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 ��م ا� ا����ن ا����م

بدان [خداوند تو را رحمت كند] كه توحيد يكتا دانستن اهللا سبحانه در پرستش اسـت  
آن، آنان را به سـوي بنـدگان خـود گسـيل     و آن همان دين پيامبراني است كه اهللا به خاطر

باشد. هنگامي قـومش در مـورد افـراد صـالحي      مي ÷داشته است كه نخستين آنان نوح 
چون ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر زياده روي كردند. اهللا تعالي وي را بـه سـوي آنـان    

 روانه فرمود.
ن اشـخاص  باشد و او همان كسي است كه تقـديس آ  مي صآخرين پيامبران، محمد 

صالح و نيكوكار را درهم شكست و اهللا وي را به سوي مردمي مبعوث فرمود كه عبـادت  
كردنـد ولـي     دادند و اهللا را بسـيار يـاد مـي    آوردند و صدقه مي  كردند، حج به جاي مي مي

از آنهـا  «گفتند:  دادند و مي بعضي از مخلوقات را در بين خود و اهللا تعالي، واسطه قرار مي
هـا   . ايـن واسـطه  »يم كه ما را به اهللا نزديك كنند تا نزد او براي ما شفاعت كننـد خواه مي

و مردم ديگـري غيـر از آنـان از نيكوكـاران      إ، مريم  عبارت بودند از: مالئكه، عيسي
 صالح.

 ÷را به سوي آنان مبعوث فرمود تا دين پدرشان ابراهيم  صپس اهللا تعالي، محمد 
ايد و به آنها خبر دهد كه اين تقرب و اعتقاد، صرفاً حق اهللا را برايشان تجديد و احيا نم

اي مقرب و نه براي پيامبري مرسل روا  باشد و هيچ چيزي از آن نه براي مالئكه تعالي مي
دادند كه اهللا  كردند و گواهي مي نيست؛ چه برسد به غير آنها، و گرنه آن مشركين اقرار مي

ت كه براي او شريكي نيست و جز ذات اهللا تعالي همان آفرينندة روزي رسانِ يگانه اس
كند و تمام  ميراند و امور را تدبير نمي گرداند و نمي دهد و زنده نمي هيچ كس روزي نمي

هفت آسمان و زمينها و هر آنچه در آنهاست جمله فرمانبردار اويند و تحت تصرف و 
با آنان به  صني كه پيامبر استيالي او قرار دارند. هرگاه دليلي خواستي بر اينكه مشركي
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قُۡل َمن ﴿ دادند، پس اين سخن اهللا تعالي را تالوت كن: نبرد پرداخت به اين گواهي مي
ّ مَِن ٱلَۡمّيِِت  ََ ُُ ٱۡۡ ِِ ۡ ُُ َمن  ََ  َِ ر ََ ۡ ۡ

َ ۡۡ ٱ ََ  ََ ۡم ّّ ّمن َمۡمكُِ  ٱل
َ

 ِأ َ
َ ۡۡ ٱ ََ  ِ َمِ و ّّ �ُقُُمِ ّمَِن ٱل ِۡ َ ز

ُُ ٱلَۡمّيَِت ِمَن  ِ ُ�ۡخِ ُقوَن ََ َّ ََ  ََ ََ
َ

ُقۡل َ ََ   ُ ّّ يَُقولُوَن ٱ َّ ََ  َِ ۡر
َ ۡۡ ُِ ٱ ِ ّ َمن زَُبۡ ََ  ِّ ََ [يونس:  ﴾٣ٱۡۡ

دهد؟ يا كسيت كه بر چشمها و گوشها  بگو: چه كسي شما را از آسمان و زمين روزي مي« .]31
كار انگيزد و كيست كه  حاكم است؟ و كسيت كه زنده را از مرده و مرده را از زنده بر مي

و اين  ».كنيد كند، زودا كه خواهند گفت: اهللا؛ بگو: پس چرا پروا نمي [جهان] را تدبير مي

ۡعكَُموَن ﴿ اش: فرموده ََ  ِۡ َُ َمن َِيَهِ  إِن ُكن ََ  ُأ 
َ ۡۡ ََ  ٨قُل لَِّمِن ٱ ََ

َ
ِ  قُۡل َ ّ ِّ َيُقولُوَن  ََ

ََن  ُِ ّك ََ َ َ٨  ََ  َِ ۡب ّّ ِِ ٱل ر ََ ر ََ ّّ ُّ ٱ ٱل ِِ قُۡل َمن  ِِۡش ٱَۡۡعِظي َع ۡۡ ََ  ٨َُ ٱ ٱ َ َ
َ

ِ  قُۡل َ ّ ِّ يَُقولُوَن  ََ
ُقوَن  َّ ََ٨  ٖ و ۡ�َ ِ

ّ�ُ ُِ ِ إِن  قُۡل َمۢن �ِيَِبهِۦ َركَُكو ُُ َعكَۡيه َِ�ُ �َ ََ ۡعكَُموَن ََُهَو ُ�ُِ�  ََ  ِۡ َُ  ٨ُكن
ََن  ُِ َح ّۡ ُ ر � َّ َ

ِ  قُۡل َََ ّ ِّ َيُقولُوَن  دانيد زمين و هركس  بگو: اگر مي« .]89-84[المؤمنون:  ﴾٨ََ
گيريد؟ بگو:  گويند از آنِ اهللا است، بگو: آيا پند نمي كه در آن است، از آن كيست؟ زودا كه مي

گويند: اينها از آنِ اهللا است. بگو:  پروردگار آسمانهاي هفتگانه و عرش عظيم كيست؟ زودا كه مي
دهد و  يز به دست كيست؟ و كيست كه امان ميدانيد ملكوت همه چ كنيد؟ بگو: اگر مي پروا نمي

گويند: اينها از آنِ اهللا است. بگو: پس چگونه  توان به كسي امان داد؟ زودا كه مي در برابر او نمي

 و آيات ديگري عالوه بر اينها. ».شويد؟ مي فريب داده
هـا را در  هرگاه برايت محقق گشت كه آنها به اين اقرار داشتند و [بدان] اين [اقرار]، آن

خواند داخل نكرد و [بدان كـه] توحيـدي    توحيدي كه رسول اهللا آنان را به سويش فرا مي
را كه به انكارش مبادرت ورزيدند همان توحيد در عبادت است كه مشركين زمان مـا آن  

 خوانند. نامند، همچنانكه آنان شب و روز اهللا را فرا مي را اعتقاد مي
را به خاطر شايستگي و نزديكي آنها به اهللا پرستش اي ديگر از آنها مالئكه  عده

يا  »الت«كردند تا براي آنان به شفاعت برخيزند، يا مرد نيكوكار و صالحي مانند  مي
به دليل اين  صداني كه رسول اهللا  كردند و مي را پرستش مي »عيسي«پيامبري مانند 

براي اهللا تعالي دعوت كرد شرك با آنها جنگيد و آنها را براي خالص كردن عبادت، تنها 
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َحٗبا ﴿ فرمايد: همانطور كه اهللا تعالي مي
َ

َ ِ ّّ ََ ٱ ََ ََۡبُعوا  َم ََ ِ ّ ِّ ِدَب  ر َٰ ّن ٱلَۡم
َ

َ جن: ال[ ﴾١ََ

و  .»و همه مسجدها خاص اهللا است پس در جنب اهللا هيچ كس را [به پرستش] مخوان«]. 18

� ﴿ فرمايد: همچنانكه مي ّقِ ۥ َدۡعَوةُ ٱۡ�َ وٍ  َ�ُ ِديُبوَن لَُهِ �َِ�ۡ ََ ّۡ َ ِزَن زَۡبُعوَن ِمن ُدَنِهِۦ َ� � َّ ٱ ََ﴾ 
 خوانند[و فراخواندن راستين او راست و كساني كه [مشركان] به جاي او مي«]. 14رعد: ال[

به اين  ص. بر تو روشن است كه رسول اهللا »دهند پرستند] به آنان هيچگونه پاسخي نمي مي
مود كه تمام دعاها و ذبحها و جملة نذرها و عبادتها در انواع دليل با آنها پيكار ن

مختلفشان براي اهللا باشد و دانستي كه اقرار آنان به توحيد ربوبيت، آنها را وارد اسالم 
نكرد، هرچند به سوي مالئكه، پيامبران و يا اولياء روي آوردند و به وسيلة آنان در طلب 

اين همان چيزي بود كه موجب حالل شدن خونها شفاعت و تقرب به سوي اهللا شدند كه 
و مالهايشان شد. دانستي كه توحيد همان چيزي است كه پيامبران مردم را به سويش فرا 

ال إله « خواندند و مشركان از اقرار و اعتراف به آن روي برتافتند و اين نوع توحيد معني

به خاطر اين امور در نظر گرفته در نزد آنها كسي است كه  »إاله«است. بنابراين  »إال اهللا

كند خواه يك مالئكه يا يك پيامبر، ولي، قبر و يا يك جن باشد.  شود، فرق نمي مي
آفرينندة روزي رسانِ تدبير كنندة امور نبوده است زيرا، آنها  »إله«مقصودشان از 

ه شد، مرادشان است. همانطور كه قبالً اشار »اهللا« دانستند كه آن [تدبير امور] تنها از آنِ مي

به  صهمان مفهومي بود، كه مشركين زمان ما از لفظ سيد و آقاد دارند. پيامبر  »إله«از 

 ،»ال إله إال اهللا«سوي آنها آمد و آنان را به كلمة  توحيد دعوت كرد كه آن عبارت بود از 

 باشد نه مجرد و مراد از اين، معنايش مي »هيچ معبودي مستحق پرستش نيست مگر اهللا«
پيراستن و يگانه دانستن اهللا  صدانستند كه مقصود پيامبر  لفظ آن و كافران جاهل مي

تعالي از متعلقات است و كافر شدن نسبت به هر آنچه غير از او كه مورد پرستش قرار 
گيرد و تبري جستن از آن. هنگامي كه پيامبر به آنان فرمود: بگوييد: ال إله إال اهللا؛  مي

َجَعَل ﴿ گفتند:
َ

ٌو ُعَدِٞ   َ ا لََ�ۡ ََ ر ۖ  إِّن َ� رِحب� ََ رٗهِ  ََ ِ ََ إ آيا همة معبودها را «]. 5 :[ص ﴾٥ٱللَِه
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. و چون دريافتي كه افراد بسيار جاهل و كافر آن »سازد؛ اين امر عجيبي است معبود يگانه مي
زبان پندارد كه آن تنها عبارت است از تلفظ كردن (بر  داند، بلكه مي دانستند، نمي را مي

راندن) حروف آن، بدون اعتقاد قلبي به معنا و مفاهيمش. و اشخاص خُبره از آنها تصور 
كنند كه معناي اين كلمه اين است كه: هيچ كس جز اهللا آفريننده و روزي رسان نيست  مي

ترينِ افراد كافر از آنها  كند بنابراين اگر جاهل و جز اهللا كسي امور دنيا را تدبير و اداره نمي
ه معني ال إله إال اهللا داناتر باشند، هيچ خيري در چنين افرادي وجود ندارد. هرگاه آنچه ب

