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  بنام خداوند بخشنده مهربان

اش جناب استاد شيخ  با قلم نوه» فتح المجيد«ح حال مؤلف كتاب شر
  .ابراهيم بن محمد بن ابراهيم آل شيخ

روشنگر ديني قرن دوازدهم، محمد بن  موي عالمه شيخ ابراهيم بن حسن بن شيخ االسال
عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن احمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن 

اي كه صحابي گرانقدر ابوهريره رضي  همان قبيله. تميم) قبيله(ي منسوب به مشرف تميم
اهللا عنه، بنابر روايتي كه بخاري در صحيح خود آورده است، در خصوص نسل آن قبيله 

شنيدم، آنان را دوست  صاز زماني كه سه چيز در مورد بني تميم از پيامبر: گويد مي
آنان سختگيرترين افراد امت من بر دجال  -1: در مورد آنان فرمودص دارم؛ پيامبر
آزادش كن : فرمودص اي از آنها نزد عايشه بود پيامبر دختر اسير شده -2. خواهند بود

 صهنگامي كه صدقات آنان به نزد پيامبر -3. چرا كه آن از فرزندان اسماعيل است
 .هاي قوم من است رسيد، فرمود اين صدقه

  تولد و علم آموزي
دار از  اي ريشه در خانواده. در درعية متولد شد 1196ن بن حسن در سال شيخ عبدالرحم

جدش، روشنگر دعوت محمدي، شيخ االسالم . حيث ارجمندي و علم، رشد ونمو كرد
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محمد بن عبدالوهاب و عموهايش كه پيشوايان سرشناسي بودند وعلماي برگزيده شهر 

ا نزد جدش شيخ االسالم محمد بن نجد توجهي ويژه به او داشتند، سپس كتاب التوحيد ر
آداب المشي الي (تمام كتاب ) همچنين(عبدالوهاب از ابتدا تا ابواب سحر قرائت كرد و 

  .را نزد وي قرائت نمود) الصالة
در مجالس بسياري از جمله در درس صحيح بخاري، تفسير و كتابهاي احكام به 

صحيح . وهاب، حضور داشتقرائت عمو و استادش، شيخ عبداهللا بن محمد بن عبدال
بخاري را به قرائت عمو و استادش شيخ علي بن محمد بن عبدالوهاب و تفسير سوره بقره 

در . را از ابن كثير به قرائت عمويش شيخ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالوهاب فرا گرفت
جلسه قرائت عمو و استادش شيخ حسن بر پدرش شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب 

در جلسه قرائت كتاب منقي االخبار توسط . ت در حالي كه در سن تمييز بودحضور ياف
همچنين شيخ . شيخ عبداهللا بن ناصر بر شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب حضور داشت

عبدالرحمن در مجالس ديگري از مجالس جدش با قرائت اساتيد ديگر حضور بهم 
  1.رسانيده است

اش؛ عبداهللا، علي و  گانه ومها و اساتيد سهشيخ عبدالرحمن بن حسن بر تمامي عم
حسين فرزندان شيخ محمد بن عبدالوهاب فقه و حديث فراواني قرائت كرده و در بسياري 

كتابهايي مثل مختصر الشرح، . از مجالس آنان در درس فقه و حديث حضور داشته است
داهللا بن فاضل، كتاب المقنع و غيره را بر شيخ حمد بن ناصر، السيرة النبوية را بر شيخ عب

وري در فرائض را بر شيخ عبدالرحمن بن خميس، كتاب شرح الجزريه قاضي ثنلششرح ا
شرح الفاكهي علي (زكريا انصاري را بر شيخ احمد بن حسن بن رشيد حنبلي و كتاب 

  .ر را بر شيخ ابوبكر حسين بن غنام قرائت كرده است) النحو ةمتمم

                                           
محمد بن ) درس شيخ االسالم(همانگونه كه شيخ عبدالرحمن بن حسين تاييد كرده است راويان  -1

عبدالوهاب معروف اند، بسياري از علماي مدينه وديگران به صورت روايت خاص و عام آنها را فرا 
 .ند از جمله آنان محمد بن حيات سندي و شيخ عبداهللا بن ابراهيم الفرضي الحنبلي استا گرفته
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بن حسن در نجد بود، اساتيدي نيز در مصر داشت اين برخي از اساتيد عبدالرحمن 
شيخ حسن قويسيني مصري،  -1: توان از افراد زير نام برد ترين آنان مي كه از جمله برجسته

شرح جمع الجوامع محلّي در علم اصول و مختصر السعد در علم معاني و بيان را در 
. ب را از دست ندادمجلس اين استاد فرا گرفت و جز اندك از مجلس درس اين دو كتا
اي كه تمامي بحثهاي  شيخ قويسيني در تمامي مرويات خود به وي اجازه داد و نسخه

نخستين كتابهايي كه با سند خود از شيخ محدث عبداهللا بن سالم مصري، شارح بخاري 
  .گيرد، به وي سپرد روايت كرده است را در بر مي

تهاي خود از شيخ محدث عبداهللا بن اي را كه در برگيرنده تمام بخشهاي رواي و نسخه
د، و تمام آنچه در آن به روايت او از شيخ مصري، شارح بخاري است به وي سپر سالم

عبداهللا شرقاوي از شيخ محمد بن سالم حنفي از شيخ عيد بن علي النمرسي از شيخ عبداهللا 
ري به قويسيني اجازه صحيح بخا. بن سالم بصري مطرح شده را نيز به وي اجازه داد

روايت خود از شيخ داود القلعي از شيخ احمد بن جمعه بجيرمي از شيخ مصطفي 
اسكندراني معروف به ابن صباغ از شيخ عبداهللا بن سالم بصري با سند آتي خود در اجازه 

همچنين قويسيني به وي اجازه روايت . بجيرمي به شيخ عبدالرحمن بن حسن داده است
از استادش سليمان بجيرمي از شيخ محمد عشماوي از ) قويسيني(صحيح بخاري از او 

شيخ ابوالغرعجمي از شيخ محمد شوبري از شيخ محمد رملي از شيخ االسالم زكريا ا 
نصاري از حافظ ابن حجر عسقالني از شيخ تنوخي از شيخ سليمان بن حمزه از شيخ علي 

از محمد بن عبداهللا بن  بن حسين بن منير از ابوالفضل بن ناصر از شيخ عبدالرحمن بن منده
گفت . ابي بكر جوزقي از مكي به عبدان نيشابوري از امام مسلم از امام بخاري، داده است

شيخ عبدالرحمن بن حسن اين ) گفتم با اين مسند صحيح مسلم را روايت كرده است(
هاي علمي در  را به اين شيوه ستوده است كه وي از برترين چهره -قويسيني -استاد خود

  .ر بودمص
جبرتي براي من : گويد شيخ عبدالرحمن جبرتي، شيخ عبدالرحمن بن حسن مي -2

يعني ) اصطالح خاص حديثي است( -با شرط خود -حديثي را به شيوه مسلسل باألوليه
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و آن نخستين حديثي بود كه . (گفته تمامي روايان آن حديث را نقل كردن، روايت كرد
  ).از وي شنيدم

ي وي قرائت كردم تا اينكه به امام سفيان بن عيينه رحمه اهللا سند آن حديث را برا
تعالي از ابوقاموس برده عبداهللا بن عمرو بن عاص از عبداهللا بن عمرو بن عاص رضي اهللا 

 -تبارك و تعالي –خداوند رحمن : (فرمود صكه رسول خدا. عنها رسانيدم
تا آنكس ) مهر بورزيد(شيد بر كساني كه در زمين هستيد ببخ. بخشد بخشايندگان را مي

  ).شما را ببخشد(كه در آسمان است به شما رحم كند 
يعني مولف تاج العروس  –تمامي مرويات خود را از استادش شيخ مرتضي حسيني  -

از شيخ عمر بن احمد بن عقيل و شيخ احمد  -و ساير مصنفات برگزيد و ارزشمند ديگر
ن سالم بصري كه او نيز از ابوعبداهللا محمد بن جوهري و روايت هر دوي آنها از عبداهللا ب

عالءالدين بابلي از شيخ سالم منهوري از نجم غيطي از شيخ االسالم زكريا انصاري از 
حافظ شيخ االسالم احمد بن علي بن حجر عسقالني صاحب كتاب فتح الباري، به من 

  .اجازه داد
ولي سند . شوند ه او ختم مياكثر رواياتي كه از اساتيدمان در كتابها مطرح كرديم ب

روايتشان از بخاري به اين نحو است كه حافظ ابن حجر عسقالني رحمه اهللا از ابراهيم بن 
احمد تنوخي از احمد بن ابي طالب حجار از حسين بن مبارك زبيدي حنبلي از ابوالوقت 
ر عبداالول بن عيسي بن شعيب سنجري هروي از ابوالحسن عبدالرحمن بن محمد بن مظف

بن داود داودي از ابومحمد بن عبداهللا بن احمد سرخسي از ابوعبداهللا محمد بن يوسف بن 
  .اند مطر فربري از امام بخاري رحمه اهللا، روايت كرده

اسانيدش را از استاد  -جبرتي –بر او : گويد شيخ عبدالرحمن بن حسن مي
يثي مثل امام به طور متصل به مولفين كتابهاي حد -يعني مرتضي حسيني -مذكورش

احمد، مسلم، ابوداود، نسائي، ترمذي و ابن ماجه رحمهم اهللا، قرائت كردم، پس به آن و 
از سفاريني نابلسي  -به سند مذهبمان با روايت او از استاد مذكورش يعني مرتضي حسيني
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حنبلي از ابوالمواهب به طور متصل به پيشوايمان يعني احمد بن حنبل رحمه اهللا تعالي، به 

  .ن اجازه روايت دادم
هاي علمي در مصر بود كه شيخ  شيخ عبداهللا باسودان، وي از بزرگترين چهره -3

به عبدالرحمن در تمامي مرويات خود اجازه داد . عبدالرحمن بن حسن با آن برخورد كرد
و نسخه خود را كه متضمن اوائل كتابهايي بود كه با سند خود از استاد محدث عبداهللا بن 

ري روايت كرد، به عبدالرحمن سپرد، عالمه عبدالرحمن بن حسن در خصوص سالم بص
تمامي آنچه در نسخه معروف شيخ عبداهللا بن سالم در مصر است را به من : (گويد آن مي

و آن را از اصلش كه اينك نزد ماست و به روايت  -يعني شيخ عبداهللا باسودان -اجازه داد
  .تادش عبداهللا بن سالم است، نقل كرده استاو از محمد بن جوهري از پدرش از اس

به  :يعني امام احمد بن حنبل –به من با مذهب پيشوايان : گويد شيخ عبدالرحمن مي
منهوري از استادش احمد بن عوض از استادش محمد الدروايت خود از شيخ احمد 

خلوتي از استادش منصور بهوتي از شيخ عبدالرحمن بهوتي از شيخ يحيي بن موسي 
  .لحجاوي از پدرش كه سند پدر به امام احمد رحمه اهللا مشهور است، اجازه روايت دادا

مفتي الجزائر محمد بن محمود الجزائري حنفي اثري، شيخ عبدالرحمن بن حسن  -4
او را خوش عقيده و بسيار سخاوتمند در علوم شرعي يافتم و نخستين حديثي : گويد مي

كه عين گفته روايان را به  -اص روايت حديث اصطالح خ -كه به صورت مسلسل اوليه
به مرويات : گويد شيخ عبدالرحمن مي. براي ما روايت كرد -صورت موردي نقل كند
  .يعني حمودة و استادش علي بن امين به من اجازه روايت داد -خود از استاد مذكورش

 با سند متصل به مؤلف 1قسمتي از صحيح مسلم و اول بخاري روايت ابن سعادة
حافظ عبدالحق أشبيلي را نزد وي قرائت ) االحكام الكبري(رحمه اهللا تعالي و قسمتي از 

  .ام وي را در آن نوشته) نام راويان(او در دفتر يادداشت بجا ماند از درس او اسانيد . كردم

                                           
ابن حجر بدان دست نيافته و از . اين روايت ابن سعادة از رواياتي كه نزد ابن حجر است برتر است -1

بير آن در مغرب زمين اين روايت، روايت قابل اعتمادي است، عالمه محمد األمير الك. آن آگاهي نداشت
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شيخ . كرد شيخ ابراهيم عبيدي استاد قرائات در مصر به ده روش قرائت مي -5
قرآن را در نزد وي قرائت كرد و يادآور شده كه سندهاي  عبدالرحمن بن حسن اول

  ).نزد وي موجود بود(متصلي به قاريان هفتگانه و قراء ديگر در دست داشت 
شود كه با وي  شيخ احمد بن مسلمونه، شيخ عبدالرحمن بن حسن يادآور مي -6

ا انصاري را بسياي از قرآن، شاطبيه و شرح الجزريه شيخ زكري. اي داست مالزمتهاي ويژه
 - شيخ احمد بن مسلمونه -نزد وي قرائت كرده است، شيخ عبدالرحمن در تمجيد استادش

روايات و . دست بود خوش اخالق و فروتن بود، در قرائتها بسيار توانا و چيره: گويد مي
  .سندهاي متصلي به قرائت كنندگان هفتگانه و ديگران داشت

شرح الخالصه ابن عقيل رحمه اهللا را  شيخ يوسف صاوي شيخ عبدالرحمن بيشتر -7
  .نزد وي قرائت كرد

شيخ ابراهيم بيجوري، شرح الخالصه اشموتي را تا باب اإلضافه نزد وي قرائت  -8
  .كرد و در تدريس كتاب في السلم در وي حاضر شد

منهوري، شيخ عبدالرحمن در تدريس كتابهاي في االستعادات و الدشيخ محمد  -9
آن دو كتاب را با : گويد عروض و القوافي وي حضور داشته و ميالكافي في علم ال

  .اش در دانشگاه األزهر براي ما قرائت كرد حاشيه

  شاگردان شيخ عبدالرحمن بن حسن
در حق . دائماً مشغول تدريس، تشويق و پشتيبان علم بود :شيخ عبدالرحمن بن حسن

بسيار عبادت . آرام و باوقار بوددانشجويانش بسيار نيكوكار، نرمخو، بخشنده، سخاوتمند، 
اي مبارك بود، چرا كه با اندكي شاگردي در محضر  ه براي دانشجويان خود چهر. كرد مي

هاي برجسته  بسياري از چهره. شد دست و زبده مي گيري از فهم و دركش چيره او با بهره
رزندش شيخ اند ف از جمله كساني كه از او علم آموخته. اند علمي از وي كسب علم كرده

                                                                                                         
از شيخ ابوالبركات عبدالقادر بن علي بن يوسف بن » األرب من علوم اإلسناد و األدب«را در كتابش بنام 

  .محمد الفاسي نقل كرده است
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ابتدا در مصر و پس از بازگشت از مصر، در رياض نزد وي قرائت كرده . عبداللطيف است
است، شيخ حسن بن حسين بن شيخ محمد بن عبدالوهاب، شيخ عبداهللا بن حسن بن 
حسين بن شيخ محمد بن عبدالوهاب، شيخ حسين بن محمد بن حسين بن شيخ محمد بن 

حمد بن علي بن شيخ محمد بن عبدالوهاب، شيخ عبدالوهاب، شيخ عبدالعزيز بن م
عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار بن شبانه، شيخ عبدالرحمن بن حمد نميري، شيخ عبداهللا 
بن جبر، شيخ حمد بن عتيق، شيخ محمد بن سلطان، شيخ عبدالعزيز بن حسن بن يحيي، 

دالرحمن بن عدوان، شيخ محمد بن ابراهيم بن عجالن، شيخ محمد بن عبدالعزيز، شيخ عب
شيخ محمد بن ابراهيم بن سيف، شيخ عبداهللا بن علي بن مرخان، شيخ علي بن عبداهللا بن 
عيسي، شيخ احمد بن ابراهيم بن عيسي، شيخ عبدالرحمن بن محمد بن مانع، شيخ محمد 
بن عبداهللا بن مسليم، شيخ محمد بن عمر بن مسليم و ديگراني كه سخن با برشمردن يك 

  .كشد به درازا مي يك آنان

  ستايش علما از او
در خالل ستايش . شيخ عبدالرحمن بن حسن بسيار مورد ستايش اهل علم قرار گرفته است

توان توصيف ابن بشر در كتاب  و تمجيدي كه از علما در خصوص وي آمده است مي
، و شيخ ابراهيم بن صالح بن عيسي نجدي در كتاب الدرر) عنوان المجد في تاريخ نجد(

در : (فرد نخست پيرامون حوادث سال هزار و دويست و چهل و يك گفته است. ياد كرد
آن سال استاد دانشمند مجرب، سودمند دانشجويان، فقير به عنايت پروردگار جهانيان، 
جامع انواع علوم شرعي، پژوهشگر علوم ديني، احاديث نبوي و آثار سلف، وارث علم از 

، همان كسي كه ناتوانان با )در نسل او اهل علم بودندنسل ان(پدران و نياكان خود 
اسالم و مسلمانان، شدند، يكي از بزرگترين قاضيان  گيري از علم او كاركشته و توانا ه بهر

مفتي تاج سر تمام موحدان، ياريگر سنت سرور فرستادگان و در پاسخگويي درست به 
نزد امام تركي بن . دالوهابمردم موفق، شيخ عبدالرحمن بن حسن بن شيخ محمد بن عب

از ديدار او خرسند گشت و بسيار او ) امام(رفت،  -خداوند روحش را شاد كناد -عبداهللا
در ادامه ) را گرامي داشت و با درخشش او بر عام و خاص مسلمانان خرسند و شاد گشت
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گاه و هاي اهل بدعت بسيار آ از دسيسه: (گويد ابن بشر در شرح حال ارزشمند اين امام مي
) اي براي وي نگاشتم و در پايان آن برايش دعا كردم در پايان دعا گفتم هوشيار بود، نامه

در پاسخ به نامه من در اثناء . يعني او بر هر آنچه بخواهد قادر است) أنه علي ما يشاء قدير(
خواهند  اين سخن، سخن بسياري از مردم است هنگامي كه از خدا چيزي مي(ان نوشت 
قصد و نيت بر سر زبانها جاري و مشهور شده است، حال آنكه خداوند بر هر  كه بدون

در حالي . اهل بدعت با اين سخن قصد و نيت شري دارند. چيزي كه بخواهند قادر است
كه هر آنچه در قرآن آمده اين است كه خداوند بر هر چيزي قادر است و در قرآن و 

ندارد، چرا كه قدرت خداوند همه چيز را سنت اساساً چيزي كه مخالف اين باشد وجود 
كه به  است خداوند) شامل(قدرت و علم دو صفت فراگير . در بر گرفته و كامل است

ولي قصد اهل بدعت از اين سخن كه . تمام موجودات و معدومات تعلق پيدا كرده است
لق خداوند بر آنچه بخواهد قادر است، تنها اين است كه قدرت خداوند به يك چيز تع

  ).گيرد مگر انكه مشيت او بر آن تعلق گيرد نمي
آميزي به قصد بازگشت فرزندش شيخ عبداللطيف  باري نامه تهنيت: گويد ابن بشر مي

داند،  از مصر به وي نوشتم، در دعايم به خداوند با صفات كاملش كه تنها خود آنها را مي
هايت از او كه مطرح  استهخداوند ترا در وسيله خو(در پاسخ به من نوشت . متوسل شدم

اي موفق كند و خداوند به سبب آن دعاها نيكوترين پاداشها را بهره تو گرداند،  كرده
، )شوم داند، متوسل مي خداوندا به تو با صفات كاملت كه كسي جز تو آنها را نمي(گفتي 

داند تنها كيفيت صفت است پس  بدان اي مرد هوشمند اديب آنچه كه كسي جز او نمي
دانند  يعني علما صفات را مي(دانند  ساني كه اهل علم به صفات خدا هستند آنها را ميك

استواء خداوند (، همان طوري كه امام مالك گفته است )دانند ولي كيفيت آنها را نمي
، اين امام بين آنچه از معناي صفت دانسته )مجهول است) چگونگي(معلوم و كيفيت 

ايندو را (شود  وند است و بين كيفيت آن تفاوت قائل ميشود آنگونه كه شايسته خدا مي
شود استواء خداوند به استواء مخلوق تشبيه  از اين رو گفته مي) كند از هم جدا مي

همانطوري كه خداوند خود را بدان توصيف كرده ثابت است ولي   شود معناي آن نمي
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چيزي تذكر داد و امام  داند، از اين رو به چنين چگونگي آن صفت را تنها خداوند مي
از ) داستان(ابن بشر پس از مطرح كردن اين . سخن گفت) صالح(مالك نيز با زبان سلف 

به وسعت علوم، آگاهي، درك، پژوهش : (گويد شيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه اهللا مي
  ).و دقتي كه او داشت بنگريد

و  شيخ ابراهيم بن صالح بن عيسي در خصوص حوادث سال هشتاد
يما وقع نجد ف عقد الدرر(م بعد از هزار و دويست در كتاب خود بنام پنج

در : گويد مي )من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر و اول الرابع عشر
غروب روز شنبه يازدهم ذي القعده الحرام استاد دانشمند فاضل الگو، 
سردسته يكتا پرستان و درهم شكننده كافران عبدالرحمن بن حسن بن 

اإلسالم و پيشواي عالمان سرشناس محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا، شيخ 
وي پيشواي برجسته، محدث، فقيه، پرهيزكار و متقي بود و در . وفات يافت

او به طور مداوم استقامتي نيكو، . تمامي علوم ديني دستي توانا داشت
وكساني كه پايين ) اميران(احترامي كامل و سخني نافذنزد كاربدستان 

بودند داشت تا اينكه خداوند بلند مرتبه در تاريخ مذكور جانش  دست
  .راگرفت

  تاليفات شيخ عبدالرحمن بن حسن
شيخ عبدالرحمن بن حسن تصنيفات سود مند بسياري را تاليف كرده است از جمله آنها؛ 
كتاب فتح المجيد در شرح كتاب التوحيد، قرة عيون الموحدين، كتابي در رد داود بن 

ن جرجيس، كتابي در رد عثمان بن منصور و كتابي و كتاب هاي ديگري غير از سليمان ب
  .اين موارد وبه سؤاالت متعددي پاسخ گفته كه اگر جمع شوند جلد قطوري مي شد

پيش از اين در سخن ابراهيم بن صالح گذشت كه شيخ عبدالرحمن بن حسن در 
تاد و پنجمين سال پس از غروب روز شنبه يازدهم ذي القعده در هزار و دويست و هش

خداوند متعال شيخ عبدالرحمن بن حسن را در باالترين درجه . هجرت وفات يافت
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فردوس جاي دهد و بابت خدمات وي به اسالم و مسلمانان نيكو ترين پاداش را بهره او 

  1.گرداند
 

  .ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن عبد الطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل شيخ

                                           
جواب شيخ عبد ) روضه األفكار ابن غنام(منابعي كه اين شرح حال از آن گرفته است عبارتند از  -1

يتش از اساتيد خود پرسيده اند، كه اين ضمن جزء دوم الرحمن بن به كساني كه از وي در خصوص روا
) عقد الدرر(و كتاب عنوان المجد ابن بشر و . مجموعه رسائل و مسائل نجد، چاپ النار مطرح شده است

 .ابراهيم بن صالح بن عيسي



  
  م خداوند بخشاينده مهربانبه نا

  مقدمه 

تمام ستايشها بر وجه تعظيم خداوندي را سزاست كه پروردگار جهانيان است فرجام نيكو 
از آن پرهيزگاران وبد فرجامي و نگونساري شايسته ظالماني همچون اهل بدعت و 

  . مشركان است
است، دهم كه هيچ معبود بر حقي جز خداوندي كه يكتا و بي شريك  گواهي مي

  . تنها معبود اولين و آخرين و نگهدارنده آسمانها و زمينهاست. وجود ندارد
كنند، تا  مي پيرويكساني كه از آنان  و بر  ،او اصحاب پروردگارا بر محمد و آل و

  . جزا درود و سالم فراوان بفرست روز
 خداوند او را اجر و –كتاب توحيدي كه امام شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب 

پاداش فراوان دهد و بر او و كساني كه تا روز حساب دعوتش را اجابت كردند ببخشايد 
دراين . تاليف كرد، درنوع خود كتابي بي نظير و بديع در بيان توحيد و براهين آن بود –

از اين رو . كتاب تمام داليل را به منظور توضيح و روشن نمودن توحيد، جمع كرده است
  . و بسياري از آن بهره مند گشتند. تان و عليه ملحدان و كافران استپرچمي براي يكتا پرس

در سرآغاز رشد و بالندگي خود، خداوند سينه اش را براي حق آشكاري  :اين امام
كه فرستادگانش را براي آن فرستاده است مثل خالص كردن عبادت با تمام انواع آن براي 

كي كه بسياري دچار آن شده اند، خداوندي كه پروردگار جهانيان است و انكارشر
خداوند همتش را باال برد، عزمش را نيرو بخشيد تا به منظور دعوت اهل . گشايش داد

نجدبه توحيدي كه اساس و پايه اسالم و ايمان است بپاخيزد و آنان را از بندگي درختان، 
پس خداوند به  .سنگها، طاغوتها و بتها، وايمان به ساحران و منجمان و جادوگران باز دارد

وسيله دعوت او تمام بدعتها و گمراهي هايي را كه شيطان بدان فرا مي خواند باطل 
خداوند به واسطه او پرچم جهاد را برافراشت و شبهات مخالفين ازجمله اهل . ساخت
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كرد و بيشتر مردمان آن ديار اعم از مردمان شهر و روستا براي  شرك و ستيز را نابود
دست پخش  دعوت و تاليف وي در سرزمينهاي دور. و آن را پذيرفتند اسالم گردن نهاد

شد تا جايي كه حتي دشمنان وي نيز به فضلش اقراركردند مگر كسي كه شيطان براو 
  . چيره گشته ايمان را نزد او ناپسند داشته و بر ستيز و طغيان خود اصرار ورزيده باشد

در خصوص  :همانگونه كه قتاده. داهل جزيره با دعوت او صبحي دوباره آغاز كردن
هنگامي كه مسلمان سخن الاله اهللا سردادند، بر : گويد وضعيت ابتداي اين امت مي

ابليس و لشكريانش عرصه پذيرش را بر آنان . مشركان گران آمد و آنرا انكار كردند
و آنرا بردشمنش ياري نمود و . تنگ كردند ولي خداوند آنرا پيش برد و غالب گردانيد

 شود و زيرا سخني است كه هر كس بوسيله آن مبارزه كند پيروز مي. چيره ساخت
تنها مردم اين جزيره اي كه سواركار . شود هركس بوسيله آن بجنگد ياري داده مي

باشبهايي اندك و مدتي كوتا از زمان آنرا مي پيمايد، درميان انبوهي از مردم كه بدان 
يعني در ميان اين همه انسان تنها (.ند، آنرا مي شناسدكن شناخت ندارند و به آن اقرار نمي
خداوند سينه بسياري از علما را براي دعوت او گشود، با . مردم جزيره بدان شناخت دارند

از جمله آنها شعري است . درخشش او شاد و خرسند گشتند و با شعر و نثر وي را ستودند
شيخ رحمه اهللا تعالي سروده  اينكه دانشمند صنعا، محمد بن اسمائيل امير در خصوص 

  :است
پاكي و (خبرهايي از او به مارسيده كه وي شريعت شريف را دگربار برايمان به 

كه هر جاهل و بدعت گزاري  تا آشكار سازد آنچه را. نخستين خود بر گرداند )شفافيت
بر قرآن و سنت  ماست از از دين پوشانده است و آنرا موافق شريعت واقعي كه نزد

تا ستونهاي شريعت را كه در همه جا ويران شده بود و مردم از رشد و بالندگي . رداندگ
  . آباد كند و بازسازي نمايد )بار ديگر(در آنجا باز مانده و گمراه شده بودند 

بتهاي زمان ( – دوٍَِِدر آنها معناي شراع و نظير آن يغوث و  )همان مكانهاي كه(
دوستدار آنها شده  و. را باز گردانده) لح پيشين بودندحضرت نوح كه نماد انسانهاي صا

   !-چه دوست داشتن بدي و چه دوستي بد فرجامي –بودند 
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در هنگام سختي ها آنها را به فرياد مي خواندند همانگونه كه فرد ناچار خداوند 

چه بسيار قرباني هايي كه در ميدانگاه ها و فضاهاي . يكتا وبي نياز را فرياد مي خواند
كه  يو چه بسيار طواف كنندگان. خدا آشكار و علني قرباني شدنداطراف آنها به نام غير 

  . كردند و ركنهاي آن ها را با دستشان لمس مي نمودند طواف ميآن قبرها بوسه زنان بر 
در خصوص وي در غالب شعر  :شيخ ما، دانشمند إحساء ابوبكر حسين بن غنام

  : گويد مي
مقام هدايتگري او را باال برد كه گمراهي در آن زمان  )گاميهن(خداوند در زماني (

پس سيراب . پروردگارش آب گواراي فهم را به او نوشاند. اوج ميگرفت و باال مي رفت
به سوي دانستني بيشتر رهسپار (گشت و سوار بر موج معارف از جهل و ناداني گريخت 

  ) گرديد
او حياتي دوباره پيدا كردو راه  پس از محو شدن به وسيله) توحيد(يكتا پرستي 

  .آشكار شرك توسط او سست و واهي گرديد
او بدان دست نيافته و هيچ مرد شجاعي توان  بر قله بزرگواريي باال رفت كه كسي جز

به جديت و چاالكي تالش  صو در راه آشكار سنت احمد  .از بين بردن آنرا نداشت
  .گربار زنده و بلند سازدتا آنچه از آن زدوده و نابود شده بود د كرد

با آيات و سنتي كه دستور داده شديم تا در اختالف و تنازع به آن مراجعه كنيم،  
سماء توسط او آشكار شد و مرز آسيب پذير آن، لبخند شادي . مناظره مي كرد

  .شود و مي درخشد دهد و شبانگاه نابودي اش روشن مي سرمي
و مردم به وسيله اورهيافته و . ودي برگشتراه آشكار گمراهي به وسيله او به ناب 
  .اند خوش

، رواشد كه او با تيز بيني و )كشيد(نجد دامن افتخارش را به وسيله او گسترانيد 
  . فراست نام آنرا بلند و ارجمند كند

او در آنجا  )معرفت(در معرض ديد مسافران است، پرتو انوار  )نجد(آثارش در آنجا 
  .كند يمي درخشد و نور افشاني م
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را  پيامبرانشبيان آنچيزي است كه خداوند ) فتح المجيد(موضوع كتاب مذكور وي 
و بيان آن با داليلي از  خداوند براي آن فرستاده است از جمله يگانه پرستي در عبادت

كتاب و سنت و مطرح كردن آنچه از شرك كه با توحيد و يگانه پرستي منافات دارد و يا 
واجب آن منافات دارد و مسائلي از اين دست و بيان آنچه فرد  شرك اصغري كه با كمال

  .كند را به توحيد نزديك و بدان متصل و متصف مي
شرح اين كتاب را نوه مصنف، شيخ سليمان بن عبداهللا رحمه اهللا تعالي بر عهده 

هر آنچه الزم و مورد انتظار بود در آن . گرفت و شرحي نيكو و سودمند بر آن نگاشت
 )المجيد، في شرح كتاب التوحيدتيسير العزيز(رده و آشكار نموده است و آنرا بيان ك

  .)ناميده است
عبدالحليم بن  را بكار گرفته مقصود وي ابوالعباس احمد بن» شيخ االسالم «هر جا 

مقصود وي از احمد بن حجر بكار گرفته » الحافظ«  هر جا كه ه است وعبدالسالم بن تيمي
  . عسقالني است

مي كه شرحش را مطالعه كردم در يافتم كه در برخي جاها سخن را به درازا هنگا
شود كه در مجموع نيازي به طرح  كشيده و در پاره اي موارد نيز تكرارهايي مشاهده مي

و تنقيح و تكميل آن پرداختم  از اين رو به تهذيب. ا كامل نمي كردنبود و كتابش ر آنها
« را به منظور فائده مندي بيشتر در آن وارد ساخته و آنرا  و چه بسا برخي از روايتهاي نيكو
  .نام نهاده ام» فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

براي هر جوينده علم و هر خواهنده معرفتي كه اين كتاب را  از خداوند خواستارم 
و آنراخالصانه براي خود قرار دهد و هر آنكس را كه در بهره گيري از  گرداندسودمند 

هيچ نيرو و تواني جز به نيرو . را به او ارزاني نماييدتالش كند باغات پر نعمت بهشتي آن 
  . و توان خداوندي كه بلند مرتبه و عظيم است، وجود ندارد

 
  سخن مصنف رحمه اهللا تعالي



  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
کل امر «كتابش را با تأسي به كتاب خدا و عمل به اين حديث ) مصنف( 

يعني هر كار قابل توجهي  »الیبداء فیه ببسم اهللا الرمحن الرحیم فهو أقطعذی بال 
كه با بسم اهللا الرحمن الرحيم آغاز نشود بي فرجام است، ) ارزشمندي(

ابن  1.روش آورده است باابن حبان  حديث مذكور را. آغاز كرده است
اين  آن را با 2هاين حديث حسن است و ابو داود و ابن ماج: گويد صالح مي

يعني » کل امر ذی بال الیبدأ فیه باحلمد هللا أو باحلمد فهوأ قطُع«لفظ آورده اند كه 
  .هر كار قابل توجهي كه با حمد خدا و يا حمد آغاز نشود بي فرجام است

  

                                           
» بحمداهللا « ابن حبان اين حديث را با اين لفظ نياورده است بلكه فقط وي با لفظ . جداً ضعف است -1

. اإلحسان آورده است تخريج آن نزد ابو داود و ابن ماجد پس از اين خواهد آمد –) 2(و ) 1(در شماره 
از طريق  )51(و سمعاني در أدب اإلمالء ) 1210(و فقط خطيب بغدادي در كتاب الجامع إلخالق الراوي 

يز همانطوري كه از طريق رهاوي روايت كرده كه وي ن) 1/6(خطيب و سبكي در الطبقات الشافعيه 
همانطور كه صاحب الفتوحات . بسياري از اهل علم بدان اشاره نموده اند در كتاب األربين آورده است

سيوطي نيز . نقل كرده حديث جداً ضعيفي است كه الحافظ نيز آن را تضعيف كرده است )3/290(الربانيه 
آلباني در . آن را حسن دانسته است) هللابحمد ا(با اين لفظ در كتاب الجامع آنرا تضعيف كرده و با لفظ 

   )جداً ضعيف است وسخن كسي كه آن را راحسن دانسته ترا نفريبد: مي گويد)1(اإلروا و شماره 
كتاب النكاح : و ابن ماجه. باب الهدي في الكالم: )4840(كتاب األدب : ضعيف است ابو داود -2
آمده و اشاره كرده است كه آن  )بالهد فهو اجذم(ظ در روايت ابو داود با لف. باب خطبه النكاح: )1894(

نووي و عراقي آن را حسن دانسته اند و حافظ در كتاب الفتح دار  ،مرسل است با اين وصف ابن صالح
آن ) 2(و الباني نيز در كتاب اإلرواء شماره . اشاره دارد به اين كه اسناد آن جاي بحث و نظر است) 1/8(

  .را تضعيف كرده است
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کل امر ذی بال ال یفتتح بذکر اهللا فهو « و احمد نيز با اين لفظ آورده است كه 
يعني هر كار قابل توجهي كه با ياد خدا آغاز و افتتاح نشود بي فايده و بي  »و اقطُع ابتدأ

  .  فرجام است
کل امر ذی بال « دار قطني از ابو هريرة به طور مرفوع با اين لفظ آورده است كه  

  1»الیبدأ فیه بذکراهللا فهو اقطُع 
. رحيم اكتفا كرده استمصنف در برخي نسخه ها در آغاز فقط به بسم اهللا الرحمن ال

در نامه نگاري  صو پيامبر . زيرا آنگونه كه گذشت رساترين ثناء و ياد خداوند است
هاي خود به آن بسنده مي كرد همانطوري كه در نامه هاي خويش به پادشاه روم هرقل 

نگاشته شده  :اتقاقاً با نسخه اي بر خوردم كه به دست مصنف 2.اين گونه عمل كرده است
آغاز كرده صن با بسم اهللا الرحمن الرحيم و حمد و ثناي خداوند و درود بر پيامبرو درآ
  . است

بنابر اين آغاز كردن با بسم اهللا الرحمن الرحيم حقيقي و با حمد و ثنا نسبي اضافي 
آيد، حمد و ثنا پيش درآمد وآغازگر  است؛ يعني به نسبت آنچه بعد از حمد و ثنا مي

  .است
هللا به يك محذوفي تعلق دارد كه بسياري از متأخران آن را فعل در بسم ا» با «  

  .اند خاصي كه متأخراست قلمداد كرده
در بسم اهللا بدانسبب است كه اصل آن است كه فعل » باء« كردن متعلق  قلمداد :فصل
  .كند عمل مي

خاص بودن فعل مذكور به سبب آن است هر كس كه كاري را با بسم اهللا آغاز 
  . ده پنهان مي داردرزي را كه با بسم اهللا آغاز كميكند آنچي

                                           
تخريج آن  2اشاره كرده است كه در شماره ) 1/229(دارقطني ) 2/395(احمد : عيف استض -1

  .گذشت

 .)1773(صحيح مسلم ) 41- 1/30(صحيح بخاري  -2
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كند اين عمل  وف بدان خاطر است كه بر اختصاص داللت ميحذمتأخربودن فعل م
زيرا مهمترين چيزي كه بايد با . با هستي سازگار تر است شايسته تربراي تعظيم خداوند 

  .آن آغاز كرد ياد خداوند بلند مرتبه است
  :يدي را بر شمرده است كه از جملهف عامل فوابراي حذ :عالمه ابن قيم

سرآغاز هر چيز جايگاهي است كه شايسته نيست ياد غير خداوند بلند مرتبه  در - 
  . برآن پيشي گيرد

هرگاه فعل حذف شود آغاز كردن هر عمل، قول و حركتي با بسم اهللا الرحمن  -
خالصه سخن ابن قيم . الرحيم درست است، پس حذف فعل در ابتدا عامتر و رايجتر است

  .در اينجا به پايان مي رسد
از اين . براي همراهي و مصاحبت است وبنابر قولي براي استعانت است» بسم اهللا « باء 

كه به نام خداوند تأليف ميكنم درحاليكه با تمام  كردقدير ترو مي توان اين عبارت را 
o  l  k كه اين فعل در آيه . مهستي و وجودم، به ياد و نام او استعانت و تبرك مي جوي

  mn و در آيه » بخوان به نام پروردگارت« 1: العلق m c ba `   _ ~

 j i   h gf edl )ظهور يافته و از » حركت آن به نام خداست « ) 41: هود
خارج شده است زيرا همانطوري كه آشكار است مقام سخن مي طلبد كه  تقديرحالت 

  .فعل در آنجا آشكار شود
و بنابر قولي از وسم به معناي . اسم از سمو مشتق شده كه معناي بلند مرتبگي استو  

چراكه نامگذاري يك چيز به معناي تعريف و عالمت . عالمت و نشانه مشتق شده است
به گفته كسائي و فرّاء از اإلله است كه همزه آن حذف » اهللا«لفظ ريشه  .گذاري آن است

كه در پي ادغام، دو الم تبديل به يك الم مشدد مفخم . ندو دوالم در هم ادغام شده ا
  .گرديده است

نظر صحيح كه ديدگاه سيبويه و جمهور پيروان اوست و جز : گويد عالمه ابن قيم مي
مشتق شده و » اإلله « اهللا از لفظ اندك افراد، كسي با آن مخالفت نكرده اين است كه 

مقصود كساني كه قائل . د مرتبه خداوند استو صفات بلن جامع معاني تمامي اسماي نيكو
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 اهللا هستند اين است كه آن بر صفتي از صفات خداوند متعال داللت دارد لفظ اشتقاق  به
و آن هم صفت الهيت است كه همانند ساير اسمهاي نيكوي خداوند مثل عليم، قدير، 

شان مشتق يافته و اين اسماء بدون شك از مصادر. بصير، سميع و از اين قبيل صفات است
اين است كه اسماء در لفظ و معني از مصادر  مقصودمان از اشتقاق. اند و همگي قديم اند
نه اينكه از مصادر خود به عنوان اصل متولد  ،و با آن ها مرتبط اند خود سرچشمه ميگيرند

  . شده باشند و فرع آن ها تلقي شوند
شود را فرع ناميده اند بدان  ق ميو اين كه نحوي ها مصدر را اصل و آنچه از آن مشت

بلكه بدان معناست كه يكي از آنها در . معنا نيست كه يكي از ديگري متولد شده است
   )دايره شمول يكي بيشتر از ديگري است(. برگيرنده ديگري و افزون بر آن است

است كه همزه به عنوان فاء االسم اصل » اهللا«  كلمه ي: گويد ابو جعفر بن جرير مي
دو الم كه يكي عين االسم و ديگر زائد است التقاء ساكنين پيش آمد  اقط شده و درس

  . اند يك الم مشدد تبديل گرديده هب فظسپس در هم ادغام شده اند و در ل
« : از ابن عباس براي ما روايت شده است كه فرمودند» اهللا«  كلمه يدر تأويل معناي 

بر مي گردد و تمامي مخلوقات اورا مي يعني او كسي است كه هرچيزي به سوي او 
در ادامه ابن جريربا سند خود ازضحاك از عبداهللا بن عباس » كنند  پرستند و بندگي مي
اگر . اهللا صاحب الوهيت و عبوديت بر تمامي مخلوقات خود است: آورده است كه گفت

و إله  پرسشگري بپرسد كه چه چيزي داللت دارد بر اين كه الوهيت همان عبادت است؟
همان معبود است و اصل و ريشه إله از وزن فعل و يفعل است؟ اين بيت روبة بن عجاج را 

  سبحنَ و استرجعن من تالهي  -هللا در الغانيات المده : ميتوان ياد آورد شد كه
بي ترديد . كه تألُّهي به معناي تعبدي است يعني با عمل خودم خداوند را مي طلبم

ريشه أله يالَهُ است و أله هر گاه به نطق در آيد به معناي بندگي كردن تاله بر وزن تفعل از 
مصدري از آن آمده است كه داللت دارد بر اين كه عرب به وسيله آن به . براي خداست

  . عملي اطالق مي كرد كه به اندازه انجام شود نه به زياده از حد
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از ابن عباس آورده است كه  و اين همان چيزي است كه سفيان بن وكيع با سند خود
كه  127: األعراف m nm ll وي اين آيه را اينگونه قرائت كرده 

mm l و ابن عباس . يعني تو و عبادت ترا ترك گويند: را به معناي عبادتك
  . فرعون پرستيده مي شد نه اين كه خودش چيزي را بپرستد: گويد مي

 m nm ll : گفتو با سند ديگري نيز از ابن عباس آورده است كه 
كه نظير اين گفته را از مجاهد . فرعون پرستيده مي شد نه اين كه خودش چيزي را بپرستد

به معناي »أله«گفته ابن عباس و مجاهد بيانگر آن است كه : گويد سپس مي.نيز آورده است
وحديثي را به صورت مرفوع از ابو سعيد . عبد يعني پرستيد است و مصدر آن إالله ميباشد

مادر عيسي وي را به نويسندگاني سپرد تا وي را آموزش دهند : ورده است كه گفتآ
  آيا مي داني اهللا چيست؟: سپس عيسي گفت. بسم اهللا را بنويس: پس معلم به وي گفت

ديگر معبودان پنداري و . معبود حقيقي اهللا است() 5.(اهللا معبود تمامي معبودان است
  .)واهي اند

كه همه .يد براي اين اسم شريف ده ويژگي لفظي وجود داردگو مي :عالمه ابن قيم
ولي پيرامون ويژگيهاي معنوي آن دانا ترين انسانها : گويد سپس مي.آنها را برمي شمارد

اي قادر به ستايش تو  آن گونه كه تو خود را ستوده)خداوندا: (گويد مي صپيامبر 
  ). تمجيد گوييمونمي توانيم آنگونه كه بايد ترا بستاييم و  1.نيستيم

پس چگونه مي توانيم ويژگيهاي اسمي را كه مسماي آن به طور مطلق تمام كماالت 
جالل و  و را در خود دارد و مسماي آن شايسته هر مدح و ستايش، هر مجد و ثنا و تمام

هر عزت و جمالي، هر خير و احسان، هر نوع بخشش و فضل و و  از آن اوستكمال 
چون بر هر اندكي اين اسم برده شود فراوان مي گردد و . ي اوستنيكي از آن او و از سو

شود، رهگشاي هر هم و  هر ترسي را مي زدايد، هر گرفتاري با آن به گشايش منجر مي

                                           
 .گذشت 5تخريج آن در شماره  -1
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هر ضعفي كه خود را بدان در . غمي است و هر تنگنايي به وسيله آن فراخ مي يابد
نياز مندي را بي نياز  هر. آويخت قوت گرفت و هر خواري به وسيله آن عزت يافت

هر شكست خورده اي را تأييد كرد و نصرت نمود و . ساخت و هر سرگشته اي را پناه داد
  . ضرر هر مضطري را كشف كرد

پس آن اسمي است كه گرفتاري ها به وسيله . اي نبود مگر آن پناهش داد هيچ آواره
وان ها اجابت مي يابند و آن از بين مي روند و بركات به وسيله آن نازل مي شوند و فراخ

گناهان كوچك دفع مي شوند و نيكيها به وسيله آن جلب مي . لغزشها راستي مي يابند
  . گردند

آن اسمي است كه زمين و آسمان ها به وسيله آن پا برجا هستند، كتابها به وسيله آن 
د بر پا گشته بدان وسيله قوانين الهي تشريع شده و حدو. نازل گشته و انبياء ارسال شده اند

به وسيله آن جهاد تشريع شده و انسانها به دو دسته سعادتمند و شقاوتمند تقسيم . اند
. به وسيله آن تحقق مي يابد )روز قيامت(روز حقيقي بزرگ و روز واقعه . گرديده اند

ترازو هاي عدالت به وسيله آن وضع مي شوند ؛ پل صراط نصب مي گردد و بازار بهشت 
  .شود ميو جهنم برپا 

شود و به حقانيت آن  به وسيله آن پروردگار عالميان، پرستش و ستايش مي
آن است، دشمني به  رستاخيز پيرامونفرستادگان مبعوث شده اند، سؤال در قبر و روز 
دوستي و دشمني به سبب آن است و به .خاطر آن است و محاكمه نيز به سوي آن است

و هركس . آن را بر پاداشت سعادتمندي يافتوسيله آن هر كسي كه حقش را شناخت و 
رمز خلق و امر خداوندي است . جهل ورزيد و حق آن را ترك گفت شقاوتمند گرديد

خلقت به .خلق و امر به وسيله آن بر پاشدند و ثبت گرديدند و نهايت بدان ختم مي شوند
مگر اين  خلق و امر، ثواب و عقابي نيست. وسيله آن و به سوي آن و به خاطر آن است
m    q. موجب و مقتضاي خلق و امر است. كه با آن آغاز شده و به آن منتهي مي گردد

  zy x w v u t s rl )يعني خداوندا اين «  )191: آل عمران
  »تو پاك و منزهي ما را عذاب آتش محفوظ دار . هستي را به باطل خلق نكرده اي
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  :تا پايان سخن وي

سرِّي بن يحيي از عثمان : گويد ير ميابن جر m  M  L  Kl  در خصوص
الرحمن يعني رحمت « : بن زفر براي من روايت كرد كه از عزر مي شنيدم مي گفت

و با سند خود از ابو . خداوند بر تمامي مخلوقات و الرحيم نيز رحمت بر مومنان است
 عيسي بن: رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم فرمودند: سعيد خُدري آورده است كه گفت

  . يعني رحمن آخرت و دنيا والرحيم يعني رحيم در آخرت: الرحمن: مريم گفت
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  . ستايش سزاوار خداوند است و درود و سالم بر محمد و آل محمد

  
و داللت دارد بر اينكه خداوند مألوه و مبعود است » اهللا«اسم : گويد مي :ابن قيم

در نياز ها و بالها به به او  و برندتمامي مخلوقات با محبت، تعظيم و خضوع به او پناه مي 
و اين همه مستلزم كمال ربوبيت و رحمتي است كه كمال ملك،  .پناهنده مي شوند

  . ستايش، الوهيت، ربوبيت و رحمانيت است
بنابراين ثبوت آن براي كسي . ملك و پادشاهي او مستلزم جميع صفات كمال است

نده هر آنچه كه اراده كند و حكيم در افعال كه زنده، شنوا، بينا، قادر، متكلم، انجام ده
اخص است و » اهللا« صفات جالل و جمال به نسبت اسم . نباشد، محال و غير ممكن است

صفاتي از قبيل فضل، قدرت، يگانگي در ضرر و نفع، بخشش و منع، نفوذ مشيت، كمال 
حسان، و صفاتي مانند ا. اخص است» رب«قوت و تدبير امور مخلوقات به نسبت اسم 

  .اخص است» رحمن« بخشش، نيكي، مهرباني، منت، رأفت و لطف به نسبت اسم 
صفت قائم به خداوند سبحان، رحيم داللت » الرحمن « : گويد مي :همچنين ابن قيم 

براي فهم اين مطلب در فرموده خداوند تأمل كن كه . بر تعلق آن صفت به مرحوم دارد
  :فرمايد مي

  m  æ å ä ãl )يعني بر مؤمنان رحيم است ) 43 :األحزاب «  
 mÇ Æ Å Ä   Ã  l )يعني خداوند نسبت به آنان رئوف و ) 117: هالتوب

  . هرگز در قرآن نيامده است كه خداوند به مؤمنان رحمن است. مهربان است
اسماء پروردگار، اسما و صفاتي است كه داللت بر صفات كمال او : گويد وي مي

بنابراين رحمن  .وجود ندارد بودنم بودن و وصف لَدر بين عَِدارند و هيچگونه منافاتي 
از حيث صفت تابع اسم اهللا است و از حيث اسم و . اسم و وصف خداوند متعال است
نيز  عَِلَمحتي به صورت اسم . قرآن وارد شده است بودن نيز بي آنكه تابع باشد در
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ه بر تخت يعني رحماني ك )5: طه(  m } | { z   yl واردشده است 
  . خالصه سخن ابن قيم. سلطنت قرار گرقته است

در كالم مصنف به معناي ستودن خداوند بر فعل جميل اختياري بروجه  »الحمد هللا«
قلب و و با زبان،  شكربطوري كه . كه محل صدور آن زبان و قلب است. تعظيم است
تر است ولي از حمد عامبه و از حيث چيزهايي كه به شكر تعلق دارد نسبت  ،اعضاست

 چرا كه شكر در برابر نعمت است ولي سبب حمد عام ،حيث سبب خاصتر از حمد است
  .تر است تر متعلقش خاص

زيرا حمد هم در برابر نعمت و هم غير آن است و در بين آن دو عموم و خصوص  
در يك چيز با هم جمع و در عين حال هر كدام به طور جداگانه ماده خاص  ،وجود دارد

  . شان را دارا هستندخود
ترين گفته در  درست» و صلي اهللا علي محمد و علي آله و سلم «  :اين گفته مصنف

از ابو العاليه روايت كرده است كه  :چنانكه بخاري. اش است معاني درود خداوند بر بنده
اين  :كه ابن قيم. اش همان ستودن بنده در نزد مالئك است درود خداوند بر بنده«: گفت
  .از آن پشتيباني كرده است» بدائع الفوائد«و » جالء األفهام«ه را تاييد و در كتاب خود گفت

باشد همانطوري كه در مسند به طور  نظر مي گاه در آن دعا مد) شارح(از نظر من 
فرشتگان مادامي كه يكي از شماها بر نماز : مرفوع از علي روايت شده است كه فرمود

خداوندا بر آنان ببخشاو به آنان رحم : ي فرستند و مي گويندايستاده است بر وي درود م
كه امام احمد براي صحت آن . يعني بر پيروان دينش» و علي آله « اين گفته مصنف . آور

به و ديگر مومنان را با اين وصف صحا. ز بر همين نظرندنص آورده و بيشتر ياران وي ني
  1.گيرد در بر مي

                                           
در سند آن عطاء بن سائب : مي گويد)2/36(هيثمي دركتاب الجمع ) 1/144(احمد . صحيح است -1

اين حديث صحيح و از . اشد ولي در پايان عمر خود دچار آشفتگي حواس شداست كه وي موثق مي ب
باب فضل ) 659(كتاب األذان  )بخاري(حديث ابو هريزه كه بخاري آن را آورده است ثابت شده است 
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  كتاب التوحيد 

  
از جمله . كتب، يكتب، كتاباً، كتابه وكتاباً كه مدار اين ماده براي جمع است: مصدر كتاب

كتابت با . جماعتي از كلمه: كتيبه. شود كه جمع شوند هنگامي گفته مي: تكتَّب بنو فالن
كتاب بدان سبب كتاب . قلم بدان سبب است كه حروف و كلمات با هم جمع مي شوند

  . قصودي جمع گرديده استناميده شده است كه براي بيان م
  :توحيد دو گونه است

  .توحيد در معرفت و اثبات كه همان توحيد ربوبيت، اسما و صفات است 
  . توحيد در طلب و قصد كه همان توحيد عبادي و الوهيت است

دادند  توحيدي كه فرستادگان خداوند به آن دعوت مي: ميگويد :عالمه ابن قيم
توحيد در : نازل شده اند همين دو گونه توحيد استوكتاب هاي آسماني به سبب آن 

كه نوع اول همان اثبات حقيقت ذات پروردگار . معرفت و اثبات، توحيد در طلب و قصد
متعال، صفات، افعال، اسماء او، سخن گفتن با انسانها به وسيله كتاب هايش، سخن گفتن 

كه قرآن  ،ر او و حكمتشقضاء و قد عموم با هركدام از بندگان خود كه بخواهد، اثبات
مثالً در ابتداي سوره حديد، . به شيوا ترين وجه پيرامون اين نوع توحيد سخن گفته است

سوره طه، آخر سوره حشر، ابتداي سوره سجده، ابتداي سورآل عمران، سوره اخالص و 
  . غيره به كاملترين وجه پيرامون اين مقوله سخن گفته است

                                                                                                         
باب فضل صالة الجماعة و انتظار ) 273((649(مسلم، كتاب المساجد . صاله الجماعه و انتظار الصاله

 .الصالة
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 mC  B  Al كافرون  ست كه سورههمان چيزي ا :نوع دوم توحيد
m c  b a ` _  ^ ] \ [ Z  :آمده آل عمرانو )1:الكافرون(

 v u t sr q p o n  m l k j i h g f e d
 z y   x wl ) :64 )اي اهل كتاب بياييد به سوي سخن : يعني بگو

ا است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي ردادگرانه اي كه ميان ما و شما مشترك 
پس . جاي خداوند يگانه به خدايي نپذيرد شريك او نكنيم و برخي از ما برخي ديگر را به

  .هستيم )فرمان خداوند(هر گاه سر برتابند بگوييد گواه باشيد كه ما منقاد 
تمام : و پايان سوره اعراف پايان سوره سجده، ابتدا، وسط و پايان سوره مؤمن، ابتدا و

هاي قران در برگيرنده اين نوع توحيد بوده و شاهد چنين سوره انعام و بيشتر سوره 
  .توحيدي است و به سوي آن فرا مي خواند

دهد كه همان  چرا كه قرآن يا از خداوند، اسماء، صفات، افعال و اقوال او خبر مي
و يا به بندگي يكتاپرستانه خداوند فرا مي خواند و از غير توحيد علمي خبري است 

يا امر و نهي و الزام به . د كه همان توحيد ارادي طلبي استخداوند باز مي دار
يا . فرمانبرداري از امر و نهي خداوند است كه اين مقوله واجبات و مكمالت توحيد است

ها روا داشته اند و  گزارشي است از اهل توحيد و يكتا پرستان و آنچه در دنيا بر آن
و يا گزارشي . نصيب آنان مي گردد گراميداشتني كه در آخرت به عنوان پاداش توحيد

است از مشركان و آنچه به سبب عملكرد آنان بر سرشان آمد و بد فرجامي كه در آخرت 
بنابراين تمامي . به عنوان پاداش و جزا به سبب خروج از حكم توحيد بهره آنان مي گردد

 رسد، ا ميقرآن پيرامون توحيد، تكاليف و جزاي آن، شرك و اهل آن و سزايي كه به آنه
  )با ختصار(. است
توحيدي كه رسوالن براي آن فرستاده : گويد مي :)ابن تيميه(پس شيخ االسالم س 

شده اند در برگيرنده اثبات بندگي موحدانه براي خدا و گواهي دادن بر اين كه معبود 
فقط بايد اورا پرستيد و به او توكل كرد، براي او دوست . برحقي جز خداوند وجود ندارد
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داشت و به خاطر او دشمني ورزيد و فقط بر اساس رضاي او وبه قصد تقرب جستن به او 

و پيام انبياء در برگيرنده اثبات اسما و صفاتي است كه خداوند براي خود . عمل كرد
 m   ÙØ  ×Ö  Õ ÔÓ  ÒÑÐ  Ïl فرمايد  خداوند مي. اثبات كرده است

كه مبعود بر حقي جز او وجود ندارد و او  معبود يكتاي است. يعني معبود شما 163: البقرة
¯ ° ± m  ¸  ¶ µ´   ³ ²فرمايد  خداوند متعال مي. بخشاينده مهربان است

 ¾ ½ ¼ »º¹l )دوگانه براي . يعني خدا گفته است دو معبود )51: النحل
و در . خود بر نگزينيد بلكه خداوند معبود يگانه اي است و تنها و تنهااز من بترسيد و بس

¶ ¸ m ÅÄ Ã Â Á À   ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ فرمايد  ديگر ميجاي 
 Ê  É  È ÇÆl )يعني هر كس كه با خدا معبود ديگر ي ) 117: المؤمنون

و مسلماً هيچ دليلي بر حقانيت آن نخواهد داشت حساب او با  –را به فرياد خواند 
  . خداست قطعاً كافران رستگار نمي گردند

m´ ³ ² ± ° ¯  » º ¹ ¸ ¶  µ  :فرمايد خداوند مي
 ½ ¼l )يعني از انبيا پيشين ما بپرس آيا، معبودهايي بجز خدا را  «)45: الزخرف

دهد كه آنان مردم را به  خداونداز تمامي انبيا گزارش مي »قرار داديمبراي پرستش شدن 
  .بندگي خداي واحد فرا مي خواندند

  : فرمايد خداوند مي
    m £ ¢ ¡  �~ } | { zy x w v u t  s ¤

   ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬  « ª   ©   ¨ § ¦ ¥
 Ë  Ê É È Ç Æ Å Ä  ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹l   

 )4: الممتحنة(
بدانگاه . يعني ابراهيم و كساني كه به او گرويده بودند الگوي خوبي براي شماست«

و بيزار و گريزانيم .ما از شماو چيزهاي كه بغير از خدا مي پرستيد: كه به قوم خود گفتند
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شما را قبول نداريم و در حق شما بي اعتناييم و دشمنانگي هميشگي و كينه توزي ميان ما 

  » .ايمان مي آوريد هو شماپديدار آمده است تا زماني كه به خداي يگان
m j i h g  f e dc b  :فرمايد خداوند در خصوص مشركان مي

 s  r  q  p o n m l kl )چرا كه  « )36 - 35: الصافات
تكبر  يستن يگانه يجز خدا ييخدا شد يگفته م يشانبه ا يبودند كه وقت آنان

   »!.؟يم بردار يانماندست از خدا يوانهد يشاعر يما برا ياآ گفتند يو م: ورزيدند يم
  . از اين دست آيات در قرآن فراونند

كنند، تنها  مقصود از توحيد آن گونه كه برخي از متصوفه و اهل كالم گمان مي
آنان بر اين . يعني اعتقاد به اين كه خداوند به تنهايي جهان را آفريد. بوبيت نيستتوحيد ر

باوراند كه اگر چنين چيزي را با دليل ثابت كردند گويا هدف نهايي توحيد را به اثبات 
هرگاه به اين امر گواهي دادند و در آن فنا شدند گويي در نهايت توحيد فنا . اند رسانيده

  .اند شده
فردي به آن صفاتي كه مستحق پروردگار متعال است اقرار نمود و او را  اين اگربنابر 

و اقرار كرد كه او به تنهايي خالق تمام هستي است  ،از هر صفت ناپسندي منزه داشت
معبود به حقي جز خداوند  كه دهدشهادت و گواهي  شود مگر اينكه  موحد تلقي نمي

ا خداوند شايسته پرستش است و خود را به بندگي اقرار كند كه تنه ويگانه وجود ندارد 
نه . چرا كه إله همان مألوه و معبود به حق و تنها او شايان پرستيدن است. نماييداو ملترم 

  .كه قادر به خلقت و اختراع است اين كه اله به معناي كسي باشد
خاصترين و  اگر مفسري اله را به معناي قادر بر خلق تفسيركرد و بر اين باور بود كه 

همانطوري كه  –همين معناست و اثبات اين معنا را نهايت توحيد دانست  )اله(صف 
كنند  متكلمان صفاتي بر اين نظرند چنين چيزي را از ابوالحسن اشعري و پيروان او نقل مي

را براي آن برانگيخت  صحقيقت توحيد؛ يعني همان چيزي كه خداوند فرستاداش  –
ا كه مشركان عرب اقرار داشتند كه خداوند به تنهايي خالق همه هستي چر. اند را، نشناخته

m   ] \ [ Z Y فرمايد  خداوند مي. است با اين وصف آنان مشرك بودند
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 ` _ ^l )يعني اكثر آناني كه مدعي ايمان به خداوندند مشرك  )106: يوسف
  . هستند

ان ها و زمين را از عرب مي پرسيدند چه كسي آسم: گروهي از گذشتگان گفته اند
خداوند با اين وصف غير خداوند را پرسش : مي گفتند. خلق كرده است

  : فرمايد خداوند مي.كردند مي
 m  ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨   § ¦ ¥  ¤ £ ¢

  Â Á À ¿¾ ½ ¼  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 Ò ÑÐ   Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã

  Ù Ø × Ö ÕÔ Ól )89 – 84: المؤمنون(  
. اگر دانا و فرزانه اييد. و كساني كه در آن هستند از آن كيستندزمين : يعني بگو

چه : بگو. خواهند گفت از آن خدايند بگو پس چرا نمي انديشيد و ياد آور نمي گرديد
خواهند گفت از آن . كسي صاحب آسمانهاي هفتگانه و صاحب عرش عظيم است

فرماندهي همه چيز چه كسي : بگو. بگو پس چرا پرهيزگاري پيش نمي گيريد. خداست
. شود دهد و كسي در برابر او پناه داده نمي و او كسي است كه پناه مي. را در دست دارد

پس چگونه دستخوش : بگو. اگر فهميده و آگاهيد؟ خواهند گفت از آن خداوند است
  ؟يد ا افسون شده

ي تمامي  پروردگار و آفريننده خداوند  هركس اقرار نمايد كه  چنين نيست كه
هايش را از  كند، خواسته ي خدا است و تنها او را عبادت مي ها است، پس او بنده آفريده

شود و تنها از او بيم دارد و دوستي و عداوت را بر  او اميدوار مي  نمايد و به او طلب مي
كند و فرامين  برداري مي فرمان صكند و از پيامبرش گذاري مي اساس ارتباط با خدا بنيان

ي مشركين نيز اقرار  نمايد؛ زيرا توده و طبق آن عمل مي  و را پيروي كردهو منهيات ا
عنوان   ي هر چيزي است، اما شفيعاني را به خالق و آفريننده خداوند  نمودند كه مي
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خداوند  ،ددنورآبراي خدا به وجود را همانندهائي شريك خداوند، در نظر گرفتند و 
  :فرمايد مي

 m}   | {  zy x w v u t  d  c b  a ` _ ~
 ml  k j i hg f el )44 - 43: الزمر(  

اند بگو آيا  هايي را برگزيده يعني؛ بلكه آنان بدون رضايت و اجازه خداوند ميانجي
هر چند كه كاري اصالً از دست ايشان ساخته نبوده و فهم و شعوري نداشته باشند؟ بگو 

  .زمين از آن اوستهر گونه ميانجيگري از آن خداست، مالكيت آسمانها و 
  :فرمايد خدا مي

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

 ³ ²l )يعني ايشان بغير از خدا چيزهايي را ميپرستند كه نه بديشان  )18: يونس
زيان مي رسانند و نه سودي عايدشان مي سازند و مي گويند اينان ميانجي هاي ما نزد 

خدا را از وجود چيزهايي با خبر مي سازند كه خداوند در  بگو آيا. تندخداوند هس
 يكشر] يبا و[او پاك و برتر است از آنچه آسمانها و زمين خبري از آنها ندارد؟ 

  . سازند يم
  :فرمايد خداوند مي

  m Ñ Ð  ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç  Æ  Å Ä Ã
 á à ß Þ Ý Ü Û Ú  ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò

  âl )اييد همانگونه كه روز  ني؛ شما تك و تنها به سوي ما برگشتهيع )94: األنعام
و . و هر چه به شما داده بوديم از خود بجاي گذاشته اييد. نخست شما را آفريديم

ميانجيگراني را با شما نمي بينيم كه گمان مي برديد كه در امورات شما با خدا شريك 
مان مي برديد از شما گم و ديگر پيوند شما گسيخته است و چيز هايي كه گ. هستند

  . ناپديد گشته است
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m u t s r q p o n  m : فرمايد در جاي ديگر خداوند مي

  xwvl )يعني برخي از مردم هستند كه غير از خداوند، خدا گونه  )165: البقرة
  . هايي بر مي گزينند و آنان را همچون خدا دوست مي دارند

كردند و برخي نيز  اي خورشيد سجده ميبه همين سبب پيروان اين افراد برخي بر
براي ماه و ستارگان و آنان را به فرياد مي خواندند و برايشان روزه و مناسك عبادي انجام 

دادند و به آنان تقرب مي جستند، به اين ادعا كه اين عمل شرك نيست بلكه شرك  مي
ان را سبب و واسطه پس هرگاه آن. آن است كه باور كنم آنان تدبير امور مرا انجام دهند

شرك واضح و روشن است كه در اسالم اين امور  در حالي كه  .قرار دادم مشرك نيستم
  . سخن شيخ االسالم در اين جا به پايان رسيد. محسوب مي شوند
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: الذاريات( m i  h g f e d  cl  :فرموده خداوند متعال

  آنكه مرا بپرستند يجز برا يافريدمو جن و انس را ن )56

  
 m i  h g f e d  cl  :اين گفته مصنف كه  وقول اهللا تعالي

نرا آجايز است كه . است) كه قبالً مطرح شد(مجرور و عطف به توحيد   )56: الذاريات(
  . در نظر بگيريم ا مرفوعدبعنوان مبت

دگان خود امر عبادت يعني از آنچه خداوند بر زبان فرستا: گويد شيخ االسالم مي
  . كرده اطاعت و فرمانبرداري شود

عبادت اسم جامعي است كه تمامي گفتار ها و . گفته است )شيخ االسالم(همچنين 
اعمال ظاهري و باطني انسان را كه خداوند بدان راضي و آنرا دوست دارد، در بر مي 

را كامل كند مدار عبادت پانزده قاعده است كه هر كس آنها : گويد ابن قيم مي. گيرد
به اين توضيح كه اعمال عبادي به سه . مراتب بندگي را به جا آورده و كامل كرده است

احكام عبوديت و بندگي .)جوارح(عبادت قلب، زبان، و اعضاء : قسمت تقسيم مي شوند
كه هر كدام اين احكام مي توانند . واجب، مستحب، حرام، مكروه و مباح: نيز پنج قسم اند

  .وارد سه گانه قلب، زبان و جوارح مترتب شودبر يكي از م
وظايف شرعي بر كساني كه . اساس عبادت تذلل و فروتني است: گويد قرطبي مي

چرا كه آنان با خضوع و فروتني براي خدا بدانها ملتزم اند . مكلفند عبادات ناميده شده اند
  .دهند و آنها را انجام مي

جن ت كه خداوند خبر داده است خلقت اين اس )مذكور در متن اصلي(معناي آيه 
و انسانها براي عبادت كردن خداست و حكمت خلقت آنان همين است و بس، كه از ها

  .نظر من همان حكمت شرعي ديني است
عبادت خداوند در واقع همان اطاعت او در فعلي است كه : عماد بن كثير گفته است

داشته شده است كه حقيقت دين بنده بدان امر شده و ترك چيزي است كه از آن باز 
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چرا كه معناي اسالم تسليم بي چون و چرا براي خداوند بلند مرتبه . اسالم همين است
  . است تسليمي كه نهايت ذلت، خضوع و فرمانبرداري از خداوند را متضمن باشد

معناي آيه اين است كه مخلوقات فقط او را : گويد همچنين در تفسير آيه مذكور مي
ند بي آنكه شريكي براي او قائل شوند پس هر كس از او اطاعت كرد بي كم و عبادت كن

و هر كس عصيان و نافرماني پيشه كند به سخت ترين . كاست او را پاداش خواهد داد
كه خداوند هيچگونه نيازي به آنان ندارد بلكه آنها  و بيان داشته. كند شيوه مجازاتش مي

علي بن ابي طالب . او خالق و رزق دهنده آنان است در تمامي حالت نيازمند او هستند و
خداوند فقط بخاطر اين آنان را خلق كرد تا به آنها : گويد پيرامون آيه مذكور مي س

مجاهد . دستور بدهد كه او را پرستش كنند و آنان را به پرستش و عبادت خود فرا خواند
ي دستور دهد و از اموري آنان را آنان را خلق كرد تا آنها را به انجام امور: گويد نيز مي
دليل اين ادعا نيز اين است . كه زجاج و شيخ االسالم همين نظر را برگزيده اند. باز دارد

يعني آيا انسان مي  )36: القيامة( m  o n  m l  kjl : فرمايد كه خداوند مي
: ويدگ در توضيح سدي مي :امام شافعي. پندارد كه او بيهوده به حال خود رها شود

  .يعني شخصي كه نه امري به او تعلق گيرد و نه از چيزي نهي شود
يعني  lاتقوا ربكمl mاعبدوا ربكمm: فرمايد خداوند در جاهاي مختلف قرآن مي

پس آنان  .پروردگارتان را بندگي كنيد و از پروردگارتان بترسيد و پرهيزگاري پيشه كنيد
ن كرده و فرستادگاني را بدان منظور دهد كه بخاطر آن خلقشا را به چيزي دستور مي

فرستاده است، بي ترديد مراد آيه همين است و جمهور مسلمانان همين مفهوم را مي 
  .فهمند و به همين مضمون بدان استناد مي جويند و آن را حجت مي آورند

: فرمايد آيه مذكور با اين فرموده خداوند شباهت دارد كه مي: گويد ابن كثير مي
m u t s r zy x wvl )يعني هيچ پيامبري ) 64: النساء

شود  نفرستاديم مگر اينكه به فرمان خدا از او اطاعت شود، پس هر پيامبري گاه اطاعت مي
خلقت انسانها نيز به همين شيوه براي بندگي و عبادت كردن  .كنند و گاه از او سرپيچي مي

و خداوند سبحان  .كنند كنند و گاه عبادت نمي خداست كه در پي آن گاهي عبادت مي
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نگفته است كه آنها را خلق كرده تا همگان به طور اجباري براي خداوند عبادت كنند 
بلكه فرموده است آنان را خلق كرده تا خودشان عبادت كنند و خودشان انجام دهنده 
عبادت باشند تا بدين وسيله با خلقت آنان و انجام عبادت توسط آنان سعادت برايشان 

، پايان بدست آورندد و آنچه خداوند بدان راضي است و آنرا دوست دارد حاصل شو
از جمله آنها حديثي است كه مسلم در . دهند نيز بر اين معاني گواهي مي احاديث متواتري

   1.صحيح خود آورده است
خداوند : آورده است كه فرمودند صمسلم از انس بن مالك رضي عنه از پيامبر 

: گويد مي) كم عذابترين فرد(اهل جهنم از لحاظ عذاب  درجه رينبلند مرتبه به پست ت
اگر تمام دنيا و آنچه در آن است و نظير آن نيز همراه آن از آن تو بود آيا حاضر بودي 

از تو ساده تر و  :خداوند ميگويد. بلي: گويد براي رهايي از آتش فديه دهي؟ در پاسخ مي
كه براي ) پيمان فطري(ر پشت آدم بودي كمتر از آن را خواستم در حالي كه تو د

  . خداوند شريك قائل نشوي اما تو سر باز زدي و شرك پيشه كردي
و . پس اين مشرك با آنچه خداوند بلند مرتبه از وي خواسته بود مخالفت ورزيد

را با او رعايت هيچ چيزي  شريك قرار ندادن يكتا پرستي وبنابر بر  خواسته خداوند 
و . شريك او ساختهچه خداوند خواسته بود مخالفت كرده و غير خداوند را با آن و. نكرده

بنابر اين بين اراده شرعي ديني و اراده . اين همان اراده شرعي ديني است كه قبالً گذشت
هر دو اراده در حق فرد مخلص  .تكويني قدري رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد

واقع با هم مشتركند ولي اراده تكويني قدري در  و فرمانبردار با هم جمع مي شوند و در
با فهم اين مضمون . شود حق كسي كه عصيان و سرپيچي كند، از اراده تشريعي جدا مي

  . مي توان از ناداني هاي متكلمان و پيروان آنان رهايي يافت

                                           
اين يك نوع كوتاهي . باب طلب الكافر الفداء بملء االرض ذهبا): 51) (28، 5(كتاب المنافقين: ممسل -1

باب من نوقش الحساب عذب  )6538(كوتاهي است چرا كه بخاري نيز اين حديث را در كتاب الرقاق 
  .باب صفة الجنة و النار: )6557(كتاب الرقاق . آورده است



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   34
 

m m  l k j i h g f e d  :فرمايد خداوند مي
 onl )لتي پيامبري را فرستاده ايم كه يعني ما به ميان هر م )36: النحل

  .خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري كنيد

  
m m  l k j i h g f e d  :در استناد مصنف به آيه

 onl )عمربن . طاغوت از طغيان به معناي از حد گذشتن مشتق شده است )36: النحل
طاغوت ها كاهناني . گفته است سجابر . طاغوت يعني شيطان: گفته است سخطاب 

كه اين دو روايت را ابن ابي حاتم نقل كرده . بودند كه شياطين بر آنان نازل مي شدند
  . مالك نيز گفته است هر آنچه غير از خداوند پرستيده شود طاغوت است. است

عالمه ابن . آنچه گفته شد برخي از مصاديق و افراد طاغوت اند) شارح(از نظر من 
هر آنچيزي كه بنده از حد آن : يف جامعي ازطاغوت به اين نحو ارئه نموده استقيم تعر

تجاوز كند و از اندازه آن در گذرد طاغوت است خواه آنچيز معبود باشد، خواه متبوع و 
بنابراين طاغوت هر ملتي، همان كسي است كه به غير از خدا و رسول حاكميت . فرمانروا

د، يا اينكه به غير از خدا آنرا مي پرستند، يا بي آنكه امور خود را به نزد آن مي برن
دانند  كنند و يا در چيزي كه نمي بصيرتي از جانب خداوند داشته باشند از آن تبعيت مي

جاهالنه از او اطاعت ( .كنند كه اطاعت از خداست يا غير از خداست از او اطاعت مي
اه درآنها و به همراه آنها در احوال پس اينان طاغوت هاي عالم هستند كه هر گ ).كنند مي

از عبادت خداوندو رويگردان و مشغول  آنانمردم تأمل كني در خواهي يافت كه بيشتر 
روبرتافته و به اطاعت طاغوت و صاز اطاعت فرستاده خدا . عبادت طاغوتيان هستند
  .تبعيت از آن در آمده اند

در ميان هر گروهي از مردم كه  بيان داشته استخداوند : اينك معناي آيه مذكور
يعني  m  on m  l k jlفرستاده اي را با اين سخن بر انگيخت كه 
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m Ñ : فرمايد همانطوري كه مي. خداي يگانه را بپرستيد و عبادت غير خدا را رها كنيد
 ã â  á à ß Þ Ý  ÛÚ Ù  Ø × Ö ÕÔ Ó  Ò

 èç æ å äl )به خدا ايمان يعني كسي كه به طاغوت كفر بورزد و  )256: البقرة
مفهوم الاله اال اهللا، همان دست . بياورد، به دست آويز محكم ناگسستني در آويخته است

  . آويز محكم و ناگسستني است
تمامي انبيا به عبادت خدا فرا مي خواندند و از : عماد بن كثير پيرامون ابن آيه ميگويد

ه همين منظور فرستادگان عبادت غير خدا باز مي داشتند خداوند سبحان به طورمداوم ب
از زماني كه در ميان  )فرستادن پيامبران(خودش را به سوي مردم مي فرستاد و اين امر 

فرزندان آدم شرك رخ داد يعني در زمان قوم نوح، نوحي كه نخستين فرستاده خداوند 
يدا ادامه پ –درود و سالم خداوند بر او باد  -براي اهل زمين بود تا خاتم پيامبران محمد

تمامي انس و جن از خاور تا باختر، را همگان را  صدعوت خاتم پيامبران . كرده است
m G F E D C B A : فرمايد همانگونه كه خداوند مي. در بر مي گيرد

 P O  N ML  K  J  I Hl )يعني هيچ پيامبري را قبل از تو  )25: األنبياء
هيچ معبودي برحقي جز من نيست  نفرستاديم مگر اينكه به آنان وحي كرديم كه بگويند

  :فرمايد خداوند در اين آيه كريمه مي. پس مرا پرستش كنيد
  m on m  l k j i h g f e dl )36: النحل( 

پس .يعني در ميان هر ملتي پيابري برانگيختيم كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري كنيد

mF  E   D    J  I  H  G براي احدي از مشركان چگونه رواست كه بگويد 
  L   Kl يعني اگر خدا مي خواست هيچ چيزي به غيراز او را پرستش  35: النحل
شود چرا كه خداوند  مشيت و خواست شرعي خداوند متعال از آنها منتفي مي. نمي كرديم

ولي . به زبان فرستادگان خود با اين سخن آنها را از مشيت شرعي خود باز داشته است
براي آنان در اينگونه  –كه همان توانايي تقديري آنان است  –د مشيت تكويني خداون
چرا كه خداوند متعال جهنم و اهل آن از شياطين و كافران را خلق . مشيت حجتي نيست
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 )راضي نيست كه آنان كافر شوند(حال آنكه براي بندگان خود به كفر راضي نيست . كرد
سپس . لغه و حكمت قاطع داردو براي اين عدم رضايت خود بركفر بندگان حجت با

از اين رو . عقوبت آنان را پس از انذار پيامبران در دنيا برايشان ناپسند داشته است
يعني برخي از  )36: النحل( m w v  u t s r q pl : فرمايد مي

  .آنان را خداوند هدايت كرد و برخي ديگر مستحق گمراهي بودند
m  s r q p :بل است؛ يعني آيهاين آيه تفسير آيه ق) شارح(از نظر من  

x w v  u tl  كند كه  اين آيه داللت مي و كه جاي تأمل است
از عبادت غير  آنان شان به يكتا پرستي و بازداشتنتام كردن حكمت ارسال پيامبران دعوت

و دين تمامي انبياء و فرستادگان خدا همين است گرچه در شريعت با همديگر . خدا بود
  :فرمايد انطوري كه خداوند ميهم. متفاوت باشند

 m  on m l k jl )يعني براي هر ملتي از شما ها راهي  )48: مائدة
  . بر اين اساس عمل قلب و جوارح از لوازم ضروري ايمان است. و برنامه اي قرار داده ايم



     37 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

m r q   p on m  l k j i h g  :فرمايد خداوند مي

 ¢ ¡  � ~ } | { z  y x w v  u t s
 ¤  £ ° ¯  ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥l )23: اإلسراء – 

يعني پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد و به پدر و   )24
 يهر دو در كنار تو به سالخوردگ يااز آن دو  يكيمادر نيكي كنيد هرگاه 

 ياوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخن] يحت[به آنها  يدندرس
اضع و مهرباني را برايشان فرود آور و بگو و بال تو يبگو يستهشا

پروردگارا بديشان مرحمت فرما همانگونه كه آنان در كوچكي مرا تربيت و 
   .بزرگ نمودند

  
  m n m  l k j i h g l :در  اين گفته پروردگار كه

. مادر نيكي كنيد فرمان داده است كه جز او را نپرستيد و به پدر و يعني پروردگارت
  :گويد مجاهد مي

  m g l كه ابي بن كعب، ابن مسعود و ديگران نيز به . يعني وصيت كرده است
  .اند همين شيوه قرائت كرده

به معناي دستور  »امر« يعني m g lابن جرير از ابن عباس روايت كرده است كه 
  . داد در نظر گرفته است

اين است كه تنها خداوند را  m   l k j il: معناي اين گفته خداوندو
  . مفهوم ال اله االاهللا است اين همان و .او رااز بپرستيد نه غير 

نفي محض و اثبات بدون نفي، هيچكدام توحيد نيستند : گويد مي :عالمه ابن قيم 
يعني اثبات (. بلكه توحيد متضمن نفي و اثبات است كه حقيقت توحيد همين است و بس

  )خدا و نفي ماسوا



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   38
 

اين است همانگونه كه خداوند   m n ml: معناي اين فرموده خداوند و
به يگانه پرستي خود فرمان داده به احسان والدين نيز امر كرده است مثالً درآيه ديگري 

يعني سپاسگزار من و پدر و مادرت  )14: لقمان( m  t s   r ql : فرمايد مي
  .باش و بازگشت به سوي من است

m   y  x  w  v   u  t  s  r  qp د كه اين فرموده خداون 

  |  {  zl يعني از سوي تو به نسبت آندو فعل ناپسندي صادر نشود  23: اإلسراء
. ترين درجه سخن و فعل ناپسند است نسبت به آنان رو مدار گفتن كه پايين »اف«حتي 

  .يعني دست به سوي آندو دراز نكن: گويد همانطوري كه عطابن ابي رباح مي

اين آيه هنگامي كه خداوند انسان را از فعل و سخن ناپسند باز داشت در برابر به در 
{  ~  �   ¡  m : فرمايد از اين رو مي. فعل و سخن نيكو فرمان داده است

¢l يعني با نيكويي و با متانت و وقار با آنان سخن بگو 23: اإلسراء .  
به  24: سراءاإل m  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £l  :خداوند كه فرمودهاين 

يعني در پيري و  24: اإلسراء m  «  ª  ©l . معناي متواضع بودن با آنهاست
همانگونه كه در كودكي بر من مهرباني كردند و . داشته باشهنگام وفاتشان به آنان رحم 

  . تربيتم نمودند
است كه از جمله آنها حديثي آمده روايتهايي فراواني پيرامون نيكي به پدر و مادر 

: بر منبر باال رفت و فرمودص كه پيامبر 1كه از طريق انس و ديگران روايت شده است

                                           
كعب بن : آورده و از نه نفر صحابي تخريج نموده است) 126(كتاني در نظم المتناثر : صحيح است -1

 ،عبداهللا بن حارث بن جزء زبيدي، انس ،جابربن سمره ،ابن عباس ،ابو هريرة ،مالك بن حويرث ،عجرة
اين حديث به طرقي كه كتاني آورده صحيح است ولي به طرق ديگر . عمار بن ياسر و جابربن عبداهللا

با  صمي توان به فضل الصالة علي البني . ي ديگر نيز ضعيف اندبرخي حسن و بعض ،برخي صحيح
و القول  )57: 55( ،)26(همچنين كتاب جالء األفهام ص .. مراجعه كرد )33: 30ص (تحقيق الباني 
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جبرئيل به نزد من : پرسيدند اي رسول براي چه آمين گفتي؟ فرمودند. آمين، آمين، آمين
چشم كسي كه نام تو نزد وي برده شود ولي بر تو درود نفرستد . اي محمد: آمد و گفت
كور شود چشم كسي كه ماه رمضان : سپس گفت !آمين: آمين پس گفتم: كور باد، بگو

سپس  !پس گفتم آمين !آمين: بر او بگذرد و تمام شود ولي در آن ماه بخشيده نشود، بگو
كور شود چشم كسي كه پدر ومادر وي و يا يكي از آندو به پيري برسند ولي او را : گفت

نيكي به پدر مادر موجب مقصود اينكه ( !پس گفتم آمين !آمين: بگو. داخل بهشت نكنند
  )شود دخول بهشت مي

: روايت كرده است كه فرمودند صاز پيامبر  سامام احمد از حديث ابوهريرة 
پدر و مادرش يا   مردي كهخسارتمند است آن «: پشت سر هم فرمود  مرتبه  سه صپيامبر

ين طريق از ا: عماد بن كثير گفت. »شود ، اما وارد بهشت نمي يكي از آنان را دريافته
  .باشد روايتي صحيح مي

با   ترين گناه كبيره كنيد، تا شما را از بزرگ  توجه«: فرمود صپيامبر: گويد  بكره ابي
  ترين گناه كبيره بزرگ: فرمود! هستيم اي رسول خدا  ، متوجه بله: مردم گفتند. خبر كنم

بر  صپيامبر  كهدر حالي . قرار دادن شريك و انباز براي خدا و اذيت پدر و مادر است
باشيد، سخن و شهادت دروغ   متوجه: بود، بلند شد و نشست و فرمود  كرده  چيزي تكيه

: را تكرار فرمود  اي اين جمله اندازه  به صپيامبر. است  ترين گناهان كبيره هم از بزرگ
  1.اند بخاري و مسلم روايت كرده. »آرزو داشتيم سكوت كند  كه

                                                                                                         
باب رغم انف من ) 9( )2551(مسلم نيز اين حديث را دركتاب البروالصلة ). 145: 141(البديع ص 

  . الكبر فلم يدخل الجنة آورده است كه شارح آن را ذكر نكرده استادرك ابويه او احد هما عند
باب ) 143) (87(باب حقوق الوالدين من الكبائر و مسلم كتاب األيمان  )5976(بخاري كتاب االدب  -1

  بيان الكبائر و اكبرها
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 صهللا عنها روايت شده است كه پيامبر از عبداهللا بن عمر رضي ا
رضايت و خشنودي پروردگار در رضايت و خشنودي پدر و : فرمودند

كه ترمذي آنرا روايت كرده و . مادر است وخشم اونيز در خشم آندوست
   1.اند ابن حبان و حاكم آنرا صحيح قلمداد كرده

يعني  )36: النساء( m  ml k j i h gl :فرمايد خداوند مي
  . ند را بپرستيد و هيچ چيزي را شريك او قرار ندهيدخداو
  : فرمايد مي )در جاي ديگر(

  m ³ ²± ° ¯®   ¬  « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢
 Ã Â Á  À ¿ ¾ ½¼ » º ¹¸  ¶ µ ´
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ   Í Ì Ë   Ê É È Ç ÆÅ Ä  

 R QP O N M  LK J I H G F E D C B A
 d cb a  ` _^ ] \ [ Z Y X WVU T S

 g f e s  r q p on m l k j  i h
 } |  { z y x wv u tl )153 – 151: األنعام(   

                                           
بان باب الفضل في رضا الوالدين و ابن ح) 1899(ترمذي كتاب البر والصلة : سند آن ضعف است -1
با شرط مسلم آن را صحيح دانسته است كه ذهبي نيز آنرا تأييد كرده و  )4/1520151(حاكم ) 2026(

ارناووط نيز در تخريج شرح السنة سندش را . نظر آن دو را تأييد مي كند) 2/30(الباني نيز در الصحيحة 
ا عامري وجود دارد چرا كه در سند آن عط. ولي درست اين كه سند آن ضعيف است. صحيح دانسته است

ابوالحسن قطان در التهذيب . كه مجهول الحال است وكسي جز فرزندش يعلي از وي روايت نكرده است
در التقريب » وي فقط با فرزندش شناخته شده است « مي گويد ) 3/78(و ذهبي در الميزان ) 7/220(
  .آمده است كه وي مقبول است) 2/23(
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بياييد چيزهايي را براي شما بيان كنم كه پروردگارتان بر : يعني بگو
اين كه چيزي را شريك خدا نكنيد و به پدر و مادر . شما حرام نموده است

ما به شما  .خود نيكي كنيد و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي نكشيد
وايشان روزي مي دهيم، و به گناهان كبيره نزديك نشويد، خواه آشكار 
باشد و خواه پنهان و كسي را به ناحق نكشيد كه خداوند آنرا حرام كرده 
است اين ها اموري هستند كه خداوند به گونه مؤكد شمارا بدانها توصيه 

ال يتيم جز به به م. كند تا آنها را بفهميد و خردمندانه عمل كنيد مي
و . نحواحسن نزديك نشويد تا آنگاه كه يتيم به رشد كامل خود برسد

پيمانه و ترازو به تمام و كمال و دادگرانه مراعات داريد و ما هيچ كسي را 
به انجام چيزي جز به اندازه تاب و توانش موظف نمي سازيم و هنگامي 

و به عهد . ما باشدكه سخني گفتيد دادگراي كنيد هرچند از خويشاوندان ش
اينها چيزهايي هستند كه خداوند شما را به رعايت . و پيمان خداوفا كنيد

اين راه، راه مستقسم . كند تا اينكه متذكر شويد و پند گيريد آنها توصيه مي
من است ازآن پيروي كنيد و از راههايي پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا 

كند  كه خداوند شما را بدان توصيه مي اينها چيزهايي است. پراكنده سازد
  .تا پرهيزگار شويد

  
نشسته بوديم  صما نزد پيامبر : روايت شده است كه گفت ساز ابو سعيد ساعدي 

آيا بعد از فوت پدر و ! اي رسول خدا: كه ناگهان مردي از بني سلمة وارد شد و گفت
ي آنان، طلب  آري، نماز بر جنازه«: است؟ فرمود  باقي مانده مادرم راهي براي نيكي با آنان

از طريق   ي رحم با كساني كه هاي آنان، ايجاد صله استغفار براي گناهانشان، اجراي توصيه
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. اند روايت كرده  ابوداود و ابن ماجه. »پيوندند و احترام از دوستانشان شما مي  آنان به
  1 .باشند وان ميدر اين راستا فرا  احاديث ذكر شده

: النساء( m  ml k j i h glعماد ابن كثير در خصوص اين آيه 
در اين آيه خداوند بندگانش را به بندگي خود دستور مي دهد، اينكه فقط : گويد مي  )36

خداي يگانه را عبادت كنند زيرا كه او خالق و رازق و منعم بندگان است و در تمامي 
نها او مستحق پرستيدن است و بايد او را به يگانگي كند و ت حالت به آنان لطف مي

  .بپرستند و هيچكدام از مخلوقاتش را شريك او نگردانند، پايان
شود و در برخي از نسخه هاي قابل  حقوق دهگانه ناميده ميهمان آيه ي  آيه و اين   

براي از اين رو . اعتماد از اين كتاب آيه مذكور پيش تراز آيه سورة انعام آمده است
مناسبت با گفته ابن مسعود كه بعد از آيه سوره انعام خواهد آمد اين آيه را پيشاپيش 

  .مطرح كرده ام چراكه قول ابن مسعود بعد از آيه سورة انعام مناسب تر است
¢  £ ¤ ¥ ¦ § ¨©  m: فرمايد در تفسير اين آيه كه خداوند مي

 » º ¹¸  ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯®   ¬  « ª
 Â Á  À ¿ ¾ ½¼   Í Ì Ë   Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã

  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎl )151: األنعام(   
: فرمايد مي صخداوند متعال به پيامبر و فرستاده خود : گويد مي  :عماد بن كثير 

m ¢ l   كنند بگو، آنچه را كه از  يعني براي اين مشركان كه غير خداوند را پرستش مي
. ي بيايد و رو به من كنيديعن m £l .رزق، خداوند بر آنان حرام كرده است

m¤l يعني برايتان برشمارم و بگويمm ¨ § ¦ ¥l©  يعني آنچه
پروردگارتان بر شما حرام كرده و اين گمان و وهم نيست كه از خيال نشأت گرفته باشد 

                                           
باب ) 3664(ابن ماجه كتاب االدب . باب في بر الوالدين) 5142(دب ابو داود كتاب اال: ضعيف است -1

  .آنراتضعيف كرده است) 4936(كه الباني در تخريج المشكاة . صل من كان ابوك يصل
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يعني هيچ چيزي  )ª »  ¬   ®¯ °. (بلكه امر خدا و وحي قاطع وحقيقي اوست
ن كالم چيزي حذف شده است كه سياق بدان داللت گويا كه در اي. را شريك او مسازيد

پس وصاكم درتقدير است . كند و تقدير اين است كه خداوند شما را سفارش مي. دارد
يعني اين چيزي است كه شما را ) Ò Ñ Ð: (فرمايد ازاين رو در آيه ديگري مي

  .كند بدان سفارش مي
به خود را كه به ترك معناي آيه اين است كه خداوند شرك :  )شارح(از نظر من 

  .آن شما را سفارش كرده بر شما حرام گردانيده است
هفت ) ª »  ¬   ®¯(در مغني ابن هشام در خصوص اين فرموده خداوند كه    

كه به دنبال . قول مطرح شده كه بهترين آنها همين است كه ابن كثير آن را آورده است
كه وصاكم در يكي از آنها . نشويدآن خداوند بيان مي دارد كه براي او شريك قائل 

حذف شده است و حرف جر و قبل از آن به آن توصيه اي كه وصاكم درآن حذف شده 
به آنان چه  صاز اين رو هرگاه از آنان پرسيده شد كه رسول خدا . نيز بر مي گردد

خداوند را پرستش كنيد و هيچ چيزي را شريك او : گويد مي: در جواب گفتند: گفت
همانطوري كه ابوسفيان و ديگران . و آنچه پدرانتان مي گويند ترك گوييد. نگردانيد

: به هرقل گفت صفهميده بودند از زبان پيامبر صآنگونه كه خود از گفته پيامبر
   1.ال اله االاهللا تا رستگار شويد: بگويد: ميگويد

  36: النساء mo   nl  :قرطبي در خصوص اين فرموده خداوند كه 
حسان به والدين يعني نيكي و حفظ و نگهداري از آنان و فرنبرداري از ا: گويد مي

                                           
اين حديث را تخريج كرده اند و  )45 ،3/44(دارقطني ) 1/76(بيهقي  )1/82(ابن خزيمه : صحيح -1

سند آنرا صحيح دانسته كه در اين امر ذهبي با وي موافقت كرده  آنرا آورده و )612 ،2/611(حاكم نيز 
طبراني نيز آنرا . تمام راويان آن موثق اند: مي گويد )3/44(شمس الحق آبادي در حاشيه مغني . است

احمد هم آنرا روايت كرده است ) 6/21(روايت كرد و كليه رجال آن را موثق مي داند، مجمع الزوائد 
 .   رجال آن صحيح است: گويد مي) 6/22(هيثمي ). 376 ،5/371( ،)4/63(
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از بين بردن سختي و مشقت آنان و ترك سلطه و چيرگي بر . آنان )مشروع(دستورات 
. بنابر مصدريت نصب شده است و ناصب آن فعلي است از لفظ خودش» o« . آنان

  . و أحسنوا بالوالدين إحساناً: كه تقدير آن اينگونه است
m  »  º  ¹¸¶  µ  ´  ³  :در اين فرموده خداوند   

½¼l ان را از ترس تمعناي آيه اين است كه دختران. امالق يعني فقر  151: األنعام
قرطبي . من رازق آنها و شما هستمناداري و فقر نكشيد و و زنده بگور نكنيد چرا كه 

  . ا نيز مي كشتندرآورده است كه برخي از اعراب جاهلي از ترس فقر پسرانشان 
گفتيم اي از عبداهللا بن مسعود روايت شده است كه   1در صحيح مسلم و بخاري

اينكه براي خداوندي كه : فرمودند. گناه نزد خدا بزرگترين گناه است كدام. رسول خدا
فرزندت را از ترس اينكه با : ؟ فرمودسپس كدام: گفتيم. تايي قرار دهيترا خلق كرده هم

. با زن همسايه ات زنا كني: ؟ فرمودگفتيم سپس كدام. به قتل برساني ردبخو يتو طعام
m G  F E D C  B A : اين آيات را تالوت كردند صسپس رسول خدا

  Z Y X W  V U  T S RQ  P O   N M L  K   J I   H
 i  h g f e d c b a `   _ ^ ] \ [

 s r  q p o nm l k  jl )ني يعني و كسا( 70 - 68: الفرقان
و انساني را كه خداوند  .كنند كه با اهللا معبود ديگري را به فرياد نمي خوانند و پرستش نمي

چرا كه  ،كنند و زنا نمي ،خونش را حرام كرده است به قتل نمي رسانند مگر به حق
مي گردد و  دو برابرعذاب او در قيامت .هركس اين را انجام دهد كيفر آن را مي بيند

مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل . در عذاب مي ماند شهو هميخوار وذليل 

                                           
 ،86(،كتاب االيمان: باب و الذين ال يدعون مع اهللا الهاً آخر مسلم) 4761(بخاري كتاب التفسير  -1

  .باب كون الشرك اقبح الذنوب و بيان اعظمها بعدها) 142
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و . كند وند بديها و گناهان ايشان را به خوبيها و نيكيها تبديل مياصالح انجام دهد كه خد
  . خداوند آمرزنده و مهربان است

¾  ¿  m  Ã  Â  ÁÀ  :خداوند كه هابن عطيه در خصوص اين فرمود

  ÆÅ  Äl اين نهي عمومي از تمامي انواع فواحش يا گناهان : ويدگ مي 151: األنعام
  .پايان. گيرد كه ظهر و بطن تمامي چيزهاي آشكار و پنهان را در بر ميچرا . است

 m  ÏÎÍ  Ì  ËÊ  É  È  Çl  :پيرامون اين فرموده خداوند كه
ه از عبداهللا بن مسعود به صورت مرفوع روايت شد 1در صحيح مسلم و بخاري 151: األنعام
خون فرد مسلماني كه به رسالت محمد و يگانگي خداوند در پرستش گواهي (است 
زن و مردي كه همسر دارد ولي : دهد حالل نيست مگر در يكي از حاالت سه گانه زير مي

دچار زنا شده است، شخصي كه فرد ديگري را كشته باشد و شخصي كه مرتد شده و 
  .جماعت مسلمان را ترك كرده باشد

 151: األنعام m   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðl  :طيه در خصوص اين آيهابن ع 
وصيت نيز امر مؤكدي است كه خداوند . اشاره به اين محرمات است )ذلكم(: گويد مي

  .مقرر نمود است
يعني خداوند متعال ما را به اين : براي تعليل است» لعل «  Ô  ÓH (در 

  . عمل كنيمسفارشها توصيه كرده تا آنها را بفهميم و بدان 
» تذكرون « سپس » تعقلون « در تفسير طبري آمده است كه در آيات مذكور نخست 

مطرح شده چرا كه اگر تعقل كنند و بفهمند به ياد مي آورند » تتقون« و بعد از آن نيز 
  .كند ومتذكر مي شوند و هرگاه به ياد آوردند مي ترسند و پرهيزگاري مي

                                           
و مسلم . »... فس و العين بالعينإن النفس بالن«باب قول اهللا تعالي ): 6878(كتاب الديات : بخاري -1

 .باب مايباح به دم المسلم): 25) (1676(كتاب القسامه 
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m  H  G  F  E  D  C  B  A  :خداوند ابن عطيه در خصوص اين فرموده 

K  J  I  lاين نهي عامي است كه نزديكي به تمامي وجوه : گويد مي 152: األنعام
و در واقع سد ذريعه است سپس نزديكي و تصرفي . تصرف از مال يتيم را در بر مي گيرد

كه . ردكه نيكوست را استثنا كرده و آنهم تصرفي است كه سعي دررشد ونمو مال يتيم دا
و (گويد يعني تجارت در آن جايز است  مي» H  G  F  « مجاهد در خصوص 

  . )نزديكي به مال يتيم به نحو احسن همان تجارت با آن است
يعني رشد و زوال سفاهت : مي گويند) K  J  I(مالك و ديگران پيرامون 

نيز روايت يره كه چنين تعبيري از زيد ين اسلم، شعبي، ربيعه و غ. همراه با بلوغ جسمي
  .است شده

: گويد مي 152: األنعام mP  O  N  Ml ابن كثير در مورد 
m   U  T  S  R . كند ستد به رعايت عدالت امر مي و خداوند متعال براي داد

WVl كند  يعني خداوند كسي را كه در داد و ستد براي حق تالش مي 152: األنعام
ام توان و نيروي خود را به كار بست ولي پس اگر تم. سازد بيش از اندازه مكلف نمي

  ). بلكه به اندازه توان خود مسئول است(. دچار خطاء شد حرج و سختي براو نسيت
 152: األنعام m  _^  ]  \  [  Z  Y  Xl  :اين فرموده خداوند كهو 

 )خويشاوند و غير خويشاوند(رعايت عدل در گفتار و كردار براي دور و نزديك  بيانگر
  .است

عدل در رفتار براي دوست و دشمن چه در خشم و چه در رضا و : گويد حنفي مي
بلكه گفتار شخص بايد حق باشد گرچه فرد متقابل خويشاوند . خشنود نبايد تغيير كند

چرا كه خداوند  يعني به سبب دوستي و نزديكي از آنها جانبداري كند. نزديك او باشد
®¯ ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨© m ¬ « ª : فرمايد مي
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 ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ²± °l )دشمني قومي شما را برآن ) 8: المائدة
  . دادگري كنيد كه دادگري به پرهيزگاري نزديكتر است.ندارد كه دادگري نكنيد

 152: األنعام m  cb  a   `l  :ابن جرير پيرامون اين فرموده خداوند كه

و ايفاي عهد . باشيديعني به وصيتي كه خداوند به شما توصيه كرده وفا دار : گويد مي
خداوند آن است كه از امر و نهي وي اطاعت كنيد و به كتاب و سنت رسول وي عمل 

  .ديگران نيز چنين نظري دارند. و اين وفاي به عهد خداست. كنيد
 152: األنعام m  h  g  f  e  dl  :كه خداوند اين فرموده

كند تا پند گيريد و  ش ميكه خداوند شما را به آن سفار هستنديعني اينها چيزهايي 
  . جانبداري را رها كنيد

m   r  q  p  on  m  l  k  j : فرمايد خداوند مي  كه و اين

  wv  u  t  sl ما   به  اين آيه:  قرطبي در خصوص آن بيان داشته 153: األنعام
حاوي نهي، امر و هشدار از پيروي كردن غير راه خدا   شود؛ اين آيه قبل خودش عطف مي

از فراء و كسائي روايت . باشد بق تبيينات احاديث صحيح و نظريات سلف صالح، ميط
. است "اتلو ان هذا صراطي "معني   است و به  در محل نصبه) ان(ي  كلمه: اند گفته  كه  شده

. است "و بأن هذا صراطي  وصاكم به "معني   باشد و به  در محل جره  و جايز است كه
در مقام حال ) مستقيما(ي  و كلمه. باشد ي صراط، دين اسالم مي كلمهمراد از :  قرطبي گفته

اي در آن نباشد،  كژي  گونه هيچ  كه  هموار و يكنواخت آمده: معني  و منصوب است و به
تشريع  صرا از طريق پيامبرش، محمد آن  كه  دنبال كردن راهي فرمان داده  خداوند به

و هر   هايي فرعي از آن راه مستقيم منشعب شده و سرانجام آن بهشت است، و راه  نموده
هاي فرعي را پيگيري كند،  يابد و هر كس راه كس راه مستقيم را دنبال نمايد، نجات مي

m   u  t  s   r  q  p :فرمايد باشد، خداوند مي سرانجام او آتش دوزخ مي

  wvl  و منحرف مي  يعني با تبعيت از كژراهه ها از راه اصلي خداوند باز مي مانيد
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اند و  ابن مسعود روايت كرده اينگونه ازامام احمد، نسائي، دارمي و ابن حاتم . شويد
خطي را با  صرسول خدا : كه ابن مسعود گفت 1.حاكم نيز آنرا صحيح دانسته است

 وطاين راه مستقيم خداوند است پس از آن خط: سپس فرمود. دست خود ترسيم كرد
فرعي (اينها راههاي ديگرند : چپ آن ترسيم نمود و فرمود را در دو سمت راست و فرعي
سپس اين . هيچكدام آنها نيست مگر اينكه شيطاني در آن به سوي خود فرا مي خواند) اند

قرائت 153: األنعام m   r  q  p  on  m  l  k  jl آيه را 
  .فرمودند

از سبل  گفته است مقصود 153: األنعام m   r  q  pl مجاهد نيز در تفسير 
  .بدعت ها و شهوتهاست

الزم است كه سخني مختصر و كوتاه پيرامون صراط : فرمايد مي :ابن قيم    
مردم با توجه به صفات و متعلقات آن عبارات مختلف وگوناگوني . مستقيم بگوييم

اند در حالي كه حقيقت آن يك چيز است و راهي است كه خداوند براي رسيدن به  گفته
و آن راه . نه راهي ديگر. رستاده گانش براي بندگان خود تعيين كرده استخود به زبان ف

اين است كه خداوند را به يگانگي بپرستند و تنها از فرستادگان او اطاعت كنند در عبادت 
و تمام مضمون شهادتين . كسي راشريك او پيشه كنند و تنها از فرستاده او اطاعت نمايند

صراط مستقيم به . همين است و بس » شهد أن حممداً رسول اهللاشهدان ال اله االاهللا و ا« 
  . هر چيزي كه تفسير شده در ضمن اين دو اصل مي گنجد

در جهت جلب  اين كه با دل و جان خداوند را دوست بداري و) قابل توجه(نكته 
و  ،ماند كه با حب خدا آباد نشده باشددر قلبت جايي ن و ،رضاي او تالشت را بكار گيري

بخشيدن به كلمه  با تحقق را قلب آبادي و ،ينكه اراده خود را متعلق به رضاي او گردانيا

                                           
) 1/67(دارمي ) 7/149(نسائي در سنن كبري و تحفة األشراف ) 4437( ،)4142(احمد : صحيح -1

ارناؤوط در شرح السنة . آن را تصيح كرده و ذهبي نيز با آن موافقت نموده است) 2/318(حاكم 
  .سند آن حسن است: مي گويد )1/197(
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شود و بكار گرفتن تمام اراده در جهت جلب رضاي خداوند نيز  حاصل مي الاله االاهللا ي
همان ، اين همان؛ دين حق است. سول اهللا حاصل مي گرددبا تحقيق شهادت محمد ر

   .را براي بپا داشتن آن برانگيخت صكه خداوند پيامبرش يشناخت
  كمتر عبادتي است كه اين مضمون مدار و محور چرخش آن نباشد 

چرا كه من مي . بر شماست كه از اثر و سنت تبعيت كنيد: گويد سهل بن عبداهللا مي
و اقتداء  صترسم با گذشت اندك زماني دوراني خواهد آمد كه هرگاه فردي از پيامبر

مند و تبري مورد نكوهش قرار دهند،و از او بر الش سخن بگويد او رابه او در تمام احو
 جويند، او را خوار دارند و به وي اهانت كنند 
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كه پيام بي  ص هر كس بخواهد به وصيت محمد: گويد ابن مسعود مي
پس اين فرموده خداوند را بخواند . كم و كاست و تمام و كمال اوست بنگرد

تا  151: األنعام m ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢   ¯®¬   «  ªl  كه

: يعني بگو 153: األنعام m  m  l  k  jl  اين فرموده خداوند
بياييد چيزهايي را براي شما بيان كنم كه پروردگارتان بر شما حرام 

 . نموده است، تا آخر

  
بن  –فاي معجم  با –در گفته مصنف ابن مسعود همان عبداهللا بن مسعود بن غافل 

حبيب هذلي، ابو عبدالرحمن صحابي بزرگواري كه از زمره پيشگامان نخستين، اهل بدر، 
وي را به  سبن خطاب عمر. احد، خندق، بيعت رضوان و از دانشمندان بزرگ صحابه بود

در سال سي و دو هجري وفات يافت، خداوند از وي راضي و . گزيدمارت كوفه برا
  !  خشنود باد

ابن منذر، ابن . اثر ابن مسعود را ترمذي روايت كرده و آن راحسن دانسته است اين   
اند اثر مذكور بدين  برخي از آنان گفته 1.ابي حاتم، و طبراني نيز آن را حسن دانسته اند

مهر و هر كس بخواهد به وصيتي بنگرد كه گويا نوشته شده و بي تغيير و تبديل : معناست
را  تا پايان آياتو ) ¢£(اين فرموده خداوند  به، بنگرد، خاتمه بر آن خورده باشد

كرده است كه كم و زياد  مهر خورد و مكتوب تشبيهاين وصيت را به كتابي . بخواند
همانطوري كه . جز به كتاب خدا سفارش و وصيت نكرد صبنابراين پيامبر. شود نمي

                                           
ترمذي مي گويد حديث حسن غريبي . باب و من األنعام) 3070(كتاب التفسير : ترمذي: حسن است -1

) 2/137(بر همين نظر است در تخريج كتاب جامع االصول ) 10060(طبراني نيز در الكبير . است
 ارناؤوط آن را حسن دانسته است
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زي را بجا مي گذارم من در ميانتان چي« : فرمودند صمسلم روايت كرده است، پيامبر
  1.اگر بدان متمسك شويد گمراه نخواهيد شد و آن كتاب خداست

فرمودند كداميك ازشما  صپيامبر: از عبادة بن صامت روايت شده است كه گفت 
¤  ¥  (با اين آيات سه گانه با من معامله مي كند؟ سپس فرموده خداوند را تالوت نمود 

شد، سپس فرمود هر كس به آنها وفا  تا اين كه از سه آيه فارغ) ¦  §  ¨
كند پاداشش با خداست و هر كس چيزي از آنها را ناقص انجام دهد اگر خداوند دردنيا 
. او را گرفتار كرد همان عقوبت اوست ولي اگر او را براي آخرت به تأخير انداخت

دهد و اگر خواست از او در مي  عاقبت آن دست خداست او را عقوبت و عذاب مي
اين حديث را ابن ابي حاتم روايت كرد و حاكم . د و مشمول عفو خود مي گرداندگذر

همانند حاكم آنرا » اإلعتصام« محمد بن نصر نيز در كتاب . آن را صحيح دانسته است
  2.صحيح قلمداد كرده است

                                           
 .از حديث طوالني جابر صباب حجة النبي ): 147) (8/12(كتاب الحج  ،مسلم -1

در تفسير ) 2/318(و حاكم ) 2/191(ابن ابي حاتم كه در تفسير ابن كثير : اسناد آن ضعيف است -2
سوره انعام آنرا صحيح دانسته و ذهبي نيز با وي به طريق سفيان بن حسين از زهري از ابو ادريس 

غير از زهري تمامي : مي گويد) 1/310(كتاب التقريب خوالني از عبادة موافقت كرده است حافظ در 
  .رجال آن قابل اعتماد و وثوق اند
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 صمن پشت سر نبي : روايت شده است كه گفت ساز معاذ بن جبل 
آيا مي داني حق خداوند بر  !اي معاذ: دبودم پس به من فرمو مركبيسوار 

 .بندگان وحق بندگان بر خداوند چيست؟ گفتم خدا و رسولش داناترند
حق خداوند بر بندگان اين است كه تنها او را پرستش كنند و چيزي : فرمود

و حق بندگان بر خداوند اين است كسي را كه هيچ  ،را شريك وي نسازند
اي رسول خدا آيا : گفتم. اشد، عذاب ندهدچيز را شريك خدا قرار نداده ب

فرمود به آنان بشارت نده كه خود را پشتگرم بدانند . مردم را بشارت ندهم
مسلم و بخاري در صحيح خود ) در نتيجه جسارت به گناه پيدا كنند(

  .آورده اند
كه در  1اين حديث به روشهايي در صحيح مسلم و بخاري آمده است

  .نف بدان استناد كرده، آمده استبرخي از روايات آنچه مص

  
همان ابن عمرو بن اوس انصاري خزرجي، ابو عبدالرحمن، صحابي  سمعاذ بن جبل 

. ركت داشتشمشهور و از بزرگان صحابه است در جنگ بدر و جنگ هاي بعد از آن 
 –خداوند از او راضي و خشنود باد  –در علم، احكام و قرآن عالمترين صحابه بود 

 2.شود تر از علما حشر مي معاذ در روز قيامت يك گام پيش: فرموده است صپيامبر

                                           
كتاب االستئذان  )5967(باب اسم الفرس و الحمار كتاب اللباس : )2856(كتاب الجهاد : بخاري -1
  .)49( )30(مسلم كتاب األيمان  )7373(كتاب التوحيد  )6500(كتاب الرقائق  )6267(
از حديث عمر بن خطاب به صورت مرفوع روايت شده است كه ابن سعد آنرا تخريج  :صحيح است - 2

آن گونه كه در صحيح  ،آورده كه اسناد آن )228/  1(ابو نعيم نيز در حلية  )590 ،348/  2(كرده است 
در نزد . حسن بصري محسوب مي شود ،ابوعون ،از مراسيل محمد بن كعب. آمده ضعيف است )82/  3(

در حالت : آنرا صحيح دانسته مي گويد )83/  3(آلباني نيز . از مراسيل صحيح است )347/ 2( ابن سعد
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گام يا بلندي و پله اي از زمين و » رتوة « در قاموس آمده است . يعني يك گام» برَتوةٍ«
ساعتي از زمان و دعوت و سرشت، پرتاب يك تير به اندازه ي يك ميل يا طول زماني 

  .ربانيم راتي يعني عال. است كه چشم مي بيند
از علما پيشگام تر است اين  »رتوة«آمده است مقصود از اين كه وي يك »النهاية«در 

بنابر قولي رتوة اندازه . شود جلوتر از ديگران است است كه به اندازه تيري كه پرتاب مي
معاذ در سال هجدهم هجري شمسي در شام بر اثر طاعون . يك ميل يا برد ديد انسان است

در روز فتح مكه وي را در آن جا جانشين خود ساخت تا  صپيامبر . تعمواس در گذش
  .به مردم دين بياموزد

سوار االغي بودم بيانگر جواز سوار شدن  صاين سخن معاذ كه من پشت سر نبي 
همچنين نشان دهنده ي فضيلت معاذ رضي اهللا عنه . دو نفر با هم بر يك وسيله اي است

  .سوار شده بود بر يك مركب صكه همراه پيامبر 
همان ) شارح(از نظر من . االغ مذكور در روايت بنابر بر روايتي اسمش عفير بود

  .اهداء كرده بود صمركبي بود كه مقوقس پادشاه مصر به پيامبر
نيز است از اين كه در كنار فرد ديگري  صاين حديث نشان دهنده فروتني پيامبر

يعني (ست كه انسانهاي متكبر دارند سوار براالغ شده و اين عمل بر خالف چيزي ا
اين عبارت كه آيا مي داني ) انسانهاي متكبر هرگز چنين كاري را در شأن خود نمي بينند

حق خداوند بر بندگان چيست؟ سوالي است كه به صورت استفهام مطرح شده چرا كه 
اوند بر حق خد. استفهام در درون پايدارتر و براي فهم تعليم گيرنده رساتر و بهتر است
حق بندگان بر . بندگان يعني هر آنچيزي كه در حق خداوند بر عهده ي بندگان است

خداوند يعني آنچه كه تحقق آن حتمي و شدني است چرا كه خداوند به سبب موحد 

                                                                                                         
كلي بدون ترديد با طرقي كه اين حديث روايت شده صحيح مي باشد و هر كس كه كوچكترين شناختي 

  .نسبت به اين علم شريف دارد ترديدي در صحت آن ندارد
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m F E D CB A . بودن و يكتا پرستي به بندگان خو پاداش نيكو وعده داده است
 M Gl )كند خداوند خلف نمي .ي خدا است يعني وعده )6: روم.  

اينكه انسان مطيع و فرمانبردار خداوند مستحق پاداش است : گويد شيخ االسالم مي
بدان سبب است كه خداوند استحقاق فضل و انعام دارد نه اينكه اين استحقاق يك نوع 

استحقاق : برخي از مردم مي گويند. مقابله باشد همانطوري در بين دو مخلوق وجود دارد
معنايي ندارد جز اينكه خداوند به چنين چيزي خبر داده و  )نيكو به انسان مطيع پاداش(

حال آنكه بيشتر مردم استحقاقي زائد بر اين استحقاق را . وعده ي او نيز حق و صدق است
: فرمايد همانطوري كه كتاب و سنت نيز بدان داللت دارند، خداوند مي. كنند ثابت مي

m ¡  �  ~ } | {l ) ياري مؤمنان بر ما واجب  يعني همواره )47روم
واجب كرده است خودش خداوند رحمت خود را : گويد ولي اهل سنت مي. بوده است

تواند چنين حقي را بر او واجب  و هيچ مخلوقي نمياين حق را براي خويش خواسته است 
بر ) رانپاداش مؤمنان و فرمانپذي(اين حق به كنند قياس مخلوق  ولي معتزله ادعا مي ،كند

كنند بي آنكه خداوند آنان را  بندگان خودشان از خداوند اطاعت مي خدا واجب است و
از اين رو بندگان خود مستحق پاداش اند بي آنكه موجب پاداش باشد . مطيع خود كند

جبريه، قدريه تابع جهم و قدريه نافيه نيز در اين امر . ولي در اين امر دچار اشتباه شده اند
  .اشتباه شده اند دچار خطا و

خود (داناترند، بيانگر حسن ادب يادگيرنده  صاين گفته معاذ كه خدا و رسولش
موردي را نمي داند از اين گفتار سرمشق گيرد  است و شايسته است هر كسي كه) معاذ

خداوند را بپرستند و هيچ « اين گفته كه . بخالف بيشتر تكلف كنندگان كه اينگونه نيستند
  .بدان معنا ست كه فقط خداوند يگانه را پرستش كنند» وي قرار ندهند چيزي را شريك

به نيكوترين شيوه از عبادت تعريف جامعي را در قالب شعر ارائه  :عالمه ابن قيم   
عبادت خداوند رحمن يعني نهايت دوست داشتن او همراه با نهايت : گويد ميكهداده 

دو قطب  )شتن و نهايت فروتنينهايت دوست دا(فروتني و خاكساري كه اين دو 
  .اند عبادت
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با اين دو چرخ عبادت مي چرخد و مادامي كه اين دو قطب در ميان نباشند چرخ 

مدار اصلي اين چرخ فرمان فرستاده ي اوست نه هوا، نفس . عبادت نيزدائر نخواهد بود
  . اماره و شيطان

  
و از هر كونه رستش كنند يعني تنها او را پ » و ال یشرکوا به شیئا« اين عبارت كه 

مبرا نسازد، عبادت  و هركس خداوند را از هرگونه شريك شريكي او را مبرا و منزه دارند
) تنها او را نپرستيده است( بجا نياورده استاو را به آنچنانكه شايسته يگانگي اوست انجام 

نف همين بلكه وي مشرك بوده و براي خداوند همتا قرار داده است، كه معناي گفته مص
  . است

:  آمده  »أن العبادة هی التوحید؛ ألن اخلصومة فیه: و فیه«در شرح عبارت 
و در برخي منقوالت الهي . »عبادت همان توحيد است، زيرا اختالف در مورد آن است

  بريم؛ من آفريننده من و جنيان و انسانها در وضعيت بسيار عظيمي بسر مي»   چنين آمده
عمل   من هستم، اما از ديگري تشكر به  شود، روزي دهنده ادت ميهستم، اما ديگري عب

كند، با  فرستم، اما از جانب آنان شر و بدي صعود مي آيد، بركت خود را بر بندگان مي مي
را   دهم، اما با انجام گناهانشان نفرت و كينه نزول نعمتهايم خود را محبوب آنان قرار مي

  .دارند با من اظهار مي
أن ال یعذب : و حق العباد علی اهللا« در خصوص اين عبارت ) جرح ابن(حافظ 

در اين عبارت به نفي شرك از سوي بندگان براي : گويد مي »من ال یشرک به شیئا 
رهايي از عذاب خداوند بسنده كرده است چرا كه آن به طور اقتضاء مستلزم توحيد 

ي شرك هم مقتضي توحيد و يعني نف(نيز است  صولزوماً مستدعي اثبات رسالت پيامبر
هم مستلزم اثبات رسالت است و هرگاه فردي براي خدا شريك قائل نشود در واقع هم 

را تكذيب كند  صبنابراين هر كس رسول خدا  )توحيد را پذيرفته و هم رسالت انبياء را
پس خدا را نيز تكذيب كرده است و هركس خدا را تكذيب كند مشرك است و اين 
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گويد هركس وضو يگيرد نمازش صحيح است ؛  سخن كسي است كه ميعبارت همانند 
  .يعني همرا با ساير شروط نمازش صحيح است

يعني به مردم بشارت ندهم؟ بيانگر آن است كه  »أفال ابشر الناس؟« اين عبارت 
. كند مستحب است خوشنودبشارت دادن به ديگران در چيزي كه بشارت دهنده را 

نيز آن  :دادند از اين رو مصنف  حالتي به همديگر بشارت ميواينكه صحابه در چنين 
  .را آورده است

يعني به آنان بشارت نده كه آنان به آن اعتماد  »ال تبشر هم فیتکلوا « عبارت 
  .كنند و اعمال را ترك مي سبقت نمي گيرنديكديگر  از كنند و در اعمال نيك

وزير . ترس گناه آنرا بيان كرد معاذ در هنگام وفات خود از: در روايتي آمده است
آنرا فقط از جاهلي كه غرق در جهل خود شده بود، پوشيده مي داشت : گويد ابو مظفر مي

به جهت اينكه مبادا با بي ادبي خدمت در اطاعت و فرمانبرداري از خداوند را ترك كند، 
ريشان را ولي كتمان آن از انسانهاي زيركي كه هرگاه چنين چيزي را بشنوند فرمانپذي

  .، دليلي نداردطاعت بيشتر مي طلبددانند كه افزوني نعمت ها،  دهند و مي افزايش مي
: در اين باب عالوه بر آنچه گذشت فوائد ديگري نيز وجود دارد از جمله آنها

فرد در جهت اخالص عبادت براي خدا، عبادت با شرك نه تنها سودي  ترغيب و تشويق
وان آنرا عبات ناميده، هشدار به عظمت حق پدر و مادر و نمي بخشد بلكه اساساً نمي ت

تحريم نافرماني آنها، يادآوري عظمت آيات محكمي كه در سوره انعام وجود دارند و 
  .جواز پوشيده نگهداشتن علم براي تحقق يك مصلحت

  .يعني بخاري و مسلم آن را آورده اند» أخرجاه « در عبارت مصنف 
ن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزبه جعفي، حافظ بزرگ همان امام محمد ب :بخاري 

و كتاب هاي ديگري كه » األدب المفرد«، »التأريخ«، »الصحيح«ي حديث، صاحب كتابها
ل، حميدي، ابن مديني و همرديفان آنها روايت باز تصنيفات اوست، وي از احمد بن جن

هجري قمري متولد  194در سال  .اند مسلم، ترمذي، فربري از او روايت كرده. كرده است
  .هجري قمري وفات يافت 256شد و در سال 
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همان مسلم بن حجاج بن مسلم ابوالحسين قشيري نيشابوري صاحب :  :مسلم 
از احمد بن حنبل، . و چند كتاب ديگر است» الوحدان«، »العلل« ، »الصحيح « كتاب هاي 

  .آنان روايت كرده است يحيي بن معين، ابو خيثمه، ابن ابي شبيه، بخاري و همرديفان
 .اند و ديگران از او روايت كرده» الصحيح«ترمذي، ابراهيم بن محمد بن سفيان راوي 

رحمة اهللا  –ق در نيشابور وفات يافت  .ه 261متولد شد و در سال  ق .ه 204در سال 
 .عليهم
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 جن هاحكمت خلقت : نخست: از جمله مسائل اين باب عبارت اند از
  .ها وانسان
چرا كه دشمني بشر با يكديگر در . عبادت همان توحيد است: مدو

  .خصوص آن است
خداوند را پرستش نكرده است و معناي اين موحد نباشد هركس : سوم

 m  O  N  M  LK  Jl  صفرموده ي خداوند از زبان پيامبر 
يعني شما نمي پرستيد آنچه را كه من مي پرستم، در همين  3: الكافرون
  .معناست
  . حكمت فرستادن انبياء: مچهار
  .تمامي امت ها را در بر گرفته است صرسالت پيامبر : پنجم
  . يكي است دين تمام انبياء: ششم
 ورزيدن اين است كه عبادت خداوند جز با كفرمسأله  ترينبزرگ: هفتم

  .شود به طاغوت حاصل نمي
طاغوت اسم عامي است كه هر آنچه غير خدا پرستيده شود را : هشتم

  .بر مي گيرد در
 آمده استآيات محكم سه گانه اي كه در سوره انعام  منزلتبزرگي : نهم

در اين آيات ده مسأله مطرح شده كه نخستين آنها ) صالح(در نزد سلف 
  .نهي از شرك است

. در سوره اسراء كه در آن هيجده مسأله وجود دارد اتآيات محكم: دهم

|  {  ~  _  `  m  a ه است كه خداوند آنها را با اين فرموده آغاز كرد

e  d  c  bl يعني با خداوند معبود ديگري قرار مده  22: اإلسراء

m  J I: با اين آيه به اتمام مي رساند كه. شويمي كه نكوهيده و زبون 
 T S R Q P O N   M L Kl ) معبود  يعني با خداوند) 39اسراء
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و خداوند . شويمي ده ديگري قرار مده كه نكوهيده و مطرود در دوزخ افكن

m   B  A : فرمايد براي اينكه ما را به عظمت شأن اين آياته آگاه سازد مي
  HG  F  E  D  Cl يعني اين ها از امور حكمت آميز است  39: اإلسراء

  .كه پروردگارت به تو وحي كرده است
خداوند آنرا با . آيه سوره نساء كه آيه حقوق ناميده شده است: يازدهم

 36: النساء m  ml  k  j  i  h  gl : رموده آغاز كرده است كهاين ف
  .يعني خداوند را بپرستيد و چيزي را شريك او نسازيد

در هنگام وفاتش بدان سفارش  صتذكر به وصيتي كه پيامبر: دوازدهم
  .كرد

  .شناخت حق خداوند بر ما: سيزدهم
  .نندشناخت حق بندگان بر خدا، هر گاه حقش را اداء ك: چهاردهم
  .بيشتر صحابه اين مسأله را نمي شناختند: پانزدهم
  .جواز پوشيده نگهداشتن علم براي يك مصلحت: شانزدهم

استحباب بشارت مسلمان به سبب چيزي كه او را خرسند كرده : هفدهم
  .سازد ان را خرسند ميراست، يا ديگ
خشم و (ترس از اينكه فقط به وسعت رحمت خدا اتكا شود : هيجدهم

، ناپسند و )او را در نظر نگرفتن در نتيجه به اعمال زشت تن دادنغضب 
  .نكوهيده است

داند بايد  شود ولي آن را نمي كسي كه سوالي از وي مطرح مي: نوزدهم
  .خدا و رسولش داناترند: بگويد

علمي متخصص باشند و علم به  جايز است كه برخي از مردم در: بيستم
  .اين فضل برخوردار نباشدآنان اختصاص يابد ولي برخي از 
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رديف فرد  در سوار شدن بر االغ در صفروتني پيامبر: بيست و يكم
  .ديگري كه پشت سرش نشسته بود

جواز دركنار هم نشستن دو نفر بر يك مركب يا وسيله : بيست و دوم
  .سواري

  .فضيلت و ارجمندي معاذ بن جبل: بيست و سوم
  )يدتوح(عظمت شأن اين مسأله : بيست و چهارم
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  شوند وگناهاني كه بوسيله آن پوشيده مي) توحيد(فضل يكتا پرستي 

m J   I H G F  E D C B A  :فرمايد خداوند مي

 L Kl )يعني كساني كه ايمان آورده و ايمان خود را با  )82: انعام
تنها از آن آنهاست؛ و آنها  امن و امان. شرك نياميخته باشند

  .يافتگانند يتهدا

  
خبر  »باب« »باب فضل التوحید وما یکفر الذنوب«ارت مصنف كه در اين عب

قصد گفتن آنرا (يعني اين كه مي گوييم  »هذا قلت« كه تقديرش .مبتداي محذوف است
  .است )دارم

» هذا«و جايز است كه آن را مبتداي خبر محذوف در نظر بگيريم، به اين نحو كه  
كه ماي موصولي باشد كه عائد آن  جايز است» ما«در عبارت مذكور  –خبر آن باشد 
به اين تقدير كه عائد آن بيان باشد يعني بيان آنچه از توحيد كه گناهان را . محذوف است

ما و » ما«يعني تكفيره الذنوب كه . مصدري باشد » ما«و جايز است . مي پوشاند
 مصدري است كه اين نظر راجح و بهتر » ما«جانشين مصدر تكفير شده لذا  »یکفر«

  .است
m J   I H G F  E D C B A  ابن جرير پيرامون آيه

 L Kl )از ربيع  –آورد  مثني با ذكر سندي كه از وي مياز  : گويد مي) 82: انعام
  »ايمان يعني خود را تنهابراي خداوند خالص كردن«: بن انس روايت شده كه گفت
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 فقط دتشان رابدين معناست كساني كه عبا: گويد ابن كثير در خصوص اين آيه مي
روز قيام در امن و امان در  شريك نساخته اند،  با او اند و چيزي را براي خدا خالص كرده

  . اند، در دنيا و آخرت هدايت يافته اند
  .بن اسلم و ابن اسحاق مي گويند؛ اين آيه حكم نهايي ميان ابراهيم و قوم اوست زيد

اي رسول : (گشت مردم گفتند از ابن مسعود روايت شده هنگامي كه اين آيه نازل
  كداميك از ما بر نفس خود ظلم نكرده است؟!) خدا

m  a آيا گفته لقمان را نشنيديد . نه شما اينطور نيستيد: فرمودند صرسول خدا 

  e  d  cbl 1.شرك ظلم بسيار بزرگي است: يعني 13: لقمان   
ش وي نيز از بخاري نيز با سند خود آورده است، عمر بن حفص بن غياث از پدر

m هنگامي كه آيه : روايت كرده است كه گفت ساعمش از ابراهيم از علقمة از عبداهللا 
F  E D C B A l صفبا اين و(گفتيم اي رسول خدا . نازل شد (

فرمود آنگونه نيست كه شما مي گوييد، ايمانشان  ه است؟كداميك از ما برخود ظلم نكرد
آيا سخن لقمان را نشنيده ايد كه به . ك نياميخته اندرا با ظلم نياميخته اند، يعني با شر

اي : يعني 13: لقمان m  e  d  cb  a  `_  ^  ]  \l : فرزندش گفت
   2.فرزندم براي خداوند شريك قرار مده كه شرك ستمي بس بزرگ است

m A :هنگامي كه اين آيه: احمد نيز به همين شيوه از عبداهللا آورده است كه گفت

F  E D C Bl پس . اين امر سخت آمدص بر اصحاب پيامبر. نازل شد
آنگونه نيست كه : كداميك از ما بر خود ظلم نكرده است؟ فرمود! اي رسول خدا: گفتند

\  [  ^  m  :شما در نظر داريد، آيا نشنيده ايد آنچه را كه بنده صالح خدا گفته است

                                           
  )ول اهللا تعالي واتخذا اهللا ابراهيم خليالًباب ق): 2626(كتاب األنبياء : بخاري -1
 .آنرا روايت كرده و سند آن بر اساس شرط مسلم بخاري صحيح است) 1/378(احمد . صحيح است -2
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  e  d  cb  a  `_l كه ظلم از عمر روايت شده . ظلم همان شرك است
بنابراين شرك نورزيدن موجب امنيت از هر نوع عذاب . را به گناه تفسير كرده است

در آخرت امنيت دارند و ) ورزند كساني كه شرك نمي: (گويند حسن و كرخي مي. است
  . اند در دنيا نيز رهيافته

آنچه بر اصحاب سخت آمد اين بود كه آنان گمان كردند : گويد شيخ االسالم مي
هر (شده همان ظلم بنده بر خود است  مي كه در آيه مذكور شرط امنيت گرفتهعدم ظل

پس . لذا تنها كسي امنيت و هدايت دارد كه به خود ظلم نكرده باشد). نوع ظلمي كه باشد
براي آنان روشن كرد كه ظلم مذكور در كتاب خدا همان شرك است و هر  صپيامبر

همانگونه كه خداوند در . هدايت و امنيت است كس ايمانش را با اين ظلم در نياميزد اهل
m   X  W  V   U  T  S : فرمايد خصوص برخي ازبندگان برگزيده خود مي

   g  f  ed  c  b  a  `  _   ^  ]  \  [  ZY
  j  i  hl )يعني سپس كتاب را به بندگان برگزيده خود عطا  )32: فاطر

روهي از ايشان ميانه رووند و دسته اي از كنند، گ كرديم، برخي از ايشان به خود ستم مي
  .ايشان در پرتو توفيقات الهي در انجام نيكي ها پيشتازند، اين واقعاً فضيلت بزرگي است

اين به معناي نفي بازخواست از كساني كه با ارتكاب گناه بر خود ظلم كرده وتوبه 
m t  s r q p : فرمايد چرا كه خداوند مي. اند، نيست نكرده

w v u  } |  { z y xl )عني هركس ي) 7 - 6: هالزلزل
  به اندازه ذره غباري كار نيك و بد انجام داده باشد سزا و پاداشش را خواهد ديد 

پرسيد ؛اي رسول خدا كداميك از ما كار بد  صاز رسول خدا  سابوبكر صديق 
نمي اي؟ آيا دچار حزن  آيابيمار نگشته !اي ابابكر: فرمود صنكرده است؟رسول خدا

اي؟ اين همه سزاي عمل بدتان است كه در دنيا مي  گردي؟ آيا دچار شكم درد نشده
شود همان  بيان مي كند، مومني كه پس ازمرگ داخل بهشت مي صبنابراين پيامبر. بينيد

  .كسي است كه با مصيبت هاي دنيايي جزاي كارهاي بد خود را مي بيند
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هاي  كامل بايد خود را از ستم و ظلمامنيت و هدايت   براي رسيدن بهاز اين رو  
و ستم در حق  ،بندگان  شرك ورزيدن، ستم روا داشتن به: داشت  زير دور نگه  گانه سه

امنيت و   و اگر كسي در حق خود ستم روا دارد، تنها به ،خود غير از ارتكاب شرك
ديگر، وارد  اي ي الهي در آيه او طبق وعده  اين معني كه  يابد، به هدايتي مطلق دست مي

سرانجام آن بهشت   كه  مستقيمي هدايت فرموده  راه  شود، زيرا خداوند او را به بهشت مي
  .شود مي  است، اما بر حسب نقص و كاهش ايمانشان از امنيت و هدايت آنان نيز كاسته

  اين نيست كه) آن يك شرك است( »امنا هو الشرک«از عبارت  صمنظور پيامبر
يابد؛ زيرا  امنيت و هدايت كامل دست مي  باشد به  كبر نشدههر كس مرتكب شرك ا

در   مرتكبين گناهان كبيره  اند كه احاديث فراواني همراه با نصوصي از قرآن بيان داشته
ي  وسيله  به  اند كه امنيت و هدايت كاملي دست نيافته   باشند و به معرض ترس و خوف مي

است و هرگز با عذابي   بدانان نعمت داده  كساني كهيابند، راه  راه مستقيم هدايت   آن به
دست   راه مستقيم  و نعمت خداوند را به  ي هدايت به شوند، زيرا اصل و پايه روبرو نمي

  اند و بايد وارد بهشت شوند آورده
شرك اكبر باشد،پس مقصود آن است مراد اگر  »امنا هو الشرک« در عبارت

از هر عذاب دنيا و آخرت كه به مشركان ) نباشداهل آن (هركس دچار آن نشده باشد 
در  )اعم از اكبر واصغر(نس شرك باشد ولي اگر مراد ج. وعده داده شده در امنيت است

مواردي مثل بخل شخص بر دوست داشتن مال به برخي واجبات، : آن صورت بايد گفت
نفس را بر  هوايترجيح دادن آورد مثالً  دوست داشتن چيزي كه خداوند را به خشم مي

محبت خدا و مسائلي از اين دست كه از مصاديق شرك اصغرند، ظلم بر نفس محسوب 
شده و همه اينها به نسبت اهميت خود، امنيت و هدايت فرد را از بين مي برند از اين رو 

  . اند با اين اعتبار اينگونه گناهان را داخل شرك قلمداد كرده) صالح(سلف 
m H G F  E D C B A : ون اين آيهابن قيم رحمه اهللا پيرام

 L K J   Il اي رسول خدا كداميك از ما : صحابه پرسيدند: گويد مي
آيا سخن . شرك است )ظلم(آن : فرمود صايمانش را با ظلم در نياميخته است؟ پيامبر
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هنگامي  m   e  d  cb  al: را نشنيده ايد كه فرمود) لقمان(بنده صالح 
م در آيه مذكور دچار اشكال شدند و گمان كردند كه ظلم كه اصحاب در مقصود از ظل

 –هر نوع ظلمي كه باشد  -نفس نيز داخل ان است و هر كس بر نفس خود ظلم كرد
به آنان پاسخ داد، ظلمي كه  -درود و سالم خداوند بر او صامنيت و هدايت ندارد پيامبر

وگند چنين پاسخي هدايت و امنيت را از انسان سلب كند همان شرك است به خدا س
ستم مطلق و  و،است كه هر بيماري را شفا مي بخشد و هر تشنه اي را سيراب مي گرداند

و امنيت و . دهد عبادت را در غير جاي خود قرار مي  كلي عبارت از شركي است كه
راه راست هدايت   و به انجامدامنيت   در دنيا و آخرت به  هدايت مطلق نيز آن است كه

. امنيت و هدايت مطلق و كلي را بركند  ستم مطلق و كلي نيز اين است كه. باشد  يافته
  باشد، به طور كلي باعث جلوگيري از امنيت و هدايت كلي مي  ستم به  گفتني است كه

  .گيرد مطلق در برابر مطلق و جزئي در برابر جزئي قرار مي  اين معني كه
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هركس : فرمودند صبن صامت روايت شده است كه پيامبر  هاز عباد
خداوندي كه (بر حقي جز خداوند وجود ندارد؛  دهد كه هيچ معبودگواهي 

بنده و فرستاده  صكه محمد دهدي گواه و ،)يكتا وبي شريك است
خداست و عيسي نيز بنده و فرستاده اوست و كلمه اي است كه به مريم 

د با دهد بهشت و جهنم حق انوگواهي  و روحي از جانب خداست، ،القا كرد
مسلم و بخاري . كند هر عملي كه داشته باشد خداوند او را داخل بهشت مي

  . اين روايت را درآورده اند

  
: فرمودند صعبادة بن صامت روايت شده است كه پيامبر«مصنف ميگويد از 

كه يكتا هركس گواهي بدهد كه هيچ معبود بر حقي جز خداوند وجود ندارد، خداوندي 
وبي شريك است، گواهي بدهد كه محمد بنده و فرستاده خداست و عيسي نيز بنده و 

  .فرستاده اوست و كلمه اي است كه به مريم القا كرد و روحي از جانب خداست
هر عملي كه داشته باشد خداوند او را داخل . و گواهي بدهد بهشت و جهنم حق اند

  1.ايت را آورده اندكه مسلم وبخاري اين رو. كند بهشت مي
عبادة بن صامت بن قيس انصاري خزرجي، ابو وليد، يكي از برگزيدگان صحابه و 

بنابر قولي تا زمان . سالگي وفات يافت 72هجري قمري در سن  34سال . بدري مشهور
  . به حيات خودادامه داد سمعاويه 

» دارددهد كه هيچ معبود برحقي جز خداوند وجود نهركس گواهي «اين عبارت 
يعني كسي كه با شناخت معناي آن، آن را به زبان بياورد و به طور ظاهري وباطني به 

  . علم و يقين و عمل به مدلول آن استمتضمن  مقتضاي آن عمل كند، چرا كه شهادت 

                                           
كتاب : ومسلم) يا اهل كتاب ال تغلوا في دينكم(باب قوله تعالي ): 3435(كتاب االنبياء : بخاري -1

  .مات علي التوحيد دخل الجنة قطعاًباب الدليل علي أن من ): 46)(28(االيمان 
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يعني ) 19: محمد( m á  à  ß   Þ   Ý Ül  :فرمايد همانطوري كه خداوند مي
جاي در  يا اينكه . بر حقي جز خداوند وجود ندارد بدان و علم پيدا كن كه هيچ معبود

يعني جز كساني  )86: الزخرف( m Á À ¿ ¾ ½  ¼   »l  :فرمايد ديگر مي
  ).  بدان علم دارند(دانند  دهند آنرا مي كه به حق گواهي مي

بدون شناخت معناي آن و » ال اله اال اهللا«ولي به اجماع علما،صرف به زبان آوردن 
، از جمله تبري جستن از شرك، اخالص در شتن و عمل به مقتضاي آندا بدون يقين

  .گفتار و عمل ؛چه گفتار قلبي و زباني و چه عمل قلب و جوارح، هيچگونه نفعي ندارد
باب الیکفی «در بابي تحت عنوان» الفهم علی صحیح مسلم«قرطبي در كتاب 

بابي پيرامون اين مساله كه يعني  »بل البد من استیقان القلب جمرد التلفظ بالشهادتین،
كند بلكه لزوماً شخص بايد يقين قلبي  به زبان آوردن شهاديتن كفايت نمي صرف تلفظ و
شرح و تفسيري كه خود پيرامون اين باب مطرح كرده (اين تفسير : گويد داشته باشد، مي

 تذكر و هشداري است بر فساد مذهب غالة مرجئه همانهايي كه تلفظ شهادتين را )است
 فساد ديدگاه آنان داللت دارد، براي ايمان كافي مي دانند، نه تنها احاديث اين باب بر

، چرا كه الزمه چنين مي يابد بلكه هركس در مذهب آنان كمي دقت كند فساد آن در
اين اساس منافق مومن تلقي مي شود و  كند و بر اي آن است كه نفاق را تجويز مي عقيده

براين مضمون » من شهد«در اين حديث عبارت. اه باطلي استاين نظر بطور قطعي ديدگ
يقين، اخالص و راستي همراه  زيرا فقط در صورتي صحيح است كه با علم، داللت دارد،

  .باشد
. اين حديث، حديث بسيار بزرگ و داراي منزلت وااليي است: گويد امام نووي مي

تمامي آن  صزيرا پيامبر است،واز جمله جامعترين احاديثي است كه در برگيرنده عقايد 
شود با وجود اختالف و فاصله اي كه با يكديگر  مي چيزهايي را كه از ملل كفر صادر

  .دارند در اين حديث جمع كرده است
  در اين چند حرف چيزهايي را كه مباين تمام آنهاست اقتصاراً بيان كرده است 
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و .به حقي جز خداوند وجود نداردنيز اين است كه هيچ معبود » ال اله اال اهللا«ومعناي 
  كه در سخن بقاعي بطور صريح خواهد آمد . كه در جاهاي مختلف قرآن آمده است اين

تاكيد » و ال شريك له«تاكيدي براي اثبات،  »وحَده«از نظر حافظ در حديث مذكور
m ×  ÖÕÔ   Ó ÒÑÐ Ï : فرمايد همانطوري كه خداوند مي. براي نفي است

  Ù  Øl )اي است كه هيچ معبود به حقي جز  يعني معبود شما معبود يگانه) 163: بقره
m G F E D C B A فرمايد و مي. او وجود ندارد و رحمن و رحيم است

 P O  N ML  K  J  I Hl )يعني هيچ فرستاده اي را پيش از تو  )25: األنبياء
من وجود ندارد  هيچ معبود به حقي جز): بگويد(نفرستاديم مگر اينكه به او وحي كرديم 

  .پس مرا بندگي كنيد
» ¬ ®  ¯° ± m   ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  :فرمايد و در جاي ديگر مي 

º l)يعني هود را به سوي قوم عاد كه نيز از آنان بود روانه كرديم گفت )65: األعراف :
 :در پاسخ به او گفتند. اي قوم من خداوند را بپرستيد و جز او هيچ معبود به حقي نداريد

 m hp o  n m l k j il   )70: األعراف(  
خداوند را به يگانگي بپرستيم و آنچه پدرانمان ) به ما بگويي(اي تا  يعني نزد ما آمده

  !پرستيدند رها سازيم؟ مي
m £ ¢   ¡ � ~ } | { z y x  :فرمايد خداوند مي

  ª   ©  ¨ § ¦ ¥ ¤l )يعني به همين منوال است )62: الحج ..
نچه را كه به جز او فرياد مي خوانند و پرستش مي نمايند باطل است خداوند حق است و آ

  .و خداوند واال مقام و بزرگوار است
بنابراين عبارت مذكور الوهيت را كه همان عبادت است، از هر چيزي غير از خداوند 

قرآن نيز از ابتدا تا انتهاي . كند وآنرا فقط براي خداي يگانه به اثبات مي رساند نفي مي
  . كند ين مساله را بيان كرده و آن را تأييد وبه سوي آن ارشاد وراهنمايي ميا
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فروتني وخاكساري قلب صادر  پس عبادت با تمام انواع خود از ميل همراه با حب،
  . همراه است) ترس واميد(شده كه صدور آن با رهبت ورغبت 

ي رادر درون فقط بايد براي او چنين حاالت(و تمامي اين حاالت مستحق خداوند 
. همانطوري كه داليل اين باب و قبل از آن نيز به اين امر داللت دارند) پرورش داد

بنابراين هر كس چيزي از آن حاالت را براي غير خدا صرف كند، در واقع براي خدا 
  . كه با اين وصف سخن و عمل و نفعي به او نمي رساند. همتايي قرار داده است

  »ال اله ال اهللا«ي معنا بياندر  علماءسخن 
  سخن ايشان كه:  گفته »االفصاح«وزير ابومظفر در . سخن ابن عباس را قبال بيان داشتيم

 مقتضي آن است. »معبود ديگري وجود ندارد  جز اهللا  كه اين  گواهي دادن به«: گفت
، باشد  آگاهي نيز داشته  عدم وجود معبودي جز اهللا  به  گواهي دهنده  مقتضي آن است كه

  ).فَاْعلَْم أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه( :است  خداوند فرموده  كه چنان
ي كسي ديگر نيست،  باشد و شايسته الوهيت براي خداوند واجب مي  رو كه و  از اين

  ي كلي آن اين است كه فايده: گفت.  صورت مرفوع آمده  به» اال«ي  بعد از كلمه»  اهللا«لفظ 
باشد، زيرا بعد از نفي الوهيت  خداوند مي  طاغوت و ايمان به  شامل كفر به  بدانيد اين كلمه

  طاغوت كفر ورزيده  براي غير از خدا و اثبات آن براي خداوند متعال، ناخودآگاه به
  . شود مي  خداوند ايمان آورده  شود و به مي

ني منه از مستثدر رد سخن كساني كه مستثني را خارج  »البدائع«ابن قيم در كتاب
گويد نه تنها از مستثني بلكه از مستثني منه و حكم آن خارج شده  مي ،اند قلمداد كرده

اگر چنين باشد، شخص با گفتن . تواند در داخل مستثني قرار گيرد بنابراين مستثني منه نمي
چرا كه آن الوهيت خداوند را ثابت نمي . شود اسالم داخل نمي در »ال اله اال اهللا«

بزرگترين سخني است كه براي نفي الوهيت از ) ال اله اال اهللا(ليكه اين عبارت كند،در حا
داللت آن . غير خداوند، وبراي اثبات آن به طور اختصاص براي خداوند وضع شده است

يعني خداوند » اهللا اله«بر اثبات الوهيت خداوند بسيار بهتر است از داللت اين عبارت كه
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ابوعبداهللا قرطبي در تفسير خود در مفهوم . در اين نداردو هيچكس ترديدي . معبود است
  .گويد يعني هيچ معبودي جز او نيست مي »ال اله اال اهللا«

است، ) اسب(و الفرس ) مرد(از اسمهاي جنس مثل الرجل »اله«: گويد شري ميزمخ
يافته  هشود، سپس معناي آن بر معبود به حق غلب كه بر هر معبود حق يا باطلي واقع مي

همان » اله«: گويد شيخ االسالم مي) يعني معناي غالب آن همان معبود به حق است. (است
همان مألوه است و مألوه نيز يعني كسي كه مستحق » اله«پس . معبود فرمانروا ست

پرستيدن است و اين استحقاق به سبب صفاتي است كه اتصاف به اين صفات مستلزم آن 
  .مستحق نهايت خضوع و فروتني گرددو اشته شود، دوست دحد  ي تريناست كه در نهاي

همان معبود محبوبي است كه دلها به دوست داشتن او گرايش پيدا » اله«بنابراين  
كنند، خاكسار و فروتن مي شوند؛ از او مي ترسند و به او اميد دارند در سختي ها به او  مي

ند، در مصالح به او توكل ، در كارهاي مهم خود او را به فرياد مي خوانروي مي آورند
يابند و با دوست داشتن او آرام مي  كنند، به او پناه مي برند و با ياد او آرامش مي مي

  .و او كسي نيست مگر خداوند يگانه. گردند
. راست ترين سخنهاست، اهل آن اهل خدا و حزب او هستند» ال اله اال اهللا«از اين رو 

اي آنرا به درستي  هرگاه بنده. خشم و عذاب اويندانكار كنندگان آن، دشمنان خداواهل 
اي آن را  و اگر بنده. ادا كرد تمام مسائل، حاالت و ذائقه هاي او نيز صحت مي يابد

علم و عملش فسادگر و (. آيد صحيح انجام نداد، از علوم و اعمال او فساد الزم مي
ا محبت، بزرگداشت،انابت، همان كسي است كه دلها ب» اله«: گويد ابن قيم مي). ويرانگرند

اكرام، تعظيم،خاكساري و فروتني،ترس و اميد وتوكل به سوي آن مي گروند و گرايش 
   .كنند پيدا مي

شود نه اينكه در برابر او عصيان و  اله كسي است كه اطاعت مي: گويد ابن رجب مي
نافرماني صورت گيرد، اين فرمانپذيري نيز به سبب هيبت اوست كه از روي 

تمامي اين . شود به فرياد خواندن او انجام مي خواستن و يم،محبت،ترس، اميد،توكل،تكر
هركس مخلوقي . حاالت و اعمال شايسته كسي جز خداوند صاحب عزت و جالل، نيست
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را در چيزي از اين امور كه خصائص ويژگيهاي الوهيت است، شريك خداوند قرار دهد 

كه به زبان آورده است، خدشه وارد  » اله اال اهللاال«به همان ميزان به اخالص او در مورد 
شود و در آن چيز به همان اندازه از عبوديت خداوند به عبوديت مخلوق تن داده است  مي

  .و در آن چيز عبوديت مخلوق را پذيرفته است
نفي بسيار بزرگي است نفي اين كه معبود بر حقي غير » ال اله االا هللا«: گويد بقاعي مي

مساله بزرگترين نجات  علم داشتن به اينو  ،باشد) متعال خداوند(پادشاه عالمترين از بزرگ
و عمل به  ،اذعان مقرون به و ،نافععلم  آن دهنده از ترسهاي قيامت است، در صورتي كه

   .در غير اين حالت جهل محض استو مقتضاي آن باشد، 
أَلة : ب به معناي مكتوبفعال به معناي مفعول است، مثل كتا »إله«: گويد طيبي مي

  .عبِد عبادةً يعني عبادت كرد: يعني: آلهةً
از اين دست سخنان در كالم علما فراوانند و علما بر آن اجماع : گويد شارح مي

  . دارند
و اثبات آن فقط بر نفي الوهيت از هر چيزي غير از خداوند، » ال اله االاهللا«بنابراين 

است كه انبياء به سوي آن ) يكتا پرستي( يو اين همان توحيد. داللت ميكندبراي خداوند 
همانطوري كه خداوند از زبان . بدان داللت دارد انتهاءقرآن از ابتدا تا  و كرده انددعوت 

  : فرمايد جنيان مي
 m TS R  QP O N M  L K  J I H GF E  D   C B A

  Y X   W V Ul )از جن به  يجمع شده است كه يبه من وح: بگو) 2 - 1: الجن
كه به راه راست  ايم يدهشن يبيما قرآن عج«: اند اند، سپس گفته سخنانم گوش فراداده

پروردگارمان  يكرا شر يو هرگز كس يما آورده يمانپس ما به آن ا كند، يم يتهدا
  .دهيم يقرارنم

عتقاد جز براي كسي كه مدلولش را نفياً و اثباتاً شناخته و بدان ا »ال اله اال اهللا«پس
ولي اگر كسي بي علم، . ، نفعي نمي رساندكردهپيدا كرده و پذيرفته است و بدان عمل 
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، چنين چنانچه پيش از اين در كالم علماء ذكر نموديم. اعتقاد و عمل آنرا به زبان آورد
  . حالتي جهل محض بوده و بي ترديد عليه او حجت خواهد بود

كور جهت تاكيد و براي بيان مضمون در حديث مذ» وحده ال شریک له«عبارت و   
است، كه خداوند آن را در داستانهاي انبياء و فرستادگان  »ال اله اال اهللا«معناي عبارت 

احوال صاحبان آن قبرها  چقدر قبرپرستان به .خود در كتاب آشكارش بيان كرده است
منافات  »اال اهللاال اله «اند با كلمه اخالص و چه بسيار شركي كه در آن افتاده! ناآگاهند

  .دارد
ولي مشركان . را لفظاً و معناً انكار كردند »ال اله اال اهللا«مشركان عرب و ديگران 

كنند، يكي از آنان را مي بيني كه  امروز لفظاً به آن اقرار دارند و معناي آن را انكار مي
معبود ديگري روي ها بسوي آورد، ولي با انواع عبادت را به زبان مي »ال اله اال اهللا«كلمه 

) تعظيم(عباداتي مثل حب، بزرگداشت . گرود برد و مي به غير خداوند پناه مي مي آورد
حتي شرك آنان به مراتب از شرك . ترس و اميد، توكل و دعا و غير آن انواع ديگر

فرياد به  غير خداوند را  مخلصانه عرب فراتر رفته، هرگاه يكي ازآنان دچار سختي شود 
بخالف  ،و بر اين باور است كه نزد او كشايشي زودتر بدست مي آورد خواند، مي

مشركين نخست كه فقط هنگام سر خوشي و توانگري شرك مي ورزيدند اما در سختيها 
m S : فرمايد همانطوري كه خداوند مي. مخلصانه بسوي خداوند روي مي آوردند

 c b a  ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V  U Tl   
  65: العنكبوت

خوانند سپس  را خالصانه به فرياد مي ي هرگاه بركشتي سوار شوند خداونديعن
  .ورزند هنگامي كه خدا آنان را نجات داد و سالم به خشكي رساند باز ايشان شرك مي

شود كه مشركان اين دوران، نسبت به توحيد از مشركان عرب  با اين حال روشن مي
  .و مشركان پيش از آنها جاهلترند

  .يعني به آن گواهي دهد »حممداً عبده و رسولهأن و «عبارتو  
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در اينجا  »عبد«معناي . كه به نيت تكرار عامل به قبل از خود معطوف شده است 
يعني آن كس كه به ملكيت خدا درآمده و عبوديت . يعني به ملكيت درآمده و بنده

: الزمرmw  v u t  l  :فرمايد همانطوري كه خداوند مي.خاص وصف اوست
باالترين مرتبه بنده، عبوديت خاص و . آيا خداوند براي بنده خود كافي نيست: يعني 36

در اين دو وصف شريف كاملترين انسانهاست، ولي ربوبيت  صرسالت است، كه پيامبر
اي از آن نه فرشته و نه پيامبري مشاركت  در ذره. و الوهيت هر دو حق خداوند متعال است

  . ندارد
اين دو صفت را با يكديگر به صورت جمع آورده  »رسوله عبده و « عبارتو  

دفع كند، زيرا بسياري از  صاست تا هرگونه افراط و تفريط را در خصوص شأن پيامبر
دچار زياده ) اوبه نسبت (اند از زمره امت او هستند در سخن و عمل  كساني كه مدعي
ديدگاهايي كه مخالف نظر  اند و به از وي كوتاهي كرده پيروياند و در  روي و غلو شده

اند، در تاويل اخبار و احكام او، رويگرداني از مدلول آنها و سرپيچي  اوست اعتماد نموده
  . اند ظلم و ستم روا داشته) نا سالم(از فرمانبرداري از آنها با طرح تاويالت 

رسول خداست مقتضي است كه به وي ايمان آورده  صزيرا گواهي بر اينكه محمد
آنچه كه نهي  از چه خبر داده تصديق گردد، در آنچه دستور داده اطاعت شود وشود، آن
سخن هيچ . امر و نهي او بزرگ داشته شود. داشت دوري گزيده شود ناپسند مي كرده و

كس، هرچه كه باشد بر سخن او مقدم داشته نشود در حاليكه آنچه امروز پيش از اين 
اند، خالف مقتضاي گواهي مذكور  دچار آن شدهمنتسبين علم از جمله قاضيان و مفتيان 

  . خداوند ياريگر است. است
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صفت رسول : گفت خود از عبداهللا بن سالم روايت كرده كه مي 1دارمي در مسند
ما ترا : )فرمايد خداوند مي( )گويا اين حديث قدسي است(اينگونه مي يابيم  راصخدا

اديم، تو بنده و فرستاده من هستي كه او امي ها فرست ترساننده و سپرگواه، بشارت دهنده، 
زند، بدي را با  داد و نعره نمي) خيابانها(تند وخشن نيست و در بازارها  .ام را متوكل ناميده
تا زماني كه ملت كژ و منحرف را . گذرد بخشد و در مي دهد بلكه مي بدي پاسخ نمي

آن است گواهي بدهد معبود بريم و راستي ملت منحرف نيز  راست نكرده او را از دنيا نمي
اين گواهي است كه چشمهاي نابينا، گوشهاي  بر حق جز خداوند وجود ندارد به وسيله 

ابو واقد ليثي به من : گويد بن يسار مي عطا. ناشنوا و دلهاي قفل شده گشوده مي گردد
  اين سخن عبداهللا بن سالم را، شنيده است همانندخبر داد از كعب نيز، 

برخالف ديدگاه مسيحيان كه عيسي را  »عیسی عبداهللا و رسوهللان أو «عبارت 
تر از آن  خداوند بسيار متعالي. مي دانند) پدر،پسر، روح القدس(پسر خدا سومين از سه تا 

  mP O N M LK J I  H Gl  :فرمايد گويند، خداوند مي است كه آنان مي
Hديگري همراه او نيست خداوند هيچ فرزندي نگرفته و معبود«يعني ) 91: المؤمنون. «

پس لزوماً با علم و يقين بايد گواهي داد كه عيسي بنده، فرستاده و مملوك خداست كه 
m  w  v :فرمايد همانطوري كه خداوند مي. خلق كرد) شوهر(همسر  او را از زني بي

 § ¦   ¥  ¤  £ ¢ ¡ � ~ }|  { z y  xl )يعني  )59: آل عمران
ت آدم است كه چون او را از خاك و سپس به او گفت مثل خلقت عيسي همانند خلق

  .پديدآ پس پديد آمد

                                           
در كتاب ها قبل از مبعث وي،بخاري  صباب صفت پيامبر : در مقدمه) 1/5(دارمي : صحيح است -1

در بياب كراهت فرياد زدن در بازارها آورده وبه روايت ابن سالم نيز اشاره ): 2125(نيز در كتاب البيوع 
  ي كه صحيح است از ابن سالم آورد هاستبه روش ديگر) 449(آجري در شريعة ص. كرده است
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ك او ي رب و معبود نيست، خداوند پاك منزه است از آنچه آنان شريبنابراين عيس
  : فرمايد خداوند مي .قرار مي دهند

 mt s rq p on m  } | {   z y x w v  u
 l k j i  h g f e d c b a`  _ ~

u t s r  q p o n m  {  z y x w v
 ± ° ¯ ®¬ « ª  © ¨ §   ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ } |
 Ç Æ ÅÄ  Ã Â Á À ¿ ¾½  ¼ » º ¹ ¸   ¶  µ´ ³²

 É Èl )36 – 29: مريم ( 

ما چگونه با كودكي كه در گهواره : كرد و گفتند) عيسي(اشاره بدو ) مريم(يعني 
واهد فرستاد و من بنده خدا هستم براي من كتاب را خ: گفت) عيسي. (است سخن بگوييم

مرا پيامبر خواهد كرد و مرا در هر كجا كه باشم شخص پربركت و سودمندي قرار 
. فرمايد تا وقتي كه زنده باشم سفارش مي–و مرا به نماز خواندن و زكات دادن . دهد مي

و . سازد كند وزورگو و بدرفتار نمي مرا به نيكي و نيك رفتاري در حق مادرم سفارش مي
ميرم و آن روز كه زنده و  ام و آن روز كه مي ن است آن روز كه متولد شدهسالم خدا برم
سخن . شوم، اين است عيسي پسر مريم، اين سخني راستين در حق اوست برانگيخته مي
كنند سزاوار خداوند نيست كه فرزندي داشته  در آن ترديد مي) مسيحيت(راستيني كه 

يزي و انجام كاري كند تنها كافي است كه هرگاه اراده پديدآوردن چ. باشد و منزه است
شود و تنها خداوند پروردگار من و شماست پس او را  درنگ مي بشو، بي: به آن بگويد

   :فرمايد خداوند در آيه ديگري مي. پرستش كنيد، اين است راه راست
 m k j  ih g f e d c b a  ` _

 r q p  o n m ll )يعني هرگز مسيح ابايي )172: النساء 
هركس كه از عبادت خدا . اي براي خدا باشد و فرشتگان مقرب نيز از اين ندارد كه بنده
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بزرگتر ازآن شمرده همگي آنان را در پيشگاه خود جمع خواهد  سرباز زند و خويشتن را
  .آورد

. دهد گواهي مي  همچنين مومن با عبارت مذكور بر بطالن سخن دشمنان عيسي
روع قلمداد كردند، خداوند همه آنان را از رحمت خود به سخني كه عيسي را فرزند نامش

در ) مسيحيت و يهود(اسالمِ هيچ فردي هنگامي كه به سخن اين دو گروه . دارد دور مي
بلكه مومن . خصوص عيسي، آگاهي بيابد ولي از آن تبري نجويد، مقبول و صحيح نيست

د و سخن خدا اين است كه بايد به آن چيزي كه خداوند فرموده است اعتقاد داشته باش
  .عيسي بنده و فرستاده خدا است

شود  ناميده مي  »كلمة«بدان جهت است كه عيسي عليه السالم  »وكلمة«عبارت و
از سوي خداوند به وجود آمده همانطوري كه مفسران گذشته چنين  »نکُ«زيرا با قول 

  .ديدگاهي دارند
خداوند عيسي را با كلمه اي كه به : گويد مي »اجلهمية الرد علی«امام احمد در كتاب 

پس عيسي به وسيله گفتن  »کُن«: هنگامي كه به او گفت. مريم القا كرد،بوجود آورد
. نيست بلكه با گفتن كن بوجود آمد »کُن«بوجود آمد و عيسي خود آن )  باش(  »کُن«
ة در مسيحيت و جهمي و مخلوق نيست، »کُن«قولي است از سوي خداوند متعال و  »کُن«و

  . بندند خصوص عيسي به خدا دروغ مي
خداوند عيسي را با كلمه اي كه : گويد ابن كثير مي »القاها الی مریم« عبارت

پس از روح خود به دستور پروردگار در مريم . جبرئيل آنرا نزد مريم آورد، خلق كرد
ند به دميد و عيسي به اذن خداوند به وجود آمد كه وي ناشي از كلمه اي بود كه خداو

  پس او نيزشد!بشو »کُن«: عيسي گفت
  .و روحي كه خداوند نزد مريم فرستاد همان جبرئيل عليه السالم بود

عيسي روحي از ارواحي است كه : گويد ابي بن كعب مي »و روح منه«عبارت 
 آيا يعني) 172: األعراف(  mf e dc bl : با اين عبارت كه خداوند خلق كرده و
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برانگيخته (آنان را به سخن آورده است  )چرا(آري : گفتند ؟ممن پروردگارتان نيست
  ). خداوند به سوي مريم كه بر او وارد شد

اين روايت را عبد بن حميد، عبداهللا بن احمد در زوائد مسند، ابن جرير، ابن ابي 
يعني از جانب او » منه«خداوند عيسي را با : گويد حافظ مي. اند حاتم و ديگران آورده

همانطوري كه . رده است بدان معناست كه موجودتيش از جانب خداوند استتوصيف ك
يعني . آورده است )13: الجاثية(mß Þ   Ý  Ü Û Ú Ù Ø  × Ö  l فرمايد  مي

گرديده مسخر شما  جانب وي برايآنچه در آسمانها و آنچه در زمين است همه را از 
  كه اند، چنان وجود آمده  هموجودات از خداوند ب  معني آن اين است كه )ß Þ( ،است

است و با   خداوند اين اشيا را مسخر نموده  است كه  گونه ي ديگري نيز همين معني آيه
  است   وجود آورده  ها را به قدرت و حكمت خود آن

هرگاه چيزي به اسم خداوند متعال اضافه شود اگر معنايي : گويد شيخ االسالم مي
لزوماً بايد صفتي از . م بشود نه به مخلوقي از مخلوقاتتواند به خود قائ باشد كه نه مي

اضافه شدن آن به مخلوق و چيزي كه دست پرورده . صفات خداوند و قائم به او باشد
ولي اگر مضاف قائم به ذات خود باشد مثل، عيسي و جبرئيل عليهما . است، ممتنع است

كه آنچه قائم به ذات خود چرا . السالم و ارواح بني آدم صفت خدا بودن آن ممتنع است
عين هايي كه به اسم خداوند متعال اضافه مي . تواند صفت غير از خود باشد است نمي

  : شونددو حالت دارند
كه اين . خلق و ابداع كرده است اضافه شدن آن به سبب اينكه خداوند آنرا: نخست

زمين (ض اهللا و ار) آسمان خدا(مثل ؛ سماء اهللا . شود قسم شامل تمامي مخلوقات مي
  . تمامي مخلوقات بندگان خداوند و تمام اموال ازآن خداست). خدا

اضافه شدن آن عين به اسم خداوند به سبب معنايي است كه خداوند آنرا : دوم
آن معنا به خود بودن بدان فرمان داده از اين رو آن عين را به دليل حامل  دوست دارد و

آن عبادت  كهدر آن اختصاص داده  يه را به عبادتخداوند كعب مثالً. اختصاص داده است
مال  ءدر غير آن صورت نمي پذيرد يا مثالً به مال خمس و يا فيو  ، است )حج(خاص
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نيز از اين جهت است كه چون ) بندگان خدا(عباد اهللا . شود خدا و رسول خدا گفته مي
واين نوع . اضافه مي شوندكنند به اسم جالله اهللا  خداوند را عبادت و امر او را اطاعت مي

اضافه متضمن الوهيت، شريعت و دين اوست ولي اضافه بر وجه نخست متضمن ربوبيت و 
  . خالقيت اوست

يعني گواهي  )بهشت و جهنم حقند( »حق و النار حق اجلنةو«اين عبارت كه و 
ه دهد بهشتي كه خداوند در كتاب خود بدان خبر داده و آنرا براي پرهيزگاران آماد مي

كرده است حق و ثابت است و ترديدي در آن نيست، همچنين گواهي مي دهد، آتش 
داده و آنرا براي كافران مهيا نموده حق و  خبرجهنمي كه خداوند در كتاب خود بدان 

  : فرمايد همانطوري كه خداوند مي. ثابت است
    m o   n m lk j i h g f e d c

 ~} |  { z yx w v u  t s rq pl )يعني  )21: ديدالح
زش پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن ربر يكديگر پيشي بگيريد براي رسيدن به آم

براي كساني آماده شده است كه به خدا و پيامبرانش .همسان پهناي آسمان و زمين است
  . ايمان داشته باشند، اين عطا خداست و خدا داراي عطاي بزرگ و فراوان است

m Õ ÔÓ Ò Ñ Ð  Ï  Î :دهمچنين خداوند مي فرماي
Öl )يعني از آتشي خود را به دور داريد كه افروزينه آن مردم و سنگ ) 24: البقرة

اين دو آيه و آياتي نظير آنها برخالف ديدگاه . است وبراي كافران آماده شده است
بدعت گزاران دليل اند بر اينكه بهشت و جهنم در حال حاضر خلق شده اند و اين دو آيه 

  . ايمان به معاد هستند دال بر
با هر عملي كه را  اويعني خداوند  »علی ما کان من العمل اجلنةأدخله اهللا «عبادتو  

در روايت ديگري آمده است كه . جواب شرط است داشته باشد وارد بهشت مي كند،
  . كند خداوند او را از هر دري از درهاي هشتگانه بهشت كه بخواهد وارد مي
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يعني با هر عملي » علي ما كان من العمل« در توضيح اين عبارت) ابن حجر(حافظ 
يعني هر عمل صالح يا فاسدي كه داشته باشد، زيرا اهل توحيد : گويد داشته باشد، مي  كه

و يا ممكن است معنايش اين باشد كه خداوند آنان را با توجه . حتماً وارد بهشت مي شوند
  .كند ميبه اعمالشان در درجات مختلف بهشت وارد 

ويژه كساني است كه همراه با  آمدهآنچه در حديث عبادة : قاضي عياض مي گويند
فرموده است، حقيقت ايمان و توحيدي كه در حديث  صبه زبان آوردن آنچه پيامبر

و اين امر چنان پاداشي دارد كه بر گناهان وي . وارد شده را نيز با شهادتين مقرون سازد
ش، رحمت و در نخستين وهله موجب دخول در بهشت مي موجب بخش برتري مي يابد و

  . گردد
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ال : م علی النار من قالفأن اهللا حر«مسلم و بخاري در حديث عتبان آورده اند 
يعني خداوند آتش جهنم را بر كسي كه بگويد  »اهللا لک وجهاله اال اهللا یبتغی بذ

 هيچ معبودي بر حقي جز خدا و جود ندارد و با گفتن اين عبارت
يعني تنها رضاي . (خدا باشد، حرام كرده است رضاي )روي(خواهان

  ). خداوند را در نظر بگيرد و مشتاق روي او باشد

  
كه مصنف در اصل متن عربي آورده است مقصود اين است كه  »هلما«عبارت و 

اين حديث قسمتي از يك حديث طوالني است كه . بخاري و مسلم در صحيح آورده اند
  1.اند ي آنرا روايت كردهمسلم و بخار

عتبان با كسر عين همان ابن مالك عمروبن عجالن انصاري از قبيله بني عوف، 
  صحابي مشهور است كه در زمان خالفت معاويه وفات يافت 

انس بن مالك : در صحيح خود با سندش از قتاده آورده است كه گفت 2بخاري
ذ در كنار وي بر پشت پاالن شتر در حالي كه معا صبراي من روايت كردند كه پيامبر

اي رسول خدا و تا سه مرتبه اين خطاب رسول  لبيك: گفت: اي معاذ: نشسته بود، فرمودند
  و اجابت معاذ تكرار شد  صخدا

هيچ فردي نيست كه با صدق قلب گواهي بدهد، معبود بر حقي : فرمود صپيامبر
را بر آتش  خداوند متعال او مگر اينكه. جز خداوند وجود ندارد و محمد فرستاده اوست

اين امر را به مردم گزارش دهم تا . اي رسول خدا: معاذ گفت. جهنم حرام كرده باشد

                                           
باب المساجد في البيوت و مسلم در كتاب ) 425(قسمتي از حديثي است كه بخاري در كتاب الصالة -1

  .باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر آورده اند) 23()(263(المساجد
كتاب :  يفهموا و مسلمباب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أاال) 128(بخاري كتاب العلم -2

  .باب الدليل علي آن من مات علي التوحيد دخل الجنة قطعاً) 54)(33(االيمان
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در آن صورت به اين گفته : فرمودند صو خرسند شوند؟ پيامبر بوسيله شنيدن آن شاد
ناه ، پس معاذ به منظور پرهيز از گ)يعني از عمل باز مي مانند(اعتماد و تكيه خواهندكرد 

با سند  معتمر1بخاري با سند ديگري آورده است. در هنگام وفاتش آنرا روايت كرد
به معاذ بن  صپيامبر: از پدرم شنيدم مي گفت: و گفت هبراي ما روايت كرد ديگري

هركس خداوند را در حاليكه براي او شريكي قائل نشده مالقات كند، : جبل فرمودند
خير، من مي ترسم از : به مردم بشارت ندهم؟ فرمودآيا : معاذ گفت. شود وارد بهشت مي

  ).از عمل باز مانند( اينكه به همين اعتماد او بسنده كنند
را تبين كرده است چرا ال اله اال اهللا با اين سياق معناي شهادت ) شارح(به نظر من  

كه متضمن ترك شرك از سوي كسي است كه با صدق و يقين و اخالص كلمه شهادت 
شيخ االسالم و ديگران در خصوص اين حديث و احاديثي نظير آن .آورد ان ميرا به زب
. كند كه آنرا به زبان بياورد وبا آن بميرد اين امر در خصوص كسي صدق مي: گفته اند

و » باشد مخلصدر دل خود نسبت به آن «همانطوري كه با اين گفته مقيد شده است كه 
  . با صدق يقين آنرا بپذيرد هيچ گونه ترديدي در آن نداشته باشد و

بنابراين حقيقت توحيد جذب و كشش همه جانبه روح به سوي خداوند متعال است 
كه هر كس خالصانه در دل خود گواهي بدهد كه هيچ معبود به حقي جز خداوند وجود 

چرا كه اخالص همان كشش قلب به سوي خداوند متعال . شود ندارد وارد بهشت مي
پس هرگاه با اين . ه از گناهان توبه كند و به سوي خداوند باز گردداست و اينكه خالصان

كسي كه ال اله « :در احاديث به تواتر رسيده است كه. حالت بميرد بدان دست يافته است
اي خير باشد از آتش  االاهللا رابه زبان بياورد و در قلبش به اندازه يك جو، خردل و يا ذره

  .ايت شده استبه تواتر رو »شود جهنم خارج مي
بسياري از كساني كه ال اله اال اهللا را به زبان مي آورند ابتدا وارد جهنم شده سپس از 

همچنين به تواتر رسيده است خداوند بر آتش حرام كرده از اين كه . آن خارج مي گردند

                                           
  .129بخاري كتاب العلم  -1
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اين افراد براي خداوند نماز مي خواندند و سجده . اثر سجده فرزند آدم را بسوزاند
ال اله اال اهللا و گواهي بدهد معبود بر : به تواتر رسيده است كه هر كس بگويد. دكردن مي

شود ولي اين  حقي جز خداوند نيست و محمد فرستاده اوست آتش بر وي حرام مي
آوردند  يني همراه شده است و بسياري از كساني كه آنرا به زبان ميگگواهي با قيدهاي سن

يز از روي تقليد و عادت آنرا مي گويند و شيريني اخالص را نمي شناسند و بسياري ن
و افرادي از اين دست كه در هنگام . ايمان را با درخشندگي قلب در هم نياميخته اند

اين (: همانطوري كه در حديث آمده است. مرگ و يا قبر دچار سختي مي شوند بسيارند
) تقليد از مردم( 1ن آوردماز مردم چيزي را شنيدم من هم همان را به زبا) افراد مي گويند

و نزديكترين . و غالب اعمال اين افراد بر اساس تقليد و اقتدار و پيروي از امثال خود است
 m U T S R Q P O  N Ml افراد به مصداق اين فرموده خداوند

ايم و ما نيز قطعاً به دنبال آنان  ما پدران و نياكانمان را بر آييني يافته: يعني) 23: الزخرف(
  » ي رويم م

در آنصورت هيچگونه منافاتي بين احاديث وجود ندارد پس هرگاه فردي با اخالص 
. زبان آورد و در اين حال به هيچ وجه بر گناهي مصر نباشد رب و يقين كامل ال اله اال اهللا را
شود كه خداوند از همه چيز براي او محبوب تر باشد، بنابراين در  كمال و يقين موجب مي

يچگونه اراده اي براي انجام آنچه خداوند حرام كرده است باقي نمي ماند و دل او ه
چنين كسي است كه بر . هيچگونه كراهتي نسبت به آنچه خداوند بدان فرمان داده، ندارد

ولي بعد از چنين  حرام شده است، اگر چه قبل از آن گناهاني داشته باشد،  بر وي آتش

                                           
) 4268(ابن ماجه در كتاب الزهد: صحيح است قسمتي از حديث ابوهريرة در سوال دو فرشته است -1

بوصيري در . سند آنرا صحيح دانسته است )3/238(باب ذكر القبر و البلي آورده است و حافظ در فتح 
سند ) 1/50(عالمه آلباني درتخريج المشكاة. سند آنرا صحيح قلمداد كرده است) 3.312،313(الزوائد 

ابو سعيد ،انس،قسمتي از حديث عايشه. صحيح دانسته است) بخاري و مسلم(آنرا با شرط شيخين 
  .الملكين بيهقي نيز آمده است در كتاب عذاب القبر و سوال. خدري و غيره نيز است
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همانگونه  گرددگناهان او محو و نابود مي كامل يقين ومحبت و توبه،  و ،ايمان و اخالص
  .گردد كه شب توسط روز محو مي

كاملترين وجه كه مانع شرك اكبر و اصغر باشد،  ارا ب»  ال اله االا اهللا«پس هرگاه 
شد و بر آتش حرام  هدباشد بر او بخشيده خواننوع گناهي مصر  يچبگويد و بر ه

ه زبان آورد كه از شرك اكبر رهايي يابد نه شرك اصغر، اي آنرا ب اگر به گونه. گردد مي
و پس از آن چيزي كه مناقص آن باشد از وي صادر نشود با چنين حالت و فعل نيكوي 

همانطوري كه  شود و پابرجا نخواهد ماند، پس حسنات و نيكي هاي فرد ترجيح داده مي
ر درجه وي به ميزان در حديث بطاقة آمده، چنين فردي برآتش حرام مي گردد، ولي د

شود، و اين برخالف  آيد و ناقص مي گناهاني كه مرتكب شده است در بهشت پايين مي
آن فردي است كه بديهايش بر نيكي هايش برتري يافته و با حالتي كه مصر برگناهان 

  . چنين فردي مستحق آتش است. است از دنيا مي رود
 در امان ماندبه طوري كه از شرك اكبر اگر شخص ال اله اال اهللا را به زبان آورد و 

كه نيكي و ولي با اين حالت از دنيا نرود بلكه بعد از آن گناهاني را مرتكب شود كه بر 
، چنين فردي در حالت نخست با اخالص محسوب مي شد توحيد او را خدشه دار كند

و ولي گناهاني را انجام داد كه توحيد و اخالصش را سست وضعيف گردانيده است 
اين برخالف فردي .آتش گناهان وي قوت گرفته تا جايي كه نيكي توحيدش را سوزاند

 .و برتري دارداست كه مخلص و اهل يقين است ونيكي هايش بر گناهان ترجيح دارد و 
  . شود بر گناهان اصرار نمي ورزد پس اگر با اين حال بميرد وارد بهشت مي و

در پي كه  را انجام دهد  ياست كه گناهانتنها ترسي كه متوجه فرد مخلص است اين 
ي آن ايمانش ضعيف شود و ال اله اال اهللا را با اخالص و يقيني كه مانع تمام گناهان و

اگر هم از شرك . كه دچار شرك اكبر و اصغر شودشود به زبان نياورد وخوف اين مي
افه مي شوند در ن اضآاكبر سالم بماند اندكي شرك اصغر با او باقي است كه گناهاني به 

نتيجه جانب گناهان وي بر جانب حسنات مي برتري مي يابد و گناهان، ايمان و يقين را 
ضعيف شده و مانع اخالص در  نزد او »الاله اال اهللا«در نتيجه كلمه ي  ،كنند ضعيف مي
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يا در خواب  گويد و كه هذيان مي استهمانند كسي  و چنين شخصي. گرددقلب مي
همانند كسي است كه صدايش را با آيه اي از قرآن بي آنكه طعم و  يا. گويد سخن مي

چنين افرادي اين عبارات را با كمال صدق و . شيريني معنايش را بچشد، نيكو مي گرداند
يقين نگفته اند، چرا كه پس از گفتن آن دچار گناهاني شده اند كه ناقض گفته آنان 

زيرا گناهان . ميرند صدق و يقين مي اند و بدون است، بلكه بدون صدق و يقين گفته
  .شود فراواني دارند كه مانع ورود آنان به بهشت مي

كند و قلب از  بر زبان سنگيني مي ال اله اال اهللاپس هرگاه گناهان فزوني يافتند گفتن 
گوش فرا دادن  –كند  از عمل صالح كراهت پيدا مي. گفتن آن دچار قساوت مي گردد

شود و با ياد غير خدا خرسند مي گردد و به باطل اطمينان  ين ميبه قرآن براي شخص سنگ
حاصل مي كند، سخن زشت و همنشيني با اهل غفلت و بي خبر را براي خود شيرين 

  .پندارد و از همنشيني با اهل حق كراهت دارد مي
را به زبان آورد چيزي را به زبان آورده است  »ال اله اال اهللا«پس چنين فردي اگر 

ايمان : گويد حسن بصري مي. كند قلبش نيست و عمل او گفته اش را تصديق نمي كه در
به ادعا و آرزو نيست بلكه چيزي است كه در دلها مي نشيند و ادعاي آنرا تصديق 

شود و هركس خير بگويد  پس هركس خيري بگويد و عمل كند از او پذيرفته مي.كند مي
ابوبكر با : گويد بكر بن عبداهللا مزني مي .شود و عملش شر باشد گفته اش پذيرفته نمي

جاي فزوني روزه و نماز از آنان پيشي نگرفت بلكه با آن چيزي پيشي گرفت كه در قلبش 
  . گرفته بود

بلكه با وجود آن  ندولي به موجب آن عمل نكبگويد  »ال اله اال اهللا«پس هركس
يقين داشته باشد با اين در حاليكه در گفته خود صادق و بدان  مرتكب شودگناهاني را 

كنند و در نتيجه شرك اصغر عملي به گفته  ضعيف مي صدق و يقينش ران گناها ،وصف
اين گناهان بر ) گفته شخص در عمل با شرك اصغر مقرون مي گردد: يعني(پيوندد  او مي

بر خالف كسي . نيكي گفته شخص برتري مي يابد و با اصرار بر گناهان از دنيا مي رود
آورد كه چنين شخصي يا اصالً اصراري بر  ه توحيد را با يقين و صدق به زبان ميكه كلم
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گناهان نمي ورزد و توحيد وي متضمن صدق و يقين اوست و نيكي هاي وي نيز برتري 

يا اينكه كلمه توحيد را با صدق و يقين كاملي كه منافي گناهان و يا منافي ترجيح . دارند
آورد ولي  ويا با صدق و يقين كلمه توحيد را به زبان مي. دآور گناهان باشد به زبان نمي

شود كه بر نيكي هاي او برتري دارد و به سبب كسب اين  پس از آن گناهاني مرتكب مي
در نتيجه چنين قولي براي از بين بردن گناهان  شود، مي  بديها يقين در دل وي ضعيف 

ي مي يابند و اين دودسته از زمره قوي نمي گردد، بديها و گناهان او بر نيكي ها برتر
بسياري . كساني هستند كه كلمه توحيد را به زبان آورده ولي داخل آتش جهنم مي شوند

  .اند از علما از جمله ابن قيم، ابن رجب وديگران چنين چيزي را مطرح كرده
مجموع احاديثي را در خود . آنچه شيخ االسالم تقرير كرده است)شارح(از نظر من 

در حديث دليلي دال بر اينكه در ايمان نطق بدون اعتقاد و اعتقاد : گويد مي. كند يجمع م
و در روايت مذكور تحريم آتش بر كسي كه اهل توحيد . كند بدون نطق كفايت نمي
  . كامل است، وجود دارد

آمده است كه عمل نفعي نمي رساند مگر اينكه خالصانه براي )حديث(و در آن 
  . آنرا تشريع كرده است صوجهي باشد كه به زبان فرستاده اش خداوند متعال و بر 

يعني : گويد در حديث مذكور مي »من ایمان«قرطبي در يادآوري خود بر عبارت
در آن داللت به اين مطلب است كه اعمال . از اعمال ايماني كه همان اعمال جوارح است

ولي مقصود . بود كه گفتيمدليل انيكه مقصود او ايمان است چيزي . صالح از ايمان است
ال اله اال «وي مجرد ايماني كه همان توحيد و نفي شريك براي خدا و اخالص به قول 

آنچه در آن حديث آمده مبني بر اينكه خارج شويد سپس خداوند . باشد، نيست »اهللا
پاك و منزه همگي را دريك آن بر مي گيرد و گروهي را كه هيچگونه خيري انجام 

خالصه اي از شرح . مقصود از آن توحيد مجرد از اعمال است» سازد  ارج مينداده اند خ
  .متن ابن ماجه
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: روايت شده است كه فرمودندصاز ابوسعيد خدري از رسول خدا
اي پروردگار من چيزي به من بياموز كه ترا به وسيله آن ياد : موسي گفت«

گو ال اله اال اهللا اي موسي ب: خداوند فرمود. كنم و ترا بدان وسيله بخوانم
: اي پروردگار من: يعني هيچ معبود بر حقي جز اهللا نيست موسي گفت«

اي موسي اگر آسمانهاي : همه بندگان تو اين عبارت را مي گويند گفت
هفتگانه و ساكنان آن، غير از من و زمينهاي هفتگانه بر يك كفه ترازو قرار 

كه ال اله اال اهللا در آن است بر كفه گيرند و الاله اال اهللا در كفه ديگر، كفه اي 
اند  و حاكم  ابن حبان و حاكم آنرا روايت كرده. ديگر سنگيني خواهد كرد

 .   آنرا صحيح قلمداد كرده است

  
روايت شده است كه  صاز ابوسعيد خدري از رسول خدا: گويد مصنف مي

ه وسيله آن ياد كنم اي پروردگار من چيزي به من بياموز كه ترا ب: موسي گفت«: فرمودند
يعني هيچ معبود « »ال اله اال اهللا«اي موسي بگو : خداوند فرمود. و ترا بدان وسيله بخوانم

همه بندگان تو اين عبارت را مي : اي پروردگار من: بر حقي جز اهللا نيست موسي گفت
نه اي موسي اگر آسمانها هفتگانه و ساكنان آن غير از من و زمينهاي هفتگا: گويند گفت

 »ال اله اال اهللا«در كفه ديگر، كفه اي كه  »ال اله اال اهللا«بر يك كفه تراز قرار گيرند و 
اند  و  ابن حبان و حاكم آنرا روايت كرده. در آن است بر كفه ديگر سنگيني خواهد كرد

   1.حاكم آنرا صحيح قلمداد كرده است

                                           
آنرا صحيح دانسته و ذهبي با وي موافقت كرده ) 1/528( حاكم )2324( ابن حبان: ضعيف است -1

رجال آن با : پس از آنكه آنرا به ابويعلي نسبت مي دهد مي گويد)10/82(است هيثمي در المجمع 
  .آنرا تضعيف كرده است )5/55( السنةوجود ضعف در آن بدان اعتبار كرده اند أرناووط در تخريج شرح 
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جي، صحابي بزرگوار سعد بن مالك بن سنان بن عبيد انصاري خزر» ابو سعيد«اسم 
ابو سعيد به دليل كم سن وسالي . است صاست پدرش نيز يكي از ياران بزرگوار پيامبر

در سال شصت وسه . در جنگ احد شركت داده نشد ولي شاهد پيكارهاي بعد از اُحد بود
پنج در مدينه و بنابر قولي در سال هفتاد و چهار هجري وفات  شصت يا شصت و چهار و

  . يافت
» أدعوك«يعني ترا به وسيله آن بستايم و به يادآورم، عبارت  »أذکُرَک«ت عبار

  . يعني ترا بدان وسيله بخوانم واز تو به وسيله آن بخواهم
يعني يادآور كننده بايد تمام آنرا به زبان  »الااله اال اهللا« :قل یا موسی«عبارت 

هالن غلو كننده متصوفه بكار كه برخي از جا» َهَو«ويا  »اهللا«بياورد فقط به لفظ جاللة 
  . گيرند، بسنده نكند، چرا كه آن بدعت و گمراهي است مي

فعل يقولون با خط مصنف به صورت جمع  »کل عبادک یقولون هذا«عبارت
كه مفرد است بايد به صورت مفرد  »کل«استعمال شده ولي در اصل براي رعايت لفظ 

رو با لفظ جمع آمده است همانطوري كه استعمال شود و در مسند از حديث عبداهللا بن عم
  . مصنف آنرا بر معناي كل بكار برده است

يعني چيزي را مي خواهم كه در ميان  »کل عبادک یقولون هذا« عبارت
: قلعبارت » كل عبادك يقولون هذا« در روايتي پس از عبارت . بندگانت ويژه من باشد

: آمده است »ب امنا ارید شیئاً ختصنی بهقال ال اله اال اهللا انت یا ر. ال اله اال اهللا
هيچ معبود بر : موسي نيزگفت. يعني بگو هيچ معبود بر حقي جز خداوند وجود ندارد

  . حقي جز تو نيست چيزي را از تو مي خواهم كه ويژه من باشد
يك ضرورتي است كه نهايت ندارد از  »الاله اال اهللا«نه تنها براي مردم بلكه عالم 

جودش بيشتر، دسترسي به آن آسانتر و معنايش عظيم تر است، در حاليكه همه اذكار و
مردم جاهل و بيسواد از آن رويگردان شده به دعاهاي اهل بدعت كه نه در كتاب است و 

  . نه در سنت روي مي آورند
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يعني . عامر بر سماوات عطف شده و منصوب است »عامرهنَّ غیری«در عبارت و 

ساكناني كه در آنهاست به غير از خداوند متعال، زمينهاي هفتگانه و  آسمانهاي هفتگانه و
سنگيني خواهد  »الاله اال اهللا«آنچه در ميان آنهاست در يك كفه ترازو قرارداده شوند 

  .كرد
روايت كرده است كه  صاز عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما از پيامبر  1امام احمد

سفارش » ال اله اال اهللا«به  ترا: وفات به پسرش گفت نوح عليه السالم در هنگام: فرمودند
زيرا اگر آسمانهاي هفتگانه و زمينهاي هفتگانه را بر يك كفه ترازو بگذارند و  .مي كنم

ال اله «كفه . (بر آنها سنگين تر خواهد بود» ال اله اال اهللا« ال اله اال اهللا را در كفه ديگر،
اي  گر آسمانهاي هفتگانه و زمينهاي هفتگانه حلقه پيچيدهو ا) برتري ميابدبر آنها » اال اهللا
  . آنها را از هم جدا خواهد كرد و بر آنها چيره خواهدشد» ال اله اال اهللا«باشند 

  .با كسره كاف و تشديد فاء يعني كفه ترازو» في كفّةٍ«عبارت
ن سبب كند و آن بدا و سنگيني ميبرتري ميابد يعني بر آنان  »مالت هبنَّ«عبارت  

است كه در برگيرنده نفي شرك و اثبات توحيدي است كه برترين اعمال و اساس دين و 
مذهب است پس هر كس با اخالص و يقين آنرا به زبان بياورد و به مقتضا، لوازم و حقوق 

. كند آن عمل كند و برآن پايداري ورزد با چنين نيكي واحساني هيچ چيزي برابري نمي
m Þ  Ý Ü Û Ú  Ù Ø × Ö : فرمايد متعال ميهمانطوري كه خداوند 

  ã â á   à ßl )پروردگار ما : يعني كساني كه مي گويند )13: األحقاف

                                           
و ذهبي با حاكم موافقت ) 1/48،49(حاكم آنرا صحيح دانسته ) 2/169،170،225(احمد : صحيح -1

مي ) 1/210(آلباني نيز در صحيح . رجال احمد مطمئن موثقند: مي گويد) 4/220(كرده است، هيثمي 
  .سندش صحيح است: گويد
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نه ترسي بر آنان است و نه ) كنند پايداري مي(تنها خداوند است سپس مقاومت مي ورزند 
  . غمگين مي شوند

مثل حديث . ذكر استبرترين » ال اله اال اهللا«كند بر اينكه،  حديث داللت مياين 
بهترين دعا، دعاي روز عرفه است و : مرفوعي كه عبداهللا بن عمرو روايت كرده است
له اله اال اهللا وحده ال شریک له، ال : بهترين چيزي كه من و انبياء پيش از من گفته ايم

است احمد و ترمذي آنرا روايت كرد ه  »شیًء قدیرامللک وله احلمد و هو علی کل 
ي هيچ معبود برحقي جز خداوند يگانه بي شريك نيست، پاشاهي و ستايش از آن يعن 1اند

  .اوست بر هر چيزي تواناست
 را مردي از امت من«همچنين عبداهللا بن عمرو به صورت مرفوع روايت كرده است 

نود ونه يادداشت براي او پخش  و ،شود ميان مردمان فرياد زده ميدر روز قيامت از 
از يادداشتها به اندازه فاصله ديد يك چشم است سپس به او گفته شود هر كدام  مي
نكار مي كني؟ آيا نويسندگان مراقب و محافظ من ظلمي بر ا شود آيا چيزي از اينها را مي

شود آيا عذر يا كار نيكي داري؟  به او گفته مي. خير پروردگار من: گويد اند، مي تو كرده
  .گويد خير آن مرد با حالت ترس مي

پس . شود چرا تو نزد ما كار نيكي داري وامروز بر تو ظلمي روا نباشد ه او گفته ميب
سپس به او . شود اي همراه با يادداشتهاي مذكور براي وي در آورده مي شناسنامه

يادداشتها را دريك كفه و شناسنامه را در كفه ديگر . بر تو ظلمي نخواهد شد: گويند مي
. سنگيني كرد) كارت هويت(سبك شدند و كفه شناسنامه  پس يادداشتها. دهند قرار مي

                                           
الباني با شواهدش در . باب في دعاء يوم عرفه) 3585(ترمذي كتاب الدعوات: حسن است -1

همانگونه كه مؤلف به مسند احمد نسبت داده اين حديث در . آنرا حسن دانسته است) 1503(صحيحة
بيشتر دعاي «و از ابن عمرو روايت شده اين است كه ) 2/210(سند احمد نيست و آنچه در مسند است

وحده ال شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير و هو علي كل  در روز عرفه ال اله اال اهللا صپيامبر
يعني معبود بر حقي جز خداوند يگانه نيست پادشاهي و ستايش از ان اوست تمام . شيء قدير است

  .نيكي ها در دست اوست و او بر هر چيزي تواناست
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. اند ترمذي اين حديث را روايت كرده و نسائي، ابن حبان و حاكم آن را حسن دانسته
گويد صحيح  حاكم به شرط مسلم آنرا صحيح دانسته و ذهبي نيز در تلخيص خود مي

   1.است
نيست بلكه برتري آنها  برتري اعمال بر صورت ها و تعدد آنها: گويد مي :ابن قيم 

تواند يكي باشد  دو عمل مي) شكل(پس صورت ) دلهاست. (به برتريشان در قلوب است
در : گويد مي. باشدمي ولي در بين آن دو به فاصله آسمانها تا زمين برتري و تفاضل 

در ) شناسنامه(همان حديثي كه يك نوشته  !تأمل كن) حديثي كه گذشت(حديث بطاقه
نه يادداشت قرار مي گيرد كه هر كدام از يادداشتها به اندازه ديد يك چشم برابر نود و 

كند و نودونه  بر تمامي آنها سنگيني مي) شناسنامه(طول دارد با اين وصف يك نوشته 
معلوم است كه . شود در نتيجه فرد دچار عذاب نمي. يادداشت در برابرش سبك مي شوند
ولي بسياري از آنها به سبب . را داراست) شناسنامه( هر يكتا پرستي يكي از اين نوشته ها
  .گناهانشان وارد آتش جهنم مي شوند

ابن حبان همان محمد بن  :اند ابن حبان و حاكم آنرا روايت كرده: گويد مصنف مي
حبان بن احمد بن حبان بن معاذ، ابو حاتم تميمي بستي، حافظ تصانيفي مثل 

  . ه استالصحيح،التاريخ،الضعفا،الثقات و غير
گويد پيمانه هايي از علومي همانند فقه اللغة، حديث و  گويد كه وي مي حاكم مي

  .در شهر ُبست وفات يافت 354وعظ و از مردان خردمند است در سال 

                                           
. ن ال اله اال اهللاباب ماجاء فيمن يموت وهو شهر آ) 2639(ترمذي كتاب االيمان: صحيح است -1

باب مايرجي من رحمة اهللا )4300(كتاب الزهد: ابن ماجه. ترمذي مي گويد حديث حسن غريب است
مي گويد به شرط مسلم صححي است و ذهبي ) 2/188،189)(1/6(حاكم)2524(يوم القيامة ابن حبان 
يعين گفته ذهبي و حاكم  »هو كما قاال« : مي گويد) 1/213(الباني در الصحيحة . نيز با وي موافق است

حديث آنگونه بدان نسبت داده است در سنن نسائي نيستمراجعه شود به تحفة . صحيح است
  )6/342(شرافاال



     91 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 
حاكم نيز اسمش محمد بن عبداهللا بن محمد نيشابوري،ابو عبداهللا الحافظ معروف به 

تاريخ نيشابورو غيره در : له تصانيف وي عبارتند ازمتولد شد، از جم 321در سال . ابن البيّع
  . هجري وفات يافت 405سال 
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داند از انس رضي اهللا عنه روايت  ترمذي با حديثي كه آنرا حسن مي
خداوند فرموده : شنيدم كه مي فرمود صاز پيامبر : كرده است كه گفت

س در است، اي فرزند آدم اگر به اندازه زمين دچار خطا و لغزش شوي سپ
حالتي مرا مالقات كني كه برايم شرك قائل نشدي به اندازه زمين مغفرت و 

  . بخشش شامل حالت مي كنم

  
روايت  ساز انس  1داند ترمذي با حديثي كه آنرا حسن مي: گويد مي :مصنف 

ي فرزند خداوند فرموده است، ا: شنيدم كه وي فرمود صپيامبر : كرده است كه گفت
آدم اگر به اندازه زمين دچار خطا و لغزش شوي سپس در حالتي مرا مالقات كني كه 

مصنف . برايم شرك قائل نشدي به اندازه زمين مغفرت و بخشش شامل حالت مي كنم
در حالي كه ترمذي تمام آن حديث را بدين . ر حديث را مطرح كرده استجمله آخ :

: شنيدم مي فرمود صاز پيامبر: است كه گفت از انس روايت شده: نحو آورده است
اي فرزند آدم چون مرا فراخواندي و اميد به من . خداوند تبارك و تعالي فرموده است

اي فرزند آدم اگر . بخشيدم و ابايي نداشتم اتوجه به آنچه انجام داده بودي تربي . بستي
ا بخشيدم و گناهت به كرانه هاي آسمان رسيد چون از من طلب مغفرت كردي تر

اگر به اندازه زمين زمين دچار خطا و لغزش شوي ! هيچگونه ابايي نداشتم، اي فرزند آدم
سپس در حالتي مرا مالقات كني كه برايم شريك قائل نشدي به اندازه زمين مغفرت و 

  . بخشش شامل حالت مي كنم

                                           
باب فضل التوبة واالستغفار و ماذكر من رحمة اهللا ) 3540(ترمذي كتاب الدعوات : صحيح است -1

ب شواهد فراواني كه دارد صحيح اين حديث به سب. حديث حسن غريب است: لعباده ترمذي مي گويد
ما نيز به . عالمة ابن رجب در كتاب جامع العلوم والحكم حديث چهل و دوم آنرا شرح داده است. است

  .ايم صورت جداگانه آنرا شرح و تحقيق كرده و آنرا تحت عنوان اسباب المغفرة ناميده
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ي، ابوعيسي، عيسي بن سورة بن موسي بن ضحاك السلم اسمش محمد بن: ترمذي
از قتيبه، هناد،بخاري و ديگران . و يكي از حفاظ حديث و نابينا بود» الجامع«صاحب 

  . هجري قمري وفات يافت 279در سال . روايت كرده است
كه ده سال به  صابن مالك بن نضر انصاري خزرجي، خادم رسول خدا: انس

دانش خداوندا مال و فرزن: در حق وي دعا كردند صپيامبر. خدمتگذاري وي پرداخت
سه  و در سال نود و نه بنا به گفته اي نود. را داخل بهشت گردان را فزوني بخش و او

  .   سني متجاوز از صد سال وفات يافت هجري با
من «امام احمد نيز به معناي حديث مذكور از ابوذر بالفظ زير روايت كرده است كه

يعني هر  »ةت له مثلها مغفرثُّمَّ لقینی ال یشرک بی شیئاً جعل ةَقراب االرض خطیئَعمل 
كس به اندازه زمين دچار لغزش شده باشد، سپس در حالتي با من مالقات كند كه برايم 

مسلم آنرا . شريك قائل شده است همانند آن برايش بخشش و مغفرت قرار مي دهم
  . آورده است صنيز از حديث ابن عباس از پيامبر 2و طبراني1روايت كرده

ري بنا بر گفته اي با كسر آن كه ضم مشهورتر است، به معناي پقُراب با ضم قاف و 
اندازه زمين استبه  ، شدن ريا نزديك به پ .  

