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مقدمهی ناشر
مقدمهی ذيل ،مقدمهی مترجم کتاب "عقيدهی اسالميه" اثر شيخ االسالم
محمد بن عبدالوهاب ميباشد که توسط آيت اهلل العظمي سيد ابوالفضل ابن

الرضا برقعي قمي /به نگارش درآمده است و به علت تناسب با موضوع

کتاب حاضر ،خدمتتان تقديم ميگردد؛ برای شناخت بيشتر آيت اهلل برقعي
ميتوانيد به مقدمهی کتاب "خرافات وفور" يا زندگينامهی ايشان به نام
"سوانح ايام" که در سايت عقيده موجود است ،مراجعه فرماييد.
بنام خدای عزوجل تعالي شانه العزيز
نويسندهی اين ترجمه گويد :سالهای بسيار در مجالس و محافل ايران طعن
و لعن و بدگويي شديدی ميشنيدم از گويندگان ديني نسبت به طايفهی وهابيه
که ساکن حجازند و اين فرقه مقلدين محمد بن عبدالوهابند در فروع ديني
مانند شيعه که مقلد يكي از علمای خود ميباشند و آنان نام وهابي روی خود
نگذاشتهاند بلكه خود را مسلمان ميخوانند و محمدبن عبدالوهاب عالمي بود
که در اوايل قرن  22هجری برای دفع خرافات مسلمين و رفع شرك قيام کرده
و عدهای را به نظر اصالحي خود دعوت کرده ،فرق اسالمي پيروان او را وهابي
ميگويند ،در ايران هر کس از بزرگان و علمای ديني حقيقتي از حقايق قرآن و
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اسالم و توحيد را بيان ميکرد و يا يكي از خرافات ديني را رد مينمود فورا او
را تهمت وهابي ميزدند و دليلي بر رد او نداشتند ،جز اينكه او وهابي است و
به همين بهانه او را ميکوبيدند .اينجانب تعجب ميکردم و به خود ميگفتم
چگونه هر کس حقيقتي را از قرآن بيان کند او را وهابي ميخوانند؟ مگر
وهابيها چه عقايدی دارند که ما نبايد داشته باشيم؟ مگر پيغمبر اسالم ص و
علي بن ابيطالب و ساير بزرگان اعالم ،تابع قرآن و متمسک به آن
نبودهاند؟ در زمان ما بسياری از علمای روشنفكر متدين را ديدم که هرگاه
خواست از يكي از حقايق قرآني پرده بردارد و مردم را به توحيد و قرآن آشنا
سازد ،فورا او را به بهانهی وهابيگری کوبيدند و مردم عوام را عليه او تحريک
کردند؛ مانند آيتاهلل بزرگ حاجي سيداسداهلل خارقاني و آيتاهلل خالصيزاده
و نابغهی کبير شريعت سنگلجي و آيتاهلل وحيدالدين مرعشي نجفي و آيتاهلل
العظمي آقای سيد محسن حكيم و حجتاالسالم والمسلمين آقای جاللي
قوچاني( )1و امثال ايشان کثراهلل تعالي امثالهم .پس در صدد برآمدم به قاعده و
به حكم "االنسان حريص علي ما منع" جستجو و تحقيق نمايم و ببينم جماعت
وهابيه چه ميگويند و عقايد ايشان چيست؛ اگر واقعاً مسلمانند که خون و مال
و عرض و آبروی آنان محفوظ؛ و بدگويي و غيبت ايشان حرام است.
رسولخداص فرمود« :من پيكار کردم تا مردم الالهاالاهلل بگويند و موحد

شوند» و فرمود« :عِرضِ ِالِمِسلِمِ ِکِدِمِهِ»؛ يعني« :آبروی مسلمان مانند خون
اوست»؛ همان طوری که قتل مسلمان از گناهان کبيره است ،ريختن آبروی او
نيز از گناهان کبيره است .متأسفانه از جماعت وهابيه در ايران نه کسي را يافتم
( )1الطبفجناتکیبرشتنماسختهادنودرآناتکببهامگنوخداابثتوهبیبرگیربایآتیاهللمیکحددهادن.
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تا تحقيق کنم و نه کتابي از خود ايشان ديدم ،تا اينكه در سال  2352شمسي
موفق شدم به زيارت بيتاهلل الحرام و سپس به مدينهی منوره برای زيارت
رسول خدا ص بروم؛ در آنجا کتابي ديدم که روی آن نوشته «ادیقعلة اإلالسمته
خیشل امام ح  نبدبع ولاااهبب» .با خود گفتم :عقيدهی هر کس را بايد از خود او و يا
از کتاب او جويا شد و به اشخاص ديگر نبايد مراجعه کرد؛ زيرا ممكن است
کم و زياد و يا تحريف کنند و يا اعمال غرض نمايند ،پس بهتر اين است که
کتاب خود اين شخص که مؤسس و مرجع بوده مطالعه شود تا از عقايد او و
پيروانش آگاهي حاصل گردد .به هر حال آن کتاب را گرفتم برای مطالعه؛
بعضي از دوستان ما آن کتاب را ديدند و از من ترجمهی آن را درخواست
کردند تا کساني که به عقايد وهابيه آشنا نيستند ،آگاه گردند و لذا به ترجمهی
سادهی آن کتاب بدون کم و زياد اقدام نمودم و اگر الزم به توضيحي بود ،بين
پرانتز توضيح دادهام و اين کتاب مشتمل است :بر سه رساله از خود شيخ
االسالم محمد بن عبدالوهاب که در سال  2391قمری چاپ شده و مجموعاً
در  63صفحه به اتمام رسيده؛ رسالهی اول بحث شده از خداشناسي و دين و
پيغمبرشناسي ،رسالهی دوم در بيان راه صحيح و سالم در پيروی دين حنيف و
ملت ابراهيم ،رسالهی سوم شبهاتي را که مغرضين بر اسالم و توحيد وارد
کردهاند ،رد نموده و جواب آنان را بيان کرده است .هدف ما از ترجمه و نشر
اين کتاب اين است که مردم بدانند امروزه روز تفرقه و نفاق نيست و بر هر فرقه
از فرق مسلمين واجب است که نزاع و جدال و بدگويي يكديگر را کنار
گذارند و بازيچه و ابزار دست دشمنان دين اسالم و استعمارطلبان نباشند؛ امروز
که مسلمين به واسطهی تفرقه و تشتت ضعيف شده و دشمنان اسالم در ميان

21

کتاب التوحید

مسلمانان رخنه کرده و دين و آبروی آنان در خطر است ،بايد خود مسلمين با
هم متحد شوند و الاقل با يكديگر به دشمني و ستيزه بر نخيزند و به نام واليت
آل محمد عليهمالسالم عوام بيچاره را عليه يكدگر تحريک نكنند .امروزه تمام
مسلمين حتي سنيان متعصب ،آل محمد ص را دوست دارند و به دوستي
اميرالمؤمنين و ذريهی حضرت زهرا -سالم اهلل عليها -افتخار دارند .دوست آل
محمد ص کسي است که ميان مسلمين تفرقه نياورد و به فحاشي و بدگويي
مسلمان و گويندهی "الالهاالاهلل محمدرسولاهلل" نپردازد و تمام مسلمين را
َ َ ر ََ
برادر يكديگر بداند و آيهی شريفهیَِ ﴿ :وٱ ِۡ َ
ِولِ
ريعا
ِِبَ ِۡب رل ِٱّللر َِج ِ
عت رص ُمَا ر
ََ ُ
تف َرقَاِ[ ﴾...آلرمعان .)1(]152 :را مدنظر قرار دهد ،نه اينكه مانند يک عده
دکاندار تفرقهانداز ،مسلمين را به يكديگر بدبين کند؛ و اگر در مسايل علمي و
يا ديني کسي اشتباهي کرده ،فوری به تكفير و لعن و تفسيق او نپردازد و جار و
جنجال راه نيندازد؛ بلكه به لطف و خيرخواهي با داليل علمي و قرآني گوشزد
يكديگر کنند و اختالفات را کاهش دهند ،نه اينكه مانند بعضي از منبریهای
نادان به بدگويي و افترا بپردازند و يک کالغ را چهل کالغ کنند .بسياری از
گويندگان را من سراغ دارم که سواد ندارند و کتابي را که نخوانده و بيخبرند
به تكذيب ميپردازند؛ پس هدف ما دعوت به مذهب اين و آن نيست ،ما
مسلمانيم و دعوت ما به خدا و قرآن و اسالم است .امروز تمام مسلمين قرآن را
قبول دارند و کتاب آسماني خود ميدانند؛ ما هر فرقه از فرق مسلمين را دوست
داريم و اگر سخن حقي داشته باشند ميپذيريم و از عداوت و عناد ،به خدا پناه

ه
(« )1و مگىبهريسمابندخاگنچزندورپادنكهوشنيد.»...
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ميبريم؛ ما معتقديم تمام فرق مسلمين بايد خود را مسلمان بنامند و چنانچه خدا
در سورة يونس فرموده که:
ۡ
َُ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ
ي﴾ [يوسن.]61:
سل ر رم َِ
تِأ ِِأكَ ِم َرنِٱِل ُم ِۡ
﴿وأم ِرر
«و من مأمورم که از مسلمین باشم».

ما نيز بايد به رسول خدا تأسي کرده ،خود را مسلمان بناميم و از نامها و
مذهبهای تفرقهآور دوری کنيم؛ پس هر فرقه از فِرَق مسلمين اگر تعصب را
کنار بگذارند و خود را به نام مسلمان معرفي کنند ،گامي بزرگ در جهت
وحدت و اتحاد برداشتهاند؛ و الاقل ساير مسلمين را به نامهای مذهبي تكفير
َ َ ََۡ َ َۡ ۡ
س َِل رم ِد رِ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ َ
ِف ِٱٓأۡلخ َررة ر ِم َرنِ
ل ِۡ
ي ِٱ رِ
نكنند﴿ :ومن ِي ِبتغر ِغ ِ
رينا ِفلن ِي ِقبل ِم ِرنه ِوهَ ر
ۡ َ
خ رِس َ
ين ِ[ ﴾٨٥آلرمعان«ِ .]86 :و هر کس جز اسالم ،آیینی برای خود انتخاب
ِ
ٱِل
ر
کند ،از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت ،از زیانکاران است».
به هر حال ،ما مندرجات اين رساله را بر خالف کتاب خدا و سنت
رسولاهللص نديديم و مجوز فحش و لعن در آن نيافتيم و دليلي بر بطالن
عقايد آن نداريم؛ بلكه تمام آن را مطابق کتاب خدا و سنت رسول خداص

ديدهايم و اگر کسي يكي از مطالب آن را باطل و يا بر خالف کتاب خدا
ميداند ،دليل آن را ذکر کند؛ نه آنكه به سب و لعن بپردازد .خدای تعالي در
سورهی انعام آيهی  218فرمود:
ۡ
َ َ
َ
َ
ََ َ
ُ
﴿ َو َل ِت َ ُس ُّبَا ِٱ ََّل َ
ير ِع ِرلمِ﴾
ّلل ِع ِۡد َِوا ِبرغ ۡ ِ
رين ِيَ ِۡد ُعَ ِمرن ِدو ر ِٱّللر ِف َي ُس ُّبَا ِٱ
[األاعنحِ.]158:

«به کسانی که غیر خدا را میخوانند ،دشنام ندهید؛ مبادا آنها (نیز) از روی
(ظلم و) جهل ،خدا را دشنام دهند».
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در اين آيه خداوند از بدگويي به مشرکين نهي کرد ،پس کساني که
مدعي دوستي اهل بيت رسولند چگونه به فرق مسلمين بد ميگويند؟
اميرالمؤمنين چنانچه در خطبهی  214نهجالبالغه ذکر شده ،همين که
عدهای از اصحاب خود را ديد که به لشكر معاويه بدگويي ميکنند ،نهي

ی
َّ
نمود و فرمود« :إِّن ِأکره ِلکم ِأن ِتکونوا ِس َّبابنیِ ،و ِلکِنکم ِلو ِوصفتمِ
أعمالهمِ،و ِذکرتم ِحالهمِ،اکن ِأصوب ِِف ِالقولِ،و ِأبلغ ِِف ِالعذرِ،و ِقلتم ِمَکنِ
َّ
سبیکم ِإیَّاهمِ:الله َّم ِاحقن ِدماءناِو ِدماءهمِ،و ِأصلح ِذات ِبینناِو ِبینهمِ»؛ يعني:

«من خوش ندارم که شما بد زبان و بدگو باشيد وليكن اگر اعمال و احوالي از
ايشان بر خالف ديدهايد ،بيان کنيد که آن صوابتر و برای عذر شما رساتر
است و اگر به جای سب و بدگويي ،بگوييد" :خدايا! خون ما و ايشان را
حفظ کن و بين ما و ايشان اصالح نما" ،بهتر است» .به هر حال فحش و
بدگويي به گويندهی شهادتين ،حرام و از گناهان کبيره و موجب خرسندی
استعمارطلبان است؛ اگر به فرض در صدر اسالم عدهای مانند يزيد برای حفظ
رياست خودشان با مؤمنين دشمني کردند ،مسلمين زمان ما چه تقصير دارند؟!
ما نبايد به بهانهی مطالب تاريخي گذشته به جان يكدگر بيفتيم .خداوند در
آيهی  242سورهی بقره فرمود:
ۡ َ َُ َ ۡ َ َ ۡ ََ َ َ َ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ ُۡ ۡ ََ ُ ۡ ُ َ َ
سلَ ِع َماِ
ت ِولكمِماِكس ِبت ِم ِول ِت ِ
ت ِلهاِماِكسب ِ
﴿ت ِرلك ِأمةِ ِق ِد ِخل ِ
َ ُ ۡ ُ َ
َكنَا َِي ِع َملَ ِ[﴾١٤١ارقبلة.]141 :
«آنان امتی بودند که رفتند؛ برای ایشان است آنچه کردهاند و برای شماست
آنچه خود کسب کنید و شما مسؤول اعمال آنان نیستید».
تهران  -برقعی

مقدمه
علمای توحيد ،اتفاق نظر دارند که تاکنون کتابي در موضوع توحيد ،مانند
کتاب «التوحید» نوشته نشده است .اين کتاب ،به سوی توحيد فرا ميخواند.

شيخ /در اين کتاب اقسامِ توحيدِ عبادت و توحيد اسما و صفات را به
صورت مختصر و همچنين شرك اکبر و اَشكال و انواع آن و نيز اسباب هر
يک را نوشته و به بيان راههای پاسداری و حمايت از توحيد پرداخته است.
از اينرو الزم است که شما به عنوان يک مسلمان موحد ،به اين کتاب
توجه نماييد و مطالب آن را دقيق بخوانيد و حفظ کنيد؛ زيرا هرجا که باشيد،
از آن بينياز نخواهيد بود.
وح اوملسملن اهلل»؛ يعني :مسلمانان،
توحيد :يگانه دانستن چيزی .ميگويند َّ « :د
اهلل را يگانهمعبود دانستند.
توحيدی که کتاب خدا از آن سخن ميگويد ،بر سه قسم است:
2ـ توحيد ربوبيت.
2ـ توحيد الوهيت.
3ـ توحيد اسما و صفات.
توحيد ربوبيت :يعني يگانه دانستن اهلل ،در افعال .و افعال الهي بسيار
فراوان است که از آن جمله ميتوان به خلقت و آفرينش ،روزی دادن ،زنده
کردن و ميراندن اشاره کرد که اهلل ،در همهی اين کارها يگانهی کامل
است.
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توحيد الوهيت :الوهيه يا الهيه ،هر دو مصدر فعل أَلَه ،يألَهُ ميباشند؛ يعني
پرستيدن همراه محبت و تعظيم که همان يكتاپرستي است؛ بدين معنا که بنده،
توحيد را در عمل محقق سازد و در عمل ،بندهای موحد باشد.
توحيد اسماء و صفات :يعني بنده معتقد باشد که اهلل ،در اسماء و صفات
خويش يگانه است و نظير و همتايي ندارد.

شيخ /در اين کتاب اقسام سهگانهی توحيد را ذکر نموده و دربارهی

توحيد الوهيت و عبوديت -که کتابهای کمتری در اين زمينه به نگارش
درآمده -با تفصيل بيشتری سخن گفته است.
لذا اقسام توحيد الوهيت ،توکل و ترس و محبت و… را بيان کرده و
دربارهی شرك که در برابر توحيد الوهيت قرار دارد ،بهتفصيل سخن رانده
است .شرك يعني انباز و شريک گرفتن با اهلل ،در ربوبيت يا عبادت يا اسماء
و صفات؛ اما در اين کتاب بيشتر دربارهی شرك در عبادت و توحيد اهلل،
سخن به ميان آمده است.
گفتني است :در پرتو آيات و احاديث در مييابيم که شرك ،از يک
نگاه ،بر دو قسم است :شرك اکبر و شرك اصغر؛ و در تقسيمي ديگر ،نوع
سومي نيز بر آن افزوده شده است که آنرا شرك خفي ميگويند.
شرك اکبر :عبارت است از پرستش غيراهلل يا انجام دادن پارهای از
عبادات برای غيراهلل و يا قرار دادن شريک در عبادت اهلل .اين نوع شرك،
انسان را از دايرهی اسالم ،خارج ميگرداند.
شرك اصغر :آن است که شارع آن را شرك ناميده؛ ولي در حد و
اندازهی شرك اکبر نيست.
شرك اکبر آشكار ،مانند پرستش بتها ،قبرها و مردگان.
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شرك اکبر پنهان ،مانند شرك منافقين ،يا توکلکنندگان بر پيران يا
مردگان يا چيزهای ديگر.
و شرك اصغر مانند پوشيدن انگشتر و مهرهی شفا و نخ و سوگند
خوردن به غير اهلل.
و شرك خفي مانند ريا و تظاهر و غيره.

باب ( :)1توحيد

ََ َ َۡ ُ ۡ َ َ ۡ
َ
لَسن َ ِإرل رَِلَ ِۡع ُب ُدو ر ِ﴾٥٦
ِوٱ رِ
لن ِ
اهلل تبارك و تعالي فرموده است﴿ :وماِخل ِقت ِٱ رِ
[اذلارایت« .]65 :و انسانها و جنها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و

پرستش نمایند».
َ
ُ
ا
ُ
ۡ
َََ ۡ َََۡ
ع ُب ُدوا ِٱ َ َ
ّللِ
ِك ِأ َمةِ ِ َر ُسَل ِأ ر ِٱ ِ
همچنين فرموده است﴿ :ولق ِد ِبع ِثنا ر
ِف ر
َ ُ َ
َت﴾ [الحنل« .]25 :در هر امتی پیامبری (با این پیام) فرستادیم که
لطغ ِ
ج َتن ُربَا ِٱ ِ
َِوٱ ِۡ

اهلل را عبادت و پرستش کنید و از معبودان باطل دوری نمایید!».
َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ا َ
ۡ
ا
ل ِإيَاهُ َ
ِوِب رٱ ِل َِو ر َِلِيۡ رنِ
و در آيهای ديگر ميفرمايد﴿ :وق ِ
ض ِربك ِأل ِت ِعبد ِوا ِإ ر ِ ر
ۡ َ
س انا﴾ [اإلرساء « .]12 :و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت و پرستش
ح ِ
إر ِ

نکنید و به پدر و مادر نیکی نمایید».
ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ُّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ
شوُكَاِ
ل ِتعال َِا ِأِتل ِماِحرم ِربك ِم ِعل ِيك ِم ِأل ِت رِ
همچنين ميفرمايد﴿ :ق ِ
َ ۡ
يا﴾ [األاعنح« .]161 :بگو :بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده
ب ر ِهرۦ ِش ِ
است برایتان بخوانم :اینکه چیزى را شریك خدا قرار ندهید».
ََ ََ ُۡ ُ
ۡ
َ ۡ
يا﴾ [ااسنلء:
شوُكَاِب ر ِهرۦِش ِ
ع ُب ُدوا ِٱّللِول ِت رِ
و در آيهای ديگر ميفرمايدَِ ﴿ :وٱ ِ

« .]25و اهلل را پرستش کنید و چیزی را با او شریك نگردانید».

ابنمسعود ميگويد« :هرکه دوست دارد واپسين وصيت و رهنمود
ُۡ
ل ِ َت َعال َ َِۡا َِأِتۡ ُل َ
ِماِ
محمد ص را ببيند ،اين فرمودهی اهلل متعال را بخواند که﴿ :ق ِ
َََ َ َ
ََ ُ
َََ َ ُ
ِهذاِ
ِر ُّبك ِۡم ِعل ِۡيك ِۡم﴾ [األاعنح .]161 :تا آنجا که ميفرمايد﴿ :وأ ِ
حرم
َ
ُّ َ
ََ
َ ر ُ ۡ َ ر َ َ
ل﴾ [األاعنح« .]162:بگو :بیایید آنچه را
لس ُب ِ
َهُ ِ َول ِتتب ر ُعَا ِٱ
اِفٱتب ر ُع ِ
ريم ِ
ستق ِ
صر ِرِط ِم ِ
که پروردگارتان بر شما حرام کرده است ،برایتان بیان کنم؛ اینکه چیزی را با او
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شریك قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر
نکشید؛ ما ،شما و آنان را روزی میدهیم و به کارهای زشت اعم از آشکار و
پنهانش نزدیك نشوید و کسی را که اهلل ،کشتنش را حرام نموده ،جز بهحق
نکشید .اینها ،همان احکامی است که (پروردگار )،شما را به آن سفارش نموده تا
خردتان را بهکار بندید .به مال یتیم جز به بهترین شکل نزدیك نشوید تا آنکه به
سن تشخیص برسد و پیمانه و وزن را به عدالت و به طور کامل ادا کنید .اهلل،
هیچکس را جز به اندازهی توانش تکلیف نمیدهد و چون (برای داوری) سخن
گفتید ،عدالت را رعایت نمایید؛ حتی اگر (در مورد) خویشاوند(تان) باشد و به
پیمان الهی وفا کنید .اینها همان احکامی است که (اهلل) شما را بدان سفارش می-
کند تا پند بگیرید .و (به شما خبر داده) که این ،راه راست من است؛ پس از آن

پیروی نمایید و از راههای دیگر پیروی نکنید.»...

يب ص عَلَى حِمارٍ
از معاذ بن جبل  روايت است که :كُنتُ رِدْفَ النَّ ِّ

فقال« :يَا مُعَاذُ هَل تَدري مَا حَقُّ اللَّه عَلى عِبَادِهِ ،ومَا حَقُّ الْعِبادِ عَلى اللَّه؟»
قلت :اللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم .قال« :فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَن يَعْبُدُوه ،وَال

ُيشْرِكُوا بِهِ شَيْئا ،وَحقَّ العِبادِ عَلى اللَّهِ َأنْ ال يُعَدِّبَ َمنْ ال ُيشِركُ بِهِ شَيْئًا».
فقلت :يا رسولُ اللَّهِ َأفَال ُأبَشِّرُ النَّاس؟ قال« :ال تُبَشِّ ْرهُم فَي ََّتكِلُوا».

ترجمه :معاذ بن جبل ميگويد :پشتِ سرِ پيامبر ص بر االغي سوار

بودم .پيامبرص فرمود« :ای معاذ! آيا ميداني حق اهلل بر بندگان ،و حق بندگان
بر اهلل چيست؟» گفتم :اهلل و پيامبرش داناترند .فرمود« :حقّ اهلل بر بندگان ،اين
است که او را عبادت کنند و چيزی را شريكش نسازند؛ و حق بندگان بر اهلل،
اين است که کسي را که به او شرك نميورزد ،عذاب نكند» .گفتم :ای
رسولخدا! آيا اين مژده را به مردم برسانم؟ فرمود« :خير؛ اين مژده را مگو .زيرا
بيم آن ميرود که بر اين مژده ،تكيه کنند و عمل را ترك نمايند».
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()1

شيخين (=بخاری و مسلم) اين حديث را در «صحيحين» روايت کردهاند.
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2حكمت آفرينش جنها و انسانها.
 -2عبادت ،همان توحيد و يكتاپرستي است؛ زيرا کشمكش و نزاع ،بر
سرِ توحيد ميباشد.
 -3اگر کسي بهطور کامل پايبند توحيد نباشد ،اهلل را عبادت نكرده
ََا ََ
ََا َ ُۡ َ ُ َ َا َ ۡ
ل ِأناِ ِ ََعبردِ ِ َماِ
ع ُب ُد ِِ ٣و ِ
ِمِا ِِأ ِ
عبردو
ل ِأنت ِم ِ ِ
است؛ چنانكه آيهی ﴿و ِ
َ
َ ُّ
ََا َ ُۡ َ ُ َ َا ۡ
عبُ ُد ِ[ ﴾٥ااکلرفون .]6-2 :بدين
ِمِا ِأ ِ
عبردو
ل ِأنت ِم ِ ِ
ع َبدت ِۡم ِِ ٤و ِ
نكته تصريح نموده است.
 -4حكمت ارسال پيامبران.
 -5به سوی همهی ملتها ،پيامبری فرستاده شده است.
 -6دين تمامي انبيا ،يكي بوده است.
 -7مسالهی مهم اين است که عبادت و توحيد واقعي ،بدون کفر
ورزيدن به طاغوت يا معبودان باطل تحقق نمييابد .چنانكه اين
ََ َ ُۡ
كف ِۡرِ
مطلب در آيهی  256سورهی بقره بيان شده است﴿ :فمن ِي ِ
َ ۡ
ۡ َۡ
َ ََ
َ ۡ
َ ُ
ق﴾ [ارقبلة.]165 :
س َت ِۡم َسك ِِب رٱ ِل ُع ِۡر َوة رِٱِل َُ ِث ِ
ِو ُي ِؤمرنِ ِِب رٱّللرِفق رد ِٱ ِۡ
َت
ِب رٱ ِ
لطغ ر
«بنابراین کسی که به طاغوت (= معبودان باطل) کفر بورزد و به اهلل

ایمان بیاورد ،به دستاویز محکم (و ناگسستنیِ ایمان) چنگ زده است».

( )1حیحصاخبری،ش2326:؛وحیحصملسم،ش.13:
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 -8طاغوت ،عام است و همهی معبودان باطل را دربرميگيرد؛ يعني
طاغوت به هرکس و هر چيزی گفته ميشود که غير از اهلل پرستش
گردد.
 -9اهميت ويژهی آيات  252تا  253سورهی انعام در نزد گذشتگان
نيک اين امت؛ در اين سه آيه ،ده مسالهی مهم بيان شده که نهي از
شرك ،در رأس آنهاست.
-21

آيات محكم سورهی اسراء که در آنها به هجده نكتهی

مهم تصريح شده است؛ بدينسان که اهلل متعال در ابتدای اين آيات
َ ََۡۡ َ َ َ َ ا َ َ َ ََۡ ُ َ َ ۡ ُ ر َۡ ُ ر
ولِ
اِّمذ ِ
َم ِ
ل ِمع ِٱّللرِإ ر ِلهاِءاخر ِفت ِقعد ِم ِذم ِ
ِتع ِ
فرموده است﴿ :ل ِ

[ ﴾٢٢اإلرساء« .]11 :هیچ معبود دیگری را شریك اهلل قرار مده که

نکوهیده و خوار خواهی شد» .و باز در پايان همين آيات تأکيد
ََََ َُ
ََ ََۡۡ َ َ َ َ ا َ َ َ َۡ
َماِ
ِمل رِ
ق ِ رف ِجهنم
اِءاخ َر ِف ُت ِل ِ
ل ِمع ِٱّللرِإ ر ِله
ِتع ِ
فرموده است﴿ :ول ِ
َم ِۡد ُح ا
َرا﴾ [اإلرساء« .]29 :و هیچ معبودی را شریك اهلل قرار مده که
نکوهیده و بهدور از رحمت الهی در دوزخ خواهی افتاد» .اهلل در

همين آيه ،اهميت اين نكات را به ما يادآوری ميکند و ميفرمايد:
َ َ َ ا َ ۡ َ ى َ ۡ َ َ ُّ َ َ ۡ ۡ
ك َمةر﴾ [اإلرساء« .]29 :این احکام
لر ِ
َلك ِر ِبك ِمرن ِٱ ِ
ح ِإ ر ِ
﴿ ِذل رك ِمرمِا ِأ ِو ِ
از حکمتهایی است که پروردگارت بهسوی تو وحی نموده است».
آيهی  36سوره نساء نيز که آيهی حقوق دهگانه ناميده
-22
ۡ
ع ُب ُدوا ِٱ َ َ
ّللِ
ميشود ،با اين فرمودهی اهلل  آغاز ميگردد کهَِ ﴿ :وٱ ِ
ََ ُۡ ُ
َ ۡ
يا﴾ [ااسنلء« .]25 :و اهلل را پرستش کنید و چیزی را
شوُكَا ِب ر ِهرۦ ِش ِ
ول ِت رِ
با او شریك نگردانید».
-22

آگاهي از وصيت رسول اهلل ص در هنگام وفاتش.
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-23

شناخت حق اهلل بر بندگانش.

-24

شناخت حق بندگان بر اهلل ،در صورتي که حق اهلل را ادا

کنند.
-25

بيشتر اصحاب پيامبر ص از اين مساله اطالع نداشتند.

()1

-26

جواز کتمان علم ،به خاطر پارهای از مصلحتهای شرعي.

-27

استحباب بشارت دادن مسلمان به آنچه که خوشحالش

ميگرداند.
-28

ترس از اينكه مردم با تكيه بر رحمتهای گستردهی اهلل،

دست از عمل بردارند.
-29

هرگاه کسي پاسخ سوالي را ندانست ،بگويد :واهلل اعلم.

-21

جواز اختصاص دادن برخي از افراد برای آموزش مطلب

يا نكتهای علمي به آنان.
-22

تواضع رسولاهلل ص؛ چنانكه سوار االغ ميشدند و پشت

سر خود نيز کسي را سوار ميکردند.
-22

جواز سوار کردن کسي ،پشت سر خود بر حيواني.

-23

منزلت و مقام معاذ بن جبل.

-24

اهميت واالی مسالهی توحيد.

()2

ش
ب احصبه یمن دايستتدد که "قح دنباگن رب اهلل ،انی
( )1در رشح ااتسد ولاارلنمح بع نسح آل اخیشل آدمه اتس :ر
اتسکهیسکراکهبهاورشکیمنورزد،ذعابند"؛رچا کهایپربمصبهاعمذ رفومد«:انیژمدهرابهرمدح
رماسن؛ زریا میب آن یمرود ه رب انی ژمده ،بک ه دننک و لمع را رتک امندنی» .ذلا اعمذ انی ژمده را ات س
واپ
ت
ک
لحظابتایحشتیفخمبگهداتشودبنیاسنایسبریازاحصبه#انیبکتهرایمندايستتدد.

ش
( )2درربیخيسخههبیانیاتکبآدمهاتس:دروصریتکهویحان،وتاشنراداشتهابدش.
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***

باب ( :)2فضيلت توحيد و اينكه ساير گناهان را نابود
ميگرداند

َ َُ ُ ۡ ُ َ َ َُ ۡ َ
َ َ َ َُ ََ ۡ
ل ِۡم ُنِ
لئرك ِله ُم ِٱ ِ
يمنهمِبرظ ِلم ِأو ىِ
ِول ِۡم ِيَ ِلب ر ُس اَِا ِإ ر ِ
اهلل ميفرمايد﴿ :ٱَّلرين ِءامنَا
َ ُ ُّ َ َ
ِم ِۡهت ُدو ِ[ ﴾٨٢األاعنح« .]81 :امنیت ،از آنِ کسانی است که ایمان آوردند و
وهم

ایمانشان را به شرک نیامیختند؛ آنان هدایتیافتهاند».

عباده بن صامت ميگويد :رسولاهلل ص فرمود« :مَنْ شَهِدَ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ

اللَّهُ وَحْدَهُ الَ شَرِيكَ لَه ،وأَنَّ مُحمَّدًا عبْدُهُ وَرَسُولُه ،وأَنَّ عِيسى عَبْ ُد اللَّ ِه
وَرَسُولُه ،وَكَلِمَتُهُ َألْقاها إِىل مَ ْريَمَ وَرُوحٌ ِمنْه ،وأَنَّ اجلَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ،
ملِ»[ .روایت بخاری و مسلم]()1
َأدْخَلَهُ اللَّهُ اجلَنَّةَ عَلى ما كانَ ِمنَ الع َ
ترجمه« :هرکس ،گواهي دهد که معبود راستيني جز اهلل وجود ندارد و
محمد ،بنده و فرستادهی اوست و شهادت دهد که عيسي ،بنده و فرستادهی
اهلل ،و کلمهی اوست که به مريم القا کرد و نيز مخلوق او ميباشد ،و گواهي
دهد که بهشت و دوزخ ،هر دو حق است ،هر عملي که داشته باشد،
(سرانجام )،اهلل متعال ،او را وارد بهشت ميکند».

عتبان ميگويد :رسولاهلل ص فرمود« :فَإِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ على النَّارِ

ذ ِلكَ وَجْهِ اللَّهِ»[ .روایت بخاری و
َمنْ قال :الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِ َ
( )1حیحصاخبری،ش1412:؛وحیحصملسم،ش.23:
( )2حیحصاخبری،ش422:؛وحیحصملسم،ش.11:

مسلم]()2
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ترجمه« :همانا اهلل ،کسي را که بهخاطر خشنودی او الالهاالاهلل بگويد ،بر
آتش دوزخ حرام کرده است».

ابوسعيد خدری ميگويد :رسول اهلل ص فرمود« :إِنَّ مُوسَى قَالَ:

يَا رَبِّ عَِّل ْمنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ ،قَالَ :يَا مُوسَىُ ،قلْ :ال ِإلَهَ إ َّ
ِال
ُصنِي بِهِ ،قَالَ :يَا
اللَّهُ ،قَالَ :كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا ،إ َِّنمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخ ُّ
السمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِ َرهُنَّ غَيْرِي ،وَا ْلأَ ْرضِنيَ السَّبْعَ فِي
مُوسَى ،لَوْ أَنَّ َّ
كِفَّةٍ وَال ِإلَهَ إِالَّ اللَّهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ ال ِإلَهَ إِالَّ اللَّهُ»[ .روايت ابنحبان و
حاکم؛ حاکم ،اين حديث را

صحيح دانسته است)1(].

ترجمه :رسولاهلل ص فرمود« :موسي عرض کرد :پروردگارا! به من

چيزی بياموز که تو را با آن ياد کنم و بخوانم .فرمود :بگو :ما إله إما اهلل موسي
گفت :پروردگارا! اين را همهی بندگانت ميگويند؛ از تو چيزی ميخواهم
که ويژهی من باشد .فرمود :ای موسي! اگر آسمانهای هفتگانه با تمام
موجوداتي که در آنها هستند -غير از خودم -و زمينهای هفتگانه در يک
پلهی ترازو نهاده شوند و ما إله إما اهلل در پلهای ديگر ،ما إله إما اهلل از همهی آنها
سنگينتر و برتر خواهد بود».

انس ميگويد :از رسول اهلل ص شنيدم که فرمود« :قال اللَّه تعاىل :يَا

ا ْبنَ آدَم ،إ َِّنكَ لَو َأتَيْتَين بِقُرابٍ األَرْضِ خطايا ،ثُمَّ لَقِيْتَين ال ُتشْرِكُ بِي
ألتَيْ ُتكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»[ .ترمذی ،روايت کرده و آن را حسن دانسته است)2(].
شَيْئًاَ ،

ترجمه :رسولاهلل ص فرمود ...« :اهلل متعال ميفرمايد :ای فرزند آدم!

اگر در حالي به سوی من بيايي و با من مالقات کني که به پُریِ زمين گناه
لصحي
()1يحصابعابحن،ش6332 :؛ادتسملرکىلعا ختن.)223 /3( ،

( )2حیحصااجلعم،ش4113:؛السلسلهالصحيخه،ش327:؛حیحصارتلذمی،آابلین،/ش.2332:
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کردهای ،ولي هيچ چيز و هيچکس را شريكم نساخته باشي ،من با همين
اندازه مغفرت و آمرزش ،نزدت خواهم آمد».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2فضل و بخشش بيکران اهلل.
 -2پاداش بزرگ توحيد در نزد اهلل متعال.
 -3توحيد ،کفارهی گناهان است.
 -4تفسير آيهی  82سورهی انعام و اينكه واژهی "ظلم" در اين آيه ،به
معنای شرك است.
 -5پنج موردی که در حديث عباده ذکر شدهاند ،قابل تأملند.
 -6با جمعبندی حديث عباده و حديث عتبان و ديگر احاديث اين باب،
مفهوم ما إله إما اهلل را درمييابيم و به اشتباه و موضع نادرست
فريبخوردگان پي ميبريم.
 -7شرط پذيرش ما إله إما اهلل از گويندهاش ،اين است که آن را با اخالص
و برای خشنودی اهلل بگويد.
 -8حتي پيامبران نيز نياز داشتند که فضيلت ما إله إما اهلل به آنان يادآوری
شود.
 -9ما إله إما اهلل از همهی موجودات سنگينتر و برتر است؛ ولي با اين حال
ترازوی برخي از گويندگانش سنگين نخواهد بود.
 -21زمين نيز همانند آسمان دارای هفت طبقه ميباشد.
 -22موجوداتي در هفت طبقهی آسمان و زمين ،سكونت دارند.
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 -22اثبات معني حقيقي صفات اهلل متعال؛ برخالف اهل تعطيل يا کساني
که منكر صفات اهلل هستند.

 -23در حديث عِتبان آمده است که رسولاهلل فرمود« :همانا اهلل،
کسي را که بهخاطر خشنودی او ما إله إما اهلل بگويد ،بر آتش دوزخ
حرام کرده است» .با شناخت حديث انس به مفهوم حديث

عِتبان پي ميبريم و درمييابيم که خشنودی اهلل متعال در کنار
نهادن شرك است و گفتنِ زبانيِ ماإلهإمااهلل بهتنهايي کافي نيست.

 -24اين مساله که عيسي و محمد إ ،هر دو در کنار هم بهعنوان
بندگان اهلل و پيامبران او ذکر شدهاند ،قابل تأمل است.

 -25عيسي ويژگي خاصي دارد؛ اينكه پيدايش او نتيجهی کلمهی
اهلل متعال است که به مريم القا کرد و با فرمان پديد آی ،او را پديد
آورد.
 -26عيسي ،روح اهلل ،يعني مخلوق و آفريدهی اهلل ميباشد.
 -27فضيلت ايمان به بهشت و دوزخ.
 -28گويندهی ما إله إما اهلل هر عملي که داشته باشد ،سرانجام وارد بهشت
خواهد شد.
 -29ترازو ،دو کفه يا دو پله دارد.
« -21وجه» يكي از صفات اهلل متعال است.
***

باب ( :)3موحد راستين بدون حساب وارد بهشت خواهد شد
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َ َۡ َ َ َ َُ ر َ ر َ َ ر َ َ
ُ
ِول ِۡم ِيَك ِم َرنِ
ريفا
ِّللر ِحن ِ
اهلل ميفرمايد﴿ :إ ر ِإ رِب ِرهريم َِك ِأم ِة ِقان ِرتا ر
ۡ ۡ
شوُك َ
ري ِ[ ﴾١٢٠الحنل« .]115 :بیگمان ابراهیم ،خود یك امت فرمانبردار برای
ٱِل ُم رِ
اهلل و (نیز) حنیف (و حقگرا) بود؛ و از مشرکان نبود».
َ َ َ ُ َ ۡ َ ُۡ ُ َ
شوُكَ ِ[ ﴾٥٩المؤوونمن« .]69:و
همچنين ميفرمايدِ ﴿ :وٱَّلرين ِهمِبررب ر ره ِم ِل ِي رِ
آنان که به پروردگارشان شرک نمیورزند».

حصين بن عبدالرحمن گويد :نزد سعيد بن جبير بودم که گفت :چه
کسي از شما پارهستارهای را که ديشب سقوط کرد ديده است؟ گفتم :من
ديدهام .البته من در حال ادای نماز نبودم؛ بلكه حشرهای زهرآگين به من نيش
زده بود .گفت :آنگاه چه کردی؟ گفتم :رقيه خواندم )1(.پرسيد :چرا اين کار
را کردی؟ گفتم :بهخاطر حديثي که از شعبي شنيده بودم .سوال کرد :چه

حديثي؟ پاسخ دادم :او از بريده بن حصيب نقل ميکرد که [رسولاهلل ص

فرمود]« :رقيه خواندن جايز نيست مگر در دو مورد :در چشم زخم و در
گزيدن گزندگان» )2(.سعيد گفت :کار خوبي است که انسان چيزی را که

شنيده ،بدون کم و کاست بيان کند؛ ولي ما روايتي از ابنعباس $داريم که

رسول اهلل ص فرموده است« :عُرضَت عليَّ األمَم ،فَرَأيْت النَّبِيَّ وَمعَه

الرُّهيْطُ والنَّبِيَّ ومَعهُ الرَّجُل وَالرَّجُالن ،وَالنَّبِيَّ وليْسَ مَعهُ أحدٌ إذ ُرفِعَ لِى
سوادٌ عظيمٌ فظننتُ أَنَّ ُهمْ أُمَّتِي ،فَقِيلَ لِى :هذا موسى وقومه ولكن انظر
إىل األفق فإذا سواد عظيم فقيل ىل انظر إىل األفق اآلخر فإذا سواد عظيم
فقيل لي :هَذه أُمَّتُك ،ومعَهُمْ سبْعُونَ َألْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ وال
( )1وظنمراز ُرقْته،وخادننداعیرشیعودحرکدنربدبناتس.
( )2رواتیادمحوابعم جهازربدیهبعبیصحایملسبهوصرترموفع؛وزینرواتیادمحواوبداودرتذمیازرمعانبعنیصحبه
ش
ش
هتي
وصرترموفع؛ مىوگدی:راجلادمح،يقههستتدد.
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خلَ منْ ِزلَه ،فَخَاض النَّاسُ يف أُولَ ِئكَ الَّذينَ يدْخُلُون
عَذَابٍ» .ثُمَّ نَهَض فَدَ َ
الْجنَّةَ بِغَيْرِ حسابٍ وَال عذاب ،فَقَالَ بعْضهُم :فَلَعَلَّهُمْ الَّذينَ صَحِبُوا
رسولاللَّه ص وقَال بعْضهُم :فَلعَلَّهُمْ الَّذينَ ُولِدُوا يف اإلسْالم ،فَلَمْ
ُيشْرِكُوا باللَّه شيئاً وذَكَروا أشْياء فَخرجَ عَلَيْهمْ رسول اللَّه ص فَقال:
«مَا الَّذي تَخُوضونَ فِيه؟» فَأخْبَرُوهُ فَقال« :هُمْ الَّذِينَ ال يرقُونَ ،وَال
حصِن
َيسْتَ ْرقُونَ ،والَ يَتَطيَّرُون ،وَعَلَى ربِّهمْ يتَوكَّلُونَ» .فقَامَ عُكَّاشةُ بنُ مُ ْ
فَقال :ادْعُ اللَّه أنْ جيْعَلَين ِمنْهُم ،فَقال« :أنْت ِمنْهُمْ» .ثُمَّ قَام رَجُلٌ آخَرُ فَقال:
ك بِهَا عُكَّاشَةُ»[ .متفق
ادْعُ اللَّه أ ْن يَجْعََلنِي ِمنْهُمْ فقال« :سَبَ َق َ

علیه]()1

ترجمه :ابنعباس $ميگويد :رسولاهلل ص فرمود« :امتها به من نشان

داده شدند؛ پيامبری ديدم که کمتر از ده نفر با او بودند و پيامبری مشاهده
کردم که يک يا دو نفر همراهش بودند و پيامبری ديدم که هيچکس با او
نبود تا اينکه گروه بزرگي به من عرضه گرديد .گمان کردم که امت من
هستند .به من گفته شد :اينها ،موسي و قومش هستند؛ به افق نگاه کن .نگاه
کردم و جمعيت انبوهي ديدم .به من گفته شد :افق ديگر را بنگر .آن سوی
افق نيز جمعيت انبوهي مشاهده کردم؛ به من گفتند :اين ،امت توست که
هفتاد هزار نفر از آنها بدون حساب و عذاب ،وارد بهشت ميشوند» .سپس

رسولاهلل ص برخاست و به خانهاش رفت .آنگاه مردم دربارهی کساني که
بدون حساب و عذاب وارد بهشت ميشوند ،به بحث و گفتگو پرداختند.

برخي ميگفتند :شايد آنها ،اصحاب رسولاهلل ص باشند .و برخي ديگر
ميگفتند :شايد آنها ،کساني باشند که در دوران اسالم متولد شدهاند و
( )1حیحصاخبری،ش2732:؛وحیحصملسم،ش.223:ینتفگاتسکهانی،ظفلملسم/یمابدش؛وچندرروایتیکهاخبری/
لقن رکده« ،ماریوقن» ایندمه و به اجی آن« ،ماوتکیون» آدمه اتس؛ ینعی« :از یسک یمنوخاهدکه آنب را داغ دنك» .ظفل
ملسم،ازاحلظدنسونتم،اشذاتس.
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هيچگاه به اهلل شرك نورزيدهاند .رسولاهلل ص از خانهاش بيرون آمد و
پرسيد« :دربارهی چه موضوعي ،بگومگو داريد؟» لذا موضوع بگومگوی خود
را با رسولخدا ص در ميان گذاشتند .فرمود« :آنها ،کساني هستند که "دَم و

افسون" نميخوانند و درخواست تعويذ (دم و افسون) نمينمايند ،فال
نميگيرند و بر پروردگارشان توکل ميکنند» .عكاشه بن محصن برخاست
و گفت :از اهلل بخواهيد که من ،جزو آنها باشم .پيامبر فرمود« :تو ،جزو آنها
هستي» .مردی ديگر برخاست و گفت « :از خدا بخواهيد که من نيز جزو آنها
باشم» .فرمود« :عكاشه در اين زمينه بر تو پيشي گرفت».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2شناخت مراتب يا تفاوت درجات مردم در زمينهی توحيد.
 -2مفهوم راستين توحيد يا چگونگي تحقق بخشيدن به اصل توحيد.
 -3اهلل متعال ،ابراهيم را از آن جهت که مشرك نبود ،ستود و فرمود:
ۡ ۡ
َ ُ
ري﴾ [الحنل .]115:يعني« :از مشرکان نبود».
شوُك َِ
﴿ َول ِۡمِِيَكِم َرنِٱِل ُم رِ
 -4اهلل متعال در وصف مومنان و دوستان خويش فرموده استَِ ﴿ :وٱ ََّل َ
رينِ
ُ َ ۡ َ ُۡ ُ َ
شوُكَ ِ[ ﴾٥٩المؤوونمن« .]69 :و آنان که به پروردگارشان
هم ِبررب ر ره ِم ِل ِي رِ
شرک نمیورزند».
 -5ترك دم و افسون؛ و نيز داغ نكردن ،از نشانههای توحيد حقيقي يا از
راههای تحقق بخشيدن به توحيد است.
 -6توکل است که جامع اين ويژگيهاست.

 -7درك ژرف و دقيق اصحاب پيامبر ص که دانستند بدون عمل
نميتوان به اين مقام رسيد.
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 -8اصحاب #اشتياق فراواني به کارهای نيک و رسيدن به خوبيها
داشتند.
 -9فضيلت اين امت بر ديگران ،هم از نظر تعداد و کميت و هم از نظر
کيفيت و وضعيت ايماني.

 -21فضيلت پيروان موسي.

 -22ساير امتها به رسول اهلل ص نشان داده شدند.
 -22هر امتي جداگانه و با پيامبرش حشر ميشود.

 -23اندك بودن کساني که دعوت پيامبران‡ را پذيرفتهاند.
 -24پيامبراني که کسي دعوتشان را نپذيرفته است ،تنها حشر ميشوند.
 -25رهآورد اين آگاهي ،اين است که از کثرت و فراواني ،نبايد مغرور
شد و از قلت و اندك بودن نيز نبايد نااميد گرديد.
 -26جواز رقيه خواندن يا دعای شرعي برای چشم زخم و گزيدگي.
 -27فهم و درك دقيق و ژرف گذشتگان نيک؛ آنجا که سعيد فرمود:
«کار خوبي است که انسان چيزی را که شنيده ،بدون کم و کاست
بيان کند»؛ يعني دريافت که اين دو حديث (= حديث بريده بن
حصيب و حديث ابنعباس) تعارضي با هم ندارند.
 -28گذشتگان نيک امت ،هرگز کسي را بيمورد يا به چيزی که
نداشت ،مدح و تعريف نميکردند.

 -29اينكه رسول اهلل ص به عكاشه فرمود« :تو ،جزو آنها هستي»،
()1

يكي از نشانههای نبوت ايشان است.

 -21مقام و منزلت عكاشه بن محصن.
ش
ش
( )1انچبکهاکعشهدريازگنجهبیابمرزهابرمدتانبهشهابدتردیس.
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 -22جواز استفاده از کنايه يا سخنان کنايهآميز.

()1

 -22اخالق سترگ و نيكوی رسول اهلل ص.
***

باب ( :)4ترس از شرك

َ ََ َ َ ۡ ُ َ ُۡ
ََۡ ُ َ ُ َ َ َ
َ
َ
َ
ِذل ركِل رمنِ
كِب ر ِهرۦِوي ِغفررِماِدو ِ
شِ
اهلل ميفرمايد﴿ :إ ر ِٱّللِلِي ِغفررِأ ِي ِ

ََ ا
يشِا ُِء﴾ [ااسنلء« .]48 :همانا اهلل این را که به او شرک ورزند ،نمیآمرزد و جز

شرک را برای هر که بخواهد میبخشد».

همچنين دعای ابراهيم ؛ در کالم اهلل چنين نقل شده است که:
َ ُۡۡ ََ َ ََُۡ َۡ
هي
جن ِب رن ِوب ر َ
ام﴾ [اربا م« .]26 :و من و فرزندانم را از
ص َن َِ
ل ِۡ
ن ِأ ِن ِعبد ِٱ ِ
﴿ ِوٱ ِ
پرستش بتها دور بدار».

خ َوفَ مَا أَخَافُ عَلَ ْيكُمُ الشِّرْكُ
رسول اهلل ص فرموده است« :إِنَّ أَ ْ

ا َألصْغَرُ»؛ يعني« :بيشترين چيزی که از بابتِ آن برای شما ميترسم ،شرك
اصغر است» .پرسيدند :ای رسولخدا! شرك اصغر چيست؟ فرمود« :ريا».
[روايت احمد ،طبراني

و بيهقي]()2

ش
( )1ینعی به اجی ایتکه آاکشرا به آن رمد وگبدی که وت اشيستهی نینچ اقمیم یتسین ،رفومد« :اکعشه در انی زمتته رب وت یشیپ
رگتف» .ذلا وظنمر از شحتابن انکبهآزیم در ااجنی انی اتس که یموتان به اجی ر ّد رصحیِ کی دروخاتس ای کی وموضع -،به
ه
رشیطکهّقحیسکاضعیوشند-ازواژههبییاافتسدهرکدکهاابسبانرایتحِرطفاقملبرارفا ماسنزد.
( )2حیحصاتس؛السلسلهالصحيخه،ش.923:
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ابن مسعود ميگويد :رسول اهلل ص فرمود« :مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ

دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ»[ .روايت بخاری]( )1يعني« :هرکس در حالي بميرد که
غيراهلل را به فرياد خوانده -و به اهلل شرك ورزيده باشد ،-وارد دوزخ ميشود».

جابر ميگويد :رسول اهلل ص فرمود« :مَنْ لَقِيَ اللَّهَ ال يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ»[ .روايت مسلم]( )2يعني« :هرکس اهلل
را در حالي مالقات کند که کسي يا چيزی را شريكش نساخته باشد ،وارد
بهشت ميشود و هرکه در حالي بميرد که کسي يا چيزی را با او شريک
گرفته است ،وارد دوزخ ميگردد».

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2ترس و هراس از شرك.

 -2ريا و خودنمايي ،نوعي شرك است.
 -3ريا ،از نوع شرك اصغر است.

 -4ريا ،بزرگترين خطری است که انسانهای شايسته و نيكوکار را
تهديد ميکند.

 -5نزديک بودن بهشت و دوزخ [به انسان].

()3

 -6در يک حديث ،بهشت و دوزخ ،با هم و يکجا ذکر شدهاند.

