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  مقدمه

  

آله  يعلنا محمد وين نبيه الصادق األمينب ين، والصالة والسالم عليرب العالمالحمدهللا 

  بعد.و …ن يأجمع وصحبه

عموم  يل شرح داده شده، تا برايبه تفص د با عبارات ساده،يكتاب علم توحن يدر ا
  قابل استفاده باشد.

ژه از يبزرگوار استفاده شده، بو ي ن كتاب از منابع موثق و معتبر ائمهيا در نوشتن
مان يخ اإلسالم محمد ابن سليم، شيمه ابن القه، عاليميخ اإلسالم ابن تيش يكتابها

  اند.  ن دعوت مبارك بودهيشگامان اي، و شاگردان او كه از پيميالتم
است كه از لحاظ  اي هيو پا يساسده در اسالم، از علوم ايبدون شك، علم عق

رد تا در پرتو آن اعمال، يقرار گ يت خاصيد مورد عنايو آموزش و عمل با يريفراگ
ن يكنندگان نفع برساند، خصوصاً در ا ح و مورد قبول اهللا قرار گرفته، و به عمليصح

، بدعات و يت، قبرپرستي، تصوف، رهبانينيد يل بياز قب ينحرافازمان كه افكار 
ح برگرفته از يدة صحيكه مسلمانان، به عقيدا كرده است، در صورتيخرافات رواج پ

ن امواج و افكار يبند و مسلح نباشند، ايرت سلف پايكتاب خدا و سنت رسول اهللا و س
كند كه   يجاب مين خطر بزرگ ايد. لذا ايآنها را خواهد بلع يبه آسان هكنند گمراه

ح مطابق با يصحن [قرآن و سنت آ يح به مسلمانان از مصادر اصليدة صحيآموزش عق
  رد.يهمگان] قرار گ يآموزش يها  ت برنامهيدر اولو فهم سلف

  

  سلمنا محمد وعلى آله وصحبه وينب وصلى اهللا على

  مؤلف

  

����          ����          ����  
  



 

  

  

  

  ولافصل 

إلحاد، شرك و  ،خ كفريبه تار يو نگاه ،خ بشريانحراف در تار

  نفاق

  

  ت:ر اسيز ين فصل شامل بخشهايا

  .يبشر ي: انحراف در زندگبخش اول

  بخش دوم: شرك و انواع آن.

  : كفر و انواع آن.بخش سوم

  آن.: نفاق و انواع بخش چهارم

و  يت، فسق، گمراهي: جاهليها  ان هر كدام از واژهيبخش پنجم: شرح و ب

  .قسام و احكام هر كدامارتداد، ا



 

  

  تيخ بشريآغاز انحراف در تار

  

به  يزندگ ي د تا او را عبادت كنند و آنچه كه جهت ادامهيفرخداوند بندگانش را آ
  : ديفرما  يا نمود، خداوند ميشان مهيره را براياز دارند همچون رزق و غيآن ن

ما أُرِيد منهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن  * ليعبدون وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِالَّ﴿
ونمطْعإِنَّ * ي نيتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه ۵۸- ۵۶ات / ي(ذار﴾. اللَّه(  

چ ينكه مرا عبادت كنند، از آنان هيا يجن و انس را خلق نكردم مگر برا«
ق فقط خداوند يخواهم كه طعام بدهند، به تحق  يخواهم و نم ينم يروز
  ».دهنده و صاحب قدرت فراوان است  يروز

عبادت است در فطرت و سرشت هر  ي ستهينكه فقط او شايو ااقرار بوجود اهللا 
ن فطرت به همان صورت سالم بماند، انسان خود به ينهفته است، چنان چه ا يانسان

ك او يرا شر يكند، او را عبادات كرده و كس  يت و محبت او اقرار ميخود به وحدان
را منحرف كرده و با جن و انس هستند كه او  يطانهايقت شيحق دهد. و در  يقرار نم
 يد امريدهند، لذا توح  يبا جلوه ميهوده گناهان را در نظر زيپوچ و ب يها  وسوسه

  : ديفرما  ياست. خداوند م يد و وارداتيجد يا  دهي، و شرك پديفطر
يلَ لخلْقِ تبد تي فَطَر الناس علَيها الَفَأَقم وجهك للدينِ حنِيفاً فطْرةَ اللَّه الَّ�

مالْقَي ينالد كذَل اسِ الَ اللَّهالن أَكْثَر نلَكونَ  ولَمع30(روم /   �ي(  
كه اهللا همة مردم را بر آن  ين اسالمين اسالم رو كن؛ ديخالصانه به د«

  ».ديآ يدر خلقت اهللا بوجود نم يچ دگرگونيكرد و ه خلق
الفطرة، فأبواه  ولد علىيکل مولود : «ديفرما  يم -صلي اهللا عليه وسلم-امبر يو پ

شود، پس از   يبر فطرت اسالم متولد م يهر مولود« .١»جسانهمينصرانه، أو يهودانه، أو ي
  ».گردانند  يم يا مجوسي ي، نصرانيهوديآن پدر و مادرش او را 
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، ينطوال يتا مدت ين از زمان آدم و فرزندان ويد و ديآدم توح ين، اصل در بنيبنابر
  اسالم بوده است.

  د : يفرما  يخداوند م
﴿رِيننذمو رِينشبم نيبِيالن ثَ اللّهعةً فَبداحةً وأُم اس۲۱۳(بقره / ﴾ كَانَ الن(  

ند ون] واحد بودند [سپس اختالف كردند] خداي[بر د يامت يمردم همگ«
  ».دهنده و ترساننده مبعوث كرد  امبران را بشارتيپ

بوجود آمد، لذا  - عليه السالم-، در قوم نوح يدتين بار شرك و انحراف عقياول يراب
  ن رسول خداوند است. ياول -عليه السالم-نوح 
﴿هدعن بم نيبِيالنوحٍ وا إِلَى ننيحا أَوكَم كا إِلَينيحا أَو۱۶۳/ (نساء ﴾. إِن(  

م همچنانكه به نوح و يرد[نازل] ك يرسول خدا] ما به تو وح يا«[
  ».مي[نازل] كرد يامبران بعد از او وحيپ
 -عليه السالم- ن آدم و نوحيب يد: فاصله زمانيگو  يم -رضي اهللا عنهما-ابن عباس 

  اند.  ن اسالم بودهيده قرن بوده، كه همة آنان بر د
قره ة سورة بيرا آيح است. زي: گفتة ابن عباس به طور قطع صحد يگو  يم 1ميابن ق

سپس : « يعني »ينيفاختلفوا فبعث اهللا النب«: ن استين چنيابن كعب ا يدر قرائت اب
د يين فرمودة خداوند تأيمذبور را او قرائت ». امبران را فرستادياختالف كردند، خداوند پ

  كند :  يم
  )۱۹ونس / ي(﴾ وما كَانَ الناس إِالَّ أُمةً واحدةً فَاختلَفُواْ﴿ 
واحد، سپس دچار اختالف شدند. [ابتدا مردم  ينيبودند مگر بر دمردم ن«

  ]».ك امت بودند سپس اختالف كردنديهمه 
ن بود يامبران ايرد كه سبب بعثت پيگ  يجه مين قرائت نتياز ا) (رحمه اهللام يابن الق

ن يح دچار اختالف شده بودند همچنانكه عرب ابتدا بر ديده] صحين [عقيكه مردم در د
  بودند. -عليه السالم- م يابراه
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 -عليه السالم-م ين ابراهيآمد و د» يالخزاع يعمرو ابن لح«به نام،  ينكه شخصيتا ا
اهللا  ين بتها به جاي، بتها را به عربستان و حجاز آورد. اير داد و با روش خاصييرا تغ

دا يمقدس و اطراف آن رواج پ ينهاين سرزميب شرك در اين ترتيعبادت شدند و به ا
ا است، يرا كه خاتم انب -صلي اهللا عليه وسلم- امبرش محمدينكه خداوند، پيد، تا اكر

م فرا خواند. و در راه خدا به ين ابراهياز د يرويد و پيمبعوث كرد. او مردم را به توح
م به ين ابراهيح و ديدة صحينحو احسن جهاد كرد بتها را درهم شكست تا آن كه عق

 -صلي اهللا عليه وسلم- او ي لهينش را به وسيوند دنها بازگشت، و خداين سرزميا
تكميل و نعمتش را بر جهانيان كامل كرد، مردم قرون ارزشمند پس از قرن پيامبر، راه و 

كم جهل و ناداني در ميان مردم رواج يافت، برخي  روش او را پيمودند. پس از آن، كم
ي دعوتگران گمراه و ساختن  هاز باورها و اعتقادات اديان ديگر وارد اسالم شد، بوسيل

بارگاه بر قبرهاي اولياء و صالحن به هدف تعظيم و بزرگداشت و به ادعاي محبت، 
هاي روي قبرها،  اي كه ضريح و بارگاه شركت در جوامع مسلمانان رواج يافت. تا اندازه

به مراكز دعاء، استغاثه [به كمك طلبيدن]، ذبح و نذر براي غير اهللا تبديل شد و 
ينصورت انواع عبادات را براي آنان انجام دادند كه در واقع به جاي اهللا آنها را عبادت بد
كردند. و اين شرك را به گمان خودشان توسل به صالحين و اظهار محبت به آنان  مي

كردند نه عبادت، غافل از اين كه اين همان عقيده و سخن مشركين قديم بود   تلقي مي
   گفتند :  كه مي

﴿ا نمإِالَّع مهدلْفَى بز ا إِلَى اللَّهونبقَري۳(زمر /  ﴾ل(.  
  ».كنيم مگر براي اينكه ما را به خدا نزديك كنند  ما آنان را عبادت نمي«

و عليرغم شركي كه در ميان مردم [در عصر حاضر و قديم] گذشته بوده است، با 
د ولي در عبادات براي خدا شريك ان  وجود اين، اكثرشان به توحيد ربوبيت ايمان داشته

  فرمايد :  اند. خداوند مي  قائل شده
  )۱۰۶سف / ﴾. (يووما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِالَّ وهم مشرِكُونَ﴿
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آورند مگر اينكه در حال ايمان آوردنشان   بيشترشان به خدا ايمان نمي«
  ».مشرك هستند

رده مگر افراد معدودي همچون فرعون، كسي وجود ذات پروردگار را انكار نك
دهريها، ملحدان و كمونيستهاي عصر حاضر كه انكارشان از باب غرور و تكبر است. در 

  فرمايد : حاليكه آنان در باطن و درونشان به وجود خدا معترفند. خداوند مي
  )۱۴(منل / ﴾ وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً﴿
كردند در حالي كه در   از روي عناد و سركشي آيات خدا را انكار مي«

  ».وجودشان به اين آيات يقين داشتند
و با اقتضاي عقل يقين دارند كه هر مخلولقي خالقي دارد و هر موجودي منحصراً 

اي. و اين نظام هستي با اين نظم دقيق حتماً بايد مدبري حكيم، توانا و   بوجود آورنده
عقلش را از دست داده يا متكبري يم داشته باشد. لذا كسي كه منكر ذات اهللا است يا عل

ارزش   است كه خود را به ناداني و جهالت زده است، مسلماً نظريات چنين افرادي بي
  بوده و اعتباري ندارد.

����          ����          ����  
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  شرك و انواع آن

  :شرك تعريف

خدا شريك گرداندن، شرك گويند. اغلب شرك  باچيزي را در آفرينش يا در عبادت 
گيرد مثالً كسي با خدا خوانده شود و يا برخي عبادات مانند: ذبح،  در عبادات انجام مي

انجام شود. به چند علت زير شرك بزرگترين  نذر، ترس، اميد و محبت براي ديگران
  گناهان است:

، لذا هر كس كند  مشرك در خصائص الهي مخلوق را به خالق تشبيه مي -1
گويا او را شبيه خالق قرار داده و اين بزرگترين ظلم است، براي خدا شريك قائل شود، 

  فرمايد :   خداوند مي
﴿يمظع لَظُلْم كر۱۶(لقمان /  ﴾إِنَّ الش(  
  ».شرك ظلم بزرگي است«

و ظلم عبارت است از قراردادن چيزي در غير موضع خود، لذا هر كس غير خدا را 
ت كند، گويا عبادت را در غيرمكانش قرار داده است و حق را به غيرصاحبش داده عباد

  و اين بزرگترين ظلم است.
  : فرمايد  بخشد، مي  د را نمين: كسي كه از شرك توبه نكخداوند خبر داده -2

ء / (نسا ﴾إِنَّ اللّه الَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء﴿
۴۸(.  

بخشد [در صورتي كه فرد  خداوند شريك قراردادن براي خود را نمي«
 توبه نكند] و هر گناهي غير از شرك را براي هر كسي كه بخواهد، مي

  ».بخشد 
خداوند خبر داده است كه بهشت را بر مشرك حرام كرده و تا ابد در  -3

  فرمايد :  ماند و مي  آتش جهنم مي
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اللّه فَقَد حرم اللّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمني من إِنه من يشرِك بِ﴿
  )۷۲(مائده /  ﴾.أَنصارٍ

هر كس براي اهللا شريك قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام كرده و «
  ».اي ندارند  دهنده  جايگاه او جهنم است، و ظالمان هيچ ياري

  فرمايد:   كند، خداوند مي  نيك را بر باد و نابود مي شرك تمام اعمال -4
  )۸۸(أنعام /  ﴾ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ﴿
  مياند، از بين    دادند تمام اعمالي كه انجام داده  اگر با اهللا شريك قرار مي«

  ».رفت
  فرمايد:  و مي

لَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِ﴿
رِيناسالْخ نم نكُونلَت۶۵(زمر /  ﴾و(.  

اي پيامبر!] به تو و پيامبران قبل از تو وحي شده كه اگر براي اهللا شريك «[
  ».شوي  كاران مي رود و از زيان  اي از بين مي  قرار دهي، آنچه انجام داده

  فرمايد :   خون و مال مشرك حالل است. خداوند مي -5
﴿ مواْ لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمدتجثُ ويح نيرِكشلُواْ الْمفَاقْت

دصر۵(توبه / ﴾. كُلَّ م(  
هر جا مشركين را يافتيد، آنان را بكشيد و به اسارت بگيريد، محاصره «

  ».گاهي بر سر راهشان كمين كنيد  كمين كنيد و در هر
: ال إله أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا«فرمايد:   مي -صلي اهللا عليه وسلم-  پيامبر

ام كه با مردم قتال   امر شده« .١»هم و أمواهلم إال حبقهااهللا فإذا قالوها عصموا منی دماء إال
ها و مالهايشان را از   گفتند، خون ين راكنم تا زماني كه بگويند: ال إله إله اهللا، هر گاه ا

  ».[در حق خود] من مصون كردند بجز در جاي خود
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نبئکم أال أ«فرموده :  -صلي اهللا عليه وسلم-  شرك بزرگترين گناهان است، پيامبر -6
آيا . «1 »... قال : اإلشراک باهللا و عقوق الوالدين رسول اهللا! بأکرب الکبائر؟ قلنا: بلی يا

بزرگترين گناهان آگاه كنم؟ گفتيم : بله اي رسول خدا! فرمود : شريك  شما را از
  ...».خدا و نافرماني پدر و مادر  قراردادن با

خداوند خبر داده كه مقصد از خلق و امر اين است كه «گويد :   مي 2عالمه ابن القيم
اده اهللا با اسماء و صفاتش شناخته شود، فقط او عبادت شود و برايش شريك قرار د

نشود، و مردم عدل را در ميان خود برپا كنند، زيرا اين همان عدالتي است كه زمين و 
  فرمايد :   اند. خداوند مي  آسمانها بخاطر بر پائي آن خلق شده

﴿ اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنأَنزو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد
  .)۲۵/  ﴾ (حديدالْقسطبِ
به تحقيق پيامبرانمان را با داليل آشكار فرستاديم و با آنان كتاب و عدل «

  ».فرستاديم تا مردم با قسط و عدل رفتار كنند
: پيامبران خود را فرستاده، كتابهايش را نازل كرده تا مردم به عدل و  هخداوند فرمود

زرگترين قسط و عدالت توحيد است. داد رفتار كنند و اين همان عدالت است و ب
توحيد اساس و پاية عدالت است. و شركت و ظلم است همانطوريكه خداوند فرموده 

  است :
﴿يمظع لَظُلْم كر۱۶(لقمان /  ﴾إِنَّ الش(  
  ».شرك همانا ظلمي بزرگ است«

با  ترين عدالتها است، و هر آن چيزي كه  لذا شرك بزرگترين ظلمها و توحيد عادالنه
شود، و از آن جا   اين معني و مفهوم بيشتر منافات داشته باشد، گناه بزرگتر محسوب مي

كه شرك با اين مفهوم كامالً منافات داشته و مغاير است، بزرگترين گناهان به حساب 
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خون، مال و اهل مشركين را آيد، لذا خداوند بهشت را بر هر مشركي حرام كرده،   مي
توانند آنان را [پس از جنگ و اسارت]   قرار داده، مسلمانان مي براي اهل توحيد حالل

اند. و خداوند اعمال نيك مشرك   به بردگي خود بگمارند، چون بندگي او را ترك كرده
هايش   كند. و در قيامت خواسته  پذيرد، و شفاعت كسي را در حق او قبول نمي  را نمي

، مشرك جاهلترين جاهالن به خداوند شود  شود، و آرزويش برآورده نمي  اجابت نمي
است چون مخلوق را با خدا شريك گردانده و اين نهايت جهل به خداست، همانطور 
كه شرك نهايت ظلم در حق خداست، هر چند مشرك در واقع به پروردگارش ظلم 

  پايان كالم ابن القيم.». نكرده، بلكه به خودش ظلم كرده است
ب و نقص است در حالي كه خداوند خود را از پنداشتن شريك در حق خدا عي -7

آن پاك دانسته است. پس هر كس براي خدا شريك قائل شود در حقيقت چيزي را به 
خدا نسبت داده كه خدا آن را از خود دور كرده است و اين نهايت ستيز و دشمني با 

  خداوند است.
����          ����          ����  
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  انواع شرك

  :شرك دو نوع است
شود و اگر در   دهندة آن از دايرة اسالم خارج مي كه انجام شرك اكبر : لنوع او

 ماند. اين نوع شرك زماني واقع مي  آن حال بميرد و توبه نكند، تا ابد در آتش جهنم مي
شود كه انسان عبادتي را براي غير اهللا انجام دهد. مثالً غير اهللا را به فرياد بطلبد، يا با  

خدا [مانند قبرها، جن و شياطين]، خود را به خدا نزديك كند، به ذبح و نذر براي غير
كنند. و   رسانند يا او را مريض مي  گمان اين كه مردگان، جن و شياطين، به او ضرر مي

از غيرخدا چيزهايي را بخواهد كه فقط خدا قادر به انجام آنست مانند برآورده كردن 
هاي   ارهائي كه در كنار بناها و گنبدها و آستانهها، همانند ك  نيازها و از بين بردن سختي

  فرمايد :  شود. خداوند مي  قبور اولياء و صالحين انجام داده مي
ويعبدونَ من دون اللّه ما الَ يضرهم والَ ينفَعهم ويقُولُونَ هـؤالء شفَعاؤنا ﴿

اللّه ند۱۸نس / ﴾ (يوع(  
 رساند  يبه آنان م يكه نه ضرر كردند  يرا عبادت م ياناز اهللا كس يرو غ«

  .»يندكنندگان ما نزد خدا  شفاعت ينان: اگويند  يو م ي،و نه نفع
شود   دهندة آن از دايرة اسالم خارج نمي  است كه انجام شرك اصغر نوع دوم :

 مياي است كه انسان را به شرك اكبر   هلشود و وسي  ليكن در عقايدش نقص وارد مي
  اين نوع شرك دو نوع است.رساند،  

  شود. شرك ظاهري، اين نوع شرك به وسيلة لفظ و سخن واقع مي نوع اول :
فرمايد :   مي -صلي اهللا عليه وسلم-  مانند سوگند به غير اهللا. رسول اهللا شرك لفظي :

 هر كس به غير اهللا سوگند بخورد، بيقين كه. «1»اهللا فقد کفر و أشرک من حلف بغري«
  ».كفر و شرك ورزيده است

                                                           

 داند و حاكم آن را تصحيح كرده است. ترمذي روايت كرده و آن را حسن مي -1
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خطاب به مردي كه  -صلي اهللا عليه وسلم- يا بگويد آنچه خدا و تو بخواهي. پيامبر 
آيا . «1»أجعلتنی هللا نداً؟ قل ما شاء اهللا وحده«گفت : آنچه خدا و تو بخواهي، فرمود : 

و  ي : اگر خدا يا گفته». آنچه فقط خدا بخواهداي؟ بگو :  مرا شريك خدا قرار داده
شد] كه بايد بگويد : اگرخدا بخواهد، سپس فالني [كار درست  فالني نبود [آن كار نمي

شد]، چون سپس  شود]، و اگر [كمك] خدا و سپس [همكاري] فالني نبود [چنان مي مي
  فرمايد :   خداوند مي ،كند براي ترتيب و تأخير است ارادة عبد را تابع ارادة خداوند مي

  .)۲۹/  ﴾ (تکويرأَن يشاَء اللَّه رب الْعالَمني الَّوما تشاؤونَ إِ﴿
ارادة انجام هيچ كاري را نداريد مگر اينكه خداوند، پروردگار جهانيان «

  ».اراده داشته باشد
فقط براي مطلق جمع و اشتراك است، نه براي ترتيب و تأخير، مثالً » واو«اما 

از خدا و تو. يا : اين از بركات خدا و صحيح نيست گفته شود : كسي را ندارم غير 
بركات تو است. بلكه گفته شود كسي را ندارم غير از خدا سپس تو. اين كار از بركات 

  خدا است سپس از تو.
 مانند به دست يا به گردن يا به پيشاني بستن حلقه و پارچه شرك افعالي و عملي :

 چشم و غيره، اگر معتقد باشد اينكهس تر براي رفع يا دفع باليا، آويزان كردن تميمه از
شود، از نوع شرك اصغر است چون خداوند اينها را جزو   رفع يا دفع باال مي بسب

كنندة بال است،  اسباب قرار نداده است. اما اگر معتقد باشد كه خود حلقه يا پارچه دفع
در اين صورت شرك از نوع اكبر محسوب مي شود. چون به غير خدا توكل كرده 

  ت.اس
و آن  شرك در اراده و نيت  شرك خفي [پوشيده] است، نوع دوم از شرك اصغر :

  طلبي، مثالً كسي عملي كه به واسطة آن به خدا نزديك مي  است، مانند ريا و شهرت
ظار مردم به كنند. مانع اينكه نمازش را در انشود را انجام دهد، تامردم او را تحسين 

كند، او را مدح و تعريف كنند يا با صداي بلند ذكر  خوبي ادا كند يا صدقه بدهد تا
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تش را زيبا كند، تا مردم آنرا بشنوند و او را ستايش كنند. ريا به قدري خطرناك صو
  فرمايد :  كند. خداوند مي  است كه اگر با هر عملي آميخته شود آن عمل را باطل مي

﴿ملْ عمعفَلْي هبقَاء رو لجرن كَانَ يداًفَمأَح هبر ةادببِع رِكشلَا يحاً والالً ص﴾ 
  )۱۱۰(کهف / 

پس هر كس اميد ديدار پروردگارش را داشته باشد بايد عمل صالح انجام «
  ».دهد و در عبادت پروردگارش هيچ كسي را شريك نگرداند

ر، ف عليكم الشرک األصغأخوف ما أخا«فرمايد:   مي -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر
خطرناكترين چيزي كه بر « .١»ء! وما الشرک األصغر؟ قال : الريارسول اهللا قالوا: يا

شما بيم دارم، شرك اصغر است، گفتند : اي رسول خدا! شرك اصغر چيست؟ فرمود : 
  ».رياء

هاي شرك اصغر اين است كه فرد عملي را به طمع دنيوي انجام دهد،   يكي از نمونه
حج كند، اذان دهد، امامت كند، تحصيل علم شرعي يا جهاد كند، مثالً به نيت طلب مال 

رضاي خدا در دل نداشته باشد، بلكه هدفش كسب ثروت و در هيچكدام از اين اعمال 
  و مال باشد.

تعس عبد الدرهم، تعس عبد  ر،تعس عبد الدينا«فرمود:  - صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر
هالك شود بندة دينار، هالك شود «. ٢»سخط اخلميصة، إن أعطی رضی، و إن مل يعط

 ، اگر به او چيزي داده شود راضي و خشنود مي3بندة درهم، هالك شود بندة خميصه
  ».شود  گردد و اگر داده نشود خشمگين و عصباني مي 

ها دريايي است كه  ها و اراده  شرك در نيت«گويد :   ) ميامام ابن القيم (رحمه اهللا
يابند، پس هر كس از عمل خود   كساني كه از آن نجات مي اند  ساحل ندارد، و كم
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اش   تقرب به خدا نباشد، در اراده و نيت كار خدا كند و نيتش در طلب رضاي غير
  ».براي خدا شريك قرار داده است

و اخالص آن است كه شخص اعمال، گفتار، اراده و نيت خود را براي خدا خالص 
است كه اهللا تمام بندگانش را به  -عليه السالم- هيمگرداند، و اين همان دين حنيف ابرا

كند و اين حقيقت اسالم   پيروي از آن امر كرده و غير از آن را از هيچ كس قبول نمي
  فرمايد :  است. خداوند مي

﴿رِيناسالْخ نم ةري اآلخف وهو هنلَ مقْبيناً فَلَن يالَمِ داِإلس رغِ غَيتبن يمو﴾ .
  )۸۵(آل عمران / 

هر كس غير از اسالم ديني را برگزيند، از او قبول نخواهد شد و او در «
  ». كاران است  آخرت از زيان

 است، ديني كه هر كسي از آن روي گرداند، از بي - عليه السالم- اسالم دين ابراهيم
  .1»خردان است 

  فرق بين شرك اكبر و شرك اصغر
  

  

  ها عبارتند از :  اي از اين فرق  خالصه
كند، ولي شرك اصغر انسان را از   شرك اكبر انسان را از دايرة اسالم خارج مي  -1

  كند.  دايرة اسالم خارج نمي
ماند، ولي صاحب شرك اصغر اگر داخل   صاحب شرك اكبر تا ابد در دوزخ مي  -2

 ماند.  دوزخ شود تا ابد در آن نمي

برد، ولي شرك اصغر تمام اعمال را از بين   ال را از بين ميشرك اكبر تمام اعم  -3
 برد.  برد تنها همان عمل رياكارانه را از بين مي  نمي

كند، ولي شرك اصغر خون و مال  ك اكبر خون و مال صاحبش را حالل مي شر  -4
  كند.  صاحبش را حالل نمي

                                                           

 .115الجواب الكافي، ص  -1
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  تعريف كفر و انواع آن

  تعريف كفر –أ 

شش ومانع است، و در شرع، ضد ايمان است. كفر : ايمان كفر در لغت به معناي پو
نداشتن به اهللا و رسول اوست. صرف نظر از اينكه اين كفر همراه با تكذيب باشد يا 

پسندي، يا  گرداني، يا حسد و خود  بدون تكذيب، بلكه به مجرد شرك و گمان، يا روي
شود : اگرچه   كافر مي پيروي كردن از هوا و هوسي كه مانع تبعيت از دين خدا شود،

كننده بزرگتر است. همچنين كسي كه از روي حسادت دين اهللا را انكار و   كفر تكذيب
 كند، و در حالي كه به حقانيت پيامبران يقين دارد، حكم كافر تكذيب  او را تكذيب مي

  .1كننده را دارد 
  

  كفر دو نوع است : انواع كفر: –ب 

و خود به پنج نوع كند،   ا از دايرة اسالم خارج ميكه انسان ر كفر اكبر نوع اول :
  شود :  تقسيم مي
  فرمايد :   خداوند مي :كفر تكذيب -»الف«نوع 

ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذباً أَو كَذَّب بِالْحق لَما جاءه أَلَيس في ﴿
رِينى لِّلْكَافثْوم منه۶۸ت / (عنکبو﴾. ج(  

چه كسي ستمگرتر از آن كسي است كه بر اهللا دروغ بندد و يا [دين] حق «
  »را چون به او رسد تكذيب كند؟! آيا جهنم جاي كافران نيست؟

  
  
  

                                                           

 ).12/335مجموع فتاواي شيخ اإلسالم ( -1
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  كفر عناد و تكبر همراه با تصديق : »ب«نوع 

  فرمايد :  خداوند مي
إِبليس أَبى واستكْبر وكَانَ من  وإِذْ قُلْنا للْمالَئكَة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ﴿

رِين۳۴(بقره / ﴾. الْكَاف(  
سجده بريد، همه سجده بردند بجز  و وقتي كه به مالئكه گفتيم براي آدم«
  ».باز زد و تكبر ورزيد و در زمرة كافران قرار گرفتبليس، كه سرا

  كفر شرك و گمان : »ج«نوع 

  : فرمايد  خداوند مي
وما أَظُن  * جنته وهو ظَالم لِّنفِْسه قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هذه أَبداًودخلَ ﴿

قَالَ لَه صاحبه  * َألجِدنَّ خيراً منها منقَلَباًالساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَى ربيَ 
 * قَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجالًوهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَ

  )۳۸-۳۵(کهف ﴾. أُشرِك بِربي أَحداً لَّكنا هو اللَّه ربي والَ
  در حالي كه بر خويشتن ستمگر بود، وارد باغش شد و گفت : گمان نمي«

قيامت بر پا شود و كنم كه   كنم كه اين باغ تا ابد از بين برود و گمان نمي
[در صورت برپايي قيامت] بهتر از اگر مرا به سوي پروردگارم برگردانند 

  اين باغ را خواهم داشت، در حالي كه دوست ايماندارش با او صحبت مي
شود كه تو را از خاك   كافر مي كرد به او گفت : آيا تو به پروردگاري

ي تبديل كرده، اما من س تو را به مردپاي خلق كرده و س  سپس از نطفه
م است و هيچ كس را شريك پروردگارم رگادخدا پرورهستم كه  كسي

  ».دهم  قرارم نمي

  گرداني كفر اعراض و روي » :د«نوع 

  فرمايد :  خداوند مي
  )۳(احقاف / ﴾. والَّذين كَفَروا عما أُنذروا معرِضونَ﴿
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  ».اند، روي گردانند   داده شده اند، از آنچه كه بيم  و كساني كه كفر ورزيده«

  كفر نفاق :»  ه«نوع 

  فرمايد : خداوند مي
  )۳(منافقون /   ﴾.يفْقَهونَ َ ذَلك بِأَنهم آمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم ال﴿

اين به دليل آن است، كه آنان ايمان آوردند سپس كافر شدند و به «
  ».كنند  فهمند و درك نمي  زده شد و آنان نميقلبهايشان مهر 

كند. اين   اين نوع كفر انسان را از دايرة اسالم خارج نمي :كفر اصغر -نوع دوم
كلمة كفر به آن اطالق شده است و سنت و همان كفر عملي است. گناهاني كه در قرآن 

 د در قرآن مياند. خداون  رسد مانند كفران نعمت از اين جمله  به حد كفر اكبر نمي
  فرمايد : 

﴿ كَانن كُلِّ مغَداً ما رقُها رِزيهأْتةً ينئطْمةً منآم تةً كَانيثَالً قَرم اللّه برضو
مِ اللّهعبِأَن ت۱۱۲(حنل / ﴾. فَكَفَر(  

اي را آورد كه در امن و امان بودند از هر طرف رزق   خداوند مثال آبادي«
  ».رسيد و اهل آن به نعمت خدا كافر شدند  آن مي و روزي به

سباب املسلم «فرمايد :   مي - صلي اهللا عليه وسلم- و مانند كشتن مسلمان، پيامبر
  ».دشنام مسلمان فسق و كشتنش كفر است« .١»فسوق و قتاله کفر

پس از من به « .٢»بعضکم رقاب بعض الترجعوا بعدی کفاراً يضرب«: فرمايد  و مي
  ».گرديد، كه برخي از شما گردن برخي را بزندكفر برن

 من خلف بغري«: فرمايد  مي -صلي اهللا عليه وسلم- و مانند سوگند به غير خدا. پيامبر
  ».هر كس به غير خدا سوگند ياد كند، كفر يا شرك ورزيده است. «٣»أو أشرک اهللا کفر

                                                           

 بخاري و مسلم. -1

 بخاري و مسلم. -2

 اند. ترمذي و حاكم آنرا صحيح دانسته -3
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  فرمايد : خداوند مرتكب گناه كبيره را مؤمن ناميد و مي
  )۱۷۸(بقره / ﴾. يها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَىيا أَ﴿

  ».ايد قصاص كشته شدگان بر شما واجب شده  اي كساني كه ايمان آورده«
 در اين جا قاتل را از مؤمنان بر شمرده و او را برادر ولي دم ذكر كرده و در ادامه مي

  فرمايد : 
﴿ يفع نانفَمسبِإِح هاء إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعبٌء فَاتيش يهأَخ نم بقره /  .﴾لَه)

۱۷۸(  
پس هر كس از جانب برادر [خود] از قصاص او صرفنظر شد و به ديه «

راضي شد بايد اطرافيانش به بهترين نحو از اين كار پيروي و ديه را به 
  ».بهترين صورت پرداخت كنند

  فرمايد :  منظور خداوند برادري ديني است و ميبدون شك 
  )۹(حجرات / ﴾. وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما﴿

  ».و اگر دو دسته از مؤمنين با هم جنگيدند، در بين آنان صلح برقرار كنيد«
﴿يوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤا الْممكُمإِنيوأَخ ۱۰(حجرات /  .﴾ن(  
  ».به تحقيق مؤمنان با هم برادرند لذا بين برادرانتان صلح برقرار كنيد«

  .1اي از شرح عقيدة طحاوي بود  آنچه ذكر شد خالصه
  

����          ����          ����  

                                                           

 ) چاپ المكتب اإلسالمي.361صفحة ( -1
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  فرق ميان كفر اكبر و كفر اصغر

  

برد. اما كفر  از بين ميكفر اكبر انسان را از دايرة اسالم خارج كرده و اعمال را   -1
كند. البته به اندازة   اصغر انسان را دايرة اسالم خارج نكرده و اعمال را نابود نمي

شود و انجام دهندة آن در معرض عذاب قرار   كفري كه داشته از عمل او كاسته مي
  گيرد.  مي

داخل  ماند اما صاحب كفر اصغر اگركفر اكبر تا ابد در آتش جهنم مي  صاحب  -2
ماند يا امكان دارد، خداوند او را ببخشد و اصالً داخل وزخ شود تا ابد در آن نمي د

 دوزخ نشود.