يعني مرا مالقات كني در حالي كه چيزي را  »مث لقینی ال تشرک بی شیئاً« عبارتو
به دسترسي  كه شرط سنگيني براي) دوري از شرك(شرط  به شريك من قرار نداده اي

 يا باشد بزرگ زياد يا باشد، اندكشرك خواه اين سالم ماندن از . وند استمغفرت خدا
  . كوچك

                                           
  التقرب الی اهللا تعالیفضل الذكر والدعا وباب ) 22)(2687(كتاب الذكروالدعا:  مسلم -1
مي گويد طبراني در سه )1/2117(هيثمي)4/20،21(الصغير)12346(طبراني در الكبير : صحيح است -2

جا آنرا روايت كرده است كه درآن ابراهيم بن اسحاق صيني وقيس بن ربيع وجود دارند كه هر دوي آنها 
  .در اعتماد اختالفي هستند و ديگر رجال آن صحيح اند
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مگر اينكه خداونـد متعـال او را سـالمت دارد و آن     در امان نمي ماندهيچكس از آن 
m a ` _ ^ ] \ [  Z  :فرمايـد  همانطوري كه خداوند مـي . هم سالمتي قلب است
 g fe d  c bl )وزي كه نـه مـال سـود مـي بخشـد نـه       يعني ر )89 - 88: الشعراء

  . سالم نزد پروردگارش آمده باشد) قلبي(فرزندان بلكه كسي سودمند است كه با دلي 
به اندازه تمام زمين خطا همراه ) يگانه پرستي(هركس همراه : گويد ابن رجب مي

داشته باشد و خداوند را مالقات كند خداوند به همان ميزان مغفرت شامل حال او خواهد 
اگر توحيد فرد و اخالصش براي خداوند متعال كامل شود و شروط توحيد را با . كرد

قلب، زبان وجوارح خود ويا قلب وزبانش درهنگام مرگ به پا دارد اين امر موجب 
شود، به طور كلي  مغفرت و بخشش تمامي گناهاني كه قبل از آن مرتكب شده است مي

  . مانع دخول وي در آتش جهنم مي گردد
اجالل، ترس، خشيت  كس كلمه توحيد در قلبش تحقق پيدا كند، محبت، تعظيم،هر

شود در آن هنگام تمامي گناهان و  توكل هر چيزي غير از خداوند درد او خارج مي و
  . خطاهاي فرد مي سوزند اگر چه همانند كف روي دريا باشد

ل توحيد براي كساني كه اه: گويد در معناي حديث مذكور مي :عالمه ابن قيم 
محض هستند، توحيدي كه با هيچگونه شركي در نياميخته است، چيزهايي بخشيده 

بي ترديد موحدي كه هيچ چيزي را با خداوند . شود شود كه بر غير آنها بخشيده نمي مي
شريك نكرده است اگر به ميزان كل زمين خطا با پروردگارش مالقات كند به همان 

  . و مي گرداندميزان خداوند مغفرت شامل حال ا
. شود و اين امر براي كسي كه در توحيد خود نقصي ايجاد كرده باشد حاصل نمي

. هيچگونه گناهي باقي نمي ماند. زيرا با توحيد خالصي كه با شرك در نياميخته است
چراكه متضمن محبت، اجالل، تعظيم، ترس و اميد به خداوند يگانه است و موجب شستن 

گناه  آلودگياين گناهان به اندازه تمام زمين باشند بنابراين  شود، اگر چه گناهان مي
  . بسيار قوي است) توحيد(عارضه اي است دافع آن 
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) پاداش(كثرت ثواب : اين حديث متضمن مفاهيمي است كه از جمله آنها عبارتند از
توحيد، گستردگي كرم، بخشش و رحمت خداوند، رد بر خوارج كه گناهكاران را كافر 

هستند و  -همان فسق -كنند، رد بر معتزله كه قائل به منزلت بين منزلتين مي قلمداد
  . ماند نه مؤمن است و نه كافر و هميشه در آتش باقي مي: گويند مي

اسم ايمان از فرد : اهل سنت است كه مي گويند نظر ،نظر ريندر حالي كه درست
شود  من ناميد، بلكه گفته ميشود و نه مي توان به طور مطلق وي را مو گناهكار سلب نمي

وي مومن معصيت كار است يا با ايمان خود مومن و با گناهي كبيره اي كه مرتكب شده 
از . كند فاسق است، كه كتاب سنت و اجماع سلف امت سالمي بر اين معنا داللت مي

به  :هنگامي كه رسول خدا: عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه روايت شده است كه گفت
سه چيز به وي عطا شد؛ نمازهاي پنجگانه، . برده شد،چون به سدرة المنتهي رسيد إسراء

آيات پاياني سوره بقره به وي بخشيده شد و از ميان امت او بر كسي كه چيزي را شريك 
اين حديث را  1مسلم. خداوند قرار نداده باشد گناهان بزرگ او مورد مغفرت قرار گرفت

  روايت كرده است 
از انس بن  2امام احمد، ترمذي، ابن ماجه و نسائي: گويد تفسير خود مي ابن كثير در

m v u t اين آيه را قراءت كردند :رسول خدا: اند كه گفت همالك روايت كرد

  y  x wl )آنچه موجب (يعني او سزاوار اين است كه از او بترسند، ) 56: المدثر
   .و سزاوار بخشش است) خشم او شود از آن اجتناب كنند

من اهليت آنرا دارم از من بترسند و كسي را همتاي من : گويد پروردگارتان مي
نگيرند و هركس از اينكه همراه من معبودي برگزيند، پرهيز مي كند، شايستگي آنرا دارد 

  . كه بر او ببخشم

                                           
  باب في ذكر سدرة المنتهي) 279)(173(كتاب األمان مسلم -1
باب ومن سورة الحشر ونسائي در )3328(كتاب التفسير : ترمذي3/142،243(احمد : ضعيف است -2

  .باب مايرجي من رحمة اهللا يوم القيامة)4299(كتاب الزهر : ابن ماجه) 1/139(الكبري در تحفة االشرف
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 هكه در حديث عباد )پيامي(در پنج مفهوم : گويد مصنف رحمه اهللا مي
چون بين آن و حديث عتبان جمع كني معناي مطرح شده است تĤمل كن و 

  .الاله اال اهللا و خطاي فريب خوردگان برايت روشن و آشكار خواهد شد
به آنان گوشزد شود و  »ال اله اال اهللا«انبياء نيازمندند به اينكه فضل 

تذكر به اينكه ال اله اال اهللا بر تمامي مخلوقات برتري دارد، با اين وصف 
آنان ) اعمال(وي كه آنرا به زبان مي آورند كفه ترازي  بسياري از كساني 

در اين حديث اثبات صفات خداوند وجود دارد واين برخالف . شود سبك مي
  . ديدگاه معطله است

در حديث عتبان مبني بر  صبا شناخت حديث انس و فرموده پيامبر 
باشد بر اينكه خداوند هر كس را كه بگويد ال اله اال اهللا و جوياي روي خدا 

  .روشن شد كه ترك شرك تنها به زبان نيست. كند آتش حرام مي

  
  :از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح شد عبارتند از

  .وسعت فضل خداوند: نخست 
  . فراواني پاداش توحيد نزد خداوند: دوم
توحيد عالوه بر اينكه ثواب فراواني دارد گناهان را نيز مي : سوم
  . پوشاند

  . سوره ي انعام 82ير آيه تفش: چهارم
  . كه در حديث عبادة مطرح شده است )مفهومي(تأمل در پنج پيام : پنجم
، عتبان و احاديث بعد از آنها مفهوم هاز جمع كردن حديث عباد: ششم

اند نيز  روشن ميگردد وخطاي كساني كه فريب خورده »ال اله االاهللا«گفته 
  .شود آشكار مي
  ر حديث عتبان آمده است توجه به شرطي كه د: هفتم
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  .انبياء نيازمند ند به اينكه فضل ال اله اال اهللا به آنان گوشزد شود: هشتم
بر تمامي مخلوقات برتري دارد، با » ال اله اال اهللا «توجه به اينكه: نهم 

اين وصف بسياري از كساني كه آنرا به زبان مي آورند كفه ترازوي 
  . شود آنان سبك مي) اعمال صالح(

  . نص بر اينكه زمين نيز همانند آسمان هفتگانه است: دهم
  .در زمين و آسمانهاي هفتگانه ساكناني وجود دارند: يازدهم

  اثبات صفات براي خدا بر خالف ديدگاه معطله : دوازدهم
در  صبا شناخت حديث انس مي توان دريافت فرموده پيامبر: سيزدهم

است كسي را كه بگويد الاله  كه خداوند بر اتش حرام كرده«حديث عتبان 
مقصود ترك شرك است نه » اال اهللا و با اين گفته جوياي روي خدا باشد

  .اينكه فقط با زبان نفي كردن
تامل در جمع بين اين دو، كه عيسي و محمد دو نفر از بندگان : چهاردهم

  .و فرستادگان خدايند
  . دشناخت اينكه اسم كلمه خدا به عيسي اختصاص دار: پانزدهم
  . شناخت اينكه عيسي روحي است از جانب خداوند: شانزدهم

  . شناخت اينكه فضل ايمان به بهشت و جهنم است: هفدهم
يعني هر عملي كه » علي ماكان من العمل«شناخت عبارت: هيجدهم
  .داشته باشد
  . شناخت اينكه ترازوي اعمال در قيامت دو كفه دارد: نوزدهم
  . خدا) روي(شناخت مطرح شدن وجه : بيستم
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  شود هر كس توحيد را محقق سازد بي حساب وارد بهشت مي

 m `  _ ^ ] \ [ Z Y XW  V Ul  :فرمايد خداوند مي
يعني ابراهيم پيشوايي مطيع و حقگرا بود و از زمره مشركان  )120: النحل(

 m  ß Þ Ý Ü Û Úl  :فرمايد نبوده است در جايي ديگر مي
   .دهند كه براي پروردگارشان شريك قرار نمييعني كساني  )59: المؤمنون(

  
شود  اين عبارت مصنف كه هر كس توحيد را محقق سازد بي حساب وارد بهشت مي

تحقق توحيد يعني خالص و تصفيه كردن آن از ) شارح(از نظر من . بيند  يعني عذابي نمي
m U  خداوند در اين فرموده خود كه. هرگونه شائبه هاي شرك، بدعت و نافرماني

 `  _ ^ ] \ [ Z Y XW  Vl )ابراهيم عليه السالم  )120: النحل
  : با اين صفاتي كه بيانگر نهايت تحقق توحيد است توصيف مي كند را

واين پيشوا و . امام و معلم نيكي و خير بود نخست اينكه وي امتي بود يعني پيشوا،
بدان وسيله مي توان به امام بودن تحقق نمي يابد مگر با كامل شدن صبر و يقيني كه 

بودن است، شيخ االسالم  »قانت«امامت در دين دست يافت صفت دوم ابراهيم 
، پس هرگاه نمازگذار قيام، ركوع و )اطاعت(يعني دوام فرمانبرداري  »قنوت«. گويد مي

¸ m º  ¹  :فرمايد خداوند مي. شود سجده هايش را طوالني كرد قانت محسوب مي
Ã Â Á  À  ¿ ¾ ½ ¼ » l)كسي كه در اوقات شب  )9: الزمر

شود و خود را از آخرت بدور مي  سجده كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي
  !؟)برابر است با كسي كه اينگونه نيست(دارد و خواستار رحمت پروردگار خود است 

 :عالمه ابن قيم . يعني حقگرا بودن است »حنیف«سومين صفت ابراهيم 
  . كند و از هر آنچه غير اوست رو مي گرداند عني كسي كه روبه خدا ميگويد حنيف ي مي
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صفت چهارم ابراهيم اين است كه وي از زمره مشركان نبود، يعني به دليلِ درستيِ 

  . شود اخالص، كمال صدق و دوري گزيدن از شرك، مشرك تلقي نمي
سازد كه  مطلب فوق را اين فرموده خداوند روشنتر مي) شارح(به نظر مي رسد 

m  {  zy  x  w  v  u  t   sl )يعني براي شما در ابراهيم  )4: الممتحنة
  .و كساني كه هم كيش اويند از برادران پيامبرش، الگويي نيكوست

  : در خصوص اين آيات كه :ابن جرير   
  m ® ¬  « ª   ©   ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  �~ } |

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹   ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯
Âl  )ما از شما و چيزهايي كه به غير از : يعني بدانگاه كه به قوم خود گفتند )4: ممتحنةال

. خدا مي پرستيد بيزار و گريزانيم و شما را قبول نداريم و در حق شما بي اعتناييم
دشمنانگي و كينه توزي هميشگي بين ما و شما پديدار آمده است تا زماني كه به خداي 

مگر سخني كه ابراهيم به پدر خود . پرستيد و را به يگانگي مييگانه ايمان مي آوريد و ا
من قطعاً براي تو طلب آمرزش مي كنم و در عين حال براي تو در پيشگاه خدا : گفت

  .توانم بكنم هيچ كار ديگري نمي
  :گويد از زبان خليل خود عليه السالم به پدرش آزر مي) در آيه ديگري(خداوند 

  m¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´  Ã Â Á À ¿
  Ó Ò Ñ   Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È   Ç Æ Å Äl )48: مريم 

گيري و دوري مي كنم و تنها  پرستيد كناره از شما و آنچه به غير از خدا مي: يعني )49-
. پروردگارم را مي پرستم، اميد است در پرستش پروردگار، بدبخت و نوميد نگردم

پرستيدند كناره گيري كرد، بدو اسحاق  هنگامي كه از آنان و چيزهايي كه به جز خدا مي
  . و يعقوب بخشيدم و هر يك از آنان را پيغمبر بزرگي كرديم

اين تحقق توحيد است وآن هم تبري از شرك و اهل آن و كناره گيري از آنان و 
  . پس خداوند نيز ياريگر است. كفر و دشمني و بغض نسبت به آنهاست
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: ميگويد 120: النحل m X   WV  U l در خصوص اين آيه  :مصنف 
است تا سالك طريق حق به سبب كمي وقلت سالكان اين   صفت أمةً بدان خاطر بيان شده

مطيع پادشاهان و تجارت پيشگان سركش  m  Z  Yl طريق دچار ترس و وحشت نشود 
\  [  ^  m . همانند دانشمندان گمراه به چپ و راست نگرايد l]m نباشد

_l طرفدارانشان زياد شد خودشان را از زمره مسلمانان  بر خالف كساني كه چون
  ).دهند نه صفت و اوصاف را يعني كثرت را مالك حقانيت قرار مي(مي پندارند 

 m  X   WV  Ul  ابن ابي حاتم از ابن عباس پيرامون اين فرموده خداوند
آيين روايت كرده است كه ابراهيم خود تنها برآيين اسالم بود و كسي در زمان وي بر 

  . اسالم نبود
منافاتي بين اين مطلب و آنچه قبالً گذشت مبني بر اينكه ابراهيم ) شارح(از نظر من 

  . در خير پيشوايي بود كه به وي اقتدا مي شد، وجود ندارد
m × Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  فرمايد خداوند مي

  ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Øl )يعني كساني كه از خوف  )59 - 57: المؤمنون
ا در هراسند آناني كه به آيات پروردگارشان ايمان دارند، افرادي كه براي پروردگار خد

  .دهند خود انباز قرار نمي
كند آنان را  اين آيات مومناني را كه براي بهشت از هم پيشي مي گيرند توصيف مي

با صفاتي مي ستايد يكي از بزرگترين اين صفات آن است كه براي پروردگار خود 
از آنجايي كه شخص گاهاً در معرض چيزهايي از قبيل شرك . دهند ر نميشريك قرا

شود، از اين رو اين  آشكار و پنهان قرار مي گيرد كه موجب مخدوش شدن اسالم وي مي
كند واين همان تحقق پيدا كردن توحيدي است كه  عوارض را از مومنان پيشگام نفي مي

  . شود ميبه وسيله آن اعمالشان نيكو، كامل و سودمند 
يعني نيكو و كامل شدن به اعتبار  »حسنت وکملت«عبارت ) شارح(از نظر من 

ولي در ترك شرك اصغر نمي توان چنين تعابيري را . سالمت آنها از شرك اصغر است
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m Ý Ü Û Ú ابن كثير در خصوص اين آيه . واين جاي تدبر دارد. بكار برد
Þl     پرستند بلكه اورا به يگانگي مي  دا نمييعني غير خدا را به همراه خ: گويد مي

دانند هيچ معبود برحقي جز خداوند و جود ندارد، خداوندي كه يگانه وبي  پرستند و مي
  .  نياز است، همسر و فرزندي برنگزيده و هيچگونه نظيري ندارد
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در : گفت  كه  از حصين بن عبدالرحمن روايت شده: گويد مصنف مي
را   امشب كدام يك از شما آن ستاره: فرمود  هخدمت سعيد بن جبير بودم ك

اما من در حالت نماز : را ديدم، سپس گفتم من آن: سقوط كرد؟ گفتم  ديد كه
  از رقيه: پس چكار كردي؟ گفتم: گفت. بود  مرا نيش زده) ماري(  نبودم، بلكه

از حديثي پيروي : چيزي شما را بر آن داشت؟ گفتم  چه: گفت. كردم  استفاده
چيزي را براي شما نقل   چه: گفت. بود  شعبي براي ما نقل كرده  م كهكرد
تنها   رقيه«:  گفته  بن حصيب نقل كرد كه  ايشان از بريده: است؟ گفتم  كرده

  احاديث شنيده  هر كس به: گفت. »شود مي  براي چشم زخم و تب استفاده
  است  نمايد كار نيكي را انجام داده  توجه  شده

امتهايي : براي ما روايت كرده است كه فرمودند صز پبامبرابن عباس ا
 بام پيامبري را ديدم كه با يك گروه بود، پيامبري ديد. بر من عرضه شدند

همراه داشتند، در آن   و بعضي از پيامبران تنها يك نفر را به يك يا دو مرد
ما گمان بردم امت من هستند، ا  نمودم كه  جمعيت زيادي را مشاهده  لحظه

باشند، پس نگاهي افكندم و  آن جمعيت موسي و قومش مي: من گفتند  به
  : من گفتند  نمودم، به  ناگهان جمعيت بسيار بزرگي را مشاهده

امت توست در ميان آنها هفتاد هزار نفر بدون حساب و عذاب وارد 
بپا خواست و وارد منزل خود شد مردم  صسپس پيامبر. بهشت مي شوند
شايد آن جمع : برخي گفتند.رموده وي سرگرم سخن شدندپيرامون اين ف

برخي  .اند مصاحبت كرده صهفتاد هزار نفري كساني باشند كه پيامبر
شايد كساني باشند كه در دوران اسالم متولد شده و براي خدا : گفتند

و مسائل زيادي را مطرح كردند، پس . چيزي را شريك قرارنداده اند
آنان : فرمود.. گفتگوي خود را به او خبر دادند برآنان وارد شد و صپيامبر

داغ خود را  كنند،  كساني هستند كه از كسي طلب تعويذ نويسي نمي
   .كنند به خداوند توكل مي كنند و فال نمي گيرند و نمي
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از خداوند مي خواهم مرا از زمره : بن محصن بپا خواست وگفت هعكاش
مرد ديگري بپا خواست و . انيتو از آن: فرمود صپيامبر. آنان قرار دهد

 صاز خداوند مي خواهم مرا نيز از زمره آنان قرار دهد پيامبر: گفت
  . عكاشه در آن از تو پيشي گرفت: فرمود

  
نزد سعيد : روايت شده است كه گفت ساز حصين بن عبدالرحمن: گويد مصنف مي

ت پايين آمد كداميك از شما ستاره اي را كه ديشب به سرع: بن جبير بودم كه گفت
چه : گفت. ولي من در نمازي نبودم و گزيده شده بودم: من سپس گفتم: ديديد؟ گفتم

گفتم . چه چيزي ترا به اين كار واداشت: گفت. رقيه نمودم: كاري انجام دادي؟ گفتم
از : گفتم. شعبي چه حديثي را برايت گفت. حديثي كه شعبي برايم روايت كرد، گفت

رقيه نيست مگر براي  زخم چشم و : وايت كرد كه گفتبريدة بن حصيب برايم ر
يعني درست شنيده اي وبه نيكويي به (به نيكويي شنيد آن كسي كه شنيد : گفت ،گزيدن

  ).خاطر سپرده اي
بخاري به طور . به كسي نسبت بدهد آورده استروايت مذكور را مصنف بي آنكه 

ا لفظي كه مسلم روايت كرده، مختصر و طوالني آنرا روايت كرده است در اين كتاب ب
حصين بن عبدالرحمن سلمي، ابو . اند روايت كردهآن را ترمذي و نسائي نيز . آمده است

سعيد  .سالگي وفات يافت 93هجري در سن  136هذيل كوفي، فردي موثق كه در سال 
روايت وي از عايشه و . بن جبير همان امام فقيه كه از بزرگترين ياران ابن عباس بود

وموسي مرسل است در اصل كوفي و برده بني اسد بود، هنوز به پنجاه سالگي نرسيده اب
  . هجري در برابر حجاج به قتل رسيد 95بود كه در سال 

يعني نزديكترين شبي كه  »ارحةالب«يعني سقوط كرد، نزول كرد »انقض« عبارت 
: د مي گويندقبل از زوال خورشي: گويد ابوالعباس ثعلب مي. گذشت، ديشب، شب گذشته
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كه . رايت الليل ولي بعد از زوال مي گويند، رأيت البارحة ديگران نيز چنين نظري دارند
  . يعني زايل شده است: در واقع از برح مشتق شده، به معناي زال

صاحب مغني اللبيب . يعني من در نماز نبودم » ةنی مل اکن فی الصالأما أ«عبارت
نخست اينكه حرف استفتاح وبه منزله اال . درجه دارد أما با فتحه و تخفيف دو: گويد مي

دوم به معناي حقاً . تلقي شود، كه هرگاه إنَّ پس از آن واقع شود همزه إنَّ كسره مي گيرد
دو كلمه است همزه  »أما«: برخي نيز مي گويند. يا احق يعني مستحق تر،شايسته تر باشد

چيز، كه مجموع آن دو به معناي اين اسم است به معناي شيء يا  »ما«براي استفهام و 
كه همين نظر اخير درست تر و ما بنابر ظرف بودن نصب . است كه آيا آن چيز حق است

ولي در اين جا وجه نخست مناسب تر است  .شود آغاز مي »أنّ«و بعد از يا با  .است
كه  گويند، همان حصين، ترسيد از اينكه حاضران گمان كنند كه وي ستاره را در حالتي

كه اين دال بر بزرگواري و . از اين رو از خود اين گمان را نفي كرد .نماز مي خواند، ديد
  .ز ريا و تظاهر بر خالف واقع استحرص سلف بر اخالص و دوري ا

: با ضمه الم و كسره غين »لُِدغت« .يعني گزيده شدم »تغولکنی لد«عبارت
 »لدغته العقرب السموم«الً مي گويند اند مث لغويان آن را به معناي گزيدن درنظر گرفته
اين هنگامي است كه موجود سمي، سمش . يعني عقرب و موجوداتي سمي او را گزيدند

  ).كسي را نيش سمي بزند(را به كسي بزند يا با نيش خود به كسي سمي بزند 
است يعني درخواست تعويذ  »استرقیت«كه با لفظ مسلم »ارتقیت: قلت« عبارتو
  . كردم

. يعني چه چيزي ترا به اين امر وا داشت »فما محلک علی ذالک«رتدر عبا
حدیث حدثناه «عبارت. درخواست حجت است از فردجهت صحت نظر يا ديدگاهش

اسم شعبي، عامر بن شراحيل . يعني حدثي كه شعبي برايم روايت كرده است »الشعبی
و فقهاي تابعين  از افراد مورد اعتماد. متولد شد سهمداني است در زمان خالفت عمر

  . هجري قمري وفات يافت 103در سال . است



     105 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

بريدة با ضمه حرف اول و فتحه حرف دوم اسم تصغير بردة  »عن ُبَریدّه«عبارت
 63ابن حصيب بن حارث اسلمي، صحابي مشهور كه بنابر گفته ابن سعد در سال . است

  .وفات يافت
 )بد(نيست مگر براي چشم ) ايزج( رقيةيعني  » مٍةإال من عین أو َح قيةالر«عبارت

احمد، ابوداوود  .اند احمد و ابن ماجه به صورت مرفوع از بريده نقل كرده. وگزيده شدن
: گويد هيثمي مي .اند و ترمذي از عمران بن حصين هم به صورت مرفوع روايت كرده

چشم يعني فردي با چشم خود ديگري را ميزند و »العين «  1.رجال احمد موثق اند
معني حديث : خطابي گفت. سم عقرب و نظير آن» الحمة«)چشم زد. (كند شمي ميبدچ

تر  چشم زخم و تب از هر چيز ديگري بهتر و شفا دهنده)  دعاي نوشته(  رقيه  اين است كه
  .است  نموده  استفاده  نيز براي خود و براي ديگران از رقيه صو پيامبر. باشد مي

هركس از علم و   معني اين است كه  به »مسع قد أحسن من انتهی الی ما« عبارت 
، بر خالف  و بدان عمل نمايد، كار نيكي را انجام داده  او رسيده  به  جويد كه  دانشي بهره
علم و دانش موجود عمل ننمايد، او   به  كه نمايد و يا اين از روي ناداني عمل مي  كسي كه

يانگر آگاهي سلف و اخالق زيباي و اين داستان ب. گردد كار محسوب مي مجرم و گناه
  باشد آنان مي

ابن عباس همان عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب،  »ولکن حدثنا ابن عباس«عبارت
 پروردگارا او را در دين فقيه. درحق وي دعا كرد صپيامبر. است صپسر عموي پيامبر

                                           
كتاب : باب في التعليق التمائم،ترمذي)3884(كتاب الطب :ابوداوود)4/436(احمد: صحيح است -1

ارناووط در تخريج شرح . باب ماجاء في رخصة في الرقيه عن عمران بن حصين)2057(الطلب 
وتخريج )7373(الباني در صحيح الجامع. اسناد ترمذي را صحيح قلمداد كرده است) 12/162(السنة

به صورت مرفوع ازبريده روايت كرده است ) 374)(220(مسلم . آنرا صحيح دانسته است)4557(المشكاة
  .به صورت مرفوع آورد كه در اسناد وي ابوجعفر رازي است ) 3513(وابن ماجه
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. طائف وفات يافت در 68در سال . او نيز مصداق اين دعا بود 1.و تاويل به او بياموز كردان
در روايت مذكور بيانگر عمق  »قد احسن من انتهی إلی ما مسع«گويد عبارت مصنف مي

  .پس حديث نخست مخالفتي با حديث دوم ندارد.علم سلف است
از  2در ترمذي و نسائي. تمام امتها بر من عرضه شدند »َعرضت علیَّ االمم«عبارت   

كه آن عرضه شدن، در شب . حمن آمده استروايت عبثر بن قاسم از حصين بن عبدالر
اگر اين گفته محفوظ باشد قوتي است براي كساني كه قائل به : حافظ ميگويد. اسراء بود

  . چرا كه در مورد اخيرا اسراء در مدينه نيز اتفاق افتاده است. تعدد اسراء هستند
  .اين ديدگاه جاي تأمل و بررسي دارد)شارح(از نظر من 

در . را به همراه گروهي ديدم صيعني پيامبر »النبی و معه الرهطو رایت « عبارت
كه بنابر گفته نووي به . صحيح مسلم، رهط به صورت تصغير يعني الرُهيط آمده است

  . نفر است 10شود كه كمتر از  جماعتي گفته مي
يعني پيامبري با يك  »لیس معه احٌد  والنبی و مع الرجل والرجالن، والنبی و«عبارت

اين سخن ردي است بر . دو مرد همراه بود، پيامبري نيز هيچ همراه و ياري نداشتيا 
  . كنند كساني كه به فراواني و كثرت نفرات براي حقانيت يك نبي استناد و احتجاج مي

در اينجا مقصود شخصي است كه از دور ديده  »أذا رفع لی سواد عظیم«عبارت
  . شود مي

زيرا اشخاصي كه . مان كردم كه آن امت من استيعني گ» فظننت اهنم امتی«عبارت
در صحيح مسلم آمده . از دور دست ديده مي شد فقط شكلي از آنها به نظر مي رسيد

                                           
 )1/266،314،328،335(احمد ). 138)(2477(مسلم . كتاب العلم)143(بخاري: صحيح است -1

) 9/276(هيثمي در المجمع . تاند حاكم آنرا كرده وذهبي نيز موافق وي اس حاكم كرده )3/534(حاكم
احمد و طبراني با اسانيدي آنرا روايت كرده اند احمد به دو طريق روايت كرده كه رجال هردو طريق 

  .صحيح اند
حسن صحيح است، نسائي : ترمذي مي گويد) 16)(2446(كتاب صفة القيامة: ترمذي: صحيح است -2

 .دانسته استحسن آنرا صحيح )4/410(نيز در كبري و تحفة أالشراف
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مصنف اين عبارت را . يعني ولي من به افق نگاه مي كردم »لی األفق إولکن انظر «است
ه باشد، خداوند شايد از منبع اصلي كه حديث را از آن نقل كرده ساقط شد. نياورده است
  .داناتر است

يعني . به من گفته شد اين موسي و قومش است »وقیل لی هذا موسی و قومه«عبارت 
  . موسي پسر عمران، كليم خداوند رحمن، قوم او نيز همان پيروان وي از بني اسرائيل اند

به من گفته شد اين » نمودم  جمعيت زيادي را مشاهده پس ديدم ناگهان« عبارت
يعني » ت در ميان آنها هفتاد هزار نفر بدون حساب و عذاب وارد بهشت مي شوندامت تس

در روايت ابن فضيل آمده است كه از ميان اين  .اند به سبب اينكه توحيد را محقق كرده
در حديث ابوهريره، در صحيح و . افراد امت تو هفتاد هزار نفر وارد بهشت مي شوند

امام احمد و » همانند ماه شب چهاردهم مي درخشد چهره آنان«آمده است  1مسلم بخاري
كه (از خداوند طلب كردم : فرمودند صدر حديثي از ابوهريرة آورده اند پيامبر 2بيهقي

  ).بيفزايد تا اينكه بر هر هزارل هفتاد هزار نفر افزود) بر تعداد اهل بهشت از امت من
  . گويد سند آن روايت جيد است حافظ مي

يعني  »خماض الناس فی اولئک«عبارت، . عني سپس بپا خواستي »مث هنض«عبارت 
اين عبارت بيانگر مباح . به سخن پرداختند) هفتاد هزار نفر اهل بهشت(مردم پيرامون آنها 

مندي از آنها و بيان حق است  بودن گفتگو و مباحثه پيرامون نصوص شرعي به منظور بهره
به مسائل شرعي است كه جزء عمل و همچنين بيانگر عمق علم سلف و شناخت آنها 
بر خير و . كردند هم و قصدي نداشتند كردن به آن به چيزي كه بدان شناخت حاصل مي

  . كه مصنف نيز اين مطلب را مطرح كرده است. صالح حريص بودند

                                           
  ).369)(216(مسلم االيمان )5811(كتاب اللباس: بخاري -1
آلباني در . سندش جيد است: مي گويد)11/410(حافظ الفتح )2/359(احمد : صحيح است -2

  .آنرا صحيح دانسته است) 1486(الصحيحة 
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يعني آنان كساني هستند كه از كسي طلب » فقال هم الذین ال یسترقون«عبارت
و مسند احمد نيز از حديث ابن ) صحيح مسلم و بخاري(كنند و در صحيحين  نمي رقيه

  . مسعود چنين عبارتي وارد شده است
شيخ . كنند آمده است يعني تعويذ نمي» وال یرقون«در روايتي از مسلم با لفظ و 

اين قسمت اضافي كه در حديث آمده وهم و خيال راوي : گويد االسالم ابن تيمة مي
مورد  رقيههنگاميكه در مورد  صپيامبر. نيست صراست، چرا كه واليرقون سخن پيامب

تواند به برادرش سودي برساند پس به او  هركس از شما كه مي: سوال واقع شد، فرمود
تعويذ مادامي كه شرك نباشد اشكالي : مي فرمايند) در جايي ديگر( و 1سود برساند

  2.ندارد
  3.خواندند يهرقو پيامبر نيز براي اصحابش  صهمچنين جبرئيل براي پيامبر

مي كند،  رقيهدهد با كسي كه از ديگران طلب  انجام مي رقيهفرق است بين كسي كه 
چرا كه فرد طلب كننده تعوذ از غير خدا با دل وجان طلب ميكند و توجه دارد، در حالي 

 آمده استهفتاد هزار در  كار نيكويي انجام مي دهد، مقصود از توكل كه  رقيه خوان كه 
نيز چنين سخني  :ابن قيم. كنند و داغ نمي رقيهاز ديگران طلب . ام معناستتوكل به تم

  .را گفته است
يعني از غير خود نمي خواهند كه برايشان داغ كنند،  »وال یکتون«عبارت 

  . كنند، تسليم قضا هستند از بال لذت مي برند همانطوري كه از ديگران طلب تعويذ نمي

                                           
  .رةوالحمة والمنظ.باب استجاب الرقيه من العين والنملة) 61)(2199(كتاب اسالم: مسلم -1
 .باب الرقية من العين و النملة و الحمة النظرة) 64)(2200(كتاب السالم : مسلم -2

از حديث .. باب الطلب والمرض) 40)(2186(كتاب السالم : مسلم: صتعويذ جبرئيل براي پيامبر -3
تعويذ .باب الطب از حديث عايشه رضي اهللا عنها) 39)(2185(مسلم كتاب السالم .  سابو سعيد خدري 

مسلم كتاب .  صباب رقيقة النبي  57469)(5745(كتاب الطب : بخاري. براي اصحاب ش صپيامبر
  .ازحديث عايشه رضي اهللا عنها.. باب استجاب الرقية) 54)(2194(السالم 



     109 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

اعم است از اينكه آنرا از كسي طلب كنند يا ) تونال يك«عبارت ) شارح(از نظر من 
همانطوري كه در . ولي داغ كردن ذاتاً جايز است. اينكه با اختيار خودشان آنرا انجام دهند

پزشكي را نزد أُبي بن  صاز جابربن عبداهللا روايت شده است كه پيامبر 1صحيح مسلم
  . كعب فرستاد يكي از رگهايش را قطع كرده داغ نمود

از انس روايت شده است كه وي پهلويش را داغ كرده در حالي  2صحيح بخاريدر 
اند  كه  از انس روايت كرده 3ترمذي و ديگران. در قيد حيات بود صكه پيامبر 

  )اسعد بن زراره را به سبب خاري داغ كرد(صپيامبر
شفا در سه چيز «به صورت مرفوع از ابن عباس روايت شده است  4در صحيح بخاري

نوشيدن عسل، پيمانه حجاعت و داغ كردن با آتش و من از داغ كردن باز مي : تاس
: گويد مي :ابن قيم . و در لفظي نيز آمده است داغ كردن را دوست ندارم. »دارم

  انجام دادن آن : نخست: احاديثي كه پيرامون داغ كردن هستند چهار نوعند
  . عدم دوست داشتن آن: دوم
  . ا ترك كندتمجيد كسي كه آنر: سوم

چرا كه . به شكرانه خداوند تعارضي در ميان اين احاديث نيست. نهي از آن: چهارم
. انجام دادن آن دال بر جوازش نيست و عدم دوست داشتن آن نيز بر منع آن داللت ندارد

تمجيد از كسي كه آنرا ترك كند، دليل بر آن است كه ترك آن بهتر و واالتر است نهي 
  هت و اختيار است ازآن بروجه كرا

                                           
  باب لكل داء دواء) 73)(2207(كتاب السالم : مسلم -1
  باب ذات الجنب)5719(كتاب الطب : بخاري -2
: ترمذي مي گويد. باب ما جاء في الرخصة في ذالك)2050(كتاب الطب :صحيح است ترمذي -3

ابن مفلح در آداب ) 1404(ابن حبان . ابن غريب است) 1404(ابن حبان. حديث حسن غريب است
  .در اسناد آن افرادموثقي هستند: مي گويد) 3/101(الشرعية

  .باب الشفاء في الثالث 5681- 5680كتاب الطب: بخاري -4
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كنند  از اين دست نمي امثال يعني تشاووم به پرنده و »وال یتطرون«عبارت
اهللا پيرامون فالگيري و آنچه بدان مرتبط است  ن شاءإ ).كنند فالگيري و شوم يا بي نمي(

  ).بعداً خواهم آمد(در آينده سخن خواهيم گفت، 
اين . كنندمي ان توكل يعني بر پروردگارش »وعلی رهبم یتوکلون«عبارت و 

عبارت در واقع طرح اصلي جامعي است كه ساير افعال و خصال از آنان متفرع شده اند؛ 
يعني توكل بر خداوند و با صدق پناه بردن به او و با دل و جان به او اعتماد كردن و اين 

اش تمامي مقامات ارجمندي از قبيل محبت،اميد،  نهايت تحقق توحيدي است كه بهره
  . س، رضايت به پروردگاري معبود بودن خداوند و رضايت به قضاي الهي استتر

دانستن اين نكته الزم است كه حديث مذكور به هيچ وجه براين مفهوم داللت ندارد 
يعني بدون . (نبايد مستقيمًا به اسباب موجود دراين عالم دست بزنند) اهل بهشت(كه آنها 

كلي و عمومي اخذ اسباب و ارتباط آنها يك امر چرا كه در حالت ). اسباب توكل كنند
فطري و ضرورري است كه جدايي از آنها ممكن نيست، بلكه اخذ اسباب و ارتباط 

همانطوري كه خداوند . مستقيم برقرار كردن به بزرگترين سبب عين توكل است
يعني هر كس به خدا توكل كند ) 3: الطالق( m }| { z y x wl  :فرمايد مي

را با وجود ) ناپسند(بلكه مراد اين است كه آنان امور مكروه . و را بس استخداوند ا
. كنند با توكل به خداوند ترك مي رقيه كردن رامثل داغ كردن و  ،اينكه به آنها نيازمندند

به ويژه مريض گمان ببرد كه در . اين ترك كردن به سبب ناپسند بودن آن سبب است
  .شود نيز تشبث مي جويد و بدان متمسك ميچيزي شفاي اوست به تار عنكبوت 

توكل . اي كه كراهتي در آن نيست اخذ اسباب به طور مستقيم و مداوا كردن به گونه
  . سازد را مخدوش نمي

به ) مسلم و بخاري(همانطوري كه در صحيحين . و ترك آن نيز مشروع نيست
نازل نكرده مگر  خداوند هيچ دردي را«صورت مرفوع از ابوهريرة روايت شده است كه

نيز براي آن نازل كرده است هركس آنرا شناخت به مطلوب خود ) شفايي(اينكه دوايي
  . رسيد و هركس بدان جاهل بود، از مطلوب باز مانده و از شفاي خود محروم گشت
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 گروهيبودم كه  صمن نزد پيامبر« از اسامة بن شريك روايت شده است كه گفت
 صي رسول خدا مي توانيم مداوا ودرمان كنيم؟ پيامبرا: سپس گفتند. نزد وي آمدند

اي بندگان خدا آري مداوا كنيد چراكه خداوند عزوجل هيچ دردي را قرار نداده : فرمود
: گفتند. است مگر اينكه شفايي نيز براي آن قرار داده است، فقط يك درد درمان ندارد

  . يت كرده استاحمد آنرا روا. آن درد كدام است؟ فرمود آن هم پيري است
اين احاديث در برگيرنده اثبات اسباب و مسباب و : گويد تعالي مي :ابن قيم    

دهند چرا كه منافاتي با توكل  به مداوا كردن دستور مي. ابطال گفته منكرين آنهاست
ندارد همانطوري كه نه تنها دفع درد گرسنگي، تشنگي و سرما با اضدادشان منافاتي با 

ه حقيقت توحيد تنها با اخذ مستقيم اسبابي كه خداوند شرعاً و تقديرا به توكل ندارد،بلك
تعطيل كردن اين اسباب . مقتضاي مسببات آنها نصب كرده، تحقق و تمام و كمال مي يابد

. سازد كند ذات توكل را نيزمخدوش مي همانطوري كه بر امر وحكمت خدشه وارد مي
كند كه ترك آنها  كننده اسباب گمان ميكند چرا كه تعطيل  توكل فرد را تضعيف مي

ترك اين اسباب نشانه عجز وناتواني است و با توكل، . نشان دهنده قوت توكل وي است
كه حقيقت اعتماد قلب بر خداوند متعال دردستيابي به چيزي است كه در دنيا به فرد نفع 

اگزير فرد بايد پس ن. مي رساند و ضرر دين و دنيا را از وي دفع مي كند، منافات دارد
مستقيماً به اين اسباب اعتماد كند در غير اين صورت حكمت و شرع را تعطيل كرده 

   .است، فرد نبايد عجز خود را توكل و توكل خود را عجز قلمداد كند
اينكه آيا مداوا كردن . اختالف نظر دارند) درمان كردن(علما در خصوص مداوا 

قول مشهور امام احمد  ؟تحب يا واجب استمباح و ترك آن افضل است يا اينكه مس
از . مباح بودن مداوا ست به دليل حديثي كه گذشت واحاديثي كه هم مضمون آن هستند

 ،نظر شافعيه مستحب است تاجايي كه نووي در شرح مسلم مدعي است كه اين ديدگاه
وزير ابومظفر نيز همين نظر را برگزيده . ديدگاه جمهور سلف و عموم خلف است

در مذهب ابوحنيفه به مستحب بودن آن تا حدي كه به واجب نزديك : گويد يوم
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شود، تاكيد شده است و ازنظر مالك فصل و ترك آن مساوي است ومالك گفته  مي
  .است، اشكالي در مداوا كردن و يا ترك آن نيست

گروه اندكي از  فقطدر نزد جمهور علما واجب نيست و : گويد شيخ االسالم مي  
  . شافعي و احمد آنرا واجب دانسته اند پيروان

عكاشه با ضمه . يعني عكاشه بن محصن بپا خواست »بن حمصن شةفقام ُعکّا«عبارت
ابن حرثان اسدي  –با كسر ميم و سكون حاء و فتحه صاد » ِمحَصن«عين و تشديد كاف 

. بود) عرب(از قبيله بني اسد بن خزيمة از پيشگامان نخستين به اسالم واز زيباترين مردان 
در دوازده هجري در . شاهد جنگ بدر بود و در آن شركت داشت و ،هجرت كرده

طليحه اسدي . جنگ رده به همراهي خالد بن وليد به دست طليحه اسدي به شهادت رسيد
جنگيد ودر  فارسپس از آن اسالم آورد و با سعد ابي و قاص در جنگ قادسيه عليه سپاه 

  . سيدنبرد مشهور جسر به شهادت ر
تو از : اي رسول خدا از خداوند بخواه تا مرا از زمره آنان قرار دهد فرمود«: عبارتو 

خداوندا او «: فرمود صبخاري در روايتي با اين تعبير آورده ست كه پيامبر» زمره آناني
كه در اين عبارت طلب دعا از كسي است كه بهتر از فرد طالب » را از زمره آنان قرار بده 

  . است
به صورت مبهم مطرح . يعني مرد ديگري برخواست »مث قام رجل آخر« ارتعب

  .كرده است، نيازي نيست كه از اسم آن فرد جستجو كنيم
مرد دوم از احوالي كه : گويد قرطبي مي» عكاشه درآن بر تو پيشي گرفت«عبارت

ه چرا ك. خواسته اش را اجابت نكرد صاز اين رو پيامبر.عكاشه داشت برخوردار نبود
اگر اجابت مي كرد در آن صورت جايزبود كه تمامي حاضران چنين خواسته اي را 

با اين گفته ادامه آنرا سد باب  صمطرح كنند و مساله تسلسل پيدا مي كرد، كه پيامبر
در اين عبارت توريه استعمال شده و نشان دهنده اخالق : گويد مي :مصنف . كرد

  .نيكوي اوست
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  :طرح شد عبارتند ازمسائلي كه در اين باب م
  . مردم در توحيد) درجات(شناخت مراتب : نخست

  . معناي تحقق توحيد در فرد: دوم
سوم تمجيد خداوندسبحان از ابراهيم مبني بر اينكه وي از زمره 

  .مشركان نبود
  .تمجيد خداوند از اولياء بزرگ به دليل سالمت آنان از شرك: چهارم
  . ر تحقق توحيد در فرد استترك تعويذ وداغ كردن نشانگ: پنجم
  . توكل است )ترك تعويذ و داغ كردن(تمام آن خصلتها  مانع: ششم
عمق علم صحابه به دليل شناخت و آگاهي آنان و به اين عمق : هفتم

  .علم خود تنها از طريق عمل دست يافتند
  .حرص صحابه بر كارهاي خير: هشتم
متها از حيث كيفيت فضيلت و برتري امت محمدي نسبت به ساير ا: نهم
  . و كميت
  .فضيلت اصحاب موسي: دهم

  . صعرضه شدن امتها به محمد: يازدهم
  .شود هر امتي تنها با پيامبر خود حشر مي: دوازدهم
  . كم تعداد بودن كساني كه به دعوت انبياء پاسخ مثبت دادند: سيزدهم
در زمان وي اجابت نشده باشد آن  اگر دعوت پيامبري: چهاردهم

  ).شود به درگاه خدا حاضر مي(شود  برتنها حشر ميپيام
) فراواني(كه فرد به كثرت . اين علم آن است) نتيجه(بهره : پانزدهم
نفرات هم نااميد و گوشه گير نمي  كمي آنانشود وبه  مغرور نمي اشخاص

  . گردد
  .و گزيدگي) بدچشمي(در چشم زدن  و رقيه رخصت تعويذ: شانزدهم
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قد احسن من انتهی الی « لم سلف به سبب عبارتع)ژرفاي(عمق : هفدهم
  . يعني به نيكويي شنيد و عمل كرد، كسي كه چنين و چنان شنيد »مامسع 

تملق (دوري سلف از اينكه فردي را به چيز نداشته بستايند : هيجدهم
  ).گويي كنند
يعني تو از زمره آناني، نشانه اي از نشانه  »انت منهم «عبارت : نوزدهم
  . است هاي نبوت
  . فضيلت عكاشه: بيستم

  ).كلماتي كه مضمون آن پنهان است(بكار گرفتن توريه : بيست ويكم
  صاخالق نيكوي پيامبر : بيست ودوم
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  باب خوف از شرك

: النساء( m~ } |  { z y  x w v  u t s rl  :فرمايد خداوند مي
ر از گمان خداوند شرك به خود را نمي بخشد ولي گناهان غي بي: يعني )48

  .كه خود بخواهد مي بخشد هر كس يبرا را شرك

  
  .مصنف اين باب را باب خوف از شرك ناميده است

m |  { z y  x w v  u t s r : فرمايد خداوند مي: »گويد  مصنف مي

~ }l   )گمان خداوند شرك به خود را نمي بخشد ولي گناهان  بييعني ) 48: النساء
  .د بخواهد مي بخشدكه خو هر كس يبراغير از شرك را 
يعني  x w v  u tH (خداوند خبر داده است كه : گويد مي :ابن كثير

z y }  (اي كه او را مالقات كند و بر او شرك ورزيده است نمي بخشد  براي بنده

  . يعني ديگر گناهان بندگانش را براي هر كسي كه بخواهد مي بخشد) | { ~
داده  خبرچرا كه خداوند . ن گناه استشود كه شرك بزرگتري از اين آيه روشن مي

نمي بخشد، ولي گناهان ديگر غير از شرك وابسته  باشداست كسي كه از آن توبه نكرده 
، و مي آن گناهان را براي او مي بخشدبه خواست و مشيت خداوند است، اگر خواست 

د كه شو و اين امر موجب مي. بخشد واگر هم خواست به وسيله آنها او را جزا مي دهد
چرا كه آن زشت ترين .بنده از شركي كه چنين شأني نزد پروردگار دارد بيشتر بترسد

پروردگار جهانيان را كم پنداشته و حق خالص وي را . زشتي ها و ظالمانه ترين ظلمهاست
غير خدا را معادل خداوند در نظر گرفته است، همانطوري كه . صرف غير او كرده است
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يعني سپس كساني كه ) 1: األنعام( mL K  O NMl :فرمايد خداوند مي
چرا كه اين كار .بر مي گرينند) شريك(به پروردگارشان كفر مي ورزند براي او انباز 

اين . واز هر جهت منافي آن است) خلقت وشريعت(نقص كننده مقصود خلق و امر 
در برابر نهايت دشمني با پروردگار جهانيان و رويگرداني متكبرانه از طاعت و خاكساري 

سرپيچي از فرمانپذيري او امر او است همان اوامري كه تنها صالح عالم بوسيله آن . اوست
. و چون زمين ازاين اوامر خالي شد وكسي از آنها تبعيت نكرد قيامت برپا خواهد شد

شود مگر زماني كه در زمين اهللا اهللا  قيامت برپا نمي: مي فرمايند صهمانطوري كه پيامبر
  . دگفته نشو

روايت كرده است زيرا شرك شباهت دادن مخلوق در  1اين حديث را مسلم
. خصوصيات الهي مثل صاحب نفع و ضرر، عطا ومنع بودن، به خالق متعال و مقدس است

توكل و متعلق دعا قرار  هر كسي اين خصوصيات و خصوصيات ديگري مانند ترس، اميد،
 شبيهبت دهد در واقع آن مخلوق را به خالق دادن را كه تنها براي خدا هستند به مخلوق نس

كسي را كه براي او مالك ضرر نفع و مرگ و زندگي و حيات دوباره نيست، . كرده است
به خداوندي شبيه كرده است كه تمامي ستايشها از آن اوست و تمام هستي را او خلق 

گردد و هر  همه چيز است و تمامي كارها به سوي او بر مي) مالك(كرده، صاحب اختيار 
شود وهر آنچه نخواهد  هر آنچه بخواهد مي. آنچه خير ونيكي است در دست اوست

كند كسي قادر به  منع مي وآنچه را. نچه مي بخشد مانعي وجود نداردآبر. شود نمي
تواند آنرا ببندد  بخشش آن نيست، هرگاه رحمتي را به روي مردم بگشايد هيچ كس نمي

قادر به رها كردن آن نيست، خداوند شكست ناپذير با و هر آنچه او ببندد هيچكس 
ناپسندترين تشبيه، تشبيه چيزي كه ذاتاً عاجز و فقير است به چيزي است . حكمت است

  .كه در ذات خود قادر و غني است

                                           
  باب زهاب االيمان آخر الزمان) 234)(148(كتاب االيمان: مسلم -1
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از جمله ويژگيهاي الوهيت اين است كه از هر جهت كمال مطلق است و ازهيچ 

تعظيم و . تمامي عبادتها مخصوص او باشدشود كه  جهتي نقص ندارد واين موجب مي
بزرگداشت، خشيت و دعا، اميد وانابت، توكل، توبه و استعانت، نهايت حب به همراه 

براساس سرشت واجب است كه فقط براي خداوند  ذلت و خاكساري، عقالً وشرعاً و
  . فطرتاً ممتنع است كه اين امور براي غير خدا باشد عقالً و. يگانه باشد

چيزي از اين اعمال را براي غيرخدا انجام دهد، آن غير را به چيزي مانند هركس 
  . ترين تشبيه است ترين و باطل و اين زشت. كرده است كه شبيه، مانند و همتايي ندارد

به سبب همين امور و اموري ديگر است كه خداوند سبحان با وجود اينكه رحمت را 
عليه همين  :معناي سخن ابن قيم  بر خود واجب كرده است شرك را نمي بخشد،

  .است
اين آيه ديدگاه خوارج را مبني بر تكفير گناهكاران و ديدگاه معتزله را مبني بر اينكه 

جايز . كند مرتكبين كباير براي هميشه در آتش مي مانند، نه مومن اند و نه كافر، رد مي
چرا . ل شودبر توبه كنندگان حم) z y }  | { ~(نيست كه اين فرموده خداوند

m  t : شود همانطوري كه خداوند مي فرمايد كه توبه كننده از شرك بخشيده مي
  �~  }|  {  z  y  x  w  v  ul يعني اي بندگان من  53: الزمر

 ،ايد از لطف و رحمت خداوند مأيوس و نااميد نشويد كه در معاصي زياده روي كرده
  .قطعاً خداوند همه گناهان را مي آمرزد

نظر داشته است و مرا از  نجا خداوند به طور مطلق و عمومي تمام گناهان را مددر اي
آن توبه كنندگانند، در حاليكه در آيه مذكور در اين باب مقيد و خاص است و مراد 

   :شيخ االسالم  ارخالصه گفت. كسي است كه توبه نكرده است
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 m ` _ ^ ]  \ [l  :سالم گفته استلابراهيم خليل عليه ا
  .من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار: يعني ) 35: براهيمإ(

. باشد  و داراي شكل و قيافه آنچه به شكلي تراشيده باشد يعني :صنم 
چنين معنايي را طبراني از مجاهد . شود براي خالف آن استعمال مي: وثن

  .نقل كرده است

  
ود، همانطوري كه ابراهيم خليل ش گاهي صنم، وثَن هم ناميده مي )شارح(از نظر من 
 )17: العنكبوت(m^ ] \ [ ZY X W l گويد عليه السالم مي

بنابر نظري، كه قوي نيز است . پرستيد و دروغ مي بافيد  يعني شما غير ازخدا بتهايي را مي
هم وثن ناميده ) اصنام(اند بتها  پس همانطوري كه قبرها وثن تلقي شده. وثن عامتر است

  .اند شده
يعني من و فرزندانم را از پرستش بتها  m_ ^ ]  \ [l  مودهفر
خداوند نيز دعاي وي را اجابت كرده و فرزندانش را . بين ما و آنها فاصله بيافكن دور دار،

در ادامه ابراهيم آنچه را . انبيا قرار داده است و آنان را از عبادت بتها به دور داشته است
 mf ed c  b al : كرده است كه موجب ترس وي از شرك بود بيان

  .يعني پروردگار من آنان بسياري از مردم را گمراه كردند) 36: إبراهيم(
پس هرگاه انسان پي برد كه بسياري از مردم . اين يك واقعيت در تمامي دورانهاست

دچار شرك اكبر شده وبا عبادت بتها گمراه گشته اند، اين امر موجب ترس وي از اين 
ابراهيم تيمي . خود نيز دچار آن شركي شود كه خداوند آنرا نمي بخشد شود كه امر مي

چه كسي بعد از ابراهيم از بالي شرك در امان مي ماند؟ اين اثر را ابن جرير و : گويد مي
  .اند ابن ابي حاتم روايت كرده
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داند، كه به شرك و آنچه وي را از  تنها كسي از وقوع در شرك خود را در امان مي
 دهد مثل علم به خدا و توحيدي كه پيامبران را به سبب آن فرستاده است و مي آن نجات

  .نهي از شرك به خدا، جاهل و نادان باشد
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ترسناك ترين چيزي كه بر : فرمودند صكه پيامبر(در حديث آمده است 
آن : در خصوص آن پرسيده شد فرمود. ترسم شرك اصغر است شما مي
  . ريا است

  
ترسناك ترين : فرمودند صدر حديث آمده است كه پيامبر: گويد مصنف مي

: در خصوص آن پرسيده شد فرمود. بر شما مي ترسم شرك اصغر استاز آن چيزي كه 
آن ريا است مصنف در اينجا بطور مختصر و بي آنكه به كسي نسبت دهد، حديث 

اند  كه  روايت كرده 1راني و بيهقياين حديث را امام احمد،طب. مذكور را آورده است
براي ما روايت كرد  –يعني ابن الهاد  –يونس از ليث از يزيد : لفظ احمد بدين شرح است

: فرمودند ص رسول خدا: كه از عمرو وي نيز از محمود بن لبيد شنيد كه مي گفت
شرك اصغر چيست : ترسناك ترين چيزي كه بر شما مي ترسم شرك اصغر است، گفتند

به : گويد مي) رياكاران(ريا،خداوند خطاب به آنان : فرمودند صرسول خدا؟ پيامبر اي
پس بنگريد آيا پاداشي نزدشان وجود . كرديد برويد نزد كساني كه در دنيا برايشان ريا مي

  دارد؟ 
را ديده است ولي تا آنجايي كه من مي  صمحمود بن لبيد پيامبر: گويد المنذري مي

است كه از نظر بخاري  گفتهابن ابي حاتم . صحيح نيست صيامبردانم شنيدن وي از پ
. بوده است، كه ابن عبدالبرو حافظ اين ديدگاه را ترجيح داده اند صوي صحابي پيامبر

محمود . از محمود بن لبيد از رافع بن خديج روايت كرده است بهتريطبراني با سندهاي 
  . ه بود درگذشتسال 96هجري قمري در حاليكه  96بن لبيد در سال 

                                           
و صحيح ) 951(الباني در الصحيحة) 4301(طبراني در الكبير) 429؛5/428(احمد : صحيح است -1

  .آنرا صحيح دانسته است)1551(الجامع 
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بيانگر  »ترسناك ترين چيزي كه بر شما مي ترسم شرك اصغر است«اين عبارت  
 صشفقت، مهرباني ورأفت وي بر امت خود است، هيچ شري نيست مگر اينكه پيامبر

و هيچ شري نيست مگر اينكه براي . آنان را بدان راهنمايي كرده وبدان فرمان داده است
همانطوري كه در . را از آن با خبر ساخته و از آن بازداشته استآنان تبيين نموده و آنان 

خداوند پيامبري را برنيانگيخت مگر اينكه بر آن نبي واجب : فرمايد روايت صحيحي مي
  1.داند راهنمايي كند بوده است تاامتش را بدانچه كه خير مي

نشان ، با كمال علم و قوت ايماصهنگامي كه شرك اصغر به نسبت اصحاب پيامبر
پس چگونه كسي كه از لحاظ علم وايمان به . واقع شده است صمورد ترس پيامبر

. و باالتر از آن خوف و ترس نداشته باشد) شرك اصغر(مراتب پايين تر از آنهاست از آن 
بويژه هنگامي كه شناخته شده است، بيشتر علماي امروز در مناطق مختلف از توحيد جز 

معناي الوهيت را كه كلمه . بدان اقرار داشتند، نمي دانند همان مقداري كه مشركان نيز
  . سازد و نفي مي كند، نمي شناسند اخالص آنرا از هر آنچه غير خداست دور مي

اند   روايت كرده صاز پيامبر سبن يمان از ابوبكر هاز حذيق 2ابوايعلي وابن المنذر
اي رسول خدا شرك جز : فتابوبكر گ. چه استشرك پنهانتر از راه رفتن مور: ودكه فرم

پيامبر  .اين است كه غير خدا پرستيده شود يا آنچه به همراه خدا به فرياد خوانده شود
مادرت به عزايت بنشيند، شرك در ميان شما از راه رفتن مورچه نيز پنهانتر : فرمودند ص
   .از جمله مصاديق شرك اين است كه بگويي خداوند و فالني به من بخشيدند. است

  . ه بوداگر فالني نبود فالني مرا كشت: آن است كه انسان بگويد »نِد«

                                           
باب وجوب الوفا ) 46)(1844(كتاب األمارة: قسمتي از حديثي است كه مسلم روايت كرده است -1
  .عة الخلفاءببي
ارناؤوط در ) 4/54(درالمنثور. مصورة المكتب االسالمي) 19-20(ابوايعلي ص : صحيح است -2

  تخريج مسند ابوبكر اين حديث را به دليل شواهد فراواني كه دارد تصيح كرده است
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: فرمودند صروايت شده است كه پيامبر ساز عبداهللا بن مسعود 
هركس در حالي بميرد كه همتايي براي خدا به فرياد مي خوانده است وارد 

  .اين حديث را بخاري روايت كرده است. شود جهنم مي

  
: فرمودند صروايت شده است كه پيامبر ساهللا بن مسعود از عبد: گويد مصنف مي

همتايي براي خدا به فرياد مي خوانده است وارد جهنم  كه بميرددر حالي هركس 
  1.اين حديث را بخاري روايت كرده است. شود مي

شود فالني ند فالني، يا نديد  ند يعني شبيه، گفته مي: گويد ابن قيم رحمه اهللا مي
» ¬ ® ¯ °  m  :فرمايد خداوند متعال مي. ل و شبيه اوستاوست، يعني مث

 ² ±l )يعني براي خداوند شبيه و مانندي قرار ندهيد در حاليكه  )22: البقرة
  . دانيد مي

يعني شبيه » بميرد كه همتايي براي خدا مي خوانده استدر حالي هركس « عبارت   
به فرياد بخواند، از او بطلبد و  و همتايي رادر عبارت براي خداوند قرار دهد كه او را

از شرك : گويد مي :ابن قيم. شود درخواست ياري و كمك كند، وارد جهنم مي
وآن هم برگرفتن . شرك ظاهراً آن قسمتي از شرك است كه قابل بخشش نيست. بپرهيز

بدين نحو كه آنرا به . همتا براي خداست از هر چيزي كه باشد از قبيل سنگ يا انسان
   . ديان دوست بدارد خواند يا بدو اميد ببندد يا از او بترسد يا او را همانند خداوندفرياد ب

  :براي خداوند دو نوع است) همتا(  »نِد«بدان كه برگرفتن 
اين كه براي خداوند در اقسام عبادات يا برخي از آنها شريكي قرار دهد و : نخست

  . اين نوع، شرك اكبر است

                                           
  .»ومن الناس من يتخذ من دون اهللا انداداً«باب )4297(بخاري كتاب التفسير  -1



     123 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

آنچه خدا بخواهد و : نوع شرك اصغر است مثالً مردي بگويدهمتا قرار دادن از : دوم
در خبري آمده است . يا اندكي ريا به كار بردن. اگر خدا وتو نبودي: تو بخواهي يا بگويد

آيا مرا : فرمودند صپيامبر. اگر خدا و تو بخواهيد: گفت صكه چون مردي به پيامبر
احمد، ابن ابي شبيه، . ند يگانه بخواهدهمتاي خدا قرار دادي؟ بلكه بايد بگويي آنچه خداو

حكم آن در باب فضل . اند روايت كرده 1»ادب المفرد«ابن ماجه و بخاري نيز در  نسائي،
  . است  توحيد آمده

در اين حديث بيان شده است كه فرا خواندن غير خدا در آنچيزي كه جز خدا كسي 
مردگان، اين كار در  مثل درخواست شفاعت از. بدان قدرت ندارد شرك آشكار است

واوست كه به شفاعت . اختيار و دست خداست و چيزي از آن در دست غير خدا نيست
دهد تا براي كسي كه با اخالص و توحيد به خدا پيوسته ولي گناهان  كننده اي اجازه مي

كه تقرير اين مقوله در بحث شفاعت خواهد . كبيره اي هم مرتكب شده، شفاعت كند
  . تعاليان شاء اهللا. آمد

                                           
نسائي در عمل اليوم  )783(بخاري ادب المفرد) 1/214،224،283،347( حسن است احمد -1

از حديث ابن . باب النهي أن يقال ما شاءاهللا وشئت): 2117(كتاب الكفارات : ابن ماجه) 995(واليلة
آن را حسن ) 139(و آلباني نيز در الصحيحة ) 55ص(كه ارناؤوط در تخريج مسند ابوبكر س عباس 
  .اند دانسته
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هركس «: فرمودند صروايت كرده است كه رسول خدا سمسلم از جابر 
خداوند را مالقات كند در حاليكه چيزي را شريك او قرار نداده است داخل 

شود و هركس او را مالقات كند در حاليكه چيزي را شريك او  بهشت مي
  .»شود قرار داده است داخل جهنم مي

  
رسول ست كه روايت كرده ا ساز جابر از جابر  1مسلم: گويد مي : مصنف 

هركس خداوند را مالقات كند در حاليكه چيزي را شريك او قرار «: فرمودند صخدا
شود و هركس او را مالقات كند در حاليكه چيزي را شريك  نداده است داخل بهشت مي

  .»شود او قرار داده است داخل جهنم مي
رو بن حرام انصاري سلمي است كه وي و پدرش همان جابر بن عبداهللا بن عم» جابر«

  . پدرش داراي مناقت مشهوري است، رضي اهللا عنهما. بودند صاز ياران ارجمند پيامبر
سالگي در حاليكه چشمانش را از دست  94هجري قمري در سن  70جابر در سال   

  .داده بود در مدينه درگذشت
حالي كه چيزي را شريك  هر كس خداوند را مالقات كند در« در خصوص عبارت

يعني در الوهيت، خلق و عبادت چيزي را شريك : گويد قرطبي مي» او قرار نداده است
در شريعت معلوم و مورد اتفاق اهل سنت است كه هركس بااين حالت . خداوند قرارندهد

 و. شود و هركس با شرك بميرد هرگز وارد بهشت نمي. شود بميرد حتماً وارد بهشت مي
تي از سوي خداوند به وي نمي رسد و براي هميشه در آتش مي سوزد بي آنكه هيچ رحم

  .   عذاب او قطع شود و نهايت آن به سرآيد

                                           
باب من مات اليشرك باهللا شيئاً دخل الجنَّه ومن مات مشركاً ): 152) (93(كتاب االيمان : ممسل -1

  .دخل النار
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مشركيني كه داخل جهنم مي شوند به طور عموم تمامي آنان : گويد امام نووي مي
در آتش وارد مي شوند براي هميشه در آن به سر مي برند وهيچگونه تفاوتي . مدنظر است

براي . بين مشركين اهل كتاب يهودي و نصراني و مشركان بت پرست وساير كفار نيست
اهل حق فرقي ميان كافر عنادي و غير آنها وجود ندارد همچنين كساني كه مخالف دين 

صادر  از آناناسالم و كساني كه به اسالم منتسب بودند ولي سپس حكم به كفر و انكار 
ولي اين يك امر قطعي است كه اگر فردي براي خداوند  .ديگران تفاوتي ندارندبا  هشد

شود، ولي اگر گناه كبيره اي كه مصر بر آن  حتماً وارد بهشت مي شريك قائل نشده باشد
ولي اگر مصر بر يك كبيره اي باشد و . شود باشد، نداشته باشد نخست او وارد بهشت مي

از او بگذرد در همان ابتدا وارد با آن حالت بميرد تحت مشيت خداوند است اگر خداوند 
  . گردد شود، سپس از آتش خارج شده وارد بهشت مي بهشت مي

در حديث مذكور به نفي شرك بسنده كرده است چرا  صپيامبر: ديگران گفته اند
در واقع با نفي شرك توحيد اثبات (كه نفي شرك در ضمن خود توحيد را نيز مي طلبد 

شود زيرا هركس  وحيد لزوماً رسالت پيامبران نيز اثبات ميو با فراخواندن به ت). شود مي
هركس خدا را  فرستاده خدا را تكذيب كند در واقع خداوند را تكذيب كرده است و

هركس وضو بگيرد نمازش : همانند آن است كه بگويي. تكذيب كند او مشرك است
كه هركس  صحيح است يعني با ساير شروط نمازش صحيح است بنابراين مراد آن است

در حالتي بميرد كه به تمامي چيزهايي كه براي ايمان واجب است ايمان داشته باشد چه 
  . دنشو آنهايي كه ايمان اجمالي آنها الزم است و چه ايمان تفصيلي آنها وارد بهشت مي
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  :مسائل مطرح شده درا ين باب عبارتند از
  .ترس از شرك: اول 
  . ريا از زمره شرك است: دوم 

  .ريا از زمره شرك اصغر است: مسو
  .ترسناك ترين چيزي كه بايد از آن بر صالحان ترسيد ريا است: چهارم
  . نزديكي بهشت و جهنم: پنجم
  .جمع بين نزديك بهشت وجهنم در يك حديث: ششم
هركس خداوند را با حالتي كه چيزي راشريك او قرار نداده است : هفتم

  . شود مي ديدار كند وارد بهشت
مساله بزرگ خواستن حضرت ابراهيم خليل از خداوند براي : مهشت

  .خود و فرزندانش مبني بر حفظ آنان از بندگي بتها
  . اعتبار اينكه حالت اكثر مردم پرستش بتها بوده است: نهم

 mf  e   d  c   b  a  lآنها بسياري از ! پروردگار من 36: إبراهيم
  . مردم را گمراه كردند

  همانطوري كه بخاري مطرح كرده است  »ال اله اال اهللا«تفسير كلمه: دهم
  . فضيلت كسي كه از شرك سالم مانده است: يازدهم
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فرا خواندن به شهادت ال اله اال اهللا يعني هيچ معبود برحقي جز : باب
  . اهللا وجودندارد

m ~  } |{ z y x w vu   t s r  q p فرمايد خداوند مي
 c b  a ` _l )ني بگو اين راه من است كه با يع )108: يوسف

چنين (آگاهي و بينش به سوي خدا فرا مي خوانم و پيروان من هم 
  .  دانم واز زمره مشركان نمي باشم وخدا را منزه مي) باشند مي

  
  .باب فرا خواندن به شهادت ال اله اال اهللا: گويد مصنف مي

شود را  ن ميمصنف رحمه اهللا توحيد وبرتري آن و آنچه موجب ترس از ضد آ
دهد كه براي موحد وفردي كه توحيد را  مطرح كرده است در اينجا به اين امر تذكر مي

شناخته است شايسته نيست فقط به خود اكتفا كند بلكه بر او واجب است با حكمت و پند 
  . نيكو ديگران را نيز به سوي آن فرا خواند

ري هنگامي كه اين آيات حسن بص. نان استآواين روش فرستادگان خدا و پيروان 
  : را تالوت مي كرد

 m y x w   v  u t s r q  p o n m ll 
گفتار چه كسي بهتر از گفتار كسي است كه مردمان را به سوي « : ترجمه )33: فصلت(

دهد واعالم مي دارد كه من از زمره  خدا فرا مي خواند وكارهاي شايسته انجام مي
اين فرد . ولي برگزيده و انتخاب شده خداستچنين شخصي : گفت» مسلمانان هستم 

دعوت خداوند را اجابت نموده به .دوست داشتني ترين فرد برروي زمين در نزد خداست
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دهد و در نهايت نيز  و در اجابت خود اعمال خوب انجام مي. خواند سوي آن فرا مي
  . من از زمره مسلمانانم واين جانشين و خليفه خداوند است: گويد مي

m s r  q p رحمه اهللا به اين فرموده خداوند استناد كرده است كه مصنف
 c b  a ` _ ~  } |{ z y x w vu   tl )108: يوسف.(  

گويد خداوند بلند مرتبه به پيامبرش  ابوجعفر ابن جرير در تفسير اين آيه چنين مي
فرا يعني اين دعوتي كه به سوي آن »  q «يعني بگو اي محمد »  p «: فرمايد مي ص

مي خوانم و راهي كه بر آن هستم ؛فرا خواندن به توحيد خدا و اخالص عبادت براي 
يعني  »r «. معبودان و بتهاي ساختگي، كه نهايت آن اطاعت خدا وترك گناه است

اي كه بي شريك است  يعني به سوي خداوند يگانه»vu   t s  «راه و دعوت من است
» y  «دان و يقين و علم از جانب من به آن يعني با بصيرت ب» x w «فرا مي خوانم 

هركس كه مرا تصديق كرده و به من ايمان آورده » z }|  «يعني نه تنها من بلكه 
خداوند را منزه : گويد خداوند به او مي) {  ~(دهد  است نيز با بصيرت دعوت مي

ي غير از وي بدان و تعظيم بدار، از اينكه در پادشاهي خود شريكي داشته باشد و يا معبود
يعني من از اينكه اهل ) _ ` b  a(.سلطنت و حاكميت مطلق داشته باشد

  . شرك به او باشم بري هستم، نه من از آنانم و نه آنان از من هستند
خداوند مي خواهد با استدالل به باالترين درجات علم : گويد در شرح المنازل مي

آن به قلب همانند نسبت يك چيز  برسي وآن هم همان بصيرتي است كه نسبت معلوم در
واين ويژگي است كه صحابه نسبت به ساير امت بدان ممتاز و . شم استچديدني به 

  . مختص بودند و آن باالترين درجات علماست
يعني من و  )z y x w vu   t s r  q p }|(فرمايد خداوند مي

است يعني » s «عطف بر مرفوع در » z }«بنابرقولي . پيروانم با بصيرت هستيم
كنند نيز با بصيرت  من با بصيرت به سوي خدا فرا مي خوانم و كساني كه از من تبعيت مي
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كند كه  بر اساس هردو نظر آيه بر اين امر داللت مي. به سوي خداوند فرا مي خوانند
پيروان وي اهل بصيرتند وبه سوي خداوند متعال فرا مي خوانند و هركس اين ويژگي ها 

را نداشته باشد در حقيقت و موافقت از پيروان او محسوب ) ودعوتاهل بصيرت (
  . شود گرچه در ادعا و انتساب خود را به پيروي از او نسبت دهد نمي

داشتن به اخالص چون  توجه: مسائل اين باب عبارتند از: گويد مصنف رحمه اهللا مي
  ،بسياري بنام حق مرردم را بسوي خود فرا مي خوانند

  ئض است، و آگاهي از فرا بصيرت: دوم  
به اخالص چون بسياري اگر به حق فراخوانند فرد بدون اخالص به سوي خود  : سوم

  . از فرائص است) آگاهي(بصيرت . فرا مي خواند
پاك و   خدا را ازشبيه  يكي از داليل حسن و نيكويي توحيد اين است كه: چهارم

  .دارد مي  منزه
  . جلوه ميدهدرا براي خداوند   بيهشزشتي شرك در اين است كه : پنجم

m   z  y  x   w  v  :در معناي اين گفته خداوند :عالمه ابن قيم 
  }|  {l به سوي راه پروردگارت باحكمت وپند نيكو «يعني  125: النحل

گويد خداوند پاك و منزه مراتب دعوت را مطرح كرده است  مي »فرابخوان) ديگران(
شود به سه قسم تقسيم كرده  ال فردي كه فرا خوانده ميوآنها را بر حسب وضعيت و ح

فرد دعوت شونده يا طالب حق ودوست دار آن است، وحق را در صورت شناخت . است
. شود چنين فردي با حكمت دعوت مي. پيدا كردن بدان، بر غير حق ترجيح مي دهد

ا بشناسد آنرا يا اينكه خود درگير ضد حق است واگر حق ر. ونيازي به پند وجدال ندارد
جنين فردي بايد با موعظه ترغيب و ترهيب شود . كند دهد و از آن تبعيت مي ترجيح مي

  . در وي ايجاد گردد) ترس و اشتياق(
قسم سوم نيز اين است كه فرد معاند معارض حق است چنين فردي بايد با بهترين 

ست كه اميد شيوه به گفتگو و جدال به سوي حق فرا خوانده شود اين در صورتي ا
  .بازگشت وي باشد در غير اين صورت بايد جدال كرد
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هنگامي كه رسول : از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت شده است گفت
نزد گروهي از اهل كتاب : معاذ را به سوي يمن فرستاد به او فرمود صخدا

الاله «نخستين چيزي كه آنان رابدان فرا مي خواني شهات بر پس  ،مي روي
آنها را فرا مي خواني كه خداوند . است ودر روايت ديگري آمده است »هللاال ا

اين امر اطاعت كردند به آنها بياموز كه  را به يگانگي بپرستند، اگر از تو در
ر دراين گا. خداوند در شبانه روز پنج وعده نماز بر آنان فرض كرده است

صدقه اي را بر آنان امر نيز از تو اطاعت كردند به آنان بياموز كه خداوند 
ين امرهم اگر در ا. ن گرفته وبه فقرا بدهندواجب كرده تا از ثروتمندان آنا

 ،دوري جويياز تو اطاعت كردند پس برتوست كه از اموال ارزشمند آنان 
 .خداوند حجابي نيست چرا كه بين دعاي او و از دعاي مظلوم بترس و

  . مسلم و بخاري اين حديث را آورده اند

  
هنگامي كه  :از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت شده است گفت: گويد ف ميمصن

نزد گروهي از اهل كتاب مي : معاذ را به سوي يمن فرستاد به او فرمود صرسول خدا
بدان فرا مي خواني شهادت بر الاله اال اهللا است ودر  نخستين چيزي كه آنان راپس  روي

ي خواني كه خداوند را به يگانگي بپرستند اگر از آنها را فرا م. روايت ديگري آمده است
كه خداوند در شبانه روز پنج وعده نماز بر  تو دراين اين امر اطاعت كردند به آنها بياموز

اگر دراين امر نيز از تو اطاعت كردند به آنان بياموز كه خداوند . آنان فرض كرده است
اگر درا ين . ان گرفته و به فقرا بدهندصدقه اي را برآنان واجب كرده تا از ثروتمندان آن

از دعاي  و ،بپرهيزيهم از تو اطاعت كردند پس برتوست كه از اموال ارزشمند آنان  امر
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اين حديث را  1مسلم و بخاري. مظلوم بترس چرا كه بين دعاي او وخداوند حجابي نيست
  .آورده اند

 صاز حج پيامبر فرستادن معاذ به يمن در سال دهم هجري قبل: گويد حافظ مي
بنابر قول . همانطوري كه بخاري در اواخر مغازي بدان اشاره كرده است. بوده است

. از جنگ تبوك اتفاق افتاده است صضعيفي در پايان سال نهم، هنگام بازگشت پيامبر
واقدي با سند خود از كعب بن مالك وابن سعد نيز در الطبقات اين حديث را روايت 

سپس . در يمن بودس اتفاق نظر دارند كه وي تازمان خالفت ابوبكر اند  و همگان  كرده
  . به سوي شام رهسپار گشت و در همانجا درگذشت

او رابه  صاز فضائل معاذ رضي اهللا عنه اين است كه پيامبر : گويد شيخ االسالم مي
  . معلم و حاكم به يمن فرستاد عنوان مبلغ، آموزگار دين،
مقصود : گويد قرطبي مي» روي از اهل كتاب مينزد گروهي «در خصوص عبارت

يهود و نصاري است چرا كه آنان در يمن از مشركان عرب بيشتر و غالبتر بودند و اين امر 
  . كند تاخود را براي گفتگو با آنان آماده سازد را بدان خاطر به وي گوشزد مي

مينه چيني گويي بستر سازي و ز »به معاذ صفرموده پيامبر«اين : گويد حافظ مي
  . براي وصيت است تامعاذ همت خود را به منظور آنان جمع كند وبه كار بندد

 »ةشهاد« »أن ال اله اال اهللا ةفلیکن اول ما تدعوهم الیه شهاد«درعبارت عربي 
خبر مقدم است و جايز است كه  »أول«اسم يكن و مرفوع كه مؤخر واقع شده است و

  .برعكس نيز باشد
يگري آمده است آنان را فرا مي خواني كه خداوند را به در روايت د«عبارت 

با مصنف . اين روايت در كتاب التوحيد صحيح بخاري ثابت شده است»يگانگي بپرستند 
معنايش توحيد عبادي . اشاره كرده است »ال اله اال اهللا«طرح اين روايت به معناي شهادت

                                           
مسلم كتاب . باب بعث ابي موسي و معاذ الي اليمن قبل حجة الوداع)4347(كتاب المغازي : بخاري -1

  .باب الدعا الي الشهاتين و شرائع االسالم)29(االيمان 
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فلیکن اول ما « : استدر روايت ديگري آمده . خداوند و نفي عبادت غيراوست
يعني نخستين چيزي كه آنان را بدان فرا مي خواني بندگي  »اهللا ةتدعوهم الیه عباد

همانطوري كه . كه معناي آن كفر به طاغوت و ايمان به خداست. خداست) عبادت(
m ä ã â  á à ß Þ Ý Ü    خدوند فرموده است

ç æ å  l)256: البقرة(.  
رزد و به خدا ايمان بياورد به محكم ترين دستاويزي يعني هر كسي به طاغوت كفر بو

همان ال اله  »محكم ترين دستاويز«عروة الوثقي . در آويخته است كه اصالً گسستن ندارد
فرمودند آنها را به شهادت ص آمده است كه پيامبر  1اال اهللا است و در روايتي از بخاري

گواهي بدهند كه معبود برحقي جز خداوند  يعني »ال اله اال اهللا و أني رسول اهللا فرا بخوان
  . فرستاده خداوندم صمن پيامبر وجود ندارد و

گواهي بر ال اله اال اهللا هفت شرط الزم دارد تنها با اجتماع اين ) شارح(از نظر من 
  . شروط براي گوينده خود سودمند است

  .علمي كه منافي جهل باشد: نخست
  .يقيني كه منافي شك باشد: دوم
  .قبولي كه منافي رد باشد :سوم

  .فرمانبرداري كه منافي ترك فرمان باشد: چهارم
  . اخالصي كه منافي شرك باشد: پنجم
  . صدقي كه منافي دروغ باشد: ششم
  . محبتي كه منافي ضد خود باشد: هفتم

همان اخالص در عبارت براي خداوندي كه  –اين روايت دليل است بر اينكه توحيد 
از اين رو . نخستين واجب است –است وترك عبادت غير خدا يگانه و بي شريك 

                                           
  باب وجوب الزكاة): 1395( اةكتاب الزك: بخاري -1
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m  srq  p  on  m نخستين چيز بود كه انبياء عليهم السالم بدان دعوت داده اند 

  utl يعني براي خداوند بندگي كنيد و معبود بر حقي غير از او نداريد 32: المؤمنون .
يعني جز خداوند چيز  26: وده m  |{  z  y  x  wl  فرمايد خداوند از زبان نوح مي

  .ديگري را نپرستيد كه معناي ال اله اال اهللا مطابق همين است
دانسته وتمام امت اتفاق  صآنچه كه ضرورت دين پيامبر: گويد شيخ االسالم مي

نظر دارند كه اصل اسالم و اصل نخستين اسالم و اول چيزي است كه انسانها بدان فرمان 
اله اال اهللا و محمداً رسول اهللا است با آن كافر مسلمان، دشمن داده شده اند، شهادت ال 

. شود دوست وكسي كه خون و مالش مباح است، خون و مال وي محفوظ و معصوم مي
  . اگر اين گفته در قلب گوينده باشد وارد ايمان شده است

واگر تنها به زبان جاري كند به قلبش وارد نشود وي در ظاهر اسالم است نه باطن 
ولي اگربا وجود توان آنرا به زبان نياورد به اتفاق تمام مسلمانان، نزد سلف اين . ايمان

  .امت، پيشوايان امت و جمهور علما، چنين فردي در ظاهر و باطن كافر است
انسان گاهي ممكن است عالم باشد ولي معناي ال اله : گويد مصنف رحمه تعالي مي
  .كند يداند ولي به آن عمل نمياال اهللا را نداند ويا معناي آنرا م

  !خداوند بر تعدادشان نيفزايد –چه بسياراند از اين دست انسانها ) شارح(از نظر من 
يعني اگر در آن از تو اطاعت كردند؛گواهي دادند  »فإِن اطاعوک لذلک« عبارت
  . وفرمان بردند
ز كه خداوند يعني به آنها بيامو» فأعِلمهم أن اهللا افترض علیهم مخس صلوات«عبارت

در شبانه روز پنج وعده نماز بر آنان فرض كرده است، بيانگر آن است كه نماز بزرگترين 
  واجب پس از شهادتين است 

كند بر اينكه خواستن  اين حديث داللت مي: گويد امام نووي در شرح معناي آن مي
نيست كه آنان  ااين بدان معن. انجام فرائض در دنيا تنها پس از پذيرفتن اسالم جايز است

بلكه به سبب عدم انجام آن در آخرت بر عذابشان افزوده . مخاطب انجام فرائض نيستند
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شود و ديدگاه صحيح اين است كه كفار مخاطب فروع شريعت، فروعاتي كه بدان  مي
  . امرو نهي شده، هستند واين ديدگاه بيشتر علماست

آنان واجب كرده تا از ثروتمندان به آنان بياموز كه خداوند صدقه اي را بر «عبارت 
دليل است بر اينكه زكات واجب ترين ركن پس از نمازهاي »آنها گرفته و به فقرا بدهند

در اين فرموده به صپيامبر. شود پنجگانه است كه از ثروتمندان گرفته و به فقرا داده مي
گري كه طور ويژه فقرا را آروده است چرا كه بر حق آنان به نسبت حقوق اصناف دي

  . مشمول زكاتند، تاكيد بيشتري شده است
متولي گرفتن و صرف  )حاكم(عالوه بر اين حديث مذكور بيانگر آن است كه امام 

  .كردن زكات است و هرگاه شخصي از پرداخت آن امتناع ورزد به زور بايد از او بگيرد
نف شود كه زكات را مي توان براي يك ص از حديث مذكور اين برداشت نيز مي

جايز نيست كه به فرد . هم مصرف كرد كه ديدگاه امام مالك و احمد نيز همين است
ثروتمند و كافر غير مؤلف زكات بدهند و زكات رد مال طفل و مجنون به دليل عموميت 

  .حديث واجب است همانطوري كه اين ديدگاه جمهور علماست
نيز دربر  د مسكين رافقير هرگاه به صورت لفظ مفرد آورده شو )شارح(از نظر من 

مي گيرد و مسكين نيز اگر مفرد آورده شود فقير رادر بر مي گيرد، شيخ اال سالم نيز اين 
  . مقوله را تاييد كرده است

يعني بر توست كه از اموال ارزشمند شان  »وایاک و کرائم االموال«عبارت
  . حفاظت كني

 »املطالع« بصاحب كتا. از باب تحذير نصب و جمع كريمة است »کرائم«
شود  جامع كمال ممكن در حق آن چيزي است كه با آن توصيف مي) كريمة: (گويد مي

مثل فراواني شير،جمال صورت و فراواني گوشت و پشم، كه نووي نيز آنرا مطرح كرده 
  . است

حديث همچنين . گرانبها و نفيس است ،كرائم اموال همان مال) شارح(از نظر من 
عامل زكات حرام است كه كرائم مال فرد را بگيرد و بر صاحب بيانگر آن است كه بر 
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بلكه بايد از مال متوسط زكات . مال نيز حرام است كه از بدترين اموال خود زكات بدهد
را خارج كرد ولي اگر زكات دهنده رضايت خاطر داشت جايز نيست كه از اموال نفيس 

  . او زكات گرفته شود
عني بين خود و بين او عدل ترك و ظلم حاكم ي» از دعاي مظلوم بترس«عبارت 

نفرين مظلوم، فرد را از تمامي  اين دو امر يعني حفظ اموال نفيس مردم و ترس از. باشد
  . شرور دنيا واخرت محفوظ نگه مي دارند

  . عبارت فوق فرد را از جميع اقسام ظلم بر حذر مي دارد
واقع  اين عبارت در »جابلیس بینها و بین اهللا ح«است  منزلتبراي  »فانَّه«

مظلوم از خداوند پوشيده نيست و آنرا ) دعاي(تفسير ضمير شان است؛ يعني نفرين 
از جمله مضامين ديگري كه از حديث مذكور برداشت مي . كند پذيرفته وقبول مي

پذيرفتن خبر واحدي كه شخص عادل روايت كرده است و وجوب عمل : شوندعبارتند از
وپند و نصيحت  )حاكم( دي براي جمع آوري زكات از سوي امامبه آن فرستادن افرا

عمال زكات واليان امور مبني بر ترس از خدا و تعليم آنان، نهي واليان وعمال زكات از 
. ظلم و معرفي عاقبت بد ظلم وستم، تذكر اين نكته كه تعليم بايد تدريجي باشد

  . كند مهم ومهمتر بيان ميمسائل مطرح شده در حديث مذكور را با رعايت  صپيامبر
براي   اين قضيهاز آنجايي كه در حديث مذكور روزه و حج مطرح نشده است، 

  .است  بسياري از فقهاي اسالم مشكل ايجاد كرده
برخي از علماي موافق اين حديث به مخالفان جواب داده اند : گويد شيخ االسالم مي

در حاليكه اينگونه نيست، زيرا اين  .اند حديث را مختصر ذكر كرده ويانكه بعضي از را
كه اختصار فقط در حديث واحد، مثل حديث وفد عبدالقيس  طعن بر راويان است، چرا

  .اتفاق مي افتد، بطوري كه برخي روزه را آورده و برخي ديگر نياورده اند
دو  معترضانولي ميتوان به . كند حديث جداگانه اين مساله صدق نمي حال آنكه در

نخستين : حديث مذكور بر حسب نزول فرائض مطرح شده است اينكه نخست: پاسخ داد
زيرا خداوند در ابتداي نزول وحي . شهادتين و سپس نماز است )بر بندگان(فرض خداوند 
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از اين رو همانند عموم احاديث در اين حديث حج مطرح نشده است . به نماز فرمان داد
  بلكه در احاديث متأخر آمده است 

هرچيزي را متناسب با جايگاه خاص آن چيز مطرح مي كرد، گاهي  صامبرپي: دوم
وگاه نماز و  فرائضي مثل نماز و زكات را كه براي اندو مي جنگيدند مطرح مي كرد،

روزه را براي كسي كه زكات بر او واجب نبود مطرح مي نمود، گاهي نيز نماز وروزه 
كه حج فرض نگشته بود يا اينكه وزكات را مطرح مي كرد كه اين يا در صورتي بود 

ولي نماز و زكات . شخصي كه مخاطب آن روايت بود حج بر وي واجب نبوده است
منزلتي دارند كه ساير فرائض از آن برخوردار نيستند از اين رو خداوند متعال در كتاب 
خود براي برپاداشتن آندو جنگ را تجويز كرده است، چرا كه آندو برخالف روزه كه 

اطني و از جنس وضو و غسل جنابت و مسائلي از اين دست كه به بندگان سپرده و امر ب
زيرا ممكن است كه انسانها براي روزه نيت نكند و . امري باطني اند،عبادت ظاهري هستند
 صپيامبر. تواند حدث و جنابت خود را كتمان كند در پنهاني بخورد همانطوري كه مي

. كرد شود مذاكره مي به سبب ترك آنها نبرد مي در خصوص اعمال ظاهري كه با مردم
همان اعمالي كه مردم با انجام آنان مسلمان مي شدند از اين رو در حديث مذكور نماز و 
روزه را مطرح كرده بي آنكه سخني از روزه به ميان آورد اگر چه فرض باشد، همانطوري 

  . زل شده استكه در دو آيه برائت كه به اتفاق علما بعد از فرض روزه نا
بنابراين هنگامي كه معاذ را به يمن فرستاد در سخن خود روزه را بيان نكرده است، 
زيرا روزه تبعي و باطني است حج را نيز مطرح نكرده است چرا كه حج وجوبش عمومي 

  . شود نيست بلكه خاص بوده ودر تمام عمر يكبار واجب مي
احمد، ابوداود، ترمذي، نسائي وابن  اند يعني مسلم و بخاري آورده» اخرجاه«عبارت

  .اند ماجه نيز رويات مذكور را آورده
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رسول خدا : آورده اند سبخاري و مسلم در روايتي از سهل بن سعد 
فردا پرچم را به دست كسي خواهم : در روز قبل از جنگ خيبر فرمود ص

سپرد كه خدا ورسولش را دوست دارد، خدا ورسولش نيز او را دوست 
كند مردم همان شب را با  را فتح مي) در خيبر(و خداوند به دست او دارند 

فكر اينكه پرچم را به دست چه كسي خواهد سپرد، سپري كردند چون 
پرچم را به آنها خواهد صصبح فرارسيد همگان به اميد اينكه رسول خدا

طالب كجا است؟  علي بن ابي: گفت .سپرد صبح زود به نزد وي رفتند
است، پس يكي را دنبال وي   ن چشم درد گرفتهايشا: عرض كردند

آب دهان  را با چشم وي صپيامبر. آوردند، صفرستادند و خدمت پيامبر
او نيز به گونه اي شفا يافت كه  ،و براي وي دعا كرد ،خويش فوت نمود

پس پرچم را به دست او سپرد و س. گويي هيچگونه دردي نداشته است
سپس  ،يآ مش انجام بده در ميان آنان فرودكارت را با نرمي وآرا: فرمود

آنان را به اسالم فرا بخوان و آنان را از واجباتي كه حقوق خداوند متعال 
سوگند به خدا اگر خداوند يك نفر را به دست تو . برآنهاست باخبرساز

براي تو بهتر )چيز گرانبها در ميان عربها(شتران سرخ موي (هدايت كند از 
  است

فرورفتن در  »ونیخض«يعني  »یدکون«ر لفظ عربيفوق ددر حديث 
  .جستجو كردن، بگو مگو كردن –چيزي 

  



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   138
 

حديث روايت  سيعني مسلم وبخاري كه از سهل بن سعد  1»لهما«در عبارت مصنف 
فردا پرچم را به دست كسي : در روز قبل از جنگ خيبر فرمود صرسول خدا  :اند كرده

رد، خدا ورسولش نيز او را دوست دارند و خواهم سپرد كه خدا ورسولش را دوست دا
كند مردم همان شب را با فكر اينكه پرچم را به  خداوند به دست او در خيبر را فتح مي

چون صبح فرارسيد همگان به اميد اينكه . دست چه كسي خواهد سپرد، سپري كردند
 صپيامبر. پرچم را به آنها خواهد سپرد صبح زود به نزد وي رفتند صرسول خدا

است، پس   ايشĤن چشم درد گرفته: طالب كجا است؟ عرض كردند علي بن ابي: فرمود
چشم وي را با آب  صپيامبر. آوردند، صيكي را دنبال وي فرستادند و خدمت پيامبر

او نيز به گونه اي شفا يافت كه گويي  ،و براي وي دعا كرد ،دهان خويش فوت نمود
كارت را با نرمي : ا به دست او سپرد و فرمودسپس پرچم ر. هيچگونه دردي نداشته است

سپس آنان را به اسالم فرا بخوان و آنان را از  ،وآرامش انجام بده در ميان آنان فرود آي
سوگند به خدا اگر خداوند يك . واجباتي كه حقوق خداوند متعال برآنهاست باخبرساز

براي تو  )ا در ميان عربهاچيز گرانبه(شتران سرخ موي (نفر را به دست تو هدايت كند از 
  بهتر است

سهل بن سعد همان مالك بن خالد انصاري خزرجي ساعدي،ابواالعباس، صحابي 
در حاليكه متجاوز از صد سال داشت  88در سال . مشهور، كه پدرش نيز صحابي بود

  وفات يافت
هنگام جنگ خيبر  سعلي: از سلمة بن اكوع نيز آمده است كه گفت 2در صحيحين

آيا من از : سپس گفت. جاماند، به دليل اينكه دچار چشم درد شده بود صمبر از پيا
  صپيامبر. پيوست صدر پي اين پرسش خارج شده و به پيامبر! ؟عقب بمانم صپيامبر

                                           
كتاب فضائل : باب مناقب علي بن ابي طالب مسلم)3701(كتاب فضائل الصحابة: بخاري -1

  باب من فضائل علي بن ابي طالب): 34)(2406(الصحابة
كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب علي بن ابي طالب مسلم)3702(بخاري فضائل الصحابة -2
  .علي بن ابي طالبباب من مناقب ) 359()2407(
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پرچم را  فردا: در عصر همان شبي كه صبح آن خداوند عزوجل خيبر را فتح كرد، فرمود
كه خدا و رسولش او را  -خواهد گرفت  يا پرچم را كسي -به دست كسي خواهم سپرد 

خداوند با دستان او فتح خواهد . خدا ورسولش را دوست دارد: دوست دارند يا فرمود
. مردم گفتند اين علي است. سرانجام با علي وآن چه بدان اميدوار بوديم برخورديم. كرد

  . پرچم را به وي سپرد و خداوند خيبر را به روي آنها گشود صسپس رسول خدا
در روايت بريده : گويد حافظ مي. پرچم را خواهم داد »يةألعطین الرأ« عبارت
را به كسي خواهم   پرچميعني  »إنی دافع اللواء الی رجلٍ یحبه اهللا ورسوله«آمده است

  .سپرد كه خداوند و رسولش اورا دوست دارند
ولي . انندمترادف مي د »يةار«رابا لغت  »اللواء«جماعتي از لغت شناسان اين لغت

سياه و صية رسول خداااند  كه ر احمد و ترمذي از حديث ابن عباس روايت كرده
نظيراين روايت را طبراني از بريده و ابن عدي از ابوهريرة آورده اند، . لوائش سفيد بود

ال اله اال اهللا حممٌد «ية اضمن اينكه اين عبارت را نيز برآن افزوده اند كه در آن لواء يا ر
   1.مكتوب بود »هللارسول ا

نشان » خداو رسولش را دوست دارد، خدا ورسولش نيز اورا دوست دارند« عبارت
  .است سدهنده فضيلت بسيار بزرگ علي 

اين وصف تنها به علي و ائمه اختصاص ندارد، زيرا خدا : گويد شيخ االسالم مي
بلكه اين  ورسولش هر مومن پرهيزكاري كه آندو را نيز دوست بدارند، دوست دارند،

 حديث بهترين دليل عليه نواصبي مثل خوارج است كه علي وساير ائمه را دوست ندارند و
احتجاج به اين حديث ادعاي روافض را مبني براينكه . .كنند نها را تكفير و تفسيق ميآ

تمامي احاديثي كه در فضائل صحابه است به قبل از مرتد شدن آنها بر مي گردد، محكم 
آمده است چنين  سكه خوارج نيز در مورد احاديثي كه در فضل علي  اچر. سازد نمي

                                           
باب ماجاء في الرايات از حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما )1681(ترمذي كتاب الجهاد: حسن است -1

  از بريده روايت كرده است) 1161(ترمذي مي گويد حديث مذكوذ حديث حسن غريبي است طبراني 
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ديدگاهي دارند در حاليكه اين ديدگاه باطل است، زيرا خداوند متعال و رسول او چنين 

همچنين در اين . كند دانند با حالت كفر مي ميرد اطالق نمي بركسي كه مي مدحي را
اين برخالف نظر جهميه وتابعين  عبارت اثبات صفت براي خداوند مطرح شده است و

بطور صريح بشارت به دست يابي » خداوند با دستان او فتح خواهد كرد «عبارت . آنهاست
  . فتح است كه اين پيش بيني يكي از نشانه هاي نبوت است

مردم همان شب را با فكر خيال اينكه پرچم را به دست چه كسي خواهد «عبارتو 
. ياي اين بودند كه پرچم را به دست چه كسي خواهد داديعني جو» سپرد، سپري كردند 

همچنين اين عبارت بيانگر حرص صحابه و اهتمام آنها به خير و نيكي و بلند مرتبگي آنان 
ا صبح رسيد، همگان به اميد اينكه رسول خدا دچون فر« عبارت . در علم وايمان است

در روايت مسلم از . تندپرچم را به آنها خواهد سپرد، صبح زود به نزد وي رف ص
   1.راتنها درهمان روز دوست داشتم) فرماندهي( مارتا: ابوهريره آمده است كه عمر گفت

بر ايمان ظاهري وباطني  صاين عبارت بيانگر گواهي پيامبر: گويد شيخ االسالم مي
. علي، اثبات دوستي او با خدا و رسولش و وجوب دوست داشتن وي بر مومنان است

براي شخص معيني به يك چيزي گواهي داد يا در حق وي دعا كرد  صبرهرگاه پيام
بسياري ازمردم دوست دارند كه چنين گواهي يا ادعايي در حق آنان نيز باشد، اگر چه 

اينجا نيز مانند . چنين گواهي يا ادعايي رادر حق بسياري ازمردم گفته باشد صپيامبر
براي  صسالم است، اگر چه پيامبرگواهي بهشت براي ثابت بن قيس و عبداهللا بن 

در حق كسي كه شرب  صيا گواهي پيامبر. ديگران نيز به اين امر گواهي داده است
  . خمر كرده بود، مبني بر اينكه خدا ورسولش را دوست دارد

خود و دستان سوال امام از پيرامون و زير» علي بن ابي طالب كجاست؟«عبارت 
يعني از چشم درد » چار چشم دردي شده استوي د«عبارت ،جستجوي احوال آنهاست

                                           
  باب من فضائل علي بن ابي طالب)33)(2405(كتاب فضائل الصحابه: مسلم -1
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 صاز سعدبن ابي وقاص آمده است كه پيامبر 1مي نالد، همانطوري كه در صحيح مسلم
» علي رابرايم فرا بخوانيد، علي را درحاليكه دچار درد چشم بود نزد وي بردند: فرمودند

د چشم از در) علي(گفته شد كه«در نسخه صحيحي كه با خط مصنف است، آمده است 
به  »أرَسل«ضمير مستتر در فعل » فردي را نزد او فرستاد  صمي نالد سپس پيامبر

  .بر مي گردد صنبي
: از طريق اياس بن سلمة بن اكوع از پدرش روايت كرده است كه گفت 2مسلم 

مرا نزد علي فرستاد او را درحالتي كه چشم درد داشت با راهنمايي نزد  صپيامبر(
  .)بردم صپيامبر

صچشم وي را با آب دهان خويش فوت نمودقَ با فتحه صاد ب . 

يعني در همان لحظه به طور كامل عافيت » براي وي دعا كرد و شفا يافت «عبارتو 
  .اي كه گويا چشم درد و ضعف چشم نداشته است پيدا كرد، به گونه

پرچم را به دست من  صاز هنگامي كه پيامبر«از علي روايت كرده است  3طبراني
  .روايت مذكور دليلي بر شهادتين است. ام رد چشم درد و سر درد نگرفتهسپ

مفهوم ايمان به قدر براي كسي » پرچم را به او سپرد« در عبارت : گويد مصنف ميو 
كه تالش نكرده است، وجود دارد و اينكه اگر براي كسي مقدر نشده باشد اگر چه تالش 

  .تواند بدان دست يابد هم بكند با زهم نمي
حديث بيانگر آن است كه اخذ اسباب مباح، واجب و مستحب، هيچگونه منافاتي و 

يعني با مدارا بدون هر گونه » كارت را با نرمي و آرامش انجام بده«عبارت . با توكل ندارد
  . يعني ميان سرزمين و اطراف آن» ساحت « . عجله مأموريت را انجام بده

                                           
 باب من فضائل علي بن ابي طالب) 32)(2404(كتاب فضائل الصحابه: مسلم -1

  .باب غزوة ذي قردوغيرها) 132)(1807(كتاب الجهاد والسير: مسلم -2
احمد وابوايعلي به ) 9/122(هيتمي در المجمع نيز آورده است . اين حديث با اين لفظ حسن است -3

وسي همگي صحيح است ولي روايت طبراني از علي نيز اختصار روايت كرده اند و رجالشان نيز جزام م
  . به اين نحو است
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هنگام جنگ، عجله نكردن و ترك خارج اين عبارت كه بيانگر رعايت ادب در 
همچنين بيانگر آن است كه . باشد شدن از اعتدال و صداهايي كه نيازي به آن نيست، مي

خود فرمان بدهد كه با رفقي كه مقرون به ضعف نباشد و ) كارگزاران(امام بايد به عمال 
انطوري كه هم. قصد و اراده اي كه به منظور آشوبگري و تخريب نباشد، برخورد كنند

يعني به معناي . به اين مضمون اشاره دارد» سپس آنان را به اسالم فرابخوان «عبارت 
اگر خواستي براي آنان بگو . شهادت ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا آنان را دعوت كن

كه اسالم يعني شهادت ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا و آنچه مقتضاي شهادتين از جمله 
اينجاست . استصص عبادت براي خداوند يكتا و اخالص در فرمانپذيري از پيامبر اخال

كه حديث مذكور با معنا و شرحش مطابقت دارد همانطوري كه خداوند متعال به پيامبر و 
  : گويد فرستاده اش مي

  m i h g f e d c  b a ` _  ^ ] \ [ Z
 y   x w v u t sr q p o n  m l k j

zl )بگو اي اهل كتاب بياييد به سوي سخن دادگرانه اي كه ميان : يعني )64: آل عمران
جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را شريك او  )و آن اينكه(ما و شما مشترك است 

نكنيم و برخي از ما برخي ديگر را به جاي خداوند يگانه به خدايي نپذيرند پس هر گاه 
  . رمانبردار هستيمسر برتابند، بگوييد گواه باشيد كه ما ف

اسالم يعني تسليم شدن براي خداوند و آنهم فروتني و : گويد مي: شيخ االسالم 
دين اسالمي كه : گويد مي: وي . بندگي براي اوست اهل لغت نيز چنين گفته اند

خداوند بدان راضي است و انبياء را براي آن فرستاده، همان تسليم شدن تنها براي اوست 
و فروتني جهت عبادت خداي يگانه و تنها براي او فروتن . ب استكه اصل آن در قل

كس خداوند را بپرستد و به همراه او كس ديگري را بنابراين هر  بودن نه براي غير او
ولي . و اصل آن از باب عمل، عمل قلب و جوارح است. پرستش كند، مسلمان نيست

ز از باب قول قلبي كه متضمن اصل ايمان تصديق قلب، اقرار و شناخت آن است كه آن ني
   .پايان. عمل قلب است
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و نفي شرك در ) يكتا پرستي(از اين رو روشن شد كه اصل اسالم همان توحيد 
عبادت است كه دعوت تمامي فرستادگان براي آن بوده و آنهم تسليم يكتا پرستانه براي 

خود به آنها فرمان داده خدا و فرمانبرداري از او با اطاعت از آنچه كه بر زبان فرستادگان 
همانطوري كه خداوند از زبان نوح به عنوان نخستين فرستاده اي كه براي انسانها . است

خداوند را : يعني )3: نوح(m k j i h  g fl : فرمايد فرستاده مي
همچنين روايت مذكور بيانگر مشروعيت . بپرستيداز او بترسيد و از من اطاعت كنيد

ولي اگر دعوت به آنان رسيده باشد، جايز است كه با آنان دعوت قبل از جنگ است 
قبيله بني مصطلق را غافلگير كرد، در حاليكه دعوت  صجنگ آغاز شود، چرا كه پيامبر

  . به آنان رسيده بود و جنگ با آنان واجب است
» و آنان را از واجباتي كه حقوق خداوند متعال بر آنهاست با خبر ساز « عبارت و 

اگر دعوت ترا پذيرفتند از حقوقي كه بايد . اتي كه در اسالم مطرح شده استيعني واجب
آنها را انجام بدهند آنان رامطلع ساز، مثل نماز، روزه، همانطوري كه در حديث ابو 

را انجام دهند از خون و ) شهادتين و متعلقات آن(اگر چنان كاري «: آمده است 1هريره
در خصوص  سبه ابوبكر سهنگامي كه عمر» حق اموالشان بازداشته شده ام مگر به 
كند در حاليكه رسول  چگونه با مردم جنگ مي: جنگ وي با مانعين زكات گفت

ال اله اال اهللا : فرمان داده شده ام با مردم تا زماني كه بگويند« : فرموده است صخدا
ابوبكر  »خون و اموالشان از من در امان است مگر به حق؟: بجنگم هر گاه چنين گفتند

كه به ) بره اي(سوگند به خداوند اگر از پرداخت بزغاله اي . زكات حق مال است: گفت
  2.دادند سرپيچي كنند به سبب منع آن از من با آنها جنگ خواهم كرد رسول خدا مي

                                           
) 9925(،)6924(كتاب استتابه المرتدين . باب وجوب الزكاة) 1400(،)1399(كتاب الزكاة : بخاري -1

كتاب : مسلم صباب اقتداء بسنن رسول اهللا ) 7284(كتاب االعتصام . ئضباب من ابي قبول الفرا
  .ب االمربقتال الناس حتي يقولوا ال اله اال اهللا محمد رسول اهللابا) 32)(20(االيمان 

  مرجع سابق  -2
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حديث مورد بحث اين باب بيانگر اين مضمون نيز است كه امام موظف است افرادي 

و خلفاي راشدين صهمانطوري كه پيامبر. ا برگزيندرا به منظور دعوت به سوي خد
روايت شده است كه  ساز عمر بن خطاب  1در مسند احمد. دادند چنين كاري انجام مي
ام تا شما را بزنند  آگاه باشيد، به خدا سوگند كارگزارانم را نفرستاده: در خطبه اش گفت

  . سنتهايشان را به شما بياموزندو اموالتان را بگيرند، بلكه بدان خاطر فرستادم تا دين و 
سوگند به خدا اگر خداوند يكنفر را به دست تو هدايت كند از شتران سرخ «عبارت 

  .»براي تو بهتر است  )چيز گرانبها در ميان عربها(موي 
مصدريه و الم قبل از آن مفتوح است چون الم  »ن یهدیإل«در عبارت عربي  نإ 

و خيرٌ خبر آن . تأويل مصدر و بنابر مبتدا بودن مرفوعند أن و فعل بعد از آن در. قسم است
يعني براي تو از شتر سرخ موي بهتر است، كه  »النَِعم«. جمع احمر است »ُحمُر«است 

تشبيه امور : گويد نووي مي. شتر سرخ موي از اموال گرانقيمت عرب محسوب مي شد
اينصورت ذره اي از آخرت آخرت به امور دنيا صرفاً جهت تقرب به فهم هاست، در غير 

  . از تمام آنچه در زمين است و چندين برابر نيز بيشتر و بهتر است
در روايت مذكور فضيلت شخصي كه به وسيله او يكنفر هدايت شود و جواز سوگند 

   .براي خبر يا فتوا، گرچه كسي هم تقاضا ي سوگند نكند، مطرح شده است

                                           
احمد در حديث بلند و : مي گويد) 5/211(هيثمي درالمجمع ) 1/41(احمد : سندش ضعيف است -1

آمده است كه وي مقبول ) 2/462(بااليي آنرا روايت كرده و ابو فراس شناخته شده نيست در التقريب 
  .است
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  :عبارتند از )الصهبه طور خ(مسائل مطرح شده در اين باب 
تبعيت كند، دعوت به سوي  صروش كسي كه از رسول خدا : نخست
  . خداست
چرا كه بسياري از مردم اگر . متوجه ساختن فرد داعي بر اخالص: دوم

به سوي خود دعوت  )بدون اخالص(به سوي خدا فرا بخوانند، او شخص 
  . مي دهد
  . است )واجبات(بصيرت از فرائض : سوم
شانه هاي نيكو بودن توحيد فرد، منزه داشتن خداوند را از ازن: چهارم

  .عيب و نقص است
از جمله قباحت و زشتي شرك اين است كه خداوند را ناقص و : پنجم

  . معيوب جلوه مي دهد
از مهمترين مسائل اينكه دوري مكاني مسلمان از مشرك، به : ششم

  .دهد معناي آن نيست كه آن مسلمان اعمال مشركانه انجام نمي
  توحيد نخستين واجب است : هفتم
  . قبل از هر چيز، حتي نماز هم، بايد به توحيد پرداخت: هشتم
معناي اينكه خداوند را به يگانگي بپرستيد، در واقع همان مفهوم : نهم

  .شهادت ال اله اهللا است
اينكه  داند و يا انسان گاه از اهل كتاب است و شهادتين را نمي: دهم

  . كند بدان عمل نميداند ولي  مي
  . توجه دادن به اينكه تعليم بايد به تدريج و گام به گام باشد: يازدهم

هميشه بايد از مهمترين آغاز كرد و به مهم در درجه دوم : دوازدهم
  . پرداخت

  .مصرف زكات: سيزدهم
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شبه اش را (.عالم بايد از كسي كه متعلم است كشف شبه كند: چهاردم
  .)دفع كند

هي از اينكه اموال نفيس مردم مورد تعدي كارگزاران قرار ن: پانزدهم
  . گيرد

  .مظلوم )نفرين(پرهيز از دعاي بد : شانزدهم
بين (گزارش بر اينكه دعاي مظلوم در پرده باقي نمي ماند : هفدهم

  .)خداوند و دعاي مظلوم حجابي نيست
ن از جمله داليل توحيد اتفاقاتي است كه براي سرور فرستادگا: هيجدهم

  . اتفاقاتي مثل سختي، گرسنگي و وبا. و اولياء بزرگوار اتفاق افتاده است
وعده سپردن پرچم، به دست علي، يكي از نشانه هاي پيامبري : نوزدهم
  .بوده است
، يكي از نشانه هاي چشم وي را با آب دهان خويش فوت نمود: بيستم

  . پيامبري است
  . سفضيلت علي : بيست و يكم
ضل صحابه به سبب فكر و انديشه آنها در آن شبي كه ف: بيست و دوم

قبل از آن وعده سپردن پرچم داده شد و دل مشغولي آنها در خصوص 
  . بشارت به فتح

ايمان به تقدير الهي به سبب به دست آمدن آن براي : بيست و سوم
از كسي كه براي آن تالش ) قدر(كسي كه براي آن تالش نكرد و منع آن 

  . كرد
يعني به نرمي و » علي رسلك «رعايت ادب در عبارت : چهارمبيست و 

  . آرامش
  .فراخواندن به اسالم پيش از جنگ: بيست و پنجم
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اگر كسي قبل از جنگ دعوت شود و پس از دعوت با : بيست و ششم
  . اوجنگ شود و كشته شود مشروع است

. دعوت بايد با حكمت باشد، چرا كه در حديث آمده است: بيست و هفتم
  . »نچه بر آنها واجب است مطلع كن آآنان را بد«

  .شناخت حقِ خداوند در اسالم: بيست و هشتم
  . ثواب كسي كه يكنفر با دستان او هدايت شود: بيست و نهم

  .سوگند خوردن براي فتوا: سي ام
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  و شهادت ال اله اال اهللا )يكتا پرستي(تفسير توحيد : باب

  
  »و شهادت ال اله اال اهللا ) تييكتا پرس(تفسير توحيد « عبارت 

اگر گفته . از نظر من شارح در عبارت اخير عطف دال بر مدول صورت گرفته است
با توجه به اينكه در ابتداي كتاب آياتي كه بيانگر معناي ال اله اال اهللا و متضمن : شود

m    p on m  l k j i h gتوحيد اند مثل اين فرموده خداوند 

 x w v  u t s r q  � ~ } | { z  y
 ¢ ¡l )و آيات پيش و پس آن مطرح شد و همچنين آياتي كه در ) 23: إسراء

   پس چه نيازي به شرح و توضيح اين باب است؟. ابواب بعد از آن گذشت
آيات مطرح شده در اين باب در جهت بيان بيشتر به ويژه : در پاسخ مي توان گفت

همچنين . كند مثل توحيد عبادي است در خصوص كلمه اخالص و آنچه بدان داللت مي
اين آيات برهاني هستند عليه كساني كه خود را به انبياء و صالحين در آويخته، آنان را به 

  . فرياد مي خوانند و از آنان مي خواهند
§ ¨ m چرا كه اين مقوله سبب نزول برخي از اين آيات هستند، مثل اين آيه 

 µ ´ ³ ²  ±° ¯  ® ¬ « ª ©l )يعني ) 56: اءاإلسر
در واقع امري است . (مي پنداريد، بخوانيد) شايسته پرستش(كساني را كه بجز خدا : بگو

  ). كه بيانگر تهديد و تحكيم است
بيشتر مفسران معتقدند كه اين آيه در خصوص كساني نازل شده است كه عيسي، 

ز اين عمل آنان مادر عيسي، عزيز و مالئكه را مي پرستيدند، خداوند به شديدترين وجه ا
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را بازداشته است، همانطوري كه در اين آيه تهديد و وعده مجازات براي آنان در نظر 

  . گرفته شده است
كند كه به فرياد خواندن غير خدا توسط مشركان، شريك قرار دادن  اين داللت مي 

ي فقط براي خدا و منافي، يگانه پرستي و شهادت ال اله اال اهللا است، چرا كه توحيد يعن
وكلمه اخالص اين شرك را نفي مي كند، زيرا خواندن . خداي يگانه را به فرياد خواندن

مغز و  )به فرياد خواندن(غير خدا همان پناه بردن و بندگي كردن براي غير خداست و دعا 
  1.جوهره عبادت است

د شود كه قادر نيست ضرري را از دعاكننده خو در اين آيه كسي به فرياد خوانده مي
دفع كند و يا از جايي به جاي ديگر و يا از حالتي به حالت ديگر تغيير دهد اگر چه فرد 

فرشته باشد و اين مؤيد بطالن به فرياد خواندن هر مدعوي غير  يا صخوانده شده پيامبر
  . از خدا است، حال هر كسي كه مي خواهد باشد

اعي را نيازمندتر از آنچه كه رسي غير از خدا فرد د چرا كه به فرياد خواندن هر فرياد
كند زيرا او با خداوند كسي را شريك قرارداده است كه هيچگونه نفع و ضرري  هست مي

 .كند به او نمي رساند و اين ايه توحيد و معناي ال اله االاهللا را تاييد مي

                                           
باب ماجاء في فضل ) 3371(ترمذي در كتاب الدعوات . لفظ حديث ضعيف است: ضعيف است -1

و ) 2331(الباني نيز در المشكاة . اين حديث ضعيف است: ترمذي مي گويد. آنرا آورده است. الدعا
 .آنرا تضعيف كرده است) 3003(ضعيف الجامع 
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¶ ¸   m ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ : فرمايد خداوند مي 

  Ê ÉÈ Ç Æ  Å ÄÃ Â Á  Àl )57: اإلسراء(  
آن كساني را كه به فرياد مي خوانند، آنان كه از همه مقربترند : يعني

براي تقرب به پروردگارشان وسيله مي جويند و به رحمت خداوند اميدوار 
 )چنان شديد است كه(و از عذاب او هراسناكند، چرا كه عذاب پروردگارت 

  .بايد خود را از آن دور و برحذر داشت

  
بيان مي  m  ¶ ½ ¼ » º ¹   ¸lاين فرموده خداوند 

   .كنند دارد كه اين روش انبياء، فرستادگان خدا و آن مومناني است كه از آنان تبعيت مي
به خداوند با اطاعت از او و عمل بدآنچه وي راضي است تقرب « قتاده گفته است 

  » بجوييد )نزديكي(
عمادبن . ده استقرائت كر» تدعونَ«مذكور در آيه را به صورت »  َيدعون« ابن زيد 
در اين خصوص مفسران اختالف نظر دارند و از اقوال برخي از بزرگان : گويد كثير نيز مي

  . تفسير را نيز به عنوان شاهد مثال آورده است
در اين آيه مقامات سه گانه مطرح شده است ؛ حب؛ : گويد مي :عالمه ابن قيم 

اميدو ترس، كه اين . مال نيكوهمان نزديكي جستن به خدا و متوسل شدن به او با اع
 زاز به 1همانطوري كه در مسند. و حقيقت دين اسالم است )توحيد(حقيقت يكتا پرستي 

اي رسول : گفت صبن حكيم از پدرش از جدش روايت شده است كه وي به پيامبر

                                           
ي از حكيم بن معاويه حيده از پدرش با اين حديث به طريق ابو قزعه باهل) 5/3(احمد . حسن است -1

ولي از بهز بن حكيم از پدرش از جدش نيست و اين گمان ابن قيم بوده . سند حسن روايت شده است
معناي آنرا از ابوهريره آورده ) 1/21(حاكم نيز . آورده است) 328(دوسري نيز در نهج السديد . است

 ).نقل به معنا كرده است(است 
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سوگند به خدا پس از آنكه به تعداد انگشتانم سوگند خوردم كه به نزد تو  صخدا 
دهم كه ترا به حق برانگيخت،  ترا به كسي سوگند مي. به نزد تو آمده امنيايم، اينك 

آن اسالم : فرمود صچيست آن چيزي كه خداوند ترا بدان مبعوث كرده است؟ پيامبر
اسالم آن است كه قلبت را تسليم خداوند و رويت را : اسالم چيست؟ فرمود: گفت. است

  .ري و زكات اموالت را بپردازيكني، نمازهاي واجبت را به جاي آو به بسوي او
محمد بن نصر مروزي از حديث خالد بن معدان از ابوهريرة روايت كرده است كه 

اسالم عالمت و نشانه اي دارد همانند عالمت راه از جمله «فرمود  صپيامبري : گفت
عالمتهاي آن اين است كه خداوند را بپرستي و هيچ چيزي را شريك او قرار ندهي، نماز 

ر پاي داري، زكات بپردازي، روزه بگيري و امر به معروف و نهي از منكر كني و اين را ب
m  ` _ ~ } | {  z y : فرمايد معناي سخن خداوند است كه مي

 i h g f e  dc b al )22: لقمان(  
كسي كه مطيعانه رو به خدا كند، در حاليكه نيكو كار باشد، به دستاويز بسيار : يعني

  . شود ست سرانجام همه كارها به خدا بازگشت داده ميمحكمي چنگ زده ا
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m | { z y  x   w   v  u t  s r q  فرمايد خداوند مي
 h g f e d c b a `  _ ~ }l )26: الزخرف – 

من از معبودهايي كه مي : وقتي ابراهيم به پدر و قوم خود گفت: يعني )28
چرا كه او مرا رهنمود . معبودي كه مرا آفريده است بجز آن. پرستيد بيزارم

ابراهيم توحيد را به عنوان شعار يكتا پرستي در ميان قوم . خواهد كرد
  . برگردند) به سوي يكتاپرستي(خود باقي گذاشت تا اينكه ايشان 

  
m | { z y  x   w   v  u t  s r q فرمايد  خداوند مي

 e d c b a `  _ ~ }l)وقتي : يعني )28 – 26: الزخرف
بجز آن معبودي . من از معبودهايي كه مي پرستيد بيزارم: ابراهيم به پدر و قوم خود گفت

ابراهيم توحيد را به عنوان شعار . چرا كه او مرا رهنمود خواهد كرد. كه مرا آفريده است
  . دندبرگر) به سوي يكتاپرستي(يكتا پرستي در ميان قوم خود باقي گذاشت تا اينكه ايشان 

  .»ال اله اال اهللا « يعني همان » كلمه باقيه « 
پس بيانديش چگونه ابراهيم خليل عليه السالم از اين كلمه عظيم براي آن معنايي كه 

كند به اين توضيح كه از هر آنچه به  به سبب آن وضع شده و بدان داللت دارد، تعبير مي
معبوداني مثل . ري مي جويدغير از خدا از موجودات خارج كه پرستيده مي شد، تب

ستارگان، تنديس ها و بتهايي كه قوم نوح آنها را به شكل انسانهاي صالحي با عناويني 
مثل ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر و غيره درست كرده بودند و آنها را به عنوان بت و 

و تنها  كند هيچكدام اين موارد را براي پرستش استثنا نمي. همتاي خداوند مي پرستيدند
كسي را براي پرستش بر مي گزيند كه او را آفريده است و آنهم خداوند يكتا و بي 

. و اين همان چيزي است كه كلمه اخالص كامالً بدان داللت دارد. شريك است
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m   ¡ � ~ } | { z y x : فرمايد همانطوري كه خداوند مي
  ª   ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢l )62: الحج.(  

خداوند حق است و آنچه را كه بجز او به فرياد مي .... ل استبه همين منوا: يعني
بنابراين هر . كنند باطل است و خداوند واال مقام و بزرگوار است خوانند و پرستش مي

عبادتي از قبيل دعا و غيره كه در آن غير از خدا مقصود باشد باطل و همان شركي است 
  . كه خداوند نمي بخشد

mu t  £ ¢ ¡ �~ } | { z   y x  w v : فرمايد خداوند مي
  ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦¥ ¤l )74 – 73: غافر(  

خدا مي كرديد كجايند  شريكآن چيزهايي را كه : آنگاه بديشان مي گويند: يعني
بلكه اصالً، قبالً . مي گويند از ما نهان شده اند و هدر رفته اند. غير خدا )همان انبازهاي(

در جاي ديگر . سازد ند اينچنين كافران را سرگشته ميخداو. چيزي را نپرستيده ايم
¨ ©  m  ± ° ¯ ® ¬ « ª : فرمايد مي

  Ã  ²l   )31: لتوبةا(  
علماي دين و پارسايان خود را عالوه بر خدا به خدايي  )يهوديان و مسيحيان: (يعني
  . مسيح پسر مريم را نيز معبود مي شمارند. گرفته اند

آيه مذكور را براي عدي بن حاتم طائي  صامبر آمده است پي 1در حديث صحيح
 صپيامبر . آنان را پرستش نمي كرديم اي رسول خدا، ما: وي گفت. تالوت كردند

كردند و شما نيز تبعيت مي كرديد؟ و حالل  آيا حرام خدا را بر شما حالل نمي: فرمود
حرام نمي كرديد؟  حالل را )به تبعيت از آنان(كردند و شما نيز  خدا را بر شما حرام نمي

همان عبادت  )تبعيت بي چون و چراي شما(اين : فرمود صپيامبر !)آري(چرا : گفت
  . كردن آنهاست

                                           
  )10/116(البيهقي . باب و من سوره التوبه): 3095(كتاب التفسير : ذيترم. حسن است -1
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از اين رو اطاعت از علماي دين و پارسايان درمعصيت خدا، همان عبادت كردن 

و با اطاعت در معصيت آنها را مي پرستيدند، همانطوري كه در ميان . براي غير خداست
نيز چنين اتفاقي افتاده است و اين همان شرك اكبري است كه با  )اسالم( اين امت

  . توحيدي كه مدلول شهادت ال اله اال اهللا است منافات دارد
به وسيله اين آيه روشن شد كه كلمه اخالص تمام پرستشهاي غير خدا را نفي 

مشركان تمام  كند به دليل اينكه با مدلول آنها منافات دارد، اين پرستشها پرستش مي
  . كند چيزهايي را كه شركند ثابت و آنچه به عنوان توحيد ثابت شده را نفي مي

  : فرمايد خداوند مي
 m  n   xwv u t s r q p o n  ml )165: البقرة(  

برخي از مردم هستند كه غير از خدا، خدا گونه هايي بر مي گزينند و آنان را : يعني
  .همچون خدا دوست مي دارند

براين هر فردي كه همتايي براي خدا بر گزيند تا عالوه بر خدا آنرا به فرياد بنا
 –بخواند، به آن بگرايد و به او اميد ببندد تا نيازهايش را رفع و سختي هايش را بگشايد 

اين معبودهاي  –به ناچار بايد  –همان كاري كه قبر پرستان، قدرت پرستان و بت پرستان 
. پس آنها را به همراه خدا دوست مي دارند. د و دوستشان دارندتعظيم كنن –دروغين را 

اگر چه خداوند را نيز دوست دارند و ال اله اال اهللا را به زبان مي آورند، نماز مي خوانند و 
روزه مي گيرند ولي در واقع در دوست داشتن و پرستش خدا با دوست داشتن و پرستش 

ياني براي خداوند و دوست داشتن آنها متابر گرفتن ه. دچار شرك شده اندغير خدا 
كند چرا كه عمل مشرك از وي  همانند خدا تمامي اموال و اعمال آنان را باطل مي

ال اله االاهللا ولي تمامي قيدهايي : اينان گرچه مي گويند. شود و صحيح نيست پذيرفته نمي
يدها علم به مدلول كنند از جمله اين ق كه اين سخن عظيم بدان مقيد شده است را رها مي

آن است، زيرا مشرك نسبت به مدلول آن جاهل است، قراردادن شريك براي خدا از 
طريق محبت و غير آن خود نمايانگر جهل آنان است و اين جهل منافي علم است، علمي 
كه اخالص بدان داللت دارد و چنين فردي در سخن خود راستگو نيست، زيرا آنچه را 
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و همچنين آنچه را كه . كند و اخالص الزم را اثبات نمي نمايد كه شرك است نفي نمي
  . مقتضاي يقين است ترك كرده است

زيرا اگر معناي آن سخن عظيم و مدلول آن را مي فهميد، عمل خود را كه خالف 
و يا در آن ترديد مي نمود ولي آن عمل را از جهت . داشت مدلول آن است، ناپسند مي
  . ه است و با پرستش غير خدا كفر پيشه نمي كردآنكه حق است قبول نكرد

: يعني 165: البقرة m  ~}  |  {  z  yl  :فرمايد همانطوري كه خداوند مي  
) از مشركان نسبت به معبودهاشان،(به خدا  نسبت شان دوستي دارند يماناما آنها كه ا

   .است يدترشد
ا او را دوست دارند و چرا كه اين عده دوستي را براي خداوند خالص كرده و تنه

كسي را دوست مي دارند كه دوست داشتني ترين است و تمامي اعمالشان را براي خدا 
بنابراين براي كسي كه خداوند .و به هر آنچه غير خداست كفر مي ورزند .كنند خالص مي

متعال وي را به شناخت حق و قبول آن توفيق داده است وداللت اين آيات عظيم بر معناي 
ت ال اله اال اهللا و بر توحيدي كه معناي اين آيات است و تمامي فرستادگان خدا شهاد

  . بدان فرا خوانده اند، روشن مي گردد، كه اين جاي فكر و تأمل دارد
¶ ¸   m º ¹ : مصنف به اين فرموده خداوند استناد كرده است كه

  Ê  ¿ ¾ ½ ¼ »l روشن معناي اين آيه با آيه قبل از آن  ،57: اإلسراء
§ ¨ © m  ±° ¯  ® ¬ « ª : شودكه خداوند فرموده است مي

 µ ´ ³ ²l )شايسته پرستش(بگو كساني را كه بجز خدا: يعني ).56: اإلسراء( 
مي پنداريد بخوانيد اما نه توانايي دفع زيان و رفع بال از شما را دارند و نه مي توانند آنرا 

  . دگرگون سازند
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يعني بگو به مشركاني كه،  m § l: فرمايد متعال مي خداوند: گويد مي :ابن كثير 
بتنها و همتاياني را مي پرستيد : يعني m  ¬ « ª © ¨l. غير خدا را مي پرستند
به طور كلي نمي : يعني m  ²  ±° ¯  ®lكنند  و بدانها رغبت پيدا مي

كس نمي توانند آنرا از شما به : يعني m ´ ³ l .توانند از آنها ضرري را دفع كنند
  . ديگر منتقل كنند

معناي آيه اين است كه تنها خداوند يكتا و بي شريك قادر به دفع ضرر، است    
  .در دست اوست و از جانب اوست )چگونه استفاده كردن(همان خدايي كه خلقت و امر

اهل شرك مي : عوفي در خصوص اين آيه از ابن عباس آورده است كه گفتند
را مي پرستيم كه آنها مالئكه، مسيح و عزير را به فريادي  مالئكه، مسيح و عزير: گفتند
  . خواندند مي

روايت كرده است كه س در خصوص آيه مذكور از عبداهللا بن مسعود  1بخاري
« و در روايتي آمده است » را جن مي پرستيدند سپس اسالم آوردند  ا ز مردماني«: گفت

ند سپس جنيان مسلمان شدند و مردمان مردماني از انسانها مردماني از جن را مي پرستيد
  .متمسك شدند) اسالم(انس نيز به دين آنان 

كند وسيله مذكور در آيه همان اسالم است و  بر اين داللت مي سسخن ابن مسعود 
: سدي از ابو صالح از ابن عباس آورده است كه گفت. هر دو قول بر اين امر داللت دارند

  ). وانده مي شدندبه فرياد خ(عيسي، مادرش و عزير 
: ابن عباس در خصوص اين آيه مي گفت: مغيرة از ابراهيم روايت كرده است 

عيسي، عزير و : مجاهد نيز گفته است. آنها عيسي، عزيز، خورشيد و ماه است )مقصود از(
 57: اإلسراء m  ÄÃ  Â  Á   Àl فرموده است خداوند . مالئكه بودند

                                           
اولئك الذين يدعون يبتغون الي ربهم «باب ) 4715(كتاب التفسير : خاريروايت نخست در ب -1

 .»قل ادعوا الذين زعمتم من دونه«باب ): 4714(كتاب التفسير : در بخاري: روايت دوم. »الوسيله
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عبادت تنها با ترس و اميد . عذاب او مي ترسند و از اميد به رحمت خداوند دارند: يعني
شود و هر كسي كه به منظور عبادت و طلب ياري كردن فرياد مي زند و فرا مي  كامل مي

خواند يا مي ترسد يا اميدوار به فرياد رس است يا اينكه ترس و اميد هر دو او را در بر 
است و اين  كردهعبادت  گرفته اند و متصف به هردو حالت و صفت است، در واقع

  . اعمال را بايد مختص خداوند قرار دهد
: گويد پس از مطرح كردن سخنان مفسرين در خصوص اين آيه مي :شيخ االسالم 

تمامي اين سخنان حق اند، چرا كه اين آيه تمامي افرادي را در بر مي گيرد كه معبود آنها 
  .و انسانها جن ها ازبنده خداست؛ خواه آن معبود فرشتگان باشند، خواه 

مطرح  به صورت تمثيلكه مقصود آيه است را جنسي  ،گذشتگان در تفسير خود
در پاسخ به فردي كه معناي خُبز ) ابن عباس(همانطوري كه ترجمان قرآن . كردند مي

. اين است: را از وي پرسيد، ضمن نشان دادن چانه خمير به فرد پرسشگر گفت) نان(
در تخصيص شمول آيه مذكور طبق روايتهاي . نان كرد نه عين آن بنابراين اشاره به نوع

مطرح شده يكنوع مراد نيست بلكه دايره شمول آن عام است و همه انواع معبود و پرستش 
  .را در بر مي گيرد

آيه خطابي است بر هر فردي كه به غير از خدا را به فرياد مي خواند چرا كه آن 
خود به سوي خدا وسيله اي مي جويد، به  )شود يفردي كه به فريادخوانده م(مدعو 

و هر كس مرده يا غائبي از پيامبران و . رحمت خداوند اميدوار و از عذاب او مي هراسد
باشد خواه غير آن، مشمول  )طلب كمك(صالحين را به فرياد بخواند، خواه با لفظ استغاثه 

  .يان را نيز در بر مي گيردشود، همانطوري كه فرياد خواندن فرشتگان و پر اين آيه مي
خداوند متعال از فريادرس خواندن آنها نهي كرده و بيان داشته است كه آنها نمي 

نه قادر به رفع كلي ضرر هستند و نه مي توانند . توانند ضرري را دفع و يا آنرا تغيير دهند
از اين . دهنداز جايي به جاي ديگر آنرا منتقل كنند مثالً صفت يا ميزان آن ضرر را تغيير 

را به صورت نكره آورده و انواع  )تغيير(كه تحويل  m ´ ³ lرو فرموده است 
  . تحويل را در بر مي گيرد
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پس هر كس مرده يا غائبي از پيامبران ؛ افراد صالح يافرشتگان را كه نمي توانند 

  .شود ميكمك كنند و ضرري را دفع يا آنرا تغيير دهند، به فرياد بخواند، مشمول اين آيه 
: گويد اين آيه پاسخ ورد بر كسي است كه فرد صالحي را به فرياد مي خواند و مي

  . دهم و شرك عبادت كردن براي بتها است من براي خداوند چيزي را شريك قرارنمي
m  u t  s r q مصنف به اين فرموده خداوند نيز استناد كرده است 

 `  _ ~ } | { z y  x   w   vl )27– 26: الزخرف(.  
خداوند متعال از بنده، فرستاده و دوست نزديكش، پيشواي : گويد ابن كثير مي

حقگرايان و پدر پيامبران بعد از خود و همان كسي كه قريش در نسب و دين به او منتسب 
دهد كه وي از پدر و قومش به سبب پرستش بتها بيزاري مي  خبر مي )ابراهيم(گشته 
m y  x   w   v  u t  s r q : گويد خداوند از زبان او مي. جويد

 h g f e d c b a `  _ ~ } | { zl 
: به پدرش و قومش گفت يمرا كه ابراه يهنگام ياورو به خاطر ب « يعني )28 - 26: الزخرف(
خواهد  يتمكه او هدا يده،كه مرا آفر يمگر آن كس يزارمب پرستيد يمن از آنچه شما م«

خدا  يبه سو يدبعد از خود قرار داد، شا يدر نسلها اي هيندرا كلمه پا يدكلمه توح و كرد
  »  باز گردند

كلمه باقيه همان عبادت خداوند يگانه و دست كشيدن از عبادت هر آنچه  و مراد از 
غير اوست از بتها و در واقع همان ال اله اال اهللا است كه حامل آن از سالله ابراهيم و از 

  . ا هدايت كرده استفرزندان اوست كسي كه خداوند او ر
m  g fl  كه سخن حق و بهترين قول و (يعني به سوي آن كلمه بر گردند

  .)هدف آفرينش هستي است
عكرمة، ضحاك، قتاده، سدي و ديگران در خصوص اين فرموده خداوند كه 

mg f e d c b a l يعني الاله اال اهللا از ميان فرزندان : مي گويند
ابن جرير از قتاده در خصوص . نرا بگويد زايل نمي گرددو سالله ابراهيم، هر كس كه آ
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آنان : روايت كرده است كه گفت m } | { z y  x   w   v lاين آيه 
  : فرمايد همانطوري كه خداوند مي. مي گفتند پروردگار ما اهللا است

 m Ë Ê É ÈÇ Æ  Å Ä Ã Âl )87: الزخرف.(  
مؤكدانه مي گويند . ريده استاگر از مشركان بپرسي، چه كسي آنان را آف: يعني

عبد بن . پس او از پروردگار خود بيزاري نجست. خدا، پس چگونه منحرف مي شوند
  . حميد اين روايت را گزارش كرده است

m  f e d c b aابن جرير و ابن منذر از قتاده در خصوص 
gl اخالص و توحيد در ميان فرزندان ابراهيم، آناني كه خدا را مي: مي گويند 

  ).يعني هميشه كساني خواهند بود(. شود دارند، زايل نمي پرستند و او را يگانه مي
روشن شد كه معناي ال اله اال اهللا يعني خداوند را به يگانگي  )شارح(از نظر من 

  .پرستيدن و اخالص كردن بندگي براي او و بيزاري جستن از غير اوست
) بيزاري(ه است كه اين برائت خداوند پاك و منزه مطرح كرد: گويد مي :مصنف 

  . و اين دوست داشتن همان شهادت بر ال اله اال اهللا است
  : گويد در قصيده الكافيه الشافيه در خصوص اين معنا مي :عالمه حافظ ابن قيم 

هرگاه چيز پست و ناچيزي از موجودات شوق و عشق او را داشته باشد از شأن و 
  .استمنزلت بسيار بزرگي برخوردار گشته 

  . كند مصنف به اين فرموده خداوند نيز اسناد مي
 m  Ã  ¯ ® ¬ « ª  © ¨l )31: التوبة.(  

  . هستند )صالح(احبار، همان علما و رهبان، همان بندگان 
هنگامي كه يكي از . اين آيه را براي عدي بن حاتم تفسير كرده استصپيامبر 

 )به رسول خدا(ئت كرد، عدي گفت وارد شد و آيه مذكور را قرا صمسلمانان بر پيامبر 
احبار و (آنان ! چرا: فرمود صپيامبر . كردند پرستش نمي )احبار و راهبان را(آنها : گفتم
كردند و آنها  حرام و حرام را حالل مي )يهود و نصاري(حالل را براي آنها  )راهبان
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براي  )گي كردنبند(و اين همان عبادت . نيز تبعيت مي نمودند )پيروان احبار و راهبان(
  . آنهاست

عبد بن حميد، . احمد اين حديث را روايت كرده و ترمذي آنرا حسن دانسته است
  1.ابن ابي حاتم و طبراني از طرقي آنرا آورده اند

را دلسوز يافتند، در حالي كه كتاب خدا را  )خدا و صالح(مردان : گويد سدي مي
از اين رو ). ان را از آن نطلبيدندبدان توجه نكردند و راه خودش(پشت سر انداختند 
m  ¿¾   ½ ¼ »  º¹ ¸ ¶ µ ´ ³: فرمايد خداوند متعال مي

  Ã Â Á Àl )31: التوبة .(  
.. بديشان جز اين دستور داده نشده است كه تنها خداي يگانه را بپرستيد و بس: يعني

آنها  جز خدا معبودي نيست و او پاك و منزه از شرك ورزي و چيزهايي است كه ايشان
  . دهند را انباز خدا قرار مي

حالل همان است كه خداوند حالل كرده، حرام نيز همان است كه خداوند حرام 
  .كرده است و دين خدا همان چيزي است كه خداوند آنرا تشريع نموده است

كند بر اينكه هر كس از غير خدا و  با اين توضيح آشكار شد آيه مذكور داللت مي
كند، از كتاب و سنت و آنچه خداوند حالل و حرام كرده است رو  فرستاده اش اطاعت

بگرداند و در معصيت از آن شخص يا چيز اطاعت كند و در چيزي كه خداوند بدان 
كند، در واقع، آن شخص يا چيز را معبود پروردگار  پيروياجازه نداده است از آن فرد

وي با توحيدي كه دين  و اين عمل. خود برگزيده و شريك خداوند قرار داده است
زيرا اله همان معبود : خداست و كلمه اخالص ال اله اال اهللا بدان داللت دارد منافات دارد

را عبادت ناميده و آنها را ارباب نامگذاري  )احبار و راهبان(است خداوند اطاعت از آنها 
: يعني  )| { ~ _  `  cb a(فرمايد همانطوري كه مي. كرده است

                                           
  .گذشت 80تخرج آن در شماره  -1
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ارباب در . دهد كه فرشتگان و پيامبران را به پروردگاري خود گيريد ن نميبه شما فرما
  .اينجا يعني شريكان خداوند براي عبادت كردن

 m  j i h g f  e d cb a  `  _ ~ } |l 
شما را به كفر فرمان دهد بعد از آنكه ) معقول است كه(مگر : يعني )80: عمران آل(

  !مسلمان شده اييد
و هر معبودي رب است و هر فرد فرمانده و تبعيت شده اي در  اين همان شرك است

غير آنچه خدا و پيامبرش بدان دستور داده است، اطاعت و تبعيت شود در واقع شخص 
همانطوري كه خداوند در سوره . تابع و فرمانبردار او را رب و معبود خود قرار داده است

اگر از آنان : يعني. )121: األنعام( m  f e d c bl : فرمايد انعام مي
  .اطاعت كنيد حتماً مشرك مي شويد

اين همان مطابقت آيه با شرحش است ؛ اين آيه در معنا همانند اين آيه قرآن است 
 m ¸  ª© ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �   ~ }l : فرمايد كه مي

كه براي ايشان ديني را پديد آورده اند كه خدا  دارند يمعبودان ياآ: يعني) 21: الشورى(
  .بدان اجازه نداده است

¨ ©  m : شيخ االسالم در خصوص معناي اين فرموده خداوند كه

  Ã  ¯ ® ¬ « ªl )اين افرادي كه عالمان   :گويد مي )31: التوبة
دين و راهبان را در حرام كردن حالل و حالل كردن حرام به اربابي گرفته بودند، عملكرد 

ستند كه علما و راهبان دين خدا را تبديل مي دان: نخست: آنان به دور نحو بوده است
كردند و گفته خدا چيز ديگري  يعني ديدگاه خودشان را دين خدا معرفي مي(اند  كرده
در حالل كردن حرام و . كردند و با آگاهي از اين تبديل و تغيير از آنان تبعيت مي )بود

علماي دين (ينكه آنان حرام كردن حالل به تبعيت از رؤساي خود باور داشتند با علم بر ا
چنين باوري كفراست چرا كه خداو - ،اند با اين فرستادگان خدا مخالفت كرده )و راهبان

اگر چه آن افراد براي آنان نماز و سجده بجاي  .اند فرستاده اش آنرا شرك معرفي كرده
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بنابراين كسي كه از ديگري در آنچه خالف دين است و بداند كه آن خالف . نياوردند
ن است، تبعيت كند و معتقد باشد كه گفته وي غير از آنچيزي است كه خدا و رسولش دي

  . همانطوري كه اين افراد متبوع مشركند. فرموده اند، مشرك شده است
اعتقاد و ايمانشان به تحريم حالل و حالل كردن ثابت باشد ولي در نافرماني از : دوم

انطوري كه يك فرد مسلمان گناهي را كه هم. اطاعت كنند )علماي دين(خداوند از آنان 
حكم اينگونه افراد همانند حكم افرادي . معتقد به گناه بودن آن است، انجام مي دهد

اطاعت تنها در : ثابت شده كه فرمودندصهمانطوري كه از پيامبر. است كه اهل گناهند
   1.)نه منكر.(چيزهاي معروف است

مي كند، اگر فرد مجتهدي باشد كه  آن شخص كه حرام را حالل و حالل را حرام
دهد حق براي وي پوشيده شود  است ولي درآنچه فتوا ميص نيت او نيز تبعيت از پيامبر

در حاليكه از خداوند نيز در حد توان مي ترسد، خداوند به سبب خطايي كه مرتكب شده 
اطاعت  وي را مؤاخذه نمي كند، بلكه در همان اجتهادي كه به وسيله آن از پروردگارش

آورده  صولي اگر فردي مي دانست كه اين فتوا با آنچه پيامبر. كرده پاداش مي گيرد
 صاست مخالف و اشتباه است و با وجود خطا بودن از آن تبعيت كرد و از گفته پيامبر

. رويگرداند چنين فردي از آن شركي كه خداوند آنرا ناپسند داشته برخوردار گشته است
ز هواي خود تبعيت كند و با دست و زبان چنين حكمي را ياري كند به ويژه اگر در آن ا

است، چنين امري شرك و مرتكب آن  صبا علم براينكه آن مخالف فرموده پيامبر
اند هرگاه حق شناخته شد، جايز نيست كه فرد  از اين رو علما گفته. مستحق مجازات است

ر شخصي قادر به استدالل بود بر خالف آن از كسي تقليد كند و فقط در اينكه آيا اگ
اند  اگر شخص از اظهار كردن  جايز است كه تقليد كند يا خير؟ با يكديگر منازعه كرده

                                           
باب السمع ) 7145(كتاب األحكام . باب سرية عبداهللا حذافة السهمي) 4340: (بخاري كتاب المغازي -1

: مسلم. باب ماجاء في اجازة الخبرالواحد): 7257(و الطاعة لالمام مالم تكن معصية كتاب اخبار اآلحاد 
  .باب وجوب طاعة األمراء من غير معصية اهللا) 40) (1840(كتاب العادة 
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داند دين اسالم حق  حقي كه آنرا شناخته است ناتوان باشد، همانند كسي است كه مي
ه كند، چنين فردي هرگاه آنچه را از حق ك است در حاليكه او ميان مسيحيان زندگي مي

شود،  تواند انجام دهد مؤاخذه نمي قادر به عمل كردن آن است انجام دهد بدانچه نمي
خداوند در كتاب خود پيرامون چنين افرادي . چنين فردي مثل نجاشي و ديگران است

m ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ } | { z  y x : فرمايد مي

  ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯®  ¬ « ª © ¨ § ¦

 » º ¹l )برخي از اهل كتاب هستند كه به خدا و  :يعني) 199: آل عمران
  .بدانچه بر شما نازل شده ايمان دارند
m I H G F E D C B A : فرمايد خداوند در سوره مائده مي

 W V  U T S R Q PO N M L K  Jl )83: المائده (
آنان هر زمان بشنوند چيزهاي را كه بر پيامبر نازل شده است بر اثر شناخت حق و و: يعني

در جاي ديگر مي . حقيقت چشمانشان را مي بيني كه پر از اشك مي گردد دريافت
  )159: األعراف( m  ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸ ¶l : فرمايد

كردند و به  در ميان قوم موسي گروه زيادي بودند كه به سوي حق رهنمود مي: يعني
  .حق دادگري مي نمودند

به صورت جزئي ولي كسي كه از مجتهد تبعيت مي كند، اگر از شناخت حق 
ناتوان باشد، آنچه بدان قادر است همان را انجام دهد، اگر فرد مجتهد خطا  )تفصيلي(

همانطوري كه مثالً در تعيين جهت قبله اينگونه . شود كرده باشد فرد مقلد مجازات نمي
ولي اگر كسي به مجرد هواي نفس خود از ديگري تقليد كند و بي آنكه بداند حق . است

خير، با دست و زبان خود او را ياري كند، چنين فردي از زمره اهل جاهليت  با اوست يا
مثل شخصي كه بنابر رأي خود : است، اگر فرد متبوع او خطا كند او نيز گناهكار است

كند، اگر نظر وي درست باشد بازهم خطا كرده و اگر هم خطا كند او  قرآن را تفسير مي
راد همانند كساني هستند كه همانطوري كه قبالً اين دسته اف. را در آتش مي سوزانند
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كنند و عذاب مجازات در پي دارند و يا از زمره بندگان  گذشت زكات پرداخت نمي
چرا كه دوست داشتن مال آنان را از بندگي اطاعت . دينار، لباس فاخر و زن هستند ،درهم

د آنها هستند، ضمن اينكه اينگونه افراد نيز همانن. خداوند باز داشته و بنده مال شده اند
در حديث آمده است . دچار شرك اصغر هم شده اند و به حسب آن مجازات خواهندشد

  1»اندكي ريا شرك است « كه 
اين مقوله در نصوصي كه در آنها به بسياري از گناهان اسم شرك و كفر اطالق 

  . شده، به طور گسترده مورد بحث واقع شده است پايان
: يعني l و تجعلون له انداداmً: در معناي اين فرموده خداوند كه ابو جعفر بن جرير

يعني براي كسي كه زمين را خلق كرده است : گويد دهيد، مي براي او همتاياني قرار مي
دهيد، هماننداني از مردان براي خدا كه از آنها در نافرماني و معصيت از  همتاياني قرار مي

  . خدا، اطاعت مي كنيد
  . دهند مثل همان چيزي است كه بسياري از بندگان قبرها انجام مي )شارح(از نظر من 

  

                                           
باب من ترجي له السالمة ) 3989(قسمتي از يك حديث طوالني است كه ابن ماجه در كتاب الفتن  -1

. نيز آمده است ضعيف است) 4/185(سند آن همانطوري كه در الصحيحه . روايت كرده است ،من الفتن
با وي حاكم مي گويد صحيح است و ذهبي نيز . به طريق ديگري آنرا تخريج كرده است) 1/4(حاكم 

  ).329(رجوع شود به النهج السديد ص .موافق است
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m  xwv u t s r q p o n  m : فرمايد خداوند مي

 l k j i h g f e  d c b a ` _ ~} | { z y

  n ml )165: البقره.(  
مي  برخي از مردم هستند كه غير از خدا، خدا گونه هايي بر: يعني

گزينند وآنان را همچون خداوند دوست مي دارند، و كساني كه ايمان 
  . دارند آورده اند خداوند را سخت دوست مي

  
m t s r q p o n  m : فرمايد خداوند مي: گويد ميمصنف 

 h g f e  d c b a ` _ ~} | { z y  xwv u

  n m l k j il )165: البقره(.  
برخي از مردم هستند كه غير از خدا، خدا گونه هايي بر مي گزينند وآنان را : ييعن

همچون خداوند دوست مي دارند، و كساني كه ايمان آورده اند خداوند را سخت دوست 
  . دارند مي

خداوند حالت مشركان را در دنيا و سرنوشت و : گويد مي: عماد بن كثير 
از آنجايي كه براي خداوند همتاياني قرار داده . عاقبتشان را در آخرت مطرح كرده است

اند يعني شبيه و مانند هايي كه همراه خدا آنها را مي پرستند و همانند خدا دوستشان مي 
  . هيچ معبود بر حقي جز خدا نيست، ضد و همتا و شريكي براي او وجود ندارد. دارند

وايت شده است كه از عبداهللا بن مسعود ر 1)صحيح مسلم و بخاري(در صحيحين 
اينكه براي : اي رسول خدا كدام گناه بزرگترين است؟ فرمود: به رسول خدا گفتم: گفت

  . خدواند همتايي قرار دهي در حاليكه او ترا خلق كرده است

                                           
  گذشت 15تخريج آن پيش تر در شماره  -  1
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كساني كه ايمان آورده اند : يعني m  ~} | { z ylعبارت قرآني 
ند، كمال شناخت آنها به سبب دوست داشتن خداو.خداوند را سخت دوست مي دارند

دهند،  نسبت به خداوند و تعظيم و توحيدشان به او، چيزي را شريك خداوند قرار نمي
كنند و درتمامي كارهايشان به او  بلكه خداوند را به يگانگي مي پرستند، به او توكل مي

سپس خداوند متعال به مشركين به سبب اينكه عمل با شرك برخود ظلم . پناه مي برند
  . نند وعده مجازات داده استك مي

 m  i h g f e  d c b a ` _l: فرمايد خداوند متعال مي
) رستاخيز(كنند اگر مي شد عذابي را مشاهده نمايند كه هنگام  آنان كه ستم مي: يعني
دراين : برخي گفته اند. قدرت و عظمت، همه از آن خداست) مي فهمند كه. (بينند مي

عذاب را ببينند آن وقت  )ستم پيشگان(ت كه اگر آنان كالم آنچه مقدر است اين اس
حكم تنها براي اوست، كه يگانه و : خواهند دانست كه تمام قدرت از آن خداست، يعني

: فرمايد پس تمامي چيزها همانطوري كه خداوند در جاي ديگر مي. بي شريك است
m m l k jl خداوند داراي عذاب سختي است: يعني .  

m  L  K  J I H G F : فرمايد وند در جاي ديگر ميهمانطوري كه خدا

 PO N Ml )26 - 25: الفجر(  
را بدو نمي رساند و ) خداوند(يعني در آن روز هيچكس عذابي همسان عذاب او 

اگر : فرمايد خداوند مي )بنابراين آيات(هيچكس همچون خداوند او را به بند نمي كشد 
امر وحشتناك و ناپسندي كه به سبب شرك و همان ،آنچه راكه در روز قيامت مي بينند

نيز ببينند در آنصورت آن گمراهي را كه در ) در اينجا(كفر شان آنان را فراگرفته است، 
سپس خداوند از كفر مشركان و كافران به كمك . آن فرو رفته اند پايان خواهند داد

. خبر داده است) متدر روز قيا(كاران و ياوران خود و بيزاري جستن متبوعين از تابعين 
  : فرمايد خداوند مي

 m {  u t s r q p ol )166: البقرة(  
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از تابعين پيروان خود )  كساني كه تبعيت مي شدند(هنگامي كه متبوعين : يعني
  . بيزاري جويند

كردند در دنيا آنها را مي پرستيدند تبري و بيزاري  فرشتگان از كساني كه گمان مي
m w v u  t s r q p  o n ي گويند جويند، پس فرشتگان م مي

 b a   `_ ~ }| { zyxl )63: القصص(  
 .اند ما در پيشگاه تو از اينان بي زاري مي جوييم و اينان ما را عبادت نكرده: يعني

m X WV UT  S RQ P O N M L همچنين مي گويند 
 [ Z Yl )ده اي ، تو منزهي و تنها تو يار ياورمان بو)مي گويند(: يعني )41: سبأ

  .نه آنان، بلكه ايشان جنيان را مي پرستيده اند و اكثر آنان بديشان ايمان داشته اند
. جنيان نيز از آنان بيزاري مي جويند و خود را از عبادت آنان مبرا مي دارند

½ ¾ ¿ m È Ç  Æ  Å  Ä Ã Â Á À : فرمايد همانطوري كه خداوند مي

  Ï Î Í Ì Ë Ê  É JI H G F ED   C  B Al 
    )6 – 5: األحقاف(

خواند و پرستش  چه كسي گمراه تر ازآن كسي است كه افرادي را به فرياد مي
دهند و اصالً آنان از پرستشگران و به فرياد  كند كه تا روز قيامت پاسخش نمي مي

و زماني كه مردمان گردآورده شوند، چنين پرستش . خواهندگان غافل و بي خبرند
شدگاني، دشمنان پرستشگران و بفرياد خواهندگان مي گردند شدگان و به فرياد خواسته 
  . در اينجا سخن ابن كثير به پايان مي رسد. كنند و نمي پذيرند و عبادت ايشان را نفي مي
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 m   xwv ulابن جرير از مجاهد در خصوص عبارت قرآني 
يعني در دوست داشتن به چيزهاي ديگر همانند خداوند مباهات : گويد مي

m  z y. دهند قرار مي - كه منزه است  -د و نظير و شبيه اوكنن مي

 ~} | {l و خداوندرا هم (برخالف كفاري كه بتها را دوست دارند : يعني
در كنار آن بتها به همان اندازه دوست دارند، اهل ايمان بيشتر خداوند پاك 

  ).و منزه را دوست مي دارند

  
ه از تفسير توحيد و شهادت الاله اال اهللا از جمله اموري ك: گويد ف رحمه اهللا مينصم

روشنگر است، آيه اي از سوره بقره است كه در خصوص كفاري است كه خداوند متعال 
از آتش جهنم خارج نمي : يعني 167: البقرة m   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l : فرمايد مي

   .شوند
ت مي همتايان را همانند خدا دوس )مشركان(خداوند مطرح كرده است كه آنان 

كند كه آنان خداوند را بسيار دوست داشتند و با وجود اين دوستي  دارند و اين داللت مي
پس حالت كسي كه همتايي را بيشتر از خداوند دوست دارد؟ و . داخل اسالم نمي شوند

  همچنين حالت آن كسي كه تنها آن همتاي مدنظر خود را دوست دارد، چه خواهد بود؟ 
يانگر آن است كه هر كس همراه خداوند فرد ديگري را در بنابراين آيه مذكور ب

محبت شريك او قرار دهد، در واقع آنچيز را همتاي خداوند و شريك در عبادت براي او 
همانطوريكه خداوند در . قرارداده است، چنين شركي است كه خداوند آنرا نمي بخشد

و مراد از ظلم در  167: البقرة m   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l : فرمايد خصوص آنان مي
كه قبال گذشت همان شرك    82: األنعام m  FE  D  Cl  فرموده خداوند

هركس تنها خداوند را دوست بدارد، اين دوستي وي در راستاي رضاي خدا و به . است
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ولي هر كس خدا را دوست بدارد و همراه او . خاطر او باشد، چنين فردي مخلص است
  . پس او مشرك است كس ديگري را نيز دوست بدارد

  :فرمايد همانگونه كه خداوند متعال مي
  m y x w v u t s r  q p o n m l

 « ª© ¨ § ¦ ¥   ¤ £ ¢   ¡ �  ~ } | {  z
 ² ±  ° ¯ ® ¬l )22 - 21: البقرة(   

آفريده است كه پيش  اي مردم خداي خود را بپرستيد، آنكه شما و كساني را: يعني 
خداي شما كسي است كه زمين را براي شما بگسترد ...يدشو زكاريتا پرهاز شما بوده اند 

و آسمان را كاخي بيافريد و از آسمان آب فرو فرساد و با آن انواع ثمرات را بوجود آورد 
كه  يدر حالپس شركاء و همانندهايي براي خداوند نياوريد . نداتا روزي شما گرد

  . )دهند يم يو نه شما را روز د،ان يدهاز آنها، نه شما را آفر يك يچه( دانيد يم
هر كس براي برآورده : گويد در مضمون اين مطالب مي :شيخ االسالم ابن تيميه

شدن نياز يا گشايش سختي به غير خدا ميل پيدا كند، الزمه اش آن است كه دوست دار 
. آن غير است و اصل اين رغبت و گرايش و ميل، همان محبت و دوست داشتن است

  پايان 
كند و تمامي جوانب  هر نوع شركي در عبارت را نفي مي ،كلمه ال اله اال اهللاپس 

پيش تر بيان اين مطلب گذشت كه اله همان . عبادت را براي خداوند متعال ثابت مي نمايد
مألوهي است كه دلها با محبت و غير آن از انواع عبادت به سوي او مي گردانيد، پس 

واع عبادات را از غير خدا نفي كرده و تنها براي خداوند اثبات كلمه ال اله اال اهللا تمامي ان
كند و اين همان چيزي است كه كلمه اخالص تطبيقاً به آن داللت دارد، بنابراين به  مي

ناچار بايد به معناي آن شناخت پيدا كرد، آنرا باور نمود و قبول كرد و در ظاهر و باطل 
  .خداوند داناتر است. بدان عمل نمود

توحيد محبوب يعني اينكه محبوب فرد متعدد نباشد، : گويد مي :مه ابن قيم عال
در عبادت براي خداوند نبايد كسي را همراه كرد، يگانه داشتن خداوند در  –يعني 
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دوستي يعني دوستي چيزي در دل او باقي نماند، همه دوستي ها را به دوستي خداوند 

نهايت صالح بنده، نعمت  –ده شده است اگر چه عشق نامي –اينچنين دوستي . ببخشد
صالح و نعمتي نيست مگر اينكه ) بنده(براي دل او . فراوان و مايه روشني چشم است

محبت وي به . باشد) دوست داشتني تر(خداوند و رسولش از هر چه غير آندو محبوبتر 
خدا  جز خدا را دوست نداشته باشد و جز براي. غيرخدا بايد تابع محبت خداوند باشد

سه « آمده است  1همانطوري كه در حديث صحيح. دوستدار كسي يا چيزي نباشد
 صمحبت رسول خدا » .خصلت اگر در شخص باشد شيريني ايمان را چشيده است

دوست داشتن فردي اگر براي خدا باشد در واقع . از محبت خداست) نشأت گرفته(
ده محبت خدا و زيادي در نشانگر محبت خداست و اگر براي غير خدا باشد نقض كنن

آنچه تصديق كننده محبت خداست اين است كه در نزد شخص . محبت آن غير است
به  –كه همان كفر است  –بدترين و مبغوض ترين اشياء نزد محبوب ) دوستدار(محب 

اندازه اي ناپسند باشد، كه اين ناپسندي وي از شي ء مبغوض محبوب به منزله افتادن در 
بي ترديد اين بزرگترين نوع محبت است، زيرا انسان . يد تر از آن باشدآتش و حتي شد

پس هرگاه . دهد مخير شود محبت هيچ چيزي را بر محبت خود و حيات خود ترجيح نمي
فردي محبت ايمان به خداوند را بر نفس خود مقدم داشت به طوري كه اگر بين كفر و و 

ايمان چنين فردي از جانش محبوبتر  .افتادن در آتش مخير شود، آتش را ترجيح دهد
حتي . است و چنين محبتي باالتر از دوست داشتن عاشقان به معشوق و محبوبشان است

همانطوري كه محبوب چنين محبتي نظير و شبيه . چنين محبتي نظير و مانندي ندارد
و . اين همان محبتي است كه مي طلبد، محبوب مقدم برجان، مال و فرزند شود.ندارد

تضي كمال ذلت، فروتني، تعظيم، بزرگداشت، اطاعت و فبرمانبرداري ظاهري و باطني مق

                                           
باب من كره أن يعود في الكفر ) 21(كتاب االيمان . باب حالوة االيمان): 16(كتاب االيمان : بخاري -1

) 43(تاب إاليمان ك: مسلم. باب من اختار الضرب و القتل و الهوان علي الكفر) 6941: (كتاب اإلكراه
 .باب بيان خال اإليمان): 67(



     171 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

چنين محبتي در ميان مخلوق شبيه و نظيري ندارد و حال آن مخلوق . براي محبوب است
  . هر كسي كه باشد

از اين رو هر كس بين خدا و غير خدا در اين محبت ويژه شريك قائل شود، مشركي 
m  o  n   m : فرمايد همانطوري كه خداوند مي. ا نمي بخشدشده كه خداوند او ر

  ~}  |  {  z  y   xw v  u  t  s  r  q  pl ديدگاه   165: البقرة
درست در خصوص معناي آيه اين است كه ايمان آورندگان،بيشترين حب را به خداوند 

از دوستي آنان به شان بيشتر  ورزند دوستي دارند و از كساني كه به همتايان خدا دوستي مي
همانطوري كه گذشت، محبت مومنان به پروردگارشان اصالً غير قابل . آن همتايان است

مقايسه با محبت مخلوق است، همانطوري كه محبوب مؤمنان با محبوب غير آنان غير 
هر اذيتي در راستاي محبت غير خدا، در جهت محبت خداوند نعمت . قابل مقايسه است
ندي در جهت محبت غير او، اگر در جهت محبت او باشد خوشايند و است و هر ناخوشاي

  .موجب روشني چشم محب است
هر كس براي محبت خداوند مثالهايي از محبت مخلوق به مخلوق بزند مثل وصل، 

كه  -هجران، اذيت يا عذابي، بدون آنكه محب مسبب آن باشد و مثالهايي از اين دست 
پس او مرتكب زشت ترين و فاحشترين خطاها  -ن مثالهاست خداوند بسيار متعالي تر از اي

  . شده است و چنين شخصي مستحق عذاب و دوري از خداوند است
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هر كس : روايت شده است كه فرمودند صصحيح از پيامبر ) خبر(در 
شود كفربورزد، مال و  ال اله اال اهللا و بدآنچه غير خدا پرستيده مي: بگويد

  . با خداوند عزوجل است خون اوحرام شده وحسابش

  
ال اله : هر كس بگويد: روايت شده است كه فرمودند صصحيح از پيامبر ) خبر(در 

شود كفر بورزد، مال و خون او حرام شده و حسابش  اال اهللا و بدآنچه غير خدا پرستيده مي
  .با خداوند عزوجل است

جعي از مسلم است كه از ابو مالك اش 1مقصود مصنف از صحيح همان صحيح
  . روايت كرده است صپدرش و وي نيز حديث مذكور را از پيامبر 

 140حدود سال . اسم ابو مالك سعد بن طارق، اهل كوفه و فردي قابل اعتماد است
پدرش طارق بن اشيم بن مسعود اشجعي، صحابي است كه احاديثي . هجري وفات يافت

  .وي روايت نكرده است جز پسرش كسي از: گويد مسلم مي. از وي روايت شده است
گفت  از پدرم شنيدم كه مي: در مسند امام احمد از ابومالك روايت شده كه گفت

هر كس خدا را به يگانگي بپرستد و بدآنچه غير خدا پرستيده شود : فرمود صپيامبر 
احمد به طريق يزيد . كفر بورزد مال و خون او حرام و حسابش با خداوند عزوجل است

ابومالك اشجعي از طريق پدرش براي ما روايت : آورده است كه گفت بن هارون آن را
از ابومالك شنيدم : احمد از طريق عبداهللا بن ادريس نيز آورده است كه گفت. كرده است
هر كس خدا را به يگانگي بپرستد و بدآنچه غير خدا پرستيده ..... به پدرم گفتم: كه گفت

  .ابش با خداوند عزوجل استشود كفر بورزد مال و خون او حرام و حس
هر كس «در عبارت . كند روايت حديث با اين لفظ در واقع ال اله اال اهللا را تفسير مي

در اين حديث پيامبر » شود كفر بورزد  بگويد ال اله اال اهللا و بدانچه غير خدا پرستيده مي

                                           
  .باب االمر بقتال الناس حتي يقولوا ال اله االاهللا) 37)(23(مسلم كتاب االيمان  -1
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اال اهللا  نخست گفتن ال اله: عصمت مال و خون را منوط به دو امر معرفي كرده است ص
از روي علم و يقين، همانطوري كه در جاهاي ديگري غير از اين حديث، محفوظ ماندن 

  . خون و مال مقيد به چنين امري شده است
و صرف لفظ بدون در نظر . شود كفر ورزيدن بدآنچه غير خدا پرستيده مي: دوم

از نظر من . كرد گرفتن معنا كفايت نمي كند، بلكه بايد آنرا به زبان آورد و بدان عمل
  :در عبارت باال معناي اين آيه نيز وجود دارد كه )شارح(

  m  á à ß Þ Ý Ü ÛÚ Ù  Ø × Ö ÕÔ Ó  Ò Ñ
  ì ë ê é èç æ å ä ã âl )256: البقرة(   

بزرگترين چيزي است كه معناي ال اله اال اهللا را  )روايت(اين: گويد مي :مصنف 
  .كند تبيين مي

دهد و حتي شناخت معنا به  فظ مال و خون قرار نميوي صرف تلفظ آنرا موجب ح
نبايدجز خداوند را  )عالوه بر آن شروط(داند، بلكه  همراه لفظ و اقرار به آن را كافي نمي

شود را نيز به اين شروط چهارگانه  به فرياد بخواند و كفر به آنچه غير خدا پرستيده مي
اگر شك و ترديد كرد، مال و . اضافه كند، تا مال و جانش در حفظ و عصمت باشد

پس چقدر اين مسأله با اهميت و ارجمند است و چه نيكو مصنف . شود خونش حرام نمي
  !كند و چه استدالل قاطعي در برابر مخالف مطرح كرده است آنرا روشن مي

اين همان شروط خالص و سالم ساختن گفتن ال اله اال اهللا است و به ) شارح(گفتم 
ون شروط پنجگانه اي كه مصنف رحمه اهللا مطرح كرده است، اصالً زبان آوردن آن بد

  .صحيح نيست
¥ ¦  § ¨ ©   m ¯® ¬ « ª : فرمايد خداوند مي

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±  °l )39: األنفال(  
  . با آنان پيكار كنيد تا فتنه اي باقي نماند و دين خالصانه از آن خدا گردد: يعني
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}  | { ~ m  z y x : فرمايد مي )در جاي ديگر(
 ¬   « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ �

  ¶ µ ´ ³  ² ±° ¯ ®l )5: التوبة(  
را هر كجا بياييد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد و در همه )  پيمان شكن(مشركان 

اگر توبه كردند، نماز خواندند و زكات دادند، راه را بر آنان . كمينگاهها براي آنان بنشيند
  .باز گذاريد

ه جنگ با آنان دستور داده شده است تا اينكه از شرك برگردند، در اين آيات ب
اعمالشان را براي خداوند خالص كنند، نماز بر پادارند و زكات بدهند، اگر از اين موارد 

  . و يا برخي از آنها سرپيچي كنند، همگي كشته شوند
ان فرمودند فرم صاز ابوهريره به صورت مرفوع آمده است پيامبر 1در صحيح مسلم

ام با مردم بجنگم تاگواهي بدهند معبود بر حقي جز خداوند نيست، به من و  داده شده
آنچه آورده ام ايمان بياورند، اگر چنين كردند خون و اموالشان در امان است جز به حق 

  . و حساب آنان با خداست )شود خون و مالشان حرام نمي(
رسول خدا : است كه گفت از ابن عمر روايت شده 2)مسلم و بخاري(در صحيح  

فرمان داده شده ام با مردم بجنگم تا گواهي بدهند معبود بر حقي جز : فرمودند ص
خداوند نيست و محمد فرستاده اوست، نماز برپا دارند و زكات بدهند، اگر چنين كردند 

و حساب آنان )شود خون و مالشان حرام نمي(خون و اموالشان در امان است، جز به حق 
علما اتفاق نظر دارند . اين دو حديث، تفسير دو آيه سوره انفال و سوره توبه اند.ستبا خدا

بر اينكه هر كس بگويد ال اله اال اهللا ولي به معناي آن معتقد نباشند و به مقتضايش نيز 
  . شود تا به مدلول آن كه شامل نفي و اثبات است عمل كند عمل نكند با او جنگ مي

                                           
  باب االمر بقتال الناس حتي يقولوا الاله اال اهللا) 34)(21(كتاب االيمان : مسلم -1
كتاب : مسلم» لصالة و آتو الزكاة فخلو سبيلهم فإن تابوا و اقامواا« باب): 25(كتاب االيمان : بخاري -2

  .باب االمر بقتال الناس حتي يقولوا الاله اال اهللا): 36) (22(االيمان 
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فرمان داده شده ام با مردم بجنگم تا « خصوص عبارت  در :ابوسليمان خطابي 
بت پرستان غير اهل  )از مردم(گويد معلوم است كه مقصود  مي» بگويند ال اله اال اهللا 

با آنان  صچرا كه آنان مي گفتند ال اله اال اهللا با اين وصف پيامبر. كتاب است
  . مي جنگيدند و شمشير از سر آنها برداشته نمي شد )مشركان(

ال اله اال : اختصاص عصمت مال و جان به كسي كه بگويد: گويد قاضي عياض مي
اهللا تعبيري است از اجابت ايمان و مراد از آن مشركان عرب و بت پرستان است، ولي غير 
از آنها، كساني كه اقرار به توحيد داشتند، صرف گفتن ال اله اال اهللا براي عصمت مال و 

  . كفر، كفايت نمي كرد جانشان با وجود بودن در
آورده  صبا اين وصف ايمان به تمامي چيزهايي كه پيامبر: گويد امام نووي مي

يعني  »و یؤمنوا بی و مبا جئت به « است الزم است همانطوري كه در روايت آمده است 
شيخ االسالم در پاسخ به سؤالي پيرامون . به من و آنچه با خود آورده ام ايمان بياورند

هر گروهي كه از التزام به احكام ظاهري، اسالم سرپيچي كند، : گويد مغوالن مي جنگ با
باشد خواه ديگران، جنگ با آن واجب است، تا به احكام اسالم ) تاتار(خواه از اين قوم 

اگر چه شهادتين رابه زبان بياورند و به پاره اي از احكام شرعي عمل كنند، . تن در دهد
فقهاي . با مانعين زكات جنگيدند مق و صحابه رضي اهللا عنههمانطوري كه ابوبكر صدي

  . بعد از آنها نيز بر اين امر اتفاق نظر دارند
هرگاه از برخي نمازهاي واجب يا روزه يا حج يا از التزام به تحريم خونها يا اموال يا 

واجبات ديني شراب يا قمار يا نكاح يا محارم يا از التزام به جهاد با كفارو ساير التزامات و 
سرپيچي كند و از انجام محرماتي كه در انكار و ترك آنها هيچگونه عذري ندارد 

شود، با چنين  استنكاف نورزند، محرمات و واجباتي كه شخص با انكار آنها كافر مي
. شود، اگر خود بدانها اقرار كند گروه سر پيچي كننده اي به سبب سرپيچي اش جنگ مي

في در بين علما در خصوص آن نمي شناسم در نزد محققان و اين چيزي است كه خال
  .پايان. چنين افرادي از زمره اهل بغي محسوب نمي شوندبلكه آنان از اسالم خارجند
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يعني خداوند تبارك و تعالي كسي است » .و حساب او با خداوند است«عبارت و 
مطلع است، اگر در  كه به نيكي ها ي فردي كه با زبان به چنين شهادتي گواهي مي دهد،

گفته خود صادق بود از بهشت برين او را بهره مند خواهد كرد و اگر منافق بود او را 
دچار عذاب دردناك خواهد كرد، ولي در دنيا بنابر ظاهر بايد حكم كرد، هر كس توحيد 
م را به زبان آورد و چيزي را كه ظاهراً با آن منافات دارد انجام نده و پايبند احكام اسال

آيد كه  از اين حديث بر مي: )شارح(از نظر من . بود، بايد از جنگ با وي دست كشيد
گويد الاله اال اهللا و بدانچه غير خدا مي پرستد كفر نمي ورزد و آنچه را  انسان گاهي مي

كه آيات محكم و احاديث . كه خون و مالش باانجام آن در امان است انجام نمي دهد
  . بدان داللت دارند
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  . فسير اين ترجمه و ابوابي كه پس از آن مطرح مي شوندت
از جمله بزرگترين و مهمترين مسائل عبارتند از تفسير توحيد، تفسير 

آنرا توضيح داده است،  )معناي(شهادن ال اله اال اهللا كه با امور واضح 
فرياد  اينكهتبيين آيه سوره اسراء كه در آن عمل مشركان مبني بر 

رد شده است و بيان گرديد كه اين عمل آنان، شرك اكبر خواندن صالحين 
  . است

آيه سوره برائت كه در آن بيان شده است كه فقط براي خداوند يگانه 
بندگي كنند و تفسير آيه به اتفاق مفسران اين بود كه آنان از علما و 

كردند، نه اينكه آنان را به فرياد  بندگان خداوند در معصيت اطاعت مي
  .بخوانند

از جمله مسائل مطرح شده اين فرموده ابراهيم عليه السالم به كفار 

m | { z y  x   w   v  u t  s r q  :زمان خود بود كه
 `  _ ~ }l )در ميان معبودهاي گوناگون، تنها  )27 – 26: الزخرف

خداوند سبحان . پروردگار خود را براي پرستيدن استثناد كرده است
ت و چنين دوست داشتني، همان تفسير شهادت مطرح نموده كه چنين برائ

  : فرمايد از اين رو مي. ال اله اال اهللا است

   m h g f e d c b al )28: الزخرف(  
| { m  :فرمايد سوره بقره در خصوص كفار كه خداوند ميتفسير

 ² ±° ¯ ®  ¬ « ª ©¨ §   ¦ ¥ ¤£ ¢  ¡  � ~

  ¸ ¶ µ ´ ³l )167: هبقر(  
است كه آنان همتايان خيالي خود را همانند خداوند بيان فرموده 

دوست دارند و با وجود اينكه خداوند را بسيار دوست داشتند ولي  وندخدا
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چون اين دوست داشتن با دوست داشتن غير همراه بود آنان را وارد 
  . اسالم نمي كرد

بيشتر از خدا دوست دارد چه  پس وضعيت و حالت كسي كه همتايي را
چنين كسي كه تنها آن همتاي خيالي كه براي خدا در نظر خواهد بود؟ و هم

  ! گرفته را دوست داشته و خداوند را دوست ندارد، چگونه خواهد بود؟
كه هر كس بگويد ال اله اال اهللا «است  صمسأله ديگر اين فرموده پيامبر

شود كافر شود، مال و خونش حرام  و بدآنچه غير از خدا پرستيده مي
اين حديث از جمله بزرگترين چيزي . باخداوند است گردد و حسابش مي

صرف به زبان صسازد، زيرا پيامبر است، معناي ال االه اال اهللا را روشن مي
آوردن و يا به زبان آوردن و شناخت معنا و يا اقرار به آن و يا صرف 
اينكه فقط خداوند را به فرياد بخواند و شريك براي او قائل نشود را 

و مال قرارنداده است، بلكه در صورتي جان و مالشان  موجب عصمت خون
شود كه عالوه بر پنج شرط مذكور بدآنچه كه غير خدا پرستيده  حرام مي

اگر ترديد كرد و متوقف شد، مال و جانش حرام . شود نيز كفر بورزند مي
  .نمي گردد

نيز چقدر  صپس اين مسأله چقدر بزرگ و ارجمند است و بيان پيامبر
  . جت آن براي مخالف چقدر قاطع و برنده استواضح و ح

  
  . و ابوابي كه پس از آن مطرح مي شوند) شرح(تفسير اين ترجمه : گويد مصنف مي
ابواب پس از اين تفسير عبارتند از؛ بيان توحيد و توضيح معناي ): شارح(به نظر من 

بر و مسائلي از قبيل غلو از شرك اصغر و اك )نمونه هايي(ال اله اال اهللا، همچنين بيان موارد 
شوند و مواردي كه مضمون ال اله اال اهللا هستند ولي آنرا  و بدعتها كه منجر به شرك مي

  .اند مطرح نكرده و ترك گفته
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پس هر كس آنها را بشناسد و محقق سازد معناي ال اله اال اهللا و آنچه بدان داللت 

بنابراين با شناخت مواردي از . شود دارد از قبيل اخالص و نفي شرك براي وي روشن مي
شرك اصغر، مواردي از شرك اكبري كه منافي توحيد است آشكار مي گردد، شرك 

با . اصغر با كمال توحيد منافات دارد و هر كس از آن اجتناب كند موحد راستين است
شناخت وسائل شرك و نهي از آن اهدافي كه به سبب آن از وسايل مذكور نهي شده 

خته خواهند شد، چرا كه دوري گزيدن از تمام وسايلي كه موجب شرك مي است نيز شنا
  . شوند، مستلزم توحيد و اخالص است وحتي مقتضي آن است

اثبات صفات خدا  ،داليل اثبات توحيد)  از جمله مسائل مطرح شده در ابواب بعدي(
نچه خداوند و منزه داشتن خداوند از چيزهايي كه شايسته جالل و شكوه او نيست، و هر آ

كنند بر  شود از قبيل صفات كمال وادله ربوبيت او كه داللت مي به وسيله آن شناخته مي
اينكه تنها معبود يگانه اوست و عبادت تنها شايسته اوست، اين همان توحيد و معناي 

  . شهادت ال اله اال اهللا است
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دست، از جمله موارد شرك؛ پوشيدن حلقه؛ بند و مواردي از اين : باب 
  .به منظور از بين بردن و يا دفع بال است

m } |{ z y x  w  v u t  :فرمايد خداوند مي
 ± ° ¯  ®  ¬ « ª ©   ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~

 ¾ ½ ¼ » º¹   ¸ ¶ µ´ ³ ²l )يعني )38: الزمر :
حتما  يدهرا آفر ينآسمانها و زم يچه كس« يو اگر از آنها بپرس: بگو
 خوانيد ياز خدا م يركه غ يدرباره معبودان يچه ياآ: خدا بگو: گويند يم

گزند  توانند يآنها م يامن بخواهد، آ يبرا يانيكه اگر خدا ز كنيد يم يشهاند
 توانند يا آنها ميمن بخواهد، آ يبرا ياگر رحمت يااو را برطرف سازند و 

است و همه متوكالن تنها بر او  يخدا مرا كاف: بگو يرندجلو رحمت او را بگ
  .كنند يل متوك

  
پوشيدن حلقه، بند و مواردي از اين : از جمله موارد شرك: باب: گويد مصنف مي

  .دست، به منظور از بين بردن و يا دفع بالء است
رفع يعني از بين بردن پس از نزول و دچار شدن يك بالء و دفع يعني مانع شدن از 

  . نزول بالء
  ).رفع درمان و پيشگيري است: (مترجم

| { ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨   © m  « ªآيه  مصنف به
 ¾  ° ¯  ®  ¬l )38: الزمر(  
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تواند  اين بدان معناست كه آنچه به غير خدا مي خوانند، نمي: گويد ابن كثير مي
براي كسي كه به خداوند : يعنيm¹   ¸ ¶ l  º . هيچكدام از آن موارد را انجام دهند

اهل توكل تنها  m ½ ¼ » lچرا كه . توكل كند، او برايش كافي است
: گويد همانطوري كه هود عليه السالم در گفتگو با قومش چنين مي .كنند به او توكل مي

 m R Q P O N M  L K  J I HG F E D C B A
 h g   f e d  c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W  V UT S

 p   o n m l  k jil )56 – 54: هود(  
جز اين نمي گوييم كه يكي از خدايان ما  چيزي) !اي هود: قوم هود گفتند(: يعني

من خدا را گواه مي گيرم و شما هم گواهي دهيد : گفت)هود(بالئي به تو رسانده است 
  . كه من از چيزهايي كه مي پرستيد بيزار و بر كنارم

من بر . بجز خدا همگي به نيرنگ و چاره جويي بپردازيد و به من مهلت ندهيد
هيچ جنبده اي نيست مگر اينكه خدا . وردگار من و شما استام كه پر خدايي تكيه كرده
مقاتل در معناي آيه مورد . گمان خداي من بر صراط مستقيم قراردارد بي. بر او تسلط دارد

چرا كه در آن معنا . از آنان پرسيد پس سكوت پيشه كردند صپيامبر : گويد بحث مي
ا به فرياد مي خواندند كه آنها واسطه و اين معن رايرا ب معبوداناعتقاد نداشتند، بلكه آن 

شفيعاني در نزد خدا هستند، نه اينكه آنها ضرري را دفع كننده و يا دعاي شخص گرفتار 
  . را اجابت نمايند، زيرا آنان مي دانستند كه چنين كارهايي تنها مختص خداست

m Û  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó : فرمايد همانطوري كه خداوند مي
 ã â á à ß Þ  ÝÜ  äl )هنگامي كه : يعني) 54 – 53: النحل

زياني به شما رسيد او را با ناله و زاري به فرياد مي خوانيد، سپس هنگامي كه خدا زيان را 
  . كنند شريك پروردگار خود مي )انبازهايي را(از شما دور كرد گروهي از شما 

دا را در جلب اين آيه و آياتي نظير آن وابستگي به غير خ) شارح(به نظر مي رسد  
چرا كه آن شرك به خداست، آيه بيانگر اين نكته است كه . كند نفع و دفع ضرر باطل مي
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خداوند متعال اهل شرك را با به فرياد خواندن غير خدا و رغبت به سوي آن نشانه 
گذاري كرده است و توحيد ضد آن است و آن اينكه جز خداوند را به فرياد نخوانند و 

همچنين تمامي انواع عبادات . يدا نكنند و جز به خداوند توكل ننمايندجز به او رغبت پ
همانطوري كه كتاب، سنت و اجماع گذشتگان و امامان . جز براي خداوند درست نيست

  . امت آنگونه كه قبالً نيز گذشت، بر اين امر داللت دارند
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مردي را ديد كه  صروايت شده است كه پيامبر  ساز عمران بن حصين 
) رفع(براي : اين چيست؟ گفت: فرمود. ر دستش حلقه ايي از فلز برنج بودد

آن را در بياور، چرا كه آن : فرمود صپيامبر  )پوشيده ام(بيماري و ضعف 
اگر تو بميري در حالي آن در . كند فقط بيماري و ضعف تو را افزون مي
بي احمد اين روايت را با سندي كه . دست تست، هرگز رستگار نمي شوي

  .اشكال است، روايت كرده است

  
مردي را  صروايت شده است كه پيامبر  ساز عمران بن حصين : گويد مصنف مي

) رفع(براي : اين چيست؟ گفت: فرمود. ايي از فلز برنج بود ديد كه در دستش حلقه
آن را در بياور چرا كه آن فقط بيماري و : فرمود صپيامبر  )پوشيده ام(بيماري و ضعف 

اگر تو بميري در حالي آن در دست تست، هرگز رستگار . كند تو را افزون مي ضعف
  .احمد اين روايت را با سندي كه بي اشكال است روايت كرده است. نمي شوي

المبارك از حسن براي من حديث نقل  خلف بن وليد از: گويد مي  :امام احمد
به بازوي مردي  صپيامبرعمران بن حصين رضي اهللا عنه به من خبر داد : كرد ؛گفت

به نظر من جنس آن از برنج بود سپس : نگريست كه در دست وي يك حلقه بود، گفت
بيماري ) ضعف(سستي و ) رفع(براي : واي به حالت اين چيست؟ گفت: فرمود صپيامبر
آن را از . افزون خواهد كرد توبدان كه آن فقط سستي و بيماري : فرمود صپيامبر . است

ابن .چرا كه اگر بميري وآن در دست تو باشد هرگز رستگار نخواهي شد! خود دور ساز
تو اگر مي مردي، به آن سپرده «حبان در صحيح خود آن را به اين عبارت آورده است كه



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   184
 

سند آن صحيح است و ذهبي نيز وي را تاييد : گويد حاكم نيز آن را آورده مي. مي شدي
  1.كرده است

ا بر اين نظرند كه حسن از عمران شنيده است و گفته بيشتر مشايخ م: گويد حاكم مي
  .او در اسناد حديث مبني بر اينكه عمران به من خبر داد، بر همين امر داللت دارد

عمران بن حصين، همان ابن عبيد ابن خلف خزاعي مكني به ابو نجيد، صحابي كه 
قمري در بصره  هجري 52در سال فتح خيبر اسالم آورد و به سال.پسر صحابي ديگر است

  .وفات يافت
يعني مردي را ديد، در روايت حاكم بدين نحو آمده است كه » رأي رجالً«عبارت 

فرمود  صپيامبر.وارد شدم در حالي كه بر بازويم حلقه برنجي بود صبر رسول خدا «
  .راوي حديث مبهم است_در روايت احمد فقط عمران .اين چيست تا پايان حديث

از سبب  )توضيع خواستن(ممكن است استفهام استفصال » اين چيست؟«عبارت 
باشد كه اين  آن باشد و يا ممكن است استهفام انكاري مي) به دست كردن(پوشيدن 

  .احتمال راجح تر است
و بنابر قولي .در حديث مذكور همان رگي است در كتف و تمام دست»واهنة«لفظ 
بدان سبب از  صپيامبر. نه زناناست در بازو كه تنها مردان دچار آن مي شوند  مرضي

آن نهي كرد كه وي آن را به منظور حفظ خود از درد به دست كرده بود كه اين عبارت 
  .بيانگر معتبر بودن مقاصد در اعمال است

» نزع«كلمه » چرا كه بيماري و ضعف تو را افزون مي كند: آنرا در بياور«عبارت 
ه آن چيز نه تنها هيچگونه نفعي به وي دهد ك خبر مي صپيامبر. يعني با قدرت كشيدن

مثل آن هر چيزي كه از . نمي رساند بلكه به وي ضرر رساينده و ضعفش را افزون ميكند

                                           
حاكم ) 1411(ابن حبان .و لفظ نيز از وي است) 4/445( احمد.اسناد اين حديث ضعيف است -1
  ).100(النهج السديد ) 3531( ابن ماجه .اسنادش ضعيف است) 4/216(
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ها بيشتر از نفعشان  آن نهي شده غالباً نفع نمي رساند و اگر هم برخي نفع برسانند، ضرر آن
  .است

بدان .»شوي گار نمياگر تو بميري در حالي كه آن در دست تست هرگز رست«عبارت 
  .سبب است كه آن كار شرك بود، و فالح همان رستگاري، پيروزي و سعادت است

اين روايت گواهي است بر سخن صحابه مبني بر اينكه شرك : گويد مي :مصنف 
شود و همچنين شدت  اصغر از گناهان كبيره است و با جهل عذر فرد مشرك پذيرفته نمي

دهد در حديث مذكور  مل مشركانه اي را انجام ميو سخت گيري بر كسي كه چنان ع
  .شود مشاهده مي

. »احمد اين روايت را با سندي كه بي اشكال است روايت كرده است«عبارت 
مقصود احمد بن محمد بن حنبل بن اسد بن ادريس بن عبداهللا بن حسان بن عبداهللا بن 

كابة بن صعب بن علي بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبةبن ع
بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصي بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن عدنان، امام 

پيشواي مردم زمان خود،  .دانشمند، ابوعبداهللا الذهلي شيباني مروزي سپس بغدادي است
ده بو صداناترينشان به فقه و حديث و پرهيزگارترين و تابعترين فرد از سنت پيامبر

در رويگرداني از دنيا : گويد همان كسي است كه اهل سنت در خصوص وي مي.است
دنيا به نزد او آمد .كسي از وي صبورتر و در شباهت به گذشتگان كسي شبيه تر از او نبود

آن مرد در .ولي او روي گرداند و شبهات فراواني به وي روي آورد ولي همه را نفي كرد
هجري قمري در ماه ربيع االول در  164 اد آمد و در سالشكم حامله مادر خود به بغد

  .شهر بغداد متولد شد
از هشيم،جرير بن . هجري آغاز كرد 179 احمد علم را در سال وفات مالك 

عبدالحميد، سفيان بن عيينه، معتمر بن سليمان، يحيي بن سعيد القطان، محمد بن ادريس 
شماري در مكه،  من بن مهدي و جمع بيشافعي، يزيد بن هارون، عبدالرزاق و عبدالرح

  .بصره، كوفه، بغداد، يمن و شهر هاي ديگر علم فرا گرفته است
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دو فرزندش صالح و عبداهللا، بخاري، مسلم، ابوداود، ابراهيم حربي، ابوزرعه رازي، 
ابوزرعه دمشقي، عبداهللا بن ابي دنيا، ابوبكر اثرم، عثمان بن سعيد دارمي و ابوالقاسم بغوي 

اند  كه ابوالقاسم بغوي آخرين فردي است كه از وي روايت  وي حديث روايت كردهاز 
از اساتيدش عبدالرحمن بن مهدي و اسود بن عامر و از همتايانش علي بن . كرده است

  .اند احمد المديني و يحيي بن معين از او روايت كرده
ار شد و در روز دو شب از ربيع االول سپري شده بود كه احمد بيم: گويد بخاري مي

در روز : گويد حنبل مي. جمعه در حالي كه دوازده شب از آن سپري شده بود وفات يافت
سالگي وفات  77 هجري به سن 241جمعه ماه ربيع االول سال دويست و چهل و يك

 .در دوازدهم ربيع االول وفات يافت: اند فرزندش عبداهللا و فضل بن زياد گفته. يافت
  .خدايش رحمت كناد
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هر كس «:   سند مرفوع چنين روايت كرده  بن عامر به  و از عقبهاحمد 
طلسم را براي او كارآمد   گردن آويزد، خداوند آن  يا طلسمي را به  مهره

را  گردن آويزد، خداوند آن  عنوان محافظ به  كند و هر كس صدفي را بهمين
هر كس »  هو در روايتي ديگر چنين آمد. »دهدمي ارزش قرار  براي او بي

  .»است  گردن آويزد، او مرتكب شرك شده  يا طلسمي را به  مهره

  
هر « ::ز عقبه بن عامر به صورت مرفوع آورده استا 1احمد: گويد مي  :مصنف

بياويزد خداوند به  دفع نكند و هر كس ودعة) چشم را(كس تميمه بياويزد خداوند از او 
هر كس تميمه بياويزد در واقع : آمده استو در روايتي ديگر . او آرامش و سكون ندهد

  2.»مشرك شده است 
. حديث نخست را همانگونه كه مصنف نيز گفته است احمد روايت كرده است

سندش صحيح است : گويد حاكم مي ،اند همچنين ابو علي و حاكم نيز آن را روايت كرده
  .كند و ذهبي نيز تأييد مي

بدين . ري كه احمد روايت كرده استيعني حديث ديگ» در روايتي ديگر«عبارت 
عبدالصمد بن عبدالوارث از عبدالعزيز بن مسلم، از يزيد بن ابي : گويد نحو كه احمد مي

 ييك گروه ده نفر ،اند منصور، ار دخين الحجري، از عقبة بن عامر جهني روايت كرده
اي رسول : گفتند.رفتند با نه نفر بيعت كرد ولي با يك نفر بيعت نكرد صنزد پيامبر

 صبا نه نفر بيعت كردي ولي از بيعت با يك نفر خودداري نمودي؟ پيامبر صخدا

                                           
اسناد آن همانطوري كه الباني ) 1413(ابن حبان ) 217- 4/216(حاكم ) 4/154(احمد: استضعيف  -1

  .ضعيف است بدان اشاره كرده) 1/810(در الصحيحة 
 5/103و هيثمي در المجمع  4/307المنذري در الترغيب  4/219حاكم  4/156احمد: صحيح است -2
  .آن را صحيح دانسته است) 492(يحة الباني در الصح. راويان احمد موثقند: گويند مي
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آن نفر در تميمه خود دست انداخت آنرا پاره كرد؛ .به دليل اينكه بر او تميمه است: فرمود
هر كس تميمه بياويزد مشرك شده است و : با او نيز بيعت كرد و فرمود صپس پيامبر

  .روايت كرده كه راويان آن موثق اندحاكم نيز به همين نحو 
سه سال از سوي معاويه . عقبة بن عامر، همان صحابي مشهور و فقيه فاضل است  

  .سردمدار مصر شد و در سن نزديك شصت سالگي وفات يافت
يعني به گونه اي بياويزد كه در دل جهت طلب خير » هر كس تميمه بياويزد« عبارت 

  .ا كندو دفع شر بدان تعلق خاطر پيد
كردند به اين  آنرا آويزان مي) مشركان(مهره اي بود كه )تميمه: (گويد منذري مي

باور كه آفات را از آنان دفع مي كند، در حاليكه اين ناداني و گمراهي است چرا كه مانع 
  .و دافعي غير از خداوند متعال وجود ندارد

هاي بود كه عرب بر تميمه مهره . التمائم جمع تميمه است: گويد ابوسعادات مي
فرزندان خود مي آويختند، به گمان خود آنها را از چشم زدن حفظ مي كرد، پس اسالم 

  .آن را باطل نمود
دعايي است عليه  !دفع نكند )چشم را(يعني خداوند از او  »فال امتَّ اهللا له«عبارت 

با فتحه » دعالَو« »وهر كس ودعة بياويزد « عبارت . فردي كه اين كار را انجام مي دهد
آمده است ودع چيزي است كه از دريا در مي »  الفردوس مسند« واو و سكون دال، در 

  .كنند آورند؛ شبيه صدف است به وسيله آن از چشم زدن حفظ مي
ابو سعادات . يعني خداوند به او آرامش و سكون ندهد »فال ودع اهللا له « عبارت 

ابوسعادات در خصوص اين عبارت كه هر . تاين نيز دعايي عليه آن فرد اس: گويد مي
اين عمل را شرك  صپيامبر: گويد كس تميمه بياويزد در واقع مشرك شده است، مي

مي خواهند تقديراتي را كه مقدر شده از خود ) مشركان(تلقي كرده است چرا كه آنان 
خداوند  دفع كنند و از غير خداوند مي خواهند كه اذيت را از آنها دفع كند، درحالي كه

  .دافع ضرر است
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روايت كرده است كه وي مردي را ديد كه در  هابن ابي حاتم از حذيف
پس آنرا قطع كرده اين فرموده . دستش بندي به منظور رفع تب بود

 m ` _ ^   ] \ [ Z Yl  :خداوند را براي وي تالوت كرد
   .انداكثر آناني كه مدعي ايمان به خدا هستند، مشرك : يعني )106: يوسف(

  
ابن ابي حاتم روايت كرده است كه وي مردي را ديد كه در : گويد مي :مصنف 

پس آنرا قطع كرده اين فرموده خداوند را براي وي . دستش بندي به منظور رفع تب بود
اكثر : يعني) 106: يوسف( m ` _ ^   ] \ [ Z Yl : تالوت كرد

  .آناني كه مدعي ايمان به خدا هستند، مشرك اند
ابي حاتم از محمد بن حسين بن ابراهيم بن اشكاب از يونس بن محمد از حماد  ابن

بر مريضي وارد  هحذيف: بن سلمة از عاصم االحول از عروة روايت كرده است كه گفت
  . پس آنرا قطع كرد يا در آورد. شد، تسمه اي بر بازوي او ديد

اكثر آناني كه : يعني m  _ ^   ] \ [ Z Yl : سپس گفت
  . ايمان به خدا هستند، مشرك اند مدعي

ابن ابي حاتم همان امام ابو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس رازي 
وفات  327در سال . ، تفسير و غيره»الجرح والتعديل « تميمي حتطلي حافظ، صاحب 

  . يافت
م اسم يمان حسيل و بنابر گفته اي حسل، عبسي، ه. حذيفة، همان ابن اليمان است

شود كه صاحب سرّ بوده  گفته مي. پيمان انصار، صحابي گرانقدري كه از پيشگامان بود
  . پدرش نيز صحابي بود

  . از دنيا رفت 36در سال  سحذيفة در ابتداي خالفت علي 
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نادانان به منظور » مردي را ديد كه در دستش بندي به منظور رفع تب بود« عبارت 
  . از اين دست بر خود مي آويختندرفع تب تميمه، بند و چيزهايي 

. وكيع از حذيفة روايت كرده است كه وي بر مريضي به قصد عيادتش وارد شد
چيزي : اين چيست؟ گفت: پس گفت. بازويش را لمس كرد، ناگهان بندي بر آن ديد

  . شده است )دعا(است كه در آن برايم تعويذ 
دست تو بود برتو نماز نمي  اگر مي مردي و آن در: آنرا بريد و گفت هپس حذيف  
اين روايت بيانگر انكار كارهايي از اين دست است گرچه فرد معتقد باشد كه آن . خواندم

پس در ميان اسباب آنهايي جايزند كه خداي متعال و فرستاده اش آنرا مباح . سبب است
ها ومورادي  ها، طلسم اند  بي آنكه به اين اسباب اعتماد شود ولي تمائم، بندها، مهره كرده

آويزند، شرك است؛ انكار و از بين بردن آنها  از اين دست، همان چيزهايي كه نادانان مي
  . با گفته و عمل واجب است اگر چه صاحب آن نيز اجازه ندهد

m [ Z Y : تالوت كرد)  براي وي(خداوند را  )اين فرموده(عبارت  
  _ ^   ] \l    به آيه مذكور استدالل كرد براي مشركانه بودن آن چيز  سحذيفة

كه بيانگر صحت استدالل به آنچه خداوند در خصوص شرك اكبر نازل كرده براي 
معناي اين آيه نيز از زبان . شرك اصغر به سبب شمول آيه بر آن و دخول آن در شرك

  . خداوند دانا تر است. ابن عباس و ديگران در سخن شيخ االسالم و غيره گذشت
يانگر كمال علم آنها به توحيد و آنچه با توحيد يا كمال آن منافات اين آثار صحابه ب

  .دارد، است
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  : از جمله مسائل مطرح شده در اين باب عبارتند از
سخت گيري در پوشيدن حلقه، بند و يا امثال آنها براي چنان : نخست

  . منظوري كه ذكر شد
. شد اگر صحابي مي مرد و چنان چيزي بر او بود رستگار نمي: دوم

گواهي از سخن صحابهمبني بر اينكه شرك اصغر از بزرگترين گناهان 
   .است

  . تواند براي شرك اصغر عذر تلقي شود جهل نمي: سوم
اعمال مشركانه مذكور نه تنها در كوتاه مدت نفع نمي رساند : چهارم

بلكه ضرر هم دارد، به دليل اين فرموده كه تنها ضعف وسستي ات 
  . كند راافزون مي

  . در انكار اعمال مثل آن بايد شدت و سخت گيري كرد: پنجم
) به معنا و منظوري كه گذشت(تصريح به اينكه هركس چيزي را : ششم

  . شود بياويزد به همان چيز واگذاشته مي
تصريح به اينكه هركس تميمه بياويزد در واقع مشرك شده : هفتم

  . است
ب از جمله موارد پيش براي دفع يا رفع ت )تسمه(آويختن بند : هشتم

  . است
دليل است براينكه صحابه به آياتي كه در  هتالوت آيه توسط حذيف: نهم

  . كردند مورد شرك اكبرند براي شرك اصغر استدالل مي
براي دفع چشمِ بد، از جمله شرك اصغر  )مهره(آويختن خرمهره : دهم
  . است

را از او دفع  دعا بر اينكه هركس تميمه بياويزد خداوند چشم: يازدهم
بياويزد خداوند به او سكون و آرامش نمي دهد،  هكند و هركس ودع نمي

  . يعني خداوند او را به آنچه آويخته وا مي گذارد
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چيزهايي كه (و تمائم ) دعانويسي(آنچه در خصوص تعويذ : باب
  .آمده است) آويزند براي دفع چشم مي

وي در برخي  روايت شده است كه سدر صحيح از بشير انصاري 
فردي را  صرسول خدا . را همراهي مي كرد صسفرها، رسول خدا 

فرستاد تا برگردن شتران گردنبندي از زه كمان باقي نگذارد يا گردنبندي 
تمام گردنبندهايي كه ( 1.بر گردن شتران نباشد، مگر اينكه آنرا بريده باشد

  . )ه شونداز زه كمان درست كرده و بر گردن شتران آويخته اند بريد

  
و تمائم ) و اوراد دعانويسي(باب آنچه در خصوص تعويذ : گويد مصنف مي

  . آمده است) چيزهايي كه براي دفع چشم مي آويزند(
روايت شده است كه وي در برخي  سدر صحيح از بشير انصاري : گويد مصنف مي

رگردن فردي را فرستاد تا ب صرسول خدا . را همراهي مي كرد صسفرها، رسول خدا 
شتران گردنبندي از زه كمان باقي نگذارد يا گردنبندي بر گردن شتران نباشد مگر اينكه 

تمام گردنبندهايي كه از زه كمان درست كرده و بر گردن شتران آويخته (.آنرا بريده باشد
  )اند بريده شوند

  . آمده است )صحيح مسلم و بخاري(اين حديث در صحيحين 

                                           
كتاب اللباس : مسلم. باب ما قيل في الجرس و نحوه في اعناق االبل: )3005(كتاب الجهاد : بخاري -1

  .باب كراهة قالدة الوتر في رقبة البعير )105( )2115(و الزينه 
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كه اين را ابن . بنابر گفته اي، نامش قيس بن عبيد است. شيردر استناد مصنف به ابو ب
  . سعد گفته است

اسم صحيحي از او به دست نيامده است، وي صحابي است و : گويد ابن عبدالبر مي
شود كه  گفته مي. خندق حضور داشته و بعد از سال شصت هجري وفات يافت جنگدر 

  . سن او هنگام وفات از صد سال گذشته بود
» كرد را همراهي مي صدر برخي سفرها، رسول خدا«در خصوص عبارت  حافظ

و معين  صيعني مكان سفر شخص با پيامبر(به مكان معيني دست نيافتم : گويد مي
  ).نيست

بنابر گفته حافظ، حارث بن ابي اسامه روايت كرده است »  فردي را فرستاد« عبارت 
  . كه آن فرد زيد بن حارثه بود

با فتحه دو » وتَر« . در عبارت عربي بنابر فاعل بودن مرفوع است )گردنبند(قالده 
مردم دوران جاهليت عرب هنگامي . حرف اول، يعني يكي از تارهاي قوس يا زه كمان

كردند و بر گردن  كه زه كمان فرسوده و كهنه مي شد آنرا به چيز ديگري تبديل مي
  . كند م را از آن چهارپا دفع ميچهارپايان مي آويختند و باورشان بر اين بود كه چش

رواي در نقل » گردنبندي بر گردن شتران نباشد مگر اينكه بريده شود « عبارت 
اينكه آيا لفظ گردنبندي از زره . عبارت عربي آن از شيخ خود دچار ترديد شده است

احتمال . كمان را بكار برده يا به صورت مطلق و بدون قيد تنها گردنبند را گفته است
اينكه در خصوص گردنبند از او . كند خست را روايتي كه از مالك روايت شده تاييد مين

يعني (ام، مگر اينكه كمان باشد  در خصوص كراهت آن چيزي نشنيده: پرسيدند گفت
  . ابوداود نيز لفظ گردنبند را بدون شك و ترديد آورده است). ام فقط زه كمان را شنيده

مالك دستور پيامبر عليه الصالة و اسالم را به بريدن : يدگو بغوي در شرح السنة مي   
چرا كه آنان زه . گردنبندهايي كه براي دفع چشم به كار برده مي شوند، تأويل كرده است

كمان، تميمه و گردنبندهاي مذكور را بسته و بر آن تعويذ مي آويختند به گمان اينكه 
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از اين عمل باز داشت و به آنها آموخت  آنها را صپيامبر . كند آنها را از آفات حفظ مي
  .كه اين اعمال چيزي از امر خدا را بر نمي گرداند

آنان زه كمان را بر شتر مي آويختند تا از چشم در امان باشد، كه : گويد ابوعبيد مي
ضمن اينكه به آنان اعالم كرد كه اين چله ها . دستور داد آنرا از بين ببرند صپيامبر 

  . ابن جوزي و ديگران نيز چنين چيزي را گفتند .كنند ا دفع نميچيزي ر) ها زه(
به صورت مرفوع آورده است اين  1حديث عقبة بن عامر كه ابوداود: گويد حافظ مي

هركس تميمه بياويزد : فرمودند صپيامبر: گويد عقبة مي. كند موضوع را تاييد مي
ت كه به صورت گردنبند از تميمه، همان چيزي اس. كند خداوند چشم را از او دفع نمي

  . شود ترس چشم يا چيزهاي ديگر بر گردن آويخته مي
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 صاز رسول خدا : از ابن مسعود رضي اهللا عنه روايت شده است گفت
اين (احمد و ابوداود . شرك اند هتعويذ، تمائم و تول: فرمود شنيدم مي
  . اند روايت كرده )حديث را

  
 صاز رسول خدا : ايت شده است گفترو ساز ابن مسعود : گويد مصنف مي

روايت ) اين حديث را(احمد و ابوداود . شرك اند َتعويذ، تمائم و تُوله: مي فرمودشنيدم 
   .اند كرده

عبداهللا بر گردن من بند : لفظ ابوداود از زينب همسر عبداهللا بن مسعود است كه گفت
  . را ديد) تسمه اي(

  . آن براي من تعويذ شده استاين چيست؟ گفتم بندي است كه در : گفت
  . شما آل عبداهللا از شرك بي نيازيد: عبداهللا آنرا گرفته سپس پاره كرد و گفت

چشمم : گفتم. تعويذ، تمائم و تولة شرك اند: شنيدم مي فرمود صاز رسول خدا 
هنگامي كه بر من تعويذ كرد، . نزد فالن يهودي مي رفتم )درد مي كرد(صدمه ديده بود 

  .ام شددر دم آر
و . آن درد عمل شيطان بود كه با دست خود به آن آسيب زده بود: عبداهللا گفت 

 صبراي تو كافي بود تاچيزي را بگويي كه پيامبر . چون آن يهودي تعويذ كرد آرام شد
را از بين ببر، شفا ده  )درد(سختي ! اي پروردگارم مردم: مي فرمود صپيامبر: مي گفت

  . ئي جز شفاي تو نيست، شفائي كه دردي به جاي نماندكه تو شفا دهنده اي، شفا
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شود تا به وسيله آن  چيزي است كه بر فرزندان آويخته مي» التمائم« «
اگر تميمه از قرآن باشد برخي از سلف در خصوص . از چشم حفظ شوند

  . آن رخصت داده اند ولي برخي رخصت نداده اند
نها ابن مسعود رضي اهللا عنه اند، از جمله آ و آنرا نهي شده تلقي كرده

  . است
شود و دليل  همان چيزي است كه طلسم يا تعويذ ناميده مي» الرقي«

شرعي، برخي از موارد آنرا از دايره عمومي شرك خارج كرده است كه 
به آن رخصت  )نيش زدگي(در خصوص دفع چشم و گزيدگي  صپيامبر 

  . داده است
كنند به گمان اينكه آن زن  ست ميهمان چيزي است كه آنرا در» هالتول« 

بين زن و . (كند را براي شوهر و شوهر را براي زنش دوست داشتني مي
  ). سازد شوهري كه از يكديگر كراهت دارند حس دوستي برقرار مي

كيم به صورت مرفوع روايت شده است كه هر كس به از عبداهللا بن ع
احمد و ترمذي . شود چيزي تعلق خاطر پيدا كند به همان وا گذاشته مي

  .اند روايت كرده

  
اند  و حاكم نيز آنرا روايت كرده و  ابن ماجه و ابن حبان اين موضوع را روايت كرده

  1.كند ذهبي نيز نظر حاكم را تاييد مي. صحيح دانسته است

                                           
كتاب : ابن ماجه. باب في تعليق التمائم: )3883(طب كتاب ال: ابوداود )1/381(احمد : صحيح است -1

كه اين حديث را با شرط مسلم و بخاري  )418، 417/ 4(حاكم . باب في تعليق التمائم): 3530(الطب 
الباتي در الصحيحة . موارد – )1412(ابن حبان . صحيح دانسته و ذهبي نيز با وي موافقت كرده است

 .تآنرا صحيح قلمداد كرده اس )331(
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همان است كه طلسم يا  -آمده است در عبارت عربي مصنفهمان طور كه  -رقي 
دليل شرعي برخي از موارد آنرا از دايره عمومي شرك خارج  .شود تعويذ، ناميده مي

به )  نيش زدگي(در خصوص دفع چشم و گزيدگي   صپيامبر  براي مثال. كرده است
موصوفه كه شرك تلقي  هاز اين رو بنابر اشاره مصنف رقي. آن رخصت داده است

گاه فقط در آن ولي هر. شود، همان است كه بغير از خدا از آن استعانت مي جويند مي
رسيده صاسماء خدا، صفات و آياتش ذكر شده باشد، چنين موردي بنابر آنچه از پيامبر 

  . است خوب، جايز و مستحب است
در خصوص دفع چشم و گزيدگي به آن رخصت داده  صاين گفته كه پيامبر

همچنين در غير . در باب كسي كه توحيد را محقق سازد نيز مطرح شده است قبالاست، 
  .ندو موارد نيز به تعويذ رخصت داده استآ

از عرف بن مالك روايت شده كه ما در جاهليت تعويذ مي  1مثال در صحيح مسلم
: فرمود صعرض كرديم اي رسول خدا نظر شما چيست؟ پيامبر  صبه پيامبر . كرديم

 تعويذهايتان را به من نشان دهيد، تعويذ ماداميكه شرك نباشد اشكالي در آن نيست، در
  . اين باب احاديث فراواني وارد شده است

رسول خدا عليه الصالة و السالم تعويذ انجام داده و تعويذ شده : گويد خطابي مي
پس هرگاه تعويذ به . و بدان دستور و اجازه داده است) يعني براي او تعويذ شده(است 

ت و تنها در قرآن و اسماء خداوند باشد مباح است و به انجام آن دستور داده شده اس
به زباني غير از عربي (صورتي از آن منع شده و كراهت دارد كه به زبان عرب نباشد 

  . چه بسا ممكن است كفر باشد و يا سخني باشد كه شرك در آن وارد شده است) باشد
از جمله موارد مشركانه آن همان روشهايي بود كه عرب  )شارح(مي توان گفت 

كند و بر اين باور بودند كه  ي گفتند آفات را از آنان دفع ميجاهلي به كار مي گرفتند و م
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كه خطابي نيز نظير چنين مضموني را مطرح كرده . آن از سوي جنيان و به ياري آنهاست
  . است

تمامي اسمها مجهول اند پس براي كسي شايسته نيست : گويد مي :شيخ االسالم 
و اگر چه  )به فرياد بخواند(فرا بخواند كه به آنها تعويذ كند، چه رسد به اينكه آنها را 

چرا كه دعا بغير زبان عربي كراهت دارد و تنها براي كسي . معناي آن اسم را بداند
داند، ولي الفاظ  رخصت داده شده به زبان غير عربي دعا كند كه عربي را به خوبي نمي

  . غير عربي را شعار قرار دادن از دين اسالم نيست
  : اتفاق نظر دارند )هرقي(با سه شرط بر جايز بودن تعويذ  ماعل: گويد سيوطي مي

  . تعويذ با كالم خدا، اسماء و صفات او باشد – 1
  . با زبان عربي و معناي آن قابل درك و فهم باشد – 2
تعويذ كننده معتقد باشد كه آن تعويذ ذاتا مؤثر نيست بلكه با تقدير خداوند  – 3

  . متعال تاثير گذار است
شود تا بوسيله آن  چيزي است كه بر فرزندان آويخته مي» التمائم « : گويد مي مصنف

  . از چشم حفظ شوند
التمائم جمع تميمه، آنچه به منظور دفع چشم به گردن اطفال : گويد خلخالي مي

از چنين چيزي نهي شده است، چرا كه هيچ . شود از قبيل مهره ها و استخوانها آويخته مي
نيست، و طلب دفع اذيت كننده ها جز از خداوند و اسماء و صفات وي  دافعي جز خداوند

  . جايز نيست
ولي اگر آنچه آويخته شده از قرآن باشد، برخي از سلف در : گويد مصنف مي

ولي برخي رخصت نداده اند و آنرا نهي شده تلقي . خصوص آن رخصت داده اند
  . است ساز جمله آنها ابن مسعود  .اند كرده

ذكر است كه دانشمندان صحابه، تابعين و بعد از تابعين پيرامون جواز  الزم به
گروهي . آويختن تعويذي كه از قرآن، اسماء خدا و صفاتش باشد، اختالف نظر داشته اند

آنرا جايز دانسته اند كه از جمله آنها عبداهللا بن عمرو بن عاص، ظاهر روايتي كه عايشه 
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باشند و حديث مذكور را بر تعويذ  و روايتي از احمد مينقل كرده، ديدگاه ابو جعفر باقر 
  . اند  كه در آن شرك است هايي حمل كرده

گروهي قائل به عدم جوازند كه از جمله نظر ابن مسعود و ابن عباس، ظاهر گفته 
حذيفة و ابن عكيم، جماعتي از تابعين از جمله ياران ابن مسعود و روايتي از احمد كه 

علماي متاخر نيز به استناد حديث . نيز همين ديدگاه را برگزيده اندبسياري از صحابه 
  . مذكور و آنچه در معناي آن حديث است، اين ديدگاه را قطعيت بخشيده اند

  . براي كسي كه تأمل كند به سه دليل ديدگاه اخير صحيح است )شارح(از نظر من 
  . نهي عموميت دارد و چيزي نيست كه آنرا تخصيص دهد: نخست
چرا كه چنين اعمالي منجر مي شوند به اينكه ) پيشگيري از وقوع(سد ذريعه : دوم

  . چيزهايي را بياويزند كه شايسته نيست
وقتي شخص آنرا مي آويزد به ناچار براي قضاي حاجت، استنجا و مواردي : سوم

  . نظير آنها موجب كم اهميتي و كم ارزشي آن خواهد شد
بر آن بود تأمل كن، چرا كه با تأمل در آن )  صالح(در اين احاديث و آنچه سلف 

چون اين مهم را شناختي در خواهي يافت كه آنچه . شود غربت اسالم برايت روشن مي
از جمله مسائلي كه اتفاق . اسالم اتفاق افتاده بسيار گسترده و فراوانند فاضلهپس از قرون 

آنها، رو آوردن به قبرها با جان و دل،  تعظيم قبرها، برافراشتن مساجد بر: افتاده عبارتند از
انواع عبادات مثل به فرياد خواندن، ترسها و رغبتها براي قبرها، همان عباداتي كه تنها 

m Ó  Ò Ñ Ð Ï Î : فرمايد مختص خداوند است نه غير او، همانطوري كه خداوند مي
  ß Þ  Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö  Õ Ô G F E   D C B A

S R QP O N  M L  K JIH  [ Z Y  XW V U T
\l )به جاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد : يعني) 107 - 106: يونس

مخوان كه به تو نه سودي مي رساند و نه زياني، اگر چنين كني از ستمكاران و مشركان 
تواند آنرا بر طرف  اگر خداوند زياني به تو برساند هيچكس جز او نمي. خواهي شد
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تواند فضل و لطف او را از تو بر  خواهد خيري به تو برساند هيچكس نميگرداند و اگر ب
او . كند گرداند، خداوند فضل و لطف خود را شامل هركس از بندگانش كه بخواهد مي

  . شمارند آياتي نظير اين آيات در قرآن بي. داراي مغفرت و مهر فراوان است
كنند تا ميان زن و شوهر  يچيزي است كه آنرا درست م »لةالتو« : گويد مصنف مي

ابن مسعود راوي ) دو نفر را براي يكديگر محبوب گردانند(حس دوستي برقرار كنند 
 1حديث، تولة را اينگونه تفسير كرده است، همانطوري كه در صحيح ابن حبان و حاكم

م كدا هولتـُِ ساي ابا عبدالرحمن رقي و تمائم را شناختيم پ: )كه به وي گفتند(آمده است 
چيزي است كه زنان آنرا درست ميكنند تا نزد شوهرانشان دوست داشتني : است؟ گفت

  . شوند
جلب مي  تولة چيزي است كه زن بوسيله آن محبت شوهرش را: گويد حافظ مي

هنگامي اين اعمال شرك تلقي مي شوند كه . كرد و نوعي جادوست، خداوند داناتر است
مصنف . لب منافع از غير خداوند متعال، باشدمضمون آنها درخواست دفع مضرتها و ج

كيم به صورت مرفوع روايت شده است كه هركس چيزي را از عبداهللا بن ع: گويد مي
 2ابوداود و حاكم .اند احمد و ترمذي آنرا روايت كرده. شود بياويزد به همان واگذاشته مي

  . نيز آورده اند
دوران پيامبر : گويد بخاري مي. استكيم مكني به أبامعبد جهني كوفي عبداهللا بن ع

ابو حاتم نيز . شهرت و آوازه صحيحي از او شناخته نشده است. را دريافته است ص
  . چنين گفته است

در كوفه سكونت داشت تا اينكه در زمان حيات حذيفة : گويد مي) بغدادي(خطيب 
  . به مدائن رفت

                                           
آنرا تصحيح و ذهبي نيز موافقت كرده  )418/ 4(حاكم . موارد )1413(ابن حبان  ،تفسير ابن مسعود -1

  .است
  .)311/  320/ 4(احمد . باب ماجاء في كراهية التعليق )2073(كتاب الطب : ترمذي. حسن است -2
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ت كه در زمان سردمداري ابن سعد از ديگران آورده اس. و فرد مورد اعتماد است
  . حجاج وفات يافت

تعلق . »شود  هركس به چيزي تعلق خاطر پيدا كند به همان وا گذاشته مي« عبارت و 
به همان وا گذاشته « . تواند با دل و يا عمل و يا هر دوي آنها باشد خاطر پيدا كردن، مي

. يدا كرده مي سپارديعني خداوند او را به همان چيزي كه بدان تعلق خاطر پ» شود  مي
بنابراين هركس به خدا تعلق خاطر پيدا كند، نيازهايش را به او عرضه دارد، به او پناهنده 

هردوري را براي او نزديك . شود و كارش را به او وا گذارد، خداوند برايش كافي است
و هر سختي را برايش آسان مي كند، ولي هركس به غير خدا تعلق خاطر پيدا كند و با 
رأي، عقل، درمان، تعويذ و مسائلي نظير آنها كه او تجويز كرده است، آرام گيرد، 
خداوند او را به آن چيز وا مي گذارد و نابودش مي كند، كه از اين دست افراد در 

  . نصوص ديني و تجربه هاي گذشتگان معروف اند
هركس به خداوند  )3: الطالق( m }| { z y x wl فرمايد  خداوند مي

  . ل كند خداوند او را بس استتوك
كند  هشام بن قاسم از ابو سعيد مؤدب از شخصي روايت مي: گويد مي  :امام احمد

با وهب بن منبه در حالي كه خانه خدا را طواف مي : از عطاء خراساني شنيد كه گفت
براي من حديثي كوتاه روايت كن تا در اين مكان از تو به حافظه : گفتم. كرد برخوردم

اي داود به عزت و عظمتم : تبارك و تعالي به داود وحي كرد خداوند ،بله: گفت. ارمبسپ
اي از بندگان من كه تنها به من پناه آورد نه به مخلوقات من، و چنين نيتي  هر بنده. سوگند

اگر آسمانهاي هفتگانه و هر آنچه در آنهاست وزمينهاي هفتگانه و هر . را از او بشناسم
در ميان طرحها و نقشه هاي آنها براي  د، حتمانعليه او طرح و نقشه بريزآنچه در آنهاست 

  .وي راه خروج و چاره اي قرار خواهم داد
اي از بندگان من به مخلوقي از مخلوقاتم پناه  ولي به عزت و عظمتم سوگند اگر بنده

كرد و  ببرد و به چنين نيتي از وي پي ببرم، حتما اسباب آسمان را از دست او قطع خواهم
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زمين زير پايش بر او سخت خواهد گرفت، سپس هيچگونه اهميتي برايم ندارد كه در چه 

  ). يعني او را به حال خود وا مي گذارم تا هالك شود. (وادي هالك شود
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: به من گفت صرسول خدا : احمد از رويفع روايت كرده است كه گفت
هركس : بده پس به مردم خبر. اي رويفع شايد كه عمرت طوالني شود

را به گردن آويزد يا خود  )زه كمان(موهاي صورتش را گره بزند يا وتَري 
  . محمد از او بيزار است. را با مرفوع چهارپا يا استخواني پاك كند

  
به  صرسول خدا : گفت از رويفع روايت كرده است كه 1احمد: گويد مصنف مي

هركس موهاي : ه مردم خبر بدهپس ب. اي رويفع شايد كه عمرت طوالني شود: من گفت
چهارپا  سرگينرا به گردن آويزد يا خود را با )  زه كمان(صورتش را گره بزند يا وتَري 

  .محمد از او بيزار است. يا استخواني پاك كند
اين حديث را احمد از يحيي بن اسحاق و حسن بن موسي أشيب روايت كرده است 

اين حديث داستاني دارد كه مصنف آنرا  .اند ردهكه اين دو نفر نيز از ابن لهيعه نقل ك
  . مختصر و كوتاه كرده است

ييم بن اين است كه ابن لهيعة از عياش بن عباس از شُ )بن موسي أشيب(لفظ حسن 
صدر زمان رسول خدا : ويفع بن ثابت براي من گفتبيتان روايت كرده است كه ر 

به وي غنيمت داده شده است را به او نصف آنچه  يكي از ما شتر برادرش را مي گرفت تا
بدهد تا اينكه آن نصف سهم خود را مي برد و حتي يكي از ما نوك پيكان و سپري به 

  . تا پايان حديث... به من گفت صسپس پيامبر . غنيمت مي برد و ديگري پيمانه اي

                                           
الباني در صحيح . از رويفع با سندي صحيح )136 ،135/ 8(نسائي . )108/ 4(احمد : صحيح است -1

درآن شيبان تنباني آنگونه كه  )36(ابوداود ) 4/109(احمد . آنرا صحيح دانسته است )7787(الجامع 
  .مؤلف اشاره كرده مجهول است



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   204
 

عياش بن : سپس احمد از يحيي بن غيالن روايت كرده است المفضل به من گفت
ييم بن بيتان به وي خبر داد كه از شيبان قنباني شنيد تا راي ما روايت كرد كه شُعباس ب

  .هيعة، در سند حديث مورد بحث علماستابن لُ. ادامه و پايان حديث
گفته . ال علماستقهمچنين در خصوص استناد دوم، شيبان قتباني مورد بحث و م 

شايد كه عمرت « بارت در ع. شده كه وي مجهول است ديگر رجال حديث موثق اند
هجري قمري  56نشانه اي از نشانه هاي نبوت است، چرا كه رويفع تا سال » طوالني شود

عمر كرد، سپس در برقه يكي از توابع مصر كه امير آنجا بود وفات يافت و وي از انصار 
  . هجري قمري وفات يافت 53بود، و بنابر قولي، در سال 

واين . دليل بر وجوب خبر دادن به مردم است» پس به مردم خبر بده « عبارت 
وجوب مختص رويفع نيست بلكه هركسي كه علمي دارد و مردم به آن نيازمندند و نزد 
كس ديگري آن علم نيست واجب است كه آنرا به مردم اعالم كند، و اگر او با شخص 

عني اگر يكي ي(: ديگري از آن علم بهره مند باشند تبليغ آن علم بر آنها فرض كفايي است
كه ابو زرعه در سنن ابوداود چنين ديدگاهي را . )شود انجام دهد از ديگري ساقط مي

  . مطرح كرده است
لحية يعني موهاي صورت ريش كه » هركس موهاي صورتش را كره بزند «عبارت 

  . يعني با كسره و ضمه الم. از نظر جوهري جمع آن لحي و لُحي است
شود  از گره زدن موهاي صورت را به دو وجه مي صرنهي پيامب: گويد خطابي مي

  : تفسير كرد
دادند ؛ ريشهايشان را گره مي  كاري كه عربها در هنگام جنگ انجام مي: نخست

. اين شيوه برخي از غير عربها بود كه موهاي صورتشان را مي بافتند و گره مي زدند. زدند
  . دادند ر بيني و خود پسندي انجام مياين عمل را به منظور خود برت: گويد ابو سعادات مي

معنايش اين است كه موهاي خودشان را تمرين بدهند تا گره خورده و فر شَود : دوم
  ).عمل اهل تأنيث( .كنند و اين عمل كساني است كه خود را به زنان شبيه مي
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شايسته تر و اولي اين است كه نهي مذكور را حمل بر : گويد ابوزرعة بن عراقي مي
همانطوري كه روايت محمد بن ربيع بر اين امر . ره زدن موهاي صورت در نماز كنيمگ

  . )......داللت دارد به اين عبارت كه هركس موهاي صورتش را در نماز گره بزند
زه كمان با توضيحي كه (يعني وتر »  را به گردن آويزد )زه كمان(يا وتري « عبارت 
زه (در روايت محمد بن وكيع وتر . پايش بياويزد را در گردن خود يا چهار )قبال گذشت

  . همان تميمه معرفي شده است يعني مقصود از وتر همان تميمه است )كمان
به گردن خود يا چهارپايش مي آويزد  )زه كمان(وقتي در خصوص فردي كه وتري 

اينگونه است پس در خصوص كسي كه به مرده ها تعلق خاطر مي يابد چگونه خواهد 
همان . كسي كه برآورده شدن نيازها و گشايش سختي ها را از مرده ها مي خواهد! ؟بود

  . چيزهايي كه شريعت در آيات محكم به شدت از انجام آنها نهي كرده است
چهار پا يا استخواني پاك كند، محمد از او بيزار است  سرگينيا خود را با « عبارت 

زار است، حال آنكه اين معنا خالف ظاهر يعني محمد از عمل او بي: گويد نووي مي. »
  . كند خداوند او را ببخشايد نووي فراوان احاديث را از ظاهرشان تأويل مي. است

خودتان را « از ابن مسعود به صورت مرفوع روايت شده است كه  1در صحيح مسلم
 حيوان و استخوان پاك نكنيد، چرا كه آن توشه برادرانتان از جن سرگين) حدثَ با(

چهار پا و استخوان استنجاء  سرگينهمانطوري كه ظاهر مذهب احمد است با . »است
  . صورت نمي پذيرد و فرد عامل پاداش نمي گيرد

نهي كرده از  صپيامبر :اند از ابو هريرة روايت كرده 2چنانكه ابن خزيمه و دار قطني
صورت گيرد و  )پاكي از حدث(استنجاء  )مدفوع چهارپا(اينكه با استخوان يا سرگين 

  .فرموده است كه آن دو پاك كننده نيستند

                                           
  .باب الجهر بالقراءة في الصبح و القراءة علي الجن: )150( )1450(كتاب الصالة : مسلم -1
در سند آن حسن بن فرات . مي گويد سند آن صحيح است )1/56(دارقطني : عيف استسند آن ض -2

 .)115(رجوع شود به النهج السديد . بنابر گفته ابو حاتم منكر الحديث است
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هركس تميمه اي را از يك : از سعيد بن جبير روايت شده است كه گفت
وكيع اين حديث را روايت . انسان قطع كند شبيه آزاد كردن يك برده است

  . كرده است
اصحاب عبداهللا بن (آنان : وكيع از ابراهيم روايت كرده است كه گفت

تمام تميمه ها را ناپسند مي داشتند چه از قرآن و چه از غير قرآن )مسعود
  . باشد

  
هركس تميمه اي را : از سعيد بن جبير روايت شده است كه گفت: گويد مصنف مي

وكيع اين حديث را روايت كرده . از يك انسان قطع كند شبيه آزاد كردن يك برده است
حديث مرفوع است، چرا كه چنين چيزي را از نظر اهل علم چنين روايتي در حكم . است

پس اين روايت مرسل است زيرا سعيد بن جبير . نمي توان با رأي و نظر شخصي بيان كرد
تعويذ هايي كه به منظور (اين حديث بيانگر آن است كه قطع كردن تمائم . تابعي است

  . فضيلت است، زيرا اين عمل شرك است )دفع چشم مي آويزند
جراح بن وكيع كوفي است كه فردي قابل اعتماد، پيشوا و داراي  همان ابن: وكيع

امام احمد و همرديفان وي از او . تصانيفي است كه از جمله آنها الجامع و غيره است
  . هجري وفات يافت 197در سال  .اند روايت كرده
اصحاب يا سلف (آنان : وكيع از ابراهيم روايت كرده است كه گفت« عبارت 

  . تميمه ها را ناپسند مي داشتند چه از قرآن و چه از غير قرآن باشدتمام  )صالح
ابراهيم همان امام ابراهيم بن يزيد نخعي كوفي، مكني به أبا عمران، فردي معتمد و از 

  . زمره فقيهان بزرگ است
. وي به ديدار عايشه رفته ولي چيزي از عايشه روايت نكرده است: گويد مزّي مي

هجري در پنجاه سالگي يا  96در سال ). زي را از وي شنيده باشدثابت نشده كه چي(
  . نزديك آن وفات يافت
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مراد از آنان پيروان و ياران » آنان تمام تميمه ها را ناپسند مي داشتند تا آخر « عبارت 
افرادي مثل علقمه، اسود، ابووائل، حارث بن سويد، عبيدة . عبداهللا بن مسعود است

اين . آنان بزرگان تابعين بودند. بيع بن خثيم، سويد بن غفلة و ديگرانالسلماني، مسروق، ر
آنچنانكه حاقطاني مثل عراقي و . صيغه را ابراهيم در حكايت اقوال خود بكار مي گيرد

   .اند ديگران بيان كرده
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب گذشت عبارتند از
منظور دفع چشم مي آنچه به (و تمائم  )تعويذ(تفسير رقي : نخست

  . )آويزند
مهره دوستي كه به گمان مشركان بين زن و شوهر ( هتفسير توِل: دوم

  ).رابطه دوستي برقرار مي كند
  . اين سه مورد مذكور بدون هرگونه استثناء شرك اند: سوم
تعويذ به كالم خدا براي دفع چشم و گزيدگي از جمله شرك و : چهارم

  . موارد پيشين نيست
اگر تميمه از قرآن باشد علما در خصوص آن اختالف نظر دارند : پنجم

  كه آيا اين مورد نيز همانند موارد قبل است يا خير؟ 
بر چهارپايان به منظور دفع چشم ) زه هاي كمان(آويختن وترها : ششم

  . از زمره اعمال مشركانه و مذموم اند
  . دبياويز )زه كمان(وعده عذاب شديد بر كسي كه وتر : هفتم
  . فضيلت پاداش نيكوي كسي كه تميمه اي را از فردي قطع كند: هشتم
چرا كه . با اختالفاتي كه گذشت مخالفت ندارد) نخعي(سخن ابراهيم : نهم

  . مقصود وي ياران عبداهللا بن مسعود است
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  .كسي كه به درخت يا سنگ يا چيزهايي نظير آنها تبرك جويد: باب

 m}  ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~l  :فرمايد خداوند متعال مي
كه الت و  )و اينگونه معتقديد(آيا چنين مي بينيد : يعني )20 - 19: النجم(

  ). معبود شما و دختران خدايند(عزّي و منات سومين بت ديگر 

  
كسي كه به درخت يا سنگ يا چيزهايي نظير آنها تبرك : باب: گويد مصنف مي

  . چيزها پس او مشرك استنظير آنها مثل بقعه، قبر و از اين دست . جويد
{ ~ � ¡ m كند كه  متعال استناد مي در ادامه به اين گفته خداوند

 ¥ ¤ £  ¢l    ِالت بت ثقيف، عزّي بت قريش و بني كنافة و مناة هم از آن
  . بني هالل بود و بنابر گفته ابن هشام مناة بت هذيل و خزاعة بود

، ابن زبير، مجاهد، حميد، ابو صالح و را با تخفيف تاء و ابن عباس» الالت « جمهور 
   .اند رويس از يعقوب آنرا با تشديد تاء قرائت كرده

الت را از إله و عزّّي را از عزيز نامگذاري : گويد اعمش مي: بنابر ديدگاه نخست 
   .اند كرده

پس . مشركان اسم الت را از اسم خداوند متعال گرفته بودند: گويد ابن جرير مي
همچنين . خداوند بسيار باالتر از آنچيزي است كه آنان مي گفتند. اهللا است مونّث: گفتند
  . عزي مونث عزيز است: گويد مي

الت صخره سفيدي در طائف بود كه بر روي آن خانه اي كشيده : گويد ابن كثير مي
حيات بزرگي آنرا در بر گرفته بود كه نزد اهل . پرده ها و نگهباناني داشت. شده بود
اهل طائف كه همان ثقيف و پيروان آنها بودند با آن به . زش وااليي داشتطائف ار
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رسول : گويد ابن هشام مي. كردند دشمنان خود از قبائل عرب بعد از قريش، مباهات مي
  . مغيرة بن شعبة را برانگيخت تا آنرا خراب كرده سپس بسوزاند صخدا 

آرد بيخته را با روغن براي مردي بود كه : گويد ابن عباس مي: بنابر ديدگاه دوم
كه بخاري اين روايت را . هنگامي كه مرد، مالزم قبراو شدند. حاجيان مخلوط مي كرد

  . آورده است
مردي در كنار يك صخره قاووت و روغن مي فروخت و بر : گويد ابن عباس مي

به منظور بزرگداشت سويق  فهنگامي كه مرد مردم ثقي. روي آن روغن مي گداخت
  . فروش مذكور، آن صخره را پرستيدند) تقاوو(

نيز نظير اين، روايت شده است كه سعيد بن منصور روايت كرده مجاهد  از مجاهد
همچنين ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت . هنگامي كه آن مرد مرد او را پرستيدند: گفت

  .ي دارندجماعتي از اهل علم نيز چنين نظر. كرده است كه آنان آن مرد را پرستيدند
چرا كه . هيچگونه منافاتي ميان دوديدگاه مذكور وجود ندارد) شارح(از نظر من 

براي چنين كارهايي، . آنان صخره و قبررا به منظور تعظيم و بزرگداشت مي پرستيدند
اين . محلهاي تجمع مردم و گنبد ها و قبرها بنانهاده شد و به عنوان بت برگزيده شدند

  . ه اهل جاهليت مردمان صالح و اصنام را مي پرستيدندروايات بيانگر آنند ك
درختي بود در محلي به نام نخلة ميان مكه و طائف كه »عزّي « : بنابر گفته ابن جرير

. قريش آن را بزرگ و ارجمند مي داشت: بر روي آن بنائي درست كرده بودند
لي شما عزّي و. ما عزّي داريم: اُحد گفت) جنگ(همانطوري كه ابو سفيان در روز 

  1.خداوند سرور و دوست ماست شما دوست و مواليي نداريد: فرمود صپيامبر. نداريد

                                           
 .از حديث براء بن عازب رضي اهللا عنه. باب غزوة احد: )4043(كتاب المغازي : بخاري -1
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هنگامي كه رسول خدا : گفت ،اند از ابو طفيل روايت كرده 1نسائي و ابن مردويه
كه عزّي در آن بر روي سه  –مكه را فتح كرد، خالد بن وليد را به مخلة فرستاد  ص

خانه اي كه بر روي آنها . پس خالد آن درختان را بريد – درخت صمغ عربي قرار داشت
 صپيامبر . آمده آنرا گزارش كرد صسپس به نزد پيامبر . بود فروريخت و نابود شد

هنگامي كه نگهبانان او : چرا كه تو كاري انجام ندادي، پس خالد برگشت. برگرد: فرمود
خالد به نزد آنها رفت، . ا عزّيي عزّي ي: را ديدند به شدت به سمت كوه رفته مي گفتند

ناگهان زن لختي را مشاهده كرد كه موهايش پراكنده و با دو دستش خاك برسر مي 
بازگشت  صسپس نزد پيامبر . پس خالد با شمشير او را كور كرده به قتل رسانيد. ريخت

  .آن عزّي بود: فرمود صو آن حادثه را گزارش نمود، پيامبر
و حتي بزرگتر از آنها در زمان كنوني نزد ضريح و گنبدهاي تمام اين موارد ): شارح(

  . مردگان و تجمع گاههايي آنها اتفاق مي اُفتند
در محلي به نام مشلل نزد قبيله قديد، ميان مكه و مدينه بود، قبايل خزاعه،  »مناة « 

لبيك گفتن براي . كردند و آن را بزرگ مي داشتند اوس و خزرج براي آن تعظيم مي
  . كردند را در آنجا آغاز ميحج 

اصل اشتقاق آن از اسم خداوند، يعني منان است، بنابر قول ضعيفي به سبب فراواني    
  . خوني كه آنجا به منظور تبرك ريخته مي شد به اين اسم ناميده شده است

آن بتي بود كه ميان : گويد در حديث عروة از عايشه رضي اهللا عنها مي صبخاري 
  . قرار داشتمكه و مدينه 

علي را فرستاد وآنرا خراب  )مكه(در سال فتح  صرسول خدا : گويد ابن هشام مي
  . كرد

                                           
حسن بودن سند . )4/235مانطوري كه در تحفة األشراف ه(نسائي در الكبري : سندآن حسن است -1

 )2/333(التقريب . آن به سبب وليد بن جميع است
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حذفي صورت گرفته كه تقدير آن : گويد در معناي آيه آنگونه كه قرطبي مي
يعني آيا چنين مي بينيد و نظرتان اين است  )فََرأیتم هذه اآلهلةأ(: تواند اينگونه باشد مي

  نفع و ضرر مي رسانند تا شريكان خداوند بلند مرتبه باشند؟  :كه اين معبودها
ابن كثير در معناي آيه  21: النجم m  ª  ©  ¨§  ¦l : فرمايد خداوند مي

دهيد و آن هم دختر، در حاليكه براي  يعني آيا براي خداوند فرزند قرار مي: گويد مي
  خودتان فرزندان پسر را بر مي گزينيد؟ 

يعني چنين تقسيم  22: النجم m  °  ¯®¬  «l : فرمايد يدر ادامه خداوند م
چگونه چيزي را قسمت پروردگارتان مي كنيد كه اگر براي . كردني باطل و ظالمانه است

منزه ) مونث(خودتان را از جنس ماده . مخلوقين بود ظلم و ناداني محسوب مي شد
  . دهيد ميداريد در حاليكه آنها را براي خداوند متعال قرار مي

يعني اينها  23: النجم m  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±l : فرمايد خداوند مي
از جانب (اند   اسمهايي هستند كه خودتان و پدرانتان از طرف خود نامگذاري كرده

  ). خداوند دليلي براي آنها نيامده است
 m  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹l يعني حجت و اضحي از سوي خداوند براي  23: النجم
  . ل نشده استآنها ناز

 m  Ã  Â  Á  Àl يعني سند و مدركي براي اين كار ندارند جز  23: النجم
اينكه به پدران و آبائشان كه اين روش وراه را رفته اند حسن ظن دارند، حسن ظن به آنان 

عالوه  23: النجم m   ÇÆ  Å  Äl . موجب شده تا روش باطل آنها را تبعيت كنند
د، هوا وبهرمندي نفس اماره آنان نيز موجب تعظيم آباء و بر حسن ظن به آباء واجدا

يعني به جاي اينكه از سوي خداوند دليل و . (تبعيت بي چون چراي از آنان گشته است
برهاني داشته باشند تنها به حسن ظن پدران و نياكان از يكسو و تبعيت از هواي نفس از 

  . )سوي ديگر تكيه داشتند
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يعني از سوي  )23: النجم( mÉ È  Í Ì Ë Êl : فرمايد خداوند مي
ابن كثير ). كنند ؟ پس چرا تبعيت نمي. (پروردگارشان براي آنان هدايت آمده است

با وجود اينكه خداوند متعال فرستادگاني را با حقي روشن و برهاني قاطع به : گويد مي
رمانپذير سوي آنان فرستاده است، از آنچه آنان آورده اند تبعيت واطاعت نكردند و ف

  . نگشتند
با مطابقت دادن آيات با شرح تفسيري كه گذشت مي توان دريافت، از جهت اينكه 

بودند، كه دست يافتن به اين بركت ) بتها(بندگان اين بتها معتقد به حصول بركت از آنها 
از طريق بزرگداشت آنها و به فرياد خواندن و طلب ياري كردن از آنها و اعتماد به آنها 

كردند به بركت و شفاعت و  هت بدست آوردن آنچه بدان اميد داشتند و آرزو ميدر ج
  . ميانجي گريشان، حاصل مي گشت

پس تبرك به قبرهاي صالحان مثل الت، به درختان و سنگهايي مثل عزّي و مناة از 
شود، هركس چنان اعمالي را انجام  زمره عمل همان مشركان با بت هايشان محسوب مي

را داشته  )كه مشركان داشتند(صوص قبر يا درخت يا سنگي چنان باوري دهد و در خ
  . باشد، در اين شرك خود شبيه بندگان اينگونه بتهاست

ولي واقعيت اين است كه عمل كرد مشركان امروزي با معبودهايشان بسيار بزرگتر از 
  .عمل مشركان دوران جاهلي است و خداوند ياري گر و كمك كننده است
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به سوي  صبا رسول خدا : روايت شده است كه گفت سواقد ليثياز ابو
مشركان درختي داشتند . حنين رهسپار گشتيم، ما تازه ايمان آورده بوديم

كه در كنار آن مي ايستادند و سالح هاي خودشان را به آن مي آويختند، كه 
به رسول خدا . در كنار درختي گذشتيم. به آن درخت ذات انواط مي گفتند

براي ما نيز ذات انواطي قرار بده همانگونه  صاي رسول خدا : فتيمگ ص
اين  !اهللا اكبر: فرمودند صرسول خدا . ذات انواط دارند) مشركان(كه آنها 

. سوگند به كسي كه جانم در دست اوست. روشهاي باطل پيشينيان است

m   UT SR Q   P O :چيزي را گفتيد كه بني اسرائيل به موسي گفتند
  W V Z Y Xl )براي ما معبودي  )!اي موسي(يعني) 138: األعراف

شما : گفت) موسي. (قرار بده همانگونه كه آنان داراي معبودهايي هستند
تبعيت ) پيشينيان(گذشتگان ) باطل(از روشهاي . گروه ناداني هستيد

  . خواهيد كرد
  . ترمذي روايت كرده و آنرا صحيح دانسته است

  
به  صبا رسول خدا : واقد ليثي روايت شده است كه گفتاز ابو: گويد مصنف مي

مشركان درختي داشتند كه در . سوي حنين رهسپار گشتيم، ما تازه ايمان آورده بوديم
كنار آن مي ايستادند و سالح هاي خودشان را به آن مي آويختند، كه به آن درخت ذات 

اي رسول خدا : تيمگف صبه رسول خدا . در كنار درختي گذشتيم. انواط مي گفتند
. ذات انواط دارند) مشركان(براي ما نيز ذات انواطي قرار بده همانگونه كه آنها  ص

سوگند به كسي كه . اين روشهاي باطل پيشينيان است !اهللا اكبر: فرمودند صرسول خدا 
m  Q   P O: چيزي را گفتيد كه بني اسرائيل به موسي گفتند. جانم در دست اوست

X  W V  UT SR  Z Yl )براي ما  )!اي موسي(يعني) 138: األعراف



     215 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

شما گروه : گفت) موسي. (معبودي قرار بده همانگونه كه آنان داراي معبودهايي هستند
  . تبعيت خواهيد كرد) پيشينيان(گذشتگان ) باطل(از روشهاي . ناداني هستيد

  .ترمذي روايت كرده و آنرا صحيح دانسته است
نيز روايت  هدر اين باب از ابوسعيد و ابو هرير. است نام ابوواقد، حارث بن عوف

نسائي، ابن جرير، ابن منذر،  ،احمد، ابويعلي، ابن ابي شيبه. شده كه ترمذي آورده است
 1.اند راني نيز نظير آنرا روايت كردهبابن ابي حاتم و ط

ق در سن . هـ 68ابو واقد همانطوري كه نامش گذشت، صحابي مشهور، كه در سال 
  . سالگي وفات يافت 85

در حديث عمر و بن » به سوي حنين رهسپار گشتيم صبا رسول خدا « عبارت 
: اند  آمده است كه وي گفت عوف كه ابن ابي حاتم، ابن مردويه و طبراني روايت كرده

در روز فتح به جنگ رفتيم در حاليكه هزار و اندي نفر بوديم،  صبه همراه رسول خدا 
  . الي آخر حديث.... و طائف رسيديم هنگامي كه ميان حنين

يعني ما تازه از كفر به ايمان روي آورده  »حنن حدثاء عهد بکفر « عبارت عربي    
اين روايت . يعني دوره ايمان ما به دوره كفر نزديك بود. بوديم، تازه ايمان آورده بوديم

بودند، از اين مسئله  كند كه صحابه پيشگام و آناني كه مقدم تر اسالم را پذيرفته بيان مي
و كسي كه با باطلي عادت كرده و اينك از آن به حق برگشته است، قلب . ناآگاه نبودند

كه مصنف اين مقوله را مطرح . او از اينكه بار ديگر به آن باطل برگردد در امان نيست
  . كرده است

وف در لفظ عربي عك» مشركان درختي داشتند كه در كنار آن مي ايستادند « عبارت 
كه مي توان به اين گفته خداوند از . حديث مذكور يعني ايستادن بر چيزي در يك مكان

                                           
: ترمذي مي گويد. باب ماجاء لتركبنَّ سنن من كان قبلكم )2180(كتاب الفتن : ترمذي. صحيح است -1
خريج جامع ارناؤوط در ت. )3294( ،)3290(طبراني در الكبير  ،)9/31/32(، ابن جرير )5/218(

 .آنرا صحيح قلمداد كرده است )34/ 10(األصول 
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: يعني) 52: األنبياء( m £ ¢ ¡ �~  } | {l : زبان حضرت ابراهيم خليل
اين مجسمه هايي كه شما دائما به عبادت ايستاده ايد چيستند؟ براي لفظ عكوف اشاره 

  . كرد
رخت به منظور تبرك جستن از آن و تعظيم براي آن ايستادن مشركان نزد آن دو 

برآن درخت سالح آويخته مي شد و ذات انواط ناميده : در حديث عمر و آمده است. بود
  . شده بود و بغير خدا پرستيده مي شد

يعني به منظور بركت به آنها آويزان » سالحهايشان را به آن مي آويختند « عبارت 
  . كردند مي

روايت همچنين بيان اين مطلب است كه عبادت مشركان براي آنها در اين ) شارح(
با اين امور سه  بتهاي مذكور، با تعظيم، ايستادن در پيشگاه و تبرك جستن به آنها بود و

  . ها پرستيده مي شوند ختان و چيزهايي نظير آنگانه در
عادات ابوس» براي ما نيز ذات انواطي قرار بده! صاي رسول خدا : گفتيم« عبارت

آنان را از  صخواستند تا نظير آنرا برايشان قرار دهد ولي پيامبر صاز پيامبر: گويد مي
. طوط مدنظر استنانواط جمع نوط و نوط مصدر است ولي همان م. آن عمل بازداشت

  . )يعني عمل آويختن برآن صورت گرفته و اسم مفعول است(
و بدان وسيله به خداوند كردند كه اين عمل مورد پسند خداوند است  گمان مي

 صمنزلتشان باالتر از آن است كه با پيامبر ) اصحاب(نزديك مي شوند، چرا كه آنان 
  . قصد مخالفت داشته باشند

در روايتي ديگر سبحان اهللا آمده است، » اهللا اكبر: فرمودند صرسول خدا«عبارت 
وعي كه باشد، مقصود تعظيم خداوند متعال و منزه داشتن وي از اين شرك به هر ن
  . چيزهايي كه جايز نيست به غير خدا از او خواسته شود و او مد نظر باشد

در حالت تعجب تكبير و تسبيح به كار مي برد، هنگامي كه چيزي را از صپيامبر
فردي مي شنيد كه شايسته خداوند نبود و با ربوبيت و الوهيت خداوند سازگاري نداشت 

  . د چنين الفاظي بكار مي گرفتبه منظور تعظيم و تنزيه خداون
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روشهاي نادرست . (يعني طرق، روشها. با ضمه سين »إنَّها لُسنن « عبارت عربي 
  . )پيشينيان

سوگند به كسي كه جانم در دست اوست ؛ چيزي را گفتيد كه بني اسرائيل « عبارت 
از روشهاي ) شما نيز(  m  Y X  W V  UT SR Q   P Ol: به موسي گفتند

اين گفته آنها شبيه گفته بني اسرائيل » تبعيت خواهيد كرد) پيشينيان(گذشتگان ) باطل(
بود، آنچه جامع اين شباهت است اينكه هر دوي آنها خواستند تا معبودي غير از خداوند 

  . براي آنها قرار دهند تا بدان پناه ببرند و او را بپرستند
اسم حقيقت شي را تغيير گرچه لفظشان مختلف، ولي محتوا يكي است، پس تغيير 

  . نمي دهد
از جمله مفاهيم اين روايت ترس از شرك و اينكه انسان گاهي يك چيزي را نيكو 

كند كه آن وي را به خداوند مي رساند در حاليكه آنچيز از  مي پندارد از اين رو گمان مي
مر را اين ا. سازد همه چيزها بيشتر فرد را از رحمت خدا دور و به خشم او نزديك مي

كسي به طور حقيقي نمي شناسد مگر اينكه آنچه را كه امروزه از سوي بسياري از علما و 
بندگان با صاحبان قبرها اتفاق افتاده را بشناسد اعمالي از قبيل غلو و صرف عبادات اصلي 
براي آنها به گمان اينكه آنها قادر به چيزي هستند، در حاليكه آن گناه نابخشودني از 

  . ند استسوي خداو
حافظ ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعيل شافعي معروف به ابن ابي شامه در كتاب 

است كه به طور عموم ) از شرك(همچنين از اين قسم : گويد مي »البدیع و احلوادث«
درست كردن : همگان بدان دچار شده اند و شيطان براي عموم آراسته است از جمله آنها

و تزيين كرد جاهاي ويژه اي در هر شهر كه شخصي نيز براي ديوارها و ستونها، آراستن 
كند كه در خواب فالن شخص را كه به نيك نامي و صالح  مردم داستان سرايي مي

مشهور است در آن مكان مشاهده كرد، كه به دنبال اين، چنان كارهاي نامشروعي را 
  . دهند انجام مي
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كنند به گمان اينكه  او را ترك ميبا حفاظت از آنها واجبات خداوند متعال و سنن 
بوسيله آن به خداوند نزديك مي شوند، سپس در اين امر آنقدر زياده روي و افراط 

كنند كه آنها را بسيار بزرگ مي نمايانند به طوري كه اين اماكن در دلهاي آنها جاي  مي
ار مي شوند كه با نذر كردن در آن مكانها به آنها اميدو .كنند گرفته و براي آن تعظيم مي

مي پندارند كه شفاي بيماران و رفع نيازها از . بيمارانشان را شفا و نيازهايشان را رفع كنند
  . چشمه ها، درخت، ديوار و سنگ است

: در شهر دمشق از اين قبيل مسائل مكانهاي متعددي وجود دارند كه از جمله آنها
ر داخل باب الصغير، شجره ستون مخلق د. عوينة الحمي كه خارج از باب تو ما است

ريشه و ذات انواط هايي  از خارج از باب نصر در ميانه راه، خداوند بريدن و بركندن آن
  . شبيه آنرا كه در حديث وارد شده است، آسان كند

  . نيز نظير همان چيزي كه ابو شامه گفته است را مطرح كرده است :ابن قيم
شمه نذرها را مي پذيرد ؛ يعني اين سنگ، اين درخت و اين چ: گويد سپس مي

چرا كه نذر عبادت و قربت است، كه نذر كننده بوسيله . كند عبادت غير خدا را قبول مي
آنچه با اين باب مرتبط است . آن به آن كسي كه براي وي نذز كرده نزديكي مي جويد

يده پروردگارا قبرم را بتي كه پرست« كه  صدر هنگام مطرح كردن اين فرموده پيامبر 
  . خواهد آمد» شود قرار مده

در اين جمله فوائدي است كه از جمله آنچه معتقدين درخت، سنگ و قبور انجام 
دهند، از قبيل جستن به آنها، ايستادن در مقابل آنها و قرباني كردن براي آنها شرك  مي

ز بلكه كساني كه مدعي علمند ني(تنها عوام و افراد فرومايه فريب نمي خورند، . است
  ). شوند دچار چنين اعمالي مي

درخواست  صهنگامي كه برخي از صحابه با حسن ظن چنان چيزي را از پيامبر
نيز براي آنان بيان كرد كه آن درخواست آنان همانند درخواست بني  صكردند و پيامبر 

وقوع شرك در ميان اين امت چيز بعيد   m  SR Q   P Ol: اسرائيل است كه گفتند
وقتي شرك براي آنها گاه پوشيده بود پس براي كساني كه . اقع و ذهن نيستو دور از و
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در علم و فضل چندين و چند برابر از آنها كمترند و به سبب دوري اين زمان از آثار 

و غلبه جهل، چگونه شرك براي آنها پوشيده نباشد؟ نه تنها شرك در ميانشان  صپيامبر
ك در الوهيت و ربوبيت هم براي آنان پوشيده اتفاق افتاده بلكه بزرگترين مسائل شر

دهند و آنها را مايه نزديكي به خداوند  مانده و بسياري از آن اعمال مشركانه را انجام مي
   .كنند تلقي مي

همچنين حديث مطرح شده در اين باب بيانگر اين مطلب است كه در احكام معاني 
  . معتبرند نه اسامي

صحاب را به درخواست بني اسرائيل مانند كرده درخواست اص از اين رو پيامبر
مشرك، مشرك . كند است و توجهي به اينكه آنها نام آنرا ذات انواط مي ناميدند، نمي

كساني كه به فرياد خواندن . است حال هراسمي كه مي خواهد براي شرك خود بگذارد
ت به آنها مردگان، قرباني كردن، نذر و چيزهايي از اين دست را، بزرگداشت و محب

. حال هر چه كه مي خواهند بر آن بنامند. ناميده اند بايد بدانند كه اين همان شرك است
  . توان با اين امر مقايسه كرد موارد ديگر را نيز مي

اين خبر درستي است » گذشتگان تبعيت خواهيد كرد )باطل(از روشهاي « عبارت 
  . ين خبر استكه واقعيت هاي فراواني از اين امت گواه بر صحت ا

در اين عبارت نشانه اي از نشانه هاي نبوت نمودار است چرا كه آنچه بدان خبر داده 
  . اتفاق افتاده است

از همانندي با اهل جاهليت و اهل كتاب در  صهمچنين حديث بيانگر نهي پيامبر
ت مگر آنكه دليلي اثبات كند كه آنچيز از شريع. دادند چيزهايي است كه آنان انجام مي

  . آن را تاييد كرده است صاست و شريعت محمد صمحمد
درآن تذكري است براي سؤاالتي كه در قبر مطرح مي شوند از : گويد مصنف مي

نبي تو كيست؟ گزارش و . كه جواب اين سؤال واضح استپروردگار تو كيست؟ : جمله
به اين  پاسخ). كدام است؟: (دين تو چيست. پاسخ به اين سؤال با خبرهاي غيبي است

   ...الي آخر   m  Q   P Olسؤال از اين گفته آنان است كه 
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حديث بيانگر آن است كه شرك بر خالف ادعاي . يعني براي ما معبودي قراربده
خشم در هنگام تعليم و اينكه هر آنچه خداوند به . مخالفين در اين امت اتفاق افتاده است

ر براي ما گفته تا از آن دوري گزينيم سبب آن يهود و نصاري را نكوهش كرده بدان خاط
كنند مبني بر اينكه تبرك به آثار  آنچه برخي از متأخرين ادعا مي. و بر حذر باشيم

  . صالحان جايز است بايد گفت به داليل زير ممنوع است
پيشگامان نخستين از صحابه و كساني كه پس از آنها : ازجمله اين داليل عبارتند از

دادند، چه در هنگام حيات و چه پس  انجام نمي صا با غير از پيامبربودند چنين كاري ر
باالترين اصحاب . ، اگر چنين كاري خير بود حتما از ما پيشي مي گرفتندوفاتشاز 

رسول خدا به بهشت رفتن آنها . عبارتند از ابوبكر، عمر، عثمان و علي رضي اهللا عنهم
  . به اين بزرگواران تبرك نجسته استهيچكدام از صحابه و تابعين . گواهي داده است

هيچكدام از تابعين با اساتيد بزرگوارشان كه در علم و دين الگو بودند، چنين عملي 
در هنگام  صپيامبر. مقايسه شود صجايز نيست كه فردي از امت با پيامبر. انجام ندادند

ر اين خصائص منحصر به فردي داشت كه هيچكدام از ساير افراد دو حياتش ويژگيها
  . خصوصيات با وي مشترك نيست

اي باشد براي وقوع در شرك  تواند به منظور سد ذريعه منع از چنين كاري مي
  . بزرگتر
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  : از جمله مسائل مطرح شده در اين باب عبارتند از
  . تفسير آيه نجم: نخست

در خواست  صاز پيامبر  )اصحاب(شناخت صورت امري كه : دوم
  . كردند

  . را انجام ندادند )مشركانه(آن كار  )د سرانهخو(اصحاب : سوم
به گمان اينكه خداوند آنرا دوست دارد و به قصد ) اصحاب(آنها : چهارم

  . كردند صنزديكي به او چنين تقاضايي را از پيامبر
نسبت به اين امر جاهل بودند، ديگران ) اصحاب(هنگامي كه آنان : پنچم

  . سزاوارتر به جهل ازاين موضوع هستند
هاي مغفرتي دارند كه ديگران از آن  آنان نيكي ها و وعده: ششم

  . برخوردار نيستند
آورد، بلكه آنها را رد  در اين امر برايشان عذر نمي صپيامبر: هفتم

اين روش هاي باطل پيشينيان است و با اين ! اهللا اكبر: گويد كند و مي مي
  . كند واكنشهاي سه گانه، مسأله را مهم و جدي تلقي مي

آنان را  صمسأله بزرگتر و مقصود اصلي اين است كه پيامبر: هشتم 
آگاه ساخت، درخواست آنان همانند درخواست بني اسرائيل از موسي 

  . براي ما معبودي قرار بده m  Q   P Olگفتند است، هنگامي كه به وي 
در واقع جزئي از معناي ال اله صنفي چنين چيزي از سوي پيامبر: نهم
بدان دقت داشت ولي براي آنان پوشيده شده  ص بود كه پيامبر اال اهللا
  . بود

براي صدور فتوا سوگند خورد و تنها براي مصلحت  صپيامبر: دهم
  . سوگند ياد مي كرد

چرا كه آنان . دارد )اكبر و اصغر(شرك بزرگ و كوچك : يازدهم
  . نشدند با اين درخواست مرتد )اصحاب(
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مسلمان بوديم يا تازه از كفر به اسالم روي ما تازه « عبارت : دوازدهم
بيانگر آن است كه ديگرِ اصحاب، نسبت به آن موضوع بي » آورده بوديم 
  . اطالع نبودند
تكبير گفتن در هنگام تعجب، برخالف نظر كساني كه آنرا : سيزدهم

  . ناپسند مي دارند
 منع از چيزهايي كه منجر به چيزهاي منهي عنه(سدذرائع : چهاردهم
  ). شود باالتري مي
  . با اهل جاهليت) همانند سازي(نهي از همانندي : پانزدهم
در صورتي كه موضوع ). (تعليم(خشم در هنگام آموزش : شانزدهم

  ).بسيار مهم و حياتي باشد
آن روشهاي « كه صقاعده كلي براي اين فرموده پيامبر : هفدهم

  . »پيشينيان است 
هاي نبوت است، چرا كه آنچه خبر  اين نشانه اي از نشانه :هيجدهم

  .داده بود اتفاق افتاد
هر آنچه خداوند يهود و نصاري را در قرآن نكوهيد در واقع : نوزدهم

  . متوجه ما نيز است
در نزد اصحاب ثابت شده بود كه مبناي عبادات براساس امر : بيستم

و همچنين تذكري است از سؤالتي كه در قبر مطرح مي . خداوند است
پيامبر تو كيست؟ . مثل پروردگار تو كيست؟ كه پاسخ واضح است. دشون

دين تو كدام است؟ از گفته آنها مبني بر . كه از خبرهاي غيبي خبر مي دهد
  . دهند تا آخر به آنها پاسخ مي» اجعل لنا « اينكه 

روش اهل كتاب همانند روش مشركان مذموم و نكوهيده : بيست و يكم
  . است
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بعد از قبول حق  نيز  ،به باطلي خو گرفته باشد كه  كسي: بيست و دوم
و اين  ،باقي مانده باشددر امان نيست از اينكه رسوباتي از آن باطل در او 

ما تازه مسلمان شده بوديم و به عهد كفر نزديك (بنابر گفته آن صحابي
  . )بوديم
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  . باب آنچه پيرامون قرباني كردن براي غير خداآمده است

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  m ª  :فرمايد مرتبه مي خداوند بلند

 ¸   ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «l )يعني )163 -  162: األنعام :
نماز، عبادت، زيستن و مردن من از آن خدايي است كه پروردگار : بگو

خداوند هيچ شريكي ندارد و به همين دستور داده شده ام و . جهانيان است
  ). م شده امر خداوندميا نخستين تسلي. (من اولين مسلمان هستم

  
يعني . باب آنچه پيرامون قرباني كردن براي غير خدا آمده است: گويد مصنف مي

  . آنچه از وعده عذاب براي اين كار آمده، چرا كه آن شرك به خداست
£ ¤ ¥ ¦ § m كند كه  در ادامه با اين فرموده خداوند استناد مي

 ¸   ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª  © ¨l  
خداوند متعال به پيامبر خود دستور مي دهد، تا به مشركيني كه به : گويد ر ميابن كثي

خالصانه  صكنند خبر دهد كه او  غير از خداوند را مي پرستند و براي آن قرباني مي
  .كند براي خداوند نماز مي خواند و قرباني مي

پس خداوند  .كردند چرا كه مشركان بتها را مي پرستيدند و براي آنها قرباني مي   
دهد و  متعال به او دستور مخالفت با آنها و انحراف از چيزي كه آنها در آن هستند را مي

  . دهد كه با اراده، نيت و عزمي همراه اخالص، به خداوند متعال رو كند دستور مي
  . قرباني در حج و عمره است: گويد مي» نُسك « مجاهد در خصوص 

يعني قرباني من كه » نُسكي «جبير آورده است كه سفيان ثوري از سدي از سعيد بن 
  . ضحاك نيز چنين نظري دارد
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يعني آنچه از ايمان و عمل : مي گويند m ¨ § lديگران در خصوص 
خالصانه براي  m    « ª  © l صالح كه در حياتم انجام داده ام و آنچه با آن مي ميرم

يعني به اين  m ² l. او شريكي ندارد  m ±° ¯ ®l .خداوند جهانيان است
دستور داده شده ام، و در اين امت نخستين مسلمان  m   ¶ µ ´ ³ l اخالص
  . زيرا اسالم هر پيامبري از ديگر افراد تابع آن پيامبر مقدمتر صورت مي گيرد. هستم

فرموده است، تمامي انبياء پيش از  صهمانطوري كه او پيامبر : گويد ابن كثير مي
. دادند و اسالم همان عبادت خداي يگانه بي شريك است ت ميوي به سوي اسالم دعو

m  K  J  I H G F E D C B A : فرمايد همانطوري كه خداوند مي
 P O  N MLl )ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم : يعني )25: األنبياء

. دايم كه معبودي جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كني مگر اينكه به او وحي كرده
  . آيات ديگري را نيز در اين معنا آورده است

وجه مطابقت آيه با تفسير و شرح در اين است كه خداوند متعال به بندگانش فرمان 
داده است تا با قرباني كردن به او نزديك شوند، همانطوري كه با نماز و ساير عبادات 

  . آنان را به بندگي خود فرا خوانده است
آنها دستور داده تا تمام انواع عبادتها را تنها براي او خالص  خداوند بلند مرتبه به

  . كنند نه براي چيزهاي ديگري غير از او
پس هنگامي كه با قرباني كردن و ساير عبادات به غير خداوند نزديكي جويند، در 

كه اين مطلب ظاهر اين فرموده . واقع براي خداوند در عبادت كردن شريك قائل شده اند
در اين فرموده شريك در عبادت را از خود  )ال شریک له( فرمايد است كه ميخداوند 

  . نفي مي كند، كه اين امر به شكرانه خداوند روشن است
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تنها براي : يعني) 2: الكوثر( m  }   | { zl  :فرمايد خداوند مي
از علي رضي اهللا عنه روايت شده . پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن

خداوند : از چهار چيز براي من سخن گفت صرسول خدا  :است كه گفت
لعنت كرده كسي را كه براي غير خدا قرباني كند، خداوند لعنت كرده كسي 

  . را كه پدر و مادرش را لعن كند
خداوند لعنت كرده كسي را كه جنايت كاري را پناه دهد، خداوند لعنت 

اين . تغيير دهدكرده كسي را كه حد و مرز زمين خود و همسايه اش را 
  . حديث را مسلم روايت كرده است

  
تنها براي : يعني m| { zl : فرمايد خداوند مي: گويد مصنف مي

 صخداوند به پيامبر: گويد شيخ االسالم مي. پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن
  .دستور داده تا بين دو عبارت يعني نماز و قرباني جمع كند

فروتني، افتخار، حسن ظن، قوت يقين و آرامش و دو عبادتي كه بر نزديكي، 
اطمينان قلب به خداوند و وعده او داللت دارند، برعكس حالت كساني كه اهل خود 

دانند و در نمازشان  و يا كساني كه خود را از خدا بي نياز مي. بزرگ بيني و بد سرشت اند
ي خداوند قرباني كساني كه از ترس فقر چيزي را برا. كنند نيازي به خدا حس نمي

£  ¤  m . از اين رو خداوند بين اين دو، يعني نماز و قرباني جمع كرده است .كنند نمي

  ¦  ¥l نسك همان قرباني است كه براي جستن روي خدا انجام  162: األنعام
اين دو عبادت باالترين چيزهايي هستند كه به وسيله آنها مي توان به خداوند . شود مي

ز اين رو آن دو را در آيه مذكور با فاء كه بر سبب داللت دارد آورده ا. نزديكي جست
است، زيرا انجام آنها سببي است براي برپا داشتن شكر خداوند به سبب آنچه از كوثر كه 

  . خداوند به او بخشيده است
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آنچه براي . نماز باالترين عبادت بدني و قرباني كردن نيز باالترين عبادت مالي است
نماز جمع شده در غير آن جمع نشده است، همانطور كه صاحبان دلهاي بيدار آنرا  بنده در

شود، هنگامي كه با اخالص و  مي شناسند و آنچه براي او در قرباني كردن فراهم مي
فراوان  صپيامبر . ايمان، قوت يقين و حسن ظن همراه باشد، چيزي شگفت انگيز است

  . نماز مي خواند و قرباني مي كرد
دعا، : نماز بسياري از انواع عبادات را در ضمن خود دارد از جمله آنها )ارحش(

تكبير، تسبيح، قرائت قرآن، به گوش ديگران رسانيدن قرائت، حمد و ثناي خداوند، قيام 
و ركوع، سجود و اعتدال، رو آوردن به خداوند متعال، رو آوردن دل و جان به سوي او و 

  .ام دادن آنها مشروع استچيزهاي ديگري كه در نماز انج
اي از آن براي غير خدا صرف  تمامي اين امور از انواع عباداتي كه جايز نيست ذره

همچنين قرباني كردن نيز همانگونه كه در سخن شيخ االسالم گذشت، متضمن . شود
: روايت شده است كه گفت ساز علي : گويد اموري از انواع عبادت است، مصنف مي

خداوند لعنت كرده كسي را كه : ار چيز براي من سخن گفتاز چهص رسول خدا
جنايتكاري را پناه مي دهد، خداوند لعنت كرده كسي را كه حد و مرز بين خود و همسايه 

  . اين حديث را مسلم روايت كرده است. اش را تغيير دهد
  .كه داستان مفصلي دارد 1مسلم اين حديث را به چند طريق روايت كرده

: به علي گفتيم: احمد نيز آنرا از ابو طفيل روايت كرده است كه گفتهمچنين امام 
چيزي را : گفت )علي. (براي تو گفته است صما را از چيزي با خبر كن كه رسول خدا 

خداوند لعنت كرده : به من نگفته كه بر مردم كتمان كرده است، ولي شنيدم كه مي فرمود
ند لعنت كرده كسي را كه جنايتكاري را پناه كسي را كه براي غير خدا قرباني كند، خداو

دهد، خداوند لعنت كرده كسي را كه پدرو مادرش را لعن كند خداوند لعنت كرده كسي 
علي بن ابي طالب، همان امام امير المومنين . را تغيير دهد) خود و همسايه(را كه مرز زمين 

                                           
  .باب تحريم الذبح لغير اهللا تعالي و لعن فاعله): 43) (1978(كتاب االُضاحي : مسلم -1
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؛ از اطمه زهراف صهمسر دختر پيامبر، صابو الحسن هاشمي، پسر عموي پيامبر 
به  صپيشگامترين پيشگامان نخستين و اهل بدر و بيعة رضوان، يكي از ده نفري كه پيامبر

 سمناقب او . بهشت رفتن آنها گواهي داده و چهارمين خليفه از خلفاي راشدين بود
  .مشهور است