رك به اهللا را شناختي كه در را بر تو عرضه كردم با يك شناخت قلبي دريافت كردي و ش

رلَِ  ﴿ فرمايد: اش مي باره ُِ َمِ ُدََن َ� ِ َ�ۡغف ََ َك ِۡهِۦ  ن �ُۡ�َ
َ

َ ُِ َ َ� َمۡغفِ ّّ َمن  إِّن ٱ ََ لَِمن �ََشِ ُو  
 ِ ِ َعِظيم� ٰٓ إِۡ�م� َ ََ َۡ َقِب ٱ ََ  ِ ّّ [بدانيد كه] اهللا اين را كه برايش شرك «]. 48نساء: ال[ ﴾٤�ُۡ�ِۡك َِۡ

بخشد و  بخشد و هرگناهي كه فروتر از آن است، براي كسي كه بخواهد مي قائل شوند، نمي

. و چون دين »ي را به گردن گرفته استهركس كه به اهللا شرك ورزد، در حقيقت گناه عظيم
اهللا تعالي را شناختي كه پيامبران از اول تا آخرشان را بر آن برانگيخته است و از هيچ كس 

پذيرد و نيز دريافتي آنچه را كه اكثر مردم به دليل جهل به اين به ورطة آن  جز آن را نمي
اني از فضل و رحمت پروردگار، گردي: اول: شادم كنند از دو فايده بهره مند مي سقوط مي

ٞ ﴿فرمايد:  همانطور كه مي َُِحوا  ُهَو َخۡ� رلَِ  ََۡكَيۡف َِهِۦ ََبَِ� َ�َِِۡ� ََ  ِ ّّ ِل ٱ ۡۡ ّمِ  قُۡل َِۡف َمُعوَن ّرِ ۡ�َ
 بگو: به فضل و رحمت اهللا بايد شادماني كنند كه اين بهتر است از آنچه«]. 58[يونس:  ﴾٥

آورد، پس هرگاه تو دريافتي كه انسان  عظيم برايت به ارمغان مي. و نيز ترسي »اندوزند مي
با يك كلمه كه بر زبانش جاري شود هرچند آن را از روي جهالت بگويد، پس جهل، 

كند كه آن وي را  آورد در حاليكه تصور مي آيد گاهي آن را بر زبان مي عذر به حساب نمي
پنداشتند بويژه اگر از آنچه اهللا تعالي  ميكند همانطور كه مشركين چنين  به اهللا نزديك مي

فرمايد الهام بگيري،  در بارة قوم موسي با وجود شايستگي و آگاهي ايشان حكايت مي

رهٗ ﴿ هنگامي كه گفتند: ََ ِ َِ  إ َّ ٞ ِ َكَمِ ٱۡجَعل  ِۡ َوالَِهَ اي موسي براي ما «]. 138عراف: أل[ا ﴾لَُه

. پس آنگاه بيم و هراس و حرص و رغبت »رندمعبودي قرار بده چنانكه آنان معبودهايي دا
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گردد. و بدان كه از جمله  سازد زياد مي تو براي آنچه كه از اين و امثال آن رهايت مي
ي پروردگار پاك و منزه اين است كه هيچ پيامبري را براي اين توحيد مبعوث ها حكمت

 فرمايد: اهللا تعالي مياست. همانطور كه  كه دشمناني را براي او قرار دادهنكرده مگر اين

﴿ َّٗ ِ نَِ�ٍّ َعُب
رلَِ  َجَعۡكَنِ ُِۡ�ّ �َ�َ ََ� رِطَ� ٱۡ�ِ ِۡ إَِ�ر َ�ۡعٖض � َشَ� ُه ُۡ ّنِ زُوِ� َ�ۡع ٱۡ�ِ ََ َف  ِس  ُِ �ُۡخ

 ُٗ َ ُِ َقۡوِل ُغ ۡۡ لَۡو شَ ٱ ََ ََن �   ُ ََ َمِ َمۡف ََ  ِۡ ُُۡه ََ َعكُوهُ  ََ ََ َ  َمِ  �ٱ َُ سان و بدين«]. 112نعام: أل[ا ﴾١ِ َو 
دشمناني براي هر پيامبر از شياطين انس و جن پديد آورديم و بعضي به برخي ديگر سخنان 

. ممكن است دشمنان توحيد داراي دانشهاي بسيار »دهند آراستة ظاهر فريب، پياو و الهام مي

َُ ﴿فرمايد:  و كتابها و داليل متعدد باشند، همانطور كه اهللا تعالي مي ُُ  ِۡ ُه َۡ كُُهِ ََكَّمِ َجِ َو
 ِِ عِۡك ۡۡ ُِِحوا  َِۡمِ ِعنَبُهِ ّمَِن ٱ رِت ََ هاي  آنگاه كه پيامبرانشان براي آنان پديده«]. 83[غافر:  ﴾َِۡۡ�َّيَِ�

. هرگاه دانستي و آگاه شدي كه »روشنگر آوردند ازآن مقدار علمي كه داشتند شادماني كردند
با دشمناني هستي كه در كمين در سرِ راه حركت به سوي اهللا تعالي، ناگزير از رويارويي 

و زبان آور و فصيح و اهل دانش و احتجاج هستند، پس بر تو واجب است دين  اند نشسته
اهللا تعالي را بدان حد فرا گيري كه در دست تو به سالحي تبديل شود كه به وسيلة آن به 

د مرتبه ات مبارزه با آن شياطيني برخيزي كه امام و پيشواي ايشان خطاب به پروردگار بلن

َِ ﴿ چنين گفت: ََقِي ّۡ رَطَ  ٱلُۡم ِۡ ِصَ� ُعَبّن لَُه ۡۡ َ َۡ١  ِۡ ِمۡن َخۡكفِِه ََ  ِۡ زِۡبزهِ
َ

ۢن َ�ۡ�ِ � ِّ تَََِّنُهِ ّمِ �ُ
ِكِِ�َن  ِۡ َ�ر ۡ�َ�َُه

َ
ُب َ ِ�َ �َ ََ   ِۡ َََعن َشَمِ �ِكِِه  ِۡ رنِِه ََ ۡ ز

َ
بر سر راه «]. 17 -16عراف: أل[ا ﴾١َََ�ۡن �

شان [راستها و  نشينم آنگاه از پيش و پس و راست و چپ در كمين آنان [بندگان] مي راست تو

. ولي هرگاه به »يافت  روم و بيشترشان را سپاسگزار نخواهي چپهايشان] به سر وقتشان مي
جانب اهللا روي آوردي و به حجتها و آيات آشكار اهللا رجوع كردي، پس بر خود بيم راه 

ِ ﴿ مده و اندوهگين مشو ِإ رِن َ�َن َضعِيف� نيرنگ شيطان[در «]. 76نساء: ال[  ﴾ّن َكۡيَب ٱلّشۡيَ�

سواد بر هزار تن از دانشمندان آن مشركان چيره  يك موحد بي »نهايت] ضعيف است

ركُِبوَن ﴿فرمايد:  گردد، همانطور كه اهللا تعالي مي مي �َ ۡۡ ُِ ٱ صافات: ال[﴾ ١نّن ُجنَبنَِ لَُه

پس سربازان اهللا در احتجاج و زبان آوري نيز  ».ست كه ايشان پيروزندو سپاه ما«]. 173
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اند، تنها محل ترس از موحدي  در مقابله با شمشير و نيزه چيره پيروزند همچنانكه ايشان
كند ولي مجهز به سالح مبارزه نيست كه اهللا تعالي به وسيله  است كه راه توحيد را طي مي

هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان قرار داده كتابش كه آن روشنگر هر چيزي و 
رد اي وجود دا دهند در قرآن آيه بر ما منت نهاده است، پس اهل باطل هيچ دليلي ارائه نمي

َ� ﴿ فرمايد: سازد همچنانكه اهللا تعالي مي اش را آشكار مي كند و نادرستي كه آن را رد مي ََ

رَ  َِۡ ٍََل إِّ� ِجۡئَ� َُونََ  َِۡم
ۡ

ازََ �� ِّ ۡف ََ َن  َّ ۡح
َ

َ ََ ّقِ  و[كافران] به نزد تو «]. 33فرقان: ال[  ﴾٣ ۡ�َ

. بعضي از مفسران »هيچ مثلي نياورند مگر آنكه [جوابي] برحق و خوش بيانتر برايت بياوريم
گويند: اين آيه بصورت عام است در مورد هر دليلي كه اهل باطل تا روز قيامت  مي
 آورند. مي

نچه اهللا تعالي در كتابش براي پاسخ به همه آنچه را كه مشركان در و من فرازي را از آ
كنم، پس به دو صورت مجمـل   كنند، برايت بيان مي زمان ما در برابرمان به آن احتجاج مي

 دهيم: مي و مفصل به اهل باطل پاسخ
بطور مجمل، پس آن كاري بس گران سنگ و در برگيرندة فايدة بسيار زيادي است 

نَزَل َعكَۡيَ  ﴿ در مورد آن انديشه كند و آن قول اهللا تعالي است: براي كسي كه
َ

ِي  َ َّ ُهَو ٱ
رتٞ  رَب ِمۡنُه َواَ� ِكَ� ۡۡ ُٱ  ٱ ُ

رٌت ُهّن َ ََ َك ۡ رٞت  ۡٱ بَِ� ُِ ُمتََ�ر َخ
ُ

َ ََ رِب  ِۡ َ�ۡ�ٞغ  ٱِۡۡكَ� ِزَن ِ� قُكُو�ِِه َّ ّمِ ٱ
َ

ََم
َيّتبُِعوَن  َبَه ِمۡنُه ٱََِۡۡغِ وَ ََ ُ  َمِ �ََ�ر ّّ ۥ  إِّ� ٱ َِ�كَُه

ۡ
ُِ ََم َمِ َمۡعكَ ََ ِۦ   َِ�كِه

ۡ
ٱََِۡۡغِ َو ََم ََ َنَِ  َۡ فِ ۡۡ [آل عمران:  ﴾ٱ

او كسي است كه كتاب را بر تو نازل كرد كه بخشي از آن محكمات است كه اساس كتاب «]. 7
يگير باشد و بخش ديگر متشابهات است؛ اما كج دالن، براي فتنه جويي و در طلب تأويل، پ مي

. و حديث صحيحي از پيامبر »شوند، حال آنكه تأويل آن را جز اهللا نمي داند مي متشابهات
ى «نقل شده است كه فرمود:  ص مَّ ينَ سَ ئِكَ الَّذِ أُولَ نْهُ فَ هَ مِ ابَ شَ ا تَ ونَ مَ بِعُ تَّ ينَ يَ تُمْ الَّذِ يْ أَ ا رَ إِذَ

مْ  وهُ رُ ذَ احْ ُ فَ ( »اهللاَّ
0F

د كه از آنچه داراي شبهه است هرگاه با شخصي روبه رو شدي«. )1

                                           
 متفق عليه. -1
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برد. پس از ايشان حذر  كنند آنها كساني هستند كه اهللا تعالي از آنها نام مي پيروي مي

ِ َ� ﴿ . مثال آن اين است كه هرگاه بعضي از مشركان به تو گفتند:»كنيد ّّ َِ َو ٱ ِِ َۡ َ
َ�  إِّن َ

