عدم ایمان، به بازی و شوخی گرفتن  :وصف کرده است، که عبارتند از

آنان، قلباً با دشمنان اسالم همکاری  استهزاکردن سخره ودین و مسلمانان و م

کردن، این دسته از مناف ین در  کردن و در دشمنی با اسالم با آنان مشارکت

کند و مناف ین می هر زمانی وجود دارند، بویژه زمانی که اسالم قدرت پیدا

 ایمانآشکارا توانایی مبارزه با اسالم را نداشته باشند، در چنین مواقع به ظاهر 

آورند تا پنهانی و از پشت سر به اسالم و مسلمانان ضربه بزنند، و بتوانند در می

 میان مسلمانان زندگی کنند و خون و ماقشان در امان باشد.

امبران و روز آخرت های او، پیمنافق در ظاهر به خدا، مالئکه، کتاب

ایمان ندارد بلکه  تنها به موارد مذکور کند، اما در باطن نهمی ادعای ایمان

کند. منافق ایمان به خدا ندارد. در حاقی که خداوند با کالمی می تکذیب هم

که بر بشر نازل کرده، سخن گفته و او را رسول و فرستاده به سوی مردم قرار 

کند، و آنان را از عذاب و ع اب می خدا مردم را هدایت داده، تا به اذن
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از نفاق این مناف ین برداشت و اسرار و نهان  ترساند. خداوند پردهمی خداوند

یشان را برای بندگان خود هاروشن ساخت و ن شهرا در قرآن کریم  آنان

گانه  برمال کرد، تا از مناف ین و پیروانشان دوری کنند، خداوند گروههای سه

ب ره ذکر کرده که این سه گروه مؤمنین، کفار و  یهمردم را در اول سور

کفار دو آیه و  یهمؤمنین چهار آیه آورده، دربار یهمناف ین هستند. دربار

شان زیاد  مناف ین سیزده آیه نازل کرده است. چون مناف ین هم تعداد یهدربار

است و هم خطر مبتالشدن اکثر مردم به نفاق بیشتر است و هم شدت 

ان بر علیه اسالم و مسلمین زیاد است. به تح یق بالیی که از طرف یشهافتنه

است، چون  شود خیلی سخت و سنگینمی مناف ین به اسالم و مسلمین وارد

 تی با اسالم را دارند اما در ح ی تداده و ادعای دوسخود را به اسالم نسبت 

 اند، و به هر شکل و صورت با اسالم دشمنی و عداوت دشمنان اسالم

هایشان به حدی شود، کارمی شان آشکار کنند، تا جایی که دشمنیمی

کند که قصدش اصالح است در می فریبکارانه است که جاهل گمان

 .(1)صورتیکه در ح ی ت فساد است

 :(2)این نفاق شش نوع است

 تکذیب پیامبر-8

 آورده. تکذیب بعضی از آنچه پیامبر -4

 .پیامبردشمنی، تنفر و کینه با  -3

 آورده است. بغض و کینه به بعضی از آنچه که پیامبر -2

 .شدن از شکست دین و پیامبر شاد و مسرور -5

                                                           

 از راسله انب امیقل در ایبن افصت انمنیقف. (1)

 )ومجمع  (2)

ت

ه
ن 
ح دد

 

لی

  اوتلدیح ا

ت

 (.1( )ص / ه
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 .بیزاری و ناراحتی از سرافرازی و پیروزی دین و پیامبر -2

 یلمعافنق  :حوع دا 

که شخص یکی از اعمال مناف ین را انجام دهد، در حاقی نفاق عملی آنست 

 اسالم خارج یهقلبش وجود دارد، این نوع نفاق انسان را از دایرکه ایمان در 

م، و کسی که این نوع نفاق ای است برای خروج از دین اسال کند اما وسیلهنمی

را دارد ایمان و نفاق همزمان در قلبش وجود دارد و اگر این نفاق اصغر ادامه 

ْرَبٌع »فرماید: می امبرآید، پیمناف ان خاقص در می یهبه سبب آن در زمر یابد
َ
أ

َنافًِقا َخالًِصا، َوَمْن ََكنَْت فِیِه َخْصلٌَ  ِمْنهلنه ََكنَْت فِیِه َخْصلٌَ   نه فِیِه ََكَن مل َمْن كل
َث َكَذَب، َوإَِذا ََعَهَد َغَدَر، َوإَِذا  ِمَن انلَِّفاِق َحَّته یََدَعَها: إَِذا اْؤتلِمَن َخاَن، َوإَِذا َحده

چهار صفتند که در هر کسی باشد، منافعی خاقص است، در » .(1)«َفَجرَ َخاَصَم 

هر کسی خصلتی از آنها داشته باشد، خصلتی از نفاق در اوست تا وقتی که آن 

کند، وقتی سخن می به او امانتی داده شود، خیانترا از خود دور کند، وقتی 

جدال کند از  شکند، وقتیمی گوید، وقتی پیمان دهد آن رامی گوید دروغ

 .«ل عمل به حق را نداردیگرداند و ممی حق روی

قذا در هر کس که این خصلتهای چهارگانه جمع شود در واقع شرارت در 

او جمع شده و صد در صد صفات مناف ین در او وجود دارد، و هر کس یکی 

 از این خصلتها را داشته باشد، خصلتی از نفاق را دارد.

های های خیر و شر و خصلتدارد در کسی خصلتگاهی اوقات امکان 

خیر و شرش مستحق  یهایمان و کفر و نفاق جمع شود، این شخص به انداز

 ثواب و مجازات است.

                                                           

 اخبری ا ملسم. (1)
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ی نفاق اصغر، تنبلی و کسلی در ادای نماز جماعت هایکی دیگر از نشانه

در مسجد است که این نیز یکی از صفات مناف ین است. نفاق شر و خطر 

اند، ابن ابی  به دنبال دارد و اصحاب همواره از وقوع در آن بیم داشتهجدی 

را دیدم همگی بیم داشتند که  سی نفر از اصحاب پیامبر» :گویدمی ملیکه

 «.مبادا به نفاق مبتال شوند

 فرق بين نفاق اکبر و نفاق اصغر

کند وقی نفاق اصغر می اسالم خارج یهنفاق اکبر انسان را از دایر  -8

 کند.نمی اسالم خارج یهانسان را از دایر

و باطن انسان متضاد است، اما در نفاق اصغر در نفاق اکبر اعت اد ظاهر   -4

 این تضاد ف ط در اعمال است، نه در اعت اد.

شود، وقی امکان ارتکاب به نفاق اصغر نمی فاق اکبرمؤمن مرتکب ن  -3

 وجود دارد.

کنند و اگر کسی نمی هستند توبهبیشتر کسانی که به نفاق اکبر مبتل   -2

اش نزد حاکم اختالف است، برخالف  توبه کند، در قبول توبه از آنان

او را  یهتواند توبه کند و خداوند توبمی نفاق اصغر که مرتکب آن

 کند.می قبول

ای هشوند شعبمی آنچه بیشتر مسلمانان دچار آن» :(1)گویدمی شیخ اإلسالم

کند. گاهی می آنان را قبول یهنفاق است، سپس خداوند توبی هااز شعبه

کند اما می شود به دل مسلمانی خطورمی اوقات چیزهایی که باعث نفاق

 ی شیطانی و کفر مبتالهاکند، مؤمن به وسوسهمی خداوند آن را از او دفع

                                                           

 (.239اتکب اإلامین ص ) (1)
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 کند همان طور کهمی او را تنگ یهها سین شود تا جایی که این وسوسهمی

ِ،: انداصحاب گفته وَل اَّلله َحَدنَا يَلَِجدل ِِف َنْفِسهِ  یَا َرسل
َ
ْن  َما إِنه أ

َ
ره مَِن َيِ َْل

َماءِ  ْرِض  السه
َ
َحبُّ إيَِلْ  إََِل اْْل

َ
ْن  هِ أ

َ
یَمانِ »َقاَل: فَ َتََكهَم بِِه، يَ ِمْن أ  .(1)«َذلَِك ََصِيحل اإْلِ

کند که اگر از آسمان به از ما در وجود خود چیزی احساس می بعضی»

 زمین بیافتد، برای او بهتر از این است که آن را بر زبان جاری کند، پیامبر

َما و در روایتی دیگر آمده: «. آشکار از ایمان استای هآن نشان» :فرمود
ْن َيَتََكهَم بِهِ 

َ
ِ »َقاَل:  ،َيَتَعاَظمل أ َْمدل َّلِله ِي َرده َكْیَدهل إََل الْوَْسوََس ِ  اْلْ آن در » «.اَّله

حمد » :فرمود پیامبر«. توانیم آن را بر زبان جاری کنیمنمی سنگین است که

یعنی «. و سپاس خدایی را که مکر و نیرنگ شیطان را به وسوسه تبدیل کرد

یج بوجود آمدن این وسوسه با این ناخوشایندی بزرگ و دفع آن از قلب از نتا

 .«آشکار ایمان است

 :آنان فرموده یهاما کسانی که نفاق اکبر دارند، خداوند دربار

مُّ  ﴿ م    م  ب ك   ص  م   ع  ع ونَ يَر   َّل  َفه   .[14ارقبل : ] ﴾١٨ جج
ه قح رب»

ن 
 .«رگد دیمن رک ، الل ا وکر د ذلا آانن 

  :فرمایدمی گردند ونمی یعنی قلباً به سوی اسالم بر

َوَّل ﴿
َ
م   نَ يََرو   أ ن ه 

َ
ف   أ ج  فج  َتن ونَ ي 

ةً  ََعم   ك   ر  و   م 
َ
ج  أ َتي  م   َوَّل  َيت وب ونَ  َّل  ث م   َمر   ه 

ونَ  ر  ك  : ] ﴾١٢٦ يَذ 

ت

ه
ن 
 .[135اوتل

هی دننیب که آانن هر اسل کی ای دا ابر ااحتمنیمن آای»
ن 
 دننک ، ا ربعتیمن وش د ا دعب از آن وت

 .«وش دیمن هوایشرریگ د ا دیبار ا یمن

                                                           

 ا د.ادمح ا ملسم رااتی رکده (1)
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ظاهری منافق اکبر اختالف  یهعلماء در قبول توب» :گویدمی شیخ اإلسالم

به دارند، چون آگاهی از باطن و درون انسان ممکن نیست و آنان همیشه 

 .(1)«اند ظاهر اسالم قبول کرده

*** 

اقسام حقیقت جاهلیت، فسق، گمراهی و ارتداد،  حشربخش پنجم: 

 و احکام هریک

 جاهليت -1

اند. ه اعراب قبل از اسالم بر آن بوده شود کمی جاهلیت به وضعیتی گفته

پرستی، و نژاد هامانند جهل به اهلل، پیامبر، احکام و قوانین، افتخار به نسب

 .(2)تکبر، استبداد و غیره

جاهلیتی را بدان علت جاهلیت نامیدند که شخص جاهل علم ندارد و یا از 

 کند.نمی علم پیروی

اش  هر کس حق را نشناسد، جاهل است و نادانی» :گویدمی اإلسالم شیخ

خبری است و اگر معت د به خالف حق باشد جاهلی است که جهل مرکب بی

 در جاهلیتی بودند که نسبت جهل به آنان دارد، مردم قبل از بعثت پیامبر

 شان را رسوم جاهلیت تشکیل که تمام اقوال و اعمالای هدادند، بگونمی

ه بودند و جاهالن آن را داد که افراد جاهل و نادان آنها را از خود ساختمی

دیان و سوم یهودادند، و نیز هر چه با پیام و روش پیامبران مانند رمی انجام

                                                           

 (.431-29/434ومجمع ااتفلای ) (1)

   ،انب اریث (2)
ن 
ها 

 

لی

 ا

ت

 (.2/323) ه
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رود. این جاهلیت قبل از بعثت می نصاری مخاقف است، جاهلیت به شمار

جاهلیت در بعضی مماقک وجود  از بعثت پیامبر پیامبر عام بوده اما بعد

جاهلیت در داراقکفر که در  :، وقی در بعضی دیگر رواج نداشت، مانندداشت

 بعضی شهرها رواج داشت، و در بعضی دیگر رواج نداشت.

امکان دارد جاهلیت در برخی افراد وجود داشته باشد. مانند کسی که در 

هنوز مسلمان نشده، قذا این شخص در کند، اما می داراإلسالم زندگی

 برد. اما بطور کلی بدون قید زمانی، پس از بعثت پیامبرمی جاهلیت به سر

هستند که تا  جاهلیت وجود ندارد، چون همواره افرادی از امت پیامبر

مان در بعضی از مماقک زکنند، اما جاهلیت م ید به می قیامت از حق پیروی

ْرَبٌع ِِف »: یدفرمامی مسلمانان وجود دارد، پیامبر اسالمی و در بسیاری از
َ
أ

مه 
ل
َاِهلِیه ِ أ

ْ
ْمِر اْل

َ
و «. چهار چیز در امت من از امور جاهلی هستند» .(1)«ِِت ِمْن أ

ٌؤ فِیَك  إنهَك » :به ابوذر فرمود تو فردی هستی که در تو » .(2)«َجاِهلِیه ٌ  اْمرل

 .(3)و مانند اینها«. خصلتی از جاهلیت وجود دارد

خالصه این که: جاهلیت منتسب به جهل و نادانی است که به ندانستن علم 

 :گردد و بر دو نوع استمی بر

پایان یافته  جاهلیت عامه که قبل از بعثت پیامبر بوده و با بعثت او  -8

 است.

                                                           

 ملسم. (1)

 ملسم ا اخبری. (2)

م ء اااطااضتق (3)
 

قی

ت

سب
م
ل

ه قیقحت درتک انرص القعل.222-2/221) ا
ن 
 ) 
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از دوقتها، شهرها و اشخاص به آن مبتال  جاهلیت خاصه که برخی  -4

هستند، و همواره باقی است. با این توضیح اشتباه کسانی که جاهلیت 

جاهلیت قرن » :گویندمی شود. آنانمی دانند، روشنمی این زمان را عام

جاهلیت برخی افراد قرن، » :صحیح آن است که بگویند«. و شبیه آن

جاهلیت صحیح و  یها عام دانستن کلمام«. کثر افراد قرنایاجاهلیت 

 جاهلیت عامه پایان یافته است. جایز نیست؛ چون با بعثت پیامبر

 فسق -2

فسق در قغت به معنای بیرون شدن است، و در اصطالح شرع خروج از طاعت 

شود ]مثالً به کافر فاسق گفته خدا است که هم خروج کلی را شامل می

ای شده، به مؤمنی که مرتکب گناه کبیره شود[ و هم خروج جزئی را، ومی

 گویند.فاسق می

کند، که اسالم خارج می یهفس ی که انسان را از دایر :پس فسق دو نوع است

  :دفرمایمی ابلیس یهگویند. خداوند دربارمی همان کفر است. قذا به کافر فاسق نیز

م   َعن   َفَفَسقَ ﴿
َ
جهج  رج أ هف: ] ﴾ۦ  َرب 

لك

 .[63ا
 .«رفامن رپارداگرش رمتد رکداز »

 :فرمایدمی فسق شیطان کفر بود، و خداوند

ا﴿ م 
َ
جينَ ٱ َوأ وا   َّل    فََسق 

 
م  َوى  َفَمأ  .[33ادجسل : ] ﴾نل ار  ٱ ه 

 .«ا اام اسکین که افقس دش د رسااجناشمن آشت اتس»

 :فرمایدمی : کافران. و نیزیعنی

َراد و   ُك  َما  ﴿
َ
ن ا  أ

َ
وا  َي   أ وا   َها  مجن   ر ج  عجيد 

 
م   َوقجيَل  فجيَها أ  نل ارج ٱ َعَذاَب  ذ وق وا   لَه 

جيٱ نت م َّل  جهج  ك  ب ونَ  ۦب ج  . [33ادجسل : ] ﴾ت َكذ 
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ه آن ابزرگدا ده یاگه که یهر»
ن 
م اخرج وش د ، 

 

 هی
ج

د از آشت 

 

هوخاه

ت

ی
ه آانن گف

ن 
 وش د ا 

دد که آن را ذکتبی :وشدی
ی 

ث

ش
 ح 
ب

 .«رکددیی ذعاب آیشت را 

شود، اما فس ی که مرتکب شده می به مسلمان گناهکار نیز، فاسق گفته و

 فرماید:می کند، خداوندنمی اسالم خارج یهاو را از دایر

جينَ ٱوَ ﴿ ونَ يَر   َّل  ح  ل  ٱ م  َٰ  م    لَم   ث م   تج َص
 
ر   ت وا  يَأ

َ
جأ َهَدا   َبَعةج ب م  ج  ٱفَ  ءَ ش  وه   نجيَ ثََم   لج 

 َ م   َبل وا  َتق   َوَّل  ة  َجل  بَد   َدةً َشَه   لَه 
َ
َلى  ا  أ و 

 
م   ئجَك َوأ ونَ َف  ل  ٱ ه  ق   .[1اونلر: ] ﴾٤ سج

ه زانن اپدکانم تبسن زان ا»
ن 
 ر اشهدد یمنی اسکین که 

 
  ج

پب 

د ، 

 

ه ده
ن 
 ق 

ث

ه ش
ن 
ا د رض

ت

ی

ث

ش
ه
آار د ، 

ی دد ا آانن زبدین ، ا

 

کب

 

ن
  را وبقل 

 

 .«ا دنینچ اسکین افقس هرزگ وگایه دادن آن

وَق  َوَّل  َرفََث  فََل  ج  َل َ ٱ فجيهجن   فََرَض  َفَمن﴿ َداَل  َوَّل  ف س  َ ٱ فج  جج
 ﴾ج ج َل 

 . [112ارقبل : ]

. که علما در «سپ یسک که جح را رب وخد اابج رکده ابدش. در جح آزیمش یسنج ، انگه ا دجایل تسین»

 .(1)اند: منظور گناهان استتفسیر فسوق در این آیه گفته

 گمراهی ]ضالل[ -3

یا ضالل انحراف از راه راست و مست یم است که متضاد هدایت گمراهی 

نج ﴿فرماید: می است. خداوند جن َما َتَدى  ه  ٱ م  َف   َتدجيَيه   فَإ هج نلج جن َما َضل   َوَمن ۦ  سج  فَإ
لُّ  ه ا هر سک رمگاه وشد ، » .[16اإلرساء: ] ﴾َهاَعلَي   يَضج

ت

ی
ه عفن وخد هدداتی ایف

ن 
هر سک هدداتی ایدب 

ه
ن 
 

ث

 

هب 

 .«زاین وخدش اتس رمگا

 :شودمی بر گمراهی معانی مختلفی اطالق

 فرماید:می آید، خداوندمی بعضی اوقات به معنی کفر -8

                                                           

 (.229اتکب اإلامین ، خیش اإلمال  ص ) (1)
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ر  يَك   َوَمن﴿  ج  ف  ج ٱب جَكتجهج َوَمَلى  ّلل  ت بجهج  ۦئ لجهج  ۦَووُك  َ ٱوَ  ۦَور س  رج ٓأۡلٱ مج و  ِل   َضل   َفَقد   خج
 . [105ااسنلء: ] ﴾بَعجيًدا َل  َضَل  

ه »
ن 
ه قیقحت رمگاه دشه ، رمگاه هر سک 

ن 
که ، اتکن  شی ، ایپاربماشن ا راز آرخت اکرف وشد 

 

اهلل ، المن

 .«[دشین ایسبر دار ]از قح
  فرماید:می رود، خداوندمی گاهی گمراهی به معنای شرک به کار -4

ج  َوَمن﴿ ج  ك  ي ّش  ج ٱب  . [115ااسنلء: ] ﴾بَعجيًدا َل  َضَل   َضل   َفَقد   ّلل 

ه اهلل »
ن 
ه قیقحت رمگاه دشه ، رمگاه دشین ایسبهر سک 

ن 
 .«[از قح] ر داررشک وبرزد 

قِ گمراه، رود، مثالً فِرَمی گاهی به معنای مخاقفت غیر از کفر به کار -3

 یعنی فِرَقِ مخاقف.

 :که فرمود آید، مانند قول موسیمی بعضی اوقات به معنی خطا -2

نَا   اإجذ   ت َها  َفَعل   قَاَل ﴿
َ
ٓاٱ مجنَ  َوأ جيَ لض   . [33ارعشلاء: ] ﴾٢٠ ل 

 .«: ایتق آن اکر را ااجن  داد  ، از اطخاکران وبد ]ومیس[ تفگ»

  :فرمایدمی آید . خداوندمی ن و فراموشیگاهی به معنی نسیا-5
ن﴿
َ
ل   أ َماَدى  إجح   تَضج جرَ  ه  َماَدى  إجح   َفت َذك   ٱ ه 

  .[343ارقبل : ] ﴾َرى  خ  َل  

ه اید اا  ات ارگ یکی از آن دا ]زن[»
ن 
 .«ازددنیبرفاومش رکد درگیی 

 «ضال  اإلبل»رود مانند می گاهی به معنای چیز گم شده و پنهان به کار-2
 .(1)یعنی شتر گمشده

                                                           

ها ین ، ص ) (1)

صف

 (219-212رفمدات رابغ ا
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 ارتداد، اقسام و احکام آن -2

 فرماید:در لغت به معنای رجوع و بازگشت است خداوند می :رده

وا  تَر   َوَّل ﴿ ى  تَدُّ د   ََعَ
َ
م  أ  .[31ااملدئ : ] ﴾بَارجوُك 

ه ]دیقع »
ن 
ی ا ن ربرگندیها 

 

ب ی 

ث

 ش
ن ب

 ]». 

 فرماید:می مسلمان شدن است، خداوندو در اصطالح ف هی: کافر شدن پس از 

د  يَر   َوَمن﴿ م   تَدج وَ  َفَيم ت   ۦدجينجهج  َعن مجنك  َلى  ََكفجر   وَه  و 
 
 َحبجَطت   ئجَك فَأ

ع  
َ
م  َم  أ ن  ٱ فج  ل ه  َرةج  ٓأۡلٱوَ  َيالُّ َلى  خج و 

 
ص   ئجَك َوأ

َ
م   نل ارج  ٱ ب  َح  أ ونَ َخ   فجيَها ه   ﴾لج 

 .[312ارقبل : ]

 ا هر سک از امش از دشنی ربرگدد ا در احل رفک ریمبد ، نینچ اسکین اامعاشلن در داین ا آرخت رب ابد»

ه ا ات ادب در آشتی

ت

ی
 .«امدننی راد ا آانن اامعاشلن از نیب رف

شود، می اسالم را انجام دهد، مرتدواقض هر کس یکی از ن :اقسام ارتداد

 شود:سالم زیاد است و به چهار دسته ت سیم مینواقض ا

، یا مالئکه، مرتدشدن زبانی: مانند دشنام دادن به اهلل، یا رسول خدا  -8

یا یکی از پیامبران او، یا کسی ادعای علم غیب یا ادعای پیامبری کند، 

خدا را به کند، یا غیرمی ا تصدیق کند که ادعای علم غیبیا کسی ر

فریاد بخواند، یا در کارهایی که غیرخدا قادر به انجام آن نیست 

ت اضای کمک و فریادرسی از غیرخدا کند، یا به غیرخدا در آنچه 

 ی قدرت خداوند است، پناه برد.ف ط در حیطه

: مانند سجده بردن برای بت، درخت، سنگ، مرتدشدن بصورت عملی -4

، انداختن قرآن در جاهایی که نجس و ناپاک قبور و ذبح برای قبور
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حکمرانی به  عدم است، جادوگری، یادگرفتن و یاد دادن آن، و

 قوانینی که خداوند نازل کرده با اعت اد به جایز بودن این امر.

مرتدشدن اعت ادی: مانند اعت اد به این که خداوند شریک دارد، یا زنا   -3

اینکه فرد بگوید نان حرام و مشروبات اقکلی و ربا حالل است، یا 

است، و نماز واجب نیست، و مانند اینها که حالل یا حرام یا واجب 

 بودن آن به اجماع قطعی ثابت شده است، و همه از آن آگاهند.

