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 الرمحن الرحيماهللا بسم 
ـنا ومـن سـ ور أنفسِ ه، ونَعوذُ باهللا مـن رشُ ه و نستعينهُ ونَستغفرُ دُ مدَ هللا نَحمَ ئاتِ يِّ إنَّ احلَ

ن يُضلل فـال هـادِيَ لـه ضلَّ له، ومَ ه اهللا فال مُ دِ ن هيَ د أنْ ال إلـه إالَّ ، أعاملنا مَ  اهللا وأشـهَ
يك  ه ال رشَ ه ورسولُهوحدَ دا عبدُ د أنَّ حممَّ ا بعد :، ملسو هيلع هللا ىلص له، وأشهَ  أمَّ

 وحيدكتاب ت داليل يادگريی

 آموزی پيش گريد. وه بايد راه علام را در علمپژ ی علام و اينكه دانش توصيه •

 زيرا از هبرتين مطالبی است كه در اين زمينه تأليف شده و مورد قبول اهللا متعال است. •

 اند. اند و طالب را به حفظ و درک آن سفارش نموده و رشوح بسياری بر آن نوشته  ای بدان داشته علام توجه ويژه •

 توانست پاسخشان دهد. ای جديدی وجود داشت و میه در زمان مؤلف، شبهات و خمالفت •

 شخصی ملتزم و پايبند و با منهجی درست و آگاه به سنّت بود.  رمحه اهللا زيرا مؤلف •

 اند. زيرا در اين كتاب، مسائل با استدالل از قرآن و سنت بيان شده •

 .گريد و بر توحيد عبوديت متركز دارد ی توحيد را در بر می گانه زيرا اقسام سه •

 بندی و ترتيب موضوعات، به خوبی صورت گرفته و در استدالل، هنايت دقت صورت گرفته است.  فهرست  •

 .چون بخاری را در پيش گرفته است در آن مطلبی را از ديدگاه خود بيان نكرده و راه سلف هم •

 روش آموزش و رشح

 .كس حفظ كند، نسبت به سايری پيشگام است دانش پژوه بايد پيش از حتصيل، متن را حفظ ناميد؛ هر آن •

 .آگاهی از استدالل هر آيه و دليل آوردن آن آيه، در باب مورد نظر •

 وحيد و دليل آوردن آن باب در كتاب.آگاهی از ارتباط هر باب با كتاب ت •

ـپس بـه ديگـر رشوح را  متركز می رمحه اهللاشيخ ابن عثيمني » القول املفيد«در اين نوشتار، بر يک رشح با نام  • كنيم و س

 پردازيم تا مطالب با يكديگر تداخل نيابد. يكی پس از ديگری می

 

3 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 )ھمراه باب اول كتاب التوحید باب بھ ٦۷ھا ( باب تفھرس

ـاب و  آنپيش از يادگريی هر كتاب، بايد مقدمه و فهرست  را مطالعه كنيم تا هدف از تأليف كت
 :بندی كرد وان در ده قسمت فهرستت را میكتاب التَّوحيد را بدانيم.   كليّت حمتوای آن

 ] (باب وجوب توحيد)١[

 .بتشد است و دعوت مشرتک پيامربان ۏ می دين بخش ترين كه توحيد، نخستني و واجب شود بخش بيان می در اين

 .بخشايد ] باب فضيلت و برتری توحيد و گناهانی را كه می٢[

معنای عدم وجوب آن نيست؛  اين بخش، برای تشويق و ترغيب آورده شده است؛ بيان فضيلت و برتری يک چيز، به

 .كنند مكه، مردم را از  يادگريی و ياددهی توحيد، بيزار و متنفر می كفار مانند افراد، از برخی چنني هم

 .شود می هبشت وارد حساب بدون سازد، عملی را توحيد كه ] باب: كسی٣[

اين باب، برای پاكسازی توحيد از رشک و بدعت و معصيت آورده شده است؛ پس هبرت آن است كه پس از دو باب 

 و فضيلت آن، باب حتقق توحيد آورده شود.وجوب توحيد 

 ] باب ترس از رشک٤[

، بايد در مورد خود و ديگران از رشک برتسد؛ باشد كه در پی حتقق توحيد می اين باب بدين خاطر آورده شده تا كسی

وحيد بيايد، كند كه توحيد را عملی ساخته، در حالی كه چنني نكرده است. هر بابی كه پس از حتقق ت زيرا گاه گامن می

 رود؛ زيرا از مصاديق عملی نمودن توحيد، ترس از رشک و دعوت به توحيد است. جزو آن به شامر می

 »الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ«] باب دعوت به شهادت ٥[

 به دو دليل آورده شده است (و اهللا اعلم):

 و پريوانش، مردم را به آن فراخواند.ملسو هيلع هللا ىلص ه در پی عملی نمودن و حتقق توحيد است، بايد مهانند پيامرب ك زيرا كسی .١

 .توحيد نه و داد دعوت نامز به را  مردم بايد نخست دارد زيرا پاسخ به كسی است كه اعتقاد  .٢

 

 )باب ٥(مقدمھ : یکم
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 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 ] تفسري توحيد و شهادت الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ ٦[

مؤلف پس از بيان وجوب توحيد، تشويق خماطب به آن، وجوب حتقق و عملی نمودن توحيد، ترس از رشک و دعوت به توحيد، 

 پردازد.ب توحيد حقيقت تفسري به كتاب، پايان تا باب اين آغاز از تا بيند مناسب می

 ] پوشيدن عالمت و ابزار خاص، برای دفع يا رفع بال، نوعی رشک است.٧[

 .پردازد می رشک، يعنی مقابلش، ی در اين باب برای تفسري توحيد، به معرفی نقطه

 ] پريامون رقيه و آويز٨[

 .است شده نوشته آميز، رشک آويزهای انواع و  اين باب برای تفسري و توضيح رقيه

 بداند متربّک را ها درخت، سنگ و مانند اين كه ] كسی٩[

 .است آمده باشد، اين باب برای بيان تربّک ممنوع كه با توحيد در تضاد می

 اهللاِ صورت گريد غري برای كه ذبحی ی ] درباره١٠[

توحيـد در  با ذبحی، چنني گريد؛ اين باب برای توضيح ذبحی است كه از روی حمبّت و بزرگداشت و برای غري اهللا صورت می

 تناقض است.

 ، نبايد ذبح برای اهللا صورت گريدشود ] در مكانی كه برای غري اهللا ذبح می١١[

ـان ـای اين باب در پی بيان و توضح رفتار برخی مسلامنان ناآگاه است كه مهچون مرشكان و مهراه با آنان، در اعياد، رسوم و مك  ه

 چنني كاری با توحيد منافات دارد.كنند؛  رشكت می ها، آن عبادی

 ] نذر برای غري اهللاِ، نوعی رشک است١٢[

 .شد بيان باشد، اين باب برای توضح نذر ممنوع كه در تضاد با توحيد می

 ] استعاذه و پناه بردن به غري اهللا، رشک است ١٣[

د؛ چنـني باشـ توانـايی اهللا مـی اين باب برای توضيح استعاذه و پناه بردن به غري اهللا در چيزی اسـت كـه تنهـا در

 .دارد منافات توحيد با ای، استعاذه

 ] كمک خواستن و دعا از غري اهللا، رشک است١٤[

مانند كمک خواستن از غري اهللا است كه تنها در اختيار و قدرت اهللا   آميزی اين باب در توضيح كارهای رشک

 .باشد می

 باب) ٩توحيد ( تفسريدوم: 
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 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 .﴾u t s r q p o﴿باب: ] ۱٥[ 
  ﴾* + , -  . / 0 1 32 4 65 7 8 9﴿ :باب] ۱٦[

 ] باب شفاعت١٧[ 
ه كافران از معبودان دروغـني خـود انتظـار كند ك شفاعتی را بيان میبطالن اين باب، 

  .دارند
]۱۸ [﴿ih g f e      d c b a ̀  _ ﴾  

 گريد. در اين باب، بطالن هدايت توفيقی از سوی غري اهللا، مورد بررسی قرار می

 )باب ٤هللا (غیر  عبادت: بطالن سوم

 )باب ٤( دلیل کفر انسان: چھارم

بيند تا داليل و عوامل دچار شدن  بطالن عبادت غري اهللا، مناسب می توحيد و بيان مؤلّف پس از تفسري
  ها دوری كنيم. به كفر را برشامرد تا از آن

 .صالحان استشخصیت روی در  غلو و زیاده ھا از دین، دلیل کفر و دوری انسانباب: ] ۱۹[

 در زمني روی داد.و نخستني رشكی است كه  .باشد اين از خطرناكرتين اسباب كفر می
کند؛ چگونھ است  کھ در کنار قبر فرد صالح، هللا را عبادت می گیری با کسی ] باب: سخت۲۰[

  اگر این فرد صالحرا عبادت کند؟!

 است.عنوان مسجد  به قربانتخاب از مجله عوامل گرفتار شدن در رشک، استفاده از تنديس، تصوير و 

دھد تا  جای هللا معبود قرار می ھا را بھ ، آنھای صالح غلو در خصوص قبر انسان] ۲۱[

 ھا عبادت شوند. ھمچون بت
  .ی قرب صاحلان است روی درباره از عوامل كفر، غلو و زياده

 از توحید و بستن ھر راھی کھ بھ شرک بیانجامد ملسو هيلع هللا ىلص ] باب: حفاظت و حمایت پیامبر۲۲[

كند به  شد؛ مؤلف بابی را بيان می نجر میمانع متامی اعتقادات و رفتارهايی بود كه به رشک م ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب

 .پردازد كه موجب رشک است بررسی ممانعت ايشان از گفتارهايی می
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پنجم: بطالن اين ادعا كه: در اين امت يا در جزيرة 
 دهد (يک باب) العرب، رشک رخ نمی

 کنند. ھا را عبادت می برخی از افراد این امت، بت] ۲۳[

 باب) ٧ششم: كارهای شيطانی (

 سحر و جادوباب: پیرامون ] ۲٤[

 .كشاند ی است كه مردم را به كفر میابزارو بزرگرتين شود  زيرا فقط با كفر ورزيدن به اهللا انجام می

 ] بیان برخی از انواع سحر و جادو۲٥[

 .شود ها دوری كنيم، بيان می اين باب، برخی از انواع سحر كه بايد از آندر 

  افرادی ھمانند اوفالگیر و باب: ] ۲٦[

 .ها، آگاه می گرديم شويم و از حكم و چگونگی رفتن نزد آن گونه افراد آشام می در اين باب، با اين

 عالج سحر با سحر] ۲۷[

شود؛ البته تعويذی كه برای رفع جادو باشد، فرق  ويذ هنی میتعاز شود كه مسلامن  در اين باب بيان می

 .دارد

  ] فال زدن۲۸[ 

 هاست اين باب مطالبی در ردّ اعتقاد و عملكرد مردم عهد جاهليت در شوم دانستن برخی پديده

 رصد ستارگان] ۲۹[

 باشد. مباحث اين بحث، پريامون بطالن اعتقاد تأثري ستارگان می

 ھای آب و ھوایی ستن از پدیده] باب: باران خوا۳۰[

 باشد. آميز می اين باب در جهت بطالن وابستگی به اسباب و عوامل رشک
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 )باب ۹( کارھای قلب: ھفتم

 ﴾T S R Q P O N  M ﴿ :باب] ۳۱[ 

شود كه وقتی كسی، يک خملوق را مهانند اهللا يا بيشرت، دوست بدارد و بدان  در اين باب چنني مطرح می

 .ز توحيد جدا و به رشک گرفتار شده استحمبّت كند، ا

  ﴾2 3 4   5 6 ﴿: باب] ۳۲[

 .بحث اين باب، پريامون نفی توحيد از كسی است كه از خملوق، مهانند اهللا يا بيشرت، ترس داشته باشد

 ﴾  Ô                Ó Ò Ñ Ð Ï﴿ :باب] ۳۳[
 .تامد دارداين باب، پريامون ردّ توحيد كسی است كه بر غري اهللا توكل و اع

 ﴾KJ  I H ﴿ :باب] ۳٤[

 .اين باب بدين اصل اشاره دارد كه مؤمن در مسري خويش به سوی اهللا، بايد ميان بيم و اميد باشد

 صبر نمودن بر حکم و قدر هللا، از ایمان است] ۳٥[

 .,اين باب توصيفگر حالت مؤمن به هنگام دچار شدن به بال و گرفتاری است

  ] ریا و دورویی۳٦[

ی صـاحلان،  گردد؛ خطری كه تـرس از آن دربـاره اين باب، خطر بزرگ ريا برای موحدان، بيان می در

 بيش از هر چيز ديگر است.

 باب: انجام کار اخروی برای کسب دنیا، نوعی شرک است.] ۳۷[

اين باب بدين نكته اشاره دارد كه هر كس كار اخروی را برای هبره بـردن از دنيـا انجـام دهـد، گرفتـار 

 .مصداق اين رفتار، خشنودی و خشم به خاطر دنياست رشک شده است.

اطاعت از دانشمندان و فرمانروایان بر خالف حالل و حرامی کھ هللا معّین نموده، سبب ] ۳۸[

 ھا را ارباب خویش قرار دھد. شود کھ آن می

 شود. میشود كه فرمانربداری از غري اهللا، سبب نقصان در توحيد  در اين باب استدالل می

 ﴾/ 0 1 2   3    ﴿] باب: ۳۹[

اين باب بيان شد تا معنای كفر به طاغوت را برای موحد روشـن سـازد و ايـامن راسـتني و دروغـني را 

 .توضيح دهد
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 )یک باب( انکار اسماء و صفات هللا: ھشتم

 ﴾   8 9 :;﴿ :باب] ٤۰[
ت را انكار كنـد، شود كه شخصی كه برخی از اسامء و صفا در اين باب چنني مطرح می

 .شود از توحيد خارج می

 )باب ۲۹( آلود سخنان نادرست و شرک: نھم

̀ b a﴿ :] باب٤۱[  _ ^   ﴾ 
د در برابر نعمت  شود.  هايی است كه از طرف اهللا متعال برخوردار می اين باب برای بيان وظايف موحّ

̄ °  ±﴿ :] باب٤۲[  ® ¬ «  ﴾  
د د  كند. پردازد و تفاوت ميان واو و ثمّ را بيان می ر سوگند به اهللا میاين باب، برای بيان عملكرد موحّ

 کھ بھ سوگند هللا قناعت و رضایت ندارد کسی ] باب: پیرامون ٤۳[
دی است كه به   كند. اهللا سوگند ياد میاين باب پريامون ميزان عظمت اهللا متعال در قلب انسان موحّ

 »ھیدچھ هللا و تو بخوا آن« ] باب: حکم گفتن٤٤[
 آورد. ی اهللا رشيک می اين باب، هشدار برای كسی است كه در اراده

 رنجاند ] کسیکھ روزگار را دشنام دھد، هللا تعالی را می٤٥[
د هشدار می دهد كه  دهد كه به روزگار دشنام ندهد كه در اين صورت، به ذاتی دشنام می اين باب، به به فرد موحّ

 دهد. فرمان میناميد و  را اداره می رخدادهای آن
 ] نامیدن بھ قاضی القضاة و ...٤٦[

د هشدار داده شده كه به توحيد ربوبيت اهللا متعال، جتاوز نكند.  در اين باب، به مرحّ
  ھا برای احترام احترام بھ اسماء هللا تعالی و تغییر برخی اسم :باب] ٤۷[

بانه د با اسامء و سفات در اين باب، برخورد و عملكرد مؤدّ  .شود اهللا، دين و پيامربان االهی مطرح می ی موحّ
یاد شده  ملسو هيلع هللا ىلص کند در آن از هللا یا قرآن یا رسول هللا کھ چیزی را تمسخر می ] باب: پیرامون کسی٤۸[

 است
ی توحيد خارج شده است؛ از ديگر  كننده، از دايره شود كه شخص مسخره در اين باب، به اين قاعده پرداخته می

 باشد. برخورد با فرد مسخره كننده و حفظ زبان و بيان، می مباحث اين باب، چگونگی
 

 

9 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

̀ e d c  b a ﴿ :] باب٤۹[   _ ̂  ] \﴾ 
د پيش از برخورداری از نعمت و به هنگام برخورداری، مطرح می   شود. در اين باب، وظايف موحّ

  ﴾  ih   g f e d c b a﴿] باب: ٥۰[
ـتفاده از پيشـوند  ی از نعمت میاين باب به بيان عملكرد مؤمن به هنگام برخوردار بـرای غـري اهللا را حـرام » عبـد«پـرداز د و اس

 شامرد. می

  ﴾  HG F E D C﴿ :] باب٥۱[
د را هشدار می  دهد كه اسامء و صفات اهللا را انكار نكند. اين باب، موحّ

 ، نادرست است»ىالَ عَ تَ  ى هللاِ لَ عَ  مُ السََّال «] عبارت ٥۲[
د را هشدار می  ادبانه به اهللا متعال را بر زبان نياورد. دهد تا سخنان بی اين باب، مرحّ
 »ای هللا! اگر خواستی، مرا ببخش« ] باب: پیرامون عبارت:٥۳[

د هشدار می    دهد كه از گفتن استثناء در دعا، دوری بجويد و قدرت اهللا متعال را درک ناميد. اين باب، به مرحّ

 ست استنادر» عبد و أمة من«گفتن عبارت  ] باب:٥٤[
د می  ها، ادب را مراعات ناميد. آموزد كه در بيان الفاظ و واژه اين باب، به موحّ

 خواھد، رد نشود. کھ با نام هللا تعالی چیزی می ] باب: درخواستی کسی٥٥[
د خواسته می در اين باب چنني بيان می  .را رد نكند ، آنخاطر تعظيم و بزرگداشت اهللا شود، به شود كه وقتی چيزی با نام اهللا از مرحّ

 شود ] باب: فقط بھشت با وجھ هللا درخواست می٥٦[
 شود. در اين باب، عملكرد مؤمن برای بزرگداشت اهللا تعالی و رعايت ادب نسبت به او، بيان می

  (لَو)» اگر«ی  ] باب: پیرامون استفاده از واژه٥۷[
 شود. دين و رسنوشت، پرداخته میدر اين باب، به چگونگی بيان سخنان مؤدبانه و عدم اعرتاض به 

 باب: نھی از دشنام دادن بھ باد ]٥۸[
 .آموزد كه هنگام رويارويی با امر ناپسند و ناخوشايند، گفتار سودمند و درست بر زبان آورد اين باب، به مؤمن می

 ﴾  1 2 3  4 5 76﴿] باب: ٥۹[
 دارد. ی جاهليت است، بر حذر می هاين باب، مؤمن را از بدگامنی به اهللا، كه ناآگاهانه و از دور

 ی منکران قََدر و سرنوشت ] باب: درباره٦۰[

ر االهی بيان می د در رابطه با قضا و قَدَ  شود. در اين باب، رويكرد موحّ
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  گران ] باب: پیرامون نّقاشان و تصویر٦۱[ 

د بيان می  .گردد در اين باب، خطر جتاوز به توحيد ربوبيت اهللا متعال، برای موحّ

 روی در سوگند ی زیاده ] باب: درباره٦۲[

 ناميد. هنگام برخورد با مردم، سفارش می اين باب، مؤمن را به حفظ ايامن و برگداشت اهللا به 

 پیرامون حّق هللا متعال ] باب:٦۳[

د می آموزد كه حق اهللا و پيامربش را در رشايط سخت و آسان، رعايت ناميد و بـزرگ  اين باب، به موحّ

 .بدارد

 ] باب: إقسام بر هللا٦٤[
  ، درست نیستاش خاطر مقام بنده بھهللا  از] باب: درخواست شفاعت ٦٥[ 

د را از برتری دادن خملوق بر خالق، بر حذر می  دارد. اين باب، موحّ

 بھ توحید و ممانعت از شرک ملسو هيلع هللا ىلصی حمایت و توجھ رسول هللا  دربارهباب: ] ٦٦[

د را هشدار می دهد ك  ه از گفتن هر سخنی كه به رشک بينجامد، دوری جويد.اين باب، موحّ

 )یک باب( پایان: دھم

 ﴾  ! " # $ %﴿ :باب] ٦۷[
ر می  دان متذكّ شود كه مرشكان، ذات اهللا را يگانه ندانستند و حقّ او  اين باب، به موحّ

گونه كه بايسته و شايسته است، بـه جابنياوردنـد؛ پـس مؤمنـان هـم بايـد از راه  را آن
 اين گروه، دوری كنند.روش 
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 كتاب التَّوحید )باب ٥( مقدمھ: یکم

 توحید تعریف

 چه رشعی: يگانه دانستن اهللا متعال به آن
، الوهيت و ربوبيت از اعم اوست؛ خمتص

 .اسامء و صفات

ء« مصدر :لغوی د اليشَّ چيزی را  »وحَّ
 .يكی قرار داد

 ؟چرا برای این کتاب، مقدمھ بیان نشده است

كه برای  خاطر پريوی از امام بخاری $ ] به٣[

خواست مردم  ای بيان نكرد و می كتابش مقدمه

 .را به قرآن و سنّت جلب و مشتاق ناميد

 ] پنج باب نخست به عنوان مقدمه حمسوب٤[

 شوند. می

اند. در برخی  ] برخی نگارندگان، مقدمه را بيان نكرده١[

ها، عبارات بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا و  نسخه

 سالم و صالة بر پيامرب ذكر شده است.

زيرا مهني معرفی، عنوانی  ] به معرفی كتاب اكتفا شده ؛٢[

 باشد، كافی است. برای موضوع كتاب، كه توحيد می

 :توحید ربوبیت

در  اهللا تعالی يگانگی

آفرينش و فرمانروايی و 

اهللا  يگانگی ،ی عاملَ  اداره

 .در كارهايش تعالی 

توحید الوھیت یا 
 عبودیت:

الی تعاهللا  يگانگی
در عبادت يا 

 كارهای بندگان.

 توحید اسماء و صفات:
يا بر زبان در آنچه خود را در قرآن   تعاىل اهللا يگانگی

تعالی يد. اهللا نام ینامد و توصيف م می ،ملسو هيلع هللا ىلصاش  فرستاده
را برای ذات خويش  یها و صفات برای اين كار، اسم

فرمايد.  ناميد و برخی ديگر را از ذاتش نفی می اثبات می
ها و صفاتی كه نبايد حتريف يا تعطيل شوند و كيفيت  اسم

 ندارد خلقآن بيان نشده و هيچ مثال و مانندی در ميان 

ايم تا اهللا را يگانه بدانيم و توحيدش  شود. ما آفريده شده كردار بندگان، تنها با ايامن به توحيد و يگانگی اهللا، پذيرفته می
د وارد هبشت میر ـامربان اسـت و عملـی  ا مراعات كنيم؛ فقط انسان مرحّ ـامی پي شود؛ توحيد، دعوت مشـرتک مت

د، می مینمودن و حتقّق آن، مانعی در برابر رشک   افزايد باشد و بر اجر و پاداش بندگان موحّ
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 :شود عبادت بر دو چیز اطالق می

 شود؛ كاری كه برای عبادت انجام مینسبت بھ عمل: 

سخنان و  برایاسمی : $سالم شيخ االبنا بر تعريف 

دوست  كه اهللا تعالیاست كارهای آشكار و پنهان 

 دارد و به آن خرسند است. می

 امعنبه  :نسبت بھ عامل
تعالی و  هللاز دستورات ا فرمانربداری
چه هنی فرموده است؛ از  دوری از آن

  .روی حمبت و تعظيم و بزرگداشت

بندی نكرده است تا مـردم را بـه قـرآن و سـنت، مشـتاق و جلـب ناميـد؛  نگارنده، اين باب را فهرست

 ناميد.» باب وجوب توحيد«را  توان آن داليلی كه وی بيان كرده، گواه بر وجوب توحيد است؛ پس می

 )توحید] باب وجوب ۱([

 

 دلیل اول:
﴿   F   E   D    CH   G .﴾ ريديم تا تنها مرا عبادت كنند.و جن و انسان را را فقط برای اين آف 

 

 • » H«ام، فقط فرمـانربدار مـن  ام يا هنی كرده چه دستور داده : فقط من را يگانه بدانند و در آن

 .هر عبادتی در قرآن، به معنای توحيد است رمحه اهللا ابن عبَّاسٍ بنا بر نظر باشند. 

 .را عبادت كنندن و انسان را تنها به اين دليل آفريدم كه فقط م: معنای آيه •

 دلیل دوم:
﴿   I   H   G   F   E   D ON   M    L   K   J﴾. 