كند ولي كفر اصغر خون و مال انسان را   كفر اكبر، خون و مال انسان را حالل مي  -3
 كند. حالل نمي

بر مؤمنان واجب است كه با كفري كه مرتكب كفر اكبر شده، عداوت و دشمني   -4
چند نزديكترين بت و دوستي با آنها حرام است، هره، محكنند و رابط

 خويشاوندانشان باشد. [اما كفر اصغر، بطور كلي رابطة محبت و دوستي را قطع نمي
كند، بلكه با كسي كه مرتكب كفر اصغر شده، به اندازة ايمانش رابطة محبت و  

  دوستي برقرار شود و به ميزان نافرمانيش با او دشمني شود.
����          ����          ����  



  كتاب التوحيد     24
 

  تعريف نفاق و انواع آن

  تعريف نفاق » أ«

گرفته » فقاءان«از كلمة » فقةقاً و منانافق، ينافق، نفا«است » نافق«در مص نفاق در لغت

است، كه اگر در يكي از سوراخها دنبالش كنند  1شده كه يكي از سوراخهاي الية يربوع
گرفته شده و نفق  از نفق گرفته شده و نفقكند و يا معني آن   از سوراخ ديگر فرار مي

  .2شوند  غار كوچكي است كه حيوانات در آن پنهان مي
اين است كه فردي به ظاهر مسلمان شود اما در دل كافر و  و در اصطالح شرع،

 شود كه منافق از طرفي وارد دين اسالم مي  مشرك باشد. به اين دليل نفاق گفته مي
  شود، خداوند اين معني را در قرآن ذكر كرده و مي  ميشود و از طرف ديگر خارج  

  : فرمايد
  )۶۷(توبه / ﴾. إِنَّ الْمنافقني هم الْفَاسقُونَ﴿
  ».به راستي منافقين، همان فاسقانند«

  شدگان از دين اسالم خداوند منافقين را بدتر از كافران شمرده و مي خارج يعني:
  فرمايد :

﴿نيقافنارِ إِنَّ الْمالن نفَلِ ماَألس كري الد۱۴۵(نساء / ﴾. ف(  
  ».قرار دارندترين درجات جهنم   منافقين در پايين به راستي«

  فرمايد :  و مي
﴿مهعادخ وهو ونَ اللّهعادخي نيقافن۱۴۲(نساء / ﴾. إِنَّ الْم(  
هم مكر و حيلة كنند و خدا   به راستي منافقين با خدا مكر و حيله مي«

  ».گرداند  آنان را به خودشان باز مي

                                                           

 يربوع حيواني است شبيه موش. -1

 ).5/98ابن اثير النهايه ( -2
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في  * يخادعونَ اللّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ﴿
﴾. قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللّه مرضاً ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ

  )۱۰-۹(بقره / 
دهند،   اند را فريب دهند، ولي فريب نمي  خواهند اهللا و كساني كه ايمان آورده  مي«

فهمند. در قلبهايشان مرض نفاق هست و خداوند هم مرض   را اما نمي مگر خودشان
  ».اند، عذابي دردناك است  آنان را افزوده و براي آنان بخاطر آنچه كه تكذيب كرده

  انواع نفاق» ب«

  نوع است: نفاق دو
همان نفاق اكبر است كه مرتكب آن اسالم را بظاهر  نفاق اعتقادي نوع اول :

كند، اين نوع نفاق انسان را بطور كلي از دايرة   قبول كرده و كفر رادر خود پنهان مي
گرداند و كسي كه به اين نوع نفاق مبتال باشد در پايين ترين درجات   اسالم خارج مي

ل نفاق اكبر را به تمام صفات شر وصف كرده است، كه عبارتند جهنم است، خداوند اه
سخره و از : كفر و عدم ايمان، به بازي و شوخي گرفتن دين و مسلمانان و م

آنان، قلباً با دشمنان اسالم همكاري كردن و در دشمني با اسالم با آنان  استهزاكردن
رند، بويژه زماني كه اسالم كردن، اين دسته از منافقين در هر زماني وجود دا  مشاركت

كند و منافقين آشكارا توانايي مبارزه با اسالم را نداشته باشند، در چنين   قدرت پيدا مي
آورند تا پنهاني و از پشت سر به اسالم و مسلمانان ضربه   مواقع به ظاهر ايمان مي

  اشد.بزنند، و بتوانند در ميان مسلمانان زندگي كنند و خون و مالشان در امان ب
  امبران و روز آخرت ادعاي ايمان ميمنافق در ظاهر به خدا، مالئكه، كتابهاي او، پي

كند. منافق   تنها به موارد مذكور ايمان ندارد بلكه تكذيب هم مي  كند، اما در باطن نه 
ايمان به خدا ندارد. در حالي كه خداوند با كالمي كه بر بشر نازل كرده، سخن گفته و 

كند،   خدا مردم را هدايت مي و فرستاده به سوي مردم قرار داده، تا به اذناو را رسول 
ترساند. خداوند پرده از نفاق اين منافقين   و آنان را از عذاب و عقاب خداوند مي
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هايشان را براي   روشن ساخت و نقشهرا در قرآن كريم  برداشت و اسرار و نهان آنان
  ن و پيروانشان دوري كنند، خداوند گروههاي سهبندگان خود برمال كرد، تا از منافقي

گانه مردم را در اول سورة بقره ذكر كرده كه اين سه گروه مؤمنين، كفار و منافقين 
هستند. دربارة مؤمنين چهار آيه آورده، دربارة كفار دو آيه و دربارة منافقين سيزده آيه 

م خطر مبتالشدن اكثر مردم شان زياد است و ه نازل كرده است. چون منافقين هم تعداد
هايشان بر عليه اسالم و مسلمين زياد است. به   به نفاق بيشتر است و هم شدت فتنه

شود خيلي سخت و   تحقيق باليي كه از طرف منافقين به اسالم و مسلمين وارد مي
تي با اسالم را دارند اما داده و ادعاي دوساست، چون خود را به اسالم نسبت  سنگين
  اند، و به هر شكل و صورت با اسالم دشمني و عداوت مي  دشمنان اسالم قتدر حقي

هايشان به حدي فريبكارانه است كه شود، كار  شان آشكار مي  كنند، تا جايي كه دشمني
  .1كند كه قصدش اصالح است در صورتيكه در حقيقت فساد است  جاهل گمان مي

  :2 اين نفاق شش نوع است
  - هللا عليه وسلمصلي ا-  تكذيب پيامبر  -1
 آورده. - صلي اهللا عليه وسلم- تكذيب بعضي از آنچه پيامبر  -2

 .- صلي اهللا عليه وسلم- دشمني، تنفر و كينه با پيامبر  -3
 آورده است. -صلي اهللا عليه وسلم- بغض و كينه به بعضي از آنچه كه پيامبر  -4

 .-صلي اهللا عليه وسلم-  شدن از شكست دين و پيامبر شاد و مسرور  -5
  .-صلي اهللا عليه وسلم- اري و ناراحتي از سرافرازي و پيروزي دين و پيامبربيز  -6

است كه شخص يكي از اعمال منافقين را انجام دهد، در  نفاق عملي : نوع دوم
  حالي كه ايمان در قلبش وجود دارد، اين نوع نفاق انسان را از دايرة اسالم خارج نمي

م، و كسي كه اين نوع نفاق را دارد ن اسالاي است براي خروج از دي  كند اما وسيله
به سبب آن  ايمان و نفاق همزمان در قلبش وجود دارد و اگر اين نفاق اصغر ادامه يابد

                                                           

 ان صفات منافقين.از رساله ابن القيم در بي -1
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أربع من « فرمايد:  مي -صلي اهللا عليه وسلم- آيد، پيامبر  در زمرة منافقان خالص در مي
فيه خصلة من النفاق، حتی منهن کانت  ان منافقاً خالصاً، و من کانت فيه خصلةک کن فيه

چهار « .١»عها، إذا أو متن خان، و إذا حدث کذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجريد
صفتند كه در هر كسي باشد، منافعي خالص است، در هر كسي خصلتي از آنها داشته 

به او امانتي باشد، خصلتي از نفاق در اوست تا وقتي كه آن را از خود دور كند، وقتي 
گويد، وقتي پيمان دهد آن را   كند، وقتي سخن گويد دروغ مي  شود، خيانت ميداده 

  گرداند و مبل عمل به حق را ندارد.  شكند، وقتي جدال كند از حق روي مي  مي
لذا در هر كس كه اين خصلتهاي چهارگانه جمع شود در واقع شرارت در او جمع 

هر كس يكي از اين خصلتها را  شده و صد در صد صفات منافقين در او وجود دارد، و
  داشته باشد، خصلتي از نفاق را دارد.

گاهي اوقات امكان دارد در كسي خصلتهاي خير و شر و خصلتهاي ايمان و كفر و 
  نفاق جمع شود، اين شخص به اندازة خير و شرش مستحق ثواب و مجازات است.

ماز جماعت در مسجد هاي نفاق اصغر، تنبلي و كسلي در اداي ن  يكي ديگر از نشانه
است كه اين نيز يكي از صفات منافقين است. نفاق شر و خطر جدي به دنبال دارد و 

سي نفر از «گويد :   اند، ابن ابي مليكه مي  اصحاب همواره از وقوع در آن بيم داشته
را ديدم همگي بيم داشتند كه مبادا به نفاق مبتال  -صلي اهللا عليه وسلم- اصحاب پيامبر

  ».شوند
����          ����          ����  

  
  

  فرق بين نفاق اكبر و نفاق اصغر
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كند ولي نفاق اصغر انسان را از دايرة   نفاق اكبر انسان را از دايرة اسالم خارج مي  -1
  كند.  اسالم خارج نمي

و باطن انسان متضاد است، اما در نفاق اصغر اين تضاد در نفاق اكبر اعتقاد ظاهر   -2
 در اعتقاد. فقط در اعمال است، نه

 شود، ولي امكان ارتكاب به نفاق اصغر وجود دارد.  فاق اكبر نميمؤمن مرتكب ن  -3

توبه  كنند و اگر كسي از آنان  بيشتر كساني كه به نفاق اكبر مبتل هستند توبه نمي  -4
اش نزد حاكم اختالف است، برخالف نفاق اصغر كه مرتكب آن   كند، در قبول توبه

 كند.  خداوند توبة او را قبول ميتواند توبه كند و   مي

  اي از شعبه  شوند شعبه  آنچه بيشتر مسلمانان دچار آن مي: « 1گويد  شيخ اإلسالم مي
كند. گاهي اوقات چيزهايي كه   هاي نفاق است، سپس خداوند توبة آنان را قبول مي

كند،   ع ميكند اما خداوند آن را از او دف  شود به دل مسلماني خطور مي  باعث نفاق مي
ها سينة او   شود تا جايي كه اين وسوسه  هاي شيطاني و كفر مبتال مي  مؤمن به وسوسه

! إن أحدنا ليجد فی نفسه رسول اهللا يا«: اند  كند همان طور كه اصحاب گفته  را تنگ مي
  .٢»مياناإل من أن يتكلم به فقال: ذاک صريح ما ألن خير من السماء إلی األرض أحب إليه

ه إلی ما يتعاظم أن يتكلم به، قال: احلمد اهللا الذی رد كيد«روايتي ديگر آمده:  و در
كند كه اگر از آسمان به  از ما در وجود خود چيزي احساس مي بعضي« ».الوسوسة

صلي اهللا - زمين بيافتد، براي او بهتر از اين است كه آن را بر زبان جاري كند، پيامبر
يگر آمده : دو در روايتي ». اي آشكار از ايمان است  آن نشانه«فرمود :  - عليه وسلم

صلي اهللا عليه -  پيامبر». توانيم آن را بر زبان جاري كنيم  آنقدر سنگين است كه نمي«
حمد و سپاس خدايي را كه مكر و نيرنگ شيطان را به وسوسه تبديل «فرمود :  -وسلم

رگ و دفع آن از قلب از يعني بوجود آمدن اين وسوسه با اين ناخوشايندي بز». كرد
  نتايج آشكار ايمان است.
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  اما كساني كه نفاق اكبر دارند، خداوند دربارة آنان فرموده :
  )۱۸(بقره /  .﴾صم بكْم عمي فَهم الَ يرجِعونَ﴿
  ».گردند  كر، الل و كورند لذا آنان به حق بر نمي«

  ايد : فرم  گردند و مي  يعني قلباً به سوي اسالم بر نمي
﴿ مالَ هونَ ووبتالَ ي نِ ثُميترم ةً أَورامٍ مي كُلِّ عونَ فنفْتي مهنَ أَنورالَ يأَو

  )۱۲۶(توبه / ﴾. يذَّكَّرونَ
شوند و بعد از آن   بينند كه آنان هر سال يك يا دو بار امتحان مي  آيا نمي«

  ».شوند  و بيدار و هوشيار نميگيرند   كنند، و عبرت نمي  توبه نمي
علماء در قبول توبة ظاهري منافق اكبر اختالف دارند، «گويد :   شيخ اإلسالم مي

به ظاهر اسالم قبول چون آگاهي از باطن و درون انسان ممكن نيست و آنان هميشه 
  .1»اند  كرده

����          ����          ����  
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سام و احكام اق، گمراهي و ارتداد ،فسق ،حقيقت جاهليت حشر

  هريك

  جاهليت -1

اند. مانند ه اعراب قبل از اسالم بر آن بوده شود ك  جاهليت به وضعيتي گفته مي
پرستي، تكبر، استبداد و  ها و نژاد  جهل به اهللا، پيامبر، احكام و قوانين، افتخار به نسب

  .1غيره
ز علم جاهليتي را بدان علت جاهليت ناميدند كه شخص جاهل علم ندارد و يا ا

  كند.  پيروي نمي
 اش بي  هر كس حق را نشناسد، جاهل است و ناداني«گويد :   اإلسالم مي  شيخ

خبري است و اگر معتقد به خالف حق باشد جاهلي است كه جهل مركب دارد، مردم  
در جاهليتي بودند كه نسبت جهل به آنان  -صلي اهللا عليه وسلم-  قبل از بعثت پيامبر

داد كه شان را رسوم جاهليت تشكيل مي   اي كه تمام اقوال و اعمال  هدادند، بگون   مي
دادند، و نيز ه بودند و جاهالن آن را انجام مي افراد جاهل و نادان آنها را از خود ساخت

ديان و نصاري مخالف است، جاهليت به سوم يهوهر چه با پيام و روش پيامبران مانند ر
صلي -بعثت پيامبر عام بوده اما بعد از بعثت پيامبررود. اين جاهليت قبل از   شمار مي

، ولي در بعضي ديگر رواج جاهليت در بعضي ممالك وجود داشت -اهللا عليه وسلم
: جاهليت در دارالكفر كه در بعضي شهرها رواج داشت، و در بعضي نداشت، مانند 

  ديگر رواج نداشت.
مانند كسي كه در داراإلسالم امكان دارد جاهليت در برخي افراد وجود داشته باشد. 

برد. اما   كند، اما هنوز مسلمان نشده، لذا اين شخص در جاهليت به سر مي  زندگي مي
جاهليت وجود  -صلي اهللا عليه وسلم-  بطور كلي بدون قيد زماني، پس از بعثت پيامبر

مت از هستند كه تا قيا -صلي اهللا عليه وسلم-  ندارد، چون همواره افرادي از امت پيامبر
                                                           

 ).1/323ابن اثير النهايه ( -1



 31                كتاب التوحيد
  

 

مان در بعضي از ممالك اسالمي و در زكنند، اما جاهليت مقيد به   حق پيروي مي
أربع فی «: يدفرما  مي -صلي اهللا عليه وسلم-  بسياري از مسلمانان وجود دارد، پيامبر

و به ابوذر ». چهار چيز در امت من از امور جاهلي هستند« .١»من أمر اجلاهلية أميت
تو فردي هستي كه در تو خصلتي از جاهليت « .٢»هليةجا إنک امرو فيك«فرمود : 

  .3 و مانند اينها». وجود دارد
  خالصه اين كه: جاهليت منتسب به جهل و ناداني است كه به ندانستن علم بر مي

  گردد و بر دو نوع است :
 - صلي اهللا عليه وسلم- جاهليت عامه كه قبل از بعثت پيامبر بوده و با بعثت او  -1

  ته است.پايان ياف
از دولتها، شهرها و اشخاص به آن مبتال هستند، و  جاهليت خاصه كه برخي  -2

 همواره باقي است. با اين توضيح اشتباه كساني كه جاهليت اين زمان را عام مي
صحيح آن است ». جاهليت قرن و شبيه آن«گويند :   شود. آنان مي  دانند، روشن مي 

اما عام دانستن ». ، ياجاهليت كثر افراد قرنجاهليت برخي افراد قرن«كه بگويند : 
 -صلي اهللا عليه وسلم-كلمة جاهليت صحيح و جايز نيست؛ چون با بعثت پيامبر

 جاهليت عامه پايان يافته است.

  

  فسق -2

فسق در لغت به معناي بيرون شدن است، و در اصطالح شرع خروج از طاعت خدا 
شود] و هم  به كافر فاسق گفته مي شود [مثالً است كه هم خروج كلي را شامل مي

  گويند. اي شده، فاسق مي خروج جزئي را، و به مؤمني كه مرتكب گناه كبيره
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كند، كه همان  فسقي كه انسان را از دايرة اسالم خارج مي پس فسق دو نوع است :
  د : فرماي   گويند. خداوند دربارة ابليس مي  كفر است. لذا به كافر فاسق نيز مي

﴿فَفَسهبرِ رأَم نع ۵۰(کهف/ ﴾. ق(  
  ».از فرمان پروردگارش تمرد كرد«

  فرمايد :  فسق شيطان كفر بود، و خداوند مي
﴿ارالن ماهأْوقُوا فَمفَس ينا الَّذأَم۲۰(سجده / ﴾. و(  
  ».و اما كساني كه فاسق شدند سرانجامشان آتش است«

  : فرمايد  : كافران. و نيز مييعني
لَّما أَرادوا أَن يخرجوا منها أُعيدوا فيها وقيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب النارِ كُ﴿

  )۲۰(سجده / ﴾. الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ
خواهند از آتش جهنم خارج شوند، به آن بازگردانده  هر گاه كه مي«

ه آن را تكذيب شود عذاب آتشي را بچشيد ك  شوند و به آنان گفته مي مي
  ».كرديد  مي

شود، اما فسقي كه مرتكب شده او را از   و به مسلمان گناهكار نيز، فاسق گفته مي
  فرمايد:  كند، خداوند مي  دايرة اسالم خارج نمي

ـ  ﴿  والَ دةًوالَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداء فَاجلدوهم ثَمـانِني جلْ
  )۴(نور /  ﴾.تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

  دهند، سپس چهار شاهد نمي  و كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي«
آورند، هشتاد ضربه شالق به آنان بزنيد، و هرگز گواهي دادن آنها را قبول 

  .»اند  نكنيد و چنين كساني فاسق
﴿جي الْحالَ فالَ جِدو وقالَ فُسفَثَ وفَالَ ر جالْح يهِنف ضن فَربقره ﴾. فَم)
 /۱۹۷(  
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پس كسي كه حج را بر خود واجب كرده باشد. در حج آميزش جنسي، «
اند: منظور  كه علما در تفسير فسوق در اين آيه گفته». گناه و جدالي نيست

  .1گناهان است

  الل]گمراهي [ض -3

گمراهي يا ضالل انحراف از راه راست و مستقيم است كه متضاد هدايت است. 
  فرمايد:   خداوند مي

(اسراء /  .﴾منِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها﴿
۱۵(  

هر كس هدايت يابد به نفع خود هدايت يافته و هر كس گمراه شود، «
  ».مراهيش به زيان خودش استگ

  شود :  بر گمراهي معاني مختلفي اطالق مي
  فرمايد:  آيد، خداوند مي  بعضي اوقات به معني كفر مي -1

ومن يكْفُر بِاللّه ومالَئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ اآلخرِ فَقَد ضلَّ ضالَالً ﴿
  )۱۳۶(نساء / ﴾. بعيداً

هللا، مالئكه، كتابهايش، پيامبرانش و روز آخرت كافر شود به هر كس به ا«
  ».تحقيق گمراه شده، گمراه شدني بسيار دور [از حق]

  فرمايد:  رود، خداوند مي  گاهي گمراهي به معناي شرك به كار مي -2
  )۱۱۶(نساء / ﴾. ومن يشرِك بِاللّه فَقَد ضلَّ ضالَالً بعيداً﴿
 ار دوريرزد به تحقيق گمراه شده، گمراه شدني بسهر كس به اهللا شرك بو«
  ».ق]از ح[

قِ گمراه، يعني فرَقِ رود، مثالً فرَ  گاهي به معناي مخالفت غير از كفر به كار مي -3
  مخالف.
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  : كه فرمود -عليه السالم-آيد، مانند قول موسي  بعضي اوقات به معني خطا مي  -4
﴿الض نا مأَنا إِذاً وهلْتقَالَ فَع۲۰(شعراء /  ﴾.الِّني(  
  ».: وقتي آن كار را انجام دادم، از خطاكاران بودمموسي] گفت«[

  فرمايد :  آيد . خداوند مي  ن و فراموشي ميگاهي به معني نسيا -5
  )۲۸۲(بقره / ﴾أَن تضلَّ إْحداهما فَتذَكِّر إِحداهما اُألخرى﴿

  .»ندازدبيري به ياد او فراموش كرد ديگ تا اگر يكي از آن دو [زن]«
يعني  »ضالة اإلبل«رود مانند   گاهي به معناي چيز گم شده و پنهان به كار مي  -6

  .1شتر گمشده

  اقسام و احكام آن ،ارتداد -4

   فرمايد:  به معناي رجوع و بازگشت است خداوند مي در لغت :هرد
﴿ارِكُمبلَى أَدوا عدترالَ ت۲۱/ (مائده ﴾ و(  

  [عقيدة] پيشينيان برنگرد.و به « 
  فرمايد:  مسلمان شدن است، خداوند ميكافر شدن پس از  و در اصطالح فقهي:

ومن يرتدد منكُم عن دينِه فَيمت وهو كَافر فَأُولَـئك حبِطَت أَعمالُهم في ﴿
مارِ هالن ابحأَص كلَـئأُوو ةراآلخا وينونَ الددالا خيه۲۱۷(بقره / ﴾. ف(  

و هر كس از شما از دينش برگردد و در حال كفر بميرد، چنين كساني «
رود و آنان اعمالشان از بين رفته و تا   اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد مي

  ».مانند  ابد در آتش مي
نواقض ، شود  واقض اسالم را انجام دهد، مرتد ميهر كس يكي از ن :اقسام ارتداد

  شود:  سالم زياد است و به چهار دسته تقسيم ميا
، يا -صلي اهللا عليه وسلم- مانند دشنام دادن به اهللا، يا رسول خدامرتدشدن زباني:   - 1

مالئكه، يا يكي از پيامبران او، يا كسي ادعاي علم غيب يا ادعاي پيامبري كند، يا 

                                                           

 )298-297مفردات راغب اصفهاني، ص ( -1



 35                كتاب التوحيد
  

 

خدا را به فرياد بخواند، يا را تصديق كند كه ادعاي علم غيب مي كند، يا غيكسي ر
در كارهايي كه غيرخدا قادر به انجام آن نيست تقاضاي كمك و فريادرسي از 

  ي قدرت خداوند است، پناه برد. غيرخدا كند، يا به غيرخدا در آنچه فقط در حيطه
مانند سجده بردن براي بت، درخت، سنگ، قبور و ذبح  :مرتدشدن بصورت عملي - 2

قرآن در جاهايي كه نجس و ناپاك است، جادوگري، يادگرفتن براي قبور، انداختن 
حكمراني به قوانيني كه خداوند نازل كرده با اعتقاد به جايز  عدم و ياد دادن آن، و

 بودن اين امر.

مانند اعتقاد به اين كه خداوند شريك دارد، يا زنا و مشروبات  مرتدشدن اعتقادي:  - 3
بگويد نان حرام است، و نماز واجب نيست، و الكلي و ربا حالل است، يا اينكه فرد 

مانند اينها كه حالل يا حرام يا واجب بودن آن به اجماع قطعي ثابت شده است، و 
 همه از آن آگاهند.

مانند كسي كه در حرام بودن شرك، زنا و  :شدن با شك در موارد فوق مرتد  - 4
صلي اهللا - امبرمشروبات الكلي شك كند، يا در حالل بودن نان، يا در رسالت پي

و ساير انبياء شك كند، يا در صدق پيامبر يا دين اسالم يا صالحيت  -عليه وسلم
  دين اسالم براي اين زمان شك داشته باشد.

����          ����          ����  

  

  شود  بر مرتد جاري مي، احكامي كه پس از اثبات ارتداد

  و مسلمان شد، توبهبه او سه روز مهلت داده شود كه توبه كند، اگر توبه كرد  -1
  شود.  شود و به حال خود رها مي  اش قبول مي

 - صلي اهللا عليه وسلم-  اگر از توبه سرباز زد قتلش واجب است، چون پيامبر -2
 ».هر كس دينش را تغيير داد او را بكشيد. «1»من بدل دينه فاقتلوه«: فرمود

                                                           

 بخاري و أبو داود. -1
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منع مي ي توبه، از تصرف در اموالش در مدت سه روز مهلت داده شده برا -3
گيرد و اگر توبه نكرد داراييش از   شود، اگر مسلمان شد داراييش به او تعلق مي 

شدن كشته شود، يا در حال ارتداد بميرد به عنوان مال  وقتي كه به مجازات مرتد
 شدن گيرد. و گفته شده: از زمان مرتد  المال مسلمانان تعلق مي  غنيمت، به بيت

 ين صرف كنند.اش را در مصالح مسلم  يداراي

  شود لذا هيچ كس از  ي ارث و ميراث بين او و خويشاوندانش قطع مي رابطه -4
 رسد.  برد و ميراث كسي هم به او نمي  او ارث نمي

شود و نه بر او   شدن بميرد يا كشته شود نه غسل داده مي اگر در حال مرتد -5
ه بايد در شود، بلكشود، و نبايد در قبرستان مسلمين دفن   نماز خوانده مي

ن دفن يا در هر جاي ديگري غير از قبرستان مسلمانان زير خاكش گورستان كافرا
  كنند.

����          ����          ����  
  



 

  

  

  فصل دوم

و به آن نقص وارد  منافات دارد حيدو افعالي كه با تواقوال 

  كند مي

  

گويند :   تارگان مي: كساني كه با نگاه كردن از كف دست، فنجان و سبخش اول

  دانند.  غيب مي

  .گيري  و فال بخش دوم: جادو، افسون

بخش سوم: پيشكش كردن قربانيها، نذور و هدايا براي مزارها، قبرها و تعظيم 

  آنها.

  بود. يادها و نصب تنديس به قصد   : حكم تعظيم مجسمهبخش چهارم

  كردن دين و اهانت به حرمات آن.  : حكم مسخرهبخش پنجم

  ش ششم: حكمراني به قوانيني كه خداوند نازل نكرده.بخ

  بخش هفتم: ادعاي حق قانونگذاري و حالل و حرام كردن.

  : منتسب نمودن خود به مذاهب الحادي و احزاب جاهلي.بخش هشتم

  گرايي حيات و مفاسد آن.  بخش نهم: عقيدة ماده

  بند.  : تعويذ و گرهبخش دهم

  رسي از مخلوق. توسل و طلب فريادبخش يازدهم: سوگند به غير خدا، 

  





 

  

و فنجان  ،: با نگاه كردن به كف دستيندگو ادعاي كساني كه مي

  دانند  مي ستارگان غيب

تواند از گذشته، آينده و آنچه از   منظور از علم غيب اين است كه فردي ادعا كند مي
تن اين امور را د خبر دهد. در حالي كه خداوند دانسنبين  مردم پنهان است و آن را نمي

  فرمايد :  مختص خود كرده و مي
  )۶۵(منل / ﴾. اللَّه رضِ الْغيب إِالَّيعلَم من في السماوات واَأل قُل الَ﴿

  ».داند بجز اهللا  بگو هر آنچه در آسمانها و زمين است، غيب را نمي«
اوقات رسوالنش داند. اما بعضي   لذا غير از خداوند سبحان كسي علم غيب را نمي

  سازد:  را بنا به حكمت و مصلحت، از علم غيب هر اندازه كه بخواهد آگاه مي
(جن ﴾. منِ ارتضى من رسولٍ إِالَّ * يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً عالم الْغيبِ فَالَ﴿
 /۲۶-۲۷(  
سازد، مگر   داننده غيب اهللا است، و هيچ كس را از غيب آگاه نمي«

  ».مبري كه از او خشنود باشدپيغ
كند، چون بعضي از   و براي پيامبران امور غيبي را هر اندازه كه بخواهد مطلع مي

معجزات پيامبران، خبر دادن از غيبي است كه خداوند او را بر آن مطلع كرده تا دليلي 
بر صدق نبوت پيامبران باشد، اين حكم براي تمام فرستادگان از مالئكه و انسانها 

از آنان كسي ديگر را از غيب آگاه نكرده است، چون از داليل عموميت دارد، و غير 
ثابت است كه خداوند فقط اين دو دسته را از غيب آگاه كرده، لذا به جز پيامبران هر 

كند اين   اي ادعاي علم غيب كند دروغگو و كافر است، فرقي نمي كس به هر وسيله
گري، سحر، يا از روي ستارگان و غيره  ان، افسونادعا از روي خواندن كف دست، فنج

  باشد.
 دهند و ادعا مي  كه بعضي ساحران و دروغگويان انجام مياين همان چيزي است 

كنند كه علت   توانند مكان اشياء گم شده و ناپيدا را بگويند، و ادعا مي  كنند كه مي 
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فالن كار و فالن كار را با تو گويند : تو فالني،   دانند و مي  بعضي از بيماريها را مي
در واقع اين كار در اثر به خدمت در آوردن جن  كرده به همين خاطر مريض شدي، كه

گويند اين آگاهيها را از طريق به كار بردن اين اشياء  و شياطين است. و به مردم مي
آوريم كه در حقيقت فريب دادن مردم و غير   [خواندن كف و فنجان و ... ] بدست مي

هر كدام از كاهنان دوستاني از : «1گويد  اإلسالم ميحقيقي جلوه دادن وقايع است. شيخ 
شياطين دارند كه او را از بسياري از غيبيات كه از طريق استراق سمع [گوش دادن به 

آميزد، در ادامه   كند و دروغ را با واقعيات ميآورند آگاه مي  سخنان مالئكه] بدست مي
يد : بعضي از كاهنان شيطان، خوردنيهايي از جمله ميوه و شيريني و گو  شيخ اإلسالم مي

شود، و بعضي از آنها را   آورند كه معموالً آن جا يافت نمي  ساير غذاها را برايشان مي
  ».برد  المقدس يا جاهاي ديگر مي جن با پرواز به مكه، بيت

ي احوال فلكي و گاهي اوقات خبر دادن از غبيب، از طريق ستارگان است كه از رو
دهند. مانند وقت وزش بادها، آمدن باران،   حركات سيارات، از حوادث زمين خبر مي

كنند، دانستن آن از روي علم به حركت   تغيير نرخ اجناس، و ساير اموري كه گمان مي
گويند: اگر در   شدن آنها از همديگر است. و مي ستارگان در مدارشان و نزديك و دور

ه با فالن ستاره ازدواج كنند. فالن حادثه در زندگي آنها ردن فالن ستازمان نزديك ش
اتفاق خواهد افتاد، يا اگر در آن زمان مسافرت كنند، فالن حادثه و فالن حادثه براي 

شر بر آنان رخ خواهد داد، يا اگر در آن زمان تولدي صورت گيرد فالن بركت، نحس و 
ي مجالت انحرافي، جمالت و كلمات مسخره، كه در بعض او وارد خواهد شد، همانطور

  دروغ، پوچ و اباطيلي دربارة برجها و آنچه كه در آنها روي خواهد داد، چاپ مي كنند.
با اين حال بعضي از جاهالن و افراد ضعيف اإليمان پيش اين كاهنها رفته و از آنان 

ورش بر سر او ازدواج و ساير امدهد يا در  دربارة زندگي خود و آنچه برايش رخ مي
او را در اين  كنند. لذا هر كس ادعاي علم غيب كند و نيز هر كسآيد، سؤال مي  مي

كند، كافر و مشرك است. چون او ادعاي مشاركت با خدا را در  ادعا تصديق و تأييد
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كند كه مخصوص خدا است و ستارگان و سيارگان همگي مسخر خدا و   علمي مي
بودن و   ت آنها ساخته نيست، لذا بر نحس و خوشمخلوق او هستند، و كاري از دس

ها همه از كارهاي شياطين هستند، كه استراق   مرگ و زندگي كسي داللت ندارند، اين
  كنند.  سمع مي

  
����          ����          ����  
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  گيري  فال ،گري  افسون ،سحر

  

و  تمام اين امور، اعمال شيطاني و حرامي هستند كه به عقيده خدشه وارد كرده
  باشند، چون اين كارها بدون اعمال شركي صورت نمي  ي صحيح مي مخالف عقيده

  گيرند.
سحر عبارت است از آنچه كه مخفي شده و سبب آن نامعلوم است، به اين دليل  -1

شود، و   گيرد طوريكه با چشم ديده نمي  گذاري شده كه با پنهاني صورت مي سحر نام
كند، جمالتي كه   نچه كه مريض به واسطة آن بهبود پيدا ميپنهاني عبارتند از : آ رآن امو

كنند، دارو و دود و مه، همة اينها واقعيت دارند، بعضي از انواع سحر   بر زبان جاري مي
شود، رابطة زن و مرد   گذارد، طوريكه موجب بيماري و مرگ مي   در قلب و بدن أثر مي

شود، البته اين تأثير به إذن و   شان مي كند و موجب از هم پاشيدن زندگي  را خراب مي
ارادة كَوني و قدري خداوند است، سحر عملي شيطاني است كه دست يافتن به بسياري 
از امور آن بدون شرك و نزديكي به ارواح خبيثه از راه عملي كردن آنچه دوست دارند 

  ست.و به خدمت گرفتن اين ارواح براي همكاري در انجام اعمال جادويي ممكن ني
فرمايد:   سحر را در كنار شرك قرار داده و مي -صلي اهللا عليه وسلم- لذا رسول اهللا

از هفت . «1»السحر...ما هی؟ قال: اإلشراک باهللا واجتنبوا السبع املوبقات، قالوا: و«
دادن  گفتند : آنها كدامند؟ فرمود: شريك قرار ]كننده دوري كنيد، [اصحاب چيز هالك

  ...».براي اهللا، و سحر 
  سحر از دو جهت شرك است :

با آنها از راه شدن   از جهت به كارگيري شياطين و برقرار نمودن رابطه و نزديك -1
عملي نمودن اموري كه دوست دارند، تا متقابالً آنها نيز مطيع جادوگر شوند؛ لذا سحر 

  فرمايد :   دهند، خداوند مي  از چيزهايي است كه شياطين آموزش مي

                                                           

 بخاري و مسلم. -1
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﴿لَـكروحالس اسونَ النلِّمعواْ يكَفَر نياطيالش ۱۰۲(بقره / ﴾. ن(  
  ».دادند  بلكه شياطين كافر شدند، به مردم سحر ياد مي«

آنچه در جادوگري از ادعاي علم غيب و شريك بودن با اهللا در اين مورد است،  -2
  فرمايد:  و اين كفر و گمراهي است. خداوند مي

﴿لع لَقَدالَقٍوخ نم ةري اآلخف ا لَهم اهرتنِ اشواْ لَم۱۰۲(بقره /  ﴾.م(  
و به تحقيق دانستند كسي كه سحر ياد بگيرد در آخرت هيچ چيزي «

  ».شود  نصيب او نمي
وقتي كه واقعيت اين است، شكي نيست كه سحر كفر و شرك است و با عقيده 

ت همانطور كه گروهي از بزرگان صحيح منافات دارد، و كشتن جادوگر واجب اس
  اند.  جادوگران را كشته -رضي اهللا عنهم- صحابه

انگاري مي كنند، و چه بسا كه آن را   بسياري از مردم دربارة سحر و ساحري سهل
دهند و آنان را   كنند، به ساحران جايزه مينون تلقي كرده و به آن افتخار مي فني از ف