: مانند کسی که در حرام بودن شدن با شک در موارد فوق مرتد  -2

ر شرک، زنا و مشروبات اقکلی شک کند، یا در حالل بودن نان، یا د

و سایر انبیاء شک کند، یا در صدق پیامبر یا دین  رساقت پیامبر

 اسالم یا صالحیت دین اسالم برای این زمان شک داشته باشد.

*** 

 شودمی احکامی که پس از اثبات ارتداد، بر مرتد جاری

به او سه روز مهلت داده شود که توبه کند، اگر توبه کرد ومسلمان  -8

 شود.به حال خود رها میشود ومیاش قبول  شد، توبه

َمْن »: فرمود اگر از توبه سرباز زد قتلش واجب است، چون پیامبر -4
َل ِدیَنهل فَاْقتلللوهل  (1)«بَده

 «.هر کس دینش را تغییر داد او را بکشید» .

 ی توبه، از تصرف در امواقش منعدر مدت سه روز مهلت داده شده برا -3

گیرد و اگر توبه نکرد می داراییش به او تعلقشود، اگر مسلمان شد می

شدن کشته شود، یا در حال  داراییش از وقتی که به مجازات مرتد

 اقمال مسلمانان تعلق ارتداد بمیرد به عنوان مال غنیمت، به بیت

                                                           

 اخبری ا أوب دااد. (1)
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مصاقح اش را در یدارای شدن گیرد. و گفته شده: از زمان مرتدمی

 مسلمین صرف کنند.

شود قذا هیچ می میراث بین او و خویشاوندانش قطع ی ارث ورابطه -2

 رسد.نمی برد و میراث کسی هم به اونمی او ارث  کس از

شود و نه می شدن بمیرد یا کشته شود نه غسل داده اگر در حال مرتد -5

شود، بلکه شود، و نباید در قبرستان مسلمین دفن می بر او نماز خوانده

دفن یا در هر جای دیگری غیر از قبرستان ن باید در گورستان کافرا

 مسلمانان زیر خاکش کنند.
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 فصل دوم

منافات دارد و به آن نقص وارد  و افعالی که با توحیداقوال 

 :های زیر استشامل بخش ؛کندمی

 : کسانی که با نگاه کردن از کف دست، فنجان و ستارگانبخش اول

 دانند.می غیب :گویندمی

 .گیری و فال : جادو، افسونبخش دوم

: پیشکش کردن قربانیها، نذور و هدایا برای مزارها، قبرها و بخش سوم

 تعظیم آنها.

 بود. یادو نصب تندیس به قصد  ها: حکم تعظیم مجسمهبخش چهارم

 کردن دین و اهانت به حرمات آن. : حکم مسخرهبخش پنجم

 گرایی حیات و مفاسد آن. ماده یه: ع یدششمبخش 

 بند. : تعویذ و گرههفتمبخش 

 رسی از مخلوق. : سوگند به غیر خدا، توسل و طلب فریادهشتمبخش 
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و : با نگاه کردن به کف دست، فنجان گویندادعای کسانی که می

 دانندمی ستارگان غیب

تواند از گذشته، آینده می است که فردی ادعا کندمنظور از علم غیب این 

د خبر دهد. در حاقی که خداوند نبیننمی و آنچه از مردم پنهان است و آن را

 :فرمایدمی دانستن این امور را مختص خود کرده و

ۡرضج ٱل َغي َب إجّل  ٱّلل   ﴿
َ َم َو تج َوٱَل  لَم  َمن فج ٱلس   .[56المنل: ] ﴾ق ل ّل  َيع 

  ا زنیم اتس ، بیغ را»

 

ح ه در آامسن

 

ب
 .«دا د زجب اهللیمن وگب هر آ

داند. اما بعضی اوقات نمی قذا غیر از خداوند سبحان کسی علم غیب را

رسوالنش را بنا به حکمت و مصلحت، از علم غیب هر اندازه که بخواهد 

 سازد:می آگاه

ظ   فََل  بج َغي  ل  ٱ لجم  َع  ﴿ َحًدا ۦ  بجهج َغي   ََعَ   هجر  ي 
َ
ول   مجن تََض  ر  ٱ َمنج  إجّل   ٢٦ أ  ﴾ر س 

 .[32-35انجل: ]
 سک را از بیغ آاگه»

 
چ

هی 

 .«اسزد ، رگم ربمغیپی که از اا ونشخد ابدشیمن دادننه بیغ اهلل اتس ، ا 

کند، چون می و برای پیامبران امور غیبی را هر اندازه که بخواهد مطلع

بعضی از معجزات پیامبران، خبر دادن از غیبی است که خداوند او را بر آن 

مطلع کرده تا دقیلی بر صدق نبوت پیامبران باشد، این حکم برای تمام 

از آنان کسی دیگر را از فرستادگان از مالئکه و انسانها عمومیت دارد، و غیر 

ه خداوند ف ط این دو غیب آگاه نکرده است، چون از دالیل ثابت است ک

ای ادعای دسته را از غیب آگاه کرده، قذا به جز پیامبران هر کس به هر وسیله
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کند این ادعا از روی خواندن نمی علم غیب کند دروغگو و کافر است، فرقی

 گری، سحر، یا از روی ستارگان و غیره باشد.کف دست، فنجان، افسون

دهند و می دروغگویان انجام که بعضی ساحران واین همان چیزی است 

 توانند مکان اشیاء گم شده و ناپیدا را بگویند، و ادعامی کنند کهمی ادعا

تو فالنی، فالن  :گویندمی دانند ومی کنند که علت بعضی از بیماریها رامی

در واقع این  کار و فالن کار را با تو کرده به همین خاطر مریض شدی، که

گویند این کار در اثر به خدمت در آوردن جن و شیاطین است. و به مردم می

ها را از طریق به کار بردن این اشیاء ]خواندن کف و فنجان و ... [ آگاهی

آوریم که در ح ی ت فریب دادن مردم و غیر ح ی ی جلوه دادن می بدست

م از کاهنان دوستانی از شیاطین هر کدا: »(1)گویدمی اإلسالموقایع است. شیخ 

دارند که او را از بسیاری از غیبیات که از طریق استراق سمع ]گوش دادن به 

 کند و دروغ را با واقعیاتمی آورند آگاهمی سخنان مالئکه[ بدست

بعضی از کاهنان شیطان، » :گویدمی ، در ادامه شیخ اإلسالم«آمیزدمی

آورند که می شیرینی و سایر غذاها را برایشانخوردنیهایی از جمله میوه و 

شود، و بعضی از آنها را جن با پرواز به مکه، نمی معموالً آن جا یافت

 «.بردمی اقم دس یا جاهای دیگربیت

یب، از طریق ستارگان است که از روی گاهی اوقات خبر دادن از غ

د. مانند وقت دهنمی احوال فلکی و حرکات سیارات، از حوادث زمین خبر

کنند، می وزش بادها، آمدن باران، تغییر نرخ اجناس، و سایر اموری که گمان

 دانستن آن از روی علم به حرکت ستارگان در مدارشان و نزدیک و دور

                                                           

 ومجمع  (1)
ت

 (.902-212اوتلدیح ) ه
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گویند: اگر در زمان نزدیک شدن فالن می شدن آنها از همدیگر است. و

زندگی آنها اتفاق خواهد فالن حادثه در  ،ه با فالن ستاره ازدواج کنندرستا

افتاد، یا اگر در آن زمان مسافرت کنند، فالن حادثه و فالن حادثه برای آنان 

رخ خواهد داد، یا اگر در آن زمان توقدی صورت گیرد فالن برکت، نحس و 

که در بعضی مجالت انحرافی، جمالت و  شر بر او وارد خواهد شد، همانطور

برجها و آنچه که در آنها  یهلی دربارکلمات مسخره، دروغ، پوچ و اباطی

 کنند.می روی خواهد داد، چاپ

با این حال بعضی از جاهالن و افراد ضعیف اإلیمان پیش این کاهنها رفته 

ازدواج و دهد یا در می زندگی خود و آنچه برایش رخ یهو از آنان دربار

علم غیب کنند. قذا هر کس ادعای می آید، سؤالمی سایر امورش بر سر او

کند، کافر و مشرک  دییاو را در این ادعا تصدیق و تأ کند و نیز هر کس

کند که مخصوص خدا می است. چون او ادعای مشارکت با خدا را در علمی

است و ستارگان و سیارگان همگی مسخر خدا و مخلوق او هستند، و کاری 

ندگی بودن و مرگ و ز از دست آنها ساخته نیست، قذا بر نحس و خوش

 همه از کارهای شیاطین هستند، که استراق سمع هاکسی دالقت ندارند، این

 کنند.می
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  (1)گیری گری، فال سحر، افسون

تمام این امور، اعمال شیطانی و حرامی هستند که به ع یده خدشه وارد 

باشند، چون این کارها بدون اعمال می ی صحیحکرده و مخاقف ع یده

 گیرند.نمی شرکی صورت

سحر عبارت است از آنچه که مخفی شده و سبب آن نامعلوم است، به  -8

گیرد طوریکه با چشم می گذاری شده که با پنهانی صورتاین دقیل سحر نام

آن  یهآنچه که مریض به واسط :پنهانی عبارتند از رشود، و آن امونمی دیده

کنند، دارو و دود و مه، می کند، جمالتی که بر زبان جاریمی بهبود پیدا

گذارد، می اینها واقعیت دارند، بعضی از انواع سحر در قلب و بدن أثر یههم

کند می زن و مرد را خراب یهشود، رابطمی طوریکه موجب بیماری و مرگ

 یهشود، اقبته این تأثیر به إذن و ارادمی شانو موجب از هم پاشیدن زندگی

، سحر عملی شیطانی است که دست یافتن به کَونی و قدری خداوند است

بسیاری از امور آن بدون شرک و نزدیکی به ارواح خبیثه از راه عملی کردن 

آنچه دوست دارند و به خدمت گرفتن این ارواح برای همکاری در انجام 

 اعمال جادویی ممکن نیست.

                                                           

هابزی املعی امال  اتکبابره ی رحس ا دبعشهدر  (1)

ت

ی

ث

ه زابن افریس در استی ه ی دیفمی حوش
ن 
  

 

ا د که یضعب از آن

ررایکین دیقعه وموجد ی

ت

لکت
ه ا

 

مله:ابدش ، از آناتکاخبن
 
ج

 

 ی ، ارث درتک امیلسن األرقش.ابزرحس ا دبعشه یداین -2

هدد نب امیلس ، ارث خیش رقآن اتنس دیاگهرحس ا اجدا از د -2

ف

 .ااقلیض ن

چ]  ، ارث خیش دبعامالس  ابیل.ربان رب رگدن اسرحان ارشار ریشمش -3

ح
ص
ُ
م

] 
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نِبلوا اْجتَ »فرماید: می سحر را در کنار شرک قرار داده و قذا رسول اهلل
وبَِقاتِ  ْبَع الْمل ِ  .«السه وَل اَّلله ؟ !قِیَل: یَا َرسل ِ »قَاَل:  َوَما هلنه كل بِاَّلله ْ  ،الِّشِّ

ْحرل  آنها  :گفتند [کننده دوری کنید، ]اصحاباز هفت چیز هالک. »(1)«...َوالسِّ

 ...«.دادن برای اهلل، و سحر  کدامند؟ فرمود: شریک قرار

 :سحر از دو جهت شرک است

شدن  از جهت به کارگیری شیاطین و برقرار نمودن رابطه و نزدیک -8

با آنها از راه عملی نمودن اموری که دوست دارند، تا مت ابالً آنها نیز مطیع 

دهند، می جادوگر شوند؛ قذا سحر از چیزهایی است که شیاطین آموزش

  :فرمایدمی خداوند

ن  َوَل  ﴿ َي  ٱ كج وا   طجيَ لش  ونَ  َكَفر  جم  َعل  ح  ٱ نل اَس ٱ ي  ج  .[133ارقبل : ] ﴾رَ لس 
ه رمد  رحس اید»

ن 
 .«داد دی ن لکه ایشنیط اکرف دش د ، 

آنچه در جادوگری از ادعای علم غیب و شریک بودن با اهلل در این  -4

 فرماید:می مورد است، و این کفر و گمراهی است. خداوند

وا   َولََقد  ﴿ ى  ش  ٱ لََمنج  َعلجم  َرةج ٓأۡلٱ فج  ۥَل   َما ه  ََتَ  .[133ارقبل : ] ﴾ق  َخَل   مجن   خج
 زیچی بیصن اا یمن»

 
چ

هی 

دد یسک که رحس اید ریگبد در آرخت 

 

ی

ت

سب

 

ن

ه قیقحت دا
ن 
 .«وشدا 

وقتی که واقعیت این است، شکی نیست که سحر کفر و شرک است و با 

ع یده صحیح منافات دارد، و کشتن جادوگر واجب است همانطور که 

 .اندهجادوگران را کشت ي بزرگان صحابه گروهی از

کنند، و چه بسا می انگاریسحر و ساحری سهل یهبسیاری از مردم دربار

 کنند، به ساحران جایزهمی نون تل ی کرده و به آن افتخارکه آن را فنی از ف

                                                           

 اخبری ا ملسم. (1)
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قس، کنند، و به همین منظور برایشان مجامی دهند و آنان را تشویقمی

کننده در کنند، که هزاران تماشاگر و تشویقمی مساب اتی برگزارتجمعات و 

ارزش بیخبری و جهاقت از دین و بی یهکند، و این نشانمی آن شرکت

 کنندگان دین است.دانستن ع یده و میدان دادن به مسخره
 

 گیری[کهانت و عرافی ]فال -4

مانند خبر دادن  کهانت و عرافی هر دو ادعای دانستن چیزهای ناپیدا است،

افتد، و مکان اشیاء گمشده را پیدا کردن. و این می از آنچه که در زمین اتفاق

 از راه به خدمت در آوردن شیاطینی ممکن است که از آسمان استراق سمع

 :فرمایدمی کنند. خداوندمی

م   َهل  ﴿ جئ ك  نَب 
 
ل   َمن ََعَ   أ َي  ٱ َتََن  ل   ٢٢١ طجي  لش  ج  ََعَ   َتََن 

ف اك   ك  
َ
ثجيم   أ

َ
 ٢٢٢ أ

ونَ ي ل   م  ٱ ق  ك   عَ لس 
َ
م  َوأ ب ونَ َك   َث ه   .[330-331ارعشلاء: ] ﴾٢٢٣ ذج

م ایشنیط رب چ ه اسکین انزل»

ه

ه امش ربخ دب
ن 
ووی انگهکا ر انزلی آای 

گ

 

ع
وش د ، وگش ی وش د ، رب هر درا

وودنیی رفا
گ

 

ع
د در احیل که ارثک ااشین درا

 

 .«ده

 کند و آنچه رامی دادن به سخنان مالئکه استراق سمعشیطان با گوش 

راست،  یهکند و کاهن به همراه این کلممی شنود در گوش کاهن اق اءمی

راستی که از آسمان  یهمردم به سبب یک کلم کند،می صدها دروغ همراه

 کنند، در حاقی که ف ط خداوند است که علم غیبمی گرفته او را تصدیق

کهانت یا به هر طری ی در موارد فوق  یهقذا هر کس به وسیلداند، می

مشارکت داشته باشد یا کسی را تصدیق کند که این ادعاها را دارد، برای خدا 

 شریک قرار داده است، زیرا این علوم مختص خداست.
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کهانت خاقی از شرک نیست، چون نزدیکی به شیاطین و از راه برآوردن 

 ت.های آنان اسکردن خواسته

کنند با خدا در می کهانت از این جهت شرک در ربوبیت است که ادعا

نوعی  یهعلمش شریکند، و از طرفی شرک در اقوهیت است چون بوسیل

 گیرد.می ت رب و نزدیکی به غیرخدا انجام

ْو ََكِهًنا، » :فرمود روایت است که پیامبر ساز ابو هریره
َ
ََت َعرهافًا أ

َ
َمْن أ

 ِ َقهل ب ٍد َصَله اهللل َعلَْیِه وََسلهمَ َفَصده َمه نِْزَل لََعَ ُمل
ل
، َفَقْد َكَفَر بَِما أ ولل هر . »(1)«َما َيقل

 گوید تصدیق کند به آنچه بر محمدمی و آنچه را پیش کاهنی برود کس

 «.نازل شده کفر ورزیده است

باد الزم به یادآوری است که ساحران، کاهنان و عرافان، ع اید مردم را به 

 گیرند، گاهی خودشان را پزشک و طبیب معرفیمی مسخره و استهزاء

گوسفند یا مرغی را با فالن نشانه ذبح کن! یا  :گویندمی کنند و به مریضمی

های شیطانی به شکلی پیچیده، نامفهوم و برای آنان طلسمهای شرکی و نوشته

هایشان در خانه نویسند تا به گردنشان آویزان کنند یا در صندوقهامی گنگ

 نگهداری کنند.

توانند اشیاء گم می دارند کهمی کنند و اظهارمی برخی ادعای علم غیب

 شان از آنان سؤال اشیای گمشده یهجاهل دربار شده را پیدا کنند، افراد

ی اجیرانی از گویند، و یا به وسیلهمی کنند و آنان محل اشیای گمشده رامی

 کنند، آن شیء گم شده را به آنان نشانمی همکاریشیاطین که با آنان 

 که کرامات دارد ظاهر« وقی»دهند، و بعضی از آنان خود را به شکل فردی می

                                                           

 اوب دااد. (1)
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رسد، شمشیر نمی اندازد، و ظاهراً هیچ ضرری به اومی کند، خود را به آتشمی

به او ای کند و هیچ ضربهمی زند یا ماشین از رویش عبورمی و سالح به خود

بازیهای دیگری که در ح ی ت سحر و از اعمال شیطان شود، یا ح هنمی وارد

 دهند.می و عرافان این اعمال را برای ایجاد فتنه انجامهستند و کاهنان 

، با دهندمی یا اموری خیاقی که اصالً ح ی ت ندارد را جلوی مردم انجام

مانند کاری که ساحران ها و نیرنگهایی که دقیل آنها نامشخص است. حیله

 دادند.می فرعون با طناب و عصا انجام

« یهاقرفاعی»ای که با ساحران بطائحیه احمدیه شیخ اإلسالم در مناظره

ما دارای احواقی  :شیخ بطائحیه صدایش را بلند کرد و گفتداشته بود گفت: 

زی و با آتش :اقعاده، مانندو ادعای کارهای خارقهستیم و چنین و چنانیم، 

گفت: این امور ف ط مختص ماست، و آنان می کرد ومی چیزهای دیگری

شیخ اإلسالم گوید: در حاقی که  .تسلیم شوندباید در برابر این اعمال 

ها را از من تمام احمدیه :م را بلند کردم و گفتمیخشمگین شده بودم صدا

در آتش  دهم، هر کاری که آنانمی مشرق تا مغرب زمین، مورد خطاب قرار

دهم، هر کس در آتش سوخت مغلوب می کردند من هم همان کار را انجام

و بازنده است، ت یا قعنت خدا بر او باد ت به شرط اینکه خودمان را با آب گرم 

وارد  :و سرکه بشوئیم. حاکمان و مردم در این باره از من سؤال کردند، گفتم

شان را با روغن قورباغه آتش شدنشان حیله و نیرنگ است به این صورت بدن

ماقند. در این قحظه بود که صدای مردم می (1)نارنج و سنگ طل ی یهو پوست

بلند شد، خواست قدرت خود را نشان دهد، گفت بعد از آنکه به بدنمان 

یچیم، گفتم: برویم، بار دیگر تکرار پمی گوگرد زدیم حصیری را به دور خود
                                                           

ه آن وکدیبه وشد وخرد ی (1)
ن 
ه اتس که ارگ 

ن 
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 :پیراهنش را از بدنش بیرون آورد. گفتم کردم برویم! دستش را دراز کرد که

نه، اول بدنت را با آب گرم و سرکه شست و شو بده، بنا به عادتشان ترس از 

هر کس امیر را دوست دارد چوبی یا  :صورتش نمایان شد و به مردم گفت

خواهی می این وقت به هدر دادن است، :ای هیزم خشک بیاورد، گفتمدسته

آن چه مورد نظر ماست صورت نگیرد، بهتر است مردم متفرق شوند، و 

ن با آب گرم و سرکه در تچراغی روشن کنیم و انگشتانمان را بعد از شس

چراغ فرو ببریم هر کس دستش سوخت قعنت خدا بر او باد، یا او مغلوب و 

. با این (1)«بازنده است، همینکه این را گفتم رنگش پرید و خوار و ذقیل شد

ها و نیرنگهای این دجاقها و دروغگویان با این حیله واقعه روشن شد که

 گویند.می پنهانی به مردم دروغ

*** 

ها و نذور و هدایا برای اماکن زیارتی،  کش کردن قربانی پیش

 (2)قبور و تعظیم آنها

شوند، مسدود کرده و می تمام راههایی را که منجر به شرک قطعاً پیامبر

مردم را به طور جدی از آن برحذر داشته است. و مسئله قبور یکی از آنهاست 
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 که قواعدی را برای جلوگیری از عبادت قبور، غلو و افراط در صاحبان این 
 

 قبور، وضع کرده است، مانند: 

اوقیاء و صاقحین برحذر داشته،  یهما را از غلو و افراط دربار پیامبر -8

روی و افراط ]قراردادن هر کس باالتر از م امی که دارد[ چون زیاده

للوه »فرماید: می شود. پیامبرمی منجر به عبادت آنها ْم َوالْغل ، فَإِنهما إِیهاكل
ْهلََك َمْن ََكَن َقْبلَكل 

َ
روی بپرهیزید که غلو از افراط و زیاده. »(1)«مْ أ

ََل »فرماید: می در حدیث دیگری«. قبل از شما را هالک کردکسان 
هل  نَا َعْبدل

َ
َما أ ْطَرِت انلهَصاَرى ِعيََس اْبَن َمْريََم، فَإِنه

َ
وِِن َكَما أ لوا:  ،تلْطرل ول َفقل

ل  وَلل ِ َوَرسل روی نکنید زیادهافراط و در مدح من[ »] .(2)«َعْبدل اَّلله

همانا من،  روی کردند،زیادهآنطوریکه نصاری در حق ابن مریم 

 «.او یهخدا و فرستاد یهبند :پس بگوئید .خدا هستم یهبند

ما را از بناء قبه و ساختمان بر قبور نهی کرده است، ابو هیاج  پیامبر -4

ْبَعثلَك لََعَ َما » :به من گفت سعلی ابن ابی طاقب  :اسدی گوید
َ
ََل أ

َ
أ

ولل اهللِ  ْن ََل تََدَع تِْمَثاًَل إَِله  اهللل َعلَْیِه وََسلهَم؟ َصَله َبَعَثِِّن َعلَْیِه َرسل
َ
أ

ْيَتهل  ِّْشِفًا إَِله َسوه مرا بر  آیا تو را بر آنچه پیامبر». (3)«َطَمْسَتهل َوََل َقَْبًا مل

دیدی آنرا از بین  ای راآن فرستاده، بفرستم؟ و آن این که هر مجمسه

و همچنین از «. دیدی با خاک یکسان کنای را ببر، و هر قبر بلند شده

بلندکردن قبر با خشت و گچ و ساختن بارگاه بر آن نهی کرده است، 

                                                           

ه. (1)  اام  ادمح رتذمی انب امچ 

 اخبری. (2)

 ملسم. (3)



 

21 

ولل اهللِ َصَله اهللل »: فرمود روایت است که پیامبر س از جابر َنََه رَسل
ْن یلبََْن 

َ
ْن يلْقَعَد َعلَْیِه، وَأ

َ
، وَأ َص الَْقَْبل َصه ْن ُيل

َ
. (1)«َعلَْیهِ َعلَْیِه وََسلهَم أ

کردن قبر، نشستن و بناء کردن روی آن نهی کرده  از بلند پیامبر»

 «.است

هی فرموده است. از از ادای نماز به طرف قبرها ن همچنین پیامبر  -3

ِ َصَله اهللل َعلَْیِه وََسلهَم »: روایت است لعائشه  وِل اَّلله ا نََزَل بِرَسل لَمه
لََعَ وَْجِهِه، َفإَِذا اْغَتمه بَِها َكَشَفَها َعْن وَْجِهِه،  َطِفَق َيْطَرحل ََخِیَصً  ََلل 

َو َكَذلَِك:  نْبَِیائِِهْم »َفَقاَل َوهل
َ
وا قلبلوَر أ َذل ِ لََعَ ايَلهلوِد َوانلهَصاَرى، اَّته لَْعَن ل اَّلله

وا« َمَساِجدَ  رل َما َصَنعل َذِّ بِْرَز َقَْبلهل، غَ »َقالَْت: . ُيل
ل
نههل َخِِشَ َفلَْوََل َذاَك أ

َ
 -رْیَ أ

ِِشَ  ْو خل
َ
ْن يلتهَخَذ َمْسِجًدا -أ

َ
مریض شد ]مرضی که  وقتی پیامبر. »(2)«أ

ای رویش را پوشاند، وقتی که ناراحتیش در آن فوت کرد[ با پارچه

قعنت خدا  :بیشتر شد پارچه را از رویش کنار زد. و در آن حال گفت

به مسجد تبدیل کردند، عائشه  بر یهود و نصارا که قبور پیامبرانشان را

که قبرش به  از آنچه آنان انجام دادند منع کرد، و اگر بیم آن :گفت

 شد.می مسجد تبدیل شود نبود، قبرش ظاهر کرده

وَن » :فرمایدمی و در حدیث دیگری ْم ََكنلوا َيتهِخذل ََل َوإِنه َمْن ََكَن َقْبلَكل
َ
أ

نْبَِیائِِهْم 
َ
ْم قلبلوَر أ ْنَهاكل

َ
بلوَر َمَساِجَد، إِِّنِّ أ وا الْقل ََل َفََل َتتهِخذل

َ
َوَصاِْلِیِهْم َمَساِجَد، أ

بل از شما بودند، قبور پیامبران و کسانی که قآگاه باشید » .(3)«َعْن َذلَِك 
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را به مساجد تبدیل کردند، آگاه باشید قبور را به مساجد تبدیل  صاقحان شان

 «.کنممی نکنید، من شما را از آن نهی

کردن قبور به مساجد یعنی نماز خواندن نزدیک قبور این نهی تبدیل

شود، زیرا هر جایی که به می اگرچه روی آنها مساجد ساخته نشود را شامل

 :فرمایدمی جد است. همانطوریکه پیامبرقصد ادای نماز باشد، آن مکان، مس

ِعلَْت ِل » ْرضل َمْسِجًدا َوَطهلورًا وَجل
َ
زمین برای من مسجد و پاک قرار . »(1)«اْْل

 «.داده شده است

بنابراین اگر روی قبر، مسجدی بنا شد، حکم نماز خواندن در آن شدیدتر 

 است.