تی، فرستاده  و از طاغوت، دوری نامييد. ای را برانگيختيم (تا به مردم سفارش كند) كه اهللا را عبادت كنيد در هر امّ

 : قسم در تقدير، الم تأكيد و قَد. سه روش تأكيد شده است ين آيه، بااپيام  •

 اند. توحيد فرستاده شدهمردم به خاطر دعوت  فرستادگان اهللا ۏ به يكايکكند كه  ه بيان میآي •
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 • »N   M«سو و طاغوت در سوی ديگر باشد : از طاغوت دور شوبد؛ شام در يک. 
چيـزی اسـت كـه بنـده از حـدّ و مـرز آن «ناميـد:  بندی، طاغوت را چنني تعريف می قيم $ در يک مجع ابن •

ـانی » بگذرد؛ اعمّ از چيزی كه پريوی شود، عبادت شود و از آن فرمانربداری كنند البته اين سـه گـروه، كس
 خشنود باشند. ها، پريوی و عبادت و فرمانربداری ديگران از آنهستند كه از 

كسی كـه از مطاع و ؛ : مانند بتمعبود    ؛: فالگري و جادوگر و علامی ناحقشود كه پريوی می و كسیع متبو
  : مانند امريانی كه از فرمان اهللا متعال رسپيچی كنند.او فرمانربداری كنند

 شوند. جای اهللا متعال عبادت می ی طاغوت هستند كه به ها از مجله بنا بر استدالل آيه بر توحيد، بت •
چيز رد  زيرا اگر فقط نفی باشد، پس مههگردد:  توحید تنھا با دو رکن نفی و اثبات، کامل می

شود. مثال: زيد  ماند؛ اگر فقط اثبات باشد، پس مهه چيز و مهه كس را شامل می شود و چيزی باقی نمی می
اده است؛ شايد كس ديگری برای زيد ثابت شد؛ ولی بدين معنا نيست كه فقط زيد ايست» ايستادن«ايستاده است؛ 

فقط «ی  مجله باشد. هم ايستاده باشد. اگر بگوييم: كسی نايستاده است؛ اين به معنای نفی و ردّ مهه كس می
 .كند ايستادن را برای زيد اثبات و برای ديگران نفی می» زيد ايستاده است

 حكمت و دليل فرستادن پيامربان: •

 ﴾V U T S  R Q P O N X Wبيان دليل و حجت: ﴿ .١
 دهنده و هشداردهنده (فرستاديم) تا مردم بعد از فرستادگان، دليلی بر اهللا نداشته باشند. فرستادگانی مژده

  ﴾ ̀ d c        b a رمحت و مهر اهللا متعال: ﴿ .٢
 .عنوان رمحتی برای جهانيان فرستاديم و تو را فقط به

 نشان دادن راه رسيدن به اهللا تعاىل. .٣
 

 ی أمة در قرآن، بھ چھار معنا آمده است: واژه

 :طائفھ و گروه -۱

 
 :امام و پیشوا -۲

 
 :دین و آیین -۳

 
 :زمان -٤

 

 .ی مذكور مانند مهني آيه

قطعاً ابراهيم، پيشوايی فروتن و يكتاپرست  ﴾.5 6   7        8 9 : ;﴿ 
 د.برای اهللا بو

﴿ Ò Ñ Ð Ï Î  Í Ìايم ر دين (ديگری) يافته﴾ بلكه گفتند: ما پدرانامن را ب. 

 مدتی بعد، يادآور شد. دو كه نجات يافت، ﴾ يكی از آن+ , - . / 0 1 ﴿
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 دلیل سوم:
﴿  i h gl k j   u t s r q     p on m  x w v

و صاحب تو چنني حكم نمود كه فقط او را عبادت  ﴾.z  y } | { ~ ے  ¡
دو يا هر دو، نزد تو به پريی رسيدند، كمرتين  كنيد و به پدر و مادر خوبی نامييد. هرگاه يكی از آن

 ها سخن بگو. انه با آنها را از خود دور مگردان و بزرگوار سخن آزاردهنده به آنان مگو؛ و آن
 

 حکم و قضای هللا دو گونھ است:

 :در جھان آفرینش
 .دارد پسندد و ناپسند می چه اهللا متعال می ندر آ •
U  T  S  R    Q  P  ﴿ دهــد: قطعــاً رخ مــی •

Y    X  W  V﴾ » و در تورات، به بنـی ارسائيـل
فساد » كنيد. حكم كرديم كه قطعاً دو بار در زمني فساد می

 .سنددپ گذاری نفرموده و نمی را اهللا متعال قانون

 :در شرع

 .پسندد فقط در مواردی است كه اهللا متعال می •

i h g ﴿ احتامل وقوع يا عدم وقوعش وجود دارد.

l k j﴾   و  گذاری نمود قانون«قضی به معنای

 .»سفارش فرمود

 پسندد؟ دھد کھ نمی چگونھ هللا متعال بھ چیزی فرمان می

پسندند كه در ذات خود ناپسند است. يعنی آن امر را بنـا بـر  اش می اهللا متعال گاهی امری را برای بنده

 پسندد؛ پس، از جهتی پسنديده و از جهت ديگر، ناپسند است. می حكمت و مصلحتی

مثال: فساد و خرابكاری بني ارسائيل در زمني، در اصل در نزد اهللا ناپسند است؛ زيرا نه فساد را دوست 

سـالی،  مجله است: خشـک پسندد كه رخ دهد؛ از آن دارد و نه مفسدان را؛ اما به داليلی ديگر، چنني می

 .بيامری، فقر

 امر پسندیده، دو گونھ است:

 اهللا است. :ذاتاً و ھمیشھ پسندیده است. مانند دارو كه برای بيامر حمبوبمورد پسند بندگان: 

• ﴿ l k j i﴾.اين عبارت، بيانگر توحيد است؛ زيرا هم نفی دارد و هم اثبات : 
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 عبودیت و بندگی، سھ گونھ است

؛ ۏعبوديت پيامربان خاص الخاص؛ 

 ترين نوع عبادت كامل

﴿ © ̈  § ¦ ¥ ¤﴾ 

ن را بر پُر خري و بركت است ذاتی كه قرآ«

زيرا هيچ يک از »اش فرو فرستاد. بنده

فرستاگان االهی، در عبوديت اظهار 

 خمالفت ننمود.

(قهری و عبودیت ربوبی عام؛ 
 :متام آفريدگان است حتمی) برای

﴿ Æ Å  Ä Ã Â Á
 Ê  É È     Ç﴾ 

ها و زمني  چه در آسامن هطعاً هر آن
هست، با حالت بندگی نرد اهللا رمحان 

كفّار را نيز شامل می آيد. اين آيه 
 شود. می

 عبوديت اطاعت عمومیخاص؛ 

﴿   ¦ ¥ ¤  £ ¢
و بندگان اهللا رمحان،  ﴾§             ¨

كسانی هستند كه با نرمی بر زمني 

شامل متامی بندگانی  روند. راه می

است كه اهللا را بنا بر قانون و 

 كنند. رشعش عبادت می

 دلیل چھارم:

﴿  ml   k   j   i   h   g﴾ و اهللا را عبادت كنيد و چيزی را رشيكش قرار ندهيد 

• l :هـيچ چيـزی؛ نـه : دشـو ای كه هنی گردد، مهه چيز را شامل مـی اسم نكره
 ای، نه ولیّ و نه چيزی از دنيا؛ پس دنيا رشيک اهللا قرار نگريد. پيامربی، نه فرشته

 دالیل پنجم و ششم:

﴿ ¯®    ¬  « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £   ¢﴾  بگو: بياييد چيزی را برايتان بخوانم

 كه چيزی را رشيک او قرار ندهيد. كه صاحلتان بر شام حرام نمود؛ اين

بنگرد، اين سـخن اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خواهد به آخرين سفارش حممد هر كس می: «گويد می رمحه اهللا ابن مسعود 

ــد ــال را بخوان ــا﴾ ¢     £   ¤   ¥   ¦   §   ¨©  : ﴿متع M   L   K   J   : ﴿ت
 

 
 

را بـرای بنـدگانش قـرار  باشد و آن ی اهللا اضافه شده است؛ زيرا راه رسيدن به او می رصاط به واژه •

مهچنني به رهروان آن راه نسبت داده می شود زيرا مهان كسانی هستند كـه آن راه را بـه داده است؛ 

 انجامد. ها، به برياهه و گمراهی می پياميند؛ و راه نجات، فقط يكی است و ساير راه سوی اهللا می
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 :باشد این آیات، شامل ده توصیھ می

 توصیھ): ٤ی دوم ( آیھ
 ؛نشـويم به مال يتيم كه بـالغ نشـده، نزديـک •

 .مگر به روشی كه هبرتين باشد
 اندازه بسنجيم. پيانه و ترازو را عادالنه و به •
 در گفتار، عدعادالنه سخن بگوييم. •
 .، وفادار باشيماهللا تعاىل به پيامن و عهد با •

 :توصیھ) ٥ی نخست ( آیھ
 .توحيد و يگانگی اهللا تعاىل •
 احسان و خوبی به پدر و مادر. •
 كودكانامن را نكشيم. •
 ه كارهای زشت، نزديک هم نشويم.ب •
 .گناه را مگر به حكم رشعی نكشيم انسان بی •

و قطعا راه من، اين است. شايد مراد  ﴾L K J ﴿ :ی سوم (یک توصیھ) آیھ
شود و شايد منظورش،  ، عبارات قبل باشد؛ زيرا متام اجزای دين را شامل می»اين«از 

 برداشتی باشد كه از دين اهللا داريم.

 :ات مھمبرخی نک

 سانی کھ هللا متعال کشتنشان را حرام نمود:ک

 .مسلامن •

يّ (كسی •  كه در رسزمني اسالم اقامت دارد). ذمّ

 پيامن. هم •

 .كه امان خواسته است كسی •

﴿ Î     Í﴾ :از نظر شرع یعنی 
 .قصاص قتل •
ل •  .زناكار متأهّ
 .مرتد •

﴿  ½¼ » º﴾ ها را  ما هستيم كه شام و آن
ـان  روزی می ـادر را بي دهيم. بتدا روزی دادن بـه پـدر و م

ی  ع شـده اسـت. در سـورهها واق كند؛ زيرا فقر، بر آن می
اين ما هستيم  ﴾SR Q P ﴿فرمايد  ارساء نيز می

ـان  ها و شام را روزی می كه آن ـيم. ابتـدا فرزنـدان را بي ده
ـان  ـتند و از فقـط كودك نمود؛ زيرا پدر و مادر ثرومتند هس

 ترسند. می

ه بالغ شـده باشـد و البته رشط است ك
ـــردد؛  ـــف گ ـــد،  ١٥مكلّ ـــاله باش س

 های بلوغش آشكار شود. نشانه

 ی امر مهمی باشد. نامند كه درباره» وصيّة«يعنى عهد و پيامن؛ عهد را زمانی الوصیة: 
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 دلیل ھفتم:
بَلٍ  عَاذِ بْنِ جَ رِي: «بر درازگوشی سوار بودم كه فرمودملسو هيلع هللا ىلص  مهراه پيامرب: گويد می رمحه اهللا مُ عَاذُ أَتَـدْ ـىلَ  يَا مُ ـقُّ اهللاِ عَ ـا حَ مَ

ىلَ اهللاِ؟ قُّ الْعِبَادِ عَ ا حَ مَ ـتم ای معاذ! آيا می »الْعِبَادِ؟ وَ و : اهللا دانی حق اهللا بـر بنـدگان و حـق بنـدگان بـر اهللا چيسـت؟ گف

يْ : «فرمود دانند. اش هبرت می فرستاده كُوا بِهِ شَ ِ الَ يُرشْ وهُ وَ ىلَ الْعِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُ قُّ اهللاِ عَ نْ حَ بَ مَ ىلَ اهللاِ: أَنْ الَ يُعَذِّ قُّ الْعِبَادِ عَ حَ ئًا، وَ

يْئًا كُ بِهِ شَ ِ حق اهللا بر بندگان اين است گخ فقط او را عبادت كنند و چيزی را رشيكش قرار ندهند و حق بندگان بر  »الَ يُرشْ

؟ اين مـژده را بـه مـردم نـدهم اهللا! ای رسول: گفتم كه چيزی را با او رشيک نكرده، جمازان نكند. اهللا اين است كه كسی

مْ فَيَتَّكِلُوا: «فرمود هُ ْ  .]صحيحني. [شوند ها اين مژده را مده كه متّكی می به آن »ال تُبَرشِّ

 

 

کھ بھ آن توصیھ  در حالی ؛است ملسو هيلع هللا ىلصگوید کھ این آیھ، وصیت پیامبر  می رمحه اهللا چرا ابن مسعوٍد 

 
  .شوند و ارزشمند و بزرگ هستند ين آيات متامی دين را شامل میزيرا ا •
 .ابالغ نمود را از جانب اهللا آن ملسو هيلع هللا ىلص﴾و پيامرب Z Y X باشد ﴿ می ی اهللا توصيه زيرا •

ي« • رِ ی تربيتی مهمی به شامر  دانی؛ اين سوال برای جلب اشتياق و توجه بيشرت است و نكته : آيا می»أَتَدْ
 رود. می

ىلَ « • بَادِ عَ قُّ الْعِ كنند؛ بلكـه اهللا از روی لطـف و بزرگـواری،  : بندگان چيزی را بر اهللا تكليف نمی» اهللاِحَ
  را بر خود قرار داده است. خودش آن

ـرُ « • ی خربهای زيانبار نيز اين واژه به  شود؛ البته گاه درباره : مژده؛ خربی كه موجب خرسندی می»أُبَشِّ
 رود. كار می

مْ « • هُ ْ بَرشِّ د را جمازات نمـی: به آنان مژ»ال تُ كـه گناهـان، بـا عملـی  كنـد؛ و ايـن ده نده كه اهللا شص موحّ
ـق  ملسو هيلع هللا ىلصشوند.پيامرب نمودن توحيد، بخشيده می از باخرب كردن مردم هنی نمود؛ تا بدون اجياد رشايـط حتقّ

توحيد، بر اين مژده متّكی نگردند؛ زيرا برای عملی نمودن توحيد، بايد از گناه و رسكشی دوری كنند؛ 
 .دهندكه نوعی رشک است ان هر هوا و هوس روی میگناه

 باشد. شود كه مهان ممانعت از عذاب اهللا می در اين حديث، به فضيلت و ارزش توحيد اشاره می •

 چند مسألھ:

و چه هيرت كه خود  اين مباحث جزو كتاب توحيد نيست و مؤلف برای رشح كتابش آورده است.

 باشد ی توجه می تر است؛ پس شايسته هوم سخنش آگاهزيرا به مف؛ ناميد را رشح می مؤلف آن

 .توحيد است؛ نه خوردن و نوشيدن حكمت و دليل آفرينش جن و انسان،: اول
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با قريش، مهني بود؛ هر عبادتی كـه ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب اختالف و ستيز  عبادت مهان توحيد و پذيرش يگانگی اهللا است؛: دوم

 .ست استبر مبنای يگانگی اهللا نباشد، باطل و نادر

﴾ و * +    , - . ﴿ :فرمايد كه اصل توحيد را مراعات نكند، اهللا را عبادت نكرده است؛ می كسی: سوم 

 .كنم شام عبادتگزار آن ذاتی نيستيد كه من عبادت می

 .ی اهللا و پرهيز از عبادت طاغوت است عبادت ذات يگانهدليل و حكمت فرستادن پيامربان، : چهارم

 .های برش، پيامرب فرستاده شده است ها وگروه به متامی امت: پنجم

ـاوت  باشد و قوانني عملی بنا به امت اصل دين يكی میدين متامی پيامربان، يكی است؛ : ششم ها، مكان و زمان، متف

 .است

ـاغوت ممكـن اسـت؛ يعنـی ی مهم اين نكته: هفتم Ý Ü ﴿: كه عبادت اهللا متعال، تنها با كفر ورزيـدن بـه ط
Þـام  .دانند را نمی ا مهم ناميد؛ زيرا بسياری از مردم، آن﴾ (اين نكته ر ـا را انج وقتی كسی برخی از اين كاره

دهد، جايز نيست كه وی را به كفر و رشک متهم كنيم و از رمحت االهی دور بدانيم؛ زيرا ايـن حكـم، عوامـل و  می

 .موانعی دارد

 .شود طاغووت، هر چيزی است كه به جای اهللا متعال عبادت می: هشتم

ای به مهـراه دارد كـه  ی انعام، در نزد سلف بزرگ و ارزشمند استو نكات دهگانه از سوره ی حمكم  ی آيه اين سه: هنم

 .باشد اش، هنی از رشک می نخستني نكته

̀ d c b a  باشد و با ﴿ مسأله می ١٨ی ارساء كه دارای  آيات حمكم از سوره: دهم  _ ̂  ] \
eـا ايـن  ﴾ پايان می, -    . / 0 1 2 3 4( * + شود و با ﴿ ﴾ آغاز می يابد؛ اهللا متعال ب

 .﴾! "  # $ % & ') ناميد: ﴿ عبارت، ما را متوجه امهيت اين مسائل می

شـود  رشوع می ﴾ml k j i h g نام دارد و با ﴿» حقوق دهگانه«ی نساء كه  ی سوره آيه: يازدهم

  باشد). (مهمرتينِ اين حقوق، حق اهللا متعال می

ـان نكـرد؛ بلكـه هنگام وفاتش ملسو هيلع هللا ىلص  يادآوری وصيت رسول اهللا: مدوازده ـيت را بي (البته ايشان با رصاحت اين وص

  .اشاره نمود كهاگر به قرآن پايبند باشيم، هرگز گمراه نخواهيم شد)

 .ی او را عبادت كنيم و چيزی را رشيكش قرار ندهيم) (فقط ذات يگانهدانستن حق اهللا بر بنده : سيزدهم

 .(برخورداری از فضل و رمحت االهی)اند.  دانستن حق بندگان بر اهللا كه حقش را ادا كرده :چهاردهم
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ای از صـحابه وفـات يافتنـد،  . وقتی عدهدانستند ی فضيلت توحيد را را نمی بسياری از صحابه، مژده: پانزدهم

نيز بيم آن داشـت  ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا را به ديگران اطالع داد؛ رسو خواست مرتكب گناه كتامن علم شود، آن معاذ كه نمی

نفرمود كه اين مسأله برای مهيشه پوشيده بامند؛ چـه در ايـن  ملسو هيلع هللا ىلصكه مردم به آن مژده متّكی شوند؛ البته رسول اهللا 

 .كرد را از آن باخرب نمی صورت، معاذ 

 .(و به طور مطلق، گناه نيست) كتامن علم بنا بر مصلحت، جايز است: شانزدهم

  .(اين از مهمرتين نكات است)ای دهند كه خوشحالش ناميد  كه مسلامن را مژده مستحب و نيكوست: هفدهم

 .كران اهللا و ترس از نااميدی از رمحتش ترس از متّكی شدن به رمحت و مهر بی: هجدهم

مُ « گويد: داند، می وقتی از كسی سوالی شود كه پاسخ را نمی: نوزدهم لَ ولُهُ أَعْ سُ رَ مان (اين عبارت در ز »اهللاَُّ وَ

 .شد) و در امور رشعی كه خودش از آن آگاه بود، گفته می ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا

 .جايز است گه يک مطلب را تنها برخی از افراد آگاه شوند: بيستم

 .نشست از رس تواضع و فروتنی، مهراه با برخی صحابه بر درازگوش میملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا: يازدهم

 .حيوان قابل حتمل باشد ؛ البته اگر برای آناست نشستن بيش از يک نفر بر حيوان، جايز: بيست و دوم

 .بيان عظمت و امهيت مسأهلی توحيد: بيست و سوم

 .بيان فضيلت و برتری معاذ بن جبل: بيست و چهارم

 مالحظھ:

اند؛ مانند تعريف لغـوی توحيـد و  باره بسيار سخن گفته ايراد نيست و برخی در اين تعريف لغوی، بی

 كنيم پس بايد به تعاريف رشعی پايبند باشيم. بر قوانني رشعی عبادت می ما اهللا را بنا ايامن.

در تقسيم توحيد به دو يا سه قسم، ايراد و اشكالی نيست؛ زيرا مفهوم و مقصود يكی اسـت و بـدعت 

 بلكه برای درک هبرت و توضيح مطلب است. ؛شود؛ زيرا قصد تقرب به اهللا را نداريم حمسوب نمی
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 شود خاطرش بخشیده می و گناھانی کھ بھ] فضیلت توحید ۲[

 

 دلیل نخست:

﴿  &    %  $  #  "  !+  *     )  (  ' .﴾ 

 شدگان هستند كه ايامن آوردند و ايامنشان را با ستم درنياميختند، آنان امنيت دارند و مهان هدايت یكسان

 ی مقابل ايامن است. جا به معنای رشک و نقطه : ظلم در اين»&« : نياميختند.»#  $« •

 .و در آخرت، به هبشت در دنيا، با علم و عمل به راه اهللا هدايت شدند: هدايت يافتگان؛ »+«  •

 .های توحيد، امنيت و آرامش در دنيا و آخرت است از فضيلت •

اثبات فضيلت برای امر کن�د،  کھ شیطان وسوسھ می این بحث برای جلب اشتیاق است و چنان

 .است؛ مانند نامز مجاعتاصل توحيد غري واجب نيست؛ بلكه فضيلت توحيد، از آثار و نتايج 

 دلیل دوم:
أَنَّ « :فرمود ملسو هيلع هللا ىلص گويد كه رسول اهللا عبادة بن صامت می ولُهُ، وَ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ حمُ يكَ لَهُ، وَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ دَ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ، وَ هِ نْ شَ مَ

بْدُ  ى عَ سُ  عِيسَ رَ ، اهللاِ وَ قٌّ النَّارَ حَ ، وَ قٌّ نَّةَ حَ جَ الـْ وحٌ مِنْهُ، وَ رُ ، وَ يَمَ رْ ا إِىلَ مَ تُهُ أَلْقَاهَ كَلِمَ لِ ولُهُ، وَ ا كَانَ مِنَ الْعَمَ نَّةَ عَىلَ مَ جَ لَهُ اهللاُ الـْ  »أَدْخَ
ی  د بنده و قرستادهكه شهادت دهد كه جز اهللا، هيچ معبود برحقّی وجود ندارد، و يگانه است و هيچ رشيكی ندارد و حمم كسی

را به مريم رسانيد و روحی از جانب اوست و هبشت حقيقت  ی اهللا است و كالمی است كه آن اوست و عيسی بنده و فرستاده
 .ناميد خاطر كردارش به هبشت وارد می دارد و آتش دوزخ حقيقت دارد، اهللا متعال او را به

 دلیل سوم:
مَ عَىلَ النَّارِ : «دان آورده عِتْبان بخاری و مسلم در حديث رَّ هَ اهللا فَإِنَّ اهللاَ حَ جْ لِكَ وَ : (الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ)؛ يَبْتَغِي بِذَ نْ قَالَ كه برای  كسی ».مَ

 ناميد. كسب وجه و رضايت اهللا بگويد: ال إله إال اهللا، دوزخ را اهللا بر او حرام می
 
 

 
دَ « • هِ  تأييد با اعضای بدن.شهادت: اعرتاف با زبان، اعتقاد در قلب، »: شَ

 هيچ معبودی جز اهللا، شايستگی عبادت را ندارد.»: أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ« •

هُ « • دَ حْ يكَ لَهُ «تأكيد برای اثبات.  »وَ ِ  باشد.  تأكيد در نفی چيزی است كه خمتص اهللا تعالی می »الَ رشَ
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ا« • دً َمَّ أَنَّ حمُ ؛ آخرين پيامرب.حممد بن عبداهللا بن عبداملطَّلب قريشَّ »: وَ  هاشميَّ
هُ « • بْدُ  ای، عبادتگزار است. ] بيش از هر آفريده٢] رشيک اهللا متعال نيست؛  [١ی اوست:  [ بنده»: عَ
ولُهُ « • سُ رَ شود:  چه سبب نقص در اين شهادت می به مهراه وحی فرستاده شده، به اهللا دروغ نمی بندد. آن»: وَ

 ين.] بدعت در د٢] ارتكاب به گناه و معصيت  [١[
] رشک ٢] رشک اكرب. [١توان جزو رشک دانست؛ اما د رمعنای خاص: [ معصيت را در معنای عام، می •

 ] گناه صغريه.٤] گناه كبريه. [٣اصغر. [
بْدُ اهللاِ« • ى عَ ولُهُ «دانند  باشد كه عيسی را پرس اهللا می اين عبارت در ردّ اعتقاد نصارا می»: عِيسَ سُ رَ ردّی بـر » وَ

ـايی  ی اهللا نمی كه عيسی را فرستادهاعتقاد هيود است  دانستند؛ به پيامربی و رسالت او ايامن داريم؛ اما در ج
ـا، بـه چنـد  كه رشيعتش با ما متفاوت است، از وی پريوی نمی كنيم. قوانني اديان پيشني نسبت به ديـن م

 حالت هستند:
 خمالف هستند؛ بايد به رشيعت خودمان عمل كنيم. .١
 كنيم. خودمان پريوی میموافق هستند؛ از رشيعت  .٢
 رود. ها شده و در اين صورت برای ما نيز قانون به شامر می ی آن درباره .٣
 اعتقاد مردم نسبت به عيسى ڠ سه گونه است: •
: مانند هيود كه او را دروغگو خواندند و به او و مادرش توهني كردند، نبوتش را منكر دروغگو مكارست .١

 شدند و دستور به قتلش دادند.
 : مانند نصارا كه گفتند: پرس اهللا و سومني خداست.گو زياده و غالی .٢
ـال او  ی اهللا استامدرش راست دهيم كه او بنده و فرستاده : گواهی میرو ميانه .٣ كردار و پاكدامن است، مث

 در نزد اهللا، مهانند آدم است؛ او را از خاک آفريد و سپس فرمود: باش؛ پس به وجود آمد.
تُهُ « • كالم و عبارت اهللا متعال آفريده شد (كُن فَيَكون) عيسـی كـالم اهللا نيسـت؛ زيـرا كـالم يعنی با »: كَلِمَ

 باشد. صفت اهللا می
نْهُ « • وحٌ مِ  يعنی يكی از آفريدگان اوست؛ استفاده از اين واژه برای تكريم و بزرگداشت است.»: رُ
نَّةَ  « • جَ لَهُ اهللاُ الـْ  وارد نمودن به هبشت، دو گونه است: » أَدْخَ

 شود.  كه اعاملش كامل باشد، بدون عذاب، به طور كامل وارد هبشت می كسی .١
 شود.  كه عملش كامل نباشد، پس از عذاب، وارد هبشت می كسی .٢

: (الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ)« •  .باشد مرشوط به داشتن اخالص است زيرا در پس كسب رضايت اهللا متعال می: »قَالَ
 اين حديث، پاسخ به دو گروه است:  •

 .دانند كنند و عمل و اخالص را رشط نمی اكتفا می» ال إله إالَّ اهللا«به گفتن  كه كسانی :ئهمرج .١
ـافر اسـت و بـرای مهيشـه در دوزخ  كسانی :خوارج .۲ ـاه كبـريه، ك كه معتقدند شخص مرتكب به گن

 .ماند می
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 دھد: چھ هللا تعالى بھ ذات خود نسبت می آن

نسبت ویژگی و صفتی کھ بھ 

 ﴿مخلوق نسبت داده نشده؛ مانند 
µ ´ ³¶﴾ نسبت صفت به

 .ستموصوف ا

V ﴿ی هللا؛مانند  موجودات زنده و آفریده
W﴾  اين از نوع نسبت خملوق به خالق است؛ در

عني وجود نسبت، از خالق خويش جدا بوده و 
 خملوق است.