َ
�

َزنُوَن  ۡ�َ ِۡ َ� ُه ََ  ِۡ بدانيد كه دوستداران اهللا، نه بيمي بر «. ]62نس: [يو ﴾٦َخوٌۡف َعكَۡيِه

 .»شوند آنهاست و نه اندوهگين مي
يا بگويند: شفاعت حق است، يا اينكه پيامبران در نزد اهللا تعالي داراي مقام و منزلت 

را بيان كنند و به وسيله آن در مورد چيزي از عقيدة  صهستند، يا سخني از پيامبر 
كني، با اين  درك نمي اند ند و تو مفهوم سخني را كه بيان كردهنادرستشان استدالل نماي

سخن خويش به آنان پاسخ ده: اهللا تعالي در كتابش فرموده است: همانا كساني كه در 
كند و از آنچه  قلبشان كژي وجود دارد آيات محكم را وانهاده، آيات متشابه را پيگيري مي

كند كه مشركين به توحيد ربوبيت  اطر نشان ميبرايت بيان كردم اين بود كه اهللا تعالي خ
به مالئكه و پيامبران و اولياء، كافر به  شان كردند ولي آنان به دليل وابستگي اقرار مي

ِ ﴿ گفتند: مي آورد با وجود اين اعتقادشان كه حساب مي ّّ نَِ ِعنَب ٱ ُُ ٰ َٓ َ� وِ ُشَف ُُ ٰ َٰ﴾ 
. اين امري محكم و آشكار است كه هيچ كس »تنداينان شفيعان ما نزد اهللا هس«. ]18[يونس: 

تواند معناي آن را تغيير دهد و آنچه را كه تو اي مشرك از قرآن يا از كالم رسول اهللا  نمي
دانم ولي يقين دارم كه كالم اهللا تعالي همديگر را  برايم بيان كردي، معنايش را نمي ص

كند و اين يك پاسخ خوب و  ميبا كالم اهللا مخالفت ن صكنند و سخن پيامبر  رد نمي
كند مگر كسي كه اهللا تعالي او را توفيق عنايت كند  مستحكم است، ليكن آن را درك نمي

ِزَن ﴿ فرمايد: كه آن را خوار نشمارد، همچنانكه اهللا تعالي در اين باره مي َّ رَهِ  إِّ� ٱ َمِ زُكَّقه ََ

رَهِ  إِّ� ُذَ َحّظٍ  َمِ زُكَّقه ََ َا   ُ َُ و جز بردباران آن را نپذيرند. و جز «]. 35[فصلت:  ﴾٣َعِظيٖ� َص

 .»] آن را نپذيرد دارنده سهمى بزرگ [از اخالق
اما پاسخ مفصل، همانا دشمنان اهللا اعتراضات بسياري در بارة دين پيامبران دارند كه به 

ند: ما براي اهللا گوي دارند، از جملة آن، اين سخنانشان كه مي وسيلة آن مردم را از آن باز مي
آفريند، روزي  دهيم كه هيچ كس جز ذات اهللا نمي شريك قائل نيستيم بلكه گواهي مي
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همتاست و همانا  دهد و باعث جذب منفعت و دفع مضرت نيست و او يگانه بي نمي
يا غير او؛ ولي ما  /محمد مالك سود و زيان خود نيست چه برسد به عبدالقادر 

ان در نزد اهللا داراي مقام و منزلت هستند و ما به وسيلة آنها اهللا گناهكار هستيم و نيكوكار
خوانيم. پاسخ اين در همان چيزي است كه ابتدا به آن اشاره شد اينكه:  تعالي را به دعا مي

كردند  با آنان به جنگ پرداخت به آنچه بيان كرديد اقرار مي صكساني را كه رسول اهللا 
توانند اداره كنند، بلكه از آنها تنها  نان هيچ چيزي را نميداشتند كه بتهاي آ و اذعان مي

تقرب به وسيلة مقام و شفاعت را اداره كردند و بر آنچه را كه اهللا تعالي در كتابش بيان 
كرده است تالوت كن و آن را تشريح نما اگر بگويند: آن آيات در باره كساني نازل شده 

دهيد؟ يا  د صالح و نيكوكار را مانند بتها قرار ميكردند، چگونه افرا كه بتها را عبادت مي
دهيد؟ پاسخ آنها با توجه به آنچه قبالً بيان كرديم  مي چگونه پيامبران را مانند بتها قرار

دادند به اينكه تمام  چنين است: هرگاه آنان به اين اعتراف كردند كه كافران گواهي مي
نچه به سويش قصد كردند جز درخواست ربوبيت مختص ذات اهللا تعالي است و آنها از آ

كردند ولي هرگاه خواستند ميان عمل آنان و عمل  شفاعت چيز ديگري را اراده نمي
خودشان در آنچه بيان كردي فرق قائل شوند، به آنان يادآوري كن كه از كافران گروهي 

 تعالي در ند، كساني كه اهللاكرد كردند و برخي نيز اولياء را پرستش مي بتها را پرستش مي

ُ  ﴿ فرمايد: شان مي باره َِ ۡق
َ

َ ِۡ ُه مٱ
َ

� ََ يكَ َِ ُِ ٱلَۡو ّ�ِِه َُ ََُغوَن إَِ�ر  زَن زَۡبُعوَن زَۡۡ ِ َّ كَِ  ٱ ٰ َٰ  َ ُ
َ﴾  

ترند خود به  خوانند، كساني كه از همه مقرب اين كساني كه به دعا مي« ].57اسراء: إل[
خوانند كه اهللا  رش را به دعا مي. و عيسي بن مريم و ماد»جويند پروردگارشان تقرب مي

ولٞ ﴿ فرمايد: تعالي در اين باره مي َُ َُ َِ إِّ�  َ� ِۡ ُُ ٱۡ�ُن َر ي ِّ ُل  ّمِ ٱلَۡم َُ ِٱ ِ ٱل ۡبكِه َۡ قَۡب َخكَۡت ِمن 
ُهۥ  مٱ

ُ
َ ََ  ٞ زَقَ رِت  ِصّبِ ُِ ٱلَ� ُ لَُه ِۡ َكۡيَف نَُّۡ�ِ ۗ ٱنُظ َُ ِن ٱّۡطَعِ ََ �ُ

ۡ
ر َ�نَِ زَم َّ َ

� ِۡ ِّ ٱنُظ ََُكوَن ُ� ُۡ ُ   ٧ ز
 ّٗ�َ ِۡ ِ َمِ َ� َمۡمكُِ  َُۡم ّّ ۡعُبُبََن مِن ُدَِن ٱ ََ َ

َ� َ�ۡفعٗ قُۡل � ََ ٱ�  ََ   ِ ُِ َعكِي ۡۡ َُ ٱ ِمي ّّ ُ ُهَو ٱل ّّ٧﴾ 
مسيح بن مريم جز پيامبري نيست كه پيش از او هم پيامبراني آمده بودند و «]. 76 -75: ةمائدال[

خوردند؛ بنگر كه آيات  بود و هر دو [مانند انسانهاي ديگر] غذا ميمادرش زني بسيار درستكاري 
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شوند. بگو: آيا به  سازيم و باز بنگر چگونه رويگردان مي خود را چگونه براي آنان روشن مي
. و »پرستيد كه نه زياني براي شما دارد و نه سودي؟ و اهللا شنواي داناست جاي اهللا چيزي را مي

ِۡ َ�ِيعٗ ﴿ برايش بيان كن: اين كالم اهللا تعالي را ُه ُ�ُۡ�َ َُ َ�ۡو ََ ٰ َٰ َ
كَِكَِ َ ٰ َٓ ِّ َمُقوُل لِۡكَم َ� ِو ِ ُ� ُُ

ِۡ َ�نُوا  َمۡعُبُبََن  ّن   ٤إِزُِّ� ِ  َۡۡل َ�نُوا  َمۡعُبُبََن ٱۡ�ِ َنِ ِمن ُدَنِِه ٱ ِِ ََ نَت 
َ

رَنَ  َ َٰ ۡب َُ قَِلُوا  
ِمُنوَن  ُۡ ۡ�َ�ُُهِ ِِۡهِ مٱ

َ
و روزي كه همگي آنان را محشور گرداند، سپس «. ]41 -40: [سبأ ﴾٤َ

پرستيدند؟ گويند: پاكا كه تويي، تو سرور ما هستي  به مالئكه گويد: آيا اينان بودند كه شما را مي
. و اهللا تعالي »پرستيدند [و] بيشترشان به آنان مؤمن بودند نه آنان؛ خير ايشان جنيان را مي

رَهۡ�ِ مِن  نۡذ قََِل ﴿ فرمايد: مي ََ ِ َ إ ِ�ّ
ُ

َ ََ  �َِ َُ ِ َّ ِِ ٱ نَت قُۡكَت لِكّنِ
َ

َِ َوَ َ� ِۡ رعََِ  ٱۡ�َن َر �َ ُ ّّ ٱ
ۥ   ُه ََ َقۡب َعكِۡم ََ ُهۥ  َُ � إِن ُكنُت قُۡك ََۡس ِ� ِ�َّقٍ قُوَل َمِ َۡ

َ
ۡن َ

َ
رَنَ  َمِ زَُموُن ِ�  َ َٰ ۡب َُ ِ  قََِل  ّّ  ُدَِن ٱ

  �َ ََ ُِ َمِ ِ� َ�ۡفِ   ۡعكَ ُغُيوِ   ََ ۡۡ ُِ ٱ ر َّ نَت َع
َ

َ   إِنَّ  َ ِّ ُِ َمِ ِ� َ�ۡف ۡعكَ
َ

و «. ]116: ةمائدال[  ﴾١َ

چنين بود كه اهللا گفت: اي عيسي بن مريم آيا تو به مردم گفتي كه من و مادرم را همچون دو إله 
به جاي اهللا بپرستيد؟ گفت: پاكا كه تويي مرا نرسد كه چيزي را كه حد من و حق من نيست 

داني و من آنچه در  دانستي كه آنچه در ذات من است مي گفته باشم؛ اگر گفته بودم بي شك مي

. پس به او بگو: دانستي كه اهللا تعالي »دانم؛ تويي كه داناي رازهاي نهاني ذات توست نمي
نمايد و نيز اشخاصي را كه در عبادت  كساني را كه روي به سوي بتها كردند تكفير مي

با آنان پيكار نموده  صشمارد و رسول اهللا  كنند كافر مي الحين ميروي به سوي ص
دهيم كه تنها اهللا  كردند، ولي ما گواهي مي است. اگر گفت: كافران از آنان درخواست مي

نمايد و جز از او از كسي درخواست  مالك سود و زيان است و امور جهان را اداره مي
 اين امور توانايي ندارند ولي به آنها رويكنيم و نيكوكاران صالح بر چيزي از  نمي
 آوريم به اميد اينكه در نزد اهللا براي ما به شفاعت برخيزند. مي

گفتند عين همديگرند و اين سخن اهللا تعالي را  پاسخ: اين سخن به آنچه كافران مي

َِ َو َمِ َ�ۡعُببُ ﴿ برايش تالوت كن: ِِ َۡ َ
َا  ِمن ُدَنِهِۦ  َ َُ َ َّ ِزَن ٱ َّ ٱ ََ ِ ّّ ُِ�ونَِ  إَِ� ٱ ِّ َُق ِِ ِۡ إِّ�  ُه