( )1حیحصاخبری،ش.4497:
( )2حیحصملسم،ش.91:
َ
ش
َّ ُ
ب
ُ
( )3ینعی ایمن ااسنن و هست ای دوزخ ،افصلهای زج رمگ ووجد دنارد .روسلاهللص رفومده اتس« :اجلَنة أقرب إىل
َ
ب ش
َّ ُ ْ ُ
َْ
ُ
َ
ْ
ار مِثل ذل ِك»؛ ینعی « :هست و دوزخ ،به هر کی از امش از دنبشفک او زندکیرتدن».
أحدِكم مِن ِِشاكِ نعلِ ِه وانل
[رواتیاخبری،ش8866:بهلقنازابعوعسمد]
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 -7کسي که اهلل را در حالي مالقات کند که شرك نورزيده است،
وارد بهشت ميشود و آنکه شرك ورزيده باشد ،وارد دوزخ
ميگردد؛ اگرچه عبادتگزارترين انسان روی زمين باشد.

 -3مسألهی بزرگ اينكه ابراهيم؛ از اهلل خواست که او و
فرزندانش را از پرستش بتها دور نگه دارد.

 -9عبرت گرفتن ابراهيم؛ از حال اکثر مردم که به شرك مبتال بودند؛
َ َُ َ َ ۡ َۡ َ
اس﴾ [ارباهيم.]25:
رياِم َرنِٱنلَ ر ِ
ضل ِل َنِكث رِ
بِإرنهنِأ ِ
چنانكه عرض کرد﴿ :ر ر
«ای پروردگارم! بتها سبب گمراهی بسیاری از مردم شدهاند».
-21

در اين باب ،مفهوم ما إله إما اهلل بيان شده است؛ بخاری/

نيز
دربارهی حديث مذکور ،همين را گفته است.
-22

منزلت و مقام کسي که از شرك ،سالم و بهدور باشد.

***
باب ( :)5دعوت به شهادت ال إله إال اهلل

َ ا َۡ ُ ا َ َ ََ َ َ ََ
ُۡ َ
ية ِأناِ ِ َو َم رنِ
ص
ّللر ِ ِ
يل ِأ ِدع َِا ِإرل ِٱ ِ
ه رذ ِه رۦ ِسب ر ر ِ
لِ ِ
اهلل ميفرمايد﴿ :ق ِ
َع ِب ر
ۡ
ۡ
َََ َ ُ ۡ َ َ َ َ ا ََ
شوُك َ
ري ِ[ ﴾١٠٨ویفس« .]158:بگو :این راه من
رِو َمِا ِأناِ ِم َرن ِٱِل ُم رِ
حن ِٱّلل
نيِوس ِب ِ
ٱتبع ر ِ
است که همراهِ پیروانم ،با بصیرت و آگاهی بهسوی اهلل فرا میخوانم؛ و اهلل ،پاک

و منزه است .و من جزو مشرکان نیستم».

عن ابن عباس$؛ أنَّ رسول اهلل ص ملّا بَعثَ مُعَاذاً إىل اليمن قال
له«:إ َِّنكَ َت ْأتِي َقوْمًا من َأ ْهلِ الكِتَابِ ،فليكن أول ما تدْعُوهُمْ ِإلَيه :شْهاَدةُ
َأنْ ال إله إال اهلل (ويف رواية:إىل أن يوحّدوا اهلل) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِ َذ ِلكَ،
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خمْسَ صََلوَاتٍ فِي كُلِّ َيوْمٍ َولَيْلَةٍ فَ ِإنْ هُمْ
َفأَعِْلمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ َ
أَطَاعُوك لِ َذ ِلكَ َفأَعِْلمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَ َدقَةً تُؤْخَذُ ِمنْ أَ ْغنِيَائِهِمْ
فَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِ َذلِك َ،فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَ ْموَالِهِمْ وَاتَّقِ
س بَ ْينَهَا َوبَ ْينَ اللَّهِ حِجَابٌ»[.بخاری و مسلم]
دَ ْعوَةَ ا ْلمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْ َ

()1

ترجمه :ابنعباس $ميگويد :رسولاهلل ص هنگامي که معاذ را

(برای دعوت ،به يمن) فرستاد ،به او فرمود« :تو نزد کساني ميروی که اهل
کتابند؛ آنان را به گفتن الإلهإالاهلل -و در روايتي ديگر :به اقرار به وحدانيت
اهلل -دعوت کن و چون الإلهإالاهلل را گفتند ،به آنها خبر بده که اهلل در
شبانهروز ،پنج نماز بر آنان فرض کرده است؛ اگر پذيرفتند ،به آنها اعالم کن
که اهلل زکات را در اموالشان بر آنان فرض نموده که از ثروتمندان ايشان
گرفته شده ،به فقيرانشان داده ميشود .اگر اين فرمان را پذيرفتند ،از گرفتن
اموال قيمتيِ آنها (به عنوان زکات) بپرهيز و از دعای مظلوم بترس؛ زيرا هيچ
حجابي ،ميان اهلل و دعای مظلوم وجود ندارد».

وعن سهل بن سعد  أنّ رسول اهلل ص قالَ :يوْمَ خَيْبَرَ«:ألعْطِي َّ
َن
الرَّايَةَ غَدًا رَجُال يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُه ،يفْ َتحُ اهلل عَلَي
يَ َديْهِ» ،فَبَاتَ النَّاسُ يدوكون لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاها ،فلما أصبحوا غدوا
على رسول اهلل ص كُلُّهُمْ يَرْجُوا أن يعطاها فَقَالَ «َ:أ ْينَ عَلِي ابن ابي
صقَ فِي عَ ْينَيْهِ
طالب؟» فَقِيلَ هو َيشْ َتكِي عَ ْينَيْهِ ،فأرسلوا إليه فأُتي به ،فَ َب َ
كنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرّاية فَقَال«َ:انْفُذْ عَلَي
ك َأنْ لَمْ َي ُ
َودَعَا لَهُ ،فَبَرَأَ َ
رِسْلِكَ حَتَّى َتنْ ِزلَ ِبسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ ِإلَي اإلِسْالمِ وَأَخْبِ ْرهُمْ ِبمَا يَجِبُ

( )1حیحصاخبری،دریدننیومرد،ازممله)3423،3192(:؛وحیحصملسم،ش39:؛بهلقنازاعمذ.
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عَلَيْهِمْ .من حق اهلل تعاىل فيهَ ،فوَاللَّهِ َل َأنْ يَهْدِيَ اللَّهُ ِبكَ رَجُال واحداً خري
()1
حمْرُ النَّعَمِ»[ .بخاری و مسلم]
لك من ُ
ترجمه :سهل بن سعد ساعدی ميگويد :رسولاهللص روز "خيبر"

فرمود« :فردا اين پرچم را به دست مردی خواهم داد که اهلل ،فتح و پيروزی را
به دست او رقم خواهد زد؛ او ،اهلل و پيامبرش را دوست دارد و اهلل و پيامبرش
نيز او را دوست دارند» .مردم ،شب را در حالي سپری کردند که به يكديگر
ميگفتند :کداميک از آنها پرچم را دريافت خواهد کرد .صبح که شد ،مردم
نزد رسولاهلل ص رفتند و هر يک از آنها آرزو داشت که پرچم به او واگذار

شود .پيامبر ص فرمود« :علي بن ابيطالب کجاست؟» گفتند :ای رسولخدا!
چشمش درد ميکند .فرمود« :دنبالش بفرستيد» .علي را آوردند.
رسولاهلل ص از آب دهان خويش به چشمان علي ماليد و علي بالفاصله
بهبود يافت؛ گويا هيچ دردی نداشته است .آنگاه پيامبر ص پرچم را به او

داد .علي پرسيد :آيا با آنان بجنگم تا آنكه مانند ما مسلمان شوند؟ فرمود:
«بدون عجله ،به سوی آنها برو تا به منطقهی آنان برسي؛ آنگاه آنان را به
سوی اسالم فرابخوان و آنان را از حقوق اهلل متعال که در دين بر آنها واجب
ميشود ،آگاه کن .به اهلل سوگند که اگر اهلل ،يک نفر را بهوسيلهی تو هدايت
نمايد ،برای تو از شتران سرخمو بهتر است».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2دعوت به سوی اهلل ،راه کساني است که از رسول اهللص پيروی
ميکنند.

( )1حیحصاخبریدریدنومرد،ازممله)4233،2942(:وحیحصملسم،ش.2436:

35

کتاب التوحید

 -2تأکيد به اينكه در دعوت به سوی اهلل بايد اخالص داشت؛ زيرا
چهبسا دعوتگر به نام دعوت به سوی اهلل ،در واقع به سوی خويشتن
()1

فرا ميخواند.

 -3بصيرت و آگاهي [يا برخورداری از علم و دانش کافي] از
()2

ضرورتها و امور مهم دعوت است.

 -4يكي از رهيافتها و داليلِ خوبيِ توحيد ،تنزيه اهلل متعال ،يعني پاك
دانستن او از هر گونه عيب و نقصي ميباشد.
 -5زشتي شرك ،اين است که نتيجهاش نسبت دادن عيب و نقص به اهلل
()3

متعال ميباشد.

 -6و از مهمترين رهيافتها و خوبيهای توحيد ،دور کردنِ مسلمان از
()4

مشرکان ميباشد تا جزو مشرکان قرار نگيرد؛ هرچند که شرك نورزد.
 -7توحيد ،نخستين فريضهی الهي است.

 -8قبل از هر چيز -حتي پيش از فراخواندن به سوی نماز ،-بايد به
()5

توحيد دعوت داد.

 -9مفهوم ماإلهإمااهلل ،اقرار به وحدانيت اهلل يا محقق ساختن توحيد است.

( )1ینعیهددشفازدوعت،وخدامنییاتساییموخاهددهوادارایندیپادنك.
( )2آنکهداشناکیفدنارد-هریدنابعدتزگاروکینراتفرابدش-رفداشيستهایربایدوعتتسین.
( )3دروصریتکهاهللاعتملدارایامکلقلطماتسوازهربیعويقصى،اپکوربمّاتس.
ه
( )4انی ،ایبرگن اهمیت ربتی ج از رشماکنیمابدش؛ متن سب که انی ارم ،یکی از رهایتفهب و بلکهازرضورتهبیققحت
وتدیحاتس.
( )5ینعیدررجایندوعت،رفاوخادننبهوسیوتدیح،ربدوعتدادنبهوسیاسریرفاضی،اواتیدارد.
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-21

چهبسا اهل کتاب مفهوم ما إله إما اهلل را نميدانند؛ و آنانکه
()1

ميدانند ،بدان عمل نميکنند.
-22

يادآوری اين نكته که تعليم يا آموزش دادن ،بايد مرحلهای

يا به صورت تدريجي باشد.
-22

()2

اولويتبندی در کارها ،بدين صورت که ابتدا به کارهای

مهمتر و سپس به کارهايي بپردازيم که اولويت کمتری دارند.
-23

چگونگي مصرف زکات.

-24

استاد بايد شبههی شاگردش را برطرف کند.

-25

نهي از گرفتن اموال قيمتيِ مردم به عنوان زکات.

-26

پروا کردن از دعای مظلوم.

-27

هيچ حجابي ،ميان اهلل و دعای مظلوم وجود ندارد.

-28

از داليل اهميت توحيد ميتوان به سختيها ،و نيز

()3
()4

گرسنگيها و بيماریهايي اشاره کرد که بر سردار پيامبران و
()1

همينطور بر اوليای برجستهی الهي عارض شد.

( )1زریا ارگ ما إله إما اهلل را یمدايستتدد و دبان لمع یمرکددن ،اینزی به رفا وخادنن آانن به نتفگ انی کلمه وبند .نمض ایتکه
ش
مف
فه
ؤمفل/دبنیبکتهااشرهداردکه سجهاسبکیاعمِلزین مدیقیقاز هؤوحانیکلمهدناشتهابدش؛مهبدنناهلاتکبکهدرّدحوخد،
اهلملعوبددن.
( )2انچبکه روسلاهللص به اعمذ ایدآوری رفومد که ادتبا ما إله إما اهلل را به اهل اتکب آومزش دهدد؛ شتسس امنز و
آناگهزاکتودرگیااکححرشیعرا.
ه ش
( )3ااشرهای اتس به یکی از ومارد ستاگبهی رصمف زاکت -که در آبهی  63وسرهی وتبه آدمه اتس-؛ دبنیاسنکه
زاکت،ازرثودنمتانهرمیطقهرگفتهدشه،بهریقفانمهبنمیطقهدادهیموشدوابندیبهرسزنیمدرگییلقتنمرگدد؛رگمآبکهدر
ش
آنرسزنیم،ریقفیووجددناشتهابدشایدررشاطیاخصکهبهالصحددیاحمکرشعیگتسبدارد.
( )4ینعیهروگبهداشنایاالطاعیتکهیموتادن،دراایتخراشرگدشذگبارد.
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-29

اينكه رسول اهلل ص فرمود« :فردا پرچم را به دست کسي
()2

خواهم داد که  ،»...يكي از نشانههای نبوت ايشان است.
-21

شفا يافتن چشمان علي با آب دهان رسولاهللص نيز

يكي ديگر از نشانههای نبوت ايشان است.
-22
-22

فضيلت و منزلت علي.

فضيلت اصحاب رسولاهللص ،که شب را در شادیِ

مژدهی فتح و در حالي سپری کردند و هر يک از آنها آرزو داشت

که رسولاهللص پرچم را به دستِ او بدهند.
-23

ايمان به تقدير الهي؛ زيرا آنانکه به اميد دريافت پرچم،

نزد رسولاهللص حاضر شدند ،پرچم را دريافت نكردند؛ اما

آنکه -به سبب بيماری ،حضور نيافت و -سعي نكرد ،پرچم را
دريافت نمود.
-24

آموزش و يادآوری آداب مربوط به پيكار؛ آنجا که -به

علي -فرمود« :بدون عجله ،به سوی آنها برو».
-25

دعوت دادن ،پيش از آغاز نبرد است؛ يعني پيش از آغاز

نبرد ،بايد دشمن را به اسالم فراخواند.

( )1وگای ااشرهی ؤمفل /به یتخسهب و رگیگنسهبیی اتس که در زغوهی ربیخ -و زین در اسری رمالح دوعت -رب روسلاهلل
صواردآدم.

ه
( )2زریا در انی دحثی آدمه اتس«:رفدا انی رپمچ را به دتس رمدیوخا مدادکه اهلل ،حتف وریپوزی را به دتس اورمقوخاهدد
ه
ه
زد»؛و متنوطر مدشواهللاعتمل،ریپوزیرابهدتسىلعبعایباطبلرمقزد.
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-26

به رهنمود شريعت ،کساني -همچون اهل خيبر -که پيشتر

دعوت اسالم به آنان رسيده و حتي با آنان پيكار شده است ،باز هم
دعوت داده شوند.
-27

دعوت بايد با حكمت و دانش باشد؛ چنانكه فرمود :به آنان
()1

خبر بده که چه چيزهايي بر آنها واجب است.
-28

شناخت حقوق اهلل در اسالم.

-29

پاداش کسي که به دست او ،فردی هدايت يابد.

-31

جواز سوگند ياد کردن بر فتوايي که صادر ميکند.

()2

***

باب ( :)6تفسير توحيد و مفهوم ال إله إال اهلل

ۡ ََ َ
ُ َ َ
َ
ُ َى َ
ك ِٱ ََّل َ
ل ِ َرب ر ره ُم ِٱِل ََسريلة ِأ ُّي ُه ِۡمِ
رين ِيَ ِۡد ُعَ ِيَ ِبۡ َتغَ ِإ ر ِ
لئ ر ِ
اهلل ميفرمايد﴿ :أو ِ
َ
َ
َ ۡ ُ
ََۡ ُ ََۡ ُ َ َ ََُۡ ََ َ ُ َ َ َ َُا َ َ َ َ َ َ
ورا ِ﴾٥٧
ِمذ رِ
ِربرك َِك ِ
حت ِهۥ ِويخافَ ِعذاب ِه ِۥ ِإ ر ِعذاب
أ ِقرب ِوي ِرجَ ِر ِ
[اإلرساء« .]66 :کسانی که (مشرکان) آنها را میخوانند ،خود جویای وسیلهای
برای تقرب و نزدیکی به پروردگارشان هستند -تا کدامینشان نزدیكتر باشد -و
به رحمتش امیدوارند و از عذابش میترسند .بهراستی که عذاب پروردگارت

درخورِ پرهیز است».

( )1آری؛تمکحدرانیاتسکهادتبااالسح،رعمیفرگددوشتسسااکححاالسیم.
( )2زریا روسلاهللص ،وخد وسدنگ اید رکد که« :به اهلل وسدنگ که ارگ اهلل ،کیرفن را بهوشتلهی وت هدداتیامندی،ربایوتاز
ب
رتشانرسخوم هترراتس».
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َ
ا
ۡ َ َ َۡ ُ َ ََ
َ
َ
َ
رِوق َِۡ رم ِهر ِۦا ِإرن رن ِبَ َرِاءِ ِم َرماِت ِۡع ُب ُدو ِِِ ٢٦إ رلِ
ِلبريه
و ميفرمايدِ ﴿ :
ِإَوذ ِقال ِإ رِب ِرهريم ر
َ
َ
ن﴾ [ازلرخف« .]16-15 :و زمانی (را یادآوری کن) که ابراهیم به پدر و
ٱَّلري ِف َط َر ر ِ
قومش گفت :همانا من از آنچه میپرستید ،بیزارم؛ جز ذاتی که مرا آفریده است».
َ
ۡ
َ
ُ
ََ ُ ا َ ۡ َ َ ُ
ّللر﴾
ابا ِمرن ِدو ر ِٱ ِ
ب َن ُه ِۡم ِأ ِۡر َب رِ
اره ِۡم ِ َو ُر ِه َِ
حب
همچنين ميفرمايد﴿ :ٱَّتذ ِوا ِأ ِ

[اوتلبه« .]21 :آنان ،دانشمندان و راهبانشان را به جای اهلل ،به خدایی گرفتند».
ُ
َ َ َ ر ُ َ
ُ
اس َ
و نيز ميفرمايدَ ﴿ :وم َرن ِٱنلَ ر
ادا ُِي ُّربَن ُه ِۡمِ
ِمن َِي َتخرذ ِمرن ِدو ر ِٱّللر ِأند ِ
َ َ َ َ َ َ ُ ا َ َ ُّ ُ ر َ
َ ُ
اِّللر﴾ [ارقبلة« .]165 :برخی از مردم معبودانی
ِح ِب ر ِ
ّللر ِ ِوٱَّلرين ِءامن َِا ِأشد
ب ِٱ ِ
كح ر
غیر از اهلل برمیگزینند که آنها را همانند اهلل دوست می دارند؛ اما مؤمنان ،اهلل را

بیشتر دوست دارند».

رسولاهللص فرموده استَ « :منْ قَالَ ال إله إال اهلل وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ

حسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»[ .روايت مسلم]
دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ َودَمُهُ وَ ِ

()1

ترجمه« :هرکس الإلهاالاهلل بگويد و به آنچه غير از او پرستش ميشود،
کفر ورزد ،جان و مالش مورد احترام و محفوظ ميباشد و رسيدگي به
اعمالش با اهلل متعال است».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2در اين باب ،مهمترين و بزرگترين مسايل ،يعني شرح توحيد و
مفهوم الإلهاالاهلل با آياتي واضح ،بهروشني بيان شده است.
 -2آيهی [ ]57سورهی إسراء ،عبادت بندگان شايستهی الهي از سوی
مشرکان را مردود اعالم کرده و بيان داشته که اين عمل ،شرك
اکبر است.
( )1يحصملسم،ش21:

41

کتاب التوحید

 -3آيهی [ ]32سورهی توبه بيان ميدارد که اهل کتاب ،رهبران ديني و
راهبان خود را به جای اهلل به خدايي گرفتند؛ در صورتي که دستور
داشتند که فقط اهلل را پرستش نمايند .گفتني است :آنها پيشوايان و
راهبان خود را سجده نميکردند و آنها را نميخواندند ،بلكه در
()1

معصيت از آنان پيروی ميکردند.

 -4و [در آيات  26و 27سورهی زخرف] به سخن ابراهيم؛ اشاره
شده که به کافران فرمود :همانا من از آنچه ميپرستيد ،بيزارم؛ جز ذاتي

که مرا آفريده است» و بدينسان ،يگانهمعبود برحق را از معبودان
باطل ،جدا و مستثنا کرد؛ يعني بيان داشت که فقط آفريدگار خود
را ميپرستد[ .به عبارت ديگر :از معبودان باطل ،بيزاری جست و
نسبت به معبود راستين ،اظهار مواالت نمود )2(].اهلل با اين برائت و
مواالت ،مفهوم «الإلهإالاهلل» را بيان فرموده است؛ همانطور که
َ َ َ َ
ج َعل َها َِك َرمَۢةِ
بالفاصله [در آيهی  28سورهی زخرف] ميفرمايد﴿ :و
َ َر
َ
َ
ََ َُ ۡ َۡ
ج ُعَ ِ ِ[ ﴾٢٨ازلرخف .]18 :يعني« :ابراهیم
باقري ِة ِ رف ِعقرب ر ِهرۦ ِلعله ِم ِي ِر ر
کلمهی توحید را حقیقتی ماندگار در نسلهای پس از خویش قرار داد؛

امید است (که مشرکان به سوی توحید) بازگردند».

ُ
 -5آيهی [ ]267سورهی بقره دربارهی کفار ميگويدَ ﴿ :و َما ِهمِ
َ
خرج َ
ارر﴾ [رقبلة .]156 :يعني« :و آنان ،از دوزخ بیرون
ي ِم َرن ِٱنلَ ِ
بر ِ ر ر
( )1در ااجنی به رشک در ااطتع ،ااشره دشه اتس؛ و ااطتع از ریغاهلل ،در وصریت رشک اتس که در مهتاخمتفل اب اهلل و
روسشلابدش،زریاااطتعازولخمقدرمهتانرفم ینازاخقل،رواتسین.
( )2وتدیح ،اشلم یفن و اابثت اتس :رباتئ از ریغاهلل و وبعمدان ابلط؛ واالخص در ابعدت ربای اهلل کهبتيخهیوایگتسبو
دلیگتسببهاوتس.
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نخواهند آمد» .پيشتر بيان شده است« :برخي از مردم معبوداني غير از

اهلل برميگزينند که آنها را همانند اهلل دوست ميدارند»؛ لذا چنين
برداشت ميشود که آنها با اينكه اهلل را دوست دارند ،مسلمان
بهشمار نميآيند؛ پس وضعيت کساني که معبودان باطل را بيش از
اهلل دارند ،روشن است؛ چه رسد به آنان که فقط معبودان باطل خود
را دوست دارند و اهلل را دوست ندارند!
« -6هرکس ما إله إما اهلل بگويد و به آنچه غير از او پرستش ميشود،
[يعني به معبودان باطل] کفر ورزد ،جان و مالش مورد احترام و
محفوظ ميباشد و رسيدگي به اعمالش با اهلل متعال است» .اين
حديث ،يكي از بزرگترين مواردی است که مفهوم ما إله إما اهلل را
بهروشني بيان ميکند و نشان ميدهد که گفتنِ زبانيِ ماإله إما اهلل
بهتنهايي برای محفوظ بودن جان و مال گويندهاش کافي نيست؛
حتي اگر در کنار تلفظِ زباني ،معنايش را هم بداند و بدان اقرار
نمايد و جز اهلل ،کسي يا چيزی ديگر را عبادت نكند؛ بلكه جان و
مال فرد زماني محفوظ است که عالوه بر موارد مذکور ،به معبودان
باطل کفر ورزد و اگر در اين مورد شک يا درنگ کرد ،جان و
مالش محفوظ نيست )1(.چه مسألهی بزرگ و مهمي! و چه بيانِ
واضح و روشني! و چه حجت قاطع و تمامکنندهای!

( )1انی،ر ّدیرباسکیناتسکهاامینرادرنتفگزابینکلمهیوتدیح،رصحنمیمدادنن؛ابانیوتحیضکهانبربدمالیرشیع،ازممله:آبهی
م لرفد،اتزم ینکهاظهابراالسحیمدنك،وفحمظاتساتایتکهزیچیرب ِ
الخفآن،اثتبوشداییلمعااجنحدهددکه
94وسرهیاسنء،اجنو ِ
اورازساوارنینچاجمزایترگبدادن.
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باب ( :)7استفاده از دستبند و مُهره [يا هرگونه آويز] و
امثال آن برای [حصول شفا و] رفع بال يا دفع آن ،از امور
شركآميز است

َ َۡ
َ
َ َۡ َ َ ُ ُ
لَ ُهم َ
ن ِ َخلَ َق ِٱ َ
نِ
لۡرض َِلَقَل َِ
ِوٱ ِ
ت ِ
لس َِ
ِم ِۡ
ِسأ ِ
اهلل متعال ميفرمايدَ ﴿ :ولئرن
م َِو ر
َُ ُۡ َََ َُۡ َ َۡ ُ َ
َ ۡ ََ َ َ َُ ُ َۡ ُ َ َ
ُ
ِكشر َِفتُِ
لِهن ِ
لِأفرء ِيتمِماِت ِدعَ ِمرنِدو ر ِٱّللرِإ ر ِِأراد رِنِٱّللِبرضِه ِ
ّللِق ِ
ٱ ِ
ُۡ َ ۡ َ َُ َ َۡ ََََُ
َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ َ َۡ
ُ ا َۡ ََ َ
ّلل ِعل ِيهرِيتََّكِ
س رِب ِٱ ِ
ل ِح ِ
حت ر ِهرۦِ ِق ِ
ركت ِر ِ
ل ِهن ِم ِمس ِ
حة ِه ِ
َضِه ر ِۦ ِأ ِو ِأراد رِن ِبرر ِ
ر
ََُۡ ُ َ
ٱِلمتَ رّكَ ِ[ ﴾٣٨ازلرم« .]28 :و اگر از آنان بپرسی :چه کسی آسمانها و زمین را
آفریده است ،بهطور قطع خواهند گفت" :اهلل" .بگو آیا دربارهی معبودانی که جز
اهلل میپرستید ،هیچ اندیشیدهاید که اگر اهلل زیانی برای من بخواهد ،آیا آنها
میتوانند زیان و آسیب او را از من دور کنند یا اگر رحمت و بخشایشی برای
من بخواهد ،آیا آنها میتوانند رحمتش را از من باز دارند؟ بگو :اهلل ،برایم کافی

است و توکلکنندگان تنها بر او توکل میکنند».

عننن عمننران بننن حصننني  أنّ النننَّيب ص رأى رج نالً يف يننده حَلْقَننة مِ ننْ
صُفْرٍ فَقَال«َ:مَا هَذِهِ؟» قَالَِ :منَ ا ْلوَا ِهنَةِ ،فقَالَ« :انزعها فإنَّهَنا ال تَزِيندُكَ إِال
ت َأبَندًا»[ .روايـت احمـد بـا سـندی کـه
ك مَنا َأ ْفَلحْن َ
ي َعَليْن َ
ُنت َوهِن َ
ك لَن ْو م َّ
َو ْهنًا َفإ َِّن َ
اشكالي در آن

نيست)1(].

ترجمه :عمران بن حصين ميگويد :رسولاهللص انگشتری در دست

مردی ديد .پرسيد« :اين -برای -چيست؟» آن مرد پاسخ داد :اين حلقه را

بهقصد جلوگيری از ضعف جسمي ،به دست کردهام .رسولاهللص فرمود:

()1دنسمام حادمح()442/4؛ننسابعم جه،ش1213:؛ابعابحندراوملارد،ش3433:؛واحمکدرادتسملرک(،)236/4
انیدحثیراحیحصدايستهادنوذهيىزینأتندشرکدهاتس.
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«آن را درآور؛ زيرا فقط بر ضعف تو ميافزايد؛ اگر در حالي بميری که اين
را پوشيدهای ،هرگز رستگار نخواهي شد».

امام احمد /روايت ديگری آورده است که عقبه بن عامر ميگويد:

رسولاهللص فرمودَ « :منْ تَعََّلقَ َتمِيمَةً فَال َأتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَ َمنْ تَعََّلقَ وَدَعَةً فَال
َودَعَ اللَّهُ لَهُ».

()1

ترجمه :رسولاهللص فرمود« :کسي که "تميمه"( )2به گردن بياويزد ،اهلل

متعال خواستهاش را نافرجام گرداند و آنکه "ودعه"( )3به خود بياويزد ،اهلل
متعال آرامش را از او بگيرد».

و در روايت ديگری آمده است« :من تعلَّق متَيمة فَقد أشرَك».

()4

ترجمه« :هرکه مُهرهای -برای شفا يا جلوگيری از زخم چشم -بياويزد،
شرك ورزيده است».

ابن ابيحاتم /روايت کرده است که حذيفه -بن يمان -مردی را ديد

که برای دفع تب و بيماری" ،نخي"( )5در دستش بسته بود؛ حذيفه آن را پاره

( )1دنسمادمح()324/4؛رواياوبيعلى؛احمکانیدحثیرارواتیددهوآنراحیحصدايستهوذهيىزینأتندشرکدهاتس.
ش
م
داشکهدعفالبیمدنك!
( )2ذنمریوگدی:بميمه ،هررههبایرگدندنبهبییوبدکهبهوخدیمآودنتخیوااقتعد د
م
م
(َ )3ودَعهُ ،هررههبی دیفس و دصفم دننی که ربای ولجریگی از مشچ زمخ به وخد یمآودنتخی .بميمه و ودعه ،اشلم امتح ُهررههبو
ش
زیچهبییاز:لیب:دتسدنبهب،ابزودنبهب-م دننریتدنب،-اوختسان،ونشتههبودرگیآوزیهبیییموشدکهربایوصحلافِشایدعفالبای
ابنینچااقتعدایتبهوخدایرفزدنااشننیمدنبدنوزجواامعلرشکآزیماتس.
عَل ّ ََ
( )4ر.ک:حیحصااجلعماریغصلوزایدبه،ازآابلین،/ش6194:ابظفل«:نَم ق.»...
( )5م دننِ ابزودنبهب و وعتذیهبیی که ارموزه ربیخ از ِ
رمدح رخاافیت ،ربای وصحل افش ای دعف الب و زمخ مشچ به دتس ای ابزوی وخد
یمدنبدن.

44

کتاب التوحید

َ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
ََ ُۡ ُ َ ۡ َُُ
شوُكَ ِ
َثهم ِِب رٱّللر ِإرل ِوهم ِم رِ
کرد و اين آيه را تالوت نمود﴿ :وما ِي ِؤمرن ِأ ِ
ك
[ ﴾١٠٦ویفس« .]155:و بيشترشان به اهلل ايمان نميآورند و فقط مشرکند».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2شدت حرام بودن استفاده از دستبند ،نخ [و حلقه ،مُهره و هرگونه
آويز و امثال آن به قصد حصول شفا].
 -2اگر آن صحابي بر آن حالت ميمُرد ،رستگار نميشد .و اين ،بيانگر
اين ديدگاه صحابه #ميباشد که شرك اصغر را از گناهان کبيره،

بزرگتر ميدانستند.
 -3آن صحابي ،معذور به جهل بهشمار نيامد.

()1

م
م
م
ب
( )1دراگنه ُکلى ،هل،ذعربهامشریمنآدی؛ورگبهبهگفتهیام حاشیعف/درانیوصرت ،هلازملع هترروبد.التتهوموضعذعربه هل،
م
م
بهرشحولیصفترتشیبیاینزدارد؛ازانیاگنه ،هلربدوونعاتس*:ونیعکهذعربهامشریمآدیو*ونیعکهذعرتسین.ارگ هل،ربآدمه
ش
م
ش
ازوکاتیهو هلااگنریابدش ،هلومهجوخناهددوبد؛ام ارگبتيخهیوکاتیهو هلااگنریدربسکملعابندش،بلکهبهوگبهایابدشکهبه
ه
ه
ن که ًالثم آن مبله رحاح اتس ،در انی وصرت ،ذعرش ومجه و ذپریینتف اتس .ابعامیقل /وگدی « :ر
ذهنصخش وطخر م د
ش
ش
بارد،هي س
رمگایهکهمتساب واخاگتسه الضل،رویرگدایناز ویحویملع ابدشکهایپربمص آورده اتس ،هریدن وخد را هدداتیایفته س د
ذعریدنارد.زریاوکاتیه،ازوخ ِداوتسکهازریپویازدوعرگتِهدداتی،رویرگداینرکدهاتسوبهاخرطانیوکاتیهورویرگداین،هي س
ذعریازاوذپریفتهتسین.ربالخفیسککهراستلوایپحامایهبهاویمنردسووخدزینوتاانییردیسنایدتساییببهآنرادنارد.رونش
جک ش
م
ش
هودبیهبتس؛متسابهمهیانگهبنزبرگو
ااسسامتحتبیصم ب
اتسکه مسرفقیمدنك» .هلوانآاگیهتبسنبهدنیِاهلل،اپبهو ِ
م
م
ش
وککچ ،هلویبیملعاتسوانیانگهبندنباگناتسکهداینرابهوسیدبیوابتیهیماشکدن.ذلااپبهومتسابهمهیدبیهب ،هلاتس.
م
ب
امتح دبیهب و وژییگهبی وکنهده ،بتيخهی هل اتس و همهی وژییگهبیکین و وتسده ،رمثهی ملع .مهبنوگبه که گفتهادن « :هتررنی
م
تمعن،لقعودبرتنیتبیصم ،هلاتس».
م
ه
هل ،ردههبیوگانوگینداردواجهلبن،اب مافتمودنتواگهانیافتوتهب،بهادنازهیافصلهیایمنزنیموآامسناتس.التتهانیوطر
م
تسینکههراجهلى،ذعمورابدش .هلوانآاگیهازاوصلدنیوااسیسرتنیاسملیااقتعدی،ذعرتسین؛وتدیحواگیبهداپ اهللدر
ش
ابعدت و انکر نبدن همهی وبعمدان ابلط ،هددف و کت ِه شهابدنیت ،و وحفای دنی االسح یمابدش؛ از انیرو رشتعی به اسملی دیقعیت و
م
امناینآن،اابتعردناردو
داپاوصلدنی،أتدیکرفاواینرکدهاتس.الصربانیاتسکه هلدررايظهاباوصلدنیوااکححاثتبو ِ
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 -4آن حلقه نه تنها هيچ سودی برای شخص نداشت ،بلكه به زيانش بود؛ زيرا
رسولاهللص فرمود« :آن را درآور؛ زيرا فقط بر ضعف تو ميافزايد».

 -5انكار شديد در برابر کسي که چنين کاری کند.
 -6تصريح به اينكه هر کس -برای رفع بال يا دفع آن -چيزی به خود
بياويزد ،اهلل او را به همان چيز واگذار ميکند.
 -7کسي که مهره و يا چيز ديگری برای حفاظت از چشم زخم ببندد،
شرك ورزيده است.
 -8و نخي که برای رفع تب ميبندند [و نيز ديگر تعويذها و آويزهايي
که برای حصول شفا به خود ميآويزند] از همين قبيل است.
َ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
ََ ُۡ ُ َ ۡ َُُ
شوُكَ ِ﴾١٠٦
َثهم ِِب رٱّللر ِإرل ِوهم ِم رِ
 -9تالوت آيهی﴿ :وما ِي ِؤمرن ِأ ِ
ك
توسط حذيفه ،بيانگر اين است که صحابه #از آيات مربوط به
شرك اکبر ،در رابطه با شرك اصغر استدالل ميکردند.
 -21همچنين آويزان کردن مُهرههای سفيد و صدفمانندی که برای
جلوگيری از چشم زخم به خود ميآويزند ،جزو اعمال شركآميز است.
 -22اگر کسي را ديديم که [تعويذ يا] مُهره و امثال آن را به خود آويخته
است ،سنت است که به او بگوييم :اهلل متعال ،خواستهات را بر آورده
نسازد و آرامش را از تو بگيرد.

م
ذعر،وسحمبیمنوشد؛ذلا ه ِلرشماکینکهانکروبقر،وربرسِزمارهبرقابینیمدننکورمدههبرابهرفایدیموخادننوازآنهبدمدیموجدنیایاز
رمداگن،دروخاتسآرمزشوافشتعیمدننک،ذعرتسینوانبربآومزههبیدنیاالسح،رشکاربکبهامشریمآدی[.ربایلیصفترتشیب
ش
ش
هي
ر.ک :ابمخيىریپاومنوناضقاالسح،ونشتهیولاازعلزیبعرمزوقارطلیفی،رتممهی نبداربا مایکین،کهدراستیدیقعهوموجد
اتس].
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باب ( :)8آنچه دربارهی خواندن و دم کردن و نيز دربارهی
آويزها و تعويذهای مربوط به زخم چشم ،وارد شده است
در "صحيح"( )1آمده است که ابوبشير انصاری گويد« :در يكي از

سفرها با رسولاهللص بودم که آن بزرگوار شخصي را فرستاد تا اعالم کند
()2

که هيچ قالدهای در گردن شتری باقي نمانَد ،مگر اينكه قطع شود».

الرقَى
و عن ابن مسعود  قال مسعت رسولَ اهلل ص يقول« :إِنَّ ُّ
ولَةَ شِرْك»[ .روايت احمد و ابوداود]()3
َالت َ
َالتمَائِمَ و ِّ
و َّ
ترجمه :ابنمسعود ميگويد :از رسولاهللص شنيدم که ميفرمود:

«خواندن و دم کردن [جز در مورد زخم چشم و گزيدگي يا در مواردی که
مشروع شده است] و نيز آويختن تميمه( )4و تعويذ محبتآميز( )5شرك است».

( )1ینعی :انی دحثی در حیحص اخبری و حیحص ملسم آدمه اتس .حیحص اخبري ،ش1332 :؛ و ملسم ،ش2332 :؛ و أوب داود ،ش:
.2222
م
ن آوبحته رب رگدن رتش را ذرک دد که در آن زم ن ،رموسح وبد که ربایدعفالبازرمبک
( )2از آن هت ،رتش و القدههبی ِ
م
وخشی از نینچ القدههبیی اافتسده یمرکددن! ذلا انی ُکُح ،اشلم ُهررههبی حیبست و وعتذیهبیی که ارموزه رب م نیشهب (=وخدروهب)
یمآوزیدنزینیموشد.
( )3ادمح()133/3؛اوبداود،ش1331:؛و ابعم جه،ش.1213:
ش
م
( )4مهبنوطر که رتشیپ ایبن دش ،ذنمری وگدی :بميمه ،هررههب ای رگدندنبهبیی وبد که به وخد یمآودنتخی و ااقتعد داشد که دعف الب
ش
م
یمدنك!ذلابميمه،اشلمامتحوعتذیهبیانرشمویعاتسکهبهوخدیمدنبدن؛رفیقیمندنكکهازسنج ُهررهابدشایدتسونشتهوآبخسهکه
ارموزهآنرا"وعتذی"ای"داع"یماندنم؛انگفتهامندنکهارگوعتذی،ازآایترقآنابدش،درایمناملعدرابرهیوجازایدعحوجازآن،
ب
االتخفرظنووجددارد.ام وقلراحج،ربدعحوجازاتس.بهرمغانیاالتخفرظن،آای هت ررتسینکهرگنبمی:تمکحزنولرقآن سجهوبده
اتس؟
( َ ِ )5ويلهایوعتذیتبحمآزیم،وعتذیهبییاتسکهااقتعدداردنببساسنواتفلزنووشهرتبسنبهدکیرگییموشد!
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عكَيْمٍ مَرفوعاَ « :منْ تَعََّلقَ شَيْئًا وُكِلَ ِإلَيْهِ»[ .روايت
َعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ُ
احمد

و ترمذی]()1

ترجمه :عبداهلل بن عُكَيم گويد :رسولاهللص فرمود« :کسي که چيزی-

بهعنوان تعويذ يا برای دفع بال -بياويزد ،به همان چيز واگذار ميشود».
«امتمئ» [جمع تميمه؛ که تعويذ يا هر آن] چيزی است که برای حفاظت از
زخم چشم ،بر فرزندان ميبندند .در مورد حكم تعويذی که از الفاظ قرآن
باشد ،اختالف نظر وجود دارد .برخي از علمای سلف آن را جايز دانستهاند و
برخي ديگر آن را در رديف تمائمِ ممنوع و ناجايز قرار دادهاند؛ مانند ابن

مسعود و غيره.

«ریق» همخانوادهی " ُرقْته" به معنای خواندن و دَم کردن ميباشد؛ در
حديثي ديگر برای زخم چشم و گزيدگي -به شرطي که الفاظ شركآميز در
آن نباشد ،-اجازه داده شده است.
«وتله» هر آن چيزی است که به گمانشان محبت زن را در دل شوهر ،يا
()2

محبت شوهر را در دلِ همسرش مياندازد!

احمد /از رُوَيفِع روايت کرده است که رسولاهللص فرمود« :يَا

رُ َويْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ ِبكَ؛ َفأَخْبِرِ النَّاسَ َأنّ َمنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ َوتَرًا
منْهُ»)3(.
أَوِ اسْ َتنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ ِ
()1رتذمي،ش.2372:
ه
ش
( )2جلقهی ازدواج از متن ونع یمابدش و ذگشته از ابشهت و مهبدننی به روش ازدواج اصنرا و ریغاملسمانن ،از آن مهتکهامگن
یمدننکابثعاسنواتفلزنورمدتبسنبهدکیرگییموشد،اناجزیوریغرشیعاتس.اگنیهواعقانیببهبهانیوموضعولیلحتاامتجیعو
ه
روانانشیتخِجلقهیازدواجوااثملآن،شیبازشیپرپدهازااعبدیفنماشربیمدارد؛ متنسبکهزدنیگِیلیخهببهببساسحتیسبه
ه
جلقهیازدواج،از ماپدیشهاتس!

( )3آابلین/انیدحثیراحیحصدايستهاتس؛ر.ک:يحصننسأبداود،ش27 :؛ويحصننسااسنلب،ش.4692 :
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ترجمه« :ای رويفع! چهبسا -پس از من -عمری طوالني بكني؛ به مردم

خبر بده :محمد -ص -از کسي که ريش خود را گره بزند يا بپيچاند و از
کسي که قالده( )1بياويزد و يا با پسافكندهی حيوانات و استخوان استنجا کند،
بيزار است».

سعيد بن جبير ميگويد« :قطع کردن تعويذ از گردن کسي ،مانند آزاد
کردن غالم است»[ )2(.روايت وکيع]

وی همچنين روايت کرده که ابراهيم نخعي -/که از شاگردان ابن

مسعود  ميباشد -گفته است :ابن مسعود و شاگردانش ،انواع تعويذ را -چه
از قرآن باشد و چه از غيرقرآن -مكروه ميدانستند.
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2شرح و توضيح «رُقْيه» و «تميمه».
 -2شرح و توضيح «تِوَله».
 -3اين سه مورد ،همگي و بدون استثنا از اعمال شركآميز ،به شمار
ميآيند.
« -4رقيه» يا همان خواندن و دم کردن ،به شرطي که از الفاظ شرك
آميز نباشد ،برای چشم زخم و گزيدگي ،مستثنا شده است.
 -5علما دربارهی تعويذی که از الفاظ قرآن باشد ،اختالف نظر دارند.

م
( )1وظنمر از القده ،خنهبی اتدیبهای وبد که ربای دعف الب از رمبکهبی وخشی ،به آنبیمآودنتخی؛ م دنن ُهررههبیحیبستودرگی
زیچهبییکهارموزهربایدعفالب،بهم نیشهبیوخدیمآوزیدن!
ش
ه
( )2ابشهتس در انی اتس که مح ستاببکه الغح ،از دنبِ الغیم رهبیی یمایدب ،آن صخش زین از دنبِ رشک رهبیموشد؛ زریااب آونتخی
م
وعتذیو ُهررهوااثملآنبهوخد،دردنبرشکرگاتفردشهاتس.
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 -6آويزان کردن قالده بر گردن حيوانات به نيت دفع زخم چشم نيز
ممنوع و ناجايز است.

 -7وعيد شديد برای کسي که قالده [يا تعويذ و امثالِ آن] بياويزد.
 -8فضيلت و پاداش کسي که تعويذی را قطع نمايد.

 -9ابن مسعود و شاگردانش ،تعويذ الفاظ قرآن را نيز مكروه ميدانستند.
***

باب ( :)9تبرك جستن به درخت و سنگ و امثال آنها

َََ َُُۡ َ َ َ ۡ
ِوٱِل ُع َزىِ ِ[ ﴾١٩امجنل« .]19 :آیا به
للت ِ
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :أفرء ِيتم ِٱ ِ

"الت" و "عزی" توجه کردهاید (که هیچ سود و زیانی به شما نمیرسانند)؟».

عن أبي واقد الليثي قال« :خرجنا مع رسول اهلل ص إِلَى حُنَيْنٍ وحنن
حدثاء عهدٍ بكفر وللمشركني سِدْرَة يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وينوطون بِهَا
أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَمَرَرْنَا ِبسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! اجْعَلْ لَنَا
ذَاتَ أَنْوَاطٍ كماهلم ذات أنواط .فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِص « :اهلل اكرب! إنها
ۡ َ ََا
جعل ِنلِاِ
السُّنن ،قلتم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالت بنو إسرائيل ملُوسَى﴿ :ٱ ِ
َ ر َ َ َُ ۡ َ َ َ َ َ ُ ۡ َۡ َ ُ َ
تۡ َِهلَ ِ﴾ [األرعاف .]128 :لَتَرْكَ ُب َّن سُنَنَ مَنْ
إ ر ِل ِهاِكماِله ِم ِءال رهةِ ِقال ِإرنك ِم ِق َِمِ ِ ِ
كانَ قبلَكم».
ترجمه :ابوواقد ليثي گويد« :ما در حالي که تازه مسلمان شده بوديم ،با
[ترمذی اين حديث را روايت کرده و آن را صحيح دانسته است)1(].

رسولاهللص به سوی حنين ميرفتيم .مشرکان آن ديار ،درخت سدری

داشتند که پيوسته در کنارش به عبادت ميپرداختند و سالحهای خود را برای

تبرك به آن آويزان ميکردند .از اينرو به "ذات انواط" مشهور شده بود .ما
( )1حیحصننسارتلذمي،ازآابلین،ش.3773:
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به رسولاهللص گفتيم :برای ما نيز ذات انواط ،مقرر کنيد .رسولاهللص
فرمود« :اهلل اکبر! اين ،روش پيشينيان است؛ و سوگند به ذاتي که جانم در

دست اوست ،شما همان سخني را گفتيد که بنياسرائيل به موسي؛
ۡ َ ََا َ ر َ َ َُ ۡ َ َ َ َ َ ُ ۡ َۡ َۡ ُ َ
ت َهلَ ِ﴾ [األرعاف:
جعل ِنلِا ِإ ر ِل ِها ِكما ِله ِم ِءال رهةِ ِقال ِإرنك ِم ِق َِمِ ِ ِ
گفتند﴿ :ٱ ِ

[ .]128يعني(« :بنياسرائيل) گفتند( :ای موسي!) همانطور که آنان معبوداني

دارند ،برای ما نيز معبودی مقرر کن»[ .سپس رسولاهللص افزود ]:شما نيز از

روشهای آنان پيروی خواهيد کرد».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]29سورهی نجم.

 -2آشنايي با درخواست تازهمسلمانان از رسولاهللص.

 -3آنها چيزی را که از رسولاهللص درخواست کردند ،انجام ندادند [و
آن موضوع با روشنگری رسولاهللص در حدّ يک درخواست باقي

ماند و عملي نشد].

 -4هدفشان از اين درخواست ،نزديكي جستن به اهلل متعال بود؛ زيرا فكر
ميکردند که اهلل متعال ،اين کار را دوست دارد.

 -5وقتي اصحابِ تازهمسلمان ،از نادرستيِ اين درخواست بياطالع
بودند ،پس ديگران به طريق اولي دچار چنين جهلي ميشوند.

 -6صحابه #در برخورداری از نيكيها و نويد آمرزش از سوی اهلل ،بر
ديگران برتری دارند[ .با اين حال ،درخواستِ ناآگاهانهی آنها موجه
قلمداد نشد].
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 -7رسولاهللص آنها را معذور قرار نداد؛ بلكه درخواستشان را بهشدت
رد نمود و فرمود« :اهلل اکبر! اين ،روش پيشينيان است .شما از روش
پيشينيان پيروی ميکنيد».

 -8اين درخواست بهاندازهای خطرناك بود که رسولاهللص آن را
همسان درخواست قوم موسي؛ دانست که گفته بودند( :ای

موسي!) همانطور که آنان معبوداني دارند ،برای ما نيز معبودی مقرر کن».
 -9ممنوعيت چنين مواردی )1(،از شرايط و مفاهيم «ما إله إما اهلل» ميباشد؛
ولي باز هم برای آنان مشتبه و مبهم مانده بود [که با
روشنگری رسولاهللص برطرف شد].

 -21سوگند خوردن رسولاهللص در هنگام روشن ساختن اين موضوع؛
در صورتي که آن بزرگوار فقط در رابطه با مسايل مهم و اساسي،
سوگند ياد ميکرد.
 -22اين درخواست ،شرك اصغر به حساب آمد ،نه شرك اکبر؛ زيرا با
طرح اين درخواست ،مرتد بهشمار نيامدند.
 -22اين سخن راوی که ما تازهمسلمان بوديم ،بيانگر آنست که
درخواستکنندگان از مسلمانان قديمي نبودند؛ زيرا مسلمانان قديمي
و پيشگام ميدانستند که اين ،از اعمال شركآميز است.
 -23تكبير گفتن در هنگام تعجب ،بر خالف ديدگاه کساني که گفتن
اهلل اکبر را در زمان تعجب ،مكروه دانسته اند.
 -24بستن راههايي که به شرك ميانجامد.
مف
( )1ینعی ونممتیع ربتک ج به دراتخن ،زجو رشاطی ماالهامااهلل یمابدش که در هؤوح انی کلمه یمگيخدد؛ زریاماالهامااهلل،هر
وبعمدیریغازاهللرایفنیمدنك؛ذلاربتکجازریغاهلل،زجواصمدقیابعدتاتس.
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 -25ممنوعيت همانند شدن به اهل جاهليت.
 -26خشم و عصبانيت در هنگام آموزش دادن [ و متناسب با شرايط يا
اهميت موضوع ،امری مشروع ميباشد].
 -27بيان يک اصل و قاعدهی کلي؛ آنجا که فرمود« :اين ،راه و روش
پيشينيان است».

()1

 -28اين ،يكي نشانههای نبوت است؛ زيرا آنچه رسولاهللص خبر داده
بود ،به همان شكل روی داد.
 -29هر آن چيزی که در قرآن ،يهود و نصارا به خاطر آن نكوهش
شدهاند ،برای ما نيز هست.

 -21اين ،اصل شناختهشدهای در نزد اصحاب #بود که اساس مسايل
عبادی ،به دستور شارع مربوط ميشود( )2و از اين داستان ،سه پرسشِ
قبر نيز استنباط ميشود" :پروردگارت کيست؟" و اين ،واضح و
روشن است -که پروردگاری جز اهلل متعال وجود ندارد" -.پيامبرت
کيست؟" لذا کسي که از غيب خبر ميدهد ،پيامبر است و "دينت
چيست؟" و اين ،در ضمنِ اين آيه استنباط ميگردد که گفتند:

ش
ش
( )1ینعی انی اتم ،راه وروشذگشبن رادرشیپوخاهدد رگتف و انی ،به انعمیدرتس وبدن راهوروشبستستتتابنتسین؛بلکه
ش
ربایهسدداریمابدش.بهابعرتدرگی:دروماردیکهابابعریتربخیاززیچیهندشهاتس،ونممتیعآندشدیرتیمابدش.
( )2ینعیانبمیامتحابعدات،انیاتسکهاشرعبهآندوتسردادهابدشوارگبهارمیرصتحیدشنهابدش،دبتعبهامشریمآدی؛
َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ
ُ َُ
أمرنا فه ُو َرد»[ .حیحص ملسم،
مهبنوگبه که روسلاهللص رفومده اتس« :من ع ِمل عمال لیس علي ِه
ع ش
ش ]2932:ینعی« :هرسک یلمع ااجنح دهدد که ارم (دنی) م  رب آن تسین ،ملس رمدود اتس» .به ابعرت درگی :المک و
شيخهیدریتسهریلمع،انیاتسکهاطمقبدوتسرهبوآومزههبیدنیابدش.
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َ ا َ
ج َعل ِنلَِا ِإ ر ِل رِها﴾ يعني« :معبودی برای ما مقرر کن» و عبادت معبود،
﴿ٱ ِۡ
()1

همان دين است.