  . در رمضان سال چهلم هجري وي را به قتل رساند )از خوارج(ابن ملجم خارجي 
لعن يعني دوري از مظان و مواطن : خداوند لعنت كرده است »لعن اهللا «: عبارت
  . رحمت خدا

او بوسيله لعنت . لعين و ملعون، يعني كسي كه لعنت بر او تحقق يافته است: بنابر قولي
  . نفرين شود

اگر از سوي . در اصل لعن يعني رانده شدن و دوري از خداوند: گويد ابو سعادات مي
  . نكوهش و دعاخلق باشد يعني 

خداوند از بندگان خود هركس را كه : گويد در اين معنا مي :شيخ االسالم 
مستحق لعنت باشد بر او لعنت مي فرستد، همانگونه كه بر مستحقيق درود، درود مي 

m à ß Þ  Ý Ü Û Ú  Ù Ø : فرمايد خداوند مي. فرستد
  æ å ä ã âá  ED C B Al )او : يعني) 44: األحزاب

و فرشتگانش نيز بر  )درود مي فرستد(كند  كه بر شما عنايت و مرحمت مي كسي است
  . شما درود مي فرستند تا خداوند شما را از تاريكي ها بيرون آورد و به نور برساند

درودشان در روزي كه او را . چرا كه او پيوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است
  . كنند، امن و امان باد است مالقات مي

m Y X  W  V U T S : فرمايد ر همان سوره، در آيه اي ديگر ميد
Zl )خداوند قطعا كافران را نفرين و از رحمت خود محروم : يعني )64: األحزاب

  . كرده و براي ايشان آتش سوزاني فراهم ساخته است
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 m Ä Ã Â Á À ¿  ¾½l : فرمايد همچنين مي
ه شدگانند هر كجا يافته شوند گرفته آنان نفرين شدگان و راند: يعني) 61: األحزاب(

  . خواهند شد و پياپي به قتل خواهند رسيد
قرآن كالم خداوند متعال است كه آنرا بر جبرئيل عليه اسالم وحي كرده و فرستاده 

آنرا ابالغ نمود و جبرئيل از او شنيد همانطوري كه در باب الصالة إن ) ص(اش محمد 
خداوند . نه كه قبال گذشت ثناء خداوند متعال استصالة همانگو. شاء اهللا خواهد آمد

خود درود فرستنده و پاداش دهنده است همانطوري كه كتاب و سنت و گذشتگان امت 
  . اند اسالم ما را به آن ارشاد و راهنمايي كرده

تكلم (خداوند هميشه متكلم است و هرگاه كه بخواهد : گويد مي : امام احمد 
  ). كند مي

در خصوص اين  :شيخ االسالم » براي غير خدا قرباني كند هركس « عبارت 
آنچه نام غير خدا بر آن « : يعني )173: البقرة( m  hg f  e d cl : فرموده خداوند

مثال . ظاهر آن، اين است كه آنچه براي غير خدا قرباني شود: گويد ، مي»گفته شود
چيزي مقصود باشد، چه به لفظ اين قرباني است براي فالن چيز يا كس، اگر چنين : بگويد

بياورد و چه نياورد، تحريم چنين موردي از تحريم آنچه صرفاً براي خوردن گوشت ذبح 
مثال براي گوشت حيواني را ذبح كند ولي با اسم مسيح يا امثال . شود آشكار تر است مي

د ذبح او عمل ذبح را انجام دهد، همانطوري كه اگر چيزي را به منظور نزديكي به خداون
ايم چرا كه آنرا هنگام  تر و بزرگتر است از آنچه كه براي گوشت ذبح كرده كنيم پاكيزه
بنابراين همانطوري كه اگر چيزي با نام مسيح يا زهره ذبح . ايم اهللا آغاز كرده ذبح با بسم

شود به طريق اولي آنچه كه در آن گفته شود براي مسيح يا زهره  شود حرام قلمداد مي
نم يا چنين مقصودي در آن باشد حرام مي گردد، زيرا كفر عبادت براي غير ذبح مي ك

از اين رو اگر به . خداوند بسيار بزرگ تر است از كفر طلب ياري كردن از غير خداوند
منظور نزديكي به غير خدا ذبح شود حرام است اگر چه در آن بسم اهللا هم گفته شده 

  . باشد
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. دهند اين امت گاهي چنين اعمالي را انجام ميهمانطوري كه گروهي از منافقين 
، بوي خوش راه انداختن و اعمالي نظير آن به )قرباني(همان كساني كه به وسيله ذبح 

  . اگر اينان مرتد باشند هيچ گاه قرباني آنان مباح نيست. ستارگان تقرب مي جويند
  : چرا كه در قرباني آنان دو مانع وجود دارد

  . غير خدا ذبح شده است اينكه با نام: نخست
  . است) از دين برگشته(قرباني فرد مرتد : دوم

دادند از زمزه اينگونه حرام  ذبح براي جن را كه برخي از جاهالن در مكه انجام مي
هايي كه براي جن انجام  روايت شده است كه از ذبيحه صاز اين رو از پيامبر. هاست

 1.شود نهي كرد مي

هرگاه منزلي مي خريدند يا مي ساختند يا  )اي جاهليعرب ه(: گويد زمخشري مي
كردند، چيزي را از ترس اينكه جن به آنان آسيب برساند،  چشمه اي را استخراج مي

  . به همين سبب ذبيحه ها به جنيان اضافه شده است. كردند قرباني مي
يكي به آنچه هنگام استقبال از پادشاه، به منظور نزد: ابراهيم مروزي بيان كرده است

چرا كه آن از جمله قرباني . شود، اهل بخارا به حرام بودن آن فتوا داده اند او ذبح مي
خداوند لعنت كرده است كسي را كه پدر و مادرش « عبارت . كردن با نام غير خدا است

  . والدين همان پدر و مادر و باالتر است» را لعن كند
سزا گويي بر پدر و مادر از نا: فرمودند صآمده است كه رسول خدا 2در صحيح

! گويد؟ آيا كسي پدر و مادرش را ناسزا مي !اي رسول خدا: گفتند. گناهان كبيره است

                                           
الباني نيز در . از ابوهريرة بصورت مرفوع آورده است) 9/314(بيهقي در سنن خود : موضوع است -1

 .داده است  حكم به موضوع بودن آن) 240(الضعيفه 

از . باب بيان الكبائر و اكبر ها): 146) (90(كتاب االيمان : مسلم. بصورت موقوف صحيح است -2
  .حديث عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما
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كسي را گويد، مادر  گويد، او نيز بر پدرش ناسزا مي پدر كسي را ناسزا مي. فرمود آري
  . گويد دهد و ناسزا مي ش را دشنام ميدهد او نيز مادر دشنام مي

يعني مانع . »لعنت كرده است كسي را كه جنايت كاري را پناه دهد خداوند« عبارت 
يعني به خود » آوي«لفظ عربي . شود تا حقي كه بر گردن او ست از او گرفته شود مي

  . كند كند و از وي حمايت مي نزديك مي
با كسره دال و فتحه آن بنا : گويد ابو سعادات مي» محدث« در خصوص لفظ عربي 

اگر باكسره باشد به اين معناست، هر كس كه . ل بودن روايت شده استبر فاعل و مفعو
و اگر دال . جنايت كاري را ياري كند و از دشمنش او را پناه دهد و مانع قصاس او شود

را با فتحه در نظر بگيريم به معناي امري است كه آن فرد در دين خودش به وجود آورده 
در اينجا به معناي رضايت به آن بدعت و » دادنپناه « كه ايواء . و نوآوري كرده است
پس هرگاه به بدعت رضايت داد و انجام دهنده اش را تأييد كرد و . مقاومت بر آن است

  . او را طرد نكرد، در واقع او را پناه داده است
اين كبيره با اختالف مراتب ذات اتفاق  )درجات(مراتب : گويد تعالي مي :ابن قيم 

گناه كبيره آن . هرگاه ذات آن اتفاق بزرگ تر باشد .داده متفاوت استكه رخ  )جنايتي(
خداوند لعنت كرده است كسي را كه حد و مرز زمين خود « عبارت . نيز بزرگ تر است

  .»و همسايه اش را تغيير دهد
  . يعني نشانه هاي محدوده آن زمين »منار االرض « لفظ عربي 

ملعون من غير « صوص ريشه تَخَم در عبارت در خ» النهاية « ابو سعادات در كتاب 
واحد تخوم همان تخُم . تخوم يعني نشانه ها و مرزهاي زمين: گويد مي» تخوم االرض 

وبنا بر قول ديگري . بنابر قول ضعيفي مقصود از آن حدود حرم بطور خاص است. است
اي راهنمايي مقصود نشانه هاي است كه در راه بر. عام بوده و تمام زمين مد نظر است

  .گذاشته شده اند
. وارد شدن ظالمانه كسي بر ملك ديگري و جدا كردن آن براي خود: بنابر گفته اي

تغيير آن يعني پس . لفظ تخوم با فتح تاء هم روايت شده است كه جمع آن تُخُم است
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در خصوص آن  صاين از جمله ظلم در زمين است كه پيامبر. وپيش رفتن در آن
كس يك وجب در زميني ظلم كند روز قيامت از هفت زمين آن را بر  هر: فرمايد مي

   1.گردنش مي آويزند
  .كنند بي آنكه تعيين شود روايت مذكور بيانگر جواز لعن كساني كه ظلم مي 

يكي اين كه جايز : ولي در خصوص لعن فاسقي كه معين است دو نظر وجود دارد
 . اند دهاست، ابن الجوزي و ديگران اين نظر را برگزي

دوم اينكه جايز نيست، كه ابو بكر عبدالعزيز و شيخ اال سالم اين نظر را ترجيح 
  . اند و انتخاب كرده است داده

                                           
باب اثم من ظلم شيئاً من ): 2452(كتاب الظالم : بخاري: از حديث سعيد بن زيد رضي اهللا عنه -1

  .االرض
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مردي بخاطر : فرمودند صاز طارق بن شهاب روايت شده رسول خدا 
: گفتند. يك مگس وارد بهشت شد و مردي به سبب يك مگس وارد جهنم شد

دو مرد بر قومي ) در پاسخ فرمود(است؟  چگونه ممكن صاي رسول خدا 
دادند از آنجا بگذرد  به كسي اجازه نمي. گذشتند كه آن قوم بتي داشتند

: به يكي از آن دو نفر گفتند .مگر اينكه چيزي را براي آن بت قرباني كند
قرباني كن اگر : به او گفتند. چيزي ندارم تا قرباني كنم: گفت. قرباني كن

پس مگسي را قرباني كرد و رهايش كردند و وارد جهنم . چه يك مگس باشد
هرگز چيزي را براي غير خداوند : گفت! قرباني كن: به ديگري گفتند. شد

احمد . عزه وجل قرباني نخواهم كرد، پس گردنش را زدند ووارد بهشت شد
  . آنرا روايت كرده است

  
مردي : ندفرمود صاز طارق بن شهاب روايت شده رسول خدا: گويد مصنف مي

اي : گفتند. بخاطر يك مگس وارد بهشت شد و مردي به سبب يك مگس وارد جهنم شد
دو مرد بر قومي گذشتند كه آن ) در پاسخ فرمود( چگونه ممكن است؟ صرسول خدا 

اينكه چيزي را براي آن  زجر دادند از آنجا بگذرد مگ به كسي اجازه نمي. قوم بتي داشتند
چيزي ندارم تا قرباني : گفت. قرباني كن: ز آن دو نفر گفتندبه يكي ا .بت قرباني كند

پس مگسي را قرباني كرد و . قرباني كن اگر چه يك مگس باشد: به او گفتند. كنم
هرگز چيزي را : گفت! قرباني كن: به ديگري گفتند. رهايش كردند و وارد جهنم شد
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. وارد بهشت شد دند ووجل قرباني نخواهم كرد، پس گردنش را ز براي غير خداوند عز
  1 .احمد آنرا روايت كرده است

گفته است ابو معاويه از اعمش از سليمان بن  :امام احمد : گويد مي :ابن قيم    
مردي به سبب : فرمودند ص ميسره از طارق بن شهاب بطور مرفوع روايت كرد، پيامبر

  .اي آخر... يك مگس وارد بهشت شد
 صبالغ شده بود كه پيامبر . ، ابو عبداهللا استيطارق بن شهاب همان بجلي األحس

  . را ديد
را ديده ولي  صپيامبر : گويد ابوداود مي. در كوفه منزل گزيد: گويد بغوي مي

  . چيزي از وي نشنيده است
را ديده است در آن صورت صحابي  صاگر ثابت شود كه پيامبر : گويد حافظ مي

  .است

مرسل  صيده است، روايت وي از پيامبرسخني شن صهر گاه ثابت شد از پيامبر
بنابر آنچه ابن حبان بدان . صحابي است، و بنا بر قول راجح چنين روايتي مقبول است

  . هـ ق بوده است 83قطعيت نهاده وفات وي در سال 
يك مگس وارد  )بخاطر(يعني مردي به سبب  »دخل اجلنة رجل فی ذباب « عبارت
گويا چنين چيزي » چگونه ممكن است؟ صخدا اي رسول: گفتند« عبارت . بهشت شد

براي آنان آنچه كه اين  صرا نادر مي پنداشتند و از آن تعجب كردند، بنابر اين پيامبر
امر كوچك را در نزد آنها بسيار بزرگ كرده بود، روشن كرد و تبيين نمود كه اين 

كه آن قوم  دو مرد بر قومي گذشتند« عبارت . مستحق بهشت و ديگري مستحق جهنم بود
همان طوري كه قبالً . ، در لفظ عربي يعني تصوير تراشيده شده)بت: (صنم» بتي داشتند

                                           
از طارق بن شهاب ) 1/203(ابو نعيم در حلية ) 15،16(آن را در الزهد  احمد. موقوفاً صحيح است -1

آنرا مطرح ) 68(از سلمان فارسي بصورت موقوف با سند صحيح آورده اند دو ستري در نهج السديد 
 .كرده است
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يعني از آن نمي گذشتند، به » اليجاوزه « عبارت . شود نيز به آن اطالق مي »وثن«گذشت 
دادند از آنجا بگذرد مگر اينكه يك چيزي، اگر چه اندك باشد براي  فردي اجازه نمي

  . ندآن قرباني ك
به او گفتند قرباني كن اگر چه يك مگس باشد پس قرباني كرد و « عبارت    

اين عبارت بيانگر عظمت شرك است اگر چه در يك » رهايش كردند و وارد جهنم شد 
شود، همانطوري كه خداوند  چيز بسيار كوچك باشد، باز هم موجب ورود به جهنم مي

mb a `_ ^ ]  \ [  Z Y X W V  c فرمايد  مي
 v ut s r  q p o n m l k  j ih g f  e d

  z y x wl(گمان هر كس انبازي براي خدا قرار  بي: يعني) 72: المائدة
جايگاه او آتش است، ستمكاران يار و ياوري . دهد، خدا بهشت را براو حرام كرده است

 برحذر: عالوه برآنچه گذشت مضامين مطرح شده در اين حديث عبارت اند از. ندارد
داند  شود در حالي كه نمي داشتن از وقوع در شرك، چرا كه انسان گاهي دچار آن مي
آن شخص به سببي كه ابتدا . اين همان شركي است كه موجب ورود فرد به جهنم است

پرستان انجام  قصد آن را نداشت وارد جهنم شد و آن كار را به منظور رهاي از شر بت
به : نمي گفت) ص(اگر مسلمان نبود پيامبر . مان بودآن مرد پيش از آن مسئله مسل. داد

پرستان، كه  عمل قلب بزرگ ترين مقصود است حتي نزد بت. سبب مگس وارد جهنم شد
  . مصنف معناي آن را به خوبي مطرح كرده است

هرگز چيزي را براي غير خداوند : گفت !قرباني كن: به ديگري گفتند« عبارت 
  . كه اين عبارت بيانگر فضيلت توحيد و اخالص است .»عزوجل قرباني نخواهم كرد

عبارت مذكور در آن روايت بيان گر شناخت جايگاه شرك : گويد مي: مصنف 
چگونه بر كشته شدن خود پايداري كرد و با وجود اينكه تنها از . در دلهاي مؤمنان است

  .وي عمل ظاهري را تقاضا كردند با درخواست آنان موافقت نكرد
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  : رح شده در اين باب به طور مختصر عبارت اند ازمسائل مط

  162: األنعام m  ¦  ¥  ¤  £l : تفسير آيه: نخست

  2: الكوثر m   }|  {  zl  : تفسير آيه: دوم
  .آغاز به لعنت كسي كه براي غير خدا قرباني كند: سوم
لعن كسي كه والدين خود را لعن كند كه از جمله آن لعن به پدر : چهارم

  . كه او نيز به پدر و مادرش لعن كندفردي در مقابل و مادر 
مقصود كسي كه حق اهللا . لعن كسي كه جنايت كاري را پناه دهد: پنجم

شود تا او را از اجراي آن حفاظت  پس به فردي پناهنده مي. را رعايت نكند،
  ). مانع اجراي مجازات شود(كند 

، همان خطوطي كه لعن كسي كه مرز يا عالمت زمين را تغيير دهد: ششم
تغيير . سازد بين حق تو و همسايه ات جدايي مي افكند و آنها را معين مي

  . تواند با پس و پيش كردن آنها باشد آن نيز مي
تفاوت ميان لعن معين و لعن بر كساني كه اهل گناهند، بر وجه : هفتم
  . عموم

  . اين داستان بزرگ، همان داستان مگس است: هشتم
ر به سبب مگسي وارد جهنم شد كه مقصود او آن شخص مذكو: نهم

نبود بلكه مقصود وي رهايي از شر مشركان ) قرباني كردن براي مگس(
  . بود

شناخت جايگاه شرك در دلهاي مؤمنان، اينكه چگونه آن فرد مؤمن : دهم
بر مرگ خود پايداري كرد و با درخواست آنان موافقت نكرد، در حاليكه 

  .وي درخواست كردند تنها عمل ظاهري را از
كسي كه وارد جهنم شد مسلمان بود، چرا اگر كافر بود نمي گفت : يازدهم

  ). گفت به سبب كفر وارد جهنم شد بلكه مي(به سبب مگس وارد جهنم شد، 
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: فرمايد روايت مذكور گواه است بر اين حديث صحيح كه مي: دوازدهم
  . كتر استبهشت و جهنم به هر كدام از شما از بند كفشش نزدي

شناخت اين مطلب كه عمل قلب مقصود اصلي و بزرگترين : سيزدهم
  . هدف است، حتي نزد بت پرستان
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براي خداوند  در مكاني كه براي غير خدا قرباني شود، :باب
  .شود قرباني نمي

\ [ ^ _` m i h g  f e d c b a  :فرمايد خداوند مي
 v u t s  rq p o n m lk jl )108: هالتوب( 

. قيام نكن و نماز مگذارد) ضرار(هرگز در آن مسجد ) اي پيامبر: (عنيي
از روز نخست بر پايه تقوا بنا گرديده است  )مانند مسجد قبا(مسجدي 

در آنجا كساني . سزاوار آن است كه در آن بر پاي ايستي و نماز بگذاري
 هستند كه مي خواهند خود را پاكيزه دارند و خداوند پاكيزگان را دوست

  .  مي دارد

  
در مكاني كه براي غير خدا قرباني شود، براي خداوند قرباني : باب: گويد مصنف مي

الي نفي است و احتمال دارد  »... ال یذبح هللا« در عبارت  »ال« حرف  .شود نمي
  . نهي باشد در صورتي كه اولي ظاهر تر است »ال«كه

m a `_ ^ ] \ c b : فرمايد خداوند مي: گويد مي : مصنف

 u t s  rq p o n m lk j i h g  f e d
vl )خداوند متعال فرستاده اش را از نماز در مسجد : مفسران مي گويند )108: التوبة

ضرار باز داشته است، امت نيز در اين امر از روي پيروي كردند، سپس خداوند وي را 
بود، بر ) هيزگاريپر(براي نماز در مسجد قبا كه در نخستين روز تأسيس، بر مبناي تقوا 

تقوا همان اطاعت از خداوند و رسولش و وحدت كلمه داشتن با مؤمنان و قلعه . انگيخت
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مسجدي كه بر مبناي تقوا بنا نهاده شده (. و محل سكني بودن براي اسالم و مسلمانان است
و خود آن مسجد نيز  صباشد اين ويژگي ها را دارد كه اهل آن مطيع خدا و پيامبر

ي وحدت و يك پارچگي مؤمنان و دژ و پناهگاهي براي حفاظت از احكام محلي برا
 صكه پيامبر  1به همين سبب در حديث صحيح آمده است ،اسالم و پيروان آن باشد

  . »يك نماز در مسجد قبا همچون يك عمره است« : فرمودند
مسجد قبا را سواره و پياده زيارت مي  صصحيح آمده است كه پيامبر 2در حديث

اند  كه مسجد مذكور در آيه همان مسجد  جماعتي از سلف به صراحت بيان كرده. دكر
  . از جمله آنها ابن عباس، عروة، عطيه، شعبي،حسن و ديگران، هستند. قبا ست

يعني در آنجا    m rq p o n m lاين فرموده خداوند كه  )شارح(
  .كنند ي را تأييد ميكساني هستند كه مي خواهند خود را پاكيزه دارند، ديدگاه قبل

است به  )مسجد النبي(قول ضعيفي نيز گفته است كه آن مسجد رسول خداست  
دو مرد در خصوص مسجدي كه در روز نخستين : دليل حديثي از ابو سعيد كه گفت

يكي گفت آن مسجد قباست، ولي ديگري : كردند براساس تقوا بنا نهاده شد، مشاجره مي
است كه  )مسجد النبي(آن مسجد من : فرمودند صس پيامبر پ. قائل بر مسجد النبي بود

اين روايت را آورده و نظر عمر، ابن عمر، زبدين ثابت و ديگران نيز همين  3مسلم
اين نظر صحيح است و هيچ منافاتي بين آيه و حديث اخير وجود : گويد ابن كثير مي.است

                                           
ما جاء في الصالة في مسجد قباء كه ترندي آنرا : باب): 324(كتاب الصالة: ترندي: صحيح است -1

از حديث اسيد بن ظهر انصاري ) 1/487(حاكم ) 1411(كتاب اقامه الصالة : ابن ماجه. تهحسن دانس
  .صحيح دانسته است) 2/344(ارناؤوط آنرا در تخريج السنة

. باب من أتي مسجد قبا كل سبت): 1193(كتاب فضل الصالة في مسجد مكة و المدينة : بخاري -2
از حديث ابن عمر رضي اهللا . د قبا و فضل الصالة فيهباب فضل مسج): 515) (1399(كتاب الحج : مسلم
 .عنهما

باب بيان أن المسجد الذي اسس علي التقوي هو مسجد النبي ): 514) (1398(كتاب الحج : مسلم -3
  بالمدينه ص
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تأسيس شده باشد پس مسجد  ندارد، چراكه هرگاه مسجد قبا در روز نخست بر مبناي تقوا
  . )از اين ويژگي برخورداراست(به طريق اولي  صرسول خدا 

همان . و اين بر خالف مسجد ضراري است كه بر مبناني معصيت خدا بنا نهاده شد 
m  G F E D C B A : فرمايد گونه كه خداوند مي

 X W VU T  S R Q  PO N M L K   J I H
 [  Z Yl )اند  و  كساني هستند كه مسجدي را بنا كرده :يعني) 107: التوبة

مقصودشان از آن، زيان و كفر ورزي و تفرقه اندازي ميان مؤمنان و كمين گاه ساختن 
براي كسي بود كه قبالً با خدا و پيامبرش جنگيده بود و سوگند هم مي خورد كه نيتي جز 

  . مي گويند دهد كه آنان دروغ خير و نيكي نداشته اند، اما خداوند گواهي مي
در آن مسجد باز  )به منظور نماز(به دليل همين امور خداوند پيامبرش را از ايستادن 

  . داشته است
به سوي نبرد تبوك  صكساني كه آن مسجد را بنا نهادند، قبل از اينكه پيامبر

رهسپار گردد به نزد وي آمده و از او تقاضا كردند كه در آنجا نماز بخواند، به اين 
 .اند ل كه آنها آن مسجد را براي بيماران در شب هاي سرد زمستاني درست كردهاستدال
در ( 1.ما در سفر هستيم اگر بر گشتيم خدا بخواهد: نيز در پاسخ به آنها فرمودند صپيامبر

به سوي مدينه بازگشت، تنها ) تبوك(از  صهنگامي كه پيامبر. )آنجا نماز مي خوانيم
ي مانده بود كه به مدينه برسد، در خصوص آن مسجد يك روز يا قسمتي از روز باق

پس افرادي را برانگيخت تا قبل از رسيدن او به مدينه آن . به وي وحي شد) مسجد ضرار(
  . مسجد را خراب كنند

                                           
ابن اسحاق آنرا روايت كرده است ابن ) 2/388(همانطوري كه در تفسير ابن كثير آمده : ضعيف است -1

دو سري در نهج السديد . از جماعتي از تابعين به صورت مرسل روايت كرده است )11/17،18(جرير 
  .از آن بهره گرفته است )71(
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وجه مناسبت آيه مطرح شده در اين باب با شرح و توضيحش در اين است كه در 

باني كردن براي خداوند بايد اجتناب و مكانهاي تهيه شده براي قرباني غير خدا، از قر
مثل همين مسجد؛ از آنجايي كه براي معصيت و نافرماني خدا تهيه شده بود به . پرهيز كرد

اين . همين سبب مورد خشم و غضب الهي واقع شد و نماز براي خداوند در آن جايز نبود
آنرا  –در آينده مطرح خواهد شد  –قياس درستي است، كه حديث ثابت بن ضحاك 

  . كند تاييد مي
امام احمد، ابن  m rq p o n m lدر خصوص اين فرموده خداوند 

در  صاند  كه پيامبر خزيمه و ديگران از عويم بن ساعدة االنصاري روايت كرده
خداوند شما را به سبب طهارت و پاكي كه خواهان آن : مسجدقبا به نزد آنان آمد و فرمود

اين طهارتي كه شما بدان متصف . به نيكي ستوده است )اقب(هستيد در داستان مسجدتان 
به خدا سوگند اي رسول خدا چيزي نمي دانيم، مگر : گشته ايد كدام است؟ آنان گفتند

خودشان را مي شستند و غسل  قضاي حاجتاينكه همسايگاني يهودي داشتيم كه پس از 
كه (و انس آمده است در روايتي از جابر . دادند ما نيز همانند آنان عمل كرديم مي

ستودن خداوند به همان سبب است پس شما نيز انجام بدهيد و بر « ): فرمودند صپيامبر
  . »شما واجب است

  1.اند ابن ماجه، ابن ابي حاتم، دارقطني و حاكم نيز آنرا روايت كرده
: گويد مي  m  u t slابو العاليه در خصوص اين عبارت قرآني 

يعني كساني كه در (. لي آنان از گناهان پاك شده بودندپاك كردن با آب نيكوست و

                                           
 )23/ 2(در الصغير  )140/  17(طبراني در الكبير  ،)83(ابن حزيمه  ،)3/422(احمد : حسن است -1

يت ديگر از حديث جابر و روا. آنرا صحيح دانسته و ذهبي نيز با وي موافقت كرده است )155/ 1(حاكم 
/ 2( ،)55/ 1(و حاكم  )62/ 1(باب استنجاء بالماء و دارقطني : )355(انس نزد ابن ماجه كتاب الطهارة 

اين حديث به سبب شواهد و طرق زيادي كه . آنرا صحيح دانسته و ذهبي نيز موافقت كرده است )334
 .شودمراجعه ) 73 ،71(به نهج السديد ص . دارد حسن لغيره است
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هچنين .) مسجد قبا بودند به سبب پاكي از گناه و چون خواستار آن بودن، ستوده شده اند
در اين عبارت بر خالف ديدگاه اشاعره و امثال آنها، صفت محبت براي خداوند ثابت 

  .شده است
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مردي نذر كرد شتري : روايت شده است كه گفت ساك از ثابت بن ضح
آيا بتي : فرمودند صپرسيد، پيامبر صقرباني كند، از پيامبر  هرا در بوان

 صپيامبر. خير: از بتان جاهلي در آن مكان پرستيده مي شد؟ گفتند
پس . خير: آيا عيدي از اعياد آنها در آنجا بوده است؟ گفتند: فرمودند
نذرت وفا كن، زيرا به نذري كه در آن معصيت به : فرمود صپيامبر

ابو داود اين حديث را  1.آدم نيست، وفا كرد درتملك فرزند خداست، يا
صحيح  )مسلم و بخاري(روايت كرده و اسنادش بر اساس شرط آن دو 

  . است

  
مردي نذر :  روايت شده است كه گفت ساز ثابت بن ضحاك : گويد مصنف مي

آيا بتي از : فرمودند صپرسيد، پيامبر  صقرباني كند، از پيامبركرد شتري را در بوانة 
  بتان جاهلي در آن مكان پرستيده مي شد؟ 

: آيا عيدي از اعياد آنها در آنجا بوده است؟ گفتند: فرمودند صپيامبر. خير: گفتند
به نذرت وفا كن، زيرا به نذري كه در آن معصيت خداست، : فرمود صپس پيامبر. خير

ابو داود اين حديث را روايت كرده و . ك فرزندآدم نيست، نبايد وفا كرديا درتمل
  . صحيح است )مسلم و بخاري(اسنادش بر اساس شرط آن دو 

مقصود از ثابت بن ضحاك، همان ثابت بن ضحاك بن خليفة األشهلي، صحابي 
 )64(در سال شصت و چهار  .اند ابو قالبة و ديگران از وي روايت كرده. مشهور است
  . وفات يافت

                                           
حافظ در . باب مايومر به من الوفاء بالنذر )3313(كتاب االيمان و النذور : ابوداود: صحيح است -1

و در صحيح الجامع  )3437(الباني در تخريج المشكاة . آنرا صحيح دانسته است )180/ 4(التلخيص 
  .آنرا صحيح قلمداد كرده است )2548(
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بغوي . با ضمه باء، قول ضعيفي نيز آنرا با فتح باء در نظر گرفته است» بوانة « 
 صحرايي: گويد ابو سعادات مي. لملممكاني است در پايين تر از مكه نزديك ي: گويد مي

  . است در پشت ينبع
انجام نذر بيانگر منع » آيا بتي از بتان جاهلي در آن مكان پرستيده مي شد؟ « عبارت 

اگر چه بعد از، ازبين رفتن آن بت باشد، كه . در مكاني است كه در آن بت وجود دارد
  . نظر مصنف رحمة اهللا نيز همين است

: گويد مي:  شيخ االسالم » آيا عيدي از اعياد آنها در آنجا بوده است؟ « عبارت 
اين . شود م ميعيد يعني آنچه به طور گرد هم آيي عمومي به وجه عادت هميشه انجا

بازگشت و تكرار هميشگي ممكن است با سررسيدن يكسال، يك هفته، يك ماه و يا 
همان ) در حديث(مقصود از گرد هم آيي عادت شده و تكراري در اينجا . امثال آن باشد

اموري جمع مي شوند كه از ) گردهم آيي مذموم(در اين . گرد هم آيي جاهليت است
شود مثل روز فطر و روز جمعه، گرد  ميشه آنروز تكرار ميجمله آنها روزي است كه ه

  . شود هم آيي مردم در عيد و اعمالي كه به منظور عادت يا عبادت در آن انجام مي
كند و گاهي نيز به طور  گاهي عيد به يك مكان خاص و ويژه اي اختصاص پيدا مي

  . )همه مكانها را در بر گيرد(مطلق 
در  ص عيد زماني مثل اين فرموده پيامبر. شوند ناميده ميتمامي اين امور گاهي عيد 

  1.اين روزي است كه خداوند آنرا براي مسلمانان عيد قرار داده است: خصوص روز جمعه
در عيد حاضر صعيد گرد هم آيي و اعمال، مثل اين گفته ابن عباس كه با پيامبر

  2.يريدكه قبر مرا عيد نگ صشدم، عيد مكاني مثل اين فرموده پيامبر

                                           
از حديث ابن . باب ماجاء في زينة يوم الجمعه )1098(ة كتاب اقامة الصال: ابن ماجة: صحيح است -1

 .با شواهد خود آنرا صحيح قلمداد كرده است )2254(الباني در صحيح الجامع . عباس رضي اهللا عنهما

. از حديث ابوهريرة. باب زيارة القبور: كتاب المناسك )2042(ابوداود . )2/367(احد : صحيح است -2
آنرا حسن قلمداد كرده  )97(الباني در تحذير المساجد . نرا صحيح دانستهآ )93ص (نووي در االذكار 

ابويعلي و ديگران از حديث علي  ،ابن ابي شيبه. التجعلوا قبري عيدا...... . كه لفظ آن عبارتست از. است
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شود،  گاهي نيز لفظ عيد اسمي است براي مجموع روز و عملي كه در آن انجام مي
مثال  ).شود و بيشتر عيد براي چنين مقصودي استعمال مي(كه اين نامگذاري غالب است 

  . پايان 1.چرا كه هر قومي عيدي دارد !اي ابوبكر آنها را رها كن: فرمايد مي صپيامبر
يعني از ماهيت موضوع (مذكور بيانگر استفصال مفتي  گفته است عبارت :مصنف 

و ممانعت از انجام نذر در مكان عيد . )كند تا كامل آنرا بفهمد و فتوا دهد دقيقا سؤال مي
  . اگر چه عيد در مكان مذكور از بين رفته باشد. جاهليت، است

 سدذريعه و ترك همانندي با مشركان و منع) مفهوم(در عبارت مذكور ) شارح(
  . انجام چيزي كه وسيله شرك است، وجود دارد

كند بر اينكه قرباني براي خداوند در مكاني  داللت مي» به نذرت وفا كن « عبارت 
كردند، يعني در محل اعيادشان گناه و  كه مشركان براي غير خدا قرباني و ذبح مي

است كه پس از  چرا كه فرموده او مبني براينكه به نذرت وفا كن تعقيبي. نافرماني است
بنابراين . وصف حكم آمده و بيانگر آن است كه دو وصف مذكور سبب حكم هستند

. است )عيد و قربانگاه مشركان(سبب دستور به وفا كردن نذر، نبودن آن دو وصف 
و اين امر مقتضي . هنگامي كه اين دو وصف را انكار كردند، به وفا كردن نذر دستور داد

نوان مكان عيد آنها يا بودن بتي از بتهاي آنها در آنجا، مانع است كه وجود بقعه به ع
اين گفته شيخ االسالم . قرباني كردن يا ذبح در آنجاست، اگرچه فرد نذر هم كرده باشد

  . است
يعني زيرا نذري كه در آن معصيت » إّنه ال وفاء لنذر فی معصیة اهللاف«عبارت 

، دليل است بر اينكه اين نذر معصيت است، )نبايد آنرا انجام داد. (شود خداست وفا نمي

                                                                                                         
ر حاليكه د. كه الباني در تحذير المساجد آنرا حسن دانسته. آورده اند..... التتخذوا« رضي اهللا عنه با لفظ 

لفظ ) 322-321(اقتضاء الصراط ابن تميمه ص . به دليل شواهدي كه در دست است حديث صحيح است
 .خواهد آمد 195آن به طور كامل در شماره 

كتاب صالة العيدين : مسلم. باب سنة العيدين ألهل اإلسالم: )952(كتاب العيدين : بخاري -1
  .از حديث عايشه رضي اهللا عنها. صية فيه في ايام العيدباب الرخصة في اللعب الذي المع): 16)(892(
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به اجماع علما آنچه از نذر كه . چنانچه در آن مكان برخي از موانع وجود داشته باشند
ولي در خصوص اينكه آيا كفاره . معصيت و گناه است انجام آن درست و جايز نيست

وي آنها كه هر د: شود يا خير؟ دو ديدگاه مطرح است سوگند در چنين نذري واجب مي
  : از احمد روايت شده است

  . شود، كه ديدگاه مذهب حنابله همين است كفاره واجب مي: نخست 
ابو حنيفه و ياران او نيز بر اين . روايت آنرا از ابن مسعود و ابن عباس نقل كرده است

. به صورت مرفوع روايت كرده است) رضي اهللا عنها(به دليل حديثي كه عايشه : نظرند
  . ت درست نيست و كفاره آنهم، كفاره سوگند خوردن استنذر معصي

اند  همچنين احمد و اسحاق بدان استدالل  آنرا روايت كرده 1احمد و صاحبان سنن
  .اند نموده

دليل . اين نظر از مسروق، شعبي و شافعي روايت شده است. براو كفاره نيست: دوم
در پاسخ به اين استدالل . تآن نيز حديث الباب است كه در آن كفاره مطرح نشده اس

كفاره در حديثي كه پيشتر است و به لحاظ زماني جلوتر گفته شده، مطرح : بايد گفت
گرديده است، بنابراين حديث مطلق بر حديث مقيد كه قبال مطرح شده است، حمل 

  . شود مي
نوع (يعني نذر در آنچيزي كه فرزند آدم  »وال فیما الیملک ابن آدم « عبارت 

  . در تملك خود ندارد، درست نيست) بشر
معناي عبارت اين است كه اگر آن نذر مذكور به : در شرح المصابيح آمده است

: مثال بگويد. كه نتواند مالك آن شود) به او نسبت داده شود(شخص معيني اضافه شود 

                                           
باب من رأي عليه : كتاب األيمان و النذور )3291 ،3290(ابوداود ). 6/247(احمد . صحيح است -1

. باب ماجاء عن رسول اهللا أن ال نذر في معصية: كتاب النذور )1534(ترمذي . كفارة اذكان في معصية
باب : كتاب الكفارات )2125(باب كفارة النذر و ابن ماجه : ان و النذوركتاب األيم )7/26،27(نسائي 

  .آنرا تصحيح كرده است )2590(حديث صحيحي است كه الباني در اإلرواء . النذر في المعصية
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اگر خداوند بيمارم را شفا دهد پس بر من واجب است براي خداوند فالن برده را آزاد 

ولي اگر خود را بر يك كاري ملزَم سازد، مثال بگويد اگر بيمارم شفا . م و امثال اينكن
يافت بر من واجب است كه برده اي را براي خداوند آزاد كنم در حاليكه او در چنان 

پس هرگاه بيمارش شفا يافت چنين نذري برگردن . حالتي نه مالك آن است و نه قيمتش
  . شود و عهده او ثابت مي

مسلم و (ابوداود اين حديث را روايت كرده و اسنادش براساس شرط آندو « ارت عب
  . »صحيح است)بخاري

 ،:همان سليمان بن اشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد اُزدي سجستاني: ابوداود
فردي موثق، . مالزم و همراه امام احمد، مصنف سنن، مراسيل و كتابهاي ديگر است

  .از دنيا رفت 275عالمان حديث به شمار مي رود كه در سال  پيشوا، حافظ و از بزرگترين



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   248
 

   :از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح شد عبارتند از

 108: هالتوب m  `_  ^  ]  \l تفسير اين فرموده خداوند كه : نخست

  . به جاي نياور ر آنجا به نمازديعني هرگز 
ين نيز اثر مي گذارد گناه و يا فرمانبرداري از خداوند گاهي بر زم: دوم
مسائلي كه مبهم و نا واضح است را بايد به مسائلي كه روشن و : سوم

  . آشكار است بر گرداند تا اشكال وابهام رفع گردد
تواند از فردي كه سوال مي پرسد در  مفتي درصورت نياز مي: چهارم

. خصوص ماهيت و كيفيت موضوع و مساله توضيح و تفصيل بطلبد
  ).همان استفصال(

مكان خاصي را براي انجام نذر اختصاص دادن هيچگونه ايراد و : پنچم
  . اشكالي ندارد به شرطي كه ازموانع خالي باشد

منع از انجام نذر در مكان خاص هنگامي كه در آنجا بتي از بتان : ششم
  . جاهلي باشد، اگر چه آن بت از بين رفته باشد

اد مشركان در آن بر پا مي منع از آن در صورتي كه عيدي از اعي: هفتم
  .ها باقي نباشد اگر چه آن عيدها نابود شده باشند و اثري از آن. شد

چرا كه آن نذر، نذر . اداي نذر در چنان بقعه هايي جايزنيست: هشتم
  . معصيت و نافرماني است

پرهيز از همانندي با مشركان در اعيادشان، اگر چه مقصود شخص : نهم
  . دهمانندي با آنها نباش

انجام معصيت را نبايد نذر كرد و نذر در معصيت درست نيست و : دهم
  . نبايد چنان نذري را انجام داد و ادا كرد

فرزندان آدم در آنچه كه تحت تملك و قدرت آنها نيست، نبايد : يازدهم
  .نذر كنند
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  . نذر براي غير خداوند بلند مرتبه شرك است :باب 

: اإلنسان( m I P O NM L  KJl  :فرمايد خداوند متعال مي
7 (  

كه شر و عذابش  يو از روز كنند، ينها به نذر خود وفا مآ: يعني
  ترسند، يگسترده است م

m  J I H G F  E D C B A  :فرمايد در جاي ديگر مي و
K l)يعني هر بذل و بخششي كه مي كنيد يا هر نذري را  )270: هالبقر

  .داند نرا ميگمان خداوندآ كه به گردن مي گيريد، بي

  
  . باب ؛ نذر براي غير خداوند بلند مرتبه شرك است: گويد مصنف مي

يعني به سبب عبادت بودن نذر، اگر فردي آنرا براي خداوند نذر كرد انجام آن 
  . شود پس نذر براي غير خداوند متعال شرك در عبادت است واجب مي

m L : و اين فرموده خداوند كه مصنف به آن استدال كرده است   K J  I

P  O  N M l )داللت دارد بر وجوب انجام نذر و ستايش كسي كه  ) 7: اإلنسان
دهد، و وفاي آن بايد به گونه اي باشد كه  به منظور فرمانبرداري از خداوند آنرا انجام مي

  . بدان وسيله به خداوند تقرب جويد
m  J I H G F  E D C B A در خصوص اين آيه كه 

Kl )دهد كه وي از تمامي  گويد ؛ خداوند متعال خبر مي ابن كثير مي )270: البقرة
گاه آكنند با خبر و  دهد و عمل مي آنچه از نيكي ها، مثل بخشش ها و نذرها كه انجام مي
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دهند و  اين خبر او براي كساني كه فقط براي خداوند چنان كارهايي را انجام مي. است
  . جوياي تقرب به او هستند، متضمن پاداشهاست

نذرهايي كه از جانب بندگان قبور، به منظور تقرب به قبرها جهت : با اين وصف
دهند، تمامي آنها بدون  برطرف كردن نيازها و ميانتجيگري از گناهان خود انجام مي

~ _ ` m a : فرمايد همانطوري كه خداوند مي. ترديد شرك در عبادت است

 m  lk j  i h g f e  d c b
 u  ts r q p o n  z y x w v

 ¡ � ~ }  |{l )مشركان قسمتي از : يعني )136: األنعام
دهند و به گمان  زراعت و چهار پاياني كه خدا آنها را آفريده است براي خدا قرار مي

اما آنچه به شركاي ايشان .اين براي خداست و اين براي شركاي ماست: خود مي گويند
باشد به شركاي ايشان نيز مي  به خدا ميتعلق مي گيرد به خدا نمي رسد و آنچه متعلق 

  !كنند چه بد داوري مي. رسد
آنچه براي غير خدا نذر شود، مثل نذر براي بتها، خورشيد، : گويد شيخ اال سالم مي

ماه، قبور وامثال آنها به منزله آن است كه به غير خدا و بر يكي از مخلوقات سوگند 
ورد نه وفاي به سوگند بر او الزم است خورده شود، كسي كه بر مخلوقات سوگند مي خ

نذر كننده براي مخلوقات نيز همانند سوگند خورنده است، هردوي اين . ونه كفاره آن
بايد همان  بر عامل چنين امري استغفار از درگاه خداوند واجب است و. موارد شرك اند

د پس هركس به الت و عزي سوگند بخور: فرموده است صچيزي را بگوييد كه پيامبر
  .1»ال اله اال اهللا « :بايد بگويد

كند  كسي كه براي قبور يا امثال آنها روغن نذر مي: گويد در ادامه مي) شيخ االسالم(
گويد اين نذور را از من بپذير، چنين نذري به اتفاق  و همانند برخي از گمراهان مي

                                           
كتاب : مسلم. باب ال يحلف بالالت والعزي وال بالطواغيت): 6650(كتاب االيمان والنذور : بخاري -1

  .از حديث عايشه رضي اهللا عنها. باب من حلف بالالت والعزي فليقل ال اله اال اهللا): 5) (1647(االيمان 
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هرگاه مالي را براي همچنين . انجام دادن آن جايز نيست. مسلمانان گناه و نافرماني است
نگهبانان و يا خادمان و مجاوران آن بقعه نذر كند اين نگهبانان و ساكنان بقعه با نگهباناني 
كه در نزد الت و عزي و مناة بودند، شباهت دارند و نظير آنها هستند، اموال مردم را به 

و نظير كساني  مجاوران و خادمان اينجا شبيه. ناحق مي خورند و از راه خدا باز مي دارند
}  |  {~�  ¡  m گويد  هستند كه ابراهيم خليل عليه السالم در مورد آنها مي

  £  ¢l به (اين مجسمه هايي كه دائماً در جوارشان هستيد : يعني 52: األنبياء
  . چيستند) عبادت آنها مشغوليد

دند و همچنين شبيه آن كساني هستند كه موسي عليه السالم و قومش بر آنها عبور كر
  : فرمايد گذشتند و خداوند مي

 mK J  I H G F E   D C  B A  l)138: األعراف(  
بني اسرائيل را از دريا گذرانديم به گروهي رسيدند بتهايي داشتند كه مشغول : يعني

  . پرستش آنها بودند
بنابراين نذر كردن براي آن نگهبانان و ساكنان نزديك اين بقعه ها، نذر معصيت و 

و نذر براي آنها شباهت دارد با نذر براي نگهبانان بتها و مجاوران آنها يا . ني استنافرما
و كساني كه در مجاورت آنها )مجسمه هاي مقدس هندوها(نذر براي نگهبانان ابداد 

  . اند سكني گزيده
نذر براي جايگاههايي كه بر قبر شيخ يا ولي است : گويد رافعي در شرح المنهاج مي

انهايي كه يكي از اوليا در آن سكونت داشته و يا در آن بقعه يكي از اوليا و يا به اسم مك
كه غالباً چنين  –صالحين تردد نموده است، اگر نذر كننده قصدو نيتش از چنين كاري 

تعظيم آن بقعه و مكان يا ستون باشد يا تعطيم شخصي باشد كه در آن  –قصدي دارند 
سب و يا آن بنا بر اساس اسم او بناها نهاده شده مكان دفن است، يا آن ستون بر آن ن

اگر اعتقاد شان اين باشد كه اين اماكن . شود است، چنين نذري باطل و منقعد نمي
ويژگيهايي دارند و نظرشان در خصوص موارد مذكور اين باشد كه بوسيله آنها بال دفع 

هايشان درمان مي گردد، آيد و با نذر كردن براي آنها درد شود و نعمتهايي به دست مي مي
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كنند به اين استدالل كه به  كه براي برخي از سنگها نذر مي) تا جايي پيش مي روند(حتي 
آنها گفته شده فرد صالحي بدان تكيه داده است، براي بعضي از قبرها چراغ و شمع و 

مي كند و  كنند به اين باور كه قبر فالن يا فالن مكان نذرها را قبول مي روغن نذر مي
با اين گونه اعمال عنوان مي دارند، هدف و آرزويي كه دارند از قبيل شفاي بيمار، . پذيرد

آمدن فردي غايب يا سالمت مال و موارد و حاجاتي از اين دست از انواع نذرهاي 
چنين نذرهايي با اين توصيفي كه مطرح شد بدون ترديد باطل . شود پاداشي، برآورده مي

  . امثال آنها براي قبرها به طور مطلق باطل است نذر روغن، شمع و. اند
از جمله نذرهاي باطل شمعهاي فراوان بسيار بزرگ و چيزهايي ديگري است كه 

دهند و تنها قصد  براي قبر ابراهيم خليل عليه السالم و براي قبرساير انبياء و اولياء انجام مي
است، به گمان اينكه چنين  و نيت نذر كننده و روشن كننده شمع تبرك و تعظيم آن قبر

ترديدي در باطل بودن چنين نذري وجود ندارد، . نذري نزديكي جستن به خداوند است
روشن كردن شمع با چنين قصدي خواه كسي از آن بهره ببرد و استفاده كند خواه نكند، 

  .از نظر شرع حرام و ممنوع است
يشتر عوام آنگونه كه نذري را كه ب: گويد مي» شرح البحار«شيخ قاسم حنفي در 

دهند، مثالً فرد، غائب يا بيمار يا حاجتي دارد و نزد برخي از افراد  مشهود است انجام مي
اگر خداوند غائبم را  !اي سرورم: گويد آيد و پوششي بر سرش مي گذارد و مي صالح مي

يا نقره يا  برگرداند، يا مريضم شفا يابد و يا نياز و حاجتم برآورده شود، پس اين ميزان طال
اين نذر به اجماع مسلمانان به داليل . طعام يا آب يا شمع و يا روغن براي تو نذر مي كنم

چرا كه . چنين نذري براي مخلوق است و نذر براي مخلوق جايز نيست: زير باطل است
  . شود نذر عبادت است و عبادت براي مخلوق انجام نمي

  . شود ت و مرده مالك چيزي نميكسي كه براي وي نذر شده فردي مرده اس -2
تواند در امور تصرف  وي گمان كرده است كه آن شخص مرده بغير از خدا مي -3

با اين توصيف اگر : گويد مي) شيخ قاسم حنفي(در ادامه . كند و چنين اعتقادي كفر است
ان درهم،شمع، روغن و امثال آنها از مردم گرفته شود تا به منظور تقرب به اولياء و صالح
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اين مقوله . به گنبد و ضريح آنها منتقل كرد، به اجماع مسلمانان چنينن عملي حرام است
مرشدي آن را از وي در تذكره خود و » قئاالبحر الر« را وي از ابن نجيم در كتاب 

كند كه مردم، امروزه بويژه در زادگاه باديه نشينان  اند وي اضافه مي ديگران نقل كرده
  . رامي هستنددچار چنين اعمال ح

شيخ صنع اهللا حلبي حنفي در رد كساني كه قرباني و نذر را براي اوليا جايز مي دانند، 
گويد ؛ اين ذبح و نذر اگر با نام فالن شخص باشد پس براي غير خدا است و باطل  مي
  . باشد مي

يعني ) 121: األنعام( m w v  u  t  s r q pl  :فرمايد زيرا خداوند مي
  . اسم خداوند بر آن برده نشده است مخوريدآنچه را كه 

 m ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
 ¸   ¶ µl )163 - 162: األنعام (  

يعني بگو ؛ نماز عبادت، زيستن و مردن من از آن خداست كه پروردگار جهانيان 
نذر كردن براي غير خدا در واقع شريك قرار دادن براي . است خدا را هيچ شريكي نيست

  . ذبح و قرباني نيز چنين است. خداست
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 صروايت شده است كه رسول خدا  لدر صحيح از عايشه 
هركس نذر كرد كه از خدا اطاعت كند پس بايد اطاعت كند و هر : فرمودند

يعني نذر اخير را . (كس نذر كرد كه از خدا نافرماني كند پس نافرماني نكند
  ).وفا نكند

  
 صروايت شده است كه رسول خدا لعايشه گويد، در صحيح از  مصنف مي

هركس نذر كرد كه از خدا اطاعت كند پس بايد اطاعت كند و هر كس نذر : فرمودند
مقصود وي از صحيح، صحيح بخاري . كرد كه از خدا نافرماني كند پس نافرماني نكند

  . است
ا دختر ابوبكر صديق رضي اهللا عنهم صهمان مادر مؤمنان، همسر پيامبر» عايشه«
او را به ازدواج خود درآورد و در نه سالگي با  صدرحاليكه هفت ساله بود پيامبر. ست

بعد از  صوي افضل زنان پيامبر. او به طور مطلق فقيه ترين زنان است. وي همبستر شد
بنا . خديجه است ولي در خصوص افضل بودن او نسبت به خديجه اختالف وجود دارد

  .فات يافت رضي اهللا عنهاق و.هـ 57بر قول صحيح در سال 
يعني هر نوع » هركس نذر كرد كه از خدا اطاعت كند پس بايد اطاعت كند« عبادت

علما اتفاق نظر دارند بر اينكه اگر كسي . اطاعت از خدا را كه نذر كرده است انجام دهد
شفا  اطاعتي را با شرطي كه اميدوار به آن است نذر كند، مثالً بگويد اگر خداوند بيمارم را

دهد بر من واجب است فالن مبلغ را ببخشم، و شروطي نظير اين، انجام چنين شرطي بر 
وي واجب است، در صورتي كه آنچه شرط نذر خود را به حصول آن مشروط كرده 

كه چنين نذري واجب نيست : از ابوحنيفه حكايت شده است. حاصل شود و تحقق يابد
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مثل روزه ولي اگر اينگونه نباشد مثل  .مگر اينكه اصل آن در شريعت واجب باشد
  1.اعتكاف انجام آن واجب نيست

طحاوي » و هر كس نذر كرد كه از خدا نافرماني كند پس نافرماني نكند« : عبارت
. بر اين عبارت اين نكته را نيز اضافه كرده است كه فرد براي سوگندش كفاره بدهد

نظر دارند بر اينكه وفا به نذري كه  علما اتفاق) چون نذر در واقع يك نوع سوگند است(
  . باشد معصيت و گناه است، جايز نمي

علما بر تحريم نذر در معصيت اتفاق نظر دارند، ولي در خصوص : گويد حافظ مي
شود يا خير، دچار اختالف شده  اين مطلب كه آيا نذري كه موجب كفاره است منعقد مي

  . كه قبالً نيز گذشت. اند
همانطوري كه مذهب . شود در امرمباح به حديث استدالل مي نذرگاه براي صحت 

 2كند حديثي است كه ابوداود آنچه اين ديدگاه را تاييد مي. احمد و ديگران همين است
بدين  ،اند از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش و احمد و ترمذي از بريده روايت كرده

به ( ه ام كه بر سرت دف بزنمشيوه كه زني به رسول خدا گفت، اي رسول خدا، نذر كرد
به (نذرت را انجام بده : فرمود صپيامبر . )خاطر ديدنت و هنگام ورودت دف بزنم

  . )نذرت وفا كن
در نزد  )شود نذري كه در حالت خصومت و يا خشم نذر مي(ولي نذر لجاج و خشم 
كفاره  شود، فرد ناذر مخير است بر اينكه آنرا انجام دهد و يا احمد سوگند محسوب مي

دليل اين امرحديث مرفوعي است كه از عمران بن حصين روايت شده . سوگند بدهد
شود و كفاره آن كفاره سوگند  مبني بر اينكه نذر در حالت خشم نذر محسوب نمي

                                           
 .باب النذر فيما ال يملك و في معصية): 6700(كتاب االيمان والنذور: بخاري -1

باب مايومربه من الوفاء بالنذر و سند آن نيز : كتاب االيمان وانذور)3312(ابو داود : صحيح است -2
ترمذي . باب في مناقب عمربن خطاب: كتاب المناقب) 3690(ترمذي)5/353/356(مد اح. حسن است

 .سند آن به شرط مسلم صحيح است: گويد مي) 8/413(الباني در االرواء. مي گويد حسن صحيح است
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اگر فرد امر مكروهي  .اند آنرا روايت كرده 1سعيد بن منصور، احمد ونسائي. خوردن است
  . ت كه براي آن كفاره بدهد و آنرا انجام ندهدرا نذر كند مثل طالق، مستحب اس

                                           
. باب كفاره النذور: كتاب االيمان والنذور)7/28(نسائي ) 4/433،440،443(احمد . ضعيف است -1

 .آنرا ضعيف كرده است) 2587(واء الباني در االر
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . وجوب وفا كردن نذر: نخست

هرگاه ثابت شد كه نذر عبادت خداست، صرف آن به غير خدا : دوم
  .شرك است

نذري كه در جهت نافرماني از خدا و گناه باشد انجام دادن آن : سوم
  .نيست جايز
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  .پناه بردن به غير خداوند متعال شرك است: باب

m a `  _ ~} |   { z yx w  :فرمايد خداوند متعال مي
 bl )از جن پناه  ياز بشر به مردان يمردان ينكهو ا: يعني )6: الجن

  شدند يم يانشانو طغ يگمراه يشو آنها سبب افزا بردند، يم

  
  .خداوند متعال شرك استپناه بردن به غير : باب: گويد مصنف مي

از اين رو فردي كه به او پناه برده . يعني پناه بردن، كمك گرفتن »ةستعاذالا«
كسي كه به خداوند پناه مي برد، در واقع ازآنچه . شود پناهگاه يا ملجاء ناميده مي. شود مي

كند به سوي پروردگار و صاحب اختيار خود مي  كه او را مي آزارد يا هالكش مي
عباراتي مثل كمك خواستن و پناه بردن تمثيل اند، وگرنه آنچه بوسيله قلب پا . گريزد

برجا مي ماند مثل پناه بردن به خداوند، كمك طلبيدن از او، افتادن در پيشگاه پروردگار، 
ابراز نياز به سوي او و خاري و ذلت در برابرش، امري است كه هيچ عبارتي بدان احاطه 

  . اين مطلب را ابن قيم رحمه اهللا گفته است. بيان داردندارد تا بتواند آنرا 
استعاذه همان پناه بردن به خدا و خود را از شر هر صاحب شري : گويد ابن كثير مي

  . به آستانه او چسباندن، عياذ براي دفع شر و لياذ براي طلب خير است
ان فرمان استعاذه از جمله عباداتي است كه خداوند متعال بندگانش را بد) شارح(

  . داده است
m ¡� ~}  | { z y  :فرمايد همانطوري كه خداوند متعال مي

 ¦ ¥ ¤  £  ¢l )36: فصلت.(  
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هرگاه وسوسه اي از شيطان متوجه تو گرديد، پس پناه ببر به خداوند كه او : يعني
m  W  V  U  T (مثل . و امثال آن در قرآن فراوان است. بس شنوا و آگاه است

  Xl و ) 1: الفلق m  t  s  r   q  pl يعني بگو پناه مي برم به  )1: الناس
پناه مي برم به پروردگار مردم، پس آنچه عبادت خداست، براي غير . پروردگار سپيده دم

خدا انجام دادن آن شرك در عبادت است و هركس چيزي از اين عبادت را براي غير 
ار داده است و در الواهيت براي خدا انجام دهد آن غير را در عبادت شريك خداوند قر

پروردگارش، كشمكش كننده و منازعي در نظر گرفته است، همانطور كه فردي اگر 
براي خداو غير خدا نماز بخواند در واقع عابد غير خدا شده است و در ميان اين دو 

به زودي اگر خداوند متعال بخواهد، تقرير اين مقوله در . موضوع تفاوتي وجود ندارد
  . ده خواهد آمدآين

m ~} |   { z yx w فرمايد خداوند متعال مي: گويد مي :مصنف

 b a `  _l )مي بينيم بر ايشان ) جن ها: (يعني: گويد ابن كثير مي )6: الجن
  .آوردند به ما پناه مي) انسانها(برتري داريم چرا كه آنان 

ير آن منزل مي هرگاه در يك دره يا مكان ترسناكي از بيابان و غ) اعراب جاهلي(
آن  جن ها درگزيدند، عادتشان در جاهليت اين بود به پادشاه يا بزرگ ترين شخص از 

مكان از اينكه دچار چيز بدي بشوند، پناه مي بردند و همانگونه كه يكي از آنان به 
. سرزمين دشمنانشان از انسانها در كنار مرد بزرگي و با ضمانت و پناه او وارد مي شدند

چون جنيان ديدند كه انسانها از ترس آنها به آنان ). جن چنين باوري داشتند در خصوص(
پناه بردند بر ترس و وحشت و دهشت آنان افزودند تا بيشتر در حالت ترس باقي بمانند و 

  . بيشتر به آنان پناه ببرند
) خوفاً(يعني از ترس : مي گويند) a(بن أسلم در خصوص  ابوالعاليه،ربيع و زيد

روايت كرده است كه گفت يعني بر ) ` a(ز ابن عباس در خصوص عوفي ا
  . قناده نيز چنين نظري دارد. گناهشان بيفزايند
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موضوع از اين قرار است كه چون فردي از عرب در دره اي غيرمسكوني با شب 

به رئيس اين دره از شر نادانان قومش پناه : بر خود مي ترسيد و مي گفت. شد مواجه مي
علما اجماع و اتفاق نظر دارند . صودي از رئيس يا سرور همان بزرگشان بودمق. مي برم

  . كه پناه بردن به غير خدا جايز نيست
خداوند كساني را كه به . پناه بردن به جن جايز نيست: گويد مال علي قاري حنفي مي

براي ادعاي خود به آيه قرآن استدالل . چنين كفري دچار مي شوند سرزنش كرده است
m } | {  z y x  :خداوند متعال فرموده است: گويد ده ميكر

   l k j  i h g f e d  c b a` _ ~
 ~ } | {z yx w v   u t s r  q p on ml )128: األنعام (

اي گروه ) مي گوييم(روزي كه در آن همه آنان را در كنار هم گرد مي آوريم، : يعني
ه ساختيد، پيروان ايشان از ميان انسانها مي جنيان شما افراد فراواني از انسانها را گمرا

پروردگارا برخي از ما از برخي ديگر سود برديم و به مرگي گرفتار آمديم كه : گويند
آتش جايگاه شماست و : گويد خداوند به ايشان مي. براي ما معين و مقدر فرموده بودي

وردگار تو حكيم و هميشه در آن ماندگاريد مگر مدت زماني كه خدا بخواهد، بيگمان پر
  . آگاه است

بهره گيري انسان از جن در رفع نيازها و فرمانبرداري از دستورات و فرامينش و باخبر 
ساختن وي از چيزهاي پنهاني وغيبي است و بالعكس، بهرمندي و بهره گيري جن از 

. كند ميانسان اين است كه انسان اورا تعظيم مي دارد به او پناه مي برد و براي او فروتني 
مصنف گفته است اگر يك چيز به گونه اي باشد كه به وسيله آن منفعت دنيايي حاصل 

  . شود، دال بر اين نيست كه آن را شرك محسوب نكنيم
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شنيدم  صاز رسول خدا: از خوله دختر حكيم روايت شده است كه گفت
اعوذ بكلمات اهللا : هركس در يك منزلگاهي فرودآيد پس بگويد: مي فرمود

يعني پناه مي برم به حكمت و اراده كامل خداوندي : لتامات من شر ما خلقا
هيچ چيزي به وي ضرر نمي رساند تا . از شر هر آنچه خلق كرده است
  . اين روايت را مسلم روايت كرده است. زماني كه آن منزلگاه را ترك كند

  
ل خدا از رسو: از خوله دختر حكيم روايت شده است كه گفت: گويد مصنف مي

اعوذ بكلمات اهللا : هركس در يك منزلگاهي فرود آيد پس بگويد: شنيدم مي فرمود ص
يعني پناه مي برم به حكمت و اراده كامل خداوندي از شر هر : التامات من شر ما خلق
هيچ چيزي به وي ضرر نمي رساند تا زماني كه آن منزلگاه را . آنچه خلق كرده است

  .روايت كرده است 1اين حديث را مسلم. ترك كند
خوله دختر حكيم همان خوله دختر بنت حكيم بن اميه سليمه است كه أم شريك نيز 

  . شود كه وي هبه شده بود و قبل از آن تحت عثمان بن مظعون بود گفته مي. گفته مي شد
 »اعوذ بکلمات اهللا الّتامات«عبارت . زني فاضل و صالح بود: گويد عبدالبر ميابن 

ان تشريع شده تا به خداوند پناه ببرند و اين در واقع جايگزين عملي بود كه براي مسلمان
از اين رو خداوند براي . بردند دادند كه آنها به جن پناه مي اهل جاهليت انجام مي

  .مسلمانان تشريع نمود كه به اسماء و صفات خداوند پناه ببرند
كاملي است كه نقص و كلمات تامات همان كلمات : بنابر قولي: گويد قرطبي مي

گفته شده كه . راه ندارد و مانند كالم بشر نيست كه ناقص و معيوب باشد هاآن رعيب د
كلمات همان قرآن است  و بنابر قولي نيز. معنايش كلمات شفا دهنده كفايت كننده است

يعني هدايتگر و شفا دهنده  »ُهدًی و شفاٌء«كه خداوند از آن گزارش داده است كه آن 

                                           
  .باب في التعوذ من سوء القضاء و درك الشفاء و غيره 54-2708مسلم كتاب الذكر و الدعاء  -1
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نيز به منظور ارشاد و راهنمايي به چيزي است كه اذيت وآزار  صاين فرمان پيامبر .است
  .كند را دفع مي

از آنجايي كه پناه بردن به صفات خداوند متعال از باب فرا خواندن و گرويدن به 
برد اين است،  سوي اوست، بنابراين حق كسي كه به خدا و يا به اسماء و صفاتش پناه مي

خود به خداوند صادقانه رفتار كند و در آن كار به خداوند تكيه و توكل در پناه بردن 
نمايد و حضور قلب داشته باشد و هرگاه اينگونه رفتار كرد به انتهاي خواسته خود و 

  .بخشش گناهان خود رسيده است
از پيشوايانمان مثل احمد نص وارد شده است كه پناه : گويد مي :شيخ االسالم  

جايز نيست، و اين همان چيزي است كه براي غيرمخلوق بودن كال م بردن به مخلوق 
ثابت شده است كه وي به كلمات  صاز پيامبر: اند گفته. كنند خداوند به آن استدالل مي

از اين رو علما از تعويذهايي كه معنايش شناخته . خدا پناه برده و بدان دستور داده است
  1.اند رك داشته باشد، نهي كردهشده نيست، از ترس اينكه مبادا مفهوم ش

او را فرا بخواند، به او پناه  هر كس براي شيطان قرباني كند و: گويد مي :ابن قيم 
ببرد وبا آنچيزي كه شيطان دوست دارد به او نزديكي جويد در واقع او را پرستيده است، 

اگر استخدام هم . عمل را استخدام بگذارد اگر چه اين كار را عبادت ننامد بلكه نام اين
كه شيطان او را براي خود به خدمت گرفته است، بنابراين از  بنامد راست گفته است چرا

كند ولي  شود، به همين سبب نيز به وي خدمت مي خادمان شيطان و از بندگان او مي
كند و همانند  خدمت شيطان به او خدمت عبادت نيست، زيرا شيطان براي او فروتني نمي

  .پرستد خود او، او را نمي
ه شر در نيعني از هر گو: گويد ابن قيم مي» از شر هر آنچه خلق كرده است«عبارت 

خواه آن مخلوق حيوان باشد و خواه . هر مخلوقي كه ممكن است آن شر در او باشد

                                           
  .باب في التعوذ من سوء القضاء و درك الشفاء و غيره): 54) (2708(مسلم، كتاب الذكر و الدعا  -1
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شد يا صاعقه، غيرحيوان، از نوع انسان باشد و يا از نوع جن، خزنده باشد يا چهارپا، باد با
  .كنند  هر نوع از انواع بالهايي كه در دنيا و آخرت انسان را تهديد مي

ماي موصولي » ما» «يعني شر هر آنچه خلق كرده است» شر ما خلقمن «در عبارت 
است و عموم اطالقي در آن مراد نيست بلكه مراد تقييدي وصفي است بدين معنا كه از 

نه اينكه ا شر تمام چيزهايي كه خداوند خلق . داردشر هر مخلوقي كه در آن شر وجود 
شر به دو . چرا كه در بهشت، فرشتگان و پيامبران هيچگونه شري وجود ندارد. كرده است

  .شود به درد و آنچه منجر به درد مي: شود چيز گفته مي
» رساند تا زماني كه آن منزلگاه را ترك كند هيچ چيزي به او ضرر نمي«عبارت 
اين خبري صحيح و سخني راست است كه راستي آن را با دليل و تجربه : گويد قرطبي مي

ايم، از هنگامي كه اين خبر را شنيدم و بدان عمل كردم هيچ چيزي به من ضرر  دانسته
ناگهان . نرساند تا اينكه آن را ترك كردم و در شبي عقربي مرا نيش زد با خود انديشيدم

از اين رو دچار چنين اتفاقي (مات را فراموش كردم متوجه شدم كه پناه بردن به آن كل
  ).شدم
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  :مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  .تفسير آيه جن: نخست

  .پناه بردن به جن شرك است: دوم
استدالل به حديث براي مطلب فوق، چرا كه علما اتفاق نظر دارند : سوم

  .خلوق است و پناه بردن به مخلوق شرك استكه كلمات خدا غيرم
فضيلت و ارزش دعاي مذكور با وجود اينكه بسيار مختصر : چهارم

  .است
اي باشد كه بوسيله آن منفعت دنيوي حاصل  اگر چيزي به گونه: پنجم

دال بر آن نيست كه آن . شود مثالً ضرر را دفع و يا منفعتي را جلب كند
  .عمل يا آن چيز شرك تلقي نشود
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  .استغاثه يا دعا كردن از غيرخدا شرك است: باب

  
  .استغاثه يا دعا كردن از غيرخدا شرك است: گو يد مصنف مي

استغاثه؛ همان طلب غَوث يعني از بين بردن شدت و سختي : گويد شيخ االسالم مي
  .است

  ).كمك(طلب عون : ، استعانه)ياري(يعني طلب نصر : مثل استنصار
فرق ميان استغاثه و دعا اين است كه استغاثه تنها در صورتي است : اند ديگران گفته

چرا كه هم در حالت غم . دعا عامتر است از استغاثه. باشد كه فرد در گرفتاري و غمي
عطف دعا بر استغاثه در همان متن اصلي در واقع . شود وگرفتاري و هم غير آن انجام مي

. بين آن دو رابطه منطقي عموم و خصوص مطلق وجود دارد. ستعطف عام بر خاص ا
در يك چيز با هم مشتركند ولي دعا در يك چيز ديگري به صورت جداگانه برخوردار 

  .اي دعاست ولي هر دعايي استغاثه نيست هر استغاثه. است
: دعا دو نوع است. يعني غير از خدا را دعا كند »أو یدعو غیره«عبارت عربي 

ادت، دعاي خواستن با مسأله، در قرآن گاهي نوع اول مراد است وگاه نوع دوم دعاي عب
  .و گاهي نيز هر دو با هم

دعاي مسأله يا فرا خواندن همان خواستن چيزي است تا از دعا كننده جلب نفع يا 
از اين رو خداوند منع كرده از اينكه احدي بغير از خدا به فرياد خوانده . دفع ضرر كند

m Â Á À  :فرمايد مثالً مي. ه مالك نفعي است و نه مالك ضرريشود كه ن
  Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç  Æ Å Ä Ãl )يعني) 76: لمائدةا :
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پرستيد كه مالك هيچ سود و زياني براي شما نيست  آيا جز خدا كسي و چيزي را مي: بگو
  .و خدا شنواي آگاه است

 _ ` mm l k j i h g f e d  c b a  :فرمايد و مي 

 } |{ z y x  w v u t s r q p  o n
 © ¨ § ¦ ¥  ¤£ ¢ ¡ �  ~l )آيا : بگو: يعني )71: األنعام

چيزي غير از خدا را بخوانيم كه نه سودي به حال ما دارد و نه زياني؟ آيا پس از آنكه 
بسان كسي كه شياطين او را . خداوند ما را هدايت بخشيده است به عقب بارگشت كنيم

و سرگردان به دنبال خود كشند و دوستاني داشته باشند كه او را به راه  در زمين ويالن
هدايت خداوند هدايت است و به ما : بگو. راست خوانند و به سوي خود فرياد دارند

  .دستور داده شده است كه فرمانبردار پروردگار جهانيان باشيم
ستش مكن و به و بجاي خدا كسي و چيزي را پر: يعني: فرمايد مي) در جاي ديگر(

اگر چنين كني از ستمكاران و . رساند و نه زياني فرياد مخوان كه به تو نه سودي مي
  .مشركان خواهي شد

است ) خواستن(هر دعا عبادتي مستلزم دعاي مسأله : گويد شيخ االسالم رحمه اهللا مي
m Ï Î  :خداوند متعال فرموده است. اي متضمن دعاي عبادت است و هر دعاي مسأله

Ð   ß Þ  Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö  Õ Ô Ó  Ò Ñl )يعني )106: يونس :
  .پرودرگار خود را فروتنانه و پنهاني به كمك بخوانيد او تجاوزكاران را دوست ندارد

 m ~ }   |   { z  y x w v  u t s r  q p  o
 ¬ « ª © ¨ §   ¦ ¥  ¤ £ ¢¡ �l )يعني )41- 40: األنعام :

ا شما را فراگير يا اينكه قيامت شما فراز آيد آيا غيرخدا بگو به من بگوييد اگر عذاب خد
طلبيد و او اگر  بلكه تنها خدا را به ياري مي! طلبيد؟ اگر شما راستگوييد را به ياري مي

خوانيد و چيزهايي را  سازد كه وي را براي آن به فرياد مي خواست آنچيزي را برطري مي
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مساجد مختص : يعني: خداوند فرموده. نماييد سازيد فراموش مي كه شريك خدا مي
  .خداوند است همراه خدا كسي را در آنجا به فرياد مخوانيد

m N  M L K J I H G F E DC B A : فرمايد خداوند مي
 ^ ] \ [  Z Y X WV U T S  R Q  POl )خداست كه  )14: الرعد

هيچ وجه  خوانند به شايسته نيايش و دعاست كساني كه جز او ديگران را به ياري مي
سازند آنان به كسي  كنند و كمترين نيازشان را برآورده نمي دعاهايشان را اجابت نمي

مانند كه كف دستهايش را باز و به سوي آب دراز كرده باشد تا آب به دهان او برسد  مي
آياتي . كاري نيست و هرگز آب به دهانش نرسد، دعاي كافران جز سرگشتگي و بيهوده

فراوان و بيشمارند، كه اينگونه ) درخواست(قرآن پيرامون دعاي مسأله  نظير اين آيات در
زيرا خواهنده خواسته خود را براي خداوند . دعاها در برگيرنده دعاي عبادت نيز است

  .كند و اين از واالترين عبادات است خالص مي
ير كند و اعمالي نظ كند، كتابش را تالوت مي همچنين كسي كه خدا را بسيار ياد مي

  .شود بنابراين دعوتگر عابد محسوب مي. دهد، در معنا خواهنده از خداست اين انجام مي
شود كه دعاي عبادت مستلزم دعاي مسأله و  از اين گفته شيخ االسالم روشن مي
خداوند . متضمن دعاي عبادت است) خواستن(خواستن است همانطوي كه دعاي مسأله 

´ m º ¹ ¸ ¶ µ  :موده استمتعال از زبان خليل خود ابراهيم فر
 Ì Ë Ê É È   Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ »

  Ó Ò Ñ   Ð ÏÎ Íl )از شما و از آنچه بجز خدا : يعني )49 - 48: مريم
پرستم، اميد است در  كنم و تنها پروردگارم را مي گيري و دوري مي پرستيد كناره مي

ان و از چيزهايي كه بجز خدا پرستش پروردگارم بدبخت و نوميد نگردم هنگامي كه از آن
گيري كرد، ما بدو اسحاق و يعقوب بخشيديم و هر يك از آنان را  پرستيدند كناره مي

  .پيغمبر بزرگي كرديم
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« ¼ ½  m اين گفته ابراهيم. شود بنابراين دعا از انواع عبادت محسوب مي
 Â Á À ¿ ¾l در اميد است كه ) پرستم مي(خوانم  پروردگارم را به فرياد مي

همانند گفته زكرياست كه . پروردگارم بدبخت و نوميد نگرد) پرستش(به فرياد خواندن 
 m ] \  [ Z Y X W V U T  S R  Q Pl  :گفت

هاي پيري سر مرا فرا  اند و شعله پروردگارا استخوانهاي من سست شده: يعني )4: مريم(
  .ام و نااميد باز نگشتهام محروم  پروردگارا من هرگز در دعاهايي كه كرده. گرفته است

خداوند متعال در جاهاي متعدد از كتابش به چنان دعاي فرمان داده است مثل اين 
m ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} |{  z y x  :اش فرموده

 ´ ³ ² ± °  ¯ ® ¬« ª ©  ¨ §l )األعراف :
پروردگار خود را فروتنانه و پنهاني به كمك خوانيد او تجاوزكاران را : يعني )56 - 55

در زمين بعد از اصالح آن فساد و تباهي نكنيد و خدا را بيمناكانه و . دارد دوست نمي
  .گمان رحمت يزدان به نيكوكاران نزديك است بي. اميدوارنه به فرياد بخوانيد

باشد، زيرا  است كه متضمن دعاي عبادت مي) خواستن(اين همان دعاي مسأله 
  .گردد خواهد و براي او خوار و ذليل مي مي دعاكننده با تضرع و خالصانه از دعا شونده

ضابطه اين امر آن است، هركاري كه خداوند براي بندگان خود تشريع نموده وآنان 
را بدان دستور داده، انجام آن براي خداوند عبادت است، پس هرگاه چيزي از اين عبادت 

ند پيامبرش را را براي غيرخداوند انجام دهد او مشرك و در مقابل چيزي است كه خداو
] \ [ ^ _  ` m  :فرمايد براي آن برانگيخت، از اين نظر است كه خداوند مي

al )او  يرا برا ينمكه د يدر حال پرستم يمن تنها خدا را م«: گو: يعني )14: الزمر
براي اين مطلب اگر خداوند بخواهد توضيح بيشتري در آينده خواهد  .كنم يخالص م

  .آمد
 صهمانگونه كه در زمان پيامبر: گويد مي »الرساله السنیة«در  :شيخ االسالم  

برخي از كساني كه به اسالم انتساب داشتند با وجود عبادت بسيار زيادشان از دين خارج 
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شدند پس بايد دانست كه منتسبين به اسالم و سنت در اين دوران نيز به اسباب مختلفي از 

برخي از بزرگان و مشايخ، ) زرگنماييب(غلو : شوند از جمله آن اسباب دين خارج مي
حتي غلو در خصوص علي بن ابي طالب، غلو در خصوص عيسي مسيح و هركس كه در 
خصوص پيامبر يا انسان صالحي غلو كند و نوعي از الوهيت را براي او قائل شود، مثالً 

 اي سرورم فالني مرا ياري رسان، كمكم كن و به من رزق عطا كن و من در گرو: بگويد
تمامي اين موارد . تو هتسم و تو براي من كافي هستي و از اين دست اقوال را بگويد

شرك وگمراهي است، از گوينده آنها بايد خواست كه توبه كند و اگر توبه نكرد كشته 
تا . چرا كه خداوند پاك و بلندمرتبه انبيا را فرستاده و كتابهايي نازل كرده است. شود مي

  .ه شوداو به يكانگي پرستيد
و همراه او معبود ديگري به فرياد خوانده نشود، كساني كه همراه خدا معبودان 

خوانند، مثل مسيح، فرشتگان و بتها اعتقاد ندارند كه آنها موجودات را خلق  ديگري را مي
پرستيدند يا  رويانند، بلكه تنها آنها را مي بارانند يا اينكه گياهان را مي كرده يا باران را مي

` m e   d  c b a  :گفتند پرسيتدند و مي هاي آنها را مي ها يا مجسمهگور
fl )كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند  ما آنان را پرستش نمي: يعني )3: الزمر

  .نزديك سازند
اينان : يعني )18: يونس(m� ~  } | { l  :گفتند يا اينكه مي

دگانش را برانگيخت تا باز دارند از اينكه پس خداوند فرستا. شفيعان ما نزد خداوند هستند
فرد ديگري غير از خداوند خوانده شود، نه دعاي عبادت و نه دعاي استغاثه و كمك 

  .طلبيدن
هايي قرار دهد و به آنها  هر كس ميان خود و خداوند واسطه: گويد همچنين مي

چنين . شده است به اجماع كافر. توكل كند آنها را به فرياد بخواند و از آنها بخواهد
 :شيخ. اند و ديگران از وي نقل كرده» اإلقناع«، »االنصاف«، »الفروع«اي را صاحبان  گفته

اين مقوله را مطرح كرده، و صاحبان كتابهاي مذكور در رد وي بر ابن جرجيس در 
  . اند ها، آن را نقل كرده خصوص مسأله واسطه
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زمنديهايي خود از مردگان، و از انواع شرك درخواست نيا: گويد مي:ابن قيم 
چرا كه مرده . استغاثه كردن و روي آوردن به آنهاست، و اين شرك اصلي در دنياست

عملش قطع شده و براي خود مالك نفع و ضرري نيست چه رسد به اينكه از وي استغاثه 
 شود يا اينكه از او بخواهند تا شفيع آنها نزد خداوند باشد و اين عمل نشان دهنده جهل و

 –پذيرد  كند ونزد او شفاعت صورت مي ناداني فرد نسبت به كسي است كه شفاعت مي
به اميد خداوند متعال بحث كامل پيرامون اين مقوله در مسأله  -شود يعني مشفوع واقع مي
  .شفاعت خواهد آمد

اش كه  در رد بر سبكي در خصوص اين گفته :حافظ محمد بن عبدالهادي 
اگر مقصودي از مبالغت بر حسب : گويد وا جب است، مي صبردر تعظيم پيام» مبالغت«

بيند مثل حج بر قبر وي، سجده و طواف  آن چيزي باشد كه هر فردي آن را تعظيم مي
كند، بر هر كسي كه به  بخشد و منع مي داند، مي كردن بر آن و اعتقاد بر اينكه او غيب مي

كند  هاي خواهندگان برطرف مياو بجز خدا استغاثه كند مالك ضرر و نفع است، نياز
كند و داخل بهشت  بخشد، براي هر كس كه بخواهد شفاعت مي وگرفتاران را نجات مي

برد، ادعاي مبالغه در چنين تعظيمي مبالغه در شرك و خود را آشكارا از كل دين  مي
  .خارج كردن است

هر كس بگويد : اند ما گفته يعلما: از كتابهاي حنيفه »الفتاوی البزازیة« در كتاب 
  .شود كافر مي: دانند ارواح مشايج حاضرند و مي

اند اولياء  شيخ صنع اهللا حنفي رحمه اهللا در كتابش كه ردي است بر كساني كه مدعي
اينك در ميان : گويد بر وجه كرامت در زندگي و پس از مرگ تصرفاتي دارند، مي

ات و پس از مرگ خود اند، اولياء در قيد حي مسلمانان گروههايي هستند كه مدعي
شود و  ها و اتفاقات ناگوار از آنها استغاثه مي در سختي. دارند) در اين عالم(تصرفاتي 

آيند و   نزد قبرهايشان ميبنابراين به . گردد ها و مشكالت رفع مي بوسيله اراده آنها سختي
قبيل كارهاي آنان خوانند، به اين استدالل كه اين  فع نيازهايشان آنان را به فرياد ميبراي ر

در ميان آنها ابدال و نقبا، اوتاد و نجباء، هفتاد و هفت و : از قبيل كرامات است، و گويند
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و قطب نيز همان ). بندي مشايخ و بزرگان صوفيه  طبقات تقسيم. (چهل و چهار نفرند
شخص است كه نجات دهنده مردم است و مدار اصلي همه ديگري بزرگان اوست، براي 

اند و براي عاملين اينگونه كارهاي  اء و بزرگان خود قرباني و نذر را جايز دانستهاين اولي
در چنين سختي تفريط و افراط : گويد مي) صنع اهللا. (دانند پاداش در نظر گرفته و ثابت مي

وجود دارد و حتي هالكت ابدي و عذاب هميشگي را در پي دارد، به سبب اينكه در آن 
وجود دراد و در تقابل با كتاب شكست ناپذير تصديق شده،  بادهاي تحقق يافته شرك

در . است و مخالف با عقايد پيشوايان و چيزهايي است كه امت بر آن اتفاق نظر دارند
^  _ ` m j i  h g f e d c b a قرآن آمده است

 s r  q po n m l kl )كسي كه با : يعني) 115: النساء
هدايت روشن شده است و جز راه مومنان در پيش دشمنانگي كند بعد از آنكه  صپيامبر

گيرد او را به همان جهتي كه دوستش دارد رهنمود مي گردانيم و او را داخل دوزخ مي 
  . كنيم و با آن مي سوزانيم، دوزخ چه بد جايگاهي است

اما اين سخن آنان كه اوليا در هنگام حيات و پس از مرگشان : گويد سپس مي
«  )أله مع اهللا(شود  با اين آيات خداوند سخن آنان رد مي. لم دارنددر اين عا –تصرفاتي 

هان آگاه باش كه «) 54: األعراف(mq  p o n  l » آيا معبودي به همراه خداست
يعني ) 189: آل عمران(mq p  o n  l »خلقت و امر از آن اوست 

اللت دارند بر و آياتي نظير اين آيات د. اوند استپادشاهي آسمانها و زمين از آن خد
و غير از او به هيچ وجهي از . اينكه خداوند در خلق و تدبير، تصرف و تقدير يكتاست

وجوه هيچ چيزي اين ويژگيها را ندارد، همه چيز در يد قدرت اوست، مالكيت و تصرف 
زنده شدن و مردن و خلقت و امر مسخر اوست . همه دردست و تحت غلبه و قهر اوست

  . وال غير
ار متعال در آيات فراواني از كتاب خود به سبب يگانگي اش در ملك پروردگ  

آيا خالق ) 3: فاطر( m Î Í Ì Ë Êl : فرمايد مثل اين آيه كه مي. ستوده شده است
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m }  | { z y x w  v  .ديگري غير از خداوند وجود دارد

 nm l k j  ih g f   e  d c  b a `  _ ~
 s  rq p ol )كساني را كه به جز خدا به فرياد مي : ييعن )14 - 13: فاطر

اگر آنها را به فرياد بخوانيد، صداي . خوانيد، حتي مالكيت پوسته نازك خرمايي را ندارند
ودر روز قيامت . شما را نمي شنوند اگر هم بشنوند توانايي پاسخگويي به شما را ندارند

اوند آگاه از احوال كنند و هيچ كسي همچون خد انبازگري و شرك ورزي شما را رد مي
  . سازد ترا با خبر نمي)به گونه قطع و يقين(آخرت 

در تمامي اين آيات مقصود : گويد آياتي را دراين معنا مطرح كرده است و سپس مي
من دونه عام است و هر چيزي را كه فرد بدان اعتقاد دارد در . يعني غير از او) من دونه(از 

پس كسي كه به . كه از او كمك و ياري مي طلبد بر مي گيرد، از قبيل ولي و شيطاني
  . كند ياري دادن خود قادر نيست چگونه فرد ديگري از او طلب ياري مي

اين سختي بسيار ناهنجار و شركي بزرگ است و اين سخن كه : گويد در ادامه مي
بعد از مرگ نيز تصرف دارند بسيار زشت تر و نارواتر است از تصرف در حالت حيات و 

  . قيد حيات بودندر 
تو هم مي : يعني) 30: الزمر( m ×  Ö Õ Ô Ól  :گويد خداوند متعال مي

m a` _ ^ ]  \ [ Z   Y  X W  .ميري و همه آنان مي ميرند

k j  i h g  f e d c bl )يعني) 42: الزمر :
ارواح كساني . خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها بر ميگيرد

را كه فرمان مرگ آنان را صادر كرده است نگه مي دارد و ارواح ديگران را باز مي 
  . گرداند تا سرآمد معيني
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 mq p o n  l)يعني هر نفسي طعم مرگ را خواهد ) 185: آل عمران
هر نفسي در گرو آن چيزي است : يعني) 38: المدثر( m Ü ÛÚ Ù Ø×l چشيد

  . كند آورد و كسب مي كه بدست مي
  1...شود بجز سه چيز ديث است كه چون فرزندم آدم بميرد عملش قطع ميدر ح

تمامي اين مطالب و مطالب ديگري نظير آن داللت دارند بر اينكه حس و حركت از 
ارواحشان گرفته شده و اعمالشان نيز از كم و زياد شدن منقطع گشته . مرده قطع شده است

هيچگونه تصرفي ندارد، چه رسد به  كند بر اينكه مرده در خودش و داللت مي. است
هنگامي كه از حركت دادن خودش عاجز . اينكه در ديگران چنين قدرتي داشته باشد

دهد كه  تواند در امور ديگران تصرف كند؟ خداوند پاك و منزه خبر مي است چگونه مي
¶  mµ  .اند ارواح نزد اويند اما اين ملحدان و كافران مي گويند ارواح آزاد و متصرف

º ¹ ¸ l )شما داناتريد يا خداوند؟: بگو) 140: البقرة  
ولي اعتقادشان مبني بر اينكه تصرفات آنان از روي كرامت است، مغالطه محض  

است چرا كه كرامت چيزي است از جانب خداوند كه بوسيله آن دوستانش را اكرام 
رتي از خود دارند و نه نه قد. آنان در انجام آن هيچگونه قصد و تحدايي ندارند. كند مي

  . علم همانند داستان حضرت مريم دختر عمران، اسيد بن حصير و ابومسلم خوالني
ياري مي طلبند، از سخن قبلي ) مردگان(سخن آنان مبني بر اينكه در شدايد از آنها 

¨ © m «ª آنان زشت تر و بدعت آميز تر است، چرا كه با اين سخن خداوند

¶ µ  ´ ³² ± ° ¯ ®   ¬ l )آيا : (يعني) 62: النمل
كند  يا كسي كه به فرياد درمانده مي رسد و بال و گرفتاري را برطرف مي) بتها بهترند

سازد آيا معبودي با خدا  طلبد و شما را خليفه در زمين مي هنگامي كه او را به كمك مي

                                           
از حديث ابو هريره . ان من الثواب بعد وفاقهباب ما يلحق االنس): 14) (1631(مسلم كتاب الوصيه  -1

  .رضي اهللا عنه
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m h  g f e d c b a ` _ ~  } | { z و. است؟
 v u t s r   q p o n m l k j il )64 -  63: األنعام (

بخشد، در آن  چه كسي شما را از احوال و شدائد خشكي و دريا رهايي مي: بگو: يعني
گوييد اگر خدا ما را از اين  حال كه او را فروتنانه، علني و نهاني به فرياد مي خوانيد و مي

و از هر  بگو خدا شما را از آن. احوال برهاند، سوگند مي خوريم كه از سپاسگزاران باشيم
و آيات ديگري كه . غم و اندوهي مي رهاند، سپس شما براي او شريك و انباز مي سازيد

  . اند، معروف و مشهورند در اين معنا وارد شده
كند نه  خداوند بلند مرتبه مقرر مي دارد كه تنها او ضرر را دفع مي: گويد در ادامه مي

ياري گر همه كس . رهايي مي بخشد غير او و تنها اوست كه افراد ناچار و گرفتار را
هرگاه خداوند بلند مرتبه . او بر دفع ضرر و رسانيدن خير و نيكي تنها و يگانه است. اوست

كسي را ياري و كمك كند هر چيزي غير از او از قبيل پادشاه، پيامبر و ولي خارج 
امور حسي استغاثه كردن در اسباب ظاهري عادي از . شوند و هيچگونه قدرتي ندارند مي

يا اي ! مثل اي زيد. در جنگ يا رسيدن به دشمن يا حيوان درنده و امثال آنها جايز است
و اين برحسب اعمال ظاهري است، ولي استغاثه به نيرو يا تاثير ) به دادم برسيد(مسلمانان 

در امور معنوي از شدائد و سختي هايي مثل بيماري، ترس غرق شدن، در تنگي قرار 
درخواست رزق و امثال اينها كه از ويژگيهاي خداست واز غير او نبايد  گرفتن، فقر،

  .تقاضا كرد، جايز نيست
اعتقاد آنان مبني برتاثير مردگان در رفع نيازمنديهايشان، همان كاري كه جاهليت 

خوانند و از  آنها را به فرياد مي. دهند عرب دچار آن شده بود و صوفيان جاهل انجام مي
  . ها از جمله منكرات است طلبند، اين قبيل كمك طلبيدنآنان ياري مي 

در  ،و هركس معتقد باشد كه هر فردي غير از خدا از قبيل پيامبر،ولي،روح، و غيره
رفع گرفتاري و برآورده ساختن نياز تاثيري دارد، در دره جهل خطرناكي گرفتار شده و 

ر اينكه اين قبيل توانايي آنها از بر پرتگاه آتش قرار گرفته است، ولي استداللشان مبني ب
روي كرامت است، پناه بر خدا از اينكه باور داشته باشيم اولياء چنين ويژگي هايي را 
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 دهد كه دارند، اين گمان بت پرستان است كه خداوند رحمن از قول آنان خبر مي
m� ~  } |l  )اينان شفيعان، نزد خدايند: يعني  )18: يونس .  

 md   c  b  a  ` f  el )يعني تنها آنها را بدان خاطر كه ما  )3: الزمر
m ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª  .را به خداوند نزديك سازند مي پرستيم

 » º  ¹ ¸ ¶ µ ´l )23: يس.(  
آيا غير از خدا معبود هايي را برگزينينم كه اگر خداوند مهربان بخواهد زياني : يعني

دي براي من ندارد و مرا نجات به من برساند ميانجيگري آن معبودان كمترين سو
تواند نفعي برساند و يا ضرري را دفع كند مثل  بنابراين ياد كسي كه نمي. دهند نمي

پيامبر،ولي وغيره، به منظور كمك و ياري طلبيدن از او، شريك قرار دادن براي خداست، 
   .چرا كه جز او كسي قادر به نفع و ضرر نيست و هيچ خيري جز خير او وجود ندارد

اينكه مي گويند در ميان آنها برخي ابدال و نقبا، اوتادو نجبا،هفتاد و هفت و چهل و 
اين از جمله دروغ و افتراي . چهار و قطب اند كه قطب همان كمك كننده به مردم است

  . آنهاست
و ابن الجوزي و ابن تيميه  »سراج المريدين«همانطوري كه قاضي محدث در كتاب 

  . پايان سخن به طور مختصر .اند نيز آن را مطرح كرده
مقصود اينكه اهل علم هميشه منكر اين امور مشركانه اي هستند كه فراگير شده و 

اگر سخن علماي منكر اين امور شركي را دنبال كنيم . پيروان هواي نفس بدان معتقد اند
ل حق فرد خردمند و آگاه با نخستين دلي. شود سخن به دراز مي كشد و مطالب طوالني مي

هركس سخني بي برهان بگويد، باطل بودن سخنش آشكار و سخنش . را در مي يابد
مخالف آن چيزي است كه اهل حق و ايمان و متمسكين به محكمات قرآن و اجابت 

خداوند ياري رسان است و هر چيزي به او . كنندگان داعي حق و ايمان، برآن هستند
  . وابسته و متكي است
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m Û Ú Ù Ø× Ö  Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï Î     :فرمايد خداوند متعال مي
  ß Þ  Ý Ü O N  M L  K JIH G F E   D C B A

 \ [ Z Y  XW V U T S R QPl )107 - 106: يونس( 
و بجاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به : يعني

ان اگر چنين كني از ستمكاران و مشرك. تو نه سودي مي رساند و نه زياني
تواند آنرا  اگر خداوند زياني به تو برساند هيچكس جز او نمي. خواهي شد

تواند فضل  برطرف سازد واگر بخواهد خيري به تو برساند، هيچكس نمي
و لطف او را از تو برگرداند خداوند فضل و لطف خود را شامل هركس از 

   .كند و او داراي مغفرت و مهر فراوان است بندگانش كه بخواهد مي

  
m Ø× Ö  Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï Î  :فرمايد خداوند متعال مي: گويد مصنف مي

  ß Þ  Ý Ü Û Ú Ùl.   
عطف است بر  )وال تدع(: شود گفته مي: گويد ابن عطيه در خصوص معناي آن مي

است اگر چنين باشد، غير او سزاوارتر است  صكه صيغه امر، و مخاطب آن پيامبر )اقم(
اين خطاب گرچه ناظر بر فردي خاص است . حذر داشته شودبه اينكه از مصداق آن بر 

ابو جعفر بن جرير در خصوص اين آيه . ولي عام بوده و تمام امت را در بر مي گيرد
اي محمد غير از معبود و خالقت چيز ديگري را : فرمايد خداوند واال مقام مي: گويد مي

كه مقصود همان معبودان  .مخوان كه در دنيا و آخرت سود و زياني به تو نمي رساند
با اميد به نفع آنهاو ترس از ضررشان آنان را بندگي و : فرمايد مي. ساختگي و بتها است

چرا كه آنان نفع و ضرر نمي رسانند، اگر چنين كردي و آنها را به جز خدا . پرستش مكن
در آن از ظالمان و ستمگران محسوب مي شوي، يعني ) Þ  Ý Ü Û(خواندي 

اين آيه نظايري هم دارد  )شارح. (ا و ظالم به نفس خودت تلقي مي شويمشرك به خد
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با : يعني 213: الشعراء m  n  m  lk  ji  h  g  f  el  كه از جمله
m  z  .خداوند معبود ديگري را مخوان كه در آنصورت از عذاب شوندگان خواهي شد

dc  b   a  `_  ~  }  |  {  l)بود ديگر را يعني با خداوند مع) 88: القصص
كنند كه هر آنچه به فرياد خوانده  اين آيات بيان مي. مخوان، معبود بر حقي جز اونيست

چيزي از الوهيت شايسته . بودن حق خداوند است) معبود(است و اله) معبود(شود اله مي
. غير خداوند نيست، از اين رو گفته است ال اله اال هو، معبود بر حقي جز او نيست

m £ ¢   ¡ � ~ } | { z y x  :فرمايد مي همانطوري كه

  ª   ©  ¨ § ¦ ¥ ¤l )يعني خداوند حق است آنچه را ) 62: الحج
كه به جز او به فرياد مي خوانند وپرستش مي نمايند باطل است و خداوند واال مقام و 

  . بزرگوار است
 اين همان توحيدي است كه خداوند فرستادگانش را به وسيله آن مبعوث كرد و 

m j i h  :فرمايد همانطوري كه خداوند متعال مي. كتابهايش را براي آن نازل نمود

 o n  m l kl )جز اين بديشان دستور داده شده است كه : يعني) 5: البينة
  . مخلصانه و حقگرايانه خداي را بپرستند و تنها شريعت او را آيين خود بدانند

ابن . از قبيل عبادات ظاهري و باطني هر آنچه كه بوسيله آن بندگي خدا شود،: دين
اين . كه يكي از موارد عبادت است. جرير در تفسير خود آنرا به دعا تفسير كرده است

پس هر . كردند روش سلف در تفسير بود كه آيات را به برخي از مصاديقش تفسير مي
دهد در به غير خدا از قبيل قبر، صنم، بت و غيره اختصاص ) دين را(كس چيزي از آنرا 

واقع آن چيز را معبود گرفته و آنرا در الوهيت خداوندكه تنها خداوند مستحق آن است 
¶ ¸ m ¼  » º ¹  :فرمايد همانطوري كه خداوند مي. شريك او قرار داده است

 Ê  É  È ÇÆ ÅÄ Ã Â Á À   ¿ ¾ ½l )117: المؤمنون (  
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لماً هيچ دليلي بر هركس كه با خدا معبود ديگري را به فرياد خواند، مس: يعني
  . حساب او با خداست، قطعا كافران رستگار نمي گردند –حقانيت آن نخواهد داشت 

شود كه خواندن غير خدا شرك، كفر و  با اين آيه وآياتي نظير آن، روشن مي
  . گمراهي است

m  M L  K JIH G F E   D C B A : فرمايد خداوند مي

P O N l)زياني به تو برساند، هيچكس جز او اگر خداوند : يعني) 107: يونس
تواند  تواند آنرا برطرف گرداند و اگر بخواهد خيري به تو برساند، هيچكس نمي نمي

خداوند در پادشاهي و چيرگي، بخشش و منع، ضرر و . فضل و لطف او را از تو برگرداند
ها معبود ن امر مي طلبد كه در فرياد رسي نيز يگانه باشد و تنينفع يگانه و يكتاست، ا

. حقيقي تلقي شود، چرا كه عبادت تنها شايسته كسي است كه مالك نفع و ضرر است
هيچ كسي جز خداوند متعال مالك نفع و ضرر و حتي ذره اي از آن نيست، پس تنها او 

  . شايسته عبادت است نه كسي كه نفع و ضرري نمي رساند
© m  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ }  ª  :فرمايد خداوند متعال مي

 ¼ » º¹   ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯  ®  ¬ «
 ¾ ½l )بگو آيا چيزهايي را كه به جز خدا به فرياد مي : يعني) 38: الزمر
پنداريد كه اگر خدا بخواهد زيان و گزندي به من برساند، آنها بتوانند آن  خوانيد چنين مي

حمتي در حق زيان و گزند خداوندي را بر طرف سازند؟ و يا اگر خدا بخواهد لطف و مر
من روا دارد، آنها بتواند جلو لطف و مرحمت او را بگيرند و آنرا باز دارند؟ بگو خدا مرا 

  . كنند و بس بس است، توكل كنندگان تنها به او تكيه و توكل مي
 m   ÁÀ ¿ ¾½ ¼   » º ¹ ¸ ¶  µ´ ³ ² ± °   ¯ ® ¬ «

 Âl )تواند از آن  ، كسي نميخداوند هر رحمتي رابراي مردم بگشايد: يعني) 2: فاطر
وخداوند هر چيزي را كه باز دارد واز آن جلوگيري كند كسي جز او . جلوگيري نمايد

  . تواند آنرا رها و روان سازد و او تواناتر و كار بجاست نمي
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اين همان چيزي است است كه خداوند متعال در كتاب خود پيرامون يگانگي خود 

  . داليلي نيز بر آن ارائه نموده استدر الوهيت و وربوبيت مطرح كرده و 
. بندگان قبور و گنبدها، برخالف آنچه خداوند از آن خبر داده است، اعتقاد دارند

شريكاني را براي خدا در جلب منافع و دفع سختي ها برگزيده اند، با ترس و خواري و 
نها انجام تضرع به آنها پناه مي برند و از آنها مي طلبند و عبادات ديگري را براي آ

آنان را در ربوبيت و الوهيت شريك . دهند كه جز خداوند كسي مستحق آنها نيست مي
`  m  b  a : و اين باالتر از شرك كفار عرب است كه مي گفتند. خدا گرفته اند

  f  ed   cl تنها براي نزديكي جستن به خداوند آنها را مي : يعني 3: الزمر
  . اينان شفيعان ما در نزد خداوند هستند: يعني )عاونا عنداهللاهوالء شف(يا مي گفتند . پرستيم

آنها غير خدا را مي پرستيدند تا برايشان شفاعت كند و آنها را به خداوند نزديك 
لبيك؛ال شريك لك، اال شريكاً «مي گفتند ) هنگام حج(در هنگام تلبيه خود . گرداند

مگر شريكي كه او نيز : شريكي نداريبار پروردگارا، تو : يعني» هولك، تملكه و ما ملك
از آن تست، مالك و صاحب اختيار آن هستي و هم مالك و صاحب اختيار آنچه كه آن 

  . صاحب اختيارش است
ولي اين مشركان در خصوص قبرها و زيارتگاه ها، اعتقادي دارند كه بسيار بزرگتر 

ل اند، آنها را پناهگاه و است از اعتقاد مشركان قبلي، براي آنها تصرف و تدبير نيز قائ
پاك و منزه است  )سبحان اهللا عما یشرکون( دانند ها مي پناهي سنگر خود در ترسها و بي

  . دهند خداوند از آنچه شريك او قرار مي
يعني براي كسي كه به سوي او توبه كند بخشنده و  )وهو الغفور الرحیم(عبارت 
  . مهربان است
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  :  فرمايد خداوند مي

m a  `    n m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc  b
  t  s   r  qp  ol يعني بجز خدا كساني را كه مي  17: العنكبوت

پرستيد، توانايي روزي رساندن به شما را ندارند، روزي را از پيشگاه خدا 
بخواهيد، واو را بندگي و سپاسگزاري كنيد، به سوي او بر گردانده مي 

  . شويد

¿ m ¾ ½ Ì Ë Ê  É È Ç  Æ  Å  Ä Ã Â Á À  :فرمايد و مي

  Ï Î Í JI H G F ED   C  B Al )6 - 5: األحقاف( 
 خواند يخدا را م يرغ يگمراهتر است از آن كس كه معبود يچه كس: يعني
است  خبر يب) كامال(و از خواندن آنها  گويد يهم به او پاسخ نم يامتكه تا ق

 شوند، يمردم محشور مكه  يو هنگام. شنود ينم يچآنها را ه يو صدا(
  . كنند يعبادت آنها را انكار م يآنها دشمنانشان خواهند بود؛ حت يمعبودها

  
m  qp  o  n m  l  k  j :فرمايد خداوند مي: مصنف گفته است

  t  s   rl روزي را از پيشگاه خدا بخواهيد و او را : يعني 17: العنكبوت
  . نده مي شويدبندگي و سپاسگزاري كنيد، به سوي او برگردا

دهد كه روزي را تنها از او بخواهند، نه غير او كساني  خداوند بندگانش را فرمان مي
پيش انداختن ظرف . كه در آسمانها و زمين ذره اي از رزق را صاحب و مالك نيستند

»k «در عبارت »   l  k «يعني رزق اختصاصاً نزد خدا ست. اختصاص را مي رساند .  
جستن رزق در نزد خدا عبادتي . عطف عام برخاص است از باب) n(عبارت 

  . است كه خداوند بدان دستور داده است
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 m  l  kH. (يعني طلب كنيد) j: (گويد مي: عماد بن كثير 
نه از غير او، چرا كه صاحب اختيار اصلي اوست و فرد ديگري زره اي مالك آن : يعني

) p  o(ست خالص گردانيد عبادت را تنها براي او كه يكتا: يعني) n(نيست 
روز قيامت به : يعني) اليه ترجعون(يعني بر آنچه به شما نعمت داده است شكر گزار باشيد 

  . شود سوي او بر گردانده مي شويد وهر عمل كننده اي با عمل خود مجازات مي
½ ¾ ¿ m  Æ  Å  Ä Ã Â Á À :فرمايد خداوند مي: گويد مصنف مي

  Ï Î Í Ì Ë Ê  É È Ç  B A H G F ED   C
JIl )گمراهتر است از آن كس كه  يچه كس: يعني: يعني )6-5: األحقاف

و از خواندن آنها  گويد يهم به او پاسخ نم يامتكه تا ق خواند يخدا را م يرغ يمعبود
كه مردم محشور  يو هنگام. شنود ينم يچآنها را ه يو صدا(است  خبر يب) كامال(
  . كنند يعبادت آنها را انكار م يان خواهند بود؛ حتآنها دشمنانش يمعبودها شوند، يم

غير از خدا را   تر از آن مشركي نيست كه كسي گمراه  كه  خداوند بيان داشته
  ي آنان پاسخ داده خواسته  تا روز قيامت به  كه  كند و اعالم داشته خواند و او را دعا مي مي
  .شود نمي

غير از خدا به فرياد خوانده مي شوند را، در آيه مذكور بطور عام تمام كساني كه به   
  . گيرد بر مي

§  ¨  ©  m  ¯   ®  ¬  «  ª  :فرمايد همانطوري كه خداوند مي

  µ  ´  ³  ²±°l )56: اإلسراء(  
بگو كساني را كه به جز خدا معبود خود مي پنداريد، بخوانيد اما نه توانايي دفع : يعني

A (و در اين آيه . نه مي توانند آنرا دگرگون سازندزيان و رفع بال از شما را دارند و 

I H G F ED   C  B (دهد كه وي  خبر مي) پرستش شده، فرا خوانده
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آيه . اجابت نكرده و از خواستن خواهندگان غافل و بي خبر بوده است) شده غير خدا
  . غير خداوند را در بر مي گيرد اي مذكور هر خواهنده و هر خوانده شده

و  F ED   C  B AH(ابن جرير در خصوص اين فرموده ابوجعفر 
زماني كه مردمان گرد آورده مي شوند، چنين پرستش شدگاني دشمنان پرستشگران 

هنگامي كه مردم در روز قيامت در : فرمايد خداوند بلند مرتبه مي: گويد كردند، مي مي
واندند دشمن آنان جايگاه حساب گرد آيند، اين معبوداني كه مشركان در دنيا فرا مي خ

  . زيرا از آنان بيزاري مي جويند. كردند مي
)I H G (معبودهايي كه در دنيا مي پرستيدند در قيامت منكر عبادت : يعني

آنها را به عبادت خودمان : گويند شوند، چرا كه اين معبودان در روز قيامت مي آنها مي
خداوندا از آنها به تو پناه . يمدستور نداديم و عبادت آنان را نسبت به خودمان حس نكرد

m  } |  { z y  :همانطوري كه خداوند متعال فرموده است. مي بريم
 m l k j i h g f e d  c b a ` _ ~
 } |  { z y x   w v u t s r q p o n

 � ~l )روزي كه خداوند همه مشركان را به همراه همه : يعني) 18 - 17: الفرقان
گويد آيا شما اين بندگان مرا گمراه  آورد و مي گرد مي: يدندكساني كه بجز خدا مي پرست

ما را . تو پاك و منزه هستي: آنان مي گويند. كرده ايد يا اينكه خودشان گمراه گشته اند
نسزد كه به جز تو سر پرستاني براي خود برگزينيم، وليكن آنان و پدران و نياكانشان را از 

  . تا آنجا كه ياد ترا فراموش كرده و هالك گشته اند نعمتهاي فراوان بر خوردار نموده اي
z y }  | {  ~ (ابن جرير در خصوص اين فرموده خداوند 

_H در ادامه با سند خود از . عبادت غير خدا از قبيل فرشتگان، انسان و جن: گويد مي
: گويد سپس مي. عيسي، عزير و فرشتگان اند) مقصود از غير(مجاهد آورده است كه 

فرشتگان و عيسي كه اين مشركان آنها را به غير از خدا مي : فرمايد د بلند مرتبه ميخداون
تو منزهي وما خود را مبرا مي داريم از آنچه اين مشركان به تو : گويند پرستيدند، مي
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يعني سزاوار ما نيست كه به  m u t s r q p o n m ll دهند  نسبت مي
  . تو سرپرست و ياور ما هستي) لينا من دونهمانت و. (غير از تو سرپرستاني برگزينيم

بيشترين استعمال دعا در كتاب؛ سنت، زبان عرب و سخن صحابه و علماي ): شارح(
مثالً دانشمندان لغت عرب و ديگران . پس از آنها، در معناي درخواست و طلب بوده است

m  v  :ستخداوند متعال فرموده ا. الصالة در لغت عرب به معناي دعاست: مي گويند

 ~ }  | { z y x wl )به جز او كساني را : يعني) 13: فاطر
كه آيه . (خوانيد، حتي مالكيت و حاكميت پوسته نازك خرمايي را ندارند كه به فرياد مي

m ` _ ~  } | { z  :و فرموده است. بعد نيز به چنين امري اشاره دارد
 c b al )اهوال و شدائد خشكي بگو چه كسي شما را از : يعني) 63: األنعام

و دريا رهايي مي بخشد، در آن حال كه او را فروتنانه، آشكارا و نهاني به فرياد مي 
: يونس( m w v u t s r q p  o nl  و فرموده است. خوانيد

هنگامي كه به انسان ناراحتي و بالئي مي رسد، چه بر پهلو خوابيده و چه نشسته : يعني) 12
¥ ¦ §   ¨ © m  :فرمايد و مي. به كمك مي خواند و چه ايستاده باشد ما را

 «  ªl )يدو نوم يوسمأ ياربه او رسد، بس يو هرگاه شر و بد: يعني  )51: فصلت 
  .گردد يم

انسان هرگز ) 49: فصلت( m t s r q p  ol  :خداوند فرموده است
  .شود يخسته نم) و نعمت( يكين ياز تقاضا

: يعني) 9: األنفال( m E D C B Al  :همچنين فرموده است
  . زماني را كه از پرودگارتان طلب كمك و ياري مي كرديد) به ياد آوريد(

  1.»دعا مغز عبادت است « در حديث انس به صورت مرفوع آمده است 

                                           
 .گذشت 77تخريج آن در شماره  -1
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از خداوند بخواهيد در حالتي كه به اجابت وي يقين : در حديث صحيح آمده است
  1.داريد

  2.خداوند نخواهد بر او خشم مي گيردودر حديثي ديگر آمده است هر كس از 
احمد، ترمذي، . در حديثي آمده است كه چيزي برخداوند گرامي تر از دعا نيست

ضمن اينكه حاكم آن را صحيح دانسته  .اند ابن ماجه، ابن حبان و حاكم روايت كرده
  3.است

ن دعا سالح مومن، ستون دين و نور آسمانها و زمي: فرموده است صهمچنين پيامبر 
   4.حاكم آنرا روايت و تصحيح كرده است. است

همه چيز را از خداوند بخواهيد حتي بند روي كفش را كه : فرموده است صپيامبر
باالترين عبادت دعاست و : گويد ابن عباس رضي اهللا عنهما مي 5جدا و بريده شده است

                                           
. از حديث ابوهريره) 493/1(والحاكم} 66{كتاب الدعوات باب ): 3479(ترمذي : حسن است -1

 .مراجعه شود) 243(و صحيح الجامع ) 596(به الصحيحه . الباني با شواهدش آنرا حسن دانسته است

) 3827(و ابن ماجه . 2باب: كتاب الدعوات) 3373(و ترمذي ) 443،42/2(احمد  ،حسن است -2
. از حديث ابوهريره) 658(بخاري در االدب المفرد) 491/1(كتاب الدعوات باب فضل الدعاء، حاكم 

ارناووط در  )بي اشكال است(مي گويد در سند آن سخني نيست ) 4/85(حافظ ابن كثير در تفسيرش 
آنرا صحيح ) 2414(الباني در صحيح الجامع . آنرا حسن دانسته است) 4/166جامع االصول  تخريج

  .قلمداد كرده است
باب ماجاء في فضل الدعا و آنرا حسن : در الدعوات) 3370(ترمذي ) 2/362(احمد . حسن است -3

حيح دانسته و آنرا ص) 1/490(حاكم) 2397(باب فضل الدعاء ابن حبان) 3829(ابن ماجه. دانسته است
ارناووط در . آنرا حسن دانسته است) 5268(الباني در صحيح الجامع . ذهبي نيز موافقت كرده است

 .آنرا حسن دانسته است) 5/198(تخريج شرح دانسته 

هيثمي مي گويد در آن محمد بن حسن ) 1/147(ابويعلي در المجمع ) 1/492(حاكم . موضوع است -4
  .وي متروك الحديث استبن ابي يزيد وجود دارد كه 

از عايشه به صورت موقوف با سند حسن ) 357(ابن السني در عمل ليوم واليله . حسن موقوف است -5
نيز آنرا به ابويعلي نسبت داده كه به صورت موقوف از عايشه ) 10/850(هيثمي . روايت كرده است
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بخوانيد : يعني) 60: غافر(mQ P O N M  l  اين آيه را قرائت كرد
اند  كه حاكم آنرا  اين روايت را ابن منذر و حاكم روايت كرده. ا اجابت كنم شما رامرا ت

  .صحيح دانسته است
پروردگارا از تو مي خواهم به سبب : فرمودند صيا در حديث آمده است كه پيامبر

   1.اينكه حمد وثنا از آن تست و هيچ معبودي جز تو كه منّاني وجود ندارد
پروردگارا من از تو مي خواهم به : فرمودند صيامبردر حديث آمده است كه پ

يگانه و بي . سبب اينكه تو همان خداوندي هستي كه هيچ معبود بر حقي جز تو نيست
  2.نيازي هستي كه نه زاده است و نه كسي را مي زايد و هيچ فردي همطراز او نيست
دعايي كه  نظير اين در كتاب و سنت بيش از آن است كه قابل شمارش باشد، يعني

به معناي خواستن و تقاضا كردن باشد و هركس با عبادت بودن خواستن و تقاضا كردن 
در مخالفت با لغت و استعمال امت در حال  مخالفت ورزد، در تعارض با نصوص شرعي و

  .و گذشته عمل كرده است

                                                                                                         
د اهللا بن المنادي كه مورد اعتماد رجال آن صحيح اند به جز محمد بن عبي: و مي گويد. روايت كرده است

  .از آن استفاده كرده است) 155(دو سري در نهج الساليد . است
باب الدعاء، ) 1495(كتاب الصاله: ابو داوود. قسمتي از يك حديث طوالني است. صحيح است -1

. فرموده استبه دنبال تشهد اين دعا را ) ص(پيامبر. باب الدعاء بعدالذكر : كتاب السهو): 3/52(نسائي 
) موارد -2382(باب اسم اهللا االعظم از حديث انس بن مالك و ابن حبان ): 3858(در الدعاء : ابن ماجه

ذهبي با وي موافقت كرده وارناووط در تخريج شرح ) 1/504،503(حاكم . آنرا صحيح دانسته است
 .مي گويد كه اسنادش صحيح است) 1/37،26(السنة 

باب ): 1493(ابو داوود در كتاب الصاله: ديث طوالني بريده رضي اهللا عنهقسمتي از ح: صحيح است -2
) 3475(كتاب الدعوات : ترمذي. باب الدعاء بعدالذكر): 2/52(نسائي در السهو  ،الدعا روايت كرده است

. باب اسم اهللا االعظم)3857(در الدعا : ابن ماجه نيز به همان نحو) ص(باب جامع الدعوات عن النبي
ذهبي نيز تاييد كرده است ،آنرا صحيح دانسته)1/504(و حاكم) موارد- 2383(ابن حبان) 5/360(احمد 

 .سند آن صحيح است: مي گويد)1/38(ارناووط در تخريج شرح السنة . د
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ولي آنچه پيش از اين در سخن شيخ االسالم گذشت و ابن قيم رحمه اهللا نيز از وي 

و دعاي عبادت، ) خواستن(تبعيت كرده اين نكته است كه دعا دو نوع است؛ دعاي مساله 
پس با اين . و مطرح شدن تالزمي كه ميان آن دو است و تضمن يكي نسبت به ديگري

اعتبار، ذاكر و تالوت كننده قرآن، نمازگزار و هر كسي كه در معنا و حقيقت طالب و 
با دل و جان اين را بخواهد در مسماي دعا داخل  خواهان نزديكي به خداوند باشد و

خداوند متعال در نماز شرعي دعاي مساله را قرار داده است كه بدون آن نماز . شود مي
اين دعا نيز . صحيح نيست مثل فاتحه، دعاي بين دو سجده و دعايي كه در تشهد است

ادانان را نسبت به در اين مساله تدبر كن ناداني ن. همانند ركوع و سجود عبادت است
  . توحيد درخواهي يافت

كند و توضيح بيشتري پيرامون آن مي دهد، سخن  تر مي آنچه اين مقوله را روشن   
m  } |  { z  :عالمه ابن قيم رحمه اهللا تعالي در خصوص اين فرموده خداوند است

 gf e  d c b a `_ ~l )با اسم اهللا  )خدا را(: بگو: يعني) 110: اإلسراء
  . اسم رحمن به كمك بطلبيد، خدا را به هر كدام بخوانيد، او داراي نامهاي زيباست يا

 زگاهي با اسم اهللا وگاه ني صپيامبر. است) خواستن(اين دعاي مشهور دعاي مساله 
خواند، مشركان گمان كردند كه وي دو معبود  با اسم رحمن پروردگارش را به فرياد مي

 ساين مقوله از طرف ابن عباس . وند اين آيه را نازل كردپس خدا. را به فرياد مي خواند
  . مطرح شده است

يعني اسمي از اسماء كه خدا را با . دعا در اينجا به معناي تسميه است: و بنابر گفته اي
آن ناميده اييد، چه اهللا باشد چه رحمن، در هر صورت او داراي اسامي نيكويي است و 

بلكه مقصود از خواندن . نه اينكه عين آن اسم مراد باشد اين از لوازم معنا در آيه است،
دعا معنايي است كه در قرآن براي آن در نظر گرفته شده و يا وارد شده است و آن هم 

  . دعاي درخواست و دعاي سپاس و ستايش است
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m   z  y  x چون اين معنا شناخته شد، پس اين فرموده : گويد در ادامه مي

  |{l هر دو نوع دعا را در بر مي گيرد ولي در ظاهر بيانگر دعاي   55: األعراف
از اين رو خداوند فرمان داده است به . و متضمن دعاي عبادت است )درخواست(مساله 

بين دعاي پنهاني و آشكار هفتاد درجه فاصله وجود : حسن گفته است. پنهاني گفته شود
كردند،  بسيار در دعا كردن تالش ميمسلمانان ) تفاوت مراتب آنها بسيار زياد است. (دارد

ولي صدايي از انها شنيده نمي شد و تنها با صداي بسيار كم و آهسته به پروردگارشان دعا 
  . كردند مي

« ¼  ½ ¾ ¿ m  ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ  :فرمايد خداوند مي

  Î Í Ì Ë Ê É Èl )هرگاه بندگان : يعني) 186: البقرة
نزديك هستم، دعاي دعا كننده را هنگامي كه مرا  بگو من. من پيرامون من از تو بپرسند
هر دو نوع دعا را در بر مي گيرد، و اين آيه به هر دوي آنها . مي خواند، اجابت مي كنم

دهم  اند مقصود خداوند اين است كه چون از من بخواهد به او مي گفته. تفسير شده است
  . مي دهميعني هرگاه براي من بندگي كرد به او : و بنابر گفته اي

در اينجا استعمال فقط براي حقيقي و مجازي با هم نيست بلكه استعمال آن تنها در 
در . معناي حقيقي متضمن هر دو امر، دعاي سوال و دعاي عبادت با همديگر است

خصوص مساله الصاله نيز همين گونه است كه صاله از مسماي خود در لغت نقل و به 
براي اين عبادت نماز به صورت مجازي بكار رفته  يك حقيقت شرعي تبديل شده است و

است، به سبب ارتباطي كه ميان آن و مسماي لغوي آن وجود دارد، ولي معناي لغوي آن 
  . هنوز باقي مانده و تنها اركان و شرايطي به آن افزوده شده است

بتداي نيازي به توضيح بيشتر نيست، زيرا نماز گزار از ا: با توجه به آنچه مقرر كرديم
شود و  نماز تا پايان آن، از ادعاي عبادت و ستايش، يا دعاي طلب و در خواست، جدا نمي

خالصه اي از آنچه در كتاب البدائع مطرح . او در هر صورت و حالت دعا كننده است
  . شده بود
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¨  ©  m  °  ¯  ®¬  « ª  خداوند فرموده است
  ¸¶  µ´  ³²  ±l مضطر را  يكه دعا يكس آيا: يعني 62: النمل

 ينزم يو شما را خلفا سازد، يرا برطرف م يو گرفتار كند ياجابت م
  .با خداست؟ يمعبود ياآ دهد؛ يقرارم

  
¨  ©  m  ¯  ®¬  « ª  : خداوند فرموده است: گويد مصنف مي

  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ´  ³²  ±  °l يعني  62: النمل :
و شما را  سازد، يرا برطرف م يرفتارو گ كند يمضطر را اجابت م يكه دعا يكس ياآ

  .شويد يبا خداست؟ كمتر متذكر م يمعبود ياآ دهد؛ يقرارم ينزم يخلفا
دانند كه تنها خداوند به  خداوند بيان كرده است كه مشركان عرب و امثال آنها مي

خداوند پاك . سازد گويد و بال و گرفتاري را از او برطرف مي درمانده و گرفتار پاسخ مي
منزه بدان خاطر اين مساله را مطرح كرده است تا استداللي باشد عليه مشركان به سبب و 

´µ  ¶¸ (فرمايد  از اين رو خداوند مي. شفعايي كه به غير از خداوند برگزيده اند

H پس هرگاه . آيا معبودي با خداوند است كه چنان كاري را انجام دهد: يعني
فتاري به آنها جواب ندهند، صالحيت آنرا را معبودان آنها در حالت درماندگي و گر

و درست ترين تفسير براي . ندارند كه شريك خداوند در رفع گرفتاري و بال تلقي شوند
  :اين آيه مذكور، آيات سابق و الحق آن است آيات سابق مثل

 m } | { z yx w v u t s r q
 q p o  n m   l k j ih g f ed c b  a `_ ~

y x  w v u t s r   £ ¢¡ � ~ }|  { z
 § ¦  ¥ ¤l )61 - 60: النمل(  
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يا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده ) آيا بتهايي كه معبود شما هستند بهترند(يعني 
ايم؟  است و براي شما از آسمان آبي بارانده است كه با آن باغهاي زيبا و فرح افزا رويانده

! آيا معبود ديگري با خداست؟. ويانيدتوانستيد درختان آنها را بر باغهايي كه شما نمي
يا كسي كه زمين را قرارگاه ساخته و در ميان . اصالً ايشان قومي هستند كه عدول ميكنند

آيا معبود . آن رودخانه ها پديد آورده است وميان دو دريا مانعي پديدار كرده است
از آن نيز اين دو و آيات پس . خبر و نادانند اصالً بيشتر آنان بي! ديگري با خدا است؟

½ ¾ ¿  m Å Ä Ã Â  Á À  :فرمايد اند كه خداوند مي آيه

  Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë ÊÉ   È Ç  Æ E D C B A
  V U T S R Q P ON M L  KJ I H  G Fl )النمل :

يا كسي كه شما را در تاريكهاي خشكيها و ) آيا بتهاي بي جان بهترند: (يعني) 64 - 63
سي كه بادها را به عنوان بشارت دهندگان پيشاپيش نزول كند و ك درياها رهنمود مي
 يخداوند برتر است از آنچه برا !آيا معبود ديگري با خدا است؟. سازد رحمتش وزان مي

را آغاز كرد،  ينشكه آفر يكس يا) ا بتهاي بي جان بهترنديآ(دهند  يقرارم يكاو شر
 ياآ دهد؛ يم يروز ينزمكه شما را از آسمان و  يو كس كند، يم يدسپس آن را تجد

  »!گوييد ياگر راست م ياوريدرا ب يلتاندل«: بگو! با خداست؟ يمعبود
شود كه خداوند متعال براي مشركان  با تامل و درنگ كردن در اين آيات روشن مي 

با اين استدالل بر آن چه منكر  .اند كند كه آنها خود آنرا تاييد كرده به چيزي استدالل مي
همانطوري كه در .كند و آن اينكه تمام عبادات مختص خداوند است يآنند احتجاج م

يعني تنها ترا  )5: الفاتحة( m V U T S Rl فاتحه الكتاب آمده است
  . پرستيم و تنها از تو كمك مي طلبيم مي

¨  ©  m  ¯  ®¬  « ª  :ابو جعفر بن جريره در خصوص آيه

  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ´  ³²  ±  °l 62: النمل 

دهيد بهتر است يا  آيا آنچه شريك خداوند قرار مي: فرمايد خداوند واال مقام مي: گويد مي



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   290
 

كند و بدي و سختي كه بر  دهد و اجابت مي آن كسي كه دعاي فرد درمانده را پاسخ مي
 H°  ± (او نازل شده را دفع مي كند؟ در خصوص عبارات قرآني 

. زنده شما را جانشين آنان مي گردانديعني پس از مردگانتان در زمين افراد : گويد مي
) ¸¶  µ´H  يعني آيا معبودي غير از خداوند وجود دارد تا اين اعمال را براي شما

  انجام دهد و اين نعمتها را بر شما ارزاني دارد؟ 
يعني بسيار اندك از : گويد مي º  ¹H  « (در خصوص عبارت 

داليل و حجت هاي . اد مي آوريدعظمت و نعمتهاي خداوندي را كه در نزد شماست به ي
خداوند بر خودتان را ناچيز و اندك در نظر مي گيريد و مي پنداريد به همين سبب غير او 

  .  را در عبادت شريك او مي گردانيد
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منافقي  صطبراني با سند خود روايت كرده است كه در زمان پيامبر
ما بپاخيزيد تا به برخي از آنها گفتند با . داد بود كه مومنان را آزار مي

 صپيامبر. كنيم) طلب ياري(از دست اين منافق استغاثه  صرسول خدا
  . نبايد از من استغاثه شود بلكه فقط بايد به خداوند استغاثه كرد: فرمودند

  
 صكه در زمان پيامبر: با سند خود روايت كرده است 1طبراني: گويد مصنف مي

برخي از آنها گفتند با ما بپاخيزيد تا به رسول . داد منافقي بود كه مومنان را آزار مي
نبايد از من : فرمودند صپيامبر. كنيم) طلب ياري(از دست اين منافق استغاثه  صخدا

  . استغاثه شود بلكه فقط بايد به خداوند استغاثه كرد
طبراني، همان امام حافظ سليمان بن احمد بن ايوب لخمي طبراني، صاحب معاجم 

از نسائي، اسحق بن ابراهيم دبري و افراد بسياري روايت كرده . ديگر استسه گانه و آثار 
 سث مذكور را از عباده بن صامت حدي. وفات يافت) 360(ل سيصدو شصتدر سا. است

منافقي بود كه مومنان را آزار  صدر زمان رسول خدا« عبارت . روايت كرده است
عبداهللا بن ابي است، همانطوري ) شارح(به نظر من . به اسم اين منافق دست نيافتم» داد مي

  . كه ابن ابي حاتم در روايت خود بدان تصريح نموده است
  . بود سيعني صحابه رضي اهللا عنهم، كه ابوبكر » برخي از آنها گفتند« عبارت 
چرا » از دست اين منافق استغاثه كنيم  صبا ما بپا خيزيد تا به رسول خدا« : عبارت

  . وشر او را كوتاه كند قادر است دست صكه وي
اين نفي است » نبايد از من استغاثه شود بلكه فقط بايد به خداوند استغاثه كرد« عبارت

ناپسند داشت  صپيامبر صو كساني ديگري غير از پيامبر صبر عدم استغاثه به پيامبر

                                           
در سند آن . آمده است) 10/159(ضعيف است طبراني روايت كرده است همانطوري كه در المجمع -1

 .مراجعه شود) 161(به النهج السديد . ود دارد كه ضعيف مختلط استدر آن ابن لهيعه وج. ضعف است
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كه اين لفظ در حق او استعمال شود، اگر چه در قيد حيات بودن خود بدان كار قدرت و 

وانايي داشت، براي حمايت از حريم توحيد و پيشگيري از ابزارهايي كه منجر به شرك ت
  .شوند چنين لفظي را ناپسند داشت در اقوال و افعال مي

در حالي كه خود قادر به انجام آن  صپيامبر حيات نهنگامي كه اين امر در زما
از وفاتش جايز  واقع شده است پس چگونه استغاثه از وي پس صبوده، مورد نهي او 

و چگونه كارهايي از وي خواسته شود كه جز خداوند كسي قادر به انجام آن ! باشد؟ مي
و ديگران جاري  همانطوري كه بر زبان بسياري از شاعران مثل بوصيري، برعي! نيست؟

شده كه استغاثه را براي كسي به كار برده اند كه براي خود مالك نفع و ضرر، مرگ و 
، مالك و قادر نيست و از استغاثه به پروردگار عظيمي كه بر )نشور(آوري زندگي و جمع 

همان كسي كه خلقت و فرماندهي و پادشاهي تنها . هر چيزي قادر است روي مي گردانند
m C  B A  :خداوند فرموده است. معبود و پروردگاري غير از او نيست. ويژه اوست

K J I H G F E D l )من براي خودم مالك نفع : گوب: يعني) 188: األعراف
 و در جاهاي مختلفي از قرآن آمده است كه. و ضرري نيستم مگر آنچه خداوند بخواهد

 m l k   j i   h g f  e dl )من مالك هيچگونه ضرر : بگو: يعني )21: الجن
  .براي شما نيستم )هدايت(و رشدي 

ن آيات محكم بدان اند و بر ضد چيزهايي كه اي پس اينان از قرآن روي گردانده 
داللت دارند، معتقدند و در اين گمراهي دور مردماني فراوان و عده بسياري از آنها تبعيت 

  .اند كرده
براي . شرك به خداوند را به عنوان دين معتقد گشته و هدايت را گمراهي مي دانند

داده و پس چه مصيبت بزرگي رخ  »انا هللا و انا الیه راجعون« : چنين مصيبتي بايد گفت
با اهل توحيد دشمني مي ورزند، و اهل يگانگي خداوند را . همگان را در برگرفته است

  . خداوند كمك كنند و ياري گر است. اهل بدعت دانسته اند
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . عطف دعا بر استغاثه از قبيل عطف عام بر خاص است: نخست

  106: يونس m  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl آيه تفسير : دوم
  .است)اكبر(اين شرك بزرگ : سوم
اگر شايسته ترين مردم به منظور راضي نمودن ديگران، نه خدا : چهارم

  . عمل كند از زمره ظالمان و ستمگران شده است

m  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  اي كه پس از آيه مذكور تفسير آيه: مپنج
×Øl آمده است.  

با توجه به كفر بودن آن چيز، نفعي در دنيا نيز به عامل آن : ششم
  . رسد نمي

طلب رزق جز از خداوند شايسته نيست همانطوري كه بهشت جز : هفتم
  . شود از وي درخواست و طلب نمي

  .تفسير آيه چهارم: هشتم
  .گمراه تر از كسي كه غير خدا را مي خواند وجود ندارد: نهم
  . داند غير خدا از دعا كننده غافل است و چيزي از آن را نمي :دهم

چنين دعايي موجب بغض و خشمگين شدن مدعو و دشمنانگي : يازدهم
  . شود او مي

  . شود چنين دعايي عبادت ناميده مي: دوازدهم
به چنان دعا و به فرياد ) شود فردي كه فرا خوانده مي(مدعو : سيزدهم

  .كند نرا انكار ميورزد و آ خواندني كفر مي
  .همين امر سبب شده تا وي گمراه ترين مردم باشد: چهاردهم
  .تفسير آيه پنجمي كه در اين باب مطرح شده است: پانزدهم
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امر عجيب و آن اينكه بت پرستان اقرار داشتندبر اينكه جز : شانزدهم
به همين سبب در سختيها . كند خداوند كسي دعاي فرد گرفتار را اجابت نمي

  . خواندند الصانه او را به فرياد ميخ
از حريم و حدود توحيد و رعايت ادب با  صحمايت مصطفي: هفدهم
  . خداوند
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m y x w v  u t s r q p o  :فرمايد خداوند مي: باب
  ~ } | { zl )را  يموجودات ياآ: يعني) 192 - 191: األعراف

و  ان مخلوقندو خودش آفرينند، يرا نم يزيكه چ دهند ياو قرارم يهمتا
  .دهند يم ياريكنند، و نه خودشان را  ياريآنان را  توانند ينم

  
m w v  u t s r q p o فرمايد خداوند مي: باب: گويد مصنف مي

  ~ } | { z y xl )ياآ: يعني) 192 - 191: األعراف 
و  و خودشان مخلوقند آفرينند، يرا نم يزيكه چ دهند ياو قرارم يرا همتا يموجودات

   .دهند يم ياريكنند، و نه خودشان را  ياريآنان را  توانند ينم
  .يعني در عبادت شريك مي سازيد»  o«عبارت 

اين آيه در توبيخ و سرزنش مشركان است به سبب پرستش : مفسران مي گويند
تواند در  مخلوق نمي .كنند با خدا، كه خود مخلوق اند و چيزي را خلق نمي معبوداني

د آنها را به خاطر آن خلق كرده است، شريك خالق شود و بيان كرده عبادتي كه خداون
است كه آن مخلوقات كه شريك خدا واقع شده اند قادر نيستند به آنان و خودشان ياري 

پس چگونه كساني را شريك خداوند مي سازند كه نمي توانند به پرستندگان . برسانند
شكاري است بر مردود بودن پرستش خود و حتي به خود ياري برسانند؟ واين برهان آ

چيزهايي كه به غير از خداوند مي پرستند، و وصف تمامي مخلوقات حتي فرشتگان، انبياء 
ارجمندترين مخلوقات، ). كه قادر به انجام امورات مذكور نيستند(و صالحين است 

« ، براي مبارزه با مشركان از پروردگار خود ياري مي طلبيد و مي گفت صمحمد
رسم و با تو  ندا تو قدرت و ياور مني، با تو نيرو مي گيرم، با تو به مطلوب خود ميخداو
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m C B A  :فرمايد اين همانند فرموده خداوند است كه مي 1.مبارزه و نبرد مي كنم

  S  R Q P O N M L K J  I H G F E D

 W V  U Tl )خود  يبرا ياز خداوند معبودان يرآنان غ: يعني) 3: الفرقان
و  يانبلكه خودشان مخلوقند، و مالك ز آفرينند، يرا نم يزيكه چ يمعبودان يدند؛گزبر

   .يشندخو يزو رستاخ ياتو نه مالك مرگ و ح يستند،ن يشسود خو
m O N M LK J I H G F E D C  B A فرمايد و خداوند مي

 _ ^ ]\  [  Z Y   X WV U T S R Q Pl 
  ) 188: األعراف(

وزياني براي خود نيستم مگر آن مقداري كه خدا بخواهد  بگو من مالك سود: يعني
و اگر غيب مي دانستم منافع فراواني نصيب خود مي كردم و اصالً شر وبال به من نمي 

  .رسيد، من كسي جز بيم دهنده و مژده دهنده مومنان نمي باشم
m t   s r q p o  n m l k   j i   h g f  e d  :فرمايد همچنين مي

 y x w v u �~ } |  { zl )بگو من نمي توانم : يعني) 23 - 21: الجن
  . هيچگونه زياني به شما برسانم و به هيچوجه نمي توانم گمراهتان سازم يا هدايتتان كنم

دهد و پناهگاهي جزخدا نمي يابم،  بگو هيچكس مرا در برابر پروردگار پناه نمي
هركس از خدا و پيامبرش . وستليكن وظيفه من تبليغ از سوي خدا و رساندن پيامهاي ا

  .نصيب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي ماند. نافرماني كند
همين آيات به عنوان برهان و دليل بر بطالن خواندن غير خدا هر چه كه مي خواهد 

اگر آن فرد پيامبر يا شخص صالحي باشد، خداوند متعال به سبب . باشد، كافي است

                                           
: في الدعوات) 3584(و ترمذي. باب ماندعي عند اللقا: در الجهاي) 2326(صحيح است ابو داوود  -1

الباني سندش را صحيح دانسته ) 125ذ(از حديث است در تخريج الكم الطيب . باب في الدعا ء اذا غزا
  .با سند صحيح آورده است) 6/16(احمد نيز . است
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او را ارجمند گردانيده و او به پروردگار و معبود بودن اخالص عبادت براي خود، 
پس چگونه بنده ها و عابد را معبود گرفتن جايز است با . خداوند راضي و خشنود است

همانطوري كه خداوند . وجود اينكه از چنان شركي با خطاب نهي، باز داشته شده است
m m  l kj i h g  f ed   c b  a `_ ~ } | { z   n فرمايد مي

  p ol )همراه اهللا معبود ديگري را به فرياد مخوان، جز او هيچ : يعني) 88: القصص
شود، فرماندهي از آن  همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي. معبود ديگري وجود ندارد

 :در جاي ديگر فرموده است. اوست وبس همگي شماها به سوي او برگردانيده مي شويد
 ma` _ ~ }  |{ z  y   x  l  )40: يوسف (  

  . فرمانروايي از آن خداوند است وبس دستورداده است كه جز او را نپرستيد: يعني
به بندگان خود از پيامبران، صالحان و غيره فرمان داده است كه تنها عبادت را براي 

و اين . وآنها را از عبادت كردن چيز ديگري با خود بازداشته است. او خالص گردانند
اوست كه انبيا را به سبب آن فرستاد و كتابها را بخاطر آن نازل كرد و به  همان ديانت

  . پسندد همين دين كه اسالم باشد، بر بندگانش راضي است، و آن را براي آنها مي
از ابو هريره در خصوص سوال جبرئيل عليه السالم، روايت  1همانطوري كه بخاري

اسالم آن است كه خداوند : ت؟ فرموداي رسول خدا ؛ اسالم چيس: كه گفت. كرده است
را بپرستي و چيزي را شريك او مسازي، نماز را بر پاي داري، زكات واجب را بپردازي و 

  . الي آخر..... ماه رمضان را روزه بداري

                                           
و در كتاب ) 10(،)9(و مسلم نيز آنرا) ص(باب سوال جبرئيل النبي): 50(كتاب االيمان : بخاري -1

  .روايت كرده است ،باب االسالم و االيمان و االحسان: اليمان
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m ~ }  | { z y x w  v  خداوند فرموده است
 o nm l k j  ih g f   e  d c  b a `  _

 s  rq pl )خوانيد يرا كه جز او م يو كسان: يعني) 14 - 13: فاطر 
اگر ، يستندبه اندازه پوست نازك هسته خرما مالك ن يحت) پرستيد يو م(

و اگر بشنوند به شما پاسخ  شنوند، يشما را نم يصدا يدآنها را بخوان
 يچو ه شوند، يشما را منكر م) و پرستش(شرك  يامت،و روز ق گويند؛ ينم

  . سازد يبا خبر نم) يقاز حقا(تو را  يربخ) خداوند آگاه و(كس مانند 

  
` m فرمايد مصنف به اين فرموده خداوند استدالل كرده است كه خداوند مي

 on m  l   k   j   i h g f   e  d   c b  a
  _ ~ }  | { z y x w  v ut s r q p
 o nm l k j  ih g f   e  d c  b a `

 s  rq pl )و ( خوانيد يرا كه جز او م يو كسان: يعني) 14 - 13: فاطر
 يداگر آنها را بخوانيستند، به اندازه پوست نازك هسته خرما مالك ن يحت) پرستيد يم

و (شرك  يامت،و روز ق گويند؛ يو اگر بشنوند به شما پاسخ نم شنوند، يشما را نم يصدا
) يقز حقاا(تو را  يرخب) خداوند آگاه و(كس مانند  يچو ه شوند، يشما را منكر م) پرستش
  .سازد يبا خبر نم

خداوند متعال از وضعيت كساني كه سواي او از قبيل فرشتگان، انبياء بتها وغيره به 
به سبب اينكه . فرياد خوانده مي شوند، خبر مي دهد، كه گوياي ناتواني و عجز آنهاست

دعا رس است، اسبابي همچون مالكيت، شنيدن  فاقد هرگونه اسبابي هستند كه الزمه فرياد
پس هنگامي كه اين شروط به طور كامل در او . و فرياد، قدرت و توانايي بر استجابت
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حال اگر به كلي اين شروط معدوم . به فرياد خواندن او نيز باطل است. وجود نداشته باشند
  . باشند كه در واقع نيز چنين است به طريق اولي به فرياد خواندنشان باطل است

مالكيت پوسته نازك خرمايي را : يعني) |  {z } (خداوند با عبارت 
ابن عباس، مجاهد، عكرمة، عطا، حسن و قتاده . ندارند، مالكيت را از آنها نفي كرده است

  .قطمير پوسته و پوششي است كه بر هسته خرما واقع شده است: مي گويند
m J I H G F E D C B A فرمايد همانطوري كه خداوند متعال مي

 P O N M L  Kl )و چيزهايي را بجز خدا مي : يعني) 73: النحل
پرستند كه مالك كمترين رزقي در آسمانها و زمين براي آنان نيستند و توانايي بر رزق 

m Ë Ê É ÈÇ  Æ Å Ä Ã Â Á  :فرمايد آنها ندارند همچنين مي
  Ü  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì  B A

H G F E D C  l)ساني را به فرياد بخوانيد كه يعني بگو ك) 23 - 22: سبأ
اي، مالكيت  آنها در آسمانها و زمين به اندازه ذره. مي پنداريد )معبود خود(به جز خدا 

چيزي و قدرت ندارند و در آسمانها و زمين كمترين حق مشاركت نداشته و خداوند در 
عتي در پيشگاه هيچگونه شفا. ميانشان ياور و پشتيباني ندارد نيازي به پشتيباني آنها ندارد

  . خداوند سودمند واقع نمي گردد مگر شفاعت كسي كه خدا به او اجازه دهد
اگر آنها را بخوانيد، ) _  ` c  b a(خداوند با اين عبارت كه 

شنيدن را از آنها نفي مي كند، چرا كه آنان مرده و غائبند يا به . خواندنتان را نمي شنوند
اند و مسخر چيزي هستند كه به آن دستور  شدهآن چيزي مشغولند كه بدان خاطرخلق 

  . مثل فرشتگان. اند داده شده
) به فرض(اگر هم : يعني) h g f   e  d( :فرمايد سپس خداوند مي

خداوند متعال به . زيرا چنين كاري در دست آنها نيست. بشنوند نمي توانند اجابت كنند
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به فرياد بخواند؛ چه به صورت  هيچكدام از بندگان خود اجازه نداده است كه ديگري را
  . مسقل و بي واسطه و چه با واسطه، كه برخي از ادله آن پيشتر گذشت

يعني روز قيامت شرك شما را ) nm l k j( :فرمايد خداوند مي
  . با اين آيه روشن شده است كه به فرياد خواندن غير خدا شرك است .كنند انكار مي

mi  h  g f e d c  n ml k j فرمايد خداوند مي
 s r q  p ol )يعني به جز خدا معبود هايي را براي ) 82 - 81: مريم

خود برگزيده اند تا اينكه چنين معبودهايي، به عزت و احترام ايشان گردند علي رغم 
تصور آنها، معبودهايي را كه مي پرستند عبادت ايشان را انكار خواهند كرد و دشمن آنان 

  . خواهند شد
) nm l k j(صوص اين فرموده خداوند كه بن كثير در خا
  : همانطوري كه خداوند فرموده است. يعني از شما تبري و بيزاري مي جويند: گويد مي

    m Î Í Ì Ë Ê  É È Ç  Æ  Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

  Ï JI H G F ED   C  B Al )يچه كس: يعني )6 - 5: األحقاف 
هم به او پاسخ  يامتكه تا ق خواند يمخدا را  يرغ يگمراهتر است از آن كس كه معبود

و شنود  ينم يچآنها را ه يو صدا! است خبر يب) كامال(و از خواندن آنها  گويد ينم
عبادت  يآنها دشمنانشان خواهند بود؛ حت يمعبودها شوند، يكه مردم محشور م يهنگام

  !كنند يآنها را انكار م
. سازد نمي كسي همچون خداوند آگاه ترا باخبر rq p oH (عبارت

كسي ترا به سرانجام كارها و پايان و نتيجه اي كه به سوي آن رهسپار است، همانند : يعني
: گويد قتاده مي. سازد وبا خبر نمي گرداند خداوندي كه از همه چيز باخبر است، آگاه نمي

  .يابد، مطلع است يعني خداوند بلند مرتبه خود از همه چيز باخبر است و از آنچه تحقق مي
مشركان تسليم آنچه خداوند خبير در خصوص معبودانشان به آنها خبر داده ) شارح(

كنند و  مالك اند، مي شنوند، اجابت مي) دروغيشان(آن معبودان : است، نشدند و گفتند
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كنند و بدآنچه خداوند آگاه به آنان خبر داد، مبني  براي به فرياد خواننده خود شفاعت مي
كند و باآن دشمني مي ورزد و از او  فرياد خواننده خود را انكار مي بر اينكه هر معبودي به

m  w v  :فرمايد همانگونه كه خداوند مي. بيزاري مي جويد، توجهي نكردند
 i  hg f e d cb  a `_ ~ } | { z y x
 z yx w v  u t s rq p o n m  l k j

 © ¨§ ¦ ¥ ¤ £¢  ¡ �  ~ } |{l )30 - 28: يونس (
جملگي را گرد مي آوريم و سپس به كافران مي گوييم شما و معبودهايتان روزي : يعني

شما ما : در جاي خود بايستيد، بعد آنها را از هم جدا مي سازيم و معبودهايشان مي گويند
  .را نپرستيده ايد

همين بس كه خدا ميان ما و شما گواه است كه ما بدون شك از عبادت شما بي خبر 
دارد و جملگي مردم  كسي كارهايي كه قبالً كرده است عرضه مي در آنجا هر. بوده ايم

به سوي آقا و موالي حقيقي خويش برگردانده مي شوند و چيزهايي را كه به دروغ 
  .روند ساخته و به هم بافته بودند، از ميان بر مي

مجاهد در خصوص اين فرموده : ابن جرير از ابن جريح آورده است كه گفت
تمام چيزهايي كه سواي خداوند : گويد مي) rq p t s( :خداوند كه

يعني مي گويند ما از عبادت شما غافل و بي (. چنين سخني را مي گويند. پرستيده مي شد
  ) خبر بوديم

بنابراين انسان زيرك از اين آيات كه حجت و نور و برهانند، با ايمان، قبول و عمل، 
دهد و از هر آنچه غير از خدا  انجام ميتنها براي خداوند  كند و اعمالش را بال ميقاست

ست، كساني كه مالك نفع و ضرري براي خود نيستند چه رسد به ديگران، خود را دور 
  . دارد و تنها براي خداوند اخالص مي ورزد مي
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 در روز احد سر پيامبر: از انس روايت شده است كه گفت» الصحيح«در 
چگونه قومي كه : رمودزخمي شد و دندانهاي اطرافش شكست، سپس ف ص

m y   x w پيامبرشان زخمي شده رستگار شوند؟ پس اين آيه نازل شد

 {  zl )چيزي از كار بندگان دردست تو نيست: يعني) 128: آل عمران.   

  
در روز احد سر : از انس روايت شده است كه گفت» الصحيح« در : گويد مصنف مي

چگونه قومي كه : سپس فرمودزخمي شد و دندانهاي اطرافش شكست،  صپيامبر
 m {  z y   x wl پيامبرشان زخمي شده رستگار شوند؟ پس اين آيه نازل شد

  .چيزي از كار بندگان دردست تو نيست: يعني) 128: آل عمران(
بخاري آنرا به صورت معلق . صحيح بخاري و مسلم است» الصحيح«مقصود از 

احمد و ترمذي و نسائي آنرا از  .اند كردهحميد و ثابت آنرا از انس نقل : گويد آورده مي
مسلم نيز از ثابت از انس به صورت متصل . حميد از انس به صورت متصل آورده اند

  1.روايت كرده است
: حميد از انس براي ما روايت كرد و گفت: گويد ابن اسحاق درالمغازي مي

شكافته شد، در روز احد شكستند و صورتش نيز زخمي و  صدندانهاي اطراف پيامبر 
در حاليكه بر خون چهره اش دست مي  صپس خون بر چهره او جاري مي شد، پيامبر

) با خون(چگونه قومي رستگار مي شوند حال آنكه چهره پيامبرشان را : فرمودند كشيد مي
اند و او آنها را به سوي پروردگارشان فرا مي خواند؟ پس خداوند آيه  رنگين كرده

                                           
) شی ليس لک من االمر(غزوه احد باب قول اهللا تعالي : در المغازي)2/281(بخاري به صورت معلق -1

ولي حديث حميد را احمد ؛ ترمذي و نسائي به طروقي از حميد به طور متصل آورده اند . آورده است
به صورت متصل ذكر )1791(حديث ثابت را نيز مسلم . آمده است) 7/365(همانطوري كه در الفتح 

 .رضي اهللا عنه الجهاد والسير، باب غزوة احد از روايت حماد بن سلمه از ثابت از انس،مسلم. كرده است
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سر پيامبر زخمي شد، ابو سعادت :  »ص النبی ُشج«ارت عب .مذكور را نازل كرد
يعني زخم و شكافي كه در سر (شود  شج در اصلي براي سر به كار برده مي: گويد مي

به اين توضيح كه با چيزي بر سر بزنند و در پي اين زدن سر را مجروح ) ايجاد شده است
  .سازند يا بشكافند، سپس براي اعضاي ديگر بكار برده شد

بن هشام از حديث ابو سعيد خدري آورده است كه عتبه بن ابي وقاص دندانهاي ا
را شكست و لب فوقاني وي را مجروح ساخت و عبداهللا بن شهاب  صپايين پيامبر 

و عبداهللا بن قميئة گونه اش را مجروح . صورتش را زخمي كرد نيز كسي بود كه زهري
مالك بن سنان خون . گونه او فرو برد ساخت و دو حلقه از حلقه هاي كاله خودش را در

آتش به تو دست : به وي فرمودند صپيامبر. را مكيد و بلعيد صچهره رسول خدا 
همه دندانهاي بعد از  –با فتحه راء و تخفيف ياء  –رباعيه : گويد قرطبي مي. نخواهد يافت

  .شود دندانهاي پيشين را شامل مي
مقصود اين است كه : گويد حافظ مي. دارد انسان چهار رباعية: گويد مي :نووي    

نووي . دندانهايش شكست و قسمتي از دندانهاي مذكور از بين رفت و از ريشه كنده نشد
صلوات اهللا وسالمه  –اين روايت بيانگر وقوع دردها و آزمايشات براي انبياء : گويد مي

ا امت از آن چه انبياء ت. تا بوسيله آن به پاداش و ثواب فراوان دست يابند. است –عليهم 
قاضي . اند و بديهايي كه به آنها رسيد، باخبر شوند و شناخت حاصل كنند بدان دچار شده

اينها بدان خاطر است تا دانسته شود كه انبياء از زمره نوع بشرند و سختيهاي دنيا . گويد مي
و بدن ساير شود كه جسم  بدن آنان دچار همان چيزهايي مي. آنها را نيز در بر مي گيرد

  . بشر مبتال مي گردد
تا اين يقين حاصل شود كه آنان مخلوق و تربيت شده اند، و معجراتي كه به دست 
آنان صورت گرفته است، موجب فتنه و گمراهي ما نشود و يا شيطان امر آنها را دگرگون 

الت نكند آنگونه كه براي مسيحيت و ديگران و كار انبياء ملتبس و دگرگون گشته و از ح
  . يعني انحرافي كه موجب غلو و عبادت براي آنها شود) شارح(. بشري بودن فراتر رفت
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احد كوهي : پيامبر فرمودند. احد در شرق مدينه واقع شده است» روز احد« عبارت
همان كوه مشهوري است كه آن واقعه  1است كه ما را دوست دارد و مادوستش داريم

  . اددر آن اتفاق افت) جنگ احد(بزرگ 
مسلم به عبارت » چگونه قومي كه پيامبرشان زخمي شده رستگار شوند؟« عبارت

» دندانهايش را شكستند چهره اش را خونين كردند؟« كند كه  اين را هم اضافه مي مذكور
عبارت پس اين آيه ) عبارت اخير را نيز بكار بردند صادامه عبارت قبلي پيامبر  يعني در(

گويا كه : گويد ابن عطيه مي ) 128: آل عمران( m{  z y   x w l  نازل شد
به همين سبب به وي . در آن حالت از رستگاري كفار قريش دچار يأس شد صپيامبر

يعني عواقب و سرانجام كارها به ) 128: آل عمران( m {  z y   x wl گفته شد 
ردگارت دست خداوند است، تو ماموريت و تكليف را انجام بده و به دعاي خود از پرو

  .مداومت ورز
چيزي از كار بندگان در دست تو  m {  z y   x wl : گويد ابن اسحاق مي

 . نيست، مگر آنچه كه ما به تو پيرامون آن فرمان داده ايم

                                           
باب احد جبل ) 503)(1392(كتاب الحج: مسلم. باب خرص الثمر) 1481(بخاري در كتاب الزكاة  -1

باب ما ذكر ): 7333(كتاب االعتصام : بخاري. يحبنا و نحبه از حديث ابو حميد ساعدي رضي اهللا عنه
كتاب : اب فضل المدينهب): 462(،)1365(كتاب الحج: مسلم. و خص علي اتفاق اهل العلم) ص(النبي 
  .باب احد جبل يحبنا و نحبه از حديث انس بن مالك رضي اهللا عنه) 504) (1393(الحج
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 صدر آن از ابن عمر رضي اهللا عنهما روايت شده است از پيامبر
: دشنيدند كه فرمو - هنگامي سرش را از ركوع در ركعت اخير بلند كرد

پس از آنكه سمع اهللا لمن حمده، ربنا . فالني و فالني را لعنت كن! پروردگارا

را ) 128: آل عمران( m {  z y   x wl  :و لك الحمد را گفت خداوند آيه
  . نازل كرد

و در روايتي نيز آمده است كه وي عليه صفوان بن اميه و سهيل بن 

آل ( mw  {  z y   xl  :عمرو حارث بن هشام دعا مي كرد كه اين آيه
  . نازل شد) 128: عمران

  
هنگامي سرش  صاز پيامبر... و در آن از ابن عمر رضي اهللا عنهما: گويد مصنف مي

فالني و فالني را ! پروردگارا: شنيدند كه فرمود -را از ركوع در ركعت اخير بلند كرد
ه، ربنا و لك الحمد را گفت خداوند آيه پس از آنكه سمع اهللا لمن حمد. لعنت كن

m {  z y   x wl 1.را نازل كرد   
و در روايتي نيز آمده است كه وي عليه صفوان بن اميه و سهيل بن عمرو حارث بن 

   2.نازل شد m {  z y   x wl هشام دعا مي كرد كه اين آيه 
آنرا روايت نسائي هم . يعني در صحيح بخاري است» و در آن« : مقصود از عبارت

. مقصود از ابن عمر، همان عبداهللا بن عمر بن خطاب، صحابي گرانقدر است. كرده است

                                           
  ). از حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما m {  z y   x wl باب قوله تعالي ) 4069(كتاب المغازي: بخاري - 1
مرسل است چرا كه از ) ليس لك من االمر شيء(باب قوله تعالي ) 4070(بخاري كتاب المغازي -2

حافظ در . آنرا متصل كرده اند) 3004(و ترمذي ) 2/93(كه احمد . روايت سالم بن عبداهللا بن عمر است
نام برد در روز فتح اسالم آوردند و شايد سر نزول  صسه نفري را كه پيامبر : مي گويد) 7/281(الفتح 
  . همين باشد) ليس لك من االمر شيء(آيه
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به نيكوكار و درستكار بودن وي گواهي داده است، در اواخر سال هفتاد و سه  صرسول
اين دعا عليه كفار » شنيدند صاز پيامبر«عبارت. و يا اوايل سال بعد از آن وفات يافت

  . در روز احد اتفاق افتاده است صشدن و شكستن دندانهاي پيامبر مشرك پس از زخمي
اصل لعن به : گويد ابو سعادات مي» فالني و فالني را لعنت كن! پروردگارا«عبارت

. واگر از طرف خلق باشد به معناي نفرين و دشنام است. معناي راندن و دوري از خداست
يعني » فالني وفالني را«عبارت . شتكه در سخن شيخ االسالم رحمه اهللا نيز پيشتر گذ

صفواي بن اميه، سهيل بن عمر و حارث بن هشام، همانطوري كه در روايت اخير آنرا بيان 
روايت مذكور بيانگر جواز نفرين و دعا عليه مشركان به صورت مشخص و . كرده است

  . سازد عيني است و چنين دعايي به نماز خللي وارد نمي
ابو سعادت » ، را گفتع اهللا ملن محده،ربنا و لک احلمدمسپس از آنكه «: عبارت

مفعول : گويد سهيلي مي. يعني خداوند، حمد وستايش او را اجابت و قبول نمود: گويد مي
. متعلق به اصوات و اقوال است نه غير آنها) شنيدن(چرا كه سمع . محذوف است» سمع«

مذكور ايجاز و داللت بر زائد  پس در كلمه. الم نيز زائد است به معناي استجابت سمع
  . جمع شده است و آنهم استجابت كسي است كه خداوند را حمد و ثنا گفته است

با المي كه متضمن » مسع اهللا ملن محده« : گويد در خصوص معناي آن مي :ابن قيم 
معناي استجابت ازآنهاست، متعدي شده و حذفي در اينجا صورت نگرفته است بلكه تنها 

  . ود آنرا دارددر ضمن خ
لك «و » ربنا«در ميان » واو«در برخي از روايتهاي بخاري » ربنا و لک احلمد« تعبار
  .ساقط شده است» الحمد
زيرا تقدير . گويا اثبات واو در آنجا معناي زائد دارد: گويد ابن دقيق العيد مي 

ها از  ستايشيعني پروردگارا در حالي كه  »ربنا استجب و لک احلمد«اينگونه است كه 
آن تست پس حمد و ثناي ما را اجابت كن، پس هم معناي دعا را در برميگيرد و هم 

  . معناي خبر را



     307 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

حمد به خاطر نيكويي هايي محمود . حمد ضد ذم است: گويد مي  :شيخ االسالم
همراه با محبت نسبت به اوست، همانطوري كه ذم نيز در سطح آن ولي در جهت مخالف 

  .   به مذموم استو با بغض نسبت 
بين حمد و مدح تفاوت است، به اين توضيح كه اخبار از : گويد همچنين ابن قيم مي

هاي غير؛ يا خبر دادني است مجرد از دوست داشتن و اراده، يا اينكه مقرون به  نيكي
پس حمد . در حالت نخست مدح و در حالت دوم حمد است. دوست داشتن و اراده است

بزرگداشت و تعظيم اوست، از اين رو حمد  محمود همراه با حب، خبر دادن از محاسن
اگر . بر خالف مدح كه خبر مجرد است. خبري است كه متضمن مفهوم انشاءاست

سخن وي در برگيرنده خبر از تمامي  »ربنا ولک احلمد« يا  »احلمد هللا«: شخص بگويد
ا اسم جامع محيطي كه شود ب چيزهايي كه خداوند بلند مرتبه به خاطر آنها ستوده مي

متضمن هر فردي از افراد جمله محقق و مقدر است و اين مستلزم اثبات هر نوع كمالي 
شود، بنابراين اين لفظ با چنين وجهي شايان و  است كه خدااوند بخاطر آن ستوده مي

شايسته كسي نيست مگر آنكه چنان شان و منزلتي را داشته باشد و او خداوند ستوده شده 
تواند بين تسميع و تحميد كه  عبارت مذكور بيانگر آن است كه امام مي. د استارجمن

  . ديدگاه شافعي و احمد است، جمع كند
اند   وبه همين اندازه بسنده كرده .اند ولي مالك و ابوحنيفه با اين نظر مخالفت كرده

ثنا گفت يعني خداوند حمد وثناي كسي را كه حمد و  »مسع اهللا ملن محده« : كه بگويند
  . شنيد و اجابت نمود

و در روايتي نيز آمده است كه وي عليه صفوان بن اميه، سهيل بن عمر و « عبارت
اين بدان خاطر است كه آنان و ابوسفيان بن حررب سر » حارث بن هشام دعا مي كرد

  . دسته مشركان در روز جنگ احد بودند
اين آيه را نازل فرمودند  در خصوص آنان اجابت نشد بلكه خداوند صنفرين پيامبر

يعني چيزي از  128: آل عمران m  ¡   �  ~  }  |  {   z  yx  wl كه 
يا توبه آنان را مي پذيرد يا ) بلكه در دست خداوند است. (كار بندگان در دست تو نيست
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پس خداوند توبه آنان را پذيرفت، اسالم . اينكه آنان را شكنجه و عذاب مي دهد
اين داستان بيانگر مفهوم شهادت ال اله اال اهللا . نيكي اسالم را قبول كردنداند و به  آورده
به فضل و رحمتش هر كه را . همان كسي كه حكم و فرمان تماماً در دست اوست. است

  . سازد دهد و با عدل و حكمتش گمراه مي بخواهد هدايت مي
قبرهاي اوليا و  در اين گفتار داليل روشن و آشكاري دال بر بطالن عقيده بندگان

صالحين وجود دارد و همچنين بيانگر بطالن عقيده بندگان طاغوتيان است، كه معتقدند 
آنان به هر كس كه آنها را به فرياد بخواند، نفع مي رسانند و به كسي كه به آنها پناه ببرد، 

پاك ومنزه است خداوندي كه ميان آنها، فهم كتاب . مانع متضرر شدن وي مي شوند
هم اوست كه بين انسان . ت، حائل و مانع ايجاد كرده است و اين بيانگر عدل اوستهداي

واين (شود، نيرو و توان از آن اوست  كند و مانع هدايت او مي و قلب او حائلي ايجاد مي
ايجاد مانع بر اساس حكمت و عدل اوست، به كسي ظلم روا نمي دارد وكسي را مجبور 

  ). سازد به گمراهي نمي



     309 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

هنگامي  صرسول خدا : آن از ابوهريره روايت شده است كه گفت و در

خويشاوندان : يعني 214: الشعراء m  r  q  p  ol : كه آيه
يا  –اي گروه قريش : برخواست و فرمود. نزديك را بترسان، بر او نازل شد

خودتان را بخريد، من ذره اي نمي توانم شما را از  –عبارتي نظير آن 
اي صفيه عمه رسول خدا، من ذره اي نمي توانم ترا از . كنمخداوند بي نياز 

الم از من مي خواهي مآنچه ! خداوند بي نياز كنم، اي فاطمه دختر محمد
  . بخواه، من ذره اي نمي توانم ترا از خداوند بي نياز كنم

  
 صرسول خدا : ودر آن از ابوهريره روايت شده است كه گفت: گويد مصنف مي
خويشاوندان نزديك : يعني) 214: الشعراء( m  r q p ol هنگاميكه آيه

 –يا عبارتي نظير آن  –اي گروه قريش : برخواست و فرمود. را بترسان، بر او نازل شد
اي صفيه عمه . خودتان را بخريد، من ذره اي نمي توانم شما را از خداوند بي نياز كنم

آنچه ! كنم، اي فاطمه دختر محمد رسول خدا من ذره اي نمي توانم ترا از خداوند بي نياز
  . اي نمي توانم ترا از خداوند بي نياز كنم از مالم از من مي خواهي بخواه، من ذره

   1.يعني در صحيح بخاري» و در آن «عبارت 
آنچه كه نووي صحيح . مقصود از ابوهريره در خصوص اسم وي اختالف نظر است

همانطوري كه حاكم در . ستدانسته اين است كه نامش عبدالرحمن بن صخر ا
نامم در جاهليت عبدالشمس بن صخر : از ابوهريره آورده است كه گفت» المستدرك«

  . بوده، كه دراسالم عبدالرحمن ناميده شدم

                                           
ودر الوصايا، باب ) q p o(در تفسير سوره شعراء باب قوله تعالي) 4771(بخاري -1

  .اهل يدخل النساء و االوالد في األقارب
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. او را عبداهللا ناميدصدوالبي با سند خود از ابوهريره روايت كرده است كه پيامبر
شمار مي رود، نسبت به سايرين وي دوسي است، از بزرگان صحابه و حفاظ آنها به 

به سال پنجاه وهفت يا پنجاه ونهم . حفظ كرده استصپيامبر بيشترين حديث را از
  . سالگي از دنيا رفت 78هجري، در سن 

كه در صحيح از : بايد گفت» برخواست صرسول خدا« در خصوص عبارت 
  . بر روي صفا رفت صروايت ابن عباس آمده است كه رسول خدا

  »بر وي نازل شد) q p o(هنگامي كه آيه « عبارت 
. يا قبيله آن است) نسل پدري نزديك(عشيره هر فرد، همان فرزندان پدري نزديك  

همانگونه . ترند چرا كه آنان به برّ و احسان ديني و دنيوي نسبت به سايرين نزديكتر و محق
 m µ  ´ ³ ²  ±  ° ¯ ® ¬ «l  :فرمايد كه خداوند مي

اي مومنان خود و خانواده خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد : يعني) 6: التحريم(
  . كه افروزينه آن انسانها و سنگ هاست

  . همچنين خداوند متعال انذار عمومي را نيز به وي فرمان داده است
تا : يعني) 6: يس( m t s r q p  o  n ml  :فرمايد مثالً مي  

m L  :فرمايد ويا مي. يشان بيم داده نشده اندقومي را بيم دهي كه پدران و نياكان ا

 P O N Ml )آيد  مردم را از روزي كه عذاب بر آنها مي: يعني) 44: إبراهيم
  . بترسان و بيم ده

  . معشر جماعت، گروه. يعني اي جماعت يا گروه قريش» يا معشر قريش « عبارت
  . شده استدر جاي نصب، عطف بر ما قبل خود » يا عبارتي نظير آن« عبارت 
يعني با يكتا پرستي و خالص كردن عبادت براي خداوند » خودتان را بخريد« عبارت 

يگانه واطاعت از چيزي كه بدان فرمان داده و عدم انجام چيزي كه از آنان بازداشته 
و اين است كه شما را از . اييد، بهاي خود را بدست آوريد و به ناچيز خود را نفروشيد شده
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نجات مي بخشد، نه اعتماد به اصل و نسب، چرا كه اصل و نسب نزد عذاب خدواند 
  . پروردگار نفعي ندارد

اين عبارت حجت و » اي نمي توانم شما را از خداوند بي نياز كنم من ذره« عبارت
برهان است عليه كساني كه خود را به انبياء و صالحان مي آويزند، به سوي آنان مي 

كنند و نفعي به آنان برسانند يا ضرري از آنها ) شفاعت( يگروند تا برايشان ميانيجيگر
دفع كنند و اين همان شركي است كه خداوند آنرا احرام كرده و پيامبرش را به منظور 

 :گويد همانگونه كه خداوند پيرامون مشركان مي. ترساندن از آن برانگيخته است
m f e   d  c b a `  _ ~ } | {l )3: الزمر(  

ما ) مي گويند. (كه، جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري بر مي گزينند كساني: يعني
  . آنان را پرستش نمي كنيم، مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند

  . اينان شفيعان ما نزد خدايند: يعني) 18: يونس(m� ~  } | l  و
شرك منزه داشته خداوند اينگونه اعمال مشركانه را باطل ساخته و خود را از اين 

  . است
  . به اميد خداوند متعال در اين خصوص به تفصيل سخن خواهيم گفت

اي فرزندان عبد مناف نمي : فرمودند صدر صحيح بخاري آمده است كه پيامبر
  . توانم شما را ذره اي از خداوند بي نياز كنم

بايد  با نصب ابن و در خصوص عباس هم» يا عباس بن عبدالمطلب« عبارت عربي   
» يا صفيه عمه رسول اهللا« در خصوص عبارات . گفت، هم رفع و هم نصب آن درست

در . فاطمه دختر محمد: يعني» يا فاطمة بنت محمد« اي صفيه عمه رسول خدا و : يعني
آنچه از مالم از من مي خواهي « با عبارت . اينجا نيز إعراب به همان شيوه موارد قبل است

داشته است كه تنها ايمان و عمل نيكو است كه انسان را از  بيان صرسول خدا» بخواه
و عبارت مذكور همچنين بيانگر آن است كه خواستن . عذاب خداوند نجات مي دهد
مگر بعضي از امور دنيايي كه قادر به انجام آن است، ولي . چيزي از يك بنده جايز نيست

ر آنها هر چيزي كه جز مسائلي از قبيل رحمت، مغفرت،بهشت، رهايي از آتش و نظي



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   312
 
خداوند متعال كسي قادر به انجام آن نيست، خواستن و طلب آنها تنها از خداوند جايز و 
رواست پس آن چه نزد خداوند است تنها با مجرد كردن توحيد از هر گونه شرك و 
اخالص براي خداوند در آن چه تشريع كرده و تقرب بندگان به خود را تنها به آن راضي 

  . ست يافتن بدان ممكن استاست، د
تواند براي دختر،عمو،عمه و نزديكان خود  نمي صبنابراين از آن جايي كه پيامبر 

سودمند باشد وتنها ايمان و عمل صالح به آنها در محضر خداوند سود مي رساند، ديگران 
در داستان عمويش ابوطالب . به طريق اولي نمي توانند از چنين ويژگي برخوردار باشند
پس به آن چه امروز براي . عبرت بزرگي براي كساني كه اهل عبرت اند، وجود دارد

بسياري از مردم اتفاق افتاده بنگر، مسائلي از قبيل پناه بردن به مردگان و توجه و نظر 
داشتن به آنها با بيم و اميد و ترس و رغبت، در حاليكه اين مردگان ناتوانند و براي 

توان  ضرري نيستند، چه رسد به ديگران، با اين توصيف ميخودشان نيز مالك نفع و 
  . دريافت كه آنها قادر به هيچ كاري نيستند

m Ø × Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ  :فرمايد خداوند متعال مي   

  Û Ú Ùl )30: األعراف(  
به جاي خداوند شياطين را به دوستي وسروري گرفته اند و ) گروه گمراه(: يعني

شيطان شرك را در قالب محبت و دوست داشتن . اشته اندخويشتن را راه يافته پند
و همه صالحين نزد خداوند از چنين شركي در دنيا و . انسانهاي صالح آشكار كرده است
بي ترديد . دهند آخرتي كه در آن گواهان گواهي مي. آخرت تبري و بيزاري مي جويند

ها در اطاعت از محبت صالحين در صورت مطابقت با آنها در دين و تبعيت از آن
شود، نه اينكه آنها را همتا ياني براي خداوند برگزينند و  پروردگار عالميان حاصل مي

همانند خداوند آنها را دوست بدارند، آنها را شريك خدا قرار دهند و براي غير خدا 
عبادت كنند و با اين عملكرد خود، با خدا، رسول و بندگان صالح خدا عداوت و دشمني 

   :فرمايد همانطوريكه خداوند مي. ورزند
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   m | {z y x w vu t s r q p o n m l
 s  r q   p o n ml k ji h gf e d c b  a ` _ ~ }

  « ª© ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~  } | { z y  x wv u t
 À ¿ ¾½ ¼ » º¹   ¸ ¶   µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬l   

  ) 117 - 116: المائدة(
آيا تو : اي عيسي پسر مريم: گويد كه خداوند مي آنگاه را) خاطرنشان ساز(و : يعني

: گويد به مردم گفته اي كه به جز اهللا من و مادرم راهم دو معبود ديگر بدانيد، عيسي مي
مرا نسزد چيزي را بگويم كه حق . ترا منزه از آن مي دانم كه داراي شريك و انباز باشي

تو از راز درون من هم باخبري، . يگمان تو از آن آگاه اگر آنرا گفته باشم بي. من نيست
من به .ولي من از آن چه بر من پنهان مي داري بي خبرم، زيرا تو داننده رازها و نهانهايي

ام مگر آن چه را كه به گفتن آن، به من فرمان داده اي، اين كه جز خدا  آنان چيزي نگفته
كه در ميان آنان بودم، من تا آن زمان . را نپرستيد، كه پروردگار من و پروردگار شماست

اي و تو  از وضع ايشان اطالع داشتم و هنگام مرا ميراندي، تنها تو مراقب و ناظر ايشان بوده
  . بر هر چيزي مطلع هستي

در خصوص اين آيه در ادامه سخناني كه پيرامون آن قبالً مطرح  :عالمه ابن قيم 
ن چيزي كه خداوند بدان كند از اينكه غير از آ نفي مي) عيسي(سپس: گويد كرده مي

فرمان داده است، به آنها گفته باشد و اين توحيد خالص و عين توحيد است، از اين رو 
سپس خبر مي دهد، گواهي ) {  ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ ©ª(گويد  مي

و بعد از وفات خود  .و شهادت وي بر آنها مدت زماني بوده كه در ميان آنها زيسته است
در اطالع از آنها پس از  –عزوجل  –آنان نداشته است و خداوند هيچگونه اطالعي از 

»  ¬ ® ¯ ° : (گويد مي) عيسي(از اين رو . وفات عيسي، يگانه و يكتا بوده

¿ ¾½ ¼ » º¹   ¸ ¶   µ ´ ³ ²± ( با اين آيه خداوند سبحان
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توصيف كرده است كه شهادت وگواهي او جل جالله از هر شهادتي باالتر و اعم است از 

  . تمامي شهادتها
اين آيه بيانگر اين مطلب است كه مشركان با آن چه كه خداوند ) شارح(

فرستادگانش را بدان فرمان داده است مخالفت كردند ؛ همان توحيدي كه دين آنهاست 
همگان در آن دچار اختالف و . بر آن اتفاق نظر داشتند و مردم را به سوي آن فرا خواندند

پس چگونه مي توان گفت كسي دينشان را . كه ايمان آوردند تفرقه شدند جز كساني
پذيرفته و از آن چه آنان بدان فرمان داده شده اند مثل اخالص عبادت خداوند يگانه، از 

با چنين توحيدي كه بوسيله آن از پروردگارش اطاعت كرده و . آنان اطاعت كرده است
بوسيله آن خداوند را از شركي كه و . در آن از فرستادگانش تبعيت و پيروي نموده است

شود؟ بد گماني به پروردگار  از بين برنده توحيد است منزه داشته، چيزي از وي كاسته مي
  . كند عالميان توحيد الوهيت را ناقص مي

از اين رو انبياء . مشركان دشمن پيامبران و مخاصمان آنان در دنيا وآخرت هستند
كه از هر مشركي بيزاري جويند و به او كفر بورزند و براي پيروان خود تشريع كرد ه اند 

m z y x  در مسير خداوندگار و معبودشان به آنان بغض بورزندو دشمني كنند

 a ` _ ~ }  |{l )بگو خدا داراي دليل روشن و : يعني) 149: األنعام
  . رساست، اگر خدا مي خواست همگي شما را هدايت مي نمود
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  : ن باب مطرح گرديد عبارتند ازاز جمله مسائلي كه در اي
  . تفسير دو آيه كه گذشت :نخست

  . داستان جنگ احد: دوم
سرور فرستادگان و به دنبال وي بزرگان اولياء در ) دعاي(نفرين : سوم

  . كردند نماز احساس اطمينان خاطر مي
  . كساني كه مورد نفرين واقع شدند كافران بودند: چهارم
را انجام دادند كه اغلب كافران چنين كفار مشرك كارهايي : پنجم

كردند و بر كشتن وي  دهند؛ پيامبرشان را زخمي كارهايي را انجام نمي
حريص بودند از جمله كارهاي آنها اين بود كه با وجود آنكه پسر عموي 

  . بودند داوطلب كشتن وي شدند صپيامبر

w  (عليه كفار مشرك خداوند آيه صدر خصوص دعاي پيامبر: ششم

yx   {   zH را نازل كرد .  

 m  ¡   �  ~  }  |l (در ادامه آيه خداوند فرموده است : هفتم
  . خداوند توبه آنها را پذيرفت و اسالم آوردند

  . قنوت و دعا در هنگام پيشامدها ونوازل: هشتم
شود در هنگام نماز، و حتي  نامبردن شخصي كه عليه وي دعا مي: نهم

  . وان بردنام پدران آنها را هم مي ت
  .لعن افراد كافر به صورت معين در هنگام دعا و قنوت: دهم

 m  r  q  p  ol  هنگاميكه آيه صداستان پيامبر: يازدهم
  . نازل شد) 214: الشعراء

در جهت دعوت به گونه اي كه  صتالش و پشتكاري پيامبر: دوازدهم
ين به سبب آن نسبت جنون به وي دادند و كاش مسلمانان امروز هم چن

  . كردند مي
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به دور و نزديك مبني بر اينكه من نمي  صسخن پيامبر : سيزدهم
تا جايي كه حتي . بي نياز كنم - عذاب او –توانم ذره اي شما را از خداوند 

اي فاطمه دختر محمد، من نمي توانم ذره اي ترا از : به فاطمه نيز فرمود
ر فرستادگان به پس هنگامي كه وي به عنوان سرو. خداوند بي نياز سازم

تواند از سرور زنان عالم ذره اي در  تصريع اعالم داشته است كه نمي
اگر انسان ايمان . پيشگاه خداوند دفاع كند و اورا از خداوند بي نياز سازد

گويد ؛ سپس در آنچه به  جز به حق سخن نمي صآورده باشد كه محمد 
حيد و غربت و قلبهاي خواص مردم، امروزه راه يافته است بنگرد، تو

  .  شود گمنامي دين براي وي روشن مي
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   :خداوند متعال فرموده است: باب

m  Z   Y  X  W  VU  T  SR  Q  P  O  N   M  L  K  J l سبأ :
و فرمان او صادر (گردد  يلآنان زا يكه اضطراب از دلها يتا زمان: يعني 23

پروردگارتان چه «: گويند يم) يعانبه شف هنگام مجرمان ينشود؛ در ا
و اوست بلندمقام و ) كرد يانب(حق را «: گويند يم» داده؟ يدستور
  .مرتبه بزرگ

  
m O N  M L K J  مصنف آورده است، باب، خداوند متعال فرموده است

 Z  Y X W VU T SR Q Pl )كه اضطراب از  يتا زمان: يعني) 23: سبأ
) يعانهنگام مجرمان به شف ينفرمان او صادر شود؛ در ا و(گردد  يلآنان زا يدلها
و اوست ) كرد يانب(حق را «: گويند يم» داده؟ يپروردگارتان چه دستور«: گويند يم

  .مرتبه بلندمقام و بزرگ
كه اين نظر ابن عباس، . يعني فزع از آنها زايل شود) N  M L K J(عبارت 

  . ديگران استابن عمر، ابو عبدالرحمن سلمي،شعبي، حسن و 
كساني كه اضطراب ووحشت از دلهاي آنها : برخي گفته اند: گويد ابن جرير مي

بيهوشي كه براثر شنيدن كالم خدا از طريق وحي : گفته اند. شود، مالئكه هستند زايل مي
  . دچار آن شده اند از دلهايشان زايل مي گردد

وآن . دان داللت دارددر كالم حذفي صورت گرفته كه ظاهر ب: گويد ابن عطيه مي
آنگونه كه شما گمان مي كنيد آنان شفيع نيستند بلكه آنان بندگان : اينكه گويا گفته است

يعني فرمانبردار خداوند تا اينكه اضطراب از . تسليم شده هميشگي خداوند هستند
مقصود از آنها بنابر آنچه ابن جرير و ديگران برگزيده اند، . شود قلبهايشان زدوده مي

  . رشتگان هستندف
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به دليل صحت . اين ديدگاه حق است و ترديدي در آن نيست: گويد ابن كثير مي
احاديث رسول رسول : گويد ابوحيان مي. احاديث و آثاري كه پيرامون آن وارد شده است

يعني تا اين كه فزع ) N  M L K J(دهد كه در فرموده خداوند نشان مي صخدا
آنان همان فرشتگان هستند هنگامي كه وحي را . مي گردد و اضطراب از دلهاي آنان زايل

  . در وقت نزولش به جبرئيل، شنيدند كه خداوند بوسيله آن به جبرئيل فرمان مي داد
در آن هنگام  اي شنيدند و وحي را همانند كشيده شدن زنجير آهنين بر روي صخره

  . به خاطر تعظيم و هيبت دچار اضطراب شدند
اين  –يعني مطرح شدن فرشتگان در ابتداي آيه  –و با اين معنا  :گويد ابو حيان مي

كند و اگر كسي باور نداشته باشد و ابتداي آيه  آيه با آيه قبلي ارتباط و هماهنگي پيدا مي
مدنظر هستند، اين ) فرشتگان(مالئكه  22: سبأ m  Ä  Ãl  درا ين فرموده خداوند

  . ال نداردآيه با آيه قبلي از نظر وي، ارتباط و اتص
  )تواند داشته باشد يعني آيه مذكور با آيه قبل از خود هيچگونه ارتباطي نمي(

: نگفتند» گفتند؛ پروردگارتان چه فرموده است؟« يعني) SR Q P O(عبارت 
: اگر هم كالم خدا مخلوق بود، مي گفتند. پروردگارمان چه چيزي را خلق كرده است

  . بوحيان در شرح سنن ابن ماجهپايان سخن ا. چه چيزي خلق كرده است
اي جبرئيل؟ كه نظير اينها در : پروردگارمان چه چيزي گفت« يا مثل اين حديث 

  )مقصود اينكه كالم خدا،كالم اوست نه مخلوقش(كتاب و سنت فراوانند 
و اين بدان خاطر بود كه چون . خداوند حق را گفته است: يعني) VU T(عبارت 

را مي شنيدند، از هوش مي رفتند، سپس هنگاميكه هوشيار و كالم خدا ) فرشتگان(آنان 
: كردند به پرسيدن از اينكه پروردگارتان چه گفت؟ مي گفتند شروع مي. بيدار مي شدند
  . سخن حق گفت

اين بلند مرتبگي و وااليي از حيث منزلت، قهر و غلبه و  Y X WH (عبارت
همانطوري كه عبداهللا . وااليي است خداوند از هر جهتي داراي بلند مرتبگي و. ذات است
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: بن مبارك هنگامي كه از وي پرسيده شد، چگونه پروردگارمان را بشناسيم؟ گفت

دراين گفته به قرآن تمسك . اينگونه بشناسد كه او بر تخت خود و جدا از خلق است
خداوند : يعني )5: طه( m } | { z   yl  :فرمايد جسته بود كه خداوند مي

سپس : يعني) 59: الفرقان( m s rq p o nl  گرفت، بر عرش قرار
  . كه در هفت جا در قرآن آمده است. خداوند رحمن بر تخت نشست

  . يعني خداوند پر بركت و متعالي كه عظيم تر از او نيست) الكبير(عبارت 
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روايت شده  صاز ابوهريره رضي اهللا عنه از پيامبر» الصحيح«در 
د دستور كاري را در آسمان صادر كند هرگاه خداون«است كه فرمودند

گويا كه آن . فرشتگان فروتانانه براي فرمان او بالهايشان را مي گسترانند
نفوذ  )فرشتگان(قول خداوند همانند صداي زنجير بر روي صخره در آنها 

: كند تا جايي كه هرگاه در دلهاي خود دچار وحشت و اضطراب شدند گفتند
گفتند او سخن حق گفت و بلند مرتبه و  پروردگارتان چه چيزي گفت؟

) مسترق سمعي(پس سخن پروردگار را گوش ايستاده اي. بزرگوار است
آنگونه كه سفيان با مايل كردن ) مسترق سمع(گوش ايستاده  –د نمي شنو

كف دست خود و باز كردن انگشتان آن آنها را توصيف كرده است كه 
 –ي برخي ديگر قرار گرفته اند اينگونه يعني مثل انگشتان دست برخي باال

گاهي . كند كالم خدا را مي شنود و به كسي كه پايين تر از اوست القا مي
دومي نيز به كسي كه پايين تر است وبه همين ترتيب او نيز به زبان 

  . ساحر و كاهن انتقال مي دهد
گاهي ممكن است شهابي پيش از آنكه به ساحر يا كاهن برسد، بدان 

گاهي نيز ممكن است قبل از دست يابي شهاب بدان، به ساحر دست يابد و 
آيا : شود پس گفته مي. يا كاهن القا شود وبه همراه آن صد دروغ نيز بگويد

ساحر يا (در فالن و فالن روز، فالن و بهمان چيز را به ما نگفته است؟ پس 
  .شود به آن سخني كه از آسمانها به وي شنوانده شد، تصديق مي) كاهن
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روايت شده است كه  صاز پيامبر ساز ابوهريره  1»الصحيح«در : گويد مصنف مي
هرگاه خداوند دستور كاري را در آسمان صادر كند فرشتگان فروتانانه براي «فرمودند

گويا كه آن قول خداوند همانند صداي زنجير بر روي . فرمان او بالهايشان را مي گسترانند
نفوذ كند تا جايي كه هرگاه در دلهاي خود دچار وحشت و  )فرشتگان(ه در آنها صخر

پروردگارتان چه چيزي گفت؟ گفتند او سخن حق گفت و بلند : اضطراب شدند گفتند
مي شنود ) مسترق سمعي(پس سخن پروردگار را گوش ايستاده اي. مرتبه و بزرگوار است

ان با مايل كردن كف دست خود و باز آنگونه كه سفي) مسترق سمع(گوش ايستاده  –
كردن انگشتان آن آنها را توصيف كرده است كه اينگونه يعني مثل انگشتان دست برخي 

كالم خدا را مي شنود و به كسي كه پايين تر از  –باالي برخي ديگر قرار گرفته اند 
و نيز به كند گاهي دومي نيز به كسي كه پايين تر است وبه همين ترتيب ا اوست القا مي

  . زبان ساحر و كاهن انتقال مي دهد
گاهي ممكن است شهابي پيش از آنكه به ساحر يا كاهن برسد، بدان دست يابد و 
گاهي نيز ممكن است قبل از دست يابي شهاب به ساحر يا كاهن القا شود وبه همراه آن 

همان چيز را به آيا در فالن و فالن روز، فالن و ب: شود پس گفته مي. صد دروغ نيز بگويد
به آن سخني كه از آسمانها به وي شنوانده شد ) ساحر يا كاهن(ما نگفته است؟ پس 

  . شود تصديق مي
  . همان صحيح بخاري است» الصحيح«مقصود از 

هرگاه خداوند : يعني» هرگاه خداوند دستور كاري را در آسمان صادر كند« عبارت
همانگونه كه . حي با جبرئيل سخن بگويدپيرامون كاري كه اراده كرده است از طريق و

خواهد كرد و همانطوري كه سعيد بن منصور، ابوداود و ابن  ححديث آينده بدان تصري

                                           
در تفسير سوره ) 4701(و ): حتی اذا فزع عن قلوهبم(در تفسير سوره سباء باب ) 4800(بخاري  -  1

  ).اال من اسرتق السمع فاتبعه شهاب مبني(باب : حجر
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ساكنين (هرگاه خداوند با وحي سخن بگويد، اهل آسمانها  1:اند مسعود روايت كرده
  . طنين صدايي همانند كشيده شدن زنجير بر روي صخره مي شنوند) آسمانها

هنگامي كه : كه گفت 2اند  بي حاتم و ابن مردويه از ابن عباس روايت كردهابن ا
فرشتگان خواست تا براي  سوي از فرستاده ايوحي كرد،  صخداوند جبار بر محمد

. پس فرشتگان صداي خداوند جبار را كه با وحي سخن مي گفت شنيدند. وحي برانگيزد
از (د، از آنچه خداوند فرموده از دلهايشان برگرفته ش) رعب و وحشت(هنگامي كه 

سخني حق گفت دانستند كه خداوند جز سخن حق : پرسيدند؟ گفتند) يكديگر
يعني براي » فرشتگان فروتنانه براي فرمان او بالهايشان رامي گسترانند« عبارت. گويد نمي

با فتحه دو حرف نخست از  »خضعاناً« لفظ عربي: گويد حافظ مي. گفته و فرمان خداوند
. و بنابر روايتي نيز با ضمه حرف نخست و سكون حرف دوم. ع گرفته شده استخضو

  . مصدر است به معناي خاضعين
آن صدايي كه : يعني» گويا كه آن صداي زنجير بر روي صخره است « عبارت 

صفوان يعني سنگ . شنيده شد، همانند صداي زنجير بر روي صخره يا تخته سنگ بود
  .صاف، تخته سنگ

در » كند  نفوذ مي) فرشتگان(ن مانند صداي زنجير بر روي صخره در آنها آ« عبارت
اشاره دارد به فرشتگان كه در » آنها«اشاره دارد به سخن خداوند و ضمير » آن«اين عبارت 

  . است» ينفذهم«عبارت عربي ضمير متصل به 
 قول خداوند در فرشتگان نفوذ مي كند؛ به عبارت ديگر آن سخن بي كم و: يعني

  . كاست و شفاف در فرشتگان نفوذ كرده تا جايي كه از آن دچار ترس و اضطراب شدند

                                           
. آنرا تخريج كرده است) 13/452/453(به نحو ابن حرير در كتاب التوحيد  بخاري به صورت معلق -1

و ) 145) (ص(و ابن خزيمه در التوحيد .در السنة باب في القرآن را متصل كرده است) 4738(و ابو داود 
همانطوري كه در الفتح . وديگران با سند صحيح آنرا آورده اند) 201ص(بيهقي در االسماء والصفات

  .آمده در خصوص رفع و وقف آن اختالف نظر است )13/456(
 .باب ذكر االمالئكه. كتاب بدءالخلق): 2210(بخاري  -2
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در نزد ابن مردويه و ابوداود از حديث ابن عباس وارد شده است كه، بر اهل آسمان 

يعني همينكه سخن خداوند به اهل آسمانها (شود مگر اينكه بي هوش مي شوند  نازل نمي
  ). ي گردندمي رسد همگان بيهوش و مدهوش م

اند، هرگاه خداوند به طريق وحي  ابو داوود و ديگران به صورت مرفوع روايت كرده
سخن بگويد، اهل آسمانِ دنيا طنين صدايي را كه همانند صداي كشيدن زنجير بر روي 

و به طور مداوم در اين . صخره است مي شنوند و در پي اين شنيدن بيهوش مي شوند
 معناي. كه حديث طوالني است... آيد ينكه جبرئيل به نزد آنها ميحالت باقي مي مانند تا ا

 m  N   M  L  K  Jl قبالً گذشت 23: سبأ .  
پروردگارتان چه چيزي : يعني 23: سبأ m  VU  T  SR  Q  P  Ol  عبارت

  . گويد مي دانستند كه پروردگار جز سخن حق نمي. سخن حق گفت: گفتند: گفت
: مي شنود، يعني) مسترق سمعي(را گوش ايستاده اي پس سخن پروردگار « عبارت

ها هستند كه  ها همان شيطان آن سختي كه خداوند امر كرده را مي شنود، گوش ايستاده
از عائشه به  1در صحيح بخاري. برخي بر برخي ديگر سوارند وبر روي هم قرار گرفته اند

شوند و  ان نازل ميصورت مرفوع روايت شده است كه فرشتگان در يك ابري بنام عن
شياطين به صورت . شوند كاري را كه در آسمان براي تصميم گرفته شده است يادآور مي

   .كنند دهند و آنرا به كاهنان وحي مي مخفيانه به تذكر و يادآوري آنها گوش فرا مي
را سفيان با كف دست خود اينگونه وصف  )گوش ايستاده(مسترق السمع « عبارت
آنها را اينگونه وصف كرده كه برخي برروي برخي ديگر قرار گرفته  :يعني» كرده است 

  . اند و بر روي هم سوار گشته اند
سفيان همان ابن عيينة، ابو محمد هاللي كوفي، سپس مكي موثق، حافظ، فقيه، امام و 

  . سالگي وفات يافت) 91(در سن نود و يك 198ق. در سال هـ. حجت است

                                           
به . ازحديث ابن مسعود رضي اهللا عنه. باب في القرآن: كتاب السنه): 4738(ابوداوود : صحيح است -1

 .مراجعه شود 145شماره 
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فاصله و : يعني» بدد«مايل كردن، برگرداندن، كژ كردن و : يعني »فحرَّفها «  عبارت
  . جدايي افكندن ميان انگشتان

: يعني» وسخن خدا را مي شنود وبه كسي كه پايين تر از اوست القا مي كند« عبارت 
آن كسي كه باال دست است سخن را مي شنود و به ديگري كه پايين دست اوست القا 

تر از وي است به همين ترتيب ادامه مي يابد تا اينكه  ه پايينواو نيز به آن كسي ك. كند مي
  . كند آخرين آنها به زبان جادوگر و كاهن القا مي

گاهي ممكن است شهابي پيش از آنكه به ساحرو يا كاهن برسد، بدان دست « عبارت
به سوي شياطين (شهاب همان ستاره اي است كه شياطين بوسيله آن رانده مي شوند »يابد
راندن شياطين بوسيله (ها  واين داللت دارد بر آنكه پرتاب بوسيله شهاب )شود اب ميپرت

با سياق احمد كه از  – 1احمد وديگران.نيز بوده است صقبل از بعثت پيامبر ) ها شهاب
كه زهري از علي بن حسين از ابن  :اند روايت كرده –طريق معمر در سند آورده است 
 –نزد يكي از ياران خود نشسته بود  صفت رسول خداعباس به ما خبر داد كه وي گ

. پس ستاره بسيار بزرگي پرتاب شد ودر خشيد –گويد وي از انصار بود  عبدالرزاق مي
اگر چنين چيزي دردوران جاهليت اتفاق مي افتاد در مورد آن چه : فرمودند صپيامبر

رگ يا پادشاهي شايد بز: ما مي گفتيم: آن شخص گفت) چه نظري داشتيد(مي گفتيد؟ 
آيا در جاهليت شهاب : به زهري گفتم) گويد راوي مي( –يا از دنيا رفته است  و متولد

مبعوث شده شدت بيشتري  صآري، ولي هنگامي كه پيامبر: پرتاب مي شد؟ گفت
شود، بلكه  براي مرگ يا حيات كسي شهاب پرتاب نمي: فرمودند صپيامبر -يافت

حامالن ) فرماني را صادر كرد(االمقام كاري را انجام داد هرگاه پروردگار بلند مرتبه و و
عرش تسبيح مي گويند، سپس ساكنان آسمان نزديك به آنها تسبيح مي گويند به همين 

                                           
باب تحريم ): 124)(2229(نرا في السالم همچنين مسلم آ). 1/218(احمد در السند : صحيح است -1

 ،ابن حديث: درتفسير سوره سباء مي گويد) 3222(ترمذي . الكهانه والتيان الكمان روايت كرده است
 .حسن صحيح است
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) دنيا(ترتيب پايين دستان نيز تسبيح مي گويند تا اينكه اين تسبيح گفتن به آسمان نزديك 
  خداوند چه: گويند ن عرش ميحامال  اين مجاوران حاملين عرش به سپس . مي رسد

  كنند و ساكنان هر آسماني خبر را به ي خداوند را برايشان نقل مي فرمود؟ آنان نيز فرموده
  رسد، جنيان به ساكنان آسمان دنيا مي  خبر به  كه كنند تا اين ساكنان آسمان ديگر نقل مي

عيت نقل نمايد، حق طبق واق  چه كنند، پس هر آن را فاش مي و آن  خبر گوش فرا داده
يعني از مخفيانه گوش . (افزايند كاهند و بدان مي دلخواه خود از خبر مي  است، اما آنان به

  ).كنند دخل و تصرف ميو  ميدهد و استراق سمع مي كند
دهد و  جن دزدانه گوش مي: كند كه گفت عبداهللا از پدرش از عبدالرزاق نقل مي   

ي شوند ودر روايتي ديگر از عبدالرزاق آمده است كه شهابها نيز به سوي آنها پرتاب م
  . دهند كنند و بد جلوه مي آنها آن سخن شنيده شده را كم و زياد مي

گاهي نيز ممكن است ساحر وكاهن به آن سخن صحيح صد دروغ «عبارت 
  .»بيفزايند

شود آيا فالن و فالن روز، فالن و بهمان چيز را به ما نگفته  عبارت پس گفته مي
ست؟ در نسخه اي كه با خط مصنف است نيز اينگونه آمده است و با آن چه كه در ا

  . صحيح بخاري آمده برابر و مطابق است
باطل رامي ) نفوس بشر(مصنف گفته است عبارت مذكور بيانگر آن است كه انسانها 

چگونه به يك سخن صحيح و صادق دلبستگي پيدا كنند و توجهي به صد دروغ . پذيرند
شنوند حكم  يعني هنگامي كه صد دروغ از كاهن و ساحر مي(كنند؟  فته شده، نميكه گ

كنند ولي با يك سخن درست و صادق آنها را صادق محسوب  به دروغگو بودن آنها نمي
  .كنند مي

عبارت مذكور همچنين بيانگر آن است كه هرگاه در چيزي مقداري از حق موجود 
بسيار اتفاق ميافتد كه اهل گمراهي لباس . حق است باشد دال برآن نيست كه تمام آن چيز

دهند، تا باطل خود را به ديگران  حق بر باطل مي پوشانند و باطل را حق جلوه مي
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m i h g f  e d c b  :فرمايد خداوندمتعال مي. بقبوالنند

 jl )دانسته حق را لباس باطل نپوشانيد و آنرا كتمان نكنيد: يعني) 42: البقرة.  
كه در آينده خواهد آمد كال مفهوم باال قرار گرفتن  احاديث و احاديثيدر اين 

 و ،خداوند بر بند گانش به گونه اي كه شايسته جالل و بزرگواري اوست بيان گرديده
گويد و فرشتگان نيز اگر او بخواهد سخنش  اينكه خداوند هر زماني كه بخواهد سخن مي

اه و نظر تمامي اهل سنت از گذشته و حال كه اين ديدگ ،دهند را مي شنوند و گوش مي
  . ديدگاه اشاعره و جهميه، نفات معتزله بخالف. بوده و هست

و خداوند  ،بر حذر باش از آنچه اهل تعطيل آن را مزين نموده و معتقد به آن اندپس 
    .براي ما كافيست
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: فرمودند صرسول خدا : روايت شده كه گفت ساز نواس بن سمعان 
: گويد وند بخواهد كاري را وحي كند، به طريق وحي سخن ميهرگاه خدا

يا غرّش شديدي : لرزند، يا فرمود آسمان ها از سخن وي به خود مي
كنند، از ترس خداوند عزوجل، پس هرگاه ساكنان آسمانها سخن او را  مي

پس . بشنوند، بيهوش مي شوند وبراي خداوند به سجده مي افتند
كند جبرئيل است، خداوند آنچه را كه  ند مينخستين كسي كه سرش را بل

سپس جبرئيل برفرشتگان مي : گويد مي خواهد از وحي خود با او سخن مي
: گذرد، بر هر آسماني كه مي گذرد فرشتگان آن از وي مي پرسند

حق گفت و او بلند : گويد اي جبرئيل؟جبرئيل نيز مي: پروردگارمان چه گفت
ا چيزي را مي گويند كه جبرئيل گفت، پس همه آنه. مرتبه بزرگوار است

سپس جبرئيل وحي را به آن جايي كه خداوند واال مقام به وي دستور داده 
  . است، مي برد

  
 صرسول خدا : روايت شده كه گفت ساز نواس بن سمعان : گويد مصنف مي

: گويد هرگاه خداوند بخواهد كاري را وحي كند به طريق وحي سخن مي: فرمودند
كنند، از ترس  يا غرش شديدي مي: لرزند، يا فرمود ها از سخن وي به خود مي آسمان

براي  خداوند عزوجل، پس هرگاه ساكنان آسمانها سخن او را بشنوند، بيهوش مي شوند و
كند جبرئيل است  پس نخستين كسي كه سرش را بلند مي. خداوند به سجده مي افتند

سپس جبرئيل : گويد با او سخن ميخداوند آنچه را كه مي خواهد از وحي خود 
: برفرشتگان مي گذرد، بر هر آسماني كه مي گذرد فرشتگان آن از وي مي پرسند

حق گفت و او بلند مرتبه : گويد اي جبرئيل؟جبرئيل نيز مي: پروردگارمان چه گفت
پس همه آنها چيزي را مي گويند كه جبرئيل گفت، سپس جبرئيل وحي . بزرگوار است
  . يي كه خداوند واال مقام به وي دستور داده است، مي بردرا به آن جا
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ابن حديث را همانطوري كه عماد ابن كثير در تفسير خود نيز مطرح كرده است، ابن 

  1.ابي حاتم باسند خود روايت نموده است
. شود، انصاري صحابي بن خالد كالبي و گفته مي -با كسره سين –نواس بن سمعان 

  .نيز صحابي بودپدرش : شود گفته مي
گويد، كه اين دليل اهل سنت بر  نص است بر اينكه خداوند به طريق وحي سخن مي

نفي كنندگان صفت تكلم است، به دليل اين سخن كه خداوند هرگاه بخواهد سخن 
  . گويد مي

يعني آسمانها، مفعول مقدم » السموات» «آسمانها از وي به خود مي لرزند«عبارت  
  . است

فاعل است كه معناي دقيق آن اينگونه است كه آسمانها از كالم » هلرز« رجفهو 
رسول (همانطوري كه ابن ابي حاتم از عكرمه روايت كرده است كه . لرزند خداوند مي

هرگاه خداوند متعال كاري را انجام دهد و پيرامون آن سخن بگويد؛ «فرمودند  )صخدا 
يا فرمود « تگان به سجده مي افتند عبارتآسمانها و زمين و كوه ها مي لرزند و تمامي فرش

فرموده  صاين به منزله شك راوي است، يا اينكه آيا پيامبر» كنند غرش شديدي مي
  است لرزش يا غرش شديد؟

، در اينجا ظاهر و آشكار است كه آسمانها با توجه »از ترس خداوند عزوجل« عبارت
خداوند . ز خداوند مي ترسنداحساس و شناختي كه خداوند در آنها ايجاد كرده است ا

. متعال گزارش داده است كه اين همه مخلوقات بسيار عظيم به تسبيح او مشغولند
m o n m l k j ih g f e  d  c b همانگونه كه فرموده است

 y x wv  u ts r q  pl )آسمانهاي هفتگانه و : يعني) 44: اإلسراء

                                           
آمده است ابن خزيمه نيز آنرا ) 3/537(ابن ابي حاتم همانطوري كه درتفسير ابن كثير : ضعيف است -1

الباني در تخريج خود بر السنه ) 515(وابن ابي عاصم در السنه . كرده استروايت ) 144ص (در التوحيد 
  .آنرا تضعيف كرد ه است) 1/227(
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ا مي گويند، بلكه هيچ موجودي زمين و كساني كه در آنها هستند همگي، تسبيح خد
گمان  بي. ولي شما تسبيح آنها را نمي فهميد. حمد وثناي وي مشغولند به نيست مگر اينكه

  . خداوند بسيار شكيبا و بخشنده است
   m ³ ² ±  ° ¯  ®  ¬ « ª ©l  :فرمايد و مي

  ) 90: مريم(
زمين بشكافد  نزديك است آسمانها به خاطر اين سخن از هم متالشي گردند و: يعني

mª © ¨ § ¦ ¥  ¤  l  :فرمايد و كوه ها به شدت درهم فرو ريزند و مي
 :عالمه ابن قيم . از ترس خدا فرو مي ريزند) سنگها(و پاره اي از آنها : يعني) 74: البقرة(

بيان داشته است كه اين مخلوقات به آمده معنا اين  مستند به اين آيات و آياتي كه در 
  .وند را تسبيح مي گويند و از او مي ترسندصورت حقيقي خدا

خورده ) غذا(ما در حاليكه طعام : از مسعود روايت شده است كه گفت 1در بخاري
  . مي شد، تسبيحش را مي شنيديم

سنگ ريزه هايي را در دست  صدر حديث ابوذر آمده است كه پيامبر 
  2.تا پايان حديث.. خودگرفت، كه تسبيح آنها شنيده مي شد

قبل از  صدر داستان حنين الجذع همان ريشه مانندي كه پيامبر 3حيح بخاريدر ص
  . نظير اين مساله فراوان است) خطبه مي خواند(گفت  ايجاد منبر بر روي آن سخن مي

                                           
باب عالمات النبوه في االسالم : در كتاب المناقب) 3579(قسمتي از حديث طوالني است كه بخاري  -1

 .  آن را روايت كرده است

بزاز با دو سند آن را روايت كرده است و به دو : گفته است) 8/299(هيثمي دارالمجمع: ضعيف است -2
تضعيف كرده ) 6/592(روش ديگري نيز در نزد طبراني در اوسط اشاره كرده است حافظ آنرا در الفتح 

  .است
  .از حديث بن عمر و جابر. عالمات النبوه في اال سالم: باب: كتاب المناقب) 3584) (3583(بخاري  -3
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الصعوق يعني غش كردن و » بيهوش شدند و براي خداوند به سجده افتادند« عبارت 
  . شدبيهوش شدني كه همراه با سجده با. بيهوش شدن
در عبارت » اول» «كند جبرئيل است  پس نخستين كسي كه سرش را بلند مي« عبارت

  . عربي،نصب و خبر مقدم بر اسم آن است و بر عكس آن نيز جايز است
رير و ديگران از علي بن حسين جمعناي جبرئيل همان عبداهللا است، همانگونه كه ابن 

ميكائيل، عبيداهللا و اسرافيل، عبدالرحمن  اند كه اسم جبرئيل، عبداهللا و اسم روايت كرده
  . شده خداوند عزوجل است يختم مي شوند كه به معناي بند »ايل«و همه آنها به . است

همانطوري كه خداوند . عبارت مذكور بيانگر فضيلت جبرئيل عليه السالم است
: التكوير( m x w v  u t s r q p o n m l k j  il : فرمايد مي
او نيرومند است و نزد . اين اين قرآن كالم فرستاده بزرگواري است: ييعن) 21 - 19

او درآن جا فرمانروا، امين . خداوند صاحب عرش داراي منزلت و مكانت واالئي است
  . ودرستكار است
معناي آيه اين است كه اين قرآن به تبليغ رسول كريمي : گويد مي :ابن كثير 

جبرئيل در هفتاد حجاب از نور بدون اجاز وارد  :گويد ابوصالح در خصوص آيه مي. است
  . شود مي

 صرسول خدا: صحيح از ابن مسعود روايت كرد ه است كه گفت 1احمد با سند
جبرئيل را به شكل اصلي خود ديد كه داراي ششصد بال بود، هر كدام از بالهايش كرانه 

مي ريخت كه فقط  از بالش لؤلؤ، مرجان و ياقوت فرو. هاي آسمان را در برگرفته بود
  . خداوند بدان آگاه است

                                           
آنرا تصحيح ) 3458(الباني در صحيح الجامع  )1/460،42،407،398،395(احمد : صحيح است -1

باب اذقال احداكم : در بدءالخلق)3232(كرده است البته از ابتداي حديث تا پايان ششصد بال بخاري
  . باب في ذكر سدرة المنتهي: كتاب االيمان) 280)(174(مسلم . آمين
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هنگامي كه مخلوقات اين همه بزرگ و عظيم باشند، پس خالق آنها بايد بسيار 
 بزرگوار تر، ارجمند تر و با شكوه تر باشد با اين وصف چگونه در عباداتي مثل دعا،ترس،

  !ر داده شود؟اميد وتوكل و عبادات ديگري كه تنها او مستحق آنهاست، غير همسان او قرا
به وضعيت و حالت فرشتگان و شدت ترسشان از خداوند متعال بنگريد، كه خداوند 

  :در اين باره فرموده است
 m c b a `  _ ^ ] \ [ Z Y X

 t s r  q p o n m l k j i  h g f e d
 b a `_ ~}  | { z y  x w v ul )26: األنبياء  - 

و  گيرند؛ ينم يشيهرگز در سخن بر او پ ،ينداو يستهبندگان شا]  فرشتگان[آنها  يعني) 29
   ،كنند يبه فرمان او عمل م) يوستهپ(

كه خدا  يكس يو آنها جز برا داند؛ يو اعمال گذشته آنها را م يندهو آحال  او اعمال
و هر كس از  ،يمناكندو از ترس او ب كنند؛ ياست شفاعت نم) او يبه شفاعت برا( يراض

 ينو ستمگران را ا! دهيم ياو را جهنم م يفرك ،»يگرمد يمعبود من جز خدا،«: يدآنها بگو
  .داد يمخواه يفرگونه ك

سپس جبرئيل «كند كه  حديث مطرح شده در اين باب با اين عبارت خاتمه پيدا مي   
  » وحي را به آن جايي كه خداوند واال مقام به وي فرمان داده است، مي برَد

اب، توحيدي را كه مدلول شهادت ال اله اال اهللا آيات و احاديث مطرح شده در اين ب
خداوندي  بنابراين). هيچ معبود بر حقي جز خداوند وجود ندارد: يعني(. است تبيين كرد

از ترس با كالمش و ) آسمان ها و زمين(كه چنان پادشاه عظيمي است كه امالك 
و صفات، علم در ذات  ، كسي كهو مخلوقاتش به خود مي لرزندمعلق مي شوند  شوهيبت

، ونياز تمامي موجودات به اوملك و عزت وبي نيازي از تمامي مخلوقات خود،  و قدرت،
كامل و بي نياز وبي نقص در اجراي تصرفات و تصميم گيريهاي خود بر موجودات، و 

ت دبه سبب علم و حكمتش شرعاً و عقالً شريك قرار دادن در عبا بدين علل و .است
چگونه . از ميان مخلوقاتش، جايز نيست –و بر بندگان است كه تنها حق ا -براي او



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   332
 

و بنده او را معبود قرار داد؟ عقلهاي مشركان  ،شود تربيت شده خداوند را پروردگار مي
    .دهند كجا رفته است؟ خداوند پاك و منزه است از آنچه شريك او قرار مي

m Ê  É È   Ç Æ Å  Ä Ã Â Á : خداوند متعال فرموده است
 Ì Ë  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î  Íl )95 - 93: مريم (

خداوند همه آنها . باشند تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند، بنده خداوند مي: يعني
و همه آنان روز رستاخيز تك و تنها در محضراو . را احصا كرده، و به دقت شمرده است

  . حاضر مي شوند
پس چرا برخي از انسانها برخي ديگر را بنابراين وقتي تمامي موجودات بنده خدايند، 

بدون دليل و برهان و صرفاً با رأي و نظر و ابداع و اختراع پرستش كند؟ ضمن اين كه 
خداوند فرستادگان خود را از نخستين تا آخرينشان به منظور منع از چنين شركي فرستاده 

   )رح سنن ابن ماجهبا اختصار از ش(.است، و مردمان را از بندگي غير خداوند باز دارند
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . تفسير آيه: نخست

داليلي كه در آن آيه براي باطل ساختن شرك وجود داشت به ويژه : دوم
شود و آيه مذكور، آيه اي است كه پيرامون  آنچه كه به صالحان مرتبط مي

  . ها مي زدايدآن گفته شده،رگهاي درخت شرك را از دل

m   Y  X  W  VU  T : فرمايد تفسير اين فرموده خداوند كه مي: سوم
  Zl 23: سبأ  

  .سبب سؤال فرشتگان از آن سخن: چهارم
جبرئيل پس از سوال كردن با اين گفته كه فالن و فالن گفت به : پنجم

  . آنان پاسخ مي دهد
شي از مطرح شدن اين مطلب كه نخستين كسي كه پس از بيهو: ششم

  . كند جبرئيل است سخن خداوند سرش را بلند مي
گويد چون همگان از  جبرئيل به تمامي اهل آسمانها موضوع را مي: هفتم

  . او پرسيدند
  . تمامي اهل آسمانها دچار بيهوشي مي شوند: هشتم
  . لرزيدن آسمانها به سبب كالم خداوند: نهم
وند به او فرمان داده جبرئيل است كه وحي را به آن جايي كه خدا: دهم

  . است مي رساند
  . يادآوري دزدانه گوش دادن شياطين به كالم مذكور: يازدهم

  .توصيف سوار شدن برخي از شياطين بر برخي ديگر: دوازدهم
  ).شهاب سنگ(فرستادن ستاره شهاب : سيزدهم
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اند پايين دستان برسخبر را به  شياطينگاهي پيش از آن كه : چهاردهم
به ، و گاهي نيز پيش از دست يافتن شهاب دنمي سوزشهاب توسط 
   .رسانند مي) ساحر و كاهن(آنرا به گوش دوستان خود از انسانها  ،شياطين

  . گويد كاهن گاهي اوقات راست مي: پانزدهم
كاهن صد دروغ را به آنچه كه درست شنيده است اضافه : شانزدهم

  . كند مي
استي كه از آسمانها شنيده دروغ او تنها به سبب آن سخن ر: هفدهم

  . شود است، تصديق و تاييد مي
چگونه يك سخن . باطل را مي پذيرد) انسانها(نفوس بشر : هيجدهم

كنند و صد  درست و صادق كه مي شنوند به همان تعلق خاطر پيدا مي
دهند، بلكه صد دروغ  دروغي كه از وي شنيده اند آنرا مد نظر قرار نمي

  . كنند راست كه شنيده اند تاييد ميكاهنان را به سبب يك 
برخي از آن سخنان دروغ يا راست را به برخي ديگر انتقال : نوزدهم

مقصود اين كه (كنند  دهند، آنرا به خاطر سپرده و بدان استدالل مي مي
انسانها وقتي يكي از پيش بيني هاي كاهنان را درست و دقيق مي بينند 

دال بر صحت ساير گفته هاي دروغين او همان را به يكديگر انتقال داده و 
  ).مي دانند
اهل (اثبات صفات خداوند برخالف ديدگاه اشاعره و معطله : بيستم

  ).تعطيل
شود  آن بيهوشي و اغمائي كه براي اهل آسمانها حاصل مي: بيست ويكم

  .به سبب ترس از خداوند صاحب عزت و جالل است
مانها، براي خداوند به همه فرشتگان و موجودات اهل آس: بيست ودوم
  . سجده مي افتند
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بيان آنچه از آيات قرآن كه شفاعت را ثابت ونفي : باب شفاعت يعني
  . كند و حقيقت آياتي كه بر اثبات شفاعت داللت دارند مي

° ± m º ¹¸ ¶  µ ´ ³ ²  :فرمايد مي –عزوجل –خداوند 

 Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »l )با آن كساني را : يعني) 51: ماألنعا
. بترسان كه مي ترسند از اينكه در پيشگاه پروردگارشان گرد آورده شوند

شايد آنان پرهيزگاري . براي آنان جز خدا ياور وميانجيگري وجود ندارد
  .  پيشه كنند

   
° ± m  µ ´ ³ ² فرمايد مي –عزوجل  –خداوند : گويد مصنف مي

 Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶l )با آن كساني : يعني) 51: األنعام
براي آنان . را بترسان كه مي ترسند از اينكه در پيشگاه پروردگارشان گرد آورده شوند

  .  شايد آنان پرهيزگاري پيشه كنند. جز خدا ياور و ميانجيگري وجود ندارد
  .اعالم اسبابي كه موجب ترس هستند و برحذر داشتن از آنها: انذار يعني
بوسيله قرآن، كه نظر ابن : يعني »به«مقصود از  »وانذر به« رت قرآنيو در عبا

  . عباس همين است
كساني كه مي ترسند از اينكه در : يعني µ ´ ³ ²H  ¶ ¸¹(و عبارت

  . پيشگاه پروردگارشان گرد آورده شوند، كه اينان مومنان هستند
نكوهش همه مخلوقات خداوند « شده است كه گفت  روايتبن عياض  لاز فيض

° (كند سرزنش مي شوند، پس  نمي شوند بلكه تنها آنهايي كه مي فهمند و تعقل مي

¹¸ ¶  µ ´ ³ ² ±H  مقصود همان مومناني است كه داراي دلهايي
  . بيدارند
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يعني براي آنان جز خدا ياور وميانجيگري » À ¿ ¾ ½ ¼ » º « عبارت 
  . وجود ندارد

از : مثل اينكه گفته است. محل نصب است ليس، بنابر حال بودن در: گويد زجاج مي
 Â ÁH (عبارت. است» يخافون«عامل در آن . هر ياور و ميانجيگري خالي هستند

  . دهند تا خداوند آنها را در روز قيامت نجات بخشد در اين دنيا عملي انجام مي: يعني
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: بگو: يعني) 44: الزمر(mg f e d  l  خداوند فرموده است
  .ي تماماً از آن خداستشفاعت و ميانجيگر

  
: بگو: يعني)44: الزمر(mg f e d l  :خداوند فرمود: گويد مصنف مي

  .شفاعت و ميانجيگري تماماً از آن خداست
m ~ }   | {  zy x w v u t  :قبل از آيه مذكور آمده است

  c b  a ` _l )43: الزمر(  
بگو . يي را برگزيده اندبلكه آنان بدون رضايت و اجازه خداوند ميانجي ها: يعني   

  . آيا هر چند كه كاري اصالً از دست ايشان ساخته نبوده و فهم و شعوري نداشته باشند
m t s r  :فرمايد اين فرموده خداوند همانند اين آيه است كه مي  

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~  } | { z y x w v  u
 ³ ² ± ° ¯ ®¬ «   ª © ¨ §l )يعني) 18: يونس :

دا، چيزهايي را مي پرستند كه نه بديشان زيان مي رسانند و نه سودي اينان غير از خ
آيا خدا را از : بگو. سازند، و مي گويند اينها ميانجيهاي ما در نزد خدايند عايدشان مي

وجود چيزهايي باخبر مي سازيد كه خداوند در آسمانها و زمين خبري از آنها ندارد؟ 
  . ست كه مشركان انباز او مي دانندخداوند منزه و فراتر از آن چيزهايي ا

خداوند در اين آيات و آياتي نظير آنها بيان كرده است كه موضوع شفاعت و  
و برگزيدن شفيعاني به اين نحو شرك . ميانجيگري با اين وجه غير ممكن و منتفي است

  . است و خداوند متعال از آن پاك و منزه است
m Ï Î Í Ì Ë Ö Õ  ÔÓ Ò Ñ Ð  خداوند متعال فرموده است

Þ ÝÜ Û  Ú Ù Ø×l )پس چرا آن معبودهايي : يعني) 28: األحقاف
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كه سواي اهللا براي نزديكي به اهللا به خدايي گرفته بودند، ياريشان نكردند، بلكه از ايشان 

خداوند متعال بيان كرده است كه ادعاي .گم و گور شدند، اين دروغ و افتراي ايشان بود
كنند، دروغ و افترائي  اله گرفتن آنها برايشان در نزد خدا شفاعت ميآنها مبني بر اينكه با 

  . اند و اساسي ندارد است كه از جانب خود ساخته
و كسي كه از او . خداوند مالك شفاعت است: يعني g f e dl(عبارت

بلكه بايد شفاعت را از كسي . اي از آن نيست شود، صاحب و مالك ذره طلب شفاعت مي
  . به تنهايي صاحب و مالك آن استخواست كه خود 

چرا كه طلب شفاعت، عبادت كردن واله برگزيدن است و اين نيز جز شايسته 
  . خداوند نيست

اين سخن، پاسخي است بر كساني كه اميد و شفاعت از غير خدا : گويد بيضاوي مي
  . را دارند به اين استدالل كه شفيعان، اشخاصي هستند كه مقرب درگاه خداوندند

پادشاهي و : يعني 44: الزمر m  ml   k  j  il : فرمايد داوند متعال ميخ
اين سخن بيان بطالن ديدگاه كساني است كه به . فرمانروايي آسمانها و زمين از آن اوست

زيرا خداوند صاحب اصلي عالم است و . غير از خدا افرادي را به ميانجيگري برگزيده اند
پس هرگاه خداوند مالك . الكيت او مندرج استصاحب شفاعت بودن نيز در داخل م

m ª فرمايد خداوند مي. شود شفاعت باشد خواستن از كسي كه مالك آن نيست باطل مي
 ¯ ® ¬ «l آن كيست كه بتواند بدون اذن خداونددر پيشگاه او شفاعت : يعني

شفيعان جز براي كسي كه : يعني) 28: األنبياء( m m l k j il  .كند
  .كنند ود و راضي است، شفاعت نميخداوند خوشن

ما اين بتهايمان را جز : اين آيه هنگامي نازل شد كه كافران گفتند: گويد ابن جرير مي
m  i  فرمايد خداوند متعال مي. بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك سازند نمي پرستيم

 q p o  n ml  k jl )پادشاهي آسمانها و : يعني)44: الزمر
  . خداوند است وبه سوي او بازگردانده مي شويد زمين از آن
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  )255: هالبقر( m ¯ ® ¬ « ªl  : فرمايد خداوند مي
ميانجيگري كند، جز به اذن و ) خداوند(كيست كه در پيشگاه او : يعني
  .اجازه او

  
كيست كه : يعني m ¯ ® ¬ « ªl فرمايد  خداوند مي: گويد مصنف مي

با توجه به آياتي كه گذشت روشن . به اذن و اجازه اودر پيشگاه او ميانجيگري كند جز 
  . شد، شفاعتي كه قرآن آنرا نفي مي كند، همان شفاعتي است كه از غير خدا خواسته شود

در اين آيه آمده است كه شفاعت در سراي آخرت اتفاق مي افتد ولي با اجازه و 
¨ © m  § ¦ ¥ ¤ £ «   ª    همانگونه كه خداوند فرموده است. اذن خداوند

 ° ¯   ® ¬l )در آن روز شفاعت كسي سودي نمي بخشد، مگر : يعني) 109: طه
با اين آيه خداوند بيان كرده . اين كه خداوند رحمن به او اجازه دهد و گفتارش را بپسندد

اجازه خداوند به كسي كه شفاعت مي كند، : است كه شفاعت با دو شرط اتفاق مي افتد
ايت و خوشنودي خداوند از كسي كه شفات در مورد او و رض) به شفاعت كننده(

خداوند متعال از اعمال ظاهري و باطني بندگان جز به آن وجهي كه . صورت مي گيرد
بنده نيز خالصانه و بدون شك و ترديد با آن عمل با خداوند  خود از آنها خواسته است و

نيز بر اين مطلب  1همانگونه كه حديث صحيح. راضي و خوشنود نيست مالقات كند،
  . خواهد آمد :كه تبيين آن نيز از كالم شيخ االسالم . داللت دارد

                                           
حديث ابوامامة رضي اهللا عنه است كه : آنهادرا ين خصوص احاديث فراواني موجود است از جمله  -1

مردي كه در كار زار و نبرد خود هم طالب اجر وثواب : آمد و گفت صمردي نزد پيامبر : مي گويد
چيزي نصيب او نمي : فرمود صچه چيزي بهره و نصيب او مي شود؟ پيامبر ،است وهم نام و شهرت

: سپس فرمود. نيز همان جواب را فرمودند ص آن مردسه بار اين سوال را مطرح كرد و پيامبر. شود
باب من )4/25(نسائي در الجهاد . خداوند تنها عملي را مي پذيرد كه خالصانه براي جلب رضاي او باشد
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m  ä ã â  á à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø :فرمايد خداوند مي

  ê é è ç æ ål )چه بسيار فرشتگاني كه در : يعني) 26: النجم
سازد مگر  بخشد و كاري نمي آسمانها هستند وشفاعت ايشان سودي نمي

  . خداوند اجازه دهد و بدان راضي و خشنود باشدبعد از آنكه 
  : فرمايد و خداوند مي

m   Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ  Æ Å Ä Ã Â Á
 Ü  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  G F E D C  B A

 Z  Y X W VU T SR Q P O N  M L K J IHl)22: سبأ  - 
! يدنبخوا پنداريد يم) معبود خود(از خدا  يررا كه غ يكسان«: بگو: يعني) 23

در  يا آنها به اندازه ذره) چرا كه گشايند، ياز كار شما نم يآنها هرگز گره(
و نه  يكند،آنها شر) يتخلقت و مالك(و نه در  يستند،مالك ن ينآسمانها و زم

كه اذن  يكسان ينزد او، جز برا يشفاعت يچه. بودند) ينشدر آفر(او  ياور
كه اضطراب از  يتا زمان) نددر آن روز همه در اضطراب! (ندارد يداده، سود

: گويند يم) هنگام يندر ا(و فرمان او صادر شود؛ (گردد  يلآنان زا يدلها
كرد و و اوست  يانحق را ب«: گويند يم» داده يپروردگارتان چه دستور«

  »مرتبه مقام و بزرگ بلند

  

                                                                                                         
سند آن همانگونه كه حافظ عراقي درتخريج . غزا يلتمس اال جروالذكر آنرا روايت كرده است

به ابتداي كتاب الترغيب منذري مراجعه . د، حسن استوالباني در الصحيحة آورده ان) 4/328(االحياء
 . شود كه احاديث فراواني در اين معنا در آن جا آمده است
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m  Û Ú Ù Ø :فرمايد كند به اين فرموده خداوند كه مي استدالل مي  :مصنف

Þ Ý Ü    ê é è ç æ å ä ã â  á à ßl )26: النجم(  

m ® ¬ « ª : همانند آياتي مثل: گويد در خصوص اين آيه مي :ابن كثير 
 ¯l  و)IH G F E D C  B AH هنگامي كه در حق فرشتگان . است

شفاعت اين همتايان را اميد ! مقرب درگاه خدا چنين باشد، پس اي جاهالن چگونه
كردن آنها از سوي خداوند دستور داده نشده و اجازه اي در داريد؟ حال آن كه عبادت 

اين خصوص صادر نگشته است بلكه به زبان تمامي فرستادگان خدا از چنان كاري نهي 
  . شده و در تمامي كتابهاي خداوند در خصوص آن نهي نازل گشته است

m Ã Â Á   :كند كه فرموده است مصنف به اين آيات خداوند نيز اشاره مي
 Ä Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ  Æ Å

  Ü  Û Ú Ù Ø × Ö IH G F E D C  B Al )23 - 22: سبأ (
آنها در . مي پنداريد) معبود خود(بگو كساني را به فرياد بخوانيد كه به جز خدا : يعني

در آسمانها و زمين كمترين  و. آسمانها و زمين به اندازه ذره اي مالكيت و قدرتي ندارند
هيچگونه شفاعتي در پيشگاه . نداشته و خداوند در ميانشان ياور و پشتيباني نداردمشاركت 

ابن . مگر شفاعت كسي كه خدا بدو اجازه دهد. خداوند مفيد و سودمند واقع نمي گردد
گويد ؛ خداوند تمامي اسبابي را كه مشركان  در سخني پيرامون اين آيات مي  :قيم 

مشرك فقط چيزي را به معبودي خود مي . كرده است خود را به آن در آويخته اند قطع
شود كه يكي از اين  نفع تنها از كسي حاصل مي. كند گيرد كه نفعي براي او حاصل نمي
اش از  ياآن كس مالك چيزي است كه عابد و بنده. ويژگيهاي چهار گونه را داشته باشد

و  ياورريك نباشد، او مي خواهد يا اگرمالك نباشد، شريك آن مالك است و اگر هم ش
. پشتيبان اوست و اگر هم كمكار و پشتيبان نباشد، ميانجي و شفيع او نزد مالك است

بطوري  خداوند پاك و منزه اين مراتب چهار گانه را به ترتيب از خود نفي كرده است
  . از باالترين درجه تا پايين ترين آنها همگي را نفي كرده است كه
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شتيباني و ميانجيگري كه مشرك خواستارآن است نفي بنابراين مالكيت،شركت، پ 
و خداوند تنها شفاعت يا ميانجيگري را كه مشرك در آن نصيبي ندارد ثابت . شده است

  . كرده است و آن هم شفاعت با اذن و اجازه خداوند است
همين آيات به عنوان نور و برهان و پيرايش خود براي توحيد و ريشه كن نمودن 

قرآن . براي كسي كه اين آيات را فهميده باشد، كافي و وافي است شرك و جنس آن
و قايع را  لبريز از آياتي مثل و نظير اين آيات است، ولي بيشترمردم نمي توانند اتفاقات و

گمان مي برند آنچه از واقعيتها كه . در زير لواي آن بشناسند و در ضمن آن بگنجانند
است، و آن چه در قرآن مطرح شده شامل قومي  برايشان پيش آمده است از نوع ديگري

است كه از قبل گذشتند و چيزي از آنها باقي نمانده است، و اين همان چيزي است كه 
عدم تطبيق احوال اقوام گذشته با وضعيت بشر : يعني. (مانع بين قلب و فهم قرآن است

كساني جانشين  سوگند به خدا، اگر چه امتهاي قبل گذشتند ولي) فعلي و جاهليت مدرن
نها شدند كه مثل يا بدتر از آنها و پايين تر از آنها هستند، كه قرآن همگي آو ميراث دار 

  . شود آنها را همانند هم در بر گرفته و قواعد كلي آن مشمول همگان مي
از انواع شرك، مي توان درخواست نيازمنديهاي خود : گويد مي  :در ادامه ابن قيم
ترين شرك در دنياست،  كمك و ياري از آنها را برشمرد، اين اصلي از مرده ها و و طلب

مرده عملش منقطع گشته و براي خود مالك نفع و ضرري نيست، چه رسد به اينكه فرد 
ديگري از او ياري بطلبد و از او بخواهد تا نزد خدا براي او شفاعت كند، و اين بيانگر 

شود،  خداوندي كه نزد او شفاعت مي جهل و ناداني آن فرد نسبت به شفاعت كننده و
. است، چرا كه شفاعت كننده قادر نيست بدون اجازه خداوند در محضر او شفاعت كند

خداوند طلب ياري كردن و خواستن از كسي را، سبب اجازه خود قرار نداده است، بلكه 
سبب تنها كامل گردانيدن توحيد است، در حالي كه مشرك سببي را برگزيده است كه 
مانع توحيد و يكتا پرستي است و او به منزله كسي است كه براي دست يافتن به نياز خود 

يابي وي به آن مطلوب است كه وضعيت هر  از چيزي كمك بطلبد كه مانع دست
  . مشركي، اينگونه است
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آنان صفاتي مثل شرك به معبود و تغيير دين او، دشمني با اهل توحيد و ناقص 

حال آنكه با شرك ب،  .اند بر مردگان را در خود جمع كردهانگاشتن آنها در برا
. دهند سرزنش،عيب جويي و دشمني با اولياء خداوند در واقع خداوند را ناقص جلوه مي

دهند، مخدوش و معيوب  آنان در واقع چهره كساني را كه براي خداوند شريك قرار مي
ن راضي هستند به آنان برانجام كنند كه آنها از اين عملكردشا مي سازند، زيرا گمان مي

چنين كاري فرمان داده اند وبه اين سبب آنها را دوست مي دارند،حال آن كه مشركان در 
به زعم (همه زمانها و مكانها دشمنان انبياء هستند، وچقدر اجابت كنندگان اين مشركان 

كند، است، نجات پيدا نمي  كسي كه دچار چنين شرك بزرگي شده! فراوانند )خودشان
با مشركين ودر راه . مگر اينكه توحيد خود را براي خداوند از هر نوع شركي مجرد سازد

خدا دشمني ورزد و با گرفتار ساختن و غلبه يافتن برآنها به خداوند نزديكي جويد و 
دوستي،ترس،اميدو خواري . خداوند را تنها ولي و سرپرست، اله ومعبود خود برگزيند

توكل او بر خدا باشد و از خداوند ياري بطلبد، به . اختصاص دهد اش را تنها به خداوند
نيتش خداوند باشد،از خداوند تبعيت كند و . از او كمك بطلبد سوي او پناه ببرد و

خواسته اش از خدا باشد و استعانتش نيز به خداوند باشد، . خواستار رضايت مندي او باشد
  . دا و همراه خدا باشدبه ياري از خ براي خدا،. براي خدا عمل كند
  . در اين جا به پايان مي رسد :سخن ابن قيم 

و آن چه كه اين امام بزرگ پيرامون معناي آيه مذكور مطرح كرد در واقع حقيقت 
  . دين اسالم است

`  m f e d c b a  :فرمايد همانطوري كه خداوند متعال مي

 r qp o n mlk j  i h gl )آيين : يعني) 125: النساء
كسي بهتر از آيين آن كسي است كه خالصانه خود را تسليم خدا كند، در حالي كه  چه

  . نيكو كار باشد و از آيين راستين ابراهيم پيروي كند كه مخلص و حقگرا بود
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خداوند از سوي خود هرآن چيزي را كه مشركان : گويد ابو العباس مي
براي غير او ملك و  نفي كرده است، از اينكه،اند خود را بدان وابسته كرده

تصرفي باشد يا قسمتي از ملك باشد يا كمكار خداوند باشد همه اين موارد 
را به كلي نفي كرده است و تنها شفاعت باقي مي ماند كه خداوند در 
خصوص آن بيان كرده است كه تنها براي كسي سودمند است كه خداوند 

  . در حق وي اجازه آنرا صادر كند

: يعني 28: األنبياء m  m  l  k  j  il : مايدفر همانطوري كه مي
كنند، بنابراين شفاعتي  تنها براي كسي كه خداوند راضي است شفاعت مي

همانگونه كه قرآن آنرا نفي . پندارند روز قيامت منتفي است كه مشركان مي
آيد  مي) در روز قيامت( صوي«نيز خبر داده است كه  صكرده و پيامبر

و در : گويد كند و او را حمد وثنا مي سجده مي سپس براي پروردگارش
شود سرت را  سپس به او گفته مي. شود همان ابتدا آغازگر شفاعت نمي

شود، بخواه تا به تو داده  بگو، شنيده مي) آن چه مي خواهي(بلند كن، 
  .»شفاعت كن، شفاعت به تو داده خواهد شد. شود

شفاعت تو كيست؟ خوشبخت ترين مردم به : گفت صابو هريره به او
هيچ : هركس خالصانه در قلب خود بگويد ال اله اال اهللا يعني: فرمودند

پس شفاعت مذكور از آن اهل اخالص و . معبود بر حقي جز خداوند نيست
به اذن خداست نه براي كسي كه مشرك به خداست و براي او شريك قرار 

  .داده است

  
كنيه شيخ االسالم احمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم ابن : ابوالعباسمقصود مصنف از 

  .است :تيمية حراني، 
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هر آنچيزي را كه مشركان خود را بدان  خداوند«: گويد قول ابن تيميه مي مصنف از
از آن  باشديا قسمتي نفي كرده است، از اينكه ملك و تصرفي از خود  اند وابسته كرده

   غير او باشد براي
فقط براي كسي  كه ،ماند كه خصوص آن بيان كرده است  باقي را عتفانها شو ت