 ﴾.I H G ﴿: ی عام اضافھ

 ﴾.;9 : ﴿: برای بزرگداشت و تکریم  اضافھ
 دلیل چھارم:

: : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص  كند كه رسول اهللا نقل می، رمحه اهللا  د خدریسعي وكَ بِهِ، قَالَ أَدْعُ كَ وَ يْئًا أَذْكُرُ نِي شَ لِّمْ بِّ عَ ى ڠ: يَا رَ وسَ قَالَ مُ
ٰموَ  ى؛ لَوْ أَنَّ السَّ وسَ : يَا مُ : كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ ٰهذا؟  قَالَ ى: الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ،  قَالَ وسَ نَّ قُلْ يَا مُ هُ امِرَ عَ بْعَ وَ ِي  -ات السَّ ريْ  -غَ

ةٍ،  (الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ) يفِ كِفَّ ةٍ، وَ بْعَ يفِ كِفَّ نيَ السَّ َرْ َضِ األْ ِنَّ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُوَ الَتْ هبِ موسی گفت: ای مالک من! به من چيزی بياموز  »مَ
گويند؟ فرمود:  ال إله إال اللهو گفت: آيا متام بندگانت مهني را می تا تو را با آن ياد كنم و فراخوانم؛ فرمود: ای موسی بگو:

های هفتگانه را در يک كفه و ال ذله إال اهللا را در  و زمني ها (جزمن) ی آن های هفتگانه و آبادكننده ای موسی!اگر آسامن
  .بّان و حاكم)دهد. (روايت ابن حِ  ها را حركت می ی ال إله إال اهللا آن ی ديگر قرار دهند، كفه كفه

 دلیل پنجم:
، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي : «فرمود میملسو هيلع هللا ىلص   شنيدم كه رسول اهللا كند: ترمذی با سند حسن، از أنس نقل می : يَا ابْنَ آدَمَ قَالَ اهللاُ تَعَاىلَ

ابِ  رَ يْئًا،  بِقــُ كُ يبِ شَ ِ طَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي الَ تُرشْ ضِ خَ رَ األَرْ ةً ألَتَيْتُكَ بِقِــُ غْفِرَ َا مَ اهللا تعالی فرمود: ای فرزند آدم! اگر به با  ».اهبِ
ی  اندازه ای، با بخششی به ی زمني به نزدم بيايی و درحالی به ديدارم بيايی كه چيزی را رشيكم قرار نداده اشتباهاتی به اندازه

 آيم. زمني، نزدت می
 
 

ـال  رساند؛ زيرا گوينـده میاين مجله مفهوم دعا را نيز »: الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ« • ـايت اهللا متع ی آن، در پـی كسـب رض

 را نيز مراعات كند. است؛ اما بايد رشوط آن

ةً « • رَ غْفِ َا مَ اهبِ رَ ـاند؛ شخصـی  پاداش توحيد، چندان زياد است كه اشتباهات بزرگ انسان را نيز می»: بِقِــُ پوش

  .ندن و بخشش گناه استمعنای پوشا ؛ مغفرت بهكه بدون ارتكاب به رشک، به آخرت برود
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 مسائل:

 .توحيد در نزد اهللا، بسيار ثواب دارد: دوم      .فضل اهللا بسيار گسرتده است: اول
 .شود توحيد، سبب بخشش گناهان می: سوم

 .﴾!  "  #  $  %    &﴿ تفسري آيه: چهارم
  .توجه به نكات مذكور در حديث عبادة بن صامت: پنجم

است و  »الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ«، بيانگر معنای نعبادة، عتبان و مطالب پس از آبندی ميان حديث  عمج: ششم
و  ی شهادت، بايد در پی وجه و رضايت اهللا باشند ؛ زيرا با كلمهدهد اشتباه افراد مغرور را نشان می

 .قطعاً بايد كردار درست را در پيش گريد

 .نها به گفتن رصف نبايد اكتفا شود)(تتوجه به رشطی كه در حديث عتبان آمده است : هفتم

 .)چه رسد به ديگران(نيازدارند  »الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ« حتی پيامربان نيز به آگاهی از فضيلت: هشتم

گرچه بسياری از افراد هستند كه اينعبارت  بر متامی خملوقات برتری دارد؛» ال إله إالّ اهللا«عبارت : هنم

در اين حالت، اشكال در گوينده است نه در عاملشان مهچنان سبک است؛ گويند، اما ترازوی ا را می

 .كالم. زيرا يا رشطی از آن حتقق نيافته يا مانعی وجود دارد

 .)در عدد مهانند هستند( ها، هفت عدد است متن حديث اشاره دارد كه زمني هم مانند آسامن: دهم

 .)فرشتگانيعنی ( هستند نآها، آبادگران  ساكنان آسامن: يازدهم

 .ی معطله و اشاعره )؛ بر خالف عقيدهاثبات وجه برای اهللاثبات برخی صفات اهللا متعال (: دوازدهم

الَ الَ : «شود با درک حديث انس، حديث عتبان نيز برداشت می: سيزدهم نْ قَ ىلَ النَّارِ مَ مَ عَ رَّ إِنَّ اهللاََّ حَ فَ

جْ  لِكَ وَ بْتَغِي بِذَ  .بدين معنا كه دوری از رشک، تنها با زبان نيست »هَ اهللاَِّإِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ يَ

 .عيسی و حممد، هر دو بندگان و فرستادگان اهللا متعال هستند: چهاردهم

  .)بدون داشتن پدر(آفريده شد  ی اهللا (كُن فَيكون) فقط عيسی بود گه با گلمه: پانزدهم

 .)ی ارواح آفريدگان از مجله(معرفی گرديد فقط عيسی بود كه با عنوان روحی از جانب اهللا : شانزدهم

 .)كه از عوامل ورود به هبشت است(آگاهی از فضيلت و ارزش ايامن به هبشت و دوزخ : هفدهم

لِ :«درک عبارت: هجدهم مَ نَ الْعَ انَ مِ ا كَ ىلَ مَ  .»عَ

 .پی بردن به اين حقيقت كه ميزان و ترازوی اعامل، دو كغه دارد: نوزدهم

 .)متعال است صفات اهللا وجه از( يقت و صفت وجهدانستن حق: بيستم
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 شود کھ توحید را عملی سازد، بدون حساب وارد بھشت می ] کسی۳[

 

 دلیل نخست:
﴿   7    6  5?  >  =  <  ;  :  9  8﴾  

 .ابراهيم، پيشوايی فروتن برای اهللا و يكتاپرست بود و از مرشكان نبود
 

اين باب برای عملی نمودن و حتقّق توحيد و مشتاق شدن بدان، آورده شده استبدين معنا كه از رشک و بدعت و  •

 داری مهراه شود.معصيت، پاک و هتی گردد و با آگاهی و اعتقاد و فرمانرب

ل بيان می مؤلّف $ حتقق توحيد را به •  ناميد كه به طور خالصه عبارتست از: طور مفصّ

] پايداری بر اصل توحيد هر ٣[     ] اقتدا به رسوران اولياء اهللا كه صحابه هستند.٢.   [ڠ] اقتدا به پيامرب اهللا، ابراهيم ١[

 .رقيه و داغ كردنفالگريی و درخواست از ] توكّل بر اهللا و دوری ٤[    چند تنها باشيم.

ی چيـزی  است؛ پس حمبت و اقتدا به او، بر ما الزم است. متجيد به اندازه ڠاين آيه، متجيدی از ابراهيم 

 گانه كه در آيه آمده، حمقّق ساخت: كنيم؛ او توحيد را با اين موارد شش كه بدان اقتدا میاست 

 .پيشوايی كه در كردار و تالش برای دعوت و اعتامد و ايامن به اهللا، به او اقتدا كنند﴾: 8 ﴿ .١

 .مهيشه و در هر حالتی فرمانربدار است﴾: 9 ﴿ .٢

 . فقط و خالص برای اهللا﴾: : ﴿ .٣

 . بود و از رشک روی گرداند و نافرمانی دوری كردمتوجه اهللا﴾: ; ﴿ .٤

ا بود﴾:  >  =  <  ? ﴿ .٥  ).با قلب و گفتار و اعضای بدن( از رشک و مرشكان، بيزار و مربّ

٦. ﴿ B AC :﴾زيرا نعمت، آزمايش است و بايد شكرش ادا شود. 

 :نکات

 ﴾.Y X W V U T S RZ ﴿ ، با كفر به آخرت رفت:ڠ آزر پدر ابراهيم .١

 ﴾.Ö Õ    Ô Ó  ﴿ ، با ايامن بودند: ڠر نوح پدر و ماد .٢

ها و تفسري؛ بيشرت اين موارد، بدون  گويد: سه چيز، پايه و اساس ندارد: نربدها، محاسه امام امحد می .٣

 ممكن است. ملسو هيلع هللا ىلصهای پيشني، تنها از راه وحی اهللا تعاىل و سنت پيامرب اسناد هستند؛ آگاهی از امت
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 :دلیل دوم
﴿   ÚÞ  Ý  Ü  Û﴾ ورزند هايی كه به مالک خويش رشک نمی و مهان. 

 
• ﴿ Þ  Ý﴾  رشک به معنای عامّ آن است؛ زيرا حتقّق توحيد، تنها بـا دوری جسـتن از رشک بـه

، ممكن است؛ اما اين بدين معن شـدند؛ زيـرا هـر  هـا دچـار معصـيت نمـی ا نيست كه آنمعنای عامّ
اما آنان به حمض اشتباه، توبـه كـرده و آن خطـا را تكـرار  ؛كند انسانی، خططاكار است و اشتباه می

 كردند. نمی

 دلیل سوم:

: گفتم؟ ای را كه ديشب افتاد ديديد كدامتان ستاره: نزد سعيد بن جبري بودم كه گفت: گويد حصني بن عبدالرمحن می

ا چيزی مرا نيش زد. من؛ چـه چيـز تـو را بـدان : گفـت رقيـه كـردم.: گفتم؟ چه كردی: گفت البته در نامز نبودم؛ امّ

الَ : «بريده بن حصيب نقل كرد از: گفتم؟ به شام چه گفت: حديثی كه شعبی به ما گفته يود. گفت: گفتم ؟واداشت

َةٍ  ٍ أَوْ محُ نيْ قْيَةَ إِالَّ مِنْ عَ كه چيزی بياموزد و بدان عمل  گفت: كسی رقيه فقط در دو حالت چشم حسود و تب است.» رُ

، : «نقل كرده اسـتملسو هيلع هللا ىلص  از رسول اهللا ڤ اما ابن عباس ناميد، كار بسيار خوبی انجام داده است. ـمُ َّ األُمَ ـيلَ ـتْ عَ ضَ رِ عُ

، فَ  دٌ عَهُ أَحَ لَيْسَ مَ النَّبِيَّ وَ نِ، وَ الَ جُ الرَّ لُ وَ جُ عَهُ الرَّ مَ النَّبِيَّ وَ ، وَ طُ هْ عَهُ الرَّ مَ أَيْتُ النَّبِيَّ وَ ادٌ رَ وَ فِعَ يلِ سَ مْ  إِذْ رُ ـُ ، فَظَنَنْتُ أَهنَّ ظِيمٌ عَ

ادٌ عَ  وَ تُ فَإِذَا سَ ، فَنَظَرْ هُ مُ قَوْ ى وَ وسَ : ٰهذا مُ تِي، فَقِيلَ يلِ نَّةَ أُمَّ لُونَ الْــجَ خُ ا يَدْ بْعُونَ أَلْفً مْ سَ عَهُ مَ ، وَ تُكَ : ٰهذه أُمَّ ، فَقِيلَ يلِ ظِيمٌ

ابٍ  ذَ الَ عَ ابٍ وَ سَ ِ حِ ها به من نشان داده شدند؛ پيامربی ديدم كه گروهی با او بودند؛ پيامربی را ديدم كه يک  امت »بِغَريْ

او نبود. در اين هنگام گروه بزرگی به من نشان دادند؛ پنداشتم كه  كس با و دو مرد با اوبدند و پيامربی را ديدم كه هيچ

ت من هستند؛ به من گفته شد: اين موسی و قومش هستند.  كردم كه ناگاه گروه بزرگی آمـد؛ بـه مـن  س نگاه میپامّ

شت شـدند. ها، هفتاد هزار نفر بودند كه بدون بدون حساب و عذاب، وارد هب گفتند: اين امت تو هستند؛ در ميان آن

ـايد آن: برخـی گفتنـد كردنـد. اش رفت و حارضان در مورد آن گروه صحبت می سپس برخاست و به خانه ـا  ش ه

شايد كسانی باشند كه در آغوش اسالم متولد شوند و چيزی را با : باشند؛ برخی ديگر گفتندملسو هيلع هللا ىلص ی رسول اهللا صحابه

الَ : «آمد و فرمودملسو هيلع هللا ىلص  ها بودند كه رسول اهللا اهللا رشيک نكنند. در مهني صحبت ، وَ ونَ تَوُ الَ يَكْ ، وَ ْقُونَ رتَ ينَ الَ يَسْ مُ الَّذِ هُ

كَّلُونَ  ِمْ يَتَوَ هبِّ ىلَ رَ عَ ، وَ ونَ ُ از اهللا بخواه تا مرا جزو آنان قرار  ای رسول اهللا!: عكاشة بن حمصن برخاست و گفت، »يَتَطَريَّ

م: «فرمود  دهد. از اهللا بخواه تا مرا جزو آنان قرار : ديگری برخاست و گفتسپس مرد  .مجله هستی تو از آن» أنتَ مِنهُ

ةُ : «دهد؛ فرمود كَّاشَ َا عُ بَقَكَ هبِ  .عكاشه (در اين درخواست) از تو پيشی گرفت »سَ
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 ی دليل، جايز است. ين سخن، درخواست مؤدبانهطبق ا»: چه چيز تو را بدان كار واداشت؟« •
َةٍ « • ٍ أَوْ محُ نيْ نْ عَ يَةَ إِالَّ مِ قْ ی رشعی با  هيچ دارو و درمانی برای حسادت و گزيدگی، هبرت از رقيه»: الَ رُ

 رعايت رشايطش، نيست؛ البته در غري اين دو مورد نيز رقيه ثابت شده است.
َةٍ « • ی؛ »: محُ  .تب و حرارت باالی بدن»: ةاحلمَّ «گزيدگی حيوانات سمّ
طُ « • هْ ل از سه تا نه نفر»: الرَّ  .گروهی متشكّ
ونَ « • قُ ْ رتَ سْ  :خاطر به خواهند تا برايشان رقيه بخواند؛ از كسی نمی»: الَ يَ

ت نفس و عدم حقارت و خواهش از غري اهللا] ٢اهللا.            [ ايامن و اعتامد بسيار به] ١[  .عزّ
 نسبت به غري اهللا وجود دارد. ] در اين كار، وابستگی٣[
ونَ « روايت • قُ رْ رقيـه  ملسو هيلع هللا ىلص زيـرا رسـول اهللا بنا بر ديدگاه شيخ اإلسالم ابن تيميه نيز اشتباه است؛» الَ يَ

 .نمودند نيز او را رقيه كردند و حتّی صحابه هم رقيه می عائشة جربيل ونمود و  می
 ی رقيه: انواع ديدگاه و عملكرد مردم درباره •

رسـد و جـزو آن هفتـاد هـزار  پی كسانی هست كه او را رقيه كنند؛ به كامل ايـامن نمـی] فردی در ١[
 نيست.

شود؛ اين فـرد از كـامل ايـامن برخـوردار اسـت؛ زيـرا  كنند، نمی ] مانع ديگران كه او را رقيه می٢[
 درخواست رقيه نكرده و در پی كسی برای رقيه نبوده است.

رسـول اهللا ی  در حـال رقيـهعايشـه وقتی سنّت است؛ زيرا  شود؛ ين كار، خالف ] مانع رقيه می٣[
 نشد. اش مانع رقيهبود،  ملسو هيلع هللا ىلص

ونَ « • تَوُ كْ الَ يَ  خواهند كه آنان را داغ كنند. از ديگران نمی»: وَ
ونَ « • ُ تَطَريَّ الَ يَ گرينـد  با ديدن يا شنيدن يا آگاهی از چيزی در مكان يا زمان مشخصی، فال بد نمی»: وَ

 .اين كار، رشک اصغر استپندارند؛  و نحس نمی
غري از فال گرفتن و درخواست رقيه و داغ كردن، چيـزی مـانع ورود بـه هبشـت بـدون حسـاب و  •

شود؛ در نصوص رشعی مطالبی پريامون مـداوا كـردن بـا برخـی داروهـا و تعريـف از  عذاب نمی
 دانه، آمده است. ها، مانند عسل و سيه برخی آن

 :انواع اّمت

كسانی كه  :امتی کھ دعوت را پذیرفتند

 .اش را پذيرفتند دعوت اهللا و فرستاده

اعمّ از كسانی كه دعوت : امتی کھ دعوت شدند

 اش را پذيرفتند يا نپذيرفتند. اهللا و فرستاده
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 مسائل:
 .ها در رابطه با توحيد دانستن مراتب انسان:  يكم

 .و معصيت) و بدعت از رشک  نآنمودن (پاک پی بردن به معنای حتقّق توحيد : دوم

 .متجيد و بزرگداشت اهللا متال از ابراهيم كه جزو مرشكان نبود: سوم

 .متجيد و بزرگداشت پيشوا و بزرگان اولياء كه رشک نورزيدند: چعارم

 .عدم درخواست رقيه و داغ كردن، از مجله موارد حتقق و عملی نمودن توحيد است: پنجم

(زيرا دوری از چنني كارهايی، به معنای توكّل باال بر اهللا متعال ث، توكّل است های بيان شده در حدي كچموع متام ويژگی: ششم

  باشد). می

) به هبشت میبرای صحابه كامالً روشن و واضح بود كه تنها با عمل : هفتم  رسند. (خالصٍ

 .ا بدان عمل ناميندای برسند ت خواستند به نتيجه زيرا مینمودند؛  صحابه برای جلب خري و خوبی، بسيار تالش می: هشتم

 .(عمل) و كيفيت (تعداد) فصيلت و برتری اين امّت در كميت: هنم

 .فضيلت اصحاب و پريوان موسی: دهم

 .] بيان برتری و فضيلت وی٢خاطر [  ] برای تسكني و آرامش١رستاخيز [ در روز ملسو هيلع هللا ىلصها به رسول اهللا  نشان دادن امت: يازدهم

تی، با پيامرب خود حم: دوازدهم   .شود شور میهر امّ

  .ها بودند كه دعوت پيامربان را پذيرفتند تعداد كمی از انسان: سيزدهم

 .گردد باشد، به تنهايی حمشور میمردم دعوتش را نپذيرفته  كهپيامربی : چهاردهم

نشينی و  گوشهتعداد اندک مهيشه به  ]٢[ مغرور نشدن به تعداد زياد پريوان]١[ نتايج اين علم و آگاهی عبارتست از:: پانزدهم

 .انجامد؛ گاه پريوان اندک، هبرت از انبوه پريوان است زهدپيشگی نمی

 .، جماز استی رشعی در چشم خوردن، گزيدگی و ساير موارد رقيه: شانزدهم

 ؛»كه چيزی را دانست و بدانعمل نمود، كار درست را انجام داد آن«: ی صحابی است اش اين گفته نمونه فهم باالی سلف؛: هفدهم

 .كه حديث نخست، تعارضی با حديث دوم ندارد پس دانست

 .چه كه ندارد، مدح نكردند گاه انسانی را به آن سلف هيچ: هجدهم

مْ «عبارت : نوزدهم نْهُ  از اخبار غيب است كه اهللا متعال پيامربش را از آن باخرب نمود.» أَنْتَ مِ

 شود). اب و عذاب، وارد هبشت می(از مجله كسانی است كه بدون حسبيان فضيلت عكاشة : بيستم

ی  رفت كه دروازه ] يا ترس آن می٢] يا آن شخص منافق بود [١[به فرد دوم، متفاوت بود؛ زيرا  ملسو هيلع هللا ىلصپاسخ رسول اهللا : بيست و يكم

 .اش نبود هبشت را برای ورود هر كسی باز ببينند؛ پس مقامی را خواست كه شايسته

 .ملسو هيلع هللا ىلص خوش اخالقی رسول اهللا : بيست و دوم
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 ترس از شرک] ٤[

 

 دلیل نخست:
﴿ x   w v  uts r ~   }   |    {   z  y﴾. 

 بخشد. بخشد؛ و غري از آن را برای هر كس بخواهد، می كه كسی را رشيكش كنند، نمی قطعاً اهللا، اين

 چرا مؤلف، این باب را آورده است؟
رود؛ ماننـد تـرس از رشک، دعـوت بـه  زيرا هر باب بعد از حتقّق توحيد، جزو موارد حتقّق توحيد به شامر می .١

 توحيد و ...
كه چنني نيست؛ پـس  پندارد كه توحيد را عملی نموده و بدان دست يافته است؛ در حالی زيرا گاهی انسان می .٢

  بايد به خود مغرور شود.ن
 ؟چگونھ از شرک بترسیم و دوری کنیم

 .خاطر آن ها به صرب بر سختی، دعوت نمودن ديگران به آن، عمل به آن، يادگريی توحيد .١
 $: بنا به سخن ابن قيم؛ ها دور شويم تا از آن آگاهی از رشک و عوامل و علل آن  .٢

 ِّ َّ الَ لِلرشَّ فْتُ الرشَّ رَ قِّ  عَ ِ يَقَعْ فِيهْ  ���يهْ لَكِنْ لِتَوَ ريْ َّ مِنَ اخلَْ فِ الرشَّ نْ الَ يَعْرِ مَ  وَ
پناه دهی؛ هر كس رش را از خري  نكنم؛ بلكه بدين خاطر كه مرا از آرشّ و بدی را شناختم نه از آن جهت كه بدی 

 تشخيص ندهد، به رش گرفتار آيد. 
 .دعا و درخواست كمک از اهللا متعال .٣
 .ها نشويم مهانند آن دوری از رشک و مرشكان تا .٣

بخشد؛ زيرا رشک، تباه كـردن حـقّ خـاصّ اهللا،  گاه رشک را نمی اهللا متعال، هيچ •
كه با رشک اكرب بـه آخـرت بـرود، بـرای مهيشـه در  كسید. باش يعنی توحيد، می
كه با رشک اصغر به آخرت برود، به مهـان انـدازه  شود؛ اما كسی دوزخ عذاب می

  باشد و ايامن آورده است. زيرا مؤمن می ود؛ش هبشت می واردبيند و  عذاب می

 دلیل دوم:

 .﴾?    ;  >   =  <﴿ : گويد می ڠ اين سخن اهللا متعال كه ابراهيم

 ها را عبادت كنيم، مرا دور بگردان. كه بت از اين

 پرستان در سوی ديگر باشند. مرا دور گردان؛ من در يک سو و بت»: ;« •
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شـود. الـوثن: هـر  جـای اهللا عبـادت مـی به بت؛ متثالی به شكل انسان يا چيز ديگر كه»: ?« •

 چيزی كه به جای اهللا عبادت شود؛ وثن اعم از صنم است. 