 -22روش يهود و نصارا ،مانند راه و روش مشرکان ،ناپسند و نكوهيده است.
 -22احتمال دارد که بقايايي از باطل ،در وجود کسي که به تازگي آن را
ترك کرده و پيشتر با آن خو داشته است ،يافت شود؛ همچنانكه آنها
گفتند« :ما تازه مسلمان شده و کفر را بهتازگي ترك کرده بوديم».

***
باب ( :)11پيرامون ذبح حيوان [يا قرباني کردن] برای
غيراهلل

()2

ُۡ َ َ َ
َُ
َ َۡ
ِو َم َماِت ر َ َ
اي َ
م َي َ
بِ
ِو ِ
ِوَسن ُس رِك
ِصل رِت
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :ق ِ
ل ِإ ر
ر
ِّللر ِر ر
َ َ َ َ
ٱ ِلۡ َِ َ َ
َِلۥِ﴾ [األاعنح« .]152-151 :بگو :همانا نماز و قربانی و
ُِشيك ُِ
عل رمي ِِ ١٦٢ل ر

زندگی و مرگم ،از آنِ اهلل ،پروردگار جهانیان است؛ شریکی ندارد».

( )1ینعیدر انیدااتسن * ،روبتیب *،وبنت *،و ِ
ابعدتوبعمد ای مهبندنی،که شه ؤسالربقهستتدد،اثتبیموشدن؛دبنیلکش
هي
که در ربق ؤسال یموشد« :رپورداگرت تسیک؟» و انی ،رونش اتس که س رپورداگری زج اهلل اعتمل ووجد دنارد ..ام  وجه
دماتل انی دحثی رب وبنت ،انی اتس که در ربق ؤسالیموشد :ایپربمت تسیک؟ و انی دحثی ،یکی از اشنبههبی وبنت اتس؛
ش
ه
ه
زریا رفومد« :از روش بستستتابن ریپوی وخاهد رکد» و متنوطر م دش .و ام  انتبس انی دحثی اب وسنیمؤسالربق،انیاتس
کهدرربقؤسالیموشد:دتنیتسیچ؟ودرانیدحثیآدمهاتسکهاتزهاملسمانندنتفگ":ربایم زینوبعمدیوچنذاتاوناط
رقمرنک".ودنی،مهبنابعدتاتس.
ش
ابادنیکأتلمودتقرظن،بهدقرتاابنتسطؤمفل/یپیمربمیکه سجهرظایتفدراابنتسطاسملیازوصنصداشتهاتس!رتمح
اهللرباوابد.
ش
( )2غراهلل،هرزیچوهریسکریغازاهللاعتملیموشد؛ازممله:ایپربمان،رفشبن،اوایلو....
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َ َ
ك َِ ۡ َ
َ َ
ِوٱنِ ِۡر ِ[ ﴾٢اوکلرث« .]1 :پس برای
همچنين ميفرمايد﴿ :فص رل ِل ررب ر

پروردگارت نماز بگزار و (شتر) قربانی کن».

از علي روايت است که رسولاهللص فرمود« :لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ

اللَّهِ ،لَ َعنَ اللَّهُ مَنْ لَ َعنَ وَالِديه ،لَ َعنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْ ِدثًا لَ َعنَ اللَّهُ َمنْ غَيَّرَ
منَارَ األَرْضِ»[ .روايت مسلم]()1
َ
ترجمه :رسولاهللص فرمود« :لعنت اهلل بر کسي که برای غيراهلل قرباني

کند! لعنت اهلل بر کسي که پدر و مادرش را لعنت کند! لعنت اهلل بر کسي که
بدعتگذار -يا فتنهگری -را جای دهد [يا از او حمايت کند]! لعنت اهلل بر
کسي که نشانههای زمين( )2را تغيير دهد».

از طارق بن شهاب روايت است که رسولاهللص فرمود« :دَخَل اجلنَّة

جلٌ يف ذباب» قالوا وكيف ذلك يا رسول اهلل؟
جلٌ يف ذُبابٍ و دَخَل النَّار رَ ُ
رُ
صنَمٌ ال يَجُوزُه أحد حتى يُقرِّبَ له شيئا،
قال :مرَّ رجُالن على قومٍ هلم َ
فقالوا ألحدهما :قَرِّب قال :ليس عندي شي اُقرِّبُ قالوا له :قرِّب ولو
ذُباباً ،فقرَّب ذُبابا ،فخلُّوا سبيله ،فَدَخل النّار و قالوا آلخر :قرِّب .فقال:
ما كنتُ ال قرِّب ألحدٍ شيئاً دون اهلل َفضَربوا عُنُقه ،فَدَخَل اجلنّة»[ .روايت
احمد]()3

ترجمه :رسولاهللص فرمود« :مردی بهخاطر مگسي به بهشت و مردی

ديگر به خاطر مگسي به دوزخ رفت» .پرسيدند چگونه؟ فرمود« :دو مرد از
کنار قومي گذشتند که بتي داشتند .و معمول بود که هيچکس از آنجا
( )1حیحصملسم،ش.3973:
( )2وظنمرازاشنبههبیزنیم،العتمهبییاتسکهرباینییعتدحودارایضبصنیمدننک.
یي
( )3ازلهدد،ازام حادمح،ش34 :؛بعشاإليبن،از هقى،ش.7141 :
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نميگذشت مگر آنكه بايد برای بتِ آن قوم ،چيزی قرباني ميکرد .به يكي
از آن دو گفتند :نذرانهای پيش کن .گفت :چيزی ندارم .گفتند :مگسي هم
کفايت ميکند .آن مرد پذيرفت و مگسي قرباني کرد! لذا رهايش کردند .و
با اين عمل (سرانجام) به دوزخ رفت .به نفر دوم گفتند :نذرانهای پيش کن.
گفت :من تاکنون برای غيراهلل نذر و قرباني نكردهام .آنها گردن او را زدند و
بدين ترتيب آن مرد شهيد شد و به بهشت رفت».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

ُۡ َ َ َ
َُ
ِك﴾.
ِوَسن ُس ر ِ
ِصل رِت
 -2تفسير آيهی﴿ :ق ِ
لِإ ر
َ َ َ َ َ ۡ
نَ ِۡرِ.﴾٢
ِوٱ ِ
 -2تفسير آيهی﴿ :فص رلِل رربرك ِ
 -3نخستين نفرين مربوط به کسي است که برای غيراهلل ذبح يا قرباني

کند.

()1

 -4نفرين اهلل بر کسي است که پدر و مادرش را نفرين کند؛ بدينسان
که پدر و مادر کسي ديگر را نفرين نمايد و او هم در جواب ،پدر و
مادرِ وی را نفرين کند.
 -5نفرين اهلل بر کسي است که بدعتگذار يا فتنهگری را پناه دهد يا از
او حمايت کند.
 -6همچنين لعنت اهلل بر کسي است که نشانههای زمين [يعني
عالمتهای مربوط به تعيين حدود اراضي] را تغيير دهد».

ش
( )1زریاانیلمع،رشکاتسوانگهسازرفننیوادلنیایرییغتدادنالعتمهبیدحودارایض،رتشیبیمابدش.
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 -7لعنت فرستادن بر شخصِ معيني[ ،روا نيست و] با لعنت فرستادن بر
عموم گنهكاران ،بهصورت کلي و بدون ذکر نام يا تعيين فرد يا
افراد مشخصي ،تفاوت دارد.
 -8بيان داستان مگس که داستان بزرگ و عبرتآموزی است.
 -9آن شخص با اينكه بهاجبار و بدون قصدِ[اوليه] برای آن مگس قرباني
کرد ،دوزخي گرديد.
-21

عمل شركآميز در دل مؤمنان بهاندازهای زشت و ناپسند

است که آن مومن ،حاضر شد کشته شود ،اما شرك نورزيد.
-22

نفر اول نيز مسلمان بود؛ زيرا در حديث آمده است که به

خاطر همان مگس به دوزخ رفت.
-22

اين حديث ،مؤَيِّد حديث ديگری است که رسولاهللص

فرمود« :اجلَنَّةُ أقَربُ إىل أَحدِكُم ِمنْ شِراكِ نَعْلِهِ والنَّارُ مِثْلُ

ذ ِلكَ»؛( )1يعني« :بهشت و دوزخ ،به هر يک از شما از بند کفش او
نزديکترند».
-23

مقصودِ اصلي [و معتبر] ،عمل قلب است؛( )2حتي از ديدگاه

بتپرستان.

***
( )1رواتیاخبری،ش8866:بهلقنازابعوعسمد
( )2ینعی :اابتع ِر هر لمع ،به ن و دصق قليى اتس؛ زریا در دحثی زین رصتحی دشه که«اامعل،بهتینهبیگتسبداردن» .نینچ
به
به
بهرظنیمردسکهایمن انیمبلهو مبلهی م،انتضق ووجددارد؛ زریادر مبلهی م آدمه اتسکه آنصخش بهرمغ ایتکه
بهاابجرودبوندصقآناکرراااجنحداد،دوزیخرگددی.ام ابعمجدنبیانیدومبلهبهانیبتيخهیمرمیسکهآنصخش،ارگ سجهرتشیپ
ه
دصقرقابینربای ریغاهلل دناتش ،ام  سپ از اابجر رشماکن،اب دصق یبلقِوخدش و بهرصافازروی اابجر ،به انی اکرنتداد و متن،
ابثعدشکهدوزیخرگدد.واهللاملع.

57

کتاب التوحید

باب ( :)11در مكاني که برای غيراهلل نذر و قرباني ميشود،
نبايد برای اهلل قرباني کرد

َ َُ
َ ر
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :ل ِتق ِۡم ِفريهرِأبَ ِدا﴾ [اوتلبه« .]158 :هرگز در آن [یعنی

در مسجد ضرار ،به نماز] نایست».

وعن ثَابِتُ ْبنُ الضَّنحَّاك ِ قَنالَ :نَنذَرَ رَجُنال َأنْ ينذبح إبنالً ببواننة فَسَنأ َل
ي ص فَقَالَ « َ:هلْ كَانَ فِيهَا َو َثنٌ مِننْ أَ ْوثَنانِ الْجَاهِلِيَّنةِ يُعْبَندُ؟» قَنالُوا :ال
النَّبِ َّ
قَالَ« :ف َهلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ ِمنْ أَعْيَا ِدهِمْ؟» قَالُوا :ال فقَنالَ رَسُنولُ اللَّنهِ ص :
«أَ ْوفِ ِبنَذْرِكَ فَإِنَّهُ ال َوفَاءَ ِلنَذْرٍ فِي مَ ْعصِنيَةِ اللَّنهِ وَال فِيمَنا ال َيمْلِنكُ ابْننُ آدَمَ».
[روايت ابوداود ،اِسنادش مطابق شرط بخاری و مسلم

است)1(].

ترجمه :ثابت بن ضحاك ميگويد :شخصي نذر کرده بود که در-

مكاني به نامِ" -بُوانه" شتری ذبح کند .از رسولاهللص در اينباره سوال کرد.
رسولاهللص فرمود« :آيا در زمان جاهليت ،در اين مكان بتي وجود داشته

که مورد پرستش قرار گرفته باشد؟» گفتند :خير .رسولاهللص پرسيد :محل

تجمع و جشن مشرکان نبوده است؟» گفتند :خير .رسولاهللص به آن شخص

فرمود« :نذرت را ادا کن؛ و بدان که ادای نذر در جهت نافرماني اهلل ،و نيز
ادای نذری که در توان نذرکننده نباشد ،الزم نيست».

( )1آابلب/انیدحثیراحیحصدايستهاتس؛ر.ک:يحصننسأبداود،ش2314 :؛واكشمةااصملب،ش. 1417 :
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خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

َ َُ
َ ر
 -2تفسيرِ اين سخنِ اهلل متعال که﴿ :لِتق ِۡمِفريهرِأبَ ِدا﴾ [اوتلبه.]158 :

 -2معصيت و نافرماني اهلل ،در زمين اثر منفي ميگذارد؛ همانطور که
()1

طاعت و بندگي ،آن را مبارك ميگرداند.

 -3مسايل پيچيده و مشكل را بايد با مسايل واضح و روشن ،مشخص کرد.
 -4مفتي يا پاسخدهنده ميتواند در صورت نياز ،جزئيات مسأله را از
پرسشگر جويا شود.
 -5جواز تخصيص مكان مشخص برای نذر کردن ،به شرطي که مانعي
شرعي برای اين کار وجود نداشته باشد.
 -6يكي از موانع ،اين است که پيشتر در آن مكان ،بت [يا
زيارتگاهي] وجود داشته است؛ هرچند اينک از ميان رفته باشد.
 -7يكي ديگر از موانع ،اين است که پيشتر ،آنجا محل اجتماع و انجام
مراسم و جشنهای مشرکان بوده است.
 -8ادای نذر در جايي که يكي از موانع فوق باشد ،جايز نيست؛ زيرا
چنين نذری ،نذر معصيت ميباشد.
 -9پرهيز از همانندی و مشابهت با مشرکان؛ گرچه بدون نيت تشابه باشد.
ه
ونعان متن ابب ااشره دارد؛ ینعی در اکمین که ربای ریغاهلل رقابین دشه و انرفم ینِ اهلل وصرت رگفته
( )1انی مبله ،به ِ
ونع
اتس ،ابندی ذحب و رقابین رکد؛ زریا انی لمع ،به لمع رشماکن ابشهت دارد؛ املع گفتهادن :انی ونممتیع ،در وصریت اتس که ِ
ه
لمع ،یکی ابدش؛ ینعیلمع املسمانن ،در اظهر نیعِلمع رشماکن ابدش؛ لثم متن رقابین که در اظهر ،یکی اتس .در هر احل،هر
ه
یلمع،ربرسزینیمکهآنلمعدرآاجنااجنحیموشد،ارثوخدشرادارد؛از متنروتسکهاسمدجربابزارهبربرتیداردن.
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-21

نذر در جهتِ معصيت و نافرمانيِ اهلل ،جايز نيست.

-22

نذرِ چيزی که در توان و ملكيت انسان نيست ،روا

نميباشد.

باب ( :)12نذر کردن برای غير اهلل شرك است

ۡ
ُ َ
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :يَُفَ ِِب رٱنلَ ِذ ِرر﴾ [اإلاسنن ...« .]6 :به نذر (خویش) وفا

مینمایند».
َ
َ
ََا َ
نف ِۡق ُتم ِمرن َِن َف َقة ِأ ِۡو ِنَ َذ ِۡرتُم ِمرن ِنَ ِۡذرِ ِفَإ َ ِٱ َ َ
ّللِ
همچنين ميفرمايد﴿ :ومِا ِأ
ر
َ
َي ِۡعل ُم ُِهۥ﴾ [ارقبلة« .]165 :اهلل ،از هر انفاق یا نذری که میکنید ،آگاه است».
از عايشهك روايت است که رسولاهللص فرمود« :مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ

ن نَذَرَ َأنْ يَ ْعصِيَ اللَّهَ فَال يَ ْعصِهِ»[ .روايت بخاری]
فَلْيُطِعْهُ وَ َم ْ

()1

ترجمه :رسولاهللص فرمود« :هرکس نذر کرد که از اهلل اطاعت کند،
پس ،از او اطاعت نمايد و هرکس نذر کرد که از اهلل نافرماني نمايد ،نبايد از
()2

او نافرماني کند».

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2وجوب وفا به نذر.
 -2از آنجا که نذر ،عبادت است و مخصوص اهلل متعال ،لذا انجام آن
برای غيراهلل شرك ميباشد.
 -3وفا کردن به نذر معصيت ،جايز نيست.
( )1حیحصاخبری،ش.6696:
()2ینعیذنرشرااداند؛وانبربوقلراحجابدیرافرهدبهدد.
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باب ( :)13پناه جستن به غير اهلل شرك است

()1

ۡ
َ ۡ
َُ ُ
َذو َ ِبر َ
اهلل ميفرمايدَ ﴿ :و َأنَ ُِهۥ ِ ََك َ ِر َ
ل رنِ
جالِ ِم َرن ِٱ رِ
ع
ِي
َسن
ِ
ل
ٱ
ِ
رن
م
ِ
ال
ِ
ج
ر
ر
ر
رر
َر
َ ُ ُ
ف َزادوه ِۡم ِ َره ِقا ِ[ ﴾٦انجل« .]5 :و (میدیدیم که) برخی از انسانها به مردانی از

جن پناه میبردند و بدینسان بر سرکشی آنان افزودند».

سمِعْتُ رسولَ اهلل ص يَقُولُ« :مَنْ
حكِيمٍ& قالتَ :
عن خولة بنتِ َ

نَ َزلَ َمنْ ِزالً ثُمَّ قَالَ :أَعُو ُذ بِكَِلمَاتِ اهللِ التَّامَّاتِ ِمنْ شَرِّ مَا خََلقَ ،لَمْ َيضُرَّهُ
حلَ مِنْ َمنْ ِزلِهِ َذ ِلكَ».
شَيْءٌ حَتَّى يَ ْرتَ ِ

[روايت مسلم]()2

ترجمه :خوله بنت حكيم& ميگويد :از رسولاهلل شنيدم که
ميفرمود« :هرکس در جايي اتراق کند و سپس بگويد" :أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اهللِ

( )1رماد از انی ابعرت ،انپه ج در وماردی اتس که طقف در دقرت اهللیمابدش؛ و رگبهانپه ربدن بهولخمقدروماردی
وتان ولخمق اتس ،اجزی یمابدشً .الثم یصخش از وسی کی رگمتس تحت بیقعت اتس و به رفدی درگی انپهده یموشد؛ انی ،اجزی
که در ِ
اتس .آبخسه اجزیتسین ،ایتکه بلقای میب وادیمااسنن ،به ریغاهلل ،وايسته رگدد؛دروصریتکه وایگتسب و میبو ادیم ااسنن ،طقفابدی
بهاهللابدش.

()2حیحصملسم،ش.2733:
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التَّامَّاتِ ِمنْ شَرِّ مَا خََلقَ"( ،)1هيچ چيزی به او آسيب نميرساند تا آنکه از
آنجا کوچ کند».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]6سورهی جن.
 -2پناه جستن به غير اهلل ،شرك است.

 -9در اين باب به حديث خوله& استدالل شده است؛ زيرا علما با استناد
به اين حديث گفتهاند :کلمات اهلل[ ،جزو صفات کامل و بيعيب اهلل
هستند و] مخلوق نيستند؛ چراکه پناه جستن به مخلوق ،شرك است.
 -4فضيلت اين دعای کوتاه [و پرمحتوا].
 -5اگر يک عملِ شركآميز ،منفعتي دنيوی داشته باشد -،مثال دفع شر
يا جلب منفعت کند -اين ،دليل بر جواز آن نيست.
***

باب ( :)14يكي از مصاديق شرك ،مدد خواستن از غيراهلل يا
به فرياد خواندن غير اهلل ميباشد

َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ
َ َ ُ
ُ
كِفإ ر ِ
عِمرنِدو ر ِٱّللرِماِلِينفعكِولِيض ِ
اهلل متعال ميفرمايدَ ﴿ :ولِت ِۡد ِ
َ ۡ َ ۡ َ َُ ُ َ َ َ َ َُ َ
ََۡ َ َ َ َ ر
َ
لظلرم َ
َِل اِۥ ِإرلِ
ض ِفل َِكشرف ِ
سك ِٱّلل ِب ر ِ
ي ِِِ ١٠٦إَو ِي ِمس ِ
فع ِل
ت ِفإرنك ِإ ر ِذاِم َرن ِٱ ِ ر
ُ
ه ََِ﴾ [ویسن« .]156-155 :و جز اهلل کسی یا چیزی را مخوان که نه سودی به تو

( )1رتممهی داع« :انپه یمربح به الکح اکلم و ِ
افصت یببیع اهلل ،ازرش آبخسهآرفدیه اتس» .انی،یکیاز ااحدیثیاتسکه از

آنتفصالکحربایاهللاعتملاثتبیموشد.
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میرساند و نه زیانی که اگر چنین کنی ،بهقطع از ستمکاران خواهی بود .و اگر

اهلل گزند و آسیبی به تو برساند ،هیچکس جز او نمیتواند آن را برطرف کند».
َۡ َ ۡ
َ َُۡ
َ َ
وهُ﴾ [اوبکنعلت« .]16 :پس
ع ُب ُد ِ
ِوٱ ِ
لر ِزق ِ
و ميفرمايدِ ﴿ :فٱ ِبتغَا ِعرند ِٱّللر ِٱ ر
روزی را تنها نزد اهلل جستجو کنید و او را عبادت و پرستش نمایید».
َ َ َ
َ َ ۡ َ َ ُّ
ُ
ُ
ِمن ِلِ
همچنين ميفرمايد﴿ :وم ِ
ن ِأضل ِم َرمن ِيَ ِۡدعَا ِمرن ِدو ر ِٱّللر
َ ۡ َ ُ َُ ا َ َۡر ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ُ َا ۡ َ ُ َ
غفرلَ ِ[ ﴾٥األاقحف« .]6 :و
َعئ ر ره ِم ِ ِ
ريمةر ِوه ِم ِعن ِد ِ
ل ِي َِم ِٱِلق ِ
َِل ِۥ ِإ ر ِ
جيب ِ
يِ
ست ر

هیچکس گمراهتر از کسی نیست که کسانی جز اهلل را بهفریاد میخواند که تا

روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمیگویند».
ََ ُ ُ ُۡ ۡ َ َ َ َ َ ُ ََ ۡ ُ
شرف ُّ
ِٱلس اَ َِء﴾ [المنل.]51:
نُِييبِٱلمضطرِإرذاِدَعهِويك
و نيز ميفرمايد﴿ :أم ر

«آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعای درمانده را آنگاه که او را

بخواند ،اجابت میکند و سختی و گرفتاری را برطرف مینماید؟».

طبراني /با سند خويش روايت کرده که در زمان رسولاهللص منافقي

بود که به مسلمانان آزار ميرساند .برخي گفتند :بياييد با هم نزد
رسولاهللص برويم و از ايشان کمک بخواهيم تا ما را از شرّ اين شخص

نجات دهد .پيامبرص فرمود« :إنّه ال يُستغاث بي وإنِّما يستغاثُ باهلل»؛
يعني« :از من کمک گرفته نميشود؛ بلكه از اهلل درخواست کمک ميگردد».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2دعا [يا بهفرياد خواندن] ،عام است و استغاثه يا مدد خواستن ،خاص
ميباشد و جزو مصاديق دعاست؛( )1در عنوانِ اين باب ،عطفِ "به

( )1ینعی دمد وخانتس از ریغاهلل ،ونیع داعتس و داع ،ابعدت اتس؛ ذلا از آاجن که ابعدت ،وصخمص اهلل یمابدش ،وخادنن
ریغاهللایدمدوخایهازریغاهلل،رشکاربکیمابدش.
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فرياد خواندن" به "مدد خواستن" ،از نوعِ عطف عام بر خاص
ميباشد؛ يعني عام بر خاص ،عطف شده است.
َ
َ َ ُ
َ َ َ َ َ ُ َ
ُ
ك َ
ِول ِيَ ُ ُّ
ك﴾
ض َِ
 -2تفسير آيهیَ ﴿ :ول ِت ِۡدع ِمرن ِدو ر ِٱّللر ِما ِل ِينفع
[ویسن.]155:

 -3دعا و استمداد از غير اهلل ،شرك اکبر است.

 -4اگر نيكوکارترين انسان روی زمين ،غيراهلل را بخواند يا از غيراهلل مدد
بخواهد ،جزو ستمكاران مشرك ميگردد.
َۡ َ ۡ َ
كِٱ َ ُ
ض﴾ [ویسن.]156:
ّللِب ر ُ ِ
 -5تفسر آيهیِ﴿ :إَو ِي ِمس ِ
س
 -6استمداد از غيراهلل و بهفرياد خواندن مخلوق ،عالوه بر اينكه کفر
است ،در دنيا نيز هيچ سودی برای فرد ندارد.
َ
َ َُۡ
َ َ
ق﴾ [اوبکنعلت.]16:
لر ِۡز ِ
 -7تفسير آيهیِ ﴿ :فٱ ِبتغَاِعرندِٱّللرِٱ ر
 -8روزی را نيز نبايد از غيراهلل خواست؛ همانطور که بهشت را نميتوان
از کسي ديگر طلب کرد.
َ َ ۡ َ ُّ
نِأ َضلِم َرمن﴾ [األاقحف.]6:
 -9تفسير آيهی﴿ :وم ِ

-21

هيچکس گمراهتر از کسي نيست که کساني جز اهلل را بهفرياد

ميخواند.

-22

غير اهلل ،از فرياد و دعاهای کساني که او را ميخوانند ،بيخبر

است.

-22

آنانکه جز اهلل خوانده ميشوند ،خوانندگان خود را دشمن

خويش ميدانند.

-23
-24

خواندن غيراهلل ،به معنای عبادت غير اهلل ميباشد.
غيراهلل که او را خوانده يا از او مدد خواستهاند -،در روز

قيامت -نسبت به اين عملِ خوانندگان خود ،اظهار بيزاری ميکند.
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-25

[به داليل مذکور] خواندن غيراهلل يا مدد خواستن از غيراهلل،

انسان را گمراهترين مردم ميگرداند.
ۡ
ََ ُ ُ ُ ۡ
َ
َ
نُِييبِٱلمضط ِر﴾
-26
تفسير آيهی﴿ :أم ر
-27

جای بسي شگفتي است که خود مشرکان اعتراف داشتند

که جز اهلل کسي ديگر به دادِ نيازمندِ درمانده نميرسد؛ از اينرو در
سختيها و شرايط بحراني ،فقط اهلل را بهفرياد ميخواندند.

-28

حساسيت رسولاهللص نسبت به توحيد و عنايت ويژهاش

به حمايت از حد و حدود اين اصل مهم؛ و نيز ادب آن بزرگوار در
()1

تعامل با اهلل.

َُۡ ُ َ َ َ
ِماِلِ
شوُكَ
باب ( :)15دربارهی اين سخنِ اهلل متعال که﴿ :أي رِ
ََ َۡ َ ُ َ َُ ۡ َ ۡ ر ََ ا َ ُ
َُُۡ َ ۡ َ ُ ۡ َُُۡ َ
لِأنف َس ُه ِۡمِ
صاِو ِ
ست رطيعَ ِله ِمِن ِ
يلقَ ِِ١٩١ولِي ِ
ياِوه ِمِ ِ
يلقِش ِ
ِ

َ ُ ُ َ
نصو ِ[ ﴾١٩٢األرعاف« .]191-191:آيا موجوداتي را شريک پروردگار قرار
ي
ميدهند که قدرت آفرينش چيزی را ندارند و خودشان آفريده شدهاند؟
موجوداتي که نه ميتوانند آنان را ياری کنند و نه خودشان را!»

َ َ ُ َ
َ
َ َ َ َ
ُ
اِي ِۡمل ركَ ِمرنِق ِۡرط رميِ﴾
رين ِت ۡدِ ُعَ ِمرنِدون ر ِهرۦ ِم
اهلل متعال ميفرمايدِ ﴿ :وٱَّل
[افرط« .]12 :و آنان که جز اهلل (به فریاد) میخوانید ،مالك پوست نازک هستهی

خرما نیز نیستند».

( )1روسلاهللص در اعتلم اب اهلل اعتمل و در اافتسده از اظافظ در انی زمتته ،راعتی ادب را یمدد؛ انچبکهرفومد«:ازنم
ش
کمک رگفته یمنوشد؛ بلکه طقف از اهلل دروخاتس دمد و کمک یمرگدد» .دبنیاسن به امتس آومزش داد که تب به اهللاعتمل انپه
رببدنوطقفازاوکمکوخباهد.
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در صحيح [بخاری و مسلم] آمده است که انس ميگويد :پيامبرص

در احد زخمي شد و دندانهای پيشينش شكست؛ فرمود« :كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ
شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟» يعني« :چگونه ملتي که پيامبرش را زخمي کند ،رستگار
َۡ َ َ َ َ َۡ َ
ِشءِ﴾ [آلرمعان:
ل ِۡمرر ِۡ
ك ِمرن ِٱ ِ
خواهد شد؟» آنگاه اين آيه نازل شد﴿ :ل ِي ِل ِ

(« .]118ای پیامبر!) به دست تو کاری (جز تبلیغ) نیست».

و در صحيح( )1آمده است که ابنعمر $ميگويد :رسولاهللص در

رکعت دوم نماز صبح ،پس از برخاستن از رکوع و گفتنِ «سَمِعَ اللَّ ُه لِمَنْ

حَمِدَهُ ،رَبَّنَا وَلَكَ احلَمْدُ» ،چند نفر را نام ميبرد و ميگفت« :اللَّهُمَّ العَنْ فُالَنًا
النًا»؛ يعني« :يا اهلل! فالني و فالني را لعنت کن [و از رحمتت دور
النًا َو ُف َ
َو ُف َ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َۡ
َ
ِشءِ﴾ [آلرمعان:
ل ِم رر ِۡ
گردان]» .آنگاه اين آيه نازل شد﴿ :ل ِي ِلك ِمرن ِٱ ِ
(« .]118ای پیامبر!) به دست تو کاری (جز تبلیغ) نیست».
و در روايتي آمده است که صفوان بن اميه ،و سهيل بن عمرو و حارث
بن هشام را نام ميبرد و بر آنان نفرين ميفرستاد.

و در صحيح [بخاری و مسلم]( )2آمده است که ابوهريره ميگويد :وقتي
ََ ۡ َ ََ َ ۡ
لَِقۡ َرب َ
ي ِ[ ﴾٢١٤ارعشلاء .)3]114:نازل شد ،رسولاهللص
آيهی﴿ :وأنذ ِرر ِعشر يتك ِٱ ِ ر
برخاست و فرمود« :يَا مَ ْعشَرَ قُرَيْشٍ! أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ ال

أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ! ال أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ

( )1اگه ،وظنمر ؤمفلازواژهی "حیحص"،دحثیحیحص اتسو اگهدحیثیکهدرحیحصاخبری،ایدرحیحصملسم ،ایدرهردوآدمهاتس.
ذلادرهرومرد،ابدیربریسرکدکهوظنمرشدکاحکیازانیزگیتههبتس.انگفتهامندنکهرمادازحیحصدرااجنی،حیحصاخبریاتس،
دحثیامشرهی.4369:
( )2حیحصاخبری،ش)4773،2721،243(:؛وملسم،ش236:
ش
ش
( )3آبهی234وسرهیارعشلاء؛رتممهیآبه«:وبهوخيبودنانزندیهسدداردبه».
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سولِ اللَّهِ! ال أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ
شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَ ُ
مُحَمَّدٍ! سَلِينِي ِمنْ مَالِي مَا شِئْتِ ال أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» .يعني« :ای
قريشيان! خود را از عذاب الهي نجات دهيد؛ زيرا من نميتوانم شما را از عذاب
اهلل نجات دهم .اي فرزندان عبد مناف! من نميتوانم براي شما نزد اهلل ،كاري
بكنم .اي عباس بن عبدالمطلب! من نميتوانم براي تو نزد اهلل ،كاري انجام
دهم .اي صفيه؛ عمهی رسول خدا! من نميتوانم براي تو نزد اهلل ،كاري بکنم؛
ای فاطمه دختر محمد! از ثروتم هر چه ميخواهي ،طلب کن؛ ولي من
نميتوانم برای تو نزد اهلل کاری انجامدهم».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيات  292و  292سورهی اعراف.

[ -2اشاره به] داستان احد [که رسولاهلل ص در آن زخمي شد].

 -3دعا و قنوت سيد المرسلين ،رسولاهللص در نماز و آمين گفتن
()1

برجستهترين مومنان اين امت در پشت سرِ آن بزرگوار.

 -4دعای رسولاهللص بر ضدّ کفار بود.

()2

( )1هددف ؤمفل /رصاف اابثت وخادنن ونقت در امنز تسین؛ بلکه اب ابعرت "دیسارملنیلس" و زین ذرک ااحصب بهونعان
"ربخستهرتنیارفاداتم"،دبنیبکتهااشرهداردکهآنبابآناقمحوامااشین،دریتخسهب،بهداعوونقتیمرپدادنتخوبهاهلل
روییمآورددن.
ش
( )2مهبنوطر که در دحثی ،رصتحی دشه اتس ،داعی روسلاهللص رب دضّ وفصان بع امته ،هتل بع رمعو و احرث بع
ش
هسابح وبد که در زم ن داعی ایپربمص املسمن دشنه وبددن؛ ام  مهبنوطر که در ادامهی آبهی  323وسرهی آلرمعان ،ینعی در
آبهی  329به ذپریش وتبهی اتب ااشره دشه اتس ،اهلل وتبهی اتب را ذپریتف و اتب املسمن دشدن .ذلا ربای
روسلاهللصنییبتدشکهذعابایوبقلوتبهیدنباگن،بهدتسااشینتسین؛بلکهبهوخاتساهللیگتسبدارد.
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 -5آنها در جنگ احد ،رسولاهللص را زخمي کردند و کوشيدند که
آن بزرگوار را به قتل برسانند؛ همچنين اجساد شهدا را که
خويشاوندان خودشان بودندن ،مُثله و تكهتكه کردند!
َۡ َ َ َ َ َۡ
َ
شءِ﴾ [آلرمعان .]118 :در همين باره
ل ِۡم رِر ِ ِۡ
 -6آيهی ﴿ل ِي ِلك ِمرن ِٱ ِ
نازل شد.
[ -7اهلل متعال در آيهی  229سورهی آلعمران ،در ادامهی آيهی پيشين]
َ
َۡ َُ َ َ َ
َب ِعل ِۡي ره ِۡم ِأ ِۡو ِ ُي َعذ َرب ُه ِۡم﴾ [آلرمعان .]118 :يعني« :اهلل
ميفرمايد﴿ :أ ِو ِيت
بخواهد توبهشان را ميپذيرد يا عذابشان ميکند» .و اهلل به اينها توفيق
توبه داد؛ در نتيجه ايمان آوردند.
[ -8ثبوت] خواندن قنوت نازله.

()1

 -9ذکر نام دشمن در نماز [برای دعا کردن بر ضدشان ،جايز است].

()2

-21

()3

نفرين افراد خاص در قنوت.
َ
َ ۡ َ ََ َ
يتكِ
آنچه رسولاهللص پس از نزول آيهی﴿ :وأنذ ِرر ِعشر

-22
َ
ۡ
ۡ
ي[ ﴾٢١٤ارعشلاء ]114:انجام داد.
لِق َرب ر َِ
ٱِ

فق
مص
( )1انی ،کی مبلهی هى اتس که ویتق تتيى رب املسمانن وارد یموشد ،اشيسته اتس که ربای رعف آن از املسمانن ،در
امنزهبداعوشد.
م
صل
ب
( )2دروصریتکه حيىدرانحربدندنمشابدش،ذرکانحدنمش هترراتس.
( )3وگای ااشرهی ؤمفل /به انی اتس که تنعل رفاتسدن رب ارفاد ینیعم در ونقت ،ادتبا اجزی وبد و شتسس عنم دش؛ ام  انی
ربداتش که تنعل رفاتسدن رب رفد ای ارفاد ینیعم ،بهوطر قلطم اجزی اتس ،اجی ثحبدارد؛ زریا روسلاهللص از نعل و رفننی
رفدنیعم،عنمددهاتس.
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-22

جديّت و تالش رسولاهللص در جهت هشدار دادن به

خويشاوندانش؛ چنانكه او را به ديوانگي متهم کردند .امروزه نيز
اگر مسلماني در مسير دعوت بكوشد ،او را ديوانه مينامند.
-23

رسولاهللص به خويشاوندان درجهی يک و نيز

خويشاوندان دورترش فرمود« :من نميتوانم در مقابل عذاب اهلل

برای شما کاری انجام دهم» .حتي به دخترش فاطمه& فرمود« :ای

فاطمه دختر محمد! من نميتوانم برای تو نزد اهلل کاری انجام دهم».
بدينسان بهعنوان سيدالمرسلين تصريح نمود که برای دخترش که
سرور و بزرگبانوی زنان جهان است ،نميتواند کاری بكند! بهيقين

رسولاهللص سخن حق را گفته است ،اما با نگاهي به اين دوران و

وضعيت خواصّ آن ،به حقيقت توحيد و نيز انحرافي که دامنگير
دين شده است ،پي ميبريم.

()1

َ َى َ ُ َ َ
ّتِإرذاِف رزعِعنِ
باب ( :)16دربارهی اين سخن اهلل تعالي که﴿ :ح ِ
ُ ُ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ
قِوهَِٱِلع ر ُّ
ي﴾ [سب« .]12:و چون
لِٱ ِلكب ر ُِ
لِ
قلَب ر ره ِمِقالَاِماذاِقالِر ِبك ِمِقالَاِٱ ِ
اضطراب و دلهره از دلهايشان زدوده شود ،ميگويند :پروردگارمان چه
فرمود؟ پاسخ ميدهند :حق (گفت) و او ،بلندمرتبهی بزرگ است».

( )1ویتق ربای درتخش یمنوتادن اکری ااجنح دهدد ،سپ درگیان سجه وتیعق داردن؟ انی ،ایبرگن رمگایه اسکین اتس که
یت ي
روسلاهللصرادصایمزدنن.آاننرادرانکردجسمایبنلیم ت مکههیگابحداعرکدن،روبهربقیمدننکوروبهرویربقبهوگبهای
ه
یمايستتددکهوگایدرربارباهللبهامنزااتسیدهادن؛بلکهوشخعشیبرتی مداردن!
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در صحيح [بخاری]( )1آمده است که ابوهريره ميگويد :رسولاهللص

جنِحَتِهَا
السمَاءِ ضَ َربَتِ ا ْلمَال ِئكَةُ ِبأَ ْ
فرمودِ « :إذَا َقضَى اللَّهُ األَمْرَ فِي َّ
َ َى َ ُ َ َ
ّت ِإرذا ِفزرع ِعنِ
خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَة عَلَى صَفْوَانٍ يُنفِذُهم ذلك﴿ ،ح ِ
ُ ُ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ
ق ِوهَ ِٱِلع ر ُّ
ي﴾ [سب .]12:فَيَسْمَعُهَا
ل ِٱِلكب ر ُِ
لِ
قلَب ر ره ِم ِقالَا ِماذاِقال ِربك ِم ِقالَا ِٱ ِ
السمْعِ َهكَذَا بَ ْعضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ َوصَفَه سُفْيَانُ بن
السمْعِ وَ ُمسْتَرِ ُق َّ
ُمسْتَرِقُ َّ
سمَعُ ا ْلكَِلمَةَ فَيُلْقِيهَا ِإلَى مَنْ
َددَ بَ ْينَ َأصَابِعِهِ فَ َي ْ
َرفَهَا َوب َّ
عيينه ِبكَفِّهِ فَح َّ
تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا اآلخَرُ ِإلَى َمنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى ِلسَانِ السَّاحِرِ أَوِ
ا ْلكَا ِهنِ فَر َُّبمَا َأدْرَكَه الشِّهَابُ قَ ْبلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَ ْبلَ أَنْ
يُدْرِكَهُ فَ َيكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَ ْذبَةٍ فَيُقَالَُ :ألَيْسَ قَدْ قَالَ َلنَا َيوْمَ كَذَا
السمَاءِ».
سمِعَت ِمنَ َّ
وَكَذَا ،كَذَا وَكَذَا فَ ُيصَدَّ ُق بِتِلْكَ ا ْلكَِلمَةِ الَّتِي َ
ترجمه :رسولاهللص فرمود« :هرگاه اهلل مسألهای را در آسمان فيصله

نمايد ،فرشتگان به نشانهی اطاعت از دستورش ،بالهايشان را به هم ميزنند؛
طوری که صدای آنها مانند صدای زنجيری است که بر سنگي بيفتد« .و چون
اضطراب و دلهره از دلهايشان زدوده شود ،ميگويند :پروردگارمان چه فرمود؟

پاسخ ميدهند :حق (گفت) و او ،بلندمرتبهی بزرگ است» .پس شيطانهايي که
استراق سمع ميکنند و -به صورت طبقاتي -روی يكديگر قرار دارند ،اين
سخن را ميشنوند .چهبسا شهابسنگي شنونده را درمييابد و او را پيش از
رساندن آن سخن به دوستش ،ميسوزاند .و گاهي هم شهابسنگ او را
درنمييابد و او ،آن سخن را به شخص بعدی منتقل ميکند .و او به نوبهی
خود آن را به کسي که پايينتر از او قرار دارد ،منتقل ميسازد و بدين ترتيب
اين سخن را به زمين ميرسانند؛ آنگاه بر زبان ساحر ،انداخته ميشود .سپس
( )1حیحصاخبری،ش.4733:
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ساحر ،صد دروغ به آن ميافزايد و مورد تأييد مردم قرار ميگيرد و آنها
ميگويند :مگر فالن و فالن روز به ما نگفت که چنين و چنان ميشود و
سخنش ،درست بود؟ لذا مردم بهخاطر همان يک سخنِ راست -که با صد
دروغ آميخته ميشود -او را تصديق ميکنند».

وعن النوّاس بن مسعان  قال :قال رسول اهلل ص«:إذا أراد اهلل
تعاىل أن يُوحِيَ باألمر تكلّم بالوَحي أخَذَتِ السَّماوات منه رجفة( ،أوقال:
سمِعَ ذلك أهلُ السَّماوات صَعِقوا ،و
رعدة شديدة) خوفاً مِن اهلل ،فإذا َ
خَرّوا هلل سُجَّداً فيكون أوَّل من يرفع رأسه جربيلُ ،فيكلّمه اهلل مِن
وَحيه بِما أراد ،ثُمَّ َيمُرُّ جربيلُ على املالئكة :كلّما مرَّ بسماءٍ سأله
مالئكتها :ماذا قال رَبُّنا يا جربيلُ؟ فَيقول :قال احلقَّ و هُو العليّ الكبري،
فَيقولون كلّهم مثل ما قال جربيل ،فَيَنتهي جربيل بالوَحي إىل حيثُ أمَرَ ُه
اهلل [ .»تفسير ابنکثير و تفسير طبری]()1
ترجمه :نواس بن سمعان ميگويد :رسولاهللص فرمود« :وقتي اهلل
()2

متعال ارادهی نزول وحي کند و برای فروفرستادنِ امری سخن ميگويد،

آسمانها از ترسِ اهلل به لرزه در ميآيند و ساکنان آسمانها (= فرشتگان)
بيهوش شده ،به سجده ميافتند؛ نخستين کسي که سرش را باال ميآورد،
جبرئيل است .اهلل آنچه از وحي خود بخواهد ،با او سخن ميگويد .آنگاه
( )1انی دحثی را ابعریثک /به رواِتی ابع ایباحمت آورده اتس که در دنسش ،ودیل بعملسم ددیه یموشدکهدمل ِّساتس؛
ه
مم
ذلا انی رواتی ،فیعض یمابدش ،ام  ملسم و ادمح ر هماب اهلل دحیثی به متن ومضمن آوردهادن که رواتی ابع ایباحمت را وقتتی
یمدنك.
( )2از انی دحثیِ ،
افصت اراده و الکح ربای اهلل اثتب یموشدن .ینتفگتس :اراده رب دو ونع یمابدش * :ارادهی رشیع ،و *
ه
ارادهیوکتینی؛کهاب م رفقداردن.ارادهی رشیع رموبط بهزیچهبیی اتسکه اهلل دوتسیمدارد ،سجه رویدهدد و سجه اافتق
ند؛ام ارادهیوکتینیرموبطبهرویدادهبتس؛ سجهاهللرویدادیرادوتسدباردو سجهآنرادوتسدنارد.
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جبرئيل از کنار فرشتگان ميگذرد .فرشتگان آسمانهای مختلف ،از او
ميپرسند :پروردگارمان چه گفت؟ و جبرئيل ميگويد( :سخنِ) حق را گفت
و او بلندمرتبهی بزرگ است .همهی فرشتگان سخن جبرئيل را تكرار ميکنند

تا اينكه جبرئيل× وحي را به آنجا که امرِ اهلل باشد ،ميرساند».

()1

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ 23سورهی سبأ]
 -2اين آيه ،ريشههای شرك را در درون قلب ميخشكاند؛ زيرا در آن،
براهين روشني برای ابطال شرك وجود دارد ،بهويژه در برابر کساني
که بندگان نيک را بهفرياد ميخوانند.
َ ُ َۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ
قِوهَِٱ ِلع ر ُّ
ي﴾.
لِٱ ِلكب ر ُِ
لِ
 -3تفسير آيهی﴿ :قالَاِٱ ِ
 -4علت سؤال فرشتگان)2(.

 -5آنگاه جبريل پاسخشان را ميدهد که اهلل چنين و چنان فرمود.
 -6نخستين کسي که سر از سجده برميدارد ،جبريل است.

 -7همهی ساکنان آسمان از او سؤال ميکنند و او ،پاسخ همهی آنها را
ميدهد.

 -8همهی ساکنان آسمان[ ،با شنيدن سخن پروردگار] بيهوش ميشوند.
 -9لرزيدن آسمانها از شنيدن سخن پروردگار.

ل
( )1انی دحثی ،ر ّد آاکشری رب رمگاهبین اتس که یموگدنی :ربجلیئ در االبغ ویح ا هى ایختن رکده و وییح را که ابدی به
ىلعیمراسدن،به نبدصراسدینهاتس!
ش
رتساهللیمابدنش،
( )2مهبنوطر کهدر دحثیایبندش ،رفشبنیمرپدنس« :رپورداگراتن سجه رفومد؟» انیرپشس،از ِ
زریاآنبیمرتدنسکهنخساهلل،رفم نذعایباطتقانذپریابدش!
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-21

جبرئيل ،همان کسي است که وحي الهي را به آنجا که

-22

استراق سمع توسط شياطين.

خواست و فرمان اهلل باشد ،ميرساند.

-22
-23
-24

چگونگي قرار گرفتن شياطين بر فراز يكديگر.
تعقيب شياطين ،توسط شهابها يا سنگهای آسماني.
گاهي شهابسنگ به شيطان اصابت ميکند و سخن به

ساحر نميرسد؛ و گاه پيش از اينكه شهاب به او اصابت کند ،سخن
را به گوش انسانها [= جادوگراني که از جنس بشر هستند]
ميرساند.

-25
-26

کاهنها و مدعيانِ علم غيب گاهي راست ميگويند.
کاهن ،آن سخنِ راست [را که از شياطين دريافت کرده

است ]،با صد دروغ ميآميزد.

-27

دروغهای کاهن ،به سبب همان يک سخن راست که

[توسط شياطين] از آسمان به او رسيده است ،تصديق و تأييد
ميشود!

-28

مردم چهقدر برای پذيرش باطل آمادگي دارند که دروغهای

کاهن را در نظر نميگيرند و همان يک سخن راست را مد نظر قرار
ميدهند!

-29

آنها يكي پس از ديگری ،آن سخن راست را دريافت و

حفظ کرده ،بدان استدالل ميکنند.
-21

اثبات صفات باریتعالي [همچون صفت کالم] ،بر خالف

عقيدهی اشعریهای مُعَطِّله.
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-22

تصريح به اينكه لرزيدن آسمانها و به سجده افتادن

ساکنانش ،از ترس اهلل ميباشد.
-22

آنها برای اهلل به سجده ميافتند.
***

باب ( :)17شفاعت

َ
َ َ ََ ُ َ َ ُۡ َ ُ َ
َ
َ
ل ِ َرب ر ره ِۡم ِل ِيۡ َ ِل ُهمِ
ش اِوا ِإ ر ِ
اهلل ميفرمايدَ ﴿ :وأنذ ِۡرر ِبرهرِٱَّلرين ِيافَ ِأ ِ
ُِي
َ َ
ُ
ل ِ َول ِشفريعِ﴾ [األاعنح« .]61 :و با آن (=قرآن) به کسانی که از حشر
مرن ِدون ر ِهرۦ ِ َو ر ِ
شدن در پیشگاه پروردگارشان میترسند ،هشدار بده که جز اهلل هیچ دوست و

شفاعتکنندهای ندارند».
َ َ ُ َ
ُ َ
ريعا﴾ [ازلرم« .]44 :بگو :همهی شفاعت و
لِّللرِٱلش ِف َعة َِج رِ
و ميفرمايد﴿ :ق ر

میانجیگری در اختیار اهلل است».
َ
َ َ
ۡ
ۡ
ش َف ُع ِع َ
رند ِهُ اِۥ ِإرل ِبرإ ر ِذن ر ِهرۦ﴾ [ارقبلة.]166 :
و ميفرمايدَ ﴿ :من ِذا ِٱَّلري ِي َ ِ

«هیچکس نمیتواند نزدش شفاعت کند ،مگر به اجازهی او».
َ
ََ
َ َ َ َ ُۡ َ َ
َ ۡ
ياِ
ت ِل ِت ِغ رن ِش ِف َع ُت ُه ِۡم ِش ِ
رنِملكِ ِ رف ِٱلس ِ
همچنين ميفرمايدَ ﴿ :ووُكمِم
م ِو ر
َ
َ ۡ َ َۡ َ َ َُ َ ََ اُ َ َ
ض ِ[ ﴾٢٦امجنل« .]15 :و چه بسیار
ِو َي ِۡر ىِ
إرل ِمرنِ ِب ِع رد ِأ ِي ِأذ ِٱّلل ِل رمن ِيشِاء
فرشتگانی که در آسمانها هستند و شفاعتشان هیچ سودی نمیبخشد ،مگر آنکه

اهلل برای هرکس که بخواهد و بپسندد ،اجازه دهد».
َ َ َۡ ُ َ َۡ َ
ُ ۡ ُ َ َ َ َ
ُ
ِزع ِۡم ُتمِمرنِدو ر ِٱّللرِلِي ِمل ركَ ِم ِرثقالِ
و نيز ميفرمايد﴿ :ق رلِٱ ِدعَاِٱَّلرين
َۡ
َ َ َ ََ
َ َ
َ
َ
ۡ َ َ َُ ۡ
اَِلۥِم ِرن ُهمِمرنِظ رهيِِ
نُِشكِِوم ِ
ِو َماِل ُه ِۡمِفري ره َماِ رِم ر ِ
لۡر رض
ِفِٱ ِ
ذ َرةِِ رفِٱلس ِ
م ِو ر
تِول ر
َ ُا َ َ ۡ َ َ َ
َ َ ُ
َ َ َ
َِلۥ﴾ [سب« .]12-11:بگو :کسانی را که
ن ِأذر ُِ
َ ِ ٢٢ول ِتنف ُع ِٱلش ِف َعة ِعرند ِه ِۥ ِإرل ِل رم ِ
جز اهلل (فریادرس خویش) میپندارید ،بخوانید؛ همسنگ ذرهای را در آسمانها
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و زمین مالك نیستند و در تدبیر آسمان و زمین ،هیچ دخالت و مشارکتی ندارند
و (پروردگار) از میان آنها هیچ پشتیبان و یاریدهندهای ندارد .و نزدش شفاعت،

سودی نمیبخشد جز برای کسی که او ،برایش اجازه دهد».

ابوالعباس[ ،احمد بن تيميه ]/ميگويد :اهلل متعال از غيرِ خود ،تمام

چيزهايي را که مشرکان بدان باور و دلبستگي دارند ،نفي فرموده و اعالم
داشته است که غيراهلل هيچ مالكيتي ندارد و در تدبير آسمان و زمين ،ياور و
معاونِ اهلل نيست؛ فقط مسألهی شفاعت باقي ماند که بيان فرمود :شفاعت
سودی نميبخشد ،مگر برای کسي که اهلل برايش اجازه دهد؛ همانگونه که
ََ َۡ َ َ َ
َ َ
ض﴾ [األایبنء« .]18 :و جز برای کسی که
شف ُعَ ِإرل ِل َرم رن ِٱ ِۡرت ِ
ل ِي ِ
ميفرمايد﴿ :و ِ
پروردگار رضایت دهد ،شفاعت نمیکنند».
پس شفاعتي که مشرکان گمانش را دارند و ميپندارند که روز قيامت
در حقشان روی خواهد داد ،به بيانِ صريح قرآن ،مردود و منتفي اعالم شده و

پيامبرص خبر داده است که« :خود ،روز قيامت -به ميدان حشر -ميآيد و
برای پروردگارش سجده ميکند و او را ميستايد؛ [لذا ابتدا شفاعت
نميکند ].سپس به او گفته ميشود :سَرَت را بلند کن و -خواستهات را -بگو
که شنيده و پذيرفته ميگردد و -آنچه ميخواهي -،بخواه که به تو داده
ميشود و شفاعت کن که مورد قبول قرار ميگيرد».