: فرمايد همانطوري كه مي. سودمند است كه خداوند درباره وي اجازه شفاعت داده است
بنابراين شفاعتي كه مشركان . كنند تنها براي كسي كه خداوند راضي است شفاعت مي

نيز خبر  صه قرآن آن را نفي كرده و پيامبرهمانگون. پندارند، روز قيامت منتفي است مي
شود، سپس براي  روز قيامت به پيشگاه خداوند حاضر مي صداده است كه وي

آورد و در همان ابتدا آغازگر  كند و حمد و ثناي او را بجا مي پروردگارش سجده مي
بگو، ) آن چه مي خواهي(شود سرت را بلند كن،  شود سپس به او گفته مي شفاعت نمي

  1.»شفاعت كن، شفاعت به تو داده خواهد شد. شود، بخواه تا به تو داده شود نيده ميش
: خوشبخت ترين مردم به شفاعت تو كيست؟ فرمودند: گفت صابو هريره به او

هيچ معبود بر حقي جز خداوند : هركس خالصانه در قلب خود بگويد ال اله اال اهللا يعني
ص و به اذن خداست، نه براي كسي كه پس شفاعت مذكور از آن اهل اخال. نيست

  . مشرك به خداست و براي او شريك قرار داده است
  

                                           
ولقد «باب قول اهللا عزوجل ): 3340(بخاري در كتاب األنبياء : قسمتي از حديث طوالني شفاعت -1

ذريه من حملنا مع (قوله تعالي باب ) 4712(ودر التفسير . آنرا روايت كرده است» أرسلنا نوحاً الي قومه
باب اوتي اهل الجنة منزلة فيها از حديث ) 327)(194(كتاب االيمان : نوح انه كان عبداًشكوراً ومسلم

در كتاب الشفاعةشيخ مقبل هادي ) 149)(ص(ابوهريره رضي اهللا عنه مراجعه شود به نظم المتناثر
  .الوادعي
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حقيقت شفاعت اين است كه خداوند سبحان بر اهل اخالص، تفضل و 
لطف نموده و به واسطه دعاي كسي كه به او اجازه ميانجيگري داده است 

اعت كننده را اكرام كند وا ورا به مقام آن فرد را مي بخشد، تا فرد شف
  . محمود برساند

از اين رو در جاهاي . كند شفاعتي را كه درآن شرك است، قرآن نفي مي
بيان كرده  صمختلف قرآن شفاعت با اذن و اجازه ثابت شده است، پيامبر

  .شود است كه شفاعت تنها شامل اهل توحيد و اخالص مي

  
عت اين است كه خداوند سبحان بر اهل اخالص، حقيقت شفا: گويد مي  :مصنف

تفضل و لطف نموده و به واسطه دعاي كسي كه به او اجازه ميانجيگري داده است آن 
  . را به مقام محمود برساند وفرد شفاعت كننده را اكرام كند و افرد را مي بخشد، تا 

مختلف  كند از اين رو در جاهاي شفاعتي را كه در آن شرك است، قرآن نفي مي
بيان كرده است كه شفاعت تنها  صقرآن شفاعت با اذن و اجازه ثابت شده است، پيامبر

  .شود شامل اهل توحيد و اخالص مي
تا پايان آن حديث، بايد : در خصوص عبارت مصنف مبني بر اينكه ابوهريره گفت

را روايت احمد نيز آن .اند كه اين حديث را بخاري ونسائي از ابوهريره روايت كرده: گفت
آنرا تصحيح نموده است كه روايت احمد اينگونه بيان شده است كه  1كرده و ابن حبان

به طوري كه  الاله اال اهللا: شفاعت من براي كسي است كه بگويد: فرمودند صپيامبر
  ).يعني با تمام وجود بدان باور داشته باشد(قلبش زبانش و زبانش قلبش را تاييد كند 

                                           
الحديث و نسائي در الكبري همانگونه كه در تحفه  باب الحرص علي): 99(كتاب العلم: بخاري -1

  ). 2594(ابن حبان ): 338)(199(االيمان(احمد . آمده است) 9/483(االشرف 
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از ابوهريره روايت شده است  1يثي است كه در صحيح مسلمگواه اين موضوع حد
. عايي براي او اجابت شودهر پيامبري حق دارد كه د: رمودندف صرسول خدا : كه گفت

و تمام پيغمبران در اين دنيا اين دعا را از خداوند خواستند و او نيز اجابت نمود ولي من 
ت براي امتم است و اين دعاي من اگر دعايم را تا روز قيامت نگه داشته ام و آنهم شفاع

خداوند بخواهد به كسي مي رسد كه در حالتي از دنيا برود كه چيزي را براي خداوند 
  ).آنكه شريكي براي خداوند قائل شده باشد از دنيا برود  بي(شريك قائل نشده باشد 

در اينجا سخن شيخ االسالم را نقل كرده است و در واقع سخن وي در  :مصنف 
كه به حق با وجود كوتاه و . قام تفسير آياتي است كه در اين باب مطرح شده استم

  واهللا اعلم. مختصر بودن كافي و افي است
اخالص يعني تنها : گويد واخالص رابه نيكوترين وجه تعريف كرده است و مي

  ). طالب رضاي او بودن(خدارا به يگانگي دوست داشتن و خواستن روي او 
درا ين حديث انديشه كن، كه : گويد معناي حديث ابوهريره ميدر  :ابن قيم 

توحيد از هر گونه خالص كردن را  صچگونه بزرگترين اسباب رسيدن به شفاعت پيامبر
و اين برخالف چيزي است كه مشركان باور دارند، از نظر آنها . كرده استبيان شرك، 

ولي . ه شفاعت دست يافتبا گرفتن شفيعان، عبادت و دوست داشتن آنها، مي توان ب
خبر داده است كه سبب  صپيامبر ،خالف گمان دروغين آنهاست صفرموده پيامبر

شفاعت، مجرد داشتن توحيد است و در چنين صورتي است كه خداوند به شفاعت كننده 
  .تا شفاعت كنددهد  اجازه مي
ن ولي و كه فردي را به عنواتقاد نادرست اوست اع باور واز جمله ناداني مشرك  و

از او ميانجيگري  نزد خداوند به او نفع مي رساند و كه گمان مي برد  ،شفيع برگزيده است

                                           
باب اختباء النبي صلي اهللا عليه و سلم دعوة الشفاعة  338- 194كتاب االيمان)326)(193(مسلم -1

  .المته
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مي كند، همانگونه كه نور چشمان و نزديكان پادشاهان و سردمداران به دوستان خود نزد 

  . پادشاه و يا امير نفع مي رسانند
كه به او اجازه چنين كند مگر آن غافل از اينكه هيچ فردي نزد خداوند شفاعت نمي

دهد كه از  كاري را بدهد و تنها در حق كسي به آن شفاعت كننده اجازه شفاعت مي
  . عمل و گفتارش راضي و خشنود باشد

m  ®  ¬  «  ª : همانگونه كه در فصل اول مطرح شد خداوند گفته است   
  ²±   °  ¯l د او آن كيست كه بدون اجازه خداوند در نز: يعني 255: البقرة

  28: األنبياء m  m  l  k  j  il : گويد شفاعت كند و در فصل دوم مي
باقي : كنند و فصل سوم شفيعان جز براي كسي كه خداوند راضي است شفاعت نمي: يعني

مي ماند كه آنهم بيان اين مطلب است كه خداوند از هيچ گفتار و عملكردي راضي و 
اين سه فصل ريشه  صاز پيامبرش  پيروي شود مگر با رعايت توحيد او و خشنود نمي

  . كند شرك را از قلب كسي كه آنرا بفهمد و رعايت كند، قطع مي
  : اين مطلب را نيز يادآور شده است كه شفاعت شش نوع است :همچنين ابن قيم 

رنگ كرده م عليهم الصالة والسالم، از آن دشفاعت كبري كه پيامبران اوالعز: نخست
شود پس پيامبر  ختم مي صاخير مي اندازند تا اينكه به پيامبر اسالمو پذيرش آنرا به ت

وآن به هنگامي است كه مردمان در روز محشر به سوي  1.آن براي من: فرمايد مي ص
گروند تا در نزد پروردگارشان براي آنها ميانجيگري كنند و از اين جايگاه  انبياء مي
براي رهايي  صكه پيامبراسالم. ي بخشندرهاي آنها را –كه در انتظار دادگاهند  -سخت

از سختي انتظار و گرماي سوزاني كه آنها را در بر گرفته براي حضور در داگاه عدل الهي 

                                           
روايت شده است ) عظمي(شفاعت كبري الني است كه از انس در خصوص .قسمتي از حديث طو -1

باب كالم الرب عزوجل يوم القيامة مع االنبياء وغير هم آنرا روايت ): 757(در كتاب التوحيد: بخاري
 .باب ادني اهل الجنه منزلةً فيها ،كتاب االيمان)326)(193(كرده است مسلم
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قرار داده و هيچ  صكند و خداوند اين را مختص پيامبر اسالم براي آنان ميانجيگري مي
  . كس در اين شفاعت با او مشاركت ندارد

جهت ورود به بهشت در وارد شدن به آن كه ابوهريره  شفاعت براي اهل بهشت: دوم
  . در حديث طوالني كه مورد اتفاق بخاري و مسلم است آنرا روايت نموده است

براي گروهي از گناهكاران امت خويش كه به سبب  صشفاعت پيامبر : سوم
پس براي عدم ورود به جهنم برايشان . گناهاني كه مرتكب شده اند، مستوجب آتش اند

  . كند فاعت ميش
براي گناهكاراني كه اهل توحيداند، ولي به سبب گناهان  صشفاعت وي: چهارم

براي آنان شفاعت كرده از جهنم آنان را نجات مي  صكه پيامبر. وارد جهنم مي شوند
به تو روايت شده است كه تمامي صحابه و  صاحاديثي در اين خصوص از پيامبر. دهد

دانند و از هر سو به گمراه بودن  و منكر آنرا اهل بدعت مياهل سنت بر آن اجماع دارند 
  . وي فرياد سر داده اند

براي گروهي از اهل بهشت به منظور ثواب بيشتر وترفيع  صشفاعت وي: پنجم
  . درجه آنها

و تمام آن مختص كسي . اين نوع شفاعت هيچگونه نزاع و اختالفي در آن نيست
همانطوري . اوند ولي و شفيعي بر نگزيده باشداست كه اهل اخالص است و غير از خد

° ± m ¼ » º ¹¸ ¶  µ ´ ³ ²  :فرمايد كه خداوند متعال مي

 À ¿ ¾ ½l )از (با قرآن كساني را انذار ده كه مي ترسند : يعني) 51: األنعام
در پيشگاه پروردگارشان گرد آورده شوند، براي آنان به جز خدا ياور و ) روزي كه

  . نداردميانجيگري وجود 
براي برخي از خويشاوندان كافر خود كه اهل جهنم اند تا  صشفاعت پيامبر: ششم

اختصاص  –) صعموي پيامبر –عذاب او تخفيف داده شود كه اين تنها به ابوطالب 
  . دارد
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  ).مربوط به شفاعت(تفسير آيات : نخست

  . فاعتي كه نفي شده وممنوع استصفت ش: دوم
  .صفت شفاعتي كه از نظر شرعي ثابت شده است: سوم
  . مطرح شدن شفاعت كبري يا همان مقام محمود: چهارم
 صدر هنگام شفاعت كردن و اينكه وي صعمل پيامبر : توصيف: پنجم

كند و هنگامي كه به او اجازه داده  آغازگر شفاعت نيست بلكه سجده مي
  . كند شد شفاعت مي

  كيست؟ صشفاعت پيامبر بهخوشبخت ترين مردم : ششم
شامل حال كسي كه به خداوند شريك ورزيده  صشفاعت پيامبر: هفتم

  . شود است، نمي
  ).اقسام آن. (بيان حقيقت شفاعت: هشتم
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   :فرمايد خداوند متعال مي : باب

 m m l k j ih g f ed c b a ` _l 
و نمي تواني كسي را كه بخواهي هدايت و اي پيامبر ت: يعني) 56: القصص(

كند و بهتر مي كني، بلكه تنها خداست كه هر كسي را بخواهد هدايت عطا 
  . داند كه چه افرادي راهيابند مي

هنگامي « : در صحيح از ابن مسيب از پدرش روايت شده است كه گفت
 صبه سر مي برد،رسول خدا )نزديك مرگ(كه ابوطالب در حالت احتضار 

و ابوجهل نيز نزد او  هزد وي آمد در حاليكه عبدالرحمن بن ابي اميبه ن
سخني كه  اي عمو بگو ال اله اال اهللا،: به او فرمود صپس رسول خدا. بودند

عبداهللا بن ابي امية و . نزد خدا بدان وسيله براي تو عذر و دليل بياورم
ي شوي؟ آيا از دين عبدالمطلب روي گردان م: ابوجهل به ابوطالب گفتند

سخن خود را دوباره تكرار نمود و آندو نيز همان سخن را  صپس پيامبر
همان پايبندي به دين عبدالمطلب : تكرار كردند و آخرين سخني كه گفت

 صپس پيامبر  بود و از اينكه بگويد ال اله اال اهللا سر پيچي و ابا كرد،
دست ( حتماً براي تو در آنچيزي كه از آن بازداشته نشدي: فرمودند
از اين رو خداوند عزوجل اين آيه را . طلب استغفار خواهم كرد) نكشيدي

m ] \   [ Z Y  X W V UT S  :نازل فرمود

 ^l )113: هالتوب(  
و كساني كه ايمان آورده اند، شايسته نسيت ) ص(براي پيامبر: يعني

كه براي مشركان طلب استغفار كنند،اگر چه خويشاوندان نزديكشان 
  . باشند
 خداوند در خصوص ابوطالب نيز اين آيه را نازل فرموده است كه و

m m l k j ih g f ed c b a ` _l )القصص :
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تواني كسي را كه بخواهي هدايت كني  تو نمي صاي پيامبر: يعني) 56
داند كه  بلكه تنها خداست كه هر كس را بخواهد هدايت عطا كند و بهتر مي

  . چه افرادي راهيابند

  
_ ` m ed c b a  :فرمايد باب خداوند متعال مي: گويد مصنف مي

 m l k j ih g fl )56: القصص(  
سبب نزول اين آيه مرگ ابوطالب بر دين عبدالمطلب است، كه شرح آن در حديث 

تو اي : فرمايد خداوند متعال به پيامبرش مي: فرمايد مي :ابن كثير . اين باب خواهد آمد
اين وظيفه تو نيست، بلكه : ست داري هدايت كني، يعنيمحمد نمي تواني كسي را كه دو

و  و خداوند هر كه را بخواهد هدايت مي كند،. استخداوند وظيفه تو رسانيدن پيام 
  .حكمت رسا و آشكار و حجت قاطع در دست اوست

m q p o n  m l k  :همانطوري كه خداوند فرموده است

r l )تو نيست، بلكه خداوند هر كه را هدايت آنان بر عهده : يعني) 272: البقرة
m Þ Ý  Ü Û Ú Ù  :كند و فرموده است بخواهد هدايت مي

ßl )بيشتر مردم اگر چه به ايمان آوردنشان حريص باشي، ايمان : يعني) 103: يوسف
به نظر مي رسد در اينجا هدايت توفيق و قبول از غير خدا نفي شده ) شارح. (نمي آورند

ولي هدايت . و او قادر بر چنين كاري است. اوند استاست و اين كار مختص به خد
 )52: الشورى( m  ] \   [ Z Yl  : مطرح شده در اين فرموده خداوند كه

هدايت راهنمايي و بيان شرع است،  .كني يم يتراه راست هدا يو تو مسلما به سو: يعني
است كه به  از سوي خداوند مامور به بيان كردن است و او راهنمايي صچرا كه پيامبر

  . سوي دين و شريعت خداوند داللت مي دهد
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« در صحيح از ابن مسيب از پدرش روايت شده است كه گفت « : گويد مصنف مي
به  صبه سر مي برد،رسول خدا )نزديك مرگ(هنگامي كه ابوطالب در حالت احتضار 

پس رسول  .و ابوجهل نيز نزد او بودند هنزد وي آمد در حاليكه عبدالرحمن بن ابي امي
سخني كه نزد خدا بدان وسيله براي تو  اي عمو بگو ال اله اال اهللا،: به او فرمود صخدا

آيا از دين عبدالمطلب : و ابوجهل به ابوطالب گفتند هعبداهللا بن ابي امي. عذر و دليل بياورم
سخن خود را دوباره تكرار نمود و آندو نيز همان  صروي گردان مي شوي ؟ پس پيامبر

همان پايبندي به دين عبدالمطلب بود، : را تكرار كردند و آخرين سخني كه گفتسخن 
حتماً براي تو : پس پيامبر فرمودندس، ورزيدسر پيچي و ابا بگويد اينكه ال اله اال اهللا  و از 

m S  از اين رو خداوند عزوجل آيه .مي كنم تا زماني كه از آن منع نشده ام طلب استغفار

[ Z Y  X W V UT    ^ ] \l )113: التوبة.(  
و كساني كه ايمان آورده اند، شايسته نسيت كه براي مشركان  صبراي پيامبر: يعني

  . طلب استغفار كنند، اگر چه خويشاوندان نزديكشان باشند
  1.مقصود از صحيح يعني صحيح مسلم و بخاري

بن عائذ  مقصود از ابن مسيب، همان سعيد بن مسيب بن حزن ابن ابي وهب بن عمرو 
  . و فقيهان هفتگانه تابعين است علما شي مخزومي، يكي ازيرقبن عمران بن مخزوم 

: گويد ابن مديني مي. سيل وي صحيح ترين مراسيل استكه مراعلما اتفاق نظر دارند 
بعد از سال نود هجري در سن . در ميان تابعين كسي را به وسعت علمي او نمي شناسم

  . فات يافتنزديك به هشتاد سالگي و 
عمر كرد، و همچنين  سپدرش، مسيب صحابي بود كه تا زمان خالفت عثمان 
  . جدش حزن صحابي بود كه در جنگ يمامه به شهادت رسيد

                                           
: هللا يهدي من يشاء ومسلمباب انك ال تهدي من اجببت ولكن ا): 47752(كتاب التفسير : بخاري -1

 باب الدليل علي صحة اسالم من حضره الموت ما لم يشرع في النزع): 39)(24(كتاب االيمان
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يعني نشانه ها و » برد هنگامي كه ابوطالب در حالت احتضار به سر مي«عبارت
  . مقدمات مرگ در او مشاهده مي شد

ممكن است كه مسيب نيز همراه آن دو » مدبه نزد وي آ صرسول خدا « عبارت 
نفر؛ يعني عبداهللا و ابوجهل در نزد ابوطالب حضور داشتند، چرا كه آن دو نفر مخزومي 
بودند و مسيب نيز مخزومي بود و هر سه نفر در آن زمان كافر بودند، ابوجهل با حالت 

  . كفر كشته شد ولي آن دو نفر اسالم آوردند
جايز است كه يا در آخر عم . اي عمو، مناداي مضاف استيعني  »یا عَم«: عبارت

كه در اين جا يا حذف شده است و كسره به عنوان . آورده شود و يا حذف گردد
  .راهنماي آن باقي مانده است

به سبب اينكه . او را به اين شعار راهنمايي و ارشاد كرد» بگو ال اله اال اهللا« : عبارت
شرك از خداوند و خالص كردن عبادت براي اوست را ابوطالب مدلول آنرا كه نفي 

دانست، پس هر كس با علم و يقين آنرا بگويد، از شرك و مشركين مبرا شده و وارد  مي
و در آن زمان تنها دو دسته در . چرا كه آنان مدلول آن را مي دانستند. اسالم گشته است

آورد كه شرك را  زبان مي مكه بودند؛ مسلمان و كافر تنها كسي آ كلمه و شعار را به
و يارانش به مدينه هجرت  صهنگامي كه پيامبر. جست ترك گفته و از آن تبري مي

كرند در آنجا هم مسلمانان موحد بودند و هم منافقاني كه به زبان شعار مذكور را مي 
 »دشمني« و اين به سبب . گفتند و به معناي آن آگاهي داشتند، ولي بدان اعتقاد نداشتند

وترديدي بود كه در دلهاي آنها وجود داشت؛ در عملكرد ظاهري با مسلمانان  شك
از جمله كساني كه در آنجا سكني داشتند، يهوديان بودند كه . مشكل بودند نه در باطن

به شرط اينكه با او دشمني نورزند و به او خيانت نكنيد، آنها را  صهنگام هجرت، پيامبر
ان ساخت، همانگونه كه در كتابهاي حديث و سيره به حالت خود واگذاشت و رهايش

  . مطرح شده است
به دليل بدل ال اله اال » كلمة«گويد  قرطبي مي. در عبارت عربي يعني سخن »کلمه«

  . اهللا بودن نصب است و بنابر خبرمبتداي محذوف بودن رفع آن نيز جايز است
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مقصود اگر . محاجه با تشديد جيم از مصدر »احاّج لک هبا عنداهللا«عبارت عربي
  . مي توان در پيشگاه خداوند براي او عذر و حجت تلقي كرد: آن سخن را بگويد

چرا كه اگر  عبارت مذكور بيانگر آن است ارزش اعمال به پايان آنها بستگي دارد،
در همان حالت با اعتقاد بر مدلول ال اله اال اهللا، كه به مفهوم نفي هر نوع معبود و اثبات آن 

  . ط براي خداوند است، به كار مي گرفت به او سود مي رساندفق
آيا از دين : گفتند)ابوطالب(به او  -عبداهللا بن امية و ابو جهل  –آندو نفر «عبارت

عبدالمطلب رويگردان مي شوي؟حجت و برهان مردودي است كه مشركان در برابر 
. اين سوال را مطرح كردند كنند از اين رو آن دو نفر نيز فرستادگانش بدان استدالل مي

تكليف : يعني 51: طه m   ï  îí  ì  ë  êl : مثل سخن فرعون به موسي
  . شود امتهاي گذشته چه مي

m K  J I H  G F E D C B A : همچنين خداوند فرموده است
  V U T S R Q P O  N M  Ll )همين : يعني) 23: الزخرف

ايم مگر اينكه متنعمان  ده اي مبعوث نكردهگونه در هيچ شهر ودياري پيش از تو بيم دهن
  . اند ما پدران و نياكان خود را بر آييني يافته ايم و قطعاً به دنبال آنان مي رويم آنان گفته

سخن خود را دوباره تكرار نمود و آندو نيز همان سخن خود صپس پيامبر«: عبارت
چرا كه . است»ال اله اال اهللا « بيانگر شناخت آندو نسبت به معنا ومفهوم» را تكرار كردند

آنان مي داستند اگر ابوطالب آنرا به زبان آورد، از دين عبدالمطلب كه شريك به خداوند 
ولي به رببوبيت خداوند همانگونه كه قبالً . در الوهيت است، مبرا گشته و بدور شده است

حبشه كه به كعبه  حاكم(عبدالمطلب به ابرهه . كردند گذشت اقرار داشتند و آنرا تاييد مي
من صاحب شتران هستم و كعبه داراي صاحبي است كه او خود : گفت )حمله كرده بود

به  صگفته آندو نفر در هنگام فرموده پيامبر. به آن باز خواهد داشت برخوردترا از 
بگو ال اله اال اهللا به سبب خود بزرگ بيني و رويگرداني از عمل به : عمويش مبني بر اينكه

همانگونه كه خداوند متعال در خصوص آندو، امثال آنها كه . آن كلمه بودمدلول 
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m o n m l k j i h g  f e dc b  :فرمايد مشركند مي
 s  r  q  pl )چون ال اله اال اهللا به آنان گفته شود : يعني )36 - 35: الصافات

  .اي رها سازيم هورزند و مي گويند آيا ما معبودان خود را با سخن شاعر ديوان استكبار مي
m x w v u t  :فرمايد پس خداوند در رد اين حالت و سخن آنان مي

 yl )اينگونه نيست كه شما مي گوييد بلكه او سخني حق آورده : يعني) 37: الصافات
خداوند متعال سبب استكبار آنها را . است و فرستادگان خدا را تصديق و تاييد كرده است

بيان كرده است، توضيح بر اينكه سخن مذكور بر نفي »  الاله اال اهللا«نسبت به سخن 
عبادت معبوداني كه به غير از اهللا مي پرستيدند، داللت داشت و داللت اين سخن بر نفي 
معبودان ديگر بجز خداوند، داللت ضمني است و داللت آن بر نفي معبودان غير و 

  . وجوب اخالص براي خداوند داللت مطابقت است
ردگار متعال در عدم هدايت ابوطالب به اسالم، بيان اين نكته براي حكمت پرو   

از  غيرنه  تنها او قادر به انجام آن است . بندگان خود است كه هدايت در دست خداست
  . او

ذره اي قادر به هدايت دلها، گشايش  –كه برترين مخلوق خداست  صاگر پيامبر
در آنصورت عموي . و نظير آنها بودها، بخشش گناهان، نجات از عذاب و عقاب  سختي

ترين فرد به اين توانايي و قدرت  ترين و محق او كه نگهبان، ياور و پناهگاه او بود، شايسته
و  ،اند ها در حيرت پس پاك و منزه است آن كسي كه از حكمتش درك. بود صپيامبر
  . ش را به توحيد و اخالص عمل و هدايت داللت نمودبندگان

او بر دين عبدالمطلب بود : يعني »علی ملة عبداملطلب هوو « در خصوص عبارت
. من بر دين عبدالمطلب هستم: ظاهرگوياي آن است كه ابوطالب گفت: حافظ مي كويد

كه راوي به دليل ناپسند بودن سخن مذكور آنرا تغيير داده است كه اين از جمله تغييرات 
  . و تصرفات خوب و پسنديده است
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اين : گويد حافظ مي» سر پيچي و ابا كرد» ال اله اال اهللا «ويدعبارت از اينكه بگ
  .تاكيدي است، از سوي راوي درنفي گفتن چنان سخني از طرف ابوطالب

عبارت مذكور بيانگر رد گمان كساني است كه : گويد اهللا مي همصنف رحم
تان بد عبدالمطلب و گذشتگان وي را مسلمان ميدانند و همچنين بيانگر ضرر ياران و دوس

  . و ضرر بزرگداشت گذشتگان است
حتماً براي تو در آن چيزي كه از آن بازداشته : فرمودند صپس پيامبر« عبارت

گويد اين عبارت بيانگر  نووي مي» طلب استغفار خواهم كرد) دست نكشيدي(نشدي 
  . جواز سوگند خوردن است بي آنكه كسي طلب سوگند كند

بر استغفار به  صي تاكيد عزم و تصميم ويسوگند خوردن در اينجا برا: گويا
  . منظور جلب رضايت خاطر ابوطالب بوده است

  . وفات ابوطالب اندكي پيش از هجرت در مكه اتفاق افتاد
چهل ونه سال  صرسول خدا . هنگامي كه ابوطالب فوت كرد: گويد ابن فارس مي

  . و هشت ماه و يك روز سن داشت
هشت روز پس از مرگ ابوطالب وفات  –عنها ام المومنين رضي اهللا  –خديجه 

m  \[  Z  Y   X  W  V  U T  S عبارت قرآني . يافت

  ^  ]l استغفار براي مشركان اگر چه خويشاوندان نزديك هم : يعني 113: التوبة
  . و مومنان نيست صباشند، شايسته پيامبر

طالب نازل شده ظاهراً اين آيه در خصوص ابو. اين آيه خبر به معناي نهي است   
» فاء« » ستغفرن لک ما مل انه عنکال« پس از عبارت  »فانزل اهللا« در عبارت عربي. است
  . خداوند آيه مذكور را نازل كرد ،صترتيب است، يعني پس از آن فرموده پيامبر  براي

كرد ه اند كه منافاتي با اين بيان علما براي شان نزول اين آيه اسباب ديگري را نيز 
  . تواند متعدد باشد دارد، چرا كه اسباب نزول گاه ميسبب ن

روشن است كه نزول آيه دوم در خصوص داستان و ماجراي : گويد حافظ مي
وي اظهار مي دارد، آيه . ابوطالب است، ولي نزول آيه قبل از آن جاي بحث و نظر دارد
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ام است و شامل اي كه به استغفار مرتبط است مدتي پس از داستان ابوطالب نازل شده و ع
خداوند . كند تفسير آيه مذكور اين ادعا را بيشتر روشن مي. شود ابوطالب و غير او نيز مي

m   X  W  V  U T  S فرمايد  پس از آن اين آيه را نازل كرده است كه مي

  Z  Yl ولي در خصوص ابوطالب اين آيه نازل شد كه  113: التوبة
m  ih  g  f  e d  c  b  a  `  _l 56: القصص   

همه اين ها بيانگر آن است كه ابوطالب نامسلمان از دنيا رفت و آنچه را كه سهيلي 
مطرح كرده مبني بر اينكه در برخي از كتابهاي مسعودي روايت شده است كه وي اسالم 

  . شود آورده است، تضعيف مي
  . چرا كه مسلمان نشدن وي با آنچه در اخبار صحيح آمده است تعارضي ندارد

آيه مذكور بيانگر تحريم بخشش براي مشركان و تحريم و دوستي و محبت با 
محبت و دوستي با آنها . زيرا هرگاه طلب استغفار و بخشش براي آنها حرام باشد. آنهاست

  . نيز به طريق اولي حرام است
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديده است عبارتند از

 m  _  ih  g  f  e d  c  b  a  `l  :تفسير آيه: نخست
تو نمي تواني هر كسي را كه دوست  صاي پيامبر : يعني 56: القصص

  . كند داري هدايت كني، بلكه خداوند هر كه را بخواهد هدايت مي

m  Y   X  W  V  U T  S تفسير اين سخن خداوند كه : دوم

  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \[  Zl 
و اهل ايمان نيست كه براي مشركان  صشايسته پيامبر :يعني 113: هالتوب

پس از آنكه . اگر چه خويشاوندان نزديك آنها باشند. طلب بخشش كنند
  . اهل دوزخند) آنها مشركان(براي آنان روشن شد كه 

مبني  صتفسير فرموده پيامبر : و آن مسأله بسيار بزرگي است: سوم
. يزي كه مدعيان علم بر آن هستندخالف آنچ. ال اله االاهللا: بر اينكه بگو

  ).كنند و آنرا نمي دانند بر خالف مدلول آن عمل مي: يعني
را مي  صابوجهل و كساني كه همراه او بودند، مراد پيامبر : چهارم

ال اله اال : فرمودند بگو) ابوطالب(به آن مرد ص دانستند، هنگامي كه پيامبر
صل اسالم از او آگاهتر بود، اهللا خداوند آنرا بر كسي كه ابو جهل به ا

  . ناپسند داشت
در جهت پذيرش اسالم توسط  صجديت و تالش فراوان پيامبر : پنجم
  . عموي او
) آبا واجداد(رد بر كساني كه مي پندارند عبدالمطلب و گذشتگان : ششم

  . وي مسلمان بودند
براي ابوطالب استغفار كرد او بخشيده نشد وحتي  صپيامبر: هفتم
  . بازداشته شد) طلب استغفار(از جانب خداوند از چنين كاري  صپيامبر

  .ضرر وزيان دوستان و ياران بد براي انسان: هشتم
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  .ضر وزيان تعظيم و بزرگداشت گذشتگان و بزرگان: نهم
  استدالل جاهليت به پدران و بزرگان خود در برابر انبياء: دهم

زيرا اگر . تمه آنهاستگواه بر اينكه ارزش اعمال به پايان و خا: يازدهم
  . آورد به او سود مي بخشيد ابوطالب آنرا به زبان مي

در دلهاي ) اهميت اين شبه(درنگ و تأمل در بزرگي اين شبه : دوازدهم
چرا كه در اين داستان ) شبه بزرگداشت و به حق پنداشتن نياكان(گمراهان 

و پي در پي با وجود تالش فراوان . تنها با آن مجادله و استدالل كردند
به  )تعصب آبا و اجداد(به سبب بزرگي و آشكار بودن آن  صپيامبر 

  . همان بسنده كردند
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آنچه در خصوص سبب كفر بني آدم و ترك دينشان آمده است : باب
  . كه سبب آن همان، غلو و افراط پيرامون افراد صالح خودشان است

m G F E D C B A  خداوند عزوجل فرموده است
 K J I  HL l)اي اهل كتاب در دين خود غلو : يعني) 171: النساء

  .  نكنيد و درباره خداوند جز حق نگوييد

  
ترك دينشان آمده است و آنچه در خصوص سبب كفر بني آدم و : گويد مصنف مي

  » آن همان غلو و افراط پيرامون افراد صالح خودشان است  سبب
مصنف رحمه اهللا تعالي . استبه صورت جر و عطف بر مضاف  »ترکهم«در عبارت 

شود، از قبيل شرك  خواسته است تا آنچه را كه غلو در خصوص صالحين منجر به آن مي
چرا كه آن با . به خدا در الوهيت كه بزرگترين نافرماني در برابر خداوند است را بيان كند

منافات شهادت ال اله اال اهللا بدان داللت دارد در تعارض و  توحيدي كه كلمه اخالص،
  . است

m F E D C B A  :خداوند فرموده است: گويد مصنف مي
 W V U T  S R Q P O N ML K J I  H G

Z Y X  l)171: النساء.(  
درباره خداوند به جز حق نگوييد،  اي اهل كتاب در دين خود غلو نكنيد و: يعني   

د و روحي است از مسيح، عيسي پسر مريم، فرستاده خدا و كلمه اوست كه بر مريم القا كر
  . جانب خداوند
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معناي آيه . يعني گفتاراً و اعتقاداً زياده روي كردن در بزرگداشت و تعظيم فرد: غلو
خداوند براي او مشخص كرده است اين است كه مخلوق را از آن جايگاه اصلي خود كه 

اگرچه . ستالتر نبريد به طوري كه او را در منزلتي قرار دهيد كه تنها شايسته خداوند ابا
خطاب به اهل كتاب است ولي عام است و تمامي امتها را در بر مي گيرد تا همگان را بر 
حذر دارد از اينكه با پيامبر خودشان آنگونه رفتار كنند كه مسيحيت با عيسي و يهود با 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ¨  m  :فرمايد خداوند متعال مي. ير رفتار كردندعز

³ ² ±   ° ¯ ® ¬ « ª ©   ½  ¼ »º ¹  ¸ ¶ µ  ´
  ¿ ¾l )آيا وقت آن براي مومنان فرا نرسيده است كه :يعني) 16: الحديد

دلهايشان به هنگام ياد خدا و در برابر حق و حقيقتي كه خدا فرو فرستاده است بلرزد 
وكرنش رد؟ شما همچون كساني نشويد كه براي آنان قبالً كتاب فرستاده شده است و 

زماني دلهايشان سخت شده است و بيشتر شان فاسق و از دين  سپس با گذشت اندك
  . اند خارج گشته

مرا آنچنان كه مسيحيان عيسي بن مريم را « : فرموده است صاز اين رو پيامبر 
   1.»ستودند و باال بردند تمجيد و ستايش نكنيد 

قع آنرا يا يكي از اوليا را غير از خدا به فرياد بخواند، در وا صپس هر كس پيامبر 
شباهت و همانندي با مسيحيت در شركشان و با يهود در تفريطشان، . معبود گرفته است

مسيحيان در خصوص عيسي افراط و زياده روي كردند و يهوديان نيز با او . مذموم است
روي و  بنابراين مسيحيت افراط و زياده. دشمني ورزيدند و ناسزا گفتند و عيبجويي نمودند

  . ي كردنديهود نيز كوتاه

                                           
 )واذكر في الكتاب مريم انتبذت من اهلها(باب قول اهللا تعالي ): 3445(كتاب احاديث األانبياء: بخاري -1

  .از حديث عمر بن خطاب رضي اهللا عنه
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¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨ © m  « ª  :فرمايد خداوند متعال مي
³ ² ± °¯ ® ¬ l )فرزند  يحمس: يعني )75: المائدة

بودند، مادرش، زن  يگريفرستادگان د يز،ن ياز و يشبود؛ پ) خدا(فقط فرستاده  يم،مر
و  يحمس يتالوه يحال، چگونه دعو ينبا ا( خوردند؛ يبود؛ هر دو، غذا م ييراستگو ياربس

  !يد؟را دار يمپرستش مر
  . اين آيه و آيات نظير آن در رد مسيحيت و يهوديت است 

هركسي از ميان اين امت خود را به يهود و مسيحيت : گويد مي :شيخ االسالم 
روي و غلو كند، در واقع خود را به  شبيه و مانند كند ؛ در دين افراط و تفريط يا زياده

غلو كنندگان را فضي را در آتش سوزاند، دستور داد تا  سعلي . آنان مانند كرده است
و صحابه بر كشتن . گودالهايي در باب كنده حفر كردند و آنها را در آن گودالها افكند

ولي ديدگاه ابن عباس اين بود كه بايد با شمشير كشته شوند نه با . آنان اتفاق نظر داشتند
  .  ابن عباس است سوزاندن، كه ديدگاه بيشتر علما نيز همين نظر
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در صحيح از ابن عباس رضي اهللا عنهما در خصوص اين فرموده 

 m £ ¢  ¡ � ~ } | { z  y x w v  ul  خداوند كه
گفتند معبودهاي خود را وامگذاريد، ود، سواع، يغوث، «: يعني) 23: نوح(

  » يعوق و نسر را رها نسازيد
هنگامي كه وفات . نداين اسامي مردان صالحي از قوم نوح بود اندگفته 

مجالسي كه آنان مي نشستند،  كردند شيطان به قوم آنها وحي كرد كه در
بناهاي يادبود يا مجسمه هايي برپا دارند، اين مجسمه ها را به نام اصلي 

آنان نيز انجام دادند در ابتدا پرستيده نمي شدند تا اينكه . آنها بنامند
از دنيا ) ها را تصوير كرده بودندهمان كساني كه آن(عامالن آن مجسمه ها 

  . رفتند و علم به فراموشي سپرده شد و آنها پرستيده شدند

  
در خصوص اين فرموده خداوند كه سدر صحيح از ابن عباس : گويد مصنف مي

m £ ¢  ¡ � ~ } | { z  y x w v  ul)يعني) 23: نوح :
» و نسر را رها نسازيد گفتند معبودهاي خود را وامگذاريد، ود، سواع، يغوث، يعوق«

هنگامي كه وفات كردند شيطان . گفته است اين اسامي مردان صالحي از قوم نوح بودند
به قوم آنها وحي كرد كه در مجالسي كه آنان مي نشستند، بناهاي يادبود يا مجسمه هاي 

ابتدا پرستيد آنان نيز انجام دادند، در . بر پا دارند، اين مجسمه ها را به نام اصلي آنها بنامند
از ) همان كساني كه آنها را تصوير كرده بودند(شدند تا اينكه عامالن آن مجسمه ها  نمي

  . دنيا رفتند و علم به فراموشي سپرده شد و آنها پرستيده شدند
اين اثر را مصنف مختصر كرده است و . صحيح بخاري است» صحيح«مقصود از 

كه از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت  لفظ آن آنطوري كه در بخاري آمده اين است
ود از « . بتهاي موجود در ميان قوم نوح بعدها در ميان عرب راه يافت: شده است كه گفت

آن قبيله كلب در دومة الجندل، سواع از آن هذيل، يغوث در ابتدا از آن قبيله مراد و 
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يز از آن آل ذي سپس براي بني غطيف در حرف نزد سباء، يعوق از آن همدان و نسر ن
. الي آخر اثر.. نامهاي مردان صالحي در قوم نوح بودند. الكالع در قبيله حمير بود

  . اند عكرمة،ضحاك و ابن اسحاق نيز نظير همين اثر را روايت كرده
مهران از سفيان از موسي : روايت كرد و گفت ابن حميد براي ما: گويد ابن جرير مي

يغوث، يعوق و نسر، گروهي از افراد : كرد كه وي گفت از محمد بن قيس براي ما روايت
كردند، هنگامي كه مردند  پيرواني داشتند كه به آنها اقتدا مي. صالح فرزندان آدم هستند

اگر آنها را به صورت مجسمه در آوريم براي عبادت كردن در ما : پيروان آنها گفتند
هنگامي . ورت مجسمه درآوردندبنابراين آنها را به ص. شوق بيشتري ايجاد خواهد كرد

كه اين عده مردند، گروهي ديگري كه پس از آنها آمدند ابليس در آنان نفوذ كرد و 
كردند، در نتيجه  نسل پيش از شما آنها را مي پرستيدند و از آنها طلب باران مي: گفت

  . فريب شيطان آنها را پرستيدند
ه به صورت آن افراد صالحي بتهايي است ك: جمع نُصب در اينجا مقصود »انصاب«

سياق . كه در مجالس آنها نصب كرده بودند، و به نام آنها ناميده بودند، درست شده بود
اسم وثن هر معبودي . شدند حديث ابن عباس داللت دارد بر اينكه آن بتها، وثَن ناميده مي

سمه و يا هر چيز گيرد، خواه آن معبود قبر باشد يا ضريح يا مج غير از خداوند را در بر مي
  .كند ديگر، فرقي نمي

مقصود كساني است كه آن » ها از دنيا رفتند تا اينكه عامالن آن مجسمه«عبارت 
  .مجسمه ها را درست كرده بودند

و در روايت  »و ینسخ«در روايت بخاري به صورت  »ُنسی العلم«عبارت عربي 
ايمال شدن و از بين رفتن آمده است كه به معناي پ »و نسخ العلم«كشميهني به صورت 

توانستند ميان  اي فراگير شد تا جايي كه نمي علم با از ميان رفتن علماست، ناداني به اندازه
توحيد و شرك تشخيص دهند، پس دچار چنان شركي شدند و به گمان اينكه نزد 

  .رساند خداوند به آنان نفع مي



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   366
 

كه ابليس به آنان  اين پرستش هنگامي صورت پذيرفت» پرستيده شدند«عبارت 
پرستيدند و از آنها طلب باران  پيشينيان شما و اناني كه قبل از شما بودند آنها را مي: گفت
ابليس بود كه عبادت بتها را براي آنان زينت بخشيد و آنان را بدان فرمان داد و . كردند مي

  .در حقيقت خود ابليس معبود آنان واقع شد
m k   j i h g f e  d  :وده استهمانگونه كه خداوند متعال فرم

 | { z y x w v  ut s r q p  o n ml
 c b a `  _~ }l )مگر من به ! اي آدمي زادگان: يعني )62 - 60: يس

شما سفارش ننمودم و امر نكردم كه اهريمن را پرستش نكنيد، چرا كه او دشمن آشكار 
اهريمن گروههاي فراواني  .كه راه راست همين است. شماست؟ و اينكه مرا بپرستيد و بس
  .ايد آيا نينديشيده. از شما انسانها را گمراه كرده است

د شود حذر كر لي كه منجر به شرك ميرساند كه بايد از غلو و وسائ اين آيات مي
اگر چه نيت خوبي هم در پشت آنها باشد زيرا كه شيطان امتهاي پيشين را به طريق غلو در 

همانگونه كه در ميان اين . ي در محبت آنها وارد شرك كردرو ه صالحان و افراط و زياد
غلو و بدعت را در قالب تعظيم افراد صالح و . امت نيز چنان چيزي اتفاق افتاده است

تا آنان را به چيزي كه بسيار بزرگتر از آن است دچار كند . محبت آنها نمايان كرده است
  . و آن هم عبادت براي غير از خدا است

پيشينيان ما اينان : هاي بعدي گفتند مشركان نسل«تي آمده است كه و در رواي
: يعني. را تنها بدان خاطر كه اميد شفاعتشان را نزد خدا داشتند، تعظيم كردند) ها مجسمه(

ها را به شكل آنان درست كرده بودند و به نام  به شفاعت آن افراد صالحي كه آن مجسمه
  .بودند، اميد داشتند  آنان ناميده

تقاضا  ا وآنهازشفاعت  داشتن به  توان فهميد كه برگرفتن شفيعان و اميد  از اينجا مي
قائل شدن شريك براي خداوند  ت برابر باآيات محكم گذش ركردن، همانگونه كه قبالً د

  .است
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هنگامي كه افراد : اند چندين نفر از سلف گفته: گفته است :ابن قيم 

مجسمه لح مردند، مردم بر قبرهاي آنان به احترام ايستادند سپس صا
  .آنها را درست كردند و با گذشت زمان آنها را پرستيدند هايي از

  
هنگامي كه افراد صالح مردند، مردم : عليه گفته است :ابن قيم : گويد مصنف مي

ند و با گذشت احترام ايستادند سپس تنديسهاي آنها را درست كردبر قبرهاي آنان به 
  .زمان آنها را پرستيدند

ابن قيم همان امام عالمه محمد بن ابي بكر بن ايوب زرعي دمشقي معروف به ابن قيم 
عالمه، حجت، پيشگام در وسعت علم : گويد حافظ سخاوي در خصوص وي مي. جوزيه

و شناخت خالف و قوت قلب و باطن، كه دوست و دشمن يا موافق و مخالف به اين 
در سال هفتصد و پنجاه . هاي فراوان داراي تصنيفاتي ماندگار و نيكي. وي متفقندصفات 

  .و يك درگذشت
اين عبارت به همان معنايي است كه بخاري و » اند چندين نفر از سلف گفته«عبارت 

ابن جرير مطرح كردند جز اينكه در اينجا ايستادن بر قبرها و تكريم آنها قبل از ساختن 
. رح شده است و اين كار از ابزارهاي شرك و حتي خود شرك استمط اين مجسه ها

چرا كه ايستادن و معتكف شدن در مساجد عبادت است و چون بر قبرها به منظور تكريم 
  .و تعظيم از روي محبت ايستادند ودر واقع آنان را عبات كردند

زماني بر يعني هنگامي كه مدت » و سپس با گذشت زمان آنها را پرستيدند«عبارت    
و سبب آن عبادت و آنچه كه موجب آن شد، . آنها گذشت به پرستش آنان پرداختند

همان ايستادن و تعظيم كردن قبرها توسط افرادپيشين و برپا داشتن تنديسهايي از افراد 
صالح در مجالس آنها بود كه پس از آن تبديل به وثنها و بتهايي شد كه غير از خدا 

بنابراين . ونه كه مصنف رحمه اهللا عليه نيز آن را شرح داده استهمانگ. شد پرستيده مي
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آنان بوسيله آن كار خود دين اسالم را كه پيش از بوجود آمدن وسائل اين شرك بدان 

با عبادت آن تنديسها و تصويرها و برگزيدن آنها به عنون شفيع  پايبند بودند ترك كرده و
  .شركي بود كه بر روي زمين اتفاق افتاد به دين اسالم كفر ورزيدند، و اين نخستين

به منظور تأسي و تبعيت از صالحان تنديس ) مشركان(پيشينيان آنها : گويد قرطبي مي
آنها را ساختند، تا اعمال صالح آنان را بياد آورند و همانند آنان تالش كنند وخداوند را 

مقصود آنان جهل داشتند سپس گروهي بعد از آنها آمده از . در نزد قبرهاي آنان بپرستند
پرستيدند و تعظيم  و شيطان در آنان وسوسه ايجاد كرد كه گذشتگانشان آنها را مي

  .كردند مي
كند  القا مي وحي و) قبرپرستان(شيطان پيوسته به بندگان قبور : گويد مي :ابن قيم 
ن و صالحان قبرها به سبب محبت به آرميدگان در آنها از قبيل پيامبرادر مقابل كه ايستادن 

شود، پس از اين مرحله  و دعا كردن در آن مكانها كه آنان مدفون هستند اجابت مي. است
آنها را به سوي دعا كردن به وسيله و وساطت آنها و سوگند دادن خداوند به منزلت و 
جايگاه آنها، كشانيده در حالي كه شأن و منزلت خداوند بسيار بزرگتر از آن است كه او 

گاه فردي سوگند دهند و يا از او با وساطت خاطر شخصي طلب و درخواست را به جاي
  .كنند

و چون شيطان اين مسأله را در ميان مشركان محق ساخت، آنان را به دعا كردن و 
و درخواست شفاعت از آنها به غير ازخدا، برگزيدن ) به طور مستقيم(عبادت كردن آنها 

ها بر آن آويخته، طواف و استالم و بوس كردند و  دهقبر آنها به عنوان بتي كه چراغها و پر
  .حج گزاردن و قرباني نمودن، واداشت

پس از محقق كردن اين مرحله، شيطان مشركان را به فرا خواندن مردم براي عبادت 
دارد، اينكه قبرها وتنديسها را محل عيد و عبادت  ها وا مي ها و مجسمه كردن آن تنديسه

تمامي . مردم براي دنيا و آخرت خود اين شيوه را سودمندتر ديدندقرار دهند از اين رو 
اين موارد جز ضرر و زيان دين اسالم شناخته شده و انجام آنها براي غيرخدا با آنچه كه 
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براي آن برانكيخته شده است از قبيل مجرد داشتن توحيد و اينكه جز ) ص(رسول خدا
  .خداوند پرستيده نشود، در قضا و تقابل است

تثبيت كرد آنها را به مرحله ) مشركان(و شيطان هنگامي كه مرحله را نيز براي آنان 
دهد وآن هم اينكه هر كس از اين اعمال بازداشت و مردم را از آن نهي  ديگري سوق مي

تند عيبجويي كرده و از اشخاصي كه داراي درجات متعالي هسكرد در واقع از چنين 
گمان كرده كه آنها حرمت و ارزشي ندارند، از اين رو جايگاه اصلي پايين آورده است، 

  .شود گيرد و بيزار مي مشركان خشمگين شده، دلهايشا مي
m y x w   v u t s r  :اينجاست كه خداوند فرموده است

 ¦ ¥ ¤  £ ¢  ¡ � ~ } |{ zl )يعني )45: الزمر :
ارند دلهايشان شود، كه به آخرتشان ايمان ند هنگامي كه خداوند به يگانگي ياد مي

آيد، به  گردد، هنگامي كه از معبودهايي جز خدا سخن به ميان مي گيرد و بيزار مي مي
اين مرحله چنان در روان بسياري از جاهالن گمراهان و . شوند ناگاه شاد و خوشحال مي

ل اند سرايت و نفوذ كرده است كه با اه كساني كه خود را به علم ودين منتسب كرده
نان استخوان پرتاب كردند، مردمان را از آنان متنفر ورزيده و به سوي آ توحيد دشمني

ساختند؛ به طوري كه مردم با اهل شرك دوست شدندو آنها را گرامي داشتند به گمان 
در حالي كه خداوند آن را انكار . اينكه آنان اولياء خدا و ياروان دين و فرستاده او هستند

m NM L K U T S  R Q P O  :فرمايد كند و مي مي

 W Vl )باشند بلكه تنها  آنان هرگز دوستان خدا نمي:يعني )34: األنفال
  .پايان سخن ابن قيم. پرهيزگاران دوستان خدا هستند

  :آنها را مطرح كرده است از جمله آنها :در اين داستان فوائدي است كه مصنف 
آنچه در كتاب و سنت  نامند و بوسيله آنها رد شبهاتي كه اهل كالم آنرا عقليات مي

آمده است و بوسيله آن شبهاتي كه در خصوص محتوا و مضمون كتاب و سنت پيرامون 
توحيد صفات و اثبات آن براي خداوند آنگونه كه شايسته و سزاوار حالل و كبريايي و 
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از جمله فوائد ديگر آن ضرر و زيان، شر  .شود عظمت اوست، مطرح شده است، دفع مي
  .چون و چراست بعيت بياز تقلييد و ت

همچنين بيان اين مطلب كه براي امت تبعيت علمي وعملي از مدلول و محتواي 
 .كتاب و سنت ضروري است و اين ضرورت براي بندگان از هر ضرورتي باالتر است



     371 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

مرا آنچنانكه مسيحيان «: فرمودند صاز عمر روايت شده كه رسول خدا
من تنها . ند و تمجيد كردند نستاييدپسر مريم را بيش از حد و اندازه ستود

  .بنده خدا و فرستاده او: بگويد. ايي هستم بنده

  
مرا «: فرمودند صروايت شده است كه رسول خدا 1از عمر: گويد مصنف مي

من . آنچنانكه مسيحيان پسر مريم را بيش از حد و اندازه ستودند و تمجيد كردند نستاييد
  .خدا و فرستاده او بنده: بگويد. ايي هستم تنها بنده

همان پسرخطاب بن نفيل عدوي، اميرمؤمنان و برترين اصحاب  ،سمقصود از عمر
امر خالفت را ده سال ونيم بر عهده داشت و دنيا لبريز از عدالت . است سپس از ابوبكر 

الحجه  در ماه ذي. در روزگار او سرزمينهاي كسري ايران و قيصر روم فتح گرديد. شد
  سم هجري به شهادت رسيد، سال بيست و سو

مرا آنچنانكه مسيحيان پسر مريم را بيش از حد و اندازه ستودند و تمجيد «عبارت 
  .»كردند، نستاييد

در عربي يعني ستايش را از اندازه گذراندن و دچار دروغ شدن در آن،  »اطراء«لفظ 
ستايش نكنيد و اين است كه مرا به باطل  صمقصود پيامبر: اند ابوسعادات و ديگران گفته

  .در مدح و ستايش من از حد نگذريد
مرا مدح و ثنا : يعني» اي هستم، بگوييد، بنده خدا و فرستاده او من تنها بنده«عبارت 

شويد، همانگونه كه مسيحيان در   روي مي  نگوييد كه در مدح من دچار غلو زياده
بلكه من . لوهيت كردندو در مورد او ادعاي ا. خصوص عيسي عليه السالم دچار غلو شدند

                                           
مسلم آن را روايت نكرده است واز جمله احاديثي است كه . اره قبل بيان كرديمتخريج آن را در شم -1

مراجعه  170، 169بخاري تنها بدون مسلم آن را روايت كرده است به شرح عشرون حديثاً للبخاري ص
 .شود
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مرا با همين توصيف كنيد كه خداوند نيز مرا با آن . فقط بنده خدا و فرستاده او هستم
  .بنده خدا و فرستاده او: توصيف كرده است، بنابراين بگوييد
سرپيچي كرده با امر او مخالفت ورزيدند و  صولي مشركان از اين گفته پيامبر

اي تعظيم كردند كه از آن نهي كرده وآنان را  نهاو را به گو. مرتكب نهي او شدند
گفتارش را به بدترين شيوه نقض كردند و خود را در شرك . بازداشته و برحذر نموده بود

و غلو با مسيحيت همسان و همانند نمودند، دچار چيزي شدند كه از آن برحذر داشته شده 
جريان پيدا كرد كه از چنان غلو و شرك در ميان آنها به صورت شعر و نثر . بودند

  .شمارش بيرون است و كتابهاي فراواني پيرامون آن نگاشتند و تصنيف كردند
وي طلب ياري : گويد شيخ االسالم در خصوص برخي از مردمان دوران خود مي   
را در تمام چيزهايي كه بايد از خداوند ياري طلبيد، جايز قلمداد كرده و  صاز پيامبر

شيخ االسالم روي بر آن كتاب نوشت كه به . ن تاليف نموده استكتابي نيز پيرامون آ
از كليدهايي غيبي كه جز  صمبرپيا: گويد اينك موجود است وي مي شكرانه خداوند

  .داند، مطلع و آگاه است خداوند آن را نمي
بريم به  شيخ االسالم مورادي از اين دست را از آنها مطرح كرده است كه پناه مي

  .ي بصيرتخداوند از كور
  :گويد در شعر بوصيري مشهور است كه مي

در هنگام فراگير شدن حوادث و گرفتاري : ترين مخلوقات ترين و گرامي اي بخشنده
  .جز تو كسي را نداريم كه به او پناهنده شوم

و ابياتي كه پس از آن آمده مضمونشان، خالص گردانيدن دعا، پناه، اميد واعتماد در 
ص بنابراين با پيامبر. رگترين گرفتاريها به غيرخداوند استترين شرايط و بز تنگ

بزرگترها مخالفتها را به سبب ارتكاب چيزهايي كه از آنها نهي كرده است، مرتكب 
  .اند بزرگترين جنگ و مخالفت را با خدا و رسول خدا انجام داده. اند شده
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و ص يامبرو اين بدان خاطر است كه شيطان اين شرك بزرگ را در قالب محبت پ
مبعوث شده  نبراي آ صتعظيم او برايشان نمايان ساخته و توحيد و اخالص كه پيامبر

  .جلوه داده است صاست را در قالب اهانت و پايين آوردن پيامبر
 صجو و اهانت كننده پيامبر ولي حقيقت آن است كه اين مشركان خود عيب

روي كرده و در تبعيت  ست زيادهكه شديداً از آن نهي كرده ا صدر تعظيم پيامبر. هستند
توجه نكردند، به حكم او راضي  صكوتاهي نمودند به گفتارها و رفتارهاي او صاز او

  .نشده و به تسليم نگشتند
تنها با بزرگداشت و تعظيم امر و نهي او، راه يافتن به صتعظيم و بزرگداشت پيامبر

وي آن دعوت داد و نصرت و راه او، تبعيت از سنت او، دعوت به سوي ديني كه او به س
ياري دادن به آن، دوست داشتن كسي كه بدان عمل كند، و دشمني با كسي كه با آن 

  .شود آيد و حاصل مي مخالفت ورزد، به دست مي
حال آنكه اين مشركان علماً و عمالً خالف اراده تشريعي خدا و رسولش را انجام 

تنها خداوند . اند دا از آن بازداشتهاند كه خدا و رسول خ دهند و مرتكب چيزي شده مي
  .گر و كمكار است ياري

چرا كه تنها غلو كساني را كه پيش از . از غلو بپرهيزيد: فرموده است صرسول خدا
  .شما بودند به هالكت رساند

متنطعان هالك : فرمودند صو مسلم از ابن مسعود آورده است كه رسول خدا
  .بار اين جمله را تكرار فرمود شدند و سه

چرا كه تنها غلو، . غلو بپرهيزيد زا: فرموده است صرسول خدا: گويد مصنف مي
  .كساني را كه پيش از شما بودند، به هالكت رساند
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امام احمد، ترمذي . اين حديث را مصنف بدون ذكر نام راوي آن مطرح كرده است
  1.اند ردهو ابن ماجه آن ر از حديث ابن عباس روايت ك

از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت : گويد و اين لفظ روايت احمد است كه مي 
هايي  ريزه: در يك روز صبح در جمعي به من فرمود صرسول خدا: شده است كه گفت
. آوري كردم كنند، برايش جمع هايي از سنگهايي كه پرتاب مي ريزه برايم بياور، سنگ

آري، با امثال اينها رمي كنيد، از غلو : خود قرار داد فرمودهنگامي كه آنها را در دستان 
زيرا كساني كه قبل از شما بودند تنها به سبب غلو در دين هالك . در دين برحذر باشيد

  .شدند
اين روايت عام است و تمامي انواع غلو در اعتقادات و اعمال : گويد شيخ االسالم مي

فظ عام رمي جمار است ولي آن داخل عموم گيرد اگرچه سبب ورود اين ل را در بر مي
گيرد مثل رمي با سنگهاي بزرگ، مبني بر اينكه سنگهاي بزرگ رساتر است از  قرار مي

سنگهاي كوچك پس آنرا با چيزي تعليل كرده است كه مقتضاي دوري گزيدن از 
 اند و اين به منظور دوري گزيدن از قرباني كردن شتر كساني است كه پيش از ما بوده

بنابراين كسي كه در . وقوع در چيزي است كه پيشينيان ما با آن دچار هالكت شدند
  .كند، بر هالكت او نيز ترس است برخي از قرباني با آنها مشاركت مي

: فرمودند صه است كه رسول خدااز ابن مسعود آورد 2و مسلم: گويد مصنف مي
  .متنطعان هالك شدند و سه بار اين جمله را تكرار فرمود

                                           
. باب قدرحص الرمي: كتاب المناسك) 3029(ابن ماجه ). 347، 1/215(احمد : صحيح است -1

. باب التقاط الحصي آورده است: در المناسك) 5/268(نسائي نيز . ايت نكرده استترمذي آن را رو
سند وي به شرط مسلم . اين مطلب را گفته است) 106ص(شيخ االسالم ابن تيميه در كتاب االقتضاء 

  ).1283(الصحيحة . الباني نيز در الصحيحة با آن موافقت كرده است. صحيح است
 .هلك المتنطعون: باب) 7) (2670(كتاب العلم : مسلم -2
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كند ودر جستجو  متنطع؛ يعني كسي كه در يك چيزي تعمق مي: گويد خطابي مي
كند همانند مذاهب اهل كالم كه در چيزهاي بي فائده و بهره  كردن در آن چيز تكلف مي

  .رسد روند كه درك و عقلشان بدان نمي اندازند و در چيزي فرو مي خود را به تكلف مي
مثل كسي كه از خوردن . هات به طور مطلق استمبا زامتناع كردن ا: از جمله تنطع

كند و تنها  ورزد و يا از پوشيدن لباس كتان و پنبه خودداري مي ن امتناع مياگوشت و ن
كند به گمان اينكه اين عمل او از  از ازدواج با زنان خودداري مي.پوشد لباس پشمي مي

فردي جاهل و گمراه  چنين: گويد شيخ تقي الدين مي. زمره زهد وپارسايي مستحب است
  .پايان. است

و   كه در تحقيق و جست هستند كسانيآنها غزالي گفته است : گويد مي :ابن قيم 
  .گيرند جو سخت نمي

كنند با  آنان كساني هستند كه در سخن گفتن تعمق و غلو مي: گويد ابوسعادات مي
همان گودي يا از نطع گرفته شده است كه . گويند هايشان سخن مي دورترين نقطه حلق

سپس براي هر فردي كه در قول يا فعلي تعمق و . فرورفتگي قسمت باالي دهان است
  .ورزد بكار گرفته شده است تكلف مي

روايت مذكور بيانگر كراهت فرو رفتن در كالم با لفظ پردازي و : گويد نووي مي
اعراب در تكلف در فصاحت و استعمال لغات نادر و نامصطلح و رعايت دقائق و ظرائف 

  .سخن گفتن با عوام و مواردي از اين دست، است
كه اين تكرار را . يعني اين سخن خود را سه بار تكرار كرد» قاهلا ثالثاً«عبارت عربي 

ابالغ كننده آشكار كه درود و سالم خداوند بر او . به منظور مبالغه در تعاليم و ابالغ است
  .ه استو تمامي ياران و پيروان او باد ابالغ كرد
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  :از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
هر كس اين باب و دو باب بعد از اين را بفهمد عزمت اسالم : نخست

  .دلها خواهد ديدبرگرداندن و قدرت خداوند را در . شود براي او آشكار مي
 شناخت نخستين شركي كه بر روي زمين پديد آمد وآن هم با شبه: دوم

  .افراد صالح بوجود آمد در مورد
توسط آن تغيير داده شد و سبب نخستين چيزي كه دين انبياء : سوم

  .و اينكه خداوند آن پيامبران را فرستاده است ،آن
پذيرش بدعتها از سوي مردم با وجود اينكه اديان و فطرتها آنها : چهارم
  .كنند را رد مي
كه . باطل استحق و  آميختنسبب پذيرش تمام بدعتها، درهم : پنجم

مردماني از  :دوم اينكه. افراد صالح آغاز شد دوست دشت داشتننخست با 
اهل علم كاري را انجام دادند كه در انجام آن اراده خير داشتند ولي كساني 

  .كه پس از آنها آمدند پنداشتند كه آنها قصد ديگري داشتند
  .اي كه در سوره نوح است تفسير آيه: ششم
اي است كه حق در دل او كاهش و باطل  به گونه سرشت آدمي: هفتم

  ).بيند يعني حق را به اين وضوحي اندك مي. (يابد افزايش مي
شواهدي از سلف نقل شده است كه بدعتها را سبب كفر دانسته : هشتم

  .است
شود آگاه است اگرچه قصد و  شيطان از آنچه بدعت بدان منجر مي: نهم

  .نيت فاعل آن نيك و خير باشد
شناخت يك قاعده كلي و آن هم نهي از غلو و شناخت آن چيزي كه : مده

  .شود غلو منجر به آن مي
  .ضرر و زيان ايستادن بر قبر به خاطر عملي صالح: يازدهم

  .ها و حكمت از ميان بردن آنها شناخت نهي از مجسمه: دوازدهم
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لت غفشناخت منزلت اين داستان و نياز مبرم به آن با وجود : سيزدهم
  .خبري از آن بي و

و آن اينكه داستن مذكور را در . انگيز است و آن بسيار شگفت: چهاردهم
دانند و حال  خوانند وخود معناي سخن را مي كتابهاي تفسير و حديث مي

آنكه خداوند ميان آنها و قلبشان حايل ايجاد كرده است به طوري كه معتقد 
اند كه آنچه خدا و  تقد شدهعبادتهاست و مع ناند عمل قوم نوح باالتري شده

اند همان كفري است كه خون و مال فرد را مباح  رسولش از آن نهي كرده
  .كند مي

تصريح به اينكه مشركان از عمل خود تنها قصد شفاعت : پانزدهم
  .داشتند

گمان مشركان بر اينكه قصد تنديس سازان از ساختن و : شانزدهم
  .آنها بودتصوير در آوردن آنها شفاعت خواستن از 

مرا : كه فرمودند صمباني بسيار بزرگ در اين سخن پيا مبر: هفدهم
همانند مسيحيان كه پسر مريم را بيش از حد و اندازه ستودند، ستايش 

  .درودهاي خداوند بر كسي كه ابالغ روشني را ابالغ كرد. نكنيد
  .مورد هالك شدن سخت گيراندر  صنصيحت پيامبر: هيجدهم
ها و تنديسهاي صالحان پس از  ه اينكه مجسمهتصريح ب: نوزدهم

كه بيانگر شناخت اندازه ارزش وجود . فراموش شدن علم پرستيده شدند
  .از بين رفتن آنعلم و ضرر 

  .رفتن علماست نسبب فقدان و از بين رفتن علم مرگ و از ميا: بيستم
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سخت گيري در خصوص كسي كه خداوند را در نزد قبر شخص : باب
  . و چگونگي پرستش آن شخص ،رستدپ صالحي مي

در  هدر صحيح از عايشه رضي اهللا عنها روايت شده است كه ام سلم
خصوص كنيسه اي كه در سرزمين حبشه ديده بود و شكل هايي كه در آن 

آنها اگر مرد : فرمودند صپيامبر: سخن گفت صوجود داشت، براي پيامبر
بنا كرده آن  مسجداو صالح يا بنده صالحي در ميانشان بميرد بر قبر 

كنند، آنان بدترين مردم نزد  آن مسجد درست ميدرو صورت ها را  اشكال
اند ؛ فتنه قبرها و  اين مشركان دو فتنه را با هم جمع كرده. خداوند هستند
  .فتنه مجسمه ها

  
سخت گيري در خصوص كسي كه خداوند را در نزد : باب«: گويد مي :مصنف

  » و چگونگي پرستش آن  قبر شخص صالحي مي پرستد،
عبادت . عبادت وي شرك اكبر است. پرستش آن فرد صالح: پرستش آن يعني

اي است براي عبادت او، وسائل شرك حرامند، چرا كه  خداوند در نزد آن در واقع وسيله
  . شود و شرك اكبر بزرگترين گناهان است منجر به شرك اكبر مي

اهللا عنها روايت شده است كه ام  در صحيح از عايشه رضي: گويد مي :مصنف 
سلمه در خصوص كنيسه اي كه در سرزمين حبشه ديده بود و شكل هايي كه در آن 

آنها اگر مرد صالح يا بنده : فرمودند صپيامبر: سخن گفت صوجود داشت براي پيامبر
آن در صالحي در ميانشان بميرد بر قبر او مسجدي بنا كرده آن شكل و صورت ها را 

اين مشركان دو فتنه را با . كنند، آنان بدترين مردم نزد خداوند هستند ست ميمسجد در
  .اند ؛ فتنه قبرها و فتنه مجسمه ها هم جمع كرده
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   1.مقصود از صحيح، صحيح بخاري و مسلم است
بن مغيرة بن عبداهللا بن عمرو بن مخزوم،  همقصود از ام سلمة، همان هند دختر ابو امي

چهار سال و يا بنا بر قول ضعيفي سه سال پس از  صول خدارس. قرشي مخزومي است
همراه ابوسلمه به حبشه هجرت كرده بود، در سال . ابوسلمه او را به ازدواج خود در آورد

پيرامون موضوع  صدر خصوص اينكه ام سلمه براي پيامبر. هجري درگذشت 62
ام حبيبه آن در صحيح مسلم و بخاري آمده است كه ام سلمة و : مذكور سخن گفت
در لفظ » اولئک«. كنيسه نيز معبد مسيحيان است. مطرح كردند صمساله را براي پيامبر

  . عربي حديث خطاب به زن است
-واهللا اعلم–اين عبارت » اگر مرد صالح يا بنده صالحي در ميانشان بميرد« عبارت   

لح يا بنده گفته است مرد صاصترديد برخي روايان است، مبني بر اينكه آيا پيامبر
  . صالح؟واين بيانگر آزادي شخص در بيان روايت و جواز نقل روايت به معناست

اشاره دارد به » كنند  درست مي) كنيسه(آن مسجد در آن شكل و صورتها را « عبارت
ص تصاويري كه ام حبيبه و ام سلمه در آن كنيسه مشاهده كرده بودند و براي پيامبر

  . توصيف نمودند
مقتضي تحريم بناي مساجد بر » بدترين مردم نزد خداوند هستند آنان« عبارت
، فردي را كه مرتكب چنين »همانطوري كه بعداً خواهد آمد«، صپيامبر . قبرهاست

   .عملي شود لعن كرده است
هنگامي كه يهوديان و مسيحيان براي قبرهاي انبياء به منظور تعظيم : گويد بيضاوي مي

دادند كه رد نماز به آنها توجه  آنها را قبله گاهي قرار مي كردند و شأن آنها، سجده مي
  . آنان را لعن و نفرين كردصداشتند و آنها را بت قرار داده بودند، پيامبر

                                           
: مسلم. باب هل تنبش قبور مشركي الجاهليه ويتخذو مكانها مساجد) 427(كتاب الصالة: بخاري -1

  .باب النهي عن بناء المساجد علي القبور): 16)(528(كتاب المساجد و مواضع الصالة
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درست كردند تا به آنان تاسي جويند،  در ابتدا مجسمه هاي آنها را: گويد قرطبي مي
خداوند را در نزد  كوشش كنند، اعمال نيكوي آنها را به ياد آورند و همانند آنها تالش و

قبرهاي آنان پرستش نمايند، سپس نسلي پس از آنان آمده از مقصود و مراد آنها ناآگاه 
بودند، شيطان در آنها وسوسه اي ايجاد كرد مبني بر اينكه گذشتگان آنها، اين مجسمه ها 

امري به منظور  از چنين صبنابراين پيامبر. كردند را مي پرستيدند و براي آنها تعظيم مي
  .شود، امت خود را بر حذر داشت پيشگيري از آنچه بدان منجر مي

اند ؛ فتنه قبرها و فتنه مجسمه  دو فتنه را با هم جمع كرده)اين مشركان(اينان« عبارت
ظور ناست كه مصنف به م :اين مطلب يا عبارت از سخنان شيخ االسالم ابن تيميه » ها

يدي كه بر اثر قبرها و مجسمه ها اتفاق افتاده است،آنرا هاي شد هشدار و تذكر از فتنه
  . چرا كه فتنه قبرها همانند فتنه پرستش بتها و حتي شديدتر است. مطرح كرده است

از  صاين همان علتي است كه به خاطر آن پيامبر: گويد مي صشيخ االسالم 
بسياري از درست كردن و برگرفتن مساجد بر قبرها نهي كرده است، همان چيزي كه 

. امتها دچار آن شدند كه يا موجب شرك اكبر شد و يا شركي كمتر و پايين تر از آن
اشخاص به وسيله مجسمه هاي صالحين مشرك شدند، و يا به وسيله مجسمه هايي كه 

شرك به قبر شخصي كه . كردند طلسم ستارگان هستند و با مسائلي از اين قبيل گمان مي
او باور و اعتقاد دارد، به نقوس نزديكتر است نسبت به  مشرك به صالح و نيك بودن

  .شرك در سنگ و چوب
ي كه اهل شرك نزد قبرهاي افراد صالح خاكسار و فروتن و متضرع نميااز اين رو در

كنند كه در خانه هاي خدا و در هنگام  مي شوند و آنان را چنان با دل و جان عبادت مي
بيشتر . كنند خي از آنها براي قبر صالحين سجده ميبر. سحر براي خداوند آنچنان نيستند

به دليل . شان از بركت نماز و دعا در كنار آنها چنان اميدي دارند كه در مساجد ندارند
اصل وريشه شرك را قطع كرد، به طوري كه از نماز در قبرستان به صاين مفسده، پيامبر

ي نماز خود بوسيله آن بقعه طور مطلق نهي كرد، اگر چه نمازگزار هيچگونه بركتي برا
از نماز خواندن در هنگام صپيامبر. قصد نكند آنگونه كه در مساجد قصد بركت دارد
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طلوع و غروب خورشيد منع كرد، چرا كه در آن زمانها مشركان قصد نماز براي خورشيد 
 داشتند، از اين رو امتش را در چنان زماني از نمازگزاردن بازداشت، اگر چه آن نيتي كه

به منظور سد ذريعه يا  صمشركان داشتند فرد نمازگزار نداشته باشد و اين عمل را پيامبر
  . پيشگيري از چيزي كه ممكن است منجر به شرك شود، انجام داده است

هرگاه شخصي درنماز خواند خود نزد قبرها قصد تبرك به آن بقعه را داشته باشد، 
ين الفت با دين اوست، و نوآوري در دمخاين عمل عين دشمني با خدا و رسول او و 

را مي  صضروريات دين پيامبر  زيرا مسلمانان به طور اجماع. استبدون اجازه خداوند 
كسي را كه قبور را  صدانند، آگاهي دارند كه نماز در نزد قبرها نهي شده است، پيامبر

رك مي از بزرگترين نوآوري ها در دين و اسباب ش. سجده قرار دهد لعن كرده است
  . توان نماز در نزد قبرها و اتخاذ مساجد و بنا برآنها را نام برد

در خصوص نهي از آن و سخت گيري پيرامون آن وارد  صنصوصي كه از پيامبر
  . شده به حد تواتر رسيده اند

  ).يعني به اندازه اي است كه غير قابل انكارند(
اند  و اين  ها تصريع كردعموم گروههاي مسلمان به نهي از ساختن مساجد بر قبره

پيراون احمد وديگران از . شود تلقي مي صپيامبر يحسنت صح اعتقاد آنها پيروي از
گروهي نيز برآن كراهت  .اند جمله پيروان مالك و شافعي به حرام بودن آن تصريح كرده

كه شايسته است اين كراهت به كراهت تحريمي حمل شود، به سبب . اطالق نموده اند
 صبه علماء تا اينكه اين گمان بر آنها نرود كه آنها از نهي متواتر پيامبرحسن ظن 

اند كه احاديث صريح و متواتر از آن نهي  ليت دادهااند و به چيزي اجازه فع سرپيچي كرده
  . :اين بود سخن شيخ االسالم . اند كرده

  



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   382
 

هنگامي كه : مسلم و بخاري از عايشه رضي اهللا عنه آورده اند كه گفت
نازل شدند شروع كرد به انداختن  صبر پيامبر) فرشتگان و ملك الموت(

، هنگامي كه بوسيله آن پوشيده مي كشيد اش پوشش نقشين خود بر چهره
خداوند يهود و نصاري را لعنت كرده : فرمودمي كشيد و مي شد، آنرا كنار 

ن پس از آنچه آنا. است چرا كه قبرهاي پيامبران خود را مسجد قرار دادند
بر حذر داشت واگر چنان تحذيري نبود قبر او را ) امتش را(انجام دادند 

ترسيد از اينكه قبرش مسجد  مي صآشكار مي ساختيم، جز اينكه وي
  . اند مسلم و بخاري اين روايت را تخريج كرده. گرفته شود

  
: از عايشه رضي اهللا عنها آورده اند كه گفت 1مسلم و بخاري: گويد مي :مصنف

نازل شدند شروع كرد به انداختن  صبر پيامبر) فرشتگان و ملك الموت(مي كه هنگا
اش مي كشيد، هنگامي كه بوسيله آن پوشيده شد، آنرا كنار  پوشش نقشين خود بر چهره

خداوند يهود و نصاري را لعنت كرده است چرا كه قبرهاي : مي كشيد و مي فرمود
بر حذر داشت ) امتش را(نچه آنان انجام دادند پس از آ. پيامبران خود را مسجد قرار دادند

ترسيد از  مي صواگر چنان تحذيري نبود قبر او را آشكار مي ساختيم، جز اينكه وي
   .اند مسلم و بخاري اين روايت را تخريج كرده. اينكه قبرش مسجد گرفته شود

يعني مسلم و بخاري كه اين لفظ وي را از  »هلما«مقصود مصنف از لفظ عربي  
  . اينكه در پايان نيز به آنها اشاره كند، بي نياز ساخته است

  . فرشتگان و ملك الموت عليهم السالم بر او نازل شدند: يعني» نازل شدند« عبارت 

                                           
باب النهي ): 22)(531(مسلم كتاب المساجد و مواضع الصالة)55(باب ): 435(كتاب الصالة: بخاري -1

 .عن بناء المساجد علي القبور
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كه از افعال شروع و آغاز است، به معني شروع كردن  »َجَعلَ«: يعني »طَِفَق«ترجمه 
  . اراي نشانه و نقش و نگار استيعني پوششي كه د »مخيصة«لفظ عربي . و اغاز كردن
از چهره و روي : يعني» هنگامي كه بوسيله آن پوشيده شد آنرا كنار كشيد« عبارت

  . خود كنار كشيد
خداوند يهود و نصاري را به خاطر اينكه قبور پيامبران خود را مسجد قرار « عبارت

دهد لعنت بر او بيانگر آن است كه هركس چنين كاري را انجام »دادند لعنت كرده است 
از آنچه آنان انجام دادند امتش « عبارت. رواست، همانگونه كه بر يهود ونصاري روا شد

ظاهراً اين سخن عايشه رضي اهللا عنها است، زيرا وي از فرموده » را بر حذر داشت
فهميد كه امتش را از عملي كه يهود و نصاري در خصوص قبرهاي پيامبرانشان  صپيامبر

ند بر حذر داشت، چرا كه آن غلو و زياده روي در حق انبياء است واز داد انجام مي
از نشانه هاي غربت اسالم اين است . شود بزرگترين وسائلي است كه منجر به شرك مي

تا امتش را از انجام آن با او  –انجام دهنده آنرا لعن كرده است  صكه آنچه رسول خدا
ي از متاخرين امت او دچار آن شده اند و بسيار –و افراد صالح امتش بر حذر دارد  ص

اند  و بدان معتقدند، حال آنكه  آنرا يكي از وسائل نزديكي جستن به خداوند تلقي كرده
كنند كه آن دشمني  احساس ودرك نمي. اين عمل از بزرگترين منكرات و گناهان است

  .است صبا خدا و رسول خدا
اينها به منظور قطع كردن  همه: گويد قرطبي در خصوص معناي اين حديث مي

شود كه در قبرها هستند، همانگونه كه سبب  وسايلي است كه منجر به عبادت كساني مي
عبادت بتها نيز در ابتدا همين قبرها بودند، بنابراين هيچ تفاوتي ميان عبادت قبر و كسي كه 

يوسف  در سخن خداوند متعال از زبان پيامبرش. در قبر است و عبادت بت وجود ندارد
m GF ED C B A  فرمايد بن يعقوب درنگ و تامل كن كه مي

 PO N M L K  J  I Hl )من از آيين پدران خود ابراهيم و : يعني) 38: يوسف
در اين آيه نكره . ام ما را نسزد كه چيزي را انباز خدا كنيم اسحاق و يعقوب پيروي كرده

   .در سياق نفي آمده و همه نوع شرك را در بر مي گيرد
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از بر گرفتن قبر خود به عنوان مسجد بر  صپيامبر» اگر چنان تحذيري نبود« عبارت
يعني قبر او همانند قبرهاي صحابه » قبرش را آشكار مي ساختم« حذر نمي داشت عبارت

  . كه در بقيع قرار دارند در آنجا قرار داده مي شد
لفظ » گرفته شودجز اينكه وي مي ترسيد از اينكه قبرش به عنوان مسجد « عبارت

اگر . هم به صورت فتحه و هم به صورت ضمه حاء روايت شده است »شیَخ«عربي 
از آن ترسيده است، آنان را فرمان داد تا او را در جايي دفن كنند  صفتحه باشد پيامبر

ولي بنا بر روايت ضمه خاء احتمال مي رود . كه درآنجا قبض روح شده و درگذشته است
ترسيدند، برخي از امت دچار چنان عملي شوند، از اين رو قبرش را  كه صحابه بودند كه

آشكار نساختند، از ترس اينكه برخي از امت در خصوص آن دچار غلو شده و با تعظيم 
چرا كه وي از آنچه . گردند صمشمول لعن و نفرين پيامبر: او دچار شرك شوند يعني

امت او دچار آن گشته و همان امتش را از آن بر حذر داشته بود علي رغم تحذيرش 
  .از آن دوباره احياء كردند صاعمال غلط پيشينيان را با وجود نهي پيامبر

كوشش  صبه همين خاطر مسلمانان، درسد ذريعه بر قبر پيامبر: گويد قرطبي مي
فراوان كردند به طوري كه اطراف خاكش را بستند و وردگاه قبر او را مسدود ساختند و 

پوشاندند،سپس از ترس اينكه اگر قبر او روبروي نمازگزاران باشد اطراف قبرش را 
گاه شود ونماز به سوي او به صورت عبادت براي آنها جلوه  ممكن است تبديل به قبله

كند، در دو ركن سمت چپ قبر دو ديوار بنا نهادند و آندو را به يك سمت متمايل 
تا هيچ شخصي نتواند رو به قبراو كردند، تا برزاويه مثلثي از جانب چپ برخورد كند، 

  . كند
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پنج روز قبل از : مسلم از جندب بن عبداهللا روايت كرده است كه گفت
كه مي گفت من خودم را نزد خدا مبرا  صشنيدم كه وي صوفات پيامبر

خداوند مرا خليل خود . مي دارم از اينكه شما مرا خليل خود قرار دهيد
اگر من در ميان امت خود . خليل خود برگزيد كرده، همانگونه كه ابراهيم را

آگاه باشيد، . گزيدم، حتماً آن خليل برگزيده ابوبكر بود خليلي بر مي
! هان. كساني كه پيش از شما بودند قبورپيامبر خود را مسجد قرار دادند

قبرها را به عنوان مسجد برنگزينيد،كه من شما را از آن باز مي دارم و نهي 
  .در پايان عمر خود از اين عمل نهي كرده استص پيامبر. مي كنم

سپس كسي را كه چنين عملي را انجام دهد و نزد آن نماز بخواند لعن 
. كه مسجدي هم بر آن باشد يا نباشد نيست ميان اينكهفرقي  و كرده است،

و اين در واقع معناي گفته مذكور در روايت قبلي كه عايشه روايت كرده 
صحابه در اطراف » ترسيد كه قبر او مسجد واقع شود«بود، مبني بر اينكه 

مسجدي بنا نكردند وهر جايگاهي كه به قصد نماز تعيين  صقبر پيامبر
شود حتي هر مكاني كه در آن نماز برپا  شده باشد در واقع مسجد تلقي مي

تمام : فرموده است صهمانطوري كه پيامبر. شود شود مسجد ناميده مي
  .اكيزه قرار داده شده استزمين براي من مسجد وپ

د به صورت مرفوع از ابن مسعود رضي اهللا عنه روايت ياحمد با سند ج
بدترين مردم كساني هستند كه در هنگام فرا رسيدن قيامت «كرده است 

  . »زنده اند و كساني كه قبرها را به عنوان مسجد بر مي گزينند
   .ابو حاتم نيز اين روايت را در صحيح خود آورده است

  
پنج : مسلم از جندب بن عبداهللا روايت كرده است كه گفت: گويد مي  :مصنف

مي گفت من خودم را نزد خدا مبرا مي  صشنيدم كه وي صروز قبل از وفات پيامبر
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خداوند مرا خليل خود كرده همانگونه كه . دارم از اينكه شما مرا خليل خود قرار دهيد
گزيدم، حتماً آن  در ميان امت خود خليلي بر مياگر من . ابراهيم را خليل خود برگزيد

آگاه باشيد، كساني كه پيش از شما بودند قبورپيامبر خود را . خليل برگزيده ابوبكر بود
قبرها را به عنوان مسجد برنگزينيد،كه من شما را از آن باز مي !مسجد قرار دادند، هان

  1.دارم و نهي مي كنم
ن ابن سفيان بجلي، صحابي مشهور است كه به مقصود وي از جندب بن عبداهللا هما

  . پس از سال شصتم هجري درگذشت. جد خود منسوب شده است
» من خودم را نزد خدا مبرا مي دارم از اينكه شما مرا خليل خود قرا ر دهيد« : عبارت

خُلّت باالتر ا زمحبت . از آنچه كه انجام آن براي من جايز نيست امتناع مي ورزم: يعني
مشتق  –با فتح خاء  -از خلة. خليل يعني كسي كه نهايت محبوبيت را داشته باشد. است

  . شده كه به معناي نفوذ پيدا كردن محبت و دوستي در قلب است
روش و مسلك روح در من نفوذ كرد به همين دليل : گويد همانگونه كه شاعر مي

  .سبب ابراهيم خليل خليل ناميده شد
همانطور كه شيخ االسالم، ابن قيم ابن كثير و . رست استاين شعر در معناي خليل د 

  . اند ديگران رحمة اهللا عليهم آنرا مطرح كرده
بدان خاطر خليل ناميده شده است كه قلب وي از  صپيامبر: گويد قرطبي مي

  .محبت، تعظيم و معرفت خداوند لبريز شده بود و دوستي غير او جايي در آن نداشت
بيانگر آن است كه خلة باالتر از محبت » يل خود كرده استخداوند مرا خل« عبارت

  .است
اند كه محبت از خلت  برخي به خطا گمان كرده: گويد ابن قيم رحمة اهللا عليه مي

اين ديدگاه از روي جهل . حبيب اوست صكاملتر است و ابراهيم خليل خدا و محمد
خبر  صپيامبر. ي استزيرا محبت عام و خلّت خاص و به معناي نهايت دوست. آنهاست

                                           
 .باب النهي عن النهي عن بناء الساجد علي القبور) 23)(532(كتاب المساجد و مواضع الصالة: مسلم -1
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كند از اينكه  داده است كه خداوند او را به عنوان خليل برگزيده است و ازخود نفي مي
غير از خدا خليلي داشته باشد با وصف اينكه از حب خود نسبت به عايشه و پدرش، 

همچنين . عمربن خطاب، معاذبن جبل وديگران رضي اهللا عنهم اجمعين خبر داده است
توبه كنندگان،پاك شدگان و صابران را دوست مي دارد، حال ) ه است كهفرمود(خداوند

  . آنكه خلّت او مختص خليل هاي اوست يعني دوستان بسيار نزديك و صميمي
اگر من در ميان امت خود خليلي بر مي گزيدم، حتماً آن خليل برگزيده من «عبارت 
اسخي است بر شيعه و بيانگر آن است كه صديق برترين اصحاب است و پ»ابوبكر بود
برخي از سلف آندو را از هفتاد و دو فرقه خارج .كه بدترين اهل بدعت هستند. وجهميه
به سبب اينكه شيعه شرك و عبادت قبرها را پديد آورد و نخستين گروهي  ،اند كرده

  . اين سخن مصنف است. بودند كه بر قبرها مسجد بنا نهادند
عبارت مذكور به خالفت ابوبكر نيز اشاره . ولي بدون ترديد سخن او درست است

دارد، زيرا اگر كسي، فردي را بيشتر دوست داشته باشد، آن شخصِ محبوب وي، از هر 
صديق را براي امامت نماز جانشين  صپيامبر. كس ديگري شايسته تر ونزديكتر به اوست

آمد  گفته شد، عمر امام جماعت آنان شود به خشم صخود ساخت و هنگامي كه به وي
  .واين در همان وضعيت بيماري بود كه برا ثر آن وفات يافت

عبداهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة  اسم ابوبكر،
برترين صحابه به اجماع اهل علم در جمادي  صديق اكبر، خليفه رسول خدا و. است

  .سالگي درگذشت 63االولي سال سيزدهم هجري،در سن 
  .ارت عربي حديث حرف استفتاح استدر عب»الأ«لفظ 
  . از عمل يهود و نصاري به دو جهت بوده است صانكار پيامبر: گويد بي ميخطا

نماز در محل : دوم. كردند نخست اينكه آنها براي قبور انبياء از روي تعظيم سجده مي
با اين توجيه كه . خواندند دفن انبياء را جايز دانسته ودر هنگام نماز رو به آنها نماز مي

مورد . كردند كنندو در حاليكه از تعظيم انبياء مبالغه مي بدينوسيله خداوند را عبادت مي
به همين دليل و . است) پنهان(نخست شرك آشكار است و مورد دوم نيز شرك خفي
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در پايان عمر خود از اين عمل نهي  صپيامبر«عبارت. سبب مستحق لعن و نفرين شدند
اين عبارت و . ي همانگونه كه در حديث جندب مطرح شده استيعن» كرده است 

  . عبارتهاي پس از آن سخن شيخ االسالم است
» كسي را كه چنين عملي را انجام دهد لعن كرده است صسپس پيامبر«عبارت

  . همانطوري كه در حديث عايشه آمده است
ايز پس از چنين سخت گيري وشدتي از طرف سرور پيامبران چگونه ج) شارح(

است كه قبرها تعظيم شوند وبر آنها چيزي بنا نهاده و نزد آنها و به جهت آنها نماز گزارده 
كردند، چنين عملي از سوي آنان، بزرگترين مخالفت و  و اگر اين افراد تعقل مي. شود

  . شد تلقي مي صدشمني با خدا و رسول خدا
يعني كسي »ا نشده باشددر نزد آن نماز بخواند اگر چه مسجدي هم بر آن بن«عبارت

و اين مقتضي تحريم نماز در كنار قبر و يارو به قبر . كه در آنجا نماز بخواند ملعون است
  . است

تمام سرزمين مسجد «به صورت مرفوع روايت شده است كه  ساز ابوسعيد خدري
احمد و صاحبان سنن اين روايت را آورده اند و ابن حبان و » است بجز قبرستان و حمام

   1.كم آنرا صحيح دانسته اندحا
در حالت كلي هر كس كه از شرك و اسباب ووسائل آن : گويد مي :ابن قيم 

اهداف و مقاصدش را فهميده باشد، به طور قاطع  صآگاهي داشته باشد و از رسول خدا 
و بدون هر گونه احتمال نقيضي ميداند اين تاكيد بيش از اندازه و لعن و نهي با صيغه هايي 

                                           
باب في مواضع التي ال تجوز فيها الصالة ) 492(كتاب الصالة: ابو داوود)3/83(احمد: صحيح است -1

ابن ماجه كتاب . باب ماجاء ان االرض كلها مسجد اال المقبره والحمام)317(كتاب ابواب الصالة: ترمذي
شيخ )1/251(حاكم ). الموارد-338(باب المواضع التي يكره فيها الصالة وابن حبان ) 745(المساجد 

شيخ ) 137(الباني در احكام الجنائز. شاكر در حاشيه خود بر ترمذي اين روايت را صحيح دانسته است
علت نهي اين است كه وسيله اي است براي شرك با : مي گويد) 19/26(ن تيمه در الفتاوياالسالم اب

  .وجود اينكه قبرستانها پناهگاه شياطين هستند
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در قبال اين مقوله مطرح شده به خاطر نجاست ظاهري نيست، بلكه  صز سوي پيامبركه ا
و ارتكاب  صبه خاطر نجاست شركي است كه به مشرك به دليل نافرماني از پيامبر

به دليل آن است كه از هواي نفس خود تبعيت . چيزهايي است كه آنرا نهي كرده است
ست، بهره اش از ال اله اال اهللا اندك و يا كرده و از پروردگار و سرور خود نترسيده ا

صادر شده به منظور حفظ  صاين سخن و امثال آن كه از پيامبر. معدوم گشته است
در واقع خودرا براي توحيد مجرد . حريم توحيد از الحاق شرك و پوشاندن آن است

ولي . ستساختن ومبرا داشتن از خشم خدا به سبب اينكه غير او را همسان او قرار داده ا
شيطان . اند نافرماني و مرتكب نهي او شده صمشركان سر پيچي كرده و از فرمان پيامبر

آنان رابا شعار تعظيم قبرهاي مشايخ و افراد صالح فريفته است وبه آنها وانمود كرده كه 
هر اندازه شما در تعظيم و غلو پيرامون آنها افراط كنيد با نزديكي به آنها خوشبخت تر و 

  . مند تر هستيد واز دشمنان آنها نيز دورتر و بعيدتريدسعادت
شيطان از همين در، بر پرستندگان يغوث، يعوق و نسر وارد شد و از  سوگند به خدا،

مشركان افراط و غلو در . شود ابتدا تا روز قيامت بر تمامي بندگان از همين در وارد مي
  . اند نها در خود جمع كردهخصوص صالحين و انبياء را با تبعيت نادرست از روش آ

به تبعيت و سلوك از روش صالحان و درك جايگاه اصلي  خداوند اهل توحيد را
جايگاه آنها همان بندگي كردن براي خدا و سلب ويژگيهاي . آنها، هدايت كرده است

  . الوهيت از آنهاست
ن از ساخت صاز جمله كساني كه علت منع پيامبر: گويد شارح رحمة اهللا عليه مي

امام شافعي، : اند، عبارتند از مسجد بر قبرها را، ترس دچار شدن به شرك تلقي كرده
بي ترديد علت . ابوبكر اثرم،ابو محمد مقدسي، شيخ االسالم و ديگران، رحمة اهللا عليهم

  . همين است
از آنجايي كه از : يعني» مسجدي بنا نكردند صصحابه در اطراف قبر پيامبر«عبارت 

در نهي از آن و لعن فاعل آن مطلع بودند، چنين عملي را انجام  صمبرسخت گيري پيا
  . ندادند
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و هر جايگاهي كه به قصد نماز تعيين شده باشد در واقع مسجد تلقي «عبارت
اگر چه مسجدي بر آن بنا نشده باشد، بلكه در هر مكاني نماز برپا شود مسجد » شود مي

همانطوري كه اگر به . نيز در ميان نباشدشود اگر چه قصد درست كردن بنا  ناميده مي
در آنجا بي آنكه خصوصاً براي نماز تعيين  فردي كه قصد نماز دارد جايي عرضه شود و

  . شود شده باشد نماز بگذارد به صرف نماز خواندن در آنجا آن مكان مسجد ناميده مي
كيزه فرموده است تمام زمين براي من مسجد و پا صهمانطوري كه پيامبر«عبارت

يعني كل زمين مسجد ناميده شده و نماز در تمامي گوشه و كنار  1»قرار داده شده است 
آن جايز است، جز مكانهايي كه استثنا شده و نماز در آنها جايز نيست مثل قبرستانها و 

  . نظير آن
مراد آن است كه براي اهل كتاب جز در عبادتگاهها : گويد بغوي در شرح السنة مي

ز خواندن درست نيست، ولي خداوند براي اين امت در هر مكاني كه باشند ومعابد نما
نماز خواندن را در آنجا مباح گردانيده است و اين به منظور تخفيف و آسانگيري به آنها 

قبرستان ومكان نجس را خارج و استثناء  پس از تمامي اين مكانها، حمام،. بوده است
  . كرده است

ند جيد به صورت مرفوع از ابن مسعود رضي اهللا عنه احمد با س: گويد مصنف مي
اند  بدترين مردم كساني هستند كه در هنگام فرا رسيدن قيامت زنده«روايت كرده است 

ابو حاتم نيز اين روايت را در صحيح » وكساني كه قبرها را به عنوان مسجد بر مي گزينند
  2.خود آورده است

                                           
كتاب : جعلت لي االرض مسجداً وطهوراً مسلم صباب قول النبي)438(بخاري كتاب الصالة -1

  . ساز حديث جابربن عبداهللا ) 5)(523(المساجد 
باب ماجاء في الصالة في الحمام و : في الصالة) 340(ابن حبان ) 1/435(احمد : صحيح است -2

سند آن جيد است استاد احمد شاكر در حاشيه خود بر . مي گويد) 158(المقبره، ابن تيميه در االقتضاء
آنرا صحيح قلمداد ) 19ص(الباني نيز در تحذير المساجد . آنرا صحيح دانسته است) 3844،4143(سند
  .ه است كرد
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  .ي جمع شرير است، يعني بدتربا كسر شين در عبارت عرب»شرار«عبارت
يعني در هنگام مقدمات قيامت مثل »درهنگام فرا رسيدن قيامت زنده اند« عبارت 

بيرون آمدن جنبنده بزرگ در زمين و طلوع خورشيد از مغرب، آنها زنده اند و پس از آن 
  . شود در شيپور و حشتناك دميده مي

در واقع به جمله قبلي »گزينند و كساني كه قبرها را به عنوان مسجد بر مي«عبارت
  . عطف شده است

يعني عالوه بر گروه قبل، اين دسته نيز از بدترين مردم هستند كه با نماز خواندن نزد 
  . قبرها و رو به آنها و ساختن مساجد بر آنها، آنجا را سجده گاه و مسجد بر مي گزينند

دادند و  انجام ميدر احاديث پيشين گذشت كه يهود ونصاري چپنين اعمالي را 
بر حذر دارد از اينكه  بخاطر آن اعمال لعنت و نفرينشان كرد، تا امت خود ر ا صپيامبر

 صبيشتر امت محمد. وافراد صالح خود همانند يهود و نصاري رفتار كنند صبا پيامبر 
از اين تحذير سر بلند نيستند، بلكه حتي معتقدند كه چنين اعمالي نزديكي جستن به 

حال آنكه اين اعمال آنها از جمله چيزهايي است كه آنان را از خداوند دور خداست، 
جاي شگفتي است كه بيشتر مدعيان علم در اين امت اين . راند سازد و از رحمت او مي مي

 ،اند كنند، بلكه چه بسا آنرا نيكو به شما آورده و بدان تمايل پيدا كرده اعمال را انكار نمي
ضعيتي شديدتر شده و معروف و منكر وارونه گشته اند به طوري غربت اسالم با چنين و

بدعلت جايگزين سنت و سنت، بدعت . شود كه معروف، منكر و منكر معروف تلقي مي
كنند و بزرگساالن بوسيله آن پيرو فرتوت  معرفي شده است، خردساالن با آن نشو ونما مي

  . مي شوند
تمامي : ساجد بر قبرها بايد گفتدر خصوص بنا كردن م: گويد شيخ االسالم مي

اند و اين موضعگيري نيز به استناد و تبعيت از  نموده حگروهها بر نهي از چنين كاري تصري
ياران ماو ديگران از جمله پيروان مالك و شافعي، . احاديث صحيح صورت پذيرفته است

سالم سپس شيخ اال. به تحريم آن قائل هستند، به طور قطع شكي در تحريم آن نيست
اين مسجدهاي ساخته شده بر : گويد احاديثي را پيرامون آن آورده است و در ادامه مي
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قبرهاي پيامبران،صالحان يا پادشاهان و غيره،مي بايست با خراب كردن آنها را از ميان 
برد، زيرا ازجمله چيزهايي است كه علماي معروف در مخالفت با آن همگي اتفاق نظر 

  . دارند
ويران ساختن ونابود كردن قبه هايي كه بر قبرها بنا نهاده شده : گويد مي :ابن قيم 

جماعتي از علماي . تاسيس شده است صچرا كه بر نافرماني از پيامبر. اند، واجب است
از جمله آن علما ابن  شافعي برنابود كردن بناهايي كه در قرافه درست شده فتوا داده اند

كاري قبرها و بنا كردن چك: گويد قاضي ابن كج مي. دجميزي، ظهير ترميني ديگران هستن
  .گنبد و غير گنبد بر آنها جايز نيست ووصيت به آن نيز باطل است

در بطالن وصيت بر بناء قبه و گنبد و ساير بناها و انفاق اموال فراوان : گويد اذرعي مي
  .براي قبرها، كسي در تحريم آن شك ندارد

كاري قبر چاز ك صپيامبر: اهللا عنه كه گفتقرطبي در خصوص حديث جابر رضي 
امام مالك به ظاهر اين حديث نظر داده : گويد مي 1و بنا ساختن بر آن نهي كرده است،

است و بنا ساختن و كجكاري قبرها را ناپسند داشته است ولي ديگران اجازه داده اند، 
  . حال آنكه اين حديث حجت عليه آنهاست

ك بنا ساختن بر قبر و گذاشتن سنگ بر آن را ناپسند امام مال: گويد ابن رشد مي
داند، چرا كه اين از بدعتهاي كساني است كه ثروتمند هستند و اين عمل را به منظور  مي

دهند، در كراهت اين كار هيچگونه اختالفي وجود  فخر و مباهات و آوازه انجام مي
  . ندارد

قاضي . راهت دارد و ناپسند استبنا نهادن بر قبر ك: گويد زيعلي در شرح الكنز مي
از است، قبر نبايد كجكاوي و يا بر آن بنا نهاده شود، چرا كه   خان نيز يادآور شده

مراد از . روايت شده است كه از كجكاري و بنا بر مسجد نهي كرده است صپيامبر

                                           
  .باب النهي عن تحصيص القبر و البناء عليه): 94)(970(كتاب الجنائز: مسلم -1
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كه ابن نجيم آنرا در شرح الكنز . كراهت در اينجا از نظر حنيفه كراهت تحريمي است
  . رح كرده استمط

از نظر من پسنديده نيست كه مخلوق تعظيم شود تاجايي كه : گويد مي :شافعي 
از ترس اينكه انجام دهنده چنين كاري دچار فتنه شود و مردماني . قبر او مسجد واقع شود

بيان مي دارد كه مقصود  :سخن شافعي . كه پس از او مي آيند نيز دچار فتنه گردند
نووي : گويد مي :شارح . سند داشتن همان كراهت تحريمي استوي از كراهت و ناپ

در . در شرح المهذّب بر تحريم بنا بر روي قبرها به طور مطلق قطعيت نهاده است :
  .شرح مسلم نيز عين همين ديدگاه را مطرح كرده است

، پيشواي حنبليان و صاحب تاليفات بزرگي مثل هابو محمد عبداهللا بن احمد بن قدام
ص زيرا پيامبر. بر گرفتن مساجد بر قبرها جايز نيست: گويد ي، الكافي و غيره ميالمغن

  . خداوند يهود و نصاري را لعنت ونفرين كرده است: فرموده است
روايت كرديم كه سرآغاز پرستش بتها، تعظيم مردگان، مجسمه درست كردن  قبال

خ االسالم ابن تيميه شي. براي آنها، تبرك جستن و نماز خواندن در جوار آنها بود
كند كه قبرستان جديد باشد يا قديم، خاكش دگرگون شده باشد يا  تفاوتي نمي: گويد مي

خير، ميان آن و زمين حائل و مانع باشد يا نباشد، به دليل عموميت اسم و علت، حكم 
لعن كرده است كساني را كه قبرهاي پيامبرانشان را مسجد  صزيرا پيامبر. يكي است

  . شود معلوم است كه قبر پيامبران نجس تلقي نمي.ندگرفته ا
در قبرستان را تنها به دليل نجاست  از نماز صخالصه، به كسي كه نهي پيامبر  

اين باشد ضمن  صداند، بايد گفت بسيار بعيد است كه نظر و مقصود پيامبر خاك مي
سجد نماز اينكه ممكن است بر روي يك قبر مسجديبنا شده باشد، باز هم در اين م

  . شود، چه پشت قبر باشد چه جلو آن گزارده نمي
. در مذهب امام احمد بن حنبل، عدم جواز نماز در چنين مكاني مورد اتفاق است

پيش از شما كساني بودند كه قبرهاي انبياء و صالحان : فرموده است صچرا كه پيامبر
يد،من شما را از آن باز مي خود را مسجد گرفتند، هان آگاه باشيد قبرها را مسجد برنگزين
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قبر پيامبران رابه طور خاص مطرح كرده است زيرا ايستادن و  1.دارم و نهي مي كنم
. عبادت كردن مردم بر قبر آنها بيشتر و برگزيدن قبر آنها به عنوان مسجد شديدتر است

همچنين اگر چه بنايي هم بر قبر آنان نباشد، چون حقيقت مفسدت شرك به اين ترتيب 
  . خ داده است، از اين رو نماز خواندن در قبر آنها به همين سبب نهي شده استر

همانطور كه . شود هر مكاني كه در آن نماز گزارده شود، مسجد ناميده مي و
اگر  2.تمام زمين براي من مسجد و پاك و منزه قرار داده شده است: فرمودند صپيامبر

  . چه جاي يك قبر ياد و قبر باشد
اند نماز در كنار يك قبر يا رو به قبر ممانعتي  گفته)حنابله(اصحاب ما، برخي از 

شود، در حاليكه در كالم امام احمد و برخي از  ندارد، چرا كه اسم قبرستان آنرا شامل نمي
ياران او اين فرق وجود ندارد، بلكه عموم كالم آنان متقضي منع نماز در نزد هر قبري 

  . است
در حمام ونزد قبر نماز : روايت شده است كه گفتس علي  همانگونه كه پيشتر از

  .گزارم نمي
شامل حريم قبر و حياط آن نيز باشد، نماز  صمبربنابراين شايسته است كه نهي پيا

خواه بين آن مسجد و قبرستان . در مسجدي كه بر قبرستان بنا نهاده شده است، جايز نيست
در هرصورتي و (كند  اه نباشد، تفاوتي نميديواري باشد كه آنها را از هم جدا كرده خو

  ممنوع نهي شده است 
اگر مسجد در ميان قبرها باشد، نماز واجب در : در روايت اثرم آمده است: گويد مي

شود، اگر چه بين قبرها و مسجد فاصله باشد و تنها نماز بر جنازه يا ميت  آن خوانده نمي
  . در آنجا رخصت داده شده است، نه غير آن

                                           
 گذشت)167(تخريج آن در شماره  -1

 گذشت)169(تخريج آن در شماره  -2
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 صپيامبر: حديث أبومرثد مطرح كرده است كه گفت) در ادامه( :ن تيميهاب
  1 .و سندش را نيز جيد معرفي كرده است. به سوي قبرها نماز بخوانيد: فرمودند

اينجا روشن  و. اگر سخن علما را درا ين زمينه دنبال كنيم، سخن به درازا مي كشد
ي همان چيزي است كه اين عمل بدان اند  كه علت نه اهللا بيان كرده همشد كه علما رحم

. شود؛ از قبيل غلو در خصوص آنان، عبادت كردن براي آنها به غير ازخدا منجر مي
طلبيم و او كمكار  همانطوري كه امروز واقع شده است ولي ما از خداوند كمك مي

  . حقيقي است
ند در پس از دوران اماماني كه مردم به سخنان آنان خو گرفته و عادت كرده بود

شناخت  عدمبه طوري كه . ابواب مختلف علم به خدا، سردر گميهاي زيادي بوجود آمد
نصوص . به اشتباه انداخت مردم را داده بود صپيامبربه هدايت و علمي كه خداوند 

سست گردانيد و به وسيله اين  كتاب و سنت را با قيدهايي مقيد كردند كه فرمانبرداري را
نهي كه گفتند  از آنها برخي جلوه دادند و از نهي را وارونه  صقيدها قصد ونيت پيامبر

در آن به خاطر  نو نهي از نماز خواند تنها به قبرستان مسبله اختصاص دارد ،از بنا بر قبور
  :تمامي اين قيدها از چند جهت باطل اند. نجاست چرك مرده است

ست و بنابر نص اين توجيهات سخن گفتن پيرامون دين خدا بدون علم و آگاهي ا
  . كتاب سخن بدون علم حرام است

آنچه آنها مي گويند مقتضي لعن فاعل و انجام دهند آن و سخت گيري بر وي 
هر كس در بقعه نجسي نماز بخواند : بگويد صچه مانعي وجود داشت كه پيامبر. نيست

  . لعنت خدا بر او
است ودر بيان آن علت را بيان نكرده  صالزمه گفته اين عده آن است كه پيامبر

. امت را به كساني كه پس از وي و بعد از قرون برتر و امامان مي آيند، حواله كرده است
همانگونه كه الزمه چنين سخني . چنين چيزي به طور قاطع از نظر عقل و شرع باطل است

                                           
  .باب النهي عن الجلوس علي القبر والصالة عليه): 98)(972(كتاب الجنائز: مسلم -1
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بيان آن عاجز شده يا اينكه در ابالغ كوتاهي كرده است واين  از صآن است كه پيامبر
قوت او در  به روشني ابالغ كرده است و صزيرا پيامبر. ز باطل ترين سخن استنيز ا

بيان از قدرت هر كسي باالتر است و چون الزم باطل شد ملزم و نيز به تبع آن باطل 
  .شود مي

اين لعن و سخت گيري شديد تنها در خصوص كسي است : همچنين مي توان گفت
ه است كه قبر ي آمددر برخي نصوص به گونه ا دهند و كه قبور انبياء را مسجد قرار مي
  . انبياء و غير انبياء را در بر مي گيرد

در خصوص قبرهاي  -آنگونه كه مدعيان قبلي ادعا داشتند  –اگر علت نجاست باشد 
انبياء منتفي است، چرا كه جسد آنها تازه و هيچگونه نجاستي ندارد كه مانع نماز نزد 

نهي از برگرفتن مساجد نزد قبرها طبق نص قبر انبياء را نيز  قبرهاي آنان شود، پس هرگاه
در بر بگيرد، در آن صورت معلوم مي گردد، علت تحريم و نهي آن چيزي نيست كه اين 

سپاس خداوند رابه سبب ظهور  .اند علماي مدعي كه اقوالشان مطرح شد، عنوان كرده
. كه مارا به اين راه هدايت كردتمام حمد وثنا ويژه خداوندي است . برهان و راه آشكار

  .   وهرگز نمي توانستيم هدايت شويم اگر خداوند ما را هدايت نمي كرد



     397 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد، عبارتند از
بيان داستان فردي كه در كنار قبر يكي از شخصيتهاي صالح : نخست

داستان توسط مسجدي بنا كرد تا خداوند را پرستش كند، بيان اين 
گوياي آن است كه اگرچه نيت فرد مذكور درست است ولي  صپيامبر

  .عملكرد او نادرست است
  نهي از مجسمه ها و سخت گيري و شدت پيرامون آن: دوم
. در مورد آن صدوري و اجتناب از مبالغه و سخت گيري پيامبر: سوم

ج روز اوالً چگونگي بيان مساله براي امت و سپس گفتن چنان سخني پن
سپس آنچه در سياق آمده است بر آنچه قبالً گذشت . قبل از وفات خود

  . بسنده و كفايت نكرد
از انجام چنين فعلي پيش از آنكه قبري در كار  صنهي پيامبر: چهارم

  باشد و تحقق يابد
  .آن روش يهود ونصاري در خصوص پيامبرانشان بود: پنجم
  . نت كردلع به سبب آن عمل، آنان راص پيامبر: ششم
  . بر حذر داشتن ما از قبر خود بود صمقصود پيامبر: هفتم
   صقبر او )آشكار نموندن(علت عدم ابراز : هشتم
  .معناي به مسجد گرفتن قبرها: نهم
كسي راكه قبور انبياء را مسجد بگيرد در كنار كسي  صپيامبر: دهم

دو دسته  شود و اين مطرح كرده كه قيامت در حالت زنده بودن او بر پا مي
وسبب و وسيله را قبل وقوع شرك . را مقرون به هم مطرح كردهاست

  يادآور شده است 
اين مقوله را پنج روز قبل از وفات خود در خطبه اش در رد بر : يازدهم

دو گروهي كه بدترين اهل بدعت هستند مطرح كرد، همانهايي حتي برخي 
و اين دو . اند م خارج كردهاز اهل علم آنها را از هفتاد و دو فرقه امت اسال
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دسته يكي شيعه وديگري جهيمه است به دليل اين كه شيعه شرك وعبادت 
  . قبرها را پديد آورد و نخستين كساني بودند كه بر قبر مسجد بنا نهادند

با آن مساله آزمايش شد و بدان  ص، پيامبراحتضاردر شدت : دوازدهم
  .اهميت داد

دوستي نزديك وصميمي با (ت با مقام خلّ صپيامبران: سيزدهم
  . گرامي داشته شد)خداوند

  . تصريح به اينكه خلّت از محبت باالتر است: چهاردهم
  . تصريح به اينكه ابوبكر صديق باالترين اصحاب است: پانزدهم
  . اشاره بر خالفت ابوبكر صديق: شانزدهم



     399 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

د كن اينكه غلو در خصوص قبر صالحان آنها را تبديل به بتي مي: باب
  . كه به غير خدا پرستيده مي شوند

فرمودند ؛پروردگارا  صمالك در موطأ روايت كرده است كه پيامبر
خشم خدا افزون بر كساني كه قبر . قبرم را بتي كه پرستيده شود قرار مده

  . پيامبرانشان را مسجد گزيدند

  
ي باب اينكه غلو در خصوص قبر صالحان آنها را تبديل به بت: گويد مصنف مي

  . كند كه به غير خدا پرستيده مي شوند مي
فرمودند ؛پروردگارا قبرم را بتي كه  صمالك در موطأ روايت كرده است كه پيامبر

  . خشم خدا افزون بر كساني كه قبر پيامبرانشان را مسجد گزيدند. پرستيده شود قرار مده
روايت كرده  اين حديث را مالك به صورت مرسل از زيد بن اسلم از عطا ء بن يسار

. پروردگارا قبرم را بتي كه پرستيده شود قرار مده: فرمودند صاست كه رسول خدا
خشم خدا افزون شود بر كساني كه قبر پيامبرانشان را مسجد گزيدند ابن ابي شيبه نيز آنرا 

اين . در مصنف خود از ابن عجالن از زيدبن اسلم روايت كرده و نام عطاء را نبرده است
  . آنرا از زيد از عطاء از ابوسعيد خدري به صورت مرفوع روايت كرده استبزاز نيز 

اين حديث شاهدي نيز نزد امام احمد دارد كه با سند خود از سهيل بن ابي صالح از 
 فرمودند؛ صپدرش از ابوهريره به صورت مرفوع روايت كرده است، كه رسول خدا
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ه است قومي را كه قبر پيامبرانشان را پروردگارا قبرم را بت قرار مده، خداوند لعن كرد
   1.مسجد گرفته اند

مقصود از مالك همان مالك بن انس » مالك در موطأ روايت كرده است « عبارت 
امام دارالهجره ويكي از . بن مالك بن ابي عامر بن عمرو اصبحي، ابوعبداهللا مدني است

در خصوص وي گفته  تا جايي كه بخاري. امامان چهارگانه و قانون نگذاران حديث
صحيح ترين سند از اسناد راويان حديث، سندي است كه در آن مالك از نافع از . است

اتفاق افتاد،  93در گذشت و تولد او نيز در سال  179در سال . ابن عمر روايت كرده باشد
  . گويد به سن نود سالگي رسيد واقدي مي. هجري قمري 94بنابر قول ضعيفي در سال 

اجابت  صدعاي پيامبر»پروردگارا قبرم را بتي كه پرستيده شود قرار مده «: عبارت  
) قبرش( را جابت نمود و صخداوند دعاي پيامبر: گويد مي :شد همانگونه كه ابن قيم 
  . را با سه ديوار احاطه كرد

به طوري كه اطراف آن بوسيله دعاي او به ارجمندي و حمايت و حفاظت روزگار 
شد، در  پرستيده مي صور بر آن داللت دارد كه اگر قبر پيامبرحديث مذك. گذرانيد

  . آنوقت بت بود، ولي خداوند با مانع و حائلي بين قبر او و مردم فاصله و مانع ايجاد كرد
همچنين داللت دارد بر اينكه وثن همان قبر و تابوتي است كه پرستش كنند مستقيم 

همانطور كه عبداهللا بن . و عبادت آنها بزرگ شدفتنه قبرها با تعظيم . كند با آن برخورد مي
هر گاه فتنه اي شما را در ! اين چه وضعيت و حالتي است كه شما داريد: گويد مسعود مي

در آن پيرو فرتوت شوند و خردساالنتان با آن نشو ونما كنند با  گذشتگانتانبر بگيرد كه 

                                           
باب جامع الصالة از عطاء بن : قصر الصالةفي السفر في) 85شماره(مالك در موطأ : صحيح است -1

احمد در . از زيدبن اسلم به صورت مرسل) 3/345(ابن ابي شيبه. يسار به صورت مرسل آورده است
از حديث ) كشف االستار-440(بزاز نيز . از طريق ابوهريره آن را متصل كرده است) 2/242(سند 

آنرا تصيح كرده ) 18،19ص(لباني در تحذير الساجد ا. ابوسعيد خدري به صورت متصل آورده است
 .است
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مي . و هرگاه تغيير داده شودبه حساب آورده ) نيكو(گذر زمان، مردم آن فتنه را سنت 
   1!.سنت تغيير كرد؟: گويند

  . نهي كرد صاز تحقيق و جستجو آثار پيامبر سعمر ،به خاطر ترس از فتنه
عمر بن خطاب رضي به : از عيسي بن يونس شنيدم كه مي گفت: گويد ابن وضاح مي

چرا . ع كردپس آنرا قطس 2.زيرآن بيعت كرده بود، فرمان داد صبريدن درختي كه پيامبر
  . از فتنه بر آنان ترسيد سكه مردم به آنجا رفته و در زير آن نماز مي گزاردند پس عمر

بجاي  سبه همراه عمر بن خطاب در راه مكه نماز صبح را: گويد معرور بن سويد مي
اينان كجا مي روند؟ گفته : گفت. سپس ديد مردم به جاهايي براي نماز مي روند. آوردم

در آنجا نماز خوانده است، آنها نيز درآن  صمنان مسجدي است كه پيامبرشد اي امير مو
كساني كه پيش از شما بودند به سبب چنين : حضرت عمر فرمود.نماز مي گزارند

كردند و پي مي گرفتند و  آثار پيامبران خودشان را جستجو مي. عملكردي هالك شدند
زش در اين مساجد فرا رسيد پس در هركس نما. دادند آنها را معبد و عبادتگاه قرار مي

  . آنجا نماز بخوانند در غير اين صورت بگذرد و آهنگ و قصد آن مكانها را نداشته باشد
در مغازي ابن اسحاق از زيادات يونس بن بكير از ابوخلدة خالد بن دينار آمده است، 

رمزان تختي را ه بيت المال شتر را فتح كرديم دروهنگامي كه شُ: ابوالعاليه براي ما گفت
مصحف را برداشته . يافتيم كه بر روي آن مردي مرده قرار داشت وبرسرآن مصحفي بود

                                           
الباني در ) 1/188(ابن عبداالبر در جامع بيان العلم ) 4/514(حاكم. آنرا آورده است) 1/60(دارمي  -1

اين اثر اگر چه موقوف است ولي در حكم رفع : آنرا تصيع كرد هاست و مي گويد) 5ص(صالة التراويج
و از نشانه : توان پيرامون آن سخن گفت امور غيبي است جز به وحي نمي است چرا كه در آن سخن از

تمامي آن تحقق پيدا كرده است، اين حديث در مصادر اصلي طوالني است  صهاي پيامبري اوست 
  .ولي در اينجا به طور مختصر آورده شده است

از ابن عمر روايت شده  در نزد ابن سعد با سندي صحيح از نافع: مي گويد) 7/448(حافظ در الفتح -2
است كه به عمر خبر رسيد گروهي به نزديكي درخت رضوان آمده در آنجا نماز مي گزارند آنها را تهديد 

  .   كرده دستور داد درخت را ببرند
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من نخستين فردي از . سپس از كعب خواست آن را به عربي نسخ كند. نزد عمر آورديم
به )گويد خالد مي(همانند قرآن آنرا قرائت كردم، . عرب بودم كه آنرا قرائت نمودم

هنوز  كه يرفتار و امور و لحن هاي سخنشان: ه چيزي در آن بود گفتابوالعاليه گفتم چ
  .بوجود نيامده است و اتفاق نيفتاده است

در روز سيزده قبر به : به ابوالعاليه گفتم با آن مرد چه كار كرديد؟ گفت: خالد گفت
طور پراكنده كنديم هنگامي كه شب شد آنرا دفن كرده همه قبرها را باخاك يكسان 

از : گفت)خالد(و پر از خاك كرديم تا بر مردم پوشيده بماند و او را نبش نكنند نموديم
شد، وي را با  آمد خشكسالي مي هنگامي كه باران نمي: خواستند؟ گفت آن مرده چه مي

به گمان : گفتم. كردند آوردند و طلب باران مي كردند و بيرون مي آن تخت آشكار مي
چند سال : گفتم. دي بود كه به او دانيال مي گفتندمر: شما آن مرد چه كسي بود؟ گفت

: سيصد سال قبل از آن گفتم: قبل از اينكه شما آنرا را بيابيد در گذشته بود؟ كه گفت
چرا كه گوشت . جز چند تار مو از پشت سرش. خير: چيزي از آن تغيير كرده بود؟ گفت

  . كند انبياء را زمين پوسيده نمي
 صداستان بيانگر علت پو شيده نگهداشتن قبر پيامبراين : گويد مي :ابن قيم 

را آشكار ص قبر پيامبر . توسط مهاجران و انصار است تا بوسيله آن دچار فتنه نشوند
نساختند تا در نزد آن دعا كنند وبدان تبرك جويند اگر متأخران به آن دست مي يافتند با 

  .از خداوند مي پرستيدندشمشير بر سر آن با يكديگر مي جنگيدند و آنرا به غير 
است  صاين بيانگر انكار آن توسط اصحاب پيامبر: گويد مي  :شيخ االسالم

هركس به اميد خيبر قصد جا و مكاني كند كه شارع قصد آنجا را مستحب نكرده است، 
. اين عمل از منكرات است به طوري كه برخي زشت تر و ناپسندتر از برخي ديگر است

دن در آنجا باشد و يا دعا كردن، قرآن بخواند و يا خدا را در چه قصد شخص نمازگزار
نزد آن به ياد آورد يا اينكه عبادتي و قرباني نزد آن انجام دهد، همه اينها از يك قماش 
بوده و ناپسندند، به طوري كه آن بقعه را به عبادتي اختصاص دهد كه خداوند نوعاً و عيناً 

بر حسب اتفاق باشد نه به نيت دعا كردن، جايز  بدان اختصاص نداده باشد، ولي اگر
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براي شخص  بر اهل آن سالم مي فرستد يا كند و مثل كسي كه قبرها را زيارت مي. است
براي ساير مردگان نيز طلب غفران و بخشش  كند و خاصي از خداوند طلب بخشش مي

  . مي كند، كه سنت نيز در اين زمينه وارد شده است
ا در آن جاي خاص يا قبرستان و مكان ويژه، به اين باور كه ولي اختصاص دادن دع

تر است، اين همان معنايي است كه  در آن مكان به نسبت ساير جاها دعا پذيرفته و مقبول
  از آن نهي شده است 

» خشم خداوند افزون شود بر كساني كه قبر پيامبرانشان را مسجد گزيده اند«: عبارت
تحريم نماز در نزد آنهاست و اينكه چنين عملي از زمره گناهان بيانگرتحريم بنابر قبرها و 

طبري از ياران مالك آورده است كه از مالك روايت  »القري«دركتاب . كبيره است
داشت و زيارت كردم ؛كراهت  را صاز گفتن اين سخن كه قبر پيامبر: اند كه وي كرده

پروردگارا : است كه مي فرمايد صرشمرد و دليل او نيز همان فرموده پيامب آنرا ناپسند مي
خشم خدا افزون شد بر كساني كه قبر كه  1.بتي قرار مده كه پرستيده شود قبرم را

  . پيامبرانشان را مسجد گزيدند
بر ناپسند شمرده تا به عمل اهل كتاب مانند رو اضافه شدن كلمه زيارت را به ق از اين

  .بوده است )يري قبل از وقوعپيشگ( نشود و اين عمل مالك به منظور سد ذريعه
مالك به تابعين را درك كرده بود، آنها از همه مردم به : گويد مي  :شيخ االسالم

در ميان آنان  صاين مساله آگاه تر بودند واين داللت دارد كه الفاظ زيارت قبر پيامبر
اي قبر از جمله اسباب كراهت به كار بردن لفظ زيارت بر: گويد در ادامه مي. معروف نبود

را در اين دانسته اند كه اين لفظ در ميان بسياري از مردم به گونه اي رايج شده  صپيامبر
بود كه مقصودشان از آن زيارت به معناي بدعت آن بود، به اين معنا كه به نيت خواستن و 
دعا كردن از مرده و تمايل به او منظور به رفع نيازها و مسائلي از اين دست كه بسياري از 

كردند و از لفظ زيارت چنين چيزي را مد نظر  زيارت مي قبر آنها را دهند، ردم انجام ميم

                                           
  .گذشت)176(تخريج آن در شماره  -1
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مالك نيز ناپسند مي داشت . داشتند، كه چنين چيزي به اتفاق پيشوايان دين مشروع نيست
برخالف . از اينكه مردم لفظ مجملي رابه كار گيرند كه بر معناي فاسدي داللت داشت

چيزي است كه )) نماز ميت(سالم دادن و نماز خواندن (چرا كه آن  سالم و نماز بر مرده،
  .خداوند بدان فرمان داده است

. شود ولي لفظ زيارت براي قبرها به طور عام چنين معنايي از آن فهميده نمي   
قبرها را زيارت كنيد چرا كه آنها آخرت رابه « : فرموده است صهمانطوري كه پبامبر

  ..قبر مادرش را زيارت كرد نيز خود و» آوردند  يادتان مي
جواز زيارت قبر مرده را به ولي «. كافران را نيز در بر مي گيرد چنين زيارتي قبر

چرا كه  »منظور دعا كردن، خواستن و طلب كمك كردن نمي توان از چنين سخني فهميد
مثل دهند، زيارت قبر بزرگان دين  اين دست كارها را مشركان و اهل بدعت انجام مي

پيامبران و صالحان كه مشركان و اهل بدعت بدان دچار شده اند از نوع آن زيارتي كه 
به همين سبب مالك چنين زيارتي را ناپسند داشته واگر . آورد، نيست مرگ را به ياد مي

در جاي ديگري زيارت را ناپسند تلقي نكرده است، حتماً در آن چنين مقبره اي وجود 
   .)اجازه داده است بوده نه شرك و بدعت صآن نوعي كه پيامبر بلكه از. (نداشته است
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  ابن جرير باسند خود از سفيان از منصور از مجاهد در خصوص اين آيه
 m ¡ � ~ }l )باور (آيا چنين مي بينيد : يعني )19: النجم

  كه الت و عزي؛)داريد
اني پس زم ،كوبيد را براي آنان مي 1كه  حليمالت شخصي بود : گويد مي 
  .فوت كرد، آنان روي قبر او اعتكاف نمودند  كه

: گفت  كه  روايت كرده اي را ابوالجوزاء از ابن عباس نظير چنين گفته
  .كرد مي  او حليم را براي حجاج له

  
ابن جرير با سند خود از سفيان از منصور از مجاهد در خصوص : گويد مصنف مي

باور (آيا چنين مي بينيد : يعني) 19: النجم( m ¡ � ~ }l اين آيه 
  .كه الت و عزي)داريد
پس  ،كوبيد را براي آنان مي شخصي بود كه  حليم »الت«: گويد مي) ابن جرير(

  فوت كرد، آنان روي قبر او اعتكاف نمودند  زماني كه
او حليم را : گفت  كه  روايت كرده ابوالجوزاء از ابن عباساي را  نظير چنين گفته

  .دكر مي  براي حجاج له
مقصود از ابن جرير، همان امام حافظ محمد بن جرير بن يزيد طبري، صاحب    

بر روي زمين داناتر از محمد : گويد ابن خزيمه مي. تفسير، تاريخ، االحكام و غيره است
  . وي مجتهد بود از كسي تقليد نمي كرد. ابن جرير نمي شناسم

                                           
 ).دعمي(كنند  درست مي  شده  ي له با گندم و گوشت پخته  گويند كه آشي را مي: حليم -1
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در سال . گزيدند اقوال او را بر ميپيرواني داشت كه بر اساس مذهب او رفتار كرده و 
دويست وبيست و چهار متولد و در سال سيصد و ده هجري دو روز از ماه شوال باقي 

  . مانده بود كه از دنيا رفت
مقصود از سفيان ظاهراً همان سفيان بن سعيد بن مسروق ثوري، ابوعبداهللا كوفي، 

راي پيرواني بود كه به مذهب دا وي مجتهد و. امام و عابد است فردي موثق، حافظ، فقيه،
مقصود از . درگذشت 161وبه سال )64(در سن شصت و چهار سالگي . كردند او رفتار مي

وفات  132منصور نيز همان ابن معتمر بن عبداهللا سلمي، فقيه، موثق و معتمد كه در سال 
  . يافت

در علم مقصود از مجاهد همان ابن جبر ابو الحجاج مخزومي مكي، موثق و پيشوا 
بنابر گفته يحي بن . تفسير، كه از ابن عباس و ديگران رضي اهللا عنهم علم تفسير فرا گرفت

و ابن حبان نيز گفته است كه در سال . درگذشت) 104(قطان، در سال صدو چهار هجري 
صد و دو يا صد و سه هجري در حالت سجده از دنيا رفت ودر سال بيست ويكم هجري 

  . عمر رضي اهللا عنه متولد شده بوددر زمان خالفت جناب 
به آنها مي داد،  و كوبيد حليم را براي آنان ميالت شخصي بود كه براي « عبارت 

  .»هنگامي كه از دنيا رفت، بر قبر او به قصد عبادت ايستادند
در روايتي آمده است كه آن شخص به هر كدام از مردم كه مي گذشت طعام مي 

سعيد بن منصور اين . او الت است: را پرستيدند و گفتند داد، هنگامي كه فوت كرد او
  .حديث را روايت كرده است

مناسبت آن با شرح و تفسيرش اين است كه مشركان در خصوص صالح و 
نيكوكاري آن شخص اغراق كرده تا جايي كه او را پرستش نموده و قبر او يكي از بتهاي 

  . مشركان گرديد
هجري  83بن عبداهللا ربعي است كه در سال  مقصود از ابوالجوزاء همان اوس

  .درگذشت
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ابواألشهب : مسلم يعني مسلم بن ابراهيم براي ما گفت: گويد بخاري مي
الت مردي بود كه «: از ابوالجوزاء از ابن عباس براي ما روايت كرد و گفت

   1.براي حاجيان آرد بيخته را با روغن مخلوط مي كرد
ينگونه بود كه درختي در نخله ميان مكه عزي نيز ا: گويد ابن خزيمة مي

قريش آنرا . و طائف وجود داشت وبر روي آن بنا و پوششهايي بود
به همين سبب ابوسفيان در . آوردند كردند و بزرگ به شمار مي تعظيم مي

  .  ما عزي را داريم حال آنكه شما عزي نداريد: گويد روز احد مي
 صرسول خدا: است كه گفت از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت شده

بر زيارت كنندگان قبرها و كساني كه قبرها را به مسجدي مي گيرند و 
ه احبان سنن اين حديث را روايت كردص. چراغ مي آويزند لعنت فرستاد

  . اند

  
رسول : از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت شده است كه گفت: گويد مصنف مي

اني كه قبرها را به مسجدي مي گيرند و چراغ بر زيارت كنندگان قبرها و كس صخدا
  . مي آويزند لعنت فرستاد

  2.اند صاحبان سنن حديث مذكور را روايت كرده

                                           
 روايت كرده است: باب افرأيتم الالت والغري): 4859(كتاب التفسير: بخاري -1

): 320(باب في زيارة القبور ترمذي في الصالة)3236(ابوداوود كتاب الجنائز. با اين لفظ ضعيف است -2
 باب التغليظ في اتخاذ السرج علي): 94- 4/95(باب كراهية آن يتخذالقبر مسجداً نسائي في الجنائز

والمتخذين عليها «باب ما جاء في النهي عن زيارةالقبور و بدون قوله )1575(ابن ماجه في الجنائز. القبور
الباني نيز در . امام مسلم وديگران اين روايت را با اين اضافه ضعيف دانسته اند» المساجد والسرج

يث بدون اين زيارت با اين سياق تضعيف كرده ولي اين حد)44-43(و تحذير الساجد) 225(الضعيفة
 .خواهد آمد صحيح است 183همانطوري كه در تخريج شماره 
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در اين باب دو حديث ديگر نيز وجود دارد ؛يكي حديث ابوهريره و ) شارح(
 و اند ي روايت كردهترمذديگري حديث حسان بن ثابت، حديث ابوهريره را احمد و 

و حديث حسان را ابن ماجه از روايت عبدالرحمن بن حسان . داند صحيح ميترمذي آنرا 
رسول خدا زنهايي را كه بسيار از قبرها زيارت : بن ثابت از پدرش آورده است كه گفت

  1.كنند، لعنت كرده است مي
زنان  صاين روايت را حديثي كه در صحيح مسلم و بخاري آمده است كه پيامبر 

   2.كند ي فرمود، تاييد ميرا از تشييع جنازه نه
در سند حديث ابن عباس ابوصالح صاحب ام هاني وجود دارد كه برخي وي را 

علي بن المديني از يحيي قطان آورده است، . اند تضعيف و عده اي هم موثق تلقي كرده
و از . احدي از يارانمان را نمي شناسم كه ابوصالح صاحب ام هاني را ترك كرده باشد

در خصوص وي چيزي نشنيده ام نه شعبه و زائده و نه عبداهللا بن عثمان،  كسي از مردم
  اشكالي در او نيست : ابن معين نيز گفته است .اند هيچكدام او را ترك نكرده

  . از اين رو ابن سكن در صحيح خود او را آورده است

                                           
باب ما جاء : كتاب الجنائز)1056(ترمذي )2/337،356(نزد احمد : حديث ابوهريرة: صحيح است -1

باب ماجاء في النهي عن زيارة النساء : كتاب الجنائز) 1576(في كراهة زيارة القبور للنساء ابن ماجه 
نزد احمد : حسان بن ثابت،حديث ابوهريره. حديث حسن صحيح است: ترمذي مي گويد: للقبور

باب ماجاء في النهي عن زيارة النساء للقبور : كتاب الجنائز) 1574(ابن ماجه ) 2/442،443(
ابن حديث بدون زيادت پيشين كه در حديث ابن عباس . در حديث ابن عباس گذشت)374/1(حاكم

) 43(تخذير الساجد . الباني نيز آنرا در تخدير الساجد تاييد كرد هاستگذشت، صحيح لغيره است 
  )225(والضعيفة)4985(وصحيح الجامع

حاكم از آن سكوت . آمده است) 4/78(، بيهقي )11/376(با اين سياق در نزد حاكم : صحيح است -2
ابن ابي دنيا در : ويدگ مي) 4/418(حافظ عراقي در تخريج االحياء . داند كرده و ذهبي آن را صحيح مي

با اين سياق ). 181(مراجعه شود به احكام الجنائز ص . اند القبور و حاكم آن را با سند جيد روايت كرده
ابن ابي دنيا در القبور و حاكم آنرا با سند جيد روايت كرد هاند مراجعه : مي گويد)1/418(در نزد حاكم

  ).181(شود به احكام الجنائزص
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وارد شده  صحديث مذكور به دو طريق از پيامبر: گويد عليه مي: شيخ االسالم 
زيارت كنندگان قبرها را لعنت  صكه رسول خدا س يكي به طريق ابو هريرة : ستا

رجال سند هيچكدام از اين دو : گويد وديگري حديث ابن عباس و در ادامه مي. كرد
اند   طريق عين رجال هم نيستند و هيچكدام از رجال اين دو طريق از يكديگر اخذ نكرده

  . شخصي كه متهم به دروغ باشد وجود نداردو در اسناد هيچكدام از اين دو طريق 
چنين روايتي بدون ترديد حجت است اين بهترين شرطي است كه ترمذي براي 

داند، كه طرق  چرا كه وي حديث حسن را حديثي مي. حديث حسن در نظر گرفته است
 آن حديث آن متعدد ودر هيچكدام شخصي متهم به دروغگويي و شاذ بودن نباشد و

اين حديث نيز طريق آن . د مطمئن روايت شده، نباشديثي كه از طريق افرامخالف با حد
متعدد و در سند راويان آن شخصي كه متهم به دروغ باشد وجود ندارد و هيچكدام از 

اگر يكي از آن دو از يك صحابي روايت كرده . افراد موثق با آن مخالفت نكرده است
ي و ديگري نيز از صحابي ديگر باشد پس چگونه ممكن است كه اين از يك صحاب

. روايت كرده است؟ همه اينها بيانگر آن است كه اين حديث در اصل معروف است
اند در عمل خود به حديثي كه عايشه رضي اهللا  كساني كه زيارت را رخصت و اجازه داده

قبر برادرش  -رضي اهللا عنها –اند، كه وي  عنها روايت كرده است اعتماد و تكيه كرده
اين بيانگر عدم . اگر ترا مي ديدم زيارت نمي كردم: دالرحمن را زيارت كرده گفتعب

چرا كه . مستحب بودن زيارت براي زنان است همانطوري كه براي مردان مستحب است
اگر مستحب بود زيارت عبدالرحمن براي عايشه مستحب ميشد چه او را ديده باشد و چه 

  نديده باشد
  .قائلين به رخصت براي اثبات ادعاي خود دليلي ندارند اگر اينگونه است،) شارح(

اين سياق حديث عائشه است كه ترمذي از روايت عبداهللا بن ابي مليكة از عايشه آنرا 
در يك روز : روايت كرده است و با سياق اثرم از عبداهللا بن مليكة مخالفت دارد كه گفت
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از زيارت قبرها نهي  صپيامبر. ناناي مادر موم: هنگامي كه عايشه از مقابر برگشت؛گفتم
   1.آري،از زيارت قبور نهي كرد، ولي سپس به زيارت آنها فرمان داد: كرد؟گفت

چرا كه . در حديث عايشه حجتي نيست: گويد به اين پاسخ داده مي :شيخ السالم  
استدالل كننده به نفي عام احتيجاج كرده است و نهي را اينگونه دفع كرده كه منسوخ 

. و نهي خاص كه در برگيرنده لعن زنان در زيارت قبور باشد مطرح نشده است .است
به معناي  صمقتضي آن است كه فرمان پيامبر» سپس به زيارت آنها فرمان داد«عبارت

اگر . استحباب است و استحباب هم به طور خاص در حق مردان وارد و ثابت شده است
يارت قبور فرمان داده شده اند در آن صورت معتقد باشد كه زنان نيز همانند مردان به ز

كه ترا زيارت : دادند و عايشه به برادرش نمي گفت بايست همانند مردان آنرا انجام مي مي
 صلعن در تحريم صريح است و خطاب اجازه زيارت قبور از طرف پيامبر. كردم نمي

اه ثابت شود كه زنان را در بر نمي گيرد و در حكم ناسخ نيز داخل نمي شوند، عام هرگ
كه اين مذهب شافعي و . شود بعد از خاص است از نظر جمهور علما ناسخ محسوب نمي

مذهب احمد بر اساس روايت مشهور از ميان دو روايت اوست و در ميان ياران او معروف 
بنابراين هنگامي كه تقديم و تأخير عام وخاص معلوم نباشد وضعيت از اين بدتر . است

  .حكم صريح بر منسوخ بودن خاص صادر كرد توان است و نمي
كنند پس از اجازه  از اين رو ممكن است لعن او بر زناني كه قبرها را زيارت مي

آنرا  صزيارت به مردان آمده باشد وآنچه به اين مضمون داللت دارد اينكه پيامبر
كه بر بابرگزيدن مساجد و چراغ بر قبر ها مقرون به هم مطرح كرده است و معلوم است 

                                           
حاكم از آن سكوت كرده ذهبي آن را صحيح )4/78(بيهقي )1/376(ياق نزد حاكم حديث با اين س -1
ابن ابي دنيا در القبور و حاكم آنرا با سند : مي گويد) 4/418(حافظ عراقي در تخريج االحياء. داند مي

) 1055(ولي سياق ترمذي دركتاب الجنائز. مراجعه شود) 181ص(به احكام الجنائز. اند جيد روايت كرده
اگر ترا مي : لو شهدتك ما زرتك: با همان لفظي كه قبالً گذشت. اب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورب

  ..ديديم زيارتت نمي كردم
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گرفتن مساجد و چراغها بر مقبره با دليل محكم نهي شده است و احاديث صحيح بدان 

  . داللت دارد،زيارت زنان نيز مثل آن است
نظر صحيح اين است كه در اجازه به زيارت قبور، به چند دليل زنان داخل نمي 

. ستصيغه امر به صورت مذكر مطرح شده ا صنخست اينكه در فرموده پيامبر: شوند
وتنها بروجه تغليب زنان را در بر مي گيرد، كه در اين خصوص دو ديدگاه وجود دارد؛ 

اي است پس براي آنكه بروجه تغليب زنان را در  گويد نياز به دليل جداگانه ديدگاهي مي
بروجه اطالق بر زنان نيز حمل : گويد و ديدگاهي هم مي. بر گيرد نياز به دليل مستقل دارد

عام با ادله خاص . راين دخول زنان در آن به طريق عموم ضعيف خواهد بودبناب. شود مي
اگر زنان در اين خطاب . كند شود و نزد جمهور خاص را نسخ نمي در تعارض واقع نمي

از هيچكدام پيشوايان چنين . داخل بودند؛ در آنصورت زيارت قبور بر آنان مستحب بود
و خلفاي راشدين به منظور  صوران پيامبرديدگاهي روايت نشده است و زنان نيز در د

علت اجازه به مردان را بيان صزيارت قبرها بيرون نرفته اند و از جمله داليل اينكه پيامبر
سازد و چشم را  آورد و دل را نرم و رقيق مي كرده است مبني بر اينكه مرگ را به ياد مي

  .كند اشك آلود مي
و معلوم است اگر براي زنان چنين دري نيز چنين چيزي آمده است  1در مسند احمد

شود، چرا كه داراي صبر اندك و ضعف  گشوده شود، با فرياد و ناله و نوحه خارج مي
شود را  اگر زيارت زنان مظنه وسبب امور حرام باشد ميزاني كه منجر به حرام مي. هستند

  نمي توان تعيين ومحدود كرد و نمي توان بين
جمله اصول شريعت اين است كه هرگاه حكمت انواع اسباب تشخيص داد از 

 اين باب نيز به عنوان سد. شود پوشيده وپراكنده باشد حكم به مظنه آن حكمت معلق مي
  . ذريعه حرام مي گردد

                                           
) 180ص(الباني نيز در احكام الجنائز ) 1/375،376(در نزد حاكم) 3/237،250(احمد: حسن است -1

 .آنرا حسن تلقي كرده است
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همانگونه كه نظر به زينت باطني و خلوت بابيگانه و مواردي از اين دست حرام شده 

  . است
د وجود ندارد مصلحتي كه در آن در آن مصلحتي كه با اين مفسده معارض باش

  . كند و اين در منزل نيز ممكن است وجود دارد تنها اين است كه براي مرده دعا مي
به اين استدالل كه . در خصوص تشييع جنازه نيز چنين ديدگاهي دارند برخي از علما

 ه ها را، نه ثواب و پاداش چرا كه زندبا بارگناه به دوش برگشتيد: ان فرمودبه زن صپيامبر
  1.دچار فتنه و مردگان را مي آزاريد

  2.اگر به همراه آنها به مقابر مي رسيدي داخل بهشت نمي شدي: فرموده او به فاطمه
كند  اين مضمون را رواياتي كه درصحيح مسلم و بخاري ثابت شده است، تاييد مي

   3.به اين معنا كه وي زنان را از اينكه دنبال جنازه بروند، نهي فرمود
هركس بر جنازه اي نماز بخواند به : روشن است كه فرمودند صاين سخن پيامبر

اندازه كوهي بزرگ پاداش دارد و هركس وي را تا زماني كه دفن شود، همراهي كند به 
اين روايت بيشتر از صيغه مذكر بر عموم داللت  4.اي دو كوه بزرگ اجر مي برد اندازه

                                           
از ) 4/77(بيهقي . باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز: تاب الجنائزك)1578(ابن ماجه: ضعيف است -1

آنرا تضعيف كرده است بوصيري در الزوائد )5/224(نووي نيز در المجموع . حديث علي رضي اهللا عنه
 .آنرا تضعيف كرده اند)873(والباني در ضعيف الجامع 

باب في التعزيه، : نائزكتاب الج) 3123(ابوداوود). 2/168،169(احمد : ضعيف است -2
و المنذري در ) 5/224(نووي در المجموع . باب النعي. كتاب الجنائز) 4/28،27(نسائي

همانطوري كه در سان آمده است به معناي مقابر : الكدي. آنرا تصعيف كرده اند) 4/289(مختصرالسنن
 .است

باب نهي ). 34)(938(الجنائز مسلم كتاب. باب اتباع النساء الخبائز)1278(كتاب الجنائز: بخاري -3
 .  النساء عن اتباع الجنائز، از حديث ابن عطيه رضي اهللا عنها

باب فضل الصالة علي الجنائز و اتباعها ): 53)(945(اين حديث را با اين لفظ مسلم دركتاب الجنائز -4
باب من انتظر : )1325(در نزد بخاري نيز مثل مسلم كتاب الجنائز. از حديث ابوهريره روايت كرده است

 .همچنين از حديث ثوبان)57)(946(و نزد مسلم. حتي تدفن
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اتفاق همه مردم هم مرد و هم زن را در بر مي گيرد با به ) هر كس(» من«دارد چرا كه لفظ 
بر زنان از اتباع جنازه،  صاحاديث صحيح دانسته شد كه اين عموم به سبب نهي پيامبر

پس هرگاه زنان در اين عموم داخل نشوند به طريق اولي در . آنان را در بر نمي گيرد
  . عموم قبلي نيز داخل نمي شوند

چرا كه با سخن خود . باشد زيارت قبرها ويژه مردان مي اجازه )شارح(از نظر من 
مبني بر اينكه خداوند زنان زيارت كننده قبرها را لعنت كرده است، تخصيص خورده و 

  . شود عام مخصوص تلقي مي
  .بر كساني كه قائل به نسخ نهي از زيارت قبور هستند مي توان به داليل زير پاسخ داد

اند  معارض است با آن چه كه در  اهللا عنها مطرح كردهآنچه از عائشه و فاطمه رضي 
  . شود اين باب از آنان روايت شده است پس نسخ با آن ثابت نمي

از جمله دليل ديگر اينكه قول و فعل صحابي به اتفاق علما در برابر حديث، حجت 
به عايشه آموزش داد كه در هنگام زيارت قبرها چه  صشود واينكه پيامبر تلقي نمي

اي كه زيارت كنندگان قبرها را لعن كرده است،  گويد دال بر نسخ احاديث سه گانهب
. چرا كه ممكن است آن آموزش قبل از اين نهي اكيد و وعيد شديد بوده است. باشد نمي

  . واهللا اعلم
ها و  اين قبه: گويد در كتابش بنام تطهير االعتقاد مي :محمد بن اسماعيل صنعاني 

ن وسيله براي شرك و الحاد شده و بزرگترين ابزار براي نابودي اسالم ضرايح كه بزرگتري
همه آنها را پادشاهان، سالطين،روسا و  از غالباً و. و خرابي پايه هاي آن گرديده است

  كنند و مي سازند،  سردمداران تعمير مي

يكي از نزديكان آنها يا اينكه از جمله كساني كه مردم به وي گمان نيكو  هكه ب
مردمي كه آنها را مي شناسند . شتند مثل انسان فاضل، عالم،صوفي، فقير يا شيخ بزرگيدا

بي آنكه به آنان توسل جويند ويا به فرياد بخوانند به عنوان زيارت مردگان آنها را زيارت 
آيد، قبري را  كردند، سپس نسلي بعد از آنها مي كنند حتي براي او دعا و استغفار مي مي

ائي برآن افراشته و شمعي بر آن روشن شده وبا فرشهايي ارزشمند فرش مي يابد كه بن
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گرديده و پرده ها بر آن كشيده شده است، برگهاي وگلها در آن انداخته شده، معتقد 

خادمان و نگهبانان آمده . شود كه آن بخاطر دفع ضرر ويا جلب منفعتي است مي
چيز را وي انجام داده است فالني را دروغهايي براي آن مرده مي سازند كه فالن و بهمان 

ضرر رسانيده وفالني را نفع رسانيده است تا اينكه هر نوع باطلي را از طبيعت وسرشت 
  . كند وي حرَس مي

لعن كرده  صفرمان خدا همان است كه در احاديث نبوي ثابت شده است كه پيامبر
احاديث در . ا برآن بنا بسازدبر قبر بنويسد و ي است كسي را كه بر قبرها چراغ روشن كند،

شود براي  اين كار ذاتاً نهي شده است سپس وسيله اي مي. اين زمينه فراوان و معروفند
  . مفسده هاي بسيار بزرگ

  .شود واهللا اعلم در اين گفته مطابقت حديث با شرح و تفسيرش فهميده مي
ها مباح بود اگر گذاشتن چراغ بر قبر: گويد در خصوص چراغها ابومحمد مقدسي مي

زيرا روشن كردن چراغ بر قبرستان . كسي را كه آن را انجام داده است لعن نمي كرد
همچنين افراط وزياده روي . اي داشته باشد، است موجب از بين رفتن مال، بي آنكه فائده

  در تعظيم قبرها كه بسيار به تعظيم بتها شبيه است 
مساجد و روشن نمودن چراغ بر آنها  بر گرفتن قبرها به عنوان  :گويد ابن قيم مي

ابوداوود،ترمذي و ابن ماجه، : يعني 1از جمله گناهان كبيره است، مقصود از صاحبان سنن
  .چون نسائي آنرا روايت نكرده است

                                           
 .گذشت)182(همانطوري كه تخريج آن در شماره . بلكه نسائي نيز آنرا روايت كرده است -1
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديده عبارتند از
  )وثنها(أوثان(تفسير : نخست

  تفسير عبادت : دوم
تنها از چيزي به خدا پناه مي برد كه ترس وقوع آن  صپيامبر: سوم

  بود 
با برگرفتن  صپيامبر،دعاي اينكه قبر او بت واقع نشود را: چهارم

قبرهاي انبياء به عنوان مسجد مقرون به هم ودر كنار هم مطرح كرده 
  است 

  . يادآوري شدت خشم خداوند از چنان اعمال ناپسند: پنجم
و مسائل اين باب به شمار مي رود اينكه  كه از مهمترين مباحث: ششم

الت كه به عنوان بزرگترين بت ) عبادت(شناخت وصف چگونگي پرستش
  . عرب مطرح بود

  . شناخت اينكه بت قبالً قبر فرد صالحي بوده است: هفتم
بت نام صاحب قبر بود و چگونگي تبديل شدن آن به بت و : هشتم

  .مفهوم و مسماي اين نامگذاري
  . كنند بر زناني كه قبرها را زيارت مي صپيامبر لعنت: نهم
  .لعنت بر كسي كه بر قبرها چراغ روشن كند: دهم

  



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   416
 

از حريم توحيد و بستن راهي كه منجر به صحمايت مصطفي : باب
  . شود شرك مي

| { ~ � ¡ ¢  m  :خداوند متعال فرموده است

 ¯ ® ¬ « ª ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ £
² ± °    ¿  ¾ ½ ¼  » º¹ ¸ ¶µ   ´³l )128: هالتوب - 

شما بر او  يآمد كه رنجها يتاناز خود شما بسو يرسول يقين،به ) 129
شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و  يتسخت است؛ و اصرار بر هدا

جز . بگو خدا مرا كافي و بسنده است. اگر آنان روي بگردانند* مهربان است
و او  و دلبسته ام و كارهايم را بدو واگذار كرده اماو معبودي نيست به ا

  .صاحب عرش بزرگ است

  
از حريم توحيد و بستن راهي كه منجر  صباب حمايت مصطفي: گويد مصنف مي

  . شود به شرك مي
| { ~ � ¡ ¢  £ ¤ m  :خداوند متعال فرموده است

  ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ¨ § ¦ ¥
  ¿  ¾ ½ ¼  » º¹ ¸ ¶µ   ´³l )يقين،به  )129 - 128: بةالتو 

 يتشما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدا يآمد كه رنجها يتاناز خود شما بسو يرسول
بگو خدا . اگر آنان روي بگردانند* شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است
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 جز او معبودي نيست به او دلبسته ام و كارهايم را بدو واگذار. مرا كافي و بسنده است
   .و او صاحب عرش بزرگ است كرده ام

از  صدر متن عربي يعني جانب، اطراف و حريم، مراد حمايت پيامبر »جناب«
  . شود ن چه از شرك و اسباب آن كه به حريم توحيد نزديك ميتوحيد در برابر هرآ

: گويد خداوند متعال بر مومنان منت گذاشته به آنان مي: گويد مي :ابن كثير 
ز خود آنان برايشان فرستاده است يعني از جنس آنها و با زباني كه آنها سخن اي ا فرستاده

m d : فرمايد همانطوريكه از زبان ابراهيم عليه السالم مي. كند مي گويند، تكلم مي

 h   g f el )پروردگارا رسولي در ميانشان برانگيز كه از : يعني)129: البقرة
´ m ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  :فرمايد و در جاي ديگر مي. خودشان باشد

   ¿ ¾l )يقيناً خداوند بر مومنان منت نهاد و تفضل كرد كه در : يعني) 164: آل عمران
  .ميانشان پيامبري از جنس خودشان برانگيخت

به : يعني) | { ~ � ¡(ازاين رو خداوند فرموده است 
به نجاشي همان گونه كه جعفر بن ابي طالب . آمد يتاناز خود شما بسو يرسول يقين،

خداوند رسولي را در ميان ما : گفتند) حاكم ايران(ومغيرة بن شعبه به سفير كسري 
برانگيخت، نَسب و صفت، جاي نشست وبرخواست و صداقت و امانت داري او را مي 

  . شناسيم، تا پايان سخن
| (سفيان بن عيينة از جعفر بن محمد ابيه در خصوص اين فرموده خداوند 

چيزي از خلق وخوي : ه است كه گفتآورد ){ ~ � ¡
  . جاهليت را دچار نشده و به او نرسيده است

نها آبر  چيزي كه امتش را به سختي مي اندازد و: يعني) ¢  £ ¤ ¥(
  .گران و سخت است صكند بر او  سنگيني مي
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 صمختلف روايت شده آمده است كه پيامبر 1از اين رو در حديثي كه از طرق
  .ام گراي آسان برانگيخته شدهمن به دين حق: فرمود

شريعت . اين دين آسان است: فرمود صآمده است كه پيامبر 2در صحيح بخاري
و براي كسي كه خداوند بر او ساده . اش آسانگيري، سهل و كامل است محمد تمامي

  . گردانيده ساده و سهل است
يعني بر هدايت شما و رسانيدن نفع دنيوي و اخروي ) ¦ §(عبارت

 صر سول خدا: از ابوذر رضي اهللا عنه روايت شده است كه گفت. حريص استبه شما 
هيچ پرنده اي درهوا پر نزد مگر اينكه وي علمي از آن براي : در حالتي ما را ترك گفت

  .  آنرا روايت كرده است 3طبراني. ما مطرح كرده وبه يادگار گذاشت
قي نمانده واز آتش چيزي از بهشت با: فرمودند صرسول خدا : گويد ابوذر مي

   4.جهنم دور نشده است مگر اينكه براي شما آنرا بيان كرده ام

                                           
از حديث حبيب بن . همانطوري كه مصنف گفته به روشهاي گوناگوني روايت شده است: حسن است -1

الباني . جابر و عائشه به صورت متصل روايت شده است،حديث ابوامامةابي ثابت به صورت مرسل واز 
ولي دوسري حفظه . تضعيف كرده است آنهم تنها از حديث جابر و مرسل حبيب) 8(آنرا در غاية المرام

اهللا از دو طريق ابومامة و عايشه از آن رفع ابهام كرده و در تحقيقي نيكو به اين دو طريق آنرا حسن 
 .است كه در آن نشانه هاي رعايت ادب با علما را آشكار ساخته است قلمداد كرده

از حديث ابوهريرة  –باب الدين يسر ): 39(كتاب االيمان : قسمتي از حديثي كه بخاري آورده است -2
  .س
آورده است ارناؤوط در ) 5/153،162(همچنين احمد آنرا ) 1647(الطبراني در الكبير: صحيح است -3

 آنرا تصحيح كرده است) 65(ن به شماره تخريج ابن حبا

به اين عبارت كه . اين حديث به همين نحو از ابن مسعود نيز به طور طوالني روايت شده است -4
عملي نيست كه شما به وسيله آن به بهشت نزديك مي شويد مگر آنكه شما را بدان : فرمودند صپيامبر 

... نزديك سازد مگر اينكه شما را از آن باز داشته امفرمان داده ام و عملي نيست كه شما را به جهنم 
 ) 94/95(و شيخ احمد شاكر بر تعليق حاكم، شافعي الرسالة) 3/7(ابن المنذري در الترغيب) 2/42(حاكم 
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نسبت به مومنان داراي لطف فراوان و : يعني) ¨  © ª(عبارت
m  s  :فرمايد اين فرموده خداوند همانند اين سخن اوست كه مي. بسيار مهربان است

   d c b a `  _ ~   } | { z y x  w v u t
 f el )خود را براي مومناني كه ) محبت مودت(بال : يعني) 217 - 215: راءالشع

واگر آنان از فرمان تو سركشي كردند، بگو من از كار .. كنند بگستران از تو پيروي مي
در اين آيات خداوند به مهرباني و . شما بيزارم و بر خداي چيره و مهربان توكل كن

  . را فرمان مي دهد) ص(ده است، پيامبرفروتني كه در آيه مورد بحث اين باب مطرح ش
يعني از شريعت كامل و شامل و پاكي كه تو آورده اي روي ) ¬ ®(عبارت

ام و كارهايم  بگردانند، بگو خدا مرا كافي وبسنده است جز او معبودي نيست به او دلبسته
  .او صاحب تخت پادشاهي بسيار بزرگ است. را بدو واگذار كرده ام

ها توصيف  صافي كه خداوند فرستاده اش را در حق امتش بدانمقتضي است اين او
كرده است، امتش را از شركي كه بزرگتررين گناهان است بترساند و بر حذر دارد، 

و نهي خداوند از شرك را به آنان . اسباب وسايلي كه منجر به آن مي شوند را بيان كند
اغراق در خصوص آنها، نماز  برساند، از جمله مصاديق شرك مي توان از تعظيم قبرها،

خواندن در نزد آنها و به سوي آنها، و مسائلي از اين دست كه موجب عبادت آنها 
  . شود، كه قبالً بيان آنها گذشت و در احاديث همين باب نيز خواهد آمد مي
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: فرمودند صرسول خدا : روايت شده است كه گفت ساز ابو هريره 
برمن درود بفرستيد، . بر مرا عيد قرار ندهيدمنازلتان را قبر قرار ندهيد و ق

ابو داوود اين روايت . درود و صلوات شما هر جا كه باشيد به من مي رسد
  .را با سند حسن روايت كرده و تمام راويان آن موثق اند
وي مردي را ديد كه : از علي بن حسين نيز روايت شده است كه فرمود

ه در آن وارد شده سپس دعا مي آمد صبه يك شكافي در كنار قبر پيامبر
اينك حديثي را براي شما : پس او را از آن كار باز داشت و فرمود. كرد

عيد  اقبرم ر: شنيدم كه فرمودند صبگويم كه از پدرم از جدم از رسول خدا
بفرستيد زيرا هر  دن دروبر م .نگردانيد قرار ندهيد و منازلتان را قبر

اين حديث در . دنتان به من مي رسدجاييكه باشيد سالم و درود فرستا
  . روايت شده است هالمختار

  
: فرمودند صرسول خدا: روايت شده است ساز ابوهريره (: گويد مصنف مي

برمن درود بفرستيد، درود و صلوات . منازلتان را قبر قرار ندهيد و قبر مرا عيد قرار ندهيد
ايت را با سند حسن روايت كرده و ابو داوود اين رو. شما هر جا كه باشيد به من مي رسد

  1.تمام راويان آن موثق اند
  »منازلتان را قبر قرار ندهيد « عبارت 

نماز، دعا و قرائت قرآن را در منازل خود رها نكنيد كه : يعني: گويد شيخ االسالم مي
واز انجام وقصد آن در . به انجام عبادت در منازل فرمان داد صپيامبر. به منزله قبر شوند

قبرها نهي كرده است اين دستور او برخالف عملي است كه مشركان مسيحي و افرادي از 
  . دهند اين امت كه شبيه آنها هستند، انجام مي

                                           
 .گذشت) 117(تخريج آن قبالً در شماره : صحيح است -1
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در صحيح مسلم و بخاري از ابن عمر به صورت مرفوع روايت شده است كه بخشي 

   1.منازلتان انجام دهيد و آنها را قبر قرار ندهيد از نماز تان را در
منازل خود را قبر قرار : از ابن عمر به صورت مرفوع آمده است 2صحيح مسلم در

  . ندهيد، زيرا شيطان از منزلي كه قرائت سوره بقره را در آن مي شنود، مي گريزد
عيد اسمي است : گويد عليه مي  :شيخ االسالم » قبر مرا عيد قرار ندهيد « عبارت 

رتي كه عادت شده است وبه عادت تبديل براي تكرار و برگشت اجتماع عمومي به صو
  .گرديده است

اين تكرار و بازگشت يا با بازگشت سال يا هفته يا ماه و يا هر مدت زمان ديگري را 
  .شود شامل مي

عيد يعني هرزمان و مكاني كه آمدن ونيت آن عادت شده : گويد مي :ابن قيم 
ان باشد مقصود همان مكاني از عادت و اعتياد گرفته شده است، اگر اسم يك مك. باشد

است كه قصد اجتماع در آن صورت مي پذيرد واين اجتماع ممكن است براي عبادت ويا 
همانگونه كه خداوند مسجدالحرام، مني، مزدلفه، عرفه و مشاعر را عيدي . غير آن باشد

همانطوري كه خداوند ايام عيد را در شريعت عيد . براي مومنان حقگرا قرار داده است
خداوند هنگامي كه دين اسالم را . مشركان عيدهاي زماني و مكاني داشتند. ميده استنا

. آورد همه را باطل ساخت و به جاي آن عيد فطر، عيد قربان وايام مني را جايگزين كرد
همانطور كه اعياد مكاني مشركان را با كعبه، مني، مزدلفه، عرفه و مشاعر عوض كرده و 

بر من درود بفرستيد، درود و صلوات « عبارت. مشركان ساخت اينها را جايگزين اعياد
در عبارت مذكور اشاره : گويد مي  :شيخ االسالم» شما هر كجا باشيد به من مي رسد 

                                           
صالة السمافرين و  مسلم كتاب. باب كراهية الصالة في المقابر)432(بخاري كتاب الصالة -1

 .باب استحباب صالة النافله في بيت ها و جوازها في المسجد)208)(777(قصرها

. باب استحاب صالة النافلة فيه و جواز ها في المسجد)212)(780(كتاب المسافرين و حضرها: مسلم -2
 .اين حديث از ابوهريره روايت شده وآنگونه كه شارح مطرح كرده از ابن عمر نيست
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پس . ميكند به اينكه چه نزديك قبرم باشيد چه دور، درود و سالم شما به من مي رسد
  . نيازي نيست قبرم را عيد قرار دهيد

وي مردي را : ز علي بن حسين نيز روايت شده است كه فرمودا: گويد مصنف مي
. آمده در آن وارد شده سپس دعا مي كرد صديد كه به يك شكافي در كنار قبر پيامبر
اينك حديثي را براي شما بگويم كه از پدرم از : پس او را از آن كار باز داشت و فرمود

بر . رار ندهيد و منازلتان را قبرقبرم ر اعيد ق: شنيدم كه فرمودند صجدم از رسول خدا
اين حديث در . من درود بفرستيد زيرا هر جاييكه باشيد سالم و درود تا به من مي رسد

    1.المختارة روايت شده است
  .اين حديث و حديث قبل از آن دو حديث بسيار خوب و داراي سند حسن هستند

ئغ روايت كرده است كه اولي را ابوداوود و ديگران از حديث عبداهللا بن نافع صا
  .به من خبر داده است سابن ابي ذئب از سعيد مقبري از ابوهريره اين روايت را: گفت
ابو حاتم  راويان آن موثق و از افراد مشهورند ولي در خصوص عبداهللا بن نافع، 
برخي نمي شناسد واز سوي آنها انكار  حافظ نيست برخي او را شناخته و: گويد مي
اشكالي در او : گويد ابو زرعه نيز مي. او جاي اعتماد است: گويد معين ميابن  .شود مي

گويد براي حديث شخصي نظير او، اگر شواهدي باشد معلوم  مي :شيخ االسالم  نيست
  . كه حديث مذكور شواهد متعددي دارد. است كه حديثش محفوظ است

السناد است، اين حديث، حديث حسن وجيد ا: گويد حافظ محمد بن عبدالهادي مي
  .شواهدي دارد كه آنرا به درجه صحت مي رساند

در خصوص حديث دوم، ابويعلي، قاضي اسماعيل و حافظ ضياء محمد بن  و
به اين : گويد مي :شيخ االسالم . اند عبدالواحد مقدسي در المختارة آنرا روايت كرده

اهل بيت رسول سنت بنگر كه چگونه از طريق كساني روايت شده است كه اهل مدينه و 

                                           
. آنرا روايت كرده است) 20(شماره) ص(اسماعيل قاضي در فضل الصالة علي النبي . حيح استص -1

 .الباني) 344ص(الباني با طرق و شواهد خود آنرا صحيح قلمداد كرده است تخريج كتاب فضل الصالة 
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داشتند،  صهستند، همان كساني كه نزديكي نسبي و خويشاوندي با پيامبر  صرخدا 
چرا كه آنان نسبت به ديگران نيازمند تر به آن بودند و از اين رو از همه بيشتر در ضبط و 

  . كردند و بيشتر از ديگران در ضبط و حافظه داشتند نگهداري آن تالش مي
سهيل بن : العزيز بن محمد براي ما گفت عبد: گويد خود مي سعيد بن منصور در سنن

حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب رضي اهللا عنهم مرا : ابي سهيل به من خبر داد و گفت
: گفت. نزد قبر ديد، مر اصدا زد در حالي كه در منزل فاطمه رضي اهللا عنها شام مي خورد

به : شده، ترا نزد قبر مي بينم؟ گفتمچه : گفت. شام نمي خواهم: بيا شام بخور، گفتم
. هرگاه وارد مسجد شدي بر پيامبر درود بفرست: سپس گفت: سالم فرستادم صپيامبر

قبر مرا عيد نگيريد و منازلتان را نيز قبر قرار ندهيد، بر : فرمودند صچرا كه رسول خدا
خداوند . رسدمن درود بفرستيد، زيرا كه درود و سالم شما، هركجا كه باشيد به من مي 

يهود و نصاري را لعت كرده است از اين كه قبرهاي پيامبرانشان را به مسجدي گرفتند، 
اين گفته و : يعني( كند همگي برابريد،ترجمه شما و آن كسي كه در اندلس زندگي مي

  ).خطاب همه شماها را در بر مي گيرد در هر حوزه و محدوده جغرافيايي كه باشيد
ابو سعيد مولي (ور از حبان بن علي از محمد بن عجالن از همچنين سعيد بن منص

قبرم را عيد و منازل خود : فرمودند صرسول خدا: المهري روايت كرده است كه گفت
  .بر من سالم و درود بفرستيد، زيرا سالمتان به من مي رسد. را قبر قرار ندهيد
تلف بر ثبوت اين دو روايت مرسل با اين دو وجه مخ: گويد مي  :شيخ االسالم

به ويژه كسي كه آنرا به صورت مرسل آورده است بدان احتجاج . حديث داللت دارند
  .واين به معناي ثبوت آن در نزد وي است. واستدالل كرده است

حسين پسر علي بن ابي طالب معروف به زين : از علي بن حسين يعني(مقصود 
: گويد زهري مي. و عالمترين آنها ص، برترين فرد تابعين از اهل بيت پيامبرسالعابدين 

پدرش . وفات يافت 93بنابر قول صحيح در سال . از قريشيان باالتر از او كسي را نديدم
را به خاطر داشت  صپيامبر،صو دسته گل خوشبوي باغ نبيصحسين نوه رسول خدا

  . سسالگي، در روز عاشورا به شهادت رسيد  50هجري در سن  61وبه سال 



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   424
 

فرجة در عبارت » آمده  صيد كه به يك شكافي در كنار قبر پيامبروي را د« عبارت
  .عربي يعني شكاف و روزنه اي در ديوار يا چيزي نظير شكاف دريچه

داللت » در آن وارد شده سپس دعا مي كرد، پس او را از آن كار بازداشت« عبارت
  . ونماز نهي شده است دارد بر اينكه از رفتن به قبرستانها و ميادين اطراف آنها به قصد دعا

زيرا اين عمل . كسي را نيافتم كه به اين كار رخصت دهد: گويد مي :شيخ السالم 
همچنين داللت دارد بر اينكه هرگاه شخص به منظور . يك نوع به عيد گرفتن قبرهاست

برود اين عمل نهي  صنماز وارد مسجد شود و سپس به قصد سالم دادن به نزد قبر پيامبر
را كه چنين عملي از سوي شارع تشريع نگشته است مالك براي اهل مدينه شده است چ
بيايد،  صشود، به نزد قبر يامبر داشت از اينكه فردي هرگاه داخل مسجد مي ناپسند مي

آخراين امت جز به : گويد شيخ االسالم مي. دادند زيرا سلف چنين عملي را انجام نمي
اهللا عنهم به مسجد  صحابه و تابعين رضي. شود آنچيزي كه اولش اصالح شد اصالح نمي

شد يا مي نشستند و يا از مسجد  نماز مي خواندند، چون نماز تمام مي و آمده صالنبي 
به دليل اينكه مي دانستند درود و . خارج مي شدند،براي سالم دادن به قبر نمي آمدند

داده تا به منظور درود اجازه ن صدر نماز كاملتر و باالتر است و پيامبر صسالم بر پيامبر
فرموده بود كه صو سالم فرستادن به او و يا دعا كردن، به نزد قبرش بروند زيرا پيا مبر

و آنان را از . رسد قبرم را عيد برنگزينيد بلكه بر من سالم بفرستيد كه سالم شما به من مي
نيز به او مي آمدن به قبر خود بازداشته و بيان كرده است كه دعا و سالم در فواصل دور 

  .رسد و كسي را كه قبرهاي انبياء را مسجد قرار دهد لعن كرده است
تا وقتي كه عايشه رضي اهللا عنها در حجره محل  رضي اهللا عنهم در زمان اصحاب

حضور داشت در آن حجره از طريق در وارد مي شدند وپس از آن صسكونت پيامبر
ود اينكه مي توانستند به آن داخل شوند وبه تازماني كه ديوار ديگري برآن بنانهادند با وج

دست يباند ولي در آن وارد نمي شدند نه براي سالم ونه براي نماز، نه به صقبر پيامبر
منظور دعا براي خود و نه دعا براي ديگران و نه براي پرسيدن حديث ونه براي پرسيدن 

ا به آنها بشنواند كه آنها شيطان نتوانست در آنها طمع ايجاد كند تا سخن يا سالمي ر. علم
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دهد يا سخناني را براي آنان بيان  گويد، يا فتوا مي با آنان سخن مي صگمان كنند پيامبر
همانطوري كه . شود، پاسخ گويد كند يا سالم آنها را با صدايي كه از خارج شنيده مي مي

ها را گمراه و يا غير او، كه آن صشيطان در غير آنها طمع ايجاد كرد و نزد قبر پيامبر
ساخت به طوري كه گمان كردند صاحب آن قبر به آنها فرمان مي دهد، آنها را نهي مي 

شود  گويد، يا از قبر خارج مي دهد و به ظاهر برايشان سخن مي كند، براي آنان فتوا مي
كنند وگمان كنند كه آن خود كالبد مرده است كه با  وآنها او را در خارج قبر مشاهده مي

. گويد و روح مرده براي آنها تجسم پيدا كرده و آنها نيز او را مي بينند ن ميآنان سخ
همه اينها مواردي است كه . (مردگان را در شب معراج ديد صهمانگونه كه پيامبر

  ).دهد تا گمراهشان سازد شيطان به آنان نشان مي
دعا  مقصود اينكه صحابه رضي اهللا عنهم همانند جانشينان پس ازخود به سالم و

عادت نكرده بودند و تنها بعضي از آنان هنگامي كه از سفري بر  صكردن نزد قبر پيامبر
همانطوري كه ابن عمر چنين عملي را . مي گشتند از بيرون آمده براو سالم مي فرستادند

  . انجام مي داد
هنگامي كه ابن عمر از سفر برگشت به نزد قبر : عبيداهللا بن عمراز نافع آورده است

سالم بر تو اي رسول خدا، سالم بر تو اي ابوبكر،سالم برتو اي : آمده گفت صامبرپي
را نمي شناسم  صكسي از ياران پيامبر: گويد عبيد اهللا مي. سپس برمي گشت! پدر جان

اين بيانگر آن است كه وي نزد قبر  و سكه چنين عملي را انجام داده باشد جز ابن عمر
ور دعا نمي ايستاد، همانگونه كه بسياري از مردم فعلي هنگامي كه سالم مي كرد به منظ

  . دهند چنين عملي را انجام مي
نقل  صچون چنين كاري از هيچكدام از ياران پيامبر: گويد مي :شيخ االسالم 

به نظرم نبايد بر قبر : در مسبوط آمده كه مالك گفت. نشده است وعين بدعت است
نص است در خصوص احمد كه وي رو . و گذشتايستاد، بلكه بايد سالم داد  صپيامبر

را در سمت راست خود قرا رمي داد تا به  صبه قبله مي ايستاد حجره محل دفن پيامبر
  .آن پشت نكند
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ولي در . خالصه همه امامان اتفاق نظر دارند كه هنگام دعا نبايد رو به قبر ايستاد
؟ دچار منازعه و اختالف خصوص اينكه آيا در هنگام سالم مي توان رو به قبر ايستاد

  . اند شده
يا هر  صسفر به قصد قبر پيامبر آمادگي برايدر حديث مذكور دليلي دال بر منع 
زيرا اين عمل از زمره عيد گرفتن آنهاست، حتي . قبر ديگر و يا ضريح و گنبد وجود دارد

  . از بزرگترين اسباب شرك قراردادن صاحبان آنها براي خدوند است
يعني سفر كردن  –بر آن فتوا داده  :اله اي است كه شيخ االسالم اين همان مس

و اختالف علما را در خصوص آن نقل كرده  -صرفاً براي زيارت قبور انبياء صالحان 
اند؛ غزالي و ابو محمد مقدسي را مي توان نام  از جمله كساني كه آنرا مباح دانسته. است
ابن بطه، ابن عقيل، ابو محمد جويني و قاضي  و از جمله مانعين آن نيز عبارتند از. برد

مالك در خصوص آن نص دارد وكسي از  كه نظر اخير ديدگاه جمهور علماستعباس، 
  .اند امامان با وي مخالفت نكرده

 1و همين ديدگاه درست و صحيح است، به دليل آنچه كه در صحيح مسلم و بخاري
بار سفر جز به قصد سه : فرمودند ص از ابوسعيد خدري روايت شده است كه رسول خدا

  ).يعني تنها براي اين سه مسجد سفر كردن صحيح و درست است. (شود مسجد، بسته نمي
بار سفر بستن به قصد . و مسجداألقصي) مسجدالنبي(مسجدالحرام، اين مسجد 

چه اين نهي باشد و چه نفي، در هر . شود زيارت قبرها و گنبدها نيز در اين نهي داخل مي
وچون در روايتي با صيغه نهي آمده است پس معين مي گردد كه . كند ت فرقي نميصور

  . اين نهي است
ممنوعيت را فهميده  صبه همين سبب صحابه رضي اهللا عنهم از اين فرموده پيامبر

از بصره بن ابي بصرة الغفاري روايت شده  1اند همانطوري كه در الموطاء و المسند و سنن

                                           
 كتاب: مسلم. باب مسجد بيت المقدس): 1197(كتاب فضل الصالة في مسجد مكة و المدينة: بخاري -1

 .باب سفر المراة مع محرم الي حج و غيره) 415)(827(الحج 
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اگر پيش از آنكه خارج شوي به : گفت–در حاليكه از طور برگشت  -است، به ابو هريره 
چهار پاي : مي فرمود صتو دست مي يافتم خارج نمي شدي زيرا شنيدم رسول خدا

مسجد (مسجد الحرام، اين مسجد : شود مگر به قصد سه مسجد سواري به كار گرفته نمي
امام احمد و عمر بن  )ر بستنبه كار گرفتن چهار پا يعني بار سف(و مسجداألقصي  )النبي

نزد ابن عمر آمده : اند  كه گفت از قَزَعة روايت كرده 2شبة در اخبار المدينة با سند جيد
مسجد : تنها براي سه مسجد: به من گفت. بروم) كوه طور(مي خواهم به طور : گفتم

ايز و به قصد آن جاها سفر كردن ج(الحرام، مسجدالنبي و مسجداألقصي، بار سفر ببند
  .)است

ابن عمر و بصرة بن ابي بصرة  ،رفتن را از خود رها كن و به آنجا نرو »طور« به نيت
زيرا لفظي كه در آن . از جمله كساني هستند كه رفتن به قصد طور را نهي شده مي دانند
اند  از جمله مواردي  نهي از بار سفر بستن به قصد غير از مساجد سه گانه مطرح كرده

معلوم است كه مستثني منه عام بود و . ها قصد قربت و نزديكي مدنظر استاست كه در آن
مساجد و غير مساجد را در بر مي گيرد و نهي مذكور نيز تنها به مساجد اختصاص ندارد، 
از اين رو آن دو نفر از بار سفر بستن به طور با استناد به اين حديث نهي كردند، طور 

فضيلت بقعه اي كه در آن وجوددارد به آن مكان سفر  مكاني است كه خيلي افراد به دليل
و با كليم خود . خداوند آن مكان را وادي مقدس و بقعه مبارك ناميده است. كنند مي

. اين ديدگاه امامان چهارگانه اهل سنت و جمهور علماست: موسي در آنجا سخن گفت
آن دست يابد به  هركس مي خواهد بيشتر در اين زمينه بداند و به پاسخي در معارضه

                                                                                                         
باب ماجاء في الساعة التي في يوم الجمعة واحمد : في الجمعة) 1/108(مالك: صحيح است -1
و صحيح ) 226(في الجمعه باب الساعة و الباني در احكام الجنائز ص) 3/113،115(نسائي ) 6/7،397(

 .تآنرا تصحيح كرده اس) 7248(الجامع

در سند آن شهربن خوش وجود دارد . آنرا از ابو سعيد خدري روايت كرده است) 3/64،93(احمد -2
دو سري در النهج . اين حديث جز يك موردش ثابت شده است. كه وي مضطرب الحديث است

 .آنرا آورده است) 237(السديد
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كتابي كه شيخ االسالم در جواب ابن اخنائي در خصوص اعتراض وي برآنچه احاديث 

چرا كه . و علما آنرا برگزيده اند، نكاشته است مراجعه كند. صحيح بدان داللت دارد
در خصوص نهي از زيارت همه مكانها بجز سه . مفسدة در آن كتاب آشكار شده است

مصلحتي در آن نيست تا بخواهند به قصد : يي آن بايد گفتمكان مذكور و هدف نها
آنجا سفر كنند و هيچگونه مزيتي وجود ندارد تا فرد به سوي آن مزيت فرا خوانده شود، 

به صورت  »الصارم املنکی فی رده علی السبکی«حافظ محمد بن عبدالهادي در كتاب 
رده در خصوص زيارت قبر مبسوط و گسترده در اين زمينه سخن گفته و علل احاديث وا

  . را در آنجا مطرح كرده استصپيامبر
يادآور شده اند كه هيچكدام از احاديث واردشده در  :وي و شيخ االسالم 

با وجود . نه از صحابه صحيح نيستند و صخصوص جايز بودن زيارت قبور نه از پيامبر
احاديث مطلق زيارت زيرا در آن  .كنند اينكه آن احاديث بر محل نزاع نيز داللت نمي

مطرح است و كسي بدون بار سفر بستن و قصد كردن، منكر زيارت نيست كه آنها هم به 
محل نزاع همان قصد ونيت و بار (زيارت شرعي كه بدون بدعت باشد، حمل مي شوند 

  ). سفر بستن به يك مكان خاص است
د را افزون بر مقصود از كتاب المختارة، كتابي است كه مولف آن احاديث باسند جي

  . صحيح مسلم و بخاري در آن جمع كرده است
مولف المختارة، ابو عبداهللا محمد بن عبدالواحد مقدسي، حافظ ضياء الدين حنبلي، 

همراه ) حديث(تمام عمرش را در اين شأن : گويد ذهبي مي. يكي از سرشناسان علم است
خداوند رحمتش كند و  ،كرد با ديانتي استوار، پرهيزگاري، فضيلت كامل و يقين، سپري

  . از او راضي و خشنود باشد
وي در كتاب مختارة خود بدون ترديد از تصحيح  يححتص: گويد شيخ االسالم مي

  .در گذشت) 643(در سال . حاكم بهتر و نيكوتر است
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديده عبارتند از
  .تفسير آيه برائت: نخست

  .ن كامل امت خود از محدوده شرك با نهايت دوريدور كرد: دوم
  .بر هدايت ما ومهرباني و رأفت او بر ماص حرص پيامبر: سوم
از زيارت قبر خود به گونه اي خاص با وصف اينكه  صنهي او : چهارم

  . زيارت او را باالترين اعمال است
  ). زياده روي در زيارت(از زيارت زياد  صنهي او: پنجم
برانگيختن فرد بر خواندن نماز مستحب خوانده  تشويق و: ششم

  .شود نمي
نزد اصحاب ثابت شده بود كه در قبرستان دعا و نماز خوانده : هفتم

  .شود نمي
تعليل اينكه درود و سالم فرد به او مي رسد، اگر چه فرد از او : هشتم

دور باشد و نيازي به اين نيست كسي با نزديك شدن به قبر او دچار توهم 
به اين توضيح كه باروش بر اين باشد كه حتماً با نزديكي (يال بشود و خ

  ).سالمش به او مي رسد
درود و سالم به وي عرضه ) در قالب( صدر برزخ اعمال امت وي: نهم

  .شود مي
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  .اين كه برخي از افراد اين امت بتها را مي پرستند: باب

m Ï Î Í  Ì Ë Ê É È Ç  خداوند فرموده است

ÕÔ Ó  Ò Ñ Ð  Û Ú Ù Ø × Öl )النساء :
آيا نمي بيني كساني را كه بهره اي از كتاب بديشان رسيده : يعني )51

است به بتان و شيطان ايمان مي آورند ودرباره كافران مي گويند كه اينان 
  .ترند از مسلمانان بر حق تر و راه يافته

  
  .باب برخي از افراد اين امت بتها را مي پرستند: گويد مصنف مي

به نوعي از انواع عبادت . در عبارت عربي كه در اينجا بت ترجمه شده است» وثن«
به اين دليل سخن . شود غير خدا از قبيل عبادت قبرها،گنبدها و ضريحها و غيره اطالق مي

   :ابراهيم عليه السالم كه خداوند از زبان او فرموده است
 m^ ] \ [ ZY X W  l)از شما غير : يعني )17: العنكبوت

  تيد و دروغي را هم بهم مي بافيد خدابتهايي را مي پرس
m  p  o  n  m  l   k همراه با اين فرموده خداوند از زبان مشركان 

ql بتها را مي پرستيم وبه منظور عبادت بر آنها مي ايستيم: گفتند: يعني 71: الشعراء .
يا چيزي را آ: يعني )95: الصافات( m ¤  £ ¢ ¡l  :فرمايد در جاي ديگري مي

بدين ترتيب معلوم مي گردد كه وثن به هر چيزي كه . مي پرستيد كه خود آنرا مي تراشيد
همانطوري كه در حديث نيز . شود از بت و غير آن اطالق مي غير از خدا پرستيده شود

  . گذشت
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ابن ابي حاتم از عكرمة روايت كرده است كه ) Ñ Ð Ï(عبارت
شما : به نزد مردم مكه آمدند مردم به آنها گفتند حيي بن اخطب وكعب بن اشرف: گفت

. مارا باخبر سازيد اهل كتاب و اهل علم هستيد، در مورد ما و محمد چيزي به ما بگوييد و
ما به خويشاوندان سر مي : شما چه هستيد و محمد چگونه است؟ گفتند: و گفتند آند

اسيران را آزاد مي  مي دهيم،ماده شتران آب  زنيم، شتران بزرگ كوهان قرباني مي كنيم،
ولي محمد همچون نخل تنهايي است كه رابطه  كنيم، حاجيان را آب مي نوشانيم،

خويشاوندي مارا قطع كرده، دزدان حاجيان از قبيله غفار از او تبعيت نموده اند پس ما 
m Ç  هاز اين رو خداوند آي.بهتريم يا او؟ آندو نيز گفتند كه شما بهتر و رهيافته تر هستيد

 Ó  Ò Ñ Ð Ï Î Í  Ì Ë Ê É È
  Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔl )را نازل فرمود) 51: النساء .  

  . در مسند احمد از قول ابن عباس نيز به همين مضمون روايت شده است
جِبت يعني سحر و طاغوت يعني شيطان، ابن عباس، . فرمودند سعمر بن خطاب 

  . ظرندابوالعالية، مجاهد، حسن و ديگران نيز موافق اين ن
يعني شيطان كه ابن  »جبت«عكرمة و ابومالك روايت شده است كه  از ابن عباس،

  .واهللا اعلم ن اضافه كرد يعني شيطاني در حبشهعباس بالحبشية را نيز به شيطا
حيي بن اخطب را شرك، بتها  » جبت«همچنين از ابن عباس روايت شده است كه 

  .جادوگر،جبت يعني كاهن از شعبي روايت شده است كه. معنا كرده است
: گويد جوهري مي. از مجاهد نيز روايت شده است كه جبت، كعب بن اشرف است

  . شود جبت كلمه اي است كه بر بت، كاهن،ساحر وامثال آنها اطالق مي
اين داستان بيان مي دارد كه آيا شناخت ايمان به جبت و : گويد مي :مصنف 

يا موافقت با پيروان و ياران جبت و طاغوت با  طاغوت در اينجا همان اعتقاد قلبي است
  .شود نيز ايمان تلقي مي )جبت وطاغوت(وجود بغض و شناخت بطالن آنها 
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m r  q p o n ml k  j i h  g f e  d  :خداوند فرموده است

x w v  u t s l)بگو آيا شما را باخبر : يعني) 60 :هالمائد
ايي كه بر ما خرده مي از آن چيزه(كنم از چيزي كه پاداش بدتري 

كه خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته، و مورد  يكسان ،دارد)گيريد
قرار داده، و  ييو خوكها يمونهاو از آنها، م) و مسخ كرده،(خشم قرار داده، 

  .اند پرستش بت كرده

  
m o n ml k  j i h  g f e  d  :خداوند فرموده است: گويد مصنف مي

 v  u t s r  q px w l)بگو آيا : يعني: يعني) 60: المائدة
از آن چيزهايي كه بر ما خرده مي (شما را باخبر كنم از چيزي كه پاداش بدتري 

كه خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته، و مورد خشم قرار  يكسان ،دارد)گيريد
 .اند كرده قرار داده، و پرستش بت ييو خوكها يمونهاو از آنها، م) و مسخ كرده،(داده، 

اي محمد بگو آيا شما را از جزايي نزد : فرمايد مي صخداوند به پيامبرش محمد
خدا بدتر از آنچه شما در خصوص ماگمان مي بريد، در روز قيامت خبر دهم؟آنها 

n (فرمايد  شماييد كه خداوند آنها را با اين صفات كه گذشت توصيف كرده است و مي

p o ( دور ساخت يعني از رحمت خود او را)r  q ( يعني خشمي كه هرگز بعد
  .از آنان ميمون و خوك قرار داده است v  u t sH. (شود از آن راضي نمي

ثوري از علقة بن مرثو از مغيره بن عبداهللا يشكري از معرور بن سويد، روايت كرده 
در خصوص ميمون و خوكهاي مطرح  صرسول خدا: گفت ساست ك هابن مسعود 

به اين توضيح كه آيا از جمله چيزهايي است . ور مورد سوال واقع شدشده در آيه مذك
هالك ) اينگونه(خداوند قومي را : فرمود صكه خداوند مسخ كرده است؟ پيامبر
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كند تا نسل و فرزنداني از آنان قرار دهد، بلكه ميمون ها و  مسخ نمي: كند يا گفت نمي
  وايت كرده است ر 1خوكها قبل از آن بوده است، اين حديث را مسلم

آياخبر دهم به ) هل انبئكم(اي محمد بگو : يعنيdH : (گويد بغوي در تفسير خود مي
آنان به مومنان مي گفتند؛ اهل .يعني بدتر از آنچه شما مطرح كرديد) بشر من ذالك(شما

ديني را نديده ايم كه از شما در دنيا و آخرت كم بهره تر و ديني بدتر از دين شما داشته 
خداوند جواب آنها را با لفظ شر در ابتدا داده است اگر چه آغاز و ابتداي آنان شر .دباش
: يعني بگو) 72: الحج( m  Ö ÕÔ  Ó   Ò Ñl  به دليل اينكه خداوند فرمود. نبود

  .آگاه كنم و آن آتش دوزخ است) آتش كينه كه برافروختيد(آيا شما را به بدتر از اين
عنداهللا (كه بنا بر تميز بودن نصب است . واب و پاداشاز نظر ث: يعني »بةمثو«لفظ 
q  . (آن جزا و پاداش نزد خدا، لعنت خدا بر چنين فردي است: يعني) من لعنه اهللا

r ( يعني بر او خشم گرفته است كه يهود مورد خشم خدا واقع شده است) t s

v  uH  بودند وخوك نيز كافران سفره) يهود(ميمون همان اصحاب است سبت 
  .عيسي بودند

از علي بن ابي طلحة از ابن عباس روايت شده است كه هر دو مسخ در خصوص 
جوانانشان به ميمون و پيران وسالخوردگان به . صورت گرفته) يهود(اصحاب سبت 

  .خوك مسخ شدند
)x w (در آنچه شيطان : كساني از آنها را بندگان طاغوت قرار داد، يعني

  .كردبراي وي آراست از آن اطاعت 
قرائت ) عبُد الطاغوت(و حمزه به صورت ) x w(ابن مسعود به صورت 

كه در دو گويش از زبان عرب به اين شيوه قرائت شده كه عبد را هم با ضمه باء . اند كرده

                                           
ا ال تزيد و ال تنقص عما سبق باب بيان أن االجال و الرزاق و غيره): 33)(2663(كتاب القدر: مسلم -1

  . به القدر
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اند  مثل سبع و سبع و حسن آن را به صورت واحد يعني  وهم با سكون باء قرائت كرده
تنها حمزه آنرا به صورت : تفسير طبرسي آمده استدر . عبد الطاغوت قرائت كرده است

يعني  ُعَبَدالطاغوتعبدالطاغوت يعني ضمه باء جر تاء قرائت كرده و ديگران به صورت 
ابن عباس، ابن مسعود، ابراهيم نخعي، اعمش وابان بن  .اند نصب باء و فتح تاء قرائت كرده

 .اند و فتح دال و كسرتاء قرائت كردهبا ضمه عين وباء  ُعُبَدالطاغوِتتغلب آنرا به صورت 
اين است كه آنرا  )َعُبدالطاغوت(دليل حمزه در قرائتش به صورت: گويد طبرسي مي

وجعلَ منهم : مثل اينكه بگويد.حمل كرد بر اينكه جعلَ در آن عمل كرده است
قَ، خلق جعلَ يعني خَلَ. عبدالطاغوت يعني از آنان عده اي را بندگان طاغوت قرار داد

. تاريكي و روشنايي را خلق كرد: مثل فرموده خداوند و جعلَ الظلمات والنور يعني. كرد
عبد لفظ جمع نيست، زيرا از ساختار جموع، چيزي با اين ساختار وجود ندارد ولي 

همانگونه كه مي بيني اسمهاي مفردي كه بر . واحدي است كه مقصود از آن كثرت است
وند، مواردي است كه لفظ اضافه شده مفرد است ولي معناي جمع معرفه ها اضافه مي ش

) 34: إبراهيم(mL K  J I H G l  مثالً در اين فرموده خداوند كه. دارد
كه نعمت به (اگر نعمتهاي خداوند را بر شماريد نمي توانيد آنها را به شما ر آوريد : يعني

اختار بر وزن فَعل معناي مبالغه س) خداوند اضاف شده به ظاهر مفرد ولي معناي جمع دارد
نسگويا تقدير در عبارت مورد بحث اين است كه . و كثرت را مي رساند مثل يقظ و د

آن شخص در تمامي روشهاي عبادت، طاغوت را عبادت و بندگي كرده است و و از هر 
 وعبد(اند   جهت بندگي او را پذيرفته است، ولي كساني كه به صورت فتحه قرائت كرده

آنرا بر ساختار گذشته اي كه در جايگاه صله موصول منَ واقع شده است ) الطاغوت
ضمير عبد مفرد است اگر چه معناي آن كثرت . است) لَعنَةَ اهللا(اند  كه همان  عطف كرده

» من«كنند نه معنا و فاعل آن ضمير زيرا كالم را به لفظ حمل مي. و فراواني را مي رساند
» من«نطوري كه فاعل مثالهاي معطوف بر صله مذكور، ضمير موصولهما. موصولي است

  . كه همه آنها را به دليل حمل بر لفظ به صورت مفرد آورده است. است
  . عبد جمع عبد است يعني بندگان طاغوت)x w(ولي در عبارت
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. عبد، جمع عابِد است مثل بازل و بزُلُ، شارِف و شُرف: گويد احمد بن يحيي مي 
باد وعبنيز جمع عابد هستند ادع.  

درست اين است كه عبد : گويد مي) x w(شيخ االسالم در خصوص عبارت 
عليه، يعني كساني از آنان  »لََعَنَه و غِضَب«بر افعال قبل از خود معطوف  شده است يعني 

شته فاعل در تمامي افعال گذ. را ميمون و خوك و كساني را نيز بندگان طاغوت قرار داد
ولي در اينجا فاعل اسم . اسم خداوند است، چه به صورت آشكار و چه پوشيده و پنهان

 دبكسي است كه طاغوت را بندگي و عبادت كرده است و آن ضميري است كه در ع
به خداوند سبحان بر نمي گردد، چرا كه خداوند اين افعال » من«و موصول . مستقر است

  . د قرار داده استرا صفتي براي يك صنف يعني يهو
اضـل عـن سـواء    "مما تظنـون بنـا و    "أولئك شر مكانا"«: گفت  خن ايشان كهس
باشـد،    طرف مقابل نداشته  از باب استعمال افعل التفضيل در مكاني است كه 1»"السبيل

m  r  q   p  o  n  m  l : فرمايـد  مـي   همانند قول خداوند كه

  sl و اين مسـأله . است  كرده  اشاره  اين مسأله  به عماد در تفسير خود )24: لفرقان(ا  
  . واضح و آشكار است

                                           
تر  تر و گمراه پنداريد و از راه راست نيز منحرف ما مي  نسبت به  جايگاه آنان بدتر از آن است كه -1

 .است
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 m d c b a `  _ ^ ] \l  :خداوند فرموده است
بودند، ) گروه اكثريت آنها(كساني كه كار بدست آنها : يعني )21: الكهف(

  .برايشان پرستشگاهي مي سازيم: گفتند
از : دندفرمو صروايت شده است كه رسول خدا ساز ابو سعيد 

يكي پس (اند همانند پرهاي تير كمان  روشهاي كساني كه پيش از شما بوده
تبعيت خواهيد كرد، بطوري كه اگر در النه سوسماري داخل شده )از ديگري

يهود ) مقصود(اي رسول خدا : گفتند. باشند شما نيز در آن داخل مي شويد
تخريج  پس چه كسي؟ كه مسلم و بخاري آنرا: و نصاري است؟ فرمود

  .اند كرده
خداوند زمين را : فرمود صپيامبر  كه  نقل كرده سمسلم از ثوبان   

فهميدم (نمودم، و   براي من چين كرد، پس مشرق و مغرب آن را مشاهده
من   و دو گنج سرخ و سفيد به. رسد تمامي آن مي  امت من قدرتشان به)  كه

سنتي كلي نابود   آنان را به  و من براي امتم از خداوند خواستم كه. شد  داده
عورت آنان را مباح   را بر آنان مسلط نگرداند كه  نگرداند، و دشمني بيگانه

هرگاه در مورد چيزي حكم ! اي محمد:پس پروردگارم فرمود. اعالم دارد
امتت   شما بخشيدم كه  را به شود و من اين نمي  نماييد، حكم شما بازگردانده

را بر آنان مسلط ننمايم   گردانم و دشمني بيگانهسنتي كلي نابود ن  را به
دشمنانشان را از ميان خودشان   عورتشان را مباح بداند، بلكه  كه

شورش سربرآورند و   همديگر به  تمامي آنان عليه  گزينم، اگر چه برمي
 . اسيري بگيرند  برخي موجب هالكت برخي ديگر شوند و يكديگر را به

كه (صحيح خود آورده و اضافه كرده است  برقاني اين روايت را در
براي امتم تنها از پيشوايان گمراه كننده ) عالوه بر آن فرمودند صپيامبر

عده اي عليه برخي (هرگاه در ميان امتم شمشير كشيده شد. مي ترسم
قيامت برپا . تا روز قيامت برداشته نخواهد شد) ديگر شمشير كشيدند
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ت من به مشركان ملحق گردند و دسته هايي شود تا اينكه قبائلي از ام نمي
در ميان امت من سه فرد بسيار دروغگو . از امت من بتها را پرستش كنند

هر كدام از آنان مي پندارند كه پيامبر است در حاليكه من . خواهند بود
هميشه گروهي از . خاتم پيامبران هستم و پيامبري بعد از من نخواهد آمد

كسي كه قصد خوار كردن آنها را داشته . هستندامت بر حق نصرت يافته 
اگر چه در  .باشد ضرري به آنها نمي رساند تا اينكه امر خداوند فرارسد

همگي يكدست (تمام گوشه هاي زمين براي چيره شدن آنان اجتماع كنند
تا اينكه برخي از خود آنها برخي ديگر را به هالكت رسانند و ) باشند

  .»ي كننديكديگر را نكوهش و بدگوي

  
\ [ ^ _  ` m b a  خداوند فرموده است: گويد مصنف مي

 d cl )اصحاب كهف(مقصود اين است كه آنان با آن جوانان ) 21: الكهف (
شود و  پس از مرگشان عملي را انجام دادند كه انجام دهنده چنان عملي سرزنش مي

لعنت كرده است فرموده است خداوند يهود و نصاري را  صزيرا پيامبر. مذموم است
خواست امتش را  صكه پيامبر 1.چون قبرهاي انبياء و صالحان خود را مسجد قرار دادند

  .  از چنان عملي بر حذر دارد
از : فرمودند صروايت شده است كه رسول خدا  ساز ابوسعيد : گويد مصنف مي

) گرييكي پس از دي(روشهاي كساني كه پيش از شما بوده اند همانند پرهاي تيركمان 
تبعيت خواهيد كرد، به طوري كه اگر در النه سوسماري داخل شده باشند شما نيز در آن 

  . داخل مي شويد

                                           
  .گذشت)166(تخريج آن در شماره  -1
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پس چه كسي؟ كه : يهود و نصاري است؟ فرمود )مقصود( !اي رسول خدا: گفتند
  . اين سند و سياق مسلم است نه بخاري 1.اند مسلم و بخاري آنرا تخريج كرده

. هاي قبل از شما، روشهاي كساني كه پيش از شما بودنديعني روش» سنن«لفظ    
يعني يك تار از پر تير كمان كه صاف ورديف در كنار ديگري قرار گرفته  »ةقذ«لفظ 
يعني شما در تمامي چيزهايي كه امتهاي قبل انجام داده اند، همانند پرهاي تير كمان . است

آنها را در تبعيت از روش . ادپشت سر هم و رديف، يكي پس از ديگري انجام خواهيد د
كه با اين تناسب .امتها پيشين به پر تير تشبيه كرده كه يكي پس از ديگري رديف شده اند

خبر داده بود اتفاق افتاده  صهمانگونه كه وي. شود آيات با تفسير و شرحش آشكار مي
  . است واين يكي از نشانه هاي پيامبري اوست

ه سوسماري داخل شده باشند، شما نيز در آن داخل به طوري كه اگر در الن« عبارت 
حتي اگر يكي از آنها با مادر خود آشكارا «در حديث ديگري آمده است كه » مي شويد

 صمقصود پيامبر 2.زنا كرده باشد در ميان امت من نيز كسي خواهد بود كه چنين كند
فروگذار نخواهد اين است كه امت او چيزي از آنچه يهود و مسيحيت انجام داده اند، 

كرد و تمام رفتارهاي آنها را مرتكب خواهد شد، بي آنكه ذره اي از اعمال آنها را ترك 
هر كدام از علماي ما فاسد شوند فساد او : به همين دليل سفيان بن عيينة گفته است. كند

 و هر كدام از بزرگان ما فسادي مرتكب شوند شباهتي با فساد. شباهتي با فساد يهود دارد
  .  مسيحيان دارد

                                           
. لكملتتبعن سنن من كان قب) ص(باب قول النبي)7320(كتاب االعتصام باب الكتاب و السنة: بخاري -1

سياق مطرح شده در اينجا سياق مسلم . باب اتباع سنن اليهود والنصاري) 6)(2669(كتاب العلم : مسلم
  .نيست

باب ما جاء في )2641(كتاب األيمان : قسمتي از حديثي است كه ترمذي آورده است: ضعيف است -2
وي آنرا در فيض منا) 1/128،129(حاكم . حديث غريبي است: ترمذي مي گويد. افتراق هذه االمة

 .تضعيف كرده است) 5/347(القدير 
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ولي رحمت و نعمت ! چقدر فساد كردند) يهود ونصاري(اين دو فرقه  )شارح(
شود، همانگونه كه  سترگ خداوند براين امت آن بود كه بر گمراهي با يكديگر متفق نمي

  در حديث ثوبان كه پس از اين به زودي مطرح خواهد شد، اين مقوله آمده است 
فرمود پس  صيهود و نصاري است؟ پيامبر) مقصود( اي رسول خدا: گفتند« عبارت

چه كسي؟ يعني پيشينيان ما همان يهود و نصاري هستند كه ما از روشهاي آنان تبعيت مي 
به صورت استفهام انكاري فرمود پس چه كسي؟ يعني حتماً مقصودم  صكنيم؟ پيامبر

  تواند باشد؟  پس چه كسي غير ازآنها مي. آنهاست
خداوند زمين را : فرمود صپيامبر  كه  نقل كرده لم از ثوبانمس: گويد مصنف مي

امت من )  فهميدم كه(نمودم، و   براي من چين كرد، پس مشرق و مغرب آن را مشاهده
و من براي امتم از . شد  من داده  و دو گنج سرخ و سفيد به. رسد تمامي آن مي  قدرتشان به

را بر آنان مسلط   ابود نگرداند، و دشمني بيگانهسنتي كلي ن  آنان را به  خداوند خواستم كه
هرگاه در ! اي محمد:پس پروردگارم فرمود. عورت آنان را مباح اعالم دارد  نگرداند كه

  شما بخشيدم كه  را به شود و من اين نمي  مورد چيزي حكم نماييد، حكم شما بازگردانده
عورتشان   را بر آنان مسلط ننمايم كه  سنتي كلي نابود نگردانم و دشمني بيگانه  امتت را به

  را مباح بداند، 
تواند  اگر تصميم انجام كاري را گرفتم هيچ چيزي نمي! اي محمد: پروردگارم فرمود

آنرا برگرداند، جز از خودشان كسي را بر آنان چيره نمي سازم كه سرزمينشان را مباح 
 صكرده است كه پيامبربرقاني اين روايت را در صحيح خود آورده واضافه سازد، 

عالوه بر آن فرمودند براي امتم تنها از پيشوايان گمراه كننده مي ترسم، هرگاه در ميان 
تا روز قيامت برداشته )اي عليه برخي ديگر شمشير كشيدند عده(امتم شمششير كشيده شد

و شود تا اينكه قبائلي از امت من به مشركان ملحق گردند  قيامت برپا نمي. نخواهد شد
در ميان امت من سه فرد بسيار درغگو خواهند .دسته هايي از امت من بتها را پرستش كنند

بود هر كدام از آنان مي پندارد كه پيامبر است، در حاليكه من خاتم پيامبران هستم و 
پيامبري بعد از من نخواهد آمد هميشه گروهي از امت من بر حق نصرت يافته هستند، 
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آنها را داشته باشد، ضرري به آنها نمي رساند تا اينكه امر  كسي كه قصد خوار كردن
  .»خداوند فرا رسد

اين حديث را ابوداوود در سنن خود آورده است كه ابن ماجه نيز آن قسمت اضافي 
  1.را كه مصنف مطرح كرده در سنن خود آورده است

بت و را مصاح صاست؛ كه پيامبر صمقصود از ثوبان همان برده آزاده شده پيامبر
در . در شام سكونت گزيد صپس از مصاحبت و مالزمت با پيامبر. مالزمت كرد ه است

  .ق در شهر حمص درگذشت.هـ 54سال 
 »زوی«شتي در خصوص لفظ بورتُ» خداوند زمين را براي من جمع كرد« عبارت
َزَویُت : گويد ميو نيز  ) كه در اين ترجمه به جمع كرد برگردانده شده است(گفته است

  .يعني آنرا جمع و قبضه كردم: لشیا
مقصود اين است كه دوردست آنرا به خود نزديك ساختم، به طوري كه همانند چيز 

پيچد به گونه اي  صنزديك از آن مطلع گشتم، حاصل اينكه خداوند زمين را براي وي
كه زمين را مجموعه اي همانند شكل كف دست با انگشتان در برابر آيينه اي كه به آن 

  .نگريست، قرار داد مي
اي جمع كرد تا از آنچه امتم  خداوند زمين را براي من به گونه: يعني: گويد طيبي مي

  .كند، آگاهي حاصل كردم از دورترين نقاط مغرب ومشرق آن تصاحب مي
» امت من به آن اندازه از ملك زمين كه براي من جمع شد، خواهد رسيد« عبارت

ه من نشان داد، امتم آنرا تصاحب خواهد كرد و بدان چيره آن اندازه كه خداوند ب: يعني(
  .)  خواهد شد

                                           
وزيادة آن نزد . هالك هذه االمة بعضهم ببعض: باب) 19)(2889(كتاب الفتن: مسلم -1

كتاب ) 3952(باب ذكر الفتن و دالئلها وابن ماجة : كتاب الفتن) 4252(وابوداوود )5/278،284(احمد
 .باب ما يكون من الفتن: الفتن



     441 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

فرموده بود تحقق پيدا  صمصداق اين خبر همانطوري كه پيامبر: گويد قرطبي مي
و آن اينكه ملك امت او از دورترين نقطه طنجه كه . و آن از نشانه هاي نبوت است. كرد

شرق از آنسوي خراسان وماوراء النهر و انتهاي آباداني مغرب است تا دورترين نقطه م
ولي از جهات جنوب و شمال به . بسياري از سرزمينهاي سند، هندو صغد، گسترش يافت

به نشان دادن آندو جهت  صبه همين دليل پيامبر. آن اندازه وسعت، گسترش نيافت
  .و خبر نداد كه سرزمين امتش بدانجانيز خواهد رسيد. اشاره نكرده است

ممكن است . براي من جمع شد يا به من نشان داده شد »زوی لی منها« عبارت  
  . براي فاعل يا مفعول مبني باشد

يعني : گويد قرطبي مي» دو گنجينه قرمز وسفيد به آنها بخشيده خواهد شد « عبارت
گنجينه كسري كه همان پادشاهي فارس است و گنجينه قيصر كه پادشاهي روم است و 

  . نهاآندوتمامي قصرها و سرزمي
سوگند به كسي كه جانم دردست اوست، گنجينه : فرموده است ص رسول خدا

تعبير ) قرمز(از گنجينه قيصر به لفظ احمر  1.هاي آنها را در راه خدا انفاق خواهيد كرد
  . زيرا طال در نزد آنها غالب بود. كرده است

وهر و نقره در نزد تعبير كرده چرا كه گ) سفيد(از گنجينه كسري نيز با لفظ ابيض  و
واين در زمان خالفت حضرت عمر . واغلب اموالشان از اين دو نوع بود.آنها غالب بود
تاج وتخت و زيور آالت و هر آنچه بيت المال در تخت پادشاهي كسرا . تحقق يافت

وجود داشت و تمامي چيزهايي كه مملكت وي با آن همه وسعت و عظمتش تحت 
فت حضرت عمر و تصاحب مسلمانان در آمد كه خداوند با سيطره خود داشت به زير خال

                                           
كتاب الفتن : و مسلم). ص(باب كيف كانت يمين النبي ): 6630(اليمان والنذوربخاري كتاب ا -1
وبخاري . از حديث ابوهريرة رضي اهللا عنه. باب التقوم الساعة حتي يمرّالرجل بقبر الرجل): 75)(2918(
  ا حديث جابربن سمرة) 77)(2919(و مسلم)6629(
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احمر و ابيض درعبارت عربي حديث بنابر بدل بودن . قيصر، پادشاهي روم نيز چنين كرد
  . منصوبند

براي امت خود از پروردگارم تقاضا كردم كه آنها رابا قحطي عمومي « عبارت
 عليه با اضافه شدن باء به عامة در لفظ عربي در اصل نسخه مصنف رحمة اهللا» هالك نكند

  . قبل از آن ثابت شده است
كه روايت صحيحي است در صحيح مسلم و در برخي نسخه ها با » بعامة«مثل
  . آمده است» باء«حذف

 »السنة«. است »لسنةا«صفت »ةعام« زائده است زيرا» باء«گويا : گويد قرطبي مي
ناميده » سنة«خشكسالي،  كه قحطي و. قحطي است كه هالك عمومي را در پي دارد

m  Æ فرمايد  همانگونه كه خداوند مي. شود شود كه به صورت سنين جمع بسته مي مي
  Ê   É  È  Çl يعني آل فرعون را با خشكسالي هاي پي در  130: األعراف

  . پي مواجه ساختيم
 يعني از غير امت اسالمي از قبيل» دشمني جز از خودشان برآنان چيره نسازد«عبارت 

به سبب هالكت برخي از امت توسط : يعني. كافران را برامت اسالمي مسلط و چيره مساز
برخي ديگر و دشنام و ناسزاگويي نسبت به همديگر، ديگران را برآنان چيره و مسلط 

همانطوري كه در طول تاريخ گذشته و حال بسياري از اين كشمكشها در ميان امت . نكن
از شر اين فتنه ها به او پناه (وند طلب عفو و عنايت مي كنيم كه از خدا. اتفاق افتاده است

  ).بريم مي
بيضه هر : گويد جوهري مي» دنا مباح سازرتا سرزمين تحت سيطره آنها « عبارت 

بنابراين معناي  ،بيضة يك قوم يعني ساحت و حريمشان ،چيزي يعني جانب و حوزه آن
سازد تا تمامي  مسلمانان مسلط نمي حديث مذكور اين است كه خداوند دشمن رابرتمامي

اگر چه همه دشمنان آنها . سرزمينهايي كه تحت حوزه و حفاظت آنها است را مباح سازد
  . از تمام نواحي زمين گرد هم آيند
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به ) كه در اينجا سرزمين تحت سيطره ترجمه شده است(لفظ بيضة  بنابر قولي نيز
  .كم واندك باشدمعناي جماعت و انبوهي مسلمانان است اگر چه 

به ديگر را به هالكت رسانند ويكديگر را  آنها برخيتا اينكه برخي از « عبارت 
در عبارت عربي كه به » حتي«گوياي آن است كه  ظاهر» كنند نكوهشو  بردگي بكشند

يعني . صورت تا اينكه ترجمه شده است، براي عطف و يا به معناي پايان و سرانجام است
  . سازد شود كه برخي از آنان برخي ديگر را هالك مي به جاي ختم ميتا اينكه كار امت 

كه آنچه اتفاق افتاده اين است كه خداوند به دليل كثرت اختالف و تفرق امت، 
اي محمد اگر : پروردگارم فرمود«عبارت. برخي را بر بعضي ديگر مسلط ساخته است
اند مقصود  برخي گفته» گرداندتواند آنرا بر تصميم انجام كاري را گرفتم هيچ چيز نمي

اين است كه هرگاه حكمي را به صورت نافذ و محكم صادر كردم با هيچ چيزي بر 
همانگونه كه . شود و هيچ كسي قادر به برگرداندن و رد كردن آن نيست گردانده نمي

تواند آنرا برگرداند و  آنچه را كه تو حكم دادي، كسي نمي)اخداوند. (فرمودند صپيامبر
  1.كندرد 

مقصود از برقاني، همان حافظ بزرگ، ابوبكر احمد بن محمد بن احمد غالب 
خطيب در . هجري در گذشت 425در سال  متولد و 336در سال . خوارزمي شافعي است

خود كسي را موثق تر از او  از اساتيد. وي موثق و پرهيزگار بود: گويد خصوص وي مي
مسندي را تاليف كرد كه در آن، آنچه . ي بودشناس و داراي تصانيف زيادسر نديدم، فقه

را كه در صحيح مسلم و بخاري آمده است گنجاند، حديث ثوري، شعبه و طائفه را نيز 
  . جمع آوري كرد

                                           
حافظ نيز در فتح الباري . خريج كرده استقسمتي از حديثي است كه طبراني با سند صحيح آنرا ت -1
اصل حديث در صحيح بخاري بدون . از حديث مغيرة بن شعبة رضي اهللا عنه آورده است) 11/513(

  .باب المانع لما أعطي اهللا): 6615(كتاب القدر : بخاري. قسمت مذكور آمده است
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 از ثوباناين حديث را به طور كامل ابو داوود با سند خود از ابو قالبه از ابوأسماء 
زمين را براي من  -تي ديگر، پروردگارمدر رواي –خداوند : فرمود پيامبر  كه  نقل كرده

  امت من قدرتشان به)  فهميدم كه(نمودم، و   چين كرد، مشرق و مغرب آن را مشاهده
و من براي امتم از خداوند . شد  من داده  و دو گنج سرخ و سفيد به. رسد تمامي آن مي
بر آنان مسلط نگرداند  را  سنتي كلي نابود نگرداند، و دشمني بيگانه  آنان را به  خواستم كه

هرگاه در مورد چيزي ! اي محمد: و پروردگارم فرمود. عورت آنان را مباح اعالم دارد  كه
گردانم و  سنتي كلي نابود نمي  شود و من امتت را به نمي  حكم نمودم، هرگز بازگردانده

دشمنانشان را از   عورتشان را مباح بداند، بلكه  نمايم كه را بر آنان مسلط نمي  دشمني بيگانه
شورش سربرآورند و   همديگر به  تمامي آنان عليه  گزينم، اگر چه ميان خودشان برمي

  و تنها چيزي كه. اسيري بگيرند  برخي موجب هالكت برخي ديگر شوند و يكديگر را به
ميان   باشد، و اگر شمشير به كند، رهبران گمراه مي روبرو مي  امتم با واهمه  مرا نسبت به

قبايلي از امتم   كه شود تا اين شود، و قيامت برپا نمي نمي  امتم راه يابد تا روز قيامت برداشته
و در ميان امتم سي . آورند ها روي مي پرستش بت  پيوندند و قبايلي ديگر به مشركين مي  به

كنند، در حالي  آورند، هر كدام از آنان ادعاي نبوت مي گو سر برمي نفر كذاب و دروغ
تا روز قيامت در ميان   آيد، و پيوسته من خاتم پيامبران هستم و پيامبري بعد از من نمي  كه

شوند و مخالفينشان  مانند و از حق گريزان نمي بر حق پايدار مي  امتم گروهي هستند كه
مخالفت  –گويد غالب خواهد بود  ابن عيسي مي –ها ضرر و زيان برسانند توانند بدان نمي

  . ضرري به آنان نمي رساند تا اينكه امر خداوند متعال فرا برسدكسي هيچگونه 
: روايت كرده است كه فرمود صاز پيامبر ساز عبداهللا بن مسعود  1همچنين ابوداود

آسياب اسـالم سـي وپـنج يـا سـي و شـش يـا سـي و هفـت سـال مـي چرخـد، پـس اگـر               
همان كساني است كـه  پس راه درست، راه ) در گذشتند. (از بين رفتند )چرخانندگان آن(

                                           
و همچنين احمد . ن و دالئلهاباب ذكر الفت): 4254(كتاب الفتن و المالحم: ابوداود: صحيح است -1
  .آنرا صحيح قلمداد كرده است)2931(و صحيح الجامع) 974(الباني نيز در الصحيحة ) 1/390،393(
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گويـد   ابن مسعود مي. در گذشتند و اگر دينشان بر پا داشته شود هفتاد سال برپا خواهد شد
فرمودنـد از آنچـه    صاز آنچه باقي مانده است يا از آنچه كه گذشته است؟ پيـامبر : گفتم

يعني به اضافه سي و پنج يا سي وشش يا سي هفت هفتاد سال محسوب (. كه گذشته است
  . )ود نه از پايان آن دورانهاش مي

) ص(رسول: در سنن خود از ابوهريره روايت كرده است كه گفت 1همچنين ابو داود
شود و علم كاهش مي يابد، فتنه ها آشكار مي شوند،  زمان به هم نزديك مي: فرمودند

بي (اي رسول خدا، آن : گفته شد. گيرد مردم دچار بخل شده و بي بندو باري فزوني مي 
  ) كشت و كشتار(كشتن، كشتن : قتل، قتل يعني: چيست؟ فرمود) د وبار يا هرجبن

از اميران و علما كه : يعني» تنها از پيشوايان گمراه كننده براي امتم مي ترسم« عبارت
همانطوري كه خداوند متعال . كنند و آنها را گمراه مي سازند بدون علم بر مردم حكم مي

  )67: األحزاب( mv u t   s r q   y x wl  فرموده است
پروردگارا ما از سران و بزرگان خودمان اطاعت كرديم پس ما را : مي گويند: يعني

  .از راه بدر كرده گمراهان ساختند
هركس نيازي داشت بر : برخي از اين سران گمراه كننده به پيروان خود مي گويند

س نيست كه پيروانش را به خيري در آن ك. سر قبرم بيايد من براي او برآورده مي سازم
اندازه يك ذراع از خاكش دور سازد وبين آنها و خاكش فاصله ايجاد كند و مانع شود، و 
سخناني از اين دست، كه و اين همان گمراهي بسيار دور است كه پيروانش را فرا مي 

كه بدان  و از نيازمنديهاي خود چيزي را از او بخواهند. خواند تا غير از خدا، او را بپرستند
¤ m  :خداوند متعال فرموده است. قدرت و توان ندارد ويا گرفتاريهاي آنها را بگشايد

 ¹ ¸   ¶ µ ´   ³  ² ± ° ¯® ¬ «  ª  © ¨ § ¦ ¥

                                           
باب ذكر الفتن و دالئلها اين كوتاهي است چون ): 4255(كتاب الفتن و المالحم: ابوداود: صحيح است -1

باب ): 57)(11(در كتاب العلم : فتن و مسلمباب ظهور ال) 7061(در كتاب الفتن: حديث فوق را بخاري
  .رفع العلم و قبضه وظهور الجهل و الفتن في آخر الزمان آورده اند
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  Á  À ¿ ¾ ½ ¼» ºl )آنان جز خدا چيزهايي را به )13 - 12: الحج
اين . ونه سوديفرياد مي خوانند و مي پرستند كه نه زياني مي توانند بديشان برسانند 

كساني را به فرياد مي خوانند و مي پرستند . سرگشتگي فراوان و گمراهي بسيار دور است
باشد، چه ياوران و سروران بدي وچه دوستان و همدمان  كه زيانشان بيشتر از سودشان مي

m G F E D C B A  :فرموده است) و در آيه ديگر(ناشايستي هستند 

S  R Q P O N M L K J  I H   W V  U Tl 
سواي خدا معبودهايي را برگرفته اند كه چيزي را نمي آفرينند و بلكه : يعني) 3: الفرقان(

خودشان آفريده هايي بيش نيستندو مالك سود و زياني براي خود نبوده وبر مرگ و 
  . زندگي و رستاخيز اختيار و توانايي ندارند

m s  r qp o nm l k j  :همچنين فرموده است
 tl )روزي را از پيشگاه خدا بخواهيد و او را بندگي و سپاسگزاري ) 17: العنكبوت

كنيد به سوي او بر گردانده مي شويد آياتي نظير اين در قرآن فراوانند كه خداوند بوسيله 
  . آنها هدايت را از گمراهي روشن مي گرداند

خداوند به شود با  اي از اينگونه گمراهي اين است كه فرد مدعي مي و يك نمونه
و . وضعيتي و مقامي مي رسد كه تكاليف در آن حالت و وضعيت از وي ساقط مي گردد

كند كه اولياء به فرياد خوانده مي شوند ودر زنده بودن و مرده بودن آنها مي توان  ادعا مي
. كنند از نان كمك و ياري طلبيد و از طريق كرامت نفع و ضرر مي رسانند وتدبير امور مي

شود كه بر لوح محفوظ آگاهي دارد، اسرار مردم وآنچه در درونشان  ي ميشخص مدع
ساختن مساجد بر قبر پيامبران و صالحان و روشن كردن چراغ بر . است بر وي معلوم است

شود  قبر آنها و اعمال غلو آميز و افراط گونه اي كه به عبادت غير خدا محسوب مي
ان گويي ها، كفر و دشمني با خدا و كتاب خدا و چه بسيارند اينگونه هذي. داند راجايز مي
  .فرستاده او
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با آنكه  صاين سخن را پيامبر»براي امتم از پيشوايان گمراه كننده مي ترسم« عبارت
براي تبيين شدت ترس خود از پيشوايان گمراه كننده براي امت خود .بيانگر حصر است

خطور كرد،  صطر پيامبرتمامي مواردي از اين دست كه به ذهن و خا. آورده است
. همگي اطالعات و آگاهيهاي غيبي بود كه وقوع آنها را خداوند به وي اطالع داده بود

نيز همانند حديث قبلي است كه گام به گام از روشهاي اهل كتاب  صاين سخن پيامبر
  .تبعيت خواهيد كرد

ن ترسناك تري: فرمودند صرسول خدا: روايت شده است كه گفت ساز ابودرداء 
ابوداود طيالسي اين . چيزي كه بر امت خود از آن مي ترسم، پيشوايان گمراه كننده اند

: فرمودند صاز ثوابان روايت شده است كه رسول خدا 1.حديث را روايت كرده است
روايت كرده  2براي امتم فقط از پيشوايان گمراه كنند مي ترسم، اين حديث را دارمي

  .است
اب خود صراط مستقيم را كه راه و روش مؤمنان است تبين خداوند بلند مرتبه در كت

كرده است هر پديده نو پيدايي كه بنام دين ايجاد شود و در كتاب خدا وسنت رسول 
  .نباشد، لعن شده و پديد آوردنده آن نيز مردود است صخدا

                                           
طبراني دوراوي دارد كه بي نامند آنگونه كه هيثمي در ) 6/441(احمد)975(طيالسي : صحيح است -1

ع الزوائد حديث به دليل شواهدي كه دارد صحيح است به مجم. گفته است) 5/239(المجمع
. تصيح كرده است) 1547(وصحيح الجامع)1582(مراجعه شود الباني آنرا در صحيحة) 5/239،240(

 .همگي حديث را همانند مؤلف به ابوداود نسبت داده اند

گفته است اين حديث ) 4/110(آنگونه كه الباني در صحيحة)2/311)(1/70(دارمي : صحيح است -2
كتاب الفتن : ابوداوود. تخريج كرده است) 5/278،284(ز آنرا احمد ني. با شرط مسلم صحيح است

به تخريج . باب مايكون من من الفتن): 3952(كتاب الفتن: ابن ماجه. باب ذكر الفتن ودالئلها): 4252(
  .مراجعه شود) 206(شماره
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پديد آورد ويا )از دين(هركس چيز تازه اي : فرموده است صهمانطوري كه پيامبر
ورنده آن را پناه دهد،لعنت خدا، فرشتگان و تمامي مردم براو، خداوند روز قيامت پديده آ

   1.چيزي را از او نمي پذيرد؛ نه عمل خالص و نه معادل آن
ما چيزي تازه ) دعوت(فرموده است هر كس بر امر  صرسول خدا)همچنين( 

زه اي بدعت است و هر پديده ديني تا: و يا فرموده است 2بيفزايد كه از آن نباشد رد است
  3.هر بدعتي گمراهي است

محور اصول دين و احكام آن بر اين احاديث و . اين احاديث همگي صحيح اند
خداوند در كتاب شكست ناپذير خود در جاهاي مختلف اين . احاديثي نظير آنهاست

m   Y X W V U   T S R Q : مثالً فرموده است.اصل را بيان كرده است
  ` _ ^ ] \[ Zl )از چيزي پيروي كنيد كه از سوي : يعني) 3: اعراف

و جز خدا از اولياء و سرپرستان ديگري پيروي . پروردگارتان بر شما نازل شده است
  .نكنيد

m   o n m   l k j i h g : و در جايي ديگر فرموده است
 t s r q pl )سپس ما ترا به آئين و راه و روشني از دين : يعني) 18: جاثيه

                                           
برأ من باب اثم من ت): 6755(كتاب الفرائض. باب حرم المدينة) 1870(كتاب فضائل المدينة: بخاري -1

كتاب . از حديث علي رضي اهللا عنه بخاري. باب فضل المدينة): 467)(1370(كتاب الحج: مسلم. مواليه
از . باب فضل المدينه): 463) (1366(مسلم كتاب الحج. باب اثم من آواي محدثاً): 7306(اال عتصام 

  . سحديث انس 
ومسلم كتاب . فالصلح مردود :باب اذا اصطلحوا علي صلح جور): 2697(كتاب الصلح: بخاري -2

  از حديث عايشه رضي اهللا عنها. باب نقض االحكام الباطلة ورد محدثات االمور): 17)(1718(األقضية 
باب لزوم ) 4607(ابوداود آنرا در كتاب السنة. قسمتي از حديث عرباض بن سارية: صحيح است -3

) 27(به السنة ابن عاصم. صحيحي استحديث . وديگر آن آورده اند) 4/127(السنة و احمد در مسند 
نيز وارد شده ) 3/188(و نزد نسائي از جابر) 46(در اين باب از ابن مسعود نزد ابن ماجه . مراجعه شود

  .است
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ديم پس از اين آيين پيروي كن و بدين راه و روش برو و از هوا و هوسهاي كساني قرار دا
  . آياتي مثل ايندو آيه در قرآن فراوانند. كه آگاهي ندارند پيروي نكن

آيا مي داني چه : عمر به من فرمود: از زياد بن حدير روايت شده است كه گفت
لغزش عالم و جدال منافق بوسيله  :فرمود: سازد؟ گفتم خير چيزي اسالم را ويران مي

اين حديث را دارمي .كند كتاب خدا و حكم پيشوايان گمراه كننده، اسالم را ويران مي
   1.روايت كرده است

نشست  در هر مجلس ذكري كه مي سمعاذبن جبل : گويد يزيد بن عميرة مي
 و در ادامه مي. خداوند داوري دادگر است، شك كنندگان هالك شدند: گفت مي

از انحراف حكيم بر حذر باشيد، زيرا شيطان گاهي گمراهي را با زبان حكيم : گفت
به معاذ گفتم؛ خداوند به : گويد عميرة مي. گويد منافق نيز گاهي سخن حق مي: گويد مي

هنگامي را كه حكيم سخن گمراه ) از كجا تشخيص دهم(تو رحم كند چگونه بدانم 
از سخنان متشابه حكيم كه : گويد؟ گفت حق مي گويد و آن وقتي را كه منافق سخن مي

اين چيست؟ اجتناب كن آن سخن نيز ترا از حكيم منصرف نكند، زيرا ممكن : گفته شود
. حق را چون شنيدي بر گير چرا كه با حق نور است. است وي به حق بازگشت كرده باشد

   2.اند اين اثر را ابوداوود و ديگران روايت كرده
» در ميان امتم شمشير كشيده شد تا روز قيامت برداشته نخواهد شد هرگاه « : عبارت

هنگامي كه با كشته شدن . فرمود بود به وقوع پيوست صاين اتفاق همچنان كه پيامبر
تا روز قيامت نيز ادامه خواهد يافت ولي .شمشير كشيده شد ديگر برداشته نشد  سعثمان 

د، در جهتي اتفاق مي افتد و در ناحيه گاهي فزوني مي گيرد و گاهي نيز كاهش مي ياب
  . شود اي ديگر برداشته مي

                                           
) 1/89(الباني در تخريج المشكاة .. باب في كراهية اخذ الراي: در مقدمه)1/71(دارمي : صحيح است -1

  .سندش صحيح است: مي گويد
 .باب لزوم السنة، سند آن نيز صحيح است)4611(ابوداود كتاب السنة: استصحيح  -2
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باشد هميشه  اصل موضوع كه جنگ و خونريزي ميان امت اسالمي: يعني: (مترجم
  ).باقي است وتا قيامت ادامه مي يابد

  »شود تا اينكه قبائلي از امت من به مشركان ملحق گردند قيامت برپا نمي« عبارت
در روايت ابوداود به جاي حي . ي مفرد احياء يعني قبائل استدر عبارت عرب» حي«
معناي روايت اين است كه قبائلي از مسلمانان با مشركان . قبائل آمده است) قبيله(يعني 

  . همراه شده با ميل خود از اسالم خارج مي شوند وبه اهل شرك ملحق مي گردند
فئام در عبارت عربي با كسره  »ودسته هايي از امت من بتها را پرستش كنند« عبارت

  . گروهاي فروانفاء بنابر گفته ابو سعادات يعني 
 1»تا اينكه قبيله هايي از امت من بتها را پرستش كنند« در روايت ابوداود آمده است 

كه اين خود گواه تفسير گذشته است و پاسخي است بر بندگان قبرها كه بر خالف آن 
بني بر شريك قرار دادن براي خدا با پرستش بتها، اين كنند و بر عملكرد خود م عمل مي

به دليل اينكه از حقيقت توحيد ناآگاه هستند و نسبت به شرك و . كنند حقايق را انكار مي
زيرا توحيد بزرگترين هدف و . همتا گزيني براي خدا كه مناقض توحيد است جاهل اند

  .مقصود است و شرك بزرگترين گناه است
به صورت مرفوع از ابوهريرة  2مذكور در صحيح مسلم و بخاريدر معناي حديث 

شود مگر هنگامي كه دستمالهاي نوحه سرايي  قيامت برپا نمي: روايت شده است كه گفت
  . زنان دوس براي ذوالخلصه به لرزش در آيند

ذوالخلصه حاكم ستمگر و خونخوار دوس بود كه دوسيان درجاهليت اورا : گفت
بان از معمر روايت كرده است كه اينك در آنجا خانه اي ساخته شده ابن ح. مي پرستيدند

  . است كه قفل و مسدود شده است

                                           
كه حديث صحيحي .باب ذكر الفتن ودالئلها): 4252(ابو داود كتاب الفتن والمالحم: صحيح است -1

 .مراجعه شود) 212(است به تخريج شماره 

): 51)(2906(كتاب الفتن: باب تغيير الزمان حتي تعبد اال وثان مسلم): 7116(كتاب الفتن: بخاري -2
  باب ال تقوم الساعة حتي تعبد دوس ذا الخلصة
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در خصوص داستان نابود ساختن الت، هنگام اسالم آوردن ثقيف  :عالمة ابن قيم 
اين داستان بيانگر آن است كه باقي گذاشتن مكانهاي شرك و طاغوت پس از : گويد مي

حكم . بودي و باطل ساختن آنها، براي يك روز هم جايز نيستقدرت پيدا كردن بر نا
گنبدهايي كه بر قبرها بنا نهاده شده است نيز چنين است ؛قبرهايي كه بت گرفته شده و 

جايز نيست در صورت قدرت يافتن، سنگهايي كه به . سواي خداوند پرستيده مي شوند
گذاشته شوند بسياري از اين منظور تبرك و نذر پرستيده مي شوند بر روي زمين باقي 

بايد نابود . ترند قبيل چيزها كه به منزله الت و عزي و مناة و حتي از آنها نيز مشركانه
تمامي كساني كه دچار چنين اعمالي مي شوند در واقع از روشهاي پيشينيان تبعيت . شوند
  .اند اند  و راه آنها را يكي پس از ديگري همانند پرهاي تيركمان پيموده كرده

بيشتر افراد، به دليل آشكار بودن جهل و پوشيده ماندن علم غلبه پيدا كرده  شرك در
بدعت سنت تلقي شده . معروف منكر شده و منكر تبديل به معروف گرديده است. است

پرچمها از بين رفتند،غربت اسالم تشديد شده علما . و سنت بدعت قلمداد مي گردد
ها مشكل شده وسختي فزوني يافت، فساد به سبب اندك و جاهالن غالب گشتند، كار

آنچه دستان مردم از كار بد انجام داد در خشكي و دريا آشكار پديدار شد ولي هميشه 
دسته اي از امت محمدي بر حق پابرجا و استوارند، وتا زماني كه خداوند، زمين و آنچه 

كنند، به راستي كه  ، آنان با اهل شرك وبدعت مبارزه مياز آن خدا گردددر آن است 
  . خداوند بهترين وارثان است

فرموده است هرگاه وضعيت امت اسالمي درقرن  :با توجه به آنچه ابن قيم) شارح(
هفتم و پيش از آن اينگونه باشد،به ناچار بعد از آن فساد بيشتر است همانگونه كه واقعيت 

  . نيز گوياي آن است
ر دروغگو خواهند بود هر كدام از آنان مي درميان امت من سه فرد بسيا«: عبارتو   

در حديث حذيفه تعداد دروغگويان مذكور : گويد قرطبي مي» پندارند كه پيامبر است
در ميان امت من بيست : فرمودند صاي رسول خدا: گويد آنجا كه مي. معين شده است
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را روايت ابونعيم آن.و هفت نفر دجال دروغگو خواهند بود كه چهار نفر آنان زن هستند
  1.حديث غريبي است: گويد كرده مي

  . حديث ثوبان ازاين حديث صحيح تر است
اند از زمان  تعداد كساني را كه ادعاي پيامبري كرده: گويد مي :قاضي عياض

تا زمان خود، خود او شمارش كرد، كساني كه به اين عنوان شهرت يافتند و  صپيامبر
ز آنان تبعيت كردند، به اندازه عدد مطرح شده شناختنه شدند و جماعتي هم در گمراهي ا

وهركس كتابهاي اخبار و تاريخي را مطالعه كند به صحت اين . در حديث مذكور بودند
  .ادعاپي مي برد
شكار شد؛ مسيلمه كذاب در  صمصداق آن در زمان خود پيامبر: گويد حافظ مي

نيز طليحة  سر صديقدر مكان خالفت ابوبك. يمامة و أسود عنسي در يمن خروج كردند
أسود قبل از وفات . بن خويلد در بني اسد بن خزيمة و سجاح در نبي نميم خروج كردند

  . به قتل رسيد صپيامبر
مسيلمة نيز در زمان خالفت ابوبكر رضي اهللا عنه به دست وحشي قاتل حمزه در  و

مشاركت مردي از انصار در روز يمامة در قتل مسيلمة با وحشي . روز احد، كشته شد
روايت شده  ،طليحة توبه كرد و در زمان عمر رضي اهللا عنه با اسالم از دنيا رفت. داشت

سپس مختاربن ابي عبيد ثقفي خروج كرد و در ابتداي . است كه سجاح نيز توبه كرد
خالفت ابن زبير بر كوفه چيره شده، اظهار محبت اهل بيت كرد و مردم را به خونخواهي 