محن و پيشوای يكتاپستان بود، بر خود وامهه داشـت؛ پـس حـال مـا چگونـه  ڠابراهيم  • كه خليل الرَّ

 برد. است؟! نه از رشک در امان هستيم و نه از نفاق. فقط منافق است كه به نفاق پناه می

 سوم، چھارم و پنجم:دلیل 
غَرُ : «حديث كُ األَصْ ْ : الرشِّ مُ لَيْكُ افُ عَ ا أَخَ فُ مَ وَ از بيشـرتين چيـزی كـه بـرای شـام هـراس آن دارم، رشک ، أَخْ

 ».چيست؟ فرمود: ريا ناصغر است. پرسيدند كه آ
ولَ اهللاِ گويد كه  می رمحه اهللا  ابن مسعود سُ و هللاِ: «فرمودملسو هيلع هللا ىلص رَ عُ ـدْ وَ يَ هُ اتَ وَ نْ مَ ا؛  مَ دًّ ـلَ النَّـارَ نـِ (روايـت از ». دَخَ

 شود. كه برای اهللا، مهتا و نظريی را فرا بخواند و با اين اعتقاد بمريد، وارد دوزخ می كسی .بخاری)
، : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص  كند كه رسول اهللا روايت می رمحه اهللا  جابر نَّةَ ـلَ الْــجَ ـيْئًا دَخَ كُ بِهِ شَ ِ نْ لَقِيَ اهللاَ الَ يُرشْ ـنْ لَ مَ مَ قِيَـهُ وَ

لَ النَّارَ  يْئًا دَخَ كُ بِهِ شَ ـرِ كه اهللا را مالقات ناميد در حـالی كـه بـه او رشک نورزيـده، بـه  (روايت مسلم) كسی ».يُشْ
 افتد. كه به او رشک ورزيده، در دوزخ می كه او را مالقات كند درحالی شود و كسی هبشت رشفياب می

عنـوان شـخص عابـد،  : يعنی شخصی اهللا را عبادت كند تا مردم ببيند يا باخرب شوند و او را بـهريا •

ک اكرب است. اما اگر بدين منظور باشد كـه مدح و متجيد كنند. اگر عبادتش برای مردم باشد، رش

 باشد. مردم نيز به او اقتدا كرده و اهللا را عبادت ناميند، ريا نيست و دعوت به عبادت اهللا متعال می

 ؟ ی اّمتش از دّجال بترسد، از ریا ھراس داشت کھ درباره بیشتر از آن ملسو هيلع هللا ىلصچرا رسول هللا 

ال، رخدادی آشكار است و ريا زيرا فتنه .١  باشد. ای پنهان و خمفی می ، فتنهی دجّ

ال، در زمانی مشخص روی می فتنه .٢  تواند رخ دهد. ؛ اما ريا، هر حلظه می(پايان دنيا) دهد ی دجّ

 عالج ریا

ی اصل توحيد؛ زيرا مسلامن با مطالعه و آموختن توحيد، بـه تعظـيم و بزرگداشـت اهللا  ] مطالعه١[

 كند. وجه نمیاش، ت پردازد و به كسی غري از ذات يگانه می

  .دعا] ٢[

ه ويژه و تالش بر اين] ٣[  .كه عبادات بنده، ميان خود و اهللا، مهچون راز و پنهان باشد توجّ

 .طور نباشد كه از ترس ريا، عملی را انجام ندهد اين] ٤[

 .شوند؛ مانند رفتن به قربستان كارهايی را بيشرت انجام دهيم كه آخرت را به ما يادآور می] ٥[
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 :اقسام ریا

 :انجام کار عبادیپس از

فقط زمانی اثر دارد كه از رسكشی باشد؛ 
 .نند منّت و آزار پس از صدقه دادنما

 :خود کار عبادیدر 
 فقط برای ريا،زمانی كه 

پردازند؛ اين  به عبادت می
 .باطل است ،عبادت نوع

عبادت را برای ناگھانی: 
دهد؛ اما  اهللا انجام می

 شود. ناگهان دچار ريا می

در اين حالت، به عبادتش زيانی کند:  آن مقابلھ اگر با 
 كند. رساند؛ چون با آن مبارزه می نمی

 اگر بھ آن خو گیرد ...

اگر عبادتش مانند نماز، پیوستھ و 
 .اش باطل است مهه دست باشد، یک

اگر عبادتش مانند زکات، منقطع و 
جا کھ ریا دارد،  جدا باشد، ھمان

 .تباطل اس

ا« •  شبيه، مهتا، نظري، مانند.»: نِدًّ
لَ النَّارَ « •  كه برای اهللا تعاىل، رشيک قائل شود. افتد؛ جمازات كسی به دوزخ می»: دَخَ
يْئًا« •  افتد.  هرچيزی را كه با اهللا رشک كند، هر چند هبرتين آفريده باشد، در دوزخ می» شَ
لَ النَّ « • يْئًا دَخَ كُ بِهِ شَ ـرِ شْ يَهُ يُ نْ لَقِ مَ كه برای اهللا رشيـک قـرار  كه به آخخرت برود در حالی كسی»: ارَ وَ

شـود و اگـر اكـرب  افتد؛ اگر رشكش اصغر باشد، پس از جمازات وارد هبشت مـی داده، به دوزخ می
 بيند. باشد، برای مهيشه در دوزخ عذاب می

نمـوده اسـت. رشک، امری بسيار مهم و سنگني است. اما اهللا متعال، اخالص را برای بنده آسـان  •
نظر قرار دهد، كارهايش را فقط برای رضايت اهللا انجام دهـد نـه  بدين صورت كه مهيشه اهللا را مدّ

 رسانند. برای تعريف و متجيد مردم. چون مردم هرگز به او سودی نمی
پذيرند؛ آن شـخص نبايـد از ايـن  كنند و می جای توجه به سخن، به گوبنده توجه می گاهی مردم به •

ال باشد؛ بلكه زمانی بايد ابراز خرسندی كند كه مردم، سخنش را بپذيرند چون حقّ حالت خوشح
اخالص نيز بسـيار دشـوار اسـت؛  كه سخن اوست. عكس اين حالت نيز وجود دارد؛ است نه اين

اهللا قـدم  دور از هـر ناخالصـی، بـه اهللا روی آورد و در راه  البته نه برای شخصی كه صـادقانه و بـه
 .گرداند رساند و اخالص را برايش آسان می متعال نيز چنني شخصی را ياری می بگذارد؛ اهللا

 

31 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 

 

 

 

 

 

 :دعا دو گونھ است

كه حجّ و نامز و روزه برای  مانند كسی :برای عبادت :برای درخواست
 .دهد كه دچار كفر اكرب شده است غري اهللا انجام می

توانند  درخواست چیزی کھ غیر هللا نیز می
 برآورده کنند:

كه از  كسیين دعا، با چهار رشط درست است: ا
و  قـادر، حـارض، شـود، زنـده او درخواست می

 .سبب آن چيز باشد

درخواست چیزی کھ فقط در قدرت هللا 
 :باشد تعالی می

؛ باشد، رشک اكـرب اسـتاهللا تعاىل  اگر از غري
غـري اهللا  مانند كسی كه فرزنـد يـا بـاران را از

 .خواهد می تعاىل

 :شرک اکبر و اصغر تفاوت میان

 شرک اصغر:
 باعث خروج از اسالم نيست. •
بـرد و بـی اجـر  برخی اعـامل را از ميـان مـی •

 كند. می
 ماند. مرتكب آن، برای مهيشه در دوزخ نمی •
 جان و مالش مباح نيست. •
 برای اصغر بودنش، دليل وجود دارد. •
چه را كه اهللا تعاىل سبب قرار نداده، سبب  آن •

 آورد. شامر می به
هر چيزی كه انسان را بـه رشک اكـرب سـوق  •

 دهد، رشک اصغر است.
هر چيزی را كه رشع كفر يا رشک ناميـده و  •

تعريف نياورده، اصل بـر ايـن اسـت ) ـ(ألبا 
 .كه رشک اصغر می باشد

 :شرک اکبر

 .شود سبب خروج از اسالم می •
 برد. ی اعامل خوب را از ميان می مهه •
مرتكب آن، برای مهيشـه در دوزخ جمـازات  •

 .شود می
دچار شـود، از سـوی حـاكم  نكهبه آ كسی •

 .رشع، جان و مالش مباح است
 برای اكرب بودن آن رشک، دليل وجود دارد. •
ه غـري اهللا نيـز در مرتكب آن، اعتقاد دارد كـ •

جهان آفرينش، به طور پنهان دخالت دارد و 
 .رساند سود و زيان می
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 مسائل:
 .از رشک بايد ترسيد:  يكم

 و رشک است.ريا، جز: دوم

 .ريا، رشک اصغر است: سوم

ابِعَةُ  كند  (زيرا ناخودآگاه و پنهانی، در قلب انسان رسوخ میترسيد  نی صاحلان از آ بدترين چيزی است كه بايد درباره: الرَّ

 .ها تعريف ومتجيد شود) نو بسياری از مردم، دوست دارند كه از آ

 .ای نيست ميان هبشت و دوزخ، فاصله: پنجم

 .معيار ورود به هبشت يا دوزخ، در يک حديث بيان شد: ششم

افتد؛ هر چند عبادتش از ديگران  كه اهللا را در حالی مالقات كند كه برايش رشيک قرار داده، در دوزخ می كسی: هفتم

 .شود) وارد هبشت می پس از جمازات،شود و اگر اصغر باشد،  (اگر رشک اكرب باشد، هرگز وارد هبشت نمیبيشرت باشد 

ها را از  كند كه اهللا تعالی آن جاست كه ابراهيم، برای خود و فرزندانش دعا می ها تا آن عظمت و امهيت عبادت بت: هشتم

 .دچار شدن به اين عمل حفظ ناميد

 .﴾GF E D C B Aشوند؛ زيرا: ﴿ پرستی دچار می بيشرت مردم به بت: هنم

 .ی نيز به اين مسأله اشاره نموداست؛ بخار» الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ« تفسري: دهم

 .شود ؛ چنني فردی، وارد هبشت میكه از رشک در امان بامند بيان فضيلت و برتری كسی: يازدهم
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 »َال إِلََھ إِالَّ هللاُ «ی شھادت  ] باب: دعوت بھ کلمھ٥[

 

 :دلیل نخست
﴿P Q  SR  T VU  W  X Y Z [ َة  .﴾ اآليَ

 چرا مؤلف، این باب را آورده است؟
د و ملزم به توحيد و عملی نمودن آن می .١ كند، ديگران را نيـز بايـد بـدان  انسانی كه خود را متعهّ

گردد كه ديگرانرا نيز به رعايت توحيد دعوت ناميـد و از  فراخواند؛ زيرا ايامنش زمانی كامل می
 ماند.  نقصان و كمبود ايامن، در امان می

وت كنـد، نـامز عـمری كه دعوتگر بايد بـدان دگويد: نخستني ا پاسخ به كسی است كه می زيرا .۲
  است نه توحيد.

• »R :« از جانب اهللا آورده است. ملسو هيلع هللا ىلصپيامرب روش من؛ شامل متام مسائل عبادی و دعوت به سوی اهللا كه 

• » T VU :« سوی غري اهللا. ] دعوتگر به٢[  سوی اهللا.  ] دعوتگر به١[ : ندسوی اهللا؛ زيرا دعوتگران دو گروه به 

• »W  X :«] :حكمت.٣شود. [ كه دعوت می ] آگاهی از كسی٢] علم رشع. [١با علم و آگاهی كه شامل [ 

 : سوی اهللا تعالی رشايط دعوت به •

 .صرب] ٥[   .آگاهی از وضعيت شخص دعوت شده] ٤[     . حكمت] ٣[     .علم دين] ٢[  .اخالص] ١[

 دلیل دوم:
ـيَكُنْ : «را به يمن فرستاد، به او فرمودمعاذ ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  گويد كه وقتی رسول می ڤابن عبّاس  ، فَلْ لِ الْكِتَابِ ا مِنْ أَهْ مً إِنَّكَ تَأْيتِ قَوْ

ادَةُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ هَ مْ إِلَيْهِ شَ وهُ عُ ا تَدْ لَ مَ ايَةٍ:  - أَوَّ وَ يفِ رِ وا اهللاَوَ ـدُ حِّ لِمْ  - إِىلَ أَنْ يُوَ ـأَعْ ؛ فَ لِكَ ذَ وكَ لـِ ـاعُ ـمْ أَطَ ـإِنْ هُ مْ أَنَّ اهللاَ فَ هُ

مْ أَنَّ اهللاَ هُ لِمْ ، فَأَعْ لِكَ وكَ لِذَ مْ أَطَاعُ لَيْلَةٍ، فَإِنْ هُ مٍ وَ اتٍ يفِ كُلِّ يَوْ لَوَ ْسَ صَ مْ مخَ لَيْهِ َضَ عَ ـنْ افْرتَ ـذُ مِ خَ قَةً تُؤْ دَ مْ صَ لَيْهِ َضَ عَ  افْرتَ

وكَ  مْ أَطَاعُ ، فَإِنْ هُ مْ ائِهِ ىلَ فُقَرَ َدُّ عَ مْ فَرتُ نِيَائِهِ َ اهللاِ  أَغْ بَـنيْ ـا وَ ـيْسَ بَيْنَهَ ظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَ مَ ةَ الـْ وَ اتَّقِ دَعْ ، وَ اهلِِمْ وَ ائِمَ أَمْ كَرَ ، فَإِيَّاكَ وَ لِكَ لِذَ

ابٌ  جَ اهُ »حِ جَ رَ ال إله «خوانی، شهادت  روی؛ پس نختني چيزی كه آنان را بدان فرامی تو نزد مردمی از اهل كتاب می .، أَخْ

ـاموز كـه اهللا، باشد (د» إالّ اهللا ر روايت ديگر: اين باشد كه اهللا را يگانه بدانند) اگر در اين مورد از تو فرمان بردند، به آنان بي

ـاموز كـه اهللا،  پنج وعده نامز را در شبانه ـان بي روز برايشان فرض نموده است؛ اگر در اين مورد از تو اطاعت كردند، بـه آن

پـس دان گرفته و به نيازمندان داده شود. اگر در اين زمينه از تو فرمانربداری كردند، صدقه را بر آنان فرض نمود تا از ثرومتن

ـايش و اهللا،  ـان دع (برای گرفتن زكات،) از دريافت هبرتين اموالشان دوری كند و برتس و پروا كن از دعای مظلوم كه مي

 مانعی نيست. 
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 : گرفته از حديثكات برن •
 كنند. مردم را به سوی اهللا دعوت می مرشوعيت فرستادن و آموزش كسانی كه .١
تنها يک مرد را فرستاد؛ اين كار دليلی بر مقبوليت و درستی خرب واحـد اسـت؛ هـر ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  .٢

 ی عقيده باشد. چند در زمينه
 تواند بنا به نياز مردم، نزدشان بامند. دعوتگر می ؛اند دهمشخص نكررا  تعداد روزهابرای دعوت،  .٣
 .ترين راه، دعوتشان به توحيد و پذيرش يگانگی اهللا است الفتان؛ راحتبيان چگونگی دعوت خم .٤
ها را از تكاليفشان آگـاه نمـود تـا بـه آن  فقط دعوت دادن مردم به اسالم كافی نيست؛ بلكه بايد آن .٥

 .آموخت رمحه اهللا  به معاذ ملسو هيلع هللا ىلصپايبند باشند؛ البته به ترتيبی كه رسول اهللا 

 دلیل سوم:
ـالً : «در روز خيرب فرمودملسو هيلع هللا ىلص  كند كه رسول اهللا نقل می  رمحه اهللا سهل بن سعد جُ ا رَ ـدً ـةَ غَ ايَ َّ الرَّ طِنيَ ألُعْ

هِ  يْ دَ ىلَ يَ تَحُ اهللاُ عَ فْ ، يَ ولُهُ سُ رَ ِبُّهُ اهللاُ وَ حيُ ، وَ ولَهُ سُ رَ ِبُّ اهللاَ وَ فردا بريق اسالم را حتامً به كسی خواهم داد كه »حيُ
اش نيز او را دوست دارند؛ و اهللا به دسـت او، فـتح و   و فرستادهاش را دوست دارد و اهللا اهللا و فرستاده

هنگام  گريد؛ تا صبح روز بعد، مردم در اين فكر بودند كه كدامشان بريق را می زند.  پريوزی را رقم می
: فرمـود ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهللا  كه، بريق را دريافت كنند.  روانه شدند با اميد به اين، ملسو هيلع هللا ىلصصبح، نزد رسول اهللا 

 كسی را نزدش فرسـتادند و او را آوردنـد. كند. چشامنش درد می: گفتند ابی طالب كجاست؟علی بن 
آب دهان خويش را بر چشامنش كشيد و برايش دعا نمـود؛ درد چشـمش خـوب شـد؛ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

تَّى تَ : «سپس بريق را به او داد و فرمود چنان كه گويی هرگز دردی نداشته است. لِكَ حَ سْ ىلَ رِ ذْ عَ فُ لَ انْ نْزِ
 ، مْ تِهِ احَ اىلَ فِيهِ بِسَ عَ قِّ اهللاِ تَ نْ حَ مْ مِ يْهِ لَ ِبُ عَ مْ بِامَ جيَ هُ ْ ربِ أَخْ ، وَ مِ الَ مْ إِىلَ اإلِسْ هُ عُ يَ اهللاُ بِكَ ثُمَّ ادْ ْدِ َنْ هيَ اهللاِ ألَ وَ ، فَ

مِ  رِ النَّعَ ْ نْ محُ ٌ لَكَ مِ ريْ ا خَ دً احِ الً وَ جُ ها را به  رار گريی؛ سپس آنخرامان و به آرامی برو تا در ميدانشان ق »رَ
اسالم دعوت كن و از حق اللكه بايد رعايت كنند، باخرب ساز؛ به اهللا سوگند كـه اگـر اهللا يـک مـرد را 

 تو هدايت كند، برايت از شرتان رسمخو هبرت است. وسيله به

لبته اين دو حمبت و دوست داشتن، دارند؛ ا دارد و او را دوست می كه اهللا متعال، دوست می اثبات صفت حمبت برای اهللا و اين •
 .با هم فرق دارد

ـه به ابوعبيدة ملسو هيلع هللا ىلص معنای اثبات فضيلت و برتری عمومی فرد نيست. مثالً رسول اهللا  بيان و اثبات يک فضيلت خاص، به • رمح
ةِ «فرمود:  اهللا  ُمَّ هِ األْ ذِ  .ت استوی، هبرتين صحابی امّ (امانتدار اين امّت) اين بدين معنا نيست كه  »أَمِنيُ هَ

ْرِ النَّعَمِ « •  .شود شرت قرمز؛ زيرا هبرتين نوع شرت در نزد اعراب شمرده می: »محُ
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كاری كه خالف عادت و زندگی عادی باشد؛ مانند راه خارق العاّده: 
ه رفتن روی آب؛   چهار گونه است:خارق العادّ

ــاء اهللا اســت؛  :کرام��ت -۲ ــرای اولي ب
د. يعنی كسانی كه باايامن و باتقوا هستن

ــحاب  ــيب اص ــه نص ــی ك ــد كرامت مانن
 .كهف شد

برای پيامربان است و معجزه حمسـوب  :آیھ -۱
قرآن آمده است؛ امـا معجـزه شود؛ زيرا در  نمی

برای غري پيامربان است و گاهی برخی مردم از  
 ادعـا توانـد آوردنش ناتوان هستند. كسی نمـی

، برايش آيه نـازل ملسو هيلع هللا ىلصاز رسول اهللا   پس كه كند
 .شود می

ــتان معچ��زه ی��ا فتن��ھ:  -۳ ــاران و دوس ــرای ي ب
شيطان است و با شناخت شخصـی كـه دچـار 

ــی  را تشــخيص مــی فتنــه باشــد، آن دهــيم؛ يعن
ال. ايامن و تقوا ندارد. مانند فتنه كه كسی  ی دجّ

ی كســی اســت كــه بــه اهللا  هبــرهرس�وایی:  -٤
ــوا  ــا رس ــني دني ــد؛ وی در مه ــبت ده دروغ نس

اب كه در چشم بيامر  می گردد؛ مانند مسيلمه كذّ
 فوت كرد و وی نابينا شد.

 مسائل:
 .است(راه پيامربان و پريوانشان) ملسو هيلع هللا ىلص سوی اهللا، راه پريوان رسول اهللا دعوت به:  يكم
هِ. شناخت اخالص وامهيت آن؛: دوم سِ و إِىلَ نَفْ عُ دْ وَ يَ هُ ، فَ قِّ ا إِىلَ احلَْ عَ نَ النَّاسِ لَوْ دَ ا مِ ثِريً َنَّ كَ  ألِ

نيز فريضه  آندعوت يک فريضه است و علم و دانش (است  هوشياری، يک فريضه  بصريت و: سوم
 .)باشد می

از مجله داليل خوبی و درستی دعوت توحيد، اين است كه از هرگونه اهانت و دشنام به اهللا : چهارم
 .باشد تعالی، به دور و پاک می

شود؛ در  اهللا اهانت حمسوب میاز داليل زشتی و ناپسند بودن رشک، اين است كه اهانت به : پنجم
د، اهللا را از هر ايراد و نقسی پاک می حالی  .داند كه شخص موحّ
ها نگردد؛ هر چند رشک نورزد.  دور شدن مسلامن از مرشكان، امری مهم است؛ تا مهانند آن: ششم

 .)رود ها باشد، هر چند مسلامن است، اما در ظاهر جزو آنان به شامر می آنزيرا اگر با (
 .نخستني واجب و تكليف در دين، توحيد و يگانه دانستن اهللا است: فتمه

 .دعوت به توحيد، بايد پيش از هر چيز ديگر انجام شود؛ حتّی پيش از دعوت به نامز: هشتم
وا اهللاََّ: «هنم دُ حِّ وَ  .است الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ (اهللا را يگانه بدانند) معنای» أَنْ يُ

ه اهل كتاب است، از كتاب آسامنی مطلع نيست و اگـر هـم بـاخرب اسـت، بـدان گاهی انسانی ك: دهم
 .كند عمل نمی
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 .تدريج باشد ای و به آموزش، بايد مرحله: يازدهم

 .(نخست توحيد، بعد نامز، بعد زكات)بندی بسيار مهم است  در امر دعوت، اولديت: دوازدهم

 .(در هشت زمينه)بيان مصارف زكات : سيزدهم
 .سازی) (با آموزش و آگاهگرينده را برطرف ناميد  ياددهنده بايد شبهه و ترديد ياد: چهاردهم

 .هنی از گرفتن اموال نفسی و گرانبها برای زكات: پانزدهم

 .پروا كردن از دعای شخص ستمديده: شانزدهم
 .ميان دعای مظلوم و اهللا، حجابی نيست؛ اين فرمايش، هم برای تشويق اس و هم هشدار: هفدهم

ل  از مجله داليل ارزش توحيد، سختی: هجدهم هايی است كه پيامرب و رسوران اوليای االهی متحمّ
 شدند؛ مهانند ماجرای خيرب.

ةَ « عبارت:: نوزدهم ايَ َّ الرَّ طِنيَ ُعْ  .باشد های نبوت رسول اهللا می از مجله نشانه »... ألَ
 .باشد های نبوت رسول اهللا می نهبا آب دهان، از مجله نشا رمحه اهللا  درمان چشم علی: بيستم

 .)باشد های خاص وی می اين از مجله مناقب و ويژگی( رمحه اهللا  بيان فضيلت علی: بيست و يكم
ورد؛  شب را پيوسته در فكر بودند كه فتح خيرب، به دست كدامشان رقمی آناصحاب : بيست و دوم

 رود. اين از فضايل صحابه به شامر می
كند و  كه در پی امری تالش نمی ه قدر و رسنوشت؛ چراكه گاه برای كسیايامن ب :بيست و سوم

 شود. كند، نصيبش نمی شود و كسی برای چيزی كه تالش می نصيبش می
لِكَ «عبارت : بيست و چهارم سْ ىلَ رِ خونرسدی و عدم (ی ادبی و اخالقی است  حاوی نكته »عَ

 .)شتابزدگی
 .ف مقابل را به اسالم دعوت دادپيش از جنگ و نربد، بايد طر: بيست و پنجم
 .ی شهادت دعوت دهند قانون رشع است كه دشمن را پيش از نربد، به اسالم و كلمه: بيست و ششم
مْ : «دعوت بايد با حكمت صورت گريد؛ زيرا فرمود: بيست و هفتم يْهِ لَ ِبُ عَ مْ بِامَ جيَ هُ ْ ربِ ان را از آن »أَخْ

پذيرد؛ پس بايد نخست بر  پذيرد و گاه نمی ، اسالم را میچراكه گاهی آن فردشان باخرب كن.  وظيفه
 .اطالعی، كفر بازنگردد ی بی انجام وظايفش پيامن ببندد تا به هبانه

 .آگاهی از حق اهللا متعال در اسالم: بيست و هشتم
 .)های دنياست اين كار، هبرت از متام خوبی( بيان پاداش هدايت نمودن يک انسان: بيست و هنم

 .ای باشد مگر زمانی كه برای مصلحت يا فايده وگند خوردن برای بني فتوا، جايز نيست؛س: ام سی
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 :ها با كتاب را بيان كنيد دليل و ارتباط آنپنج باب نخست كتاب توحيد و  :پرسش اول
 دليل آوردن باب عنوان باب باب  

 اول
............................ 
............................ 

.......................................... 
.......................................... 

 دوم
............................ 
............................ 

.......................................... 

.......................................... 

 سوم
............................ 
............................ 

.......................................... 
.......................................... 

 چهارم
............................ 
............................ 

.......................................... 

.......................................... 

 پنجم
............................ 

............................ 
.......................................... 
.......................................... 