نهی کرده،  پیامبرکنند و آنچه نمی بیشتر مردم به این منهیات توجهی

شوند قذا بر قبور، می شوند و به سبب آن به شرک اکبر مبتالمی مرتکب

های زیارتی تبدیل هایی ساخته و آنها را به محلها و اقامتگاهمساجد، ضریح

ذبح برای نزدیکی به صاحبان قبور،  :های اکبر، ماننداند، و انواع شرککرده

خواستن نیازها از آنان، کمک طلبیدن و نذر کردن برای آنان و سایر کارهای 

 دهند.دیگر را در آن اماکن انجام می

و عمل  هر کس امر و نهی رسول اهلل: »گویدمی /عالمه ابن اق یم

 انجام (2)ی قبور با آنچه عموم مردم در عصر حاضرصحابه را در مسئله

دهند، م ایسه کند. قطعاً عمل مردم را با سنت و عمل صحابه مخاقف و می

 ی مشترکی با هم ندارند.که هیچ شباهت و ن طهای هیابد به گونمی متضاد

                                                           

 اخبری ا ملسم. (1)

مه اهلل( ز دیگ ی (2)
ج
 رکده اتس در احیل که اآلن انی اکره  رتشیب رااج دیپا رکده اتس.ینعی در زامین که اا )ر
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 از ادای نماز بر روی قبور نهی کرده، وقی اینها کنار قبور نماز پیامبر

بور به مساجد تبدیل شود، نهی کرده است که ق خوانند. همچنین پیامبرمی

نامند، و به این می سازند و آنها را زیارتگاهمی وقی اینها روی قبور مساجد

 کنند.می های خدا تشبیهصورت آن را به خانه

نهی کرده که روی قبور چراغ روشن شود، وقی اینها  همچنین پیامبر

که روی  نهی کرده است کنند. پیامبرمی چراغ روشن روی قبور شمع و

قبور مراسمی همچون عید برپا شود، وقی اینها قبور را به محل اعیاد و انجام 

کنند، آنجا هم می اند، و همچنانکه در اعیادشان تجمع عبادات تبدیل کرده

 تجمع کرده و حتی بیشتر و باشکوهتر.

امر کرده که قبور نباید بیش از کوهان شتر بلند کرده شوند،  پیامبر

 چنانکه امام مسلم در صحیحش از ابی هیاج اسدی آورده که پیامبر

ْبَعثلَك لََعَ َما َبَعَثِِّن َعلَْیِه » :طاقب به من گفتعلی ابن ابی :گویدمی
َ
ََل أ

َ
أ

ولل اهللِ َصَله  ِّْشِفًا  اهللل َعلَْیِه وََسلهَم؟ َرسل ْن ََل تََدَع تِْمَثاًَل إَِله َطَمْسَتهل َوََل َقَْبًا مل
َ
أ

 ِ ْيَتهل إ مرا فرستاد، که  آیا تو را برای انجام کاری نفرستم که پیامبر» .«َله َسوه

ای را ای را نگذاری مگر آنکه از بین ببری، و هیچ قبر بلند شده هیچ مجسمه

 «.با خاک یکسان کنی هنگذاری مگر آنک

نها َمَع » :فی گفتو امام مسلم در صحیحش آورده که ثمامه ابن شُ َفَضالََ  كل
َبْیٍد بَِقْبَْبِهِ  َمَر َفَضالَ ل ْبنل عل

َ
َ َصاِحٌب نَلَا، َفأ ِّفِّ وِدَس، َفتلول وِم بِرل ْرِض الرُّ

َ
َبْیٍد بِأ بِْن عل

َي، ثلمه َقاَل  وِّ وَل اهللِ َصَله اهللل َعلَْیِه وََسلهَم:  :َفسل رل بََِْسْبِويَتَِها»َسِمْعتل َرسل مل
ْ
. (1)«یَْبأ

متان   بودیم که یکی از همراهتان « روم بردوس»سرزمین  با فضاقه ابن عبید در»

                                                           

 ینعی دنلبرکندن آن. (1)
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فوت کرد، فضاقه دستور داد که او را دفن کنند و قبرش را بتا ختاک یکستان    

داد قبور با ختاک یکستان   می شنیدم که دستور از پیامبر :کنند، سپس گفت

در حاقی که بیشتر مردم با تمتام توانشتان بتا ایتن دو حتدیث مخاقفتت       «. شوند

 «.سازندمی کنند، و بر آن قبهمی قبور را مانند خانه از زمین بلند کنند ومی

 ببین که بین امر و نهی و هدف پیامبر: »گویدمی در ادامه عالمه ابن اق یم

ی وجود دارد، و شکی ی قبور با عملکرد فعلی مردم چه فرق بزرگدر مسئله

ی این کارها به حدی زیاد است که کسی توانایی ذکر همه نیست که مفاسد

عالمه ابن اق یم در ادامه بسیاری از این مفاسد را یادآور شده تا «. آنها را ندارد

زیارت قبور مشروع کرده  یهدربار آنچه پیامبر» :گویدمی جایی که

یادآوری روز آخرت و دعای خیر، طلب رحمت و استغفار برای مرده است، 

کننده هم به خود و هم به مرده احسان کرده است، وقی در این صورت زیارت

این مشرکین ح ی ت را تغییر داده، دین را عوض کرده و هدفشان از زیارت 

شریک قرار دادن میت با خدا، کمک خواستن از او، واسطه قراردادنش، و 

این ترتیب هم به دانند، و به می طلب نزول برکات، و برآورده کردن سایر نیازها

رساند و از خیر و حسناتی که خداوند مشروع کرده می خود و هم به مرده گناه

 .(1)«شوندمی همچون دعا، طلب رحمت و استغفار برای میت و غیره، محروم

ها برای کش کردن نذور و قربانیبا این توضیحات روشن شد که پیش

در  با سنت پیامبر اماکن زیارتی شرک اکبر است، که در اثر مخاقفت

خصوص قبرها بوجود آمده است، این در حاقی است که واجب است قبرها 

به روش صحیح درست شود و دستورات شریعت در آنها رعایت گردد، مانند 

درست نکردن قبه و مسجد بر روی قبرها. چون همینکه روی قبور، قبه بنا شود 
                                                           

 إاغنث  (1)
ت

هفا ن ) ه
ل

 (.222-221-2/224ا
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 د، افراد جاهل گمانو در اطراف آن مساجد و محلهای زیارتی ساخته شو

رسانند به فریاد می اند، نفع و ضررکنند کسانی که در این قبور دفن شدهمی

کنند، به می برندگان را برآوردهرسند و نیازهای پناهمی صداکنندگان خود

کنند تا اینکه به می کش آنهاهمین خاطر است که نذور و قربانی را پیش

 گردند.می غیرخدا عبادتبتهایی تبدیل شده و به عنوان 

مه ََل َتْ »: اندهفرمود پیامبر  پروردگارا! قبرم. »(1)«َعْل َقَْبِي َوَثًنا يلْعَبدل اللههل

این دعا را به این دقیل کرده که این  پیامبر «.را بتی قرار مده که عبادت شود

در  هارواج پیدا خواهد کرد، این بدعت غیر او قبر ها در آینده، دربدعت

 بسیاری از کشورهای اسالمی رواج یافت، اما خداوند به برکت دعای پیامبر

ها محفوظ نگه داشت، گرچه در مسجدش ]مسجد قبر او را از این بدعت

های جاهل و بعضی از انسان یهنبوی[ بعضی از اعمال مخاقف شرع بوسیل

د ندارد. چون شود، اما امکان دسترسی به قبر او برایشان وجومی خرافی انجام

دیوارهایی  یهاش است و در مسجد قرار ندارد و بوسیل در خانه قبر پیامبر

 گوید:می [ اشعارشیهدر ]نونی /چنانکه عالمه ابن اق یم احاطه شده است،

 وأحاطه بثَلث  اْلدران=  دَعءه فاستجاب رب العاملي 
دیوار احاطه ی سه جابت کرد و قبرش را بوسیلهرب اقعاقمین دعایش را ا»

 «.کرد

 های یادبودحکم تعظیم تماثیل و نصب

ای است به شکل انسان یا حیوان یا تماثیل: جمع تمثال است و آن مجسمه

هایی است به شکل سایر جانداران است، و نصب در اصل نشانه و سنگ
                                                           

 امکل ا ادمح. (1)
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داشتن یاد آنها گهفرمانده و شخص مورد احترامی که مشرکین برای زنده ن

 کردند.می ذبحنزد آنها حیوانات خود را 

های عکس موجودات زنده و جانداران بویژه عکس انسان پیامبر اسالم

علماء، فرمانروایان، پارسایان،  :دارای مناصب و م ام، مخصوصاً تصویر مانند

ها از فرماندهان قشکر و رؤسا نهی کرده است، فرقی ندارد که این عکس

 یهطریق رسم عکس بر روی پارچه، کاغذ، دیوار یا قباس باشد، یا به وسیل

ها به شکل بت. وسایل نوری معروف در این زمان یا از طریق تراشیدن مجسمه

های ویر بر دیوار و مانند آنها و از نصب مجسمهاز آویزان کردن تصا پیامبر

یادبود نهی کرده، چون این کارها م دمات رسیدن به شرک است، اوقین 

ها بوده است. ها و مجسمهعکس یهشرکی که در زمین به وجود آمد بوسیل

که پس از مرگشان مردم،  مردان نیکوکاری بودند در میان قوم نوح

قذا شیطان به آنان اقهام کرد که در محلهای و عزادار شدند،  اندوهگین

هایی نصب و به نامشان نامگذاری کنند آنان این کار را اقامتشان مجسمه

کردند، اما همین که آن نسل از بین رفت نمی کردند، در ابتدا آنها را عبادت

. به همین (1)و علم و آگاهی به فراموشی سپرده شد، مورد عبادت قرار گرفتند

را مبعوث کرد تا از شرکی که به سبب این تصاویر و  خداوند نوح ،رطخا

ها بوجود آمده بود نهی کند. وقی قومش از او سرپیچی کردند و بر مجسمه

هایی که به بت تبدیل شده بود پافشاری کردند. عبادت تصاویر و مجسمه

 فرماید:می خداوند

ن   َّل  َوقَال وا  ﴿ م   تََذر  جَهَتك  ن   َوَّل  َءال َواَع   َوَّل  اَود    تََذر  وَث  َوَّل  س  وَق  َيغ   َوَيع 
 . [30حو : ] ﴾٢٣ اَونَِس   

                                                           

 اخبری. (1)
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 .«د ، وساع ، وغیث ، وعیق ا رسن دتس رب داردیاز ا ده د نن دتس رب داردی ، ااز وبعم :ا دنتفگ»

ها را به شکل و هیئت آنها اینها اسامی مردان صاقحی بودند که این مجسمه

 ساخته بودند تا جهت احترام و بزرگداشت، یاد آنها را زنده نگه دارند. 

کشید و چگونه به  ود به کجاهای یادبی نصب مجسمهببین سرانجام مسئله

شرک و دشمنی با رسوقش تبدیل شد. و باالخره موجب شد که با طوفان 

هالک شده و در نزد اهلل و رسوقش منفور شوند. اینها همه بر خطرناک بودن 

تصویرگران را  ها دالقت دارد. به همین دقیل پیامبرها و مجسمهپیامد عکس

ی مردم عذابشان شدیدتر ز همهقعنت کرده، و خبر داده که آنان در قیامت ا

ای مالئکه در آن خانه: »کردن تصاویر داده و فرموده است، و دستور به نابود

ی این وعیدها بخاطر مفاسد و خطرات همه«. شودنمی که تصویر باشد داخل

شود. قذا اوقین شرکی که می امت یهی آن متوجه ع یدزیادی است که بوسیله

کند چه نمی بوده، فرقی هاسبب آویزان کردن مجسمه در زمین بوجود آمده به

ها در مجاقس نصب شوند، یا در میادین و پارکها، چون این عکسها و مجسمه

ای برای افتادن بدام شرک و فساد ع یده است. این شرعاً حرام هستند و وسیله

در حاقی است که کافران در این عصر و زمان این کارها را بدقیل نداشتن 

دهند. و مشابهت به کفار و مشارکت با آنها بر مسلمین حرام می ده انجامع ی

 آنان که منبع قدرت و سعادتشان است محفوظ بماند. یهاست تا ع ید

 های آنکردن دین و اهانت به ارزش حکم مسخره

هر کس دین را به باد استهزا و مسخره بگیرد، مرتد و بطور کلی از اسالم 

 :فرمایدمی شود. خداوندمی خارج
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ج  ق ل  ﴿ ب
َ
ج ٱأ ج  ۦتجهج َوَءاَي   ّلل  ولج نت م   ۦَورَس  وا  َتع   َّل  ٦٥ زجء ونَ َته  تَس   ك  ر   قَد   َتذج
م  إجيَم   دَ َبع   ت مَكَفر   : ] ﴾نجك 

ت

ه
ن 
 .[55-56اوتل

د؟ وگبی آای اهلل ، آایت ا روسشل را رخسمه :وگب»  

 

ی دد امش سپ از اامین آاردن اکرف  :ک

 

کب

 

ن
ذعروخایه 

 .«دشدی
این آیه دالقت بر این دارد که به باد استهزاگرفتن خدا، رسول و آیات 

گانه، استهزا به تمام آنها  خدا، کفر است و استهزاگرفتن یکی از این موارد سه

کردند قذا این آیه نازل شد؛ می و اصحاب را مسخره است، مناف ین، پیامبر

و ملزوم یکدیگرند،  کردن هر یک از این موارد الزمبه همین دقیل مسخره

 ]اگر یکی از آنها مورد تمسخر قرار گیرد ب یه نیز مورد تمسخر قرار گرفته

ارزش کرده و با به فریاد خواستن مردگان بی اند[ این افراد توحید خداوند را

دهند، وقتی کسی آنها را به توحید دعوت دهد و می شرک را با ارزش جلوه

 فرماید:می دهند. خداوندمی ش و پوچ جلوهاز شرک نهی کند، آن را کم ارز

و   ِإَوَذا﴿
َ
ونََك  إجن كَ َرأ ذ  ًوا إجّل   َيت خج ز  َه َٰ ه 

َ
جيٱ َذاأ َٰوًّل  ّلل   ٱ َبَعََٰث  َّل   ﴾٤١ رَس 

   .[11ارفلاقن: ]

ه ابد رخسمه»
ن 
دد امتحً وت را 

 

ی

 

ب  ی 
ن ب

آای انی یسک اتس که ادا اا را روسل  :وگدنیی ریگ د ای ایتق  که وت را 

 .«رفاتسده اتس ، ارگ رب ابعدت وبعمده امین وبصر وبندمی زندکی وبد ام را از وبعمده امین دار دنک
 داشت ایشان او را مسخرهمی سپس وقتی پیامبر آنان را از شرک برحذر

وجودشان دادند، چون در می کردند و هر گاه پیامبران به توحید دعوتمی

جویی کرده و آنان را کم ع ل، گمراه و شرک ریشه دوانده بود از آنان عیب

کردند، و نیز کسانی که در ع یده به مشرکین شباهت می دیوانه توصیف
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دهد بخاطر شرکی که در می دارند، وقتی ببینند کسی به توحید دعوت

 :فرمایدمی کنند، خداوندمی وجودشان هست، او را مسخره

 

ذ   َمن نل اسج ٱ َومجنَ ﴿ ج ٱ د ونج  مجن َيت خج  .[156ارقبل : ] ﴾ّلل 
د ا امدنن ادا ، آانن را داتس دار دی ه یی ریغ از ادا ربای اا رقاریضعب از رمد  رشکی»

 

 .«ده
هر کس مخلوقی را مانند خداوند دوست داشته باشد، مشرک است، و 

با اهلل فرق قایل شویم. این الزم است که بین دوستی به خاطر اهلل و دوستی 

 ها قرار داده و توحید و عبادت اهلل را مسخرهافراد که قبور را همچون بت

کنند، هر یک از آنها می کنند! و غیر اهلل را شفیع و واسطه پنداشته و تعظیممی

داند دروغ است[ بخورد، می حاضر است سوگند غموس ]سوگندی که فرد

سوگند دروغ بخورد، بسیاری از مردم معت دند  خشیکند به شنمی اما جرأت

که به کمک طلبیدن شیخ در کنار قبرش یا جای دیگر بهتر است از اینکه خدا 

ی شرکی آنها را سحرگاهان در مسجد به فریاد بطلبند، و کسی که از ع یده

کنند، بسیاری از آنها مساجد را می برگشته و موحد شده است را مسخره

کنند!!! آیا این اهانت به خدا، می ها را آبادها و بارگاهرتگاهتخریب و زیا

 آیات و رسول او نیست. قذا بزرگداشت و تعظیم قبرها انسان را به شرک

 . متأسفانه این ع یده امروزه در میان بسیاری از قبوریها وجود دارد.(1)رساندمی

 رکدن دنی دا حوع اتس:رخسمه

شان نازل شده که  مانند کسانی که آیه در شأن :کردن صریحمسخره  -8

تر، دروغگوتر و گنده: همچون قاریان شکمگفتندمی به قاریان قرآن

                                                           

 (.41-21/49ومجمع ااتفلای ) (1)
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های دیگری ندیدیم. یا حرف ،ترسوتر هنگام روبروشدن در جنگ

گویند: دین شما دین پنجمی است یا دین می مثل اینها، بعضی از آنها

گروه امر به معروف و نهی از منکر شما کهنه و فرسوده است، یا وقتی 

دینداران آمدند، و شبیه این حرفها که  :گویندبینند با تمسخر میمی را

به راحتی قابل شمارش نیست و بزرگتر از قول کسانی است که آیه 

 آنها نازل شده است. یهدربار

مسخره کردن غیرصریح: و آن دریایی است که ساحل ندارد. مانند  -4

حرکات چشم، زبان، قب، دست و غیره در زمان  کردن بامسخره

یا امر به معروف و نهی از  تالوت قرآن یا عمل به سنت پیامبر

: اسالم برای قرن بیستم گویندافرادی که می ، یا مانند سخن(1)منکر

گویند: می کارآیی ندارد، ف ط برای قرون وسطی سازگار است، و یا

هایی همچون است و مجازات ماندگی اسالم به ع ب برگشتن و ع ب

 گری است، و یادقی و وحشیحد و تعزیرات در اسالم، سخت

اسالم به زن ظلم کرده چون طالق و تعدد زوجات را مباح  :گویندمی

حکم کردن به قوانین ساختگی و بشری برای  :دانسته است. یا بگویند

عوت مردم بهتر از حکم کردن به قوانین اسالم است. و به کسی که د

گویند: این می کندمی به توحید و نهی از عبادت قبور و ضرائح

خواهد در میان مسلمانان تفرقه می گیر است، یاشخص تندرو و سخت

وهابی است یا مذهب پنجمی دارد و شبیه این  :گویندمی ایجاد کند، یا

 یهکردن ع یدآنها دشنام به دین و مسلمانان و مسخره یهاقوال که هم

                                                           

 ومجمع  (1)

ت

ه
ن 
ح دد

 

لی

 اوتلدیح ا

ت

 (.401 ، ص )ه
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یا کسی را که به یکی از  «.َل حول وَل قوة إَل باهلل»ح است. صحی

پایبند است مسخره کنند و بگویند دین در ریش  های پیامبرسنت

 (1)شود، ]ریش را مسخره کنند[ و شبیه سخنان زشت!خالصه نمی

 

 (2)و مفاسد این نظریه ،ی حیاتگرایی دربارهی مادینظریه

 یهو نظریگرایی مادی یه: نظریحیات وجود دارد یهدو نظریه دربار

 صحیح که هر کدام آثاری به دنبال دارند: 

 ی حياتگرایی درباره مادی یهنظری -1

در این نظریه تفکر انسان در کسب قذات زودگذر محدود شده و عملش نیز 

شود. و برای آینده می در این چهارچوب بدون توجه به عواقب آن، محصور

اندیشد و توجه ندارد که اهلل زندگی دنیا را نمی ایکند و چارهنمی کاریهیچ 

آخرت قرار داده، و دنیا محل عمل و آخرت محل جزا و پاداش  یهمزرع

است و هر کس در دنیایش عمل صاقح انجام دهد و ذخیره کند در هردو دنیا 

                                                           

ه اتکب از امال  ی صخشا اخرج دشن  امینا زالی دشنثع ابکه ی حواضق امال  ، ینعی اومری در ابره (1)
ن 
وشد ، 

« 

ث

جی

ه« حواضق امال  اومنریپ یابم

ت

ی

ث

د. )انی اتکب از  یفیرط زیدبعازعلی حوش  

 

ه روجع ک

 

استی اتکاخبن

ررایکین دیقعه )

ت

لکت
چ[اقلب داولند اتس( www.aqeedeh.comا

ح
ص
ُ
م

[ .  