لس، تجمعات و مسابقاتي برگزار مي ظور برايشان مجاكنند، و به همين من  تشويق مي
خبري   كند، و اين نشانة بي  كننده در آن شركت مي كنند، كه هزاران تماشاگر و تشويق

  كنندگان دين است. ارزش دانستن عقيده و ميدان دادن به مسخره  و جهالت از دين و بي
  

  گيري] كهانت و عرافي [فال -2
اي دانستن چيزهاي ناپيدا است، مانند خبر دادن از آنچه كهانت و عرافي هر دو ادع

افتد، و مكان اشياء گمشده را پيدا كردن. و اين از راه به خدمت   كه در زمين اتفاق مي
  :فرمايد  كنند. خداوند مي  در آوردن شياطيني ممكن است كه از آسمان استراق سمع مي

﴿لُ الشزنن تلَى مع ئُكُمبلْ أُنهنياطيمٍ * يأَث لَى كُلِّ أَفَّاكلُ عزنلْقُونَ  * تي
  )۲۲۳-۲۲۱(شعراء /  .﴾السمع وأَكْثَرهم كَاذبون
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شوند، بر هر   آيا به شما خبر بدهم شياطين بر چه كساني نازل مي«
شوند، گوش فرا مي دهند در حالي كه اكثر   دروغگوي گناهكار نازل مي

  .»دايشان دروغگوين
شنود در   كند و آنچه را مي  شيطان با گوش دادن به سخنان مالئكه استراق سمع مي

 كند و كاهن به همراه اين كلمة راست، صدها دروغ همراه مي  گوش كاهن القاء مي
كنند، در حالي   مردم به سبب يك كلمة راستي كه از آسمان گرفته او را تصديق مي كند، 

داند، لذا هر كس به وسيلة كهانت يا به هر   غيب مي كه فقط خداوند است كه علم
طريقي در موارد فوق مشاركت داشته باشد يا كسي را تصديق كند كه اين ادعاها را 

  دارد، براي خدا شريك قرار داده است، زيرا اين علوم مختص خداست.
كهانت خالي از شرك نيست، چون نزديكي به شياطين و از راه برآوردن كردن 

  هاي آنان است. هخواست
كنند با خدا در علمش   كهانت از اين جهت شرك در ربوبيت است كه ادعا مي

شريكند، و از طرفي شرك در الوهيت است چون بوسيلة نوعي تقرب و نزديكي به 
  گيرد.  غيرخدا انجام مي
فرمود :  -صلي اهللا عليه وسلم- روايت است كه پيامبر  - رضي اهللا عنه-از ابو هريره 

. ١»-اهللا عليه وسلم صلى-فقد کفر مبا أنزل علی حممد  يقولکاهناً فصدقه مبا  أتىمن «
صلي اهللا - گويد تصديق كند به آنچه بر محمد   و آنچه را مي هر كس پيش كاهني برود«

  ».نازل شده كفر ورزيده است - عليه وسلم
اد مسخره و الزم به يادآوري است كه ساحران، كاهنان و عرافان، عقايد مردم را به ب

 كنند و به مريض مي  گيرند، گاهي خودشان را پزشك و طبيب معرفي مي  استهزاء مي
گويند : گوسفند يا مرغي را با فالن نشانه ذبح كن! يا براي آنان طلسمهاي شركي و  

نويسند تا به گردنشان آويزان   هاي شيطاني به شكلي پيچيده، نامفهوم و گنگ مي نوشته
  هايشان نگهداري كنند. قها در خانهكنند يا در صندو
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توانند اشياء گم شده را   دارند كه مي  كنند و اظهار مي  برخي ادعاي علم غيب مي
كنند و آنان محل   شان از آنان سؤال مي  جاهل دربارة اشياي گمشده پيدا كنند، افراد

 ان همكاري ميي اجيراني از شياطين كه با آن گويند، و يا به وسيله  اشياي گمشده را مي
دهند، و بعضي از آنان خود را به شكل   كنند، آن شيء گم شده را به آنان نشان مي 

اندازد، و ظاهراً هيچ   كند، خود را به آتش مي  كه كرامات دارد ظاهر مي» ولي«فردي 
زند يا ماشين از رويش عبور مي   رسد، شمشير و سالح به خود مي  ضرري به او نمي
بازيهاي ديگري كه در حقيقت سحر و  شود، يا حقه  اي به او وارد نمي كند و هيچ ضربه

  دهند.  و عرافان اين اعمال را براي ايجاد فتنه انجام مياز اعمال شيطان هستند و كاهنان 
ها و  ، با حيلهدهند  يا اموري خيالي كه اصالً حقيقت ندارد را جلوي مردم انجام مي

است. مانند كاري كه ساحران فرعون با طناب و عصا نيرنگهايي كه دليل آنها نامشخص 
  دادند.  انجام مي

داشته بود گفت: » الرفاعية«اي كه با ساحران بطائحيه احمديه  شيخ اإلسالم در مناظره
شيخ بطائحيه صدايش را بلند كرد و گفت : ما داراي احوالي هستيم و چنين و چنانيم، «

گفت:   كرد و مي  بازي و چيزهاي ديگري مي  آتشالعاده، مانند :  و ادعاي كارهاي خارق

شيخ اإلسالم  .تسليم شونداين امور فقط مختص ماست، و آنان بايد در برابر اين اعمال 
م را بلند كردم و گفتم : من تمام يگويد: در حالي كه خشمگين شده بودم صدا

ري كه آنان در دهم، هر كا  ها را از مشرق تا مغرب زمين، مورد خطاب قرار مي احمديه
دهم، هر كس در آتش سوخت مغلوب و   آتش كردند من هم همان كار را انجام مي

بازنده است، ـ يا لعنت خدا بر او باد ـ به شرط اينكه خودمان را با آب گرم و سركه 
بشوئيم. حاكمان و مردم در اين باره از من سؤال كردند، گفتم : وارد آتش شدنشان 

ة نارنج و سنگ اين صورت بدنشان را با روغن قورباغه و پوستحيله و نيرنگ است به 
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مالند. در اين لحظه بود كه صداي مردم بلند شد، خواست قدرت خود را   مي 1طلقي
يچيم، پ  نشان دهد، گفت بعد از آنكه به بدنمان گوگرد زديم حصيري را به دور خود مي

از كرد كه پيراهنش را از بدنش گفتم: برويم، بار ديگر تكرار كردم برويم! دستش را در
بيرون آورد. گفتم : نه، اول بدنت را با آب گرم و سركه شست و شو بده، بنا به 
عادتشان ترس از صورتش نمايان شد و به مردم گفت : هر كس امير را دوست دارد 

خواهي   اي هيزم خشك بياورد، گفتم : اين وقت به هدر دادن است، مي چوبي يا دسته
رق شوند، و آن چه مورد نظر ماست صورت نگيرد، بهتر است چراغي روشن مردم متف

كنيم و انگشتانمان را بعد از شتسن با آب گرم و سركه در چراغ فرو ببريم هر كس 
دستش سوخت لعنت خدا بر او باد، يا او مغلوب و بازنده است، همينكه اين را گفتم 

وشن شد كه اين دجالها و دروغگويان . با اين واقعه ر2»رنگش پريد و خوار و ذليل شد

  گويند.  ها و نيرنگهاي پنهاني به مردم دروغ مي با اين حيله
  

����          ����          ����  
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 ،ها و نذور و هدايا براي اماكن زيارتي  كش كردن قرباني  پيش

  قبور و تعظيم آنها

شوند،   ميتمام راههايي را كه منجر به شرك  -صلي اهللا عليه وسلم-  قطعاً پيامبر
مسدود كرده و مردم را به طور جدي از آن برحذر داشته است. و مسئله قبور يكي از 
آنهاست كه قواعدي را براي جلوگيري از عبادت قبور، غلو و افراط در صاحبان اين 

  قبور، وضع كرده است، مانند: 
حين برحذر ما را از غلو و افراط دربارة اولياء و صال -صلي اهللا عليه وسلم-  پيامبر  -1

روي و افراط [قراردادن هر كس باالتر از مقامي كه دارد] منجر به  داشته، چون زياده
الغلو فإمنا إياكم و«فرمايد:   مي -صلي اهللا عليه وسلم- شود. پيامبر  عبادت آنها مي

روي بپرهيزيد كه غلو كسان قبل از  از افراط و زياده. «١»أهلک من کان قبلکم الغلو
التطرونی کما أطرت النصاری «فرمايد:   در حديث ديگري مي». كرد شما را هالك

روي نكنيد  در مدح من] زياده«[ .٢»نا عبد فقولوا عبداهللا و رسولهأإمنا  مرميابن 
اي بيش نيستم، پس   روي كردند، من بنده آنطوريكه نصاري در حق ابن مريم زياده

  ».بگوئيد : بنده و رسول خدا
ما را از بناء قبه و ساختمان بر قبور نهي كرده است، ابو  -ه وسلمصلي اهللا علي-پيامبر -2

أال أبعثک «به من گفت :  - رضي اهللا عنه- هياج اسدي گويد : علي ابن ابي طالب 
إلّا طمسته و ال أن ال تدع متثاالً  -اهللا عليه وسلم صلى-رسول اهللاعليه علی ما بعثنی 
مرا بر آن  -صلي اهللا عليه وسلم- ر آنچه پيامبرآيا تو را ب«. ٣»سويته قرباً مشرفاً إالَّ

ديدي آنرا از بين ببر، و هر قبر بلند  اي را فرستاده، بفرستم؟ و آن اين كه هر مجمسه

                                                           

 امام احمد ترمذي ابن ماجه. -1

 بخاري. -2
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و همچنين از بلندكردن قبر با خشت و گچ و ». اي را ديدي با خاك يكسان كن شده
يت است كه روا - رضي اهللا عنه-  ساختن بارگاه بر آن نهي كرده است، از جابر

 عن -اهللا عليه وسلم صلى-ی رسول اهللا«: فرمود -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر
از  -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر. «١»بناء يبين عليهو أن  عليه يقعدالقرب و أن  جتصيص

 ».كردن قبر، نشستن و بناء كردن روي آن نهي كرده است بلند
هي فرموده از اداي نماز به طرف قبرها ن -صلي اهللا عليه وسلم- همچنين پيامبر  -3

اهللا عليه  صلى-  ملا نزل برسول اهللا«: روايت است است. از عائشه (رضي اهللا عنها)
 : لعنةله عن وجهه فاذا اغتم ا کشفها فقال و هو کذلک مخيصة يطرحطفق  - وسلم

ال ذلک أبرز لوما صنعوا و حيذرمساجد،  أنبيائهموالنصاری اختذوا قبور  اليهوداهللا علی 
مريض  - صلي اهللا عليه وسلم-  وقتي پيامبر. «٢»مسجداً يتخذأنه خشی أن  غري قربه

اي رويش را پوشاند، وقتي كه ناراحتيش  شد [مرضي كه در آن فوت كرد] با پارچه
بيشتر شد پارچه را از رويش كنار زد. و در آن حال گفت : لعنت خدا بر يهود و 

را به مسجد تبديل كردند، عائشه گفت : از آنچه آنان نصارا كه قبور پيامبرانشان 
انجام دادند منع كرد، و اگر بيم آن [كه قبرش به مسجد تبديل شود] نبود، قبرش 

 شد.  ظاهر كرده مي

 أنبيائهم قبور يتخذونإن من کان قبلکم کانوا أال و«فرمايد :   و در حديث ديگري مي
كساني كه آگاه باشيد « .٣»ی أاکم عن ذلکتتخذوا القبور مساجد فإن مساجد. أال فال

قبل از شما بودند، قبور پيامبرانشان را به مساجد تبديل كردند، آگاه باشيد قبور را به 
  ».كنم مساجد تبديل نكنيد، من شما را از آن نهي مي

كردن قبور به مساجد يعني نماز خواندن نزديك قبور اگرچه روي  اين نهي تبديل
شود، زيرا هر جايي كه به قصد اداي نماز باشد،   ه نشود را شامل ميآنها مساجد ساخت
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جعلت «فرمايد :   مي -صلي اهللا عليه وسلم- آن مكان، مسجد است. همانطوريكه پيامبر
كننده قرار داده شده   زمين براي من مسجد و پاك. «١»لی األرض مسجداً و طهوراً

  ».است
  حكم نماز خواندن در آن شديدتر است.بنابراين اگر روي قبر، مسجدي بنا شد، 
 - صلي اهللا عليه وسلم-  كنند و آنچه پيامبر  بيشتر مردم به اين منهيات توجهي نمي

شوند لذا بر قبور،   شوند و به سبب آن به شرك اكبر مبتال مي  نهي كرده، مرتكب مي
اند، و   ردهمساجد، ضريحها و اقامتگاههايي ساخته و آنها را به محلهاي زيارتي تبديل ك

انواع شركهاي اكبر، مانند : ذبح براي نزديكي به صاحبان قبور، خواستن نيازها از آنان، 
كمك طلبيدن و نذر كردن براي آنان و ساير كارهاي ديگر را در آن اماكن انجام 

  دهند. مي
صلي اهللا عليه - هر كس امر و نهي رسول اهللا: «گويد مي عالمه ابن القيم (رحمه اهللا)

انجام  2 ي قبور با آنچه عموم مردم در عصر حاضر و عمل صحابه را در مسئله -لموس
  دهند، مقايسه كند. قطعاً عمل مردم را با سنت و عمل صحابه مخالف و متضاد مي   مي

  ي مشتركي با هم ندارند. اي كه هيچ شباهت و نقطه  يابد به گونه
وي قبور نهي كرده، ولي اينها كنار از اداي نماز بر ر -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر

نهي كرده است كه قبور به  -صلي اهللا عليه وسلم-  خوانند. همچنين پيامبر  قبور نماز مي
نامند،   سازند و آنها را زيارتگاه مي  مساجد تبديل شود، ولي اينها روي قبور مساجد مي

  كنند.  هاي خدا تشبيه مي و به اين صورت آن را به خانه
نهي كرده كه روي قبور چراغ روشن شود،  -صلي اهللا عليه وسلم- يامبرهمچنين پ

نهي  -صلي اهللا عليه وسلم- كنند. پيامبر  چراغ روشن مي ولي اينها روي قبور شمع و

                                                           

 بخاري و مسلم. -1

كرده است در حالي كه اآلن اين كارهـا بيشـتر رواج پيـدا     يعني در زماني كه او (رحمه اهللا) زندگي مي -2
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كرده است كه روي قبور مراسمي همچون عيد برپا شود، ولي اينها قبور را به محل 
كنند، آنجا   نانكه در اعيادشان تجمع مياند، و همچ  اعياد و انجام عبادات تبديل كرده

  هم تجمع كرده و حتي بيشتر و باشكوهتر.
امر كرده كه قبور نبايد بيش از كوهان شتر بلند كرده  -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر

چنانكه امام مسلم در صحيحش از ابي هياج اسدي  -صلي اهللا عليه وسلم-  شوند، پيامبر
 أال أبعثک علی ما بعثنی عليه«طالب به من گفت :  ن ابيگويد : علي اب  آورده كه مي

أن التدع صورة إال طمستها و ال قرباً مشرفاً إال  - اهللا عليه وسلم صلى- رسول اهللا
مرا  - صلي اهللا عليه وسلم-  آيا تو را براي انجام كاري نفرستم كه پيامبر« ».سويته

اي  ن ببري، و هيچ قبر بلند شدهاي را نگذاري مگر آنكه از بي  فرستاد، كه هيچ مجسمه
  ».با خاك يكسان كني هرا نگذاري مگر آنك

 عبيد کنا مع فضاله ابن«و امام مسلم در صحيحش آورده كه ثمامه ابن شفي گفت : 
 بأرض الروم برودس، فتوفی صاحب لنا، فأمر فضاله بقربه فسوی مث قال: مسعت رسول اهللا

» روم بردوس«با فضاله ابن عبيد در سرزمين «. ١»بتسويتها يأمر -اهللا عليه وسلم صلى-
مان فوت كرد، فضاله دستور داد كه او را دفن كنند و قبرش  بوديم كه يكي از همراهان

شنيدم كه دستور  -صلي اهللا عليه وسلم- را با خاك يكسان كنند، سپس گفت : از پيامبر
تمام توانشان با اين دو  در حالي كه بيشتر مردم با». داد قبور با خاك يكسان شوند  مي

 كنند، و بر آن قبه مي  كنند و قبور را مانند خانه از زمين بلند مي حديث مخالفت مي
  ».سازند  

صلي اهللا - ببين كه بين امر و نهي و هدف پيامبر: «گويد  در ادامه عالمه ابن القيم مي
ود دارد، و ي وجي قبور با عملكرد فعلي مردم چه فرق بزرگ در مسئله - عليه وسلم

ي آنها  اين كارها به حدي زياد است كه كسي توانايي ذكر همه شكي نيست كه مفاسد
 عالمه ابن القيم در ادامه بسياري از اين مفاسد را يادآور شده تا جايي كه مي». را ندارد

دربارة زيارت قبور مشروع كرده يادآوري  - صلي اهللا عليه وسلم- آنچه پيامبر«گويد :  
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و دعاي خير، طلب رحمت و استغفار براي مرده است، در اين صورت  روز آخرت
كننده هم به خود و هم به مرده احسان كرده است، ولي اين مشركين حقيقت را  زيارت

تغيير داده، دين را عوض كرده و هدفشان از زيارت شريك قرار دادن ميت با خدا، 
ات، و برآورده كردن ساير كمك خواستن از او، واسطه قراردادنش، و طلب نزول برك

رساند و از خير و   دانند، و به اين ترتيب هم به خود و هم به مرده گناه مي  نيازها مي
حسناتي كه خداوند مشروع كرده همچون دعا، طلب رحمت و استغفار براي ميت و 

  .1»شوند  غيره، محروم مي
راي اماكن ها ب كش كردن نذور و قرباني  با اين توضيحات روشن شد كه پيش

در  -صلي اهللا عليه وسلم-  زيارتي شرك اكبر است، كه در اثر مخالفت با سنت پيامبر
خصوص قبرها بوجود آمده است، اين در حالي است كه واجب است قبرها به روش 
صحيح درست شود و دستورات شريعت در آنها رعايت گردد، مانند درست نكردن قبه 

روي قبور، قبه بنا شود و در اطراف آن مساجد و  و مسجد بر روي قبرها. چون همينكه
كنند كساني كه در اين قبور دفن    محلهاي زيارتي ساخته شود، افراد جاهل گمان مي

رسند و نيازهاي پناه   رسانند به فرياد صداكنندگان خود مي   اند، نفع و ضرر مي  شده
كش آنها  قرباني را پيش كنند، به همين خاطر است كه نذور و  برندگان را برآورده مي

  گردند.  كنند تا اينكه به بتهايي تبديل شده و به عنوان غيرخدا عبادت مي  مي
. ٢»يعبدو ثناً  اللهم ال جتعل قربي«اند:    فرموده -صلي اهللا عليه وسلم-  پيامبر

اين  -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر».. پروردگارا! قبرم را بتي قرار مده كه عبادت شود«
رواج  -صلي اهللا عليه وسلم-  ا را به اين دليل كرده كه اين بدعتها در آينده، در غير اودع

پيدا خواهد كرد، اين بدعتها در بسياري از كشورهاي اسالمي رواج يافت، اما خداوند به 
ها محفوظ نگه داشت،  قبر او را از اين بدعت - صلي اهللا عليه وسلم-  بركت دعاي پيامبر
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مسجد نبوي] بعضي از اعمال مخالف شرع بوسيلة بعضي از گرچه در مسجدش [
شود، اما امكان دسترسي به قبر او برايشان وجود   انسانهاي جاهل و خرافي انجام مي

اش است و در مسجد قرار ندارد   در خانه -صلي اهللا عليه وسلم-  ندارد. چون قبر پيامبر
در [نونية]  ن القيم (رحمه اهللا)چنانكه عالمه اب و بوسيلة ديوارهايي احاطه شده است،

  گويد:  اشعارش مي
  و أحاطه بثالثة اجلدران  دعاءه فاستجاب رب العاملني  
  ».ديوار احاطه كردي سه  قبرش را بوسيلهو  جابت كرد رب العالمين دعايش را ا«
  

����          ����          ����  
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  حكم تعظيم تماثيل و نصبهاي يادبود

  

اي است به شكل انسان يا حيوان يا ساير  ن مجسمهجمع تمثال است و آ تماثيل:
جانداران است، و نصب در اصل نشانه و سنگهايي است به شكل فرمانده و شخص 

 داشتن ياد آنها حيوانات خود را ذبح مي مورد احترامي كه مشركين براي زنده نگه
  كردند. 

بويژه عكس  عكس موجودات زنده و جانداران - صلي اهللا عليه وسلم-  پيامبر اسالم
انسانهاي داراي مناصب و مقام، مخصوصاً تصوير مانند : علماء، فرمانروايان، پارسايان، 

ها از طريق رسم  فرماندهان لشكر و رؤسا نهي كرده است، فرقي ندارد كه اين عكس
عكس بر روي پارچه، كاغذ، ديوار يا لباس باشد، يا به وسيلة وسايل نوري معروف در 

از  - صلي اهللا عليه وسلم-  ها به شكل بت. پيامبر طريق تراشيدن مجسمهاين زمان يا از 
هاي يادبود نهي كرده، چون  آويزان كردن تصاوير بر ديوار و مانند آنها و از نصب مجسمه

اين كارها مقدمات رسيدن به شرك است، اولين شركي كه در زمين به وجود آمد بوسيلة 
 مردان نيكوكاري بودند - عليه السالم-  قوم نوحها بوده است. در ميان  عكسها و مجسمه

و عزادار شدند، لذا شيطان به آنان الهام كرد كه در  كه پس از مرگشان مردم، اندوهگين
هايي نصب و به نامشان نامگذاري كنند آنان اين كار را كردند،  محلهاي اقامتشان مجسمه

از بين رفت و علم و آگاهي به  كردند، اما همين كه آن نسل  در ابتدا آنها را عبادت نمي
عليه -  . به همين خاصر خداوند نوح1 فراموشي سپرده شد، مورد عبادت قرار گرفتند

ها بوجود آمده بود  را مبعوث كرد تا از شركي كه به سبب اين تصاوير و مجسمه - السالم
بت هايي كه به  نهي كند. ولي قومش از او سرپيچي كردند و بر عبادت تصاوير و مجسمه

  فرمايد:   تبديل شده بود پافشاري كردند. خداوند مي
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يغوثَ ويعوق  سواعاً والَ تذَرنَّ وداً والَ تذَرنَّ آلهتكُم والَ وقَالُوا الَ﴿
  )۲۳(نوح / ﴾. ونسراً

د، سواع، يغوث، يعوق و عبودهايتان دست برنداريد، و از وو گفتند از م«
  ».نسر دست برنداريد

ها را به شكل و هيئت آنها ساخته  اينها اسامي مردان صالحي بودند كه اين مجسمه
  بودند تا جهت احترام و بزرگداشت، ياد آنها را زنده نگه دارند. 

كشيد و چگونه به شرك و  ود به كجاهاي يادب ي نصب مجسمه ببين سرانجام مسئله
ا طوفان هالك شده و در نزد دشمني با رسولش تبديل شد. و باالخره موجب شد كه ب

ها  ها و مجسمه اهللا و رسولش منفور شوند. اينها همه بر خطرناك بودن پيامد عكس
تصويرگران را لعنت كرده، و  -صلي اهللا عليه وسلم-  داللت دارد. به همين دليل پيامبر

 ي مردم عذابشان شديدتر است، و دستور به نابود خبر داده كه آنان در قيامت از همه
». شود  اي كه تصوير باشد داخل نمي مالئكه در آن خانه: «كردن تصاوير داده و فرموده

ي آن متوجه عقيدة  ي اين وعيدها بخاطر مفاسد و خطرات زيادي است كه بوسيله همه
شود. لذا اولين شركي كه در زمين بوجود آمده به سبب آويزان كردن   امت مي
ها در مجالس نصب شوند، يا  ن عكسها و مجسمهكند چه اي  بوده، فرقي نمي ها مجسمه

اي براي افتادن بدام شرك و فساد  در ميادين و پاركها، چون شرعاً حرام هستند و وسيله
عقيده است. اين در حالي است كه كافران در اين عصر و زمان اين كارها را بدليل 

ا بر مسلمين حرام دهند. و مشابهت به كفار و مشاركت با آنه  نداشتن عقيده انجام مي
  است تا عقيدة آنان كه منبع قدرت و سعادتشان است محفوظ بماند.

  
����          ����          ����  
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  كردن دين و اهانت به ارزشهاي آن حكم مسخره

  

  هر كس دين را به باد استهزا و مسخره بگيرد، مرتد و بطور كلي از اسالم خارج مي
  فرمايد :  شود. خداوند مي
الَ تعتذرواْ قَد كَفَرتم بعد  * للّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَقُلْ أَبِا﴿

انِكُم۶۶-۶۵(توبه / ﴾. إِمي(  
كنيد؟ بگو : عذرخواهي   بگو : آيا اهللا، آيات و رسولش را مسخره مي«

  ».نكنيد شما پس از ايمان آوردن كافر شديد
ه به باد استهزاگرفتن خدا، رسول و آيات خدا، كفر اين آيه داللت بر اين دارد ك

گانه، استهزا به تمام آنها است، منافقين،   است و استهزاگرفتن يكي از اين موارد سه
كردند لذا اين آيه نازل شد؛ به   و اصحاب را مسخره مي -صلي اهللا عليه وسلم-  پيامبر

وم يكديگرند، [اگر يكي از آنها كردن هر يك از اين موارد الزم و ملز  همين دليل مسخره
اند] اين افراد توحيد خداوند   مورد تمسخر قرار گيرد بقيه نيز مورد تمسخر قرار گرفته

دهند، وقتي   ارزش كرده و با به فرياد خواستن مردگان شرك را با ارزش جلوه مي  را بي
وچ جلوه كسي آنها را به توحيد دعوت دهد و از شرك نهي كند، آن را كم ارزش و پ

  فرمايد:  دهند. خداوند مي  مي
  )۴۱ (فرقان / ﴾.هزواً أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه رسوالً وإِذَا رأَوك إِن يتخذُونك إِالَّ﴿

گويند :   گيرند و مي  وقتي  كه تو را ببينند حتماً تو را به باد مسخره مي«
ه است، اگر بر عبادت آيا اين كسي است كه خدا او را رسول فرستاد

  ».معبودهايمان صبور نبوديم نزديك بود ما را از معبودهايمان دور كند
كردند   داشت ايشان او را مسخره مي  سپس وقتي پيامبر آنان را از شرك برحذر مي

دادند، چون در وجودشان شرك ريشه دوانده   و هر گاه پيامبران به توحيد دعوت مي
كردند، و   ده و آنان را كم عقل، گمراه و ديوانه توصيف ميجويي كر بود از آنان عيب

نيز كساني كه در عقيده به مشركين شباهت دارند، وقتي ببينند كسي به توحيد دعوت 
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 كنند، خداوند مي  دهد بخاطر شركي كه در وجودشان هست، او را مسخره مي  مي
  فرمايد : 

﴿اللّه ونن دذُ مختن ياسِ مالن نمو اللّه بكَح مهونبحاداً ي۱۶۵(بقره /  ﴾.أَند(  
دهند و مانند خدا،   بعضي از مردم شريكهايي غير از خدا براي او قرار مي«

  ».آنان را دوست دارند
هر كس مخلوقي را مانند خداوند دوست داشته باشد، مشرك است، و الزم است كه 

فرق قايل شويم. اين افراد كه قبور را همچون بين دوستي به خاطر اهللا و دوستي با اهللا 
كنند! و غير اهللا را شفيع و واسطه  ها قرار داده و توحيد و عبادت اهللا را مسخره مي  بت

كنند، هر يك از آنها حاضر است سوگند غموس [سوگندي كه فرد   پنداشته و تعظيم مي
د دروغ بخورد، سوگن كند به شيخش  داند دروغ است] بخورد، اما جرأت نمي  مي

بسياري از مردم معتقدند كه به كمك طلبيدن شيخ در كنار قبرش يا جاي ديگر بهتر 
ي  است از اينكه خدا را سحرگاهان در مسجد به فرياد بطلبند، و كسي كه از عقيده

كنند، بسياري از آنها مساجد را   شركي آنها برگشته و موحد شده است را مسخره مي
كنند!!! آيا اين اهانت به خدا، آيات و رسول   و بارگاهها را آباد ميتخريب و زيارتگاهها 

. متأسفانه اين 1رساند  او نيست. لذا بزرگداشت و تعظيم قبرها انسان را به شرك مي
  عقيده امروزه در ميان بسياري از قبوريها وجود دارد.

  كردن دين دو نوع است: مسخره
 شان نازل شده كه به قاريان قرآن مي در شأن مانند كساني كه آيه كردن صريح : مسخره  - 1

تر، دروغگوتر و ترسوتر هنگام روبروشدن در جنگ  گنده : همچون قاريان شكمگفتند 
گويند: دين شما دين پنجمي   نديديم. يا حرفهاي ديگري مثل اينها، بعضي از آنها مي

هي از منكر را است يا دين شما كهنه و فرسوده است، يا وقتي گروه امر به معروف و ن
گويند : دينداران آمدند، و شبيه اين حرفها كه به راحتي قابل  بينند با تمسخر مي  مي

  شمارش نيست و بزرگتر از قول كساني است كه آيه دربارة آنها نازل شده است.
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كردن با  و آن دريايي است كه ساحل ندارد. مانند مسخره مسخره كردن غيرصريح:
-دست و غيره در زمان تالوت قرآن يا عمل به سنت پيامبر حركات چشم، زبان، لب، 

افرادي كه  ، يا مانند سخن1 يا امر به معروف و نهي از منكر -صلي اهللا عليه وسلم
: اسالم براي قرن بيستم كارآيي ندارد، فقط براي قرون وسطي سازگار است، و گويند مي

ت و مجازاتهايي همچون حد ماندگي اس  گويند: اسالم به عقب برگشتن و عقب  يا مي
گويند : اسالم به زن ظلم   گري است، و يا مي دلي و وحشي و تعزيرات در اسالم، سخت

كرده چون طالق و تعدد زوجات را مباح دانسته است. يا بگويند : حكم كردن به 
قوانين ساختگي و بشري براي مردم بهتر از حكم كردن به قوانين اسالم است. و به 

گويند: اين   كند مي  ت به توحيد و نهي از عبادت قبور و ضرائح ميكسي كه دعو
خواهد در ميان مسلمانان تفرقه ايجاد كند، يا   گير است، يا مي شخص تندرو و سخت

گويند : وهابي است يا مذهب پنجمي دارد و شبيه اين اقوال كه همة آنها دشنام به   مي
يا  ».ال حول وال قوة إال باهللا«ست. كردن عقيدة صحيح ا دين و مسلمانان و مسخره

پايبند است مسخره كنند و  -صلي اهللا عليه وسلم- كسي را كه به يكي از سنتهاي پيامبر
  شود، [ريش را مسخره كنند] و شبيه سخنان زشت! بگويند دين در ريش خالصه نمي
����          ����          ����  
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  حكم به غير آنچه خداوند نازل فرموده است

  

ضيات ايمان به اهللا و عبادت او اين است كه تسليم احكام و دستورات او بوده از متق
و به شريعتش راضي باشيم و در صورت بروز اختالف در گفتار، اصول، طلب خون و 

  ها، به قرآن و سنت رجوع كنيم. اموال و حقوق، دشمني
ردد، لذا بر گ  ها به او باز مي ها و حكم از جائيكه خداوند حاكم است و همه داوري

حكام واجب است هر حكمي را كه خداوند نازل كرده، اجرا كنند و بر عموم مردم نيز 
واجب است كه از حكم خداوند در قرآن و سنت رسولش فرمانبرداري كنند. خداوند 

  فرمايد:  مي
﴿تكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه اتانواْ اَألمؤدأَن ت كُمرأْمي اسِ أَن إِنَّ اللّهالن نيم ب

  )۵۸(نساء / ﴾. تحكُمواْ بِالْعدلِ
ها را به صاحبانشان برگردانيد و  كند كه امانت  خداوند به شما امر مي«

  ».هنگامي كه در ميان مردم حكم كرديد عادالنه حكم كنيد
  فرمايد :  و خطاب به عموم مؤمنان مي

اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم فَإِن  يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ﴿
تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ 

  )۵۹ / (نساء﴾. اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً
كنيد و از صاحبان  ايد! از اهللا و رسول اطاعت  كساني كه ايمان آورده اي«

امر [حكام] فرمانبرداري كنيد، و اگر در چيزي اختالف پيدا كرديد، آن را 
به خدا و رسول او ارجاع دهيد، اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد، 

  ».زيباتر دارد  اين براي شما بهتر و سرانجامي
ان، با حكم كردن به غير آنچه خداوند نازل دهد كه ايم  بنابراين خداوند توضيح مي

  فرمايد :  كرده سازگاري ندارد و مي
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﴿ كلن قَبا أُنزِلَ ممو كا أُنزِلَ إِلَيواْ بِمنآم مهونَ أَنمعزي ينإِلَى الَّذ رت أَلَم
فُرواْ بِه ويرِيد الشيطَانُ يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْ

  )۶۰(نساء / ﴾. أَن يضلَّهم ضالَالً بعيداً
كردند به آنچه بر تو و قبل از تو نازل شده ايمان   آيا نديدي كساني كه گمان مي«

خواهند طاغوت را حكَم قرار دهند [طاغوت بين آنان حكم كند] در   اند، مي  آورده
خواهد آنان را گمراه   شده كه به طاغوت كفر ورزند و شيطان ميحالي كه به آنان امر 

  ».كند گمراهي دور [از حق]
  :فرمايد  تا جايي كه مي

فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم الَ يجِدواْ في ﴿
لِّمسيو تيا قَضمجاً مرح يماًأَنفُِسهِملس۶۵(نساء / ﴾. واْ ت(  

 آورند مگر اينكه در اختالفات  اما نه، به پروردگارت قسم! كه ايمان نمي«
ر دهند سپس از آنچه تو دربارة آن قضاوت اشان تو را حكم و داورد قر

اي هيچ ناراحتي در وجودشان به خود راه ندهند و تسليم اوامر تو   كرده
  ».شوند

صلي اهللا عليه - ايمان را از كسي كه طبق حكم رسول اهللا بنابراين خداوند قوياً
حكم نكند و يا به حكمش راضي نبوده و تسليم حكم او نشود، نفي كرده است  -وسلم

و نيز حاكمان و فرمانروايي كه به فرامين خدا حكم نكنند را كافر، ظالم و نيز فاسق 
  فرمايد :  دانسته است. خداوند مي

  )۴۴(مائده / ﴾. بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ ومن لَّم يحكُم﴿
مثال او، از ا خداوند نازل كرده حكم نكند او و و هر كس به آنچه«

  ».كافرانند
  )۴۵(مائده / ﴾. ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ﴿

 ظالمانامثال او، از و ازل كرده حكم نكند او و هر كس به آنچه خداوند ن«
  ».اند 
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  )۴۷(مائده /  ﴾.ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْفَاسقُونَ﴿
و هر كس به آنچه خداوند نازل كرده حكم نكند، او و امثال او از «

  ».فاسقانند
دي بين علماء به آنچه خداوند نازل اجتها ت در تمام موارد اختالفي و اقوالالزم اس