ابوهريره از رسولاهلل ص پرسيد :خوشبختترين و برخوردارترين

مردم از شفاعتِ شما کيست؟ فرمود« :کسي که با اخالص و از صميم قلبش
()1

الالهاالاهلل بگويد».

()1حیحصاخبری،ش.)6273،99(:
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پس شفاعت ،به اذنِ اهلل و برای اهل توحيد و اخالص است؛ نه برای
کساني که به اهلل ،شرك ميورزند.

حقيقت [و حكمت] شفاعت ،اين است که اهللـ ،همان ذاتي است که به

اهل اخالص ،لطف ميکند و آنها را بهواسطهی دعا و درخواست کسي که
خودش به او اجازهی شفاعت ميدهد ،ميآمرزد تا بدينصورت
شفاعتکننده را گرامي بدارد و او را به مقامِ واال و نيک -يعني به "مقام
محمود" -برساند.
شفاعتي که قرآن آن را منتفي ميداند ،شفاعتِ شركآميز است؛ از
اينرو قرآن در چندين مورد به شفاعت درست که به اذن و اجازهی اهلل

ميباشد ،تصريح کرده و پيامبرص نيز بيان نموده است که شفاعت ،فقط

شامل موحدانِ مخلص ميشود( .پايان سخن ابو العباس)
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيات [مذکور در اين باب].
 -2بيان شفاعتي که منتفي اعالم شده است.

()1

 -3شفاعتي که ثابت گرديده است.

()2

 -4شفاعت کبری [در روز رستاخيز تا حسابرسي به اعمال بندگان آغاز
گردد] که جزو همان مقام محمود است [که به اذن اهلل ،به پيامبرص

داده ميشود].

( )1ینعیافشتعرشکآزیم.
( )2ینعی افشتع ربای ومدحان صلخم ،التته بهرشیط که اهلل ااجزه دهدد و از افشتعرگ و آنکه رباشی افشتع یموشد،
رایضابدش.
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 -5چگونگي شفاعت کردن رسولاهللص؛ بدينسان که ابتدا شفاعت
نميکند ،بلكه ابتدا به سجده ميافتد و چون اجازهی شفاعت
مييابد ،شفاعت ميکند.

 -6بيان اينكه سعادتمندترين و برخوردارترين مردم از شفاعت پيامبرص
کيست؟
 -7شفاعت در حق مشرك ،انجام نميپذيرد.
 -8بيانِ حقيقت و حكمت شفاعت.

***

َ َ َ
باب ( :)18در مورد اين سخن پروردگار که ميفرمايد﴿ :إرنكِلِ
َ ََ اُ َ َُ َ ۡ
نِأَ ِۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ
َت ِۡهد َ
علَ ُمِِبٱِل ۡ ُم ِۡه َتد َ
رينِ﴾٥٦
ريِم ِۡ
حب ِبتِو ِلكرنِٱّللِي ِهدريِمنِيشِا ِءِوهَِأ ِ ر
[اصصقل« .]65:بهطور قطع تو نميتواني کسي را که دوست داری ،هدايت

کني؛ ولي اهلل هر که را بخواهد ،هدايت ميکند .و او به هدايتيافتگان داناتر
است»

در صحيح( ،)1از ابن مسيب از پدرش روايت است که وقتي ابوطالب در
حال وفات بود ،رسول اهلل نزد وی آمد .در آن هنگام ،عبد اهلل بن ابياميه و
ابوجهل نيز حضور داشتند .رسولاهللص به ابوطالب فرمود« :يَا عَمِّ ،قُلْ :ال

عنْدَ اللَّهِ»؛ يعني« :اي عموي من ! فقط يك
ِإلَهَ إِالَّ اللَّهُ ،كَِلمَةً أُحاجُّ َلكَ بِهَا ِ

كلمه ،الالهاالاهلل بگو تا بر ايمان تو نزد اهلل گواهي دهم» .عبداهلل بن ابياميه و
ابوجهل به ابوطالب گفتند :آيا ميخواهي آيين عبدالمطلب را رها کني؟

رسولاهلل ص همچنان کلمهی توحيد را به ابوطالب عرضه مينمود و آنها نيز
( )1حیحصاخبری،ش3163:؛بهلقناز:بیسمبع َحرن.
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سخن خود را تكرار ميکردند تا اينكه آخرين سخن ابوطالب اين بود که من
بر کيش عبدالمطلب هستم .و از گفتن کلمهی الالهاالاهلل امتناع ورزيد.

رسولاهلل ص فرمود« :ألَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ»؛ يعني« :تا زماني که منع
نشوم ،برايت درخواست آمرزش ميکنم» .آنگاه اهلل اين آيه را فرو
َ َ َ َ َ َ َ َ َُا َ َۡ ۡ
ۡ ۡ
ري﴾ [اوتلبه.]112 :
شوُك َِ
س َت ِغف ُرروا ِل ِرل ُم رِ
ِوٱَّلرين ِءامن َِا ِأ ِي ِ
ِب ِ
فرستاد﴿ :ما َِك ِل رلن ر ر
«برای پیامبر و مومنان روا نیست که برای مشرکان ،آمرزش بخواهند» .همچنين
َ ۡ َ
َ َ َ َ
ح َب ِۡب َ
تِ
ن ِأ ِۡ
اهلل متعال اين آيه را دربارهی ابوطالب نازل فرمود﴿ :إرنك ِلِت ِۡهدريِم ِ
َ ََ اُ َ َُ َ ۡ
َو َِلك َرن ِٱ َ َ
علَ ُم ِِبٱِل ۡ ُم ِۡهتَد َ
رين ِ[ ﴾٥٦اصصقل« .]65 :بهطور
ِ
ّلل َِي ِۡهدريِمن ِيشِا ِء ِوهَ ِأ
ر
قطع تو نمیتوانی کسی را که دوست داری ،هدایت کنی؛ ولی اهلل هر که را

بخواهد ،هدایت میکند».

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

َ ۡ َ
َ َ َ َ
ت[ ﴾...اصصقل.]65:
ح َب ِۡب َ ِ
نِأ ِۡ
 -2تفسير آيهی﴿ :إرنكِلِت ِۡهدريِم ِ
َ َ
اَِك َ ِل َ
ِب[ ﴾...اوتلبه.]112 :
رلن ر رِ
 -2تفسير آيهی﴿ :م
 -3مسألهی مهم و درخور توجه ،اينكه درخواست رسولاهللص از

ابوطالب مبني بر گفتن ما إله إما اهلل ،در حقيقت پيشنهاد تبری جستن
از تمام معبودان باطل بود ،و نه فقط گفتنِ الفاظ آن[ .زيرا ابوطالب
مفهوم اين کلمه را ميدانست ].بر خالف تفسيری که اهل کالم از
ماإلهإمااهلل دارند.

 -4ابوجهل و همراهش [عبداهلل بن ابياميه] منظور پيامبرص [يعني
مفهوم ما إله إما اهلل را خوب] ميدانستند؛ پس سيهرو باد آنکه
ابوجهل ،از وی نسبت به اصلِ اسالم داناتر بود.
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 -5سعي و تالش رسول اهلل ص برای مسلمان کردن عموی خود.
 -6اين حديث ،ردّی بر کساني است که عبدالمطلب را مسلمان قلمداد
کردهاند.

 -7استغفار رسول اهلل ص در حق ابوطالب و عدم آمرزش او و منع
شدن رسول اهلل ص از اين کار.

 -8ضررِ همنشين و دوست بد.
 -9زيانِ بزرگ انگاشتن گذشتگان و پيروی کورکورانه از آنان.
-21

اشتباه باطلگرايان [و کساني که از حق روی ميگردانند]

پيرویِ بيچون و چرا از گذشتگان است؛ و اين ،همان استدالل
باطلي است که ابوجهل داشت.
-22

اعمال به خاتمه بستگي دارد [و مهم ،اين است که فرجامِ

انسان چگونه باشد]؛ زيرا اگر ابوطالب [پيشنهاد پيامبر ص را] قبول

ميکرد ،به نفعش بود.
-22

جای تأمل و درنگ است که شبههی پيروی از گذشتگان،

در قلوب گمراهان ريشه دوانيده است؛ زيرا در اين داستان ،بهرغم

تأکيد و تكرار پيامبر ص باز هم بر همين شبهه تكيه کردند و
()1

حاضر نشدند روشِ نادرستِ گذشتگان را رها کنند!
***

( )1انی ،داقیقً رویرکد امتح اهل دبتع و میعصتابین اتس که به انح ریپوی از وشیپاایاشنن ،اب اتکب وتنساخمتفلیمدننکوبه
زابناحل،نینچیموگدنیکهااکمناطخدراتکبوتنسووجددارد،ام وشیپااشینازهروگبهاطخییوصمناتس!انپهرباهلل.
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باب ( :)19انگيزهی کفر بنيآدم و ترك دينشان ،افراط در
گراميداشت صالحان است

َ َُۡ
َىََۡ ۡ َ
ُ
رك ِۡم﴾ [ااسنلء.]161 :
ِف ِدرين
َا
ل
ِ
غ
ِت
ِل
ب
ِ
رت
اهلل ميفرمايدِ ﴿ :
ر
يأ ِهل ِٱِلك ر

«ای اهل کتاب! در دینتان غُلو و زیادهروی نکنید».
َ
َ
ََ ُ َ ََُ َ َ ََ ُ
اِول ُ
ِو رِد َ
ك ِۡم ِ َول ِتَ َذ ُر َ َ
اَعِ
ِس ََ ر ِ
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :وقالَا ِل ِتذر ِءال رهت
ََ َُ َ ََُ َ ََ
ِساِ[ ﴾٢٣ونح« .]12 :و گفتند :از معبودانتان دست برندارید
ِوَسن ۡ رِ
ول ِيغَث ِويعَق
و هرگز (بتهای) «وَد»« ،سُواع»« ،یغوث» و «نسر» را رها نکنید» .در صحيح(،)1

از ابنعباس $آمده است که "وَد"" ،سواع"" ،يَغوث"" ،يعوق" و "نسر"
نامِ انسانهای صالحي از قوم نوح بود که پس از وفاتشان ،شيطان به قومشان
چنين القا کرد که مجسمههايي بسازند و نام اينها را روی مجسمهها بگذارند.
قومشان مجسمههای اين صالحان را ساختند ،ولي آنها را نميپرستيدند تا
اينكه نسلهای نخست از بين رفتند و جهل فراگير شد؛ آنگاه نسلهای بعدی
به عبادت مجسمهها روی آوردند.

ابنالقيم /در اينباره ميگويد« :بسياری از علمای سلف گفتهاند که

وقتي بزرگان اهل کتاب وفات مييافتند ،آنها در کنار قبرهايشان ميايستادند
و سپس مجسمههايشان را ميساختند و پس از مدتي طوالني به عبادت آنان
روی ميآوردند.

كمَا أَطْرَتِ
عمر ميگويد :رسولاهلل ص فرمود« :الَ تُطْرُونِي َ

ِنمَا َأنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا :عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»؛ [روايت بخاری
النصَارَى ا ْبنَ مَ ْريَمَ ،فَإ َّ
َّ
( )1حیحصاخبری،ش.4923:

81

کتاب التوحید

و مسلم]( )1يعني« :دربارهی من افراط و زيادهروی نكنيد؛ آنگونه که نصارا
دربارهی عيسي پسر مريم ،غلو و زيادهروی کردند .جز اين نيست که من،
بندهی اهلل هستم؛ پس -دربارهام -بگوييد :بنده و فرستادهی اهلل».

همچنين رسولاهلل ص فرموده است« :إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ ،فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ

كَانَ قَبَْلكُمُ الْغُلُوُّ»؛( )2يعني« :از زيادهروی و افراط پرهيز نماييد ،زيرا افراط
و زيادهروی ،امتهای گذشته را به هالکت رساند».

و در صحيح مسلم از ابن مسعود آمده است که رسولاهلل ص فرمود:

«هََلكَ ا ْلمُ َتنَطِّعُونَ»؛ يعني« :کساني که -در کارهای ديني و دنيوی -زيادهروی
ميکنند -و از حدّ حق و اعتدال ميگذرند -هالك ميشوند» .و اين جمله را
()3

سه بار تكرار نمود.

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2با مطالعهی اين باب و دو باب بعدی به غربت دين پي ميبريم و
ميبينيم که اهلل متعال چهسان دلها را دگرگون و وارونه ميکند.
 -2نخستين شرك در روی زمين ،در نتيجهی غلو و زيادهروی دربارهی
صالحان پديد آمد.
 -3شناختن نخستين تغييری که در دين پيامبران شكل گرفت و نيز
اسباب و علل آن؛ و دركِ اينكه اهلل متعال [پس از پيدايش شرك
()4

در ميان امتها] پيامبران را به سوی آنان فرستاد.
في
( )1اخبری،ش1442:؛انیرواتیرادرحیحصملسماین م.
( )2رواتیادمح،اسنیئوابعم جهازابعابعس.$
()3حیحصملسم،ش.2673:
( )4ر.ک:آبهی231وسرهیارقبله.
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 -4درك اين مطلب که چرا با وجود اينكه شرايع آسماني و فطرتهای
پاك بدعت و نوآوری در دين را رد ميکنند ،باز هم مردم به
بدعتها روی ميآورند؟

 -5سبب و خاستگاه همهی اين انحرافها ،آميخته شدن حق با باطل
بود؛ بدينسان که:
 نخست :با صالحان محبت داشتند
 و سپس گروهي از اهل علم و دينداران ،مجسمههای
نيكوکاران را ساختند [تا با يادآوریِ آنان ،به انجام خير و نيكي
رغبت بيشتری بيابند]؛ اما نسلهای بعد که از اين قصدِ خير،
()1

غافل بودند ،گمراه شدند و به عبادت مجسمهها پرداختند.

 -6تفسير آيهی [ ]23سورهی نوح.

 -7شناخت خوی آدميزاد که بهتدريج از حق فاصله ميگيرد و باطل
()2

اندكاندك در او جای ميگيرد و افزايش مييابد.

 -8اين ،شاهدی بر مقولهی معروف سلف صالح است که گفتهاند:
بدعت ،سبب کفر ميشود .و بدعت نزد شيطان از گناه ،محبوبتر
است؛ زيرا فرد گنهكار ميداند که گنهكار است و توبه ميکند؛ اما
بدعتگر به گمان اينكه کار نيكي انجام ميدهد ،توبه نميکند.
( )1ذلا دریمایمیب که هرسک وخباهدد دشنی را اب دبیتع وقتتی دنك ،رضرش از عفنِ آن رتشیب اتسً .الثم در اهمی ِت تبحم
ش
هي
روسلاهللص س یثحب تسین؛ ام  آاننکه امگن یمدننک اب نشج الیمد آن زبروگار ،تبحم وی را در قلتسابن وقتتی یمامندنی،
هي
تخسدراابتشهد؛رچاکهنینچیلمعاز س کیازفلساصحلاثتبدشنهاتس.

( )2التته انی در وصریت اتس که وتقیف اهلل اب دنبه ،ایر وشند؛ و رگبه ایسبردن اسکین که از ابلط به قح روی آوردهادن؛ًالثمام ح
ش
اوبانسحل ارعشی /ادتبا زتعمیل وبد و شتسس از ادنيسهی ابعالکب أتمرث دش و آناگه به وتقیف اهلل ،از دمااعفن دیقعهی فلس
اصحلرگددی.
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 -9سوء استفادهی شيطان از بدعتها؛ زيرا شيطان ميداند که چه چيزی
سبب بدعت ميشود ،گرچه کسي که بدعت را ايجاد ميکند ،قصد
نيكي داشته باشد!
-21

شناخت يک اصل کلي در عقيده که عبارت است از:

"عدم افراط و زيادهروی در گراميداشت نيكان".
-22

زيان ايستادن بر سرِ قبرها برای انجام عملِ نيک.

-22

شناخت علت نهي از مجسمهسازی و حكمت دستور به

نابودی آن.
-23

درك اهميت داستان قوم نوح و ضرورت توجه به آن؛

[زيرا زيادهروی قوم نوح در گراميداشت نيكان ،زمينهساز پيدايش
شرك بود].
-24

شگفتآورتر از همه اينكه اهل بدعت ،اين داستان قوم

نوح را در کتابهای حديث و تفاسير ميخوانند؛ ولي اهلل متعال بر
دلهايشان مهر زده است ،طوری که اين نوع اعمال را تأييد ميکنند
و خون و مال کسي را که با چنين کارهايي مبارزه نمايد ،مباح
ميدانند!
-25

تصريح شده که هدف قوم نوح ،شفاعت خواستن از آنان

بود.
-26

نسلهای بعدی ،گمان کردند که قصد کساني که تصاوير

و مجسمهها را ساختهاند ،عبادت اين تصاوير و مجسمهها بوده است!
-27

رهنمود بزرگي که در سخن رسول اهللص است؛ آنجا که

فرمود« :دربارهی من افراط و زيادهروی نكنيد؛ آنگونه که نصارا
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دربارهی عيسي پسر مريم ،غلو و زيادهروی کردند .»...سالم و درود
اهلل بر رسول اهلل ص که پيام روشن را ابالغ نمود.

-28

خيرخواهي و روشنگریِ پيامبر ص در اينباره که

هرکس در امور ديني و دنيوی ،سختگيری و زيادهروی کند ،به
هالکت ميرسد.
-29

تصريح به اينكه بتها پس از آن مورد پرستش قرار گرفتند

که علم و آگاهي از ميان رفت؛ و اين ،بيانگر اهميت علم و خطر از
ميان رفتن آن است.
-21

علت از بين رفتن علم و دانش ،مرگ علما بيان شده است.
***

باب ( :)21سرزنش شديد کسي که اهلل را در کنار قبر مردی
صالح پرستش کند ،چه رسد به اينكه خود صاحب قبر را
پرستش نمايد
()1

در صحيح [بخاری و مسلم]

آمده است که عايشه& ميگويد:

امسلمه& برای رسول اهلل ص از کليسايي سخن گفت که در حبشه ديده

بود و تصاويری در آن وجود داشت .رسول اهلل ص فرمود« :أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ
الصوَرَ،
جلُ الصَّا ِلحَُ ،ب َنوْا عَلَى قَبْرِهِ َمسْجِدًاَ ،وصَوَّرُوا فِيهِ تِ ْلكَ ُّ
فِيهِمُ الرَّ ُ
َفأُولَ ِئكَ شِرَارُ الْخَلْقِ ِعنْدَ اللَّهِ» .يعني« :اينها عادت داشتند که هرگاه فرد
نيكوکاری از آنها فوت مينمود ،بر قبرش عبادتگاهي بنا ميکردند و آن
تصاوير را در آن بهتصوير ميکشيدند؛ ايشان بدترين مردم در نزد اهلل هستند».
( )1يحصاخبري،ش3143،414،427(:و)...؛حیحصملسم،ش.223:اباالتخفادنیکدراظافظ
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اينها دو فتنه و گناه را با هم مرتكب ميشدند :يكي قبرپرستي ،و ديگری
تصويرگری و ترسيم تصاوير.

همچنين بخاری و مسلم روايت کردهاند که عايشه& ميگويد:

رسولاهلل ص در بيماری وفاتش پارچهای روی صورتش کشيده بود و چون

نَفَسش تنگ شد ،آن را کنار زد و فرمود« :لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

اتَّخَذُوا قُبُورَ َأنْبِيَائِهِمْ َمسَاجِدَ»؛

()1

يعني« :نفرين اهلل بر يهود و نصارا که

قبرهای پيامبرانشان را مسجد -يعني عبادتگاه -قرار دادند» .بدينسان

رسولاهلل ص امتش را از چنين عملي برحذر داشت؛ از اينرو قبرش نمايان-
و بيرون از خانهاش -قرار نگرفت تا مبادا مردم آن را سجدهگاه قرار دهند.

مسلم /روايت کرده است که جندب بن عبداهلل ميگويد :پنج روز

پيش از وفات رسولاهلل ص شنيدم که فرمود« :إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ

كمَا اتَّخَذَ ِإبْرَاهِيمَ
لِي ِم ْنكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَ َذنِي خَلِيال َ
كنْتُ مُتَّخِذًا ِمنْ أُمَّتِي خَلِيال التَّخَذْتُ َأبَا َبكْرٍ خَلِيال أَال وَإِنَّ مَنْ
خَلِيال َو َلوْ ُ
كَانَ قَبَْلكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ َأنْبِيَائِهِمْ َمسَاجِدَ أَال فَال تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ
مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»؛ يعني« :من به اهلل پناه ميبرم از اينكه کسي از

شما را دوست خاصّ خويش قرار دهم ،زيرا اهلل متعال مرا خليل و دوست
خويش قرار داده است؛ همانطور که ابراهيم را خليل و دوست خاصّ خود
قرار داده بود .و اگر ميخواستم کسي از امتم را به عنوان دوستِ ويژه و
خاصّ خود برگزينم ،ابوبكر را به دوستي برميگزيدم .هان! امتهايي که
پيش از شما بودند ،قبرهای پيامبرانشان را مسجد و محل عبادت قرار دادند؛

( )1حیحصاخبری،ش412:؛وحیحصملسم،ش.213:
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آگاه باشيد که هيچ قبری را عبادتگاه نگردانيد و من ،شما را از اين کار
بازميدارم».

بدين ترتيب رسولاهلل ص در آخرين روزهای زندگياش ،از اين کار

باز داشت و کساني را که چنين کردهاند ،لعن و نفرين نمود .از اين حديث
چنين برداشت ميشود که هرکس رو به قبری فقط نماز بخواند ،بدون اينكه
مسجدی بسازد ،باز هم مشمول اين حكم ميشود و سزاوار لعن و نفرين

مذکور در حديث ميگردد؛ زيرا در روايت عايشه& آمده است ...« :تا مردم

قبر رسولاهلل ص را مسجد و محل عبادت قرار ندهند» که همين معني را

ميرساند؛ چون ناگفته پيداست که اصحاب قصد ساخت مسجد بر روی

قبر رسول اهلل ص را نداشتند .و هر جايي که در آن قصد نماز کنند ،مسجد

ناميده ميشود؛ چنانكه رسول اهلل ص فرموده است« :جُعلت ِلي األرض
مَسجداً و طهوراً»؛( )1يعني« :زمين برای من مسجد و پاك قرار داده شده
()2

است».

احمد /با سند جيد -و نيز ابوحاتم در صحيح خود -از ابن مسعود

روايت کردهاند که رسولاهللص فرمود« :إِنَّ ِمنْ شِرَارِ النَّاسِ َمنْ تُدْرِكُهُ
السَّاعَةُ َوهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ َمسَاجِدَ»؛ يعني« :از بدترين انسانها،

کساني هستند که هنگام برپايي قيامت زنده باشند و نيز کساني که قبرها را
مسجد و محل عبادت قرار ميدهند».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:
( )1حیحصاخبری،ش112:؛وحیحصملسم،ش223:بهلقنازاجرببعولااهلل
( )2ینعی :مهبنوطرکهدر ادامه دحثی آدمه اتس" ،هر اجك وتقامنز رفارسد ،امبمنموتادنن مهبناج امنزوخبادننو-ارگآب
یيم
وبند ،مدننکو امنزبراردن.

86

کتاب التوحید

 -2رهنمود و هشدار رسول اهلل ص دربارهی کسي که مسجدی نزد قبر
انسان صالحي بسازد؛ هرچند نيتش درست باشد.
 -2ممنوعيت تصويرگری و مجسمهسازی و نكوهش شديد اين کار.

 -3حساسيت رسول اهلل ص نسبت به اين امور؛ چنانكه در -طول حيات
مبارکش -در اينباره سخن گفته بود ،اما پنج روز پيش از وفاتش
در اينباره هشدار داد و به همين بسنده نكرد ،بلكه در واپسين
لحظات زندگياش نيز به پرهيز از اين کارها ،سفارش نمود.
 -4دربارهی قبر خود نيز هشدار داد که آن را مسجد و محل عبادت قرار
ندهند.
 -5اين ،از اعمال يهود و نصاراست که قبرهای پيامبرانشان را مسجد و
محل عبادت قرار ميدادند.
 -6نفرين کردن آنها به خاطر انجام اين کار.

 -7هدف رسول اهلل ص ،برحذر داشتن امتش از اين کارها بود.

 -8درك اينكه چرا رسول اهلل ص ،در قبرستان عمومي و بيرون
خانهاش دفن نگرديد.
 -9معني مسجد قرار دادن قبر.
-21

همسان قرار دادن کساني که قيامت بر آنها بر پا ميشود ،با

کساني که قبور را مساجد قرار ميدهند؛ بدين ترتيب عوامل ايجاد
()1

شرك و عواقب آن را پيش از وقوع شرك ،بيان فرمود.

( )1ینعیانیدودشتهرازجودبرتنیرمدحربرمشد؛ زریاایقتمرباکرفانرباپیموشدوآاننکهوبقررالحمابعدترقاریمدهد،
درواعقرمبکتیلمعیموشدنکهزمتتهاسزرشکورفکاتس.
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-22

رسول اهلل ص پنج روز پيش از وفاتش ،اعتقادات دو

گروه از اهل بدعت را که عبارتند از :جهميه و روافض ،مردود
اعالم کرد .علما ،اين دو گروه را ،از همان هفتاد و دو گروه باطل
دانستهاند .رافضيان نخستين کساني بودند که شرك را رواج دادند و
روی قبرها مسجد ساختند.
-22
-23

شدت بيماری رسول اهلل ص در هنگام وفاتش.

رسول اهلل ص با مقامِ خِلّت گرامي داشته شد و خليلاهلل

گرديد.
-24
-25

تصريح به اينكه مقام خلّت از مقام محبت باالتر است.

تصريح به اينكه ابوبكر صديق از ساير اصحاب #برتر

ميباشد.
-26

اشاره به خالفت ابوبكر.

***
باب ( :)21در بيان اينكه غلو دربارهی قبور صالحان ،آنها را
به بتهايي تبديل ميکند که به غير از اهلل پرستش ميشوند
مالک /در الموطأ روايت کرده است که رسول اهلل ص فرمود« :اللَّهُمَّ

ال تَجْعَلْ قَبْرِي َو َثنَاً يُعْبَدُ اشْتَدَّ َغضَبُ اللَّهِ عَلَى َقوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ َأنْبِيَائِهِ ْم
َمسَاجِدَ»؛ يعني« :يا اهلل! قبرم را بتي که پرستش شود ،قرار مده .اهلل بر ملتي که

قبور پيامبران خود را مسجد قرار دادند ،بهشدت خشم گرفت».
َََ َُُۡ َ َ َ ۡ
ِوٱِل ُع َزىِ ِ[ ﴾١٩امجنل« .]19 :آیا به
للت ِ
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :أفرء ِيتم ِٱ ِ
"الت" و "عزی" توجه کردهاید (که هیچ سود و زیانی به شما نمیرسانند)؟»
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ابن جرير [طبری] /با سندش از سفيان از منصور نقل کرده که مجاهد
دربارهی "الت" که در اين آيه ذکر شده ،گفته است :او ،کسي بود که برای
حجاج غذا تدارك ميديد و چون مُرد ،در کنار قبرش جهت تعظيم وی
ميايستادند.

ابوالجوزاء از ابنعباس $نيز نقل کرده است که "الت" برای حجاج

غذا تهيه ميکرد.

همچنين ابنعباس $ميگويد« :لَ َعنَ رَسُولُ اللَّهِ ص زَائِرَاتِ الْقُبُورِ

وَا ْلمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا ا ْل َمسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»؛ [روايت سنن اربعه] يعني :رسولاهللص

زناني را که قبرها را زيارت ميکنند( )1و نيز کساني را که روی قبرها مسجد
ميسازند و آنها را چراغاني ميکنند ،نفرين کرده است».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2بيان مفهوم بُت.
 -2شرح و توضيح عبادت.

 -3رسول اهلل ص تنها از چيزهايي پناه ميخواست که خطر وقوع آن را
احساس ميکرد.

 -4رسول اهلل ص عمل امتهای گذشته را که قبرهای پيامبران خود را
مسجد قرار دادند ،در ضمن نهي از مسجد قرار دادن قبر خويش بيان
نمود.
 -5شدت خشم و غضب اهلل بر اين کار.

( )1وظنمر از زایرت وبقر ،رنتف به ربقاتسن اتس که ربای رمدان ،اجزی و بلکه دنسپدیه یمابدش؛ ذلا زایرت وبقر ،ااکححاخص
وخدشرادارد.
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 -6در مورد «الت» که از بزرگترين بتهای عرب بود ،اطالعاتي
بهدست آورديم.
 -7آگاهي از اينكه محل پرستش الت ،قبر انسان صالحي بوده است.
 -8دانستن اينكه "الت" ،نام صاحب آن قبر بوده است؛ و نيز دانستن
()1

وجه نامگذاریاش بدين اسم.

 -9نفرين بر زناني که بهکثرت به قبرستانها ميروند.
-21

نفرين بر کساني که روی قبر ،چراغ روشن ميکنند يا آنها
()2

را چراغاني مينمايند.

***
باب ( :)22در مورد پاسداری رسول اهلل ص ،از مرزهای
توحيد و مسدود کردن تمامي راههای منجر به شرك

ۡ َ ُ
َ
ُ َ
ََ ۡ َ ا ُ
ِعلَ ِۡيه َ
رِماِ
رن ِأنفسرك ِۡم ِع رزيز
جِا َءك ِۡم ِ َر ُسَلِ ِم ِ
اهلل تعالي ميفرمايد﴿ :لق ِد ِ
َ
ۡ
َُ
َ َ
َ َۡ ُ
َ
كمِِبٱِل ۡ ُم ِۡؤ رمن َ
ِب ِٱ َ ُ
ري َ
س َ
ّللِ
ل ِ َح ۡ رِ
ِر ُءوفِ ِ َرحريمِ ِِ ١٢٨فإ ر ِت ََِل َِۡا ِفق ِ
عن ُّرت ِۡم ِ َحرريص ِعل ِي
ر
َ ا َ َ ُ َ َ َ َۡ
ۡ
ۡ
ت ِ َو ُه ََ َ
ِر ُّب ِٱ ِل َع ِۡر رش ِٱ ِل َعظري رم ِ[ ﴾١٢٩اوتلبه.]119-118 :
ل ِإ ر ِل َه ِإرل ِه ََِ ِعل ِۡيهرِت ََ ِّك ُ ِ
ِ
«بهراستی پیامبری از خودتان بهسویتان آمد که رنجهای شما بر او دشوار است و

به (هدایت) شما اشتیاق وافری دارد و نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است.
پس اگر (از ایمان و عمل صالح) رویگردان شوند ،بگو :اهلل برایم کافی است؛

ُ ُ له
ی ماوسلقی»؛ینعیربایاجحج،وسقیبهتهیمرکدکهذغاییآميحتهازآرددنگحوریش
( )1درنتمرعیبآدمهاتس«:اکن َ ّ
ه
وبد.واژهی" َ ُ ُّ
ی"و"مات" ماخونادهادن.
ه
( )2رونشرکدنعمشربرویوبقر،از متنونعیمابدش.
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هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ بر او توکل نمودم؛ و او پروردگار عرش

بزرگ است».

ابوهريره ميگويد :رسول اهلل ص فرمود« :ال تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا

كنْتُمْ»؛
وَال تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا َوصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَال َتكُمْ تَبْلُغُنِي حَ ْيثُ ُ
[روايت ابوداود با سند حسن] يعني« :خانههايتان را قبرستان نسازيد و قبر مرا محل

جشن و تجمع قرار ندهيد و بر من درود بفرستيد؛ زيرا از هرجا که درود

بفرستيد ،به من ميرسد».

روايت است که علي بن حسين $مردی را ديد که کنار قبر

رسولاهللص ميآمد و به درون رخنهای که آنجا بود ميرفت تا دعا کند.
علي بن حسين [=امام زينالعابدين ]/آن مرد را از اين کار بازداشت و

گفت :آيا برايت حديثي را که از پدرم شنيدهام و او از جدم شنيده و جدم از
رسولاهللص شنيده است ،روايت نكنم؟ اينكه رسول اهلل ص فرموده است:

«ال تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَال بُيُو َتكُمْ قُبُورًا وَ صلّوا فإن تسليمكم يبلغين
كنْتُمْ»[ .اين حديث در املختارة آمده است )1(].يعني« :قبر مرا محل رفت و
حَيْ ُثمَا ُ
آمد و تجمع قرار ندهيد و خانههايتان را قبرستان نسازيد و بر من درود
بفرستيد؛ زيرا درود شما هرجا که باشيد ،به من ميرسد».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]228سورهی برائت (=توبه).

 -2رسول اهلل ص امتش را بهطور کامل از مرزهای شرك دور ساخت.

 -3اشتياق فراوان و بيشمار رسول اهلل ص به هدايت امتش و نيز
مهرباني و دلسوزیاش نسبت به ما.
( )1ااشرهبهاتکباألاحدثیااتخملرة،ارثضبءادليأوبولااهلل نبدبعولاااادحاسدقمي(فوتافی641:هـ)یمابدش.
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 -4با وجودی که زيارت قبر رسول اهلل ص جزو بهترين کارهاست ،اما
آن بزرگوار از زيارت آن بهصورت ويژه ،منع نمود.

 -5از زيارت مكرر قبر خود باز داشت.

()1

 -6با اين فرمايش که« :خانههايتان را گورستان نسازيد» ،به خواندن
نوافل در خانهها تشويق فرمود.

 -7اصحاب #اتفاق نظر داشتند که نبايد در گورستان نماز خواند.

()2

 -8اينكه فرمود« :درود و سالم شما هرجا که باشيد به من ميرسد» ،بدين
سبب بود که سعي نكنيد حتماً برای اين منظور ،کنارِ قبرم بياييد.

 -9از اعمال امتش ،درود و سالمشان بر رسول اهلل ص ،در برزخ بر آن
بزرگوار عرضه ميشود.
***

باب ( :)23در بيان اينكه عدهای از اين امت ،بتپرست [و
مشرك] ميگردند

ۡ َ
ََۡ ََ َ َ َ ُ ُ َ ر َ ۡ َ
ب ِيُ ِؤم ُرنَ ِ
ِ
رت
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :أل ِم ِتر ِإرل ِٱَّلرين ِأوتَا ِن رص ِ
يباِمرن ِٱ ِلك ر
ََُ ُ َ َ َ َ َ ُ َىَُ
ۡ ۡ َ َ ُ
لاءر ِأَ ِۡه َدىِ ِم َرن ِٱ ََّل َ
رين َ
ِء َام ُنَاِ
ِهؤ ِ
َت ِويقَلَ ِِل رَّلرين ِكفروا ِ
ِوٱ ِ
ت ِ
ِب رٱ رِ
لطغ ر
ل ِب ر
ا
َسبريل ِ[ ﴾٥١ااسنلء« .]61 :آیا آیا کسانی را که بهرهای از کتاب یافتهاند ،ندیدی که
به شرک و خرافات و معبودان باطل گرایش دارند و دربارهی کافران میگویند:

«اینها بیش از مسلمانان بر راه هدایتاند»؟.

( )1آاجنکهرفومد«:ربقرمالحمرتفوآدموعمجترقاردنهد».
( )2انی ،ربرگفته از دحثی وبنی اتسکه رفومد« :اخبههباتین را ربقاتسن اسنزدی»؛ ذلا نینچربداتشیموشدکهوخنادنن
امنزدرربقاتسن،کیارمرونشودبهنازرظنااحصب#وبد.
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َ
َ َ َُ َا
ُۡ َۡ َُ
ُ َ
َ َ
ّللر ِ َمنِل َع َن ُهِ
رند ِٱ ِ
َبة ِع
رنِذل رك ِمث
ش ِم ِ
ل ِأنب ر ُئكمِب ر ِ
ل ِه ِ
و ميفرمايد﴿ :ق ِ
ۡ
َُ َ َ َ َ َۡ َ َ ََ ُۡ ُ ۡ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ ُ َ
َت﴾ [ااملدئة.]55 :
لطغ ِ
لنازرير ِوعبدِٱ ِ
ِوٱ ِ
ضبِعل ِيهرِوجعل ِم ِرنهم ِٱ ِلقرردة ِ
ٱّلل ِوغ ر
«بگو :آیا شما را از کسانی آگاه کنم که کیفرشان نزد اهلل از این هم بدتر است؟
کسانی که اهلل ،آنان را از رحمتش دور نمود و بر آنها خشم گرفت و برخی از
آنان را بوزینه و خوک گردانید و (نیز) آندسته از آنها که معبودان باطل را

پرستیدهاند»؟.
َ
ََ
َ
َ َ ََ
َ َ َ َ ََ
َِع ِأ ِۡم رره ِۡرم ِنلَ َتخرذ ِعل ِۡي رهمِ
رين ِغل ُبَا ىِ
همچنين ميفرمايد﴿ :قال ِٱَّل
َ ۡ ر
ج ِدا﴾ [الکهف« .]11 :آنانکه بر کارشان دست یافتند (و سررشتهی کار را در
مِ
س ر
دست گرفتند) ،گفتند :بر غارشان مسجدی میسازیم».

س َننَ مَنْ
ابوسعيد خدری ميگويد :رسول اهللص فرمود« :لَتَتَّبِعُنَّ َ

ٍّ؛ لَدَخَلْ ُتمُوهُ ،قَالُوا :يَا
كَانَ قَبَْلكُمْ حذو القذّة ،حَتَّى َلوْ دَخَلُوا فجُحْرِ ضَب
َالنصَارَى؟ قَالََ «:ف َمنْ»[ .روايت بخاری و مسلم]( )1يعني:
رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودُ و َّ
«شما ،مو به مو از روش پيشينيان پيروی خواهيد کرد .حتي اگر آنان وارد
سوراخ سوسماری شدند ،شما نيز وارد آن ميشويد» .اصحاب گفتند :هدف
شما ،يهود و نصاراست؟ فرمود« :پس هدفم کيست؟»

مسلم /از ثوبان روايت کرده است که رسول اهلل ص فرمود« :إِنَّ

اللَّهَ زَوَى لِيَ األَرْضَ ،فَرَ َأيْتُ َمشَا ِرقَهَا وَمَغَا ِربَهَا ،وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُ ْلكُهَا
س َألْتُ رَبِّي
حمَرَ وَا َألبْيَضَ ،وَإِنِّي َ
كنْ َز ْينِ األَ ْ
مَا زُوِيَ لِي ِمنْهَا ،وَأُعْطِيتُ ا ْل َ
سوَى
سنَةٍ عَامَّةٍ ،وَ َأنْ ال ُيسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا ِمنْ ِ
ألُمَّتِي َأنْ ال يُهِْلكَهَا ِب َ
َأنْ ُفسِهِمْ ،فَ َيسْتَبِيحَ بَ ْيضَتَهُمْ ،وَإِنَّ رَبِّي قَالَ :يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي ِإذَا َقضَيْتُ َقضَاءً
سنَةٍ عَامَّةٍ ،وَأَنْ ال أُسَلِّطَ
فَإِنَّهُ ال يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْ ُتكَ ألُمَّ ِتكَ أَنْ ال ُأهِْلكَهُمْ ِب َ
( )1حیحصاخبری،ش1426:؛وحیحصملسم،ش2669:ابادنیکافتوتدرظفل.
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عَلَيْهِمْ عَدُوًّا ِمنْ سِوَى َأنْ ُفسِهِمْ ،ف َيسْتَبِيحُ بَ ْيضَتَهُمْ َو َلوِاجْ َتمَعَ عَلَيْهِمْ مَ ْن
ِب َأقْطَا ِرهَا (أَوْ قَالَ مَنْ بَ ْينَ أَقْطَا ِرهَا) حَتَّى َيكُونَ بَ ْعضُهُمْ يُهِْلكُ بَعْضًا
َو َيسْبِي بَ ْعضُهُ ْم بَ ْعضًا» )1(.يعني« :اهلل متعال زمين را برايم هموار ساخت و من
شرق و غرب آن را ديدم؛ حكومت امتم تا بدانجا که ديدم ،خواهد رسيد .و
گنجينههای سرخ و سفيد به من داده شد )2(.و از پروردگارم خواستم که امتم
را -بهيکباره -با خشكسالي فراگيری نابود نكند و بر آنها دشمن بيگانهای
که نسلشان را بر چيند ،مسلط نگرداند .پروردگارم به من فرمود :ای محمد!
آنگاه که چيزی فيصله و مقدَّر کنم ،برگشت ندارد .دربارهی امتت وعده
دادم که آنها را -به يکباره -با خشكسالي فراگيری ،هالك نكنم .همچنين
وعده دادم که دشمن بيگانهای که آنان را ريشهکن کند ،بر آنها چيره نسازم؛
هرچند نيروهای کفر از هر سو بر آنها حملهور باشند .البته تا زماني که در
()3

جنگهای داخلي يكديگر را به قتل برسانند و از همديگر اسير بگيرند».

برقاني در صحيح خود ،افزون بر اين آورده است« :وإنّما أخاف على

أمّيت االئمة املضلّني وإذا وَقع عليهم السيف مل يرفع إىل يوم القيامة وال
تقُومُ السّاعة حتى يلحق حيٌّ من أمّيت باملشركني ،وحتّى تُعبد فئام من
أمَّيت األوثان ،وإنّه سيكون يف اُمّيت كذّابون ثالثون ،كلُّهم يزعم أنّه
نبّي ،وأنا خامت النّبيني ال نيبَّ بعدي ،وال تزالُ طائفة من اُمّيت على احلقِّ
منصورة ،ال يضُرُّ هم مَن خ َذلَهم وال مَن خالَفَهم حتّى يأتي أمر اهلل تبارك

( )1حیحصملسم،ش.2339:
( )2ااشرهایاتسبهالطورقنهکهانکبهازگيختتههبیاپرسوروحدارد.
( )3ینعیدیپاشیگنجهبیدایلخدرایمناملسمانن،رسآاغزطلستاکرفانربآنبتس.
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وتعاىل» )1(.يعني« :من برای امتم از ناحيهی رهبران گمراهکنننده نگرانم؛( )2و
آنگاه که بر ضد يكديگر شمشير بكشند ،تا قيامت ،شمشير از ميانشان برداشته
نخواهد شد .و قيامت برپا نميشود ،مگر اينكه گروهي از امتم به مشرکان
ميپيوندند و نيز گروه زيادی از امتم بتپرست و مشرك ميشوند! و در ميان
امتم سي کذاب و مدعي دروغين نبوت ظهور خواهند کرد ،در حالي که من
خاتم پيامبرانم و پس از من پيامبری نخواهد آمد .و گروهي از امتم همواره در
مسير حق خواهند ماند و از سوی اهلل ياری خواهند شد که مخالفت و عدم
همراهي ديگران ،زياني به ايشان نميرساند تا اينكه فرمان اهلل مبني بر برپايي
قيامت فرا رسد».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]52سورهی نساء.
 -2تفسير آيهی [ ]61سورهی مائده.
 -3تفسير آيهی [ ]22سورهی کهف.
 -4مهمترين مسأله اينكه منظور از ايمان به "جبت" و "طاغوت" در
اينجا [يعني در آيهی  52سورهی نساء] چيست؟ آيا منظور ،اعتقاد
قلبي است يا همراهي با هواداران جبت و طاغوت ،بهرغم مخالفت
قلبي با جبت و طاغوت و دانستن بطالن آنها -نيز در اين معنا
ميگنجد؟
ش
( )1ر.ک:قیلعتآابلین/ربالمسكابة،ش2194:؛وزینالسلسله الصحيخه،ش3232:
( )2وظنمرازرهتررانرمگاهدننکه،اسکینهستتددکهبهانحدنی،رمدحرابهرمگایهیماشکدنن؛درآبهی43وسرهیاصصقلزینبه
نینچوشیپاایین،رصتحیدشهاتس.
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 -5اين گفتار که «کافراني که کفر خويش را ميشناسند ،بيش از مسلمانان

بر راه هدايتند»[ ،کفر و ارتداد از دين است].

 -6همانطور که در حديث ابوسعيد تصريح شده [و عنوان اين باب
نيز ميباشد] ،پيروی از روش گذشتگان و شرك ،در جمع فراواني
از اين امت رواج مييابد.

 -7و نيز تصريح رسول اهلل ص به اينكه در اين امت ،شرك و
بتپرستي رواج فراواني خواهد يافت.
 -8جای بسي شگفتي است که افرادی از اين امت ،به رغم اقرار به
شهادتين ،و با وجود اعتراف به حقانيت محمد ص و قرآن ،ادعای

نبوت ميکنند! مانند مختار ثقفي که در اواخر دوران صحابه چنين
ادعايي کرد و گروه زيادی از او پيروی نمودند.
 -9مژده به اينكه حق ،به کلي نابود نخواهد شد؛ آنگونه که در گذشته
نابود ميشد ،بلكه همواره گروهي در مسير حق ،استوار و ثابتقدم
خواهند ماند.
-21

نشانِ حقانيت اين گروه ،اين است که با وجود مخالفت و

عدم همكاری ديگران ،همچنان ثابت قدم ميمانند.
-22

و اين ،تا قيامت باقي خواهد ماند.

-22

نشانههايي که در حديث ثوبان بيان شد؛ از جمله :خبر دادن

رسولاهللص از اينكه مشرق و مغرب زمين برايش هموار و نمايان
شده و ديده است که فرمانروايي امتش کرانههای شرق و غرب را
در بر خواهد گرفت؛ و همينطور هم شد ،بر خالفِ شمال و جنوب
[که قلمرو حكومت اسالم کمتر بوده است .].و نيز خبر دستيابيِ

[امت] به دو خزانهی [ايران و روم]؛ و همچنين پذيرفته شدن دو دعا
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و عدم پذيرش دعای سوم؛ و خبر از شمشير کشيدن مسلمانان بر ضدّ
يكديگر [و وقوع جنگهای داخلي در ميان آنان] و کشتن و اسير
کردن همديگر و خاتمه نيافتن اينگونه جنگها تا قيامت .و احساس
خطر از ناحيهی رهبران گمراهکننده و خبر دادن از پيامبران دروغين
و بقای گروه پيروز و ثابتقدم در مسير حق؛ همهی اينها همانطور

که رسولاهللص فرموده بود ،اتفاق افتاد.
-23

منحصراً از بابت رهبران گمراهکننده ،اظهار نگراني کرد.

-24

توضيح معني بتپرستي.

باب ( :)24آنچه دربارهی سحر و جادو آمده است

ۡ ََ ُ َ َ
َ
ََ َ
رنِ
َِلۥ ِ رف ِٱٓأۡلخ َررة ر ِم ِۡ
ِما ُِ
شَتىِه
اهلل متعال ميفرمايدَ ﴿ :ولق ِۡد ِعل ُرمَا ِل َم رن ِٱ ِ

َ َ
خ ِلقِ﴾ [ارقبلة« .]151 :و بهقطع میدانستند که هرکس خریدار چنین کاالیی (=

سحر) باشد ،هیچ بهرهای در آخرت نخواهد داشت».
َ َ ُ
و ميفرمايد﴿ :يُ ِۡؤم ُرنَ َ ِِبٱ ِۡ ۡ
لطغَترِ﴾ [ااسنلء« .]61 :به جبت و
ِوٱ ِ
ت ِ
ل ِب ر
ر ر
طاغوت ،یعنی به شرک و خرافات و معبودان باطل گرایش دارند».
عمر« جبت» را سحر ،و «طاغوت» را شيطان معني کرده است.

جابر ميگويد« :طواغيت» به غيبگوياني گفته شود که شيطان
نزدشان ميرفت و در هر منطقه ،يكي وجود داشت.

يص قَالَ« :اجْ َتنِبُوا السَّبْعَ املُوبِقَاتِ»؛
وعن أَبي هريرةَ عَنِ النَّبِ ِّ
قالُوا :يَا رَسُولَ اهللِ ،وَمَا هُنَّ؟ قَالَ« :الشِّرْكُ باهللِ ،والسِّحْرُ ،وَقَ ْتلُ النَّفْسِ
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والتوَلِّي َيوْمَ
كلُ مَالِ اليَتِيمَِّ ،
الربَا ،وأ ْ
الَّتِي حَرَّمَ اهللُ إِالَّ باحلَقِّ ،وأكلُ ِّ
فالَتِ»[ .متفقٌ عليه]()1
صنَاتِ املُؤْ ِمنَاتِ الغَا ِ
ح َ
ف املُ ْ
الزَّحْفِ ،وقَ ْذ ُ
ترجمه :ابوهريره ميگويد :پيامبرص فرمود« :از هفت گناه مُهلک

بپرهيزيد»؛ گفتند :ای رسولخدا! آنها چه گناهاني هستند؟ فرمود« :شرك به
اهلل ،سحر و جادوگری ،قتل نفسي که اهلل کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر
بهحق )2(،رباخواری ،خوردن مالِ يتيم ،فرار کردن از ميدان نبرد در هنگام
رويارويي با دشمن ،و تهمت زنا به زنان پاكدامن و مومن و بيخبر از گناه».

جندب از رسول اهلل ص نقل کرده است که« :حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَة

بِالسَّيْفِ»؛( )3يعني« :مجازات ساحر ،اين است که با ضربهی شمشمير کشته
شود»[ .ترمذی  ،اين حديث را نقل کرده و گفته :صحيح ،اين است که اين روايت،
موقوف ميباشد)4(].

و در صحيح بخاری( )5از بجاله بن عبده روايت است که عمر بن
خطاب طي نامهای دستور داد که هر مرد و زنِ جادوگری را بكُشيد؛ و ما
سه جادوگر را کشتيم.

و از حفصه& روايت است که دستور به قتل کنيزی داد که او را سحر

کرده بود .و نيز در روايت صحيحي از جندب.
( )1حیحصاخبری،ش2766:؛وحیحصملسم،ش.39:
( )2ینعی:دروماردیکهاالسحاجزیرقاردادهاتس.
( )3ننسرتذمی،ش3463:

( )4ینعی نخس وخ ِد دنجب یمابدش ،به رفومدهی ایپربمص .وموقف ،ربخی اتس که به احصیب ربدس؛ ام  رموفع ،دحیثی
اتسکهدراقبلاتفگر،رکدارایأتندورقتری،بهایپربمصتبسندادهوشد؛ووخد،اوناعوااسقیمدارد.
( )5يحصاخبري،ش1326:؛درانیرواتی،ذرکیازلتقشهاجدورگبهایمنایندمهاتس.
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امام احمد /ميگويد :از سه نفر از اصحاب پيامبر ص روايت است

که چنين فتوا دادهاند.

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]212سورهی بقره.
 -2تفسير آيهی [ ]52سورهی نساء.
 -3شرح واژههای "جبت" و "طاغوت" ،و بيان فرق آنها.
 -4طاغوت ،گاهي از جنها و گاهي از انسانها ميباشد.

 -5شناخت هفت گناهِ مُهلک که رسول اهلل ص از آنها بر حذر داشته است.
 -6جادوگر ،کافر است.
 -7جادوگر بايد بدون اينكه او را توبه دهند ،کشته شود.

 -8در زمان عمر نيز جادوگراني وجود داشتهاند ،پس چه رسد به
زمانهای بعدی.

***
باب ( :)25در مورد برخي از انواع سحر و جادو
قال أمحد :حدّثنا حممد بنن جعفنر حندّثنا عَنوف عنن حَيَّنان بنن العَنالء
ي ص قننال :نإن العِيَافَننة
حنندَّثنا قَطَننن بننن قَبِيْصننة عننن أبيننه ،أنَّن ُه سَنمِعَ النَّبِن َّ

والطَّرْق والطِّيَرة مِنَ اجلِبْتِن

()1

( )1ادمحفدنسم( )477/1واوبداود،ش.1937 :
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ترجمه :رسولاهلل ص فرمود« :فالگيری -با به پرواز درآوردن پرندگان-
و فالگيری -با ترسيم خطوط بر روی زمين و بدشگوني -به چيزی )1(-از
مصاديق سحر و جادو -و گرايش به شرك و خرافات -به شمار ميآيند».
عوف ميگويد" :عيافه" ،يعني شخصي پرندهای را به پرواز در ميآورد
تا ببيند به کدام سو ميرود )2(.و "طَرق" يعني کشيدن خطوط بر روی زمين.