ه (2)
ن 
ه دیقعه )ی امدیربای انشتخ رتشیب رظن

 

ه بتک ذلی در استی اتکاخبن
ن 
( www.aqeedeh.comرگایی 

د:  

 

 روجع ک

هد یب دنیا رفآ ییرگا یامد -1

ت

ی

ث

 فی.دم نب اشرک ارشلی ینی ، حوش

ها امال  رگییامد ااسنن نیب -3

ت

ی

ث

چ[ ی ااتسد دم بطق. ، حوش

ح
ص
ُ
م

[ 
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 تباه و نابود برد. و هر کس در دنیا عمل صاقح انجام ندهد اخترش رامی سود

 فرماید: می کند. خداوندمی

﴿ َ ن  ٱ َخِسج َرةَ  ٓأۡلٱوَ  َيالُّ جَك َذ   خج وَ  ل َ ِل   ٱ ه  بجي  ل  ٱ ان  ِس   .[11اجحل: ] ﴾م 
 .«را از دتس داده اتس ، ا زایاکنری آاکشر انی اتس داین ا آرخت»

خداوند این دنیا را بیهوده نیافریده بلکه آن را برای حکمتی عظیم خلق 

 فرماید: می و کرده

جيٱ﴿ َب   ةَ َيو  َل َ ٱوَ  َت َمو  ل  ٱ َخلَقَ  َّل  م  ِلج م   ل َووُك  يُّك 
َ
ح   أ

َ
 .[3اكلمل: ] ﴾َعَمل   َسن  أ

رری ااجن »

ت

 هت
ب

دی ادایی که رمگ ا ز دیگ را قلخ رکده ، ات امش را ایبزامدی که دکاکیم لمع   .«ده 

 ٱ ََعَ  َما َناَجَعل   إجن ا﴿
َ َب   ل َها زجيَنة   ضج ۡرَل  م  نلج م   ل وَه  ه  يُّ

َ
ح   أ

َ
 ﴾٧ َعَمل   َسن  أ

هف: ]
لك

 . [2ا

رری »

ت

 هت
ب

 که دکاکیم لمع 

 
 

ح ه را که در زنیم اتس. زتنی زنیم رقار دادمی ات آانن را ایبزامی

 

ب
ام آ

دی ااجن 

 

 .«ده
ی ظاهری مانند: اموال، هاخداوند این دنیا و نیازهای زودگذر و زینت

داند، می آن را یهقذایذی را که ف ط خدا اندازاوالد، م ام، قدرت و سایر 

های آن توجه برای ما قرار داده است. اما اکثر مردم ف ط به ظاهر و شگفتی

کنند. و ها فکر نمیدارند و م ید به همین هستند و به ح ی ت و راز این نعمت

آوری دنیا و بهره گرفتن از آن از هدفی با مشغول کردن خود به کسب و جمع

بلکه منکر حیاتی غیر از زندگی این  اند،که عمل برای آخرت است دور شده

 دنیا هستند. 

َ  إجن   ا  َوقَال و  ﴿ ن  ٱ َحَيات َنا إجّل   هج جَمب   ن  َن   َوَما َيالُّ وثجيَ ب  .[31األاعن : ] ﴾٢٩ ع 
 . «وشمییمن ریغ از انی داین ، ز دیگ درگیی اوجد  دارد ا ام داابره ز ده :ا دنتفگ»
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حیات چنین طرز تفکری دارند وعده  یهو خداوند به کسانی که دربار

  :فرمایدمی عذاب داده و

جينَ ٱ إجن  ﴿ ونَ يَر   َّل  َّل  وا   َءنَالجَقا   ج  ج  َورَض  َ ٱب
ج َيو  َل  ن  ٱ ة نُّوا  ط  ٱوَ  َيالُّ

َ
جَها َمأ جينَ ٱوَ  ب  َّل 

م   َلى  ٧ فجل ونَ َغ   تجَناَءاَي   َعن   ه  و 
 
  ئجَك أ

 
م  َوى  َمأ جَما نل ار  ٱ ه  ب ونَ يَك   ََكن وا   ب  ﴾٨سج

وسن: ]  . [4-2ي 
ه ز دیگ داین رایض دشه»

ن 
ه ددیار ام ادیماار دنتسین ا 

ن 
ه قیقحت اسکین که 

ن 
ه 

ت

ی
 ش
ن
ه آن دل 

ن 
ا د  ا د ا 

دد ، 

 

ی
فل
ن ه اخرط اامعیل که ااجن  دادا اسکین که از آایت ام اغ

ا ن آشت اتس ، 

ث

س
ه
 . «ا دهآانن اجاگی

 : فرمایدمی و

ن  ٱ ةَ َيو  َل َ ٱ ي رجيد   ََكنَ  َمن﴿ ج  َوزجينََتَها َيالُّ ع   هجم  إجَِل   ن وَف 
َ
م  َم  أ م   فجيَها لَه   فجيَها َوه 

ب   َّل  ونَ ي  َلى  ١٥ َخس  و 
 
جينَ ٱ ئجَك أ م   َ  لَي   َّل  َرةج ٓأۡلٱ فج  لَه   َما وََحبجَط  نل ار   ٱ إجّل   خج

وا   ل  َوَب   فجيَها َصَنع  ا طج  .[15-16هود: ] ﴾١٦ َمل ونَ َيع   ََكن وا   م 
هاسکین که وخاه ن ز دیگ داین ا زتنی»

ح 
ی 

ت

ب

 

ن
دد ]

 

ی

ت

سب
ه

م ی ی[ اامعاشلن را در انی داینه ی آن 
 

هی

د

ه آانن
ن 
ح ه ربااشین نییعت دشه اتس در داین 

 

ب
م[ی ]آ

 

هی

وشد. آانن اسکین یمن ا از آانن در داین مک د

دد که در آرخت زج آشت 

 

ی

ت

سب
ه

ح ه در داین ااجن  داد درگیزسایی 

 

ب
راد ا اامعل ی از نیب ا ده دار د ا آ

 .«وشدی آانن ابلط

کند از نمی این وعده شامل کسانی است که این تفکر را دارند، فرقی

دهند، مانند مناف ین و می کسانی باشند که به قصد دنیا، اعمال دینی را انجام

باشند که ایمان به زنده شدن و روز حساب  ریاکاران با اعمال خود، یا کافرانی

داری، کمونیست ی سرمایهندارند، مانند مردم عصر جاهلیت، مذاهب فرسوده

دانند و حتی نظر نمی [ که ارزش زندگی رایسمسکوالرو  دینیو علمانیت ]بی

ارزشتر است، چون آنان در راه بی حیات از نظر حیوانات یهآنها دربار
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ایشان ابدی است و نه آنان برای اهدافشان ابدی هستند، ع ول اهدافی که نه بر

خود را از دست داده، توانایی خود را به کار برده و اوقات خود را ضایع 

 و قطعاً کنند!!!نمی که منتظر آنها است، هیچ کاریای هو برای آیند اندهکرد

به آن آینده ]قیامت[ خواهند رسید. در حاقی که حیوانات بر خالف اینها 

هدفی ندارند که به دنبال آن باشند و ع وقی ندارند که با آن فکر کنند. به 

 فرماید: می آنان یههمین دقیل خداوند دربار

م  ﴿
َ
ن   َسب  َت   أ

َ
ك   أ

َ
م  أ و   َمع ونَ يَس   َثَه 

َ
م   إجن   قجل وَن  َيع   أ  ٱكَ  إجّل   ه 

َ م   بَل   مج َع  ن  َل   ه 
َضلُّ 

َ
 .[11ارفلاقن: ] ﴾٤٤ َسبجيًل  أ
رر از ی ونش د ایی ینک که ارثک آاننی آای امگن»

ت

هت
دد. اانین دنتسین رگم امدنن ویحاانت ن لکه رمگا

 

ی
م
ه
ف

 .«آاندنن

  :فرمایدمی و خداوند طرفداران این نظریه را به جاهل توصیف کرده و

ج  ٱ دَ وَع  ﴿ ك   كجن  َوَل   ۥَده  وَع   ّلل   ٱ لجف  ي    َّل  ّلل 
َ
 لَم ونَ َيع   ٦ لَم ونَ َيع   َّل  نل اسج ٱ َثَ أ

جنَ  اهجر  َظ   ج يَو  َل َ ٱ م  ن  ٱ ة ج ٓأۡلٱ َعنج  وَه م   يَالُّ  .[2-5ارلا : ] ﴾٧ فجل ونَ َغ   ه م   خجرَة
 . « دا دادنن ا آانن از آرخت اغلفی ز دیگ داین رادادنن ،  طق اظهری از یمن ا اام ارثک رمد »

آنان اگر چه در صنایع و اختراعات مهارت دارند، در واقع جاهالنی هستند 

که شایستگی این را ندارند به اهل علم توصیف شوند، چون علم آنها از ظاهر 

و این علمی ناقص است که آنان مستحق این  کند،نمی زندگی دنیا تجاوز

شود که خداشناس و می چون علماء به کسانی اطالق وصف با شرافت نیستند،

 فرماید: می خدا ترس باشند. خداوند متعال

َما﴿ َ ٱ َش َي   إجن  ج  مجن   ّلل  لََمى ل  ٱ عجَبادجه ا  ع   .[34افرط: ] ﴾ؤ 
ه قیقحت از ایمن دنباگن ادا ،  طق املعء از اا»
ن 

 .«رتدنسی 
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ی است هایتفکرات مادی درباره دنیا داستان قارون و گنجینه یهو از جمل

 : که خدا به او عطا کرده بود

جينَ ٱ قَاَل  ۦ  زجينَتجهج  فج  ۦمجهج قَو   ََعَ   فََخَرجَ ﴿ ونَ  َّل  ن  ٱ ةَ َيو  َل َ ٱ ي رجيد   نَلَا َت لَي  َي   َيالُّ
َ  َما   َل مجث   وتج

 
ون  َق   أ و ۥإجن ه   ر  يم   َحظ    ََّل   . [21اصصقل: ] ﴾٧٩ َعظج

ه ایمن وقشم رتف ، اسکین که ز دیگ داین را»
ن 
ه ا رپ از زرق ا ربق 

ت

ی
 اقران اب اظهری آراش

ه اقران داده دشه اتس دارایی دامیتش ، اا دارای ی
ن 
ح ه که 

 

ب
م لثم آ

ه

د دنتفگ: ای اکش ام 

ت 

وخاش

 .«رثات رفااان اتس

خوردند و براساس می آنان آرزوی ثروتی مانند او را داشتند و به او غبطه

شان او را به صاحب ثروتی عظیم، وصف کردند. و این همانند  تفکر مادی

اإلیمان با تعجب به های کافر است که مسلمانان ضعیفوضعیت کنونی دوقت

خورند، بدون می کنند و غبطهمی شان نگاه ی صنعتی و اقتصادیهاپیشرفت

تظارشان است توجه کنند. و این اینکه به کفر آنان و عاقبت بدی که در ان

عظیم کافران و احترام آنان نموده و در اخالق و تتفکر غلط آنان را وادار به 

های علمی و نظامی کنند، قیکن از پیشرفتمی شان از آنان ت لید عادات بد

 کنند. نمی : اختراعات، تکنیک و غیره ت لیدآنان مانند

 صحيح[  یهزندگی دنيا ]نظری یهدوم دربار یهنظری -2

این است که هر چه انسان در این دنیا از مال، قدرت و توانایی ظاهری دارد 

وسایلی است برای استفاده، تا به کمک آن خود را برای آخرت آماده کند، 

مذموم نیست، بلکه بدی و خوبی آن به فردی که از آن  در ح ی ت دنیا ذاتاً

دارد. دنیا پل و محل عبوری برای رسیدن به آخرت؛ و کند بستگی می استفاده

آوری آذوقه برای رسیدن به بهشت است. به بهترین زندگی که محل جمع
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و در  ،اندهرسند بخاطر اعماقی است که در دنیا انجام دادمی بهشتیان به آن

واقع دنیا محل اعمال صاقح، همچون جهاد، نماز، روزه، انفاق در راه خدا و 

 : فرمایدمی برای عمل خیر است. خداوند خطاب به بهشتیان یهمیدان مساب 

َ ٱوَ  ُك  وا  ﴿ جَما   اَهنجي   ب وا  ش  س   ب
َ
 ٱ فج  ت م  لَف  أ

َ َةج ِل َ ٱ ي امج َل  : ] ﴾٢٤ اِلج

ت

 . [31ااحلقه
ح ه در داین ااجن  دادهوخبردی ا »

 

ب
 . «ادی ایباشدیم وگارا ابد رب امش ، اخبرط آ

 رقی و تمائم

 رقی -1

هایی و آن جمالت و کلماتی است که به قصد شفای بیماری جمع رقیه،رقی 

شود بر دو می شود و به آن عزائم نیز گفتهمی : تب، صرع و غیره استفادهمانند

 نوع است: 

خاقی از کلمات شرکی باشد. به این صورت که آیاتی که ای هرقی حوع اال:

از قرآن بر مریض خوانده شود، یا برای رفع بیماری به اسماء و صفات خدا 

گاهی این  پناه برده شود، این نوع رقیه صحیح و جایز است. چون پیامبر

 کار را کرده و به آن امر فرموده است. 

ای  :کردیم، گفتیممی ]دم[ ما در جاهلیت رقیه»گوید: می عوف ابن ماقک

هایتان را برایم وصف رقیه :نظرت در این باره چیست؟ فرمود ،رسول خدا

 . (1)«کنید، اگر در آن شرک نباشد اشکاقی ندارد

 اند: جایز بودن رقی با سه شرط اجماع کرده یهعلما دربار :گویدسیوطی می

 از کالم خدا و اسماء و صفات او باشد.  -8

                                                           

 ملسم.  (1)
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 به زبان عربی و معنای آن واضح باشد.  -4

اعت اد به اینکه رقیه به خودی خود موثر نیست، بلکه به ت دیر خدا موثر  -3

 .(1)است

خوانند و بر او می قرآن را بر مریض :و کیفیت آن به این صورت است که

در نوشد، می خوانند و مریض آن رامی کنند، یا قرآن را بر آبمی فوت

 » :بن قیس آمدهحدیث ثابت 
َ
َخَذ تلرَابًا ِمْن َصَله اهللل َعلَْیِه وََسلهَم انلهِِبه  نه أ

َ
أ

م داری  پیامبر» .(2)«ْیِه بَِماٍء َوَصبههل َعلَْیهِ َبْطَحاَن َفَجَعلَهل ِِف َقَدٍح ثلمه َنَفَث َعلَ 

 «. از خاک بطحان را در ظرفی ریخت و بر آن فوت کرد و آن را بر او پاشید

که در آن کلمات شرکی وجود دارد و در آن از غیر خدا ای هرقی :حوع دا 

رقیه به  :برند، مانندمی شود و به غیر او پناهمی طلب کمک و فریادرسی

اسماء جن، مالئکه، انبیاء و صاقحین که این نوع جزو عبادت غیر  یهوسیل

 خداست و شرک اکبر است. 

 گنگ و غیر قابل فهم باشد، چون بیم آن یا به غیر زبان عربی، با جمالتی

رود که کفر یا شرکی در آن باشد و کسی متوجه نشود، قذا ممنوع و می

 ناجایز است. 

 تمائم  -2

 ایست که به گردن بچه جهت دفع چشم زخم آویزان جمع تمیمه و آن نوشته

دو کنند. و می شود و گاهی اوقات بزرگساالن زن و مرد هم از آن استفادهمی

  :نوع است

                                                           

 ی   (1)
ح
چ
ل

 (. 231دد ص )حتف ا

 اوب دااد.  (2)
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 حوع اال

آن که با آیات قرآن است، بدین صورت که آیاتی از قرآن و یا اسماء و 

 به مریضشود و آن را برای طلب شفا می صفات خدا روی کاغذی نوشته

  :بندند، علما در این نوع اختالف دارند. در این باره دو نظریه وجود داردمی

نظریه از عبداهلل ابن عمرو بن عاص، داند، این می : آن را مباحنظريه اول

روایتی از احمد ابن حنبل، ابو جعفر اقباقر و ظاهر آنچه از عائشه روایت شده 

 ن ل شده است. و اینها حدیث منع آویزان کردن تمائم را حمل بر موردی

 دانند که در آن کلمات شرکی باشد. می

ه از عبداهلل ابن مسعود، داند، این نظریمی آن را ناجایز و ممنوع :نظريه دوم

ابن عامر، ابن عکیم، جماعتی از تابعین  یهابن عباس، ظاهر قول حذیفه، ع ب

از جمله اصحاب ابن مسعود و احمد ن ل شده است، و بنا به ن لی، بسیاری از 

 (1)اند، دقیل آنهااصحاب او آن را قبول کرده و متاخرین به آن فتوی داده

ِ َصَله اهللل » :گویدکه می س روایتی است از ابن مسعود وَل اَّلله َسِمْعتل َرسل
 : ولل كٌ »َعلَْیِه وََسلهَم َيقل ََق، َواتلهَمائَِم، َواتلَِّولََ  ِْشْ که  شنیدم از پیامبر» .(2)«إِنه الرُّ

شود که می توقه به تعویذی گفته«. فرمود: رقی، و تمائم و توقه شرک است

 شود. می نسبت به مرد و مرد نسبت به زن زیاد کنند با آن محبت زنمی گمان

 تر است: تر و راجحزیر نظریه دوم صحیح یهالیل سه گانبنا به د

 عام است و دقیلی که عام را خاص کند، وجود ندارد.  -8

                                                           

 «. رتممج»وشد اتسی که از آن رب دع  وجاز وعتذی ادتسالل یانی یکی از ادله  (1)

ه ا احمک.  (2)  ادمح ، اوبدااد ، انب امچ 
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ایست برای آویزان کردن اشیاء غیر چون وسیله –سد ذریعه  یهبنا به قاعد -4

 . –مباح 

کند در مواقع رفتن به می از قرآن را به خودش آویزانای هکسی که آی -3

  (1)شود!حمام و قضای حاجت و مانند اینها به آن اهانت می

 از امتمئ حوع دا 

های ها، تکهشود مانند: محصرهمی آنچه غیر از قرآن بر اشخاص آویزان

های شیاطین و جن و استخوان، صدف، طناب، کفش و نعل، میخ، نام

 ی جادویی، این نوع به طور ی ین حرام است و از انواع شرک بشمارهانوشته

 شود. و پیامبرمی رود چون به غیر اهلل و غیر اسماء و صفات او، توکلمی

ُِكَ إيَِلْهِ » :فرمایدمی هر کس چیزی را آویزان کند به آن » .(2)«َمْن َتَعلهَق َشيًْئا ول

 یهخدا بسپارد و به او پناه برد و در همقذا هر کس خود را به «. شودمی سپرده

کارها به خدا توکل کند، اهلل هر کار ناممکنی را ممکن و هر سختی را برایش 

و هر کس به مخلوقات خدا، تمائم، داروها و قبور اعتماد کند کند، می آسان

آورده کند و ماقک نفع و تواند نیازش را برنمی خداوند او را به چیزی که

اش با خدا اش نابود و رابطهو در این صورت ع یدهسپارد. می نیست،ضرری 

 کند. می شود و خداوند او را خوار و ذقیلمی قطع

بر هر مسلمانی واجب است که از آنچه ع یده را فاسد، یا به آن خللی 

کند دوری کند. و فرد مسلمان نباید داروهایی را مصرف کند که می وارد

یش نباید پیش افراد خرافی هاحرام است. و برای عالج بیماری ااستفاده از آنه

                                                           

 حتف ادیجمل.  (1)

 ادمح ا رتذمی.  (2)
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کنند. و هر کس بر می اش را بیمارو جادوگر برود. چون آنان روح و ع یده

 خدا توکل کند خداوند برای او کافی است. 

بعضی از مردم این اشیاء را به خود، ماشین و حیوان، یا در خانه و یا مغازه 

کنند. در حاقی که هیچگونه ناراحتی جسمی ندارند، بلکه به می انآویز

 شم و حسد مبتالیند. چبیماری خیاقی ترس از 

اینها ضعف ع یده است، که بیماری ح ی ی بوده و الزم است  یهمنشأ هم

 صحیح عالج شود.  یهبا شناخت توحید و ع ید

 

*** 

 سوگند به غیر خدا، توسل و طلب فریادرسی از مخلوق

 سوگند –أ 

آن است که در آن نام فرد و یا چیز محترمی به طور خاص، برای سوگند 

تاکید حکمی ذکر شود. این در حاقی است که تعظیم ]مطلق[ حق خدای 

متعال است. اجماع علمای اسالم بر این است که سوگند تنها به اسم و صفات 

 . (1)ستخدا جایز است و بس، قذا سوگند به غیر خدا به هیچ وجه جایز نی

 روایت است که پیامبر بغیر اهلل شرک است. از ابن عمر سوگند به 

ْْشَكَ » :فرمود
َ
ْو أ

َ
ِ َفَقْد َكَفَر أ هر کس به غیر اهلل سوگند » .(2)«َمْن َحلََف بَِغرْیِ اَّلله

و این شرک و کفر، از نوع اصغر است، «. یاد کند، کفر، یا شرک ورزیده است

                                                           

ی ه انب اقمس رب اتکب اوتلدیح ص ) (1)

ث

 (. 303احش

 ادمح ، رتذمی ا احمک.  (2)
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شده نزد سوگند یاد کننده تا حد عبادت او، تعظیم مگر زمانی که سوگند یاد 

شود، در این حال شرک و کفر از نوع اکبر است. مانند: قبرپرستان این عصر و 

ترسند تا از خدا و عظمت او. می شان بیشتر زمانه که از مردگان مورد تعظیم

بطوریکه اگر از یکی از آنها خواسته شود به وقی و شیخ مورد تعظیمش سوگند 

خورد. و وقتی که از او خواسته شود نمی خورد، تا راست بگوید، سوگندب

خورد. قذا سوگند، می سوگند به خدا یاد کند، اگر دروغ هم بگوید سوگند

تعظیم سوگند یاد شده است، و این تعظیم ف ط الیق خدا است و الزم است 

 خداوند –ود و از سوگند زیاد پرهیز ش –ف ط به سوگند به خدا ارزش داده شود 

 فرماید: می

ع   َوَّل ﴿ ف   ك    ت طج هجي   َحل   .[13املقل: ] ﴾١٠ م 
 . «تسپ ااطتع نکم یها از هر ایسبر وسدنگ وخر د»

و  ح  ٱوَ ﴿: یدفرمامی و ي   ا  َفظ 
َ
م  َم  أ  . [41ااملدئ : ] ﴾نَك 

د »  

 

 . «وسدنگه د نن را ظفح ک

به راستی و نیکی سوگند یعنی سوگند یاد نکنید مگر در وقت ضرورت و 

اهمیتی اهلل، نزد فرد و عدم یاد کنید. چون سوگند زیاد یا دروغ دالقت بر بی

ثَََلثٌَ  ََل »: فرمایدمی تعظیم او دارد و این با توحید منافات دارد. پیامبر
يِلمٌ 

َ
ْم َعَذاٌب أ یِهْم َولَهل ل یَْوَم الِْقَیاَمِ ، َوََل یلَزكِّ هلْم اَّلله ٌل »: وجاء فیه«. یلَكلِّمل َورَجل

َ ََلل بَِضاَعً  َفََل یَبِیعل إَِله بَِیِمینِِه َوََل يَْشََتِي إَِله بَِیِمینِهِ  سه دسته ». (1)«َجَعَل اَّلله

 کند و به آنان توجهنمی هستند که خداوند در روز قیامت با آنان صحبت

است که خدا کند و برای آنان عذابی دردناک هست، یکی از آنها کسی نمی

                                                           

ه دنس حیحص رااتی رکده اتس.  (1)
ن 
 ربطاین 
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فروشد مگر با نمی خرد مگر با سوگند به خدا ونمی را کاالی خود قرار داده،

 «. سوگند به خدا

تحریم آن و بخاطر احترام  یهقذا شدید کردن عذاب بر سوگند زیاد نشان

 به اسم خدای سبحان و تعظیم او است. 

حرام است، نام دارد و  (1)«موسغسوگند »به دروغ به خدا سوگند خوردن 

 خداوند مناف ین را به این وصف توصیف کرده که آنان در حاقی که

 کنند. می دانند، به دروغ سوگند یادمی

 : ای از آنچه که گفته شدخالصه

و غیره شرک  مانند سوگند به امانت، کعبه، پیامبر سوگند به غیر اهلل، -8

 و حرام است. 