كرده حكم شود و او را حكَم قرار دهند، و هيچ قانون و حكمي قابل قبول نيست مگر 
م و به آن آنچه در كتاب و سنت آمده كه بايد بدون تعصب به مذهبي و به امامي بپذيري

به  ال شخصي ـ آن طور كه در برخي از دولتهاي منتسبتنها در احو  عمل كنيم. نه
وق بايد تسليم حكم ام اختالف و درگيريها و ساير  حقاسالم رواج دارد ـ بلكه در تم

شود و از نظر اسالم از هم   خدا و رسول باشيم. چون اسالم تمام موارد را شامل مي
  :فرمايد  جدا نيستند. خداوند مي

  )۲۰۸(بقره / ﴾. يا أَيها الَّذين آمنواْ ادخلُواْ في السلْمِ كَآفَّة﴿
  ».ايد! اسالم را با تمام جوانب آن قبول كنيد  اي كساني كه ايمان آورده«

  :فرمايد  و مي
  )۸۵(بقره / ﴾. أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ﴿
  ».شويد  آوريد و به بعضي ديگر كافر مي  آيا به بعضي از كتاب ايمان مي«

اسالم است كه اقوال امامانشان را با قرآن و سنت بسنجند آنچه و بر پيروان مذاهب 
موافق قرآن و سنت است قبول و به آن عمل كنند و هر چه مخالف بود بدون هيچ 

در مسايل عقيدتي ـ چون ائمه ـ د ـ خصوصاً نتعصب يا تقليدي آن را قبول نكن
نان است، و هر كس همة آاند. و اين مذهب   ) به اين واجب توصيه كرده(رحمهم اهللا

مخالف آن باشد پيرو آنان نيست اگرچه خود را به آنان نسبت دهد. اين شخص مانند 
  :فرمايد  كسي است كه خداوند دربارة او مي

﴿ميرم ناب ِسيحالْمو اللّه ونن داباً مبأَر مهانبهرو مهاربذُواْ أَحختوبه ﴾. ات)
 /۳۱(  
و راهبان و مسيح پسر مريم را معبوداني غير از خدا قرار  آنان علماء«

  ».دادند
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اين آيه فقط به نصاري اختصاص ندارد بلك تمام كساني را كه مثل آنان رفتار كنند، 
امر كرده  -صلي اهللا عليه وسلم- شود. لذا هر كس با آنچه خدا و پيامبر  شامل مي

ند نازل نموده، حكم كند يا ازهواي مخالفت كرده و در ميان مردم به غير آنچه خداو
ي اسالم و ايمان خارج شده  هاي شخصي پيروي كند قطعاً از دايره  نفس و خواسته

است، هر چند ادعا كند كه مؤمن است. چون خداوند چنين افرادي را مورد سرزنش 
: فرمايد   كنند، برمالء كرده. خداوند مي  قرار داده و دروغشان را كه ادعاي ايمان مي

بيشتر  ﴿يزعمون﴾كه به معني عدم ايمانشان است، چون ». كنند  گمان مي« .﴾عمون﴿يز
كند و با مصداق ادعاي خود   شود كه ادعاي دروغي مي  براي كسي به كار برده مي

كند كه با ادعايش منافات دارد. و اين را خداوند   كند و به چيزي عمل مي  مخالفت مي
  سبحان ثابت نموده و فرموده :

﴿واْ بِهكْفُرواْ أَن يرأُم قَد۶۰(نساء /  ﴾.و(  
  ».و به تحقيق به آنان امر شد كه به طاغوت كفر ورزند«

به  1 ي بقره زيرا كفر به طاغوت اساس توحيد است همانطور كه خداوند در سوره
شود. و   كند. اگر اين ركن و اساس وجود نداشته باشد شخص موحد نمي  آن اشاره مي

، و با عدم آن، همة اساس ايمان است كه با وجود آن تمام اعمالِ صالح، با ارزش توحيد
  شود. خداوند متعال فرموده :  ارزش مي  و بي اعمال فاسد

﴿ثْقَىالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد ن بِاللّهمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نبقره /  .﴾فَم)
۲۵۶(  

اي   كفر ورزد و به خدا ايمان بياورد به عقيدهپس هر كس به طاغوت «
  ».محكم چنگ زده است

  .2و اين بدان معناست كه نپذيرفتن حكم طاغوت، ايمان آوردن به اوست
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كند، داللت بر اين دارد كه اجراي   و نفي ايمان از كسي كه به قوانين اهللا حكم نمي
سلمان واجب است م عبادت براي خدا است كه بر هر شخصشريعت خدا، عقيده و 

كه شود   ي اجرا گذاشته نمي تسليم آن شود، و شريعت خداوند تنها براي اين به مرحله
امنيت قانونمندتر است. بعضي از مردم فقط اين حرف را  براي مردم بهتر، يا براي تأمين

اند، خداوند كساني را   اند و طرف ديگر آن را به فراموشي سپرده  مورد توجه قرار داده
  كنند سرزنش كرده و مي  نه عبادت پياده مي ،حكم شريعت را فقط براي مصلحت كه

  :فرمايد
وإِن  * وإِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ﴿

نِنيذْعم هوا إِلَيأْتي قالْح مكُن لَّه۴۹-۴۸(نور / ﴾. ي(  
و وقتي به سوي خدا و رسول او دعوت شوند كه بين آنها حكم كند، «

اي از آنان روي گردانند. ولي اگر حق با آنان باشد، با نهايت تسليم   دسته
  ».آيند  به سوي او مي

دهند و از   چون اينان به غير آنچه خودشان دوست دارند توجه نكرده و اهميتي نمي
خواهند با رجوع به حكم   گردانند، چون نمي  ميآنچه مخالف هواي آنان باشد روي 

  خدا را عبادت كنند. -صلي اهللا عليه وسلم- خدا و پيامبر
  :كند  حكم كسي كه به قوانين و دستورات اهللا حكم نمي

  فرمايد : خداوند مي
  )۴۴(مائده /  ﴾.ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ﴿

و هر كس كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكند، او و امثال او از «
  ».كافرانند

كفر است و اين كفر » ما انزل اهللا«شود كه حكم به غير   از اين آية كريمه روشن مي
كند و گاهي كفر اصغر   گاهي كفر اكبر است كه شخص را از دايرة اسالم خارج مي

  كند.  مياست كه شخص را از دايرة اسالم خارج ن
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و اين بستگي به حال حاكم دارد، اگر عقيده داشته باشد كه حكم به ما انزل اهللا 
واجب نيست و در آن صاحب اختيار است، يا حكم خدا را سبك بشمارد و معتقد 
باشد كه قوانين و نظمهاي ساختگي بهتر از قانون خدا است و قانون خدا براي اين 

قصد جلب رضايت » ما انزل اهللا«د يا با حكم بغير زمان مناسب نبوده و سازگاري ندار
ته باشد، اين كفر اكبر است، ولي اگر معتقد باشد كه حكم به ما شكافران و منافقان را دا

واجب است و آن را به عنوان يك واقعيت قبول داشته باشد ولي به آن عمل » انزل اهللا«
وليكن به او حكم كفر نكند مستحق عقوبت و سزا است، چنين شخصي گناهكار است 

شود. و اگر با وجود سعي و تالش و به كار بردن تواناييش در شناخت   داده نمياكبر 
حكم، در موردي حكم خدا را ندانست و خطا كرد اين شخص خطاكار است، كه به 

شود و خطايش مورد عفو قرار خواهد گرفت،   خاطر اجتهادش به او يك اجر داده مي
، اما حكم در قضاياي 1 ه صدور حكم در قضاياي خاص استي اينها مختص ب همه

اگر فرمانروا و حاكم شخص متديني «گويد:   مي 2عمومي متفاوت است، شيخ اإلسالم
باشد اما بغير علم حكمي صادر كند، از دوزخيان است. و اگر عالم باشد و به خالف 

لم و برخالف حكمي صادر كند از دوزخيان است. و اگر بدون ع داند  حقي كه مي
عدالت حكمي صادر كند بطريق اولي از اهل دوزخ است، و اين زماني است كه در 
مورد شخصي معين حكم صادر كند، اما هر گاه حكم عامي را در مورد دين مسلمين 
صادر نمايد كه حق را باطل و باطل را حق، سنت را بدعت و بدعت را سنت معرفي 

منكر جلوه دهد، و از آنچه خدا و رسول او امر كند، و منكر را معروف و معروف را 
اند، امر كند اين صورت ديگري   اند نهي كند، و به آنچه خدا و رسول نهي كرده  كرده

كند، خدايي كه معبود پيامبران و مالك روز جزا   دارد كه خداوند دربارة او حكم مي
  ي اوست، ي ستايشها از اول تا آخر شايسته است، خدايي كه همه
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﴿ ونَلَهعجرت هإِلَيو كْم۸۸(قصص /  ﴾.الْح(  
  ».گرديد  فرمانروايي و حكم براي اوست و به سوي او باز مي«

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى ﴿
  )۲۸(فتح /  ﴾.بِاللَّه شهِيداً

ت و دين حق فرستاده تا دين ايرا با هداست كه پيامبر خود او خداوندي «
اديان برتري دهد و شاهد بودن خداوند بر آن كافي  اسالم را بر ساير

  ».است
كه به وجوب حكمي كه خدا بر پيامبرش فرستاده  بدون شك كسي: «گويد  و مي

نازل كرده و  است، لذا هر كس بين مردم بدون پيروي از آنچه خداوند رمعتقد نباشد كاف
بودن آن باشد،   حكم كند و آن را حالل بداند و معتقد به عادالنه بر اساس نظر خود

  كافر است، چون هيچ ملتي وجود ندارد مگر اينكه دستور به صدور حكم عادالنه مي
دهد، اما گاهي عدل در دين آن ملت، نظريات بزرگانشان است، و حتي بيشتر كساني كه 

كنند در حالي كه   ستند بر اساس عادات و رسوم خود حكم ميمنتسب به اسالم ه
شان داشتند. آنان  خداوند به اين عادات امر نفرموده، مانند عاداتي كه پيشينيان

كردند، لذا معتقد بودند كه همان عادات   فرمانرواياني بودند كه مردم از آنان پيروي مي
  طعاً اين عقيده، كفر است.و رسوم بايد قانون و حكم باشد نه قرآن و سنت، ق

  اند، اما به عادات و رسومي كه رهبرانشان امر كرده  بسياري از مردم مسلمان شده
شود كه بايد به آنچه خداوند   كنند. آنان پس از اين كه برايشان روشن مي  اند، حكم مي

حالل  نازل كرده حكم كنند، بر اين پايبند نيستند و حكم كردن برخالف ما انزل اهللا را
  .1»دانسته، لذا كافرند

در اين باره گفته شده : هر كس تسليم حكم «گويد :   شيخ محمد بن ابراهيم مي
غيرخدا شود و معتقد باشد كه كار او نافرماني است و حكم خدا حق است، مرتكب 
كفر دون كفر [كفر اصغر] شده است، و اين از مواردي است كه بسيار به كمي مرتكب 
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 ي اجرا مي كند، و به مرحله  اما كسي كه قوانين را وضع و تنظيم ميشود.   آن مي
گذارد، كفر ورزيده است هر چند به خطاي خود اعتراف كند، و بگويد حكم شرع  

حمد ابن ابراهيم ، شيخ م1تر است، اين كفر خارج كننده از دايرة اسالم است عادالنه
يد و بين حكمي عام كه مرجع آ  ) بين حكمي جزئي كه به ندرت پيش مي(رحمه اهللا

گويد : اين نوع كفر به طور مطلق فرد  جميع احكام يا اكثر آن است فرق قائل شده و مي
گذارد و   كند، چون كسي كه شريعت اسالمي را كنار مي  را از دايرة اسالم خارج مي

ترين دليل بر اين است كه آن  كند، اين خود روشن  قوانين وضعي را جايگزين آن مي
داند، و شكي نيست كه اين   فرد قوانين وضعي را بهتر و سازگارتر از قانون شريعت مي

  عقيده، كفر اكبر و خارج كننده از دين اسالم و مخالف با توحيد است.
  

����          ����          ����  
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  كند  حكم كسي كه ادعاي قانونگذاري و حالل و حرام مي

  

دادن  عبادات، معامالت، حل اختالفات، پايانقانونگذاري قوانيني كه بايد بندگان در 
ها، و ساير شؤون به آن رجوع كنند حق خداوند بلندمرتبه، پروردگارم مردم و  به دشمني

  خالق جهان است.
﴿نيالَمالْع بر اللّه كاربت راَألمو لْقالْخ ۵۴(اعراف / ﴾. أَالَ لَه(  
ا است بلند مرتبه و پروردگار آگاه باشيد كه خلق و امر فقط براي خد«

  ».جهانيان است
داند چه چيزي به مصلحت بندگانش است و آنرا به عنوان شريعت   فقط خداوند مي

كند، و از جائيكه او پروردگار و خالقشان است برايشان قانون وضع   برايشان وضع مي
ند و مصلحتي كرده، و بندگان بايد به حكم عبوديت و بندگي خدا، احكام او را قبول كن

  فرمايد :   گردد. خداوند مي  به خودشان بر ميگذاري است،  كه در اين قانون
فَإِن تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ ﴿

  )۵۹ (نساء /﴾. اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً
پس اگر در چيزي اختالف پيدا كرديد آن را به اهللا و رسول ارجاع دهيد، «

تر  اگر به اهللا و روز آخرت ايمان داريد، اين براي شما بهتر و سرانجامي
  ».زيباتر دارد

  فرمايد :  و مي
  )۱۰ی / (شور﴾. وما اختلَفْتم فيه من شيٍء فَحكْمه إِلَى اللَّه ذَلكُم اللَّه ربي﴿

و هر گاه در چيزي دچار اختالف شديد، قضاوت آن با خدا است خدايي «
  ».كه پروردگار من است

  :فرمايد  خداوند اجازه نداده كه بندگان قانونگذاري غير از او داشته باشند و مي
﴿اللَّه أْذَن بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعركَاء شرش ملَه ۲۱/  (شوری﴾. أَم(  
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اند،  آيا آنان شريكان و معبودهايي دارند كه ديني را برايشان پديد آورده«
  ».كه خدا به آنان اجازه نداده است

اي غيرقانون و برنامة خدا را قبول كند، براي خدا شريك  لذا هر كس قانون و برنامه
هر  قائل شده است، و هر عبادتي كه طبق دستور خدا و پيامبر نباشد، بدعت است و

من أحدث فی أمرنا هذا «فرمايد :  مي - صلي اهللا عليه وسلم-  بدعتي گمراهي است، پيامبر
از آن نيست،  ههر كس در اين امر ما [دين] چيزي وارد كند، ك«. ١»منه فهو رد ليسما 

  ».مردود است
هر كس « .٢»أمرنا فهو رد عليه ليسمن عمل عمالً « :فرمايد  و در روايتي ديگر مي

  ».نجام دهد كه از دستورات ما نباشد مردود استعملي ا
هر دستور و حكمي ـ اعم از سياسي يا قضائي ـ كه طبق دستور خدا و پيامبر نباشد، 

  شود.  از قوانين طاغوت و جاهليت محسوب مي
(مائده / ﴾. أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ﴿

۵۰(  
خواهند از حكم جاهليت پيروي كنند، براي اهل يقين چه حكمي   آيا مي«

  »از حكم خدا بهتر است؟
و نيز حالل و حرام كردن، حق خداوند متعال است، كسي حق ندارد خود را در آن 

  فرمايد :  شريك بداند، خداوند مي
﴿ع اللّه مذْكَرِ اسي ا لَممأْكُلُواْ مالَ تونَ ووحلَي نياطيإِنَّ الشو قسلَف هإِنو هلَي

  )۱۲۱(انعام / ﴾. إِلَى أَوليآئهِم ليجادلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ
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و از آنچه نام اهللا بر آن ذكر نشده، نخوريد چون اين كار فسق، و به «
تا با شما مجادله كنند، و اگر از  كنند  ا ميتحقيق شياطين به دوستانشان الق

  ».آنان پيروي كنيد به راستي جزو مشركانيد
آنان را در حالل كردن آنچه خدا  داوند سبحان طاعت شياطين و اوليايبنابراين خ

شود كه از علماء و   داند، و اين حكم كساني را شامل مي  حرام كرده شرك به خود مي
كردن آنچه خداوند حرام كرده و يا حرام كردن آنچه حالل فرمانروايانشان در حالل 

  اند. خداوند مي  كنند، طوريكه آنان را اربابهايي غير از خدا قرار داده  كرده، پيروي مي
  :فرمايد

اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللّه والْمِسيح ابن مريم وما ﴿
ررِكُونَأُمشا يمع هانحبس وإِالَّ ه داً الَّ إِلَـهاحواْ إِلَـهاً ودبعيواْ إِالَّ ل .﴾

  )۳۱(توبه / 
علماء و راهبان خود و مسيح پسر مريم را معبوداني غير از خدا قرار «

داده، در حالي كه به آنان امر شده كه عبادت نكنند مگر پروردگار واحد 
د بر حقي جز او نيست، پاك و منزه است از آنچه كه به او را، هيچ معبو

  ».ورزند  شرك مي
اين آيه  -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر«اند كه :   ي حديث آورده ترمذي و ديگر ائمه

تالوت كرد، عدي گفت : اي رسول خدا!  -رضي اهللا عنه- را بر عدي ابن حاتم طايي
فرمود : آيا آنچه را خدا حرام  -صلي اهللا عليه وسلم- كنيم، پيامبر  ما آنان را عبادت نمي

دانيد؟   كنند و شما هم آنرا حرام نمي  كرده حالل و آنچه را حالل كرده، حرام نمي
  .1»كردن آنهاست فرمود : اين عبادت - صلي اهللا عليه وسلم-  گفت : بله، پيامبر

بوده و شرك اكبر و  لذا پيروي از غير اهللا در حالل و حرام كردن، عبادت كردن آنها
  .2بر آن داللت دارد »اهللا ال إله إالَّ«منافي توحيدي است كه : 
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پس وقتي اين حال كساني باشد كه از علماء و زهاد در حالل و حرام كردني كه 
ي اين اشخاص به علم و دين  كنند در حاليكه رابطه  مخالف شرع خدا است پيروي مي

است بعضي اوقات خطاي آنها از باب اجتهادي بيشتر از ديگران است طوريكه ممكن 
نكرده است و در اين حالت مأجور نيز هستند، پس چگونه  باشد كه به حق اصابت

 كنند كه ساختة دست كفار و بي  است حال كساني كه از قوانيني وضعي پيروي مي
 مي آورند و با آن بين مسلمان حكم  دينان است و اين قوانين را به ممالك اسالمي مي 
  ».و ال حول و ال قوة إال باهللا«كنند  

 دانند كه احكام را برايشان وضع مي  اين افراد كافران را بعنوان ارباباني غير از اهللا مي
  كنند.  مباح كرده و بين مردم حكم مي ايشانكنند، حرام را بر 

  
����          ����          ����  
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  حكم انتساب به مذاهب الحادي و احزاب جاهلي

  

ديني]،  شيوعيت [اشتراكيت]، علمانيت [بينتساب به مذاهب الحادي مانند: ا -1
شدن از دين اسالم است.  داري [إستثماري] و ساير مذاهب كفري، خارج بلوك سرمايه

لذا هر كسي خود را به يكي از اين مذاهب نسبت دهد، هر چند ادعاي اسالم كند دچار 
دادند در حالي كه   ود را به اسالم نسبت مينفاق اكبر شده است. چون منافقين ظاهراً خ

   فرمايد:  در باطن با كافران بودند. خداوند مي
﴿ كْمعا مقَالُواْ إِن ينِهِماطياْ إِلَى شلَوإِذَا خا ونواْ قَالُواْ آمنآم ينإِذَا لَقُواْ الَّذو

  )۱۴(بقره / ﴾. إِنما نحن مستهزِئُونَ
ايم و وقتي با   ايمان آورده :گفتند  رسيدند مي  كه به مومنان ميو وقتي «

گفتند: ما با شما هستيم، ما آنان را   كردند، مي  شان خلوت مي شياطين
  ».كنيم  مسخره مي

  : فرمايد  و مي
﴿كُن من قَالُواْ أَلَم اللّه نم حفَت فَإِن كَانَ لَكُم ونَ بِكُمصبرتي ينإِن الَّذو كُمع

نِنيمؤالْم نكُم معنمنو كُملَيوِذْ عحتسن قَالُواْ أَلَم يبصن رِينلْكَافكَانَ ل.﴾ 
  )۱۴۱(نساء / 

منافقان كساني هستند كه منتظر [رويدادي براي] شما هستند، پس اگر از «
م، و : مگر ما با شما نبوديگويند  ميطرف خدا پيروزي نصيب شما شد 

: مگر ما نبوديم كه به شما گويند  شد مي  روزي نصيب كافران مياگر پي
رساندند نجات   به شما مي امان داديم و شما را از ضرري كه مسلمانان

  ». داديم
كنند   اي كه با آن، با مومنين برخورد مي  اين منافقين حيله باز دو چهره دارند، چهره

دين خود هستند. و دو زبان دارند، زباني كه   ران بياي كه با آن در ميان براد  و چهره
  كنند.   كنند و با زبان ديگر اسرار نهان خود را فاش مي  مسلمانان آن را به ظاهر قبول مي
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﴿ كْمعا مقَالُواْ إِن ينِهِماطياْ إِلَى شلَوإِذَا خا ونواْ قَالُواْ آمنآم ينإِذَا لَقُواْ الَّذو
مزِئُونَإِنهتسم نح١٤(بقره / ﴾. ا ن(  

و وقتي  ايم! : ايمان آوردهگفتند  رسيدند مي  مي و وقتي كه به ايمانداران«
: ما با شما هستيم ما آنان گفتند  كردند، مي  شان خلوت مي اطينكه با شي

  .»كنيم  را مسخره مي
گرداندند، و منكر لذا با به استهزا گرفتن پيروان قرآن و سنت، از آن دو روي بر

و دل خوش كردند به علمي كه نزدشان بود و تسليم حكم قرآن و سنت شدند. 
  هيچگونه سودي به آنها نبخشيد مگر غرور و زشتي. 

  فرمايد :   گيرند. خداوند مي  و همواره مومنان پايبند به وحي الهي را به باد استهزا مي
﴿ف مهدميو بِهِم زِئهتسي ونَاللّههمعي انِهِمي۱۵(بقره / . ١﴾ي طُغ(  
تا در سركشي دهد  كند و به آنان مهلت مي مسخره مي خداوند آنان را«

  ».خودشان متحير بمانند
  در حالي كه خداوند دستور داده كه خود را به مومنين نسبت داده و با آنها باشيد.

﴿و قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَيينيقادالص عواْ م۱۱۹(توبه / ﴾. كُون(  
تقواي خدا را پيشه كنيد و با صادقان  ايد!  كه ايمان آورده اي كساني«

  ».باشيد
ها   اند، كمونيست  اي هستند كه بر باطل بنا شده  هاي فرسوده مذاهب الحادي مكتب

خوش به اين باشد كنند. هر كس دل  اند و با اديان آسماني دشمني مي  منكر وجود خالق
كه بدون عقيده زندگي كند و بديهيات يقيني را منكر شود، در واقع عقل خود را از 

ديني] منكر اديان است و بر مادياتي كه غير از زندگي  دست داده است. علمانيت [بي
داري تمام  زندگي ندارد بنا شده است. در نظام سرمايه حيواني هيچ توجيه و هدفي در

جمع ثروت است، از هر راهي كه باشد و مقيد به هيچ حالل و حرام و تالش و هدف، 
رحم و شفقتي بر فقرا و مساكين نباشد، اساس اقتصادش سودخواري است كه دشمني 
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ها، افراد و مكيدن خون مردم فقير   با خدا و رسول او است و باعث نابودي پاية دولت

 قبول نمي –ود، بلكه هيچ عاقلي اي ايمان داشته باشد به جاي خ  كسي كه ذره –است 
كند كه با مذهبي زندگي كند، كه عقل، دين و هدف صحيحي در زندگي خود ندارد كه  

آن را دنبال و از آن دفاع كند. و از زماني كه دين از زندگي بيشتر مسلمانان رخت بر 
بست و از تربيت صحيح اسالمي غفلت ورزيدند و با تقليد كوركورانه تربيت شدند، 

  اسالمي جا باز كردند.  –بنام  –شان رو به نابودي نهاد و اين مذاهب در جوامع   زندگي
مادي نوعي ديگر از كفر و خارج شدن  :گرايي  انتساب به احزاب جاهلي و ملي -2

از دين اسالم است، چون اسالم تعصبات و سر و صداهاي جاهلي را محكوم و رد 
  فرمايد:   كرده است. خداوند مي

أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا  يا﴿
بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه ندع كُمم۱۳(حجرات / ﴾. إِنَّ أَكْر(    

ها و  را دسته خلق كرديم، و شمااي    ما شما را از نر و ماده اي مردم!«
 ترين شما نزد اهللا با تقوي  قبايل قرار داديم تا همديگر را بشناسيد، گرامي

  ».ترين شماست 
منا  ليسو عصبية لیمنا من دعا إ ليس«: فرمايد  مي -صلى اهللا عليه وسلم-  و پيامبر

از ما نيست كسي كه به قوم . «١»لعصبيةمنا من غضب  ليس، وعصبيةمن قاتل علی 
وت دهد. از ما نيست كسي كه به خاطر قوم گرايي بجنگد. از ما نيست كسي گرايي دع

  ». كه به خاطر قوم گرايي عصباني و خشمگين شود
و فخرها باالباء إمنا هو مومن تقی أ اجلاهلية عيبة ذهب عنکمإن اهللا قد أ«فرمايد :  و مي

ی اال فضل لعربی عل عجم الناس بنو آدم و آدم خلق من تراب وفاجر شقی، ال
خداوند فخر و غرور جاهلي را بر شما حرام كرده، فخر به پدران را بر شما « .٢»بالتقوی
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حرام كرده، انسان يا مومن متقي است يا گمراه بدبخت، مردم، نوادگان آدمند، آدم هم از 
  ». خاك خلق شده، عرب بر عجم هيچ برتري و فضلي ندارد مگر به تقوي

را متفرق كرده است در حالي كه خداوند امر به ها مسلمانان   اين حزب گرايي
 اجتماع و همكاري بر نيكي و تقوي نموده است، و از تفرق و اختالف نهي كرده و مي

  فرمايد :  
﴿كُملَيع اللّه تمواْ نِعاذْكُرقُواْ وفَرالَ تيعاً ومج لِ اللّهبواْ بِحمصتاعو  مإِذْ كُنت

  )۱۰۳(آل عمران /  ﴾.ف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخواناًأَعداء فَأَلَّ
 همه به دين خدا تمسك جوييد و متفرق نشويد، و به ياد بياوريد نعمت«
هايتان   هاي خدا را بر شما وقتي كه با هم دشمن بوديد خداوند بين قلب 

  .»ا داد برادر هم شديدو با نعمتي كه خدا به شم دالفت و محبت قرار دا
كه حزبي واحد باشيم و آن حزب اهللا است، كه خواهد  خداوند سبحان از ما مي

  موفق و رستگار است. 
اي سياسي و فرهنگي به راه انداخت، در برابر   جهان اسالم پس از آنكه اروپا مبارزه

حقيقتي ثابت اي علمي و   اي و ملي تسليم شد، و مانند قضيه  اين تعصبات خوني، قبيله
  و واقعيتي كه هيچ راه فرار از آن نيست، آن را پذيرفت. 

انگيز   اي شگفت  ن را از بين برده به شيوهآكردن تعصباتي كه اسالم   مردم از زنده
كنند، و نيز از سر و صداها و زنده كرده شعارهاي ملي با نهايت افتخار دفاع   دفاع مي

ي بيشتري دارد، و آن را بر اسالم مقدم  از اسالم سابقه كنند كه اينها  كنند و ادعا مي  مي
مي دانند، و اين همان چيزي است كه اسالم با اصرار تاكيد دارد كه جاهليت است، به 
راستي خداوند بر مسلمانان منت نهاده كه آنان را از اين تعصبات نجات داده و آنها را 

  ا به جاي آورند. ترغيب و تشويق كرده تا بخاطر اين نعمت، شكر او ر
بسيار طبيعي است كه مومن از جاهليتي كه مربوط به دوران قديم يا نزديك عصر 
حاضر باشد، بجز با بغض، كينه و تنفر ياد نكند، مگر نه اين است كه اگر كسي زنداني 
وشكنجه و اذيت و آزار شود، و سپس او را آزاد كنند هر وقت به ياد روزهاي زنداني و 
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و اگر كسي به بيماريي سخت و دراز ؟ افتد  اي سخت بر اندام او مي  لرزه شكنجه بيفتد،
مدت دچار شود تا جايي كه نزديك باشد او را بكشد، سپس شفا يابد هر گاه به ياد ايام 

   1كند؟  شكند و رنگش تغيير مي  در هم ميبيماري بيافتد وجودش 
داوند بر روي گردانان از ها عذابي است كه خ  گرايي   الزم است بدانيم اين حزب

  فرمايد :  كنند. مي شريعت او نازل كرده كساني كه دين او را انكار مي
﴿ كُملجأَر تحن تم أَو كُمقن فَوذَاباً مع كُملَيثَ ععبلَى أَن يع رالْقَاد وقُلْ ه

  )۶۵(انعام /  ﴾أَو يلْبِسكُم شيعاً ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍ
خدا قادر است كه عذاب را از باال و پايين بر شما بفرستد يا شما  بگو :«

  ».را متفرق كند و طعم جنگ و جدال با هم را به شما بچشاند
ئمتهم بکتاب اهللا اال جعل ما مل حتکم أو«فرمايد:   مي -صلي اهللا عليه وسلم- و پيامبر
قرآن حكم نكنند، خداوند آنان را دچار اختالف اگر حاكمانشان به . «٢»بينهماهللا باسهم 

  ». كند  و سرگشتگي مي
شود كه حق را از ديگران قبول نكنند. مانند يهود كه   تعصب حزبي موجب مي

  فرمايد:   ي آنان مي خداوند درباره
﴿لَيا أُنزِلَ عبِم نمؤقَالُواْ ن لَ اللّها أَنزواْ بِمنآم ميلَ لَهإِذَا قا وكْفُرونَ بِميا ون

مهعا مقاً لِّمدصم قالْح وهو اءهر۹۱بقره / ( ﴾.و(  
گويند :   وقتي به آنان گفته شود به آنچه خدا نازل كرده ايمان بياوريد مي«

آوريم كه بر خودمان نازل شده است، و به آنچه بعد از   به چيزي ايمان مي
شوند، در حالي كه [قرآن] حق و تصديق   آن نازل شد، [قرآن] كافر مي
  ».كنندة كتابشان [تورات] است

شان نسبت به آداب و رسوم نياكان، باعث شد كه آنچه را كه پيامبر آورده  تعصب
   فرمايد:  دانستند كه حق است. خداوند مي  قبول نكنند هر چند مي

                                                           

  از رساله (ردة وال أبابكر لها) ابو الحسن ندوي.  -1

  قسمتي از حديثي كه ابن ماجه روايت كرده است.  -2
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(بقره ﴾. بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءنا وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ﴿
 /۱۷۰(  
 وقتي به آنان گفته شود: از آنچه خداوند نازل كرده پيروي كنيد، مي«
  ». مان را بر آن يافتيم كنيم كه پدران  ما از چيزي پيروي ميگويند:  

حالي كه  شان را جانشين اسالم كنند در خواهند حزب  و پيروان اين احزاب مي
  خداوند با قوانين سعادتبخش اسالم بر بشريت منت نهاده است. 

  
����          ����          ����  
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  ي حيات و مفاسد اين نظريه گرايي درباره ي مادي نظريه

  

و نظرية صحيح كه هر كدام گرايي  : نظرية ماديدو نظريه دربارة حيات وجود دارد
  آثاري به دنبال دارند: 

  ي حيات:  رايي دربارهگ  نظرية مادي -1

در اين نظريه تفكر انسان در كسب لذات زودگذر محدود شده و عملش نيز در اين 
  شود. و براي آينده هيچ كاري نمي  چهارچوب بدون توجه به عواقب آن، محصور مي

انديشد و توجه ندارد كه اهللا زندگي دنيا را مزرعة آخرت قرار داده،   اي نمي كند و چاره
حل عمل و آخرت محل جزا و پاداش است و هر كس در دنيايش عمل صالح و دنيا م

برد. و هر كس در دنيا عمل صالح انجام   انجام دهد و ذخيره كند در هردو دنيا سود مي
  فرمايد:   كند. خداوند مي  ندهد اخترش را تباه و نابود مي

  .)۱۱(حج /  ﴾مبِنيخِسر الدنيا والْآخرةَ ذَلك هو الْخسرانُ الْ﴿
  ».را از دست داده است، و زيانكاري آشكار اين است دنيا و آخرت«

 خداوند اين دنيا را بيهوده نيافريده بلكه آن را براي حكمتي عظيم خلق كرده و مي
  فرمايد: 

  .)۲(ملک / ﴾ الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً﴿
خدايي كه مرگ و زندگي را خلق كرده، تا شما را بيازمايد كه كداميك «

  ».دهيد  عمل بهتري انجام مي
(کهف /  ﴾إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَّها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عمالً﴿
۷(.  
را بيازماييم  ما آنچه را كه در زمين است. زينت زمين قرار داديم تا آنان«

  ».دهند  مي كه كداميك عمل بهتري انجام
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هاي ظاهري مانند: اموال، اوالد، مقام،   خداوند اين دنيا و نيازهاي زودگذر و زينت
داند، براي ما قرار داده است. اما   قدرت و ساير لذايذي را كه فقط خدا اندازة آن را مي

ارند و مقيد به همين هستند و به هاي آن توجه د  اكثر مردم فقط به ظاهر و شگفتي
كنند. و با مشغول كردن خود به كسب و  ها فكر نمي حقيقت و راز اين نعمت

 اند، آوري دنيا و بهره گرفتن از آن از هدفي كه عمل براي آخرت است دور شده جمع
  بلكه منكر حياتي غير از زندگي اين دنيا هستند. 