 ٰ ََ ۡۡ شوند]  گيرند [و مدعي مي و كساني كه به جاي او سروراني را به پرستش مي«]. 3زمر: ال[ ﴾ُ�
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. و قول ديگر اهللا »آنان را جز براي اين نمي پرستيم كه ما را با تقربي به اهللا نزديك گردانند

ِ ﴿: تعالي َ� و ُُ ٰ َٰ �َُقولُوَن  ََ  ِ ّّ نَِ ِعنَب ٱ ُُ ٰ َٓ گويند: اينان شفيعان ما نزد  و مي« ].18[يونس:  ﴾ُشَف

هايشان از همه بزرگتر است، هرگاه  در ميان شبهه. بدان كه اين سه شبهه »اهللا هستند
دريافتي كه اهللا تعالي در كتابش آن را بيان فرموده است و بسيار خوب آن را درك كردي، 

كنم و اين  يست. اگر گفت: من جز اهللا تعالي را پرستش نميهيچ چيزي به آساني آن ن
روي آوري به سوي آنان، [غير او] و به دعا خواندنشان پرستش نيست. پس به او بگو: تو 

كني كه اهللا تعالي اخالص در عبادتش را بر تو واجب كرده است؟ اگر  به اين اقرار مي
عالي بر تو واجب گردانيده است برايم گفت: آري. پس به او بگو: اين چيزي را كه اهللا ت

مشخص كن كه عبارت است از اخالص در عبادت براي اهللا تعالي، كه حق او بر تو 
داند و نه انواع آن را. در اين صورت تو آن را  باشد در حاليكه او نه معني عبادت را مي مي

ِۡ ﴿ فرمايد: اينگونه برايش توضيح بده. اهللا تعالي مي ّ�ُم َُ ٗ�  ٱۡدُعوا   ٱ ََ َ َ�  إِنُّهۥ َ� ُ�ِبٱ َ ََُخۡفَي  
ِبزَن  ََ پروردگارتان را به زاري و پنهاني بخوانيد كه او از حد «. ]55عراف: أل[ا ﴾٥ٱلُۡمۡع

. هرگاه به اين شيوه او را آگاه كردي پس به او بگو: آيا »درگذرندگان را دوست ندارد
ر است بگويد آري. دعا مغز عبادت دريافتي كه اين دعا براي اهللا عبادت است؟ ناچا

است، پس به او بگو: هرگاه اقرار داري كه آن عبادت است و اهللا تعالي را با بيم و طمع، 
اي، سپس در اين راز و نياز پيامبري يا شخص ديگري غير از او را  شب و روز فرا خوانده

يش شريك قرار اي آيا در عبادت اهللا تعالي كس ديگري غير از او را برا فرا خوانده
اي؟ ناگزير است كه بگويد: آري، سپس به او بگو: هرگاه به اين سخن اهللا تعالي عمل  داده

ِۡ ﴿ كردي كه: َ ٱۡ� ََ   َِ�ّ َِ ِ پس براي پروردگارت نماز بگذار و قرباني «]. 2[كوثر:  ﴾٢َََصّلِ ل

ت است؟ و از فرمان اهللا تعالي اطاعت كردي و برايش قرباني كردي، آيا اين عباد »كن
ناچار است كه بگويد: آري، پس به او بگو: اگر براي مخلوقي، پيامبري يا يك جني يا غير 
آنها قرباني كني، آيا در اين عبادت اهللا تعالي، كس ديگري غير از او برايش شريك قرار 

اي؟ ناگزير است كه اقراركند و بگويد آري، و همچنين به او بگو: مشركيني كه در  داده
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شان قرآن نازل شد، آيا مالئكه و افراد صالح و الت و غير آن را عبادت كردند؟ بارة اي
ناچار است كه بگويد: آري، به او بگو: آيا عبادتشان براي آنان جز در دعا، قرباني و پناه 
بردن و مانند اينها، در چيز ديگري بود؟ و گرنه آنها اقرار به اين داشتند كه همگي بندگان 

استيالي وي قرار دارند و اينكه اهللا همان كسي است كه امور جهان را  اويند و در زير
كند، ليكن خواندن و پناه بردن آنها به سوي ايشان به خاطر مقام و منزلت و  تدبير مي

 طلب شفاعتشان بود و اين پرواضح است.
گرداني؟ بگو: آن  كني و از آن روي مي را رد مي صاگر گفت: آيا شفاعت رسول اهللا 

 عةشفاعت كنندة مقبول الشفا صكنم و از آن روي برنمي تابم بلكه او  انكار نمي را
است و به شفاعت او اميدواريم ولي تمام شفاعت از آنِ اهللا است همانطور كه اهللا تعالي 

َُ َ�ِيٗعِ﴿فرمايد:  مي رَع ِ ٱلّشَ� ّ ِ ّّ و . »بگو:  شفاعت به تمامي از آنِ اهللا است«. ]44زمر: ال[﴾ قُل 

َُ ﴿ فرمايد: گيرد مگر بعد از اذنِ اهللا تعالي همانطور كه مي صورت نمي ِي �َۡشَف َّ َمن َذا ٱ
ۥ  إِّ� �ِإِۡذنِه . و در »كسيت كه در نزد او جز به اذن او به شفاعت برخيزد«]. 255: ةبقرال[ ﴾ِعنَبهُ

همانگونه كه اهللا كند مگر اينكه اهللا تعالي در مورد آن اجازه دهد.  مورد احدي شفاعت نمي

 ر ﴿ فرمايد: مي�َََ ُۡ َ� �َۡشَفُعوَن إِّ� لَِمِن ٱ كنند  [مالئكه] شفاعت نمي و« ].28نبياء: أل[ا ﴾ََ

شود  . و پروردگار پاك و منزه، راضي نمي»مگر براي كسي كه [خداوند] از او خشنود باشد

َمن ﴿فرمايد:  مگر در مورد اهل توحيد، چنانكه باري تعالي مي ِِ دِزنٗ ََ ر ََ َۡ ِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِ ََ ۡۡ َ ِ ََكَن ز
و هركس ديني غير از اسالم برگزيند، هرگز از او پذيرفته نمي «. ]85عمران:  [آل ﴾ُمۡقَبَل ِمۡنهُ 

 .»شود
حال كه تمام شفاعت از آنِ اهللا تعالي است و شفاعت تحقق نخواهد يافت مگر بعد از 

كنند تا اينكـه اهللا تعـالي    ي احدي شفاعت نميو نه غير پيامبر برا صاذن او، و نه پيامبر 
دهد مگر براي اهل توحيد (موحدين)، بر تـو آشـكار    اجازه ندهد و اهللا سبحانه اجازه نمي

نمـايم و   باشد، پس آن را از او درخواست مـي  مي شود كه تمام شفاعت ازآنِ اهللا تعالي مي
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فاعت او را از مـن دريـغ   گويم: پروردگارا! مرا از شفاعت او بـي نصـيب مگـردان (شـ     مي
 مدار)، پرودگارا! شفاعتش را روزي من گردان؛ و مانند اين دعاها.

شفاعت عطا شده و من از آنچه اهللا تعالي به او داده است  صو اگر گفت: به پيامبر 
كنم؛ پاسخ اين است كه: اهللا تعالي به او شفاعت عطا فرموده و تو را از آن  درخواست مي

َحٗبا﴿ فرمايد: مي را كهباز داشته است: چ
َ

َ ِ ّّ ََ ٱ ََ ََۡبُعوا  َم پس در جنب «]. 18جن: ال[ ﴾ََ

 ».كس را [به پرستش] مخوان اهللا هيچ
خواني كه پيامبرش در مورد تو شفاعت كند، از ايـن   پس هرگاه اهللا تعالي را به دعا مي

حَ ﴿ فرمايد: سخن او پيروي كن كه مي
َ

َ ِ ّّ ََ ٱ ََ ََۡبُعوا  َم گذشته از ايـن   ].18جن: ال[ ﴾ٗباََ
(همچنين) شفاعت به غير پيامبره نيز داده شده اسـت، حقيقـت ايـن اسـت كـه مالئكـه،       

گويي اهللا تعـالي بـه ايشـان شـفاعت داده      كنند، باز هم مي نوزادان و اولياء هم شفاعت مي
اي  دهكنم، اگر اين را گفتي به پرستش صالحين روي آور است و من از آنها درخواست مي

كه اهللا تعالي آن را در كتابش بيان فرموده است و اگر گفتي نخير، اين گفتة تو باطل است 
كه اهللا تعالي به او شفاعت داده استو من آنچه را كه اهللا به او عطا فرموده است درخواست 

 كنم. مي
و دهم، ليكن روي آوردن  اگر بگويد: من به هيچ وجه، هيچ شريكي براي اهللا قرار نمي

پناه بردن به صالحين شرك نيست. در پاسخش بگو: اگر تو بـه ايـن اذعـان داري كـه اهللا     
آورد و بـه ايـن    تعالي تحريم شرك را ماوراي حرام بودن زنا و بزرگتر از آن بحساب مـي 

كني كه اهللا تعالي شرك را نمـي بخشـد؛ آن شـركي را كـه اهللا سـبحانه حـرام        اعتراف مي
 كند، چيست؟ بيان كن چيزي را كه اهللا از آن صرف نظر نمي گردانيده است معرفي كن و

 داند كه چيست؟ كند و نمي حقيقت آن است كه او آن را درك نمي
داري در حاليكـه آن را   پس به او بگو: تو چگونه خويشتن را از آلودگي شرك باز مـي 

است كـه از   شناسي؟ چگونه اهللا تعالي اين [شرك] را بر تو حرام كرده و بيان فرموده نمي
 خـواهي آن را بشناسـي؟ آيـا    كنـي و نمـي   كند، ولي تو از آن سـؤال نمـي   آن گذشت نمي



 13  سزندگي حضرت علي 

 

 

كند؟ اگر بگويد:  كند ولي آن را براي ما بيان نمي پنداري كه اهللا تعالي شرك را حرام مي مي
پرستيم. به او بگو: مفهـوم و معنـاي بـت پرسـتي      شرك: پرستش بتهاست و ما بتها را نمي

كني آنان بر اين عقيـده بودنـد كـه آن چوبهـا و سـنگها را بـه دعـا         گمان مي چيست؟ آيا
كننـد؟ كـه قـرآن ايـن      دادند و امور را تدبير مـي  آفريدند و روزي مي خواندند چون مي مي

 كند. پندار را تكذيب مي
اگر بگويد: آنان كه روي به سـوي درختـي، سـنگي، بنـايي بـر يـك قبـر يـا غيـر آن          

گفتند: آن ما را  كردند، مي خواندند و برايش قرباني و ذبح مي به دعا ميكردند، و آن را  مي
گرداند و اهللا به بركت او ضـرر و زيـان را از مـا دور     نزديك و مقرب مي به سوي اهللا 

 دارد. كند يا به بركت او نعمتهاي خويش را به ما ارزاني مي مي
اين سنگها و اماكني است كه بگو: راست گفتي و اين مانند همان عملكرد شما در نزد 