ردم از وي تبعيت نموده بسياري از كساني را كه مستقيم در قتل م. فرا خواند سحسين
شركت داشته ويا كمك كرده بودند به قتل رساند، پس مردم دوستدار او   سحسين

  .آيد شدند سپس ادعاي پيامبري كرد به گمان اينكه جبرئيل عليه السالم به نزد وي مي

                                           
غريب است، تنها معاذ بن هشام : آورده است و مي گويد) 4/179(حسن ابن ابونعيم در كتاب الحلية -1

  .كه سند آن صحيح است. از پدرش در كتاب خود آنرا نقل كرده است
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فت عبدالملك بن و از جمله دروغگويان حارث كذاب است كه در زمان خال   
مروان خروج كرد و كشته شد و جماعتي از اين دست دروغگويان در دوران خالفت بني 

  . عباس خارج شدند
يعني هركسي كه ادعاي . مراد حديث، ادعاي نبوت و پيامبري به صورت مطلق نيست

پيامبري كرد مشمول آن شود، به دليل اينكه چنين افرادي قابل شمارش نيستند واغلب 
عاي اينگونه افراد از جنون وديوانگي نشأت مي گيرد، بلكه تنها كساني مد نظرند كه اد

براي او آشكار و  مانند افرادي كه توصيف كرديم شبه ايكنند وه آوازه و قدرت پيدا مي
خداوند متعال هركسي را كه چنين ادعايي را مطرح كرد، هالك . هويدا مي گردد

اقي هستند و در زمانهاي مختلف ظهور كرده خداوند ساخت و هنوز برخي از آنها نيز ب
  .سازد و آخرينشان نيز دجال بزرگ است آنها را نيز به يارانشان ملحق مي

خاتم يعني كسي كه به او : گويد حسن مي»در حاليكه من خاتم پيامبرانم«عبارت
تعال همانگونه كه خداوند م. آخرين پيامبر است صخاتمه مي يابد بدين معنا كه پيامبر

 mÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹l  :فرموده است
محمد پدر هيچكدام از مردان شما نبوده است، بلكه فرستاده خدا و : يعني) 40: األحزاب(

  .آخرين پيامبران است
كند و  حكم مي صعيسي پسرمريم در آخر زمان فرود آمده فقط به شريعت محمد

او همانند يكي از امت او بلكه برترين فرد اين امت تنها به قبله او نماز مي گزارد و 
سوگند به كسي كه جانم در دست اوست پسرمريم : فرمودند صپيامبر. شود محسوب مي

در ميان شما فرود خواهد آمد و دادگرانه حكم خواهد كرد تا صليب را بشكند و خوك 
  1.جزيه بگذارد) اهل آنها(را بكشد و بر 

                                           
باب نزول عيسي ): 242)(155(كتاب االيمان : مسلم. رباب قتل الخنزي): 222(بخاري كتاب البيوع -1

 . از حديث ابوهريرة رضي اهللا عنه) ص(محمد  بن مريم حاكماً بشريعة نبينا
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او جزيه و خراج خواهند داد و تحت سيطره او خواهند يعني مسيحيت به : (مترجم
  ).بود

هميشه گروهي از امت من بر حق، نصرت يافته هستند، كسي كه قصد خوار «عبارت 
  »رساند كردن ويا مخالفت با آنان را داشته باشد ضرري به آنها نمي

 اهل حديث نباشند،) اين گروه(اگر : يزيد بن هارون و احمد بن حنبل مي گويند
  نمي دانم چه كسي است؟ 

آن گروه : ابن مالك، علي بن المديني، احمد بن سنان، بخاري و ديگران مي گويند
  .از ابن مديني روايت شده است بنابر روايتي آنها عرب اند. اهل حديث هستند

غرب به دلو . به روايت كسي استدالل كرده است كه آنها خود اهل مغرب هستند
  .زيرا عرب با آن از چاه آب مي كشيدند: است بزرگ تفسير شده) سطل(

تواند جماعت گوناگوني از مومنان مختلف باشد؛ از  آن طايفه مي: گويد نووي مي
افراد شجاع و آگاه به جنگ گرفته تا فقيه محدث، مفسر و كسي كه مشغول امر به 

 لزومي ندارد كه در يك شهر جمع شده. معروف ونهي از منكر است و زاهد و عابد
باشند، ممكن است در يك ناحيه اجتماع كرده باشند و حايز است كه در نواحي مختلف 
پراكنده و متفرق باشند، ممكن است همگي در يك شهر جمع باشند و يا در قسمتي از 
يك شهر باشند و در قسمت ديگر نباشند و جايز است كه زمين يكي پس از ديگري از 

ته از آنها در يك شهر باقي بمانند و چون منقرض آنها خالي شود تا اينكه تنها يك دس
  . شوند امر خدا فرا برسد

زيرا هرگاه امت اجتماع . اين حديث دال بر حجت اجماع است: گويد قرطبي مي
  . كنند اين دسته نصرت يافته و بر حق در ميان آنهاست

د نشانه بسيار بزرگي وجود دارد، زيرا با وجو: در اين حديث: گويد مي :مصنف 
تواند آسيبي به آنها برساند و بشارت  اينكه آن دسته، اند كند مخالف و بدخواه آنان نمي

  . شود و از بين نمي رود است بر اينكه حق به طور كلي زايل نمي
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چرا كه . احمد به استدالل همين روايت به عدم انقطاع اجتهاد قائل است امام) شارح(
  .و اجتهاد نيز وجود دارد مادامي اين دست در ميان امت هستند، حق

ظاهراً مقصود بنابر آنچه روايت شده قبض روح » تا اينكه امر خدا فرا رسد«: عبارت
با بادي پاك و اتفاق نشانه هاي بزرگ و باقي ماندن شرترين يا . شدن مومنان باقي ماند

: عبداهللا بن عمر گفت 1همانطوري كه حاكم روايت كرده است، .بدترين مردم است
  . ت فقط بر بدترين مردم برپا خواهد شد،آنان بدترين نوع اهل جاهليت هستندقيام

من از رسول . آنچه را كه مي گويي از آن آگاه باش: عقبة بن عامر به عبداهللا گفت
هميشه دسته اي از امت من برا ساس امر خدا مي جنگند و . شنيدم كه مي فرمود صخدا 

آسيبي به آنان نمي رساند تا اينكه قيامت برآنان فرا  غلبه دارند و پيروزند، مخالفت ديگران
خداوند : گويد عبداهللا مي. مي رسد در حاليكه آنها همچنان به همان وصف باقي هستند

به آنان ) نرم و لطيف(بادي را بر مي انگيزد كه همچون مشك خوشبوست، همانند ابريشم 
قبض روح مي (اورا مي گيرد اي ناچيز در دل او ايمان باشد  هركسي كه ذره. مي رسد

شود، در صحيح مسلم  سپس بدترين مردم باقي مي مانند و برآنها قيامت برپا مي) كند
بنابراين . شود كه در زمين، اهللا اهللا گفته نشود قيامت تنها زماني بر پا مي 2:آمده است

لحظه آنها تا اينكه «در حديث عقبة و احاديث مشابه آن  صموارد، مراد از فرموده پيامبر 
كه . لحظه آنها در واقع همان وقت مرگ آنان با وزيدن آن باد مذكور است» فرا رسد

  . حافظ اين مفهوم را مطرح كرده است

                                           
. حاكم آنرا صحيح دانسته و ذهبي نيز با وي موافقت كرده است)4/456،457: (حاكم: صحيح است -1

ال تزال طائفة من  صباب قوله): 176()1924(كتاب االمارة: چون حديث نزد مسلم. اين كوتاهي است
  .امتي علي الحق اليضرهم من خالفهم

  گذشت)57(تخريج آن در شماره  -2
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محلشان در بيت . گويد ابن بطال مي .اند در خصوص محل اين دسته اختالف كرده
فته شد، از حديث ابو أمامة روايت كرده است، گ 1همانطوري كه طبراني. المقدس است

معاذ بن جبل رضي اهللا عنه . در بيت المقدس: اي رسول خدا آنان كجايند؟ فرمودند
سخن طبراني بيانگر آن است كه ضرورتي ندارد كه هميشه  2آنان در شام هستند: گويد مي

  . بلكه ممكن است در برخي زمانها در محل ديگري باشند. در شام يا بيت المقدس باشند
واقعيت فعلي و وضعيت اهل شام و بيت المقدس بر نظر طبري  به نظر من،) شارح( 

  . گواهي مي دهد
و ياران اودر قرن هفتم و ابتداي قرن هشتم با  :زيرا پس از شيخ االسالم ابن تيميه 

گذشت زمانهاي طوالني كسي در ميان اهل آنجا شناخته نشده است كه به اين امر به پا 
در دوران ابن تيميه و شاگردان و يارانش بر حق  اهل شام و بيت المقدس. خاسته باشد

كردند و براي حق تالش مي  بودند وبه سوي آن فرا مي خواندند، براي آن مناظره مي
گاهي افرادي نظير آنان به شام مي آيند به جاي آنان به سوي حق و تمسك به . نمودند

  . و خداوند به هر چيزي قادر است. دهند سنت دعوت مي
واردي كه اين ديدگاه را تاييد ميكند اين است كه اهل حق وسنت در واز جمله م

زمان امامان چهارگانه و با وجود فزوني علما در آن زمان و قبل و بعد آن، در يك محل 
ن زمان و قبل و بعد آن، آدر شام علما در . بلكه آنها در بيشتر مناطق حضور داشتند. نبودند

بيشتر حضور داشتند؛ در شام، حجاز، مصر، عراق و  بلكه آنها در. دند.در يك محل نبو
كردند،  يمن پيشواياني بودند، همگي براي حق مسابقه ميدادند و با اهل بدعت مبارزه مي

  . تاليفاتي دارند كه نشانه هاي افتخار اهل سنت و حجت و دليل اند بر هر بدعت گزاري

                                           
زيرا عمر و بن عبداهللا شيباني . سند آن ضعيف است) 7643(طبراني در الكبير : سند آن ضعيف است -1

دو . مجهول استآورده است كه وي تابعي ) 3188(ذهبي در ديوان ضعفاء. حضرمي در سند آن است
 ).262(السديد سري نهج

 )28(باب ): 3641(بخاري كتاب المناقب -2
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و گاهي نيز متفرق و از اين رو، طائفه يا دسته مذكور گاهي در يك مكان جمع 
حديث ابي امامة و سخن معاذ . پراكنده اند، گاهي در شام و زماني نيز در غير شام هستند

بيانگر حصر آن دسته در شام نيست بلكه بيانگر آن است كه در برخي از زمانها در شام 
 وهر جمله اي از حديث مذكور نشانه اي از نشانه هاي پيامبري. هستند نه تمامي زمانها

  . از آن خبر داده است عيناً اتفاق افتاده است صزيرا هر آنچه كه پيامبر . است
نوع : بركت دو نوع است: گويد ابن قيم مي» تبارك و تعالي« در خصوص عبارت

شود،  گاهي به تنهايي متعدي مي. شود فعل بارك از آن ساخته مي. برَكة بر وزن فَعلَة: اول
شود مبارك يعني  اسم مفعول آن مي. »في«نيز با ادات  و گاهي» علي«گاهي با ادات 

پس با قرار دادن بركت در يك چيز از . آنچه كه بركت در آن قرار داده شده است«
بركتي است كه فزوني رحمت و : نوع دوم.شود طرف خداوند متعال آن چيز مبارك مي

خدا نمي توان گفت  فعل آن تبارك است، به همين دليل به غير. شود عزت بدان اضافه مي
. پس خداوند سبحان متبارك و بنده و رسولش مبارك است. و تنها شايسته اوست

) 31: مريم( m  f  e  d  c  bl  همانطوري كه مسيح عليه السالم گفته است
هر كسي كه خداوند در او و بر او بركت . هرجا كه باشم مرا مبارك قرار داده است: يعني

همانطوري كه خداوند . ولي صفت تبارك ويژه خداوند است قرار دهد او مبارك است

 m  w  v  u  t  sl  :فرمايد چنين وصفي را برخود و اطالق كرده است و مي
داراي : يعني )1: الملك( m  JI  H   G  F E  DC  B  Al  54: األعراف

ادر و بركات بسيار است آن كسي كه فرمانروائي از آن اوست و او بر هر چيزي كامالً ق
آيا نمي بيني كه چگونه در قرآن به خداوند اختصاص يافته و به غير او اطاق . توانا است

نگرديده است؟ بر اساس صيغه و بنايي كه بر وسعت و مبالغه داللت دارد آمده است، مثل 
بناي تبارك بر اساس همان بناي تعالي در قرآن مطرح شده . ير آنهاظتعالي، تعاظم و ت

تبارك نيز همانند آن بر . ر نهايت بلند و مرتبگي و كمال آن داللت دارداست، تعالي ب
و براي سلف هرگاه تبارك را به زبان . كند كمال بركت، عظمت ووسعت داللت مي
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ابن عباس در اين خصوص . آوردند چنين معنايي مدنظر بود؛ تبارك يعني تعاظم مي
تبارك هر نوع بركتي را در ضمن  يعني فقط(هر بركتي را با خود آورده است : گويد مي

  ).خود دارد
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  .تفسير آيه نساء: نخست

  .تفسير آيه مائده :دوم
  .تفسير آيه كهف :سوم
كه مهمترين مسائل نيز است، معناي جِبت وطاغوت چيست؟آيا  :چهارم

پيروان آن با وجود بغض به آن و  آن اعتقاد قلبي است يا اينكه موافقت با
  شناخت بطالن آن؟

كافراني كه كفرشان شناخته ) بنابر باور آن دو نفر اهل كتاب( :پنجم
  . تر از مومنان بودند شده بود از نظر آنها رهيافته

به ناچار در اين امت جبت و « كه مقصود اصلي شرح نيز است : ششم
  .يث ابو سعيد نيز تاييد شدطاغوت يافت خواهد شد، همانطوري كه در حد

تصريح به وقوع شرك و بت پرستي در ميان اين امت و در ميان : هفتم
  . دسته هاي فراواني ازآن

خروج ) پيش آمده براي امت(از همه موارد  شگفت انگيزتر: هشتم
افرادي كه مدعي ثبوتند، مثل مختار ثقفي، با وجود اينكه شهادتين را نيز 

چنين اين مدعيان به حقانيت قرآن و خاتميت اند هم به زبان آورده
شود ولي عملشان  اذعان دارند و به همين اذعانشان تصديق مي صپيامبر

مختار در پايان عصر صحابه خروج . به طور واضح خالف ادعايشان است
  . هاي فراواني از او تبعيت كردند كرد و دسته

نگونه كه در ميان هما. بشارت به اينكه حق به كلي از بين نمي رود: نهم
  . گروهي برحقند صگذشتگان از بين رفت،، بلكه هميشه در امت محمد

نشانه بزرگ براي گروه حق اين است با وجود اندكي تعدادشان : دهم
  .تواند به آنان آسيبي برساند مخالفت با آنان و قصد نابودي نمي

  .آن شرط تا برپايي قيامت باقي است: يازدهم
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مطرح شده در روايتهاي مذكور نشانه اي بسيار  در عبارات: دوازدهم
  .بزرگي وجود دارد مبني بر اينكه مصداق آن خبر تحقق پيدا كرد

  .و خبر از اينكه دو گنجينه بزرگ به امت او بخشيده خواهند شد
خبر دادن وي از اينكه دو مورد از دعاهايش در حق امتش را خداوند 

  .اجابت كرد
  .سوم در حق امت اجابت نشد ومنع گرديد خبر دادن وي از اينكه دعاي

خبر دادن وي از اينكه امت او دچار جنگ و شمشيركشي در برابر هم 
  . خواهد شد واز سرآنان برداشته نخواهد شد

  . خبر از ظهور مدعيان پيامبري در ميان امت
  . خبر از باقي ماندن دسته نصرت يافته بر حق در ميان اين امت

با وجود اينكه هر . ز آنها خبر داده بود، تحقق يافتتمامي اين موارد كه ا
عقل (كدام از آنها دورترين و بعيدترين چيز از نظر عقل به حساب مي آيند 

  ).سليم آنها را نمي پذيرد
يعني (حصر ترس وي براي امتش از پيشوايان گمرا ه كننده : دهمسيز

  ).تنها از آنها براي امت خود هراس داشت
  ).اوثان(ز معناي پرستش بتها آگاهي ا: چهاردهم
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  پيرامون جادوگري آمده است) در شريعت(آنچه : باب

 _  `  mh  g  f  e  d  c   b  a  :خداوند متعال فرمود

l)مسلماً مي دانستند هر كسي خريدار اينگونه متاع : يعني )102: هالبقر
  . باشد بهره اي در آخرت نخواهد داشت

به جبت : يعني) 51: النساء( m  Ñ  Ð  Ïl  ويا فرموده است
  .و طاغوت ايمان مي آورند

  . جبت يعني جادو و طاغوت نيز يعني شيطان: گفته استس عمر
طواغيت يعني كاهنان، در هر قبيله اي يك نفر بود كه : گويد جابر مي

  . شيطان بر وي نازل مي شد

  
  .باب آنچه پيرامون جادوگري آمده است: گويد مصنف مي
گويي، غيبگويي، سحر در لغت عرب عبارت است از آنچه كه پنهان پيش: سحر يعني

به همين دليل در حديث آمده است در بيان او . است و سبب آن رقيق و ظريف است
سحر بدان خاطر سحر ناميده شده است چون به طور پنهاني  1سحر وجود دارد) سخن او(

  . شود در آخر شب انجام مي
سحر، طلسم، تعويذ و گره اي است كه در : گويد ابو محمد مقدسي در الكافي مي

كند و به قتل مي رساند و ميان زن و  دلها و اجسام تاثير گذاشته سپس فرد را بيمار مي

                                           
باب ) 47)(869(كتاب الجمعة: ، مسلمسبالخطبه من حديث ابن عمر ) 5146(بخاري كتاب النكاح -1

 .تخفيف الصالة و الخطبة
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m  j  i  h  g  f  خداوند متعال فرموده است. شوهر جدايي مي افكند
m  l  k  l)چيزهايي آموختند كه با آن ) فرشته(از آن دو : يعني) 102: البقرة

  . ميان مرد و همسرش جدايي مي افكندند
m  h   g  f  e  d  همچنين خداوند پاك ومنزه فرموده است

il )4: الفلق .(  
از شر جادوگران و ساحراني كه در سحرخودگره مي زنند و در آن گره ها : يعني

  . اگر سحر حقيقت نداشت خداوند فرمان نمي داد كه از شر آن به او پناه برند. دمند مي
سحر شد به گونه اي كه  صزعايشه رضي اهللا عنها روايت شده است كه پيامبرا

يك روز به عايشه . دهد در حالي چيزي انجام نمي داد كرد كاري انجام مي خيال مي
پرسيد  صپيامبر. دو فرشته نزد من آمدند يكي نزد سرم و ديگري نزد پايم نشستند: فرمود

چه كسي آنرا : فرمود صشده است پيامبر جادو: درد پايم براي چيست؟ فرشته گفت
لبيد بن أعصم در شانه و مويي كه بر اثر شانه كردن از : جادو كرده است؟ گفت

اين حديث  1بخاري. سروريش مي ريزد و در غالف خشكيده خوشه خرما در چاه رزوان
  .را روايت كرده است

`  a   _ ( مصنف به اين آيه استناد كرده است كه خداوند فرموده است
h  g  f  e  d  c   b (ة نيز دقتا. خالق يعني نصيب: گويد ابن عباس مي

اهل كتاب بر اساس عهدي كه با آنان شده بود مي دانستند كه جادوگر بهره اي : گويد مي
  . جادوگر دين ندارد:گويد در آخرت ندارد، حسن مي
ن راستين كه همچنين در تمامي اديا. داللت دارد) جادوگري(آيه بر تحريم سحر

m  xw  v   u  فرمايد انبياء آورده اند حرام شده است، همانطوري كه خداوند مي

                                           
باب ): 43()2189(باب السحر همچنين مسلم آنرا در كتاب السالم): 5763(كتاب الطلب: بخاري -1

 .السحر آورده است
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  z   yl )از پيروان احمد به . شود جادوگر هر كجا برود پيروز نمي: يعني )69: طه
  .شود صورت نص وارد شده است كه با يادگيري وياد دادن سحر فرد كافر مي

 صرسول خدا: وايت كرده است كه گفتاز صفوان بن سليم ر 1عبدالرزاق
هر كس چيزي از جادو را بياموزد چه اندك باشد چه فراوان، پايان عهدش با : فرمودند
  .اين روايت مرسل است. خداست

شود يا خير؟ گروهي از سلف  اند  كه آيا جادوگر كافر تلقي مي علما اختالف كرده
چنين ديدگاهي دارند، مگر اينكه سحر  :مالك، ابو حنيفه و احمد . او را كافر مي دانند

و جادويش با دارو، دود دادن و نوشاندن چيزي باشد كه آسيب مي رساند در اين صورت 
  . شود كافر نمي

به او مي گوييم سحرت را براي ما . گويد هرگاه شخص سحر مي دانست شافعي مي
يزي كه اگر به گونه اي توصيف كرد كه موجب كفر باشد مثل همان چ. توصيف كن

اهل بابل در خصوص نزديكي جستن به ستارگان هفتگانه باور داشتند ؛ اينكه آنها هر 
اگر سحر او . دهند، پس آن فرد ساحر، كافراست آنچه از آن ستارگان بخواهند انجام مي

آن اعتقاد داشته باشد، باز هم كافر تلقي ) مباح بودن(موجب كفر نباشد اگر به جايز بودن 
  . شود مي

`  m  c  b  a مثل اين فرموده او . وند جادو را كفر ناميده استخدا
dl)ما ) گفتند مي(آموختند  آندو فرشته به هر كسي كه سحر مي: يعني) 102: البقرة

  .كافر نشو) با انجام سحر(تنها مايه آزمايش هستيم پس 

                                           
در سند آن ابراهيم بن محمد بن ابي يحي اسلمي قرار دارد كه )10/184(عبدالرزاق : موضوع است -1

به الميزان . نسائي، دارقطني و احمد مي گويند متروك است. ابن معين مي گويد دروغگو و رافضي است
 .مراجعه شود) 1/57،61(
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 m  NM  L  K   J  Il  :و همچنين فرموده است
مدعيان مبني بر جادوگر بودن سليمان مي گويند بي اساس  آنچه كه: (يعني )102: البقرة(

ابن عباس در . سليمان هرگز كفر نورزيد بلكه اين شيطان صفتان كفر پيشه كردند)است
اين بدان خاطر است كه آن دو فرشته، : گويد مي md  c  b  a  `  l خصوص 

مصنف به اين . تخير و شر و كفر و ايمان را مي دانستند و شناختند كه جادو كفر اس
كه  Ñ  Ð  ÏH (فرمايد  فرموده خداوند نيز استناد كرده است كه مي

سخن پيرامون آندو در باب قبلي گذشت كه سحر آنگونه كه مصنف گفته است از زمره 
جبت : گفتند سجبت است، كه در اينجا نيز به سخن عمر استدالل كرده است كه عمر 

  . اند اثر را ابن ابي حاتم و ديگران نقل كرده اين. شيطان: يعني سحر، و طاغوت يعني
طواغيت يعني كاهنان، در هر : گويد جابر مي: در ادامه آورده است  :مصنف

  . اي يك نفر كاهن بود كه شيطان بر وي نازل مي شد قبيله
ابن ابي حاتم نيز اين اثر را به همان شيوه به صورت طوالني از وهب بن مبنه روايت 

از جابر بن عبداهللا در خصوص طواغيتي كه بر نزد آنها شكايت مي : تكرده است كه گف
در هر قبيله اي يك نفر  يكي در جهينة، يكي در هالل و: در پاسخ گفت. بردند، پرسيدم

  . بود، آنان غيبگوياني بودند كه شيطان بر آنها نازل مي شد
غيت يعني كاهنان مراد از طوا و مقصود از جابر، همان عبداهللا بن حرام انصاري است

  . بدان جهت است كه كاهنان از طواغيت هستند واز مصاديق طاغوت به شمار مي روند
نازل مي شد، مقصود از شيطان يعني جنس شيطان ) طواغيت(شيطان بر آنان «عبارت

آنها را مورد خطاب قرار . شيطانها بر آنان فرود آمد. نه آن شيطان خاص كه ابليس باشد
يكبار راست و صد بار دروغ . كردند زدانه شنيده بودند آنها را با خبر ميداده و بدانچه د

  . مي گفتند
يعني در هر قبيله اي يك . در عبارت عربي مفرد احياء به معناي قبائل است» حي«

اين . كاهن بود، كه نزد او براي داوري مي رفتند واز وي در خصوص غيب مي پرسيدند
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د و پس از آن خداوند به وسيله اسالم آنرا باطل ساخت بوص اتفاق پيش از بعثت پيامبر
  . و آسمانها را با شهابهاي فراوان حراست و نگهباني كرد
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از هالكت : روايت شده است كه رسول خدا فرمودند س هاز ابوهرير
: گفتند اي رسول خدا آنها كدامند؟ فرمود: هاي هفتگانه بپرهيزيده كنند

جادو، كشتن شخصي كه كشتن او را شريك قرار دادن براي خداوند، 
خداوند حرام كرده است مگر به حق، ربا خواري، خوردن مال يتيم، پشت 

  »كردن به ميدان نبرد در روز جنگ، اتهام زنا به زنان پاكدامن مومن

  
از : فرمودند صروايت شده است كه رسول خدا ساز ابوهريرة «: گويد مصنف مي

شريك : گفتند اي رسول خدا آنها كدامند؟ فرمود: هالكت كنندهاي هفتگانه بپرهيزيد
قرار دادن براي خداوند، جادو، كشتن شخصي كه كشتن او را خداوند حرام كرده است 
مگر به حق، ربا خواري، خوردن مال يتيم، پشت كردن به ميدان نبرد در روز جنگ، اتهام 

  »زنا به زنان پاكدامن مومن
ك و سندي ذكر كند آورده است بخاري و مصنف اين روايت را بدون اينكه مدر

  . اند آنرا روايت كرده 1مسلم
يعني  »ادعوا و اترکو«و اين لفظ از . يعني دوري گزينيد »اجتنبوا«در عبارت عربي 

مثالً  .زيرا نهي از نزديكتر شدن رساتر وبليغ تر است. رها كنيد و ترك كنيد، رساتر است
) 151: األنعام(m Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾ Å  Ä  l  :فرمايد خداوند مي

  . به گناهان بزرگ نزديك نشويد خواه آشكار باشد و خواه پنهاني: يعني
هالكت كننده ها، بدان خاطر موبقات : در عبارت عربي يعني مهلكات »موبقات«

شود، هالك  اند كه انجام دهنده آن در دنيا با آثاري كه از گناهان مترتب مي ناميده شده
االدب «در حديث ابن عمر كه بخاري در . شود نيز دچار عذاب مي مي گردد و در آخرت

                                           
كتاب : مسلم» ان الذين يأكلون اموال اليتمي ظلماً«اب قول اهللا تعاليب)2766(كتاب الوصايا: بخاري -1

 باب الكبائر واكبرها): 145)(89(االيمان 
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آمده است كه  1،اند و طبري در تفسير و عبدالرزاق به صورت مرفوع روايت كرده» المفرد
سپس كفر در حرم و  –هفت مورد مذكور را مطرح كرد : گناهان كبيره نه موردند: گفت

  . سرپيچي از پدر ومادر را نير بدان افزود
گناهان كبيرة عبارتند از جز : ابي حاتم از علي روايت كرده است كه گفتابن 

خوردن مال يتيم از هفت مورد مذكور بقيه را برشمرد، واين موارد را نيز اضافه كرد؛ 
نافرماني از پدر ومادر، به باديه رفتن پس از هجرت از آن، دوري گزيدن از جماعت و 

  .پيمان شكني
حكمت اين اقتصار در هفت مورد نياز به پاسخ دارد و  به نظر من: گويد حافظ مي

به آنچه  صپاسخ اين است كه مفهوم عدد حجت نيست و ضعيف است يا اينكه پيامبر
تر بوده است، سپس به آنچه افزون برآن است نيز آگاه تر بود پس  مطرح كرده است آگاه

عيت و به نسبت كسي كه به زيادتر از آن نيز واجب مي شود يا اينكه اقتصار بر حسب موق
  . سوال كرده است، صورت گرفت

گناهان كبيره : طبراني و اسماعيل قاضي از ابن عباس آورده اند كه به او گفته شد
  . هفت عدد هستند
و در روايتي آمده . هفت هم بيشتراند بر از هفت با اضافه هگناهان كبير: وي گفت

  .يز به هفتصد گناه مي رسداست كه آن به هفتاد نزديكتر است ودر روايني ن
يعني براي خداوند همتايي قرار دهد كه او » شريك قرار دادن براي خداوند«عبارت 

سخنش را با  صپيامبر. را بخواند به او اميد داشته باشد و همانند ترس از خدا از او بترسد
. شود آن آغاز كرده است، زيرا بزرگترين گناهي است كه خداوند بوسيله آن نافرماني مي

از : از ابن مسعود روايت شده است كه گفت 2همانگونه كه در صحيح مسلم و بخاري

                                           
از ابن عمر به صورت ) 5/26(ابن جرير در تفسير خود). 8(بخاري در ادب المفرد. حسن است -1

. ر روايت كرده استبه صورت مرفوع از ابن عم) 409(بيهقي نيز . موقوف وبا سند صحيح آورده اند
 حسن دانسته است) 3/156(الباني آنرا در االرواء

 گذشت)15(تخريج آن در شماره  -2
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اينكه براي : پرسيدم كدام گناه نزد خدا از همه گناهان بزرگتر است؟ فرمود صپيامبر
  .خداوند همتايي برگزيني در حاليكه او ترا خلق كرده است

يكي از يهوديان به : گفتترمذي با سند خود از صفوان بن عسال آورده است كه 
نگو : او به وي گفت) يار(بيا برويم نزد اين پيامبر همراه : يكي از ياران خود گفت

شود واهللا  يعني به خود غره مي(پيامبر،اگر از تو بشنود چشمانش چهار خواهد شد 
: فرمودند صپيامبر. آمده از نه نشانه روشنگر از وي سوال كردندصپس نزد پيامبر)اعلم

را شريك خداوند نسازيد، دزدي نكنيد، زنا نكنيد، جان كسي را كه خداوند حرام  چيزي
فرد بي گناهي را نزد صاحب قدرت وسلطه نبريد تا او را  كرده است نگيريد مگر به حق،

به زنا نكنيد، در ميدان كارزار بكشد، سحر نكنيد،ربا نخوريد، زنان عفيف را متهم 
تجاوزگري ) شنبه(و شما به ويژه يهوديان در روز سبت ،و نگريزيد پشت نكنيد ،نبردگاه
  . نكنيد

گواهي مي دهيم كه تو : را بوسيدند و گفتندصآندو دستان وپاههاي پيامبر
  .الي آخر... پيامبري

  1.حديثي حسن صحيح است: گويد ترمذي مي
همانطوري كه قبالً گذشت، بيانگر وجه صمعناي سحر مطرح شده در حديث پيامبر

  .ديث با شرح استمناسبت ح
وآن » كشتن شخصي كه كشتن او را خداوند حرام كرده است مگر به حق« عبارت

  .شخص مسلمان معصوم است يعني كسي كه هيچ گونه جرمي مرتكب نشده است
يعني ممكن است فردي عملي را مرتكب شود كه مستوجب قتل باشد » مگر به حق«

. ناكار متأهل، همچنين قاتل هم پيمانمثل شرك،قاتل فردي باشد كه بايد قصاص شود، ز

                                           
مي گويد حسن . باب ماجاء في قُبلة اليد و الرجل): 2733(كتاب اإلستئذان: ضعيف است، ترمذي -1

يح است ابن حسن صح: باب ومن تفسير سورة بني اسرائيل مي گويد): 3144(كتاب التفسير. صحيح است
 .به صعف آن اشاره كرده است) 3/67(كثير در تفسير خود 
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هركس هم پيماني را به قتل برساند : فرموده است صدر خصوص قاتل هم پيمان پيامبر
  1.بوي بهشت بر مشام او نخواهد رسيد

علما در خصوص كسي كه عمداً مومني را به قتل برساند دچار اختالف نظر شده اند؛ 
؟ ابن عباس، ابوهريره و ديگران با استدالل به آيه شود يا خير اينكه آيا توبه او پذيرفته مي

 m  j  i  h  g  f   e  d  cl )ترجمه) 93: النساء :
» هر كس مومني را از روي عمد به قتل برساند پاداشش براي هميشه در جهنم ماندن است 

  .چنين فردي توبه او پذيرفته نيست: مي گويند
بود كه نازل شد و چيزي آنرا نسخ  اين آيه آخرين آيه اي 2:گويد ابن عباس مي

و در روايتي نيزآمده است اين آيه آخرين آيه اي بود كه نازل شد و چيزي » نكرده است 
  .وفات نمود و ديگر وحي نازل نشد، نسخ نكرده است صآنرا تا زماني كه پيامبر

در اين زمينه آثاري روايت شده است كه به مذهب اين عده داللت دارد، همانطوري 
 صاز رسول خدا : از معاويه آورده اند كه گفت 3ه امام احمد، نسائي و ابن منذرك

اميد است كه هر گناهي را خداوند ببخشد، مگر كسي كافر بميرد يا : شنيدم كه مي فرمود
   .اينكه مومني را از روي عمد كشته باشد

نچه بين كه پس از آنها آمده اند، همگي بر اين نظرند كه قاتل مومن در آ يجمهور
و برگردد و عمل صالح انجام دهد  اگر تو به كند. شود او و خداست توبه اش پذيرفته مي

   :فرمايد همانطور كه خداوند متعال مي. كند خداوند بديهايش رانيزتبديل به نيكي مي

                                           
 .باب من قتل معاهداً بغير جرم): 3166(كتاب الجزية و الموادعة: بخاري -1

: مسلم»  h  g  f   e  d  c   «باب ): 4590(كتاب التفسير : بخاري -2
  ).16)(3023(كتاب التفسير

كتاب تحريم الدم، الباني با شواهد خود در ): 7/81(نسائي). 4/99(احمد : صحيح است -3
 .آنرا صحيح دانسته است)511(الصحيحة
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و كساني كه با اهللا معبود ديگري را به فرياد نمي خوانند و انساني را كه خداوند : يعني
كنند، چرا كه هركس  خونش را حرام كرده است به قتل نمي رساند، مگر به حق و زنا نمي

عذاب او در قيامت مضاعف مي گردد و  .انجام دهد كيفرش را مي بيند )كارها را(اين 
خوار و ذليل جاودانه در عذاب مي ماند، مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل 

  . كند صالح انجام دهد، خداوند بديها و گناهان ايشان را به خوبيها ونيكي ها تبديل مي
: گويد مي f   e  d  cH (وديگران در خصوص آيه سهابوهرير

  .ت اگر جزايي داده شود و مجازات گردداين جزاي اوس
عبدبن .از ابن عباس روايتي نقل شده است كه با ديدگاه جمهور سازگاري دارد

: اند  كه ابن عباس رضي اهللا عنهما مي گفت حميد و نحاس از سعيد بن عبادة روايت كرده
ي اهللا همچنين ابن عمر رض). تواند توبه كند مي(كسي كه مومني را مي كشد توبه دارد 

به صورت مرفوع روايت شده است كه اگر مجازات شود . عنهما نيز چنين نظري دارد
  . جزايش جهنم است

مثالً خداوند متعال . خوردن ربا به هر وجهي كه باشد: يعني»ربا خواري«عبارت 
   فرموده است

 m  O  NM  L  K  JI  H   G  F  E  D  C   B  A
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كساني كه ربا مي خورند بر نمي خيزند مگر همچون كسي كه شيطان او را : يعني
خريد و فروش نيز : اين از آن روست كه ايشان مي گويند. سخت دچار ديوانگي سازد

پس . را حالل و ربا را حرام كرده استمانند رباست و حال آنكه خداوند خريد و فروش 
ربايي كه (هر كه اندرز پروردگارش به او رسيد و از ربا دست كشيد، آنچه پيشتر بوده 

اما كسي كه به دوران رباخواري . از آن اوست و سرو كارش با خداست) قبال انجام داده
كند و  ا را نابود ميخداوند رب. مانند برگردد اينگونه كسان اهل آتشند و جاودانه در آن مي

. دارد صدقات را فزوني مي بخشد و خداوند هيچ انسان گناهكار ناسپاسي را دوست نمي
گمان كساني كه ايمان بياورند و كار شايسته انجام دهند، نماز را چنان كه بايد بر پاي  بي

دارند و زكات بپردازند مزدشان نزد پروردگارشان است نه بيمي بر آنان است و نه 
اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا بپرهيزيد وآنچه از ربا باقي . شوند دوهگين ميان

پس اگر چنين نكرديد، بدانيد كه به جنگ با . مانده است، فرو گذاريد اگر مومن هستيد
نه ستم . اييد اگر توبه كرديد اصل سرمايه هايتان از آن شماست خدا و پيامبرش برخواسته

شود تا  تنگدست باشد پس به او مهلت داده مي)بدهكار(ي بينيد و اگر مي كنيد و نه ستم م
  . گشايشي فرا رسد، و اگر ببخشيد، برايتان بهتر خواهد بود اگر دانسته باشيد

پناه مي بريم به . ربا خواري تجربه شده است سرانجام: گويد مي  :ابن دقيق العيد
  .خدا از آن

وردن تعبير شده است زيرا عامترين نوع بهره ، از آن به خ»خوردن مال يتيم« عبارت 
m  w  v  u  t : فرمايد همانگونه كه خداوند مي. مندي از آن خوردن است

  b  a  `  _~  }   |  {  z  y  xl )يعني) 10: نساء :
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خورند، انگار آتش در شكمهاي  گمان كساني كه اموال يتيمان را بناحق و ستمگرانه مي بي
  .تش برافروختهاي خواهند سوختخورند وبه آ خود مي

پشت كردن بر كفار در هنگام : يعني »و التوالی یوم الزحف«عبارت عربي
باشد  برافروخته شدن جنگ هنگامي كه به لشكر غير خودي فرار كند، گناه كبيره مي

  . همانگونه كه آيه مربوط به آن نيز، بدان مقيد شده است
محصنات در عبارت عربي يعني زناني كه از » اتهام زنا به زنان پاكدامن مومن« عبارت
. اند يعني زناني كه اگر محصنات باشند فرجهايشان را از زنا حفظ كرده. ندا زنا محفوظ

: غافالت. قذف نيز متهم كردن آنان به زنا يا لواط است. مقصود زنان آزاده عفيف است
كنايه . افل وبي خبرندزناني كه از گناهان بزرگ و آنچه بدان متهم گشته اند غ: يعني

  .زيرا غافل، از آنچه به او تهمت زده اند بي خبر و بري است. ازپاك و مبرا بودن آنهاست
صفت مومنات را براي احتراز از قذف . يعني زناني كه به خدا ايمان دارند: مومنات

  . واهللا اعلم. زنان كافر آورده است
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جادوگر، زدن او با  حد«از جندب به صورت مرفوع روايت شده است 
  .شمشير است

نظر درست در خصوص : گويد ترمذي اين حديث را روايت كرده و مي
  .حديث فوق اين است كه موقوف است

  
حد جادوگر، «از جندب به صورت مرفوع روايت شده است : گويد مي :مصنف

  .زدن او با شمشير است
خصوص حديث فوق  نظر درست در: گويد ترمذي اين حديث را روايت كرده و مي

مقصود از جندب، با توجه به ظاهر آنچه طبراني در الكبير  1اين است كه موقوف است
. آورده است، همان جندب بن عبداهللا بجلي است، نه جندب الخير ازدي، قاتل جادوگر

طبراني آن حديث را در شرح زندگي جندب بجلي از طريق خالد العبد از حسن از 
  .كرده است و خالد العبد ضعيف است روايت صجندب از پيامبر
  . نظر درست اينكه اين جندب غير از جندب الخير است: گويد حافظ مي

  .اند ابن قانع و حسن بن سفيان به دو طريق از جندب الخير روايت كرده
از حسن ازجندب الخير روايت شده است كه وي نزد جادوگري آمده با شمشير او 

  .گنجد تا پايان حديث كه اينجا نمي... شنيدم صخدا  گفت از رسول. رابه قتل رساند
قولي . جندب الخير همان جندب بن كعب است و بنابر قولي جندب بن زهير است

آنگونه كه ابن حبان گفته است وي ابو عبداهللا ازدري غامدي . داند نيز هر دو را يكي مي
  .صحابي است

                                           
باب ماجاء في حد الساحر، اين حديث را حافظ در ): 1460(كتاب الحدود : ترمذي. ضعيف است -1

  .آنرا تضعيف كرده است) 2698(تضعيف كرده است الباني نيز در ضعيف الجامع ) 10/236(الفتح 
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يك ) جادوگر: (فرمودند صابن سكن از حديث بريده روايت كرده است كه پيامبر
  .شود ضربه زده مي
حد «شود  عربي آن ميكه عبارت » حد جادوگر، زدن او با شمشير است «عبارت 

  »بالسیفَضرَبة : الساحر
بالسيف هم روايت شده است كه به معناي يك ضربه شمشير است  َضربةٌبه صورت 

يث عمل كرده و مالك، احمد و ابو حنيفه به اين حد. و هر دو روايت صحيح اند
  .شود گويند ساحر كشته مي مي
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عمر بن : روايت شده است كه گفت هبن عبد هدر صحيح بخاري از بجال 
سه نفر : گفت: خطاب نامه نوشت كه هر زن و مرد جادوگري را بكشيد

  .ساحر را به قتل رسانديم
رضي اهللا عنها به صورت صحيح روايت شده است كه به وي  هاز حفص

شده كنيزش را كه او را جادوكرده بود، به قتل برساند او نيز دستور داده 
وي را به قتل رساند و از جندب نيز چنين اثري به طور صحيح روايت 

چنين چيزي رابيان  صاز قول سه نفر از اصحاب پيامبر احمد. شده است
  .كرده است

  
ن كعب، از افرادي مثل عمر، عثمان، ابن عمر، حفصه، جندب بن عبداهللا، جندب ب

  قيس بن سعد و عمر بن عبدالعزيز چنين نظري گزارش شده است 
مگر اينكه در سحر خود عملي انجام دهد . شافعي به مجرد سحر قائل به قتل او نيست

 . كه به درجه كفر برسد

  . ابن منذر و روايتي از احمد بر اين نظر هستند
 سذكور و اثر عمرولي ديدگاه نخست شايسته تر و بهتر است، به دليل حديث م

بدون اينكه كسي انكار كند، بدان عمل  سضمن اينكه مردم در زمان خالفت عمر
در صحيح بخاري از بجالة بن عبدة روايت شده است كه عمر : گويد مصنف مي. اند كرده

سه نفر جادوگر را به : گفت. بن خطاب نامه نوشت كه هر مرد و زن جادوگري را بكشيد
  .قتل رسانديم
گفته است، بخاري روايت كرده ولي قتل   :ر را همانگونه كه مصنف اين اث

  .جادوگران را نياورده است
  بجالة همان بجالة بن عبدة تميمي عنبري بصري موثق و مورد اعتماد است 
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» عمر بن خطاب نامه نوشت كه هر زن و مرد جادوگري را بكشيد «ظاهر عبارت 
  .شود از وي طلب توبه كنند، كشته مي بيانگر آن است كه جادوگر بدون اينكه

بنابر قول مشهور، از احمد نيز چنين ديدگاهي روايت شده و مالك هم همين نظر را 
از احمد روايت ديگري نيز نقل شده . چون علم جادوگري با توبه از بين نمي رود. دارد

  : گويد است كه وي مي
شود كه نظر  پذيرفته ميشود، اگر توبه كرد، توبه وي  از جادوگر طلب توبه مي

شافعي اين ديدگاه است، زيرا گناه جادو افزونتر از گناه شرك نيست در حاليكه از شرك 
به همين سبب ايمان جادوگران . شود و توبه او مورد پذيرش واقع مي گردد طلب توبه مي

  .فرعون و توبه آنان صحيح است
روايت شده است كه  از حفصة رضي اهللا عنها به صورت صحيح«: گويد مصنف مي

به وي دستور داده شد كنيزش را كه او را جادو كرده بود، به قتل برساند، او نيز وي را به 
  .، اين اثر را مالك در موطأ روايت كرده است»قتل رساند

: در صحيح بخاري از بجالة بن عبدة روايت شده است كه گفت 1:گويد مصنف مي
سه نفر ساحره را به قتل : رد جادوگري را بكشيدعمر بن خطاب نامه نوشت كه هر زن و م

  .رسانديم
از حفصة رضي اهللا عنها به صورت صحيح روايت شده است كه به وي دستور داده 

  .شده كنيزش را كه او را جادوكرده بود، به قتل برساند
بعد  ص،دختر عمر بن خطاب است كه پيامبر)مادر مومنان(حفصة همان ام المومنين 

  هجري درگذشت  45در سال . حذافة، وي را به ازدواج خود در آورداز خنيس بن 
مصنف با اين » ازجندب نيز چنين اثري به طور صحيح روايت شده است «عبارت 

عبارت به كشته شدن ساحر توسط جندب اشاره كرده است همانطور ي كه بخاري در 

                                           
باب الجزية و الموادعة مع اهل الذمةو الحرب لفظ آن بدين ): 3156(تاب فرض الخمس ك: بخاري -1

 »..... كنت كاتبĤ لجزدبن معادمة«عن بجالةبن عبدة قال : نحو است
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مردي بود كه بازي  نزد وليد: تاريخ خود از ابو عثمان نهدي روايت كرده است كه گفت
مي كرد، انساني را سر بريدو سرش را جدا كرد پس ما شگفت زده شديم، دوباره سرش 

  .را برگرداند كه جندب ازدي فرارسيد و او را كشت
كه در آن اين عبارت . به صورت طوالني روايت كرده است» الدالئل«بيهقي آنرا در 

داستان را به طور كامل آورده . داني شدنيز اضافه شده است كه سپس وليد فرمان داد و زن
  .است كه اين داستان به طرق فراواني روايت شده است

  ». چنين چيزي را بيان كرده است صاحمد از قول سه نفر از اصحاب پيامبر«عبارت 
كه مفهوم كلي عبارت . مقصود از احمد، همان امام احمد بن محمد بن حنبل است

به طريق صحيح روايت  صاز سه نفر از ياران پيامبر ) رجادوگ(اينگونه است؛ قتل ساحر 
  .عمر، حفصة، جندب، و اهللا اَعلَم: شده است كه آن سه نفر عبارتند از
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . تفسير آيه سوره بقره: نخست

  . تفسير آيه سوره نساء: دوم
  . ن آندوتفسير جبت و طاغوت و فرق ميا: سوم
  . اينكه طاغوت گاهي از جن است و گاهي نيز از انسان: چهارم
  . اند شناخت هفت هالكت كننده كه به طور ويژه نهي شده: پنجم
  .)شود تكفير مي.(شود اينكه جادوگر كافر مي: ششم
  . شود از جادوگر مي خواهند توبه كند و سپس كشته مي: هفتم
، پس از دوران سدر زمان عمر)جادوگري(موجوديت چنين چيزي : هشتم

يعني حتما در دوران پس از وي بيشتر و فزونتر شده (وي چگونه است؟ 
  ).است
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  بيان مواردي از جادوگري : باب

محمد بن جعفر از عوف از حيان بن عالء از قطن : احمد روايت كرده است
: شنيد كه فرمودندصاز پدرش براي ما روايت كرد، از پيامبر  هبن قبيض

  . گيري با پرنده، ترسيم خطوط و هر نوع فالگيري از جمله جبت استفال
. يعني رام كردن پرنده هعياف )در لفظ عربي روايت: (گويد عوف مي

بنابر گفته حسن، جبت . شود الطََّير يعني آن خطي كه بر زمين كشيده مي
  . سنداين روايت جيد است. يعني نعره و فريادشيطان
كه . د، نسائي و ابن حبان در صحيحش آمده استاين روايت نزد ابو داو
  .اند آورده هبه صورت سند از قبيض

  
بيان مواردي از جادوگري : باب«گويد  مي :مصنف«  

مواردي از كارهاي خارق العاده و كرامات اولياء را مطرح كرده  :در اينجا شارح 
نادان با آن فريب  است و همچنين مواردي از احوال شيطاني كه بسياري از مردم عوام و

خورده اند، را ياد آورشده است، ضمن بيان اين موضوع، كه آنچه به دست آنان انجام 
در ادامه كتابي از شيخ . شيطان بودن آنهاست نه اولياءرحمن بودنء شود بيانگر اوليا مي

معرفي كرده و بدان »الفرقان بين اولياء الرحمن و اولياء الشيطان «االسالم تحت عنوان 
  پايان. ارجاع داده است

  
محمد بن جعفر از عوف از حيان : احمد روايت كرده است«: گويد مي :مصنف 

: شنيد كه فرمودند صبن عالء از قطن بن قبيضة از پدرش براي ما روايت كرد، از پيامبر
  .فالگيري با پرنده، ترسيم خطوط و هر نوع فالگيري از جمله جبت است
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عيافة يعني رام كردن پرنده، الطًُير يعني آن  )روايت لفظ عربي در: (گويد عوف مي
. خطي كه بر زمين كشيده مي شد، بنابر گفته حسن، جبت يعني نعره و فرياد شيطان

  .سنداين روايت جيد است
كه به صورت . اين روايت نزد ابو داود، نسائي و ابن حبان در صحيحش آمده است

  1.اند مسند از ابن قبيضة آورده
احمد همان امام احمد بن حبنل است و محمد بن جعفر همان مشهور به  مقصود از

  .هجري درگذشت 206غندر هذلي بصري، موثق مشهور است كه در سال 
به . عوف، همان ابن ابي جميله عبدي بصري، معروف به عوف أعرابي موثق است

  .سالگي در گذشت 86سال چهل و ششم يا چهل و هفتم در سن 
و قطن . بنابر گفته اي حيان بن مخارق، ابو العالء بصري مقبول استحيان بن عالء يا 

  است )به اصطالح محدثين(نيز ابو سهل بصري صدوق 
صحابي كه در بصره . يعني از قبيضة ابن مخارق، ابو عبداهللا هاللي»از پدرش «عبارت 

  .سكونت گزيد
بود كه به  از عادات عرب» عيافة يعني رام كردن پرنده : گويد عوف مي«عبارت 

در اشعار عرب نيز . كردند اسم، صوت و يا جهت پرواز پرندگان تفاؤل و فالگيري مي
  .فراوان مطرح شده است

هنگامي كه پرنده را به پرواز در آوردند و حدس و : عاف يعيف عينأ: شود گفته مي
  .گمان زنند

طرق هم همان چيزي است كه عوف تفسير كرده است يعني خطي كه بر زمين 
  دهند  پرتاب سنگ ريزه است كه زنان انجام مي: گويد ابو سعادت مي. شود شيده ميك

                                           
باب في الخط وز جر الطير و ) 3907(كتاب الطب : ابو داود). 5/60) (3/477(احمد : ضعيف است -1

الباني .) الموارد)1426(ابن حبان .آمده است) 8/275(فة االشرف نسائي در الكبري همانطور كه در تح
  .آنرا تضعيف كرده است)1668(در تخريح رياض الصالحين 
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  : سخن خواهيم گفت –به اميد خداوند  –در خصوص طيرة در باب آن 
جبت در اصل يعني شكست خورده اي : گويد قاضي مي )جادو(جبت يعني سحر 
  .كه خيري در آن نيست

و  وند پرستيده مي شد مثل جادوسپس براي چيزي بكار گرفته شد كه سواي خدا
  .جادوگر

  . »)يعني نعره و فرياد شيطان) جبت(بنا بر گفته حسن «عبارت 
در تفسير بقيَ بن مخلد آمده است كه : گويد ابراهيم بن محمد بن قطع مي) شارح(

اي  نعره اي در هنگام هبوط، نعره» نعره اي در هنگام لعن شدن : ابليس چهار بار نعره كشيد
سعيد بن جبير . اي نيز در هنگام نزول فاتحة الكتاب و نعره صنگام تولد رسول خدا در ه
هنگامي كه خداوند متعال ابليس را لعن كرد، چهره اش از حالت چهره : گويد مي

اين . پس هر نعره اي در دنيا تا قيامت از نعره اوست. نعره اي كشيد تغيير يافتفرشتگان 
  .ت كرده استاثر را از ابن ابي حاتم رواي

هنگامي كه رسول خدا : از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت شده است كه گفت
. مكه را فتح كرد ابليس نعره و فريادي كشيد كه تمامي لشكريانش براو جمع شدند ص

به اين . الرنين يعني صوت، صدا. حافظ ضياء در المختارة اين روايت را آورده است
  .شود اهللا عليه آشكار ميترتيب معناي سخن حسن رحمة 

اين روايت نزد ابو داود، نسائي و ابن حبان در صحيحش آمده است، كه به «عبارت 
ابن حبان تفسيري را كه عوف تفسير كرده است نياورده » اند ضة آوردهصورت مسند از قبي

  .ولي ابوداود تفسير مذكور را بدون سخن حسن آورده است
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 صرسول خدا : وايت شده است كه گفتاز ابن عباس رضي اهللا عنهما ر
هركس پاره اي از علم نجوم برگيرد در واقع پاره اي از : فرمودند

جادوگري فراگرفته است كه هر كس هر اندازه بيشتر فرا گيرد گناهش 
اين حديث را ابو داود با سندي صحيح روايت كرده . فزونتر مي گردد

  .است

  
رسول : نهما روايت شده است كه گفتازابن عباس رضي اهللا ع: گويد مصنف مي

هركس پاره اي از علم نجوم برگيرد در واقع پاره اي از جادوگري : فرمودند صخدا 
اين حديث . فراگرفته است كه هر كس هر اندازه بيشتر فرا گيرد گناهش فزونتر مي گردد

  .را ابو داود با سندي صحيح روايت كرده است
و احمد نيز روايت كرده و نووي و ذهبي آنرا اين حديث را ابوداود و ابن ماجه 

  1.تصحيح نموده اند
: گويد در خصوص اقتباس كه در لفظ عربي روايت آمده است ابن سعادات مي

  . يعني يادگيري و فرا گرفتن دانش: قبست العلم و إقتبسته
شعبة يعني . اي يا پاره اي از علم نجوم در عبارت حديث يعني دسته »شعُبة «لفظ 

يعني حيا قسمتي  2»عبةٌ من االیماناحلیاء ُش«از جمله در حديث آمده است . ه، پارهدست
  .از ايمان است

                                           
ابن ماجد كتاب ). 1/277،311(احمد . باب في النجوم): 3905(كتاب الطب : ابو داود: حسن است -1

نرا صحيح دانسته و همچنين در آ) 5950(الباني در صحيح الجامع . باب تعلم النجوم) 3726(االدب 
 ).793(الصحيحة 

كتاب اإليمان : مسلم. باب في امور اإليمان): 9(كتاب االيمان : قسمتي از حديثي كه مسلم و بخاري -2
  .باب بيان عدد شعب اإليمان از حديث ابوهريرة رضي اهللا عنه: 35-75
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يعني يادگيري و فراگيري آن » در واقع پاره اي از جادوگري فراگرفته است «عبارت 
  .حرام است

به صراحت بيان كرده است كه علم  صرسول خدا : گويد مي :شيخ االسالم 
m on m l k j i h  خداوند فرموده است. م جادوگري استنجوم از زمره علو

 z  y xw v  u tsr  q  pl )69: طه(  
  .شود جادوگر هر جا كه باشد پيروز نمي: يعني

در حديث مذكور به اين معناست هر اندازه يادگيري  »زاد  ما زاد«عبارت عربي 
نيز به همان نسبت و  علم نجوم و فراگيري آن افزونتر باشد، گناه حاصل از فراگيري آن

هرآنچه فرد در خصوص تاثير علم نجوم معتقد باشد، باطل است . ميزان افزون مي يابد
  .همانگونه كه تاثير جادوگري باطل است
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اي بزند سپس در  هركس گره: آورده است س هنسائي از حديث ابوهرير
آن بدمد در واقع جادوگري كرده است و هركس جادو كند در واقع مشرك 

ده است، و هركس خود را به چيزي وابسته كند خداوند او را به آن چيز ش
  . گذارد وامي

  
هركس گره اي بزند : اورده است سنسائي از حديث ابوهريرة : گويد مصنف مي

كند در واقع مشرك  سپس در آن بدمد در واقع جادوگري كرده است و هركس جادو
  .خداوند او را به آنچيز وا مي گذارد شده است، و هركس خود را به چيزي وابسته كند

است كه وي به  هاين حديث را كه مصنف مطرح كرده است از حديث ابوهرير
نسائي نسبت داده است كه نسائي آنرا به صورت مرفوع روايت نموده و ابن مفلح نيز آنرا 

  1.حسن دانسته است
ر بن دينار،ابو مقصود از نسائي، امام حافظ احمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بح

از محمد بن المثني، ابن بشار، قتيبه . عبدالرحمن، صاحب تاليفاتي مثل السنن و غيره است
وي رحمةاهللا عليه در . پايان علم علل الحديث به او ختم شد ،و خلق روايت كرده است

  .در گذشت 303سالگي به سال  88سن 
ون بخواهند جادوگران چ» اي بزند سپس در آن بدمد هركس گره«عبارت 

به .(كنند ومي دمند جادوگري كننده ريسمانهايي را گره زده و بر هر گره آن فوت مي
  . تا آن جادويي كه مي خواهند منعقد گردد )كنند اصطالح افسون مي

                                           
ذهبي در الميزان . السحره باب الحكم في): 7/112(كتاب تحريم الدم : نسائي: ضعيف است -1
 .آنرا تضعيف كرده اند) 5714(و الباني در ضعيف الجامع )2/378(
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) 4: الفلق( m  i  h   g  f  e  dl : خداوند متعال فرموده است
از شر زنان افسونگر و دمنده در ( دمند يها م و از شر آنها كه با افسون در گرهيعني 
  ).ها گره

  .نه تف كردن. يعني دميدن همراه با بذاق و آب دهن: نفث
هرگاه خود را باپليدي و شري كه قصد انجام آنرا با فرد .نفث عمل جادوگر است

جادو شده دارد، در آورد و تصميم گرفت، در آن كار از ارواح پليد و خبيثه كمك مي 
از دمِ پليد او نفسي در آميخته با شرو أذيت كه با بذاق و . ا بذاق بدمدطلبد تا درآن گره ب

آن دميدن همراه با روح شيطاني در جهت آزار . شود آب دهن نير همراه است، خارج مي
دادن به فرد جادو شده متساعد مي گردد و به اذن تكويني و تقديري خداوند نه شرعي، 

  .است :اين سخن ابن قيم -.آزاردكند و او را مي  به آن فرد اصابت مي
به استناد نص كه جادوگر » هركس جادوكند، در واقع مشرك شده است «عبارت 
چون جادو همانگونه كه حافظ از برخي از آنان حكايت كرده است، بدون . مشرك است

  .يابد شرك تحقق نمي
» ذارد هركس خود را به چيزي وابسته كند خداوند او را به آنچيز وا مي گ«عبارت 

يعني قلب هركس به چيزي وابسته شود به طوري كه برآن چيز اعتماد كند و به او اميدوار 
كند و هركس به پرواردگار، معبود، سرور  باشد، خداوند آن فرد را به آن چيز واگذار مي

و آقاي خود دل ببندد،كه پروردگار و صاحب اختيار همه چيز است، براي او كفايت 
چرا كه او بهترين سر . را پاسداري، حفاظت و سرپرستي خواهد كردكرده، خداوند او 

  .پرستان و نيكوترين ياري دهندگان است
m }| { z y xw  v u t خداوند متعال فرموده است 

 e d c  b a `  _ ~l )36: الزمر(  
هركس به جادوگران و شيطانها و . آيا خداوند براي بنده خود كافي نيست: يعني

مخلوقين دل ببندد، خداوند او را به همان چيزي كه دل بسته است واگذار غيره آنها از 
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هركس در احوال مردم بيانديشد و با ديده بصيرت . شود سپس هالك و نابود مي. كرده
  .بيند بنگرد اين هالكت و نابودي را اشكارا مي

 كه سخنان او در برگيرنده تمام(است  صو اين بيانگر جوامع الكلم بودن پيامبر
  واهللا اعلم.)حكمتهاو دانشهاست
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هان آيا : فرمودند صروايت شده است كه رسول خدا ساز ابن مسعود 
شما را آگاه سازم كه عضه چيست؟ آن سخن چينني و اختالف افكني ميان 

  .مسلم اين حديث را روايت كرده است.مردم است

  
: مودندفر صروايت شده است كه رسول خدا ساز ابن مسعود : گويد مصنف مي

هان آيا شما را آگاه سازم كه عضه چيست؟ آن سخن چينني و اختالف افكني ميان مردم 
  ١.مسلم اين حديث را روايت كرده است.است

همان آيا شما را باخبر سازم، آگاه » کمبال هل انأ«با فتحه عين و سكون ضاء : عضة
  .كنم

روايت شده ) هعض(گويد در كتابهاي حديث به همين صورت  ابو سعادات مي
  .با كسره عين و فتحه ضاد آمده است: ولي در كتابهاي غريب به صورت عضَه.است

بر وزن فعلة از ريشه عضَه » ةعض«، )عضه(اصل آن : گويد نه ميزمخشري در اين زمي
و به . سنّةو شفة حذف شده است: الم الفعل آن همانند. بوده است يعني تهمت زدن

  .شود ه ميجمع بست» عضن «صورت 
كند كه آن سخن چيني اختالف انگيز ميان  سپس زمخشري آنرا اينگونه تفسير مي

بدان خاطر از آن به عضه اطالق شده است كه دروغ و بهتان غالبأ از آن جدا .مردم است
  .نيست

  .كه قرطبي هم اين مقوله را مطرح كرده است
سادي كه سخن چنين و ف: ابن عبدالبر از يحيي بن ابي كثير آورده است كه گفت

  .آورد درغگو در يك ساعت به بار مي آورند، جادوگر در يك سال به بار نمي

                                           
  باب تحريم النميمة): 102)(206(كتاب البرو الصله و اآلداب : مسلم -1
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سخن چيني ميان مردم و فسادگري : گويد مي» عيون المسائل «ابو الخطاب در كتاب 
دليل اينكه سخن چنيني و : (گويد مي» الفروع«در كتاب . ميان مردم، از جمله جادوست

اين است كه چنين فردي با سخن و عمل و مكرو )ز جمله جادوستفسادگري ميان مردم ا
  .حيله اش، قصد آزار و اذيت دارد، از اين رو عمل او به جادوگري شبيه تر است

به عرف و تجربه شناخته شده است كه عملكرد او موثر است و همانند جادو يا  و 
نزديكي به يكديگر، يك بنابراين به دليل همانندي و . حتي بيشتر از آن نتيجه مي دهد

  .حكم را دارند
شود، زيرا يك  شود كه جادوگر به دليل وصف جادوگري تكفير مي ولي گفته مي

امر خاص است و حكمي ويژه و خاص دارد در حاليكه سخن چيني مصنف به وصف 
جادوگر نيست، اما چون عمل او همانند عمل جادوگر موثر و كارا است حكم وي نيز 

وگر است جز مواردي كه جادوگر احكام خاص دارد مثل كفر و عدم همانند حكم جاد
  خالصه كالم . پذيرش توبه وي

حديث بر تحريم سخن . بدينوسيله مطابقت شرح حديث با حديث آشكار مي گردد
در : گويد مي :ابن حزم . چيني داللت دارد و چنين حكمي مورد اتفاق علماست

و . دلسوزي واجب، اتفاق نظر وجود داردخصوص تحريم غيبت و سخن چيني جز هنگام 
  .اين داللت دارد بر گناه كبيره بودن سخن چيني

اين : گويد ابو سعادات مي. اختالف افكني ميان مردم »القالة بین الناس«عبارت 
فزوني اختالف : حديث. عبارت يعني سخن به گزاف گفتن و ايجاد خصومت ميان مردم

  .انگيزي ميان مردم از اين دست است
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 صاند، رسول خدا  مسلم و بخاري از ابن عمر رضي اهللا عنهما آورده
  . به تاكيد كه در بيان سحر و افسونگري است: فرمودند

  
اند، رسول  مسلم و بخاري از ابن عمر رضي اهللا عنهما آورده: گويد مي :مصنف«
  . بيان يعني فصاحت و بالغت 1»در بيان سحروافسونگري است : فرمودند صخدا 

راست فرمود، چه بسا شخص حقي   صپيامبر خدا : گويد صعصعة بن صوحال مي
گردن دارد در حاليكه از صاحب حق در بيان حجت روانتر و لحن برتري از كسي بر 

و از آن خود مي  كرده حق را مي برد دارد، حاكم يا داور را با بيان خود افسون و جادو
  .كند

ايت مذكور را به مذمت و نكوهش بيان، تاويل اي رو دسته: گويد ابن عبدالبر مي   
اند  زيرا جادو و افسون مذموم و نكوهيده است، در حاليكه بيشتر اهل علم و  كرده

  .دانند، چرا كه خداوند بيان را ستوده است جماعتي از اهل أدب بيان را ممدوح مي
تقاضاي  عمر بن عبدالعزيز به شخصي كه از وي: گويد مي )ابن عبدالبر در ادامه(

: گفت. تقاضايت را نيكو گردان، وي از آن سخن خوشش آمد: حاجتي كرد، گفت
  .سوگند به خدا كه اين سخن جادوي حالل است

و مقصود آن . دانند صحيح تر است نظر دسته نخست كه بيان مذكور را نكوهيده مي
. دبياني است كه در آن پوشاندن حق بر شنونده و لباس حق پوشاندن بر باطل باش

زيبايي سخن آراسته شده به دروغ، در واقع . اند همانگونه كه برخي در قالب شعر گفته
و آنگونه كه (زيبا جلوه دادن باطل آن است و گاهي نيز بدي تعبير، حق را مي پوشاند 

  ).سازد بلكه بد جلوه مي كند بايد آشكار نمي
  : گويد شعر فوق در واقع بر گرفته از سخن اين شاعر است كه مي

                                           
 .گذشت) 226(تخريج آن در شماره  -1
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توانستي بگويي استفراغ  و مي. ستايي است، آنرا مي) عسل(گويي اين انگبين  مي
  .زنبورهاست

در واقع با يكي از اين دو تعبير بستايي و باديگري نكوهش كني و مذموم جلوه دهي، 
چرا كه حق گاهي بابدي تعبير . و هر گونه كه خواستي به آن دو شيوه وصف كني

  .شود مي ماند و پوشانده پوشيده مي
مقصود اينكه به كار گرفتن تعبير براي بيان اهميت دارد و اين بيانگر (: مترجم[

تواند به عسل بگويد عسل و نيكو  افسونگري و رمز جادويي بيان است كه شخص مي
  ].)تواند بگويد استفراغ زنبور و چندش آور و بد نمايان سازد جلوه دهد و مي

اين تشبيه كه بيان را به جادو و » و افسونگري است به تاكيد كه در بيان سحر «عبارت 
. كند عمل مي) جادو(زيرا بيان همانند سحر . افسونگري تشبيه كرده است، تشبيه بليغ است

حق را در قالب باطل و باطل را در قالب حق قرار مي دهد، پس دلهاي جاهالن بدان 
از خداوند . كنند آشكار ميكند به طوري كه باطل را پذيرفته و حق را  تمايل پيدا مي

  .پايداري و استواري در مسير هدايت را خواستاريم
كند و بي اساس بودن باطل را آشكار  ولي آن بياني كه حق را آشكار و تاييد مي

بيان پيامبران و پيروان آنان اينگونه . سازد، چنين بياني ستوده و پسنديده شده است مي
ضائل واالست و نيكي هاي آنان بسيار ارجمند و است به همين دليل درجات آنان در ف

  .بزرگ است
شود كه به درازا نكشد و طوالني نگردد و  و خالصه اينكه بيان تنها هنگامي ستوده مي
چرا كه اگر به اين حد رسيده . گري نكند در آن حق پوشيده نشود و باطل نيكو جلوه

  .مذموم و نكوهيده است
دارند، از جمله حديثي كه در همين باب مطرح شد، احاديث نيز به همين امر داللت 

خداوند آن شخص بليغي را كه زبانش را در هنگام سخن گفتن همانند زبان «و حديث 
   »گاو ماده مي پيچد و سخنش را غليظ ادا مي كند، دشمن مي دارد 

  1.اند اين حديث را احمد و ابو داود روايت كرده

                                           
متشد ق في باب ماجاء في ال): 5005(كتاب األدب : ابو داود). 2/165،187(احمد : حسن است -1

حديث حسن : ترمذي مي گويد. باب ماجاء في الصاحة و البيان): 2853(كتاب االدب : ترمذي. الكالم
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  : گرديده عبارتند از از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح
نخست اينكه فالگيري با پرنده، ترسيم خطوط و هر نوع ديگري ازآن، 

  . است)جبت(از جمله سحر 
  .»الطَّرق«و  »ِعیافة«تفسير دو واژه : دوم
آن كه با كمك ستارگان پيش  به همان معناي قديم(علم نجوم : سوم

  .است) سحر(جادوگري ) بيني مي كردند
  .گره زدن به همراه دميدن در آن از زمره جادوگري است: چهارم
  . سخن چيني نيز جادوست: پنجم
  .برخي از فصاحت ها در سخن از نوع جادوگري است: ششم

                                                                                                         
آنرا حسن ) 880(الباني در الصحيحة . ازحديث عبداهللا بن عمر و بن عاص رضي اهللا عنهما. غريبي است
 .دانسته است
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  آنچه پيرامون كاهنان و امثال آنها در شريعت آمده است: باب

روايت كرده است كه  صمسلم در صحيح خود از برخي از زنان پيامبر
هركس نزد عرافي بيايد و از او چيزي بپرسد، سپس : فرمودند ص پيامبر

  .شود گفته او را تصديق كند، نماز چهل روز او پذيرفته نمي
هركس : روايت شده است كه فرمودند صاز پيامبر  س هو از ابوهرير

گويد تصديق كند، به آنچه بر محمد  نزد كاهني بيايد و او را بدآنچه مي
كه ابوداود اين حديث را روايت . ر ورزيده استنازل شده است، كف ص

  . كرده است
البته حاكم با شرط مسلم و بخاري  –چهارگانه و حاكم  )صاحب سنن(

هركس نزد عراف يا  »اند روايت كرده هاز ابو هرير –داند  آنرا صحيح مي
گويد او را تصديق كند، در واقع به آنچه بر  كاهني بيايد و در آنچه مي

  . زل شده، كافرگرديده استنا صمحمد 
از ابن مسعود با سند جيد و به صورت موقوف، چنين  ابويعلي نيز

  . روايتي را نقل كرده است

  
  »آنچه پيرامون كاهنان و امثال آنها در شريعت آمده است : باب«گويد  مصنف مي

ياد مي گيرد، كه قبل از ) مسترق السمع(كاهن همان كسي است كه از گوش ايستاده 
زيرا خداوند آسمان را با . فراوان بودند، ولي پس از آن بسيار اندكند صعثت پيامبر ب

  .شهاب سنگها نگهباني كرد
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افتد و عده اي از آن باخبر  و بسياري ازچيزهايي غيبي كه بر روي زمين اتفاق مي
دهند و اينگونه  به دوستان انساني خود خبر مي جنيانشوند همان چيزهايي است كه  مي
شود كه اين گونه موارد را انسان جاهل،  رد در ميان اين امت بدين شيوه حاصل ميموا

كنند آن كسي كه از جن براي  كشف و كرامت مي پندارد و بسياري از مردم گمان مي
در حاليكه آن فرد از اولياء . آورد، ولي خداست، بنابراين فريب مي خورند آنها خبر مي
m } | {  z y x : فرمايد مي همانطوري كه خداوند. شيطان است

   l k j  i h g f e d  c b a` _ ~
 ~ } | {z yx w v   u t s r  q p on ml )128: األنعام(  

اي گروه  )گوييم مي(آوريم  روزي كه در آن همه آنان را در كنار هم گرد مي: يعني
ميان انسانها مي پيروان ايشان از . جنيان شما افراد فراواني از انسانها را گمراه ساختيد

پروردگارا برخي از ما از برخي ديگر سود برديم و به مرگي گرفتار آمديم كه : گويند
آتش جايگاه شماست و هميشه : گويد مي) خداوند. (برايمان معين و مقدر فرموده بودي

گمان پروردگار تو حكيم و  بي. در آن ماندگاريد مگر مدت زماني كه خداوند بخواهد
  . آگاه است

روايت كرده  صمسلم در صحيح خود از برخي از زنان پيامبر: گويد صنف ميم
فرمودند كه هركس نزد عرافي برود و از او چيزي بپرسد، سپس  صاست كه پيامبر 

  1.شود گفته او را تصديق كند، نماز چهل روز او پذيرفته نمي
مطرح كرده يعني حفصه، كه ابومسعود ثقفي آنرا  صمقصود از برخي از زنان پيامبر

  . زيرا وي اين حديث را در كناره و حاشيه مسندخود آورده است. است
  به زودي خواهد آمد  -انشاء اهللا –توضيح عراف » هركس نزد عرافي بيايد «عبارت 

                                           
و لفظ فصدقه بما يقول را مسلم نياورده . باب تحريم الكهانة): 125)(2230(كتاب السالم : : مسلم -1

  .آنرا آورده است)4/68(است بلكه تنها احمد 
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به صرف آمدن و سوال ) وعده عذاب(ظاهر اين حديث بيانگر آن است كه وعيد 
شود، چه خبر او را تصديق كند و چه نسبت  بر او مرتبت مي) به نزد عرّاف(كردن آن فرد 

هركس نزد عرافي : زيرا در برخي از روايتهاي صحيح آمده است كه. به آن ترديد كند
گويد او را تصديق كند، نماز چهل شبانه  بيايد و چيزي از وي بپرسد سپس در آنچه مي

  .شود روز از او پذيرفته نمي
شود،پس  از چهل شبانه روزشپذيرفته نميهرگاه وضعيت سوال كننده اين باشد كه نم

  چه خواهد بود؟) عراف(حالت سوال شونده 
پاداشي در آن نماز ها  )مذكور در حديث(اند براي آن فرد  نووي و ديگران گفته

اعاده نمازهاي گذشته بروي واجب .(نخواهد بود، اگر چه نمازهاي فرض نشده است
زيرا علما اتفاق نظر دارند كه بر . نيست تأويلي از اين حديث چاره اي جز چنين)نيست

اين حديث بيانگر . فرد مراجعه كننده به عراف اعاده نمازهاي چهل شب واجب نيست
  .كاهن و امثال آنهاست به آوردنروي  نهي از 

وغيره واجب است  )ماموران دولتي(برافرادي نظير نيروهاي دولتي : گويد قرطبي مي
ابانها دست به چنان كارهايي مي زنند، به شديد ترين كه اينگونه اشخاص را كه در خي

كنند و  وجه تنبيه كرده از آن اعمال بازدارند و همچنين كساني را كه به آنها مراجعه مي
به نزد آنها مي آيند، فريب برخي از چيزهايي را كه راست مي گويند نخورند و همچنين 

اينگونه .نزد آنها مي آيند، نخوردند فريب آمدن افراد فراواني كه خود را عالم دانسته و
بلكه از جمله انسانهاي نادان و جاهلند، زيرا چيزي را .افراد راسخ و استوار در علم نيستند

  .دهند كه از آن بر حذر داشته شده اند انجام مي
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. روايت شده است كه فرمودند صاز پيامبر س هاز ابوهرير: گويد مصنف مي
گويد تصديق كند، به آنچه بر محمد نازل شده  را بدانچه ميهركس نزد كاهني بيايد و او 

  1.كه ابو داود اين حديث را روايت كرده است. است، كفر ورزيده است
يا بازنش همبستر  :گويد مدد مي. آمده است –يا نزد زني بيايد  –در روايت ابو داود 

همبستر شود، از در حاليكه كه حيض است يا نزد زني بيايد، يا از پشت بازن خود  كند
ناقل اين حديث ازسفن اين جمله را . كفر ورزيده استنازل شده به  صآنچه بر محمد 

  .از آن حذف كرده و به همان اندازه اي كه مناسب اين شرح است، آورده است
البته حاكم با شرط مسلم و  –چهارگانه و حاكم  )صاحب سنن: (گويد مصنف مي

هركس نزد عراف يا كاهني «اند   روايت كرده هبو هريراز ا –داند  بخاري آنرا صحيح مي
گويد او را تصديق كند، در واقع به آنچه بر محمد نازل شده، كافر  بيايد و در آنچه مي

  .گرديده است
كه در داخل كروشه  سهيعني ابوهرير(مصنف اسم راوي را سفيد گذاشته است 

  2.ع از ابوهريرة آورده انداين روايت را احمد، بيهقي، حاكم به صورت مرفو )است
تعارضي بين اين حديث و : برخي گفته اند» هركس نزد كاهني بيايد«عبارت   

هركس به نزد عرافي بيايد و از او چيزي بپرسد، سپس گفته او را تصديق كند، «حديث 
و اين بر اساس ديدگاه كسي است كه . وجود ندارد» شود نماز چهل روز او پذيرفته نمي

ولي كسي كه بنابر ظاهر حديث عمل مي كند، وجه جمع . كفر دون كفر است: گويد مي
يعني چگونه ممكن است كه اين دو حديث با (شود  بين دو حديث از او پرسيده مي

  ).ر چيست؟د يكديگر جمع شوند و وجه جمع آندو

                                           
نسائي در الكبري و همچنين در تحفة . باب في الكاهن): 3904(كتاب الطب : ابوداود: صحيح است -1

 .آنرا تصحيح كرده است) 2006(الباني در اإلرواء. ترمذي النهي عن اتيان الحائض) 10/124(االشراف 

. اند از ابوهريرة به صورت مرفوع آورده) 1/8(حاكم ). 8/135(بيهقي ) 2/429(احمد: صحيح است -2
 .حاكم مي گويد به شرط مسلم و بخاري صحيح است و ذهبي نيز موافقت كرده است
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ظاهر حديث بيانگر آن است كه شخص به هر ترتيبي كه باشد اگر به صدق كاهن 

شود و غالب كاهنان پيش از دوران نبوت بودند و غيبگويي هاي  كافر تلقي ميمعتقد باشد 
به آنچه بر محمد نازل شده است، كفر «عبارت . كردند خودشان را از شياطين اخذ مي

  .مقصود كفر ورزيدن به كتاب و سنت است: گويد قرطبي مي. »ورزيده است
و چنان شخصي از ملت  اينكه آيا كفر در اين عبارت همان كفر دون كفر است 

شود و  شود يا اينكه بايد متوقف شد ؛يعني نه مي توان گفت خارج مي خارج نمي) اسالم(
  شود؟ نه خارج نمي

  .است :اين يكي از دو روايت مشهور از احمد 
جيد و به صورت موقوف، چنين روايتي را  ابويعلي نيز از ابن مسعود باسند«عبارت 

  »نقل كرده است 
ان احمد بن علي بن مثني موصلي، امام و صاحب تأَليفاتي مثل مسند و ابويعلي هم

. ه، ابوبكر بن ابي شيبه و ديگران روايت كرده استمغيره است، از يحيي بن معين، ابوخيث
كه  1.اين اثر را بزاز نيز روايت كرده است.هـ درگذشت 307از پيشوايان حافظ بود به سال 

گويد  اهن يا جادوگري بيايد و او را در آنچه ميهركس نزد ك«لفظ وي اينگونه است 
اين . نازل شده است، كفر ورزيده است صنچه به محمدآ تصديق كند در واقع بد

چرا كه آندو مدعي علم غيب هستند و اين .روايت دليل بر كفر كاهن و جادوگر است
به آن نيز  كفر است و تصديق كننده آندو نيز بدان معتقد است، كه اعتقاد و رضايت دادن

  .كفر است

                                           
بزاز وابو يعلي با اسناد : مي گويد) 4/36(منذري در ترغيب ) كشف األستار- 2067(بزاز .جيد است -1

  .مسندش جيد است: مي گويد) 10/217(حافظ در الفتح . ه صورت موقوف آنرا روايت كرده اندجيد و ب
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هركس : از عمران بن حصين به صورت مرفوع روايت شده است كه
كند يا براي او بخت آزمايي كنند، غيبگويي كند و يا )فالگيري(بخت آزمايي 

و . شود) جادو(براي او غيب گويي شود، يا سحر كند و يا براي او سحر 
يق كند، در واقع گويد تصد بيايد و آنچه مي)غيبگويي(هركس نزد كاهني 

بزاز اين روايت را . نازل شده است، كفر ورزيده است صبدآنچه بر محمد 
  .با سند جيد آورده است

با سند حسن از حديث ابن عباس روايت  »األوسط«طبراني نيز آن را در 
گويد  و هر كس نزد كاهني بيايد و آنچه مي«كرده است ولي بدون عبارت 

نازل شده است، كفر ورزيده  صبر محمدتصديق كند، در واقع بدانچه 
  . است

  
: از عمران بن حصين به صورت مرفوع روايت شده است كه: گويد مصنف مي

كند يا براي او بخت آزمايي كنند، غيبگويي كند و يا )فالگيري(هركس بخت آزمايي 
هركس نزد كاهني . شود)جادو(براي او غيب گويي شود، يا سحر كند و يا براي او سحر 

نازل شده  صگويد تصديق كند، در واقع بدانچه بر محمد بيايد و آنچه مي)غيبگويي(
طبراني نيز آن را در . بزاز اين روايت را با سند جيد آورده است. است، كفر ورزيده است

و هر «با سند حسن از حديث ابن عباس روايت كرده است ولي بدون عبارت »األوسط «
نازل  صگويد تصديق كند، در واقع بدآنچه بر محمد كس نزد كاهني بيايد و آنچه مي

  1.بزاز اين روايت را با سند جيد آورده است. شده است، كفر ورزيده است

                                           
هيثمي . بزاز با سند جيد روايت كرده است: گويد مي) 4/33(حسن است، منذري در الترغيب  -1
ولي در خصوص . اند، جز اسحاق بن ربيع كه موثق است رجال آن همگي صحيح: گويد مي) 5/117(

  .سند آن حسن است: گويد مي) 4/33(باس، منذري در الترغيب حديث ابن ع
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و ...كند يا براي او بخت آزمايي كنند )فالگيري(هركس بخت آزمايي «عبارت 
شود يا غيب گو و  تفاوتي ميان فالگير و كسي كه براي او فال گرفته مي» موارد ديگر

فرد فالگير : يعني. شود و به همين ترتيب ديگران نيست كسي كه براي او غيبت گفته مي
شود  اگر تصديق هم نشود باز گناهكار است و در مقابل كسي كه براي او فال گرفته مي

  .نيز، حكمش همانند اوست
هركسي كه اين امور را از كار بدستان آن فرا گيرد و از كساني كه به اين امور مي 

زيرا يا اين امور .از او بيزار و بري است صدازند چيزي ياد بگيرد، رسول خداپر
. و جادوگري )كهانت(، يا كفرند مثل غيب گويي )بخت آزمايي(اند مثل فالگيري  شرك

به . هركس به اين امور رضايت دهد و از آن تبعيت نمايد، همانند انجام دهنده آنهاست
  .آن اطاعت نموده استدليل اينكه باطل را پذيرفته و از 

مقصود از بزاز همان احمد بن عمروبن عبدالخالق، ابوبكر بزاز بصري صاحب 
هـ   292به سال . از ابن بشار، ابن المثني و خلق روايت كرده است. است» المسند الكبير«

  . در گذشت
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كسي است كه مدعي شناخت امور با مقدماتي : عراف: گويد بغوي مي
ات براي چيز دزديده شده يا مكان گمشده و مسائلي از است كه به آن مقدم

  .كند اين دست،استدالل مي
كسي است كه از : و بنابر قول ضعيفي عراف همان كاهن است و كاهن

و بنابر قول ضعيفي نيز . چيزهاي پوشيده و غيبي در آينده خبر مي دهد
باس ابوالع .كاهن كسي است كه از آنچه در نهادودرون است خبر مي دهد

اسمي است براي كاهن، منجم، فالگير و هركس : عراف: گويد ابن تيميه مي
  .گويد ديگري كه در خصوص شناخت امور از اين روشها سخن مي

  
مقصود از بغوي در سخن مصنف، همان حسين بن مسعود فرّاء شافعي، صاحب 

ر شوال سال د. شخصيتي موثق، فقيه و پارسا بود. تاليفات و دانشمند اهل خراسان است
  . :هجري قمري در گذشت،  516

، ظاهر اين است كه عراف »...عراف كسي است كه مدعي شناخت امور«عبارت 
همان كسي است كه از اتفاقاتي مثل سرقت و سارق يك چيز و يا از چيز گمشده و مكان 

  .آن خبر مي دهد
جم، فالگير و عراف اسمي است براي كاهن، من: گويد مي :شيخ االسالم ابن تيميه 

  كند  هر كسي ديگري مثل گمان و حدس زننده اي كه ادعاي علم غيب يا كشف مي
شود و نزد برخي معناي عراف منجم  منجم نيز در اسم عراف داخل مي: گويد مي
  .است

شود و چنين  همچنين منجم از نظر خطابي و علماي ديگر در اسم عراف داخل مي
  .چيزي از عرب حكايت شده است
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د ديگران عراف از جنس كاهن و از آن نيز بدتر است و از حيث معنا به آن و نز
عرافي گوشه اي از جادوست و جادوگر پليدتر از : گويد امام احمد مي. شود ملحق مي

  عراف است 
و حازِر، كسي است كه ادعاي غيب .همان منجم است: عراف: گويد ابوسعادات مي

  .خود اختصاص داده است و ويژه اوستدر حاليكه غيب را خداوند به .كند مي
شهرت  )به قصد فالگيري(هركسي كه به خوب پراندن پرنده : گويد مي :ابن قيم 

  .داشت عربها آنرا عائف و عراف مي ناميدند
مقصود از اين تفصيل شناخت اين مطلب است كه هر كس مدعي آگاهي چيزي از 

نكه در معناي كاهن با وي مشاركت غيب ها شود، وي يا داخل در اسم كاهن است و يا اي
اگر شخصي از يك امر غيبي خبر دهد و به آن چيز . شود دارد، پس به كاهن ملحق مي

در برخي مواقع درست باشد ممكن  درست و دقيق اشاره كند و اتفاق بيفتد و پيشگويي او
 است از طريق كشف باشد و يا اينكه از سوي شيطان به وي منتقل شده باشد و يا با

روشهاي مثل فال، زجر،پراندن پرنده، پرتاب سنگ ريزه، خط كشي بر زمين، پيش بيني با 
  .ستارگان، پيشگويي كاهن، جادو و امثال آنها از علوم جاهليت، صورت پذيرفته باشد
همانند . مقصود از جاهليت يعني هركسي كه از پيروان انبيا عليهم السالم نباشد

. دچار آن بودند صاهليت عربي كه قبل از بعثت پيامبرفيلسوفان، كاهنان، منجمان و ج
زيرا اينگونه علوم براي كساني است كه علمي بدآنچه پيامبران صلوات اهللا عليهم آورده 

  .اند، نداشته باشند
. شود صاحب تمامي اين امور كاهن، عراف و يا آنچه در معناي آنهاست، ناميده مي

ويند تصديق كند، وعده عذاب خداوندي بر او بنابراين هركس آنها را در آنچه مي گ
گروههايي اينگونه علوم را به ارث بردند و به وسيله آن ادعاي غيبي كردند . خواهد رسيد

ادعا ي . كه تنها ويژه علم خداوند است و خداوند علم آنرا به خود اختصاص داده است
ترديدي نيست كه هر . اينكه آنان اولياء خداوند هستند و علمشان از روي كرامت است

كند و براي ادعاي خود به برخي از ) دوستي و اوليا ءبودن خدا(كس ادعاي واليت 
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خبرهايش از چيزهاي غيبي استدالل كند، او از اولياء شيطان است نه اولياء خداوند 

زيرا كرامت امري است كه خداوند آنرا به دست بنده مومن پرهيزگار خود جاري . رحمن
ه طريق دعا يا از طريق اعمال نيكي كه ولي در آن نقش و برآن قدرتي سازد، يا ب مي

بدانيد كه من : گويد برخالف كسي كه مدعي ولي بودن خداست و به مردم مي. ندارد
كه مطرح كرديم، )مذموم(زيرا امور غيبي گاهي از طريق اسباب . پوشيده ها را مي دانم

در ) ص(به همين سبب پيامبر. غيني هستندآيد، گرچه غالبأ اسباب حرام و درو به دست مي
به همراه آن خبر راستي كه بدان دست يافته اند صد دروغ «: وصف كاهنان فرموده است

. بيان كرده است كه آنان يكبار راست گفته و صد بار دروغ مي گويند 1»نيز مي گويند
ر چيزي گيرد و كسي كه مدعي واليت و علم ب وضعيت كسي كه راه كاهنان را پيش مي

  . است كه در نهاد مردم است، نيز اينگونه است
چرا كه ادعاي او مبني . بودنش است با وجود اينكه خود ادعاي او دليل بر دروغگو

بر دوستي و واليت با خدا، به معناي خود را پاك جلوه دادن است همان چيزي كه 
) 32: النجم( m ² ± °¯ ® ¬« ª ©l: فرمايد خداوند از آن نهي كرده مي

  .از پاك بودن خود سخن نگوييد: يعني
بلكه شأن و اخالق اولياء . در شأن و منزلت اولياء نيست كه چنين ادعايي بكنند   

پس چگونه به . نكوهش نفس خود، عيب جويي از خود و ترس از پروردگار خود است
هي بشناسيد كه ما اولياء خدا هستيم و از غيب آگا: نزد مردم مي آيند و مي گويند

داريم؟و در ضمن چنين ادعايي در دلهاي مردم جايگاهي پيدا كنند و با اين امور دنيا را 
  .شكار كنند

، كه ساالر و سرور لت صحابه و تابعين رضي اهللا عنهمبراي تو كافي است كه از حا
آيا چيزي از اينگونه ادعا ها و شطحيات در ميان آنها مطرح . اولياء هستند، مطلع شوي

                                           
كتاب السالم : مسلم.باب ذكر المالئكة): 2210(بخاري كتاب بدء الخلق : قسمتي از حديث عائشه -1
 . باب تحريم الكهانة و اتيان الكهان): 122)(2228(
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بلكه هركدام از آنان در هنگام قرائت قرآن از گريه . سوگند به خدا، خير شده است؟
هنگامي كه در  سهق هق گريه عمر  ،س، مثل ابوبكر صديق هقدرت كنترل خود را نداشت

و چون در هنگام شب . نمازش مي گريست در فراسوي صفهاي نمازگزاران شنيده مي شد
. آن شبها بيمار شده به عيادتش مي رفتندقرآن مي خواند به آيه اي مي گذشت كه از 

تميم داري در بستر خوابش از ترس آتش جهنم جز اندكي نمي توانست بخوابد بي 
خدا ) دوستان(قراري مي كرد سپس براي نماز بر مي خواست براي آنكه از صفات اولياء 

آگاه شوي كافي است كه به آنچه خداوند در خصوص صفات آنها در سوره هاي رعد، 
كساني كه به آن صفات . مومنون، فرقان، ذاريات و طور مطرح كرده است، مراجعه كني

نه اهل ادعا، دروغ و منازعه با پروردگار عالميان در آن .متصفند اولياء خداوند هستند
حتي صرف ادعاي علم غيب كفر . چيزي كه ويژه كبريايي و عظمت اوست و علم غيب

  ي خداست؟پس مدعي چنين چيزي چگونه ول. است
ضرر اين دروغگويان بسيار سترگ و اهميت سخن گفتن پيرامون آنها فراوان است، 
همين كساني كه اينگونه علوم را از مشركان به ارث برده و دلهاي كور و نابينا را بوسيله 

از خداوند عافيت و سالمت در دنيا و آخرت را  .كنند آن مي فريبند و جذب مي
  .خواستاريم
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ابجد مي نويسند و به ) با حروف(در خصوص گروهي كه  –ابن عباس 
براي كساني كه چنان اعمالي انجام دهند : گفت –نگرند  ستارگان مي

  . بينم نصيبي در نزد خدا نمي

  
ابجد مي نويسند و )با حروف(در خصوص گروهي كه  -گويد ابن عباس  مصنف مي

ي انجام دهند نصيبي در نزد براي كساني كه چنان اعمال: گفت –به ستارگان مي نگرند 
  .خدا نمي بينم

و سند آن . اين اثر را طبراني از ابن عباس به صورت مرفوع روايت كرده است
  1.ضعيف است

ُربَّ معَّلم حروف أبی جاد دارسٍ فی النجوم لیس له عند « :لفظ عربي آن اينگونه است
  »اهللا خالقٍ یوم القیامة

د جستجو گر در نجوم كه روز قيامت نزد چه بسيار آموزگاران حروف ابج: يعني
  .خدا نصيبي ندارند

چه بسيار ناظر در «حميد بن زنجويه از ابن عباس با اين لفظ روايت كرده است كه 
  .»نجوم و يادگيرنده حروف ابجد كه نزد خداوند بهره و نصيبي ندارد

  . يا گمان نمي كنم. يعني نمي شناسم» نمي بينم«عبارت 
حروف ابجد يعني يادگيري آن از كسي كه بوسيله آن مدعي علم كتابت و نوشتن 

همان است كه در خصوص آن . شود غيب است همان چيزي كه علم حرف ناميده مي
  . وعده عذاب آمده است

                                           
: مي گويد)5/117(يثمي ه. از ابن عباس به صورت مرفوع) 10980(طبراني در الكبير: مرضوع است -1

ولي به صورت موقوف از ابن عباس كه . در سند آن خالدبن يزيد عمري وجود دارد كه كذاب است
  .از ابن عباس روايت كرده اند كه سند آن صحيح است) 8/139(و بيهقي ) 11/26(عبدالرزاق 
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  . ولي يادگيري آن به منظور ياد دادن تلفظ آنها و حساب جمله ها اشكالي ندارد
كه . ند كه ستارگان تاثيري دارنديعني معتقد» و در ستارگان مي نگرند«عبارت 

  . درباب خاص آن خواهد آمد
از جمله فايدهاي عبارت و سخن فوق، عدم فريب چيزهايي است كه اهل باطل بر 

{ m :فرمايد همانگونه كه خداوند مي. دهند اساس شناختها و دانسته هاي خود انجام مي

 ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~
®l )كه پيامبرانشان آيه هاي روشن و داليل آشكاري براي  هنگامي: يعني)83: غافر

آوردند به دانش و معلوماتي كه خودشان داشتند خوشحال و شادان مي شدند تا  ايشان مي
شدند و ايشان مسخره اش مي دانستند آنان را در  عذابي كه توسط انبياء از آن بيم داده مي

  .بر مي گرفت
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  : ح گرديده، عبارتند ازاز جمله مسائلي كه در اين باب مطر 
  شود  تصديق كاهن با ايمان به قرآن جمع نمي: نخست

  . كفر است )پيشگويي، غيب گويي(تصريح به اينكه كهانت : دوم
  .شود حكم كسي كه براي او غيبگويي مي: سوم
  .شود بيان حالت كسي كه براي او فال گرفته مي: چهارم

  .مي گيرد بيان حالت كسي كه برايش جادو انجام: پنجم 
  . بياموزد) ابجد(بيان وضعيت كسي كه حروف الفبا : ششم
  .بيان تفاوت ميان كاهن و عراف: هفتم
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  .آمده است )در شريعت: (هآنچه در خصوص نُشر: باب

پرسيده  هدر مورد نشُر صاز رسول خدا: روايت شده است ساز جابر 
را با سند  احمد اين حديث. آن از عمل شيطان است: در پاسخ فرمود. شد

از احمد در . ابو داود نيز آنرا روايت كرده است. جيد روايت كرده است
در . ابن مسعود تمام آنرا ناپسند مي داشت: خصوص آن سوال شد؟ گفت

مردي جادو : به ابن مسيب گفتم: بخاري از قتاده روايت شده است كه گفت
روم از همبستري با همسرش مح(شده يا از زن خود گرفته شده است 

افسون و ( هشرآيا مي توان اين مشكل را از وي رفع كرد يا نُ. )گشته است
اشكالي ندارد چون : به كار گرفت؟ گفت )دعاي رفع بيماري و مشكل

آنچه از آن كه سودمند است نهي نشده . بوسيله آن اراده اصالح دارند
  .است

را جز شخصي كه جادوگر  جادو: از حسن روايت شده است كه گفت
  .نمي گشايد است

گشودن و نجات دادن فرد جادو شده از آن : هنشُر: گويد مي :ابن قيم
نشره اي كه جادوست و جادويي مثل خود : نخست: دو نوع است. جادوست

از عمل شيطان است و سخن  هرا مي گشايد و از بين مي برد، اين نشُر
ونده فرد نشره كننده و نشره ش. شود حمل مي هحسن به اين نوع از نشُر

با اين عمل شيطان پسند به شيطان نزديك مي شوند و در نتيجه جادو از 
  شود  فرد جادو شده دفع مي

نُشره اي كه به وسيله تعويذ، دواجات و دعاهاي مباح صورت مي : دوم
  .گيرد كه اين نوع آن جايز است
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ه نُشرة آنگونه ك» آمده است )در شريعت(آنچه در خصوص نُشرة «: گويد مصنف مي

نوعي از درمان و تعويذ : نشُرة: گويد ابوسعادات مي. در قاموس آمده با ضمه نون است
. است كه به وسيله آن شخصي كه گمان مي رود جن زده شده است، درمان مي گردد

بدان خاطر نشُرة ناميده شده است كه بوسيله آن دردي كه فرد دامنگير آن شده است 
  .او جدا شده از بين مي روديعني از . پخش و پراكنده مي گردد

  .از او سخت گشودم نشُرة كردم. نشُرة از زمره سحر و جادوست: گويد حسن مي
سوره  شايد دچار جادو شده باشد، پس بوسيله«فرمودند  صحديثي است كه پيامبر

كه » آن جادو را از وي گشود و دور ساخت  1: الناس m  t  s  r   q  pl  ي
  .بكار رفته يعني گشودن از طريق تعويذ و خواندن سوره مذكور»ـنَشَره ب«در لفظ حديث 

از فرد جادو شده و كسي ) جادو(نشرة يعني گشودن سحر : گويد ابن الجوزي مي
  .قادر به انجام آن نيست مگر اينكه جادو بلد باشد

  »تا ابن مسعود آنرا ناپسندي داشت...  ساز جابر «: گويد مي :مصنف
فضل  1.اند مچنين ابو داود در سنن خود از جابر روايت كردهاين حديث را احمد و ه

بن زياد نيز در كتاب المسائل از عبدالرزاق از عقيل بن معقل بن منبه از جابر آنرا روايت 
  . كرده و ياد آور شده است كه ابن مفلح سند آنرا جيد و حافظ حسن دانسته اند

الف و الم در . ره پرسيده شديعني در مورد نش »سئل عن النشرة«در عبارت عربي 
  .النشر براي عهد است

  .دادند و از عمل شيطان است يعني آن آن نشره اي كه اهل جاهليت آنرا انجام مي

                                           
ابن مفلح در آداب . باب في النشَرة): 3868(كتاب الطب : ابو داود). 3/294(احمد : صحيح است -1

 .حسن قلمداد كرده است) 10/233(حافظ آنرا در الفتح . سند آن جيد است: الشريعة مي گويد



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   508
 

از احمد در خصوص آن سوال شده گفت ابن مسعود تمام آنرا ناپسندمي «عبارت 
به طور  مراد احمد اين است كه ابن مسعود نشُره اي را كه از عمل شيطان است0داشت 

را به طور مطلق )براي رفع چشم(مطلق ناپسند مي داشت، همانطور كه آويختن تمائم
  .ناپسند مي داشت

به ابن مسيب : در بخاري از فتادة روايت شده است كه گفت«: گويد مي :مصنف
از همبستري با همسرش محروم . (»مردي جادو شده يا از زن خود گرفته شده است: گفتم

: ي توان اين مشكل را از وي رفع كرد يا نُشرة به كار گرفت؟ گفتآيا م )گشته است
آنچه از آن، كه سودمند است نهي . اشكالي ندارد چون بوسيله آن مي خواهد اصالح كند

  نشده است؟
. مقصود از قتادة همان ابن دعامة دوسي، موثق فقيه كه از حافظترين افراد تابعين است

  .ر سال صدوده واند هجري در گذشتد. اند وي شب كور متولد شد گفته
: طُب الرجل ُ: هنگامي كه مردي جادو شود مي گويند. يعني جادو »ِطبَُّ«مقصود از 

شود ؛جادو به منظور فال نيك گرفتن به طب كنايه شده  و گفته مي.مرد جادو شده است
  . شود همانگونه كه به مار گزيده سليم گفته مي. است

به درمان درد طب مي گويند و جادو كه . از اضداد است طب: گويد ابن انباري مي
  . شود خود درد است نيز طب گفته مي

  .يعني ازهمبستري با همسرش محروم شده است» یوَؤخَّذ عن إمرأته«عبارت 
  .گويد سخني است كه جادوگر مي »االُخذة«

دارند  يعني چون با آن نشره اراده خير و اصالح. اشكالي ندارد »ال بأس به«عبارت 
اين سخن ابن . اشكالي در آن نيست و اگر قصد اصالح در ميان باشد نهي نشده است

  .شود مسيب برآن نشره اي كه جادو نيست حمل مي
اثري است » كه جادو را جز شخصي كه جادوگر است نمي گشايد «اين سخن حسن 

  .كه ابن الجوزي در جامع المسانيد آنرا آورده است
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فقيه موثق و امام و از . سن كه نامش يسار بصري انصاري استحسن، همان ابن ابي ح
هجري در  110در سن حدوداً نود سالگي و به سال . برگزيدگان تابعين به شمار مي رفت

  .گذشت
نُشرة گشودن و نجات دادن «: گويد را آورده است كه مي :مصنف سخن ابن قيم
  .»ي كه در متن اصلي گذشت و دو نوع است تا پايان لحن و»فرد جادو شده از جادوست

ابن ابي حاتم و ابو شيخ از ليث بن : آنچه در خصوص وصف نُشرة جايز آمده است
به من رسيده است كه اين آيات به اذن خداوند : ابي سليم روايت كرده است كه گفت

فرد جادو شده را شفا مي دهد، در ظرفي كه در آن آب است قرائت شده، سپس بر سر 
اين آيات عبارتند از ؛دو آيه سوره يونس كه خداوند . شود ته ميفرد مذكور ريخ

m d   c  b a ` _^ ] \ [Z Y X W V  U T S: فرمايد مي
 n m  l k  j i h g f el )82 – 81: يونس(  

آنچه : انداختند ؛ موسي گفت) ساحران ريسمان وسايل خودرا(هنگامي كه : يعني
و خداوند كار . وند آنرا پوچ و نابود خواهد كردارائه داده ايد واقعا جادوست قطعاً خدا

خداوند با سخنان خود حق را پايدار و . تباهكاران را شايسته و سودمند نمي گرداند
در اين آيه سوره اعراف . ماندگار مي گرداند، هرچند كه گناهكاران و بزهكاران نپسندند

  )118: األعراف( m Ð ÏÎ Í Ì Ë Êl فرمايد  كه مي
و تا چهار آيه . كردند باطل شد ق ثابت و ظاهر گرديد و آنچه آنان ميپس ح: يعني

m  q  p on m l k j i h : فرمايد بعد از آن و اين آيه سوره طه كه مي

 z  y xw v  u tsrl )69: طه.(  
اند  نيرنگ جادوگر است و جادوگر هر كجا  كرده )ساحران(كارهايي را كه : يعني

  . شود برود پيروز نمي
در كتاب وهب بن منبه است كه وي هفت برگ از سدر سبز : گويد طال ميابن ب

سپس در آن آية . برداشته در ميان دو سنگ آنها را مي كوبد، سپس برآن آب مي زند
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سپس سه . كند قرائت مي )سوره هاي سه گاني كه باقل آغاز شده اند(الكرسي و قواقل 
هر دردي كه از جادو براي او . ا مي شويدر) جادو شده(قُلب از آنرا برداشته با آنها وي 

با زن خود )همبستري(عمل براي مرداني كه از  و اين. رود ايجاد شده است از بين مي
  .محرومند بسيار خوب است

قسمت دوم نشره اي كه ابن قيم رحمة اهللا مطرح كرده است اشاره به چنين ) شارح(
  . نشره اي است كه مطرح شد

ا كه نشُرة را جايز دانسته اند به همين گونه از نشَرة حمل سخن آن افرادي از علم(
  ).شود مي

خالصه آنچه از نشره كه جادوست حرام است و آنچه از طريق قرآن، دعا و 
  . داروست جائز است واهللا اعلم
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد، عبارتند از
  .هنهي از نشُر: نخست

اي كه از آن نهي شده و نشره اي كه به آن تفاوت ميان نُشره : دوم
  .رخصت داده شده است و اشكالي در آن نيست
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  آمده است  –در شريعت -)تطير(آنچه پيرامون فالگيري : باب

m  X W V  U T S R Q P: خداوند متعال فرموده است

 Yl )بدبياري آنان تنها از جانب خدا و  يشوم! هان: يعني )131: األعراف
   .دانستند لي اكثر آنان نميبوده است و

  
  .آمده است –در شريعت -)تطير(آنچه پيرامون فالگيري : باب: گويد مصنف مي

اسم مصدر از : تطيرّ. نهي و وعده عذابي كه در خصوص آن وارد شده است: يعني
اسم مصدر . شود ء ساكن ميو گاهي نيز يا. اءو فتحه ياء استتَطير،يتطَيروطّيرة با كسره ت

  .مثل تخير خيرةً. ز تطير،طيِرةا
اصل آن همان فال زدن با پرنده يا آهوان يا . در مصادر تنها به همين وزن آمده است

پرنده يا آهو را رها . (دادند چيزهاي ديگر در پيشامدها و سختيها بود كه عرب انجام مي
قع آنرا كرده اگر از سمت راست آنان به چپ مي رفت به آن فال نيك مي زدند و در وا

اين عملكرد آنها را از اهداف و مقاصدشان باز مي داشت، )كردند به نفع خود حساب مي
از اين رو شارع آنرا نهي كرده و باطل ساخت، و به آنان خبر داد كه چنين امري در جلب 

  . نفع و دفع ضرر هيچگونه تاثيري ندارد
: چيست؟ گفت) عرب فال نيك(سانح : ؤبة بن عجاج پرسيدماز ر: گويد مدائني مي

: چيست؟ گفت) فال بد نزد عرب(پرسيدم بارح.آنچه از سمت راست به تو پشت كند
اي كه از سمت راست به چپ  آهو يا پرنده: (مترجم. آنچه از سمت چپ به تو پشت كند

، و )مي رفت از نظر اعراب فال نيك و از چپ به راست مي رفت فال بد محسوب مي شد
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طيح، و آنچه از پشت سر مي آمد قاعد و قعيد نآمد ناطح و  مي آنچه از پيش رو و جلو
  .شد ناميده مي

از آنجايي كه فالگيري از جمله شركي است كه با كمال توحيد واجب منافات دارد 
به سبب اينكه از القاء شيطان و ايجاد ترس و وسوسه او نشأت مي گيرد، مصنف رحمةاهللا 

آنچه با كمال توحيد منافات دارد، اين مقوله را در عليه نيز به منظور برحذر داشتن از 
  .بحث كتاب التوحيد مطرح كرده است

m S R Q P در ادامه مصنف به اين فرموده خداوند استناد كرده است كه 
 Y X W V  U Tl )سياقي كه اين آيه در آن مطرح شده ) 131: األعراف

m H GF E D C B A  J I : فرمايد اينگونه است كه خداوند مي
 Y X W V  U T S R Q P ON M L Kl )األعراف :

اين به خاطر ما : مي گفتند. هنگامي كه نيكي و خوشي بديشان دست مي داد: يعني )131
نحوست و شومي موسي و : مي گفتند. اما هنگامي كه بدي و سختي بديشان رسيد. است

  ....تنها از جانب خداست تا نبدبياري آنا و يشوم پيروان اوست، هان
از خرمي و وسعت نعمت و سالمتي آنگونه  –آل و پيروان فرعون هرگاه نيكي : يعني

به آنان مي رسيد مي گفتند اين براي ماست يعني  –اند   كه مجاهد و ديگران تفسير كرده
از . دچار مي شدند –بال و قحطي  –و هرگاه به بدي . شايسته و مستحق آن هستيم

مي گفتند اين به سبب موسي و پيروانش . ش مي دانستندبدشومي و نحوست موسي و ياران
از اين رو خداوند به آنان فرموده ) دچار چنين باليايي شده ايم(است و از بدشومي آنان 

ابن عباس . بدبياري شما تنها از جانب خداست! هان: يعني) T S R Q P(است
  . ته استطائرهم يعني آنچه بر سر آنان آمده و بر آنها مقدر گش: گويد مي

شئوم و بد : در روايتي آمده است كه شئوم آنان نزد خدا و از جانب اوست يعني
بياري تنها از جانب خدا بوده و آنهم به سبب كفر و تكذيب آنها بر آيات و فرستادگان 

  . خداوند بوده است
چرا كه . اند و نمي دانند بيشتر آنان جاهل: يعني) X W V  U(عبارت 

كردند حتما مي دانستند كه آنچه موسي آورده است تنها خير،  اگر درك و فهم مي
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بركت، سعادت و رستگاري است، آنهم براي كساني كه بدان ايمان آورده و از آن 

  .كنند پيروي 
m k j i h  gf e dc b a  :خداوند فرموده است

 ll )آيا . گفتند شومي خودتان با خودتان همراه است: يعني )19: يس
  .بلكه اصال شما گروهي هستيد كه اسرافكارو متجاوزيد. رديداگر يادآور گ

  
بهره و آنچه از شر به شما  –واهللا اعلم  –معناي آيه ) dc b a(عبارت 

به . به سبب اعمال شما و كفر و مخالفتتان با دلسوزان است. رسيده است با خود شماست
بنابراين بدبياري . استسبب ما و به خاطر ما نيست بلكه به سبب تجاوزگري و دشمني شم

شود، مسبب آن خود  در واقع دچار هر شري كه مي. انسان متجاوز و ستمگر با خود اوست
  اوست و وقوع چنين شري با قضا و قدر خداوند و با حكمت و عدل اوست 

¾   ¿ m ÅÄ  Ã Â ÁÀ  :همانطور كه خداوند فرموده است

Æl )36 – 35: القلم.(  
شود  شما را چه مي. ا همچون گناهكاران يكسان مي شماريمآيا فرمانبرداران ر: يعني

  .چگونه داوري مي كنيد
احتمال دارد كه معناي طائركم معكم اين باشد كه بدبياري شما به خود شما بر مي 

شود و اين در واقع  و بدي كه براي شما حاصل شده به عملكرد خودتان راجع مي. گردد
كه هرگاه اهل كتاب بر شما سالم  صمود پيامبر مثل اين فر. همان قصاص در كالم است
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مطرح كرده  :يعني بر شما كه اين مقوله را ابن قيم  1.و عليكم: كردند در پاسخ بگوييد
  .است
يعني به خاطر اينكه توحيد خدا را براي شما ياد آور  gf eH (عبارت  

ل كرديد، ما را قابل شديم و شما را بدان فرمان داديم با اينگونه سخنان خود از ما استقبا
  .چنين سختي دانستيد

)k j i h (اگر ما خداوند را به يادتان مي آوريم شما : گويد قتادة مي
  .اين عمل ما را بدشومي ما قلمداد كرديد

مناسبت اين دو آيه مذكور با شرح و تفسيرشان اين است كه بدشوم دانستن و تفأل به 
كه خداوند به سبب آن آنها را . استبدي زدن از عملكرد اهل جاهليت و مشركان 
نيز از فال زدن نهي  صرسول خدا . نكوهش كرده و به آنان وعده عذاب داده است

  .حاديث اين باب خواهد آمداهمانطوري كه در  .كرده و آنرا شرك تلقي نموده است
  

                                           
) 2163(كتاب السالم : باب كيف الرد علي اهل الذمة و مسلم): 6258(كتاب االستئذان : بخاري -1
 . ساز حديث انس . باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب)6(
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 صرضي اهللا عنه روايت شده است كه رسول خدا  هاز ابوهرير
از  صرسول خدا: يعني» ِطّیرة و ال هاّمة و ال َصفر ال َعَدوی و ال«: فرمودند

كه مسلم و بخاري . نهي كردند)َعَدوی؛ ِطّیرة؛ هاّمة؛ َصفر(اين چهار مورد 
 1وال َنؤَء و ال غُول» عبارت «اين روايت را آورده اند با اين تفاوت كه مسلم 

  .را نيز بر ان افزوده است

  
ال : فرمودندص ه است كه رسول خداروايت شد ساز ابوهريرة : گويد مصنف مي

عدوي؛ (از اين چهار مورد  صيعني رسول خدا. عدوي و ال طيرة و ال هامة و ال صفر
كه مسلم و بخاري اين روايت را آورده اند با اين تفاوت . نهي كردند) طيرة؛ هامة؛ صفر
  2.را نيز بر آن افزوده است »وال نَؤء و ال غُول«كه مسلم عبارت 

اسمي است از مصدر إعداء مثل الدعوي گفته » العدوي«گويد  ابو سعادات مي
اين . يعني بيماري را به او سرايت داد با سرايت مي دهد. يعديه إعداء. أعداه الداء: شود مي

فرد ديگري به همين . هنگامي است كه فرد بيمار بيماري اش را به ديگري انتقال مي دهد
  .شود چار ميبيماري شخص بيمار د

                                           
براي خود و مصداق و ... عدوي؛ طيرة؛ هامة؛ وكدام از اصطالحات مذكور يعني از آنجايي كه هر  -1

طلبند لذا در اينجا معادل فارسي آنها مطرح نشده است و در اثناء ترجمه بدان پرداخته  ترجمه خاص مي
ي شده و شارح آنها را توضيح داده است زيرا برخي از آنها اختالفي هستند و در ضمن اختالف علما م

  ).مترجم(توان به مصداق دقيق آنها دست يافت 
باب ) 106)(2220(كتاب السالم : مسلم. باب الهامه دون الزيادة): 5757(كتاب الطب : بخاري -2

كتاب : و مسلم» و ال نوء«از ابوهريرة افزون بر اين عبارت كه . طيرة و ال هامة و ال صفر العدوي و ال
  .»و ال غول«،با افزودن عبارت طيرة و ال هامة و ال صفر دوي و الباب الع): 107)(2222(السالم 
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عدوي اسمي است از إعداء و آن بدين معناست كه بيماري از (ديگران مي گويند   
آنچه كه نفي شده است خود سرايت بيماري . شخص بيمار به شخص ديگري منتقل شود

كه ظاهر بيانگر معناي نخست است يعني سرايت  ،و يا نسبت دادن سرايت به بيماري است
  .شخص ديگرخود بيماري از شخصي به 

عبارت مذكور كمي كنگ و مبهم به نظر مي رسد ولي با توجه به محور (مترجم [
اصلي بحث و سياق كالم مي توان گفت مقصود اين است كه سرايت و انتقال بيماري را 
به خود بيماري و ويژگيهاي ذاتي آن كه مسري بودن است، نسبت دهند، بي آنكه اذن و 

  ]).حاظ كنند و اهللا اعلمخواسته پروردگار را در آن ل
را » ال عدوي«روايتي در صحيح مسلم به اين مضمون آمده است كه ابوهريرة حديث 

فرد بيمار بر «: فرمودند صمطرح مي كرد كه اين حديث را مطرح نمودند كه پيامبر
ابوهريرة به همين اندازه از روايت خود » .است وارد نشود)غير بيمار(شخصي كه سالم 

خوداري » العدوي «و سخنش را در همين حد مقتصر نمود واز گفتن حديث بسنده كرد 
را نيز مطرح » ال عدوي «از تو شنيديم كه حديث : به او مراجعه كردند و گفتند. كرد

ابوسلمه كه راوي اين روايت از . كرد خود داريكردي، كه وي از اعتراف به آن 
ة آنرا فراموش كرد يا اينكه يكي از اين نمي دانم كه ايا ابوهرير: گويد ابوهريرة است مي

  1دو روايت ديگري را نسخ كرده است؟
از جمله آنها  ،اند روايت كرده صپيامبر(را جماعتي از اصحاب  »ال عدوي«حديث 

در برخي از . ؛انس بن مالك، جابر بن عبداهللا، سائب بن يزيد، ابن عمر، و ديگران

                                           
  .باب العدوي و ال طيرة): 105)(104)(2221(كتاب السالم : مسلم -1
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شده است كه از فرد جذام گرفته فرار كن روايتهاي اين حديث اين عبارت نيز اضافه 
  1.همانگونه كه از شير فرار مي كني

علما اختالف نظر دارند و نيكوترين سخن در خصوص آن » عدوي « در خصوص 
سخن بيهقي است كه ابن اصالح، ابن قيم، ابن رجب، ابن مفلح و ديگران از وي، پيروي 

به آن وجهي كه نزد عرب جاهلي و » ي ال عدو«: گويد سخنش اين است كه مي .اند كرده
آنان فعل را به ) بر اين توضيح كه(بنابر باور و اعتقاد آنها بودمورد نهي واقع شده است 

بنابر ) بيماريها(دادند و به اين باور بودند كه اينگونه امور  غير خداوند متعال نسبت مي
نصورت خداوند جزء در غير اي. كنند طبيعت و سرشت خود به ديگران تسري پيدا مي

مشيئت خود قرار داده است كه اگر فرد سالم با شخص كه دچار بيماري شده است 
معاشرت و همراهي كند دچار آن بيماري كه بنابر مشيت خداوند مسري است، خواهد 

از فرد دچار جذام بپرهيز و فرار كن آنگونه : فرموده است صشد به همين سبب پيامبر
و در خصوص طاعون . يا شخصي بيمار بر فرد سالم وارد نشود. كه از شير فرار مي كني

  2.اگر شخص بشنود كه در سرزميني دچار آن شده اند به آن سرزمين نرود: فرمايد مي
  .همه اين موارد به تقدير خداوند متعال است

: ال يعدي شي ء يعني« 3:ترمذي از ابن مسعود به صورت مرفوع آورده اند احمد و
و اين فرموده  )شود ازشخصي به شخص ديگر منتقل نمي(» كند پيدا نمي هيچ چيزي تسري

اي رسول : عرض كرد صيكي از با ديه نشنيان عرب به وي. را سه بار تكرار نمودند

                                           
باب الجذام آورده است ابو نعيم در المستخرج )10/158(بخاري آنرا به صورت معلق در كتاب الطب  -1

) 10/158(به الفتح .)حالت تعليق خارج ساخته استيعني از (با سند صحيح آنرا متصل كرده است 
 .مراجعه شود

باب ). 93) (92) (218(كتاب السالم : مسلم. باب ما يذكر في طاعون) 5728(كتاب الطب : بخاري -2
 .الطاغوت و الطيرة و الكهانة از حديث اسامة بن زيد

 هامة و الصفر العدوي والباب ماجاء ): 2143(كتاب القدر : ترمذي) 1/440(احمد : صحيح است -3
 .گفته است سند آن صحيح است) 3/143(همانطور كه الباني در الصحيحة 
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از بيماري گري كه در لب يا دم شتري ظاهر شده و آن شتر ) سوراخي(لكه اي  صخدا
: فرمودند صمي كند؟ رسول خدا در ميان شتراني فراوان باشد همه آنها را دچار گري

كرد؟ و در پي آن از عدوي؛ طيرة؛  )گري(چه كسي شتر نخستين را دچار آن بيماري 
خداوند هر نفسي را خلق كرده زندگي، سختي ها و رزق : هامة؛ صفر نهي كرده فرمودند

امي بدينوسيله خبر داده است كه تم صپيامبر. آنرا نيز نوشته است و تعيين كرده است
اين امور به قضاء و قدر خداوند است و بنده مامور است هرگاه در عافيت و سالمت باشد 

  . از اسباب شر بپرهيزيد
چرا كه . كه بنده مامور شده است كه خودش را در آب و آتش نيفكند ههمانگون   

عادت و تجربه ثابت كرده است كه آن دو يا امثال آنها در چنين حالتي هالك كننده و 
  .ضرندم

اجتناب از نزديكي بر بيمار، مثل كسي كه دچار جذام شده و يا اجتناب از رفتن به 
همه اينها اسباب بيماري و از بين رفتن . سرزميني كه دچار طاعون گشته نيز اينگونه است

و خداوند نيز خالق اسباب و مسبب آنهاست و خالقي غير از او وجود ندارد، و . هستند
  .ز جز او نيستتقدير كننده اي ني

ولي هرگاه توكل بر خداوند و ايمان بر قضاوقدر الهي در شخص قوت گرفت، فرد 
شود، و با اعتماد به خداوند و اميد به او  با برخورد مستقيم با برخي از اين اسباب قوي مي

به او مستقيما با اين اسباب مواجه شده و به اين باور مي رسد كه هيچ ضرري از اين اسباب 
اجهه مستقيم با اين اسباب جايز است به ويژه اگر مصلحت در چنين حالتي مو. رسدنمي 

  .عام يا خاصي در پي داشته باشد
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حديث . شود بر همين معنا حمل مي 1اند  حديثي كه ابو داود وترمذي روايت كرده
دست فرد جذامي را گرفته در ظرف غذا كرد و فرمود با نام خدا  صاين است كه پيامبر

و  ،ساين روايت را بر گرفته است و از عمر :امام احمد. ينان و توكل به او بخورو اطم
  . ابن عمر و سلمان رضي اهللا عنهم روايت شده است

نيز روايت شده است كه وي سم  سشبيه چنين مضموني درخصوص خالد بن وليد 
ايت و همچنين و خصوص سعد بن ابي وقاص و ابو مسلم خوالني رو)و اثر نكرد(خورده 

  .اين روايتها را آورده است :شده است كه بروي آب راه رفتند كه ابن رجب 
احتمال دارد كه اين عبارت : گويد عليه مي :ابن قيم » ال طيرة«در خصوص عبارت 

ولي . نكنيد)بخت آزمايي به آن شيوه رايج در جاهليت(نفي يا نهي باشد ؛يعني فالگيري 
داللت دارد بر اينكه »  عدوي و الصفر و ال هامة ال« در حديث مذكور  صسخن پيامبر 

و . اموري كه جاهليت بدان توجه و اهتمام داشت. مراد وي نفي و ابطال اين امور است
چرا كه نفي بر بطان آن و عدم تاثير آن داللت . نفي در اينگونه امور رساتر است از نهي

  .دكن دارد ولي نهي تنها بر منع از انجام آن داللت مي
در : گفت صاز معاويه بن حكم روايت شده است كه به پيامبر 2در صحيح مسلم

آن باوري است كه : فرمودند صپيامبر: ميان ما كساني هستند كه بدشگون و شومند
اييد پس شما را ازحقيقت و واقعيت دور نسازد و مانع  خودتان در درون خود پروارانيده

ت از اين واقعيت خبر داده است كه اذيت و با اين فرموده در حقيق صپيامبر. نشود
شگون بدي كه شخص مذكور به افرادي از ميان خودشان نسبت مي داد، در واقع به ذات 
همين فرد و به اعتماد خود او بر مي گردد نه به آن كسي كه او را بدشگون و نحس موثر 

                                           
باب ): 1818(كتاب االطعمه : ترمذي.باب في الطيرة): 3925(كتاب الطب : ابوداود: ضعيف است -1

الباني . استباب الجذام و اسناد آن ضعيف ) 3542(كتاب الطب : ابن ماجة. ماجاء في االكل مع المجذوم
  .آنرا تضعيف كرده است) 4200(در ضعيف الجامع 

  .باب تحريم الكهانة و ايتان الكمان): 121) (537(كتاب السالم : مسلم -2
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ديدن و  گمان، ترس و شرك چنين شخصي عامل بدبياري اوست، و او را از. مي ديد
  . دارد شنيدن حقايق باز مي

از اين رو براي امت خود اين مقوله را بيان داشت و براي آنان فساد باور بدشگوني و 
تا بدانند كه خداوند براي چنين چيزي كه آنها . شوم بودن چيزي يا فردي را تبين نمود

حذر داشتن آنها باور دارند نشانه وداللتي قرار نداده و آنرا سببي كه موجب ترس و بر 
تا دلهاي امت با باور به يگانگي خداوند اطمينان بيابد و درونشان . باشد نصب نكرده است

با آن آرام گيرد، همان يگانگي كه انبياء را به خاطر آن فرستاده و كتابها را براي آن نازل 
بب كرده است، آسمانها و زمين را براي آن خلق كرده و دو جايگاه بهشت و جهنم به س

دلبستگي و وابستگي به شرك از دلهاي آنان  صپس پيامبر. همين توحيد ساخته شده اند
زدود تا دستگيره و آويزه اي از آن در دلهايشان باقي نماند و در هيچ شرايطي دچار عملي 
از اعمال كساني كه اهل آتشند، نشوند، پس هر كس به ريسمان محكم توحيد در آويزد 

چنگ زند و به خداوند توكل كند، در واقع تصور بدبياري و بد و به طناب استوار آن 
شومي را پيش از آنكه استقراريابد، زدوده است و پيش از تحقق و دست يافتن به آن، 

يعني فرد موحد و يكتا پرست هرگز . (تصور و خيال آنرا نيز از خود دور ساخته است
  ).مترجم( )دهد خود راه نميبنياد را به ذهن و خيال   چنين چيزهاي بي اساس و بي

. مانزد ابن عباس نشسته بوديم، پرنده اي صدا كنان از آنجا گذشت: گويد عكرمة مي
نه خير است و نه شر : ابن عباس گفت. خير است، خير است: يكي در ميان جمع ما گفت

تا معتقد نباشد كه چنين چيزي در خير وشر تاثير . پس اين كار او را ناپسند داشت. است
  .دارد

آن مرد . پس كالغي فرياد سر داد. طاوس با همراهي شخصي رهسپار سفري بودند
  .خير است: گفت

  ).همراه من نباش: (است؟ مرا همراهي نكن)كالغ(چه خيري نزد اين : طاوس گفت
كنند اين احاديث دال بر جواز  احاديثي وارد شده اند كه برخي از مردم گمان مي

  .ندبدشگوني يا تفاؤل بد، هست
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كه در سه چيز بدشگوني وجود دارد ؛در زن، در حيوان  صمثل اين فرموده پيامبر
مبتني بر اينكه بدشگوني در سه  صخبر پيامبر: گويد عليه مي :ابن قيم  1سواري و خانه

چيز است به معناي اثبات آن بدشگوني و شومي كه خداوند آنرا نفي كرده، نيست و 
گفت اين است كه خداوند  صفرموده پيامبر نهايت چيزي كه مي توان در خصوص

كند، براي هر كسي كه به آنها  پاك و منزه گاهي از موارد سه گانه را به گونه اي خلق مي
نزديك شود و يا سكونت گزيند بدبيار و بدشگون است و برخي از آنها را به گونه اي 

مثال . دي ندارندمي آفريند كه براي نزديك شونده يا ساكن آن هيچگونه شر و شگون ب
همانطوري كه خداوند سبحان به پدر و مادري يك فرزند پر خير و بركت مي بخشد و به 

ببينند، به همين ترتيب به پدر و مادر ديگري فرزند شر و  وسيله آن فرزند خيري مي
  .بدشگوني مي بخشد كه به وسيله آن شرو بدي به اندو مي رسد

ممكن . (به همين ترتيب و به همين نحو است نيز) وسيله سواري(منزل و زن و اسب 
  )است در ميان آنها يكي شر ويكي نيك و خير باشند

برخي از . خداوند پاك و منزه آفريننده نيك و بد و خوشبختي و بدبختي است
چيزهاي حاضر و غيبي را سعادتمند و پرخير و بركت مي آفريند از اين رو براي كسي كه 

و برخي را . ندي و دست يابي به خير و بركت را به دنبال داردبدان نزديكي جويد، سعادتم
نيز نحس و بدشگون مي آفريند، لذا براي كسي كه به ان نزديك شود مايه شرو بدبختي 

همانطور كه ساير اسباب را . تمامي اين ها به قضا و قدر الهي تحقق مي يابد.خواهد بود
مثال مشك و رايحه . ط ساخته استخلق كرده و به مسبب هاي گوناگون و متضاد مرتب

هاي دلپذير ديگري را آفريد كه هر كس از مردم بر آنها نزديك شود از بوي خوش آنان 

                                           
باب ): 116) (2225(كتاب السالم : مسلم. باب بايذكرمن شؤم الفرس): 2858: (بخاري كتاب الجهاد -1

يث ابن عمر رضي اهللا عنهما نيز به همين نحو وارد شده و از حد. الطيرة و الفأل و مايكون فيه من الشؤم
نسائي در . باب ماجاء في الشؤم): 2824(ترمذي به كتاب االدب . آنرا به همين لفظ نيز آورده است

باب مايكون فيه اليمن و الشؤم احمد ): 995(كتاب النكاح : ابن ماجة. باب شؤم الخيل): 6/220(الخيل 
  )رضي اهللا عنهما(يث ابن عمر همچنين از حد) 2/8،38(
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بهره مند مي گردد و ضد آن را نيز خلق كرده و به طوري كه آانرا سبب درد و رنج 

تفاوت اين دو نوع از طريق حس درك مي . شوند كساني قرار داده كه بدان نزديك مي
در خصوص منزل، زن و اسب نيز به همين شيوه است و رنگ چنين باوري با رنگ . ودش

  . بدشگوني مشركانه متفاوت است
هامة پرنده اي : گويد فرا ءمي. شود بنابر نظر صحيح با تخفيف ميِم تلفظ مي »هاَمة«

  .است از پرندگان شب گويا مقصود همان جغد است
آمد آنرا بد  در منزل يكي از آنها فرود مي عرب جاهلي هرگاه: گويد اعرابي مي  

خبر مرگ من يا يكي از اهل منزلم را داده : مثال مي گفتند. آمد و بد شگون مي دانستند
  .بنابراين حديث مذكور براي نفي و ابطال چنين باوري وارد شده است. است

يت كرده ابو عبيدة در غريب الحديث از رؤبة روا.شود با فتحه فاء تلفظ مي »َصفَر«
صفَر كرمي است در شكم كه حيوان و مردم دچار آن مي شوند و نزد : است كه گفت

بنابراين مراد از نفي آن در واقع نفي همان اعتمادي .عرب از بيماري گري مسري تر است
از جمله كساني كه چنين ديدگاهي . داشتند) تسري بيمار(بود كه در خصوص عدوي 

  .بن عيينة، امام احمد، بخاري و ابن جرير طبريدارند عبارتند از سفيان 
و نفي به سبب همان عملي بود كه . برخي نيز مي گويند مقصود از آن ماه صفَر است

دادند، محرم را حالل كرده و به جاي آن صفر  اهل جاهليت در خصوص نسيء انجام مي
  .اين ديدگاه امام مالك است. كردند را حرام مي

اهل دوران جاهليت : راشد او نيزاز كسي شنيد كه مي گفت ابو داود از محمد بن
ابن رجب . اين باور آنها را باطل ساخت صصفر را ماهي بد شوم مي دانستند، پس پيامبر

زيرا بدشگون .شايد اين ديدگاه از ساير ديدگاههاي به حقيقت نزديكتر باشد: گويد مي
نسبت . ي شده استدانستن صفر از جنس همان نحس و شومي است كه از آن نه

اينكه اهل . بدشگون دادن به روزي از روزها مثل روز چهارشنبه نيز به همين نحو است
كردند، خاصةً از زمره اين نوع از  دوران جاهليت ازدواج در ماه شول را شوم قلمداد مي

  .بدشگون دانستهاي نهي شده است
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رامون آن سخن خواهيم پي –انشااهللا –مفرد انواء است كه در باب خاص خود  »َنوء«
  . گفت

كه در اينجا همان اسم مراد . اسم جمع آن أغوال و غيالن است. با ضمه غين »غَول«
عرب . غول مفرد غيالن است كه جنسي از جن و شيطانهاست. گويد ابو سعادات مي. است

كردند كه اينها دسته اي از شياطين هستند كه در اشكال و لباسهاي گوناگون  گمان مي
چنين باوري را نهي و  صكه پيامبر. ث فريب و گمراهي مسافران در بيابانها مي شوندباع

  .ابطال نمود
هر وقت غولهاي بيابانها  كهصپيامبراگر گفته شود معناي نفي چيست و با اين فرموده 
يعني (چه تناسب و همخواني دارد؟ 1شما را به بي راهه بردند به اذان گفتن مبادرت ورزيد،

  ).ازگارندبا هم ناس
سپس . بود صشود كه چنين چيزي در ابتداي دعوت پيامبر اينگونه پاسخ داده مي

نفي، ناظر بر وجود غَول : يا مي توان گفت. خداوند شر آنها را از بندگانش دور ساخت
تواند در ذات آنها دخل و  نيست بلكه متوجه گمان و پندار عرب مبني بر اينكه آن مي

تواند كسي را  ت كه آن نمياز نفي غول، اين اس صود پيامبريا مقص. تصرف كند، است
حديث ديگري نيز بدان . ست و بر او توكل كرده است به بي راهه بكشاندا خداكه با 

) كه شما باور داريد(غَولي وجود ندارد بلكه غولهايي : فرمايد دهد كه مي گواهي مي
ه فرد را خياالتي و تشخيص يعني جنيان سحر و جادويي دارند ك. جادوي جنيان هستند

هرگاه غولهاي بياباني «پس حديث . دچار واژگون بيني مي گردد و. كنند وي را مختل مي
يعني شر آنها را با ياد خدا دفع كنيد » شما را به بيراهه بردند به أذان گفتن مبادرت ورزيد

                                           
سند آن همانطوري كه حافظ در . آورده است ساز حديث جابر ) 3/382،305(احمد : ضعيف است -1

طبراني در االوسط آنرا روايت كرده است همانطور كه در جامع . تخريج االذكار مطرح كرده ضعيف است
. تضعيف كرده است) 535(در ضعيف الجامع  الباني نيز آنرا. الصغير به نقل از ابوهريرة وارد شده است

  .در سند آن عدي بن فضل وجود دارد كه متروك است: مي گويد) 10/134(هيثمي در المجمع 
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. ستعدم موجوديت آنها ني صو اين سخن دال بر آن است كه مقصود از نفي پيامبر
در انبار خرمايي داشتيم كه : حديث ابو ايوب نيز از زمره همين مضمون است كه گفت

  . داشت غول مي آمد و آنرا بر مي
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ص رسول خدا: اند  كه گفت مسلم و بخاري از انس روايت كرده
. آيد ولي از فأل خوشم مي هو نه طير )صحيح است(نه عدوي : فرمودند

  .نيكو و خوشايند سخن: فأل چيست؟ فرمود: گفتند

  
رسول : كه گفت :اند و بخاري از انس روايت كرده 1مسلم: گويد مصنف مي

: گفتند. آيد و نه طيرة ولي از فأل خوشم مي) صحيح است(نه عدوي : فرمودند صخدا
  .سخن نيكو و خوشايند: ل چيست؟ فرموداف

ست و در خصوص هر چيز خوشايند و فأل فعل مهموز ا: گويد ابوسعادات مي
شود كه بدآيند است  بدآيندي به كار مي رود و طيرة تنها در خصوص چيزي استعمال مي

  .و بسيار اندك براي چيز خوشايند به كار مي رود
مردم . شود فالن چيز را به فال نيك گرفت و همانگونه هم به تحقق پيوست گفته مي

 صمقصود پيامبر . (به صورت فال به كار مي گيرند آنرا به منظور تخفيف بدون همزه و
اين است كه فأل را تنها آن وقت دوست دارم كه اميد به سودمندي و فايده خداوند در 
آنها ايجاد كند و در هر سبب ضعيف يا قوي به موثر بودن خداوند اميدوار باشند و چنين 

از خداوند قطع كنند چنين  ولي هرگاه آرزو و اميد شان را. تفألي نيك و پسنديده است
  .حالتي شر است و تفأول در اين حالت شر و ناپسند است

در طيرة بدگماني به خدا و انتظار بال داشتن است ولي تفأول مثل اين است كه 
گويد سالم، يا فردي كه چيزي را گم كرده است  شخص بيمار از فردي بشنود كه به او مي

همچنين نداهايي در درون فرد . يا بنده، خطاب كند از شخصي بشنود كه او را با لفظ اي
كند كه مريض شفا يافته و يا بنده آنچه را كه گم كرده بود پيدا  اين پندار را ايجاد مي

                                           
بخاري كتاب الطب . باب الطيرة) 112) (2224(كتاب السالم : مسلم): 5776(كتاب الطب : بخاري -1
  .ديث ابوهريرة رضي اهللا عنهباب الطيرة از ح) 110)(2223(كتاب السالم : مسلم) 5755(
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و مقصود از سخن نيكو و ) كند بنابراين حسن ظن و نيكوگماني ايجاد مي(نموده است 
  . د ي هستندخوشايند در حديث مذكور چنين سخنان اميد دهنده و خوشاين

بيان فرموده  صپيامبر» سخن نيكو و خوشايند : فرمود»فأل چيست؟: گفتند«عبارت 
است كه فأل براي او خوشايند است و اين بيانگر آن است كه فأن از جمله فالگيري به آن 

  .مثل طيرة كه مذموم و نهي شده است: معناي نهي شده اش نيست
شود  دن فال نيك شرك محسوب نميدوست داشتن و پسندي: گويد مي :ابن قيم

بلكه آن بيانگر مقتضاي سرشت و طبيعت انسان است و موجب فطرت و سرشت انساني 
. كند كه با آن همسو و هماهنگ است است كه هميشه به سمت و سويي تمايل پيدا مي

به ياران خود خبر داده است كه در دنيا زن و بوي خوش براي او  صهمانگونه كه پيامبر
حلوا و عسل را دوست مي داشت و همچنين از صداي  صپيامبر 1داشتني هستنددوست 

اخالق متعالي و فضائل . خوب قرآن و اذان خوشش مي آمد و بدان گوش مي كرد
  .اخالقي را دوست مي داشت

و خالصه اينكه هر نوع كمال و خير و هر چيزي كه به آندو منجر مي شد را دوست 
در طبيعت و سرشت مردم اين ويژگي را قرار داده است  خداوند پاك و منزه. داشت مي

آيد و ذات آنها به سوي چنين  كه ازشنيدن اسم نيكو و محبت به آن خوششان مي
اي قرار داده است كه با  همچنين سرشت انسانها را به گونه. كند اسمهايي تمايل پيدا مي

تهنيت، مژده، كامياب، شنيدن اسامي و نامهاي خوشايندي مثل رستگار، سالم، كامروا، 
هرگاه اين اسمها بر گوش ها رسانيده . پيروز و غيره شادو خرسند و مسرور مي گردند

شوند جان و روان با شنيدن آنها شاد و خرم مي گردد و درون گشايش مي يابد و قلب به 
وسيله آن قوت مي گيرد، ولي هرگاه اسامي ضد اين اسمها شنيده شوند درقلب نيز ضد 

                                           
) ص(رسول خدا : قسمتي از حديث انس بن مالك رضي اهللا عنه است كه گفت: صحيح است -1

در عشرة النساء باب ) 7/61(نسائي ) 285 ،199، 3/128(احمد » في الصالة ....حبب الي«: فرمودند
 .تآنرا صحيح دانسته اس) 3119(الباني در صحيح الجامع . حب النساء
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كند، و در درون او ترس و  تي كه مطرح شد ايجاد مي گردد، شخص را نگران ميآن حال
كند، حالتي از دلمردگي و دلسردي در او  بد بياري، تنگي و سختي و گرفتگي ايجاد مي

كند كه چيزي جز ضرر در دنيا و نقض در ايمان و همنشيني و نزديكي به شرك  ايجاد مي
  .را براي او در پي ندارد

از فال نيك زدن بدان خاطر خوشش مي آمد كه تشاؤم  صپيامبر: گويد حليمي مي
يا فال بدزدن به معناي بد گماني بي اساس به خداوند است، در حالي كه فال نيك گمان 

و مؤمن در هر حالي فرمان داده شده است كه به خداوند . نيكو و حسن ظن به خداست
  .گمان نيكو برد و حسن ظن داشته باشد
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بن عامر روايت كرده است كه  هد با سند صحيح خود از عقبابو داو 
: فرمود صوي . مطرح شد صنزد رسول خدا ) فالگيري( هطير: گفت

هرگاه يكي از شما . مسلماني را از آن منع نكن. نيكوترين آن فأل است
پروردگارا تنها تونيكي ها را : چيزي را ديد كه آنرا ناپسند مي دارد، بگويد

هيچ نيرو و تواني نيست مگر اينكه از . ها را دفع مي كنيمي آوري و بدي
  ). به قدرت و توانايي توست(جانب تست 

  
ابو داود با سند صحيح خود از عقبة بن عامر روايت كرده است كه : گويد مصنف مي

نيكوترين آن فأل : فرمود صوي. مطرح شد صنزد رسول خدا )فالگيري(طيرة : گفت
هرگاه يكي از شما چيزي را ديد كه آنرا ناپسند مي . منع نكنمسلماني را از آن . است

هيچ نيرو و . پروردگارا تنها تونيكي ها را مي آوري و بديها را دفع مي كني: دارد، بگويد
  . تواني نيست مگر اينكه از جانب تست

در نسخه هاي توحيد، اسم عقبة بن عامر وارد شده است ولي درست ) عقبة بن عامر(
وي  .اند امر است كه احمد، ابو داود و ديگران نيز به همين عنوان مطرح كردهعروة بن ع

  1.اهل مكه ولي در نسب او اختالف نظر وجود دارد
. گويد عروة بن عامر قرشي و ديگران مي گويند عروة بن عامر جهني احمد مي

د ماوردي به صحابي بودن او معتق. صحابي بودن او نيز مورد اختالف واقع شده است
  . داند بعين ميا از زمره افراد موثق تاابن حبان وي ر. است

  .ي نبودن او صحيح استبصحا: گويد مزي نيز مي

                                           
الباني آنرا در . باب في الطيرة كه اسناد آن ضعيف است) 3719(كتاب الطب : ابو داود: ضعيف است -1

  .آنگونه مولف نسبت داده چنين حديثي را احمد نياورده است. تضعيف كرده است) 199(ضعيف الجامع 
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از فال خوب  صپيشتر گذشت كه پيامبر» نيكوترين آن فأل است: فرمود«عبارت 
  1.آورده است سترمذي با روايت صحيح از انس . زدن خوشش مي آمد

خارج مي شد دوست داشت كه شخصي او را با  هرگاه براي نياز خود صكه پيامبر
  . الفاظي مثل نجيح و راشد يعني شكيبا و رهيافته خطاب كند و چنين الفاضي را بشنود

چيزي را به فال بد نمي گرفت و  صكه پيامبر 2ابو داود ار بريدة روايت كرده است
ن اسم ساخت، اسمش را مي پرسيد، اگر از آ هرگاه شخصي را براي كاري مأمور مي

آيد خرسند مي گشت و اگر از اسم وي خوشش نمي آمد ناپسندي و كراهت  خوشش مي
  .واين بيانگراستعمال فال نيكوست. اسناد اين روايت حسن است. از چهره او نمايان مي شد

خبر داده است كه حسن ظن داشتن و فال نيك  صپيامبر: گويد مي :ابن قيم 
فالگيري را در حالت كلي باطل . بهترين آن استاست و ) طيرة(زدن از زمره فالگيري 

بنابراين فال . ساخته و فال نيكو را نيز از جنس آن ولي نيكوترو بهتر از آن بر شمرده است
و طيرة به جهت امتياز و تضادي كه ميان آنها است از يكديگر ) حسن ظن داشتن(نيك 

ع تعويذ شرك و تجويز من. متفاوت و جدا هستند، يكي سودمند و ديگر زيان آور است
يكي زيان (تعويذ و دعايي كه آميخته به شرك نيست نيز نظير اين دو نوع تفاؤل است 

چرا كه تعويذ بدون شرك به سبب منفعت بدور ) آور و ممنوع و ديگري سودمند و مجاز
  .از هر گونه زيان و مفسدة اجازه داده شده است

شود و  منع نكن يا مسلمان از آن منع نميمسلماني را از آن » و التّرد مسلماً«عبارت 
  .براي او جايز است

                                           
ب صحيح حسن غري: باب ماجاء في الطيرة مي گويد) 1616(كتاب السير : ترمذي: صحيح است -1

 .آنرا تصحيح كرده است) 4854(الباني نيز در صحيح الجامع . است

آنرا حسن ) 10/215(باب في الطيرة حافظ در الفتح )3920(كتاب الطب : ابو داود: صحيح است -2
آنرا صحيح قلمداد ) 762(الباني در الصحيحة . آورده است) 348-5/247(احمد نيز آنرا . دانسته است
 .كرده است
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حسن ظن ندارد بلكه بد . (گويد كنايه است ازاينكه كافر بر خالف آن است طيبي مي
  . واهللا اعلم) گمان و شوم نگر است

يعني طيرة »پروردگارا تنها تو نيكي ها را مي آوري و بديها را رفع مي كني «عبارت 
بلكه تنها تو يكتا و يگانه . كند آورد و سختي ها را رفع نمي ا را نمينيكي ه )فالگيري(

  .هستي و مي تواني نيكي ها را به ما برساني و بديها را از ما دور سازي
كه حسنات و نيكي ها در اينجا يعني نعمت ها، و بديها يعني گرفتاريها و مشكالت و 

  .پيشامدهاي ناگوار
m ¹ ¸  Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º  :فرمايد مثال خداوند مي

   Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó   Ò  Ñ Ð Ï ÎÍ Ì ËÊ É ÈÇ Æ Å   Ä
ã â  á  à ß Þ ÝÜ Û  Ú  l)79 – 78: النساء.(  

اين از سوي خداست و اگر بدي و : اگر خير و خوبي بديشان رسد مي گويند: يعني 
. بگو همه از سوي خداست) صپيامبر. (گويند اين از توست مصيبتي بديشان رسد مي

آنچه از خير و خوبي به تو ) اي پيامبر. (اين مردمان را چه شده است كه سخن نمي فهمند
  .رسد از سوي خداست و آنچه بال و بدي به تو مي رسد از جانب خود توست مي

و اين . عبارت مذكور بيانگر دلبستگي به غير خدا در جلب نفع و دفع ضرر است
قلب او ذره اي از بد گماني و  ه درهمان توحيد است و چنين دعايي براي كسي ك

شگوني وجود دارد مناسب است و تصريح دارد بر اينكه باورهايي مثل فالگيري و بد
و هركس چنين باورهايي را در . كند تشاؤم نه نفعي مي رساند و نه ضرري را دفع مي

  .درون خود پرورش دهد نادان و مشرك است
طلب كمك و ياري كردن از خدا به يعني  »بک الإو ال حول و ال قوة «عبارت 

زمايي كه گاهي خود چنين باوري آطريق توكل و تكيه به او و عدم توجه به طيرة و بخت 
دعاي مذكور از . كند به منظور عقوبت و مجازات فرد، او را گرفتار مشقت و سختي مي

  .حقيقت توكل كه قوي ترين سبب در جلب خيرات و دفع مضرات است، نشأت مي گيرد
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يعني دگرگوني و انتقال فرد از حالتي به حالت ديگر و قوت و نيروي اين » حول «
عبارت مذكور بيانگر تبري و دوري گزيدن : دگرگوني تنها از سوي خداوند يگانه است

از باور به هر نوع دگرگوني و قدرت و مشيئتي جزدگرگوني و قدرت و مشيت خداوند 
اي را  فرد هر نوع دگرگوني و نيرو و اراده كه(است و اين همان توحيد ربوبيت است 
و اين از سويي هم راهنماي توحيد الوهيت است و ) بدون اراده خداوند به رسميت نشناسد

توحيد الوهيت نيز يعني تمام انواع عبادتها را مختص خدا قرار دادن كه همان توحيد قصد 
  . و اراده است كه شرح آن به شكرانه خداوند قبال گذشت
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شرك  هبه صورت مرفوع روايت شده است كه طَّير سابن مسعوداز 
در دل او ذره اي از آن (كسي از ما نيست مگر اينكه : شرك است هطَّير. است

  .ولي خداوند آنرا با توكل از بين مي برد)وجود دارد
اند، ضمن اينكه ترمذي آنرا صحيح  ابو داود و ترمذي آنرا روايت كرده

  .داند آنرا سخن ابن مسعود ميدانسته و قسمت پاياني 
او را از  ههركسي كه طير: احمد نيز از حديث ابن عمر و آورده است

: گفتند. حاجتش باز دارد و منصرف كند در واقع دچار شرك شده است
پروردگارا خيري جز تو وجود ندارد و : بگويد: كفاره آن چيست؟ فرمود

  .ستطيري جز طَيرتو نيست، هيچ معبود برحقي جز توني
و همچنين احمد از حديث فضل بن عباس رضي اهللا عنه آورده است كه 

ات منصرف كند و از انجام آنچه  همان چيزي است كه ترا از اراده هطير
  ).از انجام عمل ترا باز دارد(اراده كرده اي بگذري 

  
از ابن مسعود به صورت مرفوع روايت شده است كه طَّيرة : گويد مي :مصنف
در دل او ذره اي از آن (كسي از ما نيست مگر اينكه : يرة شرك استطَّ. شرك است
  .ولي خداوند آنرا با توكل از بين مي برد)وجود دارد

اند  ضمن اينكه ترمذي آنرا صحيح دانسته و  ابو داود و ترمذي آنرا روايت كرده
نيز روايت اين روايت را ابن ماجه و ابن حبان .داند قسمت پاياني آنرا سخن ابن مسعود مي

يعني طيرة شرك : بار تكرار شده است 3سه »الطیرة شرُک«: در لفظ ابو داود 1.اند كرده
  .كه اين روايات به صورت صريح بر تحريم طيرة داللت دارند. شرك است

                                           
باب ماجاء ): 1614(كتاب السير : باب في الطيرة ترمذي)3910(كتاب الطب : ابو داود: يح استصح -1

باب من كان يعجبه الفأل ): 3538(كتاب الطب : في الطيرة مي گويد حديث حسن صحيح است ابن ماجه
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  و اينكه آن از زمره شرك است، به دليل اينكه دلبستگي به غير خداوند متعال است 
و افراد ديگري از پيروان احمد . شته شده استطيرة ناپسند دا: گويد ابن حمدان مي

شايسته است كه به طور قاطع تحريم : گويد ابن مفلح مي. نيز چنين ديدگاهي دارند
  ).يعني مكروه به ان معناي مصطلح در نزد فقها نيست بلكه به معناي تحريم است(شود؟

ه عرب طيرة از زمره شرك قرار داده شده است، چرا ك: گويد در شرح السنن مي
جاهلي اعتقاد داشتند كه اگر به موجب و متقضاي طيرة عمل شود، منفعتي را براي آنان 

گويا كه آنان از طريق طيرة به خداوند . جلب يا ضرر و زياني را از آنان دفع خواهد كرد
  .متعال شرك مي ورزيدند

در : ابوالقاسم اصفهاني و منذري مي گويند» كسي از ما نيست مگر اينكه«عبارت 
هيچكدام از ما نيست «: كه تقدير آن اينگونه است. حديث چيزي مستتر و در تقدير است

  .»مگر اينكه در دل او چيزي از باور به طيرة يابدشگوني وجود دارد
مستثني به دليل اينكه دربر گيرنده حالت ناپسندي است، حذف : گويد خلخالي مي

  .شده است و اين به منظور رعايت ادب در سخن است
يعني هرگاه در جلب منافع و دفع » ولي خداوند آنرا با توكل از بين مي برد «عبارت 

مضرات به خداوند توكل كنيم با توكل به خداوند يگانه، او تمام وابستگي هاي غير 
  . خدايي را از دلهايمان مي زدايد و از بين مي برد

چنين : گويد يم ميابن ق» داند و قسمت پاياني آنرا سخن ابن مسعود مي«عبارت 
  . سخني درست است، چرا كه طيرة نوعي شرك است

هركسي كه طيرة او را : احمد از حديث ابن عمرو آورده است«: گويد مي :مصنف
كفاره آن : از حاجتش باز دارد و منصرف كند در واقع دچار شرك شده است، گفتند

                                                                                                         
ت و صحيح دانسته اس) 429(الباني انرا در الصحيحيه شماره )موارد-1427(و يكره الطيرة ابن حبان 

نيز در حديث درج شده است، همانطوري كه بخاري و » كسي از مانيست مگر ... و ما منا إال«افزودن 
  .مراجعه شود) 4/64(به كتاب الترغيب و الترهيب منذري . ديگران برآن نص دارند
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تو ه ي جز طيره و طير پروردگارا خيري جز خير تو وجود ندارد: بگوييد: يست؟ فرمودچ
اين حديث را احمد و طبراني از عبداهللا بن » نيست و هيچ معبود بر حقي جز تو نيست

در سند آن ابن لهيعه است و ديگر جال آن موثق و  1.اند عمرو بن عاص روايت كرده
  .معتمدند

مقصود از ابن عمرو همان عبد اهللا بن عمروبن عاص بن وائل سهمي، مكني به ابو 
 صوي يكي از پيشگامان اصحاب پيامبر. د يا بنابر قول ضعيفي ابو عبدالرحمن استمحم

ويكي از . داشته است صو از جمله كساني كه همراهي و مصاحبت فراواني با پيامبر 
بنابر قول درست تر در ماه ذي . چهار عبداهللا معروف است كه در فقه مهارت داشتند

در طائف در ) هجري 63ق معروف در سال همان اتفا(در الحجه و درشبهاي حرة 
  . گذشت

هر كسي كه طيرة او را از حاجتش باز دارد و منصرف كند، در واقع دچار «عبارت 
  »شرك شده است 

به خاطر اينكه طيرة همان شوم تلقي كردن و بد شگون دانستن چيزي است كه 
از انجام حاجتي  پس هرگاه چنين باور و اعتقادي شخص را. شخص مي بيند و يا مي شنود

كه به انجام آن اراده كرده است منصرف سازد، مثال او را از رفتن به سفر و يا چيزي نظير 
كند با ديدن و يا شنيدن  پس او از آنچه اراده كرده و براي آن تالش مي. آن باز دارد

ه با چنين باوري، همانطور ك. چيزي بدگمان شده و از انجام آن كار و تالش باز مي ماند

                                           
هيثمي پس از آنكه اين روايت را به احمد و طبراني نسبت مي دهد ). 2/220(احمد : صحيح است -1
در سند آن ابن لهيعة وجود دارد و حديث او حسن است ديگر رجال آن : مي گويد)5/105(مي هيث(

چرا كه از روايت ابن وهب و يكي از . آنرا صحيح قلمداد كرده است) 1065(الباني در الصحيحة . موثقند
تح شايسته است كه در حاشيه ف: مي گويد) 3/54(سپس الباني . عبادله است و روايت وي صحيح است

از آنجايي كه حديث به احمد نسبت داده شده سپس آنرا به . المجيد به اين امر اشاره و تذكر داده شود
يعني وجود اين لهيعة را مايه ضعف حديث تلقي كرده (دليل اين لهيعه به ضعف حديث گمان برده است 

 ).است
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با توجه به غيرِ خدا، توكلش را براي خداوند خالص نكرده . شود گذشت، فرد مشرك مي
تا » كفاره آن چيست؟«عبارت .است از اين رو در توكل او شيطان نيز بهره مند شده است

هر گاه شخص دعاي مذكور را بگويد و از آنچه در دل او افتاده است روي . پايان آن
خداوند آنچه را كه در همان ابتدا بر دل او خطور كرده . دگردان شود و بدان توجه نكن
زيرا با اين دعا كه در بردارنده اعتماد بر خداوند يگانه و رد . مي پوشاند و او را مي بخشد

كردن از غير اوست بدگماني و عدم اخالص نشأت گرفته از طيرة از درونش زدوده 
  .شود مي

ي كه انرا ناپسند داشته در رفتن به حديث مذكور متصمن آن است كه طيرة بر كس
سازد ولي كسي كه توكلش را براي خداوند خالص  روش آنرا، ناروا مي دارد ضرري نمي

داند به  به آنچه آنرا ناشايست و بد مي. سازد نگرداند و خود را باشيطان در اين امر رها مي
را از آنچه كه ايمان به زي. شود خاطر چنين باوري با وقوع آن اتفاق ناپسند عقوبت داده مي

آن واجب است رو يگردان شده است و بايد باور كند كه تمامي خير و نيكي در دست 
اش جلب و تنها  خداوند است كه با خواست و اراده خود منفعتي را براي بنده. خدا ست

هر خيري از . كند اوست كه با قدرت، لطف و احسان خود ضرري را از وي دفع مي
سازد و هر شري كه به بنده مي  اش دور مي وست كه هر شري را از بندهجانب اوست و ا

  .رسد به سبب گناه خود اوست
× m â  á  à ß Þ ÝÜ Û  Ú   Ù Ø همانگونه كه خداوند فرموده است 

ã  l)79: النساء.(  
شوي  هر نيكي كه به تو مي رسد از جانب خداوند و هر بدي كه بدان دچار مي: يعني

  .از خودت است
از حديث فضل بن عباس رضي اهللا عنه آورده است كه ) احمد(او : گويد صنف ميم 

طيرة همان چيزي است كه ترا از اراده ات منصرف كند و از انجام آنچه قصد و اراده 
  .شود اي صرف نظر كني و مانع انجام آن عمل مي كرده
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: گفت كه از فضل بن عباس روايت كرده است كه 1اين حديث نزد امام احمد است
رسول . (آهويي از سمت راست به سوي چپ رفت. خارج شدمصروزي با رسول خدا 

براي من  صاي رسول خدا: به پهلو برگشت و اورا در آغوش گرفتم و گفتم )صخدا
ات  طيرة همان چيزي است كه ترا از اراده: فرمود صپيامبر. بدشگون يا طيرة است

يعني با شنيدن يا (را داري صرف نظر كني منصرف كند و از آنچه قصد و اراده انجام آن
  ).ديدن آنچه بد شگون مي داني ترا از انجام آن منصرف سازد

يعني ميان مسلمة و فضل فاصله و انقطاع ايجاد شده . سند اين روايت منقطع است
  .است

ابن معين . است صفضل همان فضل بن عباس عبدالمطلب، پسر عموي پيامبر
شته شد، ديگران مي گويند در جنگ مرج الصفّر به سال در جنگ يرموك ك: گويد مي

  . سالگي كشته شد 22سيزدهم هجري و در سن 
طيرة آن است كه ترا از اراده و انجام عمل منصرف سازد تا از انجام آنچه «عبارت 

اين در واقع تعريف فالگيري يا طيرة اي » قصد انجام آنرا داري صرف نظر كني و بگذاي 
  جام آن نهي شده است است كه از ان

با توجه به مطلبي كه گذشت اگر ديدن و يا شنيدين چيزي را در باور و : (مترجم[
خيال خودبه بدشگوني و شوم بودن و وقوع اتفاق ناگواري حمل كنيم، چنين چيزي همان 

داند به اين  طيرة است مثال شخصي آواز خواندن پرنده اي خاص را بدشگون و شوم مي
  ].)كند و اهللا اعلم  آنرا خبر مرگ يكي ازبستگان خود تلقي ميتوضيح كه مثال

آنرا دوست مي داشت در واقع سخني است كه در آن  صولي آن فالي كه پيامبر
شود نه اينكه به ان اعتماد  نوعي بشارت و خرسندي وجود دارد، بنده به وسيله آن شاد مي

آمده احتمالي را تمام شده و تكيه كند و بر خالف آن فال بدي كه شخص اتفاق پيش 
كند و او را از قصد و انجام عمل باز مي دارد و در دل خود نوعي اعتماد بر آن چيز  تصور 

  .در ميان اين دو تفاوت است و اهللا اعلم. خيالي دارد

                                           
ه كرده است به دليل مسند اين روايت همانطور كه مؤلف نيز اشار) 1/213(احمد : ضعيف است -1

  .آنرا تضعيف كرده است) 3/377(ابن مفلح نيز در آداب الشريعة . انقطاع آن ضعيف است
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از

m  S  R  Q  P : دفرماي هشدار بر اين فرموده خداوند كه مي: نخست

  Tl به همراه اين فرموده كه  131: األعراف m  dc  b  al 19: يس 

كه در واقع بدشومي را نخست به خدا و سپس به خود انسانها نسبت مي 
  .دهد

بي آنكه به اذن و ) به طور ذاتي(تسري بيماري ) عدوي(نفي : دوم
  ).عدوي. (خواست خداوند نسبت دهند

گون دانستن چيزهاي بر اساس باور و اعتقاد بدش( هنفي طير: سوم
  ).خود

  .)صداي پرنده خاص را شوم دانستن(هنفي هام: چهارم
شوم دانستن ماه صفر و با باوري كه عرب در (نفي صفر : پنجم

  ).خصوص كرمي خاص داشت
سخن بشارت دهنده و خوشايندي يا هر سخني كه مسرت (فأل : ششم

) كند، بي آنكه تنها به آن سخن اعتماد كندبخش باشد و در فرد اميد ايجاد 
  . از جمله موارد پيشين نيست بلكه مستحب است

  . تفسير و شرح فأل: هفتم
دانند در  اگر چيزي از بدشگون دانستنها و يا آنچه مردم شوم مي: هشتم

دل مومن ايجاد شود اگر از آن كراهت داشته باشد به او ضرري نمي رساند 
  . توكل آنرا از دل مومن مي زدايد بلكه خداوند از طريق

دعايي كه فرد در صورت يافتن چيزي از اينگونه باورها در درون : نهم
  . خود بايد آنرا بگويد و باور كند

شرك ) بدشگون تلقي كردن و فال بدزدن( هتصريح به اينكه طير: دهم
  . است
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  .كه مذموم و نكوهيده است )فالي( هتفسير و شرح طير: يازدهم
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  آنچه در خصوص پيشگويي از طريق ستارگان آمده است : ببا 

گفته است كه خداوند اين  هقتاد: گويد بخاري در صحيح خود مي
آسمان، پرتاب ) زيبايي(زينت : ستارگان را براي سه امر خلق كرده است

شدن به سوي شيطانها و نشانه هايي كه راه به وسيله آن ها پيدا 
هر كس به غير )وسيله آنها راه مي يابديعني شخص گمشده به . (شود مي

. از اين سه مورد تاويلي كند به خطا رفته و بهره خود را پايمال كرده است
. و خود را در چيزي به سختي انداخته است كه بدان علم و آگاهي ندارد

  .پايان

  
آمده ) تنجيم(باب آنچه در خصوص پيشگويي از طريق ستارگان«: گويد مصنف مي

  .»است
همان استدالل به وضعيت و موقعيت ستارگان  »تنجيم«گويد  مي :االسالم شيخ 

  براي حوادثي كه برروي زمين اتفاق مي افتد، است 
علم نجومي كه مورد نهي واقع شده آن است كه ستاره شناسان : گويد خطابي مي

 مدعي مي شوند از آن طريق مي توانند به حوادث و اتفاقاتي كه در آينده به وقوع مي
مثل وقت وزيدن بادها، آمدن باران، دگرگوني و تغيير قيمتها . پيوندد، علم و اگاهي يابند

و چيزهايي از اين قبيل امور كه گمان مي برند،مي توانند از طريق شناخت مسير ستارگان 
مدعي اند كه . از مجرا و محور خود و اجتماع و افتراق آنها، اينگونه مسائل را درك كنند

كنند  و وضعيتهاي ستارگان بر پايين دستان و كساني كه در زمين زندگي مياين حاالت 
چنين ادعايي از سوي آنان به معناي صدور حكم از غيب، و دست زدن به . تاثير دارد

  . داند علمي است كه خداوند تنها به خود اختصاص داده است و كسي جز او، غيب را نمي
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قتادة گفته است كه خداوند : گويد بخاري در صحيح خود مي: گويد مي :مصنف
آسمان، پرتاب شدن به ) زيبايي(زينت : اين ستارگان را براي سه امر خلق كرده است

يعني شخص گمشده به . (شود سوي شيطانها و نشانه هايي كه راه به وسيله آن ها پيدا مي
فته و بهره هر كس به غير از اين سه مورد تأويلي كند به خطا ر) وسيله آنها راه مي يابد

و خود را در چيزي به سختي انداخته است كه بدان علم و . خود را پايمال كرده است
  . آگاهي ندارد

اين اثر را بخاري در صحيح خود و عبدالرزاق، عبد بن حميد، ابن جرير،ابن منذر و 
  ديگران آورده اند 

اين ستارگان خطيب نيز دركتاب النجوم از قتاده با اين لفظ آورده است كه خداوند 
را تنها براي سه خصلت و ويژگي قرار داده است آنها را زينت و پيراستن آسمان، 

هركس مدعي دست يافتن به غير از . راهنماي مردم و وسيله راندن شيطانها قرار داده است
رأي و نظر شخصي خود سخن گفته اين موارد در خصوص ستارگان شود، در واقع با

و خود را در چيزي كه بدان علم . ه اش ضايع گشته استبهراست فهم او خطا رفته و 
  . ندارد به سختي انداخته است

شگويي و غيب مردماني كه به امر خداوند جاهل اند، در خصوص اين ستارگان پي
هركس با فالن و بهمان ستاره همدم شود يا همزمان با : مثال گفتند ،گويي را پديد آوردند

شود و هركسي با فالن و بهمان ستاره سفر كند، چنين  مي آن عروسي كند، چنين و چنان
ولي سوگند به خداوند هيچ ستاره اي نيست مگر اينكه سرخ و سياه، بلند قد . و چنان است

يعني ستارگان تاثيري در سياهي و (و كوتاه قد زيبا و زشت با آن متولد شده است 
يعي انسانها ندارند بلكه آنها سرخي، بلند ي و كوتاهي و ساير خصوصيات و ويژگيهاي طب

  ).فقط براي همان سه منظور مذكور خلق و ايجاد شده اند
علم اين ستارگان، اين جنبيدگان و اين پرنده، ذره اي از علم غيب محسوب    
اگر كسي علم غيب مي دانست حتما آدمي كه خداوند به دست خود انرا خلق . شود نمي
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و خداوند علم اسمهاي هر چيزي را به او عطا كرد، كرده و فرشتگان بر او سجده كردند 
  .  اين علم را نيز مي دانست پايان

پس سخن اين امام در خصوص منكراتي كه در عصر تا بعيين به وجود آمده است و 
وي آنها را انكار مي كند، جاي تامل و انديشه دارد، شر به طور مداوم در هر دوره و 

ت تا اينكه در دوران فعلي به نهايت خود رسيده است و عصري پس از تا بعيين فزوني ياف
هركسي از مردم كه . در تمامي مناطق، در برخي كم و دربرخي فراوان، فراگير شده است

  . كند، ارجمند و گرانمايه است آنها را انكار مي
  .اناهللا و انااليه راجعون.چنين مصيبتي براي دين مصيبت بسيار بزرگي است

» خلق كرده است  –يا به سه منظور  –ين ستارگان را براي سه امر خداوند ا«عبارت 
m a `_ ~ }  | {  z y x : خداوند متعال فرموده است

 e   d  c bl )5: الملك(  
ما آسمان نزديك را با چراغهايي آراسته ايم و آنها را وسيله راندن اهريمنان : يعني

  .ايم ساخته
 )16: النحل( m P O NM R  Ql يا در جاي ديگر فرموده است 

  . و آنان به وسيله ستارگان رهنمون مي شوند)براي انان قرار داديم(و نشانه هايي : يعني
. در اينجا به اين مطلب اشاره شده است كه ستارگان در آسمان نزديك اند

 صرسول خدا: روايت كرده است كه گفت سهمانطوري كه ابن مردويه از ابن مسعود 
خداوند آنرا از دود پديد آورد و در آن چراغ و ماهي : نزديك اما آسمان»فرمودند 

درخشان قرار داد و آنرا با چراغهايي آراسته است كه اين چراغها را وسيله راندن اهريمنان 
  . و حفاظت در برابر هر اهريمن رانده شده اي قرار داده است

مختلف راهنمايي و نشانه ها يعني اينكه آن ستارگان به جهات » عالمات «مقصود از  
كنند و جهتهاي مختلف را تشخيص  كنند كه مردم به وسيله آنها جهت يابي مي داللت مي

m l k   j i h g f e : فرمايد همانگونه كه خداوند مي. دهند مي
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 v  u t s r q po n ml )او آن كسي : يعني) 97: األنعام
هاي خشكي و دريا بدانها است كه ستارگان را براي شما آفريده است تا در تاريكي 

  . رهنمود شويد
مقصود اين است كه به وسيله آن ستارگان جهت و سمتي را كه قصد رفتن به آنجا 
را داريد، بيابيد، نه اينكه به علم غيب دست يابيد، همانگونه كه منجمان چنين اعتقادي را 

ساساً حقيقت دارند و چگونگي و جهت بطالن آن نيز قبال گذشت و اينكه چنان باوري ا
همانگونه كه قتاده گفته است هركس آنها را به غير از سه حالت مذكور در كتاب . ندارد

خدا تاويل كند، اشتباه و خطا كرده است، زيرا دچار پنداري شده است كه خداوند دليل 
چرا كه خود را . روشن براي آن نازل نكرده است و بهره اش از هر خيري ضايع مي گردد

  . غول كرده است كه به او آسيب مي رساند و نفعي براي او نداردبه چيزي مش
گويد و سخنش درست  گاهي راست مي) اختر شناس(اگر گفته شود كه منجم 

است، در يك  )غيبگو(راست گفتن وي همانند راست گفتن كاهن : مي توان گفت. است
و راست . گويدو سخنش راست نيست گويد ولي در صد مورد دروغ مي چيز راست مي

گفتن وي در همان يك مورد نيز از روي علم نيست بلكه گاهي با تقدير خداوند موافق و 
  .شود و در حق كسي كه آنرا راست گفته مايه آزمايش است مطابق مي

از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت شده است كه در خصوص اين سخن خداوند 
m L K J  I H G F E D C B A فرمايد  كه مي

Ml )16 - 15: النحل(  
بر چيزهايي كه قبل از آن در خصوص زمين مطرح شده، » M«: گويد مي

كند كه خداوند فرموده  معطوف گرديده است، سپس با اين قسمت آيه دوم آغاز مي
كه ابن جرير به همين معنا از ابن عباس روايت كرده Q P OH (است 
  . است
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وارد  صاز پيامبر )موم و غير واقعيبه اين معناي مذ(احاديثي در ابطال علم نجوم 
هركس پاره اي از علم نجوم فرا گيرد : كه مي فرمايد صمثل اين فرموده وي: شده است

در واقع پاره اي جادو فراگرفته است، و هرميزان بيشتر از اين علم فراگيرد گناه و عقوبت 
  1.شود او نيز افزونتر مي

از جمله چيزهايي : فرمودند صمبراز رجاء بن حيوة روايت شده شده است كه پيا
تصديق پيشگويي ستاره شناسان، تكذيب و دروغ : كه بر امت خود از آن مي هراسم

انگاشتن قدر خداوند و ستم پيشوايان است كه عبد بن حميد اين حديث را روايت كرده 
  .است

بر امت خود از سه چيز مي «: از ابو محجن به صورت مرفوع روايت شده است كه
و دروغ انگاشتن قدر )پيشگويي توسط ستارگان(ستم پيشوايان، ايمان به ستارگان  :ترسم

  2».اين حديث را ابن عساكر روايت كرده و سيوطي نيز آنرا حسن دانسته است. خداوند
بر امت خود پس از من از «. از انس رضي اهللا عنه به صورت مرفوع روايت شده است

همان پيشگويي با .(و ايمان به ستارگان تكذيب قدر خداوند»دو خصلت در هراسم 
  .)ستارگان

اند  و  كه ابو يعلي، ابن عدي و خطاب در كتاب النجوم، اين حديث را روايت كرده
  3.سيوطي نيز همانند حديث پيشين آنرا حسن تلقي كرده است

احاديث فراواني پيرامون نكوهش پيشگويي با ستارگان و بر حذر داشتن خود از انها 
  . ه استوارد شد

                                           
 قبال گذشت) 239(تخريج اين حديث در شماره  -1

حديث ابومحجن را ابن عبدالبر در جامع بيان . ولي حديث رجاء بن حيوة مرسل است: صحيح است -2
اين . آمده ضعيف است) 3/119(ناد آن همانطور كه در الصحيحة اس. نيز آورده است) 2/39(العلم 

حديث شواهد فراواني از ابو درداء، أنس و ديگران دارد كه بوسيله آنها به درجه صحت مي رسد 
 .چنين فرموده است)1127(همانگونه كه الباني نيز در الصحيحة 

آورده اند اسناد آن به ) 4/1350( و ابن عدي در الكامل) 1023(ابويعلي در مسند خود : حسن است -3
به همين بر ) 272(كه تخريج شماره . جز اينكه اين حديث شواهدي دارد. دليل يزيد رقاشي ضعيف است

 .توان به آن مراجعه كرد مي گردد و در واقع مي
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يادگيري منازل ماه را ناپسند داشته و ابن عيينه نيز بدان  هقتاد
  .رخصت و اجازه نداده است

اسحاق و احمد بن . كه اين مطلب را حرب از آندو نفر مطرح كرده است
  .حنبل به يادگيري آن رخصت و اجازه داده اند

  
بن عيينه نيز بدان قتادة يادگيري منازل ماه را ناپسند داشته و ا: گويد مصنف مي

. كه اين مطلب را حرب از آندو نفر مطرح كرده است .رخصت و اجازه نداده است
    .اسحاق و احمد بن حنبل به يادگيري آن رخصت و اجازه داده اند

شود ودر واقع  علم نجومي كه از طريق مشاهده و خبر دريافت مي: گويد خطابي مي
شود، در آن علم نجومي كه از آن منع و نهي  يزوال و جهت قبله به وسيله آن شناخته م

  ).اين دو با يكديگر تفاوت دارند( .شود شده است داخل نمي
زيرا مثال شناخت پيگيري سايه چيزي، اين را نمي رساند كه سايه دائماً به تبعيت از 
خورشيد و يا نوري كه به جسم آن مي تابد متقاقض است ؛خورشيد پس از باال آمدن از 

شرقي به سوي وسط آسمان، سايه اشياء در جهت مخالف تابش آن ايجاد مي كرانه 
شوند، سپس از وسط آسمان به سمت مغرب مي رود و سايه در جهت مخالف شكل مي 

كه قدما وقت خودشان را به همين . (گيرد و چنين علمي را مي توان مشاهده درك كرد
  ).كردند تنظيم و رصد ميطريق و با كوتاه و بلند شدن سايه در جهات گوناگون 

ولي امروزه كساني كه در اين حرفه مهارت داشتند از رصد به اين شيوه بي نياز شده 
كند ونيازي به  اند چرا كه ابزار هايي درست شده كه وقت را دقيق براي آنان تنظيم مي

  .رصد سايه و كنترل موقعيت خورشيد نيست
ه نيز به اين نحو درست است كه اهل استدالل به ستارگان به منظور يافتن جهت قبل

خبره و متخصصين امر، پيشواياني كه به اين امر اهتمام و شناخت دارند و در صدق و 
بارصد كردن ستارگاني جهت قبله را . دهند ترديدي نداريم راستي آنها در آنچه خبر مي
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بد و سپس مثال يك نوع ستاره را هنگامي كه در كعبه حضور دارد مي يا. كنند تعيين مي
چون در غياب كعبه و در مكان ديگري است با مشاهده همان ستاره جهت كعبه را پيدا 

  .شود كه چنين دركي از طريق معاينه و مشاهده حاصل مي. كند مي
و ادراك ما نيز بر اساس خبر آناني است كه اگر نزد ما باشند در دين خود متهم 

ناخت و معرفتشان نيز كامل و بي نقص و ش. )انسانهاي موجه و موثقي هستند(نيستند 
  پايان.است

ابن منذز از مجاهد روايت كرده است كه وي، در اين كه شخص منزلگاههاي ماه را 
  .بياموزد، اشكالي نمي ديد

را در  )ستاره شناسي(از ابراهيم نيز روايت شده است كه وي يادگيري علم نجوم 
  .وا مي دانستحدي كه به وسيله آن راه و جهت را پيدا كنند ر

آن علم نجومي كه بدان اجازه داده شده و يادگيري آن جايز و : گويد ابن رجب مي
رواست آن است كه براي سفر و جهت يابي در سفر از آن بهره مي گيرند، نه اينكه تاثير 

چرا كه يادگيري آن به منظور مورد اخير، . آنها را در سرنوشت و وضعيت انسانها بيابند
ولي براي يافتن جهت قبله و پيدا كردن راه و . ه بسيارش حرام استچه اندك و چ

  .ن علم از نظر جمهور جايز استيراهنمايي به وسيله آنها، فرا گرفتن ا
مقصود از حرب همان امام حافظ » حرب از آن دو نفر مطرح كرده است«عبارت 

از . احمد استحرب بن اسماعيل ابو محمد كرماني، فقيه و از بزرگترين، ياران امام 
كتاب مسائلي دارد كه . احمد، اسحاق، ابن مديني، ابن معين و ديگران روايت كرده است

  .هـ در گذشت 280سال . آن مسائل از احمد و ديگران پرسيده شده است
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سه : فرمودند صرسول خدا: روايت شده است كه گفت ساز ابو موسي 
خمر مصرف مي  شخصي كه به طور مداوم: شخص داخل بهشت نمي شوند

و كسي كه جادوگر را تصديق .كند كند، شخصي كه صله رحم را قطع مي
  .اند احمد و ابن حبان در صحيح خود اين حديث را نقل كرده. كند مي

  
 صرسول خدا: روايت شده است كه گفت ساز ابو موسي : گويد مصنف مي

ر مصرف مي شخصي كه به طور مداوم خم: سه شخص داخل بهشت نمي شوند: فرمودند
احمد . كند و كسي كه جادوگر را تصديق مي.كند كند، شخصي كه صله رحم را قطع مي

  .اند و ابن حبان در صحيح خود اين حديث را نقل كرده
گويد صحيح است و  و حاكم مي 1.اند اين حديث را طبراني و حاكم نيز روايت كرده

ست كه هركس بميرد در تمام حديث اينگونه ا.ذهبي نيز سخنش را تاييد كرده است
: حالي كه به طور مداوم خمر مصرف مي كرد خداوند او را از رودخانه غوطه مي نوشاند

شود، بوي فرج آنان اهل جهنم را  رودخانه اي است كه از فرجهاي زنان روسپي خارج مي
  .رساند آزار مي

ري، مقصود از ابو موسي، همان عبداهللا بن قيس بن سليم بن حضار، ابوموسي اشع
  .هجري در گذشت 50صحابي گرانقدر است، كه در سال 

اين از جمله نصوص در » شوند  داخل بهشت نمي) شخص(سه كس «عبارت 
اند ظاهر آنرا بر گيريد  گفته. برگيرنده عذاب است كه سلف تأويل آنرا ناپسند مي داشتند

بدون  و هركس آنرا تاويل كند در معرض اين خطر است كه در خصوص خداوند سخني
  .علم بگويد

                                           
اسناد آن ضعيف ). 4/146(حاكم  )موارد،1380،1381(ابن حبان ) 4/399(احمد . ضعيف است -1

  آنرا تضعيف كرده است) 2597(اني در ضعيف الجامع است كه الب
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و بهترين سختي كه در اين زمينه مي توان گفت اين است، هر علمي غير از شرك و 
كفري كه فرد را از دين اسالم خارج مي كند، به خواست و مشيت خداوند برگردانده 

شود، اگر عذاب داد آن شخص حتما مستوجب عذاب است و اگر از گناه او بگذرد و  مي
  .فضل و بخشش و مهرباني اوستعذابش نكند، اين به 

قاطع «يعني كسي كه به طور مداوم مشروب مي خورد و » مدمن الخمر«عبارت 
كند و به خويشاوندان خود سر نمي  يعني كسي كه رابطه خويشاوندان را قطع مي» الرحم
m u t  s r q p o n  :همانطور كه خداوند فرموده است. زند

 x w vl )22: محمد(  
رويگردان شويد، جز اين انتظار داريد كه در زمين فساد كنيد و پيوند آيا اگر: يعني

  . خويشاوندي ميان خويش را بگسليد
تصديق كننده جادو و جادوگر، به طور مطلق مد نظر است؛ يعني منجم نيز با آن 

شود كه وجه مطابقت و  معناي نكوهيده اي كه قبال گذشت مشمول اين تصديق مي
ر همين است كه تصديق كننده جادو در واقع شامل تصديق مناسبت شرح با حديث د

  شود  كننده منجم نيز مي
گويد يادگيري و عمل به جادو از جمله كبائر است، از جمله  ذهبي در الكبائر مي

موارد ديگر آن ادعاي ايجاد پيوند ميان مرد و همسرش، برقرار كردن دوستي و يا ايجاد 
ات مجهولي از اين دست نه تنها بسياري از گناهان كينه در ميان آندو و سخنان و كلم

كبيره بلكه عموم آنها، جز مواردي اندك و نادر، تحريم آنها مورد جهل بسياري از 
مردمان اين امت واقع شده است و شكنجه و وعده عذابي كه در خصوص آنها وارد شده، 

  . از جانب امت مغفول مانده و از آن بي خبرند
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  : ه در اين باب مطرح گرديده عبارتند ازاز جمله مسائلي ك
  حكمت خلق ستارگان : نخست

  . رد بر كساني كه غير از موارد سه گانه مذكور را باوردارند: دوم
مطرح شدن اختالفي كه در خصوص يادگيري منزلگاهاي ماه يا : سوم

  . ستارگان وجود دارد
رتي كه كند، در صو وعده عذاب بر كسي كه جادو را تصديق مي: چهارم

  .بداند آن باطل است
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آنچه در خصوص نسبت دادن باران به منزلگاههاي ماه، آمده : باب
  است

  )82: هالواقع( m \ [ Z Y Xl : خداوند متعال فرموده است
  .دهيد آيا بهره خود را از قرآن تنها تكذيب آن قرار مي: يعني

  
) كتاب و سنت( مقصود از آنچه، يعني وعده عذابي كه در اين خصوص در شريعت

يعني نسبت بارش و آمدن باران به منزلگاههايا موقعيتهايي » استسقا«لفظ . وارد شده است
  .يعني منزلگاههاي ماه» نَوء«جمع » انواء«.شود كه ماه در آنها واقع مي

كه ماه در هر شبي . منزلگاههاي ماه بيست و هشت منزل است: گويد ابوسعادات مي
¾ ¿  m همانطوري كه خداوند فرموده است . شود در يكي از آنها واقع مي

Àl )منزلگاههايي مقدر كرده ايم براي ماه: يعني) 39: يس.   
مدار ماه در تمام عرض يك سال، هر شبي را در يك منزل است تا يك : (مترجم[

دور كامل را به دور خورشيد بگردد و اين مدار يا منزلها بيست و هشت منزلند و هر كدام 
شود  است و هر فصل از فصول سال هفت منزل دارد كه در مجموع چهار فصل ميرا نامي 

اين منزلگاههااز طريق ستارگان شناخته مي شوند يعني مسير عبور ) بيست و هشت منزل
ماه از كنار مجموعه اي از ستارگان است كه منزلگاههاي ماه به طريق آنها شناخته شده و 

ه به موقعيت ماه، در اين منزلگاهها بارش باران را به تعيين مي گردند، عرب جاهلي با توج
  .آنها نسبت مي داد و آنها را علت باريدن مي دانست
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اي بود كه در سمت  در هر سيزده شب پس از طلوع فجر يكي از اين منزلگاهها ستاره
مغرب، غروب مي كرد و همزمان ستاره اي ديگر در قسمت مشرق طلوع مي كرد كه اين 

  . با پايان يافتن سال تمام مي شدمنزلگاهها 
و درخشش و )منزلگاهها(عرب بر اين گمان بود با غروب يكي از اين ستارگان 

به سبب : دادند و مي گفتند و باريدن باران را به آن نسبت مي. طلوع ديگري باران مي بارد
يده شده است كه نام» نَوء«واين منزلگاه بدان خاطر . منزلگاه فالن و بهمان بر ما باران باريد

كند، و نوء يعني بيدار  چون ستاره اي غروب كند در مقابل يكي از سمت مشرق طلوع مي
  ].شدن و طلوع كردن

 m \ [ Z Y Xl  »: خداوند متعال فرموده است«گويد  مصنف مي
  ).82: الواقعة(

، ابن جرير، ابن ابي حاتم -ضمن اينكه آنرا حسن دانسته است  –امام احمد، ترمذي 
 صرسول خدا : اند  كه گفت روايت كرده ساز علي  1ضياء در كتاب المختارة و

Z (يعني شكر و قدرداني شما اين است كه ) Y X(مقصود از : فرمودند

منزلگاه فالن و بهمان يا ستاره فالن و : خداوند و پيام او را تكذيب كنيد و بگوييد) ]
  .»بهمان بر ما باران بارانيد

اين حديث از علي، ابن عباس، . تفسير براي آيه مذكور استترين  و اين شايسته
كه وجه استدالل مصنف به . قتاده، ضحاك، عطاء خراساني و ديگران روايت شده است

  . آيه مذكور به وسيله اين روايات آشكار مي گردد و اين ديدگاه جمهور مفسران است

                                           
  باب و من سورة الواقعه)3295(كتاب التفسير : ترمذي) 131، 1/108(احمد : ضعيف است -1
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ن رزقي كه يعني آيا بهره و نصيب خود را از اي: گويد مي :ابن قيم  
. ايد كه آنرا تكذيب كنيد حيات شما بوسيله آن تحقق مي يابد اين قرار داده

  .يعني قرآن را تكذيب كنيد
يعني بهره و نصيبتان از قرآن اين است كه آنرا : گويد حسن نيز مي

اش از قرآن تنها تكذيب و  اي كه بهره بنده: گويد تكذيب كنيد، و در ادامه مي
  .ت زيانبار گشته و دچار خسران شده استدروغ انگاشتن آن اس

چهار : فرمودند صروايت شده كه رسول خدا  ساز ابومالك اشعري 
خصلت از خصال جاهليت در ميان امت من است كه آنها را ترك نخواهند 

ثار آباءو اجداد خود و فخر فروشي به مردم از آنازيدن به بزرگي و : كرد
ژاد و نسب، نسبت دادن باران به اين طريق، عيب جويي و بد گويي از ن

اگرنوحه سرا قبل از وفات خود : و گفت. ستارگان، و نوحه سرايي بر مرده
شود كه لباسي از قطران و  توبه نكند، روز قيامت با حالتي بر انگيخته مي

  . پوششي از گري به تن دارد
  1.مسلم اين حديث را روايت كرده است

  
: فرمودند صروايت شده كه رسول خدا  ساز ابو مالك اشعري «: گويد مي مصنف

: چهار خصلت از خصال جاهليت در ميان امت من است كه آنها را ترك نخواهند كرد
ثار آباء و اجداد خود و فخر فروشي به مردم از اين طريق، عيب آنازيدن به بزرگي و 

و . ان به ستارگان، و نوحه سرايي بر مردهجويي و بد گويي از نژاد و نسب، نسبت دادن بار
شود  اگرنوحه سرا قبل از وفات خود توبه نكند، روز قيامت با حالتي بر انگيخته مي: گفت

  .كه لباسي از قطران و پوششي از گري به تن دارد

                                           
 باب التشديد في اليناحة) 29)(934(كتاب الجنائز : مسلم -1
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تنها ابو سالمة از . مقصود از ابو مالك همان حارث بن حارث شامي صحابي است
ميان صحابه غير از ايشان دو نفر ديگر به اسم ابو مالك اشعري  در. وي روايت كرده است

  . معروفند
چهار خصلت از خصال جاهليت در ميان امت من است كه آنها را ترك «عبارت 

  »نخواهند كرد 
يعني اين امت، خواه با علم به تحريم آنها و خواه  با جهل به آن، آنها را انجام خواهد 

مراد از جاهليت در اينجا . ال نكوهيده و حرام جاهليت استداد، با وجود اينكه از اعم
، به دليل جهل فراوان مردمان آن به دوران جاهليت صيعني دوران قبل از بعثت پيامبر

آورده است،  صهر چيزي كه مخالف با آن چيزي باشد كه پيامبر. نامگذاري شده است
يشتر آنها با آنان مخالفت در بسياري از امور و يا ب صپيامبر. در واقع جاهليت است

  .ورزيد كه با تدبر در قرآن و شناخت سنت، مي توان به اين موضوع پي برد
با اهل جاهليت  صمصنَّف لطيفي دارد كه در آن مخالفت هاي پيامبر :شيخ ما 

  .مطرح شده است كه اين مخالفتها بالغ بر صدو بيست مسأله است
ر داده است كه برخي از كارهاي خب صپيامبر: گويد عليه مي :شيخ االسالم 

شود و اين به معناي نكوهش كسي است كه  جاهليت در حالت كلي ميان مردم ترك نمي
كه اين خبر مقتضي آن است، هر عملي كه از اعمال جاهليت . نها را ترك نكندآ

در غير اينصورت در نسبت دادن و . شود در اسالم مذموم و نكوهيده است محسوب مي
ولي معلوم و واضح . اينگونه منكرات بر جاهليت، نكوهش محسوب نمي شداضافه كردن 

اين مطلب همانند فرموده . است كه نسبت اين اعمال بر جاهليت در واقع نكوهش آنهاست
همانند : يعني) 33: األحزاب(mm l k j i l : خداوند است كه

  .جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمايي نكنيد
معناي نكوهش جاهليت پيشين و نكوهش خودنمايي و تبرج است و مقتضي  اين به

  .منع مشابهت به آنان در تمام كارها و طور كلي است
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فخر فروشي و بزرگنمايي بر مردم با پدران و : يعني »باالحساب رالفخ«عبارت    
و ارجمندي بجا مانده از آنان اين ناداني بسيار بزرگي است زيرا بزرگواري  ءارنياكان و آ

  .همانطوري كه خداوند فرموده است. به پرهيزگاري نيست جز
 mu t s r  q l)يعني گرامي ترين و ارجمند ترين  )13: الحجرات

{ ~ � ¡ ¢ m و يا فرموده است . شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست
 ´ ³ ² ± °  ¯ ®  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥   ¤  £

 ¶ µl )شما چيزهايي نيستند كه شما را به ما نزديك اوالد  اموال و: يعني) 37: سبأ
آنان در . و مقرب سازند بلكه كساني كه ايمان بياورند و كارهايي شايسته و بايسته بكنند

برابراعمالي كه انجام داده اند پاداش مضاعف دارند و ايشان در طبقات باال، در امن و امان 
  بسر مي برند

خداوند كبروتكبر دوران «روايت كرده است  1ابو داود از ابو هريرة به صورت مرفوع
يا ) آباء و اجداد تان دو حالت بيشتر ندارند(جاهليت و فخر به اباء و اجداد را از شما زدود 
مردم فرزندان آدم اند و آدم از خاك . مومن پرهيزگارند و يا گناهكارو بدبخت اند

كبر مي ورزند ترك كنيد كساني را كه به مردمان فخر مي فروشند و ت. پديدار شده است
چرا كه آنان زغالي از زغالهاي جهنم اند، هركس چنين نكند در پيشگاه خداوند از 

يا اگر چنين نكنيد . (پست تر است )كند موجودي ريز كه درآلودگيها رشد مي(جِعالن 
يعني از آدم فخر فروش و متكبر دوري نگزيند و رهايش نكيند در پيشگاه خداوند 

  ).ي نداريدهيچگونه ارزش
يعني از اصل و نسب و ريشه، عيب و ايراد  »الطعن فی االنساب«عبارت عربي 

  گرفتن و آن را معيوب دانستن 

                                           
ر الترغيب باب في التفاخر باالحاب و منذري آنرا د) 5116(ابوداود، كتاب االدب : حسن است -1
  .آنرا صحيح تلقي كرده است) 73ص (ابن تيميه نيز در االقتضاء . حسن دانسته است) 3/614(
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اند  هنگامي كه ابوذر رضي اهللا عنه مردي را به  به اتفاق روايت كرده 1مسلم و بخاري
 آيا به سبب مادرش او را: به او فرمود صمادرش سرزنش كرد پيامبر) عيب(دليل 

. سرزنش و نكوهش كردي؟ تو شخصي هستي كه خصوصيات دوران جاهليت در توست
از اعمال ) پدر و مادر و يا اجداد(كند كه عيب جويي از انساب  اين روايت داللت مي

و مسلمان ممكن است گاهي يكي از اين خصوصيات بنام جاهليت يا . جاهليت است
صوصياتي موجب كفر و فسق او و داشتن چنين خ. يهوديت يا نصرانيت در اوباشد

  .بود :اين سخن شيخ االسالم . شود نمي
يعني نسبت دادن باران به منزلگاه يا همان  »االستسقاء بالنجوم«عبارت عربي 

اند  كه  از جابر السوالي روايت كرده 2همانطور كه امام احمد وابن جرير. غروب ستاره
نسبت : يز برامت خود مي ترسماز سه چ: شنيدم كه مي فرمود صاز رسول خدا: گفت

  .دادن باران به ستارگان، ستم سلطان و تكذيب و دروغ انگاشتن قدر
از دو حالت . با فالن ستاره يا فالن منزلگاه ماه باران بر ما باريد: اگر شخصي بگويد

يا اينكه اعتقاد و باورش بر اين است كه آن ستاره يا منزلگاه ماه تاثيري در : خارج نيست
باران دارد، چنين باوري شرك و كفر محسوب شده و همان چيزي است كه اهل بارش 

جاهليت باور داشتند و همانند باور آنها بر اين است كه به فرياد خواندن مرده يا غائب 
كند يا اينكه با فرياد خواندن آن  نان منفعتي را جلب يا مضرتي را از آنان دفع ميآبراي 

اين همان شركي است كه خداوند . شود ي و شفيع ميبراي آنان نزد خداوند ميانج
دهد، فرستاده  پيامبرش را به منظور بازداشتن از آن و جنگيدن با كسي كه آن را انجام مي

  .است

                                           
: مسلم. باب المعاضي من امر الجاهلية اين لفظ نيز مال بخاري است) 30(كتاب االيمان : بخاري -1

  .وذر رضي اهللا عنهباب اطعام المملوك ممايا كل و الباسه ممايلبس از اب): 38) (1661(كتاب االيمان 
آنرا ) 324(الباني با شواهد خود در السنه ابن ابي عاصم در شماره ). 90-  5/89(احمد: صحيح است -2

  .مراجعه شود) 272(تخريج شماره . صحيح دانسته است
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¥ ¦  § ¨ ©   m ª  :فرمايد همانطوري كه خداوند مي  

® ¬ « l   )ن با آنان پيكار كنيد تا فتنه اي باقي نماند و دي: يعني )39: األنفال
  .خالصانه از آن خدا گردد كه فتنه در واقع همان شرك است

يا اينكه اگر بگويد با فالن ستاره بر ما باران باريد و باور و اعتقادش اين است كه 
موثر تنها خداوند است ولي عادت بر اين بوده است كه هر گاه آن ستاره غروب كند 

ه آن ستاره، اگرچه به صورت درست اين است كه نسبت دادن باران ب. باران مي بارد
ابن مفلح در الفروع بر اين امرتصريح دارد كه اگر شخص . مجازي هم باشد حرام است

و در االنصاف به طور . بگويد با فالن منزلگاه ماه باران باريد، اين سخن وي حرام است
داند و خالفي در اين زمينه  قاطع اگرچه به صورت مجاز هم گفته شود آنرا حرام مي

كند زيرا گوينده چنان سخني كار خداوند را كه كسي قادر به انجام آن نيست  مطرح نمي
به غير او كه مخلوق و مسخر است و نه نفعي مي رساند نه ضرري، نسبت داده است، در 
حاليكه آن مخلوق بر هيچ چيزي توان و قدرت ندارد و لذا اين عمل وي شرك اصغر 

  . واهللا اعلم. است
چرا كه اين . بر مرده با صداي بلند نمرثيه خواند: وحه سرايي يعنييا ن »نیاحة«

عمل به معناي نارضايتي از قضاي خداوند است و با صبر و شكيبايي كه بر مومن واجب 
است منافات دارد و به دليل شدت وعده عذاب و عقوبتي كه در خصوص آن وارد شده 

  .شود است از جمله گناهان كبيره محسوب مي
ع تذكر و قرموده است نوحه گر اگر قبل از مرگ خود توبه نكند، در وااينكه ف

هشداري است به اين نكته كه توبه گناه را اگر چه بسيار بزرگ هم باشد مي پوشاند و از 
همچنين . و اين در خصوص تمام گناهان، مورد اتفاق و اجماع همگان است. بين مي برد

خي از مسلمان براي برخي ديگر، شفاعت گناهان با اعمال نيك، سختي ها، دعاي بر
شفاعت كنندگان با اذن و اجازه خدا و بخشش خداوند براي هركسي كه بخواهد در 

در . صورتي كه براي خداوند شريك قائل نشده باشد، پوشيده مي شوند و از بين مي روند
اني كه خداوند متعال توبه بنده را تا زم«حديث مرفوعي از ابن عمر روايت شده است كه 
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احمد، ترمذي، ابن ماجة و ابن حبان اين » .روح از بدنش خارج نشده است مي پذيرد
  1.اند حديث را روايت كرده

شود كه لباسي از قطران و پوششي از گري  روز قيامت با حالتي برانگيخته مي«عبارت 
  »به تن دارد

پيراهن و مفرد سرابيل كه همان  )در عبارت عربي حديث(سربال : گويد قرطبي مي
يعني با قطران آغشته مي شوند و قطران براي آنان همانند پيراهن و جامه . جامه است
تا شعله ور شدن آتش در بدنهايشان بسيار فزوني يا بد، و بوي آنان متعفن تر . خواهد بود

و سوزش و رنج آنان به سبب بيماري گري شديدتر گردد و به سخت ترين درجه . شود
  .درد دچار شوند

  . ز ابن عباس روايت شده است كه قطران همانند مس گداخته شده استا

                                           
. باب في فضل التوبه و االستغفار): 3537(كتاب الدعوات : ترمذي) 2/132،153(احمد : حسن است -1

 - )2249(باب ذكر التوبه ابن حبان ): 4253(كتاب الزهد : ابن ماجه. سن دانسته استترمذي آنرا ح
 .آنرا حسن تلقي كرده است) 1899(الباني در صحيح الجامع  )الموارد(
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رسول : روايتي آورده اند كه گفت سمسلم و بخاري از زيدبن خالد 
در حديبيه به دنبال باراني كه در شب باريده بود براي ما نماز  صخدا

آيا : هنگامي كه نماز را به پايان برد رو به مردم كرد و فرمود. صبح خواند
. خدا ورسولش دانا ترند: دانيد پروردگارتان چه فرموده است؟ گفتند يم

كافر و  اند بندگان من نسبت به من دو دسته: خداوند فرموده است: فرمود
به فضل و رحمت خدا براي ما باران باريد، چنين : پس هركس بگويد مومن؛

ولي اگر كسي بگويد به . شخصي مومن به من و كافر به ستارگان است
ستاره براي ما باران باريد، چنين شخصي كافر  فالنبب فالن منزلگاه و س

  .به من ومومن به ستارگان است

  
: روايتي آورده اند كه گفت سبن خالد  مسلم و بخاري از زيد«: گويد مصنف مي

در حديبيه به دنبال باراني كه در شب باريده بود براي ما نماز صبح  صرسول خدا
دانيد پروردگارتان  آيا مي: ماز را به پايان برد رو به مردم كرد و فرمودهنگامي كه ن. خواند

بندگان : خداوند فرموده است: فرمود. خداورسولش دانا ترند: چه فرموده است؟ گفتند
به فضل و رحمت خدا : پس هركس بگويد ؛نسبت به من دو دسته اند كافر و مومن من

ولي اگر كسي . من و كافر به ستارگان استبراي ما باران باريد، چنين شخصي مومن به 
بگويد به سبب فالن منزلگاه و بهمان ستاره براي ما باران باريد، چنين شخصي كافر به من 

  1».ومومن به ستارگان است
سالگي و  85مقصود از زيد، زيد بن خالد جهني، صحابي مشهور است كه در سن 

  .در گذشت اي در سال ديگري هجري و بنا بر گفته 78به سال 

                                           
كتاب : مسلم» و تجعلون رزقكم أنكم تكذبون«باب قول اهللا تعالي ): 1038(كتاب االستسقا : بخاري -1

 .ن كفر من قال مطرنابا لنوءباب بيا): 125)(71(االيمان 
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. الم به معناي باء است» صلی بنا«يعني  »ص صلی لنا رسول اهللا«عبارت عربي 
چنين اطالقي به صورت مجاز صورت گرفته چون نماز تنها براي خداوند : گويد حافظ مي

  . است
  .آيد يعني آن چيزي كه به دنبال يك چيز ديگر مي با كسره همزه و سكون ثاء» إثر «
» سماء«به لحاظ اينكه باران از ابر فرو مي ريزد و . بي يعني باراندر عبارت عر» سماء«

لذا به باران سماء اطالق . (به هر چيزي كه بلند باشد و ارتفاع داشته باشد اطالق مي گردد
  .»شده است 

توجه  نمازگزارانهنگامي كه از نماز منصرف شد يعني به  »فلما أنصرف«عبارت 
  . مال دارد كه مقصود سالم دادن در پايان نماز باشدكرد و به سوي آنها برگشت، احت

  .استفهام به معناي تذكر و هشدار است» دانيد آيا مي«عبارت 
دهيد آنچه را كه  آيا گوش نمي« : )فرمودند صكه پيامبر(در نسائي آمده است 

  »پروردگارتان دراين شب فرموده است؟ 
  1.اين حديث از جمله احاديث قدسي است

از چيز (انگر طرح مساله از سوي عالم براي ياران خود است تا آنها را اين حديث بي
  .با خبر سازد) مهمي

به معناي حسن ادب فرد پرسش شونده » خداوند و رسولش دانا ترند«اين عبارت كه 
داند و اينكه علم بايد به اهل آن سپرده شود  در برخورد با سوالي است كه پاسخ آنرا نمي

بندگان من، »عبادي«اضافه در عبارت عربي . ه اين امر واجب استوبه او راجع گردد ك
همانطوري كه خداوند . براي عموم است يعني عموم بندگان من اعم از كافر و مومن

 m a ` _ ^ ] \[  ZY  X  W V Ul : فرموده است
  ).2: التغابن(

                                           
 .آنرا صحيح دانسته است)1326(الباني در صحيح الجامع ). 3/164،165(نسائي : صحيح است -1
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ر گروهي از شما مومن و گروهي كاف: او كسي است كه شما را آفريده است: يعني
  .مي گرديد

بدين معناست كه اگر شخصي معتقد »  نسبت به من كافر و مومن هستند«عبارت 
باشد، منزلگاه ماه يا همان ستاره تاثيري در ريزش باران دارد، چنين باوري كفر است چرا 
كه در ربوبيت براي خداوند شريك قائل شده و مشرك كافر است و اگر چنين اعتقادي 

رك اصغراست، زيرا نعمت خداوند را به غير او نسبت داده است و نداشته باشد سخن او ش
خداوند منزلگاه ماه راسبب بارش باران قرار نداده است، بلكه باران فضل و رحمتي از 

كند يا باران فرو مي ريزد و مي  جانب خدا است هرگاه او بخواهد از باريدن جلوگيري مي
  .باراند

يچ شخصي جايز نيست، اعمال خداوند را به اين حديث بيانگر آن است كه براي ه
احتمال دارد كه چند » باء«همچنين . غير او نسبت دهد، اگرچه به صورت مجاز هم باشد

نه براي سببيت است و نه  كه به اين لفظ همه آنها تصديق نمي شوند؛: معنا داشته باشد
ه به توضيحي كه استعانت و كمك طلبيدن، چون اين دو معنا در مورد لفظ مذكور با توج

يعني باي استعانت و سببيت در خصوص منزلگاههاي ماه باطل است . (گذشت باطل اند
  ).چون نه سبب ريزش بارانند و نه مي توان ازآنها طلب باران كرد

و نمي توان تصديق كرد كه براي مصاحبت و همراهي است، زيرا باران گاهي در 
بلكه آمدن باران تنها هنگامي تحقق مي . نظر مي بارد و گاهي نمي بارد همان وقت مد

و با ء به هر . يابد كه خداوند به رحمت، حكمت و فضل خود آمدن آنرا اراده كرده باشد
 –از اين رو لفظ مذكور . كدام از اين معاني نهي شده اگر حمل شود، فاسد است

عيت در تحريم كه قاط. به دليل فساد معناي آن به طور مطلق حرام است -اإلستسقاء بالنوء
گفته است حديث  :مصنف . گذشت» اإلنصاف «و » الفروع«آن قبال از سخن صاحب 

در واقع به اين اشاره . مذكور هشدار و بيدار باشي است براي ايمان در چنين جايگاهي
  .دارد كه آن به معناي اخالص است
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 فضل و» پس هركس بگويد به فضل و رحمت خدا براي ما باران باريد«عبارت 
بنابر مذهب اهل سنت و جماعت، صفات ذاتي كه . رحمت دو صفت خداوند هستند

خداوند خود را بدان توصيف كرده و پيامبرش باآن صفات او را توصيف نموده است، 
مثل صفت حيات و علم و صفات افعالي مثل رحمتي كه بوسيله آن به بندگان خود رحم 

  .هستند و به غير او قائم نيستند مي كند، همگي صفات خداوند و قائم به ذات او
اهل سنت در اين امر هوشياري به خرج داده ولي گروههاي بسياري در آن دچار 

  اشتباه شده اند 
حديث مذكور بيانگر آن است كه جايز نيست نعمت خداوند به غير او اضافه و 

اعتقاد و اين . شود نسبت داده شود و تنها خداوند است كه به سبب اين نعمتها ستايش مي
  .بينش اهل توحيد است

اگر باريدن به منزلگاه يا ستارگان نسبت داده شود : گويد مصنف رحمة اهللا عليه مي
  در واقع چنين سخني به معناي افتادن در كفر است 

به همين . در واقع وي به اين مطلب اشاره دارد كه نسبت نعمت به غير خدا كفر است
دانند و اگر هم اعتقادي به تاثير  نان سخني را حرام ميسبب برخي از علما به طور قاطع چ

شود، به دليل  ستاره در باريدن باران نداشته باشد، اين سخن وي كفر نعمت محسوب مي
عدم نسبت آن به كسي كه به او انعام كرده است و آن نعمت را به غير نعمت دهنده نسبت 

~  _  m: فرمايد ميهمانگونه كه در خصوص اين سخن خداوند كه . داده است

   b  a  `l كنند، توضيح اين  نعمت خدارا شناخته سپس انكار مي 83: النحل
  .مطلب به طور مفصل در آينده خواهد آمد

عرب هنگامي كه ستاره اي در مشرق : گويد قرطبي در شرح حديث زيد بن خالد مي
مي باريد يا بادي طلوع و ستاره اي ديگر در مغرب غروب مي كرد و در همان زمان باران 

برخي از آنها باران يا باد را به ستاره طلوع كننده نسبت مي داد و برخي نيز به . مي وزيد
يعني ستاره را (ستاره غروب كننده و اين نسبت به معناي نسبت ايجاد و اختراع بود 

و در سخن خود به طور اطالق به ستاره نسبت  )موجب و مخترع باران و باد مي دانستند
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دادند، پس شارع از اطالق چنين لفظي آنان را بازداشت، تا كسي با آنان هم اعتقاد  مي
  .نباشد و در سخن خود به آنان همانند نشود

دادند  برخي از آنها آن اعمال را به ستارگان نسبت ايجاد مي: گويد اينكه قرطبي مي
ده اي ديگر يعني ستارگان را موجب بارش و وزش مي دانستند، بيانگر آن است كه ع

  . چنين اعتقادي را نداشتند
¿ m Æ Å Ä Ã Â Á  À .: همانطوري كه خداوند فرموده است

  × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï ÎÍ Ì  Ë Ê É È Çl  
  )63: العنكبوت(

اگر از آنان بپرسي چه كسي از آسمان آب را بارانده و زمين را به وسيله آن : يعني
اما بيشتر . خدا، بگو ستايش خداي را: گفت بعداز مردن زنده گردانده است؟ قطعا خواهند

 )عرب جاهلي(اين آيه داللت دارد بر اينكه برخي از آنها . آنان نمي فهمند و نمي دانند
وگاهي . اين امر را مي دانستند و بدان اقرار داشتند كه خداوند بوجود آورنده باران است

قرطبي در شرح خود تصريح . دآنها معتقد بودند كه ستاره كمي در بارش باران تاثير دار
به سبب احتمال . نكرده است كه همه آنان به انچنان چيزي كه مطرح شد اعتقاد داشتند

  .مذكور در خصوص شرح آن آيه اعتراضي و نقدي متوجه او نيست
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مسلم و بخاري از حديث ابن عباس به همان معناي حديث پيشين 
: برخي از عربها گفتند« اند  كه در آن آمده است حديثي را روايت كرده

ستاره فالن و بهمان راست پيش بيني كرد پس خداوند اين ايات را نازل 

m   Ø × Ö  Õ   Ô Ó Ò  Ñ ÐÏ Î  C B   A »: فرمود
  T S R Q P O N M LK J I H GF E D

 \ [ Z Y X W V Ul )82 – 75: هالواقع(  
ار بزرگي سوگند به جايگاههاي ستارگان و اين قطعا سوگند بسي: يعني

در كتابي .به تاكيد اين قرآن گرانقدر و ارزشمند است. است، اگر بدانيد
از سوي پروردگار . جز پاكان كسي بدان دسترسي ندارد. پنهان قرار دارد

جهانيان نازل شده است آيا نسبت به اين كالم سستي و سهل انگاري مي 
  ؟دهيد كنيد آيا بهره خود را از آن تنها تكذيب آن قرار مي

  
مسلم و بخاري از حديث ابن عباس به همان معناي حديث پيشين « 1:گويد مصنف مي

ستاره فالن و : برخي از عربها گفتند«اند  كه در آن آمده است  حديثي را روايت كرده
m  ÐÏ Î »: بهمان راست پيش بيني كرد پس خداوند اين ايات را نازل فرمود

  Ø × Ö  Õ   Ô Ó Ò  ÑGF E D  C B   A  I H
 X W V U  T S R Q P O N M LK J

 \ [ Z Yl)82 – 75: الواقعة(  

                                           
اين حديث ابن عباس . باب بيان كفر من قال مطر نا بنوء كذا): 127)(73(كتاب اإليمان : مسلم -1

 .آنگونه كه مولف به بخاري نسبت داده در صحيح بخاري نيست
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سوگند به جايگاههاي ستارگان و اين قطعا سوگند بسيار بزرگي است، اگر : يعني
جز پاكان . در كتابي پنهان قرار دارد.به تاكيد اين قرآن گرانقدر و ارزشمند است. بدانيد

جهانيان نازل شده است آيا نسبت به اين از سوي پروردگار . كسي بدان دسترسي ندارد
كالم سستي و سهل انگاري مي كنيد آيا بهره خود را از آن تنها تكذيب آن قرار 

  .»دهيد؟ مي
در : با لفظ مسلم از ابن عباس حديث مذكور بدين نحو است كه ابن عباس گفت

ر وعده اي برخي از مردم شاك: فرمود صباراني بر مردم باريد، پيامبر  صزمان پيامبر 
كافر (و برخي . رحمت خداست )باران(اين : گفتند )شكر گزاران. (نيز كافر شدند

سپس اين آيه : گويد ابن عباس مي: ستاره فالن و بهمان راست گفت: نيزگفتند)شوندگان
سوگند به جايگاههاي : يعنيÑ ÐÏ Î   «نازل شد كه فرموده است 

به هر كدام از مخلوقات خود كه بخواهد اين سوگندي است از جانب خداوند، . ستارگان
در ابتداي سوگند » ال «است ) إنّه لَقرآن كريم(و جواب اين قسم آيه )كند سوگند ياد مي

گمان شما در خصوص قرآن : تقدير كالم اين است كه. صله اي است براي تاكيد نفي
ي پنداريد، مبني بر جادو كهانت بودن پنداري باطل است و قرآن آنگونه نيست كه شما م

  .بلكه آن قرآن بسيار ارجمندي است
بدين ) فال أقسمÏ Î(برخي از عربي دانان بر اين باورند : گويد ابن جرير مي

پس قسم به طور جداگانه آغاز . معناست كه قرآن آنگونه كه شما مي گوييد نيست
معناي » ال«ز يعني قبل از اين عبارت و بعد ا: أقُسم بمواقع النجوم: شود شود و گفته مي مي

شود و سوگند در واقع يك جمله استينافي پس از ال و پس از  مذكور در تقدير گرفته مي
  .عبارت در تقديرِ بعد از آن است

زيرا . يعني نجوم قرآن )ستارگان(سوگند به جايگاههاي نجوم : گويد ابن عباس مي
پس به طور . شد كل قرآن در شب قدر از آسمان فراتر به آسمان فروتر و نزديك نازل

در پي اين گفته، ابن عباس آيه مذكور را قرائت . جداگانه در طول چند سال نازل گرديد
مجاهد . مواقع يا جايگاههاي آن نيز يعني نزول اندك اندك و پي در پي آن. كرد
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كه ابن جرير نيز همين نظر را . مواقع نجوم يعني محل طلوع و درخشش آنها: گويد مي
  برگزيده است 

نابراين از چند جهت ميان آنچه كه بدان سوگند ياد شده و آنچه كه بخاطر آن ب
ستارگان را : نخست: سوگند يادشده است، مناسبت وجود دارد كه از جمله عبارتند از

خداوند براي رهيابي در تاريكي هاي خشكي و دريا قرار داده است و آيات قرآن نيز از 
  .وادي هدايت و علم رهنمون مي شوند تاريكي هاي گمراهي و جهل شخص را به

ستارگان هدايت و راهنمايي در تاريكهاي حسي اند و قرآن هدايت در تاريكي هاي 
  . معنوي است

اين دو هدايت از جهت اينكه ستارگان زينت و زيبايي ظاهري دارند و قرآن زينت 
شيطانهايي از نوع  باطني، ستارگان پرتاب گراني براي شياطين و اهريمنان دارند و قرآن نيز

انسان و پريان را مي راند، با همديگر جمع مي شوند و در واقع در راندن شياطين و 
نشانه هاي ستارگان و آيات آن عيني و مشهوداند، . اهريمنان وجه مشتركي با هم دارند

  .آيات قرآن نيز شنيدني و تالوت شدني است
رت و راهنمايي براي آيات ضمن اينكه در جايگاههاي ستارگان هنگام غروب عب 

كه اين سخن را امام ابن قيم رحمة اهللا . قرآن و جايگاههاي آن در هنگام نزول وجود دارد
  .عليه يادآوري شده است

. يعني اگر بدانيد اين قسم بسيار بزرگي است» Ö  Õ   Ô Ó ×  «عبارت 
عظيمي است مقصود اين است، سوگندي كه ياد كردم سوگند بسيار : گويد ابن كثير مي

كه اگر عظمت و بزرگي اين سوگند را مي دانستيد حتما عظمت و بزرگي آن چيزي كه 
  .ام را نيز مي دانستيد به خاطر آن سوگند ياد كرده

در واقع مقسم عليه است يعني به خاطر آن سوگند ياد كرده  )إنّه لقرآن کریم(آيه 
خدا، نازل شده از سوي او كه اين قرآن وحي . و نتيجه سوگند بيان همين نكته است

  .جادو، كهانت و شعر نيست: گويند آنگونه كه كفار مي. وسخن اوست
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بلكه آن قرآني بسيار ارجمند يعني داراي خير و بركت فراوان است چون سخن و 

خداوند قرآن را به گونه اي كه : گويد ابن قيم رحمة اهللا تعالي عليه مي. كالم خداست
زيرا . خير، منافع و ارجمندي آن است توصيف كرده استمقتضاي نيكويي، فراواني 

از هر چيزي نيكوترين و برترين آنرا . صفت كريم يعني زيبا و داراي خير فراوان و عظيم
همچنين كالم و . خداوند سبحان خود را با وصف كرم توصيف كرده است. كريم گويند

ش فراوان، منظرش تخت سلطنت خود را با آن توصيف نموده و هر چيزي را كه خير
 »كريم«به همين سبب سلف. زيباست از گياه و غيره به همين وصف توصيف كرده است

كريم اسم جامعي است براي هر چيزي كه : گويد ازهري مي. اند را به نيكويي تفسير كرده
و قرآني نيز به دليل اينكه در آن . خداوند متعال كريم و زيبا و فعال است. ستودني است

  .يان، علم و حكمت مطرح شده، كريم و ستودني استهدايت، ب
يعني كتاب بسيار ارجمندي كه : گويد ابن كثير مي» GF E  «عبارت 

مفسران در خصوص اين آيه دچار اختالف : گويد مي :ابن قيم . محفوظ و پربار است
  .نظر شده اند

ي مقصود لوح محفوظ است ولي صحيح اين است كه مقصود كتاب: برخي گفته اند
m t  s است كه در دست فرشتگان است همانطوري كه خداوند خود فرموده است 

 _~} |   { z y x w v   ul )16 – 13: عبس(  
فرا و باال و داراي منزلت و . در كتابهايي گرامي و ارجمند ظبط و ثبت است: يعني

كو با دست نويسندگاني، كه بزرگوار و نيك منش و ني. مكانت وااليند و پاك هستند
بر . داللت دارد 79: الواقعة m  M  L  K  J  Il سخن كه  ينا .ارند كرد

اينكه آن كتابي است كه در دست فرشتگان است و اين آيه بيانگر آن است كه به دست 
  . كنند و بدان دسترسي دارند فرشتگان بوده و آنها آنرا لمس مي

يعني آن : دگوي ابن عباس رضي اهللا عنهما مي» L  K  J  I  «: عبارت
. فرشتگانند در روايتي آمده است كه مقصود از مطهرون همان. كتابي كه در آسمان است
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ولي در دنيا هم . يعني نزد خدا كسي جز پاكان بدان دسترسي ندارند: گويد قتاده نيز مي
مجوسي نجس و هم منافق پليد بدان دسترسي دارد و به آن دست مي زند كه مقصود 

 :بسياري همين نظر قتاده را بر گزيده اند از جمله ابن قيم  )ستهمين قرآن مكتوب ا
  .كه اين نظر را ترجيح داده است

قريش گمان مي برد كه اهريمنان قرآن را فرود مي آورند، پس : گويد ابن زيد مي
  .خداوند به انان خبر داد كه جز پاكان كسي بدان دسترسي ندارد

m V U ] \ [ Z Y X   W همانطوري كه خداوند فرموده است 
 d c b a  ` _ ^l )212 – 210: الشعراء(   

اصال ايشان توانايي  ،را نازل نكردند ياتآ ينا) هرگز( يانو جن ياطينش: يعني
  .بركنارند) اخبار آسمانها يدنو شن(آنها از استراق سمع . شايستگي اين كار را ندارند

يات قبل از آيه مذكور اين اين سخن بسيار خوبي است ولي از آ: گويد ابن كثير مي
  . واهللا اعلم. آيد و چندان ارتباطي ميان آنها نيست معنا بر نمي

يعني طعم آنرا جز : گويد در صحيح خود در خصوص آيه مذكور مي :بخاري 
  .)نمي چشد(كسي كه به آن ايمان آورده است نمي يابد 

ن مطلب كه تنها اين در واقع اشاره و تذكر آيه است بر اي: گويد مي :ابن قيم 
كسي از قرآن و قرائت و فهم وتدبر قرآن لذت مي برد كه گواهي بدهد آن كالم 
خداست و به وسيله آن سخن حق بيان شده و خداوند آنرا از طريق وحي به فرستاده اش 
نازل كرده است تنها كسي به معاني آن دست مي يابد كه به هيچ وجه در دل او سختي و 

  . اشدتنگي نسبت به آن نب
برخي نيز مي گويند مقصود از مطهرون يعني كساني كه از جنابت و حدث شرعي 

،لفظ آيه خبر است ولي معناي درخواست و طلب دارد، يعني جز پاكان كسي .پاك باشند
  .به آن دست نزند و آنرا لمس نكند

همان مصحف  77: هالواقع m  D   C  BAl اند مراد از قران در آيه  گفته
  .اين گفته خود به حديثي كه مالك روايت كرده است استناد نموده اند است، براي
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مالك در موطأ از عبداهللا بن محمد بن ابي بكر بن عمر و بن حزم روايت كرده است 

قرآن را جز : براي عمر و بن حزم نوشت آمده است صدر نامه اي كه رسول خدا «
  ».شخص پاك مس نكند

: گويد مي 80: الواقعة m  N  R  Q  P  Ol ابن كثير در خصوص اين آيه 
) مشركان(و آنگونه كه آنان . يعني اين قرآن از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است

و . سحر و كهانت و شعر نيست، بلكه آن حقي است كه ترديدي در آن نيست: مي گويند
داست كه قرآن كالم خ: گويد بلكه اين آيه مي. حق سودمندي باالتر از آن وجود ندارد

  .با آن سخن گفته است
: اين آيات شبيه آيه مذكور هستند كه خداوند فرموده است: گويد مي :ابن قيم 

m  [   Z Y  Xl )و ليكن اين سخن از جانب من حق است: يعني) 13: هالسجد.  
: يعني) 102: النحل( m È Ç Æ Å Ä Ã Âl  1:و فرموده است

اين آيات به معناي . ه حق نازل كرده استبگو قرآن را جبرئيل از سوي پروردگارت ب
نزول و تنزيلي كه عقلها مي . اثبات و بلند مرتبگي خداوند متعال بر مخلوقاتش است

فهمند و فطرتهاي سالم مي شناسند، همان رسيدن و فرودآمدن چيزي از باال به پايين است 
  ).6: الزمر(mN M   L K  J I  l  فرمايد و اين سخن خداوند كه مي

كند، چرا  سخن قبلي را رد نمي. براي شما هشت جفت چهار پا گسيل داشت: عنيي
كه ما مي گوييم كسي كه اين نعمتها را گسيل داشته از باالي آسمانهاي خود و به امر (

يعني چون او خود باال و واالست نعمتهايي كه در اختيار . (خود آنها را فرو فرستاده است
ر هنگام نسبت دادن به او جل جالله از لفظ انزال بهره مي با انسانها قرار داده است د

                                           
باب االمر بالوضوء لمن مس القرآن به طور : كتاب القرآن) 1/199(حيح است، مالك در الموطا ص -1

: آنرا صحيح دانسته است و مي گويد) 122(الباني با روشهاو شواهد خود در االرواء. مرسل آورده است
 .كرده است جان به صحت اين حديث اطمينان مي يابد به ويژه امام اهل سنت احمد بن حنبل بدان استناد
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اضافه شدن تنزيل به ربويت خداوند بر عالميان : گويد ابن قيم رحمة اهللا عليه مي. )گيريم
مستلزم پادشاهي، صاحب اختيار بودن و تصرف خداوند در عالميان، حكم و انعام او 

و منزلت وي با مخلوقاتش اينگونه  هنگامي كه شأن. برآنان و احسانش در حق آنان است
است و با اين ربوبيت تمام و كمالي كه بر مخلوقات خود دارد چگونه برازنده اوست كه 

انسانها را امر و . اين مخلوقات را بيهوده رها سازد و بي جهت و هدف آنها را خلق كند
  نهي نكند و ثواب و عقابي براي آنان در نظر نگيرد؟

كه خداوند پروردگارا عالميان است و اقرار كند كه قرآن فرو پس هركس اقرار كند 
فرستاده از طرف او به پيامبرش است با استدالل به پروردگارعالميان بودن خداوند، 

اين استدالل بسيار . رسالت رسول خدا و آنچه با خود آورده است را نيز ثابت كرده است
اگرچه داللت . وارق عاداتقوي تر و شريف تر است از استدالل به معجزات و خ

معجزات و كارهاي خارق العاده به اذهان عموم نزديكتر است ولي اين استدالل براي 
  .انسانهاي عاقل و ويژه است

يعني آيا مي : گويد مجاهد مي 81: الواقعة m  W  V  U   T  Sl آيه 
گروهي دور هم فراهم كنيد و در جهت سبك  )قرآن(خواهيد در خصوص اين سخن 

مردن آن به آن گروه تكيه و اعتماد كنيد تا قرآن را شكست بدهيد و سبك جلوه ش
  دهيد؟

سپس خداوند آنان را به دليل اينكه سستي و مدارا را در غير : گويد مي :ابن قيم 
چرا كه آنان در قبال . جايگاه اصلي اش به كار مي گيرند سرزنش و مالمت كرده است

ق آن اين بود كه از آن اطاعت شود و بدان شناخت دند كه ح چيزي به مدارا دست مي
دلها . حاصل كنند و با چنگ و دندان گرفته شود، و بيشترين ارزش و بها به آن داده شود

و جانها بدان گره زده شود و جنگ و صلح به خاطر آن تحقق يابد، در خصوص آن 
كند، هيچ محاكمه اي  دودلي و ترديد به خوده راه داده نشود، و دل نبايد جز به او توجه

اي جز بوسيله آن صورت نگيرد، هيچ  جز به پيشگاه آن برده نشود و هيچ مخاصمه
رهيافتني به سوي خواسته هاي متعالي جز به روش و هدايت نور آن وجود ندارد، هيچ 
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شفائي جز به آن تحقق نمي يابد، آن نفس وجود، حيات عالم و محور سعادت، راهبر 

چگونه مي توان براي . ، راه رشد و كمال و نور بصيرتهاسترستگاري، روش نجات
آن براي مدارا نازل .شكست چيزي كه شأن و منزلت آن اينگونه است به مدارا دست زد

نشده است بلكه به حق و براي بيان حق نازل شده است مدارا تنها براي باطل قوتمندي كه 
كه ضعيف است وبر پا داشتن  نابود كردن آن ممكن نيست، كارآمد است ويا براي حقي

فرد مداراگر و اهل مدارا نيازمند آن است كه قسمتي از حق را فرو نهد . آن ممكن نيست
شود  ولي حقي كه هر حقي بدان وابسته است چگونه مي. و به بخشي از باطل ملتزم شود
  براي آن مداهنه و مدارا كرد؟

اين آيه در سخن پيرامون  82: الواقعة m  \  [  Z  Y  Xl آيه 
  . ابتداي همين باب مطرح شد واهللا اعلم
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . تفسير آياتي از سوره واقعه: نخست

  .مطرح شدن چهار خصلت كه از ويژگيهاي دوران جاهليت است: دوم
  . كفربودن برخي از اين خصلتها و ويژگيهاي جاهلي: سوم
ب برخي از كفرها، شخص به كلي از دين اسالم خارج به سب: چهارم

  شود بلكه كفر دون كفرهم وجود دارد  نمي
فرموده خداوند به طريق حديث قدسي كه بندگان من در قبال : پنجم

نزول نعمت دو دسته مي شوند؛ عده اي به من مومن و برخي كافر 
  .كردند مي

د فرد وارد ايمان آگاهي به اينكه با نسبت دادن نعمت به خداون: ششم
  . شود مي

آگاهي از اينكه با نسبت دادن نعمت به غير خداوند فرد دچار كفر : هفتم
  . شود مي

تذكر به اين مطلب كه شخصي باريدن باران را به ستاره نسبت : هشتم
  .داد و با اين لفظ مرتكب كفر شد

عالم براي ياد دادن يك مساله آنرا به منظور تفهيم مخاطب و : نهم
كند و اين چيزي است كه رسول  دگيرنده به صورت استفهامي مطرح مييا

  دانيد پروردگارتان چه فرموده است؟  آيا مي: به ياران خود فرمود صخدا
  .كند وعده عقوبت و عذاب به كه كسي نوحه سرايي مي: دهم
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  باب

  )165: هالبقر( m s r q p o n  ml  قول خداوند متعال
تند كه غير از خدا، خدا گو نه هائي برمي برخي از مردم هس: ترجمه

   .گزينند و آنان را همچون خدا دوست مي دارند

  
بابي باز شده است بدان خاطر است كه   :اين آيه كه براي آن از جانب مصنف

محبت خداوند متعال اصلي است كه اساس دين اسالم به دور آن مي چرخد به گونه اي 
در  )در شرح المنازل(شدت و ضعف آن بر مي گردد  كه كمال و نقصان توحيد انسان به

 165: البقرة m  t  s  r  q  p  o  n   ml  :خداوندفرموده مورد اين 

چنين آمده كه هر كس غير از خدا چيزي را همانند خدا دوست بدارد، بي شك جزء 
 يانيهمتا(افرادي خواهد بود كه همتاهايي را براي خداوند قرارداده است، البته اين انبار 

تواند چنين  در محبت است نه در خلق و ربوبيت، زير احدي از اهل زمين نمي) قرار دادن
شراكتي را محقق كند در صورتي كه بسياري از مردم انبارهايي را در تعظيم و بزرگ 

: فرمايد خداوند متعال در ادامه آيه مي. اند داشتي به سان خداوند براي خود قرار داده
m} | { z y l)و كساني كه ايمان آورده اند خدا را سخت ) 165: البقرة

  :دوست مي دارند در تقدير اين آيه دو قول آمده است
محبت مومنين در برابر رب و پروردگارشان به مراتب بيشتر از محبت و ارج و  -1

  . اند قدري است كه مشركين براي معبودهاي خود قائل
 165: البقرة m   xw v  ul  ابن جرير از مجاهد در مورد قول خداوند

كه مختص خداوند است، مشركان براي افرادي غير  بزرگيبهت و اروايت كرده كه آن 
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شدت محبت مومنين  165: البقرة m  ~}  |  {  z  yl از خداوند قرار داده اند و 
  . كند را نسبت به خدا در تراز محبت كفار نسبت به بتهايشان بيان مي

روايت شده كه انبارهاي اين مشركان اله هايي بوده است، كه همچنين از ابن زيد 
همراه خدا به عبادت آنها مي پرداختند و همچنان كه مومنين خدا را دوست داشتند آنها 
هم اله هايشان را دوست مي داشتند اما محبت ايمان داران شديدتر از محبت مشركان بوده 

  . است
محبت مشركين براي شريكان خداوند محبت مؤمنين براي خداوند بيشتر از  -2

است، اما محبت مشركين در ميان شريكان   باشد، زيرا محبت مؤمنين خالص و پالوده مي
  اين دو قول بر آيه. محبت مشترك شديدتر است از  است، و محبت خالصانه  تقسيم شده

  ).ُيِحبُّوَنُهْم كَُحبِّ اللِّه(: فرمايد خداوند مي  كه  زير مترتب شده
  آنان را همانند خدا دوست دارند، كه: نخست: نيز دو قول وجود دارد  ر اين آيهد

. با محبت شريكاني براي خدا  كند، اما محبتي آميخته محبت آنان را براي خدا اثبات مي
مؤمنين خدايشان را دوست دارند،   كه  گونه مشريكان شريكان را دوست دارند همان: دوم

محبت مؤمنين براي خداوند بيشتر و شديدتر از محبت   كه  سپس خداوند بيان داشته
  .باشد مشركين براي شريكان مي

مشركان مورد مذمت قرار : گويد در ترجيح قول اول مي :سالم ابن تيميه شيخ اال
گرفتند، چون محبت خود را تقسيم كردند بين خداوند و غير او، حال آن كه محبت بايد 

ند باشد و به خاطر اين تسويه است كه در آتش عذاب در خالصانه باشد و فقط براي خداو
m r q  po n m : حالي كه الهه هايشان نيز در آنجا حاضر هستند، مي گويند

 x w v u t sl )به خدا سوگند مادر گمراهي  )98 – 97: الشعراء
در عبادت (ايم، آن زمان كه شما معبودان دروغين را با پروردگار جهانيان  آشكاري بوده

m  C  B  A  برابر مي دانستم، همچنين مراد از عدل در اين قول خداوند )و طاعت

  P  O  N M  L  K  JIH  G  F  E  Dl )األنعام :
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ستايش خداوندي را سزاست كه آسمان و زمين را آفريده است و تاريكيها و روشنايها ) 1
يل با هر و د و دالكه هر يك سود ويژه و حكمت خاصي در بر دارن(را ايجاد كرده است 

ولي با اين وصف كساني كه منكر وجود پروردگار  )د خداستبراهين قاطعي بر وجو
زيرا عبادت، ستايش و تعظيم است كه مشركان براي غير . شوند خويشند، رويگردان مي

  . خداوند قرار دادند
 m  b a ` _ ^l : فرمود خداوند در آيه اي كه مشهور به آيه محبت است مي

بگو اگر خدا را دوست مي داريد از من پيروي كنيد تا خدا شما : ترجمه) 31: مرانآل ع(
اين آيه در : ي از اهل سلف گفته اندارد و گناهانتان را ببخشايد، بعضرا دوست بد

اند نازل شد، مشخصاً عالمت و  خصوص ادعاي گروهي كه ادعاي محبت خدا را نموده
كسي را  ص چنان كه اگر پيامبر اكرم. ستنشانه اين محبت تبعيت از رسول اكرم ا

دوست داشته باشد خدا هم او را دوست دارد و اگر پيامبر اكرم كسي را دوست نداشته 
رساند زيرا  باشد ادعاي دوست داشتن خداوند متعال هيچ سودي به آن شخص نمي

خداوند .  سودمند خواهد بود صدوست داشتن در صورت پيروي و تبعيت از پيامبر
m v u t s r q p o n m  l : اي ديگر فرموده است ل در آيهمتعا

¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } | { z y  x w l 
اي مومنان هركس از شما از آيين خود بازگردد خداوند جمعيتي را : ترجمه) 54: هالمائد(
خواهد آورد كه خداوند دوستشان مي دارد و آنان هم خداوند  )به جايشان برروي زمين(

مي دارند، نسبت به مومنان نرم و فروتن بوده و در برابر كافران سخت و  را دوست
كنند و به تالش مي ايستند و از سرزنش هيچ سرزنش  نيرومندند، در راه خدا جهاد مي
در اين آيه چهار صفت بارز محبين خداوند چنين . دهند كننده اي هراسي به خود راه نمي

  :آمده است
مانند پدر و مادر براي فرزندانشان شفيق و مهربانند، ودر آنها در برابر مومنان ه-1

در برابر كفار به مانند شير و شكار هستند  -2. كنند نهايت خاكساري و فروتني رفتار مي
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 mK JI H G l)در برابر كافران تند و سخت و نسبت به ) 29 :الفتح
  . يكديگر مهربان و دلسوزند

كنند و همچنين نشانه اي  در راه خدا جهاد ميدست و زبان  مومنين با جان و مال و-3
  . بر تحقق دعواي محبت است

در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنش كننده اي ابا و هراس ندارند و اگر غيراين  -4
¶ ¸   m ¹ : فرمايد باشد آن محبت اصيل و حقيقي نيست، خداوند مي

Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º  l)57 :اإلسراء (
كه به فرياد مي خوانند، آنان كه از همه مقرب ترند، براي تقرب به آن كساني را : ترجمه

  پروردگارشان وسيله مي جويند و به رحمت خدا اميدوار و از عذاب او هراسناكند 
حب به معناي نزديكي و تقرب به خداوند با انجام اعمال صالح است و رجاء و    

ه بودن با وجوداميد به رحمت خوفي كه ذكر شده بيانگر اين مطلب است كه در پي وسيل
  و خوف از عذاب امري زائد است 

در واقع افرادي كه خواهان كسب مقامات عاليه هستند، جز با قرب و نزديك شدن    
را محقق كنند، و ذات  خواسته خود دوستدار قرب وي هستند نمي توانندبه كسي كه 

معتقدند ذات خداوند به البته جهميه و معطله . كند محبت عشق به تقرب را واجب مي
شود و نه محبتي شكل مي گيرد، اين چنين  شود و نه كسي به او نزديك  چيزي نزديك مي

باالترين نعمت دنيا و آخرت كه حيات قلوب و و شادي نفوس و روشني ديدگان است، 
منكر مي شوند و در برابر خود و خدا پرده اي كه مانع شناخت و محبت او مي شود قرار 

  . د و قسي القلب مي شونددهن مي
 : حاصل امر گفته اي است كه ابوبكر كتاني ازجنيد نقل كرده است

در ايام حج شيخ و بزرگان در مورد مساله اي در باب محبت با : گويد ابوبكر مي
كردند و جنيد از لحاظ سن از همه آنها كوچكتر بود به او گفتند اي  همديگر گفتگو مي