﴿ناتيإِالَّ ح يقَالُواْ إِنْ هونيوثعببِم نحا نما وين۲۹(انعام /  ﴾ا الد(  
و گفتند غير از اين دنيا، زندگي ديگري وجود ندارد و ما دوباره زنده «

  ». شويم  نمي
حيات چنين طرز تفكري دارند وعده عذاب داده و و خداوند به كساني كه دربارة 

  فرمايد :   مي
ءنا ورضواْ بِالْحياة الدنيا واطْمأَنواْ بِها والَّذين هم نَّ الَّذين الَ يرجونَ لقَاإِ﴿

نس / ﴾ (يوأُولَـئك مأْواهم النار بِما كَانواْ يكِْسبونَ * عن آياتنا غَافلُونَ
۷-۸(.  
به تحقيق كساني كه به ديدار ما اميدوار نيستند و به زندگي دنيا راضي «

آنان اند و كساني كه از آيات ما غافلند،   و به آن دل بستهاند   شده
  ». اند  جايگاهشان آتش است، به خاطر اعمالي كه انجام داده

  : مي فرمايد و
من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها الَ ﴿

لَـئك الَّذين لَيس لَهم في اآلخرة إِالَّ النار وحبِطَ ما صنعواْ أُو * يبخسونَ
  )۱۶-۱۵(هود / ﴾. فيها وباطلٌ ما كَانواْ يعملُونَ

ي] اعمالشان  كساني كه خواهان زندگي دنيا و زينتهاي آن هستند [نتيجه«
  ه است در دنيا به آنان ميدهيم [آنچه برايشان تعيين شد  را در اين دنيا مي

شود. آنان كساني هستند كه در آخرت   و از آنان در دنيا كم نمي دهيم]
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رود   اند از بين مي  ندارند و آنچه در دنيا انجام داده سزايي ديگرجز آتش 
  ».شود  و اعمال آنان باطل مي

ني باشند كند از كسا  اين وعده شامل كساني است كه اين تفكر را دارند، فرقي نمي
دهند، مانند منافقين و رياكاران با اعمال خود،   كه به قصد دنيا، اعمال ديني را انجام مي

يا كافراني باشند كه ايمان به زنده شدن و روز حساب ندارند، مانند مردم عصر 
ديني] كه ارزش  داري، كمونيست و علمانيت [بي ي سرمايه جاهليت، مذاهب فرسوده

ارزشتر است،   د و حتي نظر آنها دربارة حيات از نظر حيوانات بيدانن  زندگي را نمي
چون آنان در راه اهدافي كه نه برايشان ابدي است و نه آنان براي اهدافشان ابدي 
هستند، عقول خود را از دست داده، توانايي خود را به كار برده و اوقات خود را ضايع 

به آن آينده  و قطعاً كنند!!!  ست، هيچ كاري نمياي كه منتظر آنها ا  اند و براي آينده  كرده
[قيامت] خواهند رسيد. در حالي كه حيوانات بر خالف اينها هدفي ندارند كه به دنبال 
 آن باشند و عقولي ندارند كه با آن فكر كنند. به همين دليل خداوند دربارة آنان مي

  فرمايد:  

أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ  أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ﴿
  )۴۴(فرقان / ﴾. سبِيالً

فهمند. اينان نيستند مگر   شنوند يا مي  كني كه اكثر آنان مي  آيا گمان مي«
  ».مانند حيوانات بلكه گمراهتر از آنانند

  فرمايد :   ميو خداوند طرفداران اين نظريه را به جاهل توصيف كرده و 
يعلَمونَ ظَاهراً من الْحياة الدنيا وهم عنِ  * ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ﴿

  )۷-۶روم / ﴾. الْآخرة هم غَافلُونَ
دانند و آنان   زندگي دنيا را ميدانند، فقط ظاهري از   و اما اكثر مردم نمي«

  . »دنا  را از آخرت غافل
آنان اگر چه در صنايع و اختراعات مهارت دارند، در واقع جاهالني هستند كه 
شايستگي اين را ندارند به اهل علم توصيف شوند، چون علم آنها از ظاهر زندگي دنيا 
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و اين علمي ناقص است كه آنان مستحق اين وصف با شرافت نيستند،  كند،  تجاوز نمي
د كه خداشناس و از خدا ترس باشند. خداوند شو  چون علماء به كساني اطالق مي

  فرمايد:   متعال مي
  )۲۸(فاطر /  ﴾إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء﴿
  ».ترسند  به تحقيق از ميان بندگان خدا، فقط علماء از او مي«

به  ي است كه خداهاي  و از جملة تفكرات مادي درباره دنيا داستان قارون و گنجينه
  : او عطا كرده بود
فَخرج علَى قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْلَ ﴿

  )۷۹(قصص /  ﴾.ما أُوتي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظيمٍ
اني قارون با ظاهري آراسته و پر از زرق و برق به ميان قومش رفت، كس«

خواستند گفتند: اي كاش ما هم مثل آنچه كه به   كه زندگي دنيا را مي
  ».قارون داده شده است دارايي داشتيم، او داراي ثروت فراوان است

خوردند و براساس تفكر   آنان آرزوي ثروتي مانند او را داشتند و به او غبطه مي
همانند وضعيت كنوني شان او را به صاحب ثروتي عظيم، وصف كردند. و اين   مادي

هاي صنعتي و   دولتهاي كافر است كه مسلمانان ضعيف اإليمان با تعجب به پيشرفت
خورند، بدون اينكه به كفر آنان و عاقبت بدي   كنند و غبطه مي  شان نگاه مي  اقتصادي

عظيم كافران و تكه در انتظارشان است توجه كنند. و اين تفكر غلط آنان را وادار به 
كنند، ليكن از   شان از آنان تقليد مي عادات بدآنان نموده و در اخالق و  احترام

  كنند.   : اختراعات، تكنيك و غيره تقليد نميهاي علمي و نظامي آنان مانند  پيشرفت

  نظرية دوم دربارة زندگي دنيا [نظرية صحيح]  -2

دارد وسايلي  اين است كه هر چه انسان در اين دنيا از مال، قدرت و توانايي ظاهري
 است براي استفاده، تا به كمك آن خود را براي آخرت آماده كند، در حقيقت دنيا ذاتاً

كند بستگي دارد.   مذموم نيست، بلكه بدي و خوبي آن به فردي كه از آن استفاده مي
آوري آذوقه براي رسيدن   دنيا پل و محل عبوري براي رسيدن به آخرت؛ و محل جمع
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رسند بخاطر اعمالي است كه   بهترين زندگي كه بهشتيان به آن مي به بهشت است. به
و در واقع دنيا محل اعمال صالح، همچون جهاد، نماز، روزه،  اند،  در دنيا انجام داده

  انفاق در راه خدا و ميدان مسابقة براي عمل خير است. خداوند خطاب به بهشتيان مي
  : فرمايد

﴿ةيالامِ الْخي الْأَيف ملَفْتا أَسنِيئاً بِموا هبراش۲۴(حاقه / ﴾. كُلُوا و(  
  ». ايد  بخوريد و بياشاميد گوارا باد بر شما، بخاطر آنچه در دنيا انجام داده«

  
����          ����          ����  
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  رقي و تمائم

  

هايي   شفاي بيماريو آن جمالت و كلماتي است كه به قصد  جمع رقيه،: رقي -1
شود بر دو نوع   عزائم نيز گفته ميشود و به آن   : تب، صرع و غيره استفاده ميمانند
   است:

اي كه خالي از كلمات شركي باشد. به اين صورت كه آياتي از قرآن   رقيه نوع اول:
بر مريض خوانده شود، يا براي رفع بيماري به اسماء و صفات خدا پناه برده شود، اين 

گاهي اين كار را  -صلي اهللا عليه وسلم-  نوع رقيه صحيح و جايز است. چون پيامبر
  كرده و به آن امر فرموده است. 

كرديم، گفتيم اي رسول   ما در جاهليت رقيه [دم] مي«گويد:   عوف ابن مالك مي
هايتان را برايم وصف كنيد، اگر در آن   خدا نظرت در اين باره چيست؟ فرمود : رقيه

  . 1»نباشد اشكالي ندارد شرك
   اند:  علما دربارة جايز بودن رقي با سه شرط اجماع كردهگويد :  سيوطي مي

  از كالم خدا و اسماء و صفات او باشد.   -1
 به زبان عربي و معناي آن واضح باشد.   -2

  .2اعتقاد به اينكه رقيه به خودي خود موثر نيست، بلكه به تقدير خدا موثر است  -3
خوانند و بر او فوت   اين صورت است كه : قرآن را بر مريض مي و كيفيت آن به

در حديث ثابت بن نوشد،   خوانند و مريض آن را مي  كنند، يا قرآن را بر آب مي  مي
بطحان، فجعله فی قدح مث  خذ ترابا منأ -صلی اهللا عليه وسلم- ن النبیأ«قيس آمده : 

                                                           

  مسلم.  -1

  ). 135فتح المحمد ص ( -2
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مقداري از خاك بطحان را در  -ه وسلمصلي اهللا علي-  پيامبر« .١»صبه عليهو نفث عليه
  ». ظرفي ريخت و بر آن فوت كرد و آن را بر او پاشيد

اي كه در آن كلمات شركي وجود دارد و در آن از غير خدا طلب   رقيه نوع دوم :
برند، مانند : رقيه به وسيلة اسماء جن،   شود و به غير او پناه مي  كمك و فريادرسي مي

  لحين كه اين نوع جزو عبادت غير خداست و شرك اكبر است. مالئكه، انبياء و صا
رود كه   يا به غير زبان عربي، با جمالتي گنگ و غير قابل فهم باشد، چون بيم آن مي

  كفر يا شركي در آن باشد و كسي متوجه نشود، لذا ممنوع و ناجايز است. 
  تمائم  -2

  چشم زخم آويزان مي ايست كه به گردن بچه جهت دفع  جمع تميمه و آن نوشته
   و دو نوع است :كنند.   شود و گاهي اوقات بزرگساالن زن و مرد هم از آن استفاده مي

آن كه با آيات قرآن است، بدين صورت كه آياتي از قرآن و يا اسماء و  نوع اول :
بندند،   به مريض ميشود و آن را براي طلب شفا   صفات خدا روي كاغذي نوشته مي

   در اين باره دو نظريه وجود دارد :ن نوع اختالف دارند. علما در اي
داند، اين نظريه از عبداهللا ابن عمرو بن عاص، روايتي از   آن را مباح مي :نظريه اول

احمد ابن حنبل، ابو جعفر الباقر و ظاهر آنچه از عائشه روايت شده نقل شده است. و 
دانند كه در آن كلمات   ردي مياينها حديث منع آويزان كردن تمائم را حمل بر مو

  شركي باشد. 
داند، اين نظريه از عبداهللا ابن مسعود، ابن   آن را ناجايز و ممنوع مي نظريه دوم :

عباس، ظاهر قول حذيفه، عقبة ابن عامر، ابن عكيم، جماعتي از تابعين از جمله 
اب او آن را اصحاب ابن مسعود و احمد نقل شده است، و بنا به نقلي، بسياري از اصح

-  روايتي است از ابن مسعود 2 اند، دليل آنها  قبول كرده و متاخرين به آن فتوي داده
ن الرقی : إيقول -صلی اهللا عليه وسلم-  مسعت رسول اهللا«گويد :  كه مي -رضي اهللا عنه

                                                           

  ابو داود.  -1

  ». مترجم«شود  الل مي ايست كه از آن بر عدم جواز تعويذ استد اين يكي از ادله  -2
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كه فرمود: رقي، و  -صلي اهللا عليه وسلم- شنيدم از پيامبر« .١»شرک التولةوالتمائم و
كنند با آن محبت   شود كه گمان مي  توله به تعويذي گفته مي». توله شرك است تمائم و

  شود.   زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن زياد مي
  تر است:   تر و راجح  بنا به داليل سه گانة زير نظريه دوم صحيح

  عام است و دليلي كه عام را خاص كند، وجود ندارد.  -1

 .–ايست براي آويزان كردن اشياء غير مباح وسيلهچون  –بنا به قاعدة سد ذريعه  -2
كند در مواقع رفتن به حمام و   اي از قرآن را به خودش آويزان مي  كسي كه آيه -3

   2شود! قضاي حاجت و مانند اينها به آن اهانت مي
  نوع دوم از تمائم 

ان، هاي استخو  ها، تكه شود مانند: محصره  آنچه غير از قرآن بر اشخاص آويزان مي
هاي جادويي، اين   هاي شياطين و جن و نوشته  صدف، طناب، كفش و نعل، ميخ، نام

رود چون به غير اهللا و غير   نوع به طور يقين حرام است و از انواع شرك بشمار مي
من « :فرمايد  مي -صلي اهللا عليه وسلم-  شود. و پيامبر  اسماء و صفات او، توكل مي

لذا هر ». شود  كس چيزي را آويزان كند به آن سپرده مي هر« .٣»تعلق شيئاً وکل إليه
كس خود را به خدا بسپارد و به او پناه برد و در همة كارها به خدا توكل كند، اهللا هر 

و هر كس به مخلوقات كند،   كار ناممكني را ممكن و هر سختي را برايش آسان مي
تواند نيازش را بر   ه چيزي كه نميخدا، تمائم، داروها و قبور اعتماد كند خداوند او را ب

اش نابود و   و در اين صورت عقيدهسپارد.   آورده كند و مالك نفع و ضرري نيست، مي
  كند.   شود و خداوند او را خوار و ذليل مي  اش با خدا قطع مي  رابطه

                                                           

  احمد، ابوداود، ابن ماجه و حاكم.  -1

  فتح المجيد.  -2

  احمد و ترمذي.  -3
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كند   بر هر مسلماني واجب است كه از آنچه عقيده را فاسد، يا به آن خللي وارد مي
حرام است.  استفاده از آنهاكند. و فرد مسلمان نبايد داروهايي را مصرف كند كه  دوري

هايش نبايد پيش افراد خرافي و جادوگر برود. چون آنان روح و   و براي عالج بيماري
  كنند. و هر كس بر خدا توكل كند خداوند براي او كافي است.   اش را بيمار مي  عقيده

ان به خود، ماشين و حيوان، يا در خانه و يا مغازه آويز بعضي از مردم اين اشياء را
كنند. در حالي كه هيچگونه ناراحتي جسمي ندارند، بلكه به بيماري خيالي ترس از  مي

  جشم و حسد مبتاليند. 
منشأ همة اينها ضعف عقيده است، كه بيماري حقيقي بوده و الزم است با شناخت 

  توحيد و عقيدة صحيح عالج شود. 
  

����          ����          ����  
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  توسل و طلب فريادرسي از مخلوق ،سوگند به غير خدا

  

آن است كه در آن نام فرد و يا چيز محترمي به طور خاص، براي  :سوگند –أ 
تاكيد حكمي ذكر شود. اين در حالي است كه تعظيم [مطلق] حق خداي متعال است. 

سم و صفات خدا جايز است و اجماع علماي اسالم بر اين است كه سوگند تنها به ا
  . 1بس، لذا سوگند به غير خدا به هيچ وجه جايز نيست

 ) روايت است كه پيامبرغير اهللا شرك است. از ابن عمر (رضي اهللا عنهماسوگند به 
هر كس به « .٢»شرکمن حلف بغري اهللا فقد کفر أو أ«فرمود :  - صلي اهللا عليه وسلم-

و اين شرك و كفر، از نوع اصغر ». شرك ورزيده است غير اهللا سوگند ياد كند، كفر، يا
است، مگر زماني كه سوگند ياد شده نزد سوگند ياد كننده تا حد عبادت او، تعظيم 
شود، در اين حال شرك و كفر از نوع اكبر است. مانند: قبرپرستان اين عصر و زمانه كه 

ت او. بطوريكه اگر از ترسند تا از خدا و عظم  شان بيشتر مي از مردگان مورد تعظيم
يكي از آنها خواسته شود به ولي و شيخ مورد تعظيمش سوگند بخورد، تا راست 

خورد. و وقتي كه از او خواسته شود سوگند به خدا ياد كند، اگر   بگويد، سوگند نمي
خورد. لذا سوگند، تعظيم سوگند ياد شده است، و اين   دروغ هم بگويد سوگند مي

و از  –ا است و الزم است فقط به سوگند به خدا ارزش داده شود تعظيم فقط اليق خد

  فرمايد:   خداوند مي –سوگند زياد پرهيز شود 
  .)۱۰/(القلم﴾ وال تطع كُلَّ حلَّاف مهِنيٍ﴿

  ». و از هر بسيار سوگند خورندة پست اطاعت مكن«
  : يدفرما  و مي

                                                           

  ). 303حاشيه ابن قاسم بر كتاب التوحيد ص ( -1

  احمد، ترمذي و حاكم.  -2



  كتاب التوحيد     90
 

﴿كُمانمفَظُوا أَياح۸۹(مائده / ﴾ و(.  
  ». ندهايتان را حفظ كنيدسوگ«

يعني سوگند ياد نكنيد مگر در وقت ضرورت و به راستي و نيكي سوگند ياد كنيد. 
اهميتي اهللا، نزد فرد و عدم تعظيم او دارد و اين  چون سوگند زياد يا دروغ داللت بر بي

اهللا  ثالثة ال يكلمهم«: فرمايد  مي -صلي اهللا عليه وسلم-  با توحيد منافات دارد. پيامبر
رجل جعل اهللا بضاعته ال يشتری اال بيمينه وال : وهلم عذاب أليم. وجاء فيهو ال يزكيهمو

كند   سه دسته هستند كه خداوند در روز قيامت با آنان صحبت نمي«. ١»يبيع إال بيمينه
كند و براي آنان عذابي دردناك هست، يكي از آنها كسي است كه   و به آنان توجه نمي

فروشد مگر با   خرد مگر با سوگند به خدا و نمي  خود قرار داده، نمي خدا را كاالي
  ». سوگند به خدا

لذا شديد كردن عذاب بر سوگند زياد نشانة تحريم آن و بخاطر احترام به اسم 
  خداي سبحان و تعظيم او است. 

نام دارد و حرام است، خداوند » 2موسغسوگند «به دروغ به خدا سوگند خوردن 
دانند، به دروغ سوگند   را به اين وصف توصيف كرده كه آنان در حالي كه ميمنافقين 
  كنند.   ياد مي
  : اي از آنچه كه گفته شد خالصه

و  -صلي اهللا عليه وسلم-  مانند سوگند به امانت، كعبه، پيامبر سوگند به غير اهللا، -1
  غيره شرك و حرام است. 

 حرام است. » سوگند غموس«سوگند دروغ به خدا خوردن  عمداً -2

حرام است، چون سبب  بدون نياز، زياد سوگند خوردن هرچند راست باشد، -3
 سبك شمردن خدا است. 

                                                           

  طبراني به سند صحيح روايت كرده است.  -1

كند و اين سوگند بركاري كه در  ور مي  سوگندي است كه صاحبش را در گناه، سپس در آتش غوطه -2

  شود، در حالي كه فرد از دروغ بودن آن آگاهي دارد.  گذشته انجام داده ياد مي 



 91                كتاب التوحيد
  

 

  در حالت ضرورت و نياز اگر سوگند به خدا راست باشد، اشكالي ندارد.  -4

  ه مخلوق براي نزديك شدن به اهللا. حكم توسل ب  –ب 

قربت و نزديكي است.  نزديك شدن به چيزي و رسيدن به آن است و وسيله: :توسل
  فرمايد:   خداوند مي

  .)35(مائده /  ﴾وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ﴿
  ».و براي رسيدن به او [خدا] وسيله طلب كنيد«

يعني : نزديكي به خداي سبحان با طاعت و پيروي از آنچه مورد رضايت او است، 
  باشد. 

  توسل دو نوع است : 
  : چند نوع استو آن  توسل مشروع، نوع اول:

  فرمايد:   توسل به خدا با اسماء و صفاتش. خداوند به آن دستور داده و مي  -1
﴿ هائمي أَسونَ فدلْحي ينوا الَّذذَرا وبِه وهعى فَادنساُء الْحمالْأَس لَّهلو

  .)۱۸۰(اعراف / ﴾ سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
زيبائي هست، پس با اين اسماء او را بخوانيد و  و براي خداوند اسماء«

شوند، به حال خود رها   او، از حق دور ميكساني را كه دربارة اسماء 
  ».شوند  اند جزا داده مي  كنيد. آنان بر آنچه انجام داده

توسل به خدا با ايمان و اعمال صالحي كه توسل كننده انجام داده است.   -2
  فرمايد :   خداوند دربارة اهل ايمان مي

ربنا إِننا سمعنا منادياً ينادي للْإِميان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنا ﴿
  .)۱۹۳(آل عمران / ﴾ ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ

كرد   اي را شنيديم كه به ايمان دعوت مي  دهنده پروردگارا! ما نداي ندا«
به پروردگارتان ايمان بياوريد پس ما ايمان آورديم.  ]گفت:  [مي
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گناهان ما را ببخش و كارهاي بد ما را بپوشان و ما را با نيكان  پروردگارا!
  ».بميران

و حديث سه نفري كه در غار بودند، و كوه ريزش كرد و درب غار را بست، و 
رج شدن نداشتند پس با اعمال صالح خود به خدا متوسل شدند و خداوند توانايي خا

  .1درب غار را باز كرد تا از غار خارج شدند
عليه - توسل به خداي بلند مرتبه با اقرار به وحدانيت او مانند توسل يونس  -3

  :  -السالم
﴿إِن كانحبس تإِلَّا أَن أَنْ ال إِلَه اتي الظُّلُمى فادفَننيمالظَّال نم تي كُن .﴾

  )۸۷/  (انبياء
هاي [شكم نهنگ] فرياد بر آورد كه   در تاريكي -عليه السالم- يونس«

  ».هيچ معبود بر حقي غير از تو نيست و تو پاك و منزهي
عليه - توسل به خدا با اظهار ضعف، نياز و فقر به او، مانند [توسل] ايوب  -4

  :-السالم
﴿إِذْ ن وبأَيونيماحالر محأَر تأَنو رالض نِيسي مأَن هبى راالنبياء﴾. اد) /

۸۳( .  
  ».بيماري و ناراحتي به من روي آورده و تو مهربانترين مهرباناني«

- همانطور كه اصحاب پيامبر اند،  با دعاي صالحيني كه زندهتوسل به خدا   -5
صلي اهللا عليه - لي شدند، از پيامبروقتي دچار خشكسا -صلي اهللا عليه وسلم

 - صلي اهللا عليه وسلم- خواستند كه براي آنان دعا كند و پس از پيامبر -وسلم
 . 2خواستند كه برايشان دعا كند -رضي اهللا عنه-از عموي او عباس

  توسل به خدا با اعتراف به گناهان.   -6
  .)۱۶/  (قصص﴾ قَالَ رب إِني ظَلَمت نفِْسي فَاغْفر لي﴿

                                                           

  مضمون حديث متفق عليه است.  -1

  بخاري.  -2
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  ».من به خود ظلم كردم، پس مرا ببخش پروردگارا!«
   توسل غير مشروع [ناجايز] :نوع دوم

- توسل به مردگان بوسيلة سوال كردن و شفاعت از آنان، و توسل به جاه پيامبر
 آيد،  و ذات مخلوقات يا حق آنان كه شرح هر كدام به ترتيب مي - صلي اهللا عليه وسلم

  جايز نيست. 
  از مردگان، حرام است :  طلب دعا -1

چون مردگان برخالف زماني كه زنده بودند، توانايي دعا كردن را ندارند. طلب 
سفيان و كساني كه   شفاعت از آنان نيز حرام است، چون عمر بن خطاب، معاويه بن ابي

  در حضور آن دو بودند، مانند اصحاب و پيروان نيكويشان، وقتي دچار خشكسالي مي
كردند كه زنده بود، مانند عباس و يزيد ابن   ي طلب دعا براي باران ميشدند از كس

كردند   و پس از وفات پيامبر از او درخواست دعا براي باران نمي) (رضي اهللا عنه اسود
دادند و سر قبر او يا كسي ديگر   اش قرار نمي  شدند و واسطه  و به پيامبر متوسل نمي

 كردند. عمر  ميعباس و يزيد كه زنده بودند، طلب دعا رفتند. بلكه به جاي او از   نمي
اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل بعم نبينا «: گفت -رضي اهللا عنه-

فرستادي،   شديم تو بر ما باران مي  تا پيامبرت زنده بود به او متوسل مي خدايا!« »فاسقنا
لذا آنان عموي ». پس براي ما باران بفرست كنيم،  و االن به عموي پيامبرمان توسل مي

  پيامبر را به جاي پيامبر قرار دادند چون مشروع نبود توسلي كه به عباس و يزيد مي

نزد  –در صورت جايز بودن  –كردند، به او بكنند. در حالي كه براي آنان ممكن بود 
راين ترك اين كار از . بناب1بروند و به او توسل كنند -صلي اهللا عليه وسلم- قبر پيامبر

طرف آنان دليلي است بر عدم جواز توسل به مردگان نه با دعا و نه با شفاعت، پس اگر 
طلب دعا و شفاعت در زمان حيات و وفات او مثل هم بود به جاي پيامبر از كساني 

  كردند.   ديگر طلب دعا و شفاعت نمي

                                                           

  ). 1/318مجموع الفتاوي ( -1
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ثي كه در اين باره آمده : توسل به جاه و مقام پيامبر يا ديگران حرام است و حدي  -2
هر گاه از خدا «. »عند اهللا عظيماذا سالتم اهللا فاسالوه بجاهي، فان جاهي «

[كمكي] خواستيد، به جاه من توسل جوييد چون جاه و مقام من نزد خدا 
 موضوع و دروغ است. چون اين حديث در هيچ كتابي از كتاب». بزرگ است

  جود ندارد. هاي معتبر و مورد اعتماد اهل سنت و 
و تا زماني كه با دليلي  1اند  و هيچكدام از علماي معتبر حديث آن را ذكر نكرده

 صحيح ثابت نشود، حرام است. چون عبادات فقط با دليل صريح و صحيح ثابت مي
  شود.  

  توسل به ذات مخلوقات حرام است چون :  -3

به معني قسم باشد  »بفالن«در » ب«اگر  »اللهم اني اسالك بفالن«: وقتي گفته شود

 »اللهم اني اسالك بفالن«سوگند ياد كردن به مخلوق براي خدا است كه معني جمله 
اين كار را برايم انجام دهي.  دهم به فالن شخص كه مثالً  يعني : خدايا تو را سوگند مي

چون در حديث  –بنابراين وقتي سوگند ياد كردن به مخلوق، براي مخلوق جايز نباشد 

ا ما چگونه سوگند به مخلوق براي خالق جل جالله جايز است؟! –رك است آمده، ش
 در اين صورت خداي بلند مرتبه دعاي به 2در اين جمله براي سببيت باشد» ب«اگر 

اين نوع دعا را مشروع قرار نداده  سبب مخلوق را شرط اجابت دعا قرار نداده و شرعاً
  است. 
  : توسل به حق مخلوق حرام است چون   -4
تواند بر خداوند سبحان هيچگونه حقي را واجب كند. و فقط   هيچ كس نمي والًا

 دهد. خداوند مي خدا است كه از فضل خود به برخي از مخلوقات ارزش و برتري مي
  مايد: فر 
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بب فالن شخص از تو فالن كار را اگر به معني سببيت باشد معني جمله اين است : خدايا به س -2

  خواهم.  مي
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﴿نِنيمؤالْم رصا ننلَيقّاً عكَانَ ح۴۷روم / (﴾ و(.  
  ».ياري دادن مومنين بر ما حق بوده«
مطيع و فرمانبردار از فضل و نعمت خداوند، مستحق پاداش و جزا هستند و بندگان 

اين همانند حق مخلوق بر مخلوق نيست و حقي نيست كه خداوند در برابر چيزي به 
  دهد.   او مي

كند و مختص او   : اين حقي است كه خداوند از فضل خود بر بندگان عنايت ميثانياً
. لذا اگر توسل به چيزي كند كه مستحق آن نيست، است و هيچ ربطي به غير اهللا ندارد

توسل به امري خارجي [حق مخلوق] كرده كه اين حق هيچ ربطي به او ندارد و در 
به حق نيازمندان، « »اسالك بحق السائلين«رساند. اما روايت:   نتيجه هيچ نفعي به او نمي

ية عوفي است و ، ثابت و صحيح نيست چون اوالً در سند آن عط»خواهم  از تو مي
اند : حديثي   اند، برخي از علماي حديث گفته  علماي حديث بر ضعف او اجماع كرده

ل مهم عقيدتي مورد قبول كه به اين صورت در سند آن فردي ضعيف باشد در مساي
اين كه در اين حديث توسل به شخص معيني نشده. و بطور عام توسل به  نيست. دوم

اجابت دعاي آنان است همانطور كه خداوند وعده  حق سائلين است و حق سائلين
داده، حقي است كه خود خداوند براي آنان منظور كرده است، و كسي آن را بر خدا 

  واجب نكرده و اين توسل، توسل به وعدة خدا است نه توسل به حق مخلوقات. 

  حكم استعانه و استغاثه از مخلوق :  –ج 
  ياري جستن و ياري گفتن.  يار خواستن، كمك خواستن، استعانه :
  طلب فريادرسي و درخواست حل مشكالت.  استغاثه :

  استعانه و استغاثه از مخلوق دو نوع است : 
  فرمايد:   يز است، خداوند مياز مخلوق در حد توانايي آنان، جااستعانه و استغاثه  -1

  .)۲(مائده / ﴾ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى﴿
  ». كي و تقوي همكاري كنيدو بر ني«

  و مي فرمايد: 
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﴿هودع ني ملَى الَّذع هتيعش ني مالَّذ اثَهغت۱۵(قصص / ﴾. فَاس(  
پس كسي كه از قوم او [موسي] بود [از موسي] خواست كه او را عليه «

  ».دشمنش ياري دهد
ي انجام آن را داد، استعانه و استغاثه از مخلوق در مواردي كه فقط خدا تواناي -2

اند، و طلب   مانند طلب كمك از مردگان، طلب فريادرسي از كساني كه در قيد حيات
ها، دفع بال و  كمك از آنها در مواردي مانند : شفاي بيمار، حل مشكالت و گرفتاري

  ي قدرت خداوند است. اين نوع حرام و شرك اكبر است.  ضرر كه فقط در حيطه
كرد، برخي گفتند:   منافقي مومنان را اذيت مي -اهللا عليه وسلم صلي- در زمان پيامبر

صلي اهللا - پيامبر استعانه كنيم، -صلي اهللا عليه وسلم- برويم از شر اين منافق از پيامبر
شود،   از من استغاثه نمي«. ١»باهللاإنه ال يستغاث يب إمنا يستغاث «فرمود:  -عليه وسلم

  ». شود  فقط از اهللا استغاثه مي
خود مكروه دانست  به كار بردن اين لفظ را در حيات -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر

هر چند از مواردي بود كه در حياتش بر انجام آن توانايي داشت، اما به خاطر حمايت 
از توحيد، قطع وسيله شرك، ادب و تواضع نسبت به پروردگارش و هشدار به امت در 

ال، از به كار بردن اين لفظ نهي فرمودند، وقتي خصوص مقدمات شرك در اقوال و افع
كرد،   اش از آن نهي مي  عليرغم توانايي كاري در زندگي -صلي اهللا عليه وسلم-  پيامبر

 شود. و از او كارهايي مي  چگونه بعد از فوتش كه چنين توانايي ندارد از او استغاثه مي
صلي اهللا - و وقتي استغاثه از پيامبر ... ؟!2آن قادر است خواهند كه فقط خداوند بر انجام 

  جايز نباشد از غير او، به طريق اولي ناروا و شرك است.  - عليه وسلم
  

����          ����          ���� 
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  فصل سوم

اهل  ،-صلي اهللا عليه وسلم- ي صحيح در خصوص پيامبر عقيده

  بيت و اصحابش

  

رهيز از غلو و و پ -صلي اهللا عليه وسلم- : محبت و احترام پيامبربخش اول

  روي در مدح منزلت او.  زياده

  و پيروي از او.  - صلي اهللا عليه وسلم-  اطاعت پيامبربخش دوم: 

  . - صلي اهللا عليه وسلم-  بخش سوم: مشروعيت درود و سالم بر پيامبر

  بخش چهارم: فضايل اهل بيت و رعايت حقوقشان، بدون افراط و تفريط. 

و عقيدة صحيح در مورد آنها و ديدگاه اهل  بخش پنجم: فضايل اصحاب پيامبر،

  سنت و جماعت دربارة حوادثي كه بين آنها اتفاق افتاد. 

  بخش ششم: حكم دشنام و ناسزاگويي به اصحاب و پيشوايان هدايت شده. 





 

بدون افراط و  -صلي اهللا عليه وسلم- محبت و احترام پيامبر

  تفريط واجب است

  

   .-صلي اهللا عليه وسلم- روجوب محبت و احترام به پيامب -1

محبت اهللا تعالي بزرگترين عبادتهاست. لذا بر بندگان واجب است كه محبت اهللا را 
  فرمايد :   در دل داشته باشند. خداوند مي

﴿لَّهاً لبح دوا أَشنآم ينالَّذ۱۶۵(بقره / ﴾ و(  
  ».اند اهللا را بيشتر دوست دارند  و كساني كه ايمان آورده«

هاي ظاهري و باطني را به   خود تمام نعمت ن او پروردگاري است كه از فضلچو
  بندگانش عنايت كرده است. 

دوم مرتبة  در -صلي اهللا عليه وسلم-  پس بعد از محبت اهللا جل جالله، محبت پيامبر
قرار دارد، چون او كسي است كه به سوي خدا دعوت داده و به وسيلة او خداوند 

عتش را ابالغ و احكامش را بيان كرده است. لذا هر خيري كه در شناخته شده و شري
رسد حاصل زحمات پيامبر است. و هر كس از او اطاعت   دنيا و آخرت به مسلمانان مي

ثالث من کن فيه وجد «شود، در حديث آمده كه :   و پيروي نكند، وارد بهشت نمي
اه وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، وأن أحب إليه مما سواهللا و رسوله حالوة اإلميان، أن يكون 

سه خصلت « .١»يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف يف النار
چشد. اهللا و رسولش برايش از هر كس و چيز   باشد، شيريني ايمان را ميدر هر كس 

خدا باشد، و از طر كند فقط به خا  ديگر محبوبتر باشد، و اين كه با فردي كه دوستي مي
بازگشت به كفر بعد از آنكه خداوند او را نجات داده، چنان تنفر داشته باشد كه از 

  ». افتادن به آتش تنفر دارد
ي پس از آن  محبت خدا است و در درجه بنابراين محبت رسول اهللا تابع و الزمة

و تقديم آن بر  درباره محبت مختص به خودش -صلي اهللا عليه وسلم-  قرار دارد، پيامبر
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ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من «هر محبتي غير از محبت خدا، فرموده است : 
ايمان ندارد مگر اينكه مرا از فرزند، پدر و كسي از شما . «1»ولده ووالده والناس أمجعني

  ». تمام مردم بيشتر دوست داشته باشد
را از  -ي اهللا عليه وسلمصل- در روايات آمده كه بر مومن واجب است رسول اهللا

رسول  قال : يا -رضی اهللا عنه-  بن اخلطابإن عمر «خودش بيشتر دوست داشته باشد: 
ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حىت أكون أحب  اهللا!