 حرام است. « سوگند غموس»سوگند دروغ به خدا خوردن  عمداً -4

حرام است، چون  بدون نیاز، زیاد سوگند خوردن هرچند راست باشد، -3

 است.  وندخدا اسم سبب سبک شمردن

در حاقت ضرورت و نیاز اگر سوگند به خدا راست باشد، اشکاقی  -2

 ندارد. 

                                                           

  در آشت وغطه (1)

پب 

ه ااجن  داده دنک ا انی وسدنگ ربار یوسدنگی اتس که اصشبح را در انگه ، 

ت

ی

ث

  ،اکری که در ذگش

 وشد ، در احیل که رفد از دراغ وبدن آن آاگیه دارد. اید ی
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 (1)ه مخلوق برای نزدیک شدن به اهللحکم توسل ب  –ب 

: نزدیک شدن به چیزی و رسیدن به آن است و وسیله: قربت و توسل

 فرماید: می نزدیکی است. خداوند

و  ب  ٱوَ ﴿ يلَةَ ل  ٱ هج إجَِل   ا  َتغ   .[06ااملدئ : ] ﴾وَسج

ی له »
ه اا ]ادا[ اش

ن 
دا ربای ردیسن   

 
 .«وجبی

نزدیکی به خدای سبحان با طاعت و پیروی از آنچه مورد رضایت  :یعنی

 او است، باشد. 

  :توسل دو نوع است

 : و آن چند نوع است ،وتلس رشماعنوع اول: 

 فرماید: می توسل به خدا با اسماء و صفاتش. خداوند به آن دستور داده و -8

ج ﴿  ٱ َوّللج 
َ وه  د  ٱفَ  َن  س  َل   ٱ ء  َما  س  َل  جَها   ع  وا   ب جينَ ٱ َوَذر  ونَ ي ل   َّل  د  س   فج   حج

َ
 ۦ  ئجهج َمى أ

 .[143األرعا : ] ﴾١٨٠ َمل ونَ َيع   ََكن وا   َما نَ َزو  َسي ج  
 ، سپ اب انی اامسء اا را وخبادین ا اسکین را که درابر»

ت

شت
ه
اا ، از قح اامسء  یها ربای اداا د اامسء زابییئ 

د. آانن ربی دار  

 

ه احل وخد ره  ک
ن 
ح ه ااجن  داد وش د ، 

 

ب
 .«وش دی زجا داده ا دهآ

                                                           

ه دیقعه بسک ربای  (1)

 

ه بتک ذلی در استی اتکاخبن
ن 
ولعمامت رتشیب در ومرد وتلس رشماع ا انرشماع 

(www.aqeedeh.com:د  

 

 ( روجع ک

هقح ا قلخ ااش ه نیب -1

ت

ی

ث

 می ه.ی خیش االمال  انب  ، حوش
ی

ت

ن
 

هقح ا قلخ ااش ه نیب -3

ت

ی

ث

 ی  ، حوش

ه

مافزئ اربا
 

ی

 .دم 

هاج ا ریغ زیوتلس اج -0

ت

ی

ث

  زیدبعازعلی زی ، حوش

 

 هی
ح
ل

 ی. نب دبعاهلل ا

 ها ت وموجد درابره وتلس زین در استی امال  سکت )

ی

ث

ش

www.islamtxt.net .چ[( رش  داده دشه اتس

ح
ص
ُ
م

[ 

http://www.islamtxt.net/
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کننده انجام داده است. با ایمان و اعمال صاقحی که توسل توسل به خدا-4

  :فرمایدمی اهل ایمان یهخداوند دربار

ب نَا  ﴿ نَادجي   نَاَسمجع   إجن نَا ر  نَادجي ام  ج  ي 
جل  ن   نج يَم  ل

َ
م   َءامجن وا   أ جك  جَرب   َرب َنا اَمن ا  َف  ب

جر   ذ ن وبَنَا نَلَا فجر  غ  ٱفَ  ج  َعن ا َووَُكف  جنَاَسي  نَا ات  ٱ َمعَ  َوتَوَف 
َ  .[110رمعان: آل] ﴾١٩٣ َرارج ب  َل 

ده رپارداگرا! ام  دای  دا»

 

ه اامین دوعتده
ن 
ه  [تفگ: رکد ]یی ای را دینشمی که 

ن 

 ا اکره ی دب ام را  رپارداگراتن اامین ایباردی سپ ام اامین آاردمی. رپارداگرا!

ث

 

 

 ح
ن ی

انگه ن ام را 

 .«وپباشن ا ام را اب اکینن ریمبان

و حدیث سه نفری که در غار بودند، و کوه ریزش کرد و درب غار را 

بست، و توانایی خارج شدن نداشتند پس با اعمال صاقح خود به خدا متوسل 

 .(1)شدند و خداوند درب غار را باز کرد تا از غار خارج شدند

  :توسل به خدای بلند مرتبه با اقرار به وحدانیت او مانند توسل یونس -3

ل َم  ٱ فج  َفَناَدى  ﴿ ن تج لظُّ
َ
نَت  إجّل    هَ إجَل   ّل    أ

َ
ب   أ نت   إجن ج  َنَك َح  س   مجنَ  ك 

   ء: ] ﴾لجمجيَ لظ   ٱ

 

 .[42األن
 وبعمد رب یقح ریغ از وت تسین ا وت ه در اتریکی ویسن»

 
چ

هی 

گ[ رفاید رب آارد که 

 

ی
ه

 

ب

ی ]مکش 

 .«اپک ا زنمیه

 :توسل به خدا با اظهار ضعف، نیاز و ف ر به او، مانند ]توسل[ ایوب -2

يُّوَب ﴿
َ
ن ج  ۥ  َرب ه   نَاَدى   إجذ   َوأ

َ
َ  أ نج ُّ ٱ َمس  نَت  لُضُّ

َ
ر   َوأ

َ
جيَ لر   ٱ َحم  أ    ء: ] ﴾٨٣ ِحج

 

األن

40] . 

                                                           

 ومضمن  دثی قفتم علی ه اتس.  (1)
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وب را ]ي  د ؛ن» گا ی که رپارداگرش را  دا داد که ا اي 

 

ه نم رای آارده ا وت [ ، هی
ن 
امیبری ا انرایتح 

ررابانین
ه
م

ررابرتننی 
ه
 .«م

 همانطور که اصحاب پیامبر ،اندهبا دعای صاقحینی که زندتوسل به خدا  -5

خواستند که برای آنان دعا کند و پس  وقتی دچار خشکساقی شدند، از پیامبر

 . (1)خواستند که برایشان دعا کند ساز عموی او عباس از پیامبر

 توسل به خدا با اعتراف به گناهان.  -2

ج ﴿  .[15اصصقل: ] ﴾لج  فجر  غ  ٱفَ  سج َنف   ت  َظلَم   إجن ج  َرب 
  رپارداگرا!»

ث

 

 

 ح
ن ی

ه وخد ملظ رکد  ، سپ رما 
ن 
 .«نم 

 : وتلس ریغ رشماع ]اناجزی[ حوع دا 

سوال کردن و شفاعت از آنان، و توسل به جاه  یهتوسل به مردگان بوسیل

 آید،می و ذات مخلوقات یا حق آنان که شرح هر کدام به ترتیب پیامبر

 جایز نیست. 

چون مردگان برخالف زمانی که زنده  :طلب دعا از مردگان، حرام است -1

کردن را ندارند. طلب شفاعت از آنان نیز حرام است، بودند، توانایی دعا 

سفیان و کسانی که در حضور آن دو  چون عمر بن خطاب، معاویه بن ابی

شدند می بودند، مانند اصحاب و پیروان نیکویشان، وقتی دچار خشکساقی

کردند که زنده بود، مانند عباس و یزید می از کسی طلب دعا برای باران

 از او درخواست دعا برای باران س از وفات پیامبرو پ س ابن اسود

دادند و سر نمی اش قرارشدند و واسطهنمی کردند و به پیامبر متوسلنمی

رفتند. بلکه به جای او از عباس و یزید که زنده نمی قبر او یا کسی دیگر
                                                           

 اخبری.  (1)



 

72 

نها »: گفت س کردند. عمرمی بودند، طلب دعا مه إِنها كل لل إيَِلَْك اللههل َنَتوَسه
لل إيَِلَْك بَِعمِّ نَبِیَِّنا فَاْسِقَنابِنَبِيَِّنا فَََْسِقیَ  تا پیامبرت زنده  خدایا!» .«َنا، َوإِنها َنَتوَسه

فرستادی، و االن به عموی می شدیم تو بر ما بارانمی بود به او متوسل

آنان عموی قذا «. کنیم، پس برای ما باران بفرستمی پیامبرمان توسل

پیامبر را به جای پیامبر قرار دادند چون مشروع نبود توسلی که به عباس و 

در  –کردند، به او بکنند. در حاقی که برای آنان ممکن بود می یزید

. بنابراین (1)بروند و به او توسل کنند نزد قبر پیامبر –صورت جایز بودن 

جواز توسل به مردگان نه ترک این کار از طرف آنان دقیلی است بر عدم 

با دعا و نه با شفاعت، پس اگر طلب دعا و شفاعت در زمان حیات و 

 وفات او مثل هم بود به جای پیامبر از کسانی دیگر طلب دعا و شفاعت

 کردند. نمی

توسل به جاه و م ام پیامبر یا دیگران حرام است و حدیثی که در  -4

. «عند اهلل عظیم ن جايهإ، فلوه جبايهأفاس تلم اهللَ أذا سإ» :باره آمدهاین
گاه از خدا ]کمکی[ خواستید، به جاه من توسل جویید چون جاه و هر»

موضوع و دروغ است. چون این «. م ام من نزد خدا بزرگ است

های معتبر و مورد اعتماد اهل سنت حدیث در هیچ کتابی از کتاب

 وجود ندارد. 

                                                           

 (. 2/329ومجمع ااتفلای ) (1)
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و تا زمانی  (1)اندا ذکر نکردهو هیچکدام از علمای معتبر حدیث آن ر

که با دقیلی صحیح ثابت نشود، حرام است. چون عبادات ف ط با دقیل 

 شود. می صریح و صحیح ثابت

إِّن امهلل »: وقتی گفته شود :توسل به ذات مخلوقات حرام است چون -3
به معنی قسم باشد سوگند یاد « بفالن»در « ب»اگر  «أسألَك بفَلن

إِّن أسألَك امهلل »کردن به مخلوق برای خدا است که معنی جمله 
این  دهم به فالن شخص که مثالًمی خدایا تو را سوگند :یعنی «بفَلن

کار را برایم انجام دهی. بنابراین وقتی سوگند یاد کردن به مخلوق، 

 –چون در حدیث آمده، شرک است  –برای مخلوق جایز نباشد 

ا اگر ما چگونه سوگند به مخلوق برای خاقق جل جالقه جایز است؟!

در این صورت خدای بلند مرتبه  (2)در این جمله برای سببیت باشد« ب»

این نوع  سبب مخلوق را شرط اجابت دعا قرار نداده و شرعاً دعای به

 دعا را مشروع قرار نداده است. 

 

 

  :حق مخلوق حرام است چونتوسل به  -8

تواند بر خداوند سبحان هیچگونه ح ی را واجب کند. نمی هیچ کس :اوالً

 و ف ط خدا است که از فضل خود به برخی از مخلوقات ارزش و برتری

 ماید: فرمی دهد. خداوندمی

                                                           

 (. 20/321ومجمع ااتفلای ) (1)

ه ببس الفن صخش از وت الفن اکر را ی (2)
ن 
مله انی اتس : اداای 

 
ج
ه ینعم تیببس ابدش ینعم 

ن 
م. ارگ 

ه

 وخا



 

72 

ا َوََكنَ ﴿ ؤ  ل  ٱ نَُص    َناَعلَي   َحقًّ  .[12ارلا : ] ﴾مجنجيَ م 
 .«ومنینم رب ام قح وبدهایری دادن »

و بندگان مطیع و فرمانبردار از فضل و نعمت خداوند، مستحق پاداش و 

جزا هستند این همانند حق مخلوق بر مخلوق نیست و ح ی نیست که خداوند 

 دهد. می در برابر چیزی به او

کند و می : این ح ی است که خداوند از فضل خود بر بندگان عنایتثانیاً

است و هیچ ربطی به غیر اهلل ندارد. قذا اگر توسل به چیزی کند که مختص او 

مستحق آن نیست، توسل به امری خارجی ]حق مخلوق[ کرده که این حق 

رساند. اما روایت: نمی هیچ ربطی به او ندارد و در نتیجه هیچ نفعی به او

صحیح ، ثابت و «خواهممی از توبه حق نیازمندان، » «ِبق السائلي أسألك»

عوفی است و علمای حدیث بر ضعف او  یهنیست چون اوالً در سند آن عطی

حدیثی که به این صورت  :اندهاند، برخی از علمای حدیث گفتاجماع کرده

 ل مهم ع یدتی مورد قبول نیست. دومدر سند آن فردی ضعیف باشد در مسای

وسل به حق این که در این حدیث توسل به شخص معینی نشده. و بطور عام ت

سائلین است و حق سائلین اجابت دعای آنان است همانطور که خداوند وعده 

داده، ح ی است که خود خداوند برای آنان منظور کرده است، و کسی آن را 

خدا است نه توسل به حق  یهبر خدا واجب نکرده و این توسل، توسل به وعد

 مخلوقات. 

  :حکم استعانه و استغاثه از مخلوق –ج 

 خواستن، کمک خواستن، یاری جستن و یاری گفتن.  ییار :استعانه

 طلب فریادرسی و درخواست حل مشکالت.  :استغاثه

  :استعانه و استغاثه از مخلوق دو نوع است
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 یز است، خداونداز مخلوق در حد توانایی آنان، جااستعانه و استغاثه  -8

 فرماید: می

ج ل  ٱ ََعَ  َوَتَعاَون وا  ﴿  .[3ااملدئ : ] ﴾َوى  َل ق  ٱوَ  بج 
د »  

 

مکا ری ک
ه
 . «ا رب یکین ا وقتی 

جيٱ ثَه  َتَغ  س  ٱفَ ﴿فرماید: می و يَعتجهج  مجن َّل  جيٱ ََعَ  ۦشج ج  مجن   َّل  جه و  اصصقل: ] ﴾ۦَعد 

16] . 

 ایری دهدد»

ث

 

 

مب

ث

ش

ی ه د
 .«سپ یسک که از وق  اا ]ومیس[ وبد ]از ومیس[ وخاتس که اا را عل

از مخلوق در مواردی که ف ط خدا توانایی انجام آن استعانه و استغاثه  -4

د، مانند طلب کمک از مردگان، طلب فریادرسی از کسانی که در قید ررا دا

شفای بیمار، حل  :اند، و طلب کمک از آنها در مواردی مانند حیات

ی قدرت خداوند ها، دفع بال و ضرر که ف ط در حیطهمشکالت و گرفتاری

 و شرک اکبر است. است. این نوع حرام 

کرد، برخی گفتند: برویم از می مناف ی مومنان را اذیت در زمان پیامبر

لْسَتَغاثل »فرمود:  پیامبر استعانه کنیم، شر این منافق از پیامبر ِِب، إِنهما  إِنههل َل ي
لْسَتَغاثل باهلل  «. شودمی شود، ف ط از اهلل استغاثهنمی از من استغاثه». (1)«ي

خود مکروه دانست هر چند از  به کار بردن این قفظ را در حیات پیامبر

مواردی بود که در حیاتش بر انجام آن توانایی داشت، اما به خاطر حمایت از 

توحید، قطع وسیله شرک، ادب و تواضع نسبت به پروردگارش و هشدار به 

ن قفظ امت در خصوص م دمات شرک در اقوال و افعال، از به کار بردن ای

 اش از آن نهیعلیرغم توانایی کاری در زندگی نهی فرمودند، وقتی پیامبر

                                                           

 ربطاین ، فیعض.  (1)
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شود. و می کرد، چگونه بعد از فوتش که چنین توانایی ندارد از او استغاثهمی

... و  ؟!(1)آن قادر است خواهند که ف ط خداوند بر انجاممی از او کارهایی

جایز نباشد از غیر او، به طریق اوقی ناروا و شرک  وقتی استغاثه از پیامبر

 است. 

*** 

                                                           

 (. 216-212حتف ادیجمل ) (1)
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 فصل سوم

 اهل بیت و اصحابش ،ی صحیح در خصوص پیامبرعقیده

روی در مدح و پرهیز از غلو و زیاده : محبت و احترام پیامبربخش اول

 منزقت او. 

 و پیروی از او.  اطاعت پیامبر: بخش دوم

 . : مشروعیت درود و سالم بر پیامبربخش سوم

 : فضایل اهل بیت و رعایت ح وقشان، بدون افراط و تفریط. بخش چهارم

صحیح در مورد آنها و  یهو ع ید : فضایل اصحاب پیامبر،بخش پنجم

حوادثی که بین آنها  یهدیدگاه اهل سنت و جماعت دربار

 اتفاق افتاد. 

 : حکم دشنام و ناسزاگویی به اصحاب و پیشوایان هدایت شده. بخش ششم
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 بدون افراط و تفریط واجب است محبت و احترام پیامبر

 وجوب محبت و احترام به پيامبر -1

محبت اهلل تعاقی بزرگترین عبادتهاست. قذا بر بندگان واجب است که محبت 

  :فرمایدمی داشته باشند. خداونداهلل را در دل 

جينَ ٱوَ ﴿ َشدُّ  ا  َءاَمن و   َّل 
َ
ب    أ ج  اح  ج   .[156ارقبل : ] ﴾ّلل 

 .«ا د اهلل را رتشیب داتس دار د ا اسکین که اامین آارده»

ی ظاهری و هاخود تمام نعمت چون او پروردگاری است که از فضل

 باطنی را به بندگانش عنایت کرده است. 

دوم قرار  یهمرتب در از محبت اهلل جل جالقه، محبت پیامبرپس بعد 

او  یهدارد، چون او کسی است که به سوی خدا دعوت داده و به وسیل

خداوند شناخته شده و شریعتش را ابالغ و احکامش را بیان کرده است. قذا 

رسد حاصل زحمات پیامبر می هر خیری که در دنیا و آخرت به مسلمانان

شود، در نمی هر کس از او اطاعت و پیروی نکند، وارد بهشتاست. و 

ل » :حدیث آمده که وَن اَّلله ْن یَكل
َ
نه فِیِه وََجَد َحَلََوَة اإِلیَماِن: أ ثََلٌَث َمْن كل

ْن یَ 
َ
ِ، وَأ ِبُّهل إَِله َّلِله ِبه الَمْرَء َلَ ُيل ْن ُيل

َ
َما، وَأ ا ِسَواهل َحبه إيَِلِْه ِممه

َ
ل أ وَلل ْن َوَرسل

َ
ْكرََه أ

ْن يلْقَذَف ِِف انلهارِ 
َ
ْفِر َكَما یَْكرَهل أ وَد ِِف الكل سه خصلت در هر کس » .(1)«َيعل

چشد. اهلل و رسوقش برایش از هر کس و چیز دیگر می باشد، شیرینی ایمان را

خدا باشد، کند ف ط به خاطر می محبوبتر باشد، و این که با فردی که دوستی

بازگشت به کفر بعد از آنکه خداوند او را نجات داده، چنان تنفر داشته و از 

                                                           

 اخبری ا ملسم.  (1)
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 «. باشد که از افتادن به آتش تنفر دارد

ی محبت خدا است و در درجه یهبنابراین محبت رسول اهلل تابع و الزم

درباره محبت مختص به خودش و ت دیم آن  پس از آن قرار دارد، پیامبر

وَن » :بر هر محبتی غیر از محبت خدا، فرموده است كل
َ
ْم، َحَّته أ كل َحدل

َ
َلَ یلْؤِمنل أ

مْجَِعيَ 
َ
َحبه إيَِلِْه ِمْن وَاَِلِهِ َوَوََلِهِ َوانلهاِس أ

َ
ایمان ندارد مگر کسی از شما . »(1)«أ

 «. شتر دوست داشته باشداینکه مرا از فرزند، پدر و تمام مردم بی

را از خودش بیشتر  در روایات آمده که بر مومن واجب است رسول اهلل

نها َمَع انلهِِبِّ  .دوست داشته باشد ِ بِْن ِهَشاٍم َقاَل: كل َصَله اهللل َعلَْیِه  عن َعْبِداَّلله
: وََسلهمَ  َمرل اِب، َفَقاَل ََلل عل َطه َمَر بِْن اَْ َو آِخٌذ بَِیِد عل َحبُّ  َوهل

َ
نَْت أ

َ
ِ، َْل وَل اَّلله یَا رَسل
ٍء إَِله ِمْن َنْفِِس، َفَقاَل انلهِِبُّ َصَله اهللل َعلَْیِه وََسلهَم:  ِّ ََشْ ِي »إَِله ِمْن ُكل َلَ، وَاَّله

حَ 
َ
وَن أ كل

َ
: َفإِنههل اآلَن،  .«به إيَِلَْك ِمْن َنْفِسَك َنْفِِس بَِیِدهِ، َحَّته أ َمرل َفَقاَل ََلل عل

َحبُّ إَِله ِمْن َنْفِِس، َفَقاَل انلهِِبُّ َصَله اهللل َعلَْیِه وََسلهَم: 
َ
نَْت أ

َ
ِ، َْل اآلَن یَا »َواَّلله

َمرل   حاقی در بودیم اکرم نبی همراه ما: گویدمی هشام بن عبداهلل. (2)«عل

 ای: کرد عرض عمر بود. گرفته را خطاب بن عمر دست ایشان که

  اکرم نبی خودم، محبوبتری. چیز دیگری جز هر از من نزد شما! خدا رسول

 تو نزد من که زمانی تا اوست دست در جانم که ذاتی به گند سو نه،» :فرمود

 سوگند: گفتعمر رسید(. نخواهی کمال به) «نباشم هم محبوبتر خودت از

 فرمود: اکرم نبی محبوبتری. هم خودم از من برای اکنون هم تو که خدا به

 . (رسیدی کمال به) «عمر ای اکنون»

                                                           

 اخبری ا ملسم.  (1)

 اخبری.  (2)
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واجب و م دم بر هر  شود که محبت رسول اهللمی از این حدیث ثابت

محبت خدا  یهمحبتی غیر از محبت خدا است، و محبت رسول اهلل تابع و الزم

در راه خدا و برای خدا است. و با زیاد است، چون دوست داشتن رسول اهلل 

شود. می شدن محبت خدا در قلب مومن آن محبت زیاد و با کم شدن، کم

 هر کس خدا را دوست داشته باشد در راه خدا و به خاطر خدا دوستی

، او را انسانی با داردمی ی مخلوقات بیشتر دوسترا از همه کند، و پیامبرمی

کند، قول او را بر قول می گذارد، از او پیرویمی داند، به او احتراممی عظمت

 های او را با ارزش دانسته و به آن عملدارد، سنتمی هر کسی دیگر م دم

 کند. می

هر محبت و احترامی برای بشر، در صورتی »گوید: می /عالمه ابن اق یم

که  تعظیم خدا باشد، جایز است. مانند محبت و تعظیم پیامبر که تابع محبت و

اوج محبت و تعظیم او است و امتش به خاطر خدا پیامبرش را دوست  یهنشان

دانند، چون خدا او را بزرگ می دهند و بزرگمی داشته و مورد احترام قرار

و  اساس محبت به خدا است. و خداوند، محبت دانسته است. و این محبت بر

هیچ کس دوست  ي قرار داده بود که در قلب اصحاب هیبتی در پیامبر

. عمرو ابن عاص (1)وجود نداشته تر و بزرگوارتر از پیامبرتر، با عظمتداشتنی

گوید: هیچ کس منفورتر از پیامبر نزد من نبود، اما می پس از مسلمان شدنش

تر و پس از این که مسلمان شدم، هیچ کس از پیامبر برایم دوست داشتنی

 گوید: اگر از من بخواهید که او را برایتان وصف کنم،تر نبود، او بزرگ

                                                           

ه اتکب   ،در بلق ااحصشب رگایتبحم ایپاربم  رتقیمعربای درک  (1)
ن 

هایراشندر بلق  اربمتبحم ایپ

ت

ی

ث

ادمح  ی ، حوش

ررایکین دیقعه که از استی  ، ااحملدیم بیصن

ت

لکت
ه ا

 

اقلب درایتف اتس  (www.aqeedeh.com)اتکاخبن

د.   