 
 : به سواالت زير جواب دهيد.دومپرسش 

 جواب سوال
ی  چهار مورد از داليل مطالعه

 ؟بنويسيدرا  وحيدتكتاب 
٢.......................  -١- ........................ 
٤................... .... -٣- ........................ 

ای برای كتاب  مقدمه چرا مؤلّف
 ؟بيان نكرد

٢.......................  -١- ........................ 
٤.......................  -٣- ........................ 

 :كتاب التوحيد های  بخش

٢.......................  -١- ........................ 
٤.......................  -٣- ........................ 
٦.......................  -٥- ........................ 
٨.......................  -٧- ........................ 
١٠.......................  -٩- ........................ 

عی اس كتاب « ت:كسی مدّ
فقط شامل الوهيت التَّوحيد 

 در پاسخ بايد گفت:» است.

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

 ب)با ٥آزمون بخش نخست (
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 ؟كدام استانواع عبوديت 
 : ..............................................معنای به ................ -١
 : ..............................................معنای به................. -٢
 : ..............................................معنای به................. -٣

ان جهار فردی كه اهللا متعال كشتنش
 :را حرام نمود، عبارتند از

٢.......................  -١- ........................ 
٤.......................  -٣- ........................ 

آيه را وصيت و  ڤابن مسعودٍ چرا 
 ؟ناميد ملسو هيلع هللا ىلص سفارش رسول اهللا 

١-  ..................................................... 
٢- .................................................... 

ت در قرآن به معنای  :امّ
٢.......................  -١- ........................ 
٤.......................  -٣- ........................ 

حتقّق و عملی نمودن توحيد 
 :يعنی

 .......................... و............ و...

ت بر  دليل برتری اين امّ
ت  :های ديگر امّ

١-  ..................................................... 
٢- .................................................... 

 :كامل كنيد
 : ............................بيان فضيلت يک چيز، به معنای

 : ......................معنایاثبات يک فضيلت خاص به 

ٍ عَ  نْ الَّ مِ إِ  ةَ يَ قْ  رُ الَ «  :يعنی »نيْ
....................................................... 
....................................................... 

چرا اسالم، درخواست رقيه و 
داغ كردن را مثالً بدون رفتن 

 ؟نزد طبيب هنی نمود

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
﴿ x w v  u t﴾ يعنی: ....................................................... 

﴿|  { z y﴾ يعنی: ....................................................... 
 ....................................................... :يعنی ﴾;9 : ﴿
 ....................................................... :يعنی ﴾5 ﴿

به اهللا تعاىل  چيزهايی كه اقسام
 :داد و نسبت خود اضافه نمود

 از باب نسبت ... .......................  -١
 از باب نسبت ... ......................... -٢
 

َ  كَ قَ بَ سَ «پيامرب فرمود:  ا هبِ
اشَ عُ   :»ةُ كَّ

 .....................................................  تا 
 .................................................... كه و يا اين

 ....................................................... :يعنی ﴾ # $ ﴿
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 ....................................................... :يعنی ﴾ & ﴿

 ؟چگونه از رشک برتسيم
٢.......................  -١- ........................ 
٤.......................  -٣- ........................ 

با اين موارد، از رشک دوری 
 :كنيم می

٢.......................  -١- ........................ 
٣- ........................ 

 شود. برای اهللا صابت می..........و صفت........................ :يعنی»اهللا هَ جْ وَ  كَ لِ ذَ ي ب غِ تَ بْ يَ «

 ؟چيستدعوت رشوط 
٢.......................  -١- ........................ 
٤......................  -٣- ........................ 
٥- ....................... 

 ؟خارق العاده به چه معناست
 .............برای........... -٢............ برای.......... -١
 .............برای............ -٤ ............برای.......... -٣

عدم انجام رقيه و را مؤلّف چ
ق داغ كردن را از مصاديق حتقّ 

داند اما از فال  توحيد می
 گويد؟ گرفتن چيزی نمی

....................................................... 
....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوال سوم: جدول زیر پیرامون ریا را کامل نمایید.

 :انجام کار عبادیپس از

    
     

     
    

 ناگھانی:

در اين حالت، به : ...................................
 كند. رساند؛ چون با آن مبارزه می عبادتش زيانی نمی

 اگر ............. 
 در نتیجھ:

........................................
........................................ 

 .حکمش...................

.........................................
....................................... 

 .حکمش...................
 

 :خود کار عبادیدر 
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 مشخص نامييد.  پاسخ درست را با :چهارمپرسش 

 ميميُّ د بن سليامن التَّ حممَّ  بن عثيمني    ا   :وحيدكتاب التَّ  مؤلّف .١
   باشد؟ كدام گزينه، نصيحت و سفارش علام می .٢
 حفظ متن پيش از يادگريی               سودی ندارد؛ مهم درک و فهم است حفظ كردن 

٣. ﴿I H   G F  E D]﴾شود كه بايد متام علوم را به خوبی بياموزد از اين آيه چنني برداشت می] ١٢١:هبقر:    
 صحيح       غلط 

 غلط       يحصح     :حديث منكر يا موضوعی در آن نيافتند ،وحيدكتاب التَّ يق احاديث علام با بررسی دق .٤
 غلط         يحصح     :علام هر چند كه دانش بااليی داشته باشند، باز هم معصوم از خطا نيستند .٥
ابتألي از .٦ د بن عبد الوهَّ  :   است فات حممَّ

              ُّبهات  كشف الش             َّةمسائل اجلاهلي             رية  متام موارد أصول اإليامن                    خمترص السِّ
 اب ب ١٠        بباً  ٧٦  باب     ٦٧ :    باشد ، ..... میوحيدكتاب التَّ  ابواب .٧
ـپس آنی كتاب، ابتدا بايد شامره گذاری شده و مقدمه و فرهست آن مطالعه و چارچوب ك پس از هتيه .٨ را  تاب بررسـی كـردد س

 نادرست  درست            :دركتبخانه قرار دهيم
 قسم  ١٠    قسم  ٩   قسم ١١    :توان به .... تقسيم نمود را میوحيد كتاب التَّ  .٩

ل در داليل صدور احكام و ژرف است كه مانند كتاب التوحيد، آنسودمندترين كتاب،  .١٠ ر ارسار انديشی د به روش استدالل، تأمّ
 غلط     يحصح              :مسائل، نوشته شود

 نادرست  درست            :انديشی و تقسيم است علم، گردآوری و جتزيه و ژرف .١١
 نادرست     درست    :های آنان بايد ثبت گردد و تقسيم علام و تفاوت تعريف .١٢
 وحيدتوجوب            وحيد  تتفسري             مقدمه     :وحيدكتاب التَّ  بخش نخست .١٣
 غلط  يح     صح  : در مقدمه و خامته، به پريوی از بخاری عمل نموده است رمحه اهللا مؤلف .١٤
 غلط           صحيح    :ناميد» مقدمه«را باب  توان آن بندی نكرده و می مژلّف، باب اول را فهرست .١٥
   ٧        ٦      ٥  :باشد قسمت اول كتاب شامل ...... باب می .١٦
  كدام گزينه، بيانگر انواع توحيد است؟ .١٧
 ربوبيت، الوهيت، اسامء و صفات      معرفت و اثبات، اراده و قصد      ی موارد مهه 
د نيست كه تنها به يكی از انواع توحيد ايامن می كسی .١٨  غلط  صحيح  :  آورد، موحّ
 غلط صحيح       :    برای اين كار وچود ندارد تقسيم نمودن توحيد، بدعت است؛ زيرا دليلی .١٩
 غلط       يحصح : باشد ايامن، عامّ است و توحيد بخشی از آن می .٢٠
 هفت  هشت      دو :    دارای ....... ركن است» ال إله إالَّ اهللا« .٢١
 :...... است توحيد ی جهان و فرستادن باران، در ادارهاهللا  يگانه دانستن .٢٢
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 الوهيت            ربوبيت            اسامء و صفات 
 بدعت     رشک اصغر     رشم اكرب :  با اصل توحيد منافات دارد .٢٣
 غلط        يحصح :       مهمرتين و نخستني واجب، خوبی و احسان به پدر و مادر است .٢٤
 غلط      يحصح        :باشد كه اهللا حرام نموده است بزرگرتين كار حرام، زنا و كشتن كسی می .٢٥
 يک چيز       دو چيز  :   گردد عبادت بر ....... اطالق می .٢٦
 ةابن تيميّ  م    ابن قيّ    :...هرجامع  ی استاسم اين سخن كيست: عبادت .٢٧
ـبيه بيان ك   بيان چگونگی و مثال زدن     شود؟    پريامون اسامء اهللا، با كدام گزينه كامل می» ...بدون«عبارت  .٢٨ يفيت و نـه ش

 تفاوتی ندارد   كردن     
 غلط        يحصح     :متام آيات قرآن، مفهوم توحيد را در خود دارند .٢٩
٣٠. ﴿  H  G  F  E  D   C﴾ دهـد، در ......  اسـت ی ايـن آيـه روی مـی ای كه درباره مشكل عمده  : آن فهـم               

 به آن عمل 
 غلط       يحصح     :مانند هدف آفرينش چارپايان استهدف از آفرينش جن و انسان،  .٣١
، مكلّف است به  .٣٢  ايامن آوردن و رعايت قوانني رشع          ايامن آوردن        :جنّ
ت بر .... اطالق می .٣٣   :شود امّ
  امام و پيشوا                        ملّت  زمان         طائفه و گروه         دی موار مهه 
٣٤. ﴿    I   H   G   F   E﴾ از زمان )  آدم     (تا زمان ) نوح  عيسى       َّۏ )دٍ حمم. 
  :حكمت و دليل فرستادن پيامربان .٣٥

          ت  موارد ی مهه       نشان دادن راه اهللا       رمحت و مهر        بيان دليل و حجّ
 غلط       يحصح   :شود ادت میجای اهللا عب ی طاغوت است كه به اصنام از مجله .٣٦
 نادرست  درست      :كنند مثال طاغوتی كه پيشوا و متبوع باشد، فرماندهانی هستند كه از فرمان اهللا رسپيچی می .٣٧
 : عبادت راضی نيست آنكه خودش به  شود در حالی جای اهللا عبادمتی كه به كسی .٣٨
         طاغوت است    طاغوت نيست 
         :اند داده بدين معناست كه متامی پيامربان، مردم را به توحيد دعوت میوحيد كتاب التَّ ری دوم د آيه .٣٩

   يحصح            غلط 
 نادرست درست                    :است» ترين آيه يا آيات كامل«، عبارت »آيه و آيات«از  رمحه اهللا منظور مؤلف .٤٠
 نادرست درست            :شود تقسيم می آفرينش االهیو  قوانني دينی  به دو زمينه اراده، حكم و، قضاء .٤١
  .باشد يک چيز در نزد اهللا، از جهتی پسنديده و از جهت ديگر ناپسند می) دين آفرينش    (در  یو حكم االه بر قضابنا .٤٢
٤٣. ﴿  X  W  V  U  T  S  R    Q  P﴾ است بيانگر قضای ...:           مسائل دين           آفرينش 
 طاعت و فرمانربداری        یقهر    :     پرندگان از نوع عبوديت ... استتسبيح  .٤٤
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 غلط        يحصح :              گويند متامی حيوانات، به جز وزغ، اهللا را تسبيح می .٤٥
 سه گونه        دو گونه :            شود عبوديت به ..... تقسيم می .٤٦
 غلط             يحصح          :كنند ای، اهللا را عبادت می به گونهمرشكان نيز  .٤٧
 غلط             يحصح :      عبادت فقط با زان و اعضای بدن است .٤٨
٤٩. ﴿ l  k  j  i  ﴾ـا: شود چيز می  (هيچ چيز را با او رشيک نكنيد) شامل مهه        :پيامرب، فرشته، ولـیّ و هـر چيـزی در دني

 يحصح                  غلط 
  :اهللا متعال كشتن ........ را حرام نمود .٥٠

        مسلامن       ی  ی موارد مهه       پناهنده      پيامن هم       كافرذمّ
 خري بله               ؟ سفارش نمود ملسو هيلع هللا ىلص آيا پيامرب .٥١
  زيرا  ؛است ملسو هيلع هللا ىلصاين وصيت و سفارش رسول اهللا  :گويد می رمحه اهللا  ابن مسعودٍ  .٥٢

          گريد متام دين را در بر می         وصيت و سفارش اهللا است         ی موارد مهه 
 غلط    يحصح  :بار شود نه خرب زيان كننده اطالق می بشارت به خرب خوشحال .٥٣
 حقّی از روی فضل اهللا    حقّ واجب :      حقّ بندگان بر اهللا، ..... است .٥٤
 شد. در هر زمان) گفته می        ملسو هيلع هللا ىلص در زمان پيامرب » (له أعلماهللا ورسو«سخن  .٥٥
 غلط      يحصح         :كتامن علم، در حال صورت حرام است .٥٦
 :را از دادن اين بشارت به مردم، باز داشت تا معاذ ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب .٥٧

               با هم رقابت ناميند                         متّكی نگردند موارد ی مهه 
 خري         بله ؟          عمل نمود ملسو هيلع هللا ىلصخالف دستور پيامرب   رمحه اهللا  آيا معاذ .٥٨
 خري          بله ؟          بود رمحه اهللا آيا اين حكم، فقط برای معاذ  .٥٩
 نادرست درست            :  برای اثبات فضيلت و ارزش برای يک چيز، بايد غري واجب باشد .٦٠
٦١. ﴿  t  s  r {  z  y  x  w      v  u|   ¥  ¤   £  ¢   ¡  ے  ~  } ﴾ ــه بــا ــن آي اي

 ٤          ٥         ٢        :باب .... كامالً مطابق است
 سه    دو :       ناميد، .....گونه است چه اهللا متعال به ذات خود اضافه می آن .٦٢
 غلط  يح       صح   :يگران استبزرگرتين طلم و ستم، طلم انسان بر جان و مال و آبروی د .٦٣
ـا بـر  عذاب                              : كه گناهی غري از رشک را پيوسته انجام دهد و به آخرت برود، رشنوشتش ... است كسی .٦٤ بن

 مسيّت و خواست اهللا
 غلط    يحصح         :ذكر است نه دعا(ال إله إالَّ اهللا)  .٦٥
درسـت       : گردد گويند اما نزد اهللا ارزشی ندارد و در ترازوی اعاملشان حماسبه نمی می» ال إله إالَّ اهللا«برخی مسلامنان هستند كه  .٦٦

 نادرست 
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 ی موارد مهه              بدعت            معصيت          :شود با .... نقض می» عبده ورسوله دٌ حممَّ «شهادت  .٦٧
 غلط             يحصح           :باشد می پاسخ به نصارا) ورسوله( است و عبارتپاسخ به هيود » سى عبداهللايع« عبارت .٦٨
 ويژگی و صفت        و ذات خملوقعيان ا      :ی ....... است از نوع اضافه﴾ 9  : ﴿ .٦٩
 هر دو     ناقص    كامل     :اهللا متعال عيسی را به چه شكل وارد هبشت نمود .٧٠
 :حيد، به معنايپاک كردن و خالص نمودن آن از .... استحتقّق و عملی نمودن تو .٧١

                رشک         بدعت   معايص          ی موارد مهه 
ت در اين ﴾ 5 6   7        8 ﴿ .٧٢    :معنای ..... است جا به امّ

          الگو       پيشوا    ها    آموزگار خوبی    ی موارد مهه 
 غلط                 يحصح         :تنها در دو مورد چشم خوردن و گزيدگی جايز است ی رشعی رقيه .٧٣
ْقُونَ « مسلم در حديث .٧٤ رتَ نَ « عبارت، »الَ يَسْ قَوْ الَ يُرْ  :باشد افزايد كه ....... می را می »وَ

                         صحيح ضعيف 
ی يا هم ست؛ مگر اينكه مرتكب رشک اكرب شود، جان و مالش مباح ا كسی .٧٥  پيامن باشد:     كه ذمّ

 يحصح      غلط 
سرتقی از غري اهللا درخواست رقيه می .٧٦     :ناميد و كارش پسنديده است كند و راقی، خودش رقيه می مُ

 يحصح         غلط 
 صغرا    كربا :  باشد است، رشک ... می ی اهللا برابر دانستن غري اهللا با ذات اهللا در چيزی كه ويژه .٧٧
     هر دو وثن     صنم    :   كه به شكل يک موجود تراشيده شود، ....است چيزی .٧٨
 ترين اموال كم ارزش     اموال متوسط          گرانبهاترين اموال     :  يعنیكرائم األموال  .٧٩
ال بيش ی امّت خود، از فتنه درباره ملسو هيلع هللا ىلصپيامرب  .٨٠  :    اصغر استزيرا رشک  ؛از ريا ترس داشت ی دجّ

  يحصح          غلط 
 غلط           يحصح       .رساند و با دعوت و صرب، ديگران را مؤمن با علم و عمل، حود را به كامل می .٨١
 غلط               يحصح        :قطعاً دعوتگر است ای كه در اعتقادش راستني باشد، بنده .٨٢
  :بصريت و آگاهی، يعنی .٨٣

          عي لم رشَّ ع              حكمت  شونده        آكاهی از وضعيت دعوت  ی موارد مهه 
 ٣          ٤         ٥     :دعوت..... رشط دارد .٨٤
 تفاوت ميان رشک اكرب و اصغر را بنويسيد. .٨٥
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 های ستون الف را بنويسيد. های ستون ب، عدد مربوط به واژه سوال پنجم: در دايره
 الف                                                                                                 ب                       

 چه هنی فرمود؛ از روی تعظيم و حمبت فرمانربداری از اهللا با انجام دستوراتش و دوری از آن○ گزيدگی   ١
 شرتی ارزشمند و قرمز رنگ○ الوهيت ٢
 خاطر ديدن يا شنيدن يا آگاه شدن از چيزی نحس دانستن يک مكان يا زمان به○ ادتعب ٣
 شبيه، مانند، نظري○ طاغوت ٤
 شود چيزی كه به شكل انسان يا هر چيز ديگر است و عبادت می○ ريا ٥
 شود؛به هر شكل يا جنسی كه باشد. جای اهللا عبادت می چه به آن○ بد زدنفال  ٦
 فرماندهه از حدّ آن جتاوز كند؛ اعم از اعم از پيشوا يا معبود يا جتاوز بند○ مهتا ٧
 عبادت اهللا برای شهرت و مدح در ميان مردم○ تنديس ٨
 ی جهان يگانگی اهللا در آفرينش و مالكيت و اداره○ توحيد ٩

 يگانگی اهللا متعال در عبادت و كارهای عبادی بندگان○ عبادت ١٠
 پسندد؛ اعم از گفتار و كردار شود كه اهللا دوست دارد و می م آن چيزهايی میاسمی كه شامل متا○ خوارج ١١
 ماند. گويند مرتكب گناه كبريه، كافر است و برای مهيشه در آتش می می○ بت ١٢
 هايی كه خمتصّ اوست؛ در ربوبيت و الوهيت و اسامء و صفات يگانگی اهللا در ويژگی○ ربوبيت ١٣
 چه خمالفت توحيد است، دوری جويد. اهللا روی آورد و از رشک و هر آنكه به  آن○ محر النّعم ١٤
  دار گزش حيوان نيش○ يكتاپرست ١٥
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 »َال إِلََھ إِالَّ هللاُ « تفسیر توحید و کلمھ شھادت] ٦[

 

 دلیل اول:
﴿   ¹      ¸   ¶¿   ¾   ½   ¼   »   º﴾ 

خوانند، (خودشان) در پی وسيله (نزديک شدن) به صاحبشان  ها را) به فرياد می كه (كافران آن كسانی
  كه كدامشان نزديكرت است. هستند

ـوابی  ای سؤال است كه اين توحيد چيست كه چنني ابوابی برايش قرار دادهچه پريامون توحيد بيان شد، برای برخی چ با آن اند؟ اب

ش و دعوت به آن.  از مجله وجوب توحيد، فضيلت و حتقق آن، ترس از ضدّ

 پردازيم. بدين جهت از اين باب تا انتهای كتاب، به توضيح و تفسري توحيد می

خواهند، خوشان درپی نزديک شـدن بـه ربّ خـود  اين كسانی كه كافران به كمک می»: ¹ « •

خواهيـد  ين افراد بـا بـه فريـاد مـیهستند تا بنگرند كه كدام نزديكرت است؛ چگونه است كه شام، ا

 كه خودشان نيازمند و حمتاج هستند. رشک در دعا و درخواست، مهني است. درحالی

 )باب ۹وحید (ت: تفسیر دوم

 دلیل دوم:
﴿    U   T     S   R   Q]   \   [   Z   Y    X       W   V﴾ 

ار و دور كنيد، بيز چه عبادت می و زمانی را (يادآوری كن) كه ابراهيم به پدرش و قومش گفت: از آن
 ذاتی را كه مرا آفريد.مگر كنم)  (عبادت نمیهستم؛ 

• » ]   \   [   Y    X       W   V :« بيـانگردراين بخش از آيـه، از اسـلوب نفـی و اثبـات كـه 
 زيرا: نيامد؛» اهللا«ی  واژه» الّذی«جای  انحصار و تأكيد است، استفاده شد. به

 .باشد میاست، در عبادت هم يگانه هللا متعال در آفرينش يگانه اگونه كه  مهان .١
 اند. ها هيچ چيز نيافريده هاست. زيرا آن دليل بر باطل بودن عبادت بت .٢

شود؛ بلكه عبـادت بايـد خـاصّ و خـالص  توحيد با عبادت اهللا در كنار ساير خملوقاتش، حمقّق نمی •
مـا بـرای قـرب هـم برای اهللا باشد. چه بسا كسانی كه نامز و روزه و حج و زكات را انجـام دهنـد، ا

 .سجده كنند
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 :دلیل سوم و چھارم
﴿ ̄  ®   ¬   «   ª    ©   ̈﴾ 

﴿   T   S   R   Q   P   O   N    MXW        V   U﴾ 

 عابدانشان.»: ª«علاميشان »:©« •
شـود. مـردم در رسكشـی از فرمـان اهللا، از علاميشـان  كه بی چون و پرا پريوی مـی ارباب؛ كسی»: »   « •

 كنند (رشك در طاعت و فرمانربداری). كنند و عابدان را عبادت می می فرمانربداری
• » XW        V   U :«كنند دوست دارند و اطاعت می اهللا تعاىل ی اندازه ها را به آن. 

 انواع محبت

 حمبّت طبيعی و غريزی:
اگر بر حمبت نسبت اهللا پيشی 

نگريد، جايز است؛ مانند 
 حميت به زن و فرزند.