ري بگويي؟ او سرش را در حالي كه اشك از چشمانش سرازير عراقي در اين باره چه دا
اي كه از نفس مي برد و به ذكر  بنده )محبت: (مي شد پايين انداخت و آنگاه گفت
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استوار بر انجام وظايفش و مدهوش او با قلبش، درخشش هيبت . شود خداوند مشغول مي
مي نوشد از سراپرده  خداوند از درون او را مي سوزاند و از جام مودت او شراب صفا

اگر زبان باز كند با نام اوست و اگر حركت كند . شود هاي غيبش حياء بر او مكشوف مي
شيوخ و . به امر او است و در هر حال براي خداوند است و با خداوند و همراه خداوند

  ! بزرگان همگي گريه كردند و گفتند بيشتر از اين چه مي توان گفت اي تاج العارفين
  : اند كه عبارتند از باب ايجاد محبت را ده مورد عنوان كردهو اس

  . قرائت قرآن همراه با فهم و تدبر در معاني و مفاهيمش -1
  . تقرب به سوي خدا با انجام نوافل بعد از فرائض-2
  . ذكر مداوم او در هر حال با زبان و قلب و عمل و حال -3
چه در هنگام غلبه هواي نفست آن ترجيح آنچه را كه خداوند دوست دارد بر آن -4

  ).ترجيح خواست خداوند برخواست هواي نفس خود. (را دوست مي داري
آشنا كردن قلب با اسماء و صفات خداوند و مشاهده آنها و تمرين و مداومت در  -5
  .اين امر
  . ي و باطني اشو نعمتهاي ظاهر) خداوند( نمشاهده نيكي و احسا -6
  . تني قلب در حضور ويفرو: شگفت تر از همه -7
  . تالوت قرآن و ختم آن با استغفار و توبه-8
همنشيني با محبين و صادقين و گرد آوري سخنان ناب آنها، و فقط زماني زبان  -9

به سخن بگشاي كه مصلحتي در اين ميان راجح باشد و سخن گفتن به سود تو و يا 
  . ديگران باشد

  .او و خدا ايجاد مي نمايددوري كردن از هر آنچه مانعي بين  -10
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m   q  p  o  n  m l  k: فرمايد خداوند متعال مي
  {  z  y   x  w  v  u  t  s   r
  k   j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |

  m ll اگر پدران و فرزندان و برادران «: بگو: ترجمه  24: هالتوب
كه از  يو تجارت يد،ا وردهكه به دست آ يشما، و اموال يفهو همسران و طا
در نظرتان از  يد،كه به آن عالقه دار يو خانه هائ ترسيد، يكساد شدنش م

كه  يدو جهاد در راهش محبوبتر است، در انتظار باش يامبرشخداوند و پ
نافرمانبردار را  يتخداوند عذابش را بر شما نازل كند؛ و خداوند جمع

  كند ينم يتهدا

كسي از شما ايماندار : فرمود  صول اهللاز انس روايت شده كه رس
نيست مگر اين كه من را از پدر و مادر و فرزندان و تمامي خلق بيشتر 

  . دوست داشته باشد

  
اگر شخصي مال و خانواده و عشيره و شغل خود را از خدا : گويد عماد ابن كثير مي

  .دو رسول خدا و جهاد در راه خدا بيشتر دوست بدارد، منتظر عقاب باش
از عطا ء خراساني،  1امام احمد و ابو داود چنين آورده اند كه ابي عبدالرحمن سلمي 

با ربا را آغاز   هرگاه معامله«: فرموداز نافع و او نيز از ابن عمر چنين روايت كرده است كه 
  طور كامل عالقه  يعني به(مند شديد  كشاورزي عالقه  كرديد، و دم گاوها را گرفتيد و به

                                           
باب في النهي عن الغيبة، الباني در ): 3462(كتاب البيوع : و ابو داود) 2/28،42،84(احمد : صحيح -1

  .حديثي كامال صحيح است: مي گويد)1/15(الصحيحة 
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خداوند متعال بر شما چنان ذلتي   گاه است كه و جهاد را ترك نموديد، آن) دنيا شديدمند 
  ..»تان برگرديد دين  به  دوباره  را از سر شما برندارد تا كه آن  مسلط خواهد كرد كه

را بر دوست  شود و آن  اش توجه ي خدواند از بنده خواسته  به  بنابراين الزم است كه
خدا   كه  چه دارد آن رو دوست مي تقديم داشت، از اين  هاي بنده ها و خواسته داشتني

خدا از آن متنفر است و واليت و عداوت را بر   كه  چه  جويد از آن دوست دارد و تنفر مي
محنت و امثال آن بيان   ي مربوط به در آيه  كه كند و چنان اساس ارتباط با خدا بنيان مي
  كند داشتيم از پيامبر خدا پيروي مي

گويد هيچ كدام از شما ايمان نداريد  مي صآنجا كه نبي 1مورد حديث انس، در
محبوبتر از تمام  ص مقصود ايمان واجب و كمال ايمان است به گونه اي كه رسول

عزيزان و نزديكان شخص مومن باشد، همچنانكه درحديث آمده است كه عمر بن خطاب 
 ،خودم هستي مگر نفس زي نزد محبوبتر از هر چيتو  اي رسول خدا، : گفت س

بايد ( باشم بيشتر از نفست تا اينكهدست اوست  قسم به آن كه جانم در :فرمود صرسول
باز  .پس باالتر و محبوبتر از نفسم خواهي بود: آن گاه عمر گفت) مرا دوست بداري

 2.االن اي عمر فرمودم صرسول خدا

مراد ايشان همان كمال واجبي است، اگر   كمال، مورد نفي واقع شده: هركس بگويد
گيرد، سخن او  شود و در معرض عقوبت قرار مي تارك آن مورد مذمت واقع مي  باشد كه

شود، و اما اگر مراد ايشان از نفي كمال، كمال مستحب باشد،  راست است و تأييد مي
 :شيخ االسالم . است  چنين چيزي واقع نشده صهرگز در كالم خداوند و پيامبرش

  .است  را بيان داشته  يهاين قض

                                           
كتاب األيمان : باب محبت رسول جزئي از ايمان است و مسلم) 15(كتاب االيمان : بخاري -1
باالتر و بيشتر از پدر و مادر و فرزند و تمامي مردمان وبخاري در  باب وجوب محبت رسول)70)(44(

 .باب محبت رسول جزئي از ايمان است از حديث ابي هريره آن را تخريج كرده است) 14(كتاب ايمان 

 ).ص(باب كيف كانت يمين النبي ): 6632(كتاب االيمان و الندور : بخاري -2
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بنابراين اگر كسي ادعاي محبت رسول را بكند بدون اين كه از او متابعت كند و 

خداوند متعال در اين  .قولش را مقدم بر قول هر شخص ديگري بداند، دروغ گفته است
{  ~ _ ` m j ih  g f e d c b a : فرمايد باره مي

 m  l kl )به خداوند و پيغمبر : مي گويند )منافقان: (ترجمه )47: النور
ايمان داريم و اطاعت مي كنيم اما پس از اين ادعاء گروهي از ايشان رويگردان مي شوند 

  .نان در حقيقت مومن نيستندآو 
كنند نفي شده است، هر شخصي به  در واقع ايمان از افراديكه از رسول اطاعت نمي 

مر خداوند باشد، رسول را نيز دوست مي ميزاني كه اسالم را قبول داشته باشد و تسليم ا
و طبيعت هر مسلمي بايد مومن باشد البته نه ايمان مطلق كه مخصوص مومنين (دارد 
  ).است

عامه مردم، يا بعد از كفرشان مسلمان مي شوند يا از ابتدا : گويد مي :شيخ االسالم
هي مي گردند، و در بر آيين اسالم متولد مي شوند و پايبندشرايع و دستورها و فرامين ال

شود و ايماني كه اين گروه دارند مجمل و مكي  مجموع به هر دو دسته مسلمان گفته مي
است و حقيقت ايمان به گونه اي كه شك و شبه اي نماند و يقين كامل در دل ايجاد 

شود، و اگر چنين نعمتي نصيب افراد نشود در  شود، نعمتي از جانب خداوند محسوب مي
ه اي از نفاق براي آنها ثابت جباقي خواهند ماند و در) شك كنندگان(ن  گروه مرتابي

  . شود مي
  . در اين حديث اعمال جزئي از ايمان به حساب مي آيند زيرا محبت عمل قلب است

محبت رسول الزمه محبت خداوند است و هر اندازه محبت خداوند در دل شديدتر 
شود و به ميزاني كه محبت خدا كاهش  يمحبت رسول خدا هم شديد تر م مطابقباشد به 

با محبتي كه شرك آميز است (يابد محبت رسول نيز تقليل پيدا خواهد كرد، اين محبت 
تفاوت دارد كه در آن اعتماد به محب از حيث جلب خير و دفع شر وجود دارد و همراه با 

نه همراه خداوند معبود ديگري محبوب است در صورتيكه در توحيد محبت به خاطر خدا 
  . با خدا مطرح است
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اگر : فرمودند صاند كه رسول خدا  بخاري و مسلم از انس روايت كرده
شخصي اين سه خصوصيت را داشته باشد، شيريني ايمان را خواهد 

خدا و رسول خدا در نزد وي از هر چيز ديگري دوست داشتني  -1:چشيد
  .تر باشند

  
ه رسول فرموده اگر شخصي اين سه اند  ك بخاري و مسلم از انس روايت كرده

خدا و رسول خدا در نزد  -1: خصوصيت را داشته باشد؛ شيريني ايمان را خواهد چشيد
وي از هر چيزي ديگري دوست داشتني تر باشند خدا و رسول خدا را بيشتر از هرچيز 

و از كفر هر آنچه خداوند آن را دوست دارد، دوست بدارد، . ديگري دوست داشته باشد
 رزيدن به خداوند چنان كراهيت و گريزي داشته باشد همانند كسي از افتادن در آتشو

  1. داردگريزان  كراهت و
هيچ كس حالوة و شيريني ايمان نمي چشد جز اينكه : (در روايت ديگري آمده

مقصود از چشيدن حالوة چيز . آنچه خداوند آن را دوست دارد، دوست داشته باشد
  ).مان آن را در دل مي يابندمحسوسي است كه اهل اي

منظور از حالوت ايمان يك نوع استعاره تخيلي : گويد يح ميشدر التو :سيوطي 
از . است كه رغبت شخص مومن به ايمان را به رغبت به يك چيز شيرين تشبيه كرده است

نظر نووي مقصود از حالوت، لذت انجام طاعات و تحمل مشتقها و ترجيح آن بر اهداف 
بت به خداوند با انجام او امر و رويگرداني از نواهي وي و رسول وي محقق دنيوي مح

  . شود مي

                                           
بيان خصوصيات شخصي كه بوسيله آن شيريني ايمان را باب ): 67)(43(كتاب االيمان : مسلم -1
 .يابد مي
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داند كه با نيكي و جفا، درآن  يحيي بن معاذ حقيقت محبت به خداوند را اين مي
ن یکون اهللا و رسوله أ(در جمله » سوي«مقصود از . زيادي و نقصاني رخ نمي دهد

ه انسان مطابق با طبيعت و سرشت خوب آنها را آن چيزي است ك )احب الیه مها سوامها
  ....دوست دارد مانند حب به فرزندان مال و همسر و

داند كه ذاتي و سرشتي نباشد بلكه بر  و خطابي مراد از محبت را در اينجا محبتي مي
  . اساس اختيار باشد

در . محبت شرك آميز كم وزياد آن منافي با محبت خداوند و رسول خدا است
خداوندرا با تمام وجودتان دوست داشته  1)أحبُّواَهللا بِکُلِّ قُلُوبِکُمِ(احاديث آمده در بعضي 

باشيد و از عالمات محبت خدا و رسول خدا اين است كه آنچه خداوند آن را دوست 
دارد دوست داشته باشيد و آنچه خداوند ازآن كراهت دارد، كراهت داشته باشيد و 

ديگري ترجيح دهيد و در جهت كسب آن تالش نماييد و  رضايت خداوند را بر هر چيز
از محرمات خداوند اجتناب كنيد و از امر و نواهي رسول خدا اطاعت كنيد، همچنان كه 

از هركس : ترجمه )80: النساء( m N GF E D C B Al : فرمايد خداوند مي
تور و پيغمبر اطاعت كند در حقيقت از خدا اطاعت كرده است بنابراين كسي كه دس

فرمان غير خدا را گردن نهد و از نواهي خدا پرهيز ننمايد لزوماً محبت خدا و رسول خدا 
را در دل ندارد و محبت رسول نيز جزئي از محبت خداوند است به نحوي كه اگر شخص 

  .  برد خدا را دوست داشته باشد و اطاعت نمايد رسول را هم دوست دارد و فرمان مي
حالوت و شيريني در مورد چيزي مفهوم دارد : گويد ين باره ميا رشيخ االسالم د   

كند بلكه به آن دست مي  كه شخص خواستار و خواهان آن باشد و براي آن تالش مي
  . يابد و مزه خوش آن را احساس مي نمايد

                                           
روايت كرده است و از ابو سلمة بن ) 6713(بيهقي آن را در الدالئل و الدر المنثور : ضعيف -1

و اين روايت به سبب ارسالش ضعيف است دو سري هم .عبدالرحمن به صورت مرسل روايت شده است
 .ستآن را آورده ا)356(در نهج السديد 
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تكميل محبتي كه -1شود  گويد حالوت ايمان از سه طريق حاصل مي در ادامه مي
دفع ضد آن محبت، - 3. خالص كردن آن براي خداوند -2. شخص به محبوب خود دارد

تكميل كردن آن به اين شيوه است كه محبت خدا و رسول خدا از هر چيز ديگري باالتر 
اي را دوست دارد كه از  زيرا خداوند بنده. باشد و محبت خداوند مستلزم اطاعت از اوست

  . دردل داشته باشداو اطاعت كند و محبت آنچه محبوبش آن را دوست  دارد، 
كنند، مانند  و از لوازم محبت خداوند، محبت كساني است كه از او اطاعت مي

محبت به انبياء و رسوالن و بندگان صالح خداوند، خالص كردن آن به اين شيوه است كه 
شخص فقط خداوند را دوست داشته باشد و اگر كسي را دوست داردبه خاطر او باشد، 

گونه است كه شخص از هر آنچه منافي با ايمان باشد كراهت داشته رفع ضد آن نيز اين 
  . باشد همانند كراهت از سوختن در آتش

ضمير به صورت مثني  -1:دو قول آمده است »أحب اهللا مما سوامها«و در مورد 
آمده براي اشاره به اين مطلب كه مجموع آن دو محبت معتبر است نه هر يك به تنهايي و 

براي اشاره به اين مطلب است كه عصيان از امر هر كدام از  1در حديث خطيبامر به افراد 
و اصل بر اين است كه هر يك از معطوفين . مستلزم گمراهي است) خدا و رسولش(آندو 

  . در حكم مستقل هستند

                                           
) رض(باب تخفيف نماز و خطبه با توجه به حديث عدي بن حاتم ) 48)(870(كتاب الجمعه : مسلم -1

هركس از خدا و رسول خدا اطاعت كند به حقيقت : چنين خطبه خواند كه) ص(كه مردي در حضور نبي 
: رمودخطاب به او ف) ص(رسول . ره يافته است و هركس با انها مخالفت ورزد گمراه وبيچاره است

  ... .اينگونه بگو هر كسي با خدا و رسول خدا مخالفت ورزد،خطيب بدي هستي
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و از  -3. محبت شخص فقط براي خدا و در راه رضاي او باشد - 2
سالم و نجات از آن كراهت داشته بازگشت به كفر بعد از روي آوردن به ا

  .باشد همچنانكه از سوختن در آتش و افتادن در آن كراهت دارد

  
قول ديگران اين است كه حديث حمل بر رعايت ادب و اولويت شده و اين  -2

  جايز است 
جواب سوم به اين شيوه است كه اگر اين ايراد وارد باشد به اصل حديث وارد است 

  . آن است چون حديث خطيب ناقل
سوختن در «گفته شده كه  »کما یکره ان یقذف فی النار«در شرح اين عبارت 
براي شخص مومن همانند هم هستند، اين سخن ردي است بر » آتش و برگشتن به كفر 

كنند ذنب از جانب عبد گرچه از آن توبه كند نقصاني در حق او  غالتي كه گمان مي
بر اين است كه اگر از آن گناه توبه نكند نقص شود در حالي كه قول صواب  محسوب مي
آيد، چنان كه مهاجرين و انصار كه جزء فاضل ترين افراد امت بودند در اصل  به شمار مي

جزء كفاري بودند كه خداوند آنها را به اسالم هدايت نمود، در واقع تسليم خدا شدن و 
رت و مهاجرت در راه اسالم آوردن گذشته فرد را محو مي كند، و به همان شيوه هج

  . خدا، كه حديث نيز به آن داللت دارد
چنين آمده است كه بخاري آن را در االدب از ) ال يجد احد(در شرح اين روايت  

حد حالوة االیمان أالیجد «تخريج كرده و لفظ آن به اين شيوه است )صحيحش(
ه من أن حب الیأهللا، و حتی أن یقذف فی النار  الإحتی یحب املرء الیحبه 

یرجع الی الکفر بعد أن أنقذه اهللا منه، و حتی لیکون اهللا و رسوله أحب الیه مما 
  .»سوامها
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كسي كه به : چنين روايت كرده است كه گفت سابن جرير از ابن عباس
، به خاطر خدا دوستي ت بدارد، به خاطر خدا دشمني ورزددوس خاطر خدا

آورد و  وند را به دست ميكند و به خاطر خدا دشمني ورزد، واليت خدا
بنده اگر چه نماز و روزه فراوان داشته باشد هرگز طعم ايمان را نمي چشد 

عموم مردم در امور دنيايي در صورتي كه براي . مگر اين كه اينگونه باشد
  .اي هم در بر ندارد ولي دوست وبرادر يكديگرند آنا فايده

   
ذت و سرور و شادي و اجالل و هيبتي قبال بيان شد كه مقصود از محبت در اينجا ل

  : گويد شاعر مي. كند و مي يابد است كه شخص مومن آن را درك مي
تو را به سبب خودت فرا مي خوانم و به سبب قدرتي كه بر من داري، ولي به اندازه 

  . ظرفيت چشم دوستدار توهستم
و ابغض فی من احبَّ فی اهللا، «: ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت   

اهللا و عادی فی اهللا، فاّنما تنال و الیة اهللا بذلک و لن یجد عبٌد طعم االیمان، و 
ان کثرت صالته و صومه حتی یکون کذلک و قد صارت عامة مواخاة الناس علی 

هر كس دشمني و حب و بغضش : يعني »امر الدنیا، و ذلک الیجری علی اهله شیئاٌ
اگرچه نماز و روزه فرد : ه دوستي خداوند رسيده استبراي خداوند باشد، بدينوسيله ب

فراوان باشد، جز بدآنچه گفته شد طعم ايمان را نخواهد چشيد، بيشتر دوستيهاي مردم 
  .بخشد براي امور دنياي است حال آنكه چنين دوستي چيزي به اهل خود نمي
    .اند ابن أبي شيبه و ابن ابي حاتم فقط جمله اول را از او تخريج كرده

شارح آن را محبت به اهل ايمان به خاطر ايمان به خدا  »من احب فی اهللا«در شرح 
داند  را بغض و عداوت نسبت به كساني مي »و ابغض فی اهللا «داند  و اطاعت از او مي

گرچه اين . اند اند و از اطاعت او سرباز زده اند و كافر شده كه به خداوند شرك ورزيده
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m D C B A فرمايد  او باشند، همانگونه كه خداوند ميافراد نزديكترين كسان 
 L K J  I H  G F El )مردماني را : ترجمه )22: هالمجادل

نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند ولي كساني را دوست بگيرند كه 
  . با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند

اي قبل از آن از لوازم محبت بنده به و عبارته »وعادی فی اهللا«و اين عبارت 
خداوند به شمار مي آيند، كسي كه خدا رادوست بدارد با اولياء و دوستان خدا دوستي 
مي ورزد و آنان را ياري مي دهد، با مخالفان و نافرمانانش دشمني و عدوات مي ورزد و 

تر باشد به همان اش بيش كند و هر زمان محبت خدا در دل بنده با آنها جهاد و مبارزه مي
اندازه اثرات اين اعمال نيز در او فزوني مي يابد، چنان كه كمال و ضعف توحيد به ميزان 

  .محبت شخص به خداوند بستگي دارد
اش منظور  واليت خدا به بنده »الیة اهللا بذلکفامنا تنال و«: و در شرح اين گفته

كسر و او به معناي امارت و است و الية با فتح و او بمعني برادري و محبت است و با 
  . فرماندهي است كه معني اول مقصود و مراد است

بنده ايمان ناب و خالص را به : چنين آورده اند كه گفت صاز نبي 1احمد و طبراني
آورد مگر اينكه براي خدا دوست بدارد و در راه او دشمني ورزد در چنين  دست نمي

  . كند ا ميصورتي است كه استحقاق واليت الهي را پيد
در حديثي ديگر كه طبراني آن را روايت كرده آمده است خالص ترين ايمان حب 

  2.بخاطر خداوند و بغض به خاطر خداوند است

                                           
در آن رشدين بن سعد است و آن حديثي منقطع و : گفته) 1/89(وهيثمي در المجمع ) 3/430(احمد  -1

 .ضعيف است

هيثمي ،از حديث ابن مسعود آورده است)10537): (10531(طبراني آن را درالكبير: حديث حسن -2
اين حديث را با دو سند روايت كرده و در آن رجالي ذكر كرده كه يكي : گفته) 7/360،261(در المجمع 

كه احمد و ديگران او را معتمد  ،از آنها به غير از بكيربن معروف جزء رجال صحيح به شمار مي آيد
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چنين آمده كه بنده هر چند  »و مل یجد عبد طعم االیمان «در شرح اين عبارت 
براي  نماز و روزه فراوان داشته باشد مادامي كه حب و بغضن و دشمني و دوستيش

و در حديث مرفوعي از ابي أمامه كه ابو داود آن . خداوند نباشد لذت ايمان را نمي چشد
را روايت كرده چنين آمده كه هر كسي حب و بغض و بخشش و منعش براي خداوند و 

  1.در راه او باشد ايمانش را كامل كرده است
یا، و ذلک وقد صارت عامة مواخاة الناس، علی امر الدن«: توضيح اين عبارت

چنين است كه دوستي در امور دنيايي نه تنها منفعتي در بر  »الیجری علی اهله شیئاً
: فرمايد خداوند در آيه اي اشاره به اين مطلب مي. ندارد بلكه باعث مضرت و آسيب است

m s r q p  o n  m ll )دوستان : ترجمه) 67: الزخرف
و آن هنگام كه مصايب حاصل . زكاراندر آن روز دشمنان يكديگر خواهند شد مگر پرهي

از اين دوستي در زمان ابن عباس كه جزء خير القرون بود دامنگير افراد شد بعد از آن نيز 
به طريق اولي و با شدت بيشتري رواج يافت، چنان كه دوستي در شرك و عصيان و 

يز اسالم در آغاز غريب بود و در آخر ن صبدعت و سوق شايع شد و فرموده پيامبر
در زمان پيامبر و ابوبكر و  سصحابه 2.همانند اول غريب خواهد بود، به وقوع پيوست

دادند،  بخاطر رضايت خداوند و نزديكي به او، همديگر را برخود ترجيح مي سعمر
m  Î   Í  Ì Ë Ê É  روايت: فرمايد همچنان كه خداوند متعال مي

Ïl  )9: الحشر(  

                                                                                                         
لجامع آن را حديث دانسته اند اما حديث ضعيف تلقي كرده اند و الباني با توجه به شواهدي در صحيح ا

 ).1728(و در الصحيحة آن را ترجيح داده ) 2536(حسن دانسته 

زيادي و نقص ايمان، الباني در : باب دليل) 4681(كتاب السنة : ابو داود: حديث صحيح است -1
 آن را صحيح دانسته است) 5841(و صحيح الجامع ) 380(الصحيحة 

 سم در آغاز و سرانجام با توجه به حديث ابن عمر باب غربت اسال) 146(كتاب االيمان : مسلم -2
 . هم آمده است) 232) (145(كتاب االيمان : همچنين مسلم
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  . دهند هر چند كه خود سخت نيازمند باشند و ايشان را برخود ترجيح مي: ترجمه
كسي را نمي  صروايت كرده كه گفت در زمان رسول اهللا سابن ماجه از ابن عمرو

  . ديدي كه نسبت به برادر مسلمانش به درهم يا دنياري خود را سزاوارتر بداند
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 )166: هالبقر( m { z y xl ابن عباس در مورد اين آيه 
  . گويد مقصود مودت است مي گردد، ميروابط گسيخته  و: ترجمه

  
داند  كه آن را مودت مي m   z y xlسخن ابن عباس در مورد آيه 

اثري است كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر وابن ابي حاتم وحاكم آن را روايت 
  . اند اند و صحيح دانسته كرده

آنها در دنيا به هم روابط و پيوندها و نيازمنديهايي است كه : و مقصود از مودت
m Z  Y  X W : فرمايد خداوند مي. كردند داشتند و نيكي هايي كه در حق هم مي

 i   h g f e d cb a `  _ ^ ] \ [
 s r q p o  n m l k jl )العنكبوت :

25(  
شما غير از خدا، بتهايي را براي خويشتن : گفت )ابراهيم خطاب به قوم خود: (ترجمه

نسبت (كه در زندگي دنيا ميان خودتان ) بزهكارانه اي(خاطر محبت برگزيده ايد تنها به 
سپس در روز قيامت برخي از شما از برخي ديگر  ،)به آباء واجداد و قوم و قبيله خويش

كند و باالخره جايگاهتان  بيزاري مي جوئيد و بعضي از شما بعضي ديگر را نفرين مي
  داشت  آتش دوزخ خواهد بود و هيچ ياروياوري نخواهيد

m s r q p o در ارتباط با اين قول خداوند متعال  :عالمه ابن قيم

  w v u tl )يعني در آن هنگام كه رهبران از پيروان خود ) 166: هالبقر
گويد رهبران و متبوعين افراد هدايت  بيزاري مي جويند و عذاب را مشاهده مي نمايند، مي

كه بر راه و منهج آنها هستند در حاليكه  كردند يافته اي بودند كه پيروانشان ادعا مي
كردند صرف محبت عليرغم  مخالف طريقه و عملكرد زندگي آنها بودند و گمان مي
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مخالفت با آنها، برايشان منفعت و فايده اي در بر دارد در صورتيكه در روز قيامت 

   .رهبرانيكه آنها را اوليائي جز خدا در نظر گرفته بودند از آنان تبري جستند
و اين شرح حال همان كساني است كه جز خدا دوست و سرپرستي براي خود بر مي 
گزينند و دشمني و دوستي و خشم و غضب آنها براي او است، چنين افرادي در روز 
قيامت جز حسرت و پشيماني سرانجامي ندارند، زيرا تالش و زحمت فراواني كه در اين 

در راه خدا و رسول خدا نبوده، خداوند بر آن اتخاذ مسير متحمل شده اند از انجا كه تماماً 
  .كند مهر بطالن مي زند و كل اين اسباب را بي فايده قلمداد مي

در روز قيامت اتخاذ هر سبب، وسيله، رابطه و دوستي كه براي غير خدا بوده بي اثر 
ادت اش و ارتباط ايجاد مي نمايد و آن چيزي جز عب است مگر سببي كه بين رب و بنده

خالص براي خداوند نيست و از لوازم چنين عبادتي اين است كه حب و بغض، منع و 
به دور از هر  صرسول دوستي و دشمني، دوري و نزديكي، متابعت محض از ،بخشش

گونه شوائب توجه به غير و جدا از تقديم قول ديگري بر قول او، تماماً براي خدا باشد، 
اش را  شود و ارتباط بين رب و بنده حبش جدا نميچنين سببي است كه هيچ وقت از صا

شود  سازد، ارتباطي كه عبوديت محض نام دارد و اين عبوديت نيز محقق نمي برقرار مي
كه در عرف بين آنها و مراوداتشان رايج است، خداوند  صمگر با مجرد تبعيت از رسول

  )23: الفرقان( m k j i  h g f e d   c bl : فرمايد متعال مي
ما به سراغ تمامي اعماليكه آنها انجام داده اند مي رويم و همه را همچون : يعني

  . غباري پراكنده در هوا مي سازيم
اعمالي كه در دنيا برخالف سنّت رسول و راه و روش و رضايت او بوده خداوند آن 
 را پوچ و باطل مي گرداند به گونه اي كه هيچ منفعت و سودي را به صاحبش نمي رساند
و يكي از بزرگترين حسرتهاي روز قيامت اين است كه شخص نتيجه زحمتهاي خود را 

  .بي نتيجه مي يابد
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  : مسائلي در اين باب مطرح شده است عبارتند از
  . تفسير آيه بقره: نخست

  . تفسير آيه برائت: دوم
  .مقدم بر نفس و خانواده و دارايي صوجوب محبت رسول: سوم
  . ت بر خروج از اسالم نداردنفي ايمان دالل: چهارم
در ايمان حالوت و شيريني است كه بعضي آن را مي چشند و : پنجم

  . بعضي نمي چشند
اعمال چهارگانه قلب كه واليت الهي جز از طريق آنها بدست : ششم

  . كند كه آنها را دريافته باشد آيد و كسي طعم ايمان را درك مي نمي
نچه به وقوع پيوسته اين است كه فهم و بينش صحابي در مورد آ: هفتم

  .عموم دوستي ها در امور دنيايي است

  . اسباب از آنان قطع شود: يعني» z y x  «تفسير : هشتم
در كنار ساير معبودهاي (از مشركين كساني هستند كه خدا را : نهم
  . به شدت دوست ندارند) خود

خدا ارزش وعده عذاب براي كسانيكه اموال مادي برايشان از دين : دهم
  . بيشتري دارد و محبوبتر است

اگر كسي محبتي مساوي با محبت خداوند به چيز ديگري داشته : يازدهم
  .باشد آن شرك اكبر است

  
  
  
  



     591 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

  
  

  باب

m Z Y X W  V U  T S R  :خداوند متعال فرموده
  ] \[l )يرواناست كه پ يطانفقط ش ينا: يعني) 175: آل عمران 

و تنها ! يداز آنها نترس. ترساند يم) اساس يب تيعابا سخنان و شا(خود را 
  يددار يماناگر ا يداز من بترس

  
m  X W  V U  T S R: فرمايد شرح اين ايه كه خداوند مي

  \[ Z Yl     
چنين است كه خوف از أفضل ترين و بهترين مقامات دين است و انواع عبادات را 

فرمايد  كرده است خداوند مي كه اخالص آنها براي خداوند واجب است در خود جمع
 m  q p o n m l k j i  h g f e d c

rl )28: األنبياء(  
  . خداوند ترسان و هراسانند) كبريايي(هميشه از خوف مقام 

هركس كه از مقام  )46: الرحمن( m d c b a ` _l : فرمايد و مي
  .دارد )در بهشت(پروردگار خود بترسد باغهائي 

 m e d c b a ` j i  h g fl : همچنين
  . وتنها از من بترسيد) 40: هالبقر(
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از   )44:هالمائد( m m  l k jl : و درجايي ديگر آمده است
  . مردم نهراسيد بلكه از من بترسيد

  . و امثال اين آيات در قرآن بسيار است
خوف پنهاني؛ خوفيكه از غير خداست، به اين نحو كه  -1: خوف بر سه قسم است

تي بترسد از اينكه به او مصيبت ناخوشايندي را وارد كند شخص از طاغوت و ب
m C B A : كند كه به او گفتند همانطوريكه خداوند متعال از زبان قوم هود نقل مي

 UT S R Q P O N M  L K  J I HG F E D
 [ Z Y X W  Vl )55 – 54: هود(  

نده است، هود چيزي جز اين نمي گويم كه يكي از خدايان ما بالئي به تو رسا: يعني
كه من از ) بر گفتارم(من خدا را گواه مي گيرم شما گواهي دهيد : در پاسخشان گفت

  . و بركنارم) از بيماري شرك شما سالم(ميپرستيد بيزار و  )بجز خدا(چيزهايي كه 
  )36: الزمر( m e  }| { z yl فرمايد  و خداوند متعال مي

  . نندمي ترسا آنان تو را از كساني جز خدا: يعني
در واقع عبادت كنندگان و زوار قبور و مشركين همواره اهل توحيد و اخالص را كه 
عبادت بتهايشان را منكر مي شدند و آنان را به يكتا پرستي صرف امر مي نمودند، از اين 

  . امور مي ترسانيدند
خوف دوم خوفي است حرام، كه انسان واجباتي كه بر ذمه دارد از ترس بعضي  -2
شود،  منافي با كمال توحيد است و شرك به خداوند محسوب مي كه اين ،ترك كند افراد

m Ï Î Í Ì Ë Ê É È سبب نزول اين آيه كريمه همين خوف است 
  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò   Ñ Ð E D C  B A

  V U  T S R Q P  O N M LK J  I H G F
  ] \[ Z Y X Wl )175 – 173: آل عمران(  
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بر ضد شما گرديكديگر  )قريش(مردمان : ان بديشان گفتندآن كساني كه مردم: يعني
 يخدا ما را كاف«فراهم آمده اند، سپس از ايشان بترسيد ولي بر ايمانشان افزود و گفتند 

با نعمت و فضل ) يدانم يناز ا(جهت، آنها  ينبه هم ،.ماست يحام يناست؛ و او بهتر
خدا،  يو از رضا يد؛ه آنان نرسب يناراحت يچكه ه يپروردگارشان، بازگشتند؛ در حال

است كه  يطانفقط ش ينا، است يفضل و بخشش بزرگ يكردند؛ و خداوند دارا يرويپ
و تنها از من  ،يداز آنها نترس. ترساند يم) اساس، يب يعاتبا سخنان و شا(خود را  يروانپ

  .يددار يماناگر ا يدبترس
چه چيز مانع : فرمايد اش مي هخداوند در روز قيامت خطاب به بند 1:در حديث آمده   

پروردگارا ترس از : گويد تو شد آن هنگام كه منكري را ديدي، آن را تغيير ندادي؟ مي
  . سزاوار اين بود كه از من بترسي: فرمايد مردم، خداوند مي

خوف طبيعي، خوفيكه از دشمن، حيوان درنده و امثال آن باشد كه مورد سرزنش  -3
m ß ÞÝ Ü Û Ú : فرمايد در داستان حضرت موسي مينيست همچنان كه خداوند 

  å ä  ã â á àl )21: القصص(  
: موسي از نهر خارج شد، در حالي كه ترسان و چشم براه بود، گفت: يعني

  . پروردگارا مرا از مردمان ستمگر رهايي بخش
اين است كه شيطان شما را از ) V U  T S R(معني اين قول خداوند 

نهي از جانب خداوند به . اند اما از آنان نترسيد و از من بترسيددوستان خود مي ترس
و خوف و ترسشان را مختص او كنند در آن . مومنين تعلق گرفته كه از غير او نترسيد

هنگام است كه مشمول بندگان مخلص خداوند قرار مي گيرد و رضايت الهي را به دست 
خداوند باشد آنچه خواهان آنند به مي آورند، و زمانيكه تمام خوف و عبادتشان براي 

                                           
) 4008(و ابن ماجه در كتاب الفتن )1845(و ابن حبان ) 3/27،29،77(احمد : حديث صحيح است -1

) 1814(صحيح الجامع باب االمر بالمعروف و النهي عمل المنكر از ابي سعيد خدري آورده و الباني در 
 .آن را صحيح دانسته است
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: فرمايد آورند و از خوف دنيا و آخرت رهايي مي يابند همچنان كه خداوند مي دست مي
 m| { z y xw  v u t  l)36: الزمر.(  

هايي كه دشمنان خدا به كار  يكي از نيرنگها و حيله: گويد مي :عالمه ابن قيم 
و هميارانشان مي ترسانند تا از مجاهده و  گيرند اين است كه مومنين را از دوستان مي

تالش همراه آنان دست بردارند و از امر به معروف و نهي از منكر نسبت به آنان مطلع 
معني آن در نزد تمامي : گويد سازد و از اينكه از آنها بترسيم نهي مي كند، در ادامه مي مي

منان را مي ترساند، قتاده مفسرين اين است كه شيطان به وسيله اولياء و همدستانش مو
اي زياد شد  دهد هرزمان كه ايمان بنده در قلبهايتان آنها را بزرگ جلوه مي: گويد مي

خوف اولياء شيطان از قلبش بيرون مي رود و هرگاه اين ايمان ضعيف باشد به همان اندازه 
ص كردن گيرد، بنابراين آيه داللت بر اين امر دارد كه خال ترس از شيطان نيز شدت مي

  . خوف براي خداوند از شروط كمال ايمان است
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m r   q p o n m l k j i : فرمايد خداوند مي
 ¢ ¡ � ~ } |  { zy x w v u t sl 

سازد كه به خدا  تنها كسي حق دارد مساجد خدا را آبادان : يعني) 18: هالتوب(
ات را و روز قيات ايمان داشته باشد و نماز را چنانكه بايد بخواند و زك

بدهد و جز از خدا نترسد، اميد است چنين كساني از زمره راه يافتگان 
  . باشند

m z y  x w v u t s r q p  o n: و اين گفته خداوند
 |{l )10: العنكبوت(  
ايم اما  گويند ايمان آورده در ميان مردم كساني هستند كه مي: يعني

به ناله و فرياد مي (ند هنگاميكه به خاطر خدا مورد اذيت و آزار قرار گرفت
شكنجه مردمان را در دنيا ) ايشان آيند و چه بسا از دين برگردند انگار

  . همسان عذاب خداوند در آخرت مي شمارند

  
m l k j i  گويد و قول خداوند متعال كه مي :شرح اين قول مصنف

  { zy x w v u t s r   q p o n m
 ¢ ¡ � ~ } |l )خدا را فقط  »مساجد«كه چنين است   )18: هالتوب

كنند، كساني كه با قلب ايمان  كساني كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشند، آباد مي
اند و خالصانه جز از او نترسيده اند، خداوند  آورده اند و با اعضاء و جوارح عمل كرده

زيرا . يدكند و از مشركين نهي مي نما متعال براي چنين كساني آبادي مساجد را ثابت مي
m   i شود، اما عمل شرك  عمارت و آباداني مسجد با طاعت و عمل صالح حاصل مي

  s r q p  o n m l kjl )به سرابي مي ماند كه در  )39: النور
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بيابان بي آب و علفي، شخص تشنه اي آن را آب بيندازد، اما هنگامي كه به سراغ آن رود 

) 18: براهيما( mÀ ¿ ¾ ½¼ Â  Á  l : اصال چيزي نيابد، يا همانند
خاكستري است كه در يك روز طوفاني باد به تندي برآن بوزد، عمليكه چنين باشد نبودن 
آن بهتر است، بنابراين مساجد آباده نمي شوند مگر با ايمان كسانيكه توحيد آنها را 
عظمت و بزرگي بخشيده، همچنين با اعمال صالحي كه خالص از شوائب شرك و بدعت 

  . كه تمام اينها نزد اهل سنت و جماعت داخل در ايمان مطلق هستباشد، 
مقصود در اين : گويد چنين است كه ابن عطيه مي »zy x w v  «شرح اين آيه 

بال ها و معايب دنيوي  آيه خشيت تعظيم و عبادت و طاعت است و شايسته است انسان از
  . بترسد تمام آن را قضاء و تدبير الهي بداند

خوف عبوديت قلب است و تنها شايسته خداوند است همانطور : گويد مي: ابن قيم
  . كه انابه و تضرع و محبت و توكل و رجاء و غير آن از عبادتهاي قلب محسوب مي شوند

ابن ابي طلحة از » }  | { ~ � ¡ «در شرح اين قسم از آيه 
در قرآن  )عسي( كند كه قطعا آنها جزء هدايت يافتگان هستند و هر نقل مي سابن عباس 

  .معني و جوب را مي رساند
كند براي او  مد ميآمردي به مسجد رفت و  در حديث چنين آمده كه اگر ديديد
m n m l k j i فرمايد  شهادت ايمان دهيد زيرا خداوند متعال مي

 } |  { zy x w v u t s r   q p o
 ¢ ¡ � ~l )ري و ترمذي و حاكم از ابي سعيد خداحمد ) 18: هالتوب

  1.اند آن را روايت كرده

                                           
باب و من سورة التوبه ) 3093(و ترمذي در كتاب التفسير ) 76، 68/ 3(احمد : حديث ضعيف است -1

و ) 723(الباني در المشكاة . آن را آورده اند و سند آن ضعيف است) 2/332(،)213، 1/212(و الحاكم 
 .استآن را ضعيف دانسته ) 608(ضعيف الجانع 
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m z y  x w v u t s r q p  o n در شرح اين آيه

 |{l )خداوند متعال از صفات قوم : گويد مي :ابن كثير )10: العنكبوت
كردند بدون اينكه رسوخي در قلبشان  دهد كه زباناً ادعاي ايمان مي دروغگويي خبر مي

  . يافته باشد
مي شدند آن را عذاب و مجازات الهي در نظر  زمانيكه به محنت و مصيبتي گرفتار

اگر در راه خدا اذيت و آزار : گويد مي گرفتند و از اسالم بر مي گشتند، ابن عباس مي
ديد، يعني خداوند او را مورد امتحان و فتنه و آزمايش قرار مي داد كه از دينش بر  مي

  گردد 
شود يا مي گويند  گسيل ميمردم زمانيكه پيامبري به سويشان : گويد مي :ابن قيم 

دهند، آنكه گفته ايمان آورده  ايمان آوردم يا نمي گويند و به كفر و گناهانشان ادامه مي
بال و گرفتاري و )  ةالفتن(دهد و  ام پروردگار او را مورد آزمايش و امتحان قرار مي

زبان  آزمايش است تا شخص صادق از كاذب باز شناخته شود، و آنكه  لفظ ايمان را بر
  . نياورده گمان نكند كه خداوند را عاجز كرده او را ناديده گرفته و جلو افتاده است

كسي كه به پيامبران و فرستادگان خدا ايمان آورد و از آنها اطاعت كند دشمنان آنها 
دهند و ابتال و آزمايش او  به دشمني با او بر مي خيزند و او را مورد اذيت و آزار قرار مي

رنج و عذابي است كه از جانب آنها به او مي رسد، و كسي كه به آنها ايمان به همين 
به . نياورد در دنيا و آخرت مورد عذاب قرار مي گيرد و شكنجه اي كه داده خواهد شد

مراتب باالتر و دردناك تر و مداومتر از شكنجه اي است كه همراهانش به پيامبران و 
  . مومنان رسانده اند
اي است كه ناگزير بايد در ميان مردم زندگي كند و مردم خواسته ها  انسان به گونه

و ايده هاي مختلفي دارند و گاه از شخص مي خواهند با آنها موافق و همراه گردد و اگر 
اً يا از اگر با آنها نيز همراه گردد بعض دهند و چنين نكند او را مورد اذيت و آزار قرار مي

عذاب قرار مي گيرد، همانند شخص ديندار و پرهيزكاري كه  جانب آنها يا غير آنها مورد
در بين قوم ظالم و ستمگري سكونت گزيده و از ظلم و ستم آنها رهايي نمي يابد مگر در 



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   598
 
صورت موافقت كردن و سكوت كردن نسبت به اعمالشان، و اگر چنين كرد و در ابتدا از 

كنند و آنچنان او را مورد  يت او ميشرشان در امان مي ماند اما بعد، شروع به آزار و اذ
شد همين بال را سرش مي آورند،  دهند كه اگر منكر آنها هم مي شكنجه و عذاب قرار مي

برد از نو گروه ديگري او را مورد عقوبت و  و اگر از دست آنها نيز جان سالم به در مي
  . دهند اهانت قرار مي

ايد به ياد داشت و بدان عمل كرد را ب رضي اهللا عنها پس اين فرموده حضرت عايشه
آن انديشيد كه خطاب به معاويه گفت آن كس كه رضايت خدا را در خشم  نو پيرامو

مردم بدست آورد خدا در برابر رنجي كه به او مي رسانند براي او كافي است و آن كس 
نياز كه رضايت مردم را در خشم خدا جلب كند، آنها ذره اي نمي توانند او را از خدا بي 

پس كسي كه خداوند او را هدايت كرده باشد و رشد و شكوفايي او را در كار خير . كنند
به او الهام كرده باشد و از شر و آفتهاي نفسش او را در امان داشته باشد، هرگز در برابر 

شود و در برابر دشمنان، صبر و ماليمت را درپيش نخواهد گرفت، و  كار حرام تسليم نمي
از . خداوند همچنين. ر دنيا و آخرت همانند پيامبران و پيروان آنها خواهد بودعاقبت او د

دهد كه اگر در راه خدا  اوضاع كسي كه بدون بينش و بصيرت ايمان آورده اند خبر مي
اذيتي ببينند همان اذيتي كه پيامبران و پيروانشان از مخالفانشان مي بينند، آن را همانند 

كنند، در حاليكه مومنان  ه مومنان به وسيله ايمان از آن فرار ميعذاب خداوند مي دانند ك
به خاطر علو و كمال بصيرتشان از عذاب خداوند، با ايمان به سوي او پناه مي برند و تمام 

كنند و اينان به خاطر  درد و رنجهاي زودگذر آن را با نزديكي به خداوند تحمل مي
منان خدا و رسول را تحمل كنند و نتيجه ضعف بينش و ايمان نمي توانند زجرهاي دش

اي و گذرا، عذاب اخروي و  رنج لحظه موافق و همسو با آنها مي گردند در قبال درد و
ابدي را براي خود مي خرند، در مثال به كساني مي مانند كه از شدت گرما به آتش پناه 

ن باشما هستم، و م: گويد دهد و مي برند، خداوند آن هنگام كه مومنان خود را ياري مي
  . خداوند به آنچه در سينه ها از نفاق و غير آن پنهان است، آگاهي كامل دارد
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ادعاي آنان كه مي : و اين آيه ردي بر بينش مرجئه و كراميه است به اين نحو كه
نفع و سودي ندارد مگر اينكه در برابر اذيت  )به خدا ايمان آورديم(گويند آمنا باهللا 

بر و استقامت پيشي گيرند، در واقع قول و تصديق بدون عمل، خالي از دشمنان خداوند ص
تصديق با قلب و عمل، اقرار : شود فايده است و ايمان مورد نظر شرع با سه چيز حاصل مي

به زبان و عمل با اركان و جوارح، و اين ديدگاه سلف و خلف اهل سنت و جماعت است 
زش خلق در امر حق وجود دارد، بي شك و در اين اعتقاد خوف مداهنه و نرمي و سا

  . معصوم كسي است كه خداوند او را حفظ كرده باشد
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به صورت مرفوع روايت شده كه از اثرات  سابو سعيد خدري  از
رضايت مردم را با خشم و غضب خداوند : ضعيف بودن يقين اين است كه

در به دست آورد، و آنها را به خاطر رزق و روزي حمد و ستايش كند، 
صورتي كه خداوند رازق است، و آنها را مورد مذمت و سرزنش قرار بدهد 
به خاطر آنچه خداوند به آنها نداده است نه حرص ورزيدن حريص 

تواند  ورد و نه كراهت شخص كاره مياتواند رزق خداوند را بدست بي مي
  . آن را دفع كند

  
  . استشرح روايت مرفوع ابو سعيد خدري كه مصنف آن را آورده 

و بيهقي آن را به  1روايت كرده و همچنين بيهقي» الحلية«اين حديث را ابونعيم در 
ضعيف است و : گويد دانسته و مي معلول  در سند آن محمد پسر مروان سديوجود دليل 

همچنين در سلسله سند آن، عطية العوفي است كه ذهبي او را در رديف ضعفاء و 
  . متروكين قرار داده است

به لحاظ مضمون و محتوا درست است يعني خداوند بنا به حكمت خود حديث 
اين . شادي و فرح را در رضا و يقين و حزن و علم را در شك و خشم قرار داده است

ضعيف با ضمه به معني ناتوان شده ضعيف شد و  »ان من ضعف الیقین«: عبارت
عفة و ضعافية به همان متضاد با قوت و توانايي است، ضعف مانند كرم، نصر، ضعفا و ض

معناي ضعيف و ضعوف و ضعفان است كه جمع آن ضعاف و ضعفاء و ضعفة و ضعفي و 
الضعف با فتحه در مورد راي و نظر كاربرد دارد و با ضمه در مورد جسم . شود ضعافي مي

                                           
آن را آورده است و بيهقي در الشعب ) 10/41(،)5/106(حديث ضعيف است ابونعيم درالحلية  -1
 .آن را ضعيف دانسته است) 2007(آن را ذكر كرده است الباني در ضعف الجامع ) 152، 1/151(
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شود فهي ضعيفة و ضعوف، و يقين به كمال ايمان گفته  و بدن، مثال در مورد زن گفته مي
  . شود مي

  اند كه سندي مرفوع از ابن مسعود نقل كرده  به» الزهد«و بيهقي در » الحلية«ابونعيم در 
قدر در آن   و ايمان به: گفت. باشد يقين، ايمان كامل است و صبر، نصف ايمان مي: گفت

اگر توانستي : فرمود  كه   نقل شده سسندي مرفوع از ابن عباس  با  كه شود، چنان داخل مي
  ، و در صورتي كه را انجام بده و يقين كامل كارهايت را انجام دهيد، پس آنبا رضايت 

پسندي جاي خير و بركت فراواني  نمي  كه  چه صبر بر آن  را بدان كه نتوانستيد، اين
يقين را حاصل نمايم؟   چگونه! اي رسول خدا: گفتم:  و در روايتي چنين آمده. باشد مي

توانستي هرگز بدان دست يابي، و  ايد، نمي كه از دست داده  چه بدانيد آن  كه اين: فرمود
  .را از تو باز دارد توانست آن  ، هيچ احدي نمي تو رسيده  به  چه آن

چنين آمده كه رضاي مردم را به  »ان ترضی الناس بسخط اهللا«در شرح اين عبارت 
چنان در رضاي خدا ترجيح دهد و آن زماني است كه عظمت و جالل وهيبت خداوند آن

قلبش راسخ نباشد كه بتواند رضايت مخلوق را با وجود خشم و غضب پروردگار و 
مالكش ناديده بگيرد، پروردگاري كه در قلبها جاي دارد و گناهان را مي بخشد و غمها را 

  . سازد مداوا مي
با اين توصيف كسي كه رضايت مخلوق را به رضايت خداوند ترجيح دهد گرفتار 

تنها كساني  ،ق خشم خدا به مردم نزديك شده استزيرا از طري. استنوعي شرك شده 
در اين شرك در امان مي مانند كه خداوند آنها را در امان دارد و توفيق شناخت صفاتي 
كه شايسته مقام جالل او است را به آنها عطا كند و تنفر او از هر آنچه منافي با كمال 

  . ربوبيت ذات پاك او خداوند است و آگاهي به مراحل الوهيت و
يعني آنها را به آنچه از دسترنج  »و أن حتمد هم علی رزق اهللا«: شرح اين عبارت

كنند مورد ستايش قرار دهد در صورتيكه خداوند از فضل و بخشش خود  خود كسب مي
چنين توانايي و امكاناتي را براي آنها فراهم ساخته است و اگر برانجام كاري اراده كند 

هركس شكر و سپاس : كند و تعارضي با اين حديث را براي آن مقدرومهيا مياسبابي 
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ندارد چون سپاسگزاري از مردم با دعا  1مردم را به جاي نياورده، خدا را شكر نگفته است،
رسانده است، سپس يا براي  براي آنهاست كه خداوند خير ونفعي رابه وسيله آنها به شما

كسي كه در حق شما كار خوبي را  2را در حديث استزي. او دعا كنيد يا جبران كنيد
انجام داد شما نيز در حق اوخوبي كنيد و اگر نتوانستيد برايش دعا كنيد تا جايي كه بدانيد 
كه سپاس اورا به جا آورده ايد، اين امر كه انجام كار به مردم نسبت داده شده به اين 

  . اند عروف در نظر گرفته شدهخاطر است كه آنان به عنوان سببي در رساندن كار م
آنها را مورد مذمت قرار بدهي  »و أن تذمهم علی مامل یوتک اهللا«شرح عبارت 

هر كس بداند . اي براي تو مقدر نكرده است چون آنچه را كه از آنان درخواست كرده
اش را به سبب  عطا و منع تنها به وسيله خداوند متعال انجام مي گيرد و اوست كه رزق بنده

كند مي رساند هيچ مخلوقي را نه به خاطر رزق مورد  و بدون سبب و از جائيكه گمان نمي
كند و تمام كارش را به خداوند واگذار  دهد و نه به خاطر منع مذهت مي مدح قرار مي

  .كند كند و در امر دين ودنيا تنها به او اعتماد مي مي

                                           
في شكر المعروف آن را آورده است  ،باب) 4811(در كتاب االدب : حديث صحيح است ابو داود -1
: باب ماجاء في الشكر لمن احسن اليك آن را ذكر كرده و گفته) 19541(در كتاب البر و الصلة : رمذيت

نقل كرده است  ساز حديث ابي هريره ) 388، 303، 2/295،302(حديثه حسن و صحيح است و احمد 
گفته ) 3610(گفته راويان آن محل اعتماد هستند ارناووط در شرح السنه ) 2/77(منذري در الترغيب 

  .آن را صحيح دانسته است) 6477(اسناد آن صحيح است و الباني در صحيح الجامع : است
هر كس از : جزئي از حديث ابن عمر است كه در ابتدا اين گونه شروع مي شود: حديث صحيح است -2

كس  شما به خدا پناه ببرد خدا اورا پناه مي دهد و هر كس از خدا چيزي بخواهد به او مي دهد و هر
تا ابو داود آن را روايت كرده در كتاب الزكاة ... دعايي بخواند خدا اورا اجابت مي كند و هر كس سازد

باب من سأل باهللا عزوجل و ارناؤوط ) 5/82(باب عطية من سأل اهللا و نسائي در كتاب الزكاة ) 1672(
آن را )254(الصحيحة اسناد آن توضيح است و الباني در : گفته)11/692(در تخريج جامع االصول 

  .درست دانسته است
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ان رزق اهللا اليجره : عين معني را در حديث زيل گنجانده است صپيامبر اكرم
» ¬ ® m : فرمايد حرص حريص و اليرده كراهية كاره، همچنانكه خداوند متعال مي

 Â   ÁÀ ¿ ¾½ ¼   » º ¹ ¸ ¶  µ´ ³ ² ± °   ¯l )2: فاطر(  
و  يرد؛جلو آن را بگ تواند ينم يكس يد،مردم بگشا يرا خدا به رو يهر رحمت: يعني

 يمو حك يزو او عز يست؛قادر به فرستادن آن ناز او  يرغ يهر چه را امساك كند، كس
  .است

از آن جلوگيري كند و خداوند هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري كند 
  . تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و كار بجاست كسي جز او نمي

يقين متضمن اين است كه با اعتماد و اطمينان كامل : گفته است :شيخ االسالم 
رامين و دستورات خداوند را به جا آوري و به وعده اي كه خداوند به اهل طاعت و ف

ايمان داده است يقين داشته باشي و همچنين به قدر و خلق و تدبير خداوند يقين داشته 
باشي و اگر رضايت مردم را با خشم خداوند به دست آوري به رزق خداوند و وعده 

كمي يقين اين عوارض را در پي دارد كه ممكن  اي، خداوند يقين كامل حاصل نكرده
است به آنچه مردم دارند تمايل پيدا كني و نتواني وظايفي كه خداوند بر عهده ات 

هاي آنها اميد داري، ممكن است به وعده هايي كه  گذاشته انجام بدهي، چون به داشته
ترديد  شك كني، بيخداوند به اهل طاعت داده از ياري و تاييد و ثواب در دنيا و آخرت 

رضايت خدا نصرت و رزق روزي او را در پي دارد و خشنودي ديگران را به قيمت خشم 
. خداوند جلب كردن به خاطر ترس از آنها يا طمع در داشته هايشان از صعف يقين است

و اگرخداوند چيزي را براي تو مقدر نكرد گمان نكني كه از دسيسه ديگران است چرا 
. شود شود و هر آنچه نخواهد نمي دست خداست، هر آنچه بخواهد ميكه همه چيز در 

همچنين اگر ديگران را براي آنچه خدا برايشان مقدر نكرده مورد سرزنش قرار دهي 
  . دوباره از ضعف يقين نشأت مي گيرد

به آنها اميد نداشته باش و آنها را  –در جهت هواي نفست، ديگران را خوار مدار 
مده، براستي آن كس كه خدا و رسولش را مورد مذمت قرار دهد مورد مذمت قرار 
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مورد ستايش است؛ مرتبط به . مذموم است و آن كس كه حمد و ثناي آنها را به جا آورد
اين مضمون چنين آمده كه بعضي از افراد طايفه بني تميم گفتند محمد چه چيز را به ما 

يم و هر عيب و زشتي را مذموم مي دهد در حالي كه ما هر زيبايي را ستايش مي كن مي
حديث داللت بر اين دارد  1.خداوند نيز همين را مي خواهد: گفت صشماريم، پيامبر

  . شود و اعمال جزئي از مسماي ايمان هستند كه ايمان كم و زياد مي

                                           
از اقرع بن حاسبي روايت كرده و ترمذي در ) 6/393،394(،)3/488(حديث حسن است احمد  -1

باب ازسوره حجرات آن را آورده است و گفته حديث حسن  غريب است جزئي ) 3267(كتاب التفسير 
  .آن را حسن دانسته است )2/363(از حديث البراء است و أناؤوط در تخريج جامع االصول 
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كسي كه : گفت صچنين روايت شده كه رسول اهللا  لاز عايشه 
لب كند خدا از او راضي خواهد رضايت خداوند را با خشم و غضب مردم ط

شد و مردم را از او راضي خواهد كرد و كسي كه رضايت مردم را در خشم 
شود و مردم را نيز از او خشمناك  خداوند طلب كند خدا از او خشمناك مي

  . اين حديث را ابن حبان در صحيحش روايت كرده است. سازد مي

  
من التمس رضی اهللا : لقا ص أن رسول اهللا ل وعن عائشة«اين عبارت 

بسخط الناس رضی اهللا عنه و أرضی عنه الناس، و من التمس رضی الناس بسخط اهللا، 
  ١.»رواه ابن حبان فی صحیحة»سخط اهللا علیه وأسخط علیه الناس

اين حديث را ابن حبان با همين لفظ آورده است و ترمذي آن را از مردي از اهل 
خواست كه نوشته لدر نامه اي خطاب به عايشه معاويه : مدينه روايت كرده كه گفت

سالم بر تو، شنيدم كه : عايشه در جواب نوشت.توصيه مانند و موجزي را براي او بنگارد
كسي كه رضايت خداوند را عليرغم خشم مردم طلب كند خدا : گويد مي صرسول خدا

ا در عوض مردم براي او كافي است و كسي كه رضايت مردم را بر خالف خشم خد
روايت  »احللیة«ابو نعيم آن را در . كند و السالم طلب كند خدا او را به مردم واگذار مي

  . كرده است
  . يعني كس كه طلب كند» من التمس«اين عبارت 
  كه  و روايت شده-: چنين نوشت  براي معاويه ل و عايشه: گفت :شيخ االسالم

كس براي كسب رضايت خدا مردم را هر « -فرمود  نقل كرد كه مستقيم از پيامبر  عايشه

                                           
الباني در } 64{باب ) 2414(كتاب الزهد : ترمذي )موارد -1542(حديث صحيح است ابن حبان  -1

  .آن را صحيح دانسته است) 5973(صحيح الجامع 
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نمايد، و هركس  مورد ناراحتي قرار دهد، خداوند مشكالت مردم را برايش برطرف مي
توانند نياز او را  براي كسب رضايت مردم، خداوند را ناراحت نمايد، تمام مردم نمي

هر «: نوشت  عايشه  كه  سند موقوف چنين آمده  به  و در روايت نقل شده. »برطرف نمايند
كس براي كسب رضايت خدا مردم را مورد ناراحتي قرار دهد، خداوند خود از او راضي 

نمايد، اما هركس براي كسب رضايت مردم،  شود و بندگانش را نيز از او راضي مي مي
او را مورد مذمت   كند كه كساني تبديل مي  خداوند را ناراحت نمايد، ثناگويانش را به

  براي رسيدن به  ترين مقام فهم دين است، آن كسي كه ن بزرگو اي. »خود قرار دهند
و   كرده  تقواي خدا را پيشه  رنجاند، او كسي است كه رضايت خداوند مردم را از خود مي

  .ي صالح خداوند است، و خداوند متولي و سرپرست صالحين است بنده
 mu  t s  r  q p o  n m l  k jl  )هركس از  )3 - 2: الطالق

سازد و به او از جائي  ا بترسد و پرهيزكاري كند خداوند راه نجات را براي او فراهم ميخد
  . كند روزي مي رساند كه تصورش نمي

زماني تمام مردم از بندگان خوب خدا راضي خواهند بود كه از غرض ورزي مبري 
ي باشند و عاقبت و سرانجام هر كاري براي آنها مشخص گردد و گرنه حصول چنين امر

 »و من ارضی الناس بسخط اهللا مل یغنوا عنه من اهللا شیئاً«امكان پذيز نخواهد بود 
  شود  همانند ظالمي كه دست خود را گاز مي گيرد و از كار كرده پشيمان مي

شود زيرا  در عاقبت و سرانجام كار واقع مي »کون حامده ینقلب ذاماً أما« عبارت و
  . زي استپرهيز كاري و خدا ترسي نهايت هر چي

  : گويد سخن نيكويي است اين گفته شاعر كه مي
  ،اي پايان آرزوها هنگامي كه دوستي با تو درست باشد(

  ،پس هر آنچه باالي خاك است خاك است
يعني چون رابطه دوستي انسان با تو محكم باشد همه چيز در برابر ديدگان چنين ( 

  .)مقدار است فردي كه دوستدار توست ناچيز و بي



     607 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

هنگاميكه انسان برايش مشخص شود كه هر موجودي كه بر : گويد مي :رجب  ابن
روي خاك است، خاك است چگونه ممكن است اطاعت از كسي را كه از خاك است 

دهد به خشم  بر كسي كه رب االرباب است ترجيح دهد يا خاك چگونه رضايت مي
ترسد و  ردم ميعقوبت شخصي كه از م: در حديث چنين آمده. خداوند مالك و وهاب

m � ~ } | { zدهد چنين بيان شده  رضايت آنها را بر خدا ترجيح مي

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤  £   ¢ ¡l )يعني خداوند ) 77: التوبة
نفاق را در دلهايشان پديدار و پايدار ساخت تا ان روزي كه خدا را در آن مالقات 

  .دروغ گفتند كنند اين بخاطر آن است كه پيمان خدا را شكستند و همچنين مي
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  :از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . تفسير آيه آل عمران

 .تفسير آيه برائت
 . تفسير آيه عنكبوت

 .كند يقين قوت و ضعف پيدا مي
 . نشانه هاي ضعف يقين و برشمردن موارد آن

 .اخالص داشتن در خوف از خدا از جمله فرائض است
 .دهد ا انجام ميذكر ثواب كسي كه آن ر

 . كند ذكر عقاب كسي كه آن را ترك مي
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  باب

) 23: هالمائد( m  Õ Ô   Ó Ò Ñ Ð Ïl : قول خداوند متعال
  .اگر مومن هستيد بر خدا توكل كنيد: يعني

  
: المائدة(m  Õ Ô   Ó Ò Ñ Ð Ïl شرح باب قول خداوند متعال 

23(  
شخص ضامن انجام آن كار مي زماني است كه : توكَّل باالمر: گويد ابوسعادات مي

: كند و وكل فالن فالناً هنگامي است كه به او اعتماد مي »وکَّلت أمری الی فالن« شود 
  . كند آن وقت است كه او را اليق و شايسته مي يابد و كارهايش را به او واگذار مي

اين ترجمه را از آيه مد نظر داشته كه توكل فرضيه اي است كه خالص  :مصنف 
كند يعني بر  ن افاده حصر ميآآن براي خداوند واجب است و تقديم معمول در  كردن

محسوب مي  خدا توكل كنيد نه بر غير او، توكل جزء بزرگترين و جامع ترين عبادتها
شود زيرا اعمال صالح ازآن نشأت مي گيرند و زمانيكه فرد در تمام مسائل ديني و دنيايي 

د، اخالص او صحيح و درست است و در طرف معامله او فقط به خداوند اعتماد داشته باش
خداوند بزرگوار قرار مي گيرد، باالترين منازل و درجات كه انواع سه گانه توحيد است 

 m  V  U  T  S  Rl آيد همچنان  جز با توكل به خداوند به دست نمي
m   p o n m l   k j i h g كند  كه اين آيه به آن اشاره مي

 s rql )اي قوم من اگر واقعا به خدا ايمان داريد بر : موسي گفت) 84: يونس
m s اگر خود را بدو تسليم كرده ايد و آيه  )و بايد بر او توكل كنيد(او توكل كنيد 
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 | { z y   x w v u tl )همان پروردگار شرق و غرب   )9: المزمل
  .برگير و برگزين، سپس تنها او را به عنوان كار ساز و ياور يستجز او ن يكه معبود

ابن . توكل عمل قلب است: گويد مي :امام احمد . آيات در اين زمينه بسيار است
دهد كه توكل بر خداوند شرط ايمان است و زماني كه توكل نباشد  چنين نظر مي :قيم

يونس كه قبال بيان آن گذشت، دليل صحت ايمان را  84 :آيهايمان نيز منتفي است و 
اي زياد باشد توكل او نيز عميق است و هر زمان  ، هر زمان ايمان بندهتوكل قرار داده است

اي كم و ضعيف باشد توكل او نيز كم است و در واقع ضعف توكل داللت  ايمان بنده
خداوند متعال بين توكل و عبادت، توكل و ايمان، توكل و . دارد بر ضعيف بودن ايمان

ندد بنابراين توكل اصل و اساس تمام تقوي، توكل و اسالم، توكل و هدايت جمع مي ب
اعمال اسالم و مقامات ايمان و احسان است و شأن و مرتبه آن به عبادت مانند سراست در 
جسم و تن، همچنانكه سر جز بر بدن قرار نمي گيرد ايمان و مقامات و اعمال آن نيز جز 

  .بر توكل قوام و استحكام نمي يابند
به مخلوقي از مخلوقات خداوند اميد ببندد و به  كسي كه: گويد مي :شيخ االسالم 

m N M  L K J I H G گمان مشرك است  غير او توكل كند بي
 W  V U T S R Q  P Ol )كسي كه براي خدا انبازي قرار  )31: الحج

ربايند، يا اينكه تندباد او را به  دهد انگار از آسمان فرو افتاده است و پرندگان او را مي
  . كند وري پرتاب ميمكان بسيار د
  : توكل بر دو قسم است: گفته :شارح

توكل در اموري كه جز خداوند كسي قادر به انجام آن نيست مانند افرادي كه به  -1
اند تا حاجتهايشان را از رزق و روزي  كنند و به آنها اميد بسته اموات و طاغوتها توكل مي

  . رحله شرك اكبر استو شفاعت و محافظت و نصرت برآورده سازد كه اين م
را توانا  مانند كسي كه به امير و سلطاني كه خداوند او: توكل به اسباب ظاهري -2

كه اين مرحله اي از . كند ساخته براي كسب رزق و روزي، دفع آزار و اذيت، توكل مي
  .شرك اضعر است
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وكالت دادن به شخص براي انجام كارهايي كه موكل خود قادر به : زيه جالو كا
انجام آن هست به شرط اينكه به وكيل در گرفتن نتيجه اعتماد كامل نكند بلكه همواره 

دهد يا به وكيلش واگذار كرده به خدا توكل  براي آسان سازي كاري كه خود انجام مي
كند، وكالت به غير از جمله اسبابي است كه اتخاذ آن جايز است اما صرف اعتماد به 

  .مسبب است الزم استمسببي كه عامل ايجاد سبب و 
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m ` _ ^  ] \ [ Z Y X W : خداوند متعال فرموده

 h g  f e  d c  b al )يعني مومنان تنها ) 2: األنفال
گردد و هنگامي  هراسان ميخدا برده شود كساني هستنى كه هر وقت نام 
افزايد و بر پروردگار  شود بر ايمانشان مي كه آيات او بر آنان خوانده مي

  . كنند ميخود توكل 

 m n m l k j i  h g fl : قول خداوند متعال 
  )64: األنفال(

اند  كافي و  اي پيغمبر خدا براي تو و مومناني كه از تو پيروي كرده
  .بسنده است

  
m _ ^  ] \ [ Z Y X W در شرح قول خداوند متعال 

b a `  h g  f e  d cl )2 :األنفال(  
منافقان هنگام اداء فرائض : گويد مي سكند، ابن عباس نف به آن اشاره ميكه مص  

كند به آيات خداوند ايمان  خداوند چيزي از ذكر و تسبيح خداوند به قلبشان خطور نمي
دهند و در غياب نماز  كنند و زكات اموالشان را نمي نمي آورند و به او توكل نمي

  . خوانند نمي
دهد كه اينان در شمار مومنين نيستند سپس وصف  يخداوند متعال چنين خبر م

بنابراين  ،)Z Y X W ] \ [  ^(آورد  مومنين را چنين مي
  . آوردند واجبات و فرايض او را به جا مي

هراسان شمردن دل از ياد خدا  ،اند ابن جرير و ابن ابي حاتم آن را روايت كرده
مر كرده و همچنين مقتضي دوري مستلزم قيام به انجام كاري است كه خداوند به آن ا

  . نمودن از انجام كاري است كه خداوند از آن نهي نموده است
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مردي كه مي خواهد ستم » Z Y ] \ [  ^ «مقصود از : گويد سدي مي
شود از خدا بترس و اين منجر به هراس و  كند به اوگفته مي كند يا اراده انجام معصيت مي

  .  اند ة و ابن جرير آن را روايت كردهشود، ابن ابي شيب خوف در قلبش مي
» b a ` _ d c «اند  صحابه و تابعون و تبع تابعون استدالل كرده

  .به اين آيه و آيات ديگري نظيرآن بر زيادي و نقصان ايمان
اند  شود از او پرسيده كه ايمان كم و زياد مي: ر بن حبيب صحابي چنين گفتهيعم 

هنگامي كه خدا را به ياد داشته باشيم و از او : گويد زياده و نقصان آن چگونه است؟ مي
خوف و خشيت داشته باشيم ايمان ما زياد است و هرزمان كه از او غفلت ورزيديم و 

ابن سعد آن را . فراموش كرديم و كوتاهي ورزيديم آن زمان ايمان ما كاهش يافته است
 . روايت كرده است

 قول و عمل است ابن ابي حاتم آن را زيادي و كمي ايمان همان: گويد مجاهد مي
  .روايت كرده است

  اند  شافعي، احمد، ابوعبيد و ديگران برآن اجماع بسته
»  g  f e«  ،يعني قلباً به او اعتماد كنند و كارهايشان را به او واگذار كنند

جز او به كسي اميد نداشته باشند و مقصد و نهايت خود را در او جستجو كنند و به او دل 
پذيرد و  شود و بدون اراده او كاري انجام نمي ببندند و بدانند هر آنچه اراده كند همان مي

تواند در ملك تصرف كند، و معبودي كه هيچ شريكي جز او نيست تنها و  تنها او مي
  . يگانه است

خوف، ايمان زياد، تنها بر : در اين آيه مومنين باسه ويژگي نيك توصيف شده اند
كه اين ويژگيها مقتضي كمال ايمان هستند و بدست آمدن نتايج اعمال . خداتوكل كردن

باطني و ظاهري مثال آن نماز است، كسي كه نماز مي خواند برآن مداومت مي ورزد و 
كند بايد تا انجا كه برايش مقدور است  زكات را مطابق امر برخدواند پرداخت مي

ند همانطور كه خداوند متعال واجبات را به جا آورد و تمامي محرمات را ترك ك
  : فرمايد مي
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 m¾ ½  ¼ »º   ¹ ¸ ¶ µ ´ l )45: العنكبوت(  
مسلماً نماز از گناهان بزرگ و كارهاي منكر باز مي دارد و قطعا ذكر خدا و يا اهللا 

  .بزرگتر و واالتر است
   )64: األنفال( m n m l k j i  h g fl شرح آيه  

ست كه خدا به تنهايي براي پيامبر و پيروان او منظور اين ا: گويد مي :ابن قيم 
كنند و اين قول را شيخ  كند و با وجود او به كس ديگري احتياج پيدا نمي كفايت مي

  .نيز برگزيده است :االسالم ابن تيميه
  .سخن ديگر اين است كه خدا و مومنين براي تو كافي هستند

آيه را برآن حمل كرد زيرا داند كه نبايد  اين قول را خطاي محض مي :ابن قيم 
: فرمايد كافي بودن همانند توكل و تقوي و عبادت تنها براي خداوند متعال است، و مي

m N M  L  K J I HG F E D C B Al   
  )62: األنفال(

اگر بخواهند تو را فريب دهند خدا براي تو كافي است و او همان كسي است : يعني
  . اني كردبت و پشيين تقوكه تو را با ياري خود و توسط مومنا

بين حسب و تاييد تفاوت وجود دارد، حسب مختص خداوند است و تاييد با ياري 
خداوند و به كمك بندگان صورت مي گيرد خداوند بندگاني كه تنها او را براي خود 

m Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È دهد  دانند مورد ستايش قرار مي كافي مي
  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò   Ñl )173: آل عمران(  

آن كساني كه مردمان بديشان گفتند مردمان بر ضد شما گرد يكديگر فراهم : يعني
اند، پس از ايشان بترسيد ولي بر ايمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس و او بهترين  آمده

  .حامي و سرپرست است
و نگفتند خدا و رسولش براي ما كافي است و همانند اين آيه خداوند متعال است 

mc  o n m  l   k j  i h g f e dl )التوبة :
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گفتند خدا ما را بسنده است و خداوند از فضل و احسان خود به ما  و مي: يعني )59
  . جوئيم دهد و پيغمبرش و ما تنها رضاي خدا را مي مي

رابراي خدا و رسول خدا قرارداده  )دادن(در اين آيه تامل كن و بنگر چگونه ايتا ء
خدا و رسول براي ما كافي : ها براي خدا، نگفته حسبنا اهللا و رسولهاست و حسب را تن

¶ ¸ m : فرمايد همچنان كه خداوند مي. است بلكه آن را مخصوص خدا دانسته است

  º ¹l )8: الشرح(  
يكسره به سوي پروردگارت روي آر بنابراين رغبت و توكل و انابه و حسب تنها 

تقوي و سجود ونذر و سوگند براي او است و براي خداوند است همچنان كه عبادت و 
اش كافي باشد  آيه اينگونه با معني متبادر از آن مطابقت مي يابد كه اگر خداوند براي بنده

را به  او جه كند خداوند امورتوكل كند و هر زمان به غير او توواجب است فقط به او 
: ر حديث به آن اشاره شدهكه د يهمان نحوبه  كند  كسي كه به او نظر كرده واگذار مي

  1.شود هركس به چيزي تعلق و دلبستگي داشته باشد به همان واگذارمي

                                           
 تخريج آن آمده است 98در پاورقي  -1
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هر ) 3: الطالق(m| { z y x w  l : فرمايد خداوند متعال مي
  .كس بر خدا توكل كند خدا او را بسنده است

  
  )3: الطالق(  m| { z y x wl شرح 
او كافي است، هر كس كه خدا براي او براي : حسبه: اند ديگران گفته و  :ابن قيم

تواند به او نظر كند و او را مورد اذيت قرار  بسنده باشد و از او محافظت كند دشمن نمي
دهد مگر اذيتي كه چاره اي جز آن نيست مانند گرما و سرما و گرسنگي و تشنگي و اگر 

شود و فرق  نمي اش برسد هرگز موفق بخواهد به او ضربه اي بزند كه نتواند به خواسته
و در حقيقت فقط ضرر به خود است و نيكي و . است بين اذيتي كه در ظاهر اذيت است

  .احسان به متضرر با ضرري كه شخص حسرت دل خود را از دشمن در آورد
خداوند براي هر عملي جزا و پاداشي از جنس : بعضي از اهل سلف گفته اند   

اش گذشته است  دا را كافي بودن او براي بندهخودش قرار داده است و پاداش توكل بر خ
گويد اين پاداش و آن پاداش  و نمي) z y x w } |: (گويد اين است كه مي

اي آنچنان كه بايد به  گويد، اگر بنده را دارد همان طور كه در مورد اعمال ديگر مي
تنگنايي  خداوند توكل كند، آسمانها و زمين و آنچه كه در آن است نمي توانند براي او

سازد و همواره رزق و نصرت  ايجاد كنند زيرا خداوند راه گشايش را براي او فراهم مي
  .اش كافي است خداوند براي بنده

خداوند فرمود : گويد از وهب بن مبنه روايت كرده مي )الزهد(در اثري كه احمد در 
زمين و آنچه در اي كه من را پناه خود قرار بدهد آسمانها و  به عزت خودم سوگند بنده

آنهاست نمي توانند براي او تنگنايي قرار دهند چرا كه من با او هستم و راه خالص و 
سازم و كسي كه به من پناه بجويد دست او را از اسبابي كه  گشايش را براي او فراهم مي
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سازم و زمين زير پايش را فرو مي برم و او را به نفسش  در آسمانهاست كوتاه مي
  براي بنده من همين كافي است كه من نهايت آرزوي او باشم گمارم،  مي

دهم  ام از من اطاعت كند قبل از اينكه چيزي از من در خواست كند به او مي اگر بنده
و قبل از اينكه از من بخواهد او را مورد اجابت قرار مي دهم، من به نيازهايي كه ميشود به 

  .وسيله آن به او مهرباني كرد آگاهم
دليلي بر فضيلت توكل است كه بزرگترين سبب در جلب منفعت و دفع  و آيه

آيد زيراخداوند جمله اخر رابر جمله اول معلق كرده، تعليق جزاء بر  مضرت به حساب مي
شرط غير ممكن است وجود شرط بسان نبود آن باشد چون خداوند حكم را بر وصفي 

ن سببي است كه توسط آن خداوند كه مناسب با آن است مترتب كرده بنابراين توكل هما
كند همچنين در آيه تذكري بر اين مطلب است كه اسباب را  اش كفايت مي براي بنده

: گويد بايد همراه توكل اتخاذ زيرا خداوند ابتدا از تقوي و بعد از توكل سخن مي
m b a  ` _ ^ ]\ [l )11: المائدة(  

آيه فوق توكل همراه با تقوي . يه كننداز خدا بترسيد و بايد كه مومنان تنها بر خدا تك
را جزء اسباب مشروعي قرار داده كه ما مامور به فراهم كردن آن هستيم توكل بدون اخذ 

اي از اصل توكل هم در آن باشد،  نتيجه است گرچه شائبه اسباب موجه، بيهوده و بي
ت آنچه را كه اي توكل كند اما بيهوده، همان طور كه شايسته نيس شايسته نيست كه بنده

اي در بر ندارد وسيله توكل خود قرار دهد بلكه بايد به گونه اي توكل كند كه  ثمره
  .مقصود او از توكل به نتيجه برسد، ابن قيم اين معنا را براي آن ذكر كرده است
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حضرت ابراهيم : اند  كه گفت ائي از ابن عباس روايت كردهنسبخاري و 
اختند، حسبنا اهللا و نعم الوكيل را بر زبان آن هنگام كه او را در آتش اند

m Î Í Ì : هنگامي كه به او گفتند صآورد و همچنين حضرت محمد 
  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò   Ñ Ð Ïl )آل عمران :

173(  

  
حسبنا اهللا و نعم الوکیل «و عن ابن عباس رضي اهللا عنها قال «شرح اين عبارت 

ان الناس قد «: حین قالوا لهصحممد قاهلا ابراهیم حین القی فی النار و قاهلا 
كه بخاري و  »مجعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایماناً و قالوا حسبنا اهللا و نعم الوکیل 

يعني خدا براي ما كافي است، جز به : مقصود از حسبنا اهللا 1.اند نسائي آن را روايت كرده
¿ m ÆÅ  Ä Ã Â  Á À : فرمايد كنيم خداوند مي او توكل نمي

  É È Çl )اش كافي نيست آيا خداوند براي بنده) 39: الزمر.  

»  Ø ×«فرمايد ، يعني واگذارنده بسيار خوبي است همان طور كه مي :
m  Æ  Å  Ä   Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½l )به خدا چنگ زنيد ) 78: الحج

كه سرپرست و ياور شماست و چه سرور و ياور نيك و چه مددكار و كمك كننده 
  . خوبي است

  . و است كه تقديرا مخدوف استه) نعم(مخصوص 

                                           
ر نسائي د m  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èl باب ): 4563(كتاب التفسير : بخاري -1

 .آن را آورده است) 5/238(التفسير من الكبري و تحفة االشراف 
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خداوند براي كسي كه به او توكل كند و به او پناه برد كافي و : گويد مي :ابن قيم
سازد و به پناه جوينده  بسنده است و او كسي است كه خوف خائف را به امنيت مبدل مي

  .دهد پناه مي
و تماماً به او  كسي كه او را به دوستي گيرد و از او كمك طلبد و به او توكل كند

وكسي . دارد كند و او را مصون مي شود و از او محافظت مي پناه برد خداوند ولي او مي
دهد و تمام منافع مورد  كه از او بترسد و پرهيز كند خدا او را در پناه من خود قرار مي

  .سازد نيازش را براي او فراهم مي
~ m : چنين آمده كه »ارقاهلا ابراهیم حین القی فی الن«: در شرح اين گفته

 °  ¯ ® ¬ «  ª© ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �
 µ ´ ³² ±l )70 – 68: األنبياء(  

اگر مي خواهيد كاري كنيد ابراهيم را سخت : و گفتند) برخي به برخي رو كردند(
بسوزانيد و خدايان خويش را مدد و ياري دهيد، ما به آتش دستور داديم كه اي آتش 

اهيم، آنها خواستند كه ابراهيم را با نيرنگ خطرناكي نابود كنند شو براي ابر سرد و سالم
  .ولي ما ايشان را زيانبارترين مردم نموديم

m   Ñ Ð Ï Î Í Ì حين قالوا له  صو قالها محمد: شرح اين قول
  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Òl )173: آل عمران(  

بعد از برگشت قريش و احزاب از جنگ احد، خبر رسيد كه : چنين است كه
با  صاند و قصد دارند دوباره حمله كنند پيامبر ابوسفيان و پيروان او تجديد قوا كرده

هفتاد سواره از شهر خارج شد تا به محل حمراء االسد رسيد، خداوند رعب و وحشت را 
اي كه او و همراهانش برگشتند و در راه به كاروان  در دل ابوسفيان انداخت به گونه

از : رويد، گفتند به مدينه گفت فيان از آنها پرسيد كجا ميعبدالقيس برخوردند، ابوس
به او خبر دهيد كه ما اتفاق كرديم : جانب من پيامي به محمد برسانيد، گفتند قبول، گفت

كه به سوي او برويم تا باقي مانده آنها را نابود كنيم، هنگامي كه خبر را به او رسانيدند 
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و عظمت اين حكم را بيان مي  ، اين دو داستان بزرگي)Ø × Ö Õ(: گفت
  . اند دارد و اينكه دو نفر از دوستان نزديك خدا در هنگام مصيبت و شدائد آن را گفته

هنگامي كه واقعه بزرگ و عظيمي براي شما پيش آمد بگوييد  1در حديث آمده
  .حسبنا اهللا و نعم الوكيل

                                           
حديث ضعيف است ابن مردويه از ابي هريره بصورت مرفوع آن روايت كرده كه همان طور كه در  -1

آن را ضعيف دانسته و الباني هم در ضعيف الجامع ) 1/455(الجامع الصغير آمده مناوي در فيض القدير 
  .ندهآن را ضعيف خوا)829(
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  : مسائل مطرح شده در اين باب
  .توكل جزء فرايض است - 1
 . شروط ايمان است از - 2
 . تفسير آيه انفال - 3
 .تفسير پايان آيه - 4
 . تفسير آيه طالق - 5
بزرگي و شأن كلمه توكل و اين كه كلمه مذكور سخن ابراهيم و  - 6

  . در شدائد بوده است) ص(محمد 
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  باب

m r q  p o  n  m l kj  i h : قول خداوند متعال 

 sl )99: األعراف(  
ئي و مجازات ناگهاني خدا ايمن و غافل شده اند در آيا آنان از چاره نها

زيانكاران ايمن و غافل  حالي كه از چاره نهائي و مجازات ناگهاني خدا جز
  .گردند نمي

  
m r q  p o  n  m l kj  i h : قول خداوند متعال

sl )99: األعراف(  
واقب از آوردن اين آيه تذكر به اين مساله است كه ايمن بودن از ع :د مصنفقص

باشد و منافي با كمال توحيد است همچنان كه نا  مكر خداوند جزء بزرگترين گناهان مي
زندگي كند، اميد مومن همواره بايد بين خوف و . اميدي از رحمت خداوند چنين است

ن آشاره آآيات كتاب و سنت برآن داللت دارد، و بزرگان و پيشوايان سلف و امت هم به 
  . اند نموده

چنين است كه خداوند متعال وقتي اوضاع اهل يك سرزميني را ذكر معني آيه 
آنان نبايد از مكر خداوند در امان باشند و خوفي از او نداشته باشند در : گويد كند مي مي

m U T : فرمايد حالي كه به تكذيب پيامبران اقدام ورزيده اند، همچنان كه مي

 e dc b a ` _ ^ ] \ [  Z  Y X W V
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  i h g  f s r q  p o  n  m l kjl )األعراف :
97 –99(  

باديها ايمن شدند كه عذاب ما شبانه به سراغ آنان رود و آآيا مردمان اين شهر ها و 
در حالي كه ايشان غرق در خواب باشند، يا اينكه مردمان اين شهر ها و آباديها ايمن 

سرگرم بازي هستند،  شدند از اين كه عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان آيد در حالي كه
آيا آنان از چاره نهائي و مجازات ناگهاني خداوند ايمن و غافل شده اند، در حالي كه از 

در واقع آنان . چاره نهائي و مجازات ناگهاني خدا جز زيانكاران ايمن و غافل نمي گردند
در خوشي و نعمت غرق شدند و گمان نكردند كه آن چيزي جز چاره و مكر خداوند در 

  . ق آنان نيستح
كسي كه خدا به او وسعت و فراواني داده در صورتي كه : (گويد مي :حسن 

  .)مجازات الهي را در پي آن نبيند راي و انديشه اي ندارد
كند مگر در هنگام رفاه و  خداوند قومي را به عذاب دچار نمي: گويد مي :قتاده

  . نعمت و غرور پس از خداوند غافل نشويد
اي عليرغم معصيت و نافرماني  اگر ديدي خداوند به بنده«ن آمده و در حديث چني

احمد و ابن جرير و ابن ابي » دهد آن استدراج است  آنچه دوست دارد ازمال دنيا به او مي
  1.اند حاتم آن را روايت كرده

اي كه به گناه مداومت دارد و همزمان از خدا درخواست  بنده: اسماعيل بن رافع گفته
  . مكر خداوند است شود د امنيتي كه از اين طريق نصيبش ميكن مضرت مي

ابن ابي حاتم آن را روايت كرده است بعضي از اهل سلف مكر را اينگونه تفسير    
نها را از آن طريق آدهد و  خداوند گناهكاران را تدريجاً نعمت و فراواني مي :اند كرده

                                           
آن را ذكر كرده است عراقي ) 7/115(و ابن جرير در تفسيرش ) 4/145(حديث صحيح است احمد  -1

آن را ) 413(آن را حديث حسن دانسته است عالمه الباني در الصحيحة ) 4/132(در تخريج االحياء 
 .صحيح شمرده است
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دهد و سر انجام به عذاب خود  مورد آزمايش قرار مي دهد، آنگاه به آنان مهلت مي
  .كند، ابن جرير با همين معنا آن را آورده است گرفتار مي
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: الحجر( m  l k j i  h g f el: قول خداوند متعال
56(  

  .چه كسي است كه از رحمت پروردگارش مأيوس شود مگر گمراهان

  
 m  l k j i  h g f el: شرح قول خداوند متعال

  )56: الحجر(
  .ي دور دانستن راه فرج و گشايش و مايوس شدن از آنقنوط به معن

ايمن شدن از مكر خداوند است و هر دو تاي آنها گناه بزرگي به شمار  آن و مقابل
مصنف اين آيه و آيه قبل از آن را براي اشاره به . مي روند و مغاير با كمال توحيد هستند

اميد  ترسد از رحمت او نا اين موضوع ذكر كرده كه جايز نيست كسي كه از خداوند مي
شود بلكه بايد در عين حال كه مي ترسد اميد وار باشد، از گناهانش بترسد، به دستورات 

شش خداوند باشد، همچنان كه خداوند خديني خود عمل كند و اميدوار به رحمت و ب
 mÃ Â Á  À  ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸ l : فرمايد مي

  )9:الزمر(
يا كسي كه اوقات شب سجده ) كرديم بهتر است آيا چنين شخص مشركي كه بيان(

، آخرت به )خويشتن را از عذاب(شود و  كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي
  .گردد دارد و رحمت پروردگارخود را خواستار مي دور مي

� ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ¨ m و در جاي ديگر آمده 

 ² ± ° ¯ ®¬  « ª ©l )218: البقرة(  
اند و كساني كه هجرت نموده اند و در راه خدا جهاد  آوردهكساني كه ايمان 

  .دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است اند آنان رحمت خدا را چشم مي كرده
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بنابراين اميدوار بودن به رحمت خدا در عين معصيت و ترك طاعت فريبي از جانب 

اي كه مانع  دهندهترسد از اتخاذ اسباب نجات  شيطان است تا بنده در عين حال كه مي
كه منجر به  يشود خودداري ورزد برخالف اهل ايمان كه اسباب هالكت و نابودي او مي

همزمان از خداوند نيز مي ترسند و از و كنند  شود كسب مي نجات و رستگاري آنها مي
  . عاقبت خود بيمناكند و خواستار مغفرت و آمرزشند و اميد به ثواب و پاداش دارند

كند، زماني كه مالئكه به  نه است كه خداوند در سخن ابراهيم نقل ميمعنايش آنگو
m Y X W  V U T S او بشارت تولد فرزندش اسحاق را دادند 

 [ Zl )54: الحجر(  
دهيد در حالي كه پيري گريبانگر من  آيا چنين مژده اي را به من مي: ابراهيم گفت

  دهيد؟ شده است؟پس چگونه مرا مژده مي
زماني كه زن و مرد رو به كهولت مي نهند بچه دار شدن آنها غير ممكن زيرا عادتاً 

  .نمايد و خداوند بر انجام هر كاري توانا است مي
  )55: الحجر( m  c  ^ ]l: مالئكه گفتند

چيزي كه هيچ مشكلي در آن نيست، و . ايم ما تو را به چيز راست و درستي مژده داده
m شود  گويد باش و آن موجود مي كاري را بكند ميخداوند متعال هر زمان اراده انجام 

 c b a ` _l )از زمره مأيوسان از رحمت خدا مباش، ابراهيم ) 55: الحجر 
چه  )56: الحجر( m l k j i  h g f el : گفتعليه السالم 

دانست قدرت و  او مي. كسي است كه از رحمت پروردگارش مأيوس شود مگر گمراهان
  : باالتر از هر چيزي است و آن جمله را بر وجه تعجب گفت رحمت خداوند بزرگتر و

يا افرادي است كه مسير درست : بنا به گفته بعضي k jH(و مقصود از 
m T   S R Q P O N M : اند يا كافران هستند مانند اين قول را به خطا رفته

 V   Ul )گردند يعني از رحمت خدا جز كافران نااميد نمي )87: يوسف .  
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ر سوال در مورد كبائ صابن عباس روايت شده كه از رسول خدااز  
از بخشش خدا، و ايمن بودن از مكر و ناميدي  شرك به خدا، ياس: شد، گفت

  . خدا

  
  سئل عن الكبائر؟ صان رسول اهللا «: شرح عبارت و عن ابن عباس

  )الشرك باهللا، و اليأس من روح اهللا و األمن من مكراهللا: فقال
از ابن عباس روايت  1بزار و ابن ابي حاتم از شبيب بن بشر، از عكرمةاين حديث را 

اند كه به جز شبيب بن بشر تماما معتمد هستند، ابن معين او را اهل ثقه دانسته و  كرده
  . پذيرد را نمي ابوحاتم ثقه بودن او

رسد  ابن كثير گفته سند آن محل ايراد و اختالف نظر است و به نظر مي
  .موقوف باشد

شرك به : گويد مي :جزء بزرگترين گناهان كبيره است، ابن قيم »الشرک باهللا«
خدا تغير مقام ربوبيت است و كم كردن شأن الوهيت و سوءظن به خداوند جهانيان به 

m O NM L K : فرمايد خداوند متعال مي: تاكيد راست و به حق گفته

 Pl )1: األنعام(  
براي آفريدگار خود (پروردگار خويشند  ولي با اين وصف، كساني كه منكر وجود

واقعا شرك ستم ) 13: لقمان( m e d c  b al  كنند و انباز مي) بتاني را
  . بخشايد بزرگي است، به همين خاطر خداوند شرك را فقط با توبه و برگشت از آن مي

                                           
عراقي ) 1/485(ابن كثير ابن ابي حاتم در تفسير ) كشف االستار -106(بزارد : حديث حسن است -1

آن را حسن ) 4479(آن را حسن دانسته است و الباني نيز در صحيح الجامع ) 4/17(در تخرج االحياء 
  دانسته است



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   628
 

يعني قطع اميد و آرزو از خدا در مورد آنچه از آن و به  »و الیأس من روح اهللا «
تمايل دارد، كه آن بدگماني به خدا به جهل به وسعت رحمت و بخشش و مغفرت او  آن

  .شود محسوب مي
يعني تدريجا بنده را به عذاب دچار كردن و باز پس گرفتن »و االمن من مکر اهللا «

گيرد، و نوعي  ايماني كه به او داده شده، كه اين از جهل به خدا و قدرت او نشأت مي
  . رود خود به شمار ميغرور و اعتماد به 

البته اين حديث كبائر را در سه مورد محصور نكرده بلكه بزرگترين آنها را كه در 
  . برد، زيرا استعداد و شمار گناهان كبيره بسيار زياد است اند نام مي قرآن و سنت ذكر شده

اند اين است كه هر گناهي  ضابطه گناهان كبيره مطابق آنچه علماء و محققين گفته
شود  لعنت، غضب و عذاب ختم كند مشمول گناه كبيره مي –ه خداوند آن را با آتش ك

  .شيخ االسالم ابن تيميه بران نفي ايمان را نيز افزوده است
از آن برائت جسته  صنظر شارح در اين باره چنين است كه هر شخصي كه رسول

  . يرنده گناه كبيره استهر كس اين كار راانجام دهد از ما نيست، عمل او در برگ: يا گفته
روايت شده كه گناهان كبيره هفتصد گناهند كه همه آنها را در  سو از ابن عباس 

ماند و  ايي با استغفار باقي نمي توان خالصه كرد جز اينكه هيچ گناه كبيره يك گناه مي
  .ماند اي با اصرار، صغيره باقي نمي هيچ صغيره
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شرك به خدا، ايمن : ن گناهاناز ابن مسعود روايت شده كه بزرگتري 
. بودن از مكر خدا، نااميدي از رحمت خدا و ياس از بخشش خداوند است

  .عبد الرزاق آن را روايت كرده است

  
ال شراک باهللا و االمن من مکر : اکرب الکبائر:  سو عن ابن مسعود: شرح عبارت

  1.اقاهللا و القنوط من رمحة اهللا و الیاس من روح اهللا رواه عبدالرز
  . ابن جرير آن را با سند صحيح از ابن مسعود روايت كرده است

برايش شريك  يعني در ربوبيت و عبادت خداوند »الشراک باهللا: اکرب الکبائر«
  .كرده انداع مجو برآن ا. قائل شوند

شديد ترين نوع ياس و : ابو سعادات در مورد آن گفته »و القنوط من رمحة اهللا«
و تذكري بر رجاء و خوف است كسي كه از خداوند بترسد نااميد و  نااميدي مد نظر است

شود بلكه به رحمت خداوند چسم دارد، اهل سلف در سالمتي خواستار  مايوس نمي
خوف بودند و در مرض دوستدار رجاء كه اين راه و رسم كساني مانند ابوسليمان الداراني 

  .و مانند او هم هست
وف غالب باشد و اگر رجاء بيشتر از خوف باشد شايسته است بر قلب خ: وي گفته

  .قلب به باطل رفته است
  : فرمايد خداوند متعال مي

 m  Ø×  Ö   Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  Ïl )كساني كه  )12: الملك
  .درنهان از پروردگار خود مي ترسند آمرزش و پاداش بزرگ و فراواني دارند

                                           
وابي كثير در تفسيرش ) 5/26(و ابن جرير) 460، 10/459(حديث حسن است عبد الرزاق  -1
 اسناد آن صحيح است: گفته) 1/104(گفته حديث بدون شك صحيح است هيثمي ) 1/484(
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از  )37: النور( m  U T S R Q P O Nl : فرمايد و مي
  . گردد ترسند كه دلها و چشمها در آن دگرگون و پريشان مي وزي مير

m N M L  K J I H G F E D C B A همچنين 
 S R Q P Ol )اشخاصي كه آنچه را كه در توان ) 61 – 60: المؤمنون

بخشند و به علت  كنند و مي دارند در حالي كه دلهايشان ترسان و هراسان است، عطا مي
ان بر مي گردند، چنين كساني در خيرات و حسنات مسابقه سرعت اينكه به سوي خدايش

  . گيرند دهند و در انجام آنها پيشي مي مي
 mÃ Â Á  À  ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸  l و اين آيه 

يا كسي كه در اوقات  )آيا چنين شخص مشركي كه بيان كرديم بهتر است) (9: الزمر(
را از عذاب  )خويشتن(شود و  مي شب سجده كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول

در اين آيه خوف . آخرت به دور مي دارد و رحمت پروردگار خود را خواستار مي گردد
  . مقدم بر رجا آمده است) حذر(
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  : مسائل مطرح شده در اين باب عبارتند از
  .تفسير آيه اعراف - 1
 . تفسير آيه حجر - 2
 . را در ايمن مي بيند وعده عذاب شديد به كسي كه از مكر خدا خود - 3
 .شود وعده عذاب شديد به كسي كه دچار قنوط و نااميدي مي - 4
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  .است اوبر مقدرات  داشتن به خداوندصبر از شرايط ايمان :باب

  
  .الصرب علی اقداراهللا ،باب من االیمان باهللا: شرح عبارت
و   .است جاي قرآن، از صبر ياد كرده 90خداوند متعال در : گويد مي :امام احمد

در حديث صحيح چنين آمده كه صبر روشنائي است، احمد و مسلم آن را روايت 
  1.اند كرده

بخاري و مسلم به صورت مرفوع آورده اند كه در به شخص عطا ءو بخششي بهتر و 
  2.فراوانتر از صبر داده نشده است

 بخاري آن را)خير ونيكي زندگيمان را با صبر بدست آورديم: گويد مي سعمر 
  3.روايت كرده است

سپس با صداي بلند .در پيكر است شأن صبر در ايمان مانند سر: گويد مي سعلي
  .كسي كه صبر ندارد ايمان هم ندارد: گفت

اشتقاق آن از صبر است به معني حبس و منع و صبر يعني نگه داشتن نفس از جزع و 
، و نگه داشتن جوارح از فزع كردن و نگه داشتن زبان از شكايت كردن و اعالم نارضايتي

                                           
باب فضل وضو و احمد ): 1)(233(كتاب الطهارة : جزئي است از حديث ابي مالك اشعري مسلم -1
)5/343،344.( 

باب ): 124)(1053(كتاب الزكاة : مسلم. باب االستضعاف عن المسالة): 1469(كتاب الزكاة : بخاري -2
 .فضل التعفف و الصبر از حديث ابوسعيد حذري

احمد : گفته) 11/303(كتاب الرقاق آن را آورده است حافظ در الفتح ) 303)(11(ر حاشيه بخاري د -3
 ...).قال عمر: در كتاب الزهد با سند صحيحي از مجاهد آن را وصل كرده است
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اين موارد را گفته  :باشد، ابن قيم سيلي زدن به چهره، گريبان دريدن و امثال آن مي
  .است

صبر كردن آنچه خداوند به آن امر نموده است و آنچه ار آن : »صبر بر سه قسم است 
  . نهي نموده است و صبر كردن بر مصائبي كه خداوند مقدر كرده است

  
  

   )11:التغابن( m [Z Y X W Vl : فرمايد مي خداوند متعال
ايمان داشته باشد خداوند دل او را رهنمود مي  هركسي كه به خدا

  . گرداند

  
هيچ ) 11: التغابن( m `  UT SR Q  P O Nl اول آيه چنين است 

واقعه و حادثه اي جز به فرمان و اجازه خدا رخ نمي دهد، يعني به مشيت و اراده و 
� ¡  ¢ £ ¤ m : فرمايد همچنان كه خداوند در آيه ديگري مي .حكمت خداوند

 ¸   ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥l 
دهد مگر  هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي پيوندد يا به شما دست نمي )22: الحديد(

اينكه پيش از آفرينش زمين و خود شما در كتاب بزرگ و مهمي بوده است و اين كار 
  . اده و آسان استبراي خدا س

]  \  [ ^ _` m   gf  e d   c b a : و اين فرموده
 s r q  p on m l k j i hl )155: البقرة – 

157(  
مژده بده به برد باران، آن كساني كه هنگامي كه بالئي بدانان مي رسد مي گويند ما 

)  هستند كههمان برد باران با ايمان (از آن خدائيم و به سوي او باز مي گرديم، آنان 
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الطاف و رحمت و احسان و مغفرت خدايشان شامل حال آنان مي گردد و مسلماً ايشان 

  . راه يافتگان هستند
گويد اال بامراهللا يعني با امر و  مي UT SRH (ابن عباس در مورد ابتداي آيه 

m  W  V شود  فرمان خدا كه از قدرت و مشيت او نشأت مي گيرد مصيبتها وارد مي
Z  Y  X  [l يعني كسي كه به او مصيبت و سختي مي رسد و او آن را  11: التغابن

شود، خدا  كند و تسليم قضاي خداوند مي تقدير خداوند در نظر مي گيرد و صبرپيشه مي
كند  ن و صداقت را نصيب او مياز دست داده هدايت در قلب و يقي به جاي آنچه در دنيا

  . دهد پس مي و آنچه از او گرفته است را به او باز
 m  `  _  ^]  \l تذكر به اين مساله است كه آنچه از علم  11: التغابن

شود در برگيرنده حكمت اواست براي همين شخص بايد در مقابل آن صبر  خدا ناشي مي
  . پيشه گيرد و به آن راضي باشد

  
داند  او آن مردي است كه وقتي مصيبتي به او مي رسد مي: علقمه گفته

  . شود و تسليم آن مي گردد داوند است بنابراين به آن راضي مياز جانب خ
دو : گفتصچنين آمده كه رسول اهللا  هو در صحيح مسلم از ابو هرير

طعن در نسبت و نوحه خواندن بر : خصلت كفرآميز در ميان مردم است
  .مرده

  
 هو الرجل تصیبه املصیبة فیعلم اهنا من عند اهللا، فیرضی و(قال علقمة : شرح
  .  اند اين اثر را ابن جرير و ابن ابي حاتم روايت كرده )یسلم

متولد شد و  صدر زمان حيات نبي.علقمة پسر قيس بن عبداهللا نخعي كوفي است
و  رضي اهللا عنهم احاديث را از زبان ابوبكر، عمر، عثمان، علي، سدر،ابن مسعود، عايشه،
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كه بعد از برجسته و محل اعتماد است  شنيده است جزو بزرگان تابعين و از علماء غير آنها
  . هشتاد سالگي وفات نمود

  . كند اين اثر را اعمش از ابو ضبيان با همان سياق ابن جرير روايت مي
  . كه دال بر اين مساله است كه اعمال جزئي از مسماي ايمان به شمار مي روند

كند  جوع مييعني ر 11: التغابن m  [Z  Y  X  W  Vl : گويد سعيد بن جبير مي
شود و  كند كه صبر سبب هدايت قلب مي إنا هللا و انا اليه راجعون؛ آيه بيان مي: گويد و مي

  . شود به عنوان پاداش صابرين به آنها داده مي
قال اثنتان فی الناس  صعن ابی هریرة ان رسول اهللا  1)سلممصحيح (وفي : شرح

  .تالطعن فی النسب و النیاحة علی املی: مها هبم کفٌر
يعني اين دو صفت در بين مردم از اعمال دوران جاهليت هستند و كفر محسوب مي 
شوند و كسي از آن در امان نمي ماند مگر اينكه خدا او را در امان دارد و به او علم و 

كه از طريق آن راه برايش روشن شود، البته متصف به آن كافر مطلق به  ايماني بدهد
صي كه جزئي از اجزا ءايمان را به جا آورد مومن مطلق به آيد، همان طور شخ شمار نمي

لیس بین العبد و بین الکفر (آيد كفريكه معرف به ال است مانند  حساب نمي
  2.)اوالشرک اال ترک الصالة

  . فاصله بين شخص و كفر چيزي جز ترك نماز نيست
  . با كفري كه نكره در اثبات است تفاوت دارد

                                           
  .باب اطالق اسم الكفر علي الطعن)12)(67(كتاب االيمان : مسلم -1
ان اطالق اسم الكفر علي من ترك الصالة تخريج باب بي) 134)(82(مسلم آن را در كتاب االيمان  -2

ان بين الرجل و بين الشرك و الكفر «: كرده است و آن حديث مرفوع جابر بن عبداهللا با اين لفظ آمده
هم امده جز آنكه در آن )1080(اين روايت با همين لفظ نزد ابن ماجة از حديث انس » ترك الصالة 

  .كلمه كفر وجود ندارد



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   636
 

ردن عيب است مثل اين كه گفته شود فالني پسر فالني بيان ك )الطعن فی النسب(
  . نيست گرچه نسبش ثابت باشد

زيرا اعالم . يعني باال بردن صدا با ذكر خوبيها و صفات مرده »و النياحة علی امليت«
مثال شخص نوحه خوان  ،و منافي و مغاير با صبر است خدا تقدير نارضايتي است از

ن و چيزهاي از اين دست، حديث مذكور دليل است اي ياور من، اي بازوي م: بگويد
  .براينكه صبر واجب است و آنچه كه مشروعيت آن از دين نقل نشده باشد كفر است

  
و در اين رابطه از ابن مسعود حديثي به صورت مرفوع روايت شده 

اداي  كند و كسي كه به صورت سيلي خود مي زند و گريبان را پاره مي
  . آورد از ما نيست جاهليت را در مي

  
لیس منا من ضرب اخلدود، و شق اجلیوب و « 1:و لهما عن ابن مسعود مرفوعاً

اين نص از جمله نصوصي است كه وعده به عذاب مي دهدو  »دعا بدعوی اجلاهلیة
شود و  يسفيان ثوري و احمد موافق با تأويل آن نيستند زيرا معتقدند اينگونه موثرتر واقع م

بيشتر نمايانگر زجر و عذاب است در واقع اين اعمال با كمال ايمان واجب در تعارضند 
را به خاطر غالبيت آن مطرح كرده ) گونه(خَد : گوي حافظ مي »من ضرب اخلدود«

گيرد و حكم آ نيز به تمام چهره در بر  زيرا ضربه زدن تمام صورت را در برمي. است
  .گيرد

                                           
) 166)(103(كتاب االيمان : ليس منا من شق الجيوب مسلم: باب) 1294(اب الجنائز كت: بخاري -1

  .تحريم ضرب الخدود: باب
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گريبان مدنظر است كه يكي از عادتهاي دوران جاهليت بود  )وبیوشق اجل(و در 
  .دريدند در هنگام عزاداري براي مرده گريبان خود را مي

مقصود مرثيه خواني براي : گويد مي :شيخ االسالم »و دعا بدعوی اجلاهلیة«
طلب نابودي و هالكت : ديگران مي گويند. مرده و بر شمردن اوصاف نيكوي او است

يم معتقد است آن مانند فرا خواندن به قبيله گري و عصبيت است، به شيوه اي است و ابن ق
خاصي تعصب بورزند، بعضي از آنها را از بعضي  خكه افراد به مذاهب و طوائف و مشاي

ديگر برتر بدانند به آن فرا خوانند و با مابقي به دشمني و عدالت بپردازند كه تماماً از 
  . مرده مي شونداداب و رسوم دوران جاهليت ش

لعنت  صكه رسول اهللا« 1در سنن ابن ماجه و ابن حبان از ابي أمامة آورده است
يبانش را مي شكافد و خواستار نابودي و سي را كه صورتش را مي خراشد و گركرده ك

ر به حساب مي آيند البته ئانجام اينگونه كارها با توجه به احاديث جزء كبا »هالكت است
صورتي كه شخص صادق باشد و جنبه نوحه سرايي و ناراضي بودن مقدار كم آن در 

براي آن نص آورده است بخاطر آنچه براي  :نداشته باشد بخشيده شده است، احمد 
  . بعد از مرگ پيامبر پيش آمد رضي اهللا عنهمابوبكر و فاطمه 

در اين احاديث آنچه كه داللت بر نهي از گريه كردن باشد وجود ندارد زيرا در 
چشم گريه «: آمده كه پيامبر زماني كه فرزندش ابراهيم فوت كرد فرمود 2)الصحيح(

كند و قلب محزون است و چيزي جز آنچه خداوند به آن راضي باشد نمي گويم و ما  مي
: چنين آمده ساز اسامه بن زيد  3)الصحيحة(براي تو اي ابراهيم محزون و ناراحتيم و در 

                                           
ماجاء في النهي عن ضرب الخدود و شق الجيوب و ابن حبان : باب) 1585(كتاب الجائز : ابن ماجة -1
آن را ) 4968(الجامع  بوصيري در الزوائد آن را صحيح دانسته است و الباني در صحيح )موارد -  737(

  .حديث حسن خوانده است
كتاب الفضائل : مسلم»  بک ملحزومون اناو « صباب قول البني ): 1303(كتاب الجنائز : بخاري -2
  .بالصبيان و العيال صرحمة : باب) 62()231(
 .»...يعذب امليت ببعض بكاء اهله عليه« صقول النبي : باب) 1284(كتاب الجنائز : بخاري -3
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ش كه بچه اش مرده بود رفت، به او نزديك شد در پيش يكي از دخترانص كه نبي 
حاليكه نفسش مي لرزيد گويي مي خواهد اشك بريزد، آنگاه چشمانش لبريز اشك شد 

رحمتي است كه خداوند در : سعد به او گفت اي رسول خدا ترا چه شده است؟ گفت
  . كند دهد و پروردگار به بندگان دل رحم خود رحم مي قلب بندگانش قرار مي

  
هنگامي كه خداوند : فرمود صروايت شده كه رسول اهللا  ساز انس 
اش خيري را بخواهد عقوبت او را در دنيا به تعجيل مي اندازد و  براي بنده

هنگامي كه شر او را بخواهد با گناهش او را نگه مي دارد تا مي ميرد و در 
  .رساند روز قيامت او را به سزاي كامل اعمالش مي

  
ه العقوبة فی لعجل اذا اراد اهللا بعبده اخلیر «: قال صن رسول اهللا أ سو عن انس 

اين  »الدنیا و اذا أراد بعبده الشر أمسَک عنه بذنبه حتی یوافی به یوم القیامة 
و طبراني و  1اند  و ترمذي آن را حسن دانسته حديث را ترمذي و حاكم روايت كرده
ابن عبدي از ابوهريره و طبراني از عمار بن اند  و  حاكم از عبداهللا بن مغفل تخريج كرده

  ياسر آن را نقل كرده است 
يعني او را به مصائب و  »اهللا بعبده اخلیر عجَّلَ له العقوبة فی الدنیا إذا اراد«

كند تا گناهان او كاهش يابد به نحوي كه در قيامت گناهي نداشته  سختي ها دچار مي
  .باشد كه به وسيله آن سزا داده شود

                                           
اين حديث حسن و غريب است : باب ماجاء في الصبر علي البالء گفته) 2396(كتاب الزهد : ترمذي -1

بخاطر شواهد و طرقي كه آورده آن را )1220(الباني در الصحيحة ) 377، 1/349،4/376و حاكم 
  .صحيح دانسته است
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سختي ها و مصيبت ها نعمت هستند زيرا كفاره گناهان به : گويد مي :خ االسالم شي
حساب مي آيند و شخص را به صبر وا ميدارند، و شخص با صبر پيشه كردن ثواب مي 

همچنين سختيها، تضرع و فروتني در برابر خدا و اعراض وروي گرداني از مردم را . بيند
هم در بردارند، ذات بال و مصيبت منجر به طلبد و مصلحتهاي بزرگ ديگري را  مي

شود و اين بزرگترين نعمت است بنابراين مصيبتها براي تمام  بخشش گناهان و خطاها مي
مردم هم رحمت هستند هم نعمت، مگر اينكه فرد به وسيله آن دچار معصيت بزرگتري 

شود،  يشود كه در آنصورت به سبب آسيبي كه به دينش رسانده براي او شر محسوب م
بعضي از مردم هنگامي كه مبتال به فقر و مريضي مي شوند گرفتار نفاق و جزع و بي 
صبري و مرض قلب و كفر ظاهر و ترك بعضي واجبات و انجام برخي محرمات مي 

شود بنابراين صحت و سالمت و دور بودن از باليا و  شوند كه به ضرر دين آنها تمام مي
جهت نتايجي كه مصائب براي انان در بر دارد بهتر است  مصيبت ها براي چنين افرادي به

و اين بدان معناست كه نفس مصيبت بدباشد، همچنان كه وقتي مصيبتي به فرد وارد 
شود و  شود و واكنش او صبر و طاعت باشد، و در حق وي نعمت ديني شمرده مي مي

براي مردم است براي او بهتر است، مصيبت بعينه فعل پروردگار است و رحمت و بخشش 
و خداوند متعال به سبب آن مورد حمد و ستايش واقع شده كسي كه مبتال به مصيبتي 

شود و صبر در پيش مي گيرد صبر وي به عنوان نعمتي در دين او قرار مي گيرد  واجب مي
شود و به سبب ثناي  و بعد از بخشش خطاهايش به عنوان رحمت دردين او واقع مي

m  i : فرمايد دگار را دريافت مي كند، خداوند متعال ميپروردگارش سالم پرور
  on  m  l  k  jl شود و درجات  گناهان او آمرزيده مي 157: البقرة

معنوي او باال مي رود، هركس در برابر صبر واجب اينگونه عمل كند اين پاداشها را 
  . دريافت مي دارد

ت گناهش را به تاخير مي يعني عقوب »و اذا أراد بعبده الشر أمسک عنه بذنبه«
  . اندازد
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كه آن به ضم يا ءكسر فاء است منصوب به حتي و  »حتی یوافی به قوم القیامة«
  . مبني براي فاعل است

دهد تا در  او را بخاطر گناهش در دنيا مورد عقوبت قرار نمي: گويد عزيزي مي
  . تآخرت جزاي تمام گناهانش را يكسره بدهد و آخر حديث همين جمله اس
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بستگي به بزرگي مصيبت و  بزرگي پاداش و جزا: فرموده صپيامبر
بال دارد، و خداوند متعال هرگاه قومي رادوست داشته باشد گرفتار بال و 

ت وارده بر خود شود و به آن بمصيبت مي كند، هر كس تسليم بال و مصي
راضي باشد خداوند مقام رضايت و آسوده خاطري را براي او فراهم 

زد و هركس از سختيها ناراضي باشد و به خدا خشم بورزد خدا سا مي
  . درجه ناآرامي و پريشاني و خشم را براي او قرار مي دهد

  
إن ِعظم اجلزاء مع ِعظمِ البالء و ان اهللا اذا احب ( صو قال النبي : شرح عبارت

اين ) حسنه ترمذي( )قوما ابتالهم فمن رضی فیه الرضا ومن سخط فله السخط
ث ابتداي حديث ديگري است ولي چون ترمذي هر دو را با سند واحد و صحابي حدي

واحدي نقل كرده است مصنف آنها را مانند يك حديث قرار داده و آن تذكر به اين 
آورد همواره اميد وار  برايش پيش مي مطلب است كه فرد بايد در مقدراتي كه خداوند
m : باشد، همچنان كه خداوند فرمايد باشد و به خداوند حسن ظن و گمان نيك داشته

   [ Z Y X  WV  U T S R Q P ON M L K  J I H
 ] \l )ليكن چه بسا چيزي را دوست نمي داريد و آن چيز براي ) 216: البقرة

ن چيز براي شما بد باشد و خدا آشما نيك باشد و چه بسا چيزي را دوست داشته باشيد و 
از اسرار امور بي (داند و شما  مي) له مصلحت شما رابه رموز كارها آشنا است و از جم(

  ).دانيد نمي) خبريد و مصلحت خود را چنان كه بايد و شايد
قتيبة و ليث از يزيد بن ابي حبيب از سعد بن سنان از انس برايمان : گويد ترمذي مي

ت رواي صبا همين سند از نبي: گويد آورد و مي اند  آنگاه حديث قبلي را مي نقل كرده
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داند،  و از اين لحاظ آن را حديث حسن و غريب مي)الحديث... ان عظم الجزاء: شده كه
  1.ابن ماجة هم آن را روايت كرده است

اذا احب اهللا قوماً «و امام احمد از محمود بن لبيد به صورت مرفوع روايت كرده  
ند قومي را دوست داشته اگر خداو »، من َجَزَع فَلَُه اجلَزعابتالهم، فََمن صرب فَلَُه الَصرب

دهد هركس صبر پيش گيرد صاحب صبرو  باشد در پيش روي انها بال و مصيبت قرار مي
شود و هركس كم صبري و جزع پيش گيرد صاحب جزع و جزاي آن مي  پاداش آن مي

  2.منذري گفته راويان آن محل اعتماداند. گردد
ن و سكون ظاءهم درست ضم عي. با كسر عين و فتح ظاء است »ِان ِعظَم اجلزاء«

است يعني كسي كه آزمايش و ابتالي او از نظر كميت و كيفيت بزرگتر باشد پاداش او 
با توجه به اين حديث برخي مي گويند سختي ها هرچند كفاره خطاها . هم بزرگتر است

هستند ولي فرد به خاطر آن مورد ثواب و پاداش هم قرار مي گيرد ولي ابن قيم ثواب آن 
داند مگر اينكه سببي براي عمل صالح باشد مانند  بخشيدن خطاها و اشتباهات مي را فقط

و توبه و استغفار، بنابراين فرد بخاطر نتايج حاصل از مصيبت مورد پاداش قرا  صبر و رضا
مي گيرد به همين سبب در معناي حديث گفته شده بزرگي پاداش به بزرگي بال بستگي 

  . صبر كند و به آن راضي باشددارد در صورتي كه شخص بر آن 

                                           
كتاب : و ابن ماجه باب ماجاءفي الصبر علي البالء): 2396(كتاب الزهد : حديث حسن است ترمذي -1

آن را حسن دانسته است ) 146(باب الصبر علي البالء من حديث انس الباني در الصحيحة ) 4031(الفتن 
 .آن را حسن دانسته است) 5/245(و ارناؤوط هم در تخريج شرح السنة 

) 2/291(و هيثمي در المجمع ) 4/283(منذري الترغيب ). 429، 5/427(حديث صحيح است احمد  -2
آن را صحيح ) 282(آلباني در صحيح الجامع . اند راويان آن را مورد اعتماد دانسته) 10/108(افظ ح
 .داند مي
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ن خاطر در مضمون حديثي كه سعد يبه هم» وان اهللا تعالی اذا احب قوماً ابتالهم« 
انبياء و هر كس شبيه انبياء : فرمود صپيامبر» ای الناس اشد بالء«پرسيد  صاز پيامبر 

  .است
شخص بر حسب ديني كه دارد مورد آزمايش و سختي قرار مي گيرد اگر در دينش 
سنت و سخت باشد بال و آزمايشش بزرگتر و عظيم تر است و به همان اندازه كه در دين 

  . نرم و سست باشد بال و سختي او هم كمتر و پايين تر است
در بر مي گيرد از وقتي كه بر روي زمين ) خدا را(بال و مصيبت پيوسته بنده و عبد 

و ترمذي آن را روايت كرده و گام مي نهد و خطا و گناهي ندارد، دارمي و ابن ماجه 
  1.صحيح شمرده اند

ن از ادله توحيد هستند و هنگامي كه فرد در يابد كه انبياء و آ امثالاين حديث و 
اولياء خدا دچار بال و مصيبت مي شوند كه در حقيقت رحمت و بخشش است و جز 

نفع و  تواند مانع آن شود در آن صورت در مي يابند كه مالك هيچ خداوند كسي نمي
ضرري براي خودشان نيستند و به طريق اولي براي ديگران هم نمي توانند باشند، از اين 
رو ميل و رغبت به غير خداوند براي برآوردن نيازي و دور نمودن سختي و مصيبتي حرام 
است، و گرفتار شدن انبياء و بزرگان خداوند به بال و سختي اسرار و حكمتها و مصلحت 

و عاقبت به خيري را در بر مي گيرد كه حدو حصري براي آن نيست  ها و فرجام نيك
يعني از جانب خداوند متعال، رضا صفتي است كه خداوند در » فمن رضي فله الرضا «

m E D C B A : همانند اين گفته. بعضي جاها به خودش نسبت داده است

                                           
باب ماجاء ): 2398(كتاب الزهد : و ترمذي) 185 ،180، 174، 1/172(احمد : حديث صحيح است -1

باب ): 4023(كتاب الفتن : حديث حسن صحيح است و ابن ماجه: في الصبر علي البالء ترمذي گفته
همچنين در تحفة االشراف ،نسائي هم در الكبري آن را روايت كرده) 2/320(الصبر علي البالء و الداري 

آن را صحيح دانسته است ارناؤوط در تخريج شرح السنة ) 143(الباني در الصحيحة ) 3/318(
 .آن را صحيح شمرده است) 5/244،245(
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R Q P O N ML K  J  I H G F  l )پاداش آنان : يعني) 8: البينة
پيشگاه پروردگارشان باغهاي بهشتي است كه جاي ماندگاري است و رودبارها در زير  در

روان است، جاودانه براي هميشه در آن خواهند ماند خدا از  )كاخها ودرختهاي آن(
  ند خشنودايشان راضي و انها هم از خدا 

صفاتي كه خداوند به : مذهب اهل سلف و پيروانشان از اهل سنت چنين است كه
او را در آنچه شايسته  صيله آنها خودش را توصيف كرده و همچنين رسول اكرم وس

جالل و عظمت اوست وصف نموده،  صفاتي هستند كه در اثبات آنها هيچ نمونه و 
بنابراين اگر خداوند . مانندي نيست و در تنزيه خدا از خالف آن هم هيچ ترديدي نيست

شود از هر شري در امان مي ماند و  ل مياي راضي شد براي او هر خيري حاص از بنده
به اين معنا است كه فرد كارش را به خدا واگذار كند و حسن ظن داشته باشد و : الرضا

مايل به دريافت ثواب و پاداش باشد به خاطر اعتماد و محبت به او آسايش و فراغي خيال 
ري خود، هر خداوند بنابر عدل ودادگ. گفته است سمي يابد همچنان كه ابن مسعود

آسايش و ارامش را در يقين و رضا قرار داده است و نگراني و ناراحتي را در شك و 
  . عصبانيت نهاده است

كراهت از يك چيز و عدم : ابو السعادت گفته: است) خ(با كسر  »خطو من ِس«
ن را سخط گويند هر كس از خدا به خاطر سرنوشت خود خشمناك و آرضايت به 

و ناراحتي از جانب خداوند به عنوان عقوبتي براي او در نظر گرفته  ناراحت باشد، خشم
كه رأي برگزيده ابن عقيل  ،شود گاه از اين حديث بر وجوب رضا برداشت مي ،شود مي

همين است اما قاضي عدم وجوب را از آن را اختيار كرده است و شيخ االسالم و ابن قيم 
  . نيز همين را برگزيده اند

به اندازه امر به صبر شدت و صالبت امر در اين حديث : گويد مي :شيخ االسالم
َمن مل «: را در بر دارد و اين روايت كه صو ثناء و ستايش ياران و اصحاب پيامبر  ندارد
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هركس در برابر مصيبت : 1 »َیصبِر علَیَ بالئی و مل َیرض بقضائی فلَیتِخذ رباً َسوائی
نباشد پس پروردگاري غير من را برگزنيد، من راضي  من صبر پيش نگيرد و به قضاء

باالتر از : گويد مي :نيست و شيخ االسالم صروايتي اسرائيلي است و از جانب پيامبر
آن را نعمتي از جانب  ورضا، اين است كه شخص مصيبت و ارده برخود را شكر گويد 

  .خداوند بداند

                                           
با اسناد ضعيفي نقل  سآن را از حديث انس ) 150 ،1/149(بيهقي در الشعب : حديث ضعيف است -1

از ابن هندالداري روايت ) 22/320(و طبراني در الكبير ) 1/327(كرده است و ابن حبان در المجروحين 
گفته اسناد ان ) 4/470(ابن حبان آن را ضعيف دانسته و عراقي همچنان كه در فيض القدير . كرده اند

 .مراجعه شود) 420(ضعيف است به نهج السديد 
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  : مسائل مطرح شده در اين باب

  . تفسير آيه التغابن
ر مصيبت و رضايت و تسليم در برابر آن جزئي از ايمان به صبر ب
 . خداست

 . طعن در نسب
وعده شديد خداوند به كساني كه هنگام مصيبت به صورت سيلي مي 

 . آوردند كنند واداي جاهليت را در مي زنند، گريبان را پاره مي
 . اش نشانه اراده خير خداوند براي بنده

 . اراده شر خداوند به بنده
 . اش را المت دوست داشتن خدا بندهع

 . حرام بودن خشم
  . ثواب بدست آوردن با رضا از طريق بال و مصيبت
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  : آنچه در مورد ريا آمده است

m â áà   ß  Þ Ý Ü Û Ú   Ù Ø   ×  Ö : فرمايد خداوند متعال مي
  ï î í  ì ë ê é è  ç æ  å  äãl )اي (يعني ) 110: الكهف

شود كه  نساني همچون شما هستم و به من وحي ميبگو من فقط ا )پيغمبر
معبود شما يكي است و بس، سپس هر كس كه خواهان ديدار خداي خويش 
است بايد كه كار شايسته كند و در پرستش پرودگارش كسي را شريك او 

  .نسازد

  
يعني از نهي و تحديري كه در خصوص ريا در شريعت وارد  )باب ماجاء في الرياء(

  .شده است
رياء مشتق از روايت است و مراد اين است كه شخص پيش روي مردم : افظ گفتهح

و در حضور آنها براي جلب ستايش و تقدير آنها اظهار عبادت كند و فرق بين ريا و 
شود مانند نماز  در اين است كه ريا مربوط به عملي است كه ديده مي) آوازه نيكو(سمعة 

شود مانند قرائت و وعظ و ذكر، همچنين  نيده ميو سمعة مربوط به آن چيزي است كه ش
  . شود حرف زدن از عملي كه فرد آن را انجام داده است مشمول آن مي

m æ  å  äã â áà   ß  Þ Ý Ü Û Ú   Ù Ø   ×  Ö و قول اهللا تعالي 
  ï î í  ì ë ê é è  çl )110: الكهف.(  

اما براي خداوندي است يعني من چيزي از مقام ربوبيت والوهيت را ندارم بلكه تم
é è  ç (يعني از او مي ترسد )æ  å  äã â(كه هيچ شريكي براي او نيست

î í  ì ë ê(.  
)î ً (كند و اين عموم انبياء و مالئكه و  نكره در سياق نهي عموميت پيدا مي

للقاء را گروهي ا: گويد مي :شيخ االسالم. صالحين و اولياء و غيرآنها را در بر مي گيرد
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للقاء خدا ااند  اند و گفته ل سلف و پيشينيان به آنچه متضمن معاينه است تفسير كردهاز اه
  . اند يعني ديدن او در روز قيامت و داليل مورد استناد خودشان را آورده

نيست  است و خدايي جز او واحد از آنجا كه خداوند: گويد ابن قيم در مورد آيه مي
ي همچنان كه الوهيت مخصوص اوست عبوديت شايسته است عبادت مختص او باشد، يعن

و اين  ،شود هم بايد مخصوص او باشد، و عمل صالح به عملي خالص و بدون ريا گفته مي
و آيه بيانگر اين نكته است كه اصل دين كه . تعريف البته از طريق سنت مقيد شده است

عبادتها براي  اند اين است كه تمام و ساير انبياء به سبب آن مبعوث شده صرسول اكرم
m D C B A : فرمايد خدا و منحصر به او باشد همچنان كه خداوند متعال مي

 P O  N ML  K  J  I H G F El )25: األنبياء(  
ايم كه  ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم مگر اين كه به او وحي كرده

  .معبودي جز من نيست، فقط مرا پرستش كنيد
يا طاغوتي است كه : در بين مردم به چند دسته تقسيم مي شوندو مخالفين اين اصل 

مخالف ربوبيت و الوهيت خداوند است و مردم را به عبادت خودش فرا مي خواند يا 
كند يا مشركي كه غير از خدا را به فرياد  طاغوتي كه مردم را به پرستش بتها دعوت مي

به او را دارد يا كسي كه در توحيد خواند و با انواع مختلف عبادتها سعي بر نزديكي  مي
شك دارد كه تنها او حق است يا جايز است شريكي براي خداوند در عبادت قرار دهد يا 

كند شرك همان دين است و وسيله اي براي تقرب به خداوند  جاهلي كه گمان مي
شود كه در بين اكثريت عوام به خاطر جهل و تقليد و پيروي از گذشتگان  محسوب مي

ج شده است همچنين از اين لحاظ كه علم به آموزه هاي پيامبران به فراموشي سپرده راي
  . شده است و دين در غربت قرار گرفته است
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: خداوند متعال فرمود: از ابي هريره به صورت مرفوع روايت شده كه
من بي نيازترين شركاء به شرك هستم هركس كاري انجام دهد و ديگري 

م آن شريك قراردهد او را با شركش رها مي كنم، مسلم را همراه من در انجا
  . آن را روايت كرده است

  
عن الشرک، من  انا اغنی الشرکاء: قال اهللا تعالی«مرفوعاً  سو عن ابي هريره«

  1.رواه مسلم »عمل عمالً أشرک معی فیه غیری ترکُتُه و شرکَُه
ر من را منظور يعني هركس در عملكردش غي )من عمل عمالً اشرک فیه غیری(

  . كرده باشد او را باشركي كه مرتكب شده است وا مي گذارم
مقصود اين است كه من از انجام آن كار بيزارم و آن براي كسي : گويد ابن ماجه مي

  .است كه او را شريك خدا قرار داده است
  . ضمير منصوب در تركته جايز است كه به عمل برگردد: گويد طيبي مي

  :عملي كه براي غير خدا باشد چند نوع است: ويدگ مي :ابن رجب 
m n : فرمايد است مانند رفتار منافقين خداوند در اين باره مي رياء محض يگاه /1

 { zy x w v u t   s r q   p ol )142: النساء (
منافقان هنگامي كه براي نماز برخيزند، سست و بي حال به نماز مي ايستند و با مردم ريا 

كنند و جز اندكي به عبارت او نمي پردازند، چنين ريائي  خداي را كمتر ياد ميكنند و  مي
و اين ريا گاه در صدقه، حج . از شخص مومن در فرض نماز و روزه صورت نمي گيرد

دهد و گاه هم در كارهايي كه نفع آنها فراگير است،  واجب و ديگر اعمال ظاهري رخ مي
داند  آنها سخت است و گران، شخص مسلم مي به راستي اخالص در چنين مواردي براي

                                           
 .باب من اشرك في عمله غير اهللا): 46) (2985(كتاب الزهد : مسلم -1
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چنين عملي بيهوده است، و انجام دهنده آن مستحق عذاب و عقوبت از جانب خداوند 

  . است
گاهي عمل براي خداست ولي توأم با ريا است در اين حال اگر ريا در شاكله /2

ث دال و از احادي. اصلي عمل دخيل باشد بنابر داللت نصوص صحيح آن عمل باطل است
هر «: حديث شداد بن اوس كه حديثي مرفوع است.برآن مي توان اين حديث را بر شمرد

كس نماز را با ريا بخواند دچار شرك شده است، و هركس روزه را به قصد ريا بگيرد 
دچار شرك شده است و هركس صدقه را به ريا بدهد دچار شرك شده است و خداوند 

كننده هستم براي كسي كه به من شرك مي ورزد و   ممن بهترين تقسي: فرمايد عزوجل مي
يا هر كس چيزي را شريك من قرار دهد خودش با كم و زياد عملي كه انجام داده است 

  1.براي شريكي كه با او به من شرك ورزيده است، من از او بي نيازم
اگر كسي با نيت جهاد نيت : و احاديثي در اين معنا ذكر نموده است سپس گفته

ري مانند گرفتن اجرت و نصيب چيزي از غنيمت و تجارت را داشته باشد، اجر و ديگ
  . شود اما تماماً از بين مي رود پاداش جهادش كم مي
تاجر و مستاجر و كرايه دهنده اجرشان به : گويد مي :امام احمد : ابن رجب گفته

با تمام جان و  اندازه نيت خالصي است كه در غزوات داشته اند و مانند كسي نيستند كه
مال بدون ذره اي ريا به جهاد در راه خدا پرداخته اند، و در مورد كسي كه دستمزد جهاد 

اگر براي بدست آوردن پول و درهم به جهاد نرفته باشد اشكالي : گويد را مي گيرد مي
   .ندارد

اگر كسي از شما در يكي از غزوات : روايت شده كه گفت ساز عبداهللا بن عمرو 
رزقي است كه خداوند به او داده است اما اگر  ،اشكالي ندارد ي راجمع آوري كندغنايم

                                           
در سند : (گفته) 10/221(هيشمي در ). 4/329(و الحاكم ) 126؛ 4/125(حديث ضعيف است احمد  -1

حديث را به غير از يك نفر  ،آن نهربن حوشب است كه احمد و ديگران او را محل اعتماد دانسته اند
 .)ي ضعيف دانسته اندهمگ
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كسي از شما فقط در صورت دادن پول حاضر باشد به جهاد آن جهاد هيچ خيري براي او 

روايت شده كه حج حمال و اجير و تاجر كامل است و تمام  :در بر ندارد از مجاهد
  . صلي آنها حج است نه كسب درامدكنند زيرا قصد ا اجرشان را دريافت مي

اگر اصل عمل براي خدا باشد سپس نيت ريا برآن حادث شود در صورتي : گويد مي
كه فقط در ذهن باشد و فرد بتواند بال فاصله آن را از خودش دور كند، هيچ ضرر و 

ملش آسيبي را براي او در بر ندارد، اما اگر آن نيت تعلق خاطر او شود آيا منجر به بطان ع
  شود يا نه؟ مي

و بر اساس اصل نيتش مجاز به انجام آن عمل هست يا نه؟ در جواب اين مسأله بين 
علماء سلف اختالف وجود دارد، امام احمد و ابن جرير قائل به اين هستند كه عمل او 

شود و اصل نيت او مورد توجه قرار مي گيرد، كه اين مسأله از حسن و ديگران  باطل نمي
  . شده استهم روايت 

او در مورد مردي سوال : هم آمده است صو در اين معنا حديث ابوذر از پيامبر
  . دهند دهد و مردم بر انجام آن او را مورد ستايش قرار مي كرد كه كار خير انجام مي

  . اين همان خصوصيات عجوالنه و بشري مومن است: گفت
  1.كه مسلم آن را روايت كرده است

  .مطلب تماماً در شرح ابوسعيد ان شاء اهللا خواهد آمداين : گويد شارح مي

                                           
باب اذا أثني علي الصالح فهي بشري و ال ): 166) (2642(در كتاب البرو الصلة و االدب : مسلم -1

 .تضره
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 صبه صورت مرفوع روايت شده است كه پيامبر ساز ابوسعيد
آيا شما را به چيزي كه از مسيح دجال برايتان خطرناك تر است : فرموده

شرك خفي، به اين نحو كه فرد : آگاه سازم؟گفتند بله اي رسول خدا، گفت
كند به  ي كه مي بيند شخصي دارد او را نگاه ميايستد و هنگام به نماز مي

  .احمد آن را روايت كرده است )نمازش شكوه و جالل مي بخشد

   
اال اخُبرکم مبا هو أَخوفُ  «: »و عن ابی سعید رضی اهللا عنه موفوعاً«قوله 

یقوم الرجل : الشرک اخلفی: قال. علیکم عندی من املسیح الدجال؟ قالوا بلی
  1.رواه احمد »یری من نِظر الرجل فیصلی فیزین صالته ملا

 صرسول اهللا : ابي خزيمه در صحيحش از محمود بن لبيد روايت كرده كه گفت
اي : اي مردم، خودتان را از شرك خفي در امان داريد گفتند: بر ما وارد شد و گفت

و هنگامي كه مي بيند كند  شخصي قصد نماز مي: رسول خدا شرك خفي چيست؟ گفت
  2.ديگري به او نگاه مي كند، نمازش را مي آرايد، اين شرك خفي است

از اين رو آن را خفي مي گويند فرد » الشرک اخلفی«روايت ابو سعيد خدري 
دارد عملش براي خداوند است در حالي كه قصد او را از انجام آن كار ديگري  اظهار مي

شرك  رياء را صما در زمان رسول اهللا : ده كه گفتو از شداد بن اوس چنين آم. است

                                           
آن ) 2604(و صحيح الجامع ) 1/17(الباني در صحيح الترغيب ) 3/30(احمد : حديث صحيح است -1

لرياء و السمعة آن را روايت كرده باب ا) 4240(ابن ماجه هم در كتاب الزهد . را حسن دانسته است
 .و بوحيري در الزوائد آن را حسن دانسته است. است

 .آن را حسن دانسته است) 1/17(الباني در صحيح الترغيب ). 937(حديث صحيح است ابن خزيمه  -2



     653 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

ابن ابي الدنيا در كتاب االخالص و ابن جرير در التهذيب آن را روايت . اصغر مي ناميديم
  1.همچنين طبراني و حاكم و آن را صحيح دانسته اند ،اند كرده

 شرك اصغر، ريا كاري و تصنع سازي براي خلق است و سوگند به: گويد ابن قيم مي
آنچه تو بخواهي و خدا : غير خدا و گفته هاي مانند اين كه مردي به مرد ديگر بگويد

بخواهد، اين از جانب خدا و تو ست، به خدا قسم و به تو قسم، من جز خداوند و تو كسي 
را ندارم، به خدا و به تو پشت بسته ام، اگر خدا نبود و تو نبودي اين مساله چنين و چنان 

كند جنبه  ه ها گاه بر حسب حال گوينده و مقصودي كه از آن اراده مينمي شد، اين گفت
  . شرك اكبر به خود مي گيرد

بدون ترديد اخالص و متابعت شرط صحت عمل و قبول شدن آن هستند همچنان كه 
 تا) 2: الملك(mR  Q  P  O  l در مورد قول خداوند متعال  :فضيل بن عياض

مقصود كاري : گويد ان بهتر و نيكوتر خواهد بود، ميشما را بيازمايد كه كدامتان كارت
است كه خالص درست باشد گفته شده اي ابوعلي مقصود از خالص و درست چيست؟ 

شود و اگر هم درست باشند ولي  گفت عمل اگر خالص باشد و درست نباشد پذيرفته نمي
لص عملي خا. شود مگر اينكه هم خالص باشد هم درست خالص نباشد باز پذيرفته نمي

عملي است كه مطابق سنت باشد از جمله  )درست(است كه براي خداوند باشد و صواب 
فوائدي كه حديث در بر دارد دلسوز بودن و ناصح بودن پيامبر است براي امتش و اينكه 

از بزرگان اولياء با  صرياء براي صالحين از فتنه دجال ترسناكتر است و زماني كه پيامبر
ايمانشان مي ترسد، به طريق اولي ترس از شرك اصغر و اكبر براي وجود قوت علم و 
  . شود ديگران چند برابر مي

  
  

                                           
آن را صحيح دانسته است، ذهبي نيز با او ) 4/329(و حاكم ) 7160(حديث حسن است طبراني  -1

  .آن را صحيح دانسته است) 1/18(ت الباني در صحيح الترغيب موافق اس
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  : مسائل مطرح شده در اين باب
  .تفسير آيه كهف - 1
مسأله مهم، رد عمل صالح در صورتي كه چيزي از آن براي غير خدا  - 2
 . باشد
 . ز استكند آن را كه همان كمال بي نيا بيان سببي كه واجب مي - 3
 . يكي از اسباب اين است كه خداوند متعال بهترين شريك است - 4
 . از رياي اصحابش صخوف پيامبر - 5
تفسير اين كه شخص براي خدا نماز مي خواند اما زماني كه مي بيند  - 6

 . كند نمازش را مي آرايد كسي به او نگاه مي
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باشد نه  از جمله شرك اين است كه انسان با عملش طالب دنيا :باب
  .رضاي خداوند

  
  »ارادة االنسان بعمله الدنیا : باب من الشرک«قوله 

  اگر گفته شود چه تفاوتي بين اين معنا و معناي باب قبل وجود دارد؟
بين آنها عموم و خصوص مطلق است و در يك اصل قابل جمع هستند و : گويم مي

دم داشته باشد و تصنع سازي آن اين است كه اگر انسان با عملش قصد خود آرايي نزد مر
كند و مدح و ثناي آنها را بر انگيزد در آن صورت مرتكب ريا شده است همان طور كه 
قبالٌ بيان شده مانند اوضاع و احوال منافقين، اين مساله نيز به همين شيوه است زيرا فرد با 

مدح و تصنع سازي نزد مردم قصد و اراده مال دنيا را كرده است همچنين خواستار 
ستايش و اكرام و اجالل از جانب آنها شده است و تفاوت آن با ريا در اين است كه 

كند تا از آن طريق به كاالي دنيايي دست يابد، مانند كسي  شخص اراده عمل صالح را مي
بنده : كه به جهاد مي رود تا مالي را به دست آورد همان گونه كه در حديث آمده است

  1.استدرهم و دينار نابود 
و  سيا مي خواهد غنايمي به چنگ آورد و ديگر اموري كه شيخ ما از ابن عباس    

 m u l k  j ih gl ساير مفسرين در معناي قول خداوند متعال 
  .كساني كه تنها خواستار زندگي دنيا و زينت آن با شند، ذكر كرده است) 15: هود(

                                           
باب حراسة ): 2887(كتاب الجهاد : جزئي است از حديث ابو هريرة كه آن را نقل كرده است بخاري -1

 ).332(في الغزو في سبيل اهللا و گاه با اين شماره مي آيد 
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عمل به خاطر منافع دنيايي  از اين معنا چنين اراده كرده است كه  :و مصنف   
شرك و منافي با كمال توحيد واجب است و باعث بطان اعمال مي گردد، و حتي باالتر 

شود زيرا كسي كه خود را مريد دنيا قرار داده است اراده او در بسياري  از ريا محسوب مي
شود در بعضي  از كارهايش جنبه دنيايي به خود مي گيرد اما ريا عارض شخص مي

الش و به صورت هميشگي و مداوم همراه او نيست هر چند كه مؤمن بايد از هر دو تا اعم
  .بپرهيزد
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m q p o n m l k  j ih g : قول خداوند متعال

 d cb a `  _ ~}| { z y  x w v u  t s r
 gf el )كساني كه تنها خواستار زندگي : يعني) 16 – 15: هود

اعمالشان را در اين جهان بدون  )پاداش و دسترنج(دنياوزينت آن باشند 
هيچ گونه كم و كاستي به تمام و كمال مي دهيم، آنان كسانيند كه در 
آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمي ندارند و آنچه در دنيا و آخرت انجام 

  . دهند ضايع و هدر مي رود و كارهايشان پوچ و بي مورد مي گردد مي

  
mp o n m l k  j ih g  s r q : و قوله تعالي

 e d cb a `  _ ~}| { z y  x w v u  t
 gfl )16 – 15: هود(  

يعني )l(يعني ثواب آن را  )k  j ih g( گويد مي سابن عباس
افر پاداش و ثواب تمام ني به صورت كامل و سرور و شادي ويع) m(مال آن را 

چ يعني بدون هي t s r qH (اعمالشان را از مال و خانواده و فرزندان مي دهيم 
  . كم و كاستي

m J I H G F E D CB A : گويد كند و مي سپس آيه را نسخ مي

 Kl )را بخواهد آن اندازه كه  )اين جهان(هركس كه دنياي زودگذر ) 18: اإلسراء
خود مي خواهيم و به هر كس كه صالح مي دانيم، هر چه زودتر در دنيا بد و عطا خواهيم 

  . كرد
مراد از نسخ مقيد شدن آيه . وايت كرده استاين دو آيه را نحاس در ناسخش ر

  است به نحوي كه اطالق خود را از دست داده است 
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نيت و آرزو يش باشد خداوند  كسي كه دنيا تمام هم و تالش و: گويد قتاده مي
دهد و در آخرت كار نيكي ندارد كه به  پاداش كار او را با برخورداري از حسنات دنيا مي

اما مومن در دنيا با حسناتي كه انجام داده است پاداش مي بيند و . دوسيله آن جزا داده شو
ابن جرير با ذكر سند خود آن را آورده است، آن گاه . در آخرت هم برآن ثواب مي بيند

بن ابو  وليد: كه گفت 1حديث ابو هريره را از ابن مبارك از حيوة بن شريح بيان مي كند
كه عقبه بن مسلم از شَُفَّي بن ماتع اال صبحي چنين  وليد، يا ابو عثمان براي من نقل كرد

وارد مدينه شد به نا گاه با مردي برخورد كرد كه مردم دور و براو جمع (نقل كرده كه 
به او نزديك شدم تا اينكه : گفت. ابو هريره: گفتند)اين چه كسي است؟: گفت: شده اند

هنگامي كه ساكت شد و : فتپيشاپيش او نشستم در حالي كه او براي مردم سخن مي گ
حقيقتاً تو را به ياد مي آورم آن زمان كه حديثي را براي من : دورو برش خالي شده گفتم

: گفت(شنيده بودي و به آن آگاه و واقف بودي،  صنقل كردي كه آن را از رسول اهللا
در اين خانه  صكه حديثي را براي تو نقل مي كنم كه رسول اهللا: ابوهريره چنين گفت

آن را بمن گفت و غير از من و او كسي در آنجا نبود پس ابو هريره فرياد بلندي كشيد و 
از حال رفت بعد به هوش آمد و دوباره همين جمله را گفت و از حال رفت و نزديك بود 

رسول خدا : با چهره برزمين افتد، مدت طوالني در اين وضعيت بود، بعد از بيهوشي گفت
شود براي داوري  تبارك وتعالي هنگامي كه روز قيامت مي اوندبراي من نقل كرد كه خد
بيني، اولين  شود و مي بيني هر قومي را زانوزده در برابر او مي در بين مردم حاضر مي

شخصي را فرا مي خواند كسي است كه قرآن را حفظ كرده است و سپس شخصي كه 
ا، خداوند خطاب به قاري در راه خدا كشته شده است و بعد از آن فرد ثروتمند و دار

بله اي پروردگار، : گويد آيا آنچه براي رسولم فرستادم به تو ياد ندادم ؛مي: گويد قرآن مي

                                           
باب ماجاء في الرياء و ): 2382(حديث صحيح است ترمذي آن را نقل كرده است ككتاب الزهد  -1

آن را ) 419- 1/418(و حاكم  )موارد- 2802(السمعة و گفته حديث حسن و غريب است ابن حبان 
آن را صحيح دانسته ) 15: 1/13(الباني در صحيح الترغيب . صحيح دانسته و ذهبي هم با او موافق است

  ).1709(است همچنين در صحيح الجامع 
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گويد ساعات شب و روز  چقدر به آنچه مي دانستي عمل كردي؟ مي: فرمايد خداوند مي
غ دروغ مي گويي و مالئكه هم مي گويند درو: فرمايد به آن عمل مي كردم، خداوند مي

فقط مي خواستي بگويند فالني قاري است و دارد : گويد مي گوئي، و خداوند به او مي
نوبت صاحب مال كه مي رسد . كند و پاداشت را با آن گفته دريافت كردي قرائت مي

  آيا به تو مال و دارايي ندادم تا به كسي محتاج نشوي؟: گويد خداوند به او مي
با آنچه به تو دادم چه كار كردي؟ سر : فرمايد ميگويد بله اي پروردگار، خداوند  مي

دروغ مي : گويد چشمه رحم و شفقت بودم و با آن مال صدقه مي دادم، خداوند به او مي
بلكه چنين مي : گويد گويي و مالئكه هم مي گويند دروغ مي گوئي و خداوند مي

دريافت كردي،  اي است و پاداش را با گفته مردم خواستي كه بگويند فالن آدم بخشنده
براي چه كشته : گويد خداوند پيش كسي كه در راه خدا كشته شده مي رود و به او مي

امر به جهاد در راه تو فرمان داده شدم، آنقدر مبارزه كردم تا كشته : گويد شدي؟ مي
فرشتگان هم چنين مي گويند و خداوند . گويي دروغ مي: گويد شدم، خداوند مي

ستي بگويند فالني آدم جسور و شجاعي است و چنين سخني نيز بلكه مي خوا: گويد مي
  . در حق تو گفته شد وپاداشت را دريافت كردي

دستي به شانه ام زد و گفت اي ابوهريره اين سه نفر اولين خلقي  صآنگاه رسول اهللا
  . هستند كه در روز قيامت آتش به وسيله آنها زبانه مي كشد

از : شد حاصل آنچه جواب داد چنين است در مورد اين آيه سوال :از مصنف
دهند و معنايش را  جانب سلف امت انواع كارهايي كه امروزه مردم آن را انجام مي

ذكر شده است يكي از آنها عمل صالحي است كه بسياري از مردم بخاطر خدا . دانند نمي
ظلم و ستم دهند مانند صدقه و نماز وصله رحم و احسان به مردم و ترك  آن را انجام مي

كند فقط براي خدا اما قصد او به  دهد يا ترك مي و ديگر اموري كه انسان آن را انجام مي
خرت نيست بلكه مي خواهد خدا در همين دنيا با حفظ مالش و آدست آوردن ثواب در 

رشد و نموآن، امنيت وحصول براي اهل و خانواده اش و تداوم نعمت به او پاداش دهد و 
اين فرد ثواب كار خود را در  دن بهشت و فرار از آتش تالش نمي كندبراي بدست آور
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همين دنيا مي بيند و در آخرت براي او بهره اي نيست، اين نوع را ابن عباس ذكر كرده 

  . است
كه بزرگتر و مخوفتر از اولي است و مجاهد در شرح آيه اي آن را بيان : نوع دوم

  . به نيت ريا نه قصد ثواب در آخرت، انجام دهدنموده اين است كه فرد اعمال صالحه را 
فرد اعمال صالحه را براي  به دست آوردن مال انجام دهد مثال حج برود : نوع سوم

براي اكتساب يا هجرت كند تا بهره بيشتري از دنيا ببرد يا با زني ازدواج كند، جهاد برود 
  . م ذكر كرده استبراي به دست آوردن عنايم، مصنفدر تفسير آيه اين نوع را ه

و يا اينكه مردي براي مشرب فكري كه دارد، يا محل كسب و تجارب يا رياست 
آنجا آموزش ببيند و علم بياموزد يا نمازش را به موقع و هميشه انجام بدهد به خاطر وظيفه 

  . شود اي كه در مسجد به عهده دارد، همچنان كه اين امر بسيار واقع مي
ه طاعت و عبادت خدا را به جا آورد بدون اينكه هيچ شخص خالصان: نوع چهارم

شريكي براي او قرار دهد اما اين فرمانبرداري در عملي باشد كه باعث كفر و منجر به 
كنند يا صدقه  خروج از اسالم گردد و مانند يهود و نصاري وقتي كه خدا را عبادت مي

است يا مانند بسياري از  دهند و روزه مي گيرند بخاطر رضايت خداوند و روز آخرت مي
شود آنها به كلي از  افراد اين امت كه در بينشان كفر و شرك اكبر رايج است و باعث مي
كنند و خواهان ثواب  دايره اسالم خارج شوند، در صورتي كه خالصانه خدا را اطاعت مي

در سراي آخرت هستند اما در قبال اعمالي اين پاداش را مي خواهند كه باعث خروج 
و متعاقبا مانع قبول شدن اعمالشان مي گردد، اين نوع هم در تفسير . شود آنان از اسالم مي

آيه از انس بن مالك و غير او بيان شده است، اهل سلف از آن خوف و هراس دارند و 
كند  اگر مي دانستيم خداوند تنها يك سجده را از من قبول مي: بعضي از آنان گفته اند

 mk j  i l m n l فرمايد  چون خداوند ميآرزوي مرگ مي كردم 
  . خدا كاررا تنها از پرهيزكاران مي پذيرد) 27: المائدة(

گويد جاي طرح اين مساله هست كه اگر فردي نمازهاي  سپس مي :مصنف
پنجگانه و زكات و روزه و حج را بخاطر خدا انجام دهد و خواهان ثواب آخرت باشد و 
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صرفاً بخاطر كسب متاع دنيايي، مثالً يكدفعه حج برود فقط  بعد از انها اعمالي انجام دهد
براي خدا و بار ديگر فقط براي دنيا برود همچنان كه در عالم واقع وجود دارد در آن 

كه بستگي دارد كدام يك غالب باشد و . كند صورت، موضوع رنگ ديگري پيدا مي
جاها كساني كه تماماً اهل قرآن در بسياري از : اند هم گفته) اهل سلف(بعضي از آنها 

اي از  كند اما در مورد افرادي كه شائبه بهشت هستند يا تماماً اهل جهنم هستند ذكر مي
  . كند بهشت و جهنم در آنهاست سكوت مي
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: فرموده صرسول: روايت شده كه گفت س هدر الصحيح از ابوهرير
نده كه جامه نقش و نگار دار مي نابود باد بنده درهم و دينار، نابود باد ب

اي كه جامه مخمل بر تن مي كند، اگر به او داده شود  پوشد، نابود باد بنده
نابود باد و . گردد راضي است و اگر داده نشود خشمناك و عصباني مي

تواند آن را دربياورد  زير ورو شود، و هنگامي كه خاري بر تن او بخلد نمي
ار اسبش را در راه خدا به دست گرفته است؛ اي كه افس خوشابه حال بنده

با سري ژوليده و خاك آلود و قدمهاي غبار آلود، اگر محافظت و حمايت 
سپاه را از حمله دشمن بر عهده داشته باشد وظيفه اش را تمام و كمال 

كند و اگر در آخر لشكر و  دهد و لحظه اي غفلت و كوتاهي نمي انجام مي
نحو وظيفه خود را تماما انجام مي دهد، اگر اذن  دنبال سپاه باشد به همين

دهند و اگر شفاعت بكند مورد قبول  و اجازه بركاري را بخواهد به او نمي
  .شود واقع نمي

  
نابود باد بنده : فرموده صرسول : روايت شده كه گفت سدر الصحيح از ابوهريرة 

اي كه جامه  پوشد، نابود باد بندهدرهم و دينار، نابود باد بنده كه جامه نقش و نگار دار مي 
مخمل بر تن مي كند، اگر به او داده شود راضي است و اگر داده نشود خشمناك و 

تواند  نابود باد و زير ورو شود، و هنگامي كه خاري بر تن او بخلد نمي. گردد عصباني مي
رفته است؛ اي كه افسار اسبش را در راه خدا به دست گ آن را دربياورد خوشابه حال بنده

با سري ژوليده و خاك آلود و قدمهاي غبار آلود، اگر محافظت و حمايت سپاه را از 
دهد و لحظه اي  حمله دشمن بر عهده داشته باشد وظيفه اش را تمام و كمال انجام مي

كند و اگر در آخر لشكر و دنبال سپاه باشد به همين نحو وظيفه خود  غفلت و كوتاهي نمي
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دهند و اگر شفاعت  مي دهد، اگر اذن و اجازه بركاري را بخواهد به او نميرا تماما انجام 
  1.»شود بكند مورد قبول واقع نمي

  يعني در صحيح بخاري » في الصحيح «
است و جايز است مفتوح هم باشد، يعني افتاد، سقوط كرد و در ) ع(با كسر  »تعس«

لبته در جايي ديگر آن را متضاد اينجا مقصود نابود شدن است، حافظ قائل به اين است و ا
تعس، يتعس هنگامي : با سعد يعني شقاوت و بدبختي آورده است و ابو السعادات گفته

  .است كه فرد با چهره برزمين مي افتد و دعاي هالكت و نابودي است
  . دينار از طال است و اندازه آن همانند مثقال است در وزن »عبد الدینار«
وفقهاء وزن آن را به اندازه يك دانه جو . از نقره استدرهم  »تعس عبدالدرهم«

دانه جو است، فرد را از اين  55از ضرب بني اميه وزنش  دانسته اند ودر نزد ما يك درهم
اعالم نموده  آنگونهرو عبد در هم ناميده اند كه شخص عمال مقصود و هدف خودش را 

عبوديت او در نظر گرفته  است و هركس غير خدا را در نظر گيرد همان را شريك در
 . است همچنان كه حال و وضعيت اكثريت اين گونه است

لباسي است از خز و پشم عالمت : گويد ابو السعادت مي »تعس عبد اخلمصیة«
سياه و راه راه باشد جمع آن خمائص  آن است كه »خميصة«گذاري شده و گفته شده 

خمل لباسي است پرزدار از : دت گفتهمعجم است و ابو السعا) خ(با فتح  »اخلمیلة«است 
  . هرچيزي كه درست شده باشد

به (گويد به صورت مهملة يعني مرض و بيماري دوباره  حافظ مي »تعس و انتکس«
كه نوعي دعا است براي ناكامي و . يعني واژگون باد: گويد ابوالسعادت مي. بيافتد)جان او
ابود شد با چهره به زمين مي افتد و زيرا آن هنگام كه شخص ن: گويد طيبي مي. نااميدي

  . آن هنگام كه زيررو شد پوزه اش به خاك ماليده مي شود و از بين مي رود

                                           
  .مده استآ 330قبال در شماره  -1
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تواند با منقاش  نمي »فال انتقش«يعني اگر خاري در تن او فرو رود  »شکو اذا «
  . هم آن را در آورد كه اين سخن ابوسعادات است

بر چنين  ضعي داشته باشد مستحق دعاو مقصود اين است كه هر كس چنين حال و و
نين دعاهايي را در حوادث زيانبار چسرنوشت و سرانجام بدو ناگواري است و قطعا اثرات 

   .خرت خواهد چشيدآ و دنيا
را بر چنين ... مسماي عبد الدينار و درهم و صنبي: گويد مي :شيخ االسالم 

و انتکس و إذا اشیک فال  تعس«افرادي نهاده است، جمله اي خبري با مضمون دعا و 
بيانگر حال كساني است كه چون شري به آنان رسد از آن نمي رهند و رستگار  »انتقش

نمي شوند، زيرا به وسيله آن نابود مي شوند و تباه مي گردند و هرگز به مقصود خود نمي 
نها آ. رسند و از مكروه رهايي نمي يابند و سرنوشت افرادي كه بنده مال باشندهمين است

همچنان كه خداوند متعال  »إن اُعطَی رضی وان ُمنَِع سَخط«را چنين توصيف كرده كه 
m y   x w v u t s r q p o n   m  l k : فرمايد مي

 { zl )در ميان آنان كساني هستند كه در تقسيم زكات از تو ) 58: التوبة
ده شود خشنود مي شوند گيرند اگر بدانان چيزي از غنائم دا كنند و ايراد مي عيبجويي مي

بنابراين خشم و . شود هرچه زودتر خشم مي گيرند و اگر چيزي از آن بديشان داده نمي
رضايت آنها تنها براي غير خدا است و اين سرنوشت تمام كساني است كه وابسته به پست 
و مقامات دنيايي و ساير اشكال و صورتهاي هواي نفس هستند كه اگر به آن دست يابند 

چنين اشخاص . اند ضي و خشنود مي شوند و در غير اينصورت خشمناك و عصبانيرا
عبدو بنده هواي نفس خود هستند، زيرا بندگي و عبوديت در اصل همان بندگي و 
عبوديت قلب است و خضوع و نرمي در برابرآن، و آن كس كه طالب و خواهان مال 

  :مور مالي دو نوع استآورد، در واقع ا است بندگي و عبادت آن را به جا مي
ن نياز دارد مانند خوراك و پوشاك و مسكن و مانند آن و آن را آآنچه فرد به  -1   

كند و به ان متمايل است در اينجا فرد مال را به خاطر نيازي كه به آن  از خداوند طلب مي
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ند شود و فرشي كه بر روي آن مي نشي االغي كه بران سوار مي«دارد بكار مي بردمانند 
  . بدون اينكه برده و در بند آن باشد و بي تاب و بي قرار آن گردد

ندارد كه شايسته است به آن تعلق نداشته باشد و اگر داشته  آنچه فرد به آن نياز-2  
باشد بنده آن شده است و كسي كه عبد غير خدا باشد و به غير او اعتماد داشته باشد 

خداوند نزد او معني نخواهد داشت زيرا بخش حقيقت عبوديت براي خداوند و توكل به 
از عبادت و توكل را برغير خدا اختصاص داده است و محق تر از هركسي بر مسماي اين 

  . است صقول رسول
 »تعس عبد اخلمیلة تعس عبد الدینار، تعس عبدالدرهم، تعس عبداخلمیصة،«

اگر به او بدهد راضي و  و او عبدو بنده اين امور است، و اگر از خداوند آن را طلب كند
شود و اگر ندهد عصباني و خشمناك مي گردد در صورتي كه عبد واقعي  خشنود مي

خداوند كسي است كه به آنچه خداوند به آن راضي است راضي باشد و آنچه خداوند از 
آن منزجر باشند او هم از آن انزجار داشته باشد، با دوستان و اولياء خدا دوست باشد و با 

  .ان خدا دشمن چنين شخص داراي ايمان كامل استدشمن
ابوالسعادات گفته طوبي اسم بهشت است همچنين گفته شده آن  »طوبی لعبٍد«

تاييد اين گفته روايتي است كه ابن وهب با سند از ابوسعيد . درختي در بهشت است
درختي است : آورده است كه مردي گفت اي رسول خدا، طوبي چه چيزي است؟ فرمود

سال به طول مي انجامد، لباس اهل بهشت از جوانه آن به دست 100بهشت كه سير آن  در
حسن بن موسي چنين نقل كرد كه از : آيد، امام احمد آن را چنين روايت كرده است مي

بوالسمح براي او نقل كرده كه ابوالهيثم از ابو سعيد اعبداهللا بن لهيعة شنيده كه دراج 
اي رسول خدا خوشا : اينگونه نقل كرده كه مردي گفت صخدري و او هم از رسول اهللا

خوشا به حال كسي كه من : به حال كسي كه تو را ديده و به تو ايمان آورده است گفت
گويد خوشا به حال كسي كه به من ايمان  را ديده و به من ايمان آورده و سه بار ديگر مي

چيست؟ جوابي كه )طوبي(از  گويد مقصود مرد به او مي. آورده و من را نديده است
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شواهدي براي اين  1.دهد هماني است كه در باال ذكر شده است مي صرسول اهللا 
ابن جرير از وهب بن مبنه اثر عجيب و غريبي . حديث در صحيحين و غير آن وجود دارد

در بهشت درختي است كه به آن : گفته است :را روايت كرده است اينگونه كه وهب 
وقفه در زير سايه آن صد سال حركت كند،  بي تواند شود، سواره مي وبي گفته ميط

نوعي پوشش (است و برگهاي آن از برود  )نوعي پارچه نرم و نازك(گلهاي آن از رياط 
و شاخه هاي ان از عنبر و پهناي آن از ياقوت و خاك آن از كافور و گل و  )و پارف مقلم

شود، محل  و شير و عسل خارج ميالي ان از مشك، از ريشه آن چشمه هاي شراب 
نها وارد آ جلوس اهل بهشت است، هنگامي كه آنها نشسته اند اگر مالئكه هاي خداوند بر

  ... كنند برگزيده گاني كه با زنجيرهايي از طال بهم وصل شده اند شدند آنان را رهبري مي
 ي به خزچهره آنها از حسن و جمال به مانند چراغ است و كركهاي لباسشان از نرم

  .مرعزي مي ماند
با پرهايي از طال و  ،جامه هايي پوشيده اند كه الواحي از ياقوت بران وصل است

لباسهايي از ديباي نازك كه مي درخشد و برق مي زند، آنان بر زمين مي خوابند و مي 
گويند پروردگار ما را بسوي شما ارسال كرده تا او را ديدار كنيد و تسليم او بشويد، و 

كنند، و نرمتر از  ار آنها مي شوند در حالي كه با سرعتي باالتر از پرندگان پرواز ميسو
فرش هستند و بدون هيچ رنج و زحمتي در روي آن مي دوند، كنار برادرانشان حركت 

كنند، و سواره ها در طرفين هم راه مي پيمايند  كنند با آنها حرف مي زنند، نجوا مي مي
يچ كدام از آنها باديگري برخورد كند حتي درخت نيز در بدون اينكه گوش و كرك ه

  . كند تا بين دو همراه فاصله اي ايجاد نشود مسير شان خود را كج مي
رحمان و رحيم مي آيند و او خود را بر  در ادامه چنين گفته كه آنها نزد خداوند  

خداوندا : گويند كند تا به او نگاه كنند، هنگامي كه او را مي بينند مي آنان آشكار مي

                                           
با ) 3818(و صحيح الجامع ) 1241(الباني در الصحيحة  )موارد2625(ابن حبان ) 3/71(احمد  -1

 . شواهد و طرق خود آن را صحيح دانسته است
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درود و سالم تنها براي توست و از جانب توست و صاحب جالل و كرامت تنها تو هستي 

سالم و درود براي من است و از جانب من : گويد و خداوند تبارك و تعالي در جواب مي
است و رحمت و محبت من در حق شما تحقق يافته است، خوشا به حال بندگاني كه در 

خداوندا ما : دهند ند و از دستوراتم اطاعت كردند و آنان چنين جواب ميخفا از من ترسيد
 آنچنان كه شايسته عبادت تو است تو را عبادت نكرديم و ارج و منزلت تو را به جا

اينجا منزلگاه سختي و : گويد ورديم، به ما اجازه بده خاكسار پاهايت شويم، خداوند مينيا
و نعمت است، من سختي عبادت را از دوش شما عبادت نيست بلكه جايگاه ماندگاري 

برداشته، اكنون آنچه مي خواهيد از من تقاضا كنيد، كه هر يك از شما آرزوها و خواسته 
پروردگارا : گويد كنند و پايين ترين آنها مي هايي داشته ايد، و آنان از او در خواست مي

ر آن سخت گرفتند و همديگر را اهل دنيا در امور دنيا با همديگر به رقابت پرداختند و د
به تگنا انداختند، خداوندا از هر چيزي كه در دنيا بوده از روزي كه آن را خلق كردي تا 

در آرزويي كه كردي : گويد روزي كه به پايان بردي به من بهره ايي بده، خداوند مي
، كوتاهي و سستي به خرج دادي و پايين تر از شأن و منزلت خودت در خواست كردي

اين از جانب من براي تو ارمغاني خواهد بود به دليل جايگاه باالي من و از آن رو كه نه 
: گويد بخشش من كم و اندك است و نه كسي را بي جواب مي گذارم، سپس مي

خواسته ها و آرزوهايي كه بندگانم داشته اند و به آن نرسيده اند و هرگز در خاطرهايشان 
رآنان عرضه كنيد، و فرشتگان آنان را به تمام خواسته هاي كه هم نگنجيده و راه نيافته ب

در دل داشته اند مي رسانند چنان كه خواسته اي براي آنان نمي ماند و در آنچه به آنان 
اسبهاي بهم بسته شده اي است كه بر هر چهار تاي آنها تختي از ياقوت است و : دهند مي

ده و در هر گنبدي فرشي از فرشهايي كه رع گذاشته شصبر هر تختي گنبدي از طال ي م
مظاهر بهشت است قرار داده شده و همچنين دو تا كنيز حوري، كه بر تن هر حوريي دو 
تا لباس از لباسهاي بهشت هست و رنگي جز رنگ آنها در بهشت وجود ندارد و هيچ 

ل گنبد شود، تابندگي و نور سيمايشان از د بوي خوشي نيست مگر اينكه از آنها بلند مي
كند كه جدا از گنبد هستند،  مي درخشد، چنان كه اگر كسي آنها را ببيند گمان مي
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سرهايشان باالي ساقهايشان مانند جوجه كبك سفيد رنگي است دريا قوتي قرمز رنگ، و 
فضل همراهي و مصاحبت با اين بندگان خدا را براي خود مانند فضل خورشيد برسنگ و 

كنند و انها را مي بوسند و دست  شودند و سالم مي آنان وارد ميدانند بر باالتر از آن مي
سوگند به خدا كه گمان نمي كرديم خداوند مانند شما را بيافريند : دهند و مي گويند مي

دهد كه هر كدام از آنها را منظم و صف وار به  انگاه خداوند به مالئكه دستور مي
  . ه است راهنمايي كنندجايگاهي كه برايشان در بهشت در نظر گرفته شد

: اين اثر را همراه سند ابن ابي حاتم از وهب بن منبه با اين اضافات روايت كرده است
به موهبتهايي كه پروردگارتان به شما بخشيده است نگاه كنيد، آن گاه كه در حريم 
دوست بوديد، دراتاقهاي ساخته شده از در و مرجان بادرهايي از طال و تختهايي از يا 

ت و فرشهايي از ديباي نازك و براق و منبرهايي از نور كه از در و ديوار آن نور قو
همانند شعاع خورشيد، جاري بوده، مثل آن همانند ستاره ايي درخشان در روز است، و 

. ها از جانب خداوند فراهم نمي شد ديده ها نور و روشني نمي يافتند اگر اين موهبت
يد با فرشهايي از حرير سفيد وجود نداشتند، همچنين قصرهاي ساخته شده از ياقوت سف

اقوت زرد با فرشهاي قصرهايي از ياقوت سبز با فرشهايي از ديباي سبز و قصرهايي از ي
بودند كه درهايي از زمرد سبز و طالي سرخ و نقره سفيد با پايه هايي از ارغواني زرد 

جهايي از طبقات مرجان، جواهر و تراسهاي ساخته شده از گنبدهاي مرواريدي در بر
داشته باشند و چون به سوي آنچه خداوند به آنها داده، برگردند، در آنصورت برايشان 
اسبهايي از ياقوت سفيد كه در آن روح دميده شده، و زيرآن نوزادهايي جاودانه قرار داده 

خوانهاي شده كه به دست هر كدام از آنها افسار اسبي ازآن اسبها داده شده كه لجام و است
آن از نقره سفيد با چينش منظم از در و ياقوت ساخته شده كه تختهاي آن مفروش به 

  .ديباي نازك است
بوسيله آن اسبها كه خراميده راه مي روند باغهاي بهشت را مي بينند و هنگامي كه به 

ظر آنها منزلگاهشان بر مي گردند مالئكه را مي بينند كه بر منبرهاي از نور نشسته اند و منت
هستند تا با آنها ديدار كنند و دست بدهند و سخاوت و بزرگواري پروردگارشان را نسبت 
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به آنها تبريك بگويند، آنگاه كه وارد قصرهايشان مي شوند تمام چيزيهايي كه آن را 

و در پيش در هر قصري چهار تا . نها بخشيده شده استآاند و نخواسته اند به  آرزو نكرده
ده شده ؛كه دو تا از آن باغها داراي شاخه هاي راست و صاف هستند و دو تا از باغ قرار دا

انها باغهايي سرسبزي هستند كه از شدت پر آبي به سياهي مي زنند و چشمه هاي جوشان 
و پر آبي در آنهاست زمانيكه به خانه هايشان مي روند و در آن آرام مي گيرند خداوند به 

آيا شما هم آنچه  )44: األعراف(m P O N MU T SR Q  l : آنها مي گويند
: گويد و خداوند مي. را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق يافته اييد مي گويند بلي

گويد خداوندا ما راضي هستيم تو هم از ما  مي آيا به پاداش پروردگارتان راضي هستيد؟
است كه ورود به خانه ام  گويد بخاطر رضايت من از شما راضي باش و خداوند دوباره مي

}  m: گويد را برشما روا دانستم و شما به صورت من نظر افكندايد در اين هنگام مي
 m l k  j i h g f e  d c b a` _ ~ } |

 u t s r q p o  nl )سپاس خداوندي را سزاست ) 35 – 34: فاطر
و سپاسگزار ) ن بندگانگناها(كه غم و اندوه را از ما زد ود بيگمان پروردگار ما آموزنده 

كارهاي نيك ايشان است خداوندي كه در پرتو فضل و لطف خويش ما را در سراي 
اقامت و ماندگاري جاي داد، در آن هيچ گونه رنج و مشقت جسماني و هيچگونه نا تواني 

سياق اين حديث غريب است و براي بعضي از . دهد و واماندگي روحاني به ما دست نمي
  .وجود دارد )الصحيحين(اهدي در قسمتهاي آن شو

شود  در بهشت درختي هست كه به آن طوبي گفته مي: گويد بن معدان مي خالد   
تمام آن پستاني است كه بچه هاي بهشت از آن شير مي نوشند و اگر زني سقط بكند بچه 

 40اش در رودي از رودهاي بهشت تا زمان قيامت مي ماند و هنگام بر انگيختن بچه اي 
  شود، بر ابوحاتم آن روايت كرده است  له ميسا

يعني در جهاد با مشركين هميشه افسار اسب خود را  »خذ بعنان فرسه فی سبیل اهللاأ«
  . گرفته و آماده است
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مجرور است با فتحه، چون اسم غير منصرفي است كه براي وضعيت و وزن » شعثأ«
فاعل بودن و مقصود موهاي  مرفوع است به دليل »راسه«و . شود فعل به كار برده مي

ژوليده است چنان كه جهاد در راه خدا شخص را از تميز كردن و صاف نمودن موهايش 
ن کان فی إ«با حذف جر صفت دوم براي فرد است  »مغربة قد ماه«بازداشته است 

يعني حمايت و مواظبت از پناه و لشكر در برابر ) حِ(با كسر » احلراسة کان فی احلراسة
  .دهد به تمام و كمال انجام مي هجوم را

ِ  فی الساقِة کان فی ا نو ان کا« يعني اگر در آخر لشكر هم واقع شود  »الساقِة
دهد  جانش را در اختيار منفعت ها و مصلحت هاي جهاد و مبارزه در راه خداوند قرار مي

و در هر مقام و جايگاهي كه باشد براي جذب ثواب و جلب رضايت و محبت خداوند 
  .دام مي كنداق

او شخص بي نام و نشان و گمنامي است كه در پي اعتالي : گويد مي :ابن جوزي 
دهد و در  به آنچه امر شده همان را انجام مي: گويد نام و اوازه نيست و خلخالي مي

جايگاهي كه براي او در نظر گرفته شود اقامت مي گزيند در سرپست و مقامش حاضر 
اسة و الساقة از آن حيث مطرح شده اند كه سختي ترين كند حر شود و غيبت نمي مي

  . مشقت ها را در پي دارند و فضل و ارزش حراست در راه خدا را مي رسانند
يعني اگر از امراء و فرماندهان اذن و اجازه كاري را  »إن استأذن مل یؤذن له«   

و از كساني نيست  دهند چون هيچ منزلت و جايگاهي در نزد آنان ندارد بخواهد به او نمي
و از آنها بخواهد و مقصود او را از عملكردش تنها خداست و  )بخاطر آنها انجام دهد(كه 

  . كند و مي يابد آنچه بخواهد در نزد او جستجو مي
يعني اگر او را «با فتح فاء مشدد  »مل یشفَّع«با فتح حرف اول و دوم  »ن شفعإ«و 

دوست دارند شفيع قرار دهند شفاعت او در نزد  در كاري كه خداوند و رسول خدا آن را
  . شود امر او فرمانروايان پذيرفته نمي
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رب «اند   امام احمد و مسلم از ابوهريره به صورت مرفوع چنين روايت كرده  
چه بسا ژوليده مويي كه از تمام درها  »أشعث مدفوع باالبواب لو أقسم علی اهللا البره

  .دهد خورد حتماً آن را انجام مي رانده شده اگر بر خدا سوگندي
در آن ترك دوستي مقام و شهرت و فضل گمنامي و تواضع نهفته : حافظ گفته

  . است
: امام احمد همچنين از مصعب پسر ثابت پسر عبداهللا پسر زبير روايت كرده كه گفت

سخني را كه از رسول : عثمان در حالي كه برروي منبر خطبه مي خواند چنين گفت
كنم و هيچ مانعي براي گفتنم جز ظن به شما وجود  يدم براي شما بازگو ميشن صخدا

يك شب حراست و پاسباني در راه خدا با : ندارد از رسول اهللا شنيدم كه مي گفت
  1.تر از قيام و روزه هزار شب و روز است فضيلت

مد حافظ ابن عساكر در تعبيري از عبداهللا بن مبارك روايت كرده كه عبداهللا پسر مح
محمد ابن ابراهيم ابن ابو سكينة براي من نقل كرد كه عبداهللا ابن : قاضي نصيبين گفت

مبارك اين ابيات بطر سوس رابر او امال كرده و متقابال به او وعده خروج داد و وي آن را 
  . براي فضيل بن عياض سروده است 177در سال 

ت تو چيزي جز لعب و اي عابد حرمين اگر ما را مي ديدي، مي دانستي كه عباد
بازي كودكانه نيست آن كس كه صورتش را با اشكايش رنگ مي زند، و ما گردنمان را 
با خون خود رنگ مي زنيم يا اينكه سپاهانش را در باطل به سختي مي اندازد، به بامدادان 
لشكر يان او به رنج مي افتند بوي خوش براي شما، بوي خوش ما غبار زمين درشت و كم 

از گفتارهاي پيامبرمان براي ما آمده است، گفته صحيح و درستي كه دروغي در  حاصل
آن نيست، غبار لشكر خدا در بيني انسان با دود و غبار آتش ملتهب و سوزان يكسان 

   .نيست
  : گويد گويد شهيد مرده نيست دروغ نمي اين كتاب خدا كه در بين ما سخن مي

                                           
 )1/61،65(احمد : ضعيف است -1



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   672
 

ا كتابش در مسجد الحرام ديدم هنگامي كه ان گويد كه فضيل را ب در ادامه چنين مي
و من را : ابو عبدالرحمن راست گفت: مانش سراريز شد و گفتشرا خواند اشك از چ

تو جزء كساني هستي كه حديث مي : هم نصيحت كرد آنگاه خطاب به من گفت
: نويسي؟گفتم بله، گفت اين حديث را بنويس، و فضيل بن عياض برمن چنين امال كرد

: پسر معتمر از ابو صالح از ابوهريره براي من چنين نقل كرده است كه مردي گفت منصور
اي رسول خدا به من عملي را بياموز كه از طريق آن ثواب مجاهدين در راه خدا را به 

تواني نماز بخواني و سست نشوي و روزه بگيري و افطار نكني  مي: دست بياورم گفت
  .اين هستم كه بتوانم چنين كاري را انجام بدهماي رسول خدا من ضعيف تر از : گفت

قسم به آن كس كه نفس من در دست او است اگر هم ياراي : فرمايد مي صپيامبر
نستي فضل مجاهدين در راه خدا را به دست نمي آوري، آيا ندانسته اي كه اسب اآن را د

  1.شود نوشته ميبه كندي هم راه برود براي هرگامي حسنات  مجاهد اگر

                                           
  .باب فضل الجهاد و السير من حديث ابي هريره) 2785(كتاب الجهاد : بخاري -1
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  : ز جمله مسائل مطرح شده در اين باب عبارتند ازا
  .انسان به طريق عملكرد خود به قصد دنيا عمل كند نه آخرت - 1
 . تفسير آيه هود - 2
 .جامه نقش و نگار دار  تسميه انسان به بنده درهم و دينار و بنده - 3
تفسير اين قسم حديث كه اگر به او داده شود راضي است در غير آن  - 4

  .شمناك و ناراحت استصورت خ
 .تعبير نابود باد وهالك و زير و رو شود - 5
هنگامي كه خاري برتن او بخلد : تفسير اين قسمت از حديث - 6
 . تواند آن را در بياورد نمي
  . ثناء و ستايش مجاهد با صفات و صف شده آن - 7
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  باب

و  ،آن كس كه از علما و امرا در تحريم آنچه خداوند آن را حالل نموده
حقيقتاً آنها . آنچه خداوند آن را حرام كرده است، اطاعت كند دانستنحالل 

  .را ارباباني غير از خدا در نظر گرفته است
نزديك است از آسمان برشما سنگ فرو ببارد، : گويد ميس ابن عباس 

رسول اهللا چنين فرموده، و ديگران مي گويند ابوبكر  )گويد مي :مصنف(
  .و عمر آن را گفته است

  
باب من اطاَع العلما ء و االمراء فی حتریم ما اهل اهللا أو حتلیل ما حرم اهللا، فقد 

  .اختذهم ارباباًمن دون اهللا
¨ ©  m ¯ ® ¬ « ª: لقول اهللا تعالي

 ¿¾   ½ ¼ »  º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ± °
Ã Â Á Àl )دانشمندان و راهبان ) آنها(:يعني  )31: التوبة

 يرا؛ در حال يمفرزند مر يحمس) ينهمچن(خدا قرار دادند، و در برابر  ييرا معبودها يشخو
بپرستند، او پاك و  يست،جز او ن يرا كه معبود يكتائيكه دستور نداشتند جز خداوند 

هنگام ذكر  :دهند تفسير اين مطلب در نزد مصنف يقرار م يشمنزه است از آنچه همتا
  . بيان شده است سحديث عدي بن حاتم

قال : یوشک أن ترتل علیهم حجارة من السماء أقول«:  س و قال ابن عباس«
  .قال ابوبکر و عمر: و تقولون صرسول اهللا
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شود و شتاب  معحمه به معناي نزديك مي) شِ(با ضم حرف اول و كسر  »یوشک«
  . مي گيرد

ابوبكر و عمر، : اين گفته از جانب ابن عباس در جواب كسي است كه به او گفت
دانند و معتقدند كه افراد حج بهتر است يا چيزي در اين  ايز نميتمتع عمره را به حج ج

  . معنا و مضمون، ابن عباس معتقدبود كه تمتع عمره به حج واجب است
  : گويد و در اين راستا مي 

مسافت طي  7اگر فرد طواف بيت الحرام را انجام داد وسعي بين صفا و مروه را تا 
ره خارج شده و دليل آن حديث سراقة بن مالك نمود، بخواهد يا نخواهد از احرام عم

است هنگامي كه به آنها دستور داد آن حج را عمره قرار بدهند و اگر طواف بيت و سعي 
بين صفا و مروة را انجام دادند از احالل به عمره خارج شوند، سراقة گفت اي رسول خدا 

حديث در الصحيحين . ميشهآيا فقط امسال اين كار را بكنم يابراي هميشه، فرمود براي ه
  1.آمده است

بنابراين اگر شخصي بخواهد در مذاهب علما و اقوال و گفته هاي آنان و داليلي كه 
جستجو و نظر كند اگر ملكه و توانايي سنجش و نظر در آن را اند  آن مطرح كردهبر 

د برگزيند تواند و براي او مانعي وجود ندارد كه يكي از آراء را براي خو داشته باشد مي
  : فرمايد همچنان كه خداوند متعال مي

 m ã â á àß Þ Ý Ü  Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô  Ó Ò
  å äl )59: النساء(  

و اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به خدا و پيغمبرا و برگردانيد، اگر به خدا و    
مسلم روز رستاخيز ايمان داريد اين كار براي شما بهتر و خوش فرجام تر است بخاري و 

                                           
» باب عمرة التنعيم بلفظ الكم هذه خاصة يارسول اهللا؟ قال البل لالبد ): 1785(كتاب العمرة : بخاري -1

 سمن حديث جابر بن عبداهللا ... باب بيان وجوه االحرام): 141)(1216(كتاب الحج : و مسلم
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اگر از امر و فرمان خودم پيروي مي كردم : گفت صنبي  1و ديگران چنين آورده اند كه
قرباني كه براي حرم هديه كرده بودم پشت سر نمي انداختم و اگر حيواني براي قرباني 

آورده است و  لنداشتم از احرام خارج مي شدم، اين لفظ را بخاري در حديث عايشه 
آنچه را كه شما را به آن فرمان دادم انجام : »ين آمده است در حديث جابر لفظ آن چن

دهيد و اگر من حيوان را براي قرباني آب نمي دادم همان كاري را كه به شما امر كردم 
كند و در  اين حديث در شمار احاديثي است كه قول ابن عباس را تاييد مي. دادم انجام مي

ر و عمر عده اي از پذيرفتن حديث روي كل ابن عباس زماني كه ديد بخاطر رأي ابوبك
  .يوشك أن تنزل عليهم حجارة من السماء: گردان شدند گفت
زماني كه براي فردي سنت  علما اجماع بسته اند: گويد مي :امام شافعي 

روشن و آشكار شد جايز نيست براي هيچ گروه و دسته اي آن را كنار  صرسول
  .بگذارد

كه هيچ كس در بين ما وجود ندارد درد كه : گويد چنين مي : و امام مالك 
سخن بزرگان در اين رابطه  صرد و مردودي نداشته باشد مگر صاحب اين قبر) سخنش(

كه سخنش الزم االتباع  صيعني سخن هر كس قابل رد است جز پيامبر.(بسيار است
  ).است

                                           
كتاب العمرة : باب تقضي الحائض المناسب كلها اال الطواف بالبيت) 1651(كتاب الحج : بخاري -1
لو استقبلت من امري ما استد  صباب قول النبي ): 7230(كتاب التمني : رة التنعيم باب عم): 1785(

باب بيان وجوه االحرام و الفظ له في الرواية التي ذكرها ): 143)(1216(و مسلم كتاب الحج » برت 
لو استقبلت من امري ما  صباب قول النبي ): 7229(كتاب التمني : بخاري سالمؤلف من حديث جابر

 لباب بيان وجوه االحرام از حديث عايشه ): 130)(1211(كتاب الحج : برت و مسلماستد
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ديث هر كنند و بنابر ح و علما پيوسته در ارتباط با حوادث و رويداد ها اجتهاد مي
شود و اگر در  درستي برسند براي او دو اجر در نظر گرفته مي كدام به نتيجه ثواب و

  1.شود يك پاداش منظور مي اجتهادش به خطا رود براي او
كنند و اجتهاد  بيابند بايد بر اساس آن عمل ) قاطعي از قرآن و سنت(اما اگر دليل 

ن رابطه نيابند يا اينكه ثبوت آن از جانب خود را ترك و رها كنند اما اگر حديثي را در اي
قطعي نباشد يا اينكه براي آن معارض و مخصص و مانند آن وجود داشته باشد  صنبي

  . در آن صورت براي امام جايز است كه اجتهاد كند
افراد احاديث را از كساني ياد مي گرفتند كه آن را  :در عصر امامان چهارگانه 

د چنان كه فردي در جستجوي حديث سالها به مسافرت در شنيده و استماع كرده بودن
شهرها مختلف مي پرداختند از اين رو ائمه به تدوين و تصنيف احاديث باذكر سند آن 
روي آوردند و احاديث صحيح و حسن و ضعيف آن را از همديگر تميز دادند و فقها نيز 

داللهاي مجتهدين را در آن در هرمذهب تصنيف و تاليفاتي را ارائه دادند و داليل و است
  .ذكر نمودند و از اين طريق راه را براي طالب علم آسان كردند

تبعيت  سدر سخن ابن عباس . كردند و هرامامي حكم را با دليل و سندش ذكر مي  
آنكه به دليل توجه شود به طوري كه دليل نيز در دست  و تقليد از دديگاه امامي خاص بي

: امام احمد گفته. ر قرار گرفته است، به سبب مخالفت با دليلاست، شديداً مورد انكا
اند  كه  احمد بن عمر البزار و زياد بن ايوب و ابوعبيده حداد براي ما چنين نقل كرده

از ما نيست مگر كسي كه : مالك بن دينار از عكرمة از ابن عباس چنين آورده كه گفت
براين واجب است شخصي كه دليل را ترك بنا. قول نبي را برگزيند و غير او را رها كند

كرده به خاطر گفته يكي از علما هركس كه باشد مورد قبول و پذيرش واقع نشود، 

                                           
اذا حكم الحاكم فاجتهدثم أصاب فله أجران و «: فرمود صرسول اهللا سدر حديث عمروبن عاص  -1

باب أجر الحاكم ) 7352(كتاب االعتصام : بخاري آن را تخريج كرده» اذا حكم فاجتهدثم أخطا فله اجرٌ
باب بيان اجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب ): 15) (1716(كتاب االقضية : مسلم. هد فأصاب اُوأخطااذا اجت
 .اُخطأ
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نصوص ائمه نيز داللت بر همين دارد و اينكه اجتهاد جايز نيست مگر در مسائلي كه دليلي 

مورد توجه  بعضي از علما اين مطلب را با اين عبارت. از كتاب و سنت برآن وجود ندارد
اما اگر مخالفت بكند با . قرار داده اند كه تقليد از عالم در مسايل اجتهادي اشكالي ندارد

واجب است مورد رد واقع شود همان طور كه )كتاب و سنت و رأي اجتهادي را برگزيند
ن اجماع بسته شده است و همچنان كه آ اند و بر ابن عباس و شافعي و مالك و احمد گفته

  .امام شافعي گذشت در كالم
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و صحت آن را  )حديث(در شگفتم از قومي كه اسناد : گويد امام احمد مي
كنند در حالي كه خداوند  شناخته اند و به رأي ونظر سفيان عمل مي

 m i h g   f e d c b  a ` _  ~ }l فرمايد  مي
  )63: النور(

باليي  كنند بايد از اين بترسند كه كه با فرمان ما مخالفت مينان آ
  گريبانگيرشان گردد يا اينكه عذاب دردناكي دچارشان شود 

   
{ ~  _ ` m   f e d c b  a : فرمايد خداوند متعال مي

 i h gl )63: النور(  
  دانيد مقصود از فتنه چيست؟ آيا مي

ر دل زيغ و فتنه يعني شرك، زيرا امكان دارد از طريق رد كردن قسمتي از آن قول د
  . شود انحراف از حق به وجود بيايد كه فرد از آن طريق هالك مي

فضل از  ،اند فضل پسر زياد و ابوطالب روايت كرده : اين كالم را از امام احمد
آنگاه . جا يافتم 33در قرآن نظر كردم، اطاعت از رسول را در : آورد احمد چنين مي

` m_  ~ }  e d c b  a  كند به تالوت اين آيه شروع مي
 i h g   fl )63 :النور (  

مطرح )فيهلك( آيه به معناي شرك را تا اخر» الفتنه«از گفته او قول خداوند متعال 
  : تالوت اين آيه مي پردازد ساخته سپس به

m º   ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ±   °  ¯ ® ¬

  Á À ¿ ¾  ½ ¼ »l )اما نه به پروردگارت  )65: النساء
به شمار نمي آيند تا تو را در اختالفات و درگيريهاي خود به  سوگند كه آنان مومن
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داوري نطلبند سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته و كامال تسليم قضاوت تو 

  .باشند
گروهي هستند كه به حديث فرا : آورد كه به او گفته شد ابو طالب از احمد چنين مي

تعجب مي كنم از : گفت. ير او مي شوندمي خوانند اما خودشان پايبند رأي سفيان و غ
اند و اسناد و صحت آن را شناخته اند و به سوي آن دعوت  كسانيكه استماع حديث كرده

فرمايد  خداوند متعال مي. كنند كنند، آنگاه از راأي سفيان و ديگران پيروي مي مي
)h g   f e d c b  a ` _  ~ }H آيا مي داني

برگرداندن مرم از  )الفتنة اشد من القتل(: فرمايد وند ميفتنه چيست؟ فتنه كفر است خدا
آورد كه آنان حديث  چنين مي :از احمد  :شيخ االسالم . دين بدتر از كشتن است

  .رسول را فرا مي گيرند اما غبطه هوي وهوس آنها را به سوي رأي مي كشاند
اني كه يعني اسناد حديث و صحت آن را شناختند، زم »عرفو ا االسناد« عبارت

سند يك حديث درست باشد آن حديث نزد اهل حديث و ديگر علما ءصحيح به شمار 
  . آيد مي

همان سفيان ثوري امام زاهد و عابد فقيه و معتمد است، كه : و مقصود از سفيان
شاگرداني دارد كه پيرو و دنباله رو رأي و نظر او هستند مذهب او مشهور است و علماء 

التمهيد و االستذ : مانند اند اهب ائمه شده آن را ذكر كردهاز مذدر كتابهاي كه بحث  :
كار ابن عبدالبر و اشرف علي مذاهب االشراف ابن منذر و المحلي ابن حزم و المغني 

  . ابومحمد عبداهللا بن قدامة الحبنلي و ديگر منابع
انكاري است از  »...االسناد و صحته عجبت لقوم عوفو« :گفته امام احمد 

كندو بر قلبهاي زيغ زده اي كه شخص به وسيله آن  او بركس كه آن را تأويل ميجانب 
شود و در حقيقت اين امر ناپسند فراگير شده خصوصاً در بين افراد منتسب به  كافر مي

 صعلم، به گونه اي كه در رويگرداني از كتاب و سنت عزم بسته اند و از متابعت رسول 
ز زده اند و از جمله گفته هاي آنان اين است و چنين امر و نواهي او سرباو تعظيم او
فردي كه من از او تقليد كرده ام به حديث و ناسخ و منسوخ آن : گويد شخصي مي
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 صآگاهتر است و گفته هايي از اين نحو كه نهايت آنها ترك متابعت و پيروي از رسول
د مورد گويد، است در حالي كه فر كسي كه هرگز از روي هوي و هوس سخن نمي

شود چنان كه ساير ائمه نيز  مي) اعتماد آنها دچار خطا و اشتباه در رأي و گفته و عملكرد
اند در واقع هيچ امامي  با او مخالفت مي ورزيده اند و با دليل از قول او ممانعت مي كرده

را، بنايراين بر هر مكلفي واجب نيست مگر اينكه بعضي از علم را داشته باشد نه همه آن 
ست اگر دليلي از كتاب و سنت رسول به او رسيد و معناي آن را در ك كرد و فهميد، ا

كساني كه با آن مخالفند همان . همان را برگزيند و عمل كند اگرچه با او مخالفت بورزند
m \[ ZY X W V U   T S R Q : فرمايد گونه كه خداوند متعال مي

  ` _ ^ ]l )3: األعراف(  
كه از سوي پروردگارتان بر شمانازل شده است و جز خدا از  از چيزي پيروي كنيد

و كمتر پند (هستيد) اوامر و نواهي خدا(اولياء و سر پرستان ديگري پيروي نكنيد متوجه 
  ).مي گيرد

¦ § ¨ © m ± ° ¯® ¬  « ª : فرمايد و خداوند مي

 ¸ ¶  µ ´ ³ ²l )51: العنكبوت(  
نيست كه ما اين كتاب را بر تو نازل  آيا همين اندازه براي آنان كافي و بسنده

شود مسلماٌ در نزول اين كتاب رحمت بزرگي در حق  ايم و پيوسته برآنان خوانده مي كرده
براي كساني كه درهاي قلب خود را به روي حقيقت مي (بندگان و تذكر سترگي است 

  )گشايند
آيد قبال  ب نميمساله اجماع بر اين مساله و بيان اينكه مقلد جزء اهل علم به حسا

  .  اند گذشت، و ابو عمر بن عبدالبرو ديگران نيز اجماع برآن را ذكر كرده
جز افراد جاهل و مقلد كه به كتاب و سنت آگاه نيستند به آنان ): شارح(مي گويم 

كنند  كنند از ائمه پيروي مي تمايل دارند و مخالف باآن نيستند و اين افراد گرچه گمان مي
كنند، همان طور كه  ا آنان مخالفت مي ورزند و غير راه آنها را دنبال مياما در حقيقت ب
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گفته هاي امام مالك و شافعي و احمد بيانگر آن است، البته امام احمد به اين مطلب اشاره 

كند كه تقليد قبل از كامل شدن حجت مورد ذم نيست بلكه از جانب كسي جاي ايراد  مي
امل شده باشد اما به سبب گفته يكي از امامان با آن و اشكال دارد كه حجت براي او ك

مخالفت كند و اين نشأت گرفته از عدم روي آوردن به تدبر در كتاب و سنت و گرايش 
نيازي جستن به وحي الهي است و اين شبيه اتفاقي  به كتابهاي متاخرين و از طريق آنها بي

: گويد ورد آنها مياست كه براي اهل كتاب افتاده به نحوي كه خداوند در م
m ¯ ® ¬ « ª  © ¨l )31: التوبة(  

  . كه ذكر آن در حديث عدي بن حاتم گذشت
بنابراين، كسي كه نفش را در خالص كرده، واجب است هنگامي كه كتاب علما را 
خواند و در آن تامل و تدبير نمود و گفته هايشان را شناخت، آن را بر آنچه در كتاب و 

هر مجتهدي از بين علما و طرفداران و منتسبين به مذهب او بايد سنت است عرضه كند، و 
دليل او راذكر كنند و حق در مورد يك مساله يك چيز است و به تمام امامان در 

اند  پاداش و ثواب تعلق مي گيرد و كسي منصف است كه در كالم  اجتهادي كه كرده
ست از خطا با ادله مورد آنها و راههاي شناخت مسائل و حضور آن در ذهن و تميز در

استناد آنان تدبر و تامل نمايد تا دليل قويتر را شناسايي كند و از همان تبعيت نمايد، دليل 
براين اصل در قرآن و سنت بيش از حصرو بيان است همان طوريكه ابوداود با سند از 

را  زماني كه خواست معاذ صرسول اهللا : اناس كه جزء اصحاب معاذ است نقل كرده كه
هنگامي كه براي داوري پيش تو بيايند چگونه قضاوت مي كني؟ : به يمن بفرستد گفت

به سنت رسول : اگر آن را در كتاب خدا نيافتي؟ گفت: گفت براساس كتاب خدا، فرمود
هم نبود؟ گفت اجتهاد به رأي مي كنم و در  صاگر در سنت رسول اهللا : فرمود صاهللا 

برسينه او دستي زد و گفت خدا را شكر مي كنم  صمبر آن كوتاهي نمي كنم آنگاه پيا
و به . كه فرستاد رسول خدا را به آنچه رسول خدا به آن راضي است موفق گردانده است
  .ترتيب سند آن را از حارص بن عمر از اناس جزء اصحاب معاذ بن جبل آورده است
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ان مطلب در سنت اند اما زماني كه هم در شرح و بيان مسائل كوتاهي نكرده :ائمه 
اند زيرا آنان به اين امر آگاهي دارند  بيان شده باشد از تقليد كردن از خودشان نهي كرده

اند و ديگران ياد گرفته اند و از اين  هست كه آن را فرا نگرفته 1دنياي علم چيزهايي كه در
و پوشيده هاي علما نظر كند اين نكته برا دست مسائل بسيارند و كسي كه در اقوال و گفته

  . نمي ماند
بيابم آن را بر سر و چشم مي نهم  صاگر سخني از رسول : گويد مي :ابو حنيفه 

و همچنين سخن صحابه را بر سر و چشم مي نهم، اما آنچه از تابعين آمده باشد ما هم 
اگر چيزي گفتم كه با كتاب خدا مخالفت : گويد افرادي هستيم مانند آنها، و هچنينن مي

مخالفت  صاگر قول تو با قول رسول : د آن را ترك كنيد، به او گفته شدداشته باش
به او گفته . قول من را كنار بگذاريد و به قول رسول عمل كنيد: داشته باشد چي؟ گفت

  . به گفته صحابه عمل كنيد: شد اگر با گفته صحابه مغايرت داشته باشد چي؟ گفت
اگر در كتاب من بر خالف سنت : فتشنيدم كه مي گ :از شافعي: گويد ربيع مي   
و . چيزي يافتيد به آنچه رسول گفته عمل كنيد و قول من را كنار بگذارد صرسول 
بيد من باشد، رأي من را به ديوار بكومخالف با رأي و نظر  صاگر حديث پيامبر : گفته

  ).و زير پا نهيد(
غير از رسول خدا شود پيروي كرد يا آن را ترك نمود به  از گفته هركس مي: مالك
بعد از ذكر اين موارد هيچ عذري . يز از او بيان شده استنو همانند اين قول قبال  ص

براي مقلد باقي نمي ماند و اگر ما كالم علما را در اين رابطه كوتاه و مختصر بيان 
ايم براي  ايم به اين دليل بوده كه از مقصود اصلي خود دور نشويم و آنچه ذكر كرده كرده
  . كند ي كه طالب هدايت باشد كفايت ميكس

                                           
باب اجتهاد الرأي في القضاء بخاري و ): 3593)(3592(كتاب اال قضية : ابو داود: حديث منكر است -1

ابن حجر و ديگران  ترمذي و عقيلي و دار قطني و ابن حزم و ابن طاهر و ابن جوزي و ذهبي و سبكي و
  ).881(مراجعه شود به الضعيفة الباني  ،آن را ضعيف دانسته اند
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ان يقع في قبله شيء من الزيع «صيعني قول رسول اهللا  »لعله اذا رد بعض قوله«
بر اين مطلب كه رد كردن قول رسول  :تذكري بوده از جانب مصنف » فيهلك 
شود همچنان كه  سبب انحراف قلبها و عامل هالكت در دنيا و اخرت محسوب ميص
متعال  )5: الصف( m  »  Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼l  اوندخد
داشت،  آنان چون از حق منحرف شدند خداوند دلهايشان را بيشتر از حق دور: فرمايد مي

در معني قول خداوند متعال  :شيخ االسالم . دهد خداوند مردمان نافرمان را هدايت نمي
)a ` _  ~ }( از كفر و شرك و  صاگر مخالف امر رسول: گويد مي

بر حذر داده شده باشد، مخالفت او بيانگر كفر او و در افتادن به عذاب  دردناكاب عذ
اليم است بديهي است كه عذاب دردناك به خاطر صرف انجام معصيت است اما اضافه 

همان طور كه ابليس لعنت خدا بر . است صشدن كفر براي كوچك شمردن امر رسول 
{ : (كند كه در مورد ضحاك نقل مياز  :ابو جعفر بن جرير. او باد چنين كرد

d c b  a ` _  ~( شود و ايمن نيست از  بر قلب او مهر زده مي: گفت
  . شود اينكه كفر را بر زبان آورد و گردنش از آن طريق زده مي

بپرهيز از : سبب آمده زيرا معني كالم چنين است نبدا» عن«: گويد ابن جرير مي
مي دارند و از آن روي مي گردانند و به آن پشت كساني كه از امر او خود را بر حذر 

  . كنند مي
يعني در زندگي زود گذر دنيا عذاب و رنج خداوند بخاطر مخالفت  »أویصیبهم«

  .با امر و دستور او آنها را در برگيرد
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در اين آيه را قرائت  صاز عدي بن حاتم روايت شده كه شنيد پيامبر

¨ ©  m  ± ° ¯ ® ¬ « ª كند  مي

´ ³ ²  Á À ¿¾   ½ ¼ »  º¹ ¸ ¶ µ
  Ã Âl )31: هالتوب(  

آيا آنان حرام : ايم گفت به او گفتم ما آنها را عبادت نكرده: گويدمي 
كنند حرام  دانيد و حالل نمي كنند حالل خدا را وشما هم آن را حرام مي نمي

عبادت آنها همين : خدا را و شما هم آن را حالل مي پنداريد، گفتم بله، گفت
  . اند  و حسن دانسته اند احمد و ترمذي آن راروايت كرده .است

  
كند  در اين آيه را قرائت مي صاز عدي بن حاتم روايت شده كه شنيد پيامبر 

m ³ ²  ± ° ¯ ® ¬ « ª  © ¨
 Â Á À ¿¾   ½ ¼ »  º¹ ¸ ¶ µ ´

Ãl )31: هالتوب(  
كنند  حرام نميآيا آنان : ايم گفت به او گفتم ما آنها را عبادت نكرده: گويدمي 

كنند حرام خدا را و شما هم آن  دانيد و حالل نمي حالل خدا را وشما هم آن را حرام مي
احمد و ترمذي آن . عبادت آنها همين است: را حالل مي پنداريد، گفتم بله، گفت

   1.اند و حسن دانسته اند راروايت كرده
   

                                           
 .بيان شده است) 80(قبال در شماره  -1
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ن حميد و ابي منذر و اين حديث به طرق گوناگوني روايت شده، ابن سعد و عبد ب
ابن جرير و ابن ابي حاتم و طبراني و أبو شيخ و ابن مردويه و بيهقي آن را روايت 

  .  اند كرده
و حاتم بن عبداهللا بن سعد بن حشرج با فتح . يعني طائي مشهور ساز عدي بن حاتم 

 صهجري بر پيامبر 9مشهور به سخاوت و بخشش است ف عدي در شعبان سال  –) ح(
  . سال عمر كرد 120شد و اسالم آورد و وارد 

حديث داللت دارد بر اينكه اطاعت از احبار و رهبان در آنچه نزد خداوند معصيت به 
آيد و جزء شرك اكبر است كه  آيد عبادت آنها و غير خدا به حساب مي شمار مي

m µ ´ ³ خداوند آن را نمي بخشد به خاطر قول خداوند متعال در آخر آيه 

  º¹ ¸ ¶  Ã Â Á À ¿¾   ½ ¼ »l )هالتوب :
m { zy x w v  u  t  s r q p و همانند اين قول خداوند ) 31

  f e d c b a` _~ } |l )121: األنعام (
و يا به (نام خدا بران برده نشده است )هنگام ذبح عمداً(از گوشت حيواني نخوريد كه به 

ه خوردن از چنين گوشتي نافرماني چرا ك )نام ديگران و يا بخاطر بتان سر بريده شده است
گمان اهريمان و شياطين صفتان، مطالب وسوسه انگيزي به طور  از امر خداوند است بي

كنند تا اينكه با شما منازعه و مجادله كنند، اگر از آنان  مخفيانه به دوستان خود القاء مي
موري است كه مشرك خواهيد بود، و اين جزء ا) مثل ايشان(گمان شما  اطاعت كنيد بي

اند  گرفتار آن شده اند چرا كه آن  بسياري از مردم و به كساني كه از آنها تقليد كرده
  . اند دليل را معتبر نشمرده

و با مقلّد بودن مخالفت ورزيده اند و از اين حيث عمل آنها شرك به حساب 
ناپسند  –است كه مورد ما نيز همين  –اند  و اخذ به دليل را  برخي افراط كرده. آيد مي

دانسته اند يا حرام اعالم نموده اند و فتنه در اينجا بزرگتر و عظيم تر شده است و آنان 
دارند كه اخذ دليل وظيفه مجتهد است زيرا ما نسبت به ما از ادله آگاهي  چنين اظهار مي
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و  بيشتري دارند و چه بسا آنها زبان به نكوهش كساني كه پايبند دليل شده اند مي گشايند
در المسائل  :شكي نيست كه اين به دليل غريب بودن اسالم است همان طور كه شيخ ما

بيان مي دارد؛ اوضاع و احوال تغيير پيدا كرد تا جايي كه در نزد اكثريت عبادت راهبان 
جزء افضل ترين اعمال شد و برآن اسم واليت را گذاشتند و عبادت احبار همان علم و 

شخصي كه جزء صالحين نبود و به تعبير ديگر در  ،گونه اي شد فقه شد و بعد شرايط به
  .شمار جاهلين قرار داشت مورد عبادت قرار گرفت

اما اطاعت و فرمانبرداري از اميران و حاكمان در امور مخالف شرع خدا و رسول 
خدا در گذشته و حال در بيشتر ممالك بعد از خلفاي راشدين امر رايج و عادي به شمار 

m ¾  ½ ¼ »   º ¹ : ه است در حالي كه خداوند متعال فرموده استمي رفت
 Ð Ï Î Í   Ì ËÊ É ÈÇ Æ  Å Ä Ã Â ÁÀ ¿

  Ò Ñl )50: القصص(  
و پاسخت نگفتند بدان كه ايشان فقط از هواها ) اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند(پس اگر 

كسي است كنند، آخر چه كسي گمراه و سرگشته تر از آن  و هوسهاي خود پيروي مي
كند بدون اينكه رهنمودي از جانب خداوند  كه در دين از هوي و هوس خود پيروي مي

از زياد بن حدير نقل شده . باشد مسلماً خداوند مردمان ستم پيشه را رهنمود نمي نمايد
كند مي شناسي؟  آن كس كه اسالم را نابود مي: به من گفت س عمر: است كه گفت

، جدال منافق با قران و حكم امامان گمراه، دارمي آن را لغزش عالم: نه، گفت: گفتم
  روايت كرده است 

خداوند ما و شما را از زمره كساني قرار دهد كه به حق هدايت مي شوند و بدان 
  . كنند عمل مي
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  : از جمله مسائل مطرح شده در اين باب عبارتند از
  . تفسير آيه نور - 1
 . تفسير آيه برائت - 2
 . معناي عبادت كه عدي آن را منكر شده استآگاهي از  - 3
 . و تمثيل احمد به سفيان ن تمثيل ابن عباس به ابوبكر و عمر - 4
تغيير اوضاع و احوال تا جايي كه در نزد اكثريت عبادت رهبان جزء  - 5

همان علم : برترين اعمال گشته و به نام واليت مشهور است و عبادت احبار
به نحوي تغيير يافت كه شخص كه جز ء و فقه است و شرايط دوباره 

صالحين نبود و به تعبيري در شماره جاهلين قرار داشت مورد عبادت 
  . واقع شد
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m KJ I H G F E D C B A باب قول خداوند متعال 

 [ Z Y X W V U T   S  R Q P O N M L

 j i h g  f e d c b   a ` _ ^ ]  \

 u   t s r   q p o n  m l k

 z y x w v ` _ ~}  | {l )62 – 60: النساء(  
بدآنچه بر تو : اي پيغمبر آيا تعجب نمي كني از كساني كه مي گويند
ولي با وجود (نازل شده و بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند 

مي خواهند داوري را به پيش  )تصديق كتابهاي آسماني، بهنگام اختالف
به خدا ايمان (اده شده است كه طاغوت ببرند و حال آنكه بديشان فرمان د

مي خواهد كه ايشان  شيطانبه طاغوت ايمان نداشته باشند و )داشته و
رابسي گمراه كند و زماني كه بديشان گفته شود به سوي چيزي بيايند كه 

نازل كرده است و به سوي پيغمبر روي آوريد  صخداوند آن را برد محمد
كنند اما چگونه است كه  مي منافقان را خواهي ديد كه سخت به تو پشت

اعمالشان بالئي بدانان رسد به پيش  )خبث نفوس و سوء(چون به سبب 
تو مي آيند و به خدا سوگند مي خورند كه ما مقصودي جز خير خواهي 

  . نداشته ايم )ملت(و اتحاد )مردم(

  
m KJ I H G F E D C B A : فرمايد خداوند متعال مي

 N M Ll )60: النساء(  
آيه كساني را كه از كتاب و سنت روي گردانيده اند : گويد مي :بن كثير عماد 

كند كه داوري را به پيش آنچه كه باطل  دهد و آنها را نكوهش مي مورد مذمت قرار مي
و توضيحات عالمه بن قيم در مورد طاغوت و حد و . است و طاغوت نام دارد مي برند
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ه وسيله آن از حدو حدود خودش تجاوز حدود آن پيشتر بيان شد، هر چيزي كه فرد ب
بنابراين . شود كند طاغوت نام دارد حال معبود باشد يا آنچه از آن تبعت و اطاعت مي

هركس داوري، را به غير كتاب و سنت ببرد در واقع داوري را به پيش طاغوت برده كه 
كتاب  هجز بدر واقع داوري . ؤمنش را دستور داده كه به آن كفر ورزندخداوند بندگان م

و سنت و كسي كه با آنها حكم كند درست نيست و هر كسي به غير آن دو متوسل شود 
خارج شده است و آن را در جايگاهي قرار داده كه شايسته  صاز شرع خدا و رسولش 

آن نيست و همچنين هر كس چيزي غير خدا را عبادت كند، عبادت طاغوت را به جا 
اشد عبادت عابد براي او به امر و فرمان شيطان بر مي آورده است و اگر معبود صالح ب

m | { z y x  w v : فرمايد گردد همچنان كه خداوند متعال مي
 n m  l k j i  hg f e d cb  a `_ ~ }
  ¡ �  ~ } |{ z yx w v  u t s rq p o

 © ¨§ ¦ ¥ ¤ £¢l )٣٠ – 28: يونس(  
را گرد  )كافران و مومنين(جملگي  )براي رسيدگي به حساب و كتاب مردم(روزي 

شما و معبودهايتان در جاي خود بايستيد بعد آنها را : آوريم سپس به كافران مي گوييم مي
شما ما را نپرستيده ايد بلكه به وسوسه : سازيم و معبودهايشان مي گويند از هم جدا مي

 و به سخن دل گوش فرا داده ايد و مجسمه ما را بخاطر منافع خود پرستش شيطان
ايد، معبود حق ذات پروردگار است همين بس كه خدا ميان ما و شما گواه است كه  نموده

كه ميدان حشر و پهنه گردهمائي (ما بدون شك از عبادت شما بي خبر بوده ايم، در آنجا 
هر كسي كارهايي كه قبال در دنيا كرده است مي آزمايد و جملگي مردم به سوي ) است

برگردانده مي شوند و چيزهايي كه به دروغ ساخته و به هم آقا و موالي حقيقي خويش 
m E D C B A يافته بودند از ميان بر مي خيزند، همانند اين قول خداوند 

 UT  S RQ P O N M L K J   I H G F
 [ Z Y X WVl )41 – 40: سبأ(  
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آورد سپس به فرشتگان  روزي را كه خداوند جملگي آنان را گرد مي )ياد آور شو(
از اين (، مي گويند تو منزهي اند به جاي من پرستش مي كرده آيا اينان شما را: گويد مي

نسبتهاي ناروائي كه به ساحت مقدست داده اند ما بهيچوجه با اين گروه ارتباط نداشته 
  )ايم

و تنها تو يار و ياور ما بوده اي نه آنان، بلكه ايشان جنيان را مي پرستيده اند و اكثر 
و اگر جزء كساني بود كه به عبادت خودش فرا مي خواند )ان ايمان داشته اندآنان به ايش

يا اينكه درخت، سنگ، قبر و ديگر اموري بود كه مشركان از آنها بتهايي به شكل افراد 
آيد كه  كردند در آن صورت آن جزء طاغوتي به شمار مي صالح و مالئك درست مي

عبادت آنها كافر شوند و از آنان و عبادت هر  خداوند متعال بندگانش را امر كرده كه به
معبودي به غير خدا بيزاري جويند كه تمام اينها جزء عمل شيطان و از آراستنهاي او به 
شمار مي رود، در واقع او است كه به هر باطلي فرا مي خواند و آن را براي انجام دهنده 

باشد و توحيد نپذيرفتن  اهللا مي اش مي آرايد اعمالي كه تماماً مخالف با توحيد و ال اله
كنند همان  بادت ميتمامي طاغوتهايي است كه پرستشگران به غير از خداوند آن را ع

m  ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t   s  :فرمايد مي طور كه خداوند
  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�

  ´  ³l )براهيم و كساني كه به او گرويدند، ا) رفتار و كردار(در ) 4: الممتحنة
ما از شما چيزهايي كه : الگوي خوبي براي شماست، بدانگاه كه به قوم خود گفتند

پرستيد  بيزار و گريزانم و شما را قبول نداريم و در حق شما بي اعتنائيم و دشمنانگي و  مي
ي يگانه ايمان كينه توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است تا زماني كه به خدا

هر شخصي كه غير خدا را عبادت كند با اين . مي آوريد و او را به يگانگي مي پرستيد
عمل از حد و حدود خويش تجاوز كرده و شأن عبادت را براي كسي قائل شده كه 

  . مستحق آن نيست
  . شود طاغوت آن چيزي است كه به غير خدا پرستش مي: گويد مي :امام مالك
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داوري غير خدا و رسول خدا فرا مي خواند، آنچه رسول آن را  و آن كس كه به
و براي خداوند شريكي در طاعت . آورده ترك كرده است و از آن رويگردان شده است

در اموري كه خدا به او دستور  صو فرمانبرداري قرار داده است و همچنين با رسول 
m  ® ¬ « ª : رمايدف داده است مخالفت ورزيده است، خداوند در اين رابطه مي

½ ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯  l)49: المائدة(  
و به تو اي پيغمبر فرمان مي دهيم به اينكه در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه (

خدا بر تو نازل كرده است و از اميال و آرزوهاي ايشان پيروي مكن و از آنان برحذر باش 
  ).نازل كرده است بدور و منحرف نكنندكه تو را از برخي چيزهايي كه خدا بر تو 

¬ ® ¯  °   ± m ¶  µ ´ ³ ² و قول خداوند متعال 

  Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º   ¹ ¸l )65 :النساء(  
كه آنان مومن بشمار نمي آيند تا تو را دراختالفات و اما نه به پروردگارت سوگند 

تو نداشته باشند و  در گيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري
  . باشند )قضاوت تو(كامال تسليم 

بنابراين هر كس با امر خدا و رسول خدا به مخالفت برخيزد و در بين مردم به غير    
آنچه خداوند فرو فرستاده حكم كند و در آن تابع هوي و هوس خود باشد طناب اسالم و 

وخداوند كسي ركه اراده . ايمان از گردن او كنده شده هر چند گمان كه مؤمن است
ايمانشان را در ضمن اين قول  دهد و گمان بر چنين كاري را بكند مورد سرزنش قرار مي

 )یزعمون(زيرا . دهد كه داللت بر نفي ايمان دارد مورد تكذيب قرار مي )یزعمون(
 كند اما به دليل مخالفت با موجب آن و شود كه ادعايي مي غالباً براي كسي به كاربرده مي

تحقق آن در اين گفته . انجام عملي كه منافي با آن ادعا باشد، درغگو به شمار مي رود
  ).60: النساء( m X W V U Tl خداوند متعال است 

چرا كه نپذيرفتن طاغوت ركن توحيد به شمار مي رود همچنان كه در آيه بقره 
د و توحيد شو و اگر شخصي چنين ركني را حاصل نكرده باشد موحد محسوب نمي. است
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آن است  دونبوبه وسيله آن است كه تمام اعمال شايسته مي شوند و با .اساس ايمان است
m Ý Ü كه فاسد مي گردند همان طوري كه در سخن خداوند متعال آمده است 

 ä ã â  á à ß Þl )256: البقرة.(  
 كسي كه به طاغوت كفر بورزد و به خدا ايمان بياورد به محكم ترين دستاويز در

  . پس داوري بردن پيش طاغوت ايمان آوردن به او است. آويخته است
 m  _  ^  ]\  [  Z  Yl خداوند در اين آيه  60: النساء

دهد  كند كه داوري بردن به طاغوت از اموري است كه شيطان به آن دستور مي روشن مي
در آن تبيين اين و براي كساني كه از او اطاعت كنند آن را تزئين و زيبا مي كند، همچنين 

سازد و از انجا كه آن  مساله است كه شيطان به وسيله آن هر كس را گمراه بيابد گمراه مي
را با مصدر تاكيد كرده و با بعد و دوري وصف نموده بزرگترين گمراهي و دورترين 

  .فاصله از هدايت را مي رساند
 -2.راده شيطان استجزئي از ا) داوري بردن(آن  -1: در آيه چهار مسأله مطرح شده

با دوري از حق و هدايت وصف  -4با مصدر مورد تاكيد قرار گرفته  -3گمراهي است 
براستي اين قران بزرگ و عظيم، در اوج بالغت و !پاك و منزه است خداوند. شده است

شيوايي است و بيش از هر چيز بيانگر كالم خداوند جهانيان است كه آن را به رسول 
  .وده است آن بنده صادق و اميني كه آن را به مردم ابالغ نموده استبزرگوارش وحي نم

 m  m l k j i h g  f e d c b   a `

 o nl )خداوند متعال بيان مي دارد كه اين صفت، صفت منافقان  )61: النساء
است و هركس خواهان آن باشد و آ را انجام دهد هر چند گمان ايمان به خود را داشته 

  . ن ندارد و در نهايت دوري از آن واقع شده استباشد اما ايما
اين دليل است براينكه هر كس به پذيرفتن داوري كتاب : گويد مي :عالمه ابن قيم 

  . آيد و سنت فرا خوانده شد و از آن سرباز زد جزء منافقين به حساب مي
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» l « ًالزم است و به معناي روي بر مي گردانند است، زيرا مصدر آن صدودا
  . باشد مي

چه بسيار كساني كه متصف به اين وصف شده اند به خصوص در بين كساني كه 
واجب  صدر صورتي كه آنان از آنچه كتاب خدا و سنت رسول . كنند ادعاي علم مي

افرادي : كرده به سوي رأي كساني كه بسيار دچار خطا و اشتباه مي شوند روي گردانند
دانند در صورتي كه تقليد كردن براي آنها  ه ميدر تقليد خود را مقلد امامان چهارگان

. جايز نيست و درست نيست به گفته كسي كه گفته اش قابل اعتماد نيست، تكيه كنند
دهند و فتوي را جز  آنان قول مخالفت كتاب و سنت و قواعد شرعيت را معتمد قرار مي

ب و تنها است غري صدر بين چنين افرادي پيرو رسول . به وسيله آن صحيح نمي دانند
  . همان طور كه تذكر به آن در باب پيشين گذشت

تدبير در اين آيات و آيات بعد از آن، رويگرداني بيشتر مردم از حق و عمل به آن را 
  سازد  در بيشتر اوقات نمايان مي

 m  l k j i h g f e d  c b al )11 :هالبقر(  
در زمين سركشي نكنيد زيرا مقصود اين است كه : گويد ابوالعاليه در مورد آن مي

كسي كه در زمين به مخالفت خدا برخيزد و امر به معصيت خدا كند در زمين فساد به پا 
خداوند . شود كرده است زيرا صالح زمين و آسمان با اطاعت از خدا و رسول او مهيا مي

m N M L K J  I : متعال در مورد برادران يوسف اينگونه خبر مي دهد
T S   R Q P O   ] \ [   Z Y X W V U

 n m l k j i h g f  e d c b a `  _ ^
 p  ol )73 - 70: يوسف(  

بايستيد و (دهنده اي از اطرافيان يوسف فرياد بر آورد اي كاروانيان شما دزديد  ندا
چه : روبديشان كرده گفتند )برادران يوسف از اين صدا بهم آمدند و(، )تكان مخوريد

ايم و هر كس آن را برگرداند بار شتري  پيمانه شاه را گم كرده: دچيز گم كرده ايد؟ گفتن
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و من شخصاً اين پاداش را  ):رئيس آنان هم تاكيد كرد و گفت(را برابر آن مي گيرد 
دانيد ما نيامده ايم تا در  به خدا سوگند شما مي: گفتند )برادران يوسف(تضمين مي كنم، 

آيه داللت دارد بر اينكه . يچگاه دزد نبوده ايمفساد و تباهي كنيم و ما ه) مصر(سرزمين 
داوري بردن : و معني مناسب آيه اين است كه. آيد هر معصيتي در زمين فساد به شمار مي

  . شود به غير خداو رسول خدا از اعمال منافقان است و فساد در زمين محسوب مي
و هوس را خورد و آيه تذكري است بر اين مسأله كه نبايد فريب گفته هاي اهل هواء

كند بيارايد و همچنين تحديري است بر غافل نشدن با رأي  اگرچه آن را با ادعايي كه مي
در صورتي كه دليلي از كتاب و سنت بر صحت آن نياورده باشد چه بسيارند كساني كه 

كنند و  دانند و قبول مي كنند و كذب را درست مي صدق را با دروغ مي شمارند و رد مي
شود و به گونه  از فساد در زمين است و اثرات بيشتري از فساد برآن مترتب مياين جزئي 

از خداوند بخشش و سالمت و . سازد اي كه شخص را از حق خارج و داخل در باطل مي
  .خرت خواهانيمآدور شدن دائمي از گناهان را در دين و دنيا و 

است مگر كسي كه خداوند با تدبر در مي يابيم كه اوضاع و احوال بيشتر افراد چنين 
را محفوظ داشته باشد و بر او با قوت و شدت ادعاي ايمان منت نهاده باشد و به او عقل  او

كاملي را هنگام ورود شهوتها داده باشد و از بصيرت نافذي در برخورد با شبه ها 
دهد و خداوند  برخوردار كرده باشد و اين فضل خداوند است به هر كس كه بخواهد مي

  . حب فضل عظيمي استصا
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£ ¤ ¥  ¦ § ¨  © m ® ¬« ª : قول خداوند متعال

 ´ ³ ² ± °  ¯l )56: األعراف(  
در زمين بعد از اصالح آن فساد و تباهي نكيند و خدا را بيمناكانه و 
  .اميدوارانه بفرياد بخوانيد، بيگمان رحمت يزدان به نيكوكاران نزديك است

  
 m°  ¯ ® ¬« ª ©  ¨ § ¦  ¥ ¤ £  ² ±

 ´ ³l )56: األعراف(  
خداوند محمد را براي اهل زمين فرستاد در : گويد ابوبكر بن عياش در مورد آيه مي

بنابراين . آنها را اصالح كرد صحالي كه آنها غرق در فساد بودند و به وسيله محمد
هركس به خالف آنچه محمد آورده دعوت كند جزء مفسدين في االرض به شمار مي 

  . رود
با انجام معصيت ها  اند كه در زمين اكثريت مفسران چنين گفته: گويد مي: يم ابن ق

كنيد و به جز اطاعت از خداوند فرا نخوانيد بعد از اينكه خداوند با فرستاندن فساد بر پا م
رسوالن و بيان شريعت آن را آباد كرده است، به تسليم شدن به سوي خدا فرا خوانيد كه 

ت به غير او، شرك است و شرك بزرگترين فساد در زمين عبادت غيرخداوند و دعو
آيد ودر حقيقت فساد زمين همان شرك ورزيدن به او اطاعت از متبوعي غير  بشمار مي
شود و هيچ آباداني و اصالحي براي  بزرگترين فساددر زمين محسوب مي صرسول اهللا 

عوت به سوي او نه آن و اهل آن جز از طريق وحدانيت خداوند به اطاعت و عبادت و د
غير او وجود ندارد و همچنين اين نكته كه اطاعت و تبعيت تنها براي رسول او باشد و 
ديگران تنها در شرايطي كه به اطاعت از رسول امر كننده، پيروي كردن از انها واجب 

شود، اما اگر به انجام معصيت و خالف شرعي دستور دادند گوش كردن و دنباله روي  مي
  . جايز نيست از آنان
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هركس در اوضاع دنيا تدبر و تعمق كند هر آباداني و عمراني كه در آن يافت به   
سبب توحيد و عبادت و اطاعت از رسول خداوند است و هر شر وفتنه و بال و قحطي و 

در عالم به دليل مخالفت با رسول خدا و دعوت به غير فرمان ... كمبود و تسلط دشمن و
ت وجه تطابق اين آيه با معني آن چنين است كه داوري به غير خدا خدا و رسول خدا اس

. سازد و رسول خدا بردن از بزرگترين اموري است كه دنيا را با معصيت و گناه فاسد، مي
آيد و راه و  به وجود نمي صهيچ آباداني جز با داوري كتاب خدا و سنت رسول اهللا 

^  _ ` m a : فرمايد يروش مومنين همين است همان طوري كه خداوند م

 r  q po n m l k j i  h g f e d c b

 sl )115: النساء(  
) از راه ضاللت براي او(كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند بعد از آنكه راه هدايت 

به دوزخ (راهي جز راه مومنان در پيش گيرد او را همان جهتي كه  روشن شده است و
هنمود مي گردانيم و به دوزخش داخل مي دوستش داشته است ر )شود و منتهي مي

  گردانيم و با آن مي سوزانيم و دوزخ چه بدجايگاهي است 
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 mÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ  Ðl : قول خداوند متعال
  )50: هالمائد(

آن فا سقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نازل كرده است (آيا 
) ناشي از هوي و هوس(جوياي حكم جاهليت ) كنند و سرپيچي مي

  .كند هستند؟چه كسي براي افراد پرهيز كار بهتر از خدا حكم مي

  
 m  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ  Ðl )50: هالمائد(  

خداوند كار كساني را كه از حكم خداوند كه مشتمل بر هر : مي گويد :ابن كثير
به سوي آراء زنند و خارج مي شوند و  خيري و دوري كننده از هر شري است سرباز مي

اند  مي روند،  كساني كه بدون سندي از شرع و بر اساس هوي و هوس آن را وضع كرده
  . كند زشت و ناپسند مي شمارد و از آن نهي مي

همان طور كه در دوران جاهليت بر اثر جهل و گمراهي به همان آراء حكم    
درج » ياسا«كتابي به اسم كردند و همان گونه كه تاتار سياستهاي چنگيز خان را كه در  مي

كردند آن برگرفته از احكام شريعتهاي گوناگون يهودي، نصراني و  شده بود اجرا مي
اسالمي بود، و بخش زيادي از آن احكام نيز صرفاً بر اساس هوي و هوس شخصي 

بنابراين در بنيان شريعتي مقدم بر حكم كتاب و سنت شده بود و هر . استخراج شده بودند
كاري انجام دهد كافر است و جنگيدن با او تا زماني كه به حكم خدا و رسول كس چنين 

  . خدا برگردد و به غير آن دو، كم وزياد حكم نكند واجب است
 m  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôl )50: هالمائد(  

استفهام انكاري است يعني هيچ حكمي بهتر از حكم خداوند متعال نيست و اين به 
. ل تفضيل است كه در طرف ديگر آن مشاركتي وجود نداردخاطر به كار بردن فعل افع

چه كسي عادلتر است در حكم داوري از خداوند، از نظر كسي كه شريعت خدا را 
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فهميده، درك كرده، ايمان آورده، و يقيين دارد به اينكه خداوند حاكم ترين حاكمان 

شان آگاه به مصالح است و مهربانتر است نسبت به بندگانش از والدين نسبت به فرزندان
بندگانش است، توانابر انجام هر كاري است و در گفتار و كردار شرع و تقديرش حكيم 

  . است
. يري است بر حكم جاهليت و ترجيح آن بر حكم خدا و رسول خداتحذ آيه مذكور

و هر كس آن را انجام دهد از حكم برتر كه حق باشد سرباز زده و به ضد آن كه باطل 
  . رده استباشد روي آو

  
كسي از : فرمود صروايت شده كه رسول اهللا  ساز عبداهللا بن عمرو 

. ام شما ايمان ندارد مگر اينكه هواي او تابع آن چيزي باشد كه من آورده
باسند صحيح  هحديث صحيح است، آن را در كتاب الحج: گويد نووي مي

  .روايت كرده ايم

  
ال یومن احدکم حتی «: قال صول اهللا ان رس: عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنها

حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بسند : قال النووي »یکون هواه تبعاً ملا جئت به 
  1صحيحٍ

                                           
كه دار الكتب به صورت نسخه ) 25شماره (مختصر الحجة علي تارك المحجة : حديث ضعيف است -1

آن را ) 1/12(اصم در السنة ابن ابي ع) 1/213(خطي آن را چاپ كرده است و بغوي در شرح السنة 
) 95/1ف (آن را به حسن بن سفيان در االربعين ) 1/59(تخريج كرده است و الباني در تخريج المشكاة 

و قاسم بن عساكر در اربعينش نسبت داده است و گفته حديث غريب است حافظ بن رجب در جامع 
آن را ) 1/59(الباني در تخريج المشكاة به سه دليل ان را محل اشكال دانسته و ) 364(العلوم و الحكم 

  .ضعيف دانسته است
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الحجة علي «اين حديث را شيخ ابو الفتح نصر بن ابراهيم مقدسي شافعي در كتاب 
ا از آن ر :با سند صحيح روايت كرده است همان طور كه مصنف» تارك المحجة 

» اربعين «نووي ذكر نموده است، طبراني و ابو بكر بن عاصم و حافظ ابو نعيم آن را در 
اند و شاهد آن در قرآن اين قول  كه شرط شده اخبار صحيح در آن بيايد روايت كرده

 m  µ ´ ³ ² ±   °  ¯ ® ¬l خداوند متعال است 
نان مومن به شمار نمي آيند تا تو را به پروردگارت سوگند كه آ... !اما، نه) 65 – 1: هالمائد(

m A و در گيريهاي خود به داوري نطلبند و اين قول خداوند متعال  تدر اختالفا
P O N M  L K J I H G F E  D CB  l)36: األحزاب(  

هيچ مرد وزن مومني در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشد، اختياري از 
m ¾  ½ ¼ »   º ¹ : گفته پروردگارو همچنين اين . خود در آن ندارند

À ¿  l)50: القصص(  
پاسخت نگفتند بدان كه ايشان فقط از هوي ) اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند و(سپس اگر

  . كنند و هوسهاي خود پيروي مي
يعني جز كساني كه به سبب آن داراي كمال ايمان واجب  »ال یومن احدکم«

تش را داده آشدن به بهشت و نجات يافتن از هستند و خداوند به سبب آن وعده وارد 
است نمي شويد و ممكن است از اهالي اسالم دررديف اهل معصيت و بي ادبي قرار 

  . گيريد
  »حتی یکون هواه تبعاٌ ملا جئت به«

يعني آنچه نفسش آن را مي خواهد و دوست دارد به آن  )با الف مقصوره(هوي 
و . را دوست دارد و به آن گرايش دارد تمايل دارد اگر آن چيزي كه نفس شخص آن

مطابق با آن عمل مي كند، تابع آورده هاي رسول با شد و بر خالف آن عمل نكند، در 
آيد و اگر چنين نباشد و به  آن صورت اين صفت، صفت اهل ايمان مطلق به حساب مي
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كمال  عمل كند يا در پاره اي مواقع، يا اينكه بيشتر وقتها، صخالف آموزه هاي نبي 
  1.ايمان واجب از او منتفي خواهد شد، همچنان كه در حديث ابوهريرة آمده است

كند مگر اينكه در هنگام زنا مومن نيست، شخص دزد، دزدي  فرد زاني زنا نمي«  
كند مگر اينكه در هنگام دزدي مومن نيست يعني فرد با معصيت كمال ايمان واجب  نمي

ن تري از تسليم قرار مي گيرد و ايمانشان كاهش مي يابد و سازد و در مرتبه پايي را ملغا مي
مومن عاصي، يا : شود شود مگر با قيد معصيت و فسق مثال گفته مي ايمان بر او اطالق نمي

مومني كه به دليل گناه فاسق است و او مطلق ايماني كه شخص به وسيله آن از اسالم 
m b a : فرمايد ال مي،همچنان كه خداوند متع»شود را داراست  خارج نمي

 o n  m l k j i h g  f e dc
r q p  l)بايد برده مومني را آزاد كند) 92: النساء.  