حسن بصری /در مورد "جبت" ميگويد :جبت ،وسوسه و کرنای
()3

شيطان است.

از ابنعباس $روايت است که رسول اهلل ص فرمود« :مَنِ اقْتَبَسَ شعبة

ِمنَ النُّجُوم ،فقدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ»[ .روايت ابوداود با سند
صحيح]()4

ترجمه« :هرکس بخشي از نجوم را فراگيرد ،در واقع بخشي از سحر و
جادو را فرا گرفته است .و هرچه بيشتر فرا بگيرد ،به همان اندازه سحر و

جادوی بيشتری فرا گرفته است».

()5

ه
داپ زیسده ،از متن ومارد اتس؛ یتح ددیه یموشد که ربیخ الپک اخبهیوخدراکه
( )1دبوگشین به اایح و ادعاد ،لثم وشح
ِ
امشرهی31یمابدش،یموندنسی"32+3":
( )2ارگبهتمس راتسرپوازیمرکد،آنرا بهافل کینیمرگدنتفواک ِرومردرظناشن راااجنحیمداددن وانچبخسهرپدنهبهتمسپچ
رپوازیمرکد،آنرابهافلدبیمرگدنتفوازاکرومردرظناشنرصفرظنیمرکددن.
ااسسگفتهینسحرصبی،/اکرهبیذموکر،اکرهبیاطیشیناتس.
( )3رب ِ

( )4حیحصااجلعم،ش6374:؛والسلسلهالصحيخه،ش719:؛وحیحصأیبداود،ازآابلین،/ش.1132:

( )5وظنمر از ملع وجنح در ااجنی ،دایشن اتس که اب ادتسمال به آن ،درابرهی وحادث زنیم ،اظهابر رظن یمدننک! الثم یموگدنی:
ه
متنکه الفناتسره در انکر الفناتسره رقار ریگد ،نینچ و انچن وخاهدددش! اییموگدنی :اتسرهی الفین ،وخب ااتفدهاتس!زيد بع
اخدل موگيد :روسلاهللص در صيحگابه ي بش ابراب ،سپ از ااقمهي امنز حبص در دحبتته ،رو به رمدح رکدو رفومد« :آيب
ب
ْ َ َ
مداندکهرپورداگراتن سجه رفومد»؟-احصبه-دنتفگ :اهلل و روسشل هتررمدادنن.ایپربمص تفگ«:اهلل رفومد" :أصبح
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نسائي /از ابوهريره روايت کرده است که« :هرکس در گِرهي
بدمد ،سحر کرده است و هرکه سحر و جادو کند ،شرك ورزيده است؛ و
آنکه چيزی (در گردن) بياويزد ،به همان چيز واگذار ميشود».

كمْ مَا
َعنْ ا ْبنِ َمسْعُودٍ  أنَّ رسولَ اهلل ص قَالَ :نأَال هَل ُأنَبِّ ُئ ُ

النمِيمَةُ الْقَالَ ُة بَ ْينَ النَّاسِن [مسلم]
الْ ِعضَةُ؟ هِيَ َّ

ترجمه :ابن مسعود ميگويد :رسول اهلل ص فرمود« :آيا به شما

بگويم که "عضه"( -)1يا دو بههم زني -چيست؟ همان سخنچيني و گفتاری
است که بين مردم دهن به دهن بگردد».

بخاری و مسلم( )2از ابن عمر $روايت کردهاند که رسول اهلل ص فرمود:

«إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»؛ يعني« :همانا برخي از سخنان ،سحر و جادو هستند».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

َ
َ
َ َ ُْ
َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ
ُْ
ْ َ
َْ
مِن عِبادِي مؤم ٌِن ِِبَ ،وَكف ٌِر ،فأما من قال :مط ِْرنا بِفض ِل اهللِ َو َرْحتِهِ ،فذل ِك مؤم ٌِن ِِب َكف ِ ٌر
َْ َ
ُْ ٌ
َ َ
َ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ٌ
ب"»؛ ینعی« :دنباگمن
ب ،وأما من قال مطِرنا بِنوءِ كذا وكذا ،فذلك َكف ِر ِِب مؤمِن بِالكوك ِ
بِالكواك ِ ِ
ه
بشرادراحیلبهحبصراسدندنکهربخازآنهببهنمومنموربخ ماکرفوبددن؛آنبکهدنتفگ:بهلضفورتمحِاهللربم ابران
ش
أتياتسراگناکرفرگديددن؛وام اسکبکهدنتفگ:بهببسالابلالفنوالفناتسرهربم ابرانابردی-
ابردی،بهنمايبنآورددنوبه ر

وريرشابرانرابهاتسراگنتبسنداددن-بهنماکرفدشدنوبهاتسراگنايبنآورددن»[ .ر.ک:يحص اخبري ،ش688 :؛ و
حیحصملسم،ش].73:

به

ه
( )1واژهی "الْع ِ َص ُه" ینعی :دو مزین؛ ای رخاب رکدن رواطب درگیان .انی واژه در بتک دحثی،رتشیب موزن ااجه
آدمهاتس؛ینعیابظفلِ":الْع َ ْصه"
( )2حیحص اخبری ،ش2767 :؛ و ملسم ،ش369 :؛ ینتفگ اتس که رواتی ملسم /بهلقن از امعر بع ایرس$یمابدش ،به از
ابعرمع.$
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 -2عيافه يا فالگيری با به پرواز درآوردن پرندگان ،و نيز طَرق يا
فالگيری با ترسيم خطوط بر روی زمين و همينطور طيره يا
بدشگوني به چيزی ،از مصاديق سحر و جادو و گرايش به شرك و
خرافات به شمار ميآيند.
 -2شرح و توضيح عيافه ،طرق و طيره.
 -3علم نجوم نيز نوعي جادوست.
 -4دميدن در گره نيز از انواع جادو به شمار ميرود.
 -5سخنچيني و دوبهمزني ،نوعي سحر و جادوست.

()1

 -6فصاحت و سخنوری نيز از انواع جادوست.

***
باب ( :)26آنچه دربارهی کاهنان و امثالشان وارد شده است
مسلم /به نقل از برخي از همسران رسول اهلل ص روايت کرده است که

َدقَهُ لَمْ تُقْ َبلْ لَهُ
س َألَهُ َعنْ شَيْءٍ َفص َّ
آن بزرگوار فرمودَ « :منْ َأتَى عَرَّافًا َف َ

صَلَاة أَ ْربَعِنيَ لَيْلَةً»؛( )2يعني« :هرکه نزد کاهني( )3برود و از او در مورد چيزی
( )1ینعی از آن مهت که رواطب رمدح اب دکیرگی را ریته یمرگدادن و ابثع دجایی و رفتقهی آنب یموشد ،به رحس و اجدو یم َم يد .در
آبهی332وسرهیرقبه،بهانیوژییگِرحسواجدورصتحیدشهاتس.
َ
َ
( )2ر.ک :حیحص ملسم ،ش .2213 :انی دحثی در حیحص ملسم اب انی ظفل آدمه اتسَ « :م ْن أ ََت َع َّرافًا فَ َسأ ََل ُ َع ْن َ ْ
َش ٍء،
َْ ُْ َْ َُ َ َ ٌ َْ َ َ َ ًَ
ِني ْيللة».
لم تقبل َل صالة أربع
( )3در دحثی ،واژهی رعاف آدمه که اشلمِ :اکهن ای شیپوگ ،رم ل ،افلریگ و ااثماشلن یموشد؛ ابعاریث وگدی :رعاف ،یسک
اتس که دمیع داپ بیغیمابدش .اطخیب گفته اتس :یسک اتس که اداعیمدنك از ّلحم اایشی مگدشه ای رسموقه ربخ دارد! انگفته
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سوال کند ،سپس او را تصديق نمايد ،نماز چهل شبانهروزش پذيرفته
()1

نميشود».

ابوهريره ميگويد :پيامبر ص فرمود« :مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا

يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص»[ .روايت ابوداود] يعني« :هرکه نزد

کاهني برود ،سپس او را تصديق نمايد ،به آنچه بر محمد ص نازل شده،
کفر ورزيده است».
همچنين در روايتي که [صاحبان سنن] اربعه( )2و نيز حاکم [نيشابوری]
روايت کردهاند -و حاکم آن را مطابق شرط بخاری و مسلم ،صحيح دانسته-
آمده است که ابوهريره ميگويد[ :پيامبر ص] فرمود« :مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ
َدقَهُ ِبمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ ِبمَا ُأنْ ِزلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص»[ .اين
عَرَّافًا َفص َّ

روايت ،به مضمون روايتهای پيشين ميباشد ].و ابويعلي نيز با اِسناد جيد،
اين روايت را به صورت موقوف )3(،از ابن مسعود نقل کرده است.

عمران بن حصين ميگويد :رسول اهلل ص فرمود« :لَيْسَ مِنَّا مَنْ

ُهنَ لَهُ ،أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ .وَ َمنْ أَتَى
تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ ،أَوْ َتكَهَّنَ أَوْ ُتك ِّ
ش
امندنکهرفقرعافواکهندرانیاتسکه:رعافبهیسکاالطقیمرگددکهازبیغایاوم ِروپدیشهایکهدرذگشتهرویداده
اتس،ربخیمدهدد؛واکهن،بهانعمیشیپوگتس؛ینعیشیپوگیییمدنكوازاومریکهاافتقییفتابدهاتس،ربخیمدهدد!
( )1اگنیه به رواتی ملسم [که در اپونتشهبی نیشیپ ذرک دش] اشنن یمدهدد که رپدیسن از اکهتابن ،کی مبله یمابدش و
ش
ش
دصتيقسابن،مبلهایدرگی؛ ینعی رنتف زند اکهتابن ،رحاح اتس و دصتيقسابن ،رفک.زریا آنبدمیعداپبیغهستتدد،در وصریت
هي
کهاهللاعتملدرآبهی62وسرهیلمنآاکشراایبنرفومدهاتسکه«:وگب:زجاهلل س کیازوموجداتآامسنهبوزنیم،بیغ
یمندادن» .التته ارگوظنمرازرنتف به زند اکهتابنورپدیسناز آانن،بهوظنمرافش رکدندروغهباشینابدش،اکریدنسپدیهودر
وماردیزین،وابجاتس.
م
م
ه
( )2اصابحنننساريعه،ابعردنتاز:اوبداود،اسنیئ،رتذمیوابعم جهر ماهلل.
( )3ینعیبهونعاننخسِابعوعسمد.
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َدقَهُ ِبمَا يَقُولُ ،فَقَدْ كَفَرَ ِبمَا ُأنْ ِزلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص»[ .روايت
كَا ِهنًا َفص َّ
بزار با اِسناد جيد] يعني« :از ما -و پيروان راستينِ ما -نيست ،آنکه فال بگيرد
يا برای او فال گرفته شود؛ کهانت و ادعای دانستن غيب کند يا نزد کاهني
برود؛ سحر و جادو کند يا از جادوگری بخواهد که برايش جادو کند .هرکه
نزد کاهني برود ،سپس سخنانش را تصديق نمايد ،به آنچه بر محمد ص

نازل شده ،کفر ورزيده است».

طبراني نيز اين حديث را با اِسناد حسن از ابنعباس -$بدون لفظِ «وَ َمنْ

َأتَى  »...تا پايان آن -روايت کرده است.

بغوی /گويد :عراف ،به کسي گفته ميشود که ادعا ميکند از مسايلي

که بر ديگران پوشيده مانده -مانند :اشيای گمشده يا مسروقه -خبر دارد.
و گفته شده که عراف ،همان کاهن يا پيشگوست؛ و کاهن کسي است
که از اموری که هنوز اتفاق نيفتاده است ،خبر ميدهد .و گفتهاند :آن است
که به گمان خود ،اسرار قلب را ميداند.

ابنتيميه  /ميگويد :عراف به کاهن و منجم و ساير کساني که از امور

غيب و پوشيده سخن ميگويند ،گفته ميشود.

ابنعباس $فرموده است :به اعتقاد من ،آنانکه حروف ابجد [و

نوشتههای رمزگونه و نامفهوم] مينويسند( )1و با نگريستن به ستارگان سخناني

ميگويند ،هيچ بهرهای نزد اهلل ندارند.

( )1درتس ،م دنن رتشیب وعتذیوناسین که وعتذیهباشین ،انمفهؤوح اتس! التته ادجباگنری ای اافتسده از رحوف ادجب َ َّ
[هوزُ ،خ ّطى،
ش
َکل
من ،]...بهونعاندکهبی رحیفً-الثمربای اترخیاگنری ای ذرکاسل وتدلارفاد و ااثمل آن،کهدرذگشته رواجداتش-رحاح
فق
مف
وحنیاملعزینراجیوبدهاتس.ااکشلورحتم،دررتمیسدجولهبووننتشابعرتهبیان هؤویماتس
تسینویتحدرااعشر هىو ِ
کهابااقتعدأتریثرگدشهبییکلفواتسراگندراواضعواوحالرمدح،ااجنحیموشد.

214

کتاب التوحید

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تصديق کاهن و ايمان به قرآن ،قابل جمع شدن نيستند و در يک
يکجا يا در يک قلب -جمع نميشوند.
 -2تصريح به اينكه اين عمل ،کفر است.
 -3حكم کسي که سخن کاهن را بپذيرد و نزد او برود.

()1

 -4حكم کسي که برای او فال بزنند [يا برای فالگيری ،نزد فالگيران
برود].
 -5حكم کسي که [از جادوگران] درخواست سحر و جادو کند.
 -6حكم کسي که حروف ابجد را فرا بگيرد.

()2

 -7فرق کاهن و عراف.

باب ( :)27دربارهی اَحكام باطل کردن سحر [و انواع آن]
از جابر  روايت است که از رسول اهلل ص دربارهی باطل کردن سحر از

طريق سحر و جادو پرسيدند :فرمود« :هِي مِن عَمَل الشِّيطان»[ .روايت احمد با

سند جيد؛ وابوداود]( )3يعني« :اين کار ،از اعمال شيطان است».

و از امام احمد /در اينباره پرسيدند؛ پاسخ داد :ابنمسعود اينگونه

کارها را مكروه و ناپسند ميدانست.

( )1ابوتجهبهدحثیرمعانبعنیصح،ایپربمصازنینچیسک،اظهابرزیباریرکدهاتس.
داپأتریث
( )2دراپونتشهبینیشیپایبندشکهرفاریگیرحوفادجب،دروصریترحاحاتسکهدررايظهابملعوجنحورمطبت
ِ
اتسراگنورحتکهبییکلفدراواضعواوحالااسننهبابدش.
لم ش
( )3دنسمادمح()294/1؛ننسایبداود،ش1363:؛آابلینوگدی:اِانسدش،حیحصاتس؛ر.ک:ا سكابة،ش.4221:
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و در [صحيح] بخاری آمده است که قتاده ميگويد :از ابنمسيب
پرسيدم :مردی جادو شده است و نميتواند با همسرش همبستر شود؛ آيا باطل
کردن سحرش جايز است؟ پاسخ داد :اشكالي ندارد ،زيرا هدف ،اصالح
است؛ و آنچه مفيد باشد ،ممنوع نيست.

و از حسن [بصری ]/روايت است که باطل کردن سحر به وسيلهی

سحر ،فقط کار ساحران است.

ابنالقيم -/-گويد :ابطال سحر بر دو نوع ميباشد:

 -2باطل کردن سحر ،با سحر و جادويي همانندِ آن؛ اين روش ،جزو

کارهای شيطان است و سخن حسن بصری ،/بر همين نوع ابطالِ سحر ،حمل
ميشود؛ زيرا در اين روش ،باطلکنندهی سحر و فردِ جادوشده ،هر دو به
جنها و شياطين روی ميآورند و آنها را خشنود ميسازند تا سحر ،باطل گردد.

 -2اما ابطال سحر بهوسيلهی خواندن دعای شرعي و دم کردن و استفاده

از داروها و دعاهای مباح ،اشكالي ندارد و جايز ميباشد.
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2نهي از باطل کردن سحر ،بهوسيلهی سحر.
 -2فرق ابطال مشروع سحر و ابطال نامشروع.

***
باب ( :)28دربارهی بدشگوني و فال بد زدن

َ َ ََ َ َ ۡ ََُ َ
ََ ا َ َ َ ى ُ
َثه ِۡم ِلِ
ِطئ ر ُره ِۡم ِعرند ِٱّللر ِو ِلكرن ِأ ِ
ك
ل ِإرنما ِ
اهلل ميفرمايد﴿ :أ ِ
َۡ َ
َي ِعل ُمَ ِ﴾ [األرعاف« .]121 :هان! همانا بدشگونی آنان (و سرچشمهی نعمتها و
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سختیهایی که به آنان میرسد) ،نزد اهلل (و به قضا و قدر الهی) است؛ ولی

بیشترشان نمیدانند».
َ
َ
ُ
ۡ
ُ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ُّ ۡ ُ َ
َ َ ى ُ ُ َ ُ
ِسفَ ِ
لِأنت ِمِق َِمِِم رِ
مِم َعك ِۡمِأئرنِذك ِررت ىِمِب ِ
ِطئررك
همچنين ميفرمايد﴿ :قالَا ِ

[ ﴾١٩سی(« .]19 :پیامبران) گفتند :شگون بدتان ،با شماست .آیا اگر پند داده شوید،

(آن را بدشگون میپندارید؟) بلکه شما مردمی هستید که از حد گذشتهاید».

و از ابوهريره روايت است که رسول اهلل ص فرمود« :ال عَدْوَى ،وَال

طِيَرَةَ ،وَال هَامَةَ ،وَال صَفَرَ»؛ [بخاری و

مسلم]()1

يعني« :سرايت بيماری،

بدشگوني ،شوم پنداشتن برخي حشرات و [پرندگان و نحس دانستنِ ماهِ]

صَفَر ،اصالتي ندارند» )2(.در روايت مسلم ،/افزون بر اين آمده است« :وال

نوء وال غول»؛ يعني« :ستارهی اقبال [يا تأثير ستارگان در ريزش باران] و [ترس
از] غول بياعتبارند».

انس ميگويد :رسول اهلل ص فرمود« :ال عَدْوَى وَال طِيَرَةَ ،وَيُعْجِبُين

الفَألُ»؛ يعني« :سرايت بيماری و نيز بدشگوني ،حقيقت ندارند؛ ولي به فال
نيک گرفتن را ميپسندم» .صحابه گفتند :به فال نيک گرفتن چيست؟ فرمود:

( )1حیحصاخبری،ش2422:؛وحیحصملسم،ش.2223:
َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُّ َ ََ
( )2در ادامهی دحثی اوبهرریه آدمه اتس که ایپربمص رفومد« :وف ِر مِن المجذ ِ
وم كما تفِر مِن األس ِد»؛
ش
داش که ببري ،دبون
د
ینعی« :از رف ِد التبم به ذجاح رگبزی؛ مهبنوطر که از ریش رفار یمینک» .رمدح در دوران اجهلیت ااقتعد
ش ل
ش
مستت ا هى ،رساي م دنك .در اي دحي ،ایپربمص انی دنپار را رد دد و در عتن احل ،راهيماب ب رکد که از ببريهبي
ُُمری م دنن ذجاح ،رپهترر كد .ذلااب عمجدنبی ومجمعهی ااحدیثیکه در انیابره وارد دشه اتس ،به انی بتيخهیمرمیس که ايوگبه
ش ل
ایبن انی بلطم اتس که
ببريهب به مستت ا هى و رب ااسس تنس او ،رساي مدننک و یفنِ رساتی امیبری در انی دحثیِ ،
اابسب،بهذاتوخدؤمرثدنتسین؛بلکهأتریثاابسب،بهارادهووخاتسِاهللاعتملیگتسبدارد.
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«كَِلمَة طَيِّبَة»؛ [بخاری ومسلم]( )1يعني« :سخني نيكوست (که به انسان روحيه و
شادابي ميدهد)».

و ابوداود /با سند صحيح از عروه بن عامر روايت کرده است که نزد

رسولاهلل ص  ،سخن از فال به ميان آمد؛ فرمود« :أحْسَنُهَا الفَألُ؛ وَال تَرُدُّ

حلسَناتِ َّ
إال
ُمسْلِماً فإذا رَأى أحَدُكُمْ ما َيكْرَهُ ،فَليْقلْ :اللَّهُمَّ ال يَأتِي بِا َ
ح ْولَ وَال قُوَّةَ إال ِبكَ»؛( )2يعني« :
أنْتَ ،وَال يَ ْدفَعُ السَّيِّئَاتِ إالَّ أنْتَ ،وَال َ
بهترينش به فال نيک گرفتن (و سخن نيكوييست که به انسان روحيه
ميدهد)؛ البته بدشگوني نبايد مسلمان را از تصميمش منصرف کند؛ هرگاه

هريک از شما چيزی ديد که نميپسنديد ،بگويد :اللَّهُمَّ ال يَأتِي بِاحلَسَناتِ إالَّ
ح ْولَ وَال قُوَّةَ إال ِبكَ».
أنْتَ ،وَال يَ ْدفَعُ السَّيِّئَاتِ إ َّال أنْتَ ،وَال َ

()3

همچنين ابوداود روايت کرده است که ابن مسعود  ميگويد:

رسولاهللص فرمود« :الطِّيَرَةُ شِرْك ،الطِّيَرَةُ شِرْك؛ وَمَا مِنَّا إالّ َو َلكِنَّ اللَّهَ

ذهِبُهُ بالتوكل»؛ [اين حديث را ترمذی نيز روايت کرده و آن را صحيح دانسته است؛
يُ ْ
البته عبارتِ وما ِمنَّا تا پايان روايت را سخن ابنمسعود دانسته است)4(].
ََ

( )1حیحصاخبری،ش2726:؛وحیحصملسم،ش.2224:
( )2فیعضاتس؛فیعضااجلعم،ش399:؛والسلسلهالصعیفه،ش3639:؛وفیعضأیبداود،ازآابلین،/ش.341:
هي
هي
آورد و یسک زج وت ،دبیهب را دعف یمندنك؛ س ابزداردنهای(ازانگه)و س رینویی
( )3رتممهی داع« :ای اهلل! یسک زج وت یکینهب را یمن َ
(ربایااطتع)زجبهوخاتسووتقیفِوتووجددنارد».
()4رتذمي،ش3634:؛أوبداود،ش1933:؛و ابعم جه،ش.1213:
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ترجمه« :بدشگوني و فال بد زدن ،شرك است» .و اين را دوبار تكرار
کرد .سپس افزود« :هيچکس از ما نيست که چيزی به دلش خطور نكند؛( )1اما
اهلل اينگونه تصورات را با توکل ،از بين ميبرد».

در مسند احمد اين حديث ابن عمر ذکر شده است که رسول اهلل ص

فرمود« :مَن رَدَّته الطِّرية عن حاجته فقد أشرك» قالوا :فما كفَّارة ذلك؟
قال :أن تقول :اللَّهم ال خري إال خِريك وال طري إال طريُك وال إله غريُك»؛

()2

يعني« :هرکه فال بد ،او را از ادامهی کارش باز بدارد ،شرك ورزيده است».

پرسيدند :کفارهاش چيست؟ فرمود« :اينكه بگويي :اللَّهُمَّ ال خَيْرَ إِالَّ خَيْرُكَ
وَال طَيْرَ إِالَّ طَيْرُكَ وَال ِإلَهَ غَيْرُكَ».

()3

[امام] احمد /همچنين از فضل بن عباس روايت کرده است« :إ َِّنمَا

الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ ،أَوْ رَدَّكَ»؛( )4يعني« :بدشگوني و فال بد زدن ،عبارتست از
آنچه که تو را به انجام کاری يا به صرف نظر از آن ،وادارد».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

( )1ینعی همه به نینچ اسمیلی التبم یموشدن؛ سجهاسب ااسنن اکری را رشوع یمدنك ،ام  زیچی به دشل یمآدی و از آناکر رصفرظن
یمدنك؛راهكابررهبییازانیآتف،درادامهیرواتیایبندشهاتس.
( )2دنسمادمح،ش5407:؛بیعشاريووطانیدحثیرانسحدايستهاتس.
هي
هي
( )3رتممهی داع :ینعی« :ای اهلل! س ریخیزج آبخسه وت آن راریخ رگدادینهای وزین س رشّی زج آبخسهوتّدقمرشرفومدهای،ووجد
ل
هي
دنارد و س وبعمد راشتتيىزج وتتسین» .انگفتهامندنکه لعفِ ا هى ،ازرش ودبی،اپک وزنمهیمابدش و طقفدر وعفمل رخیمدهدد؛
ش
خر ِإماَّ
ااجنیتسکهابدیبهافتوتلعف ووعفمل وتجهداشته ابمیش.ابعرت"ما َطتْ َرر ِإماَّ َطتْ ُرر َ
ک "ازابباقمبله،دررباربابعرت "ما َ ْ َ
مف
ک"آدمهاتس؛ذلا هؤوشمانییموشدکهرپدناگینکهابآنافلیمریگدن،درریخستوتهستتددوانی،وتیی
ک َوما َطتْ َرر ِإماَّ َطتْ ُرر َ
خر َ
َ ُْ

کههمهزیچرادقمررفومدهای.

ُعبشه".
وبدن"ابع ُ ب
( )4دنسمادمح،ش.3324:دنسِانیرواتی،فیعضاتس؛بهببسفیعض ِ
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َ ُ
َ َ
ََ ا َ َ َ ى ُ
ّللر﴾ و آيهی﴿ :قالَاِ
رند ِٱ ِ
ِطئ ر ُره ِۡم ِع
ل ِإرنما ِ
 -2يادآوریِ آيهی ﴿أ ِ
َ ى ُ ُ َ ُ
مِم َِعكم﴾
طئررك
ِ
 -2نفي سرايت يا واگيردار بودن بيماری [بدون اراده و مشيت الهي].
 -3نفي بدشگوني يا فال بد زدن.
 -4نفي بدشگوني پرندگان.
 -5نفي بدشگونيِ ماه صفر.
 -6به فال نيک گرفتن ،فرق ميکند و پسنديده است.
 -7توضيح به فال نيک گرفتن.
 -8بد آمدن به دل ،از نوع بدشگوني يا به فال بد گرفتن ميباشد که
کراهت دارد؛ اما [گناه و] زياني ندارد؛ بلكه با توکل بر اهلل متعال از
ميان ميرود.
 -9بيان اينكه اگر کسي به دلش بد آمد ،چه بخواند؟
-21
-22

تصريح به اينكه بدشگوني يا فال بد زدن ،شرك است.
()1

شرح و توضيحِ بدشگوني يا به فال بد گرفتن.

باب ( :)29دربارهی فراگيری نجوم يا دانش ستارهشناسي
بخاری /در صحيح خود ،از قتاده نقل کرده که اهلل متعال ،ستارهها را برای
سه هدف آفريده است :زينت آسمان باشند؛ برای رجم شياطين؛ و به عنوان
( )1مهبنوطرکهدردحثیایبندش«،دبوگشینوافلدبزدن،ابعرتستازآبخسهکهوترابهااجنح اکریایبهرصفرظنازآن،
وادارد».
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نشانههايي برای رهيابي و پيدا کردن راه )1(.و اگر کسي بخواهد از آنها
استفادهی ديگری ببرد ،مرتكب اشتباه شده ،تالشش بيهوده است و به خود
زحمت چيزی را داده که بدان آگاهي ندارد.
قتاده فراگيری منزلگاههای ماه را مكروه دانسته و ابنعيينه نيز آن را جايز

ندانسته است؛ اين را حرب [يكي از اصحاب امام احمد بن حنبل ]/از آنها

نقل کرده است .احمد و اسحاق [بن راهَوَيه] اين را جايز دانستهاند.

و از ابوموسي روايت است که رسول اهلل ص فرمود« :ثَالثَة لَا

خلمْرِ وقاطِعُ الرَّحِمِ و ُمصَدِّقٌ بالسِّحْرِ»[ .روايت احمد
يَدْخُلُونَ اجلَنَّةَ :مُدْ ِمنُ ا َ

و ابنحبان]( )2يعني« :سه نفر وارد بهشت نميشوند :معتاد به شراب؛ کسي که
()3

رابطهی خويشاوندی را قطع نمايد؛ و آنکه سحر و جادو را تصديق کند».

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2حكمتِ آفرينش ستارگان.
 -2مردود دانستنِ پندار [و عملکردِ] کساني که استفادهی ديگری از
()4

ستارگان ميبرند.

( )1درآبهی2وسرهیکلُمبهدوومردتسخن؛ودرآبهی36وسرهیلحنبهومردوسح،رصتحیدشهاتس.
( )2آابلین/وگدی:صعیفاتس؛ر.ک:صعیفااجلعم،ش.2293 :
ه
رفاریگیملعوجنح،ونیعرحسواجدوتس.
( )3اشه ِددانیابب ،متناجتس؛زریا
ِ
( )4ینعیلمعرکداسکینکهربااسسرحتکهبییکلفدرابرهیاواضعواوحالزنیماظهابررظنیمدننک،یلمعابلطاتس.
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 -3اختالف نظر دربارهی حكم فراگيری دانش مربوط به منازل ماه.
 -4وعيد شديد دربارهی کسي که هر نوع سحر و جادويي را تصديق
()1

نمايد؛ هرچند از بطالن و نادرستيِ آن ،مطلع باشد.

***
باب ( :)31دربارهی طلب باران از ستارگان [و اعتقاد به
تأثير ستارهها در بارندگي]

()2

َ
َ ََۡ ُ َ َۡ ُ ۡ ََ ُ ُ َ
ك ِۡم ِتكذربَُ ِ[ ﴾٨٢اااقعه:
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :وتِعلَ ِرر ِزقك ِم ِأن ِ

« .]81و (سپاسِ) روزی خويش را تكذيب و انكار (نعمت و حقيقت) قرار

ميدهيد؟»(.)3

و از ابومالک اشعری روايت است که رسول اهلل ص فرمود« :أَرْبَعٌ فِي

حسَابِ وَالطَّ ْع ُن فِي
أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ال يَتْرُكُونَهُنّ :الْفَخْرُ باألَ ْ
ا َأل ْنسَابِ وَاالسْ ِتسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ َوقَالَ النَّائِحَةُ ِإذَا لَمْ تَتُبْ قَ ْبلَ َم ْوتِهَا
م يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»؛ [روايت مسلم]()4
تُقَا ُ
يعني« :چهار عمل از اعمال جاهليت را امت من ترك نخواهند کرد:

( )1زریاانیارم،زمتتهاسزارحنافدرگیاناتس.
( )2اي مبله ،شه وصرت دارد :تسخن ایتکه یسکاتسرهای را بهوطر میقتسم اعلم ابردنیگ دبادن؛انی،رشکدرروبتیباتس.
دوحایتکهیسکاتسرهایراربایزنولابرانوخبادن؛انیرشکدرداعتس.دیپاتسکهانیدوومرد،رشکاربکبهامشریمآدنی.ام 
وصرت وسحکه رشک ارغصیمابدش ،انی اتسکه یسک،نمض ااقتعد به ایتکه اهللاعتمل  ،آرفدیاگر اتس،اتسراگن رادر رزیش
ابران،ؤمرثدبادن.
( )3ینعیبهاجیایتکهوصحلتمعنراازوسیاهللدبادینواپسشسرابهاجیآوردی،آنراازوسیریغاهللیمدادین؟
( )4حیحصملسم،ش.914:
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فخرفروشي به اصل و نسب خود؛ طعنه زدن در نسب ديگران؛ طلب باران از
ستارگان [و اعتقاد به تاثير ستارگان در بارندگي]؛ و نوحهخواني .اگر زنِ
نوحهخوان پيش از مرگش توبه نكند ،روز قيامت در حالي برخواهد خاست
()1

که بر تن او جامهای از قير و لباسي پوستين خواهد بود».

روايت بخاری و مسلم است که زيد بن خالد ميگويد :رسولاهلل ص

در صبحگاه يک شب باراني ،پس از اقامهی نماز صبح در حديبيه ،رو به مردم
کرد و فرمود« :آيا ميدانيد که پروردگارتان چه فرمود»؟ -صحابه -گفتند :اهلل و

رسولش بهتر ميدانند .پيامبر ص گفت« :اهلل فرمود" :أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ

بِي ،وَكَافِرٌَ ،فأَمَّا مَنْ قَالَ :مُطِرْنَا بِفَضْلِ اهللِ وَرَحْمَتِهِ ،فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِي
كَافِرٌ بِالكَوَاكِبِ ،وأَما مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا ،فَذلكَ كَافِرٌ
بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ"»؛( )2يعني« :بندگانم شب را در حالي به صبح رساندند
که برخي از آنها به من مومن و برخي هم کافر بودند؛ آنها که گفتند :به فضل و
رحمتِ اهلل بر ما باران باريد ،به من ايمان آوردند و به تأثير ستارگان کافر
گرديدند؛ و اما کساني که گفتند :به سبب اقبال فالن و فالن ستاره بر ما باران
باريد -و ريزش باران را به ستارگان نسبت دادند -به من کافر شدند و به
ستارگان ايمان آوردند».

و روايتي ديگر نيز نظير همين روايت در صحيحين( )3از ابنعباس$

وجود دارد که در آن افزون بر اين آمده است که برخي گفتند« :فالن ستاره
ََ
لا ِأُ ِقۡس ُرم ِب َم َِوق رعر ِٱنلُّ ُ
ج ر
َم ِِ٧٥
کارَش را کرد»؛ آنگاه اين آيات نازل گرديد﴿ :ف ِ
ر
( )1ینعیرباوآنانچنرَگیواخریشطلسمیمدنكکههکر،امتحدبشنرابهاسنابلسیموپاشدن.

( )2يحصاخبري،ش688:؛وحیحصملسم،ش.72:
( )3دحثیومردااشرهیؤمفل/طقفدرحیحصملسم،بهامشرهی71آدمهاتس.
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َ
ۡ
َ ََ
َ َُ
َ
َ َ َ َ َ
ك ُنَ ِ ِِ٧٨
ِإَون ُِهۥ ِلق َسمِ ِل َِۡ ِت ِۡعل ُمَ ِعظريم ِِ ٧٦إرن ُِهۥ ِلق ِۡر َءا ِ ِكرريمِ ِ ِ ٧٧رف ِك ِرتبِ ِ َم ِ
ََ َ َ ۡ
َ َ َ ُّ ُ ا َ ۡ ُ َ َ ُ َ
َ
َۡ
لدري ِأَ ُ
ع ِلَم َ
َ
َ
نتمِ
ِ
ي ِِ ٨٠أفب ر ِهذاِٱ
ر
ب ِٱِل ِ ر
زنيلِ ِمرنِر ر
ل ِيمس ِه ِۥ ِإرل ِٱِلمطهرو ِِ ٧٩ت ر
َ
َ
َ َۡ ُ َ َۡ ُ ََ ُ ُ َ
ت َعلَ ِرر ِزقك ِۡم ِأنك ِۡم ِتكذربَُ ِ[ ﴾٨٢اااقعه« .]81-66 :پس
ُّم ِۡده ُرنَ ِِ ٨١و ِ
به منزلگاهها و محل فرو افتادن ستارگان سوگند یاد میکنم؛ و اگر بدانید،
بهراستی که این ،سوگند بزرگی است .همانا این ،قرآن بزرگ و ارجمندی است؛
در کتابی پوشیده (نوشته شده است) .جز پاکشدگان و پاکیزگان به آن دست
نمی رسانند .از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است .آیا شما به این سخن،
بیاعتنایی میکنید؟ و (سپاسِ) روزی خویش را تکذیب و انکارِ (نعمت و

حقیقت) قرار میدهید؟».

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]82سورهی واقعه.
 -2بيانِ چهار عمل جاهلي [که در اين امت باقي ميمانند].
 -3کفرآميز بودن برخي از کارهای چهارگانه.
 -4برخي از اعمال کفرآميز ،انسان را از دايرهی اسالم خارج نميکند.

()1

 -5با نزول نعمت ،برخي مؤمن؛ و برخي کافر ميشوند.
 -6درك مفهوم ايمان در اينجا.

()2

 -7درك مفهوم کفر در اينجا.

()3

 -8درك مفهوم اين سخن که« :فالنستاره ،کار خود را کرد».

()1

ه
( )1مهبنوطر که در یکی از اپونتشهبی نیشیپ ذرک دش ،ربیخ از اوناع ااقستسء ازاتسراگن ،رشک اربک؛ وربیخ مرشکارغص
یمابدش.
( )2ینعیآاننکهابرانرالضفورتمحاهللیمدادنن،اهلاامینهستتدد.
( )3تبسندادنابرانبهاتسراگن،رفکاتس.
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 -9استاد برای تفهيم شاگردش ،مسايل مورد نظر خود را در قالب
پرسش مطرح کند؛ همانطور که رسولاهللص فرمود« :آيا ميدانيد

پروردگارتان چه فرمود؟»
-21

وعيد شديد دربارهی فرد نوحهخوان.

***
اس َ
باب ( :)31در مورد اين سخن اهلل که ميفرمايدَ ﴿ :وم َرنِٱنلَ ر
ِمنِ
ُ
َ َ َ ر ُ ُّ َ
َ
ُ
َن ُه ِۡمِ َك ُ
ّلل﴾ [ارقبلة)2(]156 :
ح
اداُِيرب
َي َتخرذِمرنِدو ر ِٱّللرِأند ِ
بِٱ ِر
ر
ُۡ
ۡ ُ ُ
َ اُ ُ
َ َ َ اُ ُ
ِإَوخ َِونك ِۡمِ
ِءابَِاؤك ِۡم ِ َوأ ِۡب َنِاؤك ِۡم ِ ِ
ل ِإ ر َِك
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :ق ِ
َ
ََُُۡۡ َ َ َ َ َۡ َ َ َ َ َ
َََۡ ُ ُ ۡ َ َ َُ ُ
َّتش َِۡ ِك َسادهاِ
رجرةِ ِ ِ
يتك ِۡم ِ َوأ ِۡم َِول ِٱ ِقَت ِفتمَها ِوت ِ
وأ ِز ِوجك ِم ِوعشر
َ
َ
ا
َ
َ
ُ َۡ َ ََۡ َ َ ۡ ُ
َ
ََلرۦِ َو َ
َ َ ََُ
ِسبيل ر ِهرۦِف َ َ
َت َب ُصَاِ
سكرنِت ِرض َِنهِاِأحبِإ ر ِ
َو َم ِ
َلكمِمرنِٱّللرِورس رِ ر
جهادِِ رف ر
َ َ ۡ
َُ َ
َ َُ َ
َۡ َ َۡ
سق َ
ّت ِيَِأ ر َ
ري ِ[ ﴾٢٤اوتلبه« .]14 :بگو:
ّلل ِبرأ ِۡم ررِه رۦِ ِ ِوٱ
ِت ِٱ
ح ِ
ّلل ِل َِي ِۡهدري ِٱِلق َِۡم ِٱِل ِف ر
اگر پدرانتان ،و فرزندانتان ،و برادرانتان ،و همسرانتان و خویشاوندانتان و اموالی
که فراهم آوردهاید و تجارتی که از بیرونقیاش میترسید و خانههایی که مورد
پسند شماست ،نزد شما از اهلل و پیامبرش و جهاد در راه اهلل محبوبترند ،پس

منتظر بمانید تا اهلل عذابش را بیاورد .و اهلل ،فاسقان را هدایت نمیکند».

از انس روايت است که رسولاهللص فرمود« :ال يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى

أَكُونَ أَحَبَّ ِإلَيْهِ ِمنْ وَالِدِهِ وَ َولَدِهِ والنَّاس أمجَعِني»[ .بخاری و مسلم]( )3يعني:
( )1ابعرتایددشه،بهانعمیانیابعرتاتسکه":بهببسالابلالفنوالفناتسرهربم ابرانابردی".
( )2وسرهي ارقبله ،آبهی 362؛ رتممهی آبه« :ربیخ از رمدح وبعمداین ریغ از اهلل رب یمزگبدکه آنبرا مهبدنن اهلل دوتس
یمداردن».
()3حیحصاخبری،ش32:؛حیحصملسم،ش.44:

کتاب التوحید

225

«ايمان هيچيک از شما کامل نيست ،مگر اينكه مرا از پدر و فرزند خود و از
همهی مردم ،بيشتر دوست بدارد».

همچنين بخاری و مسلم از انس روايت کردهاند که رسولاهللص

فرمود« :ثَالثٌ َمنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَالَوَةَ ا ِإل َيمَانَ :أنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَحَبَّ ِإلَيْهِ مِمَّا سِواهُما ،وأَنْ يُحِبَّ املَرْءَ ال يُحِبُّهُ إِالَّ لِلَّه ،وَ َأنْ َيكْرَه أَنْ يَعُو َد
كمَا َيكْرَهُ َأنْ يُقْذَفَ يف النَّارِ»؛( )1يعني:
يف الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَ ُه اللَّهُ ِمنْهَُ ،
«سه ويژگي وجود دارد که در هرکس باشد ،شيريني ايمان را با آنها ميچشد:
اهلل و پيامبرش را از همه بيشتر دوست بدارد؛ محبتش با هرکس بهخاطر
خشنودی اهلل باشد؛ پس از اينكه اهلل ،او را از کفر نجات داد ،از برگشتن به آن
نفرت داشته باشد ،همانگونه که رفتن در آتش برای او ناگوار است» .همين
حالَوَةَ اإلِميَانِ  )2(»...آمده
مضمون در روايتي ديگر ،با لفظَ « :ال يَجِدُ أَحَدٌ َ
است؛ يعني تا کسي اين سه ويژگي را نداشته باشد ،حالوت و شيريني ايمان
را نميچشد.

ابنعباس $گويد« :هرکه محبت و بغضش و نيز خصومت و صلحش،

بهخاطر اهلل باشد ،با اين کار به واليت و دوستيِ اهلل دست مييابد .و هيچ
بندهای -هرچهقدر نماز بگزارد و روزه بگيرد -تا زماني که اينگونه نباشد،
طعم ايمان را نخواهد چشيد؛ ولي امروزه بيشتر دوستيهای مردم با يكديگر بر
اساس امور دنيا پايهريزی شده و نتيجهی مثبتي از آنها حاصل نميشود».
[روايت ابن جرير]

( )1حیحصاخبری،ش36:؛وحیحصملسم،ش.41:
()2حیحصاخبری،ش.2694:
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ََ
ت ِب ر ره ُمِ
ابنعباس در تفسير اين فرمودهی اهلل متعال کهَ ﴿ :وتق َط َع ۡ ِ
َۡ
اب﴾ [ارقبلة )1(]155 :گفته است که منظور از بريده شدن اسباب نجات در
س َب ُِ
ل ِۡ
ٱِ

اين آيه ،گسسن دوستيهاست.
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]265سورهی بقره.
 -2تفسير آيهی [ ]24سورهی توبه.

 -3وجوب ترجيح محبت رسولاهللص بر محبت خود و زن و فرزند و
مال.
 -4نفي ايمان ،بر خروج از دايرهی اسالم داللت نميکند.
 -5ايمان ،حالوت و شيريني دارد که گاه انسان آن را درمييابد و گاه
آن را درك نميکند.
 -6ذکر اعمال چهارگانهی قلب که واليت و دوستيِ اهلل و چشيدن طعم
ايمان ،بدون آنها حاصل نميشود.

 -7شناخت و نگاه واقعبينانهی صحابي بزرگوار -عبداهلل بن عباس-$
به اينكه بيشتر محبتهای امروزی ،پايهی دنيوی دارد.
َۡ
ََ
اب﴾
س َب ُِ
ل ِۡ
تِب ر ره ُمِٱ ِ
 -8تفسير آيهی ﴿ َوتق َط َع ۡ ِ
 -9برخي از مشرکان ،اهلل را خيلي دوست داشتند.
-21

وعيد شديد دربارهی کسي که هشت مورد يادشده [در

آيهی  24سورهی توبه] را از دين اهلل ،بيشتر دوست بدارد.

( )1ارقبله366:؛ینعی«:وامتحواسلیاجنتربدیهوشد(وداشتسنازهمهاجوکاتهرگدد)».
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-22

کسي که شريكي برای اهلل برگزيند و او را همسان اهلل

دوست داشته باشد ،مرتكب شرك اکبر شده است.

***
باب ([ :)32ترس از اهلل]

َ
َُ ُ َ ا ََ ََ ُ ُ
ََ َ ُ
ط ُن ِيَرف ِأ ِۡو رَلَِا َء ِهُۥ ِفل َِّتافَه ِۡمِ
اِذِل رك ُم ِٱلش ِۡي َ ِ
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :إرنم ِ
ُ
َ َ ُ
نتم ُّ
ِك ُ
ِم ِۡؤ رمن َ
ري ِ[ ﴾١٧٥آلرمعان« .]166 :این فقط شیطان است که شما
وخافَ ر ِإ ر
را از دوستانش می ترساند؛ پس از آنان نترسید و تنها از من بترسید ،اگر به

راستی مومنید».
ۡ
َ
ََ َُُۡ َ َ
سج َد ِٱ َّلل َ
َلَ َِۡ رم ِٱٓأۡلخرررِ
رِوٱ ِ
ن ِ َء َام َن ِِب رٱّلل َِ
رِم ِۡ
همچنين ميفرمايد﴿ :إ ر ِنماِي ِعمر ِم ِ ر
َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََۡ َۡ َ َ َ
ّلل﴾ [اوتلبه« .]18 :تنها کسانی مساجد
يش ِإرل ِٱ َِ
وأقام ِٱلصلَِة ِوءاِت ِٱلزكَِة ِول ِم ِ ِ
اهلل را آباد میکنند که به اهلل و روز رستاخیز ایمان دارند و نماز را برپا میدارند و

فقط از اهلل میترسند».
ُ
ُ
ا
َ َ َ
َ َ َ
َ َُ
َ ََ
َ
و ميفرمايدَ ﴿ :وم َرن ِٱنلَ ر
رِج َعلِ
ِف ِٱّلل
اس ِمنِيقَل ِءامناِِب رٱّللرِفإرذِا ِأوذري ر
َ َ َ
َ
َ
ف ِۡرت َنة ِٱنلَ ر
ّللر﴾ [اوبکنعلت« .]15 :و از مردم کسانی هستند که
اب ِٱ ِ
اس ِكعذ ر
میگویند" :به اهلل ایمان آوردیم" و چون در راه اهلل اذیت و آزار ببینند ،اذیت و
آزار مردم را مانند عذاب اهلل میشمارند (و سخت وحشت میکنند)».

از ابوسعيد خدری روايت است که رسولاهلل ص فرمود« :إنَّ مِن

ضعفِ اليَقني أن تُرضيِ النَّاس بسخط اهلل وأن تَحمَدهم على رِزقِ اهلل وأن
تَذمّهم على مالَم يُؤتِك اهلل ،إنَّ رِزق اهلل ال يَجُرُّه حِرصُ حَريصٍ وال يَرُدّه
كراهية كارهٍ»؛( )1يعني« :همانا از نشانههای ضعف يقين است که مردم را
( )1فیعضاتس؛ر.ک:السلسلهالصعیفه،ش3432:؛وفیعضااجلعم،ش،2339:ازآابلین./
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در ازای ناخشنودی اهلل ،خشنود سازی و نيز در مقابل نعمتي که اهلل به تو
عنايت فرموده است ،از مردم تشكر کني و يا در مقابل آنچه که به تو نداده
است ،مردم را نكوهش نمايي؛ زيرا روزی و نعمتِ اهلل با حرص و آزمندی
بهدست نميآيد و بهخاطر ناراض بودن ديگران ،بر نميگردد».

و از عايشه& روايت است که رسول اهلل ص فرمود« :من التمس رِضا

اهلل بسخطِ النَّاس رضي اهلل عَنه وأرضى عنه النَّاس ومن التمس رِضا
الناس بسخطِ اهلل ،سخط اهلل عليه وأسخط عليه الناس»[ .روايت ابنحبان
در صحيحش]( )1يعني« :هرکس بهرغم ناخشنودی و خشم مردم در پي خشنودی
اهلل برآيد ،اهلل از او راضي ميشود و مردم را از او راضي ميگرداند؛ و آنکه
رضايت مردم را با خشم اهلل جلب کند ،اهلل از او ناراضي ميشود و مردم را نيز

از او ناخشنود ميگرداند».

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]275سورهی آل عمران.
 -2تفسير آيهی [ ]28سورهی توبه.
 -3تفسير آيهی [ ]21سورهی عنكبوت.
 -4يقين ،گاهي ضعيف؛ و گاهي قوی ميگردد.
 -5ضعف يقين ،نشانههايي دارد که سه موردش ذکر شد.
 -6ترسِ ناب و بيآاليش از اهلل متعال ،جزو فرايض است؛ [يعني فقط
بايد از اهلل ترسيد].
 -7پاداش کسي که فقط از اهلل بترسد.

()2

( )1حیحصاتس؛ر.ک:حیحصااجلعم،ازآابلین،/ش.6397:
( )2ینعیاپداشاو،انیاتسکهاهللازاورایضیموشدورمدحرازینازاوونشخدیمرگدادن.
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 -8مجازات کسي که از اهلل ،نترسد.

()1

***
باب ([ :)33توکل بر اهلل]

ََ َ َ َُ
ُ ُ ُّ ۡ
ري﴾ [ااملدئة.]12 :
ِم ِؤ رمن َِ
اهلل متعال ميفرمايدَ ﴿ :وَع ِٱّللر ِف َت ََّك اَِا ِإ ر ِكنتم
«و اگر بهراستی ایمان دارید ،پس بر اهلل توکل کنید».
َ َ ُۡ ۡ ُ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َ ۡ ُُ
ت ِقلَبُ ُه ِۡم﴾ [األافنل:
جل ِ
و ميفرمايد﴿ :إرنماِٱِلم ِؤمرنَ ِٱَّلرين ِإرذاِذكرر ِٱّلل ِو ر

« .]1مؤمنان ،تنها کسانی هستند که چون اهلل یاد شود ،دلهایشان ترسان میگردد».
َ ى َ ُّ َ َ ُّ َ ۡ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
ك ِم َرن ِٱِل ۡ ُم ِۡؤ رمن َ
ريِ
سبك ِٱّلل ِوم رن ِٱتبع
يأيها ِٱنل رِب ِح ِ
و نيز ميفرمايدِ ﴿ :
[ ﴾٦٤األافنل« .]54 :ای پیامبر! اهلل برای تو و مؤمنانی که از تو پیروى کردهاند،
کافی است».

ََ ََََۡ ََ َ َ
رِف ُه ََ َ
س ُب ُِه اِۥ﴾ [االطلق« .]2 :و هر کس
ِح ِۡ
َّك َِع ِٱّلل
و ميفرمايد﴿ :ومن ِيتَ ِ

بر اهلل توکل کند ،اهلل برایش کافی است».

و از ابنعباس $روايت است که فرمود« :ابراهيم؛ هنگامي که در
ۡ ُ
سبُ َنا ِٱ َ ُ
ّلل َ
ريل﴾ [آلرمعان .]162 :يعني:
ِون ِۡرع َم ِٱِل ََوُك ِ
آتش انداخته شد ،گفتَ ﴿ :ح ِۡ

«اهلل برای ما کافی است و چه نیك کارسازی است».

اس ِقَ ِۡد ِ َ َ
و محمدص نيز همين را گفت ،آنگاه که گفتند﴿ :إ َ ِٱنلَ َ
َج ُعَاِ
ر
َ ُ َ ۡ
خ َش َِۡ ُه ِۡم ِفَ َز َاد ُه ِۡم ِإ َِ ر
يم ِنا﴾ [آلرمعان .]162 :يعني« :از دشمنان بترسید که
لك ِۡم ِ ِفٱ ِ
ر

( )1ینعیاهللرباومشخیمریگدورمدحرازینازاوانونشخدیمرگدادن.
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برای نبرد با شما گرد آمدهاند .این سخن بر ایمانشان افزود»[ .روايت بخاری و
نسائي]()1

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2توکل بر اهلل ،جزو فرايض است.
 -2توکل ،جزو شرايط ايمان است.
 -3تفسير آيهی [ ]2سورهی انفال.
 -4تفسير آيهی [ ]64سورهی انفال.
 -5تفسير آيهی [ ]3سورهی طالق.
ۡ
ُ
سبُ َناِٱ َ ُ
ّلل َ
ريل﴾ [آلرمعان:
ِون ِۡرع َم ِٱِل ََوُك ِ
 -6عظمت و اهميتِ اين سخن کهَ ﴿ :ح ِۡ
 .]162چنانكه در سختيها بر زبان ابراهيم؛ و محمد ص بود.