 :سبت به اهللاحمبّت ن
 ی اندازه حمبت به غري اهللا به

 معنای به بيشرت، يا اهللا به حمبت
 .است اكرب رشک

 :اهللا خاطر حمبّت به
ثَقُ « اين نوع حمبّت، واجب است أَوْ

بُّ يفِ اهللاِ نِ احلُْ ِيامَ  اإلْ رَ  ترين حمكم »عُ
 به داشتن دوست ايامن، آويز دست

 .است اهللا خاطر

 .شود زمان و مكان، تقسيم می، عامل، به انواع  عملخاطر اهللا،  حمبت به

 دلیل پنجم:
: الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ : «نقل است كه فرمودملسو هيلع هللا ىلص  از پيامرب الَ نْ قَ ونِ اهللاِمَ ـنْ دُ بَـدُ مِ عْ رَ بِامَ يُ فَ كَ ،  وَ ـهُ مُ دَ الُـهُ وَ مَ مَ ـرُ حَ

ىلَ  هُ عَ ابُ سَ حِ شـود كفـر بـورزد،  چه غري از اهللا عبادت مـی هر آنكه ال إله إالّ اهللا بگويد و به  كسی ».اهللاوَ

 باشد ی اعاملش با اهللا می (گرفتن) مال و (رخيتن) خونش حرام است و حماسبه

 

بَدُ « • عْ رَ بِامَ يُ فَ كَ مسلامن بايد عبادت غري اهللا را نادرست بداند و بلكه هـر كفـری، »: وَ
عتقد است دين نَّصار و هيـود گويد و م می» ال إله إالّ اهللا«كه  را انكار ناميد؛ كسی

كـه از ميـان  شود؛ مهچنني كسـی در اين زمان، درست است، مسلامن حمسوب نمی
 هايی را برگزيند، مسلامن نيست. اديان خمتلف، افكار و انديشه
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 مسائل:

(با روش نفی و گردد  صورت واضح و روشن بيان می مهمرتين مسأله، تفسري توحيد و تفسري شهادت است كه به
 .اثبات)
های خود  پاسخی به مرشكان بيان شد؛ آنان، افراد صالح را برای درخواستكه ی إرساء  مجله در آيه از آن
 در دعا). ک(رششود  خواندند كه رشک اكرب حمسوب می فرامی

ب خويش عنوان اربا جای اهللا به ی برائت است؛ در اين آيه بيان گرديد كه اهل كتاب، علام و عابدان را به هچنني آيه
ها دستور داشتند كه فقط اهللا تعالی را عبادت كنند. آيه بدين معناست كه فرمانربداری از علام  كه آن برگزيدند؛ در حالی

 .(رشک د رطاعت و فرمانربداری)و عابدان برای رسكشی از اهللا، رشک است 
م به كفار گفت:  الَ ليه السّ وی با اين بيان، اهللا را از  ﴾\   [ Z   Y    X       W   V   ]   ﴿ابراهيم خليل عَ

فرمايد كه اين بيزاری از معبودان دروغني و حمبت نسبت به  معبودان دروغني، جدا دانست؛ اهللا تعالی در ادامه بيان می
 ﴾g f e d c b aباشد: ﴿ می» الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ«اش، تفسري شهادت  ذات يگانه

شود كه  ﴾ در اين سوره، بيان میµ  ́³ ² ¶ فرمايد: ﴿ كافران می ی اهللا متعال در سوره ی بقره، درباره
اند؛ امابا  ها، اهللا را بسيار دوست داشته آنداشتند. روشن است كه  ی اهللا دوست می آنان، معبودان دروغني را به اندزاه

، چگونه خواهد دارند كه معبودان را بيش از اهللا دوست می شوند؛ پس وضعيت كسانی اين وجود، وارد هبشت نمی
(اين دارند؟ در پيش تر از آن، كسانی كه فقط معبود خود را دوست دارند و نه اهللا را، چه رسنوشتی  بود؟ و سخت

 چه گفته شد، حمبّت چهار گونه است: نباشد؛ بنا بر آ رشک در طاعت می
 . اهللا را بيش از ديگران دوست دارد؛ اين توحيد است.١
  دوست دارد؛ اين رشک است.. غري اهللا را مهانند اهللا٢
 باشد. تر از مورد قبل می . غري اهللا را از اهللا بيشرت دوست دارد؛ اين رشک، بدتر و سخت٣
 . فقط غري اهللا را دوست دارد و نسبت به اهللا تعاىل، هيچ حمبتی ندارد؛ اين بدترين حالت رشک است).٤

: الَ إِلَهَ إِالَّ «: گويد می ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا نْ قَالَ ابُهُ عَىلَ اهللاِمَ سَ حِ ، وَ هُ دَمُ الُهُ وَ مَ مَ رُ رَ بِامَ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اهللاِ حَ كَفَ اين حديث  »اهللاُ وَ
باشد؛ در اين حديث، فقط بر زبان آوردن شهادت و دانستن معنای آن و  می» الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ«از مجله هبرتين تفسريهای 

شود؛ اين فرد هر چند غري اهللا را به فرياد نخواهد،  حتريم جان و مال انسان نمیحتی اقرار و پذيرفتن آن، سبب حفظ و 
 .شود كار ترديد يا درنگ كند، جان و مالش مباح می اگر در اين؛ بايد به غري اهللا نيز كفر بورزد و اعالم بيزاری ناميد

  تواند دليل قاطعی در برابر خمالفان باشد. یباشد و به روشنی رای خماطب بيان گرديد و م اين مسأله بسيار مهم و حساس می
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پوشیدن برخی وسایل و ابزارھا با اعتقاد بھ دور ] ۷[
 شدن یا برطرف کردن بال، نوعی شرک است.

 .يا رشک اصغر است و يا اكرب» نوعی رشک است« • 
 .كه هنوز رخ نداده است »دور شدن«باليی كه رخ داده يا  »برطرف کردن« •

 بستن نخ و مشابھ این، شرک اصغر است یا اکبر؟ پوشیدن انگشتر و

را سبب  آناهللا تعاىل  اگر معتقد باشد كه
كه اهللا هرگز چنني  قرار داده، در حالی

  است. رشک اصغرنكرده باشد، 

اگر معتقد باشد كه خود آن وسيله تأثري 
رساند و بال را دور  دارد، سود می

 .است رشک اكربكند،  می

 :اند ب و عوامل، سھ دستھمعتقدان بھ اسبا

ثد معتكبر: ا کشر
است كه خود ابزار و 

رساند و  وسيله، سود می
 .كند بال را دور می

مهان چيزی  :اعتقاد درست
را كه اهللا سبب قرار داده، 

داند؛ چه  عامل و مؤثر می
ی باشد مانند دارو و چه  حسّ

 رشعی مانند رقيه.

چيزی را صغر: ا رکش
كه اهللا تعالی سبب قرار 

نداده، سبب بشامرد؛ 
مانند آوخيتن رس گاو 
 .برای دور كردن حسود

 ی اسباب و عوامل، سھ گونھ است: دیدگاه و رفتار مردم درباره

گزينند و  راه ميانه را برمی
اسباب حسی و  فقط

 .پذيرند رشعی را می

اهللا  اسباب و حکمت
كنند؛  متعال را انكار می

ة و اشاعرة. مانند  جربيّ

كنند  روی می سباب، غلو و زيادهادر 
دهند كه  و چيزی را سبب قرار می

 سبب نيست؛ مانند صوفية

 

49 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلیل اول:

﴿@       ̈  ﴾©   ª   »   ¬{   ~   ے   ¡    ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   

  ی زيان او هستند؟ كننده ها برطرف خوانيد، اگر اهللا زيانی را برايم بخواهد، آيا آن جای اهللا فرامی چه به آيا نديديد كه آن

كنند؛ پس عامـل و سـبب  ها دور می رسانند و نه زيانی را از آن ها، نه سودی به يارانشان می اين بت •

توان نتيحه گرفت كه برگزيدن و توجه به سبب و عاملی كه نه رشعی باشد  سود و زيان نيستند. می

ری، مصداق رشک ورزيدن به اهللا سبحانه وتعاىل م دَ  باشد. یو نه قَ

• »¹    ¸ ¶º :«با اين عبارت، كارش را به اهللا می سپارد نه به اسباب ومهی و ختيّلی. 

 :و جیزھایی مشابھ آن حکم آویختن نخ

 .داند حكمش را نمی

 .ستا هدها را سبب فرار ندا كه اهللا آن باشد؛ درحالی معتقد است كه اين چيزها، سبب می

معتقد است كه خـود آن چيـز، تـأثري دارد و سـود و 
 .رساند زيان می

د؛ نپوشـ را می ندارد و تنها برای زيبا شدن آن نهيچ اعتقادی به آ
ی دعـوت بـه  مهانند جوانان كه با پوشيدن ايـن چيزهـا، دروازه

 هكننـد كـ ها، مردم گامن می نآ اند؛ زيرا با ديدن دروغ را گشوده
 شوند. می مهانند زنان و كافران و نيزپوشيدنشان جايز است. 

 .دهند به او ياد می

 اين، رشک اصغر است.

  است.كرباين، رشک ا
 

 اين از گناهان كبريه است.

 دلیل دوم:

ايـن  مردی را ديد كـه در دسـتش انگشـرتی زرد بـود؛ فرمـود:ملسو هيلع هللا ىلص  كند كه پيامرب عمران بن حصني نقل می

كَ انْ : «فرمودَ  خاطر بيامری واهنه (سستی و لرزش دست) می باشد. به: گفت چيست؟ يـدُ زِ ا الَ تَ ـَ إِهنَّ ا؛ فَ هَ عْ زِ

ا دً تَ أَبَ لَحْ ا أَفْ يْكَ مَ لَ يَ عَ هِ ـِتَّ وَ إِنَّكَ لَوْ مُ نًا، فَ هْ كند؛ اگـر  را بريون بياور كه فقطسستی تو را زياد می آن »إِالَّ وَ

 .ايراد) (روايت امحد با سند بدون . یشو رستگار نمی زبمريی و آن در دستت باشد، هرگ
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 مس و چيزی مانند آن.»: د رنگانگشرت زر« •
 اين سؤال بدين خاطر بود تا پيش از قضاوت ، هدف از استفاده از انگشرت را بداند.»: ؟اين چيست« •
نَةِ « • اهِ ـيامری، آن انگشـرت را »: الْوَ نوعی بيامری استخوانی مانند روماتيسم. منظورش ايـن بـوده كـه بـرای دفـع ب

 پوشد. می
نً « • هْ كَ إِالَّ وَ يدُ  شود؛ پاداش هر كار، از جنس مهان كار است. موجب سستی در جسم  و اعتقادت می»: االَ تَزِ

 دلیل سوم:
دَعَ اهللاُ : «كند نقل می ملسو هيلع هللا ىلصعقبة بن عامر با سندمرفوع، از رسول اهللا  ةً فَالَ وَ دَ ْعَ نْ تَعَلَّقَ وَ مَ ، وَ ةً فَالَ أَتَمَّ اهللاُ لَهُ ِيمَ نْ تَعَلَّقَ متَ مَ

ی دريايی بر خود بياويزد و بدان دل  كه مهره ی چشم زخم بر خود بياويزد و بدان دل ببندد، و كسی كه مهره كسی ».لَهُ 
 گذارد. ببندد، اهللا او را به كارش وا نمی

كَ « در روايت ديگری آمده: َ ةً فَقَدْ أَرشْ ِيمَ نْ تَعَلَّق متَ ـاويزد، رشک ورزيـده  كه مهره ی چشم كسی».مَ زخم بـر خـود بي
 است.

نْ تَ « • ةً مَ ِيمَ لَّقَ متَ  ی چشم زخم بياويزد و بدان دل ببندد و معتقد باشد. كه مهره كسی»: عَ
الَ أَتَمَّ اهللاُ لَهُ « •  يا دعاست و يا خرب قطعی.»: فَ
ةً « • عَ دَ  چه از دريا بگريند؛ مانند صدف. هر آن»: وَ
عَ اهللاُ لَهُ « • دَ الَ وَ گـذارد و خـالف  واب نمـیجـ كند و كارش را بـی اهللا او را به مهان حال رها نمی»: فَ

 زند. ی او را رقم می خواسته
كَ « • َ دْ أَرشْ قَ معتقد باشد كه خود آن ابزار، تأثري دارد، رشک اكرب است رشک وررزيده است؛ اگر  »:فَ

 و در غري اين صورت، رشک اصغر.

 دلیل چھارم:

 را بريـد و  ای تب داشـت؛ پـس آنكند كه مردی را ديده بود كه در دستش، نخی بر ابن ابی حاتم از حذيفه روايت می

 .كه مرشک هستند و بيشرتشان به اهللا ايامن ندارند درحالی ﴾9  :  ;  >  =      <  ? : ﴿گفت

 خاطر خنک شدن و درمان تب. به»: نخی برای تب« •

 يعنی با دستش، جلوی منكر را گرفت؛ پس سلف برای تغيري منكر، قدرت داشتند.»: را بريد آن« •

ی  ی دريـايی، مهـره چيزهايی كه پوشيدن يا آوخيتنش حرام است: انگشرت، نخ، مهره: حكمِ آوخيتن •

 چشم زخم و مواردی از اين قبيل.
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 مسائل:

 .گريی و هشدار برای پوشيدن انگشرت يا چيزی مانند آن سخت: يكم
، بزرگرت از گناه كبريه كه رشک اصغر اين  شد؛ نكته مرد و آن انگشرت در دستش بود، رستگار نمی اگر آن صحابی می: دوم

 .شود؛ هر چند اصغر باشد؛ اما گناه كبريه چنني نيست ؛ زيرا رشک بخشيده نمیاست
به روشنی براهيمه بيان نمود. جهل و عدم آگاهی، دو گونه  ملسو هيلع هللا ىلصزيرا رسو اهللا شود ( ندانستن، عذر حمسوب نمی: سوم

 است:
توجهی و  كه رشايط يادگريی فراهم است، اما شخص بی ينبا وجود ا ؛ يعنیشود . جهلی كه عذر و هبانه حمسوب نمی١

 ای ندارد. كند؛ چنني كسی، برای ارتكاب به كفر يا هر گناهی، هيچ عذر و هبانه انگاری می سهل
توجهی نكند؛ اما رشايط  انگاری و بی .ناآگاهی و جهلی كه عذر و هبانه حمسوب شود؛ يعنی در صورتی كه فرد، سهل٢

اهم نيست و بدين خاطر از حرام و حالل بودن برخی امور مطّلع نيست؛ چنني شخصی، معذور يادگريی برايش فر
شود. اگر منتسب به اسالم باشد، زيانی متوجه اونيست؛ اما اگر منتسب به كفر باشد، در دنيا كافر حمسوب  شمرده می

 شود و در آخرت، حكم و تصميمش با اهللا است. می
نًا: «رساند د؛ بلكه زيان میرسن سودی در دنيا نمی: چهارم هْ كَ إِالَّ وَ يدُ   .گردد سبب سستی در جسم و اعتقاد تو می »الَ تَزِ

 .پوشد ايستادگی و خمالفت قاطعانه با كسی كه چنني چيزهايی می: پنجم
 .شود می ترصيح به اين امر كه وقتی كسی چيزی را به خود بياويزد و بدان دل ببندد، رسانجام كارش به مهان سپرده: ششم
 .ی چشم زخم بياويزد و بدان دل خوش كند، رشک ورزيده است ترصيح به اين حكم كه وقتی كسی مهره: هفتم

 .ی كارهای منكر است آوخيتن نخ برای در امان ماندن يا درمان تب، از مجله: هشتم
نمودند؛ مانند آياتی ابن  توسط حذيف بدين معناست كه صحابه با آيات قرآن، بر رشک استدالل می آنتالوت قر: هنم

  .ی بقره آورد ی حمبت، از سوره عباس كه درباره
 .آميز است ی چشم زخم، ازكارهای رشک آوخيتن مهره: دهم

دَعَ اهللاُ لَهُ «زخم دارد، درست نيست:  كه آويز چشم برای كسی گفتن اين دعا: يازدهم ةً فَالَ وَ دَعَ نْ تَعَلَّقَ وَ مَ ، وَ با  »اهللاَ الَ يُتِمُّ لَهُ
زيرا سبب نفرت و دوری وی » ال أتمَّ اهللا لك«خطاب كنيم و به طور خاص به او نگوييم: اين شخص نبايد با رصاحت 

 .گردد؛ بلكه بايد مهني حديث را برايش بازگو نامييد و او را نصيحت كنيم كه چنني آويزهايی را رها كن می
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 زخم رقیھ و چشم] ۸[

 میز ندانست؟آ چرا رقیھ را مانند موارد پیشین، جزو کارھای شرک 

 تواند رشعی باشد يا غري رشعی. زرا رقيه می .١

استفاده شود كه در ايـن صـورت،  آنكه از آيات قر هر ابزاری كه برای  چشم زخم باشد، رشک آميز است؛ مگر اين .٢

 رود و حكم رشک بر آن جاری نمی شود. شامر می حرام به
 دلیل اول:

قَبَـةِ : «بود؛ در سفری، ايشان كسی را فرستاد وفرمودملسو هيلع هللا ىلص سفرها، مهراه پيامرب ابو بشري انصاری در خی  َّ يفِ رَ ـنيَ أَنْ الَ يَبْقَ
تَرٍ  دَةٌ مِنْ وَ دَةٌ  -بَعِريٍ قِالَ : قِالَ ده »إِالَّ قُطِعَتْ  -أَوْ  .ای كه در گردن شرتان هست، بريده شود هر قالّ

 اجرا می گردد. تا جويا شود آيا قوانني رشع»: كسی را فرستاد« •
اعتقاد داشتند كه قالده، برای جلوگريی از چشـم خـوردن شـرت اسـت. »: قالده« •

 .چنني اعتقادی باطل و فاسد است؛ زيرا قالده، نه عامل حسی است و نه رشعی

 دلیل دوم و سوم:
ا: «فرمود شنيدم كه میملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  گويد: از رسول ابن مسعو می ئِمَ وَ التَّامَ ى وَ قَ لَةَ إِنَّ الرُّ كٌ لتِّوَ ْ ». رشِ

 .آميز است زخم و ابزار حمبّت، رشک ی چشم (روايت امحد و ابو داود) رقيه، مهره
يْمٍ در حديثی مرفوع از عبداهللا بن  كَ يْئًا : «آمدهعُ لَّقَ شَ نْ تَعَ كِلَ إِلَيْهِ مَ هركس چيزی به خود بياويزد  »وُ

 .امحد و ترمذی)شود.(روايت  و بدان معتقد باشد، به حلب خودش واگذار می

قَى« •   باشد. آميز می باشد كه رشک ی مرسوم و غري رشعی می در اين حديث منظور رقيه»: الرُّ

: در ايـن حـديث نفرمـود: »شود هركس چيزی به خود بياويزد و بدان معتقد باشد، به حال خودش واگذار می« •

كه قلبش به اهللا تعلـق  باشد. كسی تگی قلبی میبه معنای اعتقاد و وابس» تعلّق«كه بياويزد) بلكه  (كسی» من علَّق«

 شود. كه به غري اهللا تعلّق يابد، خوار و رسوا می يابد، اهللا برايش كافی است و كسی

ـام  • شايسته نيست كه انسان، به سبب و عامل دلبسته و تعلّق يابد؛ بلكه بايد به اهللا تعلق گريد؛ كارمندی كـه بـه مق

اما اگر اعتقاد داشت  ای رشک ورزيده است؛ گونه ب كه اهللا است را از ياد بربد، بهخود دلبسته و تعلق يابد و مسبّ 

 .كه مقام، يک سبب است و اهللا، مسبّب، پس اين اعتقاد، منافاتی با توكّل ندارد
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اگر يكی از اين رشايط نباشد، رقيه غريرشعی است. رقيه فقط با زبان عربـی اسـت؛ 
بـی گفتـه شـود؛ كه برای دعا باشد و البته اسامء االهی بايد به هامن شكل عر مگر اين

سامّ و چيزی هسـتند كـه بـر آن  زيرا توفيقی هستند؛ بلكه در هر زبانی، نام ها گويای مُ
 شوند. هناده می

 

 :ی شرعی شرایط رقیھ

با اين اعتقاد باشد كه يک سبب 
باشد و تنها با اجازه و  رشعی می

 فرمان اهللا تأثري دارد.

و سنت  نبرگرفته از قرآ
باشد ويا با اسامء و صفات 

 هی صورت گريد.اال

با سخنی مفهوم، قابل 
شنيدن و مشخص، به 

 .زبان عربی باشد

امـااگر ؛ شـود چيزی كه برای حفاظت از چشم زخم، بـه كودكـان آوخيتـه مـی: زخم ی چشم مهره

البتـه برخـی ماننـد ابـن  اند. ای از قرآن آوخيته شود، جايز است؛ زيرا برخی از سلف چنني كرده آيه

 .  اند را جماز ندانسته ، آنرمحه اهللا مسعود 

دليـل وجـود دارد؛ تـا وقتـی بـه رشک آلـوده نشـود؛ ، شود و در تأييد آن عزائم هم ناميده می: رقيه

 . را اجازه فرمود زخم و گزيدگی، آن در مورد چشمملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسول 

لَةُ  التِّوَ  .سازد مند می و مرد را به يكديگر عالقه پندارند زن ابزاری ساختگی كه می: وَ

 :ی ازدواج حلقھ

ترين حالت و حكمش، حرام  ترين و كم سبک
را  باشد و آن بودن است؛ زيرا از آداب نصارا می

گانه)   ی تثليث (معبودان سه جزو عقيده
كه استفاده از طال  ی ديگر اين دانند. نكته یم

 باشد. برای مردم حرام می

اگر اعتقاد بر اين 
باشد كه خودش 

تأثري دارد و سود و 
رساند،  زيان می

 است. رشک اكرب

اگر با اين اعتقاد 
باشد كه سبب حفظ 

ی زوجني  عالقه
 رشک اصغراست، 

 باشد. می
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يَتَهُ « • دَ حلِْ قَ نْ عَ  زخم باشد. : هدف از گره زدن ريش، تكربّ يا دفع چشم»أَنَّ مَ
ا« • رً تَ دَ وَ لَّ قَ كننـد.  م زخم استفاده مـیی گوشفند است كه برای چش ای از رگ يا روده : وتر: رشته»تَ

 آوخيتند.) (مهچنني زه كامن است كه برای دفع رضر، بر گردن چارپايان می
ی چارپـا،  : فضـله»يا استخوان چارپايان، خود را از آلودگی قضای حـاجتش پـاک كنـد  با فضله« •

 باشد. علف چارپايان جن است و استخوان چارپا، غذای جن می

 دلیل پنجم:
بَةٍ : «كند جبري روات میبخاری از سعيد بن  قَ لِ رَ ـِدْ عَ انَ كَ انٍ كَ نْ إِنْسَ ةً مِ ِيمَ طَعَ متَ نْ قَ (به روايت وكيع) ». مَ

 . ی آزاد كردن يک برده است اندازه زخم را از انسانی جدا كند، هم كه آويز چشم كسی
 دلیل ششم:

لَّ : «ناميد از ابراهيم نيز روايت می ئِمَ كُ ونَ التَّامَ هُ رَ كْ انُوا يَ آنِ كَ ـرْ ِ الْقُ ـريْ غَ آنِ وَ رْ نَ الْقُ ا؛ مِ هرآويـزی بـرای  »هَ
 .چشم زخم را، چه از قرآن چه جای ديگر، ناپسند و زشت می شمردند

 
از لنـدگی و عبوديـت شـيطان كـه  چون او را : »ی آزاد كردن برده است اندازه به« • 

 .كند ناميد؛ پس او را در هبرترين راه آزاد می مهراه با رشک است، رها می

 دلیل چھارم:
عٍ  امام امحد از فِ يْ وَ ـتَ : «به من فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  رسول: كند روايت میرُ يَاةَ سَ ـلَّ الْــحَ ، لَعَ ـعُ فِ يْ وَ ـا رُ طُولُ يَ

ظْـمٍ  ـةٍ أوْ عَ ابَّ يعِ دَ جِ ى بِرَ تَنْجَ ا، أَوِ اسْ رً تَ لَّدَ وَ قَ ، أَوْ تَ يَتَهُ دَ حلِْ قَ نْ عَ ِ النَّاسَ أَنَّ مَ ربِ أَخْ ، فَ ابِكَ ـدً َمَّ ـإِنَّ حمُ ملسو هيلع هللا ىلص  ، فَ
نْهُ  يءٌ مِ ای رويفع، شايد عمرت طوالنی شود كه در اين صورت، به مردم خرب بده كه ريشخود  ».بَرِ

زخم شرت) را بياويزد يا با مدفوع و استخوان حيوانی استنجا كنـد، حممـد  يا آويز (چشم را گره بزند
ا است.  از او بيزار و مربّ

 زخم از قرآن، حرام است؟ چرا چشم

زيرا سبب حتقري قرآن 
شود؛ گاه با مهان  می

زخم وارد  چشم
های ناپاک  مكان

شوند و سبب  می
 شوند. آلودگی آن می

ی بد و  زيرا دروازه
نادرستی را 

گشايد و مردم  می
كنند  چنني گامن می

كه هر متيم، حتی از 
غري قرآن، درست 

 

اين حديث  مصداقزيرا 
قَى«: است ئِمَ  إِنَّ الرُّ التَّامَ وَ

لَةَ  التِّوَ كٌ وَ ْ  .»رشِ
زخم و  رقيه و آويز چشم

 توله، رشک هستند.

برخی از سلف، 
را مكروه و  آن

دانند؛  ناپسند می
اكراه سلف، به 

 معنای حتريم است.
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 مسائل:

        .ارائه شد زخم آويز برای چشمتفسري رقيه و  يكم:
 .تولة تفسري ال دوم:

 .زخم و القای حمبّت، بدون استثناء نوعی رشک است رقيه، آويز برای چشم سوم:
 (و حادو هم نيست).زدن و گزيدگی، جزو رشک نيست.   در برابر چشم نرقيه از قرآ چهارم:

(ديدگاه ابن مسـعودٍ  ؟علام اختالف نظر دارند كه آيا نوشتن تعويذ از قرآن، جايز است يا ناجايز پنجم:
 رسد؛ زيرا اصل در آن، عدم مرشوعيت است). هبرت به نظرمی ه اهللا رمح

 .شود زخم، رشک حمسوب می آوخيتن قالده بر حيوانات برای چشم ششم:
زخم بر حيوانی آويزان كند، هشدار شـديدی در پـيش  عنوان چشم ی زه كامن را به دهكه قال كسی هفتم:

 .دارد
 .را از انسانی دور سازد زمخی كه چشم بيان فضيلت و اجر كسی هشتم:

زيـرا منظـور او، پـريوان و مهراهـان ؛ نظرهای پيشـني، تعارضـی نـدارد سخن ابراهيم، با اختالف هنم:
 .)ی تابعني و نه مهه ڤ نه صحابه( عبداهللا بن مسعود بود
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 جوید  درخت و سنگ و ...، تبّرک می ازکھ  ] کسی۹[

 

 دليل اول:
 آيا الت و عزّی و منات، آن بت سوم ديگر را ديديد؟ ﴾¢   £  ¤ {  ~  ے  ¡  ﴿

 دليل دوم:
ـازه مسـلامن شـده بـوديم؛ ، سوی حنني روانه شديم بهملسو هيلع هللا ىلص  با رسول اهللا: گويد ابو واقد ليثی می مرشـكان درخـت هنوز ت

ـاطر  گشتند و سالحشان را بدان می سدری داشتند كه پريامونش می ـام گرفـت؛ بـر آن  »ذات أنـواط«آوخيتند و بدين خ ن
ها، برای ما نيز ذات انواطی معني كن. رسول اهللا  مهانند درخت ذات انواط آن درخت گذر كرديم؛ گفتيم: ای رسول اهللا! 