. ٢»فإنك اآلن أحب إيل من نفسي. فقال: اآلن يا عمر :فقال له عمر إليك من نفسك.
تو را از هر چيزي غير از خودم  : اي رسول خدا!گفت -رضي اهللا عنه- بن خطابعمر «

فرمود : قسم به ذاتي كه جانم در  -صلي اهللا عليه وسلم- بيشتر دوست دارم، پيامبر
دست او است، بايد مرا از خودت نيز بيشتر دوست داشته باشي، عمر گفت : اكنون تو 

االن  فرمود : اي عمر! -صلي اهللا عليه وسلم- مبررا از خودم نيز بيشتر دوست دارم، پيغ
 -صلي اهللا عليه وسلم- شود كه محبت رسول اهللا  از اين حديث ثابت مي». حق را گفتي

واجب و مقدم بر هر محبتي غير از محبت خدا است، و محبت رسول اهللا تابع و الزمة 
دا است. و با در راه خدا و براي خمحبت خدا است، چون دوست داشتن رسول اهللا 

شود. هر   زياد شدن محبت خدا در قلب مومن آن محبت زياد و با كم شدن، كم مي
- كند، و پيامبر  كس خدا را دوست داشته باشد در راه خدا و به خاطر خدا دوستي مي

، او را انساني با دارد  ي مخلوقات بيشتر دوست مي را از همه -صلي اهللا عليه وسلم
كند، قول او را بر قول هر   گذارد، از او پيروي مي  و احترام ميداند، به ا  عظمت مي

  كند.   هاي او را با ارزش دانسته و به آن عمل مي  دارد، سنت  كسي ديگر مقدم مي

هر محبت و احترامي براي بشر، در صورتي «گويد:   ) ميعالمه ابن القيم (رحمه اهللا
صلي اهللا -  نند محبت و تعظيم پيامبركه تابع محبت و تعظيم خدا باشد، جايز است. ما

كه نشانة اوج محبت و تعظيم او است و امتش به خاطر خدا پيامبرش را  -عليه وسلم
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دانند، چون خدا او را بزرگ   دهند و بزرگ مي  دوست داشته و مورد احترام قرار مي
ر اساس محبت به خدا است. و خداوند، محبت و هيبتي د دانسته است. و اين محبت بر

هيچ  - رضي اهللا عنهم– قرار داده بود كه در قلب اصحاب - صلي اهللا عليه وسلم-  پيامبر
وجود  - صلي اهللا عليه وسلم- تر و بزرگوارتر از پيامبر تر، با عظمت كس دوست داشتني

گويد: هيچ كس منفورتر از پيامبر   مينداشته. عمرو ابن عاص پس از مسلمان شدنش 
تر  ين كه مسلمان شدم، هيچ كس از پيامبر برايم دوست داشتنينزد من نبود، اما پس از ا

توانم.   گويد: اگر از من بخواهيد كه او را برايتان وصف كنم، نميتر نبود، او  و بزرگ
. [عروه] ابن مسعود به 1چون چشمانم از ديدن عظمت و بزرگواري او سير نشده است

 قيصر و ساير ملوك رفته كسري، با گروهي به نزد به خدا قسم! قريش گفت : اي قوم!
- هيچ پادشاهي را نديدم كه پيروانش مانند احترامي كه اصحاب محمد به محمد ام، 

حدي براي او به خدا قسم! به گذارند، احترام بگذارند،   مي -صلي اهللا عليه وسلم
 ماندند. هيچ آب دهني نمي  عظمت قائل بودند، كه حتي يك لحظه از او غافل نمي

و آن را به سر و صورت خود افتاد   ت مگر اينكه بر كف دست يكي از آنها ميانداخ 
گرفت نزديك بود به خاطر آب وضويش با هم درگير   ماليدند، و هر گاه وضو مي  مي

   .2»شوند

   -صلي اهللا عليه وسلم- روي در مدح پيامبر  نهي از غلو و زياده -2

وقتي كه از حد تجاوز كند. خداوند » غلواًغال، «گويند :  غلو : يعني تجاوز از حد. مي
  فرمايد :   مي

﴿ينِكُمي دلُوا فغ۱۷۱(نساء / . ﴾ال ت(  
  ».روي نكنيد  در دينتان زياده«
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صلي اهللا عليه -  : مدح بدروغ و تجاوز از حد است، و منظور غلو در حق پيامبراطراء
صلي اهللا عليه -  امبرتجاوز از حد در بيان مقام و منزلت اوست. بطوريكه پي -وسلم
را از مرتبه عبوديت و رسالت باالتر ببرند و برخي از خصوصيات الوهيت را به  -وسلم

  او بدهند و از او كمك و فريادرسي خواسته و به او سوگند بخورند. 
- روي شود، در حالي كه پيامبر منظور از اطراء اين است كه در مدح پيامبر زياده

أطرت النصاری ابن ال تطرونی کما «آن نهي كرده و فرموده: از  -صلي اهللا عليه وسلم
در مدح من از حد تجاوز نكنيد، همان گونه  .١»عبد فقولوا عبداهللا ورسوله مرمي إمنا أنا

كردند و بعضي از صفات  روي  غلو و زياده - عليه السالم- كه نصاري دربارة عيسي
 و وقتي بعضي از اصحاب به او مي». والوهيت را به او دادند، بگوييد: عبداهللا و رسول ا

 و وقتي كه مي». سيد، خداوند تبارك و تعالي است«: فرمود  مي». تو سيد مايي«د: گفتن 
، فرمود »ترين و بزرگترين ما هستي تو از لحاظ نعمتي كه اهللا به تو داده با فضل«گفتند :  

ين سخن يا قسمتي از هم. «٢»يستجرينكم الشيطان و بعض قولکم والقولوا بقولکم أ«: 
و وقتي ». روي نكنيد، و شيطان شما را اجير نكند  تان زياده آن را بگوئيد، و در سخنان

سيد ما و پسر  و پسر بهترين ما!اي رسول اهللا! اي بهترين ما! «گفتند :   مردم به او مي
  فرمود:   مي». سيد ما!

 رسوله، مانا محمد، عبداهللا وال يستهوينكم الشيطان أقولوا بقولكم و !يها الناسيا أ«

  در سخنانتان زياده اي مردم!« .3»نزلني اهللا عزوجلأحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أ
ي خدا و رسول او هستم،   شيطان شما را فريب ندهد، كه من محمد بنده روي نكنيد،

  ». ببريد دوست ندارم كه مرا باالتر از مقامي كه خدا به من داده،
تو سيد «ا با الفاظي مانند : دوست نداشته كه او ر -اهللا عليه وسلم صلي-  پيامبر

مدح كنند، در حالي كه » تو افضل مايي«، »تو بزرگترين مايي«، »بهترين ماييتو «، »مايي
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او بطور مطلق افضل و بهترين خلق بود. اما پيامبر آنان را از به كار بردن اين صفات 
احتمالي را بخاطر حمايت از توحيد، از آنها دور كند روي  كرد، تا غلو و زياده  نهي مي

كرد كه او را با دو صفت از صفاتي كه باالترين مراتب عبوديت   و آنها را راهنمايي مي
هيچ غلو و خطري و خللي براي عقيده ندارد و است وصف كنند، كه در آن دو صفت 

  است. » رسول اهللا«و » عبداهللا«آن دو صفت 
دوست نداشت كه او را از مقامي كه خدا به او داده و  - عليه وسلم صلي اهللا-  پيامبر

مخالفت  -صلي اهللا عليه وسلم- برگزيده باالتر ببرند. در حالي كه بيشتر مردم با امر او
خورند و از او چيزهايي  و به او سوگند مياز او كرده كرده و طلب كمك و فريادرسي 

  . خواهند كه بايد فقط از خدا بخواهند  مي
كه در آنها بين حق خوانند   مردم در مراسم مولود خواني، قصايد و سرودهايي مي

 عالمه ابن قيم در نونية اشعارش مي !!!شوند  خدا و حق رسول هيچ فرقي قائل نمي
   :گويد 

  ولعبده حق مها حقان    يكون لغريه  هللا حق ال
  وال قربان من غري متييز    حقا واحدا ال جتعلوا احلقني

 حقي دارد كه فقط اليق اوست، و بندة او [پيامبر] نيز حقي دارد و اين حق اهللا«
  ». متفاوت است. اين دو حق را يكي نكنيد كه هيچ تفاوت و نزديكي با هم نداشته باشد

   -صلي اهللا عليه وسلم- بيان منزلت و مقام او -3

خداوند  به روش و شكلي كه -صلي اهللا عليه وسلم- شرح و بيان منزلت پيامبر
توصيف كرده، اشكالي ندارد، و يادكردن پيامبر به منزلتي كه خداوند به او داده ايرادي 

  ندارد. 
بسيار بلند و عالي است اين مقام را خداوند به او  -صلي اهللا عليه وسلم- مقام پيامبر

داده است، او بنده و رسول خدا و بطور كلي برترين خلق است، او فرستادة خدا به 
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است، هيچ پيامبري بعد مام جن و انس است، بزرگترين پيامبران و آخرين آنها سوي ت
  آيد. خداوند سينة او را گشوده و نام و ياد او را بلند آوازه كرده است.   از او نمي

و ذلت و خواري را سزاي كسي قرار داده كه با اوامر او مخالفت كند، صاحب مقام 
  فرمايد :   محمودي است كه خداوند دربارة آن مي

  )۷۹(اإلسراء / ﴾. عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً﴿
  ».تا پروردگارت تو را به مقامي محمود [شفاعت عظمي] برساند«

كند تا پروردگار   : مقامي كه خداوند روز قيامت براي شفاعت مردم، برپا مييعني
-  هد، و آن مقام مخصوص پيامبرآنان را از ناراحتي ميدان حشر روز قيامت نجات د

است و ساير پيامبران اين مقام را ندارند، او با تقواترين و  -صلي اهللا عليه وسلم
ترين مردم بود، خداوند از بلندكردن صدا در حضور او نهي فرموده، و كساني  خداترس

  : آورند مدح كرده و فرموده است  كه صدايشان را نزد پيامبر پايين مي
﴿ا أَيرِ يهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجال تو بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا ال تنآم ينا الَّذه

إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم عند  * بعضكُم لبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم ال تشعرونَ
ولِ اللَّهسر يمظع رأَجةٌ ورفغم مى لَهقْولتل مهقُلُوب اللَّه نحتام ينالَّذ كأُولَئ *  ينإِنَّ الَّذ

ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إِلَيهِم لَكَانَ *  ينادونك من وراِء الْحجرات أَكْثَرهم ال يعقلُونَ
  )۵-۲(حجرات / ﴾. هم واللَّه غَفُور رحيمخيراً لَ

صداي خود را بلندتر از صداي پيامبر  ايد!  اي كساني كه ايمان آورده«
كنيد با او صحبت   نكنيد، و آن طور كه با هم با صداي بلند صحبت مي

رود. به راستي   دانيد از بين مي  نكنيد، كه اعمالتان در حالي كه شما نمي
آورند كساني هستند كه خدا   ايشان را نزد رسول اهللا پايين ميآناني كه صد

دلهايشان را براي تقوي خالص كرده و براي آنان مغفرت و اجر بزرگي 
  ها [ي همسرانت] تو را صدا مي است، بيقين آناني كه از آن طرف حجره

 كردند تا تو نزدشان مي  شان عقل ندارند، و اگر آنان صبر مي زنند اكثر
  ».بود، و خداوند بخشنده و مهربان است براي آنان بهتر آمدي 
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خداوند در اين آيات آداب معاشرت را به «گويد:   ) ميامام ابن كثير (رحمه اهللا
صلي اهللا عليه - داده تا با احترام و بزرگداشت و ادب با پيامبر دبندگان مومن خود يا

صدايشان را از  - عليه وسلمصلي اهللا-  رفتار كنند، لذا نبايد در حضور پيامبر -وسلم
صدايش بلندتر كنند، و از اين كه پيامبر را به نامش صدا كنند همانطور كه مردم يكديگر 

، بلكه او را بايد به صفت »اي محمد!«زنند، نهي كرده است. لذا نبايد بگويند:  را صدا مي
  : فرمايد  خداوند مي، !»يا نبي اهللا«، »يا رسول اهللا!«رسالت و نبوت صدا بزنند، مانند: 

  .)۶۳(نور / ﴾. تجعلُوا دعاَء الرسولِ بينكُم كَدعاِء بعضكُم بعضاً الَ﴿
  ».صدا زدن پيامبر را مانند صدا زدن همديگر قرار ندهيد«

يا ايها النبي و يا ايها «او را  كند،  و خداوند در تمام جاهايي كه پيامبر را ندا مي

  زند.  صدا مي» يا اي نبي! ي رسول!ا«با  »الرسول
خداوند و مالئكه بر او درود مي فرستند و خداوند به بندگان دستور داده كه درود و 

  : فرمايد  سالم بر او بفرستند، مي
موا إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّ﴿

  .)۵۶(احزاب / ﴾ تسليماً
فرستند، اي كساني كه   به تحقيق خدا و مالئكة او بر پيامبر درود مي«

  ».بر او درود و سالم بفرستيد ايد!  ايمان آورده
وقت و كيفيت خاصي تعيين نشده  - صلي اهللا عليه وسلم-  و اما براي مدح پيامبر

  مگر آنچه در نصوص صريح قرآن و سنت آمده. 
دهند و روزي را براي مدح او   آنچه امروزه در مراسم مولود خواني انجام مي لذا

كنند آن روز، روز ميالد پيامبر است، بدعتي ناپسند و   دهند و گمان مي  اختصاص مي
  حرام است. 

است كه سنتهايش را مهم و بزرگ بدانيم  - صلي اهللا عليه وسلم- و از تعظيم پيامبر
نها واجب است و از لحاظ اهميت و عمل، در مكان دوم بعد از و معتقد باشيم عمل به آ

  فرمايد :   قرار دارد، چون سنت نيز، وحي از طرف خداوند است. خداوند ميقرآن كريم 
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  .)۴-۳(جنم /   ﴾وحي يوحى إِنْ هو إِالَّ* وما ينطق عنِ الْهوى﴿
 گويد، آنچه مي  از خودش سخن نمي -صلي اهللا عليه وسلم- و پيامبر«
  ».گويد جز اين نيست كه به او وحي شده است 

بنابراين داشتن شك و ترديد و كم دانستن منزلت سنت، حرام است و اظهار نظر 
دربارة تصحيح يا تضعيف طرق حديث و سندها و يا شرح معاني آن، بدون علم و 

  تالش فراوان جايز نيست. 
گسترش  -صلي اهللا عليه وسلم- اهللا سولدر اين زمان اعتراضات جاهالن به سنت ر

آموزش  مراحل اولية يافته، به ويژه برخي از جوانان كم علم و تازه كاري كه هنوز در
هستند احاديث را بدون علم و مطالعه تضعيف و يا تصحيح كرده و دربارة جرح و 

ديد اين خطر بزرگي است كه جامعه را ته !كنند!!  تعديل راويان حديث اظهارنظر مي
لذا بر آنان الزم است از خدا بترسند و در مسايل علمي فراتر از حد خودشان  كند،  مي

  نظر نكنند.  اظهار
  

����          ����          ����  
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  و اقتداء به او واجب است -صلي اهللا عليه وسلم- اطاعت از پيامبر

  

نچه نهي و ترك آدر عمل به آنچه امر كرده و  -صلي اهللا عليه وسلم- اطاعت پيامبر
است، خداوند در آيات » انه رسول اهللا«كرده، واجب است. و اين از مقتضيات شهادت 

بسياري به اطاعت از او دستور داده، و گاهي اطاعت از او را مقرون به اطاعت از خود 
  فرمايد:   دانسته و مي

  .)۵۹(نساء /  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ﴿
از خدا اطاعت كنيد و از رسول اطاعت  !ايد اي كساني كه ايمان آورده«

  ».كنيد
 كند و مي  امر مي و ديگر آياتي كه به همين معناست. گاهي فقط به اطاعت رسول

  فرمايد:  

﴿اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسعِ الرطي ن۸۰(نساء / ﴾ م(  
  ».قين از اهللا اطاعت كرده استهر كس از رسول اطاعت كند به ي«

  )۵۶(نور / ﴾ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ﴿
  ».و از پيامبر اطاعت كنيد تا به شما رحم شود«

  : فرمايد دهد و مي ي عذاب مي كند وعده و گاهي به كسي كه از فرمان او سرپيچي مي
﴿أَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْييمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِه .﴾

  )۶۳(نور / 
اي دچار آنان  كه فتنه كنند،  پس بترسند كساني كه از امر او سرپيچي مي«

  ».شود يا عذابي دردناك بر آنان وارد شود
ابي پوشاند. يا به عذ  هايي مانند كفر، نفاق يا بدعت قلب آنان را مي  يعني فتنه

 هاي زودرس مبتال مي  دردناك در دنيا مانند: قتل اجراي حد، زنداني يا ساير مجازات
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شوند. و خداوند اطاعت و پيروي از او را سبب محبت و دوستي خدا نسبت به بنده و  
  فرمايد:   بخشش گناهان او قرار داده و مي

(آل ﴾ بكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُمقُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِ﴿
  .)۳۱عمران / 

من پيروي كنيد، در اين صورت خداوند بگو اگر خدا را دوست داريد از «
  ».بخشد  دارد و گناهان شما را مي  نيز شما را دوست مي

  فرمايد:   و اطاعت از او را هدايت و سرپيچي از او را گمراهي قرار داده و مي
﴿واودتهت وهيعط۵۴نور / (﴾. إِنْ ت(  
  ».يابيد  و اگر از او [پيامبر] اطاعت كنيد هدايت مي«

  و 
﴿ اهوه عبنِ اتملُّ مأَض نمو ماَءهوونَ أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتسي فَإِنْ لَم

  )۵۰قصص / (﴾. يهدي الْقَوم الظَّالمني بِغيرِ هدى من اللَّه إِنَّ اللَّه ال
پس اگر دعوت تو را اجابت نكردند، بدان كه آنان از هوي و هوس «

تر از كسي است كه از هوي و  كنند، و چه كسي گمراه  خويش پيروي مي
هوس خود پيروي كند، بدون اينكه از طرف اهللا هدايتي داشته باشد، به 

  ».كند  هدايت نميتحقيق كه اهللا، ظالمان را 
  و خداوند سبحان فرموده كه پيامبر الگويي نيكو براي امت خود است: 

﴿َ رالْآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم قَد
  )۲۱(احزاب / ﴾. وذَكَر اللَّه كَثرياً

ا بهترين الگو است، براي كسي كه اميد به به تحقيق رسول اهللا براي شم«
  ».خدا و روز آخرت داشته باشد و به كثرت خدا را ياد كند

كريمه اصلي بزرگ در اقتداء به اقوال و ية آگويد: اين   ) ميابن كثير (رحمه اهللا
است. به همين دليل خداوند تبارك و  -صلي اهللا عليه وسلم- افعال و احوال رسول اهللا

احزاب به مردم دستور داد كه در صبر و سفارش به آن، تنظيم قوا، مبارزه و تعالي روز 
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صلي اهللا عليه -  اميد به دفع خطرات از طرف پروردگار هميشه تا روز قيامت به پيامبر
  اقدا كنند.  -وسلم

خداوند در چهل جاي قرآن امر به اطاعت و پيروي از رسول اهللا را تكرار كرده 
پيروي از آنچه پيامبر آورده از آب و غذا بيشتر نيازمند است. است. بشر به شناخت و 

چون اگر آب و غذا در سترس نباشد فقط مرگ در انتظار ماست، ولي اگر از پيامبر 
صلي اهللا عليه -  پيروي نكنيم عذاب و بدبختي دائمي در انتظار ماست. رسول اهللا

و بايد عبادات به همان صورت  دستور داده كه در انجام عبادات به او اقتدا كنند -وسلم
صلوا «: فرمايد  مي - صلي اهللا عليه وسلم- انجام شود كه خود انجام داده است. پيامبر

 و مي». نماز بخوانيدخوانم   بينيد من نماز مي  همانطوري كه مي« .١»کما رأيتموين أصلي
فرمايد :   و مي ».تان را از من ياد بگيريد  مناسك حج. «٢»مناسککم خذوا عين«: فرمايد  

هر كس عملي انجام دهد كه از دستورات « .3»فهو رد من عمل عمال ليس عليه أمرنا«

هر كس از سنت « .٤»من رغب عن سنتی فليس مين«و ». [دين] ما نباشد، مردود است
و ديگر نصوصي كه به پيروي از او و نهي از ». من روي گرداند، از [امت] من نيست

  اللت دارد. مخالفت با دستوراتش د
  

����          ����          ���� 
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  -صلي اهللا عليه وسلم- مشروعيت درود و سالم بر پيامبر

  

از حقوقي است كه خداوند  -صلي اهللا عليه وسلم- درود و سالم فرستادن بر پيامبر
  فرمايد:   بر امتش مشروع قرار داده است. خداوند متعال مي

ونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّ﴿
  )۵۶(احزاب / ﴾. تسليماً

فرستند، اي كساني   به تحقيق خدا و مالئكة او بر پيامبر درود و سالم مي«
  ».بر او درود و سالم بفرستيد به سالم اسالم ايد!  كه ايمان آورده

درود خداوند بر پيامبر ثنا و مدح او نزد مالئكه است «يه آمده كه: دربارة معني اين آ
خداوندسبحان در اين آيه از منزلت . 1»[صاله] درود مالئكه دعا، و درود آدميان استغفار

شود   دهد كه او نزد مالئكة مقربين مدح و ثنا مي  اعلي خبر مي بنده و پيامبرش در مأل
تند. لذا خداوند به اهل دنيا امر فرموده كه به او درود و فرس  و مالئكه نيز بر او درود مي

سالم بفرستند تا درود و سالم بر او در دو عالم علوي و سفلي با هم جمع و درود و 
  سالمي چند برابر بر او فرستاده شود. 

يعني سالم و تحيتي به سالم و تحيت اسالم بر او بفرستيد. لذا هر » سلموا تسليما«و 
درود بفرستد، بايد درود و سالم را  -صلي اهللا عليه وسلم- ست بر پيامبرگاه كسي خوا

اكتفا نكند، چون خدا  -عليه السالم-  يا -صلي اهللا عليه وسلم- با هم بفرستد و تنها به
  به هر دوي آنها، با هم امر فرموده است. 

ع است، در جاهايي كه بر آن تاكيد شده مشرو -صلي اهللا عليه وسلم-  درود بر پيامبر
  جب و گاهي سنت موكده است. اكه اين درود گاهي و

چهل و يك جا را براي درود و سالم » جالء األفهام«) در كتاب ابن القيم (رحمه اهللا
را در فرستادن ذكر كرده كه مهمترين و مؤكدترين آنها در نماز، آخر تشهد است، و اين 
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بر مشروعيت صلوات بر پيامبر كرده است. مسلمانان  ابتداي اين چهل و يك مورد ذكر
   .1اتفاق نظر دارند، اما در وجوب آن در نماز، اختالف دارند

سپس ابن القيم بعضي ديگر از موارد درود را ذكر كرده كه عبارتند از: اواخر قنوت، 
هاي جمعه، عيد فطر و قربان، طلب باران، بعد از جواب دادن اذان، هنگام دعا،   خطبه

غيره و  - صلي اهللا عليه وسلم- ذكر نام او شدن از مسجد، هنگام هنگام داخل و خارج
صلي اهللا عليه - ) ثمرات حاصل از درود بر پيامبر... بعد از آن ابن القيم (رحمه اهللا

   2را در چهل مورد ذكر كرده است. -وسلم
: تمسك به امر خداوند سبحان، اگر درود فرستنده بعضي از اين ثمرات عبارتند از

كننده قبل از دعا درود  فرستد، اگر دعا  بفرستد خداوند بر او ده درود مي يك درود
اگر كس بعد از درود از خداوند بخواهد كه رود دعايش اجابت شود،   بفرستد، اميد مي

شود كه در قيامت مورد   كند، سبب مي - صلي اهللا عليه وسلم- وسيله را نصيب پيامبر
درود و سالم بفرستد پيامبر نيز بر او درود و  ،-صلي اهللا عليه وسلم- شفاعت پيامبر

  فرستد، لذا صورت و سالم خدا بر اين پيامبر بزرگوار باد.   سالم مي
  

����          ����          ���� 
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  فضايل اهل بيت و رعايت حقوق آنان بدون افراط و تفريط

  

آنان ه بر هستند كه صدق - صلي اهللا عليه وسلم-  اهل بيت كساني از خاندان پيامبر
: خاندان علي، جعفر، عقيل، عباس، بنو حارث بن عبدالمطلب، حرام است و عبارتند از

  فرمايد:   و دختران رسول اهللا خداوند مي -صلي اهللا عليه وسلم-  ازواج پيامبر
﴾. إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِرياً﴿

  )۳۳(احزاب / 
كه پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور خواهد   به تحقيق خداوند مي«

  ».سزاواريد، پاك نمايد  كند و شما را آن طور كه مي
  آنچه بدون شك با تدبر در قرآن فهميده مي«گويد:   ) ميامام ابن كثير (رحمه اهللا

گيرد خداوند   مي بررا در  -لمصلي اهللا عليه وس- شود اين است كه اين آيه زنان پيامبر
  فرمايد:   مي

 ﴾.إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِرياً﴿
  )33(احزاب / 

  فرمايد:   چون سياق كالم خدا خطاب به آنان است و بعد از اين آيه مي
  ) 34(احزاب / ﴾. تكُن من آيات اللَّه والْحكْمةواذْكُرنَ ما يتلَى في بيو﴿
آميز [پيامبر] را كه در منازل   آيات خدا و سخنان حكمت اي زنان پيامبر!«

يعني به آنچه خداي تبارك وتعالي [از   شود، ياد كنيد  شما خوانده مي
  ».هايتان نازل فرموده، عمل كنيد  در خانه كتاب و سنت بر پيامبرش]

نعمتي را ياد كنيد كه خداوند شما [زنان : «گويند  مي اي از علماء  تاده و دستهق
هاي شما [زنان پيامبر]   پيامبر] را بر ساير مردم برتري داده است، و وحي فقط در خانه

تر  از همه به اين نعمت شايسته شود، عائشة صديقه دختر ابوبكر صديق (رض)  نازل مي
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به او اختصاص دارد، چون فقط در بستر عائشه بر  بيشتره است و رحمت فراگير از هم
  ». وحي نازل شده است -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر

عائشه تنها زن چون در ميان زنان پيامبر «: اند  باره گفتهبعضي از علما در اين 
صلي اهللا عليه - كه پيامبر با او ازدواج كرد، و هيچ فردي غير از پيامبر اي بود باكره
با او همبستر نشده [يعني عائشه غير از پيامبر با كسي ديگر ازدواج نكرده بود]  -وسلم

 باشد و در )انست كه اين ويژگي مختص عائشه (رضي اهللا عنهالذا خداوند مناسب د
 -صلي اهللا عليه وسلم- ر بماند. بنابراين وقتي زنان پيامبرصاين مرتبه و مقام بلند، منح

  .1»يشاوندانش به اين نام شايسته و سزاوارترنداز اهل بيتش باشند خو
را دوست دارند و به  -صلي اهللا عليه وسلم-  اهل سنت و جماعت، اهل بيت پيامبر

كه در غدير خم [نام مكاني است] فرمود، عمل  -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر وصيت
دربارة اهل « ».بييتأذکرکم اهللا يف أهل «فرمود :  -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر كنند،  مي

دارند و به آنان احترام   لذا اهل سنت آنان را دوست مي». بيتم خدا را به ياد داشته باشيد
كند   و احترام به او ايجاب مي -صلي اهللا عليه وسلم- گذارند، چون محبت پيامبر  مي

تصاص كه اين عقيده را دربارة آنها داشته باشيم. و اين محبت به كساني از اهل بيت اخ
 دارد كه پيرو سنت رسول اهللا و بر دين اسالم پايدار باشند. همانطور كه سلف صالح
شان عباس، علي و پسرانشان بر اين دين پايدار بودند، اما كسي كه با سنت مخالفت 
كند و بر دين اسالم پايبند نباشد، اگر از اهل بيت هم باشد، نبايد محبتش را در دل 

در خصوص اهل بيت ميانه و منصفانه اهل سنت و جماعت داشته باشيم. لذا موضع 
دارند و از كساني كه با اهل   است كه دينداران و ثابت قدمان اهل بيت را دوست مي

اگر از اهل بيت هم باشند، اعالن  اند،  كنند و از دين منحرف شده  سنت مخالفت مي
صلي اهللا عليه -  كنند، چون صرف اهل بيت بودن و خويشاوندي پيامبر  بيزاري مي
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رساند، مگر اينكه بر راه راست و دين خدا پايبند   هيچ سودي به آنان نمي -وسلم
  وقتي آية «روايت است  -رضي اهللا عنه-باشند. از ابو هريره

﴿بِنيالْأَقْر كتريشع رذأَن۲۱۴شعراء / ﴾. (و(  
او  – يا معشر قريش«نازل شد، برخواست و گفت:  -صلي اهللا عليه وسلم- بر پيامبر

ال أغين يا عباس بن عبد املطلب  ،اشتروا أنفسکم ال أغنی عنکم من اهللا شيئاً –حنوها  ةکلم
بنت  ةفاطم يا، وال أغين عنک من اهللا شيئاًرسول اهللا  ةعم عنک من اهللا شيئاً ، يا صفية

يا  – اي جماعت قريش!«. 1»ال أغين عنک من اهللا شيئاًما شئت  حممد سليين من مايل

توانم در قيامت هيچ   كه من نمي خودتان را بخريد و نجات دهيد –اي شبيه آن  كلمه
هيچ نفعي به تو برسانم. اي توانم   نمي اي عباس پسر عبدالمطلب!نفعي به شما برسانم، 

توانم   دهم، اما نمي  خواهي در اختيارت قرار مي  از مالم هر چي مي فاطمه دختر محمد!
  ». به تو برسانم در قيامت نفعي

هر كس عملش او را . «2»ع به نسبهمن بطأ به عمله مل يسر«و در روايتي ديگر آمده : 
  ». عقب اندازد، نسبش او را جلو نخواهد انداخت

 روي اهل سنت و جماعت از كساني كه در محبت بعضي از اهل بيت غلو و زياده
ب كه با اهل بيت واقعي دشمني از نواص كنند و بر اين باورند كه معصومند، و نيز  مي

و از مبتدعين و خرافه پرستاني كه  دهند،  و سرزنش قرار ميمورد طعن دارند و آنان را 
دانند، تبري جسته و   كنند و آنان را معبوداني غير از خدا مي  به اهل بيت توسل مي

  كنند.   اعالن بيزاري مي
اند،   اهي صحيح انتخاب كردهاهل سنت دربارة اهل بيت و ديگران روشي ميانه و ر

روي عاري است. اهل بيت واقعي نيز غلو و  راهي كه از افراط و تفريط، ظلم و زياده
كنند،   خود را ناپسند دانسته و از كساني كه در حق آنان مبالغه ميروي دربارة  زياده

غلو  كساني را كه در حق او -رضي اهللا عنه-طالب ابن ابي دانند، علي  خود را بري مي
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كار علي را دربارة  -رضي اهللا عنهما-روي كردند، با آتش سوزاند. ابن عباس  و زياده
-  كشتن آنان تاييد كرد، اما معتقد بود كه كشتن با شمشير، از سوزاندن بهتر است. علي

كنندگان را نزد او  خواست عبداهللا ابن سبأ سر دستة غاليان و مبالغه -رضي اهللا عنه
  كردن خود از دست آنان فرار كرد.  بكشد. اما او با مخفي بياورند تا او را

  
����          ����          ���� 
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و ديدگاه اهل  -صلي اهللا عليه وسلم-  فضايل اصحاب رسول اهللا

  كه بين آنها اتفاق افتاد ي آنها و حوادثي سنت درباره

  

  منظور از صحابه چيست و بايد چه اعتقادي در مورد آنها داشته باشيم؟ 
داري   در حالت ايمان«شود كه   به، جمع صحابي است و به كسي گفته ميصحا

  ». پيامبر را ديده و با ايمان وفات كرده باشد
واجب است معتقد باشيم كه صحابه بهترين امت بوده چون در بهترين قرون زندگي 

به  و كساني بودند كه خداوند آنان را به همراهي و همنشيني پيامبر برگزيد، اند،  كرده
خداوند  هاي بعدي رساندند،  همراه او جهاد كردند، شريعت را از او آموختند و به نسل

  فرمايد:   متعال در قرآن آنان را مدح و ستايش كرده و مي
﴿ يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الْأَوالسو

داً  اللَّها أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع
يمظالْع زالْفَو ك۱۰۰(توبه / ﴾. ذَل(  

و سابقين اولين از مهاجرين و انصار و كساني كه به بهترين شيوه از آنان «
ت و آنان هم از خدا راضي، و هم از آنها راضي اسپيروي كردند، خداوند 

هايي كه زيرشان نهرها جاري است، آماده كرده و تا ابد در   براي آنان باغ
  ».مانند و آن رستگاري بزرگ است  آن مي

  فرمايد:   و مي
﴿ماهرت مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحكَّعاً  مر

 ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نالً مونَ فَضغتبداً يجس
 هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزني الْأف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل

 هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي
  )۲۹فتح / (﴾. الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماً
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پيامبر خدا است و كساني كه با او هستند  -صلي اهللا عليه وسلم-  محمد«
بيني كه  و عطوفت دارند، آنان را ميقت در برابر كافران شديد و با هم شف

همواره در حال ركوع و سجودند. هميشه به دنبال فضل خدا و رضاي او 
شان قرار دارد. اين  هايي است كه بر پيشاني  آنان اثر سجده هستند، نشانة

شان در انجيل مانند گياهي روييده كه  مثال آنان در تورات است، و مثال
را محكم كرده و روي ساقه اصلي  ساقةها  شاخه كرده باشد و شاخه

استوار و پابرجا شده باشد بطوريكه كشاورزان از آن تعحب كنند تا با آن 
كافران را عصباني كند، خداوند به آناني كه ايمان آورده و عمل صالح 

  ».اند وعدة مغفرت و پاداش بزرگي داده است  انجام داده
  فرمايد:   و مي

﴿هاِء الْملْفُقَرل نالً مونَ فَضغتبي هِمالوأَمو مارِهيد نوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِين
والَّذين تبوأُوا *  اللَّه ورِضواناً وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ

ه نونَ مبحي هِملقَب نانَ مميالْأو ارالد مورِهدي صونَ فجِدال يو هِمإِلَي راج
 حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح

  )٩-٨(حشر / ﴾. نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
خانه و كاشانة  براي فقراي مهاجرين است كساني كه از [اين دارايي]«

نبال خشنودي و فضل اهللا هستند و خدا و رسول دباند و   خود رانده شده
دهند، اين گروه صادقان هستند. و كساني كه قبل از آمدن   او را ياري مي

هاي خود بودند و ايمان آوردند، و كساني را كه به   مهاجرين در خانه
نچه كه به مهاجرين دارند و از آ  اند دوست مي  سوي آنها هجرت كرده

آنان را بر خودشان و  دهند  شود هيچ [حسادتي] به دل راه نمي  داده مي
شان به آن نياز داشته باشند، و كساني كه  هر چند خود دهند،  ترجيح مي

  ».رستگارانند اند،  از بخل و آزمندي نجات يافته
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به سبقت خداوند سبحان در اين آيات مهاجرين و انصار را ستوده و آنان را 
گيرندگان به سوي خيرات توصيف كرده و خبر داده كه از آنان راضي است و بهشت را 
براي آنان آماده كرده است، و آنان را به رحم و شفقت در ميان خود و شدت با كافران 

هايشان كه ايمان و   و كثرت ركوع، سجود و اصالح قلب وصف كرده است، با چهره
و خداوند آنان را براي دوستي و همراهي  شوند،  ناخته ميطاعت آن را نوراني كرده، ش

آنان كينه و بغض را در دل دشمنان كافرشان قرار  با پيامبرش انتخاب كرده تا به وسيلة
دهد، همچنين مهاجرين را به ترك وطن و مال به خاطر خدا و ياري دين او و طلب 

صادقانه و خالصانه انجام  فضل و رضوان او وصف كرده است. آنان تمام اين اعمال را
دادند. و انصار را به اين صفات وصف نموده كه صاحب خانة هجرت و ياري   مي

اند. مهاجرين را بر خود ترجيح داده و آنان را   ي مهاجران و داراي ايمان صادق دهنده
در حقوق با خود مساوي قرار دادند. و بخيل و تنگدست نبودند و با داشتن چنين 

ستگاري رسيدند. اينها برخي از فضايل عموم اصحاب است، و اما فضايل صفاتي به ر

را بر برخي بخاطر پيشي  -رضي اهللا عنهم– اي نيز هست كه برخي از اصحاب ويژه
  دهد.   گرفتن در مسلمان شدن، جهاد و هجرتشان، برتري مي

سپس ي اصحاب برتري دارند،  ابوبكر، عمر، عثمان و علي بر همه: خلفاي چهارگانه
ساير ده نفري كه مژدة بهشت به آنان داده شده [عشرة مبشره] كه عبارتند از: طلحه، 

جراح، سعد بن ابي وقاص، و سعيد بن زيد. و زبير، عبدالرحمن بن عوف، ابوعبيده بن 
مهاجرين بر انصار برتري دارند، و اهل بدر و بيعت رضوان فضيلت خاصي دارند و 

اند بر كساني كه   ها شركت داشته مان شده و در جنگكساني كه قبل از فتح مكه مسل
  اند برتري دارند.   بعد از فتح مكه مسلمان شده

هايي كه در بين  ها و درگيري ي اهل سنت و جماعت در خصوص جنگ عقيده -2
  اصحاب اتفاق افتاد: 

يهوديان براي اسالم و مسلمانان توطئه چيدند، لذا شخص مكار و خبيثي  سبب فتنه:
كه با دروغ و حيله، تظاهر به اسالم كرد، براي اين هدف به كار گرفتند. اين شخص را 
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رضي اهللا -عبداهللا بن سبأ، از يهوديان يمن بود كه با حقد و كينه بر عليه عثمان بن عفان
سومين خليفه از خلفاي راشدين سمپاشي كرد، و بر ضد او اتهاماتي را در بين  -عنه

انگيز فريب او را خورده و   كوتاه نظر و ضعيف االيمان و فتنه مردم شايع نمود و افرادي
را مظلومانه  -رضي اهللا عنه- ي راشد عثمان ي خود خليفه گرد او جمع شدند و با توطئه

اختالف بين مسلمين بوجود  -رضي اهللا عنه-به شهادت رساندند، به دنبال قتل عثمان
ور شد و جنگ بين  و پيروانش شعلهآمد به اين ترتيب فتنه به تحريك يك نفر يهودي 

  اصحاب كه ناشي از اجتهاد آنان بود، اتفاق افتاد. 
  : گويد  طحاويه مي شارح عقيدة حنفي ابن ابي العز

هدف او از بين بردن اند :   اصل رفض را منافقي زنديق بوجود آورد، علما گفته«
هللا بن سبأ با تظاهر به بود. عبدا -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبرجويي از  اسالم و عيب

خود به نابودي بكشاند. همان كاري كه بولس  اسالم خواست اسالم را با مكر و حيلة
تا  كرد،  منكر ميدر دين نصاري كرد. او به ظاهر عبادت و امر به معروف و نهي از 

خبيث خود را عملي كرد. پس از آن به كوفه رفت و دربارة  اينكه با قتل عثمان نقشة
هايش در ظاهر علي را ياري   مقام او غلو و افراط كرد، او براي پياده كردن نقشهعلي و 

رسيد، دستور داد كه او را بكشند، اما او به  - رضي اهللا عنه-كرد، اين خبر به علي  مي
  هاي تاريخ معروف است.   داستان اين يهودي در كتاب». قرقيس گريخت

كشته شد، دلها  -رضي اهللا عنه-كه عثمان همين«گويد:   ) ميشيخ االسالم (رحمه اهللا
بزرگان و هاي شروري وارد جامعه شدند،   پراكنده و مشكالت بزرگتر شدند، انسان

انگيزي   نيكوكاران ضعيف و عاجز شدند، آناني كه توانايي فتنه نداشتند دست به فتنه
  نكردند. زدند، و كساني كه دوستدار خير و صالح بودند توانايي انجام آن را پيدا 

بيعت كردند، او در  -رضي اهللا عنه– طالب علي بن ابيباالخره مردم با امير المؤمنين 
برتر بود، اما قلوب متفرق شده و آتش ترين مردم به خالفت و از همه  آن هنگام اليق

ي اسالمي از هم  ور شد. در نتيجه وحدت كلمه از بين رفته و نظم جامعه فتنه شعله
زرگان امت نتوانستند خير و صالحي را كه در نظر داشتند، در جامعه پاشيد، خليفه و ب
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هايي از جامعه دچار تفرقه و فتنه شدند، و باالخره آنچه كه نبايد روي  برقرار كنند، گروه
  . 1»روي داد دهد....!