ادله بر اين مطلب از جانب سلف امت و پيشوا يا نشان اينگونه بيان شده است كه 
شود و  شود و با گناه و معصيت كم مي ايمان قول و عمل و نيت است كه با طاعت زياد مي

` m c b   a مثال قول خداوند متعال . شمار است ن در كتاب و سنت بيداليل آ

 k edl )143: البقرة(  
يعني به . ضايع نمي گرداند )انگيزه پيروي از پيغمبر است(و خدا ايمان شما را كه 

 صو مانند گفته پيامبر . خاطر نماز تان به سمت بيت المقدس قبل از اينكه قبله تغيير كند
دانيد تنها به  به شما امر مي كنم تنها به خداوند ايمان داشته باشيد آيا مي: يسبه وفد عبدالق

  خداوند ايمان داشتن يعني چه؟

                                           
m  K  J   I  H  G  F       E  D باب قول اهللا تعالي ): 5578(كتاب االشربة : بخاري -1

  P  O  N  M  Ll باب نقصان االيمان بالمعاصي و ): 100)(57(كتاب االيمان : مسلم
نفيه عن الملتبس بالمعصيمة علي ارادة نفي كماله. 
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شهادت به اينكه هيچ الهي به غير از اهللا وجود ندارد، اين حديث در الصحيحين و 

m m l شود اين قول خداوند متعال  و دليل بر اينكه ايمان زياد مي 1السنن آمده است

n o l  )و همچنين اين قول . و بر ايمان مومنان نيز بيفزايد) 31: المدثر m ` _

 c b al )بر خالف مرجئه . اما مومنان بر ايمانشان مي افزايد) 124: هالتوب
  . گفتند ايمان همان قول است و اشاعرة كه گفتند ايمان تصديق است

، عمل به آن، كه نيت حق، تصديق حق است: به لحاظ عقل و شرع معلوم است
اند كه گفته  تصديق آن است و قول حق نيز، تصديق حق است و اهل بدعت چيزي نگفته

  . ستايش و منت مختص خداوند است. اهل سنت و جماعت را منتقي سازد
m L K  J I H G F E D  C B  :فرمايد خداوند متعال مي

 Y X W V U T S  R Q P O N M
 d c b   a ` _ ^ ] \ [  Z

 g f e ts  r q po n m l k j  ih
 xl )177: البقرة(  

تنها (چهره هايتان را به جانب مشرق و مغرب كنيد نيكي  )به هنگام نماز(اينكه 
هاي آسماني  نيست بلكه نيكي آن است كه به خدا، روز واپسين، فرشتگان، كتاب) همين

داريد به خويشاوندان  خود را با وجود عالقه اي كه بدان) مال( و پيغمبران ايمان بياوريد و
و يتيمان و درماندگان و واماند گان در راه آزاد سازي بردگان صرف كنيد و نماز را بر 

كه عهد  يبه هنگام-كه به عهد خود  يكسان) ينهمچن(و  پاداريد وزكات را بپردازيد

                                           
، بابا امر )24)(17(كتاب االيمان : باب اداء الخمس من االيمان مسلم): 53(كتاب االيمان : بخاري -1

باب في االوعية ): 3692(كتاب االشربة : و شرايع الدين ابوداود صبااليمان بادله تعالي و رسوله 
كتاب االيمان : و النسائي باب ماجاء في اضافة الفرائض الي االيمان): 2611(كتاب االيمان : الترمذي

  باب أداء الخمس): 8/120(
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ج جنگ، استقامت به خر يدانو در م يماريهاو ب يتهاو در برابر محروم كنند؛ يوفا م-بستند
   .گويند يهستند كه راست م يكسان ينهاا دهند؛ يم

شاهد آن . يعني اعمال ظاهري و باطني كه در اين آيه گفته شده و به آن عمل كردند
  ).عامل راستگوست. (عمل كننده صادق: در كالم عرب اين گفته آنهاست

باشد را اله  صخداوند متعال هوي و هوس به معناي چيزي كه مخالف پيام رسول 
آيا ديدي ) 43: الفرقان( m  É ÄÃ Â Á  Àl : و مي فرمايد. اميده استن

: آن كسي را كه هوي و هوس خود را معبود خويش مي كند، بعضي از مفسران گفته اند
  . شود مقصود اين است كه شخص چيزي را نمي خواهد مگر اينكه برآن سوار مي

ني كه كمال ايمان معني حديث چنين است كه انسان موم: گويد مي :ابن رجب 
واجب را داشته باشد به شمار نمي رود مگر اينكه محبت او تابع او امر و نواهي و آنچه 
كه رسول آورده باشد يعني دوست بدارد آنچه كه به آن امر شده و كراهت داشته باشد از 
آنچه كه نهي شده است و گاه در قرآن همانند اين معني در غير از جايگاهش آمده است 

داوند سبحان نكوهش كرده است كسي را كه دوست داشته باشد چيزي را كه و خ
. آيد و كراهت داشته باشد از چيزي كه خداوند دوست دارد ن بدش ميآخداوند از 

¶ ¸  m ¾ ½  ¼ » º ¹ : فرمايد همانطوري كه مي

 Á À ¿l )بدان خاطر است كه  )جان بر گرفتن ايشان(اينگونه ) 28: حمدم
آورد و از چيزي كه موجب  چيزي مي روند كه خداي را برسر خشم ميآنان بدنبال 

آيد و لذا خداوند كارهاي نيك ايشان را باطل و بي سود مي  خشنودي اواست بدشان مي
  . گرداند

بنابراين بر هر مومني واجب است به گونه اي خدا را دوست داشته باشد كه اثرات 
ندازه اي زياد شد كه مندو باتي كه او را به آن محبت بر او واجب شود و اگر محبتش به ا

كند انجام دهد فضل و رحمت است و واجب است به اندازه اي از آنچه  وي نزديك مي
خداوند از آن كراهت دارد كراهت داشته باشد كه دوري كردن از محرمات بر او واجب 
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ضل خداوند شود و اگر كراهت به قدري زياد شد كه به مرحله كراهت تنزيهي رسيد آن ف
  . است

هر كسي خدا و رسول خدا را صادقانه دوست بدارد واجب است دروناً آنچه خدا و 
رسول خدا دوست دارند دوست داشته باشد و آنچه خدا ورسول خدا ناپسند دارند ناپسند 

رسول خدا به آن راضي هستند راضي باشد و به آنچه ناراضي  بدارد، و به آنچه خدا و
د و با اعضا و جوارحش به مقتضاي اين حب و بغض عمل كند و اگر با هستند ناراضي باش

جوارحش چيزي را بر خالف آن انجام داد مثال بعضي از مواردي كه خدا و رسول خدا 
ناپسند مي شمارند انجام بدهد و يا آنچه خدا ورسول خدا دوست دارند ترك كند در 

آن صورت محبت واجب او كاهش  در. حالي كه توانايي و اطاعت بر انجام آن را دارد
يافته است و واجب است از آن توبه كند و به تكميل محبت واجبي بپردازد كه در 

بنابراين تمام معصيت ها و گناهان از . آيد صورت كامل شدن ركن عبادت به حساب مي
خداوند مشركان را . مقدم شمردن هواي نفس بر محبت خدا و رسول خدا نشأت مي گيرد

: فرمايد جاهاي در كتابش به پيروي از هواي نفس و صف كرده است مثالً ميدر برخي 
 m É ÈÇ Æ  Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾  ½ ¼ »   º ¹

Ê l )50: القصص(   
پاسخت نگفتند بدان كه ايشان فقط از ) اين پيشنهاد تو را نمي پذيرفتند و(سپس اگر 

  . كنند هواها و هوسهاي خود پيروي مي
واي نفس بر شرع نشأت مي گيرد، براي همين اهل آن را همچنين بدعت از تقديم ه

اهل هوي مي نامند و معصيت نيز از تقديم هوي بر محبت خدا و محبت آنچه او دوست 
  .شود مي دارد ناشي مي

واجب است دوست داشتن افراد تابع آنچه رسول : و در مورد دوست داشتن اشخاص
جب است نسبت به كساني كه خداوند آورده است باشد بنابراين بر مومن وا) ص(اهللا 

آنهارا دوست دارد از مالئكه و رسوالن و پيامبران و صديقين و شهدا ء و صالحين عموماً، 
محبت داشته باشد و از نشانه هاي شيريني و حالوت ايمان اين است كه فرد آنچه را 
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هر آن  دوست دارد فقط به خاطر خداوند دوست داشته باشد و دوستي با دشمنان خدا و
كس كه خداوند از آنها كراهت دارد را برخود حرام بداند و اينگونه دين تماماً مختص 

شود و هركس به خاطر خدا دوست بدارد و دشمن بدارد و بدهد و منع كند،  خداوند مي
ايمانش كامل شده است و كسي كه حب و بغض و دادن و ممانعت كردنش به سبب 

به آن واجب واجب او به شمار مي رود بر او توان هواي نفسش باشد، آن نقص در ايم
  .شود مي
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بين مرد منافق و مرد يهوديي اختالف و درگيري پيش : گويد شعبي مي
به خاطر اينكه مي دانست  –محمد را داور قرار دهيم : آمد، يهودي گفت

داوري را پيش شخصي از بين يهود : منافق گفت –محمد رشوه نمي گيرد 
نها رشوه مي گيرند آگاهي داشت، با همديگر آاين امر كه ببريم، زيرا به 

بروند و او را داور بين خود قرار  هاتفاق كردند كه پيش كاهني از جهينه

  ١)60: النساء(m E D C B Al  :دهند كه اين آيه نازل شد
و گفته شده در مورد دو مرد كه با هم خصومت داشتند نازل شده است، 

را به پيش پيامبر ببريم و ديگري گفته به نزد يكي از آنها گفته داوري 
كعب بن اشرف ببريم، آنگاه به نزد عمر براي رفع اختالف مي روند، يكي 
از آنها ماجرا را برايش تعريف مي كند، عمر خطاب به كسي كه به داوري 

گويد بله، آنگاه او  آيا چنين بوده؟ او مي: گويد رسول اهللا راضي نبوده مي
  .ير به قتل مي رساندرا با ضرب شمش

  
منظور عامر بن شراحيل كوفي است كه عالم دوران خود بود و بسيار » و قال الشعبي«

صفحه اي را سياه نكردم مگر اينكه آن را حفظ : دانشمند و صاحب فنون بود مي گفت

                                           
  ).5/97(با اين لفظ ضعيف است ابن جرير به صورت مرسل أن را روايت كرده است  -1

آن را ذكر نموده است موضوع بودن آن » ...نزلت في رجلين: و قيل«دليل آن كه مصنف با اين گفته 
آن را بررسي كرده اند و ) 552/ 1(تفسيرش و بغوي در  108 ،107واحدي در اسباب نزول ص ،است

و غير او از ابن ) 12045(در سبب نزول اين آيه آنچه طبراني . در اسناد آن افراد دروغگو وجود دارند
ابو برده اسلمي كاهني بود كه در بين يهود مشاجرت و : عباس آورده اند درست است كه گفت
ز مسلمانان نيز در نزد او رفع خصومت مي كردند اين گروهي ا،اختالفاتشان را داوري و قضاوت مي كرد

گفته رجال آن صحيح هستند حافظ ) 7/6(هيثمي } E D C B A  {: بود كه اين آيه نازل شد
 .گفته سند ان خوب است و دو سري در النهج السديد آن را مطرح كرده است) 4/19(در االصابة 
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ذهبي گفته هشتاد و چند سال . وي بسياري از صحابه زمان خود را درك كرده بود. نمودم
  سن كرد

آنچه شعبي گفته بيانگر اين مطلب است كه منافق بيشترين كراهت را نسبت به يهود 
و نصاري به حكم خدا ورسول خدا دارد و بيشترين دشمني را با اهل ايمان دارد همان 

اند   طوركه در قديم و در حال منافقان بيشترين كمك را به دشمنان اسالم و مسلمين كرده
اند و هر كس در تاريخ و وقايع  ي نور اسالم و ايمان داشتهو بيشترين حرص را به خاموش

خداوند . آن تدبر كند مي بيند كه وضعيت گذشته و حال منافقان اينچنين بوده است
را از اطاعت و نزديكي به آنها بر حذر داشته است و در جاهايي از كتابش  صپيامبرش

m  t s  r q : يدفرما نها تشويق كرده است خداوند ميآاو را به جهاد با 

w v u l)اي پيغمبر با كافران و منافقان جهاد و پيكار كن و بر  )9: التحريم
  . آنان سخت بگير

و اينكه منافقي را كه خواهان داوري به نزد كعب بن  سو در داستان حضرت عمر
. اشرف يهودي بود به قتل رسانيد دليل است بر كشتن كسي كه كفر و نفاق را آشكار كند

روا داشت و  صن اشرف بيشترين دشمني و اظهار آن و آزار و اذيت را بر پيامبركعب ب
  . به سبب او عهد و پيمانش را نقص كرد و كشتن او را جايز شمرد صپيامبر

كه از جابر شنيدم مي گفت : مسلم در صحيحش از عمرو چنين روايت مي كند
كند به راستي او  ده ميچه كسي خود را براي كعب بن اشرف آما: رسول اهللا فرمودند

اي رسول خدا : خداوند و رسول خدا را بسيار اذيت كرده است، محمد بن مسلمة گفت
با ) سخني(به من اين اجازه را بده كه: بله: گفت آيا دوست داري من او را به قتل برسانم؟

اين مرد از ما : بگو محمد پسر مسلمة پيش كعب رفت و به او گفت: گفت. او بگويم
و : خواسته و به شدت با مابه معارضه برخاسته، هنگامي كه كعب آن را شنيد گفتصدقه 

ما تا االن از او تبعيت : همچنين، به خدا از دست او به تنگ خواهي آمد، محمد گفت
ببينيم كارش به كجا خواهد كشيد،  )منتظريم(ايم اما دوست نداريم او را رها كنيم و  كرده

چيزي به من قرض (ساعدتي كني از تو مي خواهم به من م: محمد بن مسلم به كعب گفت
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چه چيزي را نزد من بابت قرض گرو مي گذاري؟ محمد گفت چه : كعب گفت )بدهي
  ).رهن كنيد(زنانتان را نزد من گرو بگذاريد : مي خواهي؟ كعب گفت

تو زيباترين مرد عرب هستي چگونه زنانمان را گرو بگذاريم؟ كعب : محمد گفت
دانتان را گرو بگذاريد؟ فرزندانمان سرزنش و نكوهش مي شوند و گفته فرزن: گفت
ولي سالح خودمان را مي توانيم . شود، كه براي دو پيمانه گندم به گرو گذاشته شدند مي

نيز پذيرفت و تاييد كرد محمد به او وعده داد كه حارث : كعب. در نزد تو گرو بگذاريم
سپس همگان آمده او را در يك . بياورد) كعب(زد او ابوعبس بن جبرو عباد بن بشر را به ن

گويد غير از عمر افراد ديگري  سفيان مي. او نيز بر نزد آنها حاضر شد. شب دعوت كردند
كعب . من صدايي مي شنوم كه گويا صداي خون است: همسر كعب به او گفت ،گفته اند

وانمرد چون به جمعي در گفت اينها محمد بن مسلمة، برادر رضاعي و ابونائله هستند، ج
اگر كعب بيايد من دستم را : كند محمد به دوستان خود گفت شبي دعوت شود اجابت مي

 )و او را بكشيد(بر سراو مي كشم، اگر براي شما ممكن بود پس در مقابل شماست 
  . هنگامي كه برآنان وارد شد خود را آراسته و پيراسته بود

فالني به عنوان . آري: ستشمام مي كنيم گفتچه بوي خوشي از تو ا: به او گفتند
خوشبو ترين زنان عرب تحت نكاح من است محمد گفت پس به من اجازه مي دهي از 

غاز كرد و سپس آمحمد بويدن او را !بوي خوشت استشمام كنم؟گفت استشمام كن
 اجازه مي دهي دوباره تكرار كنيم؟ دوباره بر سر او دسترسي پيدا كرد به دوستان: گفت

  . به محض اين گفتن وي را به قتل رسانيدند )اقدام كنيد(خود گفت در مقابلشان است 
در داستان عمر بيان شده است كه منافق پنهان اگر نفاقش را اشكار ساخت كشته 

شود همانطوري كه در صحيح بخاري و مسلم و كتابهاي ديگري آمده است كه  مي
به مردم و جلب به سبب صميمت وي شكار نمود آفردي را كه نفاقش را  صپيامبر
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مردم نگويند : در اين خصوص فرمود صپيامبر. وي منصرف شدرضايت آنها از كشتن 
  1.سالم و درود و فراوان خداوند بر او. شدكه محمد يارانش را مي ك

  

                                           
كتاب البر و الصلة : دعوي الجاهلية مسلمباب ما ينهي من ) 3518(كتاب المناقب : بخاري -1
  باب نصر االخ ظالماٌ أو مظلوماٌ عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنها است): 63)(2584(
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  براي فهم بهتر طاغوت گرفتن از آن كمتفسير آيه نساء و ك: نخست

m  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a تفسير آيه بقره : دوم
   ll 11: هالبقر  

پس از  56: األعراف m¨  §  ¦   ¥  ¤  £l تفسير آيه : سوم
  . اصالح زمين درآن فساد نكنيد

آيا حكم جاهليت را جويا  50: هالمائد m  ÓÒ  Ñ   Ðl تفسير : چهارم
  ! هستند؟
  . فته شعبي پيرامون سبب نزول آيه نخستگ: پنجم
  . تفسير ايمان راستين و ايمان دروغين: ششم
  . با آن منافق سداستان عمر : هفتم
ايمان جز براي كسي كه هواي نفس او تابع آن چيزي باشد كه : هشتم

  . شود آورده است، حاصل نمي صپيامبر 
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  ار چيزي از اسماء و صفات خداوندانك: باب

m c ba  `  _ ^ ] \  [Z Y X ال فرموده است خداوند متع
  g f e dl )هر چند آنان منكر رحمن هستند، بگو ) 30: الرعد

  . او پروردگار من است بر او توكل كرده ام و بازگشت من به سوي اوست

  
  .باب انكار چيزي از اسماء و صفات خداوند: گويد مصنف مي

_  `  m^ ] \  [Z Y X  c ba : خداوند متعال فرموده است
  g f e dl  يعني هر چند آنان منكر رحمن هستند، بگو او پروردگار من

  .است بر او توكل كرده ام و بازگشت من به سوي اوست
سبب نزول اين آيه در كتابهاي تفسير و غير تفسير معلوم و مطرح شده است، توضيح 

m z ند متعال فرمود خداو. شدند) الرحمن(اينكه مشركان مكه از روي دشمني منكر اسم 

f e  d c b a `_ ~  } |  { l)بگو يا با اسم : يعني) 110: اإلسراء
اهللا و يا با رحمن به كمك بطلبيد، خدا را به هر كدام بخوانيد او داراي نامهاي زيباست 

كند بر اينكه رحمت صفت  اسم و صفت خداوند است، اين اسم داللت مي) الرحمن(
  . شود مله صفات كمال او محسوب ميخداوند سبحان است و از ج

پس هنگامي كه مشركان اسمي از اسمهاي خداوند را انكار كردند و آن اسم نيز از    
زمره اسمائي است كه بر كمال خداوند سبحان و ستوده شده داللت دارد، انكار معناي 

ن و جهم بن صفوا. اين اسم و معناي اسمهايي نظير آن نيز همانند انكار مشركان است
بر صفتي متكي و قائم به ) رحمن(كساني كه از وي تبعيت كردند مي پندارند كه اين اسم 
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خداوند داللت ندارد در اين ديدگاه گروهايي از معتزله، اشاعره و ديگران از آنها پيروي 

 :عالمه ابن قيم . اند  از اين رو بسياري از اهل سنت آنها را كافر پنداشته اند كرده
جاه درصد از يك دهم علما ي شهرهاي مختلف از كفر آنها تقليد كردند گويد؟ پن مي

كه امام اللكائي و حتي پيش از وي طبراني از آنها حكايت كرده است، جهميه و كساني 
كه قائل به تعطيل صفات هستند، صفات كمال و جاللي كه خداوند خود را بدان توصيف 

  . انكار كردند نموده و رسولش نيز او را بدان وصف كرده است
و تعطيلي اين صفات از جانب آنان بر اساس وضع اصل باطلي است كه خود وضع 

اند  و مي گويند اين صفات، صفات اجسام است و الزمه اثبات آنها اثبات جسمانيت  كرده
از صفات خدا تنها همان . خداست، كه منشأء گمراهي افكار شان همين موضوع است

در ابتداي ديدگاه . ويژگيهاي صفات مخلوقات مي فهمندچيزي را مي فهمند كه از 
، از اند ت و چيزهاي معدوم تشبيه كردهفاسدشان خداوند را به موجودات ناقص، جمادا
  .اند درثاني صفاتش را تعطيل كرده .اند اين رو نخست خداوند را به مخلوقات تشبيه كرده

و صفاتي را كه خداوند . اند را به هر ناقص و معدومي همانند ساخته خداوند :ثالثاً
خود را بدان توصيف كرده و رسول او نيز خداوند را به آن صفات متصف دانسته و كتاب 
و سنت بدان داللت دارند، ترك گفته اند، همان صفاتي كه شايسته عظمت و جالل 

و اين ديدگاهي است كه سلف صالح اين امت و پيشوايان برآن بودند، . خداوند است
وند چيزي را ثابت دانستند كه خود براي خود ثابت كرده و پيامبرش او را بدان براي خدا

وصف، توصيف نموده است و اثبات همان بي انكه شبيه و نظيري براي آن يافت شود و 
از . منزه داشتن خداوند از هرگونه عيب و نقص بي آنكه صفتي از صفات او تعطيل شود

زير شاخه سخن پيرامون ذات است و در  اين رو سخن گفتن پيرامون صفات فرع و
ذات بي مانندي را  رو آن است و همانطوريكه اين اهل تعطيل براي خداوند حقيقت دنباله

   .كنند اثبات مي
كنند با اين تفاوت كه صفات كمال و جاللي  اهل سنت نيز همين موضوع را ثابت مي

صيف نموده است را براي كه خداوند براي خود ثابت كرده و رسولش نيز اورا بدان تو
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كنند، بي آنكه همانندي ميان صفات او و صفات  خداوند عالوه بر ذات ثابت مي
ورده اند و آايمان ص چرا كه آنان به كتاب خدا و سنت پيامبرش. مخلوقاتش قائل شوند

اند ولي اهل تعطيل از اين جهت به آنچه در كتاب و  دچار هيچگونه تناقص گويي نشده
اند سخن اهل تعطيل به حمد و منت  ر گشته اند و دچار تناقص شدهسنت است كاف

خداوند با دليل عقلي و نقلي و اجماع اهل سنت از صحابه و تابعين گرفته تا تابع تابعين و 
  .پيشوايان مسلمانان با طل مي گردد

ه، معتزله، اشاعره و ديگران و در باطل لدر پاسخ و رد بر جهمية معطاهللا  رحمهم علما
اختن اينگونه بدعتها و تناقض و سخنان بي جاي آنها كتابها نوشته اند و از جمله آنها س

» الحيدة«امام احمد در در مشهور خود و كتاب السنة فرزندش عبداهللا و صاحب كتاب 
عبدالعزيز كناني در رد بر بشر مريسي، كتاب السنة ابوعبداهللا مروزي، رد عثمان بن سعيد 

ر مريسي، كتاب التوحيد پيشواي پيشوايان محمد بن خزيمه شافعي، گر بش بر كافر ستيزه
كتاب السنة ابوبكر الخالل، ابو عثمان صابوني شافعي، شيخ االسالم انصاري، ابو عمر بن 

ري، بسياري از پيروان پيشوايان چهارگانه اهل سنت و ياران آنها، اهل حديث يعبدالبر نم
ابن تيميه  :بداهللا بن احمد بن قدامة، شيخ االسالماز جمله متاخرين آنها مثل ابو محمد ع

حمد و منت از آن خداوند است كه . و يارانش و ديگران كه رحمة خداوند بر همگان باد
. سنت و اهل آن را با وجود خواسته هاي گوناگون و ديدگاههاي مختلف باقي گذاشت

  . خداوند داناترين است
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با مردم پيرامون چيزي كه : درصحيح بخاري آمده است كه علي گفت 
  !مي شناسند سخن بگوييد

  !آيا مي خواهيد كه خدا و فرستاده اش تكذيب شوند؟

  
با مردم پيرامون : آمده است كه علي گفت 1درصحيح بخاري: گويد مصنف مي

آيا مي خواهيد كه خدا و فرستاده اش تكذيب ! چيزي كه مي شناسند سخن بگويد
  !شوند؟

  . نين ابوالحسن علي بن ابي طالب، يكي از خلفاي راشدين استعلي، همان امير الموم
اتفاقي بود كه در دوران خالفت وي مبني بر روي  –واهللا اعلم  –سبب اين سخن وي 

و داستان پردازان و اهل وعظ فراوان . آوردن مردم به روايت حديث به وقوع پيوست
كردند كه چندان  يت ميدر سخن وري و داستان پردازي خود احاديثي را رواو  شدند

براي مردم مأنوس و معروف نبود، چه بسا برخي مردم آنها را ناپسند داشته انكار 
كردند، گاهي برخي از آن احاديث داراي اصل و يا معني صحيحي بوده و به همين  مي

سبب پاره اي مفاسد ايجاد مي شد از اين رو امير المومنين رضي اهللا عنه آنها را ارشاد 
ا با عامه مردم در مورد چيزي سخن بگويند كه براي آنان شناخته شده و در دين و نمود ت

  .احكام دين به آنان سود مي رساند
را از  از قبيل بيان حالل و حرامي كه علماً و عمال بدان مكلف شده اند، نه اينكه آنها

ا بپذيرند و اصل دينشان باز دارد به طوري كه منجر شود به اينكه حق را رد كنند و آن ر
حق را در ميان خود تكذيب نمايند، بويژه مردم در زمان وي دچار اختالف گشته و در 

  . دين بر مجادله و مكابره دچار شده بودند

                                           
  .باب من حض بالعلم قوماً دون كراهية االيفهموا») 127(كتاب العلم : بخاري -1
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دوست نداشت چيزي بر مردم قرائت شود كه در اصل دين،  :استاد مصنف   
آنها را از عبادات و معامالتشان كه شناخت آن برآنها الزم است، سود بخش باشد و 

مطالعه كتابي مثل المنعش، المرعش و التبصرة ابن الجوزي باز مي داشت به سبب اينكه با 
مطالعه آنها شخص از آنچه سودمندتر و واجب تر است باز مي ماند و چيزهايي در 

داند و اعتقادداشتن به آنها سزاوار و شايسته نيست و  آنهاست كه خداوند آنهارا مي
درا از آنچه كه خداوند از آن مطلع است به دور دارد و به حدي شخص مي بايست خو

  . اكتفا كند كه بدان علم دارد وبه اوسود مي رساند
نيز داستان پردازان را از قصه سرايي منع مي  سامير المومنين معاوية بن ابي سفيان    

ايات به كرد به سبب اينكه در قصه هاي خود چيزهايي نامانوس مطرح كرده و در نقل رو
امير يا مامور  جز: گويد و به همين سبب مي. كردند و مسائلي از اين است تساهل رفتار مي

  1.كسي حق ندارد داستان سرايي كند و براي مردم داستان بگويد
و همه اين موارد در جهت محافظت از لزوم ثبات واستواري در صراط مستقيم، در 

ك تمامي بدعتها و ابزارهايي است كه علم و عمل، و قصد نيت است و به منظور تر
خداوند توفيق دهنده شخص به راستي و درستي . شخص را از صراط مستقيم باز مي دارد

  .است و هيچ توان و نيرويي نيست مگر آنكه از جانب اوست

                                           
اليقص اال امير «با لفظ به طريق حديث عوف بن مالك  صاين روايات به صورت مرفوع از پيامبر -1

باب في القصص آنرا تخريج كرده ) 2665(كتاب العلم : روايت شده است ابو داود»او مامور او مختال 
 .آنرا صحيح دانسته است)7630(است الباني در صحيح الجامع 
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عبد الرزاق از معمر از ابن طاوس از پدرش از ابن عباس روايت كرده  
در خصوص  صي كه حديثي از پيامبراست كه وي مردي را ديد، در هنگام

صفات براي او روايت شد به خاطر ناپسند داشتن آن بر خود لرزيد، ابن 
ترسند؟ هنگام شنيدن محكم آن دچار ترس و  اينان چرا مي: عباس گفت

  1.پايان.خوف مي شوند و در هنگام شنيدن متشابه هالك مي گردند

   
عبدالرزاق همان ابن همام صنعاني محدث است، محدث يمن و مقصود مصنف از 

همان . بيشتر روايتهاي وي از معمر بن راشد همراه و ياور زهري است. صاحب تصنيفات
  . اند شيخ عبدالرزاق است كه بسياري از او روايت كرده

ابو عروة بن ابي عمرو  راشد ازدي حراني سپس –معمر با فتحه دوميم و سكون عين 
اني، يكي از سرشناسان و دوستان محمد بن شهاب زهري است كه افراد زيادي از او يم

  .  اند روايت كرده
از همه : گويد مقصود از ابن طاوس همان عبداهللا بن طاوس يماني است معمر مي

  . مردم در عربي داناتر بود بنابر گفته ابن عيينة ودر سال صدو سي دو در گذشت
همان طاوس بن كيسان جنَدي، پيشواي علم است بنابر » شاز پدر«مقصود از عبارت 

  .گفته ابن الجوزي نامش ذكوان بود
در تهذيب الكمال از وليد . او از پيشوايان علم و علمي گسترده داشت )شارح(

به من گفت . نزد عبد الملك بن مروان رفتم: موقري از زهري روايت شده است كه گفت
چه كسي سيادت آنجا و اهل آنجا : از مكه؟ گفت: تمگف: اي زهري از كچا آمدي؟ گفت

از : از عرب است يا از موالي؟ گفتم: عطا ء بن ابي رباح گفت: را بر عهده دارد؟ گفتم
گفتم از موالي است . چگونه بر آنان رياست و سيادت يافته است: گفت. موالي است

                                           
 .آنرا تخريج كرده است)485(السنة «ابن ابي عاصم : صحيح است -1
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. ه سيادت هستنداهل ديانت و روايت شايست: گفت) حديث(با ديانت و روايت : گفتم
از : طاوس بن كيسان گفت: چه كسي سيادت اهل يمن را بر عهده دارد؟ گفتم: گفت

  .عرب است يا از موالي؟ گفتم از موالي است
چگونه بر آنان سيادت يافته است؟ گفتم به همان شيوه اي كه عطا سيادت : گفت

  .يافت
عهده دارد؟گفتم چه كسي سيادت اهل مصر رابر: گفت. او نيز شايسته است: گفت

اهل شام را چه : از موالي گفت: از عرب است يا از موالي؟ گفتم: گفت. يزيد بن حبيب
از عرب است يا از موالي؟ برده اي بود كه : گفت. مكحول: كسي سيادت مي كند؟ گفتم

ميمون بن : اهل جزيره را چه كسي سيادت دارد؟گفتم: زني از هذيل او را آزاد كرد گفت
  . از موالي است: گفتم: از عرب است يا از موالي؟ گفت :گفت. مهران

  .گفتم با ضحاك بن مزاحم: سيادت اهل خراسان با چه كسي است؟ گفت: گفت
از موالي است گفت سيادت اهل بصره : گفتم: از عرب است يا موالي؟ گفت: گفت

از : گفت از عرب است يا از موالي؟ گفتم. گفتم با حسن بصري است با چه كسي است؟
گفتم ابراهيم : چه كسي سيادت كوفه را برعهده دارد؟ گفت !واي بر تو: گفت. موالي
گفتم از عرب است گفت واي بر تو اي : از عرب است يا از موالي؟ گفت: گفت. نخعي
در اين شهر موالي بر عرب سيادت داشتند به طوري كه  ،از دست من رهايي يافتي ،زهري

  . عرب زير نظر آنها قرار داشت برمنا برآن خطبه مي خواندند و
گفتم اي امير المومنين سيادت بر اساس دين است، هر كس آنرا : زهري گفت   

  . كند حفظ كند سيادت و رهبري مي يابد و هر كس آنرا ضايع سازد سقوط مي
مقصود از ابن عباس همانگونه كه قبالً گذشت همان دانشمند امت و مفسر بزرگ 

پروردگارا او را در دين فهم و به : براي وي دعا كرده فرمودند صقرآن است، كه پيامبر
  1.او تأويل بيĤموز

                                           
 .گذشت 44تخريج آن در شماره  -1
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ياران او از پيشوايان تفسير از جمله مجاهد، سعيد بن جبير، عطا بن ابي رباح، طاوس 

  .اند و غيره از اوروايت كرده
سد در واقع با اين عبارت پرسشي از ياران خود مي پر» ترسند؟ اينان چرا مي«عبارت 

كند كه هر گاه چيزي از  و به عموم مردمي كه در مجلس او حضور داشتند اشاره مي
محكم قرآن و معناي آن را بشنوند با شنيدن آن دچار ترس مي شوند ولي هرگاه چيزي از 
احاديث صفات را بشنوند همانند منكرين آنرا ناپسند داشته به خود مي لرزند و با شنيدن 

را بدان ملزم كرده است، براي  اوند متعال بندگان مومن خودآن، ايمان واجبي كه خد
  . شود و بدان ايمان نمي آورند نان حاصل نميآ

وكيع از اسرائيل سخني را به اين مضمون روايت كرد كه هرگاه : گويد ذهبي مي
خداوند بر كرسي نشست، مردي كه نزد وكيع نشسته بود به خود لرزيد وكيع از اين حالت 

اعمش وسفيان را در يافتيم كه اينگونه سخنان نزد آنها گفته مي : شد و گفتاو خشمگين 
يعني انكار اينگونه سخنان از سوي سلف صالح از جمله تا (كردند  شد ولي آنرا انكار نمي

آورده » الرد علي الجهميه«عبداهللا بن احمد اين اثر را در كتاب  )بعين صورت نگرفته است
  . است

ناني از اين دست كه ايمان به آنها واجب است ترك شوند و چه بسا ممكن است سخ
از سوي افرادي مورد قبول واقع شوند حالت چنين افراد همانند حالت كساني است كه 

m   k  j  i  h : فرمايد خداوند در خصوص آنان مي
  mll آيا به پاره اي از كتاب ايمان آورده و به قسمتي ديگر كفر : يعني 85: البقرة

  رزيد؟مي و
كند، از جمله  تنها كسي از كفر در امان و سالمت است كه بر واجبات خود عمل مي

چيزهاي كه عمل به آنها واجب است مي توان ايمان به تمامي كتاب خدا و يقين به آن 
  : فرمايد رابر شمرد، همانگونه كه خداوند مي
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    m w v u ts r  q p o n m l k j i  h  g
 ¡ � ~ }  | { z yx « ª  ©¨ § ¦ ¥ ¤ £¢

 ¼ » º  ¹   ¸ ¶ µ´ ³ ²± ° ¯ ®  ¬l )7: عمران آل(  
يعني اوست كه كتاب را بر تونازل كرده است و بخشي از ان آيه هاي محكمات 
است و آنها اصل و اساس اين كتاب هستند و بخشي از آن آيه هاي متشابهات است، اما 

. و تاويل به دنبال متشابهات مي افتند كساني كه در دلهايشان كژي است براي فتنه انگيزي
داند و راسخان در دانش مي گويند ما به  در حالي كه تاويل آنها را جز خدا كسي نمي

  . همه آنها ايمان داريم همه از سوي خداي ماست و جز صاحبان عقل متذكر نمي شوند
ن بدان پس اينان همان كساني هستند كه ابن عباس مطرح كرده است آنچه را كه ايما

دانند ترك مي گويند در حاليكه حق  واجب است به سبب اينكه معنايش را در قرآن نمي
كند و برخي نيز معنايي غير از آنچه مقصود خداوند  است و هيچ مومني در آن ترديد نمي

كنند همان طوري كه اهل بدعت مثل  است مي فهمند و بر معناي ديگري آنرا حمل مي
نها بدان دچار شده اند، برخي از آيات را بنابر بدعت خود تاويل خوارج، شيعه و امثال آ

  . كند مي
در دين نوآوري كرده و از صراط مستقيم خارج مي شوند آنچه از سوي اهل بدعت 
اتفاق افتاد و تحريف معنايي كه در آيات دچار شده اند همگي مفهوم سخن ابن عباس 

  . رضي اهللا عنهما را روشن مي گرداند
ن بدعت ها، ناداني پديد آورندگان آنها و كوته فكري و نفهميدن و دريافت عامل اي

همچنين اين علوم را از افراد دانا . نكردن علوم شرعي به گونه اي درست از سوي آنهاست
و شايسته كه معاني آيات را مي فهمند و خداوند آنها را به شناخت آن معاني توفيق داده 

دي كه خداوند به آنان توفيق داده نا نصوص را با يكديگر كنند، همان افرا است اخذ نمي
تطبيق و توفيق دهند و مخالفت ظاهري نصوص را رفع كنند و متشابه را به محكم بر 
گردانند، اين روش اهل سنت و جماعت در همه زمانها و مكانهاست، تمام ستايشات 
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او را نمي توانيم  همراه با تعظيم و اجالل از آن خداوند است، خداوندي كه ستايش
  .شمارش كرد و تمجيدش از شمار خارج است

ياد اوري آنچه كه از علماي سلف در خصوص متشابه وارد شده 
  .است

 صاز ابن مسعود از پيامبر -1و صحيح دانسته -حاكم : گويد مي» الدر المنثور«سيوطي در 
نازل مي كتاب نخست از يك باب و بر يك حرف : فرمودند صآورده است كه پيامبر

مثل زجر، امر، حالل، حرام، . شد، سپس قرآن از هفت باب و بر هفت حرف نازل شد
ايد  بدانچه امر شده. پس حالل آنرا حالل و حرام آنرا حرام بدانيد. محكم، متشابه و امثال

اييد دست بكشيد، از مثالهاي آن عبرت بگيرييد؛ به محكم  عمل كنيد و از آنچه نهي شده
به همه آنها ايمان آورديم و همه از » به متشابه آن ايمان بياوريد و بگويدآن عمل نمايد 

عبد بن حميد از قتاده در خصوص اين : گويد سيوطي مي. جانب پروردگارمان است
: يعني 7: آل عمران m  }   |  {  z  y  x  w  v  ul : فرموده خداوند

ي افتند، روايت كرده است، اين اماكساني كه در دلهايشان كژي است به دنبال متشابهات م
گروه خواهان تاويل شده، در تاويل خود خطا كرده و دچار فتنه شدند دنبال متشابهات 

  . رفته و در اين ميان به هالكت افتادند
عبد بن حميد، ابن جرير و ابن ابي حاتم از ابن عباس در خصوص اين فرموده 

  :  جمله اين آيات محكم از: آورده اند كه گفت) آياتَ محكمات(خداوند 
 m  ³  ²±  °  ¯®¬   «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢

  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸¶  µ  ´

                                           
 .آنرا حسن دانسته است) 587(الباني نيز در الصحيحة ) 1/553(حاكم : حسن است -1



     721 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎÍ  Ì  ËÊ  É  È  Ç  ÆÅ  Ä
  R  QP  O  N  M   LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  d  cb  a   `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  WV   U  T  S

f  e     r  q  p  on  m  l  k  j   i  h  g
  }  |   {  z  y  x  wv  u  t  sl )153 - 151: األنعام(  

m  s  r  qp  on  ml  k  j  i  h  g  :و آيات

  ¤   £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t
  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

  ¾½  ¼  »   º  ¹  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿
   Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏÎ  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
  Q  P  O  N  M  L   K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  [  Z  Y  X  W  V   UT  SRl )هستند )29- 23: اإلسراء.  
ابن جرير از طريق ابومالك از ابو صالح از ابن عباس و از طريق مرة از ابن مسعود و 

محكمات همان ناسخاتي هستند كه بدانها : از صحابه رضي اهللا عنهم آورده استجمعي 
عبد بن حميد، ابن . شود شود و متشابهات منسوخاتي هستند كه به آنها عمل نمي عمل مي

جرير و ابن ابي حاتم و اسحاق بن سويد آورده اند كه يحيي بن يعمر و ابو فاخته اين آيه 
آيات محكم همان ابتداي سوره ها : كردند، ابو فاخته گفت ميرا تكرار ) هن اُم الكتاب(

يا همان آياتي هستند كه به سوره از طريق آنها وارد مي شوند و قرآن از آن استخراج 
سوره بقره از اين آيه استخراج شده و سوره آل عمران  )الم ذالك الكتاب(مثال . شود مي

  )اله اال هوالم اهللا ال : (فرمايد نيز از اين آيات كه مي
آيات محكم همان آياتي است كه فرائض، امر و نهي و حالل و : يحيي نيز گفت

  . حرام، حدود و ستونهاي دين در آنها مطرح شده است
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محكمات همان آياتي : ابن جرير از محمد بن جعفر بن زبير آورده است كه گفت
ا مطرح شده و هستند كه حجت پروردگار و عصمت بندگان دفع دشمني و باطل در آنه

اخر (هيچگونه تحريف و تغييري در آنچه براي آن وضع شده است در انها وجود ندارد و 
در صدق و راستي آنها تشابه وجود دارد، تغيير و تحريف و تاويل برآنها راه ) متشابهات

همانگونه كه خداوند . مي يابد و بندگان به وسيله آن دچار آزمايش و ابتال مي گردند
  . آزمايد تا به باطل نگروند و از حق منحرف رويگردان نشوند به حالل و حرام ميآنان را 

هن (ابن ابي حاتم از مقاتل بن حيان آورده است كه خداوند بدان خاطر فرموده است 
نها راضي و آكه كسي از اهل دين نيست كه به  »آنها اصل و مادر كتاب هستند) ام الكتاب

و )المص)(الم(آنچه به ما رسيده است از قبيل : يعني)اتو اخر متشابه(خشنود نباشد و 
  ).المر(

در هيچكدام از اين آثار چيزي كه بيانگر متشابه بودن اسما و ) شارح(از نظر بنده 
گويند مبني بر  صفات خداوند باشد مطرح نگشته است و آنچه نفي كنندگان صفات مي

  .يل استاينكه اسما و صفات در زمره متشابهاتند ادعاي بي دل
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كند اين اسم را  ياد مي»الرحمن «از  صهنگامي كه قريش شنيدند پيامبر

m Y X : انكار كردند ازاين رو خداوند در خصوص آنان فرمود
Zl  )30: الرعد(  

  .ورزند يعني حال آنكه آنان به الرحمن كفر مي

  
ين كند ا ياد مي»الرحمن «از  صهنگامي كه قريش شنيدند پيامبر: گويد منصف مي

 mZ Y X l : اسم را انكار كردند ازاين رو خداوند در خصوص آنان فرمود
  . ورزند يعني حال آنكه آنان به الرحمن كفر مي )30: الرعد(

براي ما يادآور شده  mZ Y X l ابن جرير از قتاده روايت كرده است 
ن اين آ«است در زمان صلح حديبيه هنگامي كه با مشركان قريش مصالحه كرد نوشت 

اگر : چيزي است كه محمد رسول خدا با آن مصالحه كرده است مشركان قريش گفتند
توفرستاده خود باشي در آنصورت اگر با تو بجنگيم بر تو ظلم روا داشته ايم بلكه بنويس 

 صاين آنچيزي است كه محمد بن عبداهللا طبق مفاد آن مصالحه كرده است، ياران پيامبر
همانگونه . فرمودند خير صپيامبر. جازه بده تا با آنان بجنگيمگفتند اي رسول خدا به ما ا

بسم اهللا «هنگامي كه نويسنده . خواهند بنويسيد من محمد بن عبداهللا هستم كه آنها مي
 دراهل جاهليت  –را نوشت قريش گفتند، ما رحمن را نمي شناسيم  »الرمحن الرحیم

ندا با نام تو آغاز مي كنيم، ياران يعني خداو-ابتداي هر چيز مي نوشتند باسمك اللّهم
خير بلكه : فرمود صگفتند، اي رسول خدا اجازه بده تا با آنها بجنگيم، پيامبر صپيامبر

  .خواهند همانگونه بنويسيد هر چه آنها مي
m P O N M L K J : همچنين از مجاهد روايت شده اين آيه خداوند   

 c ba  `  _ ^ ] \  [Z Y X W V U T S  R Q
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 d f el )بدينگونه ترا در ميان ملتي فرستاديم كه ملتهاي ) 30: الرعد
ي، آنان بخوان ايم بر اند تا آنچه را كه به تو وحي كرده اند و رفته فراواني پيش از آنان آمده

بگو او پروردگار من است جز او خدايي نيست براو توكل كرده ام و بازگشت من به 
با قريش  صين همان چيزي است كه رسول خداا: سوي اوست، را تالوت كرد و گفت

رحمن را : گفتند »بسم اهللا الرمحن الرحیم «در صلح حديبيه با آن مكاتبه كرد نوشت 
  نمي نويسيم و اصال نمي دانيم رحمن چيست؟

نويسيم از اين رو خداوند متعال فرمودند  كنيم و مي آغاز مي »بامسک اللّهم«و تنها با 
  .)و هم يكفرون بالرحمن(

در  صرسول خدا: از ابن عباس رضي اهللا عنهما نيز روايت شده است كه گفت
خواند، مشركان گفتند اين مرد  حالت سجده خداوند را با اسامي يا رحمن و يا رحيم مي

خواند پس خداوند اين آيه  خواند در حاليكه او دو نفر را مي كند كه يكي را مي گمان مي
   m zf e  d c b a `_ ~  } |  { l فرمايد  را نازل كرد كه مي

  )110: اإلسراء(
چه اهللا را بخوانيد و چه رحمن را با هر كدام كه خداوند را بخوانيد او : يعني بگو

  .داراي اسمهاي نيكو است
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  از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از 
  . عدم ايمان با انكار چيزي ازاسماء و صفت: نخست

  . سوره رعد 30يه سي تفسير آ: دوم
ترك سخن پيرامون چيزي كه شنونده آنرا نمي فهمد و نمي : سوم
  .شناسد

 صيادآوري علت و سببي كه منجر به انكار خدا و رسول خدا : چهارم
  . شود، اگر چه منكر تعمد نورزد و در كار خود دچار عمد نشود مي

ماء و سخن ابن عباس در مورد كسي كه اگر چيزي پيرامون اس: پنجم
صفات خداوند شنيد و آنرا ناپسند داشت ولي آن چيز حق و درست بود 

شود، يعني آنچه در خصوص اسماء و صفات خداوند از  آن فرد هالك مي
و يا قرآن كريم مشاهده كرديم كه براي ما مفهوم نبود آنرا  صزبان پيامبر

ن اند به آن ايما گفته صانكار نكنيم بلكه همانگونه كه خدا و رسول
  . بياوريم بي آنكه منكر آن بشويم
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~ _ ` m  b a : خداوند متعال فرموده است: باب
 e d cl )83: النحل(  

شناسند و با وجود شناخت و آگاهي آنرا انكار  نعمت خدا را مي: يعني
  .كنند و بيشترشان كافرند مي

  
~ _ ` m a: خداوند متعال فرموده است: باب: گويد مصنف مي

 e d c  bl )83: لنحلا(  
كنند و بيشتر  شناسند با وجود شناخت و آگاهي آنرا انكار مي نعمت خدا را مي: يعني

اند  عليه همان چيزي را كه علما در خصوص معناي آن گفته :مصنف  .كافرند ايشان
  .همان را مطرح كرده است

. اند اهل تاويل در خصوص معناي نعمت دچار اختالف نظر شده: گويد ابن جرير مي
و ديگران . است صنعمت، همان محمد: ز سفيان از سدي آورده است كه گفتا

دانند نعمتهايي كه خداوند در اين سوره  معناي آيه مذكور آن است كه آنها مي: گويند مي
براي آنان بر شمرده است از سوي خداوند است، در حقيقت با اين سوره به آنان نعمت 

نند به گمان اينكه اين نعمتها را از پدران خود به ك بخشيده است حال آنكه آنرا انكار مي
  . اند ارث برده

~ _ ` a : (ابن جرير از مجاهد در خصوص اين فرموده خداوند

 bH نعمت همان مسكن، چهار پايان و چيزهاي است : آورده است كه گفت
 كنند و همان پوششهايي از آهن و لباس است كه كافران كه از آن رزق خود را تامين مي

: شناسند و با اين وصف منكر آنها مي شوند با اين توجيه كه مي گويند قريش آنها را مي
غير از (و ديگران . اند اين نعمتها از آن پدران و نياكان ما بود كه براي ما به ارث نهاده

اند، معناي آن اين است كه هر گاه به كفار گفتنه مي شد چه كسي به  هم گفته )مجاهد
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است اقرار داشتند به اينكه خداوند روزي دهنده آنهاست ولي سپس با  شما روزي داده
دهد سخن و اقرار اوليه خود  اين گفته كه آنرا با ميانجيگري و شفاعت معبودانمان به ما مي

  .كردند را انكار مي
همان قتيبه  منظور از ابن. نظير چنين چيزي را از ابن قتيبه نيز آورده است :مصنف

ي، قاضي مصر، نحوي لغوي، صاحب تاليفات ردينو قتيبه بن مسلم بن ابو محمد عبداهللا
از اسحاق . داشت در بغداد اشتغال. سودمند و بديعي كه تمام علوم را در بر دارند، است

  .از دنيا رفته است 276ديفان او حديث شنيده است در سال بن راهويه و همر
از عون بن عبداهللا بن قتيبه بن  :اند عالوه برآنچه مصنف مطرح كرده و ديگران گفته

مسعود هذلي ابو عبداهللا كوفي زاهد، از پدرش و عايشه و ابن عباس نيز مضمون فوق 
همچنين قتاده، ابوزبير، زهري، احمد بن معين نيز از وي روايت . روايت شده است

  . اند كرده
وي . تابو عبداهللا كوفي بعد از سال صد و بيست هجري وفات ياف: گويد بخاري مي

انكار نعمت از : گويد مي b a ` _ ~H (در خصوص اين فرموده 
اگر فالني نبود چنين و چنان نمي شد و اگر فالن : سوي كفار اينگونه بود كه مي گفتند

  . شخص دخالت نمي كرد دچار چنين و چنان نمي شدم
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آن به اين : گويد مجاهد در خصوص معناي انكار نعمت در آيه مذكور مي
اين مال است كه از نياكان من به ارث : گويد كه مثال شخص ميمعناست 
اگر فالن شخص نبود : مشركان مي گفتند: گويد عون بن عبداهللا مي. برده ام

) نعمت يا دارايي(اين : مشركان مي گفتند: گويد اينگونه نمي شد، قتيبه مي
  .با شفاعت معبودان حاصل گرديده است

خالد كه در آن آمده است خداوند  پس از حديث زيد بن –ابوالعباس 
از بندگان من كساني با ايمان صبح را آغاز كردند تا پايان : متعال فرمود

نظير اين در كتاب وسنت فراوان : گويد مي –كه قبال نيز گذشت  –حديث 
است كه خداوند پاك و منزه كساني را كه انعام خداوندي را به غير او 

برخي . شوند، نكوهش كرده است ائل ميدهند و براي او شريك ق نسبت مي
اند نسبت به غير خدا مي توان اين گفته آنها نيز  گفته) صالح(از سلف 

باد آرام بود و ملوان ماهر، و سخناني شبيه اين كه در : گويند باشد كه مي
  . زبان بسياري از مردم جاري است

  
عبدالسالم ابن تيميه،  مقصود مصنف از ابوالعباس شيخ السالم احمد بن عبدالحليم بن

  .امام گرانقدر است
قبال در باب استسقاء به انواء مطرح گرديده » پس از حديث زيد بن خالد «عبارت 

  . است
سخن شيخ االسالم داللت دارد بر اينكه حكم اين آيه عام و در خصوص هر كسي 

داند،  دا ميدهد و اسباب آنرا از غير خ است كه نعمتهاي خداوند را به غير او نسبت مي
  .همانگونه كه در سخن مفسران مطرح شده و در اين باب نيز به برخي از آنها اشاره شد

در اين باب اجتماع دو ضد در دل مطرح شده است به اين معنا : گويد مي :شيخ ما
  .كه چنين سخني، انكار نعمت نامگذاري شده است
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كي، مولي نبي بن جبر مفسير، امام رباني، مجاهدمقصود از مجاهد، همان استاد ت
ين بار به قرآن را چند: از مجاهد شنيدم كه گفت: گويد فضل بن سيوان مي. مخزوم است

هر آيه اي كه پيش وي قرائت مي كردم مي ايستادم و  رابن عباس عرضه داشتم د
درخصوص اينكه در چه موردي نازل شده؟ چگونه نازل شده و معنايش چيست؟ از او 

رحمت . سن هشتاد سه سالگي و در سال صد و دو هجري وفات يافتوي در . پرسيدم مي
   .خداوند بر او باد

ابن جرير در خصوص معناي آيه مذكور ديدگاه نخست را برگزيده است ولي    
ديگران مي گويند آيه به صورت عموم تمام آن معاني كه علما در خصوص آن مطرح 

  .و اهللا اعلم. يز همين ديدگاه استگيرد، كه ديدگاه درست ن اند را در بر مي كرده
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  : ازجمله مسائلي كه در باب مطرح گرديد، عبارتند از
  . تفسير شناخت نعمت و انكار آن: نخست

شناخت اينكه چنين چيزي بر زبان بسياري از مردم ساري و : دوم
  . جاري است

  .چنين سخني انكار نعمت تلقي و نامگذاري شده است: سوم
  .د در دل انساناجتماع دو ض: چهارم
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  باب

  22: هالبقر m ² ±  ° ¯ ® ¬ «l : فرموده استخداوند 
پس شركاء و همانندهايي براي خدا بوجود نياوريد، در حاليكه : يعني
  .دانيد شما مي

  
» ¬ ® ¯ °  ± m : خداوند فرموده است: گويد مصنف مي

²l )اوريد، در حاليكه پس شركاء و همانندهايي براي خدا بوجود ني: يعني )22: البقرة
  .دانيد شما مي
قرار دادن ند براي خداوند همان اختصاص انواع عبادت يا . يعني مانند و نظير »نِد«

همانند و ضعيت بت پرستان، كساني كه اعتقاد شان بر اين . چيزي از آن به غير خداست
رسانند،  سود ميخوانند و اميدوار به آنها هستند به ايشان  است، افرادي را كه به فرياد مي

  . كنند بال را دفع كرده و برايشان شفاعت مي

m m l : فرمايد آيه مذكور در اين سياق مطرح شده است كه خداوند مي
 | {  z y x w v u t s r  q p o n

  ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥   ¤ £ ¢   ¡ �  ~ }
 ² ±l )22 – 21: البقرة(  

شما را و كساني را آفريده است كه اي مردم خداي خود را بپرستند، آنكه : يعني
ان شپيش از شما بوده اند تا راه پرهيز كاران گيريد، خداي ما كسي است كه زمين را بر اي

بگسترد و آسمان را كاخي بيافريد و از آن آب فرو فرستاد و با آن انواع ثمرات را بوجود 
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نياوريد در حالي  آورد تا روزي شما گردند، پس شركا و همانند هايي براي خدا بوجود
انداد : عباد بن كثير در تفسير خود از ابوالعاليه نقل كرده است كه گفت. دانيد كه شما مي

ربيع بن انس، قتاده، سدي، ابو مالك و اسماعيل بن ابي خالد . يعني شريكان و همانندان
  .نيز چنين ديدگاهي دارند

براي خداوند : يعني H» ¬ ® ¯ °  ±(گويد مي سابن عباس
دانيد او  رساند شريك قرار ندهيد، حال آنكه مي يزي از انداد را كه نفع وضرري نميچ

ايد آن  و دانسته. دهد نه غير او تنها پروردگارتان است و تنها او به شما رزق و روزي مي
دهد، حق  خواند و به يگانگي او دعوت مي كسي كه رسول خدا شما را به سوي او فرا مي

قتاده نيز چنين نظري دارد از قتاده و مجاهد در . نيستاست و ترديدي در آن 
مقصود از انداد : گويند روايت شده است كه مي H» ¬ ® ¯(خصوص

  .كنند همانندهايي از مردان كه در نافرماني خداوند از آنها تبعيت مي
انداد همان معبودهايي هستند كه همراه خدا قرار داده اند و همان : گويد ابن زيد مي

  . اند دهند كه براي خداوند قرار داده ا براي آنان قرار ميچيزي ر
  ).همانندان(انداد يعني اشباه : گويد از ابن عباس روايت شده است كه مي

دانيد  يعني در تورات و انجيل مي: گويد ميH°  ±(مجاهد در خصوص   
  . كه تنها خداوند معبود يگانه است

مطرح  1ده است كه در مسند احمدمجاهد حديثي را از حارث اشعري ياد آور ش
خداوند يحيي بن زكريا عليه السالم را به پنج سخن : فرمودند صشده است، كه پيامبر

نزديك . فرمان داد تا خود بدان ها عمل كند و بني اسرائيل را نيز به انجام آنها فرمان دهد
: الم به او گفتبود كه آنها را به تاخير بياندازد و درنگ كند تا اينكه عيسي عليه الس

                                           
. آنرا تصحيح كرده است) موارد -1550(و ابن حبان ) 344 ،202 ،4/130(احمد : صحيح است -1

) 1720(و ذهبي نيز باوي موافقت كرده است الباني در الصحيح الترغيب ) 422، 1/421(همچنين حاكم 
  .انسته استآنرا صحيح د
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خداوند تر ا به پنج سخن فرمان داده است تا بدانها عمل كني و بني اسرائيل را به انجام آن 

كنم،  ها فرمان دهي يا تو آنها را به بني اسرائيل ابالغ كن يا اينكه من آنها را ابالغ مي
ا عذاب اي برادر مي ترسم اگر تو در اين كار بر من پيشي بگيري خداوند مر: يحيي گفت

داده، و در زمين فرو برد، پس يحيي بني اسرائيل را در بيت المقدس گرد آورد به طوري 
  : پس از حمد وثناي خداوند گفت. نشستند) پشت بام(كه مسجد پر شد در بالكن ها 

خداوند مرا به پنج سخن فرمان داده تا بدانها عمل كنم و شما را نيز به آنها فرمان 
  : دهم

مثل اين همانند . اوند را بپرستيد و چيزي را شريك او قرار ندهيدنخست اينكه خد
خرد، برده شروع به  مثل كسي است كه از مال شخصي خود با طال ويا پول برده اي را مي

كند بهره وري آن به غير صاحب مي رسد، كداميك از شماها راضي  كار كردن مي
كرده و به شما رزق و روزي داده  هستيد كه برده اش اينگونه باشد، خداوند شما را خلق

  . است پس او را بندگي كنيد و كسي را ذره اي شريك او مسازيد
دوم اينكه شما را به نماز فرمان دهم، مادامي كه بنده به غير خدا توجه ندارد خداوند 

پس (كند، پس چون نماز مي خوانيد به غير توجه نكنيد  رويش را به سوي بنده خود مي
  ).ماستروي خدا با ش

شما را به روزه فرمان دهم كه مثل آن همانند مثل شخصي است كه با كيسه اي از 
مشك در ميان يك دسته از مردم است كه همگان بوي مشك را حس مي كنند، چرا كه 

  . بد بو شدن دهان روزه دار در نزد خداوند از بوي مشك هم خوشبو تر و بهتر است
مثل آن همانند مثل كسي است كه دشمن او را  شما را به صدقه فرمان دهم، چرا كه

اسير كرده و دستانش را بر پشت گردنش بسته است، او را پيش آورده تا گردنش را بزنند 
كند از كم تا  آيا در قبال آزادي جانم از من فديه مي پذيريد؟ شروع مي: گويد به آنها مي

  . نش را نجات دهدزياد هرچه دارد براي رهايي جان خود مي بخشد تا اينكه جا
و به شمافرمان دهم كه خداوند را بسيار ياد كنيد، زيرا مثل آن همانند مثل كسي 
است كه دشمن به سرعت به دنبال اوست تا اينكه به پناهگاه محكمي مي رسد و در آن 
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پناه مي گيرد بنده هنگامي كه به ياد و ذكر خدا است در محكم ترين پناهگاهها از شر 

  . رده استشيطان پناه ب
فرمودند من نيز شما را به پنج چيز فرمان  صپيامبر: گويد مجاهد در ادامه مي

جماعت، گوش دادن، اطاعت، هجرت و : دهم كه خداوند مرا بدان فرمان داده است مي
جهاد در راه خدا ؛هركس به اندازه يك وجب از جماعت خارج شود طناب اسالم از 

و هركس همانند دوران . دوباره بدان برگرددگردن او خارج شده است مگر اينكه 
گفتند اي . جاهليت غيرخدا را به فرياد بخواند از زمره زانو زدگان در جهنم خواهد بود

آري اگرچه نماز : فرمود) ص(رسول خدا اگرچه نماز بخواند و روزه بگيرد؟ پيامبر 
مانان را با اسامي كه مسل. بخواند و روزه بگيرد و گمانش نيز بر اين باشد كه مسلمان است

خداوند برآنان نهاده است بخوانيد، خداوند عزوجل آنان را مسلمين و مومنين و بندگان 
  . خدا ناميده است

أنّ اهللا خلقکم و رزقکم فاعبدوه و ال (: اين حديث حسني است كه اين آيه
پس خداوند شما را خلق كرده و به شما روزي بخشيده است : يعني« )تشرکوا به شیئاٌ

براي اين حديث شاهد و گواه است » براي او بندگي كنيد و چيزي را شريك او مسازيد
اين آيه بر توحيد و يكتا پرستي خداوند بي آنكه شريك و همتايي داشته باشد داللت 

اند  كه به  بسياري از مفسران براي اثبات وجود سازنده و خالق بدان استدالل كرده. دارد
بادت خداوند نيز داللت دارد، آياتي كه بر اين مضمون داللت طريق اولي بر توحيد ع

دارند در قرآن بسيار فراوانند از ابو نواس در خصوص آن پرسيدند و در پاسخ به صورت 
  : شعر گفت

رويند بنگر و تامل كن، آثاري كه خداوند صاحب ملك  در گياهاني كه در زمين مي
كه با مردمكاني از طالي گداخته مي نگرند  بجاي گذاشته را تماشا كن، چشمهايي از نقره

  . دهند كه خداوند شريكي و همتايي ندارد گرند بر شاخه هاي زبر جد گواهي مي و نظاره



     735 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

جاي شگفت و تعجب است كه چگونه : گويد معتز نيز در قالب شعري مي  ابن
هر چيزي كند در حالي كه در  شود يا چگونه منكري او را انكار مي خداوند نا فرماني مي

  .نشانه اي است كه بيانگر يگانگي و وحدانيت اوست
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از ابن عباس رضي اهللا عنهما در خصوص آيه مذكور روايت شده است 
انداد يعني همان شرك، از راه رفتن مورچه بر روي سنگي صاف : كه گفت

: از جمله شرك اين است كه بگويي. در دل شب پوشيده تر و پنهان تر است
به زندگي تو اي فالني يا سوگند به زندگي من، يا بگويي  سوگند به خدا و

آمد و يا اگر مرغابي در خانه نبود  اگر سگ فالني نبود دزد به نزد ما مي
يا گفته فرد به دوستش مبني بر اينكه اگر خدا و تو . آمد حتماً دزد مي

د، بخواهيد يا بگويد اگر خدا و تو نبوديد، فالن چيز را در آنجا قرار نمي دا
  .اين اثر را ابن ابي حاتم روايت كرده است. تمامي اين موارد شركند

  
از ابن عباس رضي اهللا عنهما در خصوص آيه مذكور روايت : گويد مي :مصنف

انداد يعني همان شرك، از راه رفتن مورچه بر روي سنگي صاف در : شده است كه گفت
سوگند به خد و : است كه بگويياز جمله شرك اين . دل شب پوشيده تر و پنهان تر است

به زندگي تو اي فالني يا سوگند به زندگي من، يا بگويي اگر سگ فالني نبود دزد به نزد 
يا گفته فرد به دوستش مبني بر . آمد آمد و يا اگر فرغتبي در خانه نبود حتماً دزد مي ما مي

چيز را در آنجا قرار نمي  اينكه اگر خدا و تو بخواهيد يا بگويد اگر خدا و تو نبوديد، فالن
  . اين اثر را ابن ابي حاتم روايت كرده است. داد، تمامي اين موارد شركند

ابن عباس رضي اهللا عنهما بيان داشته است كه تمامي اين موارد شركند، حال آنكه 
ابن . امروزه بر زبان بسياري از كساني كه توحيد و شرك را نمي شناسند، جاري است

نه امور هشدار داده است كه اينها از جمله مواردي هستند كه بسيار عباس از اينگو
ن و سخت گيري نسبت به آن واجب است به سبب اينكه از بزرگترين آناپسندند و نهي از 
روند و اين تذكر ابن عباس در واقع هشداري است به چيزهايي كه در  گناهان به شمار مي

قرار دارند، تا شخص متوجه شركاي باالتر و تري از شرك باالتر و بزرگتر  درجه پايين
  .بزرگتر هم بشود
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 صاز عمر بن خطاب رضي اهللا عنهما روايت شده است كه رسول خدا 
هركس به غير خداوند سوگند ياد كند در واقع كافر يا مشرك : فرمودند

ترمذي اين حديث را روايت كرده و انرا حسن دانسته است و . شده است
  . يح قلمداد كرده استحاكم نيز آنرا صح

اگر از روي دروغ به خدا سوگند بخورم در : ابن مسعود نيز گفته است
نزد من دوست داشتني تر است از اينكه به غير خدا از روي درست و 

  . راست سوگند ياد كنم

  
از عمر بن خطاب رضي اهللا عنهما روايت شده است كه رسول : گويد مصنف مي

ر از خداوند سوگند ياد كند در واقع كافر يا مشرك شده هركس به غي: فرمودند صخدا
ترمذي اين حديث را روايت كرده و آنرا حسن دانسته است و حاكم نيز آنرا . است

  1.صحيح قلمداد كرده است
ممكن است كه از روي شك راوي » در واقع كافر يا مشرك شده است«عبارت و 

به معناي و او عطف » أَو«ست كه باشد كه بين شرك و كفر متردد شده است و ممكن ا
يعني هم » در واقع كافر و مشرك شده است«شود  باشد كه در آنصورت معناي آن مي

  . كافر است و هم مشرك
كه معناي كفر در اين صورت كفري پايين تر از كفر اكبر، يا كه همان شرك اصغر 

   .از ابن مسعود نيز از اين لفظ نظير اين روايت وارد شده است. است

                                           
باب ماجاء في كراهية الحلف بغير اهللا، حاكم ) 1535(كتاب االيمان و النذور : ترمذي: صحيح است -1
آنرا صحيح دانسته و ذهبي نيز موافقت كرده است از حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ) 4/297(،)1/18(

ود نيز در كتاب االيمان و النذور آنرا تصحيح كرده است ابو دا) 6080(است، الباني نيز در صحيح الجامع 
 .آنرا روايت كرده است) 3251(
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اگر از روي دروغ به خدا سوگند بخورم : ابن مسعود نيز گفته است: گويد مصنف مي
تر است از اينكه به غير از خدا از روي درست و راست سوگند  در نزد من دوست داشتني

  1.ياد كنم
معلوم است كه سوگند به خدا از روي دروغ يكي از گناهان كبيره است ولي شرك 

از بزرگترين گناهان بزرگتر و مهمتر است، همانگونه كه  اگر چه شرك اصغر نيز باشد
هنگاميكه شرك اصغر اينگونه است پس شرك اكبري كه موجب . قبال نيز گذشت

به فرياد خواندن غير خدا،  مانندتش است چگونه است؟ شركهايي آجاودانه ماندن در 
رضه كردن طلب ياري از او، و ميل و رغبت به سوي او و نيازهاي خود را به او ع
كارهايي از . همانگونه كه بيشتر مردمان اين امت در حال حاضر و قبال دچار آن گشته اند

قبيل تعظيم براي قبرها، برگزيدن آنها به عنوان بت و پرستشگاه، ساختن بنا و ساختمان بر 
آنها، برگزيدن آنها به عنوان مسجد، بنا نهادن گنبد و ضريح به اسم مرده براي عبادت آن 

  . س كه بر روي او بنا شده و تعظيم كردن او  با دل و زبان و عمل به انها روي آوردنك
گرفتاري به اين شرك بزرگي كه خداوند آنرا نمي بخشد، بسيار بزرگ و فراگير 

اند و همچنين نهي  شده است به طوري كه نهي قرآن عظيم در اين زمينه را ترك گفته
  . اند شود را ناديده گرفته تم ميقرآن از چيزي كه چنين شركي بدان خ

m Ë ÊÉ   È  ÇÆ Å Ä  Ã Â  Á À : خداوند متعال فرموده است

  ÞÝ Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô  Ó   Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì
  è çæ å ä ã â á à ßl )37: األعراف(  

چه كسي ستمكار تر از كساني است كه بر خدا دروغ مي بندند يا اينكه آيات : يعني
گان ما به نصيب مقدرشان بديشان مي رسد تا آنگاه كه فرستاد! ؟او را تكذيب مي نمايند
معبودهايي كه جز خدا مي پرستيد : گويند نشان را بگيرند، ميسراغشان مي آيند تا جا

                                           
المنذري در الترغيب . با سند صحيح آنرا روايت كرده است) 8902(طبراني در الكبير : صحيح است -1
 .كه روايان وي همگي صحيح اند) 4/177(آنرا آورده و همچنين هيثمي در المجمع ) 3/607(
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اند آنان عليه خود گواهي  اند و به ترك ما گفته از ما نهان و نا پيدا شده: گويد كجايند؟ مي
  . اند ودهكنند كه كافر ب دهند و اعتراف مي مي

خداوند متعال آنان را به سبب اينكه در دنيا غير او را به فرياد مي خواندند كافر 
  . قلمداد كرده است

يعني  )18: الجن( m o n m l k j i h  gl : خداوند فرموده است
  . مساجد از آن خداست همراه خدا احدي را به فرياد مخوانيد

`  m  _ ~ }| {  g f  e d c b a : همچنين خداوند فرموده است

 l k   j i   hl )پرستم و كسي را  يعني بگو تنها پروردگارم را مي) 21 – 20: الجن
كنم بگو من نمي توانم هيچگونه زياني و سودي به شما برسانم و به هيچ وجه  انباز او نمي

  . نمي توانم گمراهتان سازم يا هدايتتان دهم
به امت خود ابالغ كرد  صو با آنچه كه پيامبر اند اين مشركان كار را وارونه كرده   

و از خود به آنان خبر داده است مخالفت ورزيدند و با او به گونه اي رفتار كردند كه 
شرك به خداست و از آن نهي شده اند و خود را به غير خدا وابسته ساختند تا جايي كه 

  .سرايديكي از آنها به حدي پيش رفت كه در قالب يك شعر اينگونه مي 
اي گرامي ترين مخلوقات، در هنگام فرا رسيدن اتفاق فراگير جز تو كسي ندارم تا به 
او پناهنده شوم، اگر از روي كرم و بخشش در روز معاد دستم را نگيري، به همين بسنده 

ن روز مايه رستگاري و خوشي من آيعني هر توجه تو در (كن كه بگويي اي لغزنده پاي 
  ).است

نيازهايش همه از بخشش و كرم تست و علم لوح و قلم نيز از جمله علومي دنيا و رفع 
يعني تو به همه چيز حتي لوح و قلم نيز مطلع هستي و آگاهي (داني  است كه تو مي

  ).داري
به اين مخالفت بسيار بزرگ با كتاب و سنت كه در ابيات فوق مطرح شده است 

  !بنگر
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ده اوست آنچه اين شاعر گفته است همان و فرستا در حقيقت دشمني ورزيدن با خدا
چيزي است كه در دورن بسياري به ويژه كساني كه مدعي علم و معرفتند نفوذ كرده 

كنند، چرا كه قرائت و تعظيم آنرا  به همين سبب اين منظومه و امثال آنرا قرائت مي. است
نا هللا و انا اليه ا: كند، بايد گفت دانند كه انها را به خداوند نزديك مي از مسائلي مي

  .راجعون
است براي او جز پناه بردن و پناهنده  به اين ناداني بزرگ بنگر، به طوري كه معتقد

شدن به غير خدا راه نجاتي وجود ندارد، به اين تمجيد بيش از اندازه و بزرگنمايي كه از 
ت و از آن نهي كرده اس صهمان چيزي است كه پيامبر! حد و اندازه گذشته است، بنگر

مرا آنگونه كه مسيحان، پسر مريم را بزرگ كردند و از حد گذراندند، بزرگ : فرمايد مي
كه مالك و ديگران آن را . بنده و رسول خدا: اي بيش نيستم، پس بگويد نكيند، من بنده
  1.اند روايت كرده

m z y  x w v  u t s r  q p o n : خداوند فرموده است

| {  l)هاي خداوند در تصرف من است  من نمي گويم گنجينه: وبگيعني ) 50: األنعام
  . ام و نمي گويم كه من غيب مي دانم و نمي گويم كه من فرشته

  

                                           
انگونه كه مولف در اينجا بيان كرده است مالك آنرا روايت . ذشتگ)160(تخريج آن در شماره  -1

 .نكرده است
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اگر : نگوييد: روايت شده است كه فرمودند صبه طريق حذيفه از پيامبر
اگر خدا بخواهد و سپس فالني : خدا بخواهد و فالني بخواهد، بلكه بگوييد

  . ن حديث را با سند صحيح روايت كرده استابو داود اي. بخواهد
ي نيز روايت شده است كه وي ناپسند مي داشت از عخناز ابراهيم 

: پناه مي برم به خدا و به تو، ولي جايز است كه بگويد: اينكه كسي بگويد
  .اول به خدا و سپس به تو پناه مي برم

بود، همچنين جايز مي دانست كه شخص بگويد اگر خدا و سپس فالني ن
  . ولي اين را جايز نمي دانست كه شخص بگويد اگر خدا و فالني نبودند

  
: روايت شده است كه فرمودند صبه طريق حذيفه از پيامبر: گويد مصنف مي

اگر خدا بخواهد و سپس فالني : اگر خدا بخواهد و فالني بخواهد، بلكه بگوييد: نگوييد
  . وايت كرده استابوداود اين حديث را با سند صحيح ر. بخواهد

چرا كه واو . اين بدان خاطر است كه معطوف بر واو با معطوف عليه مساوي است
 مساوي قرار دادن. يا تعقيب نيست براي مطلق جمع وضع شده است و مقتضي ترتيب و

شرك –شد آنطور كه ذكر –اگر در مسائل كوچك باشد . مخلوق با خالق شرك است
شود، همانگونه كه  گتر باشد شرك اكبر تلقي مياصغر است ولي اگر در مسائل بزر

m s r q  po n m : گويد خداوند در خصوص مشركان در سراي آخرت مي
 x w v u tl )به خدا سوگند كه ما در : يعني) ٩٨ – 97: الشعراء

  . گمراهي آشكار بوديم هنگامي كه شما را با پروردگار عالميان برابر مي دانستيم
كه خود به لحاظ زماني اندكي پس از معطوف  »مث«ف بر خالف معطوف به حر

  .تابع شدن آن محذوريتي در پي ندارد. باشد عليه مي
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از ابراهيم نخعي نيز وارد شده است، ناپسند مي داشت از اينكه «: گويد مصنف مي
اول به خدا و سپس به : پناه مي برم به خدا و به تو، ولي جايز است كه بگويد: كسي بگويد

  .»مي برم تو پناه
اگر خدا و سپس فالني نبود، ولي اين را : همچنين جايز مي دانست كه شخص بگويد

  .»ي نبودندناگر خدا و فال: جايز نمي دانست كه شخص بگويد
فرق ميان آنچه جايز است و آنچه جايز نيست مطرح شد، ولي اينگونه موارد در 

آن چيز باشد، و چنين خصوص كسي است كه زنده و حاضر و داراي قدرت و سبب در 
كسي است كه در حق او مي توان سخنان جايز مذكور را مطرح كرد، ولي در خصوص 
مردگاني كه هيچگونه احساسي نسبت به كساني كه آنان را به فرياد مي خوانند، ندارند و 

اي از موارد پيشين  هيچ قدرتي براي نفع و ضرر رسانيدن به كسي در دستشان نيست، ذره
در آويختن و دلبستگي به آنان به اندازه ناچيزي و به هيچ : وان در حق آنان گفترا نمي ت

اي  دهد كه آنان اگر ذره قرآن اين مقوله را روشن نموده و ندا سر مي. وجهي جايز نيست
  . اند از چيزهايي كه گذشت از مردگان بخواهند در واقع آنها را معبود خود قرار داده

تمايل پيدا كند، در  )مردگان(هري و باطني به يكي از آنها و يا اگر فردي با عمل ظا
بنابراين هر كس در قرآن تدبر كند و از فهم آن بهر . حقيقت آنرا معبود تلقي كرده است

  .گيرد در دين خود آگاهي مي يابد و توفيق تنها به كمك و ياري خداوند ميسر است
شود كه برخي از علما در  صل ميآيد بلكه با اسبابي حا علم از روي اجبار بدست نمي

رسي كه ترا  تنها با شش سبب به علم مي! اي برادر: اند اند  گفته قالب شعر بدان اشاره كرده
  :كنم از تفصيل آن به شرح ذيل آگاه مي

علم با هوش، حرص، تالش، در آمد گذران، راهنمائي استاد و طول زمان حاصل 
  . شود مي

تر اين است كه خداوند متعال شخصي را از درك و از همه اين موارد ششگانه بزرگ
حفظ بهره مند سازد و در تحصيل علم خود را به سختي بياندازد، خداوند توفيق دهنده 
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: فرمايد همانگونه كه مي. بندگان خود است و به هر كس كه بخواهد توفيق مي دهد
m  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë  Êl )113: النساء(  

به تو آموخته است كه نمي توانستي آنرا بياموزي و بداني،  خداوند چيزي را: يعني
  . فضل خدا در حق تو و رحمت او بر تو بزرگ و فراوان بوده است

  : گويد مي )در قالب شعري(از انجايي كه  :چه نيكو گفته است عالمه ابن قيم 
جهل درد كشنده اي است كه درمان آن دو چيز است كه آندو در اصل و ريشه با 

  متفق اند ؛هم 
تربيت  علم(آندو يكي نص قرآن و ديگري نص سنت است كه طبيب آن عالم رباني 

  . است) يافته
علم سه دسته است و دسته چهارمي از آن در ميان نيست و حق نيز 

  :شكار استآروشن و 
  . علم به اوصاف معبود و به فعل و اسمهاي او كه خداوند رحمن است

مان دين اوست و علم به پاداش او در روزي كه دوباره به و علم به امر و نهي او كه ه
كه همه اينها در قرآن و سنت كسي كه به عنوان پيامبر براي ابالغ . پيشگاهش مي رويم

  . قرآن مبعوت گشته است، وجود دارد
سوگند به خدا هر فردي كه مدعي مهارت و سخنوري است، اگر غير از ايندو 

  . ن گفته استهذيا: را بگويد) كتاب و سنت(
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  .تفسير آيه سوره بقره در خصوص انداد: نخست

صحابه رضي اهللا عنهم تفسير آيه اي را كه در خصوص شرك اكبر : دوم
  . نازل شده است به شرك اصغر نيز تعميم داده اند

  . سوگند به غير خدا شرك است: سوم
ر شخصي به غير خدا از روي راستي درست سوگند بخورد از اگ: چهارم

  . سوگند دروغين بر خدا، بدتر و بزرگتر است
  .در لفظ» ثم«و » واو«تفاوت ميان : پنجم
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شود،  آنچه پيرامون شخصي كه با سوگند به خداوند قانع نمي: باب 
  آمده است

سوگند ياد  پدرانتان  به«: فرمود صپيامبر  كه  روايت شده ساز ابن عمر
خدا سوگند ياد نمود، پس او را تصديق كنيد و بدان   ننماييد، و هر كس به

ي خدا  عنوان بنده  راضي شويد، زيرا هركس بدان راضي نشود، او به
  .است  سندي حسن روايت كرده  را به آن  ابن ماجه. »گردد محسوب نمي

  
به خداوند قانع  آنچه پيرامون شخصي كه با سوگند: باب« :: گويد مصنف مي

  »شود، آمده است  نمي
پدرانتان سوگند ياد ننماييد، و هر   به«: فرمود صپيامبر  كه  روايت شده ساز ابن عمر

خدا سوگند ياد نمود، پس او را تصديق كنيد و بدان راضي شويد، زيرا هركس   كس به
سندي   را به آن  ابن ماجه. »گردد ي خدا محسوب نمي عنوان بنده  بدان راضي نشود، او به

  1.است  حسن روايت كرده
در خصوص نهي از سوگند ياد كردن به غير خدا به طور عموم، قبالً مطالبي گفته 

  . از اين رو نيازي نيست، دوباره سوگند به پدران مطرح شود. شد
خدا سوگند ياد نمود، پس او   و هر كس به )من حلف له باهللا فیصدق( «عبارت و 

تصديق سوگند خورنده به خدا، از جمله چيزهايي است كه خداوند بر »  كنيد را تصديق

                                           
باب من حلف له باهللا فليرض، الباني در االرواء ) 2101(ابن ماجه كتاب الكفارات »صحيح است  -1
 .اين روايت را صحيح قلمداد كرده است) 7124(و صحيح الجامع ) 2765(
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بندگان خود واجب گردانيده است و در كتاب خود انها را بر چنين عملي تشويق نموده 

  . است
m i  h g f e d c b خداوند متعال فرموده است    

 jl )119: هالتوب(  
يد و با راستگويان باشيد و در ايد از خدا بترس اي كساني كه ايمان آورده: يعني   

مردان و زنان : يعني )35: األحزاب( m  z  yl  جاي ديگر فرموده
  )21: محمد( m m l k j  i h   gl راستگو و فرموده است 

اين آيات در واقع توصيف . يعني اگر با خدا راست باشند براي ايشان بهتر خواهد بود
  :فرموده استهمانطوري كه خداوند . حالت نيكوكاران است

    m V U T S  R Q P O N M L K  J
 b   a ` _ ^ ] \ [  Z Y X W
 q po n m l k j  ih g f e d c

 x w v u ts  rl )177: هالبقر(  
بلكه نيكي آن است كه كسي به خدا و روز واپيسن و فرشتگان و كتاب و : يعني

ه بدان دارد به خويشاوندان و پيامبران ايمان آورده باشد و مال خود را باوجود عالقه اي ك
يتيمان و در ماندگان و واماندگان در راه و گدايان دهند و در راه آزاد سازي بندگان 

بندد بدان وفا  هنگامي كه پيماني مي. صرف كنند، نماز را برپا دارد و زكات بپردازند
اني هستند كه اينان كس. كنند، و به هنگام فقر و بيماري و به هنگام نبرد، شكيبايي ورزند

  .راست مي گويند و به راستي پرهيزگاران اينانند
و هر كس براي او به خدا سوگند خورده شد بايد به آن راضي باشد و « عبارت و 

اگر كسي به چنين سوگندي راضي نشد خداوند به چنين نارضايتي اجازه و فرمان نداده 
بل خود جز سوگند اگر شخص به حكم شريعت هيچگونه دليلي عليه طرف مقا»است

بي ترديد بايد به چنين . تواند او را سوگند دهد نداشته باشد در چنين شرايطي مي
سوگندي راضي باشد ولي اگر سوگند خوردن به نحوي باشد كه در ميان مردم جاري 
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است و براي عذر خواهي و اظهار بي گناهي و مسائلي از اين دست كه برخي براي برخي 

حق هر مسلماني بر مسلمان ديگر است كه چنين سوگندي را . دديگر سوگند مي خورن
حق هر مسلماني نسبت به مسلمان ديگر اين است كه نسبت به هم نيكو گمان . بپذيرند

ش را خورده ثابت نشده باشد بايد سوگندباشند و مادامي كه خالف ادعا مي سوگند 
سخني كه از : ت، فرمودروايت شده اس سهمانگونه كه در اثري از حضرت عمر . بپذيرد

تواني آنرا به معناي درست و خيري حمل  شود مادامي كه مي زبان يك مسلمان خارج مي
كني گمان بد و شر را به آن سخن نيز اين به معناي حسن ظن داشتن مسلمان به مسلمان 

  . ديگر است
بر صاحب فهم و درك پوشيده نيست كه روايت مذكور در برگيرنده فروتني، الفت، 
مهرباني و ساير مصالحي است كه خداوند آنها را دوست دارد و اين ويژگيهاي از ابزار ها 
و وسايل همگرايي دلها در جهت اطاعت از خداوند است، ضمن اينكه اين خصوصيات 
در زمره اخالق نيكويي است كه از جمله سنگين ترين اعمال در ترازوي اعمال بنده 

حديث آمده است از صفات برگزيده اخالقي  همانگونه كه در. محسوب مي گردند
  . است

كند و رابطه ات را با او  در آنچه ترا با خدا درست مي! پس اي برادر دلسوز و مخلص
و آن چيزي نيست جز بر پا خواستن براي اداي حقوق : سازد درنگ كن و بيانديش مي

جتناب از اينكه از خدا، حقوق بندگان خدا، ايجاد سرور و شادمان در ميان مسلمانان و ا
آنان جدا شوي و با آنان قطع رابطه كني و بايد كه زندگي را برآنان شيرين و گوارا كني، 
چرا كه اين قطع ارتباط با آنان و ناگوار و تلخ كردن زندگي آنان، چنان ضرر بزرگي در 

 تفصيل سخن در اين زمينه در كتابهاي ادب و. پي دارد كه به ذهن و خيال هم نمي رسد
پس هر كس . غيره وارد شده است كه مي توان براي معلومات بيشتر به آنها مراجعه كرد

بيانگر فزوني دين و كمال : نها عمل كند و آنچه بايد آنرا ترك نمود، ترك گويدآبه 
و اهللا . خداوند توفيق دهنده و ياريگر بنده ضعيف و تهيدست خود است. عقل اوست

  .اعلم
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  : اين باب مطرح گرديد عبارتند از از جمله مسائلي كه در
  . نهي از سوگند ياد كردن به پدران و نياكان: نخست

اند   دستور و فرمان به كسي كه براي او از خداوند سوگند ياد كرده: دوم
دستور شريعت . (مبني بر اينكه به چنان سوگندي رضايت دهد و بپذيرد

  ). باشداست كه فرد سوگند خورنده را بپذيرد و بدان راضي 
وعده عقاب و عذاب بر كسي كه چنان سوگندي را نپذيرد و قبول : سوم

  .نكند
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  » آنچه خدا و تو بخواهي«: پيرامون چنين سخني كه فرد بگويد: باب 

: آمد و گفت صكه يك يهودي نزد رسول خدا : روايت شده است هتيلاز قُ
و (اهي آنچه خدا بخواهد و تو بخو: شما شرك مي ورزيد و مي گوييد

به ياران خود فرمان  صپس پيامبر. سوگند به كعبه: گوييد مي )همچنين
پروردگار كعبه و  سوگند به: داد هرگاه خواستند سوگند ياد كنند بگويند

نسائي اين حديث . آنچه خدا بخواهد،  سپس تو بخواهي: همچنين بگويند
  . را روايت كرده و آنرا صحيح دانسته است

  
به مبحثي اختصاص داده كه در آن اگر شخص انجام فعلي را به مصنف اين باب را 

اي از بندگان خدا مشروط كند، چنين سخني مورد نهي  خواست خدا و خواست بنده
  . واقع شده است صپيامبر

شما : آمد و گفت صيله روايت شده است يك نفر يهودي نزد رسول خداتَاز قُ
سوگند به : گوييد واهي و همچنين ميآنچه خدا و تو بخ: گوييد ورزيد و مي شرك مي

به ياران خود فرمان داد هرگاه خواستند سوگند ياد كنند بگويند به  صپس پيامبر. كعبه
نسائي اين . پروردگار كعبه سوگند و همچنين بگويند آنچه خدا و سپس تو بخواهي

  . و آنرا صحيح دانسته است 1حديث را روايت كرده

                                           
) 136(باب الحلف بالكعبة الباني در الصحيحة ) 7/6(النذور كتاب االيمان و : نسائي: صحيح است -1

  . آنرا صحيح قلمداد كرده است
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تنها يك  كه) صاري يكي از صحابيات مهاجرين استدختر صفي ان(قتيلة  از مقصود
 آنرا حديث در سنن نسائي از وي روايت شده كه حديث مذكور در همين باب است كه

  . عبداهللا بن يسار جعفي از وي روايت كرده است
پذيرفتن حق از هر كسي  ،در روايت در روايت مطرح شده متضمناز جمله مطالبي 

است، با وجود اينكه كعبه خانه خدا است و  كردن به كعبه و نهي ازسوگند ياد ،كه باشد
و آهنگ آنجا كردن به قصد حج وعمره بر هر فرد توانايي  قصد و اراده رفتن به آنجا

فرض و واجب است، كه اين به معناي نهي شرك به طور عام بوده و ذره اي از آن هم 
ي پيامبري كه فرستاده شده از درست و شايسته انسان نيست، نه براي فرشته مقرب و نه برا

سوي خداوند است و نه براي كعبه اي كه خانه خدا در زمين خداست و اينك مي بيني 
كنند و چيزي از آن مي خواهند كه كسي جز  كه مردم امروزه به كعبه سوگند ياد مي

واضح و آشكار است كه كعبه نه سودي مي رساند و نه . خداوند قادر به انجام آن نيست
ي، خداوند براي بندگان خود طواف برآن و عبادت در نزد آن را تشريح كرده و آن ضرر

طواف برآن مشروع، ولي سوگند به آن و . ساخته است صمكان را قبله گاه امت محمد
بر توست كه ميان آنچه مشروع و ! پس اي مكلف. خواستن از آن نامشروع و ممنوع است

چه هر فردي از افراد جاهل كه همانند چهار پا آنچه ممنوع است تفاوت قائل شوي، اگر 
  . يانند با تو مخالفت كنند، آنها نه تنها چهارپايند بلكه از چهارپايان نيز گمراهترند

بنده اگر چه »شما شرك مي ورزيد و مي گوييد آنچه خدا و تو بخواهي «عبارت و   
داست و قدرت خواست واراده دارد ولي خواست و اراده وي تابع مشيت و خواست خ

همانگونه كه خداوند فرموده . اراده هيچ چيزي را جز به اراده و خواست خداوند ندارد
: التكوير( m  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ » ºl : است

براي كساني از شما كه بخواهند راه راست را در پيش بگيرند و حال آنكه : يعني) 29 - 28
  . كه خداوند جهانيان بخواهدنمي توانيد بخواهيد جز چيزيهايي را 
[ ^ _` m  g f  e  d c b a : و در جايي ديگر فرموده است

  t s r q p o nm l k  j i hl )30 – 29: اإلنسان(  
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 اندرز و ياد آوري است براي هركس كه بخواهد راهي به سوي )قرآن(اين : يعني
گمان خداوند  واهد، بيشما نمي توانيد بخواهيد مگر اينكه خدا بخ. يندپروردگارش برگز

  بس آگاه و كار  بجاست 
. كنند اين آيات و حديث مذكور پاسخي است بر قدريه و معتزله كه قدر را نفي مي

همان كساني كه مدعي اند كه بنده خواست و مشيتي دارد كه با آنچه خداوند از او 
ين قدر، داليلي اهللا در باب منكر انشاء. كند خواسته و آنرا اراده كرده است مخالفت مي
 مجوس ) منكرين قدر خداوند(چرا كه آنان . كه ادعاي آنان را باطل سازد، خواهد آمد

  . امت هستنداين 
ولي اهل سنت و جماعت در اين باب و مسائل ديگر به كتاب خدا و سنت رسول 

متمسك مي شوند، معتقدند كه مشيت و خواست بنده در همه چيز و در تمامي  صخدا 
خواه موافق شريعت خداوند باشد و . فتار تابع مشيت و خواست خداوند استاعمال و گ

خواه مخالف آن، درهمه شرايط تابع خواست خداست هر آنچه موافق شريعت خداست 
بدان راضي و خشنود است و آنچه مخالف آن است آنرا از  خداوند آنرا دوست دارد و

m po n m  l k j ه است همانطوري كه خداوند متعال فرمود. پسندد بنده نمي
t s  r q l )7: الزمر(  

اگر كفر پيشه كنيد خداوند از شما بي نياز است، ولي كفر را براي بندگان : يعني
  . خود راضي نيست

 صچرا كه پيامبر . لذا بنابر حديث مذكور، سوگند ياد كردن به كعبه شرك است
كه شما شرك مي ورزيد، آن شخص يهودي را به دليل سخني كه مطرح كرد؛ مبني براين

  .تاييد نمود
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و همچنين نسائي از ابن عباس روايت كرده است كه مردي به  
آيا مرا همتاي : فرمود صپيامبر. آنچه خدا و تو بخواهي: گفت صپيامبر

  . خدا قرار مي دهي؟ بلكه بگو آنچه تنها خداوند بخواهد
در : ست كه گفتروايت كرده ا –برادر مادري عايشه  –ابن ماجه از طُفيل 

شما مگر همان : گفتم. خواب ديدم گويا به نزد عده اي از يهوديان رفتم
مگر شما همان : گروهي نيستيد كه مي گوييد عزير پسر خداست؟ گفتند

آنچه خدا بخواهد و محمد بخواهد سپس به : كساني نيستند كه مي گوييد
ييد وگ كه ميمگر شما كساني نيستيد : اي از مسيحان گذشتم و گفتم دسته

: گوييد مگر شما همان كساني نيستيد كه مي: مسيح پسر خداست؟ گفتند
هنگامي كه صبح شد به هر كسي كه . آنچه خداوند بخواهد و محمد بخواهد
آمده به او نيز  صسپس نزد پيامبر. رسيدم اين موضوع را گزارش كردم

. آري: فتمآيا كسي را از اين موضوع با خبر ساختي؟ گ: فرمود. خبر دادم
طفيل خوابي را ديده كه : خداوند را حمد و ثنا گفت و فرمود صپيامبر

شما سخني به زبان . برخي از شما ها را از آن مطلع ساخته است
ا از آن باز دارم و رآورديد كه فالن و بهمان چيز مانع مي شد كه شما  مي

د، بلكه آنچه خدا بخواهد و محمد بخواه: نگوييد) و آن اينكه. (نهي كنم
  . بگوييد آنچه تنها خداوند بخواهد

  
همچنين نسائي از ابن عباس روايت كرده است كه مردي به : گويد مصنف مي

آيا مرا همتاي خدا قرار مي : فرمود صآنچه خدا و تو بخواهي پيامبر: گفت صپيامبر
  1.دهي؟ بلكه بگو آنچه تنها خداوند بخواهد

                                           
 .گذشت) 62(تخريج آن شماره  -1
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كند، چون اين دو  دن مساله مذكور تاييد مياين مقوله روايت قبلي را در شرك بو
  .به آن عطف شده و حكم آنها مساوي است »واو« با

بيانگر آن است كه هر كس بنده را با » آيا مرا همتاي خداوند قرار مي دهي؟«عبارت 
خداوند مساوي قرار دهد، اگر چه در شرك اصغر هم باشد، در واقع او را همتاي خداوند 

. ه آن بنده خود بخواهد و چه ابا كند و چنين چيزي را نخواهدچ» قرار داده است 
دانند  برخالف آن چيزي كه جاهالن مي گويند و شريك را در نوع خاصي از عبادت مي

كنند و در  و در واقع عبادت خاصي را عبادت تلقي كرده و همان را نهي شده تلقي مي
كه خداوند خيري براي او كنند، هر كس را  همان يك نوع عبادت شرك را خالصه مي

  1.عطا مي كنددين فهم در بخواهد وي را 
روايت كرده است كه  –برادر مادري عايشه  –ابن ماجه از طُفيل  2:گويد مصنف مي

شما مگر همان : گفتم. در خواب ديدم گويا به نزد عده اي از يهوديان رفتم: گفت
  .تا آخر... گروهي نيستيد كه مي گوييد عزير پسر خداست؟

مقصود از طفيل برادر مادري عايشه همان بن عبداهللا بن سخبرة برادر مادري عايشه و 
صحابي است كه يك حديث در نزد ابن ماجه از وي روايت شده كه انهم حديث مذكور 

  . در اين باب است
آنرا تاييد و به متقضاي آن صحق است به همين سبب رسول خدا  ي اواين رويا

  . عمل كرده است
را از اينكه بگويند آنچه خدا و رسول خدا بخواهند نهي كرده و به آنان فرمان آنها 

همه خواستها منوط به خواست خداوند است (داد كه بگويند آنچه تنها خداوند بخواهد 

                                           
باب من يرد ) 71(كتاب العلم : با اين لفظ بخاري» من يرد اهللا به خرياٌ يفقهه فی الدين«ترجمه حديث  -1

باب الهي عن المساله از حديث معاويه ) 100)(1037(كتاب الزكاة : اهللا خيراً يفقه في الدين و مسلم
 .روايت كرده اند

باب النهي ان يقال ماشا ء اهللا و شئت الباني در ) 2118(كتاب الكفارات : ابن ماجه: صحيح است -2
 با شواهد خود انرا صحيح دانسته است) 138(الصحيحة 
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ترديدي نيست كه براي )وخواست هيچكس را نبايد در تساوي با خواست اومطرح كرد
خداوند بخواهد و سپس فالني بخواهد و اخالص كاملتر آن است كه فرد بگويد اگر 

تصريح دارد بر توحيدي  صچنين سخني از شرك دور تر است چرا كه فرموده پيامبر
كه از هر جهت با همتا گزيني براي خداوند منافات دارد بنابراين شخص آگاه و با بصيرت 

  .باالترين مراتب كمال را براي خود در مقام توحيد و اخالص بر مي گزيند
در برخي »باز دارم  )سخن(فالن و بهمان چيز مانع مي شد كه شما را از آن «رت عبا

از آنان مانع مي شد كه آنها را از چنان سخني باز  صطرق وارد شده است كه شرم پيامبر
مطرح ساخت و  صدارد ولي پس از انكه طفيل داستان خواب خود را براي وي

پس از . بليغ از گفتن چنان سخني بازداشت خطاب به مردم آنها را به طور رساو صپيامبر
اين مساله را به ياران خود ابالغ مي كرد تا اينكه دينش را  صآن به طور مداوم پيامبر

كامل و نعمتش را بر او تمام نمود و او نيز به طور آشكار دريافت او را به همگان رسانيد 
  .ن و يارانشو بر تمامي پيروا صكه درود و صلوات و سالم خداوند بر او 

نيز  صهمچنين روايت مورد بحث اين باب بيانگر و مؤيد مفهوم اين فرموده پيامبر
  1.جزئي از چهل و شش اجزاي نبوت است» راست «روياي درست : فرمايد است كه مي

  
اگر چه رويا خواب است ولي در واقع وحي است امرو نهي كه با وحي ) شارح(   

  ).البته مقصود روياي صادقه است(واهللا اعلم . گردد شود با آن نيز ثابت مي ثابت مي

                                           
: مسلم: تة و اربعين جزءاً من البنوةباب الرويا الصالحة جزء من س) 6987(كتاب التعبير : بخاري -1

 .از حديث عبادة بن صامت)7)(2264(كتاب الرويا 
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  .شناخت يهود از شرك اصغر: نخست

دچار مشكل و (هنگامي كه با فهم انسان هوا و هوس آميخته باشد : دوم
  ).شود و از حق باز مي ماند درگير هوس مي

همتاي خداوند قرار مي  اآيا مر«بر اينكه  بنيمص فرموده پيامبر: سوم
كسي جز تو ندارم تا : گويد پس وضعيت كسي كه در قالب شعر مي» دهي؟ 

به او پناه ببرم و دو بيت بعد از آن كه قبال گذشت چگونه است و با او 
  ! چگونه برخورد خواهد شد؟

ت، آوردن شرك اصغر اس صاراده خدا را در كنار اراده پيامبر: چهارم
اگر شرك . (فالن و بهمان مرا از گفتن آن بازداشت: فرمود صچون پيامبر

  ).اكبر بود نمي توانستند مانع او شوند
  . شود روياي صادقه و درست از اقسام وحي محسوب مي: پنجم
  . شود روياي صادقه گاهي سبب تشريع برخي از احكام مي: ششم
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  در واقع خداوند را آزرده است هركس روزگار را دشمنام دهد: باب

] \ [  ^   _ `  m   d c b a : فرمايد فرموده خداوند است كه مي

 r q  p o   n ml  k j i h gf el )24: هالجاثي(  
منكران رستاخيز مي گويند حياتي جز همين زندگي دنيايي كه : يعني

اي بريم در كار نيست گروهي از ما مي ميرند و گروهي ج درآن به سر مي
سازد،  ايشان را مي گيرند و جز طبيعت و روزگار، كسي ما را هالك نمي

آنان چنين سخني را از روي يقين و آگاهي نمي گويند، بلكه تنها گمان مي 
  . برند و تخمين مي زنند

  
هركس روزگار را : باب: گويد مصنف اين باب را اينگونه آغاز كرده است و مي

] m : فرمايد كه مي. آزرده است فرموده خداوند است دشنام دهد، در واقع خداوند را

 r q  p o   n ml  k j i h gf e   d c b a  ` _   ^  ] \l 
  )24: الجاثية(

منكران رستاخيز مي گويند حياتي جز همين زندگي دنيايي كه درآن به سر : يعني
رند و جز بريم در كار نيست گروهي از ما مي ميرند و گروهي جاي ايشان را مي گي مي

سازد، آنان چنين سخني را از روي يقين و  طبيعت و روزگار، كسي ما را هالك نمي
  . گويند بلكه تنها گمان مي برند و تخمين مي زنند آگاهي نمي
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خداوند از زبان دهريان كافر و كساني از : گويد عماد ابن كثير در تفسير خود مي
] \ [  ^   m دهد كه  هستند خبر ميسخن  مشركان عرب كه با آنان در انكار معاد هم

f e   d c b a  ` _ l جز اين دنيا دنياي ديگري در كار نيست، : يعني
كنند و در پي آن نه قيامتي وجود دارد و نه  عده اي مي ميرند و گروهي زندگي مي

اين سخن مشركان عرب و منكران رستاخيز بود و فيلسوفان الهي . رستاخيزي در كار است
آنان خلقت نخستين و بازگشت به سوي پروردگار را انكار . چنين مي گفتند آنان نيز

، معتقدند كه در هر »كه منكر پديد آوردنده هستند«دوري  و فيلسوفان دهري. كردند مي
سي و شش هزار سال هر چيزي به همان حالتي كه در ابتدا بوده است بر مي گردد و 

ور متناوب به گونه اي پايان ناپذير تكرار اند  كه اين روند و چرخش به ط گمان كرده
با چنين باوري با عقل ستيز كرده و نقل و شريعت را نيز دروغ پنداشته اند و . شود مي

جز «) q  p o   n ml  k j i h(اند،  به همين سبب گفته اند تكذيب كرده
  .»پروردگار كسي ما را نمي ميراند
يعني علمي بدان ندارند ) n ml  k j i h   q  p o(به خداوند نيز فرموده است 

  . كنند بلكه تو هم و تخيل مي
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: روايت شده است كه فرمود صدر صحيح از ابوهريره از پيامبر 
گويد  آزارد، روزگار را ناسزا مي فرزند آدم مرا مي: خداوند فرموده است«

  . در حاليكه من روزگارم، شب و روز را من مي گردانم
ت كه روزگار را ناسزا نگوييد چر اكه خداوند در روايتي نيز آمده اس

  . همان روزگار است

   
و ابو داود و نسائي از روايت ) مسلم و بخاري( 1حديثي كه صاحبان دو كتاب صحيح

اند  بدين نحواست  سفيان بن عيبنه از زهري و از سعيد بن مسيب از ابوهريرة روايت كرده
آزارد،  فرزند آدم مرا مي: فرمايد خداوند متعال مي: فرمودند صخدا رسول : كه گفت

  . گويد در حاليكه من روزگارم، شب و روز را من مي گردانم روزگار را ناسزا مي
كه خداوند همان روزگار  ات كه روزگار را ناسزا نگوييد، چردر روايتي نيز آمده اس

  2.است
نفرين بر (اي روزگار خراب شده : يدفرزند آدم نگو«در روايتي ديگر امده است 

زيرا كه من روزگار هستم شب و روز را گسيل مي دارم، و اگر بخواهم آندو را ) روزگار
  3.»نگه مي دارم و در قبضه خود مي گيرم

حديثي است ) مورد بحث در متن اصلي(حديث : گويد در شرح السنة مي )بغوي(
و از طريق معمر به چند جهت از  كه مسلم و بخاري بر صحت آن اتفاق نظر دارند

معنايش اين است كه عادت عرب بر اين بود كه در هنگام نزول  .اند ابوهريره روايت كرده

                                           
باب النهي ) 1) (2246(مسلم كتاب االلفاظ من االدب . باب سورة الحاثية) 4826(بخاري التفسير  -1

 عن سب الدهر

 .باب النهي عن سب الدهر)2246(كتاب االلفاظ من االدب : مسلم -2

  .باب النهي عن سب الدهراز حديث ابوهريرة) 3)(2246(اللفاظ من االدب كتاب ا: مسلم -3
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زيرا هرگرفتاري و باليي كه : حوادث طبيعي و بال يا روزگار را نكوهش و ناسزا مي گفت
و مصيبتهاي  دادند و مي گفتندگرفتاريها آمد را به روزگار نسبت مي براي آنان پيش مي

كه به آنان مي رسيد به روزگار نسبت  پس هرگاه سختي ،گرفتارشان كرده استدهر 
لذا نكوهش و ناسزاگويي آنان در واقع . دادند و فاعل اين سختي ها را ناسزا مي گفتند مي

به همين . بر مي گشت، چرا كه در حقيقت فاعل آن خداوند بود –عزوجل  –به خداوند 
اين مختصري بود از آنچه در شرح السنة پيرامون (يي روزگار نهي شدند دليل از ناسزاگو

  ).اين موضوع مطرح شده است
ابن جرير به همين طريق با سياق بسيار عجيبي روايت مذكور را آورده است و 

مي (تنها روز و شب ما را هالكت مي سازند : مردمان دوران جاهليت مي گفتند: گويد مي
. سازند و زنده مي ميرانند وز و شب است كه ما را هالك ساخته و ميو در واقع ر )ميرانند

] \ [  ^   _ `  m e   d c b a : بنابراين خداوند در كتاب خود فرمود

f l فرزند آدم مرا : پس خداوند عزتمند و با جالل فرمود. و روزگار را ناسزا گفتند
رم هر كاري در دست من گويد، حال آنكه من روزگا روزگار را ناسزا مي. مي آزارد

  . است روز و شب را مي گردانم
ابن ابي حاتم نيز از احمد بن منصور، از سريج بن نعمان از ابن عيينه حديث قدسي 

سپس از يونس، از ابن وهب، از زهري، از ابو سلمة، از . مذكور را روايت كرده است
اوند متعال خد: فرمايد شنيدم مي صاز رسول خدا: ابوهريره روايت كرده است

كند در حاليكه من روزگارم، روز و شب در  فرزند آدم روزگار را نكوهش مي: فرمايد مي
دست من است اين حديث را صاحب الصحيح روايت كرده است و همچنين نسائي از 

  . حديث يونس بن يزيد آنرا آورده است
ه است كه محمد بن اسحاق از عالءبن عبدالرحمن از پدرش، از ابوهريرة روايت كرد

ام طلب قرض كردم به  از بنده: فرمايد مي –عزوجل  –خداوند : فرمودند صرسول خدا 
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اي واي روزگار، در حالي كه من : گويد كند و مي ام مرا نكوهش مي و بنده. من نداد
  1.روزگارم

داوند روزگار را ناسزا نگوييد زيرا كه خ«شافعي، ابو عبيد و ديگر پيشوايان در تفسير 
؛ عرب در دوران جاهليت هنگامي كه گرفتار بال و مي گويند» وزگار استهمان ر

اين ) نفرين بر روزگار(مصيبت و سختي مي شدند و مي گفتند اي روزگار خراب شده 
كردند در حاليكه  گفتند و بد گويي مي داد و آنرا ناسزا مي كارها را به روزگار نسبت مي

  . كردند راين گويا خداوند را بدگويي ميبناب. فاعل آنها تنها خداوند متعال است
به همين خاطر و به اين اعتبار از . چرا كه در حقيقت انجام دهنده آنها خداوند بود

زيرا كه خداوند همان روزگاري بود كه آنان عنوان . ناسزا گويي روزگار آنها را بازداشت
رامون عبارت مذكور اين نيكوترين تفسيرپي. دادند كرده و آن كارها را به وي نسبت مي

  . و مقصود در حقيقت همين است و اهللا اعلم –است 
اند در اين خصوص دچار خطاو  ابن جرير و كساني از ظاهريه كه از وي تبعيت كرده

را به استناد همين حديث از اسمهاي نيكوي خداوند به ) دهر(اشتباه شده اند كه روزگار 
  .اند شمار آورده

معناي حديث بيان گرديده است و » مي گردانم شب وروز را من«با عبارت 
او در حقيقت همان تصرف وي در شب و روز است به گونه اي كه ) تقليب(گردانيدن 

  .مردم دوست دارند يا كراهت دارند
در اين حديث يك قسمت اضافه نيز وجود دارد كه مصنف رحمة اهللا عليه آنرا 

  .كارها به دست من استتمام  »بیدی االمر«نياورده است و آنهم عبارت 

                                           
قسمت آخر . سند آن ضعيف است) 1/418(و حاكم ) 2479(ابن خزيمه ) 2/300،506(احمد  -1

... ليشتمني ابن آدم يقول و ادهراه«با اين لفظ آورده است كه ) 598(حديث را ابن ابي عاصم در السنة
 .»د اين روايت حسن استبنابر گفته الباني سن
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در روايتي نيز آمده است كه روزگار را ناسزا نگويد چرا : گويد مصنف در ادامه مي
  . كه خداوند همان روزگار است

معناي اين روايت همان است كه در حديث قبل بدان تصريح شده است به اين تعبير 
در طول روزگار  كه من روزگارم و شب وروز را من مي گردانم، يعني هر خيرو شري كه

شود به اراده و تدبير، و علم و حكمت خداوند متعال است  و گذران شب و روز جاري مي
هر چه بخواهد شدني و هر چه نخواهد نشدني . هيچ غيري در آن با او مشاركت ندارد

بنابراين آنچه در هر دو حالت شدن و نشدن بر بنده واجب است ستايش او و گمان . است
  . اوست و بايد با توبه به او بازگشت و به او مراجعه نمود نيكو داشتن به

  : همانطوري كه خداوند متعال فرموده است
 m w vu t s r  q po n m l

 | { z y  xl )168: األعراف(  
  .ايشان را به نيكي ها و بديها آزمايش كرديم تا باز گردند: يعني  

: ياءاألنب( m  Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñl و همچنين فرموده است 
35(  

ما شما را با سود و زيان و بديها و خوبيها كامالً مي آزماييم و سرانجام به سوي : يعني
  .ما برگردانده مي شويد

اند، فراوانند همانگونه كه در اشعار  كساني كه كارها را به روزگار نسبت داده
ها را به سختي اينكه سال.مثل ابن معتز، متنبي و ديگران، آمده است)شعراي جديد(مولِّدون 

: شود مثال خداوند فرموده و شدت توصيف كنند، نسبت فعل به روزگار محسوب نمي
m l k  j i  h g f e   d  c  b a ` _ ~ }l )48: يوسف(  

  : برخي از شعرا گفته اند. سپس بعد از آن هفت سال سخت خواهد آمد: يعني
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 )عمرها(ات گذران شبها چيز شگفتي هستند كه لحظدر مفهوم زمان : ترجمه شعر
تنگي و گشايش گذشت لحظات در ميان آنها به . (ميان آنها پيچيده و گشوده مي شوند

  ). پيوندد وقوع مي
كوتاهي آنها با اندوه و غمها طوالني است و درازي و طوالني بودن آنها با خوشي و 

  .شادماني كوتاه است
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  ).زمانه(نهي از ناسزاگويي و نكوهش روزگار : نخست

يعني كسي كه (نامگذاري نكوهش روزگار به آزار رساندن خداوند : دوم
  ).روزگار را ناسزا بگويدگويا خداوند را آزرده است

  . تأمل و انديشه اينكه خداوند همان روزگار است: سوم
هي ناسزاگو و شخص اگر چه در دل خود نيز اراده كند و گا: چهارم
  . شود گر محسوب مي نكوهش
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  و امثال آن  هقاضي القضا )درستي يا نادرستي عبارتي مثل(باب 

روايت شده  صدر صحيح به طريق ابوهريره رضي اهللا عنه از پيامبر
فرو مايه ترين اسم نزد خداوند، اسم مردي است كه ملك : است كه فرمودند

جز ) صاحبي(حال آنكه مالكي  شود، ناميده مي) صاحب ملكها(االمالك 
  .خداوند وجود ندارد

  .شاهنشاه نيز از اين دست اسمهاست: گويد سفيان مي
  .فرو مايه ترين، پست ترين: يعني او ضع» أخنع«لفظ 

  
مثل . مصنف اين باب را به درستي يا نادرستي برخي از إسمها اختصاص داده است

اسمي نظير آن كه به نوعي مختص اسم قاضي القضاة يعني قاضي تمامي قاضيان، و 
اين مقوله و شرح را مصنف با . خداوند است و مسماي آن برازنده خداي متعال است

حديثي كه در اين باب وارد شده است قياس كرده و قاضي القضاة را به ملك االمالك 
كه در حديث مطرح شده به دليل تشابه معناي آنها در يك حكم تلقي نموده و از آن نهي 

  . رده استك
روايت شده است  صاز پيامبر  س 1در صحيح به طريق ابوهريره: گويد مصنف مي

صاحب (فرو مايه ترين اسم نزد خداوند، اسم مردي است كه ملك االمالك : كه فرمودند
چرا كه اين . جز خداوند وجود ندارد)صاحبي(شود، حال آنكه مالكي  ناميده مي )ملكها

مالكي بزرگتر و . تعلق دارد و در واقع او صاحب همه ملكهاستلفظ تنها به خداوند متعال 

                                           
باب ) 20) (2143(كتاب االداب : باب أبغض االسماء الي اهللا مسلم) 6206(كتاب االدب : بخاري -1

  .تحريم التسمي بملك اال مالك و بملك الملوك
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هر . صاحب همه ملكها و داري جالل و بخشش فراوان است. عظيم تر از او وجود ندارد
دهد و  ملك و صاحب اختيار بودني را خداوند به هر كدام از بندگانش كه بخواهد مي

ني به سرعت به او برگردانده مالكيتهاي ديگران عاريه و امانتي است كه در اندك زما
گاه آنچه را كه فردي در . صاحب اختيار و مالك اصلي اين ها خداوند است. خواهد شد

و گاهي نيز مالكيت و صاحب . كند اختيار و تملك خود دارد از تملك او خارج مي
  .سازد اختيار بودن آن فرد را از مملوك خارج مي

ز بين رفته باشد باقي نمي ماند، ولي و از آن حقيقتي جز اسم آن كه مسمايش ا
  .پادشاهي و مالكيت پروردگار جهانيان دائم و كامل است و پاياني ندارد

كند و هر كس را  هر كس را بخواهد پست و فرومايه مي ،دست اوست دادگري در
با علم خود و نگهباناني كه بر بندگان گماشته است، اعمال آنها را . بخواهد باال مي برد

شود؛ اگر عمل او خير باشد مجازات  دارد و هر فردي با عملكرد خود مجازات مي ينگه م
همانگونه كه . شود وي نيز خير است و اگر عملش شر باشد به تبع آن با شر مجازات مي

ر در حديث آمده است پروردگارا تمام حمد و سپاس از آن توست و پادشاهي و اختيا
ر دست تو و به دست توست و تمامي كارها به ات دتمام خير. همه چيز در دست توست

هر آنچه خير است از تو خواهانم و از هر آنچه شر است به تو پناه . گردند سوي تو بر مي
  .مي برم

مقصود از شاهنشاه، . همان سفيان بن عيينة است )در متن اصلي(مقصود از سفيان 
نها يا صاحب اختيار تمام به پادشاه همه سرزمي) فارسها(همان است كه در نزد غير عرب 

ل زد، چون در واقع تعبيري از ابه همين سبب سفيان بن عيينة آنرا مث: گفتند ملك ها مي
  . ملك اال مالك نزد غيرعربهاست

، مبغوض )مالكملك األ(است شخص مسمي به آن اسم در روايتي ديگر آمده 
و مغضوب تر ين يعني منفورترين » أغیظ« لفظ. ترين و خبيث ترين فرد نزد خداست

  . فرد نزد خداست واهللا اعلم
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نيز يعني چنان فردي نزد خداوند خبيث و ناپاك است، بنابراين  »أخبث«و لفظ 
چنين فردي اوصافي را به سبب خود بزرگ بيني و همچنين تعظيم و بزرگداشت مردم 

  .براي او طوري كه شايستگي بزرگي نيست، در خور جمع كرده است
امت پست و فرومايه است به همين دليل نزد خدا خبيث ترين و چنين شخصي روز قي

منفورترين و حقير ترين افراد است، چر اكه فرد خبيث و منفور در نزد خدا، روز قيامت 
پست ترين و ناپاك ترين فرد است به دليل اينكه با نعمتهايي كه خداوند به وي عطا كرده 

  .پنداشت بود بر مردم خود برتري فروخت و خود را بزرگ
پس آنچه را كه در معناي . فرو مايه ترين، پست ترين: يعني اوضع »أخَنع«لفظ 

  .أغيط گفتيم
كه أخنع نيز . (مفيد اين معنا است آن فرد نزد خدا منفور ترين و حقير ترين فرد است

  ).در واقع به هيمن معناست
ري كه حديث باب بيانگر برحذر داشتن مردم از خود بزرگ بيني است، همانطو

بر ابن زبير و ابن عامر وارد  سمعاويه : ابوداود از ابو مجلز روايت كرده است كه گفت
شد پس ابن عامر بر خواست ولي ابن زبير به حالت خود نشسته باقي ماند، معاويه به ابن 

هر كس دوست داشته : شنيدم مي فرمود صبنشين، زيرا من از رسول خدا : عامر گفت
  .او به پا شوند منزلگاهي از آتش براي خود برگزيده استباشد كه مردم براي 

  1.حسن است: گويد ترمذي نيز اين حديث را روايت كرده است و مي
در حاليكه بر عصايي  صرسول خدا : روايت شده است كه گفت ساز ابو امامة 

ر همچون غي: تكيه كرده بود بر ما وارد شد، براي او به پا خواستيم، سپس به ما فرمودند

                                           
كتاب األدب : ترمذي: باب في قيام الرجل للرجل) 5229(كتاب االدب : ابوداود: صحيح است -1
آنرا صحيح دانسته ) 357(اهية قيام الرجل للرجل، الباني نيز در الصحيحة باب ماجاء في كر)2754(

  .است
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خيزند،  عربها هنگام وارد شدن كسي كه برخي به منظور تعظيم براي برخي ديگر به پا مي
  1.برپا نشويد، ابو داود اين حديث را روايت كرده است

كه به منفورترين ترجمه شد، از جمله صفاتي است كه همانند ساير » ظأغي«صفت 
الف واقع شده و همان صفاتي كه به طريق كتاب و سنت به خداوند داده اند مورد اخت

مباحثي كه ميان فرق مختلف در خصوص صفات خداوند وجود دارد، در اين صفت نيز 
هيچ صفاتي نيست كه در كتاب و سنت وارد شده باشد مگر اينكه تبعيت . كند صدق مي

. باشد از آن و اثبات آن به گونه اي كه شايسته جالل و عظمت خداوند است، واجب مي
آنكه يكي از اين  براي خداوند بدون تشبيه و منزه داشتن خداوند بياثبات اين صفات 

كند و همگي در يك  صفات تعطيل شوند و اين درخصوص تمامي صفات صدق مي
كه ديدگاه اهل سنت و جماعت از صحابه و تابعين وتمام كساني كه بعد از آنها . حكم اند

هفتاد و سه گانه اند، همين ديدگاه بوده اند و در زمره فرقه راهيافته از ميان فرقه هاي 
  .است

اين اختالف و چند دستگي در اواخر قرن سوم و پس از آن به وجود آمد و چنين 
اختالف و تفرقه و چند دستگي و خروج از صراط مستقيم در ميان امت براي كساني كه 

  .ستاي ا خداوند يگانه ياري رسان و كمك كننده. آگاهي و اطالع دارند، پوشيده نيست
  

                                           
  باب في قيام الرجل للرجل ) 5230(ابوداود كتاب االدب : ضعيف است -1

ضعيف است و در سند آن آشفتگي و : ان را تضعيف كرده است و مي گويد) 346(الباني در الصحيحة 
 .ضعف و جهالت وجود دارد
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . مالك ناميده شودنهي از اينكه فردي ملك اال: نخست

نهي از هر چيزي كه در معناي ملك االمالك است مثل قاضي : دوم
  .هالقضا

فهم ودرك سخت گيري در اين زمينه ها و امثال آن، با قطع نظر از : سوم
  .دل معناي اصلي آن مد نظر نباشداينكه ممكن است در 

  .فهم و درك اينكه چنين اسمهايي مختص خداوند سبحان است: چهارم
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احترام گذاشتن به اسمهاي خداوند و تغيير نام افراد به سبب : باب
  اسماء خداوند 

، مي خواندندابوالحكم  را از ابو شريح روايت شده است كه وي
حكَم است و حكم هر چيزي در خداوند خود : به وي فرمودند صپيامبر

قوم من هرگاه دچار اختالف مي شدند به : پس ابو شريح گفت. دست اوست
مي كردم و هر دو دسته از حكم  )قضاوت(نزد من آمده در ميان آنان حكم 

  ). عملكرد تو(چه نيكوست اين : نيزفرمودند صپيامبر. من راضي مي شدند
 )دارم(شريح، مسلم و عبداهللا ) سه فرزند بنام(آيا فرزندي داري؟ گفت 

: فرمود صپيامبر. شريح: كداميك بزرگتر است؟ گفتم: فرمود صپيامبر
  . اند ابو داود و ديگران اين حديث را روايت كرده. پس تو ابوشريح هستي

  
احترام گذاشتن به اسمهاي خداوند و تغيير نام افراد به سبب : باب: گويد مصنف مي
  .اسماء خداوند

به وي  صشريح روايت شده است كه وي ابوالحكم كنيه شده بود پيامبراز ابو 
پس ابو شريح . خداوند خود حكَم است و حكم هر چيزي در دست اوست: فرمودند
قوم من هرگاه دچار اختالف مي شدند به نزد من آمده در ميان آنان حكم : گفت

: نيزفرمودند صامبرپي. مي كردم و هر دو دسته از حكم من راضي مي شدند )قضاوت(
  ). عملكرد تو(چه نيكوست اين 
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 صپيامبر )دارم(شريح،مسلم و عبداهللا ) سه فرزند بنام(آيا فرزندي داري؟ گفت 
پس تو ابوشريح هستي ابو : فرمود صپيامبر. شريح: كداميك بزرگتر است؟ گفتم: فرمود

  1.اند داود و ديگران اين حديث را روايت كرده
نگونه كه در خالصة التهذيب آمده است، همان ابو شريح مقصود از ابو شريح آ

بيست حديث از . نامش خويلد بن عمرو است در روز فتح مكه اسالم آورد. خزاعي است
اند  و يك  وي روايت شده است دو حديث را بخاري و مسلم باهم اتفاقاٌ روايت كرده

جبيرو عده اي ديگر از  ابو سعيد مقبري، نافع بن. حديث را نيز تنها بخاري آورده است
گويد به سال شصت و هشت در مدينه وفات  اند  ابن سعد مي وي حديث روايت كرده

  .كه اين گفته حافظ است. گويد نام وي هاني بن يزيد كندي است شارح مي. يافت
اي نامش حارث ضبابي است كه اين سخن به مزّي نسبت داده شده  و بنابر گفته   
  .است
و امثال آن  »مأ«يا  »أب«آنچه كه با : عبارت عربي همان كنيه استدر » يكني«لقظ  

 صعبارت پيامبر . ولي لقب اينگونه نيست مثل زين العابدين و نظير آن. شود شروع مي
يعني خداوند . مبني بر اينكه خداوند خود حكم است و حكم هر چيزي در دست او است

ريق وحي كه پيامبران و فرستادگان خود در دنيا به ط. سبحان در دنيا و آخرت حكَم است
كند و هيچ قضيه و مسأله اي نيست مگر  نازل كرده است در ميان بندگان خود حكم مي
. از قران و حكمت، حكم كرده است  اينكه خداوند در آنچه بر پيامبرش نازل كرده

امت خداوند شناخت اين احكام را براي بيشتر علماي اين امت آسان نموده است، واين 
اگر در پاره اي از احكام علما دچار اختالف  .كنند در گمراهي اتفاق و اجماع نظر نمي

شده اند به ناچار يكي از آنها بايد بر آن حكم حقيقي كه مد نظر خداوند است درست 

                                           
باب في تغيير االسم القبيح نسائي كتاب آداب القضاء ) 4955(ابو داود كتاب االدب : تصحيح اس -1
اين ) 1841(و صحيح الجامع ) 2615(باب اذا حكموا رجال فقضي بينهم، الباني در االرواء ) 8/226(

 .حديث را صحيح دانسته است
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مند ساخته و به او ملكه  رسيده باشد پس هر كس كه خداوند او را از نيروي فهم بهره
سيله آن به سخن درست و صحيح از قول و ديدگاهاي علما درك بخشيده باشد به و

برد، چنين فهمي از طريق فضل و منت و احسان خداوند براي آن شخص آسان مي  مي
از خداوند . گردد كه هيچ بخشش و فضلي از چنين عطيه اي باالتر و ارجمند تر نيست

  !فضل و كرمش را درخواست مي كنيم
: همانند اين سخن خداوند كه فرموده است در دنيا وآخرت حكم در دست اوست

 m  Ñ  ÉÈ Ç  Æ Å Ä Ã Â Ál )در هر چيزي كه : يعني )10: شوري
m  Ó Ò : دچار اختالف شديد حكم آن در دست خدا است و همچنين فرموده است

  å ä ã â á àß Þ Ý Ü  Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ôl 
  )59: النساء(

خدا و پيامبر او بر گردانيد، اگر به  و اگر در چيزي اختالف داشتيد، آن را به: يعني
پس ار . اين كار براي شما بهتر و خوش فرجام تر است. خدا و روز رستاخيز ايمان داريد

جاع حكم به خدا در واقع ارجاع آن به كتاب اوست و ارجاع حكم به رسول او نيز ارجاع 
ايشان پس از مرگ  صدر هنگام حياتش و ارجاع آن به سنت وي  صآن به پيامبر 

  .است
بر چه اساسي : معاذ بن جبل را به يمن فرستاد به وي فرمود صهنگامي كه پيامبر   

به چه حكم مي (اگر در كتاب خدا نيافتي : فرمود. با كتاب خدا: حكم مي كني؟ گفت
 صاگردر سنت رسول خدا: گفت. كنم با سنت رسول خدا حكم مي: ؟ گفت)كني

  . دهم نظر خود اجتهاد مي كنم و حكم ميبا : حكم آن مسأله را نيافتي؟ گفت
تمام حمد وثنا ويژه خداوندي است كه فرستاده رسول خدا را : فرمود صپيامبر   

معاذ از بزرگترين دانشمندان  1.سازد موفق گردانيد در آنچه كه رسول خدا را خشنود مي
جتهاد را در بنابراين ا. صحابه نسبت به احكام و شناخت حالل و حرام و كتاب و سنت بود

                                           
  .گذشت) 340(تخريج آن در شماره  -1
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بر . مساله اي كه حكمي در كتاب و سنت پيرامون آن نيامده است براي وي جايز دانست
خالف آنچه امروزه و يا قبالً از سوي برخي از اهل تفريط و كوتاهي اتفاق مي افتد، مبني 

كنند كه اجتهاد با وجود جهل  بر اينكه از حكم كتا ب و سنت غافل و جاهلند و گمان مي
يعني بي آنكه در خصوص حكم . حكم كتاب و سنت براي آنان نيز جايز است آنها از

  ).دهند يك مساله به كتاب و سنت مراجعه كنند با به رأي و نظر خود فتوامي
كند هنگامي كه براي حكم نهايي در  در روز قيامت تنها خداوند است كه حكم مي

و اوست كه . كند ان حكم ميشود، پس با علم خود در ميان بندگ ميان بندگان نازل مي
از اين رو فرموده . هيچ عمل پوشيده اي از اعمال بندگانش بروي و پنهان و پوشيده نيست

m u t   s r q p o n m lk j  i  h g f است 

vl )40: النساء(  
دارد و اگر از كسي كار نيكي سر زند، آن  اي ظلم و ستم روا نمي خداوند ذره: يعني

حكم درروز قيامت . كند  داند و از سوي خود پاداش بزرگي عطا ميگر را چند برابر مي
حق مظلوم را از ظالم اگر آن ظالم نيكي هايي داشته . تنها بر اساس نيكي ها و بديهاست

باشد از نيكي هاي وي خواهد گرفت و اگر نيكي هايي نداشته باشد بديهاي مظلوم را اگر 
برظلم ظالم بيش از اندازه مي افزايد و نه از حق  نه ذره اي. نثه بربديهاي ظالم مي افزايد
  . كند مظلوم به اندازه نا چيز كم مي

قوم من هر گاه دچار اختالف مي شد به نزد من «عبارت ابو شريح مبني بر اينكه 
» آمده در ميان آنان حكم مي كردم و هر دو طرف دسته از من راضي مي شدند

  .)عملكرد تو(چه نيكوست اين : نيز فرمودند صپيامبر
 اين است هنگامي كه قوم ابو شريح دريافتند كه وي –معناي اين عبارت و اهللا اعلم 

ر در ميان آنهاست و پي بردند كه او به آنچه هر دو طرف شخصي با انصاف و عدالت گ
. را خشنود سازد، معرفت دارد، به همين سبب در نزد آنان مقبول و مورد رضايت آنان بود

  . يان مردم اصالحگر بوددر واقع در م
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چرا كه مدار صلح بر رضايت است نه الزام و يا مراجعه بر جادوگران و اهل كتاب از 
يهود و نصاري و همچنين مدار و محور صلح و حكم استناد يه وضعيت و احوال اهل 
جاهليت مبني بر مراجعه به بزرگان و گذشتگان آنان كه مخالفت با كتاب و سنت باشد، 

توان براي حكم نهايي به  يعني نمي. (انطوري كه امروزه بسيار اتفاق افتاده استهم. نيست
بزرگان دوران جاهليت مراجعه كرد بلكه بايد به كتاب خدا و سنت پيامبرش مراجعه 

  ).شود
همچون وضعيت طاغوتيان كه به حكم خدا و رسول خدا توجهي ندارد بلكه آنچه 

ت كه بر اساس هواهاي نفساني و نظرات در نزد آنان معتمد است همان حكمي اس
  .شود شخصي و جمعي مطرح مي

شوند، همان كساني كه تقليد آنها از  برخي از مقلدان نيز به اين دسته ملحق مي
دهد تا آنچه را كه درست و صحيح وموافق كتاب و سنت  نظرات فردي به آنان اجازه نمي

  . خداوند كمك كنند و ياريگر است. است بپذيرند
 )سه فرزند بنام(: مبني بر اينكه آيا فرزندي داري؟ وي گفت صن پيامبرسخ

. شريح: كداميك بزرگتر است؟ گفتم: فرمود صپيامبر )دارم(شريح،مسلم و عبداهللا 
اين داستان بيانگر آن است كه در كنيه غالباً . پس تو ابوشريح هستي: فرمود صپيامبر

هوم و معنا عالوه بر حديث مذكور در جاهاي شود، اين مف فرزند بزرگتر در نظر گرفته مي
  .و اهللا اعلم. ديگري نيز مطرح شده است
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
احترام به اسمهاي خدا و صفات آن، اگر چه معناي آن مد نظر : نخست

  . نباشد
  . تغيير اسم فرد به خاطر احترام گذاشتن به اسم خدا: دوم
  .برگزيدن اسم فرزند بزرگتر براي كنيه: مسو
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تمسخر و شوخي كردن با چيزي كه در آن ياد خدا يا قرآن يا : باب 
  رسول خداست 

m x w v u  t s : خداوند متعال فرموده است
 a ` _ ~  } | { zyl )65: هالتوب(  

) درباره سخنان ناروا و كردارهاي ناهنجارشان(اگر از آنان : يعني
گويند بازي و شوخي مي كرديم، بگو آيا با خدا و آيات او و مي . بپرسي

  !پيامبرش مي توان بازي و شوخي كرد؟
كه حديث بعضي از  –از ابن عمر، محمد بن كعب، زيدبن اسلم و قتاده 
روايت شده است كه  –اين افراد در حديث بعضي ديگر تداخل شده است 

ما، شكم )ائت كنندگانقر(از اين خوانندگان «: مردي در غزوه تبوك گفت
كه . باره تر، دروغگو تر و ترسو تر در هنگام نبرد كسي را نديده ايم

عوف بن مالك به وي . و ياران گرامي ايشان بود صمقصود وي محمد 
خبر خواهم  صبه رسول خدا » دروغ گفتني بلكه تو منافق هستي : گفت

پس . بر سازدداد عوف نزد رسول خدا رفت تا او را از اين سخن وي با خ
آمده  صآن مرد نزد رسول خدا . دريافت كه قرآن از وي پيشي گرفته است

به قصد حر كت كرد سوار شتر خود شد پس آن  ص در حاليكه رسول خدا
ما غرق سخنان دوستانه جمعي بوديم و راه  ص اي رسول خدا: مرد گفت

ن عمر اب )از راه حق باز مي مانديم(را اينگونه بر خود قطع مي كرديم 
 صگويا من به او مي نگريستم كه خود را به كمر بند شتر پيامبر : گويد مي

در حالي كه مي . آويخته بود و سنگها بر پاهايش فرو كوبيده مي شدند
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مي ) شوخي(ما غرق سخنان بيهوده شده و بازي  صاي رسول خدا : گفت
  . كرديم

| {  ~ _ m : نيز به وي مي فرمود صرسول خدا 
d c b a ` g fe  l)66 – 65: هالتوب(  

عذر . آيا به خدا و ايات او پيامبرش مي توان بازي و شوخي كرد: يعني
به او  صرسول خدا . ايد خواهي نكنيد شما پس از ايمان آوردن كافر شده

  .توجهي نمي كرد و بيشتر از اين آيات نيز چيزي نمي گفت

  
كه در آن ياد خدا يا باب، تمسخر و شوخي كردن با چيزي : گويد مي  :مصنف

  . قرآن يا رسول خداست
m  t s : كند كه خداوند فرموده است در ادامه به اين آيه استناد مي

a ` _ ~  } | { zy x w v ul 
ابو معشر مدني از محمد بن كعب : گويد عمادا بن كثير رحمة اهللا عليه در تفسيرش مي

از اين قرائت كنندگان، : ن گفتيكي از منافقا: قرطبي و ديگران آورده است كه گفتند
اين سخن وي به پيامبر . ام شكم باره تر و درو غگو تر و ترسو تر در هنگام كارزار نديده

اي : آن منافق گفت. حركت كرده سوار شتر خود شد صرسول خدا . رسانيده شد ص
رسول خدا ما غرق سخنان بيهوده و بازي و مشغول صحبتهاي دسته جمعي و دوستانه 

ان بوديم و اين سخنان بيهوده ما را از راه بازداشت و راه راست را بر خود قطع خودم
| {  ~ _ ` m b a نيز فرمود  صرسول خدا. كرديم

 q p  o n m l k j i hg fe d c
 rl )66 – 65: التوبة(  



     777 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

در حين حركت (درآويخته بود در حالي كه  صخود را به كمربند شتر رسول خدا
  .كرد به او توجهي نمي ص شد و رسول خدا الخها فرو كوبيده ميپاهايش به سنگ ) شتر

هشام بن سعد از زيد بن اسلم از عبداهللا بن عمر به من : گويد عبد اهللا بن وهب مي 
مثل اين قرائت : مردي در هنگام غزوه تبوك در يك مجلس گفت: خبر داد و گفت

ام نبرد نديده ام، يكي از كنندگان كسي را شكم باره تر و دروغگوترو تر سوتر در هنگ
خبر خواهيم داد  صدروغ گفتي، بلكه تو منافق هستي، به رسول خدا : آن مجلس گفت

عبداهللا عمر . نازل شد) قرآن(رسيد و آيات مذكور صپس سخن وي به رسول خدا 
آويخته بود  صمر بند شتر پيامبر كخود را به  )آن مرد منافق(من ديدم كه او : گويد مي

ما غرق سخنان  صاي رسول خدا : در حاليكه مي گفت.و را فرو مي كوبيدندو سنگها ا
  . بيهوده شده و بازي مي كرديم

| {  ~ _ ` m b a : نيز مي فرمود 1صرسول خدا 
g fe d c  l)66 – 65: التوبة(  

  .ليث نيز از هشام بن سعد به همين شيوه روايت كرده است
ز جمله آنها وديعة بن ثابت برادر بني اميه جماعتي از منافقان ا: گويد ابن اسحاق مي

بن زيد بن عمر و بن عوف و مردي از اشجع همپيمان بني سلمة كه به او مخشي بن حمير 
به جنگ تبوك عازم  صكردند در حاليكه او  اشاره مي صمي گفتند به رسول خدا 

اصفر همانند  برخي از آنان به برخي ديگر مي گفتند آيا مي پنداريد كه آدم كش بني. بود
  !؟)بود صمقصودشان تمسخر كردن پيامبر(آدم كشان عربند و ايندو به يكديگر شبيه اند 

سوگند به خدا فردا ما )در خطاب تمسخر آميز و نيشخند گونه به مومنان مي گفتند(
مومنان گرفتار بندها و ريسمانهاي اسارت  از ترس و لرز) دشمن مومنان(به همراه شما 

سوگند به خدا دوست داشتم هر كدام از ما به صد : خشي بن حمير نيز گفتم. آنان هستيم

                                           
از ابن عمر اين حديث را روايت كرده ) 4/64(ابن ابي حاتم و )10/119(حسن است ابن جرير  -1

  .است
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شديم در عوض از آيات قرآن كه در خصوص جنگ با شما  ضربه شالق محكوم مي
  .نازل شده است رهايي مي يافتيم) اهل تبوك(

به عماربن ياسر فرمود برو نزد اين گروه كه با سخنان خود آتش بر  صرسول خدا 
از آنان بپرس، اگر انكار كردند به آنان بگو آري : در خصوص آنچه گفتند اند  پا كرده

را به آنان گفت،  صچنين و چنان گفتيد عمار به سوي آنان رهسپار شد و سخن پيامبر
كردند و پوزش مي طلبيدند  آمده از وي عذر خواهي مي صپس آنان به نزد رسول خدا 

در حاليكه يكي از  –تر خود ايستاد بر ش صو رسول خدا –گويد  وديعة بن ثابت مي
و سرگرم ) سخنان بيهوده(ما غرق : را گرفته بود گفتصآنان كمربند شتر رسول خدا 

نام من و نام پدر م به وسيله من زمين ) ص(بوديم و مخشي بن حمير گفت اي رسول خدا 
mj i h  k : گويا مراد در آيه مذكور او بوده است كه خداوند فرموده است. گير شد

  o n m ll )اگر گروهي از شما را ببخشم : يعني )67 - 65: التوبة
در اين آيه مخشي بن حمير نيز مد نظر است، وي كه . دهم گروهي ديگر را عذاب مي
از خداوند خواست در مكاني شهيد شود كه كسي آنجا را . عبدالرحمن ناميده شده است

  . پيدا نشد نداند، در روز جنگ يمامه كشته شد و اثري از وي
كه انشاءهللا از جمله كساني است كه  –مردي : گويد عكرمة در تفسير اين آيه مي

پروردگارا من آيه اي را مي شنوم كه وقتي به آن : مي گفت –خداوند او را بخشيده است 
پروردگارا مرگم را . از شنيدن آن مي لرزد و دلها جال مي يابند متوجه مي كنم پوست
. خود قرار بده، تا كسي نگويد كه من او را كفن ودفن و غسل كردمكشته شدن در راه 

  .پس در روز جنگ يمامه كشته شد همه افراد مسلمان پيدا شدند بغير از او: گفت
عذر نياوريد چرا كه بعد : يعني )g fe d c b(: فرمايد خداوند مي

  .از ايمانتان كافر شديد
  . )m l k j i. (شديديعني با اين گفته خود كه تمسخر كرديد كافر 
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n (كه مخشي بن حمير از جمله اين دسته است كه خداوند آنها را بخشيد، 
 o( بخشد بلكه به ناچار  گروهي را عذاب مي دهيم ؛خداوند تمامي شما را نمي: يعني

يعني آنان مجرم بودند )r q p. (برخي از شما عذاب داده خواهيد شد
  . پايان. تباهي مجرم گشتند؛مقصود اينكه با چنان سخن نارواو اش

fe d (فرمان داد تا به آنان بگويد  صخداوند به پيامبر: گويد شيخ االسالم مي
g( بنابر اين سخن كساني كه مي گويند آنان پس . يعني پس از ايمانتان كافر شديد

زيرا ايمان بازبان . از ايمان زباني خود كافر شدند و در دل خود كافر بودند، صحيح نيست
  . ايمان مقرون به كفر است. وجود كفر قلب با

اگر . شود بعد از ايمانتان كافر شديد چرا كه آنان نيز هميشه ذاتاً كافر بودند گفته نمي
پس آنان براي . مقصود اين باشد كه شما پس از اظهار ايمان، كفرتان را ظاهر كرديد

با خواص مردم هيشه مردم آشكار نكردند بلكه تنها براي خواص آنان اشكار كردند و 
  . آنگونه بودند و لفظ داللت ندارد كه آنها هميشه منافق بودند

آيه در واقع خبر داده است كه آنان پس از . گويد درجاي ديگر مي :شيخ االسالم 
چرا كه خودشان . ايمانشان كافر شدند و كفر شان هم به سبب همان سخني بود كه گفتند

. آميز گفتيم و غرق در سخنان بيهوده و سرگرم بوديم هم اقرار داشتند كه ما سخن كفر
  . اين گفته آنان بيانگر آن است كه تمسخر كردن آيات خداوند كفر است

چنين سخن تمسخر آميزي تنها از كسي ممكن است صادر شود كه سينه اش براي    
ان بود تواند آنرا به زبان جاري سازد و اگر در قلب او ايم آن گشايش يافته و راحت مي

كند كه ايمان قلبي بر حسب خود  قرآن بيان مي. وي را از چنين گفتاري باز مي داشت
  . مستلزم عمل ظاهري نيز است
  : مثال خداوند فرموده است

m k j ih  g f e d c b a ` _ ~  }
  } | { z y x w v u t   s  r q  p o n m  l
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 Ê É È Çl )51 - 47: النور (  
و اطاعت مي كنيم اما پس از اين ادعا . مي گويند به خدا و پيامبر ايمان داريم: يعني

هنگامي كه ايشان . گروهي از ايشان رويگردان مي شوند و آنان در حقيقت مومن نيستند
مي شوند تا در ميانشان داوري كند بعضي از آنان به سوي خدا و پيامبرش فرا خوانده 

ولي اگر ايمان به حق داشته باشند با نهايت تسليم به سوي او مي . رويگردان مي گردند
آيند آيا در دلهايشان بيماري است؟ يا شك و ترديد دارند يا مي ترسند خدا و پيامبرش بر 

كه به سوي خدا و پيامبرش فرا مومنان هنگامي . آنان ستم كنند؟ بلكه خودشان ستمگرند
خوانده شوند تا ميان آنان داوري كند، سخنشان تنها اين است كه مي گويند شنيديم و 

  . اطاعت كرديم و رستگاران واقعي ايشانند
و . رويگردان شده نفي كرده است صبنابراين ايمان را از كسي كه از اطاعت پيامبر

پيامبرش فرا خوانده شوند تا در ميان آنها دهد كه مومنان چون به سوي خدا و  خبر مي
در حقيقت بيان كرده است كه شنيدن و اطاعت . كنند مي شنوند و اطاعت مي. حكم كنند

  .پايان. از لوازم ايمان است
همچنين روايت مذكور در اين باب بيانگر آن است كه انسان گاهي با سخني كه به 

كافر مي گردد و شديدترين و خطرناكترين  آورد و يا عملي كه از او سر مي زند زبان مي
وجه كفر آن است كه شخص در قلب خود نيز كافر شود، چنين كفري همچون درياي 

عالوه بر اين بيانگر ترس از نفاق اكبر است چرا كه خداوند پيش ازآنكه . بي كران است
انطوري كه آنان سخنان كفر آميز مذكور را بگويند بر ايشان ايمان را ثابت كرده است هم



     781 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

برخورد كردم كه همگي آنان از نفاق بر  صبا سي تن از ياران پيامبر: گويد ابن مليكة مي
  .از خداوند سالمت، بخشش وعافيت در دنيا و آخرت را خواستاريم 1.خود مي ترسيدند

                                           
ابن ابي خيثمه در تارخ خود آنرا به طور متصل . آنرا آورده است) 1/109(بخاري به صورت معلق  -1

ذكر كرده است همچنين محمد بن نصر مروزي در كتاب االيمان و ابوزرعه دمشقي در تاريخ خود انرا به 
 .گفته است) 10/110(همانطوري كه حافظ در الفتح . اندصورت مستقل آورده 
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
يات و آخص اگر خدا و بسيار نيز با اهميت است اينكه ش: نخست

  . رسولش را مسخره كند كافر است
تفسير آيه همين است، حال هر كسي كه آنرا انجام دهد مشمول اين : دوم

  . حكم خواهد بود
  صتفاوت ميان سخن چيني و دلسوزي براي خدا و رسول خدا : سوم 

تفاوت ميان بخشش و عفوي كه خداوند دوست دارد و شدت و : چهارم
  دشمنان خدا  سخت گيري با

  . برخي از عذر خواهي ها شايستگي قبولي و پذيرش را ندارند: پنجم
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  باب

} | { ~ _ ` m e d c  b a  :كهخداوند  فرمودهاين  
  w vu t s rq p  o   n m  l k j i h g f

 | { z y xl )50: صلتف(  
به دنبال ناراحتي و زياني كه به او رسيده ) انسان(اگر ما به او : يعني

اين حق من : است از سوي خود مرحمتي روا داريم، گستاخانه خواهد گفت
) به فرض هم(و اصال گمان نمي برم كه قيامتي در ميان باشد و اگر . است

حتما در پيشگاه او داراي مقام و منزلت .به سوي پروردگارم بر گردم
كرد  آگاه خواهيم ،اند خوبي هستم ما كافران را مسلماً از كارهايي كه كرده
  .و حتماً عذاب سخت و فراواني را بديشان مي چشانيم

مجاهد در تفسير سخن چنين فردي كه در اين آيه حالت او مطرح شده 
اين مرحمت خداوند با عملكرد من حاصل شده و من : گويد است مي

  . ام شايستگي و استحقاق آنرا داشته
مرحمت مقصود آن فرد اين است كه آن رحمت و : گويد ابن عباس مي

  . است) آن فرد(خداوندي از جانب خود او 

m   E D C   B A : فرمايد و خداوند در جاي ديگر از زبان قارون مي
F l)78: القصص(  

اين مال در سايه آگاهي و دانشي كه دارم به من داده : گفتقارون : يعني
: گويد قتاده در تفسير اين گفته قارون از بيان قرآن كريم مي. شده است

من از طريق علم به شيوه هاي كسب و تجارت، اين ثروت و مال را : ييعن
  . ام بدست آورده



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   784
 

مقصود اين است كه من اين ثروت و مال را به طريق : برخي نيز گفته اند
آگاهي خداوند مبني بر اينكه شايستگي داشتن آنرا دارم از طرف او 

كه در تفسير  كه اين در واقع به معناي سخن مجاهد است. دريافت كرده ام
يعني به دليل شرف و برگزاري كه نزد خداوند دارم اين : گويد اين آيه مي

  . مال و دارايي به من عطا شده است
سه : روايت شده است از رسول خدا شنيد كه مي فرمود ساز ابوهريره 

نفر در ميان بني اسرائيل بودند كه يكي جذامي، ديگري كچل و سومي 
پس فرشته اي را به  .است كه آنها را آزمايش كندخداوند خو. نابينا بود

چه چيزي براي : نزد آنان فرستاد در ابتدا به نزد فرد جذامي آمد به او گفت
 رنگ نيكو و پوستي خوب و: تو از همه چيز دوست داشتني تر است؟ گفت

اند  از من زدوده  مرا رها كردهپسنديده و اينكه آنچه مردم به سبب آن 
  . اند هدش

بيماري (ن فرشته دستي بر او بكشيد و آن چيز ناپسند آ از پس
از وي زدوده شد و پوستي نيكو و رنگي پسنديده به وي  )پوستي

: كدام مال در نزد تو محبوبتر است؟ گفت: بخشيده شد، فرشته به وي گفت
پس شتر حامله اي  –كه ابن اسحاق در اين شك كرده است  –شتر يا گاو 

. خداوند براي تو در آن بركت قرار دهد: به وي گفت به وي عطا شد، فرشته
چه چيزي براي تو از همه محبوبتر : سپس نزد كچل آمد به وي گفت: گفت

اند  از  بوي خوب و اينكه آنچه مردم به سبب آن مرا رها كرده: است؟ گفت
پس فرشته دستي بر او كشيد و اين ننگ و عار از وي  ،ه انددشمن زدوده 

: فرشته به وي گفت. ي نيكو و پسنديده به وي بخشيد شدزدوده شد و مو
اي به  پس گاو حامله. گاو وشتر: كدام مال در نزد تو محبوب تر است؟ گفت

خداوند در آن براي تو بركت قرار دهد، : فرشته به وي گفت. وي بخشيد شد
: محبوبترين چيز در نزد تو چيست؟ گفت: فرشته نزد فرد نابينا آمد و گفت
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. خداوند بينايي ام را به من برگرداند، تا به وسيله آن مردم را ببينماينكه 
. پس فرشته دستي بر او كشيد و بيناي اش را خداوند به او برگرداند

گوسفندي زايا : كدام مال را بيشتر دوست داري؟ گفت: فرشته به وي گفت
  ).حامله(

كدام از اين  هر. شتر، گاو و گوسفند اين سه نفر زاييدند و بچه دار شدند
سپس فرشته به شكل . سه نفر صاحب دشتي ازشتر، گاو و گوسفند شدند

مردي تهيدست هستم كه تمام : و شمايل فرد جذامي به نزد او آمده و گفت
اسباب سفرم از من قطع شده و امروز جز خدا و تو كسي كه نيازم را به 

بخشيد،  وي ابراز كنم به خاطر كسي كه به تو رنگ و پوست نيكو ومال
شتري را از تو مي خواهم تا در اين سفر باقيمانده براي ادامه سفر براي 

گويا من : فرشته گفت. حقوق آن فراوان است: من كفايت كند، آن مرد گفت
مردم ترا فقير  ،تو همان نيستي كه به سبب پليدي جذام. ترا مي شناسم

اين مال : گفتكرده بودند؟ پس خداوند عزوجل به تو مال بخشيد؟ آن مرد 
اگر دروغگو باشي : فرشته گفت. نسل به نسل به من ارث رسيده است

سپس فرشته به شكل : گفت. خداوند تر ابه همان حالت نخستين برگرداند
فرد كچل به نزد او آمد عين همان گفته هايي را كه به جذا مي گفته بود به 

اگر : گفت فرشته. دفرد كچل نيز همانند اولي او را رد كر: اين فرد نيز گفت
  .به حالت اوليه ات برگرداند ادروغگو باشي خداوند تر

مردي : سپس فرشته به شكل و شمايل نابينا به نزد وي آمد گفت
قادر به (تهيدست و مسافر در راه مانده هستم اسباب سفر از من قطع شد 

ه جز خدا و تو كسي را ندارم تا به وي ابراز نياز كنم ب )ادامه سفر نيستم
خاطر كسي كه بينايي ات را به تو برگرداند، گوسفندي از تو مي خواهم تا 

من انسان نابينايي بودم كه : فرد نابينا گفت. كفايت ادامه سفرم باشد
خداوند بينايي ام را به من بازگردانيد هر چه را كه مي خواهي از 
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. گوسفندان من براي خود برگير و هر چه را خواستي براي من بگذار
وند گيري برتو به خاطر خدا كه بر مي وگند به خدا امروز هر چيزيس

  .مالت را نگهدار كه شما امتحان شديد: فرشته گفت. سخت نمي گيرم
. خداوند از تو خشنود و راضي گشت، ولي برآن دو نفر خشمگين شد

  .اين روايت را مسلم و بخاري آورده اند

  
  :فرمايد عال آغاز كرده است كه مياين باب را با اين سخن خداوند مت  : مصنف

  m a ` _ ~ } | {l )50: فصلت(  
در ادامه سخناني را از ابن عباس و ديگر مفسران در خصوص معناي اين آيه و آيات 

اينكه هر  .بعد از آن آورده است كه معناي آنرا كامل و بي كم و كاست بيان كرده است
به معناي اختالف نظر  .اند حمل كرده يه مذكور را به يك چيزيآكدام از آنان معناي 

بلكه هر كدام از معاني مذكور فردي از مجموع . آنان در برداشت معاني متعدد نيست
  . معاني آن است

m X W V U  T  S R  :اين فرموده خداوند: گويد مي :عماد بن كثير 
 _ ^  ] \[ Z Yl )هنگامي كه از سوي خود تعمتي بدو : ترجمه) 49: الزمر

اين نعمت در پرتو آگاهي و كارداني ام به من داده : عطا مي كنيم خواهد گفت) انانس(
  . شده است، چنين نيست بلكه وسيله آزمايش او است

خداوند با اين آيه خبر داده است كه انسان در حالت و وضعيتي كه به ضرري دچار   
گردد و او را به كند و به سوي او بر مي  شده است به درگاه خداوند گريه و زاري مي

كند و  خواند، سپس چون خداوند نعمتي را به او عطا كرده، طغيان و سركشي مي فرياد مي
  .يعني براساس كارداني خودم به من عطا شدZ Y X p \H ](گويد  مي
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از آنجايي كه خداوند شايستگي مر ا مي دانست اين نعمت را براساس : يعني
من نزد خداخوش اقبال نبودم، خداوند اين نعمت و اگر . شايستگي به من عطا كرده است

يعني آنگونه نيست كه تو  H[  ^ _: (فرمايد بخشيد ولي خداوند مي را به من نمي
مي پنداري بلكه آن وسيله اي است براي اينكه خداوند ترا آزمايش كند؛ تا معلوم گرد 

با . ا بدان علم داريمكني يا نافرماني سر مي گيري؟ با وجود اينكه از قبل م كه اطاعت مي
  49: الزمر m  d  c  b  a   `l وجود اينكه آن مايه آزمايش آنهاست ولي 

آوردند و چنان ادعايي را  دانند و به همين سبب چنين سخناني را به زبان مي بيشتر آنان نمي
كساني كه پيش از اينان بودند و : يعني 50: الزمر m  i  h  g  f  el دارند 

را داشتند نيز چنين مي گفتند، گمان و ادعاي بسياري از افراد در امتهاي  شرايط اينها
آنچه را كسب : يعني 50: الزمر m  p  o n  m  l   k  jl گذشته چنين بود 

جمع كردن و . سخنشان درست نبود. كردند آنان را از وعده خداوند بي نياز نساخت
داوند از وضعيت قارون خبر كسب كردن سودي به حال آنان نداشت، همانطوري كه خ

  :دهد كه مي
  m   ¾ ½ ¼   » º ¹   ¸ ¶  µ ´ ³ ²± °  ¯  ® ¬ «

 ÒÑ Ð Ï Î Í  ÌË Ê  É È Ç ÆÅ Ä Ã  Â Á À¿
  Ø × Ö Õ Ô  Ó O N  M L K J I H GF   E D C   B A

 _ ^ ] \  [ Z  YXW V U T   S R Q Pl 
مغرورانه شادماني نكن كه : ندبدو گفت) قارون(وقتي قوم او : يعني) 78 – 76: القصص(

به وسيله آنچه خدا به تو داده است سراي آخرت . خدا شادمان مغرور را دوست نمي دارد
را بجوي و بهره خود از دنيا را فراموش نكن و همانگونه كه خدا به تو نيكي كرده است، 

. داردتو نيز به او نيكي كن و در زمين تباهي مجوي كه خدا تبهكاران را دوست نمي 
اين مال در سايه آگاهي و دانشي كه دارم به من داده شده است مگر : قارون گفت

ندانسته است كه خداوند نسلهاي زيادي را نابوده كرده است، كه از او قدرت بيشتري و 
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روز قيامت گناهكاران از گناهانشان پرسيده . اند در گردآوري مهارت بيشتري داشته
  ).ضح وآشكار است كه نيازي به پرسش نيستبه اندازه اي وا(شوند  نمي

   m  n m l k j i h g fl : خداوند متعال فرموده است

  )35: سبأ(
  . ما مال و فرزند بيشتري داريم بنابراين عذاب داده نمي شويم: گفتند: يعني

استناد كرده است، به اين نحو كه از  سهدر ادامه به حديثي از ابوهرير :مصنف  
سه نفر در ميان بني : فرمايد شنيدند كه مي صاست، از رسول خدا  شده سابو هريرة 

خداوند خواست كه آنها . اسرائيل بودند كه يكي جذامي، ديگري كچل و سومي نابينا بود
در ابتدا به نزد فرد جذامي آمد به او . پس فرشته اي را به نزد آنان فرستاد. را آزمايش كند

رنگ نيكو و : دوست داشتني تر است؟ گفتچه چيزي براي تو از همه چيز : گفت
اند از من زدوده  پوستي خوب و پسنديده و اينكه آنچه مردم به سبب آن مرا رها كرده

  .ده اندش
از وي زدوده شد ) بيماري پوستي(كشيد و آن چيز ناپسند پس آن فرشته دستي بر او 

كدام مال در نزد : فرشته به وي گفت. و پوستي نيكو و رنگي پسنديده به وي بخشيده شد
پس شتر  –كه ابن اسحاق در اين شك كرده است  –شتر يا گاو : تو محبوبتر است؟ گفت

. خداوند براي تو در آن بركت قرار دهد: اي به وي عطا شد فرشته به وي گفت حامله
: چه چيزي براي تو از همه محبوبتر است؟ گفت: سپس نزد كچل آمد به وي گفت: گفت

پس . ده اندشاند از من زدوده  آنچه مردم به سبب آن مرا رها كرده وي خوب و اينكهم
فرشته دستي بر او كشيد، اين ننگ و عار از وي زدوده شد و موي نيكو و پسنديده به وي 

. گاو و شتر: كدام مال در نزد تو محبوب تر است؟ گفت: فرشته به وي گفت. بخشيد شد
خداوند در آن براي تو بركت : ه وي گفتفرشته ب. اي به وي بخشيد شد پس گاو حامله

: محبوبترين چيز در نزد تو چيست؟ گفت: فرشته نزد فرد نابينا آمد و گفت. قرار دهد
پس فرشته دستي . تا به وسيله آن مردم را ببينم. اينكه خداوند بينايي ام را به من برگرداند

كدام مال را بيشتر : وي گفتفرشته به . بر او كشيد و بيناي اش را خداوند به او برگرداند
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، شتر، گاو و گوسفند اين سه نفر زاييدند و )حامله(گوسفندي زايا : دوست داري؟ گفت
سپس . هر كدام از اين سه نفر صاحب دشتي از شتر، گاو و گوسفند شدند. دار شدند بچه

مردي تهيدست هستم كه : فرشته به شكل و شمايل فرد جذامي به نزد او آمده و گفت
م اسباب سفرم از من قطع شده و امروز جز خدا و تو كسي كه نيازم را به وي ابراز كنم تما

ندارم، به خاطر كسي كه به تو رنگ و پوست نيكو و مال بخشيد، شتري را از تو مي 
: آن مرد گفت. خواهم تا در اين سفر باقيمانده براي ادامه سفر براي من كفايت كند

تو همان نيستي كه به سبب . گويا من ترا مي شناسم: فتفرشته گ. حقوق آن فراوان است
پليدي جذام مردم ترا فقير كرده بودند پس خداوند عزوجل به تو مال بخشيد؟ آن مرد 

اگر دروغگو باشي : فرشته گفت. اين مال نسل به نسل به من ارث رسيده است: گفت
شكل فرد كچل به نزد  سپس فرشته به: گفت. خداوند ترا به همان حالت نخستين برگرداند

فرد كچل : او آمد، عين همان گفته هايي را كه به جذامي گفته بود به اين فرد نيز گفت
اگر دروغگو باشي خداوند تر ابه حالت : فرشته گفت. نيز همانند اولي او را رد كرد

  .ات برگرداند اوليه
ست و مسافر مردي تهيد: سپس فرشته به شكل و شمايل نابينا به نزد وي آمد و گفت

جز خدا و تو ) قادر به ادامه سفر نيستم(در راه مانده هستم اسباب سفر از من قطع شد 
ات را به تو برگرداند  كسي را ندارم تا به وي ابراز نياز كنم به خاطر كسي كه بينايي

من انسان نابينايي : فرد نابينا گفت. گوسفندي از تو مي خواهم تا كفايت ادامه سفرم باشد
ام را به من بازگردانيد هر چه را كه مي خواهي از گوسفندان من  م كه خداوند بيناييبود

سوگند به خدا امروز هر چيزي كه . براي خود برگير و هر چه را خواستي براي من بگذار
مالت را نگهدار كه : فرشته گفت. گيرم بر من مي گيري برتو به خاطر خدا وند سخت نمي
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د از تو خشنود و راضي گشت، ولي برآن دو نفر خشمگين شد، خداون. شما امتحان شديد
  1.اند اين روايت را مسلم و بخاري آورده

  يعني ماده شتري كه حامله است  »الناقة العشرا«لفظ 
ناتج . آمده است» فنتج«به معناي زاييدن است و در روايتي نيز به صورت  »النتج«و 

  . ه را از او بيرون مي كشدشتر در واقع همان قابله است براي زن كه بچ
. در شتر انتج به كار مي رود. يعني والدتش را بر عهده گرفت »ولَّد هذا«عبارت 

  . مولد، ناتج و قابله همه به يك معنا هستند ولي قابله براي غير حيوان به كار مي رود
  . اسباب: حبال. يعني اسباب از من قطع شده است »انقطعت بی احلبال«

يعني در آنچه براي خود بر مي گيري بر تو سخت نمي گيرم،  »هدکال أج«عبارت 
كه نووي اين قسمت اخير را گفته ) هر آنچه خواستي بردار(هر چه مي خواهي بردار 

  . است
اين حديث، حديث بسيار بزرگي است و بسيار جاي عبرت دارد كه دو نفر اول 

بود اقرار نكردند و نعمت را به  نعمت خدا را انكار كردند و نعمتي را كه از سوي خداوند
خداوند برآنان را ادا نكردند، پس حق خداوند . كسي كه آنرا بخشيده است نسبت ندادند

نرا به نعمت دهنده آگرفت، ولي شخص نابينا به نعمت خداوند اعتراف نمود و  خشم
ق اصلي نسبت داد و حق را درآن ادا نمود و با عملي كردن اركان سه گانه شكر، مستح

اركان سه گانه اي كه تنها با بجا آوردن آنها شكر . رضايت و خشنودي خداوند گشت
اقرار به نعمت، نسبت دادن آن به خداوند و بخشش آن در : تحقق مي يابد، عبارتند از

  . چيزي كه خداوند دوست دارد

                                           
كتاب : مسلم. اعمي و اقرع بني اسرائيل،باب حديث الرص) 3464(كتاب احاديث األنبيا : بخاري -1

  )10)(2964(الزهد و الرقائق
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اصل شكر به معناي اعتراف بر نعمت نعمت دهنده بر : گويد مي :عالمه ابن رقيم 
فروتني، خواري و محبت است پس هر كسي كه نعمت را نشناسد و بدان جاهل  وجه

  . است شكر بجا نياورده است
و هر كس نعمت را بشناسد ولي نعمت دهنده را نشناسد باز هم او را شكر نكرده 

هر كس نعمت و نعمت دهنده را بشناسد ولي او را انكار كند همانطوري كه منكر . است
كند چنين فردي به آن نعمت كافر شده است و هر كس  انكار مي نعمت و نعمت دهنده

نعمت و نعمت دهنده را بشناسد و بدان اقرا كرده و آنرا انكار نكند، ولي براي نعمت 
دهنده فروتني نكند، او را دوست نداشته باشد و بدان راضي نباشد، چنين فردي نيز شكر 

بشناسد و بدان اقرار كند و براي هركس نعمت و نعمت دهنده را . گزاري نكرده است
نعمت دهنده فروتني نمايد او را دوست داشته و به آنچه داده است خشنود و راضي باشد 
و آنرا در جهت اطاعت و دوست داشتن نعمت دهند به كار گيرد، چنين شخصي شاكر 

 آيد، الزمه شكر نعمت او است كه به ناچار علم قلبي و عملي كه به دنبال آن علم مي
هستند، كه آن عمل در واقع همان گرويدن به سوي نعمت دهنده و دوست داشتن و 

  . فروتني براي اوست
مردم او را به سبب اينكه از نزديكي و ديدن وي كراهت » قذرنی الناس«عبارت 

  . داشتند، رها و فرو نهاده بودند



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   792
 

  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از

تا آخر . 50: فصلت m  a  `  _  ~  }  |  {l ر آيه تفسي: نخست
  آيه

كه اين از آنِ من : خواهيد گفت 50: فصلت m  e  d  cl  :معني: دوم
  . است

يعني با علم و اگاهي  78: القصص m  GFE  D  CBl  معني: سوم
  . من عطا شده است   خودم اين نعمت به

ن شگفت انگيز وجود عبرتها و درسهاي بزرگي كه در اين داستا: چهارم
  . دارد
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  باب

m  g f e d c b a در خصوص اين فرموده خداوند كه 
 n m l k  j ihl )190: األعراف(  

 يگرموجودات د(به آنها داد،  يكه خداوند فرزند صالح ياما هنگام: يعني
نعمت كه به آنها  ينخدا، در ا يبرا) و موهبت مؤثر دانستند ينرا در ا
او  يقائل شدند؛ خداوند برتر است از آنچه همتا يانيبود، همتا يدهبخش
  .دهند يقرار م

  
m a : فرمايد مصنف اين باب را با اين فرموده خداوند آغاز كرده است كه مي

 n m l k  j ih  g f e d c bl )190: األعراف(  
از عبد الصمد از عمر بن ابراهيم از قتاده : گويد در معناي اين آيه مي :امام احمد    

: فرمودند صبراي ما روايت كرده است كه رسول خدا  صحسن از سمرة از پيامبر
كرد و فرزندان او مي هنگامي كه از حواء فرزندي متولد شد، شيطان بر حواء طواف 

نامش را عبدالحارث بگذار، در آنصورت : شيطان به وي گفت. چندان زنده نمي ماند
اين كار براساس . حارث نام نهاد و زنده ماندپس حواء فرزندش را عبدال. زنده مي ماند

  ١.وحي شيطان و فرمان او صورت مي گرفت

ابن جرير نيز از محمد بن بشار بندار، از عبدالصمد بن عبدالوارث اين حديث را 
  . گويد اين حديثي حسن و غريب است روايت كرده و مي

                                           
  .باب و من سورة االعراف) 377(ترمذي كتاب التفسير ) 5/11(احمد : ضعيف است -1
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ز عبدالصمد بي آنكه و تنها از حديث عمر بن ابراهيم آنرا مي شناسم و برخي آنرا ا
حاكم نيز در المستدرك خود .  اند روايت كرده) نسبت دهد صبه پيامبر(آنرا رفع كند 

گويد اين حديث سندش صحيح  از حديث عبدالصمد به صورت مرفوع آورده است و مي
امام احمد نيز آنرا از ابو محمد بن ابي حاتم در . است ولي مسلم و بخاري آنرا نياورده اند

خود از ابو ذرعه رازي، از هالل بن فياض از عمر بن ابراهيم به صورت مرفوع  تفسير
  . روايت كرده است

ابن وكيع از سهيل بن يوسف از عمرو از حسن در خصوص اين : ابن جرير مي گويد
اين در : براي ما روايت كرد كه وي گفت )ih  g f e d(فرموده خداوند 

بشربن معاذ از يزيد، از سعيد . اي آدم نبوده استخصوص برخي از پيروان اديان است و بر
. آنان يهود و نصاري هستند: حسن مي گفت: از قتاده براي ما روايت كرده است كه گفت

اين . خداوند فرزنداني به آنان بخشيد و آنها نيز اين فرزندان را يهودي و مسيحي كردند
  .اسناد از حسن رحمة اهللا عليه صحيح است

از جمله آثاري كه در اين زمينه وارد شده، : گويد در تفسير خود ميعماد ابن كثير 
حواء : اين است كه محمد بن حصين از عكرمة از ابن عباس روايت كرده است كه گفت

براي آدم عليه السالم فرزنداني را مي زاييد و آنان را به بندگي خداوند وا مي داشت و به 
نان آنها را نامگذاري مي كرد و آنان مي مردند، اسامي مثل عبداهللا، عبيد اهللا و نظير آ

اگر شما با اسم ديگري غير از آن اسمها آنها را : آمد و گفت )آدم و حوا(ابليس نزد آندو 
پس فرزندي پسر از حوا متولد شد و نامش . نا مگذاري كنيد در آنصورت زنده مي مانند

m e d c b a كه مقصود فرموده خداوند يعني . را عبدالحارث نهادند
 n m l k  j ih  g fl  

بن جبير نيز از ابن عباس آورده است كه ابن ابي حاتم آنرا  نظير آن اثر را سعيد
  . روايت كرده است
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جماعتي از پيروان ابن عباس نظير مجاهد، عكرمة و سعيد بن جبير و از طبقه دوم نيز 

ران و متاخرين كه بي افرادي نظير قتاده، سدي و جمعي از افراد پس از آنها از مفس
  .  اند شمارند اين اثر را از ابن عباس دريافت كرده

از اهل كتاب گرفته شده  –و اهللا اعلم  –گويا كه اصل آن : گويد عماد بن كثير مي
  . است

  .به نظر مي رسد چنين چيزي بسيار بعيد است) شارح(
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خداست  بر تحريم اسمي كه بيانگر بندگي غير) علما: (گويد ابن حزم مي 
اند؛ اسامي مثل عبد عمرو، عبد الكعبه، و اسامي كه نظير  اتفاق نظر كرده

  .آن هستند، بجز عبد المطلب

  
بر تحريم اسمي  )علما: (گويد مصنف در اينجا سخن ابن حزم را آورده است كه مي

اند؛ اسامي مثل عبد عمرو، عبد الكعبه، و  كه بيانگر بندگي غير خداست، اتفاق نظر كرده
  .»اسامي كه نظير آن هستند، بجز عبد المطلب

ابن حزم همان دانشمند اندلسي، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم قرطبي 
  . ظاهري است

  . هـ در گذشت 456سالگي و به سال  72وي داراي تاليفاتي نيز است در سن 
د وي همان ابن هاشم بن عب. است صعبد المطلب در اينجا همان جد رسول خدا

مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن 
نان است كه باالتر از كنانة بن خريمة بدركة بن الياس بن مضر بن نزاربن معد بن عد

ان مورد اختالف واقع شده است ترديدي نيست كه از نسل اسماعيل بن ابراهيم عليه عدن
  . السالم هستند

ة اهللا عليه اتفاق علما را مبني بر تحريم هراسمي كه در آن نسبت ابن حزم رحم
چرا كه اين كار شرك در الوهيت و ربو . بندگي به غير خداست، حكايت نموده است

  . شود بيت محسوب مي
خداوند آنها را تنها به بندگي خود و . زيرا مردم همگي ملك خدا و بنده او هستند

برخي از آنها براي خداوند بندگي كرده . خوانده است توحيد ربوبيت و الوهيت خود فرا
  . و او را در ربوبيت والوهيت يگانه مي دارند
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نها نيز در الوهيت براي او شريك قرار داده ولي به ربوبيت و اسماء و آوعده اي از 
صفات او اقرار كرده و باور دارند كه احكام قدري خداوند برآنان جاري است و چاره اي 

  . ستاز آن ني
m   Ç Æ Å  Ä Ã Â Á : همانطوري كه خداوند متعال فرموده است

 Ë Ê  É Èl )93 :مريم.(  
  . كنند هر آنچه در آسمانها و زمين است براي خداوند رحمن بندگي مي: يعني

اين همان پرستش و بندگي عام است ولي بندگي و پرستش خاص، تنها به كساني 
همانگونه كه خداوند . د هستند، اختصاص داردكه اهل اخالص و فرمانبرداري از خداون

  : فرمايد مي
 m  c   b  a  `   _  ~  }|  {  z  y  xw   v  u  t

  e  dl )و آياتي شبيه اين . اش كافي نيست آيا خداوند براي بنده: يعني )36: الزمر
  . آيه كه بيانگر پرستش و عبادت به معناي خاص اند

به اين . اين استثنايي از عموم و برگرفته از كل استاينكه گفته است بجز عبدالمطلب 
چرا كه اصل آن به معناي . معناست كه نامگذري به اين نام محذوريت و مخالفتي ندارد

  ).يعني برده مطلب است(بندگي برده است 
طلب، برادر هاشم به مدينه آمد به اين توضيح كه م ،در اينجا عبد به معناي برده است

هايش از قبيله بني نجار خزرج رشد و نمو  اش يعني شيبه در ميان دايي دهزا و اين برادر
زني در آن قبيله ازدواج كرده بود و اين فرزند محصول آن ازدواج  زيرا هاشم با. كرد
هنگامي كه در ميان داي هايش به سن نوجواني و تمييز رسيد، با عمويش مطلب به . بود

هل مكه مي پنداشتند كه او برده مطلب است و مكه، شهر پدر و عشيره اش سفر كرد، ا
علق گرفت و همان معروف شد و تنها تپس اين اسم بر وي . اين برده مطلب است: گفتند

لذا در اصل آن معناي مورد نظر . كردند و او را فرا مي خواندند با همين اسم از او ياد مي
  . باقي نماند) بندگي غير خدا(
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اين شخص در ميان  1.ه من فرزند عبدالمطلب هستمخود فرموده است ك صو پيامبر
قريش و عرب بلند آوازه شد به طوري كه در دوران جاهليت سرور و شريفترين 
شخصيت قريش محسوب مي شد، همان كسي است كه چاه زمزم را حفر كرد و سقايت 

  . به دست او و سپس به دست فرزندان او افتاد) آب دادن به حاجيان(
يكي از فرزندان عبد المطلب است، در زمان حيات  صر رسول عبداهللا نيز پد
  . پدرش وفات يافت

 »الدرة السنیة فی مولد خیر الربیة«حافظ صالح الدين عالئي در كتاب 
حامله شد،  صگويد سن پدرش عبداهللا هنگامي كه آمنه از وي براي رسول خدا مي

اش خرما بياورد كه در آنجا  سپس به مدينه رفت تا براي خانواده. حدود هيجده سال بود
هايش فرزندان عدي بن نجار در گذشت، در حاليكه بنابر قول صحيح  در نزد دايي

  . در شكم مادر بود صپيامبر
هنگامي كه از مادرش متولد شد تحت كفالت جدش عبدالمطلب  صپيامبر) شارح(

  قرار داشت 
بيست و  صمبرپدرش عبد اهللا در گذشت در حاليكه پيا: گويد حافظ ذهبي مي

. بنابرقولي كمتر از آن سن داشت و بنا بر قولي نيز وي در شكم مادر بود. هشت ماهه بود
و بنا بر قولي نيز از مدينه گذشته و از . براي خرما به مدينه رفته بود كه در آنجا درگذشت
ترين  سخن اخير ثابت: گويد كه واقد مي. شام بر مي گشت، بيست و پنج سال زندگي كرد

  . خن در خصوص سن و فات اوستس
از ديدار دايي هاي پدرش از قبيله  صآمنه در حاليكه به همراه او صمادر پيامبر

بني عدي بن نجار به سوي مكه بر مي گشت در ابواء درگذشت، ام ايمن وي را به نزد 
  . جدش برد

در هنگام وفات جد خود  صو تا زمان مرگ جدش تحت كفالت وي بود، پيامبر
  .له بود كه جدش سر پرستي او را به عمويش ابو طالب وصيت كردهشت سا

                                           
باب من  )2864(ء بن عازب كه بخاري آنرا آورده است بخاري كتاب الجهاد قسمتي از حديث برا -1

 .باب في غزوة حنين) 78) (1776(مسلم كتاب الجهاد و السير . قاد دابة غيره في الحروب



     799 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

از ابن عباس در خصوص آيه مورد بحث اين باب روايت شده است كه 
همبستر شد وي حامله شد، پس شيطان به ) حوا(هنگامي كه آدم با او: گفت

من همان همراه شما هستم كه شما را از بهشت خارج : نزد آندو آمد و گفت
دو شاخ ) داخل رحم(من اطاعت كنيد و يا اينكه براي آن طفل  ساخت يا از

گوزن نر قرار خواهم داد تا در شكم تو خارج شده و آنرا بشكافد و حتما 
تاكيد مي كرد تا آندو را بترساند، آدم و حوا . اين كار را خواهم كرد حتما

 پس. نام فرزند خود را عبدحارث ناميدند و از اطاعت شيطان سرباز زدند
سپس بار ديگر حامله شد و شيطان دوباره نزد . آن طفل مرده متولد شد

آندو نيز از اطاعت . آندو آمد سخن گذشته خود را دوباره تكرار كرد
) براي بار سوم(سپس . سرپيچي كردند، آن طفل دوباره مرده متولد شد

. حامله شد و شيطان نيز نزد آنان آمد و سخن قبلي خود را يادآور شد
فرزند به آنان دست يافت و چيره گشت، در نتيجه نامش را عبد  دوستي

ناظر  )h  g f e d(الحارث نهادند و سخن خداوند مبني براينكه 
  . اين روايت را ابن ابي حاتم آورده است. بر اين معناست

در اطاعت از آن : وي با سند صحيح از قتاده روايت كرده است كه گفت
با سند صحيح از مجاهد در خصوص اين و . شريك هستند نه در عبادت

: روايت كرده است كه گفت 189: األعراف m  |  {  zl فرموده كه 
كه معناي همين روايت را از . آندو ترسيدند از اينكه طفل آنها انسان نباشد
  . حسن، سعيد و ديگران نيز روايت كرده است

   
عباس در خصوص آيه مذكور استناد كرده است  در اينجا به سخن ابن :مصنف

  . از ابن عباس مطرح كرديمي قبلي كه نظير آن در معنا
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اين شرك در صرف نامگذاري بوده است و حقيقت شركي : گويد مي :شيخ ما
در واقع بيان مي . چنين محلمي نيكوست. كه ابليس آنرا مي خواست تحقق نيافته است

در اتفاق افتاد مبني بر اينكه فرزندشان را عبد الحارث دارد كه آنچه از سوي پدر و ما
نامگذاري كردند، آن تنها يك نامگذاري صرف بوده و آندو نفر قصد آنرا نداشتند كه او 

مبني بر اينكه در اطاعت از . را به بندگي غير خداوند بنامند معناي سخن قتاده همين است
  ).ت كر ند نه اينكه او را عبادت كننديعني از شيطان اطاع. (آن شريك هستند نه عبادت
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . تحريم هر اسمي كه بيانگر نسبت بندگي به غير خداوند است: نخست

m  l  k   j  ihg  f  e  d  c  b  a  : تفسير آيه: دوم
  n  ml 190: األعراف  

آن نامگذاري بوده و حقيقت معناي شرك در نامگذاري صرفاً در : سوم 
  . آن مد نظر نبوده است

  . بخشيدن فرزند صالح دختر نيز از نعمتهاي خداوند است: چهارم
  . سلف ميان شرك در اطاعت و شرك در عبادت تفاوت قائل بودند: پنجم
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  باب

m e d c : خداوند متعال كه فرموده است فرمودهپيرامون اين  

q p o nm  l k j i hg f s rl )األعراف :
180(  

و ! يدبخوان) نامها(است؛ خدا را به آن  يكن يخدا، نامها يو برا: يعني
 يكو شر نهند، ياو م يرو بر غ( كنند يم يفرا كه در اسماء خدا تحر يكسان
را كه انجام  ياعمال يجزا يآنها بزود! يد، رها ساز)شوند يقائل م يشبرا
  .بينند يم دادند، يم

  
d c : (فرمايد باب را با سخن خداوند آغاز كرده است كه ميمصنف از اين 

m  l k j i hg f en(  روايت شده است،  ساز ابو هريره
  . فرمودند خداوند داراي نود و نه اسم است صرسول خدا 

خداوند . شود را برشمارد وارد بهشت مي يعني از صد يك رقم كمتر هر كس آنها
اين حديث را مسلم و بخاري در صحيح . دوست دارد است از اين رو فرد را فرد و واحد

  1.اند خود از حديث سفيان بن عيينه روايت كرده
  2.همچنين بخاري آنرا از ابويمان از ابوزناد از اعرج از سفيان روايت كرده است

                                           
) 5) (2677(كتاب الذكر و الدعا : مسلم. باب هللا مائة اسم غير واحد) 6410(كتاب الدعوات : بخاري -1

 .تعالي و تفضل من احصاها باب في اسماء اهللا

 .باب ان هللا مائه اسم االواحداً) 7392(كتاب التوحيد : بخاري -2
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از جوزجاني از صفوان بن صالح از وليد بن مسلم از شعيب با سند خود } ترمذي نيز{
  . آورده است مثل روايت مذكور را

كند كه  يت را دوست دارد، اضافه مياين سخن كه خداوند فرد است و فردو پس از 
او همان خداوند ي است كه معبود بر حقي جز او نيست، سپس اين صفات را بر مي 
شمارد، رحمن، رحيم، ملك، قدوس، سالم، مومن، مهمين، عزيز، جبار، متكبر، خالق، 

اب، رزاق، فتاح، عليم، قابض، باسط، خافظ، رافع، معز، باري، مصور، غفار، قهار، وه
يب،جليل، كريم، رقيب، حبيب، بفيظ، مقيت، ححمذل، سميع، بصير، حكم، عدل، كبير، 

واسع، حكيم، ودود،مجيد، باعث، شهيد، الحق، وكيل، قوي، متين، ولي، حميد، محصي، 
تقم، عفو، رؤوف، مبدي، معيد، يحيي، مصيت، الحي، قيوم، واجد، ماجد، واحد، من

مالك، ملك، ذو الجالل، واالكرام، مقسط، جامع، غني، مغني، معطي، المانع، الصار، 
  1.»النافع، النور، الهادي، البديع، باقي، وارث، رشيد و صبور

اين حديث، حديث غريب است به وجه ديگري نيز از : گويد مذي ميسپس تر
جز اين حديث ذكري از اسماء نيامده ابوهريرة روايت شده است در بسياري از روايات 

  . است
اند  اين است كه در حديث مذكور  آنچه كه جماعتي از حافظان بدان اعتماد كرده

اسماء خدا به صورت تفصيلي بر شمرده شده است و در واقع اسماء خداوند در آن مندرج 
زهير بن مثال همانطوري كه وليد من مسلم و عبدالملك بن محمد صنعاني از . شده است

آنگونه كه به من رسيده بسياري از اهل علم به اين نود و : محمد روايت مرده اند كه گفت
اند   نه اسم كه در حديث مطرح شده قائلند، يعني آنها را از قرآن جمع آوري كرده

                                           
ابن حبان . مي گيود حديث غريبي است) 83(باب رقم ) 357(تر مذي كتاي الدعوات : ضعيف است -1
و ) 2/269(و ابن كثير در تفسير خود ) 22/482(ابن تيميه در الفتاوي ) 1/16(حاكم  )موارد -2384(

و ) 1943(الباني در ضعيف الجامع . اند به ضعف اين حديث اشاره كرده) 8/31(ابن حزم در المحلي 
  .اند اين حديث را ضعيف قلمداد كرده) 175/  4/174(أرناؤوط در تخريج جامع االصول 
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همانطوري كه از جعفر بن محمد و سفيان و ابو زيد لغوي نيز روايت شده است و اهللا 

  . اعلم
بايد : گويد سپس مي. است كه عماد بن كثير در تفسير خود آورده است اين مطلبي

در همين نود و نه اسم منحصر گشته است به دليل  دانسته شود كه اسماي نيكوي خداوند
روايتي كه احمد از زيد بن هارون از فضيل بن مرزوق از ابو سلمة جهنمي از قاسم بن 

روايت كرده است  صاو نيز از رسول خدا عبدالرحمن از پدرش از عبداهللا بن مسعود و
پروردگارا من بنده توام و : شود اگر بگو هر فردي كه دچار غم و اندوه من : كه فرمودند

فذ فرمان تو در حق من نا. دست توست من در» زمام«فرزند بنده و كنيز تو هستم، پيشاني 
مي كه خود را بدان الهي من از تو به وسيله هر اس. و حكمت در حق من عين عدالت است

اي يا آنرا نزد خود  اي يا به يكي از مخلوقاتت تعليم داده اي يا در كتابت نازل كرده ناميده
درعلم غيب برگزيده اي مسألت مي نمايم كه قرآن عظيم را بهار دلم و نور چشمم و 
ل دوري كننده رنج و غم من بگرداني، حتما خداوند غم و اندوهش را از بين برده و تبدي

  . كند به شادي و شادماني مي
آري الزم است بر كسي كه : اي رسول خدا آنرا آموزش ندهيم؟ فرمودند: گفتند

ابن حبان در صحيح خود آنرا آنرا شنيده است به ديگران تعليم دهد، ابوحاتم و 
  1.اند آورده

j i h (از ابن عباس در خصوص اين فرموده خداوند كه : گويد عوفي مي

m  l k (الحاد ملحدان اين است كه الت را در : ت شده است كه گفترواي
  . اسماء خداوند فرا مي خوانند

الت را از : ابن جريح از مجاهد در خصوص آيه فوق روايت كرده است كه گفت
  . كردند اهللا و عزي را از عزير اشتقاق مي

                                           
اء و شف) 1/166(ابن قيم در بدائع الفوائد  )موارد -2372(ابن حبان ) 1/391(احمد : صحيح است -1

  .آنرا صحيح قلمداد كرده است) 199(الباني نيز در الصحيحة . آنرا صحيح دانسته است) 274(العليل 
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علي بن . قتاده در خصوص يلحدون مي گو يد يعني يشركون، شريك مي ورزند
  . الحاد يعني تكذيب و دروغ پنداشتن: ة از ابن عباس آورده است كه گفتطلح

رويگرداني از راه درست و (روي  اصل الحاد در كالم عرب يعني امتناع از ميانه
لَحد قبر از آن گرفته شده است به سبب اينكه از . ميل به كژي ظلم و انحراف) راست

  .سمت حفره به سوي قبله انحراف پيدا كرده است
حقيقت الحاد تمايل به شريك قرار دادن : گويد در قالب شعري مي :ابن قيم 

اسمهاي خداوند متعال همگي اسامي و اوصافي است . تعطيل كردن صفات و انكار است
جل و  –كند و همگي بر كمال او  كه خداوند خود را به بندگانش بوسيله آن معرفي مي

  . داللت دارند -عال
 ،الحاد چند حالت دارد؛ يا انحراف شخص با جحد و انكار است: (گويد ابن قيم مي

و يا اينكه صفات را از معاني درست و  ،ستار معاني صفات و تعطيل كردن آنهايا با انك
صحيح تحريف و وارونه جلوه دادن و خارج ساختن صفات از معناي حقيقي با تأويالت 

  . ناصحيح است
همان كاري  ،ي اين مخلوقات قرار دادن استبرا يا اينكه اسماء و صفات خداوند را

اين  برآنها اسماء و صفات خداوند را همان . كنند مي) وحدت وجوديها(كه اهل اتحاد 
نان آتا جائي كه پيشواي . هستي قرار داده اند چه اين اسماء محمود باشند چه مذموم

ه هر اسم ناپسندي خداوند به هر اسم پسنديده اي از نظر عقل و شرع و عرف و ب: گويد مي
حال آنكه خداوند بسياري متعالي تر و بلند تر . شود از نظر عقل و شرع و عرف ناميده مي

  . پايان. است از آنچه آنها مي گويند
پيشينيان و متاخرين برآن  –آنچه تمامي اهل سنت و جماعت  )شارح(به نظر من 

كرده و همچنين انگونه اثبات صفات خداست آنگونه كه خود را بدان توصيف : باورند
او را توصيف نموده و شايستگي جالل و عظمت اوست، اثباتي بدون هر  صكه پيامبرش

گونه تشبيه و منزه داشتن او از هر گونه نقص و عيبي، بي آنكه صفتي از صفات او را 
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m V   U  TSR Q P : فرمايد همانگونه كه خداوند متعال مي. تعطيل كنيم
 X Wl )11: الشورى(  

  . چيزي شبيه و مانند او نيست و او شنوا و بيناست: عنيي
سخن پيرامون صفات فرع و زير شاخه سخن در خصوص ذات خداوند است و در 

همانگونه كه دانستن ذات حقيقي بي مانند به مخلوقات خداوند . واقع دنباله رو آن است
كه خداوند هركس چيزي از آن صفاتي . واجب و الزم است، صفات نيز اينگونه است

خود را بدان توصيف كرده و يا پيامبرش او را توصيف نموده است، انكار كند، يا آنرا به 
اش تأويل نمايد، چنين شخص جهمي و از راه و روشي غير از راه و  غير از معناي ظاهري

^  _ ` m c b a : فرمايد كه خداوند مي. روش مومنان تبعيت كرده است

o n m l k j i  h g f e d s r  q pl 
  )115: النساء(

دشمنانگي كند بعد از آنكه راه هدايت براي او روشن  صكسي كه با پيامبر: يعني
شده است او را به همان جهتي كه دوستش داشته است رهنمود ميگردانيم وبه دوزخش 

همچنين به ابن قيم . كنيم و با آن مي سوزانيم و دوزخ چه بدجا يگاهي است داخل مي
فايده ارزشمند اين است كه آنچه به عنوان خبر و صفت : گويد تعالي ميرحمة اهللا 

آنچه به خود ذات خداوند بر مي : نخست: پروردگار متعال قرار مي گيرد چند قسم است
  ).هست او(گردد مثل وجود او ذات او 

و بصير ) شنوا(مثل عليم، قدير، سميع، . آنچه به وصف و نعت او بر مي گردد: دوم
  .مثل خالق و رازق. آنچه به افعال او بر مي گردد: ومس) بينا(

پس به ناچار در عين ) يعني منزه داشتن وي از هر نقص(تنزيه محض خداوند : چهارم
حال كه صفاتي را براي او ثابت ميدانيم بايد او را به طور محض از هر عيب و نقصي منزه 

  . ي تنزيهي هستندو سالم از اينگونه صفات )پاك(صفاتي مثل قدوس . بداريم
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و آن اسمي است كه به صفت معيني  –اند   يشتر مردم اين اسم را مطرح نكردهب: پنجم
اختصاص ندارد بلكه به مجموعه اي از صفات كمال خداوند و معاني فراواني د اللت 

مجيد يعني كسي كه به صفات متعددي از صفات كمال . دارند، مثل مجيد، عظيم و صمد
در واقع براي وسعت و فرواني و كثرت . ت لفظ آن اينگونه استمتصف است و دالل

£¤  m مثال خداوند فرموده است . يعني به آن علف داد: أمجد الناقه. وضع شده است
  ¦   ¥l مجيد صفت تخت واقع شده است 15: البروج .  

تخت مجيد يعني تختي كه وسيع و با شكوه (به دليل وسعت، بزرگي و شكوهش 
  ).است
ن مطلت جاي تأمل و انديشه دارد كه چگونه اسم مجيد در كنار طلب درود و اي

در تحيات نماز به  صانگونه كه پيامبر. آمده است) در نماز( صسالم فرستادن بر پيامبر 
ما آموزش داده است، چرا كه آنجا در مقام درخواست بيشتر و در معرض وسعت بخشش 

  . و فزوني و دوام آن مطرح شده است
اي بجا و شايسته و متقضي بود كه در آنجا اسمي كه  اين رو براي چنين خواستهاز 

همانگونه كه براي طلب غفران و . متناسب با آن خواسته است مطرح گردد و آورده شود
يعني مرا ببخش و به من : اغفرلي و ارحمني إنك انت الغفور الرحيم: بخشش مي گوييم

داوند را با دو وصف غفور و رحيم بودن كه خ. رحم آور كه فقط تو غفور و رحيمي
  .كند مقتضاي چنان در خواستي است، مي خواند و طلب مي

در واقع بيانگر آن است كه با توسل به صفات و اسماء خداوند بايد از او در خواست 
  .نمود

توسل به خداوند از طريق صفات و اسماء نيكويش نزديكترين، و محبوبترين وسايل 
مذي مويد اين مقوله حديثي است كه تر از جمله. در نزد خداوند استبراي بندگان، 
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ور و فروزان شويد  با گفتن يا ذالجالل و االكرام شعله: روايت كرده است مبني براينكه
  1.يعني اي كسي كه صاحب شكوه و ارجمندي و بخشش هستي

آن  پروردگارا من از تو مي خواهم كه چون حمد و ثنا از: همچنين فرموده است
اي خداوندي كه آسمانها و . معبود بر حقي جز تو وجود ندارد و تو تنها منّاني. توست

ايي،  اي كسي كه صاحب شكوه و  زمين را بدون هر گونه الگوي قبلي به وجود آورده
  2.اكرام هستي

اين در حقيقت همان در خواست كردن از او و توسل جستن به او با حمد و ستايش 
نها معبود يگانه و منان است در واقع توسل جستن به او با اسماء و صفات اينكه او ت. اوست
و چنين دعايي چقدر شايسته و سزاوار اجابت است و بزرگترين جايگاه در نزد . اوست

شود و در خواست مي گردد كه اين باب بسيار  خداوندي است كه از او خواسته مي
  . بزرگي از مباحث توحيد و يكتا پرستي است

شود و در واقع  صفتي كه در كنار هم قرار گرفتن دو صفت يا اسم حاصل مي: ششم
معنا و مفهومي افزونتر از حالت مفرد آن صفت دارد مثل الغني الحميد، الغفور القدير، 

دو گانه كه در قرآن كريم الحميد المجيد، به همين ترتيب عموم صفات مقترن و اسمهاي 

                                           
نسائي در )4/177(احمد ) 92(باب شماره )3524،3525(كتاب الدعوات : ترمذي: صحيح است -1

ي با البان. از حديث انس رضي اهللا عنه آورده است)3/167(همانطوري كه در تحفة االشرف (الكبري 
 ).طرثق و شواهد خود در الصحيحة آنرا صحيح قلمداد كرده است

در مسجد  صمن با پيامبر: قسمتي از حديث انس بن مالك رضي اهللا عنه كه گفت: صحيح است -2
كتاب : ابو داود) 265 ،245، 2/120،158(احمد » الهم : نشسته بودم كه مردي نماز مي خواند و گفت

كتاب السهو : نسائي، باب خلق اهللا مائة رحمةً) 3544(ترمذي كتاب الدعوات  .باب الدعاء)1495(الصالة 
حاكم آنرا صحيح . باب اسم اهللا أعظم) 3858(كتاب الدعا : ابن ماجة،باب الدعاء بعد الذكر) 3/53(

ارناؤوط در ) موارد 2382(ابن حبان ) 504؛  1/503(دانسته و ذهبي نيز باوي موافقت كرده است 
 .آنرا صحيح قلمداد كرده است) 37، 5/36(السنة تخريج شرح 
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فت كمال است حمد نيز مثل آن است، جمع شدن چرا كه غني خود ص. مطرح شده اند
  . شود اين دو صفت در كنار هم كمالي ديگر محسوب مي

و ستايشي است از . و در واقع ستايش و ثناي خداوند به سبب غنا و حمد اوست
يعني سه نوع ثنا ء با تفرد و اجتماع اين دو وصف براي پروردگار . اجتماع اين دو وصف

  ).تحقق مي يابد
العزيز الحكيم به همين ترتيب ساير صفات جمعي كه  .ر القدير، الحميد المجيدالغفو

همگي جاي تامل و درنگ دارند و شناخت اين صفات از شريف ترين وارجمندتر ين 
  .معارف است
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . اثبات اسماء خداوند: نخست

  .ءنيكو بودن اين اسما: دوم
  . دستور خداوند مبني بر اينكه او را با اين اسماء بخوانند: سوم 

رها كردن و به حال خود واگذاشتن كساني كه با اين اسماء : چهارم
  . مخالفت كرده و جاهل و ملحدند

  . در صفات و اسماي خداوند )انحراف(تفسير الحاد : پنجم
الحاد  وعده عذاب بر كساني كه در صفات و اسماء خداوند: ششم

زند و آنرا تحريف  منحرف مي شوند و به تاويالت دست مي. (كنند مي
  ).كنند مي
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  بر خدا گفتن منع از سالم  درمورد: باب

: در صحيح از ابن مسعود رضي اهللا عنه روايت شده است كه گفت
سالم بر خدا از سوي : بوديم گفتيم صهنگامي كه در نماز با پيامبر 

نگوييد سالم : فرمودند صپس پيامبر. ني و فالنيسالم بر فال. بندگانش
  . بر خدا چرا كه خداوند خود سالم است

  
  . مصنف اين باب را با سخني تحت عنوان منع از گفتن سالم بر خدا آغاز كرده است

مقصود از صحيح، صحيح بخاري است ولي اين حديث در ابو داود، نسائي و ابن 
  1.ماجه نيز روايت شده است

است كه  سحديث قسمتي از حديث شقيق بن سلمة از عبداهللا بن مسعود كه اين 
ما هنگامي كه با رسول خدا در نماز براي سالم دادن نشستيم گفتيم سالم بر : گفت

 صپس پيامبر. سپس مي گفتيم سالم بر فالن و فالن. خداوند پيش از سالم بربندگانش
است و در پايان آن تشهد اخير را نگوييد بر خدا چرا كه خداوند خود سالم : فرمودند

                                           
كتاب : باب ما يتخير من الدعاء در الشهد و ليس بواجب مسلم) 835(كتاب صفة الصالة : بخاري -1

في كتاب اليهو : باب الشهد نسائي) 968(باب الشهد في الصالة ابو داود كتاب الصالة ) 58)(402(الصالة 
از حديث شفيق بن سلمة از عبدالبدبن مسعود رضي . لصالة علي االنبيباب تخير الدعا در ا) 51، 3/50(

 اهللا عنه
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از حديث اسود بن يزيد از ابن مسعود اين روايت را آورده  1ترمذي نيز. خوانديم مي
است، ضمن اينكه سبب نهي از آن عمل را اينگونه عنوان كرده است كه خداوند خود 

  . سالم است و سالم نيز از جانب اوست
استغفار  )در پايان هر نماز(بار  هرگاه نمازهاي واجبش تمام مي شد سه صپيامبر

تبارکت یا ذا اجلالل و . هم انت السالم و منک السالملال(: مي كرد و مي فرمود
پروردگارا تو سالم هستي و هر سالمتي از جانب توست، اي خداوند : يعني) االکرام

  2.صاحب جالل و بخشش و پر از خير و بركت تو به همه چيز بركت مي بخشي
است كه سالم مذكور و درود و سالم بهشتيان براي پروردگارپرخير  در حديث آمده

در وحي خداوندي آمده است كه خداوند متعال بر  3.و بركت و متعالي خودشان است
m [ Z Y X  بهشتيان سالم مي فرستد همانطوري كه خداوند متعال فرموده است

 ] \l )58: يس(  
  ). كند يعني با سالم ازآنان استقبال مي. (سخن از جانب خداوند به بهشتيان سالم است

اين سخن كه خداوند خود سالم است بدين معناست كه خداوند از هر نقصي سالم و 
از هر تمثيلي بري است او به تمام كماالت متصف و از هر عيب و نقصي منزه و بري 

  . است

                                           
باب ماجاء في التشهد من حديث االسود من يزيد از عبداهللا بن مسعود ) 289(في الصالة : ترمذي -1

ضمن اينكه وي نيز به همين روش ) 238، 2/237(رضي اهللا عنه نسائي نيز آنرا تخريج كرده است 
 .استروايت كرده 

باب استحباب الذكر بعد الصالة و بيان )135)(591(مسلم آنرا تخريج كرده است كتاب المساجد  -2
 .صفتة از حديث ثوبان رضي اهللا عنه

قسمتي از حديث طويلي است كه ابن ابي دنيا و ابو نعيم به طور متصل روايت كرده اند . منكر است -3
  .آورده است منكر است) 4/271(لترهيب كه رفع آن آنگونه كه منذري در الترعيب و ا
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جمله  اسم مصدر است و از »السالم«: گويد در بدائع الفوائد مي :عالمه ابن قيم
يعني هم بيانگر امر است و هم (و اخبار است  شود كه متضمن انشاء الفاظ دعا محسوب مي

در حقيقت به معناي . جنبه خبري آن با جنبه انشايي اش تناقض ندارد) گزارش و خبر
كه دو ديدگاه مشهور در اين امر . همان سالم مطلوب و دورد و سالم فرستادن است

الم در اينجا همان خداوند عزوجل است و معناي سالم از نخست اينكه س: وجود دارد
بنابراين در ميان اسماء . جانب خدا بر بندگان در واقع همان نزول بركات وي برآنهاست

  .خداوند عزوجل تنها سالم بدين معنا برگزيده شده است
كه در هنگام سالم و درود . مصدري است به معناي سالمت» سالم«دوم اينكه 

دليل طرفداران اين ديدگاه اين است كه سالم . باشد مين مطلوب و مد نظر ميفرستادن ه
سالم عليكم، اگر اسمي از اسما خدا بود : گويد فرستنده سالم مي. آيد به صورت نكره مي

به اين شيوه استعمال نمي شد و از داليل ديگر آن ها اين است كه مقصود از سالم، معناي 
  . ود آن اعالم سالمت به صورت خبري و دعايي استاسم خدا نيست بلكه تنها مقص

از مجموع اين دو : حكم نهايي اين است كه گفته شود: گويد مي :عالمه ابن قيم
ديدگاه مي توان حق را شناخت و در واقع حقيقت در جمع كردن اين دو ديدگاه است و 

دو مي توان به و از مجموع آن.هر كدام از اين دو نظر در برگيرنده قسمتي از حق هستند
نظر درست و صحيح دست يافت كه دست يافتن به نظر درست تنها با يك قاعده روشن 
مي گردد و قاعده اين است، هركس كه خداوند را با اسامي نيكويش به فرياد مي خواند 
حق آن است كه هر مطلوبي را بايد از وي بخواهد و به اسمي از اسمهاي او متوسل شود 

ر بر بگيرد و مقتضي آن باشد و آن اسم با حصول آن مطلوب مناسبت كه آن مطلوب را د
داشته باشد تا داعي بوسيله آن اسم از خداوند آنچيز مطلوب را بخواهد و بوسيله آن به 

  . خداوند متوسل شود
پذير و  ام را بپذير به حق كه تو توبه پروردگارا مرا ببخش و توبه: گاه گفتپس هر

در واقع دو چيز را از خداوند خواسته و با دواسم  )و غفور هستيتواب . (بخشاينده هستي
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از اسامي خداوند كه مقتضي دست يافتن به مطلوب اوست خداوند را به فرياد خوانده و 

  . دعا كرده است
از وي درخواست كرد كه چه دعايي را بخواند  سهنگامي كه ابوبكر  صپيامبر

تم كردم و تنها تو گناهان را مي بخشي پس از فرمودند، بگو پروردگارا بر خود فراوان س
جانب خود بر من مغفرت و بخششي عطا كن و به من رحم كن و به حق كه تو غفور و 

  1.رحيم هستي
نجايكه جايگاه سالم در چنان شرايطي جايگاه در خواست سالمتي است كه از آاز 

ي خداوند را همه چيز نزد شخص مهمتر است، لذا در درخواست خود اسمي از اسمها
است كه از خداوند بوسيله اين اسم سالمت را در  »السالم«آورده است و آن همان 

  نام خدا : نخست. بنابراين لفظ سالم دو معنا را در بر مي گيرد. كند خواست مي
  . در خواست سالمت كه مقصود اصلي گوينده سالم همين است: دوم

ا و طلب در خواست سالمت از در واقع سالم عليكم متضمن اسمي از اسامي خد
كه اين بهره آن جاي تامل و درنگ دارد و حقيقت سالم در واقع برائت و رهايي . اوست

  . و نجات از هر گونه شر و عيب است
سلَّمك «تمام مشتقات سالم بر اين محور مي چرخد و اين جمله دعايه كه مي گويند 

  . از همين معناست» اهللا
عني ي 2»رب سّلم سلَّم««گويد  وي پل صراط كه ميهمچنين دعاي مومنان بر ر
سلِّم الشي لفالن يعني اين : ، و يا اين گفته كه مي گويندپروردگارا به سالمت نجاتم ده

                                           
) 48)(2705(كتاب الذكر و الدعا : مسلم) باب و كان اهللا سميعاً يصيراً) 8387(كتاب التوحيد : بخاري -1

 .باب استحباب خفض الصوت با الذكر از حديث عبداهللا بن عمرو بن عاص رضي اهللا عنهما

: صراط) پل(شعار مومن بر : فرمودند صدا رسول خ: از حديث مغيرة بن شعبه است كه مي گويد -2
باب ماجا في شأن الصراط ) 2434(ترمذي اين روايت را در كتاب صفة القيامة . رب سلِّم سلِّم است

باب ) 806(بخاري صفة ا الصالة . تضعيف كرده است) 3997(الباني آنرا در ضعيف الجامع . آورده است
حافظ در . نكه سخن انسان در آن روز رب سلم سلم استفضل السجود از حديث ابو هريرة مبني بر اي
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چيز را به فالني تسليم كن و تنها به او اختصاص بده و ديگران را از آن رها سازد و خود 

  .را نيز برهان، از اين معناست
½ ¾ ¿ m Å Ä Ã Â  Á À : ده استخداوند متعال فرمو

 Æl )29: الزمر(  
خداوند مردي را مثل زده است كه صاحبان مختلف دارد و مردي ديگر كه : يعني

  . تنها يك صاحب دارد
كه )مقصود در اينجا برده اي است كه صاحبان مختلف يا يك صاحب دارد: (مترجم

شخص ديگري صاحب و مالك  تنها از آن يك نفر است و هيچ: رجالً سلماً الرجل يعني
چرا . نيز از همان معناست) جنگ(همچنين سلم به معناي صلح در برابر حرب . آن نيست

به همين . كه هر كدام از طرفين جنگ خود را از اذيت ديگري نجات و رهايي مي دهد
قلب سليم نيز از . مثل مشاركت شود مسالمه استعمال شده و گفته مي دليل بر وزن مفاعلة

حقيقت سالم اين .ين معناست يعني قلبي كه از عيب ودغل پاك و مصفا شده استهم
است كه فرد خود را براي خداوند رها سازد و تنها براي او اخالص داشته باشد و از هر 

در دوستي خود با . گونه عقل و غش، شرك و گناه و مخالفت با امر خدا رهايي يابد
ورزيد و پايداري كند و اين چيزي است كه  خداوند و معامله نيكو با او استقامت

كند  رستگاري از عذاب خدا و پيروزي به لطف و كرم خداوندي را براي بنده تضمين مي
  . و مايه و ضامن اطمينان اوست

اسالم از همين ماده سالمت و سالم گرفته شده است چرا كه آن تسليم و 
مسلمان تسليم پروردگارش شده  .فرمانبرداري و رهايي از شائبه هاي شرك براي خداست

همانند برده اي كه خود را براي صاحب خود . و خود را براي او اخالص كرده است
تسليم كرده و هيچكس ديگري حق مشاركت در آن را ندارد به همين سبب خداوند اين 

                                                                                                         
لزوم اين شعار مومن آن نيست كه آنرا به نطق بياورد بلكه انبياء آن را به زبان : مي گويد)11/394(الفتح 

  .مي آوردند براي مومنان دعاي سالمت مي كنند بنابراين شعار مومن ناميده شده است
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دو مثال را بر طبق آيه اي كه گذشت براي مسلمان خالص به پروردگار و مشرك زده 

  .نه اي از اين دو نوع انسان مشرك و مسلم باشداست تا نمو
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . تفسير سالم: نخست

حفظ و حيات همه (شرح اينكه سالم همان تحيت و درود است : دوم
  ).جانبه

اينكه شايسته نيست بر خداوند سالم بفرستيم چون خود او : سوم 
  . سالم است
  . علت سالم نفرستادن بر خداوند: چهارم
  . آموزش سالم و تحياتي كه شايسته خداوند است: پنجم
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پروردگارا اگر خواستي مرا : بابي پيرامون اين سخن كه فرد بگويد 
  ببخش 

 صروايت شده است كه رسول خدا  سهدر صحيح از ابوهرير
خش يا پروردگارا اگر خواستي مر ابب: هيچكدام از شما نگويد: فرمودند

بلكه بايد در خواسته خود عزم . پروردگارا اگر خواستي به من رحم كن
. اي ندارد كه خداوند مجبور كننده اچر) با قاطعيت بخواهد(ا جزم كند خود ر

مسلم آورده است پس فرد بايد چيز بزرگي از خداوند بخواهد چرا كه آنچه 
  . خداوند مي بخشد در پيشگاه وي بزرگ و سنگين نيست

  
پروردگارا اگر خواستي مرا : اين باب را پيرامون اين سخن كه فرد بگويد :صنفم

  . ببخش، آغاز كرده است
به دليل حديثي كه در اين باب مطرح شده از چنين . يعني چنين سخني جايز نيست

  . گفتاري نهي شده است
در صحيح از ابوهريره روايت شده است كه رسول خدا  1: گويد در ادامه مصنف مي

بلكه بايد . پروردگارا اگر خواستي به من رحم كن: هيچكدام از شما نگويد: فرمودند ص
چرا كه كسي خداوند را ) با قاطيعت بخواهد(در خواسته خود عزم را سخ داشته باشد 

يعني خداوند هر چه را بخواهد بي آنكه كسي او را ملزم سازد : مترجم. كند مجبور نمي
  .دهد انجام مي

                                           
مسلم كتاب الذكر و الدعاء . اليعزم المسألة فإنه المكره لهباب ) 6339(كتاب الدعوات : بخاري -1
  .باب العزم بالدعاء و اليقل شئت) 9)(2679(
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دهد به  ه كه گاهي مورد درخواست در خواست كننده را به وي ميبر خالف بند
پس آنچه را كه در خواست كننده از او  ،دليل نياز، ترس، و يا اميدي كه به او دارد

دهد در حالي كه از روي كراهت و اجبار به درخواست  درخواست كرده است به وي مي
ي و شايستگي را دارد كه او پاسخ داده است، درخواست كننده از مخلوق اين ويژگ

از ترس اينكه . شود مشروط و معلق كند نيازش را به اراده فردي كه از او درخواست مي
برخالف . مبادا وسيله مورد در خواست را در حالت كراهت و عدم طيب خاطر به او بدهد

شود، زيرا خداوند شايسته ويژگي مذكور نيست  در خواستي كه از پروردگار جهانيان مي
را كه او در كمال بي نيازي نسبت به مخلوقات خود، كمال بخشش و كرم است همه چ

خلق محتاج و نيازمند در گاه اوست و پلك به هم زدني از پرودگار جهانيان و بخشش او 
  . بي نياز نيستند

دست راست خداوند پر است بخشش آن با گذرو جريان «كه  1در حديث آمده است
دانيد آنچه را كه وي زمان خلقت آسمانها و  آيا مي. نمي كاهدشب و روز چيزي از آن را 

زمين بخشيده است؟ اين همه بخشش از آنچه در دست راست اوست نكاسته است در 
آورد و هر كه  دست ديگر او نيز قسط است به وسيله آن هر كسي را كه بخواهد پايين مي

  .»را بخواهد باال مي برد
  . كند او با خبر و حكيم است د و با حكمتي منع ميخداوند متعال با حكمتي مي بخش

براي كسي كه از خداوند مي خواهد شايسته است كه با عزم راسخ و تصميم قاطع از 
اي از روي كراهت و يا عظمت مورد در  وي بخواهد چرا كه او هيچ چيزي را به بنده

  . خواستي نمي بخشد
وند بسيار بزرگ باشد بلكه همه اينگونه نيست كه مساله براي خدا :يعني: مترجم[

  ]).بخششها براي وي ناچيز و بي مقدار است و هيچ اثري در داشته هاي او ندارد

                                           
) 37) (993(كتاب الزكاة : مسلم )لما خلقت بيدي(باب قول اهللا تعالي ) 7411(كتاب التوحيد : بخاري -1

  . عنهباب الحث علي النفقة و تبشير المنفق بالخلف از حديث ابو هريرة رض اهللا
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  : اند برخي از شاعران در ستايش ممدوح خود گفته
كند بزرگيها و قدرتمند در چشم  كوچكي او در چشم كوچك بزرگ جلوه مي

ي به نسبت كساني است كه چنين وصف) كند صغير جلوه مي(شود  بزرگ او كوچك مي
كند و گاهي نيز از  ارباب دنيا هستند و گرنه بنده گاه مي بخشد و بيشتر اوقات منع مي

  . روي كراهت مي بخشد بيشتر حالت او را بخل در بر گرفته است
و به نسبت چنين حالتي كه او دارد بخشش وي چندان بزرگ نيست ولي بخشش 

و مستمر است و پيش از آنكه بنده بخواهد اضافه به خداوند متعال بر بندگانش هميشگي 
نعمتهايش به جنين در . ن هنگامي است كه بنده نطفه اي است در رحم مادرآدهد و  او مي

  . كند شكم مادر پر بارش و حاصل خيز است به نيكوترين شيوه جنين را تربيت مي
د و بر نعمتهاي هنگامي كه مادر آنرا متولد كرد، پدر و مادر را بر وي مي گمار

كند تا قوت و نيرو مي  را بزرگ و تربيت مي افزايد كه با نعمتهاي خداوند او گذشته مي
در طول زندگي خود از نعمتهاي خداوند مي غلطد، اگر . شود گيرد و قدرتمند مي

اش بر اساس ايمان و پرهيزگاري باشد نعمت خداوند متعال بر او هنگامي كه  زندگي
ن و چندين برابر فزوني مي گيرد و از نعمتهاي دنيا به مراتب بيشتر و كند چندي وفات مي

داند، نعمتهايي كه خداوند بلند  شود كه تنها خداوند و ميزان آن را مي باالتر نصيب او مي
  . مرتبه براي بندگان مومن و متقي خود آماده كرده است

دست مخلوقين باشد،  و هر نعمتي كه بنده بدان مي رسد اگر چه پاره اي از آنها در
پس تنها خداوند شايسته . به آن بنده خود. همه آنها به اجازه و اراده و احسان اوست

خداست كه آنها را براي آن بنده اراده كرده و مقدر . ستايش در برابر تمام نعمتهاست
نعمت و فضل از آن . نموده است و بر اساس كرم و فضل خود بر بندگان داده است

  . مد و ثناي نيكو نيز ويژه اوستاوست، پس ح
m × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð  Ï  Î Í Ì : خداوند متعال فرموده است

 Ù Øl )53: النحل(  
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يعني آنچه از نعمتها داريد همه از سوي خداست و گذشته از آن هنگامي كه زياتي 

گاهي خداوند به سبب حكمتي، . به شما مي رسد اورا با ناله و زاري به فرياد مي خوانيد
اش  دهد و آنچه از منع و عطا كه شايسته بنده كند و به او نمي اش را رد مي استه بندهخو

داند و گاه آنچه را كه بنده از او خواسته است، درآن وقتي كه مقدر و  باشد او خود مي
معين كرده است به او مي بخشد يا اينكه بيشتر از آنچه از وي خواسته است، به او مي 

  . است خداوندي كه پروردگار جهانيان است پر خير و بركت 1دهد
كه مسلم روايت كرده است، يعني خواسته اش  »و لیعظیم الرغبة«عبارت عربي 

زيرا خداوند بر . بزرگ كند و حاجتي كه از پروردگارش مي خواهد بزرگ باشد را
  . اساس كرم و بخشش و احسان خود چيزي هاي بسيار بزرگي را مي بخشد

ي را كه مي بخشد در نظرش بزرگ نيست، يعني هيچ چيزي در خداوند متعال چيز
زيرا . كند، اگر چه براي مخلوق آنچيز بسيار بزرگ باشد نزد او بسيار بزرگ جلوه نمي

دهد، موجب  كسي كه از مخلوق مي خواهد هر چه را كه آن مخلوق به خواهنده مي
كند و كم  كش مي شود و در واقع با بخشيدن دارايي اش فرو هايش مي كاهش داشته

شود، بر خالف بخشش و عطاي پروردگار عالميان كه بخشش او با كالم  تر مي ارزش
¼  ½ ¾   ¿ m  Æ Å Ä Ã Â Á À : فرمايد اوست، همانگونه كه مي

  Ï Î  Í Ì Ë Ê  É È Çl )83 – 82: يس(  
ن آهرگاه خدا چيزي را بخواهد بشنود كار او تنها اين است كه خطاب به : يعني

پاك و منزه است خداوندي كه بندگان هر گز قدر او را . شود بشو و آنهم مي: يدبگو
  .دانند هيچ معبود بر حقي جز او نيست و جز او پروردگاري وجود ندارد نمي

                                           
  .باب العزم بالدعاء و اليقل إن شئت) 7) (2678(كتاب الذكر و الدعا : مسلم -1
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح كرديد عبارتند از
  . نهي از استثناء در دعا كردن: نخست

  . ءبيان علت نهي از استثنا: دوم
  . يعني به طور راسخ و قاطع بخواهد »ةلیعزم املسال«عبارت : سوم
  .چيز بزرگ خواستن: چهارم
  . علت اينكه شخص آنچه را كه مي خواهد، بسيار بزرگ باشد: پنجم
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  اينكه شخص به كسي نگويد بنده و كنيز من : باب

: فرمودند صدر صحيح از ابو هريره روايت شده است كه رسول خدا
غذا بده يا براي ربت آب وضو بريز  »َربَّت«به : از شما نگويد هيچكدام

  . سرور وموالي من: بگويد )بجاي رب(بلكه ) وضو بگير(
من،   )أمة(بنده و كنيز : خود نگويد) به برده و كنيز(و هيچكدام از شما 

  . پسر جوان يا دختر جوان يا غالم من: بلكه بگويد

  
ن عنوان كه شخص به كسي نگويد بنده و كنيز مصنف اين باب را با بحثي تحت اي

  .من، آغاز كرده است
روايت شده است به عنوان شاهد مثال و  1سپس حديثي را كه در صحيح از ابوهريرة

به : هيچكدام از شما نگويد: فرمودند صسند گفته خود آورده است كه رسول خدا 
سرور و : بگويد) جاي ربب(بلكه ) وضو بگير(ربت غذا بده يا براي ربت آب وضو بريز 

پسر : من بلكه بگويد) أمة(بنده و كنيز : نگويد) به برده و كنيز(موال و هيچكدام از شما 
  . جوان يا دختر جوان يا غالم من

اين الفاظ كه مورد نهي واقع شده اند اگر چه در لغت اينگونه اطالق شود ولي 
شرك و جلوگيري از ابزارهايي به منظور تحقق توحيد و پيشگيري از وقوع در  صپيامبر

زيرا در لفظ آن تشريك معنا وجود . اند كه منجر به شرك مي شوند از آن نهي فرموده
  . دارد هم براي خداوند و هم براي غير او به كار مي رود

                                           
مسلم كتاب االلفاظ من االدب . باب كراهة التطاول علي الرقيق) 2552(كتاب العتق : بخاري -1
  .باب حكم اطالق لفظة العبد و االمة و المولي و السيد) 15)(2249(
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چرا كه تنها خداوند رب تمامي بندگان است و اگر بر غير خدا نيز اطالق شود در آن 

اند   از آن نهي كرده صبه همين سبب پيامبر. ه شده استاسم با خداوند مشاركت داد
اگر چه در به كار گرفتن آن، شريك قرار دادن براي خداوند در ربوبيت آنگونه، كه 

  . خود توصيف كرده است مد نظر نباشد
معناي رب در آنجا اين است كه وي مالك اوست و به اين اعتبار بر مالك آن 

نهي از آن به سبب دوري گزيدن و يا قطع كردن پس . شود شخص لفظ رب اطالق مي
ماده تشريك ميان خالق و مخلوق به قصد تحقق توحيد و دوري از شرك اگر چه در لفظ 

  .نيز باشد، است
و اين يكي از نيكوترين مقاصد و اهداف شريعت است به دليل اينكه بيانگر تعظيم 

بنابراين . مخلوقات خود استپروردگار متعال و دور ساختن او از هر گونه مشابهت به 
آنان را به چيزي كه جايگزين اين لفظ شود راهنمايي كرد و آنهم گفتن صرسول خدا 

: همچنين سخن وي در خصوص اينكه كسي از شما نگويد. لفظ سرورم و مواليم است
خداوند متعال فرموده . چرا كه بنده بنده خداست و كنيز نيز كنيز خداست. بنده و كنيز من

  )93: مريم( m Ë Ê  É È   Ç Æ Å  Ä Ã Â Ál  :است
  . كنند تمام كساني كه در آسمانها و زمين اند براي خداوند رحمان بندگي مي: يعني 

اطالق اين دو كلمه برغير خداوند در واقع شريك قرار دادن در لفظ براي خداوند 
يافتن  و به خاطر تعظيم خداوند متعال و رعايت ادب و دوري از شرك تحقق. است

از اندو نهي فرموده اند و آنها را راهنمايي كرده است تا بگويند پسر  صتوحيد، پيامبر
از حريم توحيد  صاين در واقع از باب حمايت مصطفي. جوان، دختر جوان يا غالم من

امتش را به هر چيزي كه در آن نفع و سود وجود دارد، مطلع ساخت و آنها را . بوده است
هيچ خيري نيست مگر اينكه آنها را . آن نقصان در دين است بازداشتاز هر چيزي كه در

و هيچ شري نيست مگر اينكه آنها را از . بدان راهنمايي كرده است بويژه در تحقق توحيد
آن بر حذر داشته بويژه هر چيزي كه به طور لفظ نيز فرد را به شرك نزديك گرداند، 

وفيق و رستگاري از طريق خداوند حاصل مي ت. اگرچه فرد قصد و نيت آنرا نداشته باشد
  .گردد
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
و امتي ) بنده من(از گفتن الفاظي مثل عبدي  صنهي پيامبر: نخست

  ). كنيز من(
برده به ارباب خود رب نگويد و نبايد به برده گفته شود كه به : دوم

  ). رباب استكه مقصود ا. (ربت غذا بده
تعليم نخست اينكه به برده بگويد دختر جوان، پسر جوان يا غالم : سوم

  . من
  . م اينكه برده به صاحب خود بگويد سرور و موالي منتعليم دو: چهارم
از چنين بازداشتي، كه  صآگاهي به مراد و مقصود پيامبر: پنجم

در لفظ مقصود و مراد وي چيزي جز تحقق توحيد وعايت آن نبود گرچه 
  . نيز باشد
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  . شود اگر كسي بخاطر خداوند چيزي را در خواست كرد، رد نمي: باب

 صرسول خدا : از ابن عمر رضي اهللا عنهما روايت شده است كه گفت
هر كس بخاطر خدا از شما چيزي در خواست كرد به او بدهيد و : فرمودند

كس شما را هر كس به خاطر خدا از شما پناه خواست پناهش دهيد و هر 
فرا خواند اجابتش كنيد، هر كس كار نيكي در حق شما انجام داد برايش 
جبران كنيد، و اگر نتوانستيد جبران كنيد براي او دعا كنيد تا جايي كه 

). يعني فراوان در حق او دعا كنيد(ببينيد كه شما براي او جبران كرده ايد 
  1).اند كرده ابوداود و نسائي اين حديث را با سند صحيح روايت

  
مصنف اين باب را با نهي از اينكه فردي را به سبب در خواستش رد كنيم، آغاز 

اي  كرده است و سپس به حديثي استناد جسته كه ظاهر حديث بيانگر نهي از رد خواهنده
كند، ولي اين عموم نياز به تفصيل بر حسب  است كه بخاطر خداوند چيزي را تقاضا مي

اگر خواهنده اي چيزي را خواست كه در آن . ت امده است، داردآنچه در كتاب و سن
حق دارد مثل بيت المال واجب است كه اجابت شود و از آن به اندازه و استحقاق او 

همچنين اگر شخص نيازمندي از فردي كه مالش افزون بر نياز . شود وجوباً به وي داده مي
ر خواست او به او ببخشد،  اگر فرد اوست چيزي را بخواهد بايد به توجه به وضعيت و د

نيازمند از كسي درخواست كرد كه افزون بر نياز خود نداشت، مستحب است كه مسؤل با 
توجه به وضعيت خود به وي بدهد، به طوري كه به او و فرزنداش ضرري نرسد و اگر 

                                           
 . گذشت 301تخريج آن قبال در شماره  -1
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خواهنده در وضعيت اضطراري و نيازشديد باشد، واجب است كه به ميزان دفع ضرورتش 

  . وي را بهر مند سازد و به وي ببخشد
يكي از شريفترين جايگاهها در دين است و تفاوت مردم در ) بخشش(جايگاه انفاق 

خل و مال آن به ميزان شكل دهي به شخصيت خود بر اساس بخشش و كرم و ضد آندو ب
ب وسنت پسنديده و دستور داده شده است ولي دومي مذموم و اولي در كتا. دوستي است

  . وهيده استنك
گستردگي و فزوني ثواب انفاق، بدان ،خداوند متعال بندگانش را به دليل نفع فراوان

  : فرموده است تشويق كرده است مثال
  m q po n m  l k j i h g f e  d c

 £  ¢ ¡ � ~ } |{ z y x w  v u t s r
 ² ± °¯ ® ¬ « ª  ©¨ §  ¦  ¥ ¤

  ´ ³l )268 – 267: هالبقر.(  
ايد از قسمتهاي پاكيزه اموالي كه بدست آورده  كساني كه ايمان آوردهاي : يعني

ايدو از آنچه از زمين براي شما بيرون آورده ايم ببخشيد و به سراغ چيز هايي ناپاك 
نرويد تا از آن ببخشيد در حالي كه خود شما حاضر نيستيد آن چيزهاي پليد را دريافت 

و بدانيد كه خداوند بي نياز و شايسته ستايش كنيد، مگر با اغماض و چشم پوشي در آن 
دهد و خداوند  دهد و به انجام گناه فرمانتان مي شما را وعده تهيدستي مي شيطان ،است

m  e d c b a و در جايي ديگر فرموده است. گستر و آگاه است رحمت

  qp  o n m   l k j ih g   fl )7: الحديد.(  
نسلهاي قبل از شما و (ما را در آن جانشينان ببخشيد آنچه را كه خداوند ش: يعني

  . قرار داده است) نماينده خداوند
  نفاق و بخشش از خصوصيات نيكوي مطرح شده در اين فرموده خداوند است كه 
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   m  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B
  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q

  ^  ]  \l 177: البقرة  
هايتان را سوي مشرق و مغرب كنيد نيكي نيست بلكه نيكي ان  اينكه چهره :يعني 

است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب و پيامبران ايمان آورده باشيد و مال 
. خود را با وجود عالقه اي كه بدان داريد به خويشاوندان و يتيمان و در ماندگان دهيد

 –صول ايمان و پيش از نماز مطرح كرده است و اين انفاق و بخشش را خداوند بعد از ا
خداوند انفاق را در ضمن اعمالي قرار داده . به سبب گستردگي نفع آن است –واهللا اعلم 

است كه بدان فرمان داده، بندگان را به پذيرش آنها دعوت كرده و به آنان اجر بسيار 
  : بزرگ وعده داده است خداوند متعال فرموده است

 mt s r  y x w  v u
 ¡  � ~ } |  { z
 © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢

  ² ± ° ¯ ® ¬ « ªl )35: األحزاب(  
مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان مردان فرنبردار : يعني

فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا؛ مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شكيبا و 
فروتن و زنان فروتن مردان بخشايشگر و زنان بخشايشگر،مردان روزه  زنان شكيبا مردا ن

كنند  دار و زنان روزه دار، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن، مرداني كه بسيار خدا را ياد مي
كنند، خداوند براي همه آنان پاداش و اموزش بزرگي  و زنان كه بسيار خدا را ياد مي

  . فراهم ساخته است
و اين نشأت گرفته . نش را به صدقه تشويق مي كرد حتي زنان را نيزيارا صپيامبر 

از دلسوزي وي براي امت و تشويق آنها به چيزي است كه در دنيا و آخرت به آنان سود 
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رساند خداوند انصار رضي اهللا عنهم را به سبب ايثار و فداكاري شان مورد ستايش قرار  مي
  :فرمايد داده است ومي

  m  Í  Ì Ë Ê É  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ÐÏ  Î
  Ø ×l )9: الحشر.(  

دادند هر چند كه خود سخت نيازمند  را بر خود ترجيح مي)  مهاجرين(آنان : يعني
باشند كساني كه از بخل نفس خود را، نگهداري، مصمون و محفوظ گردند ايشان قطعاً 

ترين ويژگيهاي كند، يكي از باالترين و بر ايثار همانگونه كه اين آيه بيان مي. رستگارند
  .مومنان است

m Z Y X  W V  U T S  R Q : خداوند متعال فرموده است

 c  ba  `_ ^ ] \  [l )9 – 8: اإلنسان(  
ما )و به زبان حال مي گويند(دهند  به بينوا يتيم و اسير به خاطرخدا خوراك مي: يعني

اس گزاري شما را تنها به خاطر ذات خدا و خوراك مي دهيم و از شما پاداش و سپ
  . خواهيم نمي

آيات و احاديث در خصوص فضل صدقه و بخشش بسيار فراوانند و هر كس براي 
توفيق در دست . رغبت فراوان نشان مي دهد) انفاق(آخرت در تال ش باشد در اين كار 

  . خداوند است
اين از جمله حقوق مسلمانان »  هر كس شما را فرا خواند اجابتش كنيد«عبارت 
كديگر است، كه دعوت همديگر را اجابت گويند و اينگونه موارد، اسباب نسبت به ي

  . الفت و محبت ميان مسلمانان است
 صپيامبر» هر كس كار نيكي در حق شما انجام داد برايش جبران كنيد «عبارت 

كنند فرا خوانده است كارهاي  امتش را بر جبران كارهاي نيكي كه ديگران در حق او مي
دهنده مروت است و خدا و پيامبرش آنرا دوست دارند، همانطوري كه نيكي كه نشان 

تنها انسانهاي فرو مايه و پست در پي جبران و قدر داني . حديث مذكور بدان داللت دارد
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كنند و برخي از افراد فرو مايه نيز در  اين امر سستي مي از خوبيهاي ديگران نيستند و در
طوري كه بسياري از مردم اينگونه با يكديگر نكنند هما وض خوبي و نيكي، بدي ميع

  .از خداوند بخشش و گذشت در دنيا و اخرت را مسالت داريم. كنند رفتار مي
برخالف كساني كه اهل تقوا و ايمانند، آنان بدي را نيز با خوبي پاسخ مي گويند و 

دان راضي اين عمل را به منظور اطاعت از خداوند و به خاطر دوستي او از طريقي كه او ب
  :دهند، همانگونه كه خداوند فرموده است و خشنود است انجام مي

  m o n m l k j  i h g f e dc b a ` _
 w v u t  s r q pl )98 – 96: المؤمنون(  

بدي را با نيكي و نامطلوب را با بهترين شيوه پاسخ بگو، ما كامال از چيزهايي : يعني
خويشتن را از وسوسه هاي اهريمنان در پناه تو  كه مي گويند آگاهيم و بگو پروردگارا

گيري من   در امور تصميم) اهريمنان(و خويشتن را در پناه تو مي دارم،از اينكه . مي دارم
` m ed c b  a و در جاي ديگر فرموده است . حضور يابند و گرد آيند

 w v  ut   s r q p  o  n m l k ji h g f
 xl )35 – 34: فصلت(  

به نيكو ترين شيوه پاسخ بده، نتيجه اين كار آن خواهد شد )  ي و زشتي رابد(يعني 
به . به ناگاه همچون دوست صميمي گرد. كه كسي كه ميان تو و او دشمنانگي بوده است

اين خصلت نمي رسند مگر كساني كه داراي صبر و استقامت باشند و بدان نمي رسند 
اينان كساني هستند كه از پيش .) ا داشته باشنداز ايمان و تقو(مگر كساني كه بهره بزرگي 

  . از سوي خداوند متعال سعادت انان تعيين و تضمين شده است
آنان را به اين صرسول خدا » اگر نتوانستيد جبران كنيد، براي او دعا كنيد «عبارت 

تواند بكند خود يك نوع  مقوله راهنمايي كرده است كه دعا در حق كسي كه جبران نمي
  . شود ن است و براي فرد نيكي كننده بر اساس عمل نيكي كه انجام داده است دعا ميجبرا
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احتمال دارد » تا جايي كه ببينيد و باور كنيد كه شما براي او جبران كرده ايد«عبارت 
با فتحه تا مد نظر باشد كه به معناي دانستن است يعني بدانيد كه  »تروا«كه فعل عربي 

از .1وده ايد، مويد اين مطلب عبارتي است كه در سنن ابو داودشما براي او جبران نم
آمده است  »حتی تعلموا«حديث ابن عمر روايت شده است مبني بر اينكه به صورت 

. شود تا اينكه بدانيد، كه به دليل تصريح اين مساله همين نظر دوم پذيرفته مي: يعني
خاطر خدا تقاضايي كرد،  همچنين در سنن ابوداود آمده است، اگر كسي از شما به

و ابوداود در روايت . يعني آنچه از شما مي خواهد به او بدهيد 2.تقاضايش را اجابت كنيد
هر كس در جهت رضاي خدا از شما چيزي : ابونهيك از ابن عباس آورده است كه گفت

در روايت اين حديث توسط عبيداهللا قواريري همانند حديث ابن  3.خواست به او بدهيد
  4. آمده است هر كس از شما به خاطر خدا در خواست كرد عمر

                                           
  .باب في الرجل يستعيذ من الرجل از حديث ابن عمر) 5109(كتاب االدب : ابوداود -1
هر كس به خاطر خدا از شما در خواست كرد به او   »ومن سالكم باهللا فاعطوه«ابوداودآورده است  -2

 .بدهيد

لفظ عربي آن  باب في الرجل يستعيذمن الرجل حديث ابن عباس كه) 5108(كتاب االدب : ابوداود -3
  .بدينگونه است و من سألكم باهللا فاعطوه

باب في الرجل يستعيذ من الرجل از حديث ابن عباس و به همين لفظ ) 5108(ابوداود كتاب االدب  -4
  از حديث ابن عمر رضي اهللا عنه نيز اورده است
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . پناه دادن كسي كه به خاطر خداوند پناه مي خواهد: نخست

  . كند بخشيدن به كسي كه به خاطر خدا درخواست مي: دوم
  .  ن دعوت اوپاسخ به دعوت و فرا خواندن كسي و اجابت كرد: سوم
  . شود جبران عمل نيكي كه در حق فرد انجام مي: چهارم
كسي كه چيزي ندارد تا خوبي ديگران را با آن جبران كند در حق : پنجم

  . آن شخص نيكو كار دعا كند
مبني براينكه آنقدر در حق وي دعا كنيد تا  صسخن پيامبر: ششم

  . تبدانيد كه دعاي شما در حد جبران نيكي او بوده اس
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  شود  از وجه خدا تنها براي بهشت درخواست مي: باب

از وجه خدا : فرمودندص رسول خدا: از جابر روايت شده است كه گفت
ابوداود اين حديث را . شود تنها براي رسيدن به بهشت در خواست مي

  . روايت كرده است
گويا وجه خدا به عنوان يكي از صفات خداوند وسيله ورود به : مترجم

  . شده است تا فرد بوسيله آن از خداوند بهشت را در خواست كند بهشت

  
شود، آغاز  مصنف اين باب را با نهي از اينكه از وجه خدا جز بهشت در خواست نمي

  . كرده است
دهد كه جابر  سپس حديث جابر را كه ابوداود آورده است مورد استناد قرار مي

  1.شود هشت در خواست نمياز وجه خدا جز ب: فرمودند صرسول خدا : گفت
هنگامي كه از  صشود و آن اينكه در دعاي پيامبر ولي در اينجا سوالي مطرح مي   

طائف پس از تكذيب شدن او توسط مردم طائف و افرادي از مردم مكه كه در طائف 
پروردگارا از ضعف : گشت در ضمن دعايي كه مأثور نيز است فرمودند بودند، بر مي

                                           
ل همانگونه كه باب كراهية المساله بوجه اهللا عزوج) 1671(ابوداود كتاب الزكاة : ضعيف است -1

الباني در ضعيف الجامع . آمده است ابن قطان و ديگران آنرا ضعيف دانسته اند) 2/220(درفيض القدير 
 .آنرا تضعيف كرده است) 6366(