ى: : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلص وسَ ـمُ ائِيلَ لـِ َ هِ كَامَ قَالَتْ بَنُو إِرسْ ي نَفْسـِي بِيَدِ الَّذِ ، قُلْتُمْ وَ نَنُ َا السُّ ُ، إِهنَّ 0     1  2        3  54     /﴿ اهللاُ أَكْربَ
نْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴾، 6  7    8  9  : ـَنَنَ مَ ْكَبُنَّ سُ ها(ی اقوام پيشني اسـت) بـه ذاتـی كـه  ها سنت اهللا اكرب؛ اين ».لَرتَ

ـا نيـز  جانم در دست اوست، شام چيزی گفتيد كه بنی ارسائيل به موسی گفتند؛ مهان طور كه آنان معبودانی دارند، برای م
ـنت معبودی قرار بده؛ گفت: قطعا شام مردمی هستيد كه نادانی می ـيش از خـود دنبالـه كنيد. شام از س ـای اقـوام پ روی  ه

  .(روايت و تصحيح: ترمذی) كنيد.  می می
 

هـا نسـبت  آنداشتيد به من بگوييد؛  ها را گرامی می هايی كه آن ی بت درباره »:{  ~  ے« •
م يعتقدون أنَّ هـذه مرشـكان مـیاند؟   ، چگونهيه اين آيات بزرگ، مهانند معراج پنداشـتند كـه  فإهنَّ

آمدنـد و برايشـان قربـانی  كنند؛ پس نزدشان مـی رسانند يا زيانی را دور می ها، به آنان سود می بت
 ها را از خود خوشنود كنند. ها نزديک شوند و آن آنخواستند به  كردد و می می

د: مرد صاحلی » تّ «با  -١: »~« •  ساخت. كه برای حاجيان، سويق میمشدّ
  های اهللا گرفته و بر بت هنادند. بدون تشديد: از اسم» ت«با  -٢

 

معنای درخواست برکت، دو  تبّرک بھ
 :گونھ است

 ممنوع:
تربک به هر چيزی كه با دليل رشعی يا 
حسی ثابت نشده، ممنوع است؛ مانند 

 .ملسو هيلع هللا ىلصی پيامرب  دست كشيدن به خانه
تربک به مطالعه و  :بھ امر حّسی

 .های شيخ االسالم پژوهش در كتاب

 :مشروع
 

مانند نامز در  :به امر رشعی
 مسجد احلرام يا تالوت قرآن.
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 اند.  باشد، گرفته كه اسم اهللا می» عزيز«: از »ے « •
 اند. كه اهللا است گرفته» املنَّان«از  -١: »¢ « •

نى«از  -٢  اند. رخيته گرفته شده؛ چون در آن مكان، خون بسيار می» مِ
 : عذری برای درخواست نادرستشان بود. »ه مسلامنناز« •
 آوخيتند. : سالحشان را برای تربّک، به آن می»آوخيتند می« •
اطٍ « • اتُ أَنْوَ  آوخيتند. : درختی كه چيزهايی را بر آن می» ذَ
دانستند كه مسائل عبـادی، تـوقيفی اسـت و  ها می ن: آ»برايامن درختی مانند ذات انواط تعيني كن« •

اجازه خواستند؛ پـس متوجـه ملسو هيلع هللا ىلص خاطر از پيامرب  اش تعيني شوند؛ بدين ف اهللا و فرستادهبايد از طر
 ی رشک نيفتادند. آن امر باطل و نادرست شدند و در ورطه

بُنَّ « • كَ ْ گوييد؛ اين عبـارت، بـرای بيـان  ها را می های آن كنيد و مهان حرف : مهانند آنان عمل می»لَرتَ
 خرب و هشدار است.

 مسائل:
 ﴾{  ~  ے  ¡  ¢   £  ¤ ﴿ی  بيان تفسري آيه : يكم
 .رويارويی با كافران و خشمگني كردن آنان بود و نه عبادت آن درختدليل اين درخواستشان، : دوم

 .اثبات گشت كه آنان، چنان نكردند و معبودی غري از اهللا را عبادت نكردند: سوم
 پسندد. را می آندند كه اهللا، قصد خشنودی و تقرب به اهللا را داشتند و گامن كر: چهارم

 .(فال نغرتَّ بعمل النَّاس)خربند  بی آناز  وقتی صحابه به اين كار آگاه نبودند، پس ديگران قطعاً : پنجم
ها به خوبی ياد  آنپس بايد از (كه نصيب ديگران نشد  ی مغفرتی يافتند صحابه با اين وجود، پاداش و مژده: ششم
 .)اش است ، توهني به اهللا و فرستادهها آنزيرا توهني به  كنيم؛
ـانَ : «آنان را معذور نداست و چنني پاسخ دادملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا: هفتم ـنْ كَ ـنَنَ مَ ـبِعُنَّ سُ ! لَتَتَّ ـنَنُ ـا السُّ َ ُ! إِهنَّ ـربَ اهللاَُّ أَكْ

مْ   .با اين سه عبارت، خطر و هنايت نادرستی كار، روشن گشت؛ »قَبْلَكُ
  .﴾/  0     1 ﴿ واست بنی ارسائيل بود كه به موسی گفتند:درخواست اصحاب مانند درخ: هشتم

طور ظريف و موشكافانه به  باشد كه به می »الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ«تفسري و مصداق  نفی چنني درخواست و رفتاری،: هنم
ه درخواست بركت هم در نتيجداند؛   هر معبودی غري از اهللا را باطل می» ال إله إال اهللا«اين حقيقت اشاره دارد كه 

 .د حقيقی استفقط از اهللا باشد؛ چون تنها معبوبايد 
 .برای بيان فتوا، از سوگند استفاده شد كه چون برای مصلحت يا دفع فساد و فتنه است، ايرادی ندارد: دهم
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 .رشک در اين زمينه، دو نوع اصغر و اكرب دارد؛ زيرا با چنني عملكردی، مرتد نشدند: يازدهم

به خاطر ناآگاهی از حكم چنني عملكردی، معذور بودنـد؛ زيـرا  ؛»هنوز تازه مسلامن شده بوديم: «عبارت: همدوازد

 .تازه مسلامن بودند و نسبت به يگران، آگاهی كمرتی داشتند

ب، سنّت است به» اهللا اكرب«گفتن : سيزدهم  .هنگام تعجّ

] راه ١به چيزی؛ ذريعه دو گونه است: [ عه يعنی راه رسيدنسدّ ذريعه و ممانعت از هر گونه دليل و راه؛ ذري: چهاردهم

] راه رسيدن به كارهای نادرست و نكوهيده؛ اين ٢رسيدن به كارهای درست و پسنديده؛ چنني راهی بايد باز باشد. [

 .راه بايد بسته شود؛ منظور مؤلف$ مهني راه است

ـيش از بعثـت ؛ مسلامن از شبيه شدن به مردم جاهليت هنی شده است :پانزدهم البته منظور از جاهليت، فقط دوران پ

  .شود نيست؛ بلكه هر رفتار ناآگاهانه و غري مرشوع را شامل می

 .رود دهد كه امری طبيعی به شامر می گاه به هنگام آموزش، عصبانيت نيز روی می :شانزدهم

نَنُ « عبارت: هفدهم َا السُّ  .دباش ی كلی و برای هشدار می بک فاعده »إِهنَّ

 .های پيامرب بودن رسول اهللا، اطالع وی از رخدادهای گذشته است از مجله نشانه: هجدهم

ـا نيـز نكوهيـده بـوده و  هر آن: نوزدهم چه كه اهللا متعال در نكوهش هيود و نصارا در قرآن بيان فرموده است، برای م

 .رود هشدار به شامر می

مْ أَنَّ الْ بيستم هُ رٌ عِنْدَ تَقَرِّ بُّكَ : أَنَّهُ مُ نْ رَ ا (مَ ِ أَمَّ ائِلِ الْقَربْ سَ ىلَ مَ ارَ فِيهِ التَّنْبِيهُ عَ ، فَصَ رِ َمْ ىلَ األْ ا عَ بْنَاهَ ـا ؟عِبَادَاتِ مَ أَمَّ ، وَ حٌ اضِ ) فَوَ

نْ نَبِيِّكَ  ا دِينُكَ  ؛)؟(مَ ا (مَ أَمَّ ، وَ هِ بِأَنْبَاءِ الْغَيْبِ بَارِ هلِِمْ ؟فَمِنْ إِخْ عَلْ لَنَا إِ «) فَمِنْ قَوْ ا اِلْخَ اِجْ هِ.» هلًَ رِ  إِىلَ آخِ

 .روش و سلوک اهل كتاب، مهانند رش مرشكان، ناپسند و نكوهيده است: بيست و يكم

ـاد  چنني برداشت می» هنوز تازه مسلامن شده بوديم«از عبارت : بيست و دوم شود كه وقتی كسـی بـه اسـالم و اعتق

شايد حكمت تبعيد زناكار ان باطل، معتقد باشد. آورد، شايد هنوز قلبش به برخی از تصورات دور درست روی می

های كفر و رشک  پس از اجرای حد، اين باشد كه دوباره به سويش برنگردد؛ پس شايسته است كه انسان از موقعيت

ـنّت روی آورد، مرجـع و  باشد و كسی و گناه، دوری كند؛ روش اهل سنّت، اخذ احكام از علام می كه از باطل به س

 كه علام به درستی اعتقاد و پاكی وی از اعتقادات نادرست شهادت دهند. م نيست تا وقتیمنبع اخذ احكا

 

59 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 

 

 

 

 

 

 ؟نكرد استفاده رشک ی چرا مؤلف در نامگذاری اين باب، از واژه
 .تا استنباط حكم از دليل را به طالب علم بياموزد .١
 .شود كرب تقسيم میی جايز و رشک ا ذبح برای غري اهللا، به دو گونه .٢

 دلیل اول و دوم:
﴿  ¥  ¤  £¦    ¨  §«  ª   ©  ±°  ̄   ®  ¬  ﴾ 

﴿  [  Z\    ﴾. 
 .رشيكی ندارد  بگو: قطعا نامز و عبادات و زندگی و مرگم، برای اهللا پادشان جهانيان است؛ هيچ

 پس برای مالكت نامز بخوان و قربانی كن.

 خالصانه برای اهللا را به اين مرشكان اعالم كن. به وضوح و رسا، توحيد و عبادت»: بگو« •
 شود؛ مهمرتين اين اعامل، نامز است؛ چه فرض و چه نفل. متام اعاملی كه با اعضای بدن انجام می»: نامزم« •
 باشد. : ذبح من؛ متامی اعامل مالی كه مهمرتينشان، ذبح و قربانی برای اهللا تعاىل می»¦« •
ـاىل  ره: دخل و ترصف در من و ادا»§ ̈ « • ـار اهللا تع ی امورم، چه در زندگی و چه در مـرگم، در اختي

 است.
• »    ¶ µ«: اولويت نسبی؛ نخستني مسلامن از ميان اين مردم؛  .١ 

 .ها، بيش از ساير مردم، فرمانربدار و مسلامن هستم در ميان امت اولويت مطلق: .٢                           
 .ی كارهای عبادی است قربانی مانند نامز، از مجله برای اهللا قربانی كن؛: »   \ « •
 

 هللاِ  ذبح برای غیر] ۱۰[

 

 :انواع ذبح

روی  ازبرای غیر هللا (
): بزرگداشت و محّبت

رشک اكرب است؛ مانند ذبح 
 برای قرب يا جنّ 

 برای هللا تعالى:
قربانی در حج، در عيد 

قربان، عقيقه؛ اگر برای غري 
 اهللا باشد، رشک اكرب است.

 :مباح
گوشت،  برای استفاده از

پذيرايی مهامن و يا خريد 
 .و فروش
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 دلیل سوم:
ِ : «اين چهار عبارت را به من فرمودملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا گويد: علی بن ابی طالب می ـريْ بَـحَ لِغَ ـنْ ذَ لَعَنَ اهللاُ مَ

 َ ريَّ نْ غَ ا، لَعَنَ اهللاُ مَ ثً ْدِ  حمُ نْ آوَ ، لَعَنَ اهللاُ مَ هِ يْ الِدَ نْ لَعَنَ وَ ضِ  اهللاِ، لَعَنَ اهللاُ مَ نَارَ األَرْ (مسلم) اهللا كسی را ». مَ
كه برای غري اهللا قربانی كند، لعنت نمود، اهللا كسی را كه والدينش را لعنت كند، لعنت نمود، اهللا كسی 
را كه جنايتكاری را (از اجرای قصاص و جمازات) پناه دهد، لعنـت نمـود و اهللا كسـی را كـه حـدود و 

 دهد، لعنت نمود. ها را تغيري های زمني و راه نشانه

اعالم نمود كه اهللا متعال، كسی را كه ملسو هيلع هللا ىلص ، به معنای دور نمودن از رمحت اوست؛ پيامرب لعن از سوی اهللا: »لَعَنَ « •

 : اللَّهمَّ العن من ذبح لغري اهللا.يا منظورش اين دعا بودكند، لعن نموده است؛  برای غري او ذبح می

 دلیل چھارم:
خاطر يک مگـس، بـه هبشـت  در قيامت، مردی به: «فرمودملسو هيلع هللا ىلص سول اهللا گويد كه ر طارق بن شهاب می

دو : «فرمـود؟ چگونـه ای رسـول اهللا: پرسـيدندافتد.  خاطر يک مگس، به دوزخ می رود و مردی به می
دادند كه چيزی را به آن بـت تقـديم  ی عبور می مرد، به مردمی رسيدند كه بتی داشتند و به كسی اجازه

حتـی يـک : گفتند چيزی برای تقديم ندارم؛: گفت دوگفتند: چيزی تقديم كن. نكند. پس به يكی از آ
بـه  ؛شود پس با اين كارش، وارد دوزخ می؛ مگسی را تقديم كرد و به او اجازه دادند مگس تقديم كن.

پـس گـردنش را زدنـد؛  .۵ چيزی ندارم كه برای غري اهللا تقديم كنم: گفت تقديم كن.: ديگری گفتند
 .(روايت امحد)». شود ارش، وارد هبشت میوی با اين ك

بَابٍ « •  خاطر مگس. در اينجا برای بيان علت است؛ يعنی به» فی«ی  : واژه»يفِ ذُ

 مسائل:
 .﴾ ¦£  ¤  ¥   بيان تفسري ﴿: يكم
 .﴾    \Z  ]   بيان تفسري ﴿: دوم

در آغاز سخنش، از لعنت اهللا نسبت به كسی سخن گفت كـه بـرای غـري اهللا ذبـح ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا : سوم
 ).كرده است كار، حق اهللا را پايامل باشد و با اين زيرا رشک اكرب می(كند  می

كه پدر و مادر خود يا ديگری را لعنت كند، شامل اين حكم ميگردد؛ زيرا لعنت از طرف  كسی: چهارم
 .گريد و در هر دو صورت، مستقيم صورت می شود مقابل نيز انجام می

ا«: پنجم ثً ْدِ بـرد؛  فردی كه مرتكب جنايتی شده و برای فرار از قصاص و جمازات، به كسی پنـاه مـی »حمُ
 اری رساندن به چنني شخصی از محايت و پناه دادن به وی، امری بدتر و شديدتر است.ي
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 معانی احداث:
 های جهميه، معتزله، روافض و ... ] در دين؛ مانند بدعت١[ 
 .، دزدی، راهزنی و مانند آن ت] در خصوص امت؛ مانند ارتكاب به جناي٢[

 .دهد. مثل حدود و مرز زمني دو مهسايه كه حدود زمني را تغيري می لعنت كسی: ششم
(نـوع اول، ممنـوع و نـوع كار، تفاوت اسـت  ميان لعن افراد مشخص و لعن متامی افراد معصيت: هفتم

، جايز نيست) دوم، جايز می  .باشد. لعنت كردن شخص معنيّ
 .مربوط به مگس، بنا بر قول صحيح بودن آن، داستان مهم و بزرگی استداستان : هشتم

گرفتار آتش دوزخ شد؛ هر چند نيت او رهايی از رش مرشكان بـود؛ امـا در ، خاطر آن مگس وی به: هنم
 .شد آميز، دليل و عذر حمسوب نمی های پيشني، اجبار برای انجام كار رشک امت
شـدند امـا درخواسـت  آنان چگونه به كشته شن راضی می نان؛دانستن جايگاه رشک در نزد مؤم: دهم

آميز مورد نظر مرشكان، در ظاهر و برای رهـايی  پذيرفتند؛ هر چند كه انجام كار رشک مرشكان را نمی
اگر پذيرش درخواست مرشكان و عدم صرب، سبب آسيب و زيان برای اسالم باشد، صرب نمـودن بود؟ 

 .ستو عدم پذيرش درخواستشان واجب ا
خـاطر مگـس، در دوزخ  بـه: «فرمـود اگر كافر بود، نمی فردی كه در دوزخ افتاد، مسلامن بود؛: يازدهم

 .(دليل افتادنش در دوزخ، تقديم و قربانی كردن چيزی برای غري اهللا بود) »افتاد
َ : «باشد مطالب، مصداق اين حديث می: دوازدهم نْ رشِ مْ مِ كُ دِ بُ إِىلَ أَحَ رَ نَّةُ أَقْ ثْـلُ اَجلَْ النَّـارُ مِ ، وَ هِ لـِ عْ اكِ نَ

لِكَ  هيب) »ذَ غيب والرتَّ هبشت، از پابند كفشتان هم به شام نزديكرت است و آتش  .(والغرض من هذا الرتَّ
 دوزخ هم چنني است. مفهوم اين حديث، هم برای تشويق و هم برای هشدار است

خشـنود  ی يـک مگـس هـم  اندازهپرستان كه به  نيت قلبی، امر مهمی است؛ حتی در نزد بت: سيزدهم
 .قرآن و سنت، عالج قلب است؛ پس قلب خويش را به به دنيا رسگرم مكنبودند. 

ھر چند اگر کشتھ شود؟ یا در ظاھر،  نمایدآیا بھتر است کھ انسان، در برابر کفر صبر پیشھ 
 اعالم موافقت کند؟

 .شود د میموافقت و مهراهی كند؛ زيرا مرت، جايز نيست كه در ظاهر و باطن .١
 .كه فقط در ظاهر موافقت كند و برای رهايی از اجبار برای انجام كاری باشد جايز است .٢
خاطر صرب است؛ اگر موافقـت  جايز است كه در ظاهر و باطن موافقت نكند و كشته شود؛ زيرا به .٣

د توانـ دين و امت باشد، بايد صرب ناميد؛ در غري ايـن صـورت، مـیو مهراهی سبب زيان رسيدن به 
 موافقت ناميد. فقط در ظاهر
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شود، جایز نیست برای هللا  ] در جایی کھ برای غیر هللا ذبح می۱۱[

 انجام شود.ذبح 

مؤلف پس از بيان حكمدر خصوص ذبح برای غرب اهللا، اكنون با دقت نظر و روشی پسنديده، مناسـب 
شود؛ حكـم ايـن   ذبح میدانست كه در خصوص ذبح برای اهللا در مكانی سخن بگويد كه برای غري اهللا

 كار، بدين قرار است:
ار است. .١  اين كار، شباهت به كفّ
 پندارند كه ذبح مرشكان، جايز است. شود و چنني می سبب اختالط امر می .٢
كه اين كارشان ناپسند بوده  گردند؛ در حالی تر می تر و مصمم مرشكان در ذبح برای غري اهللا، راسخ .٣

 و بايد از آن دوری جست.

 اين آيه را بيان نمود؟ محه اهللارچرا مؤلف 
مسجد رضار بر پا شد تا با ارتكاب به گناه و رسكشی، به اسالم و مسلامنان زيان برساند، كفر را بگسرتاند، در كمـني 

، هنـی آناش را از نامر خواندن در  الی فرستادهفرصت برای رضبه زدن باشد و ميان مؤمنان تفرقيه بياندازد؛ پس اهللا تع
خواند؛ اين هنی بدين معناست كه هر جا معصيت اهللا صورت  نمود؛ با اين كه مسجد بود و رسول اهللا برای اهللا نامز می

 گريد، أنَّه ال يُقام فيه، ولو بعد زواله، ذبح نيز مانند نامز، عبادت است. می
ر در اين مورد، هنی از  نامز خواندن در زمان طلوع و غروب خورشيد است؛ زيرا در اين دو زمان، كافران برای خورشيد  

 باشد.. كنند؛ اين حكم، به اعتبار زمان است و حديث مذكور، به اعتبار مكان می سجده می

 :اول دلیل
 هرگز در آن (به نامز) نايست. ﴾<   ?   >   =﴿

 دلیل دوم:
اش از  دربارهمردی نذر كرد تا شرتی را در بوانة قربانی كند؛ پس : گفت می رمحه اهللا  ثابت بن ضحاک

بَدُ : «پرسيد؛ وی فرمود ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عْ لِيَّةِ يُ اهِ ثَانِ الْـجَ نْ أَوْ ثَنٌ مِ ا وَ انَ فِيهَ لْ كَ جا بتی بـوده  آيا در آن »؟هَ
مْ : «فرمود خري؛: شده است؟ گفتند كه دوران جاهليت عبادت می يَـادِهِ نْ أَعْ يدٌ مِ ا عِ انَ فِيهَ لْ كَ هَ آيـا  »؟فَ

نذرت را ادا كن؛ : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  رسول خري.: شده است؟ گفتند افران برگزار میجا عيدی از ك در آن
مَ  لِكُ ابْنُ آدَ مْ ـا الَ يَ الَ فِيمَ يَـةِ اهللاِ، وَ عْصِ رٍ يفِ مَ ـاءَ لِنَـذْ فَ هُ الَ وَ إِنَّ به نذری كه برای رسكشـی از فرمـان اهللا  »فَ

(روايـت از ابـو داود؛ . تيـار انسـان نيسـتاست، هرگز نبايد عمل شود و نيز نذر در چيزی كـه در اخ
 اسنادش بنا بر رشط مسلم و بخاری است).
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 اش داده شود. شود: يا بايد ادا گردد و يا كفّاره یاگر نذر برای اهللا تعاىل باشد، منعقدم •
؛  چـون رشک شود و نه كفّاره دارد؛ بلكه بايد توبه انجام شود گردد: نه ادا می اگر برای غري اهللا تعاىل باشد، منعقد نمی •

 .اكرب است
 

 لغوی: پيامن و عهد؛ رشعی: فردی خود را ملزم به انجام كاری غريواجب ناميد.معنای نذر: 
 

 برای غیر هللا (شرک اكبر):
مانند سوگند خوردن به غري اهللا كه فقط در گفتار باشد؛ چنني سوگندی، نه 

 شود؛ فقط بايد به اهللا توبه نمود. ره دارد و نه بدان عمل میكفا

 :برای هللا

چیز معّینی را نذر : اصّ خ
 کند
 

زيرا مسلامن، چنني نذر  ؛﴾( *﴿شود:   ی مسلامنان می شامل مهه :عامّ 
 و نيت دارد كه دستورات اهللا را انجام دهد و از هشدارهايش دوری ناميد.