***

َََ ُ َ ۡ
ك َرِ
ِم ِ
باب ( :)34دربارهی اين آيه که اهلل ميفرمايد﴿ :أفأمرنَا
َ ََ ََۡ ُ َ ۡ َ َ َۡ ۡ َ
خ ر ُ
ِسو َ ِ[ )2(﴾٩٩األرعاف« .]99:آيا آنها
ك َرِٱّللرِإرلِٱ ِلق َِۡ ُمِٱ ِل ِ
ّللرِفلِي ِأمنِم ِ
ٱ ِ

خود را از مكر الهى در امان مىدانند؟! در حالى که جز
زيانكاران ،خود را از مكر (و مجازات) خدا ايمن نمىدانند»

َ
َ َ ََ َۡ
َۡ
َ ُّ َ
حة َ
رِرب ر ِهر ِۦا ِإرل ِٱلضٓالَ ِ[ ﴾٥٦ارجحل.]65 :
رنِر َِ
نِي ِق َن ُط ِم
و ميفرمايد﴿ :قال ِوم

«(ابراهیم) گفت :کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید نمیشود».

( )1حیحصاخبری،ش4237:؛وننساسنیئ،ش.631:
ل
ل
( )2ارعاف99/؛ینعی«:آایازذعابا هىدرام دنن؟تبزایناکرانازذعابا هى(اغفلتددو)ااسحساتینمیمدننک».

222

کتاب التوحید

از ابن عباس $روايت است که از رسول اهلل ص دربارهی گناهان

کبيره پرسيدند؛ فرمود« :الشِّرك بِاهلل واليَأسُ مِن رَوحِ اهلل واألمن مِن مَكرِ

اهلل»؛( )1يعني(« :گناهان کبيره ،عبارتند از ):شرك ورزيدن به اهلل ،و نااميدی از
رحمتش ،و غفلت و احساس امنيت از مجازات الهي».

از ابنمسعود نيز روايت است که فرمود« :بزرگترين گناهان کبيره

عبارتند از :شرك ورزيدن به اهلل ،غفلت و احساس امنيت از مجازات اهلل ،و
نااميدی از رحمت اهلل».

[روايت عبدالرزاق]()2

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]99سورهی اعراف.
 -2تفسير آيهی [ ]56سورهی حجر.
 -3وعيد شديد برای کسي که از عذاب اهلل ،غافل باشد و احساس امنيت
کند.
 -4وعيد شديد برای کسي که از رحمت اهلل نااميد باشد.

***
باب ( :)35صبر و شكيبايي بر مقدرات الهي ،جزو ايمان است

( )1رواتی زبار در فشک امااتسر ،ش336 :؛ ابعریثک /وگدی :دنسش اخیل از ااکشل تسین؛ و اغًابل وموقف ،ینعی نخس
ه
ابعابعس$یمابدشوروایتیبه متنومضمنازابعوعسمدزینلقندشهاتس.
( )2افنصمل،ش.39733:ابعریثک/ربتحصدنسشوااصتلآنبهابعوعسمداتدیکرکدهاتس.
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ُ َ
اهلل متعال ميفرمايدَ ﴿ :و َمن ِيُ ِۡؤمرنِ ِِبٱ َّللر َِي ِۡه رد ِقَ ِلۡ َب ُِهۥِ ِ َِوٱ َ ُ
ِشءِ
ّلل ِبرك رل ِۡ
ر

َ
ع ِل ريمِ﴾ [ااغتلبع « .]11 :و هرکس به اهلل ایمان بیاورد( ،اهلل) قلبِ او را هدایت

میکند .و اهلل ،به همه چیز داناست».

علقمه در تفسير اين آيه گفته است :يعني وقتي مصيبتي به او ميرسد ،او
بالفاصله متوجه ميشود که آن مصيبت از سوی اهلل مي باشد و راضي و تسليم
ميگردد.

و از ابوهريره روايت است که رسول اهلل ص فرمود« :ا ْثنَتَانِ فِي

النسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى ا ْلمَيِّتِ»؛ [روايت
النَّاسِ ُهمَا بِهِمْ كُفْرٌ :الطَّ ْعنُ فِي َّ
مسلم]( )1يعني« :دو رفتار در ميان مردم رواج دارد که هر دو ،از خصلتهای
کفر و جاهلي است :طعنه زدن در نسب و نوحهگری بر مُرده».

همچنين از ابن مسعود  روايت است که رسول اهلل ص فرمود« :لَيْسَ

مِنَّا َمنْ ضَرَبَ اخلُدُودَ ،وَشَقَّ اجلُيُوبََ ،ودَعَا بِدَ ْعوَى اجلَاهِلِيَّةِ»؛ [بخاری و
مسلم]( )2يعني« :هرکه -در هنگام مصيبت -بر گونههايش بزند و گريبان
چاك کند و مانند دوران جاهليت آه و واويال سر دهد -و سخن جاهلي بر
زبان بياورد ،-از ما نيست».

و از انس  روايت است که رسول اهلل ص فرمود« :إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بعبْدِهِ

الدنْيَا ،و ِإذَا أَرَادَ اللَّه بِعبدِهِ الشَّرَّ أمسَكَ عنْ ُه
عجلَ لَهُ الْعُقُوبةَ يف ُّ
خَيْراً َّ
بذَنْبِهِ حتَّى يُوافِيَ بهِ يَومَ الْقِيامةِ»؛ يعني« :هرگاه اهلل برای بندهاش ارادهی خير
کند ،عقوبت يا نتيجهی اعمال بدش را در دنيا بهتعجيل مياندازد و اگر نسبت

( )1حیحصملسم،ش.67:

( )2حیحصاخبری،ش3294:؛وحیحصملسم،ش.331:
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به بندهاش ارادهی بد نمايد ،او را در گناهش رها ميکند تا در روز قيامت به
حسابش برسد».

همچنين رسولاهلل ص فرمود« :إِنَّ عِظَمَ الْجزاءِ مَعَ عِظَمِ الْبالء ،وإِنَّ

اللَّه تعاىل ِإذَا أَحَبَّ قَوماً ابتالهُم ،فَمنْ رضِيَ فلَهُ الرضَا ،و َمنْ سَخِطَ فَلَ ُه
السُّخْطُ»[ .ترمذی ،اين حديث را روايت کرده و آن را حَسَن دانسته است )1(].يعني:
«هرچه مصيبت بزرگتر باشد ،پاداش آن بزرگتر (بيشتر) است .و اهلل
متعال ،کساني را که دوست دارد ،به سختيها گرفتار ميکند؛ کسي که (به
مشيت االهي) راضي باشد ،دستآوردش رضايت خداست و هرکس
ناخشنود باشد ،نتيجهاش خشم خدا خواهد بود».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]22سورهی تغابن.
 -2صبر و شكيبايي بر مقدرات الهي ،جزو ايمان است.
 -3طعنه زدن به نسب ،عملي کفرآميز است.

()2

 -4وعيد شديد دربارهی کسي که در هنگام مصيبت ،به سر و صورت بزند
و گريبان پاره کند و آه و وايال سر دهد و سخن جاهلي بر زبان بياورد.
 -5نشانهی اينكه اهلل متعال ،نسبت به کسي ارادهی خير نمايد.

()3

 -6عالمت اينكه اهلل متعال ،نسبت به کسي ارادهی بد نمايد.

()4

 -7نشانهی محبت اهلل با بنده.

()1

( )1شلسلهالصحيخهازآابلین،/ش.)346،3223(:
( )2ام املسمنراازداریهیاالسح،اخرجیمندنك.
( )3اشنبهاشانیاتسکه«وقعتبایبتيخهیاامعلدبشرادرداینبهلیجعتیمادنازد».
ش
( )4درانیوصرت«،اورادرانگهسرهبیمدنكاتدرروزایقتمبهاسحشبربدس».
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 -8حرام بودن بيصبری.
 -9پاداش رضا به قضا.
***

باب ( :)36بحث ريا [و تظاهر يا خودنمايي]

ُ ۡ َ َ ا َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ ى ََ َ َ ا َ ُ َ
لِأن َمِاِإ ر ِل ُهك ِۡمِإ ر ِلهِِ
شِ رِم ِثلك ِمِي ِ
لِإرنمِاِأناِِب ِ
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :ق ِ
َحِإ ر
ر
َ
ۡ
ََ َ
ۡ
َ َۡ َ َ َ َ ر َ ُۡ ۡ َ َ
نَِك َ ِيَ ِۡر ُ
ادة َ
جَا ِل َرقِا ا َء َ
رِرب ر ِهر ِۦاِ
ك ِبرعرب
شِ
رحاِول ِي رِ
ِصل ِ
ل ِ
ل ِعم ِ
ِرب ر ِهرۦ ِف ِلي ِعم ِ
َِوحردِ ِفم
أَ َ
ح َِدا ِ[ ﴾١١٠الکهف« .]115 :بگو :جز این نیست که من نیز بشری همانند شما
هستم و بر من وحی میشود که پروردگارتان یگانه معبود برحق است .پس
هرکه خواهان دیدار پروردگارِ خویش است ،باید کار نیك و شایسته انجام دهد

و هیچکس را در پرستش پروردگارش شریك نگرداند».

ابوهريره ميگويد :رسولاهللص فرمود« :قَالَ اهلل تَعَالَى :أنَا أ ْغنَى

الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ،مَنْ َع ِملَ َع َمالً أشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُ ُه
وَشِرْكَهُ»؛ [روايت مسلم]( )2يعني« :اهلل متعال ميفرمايد :من ،بر خالف شريكان،
بهطور مطلق از شرك بينيازم؛ هرکس عملي انجام دهد و کسي ديگر را در
آن عمل ،شريكم سازد ،او را با شرکش (عمل شركآميزش) واميگذارم».

و از ابوسعيد  روايت است که رسول اهلل ص فرمود« :أَال أُخْبِرُكُمْ

خ َوفُ عَلَ ْيكُمْ ِعنْدِي مِنَ ا ْل َمسِيحِ الدَّجَّال؟ِ قَالوا :قُ ْلنَا بَلَىَ ،قَال:
ِبمَا ُهوَ أَ ْ
جلٍ».
جلُ ف ُيصَلِّي فَيُز َِّينُ صَالتَهُ ِلمَا يَرَى ِمنْ نَظَرِ رَ ُ
الشِّرْكُ الْخَفِيُّ ،يَقُوم الرَّ ُ
( )1اشنبهیتبحماهللابدنبه،انیاتسکهاورایمآزم دیوبهاوناعتبیصمهبداچریمرگدادن.
( )2حیحصملسم،ش.2932:

225

کتاب التوحید

[روايت احمد]( )1يعني« :آيا به شما از چيزی خبر دهم که از بابتش برای شما
آنقدر هراس دارم که از بابت دجال برايتان هراس ندارم؟» گفتيم :بله ،ای
رسولخدا! فرمود« :شرك خفي؛ اينكه مردی به نماز ميايستد و چون متوجه
ميشود که کسي او را ميبيند ،نمازش را آراسته -و با ظاهری خاشعانه -ادا
ميکند!»
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]221سورهی کهف.
 -2مردود بودن عمل نيكي که در آن ،خشنودی غيراهلل نيز اراده شود.
 -3بينيازی مطلق اهلل از هرگونه شريكي.
 -4يكي از عوامل مردود شدن اعمال [غيرخالصانه] ،اين است که اهلل
متعال ،به طور مطلق از هر شريكي بينياز است.

 -5ترس و هراس رسول اهلل ص برای امتش از بابت ريا و خودنمايي.

 -6پيامبر ص در توضيح شرك خفي يا ريا فرمود :شخصي به نماز
ميايستد و چون متوجه ميشود که کسي او را ميبيند ،نمازش را
آراسته -و با ظاهری خاشعانه -ادا ميکند!
***

باب ([ :)37غفلت از ثواب آخرت و] انجام اعمال اخروی برای
دستيابي به اهداف دنيوی نيز نوعي شرك است

( )1دنسمادمح()13/1؛وننسابعم جه،ش4234:؛ر.ک:السلسله الصحيخه،ازآابلین/ش.3742 :
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َ
َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ُّ ۡ َ َ َ
ُ
َلۡ ره ِۡمِ
ِوزرين َت َها ِن ََ رف ِإ ر ِ
ليَِة ِٱِل ِنيا
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :من َِك ِي رريد ِٱ ِ
َ َ
َ
َ ۡ َ َُ ۡ َ َُ ۡ َ َ
َ
َ
َ َ
ُ َى َ
ك ِٱَّل َ
رين ِل ِۡي َ ِل ُه ِۡم ِ رف ِٱٓأۡلخررة رِإرلِ
ريها ِل ُِي ِۡبخ ُسَ ِِ ١٥أو ِ
مله ِم ِفريهاِوه ِم ِف
عِ
أِ
لئ ر
ُ
َ ُ ۡ َ
ريه َ َ
ِم َ
ار ِ َو َحب َط َ
اِص َن ُعَا ِف َ
َ ُ
اِو ِب رطلِِ َماَِكنَا َِي ِع َملَ ِ[ ﴾١٦هود« .]15-16:کسانی
ٱنل ِ ر
که خواهان زندگی دنیا و زیور و زینتش هستند ،نتیجهی اعمالشان را بهطور
کامل در دنیا به آنان میدهیم و در آن هیچ کم و کاستی نخواهند دید؛ چنین
کسانی در آخرت بهره ای جز آتش ندارند و دستاوردهایشان در آنجا بر باد

میرود و اعمالشان نابود میشود».

از ابوهريره  روايت است که رسول اهلل ص فرمود« :تَعِسَ عَبْدُ

خمِيصَةِ ِإنْ أُعْطِيَ َرضِيَ وَِإنْ لَمْ يُعْطَ سَخِ َ
ط
الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّ ْرهَمِ وَعَبْدُ الْ َ
تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَِإذَا شِيكَ فَال انْتَقَشَ .طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِ ِعنَانِ فَرَسِهِ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أَشْ َعثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي
الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ِإنِ اسْ َتأْ َذنَ لَمْ يُ ْؤ َذنْ لَهُ وَإِنْ
شَفَعَ لَمْ ُيشَفَّع»؛ [روايت بخاری]( )1يعني« :بندهی دينار و درهم ،و بندهی
پارچههای نفيس و لباسهای زيبا )2(،نابود باد! اگر از اموال دنيا برخوردار
شود ،خشنود ميگردد و اگر برخوردار نشود ،خرسند نميگردد؛ (چنين
شخصي) هالك و سرنگون باد! اگر خاری به پايش بخَلَد ،نميتواند آنرا از
پای خود بيرون بكشد )3(.زندگي نيک و پاکيزه در دنيا و آخرت از آنِ
بندهای است که با سری ژوليده و پاهايي غبارآلود افسار اسبش را در راه اهلل
( )1حیحصاخبری،ش.2336:
( )2ینعی یسک که دبون وتجه به ارزشهبی ونعمی ،اهل لمجت اتس و به داین و وظاهر آن ،دلیگتسب دارد؛ هیگابح ربوخرداریاز
ه
رخدنس اتس و ااسحس اشدی یمدنك ،ویل متنکه زیچی از دتس دبهدد ای آنوگبه که دشل یموخاهدد ،از داین
تمعنهبی داین،خ ش
س
ربوخرداروشند ،مگتنیمرگدد.
( )3زریاوغشملزرادنوزیتسایطقفبهاابننتشزرووپلیمادندشی.
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بهدست ميگيرد؛ اگر به نگهباني گماشته گردد ،انجام وظيفه ميکند و
چنانچه در بخش تدارکات و پشتيباني بهکار گرفته شود ،باز هم در انجام
وظيفهاش کوتاهي نميکند؛(( )1اين شخص ،نزد مردم هيچگونه جايگاهي
ندارد ،طوریکه) اگر اجازه بخواهد ،به او اجازه نميدهند و چنانچه شفاعتي
کند ،کسي شفاعتش را نميپذيرد».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2انجام عمل نيک يا کاری اخروی ،بهقصد دستيابي به کاالی دنيا
[نوعي شرك است].
 -2تفسير آيهی [ 25و نيز  ]26سورهی هود.
 -3ناميدن چنين مسلماني به بندهی درهم و دينار.

()2

 -4علت نامگذاری چنين شخصي به بندهی درهم و دينار ،اين است که:
«اگر از اموال دنيا برخوردار شود ،خشنود ميگردد و اگر برخوردار
نشود ،خرسند نميگردد».
 -5فرمود(« :چنين شخصي) هالك و سرنگون باد!»

()3

 -6و فرمود« :اگر خاری به پايش بخَلَد ،نميتواند آنرا از پای خود
()4

بيرون بكشد».

 -7تعريف از مجاهدی که دارای صفات بيانشده در حديث باشد.
مه
( )1بهابعرتدرگی:آبخسهرباشی ماتس،ااجنحوظیفهوبسکِراضتیرپورداگریمابدش.
ه
( )2رونشاتسکهیسکربایدر مودانیردجسهیمندنك؛ام ازآنمهتکهتبحمم لووپل،امتحووجدشراریخستیمدنك،ازنینچ
یسکبهدنبهیدانیرایدرفومد.
( )3يعيىاهللاعتملبهاومرویرسواسم نیمندهددویسککهنینچوژییگهبییدارد،همؤوارهرپاشینویبرقاراتس.
( )4زریاوغشملزرادنوزیتسایطقفبهاابننتشزرووپلیمادندشی.
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***

باب ( :)38پيروی از پيشوايان و رهبران ديني و سياسي در
حالل دانستن حرامها و حرام گردانيدن حاللهای الهي،
بهمعني قرار دادن آنان در مقام ربوبيت است
روايت است که ابنعباس $فرمود« :ميترسم از آسمان بر شما سنگ

ببارد؛ ميگويم :رسولاهلل ص چنين فرموده است ،آنگاه شما ميگوييد:
ابوبكر و عمر ،چنين گفتهاند».

احمد بن حنبل /فرموده است :من از مردماني که حديث صحيح را

ميدانند و به سخن سفيان[ ]/استناد ميورزند ،تعجب ميکنم؛ مگر
َ
ََۡ ۡ َ َ َ َُ ُ َ َ ۡ َ
ن ِأ ِۡم ررِه ر ِۦا ِأ ِ
حذرر ِٱَّلرين ِيال رفَ ِع ِ
نشنيدهاند که اهلل ميفرمايد﴿ :ف ِلي ِ
َ
َ َ
يب ُه ِۡم ِف ِۡرت َنة ِأ َ ِۡو ِيُ رص َ
تُ رص َ
يب ُه ِۡم ِعذاب ِأ رَلمِ﴾ [اونلر« .]52 :آنانکه بر خالف فرمان

پیامبر رفتار میکنند ،از اینکه فتنه یا عذاب دردناکی به آنان برسد ،بترسند».

امام احمد /افزود :آيا ميدانيد فتنه چيست؟ مراد از فتنه ،شرك است؛

هرکه بخشي از سخن رسولاهلل ص را رد کند ،چهبسا در دلش انحراف پديد
آيد و بدينترتيب هالك گردد.

عدی بن حاتم ميگويد :از رسولاهللص شنيدم که اين آيه را تالوت
َ
ۡ
َ
ُ
ََ ُ ا َ ۡ َ َ ُ
ّلل ر﴾ [اوتلبه« .]21 :آنان،
ابا ِمرِن ِدو ر ِٱ ِ
ب َن ُه ِۡم ِأ ِۡر َب رِ
اره ِۡم ِ َو ُر ِه َِ
حب
ميکرد﴿ :ٱَّتذ ِوا ِأ ِ
دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جای اهلل ،به خدایی گرفتند».
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عدی ميگويد :عرض کردم :ما ،آنها را نميپرستيديم .رسولاهللص

فرمودَ « :ألَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللّهُ فَتُحَرِّمُونُهُ ،ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ

فَ َتسْتَحِلُّونَهُ؟» يعني« :مگر غير از اين است که آنها حاللهای اهلل را حرام؛ و

حرامهای اهلل را حالل ميکردند و شما هم ميپذيرفتيد؟» گفتم :بله .فرمود:
«فَتِ ْلكَ عِبَا َدتُهُمْ»؛ [روايت احمد و ترمذی؛ ترمذی ،اين حديث را حسن دانسته

است)1(].

يعني« :همين به معنای پرستش آنهاست».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]63سورهی نور.
 -2تفسير آيهی [ ]32سورهی برائت (=توبه).

 -3آموزش مفهوم عبادت در اين مورد ،به عدی بن حاتم که از آن
بياطالع بود.

 -4ابنعباس ،ابوبكر و عمر #را؛ و احمد ،/سفيان /را به عنوان
مثال ذکر کردند.

()2

 -5متأسفانه امروزه ،وضعيت بهگونهای شده که به نامِ واليت ،پرستش
پيشوايان ديني را برترين عمل ميپندارند و حتي آن را بصيرت و
دانايي مينامند! حتي وضعيت ،طوری شده که افراد غيرصالح نيز
مورد پرستش قرار ميگيرند.
***

( )1رتذمی،ش1392:؛آابلین/دراغبهارملاح،ص،23انیدحثیرانسحدايستهاتس.
( )2زریاااکمندناتشکهاوبرکبورمع،$دايستهوازرویآاگیه،ینخسربالخفرهيمؤودوبنیوگبدنی.
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باب ([ :)39دربارهی داور قرار دادن طاغوت]

ََۡ ََ َ َ َ َۡ ُ ُ َ ََُ ۡ َ َُ َ ا ُ َ َ َ
َلۡكِ
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :أل ِمِترِإرلِٱَّلرينِي ِزعمَ ِأنه ِمِءامنَاِبرمِاِأنزرلِإ ر ِ
ََا ُ َ
ََۡ ُ ُ ا َ َ ُۡ
َۡ َ ُ ُ َ َ ََ َ َ ُا َ َ ُ
كف ُرواِ
َتِوق ِد ِأمرر ِوا ِأ ِي ِ
نزلِمرنِق ِبل ركِي رريدو ِأ ِيتحاكم َِا ِإرل ِٱ ِ
لطغ ر
ومِا ِأ ر
َ
َ
َ
َ
َُ ُ َ
ر
َ
ريدا ِ[ ﴾٦٠ااسنلء« .]55 :مگر نمیبینی
ل ِبَع ِ
ضل ُه ِۡم ِض ِل ِ
يد ِٱلش ِۡي َ ِ
ط ُن ِأ ِيُ ر
ب ر ِهرۦِ ِو ِيرر
کسانی را که گمان می برند به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده است ،ایمان
آوردهاند و میخواهند طاغوت را داور قرار دهند؛( )1حال آنکه دستور یافتهاند
به طاغوت کافر شوند؟ شیطان میخواهد آنان را به گمراهی دور و درازی دچار
کند».
َ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
ا ََ ۡ
ُ ُ
ُ ۡ
اِن ُنِ
لۡر رض ِقال َِا ِإرنم ِ
ِف ِٱ ِ
همچنين ميفرمايدِ﴿ :إَوذاِقريل ِله ِم ِل ِت ِفسردوا ر
َ
صل ُرحَ ِ[ ﴾١١ارقبلة« .]11 :و هرگاه به آنان گفته شود :در زمین فساد نکنید،
ُم ۡ ِ

میگویند :ما مصلحیم (و قصد اصالح داریم)».
َۡ
ََۡ ۡ َ
ََ ُۡ ُ
ح َها﴾ [األرعاف« .]65 :و
لۡر رض ِب ِعد ِإ ر ِ
ِف ِٱ ِ
ص ِل ر
و ميفرمايد﴿ :ول ِت ِفسردوا ر
در زمین پس از اصالح آن ،به فساد و تبهکاری نپردازید».

( )1ینعی وخاهبن ااکحح اجهلى و ریغاالسیم هستتدد! مکح اجهلى ،هر آن یمکح اتس که ربرگفته از اتکب اهلل و تنس روسلاهلل
صابندش.
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ََ ُ ۡ َ ۡ َ َ َُۡ َ ََ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ
ك رِماِ
ِح ِ
ن ِأ ِ
ج رهل ريةر ِيبِغَ ِ ِوم ِ
كم ِٱ ِل ِ
و ميفرمايد﴿ :أفح ِ
حسن ِمرن ِٱّللر
َ
َ
ل رق َِۡمِ ِيَُِق ر ُنَ ِ[ ﴾٥٠ااملدئة« .]65 :آیا خواهان حُکم جاهلیتند؟ و برای کسانی که

یقین دارند ،چه حکمی بهتر از حکم اهلل است؟».

عبداهلل بن عمر $ميگويد :رسولاهللص فرمود« :ال يؤمِن أحَدُكُم

حَتَّى يَكون هَواه تَبعاً لِما جِئت به»[ .نووی گويد :حديث صحيحي است که در

الحجۀ روايتش کردهايم )1(].يعني« :هيچيک از شما مومن نميشود ،مگر آنكه
خواستههايش تابع دين و شريعتي باشد که من آوردهام».
شعبي ميگويد :در ميان دو نفر ،که يكي منافق و ديگری يهودی بود،

مسألهای پيش آمد .يهودی برای اينكه ميدانست رسولاهللص رشوه

نميگيرد ،گفت :نزد محمد(ص) برويم تا بين من و تو داوری کند؛ اما
منافق قبول نكرد و چون ميدانست که علمای يهود رشوه ميگيرند ،گفت:
نزد يكي از علمای يهود برويم .و هر دو اتفاق کردند نزد کاهني در منطقهی
ََۡ ََ َ َ َ ُ َ
رين ِيَ ِۡزع ُمَ ِ
جهينه بروند .لذا اهلل متعال ،اين آيه را فرو فرستاد﴿ :أل ِم ِتر ِإرل ِٱَّل
َۡ َ ُ ُ َ َ ََ َ َ ُا َ
ََ ُ ۡ َ َ ُ َ ا ُ َ َۡ َ َ َ ا ُ َ
نزل ِمرن ِق ِبل رك ِي رريدو ِأ ِيتحاكم َِا ِإرلِ
نزل ِإ ر ِ
َلك ِومِا ِأ ر
أنه ِم ِءامنَا ِبرمِا ِأ ر
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
َ ُ
ر
َ
كف ُروا ِب ِهرۦِ ِ َو ُير ُ
ِوقَ ِۡد ِأُم ُرر اِوا ِأ ِيَ
َت َ
ريداِ
ل ِبَع ِ
ضل ُه ِۡم ِض ِل ِ
يد ِٱلش ِۡي َ ِ
ِ
ٱ ِ
لطغ ر
ط ُن ِأ ِيُ ر
ر
ر
[ ﴾٦٠ااسنلء.)2( ]55:

و گفته شده :اين آيه دربارهی دو نفر که با هم درگير بودند ،نازل

گرديد؛ يكي از آنان گفت :نزد رسولاهللص برويم .و ديگری گفت :نزد
( )1وغبي ،/انی دحثی را رشح السته ()312/1آورده اتس؛ ابع ربج /در اجعم اولعلح و امکحل ،شه تلع ربای
فعضانیرواتیذرکددهوآابلین/زیندرقیقحتااحدثیاكشمة،انیدحثیرافیعضدايستهاتس .نبداصحلانیمیثعل/
وگدی:بهرمغایتکهربیخازاملعانیرواتیرافیعضدايستهادن،ام ازرظنانعم،حیحصاتس.
ه
( )2رتممهیآبه،درادتبای متناببذرکدش.
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کعب اشرف يهودی برويم .سپس نزد عمر رفتند و يكي از آنان گفت که
ما چنين کرديم يا قصد داشتيم که چنين کاری بكنيم .عمر از کسي که به

قضاوت رسولاهللص راضي نشده بود ،پرسيد :رفيقت راست ميگويد؟
گفت :بله .عمر با ضربهی شمشير ،او را بهقتل رساند.
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]61سورهی نساء و رهنمودهای اين آيه که به درك
مفهوم "طاغوت"( )1کمک ميکند.
 -2تفسير آيهی [ ]22سورهی بقره.
 -3تفسير آيهی [ ]56سورهی اعراف.
 -4تفسير آيهی [ ]51سورهی مائده.

 -5سخن شعبي /دربارهی سبب نزول آيهی  61سورهی نساء.
 -6شرح و توضيح ايمان راستين و کامل ،و ايمان دروغين.
 -7داستان برخورد عمر با آن منافق.
 -8هيچکس مومن نميشود ،مگر آنكه خواستههايش تابع دين و
شريعتي باشد که رسولاهللص آورده است.

***
باب ( :)41دربارهی آنکه يكي از اسماء و صفات اهلل را انكار
کند

مف
ه
( )1واژهی اطوغت ،ماخونادهی واژهی ایغطن اتس که هؤوح رسیشک را یمراسدن؛ ینعی آبخسه که از دح ذگبرد و اشلم هر
وبعمدابیلطیموشد؛ازمملهاحیمککهبهقحواطمقبرشتعیاهللمکحیمندنكایآنکهبهانقحازاوریپوییمدننک.
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َُ ۡ َ ُۡ َ
ُۡ َُ َ َا َ َ ُ
ِل ِإ ر ِل َه ِإرل ِه ََِ
ل ِهَ ِر رب ِ
كف ُرو ِِب رٱ َلرَٰمۡحِ ِق ِ
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :وه ِم ِي ِ
َ
ِِإَوَلۡهر َ
َعلَ ِۡيهر ِتَ ََ َِّكۡ ُ
اب﴾ [ارلدع ...« .]25 :در حالی که آنان به پروردگار
ِم َت رِ
ت ِ
رحمان (=گستردهمهر) کفر میورزند؛ بگو :او پروردگار من است و هیچ معبود

برحقی جز او وجود ندارد .بر او توکل نمودم و بازگشتم بهسوی اوست».

از علي روايت است که فرمود :با مردم در سطح آگاهي و شناختشان
سخن بگوييد؛ آيا ميخواهيد اهلل و پيامبرش را انكار کنند؟([ )1روايت بخاری]

عبدالرزاق از معمر و او از ابن طاووس ،و ابن طاووس هم از پدرش

روايت کرده که ابنعباس $متوجه مردی شد که با شنيدن حديث

رسولاهللص دربارهی صفات اهلل ،بهگونهای که گويا آن را قبول ندارد ،از
جايش تكان خورد .ابنعباس $فرمود :اينها را چه شده که با شنيدن نصوص

محكم ،نرم شده ،آنها را ميپذيرند ،اما نصوص متشابه را نميپذيرند و در
()2

نتيجه به هالکت ميرسند؟

وقتي قريشيان شنيدند که رسولاهللص ،اسم "الرحمن" را بر زبان
ُ
ميآورد ،آن را نپذيرفتند؛ آنگاه اهلل متعال اين آيه را فرو فرستادَ ﴿ :وه ِۡمِ
َ ُۡ َ
كف ُرو ِِب رٱ َلرَٰمۡح﴾ [ارلدع.)3(]25:
ي ِ

( )1انینخسىلعدبنیانعمتسینکهآومزههبیاتکبوتنسرابهرمدحرناسمین؛بلکهدبنیانعمتسکهادنکادنکواب
ش
دقممهینیچ درتس و انمبس،نخس قح را به آانن وگبی ات ربای ذپریش آن ،آم دیگ داشته ابدنش .ااجنیتس که به اهمیتتمکح
ب
عل
دردوعتیپیمربمی.نخسلعببرگنآتسنکهنتفگهر مىزنداسکبکهفوتجهآن مىوشدن،انمبسن.انچبکهربخاز
ل
اامسءو افصت ا هىيروگببهايهستتددکه ابنيدآنبرارباي وعاحابز رکدو سيراومنآنبثحب دد.اکف اتسکهبهوصرت اامجل
ش
رطمحوشدناترمدحبهآنبايبنداشتهابدنش.
ش
( )2رواتی ابع ایباعمص در السته ()432؛ آابلین /در رختجی ااحدثی السته گفته اتس :اِانسدش حیحص اتس و راجشل يقه
هستتدد.

ه
( )3رتممهیآبهدرادتبای متنابب،ذگتش.
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خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2انكار يكي از اسما و صفات اهلل ،منافيِ ايمان است.
 -2تفسير آيهی [ ]31سورهی رعد.
 -3نبايد در مورد چيزی که برای شنونده قابل فهم نيست ،سخن گفت.
 ... -4علتش ،اين است که به تكذيب اهلل و رسولش ميانجامد؛ اگرچه
انكارکننده ،بهعمد انكار نكند.

 -5سخن ابنعباس $دربارهی کسي که صفتي از صفات اهلل را انكار
کند و نيز اشاره اش به اينكه چنين شخصي ،هالك خواهد شد.
***

باب ([ :)41دربارهی انكار نعمت پروردگار]

َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ُ َ ُ ُ ََ ََ ۡ َُ ُ
َثه ُمِ
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :ي ِع ررفَ ِن ِرعمت ِٱّللر ِثم ِينكررونها ِوأ ِ
ك
ۡ َ
َ
كف ُررو ِ[ ﴾٨٣الحنل« .]82 :نعمت اهلل را میشناسند و سپس انکارش میکنند و
ٱ ِل ِ

بیشترشان کافرند».

مجاهد /در تفسير اين آيه فرموده است« :معنايش اين است که کسي

بگويد :اين ،ثروت من است که از پدرانم به ارث بردهام».

عون بن عبداهلل /ميگويد« :مثالً ميگويند :اگر فالني نبود ،اينطور

نميشد».

ابن قتيبه /ميگويد(« :مصداقش ،سخن کساني است که) ميگويند:

اين نعمت به سفارش و شفاعت معبودانمان ،به ما رسيد».
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ابوالعباس ابن تيميه /دربارهی حديث زيد بن خالد که پيشتر
()1

گذشت،

ميگويد« :در قرآن و سنت ،نصوص فراواني وجود دارد که در

آنها اهلل متعال ،کساني را که نعمتهايش را به ديگران نسبت ميدهند و
بدينصورت شرك ميورزند ،نكوهش فرموده است».
برخي از سلف صالح گفتهاند(« :نمونهاش ،سخن کساني است که به
ساحل ميرسند و) ميگويند" :هوا خوب بود و ناخدا مهارت داشت"»( )2و
سخناني از اين قبيل که بر سر زبانها جاری است.
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2شرح و توضيحِ شناخت نعمت و کفران آن.
 -2انكار نعمتهای الهي ،چيزی است که امروزه بر سر زبانها جاری
است!
 -3از سخنانِ يادشده ،به کفران و انكار نعمت ،تعبير گرديد.
 -4جمع شدن دو چيز متضاد ،در قلب.

()3

***

ََ َۡ ُ
ِت َعلَاِ
باب ( :)42پيرامون اين سخن اهلل که ميفرمايد﴿ :فل ِ
َ َ َ ر ََ َ َ َ
اِوأ ُنت ِۡمِت ِۡعل ُمَ ِ﴾ [ارقبلة.]22 :
رّللرِأند ِ
اد
«پس دانسته و در حالی که میدانید ،برای اهلل شریکانی قرار ندهید».

( )1انیدحثی،رتشیپدرابب()13آدمهاتس.
( )2ودبنیاسناهللراازایدیمربدن؛دراحیلکهاهللاعتمل،آاننرابهالستمبهاسلحراسدنهاتس!
ل
ه
( )3انشتخوااکنر،داضتددکیرگیدن؛ام ابانیاحل،ربیختمعنهبیا هىرایمانشدنسوابز مااکنرشیمدننک!
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ابنعباس $در تفسير اين آيه ميگويد« :ﯞ» به مفهوم شرك
ورزيدن است که از راه رفتن مورچه در دل شب تاريک بر روی سنگي
صاف و سياه ،خفيتر و نامحسوستر ميباشد؛ مثل اينكه بگويي" :سوگند به
اهلل و به مرگ تو"؛ يا "بهخدا و مرگ فالني" و يا "به مرگ خودم" .يا
بگويي" :اگر اين سگ نبود ،يا چنانچه مرغابي در داخل خانه نبود و سر و
صدا نميکرد ،دزد به خانه ميزد ".يا مثل اينكه بگويد" :هر چه تو و خدا
بخواهيد ".يا اينكه بگويي" :اگر فالني و خدا نبودند ،چنين و چنان ميشد".
همهی اين عبارات ،شرك به اهلل هستند .و اسم کسي را با اسم اهلل نگير.
[روايت ابن ابي حاتم]()1

عمر بن خطاب  ميگويد :رسول اهلل ص فرمود« :مَنْ حَلَفَ بِغَريِ

اهللِ ،فقد كَفَرَ أَوْ أشْرَكَ»[ .ترمذی با تحسين وحاکم با تصحيح]( )2يعني« :هرکه
به غيراهلل سوگند ياد کند ،کفر يا شرك ورزيده است».

ابن مسعود ميگويد« :اگر به نام اهلل سوگند دروغين ياد کنم ،بهتر
()3

است از اينكه به نام غير اهلل ،قَسَم راست بخورم».

حذيفه ميگويد :رسولاهللص فرمود« :ال تَقُولُوا :مَا شَاءَ اهللُ وَشَاءَ

النٌ»؛ [روايت ابوداود با اِسنادِ
كنْ قُولُوا :مَا شَاءَ اهللُ ،ثُمَّ شَاءَ ُف َ
النٌ؛ وَل ِ
ُف َ

( )1ریسفتابعایباحمت()33/3
( )2ننس أیب داود ،ش1223 :؛ ننس ارتلذمی ،ش3212 :؛ آابلین /در اإلرواء ،ش ،2263 :انی دحثی را حیحص دايسته
ه
ه
اتس .و متنوطر دحیثی به متن ظفل از ابعرمع$؛ ر.ک :حیحص ااجلعم ،ش3639 :؛ و السلسله الصحيخه ،از آابلین ،/ش:
.333
( )3فنصمولاارلزاق،ش32929:
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صحيح]( )1يعني« :نگوييد :آنچه اهلل بخواهد و فالني بخواهد؛ بلكه بگوييد:
آنچه اهلل بخواهد ،سپس فالني بخواهد».
روايت است که ابراهيم نخعي /گفتن« :أوعذ ابهلل وكب» [يعني« :به تو و
اهلل پناه ميبرم»] را مكروه؛( )2و گفتن« :ابهلل مث كب» [يعني «به اهلل ،سپس به تو
پناه ميبرم»] را جايز ميدانست .همچنين گفتن عبارتِ« :اگر اهلل و فالني
نبودند ،چنين و چنان ميشد» را ناجايز؛ و گفتنِ عبارتِ« :اگر اهلل ،سپس فالني

نبود» را جايز ميدانست.

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]22سورهی بقره و بيان مفهوم واژهی «ﯞ» در اين
آيه.

 -2اصحاب پيامبرص از آيات مربوط به شرك اکبر ،دربارهی شرك
اصغر استدالل ميکردند.
 -3سوگند خوردن به غير اهلل ،شرك است.
 -4گناهِ قَسَم راست به نام غيراهلل ،از گناه سوگند دروغين به نامِ اهلل،
بيشتر است.
 -5تفاوت لفظيِ "و" با واژهی "سپس".

()3

( )1حیحصااجلعم،ش7436:؛والسلسلهالصحيخه،ازآابلین،/ش.317:
( )2واژهیرکموه،آناگهکهبهوطرقلطمذرکوشد،اافدهیرحتمییمدنك.
مف
( )3رحف "و" ،که در نیب دو ظفل یمآدی ،هؤوح رباربی آن دو را یمراسدن؛ ذلا نتفگ :آبخسه اهلل وخباهدد والفین وخباهدد ،رشک
ش
ُ مف
ِ
ابعرت «آبخسه اهلل وخباهدد ،شتسس الفین
ثَ» ،هؤوح رتبیت اب افصله را یمراسدن؛ ذلا
اتس؛ ام  واژهی «شتسس» ای رحف « ّ
مف
وخباهدد»،دبنی هؤوحاتسکهارادهووخاتسِامایهرفارتازارادهووخاتسِالفیناتس.درانیابرهشهاحتلووجددارد:

238

کتاب التوحید

***

باب ( :)43در مورد آنکه سوگندی را که به نام اهلل ياد
ميشود ،نميپذيرد
ابنعمر $ميگويد :رسولاهللص فرمود« :ال تَحْلِفُوا بِآبَا ِئكُمْ مَنْ

حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْ َيصْدُقْ وَ َمنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ َمنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْ َ
س
ِمنَ اللَّهِ»[ .ابنماجه با سند حسن]( )1يعني« :به نام پدرانتان سوگند نخوريد .و هرکه
به نام اهلل سوگند ياد ميکند ،بايد راست بگويد .و هرکه برايش به نام اهلل
سوگند ياد شود ،بايد بپذيرد( )2و اگر راضي نشود و نپذيرد ،از دين و رحمت
اهلل هيچ بهرهای ندارد».
تسخن :ایتکه ااسنن وگبدی :هر سجه اهللِ اتکی وخباهدد؛ انی ،ینعی وفتضی و واذگاری ارم به اهلل اعتمل کهومرد اافتق همهی املسمانن
اتس؛انچبکهاملسماننربانیابوردنکههر سجهاهللوخباهدد،روییمدهددوآبخسهاووخناهدد،دپدییمنآدی.
دوح:آبخسهاهلل،شتسسالفینوخباهدد؛نتفگِانیابعرتبهرفومدهیرصحیایپربم صرواتس.
وسح :ایتکه ااسنن وگبدی :آبخسه وخاتسِ اهلل و الفین ابدش؛ ای آبخسه اهلل و الفین وخباهد .نتفگِ نینچ ابعریت اجزی تسین؛ بلکه رحاح
ه
اسناهللرقاریمدهدد.
یمابدش؛زریاولخمقرادرزمتتهیارادهوتیشم ،م ِ
()1ابعم جه،ش2333:؛يحصااجلعم،ش7324:
( )2ینعی ابدی به یسک که به انح اهلل وسدنگ یموخرد ،اانیمطن دنك؛ ربیخ از املع گفتهادن :رگم ایتکه ریغ اقلب اامتعد وبدن آن رفد،
بهوبثت ردیسه ابدش .انی مبله  ،جن وصرت دارد :تسخن ایتکه دروعوؤو وبدن یسک که وسدنگ یموخرد ،رحمز ابدش؛ در انی احتل،
ش
دصتقی ای ذپرینتف وسدنگش وابج تسین .دوح ایتکه دمالی و اشنبههبی دروعوؤو وبدشن رب دمالی دصاق اغبل ابدش؛ در انی
ش
ش
احتلزین دصتيقس وابج تسین .ام  ارگ وشاهدد ورقانی از دو وس ،اسکین ابدنش ای دصاق ،رحمز و ای اغبل ابدش ،در انی شه احتل
وابجاتسکهاورادصتقیکتيمووسدنگشرا س
ندریمی.
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خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2نهي از سوگند خوردن به نام پدران و نياکان.

()1

 -2دستور روشن به کسي که برای او به نام اهلل سوگند ياد ميشود ،به
اينكه چنين سوگندی را بپذيرد [و به برادر مسلمانش اعتماد کند].
 -3وعيد شديد دربارهی کسي که چنين سوگندی را نپذيرد.

باب ( :)44در اينباره که کسي بگويد :آنچه اهلل بخواهد و تو
بخواهي
از قتيله& روايت است که مردی يهودی نزد رسول اهلل ص آمد و

گفت :شما (مسلمانان) شرك ميورزيد؛ زيرا ميگوييد« :ما شاء اهلل

وشئت»[ .يعني« :هرچه اهلل و تو بخواهيد»] و ميگوييد :سوگند به کعبه .از آن

پس رسولاهللص به مسلمانان دستور داد که وقتي ميخواهند سوگند
بخورند ،بگويند :و ربِّ الكعبة؛ [يعني سوگند به پروردگار کعبه] و بگويند:

«ما شاء اهلل ثمَّ شئت»[ .يعني« :آنچه اهلل بخواهد ،سپس آنچه خواستِ تو
باشد»[ .نسائي /ضمن نقل

اين روايت ،گفته است :صحيح ميباشد)2(].

همچنين نسائي /از ابنعباس $روايت کرده است که مردی به

رسولاهللص گفت« :آنچه اهلل و شما بخواهيد» .رسول اهلل ص فرمود:

( )1انیهنایونممتیع،ایبرگنرحاحوبدنوسدنگوخردنبهانحایناکناتس.
( )2اسنیئ،ش .1771:السلسلهالصحيخه،ش316:
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«أَجَعَلْتَنِي هللِ ندًّا ،بل ما شاء اهلل وحده»؛

()1

يعني« :آيا مرا با اهلل شريک

ساختي؟ بلكه هرچه اهلل يگانه بخواهد».

ابن ماجه /از طفيل -برادر مادری عايشه -$روايت کرده است که

گويد :در خواب ديدم که گذرم بر گروهي از يهود افتاد .گفتم :اگر
نميگفتيد که عزير فرزند اهلل است ،مردمان خوبي بوديد .آنها گفتند :شما نيز
اگر نميگفتيد که هر چه خدا و محمد(ص) بخواهند ،مردمان خوبي بوديد.
سپس از کنار گروهي از نصارا گذشتم و گفتم :اگر نميگفتيد که مسيح
فرزند اهلل است ،آدمهای خوبي بوديد .آنها گفتند :شما نيز اگر نميگفتيد که

هر چه خدا و محمد(ص) بخواهند ،مردمان خوبي بوديد .صبح که از خواب
بيدار شدم ،خوابم را برای مردم تعريف کردم .سپس نزد رسول اهلل ص رفتم

و ايشان را در جريان گذاشتم .فرمود« :آيا اين خواب را برای کسي تعريف
کردهای؟» گفتم :بله .آنگاه الحمدهلل گفت و اهلل را ستايش کرد و فرمود:
«طفيل خوابي ديده که آن را برای برخي از شما تعريف کرده است .شما
سخني ميگفتيد که من بدان سبب که در اينباره فرماني از سوی اهلل نداشتم،
شما را از آن منع نميکردم .از اين پس نگوييد :آنچه اهلل و محمد بخواهند؛
()2

بلكه بگوييد :آنچه اهلل يگانه بخواهد».

یي
ش
( )1نسحریغله؛رواتی هقىدراربکلی(،)237/1ابعایبشتتهدرفنصموخد(،)143/2ادمحدردنسم(،224،234/3
جل
جل
)231؛ربطایندرامجعملاریبکل()244/32ازرطقیا دنكیاززیدیبعامصازابعابعس.دررواایتا ،فعضوااکشلهبیی
ش
ووجدداردوااحدثی َ
نمرزایدیرواتیددهواگه،درروایداچرارطضابیموشد:اگن:اللعلابعایباحمت()243/2آنرااز
ش
ایبزریبازاجرب رواتیرکده وآن رارکنمدايسته ورواتی ابعابعس $را رتحیجداده اتس .ام زیدی بعامص،يقه اتس؛بههر
احل،هر سجهابدش،رواتیذحيفه،اشهددیربانیرواتیاتس.
( )2ننسابعم جه،ش2333:؛ارانؤوطدررختجیاتکبوتدیح،انیدحثیراحیحصدايستهاتس.
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خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2يهوديان نيز شرك اصغر را ميشناختند.
 -2انسان آنچه را که بخواهد ،درك ميکند.

()1

 -3مردی به رسولاهللص گفت« :آنچه اهلل و شما بخواهيد».

رسولاهللص فرمود« :أَجَعَلْتَنِي هللِ ندًّا»؛ يعني« :آيا مرا با اهلل شريک

ساختي؟ پس وضعيت کسي که در اشعارش رسولاهللص را
تكيهگاه خود در دنيا و آخرت ميداند و از ايشان ميخواهد که
()2

دستش را بگيرند ،چگونه خواهد بود؟

 -4گفتنِ «آنچه اهلل و محمد بخواهند» ،شرك اکبر نيست؛ زيرا

رسولاهللص فرمود ...« :من [به داليلي] تا کنون شما را از آن منع
()3

نميکردم».

 -5خواب نيک ،شعبهای از وحي است.

()4

( )1مهبنوطر که یوداین که در یپ بیعوجیی رب املسمانن وبددن ،درایدنتف که نتفگِ "آبخسه اهلل و  نبدوخباهد"،درتستسین؛
ارگ سجهوخد،رمبکتلمعدبرتیدشه،بهاهللرشکآورده،یمدنتفگ:زعریرسپدخاتس!انپهرباهلل!ربیخازمیعصتابنذمهيىزین
ه
فه
متن رویرکد را داردن و وصنص دینی را آنوگبه که وخباهد ،انعم یمدننک و یتح م وخد از وصنص را به مهبن تمس و وسیی وسق
ش
یمدهدکهمتلسابناتس.
( )2ااشرهی ؤمفل /به ااعشر رشکآزیمی اتس که وبریصی در اربلده آورده اتس .در هر احل ،ربیخ از اشرعان ،در
دمح روسلاهلل ص ولغ رکده و ااعشر رشکآزیمی درابرهی ااشین رسودهادن؛ در احیل که اهللاعتمل،آنزبروگارراابانعوینی
ش
ش
ب
وچن دنبه و روسلوخشی ،رگایمداشته اتس؛ سپ هتررنی وتفیصدر شبن  نبدیفطصم ص  ،انیاتسکهاورادنبهورفاتسدهی
اهللدبامین.
گفتت ش
هي
( )3زریاارگنتفگانیابعرترشکاربکوبد ،س دیلیلووجددناتشکهروسلاهلل صاز سعنمند.
َْ ُْ
( )4در حیحص اخبری ،ش7337 :؛ و حیحص ملسم ،ش 2261 :رواي اتس که روسلاهلل ص رفومدَ « :و ُرؤيا المؤم ِِن
م
ُ
ُ ْ ٌ ْ َّ َ ْ َ َ َ ُ
عني ج ْز ًءا م َِن انلُبوة»؛ینعی«:وخابؤمنم،یشخباز سهلوشششخبوبنتاتس».
جزء من ست ٍة وأرب
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 -6خواب نيک ،در پارهای از موارد ،سبب حكم شرعي بوده است.

()1

***

باب ( :)45دشنام دادن به زمانه ،ناسزاگويي به اهلل متعال
است

َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُّ ۡ َ َ ُ ُ َ َ
نۡ َيا َ
ِو َماِ
ِو ِ
ِِه ِإرل ِحياتنا ِٱِل ِنيا ِنمَت
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :وقالَاِ ِما ر
ُ ۡ ُ َا َ َ ۡ ُ َ َ َُ َ َ ۡ ۡ ۡ
َ ُ َ
ش
مي ِإ ر ِ ِ ُه ِۡم ِإرل َِيظ ُّنَ ِ[ ﴾٢٤ااجلیته.]14 :
رن ِع ِرل ِ
ي ِهل ركنِا ِإرل ِٱِل ِه ِر ِوماِلهمِب ر ِذل رك ِم ِ
« (منکران رستاخیز) گفتند :زندگی و حیاتی جز زندگی دنیوی ما وجود ندارد که
(گروهی) میمیریم و (گروهی) زندگی میکنیم و فقط روزگار است که ما را

هالک میکند؛ آنان فقط در گمان و پندار (بیاساس) بهسر میبرند».

در صحيح [بخاری و مسلم]( )2آمده است که ابوهريره ميگويد:

رسولاهللص فرمود« :قَالَ اللَّهُ تعاىل :يُ ْؤذِينِي ا ْبنُ آدَمََ ،يسُبُّ الدَّهْرَ ،وَ َأنَا

الدهْرُُ ،أقَلِّبُ اللَّ ْيلَ وَالنَّهَارَ»؛ يعني« :اهلل متعال ميفرمايد :آدميزاد مرا
َّ
ميآزارد؛ بدينسان که به روزگار دشنام ميدهد ،در حالي که من
[گردانندهی] روزگار هستم و شب و روز را ميگردانم».
ش
ه
( )1مح ستاببکهروسلاهلل صوخابولااهللبعزدیبعيعلتهبعولااهللااصنریدرابرهیوحنهیاذانرارقمررفومد.
َ
َْ
( )2حیحص اخبری ،ش4326 :؛ حیحص ملسم ،ش .2246 :ینتفگ اتس :در رواتی اخبری ،/ظفل «بِيدِي األم ُر» زین آدمه
اتس.
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لدهْرَ فَإِنَّ اهللَ هُوَ الدَّهْرُ»؛
و در روايتي ديگر آمده است« :ال َتسُبُّوا ا َّ
يعني« :به زمانه دشنام ندهيد؛ زيرا اهلل[ ،گردانندهی] زمانه است».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2نهي از ناسزا گفتن به زمانه يا روزگار.