، آنچه كه عيان است اين كارهاي ايشان همان بت اند بر روي قبرها و غير آن بنا كرده
شود كه منظور تو از اين سخن كه: شرك، پرستش  پرستي است، همچنين به او گفته مي

باشد، آيا مقصودت اين است كه شرك تنها در اين مورد منحصر است و متوسل  بتها مي
شود؟ آنچه كه اهللا تعالي در  به صالحين و به دعا خواندن ايشان در آن داخل نمي شدن

كند چنانكه آن كس را كه مالئكه يا عيسي؛ يا  كتابش بيان كرده است اين را رد مي
شمارد پس ناگزيريم براي فهميدن تو تصريح  صالحين را قبله گاه خويش سازد، كافر مي

تعالي احدي از صالحين را براي او شريك قرار دهد، كنم كه هركس كه در پرستش اهللا 
اين همان شركي است كه در قرآن بيان شده است و اصل مسئله همين است، باعث 

دهم. لذا به او بگو: پس  شگفتي است اگر بگويد: من براي اهللا هيچ شريكي قرار نمي
، اگر گفت: آن شريك قرار دادن براي اهللا چگونه است؟ آن را برايم تبيين و تفسير كن

پرستش بتها باشد؛ بگو: معني و مفهوم پرستش بتها چيست؟ آن را برايم تفسير نما؛ اگر 
كنم. پس بگو: معني پرستش اهللا تعالي به  گفت: من جز پروردگار يكتا را پرستش نمي

تنهايي چيست؟ آن را برايم توضيح دهيد؟ اگر آن را بدانگونه كه قرآن بيان فرموده است 
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شود ولي اگر آن را ندانست، چگونه مدعي چيزي است  رد، پس مراد حاصل ميتفسير ك
ي آشكاري را در ها كه او از آن بي اطالع است و اگر آن را در غير معنايش تفسير كرد آيه

توضيح معناي شرك ورزي به اهللا تعالي و پرستش بتها كه در اين زمان درست مانند آن را 
دهند، برايش بيان كرده ام و پرستش اهللا به يكتايي بطوري كه شريكي براي آن  انجام مي

داد  انگارند و در مورد آن داد و بي فرض نشود، همان چيزي است كه بر ما ناپسند مي

رٗهِ ﴿ نند، همچنانكه در گذشته برادرانشان نيز فرياد كشيدند و گفتند:ك مي ََ ِ ََ إ َجَعَل ٱللَِه
َ

َ
ٌو ُعَدِٞ   ا لََ�ۡ ََ ر ۖ  إِّن َ� رِحب� سازد؛ اين امر  آيا همة معبودها را معبود يگانه مي« ].5 :[ص ﴾٥ََ

نامند، همان شركي  . هرگاه كه دريافتي آنچه را كه مشركان زمان ما، اعتقاد مي»عجيبي است
به خاطر آن با مردم جنگيد. پس  صاست كه قرآن در بارة آن نازل شده است. و پيامبر 

آگاه باش و بدان كه شرك پيشينيان خفيفتر از شرك مردم زمان ماست. به دو دليل: 
ورزيدند و مالئكه و اولياء و بتها را به همراه اهللا  نخست اينكه: پيشينيان شرك نمي

دند مگر در آسايش و فراخي، ولي در هنگام شدايد و گرفتاري مخلصانه، تنها خوان نمي

ٱ ِ� ٱۡ�َۡحِِ ﴿ فرمايد: واندند همانطور كه اهللا تعالي ميخ را فرا مي اهللا  َٱ ُِ ٱل ُم ّّ نَذا َر
  ِۡ َُ َِۡض ۡع

َ
َ ِ ّ َُ ِۡ إَِ� ٱۡۡ رُم ه ّ ََ ا  َضّل َمن ََۡبُعوَن إِّ�  إِزِّهُ  ََكَّمِ  �ُ ُن َكُفو ر َٰ � َ�َن ٱۡ�ِ سراء: إل[ا ﴾٦ََ

خوانيد [و به ناحق  و چون در دريا باليي دامنگيرتان شود، هر چه به دعايش مي«]. 67
گردد، آنگاه چون شما را برهاند و به خشكي برساند [از او] روي  پرستيد] جز او ناپديد مي مي

ِ قُۡل ﴿ فرمايد: . نيز مي»گردانيد و انسان ناسپاس است برمي ّّ اُ  ٱ ََ ِۡ َع رُم ََه
َ

ِۡ إِۡن � ُم ََ ََُوۡم
َ

َ
رِبَِۡ�  �َ ِۡ َُ ِ ََۡبُعوَن إِن ُكن ّّ َ�ۡ�َ ٱ

َ
َ َُ َِع ّّ ُِ ٱل ُم َۡ ََ َ

� َۡ َ
َيۡكِشُف َمِ  ٤َ ََ َۡۡل إِزِّهُ ََۡبُعوَن 

ُ�وَن  ۡوَن َمِ �ُۡ�ِ َّ ََن ََ ِ إِن َشِ َو  ه ۡ َِ ِ بگو: بينديشيد اگر عذاب «]. 41 -40نعام: أل[ا  ﴾٤ََۡبُعوَن إ
خوانيد؟ آري تنها او را [به  گوييد كسي جز خدا را مي الهي يا قيامت فرا رسد، آيا اگر راست مي

گرداند و شما شريكي را كه براي  خوانيد و اگر او بخواهد رنج و بال را از شما دور مي دعا] مي

ّ�ُهۥ ُمنَِب�ِ ن﴿ فرمايد: . همچنين مي»بريد او قائل شده ايد، از ياد مي َُ ٞ َدَ�  َن ُ�ّ ر َٰ � ذَا َرّس ٱۡ�ِ
 ِ ه ۡ َِ ِ . و اين »خواند و چون به انسان رنجي رسد، پروردگارش را [اثابت كنان] مي«. ]8زمر: ال[ ﴾إ
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ُٞ ﴿ كالمش: كِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِزنَ نَذا َغِشَيُهِ ّمۡو ۡ�ُ َ ّّ كَِل َدَعُوا  ٱ و چون «. ]32[لقمان:  ﴾َكَۡظٱ
دارند،  جي سايبان وار آنان را فرا گيرد، خداوند را در حالي كه دين خود را براي او پيراسته ميمو

. پس اگر كسي اين مسئله را درك نمايد كه اهللا سبحانه در كتابش آشكار »خوانند به دعا مي
 با آنان به نبرد پرداخت، اهللا و غير او صنموده و آن اين است كه مشركهايي را كه پيامبر 

خواندند ولي در گرفتاري و بال جز اهللا تعالي را به  را در گشايش و فراخي به دعا مي
سپردند؛  خواندند و اربابان خويش را به فراموشي مي تنهايي و بدون شريك به دعا نمي

گردد، ليكن كجاست كسي  تفاوت ميان شرك اهل زمان ما و پيشينيان براي او آشكار مي
له را با دركي بسيار عالي و متين، فهم كند؟ از اهللا تعالي استمداد كه با دل و جان اين مسئ

 طلبيم. و كمك مي
دليـل دوم: پيشــينيان بـه همــراه اهللا ســبحانه اشـخاص مقربــي را در نـزد اهللا بــه دعــا     

و درختـان را   هـا  خواندند كه يا پيـامبران يـا اوليـاء و يـا مالئكـه بودنـد و يـا سـنگ         مي
هستند نه عاصي در پيشگاه او. حال آنكه اهل زمان ما بـه همـراه   خواندند كه مطيع اهللا  مي

ترينِ مردم هستند و كسـاني را كـه بـه دعـا      كنند كه از فاسق اصي را پرستش مياهللا، اشخ
خوانند، خود همان اشخاصي هستند كه گناهاني همچون زنـا، سـرقت، تـرك نمـاز و      مي

كنـد، ماننـد    به چيزي كه نافرماني نمـي زند. كسي كه به صالحي يا  مانند آن از آنها سر مي
تر از كسي است كه به  خواند، كارش عاقالنه ا به دعا ميسنگ و چوب معتقد است و آن ر

 دهد. اشخاص معتقد است كه خود نظاره گر فسق و فسادش است و به آن گواهي مي
ور، با آنها به نبرد پرداخت از نظر عقل و شـع  صحال كه دريافتي؛ كسي را كه پيامبر 

سالمتر بودند و شرك آنها نيز خفيفتر از شرك مشركان زمان ماست؛ بدان كه اينـان داراي  
ي آنهاست، ها كنند و آن از بزرگترين شبهه اي هستند كه بر آنچه ذكر كرديم وارد مي شبهه

گويند: همانا كساني كه قـرآن در موردشـان    پس براي جواب آن خوب گوش كن. آنها مي
دادند به اينكه جز اهللا هيچ معبود بر حقي وجود ندارد [ال إلـه   هي نمينازل شده است گوا

كردنـد و آن را   ، رستاخيز و قرآن را انكار ميصإال اهللا نمي گفتند] و رسالت رسول اهللا 
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وجود  دهيم كه هيچ معبود برحقي جز اهللا  ناميدند، ولي ما گواهي مي سحر و جادو مي
كنـيم و بـه رسـتاخيز ايمـان      ت و قرآن را تصديق مـي فرستاده اهللا اس صندارد و محمد 

گيريم، پس چگونه ما را از زمره آنان (مشركان زمان  داريم و روزه مي داريم و نماز برپا مي
 دهيد؟ ) قرار مي صپيامبر 

را در  صپاسخ: كليه دانشمندان بر اين اتفاق نظر دارند كه هرگاه شخصي رسول اهللا 
، تكذيب نمايد، همانا او كافر است و هرگز داخل اسالم چيزي تصديق و در چيزي ديگر

شود، همچنين اگر كسي به قسمتي از قرآن ايمان بياورد و قسمتي ديگر از آن را انكار  نمي
كند، يا به  كند، مانند كسي كه به توحيد اذعان دارد ولي واجب بودن نماز را انكار مي

كند، يا تمام اينها را قبول دارد  كار ميكند و وجوب زكات را ان توحيد و نماز اقرار مي
حج را انكار كردند اهللا تعالي در  صكند و چون در زمان پيامبر  ولي روزه را رد مي

َٗ  ََ ﴿ موردشان چنين فرمود: ِۡي ََ  ِ ه ۡ َِ ِ َطَِع إ ََ َۡ ُٱ ٱۡ�َۡيِت َمِن ٱ ِِ ِح َ ٱَِّ ََ  ِ ّ ِّ َِ َمن َ�َف ََ  
ّ َعِن ٱََإِّن ٱ ِِ َ َغ ركَِم�َ ّّ �َ ۡۡ

ي (كعبه) مقدر  و خداي را بر مردم، حج خانه« ].97عمران:  [آل ﴾
است، براي كسي كه بدان راه تواند برد و هركس كفر [و انكار] ورزد [بداند] كه خداوند از 

. و هركس به تمام اينها اقرار كند و رستاخيز را انكار نمايد به اجماع »نياز است جهانيان بي
گردد؛ همانطور كه اهللا تعالي  شود و خون و مالش حالل مي كافر مي[علماي اسالم] 

ََن ﴿ فرمايد: مي ُِ ِزَن زَۡمُف َّ كِهِۦ إِّن ٱ َُ ُُ ََ  ِ ّّ ِقُوا  َ�ۡ�َ ٱ ِّ ن ُمَف
َ