 

چ[رماج عه ک

ح
ص
ُ
م

[ 
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. (1)توانم. چون چشمانم از دیدن عظمت و بزرگواری او سیر نشده استنمی

با گروهی به نزد  به خدا قسم! ای قوم! :ابن مسعود به قریش گفت]عروه[ 

هیچ پادشاهی را ندیدم که پیروانش مانند  ام،قیصر و سایر ملوک رفته کسری،

به خدا گذارند، احترام بگذارند، می ()احترامی که اصحاب محمد به محمد

 غافلحدی برای او عظمت قائل بودند، که حتی یک قحظه از او قسم! به 

 انداخت مگر اینکه بر کف دست یکی از آنهانمی ماندند. هیچ آب دهنینمی

گرفت می ماقیدند، و هر گاه وضومی و آن را به سر و صورت خودافتاد می

  .(2)«نزدیک بود به خاطر آب وضویش با هم درگیر شوند

  روی در مدح پيامبرنهی از غلو و زیاده -2

وقتی که از حد تجاوز « غال، غلواً» :گویندیعنی تجاوز از حد. می :غلو

  :فرمایدمی کند. خداوند

م   فج  ل وا  َتغ   َّل ﴿ ی دددر داتنین زایده». [121ااسنلء: ] ﴾دجينجك 

 

کب

 

ن
 .«رای 

 : مدح بدروغ و تجاوز از حد است، و منظور غلو در حق پیامبراطراء

را از مرتبه  تجاوز از حد در بیان م ام و منزقت اوست. بطوریکه پیامبر

عبودیت و رساقت باالتر ببرند و برخی از خصوصیات اقوهیت را به او بدهند 

 و از او کمک و فریادرسی خواسته و به او سوگند بخورند. 

روی شود، در حاقی که منظور از اطراء این است که در مدح پیامبر زیاده

ْطَرِت انلهَصاَرى ِعيََس »از آن نهی کرده و فرموده:  پیامبر
َ
وِِن َكَما أ ََل تلْطرل

                                                           

 اخبری ا ملسم.  (1)

 اخبری ا ملسم. (2)
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هل  نَا َعْبدل
َ
ل  ،اْبَن َمْريََم، َفإِنهَما أ وَلل ِ َوَرسل لوا: َعْبدل اَّلله ول در مدح من از حد » .(1)«َفقل

 رویغلو و زیاده عیسی یهتجاوز نکنید، همان گونه که نصاری دربار

«. کردند و بعضی از صفات اقوهیت را به او دادند، بگویید: عبداهلل و رسول او

سید، »: فرمودمی «.تو سید مایی»د: گفتنمی و وقتی بعضی از اصحاب به او

تو از قحاظ نعمتی که » :گفتندمی و وقتی که«. خداوند تبارک و تعاقی است

مْ » :، فرمود«ترین و بزرگترین ما هستیاهلل به تو داده با فضل لوا بَِقْولِكل وْ  قلول
َ
 أ

مْ  َض عْ بَ  ْیَطانل  َقْولِكل مل الشه همین سخن یا قسمتی از آن را » .(2)«َوََل يَْسَتْجِريَنهكل

و «. روی نکنید، و شیطان شما را اجیر نکندتان زیاده بگوئید، و در سخنان

سید  و پسر بهترین ما!ای رسول اهلل! ای بهترین ما! » :گفتندمی وقتی مردم به او

 فرمود: می «.ما و پسر سید ما!

ٌد َعْبدل » َمه نَا ُمل
َ
، أ ْیَطانل مل الشه ْم َوََل يَْسَتْهِويَنهكل لوا بَِقْولِكل ، قلول يَُّها انلهاسل

َ
ِ یَا أ اَّلله

ل َعزه وََجله  نَْزلَِِّن اَّلله
َ
وِِنَ َفْوَق َمْْنِلَِِت الهِِت أ ْن تَْرَفعل

َ
ِحبُّ أ

ل
ل، َما أ وَلل (3)«َوَرسل

 ای رمد !» .

ا اتنن زایده

 

ی

 

ح
ش

ی دد ،در 

 

کب

 

ن
دد ، که نم دم دنبه رای 

م ، داتس اطیشن امش را رفبی  ده

ت

شی
ه

ی ادا ا روسل اا 

ه نم داده ، دار  که رما ابالرت از اقمی که 
ن 
 . «رببدی ادا 

بهترین تو »، «تو سید مایی» :ا با اقفاظی ماننددوست نداشته که او ر پیامبر

مدح کنند، در حاقی که او بطور « تو افضل مایی»، «تو بزرگترین مایی»، «مایی

 مطلق افضل و بهترین خلق بود. اما پیامبر آنان را از به کار بردن این صفات نهی

روی احتماقی را بخاطر حمایت از توحید، از آنها دور غلو و زیادهکرد، تا می

                                                           

ها   ص )الجء األ (1)

 (. 222-220ف

ه دنس حیحص.  (2)
ن 
 اوب دااد 

 ادمح ا اسنیئ.  (3)
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کرد که او را با دو صفت از صفاتی که باالترین می کند و آنها را راهنمایی

هیچ غلو و خطری و مراتب عبودیت است وصف کنند، که در آن دو صفت 

 است. « رسول اهلل»و « عبداهلل»خللی برای ع یده ندارد و آن دو صفت 

دوست نداشت که او را از م امی که خدا به او داده و برگزیده  پیامبر

مخاقفت کرده و طلب کمک  باالتر ببرند. در حاقی که بیشتر مردم با امر او

خواهند می خورند و از او چیزهاییمی و به او سوگنداز او کرده و فریادرسی 

 که باید ف ط از خدا بخواهند. 

که در آنها خوانند می خوانی، قصاید و سرودهاییمردم در مراسم موقود 

عالمه ابن قیم در  !!!شوندنمی بین حق خدا و حق رسول هیچ فرقی قائل

  :گویدمی اشعارش یهنونی

 رره  هلل قح ال
ت

 

لع
ون 

 
 ي

 

 انــادبعله قح مه  قح 

 

 

ن
 
حقب
ل

ووا ا
ح عل

ت

ب

ر  داـــاقح اا  ال 

 

 ر
می ت

ت

ب

ر 
 

 

 اال رقابن نم غ

او ]پیامبر[ نیز ح ی دارد و  یهف ط الیق اوست، و بنداهلل ح ی دارد که »

این حق متفاوت است. این دو حق را یکی نکنید که هیچ تفاوت و نزدیکی با 

 «. هم نداشته باشد

  بيان منزلت و مقام او -3

به روش و شکلی که خداوند توصیف کرده،  شرح و بیان منزقت پیامبر

 اشکاقی ندارد، و یادکردن پیامبر به منزقتی که خداوند به او داده ایرادی ندارد. 

بسیار بلند و عاقی است این م ام را خداوند به او داده است،  م ام پیامبر

خدا به  یهاو بنده و رسول خدا و بطور کلی برترین خلق است، او فرستاد

است، هیچ سوی تمام جن و انس است، بزرگترین پیامبران و آخرین آنها 
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او را گشوده و نام و یاد او را بلند  یهآید. خداوند سیننمی پیامبری بعد از او

 آوازه کرده است. 

و ذقت و خواری را سزای کسی قرار داده که با اوامر او مخاقفت کند، 

  :فرمایدمی آن یهند دربارصاحب م ام محمودی است که خداو

ن َعَسى ﴿
َ
ود  ّم    اَمَقام   َربَُّك  َعَثَك َيب   أ ه ». [21اإلرساء: ] ﴾ام 

ن 
ات رپارداگرت وت را 

 .«اقمی ومحمد ]افشتع یمظع[ رباس د
کند تا می : م امی که خداوند روز قیامت برای شفاعت مردم، برپایعنی

روز قیامت نجات دهد، و آن م ام پروردگار آنان را از ناراحتی میدان حشر 

است و سایر پیامبران این م ام را ندارند، او با ت واترین و  مخصوص پیامبر

ترین مردم بود، خداوند از بلندکردن صدا در حضور او نهی فرموده، و خداترس

 : آورند مدح کرده و فرموده استمی کسانی که صدایشان را نزد پیامبر پایین

َهاَيى ﴿ يُّ
َ
جينَ ٱ أ و  تَر   َّل  َءاَمن وا   َّل  ص   ا  َفع 

َ
م  َو  أ ج ٱ تج َصو   َق فَو   تَك  وا  َت   َوَّل  نل بج   َهر 

ج  ۥَل    ٱب
م  َبع   رج َكَجه   لج َقو  ل  ك  َع   ضج ن ض  لج

َ
ع   َبَط َت   أ

َ
م  َم  أ نت م   ل ك 

َ
 َّل  َوأ

ونَ تَش   ر  جينَ ٱ إجن   ٢ ع  ونَ  َّل  ص   َيغ ضُّ
َ
م  َو  أ ولج  عجندَ  َته  ج ٱ رَس  َلى  ّلل  و 

 
جينَ ٱ ئجَك أ  َّل 

م   ّلل   ٱ َتَحنَ م  ٱ جلت ق   ق ل وَبه  م َوى   ل غ   لَه  ج   فجَرة  م 
َ
يم   ر  َوأ جينَ ٱ إجن   ٣ َعظج  َّل 

َناد ونََك  َر  َل   ٱ ءج َوَرا   مجن ي  ك   تج ج 
َ
م  أ م   َولَو   ٤ قجل ونَ َيع   َّل  َث ه  ن ه 

َ
وا   أ  َصَب 

جَ َت   َحت    م    اَخي    لَََكنَ  هجم  إجَِل   ر  ور   ّلل   ٱوَ  ل ه  يم   َغف   .[6-3ارجحلات: ] ﴾٥ ر حج
م اب  ادی! ای اسکین که اامین آارده»

ه

دد ، ا آن وطر که اب 
ی 

 

کب

 

ن
دصای وخد را دنلبرت از دصای ایپاربم 

دد ، که اامعاتلن در احیل که امشی دصای دنلب تبحص
ی 

 

کب

 

ن
د اب اا تبحص   

 

ه رایتس ی دادین از نیبیمن ک
ن 
راد. 

ها اشین را ربای وقتی ی آانین که دصااشین را زند روسل اهلل اپنیی

ل

دد که ادا د

 

ی

ت

سب
ه

آار د اسکین 

 آانین که از آن رط  رجحه

 

ن
 
 ی قب
ن

ه  ]ی اخصل رکده ا ربای آانن رفغمت ا ارج زبریگ اتس ، 
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رراتن[ وت را دصا
س
م
ه

  د ات وت زنداشنرکدی اشن لقع  دار د ، ا ارگ آانن ربص زدنن ارثکی 

رری

ت

 هت
ب

ررابن اتس آدمی ربای آانن 
ه
م

 .«وبد ، ا اداا د دنشخبه ا 

خداوند در این آیات آداب معاشرت را به »گوید: می /امام ابن کثیر

رفتار  داده تا با احترام و بزرگداشت و ادب با پیامبر دبندگان مومن خود یا

صدایشان را از صدایش بلندتر کنند، و از  کنند، قذا نباید در حضور پیامبر

این که پیامبر را به نامش صدا کنند همانطور که مردم یکدیگر را صدا 

، بلکه او را باید به «ای محمد!»زنند، نهی کرده است. قذا نباید بگویند: می

 ، خداوند!«یا نبی اهلل»، «یا رسول اهلل!»صفت رساقت و نبوت صدا بزنند، مانند: 

 : مایدفرمی

ولج ٱ ءَ د ََع   َعل وا  َت   ّل  ﴿ م  بَي   لر س  ََع   َنك  مَبع   ءج َكد  ك   .[50اونلر: ] ﴾اض  َبع   ضج
د » مددرگی رقار  ده 

ه

 .«دصا زدن ایپاربم را امدنن دصا زدن 

َهاَيى ﴿ او را کند،می و خداوند در تمام جاهایی که پیامبر را ندا يُّ
َ
ُّ ٱ أ   ﴾نل بج

َهاَيى ﴿ يُّ
َ
ول  ٱ أ  زند.می صدا« یا ای نبی! ای رسول!»با  ﴾لر س 

فرستند و خداوند به بندگان دستور داده می خداوند و مالئکه بر او درود

 : فرمایدمی که درود و سالم بر او بفرستند،

َ ٱ إجن  ﴿ ج  ٱ ََعَ  ي َصلُّونَ  ۥئجَكَته  َوَمَلى  ّلل  َهاَيى  نل بج  يُّ
َ
جينَ ٱ أ  هج َعلَي   َصلُّوا   َءاَمن وا   َّل 

وا   جم   .[65األزحاب: ] ﴾٥٦ لجيًماتَس   وََسل 
ک »

 

ه قیقحت ادا ا المن
ن 

د ، ای اسکین که اامین آاردهی اا رب ایپاربم دراد یه

ت 

رب اا دراد ا  ادی! رفش

 .«مال  رفبدیتس

وقت و کیفیت خاصی تعیین نشده مگر آنچه در  و اما برای مدح پیامبر

 نصوص صریح قرآن و سنت آمده. 
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دهند و روزی را برای می خوانی انجامقذا آنچه امروزه در مراسم موقود

کنند آن روز، روز میالد پیامبر است، می دهند و گمانمی مدح او اختصاص

 بدعتی ناپسند و حرام است. 

هایش را مهم و بزرگ بدانیم و معت د است که سنت و از تعظیم پیامبر

باشیم عمل به آنها واجب است و از قحاظ اهمیت و عمل، در مکان دوم بعد 

قرار دارد، چون سنت نیز، وحی از طرف خداوند است. از قرآن کریم 

  :فرمایدمی خداوند

ق   َوَما﴿  ٱ َعنج  يَنطج
وَ  إجن   ٣ َهَوىى ل   .[1-0امجنل: ] ﴾٤ ي وَح   وَح    إجّل   ه 

ح هیمن از وخدش نخس ا ایپاربم»

 

ب
ه اا ایح دشه اتسی وگدی ، آ

ن 
 .«وگدی زج انی تسین که 

بنابراین داشتن شک و تردید و کم دانستن منزقت سنت، حرام است و 

تصحیح یا تضعیف طرق حدیث و سندها و یا شرح معانی  یهاظهار نظر دربار

 آن، بدون علم و تالش فراوان جایز نیست. 

گسترش یافته، به  اهلل در این زمان اعتراضات جاهالن به سنت رسول

 یهمراحل اوقی کاری که هنوز درژه برخی از جوانان کم علم و تازهوی

آموزش هستند احادیث را بدون علم و مطاقعه تضعیف و یا تصحیح کرده و 

این خطر بزرگی  !کنند!!می جرح و تعدیل راویان حدیث اظهارنظر یهدربار

قذا بر آنان الزم است از خدا بترسند و در  کند،می است که جامعه را تهدید

 نظر نکنند.  مسایل علمی فراتر از حد خودشان اظهار

*** 
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  و اقتداء به او واجب است اطاعت از پیامبر

و ترک آنچه نهی کرده، در عمل به آنچه امر کرده و  اطاعت پیامبر

است، خداوند « رسول اهلل أن محمدًا»واجب است. و این از م تضیات شهادت 

در آیات بسیاری به اطاعت از او دستور داده، و گاهی اطاعت از او را م رون 

 فرماید: می به اطاعت از خود دانسته و

َهاَيى ﴿ يُّ
َ
جينَ ٱ أ وا   ا  َءاَمن و   َّل  يع  طج

َ
َ ٱ أ وا   ّلل  يع  طج

َ
وَل ٱ َوأ  .[61ااسنلء: ] ﴾لر س 

د !ادیای اسکین که اامین آارده»  

 

د ا از روسل ااطتع ک  

 

 .«از ادا ااطتع ک

 امر و دیگر آیاتی که به همین معناست. گاهی ف ط به اطاعت رسول

 فرماید: می کند ومی

عج  م ن﴿ وَل ٱ ي طج َطاعَ  َفَقد   لر س 
َ
َ ٱ أ  . [43ااسنلء: ] ﴾ّلل 

ه نیقی از اهلل ااطتع رکده اتس»
ن 
 .«هر سک از روسل ااطتع دنک 

وا  ﴿ يع  طج
َ
وَل ٱ َوأ م   لر س   .[65اونلر: ] ﴾َِح ونَ ت ر   لََعل ك 

ه امش رمح وشد»
ن 
د ات   

 

 .«ا از ایپاربم ااطتع ک

دهد و ی عذاب میکند وعدهو گاهی به کسی که از فرمان او سرپیچی می

جينَ ٱ َذرج َيح  فَل  ﴿ :فرمایدمی ونَ  َّل  َالجف  م   َعن   ي 
َ
ج أ ن ۦ  رجه

َ
م   أ يَبه  و   نَة  فجت   ت صج

َ
م   أ يبَه   ي صج

م   َعَذاب   ِلج
َ
ه دننک ،ی سپ رتبدنس اسکین که از ارم اا رسیچیپ» .[50اونلر: ] ﴾أ

 

ی

ت

ای داچر آانن که فب

 «.وشد ای ذعایب دردانک رب آانن اارد وشد
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پوشاند. یا به می هایی مانند کفر، نفاق یا بدعت قلب آنان رایعنی فتنه

ی هاقتل اجرای حد، زندانی یا سایر مجازاتعذابی دردناک در دنیا مانند: 

شوند. و خداوند اطاعت و پیروی از او را سبب محبت و می زودرس مبتال

 فرماید: می دوستی خدا نسبت به بنده و بخشش گناهان او قرار داده و

نت م   إجن ق ل  ﴿ جبُّونَ  ك  َ ٱ ت  م  بجب  ُي    ت بجع ونج ٱفَ  ّلل  م  لَ  فجر  َوَيغ   ّلل   ٱ ك   ك 
م    . [01رمعان: آل] ﴾ذ ن وَبك 

د ، در انی وصرت اداا د زین امش را داتسوگب ارگ ادا را داتس داردی از »  

 

دارد ا ی نم ریپای ک

 .«دشخبی انگه ن امش را
 فرماید: می و اطاعت از او را هدایت و سرپیچی از او را گمراهی قرار داده و

وه   ِإَون﴿ يع  وا  َته   ت طج  .[61اونلر: ] ﴾َتد 
د هدداتی»  

 

 .«ایدیبی ا ارگ از اا ]ایپاربم[ ااطتع ک

يب وا  يَس   ل م   فَإجن﴿و  ن َما لَم  ع  ٱفَ  لََك  تَجج
َ
ه   يَت بجع ونَ  أ

َ
م   َوا  أ َضلُّ  َوَمن   َءه 

َ
نج  أ  مجم 

ج  ه  َهَوى   ت َبعَ ٱ جَغي  د   ب جنَ  ىه  ج  ٱ م  َ ٱ إجن   ّلل   ﴾٥٠ لجمجيَ لظ   ٱ مَ َقو  ل  ٱ دجيَيه   َّل  ّلل 
 .[63اصصقل: ]
دننک ، ا چ ه ی سپ ارگ دوعت وت را ااجتب رکند د ، دبان که آانن از هوی ا هوس وخشی ریپای»

که از رط  اهلل هددایتی یسک رمگاه

 

 ی
رت از یسک اتس که از هوی ا هوس وخد ریپای دنک ، دبان ان

ه قیقحت که اهلل ، اظاملن را هدداتی
ن 
ه ابدش ، 

ت

ی

ث

 .«دنکیمن داش

 و خداوند سبحان فرموده که پیامبر اقگویی نیکو برای امت خود است: 

م   ََكنَ  ل َقد  ﴿ ولج  فج  لَك  ج ٱ رَس  س   ّلل 
 
جَمن َحَسنَة   َوة  أ وا  يَر   ََكنَ  ل  َ ٱ ج  َ ٱوَ  ّلل   مَ و  ِل 

رَ ٓأۡلٱ َ ٱ َوَذَكرَ  خج  .[31األزحاب: ] ﴾٢١ اَكثجي   ّلل 
ه ادا ا »

ن 
ررنی اوگل اتس ، ربای یسک که ادیم 

ت

 هت
ب

ه قیقحت روسل اهلل ربای امش 
ن 

 

ه رثکت ادا را اید دنک
ن 
ه ابدش ا 

ت

ی

ث

 .«راز آرخت داش
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کریمه اصلی بزرگ در اقتداء به اقوال و  یهیآگوید: این می /ابن کثیر

است. به همین دقیل خداوند تبارک و تعاقی روز  افعال و احوال رسول اهلل

احزاب به مردم دستور داد که در صبر و سفارش به آن، تنظیم قوا، مبارزه و امید 

 دا کنند. تاق به دفع خطرات از طرف پروردگار همیشه تا روز قیامت به پیامبر

خداوند در چهل جای قرآن امر به اطاعت و پیروی از رسول اهلل را تکرار 

کرده است. بشر به شناخت و پیروی از آنچه پیامبر آورده از آب و غذا بیشتر 

نیازمند است. چون اگر آب و غذا در سترس نباشد ف ط مرگ در انتظار 

ماست، وقی اگر از پیامبر پیروی نکنیم عذاب و بدبختی دائمی در انتظار 

کنند و باید  دستور داده که در انجام عبادات به او اقتدا ماست. رسول اهلل

 عبادات به همان صورت انجام شود که خود انجام داده است. پیامبر

َصّلِّ »: فرمایدمی
ل
وِِن أ ْيتلمل

َ
 بینید من نمازمی همانطوری که» .(1)«َصلُّوا َكَما َرأ

وا» :فرمایدمی و«. نماز بخوانیدخوانم می ذل ْ  خل مْ  َعِّنِّ مناسک » .(2)«َمَناِسَككل

لَْیِه َمْن َعِمَل َعَمًَل لَيَْس عَ » :فرمایدمی و«. تان را از من یاد بگیرید حج
َو َرد   نَا، َفهل ْمرل

َ
هر کس عملی انجام دهد که از دستورات ]دین[ ما نباشد، » .(3)«أ

نهِِت فَلَيَْس ِمِّنِّ » و«. مردود است هر کس از سنت من » .(4)«َمْن َرِغَب َعْن سل

و دیگر نصوصی که به پیروی از او و نهی «. ]امت[ من نیستروی گرداند، از 

 .(5)از مخاقفت با دستوراتش دالقت دارد
                                                           

  اخبری.  (1)

 ملسم.  (2)

 اخبری ا ملسم.  (3)

 اخبری ا ملسم.  (4)

 تنس روسل ارک  ربای االطع رتشیب  (5)

ت

می ت
ه
ه بتک  در ومرد ا

ن 
ررایکین دیقعه رماج عه استی در  زری

ت

لکت
ه ا

 

اتکاخبن
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 مشروعیت درود و سالم بر پیامبر

از ح وقی است که خداوند بر امتش  درود و سالم فرستادن بر پیامبر

 فرماید: می مشروع قرار داده است. خداوند متعال

َ ٱ إجن  ﴿ ج  ٱ ََعَ  ي َصلُّونَ  ۥئجَكَته  َوَمَلى  ّلل  َهاَيى  نل بج  يُّ
َ
جينَ ٱ أ  هج َعلَي   َصلُّوا   َءاَمن وا   َّل 

وا   جم   .[65األزحاب: ] ﴾٥٦ لجيًماتَس   وََسل 
ک »

 

ه قیقحت ادا ا المن
ن 

د ، ای اسکین که اامین آاردهی اا رب ایپاربم دراد ا مال  یه

ت 

رب اا  ادی! رفش

ه مال  امال 
ن 
 .«دراد ا مال  رفبدیتس 

درود خداوند بر پیامبر ثنا و مدح او نزد »معنی این آیه آمده که:  یهدربار

. (1)«مالئکه است ]صاله[ درود مالئکه دعا، و درود آدمیان استغفار

دهد می اعلی خبر خداوندسبحان در این آیه از منزقت بنده و پیامبرش در مأل

 شود و مالئکه نیز بر او درودمی م ربین مدح و ثنا یهمالئک که او نزد

فرستند. قذا خداوند به اهل دنیا امر فرموده که به او درود و سالم بفرستند می

تا درود و سالم بر او در دو عاقم علوی و سفلی با هم جمع و درود و سالمی 

                                                                                                                             

د:  
 
 امنی

 ./آابلین نیدم انرص ادلخیش  ارث ، ا زنمتل تنس در امال  اگیهاج -2
ه اابتعر ا اج اگنیه -2

ن 
 ./دبعااخلقل دبعاینغلخیش  ارث ، تنس اگیه

 ./ابسیع یفطصمدرتک  ارث ، امالی تعیآن در رش اگیهتنس ا اج -3
 ی.دیمح یدبعاابلر درتک ارث ، امال  نیتنس در د رعیف اگیهاج -4
   دبعاویقلخیش  ارث ، زبردگاتش تنس -1

ح
ش

 ی ا ین.
 ]ححصم[ ب

 ااعللی  أوباخبری از  (1)

ت

 . ه
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 چند برابر بر او فرستاده شود. 