صحابي كه در جنگ علي و معاويه (رضي اهللا در ادامه شيخ با معذور دانستن ا
  گويد:   ) شركت كردند ميعنهما
معاويه خالفت را ترك نكرد و زماني كه با علي جنگيد، با او بيعت نكرده بود، «

دانست،   جنگ او به خاطر اين نبود كه او خودش را خليفه و يا مستحق خالفت مي
كرد به اين واقعيت   چون بر اين واقعيت اقرار داشت، و هر كسي از معاويه سوال مي

خواستند با علي و يارانش بجنگند و بر او غالب   ارانش نميكرد. معاويه و ي  اعتراف مي
دانست كه معاويه و يارانش از او اطاعت و   واجب مي -رضي اهللا عنه-شوند، بلكه علي

با او بيعت كنند؛ چون داشتن بيشتر از يك خليفه براي مسلمانان ممكن نبود. اين در 
واجب سرپيچي كرده و مسلح و  حالي بود كه آنان از اطاعت او دست كشيده و از اين

قدرتمند بودند، لذا الزم دانست كه با آنان بجنگد تا اين واجب را ادا كنند و با اطاعت 
گفتند :   او بودند مي. معاويه و كساني كه با از خليفه با ديگر مسلمانان متحد شوند

شويم و اطاعت خليفه بر ما واجب نيست و نبايد بخاطر اطاعت نكردن از خليفه كشته 
گفتند: عثمان به اتفاق مسلمين مظلوم كشته شد، و   اگر كشته شويم مظلوم هستيم، مي

دهند، و داراي قدرت و   قاتالن او در لشكر علي هستند، بلكه اكثريت آن را تشكيل مي
و علي  اند  سالح هستند، لذا اگر ما را مجبور به بيعت كنند به ما ظلم و دشمني كرده

ادن آنان را ندارد، همان طور كه توانايي نداشت آنان را از عثمان دور توانايي تحويل د
اي بيعت كنيم كه با ما به عدالت و انصاف رفتار  كند. لذا بر ما واجب است كه با خليفه

  كند. 
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اختالفاتي كه بين اصحاب روي داده و  اهل سنت و جماعت دربارة عقيدة

، در دو مورد خالصه ا شدههايي بين صحابه برپ  در جريان آن جنگ

  : شود  مي

اهل سنت از قضاوت و داوري در اختالفاتي كه در بين صحابه بوجود آمده  -1
چون سكوت در خصوص اين  كنند،  در اين باره پرهيز ميخودداري و از جر و بحث 

  : گويند  راه سالم ماندن است. و مي اتفاقات بهترين
﴿ي مهدعب ناُءوا مج ينالَّذا وقُونبس ينا الَّذانِنوِإلخا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ر

يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينلَّذالً لا غي قُلُوبِنلْ فعجال تو انبِاِألمي .﴾
  )۱۰(حشر / 

پروردگارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان آوردن از ما سبقت گرفتند «
قرار مده،  اند  آورده  هاي ما كينة كساني را كه ايمان  و در دل بيامرز،

  ».تويي كه رؤوف و مهرباني پروردگارا!
   پاسخ به آثاري كه دربارة گناهان آنان نقل شده و اين به چند دليل است: -2

اند تا   هايي است كه دشمنان به آنان نسبت داده  در ميان اين آثار دروغ –أ 
  دار كنند.   كهشخصيت آنان را ل

در برخي از اين آثار جمالتي زياد و كم شده و با وارد كردن دروغ، ظاهر  –ب 
صحيح روايات از بين رفته است و اين آثار تحريف شده به علت كم اهميت بودن 

  گيرند.   مورد توجه قرار نمي

ن اصحاب در آ –كه البته كم هستند  –آنچه از اين آثار به اثبات رسيده است  –ج 
اند يا نرسيده و به   يا به حق رسيده موارد معذورند چون با توجه به مجتهد بودنشان،

اند. آن هم از موارد اجتهادي است كه اگر اجتهاد مجتهد حق باشد دو اجر   خطا رفته
-  نيز بخشوده شده است. چون پيامبر دارد و اگر خطا شود يك اجر دارد، و خطايشان

تهد فأخطأ ن اجاجتهد احلاکم فأصاب فله أجران، وإاذا «ده: فرمو - صلي اهللا عليه وسلم
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هر گاه حاكم اجتهاد كرد و اجتهادش موافق با حق باشد دو اجر . «١»جر واحدفله أ
  ». دارد، و هر گاه اجتهاد كرد و به خطا رفت يك پاداش دارد

 اند،  اند و بشر از خطا مصون نيست و از گناه نيز معصوم نبوده  بودهآنان بشر  –د 
اند كه   اما در مقابل، گناهي كه ممكن است از آنان سر زده باشد، مكفرات زيادي داشته

   بعضي از مكفرات عبارتند از :رود،   ي آن گناهانشان از بين مي بوسيله

 –هر گناهي كه باشد  –از گناهش توبه كرده باشد و توبه، گناهان را گناهكار  )1(
  ي در اين باره آمد است. ي زياد ادلهبرد.   از بين مي

، سوابق و فضايلي دارند كه موجب مغفرت -رضي اهللا عنهم- اصحاب )2(

  : شود  مي –در صورت ارتكاب گناه  –گناهانشان 
﴿ئَاتيالس نبذْهي اتنس۱۱۴(هود / ﴾. إِنَّ الْح(  
  ».برند  ها گناهان را از بين مي به تحقيق نيكي«

ل و شود و هيچ كس در فض  چند برابر مي ب اصحابحسنات و كارهاي خو )3(
ثابت است كه آنان  - صلي اهللا عليه وسلم- پيامبرابر نيست. و از فرمودة برتري با آنان بر

ي آنان برابر است با اندازه كوه احد طاليي كه  بهترين مردمند و ارزش هر مشت صدقه
   .(رضي اهللا عنهم) 2دهند بلكه بيش از آن  ديگران مي

اهل سنت و جماعت و امامان دين : «گويد  مي) خ االسالم ابن تيميه (رحمه اهللاشي
و سابقين و غيره نيستند، بلكه معتقد به عصمت هيچ كدام از صحابه و اهل بيت پيامبر 

پذير است، خداوند بلند مرتبه با توبه گناهان آنان را بخشيده و   وقوع گناه از همه امكان
د، و با حسنات و ساير اسبابي كه محو كنندة سيئات است آنان كن  درجات آنان زياد مي

  : فرمايد  دهد. خداوند مي  رار ميرا مورد عفو خود ق

                                                           

  . -رضي اهللا عنه–بخاري و مسلم از عمرو بن عاص  -1

  متفق عليه.  -2
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لَهم ما يشاُءونَ عند  * والَّذي جاء بِالصدقِ وصدق بِه أُولَئك هم الْمتقُونَ﴿
ِسنِنيحاء الْمزج كذَل هِمبكَ * ريل مهزِيجيلُوا ومي عأَ الَّذوأَس مهنع اللَّه فِّر

  )۳۵-۳۳(زمر / ﴾. أَجرهم بِأَحسنِ الَّذي كَانوا يعملُونَ
و كسي كه صدق [قرآن] را آورد و آن را تصديق كرد آنان پرهيزگارانند، «

 برايشان هست آنچه بخواهند نزد پروردگارشان، اين پاداش نيكوكاران
است، تا اينكه خداوند اعمال بد آنان را بپوشاند و پاداش آنان را بهتر از 

  ».دهند بدهد  كاري كه انجام مي
  : فرمايد  و مي

إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعني سنةً قَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي ﴿
اللَى وعو لَيع تمعي أَني إِنتيي ذُري فل حلأَصو اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يد

نيملسالْم ني مإِنو كإِلَي تبلُوا  * تما عم نسأَح مهنلُ عقَبتن ينالَّذ كلَئأُو
لصدقِ الَّذي كَانوا ونتجاوز عن سيئَاتهِم في أَصحابِ الْجنة وعد ا

  )۱۶-۱۵(احقاف / ﴾. يوعدونَ
مرا ياد  : پروردگارا!گويد  رسد، مي  اني و چهل سالگي ميتا به سن جو«

بده كه شكر نعمتي را بكنم كه تو به من و والدينم دادي. و عمل صالحي 
انجام دهم كه مورد رضايت تو باشد، و فرزندان و نسلم را اصالح كن، 

كساني هستند كه ي تو برگشتم و من از مسلمانان هستم، آنان من به سو
گذريم و   كنيم و از گناهان آنان مي  كارهاي نيكويشان را از آنان قبول مي

  .1»آنان از بهشتيانند
دشمنان خدا از اتفاقاتي كه بين صحابه در هنگام فتنه، مانند اختالف و جنگ روي 

اند، متاسفانه برخي از   مت آنان استفاده كردهداده براي صدمه زدن و از بين بردن كرا
خبيث تاييد كرده و بدون شناخت، برخي را  نويسندگان معاصر آنها را در اين نقشة
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صلي اهللا عليه -  مدح و گروهي را مالمت كرده و خود را بين اصحاب رسول اهللا
اند.   ر دانستهاند، و بدون دليل بعضي را بر حق و بعضي را خطاكا  داور قرار داده -وسلم

توزان   بلكه فراتر از اين، از روي جهالت و پيروي از هوي آنچه را كه مغرضين و كينه
گويند تكرار كرده و طبق آن حكم صادر   و پيروانشان دربارة اصحاب مي خاورشناس

خبر را به شك و شبهه اندازند، اين نويسندگان   كنند تا بتوانند برخي از مسلمانان بي  مي
ي  و تمدنشان بوسيلهاز اين هستند كه مخالفان صحابه كساني هستند كه فرهنگ غافل 

امت اسالمي و به خصوص صحابه و سلف صالح از بين رفته است، لذا آنان از اين 
خواهند اسالم را زير سوال ببرند و وحدت مسلمانان را از هم بپاشند و تخم   طريق مي

به سلف صالحشان بكارند، و از اقتدا به  كينه و بغض را در دل مسلمانان ساده نسب
  سلف و اين آيه مردم را محروم كنند: 

نِنا الَّذين سبقُونا خواِإلونَ ربنا اغْفر لَنا وِوالَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُ﴿
﴾. ا إِنك رؤوف رحيم للَّذين آمنوا ربنال تجعلْ في قُلُوبِنا غالًميان وبِاألِِ

  )۱۰(حشر / 
برادرانمان  ما را و آن: پروردگارا! گويند  يمآيند  اينها مي آناني كه پس از«

هاي ما هيچ   را كه در ايمان آوردن از ما پيشي گرفتند، بيامرز. و در دل
تويي كه  اند، قرار مده، پروردگارا!  اي از كساني كه ايمان آورده  كينه

  ».مهرباني رؤوف و
  

����          ����          ����  



 125                كتاب التوحيد
  

 

  دشنام و ناسزاگويي صحابه و ائمه حرام است

  

  : گويي صحابهنهي از دشنام و ناسزا -1

از اصول اهل سنت و جماعت اين است كه قلب و زبانشان نسبت به اصحاب 
اين صفت  سالم باشد، خداوند اهل سنت را به -صلي اهللا عليه وسلم- رسول اهللا

  : فرمايد  ده و ميتوصيف كر
﴿ِا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعب ناُءوا مج ينالَّذا وقُونبس ينا الَّذانِنوِإلخ
بِايمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينلَّذالً لا غي قُلُوبِنلْ فعجال تو انِألمي.﴾ 

   )۱۰(احلشر:
 : پروردگارا!گويند  هاجرين و انصار] آمدند ميد از آنان [مو كساني كه بع«

شان از ما پيشي  گناهان ما و برادران ما را ببخش، كساني كه با ايمان
هاي ما نسبت به كساني كه ايمان آوردند كينه قرار   ، و در قلبگرفتند

  ».تو رؤوف و رحيمي مده، پروردگارا!
ي عمل پوشانده و  جامه - عليه وسلمصلي اهللا-  اهل سنت به دستورات رسول اهللا

سفارشات حديث زير كنند. يكي از آن   سفارشات او را دربارة اصحابشان رعايت مي
لو انفق احدکم مثل جبل احد بيده فوالذی نفسی  أصحايبال تسبوا «: است كه فرمودند

كه جانم ندهيد! قسم به ذاتي اصحابم را دشنام . «١»نصيفهذهباً ما بلغ مد احدهم و ال 
در دست اوست اگر هر يك از شما به اندازة كوه احد، طال صدقه بدهد، به اندازة يك 

  ». درس  ي آنان نمي يا نصف مشت صدقه
اهل سنت از خوارج و كساني كه اصحاب رسول اهللا را دشنام داده و بغض آنان را 

  دانند بري و بيزارند.   كنند و اكثرشان را كافر مي  شان را انكار مي در دل دارند، و فضايل
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 بهترين امت مي -صلي اهللا عليه وسلم- اهل سنت معتقدند كه اصحاب رسول اهللا
باشند، و فضايلي را كه در قرآن يا سنت صحيح براي صحابه ذكر شده، باور دارند.  

بهترين شما «. ١»ينکم قرخري«: فرمايد  مي - صلي اهللا عليه وسلم-  همانطور كه پيامبر
  ». كنند  كساني هستند كه در قرن من زندگي مي[مسلمانان] 

افتراق امت به هفتاد و سه فرقه را ذكر كرد و  -صلي اهللا عليه وسلم- وقتي پيامبر
ربارة آن گروه سوال كردند، فرمود همه در آتش هستند، مگر يك گروه، اصحاب د

كه بر روشي  آنان كساني هستند«. ٢»يبصحاأو اليومنا أهم من کان علی مثل ما «: فرمود
  ». كه من و اصحابم امروز هستيم باشند

هر كه را ديدي كه از : «گويد  است، مياستاد امام مسلم ابو زرعه كه بزرگترين 
كند بدان كه زنديق است، زيرا قرآن، رسول و آنچه كه رسول   اي عيب جويي مي صحابه

ر كس از شأن آنان آورده حق است و اصحاب بودند كه اينها را به ما رساندند، لذا ه
بكاهد هدفش باطل كردن قرآن و سنت است، چنين فردي به كسر شأن سزاوارتر و 

  ».تر است كه حكم زنديق و گمراه بودن به او داده شود شايسته
هر كس به يكي از اصحاب : «گويد  مي »نهاية المبتدئين«عالمه ابن حمدان در 

الل است، كافر است، و اگر آن را دشنام دهد و معتقد باشد كه اين دشنام دادن، ح
به طور مطلق كافر : «گويد  ي ديگر او اين است كه مي يهو نظر، »حالل نداند فاسق است

  .3»است، و هر كس آنان را فاسق يا كافر بداند يا طعنه به دينشان بزند، كافر است

                                                           

  متفق عليه.  -1
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  ي راستين و علماي امت تن به ائمهپرهيز از دشنام و بد گف -2

ي راستين و پيشوايان ديني از  و فضيلت صحابه، منزلت و مقام ائمهپس از مقام 
 اند  دهندگان راه آنان بوده  تابعين و پيروان آنان در قرون مفضله و كساني كه ادامه

  : فرمايد اي دارد خداوند متعال مي  جايگاه ويژه
ذين اتبعوهم بِإِحسان رضي والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّ﴿

هنوا عضرو مهنع ۱۰۰/ ﴾. (توبهاللَّه(  
و سابقين اولين از مهاجرين و انصار و كساني كه به بهترين شيوه از آنان «

  ».پيروي كردند، خدا از آنان راضي و آنان هم از خدا راضي هستند
اند.   ت. چون آنان پيشوايان هدايتجويي و دشنام دادن آنها حرام اس  لذا عيب

  : فرمايد مي خداوند 
﴿  نِنيمـؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمو

  )۱۱۵(نساء / ﴾.  نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصرياً
ا پيامبر پس از آنكه هدايت براي او روشن شده است و هر كس كه ب«

مخالفت كند و از راه غير مومنان پيروي كند او را به همان جهتي كه 
كنيم و جهنم چه بد   گردانيم و وارد جهنم مي  دوست دارد، رهنمود مي

  ».جايگاهي است
: بر هر همان طور كه در قرآن آمده: «گويد  لعز در شرح عقيدة طحاويه ميابن ابي ا

داشته مسلمان واجب است كه بعد از محبت خدا و رسولش، محبت مومنين را در دل 
د آنان را همانند ستارگاني قرار داده كه در نباشد، بويژه آناني كه وارثان پيامبرانند، خداو

مسلمانان بر هدايت و درايت آنان  هاي خشكي و دريا روشنگر راه هستند، تاريكي
هاي متروكة او   سنت نان جانشينان پيامبر در امت و احياكنندگاناتفاق نظر دارند، آ

ي آنان هم بوسيله قرآن ماندگار  ي تالش آنان قرآن پابرجا مانده، و آوازه هستند، بوسيله
اند، همة آنها   ي آنان سخن گفته و آنان هم به قرآن سخن گفته شده است، و بوسيله

اند، با اين   اتفاق نظر داشته -اهللا عليه وسلمصلي - قاطعانه بر وجوب پيروي از پيامبر
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برخالف حديث صحيح فتوايي داده باشد، بر او الزم است كه حال هم اگر يكي از آنان 
  ». به محض ثابت شدن حق، قول خود را ترك و به حديث صحيح عمل كند

  به حديثي صحيح عمل نكرده، سه قسم است:   عذرهايي كه باعث شده يكي از ائمه
  آن را نگفته است.  -صلي اهللا عليه وسلم- تقد باشد كه پيامبرمع  -1
 گويد.   معتقد باشد كه منظور پيامبر همان بوده كه مي  -2

  معتقد باشد كه آن حكم منسوخ شده است.   -3
بايد بدانيم كه ائمه و علما بر ما برتري دارند و با پيشي گرفتن از ما تبليغ دين و 

  اند. پس (رض)   دانيم، بر ما منت نهاده  ن را نميتوضيح و حل مشكالتي كه معناي آ
ربنا اغْفر لَنا وِإلخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِألميان وال تجعلْ في قُلُوبِنا غالً ﴿

يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينلَّذ۱۰(حشر / ﴾. ل(  
تباهات اجتهادي، راه و روش مبتدعان است و از لذا ايراد گرفتن به علما به خاطر اش

هايي است كه دشمنان اسالم براي ايجاد شك و شبهه به اسالم و دشمني بين   نقشه
اند تا خلف را از سلف جدا كنند، و بين جوانان و علما اختالف   مسلمانان طراحي كرده

نابراين به آن دسته از بياندازند، اين وضعيتي است كه ما هم اكنون به آن مبتال هستيم، ب
و از خواندن و بهره   طالب و دانشجوياني كه مقام فقها و فقه اسالمي را سبك شمرده

كنند، الزم است كه اين موارد مهم را به ياد داشته باشد و براي فقه   بردن حق دوري مي
 اي قايل شوند، و به علمايشان احترام بگذارند و فريب تبليغات اسالمي ارزش شايسته

  و مغرضانه را نخورند. و بدانند كه توفيق دهنده فقط خداي متعال است. كننده  گمراه
  

����          ����          ����  



 

  

  

  فصل چهارم

  »ها  بدعت«

  

  بخش اول : تعريف بدعت، انواع و احكام آن. 

  بخش دوم : پديد آمدن بدعت در زندگي مسلمانان و اسباب آن. 

متبدعين و منهج اهل سنت و جماعت بخش سوم : موضع امت اسالمي دربارة 

  در رد عقايد آنان.

  : هاي عصر حاضر كه عبارتند از بدعتهايي از   بخش چهارم : نمونه

  . - صلي اهللا عليه وسلم-  جشن گرفتن به مناسبت تولد پيامبر  - 1

 ها و اشخاص زنده و مرده.   تبرك جستن به اماكن زيارتي، نشانه  - 2

  خدا.  بدعت در مسائل عبادي و تقرب به  - 3





 

  انواع و احكام آن، بدعتتعريف 

  

 گرفته شده كه بوجود آوردني است كه قبالً» بدع«از  تعريف بدعت در لغت: -1
  : فرمايد  قه نداشته است. خداوند ميساب

  )۱۱۷(بقره /  ﴾.رضِبديع السماوات واألََََ﴿
  ».ها و زمين است آسمان به وجود آورندة«

  : فرمايد  و مي
  )۹(احقاف /  ﴾.ما كُنت بِدعاً من الرسلِ قُلْ﴿
: من اولين كسي نيستم كه رسالت را از طرف پروردگارم به بندگان بگو«

  ».كنم  ابالغ مي
  اند.   رسالت را به عهده گرفته بلكه پيامبران زيادي پيش از مقام

كسي  كه قبالً: كاري انجام داده د فالني بدعتي بوجود آورده، يعنيشو  وقتي گفته مي
  آن را انجام نداده است. 
   بدعت دو نوع است:

مباح است، اختراعات جديد كه اين نوع بدعت  :بدعت در مسايل دنيوي مانند -1
  چون اصل در مسايل دنيوي، مباح بودن است. 

كه حرام است چون اصل در اين نوع توقف است [بدون حكم  بدعت در دين -2
: فرمايد  مي -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبرشود].   عبادت كم و زياد نميشرعي 

هر كسي در اين امر ما [دين] «. ١»منه فهو رد ليسمن احدث فی امرنا هذا ما «
: فرمايد  و در روايتي ديگر مي». ستچيزي وارد كند، كه از آن نباشد، مردود ا

هر كس عملي را انجام دهد كه « .٢»امرنا فهو رد عليه ليس من عمل عمال«
 ». ور ما نباشد، آن عمل مردود استطبق دست
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  انواع بدعت ديني -2

  بدعت در دين دو نوع است: 
ها و اعتقادات جهميه، معتزله، رافضه و ساير   گاهدمانند دي بدعت قولي اعتقادي  -1

  هاي گمراه.   فرقه
كه اين خود اي كه مشروع نباشد.  مانند عبادت اهللا به گونه بدعت در عبادات،  -2

   پنج قسم است:

عملي كه هيچ اصل و اساسي در دين  عملي به نيت عبادت انجام شود، مثالً –أ 
اي غير  ندارد، به عنوان عبادت به دين افزوده شود. مانند بوجود آوردن نماز يا روزه

 : جشنبرپايي اعيادي غير مشروع، مانندمشروع كه در شرع، هيچ اصلي نداشته باشد، يا 
  هاي تولد و ....  

ادت مشروع افزوده شود، مانند اضافه كردن ركعتي پنجم به نماز ظهر يا بر عب –ب 
  عصر. 

حالت خاصي در نحوة انجام عبادت مشروعي، انجام شود. مانند انجام اذكار  –ج 
مشروع با صداي بلند و يا بصورت دسته جمعي و يا خود را به سختي انداختن در 

  فراتر برود.  -ي اهللا عليه وسلمصل- اهللانجام عبادت بطوريكه از حد سنت رسول 

خاص به آن وقت  اختصاص دادن عبادتي مشروع در وقتي كه شريعت آن را –د 
داري كه  نكرده است، مانند: اختصاص روز و شب نيمة شعبان به روزه و شب زنده

داري عملي مشروع است، اما تخصيص آن به وقتي مخصوص  اصل روزه و شب زنده
  نياز به دليل دارد. 

  هاي ديني   حكم انواع بدعت -3

: فرمايد  مي -صلي اهللا عليه وسلم- هر بدعتي در دين حرام و گمراهي است. پيامبر

در -از امور نو پيدا . «١»ةضالل ةوکل بدع ةبدع ةوحمدثات االمور فان کل حمدث ياكمإو«

                                                           

  گويد حديث حسن صحيح.  ابو داود و ترمذي، ترمذي مي -1
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من « :فرمايد  و مي». و هر بدعتي گمراهيبپرهيزيد، كه هر نو پيدايي بدعت است  - دين
اي   هر كس در اين امر ما [دين] چيز تازه. «١»منه فهو رد ليساحدث فی امرنا هذا ما 

امرنا  ليس عليه من عمل عمالً«: فرمايد  و مي». وارد كند كه از آن نباشد مردود است
هر كس عملي را كه طبق دستور ما نباشد انجام دهد، آن عمل مردود . «٢»فهو رد

  ». است
لت بر اين دارد كه هر گونه نوآوري در دين بدعت و هر بدعتي اين سه حديث دال

گمراهي و مردود است. يعني بدعت در عبادات و اعتقادات حرام است، اما تحريم آن 
ها كفر صريح است، مانند طواف   بر حسب نوع بدعت متفاوت است. بعضي از بدعت

ذرها به آنها و كمك كش كردن قرباني و ن قبور به قصد تقرب به صاحبان آنها و پيش
  ها و اعتقادات افراطي جهميه و معتزله.  خواستن و طلب فريادرسي از آنان، و يا ديدگاه

اند، مانند ساختن بارگاه و ساختمان بر قبور   ها مقدماتي براي شرك بعضي از بدعت
  و نماز و دعا در كنار قبرها. 

دات خوارج، قدريه و مرجئه بعضي از بدعتها فسق اعتقادي است، مانند اقوال و اعتقا
كه مخالف با شريعتند، و بعضي ديگر معصيت است مانند ترك دنيا، در حال روزه زير 

  .3 خورشيد نشستن بخاطر ترك يا قطع شهوت جنسي

  تذكر : 

اند، از حقيقت فاصله   كساني كه بدعت را به دو نوع حسنه و سيئه تقسيم كرده
: اند اند كه فرموده   مخالفت كرده -هللا عليه وسلمصلي ا- گرفته و با اين گفتار پيامبر

تمام  -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر». هر بدعتي گمراهي است« ».ةضالل ةکل بدع«
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: هر بدعتي گمراهي نيست بلكه بعضي گويند دانسته اما اين افراد ميبدعتها را گمراهي 
  ها حسنه هستند.  از بدعت

 -صلي اهللا عليه وسلم- : فرمودة پيامبرگويد  مي» شرح اربعين«ابن رجب در حافظ 
پذيرد و اين اصل   هاي جامعي است كه هيچ استثنايي نمي  از عبارت »ةضالل ةکل بدع«

است كه  - صلي اهللا عليه وسلم-  بزرگي از اصول دين است و اين همانند فرمودة پيامبر
ين هر كس چيز نو بنابرا »منه فهو ردليس من احدث فی امرنا هذا ما «: اند فرموده 

د را به دين نسبت دهد، مردود است. فرقي ندارد كه در ردين اساسي ندا پيدايي كه در
  .1»مسايلي اعتقادي باشد يا اعمال و اقوال ظاهري و باطني

 : بدعت حسنه وجود دارد، هيچ دليلي ندارند بجز قول عمرگويند  اما كساني كه مي
اين بدعت « ».هذه ةنعمت البدع«: كه گفتدر خصوص نماز تراويح  -رضي اهللا عنه-

  ». خوبي است
هايي انجام داده شده كه   نوآوري: «گويند  ند كه شبهه وارد كرده و ميكساني هست

نوشتن حديث و  آوري قرآن در يك كتاب،  مانند جمعاند.   سلف منكر آن نشده
اساسي داشته اين اعمال در شريعت اصل و : «، در جواب آنان بايد گفت»آوري آن جمع

  ». اند  و تازه بوجود نيامده
منظور بدعت لغوي  »البدعة هذه نعمت«: كه گفت -رضي اهللا عنه- ي عمر و مقوله

بوده نه شرعي. و اگر براي چيزي لفظ بدعت بكار رفته باشد كه اصل و اساسي در دين 
بدعت شرعي بدعتي دارد، بايد دانست كه مراد، بدعت لغوي است نه شرعي، چون 

آوري قرآن در يك كتاب اصل و  است كه در شرع هيچ اصلي نداشته باشد. و جمع
 نوشته شد. اما در زمان او به شكل يك كتاب هللاساسي شرعي دارد، چون به امر رسول ا

آوري   به منظور حفظ آن، آن را در يك كتاب جمع -رضي اهللا عنهم- نبود كه اصحاب
  كردند. 

                                                           

  العلوم و الحكم. جامع  -1



 135                كتاب التوحيد
  

 

چند شبي با اصحابش نماز تراويح را به جماعت  -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر
سپس آن را به اين خاطر ترك كرد كه بيم فرض بودن آن را بر امت داشت. خواند، 

و بعد از  - صلي اهللا عليه وسلم- در زمان پيامبر -رضي اهللا عنهم-  سپس اصحاب

رضي – خواندند تا اينكه عمر بن خطاب  وفاتش آن نماز را دسته دسته و پراكنده مي
دستور داد كه همة آنان پشت سر يك امام نماز بخوانند، همانطور كه به امامت  -اهللا عنه
  خواندند، لذا اين بدعتي در دين نبود.   مي -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر

نوشتن حديث هم اصلي شرعي دارد، و آن اين كه وقتي برخي از صحابه تقاضاي 
دستور داد تا برايشان  -صلي اهللا عليه وسلم-  امبرپينوشتن حديث را از پيامبر كردند، 

منع نوشتن حديث بخاطر اين بوده كه بين احاديث و آيات قرآن،  نوشته شود. و صرفاً
هنگام نوشتن التباس نشود. اما پس از وفات پامبر اين مانع از بين رفت؛ چون قرآن قبل 

ن بعد از آن احاديث را از وفاتش تكميل شد و آن را حفظ كرده بودند، لذا مسلمانا
آوري كردند، تا نابود نشود. پس خداوند به آنان از طرف اسالم و مسلمين،   جمع

ها را بدهد. زيرا آنان كتاب پروردگار و سنت پيامبرشان را از نابودي   بهترين پاداش
  كوتاه كردند.  حفظ كرده و دست دشمنان قرآن و سنت را از تحريف آن دو

  
����          ����          ���� 
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  ظهور بدعت در زندگي مسلمانان و علل آن

  

  لمانان از دو جهت قابل بررسي استپيدايش بدعت در زندگي مس -1

   :از جهت وقت پيدايش بدعت –أ 
ها در عبادات از اواخر عهد  دانست كه عموم بدعتبايد « :1 گويد شيخ اإلسالم مي

خبر  -صلي اهللا عليه وسلم- رخلفاي راشدين در امت بوجود آمد، همانطور كه پيامب
الراشدين وسنة اخللفاء  بسنيت فعليكم كثرياً اختالفاً فسريى منکم يعش من«: ودداده ب

بيند لذا بر شما الزم   هر كس از شما زنده بماند، اختالفات زيادي را مي. «٢»املهديني
و اولين ». است كه به سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت شده تمسك جوييد

گويند]، و إرجاء   دعتي كه به وجود آمد بدعت قدر [پيروان اين بدعت را قدريه ميب
گويند]، تشيع وخوارج [حروريه] بود. خوارج پس از   [پيروان اين بدعت را مرجئه مي

ر اواخر و اختالف بين مسلمانان پيدا شدند. سپس د - رضي اهللا عنه-  كشته شدن عثمان
عمر، ابن عباس، جابر و امثال آنان، بدعت قدريه ابن  عصر صحابه يعني اواخر عصر

ي مرجئه اندكي بعد از قدريه بوجود آمدند. جهميه در اواخر عصر  بوجود آمد. فرقه
روايت است كه عمر بن ، مدتابعين يعني بعد از مرگ عمر بن عبدالعزيز بوجود آ

ان خالفت هشام آنان به مردم هشدار داده بود، جهم در خراسان در زم ةعبدالعزيز دربار
  ابن عبدالملك ظاهر شد. 