ُ�ِِ�ُبََن َ ََ كِهِۦ  َُ ُُ ََ  ِ ّّ َِۡ
مُِن َِۡبۡعٖض  ُۡ ُ َ�ُقولُوَن ن ُِ َِۡبۡعٖض  ََ نَۡمُف ََ  َُ ِخ َّ ن َم

َ
ُ�ِِ�ُبََن َ َ� َا  ََ ِۡي ََ رلَِ   �َ َ�ۡ�َ١  ُِ كَِ  ُه ٰ َٰ  َ ُ

َ
ََن َحقّٗ  ُِ رفِ �َۡۡ خواهند بين  كساني كه به خدا و پيامبرش كفر ورزند و مي«. ]150نساء: ال[ ﴾ِٱ

گويند: به بعضي ايمان داريم و به بعضي نداريم و  خدا و پيامبرش جدايي قائل شوند و مي

. چنانكه اهللا تعالي در كتابش به »اينان به واقع كافرند خواهند راهي بينابين، پيش گيرند، مي
صراحت بيان فرموده است كه هركس به قسمتي از آن ايمان بياورد و به بخشي ديگر كفر 

كند و اين همان چيزي است كه  ورزد، پس او به واقع كافر است. اين شبهه را برطرف مي
سوي ما ارسال كرده بودند، ذكر  اي كه به اي از مردمان سرزمين(احساء) در نامه عده
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شود: اگر تو به اين اذعان داري كه اگر شخصي در هر چيزي،  . همچنين گفته مياند كرده
را تصديق نمايد ولي واجب بودن نماز را انكار نمايد، او به اجماع كافر است  صپيامبر 

تاخيز، گردد و همچنين هرگاه به همه چيز اقراركند بجز رس و خون و مالش حالل مي
ي رمضان را انكار كند، تكذيب اين موارد مورد اختالف  همچنين اگر واجب بودن روزه

مذاهب نيست. زيرا همانطور كه پيش از اين ذكر كرديم، قرآن خود به بيان آن پرداخته 
 است.

به خاطر آن مبعوث  صاي است كه پيامبر  پر واضح است كه توحيد بزرگترين فريضه
 ر از نماز و زكات و روزه و حج است.شده است و آن بزرگت

شود اگر چـه   پس چگونه باشد كه هرگاه انسان چيزي از آن امور را انكار كند كافر مي
آورده است عمل كند؟ اما اگر توحيـد را كـه بـه خـاطر آن      صبه تمامي آنچه كه پيامبر 

ايـن جهالـت   ، انكار كند، كافر نمي شود؟ سبحان اهللا! اند مبعوث شده ‡تمامي پيامبران 
 .چقدر اعجاب انگيز است!!

حنيفه به نبرد برخاستند، با وجود  با بني صهمچنين بايد گفت: اصحاب رسول اهللا 
دادند هيچ  مسلمان شدند و آنها كساني بودند كه گواهي مي صاينكه در حضور پيامبر 

 بنده و فرستادة اوست و اذان صمعبود برحقي جز اهللا وجود ندارد و همانا محمد 
گفتند: همانا مسيلمه پيامبر است:  داشتند. اگر گفت: آنان مي گفتند و نماز برپا مي مي
گوييم: اين همان چيزي است كه مد نظر ماست. هرگاه شخصي، مردي را به مقام  مي

گردد و شهادتين و نماز او  برساند، كافر شده و مال و جانش حالل مي صنبوت پيامبر 
(يوسف و شمسان و تاج، اسامي  »يوسف«، »شمسا«كه  را سود نرساند، پس حال كسي

برخي از پرستش شدگاني بودند كه گروهي در اين سرزمين، آنان را در جنب اهللا يا 
خواندند مانند بدوي، دسوقي، متبولي، امثال اينها در مصر و مانند  جداي از اهللا به دعا مي

ام فرمانرواي قدرتمند آسمانها و ابن عربي در دمشق) يا يك صحابي يا يك پيامبر را به مق
زمين برساند چگونه خواهد بود؟ پاك و منزه است اهللا و او چقدر عظيم الشأن است! [به 
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زَن َ� َمۡعكَُمونَ ﴿فرمايد:  همين علت است كه مي ِ َّ ر قُكُوِ  ٱ َ ََ  ُ ّّ َُ ٱ رلَِ  َمۡطَب ﴾ ٥ َكَ�
. »زند يابند، مهر مي [حق را] در نمي بدينسان خداوند بر دلهاي كساني كه«. ]59روم: ال[

با آتش سوزانيد، جملگي  سهمچنين بايد گفته شود: كساني را كه علي بن ابي طالب 
بودند و از صحابه، علم  سكردند كه اهل اسالم هستند و آنها از ياران علي  ادعا مي

] در باره باورهايي داشتند، شبيه آنچه [پيشينيان سآموخته بودند. ليكن در مورد علي 
يوسف و شمسان و امثال آنها داشتند، پس چگونه اصحاب، بر قتل و كفر آنها اتفاق 

كنند؟ آيا تصور  پنداريد كه اصحاب، مسلمانان [اهل قبله] را تكفير مي كردند؟ آيا چنين مي
و امثال او بي ضرر است ولي اعتقاد [ناروا]  »تاج«كنيد كه اعتقاد [نادرست] در مورد  مي

 كفر است. سد علي بن ابي طالب در مور
توان گفت: ابناء عبيد قداح كه در عصر عباسـيان بـر سـرزمين مـراكش و      همچنين مي

دادند كه جز اهللا هيچ معبـود برحقـي وجـود     كردند، جملگي گواهي مي مصر حكومت مي
خواندند و نماز جمعه و  فرستاده اهللا است و خويش را اهل اسالم مي صندارد و محمد 

كردند. همينكه مخالفت با شريعت، سواي آنچه كه در زمان ما وجـود   برگزار مي جماعت
دارد، را از خود بروز دادند و دانشمندان بر كافر دانستن و جنگيدن با آنها اجماع و اتفـاق  
كردند و سرزمين آنها را دارالحرب اعالم كردند، لذا مسلمانان با آنها به نبرد پرداختنـد تـا   

 مينهاي مسلمين كه در اختيار دارند، از آنها پس بگيرند.آنچه را از سرز
شود: هرگاه چنين باشد كه پيشينيان كافر نشدند مگر به خاطر اينكـه   همچنين گفته مي

و قرآن و انكار رستاخيز و غير و ذلك را جمـع   صآنان بين شرك و تكذيب رسول اهللا 
مندان در هـر مـذهبي بيـان    نمودند، پس در اين صورت معنا و مفهوم بـابي را كـه دانشـ   

 چيست؟  اند كرده
(باب حكم مرتد) و آن عبارت است از اينكه مسلماني بعد از اسالم آوردنش كافر 

كه هر نوعي از  اند شود، سپس [دانشمندان] انواع زيادي [از مسببات ارتداد] را بيان كرده
ايشان  گردد؛ تا آنجا كه آن موجب كافر شدن و حالل گشتن خون و مال شخص مي
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مانند كلمه  اند كند، بيان كرده چيزهايي را كه در نزد فاعل آن كوچك و ناچيز جلوه مي
اي [كفر آميز] بر وجه مزاح  [كفر آميز] ي كه بر زبان جاري كند بدون اعتقاد قلبي يا كلمه

شود: كساني را كه اهللا تعالي در موردشان فرمود:  و شوخي به زبان آورد. همچنين بيان مي

﴿ ۡ�َ ِۡ رِمِه ََ َۡ ِ َا  َ�ۡعَب إ ُِ َ�َف ََ  ِ ُۡۡمۡفِ ََ ٱ ََۡقۡب قَِلُوا  َ�َِم ََ ِ َمِ قَِلُوا   ّّ اينان «. ]74: ةتوبال[ ﴾كُِفوَن َِۡ

بعد از  اند و راستي سخن كفر آميز را گفته ولي به اند خورند كه نگفته به خداوند سوگند مي
اي  اهللا تعالي آنان را به واسطه گفتن كلمه . آيا نشنيده اي كه»اند اسالم آوردنشان كافر شده

و همراه او به  اند بوده صكفر آميز تكفير نموده است هرچند كه در زمان رسول اهللا 
آوردند و تنها اهللا  دادند حج به جاي مي خواندند و زكات مي رفتند و با او نماز مي مي جهاد

ِ ﴿ فرمايد: موردشان مي كردند؛ همچنين كساني را كه اهللا تعالي در را پرستش مي ّّ َِۡ
َ

قُۡل َ
ۡهزُِوََن  ََ ّۡ َ � ِۡ َُ وِ�ِۦ ُكن َُ َُ ََ ِهِۦ  َر ِۡ  ٦َََواَ� رنُِم ََ َُِ َ�ۡعَب إِز ِۡ َا  قَۡب َ�َف ُُ َِ ََ ۡع ََ  -65: ةتوبال[ ﴾َ� 

استي كه كرديد، عذر و بهانه نياوريد، بر بگو: آيا به خداوند و آيات و پيامبر او ريشخند مي«. ]66

. اينها كساني هستند كه اهللا تعالي به صراحت بيان فرموده »ايد ايمانتان كافر شده پس از
ي تبوك  و اين در حالي است كه در غزوه اند است كه بعد از ايمان آوردنشان كافر شده

اي كفر آميز آن هم به قصد شوخي و مزاح بر  كردند ولي كلمه را همراهي مي صپيامبر 
گويند:  ن شبهه خوب دقت كن و آن اين سخنانشان است كه ميزبان آوردند. در مورد اي

دهند جز اهللا هيچ معبود بر حقي وجود  كنيد كه گواهي مي از مسلمانان مردمي را تكفير مي
ترين  پس به جواب آن دقت كن كه پرفايدهگيرند؛  دارند و روزه مي ندارد و نماز برپا مي

ين پاسخي است كه به اين شبهه داده چيزهايي كه در اين چند ورقه وجود دارد، هم
 شود. مي

توان ارائه كرد آن چيزي است كه اهللا تعاي از بني  از جمله داليلي كه در آن مورد مي

رُموَ� ﴿فرمايد كه به موسي گفتند:  اسرائيل با وجود اسالم و علم و صالحشان بازگو مي �َ
رهٗ  ََ ِ َِ  إ َّ ٞ ِ َكَمِ ٱۡجَعل  ِۡ َوالَِهَ اي موسي براي ما معبودي قرار بده چنانكه «. ]138راف: عأل[ا ﴾لَُه

گفتند] براي ما  ص. و سخن اشخاصي از اصحاب [كه به پيامبر »آنان معبودهايي دارند



  سزندگي حضرت علي   20

 

قسم ياد كرد كه اين خواسته، شبيه همان سخن  ص. قرار بده. رسول اهللا )1F1(»ذات انواط«

َِ  ﴿ بني اسرائيل است كه به موسي؛ گفتند: َّ رهٗ  ٱۡجَعل  ََ ِ اي دارند كه  ليكن مشركين شبهه ﴾ِإ
گويند: همانا بني اسرائيل  كنند،آنها مي در هنگام مطرح شدن اين جريان به آن احتجاج مي

گفتند: براي ما ذات انواطي  صبه خاطر آن كافر نشدند، همچنين كساني كه به پيامبر 
يل آن را انجام ندادند، قرار بده كافر نشدند. پس پاسخ اين است كه بگوييم: بني اسرائ