وا  »و  جم  یعنی سالم و تحیتی به سالم و تحیت اسالم بر او « لجيًماتَس   َسل 

درود بفرستد، باید درود و  بفرستید. قذا هر گاه کسی خواست بر پیامبر

اکتفا  «علیه اقسالم» یا «صلى اهلل علیه وسلم» سالم را با هم بفرستد و تنها به

 نکند، چون خدا به هر دوی آنها، با هم امر فرموده است. 

در جاهایی که بر آن تاکید شده مشروع است، که این  پیامبردرود بر 

 جب و گاهی سنت موکده است. ادرود گاهی و

چهل و یک جا را برای درود و « جالء األفهام»در کتاب  /ابن اق یم

سالم فرستادن ذکر کرده که مهمترین و مؤکدترین آنها در نماز، آخر تشهد 

کرده است. مسلمانان بر  ک مورد ذکررا در ابتدای این چهل و یاست، و این 

مشروعیت صلوات بر پیامبر اتفاق نظر دارند، اما در وجوب آن در نماز، 

  .(1)اختالف دارند

سپس ابن اق یم بعضی دیگر از موارد درود را ذکر کرده که عبارتند از: اواخر 

اذان، ی جمعه، عید فطر و قربان، طلب باران، بعد از جواب دادن هاقنوت، خطبه

غیره ... و  ذکر نام او هنگام دعا، هنگام داخل و خارج شدن از مسجد، هنگام

را در چهل مورد ذکر  ثمرات حاصل از درود بر پیامبر /بعد از آن ابن اق یم

  .(2)کرده است

ک بتته امتتر خداونتتد ستتبحان، اگتتر : تمستتبعضتتی از ایتتن ثمتترات عبارتنتتد از

کننده فرستد، اگر دعامی بر او ده درودفرستنده یک درود بفرستد خداوند درود

                                                           

ها   ) (1)

ف

 (. 223-222الجء األ

ها   ) (2)

ف

 (. 302الجء األ
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اگتر کتس بعتد از    رود دعایش اجابتت شتود،   می قبل از دعا درود بفرستد، امید

شود که در می کند، سبب درود از خداوند بخواهد که وسیله را نصیب پیامبر

 درود و سالم بفرستد پیامبر نیز بر او درود و سالم ،قیامت مورد شفاعت پیامبر

 ستد، قذا صورت و سالم خدا بر این پیامبر بزرگوار باد.  فرمی
 

 (1)فضایل اهل بیت و رعایت حقوق آنان بدون افراط و تفریط

ه بر آنان حرام است و هستند که صدق اهل بیت کسانی از خاندان پیامبر

                                                           

ل تیب -1
ه
وو  ا
ه
مف

ل تنس ، اتک  ،در ومرد 
ه
  ا زنمتل ااالاشین در زند ا

 

ه رحتری بوقحق رشیع آن

ت

ی

ث

ه رش
ن 
ه ی زایدی 

ه در استی دصای امال  درآدمه 

 

 ی
ل تنس در انی زمب

ه
رراین ه ی یملع رفاااین زین از املعی ا

 

ت

 

ح
ش

اتس. 

(www.sadaislam.comوموجد اتس. اتکب )ررایکین دیقعه  از استی  زری ه ی

ت

لکت
ه ا

 

اقلب اتکاخبن

 اتس: درایتف

 حل ادلراشی.خیش اص ارث ، آانن ا وقحق رشیع آل تیب  -1

 خیش امثعن اسیمخل. ارث ، آل تیب  -3

ل تیب  -0
ه
ه ا صروسل اهلل  ا

ن 
 .دم دبعارلنمح اقمسخیش  ارثاشین ، ا احص

1-   
ث

ل تیب ب عهپ
ه
 رر.  ارث ، ا ا

هت

 

ظ

ی 

ه
ل

 خیش ااسحن ا

ل تیب لیاضف  -6
ه
ل تنس دیاگهآانن از د یا زنمتل ااال ا

ه
 اابعلدشيخ  ارث ، ا

 

ن

ش
ح
چ
ل

 .دبعا

5-   
 
  ن اضفي

 در ب 

 

ن
 
مب
ش

 رطع ي  

 

 

 

وم

 

و
م
ل

ها ت ا

م

 .ا

ه ا آل تیب ا دت ا تقفش نیب  -2
ن 
  احص

عل

م

 ه
ی

 خیش اصحل ادلراشی. ارث ، امالس  

ل تیب ابتمدل نیب ریارتحا  ا دقت  -4
ه
ه ا ا
ن 
 . احص

هآ  -1
ن 
  

ه

ط

ت

ن

 رر
ت
مه 

 

ب
 درتک طه دیمیل. ارث ، ا ارابتط آن اب تمصع ا

 دبعامعنمل ه یمش. ارث ، امدران ؤمانمن -13

چ[دم نب دبع ارلنمح نب اقمسخیش  ارث ، روسل ادا ایراناخ دان ا  -11

ح
ص
ُ
م

[ . 

http://www.sadaislam.com/
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: خاندان علی، جعفر، ع یل، عباس، بنو حارث بن عبداقمطلب، عبارتند از

 فرماید: می خداوند .و دختران رسول اهلل ازواج پیامبر

َما﴿ م   هجَب ِلج ذ   ّلل   ٱ ي رجيد   إجن  جج  ٱ َعنك  ه   َ  لر 
َ
َ ٱ َل أ م   تج ي  ل  جَروُك   ﴾اهجي  َتط   َوي َطه 

 .[00األزحاب: ]
ه قیقحت اداا د»
ن 

ل تیب دار دنک ا امش را آن وطر کهوخاهدد ی 
ه
 که دیلپی ا انگه را از امش ا

 .«اپک امندی زساااردی ،ی

شود می آنچه بدون شک با تدبر در قرآن فهمیده»گوید: می /امام ابن کثیر

 فرماید: می گیرد خداوندمی بررا در  زنان پیامبر ،این است که این آیه

َما﴿ م   هجَب ِلج ذ   ّلل   ٱ ي رجيد   إجن  جج  ٱ َعنك  ه   َ  لر 
َ
َ ٱ َل أ م   تج ي  ل  جَروُك   ﴾اهجي  َتط   َوي َطه 

 .[00األزحاب: ]

 فرماید: می چون سیاق کالم خدا خطاب به آنان است و بعد از این آیه

ر  ذ  ٱوَ ﴿ ت   َما نَ ك  ن   فج  َل  ي  ج ٱ تج َءاَي   مجن   ب ي وتجك  ج ٱوَ  ّلل   .[01األزحاب: ] ﴾َمةج ك  َل 

ا ن تمکح ای زانن ایپاربم!»

 

ی

 

ح
ش

وشد ، اید ی آزیم ]ایپاربم[ را که در انمزل امش وخا دهآایت ادا ا 

د  

 

ح ه ادای ابترک ا ک

 

ب
ه آ
ن 
ه اعتیل ]از اتکب ا تنس رب ایپاربمش[ ینعی 

 

ه د نن انزل در اخن

د  

 

 .«رفومده ، لمع ک

نعمتی را یاد کنید که خداوند شما : »گویندمی ای از علماءقتاده و دسته

های شما ]زنان پیامبر[ را بر سایر مردم برتری داده است، و وحی ف ط در خانه

از همه  بصدی ه دختر ابوبکر صدیق یهشود، عائشمی نان پیامبر[ نازل]ز

به او اختصاص  بیشترتر است و رحمت فراگیر از همه به این نعمت شایسته

 «. وحی نازل شده است دارد، چون ف ط در بستر عائشه بر پیامبر

تنها  عائشهچون در میان زنان پیامبر »: اندهباره گفتبعضی از علما در این 
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با او  که پیامبر با او ازدواج کرد، و هیچ فردی غیر از پیامبر ای بودزن باکره

همبستر نشده ]یعنی عائشه غیر از پیامبر با کسی دیگر ازدواج نکرده بود[ قذا 

این  باشد و در لانست که این ویژگی مختص عائشهخداوند مناسب د

از اهل بیتش  ی زنان پیامبرر بماند. بنابراین وقتصمرتبه و م ام بلند، منح

 .(1)«باشند خویشاوندانش به این نام شایسته و سزاوارترند

 را دوست دارند و به وصیت اهل سنت و جماعت، اهل بیت پیامبر

 پیامبر کنند،می که در غدیر خم ]نام مکانی است[ فرمود، عمل پیامبر

ْهِل بَيِِْت » :فرمود
َ
َ ِِف أ مل اَّلله ْركل َذكِّ

ل
اهل بیتم خدا را به یاد داشته  یهدربار» «.أ

گذارند، می دارند و به آنان احتراممی قذا اهل سنت آنان را دوست«. باشید

 یهکند که این ع یده را دربارمی و احترام به او ایجاب چون محبت پیامبر

آنها داشته باشیم. و این محبت به کسانی از اهل بیت اختصاص دارد که پیرو 

شان  سنت رسول اهلل و بر دین اسالم پایدار باشند. همانطور که سلف صاقح

عباس، علی و پسرانشان بر این دین پایدار بودند، اما کسی که با سنت 

هم باشد، نباید مخاقفت کند و بر دین اسالم پایبند نباشد، اگر از اهل بیت 

در خصوص محبتش را در دل داشته باشیم. قذا موضع اهل سنت و جماعت 

 اهل بیت میانه و منصفانه است که دینداران و ثابت قدمان اهل بیت را دوست

 کنند و از دین منحرف شدهمی دارند و از کسانی که با اهل سنت مخاقفتمی

کنند، چون صرف اهل بیت می یاگر از اهل بیت هم باشند، اعالن بیزار اند،

رساند، مگر اینکه بر راه نمی هیچ سودی به آنان بودن و خویشاوندی پیامبر

  یهوقتی آی»روایت است  سراست و دین خدا پایبند باشند. از ابو هریره

                                                           

 ریسفت انب ریثک.  (1)
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ر  ﴿ نذج
َ
َيتََك  َوأ  ٱ َعشج

َ جيَ ق  َل  [311ارعشلاء: ] ﴾٢١٤ َرب

(1). 
ْو ََكَِمً   -یَا َمْعَِّشَ قلَريٍْش »نازل شد، برخواست و گفت:  بر پیامبر

َ
أ

ِ َشيًْئا،  -ََنَْوَها ْم ِمَن اَّلله ْغِِّن َعْنكل
ل
ْم، َلَ أ َسكل ْنفل

َ
وا أ ْبَن  یَا َعبهاَس اْشََتل

 ِ وِل اَّلله َ  َرسل ِ َشيًْئا، َويَا َصِفیه ل َعمه ْغِِّن َعْنَك ِمَن اَّلله
ل
لِِب َلَ أ طه ْغِِّن َعْبِدالمل

ل
 َلَ أ

ْغِِّن 
ل
ٍد َسلِیِِّن َما ِشْئِت ِمْن َماِل َلَ أ َمه ِ َشيًْئا، َويَا َفاِطَم ل بِْنَت ُمل َعْنِك ِمَن اَّلله

ِ َشيًْئا خودتان را  –ای شبیه آن یا کلمه – ای جماعت قریش!». (2)«َعْنِك ِمَن اَّلله

ای توانم در قیامت هیچ نفعی به شما برسانم، نمی که من بخرید و نجات دهید

هیچ نفعی به تو برسانم. ای فاطمه دختر توانم نمی عباس پسر عبداقمطلب!

توانم در نمی دهم، امامی خواهی در اختیارت قرارمی از ماقم هر چی محمد!

 «. قیامت نفعی به تو برسانم

 بِِه » :و در روایتی دیگر آمده
َ
أ ْع بِِه نََسبلهل َمْن َبطه لْْسِ ، لَْم ي هر . »(3)«َعَمللهل

 «. کس عملش او را ع ب اندازد، نسبش او را جلو نخواهد انداخت

اهل سنت و جماعت از کسانی که در محبت بعضی از اهل بیت غلو و 

از نواصب که با اهل  کنند و بر این باورند که معصومند، و نیزمی رویزیاده

و از  دهند،می و سرزنش قرارمورد طعن بیت واقعی دشمنی دارند و آنان را 

کنند و آنان را معبودانی می پرستانی که به اهل بیت توسلمبتدعین و خرافه

 کنند. می دانند، تبری جسته و اعالن بیزاریمی غیر از خدا

                                                           

 زند اشیا دانا وخ» (1)

ت

 
  «را اذنار ؛ن! ی

 اخبری.  (2)

 ملسم.  (3)
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اهل بیت و دیگران روشی میانه و راهی صحیح انتخاب  یهاهل سنت دربار

روی عاری است. اهل بیت اند، راهی که از افراط و تفریط، ظلم و زیادهکرده

خود را ناپسند دانسته و از کسانی که در  یهروی دربارواقعی نیز غلو و زیاده

کسانی  سطاقب ابن ابی دانند، علیمی کنند، خود را بریمی حق آنان مباقغه

 بروی کردند، با آتش سوزاند. ابن عباسرا که در حق او غلو و زیاده
کشتن آنان تایید کرد، اما معت د بود که کشتن با  یهرا دربار سکار علی

 یهخواست عبداهلل ابن سبأ سر دست س شمشیر، از سوزاندن بهتر است. علی

کردن کنندگان را نزد او بیاورند تا او را بکشد. اما او با مخفیغاقیان و مباقغه

 خود از دست آنان فرار کرد. 
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ی آنها و و دیدگاه اهل سنت درباره فضایل اصحاب رسول اهلل

 (1)حوادثی که بین آنها اتفاق افتاد

 منظور از صحابه چیست و باید چه اعت ادی در مورد آنها داشته باشیم؟ 

 در حاقت ایمان»شود که می صحابه، جمع صحابی است و به کسی گفته

 «. داری پیامبر را دیده و با ایمان وفات کرده باشد

واجب است معت د باشیم که صحابه بهترین امت بوده چون در بهترین 

و کسانی بودند که خداوند آنان را به همراهی و  ،اندهقرون زندگی کرد

همنشینی پیامبر برگزید، به همراه او جهاد کردند، شریعت را از او آموختند و 

                                                           

ه ا در ابره (1)
ن 
ل تنس درابره دیاگهدی اضفلی احص

ه
  ا وحادیث یا

 

   که نیب آن

 

 ه یب ، اتکده اتساافتق ااتفآن

ه زابن افریس زایدی 
ن 

مه اتفیل
 
ج
ملهاز آن اتس دشه  ای رت

 
ج

: 

 می ه.وبحمب امال  اربمااحصب رکا  از زابن ایپ( 2
ی

ت

ن
ررایه( 2  ، خیش اإلمال  انب 

چ
ه

 ، روسل اهلل  ااختفر تبحص ا 

 خیش 

ث

 

 یافلخ لیدر اضف یثیااحد( 4 )افریس( ، اقیض اوبرکب انب ارعلیب. اوعلامص نم اوقلامص( 3 .اصحل ادلراي

رر( 1 ىل.نی ، ادمح نب ابعس نب رادش

ت

 هت

ب

 یافلخ( 6 اربمان ، ازارت اااق  وکتی.ه  دعب از ایپااسنن نی

 می   ، ا ااحصب  نیرادش
ی

ت

ن
ل تنس در ومرد ااحصب دیاگهد( 2 ه.خیش اإلمال  انب 

ه
دم نب دبعاهلل  ، خیش ا

 

ه

ی.ا ط  
ب ی

ل تنس درابره اشمرجات ا افالتافت ایم دیاگهد( 9 
ه
ه رکا  نا

ن 
نب دبع  اوباسن ادیسل ، خیش احص

ه از د( 1 .اوصقملد
ن 
ل تیب دیاگهاحص

ه
 رر ، خیش رقآن ا ا

ت

 

ص

 

ح
ل

ه( 20 .دبعاهلل نب وجران ا
ن 
وو  دعاتل احص

ه
مف

 ، 

ی.ااتسد   
هی

ه( 22 اوبدبعاهلل اذل
ن 
ه ا ز دیگ( 22  ، یتفم دم عیفش امثعین.اقم  احص

ن 
 در نیرادش یافلخ اقم  احص

ها دت نیرادش یافلخ( 23 ی.ومحمد دبعارلمیحااتسد  ، اگنه کی

ث

ش

 ی.الص  دبع ااتفل  اخدل ، درتک از الختف ات 

ه  ایتاکح( 24
ن 
ووی.امحپه اسزان اتر ایاحص

هل
ه اتر رگنیش( 21 خی ، ومالان دم زرکای اک د

ن 
 ، خیش دصر امال  خیحو 

 امثعن اسیمخل. 

ررایکین دیقعهانی اتکب

ت

لکت
ه ا

 

ن ه زابن افریس در استی اتکاخبن
چ[وموجد اتس.  (www.aqeedeh.com) ه  

ح
ص
ُ
م

[ 



 

818 

خداوند متعال در قرآن آنان را مدح و ستایش  ی بعدی رساندند،هابه نسل

 فرماید: می کرده و

ونَ لس   ٱوَ ﴿  ٱ بجق 
َ ل ونَ َل  َه  ل  ٱ مجنَ  و  رجينَ م   ٱوَ  جج

َ جينَ ٱوَ  نَصارج َل  مٱ َّل   ن  َس  بجإجح   ت َبع وه 
 َ م  َعن   ّلل   ٱ ر ضج وا   ه  َعد   ه  َعن   َورَض 

َ
م   َوأ ٰ    لَه   ٱ َتَهاَت   رجيَت   ت  َج

َ  ر  َه  ن  َل 
جينَ َخ   بَد   فجيَها   لج

َ
جَك َذ   ا  أ يم  ل  ٱ ز  َفو  ل  ٱ ل : ] ﴾١٠٠ َعظج

ت

ه
ن 
 .[133اوتل

ررنی ویشه از آانن ریپای رکد د ، اداا د »

ت

 هت
ب

ه 
ن 
ها رجنی ا ااصنر ا اسکین که 

م

از ا اسنیقب اانیل از 

م ربای آانن ابغ

ه

م از ادا رایض ، ا 

ه

  رایض اتس ا آانن 

 

ره  اجری اتس ، آن

 

ه یی که زریاشن ن

 .«امدنن ا آن راگتسری زبرگ اتسی آامده رکده ا ات ادب در آن

َ ﴿فرماید: می و د  ّمُّ ول   م  ج  ٱ ر س  جينَ ٱوَ  ّلل  ا   ۥ  َمَعه   َّل  د  شج
َ
ارج ل  ٱ ََعَ  ء  أ ف 

 ء  ر َِحَا   ك 
م   بَي   م  تََرى   َنه  ع   ه  ك  د   ار  ج  جنَ  ل  فَض   َتغ ونَ يَب   اس  ج ٱ م  م   ا  ن  َو  َورجض   ّلل  يَماه   فج  سج

وهجهجم جن   و ج  ثَرج  م 
َ
ودج  ٱ أ ج  جَك َذ   لسُّ م   ل م   ةج  َرى  َل و  ٱ فج  َمَثل ه  ج ٱ فج  َوَمَثل ه 

 يِجنجيلج ل 
خ   ع  َكَزر  

َ
وقجهج  ََعَ   َتَوى  س  ٱفَ  لََظ َتغ  س  ٱفَ  ۥاَزَره  َف  ۥه  َشط   َرجَ أ ع   ۦس  ب  ي   جج

اعَ ٱ ر  َغجيَظ  لزُّ جهجم   ِلج اَر  ل  ٱ ب ف  جينَ ٱ ّلل   ٱ وََعدَ  ك   تج لجَح  لص   ٱ وََعمجل وا   َءاَمن وا   َّل 
ممجن   غ   ه  ج   فجَرة  م 

َ
يَم   ًراَوأ  .[31احتفل: ] ﴾٢٩ اَعظج

م تقفش  دم»

ه

دد در ربارب اکرفان دشدی ا اب 

 

ی

ت

سب
ه

ا وطعتف ایپاربم ادا اتس ا اسکین که اب اا 

ه دابنل لضف ادا ا راضی اا ی دار د ، آانن را
ن 
ه 

ث

 س
مب
ه

وواره در احل روکع ا وجسد د. 
م
ه

ینیب که 

 

 

دد ، اشنن

 

ی

ت

سب
ه

اشن رقار دارد. انی اثمل آانن در وترات  اتس که رب اشیپینیی ه آانن ارث دجسه یه

ه اتس ، ا اثمل

 

ه رکده ابدش ا اشچ

 

ده که اشچ  
 
را مکحم اىلص  یهاسق ه  اشن در الیجن امدنن ایگیه رای

حت  دننک ات اب آن اکرفان را 
ع

ت

ن

رکده ا رای اسقه اوتسار ا اپرباج دشه ابدش وطبرن که اشکارزان از آن 

ن ه آانین که اامین آارده ا لمع اصحل ااجن  دادابصعین دنک ، اداا
رفغمت ا اپداش  یهادع ا ده د 

 .«زبریگ داده اتس
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 فرماید: می و

جل  ﴿ َقَرا  ل َه  ل  ٱ ءج ف  رجينَ م  جينَ ٱ جج خ   َّل 
 
وا  أ م   رجهجم  دجَي   مجن رجج 

َ
جهجم  َو  َوأ جنَ  ل  فَض   تَغ ونَ يَب   ل  م 

ج ٱ ونَ  ان  َو  َورجض   ّلل  َ ٱ َويَنُص   وَل   ّلل  َلى  ۥ   َورَس  و 
 
م   ئجَك أ ق ونَ لص   ٱ ه  جينَ ٱوَ  ٨ دج  َّل 

ارَ ٱ َتبَو ء و ج ٱوَ  ل 
جبُّونَ  لجهجم  َقب   مجن نَ يَم  ل  ونَ  َوَّل  هجم  إجَِل   َهاَجرَ  َمن   ُي   فج  ََيجد 

ورجهجم   د  ا   َحاَجة   ص  جم  وت وا   م 
 
ونَ َوي ؤ   أ جر  ى  ث هجم   ََعَ سج نف 

َ
جهجم   ََكنَ  َولَو   أ  َخَصاَصة    ب

ح   ي وَق  َوَمن هج َنف   ش  َلى  ۦسج و 
 
م   ئجَك فَأ ف  ل  ٱ ه  ونَ م   .[1-4ارشحل: ] ﴾٩ لجح 

  ]انی دارایی[»

 

ه ا اکاشن

 

ها رجنی اتس اسکین که از اخن

م

ابنل دبا د ا وخد را ده دشه یهربای رقفای 

دد ا ادا ا روسل اا را ایری

 

ی

ت

سب
ه

د ، انی ی ونشخدی ا لضف اهلل 

 

دد. ا اسکین که ده

 

ی

ت

سب
ه

رگاه اصداقن 

ه

 

ها رجنی در اخن

م

ررت ه لبق از آدمن 
ح 
ه

  

 

ه وسی آن
ن 
ی وخد وبد د ا اامین آارد د ، ا اسکین را که 

ها رجنی دادهی داتس ا دهرکد

م

ه 
ن 
ح ه که 

 