 -2دشنام دادن به زمانه را ناسزاگويي به اهلل ناميد.
 -3دقت در اين مطلب که فرمود« :من زمانه هستم».

()1

 -4گاهي انسان بدون قصد قلبي يا بدون اينكه متوجه باشد ،به اهلل ناسزا
ميگويد.
***

باب ( :)46حكم استفاده از نامها و عناويني چون:
قاضيالقضاۀ [ ،شاهنشاه] و امثال آن
در صحيح [بخاری و مسلم]( )2آمده است که ابوهريره ميگويد:

رسولاهللص فرمود« :إنَّ أخنَعَ إسم عند اهلل رجُل تُسمّي مَلِك األمالك ،ال

مالك إال اهلل» .يعني« :زشتترين و حقيرترين نام در نزد اهلل ،آن است که

کسي خود را شاهنشاه بنامد؛ در حالي که مالک مطلق و شاهنشاه ،فقط اهلل
متعال است».

سفيان /گويد :مانند شاهنشاه.

( )1ینعیابدیدتقداتشکهاهلل،دمربورگدادننهیروزاگراتس،بهوخ ِدزم به.
( )2ر.ک:حیحصاخبری،ش6236،6232:؛وحیحصملسم،ش.2341:
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و در روايتي آمده است که فرمود« :أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اهللِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

وَأَخْبَثُهُ»؛( )1يعني« :مبغوضترين و فرومايهترين فرد در نزد اهلل در روز قيامت،
کسي است که شاهنشاه ناميده شود».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2نهي از نامگذاری خود به شاهنشاه [يا راضي شدن به اينكه ديگران،
اين نام را روی انسان بگذارند].

 -2همانطور که سفيان گفت :شاهنشاه ،معادل ملك األمالك در زبان
()2

عربي است.

 -3توجه به اينكه از بهکار بردن چنين واژههايي بهشدت منع شده است؛
()3

حتي اگر معانيِ واقعي آنها مدنظر نباشد.

 -4درك اين مطلب که اين نهي ،به خاطر اهلل متعال است.

()4

***

( )1حیحصملسم،ش2341:؛ ننسارتلذمي،ش2317:؛وننسأیبداود،ش4963:
ش
( )2مهبنوطرکهرتشیپایبندش،هرواژهایکهنینچانعمییداشتهابدش،االطقآنربااسنن،اجزیتسین.
( )3اقیض در زابن رعیب به انعمی احمک زین یمآدی؛ ذلا بهاکر ربدن انعوینی وچن :اطلسناالسلنیط ،و احمک ااکحلحو اشهِاشهبن ای
ش
اشهتسابه ،اناجير اتس .مهبنوطر که ؤمفل /ااشره رکده ،از آاجن که انی هن ،دشدی و قلطم یمابدش ،ذلا اامعتسل نینچ
واژههبیی یتح اب اقمدص درگی زین انرواتس؛ ارگ سجه ربیخ از املع گفتهادن :انگفته امندن که اامعتسل واژهی اقیضااضقلة به وصرت
دیقمً-،الثم اقیضااضقلة در فقه ایاقیضااضقلةرصم-اریادی دنارد؛ زریادرنینچوماردی،واژهی اقیضااضقلةبهوصرتدیقم
ل
آدمهاتس،دروصریتکهمکحواضقوتا هى،قلطمورفاریگاتسودیقمبهزیچیتسین.التتهارگوخ ِدرفدبهنینچونعاینرایض
وشدایآنراربوخدذگبارد،اخیلازااکشلتسین.واهللاملع.
هت ش
( )4زریادردحثیرصتحیدشهکهرفم رنوایقلطمواش سابه،طقفاهللاعتملاتس.
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باب ( :)47احترام گذاشتن به نامهای اهلل و تغيير دادن
نام به همين منظور
از ابوشريح روايت است که کنيهاش «ابوالحكم» بود .رسولاهللص

حكَمِ؟»
كنَى َأبَا الْ َ
حكْمُ ،فَلِمَ ُت ْ
حكَمُ ،وَ ِإلَيْهِ الْ ُ
فرمود« :إِنَّ اللَّهَ ُهوَ الْ َ
يعني« :فقط اهلل ،حَكَم است و حُكم و داوری از آنِ اوست» .ابوشريح
عرض کرد :قوم من آنگاه که در چيزی دچار اختالف ميشدند ،نزدم
ميآمدند و من در ميانشان داوری ميکردم و هر دو طرفِ دعوا ،به قضاوتم
راضي ميشدند .رسولاهللص فرمود« :اين ،خيلي خوب است! اما آيا پسری

داری؟» پاسخ داد :بله ،به نامهای :شريح ،مسلم و عبداهلل .رسولاهللص فرمود:

بزرگترينشان کدام است؟» گفت :شريح .رسولاهللص فرمود« :پس تو

ابوشريح هستي»[ .روايت ابوداود

و ديگران]()1

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2احترام گذاشتن به نامها و صفات اهلل؛ هرچند مفهوم آنها منظور
نباشد.

()2

 -2تغيير نام بهخاطر احترام اسمها و صفات اهلل.
 -3برای پسوند کنيه ،نام بزرگترين فرزند انتخاب ميشود.
( )1ننس أیب داود ،ش4922 :؛ و ننس ااسنلیئ ،ش .2173 :آابلین /انی دحثی را حیحص دايسته اتس؛ ر.ک:اإلرواء،ش:
ش
،2632المسكابة،ش.4766:وزین:يحصننسأبداود،ش)4342،4922(:ويحصننسااسنلب،ش.4933:
هي
( )2انحهبیی وچن اهلل ،ارلنمح و ربااعلنیمل را که صتخم اهللاعتمل اتس،تحت س رشايطى اجزی تسینکهربیسکدرگیاالطق
مف
وشد؛ام االطقاسریانحهبربااسننهبرواتس،التتهدبنیرشطکههددف،طقفاندیمنرفدابدشوبه هؤوحایصفيىکهازآنامس
ب
ربداتش یموشد .اب انی احل ،هترر اتس که بهاخرط راعتی ارتحاح انحهبی اهلل ،از انحذگاری ولخمق به نینچ انحهبیی دبون
ي
واژهی"ولا"ای"الغح"درادتبایانیانحهبوخدداریکت م.
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***

باب ( :)48به شوخي گرفتن قرآن يا پيغمبر يا هر آنچه که
در آن ،نام و يادِ اهلل باشد

َ
َ ََُۡ ۡ ََُ ُ َ َ َ ُ َ َُ ُ َ ََۡ ُ ُۡ
لِ
ب ِق ِ
ِكنا َِنَض ِون ِلع ِ
له ِم َِلقَلن ِإرنما ِ
اهلل متعال ميفرمايدَ ﴿ :ولئرن ِسأ ِ
َ
َ َ َ َ
نت ِۡم ِت َ ِۡ َ
ََلرۦ ِ ُك ُ
ست ِۡه رز ُءو ِ[ ﴾٦٥اوتلبه« .]56 :و اگر آنان را
ايت ر ِهرۦ ِ َو َر ُس رِ
ِو َء ِ
أِب رٱّللر
بازخواست کنی -که چرا چنین گفتید و چنین کردید ،-میگویند :ما فقط
شوخی و بازی می کردیم .بگو :آیا اهلل ،و آیات و فرستادهاش را به مسخره می-

گیرید؟».

از ابنعمر و محمد بن کعب و زيد بن اسلم و قتاده روايتي بدين مضمون
وارد شده است که مردی در غزوهی تبوك گفت :ما شكمگندهتر ،و

دروغگوتر و بزدلتر از اينها()1در هنگام نبرد سراغ نداريم .عوف به او
گفت :دروغ گفتي و تو منافق هستي .آنچه را که گفتي به اطالع

رسولاهللص ميرسانم .عوف به همين منظور نزد رسولاهللص رفت و

دريافت که رسولاهللص توسط وحي ،از اين موضوع باخبر شده است .آن
مرد -که چنين سخناني گفته بود -نزد رسولاهللص آمد و ايشان تازه سوارِ

مرکبش شده بود و قصد داشت حرکت کند؛ گفت :ای رسولخدا! ما با هم
شوخي ميکرديم تا از مشقت راه بكاهيم و هدف ديگری نداشتيم.

ابنعمر $ميگويد :گويا اينک آن مرد را مىبينم که خود را به ريسمان

پاالنِ شتر رسولاهللص چسبانده بود و پاهايش روی زمين کشيده ميشد و
عذرخواهي ميکرد و ميگفت :ما ،مزاح ميکرديم و از هر دری سخني
( )1وظنمرش،روسلاهللص وااحصشبوبددن!
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َ َ َ َ
ََل رۦ ِ ُك ُ
نت ِۡمِ
ايت ر ِهرۦ ِ َو َر ُس رِ
ِو َء ِ
ميگفتيم؛ و رسولاهللص به او ميفرمود﴿ :أِب رٱّللر
َ
َ
س َت ِۡه رز ُءو ِ﴾ «آیا اهلل ،و آیات و فرستادهاش را به مسخره میگیرید؟».
ت ِۡ
رسولاهللص به آن مرد توجه نميکرد و بيآنكه چيزی بگويد ،فقط همين
آيه را تكرار مينمود.

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2مسألهی خيلي مهم ،اينكه به شوخي گرفتن مسايل مربوط به اهلل و
شريعت ،کفر محسوب ميشود.

()1

 -2از اين آيه ،چنين برداشت ميشود که فرقي نميکند که گويندهی
چنين سخناني ،چه کسي باشد.
 -3سخنچيني با خيرخواهي برای اهلل و رسولش ،تفاوت دارد.

()2

 -4عفو وگذشت مورد پسند اهلل ،با نكوهش دشمنان اهلل و شدت
برخورد با آنان ،بسيار متفاوت است.
 -5برخي از عذرخواهيها ،ناموجه و غيرقابل قبول است.
***
( )1از آتفهبیی که ارموزه دانمریگ املسمانن دشه ،انی اتس که ربیخ ،دقماست را به ابزی رگفته و به اجی اافتسدهی
ه
احوی اطمیبل اهبتنآزیم به دخای اعتمل
انمبس از ااکمانیت وچن بلفن مرراه ،ایپکمهبیی ایمن دکیرگی رد و دبل یمدننک که ِ
اتس!انپهرباهلل!

هي
( )2در نخسینیچ ،آتفهبیی اتس که رب س سک وپدیشه تسین؛ ام  وعف که ربای اهلل و روسشل ریخوخایه رکد و آن
ل
نمزبرگوبد.
وموضعرابهاالطعایپربم صراسدن،دریپِمیظعتِاعشریا هىوولجریگیازآن َ ر
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َ
نِ
باب ( :)49دربارهی اين سخن اهلل تعالي که ميفرمايدَ ﴿ :ولئ ر ِۡ
َ َ ا َ ُ ُّ َ َ َ َ ا ر
َ ۡ َ َاَ َ َ ۡ ُ ََُ َ َ َ َ
ح رِةِم َ
ِر ۡ َ
أَ َذ ِقۡ َ
ن ُه َ
لساعةِقِائ ر َم ِةِ
اِلِومِاِأظنِٱ
ذ
ِ
ِه
ن
َل
ق
َِل
ه
ِ
ت
س
ِم
ء
ِ
ا
رَِض
د
ِ
ع
ب
ِ
رن
ِ
م
اِ
رن
ِ
ِ
ر
َ ُ َۡ ُ ۡ َ َََُ ََ َ َ َ َ ُ َ َ ُ
َ َ ُّ ۡ ُ َ َ ا َ
ن ىِفلننبرئِٱَّلرينِكفرواِبرماِع رملَاِ
س ِ
ِلِعرند ِهۥِل ِلح ِ
لِ ر ر ِ
ج ِعتِإ ر ِ
ولئرنِر ر
بِ إ ر ر
َ
ََُ َ َُ ۡ َ َ
رنِعذابِغل ريظِِ[ ﴾٥٠تلصف.]65:
ونلذريقنهمِم ِ
ترجمه« :و اگر پس از سختی و رنجی که به او رسیده ،از سوی خویش نعمت
و بخشایشی به او بچشانیم ،بهطور قطع میگوید :این نعمت و خوشی ،حق من
است و گمان نمیکنم قیامت برپا گردد و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده
شوم ،شکی نیست که نزدش وضعیت خوبی خواهم داشت .بهیقین ما ،کافران را
از اعمالی که انجام میدادند ،آگاه میسازیم و بهطور قطع از عذاب سخت به

آنان میچشانیم».

َ َ
ِل﴾ ميگويد :يعني اين ،نتيجهی عمل و
ه ذا ر ِ
مجاهد ،در تفسيرِ ﴿ :
شايستگي من است.

ابنعباس $ميگويد :يعني از جانب خودم ميباشد.
َ َ ََا ُ ُُ ََ ۡ
ري﴾ [اصصقل.]68 :
َع ِع ِرلم ِعرند اِ
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :قال ِإرن ِمِا ِأوت ريت ِهۥ ِ ِ
()1

« (قارون) گفت :جز این نیست که به خاطر علم و دانشی که دارم ،مال و ثروت

یافتهام».

ي
يع
( )1ارگ ااسنن ،ميى رابتيخهیالتش واش ستگىوخد دبادن،رمبکت رشکدرروبتیبدشه اتسوانچبخسه آنرادرنیعاحلکه
ازوسیاهللیمدادن ،قحوخشی سبدارد و بهرصافلضف و فطل اهلل ،بهونیعوخدزبرگینیب ای صقندر وبعدتیداچردشه اتس.در
ش
هر احل اشيسته اتس که ااسنن ،بهاخرط تمعنهبیی که اهلل به او ارزاین داشته اتس،اپسسزگار اهلل ابدش؛ ینتفگ اتس :اراکن
رکشواپسسزگاریابعردنتاز:
 ارتعافیبلقبهتمعنوفطلاهلل.
 رکشوانثیزابینِاهلل.
می ِع
اپسسیلمع؛ینعیاامعیلااجنحدهددکهم بهیراضتیرپورداگر مابدش.
 رکشو ِ
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قتاده در تفسير اين آيه ميگويد« :مفهومش اين است که قارون ،کسب
آنهمه ثروت را نتيجهی علم و دانش خويش در زمينهی کسب مال و ثروت
دانست».
و برخي ديگر از علما گفتهاند(« :گويا ميگفت ):خداوند ميدانست که

شايستهی اين ثروتم؛ پس به من ثروت داد» .و اين ،به مفهوم سخن مجاهد/

ميباشد که(« :قارون گفت ):بهخاطر شرافت و بزرگواری به اين ثروت دست
يافتهام».

ابوهريره ميگويد :رسولاهللص فرمود« :إِنَّ ثَالثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ

أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى
األَبْرَصَ فَقَال َ:أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَال َ:لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِي
النَّاسُ قَالَ :فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ :أَيُّ
الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ،قَالَ :اإلِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ األَبْرَصَ
وَاألَقْرَعَ ،قَال :أَحَدُهُمَا اإلِبِلُ وَقَالَ اآلخَرُ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ:
يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى األَقْرَعَ فَقَالَ :أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ
عَنِّي هَذَا قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَال َ:فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ:
فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ :الْبَقَرُ قَال :فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِال وَقَالَ :يُبَارَكُ لَكَ
فِيهَا وَأَتَى األَعْمَى ،فَقَالَ :أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ،قَالَ :يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي
فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَال َ:فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ :فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ
قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ
وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى األَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ
فَقَال َ:رَجُلٌ مِسْكِنيٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَال بَالغَ الْيَوْمَ إِال بِاللَّهِ ثُمَّ
بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِريًا أَتَبَلَّ ُغ عَلَيْهِ
فِي سَفَرِي فَقَال َ:لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِريَة فَقَال َ:لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ
أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِريًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَال َ:لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ
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فَقَال َ:إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى األَقْرَعَ فِي صُورَتِ ِه
َد عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ :إِنْ
وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَال َ:لِهَذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا ر َّ
كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى األَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ :رَجُلٌ
مِسْكِنيٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَال بَالغَ الْيَوْمَ إِال بِاللَّهِ ثُمَّ
بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَال َ:قَدْ كُنْتُ
أَعْمَي فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرِي وَفَقِريًا فَقَدْ أَغْنَانِي فَخُذْ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ ال أَجْهَدُكَ
الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ فَقَال :أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ
وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ»[ .متفق عليه]( )1يعني :رسولاهللص فرمود« :سه نفر در
بنياسرائيل بودند که يكي از آنها بيماریِ پيس داشت و ديگری ،کچَل بود و
سومي نابينا؛ اهلل متعال اراده کرد که آنها را بيازمايد .پس فرشتهای بهسوی آنان
فرستاد .فرشته نزد پيس آمد و گفت :محبوبترين چيز نزد تو چيست؟ گفت:
رنگ زيبا و پوست زيبا ،و برطرف شدن اين عيب که باعث نفرت و دوری مردم
از من شده است .فرشته دستي بر او کشيد و بيماریاش برطرف شد و رنگ و
پوست زيبايي به او عطا گرديد .سپس فرشته پرسيد :محبوبترين مال نزد تو
چيست؟ گفت :شتر يا گاو( .راوی ،در اينباره شک کرده است ).پس شتری
آبستن ،به او داد و گفت :اهلل در آن برايت برکت دهد.
سپس فرشته نزد مرد کَچل آمد و گفت :محبوبترين چيز نزد تو چيست؟
گفت :موی زيبا و رفع اين عيب که باعث نفرت مردم از من ،شده است .فرشته
دستي بر سرش کشيد .در نتيجه کچلياش برطرف شد و مويي زيبا به او عطا
گرديد .آنگاه فرشته پرسيد :کدامين مال نزد تو محبوبتر است؟ گفت :گاو.
پس گاوی آبستن به او عطا کرد و گفت :اهلل در آن برايت برکت دهد.
( )1حیحصاخبری،ش1464:؛وحیحصملسم،ش.2964:
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سرانجام نزد نابينا آمد و گفت :محبوبترين چيز نزد تو چيست؟ گفت:
اينكه اهلل بيناييام را به من بازگرداند تا مردم را ببينم .فرشته دستي بر
چشمانش کشيد و خداوند ،بينايياش را به او بازگردانيد .آنگاه فرشته پرسيد:
محبوبترين مال نزد تو چيست؟ گفت :گوسفند .پس گوسفندی آبستن به او
عطا کرد .سپس آن شتر و گاو وگوسفند ،زاد و ولد کردند؛ بهگونهای که نفر
اول ،صاحب يک دره پر از شتر؛ و دومي ،صاحب يک دره پر از گاو؛ و
سومي ،صاحب يک دره پر از گوسفند شد.
سپس فرشته به شكل آدمِ پيس ،نزد اولي رفت و گفت :فقير و مسافری
غريب و درراهماندهام و چيزی ندارم که به مقصد برسم .امروز ،پس از اهلل
اميدم به توست تا به من کمک کني که به مقصد برسم .از تو ميخواهم
بهخاطر همان ذاتي که به تو رنگ و پوست زيبا و مال فراوان عنايت کرده
است ،شتری به من بدهي تا بهوسيلهی آن به مقصد برسم .آن مرد گفت:
تعهدات و حقوق زيادی بر عهدهی من است -و نميتوانم به تو کمک کنم.-
فرشته گفت :گويا تو را ميشناسم؛ آيا تو همان فرد پيس و فقير نيستي که
مردم از تو متنفر بودند و اهلل متعال همه چيز به تو عنايت کرد؟ گفت :اين
اموال را پشت به پشت از نياکانم بهارث بردهام .فرشته گفت :اگر دروغ
ميگويي ،خداوند تو را به همان وضعيت اول برگرداند.
آنگاه فرشته ،به شكل فرد مبتال به کچلي ،نزد دومين نفر رفت و سخناني
را که به اولي گفته بود ،به او نيز گفت .او ،همان پاسخي را داد که اولي داده
بود .فرشته گفت :اگر دروغ ميگويي ،اهلل تو را به وضعيت اول برگرداند.
سپس فرشته ،به شكل همان مرد نابينا نزد او رفت و گفت :مردی مسكين
و مسافری غريبم و چيزی ندارم که به مقصد برسم .امروز ،بعد از خدا ،اميدم
به توست که به من کمک کني تا به مقصد برسم .بهخاطر همان ذاتي که
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بيناييات را به تو برگرداند ،گوسفندی به من بده تا با آن به مقصد برسم .آن
مرد گفت :من نابينا بودم؛ اهلل ،بيناييام را به من بازگردانيد .هرچه ميخواهي،
بردار و هرچه ميخواهي ،بگذار .سوگند به اهلل که امروز هرچه برداری،
بهخاطر رضای اهلل ،از تو دريغ نخواهم کرد .فرشته گفت :مالت را نگهدار.
شما مورد آزمايش قرار گرفتيد؛ اهلل ،از تو خشنود و از دوستانت ،ناراض شد».

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]51سورهی فصلت.
ََُ َ َ َ َ
اِل﴾ در آيهی مذکور.
ِهذ ر ِ
 -2تفسير جملهیَ﴿ :لقَلن ِ
َ َ ََا ُ ُُ ََ ۡ
َع ِع ِرلمِ﴾ [در آيهی  78سورهی
 -3تفسير جملهی﴿ :قال ِإرنمِا ِأوت ريت ِهۥ ِ ِ
قصص].
 -4پندهای آموزندهی اين داستان شگفتآور.
***

باب ( :)51دربارهی اين سخن پرودگار متعال که ميفرمايد:

َ َ َ ا َ َ ُ َ َ ر َ َ َ َُ ُ ََ اَ َ ا َ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُۡ ُ َ
شوُكَ ِ
علِٱّللِعماِي رِ
َِلۥُِش ِكءِفريمِاِءاتىِهماِِفت ِ
رحاِجعل ِ
اِصل ِ
﴿فلمِاِءاتىِهم ِ
[ ﴾١٩٠األرعاف.]195:

ترجمه« :و چون فرزند شایستهای به آن دو بخشید( ،موجودات دیگر را) در
آنچه (اهلل) بدیشان عطا نمود( ،مؤثر دانستند و) برای پروردگار شریکانی قرار

دادند .اهلل از آنچه شریکش قرار میدهند ،برتر و واالتر است».
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ابنحزم /گفته است :علما اتفاق نظر دارند که نامگذاری با کلمهی «عبد»
()1

[يا غالم] ،وقتي نسبت آن به غير اهلل باشد ،حرام است .جز نام عبدالمطلب.

و از ابنعباس $در تفسير اين آيه ،روايت شده که وقتي حواء حامله

گرديد ،ابليس نزد آدم و حواء آمد و گفت :من همان کسي هستم که شما را
از بهشت اخراج کردم .اينک سخن مرا بپذيريد و اسم فرزندتان را
«عبدالحارث» بگذاريد و گرنه برای او شاخهايي همچون شاخهای بز کوهي،
درست ميکنم که وقتي به دنيا ميآيد ،شكم مادرش را پاره کند؛ و چنين و
چنان ميکنم -و تهديد کرد -.آنها نپذيرفتند و فرزندشان مرده به دنيا آمد .بار
ديگر حامله شد .شيطان دوباره نزدشان آمد و پيشنهاد خود را تكرار کرد .باز
هم نپذيرفتند و فرزندشان مرده به دنيا آمد .بار سوم حامله گرديد .شيطان باز
هم آمد و تهديد خود را تكرار نمود .محبت فرزند بر آنها غالب گرديد و
پذيرفتند و نام او را عبدالحارث گذاشتند .به همين خاطر است که اهلل متعال
َ َ َ َُ ُ ََ اَ َ ا َ
ريمِا ِ َءاتىِ ُه َما﴾ «( ...موجودات دیگر را) در آنچه
َِلۥ ُِش ِكء ِف
فرمود﴿ :جعل ِ

( )1ینعی انحذگاری به انحهبیی لثم ولاارلاض ،ای الغحراض و ولاانیسحل ای الغحنیسح ،اناجزی اتس .و ام  ایتکه ابعزحح/انح
ولاابلطمل را انثتسم داشته اتس ،به بس االتخف املع در انیابره یمابدش؛ ینعی املع رب ایتکه نینچ انیم ،اجزی ای اناجزی اتس ،اامجع
َ
َ ْ ََ ْ
دناردن .دلیل اسکین که انی انح را اجزی دايستهادن ،انی اتس که روسلاهلل ص رفومد« :أنَا انلَّ ُّ
ِب ال كذِب ،أنا اب ُن
ِ
لمظل هسي
َ ْ ْ ُ َّ ْ
عبدِالمطلِب»؛ ینعی« :به رایتس که نم ،ایپربمح و انی ،دروغ تسین؛ نم ،رفزدن ولاا ّ ت م»[ .ر.ک :حیحص
اخبری،ش)4136،4132،1342،2913،2374،2364(:؛وملسم،ش3776:بهلقنازرباءبعاعزب]انیدشته
ازاملعگفتهادن:ارگانیانحاناجزی وبد،ایپربم ص نینچینخسیمنرفومد؛ ام  آندشته ازاملعکهانیانحرااناجزیدايستهادن،گفتهادن:
ه
انی نخس ایپربم ص ،ربخی اتس ،به یمکح؛ ینعی روسلاهلل ص ربخ داده که دجش ،ولاابلطمل یمابدش .مح ستاببکه ینب
ه ه
ولاانمف را ماب متن انح و ونعان دصایمزد؛ در وصریتکه انح "ولاانمف" را انثتسم رکندهادن؛ذلاایتکهروسلاهلل صوخد
ه
رارفزدنولاابلطملوخادن،دلیلربوجازانیامستسین.و متن،حیحصرتبهرظنیمردس.واهللاملع.
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(اهلل) بدیشان عطا نمود( ،مؤثر دانستند و) برای پروردگار شریکانی قرار دادند».
[روايت ابن ابي حاتم]
همچنين ابن ابي حاتم با سند صحيح ،تفسير قتاده را در مورد اين آيه
چنين آورده است که منظور از شرك آورده به اهلل در اينجا ،شرك در
اطاعت يا حرفشنوی است ،نه شرك در عبادت.
َ
َ ۡ َ
رحا﴾ آورده که گفته
ِصل رِ
ن ِ َءات ِۡي َِت َنا ِ
همچنين نظر مجاهد را در مورد ﴿لئ ر ِ
است :آنها بيم داشتند که نوزادشان به جای انسان ،در شكل چيزی ديگر
متولد شود .نظير همين مطلب از حسن بصری( )1و سعيد و ديگران نيز روايت
شده است.
( )1ینتفگ اتس :رواتی حیحص از نسح رصبی /انی اتس که وظنمر از دو رفنی که به اهلل رشک ورزدیدن ،دورفناز آدایمن
ه
ه
هستتدد؛ به آدح و مسررش[ .ر.ک :ریسفت ام ح ابعریثک ،/ذلی متن آبه ].ام ح  نبد اصحل انیمیثعل /الطبن و اندریتس انی
رواتیراازیدنمهتایبنددهاتس:
هي صحي
 نینچروایتیدر س ربخ حىازایپربم صاثتبدشنهوابعزحح/زینانیرواتیرااسیگتخدملقادرکدهاتس.

 ارگ انی قصه در رايظهاب آدح و وحاء ابدش ،از دو احل ،اخرجتسین :ای آن دو ،از انی رشک وتبه رکدهادن و ایرب مهبن احتل
رمدهادن.انگفته دیپاتسکه ارگ یسک دقتعمابدشکه یتحیکیازایپربمانزینرب رشک رمده،تخسدر رمگایه اتس؛ و ارگ
ش
ل
آدحووحاءازانیرشک،وتبهرکددن،درگیابتمکحاکلما هىدرانتضقاتسکهاهللانیانگهسابنراذرکدنك.
 ایپربمانبهاافتقهمهیاملع،ازهروگبهرشیکاپکووصعمحوبدهادن.
 در دحثی افشتع ،آدمه اتس که رمدح در روز ایقتم «زند آدح ولصات اهلل علته یمرودن و یموگدنی :ای دپر! از اهلل
ب ش
ب ش
ش
وخباه که هست را ربای م  بوسابدی .آدح  یموگدی :آای زیچی زج اابتشه دپراتن ،امش را از هست ارخاج رکد؟» [ر.ک:
حیحص ملسم ،ش ]392 :ذلا ذعری کهیمآورد وخردن ویمهی ونممعه یمابدش ،به آبخسه در انی رواتی آدمه اتس .ینعی ارگ
ه
رمبکترشکیمدش ،متنذعررابهایمنیمآورد.
ب ش
هسي
 در انی دااتسن آدمه اتس که« :اطیشن زنداشن آدم و تفگ :نم مهبن سك م که امش را از هست ارخاجرکدح» .و
ش ش
یسککه دصقرفیدارد ،نینچابعریتیمنوگدی؛ زریا آندو بهدینمشِ اسیلبیپربده ،ختس را یمنذپریدنتف؛ یسککهدصق
رفیدارد،ا زروشوابعریتاافتسدهیمدنكکهوخدرابهرطفاقمشلبزندکیامندیاترحشفرا س
ندریدن.
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خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2حرام بودن اضافه کردن کلمهی عبد [يا غالم] به غير اهلل ،در نامگذاری.
 -2تفسير آيهی [ ]291سورهی اعراف.
 -3همين نامگذاری که ناخواسته و بدون قصد بود ،شرك ناميده شد.
 -4داشتن دختر [و پسر] سالم و نيكوکار ،نعمتي خداوندی است.
 -5گذشتگان نيک ،فرق شرك در طاعت و فرمانبرداری با شرك در
عبادت را بيان داشتهاند.
***

َ َ َۡۡ ا
س َمِا ُءِ
لِ
باب ( :)51دربارهی اين فرمودهی اهلل که﴿ :و رّللرِٱ ِ
ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َُ َ َ ُۡ ُ َ َ
مئ ر ِهر﴾ [األرعاف.]185:
س َ ىِ
ِفِأ ِۡ
حدو ر اِ
س ِ
لِ
ٱ ُِ
نِ ِفٱ ِدعَهِبرهاِِوذرواِٱَّلرينِي ِل ر
 در انی رواتی اسیگتخ آدمه اتس که اطیشن بهدددیاشن رکد که ارگ رحشف را س
ندریدن ،رباي "رفزدناشن ،اشخهب ب
ه
محسؤوناشخهبيزبوکیه،درتسوخاهددرکد»".ارگآندو،انیبهدددیاطیشنراابوررکدهابدنش،دبنیانعمتسکهبه
رشک در روبتیب داچر دشهادن؛ زریا نینچ اکری از اطیشن اسخته وبند .احل آبکه ایپربمان از هروگبه رشیک ،اپک و
وصعمحوبدهادن.احتلدوح،انیاتسکهآندوانیبهدددیراابوررکندهادن؛سپدیلیلدناتشکهبهبهدددیشرتبیتارث
ه
دهدوانحرفزدناشنراولاااحلرثذگباردن.ذلاانی میکیدرگیازانتاضقتوموجددرانیرواتیاتس.
َََ َ َُ َ َ ُۡ ُ َ
شوُكَ ِ﴾ [األرعاف .]393 :ینعی« :اهلل از آبخسه
عل ِٱّلل ِعما ِي رِ
 اهلل اعتمل در اپاین انی آبه یمرفم دی﴿ :فت ِ
ش
ُۡ ُ َ
ش ِوُكَ ِ﴾آدمهکهعمجاتس؛و
رشبکسرقاریمدهد،ربرتووامارتاتس».اشهددااجنیتسکهدراپاینآبه،واژهی﴿ي رِ
ش
ِاکن» یمآدم.
ارگوظنمر،آدحووحاءوبددن،ابدی« ُ ر
ی ِ
العمه  نبداصحلانیمیثعل /در ادامهیمازفادی« :همهیانیدمالی،ایبرگنالطبنانیرواتیاتس؛ذلاوموضع اراکتبرشک

از وسی آدح و وحاء ،یبااسس؛ و ااقتعد به نینچ وموضیع ،انرواتس»[ .ر.ک :اوقلل ادیفمل ىلع اتکب اوتلدیح ،صص -269
273؛ دارارجفل رتللاث] التته آن دشته از املع که به انی رواتی وتجه رکدهادن ،وکدیشهادن ات بهوحنی ،اب بکته رب افتوت اوناع

رشک،انیانبحراازآدحدوردننک؛دروصریتکهدقنانیرواتی،راهراوکاتهیمرکدورونشیمدشکهرما ِدآبهازاسکینکه
ه
رشکورزدیدن،ارفادیازلسنآدحوبددن؛بهوخدآدحو مسررش.
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ترجمه« :و بهترین نامها از آنِ اهلل است .پس او را با این نامها بخوانید و

کسانی را که دربارهی نامهایش کجروی میکنند ،رها کنید».

ابن ابيحاتم /نظر ابنعباس $را در اين مورد آورده است که
ُۡ ُ َ َ
مئ ر ِهرۦ﴾ يعني شرك ميورزند.
س َ ىِ
ِفِأ ِۡ
حدو ر اِ
﴿ي ِل ر
همچنين از ابن عباس $منقول است که مشرکان ،اسم بت «الت» را از
"إله"؛ و «عزّا» را از "عزيز" گرفتهاند.
و از اعمش دربارهی کجروی و الحاد در نامهای اهلل ،روايت است که:
«آنچه را که جزو نامهای اهلل نيست ،بر آن ميافزايند».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2اثبات نامهای اهلل.

()1

 -2نامهای اهلل ،موصوف به حسني هستند.

()2

 -3دستور به اينكه اهلل را با اين نامها بخوانيم.

()3

 -4کنار نهادن [راهِ] جاهالن منحرف و ملحدی که در نامهای اهلل ،دچار
انحراف شدهاند.

 -1شرح و توضيح مفهوم الحاد در نامهای اهلل.

()4

( )1ینعیاهللاعتمل،دارایانحهبییاتس.
( )2ینعیدرامکلیکینوزابییی؛بهابعرتدرگی:ربرتنیانحهبهستتدد.
( )3وخادننایداعرکدن،ربدوونعاتس:داعیمبتل(=دروخاتس)،وداعیابعدت.
( )4ااحلددرانحهبیاهللایارحنافدرانیزمتتهربیدنوگبهاتس:
 ااکنرامسایصفيىکهاثتبدشهاتس.
 اابثتانحایصفيىربایاهللکهاثتبدشنهاتس.
ش
ه
 يستته اخقل به ولخمق ،ای ربسکع؛ رب ااسس اشتبه یظفل .الثم گفته وشد :اهلل ،عیمس و ونشاتس؛ و ااسنن م عیمس و ونشاتس؛
ش
آناگه از انی ارتشاک یظفل ،نینچ بتيخهریگی رگدد که وعنذ ابهلل ،اهلل اعتمل و ااسنن ،در ونشایی ،شتته دکیرگیدن! در
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 -6وعيد به کسي که در نامهای اهلل ،الحاد بورزد يا کجروی کند.

باب ( :)52ممنوعيت گفتن" :سالم بر خدا"
در صحيح [بخاری و مسلم] آمده است که ابنمسعود ميگويد :وقتي

اللهِ مِنْ
با رسولاهللص نماز ميخوانديم[ ،در تشهد] ميگفتيم« :السَّالمُ عَلَى َّ
عِبَادِهِ ،السَّالمُ على جربيلَ ،السَّالمُ عَلَى فُالنٍ َوفُالنٍ» [يعني :سالم بر خدا
از سوی بندگانش؛ سالم بر فالني و فالني -جبرئيل و ميكائيل]-؛ پيامبرص
()1

فرمود« :نگوييد :سالم بر خدا! همانا اهلل ،خود سالم (و منشأ سالمتي) است».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2شرح و توضيح واژهی "سالم".
 -2سالم ،نوعي دعا و عرض ادب است.
 -3گفتنِ سالم بر خدا ،شايسته [و روا] نيست.
 -3بيان علت اين ممنوعيت.

()2

 -1آگاه ساختن صحابه #از اينكه اينگونه سالم گفتن و عرض ادب،
شايستهی اهلل نيست.

***
هي
وصریتکهافصتاثتبربای اهلل،ربافم مىدماتلداردنکهاشيستهیاهللیمابدش؛ ودر رايظهابولخمقبهوگبهای
اتسکهاشيستهیولخمقاتس.
 ازانحهبیاهلل،امسهبییربایتبهباسختهوشد؛م دننامسِماتکهازامس«اله» اسختهادن.
( )1حیحصاخبری،ش)6123،6313،313(:؛وملسم،ش432:بهرواتی:ولااهللبعوعسمد.
ش
( )2زریامهبنوطرکهدردحثیآدمه،اهلل،وخدالسحومتسابالسیتماتس.
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باب ( :)53این روش دعا مکروه است که انسان بگوید« :یا
اهلل! اگر خواستی ،مرا بیامرز»
در صحيح [بخاری و مسلم] آمده است که ابوهريره ميگويد:

رسولاهللص فرمود« :ال يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ ،اللَّهُمَّ

ارْحَمْنِي إنْ شِئْتَ؛ لِيَعْزِم املَسْأَلَةَ ،فَإنَّهُ ال مُكْرِهَ لَهُ»؛( )1يعني« :هيچيک از شما
نگويد :يا اهلل! اگر خواستي ،مرا بيامرز يا اگر خواستي ،به من رحم کن؛ بلكه با
يقين و قاطعيت بخواهد ،زيرا هيچکس نميتواند اهلل را -به کاری -مجبور سازد».

در روايتي از مسلم آمده است« :وَلكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظمِ الرَّغْبَةَ فَإنَّ اهللَ

تَعَالَى ال يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ»؛ يعني« :بلكه بايد با اصرار و پافشاری و بهجزم
دعا نمايد و رغبت و اميدش را بزرگ و جدی نشان دهد؛ زيرا اهلل متعال
مجبور به دادن چيزی نيست و دادن هيچ چيزی برايش دشوار نميباشد».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2نهي از استثنا [يا شرط گذاشتن] در دعا.

( )1حیحصاخبری6119،؛وحیحصملسم،ش.2679:
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 -2بيان علت نهي.

()1

سأَلَةَ» ،بدين معناست که
 -3فرمايش رسولاهللص که فرمود« :لِيَعْزِم ا َمل ْ
در دعا بايد ،جديت و اصرار ورزيد.

 -4همچنين فرمود(« :در دعا بايد) رغبت و اميد را بزرگ و جدی نشان داد».
 -5و نيز علت اين امر ،بيان شد.

()2

***

باب ( :)54نهي از گفتنِ واژهی ارباب در رابطه با صاحبکار
و...
در صحيح [بخاری و مسلم]

()3

از ابوهريره  روايت است که

رسولاهللص فرمود« :ال يَ ُقلْ أَحَدُكُمُ :أَطْعِمْ ر ََّبكَ ،وَضِّئْ ر ََّبكَ وَليَقُل:
سَيِّدِي و َموْاليَ وَال يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي ،أَمَتِي َولْيَقُلْ فَتَايَ ،فَتَاتِي،
غُالمِي»؛ يعني« :هيچيک از شما به غالمش نگويد :به ارباب خود غذا بده؛

برای ارباب خود آب وضو بياور .بلكه [خدمتکار و غالم] بايد -به جای
استفاده از الفاظي چون :ارباب -از عناويني مثل آقای من ،يا موالی من
استفاده کند .همچنين شما خطاب به آنها نگوييد :بندهی من! کنيز من! بلكه
بگوييد :پسرم! دخترم! جوان من!»
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:
ِ
ابعرت «ارگ وخایتس» ،به یسک گفته یموشد که وگای تحتِ رفم ن و ای وبجمر اتس؛ ذلا از بهاکر ربدن انی ابعرت در داعهب،
()1
يهترردی.
سر

هي
( )2آاجنکهرفومد«:زریااهللاعتملوبجمربهدادنزیچیتسینودادن س زیچیرباشیدوشاریمنابدش».
( )3يحصاخبري،ش2222:؛و ملسم،ش.2449:
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 -2نهي از گفتنِ بنده و کنيز [به خدمتکاران]؛

 -2غالم يا خدمتکار نيز به صاحب [يا صاحبکارش] نگويد :ارباب؛
()1

و همينطور به او گفته نشود :به اربابت غذا بده.

 -3صاحبکاران ،خدمه و زيردستان خود را با الفاظي چون :پسرم! يا
دخترم! صدا بزنند.

 -4هر خدمتکاری به صاحبکار خود بگويد :آقای من!

 -5توجه به توحيد ،حتي در قالب واژهها و نحوهی سخن گفتن و
استفاده از کلمات.
***

باب ( :)55کسيکه بهواسطهی نام اهلل چيزی ميخواهد بايد
به او داد
ابنعمر $ميگويد :رسولاهللص فرمود« :مَنِ اسْتَعَاذَ بِاهللِ ،فَأعِيذُوهُ،

وَمَنْ سَأَلَ بِاهللِ ،فأَعْطُوهُ ،وَمَنْ دَعَاكُمْ ،فَأَجِيبُوهُ ،وَمَنْ صَنَعَ إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا
فَكَافِئُوهُ ،فَإنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَد
كَافَأْتُمُوهُ»؛ [روايت ابوداود و نسائي با سند صحيح]( )2يعني« :هرکه به اهلل پناه جُست،
پناهش دهيد و هرکه به نام اهلل چيزی درخواست کرد ،به او بدهيد؛ و هرکه شما
را دعوت کرد ،دعوتش را بپذيريد؛ و هرکه به شما نيكي کرد ،نيكياش را

( )1ارگ سجه انی مکح ،اینز به لیصفت رتشیبی دارد ،ام  انی هن ،به وظنمر امحتی از وتدیح و ولجریگی از هروگبهی اشیتهی رشک
اتس.
لص
( )2حیحصااجلعم،ش6323:؛السلسلها حيخه،ش224:؛وحیحصااسنلیئ،ازآابلین،/ش.2437:
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جبران کنيد؛ و اگر چيزی برای جبران بخشش و نيكياش نيافتيد ،آنقدر برايش
دعا نماييد که خودتان احساس کنيد که نيكياش را جبران کردهايد».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2پناه دادن به کسي که به نام اهلل پناه ميخواهد.
 -2پذيرفتن خواستهی کسي که به نام اهلل چيزی بخواهد.
 -3پذيرفتن دعوت.
 -4جبران کردن پاداشِ نيكي.
 -5کسي که چيزی در بساط ندارد ،ميتواند در حق نيكيکننده دعا
کند؛ و اين ،در نوع خود ،پاداش يا جبران نيكي است.
 -6در اين حالت ،آنقدر برای نيكيکننده دعا کند که خودش احساس
نمايد که نيكياش را جبران کرده است.
***

باب ( :)56با توسل به وجه اهلل ،چيزی جز بهشت [و امور
اخروی] را نبايد درخواست کرد
جابر ميگويد :رسولاهللص فرمود« :اليُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِال الْجَنَّةُ»[ .روايت

ابوداود]( )1يعني«« :با واسطه قرار دادن وجه اهلل ،نبايد چيزی جز بهشت را طلبيد».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2نهي از اينكه با توسل به وجه اهلل ،چيزی غير از همان مطلوب باارزش
و نهايي ،درخواست شود.
( )1صعیفاتس؛أوبداود،ش3673:؛ آابلین/درصعیفااجلعم،ش6166:انیدحثیرافیعضدايستهاتس.
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 -2اثبات صفت وجه برای اهلل.

()1

باب ( :)57در رابطه با گفتن" :اگر"

َ ُ ُ َ َۡ َ َ ََ َ ۡ َ َ
ُ ۡ َ
اِه ُه َنا﴾
ِشءِ ِ َماِقت ِرل َن ِ
ل ِۡم رر ِۡ
اهلل تعالي ميفرمايد﴿ :يقَلَ ِل َِ َِك ِنلاِمرن ِٱ ِ

[آرمعان« .]164:میگویند :اگر اختیاری داشتیم ،اینجا کشته نمیشدیم».
َ َ َ ُ
ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َۡ ََ ُ َ َ ُ ُ
ِما ِق ِت رل َِا﴾
خ ِون ر ره ِم ِوقعدوا ِل َِ ِأطاعَنا
ِل ِ
و ميفرمايد﴿ :ٱَّلرين ِقالَا ر ر
[آلرمعان« .]158 :کسانی که نشستند (و در جهاد شرکت نکردند) و دربارهی

برادرانشان گفتند :اگر از ما فرمان میبردند ،کشته نمیشدند».

در صحيح [مسلم] )2(،از ابوهريره  روايت است که رسول اهلل ص

فرمود« :احْرِصْ عَلَى مَا ينْفَ ُعكَ ،واسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَالَ تَعْجَزْ .وإنْ أصابَك شيءٌ
كنْ قُلْ :قدَّرَ اللَّهُ ،ومَا شَا َء
فالَ تقلَْ :لوْ أَنِّي فَعلْتُ كانَ كَذَا وَكذَاَ ،و َل ِ
فَ َعلَ ،فَإِنَّ َلوْ تَفْ َتحُ َع َملَ الشَّيْطَان»؛ يعني« :مشتاق چيزی باش که به نفع
توست و از اهلل ،کمک بخواه و عاجز و درمانده نشو .و اگر اتفاقي برای تو
افتاد ،نگو :اگر چنين ميکردم ،چنين و چنان ميشد؛ بلكه بگو :اهلل ،اين را
( )1تفص وجه ربای اهلل ،در رقآن و تنس ،اثتب دشه اتس؛ از مملهی آایت رقآن یموتان ااشره رکد به :صصق33/؛
ردع 22/وارلنمح .27/اهلأتولیوکدیشهادنکه انیتفص رابهذات وارج ووثابایزیچهبییازانی :لیبانعم دننک؛در وصریت
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ُ َۡ َ َ ۡ ۡ
ك َرا رم ِ ﴾ ٢٧ینعی« :و
لِ
ِوٱ رِ
ل ِل رل ِ
جه ِربرك ِذو ِٱ ِ
ق ِو ِ
که اهلل اعتمل در آبهی  27وسرهی ارلنمح یمرفم دی﴿ :وي ِب ِ
ُ
َ
ك﴾ ذلا
ج ُِه﴾ یمابدش؛ به تفصِ ﴿ َرب ر ِ
سچرهی وکشهمتدد و رگایم رپورداگرت ،ابیق یمم دن»﴿ .ذو﴾ در انی آبه ،تفص ﴿ َو ِۡ
ویتق«وجه»،وموصفبهوکشهوزبریگاتس،یمنوتانازآنبهوثابایرصافذات،ریبعترکد؛زریاوجهریغازذاتاتس.
( )2حیحصملسم،ش.2664:
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مقدَّر کرده و هرچه بخواهد ،انجام ميدهد؛ زيرا گفتنِ "اگر" دروازهی
وسوسهی شيطان را باز ميکند».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ 254و  ]268سورهی آلعمران.
 -2نهي از گفتن "اگر" ،آنگاه که مصيبتي به انسان ميرسد.
 -3بيان علت نهي؛ اينكه «گفتنِ "اگر" دروازهی وسوسهی شيطان را باز
ميکند».
 -4راهنمايي به گفتن سخنان نيک.

()1

 -5دستور به اينكه بايد مشتاق چيزی بود که سودمند است و در عين
حال ،بايد از اهلل کمک خواست.
 -6نهي از تنبلي يا ناتواني و سستي کردن.

()2

***

باب ( :)58نهي از دشنام دادن به باد
ابي بن کعب ميگويد :رسولاهللص فرمود« :ال تَسُبُّوا الرِّيحَ ،فَإِذَا

س َأ ُلكَ ِمنْ خَيْرِ هذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا
رَ َأيْتُمْ مَا َتكْ َرهُونَ ،فَقُولُوا :اللَّهُمَّ إنَّا َن ْ
فِيهَا وخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ؛ َونَعُوذُ ِبكَ ِمنْ شَرِّ هذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا
ت بِهِ»؛ [ترمذی اين حديث را صحيح دانسته است )3(].يعني« :به باد دشنام ندهيد
أُمِرَ ْ
و هرگاه بادی را ديديد که نميپسنديد ،بگوييد :اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ

( )1ایتکهااسنندرنینچرشايطىوگبدی«:اهلل،انیراَّدقمررکدهاتسوهر سجهوخباهدد،بهااجنحیمراسدن».
( )2آاجنکهرفومد«:اعزجودرم دنهوشن».

( )3حیحصااجلعم،ش7132:؛حیحصاألدبارفملد،ازآابلین،/ش.224 :
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هذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ؛ َونَعُوذُ ِبكَ ِمنْ شَرِّ هذِهِ الرِّيحِ
وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ»)1(.

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2نهي از دشنام دادن باد.
 -2روی آوردن به دعا و سخنان نيک ،هنگام مشاهدهی امری ناگوار.
 -3باد مأموريت دارد.
 -4باد ،گاهي مأموريت نيک و گاهي مأموريت بد دارد.
***

باب ( :)59دربارهی بدگماني به اهلل

ۡ
َ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ُ ُ َ َ
ج رهل َري ِةريِ َيقَلَ ِهلِ
ل رق ِظ َن ِٱ ِل َ ِ
ي ِٱ ِ
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :يظنَ ِِب رٱّللرِغ ِ
َ َۡ
َ
َ ۡ ُۡ َ َۡ َُ َ
ّللر﴾ [آلرمعان« .]164 :دربارهی اهلل
ل ِۡم َر َِك ُِهۥ ِ ر ِ
ل ِإ ر ِٱ ِ
رنِشءِ ِق ِ
ِ
ل ِۡم رر ِم
نلَاِمرن ِٱ ِ
گمانهای نادرستی همچون گمانهای دوران جاهلیت داشتند و میگفتند :آیا-

پیروزی و -کاری به دست ماست؟ بگو :همهی کارها به دست اهلل است».
َ َ َ َ
لس َِۡ ِءر ِ َعلَ ِۡيه ِۡم ِ َدِا ائ َرةُ ِٱ َ
َ
لس َِۡ ِءر﴾ [احتفل« .]5:و
و ميفرمايد﴿ :ٱلظٓان ري ِِب رٱّللرِظ َن ِٱ ِ ى
ر
ر

نیز مردان و زنان منافق ،و مردان و زنان مشرک را که به اهلل گمان بد دارند،

عذاب نماید .پیشامدهای بد روزگار بر آنان باد!».

می
( )1رتممهی داع« :ای اهلل! نم ،ریخِ انی ابد و زین ریخِ آبخسه را که در آن یمابدش و ریخ و فعيى را که انی ابد به آن مبومر دشه
اتس ،از وت دروخاتس یممنک و از رشّ انی ابد و رشّ آبخسه در آتسن و زین از رشّی که انی ابد به آن مبومر دشه اتس ،به وت انپه
یمربح».
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ابنالقيم /در تفسير آيهی نخست گفته است :گمان بدی که در اينجا
بدان اشاره گرديد ،متعلق به منافقان است؛ آنها گمان ميکردند که اهلل،

پيامبرش را ياری نميرساند و بهزودی دعوت رسولاهللص از ميان خواهد
رفت .بدينسان هم حكمت اهلل را انكار ميکردند و هم تقدير را؛ و هم اين را
که اهلل ،به پيامبرش ياری خواهد رساند و دينش را بر ساير اديان پيروز خواهد
کرد .اين ،بدگماني به اهلل متعال است؛ زيرا با حكمت و وعدههای او،

سازگاری ندارد .آری! گمان به اينكه خداوند ،باطل را آنچنان بر حق

چيره ميگرداند که حق از ميان ميرود؛ انكار آنچه که به قضا و قدر الهي به
انجام ميرسد نيز بدگماني به اهلل متعال است .در مقدرات الهي حكمتهايي
است که اهلل بهخاطر آن ،شايستهی حمد و ستايش است؛ لذا انكار اين
حكمتها يا تهي دانستن اين مقدرات از حكمتهای الهي ،همان گماني
َ َ َ ُّ َ َ َ
ِك َف ُرواِ ِفَ ََ ِۡيلِ ِل َرَّل َ
رينِ
است که کافران نسبت به اهلل داشتندِ ﴿ :ذل رك ِظن ِٱَّلرين
ََ
ارر﴾ [ص«.]16 :این ،پندار کافران است .پس وای به حال کافران
نلَ ِ
كف ُروا ِم َرن ِٱ ِ
از آتش (دوزخ)!».