نمودند آن را عملي نكردند، اگر بني  صهمچنين كساني كه اين درخواست را از پيامبر 
شدند، همچنين هيچ اختالفي در  دادند بدون هيچ اختالفي كافر مي اسرائيل آن را انجام مي

ردند ك از اين كار نهي فرمود اگر به فرمانش عمل نمي صاين نيست كساني را كه پيامبر 
شدند، اصل مسئله نيز  گزيدند، كافر مي و بعد از نهي او، ذات انواط براي خويش برمي

كند كه همانا نه تنها فرد مسلمان  همين است. بنابراين اين داستان اين مطلب را گوشزد مي
خبر  بلكه شخص عالم چه بسا به انواع مختلفي از شرك مبتلي شود ولي از وجود آن بي

شود و پي بردن به اينكه اين  ت آن آموختن و پرهيز از آن آشكارتر ميباشد، لذا اهمي
گويد: توحيد را دريافته ام، از بزرگترين نوع جهل، و  سخنِ شخص جاهل كه مي

شود،  ي شيطان است؛ سپس متوجه آن شود و در همان لحظه توبه كند كافر نميها دسيسه
درخواست كردند.  صز پيامبر همانطور كه بني اسرائيل چنين كردند و كساني كه ا

توان دريافت كه اگر آنها به واسطه انجام آن خواسته كافر  همچنين از اين جريان مي
شود بر وجهي كه با شديدترين  مي شدند پس چگونه است كه سخن بر موسي سخت نمي

َهكُونَ ﴿ كند: لحن، خطابشان مي ِۡ قَۡوُٞ َ�ۡ ستي شما گفت برا« ].138عراف: أل[ا ﴾قََِل إِنُّم

هم در مقابل اين خواسته، همانند موسي؛  ص. همچنانكه رسول اهللا »قومي نادان هستيد
 عمل كرد.

                                           
 .آويختند دي به آن ميهاي خود را براي تبرك و ظفرمن درختاني بودند كه مشركين عرب اسلحه -1
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اسامه را به خاطر كشتن شخصي كه  صگويند: همانا پيامبر  اي ديگر مي آنان در شبهه
هَ إِالَّ «گفت: ال إله إال اهللا سرزنش كرد و فرمود:  ِلَ الَ الَ إ ا قَ دَ مَ عْ هُ بَ تَ لْ تَ قَ ُأَ آيـا او را  «. )2F1(» اهللاَّ

تُ أَنْ «اش  همچنـين ايـن فرمـوده    .»نمود، كشـتي؟  بعد از اينكه اقرار به ال إله إال اهللا رْ مِـ أُ

ُ ِلَـهَ إِالَّ اهللاَّ ولُوا الَ إ قُ تَّى يَ اتِلَ النَّاسَ حَ قَ دستور دارم كه با مردم پيكار نمايم تا اينكـه  «. )3F2(»أُ

. و احاديث ديگري روايت شده است كه » وجود نداردبگويند: هيچ معبود برحقي جز اهللا
 هركس اين [كلمه طيبه] را بر زبان جاري ساخت بايد در مورد او دست نگه داشت.

مقصود اين جاهالن، از طرح اين شبهه اين است كه اگر كسي بگويـد: (ال إلـه إال اهللا)   
بزنـد. بايسـتي بـه آن    خواهد دست  شود و نه كشته، هرچند به هر كاري كه مي نه كافر مي

با يهود پيكار نمود و آنـان   صمشركان نادان گفته شود كه: پرواضح است كه رسول اهللا 
نيـز بـا قبيلـه بنـي      صگفتند: (ال إله إال اهللا). اصحاب رسول  را نفرين كرد درحاليكه مي

 دادند به اينكه هيچ معبود برحقـي جـز   حنيفه به جنگ برخاستند درحاليكه آنها گواهي مي
داشـتند و بـه اسـالم     مـي  اهللا وجود ندارد و همانا محمد فرستادة اهللا است و نمـاز برپـاي  

آنـان را در آتـش افكنـد،     سكردند، همچنين كساني را كه علي بن ابي طالـب   دعوت مي
 چنين بودند.

كنند كه اگر شخصي قيامـت را انكـار نمايـد كـافر شـده، كشـته        آن جاهالن اذعان مي
ويد: (ال إله إال اهللا) و اينكه اگر كسي چيزي از اركان اسالم را نپذيرد، شود، اگر چه بگ مي

شود. پس چگونه اسـت اگـر    هر چند به (ال إله إال اهللا) اقرار كند باز كافر شده و كشته مي
رسـاند ولـي    اي به او نمـي  كسي چيزي از فروع دين را رد كند گفتن (ال إله إال اهللا) فايده

و سرلوحة دعوتشان بوده است انكاركند، گفتن  ‡دين پيامبران توحيدي را كه آن، اصل

                                           
 متفق عليه. -1
 بخاري. -2
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گيـرد كـه]    مي بخشد؟ ليكن [اصل قضيه از اينجا سرچشمه مي (ال إله إال اهللا) وي را سود
 اند. تعالي مفهوم احاديث را درك نكردهدشمنان اهللا 

مود ولي و اما در مورد حديث اسامه؛ ايشان مردي را به قتل رساندند كه اظهار اسالم ن
به اين دليل كه تصور كرد آن را جز به خاطر ترس از جان و مالش اظهار نكرد [او را 
كشت]. هرگاه شخص، اسالم خود را آشكار كرد، واجب است كه از وي دست بردارند 
مگر آنچه مخالف آن است از وي ظاهر شود؛ اهللا تعالي در همين مورد چنين فرموده 

ِز﴿ است: َّ َهِ ٱ مٱ
َ

َ ٰ ِۡيِل ٱَٰ ََ  �ِ ِۡ َُ �ۡ َََّۡيُنوا  َن َواَمُنو ا  إَِذا َ�َ ََ  ِ اي مؤمنان «]. 94نساء: ال[ ﴾ّّ

. به عبارتي ديگر آن را محقق و »چون در راه خدا سفر كنيد، به درستي پرس و جو كنيد
كند]  داشتن از [كسي كه اظهار اسالم ميكند بر دست نگه  معلوم نماييد. اين آيه داللت مي

مجال دادن براي تصديق يا تكذيب شدن اسالمش. لذا اگر بعد از آن چيزي از وي و 

َّۡيُنوا  +شود به دليل اين قول اهللا تعالي  ظاهر شود كه مخالف اسالم باشد كشته مي ََ و  _ََ
شود تثبيت و تحقيق معنايي ندارد. به  اگر فرد به صرف گفتن ال إله إال اهللا ديگر كشته نمي

حديث و همانند آن، معنايش آن چيزي است كه بيان نموديم و آن اينكه اين ترتيب آن 
اگر كسي به اسالم و توحيد اقرار نمود، دست بازداشتن از وي واجب است مگر اينكه 

 چيزي مخالف آن از وي سر زند.
فرمـود:   صتوان ارائه داد اين است كـه: همانـا رسـول اهللا     دليلي كه در اين مورد مي

هُ « تَ لْ تَ قَ ُأَ ِلَـهَ إِالَّ اهللاَّ الَ الَ إ ا قَ دَ مَ عْ آيا او را بعد از اينكه اقرار به ال إلـه إال اهللا نمـود،   « .)4F1(»بَ

ُ«و فرمود:  »كشتي؟ هَ إِالَّ اهللاَّ ِلَ ولُوا الَ إ قُ تَّى يَ اتِلَ النَّاسَ حَ قَ تُ أَنْ أُ رْ مِ دستور دارم كه «. )5F2(»أُ

. و هم او در »معبود برحقي جز اهللا وجود ندارد با مردم پيكار نمايم تا اينكه بگويند: هيچ
هركجا بـه  « »أينام لقيتموهم فاقتلوهم لئن ادركتهم القتلتهم قتل عاد«بارة خوارج فرمود: 

                                           
 متفق عليه. -1
 بخاري. -2
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آنها برخورد كرديد، آنها را بكشيد، اگر به آنان برسم [عصر آنها را دريابم] بسان قوم عـاد  
 .»نمايم مي كه نابود شدند، هالكشان

خواندند به گونه  كردند و اذكار مي ينكه آنها از ساير مردم بيشتر عبادت ميبا وجود ا
شمردند،آنها از اصحاب كسب علم  مي اي كه اصحاب در نزد آنها، نماز خويش را اندك

كردند، ولي هنگامي كه چيزهايي مخالف شريعت از آنان ظاهر گشت، نه گفتن ال إله إال 
عاي اسالم و مسلمان بودن؛ آنان را سودي نبخشيد. اهللا و نه عبادت بسيارشان و نه اد

همچنين آنچه كه در مورد جنگ با يهود و پيكار با اصحاب بني حنيفه ذكر كرديم [شاهد 
خبر داد كه  صباشد]. وانگهي هنگامي كه مردي به پيامبر  مي و دليل براثبات اين مسئله

با آنان به جنگ آيد تا اينكه  اند. خواست كه لق از پرداخت زكات امتناع ورزيدهبني مصط

ن ﴿ اهللا تعالي، اين آيه را نازل فرمود:
َ

َّۡيُنو ا  َ ََ ََ  ٖ ُقۢ ِۡنََبإ َِ ََِ ِۡ زَن َواَمُنو ا  إِن َجِ َوُ� ِ َّ َهِ ٱ مٱ
َ

َ ٰ َٰ

رِبمَِ�  �َ ِۡ َُ َعۡك ََ ر َمِ  َ ََ ۡصبُِحوا   َُ ََ ركََٖ  نان، اگر اي مؤم«. ]6حجرات: ال[ ﴾٦َُِصيُبوا  قَۡوَمۢ� ِ�ََ�
فرد فاسقي خبري برايتان آورد [در آن] بررسي كنيد، مبادا ندانسته به قومي زياني رسانيد آنگاه به 

. و آن مرد به آنها دروغ بسته بود. پس تمامي اينها »خاطر كاري كه كرده ايد، پشيمان شويد
كنند،  در احاديثي كه به آن احتجاج مي صكند كه مقصود پيامبر  به اين امر داللت مي

 همان چيزي است كه ما بيان كرديم.
بيان فرموده اسـت   صاي ديگر هم هست و آن اينكه، آنچه را كه پيامبر  آنان را شبهه

كه مردم در روز قيامت از آدم و بعد از نوح و ابـراهيم و موسـي و عيسـي، طلـب يـاري      
 صرا بـه رسـول اهللا   كنند تا اينكه اين امـر   كنند؛ و همة آنها از پذيرفتن آن امتناع مي مي

 كنند. واگذار مي
كند بر اينكه استغاثه و ياري خواستن به غير اهللا شرك  گفتند: پس اين داللت مي

شود. جواب اين است كه بگوييم: پاك و منزه است كسي كه بر قلب  محسوب نمي
دشمنانش مهر نهاده است ما استغاثه و طلب ياري رساندن از مخلوق را در آنچه كه قادر 