بودند. آنان  ها در قرن دوم در حالي بوجود آمد كه اصحاب در ميان مردماين بدعت 
   .ها مبارزه كردندبا پيروان اين بدعت 
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فتنه و د، مگويند] بوجود آ  سپس بدعت اعتزال [پيروان اين بدعت را معتزله مي
واهاي نفساني در ميان مسلمانان رواج يافت، ها و ه  اختالف آراء و گرايش به بدعت

سپس بعد از انتهاي قرون مفضله ساختن بارگاه و زيارتگاه بر قبور بوجود آمد و به 
هاي بيشتري با اشكال مختلفي بوجود آمده و رواج   همين ترتيب با گذشت زمان بدعت

  يافت. 

   :از جهت مكان پيدايش بدعت - 2
ممالك : «گويد  پديد آمدند، شيخ اإلسالم ميختلفي ها در اماكن و شهرهاي م  بدعت

زندگي كرده و مراكز نشر  در آنها - صلي اهللا عليه وسلم- بزرگي كه اصحاب رسول اهللا
اند. حرمين، دو عراق [عرب و عجم] و شام كه همه   اند پنج دسته  علم و ايمان بوده

تمام اين  اند،  بودهمراكز ترويج قرآن، حديث، فقه، عبادت و ديگر مسايل اسالمي 
هاي بزرگ بوده. تشيع و إرجاء در كوفه   ممالك غير از مدينة منوره مكان ظهور بدعت

بوجود آمد سپس در ساير كشورها رواج يافت. معتزله در بصره بوجود آمد و سپس در 
به اهل بيت] و قدريه در شام به كنندگان  ساير كشورها رواج يافت. نواصب [اهانت

  ها بود. در قسمتي از خراسان بوجود آمد.   هميه كه بدترين انواع بدعتوجود آمد. ج
آنها هاي بيشتر در   هاي اسالمي از مدينه دورتر بودند بدعت چه سرزمينبنابراين هر

بين مسلمانان تفرقه افتاد و  -رضي اهللا عنه– عثمان رواج يافته است. بعد از كشته شدن
 ها سالم  منوره از ظهور اين بدعتليكن مدينة  بدعت بزرگ حروريه [خوارج] پيدا شد.

ماند هر چند در اين شهر كساني همچون قدريه و غيره بودند كه بصورت پنهاني عقايد 
چون اين عقايد از كردند.   اهل بدعت را داشتند. ليكن با خواري و ذلت زندگي مي

ه، و إعتزال و ديدگاه مردم مدينه، پست و مذموم بود. برخالف تشيع و إرجاء در كوف
گذاران در بصره، و مخالفان اهل بيت در شام كه آشكارا به اشاعة   هاي عبادت  بدعت

: ثابت شده كه - صلي اهللا عليه وسلم-  پرداختند. در حديث صحيح از پيامبر  بدعت مي
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، علم و ايمان پيوسته تا زمان اصحاب مالك در قرن »شود  دجال وارد مدينه نمي«
  واج داشت. در آنجا ر 1چهارم

در اصول دين به طور آشكار  در سه قرن اول [قرون مفضله] هيچ بدعتي مخصوصاً
  در مدينة منوره نبوده است. 

  اسباب بوجود آمدن بدعت  -2

 بدون شك عمل به قرآن و سنت صحيح، موجب نجات از وقوع در بدعت و گمراهي
  : فرمايد  گردد. خداود متعال مي  مي

طي مستقيماً فَاتبِعوه وال تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن وأَنَّ هذَا صرا﴿
هبِيل۱۵۳(انعام / ﴾. س(  

هاي  و به راستي اين راه مستقيم من است پس از آن پيروي كنيد و از راه«
  ».كند  ديگر پيروي نكنيد كه شما را از راه او [راه مستقيم] پراكنده مي

رضي اهللا -اين راه مستقيم را در حديثي كه ابن مسعود - هللا عليه وسلمصلي ا-  پيامبر
 - صلي اهللا عليه وسلم-  پيامبر: «ه شرح داده است، در آن حديث آمدهروايت كرد -عنه

: اين راهي است كه خداوند بيان فرموده، سپس خطي را براي ما رسم كرد و فرمود
ها راههايي هستند كه بر هر ينو چپ اين خط كشيد و فرمود: ا از راستخطوطي را 

يه را تالوت آسپس اين  ،»دهد  يك از اينها شيطاني قرار دارد و به طرف آن دعوت مي
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه وال تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم ﴿كرد: 

 ز قرآن و سنت روي گرداند، با راههايبنابراين هر كس ا .٢﴾م تتقُونَوصاكُم بِه لَعلَّكُ
  شود.   كننده و بدعتهاي نوپيدا روبرو مي گمراه
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  اسبابي كه موجب پيدايش بدعت شده بطور خالصه عبارتند از: 
  خبري از احكام دين.  بي -أ

  پيروي از هواي نفس.   -ب
  تعصب به نظريات و اشخاص.  - ج
  كفار و تقليد از آنها.  تشبه به - د

  : پردازيم هر كدام از موارد فوق مي اينك به شرح 

   :خبري و عدم آگاهي صحيح از دين بي –أ 
با گذشت زمان هر چه مردم از قرآن و سنت دور شدند، علم كم شد و جهل در 

من «: در اين باره فرمود -صلي اهللا عليه وسلم- ميان مردم بيشتر رواج پيدا كرد. و پيامبر
 هر كس از شما زنده بماند اختالفات زيادي را مي. «١»كثريااختالفا فسريىمنکم  يعش

العلم  يقبضمن العباد ولکن  ينتزعه العلم انتزاعاً يقبضان اهللا ال « فرمايد:  و مي». بيند 
علم فضلوا  بغري جهاال فسئلوا فافتوا وساؤعاملا اختذ الناس ر يبقبض العلماء حتی اذا مل بق
هاي] بندگان بر  خداوند علم را [از ميان مردم] با خارج كردن آن از [سينه. «»ضلوااو

  تا جايي كه هيچ عالمي باقي نميدارد،   بلكه علم را با گرفتن علما بر مي دارد،  نمي
كنند   از آنان سوال مي ،كنند  ماند و مردم جاهالني را به عنوان روساي خود انتخاب مي

شوند و هم ديگران   در نتيجه هم خودشان گمراه مي  دهند،  توي ميو آنان بدون علم ف
  . »كشانند  را به گمراهي مي

فقط با علم و جهود علما ممكن است لذا وقتي علم و  مبارزه و مقاومت با بدعتها
شود و براي مبتدعان   فراهم مي ي ظهور و ترويج بدعتها ند، زمينهعلما از بين رفت

  شود.   دعتشان فراهم ميفرصت ظهور و اشاعة ب

                                                           

  گويد : حديث حسن صحيح.  ابو داود و ترمذي، و ترمذي مي-1
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   پيروي از هواي نفس –ب 

از هواي  –خبر باشد الجرم   و يا حتي بي –هر كس از قرآن و سنت روي گرداند 
  : فرمايد كند. خداوند مي  ي مي خود پيرو

اتبع هواه  فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواَءهم ومن أَضلُّ ممنِ﴿
اللَّه نم دىرِ هي۵۰قصص / (﴾. بِغ(  

 تو را اجابت نكردند بدان كه آنان از هواهايشان پيروي مي تواگر دع«
تر از آن است كه بدون هدايت از جانب خدا از  كنند، و چه كسي گمراه 

  ».هواي خود پيروي كند
  : فرمايد  و مي

﴿ذَ إِلَهخنِ اتم تأَيأَفَر  قَلْبِـهو هعملَى سع متخلْمٍ ولَى عع اللَّه لَّهأَضو اهوه ه
اللَّه دعب نم يهدهي نةً فَماوشغ رِهصلَى بلَ ععج۲۳/  اجلاثية(﴾. و(  

اي آن كسي را كه هوي و هوس خود را معبود خود كرد، و  آيا ديده«
دل او و بر مراه كرده و بر گوش و خداوند او را با وجود آگاهي گ

  ».كند  چشمش پرده قرار داده، پس بعد از خدا چه كسي او را هدايت مي

  داشتن تعصب به نظريات و اشخاص  –ج 
شود. خداوند   مي تعصب به نظريات و اشخاص مانع پيروي از دليل و شناخت حق

  : فرمايد متعال مي 
بقره (﴾. نزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباَءناوإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَ﴿
 /۱۷۰(  
  پيروي كنيد، مي: از آنچه خداوند نازل كرده و وقتي كه به آنان گفته شود«

  ».كنيم  : ما از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم پيروي ميگويند
  اند، وقتي به آنان گفته مي  ي همين گونهصوفيان و قبرپرستان متعصب امروز دقيقاً

شود از قرآن و سنت پيروي كنيد و نظريات و عقايد خود را ترك كنيد، با استدالل به 



 141                كتاب التوحيد
  

 

مذاهب، مشايخ، پدران و اجدادشان از تسليم شدن در برابر قرآن و سنت صحيح سر باز 
  زنند.   مي

   مشابهت به كفار –د 
. ابي واقد ليثي يي است كه رواج دارددعتهانوع بدعت، خطرناكترين انواع باين 

به قصد  -صلي اهللا عليه وسلم- تازه ايمان آورده بوديم كه با پيامبر: «كند كه  روايت مي
 جنگ حنين خارج شديم. مشركين درخت سدري داشتند كه براي عبادت زير آن مي

 انواط مي كردند، به آن درخت ذات  هايشان را به آن آويزان مي  نشستند و اسلحه 
مانند مشركين ذات انواطي  : اي رسول اهللا!گفتيمگفتند، از كنار سدري عبور كرديم،  

اهللا اکرب اا السنن قلتم والذی «: فرمود - صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر برايمان قرار بده!
ن، هلة قال انکم قوم جتهلوآملوسی اجعل لنا اهلا کما هلم اسرائيل کما قالت بنو  بيدهنفسی 

اهللا اكبر اين رسم و عادت پيشينيانشان است، قسم به «. ١»لترکنب سنن من کان قبلکم
خواستند. اسرائيل از موسي  ذاتي كه جانم در دست اوست از من چيزي خواستيد كه بني

:] شما نكه آنان معبودي دارند [موسي گفت: براي ما معبودي قرار بده همچنابه او گفتند
  ». ي از روش پيشينانتان پيروي خواهيد كردگروه نادانيد به راست

شود كه آنچه بني اسرائيل را به اين خواستة زشت [عبادت   از اين حديث روشن مي
معبودان باطل] وادار كرد، تشبه به كفار بود و اين همان چيزي بود كه برخي از مردم را 

و  آن تبرك جويند، وادار كرد كه از پيامبر بخواهند درختي را برايشان قرار دهد تا به
 ها و شركيات شبيه كفار شده  اين همان تقليدي است كه امروزه مسلمانان، در بدعت

هاي خاص و برپايي   ها در مناسبت  روزها و هفته هاي تولد، نامگذاري  اند و جشن 
ها و يادبودها،   ، و نصب مجسمههاي ديني و يادمانها  ها به مناسبت  مجالس و جشن

نازه، ساختن بارگاه و زيارتگاهها بر قبرها و هاي هنگام تشييع ج  ، بدعتجلسات تعزيه
  دهند.   را به تقليد از كفار انجام مي ساير بدعتها

                                                           

   ترمذي آن را صحيح دانسته است.-1
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گيري امت اسالمي در برابر مبتدعان و موضع اهل سنت و  موضع

  انجماعت در رد عقايد آن

 

  ة اهل بدعت گيري اهل سنت و جماعت دربار موضع -1

هايشان   اهل سنت و جماعت همواره عقايد اهل بدعت را رد كرده و با بدعت
  . كنند  مبارزه و آنان را از آن منع مي

  اينك چند مثال: 

ابو درداء ناراحت و خشمگين وارد خانه شد، از او پرسيدم چه : «ام درداء گويد –أ 
چيزي از دين محمد در ميانشان  دانم هيچ  شده؟ گفت: به خدا قسم تا جايي كه من مي

  .1»خوانند  نمانده بجز همين كه با جماعت نماز مي

گفت: قبل ازنماز صبح جلو   پدرم از قول پدرش مي: «عمر بن يحيي گويد –ب 
م، رفتي  شد، سپس با او به مسجد مي  نشستيم تا بيرون مي  خانه عبداهللا بن مسعود مي

: خير، عبدالرحمن بيرون نيامده؟ گفتيمابو  : آياروزي ابوموسي اشعري آمد و گفت
به طرف مسجد رفتيم،  نشست تا عبداهللا بن مسعود از منزل بيرون آمد، سپس همگي

 –در مسجد چيزي ديدم كه آن را ناپسند دانستم و  : اي ابو عبدالرحمن!ابوموسي گفت

  مي باقي باشد : اگر زندگيگفت : چه ديدي؟چيز جز خير نديدم، گفت –الحمدهللا 
: در مسجد جماعتي را ديدم كه حلقه زده و منتظر نماز بودند در بيني، ابوموسي گفت

: صد بار گفت  هاي كوچك جلويش بود و مي  سنگاي مردي نشسته بود و  هر حلقه
 »اهللا اکرب«ار كرد] آنان هم صد ب  [در هر اهللا اكبر يك سنگ جدا مي »اهللا اکرب«: بگوييد

ال اله اال «بگوييد، آنان هم صد بار  »ال اال اله اال اهللا«د بار : صگفت  گفتند، مي  مي
 »سبحان اهللا«بگوييد، آنان هم صد بار  »سبحان اهللا«: صد بار گفت  گفتند. مي  مي »اهللا
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منتظر نظر يا  : چيزي نگفتم،سعود پرسيد به آنان چه گفتي؟ گفتگفتند، ابن م  مي
  كه گناهانشان را بشمارند و تو ضمانت مي: چرا به آنان نگفتي دستور تو شدم، گفت

نار يكي از كردي كه از حسناتشان چيزي كم نشود، سپس به مسجد رفتيم، ابن مسعود ك
كنيد؟ گناهانتان را بشماريد. من   : اين چه كاري است كه ميها ايستاد و گفت  حلقه
چه زود  نشود. واي بر شما اي امت محمد! كنم كه از حسناتتان چيزي كم نت ميضما

هستند كه هنوز  -صلي اهللا عليه وسلم-  زمان هالكت شما فرا رسيد. اينها اصحاب پبامبر
 -صلي اهللا عليه وسلم- بسياري از آنان زنده و در ميان شما هستند، و اين لباس پيامبر

هاي غذايش شكسته نشده. قسم به ذاتي كه   است كه هنوز كهنه و پاره نشده، و ظرف
 تر از امت محمد هستيد، يا بازكنندة يا شما امتي هدايت يافته !جانم دردست اوست

به خدا قسم نيت ما خير  : اي ابو عبدالرحمن!هاي ضاللت و گمراهي. گفتند  روازهد
رسند،   : چه بسيار هستند كساني كه قصد خير دارند اما هرگز به آن نميبوده، گفت
[در آينده] گروهي خواهد بود كه قرآن : «به ما فرموده -صلي اهللا عليه وسلم-  رسول اهللا

شايد اكثر آنان  !دانم  نمي ، به خدا قسم!»رود  خوانند ولي از گلوهايشان پايين نمي  مي
  ». از شما باشند. سپس از آنان دوري برگرداند

شاهد بودم كه بيشتر همان افراد در جنگ نهروان در صف «: عمر بن سلمه گويد
  .1»خوارج بودند

از كجا احرام ببندم؟ «) آمد گفت: امام مالك ابن انس (رحمه اهللا دمردي نز –ج 
مشخص كرده و احرام بسته. مرد  - صلي اهللا عليه وسلم- : از ميقاتي كه پيامبرگفت
د گفت به دانم، مر  : ناپسند ميحرام ببندم چي؟ امام مالك گفت: اگر دورتر از آن اگفت

كردن خير  در زياد :فتنه شوي. مرد گفت ترسم كه دچار  : ميچه دليل؟ امام مالك گفت
  : مام مالك گفت: خداوند مي فرمايداي است؟ ا  چه فتنه
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﴿يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي .﴾
  )۶۳(نور / 

كنند بايد   مخالفت مي - صلي اهللا عليه وسلم- كساني كه با دستور پبامبر«
  ».شوند يا عذابي دردناك به آنان برسد بترسند كه دچار فتنه

اي بزرگتر از اينكه فضل و خيري را به خودت اختصاص دهي كه به   و چه فتنه
   .1»پيامبر خدا داده نشده است

هايي از مبارزه علماء با اهل بدعت است و به ياري خدا علما   اينها فقط نمونه
  » واحلمدهللا«كنند.   در هر عصر و زماني با اهل بدعت مقابله كرده و مي همواره

  روش اهل سنت و جماعت در رد عقايد اهل بدعت  -2

روش اهل سنت و جماعت در رد اهل بدعت براساس قرآن و سنت، روشي قانع 
با  و دهند  سپس پاسخ آن را مي كننده است، بطوريكه شبهات مبتدعان را ذكر كرده،

واجب است، اهل سنت استداللشان را  به اينكه تمسك به سنتها و نهي از بدعتها توجه
علما كتابهاي زيادي در اين باره تاليف كرده و در كنند.   از قرآن و سنت اثبات مي

ها و   : خوارج، جهميه، معتزليتصورات و باورهاي مبتدعاني مانندكتابهاي عقيده 
مستقلي نيز  اين باره كتابهاي و در اند،  ده پاسخ دادهاشاعره را دربارة اصول ايمان و عقي

را تاليف كرده، و ساير ائمه مانند » الرد علي الجهمية«اند. امام احمد كتاب   تاليف كرده
  اند.   عثمان بن سعيد دارمي و غيره در رد آنان كتاب نوشته

عقايد و  شيخ اإلسالم، شاگردش ابن قيم، شيخ محمد ابن عبدالوهاب و ديگر علما،
  اند.   ها را با داليل قرآن و سنت صحيح رد كرده  هاي مذكور، قبرپرستان و صوفي  فرقه

  : اند عبارتند از  موضوع نوشته شده برخي از كتابهايي كه در قرون گذشته در اين
  تأليف امام شاطبي. » اإلعتصام«كتاب   -1
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تر كتابش را در رد تأليف شيخ اإلسالم كه بيش» إقتضاء الصراط المستقيم«كتاب   -2
 اهل بدعت اختصاص داده است. 

 تاليف ابن وضاح. » إنكار الحوادث و البدع«كتاب  -3

 تاليف طرطوشي. » الحوادث و البدع«كتاب  -4

  تأليف أبوشامه. » الباعث علي إنكار البدع و الحوادث«كتاب  -5
  : كتاب هاي علماي معاصر عبارتند ازبعضي از 

  تأليف شيخ علي محفوظ. » عاإلبداع في مضار اإلبتدا«كتاب  -1
تأليف شيخ محمد ابن » السنن و المبتدعات المتعلقه باألذكار و الصلوات«كتاب  -2

 احمد الشقيري الحوامدي. 

  تأليف شيخ عبدالعزيز مفتي. » من البدعالتحذير «رسالة  -3
ها، مجالت، مراكز   را انكار كرده و با كتاب مدهللا، عالمان دين همواره بدعتهاالح

كنند،   هاي درس، اهل بدعت را رد مي  هاي جمعه، جلسات و كالس  ر، خطبهپخش خب
و نابودي مبتدعان داشته  اه كردن مردم و توضيح حكم بدعتهاو اين تاثير زيادي در آگ

  است. 
  

����          ����          ����  
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  هاي عصر حاضر  هايي از بدعت نمونه

  

  .-يه وسلمصلي اهللا عل- تولد پيامبر جشن گرفتن به مناسبت  -1
 و قبور مردگان.  جستن به اماكن زيارتي، بارگاهها تبرك  -2

  بدعت در عبادات و تقرب به خدا.   -3
از زمان پيامبر، كم شدن علم، كثرت دعوتگران  بنا به داليلي مانند فاصله گرفتن

عصر حاضر به كثرت هاي   مبتدع و مشابهت به كفار در عادات و شعائرشان، بدعت
: است كه فرمود - صلي اهللا عليه وسلم- و اين مصداق فرمودة پيامبررواج يافته است. 

هاي پيشينان خود پيروي خواهيد  قطعاً از روش و سنت«. ١»لتتبعن سنن من کان قبلکم«
  : هاي ذكر شده  شرح هر كدام از بدعتو اينك ». نمود

  جشن گرفتن به مناسبت تولد پيامبر در ماه ربيع األول -1
 گيرند،  ه نصاري است كه به مناسبت ميالد مسيح جشن مياين عمل مشابهت ب

- األول هر سال به مناسبت تولد پيامبر  مسلمانان جاهل و يا علماي گمراه هم در ربيع
در مساجد و بعضي در  ها  كنند. برخي اين جشن  برپا مي جشن -صلي اهللا عليه وسلم

لس بسياري از مردم شركت مجا كنند. در اين  ها يا اماكن مخصوص برگزار مي  خانه
عالوه بر اين كه بدعت و مشابهت به نصاري هستند، از  كنند. اكثر اين جشنها  مي

اشعار و سرودهايي : خواندن باشند، مانند  و زشت نيز خالي نميشركيات، كارهاي منكر 
است. تا جايي كه  -صلي اهللا عليه وسلم- روي و غلو در حق پيامبر  زيادهكه در آنها 

 خواهند و از ايشان طلب فريادرسي مي  زهاي خودشان را به جاي اهللا از پيامبر مينيا
ي در رو از غلو و زياده -صلي اهللا عليه وسلم- كنند. اين در حالي است كه پيامبر 

نا عبد إمنا أ مرميطرت النصاری ابن التطرونی کما أ«: فرمايد  مدحش، نهي كرده و مي
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كه نصاري در روي نكنيد، همانطور  ر مدح من غلو و زيادهد« .١»فقولوا عبداهللا ورسوله
  ». : عبداهللا و رسول اواي بيش نيستم، پس بگوييد  من بندهمدح ابن مريم غلو كردند، 
 در جلسات مولود خواني حاضر مي -صلي اهللا عليه وسلم- گروهي معتقدند پيامبر

  شود.  
جمعي است كه   دهاي دستهوجود دارد سرو از منكرات ديگر كه در اين جشن ها و

هاي اين جلسات رقص   شود، يكي ديگر از بدعت  همراه با موسيقي و طبل خوانده مي
  و پايكوبي همراه با اذكار صوفيان مبتدع است. 

شود، كه   در برخي مناطق اين مجالس به شكل اختالط بين زنان و مردان برگزار مي
شود. حتي اگر اين مجالس   د نيز انجام ميگردد تا جايي كه كارهاي ناپسن  مي سبب فتنه

خالي از كارهاي نامشروع باشد و فقط به جمع شدن مردم و خوردن غذا و اظهار شادي 

هم بدعت و نوآوري در دين است [و هر باز –كنند   آن طور كه ادعا مي –اكتفا شود 
  نوپيدايي در دين بدعت است و هر بدعتي گمراهي است]. 

براي بوجود آمدن و اي  زمينهتواند   اري اينگونه مجالس ميخالصه اين كه برگز
گيرد در   هاي غيرمذهبي صورت مي  ازدياد منكرات باشد، و حتي منكراتي كه در جشن

  گيرد.   ها نيز انجام مي  اين جشن
: جشن به مناسبت مولود نبوي بدعت است چون هيچ اصل و اساسي در گفتيم

رون مفضله ندارد، و ريشة آن به بعد از قرن كتاب و سنت و عمل سلف صالح و ق
  آن را به وجود آوردند. » فاطميون«گردد كه گروهي به نام   چهارم هجري بر مي

: گروهي از مباركين اما بعد«گويد:   ) ميتاج الدين فاكهاني (رحمه اهللا امام ابو حفص
اند آيا   مند، پرسيدهنا  مردم كه آن را مولود مي چندين مرتبه دربارة اجتماع ربيع األول

شد. خواستند پاسخ واضح و روشنگر حق با  اين اجتماع اصلي در دين دارد؟ و مي
: هيچ اصلي دربارة مولود، در كتاب و سنت وجود ندارد و از گفتم و باهللا التوفيق
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هيچكدام از علماي امت، كساني كه پيشوايان دين و متمسك به آثار سلف صالح هستند 
اند و   شده است، بلكه بدعتي است كه اهل باطل آن را به وجود آوردهانجام آن نقل ن

خواهند با آن شكم خود را پر   از مال مردم مي خواران  اي است كه حرام  هواپرستي
  .1»كنند

اند، يا مشابهت به   آنچه بعضي از مردم بوجود آورده: «گويد  شيخ اإلسالم مي
بخاطر محبت و يا  گيرند!  را جشن مي -عليه السالم-نصاري است كه ميالد عيسي

 –با وجود اختالف در روز تولدش  –است كه  - صلي اهللا عليه وسلم-  احترام پيامبر
  گيرند.   اين روز را جشن مي

-  بود سلف  اند، اگر در اين عمل خيري مي  سلف صالح اين كار را انجام نداده
بيشتر از ب آنان شود، چون آنان تر از ما بودند كه اين خير نصي مستحق -رضي اهللا عنهم
گذاشتند و   را در دل داشتند و به او احترام مي -صلي اهللا عليه وسلم-  ما محبت پيامبر

ه در اين است كتر بودند، بنابراين محبت و تعظيم پيامبر  براي كسب خير، از ما حريص
و آنچه آورده هايشان را در نهان و آشكار زنده نماييم، از دستوراتش پيروي كنيم و سنت

به ديگران برسانيم و در راه اسالم با قلب، دست و زبان جهاد كنيم. و راه سابقين اولين 
. 2»همين است و بساند   كردهاز مهاجرين و انصار و كساني كه به خوبي از آنان پيروي 

  با اختصار از كالم شيخ اإلسالم. 
  : گذشته و حال تاليف شده استدي در هاي زيا  ها و رسالهدربارة رد اين بدعتها كتاب

جشن مولود عالوه بر اينكه بدعت و مشابهت به نصاري است، عواقب ديگري مانند 
مشايخ و بزرگان دارد، و زمينه را براي هاي تولد براي اولياء، ساير جشنبرپا كردن 

  كند.   انحرافهاي زيادي فراهم مي
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  ه و مرده ها و اشخاص زندنشان، تبرك جستن به اماكن زيارتي -2

پرستي و نيرنگي  ها تبرك جستن به مخلوقات است كه از نوع بتيكي ديگر از بدعت
  خورند.   ساده را به ناحق مياست كه با آن غارتگران، اموال مردم 

است. و اين و آن قرار دادن يا اضافه كردن خير در چيزي : طلب بركت تبرك يعني
آن توانايي داشته باشد كه فقط خداوند  كار در توان كسي است كه مالك آن بوده و بر

اما  دارد،  دهد و آن را ثابت نگه مي  سبحان اين توانايي را دارد. او است كه بركت مي
تواند آن را ثابت نگه   مخلوق توانايي دادن بركت و بوجود آوردن آن را ندارد و نمي

  دارد. 
چون اگر شخص معتقد لذا تبرك به اماكن، آثار، اشخاص زنده و مرده حرام است. 

شرك ورزيده و اگر معتقد باشد كه زيارت و لمس  ،دده  باشد كه آن چيز بركت مي
شود در اين صورت مرتكب عملي شده   كردن آن سبب حصول بركت از طرف خدا مي

  ي افتادن بدام شرك است.  كه وسيله
: تبرك د ماننددادن انجام مي  -صلي اهللا عليه وسلم- اما آنچه اصحاب نسبت به پيامبر

شد   و آنچه از جسمش جدا ميآب دهن  ،-صلي اهللا عليه وسلم- جستن به موي پيامبر

در حال حيات و  - صلي اهللا عليه وسلم- مختص پيامبر –گفته شد  همانطور كه قبالً –
، به خانه، قبر و اماكني كه -رضي اهللا عنهم-  وجودش بين آنها است. چون اصحاب

در آنجا نماز خوانده يا نشسته بود پس از وفاتش، تبرك  -ه وسلمصلي اهللا علي- پيامبر
  جستند.   نمي

  به همين ترتيب تبرك به مقامات اولياء به طريق اولي، جايز نيست. 
به اشخاص صالحي مانند ابوبكر، عمر و ساير بزرگان  -رضي اهللا عنهم-  اصحاب

رفتند كه   نميغار حرا  جستند، و به  صحابه در حيات و بعد از مرگ آنان تبرك نمي
رفتند   نماز بخوانند يا دعا كنند. به كوه طور [جايي كه خدا با موسي صحبت كرد] نمي

شد آنجا محل اقامت   هايي نرفتند كه گفته ميز بخوانند و دعا كنند، يا به كوهكه نما
و روي رفتند كه محل اجتماع مردم باشد   پيامبران يا افراد ديگري است، يا به جايي نمي
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اثر و عالمتي از پيامبران زيارتگاه و ساختمان نساختند. كسي از سلف مكاني را كه 
نبوسيده و به آن خواند،   ها نماز ميدر مكه و ساير جاه -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر

  سالم نكرده است. 
مشروع قرار نداده جايي را كه قدم گذاشته  -صلي اهللا عليه وسلم-  پس وقتي پيامبر

نماز خوانده، لمس كنند و ببوسند، پس بوسيدن و لمس محل خواب و نماز كسان  يا
اند كه بوسيدن و   ديگر به طريق اولي جايز نيست، علماء از بديهيات اسالم فهميده

  .1نيست -صلي اهللا عليه وسلم- لمس كردن اين چيزها از شريعت پيامبر

  بدعت در مسايل عبادي و تقرب به خدا -3

بسيار زيادند. اصل در  اند،  كه در عبادات در اين زمان بوجود آمده هايي  بدعت
توان از خود چيزي را در عبادت كم يا زياد كرد، و  يعني: نميعبادات توقيف است. 

صلي اهللا عليه -  بدعت است چون پيامبرآنچه خود ساخته در عبادات وارد شود، 
هر كس عملي انجام دهد كه . «٢»دامرنا فهو ر ليس عليهمن عمل عمال «: فرموده -وسلم

  ». از امر [دين] ما نباشد، مردود است
كه هيچ گونه دليلي بر شوند   اعمال زيادي امروزه به اسم عبادت انجام مي

  : ا نيست، برخي از آنها عبارتند ازمشروعيت آنه
نيت كردم فالن و فالن نماز : «صداي بلند، به اين صورت كه بگويدنيت نماز با  - أ 

صلي اهللا عليه - ، اين بدعت است، چون ثابت نشده كه پيامبر»ا براي خدا ادا كنمر
  : فرمايد نين گفته باشد. خداوند مي چ -وسلم

﴿ اللَّهضِ وي اَألرا فمو اتاومي السا فم لَمعي اللَّهو ينِكُمبِد ونَ اللَّهلِّمعقُلْ أَت
يملٍء عي۱۶ات / حجر(﴾. بِكُلِّ ش(  

ها و و خداوند آنچه در آسمان كنيد،  : ايا خدا را از دينتان آگاه ميبگو«
  ». داند و خدا به هر چيزي آگاه است  زمين است را مي

                                                           

  ) تحقيق د. ناصر العقل. 802-2/795اقتضاء الصراط المستقيم ( -1

  مسلم.  -2
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  محل نيت، قلب است، و نيت عملي است قلبي نه زباني. 

جمعي چون ذكر شرعي بعد از نماز به  خواندن اذكار بعد از نماز به طور دسته –ب 
ورت است كه هر كس، ذكر و تسبيحاتي كه از حديث صحيح ثابت است، را به اين ص

  تنهايي بخواند. 

ي فاتحه را بخوانند و سپس دعا  در مراسم عزاداري از افراد بخواهند كه سوره –ج 
  كنند و ثواب آن را به مردگان ببخشند. 

يان قرآن برپايي مجلس عزاداري براي مردگان و تهية غذا و اجاره كردن قار –د 
رساند. همة   كنند اين كارها در عزاداري مشروع است و به مرده نفع مي  مردم گمان مي

موارد ذكر شده بدعت است و هيچ اصلي در دين ندارد و قيد و بندهايي است كه خدا 
  هيچ دليلي دربارة آن نازل نكرده است. 

 عراج، هجرت پيامبر: مراسم اسراء و مهاي ديني مانند  رفتن به مناسبتجشن گ -   ه
  . كه هيچ اصل و اساسي در شريعت ندارند. - صلي اهللا عليه وسلم-

: عمره مانندشود،   هاي كه به صورت مخصوص در ماه رجب انجام ميعبادت –و 
حقيقت رجبيه، عبادات خاص در آن، نماز خواندن و به صورت خاص روزه گرفتن. 

در انجام عبادات، عمره، روزه، نماز،  هاي ديگر هيچ فرقياين است كه اين ماه با ماه
  ذبح و غيره ندارد. 

چون با اذكار اند.   ها بدعت است و بعدها به دين افزوده شدهصوفياكثر أذكار  –ز 
  مشروع، هم در نوع، هم در شكل و هم در وقت اداي آن منافات دارند. 

زيرا از  داري و روز آن به روزه گرفتن.  اختصاص شب نيمة شعبان به زنده –ح 
ي شعبان ثابت نشده  حديث صحيحي در فضيلت نيمه -صلي اهللا عليه وسلم- پيامبر

  است. 

ساختن بارگاه و زيارتگاه بر قبرها و تبديل آنها به مسجد و محل عبادت براي  –ط 
و توسل به مردگان و ساير اهداف شركي. و زيارت قبور توسط زنان، تبرك جستن 
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قبور و كساني كه بر قبرها مسجد كنندة   زنان زيارت -وسلم صلي اهللا عليه-  چون پيامبر
  دهند را لعنت كرده است.  سازند و روشنايي و المپ قرار مي  مي

  
����          ����          ����  



 

  خاتمه

  

 هايي بر دين   اي براي رسيدن به كفر و افزوده  ها وسيله  : بدعتگوييم در پايان مي
اند. بدعت از گناه كبيره بدتر است.   وع قرار ندادهند كه خدا و رسول آنها را مشرا 

كند تا از گناهان كبيره. چون گناهكار، گناه را   بدعت رضايت شيطان را بيشتر فراهم مي
كند ولي مبتدع   داند گناه است سپس از آن توبه مي  كه ميدهد در حالي   انجام مي

تواند   دين است و با آن مي دهد و معتقد است كه اين كار او از  بدعت را انجام مي
ها را از بين برده و   ها سنت  كند. بدعت  خود را به خدا نزديك كند. لذا از آن توبه نمي

دهند. بدعت انسان را از   اهل سنت و سنت را در انظار پيروان خود زشت جلوه مي
ها  خداوند متعال و سبب سياهي و تباهي قلبخدا دور كرده و موجب غضب و عذاب 

  گردد.   يم



 

  با اهل بدعت چگونه رفتار شود

  

رفت و آمد با مبتدعين و نشست و برخاست با آنان حرام است، مگر اينكه كسي 
خطر بخواهد او را نصيحت كرده و از بدعت منع كند. چون همنشيني با اهل بدعت، 

واجب  بزرگتري به دنبال دارد. و در صورتي كه نتوانيم آنها را از انجام بدعت منع كنيم
است از آنان و شري كه دارند، مردم را آگاه نماييم، و در غير اين صورت بر علما و 

ها را بگيرند و دست مبتدعين را كوتاه ان مسلمان واجب است كه جلوي بدعتحاكم
نمايند و شر آنان را از بين ببرند. چون خطرشان براي اسالم بسيار زياد است. در پايان 

هايشان تشويق   هاي كفر، اهل بدعت را براي رواج بدعت لتالزم است بدانيد كه دو
چون ترويج  ،دهند  هاي گوناگون ياري مي  اين راه به شيوه كنند و آنان را در  مي

  دار كردن چهرة اسالم است.   اي مناسب براي نابودي و خدشه  بدعت، برنامه
ى اهللا على نبينا حممد ويعلى كلمته وخيذل أعداءه. وصلنسال اهللا عزوجل أن ينصر دينه 

   .وعلى آله وصحبه وسلم