بسياری از مردم ،در مسايل و اتفاقاتي که برايشان روی ميدهد ،به اهلل
گمان بد دارند! کسي ،از اين آفت درامان نميماند ،مگر آنکه اهلل را با نامها
و صفاتش بشناسد و لوازم حكمت و حمد و ستايش پروردگار را دريابد و
بداند که همهی کارهايش مبتني بر حكمتي ستودني است.
هر خردمندی که خيرخواه خويش است ،بايد بدين نكته توجه داشته
باشد و به سوی اهلل باز گردد؛ و آنکه به پروردگارش گمانِ بد داشته است،
بايد از او آمرزش بخواهد .با نگاهي به رویکرد و وضعيت اعتقادی مردم،
درخواهي يافت که از تقدير ،گاليه دارند و ميگويند :بايد چنين و چنان
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ميشد! برخي از آنها چنين چيزهايي زياد ميگويند و برخي هم کمتر! در هر
حال تو بنگر که آيا از اين آفت ،سالم ماندهای؟

وإالَّ فَإنِّني ال أَخَنالنكَ نَاجِينا

فإ ْن َتنْج منها َتنْجُ مِنْ ذي عَظ َيمٍة
يعني« :اگر از آفتِ بدگمانی به اهلل نجات يابی ،از بالي بزرگی نجات يافتهاي؛ و

گرنه ،تو را نجاتيافته ،نمیبينم».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفسير آيهی [ ]254سورهی آلعمران.
 -2تفسير آيهی [ ]6سورهی فتح.

 -3خبر دادن به اينكه بدگماني به اهلل ،انواع مختلفي دارد که قابل
شمارش نيست.

 -4تنها کسي از آفتِ بدگماني به اهلل نجات مييابد که اهلل را با نامها و
صفاتش بشناسد و به خودشناسي و بررسي خويشتن بپردازد.
***

باب ( :)61حكم منكِران تقدير
ابنعمر $فرمود« :سوگند به ذاتي که جانم در دست اوست ،اگر کسي به
اندازهی کوه احد طال داشته باشد و همه را در راه اهلل انفاق کند ،تا به تقدير ايمان
نداشته باشد ،از او پذيرفته نخواهد شد» .سپس به اين حديث استدالل کرد که

رسولاهللص فرموده است« :االميان أَنْ تُؤْمِن بِاللَّهِ ومالئِكَتِه وكُتُبِهِ ورُسُلِه

والْيومِ اآلخِر ،وتُؤمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّه»؛ [روايت مسلم]( )1يعني« :ايمان ،اين

( )1حیحصملسم،ش.3:
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است که به اهلل ،و فرشتگانش ،و کتابهايش ،و پيامبرانش و روز قيامت (آخرت)
()1

و نيز به خير و شر تقدير از سوی اهلل ،ايمان و باور داشته باشي».

روايت است که عباده بن صامت به فرزندش گفت :ای پسرم! طعم

ايمان را نخواهي چشيد ،مگر اينكه يقين داشته باشي که تقديری که بر تو
رفته است ،امكان ندارد که به تو نرسد و آنچه برايت مقدر نشده ،ممكن

نيست که به تو برسد .من از رسول اهلل ص ،شنيدم که فرمود« :إِنَّ أَوَّلَ مَا
خََلقَ اللَّهُ الْقَلَم َ،فَقَالَ لَهُ :اكْتُبْ ،فقَال :رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ :اكْتُ ْ
ب
مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» )2(.يعني« :نخستين چيزی که اهلل متعال
آفريد ،قلم بود؛ آنگاه فرمود :تقدير همه چيز را تا قيامت ،بنويس».

عباده بن صامت افزود :فرزندم! همچنين از رسولاهللص شنيدم که

فرمود« :مَن ماتَ على غري هذا فَليسَ منّي» )3(.يعني« :هرکه بر غير اين عقيده
()4

بميرد ،از -پيروان دينِ -من نيست».

و در روايت احمد آمده است که رسول اهلل ص فرمود« :إِنَّ أوَّل مَا خلق

اهلل الْقَلَم فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَجرى فِي تِلْكَ السَّاعَة ِبمَا ُهوَ كَائِن اىل يَوْم

( )1وجه ادتسمال ابعرمع $به انی دحثی ،انی وبد که روسلاهلل ص در آن ،اامین به دقتری ریخ و رش را زجو اراکن
ششاگبهیاامینربرمشد.
( )2دنسمادمح()713/5؛ننسأیبداود،ش0344:؛ننسارتلذمي،ش.7713:
( )3ننس ارتلذمي ،ش5155:؛ ننس أب داود ،ش0344:؛ دنسم ام ح ادمح ()713/5؛ آابلین در الظل الحته یف رختجی
اتکب "السته"ازابعأباعمص،ش147 :انیدحثیراحیحصدايستهاتس.
( )4ینعیاملسمنتسین.
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الْقِيَامَة»؛( )1يعني« :هنگامي که اهلل قلم را آفريد ،فرمود :بنويس .و آنگاه هر
آنچه بايد تا قيامت انجام بگيرد ،نوشته شد».

در روايت ابن وهب آمده است که رسولاهللص فرمود« :فَمَن لَم يُومن

بِالقَدرِ خِريه وشَرِّه اَحرَقهُ اهلل بِالنَّار» )2(.يعني« :هرکس به خير و شر تقدير
ايمان نياورد ،اهلل او را در آتش دوزخ بسوزاند».
و در مسند و سنن روايت است که ابنديلمي گويد :نزد ابي بن کعب
رفتم و گفتم :در دلم شبههای دربارهی تقدير آمده است؛ در اينباره چيزی بگو
تا اهلل متعال اين شبهه را از قبلم بردارد .ابي بن کعب فرمود« :اگر به اندازهی
کوه احد طال انفاق نمايي ،اهلل از تو نميپذيرد ،مگر اينكه به تقدير ايمان داشته
باشي و بداني و باور کني که آنچه به تو ميرسد ،مقدر است و امكان ندارد که
به تو نرسد؛ و آنچه به تو نميرسد ،مقدر و ممكن نيست که به تو برسد .اگر بر
عقيدهای غير از اين بميری ،از دوزخيان خواهي بود» .ابن ديلمي /ميگويد:

سپس نزد عبد اهلل بن مسعود و حذيفه بن يمان و زيد بن ثابت #رفتم؛ آنها نيز

برايم از رسولاهللص ،همان حديثي را گفتند که ابي بن کعب گفته بود.
[حديث صحيحي است که حاکم در صحيح خود آورده است)3(].

( )1ر.ک:انمعبنیشیپ.

ش
م
( )2ر.ک :اتکب «ادقلر» از ابع وهت ،دحي امشرهی  ،52از رطي رمع بع  نبد ،از شليمابن بع هرران ،از ابعده بع
م
ااصلتم؛ ا ِانسدش نیب شليمابن بع هرران -که مهبن اشمع -اتس و نیب ابعده بع اصتم ،عطقنم یمابدش؛ زریا اشمع در
ش
لعتي
اسل21هـزادهدشوابعدهبعاصتمدراسل70هـدرذگتش.اشاینذرکاتسکهدرتکولاازعليرا مدرقیقحتاتکب
ادقلر،انیدحثیرانسحلعتررهدايستهاتس.
( )3دنسم ام ح أدمح ()187-185/5؛ ننس أب داود ،ش0233:؛ ننس ابع م جه ،ش33:؛ آابلین در الظل الحته یف
ه
مح
رختجی اتکب "السته" از ابع أب اعمص ،ش 111 :انی دحثی را حیحص دايسته اتس؛ ستتن ر.ک :السلسله الصحيخه ،ش:
.2419
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خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2فرض بودن ايمان به تقدير الهي.
 -2چگونگي ايمان به تقدير.

()1

 -3برباد رفتن اعمال.
 -4کسي که به تقدير ايمان ندارد ،طعم ايمان را نميچشد.
 -5نخستين مخلوق اهلل.

()2

 -6هر آنچه که بايد تا قيامت انجام بگيرد[ ،به فرمان اهلل ،توسط قلم]
نوشته شد.

 -7اعالم بيزاری رسول اهلل ص از کسي که به تقدير ايمان ندارد.
 -8سلف صالح برای رفع شبهات خود ،به علما مراجعه ميکردند.

 -9علما نيز شبهات مردم را در پرتو رهنمودهای رسولاهللص بهروشني
()3

پاسخ ميدادند.

***

ش
( )1انیتیفیک،دردحثیدبنیوصرتایبندش«:دباینوابورداشتهابیشکهدقترییکهربوترفتهاتس،ااکمندناردکهبه
وترندسوآبخسهرباتیدقمردشنه،نکممتسینکهبهوتربدس».
بحس
( )2وگایااشرهی ؤمفل /به انی اتسکهملق ،تتنآرفدیهیاهللیمابدش؛در وصریتکهملق ،سپازرعشآرفدیهدش.
َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ َ
ریهُ َوَكن
در دحثی امشرهی  1393حیحص اخبری آدمه اتس که روسلاهلل ص رفومدَ« :كن اَّلل ولم یكن َشء غ
ك ْ ُ َّ
َ َ
ََ
َ ُ ُ ََ َْ
ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
اِ َواأل ْرَ»؛ ینعی« :اهلل ،ووجدداتش و سخريغر
ع ْرشه َع الماءِ َوكت َب ِِ اِّذك ِر
َش ٍء َوَلق السمو ِ
ازاو،ووجددناتشورعشاهللربرويآبوبد؛اهلل،دقتيرهمهیاکانئترادراحوفحمظونتش.وآامسنهبوزمراآرفيد».
بل
( )3ااشرهي ؤمفل /به نخس ابع د مى /اتس که وگيد :شتسس زند ولا اهلل بع وعسمد و ذحيفه بع يبن و زيد بع
في
اثتب#ر م؛آنبيررباثازروسلاهلل ص،مهبندحیثیرادنتفگکهاببعبعكگفتهوبد.

271

کتاب التوحید

باب ( :)61آنچه دربارهی مجسمهسازان و تصويرگران وارد
شده است
ابوهريره ميگويد :رسولاهللص فرمود« :قال اهللُ تَعَالَى :وَمَنْ أظْلَمُ

ِمنْ َذهَبَ يَخُْلقُ كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ،أوْ لِيَخْلُقُوا
م َّ
شَعِريَةً»؛ [متفق عليه](« )1اهلل متعال ميفرمايد :چه کسي ستمكارتر از کسي است
که ميرود تا چيزی همچون آفريدهی من بسازد؟ پس -اگر راست
ميگويند -يک مورچه يا يک دانه گندم يا جو بيافرينند».

عايشه& ميگويد :رسولاهللص فرمود« :أشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِندَ اهللِ

َيوْمَ القِيَامَةِ الَّذينَ ُيضَاهُونَ بِخَ ْلقِ اهللِ»؛ [متفق عليه]

()2

يعني« :روز قيامت

سختترين عذاب را در نزد اهلل ،کساني دارند که آفرينش الهي را (با ترسيم
جانداران يا ساختن مجسمهی آنان) شبيهسازی ميکنند».
()3

بخاری و مسلم

از ابنعباس $روايت کردهاند که رسولاهللص

َذبُهُ يف
فرمود« :كُلُّ ُمصَوِّرٍ يف النَّا ِر يُجْعَلُ لَهُ ِبكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُع ِّ
جَهَنَّمَ»؛ يعني« :هر تصويرگری در آتش است و در برابر هر جانداری که آن
را بهتصوير کشيده ،موجودی در دوزخ است که او را عذاب ميکند».

همچنين در صحيح بخاری و مسلم ( )4آمده است که ابنعباس$

ميگويد :رسولاهللص فرمودَ « :منْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا ،كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ
( )1حیحصاخبری،ش)7229،2921(:؛وحیحصملسم،ش.2333:
( )2حیحصاخبری،ش2924:؛وحیحصملسم،ش.2337:
( )3حیحصاخبری،ش2222:؛وحیحصملسم،ش.2333:
( )4حیحصاخبری،دریدننیومرد،ازممله)7342،2961(:؛وحیحصملسم،ش.2333:
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فِيهَا الرُّوحَ يَومَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ»؛ يعني« :هرکه در دنيا -موجود جانداری
را در قالب نقاشي يا مجسمه -بهتصوير بكشد ،روز قيامت مكلّف ميشود که
در آن روح بدمد؛ اما هرگز دميدن روح ،از او ساخته نيست».
در صحيح مسلم( )1روايتي بدين مضمون آمده است که علي به

ابوالهياج اسدی فرمود« :آيا تو را به مأموريتي بفرستم که رسولاهللص مرا به
انجامِ آن دستور داد؟ هر تصويری که ديدی ،از ميان ببر و هر قبر مرتفع و
بلندی را با خاك يكسان کن».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2وعيد شديد دربارهی مجازات سنگين تصويرگران و مجسمه سازان.

()2

 -2بيان علت آن؛ که عبارت است از جسارت و بيادبي نسبت به اهلل،
چنانكه فرمود« :چه کسي ستمكارتر از کسي است که ميرود تا
چيزی همچون آفريدهی من بسازد؟»
 -3يادآوری قدرت اهلل ،و ناتواني بندگان؛ چنانكه فرمود :پس -اگر
راست ميگويند -يک مورچه يا يک دانه گندم يا جو بيافرينند».
 -4تصريح به اينكه سختترين عذاب روز قيامت ،از آن تصويرگران
است.
 -5اهلل متعال در برابر هر جانداری که تصويرگر بهتصوير ميکشد،
موجودی در دوزخ ميآفريند که تصويرگر را عذاب ميکند.
 -6تصويرگر در روز قيامت مكلّف ميشود که در آنچه به تصوير
کشيده است ،روح بدمد.

( )1حیحصملسم،ش.969:
ش
م
( )2ینعیآاننکهدراقبلاقنیشو حسمهاسزی،اجدنارانرابهوصترییمکد.
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 -7امر به نابود کردن هر تصويری در هر جا که ديده شود.
***

باب ( :)62دربارهی زياد سوگند خوردن

َ ۡ َ ُ ا ََۡ َ ُ
منك ِۡم﴾ [ااملدئة« .]89 :سوگندهایتان را
حفظ َِا ِأِي ِ
اهلل متعال ميفرمايدِ ﴿ :وٱ ِ

پاس بدارید».

ابوهريره ميگويد :از رسولاهللص شنيدم که ميفرمود« :احلَلِفُ

كسْبِ»؛ [متفقٌ
َمنْفَقَة لِلسِّلْعَةِ ،مَمْحَقَة لِلْ َ

عليه]()1

يعني« :سوگند ،وسيلهای

برای بازارگرمي و فروش کاالست؛ اما برکتش را از ميان ميبرد».

از سلمان روايت است که رسول اهلل ص فرمود« :ثالثة ال يُكلِّمهُم

اهلل ،وال يُزكيِّهم و لَ ُهم عذابٌ أليم :اُشَيمِط زانٍ وعائ ٌل مُستكربٌ ورَجُلٌ
جَعَلَ اللَّهَ بضاعَتَ ُه ال يَشرتي إالَّ بيمينه وال يَبِيعُ إالَّ بِيَمِينِهِ»؛ [روايت طبراني با

سند صحيح]( )2يعني« :سه گروه هستند که اهلل ،روز قيامت با آنها سخن
نميگويد ،آنها را پاکيزه نميگرداند و عذاب دردناکي خواهند داشت:
پيرمرد زناکار ،فقير متكبر ،و کسي که نام اهلل را وسيلهای برای داد و ستد قرار
ميدهد؛ بدينسان که برای فروش هر چيزی سوگند ياد ميکند و برای
خريداری هر چيزی نيز سوگند ميخورد!»

در صحيح [بخاری و مسلم]( )3از عمران بن حصين روايت است که

رسولاهللص فرمود« :خَيْرُكُمْ قَرنِي ،ثُمَّ الَّذِينَ يل ُونَهم ،ثُمَّ الَّذِينَ يلُونَهُم»؛
( )1حیحصاخبری،ش2337:؛وحیحصملسم،ش.3636:
( )2ر.ک:حیحصارتلبیغوارتلهیت،ش3733:؛وحیحصااجلعم،ش.1372:
( )3حیحصاخبری،ش2623:؛وحیحصملسم،ش.2212:
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يعني« :بهترين مردم ،کساني هستند که در دوران من بهسر ميبرند (صحابه)،
سپس نسلي که پس از ايشان ميآيند (تابعين) ،و سپس نسلِ بعدی( ،تبع

تابعين)» .عمران ميگويد :نميدانم دو بار جملهی «سپس نسلي که پس از
ايشان ميآيند» را تكرار نمود يا سه بار؛ سپس پيامبر ص افزود« :ثُمَّ يَكُونُ

بَع َدهُمْ َقوْمٌ يَشهدُونَ وال ُيسْ َتشْهَدُون ،وَيَخُونُونَ وَال يُ ْؤ َت َمنُونَ ،و َينْذِرُونَ وَال
الس َمنُ»؛ يعني« :پس از آنها ،کساني ميآيند که در
يُوفُونَ ،ويَظْهَرُ فِيهمْ ِّ
حالي شهادت ميدهند که از آنها درخواست شهادت (گواهي) نميشود؛
خيانت ميورزند و امانتدار و قابل اعتماد نيستند؛ نذر ميکنند و به نذر خود
وفا نميکنند و چاقي ،در ميانشان نمايان ميشود».
همچنين در صحيح [بخاری و مسلم]( )1روايت است که ابنمسعود

ميگويد :رسولاهلل ص فرمود« :خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ ،ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهم يَمِينَ ُه و يَمِينُ ُه شَهَادَتَ ُه»؛ يعني:

«بهترين مردم ،کساني هستند که در دوران من بهسر ميبرند (صحابه) ،سپس
نسلي که پس از ايشان ميآيند (تابعين) ،و سپس نسلِ بعدی( ،تبع تابعين)؛ و بعد
از آنها ،کساني ميآيند که گاهي قبل از سوگند خوردن ،گواهي ميدهند و
()2

گاهي قبل از گواهي دادن ،سوگند ميخورند».

ابراهيم [نخعي ]/گويد :پدرانمان ما را در زماني که خردسال -يعني
()3

نابالغ -بوديم ،بهخاطر گواهي دادن ،کتک ميزدند.
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:
()1حیحصاخبری،ش)6429،1623،2622(:؛وحیحصملسم،ش.2211:
ش
( )2ینعیرمدم نیبوقتاییهستتددکهبهرایتحوسدنگیموخردنوشهابدتیمدهد!
( )3وظنمرازکتکزدن،یتتتهرکدناتس؛بهزدینکهبهوکدکآبیسرباسدن.

274

کتاب التوحید

 -2سفارش به حفاظت از سوگندها.
 -2خبر دادن از اينكه «سوگند ،وسيلهای برای بازارگرمي و فروش
کاالست؛ اما برکتش را از ميان ميبرد».
 -3وعيد شديد دربارهی کسي که در داد و ستد ،يا خريد و فروش،
همواره سوگند ميخورد.
 -4تذکر اين مطلب که جرم گنهكاراني که انگيزهی گناه در آنها
()1

ضعيفتر است ،از جرم ديگران بيشتر ميباشد.

 -5نكوهش کساني که -بدون دليل -سوگند ميخورند ،در حالي که از
آنها خواسته نشده که سوگند بخورند.

 -6تعريف رسول اهلل ص از سه طبقهی نخست اين امت؛ [يعني صحابه،
تابعين ،و اتباع تابعين] و بيان حوادث پس از آنها.
 -7نكوهش کساني که خودسرانه و بيآنكه از آنها خواسته شود،
گواهي ميدهند.
 -8گذشتگان نيک ،فرزندانشان را به خاطر گواهي و وفای به عهد تنبيه
ميکردند.
***

( )1انچبکه روسلاهلل ص ریپرمد زاناکر ،و ریقف ربکتم را زجو شه رگویه ربرمشد که اهلل در روز ایقتم اب آانن نخس
ش
یمنوگدی،آنبرااپزیکهیمنرگدادنوذعابدردانیکدرشیپداردن.زریایسککهاپبهنسیمذگارد،شهؤوشترفوشکیمدنك؛رب ِ
الخف
ش
ش
ه
دوران وجاین ،دوشاررت یمابدش؛ ذلا یلیخ زتشرت اتس که کی ریپرمد زاندنك؛
در
داری
وخنتشی
و
اتس
وقی
وشت
ؤ
وجان که
ِ
ه
ه
وچن ازیگنهی نینچ انگیه در او مکرت و فیعضرت دشه اتس .ارگ سجه زان م ربای وجان ،دب اتس و م ربای ریپرمد؛ التته ربای
ریپرمد یلیخ زتشرت یمابدش .رثوت ،ازیگنهایربای ربکت در آدح رثودنمت اتس؛ ام  انی ازیگنه درریقف ووجد دنارد ،ذلا بهرمغدب
وبدنربکتربایهرااسنین،زیتشاشربایآدحریقف،رتشیباتس.
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باب ( :)63دربارهی عهد و پيمان اهلل ،و پيغمبرش

َۡ
َ ُ
َ َ َ ُّ َ َ ُ ُ
م َنِ
لِيۡ َِ
ِع َهدت ِۡم ِ َول ِتنقضَا ِٱ ِ
اهلل متعال ميفرمايدَ ﴿ :وأ ِۡوفَا ِب ر َع ِۡه رد ِٱّللر ِإرذا ِ
َ ََ ۡ َ َ ُۡ ُ ََ َ َۡ ُ ۡ َ ا َ ََ َ ۡ َ ُ َ َۡ ُ َ
َ
ِماِت ِف َعلَ ِ﴾٩١
ل ِإ ر ِٱّلل ِي ِعلم
َب ِۡع َد ِت َِۡكريدرهاِوق ِد ِجع ِلتم ِٱّلل ِعل ِيك ِم ِكفري ِ

[الحنل « .]91 :و چون با اهلل پیمان بستید ،به پیمان الهی وفا کنید و سوگندهای
استواری را که یاد می کنید ،نشکنید؛ در حالی که شما ،اهلل را شاهد و نگهبانتان

قرار دادهاید .بیگمان اهلل از کردارتان آگاه است».

بريده ميگويد :هرگاه رسول اهلل ص کسي را به فرماندهي لشكر

منصوب ميکرد ،او را به رعايت تقوای الهي در مورد خود و مسلماناني که با

او بودند ،توصيه مينمود و ميفرمود« :اغْزُوا بِاسْمِ اهللِ فِي سَبِيلِ اهللِ،

قَاتِلُوا َمنْ كَفَرَ بِاهللِ ،اغْزُوا وَال تَغُلُّوا ،وَال تَغْدِرُوا ،وَال َتمْثُلُواَ ،ولَا تَقْتُلُوا
خصَالٍ  -أَوْ
َولِيدًا ،وَِإذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ ا ْل ُمشْرِكِنيَ ،فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ ِ
خِاللٍ َ -فأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْ َبلْ ِمنْهُمْ ،وَكُفَّ َعنْهُمْ ،ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى
اإلِسْلَامِ ،فَإِنْ أَجَابُوكَ ،فَاقْ َبلْ ِمنْهُمْ ،وَكُفَّ َعنْهُمْ ،ثُمَّ ادْعُهُمْ ِإلَى التَّحَوُّلِ
ِمنْ دَا ِرهِمْ ِإلَى دَارِ ا ْلمُهَاجِرِينَ ،وَأَخْبِ ْرهُمْ أَنَّهُمْ ِإنْ فَعَلُوا َذ ِلكَ فَلَهُمْ مَا
َولُوا ِمنْهَا،
لِ ْلمُهَاجِرِينَ ،وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى ا ْلمُهَاجِرِينَ ،فَ ِإنْ َأ َبوْا َأنْ يَتَح َّ
حكْ ُم اهللِ
كأَعْرَابِ ا ْل ُمسِْلمِنيَ ،يَجْرِي عَلَيْهِمْ ُ
َفأَخْبِ ْرهُمْ أَنَّهُمْ َيكُونُونَ َ
الَّذِي يَجْرِي عَلَى ا ْلمُؤْ ِمنِنيَ ،وَال َيكُونُ لَهُمْ فِي الْ َغنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ
يُجَاهِدُوا مَعَ ا ْل ُمسِْلمِنيَ ،فَ ِإنْ هُمْ َأ َبوْا َفسَلْهُمُ الْجِ ْزيَةَ ،فَ ِإنْ هُمْ أَجَابُوكَ
فَاقْ َبلْ ِمنْهُمْ ،وَكُفَّ َعنْهُمْ ،فَ ِإنْ هُمْ َأ َبوْا فَاسْتَعِنْ بِاهللِ َوقَاتِلْهُمْ ،وَِإذَا
صنٍ َفأَرَادُوكَ َأنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اهللَِ ،وذِمَّةَ نَبِيِّهِ ،فَال
ح ْ
حَاصَرْتَ َأ ْهلَ ِ
ِم َتكَ َوذِمَّةَ َأصْحَا ِبكَ،
كنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذ َّ
تَجْ َعلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اهللِ ،وَال ذِمَّةَ نَبِيِّهَِ ،و َل ِ
فَإ َِّنكُمْ َأنْ تُخْفِرُوا ذِ َم َمكُمْ َوذِمَمَ َأصْحَا ِبكُمْ َأ ْهوَنُ مِنْ َأنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ
حكْمِ
صنٍ َفأَرَادُوكَ َأنْ ُتنْ ِزلَهُمْ عَلَى ُ
ح ْ
اهللِ َوذِمَّةَ رَسُولِهِ ،وَِإذَا حَاصَرْتَ َأ ْهلَ ِ
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ك ِمكَ ،فَإ َِّنكَ لَا
ح ْ
حكْمِ اهللَِ ،و َلكِنْ َأنْ ِزلْهُمْ عَلَى ُ
اهللِ ،فَلَا ُتنْ ِزلْهُمْ عَلَى ُ
تَدْرِي َأ ُتصِيبُ حُكْمَ اهللِ فِيهِمْ أَمْ ال»؛ [روايت مسلم]( )1يعني« :به نام اهلل ،در
راه اهلل جهاد کنيد و با کساني که کفر ورزيدهاند ،بجنگيد .پيكار کنيد و
خيانت نكنيد و از عهدشكني و مثله کردن [يا بريدن اعضای کشتهشدگان]
بپرهيزيد؛ هيچ کودکي را نكُشيد؛ هنگامِ رويارويي با مشرکان ،آنان را به
پذيرش يكي از اين سه مورد فرا بخوان و هر کدام را قبول کردند ،از آنان
بپذير :نخست آنها را به اسالم دعوت بده؛ اگر پذيرفتند ،از آنان قبول کن،
آنگاه از آنها بخواه که به سرزمين مهاجران ،هجرت کنند؛ و بگو :اگر چنين
کرديد ،همان حقوق و وظايفي را خواهيد داشت که همهی مهاجران دارند .و
اگر حاضر به هجرت نشدند ،به آنان خبر بده که با آنها همانند مسلمانان
بدوی و صحرانشين برخورد ميشود؛ يعني احكام اهلل متعال بر آنان اجرا
ميگردد ،اما از غنايم سهمي نخواهند داشت ،مگر اينكه در جهاد شرکت
کنند .اگر اسالم را نپذيرفتند ،از آنان جزيه بخواه .اگر قبول کردند ،از آنان
بپذير و دست از جنگ بدار .اما اگر قبول نكردند ،پس به کمک اهلل ،با آنان
پيكار کن .و اگر قلعهای را محاصره کردی ،سپس آنان خواستند که به عهد و
پيمان اهلل و پيامبرش با تو صلح کنند ،چنين مكن؛ بلكه بر اساس عهد و پيمان
خودت با آنان مذاکره و گفتگو کن؛ زيرا اگر شما عهد و پيمان خود را
بشكنيد ،مجازاتش کمتر است از اينكه عهد و پيمان اهلل و رسولش را بشكنيد.
همچنين اگر ساکنان قلعهای را به محاصره در آوردی ،آنگاه از تو خواستند
که حكم اهلل را دربارهی آنان اجرا کني ،نپذير؛ بلكه حكم خودت را پيشنهاد
کن ،زيرا از کجا معلوم که بهراستي مطابقِ دستور اهلل با آنان رفتار کني».
( )1حیحصملسم،ش3713:؛ننسأبداود،ش)2632،2631(:؛ننسارتلذمي،ش.)3637(:
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خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2تفاوت عهد و پيمان اهلل و پيامبرش با عهد و پيمان مسلمانان.

()1

 -2راهنمايي به انتخاب گزينهی کمزيانتر از ميان دو گزينهای که يكي
از آنها ،زيانبار است و ديگری ،زيانبارتر.

 -3دستور رسولاهلل ص که فرمود« :به نام اهلل ،در راه اهلل جهاد کنيد».

()2

[ -4توجه به] اين دستور رسولاهلل ص که فرمود« :با کساني که به اهلل
()3

کفر ورزيدهاند ،بجنگيد».

 -5اين رهنمود رسولاهلل ص که فرمود« :به کمک اهلل با آنان پيكار کن».

()4

 -6تفاوت حكم اهلل با حكم علما.

()5

ش
( )1ینعی امیپنپابدانمشن به ِ
انح اهلل وروسشل،انروا؛ وابعهددو امیپنوخ ِد املسمانن ،رواتس .علتس،دروخ ِددحثیایبندشه
اتس.

ه
( )2انی،ایبرگنوابجوبدنجبدوزینکمکوخانتسازاهللواالخصو موسییابرهيمؤودهبیدینیدرریسمجبداتس.
( )3از انی رفومده ،ووجب اکیپراباکرفان ،ربداتشیموشد؛ به ایتکه طقفاب اکرفان اکیپریمرگدد ،بلکه املسمینکه ازدادنزاکشت
ه
اانتمعورزد،اییتحاملسمانینکهاذانوااقمهیامنزامجتعرادرمیطقهیوخدرتکدننک-،بهرمغایتکهاملسمنهستتدد-ابز مابدیاب
آانناکیپردداتبهمکحِاهللوروسشلنتدهد.
( )4انیرهيمؤود،ایبرگنووجبکمکوخانتسازاهللاعتملاتس؛بهایتکهااسننبهدتریبووتانوخداامتعددنك.
ل
( )5مکح ا هى همؤواره،درتسو بهاجتس،ام مکحاملعنکمماتسدرتسایاندرتسابدش.ازانیرودرااتفتسازاملعابندیتفگ:مکح
هي
ایددیاگهاالسحدرابرهیالفنوموضعتسیچ؟زریا سجهاسبیتفمدروتفاشیاابتشهدنك،دراحیلکه س اابتشیهدرااکححرشیعووجد
دنارد؛یتفمزینابندیوتفاشیرابهوطرقلطم،مکحاالسحدبادن؛ینعیابندیوگبدی:مکحاالسح،انیاتسکه،...بلکهوگبدی:مکحاالسحبه
ش
وموضع رطمحدشه ،صن واحض و رصیحی ووجد دناشته
رأی نم ،نینچ و انچن اتس .التته انی ،در وصریت اتس که در رايظه اب
ِ
ش
ابدش .ااجنیتس که ابدی وتجه داشته ابمیش :افتوت رفاواین در نیب وصنص دینی و ربداتشهبیی که از وصنص دینی وصرت یمریگد،
ووجدداردوابندیربداتشهبواابنتسطهبرابهوطرقلطم،مکحاالسحداتسن.
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 -7درك اين نكته که امكان داشت يک صحابي در هنگام ضرورت
حكمي صادر ميکرد که نميدانست آيا مطابق حكم اهلل متعال است
()1

يا خير؟

***

باب ( :)64جسارت سوگند خوردن به جای اهلل
جندب بن عبداهلل ميگويد :رسول اهلل ص فرمود« :قال رَجُلٌ :واهلل
ال يغفر اهلل لفالنٍ .فَقال اهلل : مَن ذَا الّذي يتأىل علىَّ أَن ال أغفِرَ لِفالنٍ؟
إنّي قَد غَفَرتُ لَه وأحبطتُ عملك»؛ [روايت مسلم]( )2يعني« :شخصي دربارهی
انسانِ گنهكاری گفت :قسم به اهلل که او ،فالني را نميآمرزد .و اهلل فرمود:
چه کسي به نام من سوگند ياد کرد که من فالني را نميبخشم؟ حال آنكه من
او را بخشيدم و عمل تو را باطل و تباه گردانيدم».
در حديث ابوهريره آمده است که گويندهی اين سخن ،شخصي
عابد بود .ابوهريره ميگويد :آن شخص با گفتن يک سخن ،دنيا و
آخرتش را تباه کرد.
( )1ینعیدروتقرضورت،دصورمکح،بهرشطاخيهابدوبهاکرریگیامتحالتشربایاابنتسیطدقیق،رواوبلکهدررشايطىزینوابج
اتس؛ارگ سجهنکمماتسکهااسنندراابنتسطمتتيىرباخيهابد،بهاطحزینربود.
( )2حیحصملسم،ش2623:؛السلسلهالصحيخه،ش.3632:
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خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2زنهار دادن و برحذر داشتن از سوگند خوردن به جای اهلل!
 -2عذاب الهي به هر يک از ما ،از بند کفش نيز نزديکتر است.
 ... -3و همينطور بهشت.

()1

 -4اين حديث ،مؤَيِّد حديث ديگری است که رسولاهللص فرمود« :إنَّ
العَبْدَ لَيَ َتكَلَّ ُم بالكَِلمَةِ .»...

()2

 -5گاهي انسان به خاطر چيزی که برايش بسيار ناگوار بوده است،
بخشيده ميشود.

()3

***

باب ( :)65نهي شديد از شفيع قرار دادنِ اهلل در نزد مخلوق!
جبير بن مطعم  ميگويد :صحرانشيني نزد رسول اهلل ص آمد و
گفت :ای رسول خدا! جسمها ضعيف و الغر شده ،و بچهها گرسنه ،و
چارپايان هالك گشتهاند .از پروردگارت برای ما طلب باران کن؛ ما خدا را
ب ش
َّ ُ َ ُ
( )1ینعی ایمن ااسنن و هست ای دوزخ ،افصلهای زج رمگ ووجد دنارد .روسلاهللص رفومده اتس« :اجلَنة أقرب إىل
َ
ب ش
َّ ُ ْ ُ
َْ
ُ
َ
ْ
ار مِثل ذل ِك»؛ ینعی « :هست و دوزخ ،به هر کی از امش از دنبشفک او زندکیرتدن».
أحدِكم مِن ِِشاكِ نعلِ ِه وانل
[رواتیاخبری،ش8866:بهلقنازابعوعسمد]
َّ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُّ
( )2ااشرهی ؤمفل /به دحیثی اتس که روسلاهلل ص رفومد« :إن العبد يلتَكم بالَكِم ِة ما یتبني فِيها ی ِزل
ش ش
َْ
َ َ َّ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ
ِر ِق والمر ِر ِب»؛ینعی«:دنبهابیبرکفی-ویبوتجهبهانیکه ختسدرتساتس ایریخ-
بِها إِىل انلارِ أبعد مِما بني الم ِ
ینخس رب زابن یمآورد که به ومبج آن از افصلهای شیب از افصلهی ایمن رشمق و رغمب در آشت دوزخ یمادتف» .ر.ک:حیحص
اخبری،ش)7056،7055(:؛وحیحصملسم،ش.8866:
( )3مهبنوطرکهآنصخشِگيهكابراًالصدوتسدناتشکهیسکدرابرهاشوگبدی:بهدخاوسدنگکهدخاودن،الفینراوخناهدددیشخب.
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شفيع تو و تو را شفيع خدا قرار ميدهيم .پيامبرص فرمود« :سبحان اهلل،

سبحان اهلل»؛ و آنقدر تسبيح گفت که رنگ اصحابش نيز پريد .آنگاه

ش ْأنَ اللَّهِ أَعْظَمُ ِمنْ ذَلِكَ
رسولاهللص فرمودَ « :ويْحَكَ! أتدري ما اهلل؟ إنَّ َ

إِنَّهُ ال ُيسْ َتشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ»؛ [روايت ابوداود]( )1يعني« :وای بر تو!
آيا ميداني اهلل کسيت؟! شأن و مرتبتِ اهلل ،فراتر از اين است؛ اهلل را شفيع
هيچيک از آفريدههايش قرار نميدهند».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2رد کردن سخن کسي که گفت« :ما خدا را نزد تو شفيع قرار
ميدهيم».

 -2تغيير سيمای رسول اهلل ص از اين سخن ،بهگونهای که در چهرهی
اصحاب #نيز اثر گذاشت و رنگشان پريد.

 -3رسول اهلل ص اين سخنِ صحرانشين را که گفت« :تو را شفيع خدا
قرار ميدهيم» ،رد نفرمود.
 -4شرح و توضيح «احبسناهلل».

()2

 -5مسلمانان از رسول اهلل ص ميخواستند که برايشان طلب باران کند.
***

باب ( :)66پاسداری رسول اهلل ص از مرزهای توحيد و
بستن راههای شک و ترديد
( )1فیعضاتس؛ر.ک:صعیفننسأبداود،ش3337:؛والظلالحتهفرختيالسته،ش272:
ش
( )2ایتکه روسلاهلل ص رفومد« :شبن و رمتبتِ اهلل ،رفارت ازاي اتس»،دبنیانعمتسکهاحبسناهلل ،ایبرگنزنمه وبدن
اهلل،ازهرزیچیاتسکهابتمظعوزبریگاشانمافتدارد.
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عبد اهلل بن شخير ميگويد :من با هيأت بني عامر نزد رسول اهلل ص

رفتم؛ به ايشان گفتيم :شما سيد ما هستيد .رسول اهلل ص فرمود« :السيد اهلل

تبارك وتعاىل»؛ يعني« :سيد ،اهلل تبارك و تعالي است» )1(.گفتيم :شما از ما برتر

و بزرگوارتريد .فرمود« :قُولُوا بِ َق ْو ِلكُمَْ ،ولَا َيسْتَجْرِي ََّنكُمُ الشَّيْطَانُ»؛
[روايت ابوداود با سند جيد]( )2يعني« :همين سخن يا بخشي از آن را بگوييد و
مواظب باشيد که شيطان بر شما غلبه نكند [و غلو نكنيد]».

انس ميگويد :گروهي از مردم ،به رسول اهلل ص گفتند :ای

رسولخدا! ای بهترين ما و ای فرزند بهترين ما! ای سيد و سرورمان و ای
فرزند سيد و سرورمان! رسول اهلل ص فرمود« :ای مردم! سخنتان را بگوييد و
مواظب باشيد که شيطان شما را فريب ندهد .من محمد ،بنده و فرستادهی اهلل

هستم .دوست ندارم که مرا فراتر از مقام و منزلتي قرار دهيد که اهلل به من

داده است»[ .روايت نسائي

با سند جيد]()3

خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

 -2برحذر داشتن مردم از غلو و زيادهروی.
ش
آناهللیمابدش؛ذلاانیدحثیابدحیکهروسلاهلل صرفومد«:نم،دیسو
( )1بهابعرتدرگی:ایسدتوزبریگِقلطم،از ِ
هسي
ِ
زبرگرفزدنانآدح م»،اعتریضدنارد؛زریادردحثیتسخن،روسلاهلل صواژهیدیسرابهوطرقلطم،اب"افلوماح"
ودبوناضمفالتهآورد؛ًالثمرفنومدکهدیسو ِ
آناهللیمابدش.و
زبرگامش،اهللاتس؛سپانعمشیانییموشدکهایسدتقلطم،از ِ
هسي
دحثیِ«نم،دیسو ِ
زبرگرفزدنانآدح م»،ربرشاتفآنزبروگاردرایمنآدایمندماتلیمدنك،بهربایسدتقلطمکه
اخصاهللاعتملاتس.
ّ
لم ش
( )2ننس أیب داود ،ش4336 :؛ آابلب /اي دحثی را حیحص دايسته اتس؛ ر.ک :ا سكابة ،ش4933:؛ و يحص ااجلعم،
ش.1733:

( )3حیحصاتس؛ر.ک:السلسلهالصحيخه،ش.3397:
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 -2اگر کسي را با عنوان سيد و بزرگ ،مخاطب قرار دادند ،شايسته
()1

است که چه بگويد؟

 -3با اينكه صحابه #سخن درستي گفتند ،اما رسول اهلل ص فرمود:
«مواظب باشيد که شيطان شما را فريب ندهد [و شما را به غلو و
زيادهروی نكشاند]».

 -4سخنِ رسول اهلل ص که فرمود « :دوست ندارم که مرا فراتر از مقام
و منزلتي قرار دهيد که اهلل به من داده است».

()2

باب ( :)67دربارهی اين سخن اهلل تعالي که ميفرمايدَ ﴿ :و َماِ
ََ َ َ
َ
َ َۡ ُ َ ر َۡ َ ُُ ََۡ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ
تِ
طَر ِي ُ ِ
م ِوتِم ِ
رِوٱلس ِ
ريمة ِ
ريعاِق ِبضت ِهۥِي َِمِٱ ِلق ِ
لۡرضَِج ِ
ِح َقِق ِۡدررِه رۦِ ِوٱ ِ
ق َد ُرواِٱّلل
ُ ۡ َ َُ َََ َ َ َ ُۡ ُ َ
شوُكَ ِ[ ﴾٦٧ازلرم.]56:
لِعماِي رِ
عِ
حن ِهۥِوت ِ
ب ر َي رمين ر ِهرۦِِس ِب ِ
ترجمه« :و اهلل را آنگونه که حقّ شناخت اوست ،نشناختند؛ و روز
رستاخیز همهی زمین در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راستش در هم

پیچیده میشود .او از آنچه شریکش میسازند ،پاک و منزه است».

ابن مسعود ميگويد :يكي از علمای يهود ،نزد رسول اهلل ص آمد و

گفت :ما در تورات اين مطلب را ميبينيم که اهلل ،آسمانها را بر روی يک
انگشت و زمينها را بر روی يک انگشت ،درختان را روی يک انگشت و
آب را روی يک انگشت و خاك را روی انگشت ،و ساير مخلوقات را روی

يک انگشت خود قرار ميدهد ،آنگاه ميفرمايد :منم فرمانروا .رسول اهلل ص
آناهللیمابدش.؛ًالثموگبدی:زبرگ،دخاتس.
( )1ینعیاشيستهاتسکهوگبدی:ایسدتوزبریگِقلطم،از ِ
ه
ب
مح
( )2انی ،ایبرگن وتاعض روسلاهلل ص یمابدش؛ ستتن اشنن یمدهدد که هتررنی دمح روسلاهلل ص انی اتس که آن
زبروگاررادنبهورفاتسدهیاهللدبامین.بهرایتسکهانیرفومدهیوبنی،دروخ ِروتجهیمابدش.
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در حالي که سخنان آن يهودی را تأييد ميکرد ،طوری تبسم نمود که
ّلل َ
دندانهای پيشينش آشكار گرديد و اين آيه را خواندَ ﴿ :و َما ِقَ َد ُروا ِٱ َ َ
ِح َقِ
ۡ
َ
َ َۡ ُ َ ر َ َ
ري َ
مةر﴾ (خباري ومسلم))1(.
ريعاِق ِۡبض ُت ُِهۥِيَ َِۡ َمِٱ ِلق َِ
لۡرضَِج ِ
ق ِۡدررِه رۦِ ِوٱ ِ
در روايت مسلم ،آمده است« :کوهها و درختان را روی يک انگشت
قرار ميدهد و آنها را ميجنباند و ميگويد :منم پادشاه ،منم اهلل».
و در روايت ديگری آمده است« :آسمانها را روی يک انگشت و آب و
خاك را روی يک انگشت و ساير آفريدهها را روی انگشت ديگر قرار
ميدهد».

در صحيح مسلم( )2از ابنعمر $روايت است که رسول اهلل ص فرمود:

السمَاوَاتِ َيوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ َيأْخُ ُذهُنَّ بِيَدِهِ الْ ُي ْمنَي ثُمَّ يَقُولُ َأنَا
طوِي اللَّهَُّ 
«يَ ْ

طوِي األَ َرضِنيَ السبع ،ثم
ا ْلمَِلكَُ ،أ ْينَ الْجَبَّارُونَ؟ َأ ْينَ ا ْلمُ َتكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَ ْ
شمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا ا ْلمَِلكَُ ،أ ْينَ الْجَبَّارُونَ؟ َأ ْينَ ا ْلمُ َتكَبِّرُونَ؟»؛
يأخذهن ِب ِ
يعني« :اهلل در روز قيامت ،آسمانها را در هم ميپيچد و آنها را در دست
راست خود ميگيرد .و ميگويد :منم پادشاه .پادشاهان ستمگر کجايند؟
فرمانروايان سلطهجو و گردنكش کجايند؟ سپس زمينهای هفتگانه را در
دست ديگرش ميگيرد و ميگويد :منم پادشاه .پادشاهان ستمگر کجايند؟
فرمانروايان سلطهجو و گردنكش کجايند؟»

( )1حیحصاخبری،ش4333:؛وملسم،ش.2736:
( )2حیحصملسم،ش.2733:
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روايت شده که ابن عباس $فرموده است« :آسمانها و زمينهای
هفتگانه در دست پروردگار رحمان و گستردهمهر ،بهسانِ دانهای خردل در
دست يكي از شماست».

[روايت ابن جرير]()1

ابن جرير [طبری ]/با سند خود( )2آورده است که رسول اهللص

السمَاواتُ السَّبْعُ فِي ا ْلكُرْسيّ إِال كَدَراهِم سبعة اُلقِيت فِي
فرمود« :مَا َّ

تُرْسٍ»؛( )3يعني« :آسمانهای هفتگانه در برابر کرسي خداوند ،مانند چند
درهم است که درون سپری افتاده باشند».

ابن جرير ميافزايد :از ابوذر روايت است که رسول اهللص فرمود:

«ما الكرسِيُّ يف العَرْشِ إِال كحلقةٍ من حديدٍ اُلقيت بني ظَهْرَيْ فالةٍ من

األرض»؛

()4

يعني« :کرسي در برابر عرش ،همانند حلقهی آهنيني است که در

زميني پهناور افتاده باشد».
از ابن مسعود نقل شده است« :فاصلهی آسمان اول تا آسمان دوم ،به
اندازهی مسافت پانصد سال ميباشد .و فاصلهی هر آسمان تا آسمان بعدی،
همين مقدار است .آسمان هفتم تا کرسي نيز پانصد سال فاصله دارد؛ و از
کرسي تا آب نيز پانصد سال فاصله است و عرش اهلل بر روی آب است و اهلل
بر فراز عرش قرار دارد و هيچيک از اعمالتان بر او پوشيده نيست»[ .روايت ابن
( )1اجعم اایبلن یف أتولی ارقلآن ،رعموف به يفسترر ربطي ،ذلی آبهی  67وسرهی زرم .ینتفگ اتس :انی رواتی ،به ببس
فعضیکیازراوایشنبه ِ
انحرمعوبعم کلفیعضیمابدش.
( )2دنسابعرجریدرانیرواتی،ابعرتستاز:ویسنازابعوهت،ازابعزدی،ازدپرشزدی،ازروسلاهلل ص.
( )3ر.ک  :يفسترر ربطي ،ذلی آبهی ذموکر؛ التته انی رواتی ،فیعض اتس؛ ر.ک :شلسله األاحدثی الصعیفه،ازآابلین،/
ش.6333:
( )4شلسلهاألاحدثیالصعیفه،ازآابلین،/ش339:
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مهدی ،از حماد بن سلمه ،از عاصم ،از زر ،از عبداهلل؛ مسعودی نيز همين روايت را از

عاصم ،از ابووائل ،از عبداهلل نقل کرده است؛ حافظ ذهبي /گويد :اين روايت ،از
چند طريق روايت شده است].

عباس بن عبدالمطلب ميگويد :رسول اهلل ص فرمود« :هَلْ تَدْرُونَ

السمَاءِ وَاألَرْضِ؟ قُ ْلنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ:بَ ْينَ ُهمَا مَسِريَةُ خَمْ ِ
س
كَمْ بَ ْينَ َّ
سنَةٍ وَكِثَفُ كُلِّ
سمَاءٍ مَسِريَةُ خَمْسِ مِائَةِ َ
سمَاءٍ إِلَي َ
سنَةٍ وَ ِمنْ كُلِّ َ
مِائَةِ َ
السمَاءِ السَّابِعَةِ والعرش بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ
سنَةٍ وبني َّ
سمَاءٍ مَسِريَةُ خَمْسِ مِائَةِ َ
َ
السمَاءِ وَاألَرْض ،واهلل تَبَارَكَ َوتَعَالَى َفوْقَ َذ ِلكَ َولَيْسَ
كمَا بَ ْينَ َّ
وَأَعْالهُ َ
يَخْفَى عَلَيْهِ ِمنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ»؛ [روايت ابوداود و ديگران]( )1يعني« :آيا ميدانيد
فاصلهی زمين و آسمان چهقدر است؟» گفتيم :اهلل و رسولش بهتر ميدانند.
فرمود« :بين زمين و آسمان مسافتي به اندازهی پانصد سال ميباشد و هر
آسمان تا آسمان بعدی ،همين اندازه فاصله دارد .و ضخامت هر آسماني نيز
بهاندازهی مسافت پانصد سال است .در حد فاصل آسمان هفتم و عرش الهي،
دريايي وجود دارد که عمق آن به اندازهی فاصلهی آسمان و زمين ميباشد .و
اهلل متعال فوق آن است و هيچيک از اعمال بنيآدم بر او پوشيده نيست».
خالصهي آنچه در اين باب بيان شد:

َ َۡ ُ َ ر َ َ
ريعا ِق ِۡبض ُت ُِهۥِ
لۡرض َِج ِ
 -2تفسير اين سخن پروردگار که ميفرمايدِ ﴿ :وٱ ِ
ۡ
يَ َِۡ َمِٱ ِلق َِري َمةر﴾ [ازلرم.]56:

 -2اين مسايل ،نزد يهود زمان پيامبر ص باقي مانده بودند و آنان ،اين
مسايل را نه انكار ميکردند و نه تأويل.
( )1ننس أب داود ،ش4721 :؛ ننس ارتلذمي ،ش1123 :؛ آابلین /انی دحثی را فیعض دانشته اتس؛ ر.ک :صعیف
ننسأبداود،ش،3334 :وصعیفننسارتلذمي،ش.1224 :
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 -3رسول اهلل ص سخن آن عالم يهودی را تأييد کرد و آيهای نيز در
اينباره نازل گرديد.

 -4خنديدن رسول اهلل ص به خاطر آشكار ساختن اين علم ،توسط آن
يهودی بود.
 -5تصريح به اينكه اهلل ،دو دست دارد؛ و اينكه آسمانها روی يک
دست و زمينها روی دست ديگرش قرار ميگيرند.
 -6آشكارا يكي از دستانش ،دست چپ ناميده شد.

()1

 -7آنجا فرمانروايان ستمگر و سلطهجو ،مورد خطاب قرار ميگيرند.
 -8ذکر اين مطلب که« :آسمانها و زمينهای هفتگانه در دست
پروردگار رحمان و گستردهمهر ،بهسانِ دانهای خردل در دست يكي
از شماست».
 -9بزرگي کرسي نسبت به آسمانها!
-21

عظمت عرش در برابر کرسي!

-22

عرش و کرسي و آب ،چيزهای جداگانهای هستند.

-22

فاصلهی بين آسمانها!

-23

حد فاصل آسمان هفتم و کرسي.

-24

حدفاصل کرسي و آب.

-25

عرش بر روی آب قرار دارد.

()2

( )1انبربوقلراحج،انیرواتی،اشذیمابدش؛زریادردحثیازهردودتساهلل،بهدتسراتس ،ریبعتدشهاتس؛نمضایتکه
ذرکدتسپچدرانیرواتی،یموتادنانبرب رعفواعدیتابدشکهازدودتسبهدتسراتسو پچریبعتیموشد.اابثتنینچ
م
افصیتربایاهلل،بهانعمیمیسجتایاقلیدشنمسجربایاهللتسین؛رگمیمنوگدنی:الفین،آدحرؤوفو هررابیناتس.خ،اهللزین
م
رؤوفو هررابناتس؛سپآایانیارتشاکیظفلبهانعمیاشتبهیمابدش؟اعطقریخ.
( )2رعشاهللربآبرقاردارد؛واهلل،وفقرعشاتس؛ورکیس،ومعضدقنیمیمابدش.
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-26

اهلل ،بر فراز عرش است.

-27

حد فاصل زمين و آسمان.

-28

ضخامت هر آسمان به اندازهی مسافت پانصد سال

ميباشد.
-29

عمق دريايي که برفراز آسمانهاست ،به اندازهی مسافت

پانصد سال است .واهلل تعالي بهتر ميداند.
همهی حمد و ستايش ،ويژهی اهلل ،پروردگار جهانيان است؛ و درود و
سالم اهلل بر آقايمان ،محمد و بر خاندان و همهی يارانش.