فرمايد:  كنيم همانطور كه اهللا تعالي در داستان موسي؛ مي باشند، انكار نمي مي به انجام آن
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ِهِۦ﴿ َّ ي مِۡن َعُب ِ َّ َ ٱ ََ ِي ِمن ِشيَعَِهِۦ  َّ ُه ٱ ََ ر �َ ََ َۡ آنگاه كسي كه از «. ]15قصص: ال[ ﴾َََ

 .»پيروانش بود در برابر كسي كه از دشمنانش بود، از او ياري خواست
طلبد و در چيزهـايي غيـر از آن، كـه     مي كه انسان در جنگ از يارانش كمك همانطور

مخلوق توانايي انجام دادن آن را داشته باشد. ما استغاثه و فريادرسي در پرستش و عبادت 
دهنـد، آن هـم در    كنيم، كه در كنار قبرهاي اولياء يا در غياب آنهـا انجـام مـي    را انكار مي

تواند آن را انجام دهد. هرگاه آن امر تحقق يابد مردم  الي نميچيزهايي كه كسي جز اهللا تع
در روز قيامت، قصدشان اين است كه ايشان از اهللا تعالي  ‡از كمك گرفتن از پيامبران 

بخواهند كه به حساب مردم رسيدگي كند تا اهل بهشت از گرفتـاري توقفگـاه [طـوالني]    
فرد صالحِ زنده اي بروي كه بـا تـو هـم     بياسايند. و اين در دنيا و آخرت رواست كه نزد

مجلس شود و كالم تو را بشنود و به او بگويي از اهللا تعالي براي من طلب كن، همـانطور  
كردند كه برايشان دعا نمايد  در زمان حياتش از او درخواست مي صكه ياران رسول اهللا 

و [شفاعت] نكردنـد  اما پس از وفاتش، آنان هرگز در كنار مرقدش، از او درخواست دعا 
بلكه سلف صالح حتي از كسي كه در كنار مرقدش اهللا تعالي را به دعا بخواند، جلوگيري 

 .كند، چگونه است؟! طلب دعا مي ص. پس وضعيت كسي كه از خود او اند كرده
اي ديگر نيز هست: و آن داستان ابراهيم ؛ اسـت آن هنگـام كـه در آتـش      آنان را شبهه

خـواهي؟ ابـراهيم؛    ؛ در هوا بر او ظاهر شده، فرمـود: آيـا كمـك مـي    انداخته شد، جبرئيل
گويند: اگر درخواست كمك از جبرئيـل شـرك اسـت، آن را بـر      فرمود: ولي نه از تو. مي

 .كرد! ابراهيم عرضه نمي
پاسخ اين است كه اين هم از نوع شبهه اولي است چرا كه جبرئيل به او پيشنهاد كرد 

وده قدرت اوست به ابراهيم؛ ياري رساند، همچنانكه اهللا تعالي به وسيله امري كه در محد

ٓر ﴿ فرمايد: مي در بارة او ُقَو ۡۡ . اگر اهللا تعالي »ي] نيرومند [مالئكه«.  ]5نجم: ال[ ﴾َشِبزُب ٱ
توانست آتشي را كه براي ابراهيم؛ برافروخته بودند و تمام كوهها و  داد، مي به او اجازه مي

داد كه  ارد و در مشرق و مغرب بيندازد يا اگر به او فرمان ميزمين اطراف آن را برد
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داد  توانست و اگر به او دستور مي ابراهيم؛ را در مكان بسيار دوري از آنها قرار دهد، مي
داد و اين مانند مرد ثروتمندي است كه مال  كه او را به سوي آسمان ببرد آن را انجام مي

كند كه به وي قرض دهد يا  بيند، پس به او پيشنهاد مي بسياري دارد، مرد نيازمندي را مي
اينكه چيزي به او ببخشد كه نيازمنديش برطرف گردد ولي آن مرد نيازمند از قبول 

كند تا اهللا تعالي رزقي به او ببخشد كه هيچ  كند و صبر پيشه مي كردنش خودداري مي
 منتي در آن براي كسي نباشد.

س استغاثة عبادت و شـرك اسـت. اگـر آنهـا داراي فهـم      اين مثل كجا از جن ،بنابراين
 .بودند؟!

و ان شاء اهللا سخن را با طرح يك مسئله بسيار مهم به منظور درك آنچه بيان شد، بـه  
رسانم ليكن به خاطر اهميت جايگاه اين مسئله و اشتباه فـراوان درآن، سـخن را    پايان مي

در اين نيست كه همانا توحيد، بايستي  گوييم: هيچ اختالفي دهيم و مي به آن اختصاص مي
تواند  به وسيله قلب و زبان و عمل باشد. پس اگر چيزي از اينها مختل شود، شخص نمي

مسلمان بماند، اگر [شخصي] توحيد را بشناسد و بدان عمل نكند، پس وي كافر و معانـد  
 [عصيانگر] است، مانند فرعون و ابليس و امثال اينها.

گويند: اين حق است و ما اين  شوند و مي ر اين مورد دچار خطا ميبسياري از مردم د
دهيم كه آن حق است ولي ما توانايي انجامش را نداريم و  كنيم و گواهي مي را درك مي

روا نيست در نزد مردم ديارمان چيزي را انجام دهيم مگر اينكه موافق ايشان باشد و بهانه 
شناسند و  را مي نيستند كه غالب سران كفر، حق تراشيهاي ديگر. و اين بيچارگان متوجه

ا  ﴿فرمايد:  ها چنانكه اهللا تعالي مي ن بهانهاند مگر به خاطر يكي از اي آن را رها نكرده َۡ َ ََ ٱۡش
ِ َ�َمنٗ � ّّ رِت ٱ . از جمله »اند اي ناچيز فروختهاينان آيات الهي را به به«]. 9: ةتوبال[ ﴾اِ قَكِيٗل َ�

ِۡ ﴿ فرمايد: ين سخن اهللا تعالي است كه ميآيات ديگر، ا ۡ�َنِ َوُه
َ

 ﴾َمۡعَُِِونَُهۥ َكَمِ َمۡعَُِِوَن �
. اگر در عمل، ظاهراً »شناسند شناسند همانگونه كه فرزندانشان را مي او را مي«]. 146: ةبقرال[

به توحيد عمل كند ولي آن را درك نكند و يا قلباً به آن معتقد نباشد، وي منافق است و 
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ِ إِّن ﴿ از كافر مطلق بدتر است: َفِل ِمَن ٱَُِّ َۡ َ ۡۡ ِك ٱ ُۡ رفِقَِ� ِ� ٱّ� منافقين «. ]145نساء: ال[ ﴾ٱلُۡمَ�

. اين مسئله يك مسئله بزرگ و طوالني است، هرگاه در »در طبقه زيرين جهنم جاي دارند
بي كه حق را يا شود، انديشه به خرج دهي، كساني را مي آنچه كه بر زبان مردم جاري مي

شناسند ولي عمل به آن را به خاطر ترس از نقصان دنيوي يا از دست دادن پست و  مي
يابي كه در ظاهر به توحيد  كنند و يا كساني را مي مقام و يا به دليل محافظه كار رها مي

خبرند و هرگاه از آنچه كه قلباً به آن معتقد هستند  كنند ولي در باطن از آن بي عمل مي
شناسند. بنابراين فهميدن دو آيه از كتاب اهللا  يابي] كه آنان توحيد را نمي مي كني [در سؤال

تعالي بر تو واجب است. نخستينِ آنها از كالمش كه قبالً از نظر گذشت [اين آيه است 

ِۡ ﴿ كه]: رنُِم ََ َُِ َ�ۡعَب إِز ِۡ َا  قَۡب َ�َف ُُ َِ ََ ۡع ََ استي كه بر عذر و بهانه نياوريد،« ].66: ةتوبال[ ﴾َ� 

. پس هرگاه برايت ثابت شد بعضي از اصحاب كه همراه »ايد پس از ايمانتان كافر شده
اي كه بر وجه مزاح و شوخي به زبان  با روميان جهاد كردند به سبب كلمه صرسول اهللا 

آورد بر  آوردند، كافر شدند [بدان كه گناه و جريمة] كسي كه سخنان كفر آميز بر زبان مي
گردد [و بدان كه گناه] كسي كه از ترس نقصان مال يا از دست دادن جاه و  ميتو آشكار 

موقعيت و يا به خاطر مالحظه و رعايت حال كسي به كفر عمل كند، بزرگتر از [گناه و 
 آورد. اي كفر آميز بر زبان مي جريمة] كسي است كه از روي شوخي، كلمه

ِ مِۢن ﴿ باشد:  تعالي ميدومين آيه شريفه، در اين رابطه اين فرموده اهللا ّّ َِۡ َِ َمن َ�َف
رنِ  ََ ز ِ�َِۡۡ ۢ قَۡكُبُهۥ ُمۡطَمكِنٱ ََ ۡ�ِِهَ 

ُ
رنِهِۦ  إِّ� َمۡن َ ََ هركس بعد از ايمانش «]. 106نحل: ال[ ﴾َ�ۡعِب إِز

به خداوند كفر ورزد [بازخواست شود] مگر كسي كه وادار شود و دلش به ايمان آرام و استوار 

 .»باشد
ين اهللا تعالي، عذرشان را نمي پذيرد، مگر كسي كه مجبور شود درحاليكه قلـبش  بنابرا

بر ايمان آرام گرفته باشد در غير اين صورت به تحقيـق، پـس از ايمـان آوردنـش، كـافر      
كند چه از روي ترس آن را انجام دهد يا محافظه كاري و رعايت حـال   شود؛ فرق نمي مي

اش يا به خاطر مالش يـا   مينش، خانواده اش، طايفهديگران يا مالحظه آداب و رسوم سرز
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بر وجه مزاح مرتكب آن شود و يا عالوه بر اينها اعراض و نيتهاي ديگـر [مطـرح باشـد]    
كد: نخست اينكـه:   مگر كسي كه مجبور شود: آيه شريفه از دو جهت بر اين امر داللت مي

ِِهَ ﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي �ۡ
ُ

. پس اهللا تعـالي اسـتثنايي   »ه وادار شودمگر كسي ك« ﴾إِّ� َمۡن َ
 براي آن قرار نداده مگر براي كسي كه او را به كلمة كفر آميز وادار نمايد.

گردد مگر بر انجام عمل يا گفـتن كـالم، ولـي در     پرواضح است كه انسان مجبور نمي
 شود. مورد عقيده قلبي هيچ احدي بر آن مجبور نمي

َ ﴿ فرمايد: كه مي دوم اينكه: اين سخن اهللا تعالي ََ ۡ�َيِ  ةَ ٱ�ٱ َيور وا  ٱۡ�َ َحبٱ ََ َۡ ُِ ٱ ّ�ُه
َ

رلَِ  َِۡ �َ
 ِ ة َِ اين از آن جهت است كه ايشان زندگي دنيا را از آخرت خوشتر «]. 107نحل: ال[ ﴾ٱلِخ

. پس تصريح كرده است همانا اين كفر و عذاب به سبب اعتقاد يا جهل، يا به »دارند
هاي دينا و  اي از بهره كفر نيست. بلكه تنها دليلش در آن، بهرهخاطر بغض دين يا حب 

  .ترجيح دادن آن بر دين است
 واهللا سبحانه وتعالی أعلم

 مني وصلی اهللا علی حممد وعلی آله وصحبه أمجعنيـواحلمد هللا رب العال
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