ب
ه دل راهی دار د ا از آ

ن 
 ]اسحدیت[ 

 
چ

هی 

دیمن وشد 

 

ا  ده

د ،ی آانن را رب وخداشن رتحیج

 

ه ابدنش ، ا اسکین که از لخب ا  وخد هر دنچ ده

ت

ی

ث

ه آن اینز داش
ن 
اشن 

ه

ت

ی
 .«راگتسرادنن ا د ،آزدنمی اجنت ایف

خداوند سبحان در این آیات مهاجرین و انصار را ستوده و آنان را به 

سب ت گیرندگان به سوی خیرات توصیف کرده و خبر داده که از آنان 

و آنان را به رحم و  راضی است و بهشت را برای آنان آماده کرده است،

شف ت در میان خود و شدت با کافران و کثرت رکوع، سجود و اصالح قلب 

یشان که ایمان و طاعت آن را نورانی کرده، هاوصف کرده است، با چهره

و خداوند آنان را برای دوستی و همراهی با پیامبرش  شوند،می شناخته

آنان کینه و بغض را در دل دشمنان کافرشان قرار  یهانتخاب کرده تا به وسیل

دهد، همچنین مهاجرین را به ترک وطن و مال به خاطر خدا و یاری دین او و 

طلب فضل و رضوان او وصف کرده است. آنان تمام این اعمال را صادقانه و 

دادند. و انصار را به این صفات وصف نموده که صاحب می خاقصانه انجام
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اند. مهاجرین  ی مهاجران و دارای ایمان صادقو یاری دهنده هجرت یهخان

در ح وق با خود مساوی قرار دادند. و بخیل را بر خود ترجیح داده و آنان را 

و تنگدست نبودند و با داشتن چنین صفاتی به رستگاری رسیدند. اینها برخی 

از  ای نیز هست که برخیاز فضایل عموم اصحاب است، و اما فضایل ویژه

را بر برخی بخاطر پیشی گرفتن در مسلمان شدن، جهاد و  ي اصحاب

 دهد. می هجرتشان، برتری

ی اصحاب برتری ابوبکر، عمر، عثمان و علی بر همه: خلفای چهارگانه

 یهبهشت به آنان داده شده ]عشر یهدارند، سپس سایر ده نفری که مژد

جراح، مبشره[ که عبارتند از: طلحه، زبیر، عبداقرحمن بن عوف، ابوعبیده بن 

سعد بن ابی وقاص، و سعید بن زید. و مهاجرین بر انصار برتری دارند، و اهل 

بدر و بیعت رضوان فضیلت خاصی دارند و کسانی که قبل از فتح مکه 

ز فتح مکه اند بر کسانی که بعد اها شرکت داشتهمسلمان شده و در جنگ

 برتری دارند.  اندهمسلمان شد

هایی ها و درگیریی اهل سنت و جماعت در خصوص جنگع یده -4

 که در بین اصحاب اتفاق افتاد: 

یهودیان برای اسالم و مسلمانان توطئه چیدند، قذا شخص مکار سبب فتنه: 

ه کار و خبیثی را که با دروغ و حیله، تظاهر به اسالم کرد، برای این هدف ب

گرفتند. این شخص عبداهلل بن سبأ، از یهودیان یمن بود که با ح د و کینه بر 

سومین خلیفه از خلفای راشدین سمپاشی کرد، و بر  سعلیه عثمان بن عفان

نمود و افرادی کوتاه نظر و  ضد او اتهاماتی را در بین مردم شایع

جمع شدند و با انگیز فریب او را خورده و گرد او االیمان و فتنهضعیف

را مظلومانه به شهادت رساندند، به  سی راشد عثمانی خود خلیفهتوطئه
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اختالف بین مسلمین بوجود آمد به این ترتیب فتنه به  سدنبال قتل عثمان

ور شد و جنگ بین اصحاب که تحریک یک نفر یهودی و پیروانش شعله

 ناشی از اجتهاد آنان بود، اتفاق افتاد. 

 : گویدمی طحاویه یهشارح ع ید حنفی ابن ابی اقعز

هدف او از بین  :اند اصل رفض را مناف ی زندیق بوجود آورد، علما گفته»

بود. عبداهلل بن سبأ با تظاهر به اسالم  پیامبرجویی از بردن اسالم و عیب

خود به نابودی بکشاند. همان کاری که  یهخواست اسالم را با مکر و حیل

 منکربوقس در دین نصاری کرد. او به ظاهر عبادت و امر به معروف و نهی از 

خبیث خود را عملی کرد. پس از آن به  یهتا اینکه با قتل عثمان ن ش کرد،می

علی و م ام او غلو و افراط کرد، او برای پیاده کردن  یهکوفه رفت و دربار

رسید، دستور  سکرد، این خبر به علیمی در ظاهر علی را یاری یشهان شه

داستان این یهودی در «. داد که او را بکشند، اما او به قرقیس گریخت

 های تاریخ معروف است. کتاب

کشته شد، دقها پراکنده و  سهمین که عثمان»گوید: می /شیخ االسالم

بزرگان و های شروری وارد جامعه شدند،  مشکالت بزرگتر شدند، انسان

نیکوکاران ضعیف و عاجز شدند، آنانی که توانایی فتنه نداشتند دست به 

انگیزی زدند، و کسانی که دوستدار خیر و صالح بودند توانایی انجام آن فتنه

 را پیدا نکردند. 

بیعت کردند، او در آن  س طاقبعلی بن ابیباالخره مردم با امیر اقمؤمنین 

برتر بود، اما قلوب متفرق شده و ترین مردم به خالفت و از همه هنگام الیق

ی ور شد. در نتیجه وحدت کلمه از بین رفته و نظم جامعهآتش فتنه شعله

اسالمی از هم پاشید، خلیفه و بزرگان امت نتوانستند خیر و صالحی را که در 
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هایی از جامعه دچار تفرقه و فتنه کنند، گروهنظر داشتند، در جامعه برقرار 

 . (1)«روی داد شدند، و باالخره آنچه که نباید روی دهد....!

 بصحابی که در جنگ علی و معاویهدر ادامه شیخ با معذور دانستن ا
 گوید: می شرکت کردند

 یعتیب خالفت را کرد و نه با او ینه ادعا یبا عل جنگدر هنگام  یهمعاو»

جنگ او به خاطر این نبود که او خودش را خلیفه و یا  .بودصورت گرفته 

دانست، چون بر این واقعیت اقرار داشت، و هر کسی از می مستحق خالفت

 کرد. معاویه و یارانشمی کرد به این واقعیت اعترافمی معاویه سوال

 سلیخواستند با علی و یارانش بجنگند و بر او غاقب شوند، بلکه عنمی
دانست که معاویه و یارانش از او اطاعت و با او بیعت کنند؛ چون می واجب

داشتن بیشتر از یک خلیفه برای مسلمانان ممکن نبود. این در حاقی بود که 

آنان از اطاعت او دست کشیده و از این واجب سرپیچی کرده و مسلح و 

واجب را ادا کنند و  قدرتمند بودند، قذا الزم دانست که با آنان بجنگد تا این

او . معاویه و کسانی که با با اطاعت از خلیفه با دیگر مسلمانان متحد شوند

اطاعت خلیفه بر ما واجب نیست و نباید بخاطر اطاعت  :گفتندمی بودند

گفتند: می نکردن از خلیفه کشته شویم و اگر کشته شویم مظلوم هستیم،

و قاتالن او در قشکر علی هستند،  عثمان به اتفاق مسلمین مظلوم کشته شد،

دهند، و دارای قدرت و سالح هستند، قذا اگر می بلکه اکثریت آن را تشکیل

و علی توانایی تحویل  اندهما را مجبور به بیعت کنند به ما ظلم و دشمنی کرد

دادن آنان را ندارد، همان طور که توانایی نداشت آنان را از عثمان دور کند. 
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ای بیعت کنیم که با ما به عداقت و انصاف اجب است که با خلیفهقذا بر ما و

  .(1)«رفتار کند

اختالفاتی که بین اصحاب روی داده  یهاهل سنت و جماعت دربار یهع ید

 : شودمی ا شده، در دو مورد خالصهیی بین صحابه برپهاو در جریان آن جنگ

اهل سنت از قضاوت و داوری در اختالفاتی که در بین صحابه بوجود  -8

چون سکوت در  کنند،می در این باره پرهیزآمده خودداری و از جر و بحث 

 : گویندمی راه ساقم ماندن است. و خصوص این اتفاقات بهترین

جينَ ٱوَ ﴿ هجم  َبع   مجن   ء وَجا   َّل  ول ونَ  دج جخ   نَلَا فجر  غ  ٱ َرب َنا َيق  جَناَو  َولج جينَ ٱ ن ونَا َّل   َسَبق 
ج  ج ٱب
جنَا فج  َعل  َت   َوَّل  نج يَم  ل  وب

  ق ل 
جينَ  غجل   جَّل   ر حجيم   رَء وف   إجن َك  َرب َنا   َءاَمن وا   ل 

 .[13ارشحل: ] ﴾١٠
ه ی ام  رپارداگرا! ام ا ربادراامنن را که در اامین آاردن از ام تقبس رگدنتف ایبرمز ، ا در دل»

 

 

 ی
ررابین رقار دمه ، رپارداگرا! ا د آارده اسکین را که اامین یهکب

ه
م

 .«وتیی که رؤا  ا 

 گناهان آنان ن ل شده و این به چند دقیل است:  یهپاسخ به آثاری که دربار -2

اند تا  هایی است که دشمنان به آنان نسبت داده در میان این آثار دروغ –أ 

 دار کنند.  شخصیت آنان را قکه

در برخی از این آثار جمالتی زیاد و کم شده و با وارد کردن دروغ،  –ب 

ظاهر صحیح روایات از بین رفته است و این آثار تحریف شده به 

 گیرند. علت کم اهمیت بودن مورد توجه قرار نمی

اصحاب  –که اقبته کم هستند  –آنچه از این آثار به اثبات رسیده است  –ج

یا به حق  رد معذورند چون با توجه به مجتهد بودنشان،در آن موا
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. آن هم از موارد اجتهادی است اندهاند یا نرسیده و به خطا رفترسیده

که اگر اجتهاد مجتهد حق باشد دو اجر دارد و اگر خطا شود یک 

فرموده:  نیز بخشوده شده است. چون پیامبر اجر دارد، و خطایشان

ْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم إَِذا َحَكَم »»
َ
َصاَب فَلَهل أ

َ
اَْلاِكمل َفاْجَتَهَد ثلمه أ

ْجرٌ  َفاْجَتَهدَ 
َ
 َفلَهل أ

َ
ْخَطأ

َ
اگر حاکم، اجتهاد کند و حکمی را ». (1)«ثلمه أ

رسد. و اگر اجتهاد صادر نماید که درست باشد، دو پاداش به او می

شود، یک کند و حکمی را صادر نماید وقی در آن، دچار اشتباه 

  «.پاداش به او می رسد

ن نیست و از گناه نیز معصوم اند و بشر از خطا مصوبودهآنان بشر   –د

اما در م ابل، گناهی که ممکن است از آنان سر زده باشد،  اند،نبوده

رود، می ی آن گناهانشان از بیناند که بوسیلهمکفرات زیادی داشته

  :بعضی از مکفرات عبارتند از

هر گناهی  –از گناهش توبه کرده باشد و توبه، گناهان را گناهکار ( 8)

 ی زیادی در این باره آمد است. ادقهبرد. می از بین –که باشد 

، سوابق و فضایلی دارند که موجب مغفرت ياصحاب( 4)

 : شودمی –در صورت ارتکاب گناه  –گناهانشان 

َ ٱ إجن  ﴿ 
َٰ  َل  َ ي ذ   تج َس ج ٱ هجب  ي  ه قیقحت یکین». [111هود: ] ﴾اتج لس 

ن 
ه  انگه ن 

 .«رب دی را از نیب
شود و هیچ کس در می چند برابر ( حسنات و کارهای خوب اصحاب3)

ثابت است  پیامبر یهابر نیست. و از فرمودل و برتری با آنان برفض

                                                           

 . ساخبری ا ملسم از رمعا نب اعص  (1)
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ی آنان برابر است با که آنان بهترین مردمند و ارزش هر مشت صدقه

  .(1)دهند بلکه بیش از آنمی اندازه کوه احد طالیی که دیگران

اهل سنت و جماعت و امامان دین : »گویدمی /شیخ االسالم ابن تیمیه

غیره و ساب ین و معت د به عصمت هیچ کدام از صحابه و اهل بیت پیامبر 

پذیر است، خداوند بلند مرتبه با توبه  نیستند، بلکه وقوع گناه از همه امکان

کند، و با حسنات و سایر می گناهان آنان را بخشیده و درجات آنان زیاد

دهد. می رارسیئات است آنان را مورد عفو خود ق یهاسبابی که محو کنند

 : فرمایدمی خداوند
جيٱوَ ﴿ ج  ءَ َجا   َّل  د  ٱب ج َق  قج لص  جهج  وََصد  َلى  ۦ  ب و 

 
م   ئجَك أ ونَ ل  ٱ ه  ت ق  ا لَه م ٣٣ م   ء ونَ يََشا   م 

جهجم    عجندَ  جَك َذ   َرب  نجيَ م ح  ل  ٱ ء  َجَزا   ل جرَ  ٣٤ سج م  َعن   ّلل   ٱ ِلج َكف  س   ه 
َ
 أ

َ
جيٱ َوأ  َعمجل وا   َّل 

م  َويَج   ج   زجيَه 
َ
ح   رَه مأ

َ
جأ جيٱ َسنج ب  .[06-00ازلرم: ] ﴾٣٥ َمل ونَ َيع   ََكن وا   َّل 

ح ه »

 

ب
 آ

ت

شت
ه
راگرادنن ، ربااشین 

 

 ر
هت
ا یسک که دصق ]رقآن[ را آارد ا آن را دصتقی رکد آانن رپ

که اداا د اامعل دب آانن را وپباش د ا 

 

 ی
د زند رپارداگراشن ، انی اپداش وکیناکران اتس ، ات ان

 

وخباه

رر از اکری که ااجن 

ت

 هت
ب

د دبهددی اپداش آانن را 

 

 .«ده
  :فرمایدمی و
ه   بَلَغَ  إجَذا﴿ د  ش 

َ
ر   َوَبلَغَ  ۥأ

َ
ج  قَاَل  َسَنة   َبعجيَ أ و   َرب 

َ
ن   نج  زجع  أ

َ
ش   أ

َ
رَ أ جع   ك   َمتَكَ ن

تج  ٱ
ن   ل 

َ
ي  َو   َوََعَ   ََعَ   َت َعم  أ َ ن   لج

َ
ع   َوأ

َ
ص   ه  َضى  تَر   الجح  َص   َمَل أ

َ
 فج  لج  لجح  َوأ

جي تج    ر 
س  ل  ٱ مجنَ  ِإَون ج  َك إجَِل   ت  ت ب   إجن ج  ذ  َلى  ١٥ لجمجيَ م  و 

 
جينَ ٱ ئجَك أ م  َعن   َنَتَقب ل   َّل   ه 

ح  
َ
ج  َعن َوَنَتَجاَوز   َعمجل وا   َما َسنَ أ جهجم  َسي  ص   فج   ات

َ
َ ٱ بج َح  أ

د  ٱ دَ وَع   ن ةج  ل  ج  قج لص 
جيٱ ونَ  ََكن وا   َّل   . [15-16األاقح : ] ﴾١٦ ي وَعد 
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ه نس وج»
ن 
ل اسیگلات 

 ه
ج

ه  : رپارداگرا!وگدیی ردس ،ی این ا 
ن 
م که وت 

 

ن کی

ی را 

ت

می
ع

 

ن

رما اید دبه که رکش 

م را االص  

سل

 

ن

م که ومرد راضتی وت ابدش ، ا رفز دان ا 

ه

نم ا اادلمنی دادی. ا لمع اصیحل ااجن  د

م ، آانن 

ت

شی
ه

ه وسی وت ربمتشگ ا نم از املسمانن 
ن 
دد که اکره ی وکیناشین را از ؛ن ، نم 

 

ی

ت

سب
ه

اسکین 

 ی آانن وبقل

ک

م ا از انگه ن آانن
 

ی

 

ب

ی ا دننی 

ت

ب

ث

س
 ه
ب

 .(1)«ذگرمی ا آانن از 

دشمنان خدا از اتفاقاتی که بین صحابه در هنگام فتنه، مانند اختالف و 

جنگ روی داده برای صدمه زدن و از بین بردن کرامت آنان استفاده 

خبیث  یه، متاسفانه برخی از نویسندگان معاصر آنها را در این ن شاندهکرد

تایید کرده و بدون شناخت، برخی را مدح و گروهی را مالمت کرده و خود 

اند، و بدون دقیل بعضی را بر حق  داور قرار داده را بین اصحاب رسول اهلل

اند. بلکه فراتر از این، از روی جهاقت و پیروی از و بعضی را خطاکار دانسته

 یهو پیروانشان دربار ستوزان خاورشناهوی آنچه را که مغرضین و کینه

کنند تا بتوانند می گویند تکرار کرده و طبق آن حکم صادرمی اصحاب

خبر را به شک و شبهه اندازند، این نویسندگان غافل از بی برخی از مسلمانان

ی و تمدنشان بوسیلهاین هستند که مخاقفان صحابه کسانی هستند که فرهنگ 

سلف صاقح از بین رفته است، قذا آنان از امت اسالمی و به خصوص صحابه و 

خواهند اسالم را زیر سوال ببرند و وحدت مسلمانان را از هم می این طریق

بپاشند و تخم کینه و بغض را در دل مسلمانان ساده نسب به سلف صاقحشان 

 بکارند، و از اقتدا به سلف و این آیه مردم را محروم کنند: 

                                                           

 (. 21/61ومجمع ) (1)



 

881 

جينَ ٱوَ ﴿ هجم  َبع   مجن   ء وَجا   َّل  ول ونَ  دج جخ   نَلَا فجر  غ  ٱ َرب َنا َيق  جَناَو  َولج جينَ ٱ ن ونَا َّل   َسَبق 
ج  ج ٱب
جَنا فج  َعل  َت   َوَّل  نج يَم  ل  وب

  ق ل 
جينَ  غجل   جَّل   رَء وف   إجن َك  َرب نَا   َءاَمن وا   ل 

يم    . [13ارشحل: ] ﴾١٠ر حج

  آانین که سپ از»

 

 

ربادراامنن را که در اامین آاردن  ام را ا آن: رپارداگرا! وگدنیی آدنیی ای

هاز ام یشیپ رگدنتف ، ایبرمز. ا در دل

 

 ی
 کب
 
چ

هی 

ا د ، رقار دمه ، ای از اسکین که اامین آاردهه ی ام 

ررابین رپارداگرا!
ه
م

 .«وتیی که رؤا  ا 
 

 (1)حرام است و ناسزاگویی صحابه دشنام

 : گویی صحابهنهی از دشنام و ناسزا

این است که قلب و زبانشان نسبت به اصحاب  دین مسلماناناز اصول 

 این صفت توصیف کرده و را به مؤمنانساقم باشد، خداوند  رسول اهلل

 : فرمایدمی

جينَ ٱوَ ﴿ هجم  َبع   مجن   ء وَجا   َّل  ول ونَ  دج جخ   نَلَا فجر  غ  ٱ َرب َنا َيق  جَناَو  َولج جينَ ٱ ن ونَا َّل   َسَبق 
ج  ج ٱب
جنَا فج  َعل  َت   َوَّل  نج يَم  ل  وب

  ق ل 
جينَ  غجل   جَّل   ر حجيم   رَء وف   إجن َك  َرب َنا   َءاَمن وا   ل 

 . [13ارشحل: ] ﴾١٠
« 

م

انگه ن ام ا ربادران ام را  : رپارداگرا!وگدنیی ها رجنی ا ااصنر[ آدم دا اسکین که دعب از آانن ]

 ، اسکین که اب اامین

ث

 

 

 ح
ن ی

ن ه اسکین که اامین آارد د ه  ، ا در بلقاشن از ام یشیپ رگدنتف 
ی ام تبسن 

ه رقار دمه ، رپارداگرا!

 

 ی
 .«وت رؤا  ا ریمیح کب

                                                           

ه  «بإاقل  ارجحل نمل زىك اسب أب   رکب ارمع »اام  ویسیط اتکب وخب ا دیفمی انب  در انی ومرد  (1)

ت

ی

ث

ا د که حوش

مه
 
ج
ررایکین دیقعه وموجد « )دافع دقمس( ب دافع از نیخیش»افریس آن انب   یرت

ت

لکت
ه ا

 

در استی اتکاخبن

چ[

ح
ص
ُ
م

 اتس. ]
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ی عمل پوشانده و سفارشات او را جامه به دستورات رسول اهلل اهل سنت

سفارشات حدیث زیر است کنند. یکی از آن می اصحابشان رعایت یهدربار

بُّوا »: که فرمودند ٍد ََل تَسل حل
ل
ْم ِمْثَل أ كل َحدل

َ
ْنَفَق أ

َ
ِي َنْفِِس بَِیِدهِ لَْو أ ْصَحاِِب، َفوَاَّله

َ
أ

َحِدِهْم َوََل نَِصیَفهل 
َ
ندهید! قسم به ذاتی اصحابم را دشنام . »(1)«َذَهًبا َما بَلََغ ملده أ

کوه احد، طال صدقه  یهکه جانم در دست اوست اگر هر یک از شما به انداز

 «. درسی آنان نمییک یا نصف مشت صدقه یهبدهد، به انداز

اهل سنت از خوارج و کسانی که اصحاب رسول اهلل را دشنام داده و بغض 

 کنند و اکثرشان را کافرمی شان را انکارآنان را در دل دارند، و فضایل

 دانند بری و بیزارند. می

و  باشند،می بهترین امت اهل سنت معت دند که اصحاب رسول اهلل

فضایلی را که در قرآن یا سنت صحیح برای صحابه ذکر شده، باور دارند. 

بهترین شما ]مسلمانان[ ». (2)«ِِنْ رْ قَ  مْ كل رْیل خَ »: فرمایدمی همانطور که پیامبر

 «. کنندمی کسانی هستند که در قرن من زندگی

افتراق امت به هفتاد و سه فرقه را ذکر کرد و فرمود همه در  وقتی پیامبر

آن گروه سوال کردند،  یهربارآتش هستند، مگر یک گروه، اصحاب د

ْصَحاِِب »: فرمود
َ
نَا َعلَْیِه ايْلَْوَم وَأ

َ
آنان کسانی هستند که بر روشی که ». (3)«َما أ

 «. من و اصحابم امروز هستیم باشند

                                                           

 قفتم علی ه.  (1)

 قفتم علی ه.  (2)

مه.  ربطاینا  اام  ادمح (3)

 

ب
 ا اسری ا
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ر که را دیدی ه: »گویدمی است،استاد امام مسلم ابو زرعه که بزرگترین 

کند بدان که زندیق است، زیرا قرآن، رسول و می جوییای عیبکه از صحابه

آنچه که رسول آورده حق است و اصحاب بودند که اینها را به ما رساندند، 

است، چنین قذا هر کس از شأن آنان بکاهد هدفش باطل کردن قرآن و سنت 

تر است که حکم زندیق و گمراه بودن فردی به کسر شأن سزاوارتر و شایسته

 «.به او داده شود

 ادتبملنیئ»عالمه ابن حمدان در 

ت

ه
ن 
 

 

هر کس به یکی از : »گویدمی «ن

اصحاب دشنام دهد و معت د باشد که این دشنام دادن، حالل است، کافر 

 ی دیگر او این است کهیهو نظر، «است، و اگر آن را حالل نداند فاسق است

به طور مطلق کافر است، و هر کس آنان را فاسق یا کافر بداند یا : »گویدمی

 .(1)«طعنه به دینشان بزند، کافر است

 

                                                           

شفا رینی ) (1)
ل
 (. 391-2/399رش  دیقعه ا