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   834
 

اندكي چاره انديشي و از شر مساري خود بر مردم به تو شكايت مي كنم نيروي خود و از 
  1تو پروردگار مستعضفين هستي تو پروردگار مني به چه كسي مرا وا مي گذاري؟

آيا مرا به بيگانه اي مي سپاري تا بر من روترش كند يا اينكه كارم را به دشمني وا    
ندارم، جز اينكه عافيت و بخشش تو بر مي گذاري؟ اگر اين خشم تو بر من نباشد باكي 

در پايان اين دعا فرموده است پناه مي برم به نور روي تو كه تاريكي ها . من وسيعتر است
شود از اينكه خشم  به وسيله آن درخشيده است و كار دنيا و آخرت بوسيله آن درست مي

ن هستي كه تو شامل حال من شود يا اينكه عذاب تو بر من نازل شود تو شايسته آ
بندگان عملي انجام دهند كه تو را (سرزنش كني تا اينكه خشنود شوي )بندگانت را(

  ). خشنود و راضي سازند در غير اينصورت مستحق سرزنش تو هستند
و در حديثي كه .هيچ نيرو و توان و حركتي نيست مگر اينكه ازجانب خداوند است

توشايسته ترين فرد براي يادآوري  پرودگارا 2:پيرامون اذكار روايت شده آمده است
پناه مي  –كه در پايان آن آمده است  –هستي و سزاوارترين كس براي پرستش هستي 

  .برم به نور روي تو كه مايه درخشش آسمانها و زمين است
خداوند و به )كريم(پناه مي برم به روي ارجمند «در حديثي ديگر آمده است كه 

شامل او از شر هرسرزنش و مالمت و از شر هر آچه خلق اسم عظيم او به كلمات كامل و 
و از شر اين روز و روزهاي پس از اين ) يعني آنچه پروردگار خلق كرده است(كرده اي 

امثال اينگونه دعا ها در احاديث مرفوع باسند صحيح يا حسن . و از شر دنيا و آخرت
  . فراوانند

                                           
پس ) 6/35(هيثمي . طبراني آنرا در الكبير از حديث عبداهللا بن جعفر روايت كرده است: ضعيف است -1

در سند آن ابن اسحاق وجود دارد موثق مدلس : نسبت داده مي گويداز آنكه اين روايت را به طبراني 
همچنين الباني در . است ولي ديگر رجال آن موثقند ارناؤوط در تخريج زادالعماد آنرا تضعيف كرده است

  .آنرا تضعيف كرده است 136، 135 :تخريج فقه السيرة محمد غزالي 
مي گويد ) 10/117(هيثمي . وامامة روايت كرده استاز اب) 8027(طبراني در الكبير : ضعيف است -2

  .در سند آن فضال بن جبير وجود دارد كه به اتفاق ضعيف است
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شده است در خواست چيزي جواب اين است كه احاديثي از اين دست كه وارد 
سازد يا ممانعت از اعمالي است كه مانع نزديكي  است كه شخص رابه بهشت نزديك مي

به وجه خداوند و نور وجه او چيزي  صپس اين درخواستهاي پيامبر. به بهشت هستند
سازد، همانطوري كه در حديث صحيح آمده  است كه شخص را به بهشت نزديك مي

  1.است
تو بهشت و آنچه مرا به آن نزديك مي گرداند از قول و عمل، طلب پروردگارا از «
كنم و به تو پناه مي برم از آتش جهنم و از هر سخن و عملي كه مرا بدان نزديك  مي
  . »كند

آنچه گفته شد بر خالف خواسته هاي دنيايي است، مثل طلب مال، رزق، وسعت در 
صرفنظر از اينكه فرد با اين خواسته ها  .زندگي روزمره به منطور تمايل و گرايش به دنيا

قصد آنرا داشته باشد كه در عمل به آخرت به وي كمك كنند بي ترديد حديث مذكور 
اش را به وسيله وجه خدا در خواست  داللت بر منع از اين داردكه شخص نيازهاي دنيايي

ه نيست و اهللا واين بركسي پوشيد. بنابراين احاديث مذكور تعارض با يكديگر ندارند. كند
  . اعلم

حديث مطرح شده در اين باب از جمله داليل متواتر از كتاب و سنت دال بر اثبات   
روي خدا از جمله صفات كمال اوست و سلب اين صفات نشانگر . خداست) روي(وجه 

نهايت نقص و شبيه ساختن خداوند به چيزهاي ناقص است و سلب آن همانند سلب 
كنند در واقع دچار  آنهاست و كساني كه اين صفت را سلب مي تمامي صفات يا برخي از

خداوند متعال . كردند بزرگترين چيزي شده اند كه بايد ازآن مي گريختند و فرار مي
  . بسيار بلند مرتبه و متعالي تر است از آنچه ظالمان و ستمگران مي گويند

                                           
ابن ماجه كتاب . روايت كرده است) 147، 146، 6/134(قسمتي از حديثي كه احمد : صحيح است -1

و حاكم )موارد -2413(الدعاء باب الجوامع من الدعا از حديث عايشه رضي اهللا عنه و ابن حبان 
و )1542(آنرا صحيح دانسته و ذهبي نيز موافقت كرده است الباني نيز در الصحيحة ) 522- 1/521(

 .انرا صحيح قلمداد كرده است) 1287(صحيح الجامه 



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   836
 

مان به صفات خدا ولي روش اهل سنت و جماعت از گذشتگان و جانشينان آنها، اي  
در سنت خود او را  صآنگونه كه خود در كتابش خود را توصيف كرده و يا پيامبر

براي او هر صفتي را كه . باشد چنانكه شايسته و سزاوار اوست، توصيف كرده است، مي
خود در كتابش براي خود ثابت كرده است يا پيامبرش براي وي ثابت نموده است ثابت 

  . كنند ا مخلوق را از او نفي ميهمانندي ب. كنند مي
همانگونه كه ذات خداوند همانند هيچ ذات ديگري نيست، صفات او نيز مانند 

و هر كس صفات را از خداوند نفي كند در واقع كمال او . صفات ديگر موجودات نيستند
  .را سلب كرده است
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
از اينكه فردي از خداوند به واسط وجه او چيزي را نهي : نخست

يعني به . (باشد) بهشت(ها  بخواهد، مگر اينكه آن چيز نهايت تمام خواسته
  ). واسطه وجه خداوند بهشت را بخواهد

  . براي خداوند متعال)  روي(اثبات صفت وجه : دو م
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  آمده است  )اگر( »و لَ«پيرامون  )در شريعت(آنچه : ابب 

m b  a `  _^ ] \ [ Z Y X : د متعال فرموده استخداون
w v u t  s r qp o n  ml k j i h g f edc  l

  )154: آل عمران(
بر روش درست (اي بوديم  اگر ما هم كاره: گويند منافقان مي: يعني
  . كشته نمي شديم) جنگ احد(در آنجا )  بوديم

  
يعني وعده عذاب و نهي كه . آمده است) اگر( »لو«آنچه پيرامون : گويد مصنف مي

مثل . هنگام وقوع اتفاقات نا گورا، وارد شده است» اگر«در شريعت پيرامون گفتن 
دهد زيرا بيانگر عدم پايداري و نشاندهنده  گرفتاريهايي كه براساس تقدير خداوند رخ مي

  . تاسف و حسرت فرد نسبت به چيزي است كه گذشته است
بلكه واجب تسليم شدن در برابر . آن ممكن نيست به طوري كه دست يابي مجدد به  

هم صبر و پايداري بنده در قبال  نآقدر و انجام دادن آنچه در مسير بندگي الزم است و 
چرا كه ايمان به قدر يكي از اصول ششگانه ايمان . آنچه از بدي كه بدان دچار شده است

اضافه كرده است و گفته است »  لو«را بر  )ال(مصنف رحمة اهللا عليه ادات تعريف . است
چرا كه مراد همان لفظ . نيست )معرفه كردن(در اينجا همانند نظائر آن مفيد تعريف » ولَا«
  . است)لو(

o n (فرمايد در ادامه به سخن خداوند استناد كرده است كه مي :مصنف

w v u t  s r qp ( كه اين سخن برخي از منافقان در روز جنگ احد به
  . ت و بزدلي آنها بودسبب ترس، وحش
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يحيي بن عباد بن عبداهللا بن زبير از پدرش از عبداهللا بن زبير : گويد ابن اسحاق مي
هنگامي كه ترس و  صهمراه با رسول خدا: زبير گفت: براي ما روايت كرد و گفت

وحشت شديدتر شد، ديدم كه خداوند خوابي را براي ما فرستاد، هيچكدام در ميان ما 
سوگند به خدا سخن معتب : گفت)  خوابيد(اش فرو برد  كه سرش را در سينهنبود مگر اين

اگر كار به دست ما بود در اينجا كشته : گفت بن قشير را همانند خوابي مي شنيدم كه مي
در پي اين گفته وي بود كه اين سخن خداوند نازل شد كه فرموده است . نمي شديم

)w v u t  s r qp o n (ناظر بر گفته معتب است اين كالم در واقع .
  . مساله را روايت كرده است 1كه ابن ابي حاتم اين

m  a`  _  ~  }  |  {  z  y  :خداوند متعال در ادامه فرموده است
   ed  c  bl اگر در خانه هايتان هم بوديد آنان كه : بگو: يعني  154: آل عمران

يعني اين چيزي است كه . كشته شدن  در سرنوشتشان بود به قتلگاه خود مي آمدند
ازسوي خداوند عزوجل تعيين و مقدر شده بود و حكمي حتمي و الزم است، نه مي توان 

  . از آن گريخت و نه چاره گريزي از آن است
m v ut s r  :عماد بن كثير در خصوص اين فرموده خداوند كه

y x wl )دران آنان كساني هستند كه نشستند و به برا: يعني) 168: آل عمران
  . اگر از ما اطاعت مي كرد ند كشته نمي شدند: خود مي گفتند

مقصود اين است كه اگر مشورت ما را مبني برنشستن و عدم خروج براي جنگ    
} m : خداوند فرمود. دادند، با افرادي كه كشته شدند آنها نيز كشته نمي شدند گوش مي

 ba ` _  ~ } |l )گ بگو پس مر: يعني) 168: آل عمران
يعني اگر بوسيله نشستن و بيرون نرفتن . را از خود بدور داريد اگر راست مي گوييد

                                           
ابن اسحاق اين موضوع را . گفته است) 1/418(همانطوري كه ابن كثير در تفسير خود : حس است -1

  ).532(النهج السديد : با سند حسن از زبير روايت كرده است نگ) 4/94(ر ابن جري. روايت كرده است
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ولي به ناچار . شخص از مرگ و كشته شدن سالم مي ماند پس شايسته شماست كه نميريد
بلند و كشيده باشيد بنابراين  مرگ به سراغ شما خواهد آمد اگرچه در برجهاي بسيار

  . گر راستگو و صادق هستيدمرگ را از خودتان دفع كنيد ا
اين آيه در خصوص عبداهللا : ن بن عبداهللا نقل كرده است كه گفتب مجاهد از جابر   

بن ابي و يارانش نازل شده است، يعني عبداهللا بن ابي بود كه چنان سخن نفاق آميزي را به 
  . زبان آورد

روز جنگ  در مصاف ما در: بيهقي از انس روايت كرده است كه ابو طلحه گفت  
ولي گروه . احد، چرتي ما را در برگرفت، شمشيرم پي در پي مي افتاد و آنرا بر مي داشتم

غمي جز غم جان خودشان را نداشتند از همه كس ترسوتر،  –منافقان  –ديگر 
وحشتناكتر، فرو مايه تر براي حق بودند كه خداوند در خصوص آنان فرموده است 

mV U T  S R Ql )در خصوص خداوند : يعني) 154 :آل عمران
زدند، منافقان اهل شك و ترديد به خداوند عزوجل  همانند دوران جاهليت گمان باطل مي

  .بودند
 mP  O  Nl در همان آيه پيش از قسمت مذكور خداوند فرموده است   

تنها براي خودشان اهميت قائل بودند در فكر خودشان بودند به : ترجمه 154: آل عمران
و نگراني و پريشاني، آن خواب كوتاهي كه نصيب مومنان شد، آنان را در  دليل ترس
  . چرا كه آنان در خصوص خداوند همانند دوران جاهليت گمان باطل داشتند. برنگرفت

عليه آنچه از سوي عبداهللا بن ابي در غزوه احد اتفاق افتاد را  :شيخ االسالم    
) محمد: (احد گناره گيري كرد گفت وي هنگامي كه در جنگ: گويد مطرح كرده، مي

را بر مي گزيند؟ همين كه )  يا نوجوان(نظر من و خودش را رها كرده و نظر دو نفر جوان 
چنين سخني را به زبان آورد بسياري از مردم به همراه او جنگ را رها كرده و كناره 

و چنان . لمان بودندگيري نمودند، بسياري از آنان پيش از اين اتفاق منافق نبودند؛ آنان مس
اگر پيش از آن دوران سخت و پيش از نفاق . ايماني داشتند كه نور آن ضرب المثل بود
مومنان حقيقي بودند كه در ايام محنت و سختي . خود مي مردند حتماً بر اسالم مي مردند
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در احد ثابت قدم ماندند و نه از زمره منافقان حقيقي كه با سختي و محنت از ايمان 

  . شتند و مرتد گشتندبرگ
هر گاه به سختي دچار . اين وضعيت بسياري از مسلمان دوران ما و يا بيشتر آنهاست

شوند كه اهل ايمان ايمانشان دچار زوال و انحطاط گردد، ايمانشان بسيار كاهش پيدا 
برخي از آنان هنگامي كه دشمن غلبه پيدا كند . كند و بسياري از آنان منافق مي شوند مي
كنند از اين نمونه مسلمان ديده ايم و غير ما نيز  داد و برگشتن از دين خود را اظهار ميارت

  . ديده اند و جاي عبرت و پندگيري است
اگر در حالت راحتي و عافيت باشند و يا مسلمانان بردشمنان خود پيروز شوند آنان    

ن به انبيا ايمان دارند طه و مسلمان مي شوند در ظاهر و باخود را در زمره مسلمان جا زد
به همين سبب در ميان اينان ترك واجبات و  .ولي ايماني كه در سختي هاثابت قدم نيست

  . كند و فزوني مي گيرد شكستن محارم گسترش پيدا مي
اينان همان كساني هستند كه به زبان مي گويند ايمان آورده ايم و در خصوص    

  )14: الحجرات( m j i h g f e  d c bkl آنان گفته شده 
ايمان نياورده ايد بلكه بگوييد تسليم شده ايم چرا كه ايمان هنوز به دلهايتان راه : يعني
اينجا همان ايمان مطلقي مورد نظر است كه اهل آن مومنان حقيقي هستند، . نيافته است

  . ايمان هر گاه به طور مطلق در كتاب خدا به كار رفت همين ايمان است
كتاب و سنت نيز بدان داللت دارند، شكي به چنين ايمانداراني در همانطوري كه 

  . تمام. آورد دهد، سختي هايي كه ايمان را در دلها به جنش در مي هنگام سختي دست نمي
گفته است ما نيز نمونه هاي فراوان از منافقان به  :همانطوري كه شيخ االسالم  

وقت غلبه پيدا كردن دشمن چهره واقعي  چهره مسلمان امروزي را ديده ايم كه چگونه در
  . خود را نمايان مي سازند و اين جاي عبرت و پند دارد

چگونه بر دين طعنه مي  .كنند و اينكه چگونه به دشمنان عليه مسلمانان كمك مي   
زنند و دشمني و شماتت خود را آشكار مي سازند و چگونه به آنان براي خاموش كردن 

بردن اهل اسالم مسائل ديگري كه در اين مجال نمي گنجد بر دشمنان نور اسالم و از بين 
  .تنها خداوند ياري رسان است. مسلمانان كمك و ياري مي رسانند
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فرمودند ) ص(در صحيح از ابوهريره روايت شده است كه رسول خدا 
براي آنچه به تو سود مي رساند تقال كن، از خداوند طلب كمك كن، ناتواني 

اگر فالن كار را انجام مي : و اگر به چيزي دچار شدي، نگو. نده به خود راه
بلكه بگو خداوند مقدر كرده و هر چه او . دادم چنين و چنان مي شد

  . گشايد شود، چرا كه اگر، راه عمل كردن شيطان را مي خواست انجام مي

  
روايت كرده است كه  س هكه از ابوهرير 1مقصود مصنف از صحيح يعني مسلم

براي آنچه به تو سود مي رساند تقال كن، از خداوند طلب : فرمودند صل خدارسو
اگر فالن كار را : و اگر به چيزي دچار شدي، نگو. كمك كن، ناتواني به خود راه نده
بلكه بگو خداوند مقدر كرده و هر چه او خواست . انجام مي دادم چنين و چنان مي شد

اين حديث  :مصنف . ردن شيطان را مي گشايدشود، چرا كه اگر، راه عمل ك انجام مي
: فرمودند صرا مختصر كرده است و صورت كامل آن به اين شيوه است كه پيامبر

هر (و در همه اهل ايمان » مومن قوي بهتر و درنزد خدا از مومن ضعيف محبوتر است «
ندگي يعني در ز» تقال كن براي آنچه به تو سود مي رساند. خير وجود دارد )دوي آنها

مقصود اينكه فرد براي ايجاد اسبابي كه بنده را در دنيا و آخرتش سود مي . دنيوي و معاد
اسبابي كه خداوند متعال در شريعت خود براي . رساند بايد حريص و تالشگر باشد

بندگانش تشريع كرده است، اعم از اسباب واجب؛ مستحب و مباح وبنده نيز در حين 
تا سبب او كامل شود و در . خداوند طلب كمك كند نه غير او انجام اسباب بايد تنها از

در واقع بايد اعتماد وي در اخذ سبب به خداوند باشد، چرا كه . گرددواقع حق او سودمند 
خداوند پديد آوردنده سبب و مسبب است، هيچ سببي سود نمي رساند مگر اينكه 

                                           
باب في االمر ) 34)(2664(كتاب القدر  ،قسمتي از حديث ابوهريره كه مسلم آنرا در صحيح خود -1

  .بالقوه و ترك العجر
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د اعتمادش به خداوند باشد باي ن به كسي سود برساند در انجام سببخداوند بوسيله آ
هر گاه اين دو با . و توكل بر خداوند توحيد است)  قانون طبيعت است(انجام سبب سنت 

  . هم جمع شوند مقصود فرد به اذن و اجازه خداوند تحقق مي يابد
از عجزو  صپيامبر. نون براي تاكيد خفيفه است» و ال تعجزن «در عبارت عربي 

سستي وضعف از نظر شرع و عقل . نكوهيده تلقي كرده استناتواني نهي كرده و آنرا 
  . مذموم و نكوهيده است

كه زيرك كسي است كه نفس خود را مطيع خود ساخته و  1در حديث آمده است
  .براي بعد از مرگ عمل كند

و عاجز كسي است كه نفس از هواي خود تبعيت كند و از خدا آرزوها ي كوتاه   
اگر  ارشاد نموده است كهوي را بر اساس حديث مذكور  صبرپيام. دنيايي را تمنا كند

: نگويد اگر من چنين كردم چنين و چنان مي شد بلكه بگويد يداي ناگوار شد دچار حادثه
  شود  خداوند مقدر كرده و هر آنچه او بخواهد انجام مي

 چنين اتفاقي اساس تقدير خداوند بوده و تسليم براي قدر او واجب است و: يعني   
  . شود همچنين رضايت بر قدر خداوند الزم بوده براي آن ثواب و پاداش محسوب مي

يعني از آنجايي كه در آن تاسف بر گذشته » اگر، راه شيطان را مي گشايد «عبارت   
باشد و تاسف و حسرت و  و حسرت برآن و نكوهش قدر است بيانگر نفوذ شيطان مي

  . نكوهش با صبر و خشنودي منافات دارد
� m : خداوند متعال فرموده است. صبر الزم و واجب، و ايمان به قدر فرض است

 µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡

                                           
كتاب : ابن ماجه) 25(باب شماره ) 2459(كتاب صفة القيامة : ترمذي) 4/124(احمد : ضعيف است -1

حاكم به شرط بخاري آنرا . باب ذكر الموت و االستعداد له از حديث شداد ابن اوس)4260(الزهد 
تعقيقب كرده است يعني ابوبكربن » ال واهللا ابوبكر واه «وذهبي نيز با اين سخن كه ) 1/57(صحيح است 

  .آنرا تضعيف كرده است) 67(الباني در تخريج رياض الصالحين .مريم خيالي است
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 ÇÆ Å Ä  Ã ÂÁ À ¿  ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸   ¶
 É Èl )23 – 22: الحديد(  
دهد مگر اينكه  هيچ رخداي در زمين به وقوع نمي پيوند يا به شما دست نمي: يعني

مهمي بوده است و اين كار براي  ينش زمين و خود شما در كتاب بزرگ وپيش از آفر
اين بدان خاطر است كه شما نه بر از دست دادن چيزي غم . خداوند ساده و آسان است

بخوريد كه از دستتان بدرفته است و نه شادمان بشويد بر آنچه خدا به دستتان رسانيده 
  . دوست نمي دارداست، خداوند هيچ شخص متكبر فخر فروشي را 

امام . صبر براي ايمان به منزله سر براي جسد است: فرمايد مي سعلي بن ابي طالب 
  . خداوند صبر را در نود جاي قرآن آورده است: گويد احمد مي

در خصوص معناي  –ضمن آوردن حديث اين باب به طور كامل   :شيخ االسالم 
ي و عجزبه خود راه ندهد و بدآنچه براي او در آنچه بدان مامور گشته، ناتوان: گويد آن مي

را در خود جمع ) عجز و بي صبري(بعضي از مردم هر دو شر . مقدر گشته بي صبري نكند
به كوشش و تقال در آنچه سودمند است و طلب ياري و كمك از  صپيامبر .اند كرده

عمل به  امر به معناي وجوب است و اگر مقتضي وجوب نباشد. خداوند، فرمان داده است
خداوند عجز و ناتواني : فرمايد آن مستحب است و از عجز و ناتواني نهي كرده است و مي

  1.كند را نكوهش و سرزنش مي
 )الذين هم ينرصون(: عاجز در واقع ضد آن كساني است كه خداوند فرموده است

آنچه  صبر و نهي از عجز و ناتواني از انجام رسانند دستور به كساني كه ياري مي: يعني
خداوند بدان فرمان داده است، در جاهاي بسياري آمده است و ان به دليل اين است كه 
انسان در ميان اين دو امر واقع شده است، امري كه به انجام آن مامور شده است، بر 

                                           
باب الرجل يحلف علي حقه از حديث ) 3627(كتاب االقضية : ابو داود) 6/25(احمد : ضعيف است -1

آنرا تضعيف كرده است و ) 137(الباني در تخريج الكلم الطيب . عوف بن مالك الشجعي رضي اهللا عنه
  ).1759(همچنين در ضعيف الجامع 
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اوست كه چنين امري را انجام داده و براي آن تالش و تقال كند از خداوند طلب كمك 

به خود راه ندهد و امري ديگر كه بدون اختيار خود بدان دچار شده كند و عجز و ناتواني 
  . است و بر اوست كه در چنين امري صبر و پايداري كند و از بي صبري و جزع بپرهيزد

: امور دو چيز ند: گفته اند –ابن مقفع و ديگران  –به همين سبب برخي از عاقالن   
كرد پس نبايد از انجام آن ناتواني به خود امري كه درآن مي توان چاره انديشي و تدبير 

و امري ديگر كه نمي توان در خصوص آن چاره انديشيد و تدبير كرد، نبايد از . راه داد
كند ولي در  اين مقوله در تمامي امور صدق مي. اين امر بي صبري و ناشكيبايي كرد

ن چيزي آنچه در آن جاي تدبير و چاره انديشي است هما: خصوص مومن بايد گفت
زيرا خداوندوي را به چيزي فرمان . است كه خداوند بدان فرمان داده و آنرا دوست دارد

دهد كه خارج از اراده و تدبير او باشد، چرا كه خداوند هيچكسي را بيشتر از اندازه و  نمي
در واقع خداوند او را به هر خيري كه در آن جاي تدبير و اراده . كند وسعش مكلف نمي

نديشي است فرمان داده است و آنچه در آن جاي تدبير و چاره انديشي نيست و چاره ا
  . شود همان چيزي است كه بدون فعل و اراده خود بدان دچار مي
  . و اسم نيكي ها و بديها هر دوي اين امور را بر مي گيرد

افعالي كه خداوند بدان فرمان داده است و در واقع جاي تدبير و اراده دارد مثل اين 
~ _ ` m l k j  i h  g f e dc b a : فرموده خداوند

 o n ml )160 :األنعام(    
هر كس عمل نيكي را انجام داده باشد براي او ده برابر آن پاداش در نظر : يعني
  . شود و هر كس عمل بدي مرتكب شده باشد همانند آن مجازات خواهد شد گرفته مي

m £ ¢¡ � ~ }¥ ¤ l و در جاي ديگر فرموده است 
  )7: اإلسراء(

دهيد در واقع به نفع يا ضرر خودتان خواهد بود و در  نيكي و بدي كه انجام مي: يعني
  . ايد واقع به خودتان نيكي و بدي كرده
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: يعني )40: الشورى( m ® ¡� ~ } |l : و خداوند فرموده است
m k   m l : مجازات هر بدي، بدي مثل آن خواهد بود و يا مثل اين فرموده خداوند

 y  q  p o  nl )آري هر كس مرتكب بدي : يعني  )81: هالبقر
  . شود و گناهش او را احاطه كند مي

  . واهللا اعلم. آيات فراواني از اين دست وجود دارند
. آيند گرفتاريها و نعمتهايي كه بدون اراده و نقش بنده براي او پيش مي: قسم دوم

: النساء( m Ú   Ù Ø × ã â  á  à ß Þ ÝÜ Ûl : خداوند متعال فرموده است
79(  

رسد از جانب خداست و هر بدي كه بدان دچار مي  هر نيكي كه به تو مي: يعني
نيكي در اين  .نيز در همين مورد است شوي از جانب خود توست و آيه پيش از اين آيه

  . اين آن قسمت دوم است. دو آيه نعمت ها و بدي همان مصيبت ها و گرفتاري هاست
مطرح شدن آن را در اين جايگاه پنداشته است و ممكن است كه  :خ االسالمشي  

  . ناسخ آنرا ساقط كرده باشد و اهللا اعلم
انسان هنگامي كه به انجام اعمالي فرمان داده : گويد مي :سپس شيخ االسالم    

يش شود مامور بر اين نيست كه به قدر بنگرد، بلكه هنگامي كه گرفتاريهايي براي او پ مي
آيد كه هيچگونه چاره اي نمي توان براي دفع آن انديشيد بايد به قدر خداوندي باور  مي

آيد  بنابراين هر چه از رفتار آدميان يا بغير رفتار و اعمال آنان براي تو پيش مي. داشته باشد
m N  :خداوند متعال فرموده است. برآن صبر و مقاومت كن، راضي باش و تسليم شو

UT SR Q  P O  ` _ ^  ] \ [Z Y X W Vl )التغابن :
11(  
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دچار هيچ مصيبتي نمي شويد مگر به اذن خداوند و هر كس به خداوند ايمان : يعني
آيا مرا به خاطر  1:به همين سبب آدم به موسي گفت. كند بياورد او قلبش را هدايت مي

كني؟ امري كه خداوند چهل سال قبل از خلق من بر من مقدر كرده است سرزنش مي 
  .آدم براي موسي حجت آورده است

چرا ما و خودت را از بهشت خارج ساختي؟ او را به سبب : زيرا موسي به آدم گفت 
مصيبتي كه حاصل عملكردش بود مالمت نمود، نه بدان سبب كه آن كار آدم گناه بود، 

د مقصو –همانگونه كه بسياري از مردم مي پندارند  -زيرا مالمت وي به خاطر گناهش 
چرا كه آدم از گناه خود توبه كرده بود كسي كه از گناه توبه كند . حديث مذكور نيست

گويا اصالً گناهي مرتكب نشده است و به اتفاق علما سرزنش و مالمت توبه كننده جايز 
  . پايان. نيست

اين حديث اصول بسيار بزرگي از اصول ايمان را : گويد مي :عالمه ابن قيم 
  : بر گرفته استتضمين كرده و در 

خداوند پاك و منزه به محبت توصيف شده و به طور حقيقي محبت مي : نخست
  . ورزد

ء و صفات خود را دوست دارد پس قوي است و خداوند متقضا و موافق اسما: دوم
زيباست زيبايي . او فرد است و فرد را دوست دارد. مومن قوي و نيرومند را دوست دارد

. نظيف است و نظافت را دوست دارد. و علما را دوست دارد عليم است. را دوست دارد
محسن است و محسنان را دوست دارد، صابر است . مومن است و مومنان را دوست دارد

  . و صابران را دوست دارد، شاكر است و شاكران را دوست دارد
جز اينكه محبت او نسبت به مومنان متفاوت است برخي را بيشتر از بعضي ديگر 

  . دارد دوست

                                           
باب حجاج ) 2652(مسلم كتاب القدر . باب تحج آدم و موسي عنداهللا) 6614(كتاب القدر : بخاري -1

  .آدم و موسي عليه السالم از حديث ابو هريره رضي اهللا عنه
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سعادت و خوشبختي انسان در گرو تقالي او در جهت آن چيزي است كه در دنيا و 

در واقع همان به كارگيري تالش و تمام توان خود : حرص. آخرت به او سود مي رساند
است هر گاه حريص با چيزي كه به وي سود مي رساند مواجه شود حرص و تقالي او 

او امر جمع شده است كه حريص باشد و حرص او  ستودني است و تمام كمال او در اين
در جهتي باشد كه به وي سود مي رساند، زيرا حرص بر چيزي كه سودي به وي نمي 
رساند يا فعلي كه بدون حرص به او نفع مي رساند به همان ميزان كاهش و از بين رفتن 

اش در  تمامي و خيرو نيكي تمامي. حرص، كمال او نيز از بين مي رود و نقصان مي يابد
  . حرص بر چيزي است كه سود مي رساند

از انجايي كه حرص و تقالي انسان به كمك، خواست و توفيق خداوند بستگي 
دارد، خداوند به انسان فرمان داده است تا از او كمك و ياري بطلبد تا تالش و كوشش 

 5: الفاتحة m  V  U  T  S  Rl : از اين رو فرموده است. وي تحقق يابد
  . تنها ترا مي پرستيم و از تو ياري مي طلبيم

بنابراين تالش و تقالي انسان براي آنچه كه به او سود مي رساند عبادت خداوند 
شود و اين عبادت جز به كمك و ياري خداوند تحقق نمي يابد به  متعال محسوب مي

بطلبند، كسي كه  همين دليل خداوند به او فرمان داده است تا او را بپرستند و از او ياري
كند بر خالف انسان عاجز، در واقع از  چه به او سود مي رساند تالش و تقال مينبراي آ

كند، اين آيه در واقع راهنمايي و ارشاد انسان به  خداوند طلب ياري و كمك مي
بزرگترين اسباب دسترسي به مقدر قبل از وقوع آن است و تقال براي رسيدن به مطلوب با 

طلب كمك از كسي كه فرمان امور به دست اوست و مصدر تمامي امور استقامت و 
  . است و تمامي امور به او بر مي گردند

يا : اگر چيزي از دست انسان در رفت كه برآن قدرت نداشت دو حالت دارد   
وا مي » اگر«عجزو ناتواني است كه كليد عمل شيطان است در نتيجه عجز او را به گفتن 

اي ندارد بلكه كليد سرزنش، ناتواني،  گفتن نه تنها فائده» اگر«در اينجا دارد حال آنكه 
از صخشم، تاسف، و اندوه است و همه اينها از جمله عمل شيطان است كه پيامبر



     849 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 
گشودن دروازه عمل شيطان به اين شيوه نهي فرموده است و به حالت دوم فرمان داده 

آن است و اينكه آنچه خداوند براي او است و آنهم توجه به قدر خداوند و لحاظ كردن 
تواند آنرا از بين ببرد و احدي نمي توان برآن غلبه پيدا  مقدر كرده است هيچكس نمي

در اينجا براي او سودمند تر از قدر خداوندي و مشيت نفوذ كننده او كه موجب . كند
يز نيز چ اگر اين منتقي شود وجود آن. لزوم مقدور شده است، شاهداني وجود ندارد

: اگر چيزي برتو غالب گشت نگو: فرموده است صممتنع است، به همين سبب پيامبر
خداوند مقدر كرده و هر چه او : اگر چنين مي كردم چنين و چنان مي شد بلكه بگو

  . شود بخواهد مي
آن شخص را به چيزي ارشاد كرده است كه در هر دوحالت  صاز اين رو پيامبر   

هم در حالت دستيابي به مطلوب و هم در حالت از دست دادن آن  به او نفع مي رساند؛
پس اين حديث از جمله آموزه هايي است كه بنده هر گز از آن بي نياز نيست، حتي 
ضروري ترين چيز براي بنده است؛ و چرا كه آن در برگيرنده اثبات قدر و كسب و 

حالت رسيدن به مطلوب و  اختيار و بر جا آوردن بندگي به صورت ظاهري و باطني در دو
  . توفيق از جانب خداوند است. يا عدم رسيدن به آن است
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  . تفسير دو آيه از سوره آل عمران: نخست

، در هنگام دچار شدن به يك »اگر«از گفتن  صنهي صريح پيامبر : دوم
  .مصيبتي
مبني بر اينكه عمل شيطان را در وجود انسان  تعليل مسأله فوق: سوم

  .كند مي گشايد و راه نفوذش را باز مي
  .ارشاد به گفتن سخن نيكو و پسنديده: چهارم
دستور به تالش و كوشش در جهت چيزي كه سود مي رساند با : پنجم

  .طلب كمك و ياري از خداوند
  .نهي از ضد تالش و كوشش يعني عجز و ناتواني: ششم
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  .پيرامون نهي از نكوهش و بدگويي كردن باد بابي 

باد را : فرمودندص روايت شده است كه رسول خدا  ساز ابي بن كعب  
: داريد بگوييد بدگويي نكنيد اگر چيزي از آن را ديديد كه آنرا ناپسند مي

ن است و خير آنچه را كه باد آ راز تو خير اين باد و خير آنچه د پرودگارا
ده شده طلب مي كنم و به تو پناه مي برم از شر اين باد براي آن فرمان دا

مذي اين روايت را تر. براي آن فرمان داده شده است و از شر آنچه باد
  .صحيح دانسته است

  
  . مصنف اين باب را با نهي از نكوهش و بدگويي باد آغاز كرده است
عنه روايت شده در ادامه به حديثي استناد كرده است كه از ابي بن كعب رضي اهللا 

  : فرمودند صاست كه رسول خدا
: داريد بگوييد باد را بدگويي نكنيد اگر چيزي از آن را ديديد كه آنرا ناپسند مي

پرودگارا از تو خير اين باد و خير آنچه در آن است و خير آنچه را كه باد براي آن فرمان 
از شر آنچه باد براي آن فرمان برم از شر اين باد و  داده شده طلب مي كنم و به تو پناه مي

  1.ترمذي اين روايت را صحيح دانسته است. داده شده است
زيرا باد از سوي خداوند متعال پديد آمده و براساس خلقت و فرمان او تشكيل    

خداوند است كه آنرا به وجود آورد و بدان فرمان داده است، پس نكوهشگر آن . شود مي

                                           
: ترمذي مي گويد. باب ماجاء في النهي عن سب الريح) 2252(كتاب الفتن : ترمذي: صحيح است -1

آنرا صحيح ) 7192(الباني با شواهد و روشهاي خود در صحيح الجامع . حديث حسن صحيح است
  .قلمداد كرده است
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. وهش و بدگويي كرده است كه آنهم خداوند سبحان استدر واقع پديدآورنده آنرا نك
همانگونه كه قبال در خصوص نكوهش و بدگويي روزگار مطرح شد، اين مساله نيز 
همانند آن است و تنها كسي كه به خدا و دين او جاهل است و از شريعت او كه براي 

  .دهد خبر است چنين عملي را انجام مي بندگان تشريع نموده بي
اهل ايمان را از اينكه سخني همانند جاهالن و ستمگران بگويند نهي كرده  صپيامبر

و بازداشته است و آنها را راهنمايي كرده كه در هنگام وزيدن باد چه بگويند از اين رو 
پروردگارا از : اگر بادي را ديديد كه در نظرتان ناگوار و ناپسند بود بگوييد: فرموده است

نچه در آن است و خير آنچه كه باد براي آن فرمان داده شده طلب تو خير اين باد و خير آ
  .كنم مي

گاه در هنگام وزيدن باد آنرا ناگوار و ناپسند يافتيد، مقصود اين است كه هر
پرودگارا از تو خير اين باد و خير : و بگوييد. يكتاپرستانه به سوي پروردگارتان برگرديد

كنم و به تو پناه  براي آن فرمان داده شده طلب ميآنچه در آن است وخير آنچه را كه باد 
برم از شر اين باد و از شر آنچه در آن است و از شر آنچه باد براي آن فرمان داده شده  مي

اين دعا بيانگر بندگي كردن براي خدا و اطاعت از او و پيامبرش است وطلب دفع . است
م و نعمت او قرار دادن است و شر و بال از خداوند است و خود را در معرض فضل و كر

اين حالت حالت يكتا پرستان و ايمانداران است، بر خالف وضعيت و حالت اهل فسق و 
سركشي، همان كساني كه از چشيدن طعم توحيد كه حقيقت ايمان است محروم 

  .اند گشته
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد، عبارتند از
  .كوهش بادنهي از بدگويي و ن: نخست

هنمايي كردن انسان به سخن سودمند هنگامي كه يك چيز را: دوم
  .كند ناخوشايند را مشاهده مي

  .راهنمايي و ارشاد به اينكه باد مأمور خداوند است: سوم
  . شود اينكه باد گاهي به خير و گاهي نيز به شر فرمان داده مي: چهارم
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  باب

  :متعال فرموده است فرموده ي خداوند

  mQ  b  a `  _^ ] \ [ Z Y X WV U T  S R
 z y xw v u t  s r qp o n  ml k j i h g f edc
 j i h g f  ed c b a ` _ ~ } |  {

 t s r q p  on m l kl )154: آل عمران(  
باره خداوند پندارهاي نادرستي همچون پندارهاي جاهليت در: يعني

شود، بگو همه  ما مينصيب ) جنگ(داشتند و مي گفتند آيا چيزي از كار 
كارها در دست خداست در دل خود چيزهايي را پنهان مي دارند كه براي تو 

گويند اگر كار به دست ما بود در اينجا كشته نمي  سازند، مي آشكار نمي
اگر در خانه هاي خود هم بوديد آنان كه كشته شدن در سر : شديم، بگو

شدند تا خداوند آنچه را  ميآمدند و كشته  نوشتشان بود به قتلگاه خود مي
ها داريد بيازمايد و تا آنچه را دلها داريد خالص گرداند و  كه در سينه

  . خداوند بدآنچه در سينه هاست آگاه است

  
  : فرمايد اين باب را با سخن خداوند آغاز كرده است كه مي :مصنف 

 m b  a `  _^ ] \ [ Z Y X WV U T  S R Q
o n  ml k j i h g f edc  z y xw v u t  s r qp
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 j i h g f  ed c b a   ` _ ~ } | {
 t s r q p  on m l kl )154: آل عمران(  

پيش از آن كه  ،آمده اين سخن را خداوند در ضمن و سياق واقعه جنگ احد مطرح
: آل عمران( mK  J I H G F E D C B A l فرموده است 

154(  
شي به گونه خواب سبكي بر شما چيره كرد سپس به دنبال اين غم و اندوه آرام: يعني

  . كه گروهي از شما فرا را گرفت
آنان به . اين گروه در واقع همان اهل ايمان، ثبات و پايداري و توكل درست بودند

اين نظر قاطعيت داشتند كه خداوند پيامبرش را ياري داده و آنچه آرزو دارد انجام خواهد 
 m P O N M LK  Jl : شد به همين سبب خداوند فرموده است

تنها در بند خود بودند يعني به سبب نگراني، دلواپسي و گروهي ديگر ) 154: آل عمران(
U T  S R Q (چرا كه آنان . و ترس، خواب آنان را فرانگرفت

WVHدر مورد خداوند پندارهاي نادرستي چون پندارهاي جاهليت داشتند .
m  k j i h g f ت همانطوري كه خداوند در سوره فتح فرموده اس

 z y x w  v u t s r q p o n  m ll 
  )12: الفتح(

و مومنان هرگز به سوي خانواده  صبرديد كه پيامبر  بلكه شما گمان مي: يعني  
كرديد و مردمان  گردند اين در دلهايتان آراسته گشته بود و گمانهاي بدي مي خود برنمي

  . سودي بوديد تباه شده و بي
بودند هنگاميكه مشركان در آن زمان كوتاه پيروز شدند كار مومنان  آري آنان معتقد

بر اين باور بودند كه اسالم و پيروانش هالك و نابود . دانستند را تمام شده و پايان يافته مي
اند و اين شيوه كساني است كه اهل ترديد و دودلي هستند و چون امري از امور نا  شده

  . پرورانند را در سر ميگوار پيش آيد چنين پندارهايي 
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) بنو(فرزندان . به عبداهللا بن ابي گفته شد: از ابن جريج روايت شده است كه گفت
آيا ما ديگر كاره اي (آيا ديگر چيزي براي ما مانده است؟ : خزرج كشته شدند، گفت

  .)هستيم
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: الفتح( ms r q po n m   l  l : خداوند فرموده است
6(  

برند، بديها و بالها تنها ايشان را در  د ميبه خداوند گمان ب: يعني
  .گيرد برمي

مذكور  )گمان(ظن : گويد در خصوص آيه نخست اين باب مي :ابن قيم 
در اين آيه اينگونه تفسير شده است كه خداوند پاك و منزه فرستاده اش 

شود و او  شكست خورده محسوب مي صرا ياري نمي رساند و كار پيامبر
. ن تسليم خواهد كرد و تسليم قتل خواهد شدخود را براي كشت ص

پنداشتند  شود كه آنان مي همچنين ظن و گمان آنان اينگونه تفسير مي
اند با قضا و قدر خداوند نبوده است و حكمتي در آن  آنچه دچار آن شده

 صنبوده است بنابراين منكر حكمت و قدر و منكر آن بودند كه كار پيامبر
سيدو دين او بر تمامي اديان و مكاتب چيره خواهد به كمال و تمام خواهد ر

شد و اين همان گمان بدي بود كه در خصوص منافقان و مشركان در سوره 
  .فتح مطرح نموده است

چرا كه گمان و پنداري است در  ،اين گمان همان گمان و پندار بد است   
خصوص خداوند كه خداوند برازنده و شايستگي چنين گماني نيست و 

هركس . وار حكمت، حمد و ثنا وعده درست و راست خداوند نيستسزا
گمان كند كه باطل بر حق چيره شده و به طور مداوم و مستمر برآن غلبه 

د و شو خواهد كرد، به طوري كه حق به وسيله آن از بين رفته و نابود مي
و يا منكر اين شود كه قدر خداوند بر  ،يا منكر قضاو قدر خداوند شود

كمت آشكاري است كه مستحق حمد و ثناست و گمان كند كه آن اساس ح
اتفاق بر اساس خواسته و ارده مجردي از اراده خداوند شكل گرفته است، 

اند پس واي به حال  چنين گمانهايي گمان كساني است كه كفر ورزيده
  . كسانيكه كفر ورزيده اند، از آتش جهنم
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افتد گمان  غير آنان اتفاق ميو بيشتر مردم به آنچه كه براي آنان و يا 
بد دارند و هيچكس از آن در سالمت نيست مگر كسي كه خداوند و اسماء و 

پس . صفاتش را بشناسد و از مقتضاي حكمت و حمد خداوند آگاهي يابد
هر انسان هوشيار و دلسوزي براي خود بايد به چنين شناختي عنايت و 

خداوند توبه نمايد و از  توجه كند براي آن اهميت قائل شود و به سوي
  .گمان بد خود نسبت به پروردگارش طلب مغفرت كند

اگر در احوال انسانها جستجو كني سردرگمي و سرزنش قدر را از آنها 
در خواهي يافت و اين سخن را از آنان خواهي شنيد كه مي گويند شايسته 

ل و شد، چه به صورت جداگانه و مستق بود كه فالن كار چنين و چنان مي
در خويشتن  )شود سخن شنيده مي(چه به طور گسترده و پراكنده اين 
سالم  )از چنين سخنان و گمانهايي(خويش جستجو كن بنگر كه آيا تو 

  هستي؟
ن نجات يافتي در حقيقت از يك امر بسيار بزرگ آاگر از : ترجمه شعر

نجات پيدا كرده اي در غير اينصورت من ترا نجات يافته و پيروز شده 
  .بينم نمي

  
در خصوص كالمي كه پيرامون جنگ احد در قرآن كريم مطرح  :عالمه ابن قيم 

  : گويد شده است مي
گماني كه در آنجا مطرح شده و خداوند پاك و منزه شايسته چنان گماني نيست، 

كردند خداوند فرستاده  گمان مي) مشركان و منافقان(اينگونه تفسير شده است كه آنان 
پنداشتند كه او  كردند و مي را از بين رفته تلقي مي صكند و كار پيامبر نمياش را ياري 

تسليم شده و به قتل خواهد رسيد و اينكه آنچه آنان دچار شده اند بر اساس قضا و قدر 
الهي نبوده است و حكمتي نداشته است، در نتيجه با گمانه زني خود منكر حكمت و قدر 
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به فرجام خواهد رسيد و دين او كامل  صكه كار پيامبرخداوند بودند و منكر آن بودند 
اين همان گمان بدي است كه منافقان و مشركان . گردد شده، بر تمامي اديان چيره مي

: فرمايد از آنجايي كه مي. دچار آن شده بودند و در سوره فتح مطرح شده است
m q po n m   l k j i h  g

 ~ } |{  z y x  w v u ts rl )6: الفتح(  
تا اينكه مردان و زنان منافق و مشركي را عذاب كند كه به خدا گمان بد مي برند 
بديها، و بالها تنها ايشان را در بر مي گيرد و خداوند برايشان خشمگين مي گردد و آنان 

  .سازد و دوزخ چه بازگشتگاه بدي است كند و دوزخ را براي آنان آماده مي را نفرين مي
مان جاهليت است و اين گمان به اهل جهل و ناداني نسبت چنين گماني همان گ 

چرا كه اين گمان، گماني است كه سزاوار اسماء حسني، . شود، نه اهل حق داده مي
صفات عليا و شايسته ذات مبراي خداوند از هر عيب و بدي، نيست و بر خالف آن چيزي 

شايسته آن است و  است كه حكمت و حمد و يگانگي خداوند در ربوبيت و الوهيت خود
كند و سخن پيشين خداوند  همچنين سزاوار وعده راستيني كه خداوند در آن خلف نمي

سازد، نيست و  در خصوص پيامبران مبني بر اينكه آنان را ياري كرده خوارشان نمي
برخالف آن است كه خداوند وعده داده است كه لشكر يان خود را چيره خواهد ساخت، 

خداوند فرستادگانش را ياري نخواهد كرد، كارشان را به تمام  هر كس گمان كند كه
نخواهد رساند پيامبران و حرفشان را تاييد نكرده و بر دشمنان چيره و پيروز و برتري 
نخواهد داد، كتاب و دينش را ياري نخواهد رساند، همچنين گمان كند كه شرك بر 

اي  يافت به طوري كه حق به گونهتوحيد و باطل بر حق به طوري چيره و استقرار خواهد 
چنين شخصي به خداوند گمان بد برده و . رود كه هر گز بر پا نخواهد شد از بين مي

چيزي را به وي نسبت داده است كه بر خالف آن چيزي است كه شكوه، كمال اسما و 
زيرا حمد، عزت حكمت و الوهيت خدا چنان . صفات او سزاوار و شايسته آن هستند

ابا دارد از اينكه حزب و لشكر او شكست بخورند و نصرت و  و ،نمي پذيرد گماني را
ياري هميشگي از آن دشمنان خدا و منحرفان از راه او باشد هركس چنين گماني نسبت 
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همچنين اگر كسي منكر . به خداوند داشته باشد او را و صفات و اسماء او را نشناخته است
با قضا و قدر خداوند بوده است، منكر چنين امري نيز آن باشد كه آنچه اتفاق افتاده است 

همچنين هر كس منكر شود . خداوند و ربوبيت و پادشاهي و عظمت او را نشناخته است
كه خداوند آنچه را مقدر كرده بر اساس حكمت آشكار و هدفي شايسته بوده كه مستحق 

بر اساس يك اراده صرف  ستايش و تمجيد است يا بر اين باور باشد كه آنچه اتفاق افتاده
و بي جهت و مقصود خلق گرديده است . و بدون هر گونه حكمت و هدفي رها شد

زيرا خداوند كار . باز هم او را نشناخته است. كند و كار باطلي صورت پذيرفته است نمي
كند  جهت و مقصود خلق نمي  سازد و بي هدف رها نمي كند و هيچ چيزي را بي بيهوده نمي

  . دهد طل انجام نميو كار با
: ص( m S R QP O N  ML K J Il : به همين سبب فرموده است

27(  
اند پس واي به حال كساني  گمان كساني است كه كفر ورزيده) خلقت باطل: (يعني

بيشتر مردم در امور مربوط به خود و يا ديگران . اند از شر آتش جهنم كه كفر ورزيده
ند و تنها كساني كه خداوند و اسماء و صفاتش را دچار بدگماني نسبت به خداوند هست

اند  از گمان بد در امان و  شناخته اند به مقتضاي حكمت و حمد او شناخت حاصل كرده
  . اند سالم

هر كس از رحمت خدا نااميد شود و از روح خداوند دچار يأس و دودلي شود در 
اند كه دوستان خودش را هر كس بر خداوند جايز بد. واقع به خداوند بدگمان شده است

دهد و آنها را با دشمنان خود  با وجود اخالص و احساني كه نسبت به او دارند عذاب مي
  .دهد در واقع دچار بدگماني نسبت به خداوند شده است برابر قرار مي

بي هدف خلق كرده است و هيچگونه  و هر كس گمان كند كه خداوند بندگاش را
در نكرده است، نه پيامبراني براي آنان فرستاده و نه نهي در خصوص آنان صا امر و

هدف و مقصود آنها را رها كرده  كتابهايي نازل كرده است بلكه همانند چهار پايان بي
  . است، در واقع به خداوند دچار گمان بد شده است
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هر كس گمان برد كه خداوند بندگانش را پس از مرگشان براي ثواب و عقاب در 

اران را پاداش دهد و حقيقت چيزي را كه مردمان در آن دچار اختالف جايي كه نيكوك
شده اند روشن سازد، و راستي و درستي فرستادگان خود را و دروغگويي دشمنان آنها را 

  . كند، در واقع به خداوند گمان بد برده است آشكار سازد، جمع نمي
  

  اند، آن عملي كهگرد خداوند عمل صالح او را ضايع مي  هركس معتقد باشد كه
و بدون برآمدن چيزي از جانب بنده، عملش را باطل   براي خداوند انجام داده  خالصانه

باشد يا با   در چيزي دخالت نموده  كه كند بدون اين مي  نمايد و خداوند او را معاقبه مي
راه   هب  اي را براي كسب آن  باشد و قدرت و اراده  انجام كاري پرداخته  اختيار خود به

ي تأييد  وسيله  كه-با اجراي معجزاتي  خداوند  معتقد باشد كه  كه باشد، و يا اين  انداخته
آيد و جهت گمراه  پشتيباني آنان برمي  بر دست دشمنان دروغگويش، به -پيامبران است

سازد، و اشكالي ندارد و براي  كردن بندگانش، آن معجزات را براي آنان فراهم مي
  بفرستد كه ترينِ پستان او را به ميان پستكساني را تعذيب دهد و   است كه  دهخداوند زيبن

بهشت و اعلي عليين منتقل   اند، و كساني را نيز به در طول عمر براي خداوند بندگي كرده
اند و زيبندگي هر  پرداخته صعداوت و دشمني دين و پيامبرش  در طول عمر به  دهد كه

باشد، و جز از طريق روايتي صادق صحت يكي و  او مساوي مي كدام از اين دو امر براي
زشتي يكي و زيبايي ديگري   تواند به شود، زيرا عقل نمي نمي  عدم وقوع ديگري شناخته
  .است  او نسبت داده  صورت گماني بد را به حكم نمايد، در غير اين

اري را بيان خود، صفات و افعالش اخب  خداوند راجع به  و هر كس معتقد باشد كه
و   و تمثيل هستند و حقيقت را رها ساخته  باشند و حاوي تشبيه ظاهر آن باطل مي  كه  داشته

، تمثيل  تشبيه  به  و پيوسته  چيزي تصريح ننموده  ، به هايي بعيد و پيچيده راجع بدان جز اشاره
، نيرو و افكار هاي ذهن از تراشه  كه  هاي خود خواسته و از آفريده  و باطل تصريح نموده

را تأويل نمايند و  جويند و در راستاي تحريف سخنان خداوند برآيند و آن  خود بهره
باشد   با معما بيشتر شباهت داشته  و تأويالتي را براي آن در نظر گيرند كه  احتماالتي زشت
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عقل و آراي   تا با كشف و بيان؛ و براي شناخت اسماء و صفات خود آنان را به
كالم و   كه  از آنان خواسته  بلكه. كتاب و سنت پيامبرش  به  نه  محول نموده شخصيشان

شود، و با وجود  از خطاب و لغت آنان فهم مي  سخنان خداوند را چنان معني ننمايند كه
نظر   تصريح بدان الزم و ضروري به  كه  حقيقتي را داشته  توانايي تصريح به  كه اين
  اعتقاد باطل نجات بدهد، اما چنين كاري را انجام نداده  افتادن بهرسيد و آنان را از در  مي

، هر كس چنين  خالف راه هدايت و وضوح را براي آنان ترسيم نموده  است، بلكه
است، زيرا هر كس چنين   باشد، او گمان بدي را در حق وي اظهار داشته  اعتقاداتي داشته

ز حق، الفاظي صريح و روشن را استعمال نمايد، تواند براي تعبير ا خداوند نمي  پندارد كه
  زبان  و هر چند كه به  عجز و ناتواني اعتقاد پيدا كرده  او در مورد قدرت و توان خداوند به

  خداوند حقيقت را روشن ننموده  و اگر كسي معتقد باشد كه. بگويد او قادر و توانا است
و بندگان را با وهم و گمان روبرو   دهحق عدول نمو  و از وضوح و روشني و از تصريح به

است، هر كس چنين پنداري   ي فاسد نموده و آنان را وارد باطل و محال و عقيده  ساخته
  .است  حكمت و رحمت خداوند ظن و گماني بد را در نظر گرفته  باشد، او نسبت به  داشته

اند  از حق برداشتهرا   او و پيشوايانش صريح و روشن پرده  و هركس معتقد باشد كه   
شود، و از ظاهر كالم  و حق و هدايت در كالم و عبارات آنان يافت مي ،خدا و رسولش  نه

آيد، اين  تراود و از ظاهر كالم پيشينيان آنان حق برمي ، تمثيل و گمراهي مي خداوند تشبيه
  باشد خداوند مي  بدترين گمان نسبت به

همانند   داوند دارند و كساني هستند كهخ  تمامي اينان گمانهاي بدي را نسبت به
  . دارند دوران جاهلي گمانهايي باطل را در حق خداوند اظهار مي

قلمرو (هر كس در خصوص خداوند دچار اين گمان شود كه چيزي در ملك 
او اتفاق مي افتد كه او نمي خواسته و خود قادر به ايجاد و پديد آوردن آن ) پادشاهي

  . خداوند گمان بدزده است نيست در واقع نسبت به
و هركس گمان كند كه خداوند از ازل تا به ابد عمل خود را تعطيل كرده در 

يعني صفت قدرت بر انجام (آنصورت خداوند به قدرت بر انجام فعل توصيف نشده است 
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پس از آن كه قادر بر انجام فعلي نبود به انجام آن قدرت )  فعل از خداوند نفي شده است
  . ين ديدگاه نيز بدگماني نسبت به خداونداستيافت و ا

بيند و از موجودات و از تعداد  هر كس گمان كنند كه خداوند نمي شنود و نمي
آسمانها و ستارگان و بني آدم و حر كات و افعالشان آگاهي ندارد و چيزي از موجودات 

   .داند، در واقع دچار بدگماني نسبت به خداوندشده است به صورت غيبي نمي
هر كس گمان كند كه خداوند نه سمع دارد و نه بصر، نه علم دارد و نه اراده، و 

گويد و هر گز  با هيچكدام از بندگان خود سخن نمي: كالمي ندارد با آن سخن بگويد
گويد، نه امري دارد و نه نهي كه كسي را بدان فرمان دهد  كند، نه گفته و نه مي تكلم نمي

  . واقع به خداوند گمان بدزده است در. يا از چيزي باز دارد
هركس گمان كند كه خداوند باالي آسمانها بر تخت خود و جدا از مخلوقات    

خود نيست،  و نسبت خداوند به تخت و عرش خود همانند نسبت ذات او به پست ترين و 
كند و  ترين موجودات و مكانهايي است كه از گفتن آن مكان ها سرپيچي مي پايين

همانگونه كه باالست پايين نيز است و يا اگر كسي بگويد پاك و منزه است خداوند 
تر است همانند آن است كه بگويد خداوند بلند مرتبه  تر است و پست خداوند من كه پايين

  .پاك و منزه است، بدترين و زشترين گمان را نسبت به خداوند رواداشته است
شود،  راضي و خشنود نميو هر كس گمان كند خداوند دوست نمي دارد و 

كند و يا به كسي از  خشمگين و غضبناك نمي گردد، دوست نمي دارد و دشمني نمي
شود و كسي نيز به او نزديك نمي گردد و ذات شيطانها در نزديكي  بندگانش نزديك نمي

در واقع به . به ذات او همانند نزديكي فرشتگان مقرب و اولياء رستگار به ذات اوست
و هر كس نسبت به خداوند گمان كند كه او ميان دو چيز  ،ان بد زده استخداوند گم

كند يا ميان دو چيز مساوي از هر جهت جدايي مي افكند يا  ضد هم تساوي بر قرار مي
انجام شده خالصانه طوالني مدت را با يك گناه كبيره كه پس از آن  صحيح و بندگي
بيره براي هميشه در جهنم باقي مي ماند به سبب آن گناه كرا و انجام دهنده آن  است 

همانند كسي كه  و شود، تمام اطاعت و بندگي او از بين رفته در عذاب جاويد وارد مي
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يك لحظه هم به خداوند ايمان نياورده است و تمام عمرش را در بر انگيختن خشم خدا و 

يي گمان بد زدن ع چنين باورهاران و دينش سپري كرده است، در واقدشمني با او و پيامب
  . به خداوند است

هر كس گمان كند خداوند فرزند يا شريكي دارد يا فردي بدون اجازه او در 
هايي وجود دارند كه  كند يا در ميان خدا و خلق او واسطه پيشگاهش شفاعت مي

كنند و يا خداوند براي بندگان خود اوليائي را قرار داده است كه به  نيازهايش را رفع مي
نها به خداوند نزديكي مي جويند و به وسيله آنها به خداوند مي آز خدا به وسيله غير ا

دانند، آنها را به فرياد خوانده و از آنان مي  هايي بين خود و خدا مي رسند و آنها را واسطه
  . ترين گمان را نسبت به خداوندروا داشته است ترسند در واقع بدترين و زشت

تواند با گناه و نافرماني خود بدان  چه نزد خداست ميو هر كس گمان كند كه بدآن
تواند بدان رسيد، در واقع بر  برسد همانطوري كه با اطاعت و تقرب جستن به خداوند مي

خالف حكمت خداوند گمان كرده است و بر خالف مقتضاو مصداق اسماء و صفات 
  . خداوند پنداشته است و اين بدگماني به خداوند است

كند اگر چيزي را به خاطر خداوند ترك كند و خداوند در عوض هر كس گمان 
دهد خداوند برتر از آن را به  دهد و يا عملي را به خاطر خدا انجام  چيز بهتري به او نمي

  نسبت به خداوند شده است يگمانبد بخشيد در واقع دچار  وي نمي
او  شود بر  هركس گمان كند كه خداوندي آنكه بنده سبب شود و يا مرتكب جرمي 

خشم گرفته و مجازات و محروم خواهد ساخت و تنها با صرف خواسته و اراده خود 
  .است ي كردهچنين خواهد كرد در واقع نسبت به خداوند بد گمان

خود نسبت به خداوند )رغبت و رهبت(و اشتياق هر كسي گمان كند كه اگر در ترس
و به .از خداوند طلب كمك كرده صادق باشد به سوي خداوند كرنش برده از او بخواهد

او توكل كند خداوند او را بي پاسخ گذشته و آنچه او در خواست كرده است به وي نمي 
بخشد در واقع به خداوند گمان بدزده و بر خالف آنطوري كه شايستگي خداوند است 

  . گمانه زني كرده است
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دهد در  داش ميهر كس گمان كند كه خداوند همانطوري كه براي اطاعت به او پا
معصيت نيز پاداش خواهد گرفت و در دعاي خود نيز چنين چيزي را بخواهد بر خالف 
مقتضاي حكمت و حمد خداوند گمان زده و بر خالف شايستگي خداوند گمان كرده 

  . كند است در حاليكه خداوند چنين نمي
ر گاه هر كس گمان كند كه اگر خداوند را خشمگين سازد و دچار نافرماني به د
اي را  اوشود سپس غير خداوند رابه دوستي گيرد و غير از خدا فرشته يا بشر زنده يا مرده

به فرياد خواند و از او اميد داشته باشد تا نزد خداوند به او سودي برساند و از عذاب 
  . خداوند او را نجات بخشد در واقع به خداوند گمان بدزده است

به خداوند  –ر كساني كه خداوند بخواهد مگ –بيشتر مردم حتي همگي آنان 
  . بدگماني و به او گمان بد مي زنند

حق و بهره آنان مي كاهد و آنها بيشتر از  ازو بيشتر بني آدم اعتقاد دارند كه خداوند 
آنچه خداوند براي آنان خواسته است و به آنان بخشيده است استحقاق دارند و زبان حال 

را از  من ستم روا داشته است و از آنچه مستحق آن بودم مرا پروردگارم به:گويد آنان مي
اگر چه به . بازداشت و در واقع شخصيت آنها و رفتارش گوياي چنين باوري است آن

دهد تا بدان تصريح كند كه هر  زبان منكر چنين باوري است به خود جسارت آنرا نمي
ه ور شود، آنرا در كس در نفس خود جستجو كند و در شناخت پوشيده هاي آن غوط

نفس خود پوشيده مي بيند همانند پوشيدگي و پنهان شدن آتش در چخماق تفنگ، آتش 
. هر كس را كه خواستي روشن كن شررهاي آتش آنرا به تو خواهد گفت) چخماق(زنه 

  ). از شرهاي آتش آن نزا با خبر خواهد ساخت(
  . در خواهي يافتدر هر كس كه جستجو كني از او بد گويي و سرزنش قدر را 

و مي بيني كه خالف آنچه كه براي وي اتفاق افتاده است را پيشنهاد و عرضه 
چه به طور جداگانه و چه به . شايسته بود كه چنين و چنان مي شد: گويد مثال مي. كند مي

  سالمي؟)  بيماري(خودت جستجو كن آيا تو از اين  ،طور گسترده و فراگير
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واقع از يك امر بسيار بزرگ نجات يافته اي در غير اين اگر از آن نجات يافتي در 
  . صورت ترا نجات يافته و پيروز شده نمي يابم و نمي بينم

پس هرانسان هوشيار و دلسوزي بايد در اين جايگاه و زمينه نَفسِ خود را مورد توجه 
بدگمان  به سوي خداوند توبه نمايد و در هر زماني كه به پروردگارش و ،و اعتنا قرار دهد

شده است، از درگاه او طلب مغفرت كند، به نفس خود سوظن داشته باشد كه خمير مايه 
هربدي و منبع هر نوع شرك مركب از جهل و ظلم است و نفس سزاوارتر است از 

ترين بخشندگان وي نياز  بدگماني نسبت به حاكمترين حاكمان، عادلترين عادالن، بخشنده
  .طلق وكامل استاي كه بي نياز م ستوده شده

حمد و سپاس كامل و حكمت كامل از آن اوست از هر بدي در ذات و صفات افعال 
و اسماء خود منزه است، ذات او از هر جهت كمال مطلق است و صفات او نيز كمال 

  مطلق است 
  . تمامي كارهاي او حكمت و مصلحت، رحمت و عدل است و تمام اسماء او نيكويند

  : ترجمه شعر
دگارت گمان بد نبر چرا كه او از همه چيز و همه كس شايسته تر به زيبايي به پرور

  .است
هرگز بر نفس خود گمان نيكو نبر، چگونه بر چيزي كه ظالم، جنايتكار و بسيار نادان 

  !است گمان نيكو مي بري؟
آيا از نفسي كه مرده و بخيل است انتظار و ! اي نفس پناهگاه هر چه بدي هستي: بگو
  ري؟اميد دا

اگر به نفس خود بدگمان شوي آنرا مستحق بدگماني خواهي يافت، خير ديدن از 
  . نفس همانند يك چيز محال است

اگر در نفس خود پاكي و نيكي مي بيني اين پاكي و نيكي موهبت هاي پروردگار با 
  .جالل و شكوه است
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رحمان اين خوبيها نه از نفس است و نه براي نفس است، بلكه از جانب خداوند 
m  m   l ابن جرير در تفسير. است و كسي كه راهنما بوده مستحق شكر است

po nl  در اين فرموده خداوند كه m j i h  g

o n m   l k l.  

و اهل ايمان به او  صگمانشان به خداوند اين بود كه پيامبر: گويد در تفسير خود مي
ره نخواهد شد تا بر سخن شكار و چيآرا بر دشمنانشان ياري نمي دهد، سخن خداوند 

كافران سرتر و باالتر واقع شود اين از گمانهاي بدي بود كه آنها در اينجا نسبت به 
  . خداوند داشتند

خداوند بلند مرتبه به زنان و مردان مشرك منافق كه اينگونه بديها را گمانه زني 
  . گرفته است گرفتاري و عذاب بر شما دور مي زند و شما را در بر: كردند؛ فرمود مي

نظر دارند عموم قاريان كوفه آنرا  اختالف m s r lدر خصوص قرائت  راءق
m s r l  و«يعني با فتحه سينقرائت برخي از قاريان بصره .  اند قرائت كرده» س
ms r l فتحه بر روي سين مشهور تر است و بسيار كم : گويد فرا مي ،با ضمه سين

  . يعني با ضمه سينm  rs lافتد كه عرب بگويد  اتفاق مي
يعني از سوي خداوند دچار خشم   6: الفتح m  x   w  v  ul : عبارتو

y (و غضب او شده و آنها را مورد نفرين خود قرار داده و از رحمت خود دور ساخت 

{  z (جهنم را براي آنان آماده ساخت تا در روز قيامت بدان داخل شوند : يعني
)~ }H سيار بدي است كه اين مردان و زنان منافق و جهنم منزلگاه ب: يعني

خداوند متعال فرموده : گويد مشرك بدان داخل مي شوند عماد بن كثير رحمة اهللا عليه مي
 mo n m   l k j i h  gl : است
و  صكردند و نسبت به پيامبر منافقان و مشركان خداوند را در حكم خود متهم مي: يعني
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به همين . ند كه كشته شده و همگي از بين خواهند رفتيارانش دچار اين گمان شده بود
در خصوص معناي آيه ديگر، عين همان  m q s r l: سبب خداوند متعال

  . سخن ابن جرير رحمة اهللا عليه را گفته و با وي هم نظر است

سخن ابن قيم را آنگونه كه مصنف در متن آورده است در شرح جلوتر از مصنف 
خن وي در يك جا مندرج شود و ابتدا تا انتهاي آن پيوستگي و ام تاتمام س مطرح كرده

  .انسجام داشته باشد
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  .  تفسير آيه سوره آل عمران: نخست

  . تفسير آيه سوره فتح: دوم
گفتن اين مطلب كه ظن و گمان بد به خداوند انواع و اقسام بي : سوم
  . داردشماري 
به خداوند در امان و سالم مي مانند كه  يگمانبدتنها كساني از : چهارم

  . اسماء و صفات خداوند را بشناسند و همچنين خود را بشناسد
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  بابي پيرامون آنچه در شريعت در خصوص منكران قدر آمده است 

اگر . سوگند به كسي كه جان ابن عمر به دست اوست: گويد ابن عمر مي
كساني كه منكر قدر هستند همانند كوه احد طال داشته باشد و در  يكي از

راه خداوند انفاق كند، خداوند از او نمي پذيرد تا اينكه به قَدر او ايمان 
ايمان آن است : استناد كردند كه فرمودندصسپس به سخن پيامبر. آورد

ير كه به خدا، فرشتگان، كتابهاي آسماني، پيامبران روز آخرت و قدر خ
  . كه مسلم اين حديث را روايت كرده است. وشر خداوند ايمان بياوري

  
و عقاب و عذاب شديدي كه براي . مصنف اين باب را به منكران قَدر اختصاص داد

  . منكرين قدر در شريعت اسالم آمده را مطرح نموده است
روايت  صاز پيامبر ساز عبد العزيز بن ابي حازم از پدرش از ابن عمر  1ابو داود

  . قدريه مجوس اين امت هستند: كرده است كه فرمودند
از عمر . اگر بيمار شدند آنان را عيادت نكنيد و اگر بيمرند برآنان حاضر نشويد   
غفرة از يكي از انصار از حذيفة بن يمان رضي اهللا عنهما روايت شده است كه  2غالم
س اين امت همان كساني هر امتي مجوسي دارد، مجو: فرمودند صرسول خدا: گفت

 .گويند، قَدر وجود ندارد، هر كدام از آنان بميرد بر جنازه اش حاضر نشويد هستند كه مي

                                           
، 338(الباني در تخريج السنة ابن عاصم . باب في القدر) 4691(كتاب السنة : ابو داود: حسن است -1

  .با شواهد و طرق فراواني آنرا حسن دانسته است) 339
  . باب في القدر) 4692(كتاب السنه : ابو داود) 407، 5/406(احمد : حسن است -2

  .آنرا حسن تلقي كرده است) 329(ابي عاصم الباني در تخريج السنة ابن 
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و اگر بيمار شدند به عيادتشان نرويد، آنان پيروان دجالند، خداوند بر خود حق دانسته كه 

  .آنان را به دجال ملحق كند
سوگند به : د كرده است كه گفتدر ادامه به اثر و روايت ابن عمر استنا :مصنف

كسي كه جان ابن عمر به دست اوست اگر يكي از كساني كه منكر قدر هستند همانند 
كوه احد طال داشته باشد و در راه خداوند انفاق كند خداوند از او نمي پذيرد تا اينكه به 

است كه ايمان آن : استناد كردند كه فرمودندصسپس به سخن پيامبر. قدر او ايمان آورد
به خدا، فرشتگان، كتابهاي آسماني، پيامبران، روز آخرت و قدر خير و شر خداوند ايمان 

  .كه مسلم اين حديث را روايت كرده است. بياوري
از يحيي بن يعمر روايت  1اين حديث را مسلم ابو داود، ترمذي، نسائي و ابن ماجه

سخن گفت معبد جهني بود،  نخستين كسي كه در بصره پيرامون قدر: اند  كه گفت كرده
من و حميد بن عبداهللا حميري به حج يا عمره رفتيم و با خود گفتيم، چه خوب است اگر 

برخورد كنيم و از او پيرامون آنچه كه اينان در خصوص قدر  صبا يكي از ياران پيامبر
  مي گويند بپرسيم؟

من و . قات كرديمخداوند به ما توفيق داد تا عبداهللا بن عمر را در داخل مسجد مال
سخن گفتن با او را به من ) همراهم(دوستم او را احاطه كرديم، من گمان بردم كه دوستم 

مردماني :) خود شروع كرد وگفت(با عبدارحمن ) اينگونه نشد بلكه(واگذار خواهد كرد 
كنند  كنند و طالب علم اند ولي گمان مي ه اند كه قرآن را قرائت ميآشكار شددر ميان ما 

اگر با آنان برخورد كردي به آنها بگو كه من از : ابن عمر گفت. كه قدري در كار نيست
شما بيزارم و شما هم از من بري هستيد، سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، 

                                           
كتاب السنة : باب بيان االيمان و االسالم و االحسان، ابو داود) 1)(8(كتاب االيمان : مسلم -1
االيمان و  صباب ماجاء في وصف جبرئيل النبي) 2610(كتاب االيمان : باب في القدر، ترمذي)4695(

  .باب في االيمان) 63(عت االسالم ابن ماجه در المقدمة باب ن) 8/97(كتاب االيمان : االسالم، نسائي
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اگر براي هر كدام از شما ها به اندازه كوه احد طال باشد و در راه ) سوگند ابن عمر بود(
  . شود تا اينكه به قدر خداوندي ايمان بياوريد او پذيرفته نمي خدا آنرا انفاق نمايد از

هنگامي كه ما نزد : براي من ضمن حديثي گفت سعمر بن خطاب : سپس گفت
نشسته بوديم ناگهان مردي، ظاهر شد كه لباس او بسيار سفيد و موهايش  صرسول خدا 

تا . ما او را نمي شناختبسيار سياه بود در او اثري از سفر ديده نمي شد، كسي در ميان 
نشست و دستانش را بر روي رانهاي  صزانو به زانوي او صاينكه روبروي پيامبر

 صاسالم را براي من تعريف كن رسول خدا  صاي محمد: نهاد و گفت صپيامبر
فرمودند اسالم آن است كه گواهي بدهي هيچ معبود بر حقي جز خداوند وجود ندارد و 

 ز را بر پا داري و زكات را بپردازي، روزه گرفته، حج خانه خدانما. محمد فرستاده اوست
پرسيد مي از اينكه : راست گفتي: وي گفت. را در صورت توانايي و استطاعت بجا آوري

ايمان : فرمودند صمرا از ايمان باخبر ساز، پيامبر: گفت. و تصديق كرد تعجب كرديم
ز آخرت و قدر خير و شر ايمان آن است كه به خدا، فرشتگان، كتابهاي آسماني، رو

مرا از احسان باخبر : گفت صبه پيامبر. راست گفتي: گفت)  تصديقشان كني(بياوري 
فرمودند احسان آن است كه خداوند را چنان پرستش كني كه گويا او را  صساز پيامبر

  بيند؟ مي بيني و اگر تو هم او را نمي بيني او ترا مي
شود  كسي كه از او سوال مي: گفت صاز، پيامبرمرا از قيامت با خبر س: گفت  

: فرمودند صپس مرا از نشانه هاي آن با خبر كن پيامبر: گفت. داناتر از پرسشگر نيست
حرمتي و زورگويي فرزندان به مادر  كنايه از بي(آورد  اينكه كنيز بانوي خود را به دنيا مي

يا پا برهنه هاي عريان (ين شده است بيني با برهنه عريان فقير چوپان كاخ نش و مي)  يا پدر
كنند يا از روي  فقير چوپان در ساختن ساختمانهاي بلند و عظيم با يكديگر رقابت مي

سه روز  )گويد مي سعمر(سپس آن شخص رفت )سازند تفاخر ساختمانهاي بلند و باال مي
 فرمودند اي صسپس پيامبر –در روايتي آمده است كه مدتي سپري شد  –صبر كردم 

فرمودند آن . خدا و رسولش داناترند: مي داني پرسشگر چه كسي بود؟ گفتم: عمر
  . جبرئيل بود، به نزد شما آمده بود تا دينتان را به شما بياموزد
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بنابراين هر كس به قدر . در اين حديث ايمان به قدر از اصول ششگانه ايمان است
رها كرده و آنرا انكار نموده است و  خير و شر ايمان نياورد در واقع اصلي از اصول دين را
m j i h : فرمايد شبيه كساني است كه خداوند در خصوص آنان مي

l  k  l )85: البقرة(  
  ورزيد؟ آيا به قسمتي از كتاب ايمان آورده و به قسمت ديگر كفر مي: يعني
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اي : گفت: بن صامت روايت شده است كه به فرزند خود گفت هاز عباد
كنيد،  خدا راه پيدا نمي  حقيقت علم به  يابيد و به ايمان را نميي  مزه! فرزندم
اي : باشيد، گفتم  قضا و قدر اعم از خير و شرش ايمان داشته  به  كه مگر اين

  را بدان، اين: توانم خير و شر قدر را از هم جدا كنم؟ گفت مي  چگونه! پدر
  به  چه ت يابي، و آنتوانستي هرگز بدان دس ايد، نمي كه از دست داده  چه آن

از ! را از تو باز دارد، اي فرزندم توانست آن ، هيچ احدي نمي تو رسيده
قبل از هر چيزي قلم را آفريد  صخداوند: گفت مي  شنيدم كه صرسول خدا
  بنويس، قلم نيز رخدادهاي هستي را از همان لحظه: وي فرمود  و خطاب به

  اگر بميري و مطابق آن نوشته! دماي فرزن. نگارش درآورد  تا روز قيمت به
  .شويد باشيد، وارد آتش مي  عمل نكرده

  
در باب فضل توحيد حديث مطرح شد اين حديث را ابو  قبالاز عبادة بن صامت 

امام احمد نيز حديث مذكور را به طور كامل روايت . داود از وي روايت كرده است
وايت رويه از ايوب بن زياد براي ما حسن بن سوار از ليث از معا: گويد كرده است و مي

بر عبادة وارد شدم در حاليكه او : كرد كه عبادة بن وليد بن عبادة از پدرش براي من گفت
گفتم اي پدر جان، مرا وصيت . باشد مريض بود و انتظار مي رفت كه در شرف مرگ مي

  . نيددر نزد من بنشي: گفت )تالش كن چيزي به من توصيه كني(كن و كوتاهي نكن 
اي فرزندم، طعم ايمان را نخواهي چشيد و به حقيقت علم به خدا نخواهي : گفت

پدر جان، چگونه براي من : گفتم. دست يافت مگر اينكه به قدر خير وشر او ايمان بياوري
  ممكن است خير و شر قدر بشناسم؟

 گز دچار آنهر )در خصوص تو به خطا رفته(رد بدان هر چه به تو اصابت نك: گفت
. گز به خطا نخواهد رفتو مقدر است كه بدان دچار شوي، هرنخواهي شد و هر چه بر ت
نخستين چيزي كه خداوند خلق كرد، قلم : شنيدم مي گفت صاي فرزندم از رسول خدا
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بنويس پس در آن لحظه هر پديده اي تا روز قيامت مقدر شد و : پس به آن گفت. بود
اگر بميري و بر اين باور : اي فرزندم )عين گشتسرنوشتشان مشخص و م(جريان پيدا كرد 

ترمذي با سند متصل به عطا بن رباح از وليد بن عبادة از . نباشي بر آتش داخل خواهي شد
  1.حسن صحيح غريب است: گويد پدرش اين حديث را روايت كرده است، و مي

بدانچه اين حديث و احاديثي نظير آن بيانگر شمول علم خداوند متعال و احاطه آن 
  :در دنيا و آخرت پديده آمده است، همانطوري كه خداوند متعال فرموده است

  m åä ã â  á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  ×  Ö Õ
  î í ì   ë ê é è ç æl )12: الطالق(  

. خدا همان كسي است كه هفت آسمان را و همانند آن زمين را آفريده است: يعني
ي است تا بدانيد خداوند بر هر چيزي تواناست و همواره در ميان آنها جار) خدا(فرمان 

  .آگاهي او همه چيز را فرا گرفته است
قدر يعني : عليه پرسيده شد گفت :هنگاميكه در خصوص قدر از امام احمد 

را بسيار به نيكي پسنديد و معنايش اين است  :ابن عقيل اين سخن احمد . قدرت رحمن
نفي كنندگان قدر در واقع كمال . ند باشدتواند مانع قدرت خداو كه هيچ چيزي نمي

  .اند قدرت خداوند متعال را منكر شده اند در نتيجه از راه راست گمراه گشته
با منكران قدر از طريق علم مناطره و گفتگو كنيد، اگر به : برخي از سلف مي گويند

كردند قدر خداوند اقرار كردند نشانگر كوتاه آمدن از ادعايشان است ولي اگر انكار 
  . اند كافر شده

                                           
باب القدر روايت ترمذي در دو جا ) 4700(كتاب السنة : ابو داود) 5/317(احمد : صحيح است -1

) 3319(مي گويد حديث غريبي است كتاب التفسير ) 17(باب ) 2155(كتاب القدر : نزدوي آمده است
سن غريبي است در همين باب از ابن عباس نيز روايت شده حديث ح: مي گويد - ن–باب و من سوره 

اهد و طرق خود آنرا صحيح دانسته .با شو)105 ،104 ،103، 102(الباني در السنة ابن ابي العاصم . است
 .است
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نزد ابي بن كعب آمدم : در مسند و سنن از ابن ديلمي آمده است كه گفت
پيرامون چيزي براي من . از قدر وجود دارد )شكي(در من چيزي : و گفتم

اگر همانند كوه احد طال : وي گفت. سخن بگو كه شايد از قلبم خارج شود
بدان . قدر ايمان بياوري ببخشي خداوند از تو نمي پذيرد مگر اينكه به

آنچه براي تو اتفاق افتاده است از تو به خطا نخواهد رفت و آنچه نسبت 
هرگز دچار آن ) براي تو مقرر و مقدر نشده است(به تو به خطا رفته 

نزد : گفت. اگر با اين حالت مي مردي از اهل آتش مي شدي. نخواهي شد
آمدم همگي آنها چنان سخني  بن يمان و زيدبن ثابت هعبداهللا مسعود، حذيف

اين حديث، حديث صحيحي است كه حاكم در . نقل كردند صرا از پيامبر 
  . صحيح خود آنرا روايت كرده است

  
مصنف در اينجا به استناد حديثي كه در مسند و سنن ابوداود از ابن ديلمي روايت 

بشر كه برخي اولي را  شده، استناد نموده است مقصود از ابن ديلمي همان ابو بسر يا ابو
  . دانند است صحيح مي

لفظ حديثي كه ابو داود آورده است به اين شيوه است . نامش عبداهللا بن فيروز است
اگر خداوند اهل آسمانها و زمين را عذاب مي كرد در حقيقت بر آنان ظلم و : كه گفت

  .ستم نكرده است
ود براي آنان از اعمالي كه و اگر بر آنان رحم مي كرد در آنصورت رحمت او بهتر ب

پذيرفت تا اينكه به  بخشيدي خداوند از تو نمي اگر همانند كوه احد طال مي. اند انجام داده
قدر او ايمان بياوري و بدان آنچه براي تو مقدر شده است كه بدان دچار شوي هر گز به 

انفاق  خطا نخواهد رفت و آنچه براي تو اتفاق آن مقدر نگشته است هرگز براي تو
گفت نزد عبداهللا بن مسعود آمدم او نيز چنان سخني را گفت، سپس نزد  ،نخواهد افتاد

بعد از آن نزد زيد بن ثابت . حذيفة بن يمان آمدم او نيز سخني همانند سخن آنان را گفت
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ابن ماجه اين روايت . براي من روايت كرد صآمدم او نيز همانند گفته آنان را از پيامبر
  1.رده استرا تخريج ك

از سفيان از منصور از ربعي بن حراش از : گويد عماد بن كثير رحمة اهللا عليه مي
 صرسول خدا: مردي از علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه روايت شده است كه گفت

شهادت بدهد بر : اي ايمان نياورده است تا اينكه به چهار چيز ايمان بياورد بنده: فرمودند
جز اهللا نيست و من رسول خداوند هستم و مرا به حق مبعوث كرده اينكه معبود بر حقي 

   2.به برانگيخته شدن پس از مرگ ايمان بياورد، به قدر خير و شر او ايمان بياوريد. است
ترمذي نيز از نضربن شميل از شعبه از منصور همان را روايت كرده است و    

از علي روايت كرده است و يادآور همچنين از حديث ابو داود طيالسي از شعبه از ربعي 
در صحيح مسلم از روايت عبداهللا بن وهب و ديگران ازابو هاني خوالني از ابو . شده است

: فرمودند صرسول خدا : عبدالرحمن حبلي از عبداهللا عمرو، ثابت شده است كه گفت
ت خداوند پنجاه هزار سال پيش خلق كردن آسمانها و زمين اندازه مخلوقات را نوش

 3ترمذي. او بر آب بود )تخت(ابن وهب اضافه كرده است كه اگر چه عرش  )مقدر نمود(
  . آنرا روايت كرده است و گفته است كه حديث حسن غريب است

همه اين احاديث و احاديثي كه در معناي آنهاست بيانگر وعده عذاب شديد بر   
. ندگان قدر از معتزله و ديگرانعدم ايمان به قدر هستند و اين خود دليل است عليه نفي كن

                                           
باب في القدر، ) 4699(از حديث زيد بن ثابت، ابو داود كتاب السنة ) 5/182(احمد : صحيح است -1

باب في القدر از حديث ابي بن كعب كه الباني در السنة ابن ابي عاصم ) 77(ابن ماجه در مقدمة 
 .آنرا صحيح دانسته است)245(
باب ماجاء في االيمان بالقدر خيره وشره ابن ماجة در ) 2145(كتاب القدر : ترمذي: صحيح است -2

نرا صحيح قلمداد آ) 7460(كه الباني در صحيح الجامع ) 1/23(باب في القدر طيالسي ) 81(المقدمة 
 .كرده است

كتاب القدر : ترمذي. باب حجج آدم و موسي عليها السالم): 16) (2653(كتاب القدر : مسلم -3
 }15{باب شماره )2156(
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و يكي از ديدگاههاي آنان جاودانه ماندن گناهكاران در آتش جهنم است، چنين اعتقادي 

در حقيقت اگر با توجه به تواتر . هاست خود از بزرگترين گناهان و عظيم ترين نافرماني
  .نصوص كتاب و سنت در اثبات قدر آنان را اقامه حجت شده تلقي كنيم

اند، در صورتي  ع حكم جاودانه ماندن در آتش دوزخ را عليه خود صادر كردهدر واق
چرا كه قدر از طريق داليل كتاب و سنت به . كه توبه نكنند واين الزمه مذهب آنهاست

طور متواتر ثابت شده است و همچنين عدم جاودانه ماندن اهل گناهان كبيره اي كه 
حال آنكه آنان منكر اين مساله (يده است موحدند با ادله كتاب و سنت به اثبات رس

  ).هستند
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
  .بيان وجوب ايمان به قدر: نخست

  . بيان كيفيت ايمان: دوم
  . از بين رفتن عمل كسي كه به قدر ايمان ندارد: سوم
يمان را نمي گاهي از اينكه كسي كه به قدر ايمان ندارد طعم اآ: چهارم

  .چشد
  .ياد آوري نخستين چيزي كه خداوند خلق كرده است: پنجم
تمام مقادير و اندازه در يك لحظه اي كه خداوند اراده كرد تا روز : ششم

  .قيامت نوشته شدند
  .آورد از كسي كه به قدر ايمان نمي صبيزاري پيامبر: هفتم
دن از علما روش متداول سلف اين بود كه شبه را با سوال كر: هشتم
  .كردند رفع مي
كردند به طوري كه شبه  علما نيز به كساني كه پرسش مي: نهم

پرسشگر رفع شود پاسخ مي گفتند و آنان نيز كالم و سخن را فقط به 
  ).دادند يعني با رأي خود نظر نمي(دادند  نسبت مي صپيامبر
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  آمده است  )مجسمه سازان(باب آنچه در خصوص تصوير گران 

: فرمودند صرسول خدا : كه گفت 1روايت شده است سريوه از ابوه
  : خداوند متعال فرموده است

چه كسي ظالم تر و ستمگر تر از آن كسي است كه مي رود تا همانند من 
پس ذره يا دانه گياه يا دانه جويي  )گويد تواند وراست مي اگر مي(خلق كند 

  2.مسلم و بخاري اين حديث را آورده اند. را خلق كند
رسول  :اند مسلم و بخاري از عايشه رضي اهللا عنها نيز روايت كرده

بدترين عذاب در روز قيامت عذاب كساني است كه با : فرمودند صخدا
يعني چيزهاي را مي سازند و ( 3كنند  مخلوقات خداوند شبيه سازي مي

  )كنند انرا به ساخته هاي خداوند شبيه و مانند مي
از : اند  كه گفت ابن عباس روايت كرده مسلم و بخاري از )همچنين(

در  )مجسمه سازي(گرهر تصوير: شنيدم كه مي فرمود صرسول خدا 
كه درست كرده است براي او در )مجسمه اي(آتش خواهد افتاد، هر تصوير 

  .شود تا به وسيله آن در جهنم عذاب داده شود ان نَفَس قرارداده مي

                                           
باب ) 101)(2111(كتاب الباس و الزينة : باب نقض الصور و مسلم)5953(كتاب اللباس : بخاري -1

 .تحريم صورة الحيوان

) 92)(2106(كتاب الباس و الزينه : باب ماوطي من التصاوير، مسلم) 5954(س كتاب البا: بخاري -2
 .باب تخريم تصوير صورة الحيوان

باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، ) 2225(بخاري به روش خود آنرا آورده است كتاب البيوع  -3
  .باب تحريم تصوير صورة الحيوان) 100)(2110(كتاب اللباس و الزينة : مسلم
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اس آورده اند كه هر كس مسلم و بخاري به صورت مرفوع از ابن عب
شود تا در آن روح بدمد،  را در دنيا بسازد مجبور مي) اي مجسمه(صورت 

  1.در حاليكه قادر به دميدن روح در آن نيست) آنرا زنده كند(

  
آغاز نموده «اين باب را با آنچه در خصوص تصوير گردان آمده است  :مصنف 

  »است 
و عذاب شديدي كه در خصوص اين عقوبت : و مقصود از آنچه آمده است يعني

علت در پي داشتن چنين عقوبتي را خود  صافراد در شريعت مطرح شده است پيامبر 
زيرا خلق و امر از . بيان كرده است و آنهم مشابهت و همانند سازي با خلقت خداوند است

آن خداوند است، او پروردگار و صاحب اختيار هر چيزي است و او خالق همه چيز 
اوست كه تمامي مخلوقات را شكل و صورت بخشيده است و در انها نفسهايي است، 

همانگونه كه خداوند . دميده است كه به وسيله آن زندگي و حياتشان حاصل گشته است
m ¤ £¢ ¡ � ~ }   | {   z yx w v  u t :فرموده است

 ¸¶ µ ´ ³ ² ±°  ¯  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 ¼ » º  ¹l )9 – 7: السجدة(  

و آفرينش انسان را از گل . آن كسي است كه هر چه را آفريده، نيكو آفريد :يعني
يزي پديدآورد، آنگاه چسپس خداوند ذريه او را از عصاره آب ضعيف و نا. آغاز كرد

اندامهاي او را تكميل و آراسته كرد و از روح خود در او دميد و براي شما گوشها و 
  .آوريد و را بجاي ميچشمها و دلها آفريد اما شما كمتر شكر ا

                                           
كتاب : باب من صور صورة كلف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ، مسلم) 5963(كتاب الباس : بخاري -1

 .باب تحريم تصوير الحيوان)100)(2110(الباس و الزينه 
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گر هنگامي كه شكل و صورتي را به شكل مخلوق خداوند مثل انسان يا چهار تصوير
كند در واقع با خلقت خداوند همانند سازي و شبيه سازي كرده  پا و حيوان درست مي

و در آن . لذا آنچه را كه درست كرده است روز قيامت مايه عذاب او خواهد بود. است
د كه در آن روح بدمد و به آن حيات و زندگي بخشيد ولي قادر به شو روز مكلف مي

به دليل اينكه گناه او بزرگترين گناه است، عذاب و عقاب او نيز . چنين كاري نيست
  .شديدترين عذاب خواهد بود

بنابراين هنگاميكه حال و وضع صورتگري كه به زعم خود مثل مخلوق خدا و شبيه   
باشد، حال وضع كسي كه مخلوق خداوند را در برابري آنرا ساخته است اينگونه 
خداوند را به مخلوقش شبيه و مانند  !دهد چگونه خواهد بود؟ وهمساني خداوند قرار مي

كند و عبادتي را كه مأمور شده است تنها به خداوند اختصاص دهد، براي آن مخلوق  مي
  .دهد انجام مي

انجام شود و تنها خداوند آنرا از بنده  اعمالي را كه تنها شايسته است براي خداوند
دهد، پس وضعيت  شود براي غير خداوند انجام مي پذيرد و بدان خشنود و راضي مي مي

  چنين فرد و يا افرادي چگونه خواهد بود؟
تساوي و همسان قرار دادن مخلوق با خالق با به جاآوردن حقي كه هيچ مخلوقي 

قرار دادن آن مخلوق براي خداوند پاك و بلند  شايستگي و استحقاق آنرا ندارد و شريك
مرتبه با انجام چيزي كه تنها ويژه خداوند است، بزرگترين گناهي است كه خداوند 

به همين سبب پيامبران خود را گسيل داشت و كتابهايش را . شود بوسيله آن نافرماني مي
دانيدن عبادت با نازل كرد، براي بيان چنين شركي، براي بازداشتن از آن و خالص گر

بنابراين خداوند متعال فرستادگان خود و كساني را  ،انواع گوناگونش براي خداوند متعال
اند  نجات خواهد داد و هر كس را كه توحيد را انكار كرده و بر  كه از آنان اطاعت كرده

هالك خواهد ساخت چرا كه هيچ  ورزندشرك و همتا قراردادن براي خداوند استمرار 
m w v  u t s r : ن نيست به همين سبب خداوند فرموده استآبزرگتر از  گناهي
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خداوند شريك قرار دادن براي خود را نمي بخشد و غير از آنرا براي هر كس : يعني
 m L K J I H G : يا در جاي ديگر فرموده است .كه بخواهد مي بخشد

 W  V U T S R Q  P O N Ml )31: الحج(  
كسي كه براي خدا انبازي قرار دهد، انگار از آسمان فرو افتاده است و : يعني

  .كند ربايند يا اينكه تند باد او را به مكان دوري پرتاب مي پرندگان او را مي
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آيا : به من گفت سعلي : مسلم از ابو الهياج روايت كرده است كه گفت
نفرستم؟ )مأمور كرده(مرا بدان فرستاده  صه كه رسول خدا ترا بدآنچ

اينكه هر تصويري را كه برخوردي خراب كني و هر قبر بلندي كه مي بيني 
  1.با خاك يكسان نمايي

  
مصنف در اينجا به روايتي كه مسلم از ابو الهياج روايت كرده، استناد نموده است كه 

مأمور (مرا بدان فرستاده  صكه رسول خداآيا ترا بدآنچه : به من گفت سعلي : گفت
نفرستم؟ اينكه هر تصويري را كه برخوردي خراب كني و هر قبر بلندي كه مي ) كرده

  .بيني با خاك يكسان نمايي
علي را به همين منظور گسيل داشته و مأمور  صاين حديث تصريح دارد كه پيامبر

  . ساخته است
ابهت آنها با مخلوقات خداوند بوده است نابود ساختن تصاوير به دليل مش تخريب و

ولي يكسان بودن قبرها با زمين به منظور پيشگيري از وقوع در شرك و جلوگيري از 
از اين رو خوف فتنه تعظيم قبور و ارباب قرار . شوند اسباب و ابزاري كه منجر به آن مي

و امثال آنها از  مصروف كردن همت و توان خود براي اينگونه امور. دادن آنها وجود دارد
مصالح، مقاصد و واجبات دين هر گاه مورد تساهل و كوتاهي قرار گرفته، آنچه محذور 
و ممنوع بوده اتفاق افتاده است و فتنه ارباب قبرها باال گرفته و قبر پرستي فزوني پيدا كرده 

ظور است و قبرستان جايگاهي براي تعظيم كنندگان و پرستندگان قبرها شده و به همين من
دهند عباداتي مثل دعا،  كنند و عبادات اصلي و مهم را براي قبرها انجام مي به آنجا سفر مي

طلب ياري و كمك كردن، تضرع نمودن، قرباني و نذور انجام دادن و ساير اعمال 
  .اند اي كه از آنها بر حذر داشته شده مشركانه

                                           
 .باب االمربتسوية القبر) 93)(969(كتاب الجنائز : مسلم -1
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خصوص قبرها و را در  صهر كس سنت رسول خدا : گويد مي :عالمه ابن قيم 
ن آ آنچه در اين خصوص امر كرده و آنچه از آن نهي نموده و آنچه اصحاب وي بر

بودند در كنار رفتار و عقيده مردم امروز قرار دهد، در خواهد يافت كه يكي ضد ديگري 
  . و مناقض آن است به طوري كه اين دو هر گز با همديگر جمع نخواهند شد

وي قبرها نهي كرده است ولي اينان به سوي آن و در از نماز گزاردن به س صپيامبر
  . خوانند كنار آن نماز مي

از برگزيدن قبرها به عنوان مساجد منع كرده است ولي اينان بناهايي را بر  صپيامبر
  . نامند هاي خدا بارگاه مي سازند و آنها را همانند خانه آنها مي

ت ولي اينان به منظور روشن از روشن كردن چراغ بر قبر نهي كرده اسصپيامبر  
نهي كرده است كه قبرها  صپيامبر! كنند كردن شمع و چراغ بر آنها چه وقفها كه نمي

دهند، در قبرستانها مانند  عيد واقع شوند ولي اينان چه اعياد و مناسكي كه در آن انجام نمي
  .ددهن آيند و اجتماع تشكيل مي گردهمايي براي عيد يا بيشتر از آن گردهم مي

همانطوري كه مسلم در  1.به همسطح بودن قبرها با زمين فرمان داده است صپيامبر  
همچنين . صحيح خود از ابو الهياج اسدي كه در اين باب مطرح شده روايت كرده است

ما به همراه فَضالة بن عبيد در : حديث ثمامة بن شفي كه مسلم آورده است وي گفت
ز همراهان ما در گذشت فضالة دستور داد كه قبرش رودس در سرزمين روم بوديم يكي ا

شنيدم كه به هموار و همسطح بودن  صاز رسول خدا : سپس گفت. همسطح زمين باشد
  .قبرها فرمان دادند

كنند، قبر را همانند خانه از زمين باال  اينان در مخالفت با اين حديث زياده روي مي
  .كنند برند و بر آن ضريح و گنبد بر پا مي مي

                                           
 .باب االمر بالتسوية القبر) 92)(969(كتاب الجنائز : مسلم -1
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از گچكاري و ساختمان سازي بر قبر نهي فرموده است، همانطوري كه  صپيامبر
 صرسول خدا: از جابر رضي اهللا عنه روايت كرده است كه گفت 1مسلم در صحيح خود

  . از گچكاري قبر و ستون و بنا قرار دادن بر آن نهي كرده است
ن خود از جابر از نوشتن بر قبر نهي كرده است همانطوري كه ابو داود در سن  

ترمذي  2.از گچكاري و نوشتن قبرها نهي فرمودند صروايت كرده است كه رسول خدا 
حديث حسن صحيح است در حاليكه اينان تخته سنگهايي بر روي قبرها قرار : گويد مي

  .داده و بر آن قرآن چيزهاي ديگري مي نويسند
هي كرده است، از اينكه غير از خاك قبر بر قبر اضافه شود ن صرسول خدا 

 صمثل حديث قبل از جابر روايت كرده است كه رسول خدا  3همانطوري كه ابو داود
از گچكاري، نوشتن، و اضافه كردن بر قبرها را نهي فرمودند در حاليكه اينان آجر و گچ 

ياران پيامبر (آنان : گويد ابراهيم نخعي مي. كنند افزايند و اضافه مي و سنگ را به قبر مي
مقصود اينكه تعظيم كنندگان . آجر قرار دادن بر قبرهايشان كراهت داشتنداز ) ص

اند بر آنها چراغ روشن كرده مسجد و  قبرها، كساني كه قبرها را به عنوان عيد برگزيده
بدان فرمان داده مخالفت مي ورزند و با آنچه اورده است مي  صگنبد به آنچه پيامبر

كنند  را مسجد بر مي گزينند و بر آنها چراغ روشن مي جنگند و بزرگتر از همه اينكه قبرها
فقها اعم از پيروان احمد و ديگران به تحريم اين كار . و اين كار از گناهان كبيره است

  .اند تصريح كرده

                                           
  .گذشت}171{ريج آن در شماره تخ -1
نهي أن يقيد علي القبر «باب في البناء علي القبر با لفظ ) 3225(كتاب الجنائز : ابو داود: صحيح است -2

أن تجصص القبور و أن  صنهي النبي «با لفظ ) 1052(ترمذي كتاب الجنائز : و أن يجصص و يبني عليه
  .»آنرا صحيح دانسته است ) 204ص (در احكام الخبائز  يكتب عليها و أن يبني عليه و أن توطا، الباني

باب في النباء علي القبر، الباني با روشهاي خود در )3225(كتاب الجنائز : ابو داود: صحيح است -3
 .آنرا صحيح قلمداد كرده است) 204ص(احكام الجنائز 
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اگر روشن كردن چراغ بر قبرها مباح بود انجام دهنده : گويد ابو محمد مقدسي مي
دادن بيهوده مال و زياده روي در تعظيم و چرا كه اين كار هدر . آن نفرين نمي شد

به دليي اين : گويد در ادامه مي. بزرگداشت قبرهاست كه بسيار به تعظيم بتها شبيه است
خداوند يهود و : فرمودند صخبر، مسجد برگزيدن قبرها جايز نيست، چرا كه پيامبر

نفرين و لعن كرده نصاري را به دليل اينكه قبرهاي انبيا و صالحان را مسجد قرار دادند 
اين حديث به صورت متفق عليه . اند برحذر داشته است است و از آنچه آنان انجام داده

زيرا گچكاري كردن قبرها و نماز گزاردن در نزد آنها به بزرگداشت  1.روايت شده است
و تعظيم براي تنها به طريق سجده كردن براي انها و تقرب جستن به آنها شبيه است 

كرديم كه سرآغاز پرستش بتها تعظيم مرده ها از طريق ساختن تصوير و  ايتچنانچه رو
  . پايان. مجسمه صاحبان آنها و مسح كردن بر آنها و نماز گزاردن در كنار آنها بود

گمراهي اين مشركان گمراه به جايي رسيده است كه براي قبرها مراسم حج تشريع 
اند تا جايي كه برخي از تندروانشان در اين  هاند و مناسك و آدابي براي آن قرار داد كرده

  .»مناسك حج المشاهد ناميده است«زمينه كتاب تاليف كرده و آنرا 
همانند و  )بيت الحرام(آداب حج بارگاهها تا زيارت اين قبرها را به خانه خدا : يعني
در  پنهان و پوشيده نيست كه چنين كاري جدايي از دين اسالم و وارد شدن. تشبيه كنند

تشريع  صدين بت پرستان است به اين تعارض و ضديت بزرگي كه ميان آنچه پيامبر
كرده و مقصود وي از نهي در خصوص قبرها كه قبال گذشت بوده است و آنچه اينان 

  .شمار است ترديد مفاسد اين كار آنها بي بي. وضع كرده و مقصودشان بوده است بنگر
گداشت يك مكان و دچار فتنه و گمراه شدن به از جمله مفاسد عملكرد آنان؛ بزر   

كنند و اداب  وسيله آن، برگرفتن جاهاي خاص به عنوان عيد كه هميشه بدانجا مراجعه مي
دهند، بار سفر بستن براي آن مكانها، مشابهت عملكرد آنان  خاصي را در آن جا انجام مي

ها و ايستادن و ماندن در جوار با اعمال بت پرستان با انجام اعمالي نظير اعتكاف بر آن قبر

                                           
  .قبال گذشت) 166(تخريج آن در شماره  -1
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آنها، آويختن ستر و پوشش بر آنها و نگهباني دادن بر آنها به طوري كه پرستندگان آن 

دهند و  قبرها يا مكانها، مجاورت در نزد آنها را بر مجاورت مسجد الحرام ترجيح مي
شنيع و ناپسند  دانند، از نظر آنان بسيار نگهباني آنرا باالتر و برتر از خدمت به مساجد مي

است براي كسي كه نگهبان و قيم آنجاست از اينكه در يك شب شمعي كه در آن مكان 
آويخته شده، خاموش شود؛ واي به حال او اگر چنين چيزي صورت گيرد، از جمله 

. دهند نذر و قرباني براي آن و نگهبانان و متوليان آن است اعمال ديگري كه انجام مي
اين است كه بوسيله آن مكان يا شخص بال رفع شده و بر دشمنان  اعتقاد چنين مشركاني

خود پيروز مي شوند، باران فرو مي ريزد و گرفتاريها رفع مي گردند، نيازها پايان يافته و 
از جمله . شود وكسي كه مي ترسد، در پنهاه آنها در امن و امان است مظلوم ياري داده مي

رين و لعنت خدا و رسول د اين است كه مشمول نفمفاسد ديگري كه اين اعمال آنها دار
در كنار . اند چرا كه بر قبرها مسجد قرار داده و بر آنها چراغ روشن كرده. دخدا مي شو

قبرها دچار شرك اكبر شده اند با اين اعمال خود صاحب آن قبرها را آزار و اذيت 
همانگونه . پسند مي شمارنداز اين كار به شدت كراهت دارند و آنرا نا آنان زيرا. كنند مي

به همين . دهند دارد آنچه را كه در كنار قبر او انجام مي كه مسيح عليه السالم ناپسند مي
دهند اذيت مي  ترتيب انبياء، اولياء و مشايخ با عملي كه همانند آن مسيحيت انجام مي

ويند در روز قيامت از اين مشركان تبري مي ج. شوند و مايه رنجش خاطر آنان است
  : فرمايد همانگونه كه خداوند مي

 m e d  c b a ` _ ~  } |  { z y
 v u t s r q p o n m l k j i h g f

 � ~ } |  { z y x   wl )18 - 17: الفرقان(  
روزي كه خداوند همه مشركان را به همراه همه كساني كه بجز خدا مي : يعني

ايد يا اينكه  ندگان مرا گمراه كردهآيا شما اين ب: گويد آورد و مي پرستيدند گرد مي
ما را نسزد كه جز تو . گويند تو منزه و بدور هستي اند، آنان مي خودشان گمراه گشته
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سرپرستاني براي خود برگزينيم و لكن آنان و پدران و نياكانشان را برخوردار نموده اي تا 

  .اند تهاند و مردماني تباهي شده و هالك گش آنجا كه ياد ترا فراموش كرده
يعني  )19: الفرقان( m ¤ £ ¢  ¡l : فرمايد خداوند به مشركان مي

  .كنند و دورغگو مي شمارند گوييد شما را تكذيب مي آنچه مي
m t s r q p o n m l : در جايي ديگر فرموده است

f e d c b  a ` _ ~ } | {z y x w vu l )هالمائد :
116(  

اي عيسي پسر مريم آيا تو به مردم : گويد ند ميخداو )آنگاه را به يادآور كه(و : يعني
گويد ترا منزه از  اي كه بجز اهللا من و مادرم را هم دو معبود ديگر بدانيد؟ عيسي مي گفته

آن مي دانم كه داراي شريك و انباز باشي، سزاوار من نيست كه چيزي به ناحق بگويم و 
  :فرموده است

  m M L K J   I H G F E D C B A
Q P O N [ Z Y X WV UT  S Rl )41 – 40: سبأ(  

ها، برتري دادن اين قبرها  از مفاسد ديگر آن از بين بردن سنت ها وزنده كردن بدعت
قبر پرستان . ترند و مكانها بر مكانهايي كه بهترند و در نزد خداوند دوست داشتني

وجود معتكف  مقصودشان از اين اعمال تعظيم و احترام و فروتني و لطافت قلب و با تمام
دهند و آن حالتها با نظير  همان كارهايي كه در مساجد انجام نمي. شدن بر مردگان است

در خصوص زيارت  صشود، آنچه پيامبر وشبيه آنها در مساجد براي آنان حاصل نمي
قبرها تشريع نموده و بدان اجازه داده است، صرفاً به منظور ياد آوري آخرت و نيكي در 

طريق دعا كردن و رحمت فرستادن بر او، طلب مغفرت براي او و  حق صاحب قبر از
كه با اين كار زيارت كننده هم به خود و . درخواست عافيت و بخشش براي او بوده است

ولي اين مشركان مساله را دگرگون ساخته و دين را وارونه . كند هم به مرده نيكي مي
اند از او يا بوسيله او مي  ه تلقي كردههدف زيارت را شريك خدا قرار دادن مرد .اند كرده
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كنند و از  نزول بركت را از او طلب مي. كنند خواهند و نيازهايشان را از او درخواست مي
او مي خواهند به آنان بر دشمنانشان نصرت و ياري برساند و كارهايي از اين دست در 

  .كنند و هم به مرده مذكور واقع هم به خودشان بدي مي
پيشگيري از اسبابي كه منجربه شرك (ذريعه  مردم را به منظور سد صا رسول خد  

هنگامي كه توحيد در دلهايشان جايگزين گشت، به . از زيارت قبرها بازداشت)  مي شوند
و آنها را از اينكه . اي كه خود تشريع نموده است به آنان اجازه زيارت قبور را داد شيوه

گويي شرك  ي كرده است و بزرگترين زشتبيهوده گويي كنند و زشت بگويند نه
  . گفتاري و رفتاري در كنار قبرهاست

قبرها : فرمودند صاز ابو هريره روايت شده است كه رسول خدا  1در صحيح مسلم
  . را زيارت كنيد كه آنها مرگ رابراي شما يادآور مي شوند

رد بر قبور مدينه گذر ك صرسول خدا : روايت شده است گفت ساز ابن عباس 
. سالم بر شما اي اهل قبور، خداوند ما و شما را بيامورزد: آنها نمود و فرمودپس رو به 

احمد و ترمذي اين حديث را . شما پيشتر از ما رفتيد و ما نيز به دنبالتان خواهيم آمد
  2.اند كه ترمذي آنرا حسن تلقي كرده است روايت كرده

ت خود تشريع نموده و به آنان تعليم براي ام صاين همان زيارتي است كه پيامبر    
كنند وجود  آيا چيزي از آنچه اهل شرك و بدعت بدان اعتماد و تكيه مي. داده است

دهند و  دارد؟ يا اينكه آنرا از هر جهت در تضاد با آن چيزي مي بينند كه آنها انجام مي
با آنچه  پايان اين امت جز: گويد برآن هستند؟ چه نيكوست سخن مالك بن انس كه مي

هر ميزان تمسك امتها به عهدي كه با . كه ابتداي آن اصالح شده اصالح نخواهد شد

                                           
باب استئذان النبي ) 108)(976(كتاب الجنائز : مسلم آنرا آورده است قسمتي از حديث ابو هريره كه -1

 .گذشت} 180{و ربه عزوجل في زيارة قبرامه كه تخريج آن در شماره ص 

الباني آنرا در احكام الجنائز ص .باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر) 1053(كتاب الجنائز : ترمذي -2
رده است اين حديث را آنگونه كه مؤلف گفته است احمد تضعيف ك) 3371(و ضعيف الجامع ) 197(

 .روايت نكرده است
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پيامبران بسته اند ضعيف شده و ايمانشان كاهش يافت در عوض آن شرك و بدعت در 

  .ميان آنان فزوني پيدا كرد
سلف صالح توحيد خود را سره و خالص گردانيد و از حريم آن دفاع كرد و    
سالم مي داد سپس قصد دعا  صبه طوري كه هر گاه يكي از آنان به پيامبر. مودرعايت ن

  .داشت رويش را به سوي قبله مي چرخاند
از امامان چهارگانها اهل . و پشت خود را به ديوار قبر كرده سپس دعا مي كرد   

 سنت نص وارد شده است كه در هنگام دعا رو به قبله مي ايستادند و حتي در نزديكي و
اند   ترمذي و ديگران روايت كرده. زيرا دعا كردن عبادت است. كردند جوار قبر دعا نمي

سلف عبادت را تنها به خداوند اختصاص مي دادند و براي او  1كه دعا همان عبادت است
بدان اجازه  صدادند مگر آنچه كه پيامبر كردند و آنرا در نزد قبرها انجام نمي خالص مي

  .ا براي صاحبان قبرها و طلب مغفرت و بخشش براي آنانداده بود، نظير دع
فرمودند منازل خود را  صرسول خدا : آورده است كه گفت 2ابو داود از ابوهريره

قبر قرار ندهيد قبر مرا عيد قرار ندهيد، برمن صلوات بفرستيد هر جا كه باشيد صلوات شما 
  .مشهورندسند اين روايت جيد و راويان آن موثق و . به من مي رسد

مقصود از منازلتان را قبر قرار ندهيد يعني اينكه نماز، دعا، قرائت قرآن را در آن 
به اختصاص دادن نافله در منازل دستور  صتعطيل نكنيد كه به منزله قبرها شوند پيامبر

داده و از اختصاص آن به قبرها نهي فرموده است و اين برخالف و ضد عملكر مشركان 
  .نظاير آنهاست يهودي و مسيحي و

                                           
باب في ) 3372(باب الدعا، ترمذي كتاب الدعوات )1479(كتاب الصالة : ابو داود: صحيح است -1

باب فضل ) 3828(ابن ماجه كتاب الدعا )9/3(همچنين در تحفة االشراف : فضل الدعا، نسائي در الكبري
و حاكم ) 2396(از حديث نعمان بن بشير رضي اهللا عنه ترمذي و ابن حبان ) 4/267(الدعا احمد 

و ) 3401(آنرا صحيح دانسته و ذهبي نيز موافقت كرده است، الباني در صحيح الجامع ) 491 ،1/490(
  .انرا صحيح تلقي كرده اند) 1384(ارناؤوط در تخريج شرح السنة 

  .گذشت) 195(تخريج آن در شماره  -2
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مفاسد بسيار بزرگي در تعظيم قبرها و برگزيدن آنها به عنوان عيد وجود دارد كه 

خداوند به سبب آن بر كسي كه در قلب آن وقار خداوند . فقط خداوند از آن آگاه است
از جمله مفاسد قبرها عبارتند . شود و غيرت توحيد و نكوهش شرك باشد خشمگين نمي

نها، نماز گزاردن در آنها، طواف كردن بر آنها، بوسيدن و لمس كردن عيد برگزيدن آ: از
آنها، پاشيدن خاك آنها بر چهره، پرستش صاحبان آنها، طلب كمك و ياري از آنها، در 
خواست پيروزي، رزق، عافيت و پرداخت دين از آنها، گشايش گرفتاري ها، در خواست 

يي كه بت پرستان از بتهاي خود تقاضا رفع اندوه و غم از آنها و انواع در خواست ها
اگر به اغراق كنندگاني كه قبرها را عيد مي گيرند بنگري، هنگامي كه قبرهاي . كردند مي

مورد نظر خود را از دور مي بينند از زين شترها و چهارپايان سواري خود پايان آمده، 
را برداشته، داد و  گذاشته و زمين را مي بوسند، دستارهايشان پيشاني خود را بر زمين 

شود، از  كنند كه هق هق گريه آنان شنيده مي شود، به حدي گريه مي فريادشان بلند مي
كند و نه چيزي را بر مي گرداند،  كنند نه جهان را آغاز مي كسي طلب ياري و كمك مي

اند ولي از مكاني بسيار دور، هنگامي كه به قبر نزديك مي شوند دو ركعت نماز  فرياد زده
مي پندارند كه به اجر و پاداشي دست يافته اند حال آنكه بر كسي كه به . بجا مي آورند

كنند و از  دو قبله نماز مي خواند پاداشي نيست، مي بيني در اطراف قبر سجده و ركوع مي
مرده فضل و رضوان مي طلبند حال آنكه دستان خود را از پيشيماني و حسرت پر 

 –حتي براي شيطان  –شود براي غير خدا  اينجا ريخته مي پس اشكهايي كه در .كنند مي
شود و  از مرده نياز ها طلب مي. صداهايي كه بلند مي شوند نيز براي غير خداست. است

رفع اندوه و بي نيازي از صاحب قدرتان و . رهايي از مشكالت درخواست مي گردد
پس شروع به طواف كردن و . سالمت عافيت از بيماري ها و بالها را از آنان مي خواهند

در واقع با اين كار آن قبر را به بيت الحرام كه خداوند آنرا . كنند چرخيدن به دور قبر مي
سپس شروع به بوسيدن و  .كنند مبارك و هدايت گر عالميان قرار داده است، تشبيه مي

خدا  آيا حجر االسود را ديده اي كه زيارت كنندگان خانه .كنند لمس كردن آن قبر مي
كنند ؟ گروه مشركان با قبرها چنان اعمالي و حتي بيشتر از آن انجام  با آن چكار مي
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دهند چنان كه پيشاني و صورتشان را بدان مي مالند، به طوري كه براي خداوند و در  مي
را با كوتاه  سپس مناسك حج قبر. كنند و پيشاني به زمين نمي مالند پيشگاه اوسجده نمي

بهره خود را از آن بت مي گيرند لذا  .كنند تراشيدن ريش كامل ميكردن موي سر و 
قرباني كنندگان براي آن بت قرباني . هيچگونه بهره و نصيبي در نزد خداوند ندارند

كه نماز، مناسك و قرباني هاي آنان براي غير خداوند كه پروردگار جهانيان  .كنند مي
يني برخي از آنان به برخي ديگر تهنيت و اگر به آنان بنگري مي ب. است، انجام مي گيرد
و به يكديگر مي گويند، خداوند به شما و ما پاداش كامل و بهره . شاد باش مي گويند

كافي عطا كند هنگامي كه از زيارت و حج قبر بر مي گردند كساني كه با آنان به آن 
ر را به همان مناسك نرفتند و هم فكر آنان هستند، از آنان مي خواهند تا ثواب حج قب

خير، با حج تمام : مي گويند. بهاي كسي كه به حج بيت الحرام نرفته اند عوض كنند
يعني ثواب زيارت آن قبور و انجام . (سالهاي بيت الحرام قابل برابري و معاوضه نيست

  .و اهللا اعلم)  دانند مناسك يك بار آن را بيشتر از چند ها بار مكه و بيت الحرام مي
ن چيزهاي نيست كه از آنان حكايت كرديم و تمامي بدعت ها و گمرهي اين تمام آ

چرا كه گمراهي ها و بدعت هاي آنان بيش از آن است كه . هاي آنان را بر نشمرده ايم
همان  –منشاء و سر آغاز پرستش بت ها در ميان قوم نوح . بخاطر برسد و در خيال بگنجد

كمترين بويي از علم و درك برده باشد  هر كس. اين گونه بود –گونه كه قبال گذشت 
داند كه از مهمترين مسائل جلوگيري از اسبابي است كه منجر به چنان حرام و  مي

شود و صاحب شريعت خود آگاه تر است به عاقبت و سرانجام آنچه كه از  محظوري مي
 و خود در نهي از آن و. كند و آنچه كه اين مسائل منجر به آن مي شوند آن نهي مي

داند كه خير و هدايت در اتباع  مي. آيد حاكمتر و قاضي تر است عذابي كه در پي آن مي
و اطاعت ودر همان چيزي است كه او گفته است و شر و گمراهي درنافرماني از شريعت 

  .او و مخالفت با آن است
  .اين سخن ابومحمد مقدسي رحمه اهللا عليه بود



  فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد   894
 

  : رديد عبارتند ازاز جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گ
  ). مجسمه سازان(سخت گيري شديد بر تصوير گران : نخست

تذكر و ياد آوري علت سخت گيري فوق و آن هم به علت ترك ادب : دوم
با خداست به دليل اين گفته خداوند كه از طريق حديث قدسي وارد شده 

كيست ظالم تر از آن كسي كه مي رود تا همچون : است كه فرموده است
  . وق من را خلق كندمخل

هشدار و يادآوري قدرت خداوند و ناتواني تصويرگران به دليل : سوم
اين فرموده خداوند كه اگر مي توانند خلق كنند پس يك ذره يا دانه گياه يا 

  . دانه جو را خلق كنند
از همه مردم ) مجسمه سازان(تصريح به اينكه تصويرگران:چهارم

  . بيشتر عذاب خواهند ديد
كند تا صورتگر  اي يك نفر را خلق مي خداوند به تعداد هر مجسمه: پنجم

  .به وسيله او عذاب داده شود) مجسمه ساز(
كند كه در آنچه شكل داده و  خداوند مجسمه ساز را مكلف مي: ششم

  .خلق كرده است روح و حيات بدمد
ها در صورت يافت شدن  دستور شريعت مبني بر نابودي مجسمه:هفتم

  .آنها
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  . آنچه پيرامون زيادي سوگند خوردن آمده است :ببا

  )89: هالمائد( m ÏÎ  Íl : فرمايد خداوند متعال مي
روايت شده  س هاز ابوهرير. سوگندهاي خودتان را حفاظت كنيد: يعني

باال (سوگند رونق دهنده : شنيدم مي فرمود صاست، كه از رسول خدا 
بخاري اين حديث را روايت  مسلم و. كار و از بين برنده كسب است) برنده
  .اند كرده

   
  .آنچه پيرامون زيادي سوگند خوردن آمده است: باب: گويد مصنف مي

سپس به فرموده . يعني نهي و عذابي كه براي اين كار در شريعت وارد شده است
  : فرمايد خداوند استناد كرده است كه مي

 )ÏÎ  Í(  دون دادن كفاره سوگند هايتان را ب: گويد يعني ابن جرير مي
مقصود اين است كه سوگند  ،اند مفسران ديگر از ابن عباس روايت كرده. رها نكنيد
اند مقصود اين است كه سوگند هايتان را از شكستن يا عمل  و ديگران گفته. نخوريد
مراد مصنف از آيه همان نظر ابن عباس . حفظ و مراقبت كنيد) به مصداق آن(نكردن 

زيرا الزمه سوگند زياد، شكستن زياد همراه با كم . الزم هم انداست، اين دو قول مت
همچنين بيانگر ساير خصالي است كه با كمال . توجهي و عدم تعظيم براي خداوند است

  . توحيد واجب يا عدم آن منافات دارد
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كه . روايت شده است سسپس مصنف به حديثي استناد كرده است كه از ابوهريرة 
كه عالوه بر مسلم وبخاري ابو داود و . الي آخر حديث... .:مشنيد صاز رسول خدا 

  1.ائي نيز آن را آورده اندنس
معناي حديث مذكور اين است هنگامي كه فرد بر كاالي خود سوگند خورد مبني 
. بر اينكه فالن و بهمان قيمت براي آن داده شده يا آنرا به فالن و بهمان قيمت خريده است

در گفته اش صادق مي پنداردو بيشتر از قيمت آن از وي مي خرد، مشتري در واقع او را 
در حالي كه فروشنده دروغگوست و به صرف طمع به افزايش قيمت سوگند خورده 

كه با از بين رفتن بركت آنچه گرفته . پس از خداوند متعال نافرماني كرده است. است
رفت نقصي كه بر كسب هرگاه بركت كسب او از بين . شود مجازات و عقوبت داده مي

شود بسيار بزرگتر است از آن افزوني و زيادتي كه با سوگند براي او حاصل  او وارد مي
آن چه نزد خداست تنها با اطاعت . شده است و چه بسا بهاي آن كاال به كلي از بين برود

دي، اگرچه دنيا براي نافرمان زينت داده شود ولي عاقبت آن نابو. از او قابل دسترسي است
  . از بين رفتن و عذاب است

                                           
كتاب المساقات : مسلم. باب يمحق اهللا الربا و يربي الصدقات): 2087(كتاب البيوع : خاريب -1
باب كراهية اليمين في ): 3335(ابو داود، كتاب البيوع . باب النهي عن الحلف في البيع) 131)(1606(

 .باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب): 7/246(كتاب البيوع : نسائي. البيع
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سه نفرند : فرمودند صروايت شده است كه رسول خدا  ساز سلمان 
كند و داراي عذابي  گويد و پاكشان نمي كه خداوند با آنان سخن نمي

زنا كار، فقير مستكبر و شخصي كه تنها ) پير(دردناك هستند، سفيد موي 
. كند خريد و فروش مياش اين است كه با سوگند خود  بضاعت و تواناي

  .طبراني آنرا با سند صحيح روايت كرده است

  
با : روايت شده استناد كرده است كه گفت سبه حديثي كه از سلمان  :مصنف 
كه طبراني با سند صحيح آنرا روايت كرده . تا پايان حديث.. .:فرمودند صرسول خدا 

  1.است
به  صبوعبداهللا، با آمدن پيامبر همان ا. شايد مقصود از سلمان، سلمان فارسي باشد

مدينه اسالم آورد و در جنگ خندق حضور داشت، ابوعثمان نهدي، شرحبيل بن سمط و 
سلمان ازما اهل : در خصوص وي فرموده است صپيامبر. اند ديگران از وي روايت كرده

 .بيت است، خداوند از ياران من چهار نفر را دوست دارد، علي، ابوذر، سلمان و مقداد
   2.اند ترمذي و ابن ماجه آنرا روايت كرده

                                           
در : مي گويد): 4/78(هيثمي در المجمح ) 2/21(و الصغير ) 6111(راني در الكبير طب: صحيح است -1

 .آنرا صحيح قلمداد كرده است) 3067(الباني در صحيح الجامع . صحيح به روايت آن احتجاج كرده اند

كه اولي همان . اين حديث در اصل دو حديث است كه مصنف آنرا يكي قرار داده است ،ضيف است -2
سند آن جدا .آورده است) 3/598(و حاكم ) 6040(است كه طبراني در الكبير » منااهل البيت سلمان «

آن ) 3272(الباني نيز در ضعيف الجامع . عجلوني در كشف الخفا آن را تضعيف كرده است. ضعيف است
در كتاب  :كه ترمذي. الحديث.... إن اهللا أمرني االربعة« با لفظ : ولي دوم.  را جدا ضعيف دانسته است

. و ديگران باشند ضعيف آورده اند)149(آورده است ابن ماجد در المقدمه  21جاب)3718(المناقب 
  .آنرا تضعيف كرده است) 1566(الباني نيز در الجامع الجامع 
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گويد، سلمان فرمانرواي سي هزار نفر بود در يك عبائي براي آنها خطبه  حسن مي   
در زمان خالفت . مي خواند كه نصف آن را پهن كرده و نصف ديگرش را به تن مي كرد

سال احتمال پنجاه  و سال سي وششم از سيصد: گويد ابو عبيدة مي. وفات يافت سعثمان 
اينكه سه نفر هستند كه خداوند با آنان سخن . دارد كه سلمان بن عامر بن أوس ضبي باشد

گويد، به معناي نفي كالم خداوند با اين نافرمانان و دليل بر اين است كه خداوند با  نمي
  . گويد كسي كه از او اطاعت كرده است سخن مي
سنت دال بر آن بسيار روشن و  ادله كتاب و. كالم صفتي از صفات كمال اوست

و اين همان ديدگاهي است كه اهل سنت و جماعت بر آنند مبني بر متكي . آشكار است
و اينكه فعل با خواست و مشيت او تحقق و به . بودن و بر پا شدن افعال با خداوند است

صورت تدريجي تحقق مي يابد و خداوند هميشه متصف به آن است او به وجود آورنده 
همان طوري كه نظر پيشوايان . و پديد آورنده هر جنسي است. تك تك چيزهاست

خداوند متعال فرموده . حديث و ديگران از پيروان شافعي و گروههاي ديگر همين است
  )82: يس( m  Æ Å Ä Ã Â Á À ¿   ¾ ½  ¼l : است

بي  گويد بشو و اگر امر او به چيزي تعلق گرفت و اراده آن را كرد به آن مي   
اين آيه با حروفي كه بيانگرآينده است و افعالي كه به حال و آينده . درنگ خواهد شد

  .ن كريم فراوانندآداللت دارند آمده است و اين قبيل در قر
اين : به ما بگويند –نفات صفت كالم  –اگر : گويد مي : شيخ االسالم ابن تيميه 

مي گوييم كداميك از سلف پيش . ندالزمه آن است كه حوادث قائم به كالم خداوند باش
يعني همينگونه است و ترديدي در آن (اند؟  از شما و پيشوايان قبلي آن را انكار كرده

لفظ . نصوص قرآن كريم و سنت به اضافه عقل صريح، متضمن و مويد آن است). نيست
در حاليكه . ها مورد نظر است گاه اتفاقات و نقصها و كاستي. حوادث مجمل است

وند متعال از آن منزه است بلكه از كالم و افعال و امثال آنها را اگر بخواهد جايگزين خدا
نظر درست وصحيح، . همان چيزهايي كه كتاب وسنت بدان داللت دارند(سازد  آن مي

كه مي گويند خداوند هميشه هر وقت كه . نظر و ديدگاه اهل علم و حديث است
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فرادي مثل ابن مبارك، احمد بن حنبل و ديگر ا. خواست و اراده كرد متكلم بوده است
  .پيشوايان اهل سنت بر اين نظرند

مقصود از بر پا شدن حوادث به وسيله خداوند متعال، يعني قدرت او بر آنها  )شارح(
  .واهللا اعلم. و بوجود آمدن آنها با خواست و فرمان خداوند

دناكي در انتظار كند و عذاب در اينكه فرموده است خداوند آنان را پاك نمي
آنهاست يا عذاب دردناكي دارند، به سبب بزرگي گناهشان، عقوبت و عذاب آن نيز 

  . به سبب اين سه چيزي كه بزرگترين عقوبتها را خواهند ديد. بزرگتر و عظيم است
كه سفيد موي زنا كار يا پير زناكار ترجمه شده است  »أشیمط زان« عبارت عربي

اعي وچرا كه د. ده است و اين به منظور تحقير اوستبه صورت تصغير استعمال ش
و بيانگر آن است آنچه اورا به گناه و نافرماني وا داشته . معصيت در حق او ضعيف است

ضعف . است صرفا دوست داشتن گناه و نافرماني و فجور و عدم ترس او از خداست
اهكار و نافرمان داعي گناه و نافرماني همراه با انجام آن موجب شدت مجازات بر گن

بر خالف جوان كه گاهي قوت داعيه شهوت با وجود اينكه از خداوند مي ترسد، . است
شود و خود را به سبب آن  كند و گاهي به خود آمده و پشيمان مي بر وي غلبه پيدا مي

  . كند، در نتيجه به آن گناه پايان داده و به خداوند بر مي گردد گناه سرزنش و مالمت مي
ستكبر نيز همانند پير زناكار، چيزي ندارد تا او را به كبر و خود بزرگ بيني فرا فقير م

ولي فقير مستكبر . زيرا غالبا فراواني مال، نعمتها و رياست، فرد را به كبر مي كشاند. خواند
داعيه اي ندارد تا او را به استكبار بكشاند در نتيجه اين استكبار و خود بزرگ بيني او بي 

يه اي داشته باشد بيانگر آن است كه كبر و بزرگ بيني طبيعت و سرشت اوست آنكه داع
به . شود پس عقوبت و مجازات او نيز بزرگتر مي. و قلب او را پوشيده و فرا گرفته است

  . دليل نبود داعيه اي براي چنين خلق مذمومي كه از بزرگترين گناهان است
ريد و فروش، سوگند به خداوند فرمايد مردي كه بضاعت خود را در خ اينكه مي
. سوگند به اهللا: يعني. اسم شريف اهللا در عبارت عربي منصوب است. قرارداده است

بضاعتش را آن قرار داده به دليل اين است كه هميشه مالزم آن است و سوگند به خدا بر 
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 تمامي اين اعمال بيانگر آن است اگرچه انجام دهنده. اين شخص غلبه پيدا كرده است
با توجه به آنچه در قلب اوست و بر زبان و . آنها موحد باشد ولي توحيد او ضعيف است

عملش آشكار گشته و با توجه به گناهان بزرگي كه با وجود اندكي داعيه گناه از او سر 
  . زده است، اعمال او ضعيف و سست است

خشنود  از خداوند سالمت و عافيت تقاضا داريم و از هر عملي كه بدان راضي و
  . نيست و آنرا دوست ندارد به او پناه مي بريم
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 روايت شده است كه گفت، رسول خدا سدرصحيح از عمران بن حصين 
اند، سپس  قرن من فرمودند، بهترين امت من كساني هستند كه هم ص

  . آيند، سپس نسلي كه بعد از آنها مي آيند كساني كه پس از آنها مي
را گفت يا ) قرن(ه پس از قرن خود دو نسل نمي دانم ك: گويد عمران مي

سپس بعد از آن گروهي مي آيند كه مشاهده ) درادامه فرمودند. (سه قرن
كنند،  دهند، خيانت مي ورزند و امانت داري نمي كنند و شهادت نمي مي

كنند و به نذر خود وفا دار  ، نذر مي)نمي توان به آنان امانت سپرد(
  . شود آنان آشكار مي چاق و چلگي درميان. نيستند

  
ابوداود و ترمذي نيز آن حديث . يعني صحيح مسلم» در صحيح « مقصود مصنف از 

  . اين حديث را آورده است» خير أمتي«به جاي » خيركم «بخاري نيز با لفظ . را آورده اند
روايت كرده استناد نموده  سدر اينجا به حديثي كه عمران بن حصين  :مصنف

بهترين امت من كساني هستند كه همقرن : فرمودند صرسول خدا  :است كه وي گفت
كه پس از آنها مي ) قرني(سپس كساني كه قرن پس از آنها مي آيند، سپس نسلي . من اند
سپس . نمي دانم، كه پس از قرن خود، دو قرن را گفت، يا سه قرن: گويد عمران مي. آيند

دهند، خيانت مي ورزند و  شهادت نمي كنند و بعد از آن گروهي مي آيند كه مشاهده مي
كنند و به نذر خود وفادار نيستند، چاق و چلگي در ميان  نذر مي .كنند امانت داري نمي
  1.شود آنان آشكار مي

                                           
كتاب : مسلم صباب فضائل اصحاب البني: )3650( صكتاب فضائل اصحاب البني : بخاري -1

كتاب : ثم الذين يلونهم ابوداود ،باب فضل الصحابه ثم الذين يلونهم): 214) (2535(فضائل الصحابه 
باب ماجاء في القرن ): 2222(كتاب القرن : ترمذي صباب في فضل اصحاب رسول ): 4657(السنة 
 .                     الثالث
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به دليل » يا كساني هستند كه در قرن من اندبهترين امت من همقرن من اند «عبارت 
حي كه مسابقه دهندگان نيكي و فضيلت و برتري آن قرن در علم و ايمان و اعمال صال

دهند و عمل كنندگان از يكديگر پيشي مي گيرند و  خوبي براي آن اعمال مسابقه مي
شر . خير و نيكي در آن قرن غلبه پيدا كرده و طرفداران آن فزوني يافت. برتري مي جويند

و اسالم و ايمان در آن قرن عزت و قدرت داشت و علم . و پيروان آن كاهش پيدا كرد
  . علما در آن قرن فراوان شد

آمدند نسبت به قرنهاي بعدي برترند  صسپس نسلي كه در قرن بعد از قرن پيامبر   
در آن آشكارتر و انگيزه براي پذيرش آن نسبت به نسلهاي بعد  )حقيقي(چرا كه اسالم 

رنده آن هم اشتياق براي اسالم بيشتر بود و هم كساني كه بدان پايبند و برپادا. بيشتر بود
درنگ انكار شده و احساس خطر  شد بي بدعتهايي كه در آن آشكار مي. بودند افزونتر بود

اين بدعتها . بردند بدعتهايي مثل بدعت خوارج، قدريه و شيعه  كردند و آن را از بين مي مي
اگر چه در آن قرن آشكار شد ولي پيروان آنها و بوجود آورندگان آنها در نهايت ذلت، 

و پستي بودند و كساني از آنها كه معاندت مي كرد ند و توبه نمودند كشته بدبختي 
  .شدند مي

دو قرن بعد از خود را  صنمي دانم كه پيامبر: گويد اينكه عمران بن حصين مي   
ولي . اين شك راوي حديث عمران بن حصين رضي اهللا عنه است. مطرح كرد يا سه قرن

قرن سوم از حيث . تر همان سه قرن نخست اندآنچه در روايات مشهور است، قرون بر
چرا كه بدعتها فزوني پيدا كرد . فضل و برتري پايين تر از قرن هاي پيش از خود است

سپس . ولي علما نيز فراوان بودند و اسالم در آن قرن غالب و پيروز و جهاد نيز بر پا بود
از سه قرن مذكور  وقوع ظلم وجفا در دين و كثرت هوا وهوس گرايي را پس صپيامبر

  . كند مطرح مي
كنند ولي  سپس بعد از آن سه قرن گروهي مي آيند كه مشاهده مي: فرمايد مي   

و خود را براي . دهند، به دليل اينكه شهادت دادن را كم اهميت مي پندارند شهادت نمي
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اند  و اين مسائل به سبب كمي ديانتشان و ضعف اسالمشان  صدق و راستي خالص نكرده
  . است

كنند يا به آنان امانت سپرده  خيانت مي ورزند امانت داري نمي« فرموده است 
داللت دارد بر اينكه خيانت برآنان غلبه پيدا كرده و يا بر بيشتر آنان غالب » شود  نمي

  .گشته است
كنند، يعني آنچه بر آنان واجب است ادا  كنند و وفا نمي نذر مي« : فرموده است 
ار شدن اينگونه اعمال پست و نكوهيد بيانگر ضعف اسالم و عدم ايمان آشك .كنند نمي

  . آنهاست
چاق شدن آنان به سبب ميل و » چاقي در ميان آنان آشكار مي گردد «: فرموده است

تمايل آنان به دنيا و رسيدن به شهوتها و تنعم از آنها و غفلت و بي خبري آنان از سراي 
   .آخرت و عمل نكردن براي آنجاست

در حديث آمده است كه هر زماني كه به مردم مي گذرد نسل هاي بعد از آن زمان 
. تا اينكه با پروردگارتان مواجه شويد) و اين روند ادامه مي يابد(بدتر از نسلهاي قبل است 

  ). به درگاه او حاضر شويد(
به هميشه و به طور مداوم شر در امت رو . شنيدم صآنرا از پيامبرتان  1:گويد مي

تا شرك و بدعت در ميان بسياري از آنان آشكار شود تا جايي كه اين  .فزوني مي رود
  . شرك و بدعت كساني را به علم و تعليم و تاليف را نيز در بر خواهد گرفت

بلكه خود آنهايي كه به علم و تعليم اشتغال دارند نيز به سوي شرك و ) شارح(   
به  .كنند ين زمينه كتابهايي در شعر و نثر تاليف ميگمراهي و بدعت فرا مي خوانند و در ا

  . خداوند از آنچه موجب خشم اوست پناه مي بريم

                                           
  .باب الياتي زمان اال الذي بعده شرمنه: )7078(كتاب الفتن : بخاري -1
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: كه رسول خدا فرمودند: در صحيح از ابن مسعود روايت شده است
مردم (سپس كساني كه بعد از آنها . قرن من است) مردم(بهترين مردم، 

آيند و سپس كساني كه بعد  سپس كساني كه بعد از آنها مي. مي آيند) قرن
آيند كه شهادت هر كدام از آنها بر سوگند  سپس گروهي مي. آيند از آنها مي

  . گيرد شان و سوگندشان بر شهادتشان پيشي مي
ما را در حاليكه كوچك بوديم براي شهادت و : گويد مي) نخعي(ابراهيم 

  . مي زدند )پيمان(عهد 

  
 صاستناد كرده است كه گفت پيامبر سعود مصنف در ادامه به روايتي از ابن مس

 )مردم قرن من(سپس كساني كه بعد از آنها . قرن من است) مردم(بهترين مردم : فرمودند
. سپس كساني كه بعد از آنها مي آيند و سپس كساني كه بعد از آنها مي آيند. مي آيند

دشان بر سپس گروهي مي آيند كه شهادت هر كدام از آنها بر سوگند شان و سوگن
  1.شهادتشان پيشي مي گيرد

كند و  اين وضعيت كسي است كه تمام رغبت و ميلش را صرف دنيا مي) شارح(
از اين رو مساله شهادت و سوگند چه بصورت تحمل و چه . معاد را فراموش كرده است

به سبب كمي ترس او از خدا و عدم توجه و . بصورت ادا از نظر او كم اهميت است
و خداوند ياري گرو كمك كار . كه اين امر بر بيشتر مردم غبله يافته. اين امراهميت او به 

هنگامي كه در صدر نخست اسالم اينچنين موضوعي اتفاق افتاده است پس در . است
  .پس از چنين مردماني بر حذر باش. سالها و دوران هاي بعدي به مراتب بيشتر شده است

                                           
كتاب فضائل : باب فضائل اصحاب النبي مسلم: )3650( صفضائل اصحاب النبيكتاب : بخاري -1

» الذين يلونهم « كه لفظ. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: )210( )2533(الصحابة 
 .براي بار سوم در حديث بخاري و مسلم نيامده است



     905 فتح المجيـــد شرح كـتاب التوحيد
 

كه كوچك بوديم به خاطر شهادت و عهد گويد ما را در حالي اينكه ابراهيم مي
وقوت ايمان و  صقرن پس از قرن پيامبر(بيانگر فزوني علم تابعين . زدند مي) پيمان(

و اينكه آنان به وظيفه خود در مساله امر به معروف و نهي از . معرفت آنان به خداوند است
. شود با آن برپا نمي چرا كه اين وظيفه بزرگترين جهاد است و دين جز. منكر پابرجا بودند

اين در واقع ايجاد رغبت براي تمرين كودكان و كوچكتران براي اطاعت از 
اين فضل و كرم خداست به هر . آنچه به ضررشان است پروردگارشان و بازداشتن آنان از

  . دهد و خداوند داراي فضل بسيار بزرگ است كس كه بخواهد مي
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  : گرديد عبارتند ازاز جمله مسائلي كه در اين باب مطرح 
  . توصيه و سفارش به حفظ و مراقبت از سوگند و پيمان: نخست

شود ولي  خبر دادن از اينكه سوگند موجب فزوني و رونق كاال مي: دوم
  .در عوض از بين برنده بركت كسب است

وعده عذاب سخت براي كسي كه تنها با سوگند خريد و فروش : سوم
  ). سوگند مي خورد يعني در خريد و فروش(. كند مي

تذكر به اين مطلب كه اگر داعيه انجام گناه اندك باشد مجازات : چهارم
  . شود آن گناه به نسبت آن بزرگتر مي

نكوهش كساني كه سوگند مي خورند ولي به مصداق آن عمل : پنجم
  . كنند و به سوگند خود وفادار نيستند نمي

يا چهار گانه از قرون سه گانه  صتمجيد وستايش پيامبر: ششم
  .نخست و يادآوري آنچه پس از آن اتفاق خواهد افتاد

نكوهش كساني كه شاهد يك امري هستند ولي براي آن شهادت : هفتم
  ). كنند در واقع كتمان مي. (دهند نمي

سلف كودكان يا كوچكترها را براي شهادت و وفاداري به عهد و : هشتم
  .كردند و مي زدند پيمان تنبيه مي
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  . آمده است) ص(چه در خصوص عهد خدا و عهد رسول خدا باب آن

{ ~ _ ` m  d c b a : خداوند متعال فرموده است
 r q p  o n   m lk j i h g f el )النحل :

91(  
به پيمان خدا وفا كنيد هرگاه كه بستيد و سوگندها را پس از : يعني 

گمان خدا  بي. داي در حاليكه خدا را آگاه و گواه خود گرفته تأكيد، نشكنيد،
  . كنيد داند آنچه را كه مي مي

  
در شريعت  صمصنف اين باب را با آنچه در خصوص عهد خداو عهد رسول خدا

  :فرمايد كند كه مي ي خداوند استناد مي و به اين فرموده. آمده است، آغاز كرده است
  m i h g f e  d c b a ` _ ~ }

 r q p  o n   m lk jl )91: النحل(  
دهد  اين از جمله چيزهايي است كه خداوند به آن فرمان مي: گويد ابن كثير مي عماد

: فرمايد بنابراين مي. و آن وفا به عهد و پيمان هاو محافظت بر سوگندهاي موكد است
. يعني سوگندهايتان را پس از تأكيد آنها نقص نكنيد) والتنقصوا األيمان بعد توكيدها(

خدا : يعني) 224: هالبقر( mÈ Ç  Ë Ê Él ميان اين فرموده و آيه 
  . آماج سوگندهاي خويش نكنيد را

  )89: هالمائد( m ÏÎ  Í ÌË Ê ÉÈ Çl وآيه
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آن كفاره سوگندهايتان است هنگامي كه سوگند مي خوريد سوگندهايتان را : يعني
  حفظ كنيد، تعارضي وجود ندارد؟

ه مذكور و آنچه در همچنين بين آي. يعني سوگندهايتان را بدون كفاره ترك نكنيد
در صحيح بخاري و مسلم آمده . صحيح مسلم و بخاري آمده است تعارضي وجود ندارد

من، به خدا سوگند، سوگندي نمي خورم مگر اينكه غير آن موردي كه براي آن  1است،
دهم و كفاره سوگندم را  ام اگر بهتر باشد، آنچه را كه بهتر است انجام مي سوگند خورده
اي كه در اينجا مطرح  ميان اين حديث و تمامي آيه. ام پرداخت مي كنم هكه عمل نكرد

  .شد تعارضي وجود ندارد
: يعني) f e  d c b: (فرمايد و آيه اين است كه خداوند مي

زيرا در اينجا سوگندهايي مراد . سوگندهايتان را پس از توكيدآنها نشكنيد و نقض نكنيد
نه سوگندهايي . ته شده و در داخل آنها جاي دارداست كه در عهد و پيمانها به كار گرف

از اين رو مجاهد در خصوص آيه مذكور . كه به منظور برانگيختن يا منع كردن باشد
 .همان سوگندهاي جاهليت است) سوگند(مقصود از حلف : گويد مي

جبيربن . آنچه را كه احمد از جبيربن مطعم روايت كرده مؤيد گفته مذكور است
وجود ندارد، هر ) حلف(در اسالم سوگند : فرمودند صرسول خدا: دگوي مطعم مي

نيز مثل آنرا روايت  2مسلم. اسالم تنها شدت را بر آن افزود. سوگندي كه در جاهليت بود
معنايش اين است كه با وجود اسالم نيازي به سوگندي كه در جاهليت انجام . كرده است

                                           
): 7) (1649(كتاب األيمان : مسلم. ء في األيمانباب اإلستثنا): 6818(كتاب كفارات األيمان : بخاري -1

باب ندب من حلف يميناًٌ فرأي غيرها خيراً منها، آنچه را كه بهتر است انجام مي دهد و بر ديگري كفاره 
 .مي دهد

بين اصحابه ) ص(باب مؤاخاة النبي : )206( )2530(كتاب فضائل الصحابة : مسلم. )4/83(احمد  -2
 .رضي اهللا عنهم
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از آنچه در جاهليت بود بي نياز مي گردد زيرا درتمسك به اسالم شخص . دادند نيست مي
  . كند و اسالم براي او كفايت مي
داند آنچه شما انجام  خداوند مي) q p  o n   m(خداوند فرموده است 

در واقع تهديد و وعده عذاب براي كسي است كه سوگند و پيمانش را پس از . دهيد مي
  . تاكيد آن نقض كرده است
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هنگامي كه اميري را  صه گفت رسول خدا روايت شده است ك هاز بريد
براي يك لشكر يا گروه برگزيد، او را به ترس از خدا و رفتار نيكو با 

بانام خداوند نبرد : وگفت كساني از مسلمانان كه با او هستند توصيه كرد
نبرد . را آغاز كنيد، در راه خدا با كساني كه به خدا كفر ورزيده اند بجنگيد

ت زياده روي نكنيد، پيمان نشكنيد، كسي را مثله كنيد ولي در غنيم
  .نكنيدوبچه هارا نكشيد

يا  –، آنها را به سه خصلت دهرگاه با دشمن مشركتان مواجه شدي
فرا بخوان هر كدام از آنها را پذيرفتند از آنها بپذير و از آنان  –صال خ

ز سپس آنان را به اسالم فرا بخوان، اگر پاسخ مثبت دادند ا. دست بكش
سپس آنان را به تغيير مكان از منزل خود به منزل مهاجرين . آنان قبول كن

وبه آنان خبر بده كه اگر چنين كاري انجام دهند، همانند . دعوت كن
مهاجرين پاداش خواهند گرفت، وهر چه بر سر مهاجرين بيايد برسر آنان 

با خبر ساز اگر از تغيير مكان به آنجا سر باز زدند آنها را .نيز خواهد آمد
كه همانند مسلمانان بيابانگرد هستند، حكم خداوند متعال بر آنان جاري 

مگر اينكه به همراه . شود چيزي نصيب آنان نمي ءدر غنيمت وفي. شود مي
اگر . اگر از جهاد ابا كردند از آنان جزيه بخواه. مسلمانان جهاد كنند

اگر سر . را بپذيرپرداخت جزيه را قبول كردند از آنان دست بكش وجزيه 
اگر مردمان يك قلعه . پيچي كردند از خداوند طلب كمك كن وبا آنان بجنگ

 صاز تو خواستند كه براي آنان عهد خدا وعهد پيامبر را محاصره كردي و
بلكه پيمان . براي آنان عهد خدا وعهد رسول خدا را قرار نده. قرار دهي

را كه اگر شما پيمان خود و چ. خودت ويارانت را براي آنان قرار بده)عهد(
تر است از اينكه پيمان خدا و  تر و پايين ياران خود را بشكنيد، ساده

اگر ساكنان يك قلعه را محاصره كردي واز تو . رسولش را بشكنيد
بلكه با . خواستند با حكم خدا بر آنان داوري كني، با اين عنوان داوري نكن
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آيا در خصوص .تو نمي داني چرا كه. حكم خود در ميان آنان داوري كن
آنان درست به حكم خداوند مي رسي يا خير؟  مسلم اين حديث را روايت 

  .كرده است

  
اين حديث روايت پسرش سليمان از  ،همان ابن حصيب أسلمي است همقصود ازبريد

  . كه در المفهم آنرا گفته است. اوست
گروه برگزيد، او  هنگامي كه اميري را براي يك لشكر يا صرسول خدا« عبارت 

مسأله . »را به ترس از خدا و رفتار نيكو با كساني از مسلمانان كه با او هستند توصيه كرد
  .فقهي اين عبارت برگزيدن امير و فرمانده و وصيت و سفارش به آنان است

. شود به دسته اي كه به صد نفر يا نزديك آن برسد، گفته مي: سريه: گويد حربي مي
تقواي خدا؛ يعني دوري گزيدن و . بيشتر از نفرات سريه است جيش ؛ نفرات آن

  . پرهيزكردن از عقوبت و عذاب او به طريق اطاعت و فرمانبرداري از او
تقواي خدا با عمل به آنچه خداوند فرمان داده و پايان دادن و دست كشيدن ) شارح(

  . از آنچه خداوند نهي كرده است، تحقق مي يابد
توصيه  صپيامبر: يعني» داشتن با مسلماناني كه همراه او هستند رفتار نيكو«عبارت 

كرد كه با مسلمانان همراه خود به نرمي و نيكويي رفتار كند و در برابر آنان فروتن و 
  . متواضع باشد و خود برتربيني نكند

يعني در انجام مقدمات جنگ و سر آغاز . »با نام خداوند نبرد را آغاز كنيد « عبارت 
باء در بسم اهللا در ) شارح. (خداوند طلب كمك كنيد و براي او اخالص بورزيد آن از

  .حديث مذكور براي استعانت و توكل بر خداست
اين عموم تمامي كافران اعم » بجنگيد با كساني كه به خدا كفر ورزيده اند « عبارت 

و پيمان بسته اند، يا  و تنها كساني از آنها كه عهد. از محاربين و غير آنها را در بر مي گيرد
و به دنبال آن فرموده  ،استثناء شده اندراهب و زنان و بچه هايي كه به سن بلوغ نرسيده اند 
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چرا . از كشتن راهبان و زنان نيز نهي فرموده است» بچه ها را نكشيد«: فرموده استاست 
شاركت شود ؛ اگر كساني از آنان در جنگ م كه غالبا جنگي از سوي آنان انجام نمي

در خصوص فرزندان و . و چاره انديشي كرد كشته مي شوند داشته و يا براي جنگ تدبير
وال تفلّوا و ال « عبارت عربي . اوالد نيز همين حكم جاري است كه كشته نمي شوند

در برداشت غنيمت زياده روي نكنيد، پيمان نشكنيد و كسي را : يعني »تغدرو اوالمتثلوا
  . غدر؛ شكستن پيمان. قسمت آنقبل از ني برداشتن از غنيمت يع: غلول. مثله نكنيد

تمثيل در اينجا همان مثله كردن مرده است مثل بريدن بيني، گوش و كارهاي بيهوده، 
  . كه در تحريم اين امور اختالفي ميان علما نيست. انجام دادن با او

يا خالل  –صال هرگاه با دشمن مشركان مواجه شدي، آنها را به سه خ« عبارت اينكه 
  . »فرا بخوان  –

در اين عبارت براي راوي شك و ترديد ايجاد شده است كه خصال گفته است يا 
 . كه معناي هر دوي آنها يكي است. خالل

آنان دست ) جنگ با(هر كدام از آنها را پذيرفتند، از آنها بپذير و از « عبارت 
  . »بكش

د كه شارح آنها را مطرح كرده در خصوص نصب كننده أيتهنّ دو نظر وجود دار
) حدف حرف جر(بنابر نزع خافض : دوم. است ؛ نخست بنابر اشتغال بودن منصوب است

  . منصوب شده است
روايت در تمامي نسخه هاي كتاب مسلم به . »سپس آنها را به اسالم فراخوان«عبارت 

. ستولي درست اسقاط ثم ا) سپس(يعني با افزودن ثم . همين شيوه آمده است
كتابهايي مثل مصنف ابوداود، . همانطوري كه در غير از كتاب مسلم روايت شده است

  . كتاب االَموال ابو عبيد، چرا كه آن ابتداي تفسير خصلتهاي سه گانه است
. »سپس آنان را به تغيير مكان از منزل خود به منزل مهاجران دعوت كن « عبارت 

ر هجرت به مدينه براي هر كسي كه به اسالم مي در ابتداي كا. به مدينه دعوت كن: يعني
  . گرديد واجب بود
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اين بيانگر آن است كه هجرت بر تمامي كساني كه از اهل مكه و غير آن، ايمان 

  . اند واجب است آورده
هر كس اسالم : يعني» به آنجا سر باز زدند) كوچ كردن(اگر از تغيير مكان « عبارت 

  . شود از خمس و نه از في چيزي به او داده نمي بياورد، هجرت و جهاد نكند، نه
داند و  مي )بيابانگردان عرب(امام شافعي رحمة اهللا عليه اين حديث را مشمول اعراب 

شود  بلكه از ثروتمندان آنان صدقه گرفته مي. چيزي از في را براي آنان در نظر نمي گيرد
سربازان و سپاهيان از نظر همان طوري كه جهاد گران و . و به فقرا پرداخت مي گردد

مالك رحمة اهللا عليه . شافعي از صدقه حقي ندارند هر مالي بايد براي اهل آن صرف شود
و ابوحنيفه رحمة اهللا عليه ميان اين دو مال تفاوتي قائل نيستند و هر دو را مساوي هم 

  . دانند و صرف هردو را براي كسي كه ضعيف است جايز مي دانند مي
نيفه رحمة اهللا عليه از تمامي كافران بجز مشركان عرب و مجوس آنان از نظر ابوح

شود، چه عرب باشد چه  تنها از اهل كتاب گرفته مي: گويد امام شافعي مي. شود گرفته مي
  .شود كه ظاهر مذهب و قول امام احمد همين است و از مجوس نيز گرفته مي. غير عرب

با آنان به روش اهل كتاب : ت و فرمودگرف) مجوس(از آنان  صزيرا پيامبر) شارح(
  1.»رفتار كنيد 

براي كسي كه طال : مالك ميگويد. واجب جزيه اختالف نظر دارندمقدار علما در   
اينكه آيا براي كسي كه . دارد چهل درهم) پول(دارد چهار دينار و براي كسي كه سكه 
: خصوص وجود دارد شود يا خير؟ دو نظر در اين ضعيف و ناتوان است كاهش داده مي

  .بر فقير و ثروتمند يك دينار واجب است: گويد شافعي مي

                                           
اين . باب جزيةاهل الكتاب و المجوس آنرا روايت كرده است: در الزكاة )1/278(لك در الموطأ ما -1

به تحقيق ارناؤوط  )2/6610660(حديث شواهدي دارد كه به آن قوت مي بخشد به جامع االصول 
 .مراجعه شود
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بر ثروتمند چهل وهشت درهم و بر : ابو حنيفه رحمة اهللا عليه و كوفيان مي گويند 
متوسط بيست و چهار درهم و بر فقير دوازده درهم كه نظر احمد بن حنبل نيز همين 

  . است
  : گويد مي) در قالب شعري( يحيي بن يوسف مرمري حنبلي رحمة اهللا

اگر تسليم شدند از آنان ). به مبارزه برخيز(با يهود و نصاري و گروه مجوس بجنگ 
هستند دوازده درهم فرض است و بر متوسط ) فقير(بر آنها كه بر سطح پايين . جزيه بگير

  . آنها از حيث مال و دارايي بيست و چهار درهم جزيه واجب است
دارند و ثروتمند هستند و چهل و هشت درهم واجب است كه  كساني كه توانايي

ولي از بچه ها، زنان، پيران از كار افتاده و نابينا و خانه نشين آنها جزيه ساقط . بپردازند
  . شود مي

همچنين از فقير، مجنون يا برده مسلمان و هر كسي كه از سوي آنان بر او واجب 
  .شود و ساقط مي گردد نميبدهند، جزيه گرفته  است كه چيزي به او

. در نزد مالك و تمام علما تنها برمردان آزاد بالغ غافل جزيه فرض است نه غير آنها
شود، نه كسي كه از منزل خود  تنها از كسي كه تحت سيطره مسلمانان است گرفته مي
  . يا با آنان جنگيده است.دور است و تحويل آن به سرزمين اسالمي واجب است

اگر ساكنان يك قلعه را محاصره كرده و از تو خواستند با حكم «مايد فر اينكه مي
  .»تا آخر........ خدا بر آنان داوري كني

در اجتهاد مصيب يك : اين حجت ودليلي است براي فقها و اصولياني كه مي گويند
يعني اگر در خصوص يك مساله چند نفر فتوا دهند و نظرات آنان گوناگون (نفر است ؛ 

ديگران  و در مذهب مالك و). واي يك نفر صحيح وبه حق اصابت كرده استباشد فت
وجه استدالل به آن بدين نحو است كه نص است در خصوص اينكه . همين معروف است

هر كس موافق آن راي داد . خداوند متعال حكم معيني را براي مسائل اجتهادي داده است
    .شود كار محسوب مي مصيب است و هر كس موافق آن حكم صادر نكرد خطا
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اگر مردمان يك قلعه را محاصره كردي و از تو خواستند كه با آنان عهد «عبارت 
  . تا آخر1). قرار دهي(ببندي  صخدا و پيامبر 

عهد، پيمان، تخفر، نقض كني، بشكني، هنگامي كه : در عبارت عربي آن، ذمة
. به او پاداش دادم: جرتها: خضرته. شخصي پيمان مي شكند مي گويند؛ أََُخضرت الرجل

. ترسيداز اينكه مبادا حق وفاي به عهد را نشناسد صمعناي عبارت اين است كه پيامبر
گويا مقصود وي اين بود كه اگر از سوي شخص تجاوزگر نقص . همانند تمامي عربها

تر و كم اهميت تر از شكستن عهد و پيمان  پيماني صورت گيرد، شكستن پيمان خلق ساده
  .واهللا اعلم. است خداوند

در خصوص دعوت دادن پيش از آغاز جنگ مورد  :سخن سودمند اينكه مصنف
  .سؤال واقع شد

در پاسخ آمده است كه مذهب مالك احاديثي كه پيرامون دعوت قبل از جنگ 
پيش از آنكه كافران : گويد و مالك مي. مطرح شده است را با همديگر جمع كرده است

شود مگر  ا آنان جنگ كرد، جنگ و غافلگيري با آنان آغاز نميدعوت داده شوند نبايد ب
اينكه دعوت به آنان برسد پس از دعوت جايز است كه با آنان جنگ آغاز شود و 

زيرا قائده دعوت اين . ديدگاهي كه مالك بر آن رفته است صحيح است. غافلگير شوند
ادي، ملي، گروهي، حزبي تعصبات نژ(است كه دشمن بداند مسلمانان براي دنيا و عصبيت 

كنند اگر اين را دانستند دانستن اين نيت  بلكه براي دين جنگ مي. جنگند نمي) و غيره
برخالف آن زماني كه از . شود خود عاملي براي گرايش و تمايل آنان به پذيرش حق مي

مقصود و هدف مسلمانان جاهل باشند وگمان كنند كه مسلمانان براي پادشاهي و دنيا مي 
  . نگند و در نتيجه بغض و سر كشي آنان نسبت به مسلمانان فزوني يابد واهللا اعلمج

  

                                           
و وصية اياهم بĤداب ء علي البعوث باب تأمير اإلمام األمرا): 2( )1731(كتاب الجهاد و السير : مسلم -1

  . الغزو و غيرها
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
و عهد و پيمان  صفرق ميان عهد و پيمان خدا و پيامبر : نخست
  .مسلمانان
متري در ترديد ميان دو كار ارشاد به آن كاري كه انجام آن خطر ك: دوم

  . شود دارد، انجام مي
مبني بر اينكه در راه خدا با نام و استعانت از  ص فرموده پيامبر: سوم

  . او نبرد را آغاز كنيد
مبني بر اينكه با هر كسي كه به خداوند كفر مي  ص فرموده وي: چهارم

  . ورزد نبرد كنيد
ن مبني بر اينكه با استعانت از خداوند با كافرا صفرموده وي : پنجم
  .بجنگيد
  . تفاوت ميان حكم خدا و حكم علما و مجتهدان: ششم
داند آيا  دهد كه نمي در اينكه صحابي در صورت نياز، حكمي را مي: هفتم

  حكم خداست يا خير؟ 
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  . آنچه پيرامون سوگند ياد كردن به خداوند وارد شده است: باب 

 صرسول خدا : روايت شده است كه گفت ساز جندب بن عبداهللا 
خداوند . سوگند به خدا، خداوند فالني را نمي بخشد: مردي گفت: فرمودند

آن كيست بر من سوگند مي خورد كه فالني را نمي : عزوجل فرمودند
عمل . (بخشيدم و عمل تو را از بين بردم) آن فالني را(بخشم؟ من او را 

كسي كه چنان سخني را به زبان آورد و رحمت خدا را در حد و حصر قرار 
  .مسلم اين حديث را روايت كرده است. )ادد

. گوينده آن سخن مرد عبادتگري بود« . آمده است هدر حديث ابو هرير 
گويد سخني را به زبان آورد كه دنيا و آخرت خود را تباه  مي هابو هرير

  .»ساخت 

  
وارد ) در شريعت(مصنف اين باب را با آنچه پيرامون سوگند ياد كردند به خداوند 

در ادامه حديث جندب بن عبداهللا را آورده است كه . ست، آغاز نموده استشده ا
خداوند فالني را نمي . سوگند به خدا: مردي گفت: فرمودند صرسول خدا : گويد مي

خورد كه فالني را نمي  آن كيست بر من سوگند مي: خداوند عزوجل فرمودند. بخشد
كه مسلم اين حديث . از بين بردم )اگوينده سخن ر(بخشم؟ من او را بخشيدم و عمل ترا 

  1.را روايت كرده است

                                           
  باب النهي عن تقنيط اإلنسان من رحمة اهللا تعالي: )137( )2621(كتاب البرو الصله : مسلم -1
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از حديث . ية با تشديد يعني سوگندلاأل. يعني سوگند خوردن» ألّييت«: عبارت
ابوهريرة نيز كه بغوي در شرح السنة با سند خود از عكرمة بن عمار آورده است، صحيح 

: اب قرار داد و گفتوارد مسجد مدينه شدم كه شيخي مرا مورد خط: است كه وي گفت
گويد به  در خصوص مردي كه مي: گفت. در حاليكه من او را نمي شناختم. اي يمامي

خدا سوگند، كه خداوند تو را هرگز نمي بخشد و وارد بهشت نمي كند، چه نظري 
اين سخني : گفتم. ابوهريرة: ؟ گفت-خداوند به تو رحم كند  –تو كيستي : داري؟ گفتم

ها به بعضي از نزديكان خود يا همسر و خادم خود در هنگام است كه برخي از ما
دو مرد از بني : شنيدم مي فرمود صاز رسول خدا : ابوهريرة گفت. عصبانيت مي گوييم

يكي از آنها در عبادت كردن كوشا بود و گويا ديگري . اسرائيل با همديگر دوست بودند
مرا با : و دومي مي گفت. اه بيااز گناه كردن كوت: اولي به او مي گفت. گناه مي كرد

يك روز آن فرد گناه كار را در حال ). در كار من دخالت نكن(پروردگارم تنها بگذار 
مرا با : آن مرد دوباره گفت. از اين كار كوتاه بيا: انجام گناه بزرگي ديد، گفت

ه او شخص نخست ب. آيا تو را به عنوان نگهبان من برگزيده اند. پروردگارم تنها بگذار
. كند به خداوند سوگند، خداوند تو را نمي بخشد و هرگز تو را وارد بهشت نمي: گفت
پس نزد . اي را به نزد آن دو فرستاد آن دو را قبض روح كرد خداوند فرشته: گفت

و به . با رحمت من وارد بهشت شو: خداوند به فرد گناهكار فرمود. خداوند حاضر شدند
خير، اي : ؟ گفت)باز داري(ام ممنوع كني  رحمتم را از بنده آيا مي تواني: ديگري فرمود
سوگند به كسي كه : ابو هريرة گفت. او را به آتش ببريد: خداوند فرمود. پروردگار من

  . جانم در دست اوست ؛ با گفتن يك سخن دنيا و آخرت خود را تباه ساخت
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اين لفظ روايت با  سخود از ابو هريرة  1حديث مذكور را ابو داود نيز در سخن
دو مرد در بني اسرائيل با همديگر دوست بودند يكي از آنها گناه : كرده است كه گفت

فرد كوشا در عبادت هميشه وقتي ديگري را . مي كرد و ديگري در عبادت كوشا بود
، يك روز او را مشغول )بس كن(كوتاه بيا : مشغول گناهي مي ديد، به او مي گفت

مرا با پروردگارم : گفت) در جواب(او نيز ). كوتاه بيا. (بس كن: گناهي ديد و به او گفت
سوگند به خدا، : مگر تو نگهبان و مراتب من هستي؟ عبادتگر به او گفت. تنها بگذار

  .كند و ترا وارد بهشت نمي. خداوند ترا نمي بخشد
  . در نزد پروردگار جهانيان حضور يافتند. پس هر دوي آنها قبض روح شدند

آيا نسبت به من علم داشتي، يا اينكه بر آنچه در دست : به فرد عبادتگر گفت خداوند
  من است قادر بودي؟

: و در خصوص ديگري گفت. برو داخل بهشت شو: سپس به شخص گناهكار گفت
  . او را به جهنم روانه كنيد
در حديث ابوهريرة آمده است گوينده آن سخن مرد عبادتگر : مصنف گفته است

  .سخني را به زبان آورد كه دنيا و آخرت خود را تباه ساخت: گويد يرة ميابوهر. بود
گويد يكي از آن دو گناهكار و  در واقع اشاره دارد به آن قسمت از حديث كه مي

  . ديگري در عبادت كوشا بود
همان طوري كه در . اين احاديث بيانگر خطر زبان و اهميت حفظ و كنترل آن است

  2.حديث معاذ آمده است

                                           
از طريق عكرمه بن عمار بن ضمضم بن جوس از اب  )4187(حسن است؛ بغوي در شرح السنة  -1

 )4901(كتاب االدب : ابوداود. نسته استار ناؤو ط در تخريج بر شرح السنة سند آن را حسن دا .هريرة
  .آورده است )2/363،323(باب في النهي عن البغي، احمد نيز 

باب . )2616(كتاب اإليمان : ترمذي. آنرا روايت كرده است )5/231/237(صحيح است ؛ أحمد  -2
باني در صحيح ال. باب كف اللسان في الفتنه: )3973(كتاب الفتن : و ابن ماجه. ماجاء في حرمة الصالة

 .آن را صحيح دانسته است) 5012(الجامع 
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ما بر آنچه پيرامون آن سخن مي گوييم نيز مواخذه  صاي رسول خدا : گفتم« 
  . مادرت به عذايت بنشيند اي معاذ: شويم؟ فرمود مي

زبانشان با صورتها يا ) دست آورده هاي(آيا غير از اين است كه مردم را محصوالت 
  .واهللا علم. هايشان بر آتش جهنم مي كوبند بيني
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  : در اين باب مطرح گرديد عبارتند از از جمله مسائلي كه
به ) براي چيزي كه بدان علم ندارد(بر حذر داشتن از اينكه فرد : نخست

  . خدا سوگند ياد كند
  . آتش جهنم از بند كفشمان بر ما نزديكتر است: دوم
  . بهشت نيز همانند جهنم از بند كفشمان به ما نزديكتر است: سوم
فرد با گفتن : گفته است هاينكه ابو هريرشاهد گفته هاي مذكور : چهارم

  . سخني دنيا و آخرت خود را تباه ساخت
شخص گاهي با يك سبب كه آن ناپسند ترين چيز در نزد اوست : پنجم

  .شود و بخشيده مي
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  .شود به واسطه خداوند از مخلوق او طلب شفاعت نمي  :باب

ابانگردي بي: از جبيربن مطعم رضي اهللا عنه روايت شده است كه گفت
اي رسول خدا، جانها ضعيف و فرسوده شده، : آمده و گفت صنزد پيامبر 

از پروردگارت براي ما . فرزندانمان گرسنه و اموالمان نابود گشته است
ما به واسطه خداوند برتو وبه وسيله تو برخداوند . كن) باران(طلب آب

: يعني! (سبحان اهللا! سبحان اهللا: فرمودند صپيامبر .طلب شفاعت ميكنيم
همچنان تسبيح مي گفت تا اينكه ازچهرههاي ). پاك ومنزه است خداوند

واي به : سپس فرمود. نمايان گشت)ناپسندبودن آن سخن(اصحاب او نيز 
آيامي داني خداوندكيست؟منزلت خداوند بسيار بزرگتر است از . حالت

) يميانجيگر(به واسطه خداوند در نزد كسي طلب شفاعت . آنچه مي گويي
  .اين حديث را ابوداود روايت كرده است. شود نمي

  
مصنف اين باب را با عدم واسطه قرار دادن خداوند براي ميانجيگري و شفاعت از 

  . مخلوق او، آغاز كرده است
در ادامه حديثي را مطرح كرده است كه سياق ابوداود در سنن خود كاملتر است از 

و لفظ آن اينگونه است كه از جبير بن محمد بن  .آنچه مصنف رحمة اهللا عليه آورده است
عرب بيابانگري نزد : جبيربن مطعم از پدرش و او از جدش روايت كرده است كه گفت

جانها به لب رسيده، زن و فرزندان ضايع  ص اي رسول خدا: گفت. آمد صپيامبر 
  . طلب باران كناز خداوند براي ما . گشته، اموال نابود شده و چهارپايان از بين رفته اند

ما از تو مي خواهيم در نزد خدا براي ما ميانجيگري و شفاعت كن و به واسطه خدا از 
واي به : فرمودند صرسول خدا . تو در نزد تو طلب شفاعت و ميانجيگري مي كنيم
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خداوند را منزه داشت و تسبيح  ص آيا مي داني چه مي گويي؟ رسول خدا: حالت
كراهت رسول خدا (تا جايي كه از چهره اصحاب او نيز : همچنان تسبيح مي گفت: گفت

تخت او بر آسمان ها همانند اين است با انگشتان خود گفت . نمايان گشت) از گفته وي
  ). اي بر آنهاست تخت خداوند بر آسمانها همانند قبه. (مثل قبه اي بر آن است

  1.د مي نالدتخت او همانند ناله شتر در زير سوار كار، در زير فشار خداون
خداوند باالي عرش خود و عرش او باالي : گويد ابن بشار در خصوص حديث او مي

  .آسمانهاي اوست
ابوداود آن روايت را با سند حسن نزد خود روايت كرده است : گويد حافظ ذهبي مي

  . و اين را از حديث محمد بن اسحاق بن يسار در رد جهميه آورده است
واسطه خداوند در نزد كسي از مخلوقاتش طلب شفاعت واي به حالت به « عبارت 

  . »شود نمي) ميانجيگري(
. چرا كه خداوند بلند مرتبه پروردگار همه چيز و صاحب اختيار و پادشاه همه است

دهد وجود ندارد و آنچه را كه او  هيچ مانعي براي آنچه او مي. تمامي خير به دست اوست
تواند حكم و تصميم او را بر  هيچكس نمي. ببخشد تواند بدهد و منع كرده هيچ كسي نمي

تواند ذره اي در آسمانها و زمين خداوند را عاجز و  هيچ چيزي و يا كسي نمي. گرداند
چون به چيزي اراده كند وبگويد باش، بي . ناتوان سازد چرا كه او دانا و قدرتمند است

  . آيد درنگ پديد مي
او هستند و هرگونه بخواهد در آنها مردم و آنچه در دست آنهاست در ملكيت 

به همين . كند اوست كه هر ميانجي به نزدش ميانجيگري و شفاعت مي. كند تصرف  مي
 ص اينكه پيامبر. سخن عرب بيابانگرد را ناپسند داشت و انكار نمود ص سبب پيامبر

                                           
الباني در تخريج . سند آن ضعيف است. باب في الجهمية: )4726(كتاب السنة : ابوداود: ضعيف است -1

أرناؤوط در تخريج شرح السنة . آنرا ضعيف كرده است )576/  575(السنة ابن ابي عاصم 
 .آنرا تصعيف كرده است )1/175/176(
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چنان سخني در شأن و شايسته . خداوند را تسبيح گفت و عظيم داشت بدان خاطر بود
  . شأن و منزلت خالق بسيار واالتر و عظيم تر از آن است. الق پاك و ستوده شده نبودخ

اثبات بلند مرتبگي : از جمله مسائلي كه اين حديث در بر گيرنده آن است عبارتند از
باالي ) تخت قدرت و پادشاهي خداوند(خداوند نسبت به مخلوقش، اينكه عرش 

و بلندي همانطوري كه صحابه؛ تابعين و امامان  آسمانهاي اوست، تفسير استواء بر علو
برخالف ديدگاه معطله، جهميه، معتزله و پيروان آنها از قبيل اشاعره و  ،اند تفسير كرده

امثال آنها، كساني كه در اسماء خدا و صفات او الحاد مي ورزند و آنرا از معنايي كه براي 
همچنين اثبات  .كنند حمل ميكند به معناي ديگري  آن وضع شده و بدان داللت مي

آنگونه كه سلف صالح و  -جل و عال  –صفات خداوند متعال كه بيانگر كمال اوست 
پيشوايان چهارگانه اهل سنت و پيروان آنها، همان كساني كه متمسك به سنت هستند، بر 

اند  كه خداوند خود براي  آن نظر بودند آنان همان چيزي را براي خداوند ثابت كرده
صفات كمالي كه شايسته . براي او ثابت نموده است ص ثابت كرده و پيامبرش خود

) منزه داشتن او(جالل و كبريايي اوست، اثباتي كه بدون هر گونه تمثيل است و تنزيه 
  . بدون هرگونه تعطيلي صفات و اسماء او

در مفتاح دارالسعادة پس از آنكه پروردگارش را با شگفتيهاي  :عالمه ابن قيم
بايد ديد خود را از اين فراتر برد و با : دوم اينكه: گويد كند مي رينشش معرفي ميآف

شود و در  پس درهاي آسمان به روي او گشوده مي. بصيرت و آگاهي دروني نگريست
سپس پي در پي . دهد زوايا و گوشه و كنار آن و ملكوت آن در ميان فرشتگان جوالن مي

و گشوده شده تا اينكه به طريق قلب به عرش رحمن و يكي پس از ديگري درها به سوي ا
سير و سلوك مي كند، به وسعت، عظمت، شكوه و جالل و كبريايي و ارجمندي او مي 

آسمانهاي هفتگانه و زمين هاي هفتگانه را در مقايسه با عظمت و كبريايي او . نگرد
ا مي بيند كه اطراف فرشتگان ر. همچون حلقه اي افتاده در بيابان وسيع و گسترده مي يابد

اند و به  او را با زمزمه تسبيح و ستايش خداوند در بر گرفته) عرش(تخت پادشاهي 
و امر و تصميم و دستور فرماندهي خداوند از باالي عرش او . تقديس و تكبير او مشغولند
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به منظور تدبير ممالك و لشكريانش كه جز پروردگار و صاحب اختيار آنها كسي بر ان 

فرمان او مبتني بر مرده شدن گروهي و زنده شدن گروهي . شود يست، نازل ميمطلع ن
ديگر، عزتمندي قومي و ذلت و خواري قومي ديگر، ايجاد پادشاهي براي عده اي و 

آيد و  صلب آن از برخي ديگر و دگرگوني نعمتي از يك محلي به محلي ديگر، فرود مي
  . شود نازل مي

تا نيازمنديهاي موجودات با توجه به اختالف، تضاد و  شود همچنين فرمان او نازل مي
تنوع و كثرتي كه دارند از قبيل ترميم شكسته، بي نياز كردن فقير، شفاي مريض، رفع 
گرفتاري، بخشش گناه، رفع ضرر، ياري مظلوم، هدايت سرگشته، تعليم جاهل، 

ي رساندن بازگرداندن تباه شده، پناه پناهنده، كمك كردن ضعيف و ناتوان، يار
اندوهگين، كمك و ياري رساندن به ناتوان، انتقام گرفتن از ستمگر وكوتاه كردن دست 

اين ها فرمانهايي است كه در ميان عدل، فضل، حكمت و . او از دشمني، رفع شوند
گوش دادن به ذره اي از . رحمت او مي چرخند و در تمام زواياي عالم اجرا مي شوند

فراواني نيازمنديها و مسائل با وجود گوناگوني . يگر باز نمي داردآنها خداوند را از ذره د
با . كند زبانها، و تضاد آنها و همزماني مطرح شدن آنها، او را دچار اشتباه و خطا نمي

ذره اي از ذخيره هايش نمي كاهد، . شود اصرار، اصراركنندگان خسته و دل آزرده نمي
در آن هنگام قلب در . ير، با حكمت استهيچ معبود بر حقي جز او نيست شكست ناپذ

پيشگاه خداوند رحمن سرافكنده و فروتنانه در برابر هيبت، خاشعانه در برابر كبريايي و 
  . عظمت او و مطيع در برابر عزت او، مي ايستد

و در پيشگاه پادشاه آشكار حقيقي به سجده مي افتد، سجده اي كه در آن سر خود 
در حاليكه خداوند در جايگاه، منزلگاه . اين است سفر قلب. كند را تا روز قيامت بلند نمي

و محل پادشاهي و فرماندهي خود است و اين از بزرگترين نشانه هاي خداوند و 
و چقدر سود و بهره ! !كه چه سفر با بركت و پررونقي است   !به. شگفتيهاي خلقت اوست

كه حيات بخش جانها،  سفري. آن عظيم و منفعت آن ارجمند و سرانجامش نيكوست
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نه آن سفري كه گوشه اي از عذاب را در پي . كليد سعادت و توشه عقل و مغزهاست
  . پايان سخن ابن قيم رحمة اهللا عليه. دارد

: در هنگام حياتش بايد گفت ص ولي در خصوص طلب شفاعت به واسطه پيامبر
ه خداوند دعا كند و بخواهد كه براي او از درگا ص مقصود اين است كه فرد از پيامبر

بلكه از . اختصاص ندارد ص در واقع ميانجي جلب دعاي او باشد اين امر تنها به پيامبر
و . هر انسان زنده صالحي اين اميد است كه دعايش مورد اجابت خداوند قرار گيرد

اشكالي ندارد كه فردي از او بخواهد تا در حق وي چيزهاي خاص يا عامي را از درگاه 
مي خواست به  سهنگامي كه عمر ص همانطوري كه پيامبر. عا كند و بخواهدخداوند د

فراموش ) صالحت(ما را از دعاهاي خوبت ! اي برادر جان: عمره برود به او فرمودند
   1.مكن

در خصوص مرده نيز جايز است كه برجنازه، قبر و جاهاي ديگري در حق او دعا 
ولي فراخواندن او و يادرخواست . دارد و تنها همين در خصوص مرده مجوز شرعي. كنيم

دعا كردن از او نه تنها مشروع نيست و در شريعت بدان اجازه داده نشده است، بلكه 
  . كتاب و سنت بر نهي از آن داللت دارد و در خصوص آن وعده عذاب شديد آمده است

m { z y x w  v : همانگونه كه خداوند متعال فرموده است

c  b a `  _ ~ }  |  l k j  ih g f   e  d
 s   nml )14 – 13: فاطر(  

                                           
براي عمره اجازه خواست  صقسمتي از حديث ابن عمر مبني بر اينكه عمر از پيامبر: يف استضع -1

. باب الدعاء): 2498(كتاب الصالة : ابوداود. تا پايان حديث... به وي اجازه داد و فرمود صپس پيامبر
ء الحاج باب فضل دعا): 2894(كتاب المناسك : ابن ماجه). 121(باب ): 3562(كتاب الدعوات : ترمذي

آنرا تضعيف كرده ) 6292(و ضعيف الجامع )2248(الباني در تخريج المشكاة . كه سند آن ضعيف است
 .است
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بجز خداوند كساني را كه به فرياد مي خوانيد، حتي مالكيت و حاكميت پوسته : يعني
به (اگر آنها را به فرياد بخوانيد، صداي شما را نمي شنوند، . نازك خرمايي را ندارند

در روز قيامت شرك ورزي  و. اگر هم بشوند، توانايي پاسخگويي به شما را ندارد) فرض
خداوند در اين آيات بيان كرده است كه دعاي كسي كه نمي شنود و  .كنند شما را رد مي
و آنكس كه به فرياد خوانده شده است در روز قيامت . كند شرك است استجابت نمي

اي از سوره  همانطوري كه در آيه. كند و با او دشمني مي ورزد فرياد خواننده را انكار مي
  )6: األحقاف( m JI H G F ED   C  B Al : احقاف آمده است

آنها دشمنانشان خواهند بود؛  يمعبودها شوند، يكه مردم محشور م يو هنگام: يعني
   كنند يعبادت آنها را انكار م يحت

از . رساند كند و سود و زيان نيز نمي بنابراين هر مرده و غائبي نمي شنود و اجابت نمي
اي رسول خدا و اي : گفتند صنه روايت شده است كه مرماني به پيامبرانس رضي اهللا ع

اي : فرمودند صرسول خدا. بهترين ما و اي فرزند ما، اي سرور ماو اي فرزند سرور ما
من محمد بنده خدا و فرستاده . درست سخن بگوييد و شيطان شما را فريب ندهد !مردم
ه خداوند عزوجل به من داده است، باال دوست ندارم مرا بيشتر از آن جايگاهي ك. اويم
  .نسائي آنرا با سند جيد روايت كرده است. ببريد

صحابه رضي اهللا عنهم به ويژه پيشگامان آنها مثل خلفاي راشدين از هيچكدام آنها و 
نيازهايشان را به او عرضه كرده  صديگران نقل نشده است كه آنان پس از وفات پيامبر

  . خشكساليباشند حتي در زمانهاي 
هنگامي كه با مردم براي  1همانگونه كه براي حضرت عمر رضي اهللا عنه اتفاق افتاد  

را براي اين منظور  ص طلب باران و نماز استسقاء خارج شدند، ابن عباس عموي پيامبر
چرا كه او زنده و . و به او گفت كه براي مردم طلب باران كند. واسطه و امام قرار داد

                                           
از حديث . باب سؤال الناس اإلمام اإلستسقاء إذاقحطوا): 1010(كتاب االستسقاء : صحيح بخاري -1

 .سانس 
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اگر طلب باران كردن از افراد پس از . ي توانست از پروردگارش بخواهدحاضر بود و م
در چنان  صو پيشگامان نخستين از اصحاب پيامبر سمرگشان جايز بود، حتما عمر 

  . كردند در خواست دعا مي صشرايطي از پيامبر
زيرا مقصود از درخواست . بدين ترتيب تفاوت ميان زنده و مرده آشكار مي گردد

آنان در واقع با درخواست . از زنده هنگامي تحقق مي يابد كه او حاضر باشد دعا كردن
دعا از كسي كه خداوند را به فرياد مي خواند و به درگاه او كرنش مي برد،  رو به خدا 

  .كنند، و در حقيقت خود نيز از پروردگار خود مي خواهند و او را به فرياد مي خوانند مي
يح است به چيزي كه مشروع نيست بگرايد در هر كس از آنچه مشروع و صح

  . حقيقت گمراه شده و ديگران را نيز گمراه كرده است
در اين امر بر  صاگر به فرياد خواندن مرده نيكو و پسنديده بود اصحاب پيامبر

ديگران پيشي گرفته و نسبت به آنها حريص تر، از آنان شايسته تر و به حق دعا كردن از 
هر كس به كتاب خدا تمسك جويد نجات مي يابد . پا دارنده تر بودند مرده آگاهتر و بر

شود و توفيق با  و هر كس آنرا رها كرده و به عقل خود اعتماد كند هالك و نابود مي
  .خداوند تحقق مي يابد
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از
قرار  صت از پيامبركسي كه خداوند را واسطه شفاع بر انكار: نخست

  . داد
دگرگوني و تغيير ايجاد  صسخن آن فرد چنان در چهره پيامبر: دوم

  . كرد كه در چهره اصحاب هم نمايان شد
را واسطه و  صسخن او را مبني بر اينكه پيامبرصپيامبر : سوم

  . ميانجي ميان خود و خداوند قرار داد، انكار نكرد
پاك و منزه است خداوند از هر (آگاهي از تفسير سبحان اهللا : چهارم

  )عيب و هر نقصي
هنگامي كه در قيد حيات بود درخواست صمسلمانان از پيامبر: پنجم

  .كردند طلب باران از درگاه خداوند مي
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از حريم توحيد،  صآنچه در خصوص حمايت و جانبداري پيامبر: باب
  .و جلوگيري وي از راههاي شرك، در شريعت وارد شده است

با گروه بني عامر به : روايت شده است كه گفتس اهللا بن شخّير از عبد 
 صپيامبر. تو سيد ما هستي: به او گفتم. رهسپار شدم ص نزد رسول خدا

تو از مابا : گفتيم. تنها خداوند تبارك و تعالي است)سرور(سيد: فرمودند
اين سخن يا قسمتي ازآنرا : فرمودند صپيامبر. تر و ارجمندتري فضيلت

اين حديث را ابوداود باسند جيد  ،خود نسازد شيطان شما را اجير ،يدبگوي
  .روايت كرده است

   
از حريم توحيد و  صمصنف اين باب را نيز به آنچه كه در خصوص حمايت پيامبر

  . كند جلوگيري از راههاي شرك، در شريعت آمده است، آغاز مي
بت از آن در مقابل از توحيد يعني حفظ و مراق صحمايت و جانبداري پيامبر

اين قبيل . كند و نابود مي گردد گفتارها و رفتارهايي كه توحيد به وسيله آن نقض پيدا مي
از جمله اينكه فرموده است . فراوان وارد شده است صحمايت ها در سنت ثابت از پيامبر

نبريد، مرا همان گونه كه مسيحيان عيسي پسر مريم را باال بردند، فراتر از حد خودم باال «
  1.من تنها بنده خداوند هستم، بگوييد بنده خدا و فرستاده او
از من طلب كمك و ياري نشود : و همچنين سخن وي كه قبال نيز گذشت فرمود
  . و احاديثي نظير اين احاديث 2.شود بلكه تنها از خداوند عزوجل طلب ياري و استغاثه مي

خصوص خود و ديگران نهي  از مدح و ستايش و سخنان افراط آميز در صپيامبر
به وي  صمثال هنگامي كه شخصي يك انسان ديگر را مي ستود، پيامبر. كرده است

                                           
 .گذشت )160(تخريج آن در شماره  -1

  .ذشتگ )135(تخريج آن در شماره  -2
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تا ... را قطع كردي)آنكس كه به مدح و مشغولي(واي به حالت، گردن دوستت :فرمود
  . آخر حديث
ازعبداهللا بن ابي بكرة و او نيز از پدرش روايت كرده است كه مردي،مرد  1ابوداود

گردن دوستت : به طور مكرر سه بار به او فرمود صستود پيامبرصرا در نزد پيامبر ديگر
هرگاه با افراد ستايشگر و مداح برخود گرديد بر چهره هايشان : و فرمود. را قطع كردي
كه مسلم، ترمذي و ابن ماجه از مقداد بن اسود، حديث اخير را روايت  .خاك بپاشيد

  2.اند كرده
سرور (تو سيد : از اينكه به او بگويند صدر اين باب پيامبردر حديث مورد بحث 

و آنها را . تنها خداوند تبارك و تعالي است) سرور(سيد : هستي، نهي كرده و فرمودند) ما
شيطان : و به آنان فرمود. تو برترين و ارجمندترين ما هستي: باز داشت از اينكه بگويند
  3.شما را اجير نكند و نفريبد

                                           
در اين حديث كوتاهي شده است چون . باب في كراهية التمادح: )4805(كتاب االدب : ابوداود -1

و مسلم در كتاب الزهد » و يلك«باب ماجاء في قول الرجل: )6162(بخاري نيز در كتاب االدب 
  .؛ باب النهي عن المدح إذاكان فيه افراط آورده اند )65()3000(
كتاب : ترمذي. باب النهي عن المدح إذا كان فيه افراط )69()2002(كتاب الزهد : مسلم -2

. باب المدح )3742(كتاب االدب : ابن ماجه. باب ماجاءفي كراهية المدحة و المداحين: )2393(الزهد
 .اند باب في كراهية التمادح آورده )4804(ابوداود همچنين در كتاب االدب 

حافظ در الفتح  )25/4(احمد . باب كراهية التمادح )4806(كتاب االدب : ابوداود: صحيح است -3
آنرا تصحيح كرده  )3594(الباني در صحيح الجامع . مي گويد رجال آن موثقند بجز يك نفر) 5/179(

 . است
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اي رسول خدا، اي بهترين ما : مردماني گفتند 1:گويد حديث انس كه ميهمچنين در 
ناپسند داشت از اينكه با مدح و ثنا با او روبر و  صپيامبر. الي آخر.... و فرزند بهترين ما

  .مواجه شوند در نتيجه مدح و ثناي آنان، منجر به غلو و افراط در خصوص وي شود
اگر  –گويد  ديگري را مدح و ثنا مي خبر داده است كه وقتي شخصي صپيامبر 

باز هم مدح و ثناي او از عمل شيطان  –چه از آنچه را مي ستايد در آن فرد نيز باشد 
شود كه فرد ستوده شده خود را بزرگ بپندارد و اين با كمال  چرا كه موجب آن مي. است

كز خود زيرا عبادت داراي محوري است كه آن محور به دور مر. توحيد منافات دارد
و كمال ذلت . نمي چرخد مگر با چيزي كه بيانگر نهايت خواري در نهايت محبت باشد

از . وخواري مقتضي فروتني، خشيت و اطاعت بي چون و چرا براي خداوند متعال است
اين رو شخص موحد تنها نفس خود را شايسته نكوهش و سرزنش در حق پروردگار خود 

ن به نهايت خود نمي رسد مگر اينكه شخص آن همچنين حب و دوست داشت. مي بيند
چيزي را دوست بدارد كه خداوند دوست مي دارد و اعمال و اقوال و انگيزهايي را ناپسند 

در نتيجه اگر فردي مدح و ستايش در حق . و زشت بدارد كه خداوند ناپسند مي دارد
دارد مخالف خود را دوست بدارد با آنچه كه خداوند براي بنده مي پسندد و دوست 

بزرگ بيني و فريب كرده است در نتيجه  شخص ستايش گر او را دچار خود. است
جايگاه بندگي از اساس با ستايش مخالف است و آن را نمي . مرتكب گناه شده است

و نهي از مدح و ستايش در واقع براي حفظ اين جايگاه . پسندد و از آن كراهت دارد
اعمال او . بت خود را براي خداوند خالص گردانيدهنگامي كه بنده خواري و مح. است

هاي مخالف توحيد را در  ولي هرگاه چيزي از اين شائبه. نيز خالص شده و صحيح است
در واقع بر جايگاه بندگي او نقض و . خواري و ذلت و محبت نسبت به خداوند، وارد كرد

                                           
سند آن صحيح  )249 ،242 ،3/153(احمد . )250(نسائ في عمل اليوم و الليلة : صحيح است -1

  .است
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غرور فرد ستوده شده  و هرگاه ستايش او منجر به خود بزرگ بيني. فساد راه يافته است
  . شود، در يك كار بزرگي گرفتار شده است كه با عبوديت ويژه خداوند منافات دارد

همانطوري كه در حديث قدسي آمده است ؛ كبريايي پيراهن و عظمت رداي من    
    1.اي از آن با من در بيافتد او را عذاب خواهم داد هركس در ذره. است

) خود بزرگ بيني(در قلب اواندك ذره اي از كبردرحديثي آمده است كه هركس 
  2.باشد وارد بهشت نخواهد شد

تكبر و غرور همانند . گاهي دوست داشتن ستايش، سبب و عامل اين آفات است   
مدح و ستايش در حق شخصي كه . خوردن هيزم توسط آتش، نيكي ها را مي خورد

را از ) ستايش شده(شود كه شخص مذكو، مدوح  ستايش گر است منجر به آن مي
همانطوري كه . جايگاه اصلي خود فراتر برده و به جايگاهي كه مستحق او نيست برساند

از آنها  صدر اشعار بسياري از اين ستايش گران زياده روي هايي وجود دارد كه پيامبر 
  . نهي فرموده و امتش را از افتادن در چنين وضعيتي بر حذر داشته است

اري از آنها چيزهايي مطرح شده است كه به شرك در الوهيت، و در اشعار بسي   
همانطوري كه قبال به اندكي از آنها اشاره . تصريح دارد )پادشاهي(ربوبيت و مالكيت 

نيز چون خداوند جايگاه بندگي او را كامل گردانيد ناپسند مي داشت از  صپيامبر. شد
كراهت و ناپسندي از سوي وي به  و اين. اينكه فردي او را بستايد و ثناگوي او باشد

و دلسوزانه امت خود را به ترك چنين خصلت هايي . منظور حفظ اين جايگاه بود
تا از جايگاه مقام عبوديت و توحيد، در برابر چيزهايي كه موجب فساد آن . راهنمايي كرد

  . دمي شوند، و يا شرك و و سائل آن را بر آن جايگاه مي افزايند، حفاظت و مراقبت كن

                                           
از حديث ابو سعيد خدري و ابوهريرة با . باب تحرير الكبر: )136()2620(كتاب البرو الصلة : مسلم -1

 .يكديگر

  .از حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه. باب تحريم الكبر و بيانه): 147)(91(كتاب اإليمان : مسلم -2
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 m i ^ ] \ [  Z Y X Wl : خداوند فرموده است
  )59: هالبقر(

به آنان گفته شد وارونه ) براي هدايت و راهنمايي(ستمگران سخني را كه : يعني
اين شاعران و مشركان عملي را كه . جلوه دادند و آن را با سخن ديگري عوض كردند

يكي به خداوند و بزرگترين از آنها نهي فرموده است، از بهترين وسائل نزد صپيامبر
  . اند نيكي به شمار آورده

عالمه ابن قيم . اختالف نظر دارند) سرور، آقا(علما در خصوص ناميدن فرد به سيد 
علما در خصوص جايز بودن اطالق اسم سيد بر بشر : گويد در كتاب بدائع الفوائد مي

. نيز منع آن نقل شده است اند و از مالك عده اي آنرا منع كرده. اند دچار اختالف شده
تنها خداوند تبارك و تعالي ) سرور(سيد : كه فرمود صاين عده به همان سخن پيامبر

به  صو برخي نيز جايز مي دانند، به اين استدالل كه پيامبر. اند استدالل كرده 1است، 
اين حديث از حديث نخست  2.به پاخيزيد )سرورتان(براي سيدتان : انصار فرمودند

شود به  اين دسته مي گويند، يكي از چيزهايي است كه به اسم اضافه مي. يح تر استصح
بنابراين جايز . سيد بشر: توان گفت سيد كنده و يا به پادشاه نمي: شود گفت تميمي نمي

زيرا اگر . اين گفته جاي تأمل و نظر دارد. نيست كه اين اسم براي خداوند اطالق شود
طالق شود به منزله مالك، سرور، پروردگار است نه به آن معنايي سيد به خداوند متعال ا

  . و السالم. كه بر مخلوق اطالق مي گردد
به صورت صحيح روايت شده است كه در خصوص اين  ساز ابن عباس ) شارح(

آيا غير از خداوند :يعني) 164: األنعام(m ½ ¼ »  º ¹l فرموده خداوند كه 

                                           
  . گذشت )450(تخريج آن در شماره  -1
من ) ص(باب مرجع النبي  )4121(قمستي از حديث ابو سعيد خدري كه بخاري در كتاب المغازي  -2

باب جد از قتال من : )64( )1768(در كتاب الجهادو السير : االحزاب و فحرجه الي بني قريظه و مسلم
  .اند نقض العهد آورده
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و در خصوص اين فرموده خداوند . رب يعني اهللا و سيد: گويد ، مي.پروردگاري بجويم
  . صمد يعني سيدي كه در تمامي سيادت ها كامل است: گويد مي) اهللا و صمد(

. او سيدي است كه سيادت او به انتهاي سيادت رسيده است: گويد ابووائل مي
  ). سيادتي فراتر از آن نيست(
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  : د عبارتند ازاز جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گردي
  .بر حذر داشتن مردم از غلو و افراط نسبت به ديگران: نخست

شايسته ) سرورما(سيد نا : براي كسي كه به او گفت صپيامبر: دوم
  .ندانست
شيطان شما : با وصف اينكه آنان جز حق نمي گفتند به آنان گفت: سوم

  . را نفريبد و اجير نكند
كه دوست ندارم مرا از جايگاهي مبني براين صفرموده پيامبر: چهارم

  .كه دارم باالتر ببريد
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  :باب

¸ m : فرمايد آنچه در خصوص اين فرموده خداوند آمده است كه مي 

 ÅÄ Ã  Â Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹
  Ê É È Ç Æl )آنان آنگونه كه شايسته : يعني )67: الزمر

مشت  اند در روز قيامت سراسر كره زمين يكباره در است خدا را نشناخته
شود خداوند  و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده مي. او قرار دارد

دهند و فراتر از انديشه  پاك و منزه از آن چيزي است كه شريك او قرار مي
  .بشر است

  
¸ m º ¹  ::فرمايد مصنف اين باب را با سخن خداوند آغاز كرده است كه مي

 Æ ÅÄ Ã  Â Á À ¿ ¾ ½  ¼ »
  É È Çl  احاديث و آثاري كه در خصوص اين فرموده خداوند آمده يعني

عماد ابن كثير رحمة اهللا عليه در خصوص آيه مذكور . اند را مورد بررسي قرار داده است
مشركان خدا را آنگونه كه شايسته اوست نشناخته اند، تا : فرمايد خداوند مي: گويد مي

عظيمي است كه هيچ چيزي عظيم  جايي كه همراه او غير او را پرستيدند، خداوند همان
همه چيز تحت غلبه و . بر هر چيزي قادر و مالك و صاحب اختيار است. تر از او نيست
  . قدرت اوست

يعني آنگونه : گويد سدي مي. در خصوص قريش نازل شده است: گويد مجاهد مي
اوند را اگر خد: گويد اند، محمد بن كعب مي كه بايد خداوند را عظيم و ارجمند نداشته

علي بن ابي . كردند آنگونه كه بايد مي شناختند و قدرشناس او بودند او را تكذيب نمي
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كه به قدرت  آنان كافراني هستند: طلحة از ابن عباس روايت كرده است كه گفت
در . هر كس ايمان بياورد كه خداوند برهر چيزي تواناست. خداوند بر خود ايمان نياوردند

و هر كس بدان ايمان نياورد . آنگونه كه شايسته اوست شناخته است واقع قدر خداوند را
احاديث فراواني در خصوص اين آيه وارد شده . در واقع قدر خداوند را نيز نشناخته است

آن هم گرفتن معناي ظاهري .. كه روش آن و امثال آن مذهب و روش سلف است. است
  . و تحريفآن به همان شيوه اي كه آمده بدون هرگونه كيفيت 
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دانشمندان (يكي از احبار : روايت شده است كه گفت ساز ابن مسعود 
يابيم كه خداوند آسمانهارا  ما در مي: آمده گفت صنزد رسول خدا ) يهود

بر انگشتي، زمينها را بر انگشتي، درخت را بر انگشتي، آب را بر انگشتي، 
از انگشتان خود خاك را بر انگشتي و ساير مخلوقات را بر انگشت ديگري 

. هستم) صاحب اختيار(من پادشاه : گويد سپس مي. قرار مي دهد
در تصديق سخن او خنديد به طوري كه دندانهاي پيشين او  صپيامبر

¸ m  ¼ » º ¹ : سپس اين آيه را قرائت فرمودند كه. نمايان گشت

Á À ¿ ¾ ½ l ين حديث به اتفاق مسلم و بخاري ا
  . روايت شده است

  
بخاري در چند جا . حديث ابن مسعود را در اين باب مطرح كرده است :مصنف 

 1همچنين امام احمد، مسلم، ترمذي و نسائي. از صحيح خود اين حديث را آورده است
همگي از حديث سليمان بن مهران و او نيز از اعمش از ابراهيم از عبيدة از ابن مسعود به 

  . اند همان شيوه روايت كرده
معاويه از اعمش از ابراهيم از علقمه از عبداهللا براي ما روايت : گويد امام احمد مي
ترا باخبر سازم از : آمده و گفت صمردي از اهل كتاب به نزد پيامبر: كرد كه وي گفت

اينكه خداوند تمام موجودات را بريكي از انگشتان خود قرار مي دهد، آسمانها را بر 

                                           
باب  )7415 ،7414(كتاب التوحيد  m  ¼ » º ¹ ¸l باب : )4811(كتاب التفسير : بخاري -1

m  f  e   d  c  b    a  باب قول اهللا تعالي .)l )7451لما خلقت بيدي mقول اهللا تعالي 
ghl )7514( كتاب صفات المنافقين : مسلم. باب كالم الرب عزوجل يوم القيامة مع األنبياء و غيرهم

باب و من ) 3238(كتاب التفسير: ترمذي ،)1/457(احمد  ،كتاب صفةالقيامة و الجنة و النار)69()2786(
 .سورة الزمر
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را بر انگشتي، خاك را بر انگشتي و ديگر  انگشتي، زمين ها را بر انگشتي، درختان
صاحب (گويد من پادشاه  در پي آن مي. موجودات خود را بر انگشتي ديگر قرار مي دهد

به منظور تصديق سخن آن دانشمند اهل كتاب خنديد به  صرسول خدا . هستم) اختيار
¸ m ¹  و خداوند اين آيه را نازل فرمود. طوري كه دندانهاي پيشين او نمايان گشت

Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º l   بخاري و مسلم و نسائي به روشهايي
   .اند از اعمش اين حديث را نقل كرده

حسين بن حسن اشقر براي ما از ابوكدينة از عطا، از : گويد همچنين امام احمد مي
گذشت  صيك نفر يهودي بر پيامبر: ابوضحي از ابن عباس روايت كرده است كه گفت

اي ابو القاسم در مورد اين چه نظري : گفت صته بود، به پيامبرنشسص در حاليكه او
  . –به انگشت سبابه خود اشاره كرد  –داري كه خداوند روزي آسمانها را بر اينجا 

زمين را بر اينجا، و كوهها را بر اينجا و ساير مخلوقات را بر اينجا قرار مي دهد؟ در 
در پي اين سؤال خداوند . اشاره مي كردهر كدام از آن موارد به يكي از انگشتان خود 

  m  ¼ » º ¹ ¸l : اين آيه را نازل فرمود
ترمذي نيز در التفسير با سند خود از ابو ضحي مسلم بن صبيح اين ايه را روايت كرده 

  .صحيح غريب است، و جز به اين وجه وجه ديگري را نمي شناسم: گويد است، و مي
و درختان بر انگشتي از انگشتان او هستند، كوهها :در روايتي از مسلم آمده است

  . من پادشاهم من اهللا هستم: گويد سپس آنها را مي لرزاند و مي
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آسمانهاي هفتگانه بر انگشتي، آب و خاك «: در روايتي از بخاري آمده
مسلم . »بر انگشتي و ساير مخلوقات بر انگشتي ديگر قرار داده شده است 

مسلم از ابن عمر به صورت . ايت را آورده اندو بخاري اين حديث و رو
خداوند روز قيامت آسمانها را به هم مي پيچد، «مرفوع آورده است كه 

من پادشاهم، : فرمايد سپس با دست راست خود آنها را مي گيرد و مي
كجايند ستمگران؟ كجايند متكبران؟ سپس زمينهاي هفتگانه را به هم مي 

كجايند : فرمايد را مي گيرد، سپس مي پيچيد و با دست چپ خود آنها
  1ستمگران؟ كجايند متكبران؟

آسمانهاي هفتگانه و زمينهاي : از ابن عباس روايت شده است كه گفت
هفتگانه در دست خداوند رحمن جز همانند دانه خردلي در دست هر كدام از 

  .شماها نيست

  
الرحمن بن خالد بن سعيد بن عفير از ليث براي ما گفت، كه عبد: گويد بخاري مي

مسافر از ابن شهاب از ابو سلمة بن عبدالرحمن روايت كردند كه ابوهريرة رضي اهللا عنه 
خداوند زمين را بر گرفته و آسمان را با : شنيدم مي فرمود صاز رسول خدا : گفت

فرمايد من پادشاهم، پادشاهان زمين  پيچيد، سپس مي دست راست خود در هم مي
و مسلم با وجه ديگري آنرا آورده . جه تنها بخاري روايت كرده استكجايند؟ به اين و

مقدم بن محمد از عموي خود قاسم بن يحيي براي : گويد بخاري در جاي ديگر مي. است
خداوند متعال : فرمودند صرسول خدا : روايت كرد كه گفت سما از نافع از ابن عمر 

. حاليكه آسمان در دست راست اوستگيرد در  روز قيامت زمين ها را با انگشتي بر مي
من تنها پادشاه هستم، با اين وجه نيز تنها بخاري روايت كرده است ولي : فرمايد سپس مي

                                           
 .كتاب صفة القيامة و الجنة و النار: )24()2788(المنافقين كتاب صفات : مسلم -1
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مذكور را به طريق ديگر و با  1امام احمد حديث. مسلم با وجه ديگري آنرا آورده است
عفان از : يدگو و مي. لفظ ساده تر از سياق مذكور و طوالني تر از آن روايت كرده است

حماد بن سلمة براي ما گفت كه اسحاق بن عبداهللا بن ابي طلحة از عبيداهللا بن مقسم از ابن 
اين آيه را در يك روز بر روي منبر قرائت  صعمر به ما خبر داد كه رسول خدا 

  :فرمودند كه
 m Ã  Â Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸

  É È Ç Æ ÅÄl  ونهدر حاليكه با دست خود مي فرمود اينگ - 
پروردگار متعال خود را مي ستايد ). به هم مي پيچيد. (دست خود را پشت و رو مي كرد

. من جبارم، من متكبرم، من پادشاهم، من شكست ناپذيرم، من كريم هستم: فرمايد و مي
  . افتد منبر چنان به وسيله رسول خدا مي لرزيد كه گفتيم االن مي

عمر كه مسلم روايت كرده است استناد مصنف در ادامه به حديث مرفوعي از ابن 
. كه روايت مسلم نيز همينطور است كه مصنف بدان اشاره كرده است. نموده است
مسلم آنرا از حديث سالم از پدرش روايت . آن روايت كامل است: گويد حميدي مي
ه ولي بخاري از حديث عبيداهللا از نافع از ابن عمر رضي اهللا عنه آنرا اينگون. كرده است

خداوند روز قيامت زمينها را قبضه كرده آسمان در دست راست : آورده است كه گفت
  . مسلم نيز آنرا از حديث عبداهللا بن مقسم روايت كرده است. اوست
اين احاديث و احاديثي كه در معناي آنها هستند بر عظمت خداوند و قدرت ) شارح(

خداوند سبحان و متعال از طريق . دعظيم و فراوان و عظيم بودن مخلوقات او داللت دارن
همگي . صفات خود و شگفتي هاي مخلوقاتش، خود را براي بندگانش معرفي كرده است

و بيانگر آنند كه در ربوبيت . معرف و بيانگر كمال او و تنها معبود حقيقي بودن او هستند
و آنگونه همچنين داللت دارند بر اثبات صفات براي ا. و الوهيت خود هيچ شريكي ندارد

                                           
همانطوري ) 546(ابن ابي عاصم در السنة . )72(و ابن خزيه در التوحيد  )2/72(احمد : صحيح است -1

  .گويد سند آن به شرط مسلم صحيح است مي) 546(كه الباني در تخريج السنة ابن ابي عاصم 
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اثبات صفات كمال براي او بدون هر گونه تمثيل . كه جالل و عظمت او شايسته آن است
واين همان ديدگاهي است كه . و تنزيه او بدون اينكه منجر به تعطيلي صفات او شود

كتاب، سنت بر آن داللت دارند، و سلف اين امت وامامان آن و كساني كه به نيكويي از 
كنند و در اسالم و ايمان دنباله رو آنان هستند، بر چنين ديدگاهي  روش آنها تبعيت مي

  . هستند
پس در معنا و مضاميني كه در اين احاديث صحيح آمده است تأمل كن وبيانديش،    

پروردگارش را با ذكر صفات كمال او آن گونه كه شايسته عظمت و  صاينكه پيامبر 
چه پيرامون خداوند در خصوص صفات جالل اوست تعظيم كرده است و يهود را در آن

همچنين در آن اثبات باالي عرش بودن خداوند . دال بر عظمت او خبر دادند تصديق نمود
در خصوص آن نفرموده است كه ظاهر آن مراد نيست، چرا  صپيامبر. مطرح شده است

كه در آن صفات خداوند به صفات مخلوق او تشبيه شده است و اگر اين حق بود، امين 
خداوند دين را به وسيله آن كامل گردانيد و . داوند آنرا بر امت خود ابالغ مي كردخ

. نعمت خود را به طريق آن بر همگان تمام نمود، و بالغ مبين را به همگان ابالغ نمود
صلوات و سالم خداوند بر او و بر پيروان و يارانش و بر كساني كه تا روز قيامت از آنان 

   .كنند تبعيت مي
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: يونس به من گفت كه ابن وهب به من خبر داد و گفت: گويد بن جرير ميا
آسمانهاي : پدرم از رسول خدا روايت كرد كه فرمودند: ابن زيد گفت

هفتگانه در كرسي خداوند همانند هفت درهم است كه در سپر انداخته 
  .باشند

  
فات كمال توصيف پروردگار خود را با ص صصحابه رضي اهللا عنهم از پيامبر شان

به كتاب خدا و آنچه را كه در آن پيرامون . و بدان ايمان آوردند. و جالل او فرا گرفتند
 :فرمايد همانطوري كه خداوند مي. صفات پروردگارشان مطرح شده است ايمان آوردند

 m µ´ ³ ²± ° ¯ ®  ¬ « ªl )7: آل عمران(  
ايم  مده است ايمان آوردهراسخان در علم مي گويند به تمامي آنچه در قرآن آ: يعني

كساني كه به نيكي از آنان پيروي كردند و تابع تابعين . همه از جانب پروردگار ماست
آنان و پيشوايان حديث و ائمه فقها همگي خداوند را آنگونه كه خود، خويشتن را 

اي از  و ذره. اند او را توصيف نموده است، توصيف كرده صتوصيف كرده و پيامبرش
و هيچكدام از آنان نگفته است كه ظاهر آن مراد نيست و يا . اند را انكار نكردهآن صفات 

بلكه گوينده چنين سخناني را به شدت انكار كردند . الزمه اثبات ظاهري آنها تشبيه است
كه در دست اهل سنت . و در پاسخ به اين شبهات كتابهاي ارجمند معروفي تأليف نمودند

  . و جماعت موجود است
كتاب خدا از ابتدا تا پايانش و سنت : گويد مي :خ االسالم احمد بن تيميه شي   

و سخن صحابه و تابعين و سخن ساير امامان و پيشوايان همگي چه به  صرسول خدا
صورت نص و چه به شكل ظاهري لبريزند از اينكه خداوند متعال باالي همه چيز است او 

مثل اين فرموده خداوند .  قرار گرفته است باالي عرش و در باالي آسمانها بر عرش خود
 m ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸l )10: فاطر(  
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. گفتار پاكيزه به سوي خدا اوج مي گيرد و خدا كردار پسنديده را باال مي برد: يعني 
اي عيسي ما : يعني) 55: آل عمران( m  Z  Y X W Vl: و فرموده است

 m ji h g fl : رموده استو ف. ترا قبض روح كرده و به سوي خود باال مي بريم
m  ³ ² : و فرموده است. بلكه خداوند او را به سوي خود باال برد) 158: النساء(

 ¸ ¶ µl )صاحب درجات و مقامات عالي : يعني )4 – 3: المعارج
  . است، فرشتگان و جبرئيل به سوي او باال مي روند

 m c  b  a  `  _ ~  }| {l همچنين خداوند متعال فرموده است 
كند و سپس به سوي او باز  خداوند از آسمان به زمين تدبير امور مي: يعني) 5: هالسجد(

  . مي گردد و باال مي رود
از باالي خود از : يعني) 50: النحل( m§ ¦ ¥ ¤l : يا فرموده است

  . پروردگارشان مي ترسند
¾  ¿ m ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À : يا فرموده است

 ÍÌ Ë Êl )خداوند آن كسي است كه همه موجودات و : يعني) 29: البقرة
پديده هاي روي زمين را براي شما آفريد، آنگاه به آسمان پرداخت و آنرا هفت آسمان 

  . منظم ترتيب داد
m ` _ ~  } | { z y x w v  u : يا فرموده است

  p o n ml k j i h  g f   e  d c b a
 v u t s rql )كه . خداوندي استپروردگار شما : يعني )54: األعراف

آسمانها و زمين را در شش دوره بيافريد، سپس به اداره جهان هستي پرداخت با شب روز 
خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريده . را مي پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است

 آگاه باشيد كه تنها او مي آفريند و همگي تحت تنها او فرمان. و فرمان او هستند. است
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بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات فراوان، خداوندي است كه پروردگار . مي دهد
  . جهانيان است

m rq p o n m l k   j i h g f e d : فرموده است

 }| { z   y  x w v ut sl )پروردگار شما خداوندي است : يعني) 3: يونس
زمام . هستي پرداخت سپس به اداره جهان. كه آسمانها و زمين را در شش دوره بيافريد

  . تواند ميانجي باشد مگر به اذن او كسي نمي. اداره جهان هستي به دست اوست
  . خداوند دو نوع توحيد را دراين آيه مطرح كرده است

 m ^ ] \ [ ZY XW V U T Sl : خداوند فرموده است
ر خدا همان كسي است كه آسمانها را چنانچه مي بيند بي ستون ب: يعني )2: الرعد(

  . افراشت، سپس بر عرش خود قرار گرفت
m | { z   y  x  w v u t  s r : و فرموده است

 }l )از سوي كسي نازل شده است كه زمين و آسمانهاي بلند را : يعني )5 - 4: طه
  . خداوند مهرباني است كه بر تخت سلطنت قرار گرفته است. آفريده است
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رسول خدا شنيدم كه مي  از: گفته است سابوذر : گويد ابن جرير مي
كرسي در عرش همانند حلقه آهني است كه بر پشت تپه اي از : فرمود

  1.زمين انداخته باشند
ميان آسمان نزديك و آسماني : از ابن مسعود روايت شده است كه گفت

كه بعد از آن آمده پانصد سال فاصله است و ميان هر آسمان و آسمان 
ميان آسمان هفتم و . ال فاصله استديگري كه بعد از آن است پانصد س

و ميان آسمان هفتم و كرسي پانصد سال . كرسي پانصد سال فاصله است
عرش باالتر . فاصله است و ميان كرسي و آب نيز پانصد سال فاصله است

چيزي از اعمال شما بر او . از آب است و خداوند نيز باالي عرش است
از عاصم از زر از  هاد بن سلمپوشيده نيست، اين اثر را ابن مهدي از حم

مسعودي نيز از عاصم از ابووائل از عبداهللا به . عبيداهللا روايت كرده است
نيز آنرا آورده است و  :حافظ ذهبي . همان شيوه قبل روايت كرده است

  2.طرق زيادي دارد: گويد مي

   
  :خداوند متعال فرموده است

 m d c  ba ` _ ^] \ [ Z  Y  X W  V
h g f e    u t s rq p o n m l k   j i

                                           
ذهبي في . آنرا روايت كرده است )الكويت – 58شماره (كتاب العرش ابن ابي شيبه در : صحيح است -1

الباني در . از حديث ابوذر )510(وبيهقي در االسماء والصفات ص  )مختصر الباني – 150(العلو 
 .آنرا صحيح قلمداد كرده است )130ص (و مختصر العلو ) 109(الصحيحة 

بيهقي در ) 64(ذهبي در العلو  )377 ،376 ،106 ،105(ص . ابن خزيمه در التوحيد. حسن است -2
 .)401ص (األسماء 
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 w vl )برخداوندي تكيه كن كه هميشه زنده است و : يعني )59– 58: الفرقان
هرگز نمي ميرد و حمد و ثناي او را بجاي آور و همين كافي است كه خداوند از گناهان 

آن كسي است كه آسمانها و زمين را و همه چيزهاي ميان آندو را . بندگانش آگاه است
و آنگاه برتخت نشسته است واو داراي رحمت فراوان است . ش دوره آفريده استدر ش

  :پس از شخص بسيار آگاه بپرس و فرموده است
  m p o nm l k  j  i h g f e d c b  a  `

 e d   c  b  a  `  _ ~  }| { z y  x wv  u t s r q
 l k j i h gfl )خدا كسي است كه : يعني )5 – 4: هالسجد

ا و زمين و آنچه را كه در ميان آندو است در شش دوره بيافريد و سپس برتخت آسمانه
فرماندهي جهان قرار گرفت بجز خدا براي شما هيچ ياوري وشفيعي وجود ندارد، آيا 

شويد؟ خداوند از آسمان گرفته تا زمين را زيرپوشش تدبير خود قرار داده  يادآور مي
زه آن هزار سال از سالهايي است كه شما مي سپس تدبير امور در روزي كه اندا. است

  .گيرد شماريد، انجام مي
  :و فرموده است

  m S R Q P O N ML K  J I H G F E D C B A
 h g  f  e d cb a ` _ ^ ]\ [ Z Y  X W V U Tl 

اوست كه آسمانها و زمين را در شش دوره آفريد و سپس برتخت قرار : يعني) 4: الحديد(
و چه چيز . شود ند چه چيزي به زمين نازل و چه چيزي از آن خارج ميدا گرفت و او مي

و خدا . و او در هر كجا كه باشيد با شماست. از آسمان پايين و چه چيز از آن باال مي رود
در اين آيه خداوند عموم علم، قدرت، احاطه و . دهيد مي بيند هر چيزي را كه انجام مي
  .رؤيت خود را مطرح كرده است

m r q p o n  m l k j i h g f e d : موده استو فر 
 }  | { z  yx w  v u t sl )آيا از : يعني) 17 – 16: الملك
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دانيد، كه دستور بدهد و زمين بشكافد و  خود را در امان مي. كسي كه در آسمان است
آنگاه بلرزد و بجنبد و حركت بكند؟ يا اينكه از كسي كه در آسمان است خود را در امان 

.  آنگاه خواهيد دانست كه تهديد من چگونه است. دانيد كه طوفان شن بر شما گمارد يم
از سوي : يعني) 42: فصلت( m  p o n   ml : خداوند متعال فرمده است

  . خداوندي كه با حكمت و ستوده شده است نازل گشته است
كتاب نازل شده : يعني) 2: هالجاثي( m   HG F E  D Cl : فرموده است

  . طرف خداوندي كه شكست ناپذير با حكمت است از
| {   ~ _ ` m c b a : همچنين خداوند متعال فرموده است

 �  on m l k j i h g  f e dl )غافر :
براي من بناي مرتفعي بساز شايد من به وسائلي  !اي هامان: فرعون گفت: يعني) 37 – 36

م هر چند كه من گمانم بر اين وسائل آسمانها تا به خداي موسي دست ياب. دست يابم
  .است :اين پايان سخن ابن تيميه . است كه موسي دروغگوست

در تأليفاتي كه امامان رحمة اهللا عليهم در رد بر نفي كنندگان صفات خداوند مثل 
از . اند  اقوال صحابه و تابعين را آورده اند جهميه، معتزله، اشاعره و امثال آنها تأليف كرده

وايتي است كه ذهبي در كتاب العلو و ديگران با سند صحيح از ام سلمة همسر جمله آنها ر
m  {  zy وي در خصوص اين فرموده خداوند . روايت كرده است صپيامبر

  }  |l )استواء مجهول نيست و كيفيت آن براي عقل قابل درك : گفت )5 :طه
  .نيست اقرار به آن ايمان و انكار آن كفر است

هنگامي كه ربيعة بن ابي عبدالرحمن : ثابت شده است گفت :ينة از سفيان بن عي
استوا مجهول نيست كيفيت قابل : در خصوص كيفيت استواء مورد سؤال واقع شد گفت

مسئول ابالغ آن بود و ما نيز بايد  صرسالت از جانب خداست و پيامبر. درك نيست
اي ابا : وارد شد و گفت ما نزد مالك بوديم كه مردي: گويد ابن وهب مي. تصديق كنيم

استوا چگونه است؟ مالك سرش را فرو  )5 :طه( m  }  |  {  zyl عبداهللا 
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همان طوري كه خودش توصيف كرده است : افكند و لرزه اي بر اندامش افتاد و گفت
و تو دچار بدعت . چگونگي در خصوص آن منتفي است. نمي توان گفت چگونه است
بيهقي با سند صحيح از ابن وهب روايت . خارج سازيداو را . شدي و اهل بدعت هستي

همچنين از يحيي بن يحيي نيز روايت كرده است كه لفظ آن به اين شيوه . كرده است
استواء مجهول نيست، كيفيت نيز معقول نيست، ايمان بدان واجب و سؤال : است كه گفت

  . از آن بدعت است
و خبر . براي خداوند ثابت كردند به آنان بنگر چگونه استواء را: گويد ذهبي مي

دادند كه استواء خداوند بر عرش معلوم است و لفظ آن نياز به تفسير ندارد و كيفيت را از 
  . آن نفي كردند

: گويد مي) استوي(بخاري در صحيح خود آورده است كه مجاهد در خصوص 
  . )يا بر روي آن قرار گرفت. (برعرش علو و بلندي پيدا كرد

: از چندين نفر از مفسران شنيدم كه مي گفتند: گويد اهويه مياسحاق بن ر
m  }  |  {  zyl )يعني بر روي آن قرار گرفت و باالي آن   )5 :طه

  . رفت
از جمله آنها سخن . شواهد آن در سخنان صحابه، تابعين و پيروان آنها فراوانند

  : گويد در قالب شعر است كه مي سعبداهللا بن رواحه 
  . كه خداوند حق است و آتش جهنم جايگاه كافران استگواهي دادم 

باالي آب مي چرخد و باالي عرش پروردگار  بر) تخت فرماندهي خداوند(عرش   
  . جهانيان است

  . كنند فرشتگان خداوند كه نشانه دارند فرشتگاني نيرومند عرش را حمل مي   
اند  كه  وايت كردهترين سند از علي بن حسين بن شقيق ر حاكم و بيهقي با صحيح

مي شناسيم ) اينگونه(پروردگارمان را : از عبداهللا بن مبارك شنيدم كه مي گفت: گفت
از مخلوقات خود . كه بر باالي آسمانهاي هفتگانه بر روي عرش خود قرار گرفته است

  ). كنند كه تاويل و نفي مي. (جداست و ديدگاهمان همانند ديدگاه جهميه نيست
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. حسن بن صباح بزاز از علي بن حسين بن شقيق براي ما روايت كرد: گويد دارمي مي
كه وي از ابن مبارك آورده است كه چون از او پرسيدند چگونه پروردگارمان را 

كه او باالي آسمان هفتم، بر روي عرش جدا از مخلوقات خود  )اينگونه(: بشناسيم؟ گفت
  . قرار دارد

خداوند . مي گوييم –و تمامي تابعين  –ما : سخن اوزاعي نيز قبال گذشت كه گفت
به آن گونه اي كه در سنت وارد شده است ايمان . بلند مرتبه از مخلوقات خود جداست

  . آوريم مي
مسلمانان اهل سنت اجماع و اتفاق نظر : گويد ابوعمر طلمنكي در كتاب األصول مي

در اين كتاب همچنين . دارند كه خداوند باذات خود بر روي عرش قرار گرفته است
اهل سنت اتفاق نظر دارند براي اينكه خداوند متعال به طور حقيقي بر روي : گويد مي

سپس با سند خود از مالك آورده است كه خداوند در . عرش قرار گرفته است نه مجازي
مسلمانان : گويد سپس در همين كتاب مي. آسمان است و علم او در تمامي مكانهاست

يعني او با شماست هر جا  )و هو معکم اینما کنتم( ارند كه معناياهل سنت اتفاق نظر د
  .كه باشيد

بدان معناست كه علم او با شماست و خداوند . و آياتي با اين مضمون در قرآن 
اين . باالي آسمانهاست و با ذات خود بر عرش آنگونه كه خود خواسته قرار گرفته است

  . لفظ او در آن كتاب است
براي خداوند آنچه را كه . ان از صحابه، تابعين و امامان فراوان استاينگونه سخن   

در كتاب خود، بر زبان فرستاده خود به طور حقيقي، آنگونه كه شايسته جالل و عظمت 
و همانندي با مخلوقات را از او نفي . اوست، ثابت شده است، همان را ثابت مي دانند

  . مي گيرندبراي او تمثيل و كيفيت در نظر ن .كنند مي
گويد نخستين باري كه سخني پيرامون انكار باالي عرش بودن خداوند  حافظ مي   
خالد بن  در نتيجه ،كه تمامي صفات را انكار مي كرد. سخن جعد بن درهم بود. شنيدم

كه اين ديدگاه را جهم بن . عبداهللا قسري او را به قتل رساند و داستان آن مشهور است
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و به شبهاتي پيرامون  و بعد از او آن را آشكار ساخته. از او گرفت صفوان پيشواي جهميه
امامان آن عصر . آن استدالل نمود كه اين موضوع در اواخر عصر تابعين به وقوع پيوست

گفته او را انكار كردند از جمله آنان، اوزاعي، ابوحنيفه، مالك، ليث بن سعد، ثوري، 
  . و بعد از آنان پيشوايان رهيافته ديگرحماد بن زيد، حمادبن سلمة، ابن مبارك 

اوزاعي، پيشواي شاميان در سال صدوپنجاه هنگام ظهور اين بحث سختي دارد كه 
عبدالواسع ابهري با سند خود از ابوبكر بيهقي : به طريق زير از وي روايت شده است

ابراهيم بن از  -در بغداد –ابوعبداهللا به ما خبر داد كه محمد بن علي جوهري . آورده است
 –ما : هيثم از محمد بن كثير مصيصي براي ما روايت كرد كه از اوزاعي شنيدم مي گفت

و به آنچه از صفات او كه . خداوند باالي عرش خود است. مي گوييم –و تمامي تابعين 
بيهقي اين روايت را در الصفات آورده است . در سنت وارد شده است ايمان مي آوريم

  . مان موثقي هستندكه راويان آن اما
خداوند اسماء و صفاتي دارد كه كسي توان رد كردن آنها : گويد مي :امام شافعي 

ولي . هركس پس از ثبوت حجت بر او مخالف آنها باشد كفر ورزيده است. را ندارد
اين صفات را ثابت مي دانيم و تشبيه را از . پيش از اقامه حجت به دليل جهل معذور است

m  Qفرمايد  همانطوري كه خداوند از خود نفي كرده است و مي. مآن نفي مي كني
W V   U  TSRl )چيزي شبيه و مانند او نيست در  )11: الشورى

  . اين قسمت از فتح الباري نقل شده است. حالي كه شنوا و بيناست
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 صرسول خدا: روايت شده است كه گفت ساز عباس بن عبد المطلب 
خدا و : له ميان آسمان و زمين چقدر است؟ گفتيمدانيد فاص آيا مي: فرمودند

و هر . طول مسير آن پانصد سال است: فرمود. فرستاده اش داناترند
) ضخامت(حجم . پانصد سال فاصله دارندآسمان ازآسمان ديگر به طول 

هر آسمان به طول پانصد سال است و ميان آسمان هفتم و عرش دريايي 
آن تا باالترين قسمت آن به اندازه كه فاصله پايين ترين قسمت . است

و . قرار دارد) دريا(خداوند متعال باالي آن آب. فاصله آسمان تا زمين است
ابوداود و ديگران . هيچ چيزي از اعمال فرزندان آدم بر او پوشيده نيست

  1.اند اين حديث را آورده

  
ت مختصر مصنف رحمة اهللا عليه روايت عباس بن عبدالمطلب را در اينجا به صور

آنچه در سنن ابوداود آمده اينگونه است كه از عباس بن عبدالمطلب روايت . آورده است
نيز در آن حضور  صدر بطحاء در ميان جمعي بودم كه رسول خدا : شده است كه گفت

اين را چه مي : به آن نگريست و فرمود صرسول خدا. كه ابري بر آنان گذشت. داشت
عنان  )وهمچنين: (فرمود. مزن: گفتند). شود هم گفته مي(ومزن  :فرمود. ابر: ناميد؟ گفتند

گويد در عنان كامال مطمئن و مطلع  ابوداود مي –عنان ) آري: (گفتند). شود نيز گفته مي(
آيا فاصله ميان آسمان و زمين را : فرمود صپيامبر –) يعني ترديد دارد( –نيست 

ان آندو، هفتاد و يك يا هفتادو دو يا هفتادو فاصله مي: فرمود. نمي دانيم: دانيد؟ گفتند مي
به . سپس آسماني كه باالي آن است نيز فاصله اش به همين اندازه است. سه سال است

                                           
): 3320(كتاب التفسير : ترمذي. باب في الجهمية): 4725) (4724) (4723(كتاب السنة : ابوداود: ضعيف است -1

. و ديگران )207 ،1/206(احمد . باب فيما انكرت الجهمية: )193(ابن ماجه در المقدمة . باب و من سورة الحاقه
 .آنرا تضعيف كرده اند )577(و الباتي در تخريج السنة ابن ابي عاصم  )50 ،49(هبي در العلو ص ذ
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همين ترتيب هفت آسمان فاصله يكساني دارند، سپس باالي آسمان هفتم دريايي است 

آسمان از كه فاصله پايين ترين قسمت آن تا باالترين قسمتش هم اندازه فاصله دو 
سپس باالي آن هفت بز كوهي وجود دارند كه فاصله ميان سمها تا . يكديگر است

تخت (سپس بر پشت آنها عرش . زانوهايشان به اندازه فاصله دو آسمان از همديگر است
قرار دارد كه قسمت پايين تر آن با باالترين قسمت آن به اندازه فاصله ) فرماندهي خداوند

  . سپس خداوند باالي آن است. ود دارددو آسمان فاصله، وج
. حسن غريب است: گويد ترمذي مي .اند ترمذي و ابن ماجه آنرا روايت كرده  

  . ابوداود آنرا با سند حسن روايت كرده است: گويد حافظ ذهبي مي
. نيز روايت كرده است كه در آن آمده است هترمذي مثل آنرا از حديث ابو هرير  

چرا . كه منافاتي ميان اين دو حديث وجود ندارد. پانصد سال است فاصله ميان دو آسمان
و چند سال بر مبناي  و اندازه هفتاد) كاروان(كه اندازه پانصد سال بر اساس راه رفتن قافله 

ميان ما و مصر با : زيرا صحيح است كه فرد بگويد. راه رفتن نامه رسان محاسبه شده است
رسان سه روز فاصله  و به اعتبار راه رفتن نامه. فاصله استاعتبار راه رفتن عادي بيست روز 

  . از سماك نيز معادل اين حديث روايت شده است. وجود دارد
شود و به طور آشكار  اما آنچه از احاديث مذكور به صراحت فهميده مي) شارح(   

بدان داللت دارند، همانگونه كه آيات محكم پيشين و احاديث صحيح و سخن سلف از 
حديث . حابه، تابعين و تابع تابعين بدان داللت داشتند، باالي عرش بودن خداوند استص

  . مذكور شواهد فراواني در صحيح مسلم و بخاري و ساير كتب حديثي دارد
اند چندان قابل توجه نيست به دليل كثرت  گفته كساني كه آنرا تضعيف كرده

أويل آن از ظاهرش نيز تد همچنين كن شواهدي كه نپذيرفتن آنرا محال و غير ممكن مي
  .غير ممكن و محال است

كمال او و عظمت مخلوقات او . اين حديث و احاديثي نظير آن بر عظمت خدا
  . داللت دارد
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و اينكه او متصف به صفات كمالي است كه خود در كتابش، خود را آنگونه 

ال قدرت او را بدان توصيف كرده و بيانگر كم صو پيامبرش. توصيف كرده است
  . توفيق و پيروزي در دست اوست. اوست و غير از او هيچكس شايستگي پرستش را ندارد
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  : از جمله مسائلي كه در اين باب مطرح گرديد عبارتند از

½  ¾  ¿  m : فرمايد تفسير اين سخن خداوند كه مي: نخست

  Á  Àl )تمامي زمين در روز قيامت در قبضه دست و :  )67: الزمر
  .وستقدرت ا
و امثال آن در زمان ) علم به صفات و اسماء خدا(اين علوم : دوم
در نزد يهود باقي بود به همين سبب آنرا انكار نكرده و تأويل  صپيامبر

  .ننمودند
 صهنگامي كه آن عالم اهل كتاب مسأله مذكور را نزد پيامبر : سوم

نازل  آن را تصديق نمود و قرآن نيز در تأييد آن صپيامبر. مطرح كرد
  . سد

هنگامي كه اين علم عظيم را از زبان يك اهل  صخنده پيامبر: چهارم
  . كتاب شنيد

تصريح به يادآوري دستان خدا و اينكه آسمانها در دست راست : پنجم
  . او و زمينها در دست ديگر او قرار دارند

  . تصريح در ناميدن دست چپ براي خداوند: ششم
ان در هنگام به دست گرفتن آسمانها و يادآوري ستمگران و متكبر: هفتم

  . زمين توسط خداوند
مبني بر اينكه آسمانها و زمين براي خداوند به  صسخن پيامبر : هشتم

  . اندازه دانه خردلي در كف هر كدام از شماهاست
  .عظمت و بزرگي كرسي به نسبت آسمان: نهم

  .عظمت عرش به نسبت كرسي: دهم 
  .ب استعرش غير از كرسي و آ: يازدهم

  . فاصله ميان هر آسمان نسبت به آسمان ديگر: دوازدهم 
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  . فاصله ميان آسمان هفتم و كرسي: سيزدهم
  . فاصله ميان كرسي و آب: چهاردهم
  . اينكه عرش باالي آب قرار دارد: پانزدهم
  . خداوند باالي عرش است: شانزدهم

  . فاصله ميان آسمان و زمين: هفدهم
پانصد . (هر آسمان پانصد سال است) خامتتراكم و ض(حجم : هيجدهم

  ). سال راه رفتن
ترين  دريايي كه در باالي آسمانها قرار دارد فاصله پايين: نوزدهم

  . واهللا علم. است) راه رفتن(قسمت آن تا باالترين قسمت آن پانصد سال 
و درود و سالم بر سرور . تمام حمد و ثنا ويژه پروردگار جهانيان است

  .ر تمامي پيروان و يارانشما محمد و ب
  

  و صلي اهللا علي نبينا محمد و علي آله و صحبه وسلم
  
  
 