از  ملسو هيلع هللا ىلصانجامش حرام است؛ زيرا پيامرب ه:اگر ھنوز قصد انجام نکرد
 هبرت باشد. ملسو هيلع هللا ىلص آن هنی نمود؛ هر چند برای نذر پيامرب

 :کردهاگر قصد 

 اش داده شود. يا بايد ادا گردد و يا كفاره

 ).مانند نذر برای غيبتاش داده شود ( ادا كردنش حرام است بايد شكته و كفارهمعصیت و گناه: 

 
 ).مانند پوشيدن فالن لباس( رجح است) و شكستنش (با ادای كفاره) برابر استعمل كردن به آن (كه امباح: 

 ).نذر رفتن از خانه( باشد معنای سوگند می حكمش مانند نذر مباح است؛ بهلجاجت و خشم: 

 امز).اش ادا گردد (نذر توجه به چيز ديگری در هنگام ن باشد و هبرت است شكسته شود و كفاره ادای آن مكروه میمكروه: 

ی نام نمیمطلق:   گويد). گويد: بايد برای اهللا نذر كنم. اما نذرش را نمی برد؛ چنني نذری، كفّاره دارد (فردی می از چيز خاصّ

 ).مانند نذر نامز نافلهاش داده شود ( بايد ادا شود؛ اگر ادا نشد، بايدكفارهطاعت و فرمانبرداری: 
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 مسائل:
 .﴾>   =   <   ? ی ﴿ بيان تفسري آيه:  يكم
خاطر شبيه شدن به  آميزی را به پس نبايد در زمني، كار رشکتأثري دارند؛ رسكشی و فرمانربداری، در زمني : دوم

 .مرشكان، انجام شود
 .ای روشن و بدهيی استدالل نمود توان به مسأله برای رفع اهبام و اشكال يک مسأله، می: سوم

 .توان از مفتی خواست كه پاسخش را با بيان جزئيات توضيح دهد در صورت نياز، می: چهارم
ـال، مـردم معتقـد ، در صورتی كه مانعی نباشد، ايرادی نداردو قطعه زمني نذر كردن بقعه: مپنج ؛ امااگر برای مث

 .باشد میاست، نذرش ممنوع ای  در آن فايدهباشند كه 
ـان رفتـه شده است، نبايد ذبح انجام شود؛ هر چند  در جايی كه بت وجود داشته و عبادت می: ششم آن بت از مي
 .باشد
ـام آن  ؛ هـر چنـد مـدتصورت گريدشده، نبايد ذبح  در جايی كه اعياد و رسوم كفّار انجام می: هفتم ـا از انج ه

 .رسوم گذشته باشد
ـاه و  شده، جايز نيست؛ پرستی يا رسم جاهلی انجام می ادای نذر در جايی كه بت: هشتم ـنن نـذری، گن زيـرا چ

 .شود رسكشی حمسوب می
ـته باشـد  ر را انجام دهد؛ هر چند قصد شبيه شـدن بـه آنمسلامن نبايد آداب و رسوم كفا: هنم ـا را نداش ـيخ (ه ش
ـاه سالم اال معتقد است كه قصد شبيه شدن، رشط نيست و تأثريی در حكم ندارد؛ اگر چنني قصدی باشـد، گن

 .)بزرگرتی است
 .)ل گرددشود؛ اما نبايد به آن عم نذر ثابت می( برای انجام گناه و معصيت، نذر كردن جايز نيست: دهم

ـان  شود؛ به چنني نذری، عمل نمی( انسان نبايد نذر چيزی را بكند كه ندارد: يازدهم نذر چيزی كه در اختيار انس
 :  نباشد، دو گونه است

ی فالنی را در راه اهللا آزاد كنم؛ چنني نـذری درسـت نيسـت؛  كنم كه برده نذر می: گويد می: رشعیاز نظر  -١
 .نداردبرده را در اختيار  آنزيرا 

چنني نذری درست ؛ خاطر اهللا، با دستانم پرواز كنم كنم كه به نذر می: گويد می: از نظر توانايی انجام نذر -٢
  .)نيست؛ زيرا توان اين كار را ندارد

 :ی سوگند است ی نذر، مانند کفّاره کفاره
 .ده مسكني را غذا دهد يا لباس بپوشاند، كنيز مسلامنی را آزاد كند •
 .ها را نداشت، سه روز پياپی روزه بگريد انجام ايناگر توان  •
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 نذر برای غیر هللا، شرک است] ۱۲[

 دلیل اول و دوم: 
 كنند. نذر را ادا می ﴾* (﴿

 ﴿   (   '   &    %   $   #   "   !+    *   ),﴾ 
 دانيد. می را چه انفاق نامييد يا نذر كنيد، پس قطعاً اهللا آن و هر آن

 
 ، للباب أنَّ النَّذر من األسباب الَّتي يدخل هبا األبرار اجلنَّـة، وهـو عبـادةٌ تنييمناسبة اآل

ء بعلم اهللا واجلزاء عليه. ، وكذلك تعليق اليشَّ ه لغري اهللا رشكٌ  فيقتيض أنَّ رصفَ
 دلیل سوم:

هُ : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص  گويد كه رسول اهللا می ڤ عايشه يُطِعْ لْ طِيعَ اهللاَ فَ رَ أَنْ يُ ذَ نْ نَ نْ مَ مَ هِ  ، وَ عْصِ الَ يَ َ اهللاَ فَ عْيصِ رَ أَنْ يَ ذَ  »نَ

كه نذر كند كه مرتكب گناه  ؛ و كسیكند كه رمانربدار اهللا باشد، بايد از او فرمانربداری كند كه نذر می كسی

 شود، نبايد مرتكب گناه و معصيت شود.  می

 مسائل:
 .(البته فقط نذر طاعتی كه برای اهللا باشد)نذر بايد ادا شود  :يكم

 .باشد انجامش برای ديگران رشک می، ی اهللا است چون از اعامل عبادی و ويژه: دوم

 .مانند سوگند، كفاره بر آن واجب است؛ صيت باشد، نبايد ادا شودنذری كه برای مع: سوم
 نکتھ:

 ناميند. بيان می» باب األيامن والنُّذور«احكام نذر و سوگند، به هم نزديكند؛ بدين خاطر علام اين دو را حتت يک عنوان 

 

 تفاوت میان نذر برای طاعت، برای معصیت و برای غیر هللا

 برای معصیت:
سوگند خوردن به  خمصوص اهللا و مهانند

 اهللا است.
 اش داده شود؛  يا كفارهگردد يا بايد ادا 

 ادای اين نذر، حرام است.

 برای طاعت:
خمصوص اهللا است و مهانند سوگند 
خوردن به اهللا می باشد كه يا بايد ادا 

ادای اين اش داده شود.  گردد و يا كفاره
 .نذز، واجب است

 برای غیر هللا:
 نند سوگند خوردن به غري اهللاما

گريد و بايد از آن  اين نذر، صورت نمی
 توبه كرد؛ چون رشک اكرب است.
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 ] پناه بردن به غري اهللا، رشک است ١٣[
 )باشد(در كاری كه فقط در توان اهللا 

 دلیل اول:
﴿       [  Z  Y       X  W_  ^       ]  \     a  `﴾ 

 افزايند. برتد؛ پس فقط بر وحشتشان می مردانی از جن پناه می ها هستند كه به مردانی از ميان انسان

 چه اميد دارد. ترسند به آن چه می : پناه بردن از آن»\ « •

• » a  `« جـو  پنـاهبـه سـودی  غـري اهللا پنـاه بـردن بـه: خوف در قلب است و رهـق در متـام بـدن؛
 شود. ، جمازات میبر خالف تصورشافزايد و رشک اكرب است و  ؛ بلكه بر هراسش میرساند نمی

 دلیل دوم:
تِ « ه به مكانی برود و بگويدك كسی: «فرمود شنيدم كه میملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  از رسول: گويد می ڤ خوله بنت حكيم لِامَ وذُ بِكَ أَعُ

اتِ  لَقَ  اهللاِ التَّامَّ ا خَ ِّ مَ  (روايت مسلم).» رساند تا وقتی از آن مكان نرفته، هيچ چيز به او زيان نمی، »مِنْ رشَ

 : چه برای اقامت دائم باشد و چه برای توقف موقّت.»مكان« •
وذُ « • تِ اهللاِ«برم،  : پناه می»أَعُ لِامَ  به كالم اهللا؛ كالمش در قوانني رشع و در آفرينش. »بِكَ
اتِ « •  ] در حكم و فرمان، دارای عدالت كامل است.٢[ ] حقيقت دارد و دروغ نيست.١: [»التَّامَّ
لَقَ « • ا خَ ِّ مَ شود؛ زيرا رش را بنا بر حكمت و  رش و بدی، به اهللا نسبت داده نمیرشّ و بدی چيزی كه آفريده است. : »رشَ

 دليل آفريده است؛ انواع آفريدگان:
 .ن و فرشتگان] فقط خري و خوب است؛ مانند هبشت، پيامربا١[
ـا لـه دليـل و از روی ٢[ ـا چ.م بن ] فقط رش و بد است؛ مانند دوزخ و ابليس كه در ذات و خود به خود رش هستند؛ ام

 اند، خري و خوب هستند. حكمت آفريده شده
 ] هم رش است و هم خري؛ مانند انسان، جن و حيوان.٣[
ءٌ « • ْ هُ يشَ َّ ْ يَرضُ زيرا ؛ ناميد گاه خالف آن عمل نمی اش هيچ ن، سخنی است كه گويندهرساند؛ اي هيچ زيانی به او نمی: »ملَ

اما اگر خالفش اتفاق افتاد، به دليل وجود يک مانع است و آن سخن و سبب، ايرادی  گو و مورد تأييد است؛ راست
ـا  برای نمونه، تالوت سوره ندارد؛ ـان خوانـدن آن،  ی فاحته برای درمان بيامر مؤثر است؛ اما برخـی مـردم ب بيامرش

 شود. درمان نمی
 :شود آنچه از اين عبارت برداشت می •

 ؛ اين كالم، حقيقی بوده و مهانند سخن آفريدگان نيست.هللا تعاىلبرای ا »كالم«اثبات صفت ] ١[
پس حكم كسی كه بـه  ، خملوق و از آفريدگان اوست.اهللا تعاىلكالم و سخن : گويد پاسخ به كسی است كه می] ٢[

 .قطعاً رشک است؟ را دارد در امان بامند، چيست برد تا از رش چيزی كه فقط اهللا توان آن خملوق پناه می
 : گريد اگر در قوانني رشع، امری حرام باشد، در مقابلش يک امر جايز قرار می] ٣[

 .تا به ارزش واال و برتری اين دين پی بربيمـ ٢       .تا ترک آن حرام، برای فرد آسان گرددـ ١
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 مسائل:
 ﴾.`  a     \  [       ^  _Z  Y       X  W  ]       ﴿ی ( بيان تفسري آيه :يكم
 .باشد پناه بردن به غري اهللا از چيزی كه فقط در توان اهللا است، رشک اكرب می :دوم

كننـد كـه كـالم اهللا،  استدالل به آيه، با حديث؛ علام با اين حديث استدالل مـی :سوم
در چنني موضوعی، ( و چناه بردن به خملوق، رشک استخملوق نيست؛ زيرا استعاذه 

نمود كه به آن  سفارش نمی ملسو هيلع هللا ىلص رشک اكرب است؛ زيرا اگر كالم اهللا خملوق بود، پيامرب
 .)پناه بربيد

 باشد. اين دعا هر چندكوتاه است، اما ارزشمند و بافضيلت می :چهارم
يا سـودی را بـه بـار  كند وقتی يک چيز، منفعت دنيوی دارد، زيانی را دور می :پنجم

پـس كسـب سـود و ( آورد، نمی توان با قاطعيت گفت كـه جـزو رشک نيسـت. می
 .)منفعت و رسيدن به نتيجه، به معنای نفی و دور بودن رشک نيست

 چند نکتھ:
شـامرد، امـری هبـرت را جـايگزين  ی جاهليت را باطـل مـی وقتی رشع، قضايای دوره

را  بردند و دين اسالم، با عبـاراتی هبـرت، آن ه میدر جاهليت، مردم به جن پنا؛ ناميد می
 .جايگزين نمود

ی صحيح را در پيش بگريد كه وقتی مانع امر بدی  شايسته است كه دعوتگر اين شيوه
های بسياری در اين زمينـه، در قـرآن و  شود، راه را برای امر هبرتی بگشايد؛ نمونه می

 سنت موجود است.
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 .و دعا کردن بھ درگاه غیر هللا، شرک استکمک خواستن از غیر هللا  ۱٤

 دليل اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم:
]١ [﴿Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Ø×  Ö   Õ  Ô  ÓÞ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù     ß  '  &  %      $  #  "  !

در اين هنگان از و به جای اهللا، چيزی را كه نه به سودی برساند و نه آسيبی، فرانخوان؛ اگر چنني كردی،  ﴾  )       (*
 ناميد. را برطرف می آنستمكارانی؛ و اگر اهللا به تو زيانی برساند، فقط اوست كه 

]٢ [﴿     M   L   K   JN    ﴾.و روزی را از نزد اهللا بخواه و فقط او را عبادت كن 

]٣ [﴿Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   Ê     É   È   Ç    Æ     Å    Ä﴾ ـای اهللا،  ن كسیو كسيت ستكارتر از آ كه به ج
 دهد. خواند كه تا روز رستاخيز هم پاسخش را نمی كسی را مرامی

]٤[ ﴿ ̄  ®      ¬   «        ª   ©   ̈﴾ كسيت كه درخواست گرفتار را پاسخ دهد و زيان را برطرف سازد. 
ـا از: برخی گفتند رساند. شخص منافی، مؤمنان را آزار میملسو هيلع هللا ىلص  كند كه در زمان پيامرب طربانی روايت می] ٥[  برخيزيـد ت

تَغَاثُ بِ : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب كمک بخواهيم.ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رش اين منافق، از رسول إِنَّامَ يُسْ ، وَ تَغَاثُ يبِ . از من كمـک »اهللاإِنَّهُ الَ يُسْ
 شود. شود؛ بلكه از اهللا كمک گرفته می گرفته نمی

 

• »Ï  Î«باشد. ه فقط در توان و قدرت اهللا می: دعا به معنای عبادت و درخواست چيزی است ك 
• »   L   K«آمد؛ اما تقديم آن، برای بيان انحصار اسـت. بـدين  : اين عبارت، بايد در انتهای مجله می

كردنـد؛ در  هـا را عبـادت مـی معنا: روزی را فقط از اهللا بخواهيد نه كسی ديگر. اما مرشكان، بـت
 اشتند.كه آنان، هيچ اختياری در رزق و روزی ند حالی

• »N«شود. : با درخواست روزی و عواملش از اهللا متعال، عبادت او حمقق و عملی می 
• »P  O« يک آزمايش است و در مقابلش بايد با قلب و زيرا نعمتشكرگزار او باشيد؛  قطف ،

 .زبان و اعضا، شكر كرد
 تواند. نمیخواهد كه نيازش را برآورده و مشكلش را برطرف سازد و كسی هم  نمی ی: از كس»©« •

نَافِقٌ « •  .و عادت اوست كه در ظاهر، مسلامن و در باطن، كافر باشد و آزار و اذيت، خوی كسی: »مُ

 :انواع رزق

 .ها؛ حالل يا حرام ی آفريده برای مهه :عام ايامن، تقوا، عمل صالح.خاّص مؤمنان: 
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 مسائل:
 .باشد ص میی دعا بعد از استغاثه، از نوع عطف عام به خا آوردن واژه: يكم
  .﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó﴿ بيان تفسري: دوم

 .از غري اهللا، رشک اكرب است فرياد خواستندعا نزد غري اهللا و : سوم
؛ شـود جزو ستمكاران می، درستكارترين فرد هم اگر برای خشنودی غري اهللا كاری انجام دهد: چهارم

انجـام نـدارد؛ پـس كسـی كـه خـودش تـوان دارد، در  النَّهاين هنی متوجه كسی است كه خودش توان
 .باشد اولويت اين هنی می

ــنجم ــه: پ ــط اهللا  ﴾  !  "  #  $      %  &  '  )       (*﴿ی  درک تفســري آي ــان را فق اگــر زي
 .برطرف می ناميد، پس پس عبادت و كمک خواستن، فقط بايد از او باشد

(چنـني كـاريف در دنيـا و شود  ی ندارد و كفر حمسوب میدعا و استغاثه از غري اهللا، در دنيا سود: ششم
 .آخرت زيانبار است)

 ﴾.   M   L   K   JN     ﴿ی پی بردن به تفسري آيه: هفتم
 .رزق و روزی را بايد مهانند هبشت، فقط از اهللا درخواست نمود: هشتم

 .﴾½   ¾   ¿   Ã   Â   Á   À﴿بيان تفسري : هنم
 .(استفهام به معنای نفی است)است كه به درگاه غري اهللا دعا كند شخص، كسی  نتري گمراه: دهم

 .خرب و غافل است شود، از آن دعا بی شخصی كه به درگاهش دعا می: يازدهم
 .شود اش می درخواست و دعا از غري اهللا، سبب خشم و بيزاری او از دعاكننده و دشمنی: دوازدهم
 .بادت اوستدعا به درگاه غري اهللا، به معنای ع: سيزدهم

 .داند پسندد و نادرست می شود، اين دعا را نمی كه به درگاهش دعا می كسی: چهاردهم
زيرا غري اهللا را كه توان برآوردن و پاسخگويی ] ١([ كند اين دعا، فرد را گمراهرتين انسان می: پانزدهم

  .خربند دعايی بی شود، از چنني كه به درگاهشان دعا می كسانی] ٢[        .خواند ندارد، فرامی
 شود. ها، در واقع آنان را عبادت كرده و كافر می ] فرد دعاكننده، با فراخواندن آن٣[

 ﴾.¨   ©   ª        »   ¬    ﴿ آگاهی از تفري شانزدهم:
پرستان اعرتاف دارند كه فقط اهللا است كه زيان و گرفتـاری فـرد نيازمنـد را  كه بت عجيب اين: هفدهم

 .خواهند بدين خاطر است كه هنگام مشكالت، اهللا را خالصانه به كمک می سازد؛ برطرف می
؛ وی به امتش آموخت كه به هنگام از توحيد و رعايت ادب نسبت به اهللا استملسو هيلع هللا ىلص دفاع پيامرب: هجدهم

 .مشكالت، غفط به اهللا پناه بربند و فقط از او كمک بخواهند
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 :تفاوت ميان انواع نذر را بيان كنيد :اولسوال   
 غري اهللانذر برای  برای معصيتنذر  برای طاعتنذر 

١- ......................... 
٢- ......................... 
٣- ......................... 

١- ......................... 
٢- ......................... 
٣- ......................... 

١- ......................... 
٢- ......................... 
٣- ......................... 

 را با نوشت عدد مربوط به هر حكم، مشخص نامييد.حكم كارهای زير  :ومدسوال 
نياز به )، ٦رب (اك )، رشک٥صغر (ا )، رشک٤(گناه كبريه )، ٣( )، گناه صغريه٢)، مكروه (١ز (جاي

 ).٩)، مستحب (٨)، واجب (٧( ضيح داردتو
 .............. ملسو هيلع هللا ىلص حمبت پيامرب .............. اهللا حمبت با

 .............. ترديد در كفر اهل كتاب .............. حمبت مهرس
برای رفع  ناستفاده از قرآ
 زخم چشم

.............. 
كه بر گردن شرت،  نفرين كسی

 آويزد زخم می چشم
.............. 

 .............. زخم ی چشم آوخيتن مهره .............. لعنت شخص معنيّ 

بلة  .............. خاتم الدَّ
ا فضله يا استخوان استنجاء ب

 حيوان
.............. 

 .............. قرآن تربک جستن با تالوت .............. ی پيامرب مسح بر خانه
 .............. كمک خواستن از خملوق .............. نذر كردن قطعه زمني

ارحضور   .............. غري اهللانذر برای  .............. در اعياد كفّ
 .............. ترس از جن .............. نذر معصيت

 .............. قرآنآوخيتن آيات  .............. آوخيتن لباس كهنه و كفش
 .............. قرآنتعويذ از  .............. ندآوخيتن گردنبند و دستب

 .............. رقيه با زبان غري عربی
ا زبان غري سامء اهللا ببيان ا

 عربی
.............. 

 .............. برای درمانزمزم  نوشيدن .............. مسح بر حجر األسود
هدر دادن دارايی، برای 

 مصلحت
از رسول اهللا «گفتن: 

 »خواهيم كمک می.ملسو هيلع هللا ىلص

.............. 

بيان كارهای منكر برای 
 هشدار

 .............. 

 باب) ۹( آزمون بخش دوم
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 ؟های زير پاسخ دهيد به پرسش :سومسوال 
 پاسخ پرسش

چرا  ﴾] \ [﴿در عبارت 
 نيامد؟ (إال اهللا)

١- ..................................................... 
٢- ..................................................... 

 :يعنی﴾ ¶   ¸      ¹ ﴿
........................................................ 

 ................................ اين آيه منطبق بر چيست؟
﴿   XW        V   U ﴾١ :يعنی- ..................................................... 

حكم هر كدام  انواع حمبّت و
 ؟چيست

 ......كم: .................ح...................  -١
 ......................... حكم: ................. -٢
 ......................... حكم: ................. -٣

 :باشد خاطر اهللا، در .... می حمبت به
٢.....................  -١- ............................ 
٤....................  -٣- ............................ 

مردمی كه به اهللا حمبت دارند، چند 
 گونه هستند؟

٢.....................  -١- ............................ 
٤....................  -٣- ............................ 

 ........................................................ :يعنی »  ©«
»ª« يعنی: ........................................................ 

 ........................................................ :يعنی »»«

 ؟انواع رشک اكرب چيست
١- ..................................................... 
٢- ..................................................... 

 ؟چيست ،از قرآن تعويذداليل حتريم 
٢.....................  -١- ............................ 
٤....................  -٣- ............................ 

 ؟رشايط جواز رقيه چيست
٢.....................  -١- ............................ 
٣- .................................................... 

 :برای برطرف نمودن بال
 :برای دور كردن بال

........................................................ 

........................................................ 
نَةِ « اهِ  :»الْوَ

نًا« هْ كَ إالَّ وَ  :»الَ تَزيدُ
........................................................ 
........................................................ 

 التِّولة:
عَ اهللاُ لَهُ « دَ  :»الَ وَ

........................................................ 
........................................................ 
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آيا عدم آگاهی، عذری برای مسلامن 
 ؟شود حمسوب می

١- ..................................................... 
٢- ..................................................... 

 التَّامئم:
 الودع:

........................................................ 
........................................................ 

را آويزان  نكه نخ يا مانند آ حكم كسی
 ؟كند، چيست می

٢.....................  -١- ............................ 
٤....................  -٣- ............................ 

 :يعنی گره زدن ريش
١- ..................................................... 
٢- ..................................................... 

چرا با استخوان، استنجاء صورت 
 ؟گريد نمی

........................................................ 

 ........................................................ ؟ضوابط تربّک ممنوع كدام است
 ........................................................ :تربک را تعريف كنيد

 ؟انواع تربّک چيست
١- ..................................................... 
٢- ..................................................... 

 :وع، مثال بزنيدبرای تربّک مرش
٢.....................  -١- ............................ 
٤....................  -٣- ............................ 

 ........................................................ :يعنی﴾ {  ~  ے  ﴿

 :برای تربّک ممنوع مثال بزنيد
٢.....................  -١- ............................ 
٤....................  -٣- ............................ 

» ~«: 
 :»ے «
» ¢«: 

........................................................ 
........................................................ 

........................................................ 
حكم اعتقاد به صحابه و حكم لعن و 

 ؟ها چيست ننفرين آ
........................................................ 
........................................................ 

 :لعنت صحابه به معنای لعنت
٢.... ................. -١- ............................ 
٤....................  -٣- ............................ 
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» ¥«: 
» ¦«: 
»  §«: 
» ¨«: 

........................................................ 

........................................................ 
........................................................ 

........................................................ 

﴿   ¶ µ ´﴾ يعنی: 
١- ..................................................... 
٢- ..................................................... 

هِ « يْ الِدَ نْ لَعَنَ وَ  :»مَ
١- ..................................................... 
٢- ..................................................... 

ا« ثً ْدِ  حمُ نْ آوَ  ........................................................ :»مَ

 ؟كدام است حانواع ذب
١- ..................................................... 
٢- ..................................................... 

چرا در جايی كه برای غري اهللا ذبح 
 ؟شود، نبايد برای اهللا ذبح نمود می

٢.....................  -١- ............................ 
٣- .................................................... 

با چه هدفی ساخته  رضارمسجد 
 ؟شد

٢.....................  -١- ............................ 
٤....................  -٣- ............................ 

 :نذر را تعريف كنيد
.............................................. :  .....لغةً

ا: ................................  .................رشعً
هُ « ُوزُ  ........................................................ :»الَ جيَ

انعقاد و تصميم برای نذر، به چه 
 :معناست

........................................................ 

ةَ « انَ وَ  ........................................................ :يعنی »بُ

مَ « لِكُ ابْنُ آدَ مْ ـا الَ يَ  :»فِيمَ
١- ..................................................... 
٢- ..................................................... 

چرا نذر، هم عبادت است و هم 
 ؟حرام

........................................................ 
........................................................ 

تِ اهللا« لِامَ وذُ بكَ  ........................................................ :»أَعُ
 از رسول«: حكم اين سخن چيست

 ؟»خواهيم كمک می ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
........................................................ 

........................................................ 
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تَغَاثُ يبِ «ملاذا قال:  سْ  ؟»الَ يُ
........................................................ 
........................................................ 

 ........................................................ :يعنی﴾ # $﴿
 ........................................................ :يعنی﴾ &﴿

مْ « اهلِِ وَ ائِمَ أَمْ رَ  ........................................................ :»كَ
 

 مشخص كنيد.  پاسخ درست را با :چهارمسوال 
 .هر دو مورد     باب ششم    بخش دوم   :در ........ بيان شدوحيد تتفسري  .١
 پايان اين بخش   پايان كتاب  :رشح و تفسري توحيد اتا .... ادامه دارد  .٢
مهه     و بدهيی امور واضح     نآ ضدّ         :توحيد را با ..... تفسري نمود رمحه اهللا مؤلف .٣

 موارد
  ٧     ٩    ٥  :   بخش دوم كتاب دارای .... باب است .٤
كه نامز بخواند، روزه بگريد و زكات بدهد و نيز برای قرب سجده كند، مرتكب ..... شده  كسی .٥

  :است
          كفر أكرب          صغرا كفر           هكبريگناه            منافق 

 ٢     نوع    ٤    نوع    ٣      :شود رشک اكرب به ...... ن.ع تقسيم می .٦
 امعن      :شود كدام گزينه برداشت می ﴾W   V      ]   \   [   Z   Y    X   ﴿از عبارت  .٧

     ی عبادت است خالق، مهان ذات شايسته     ال إله إالَّ اهللا
 ها و معبودان دروغني عجز و ناتوانی بت       ی موارد مهه 

  ها عابدان آن           ها ی آنعلام       :يعنی »©« .٨
٩. »ª« يعنی:       ها عابدان آن            ها علامی آن 

 طاعت              حمبّت        :معنای رشک در ....... است به ﴾»    ﴿ .١٠
  مردم در استفاده از اسباب و عوامل، چند دسته هستند؟ .١١

 رو        توجه و ميانه كار، بی ارساف  صغررشک ا كرب وا کورش صحيح 
 غلط درست           :           ين عبادات بدنی استقربانی كردن شرت، از بزرگرت .١٢
 غلط درست         :  صورت عمومی جايز است كاران، تنها به لعنت و نفرين معصيت .١٣
 :نامز در جايی كه برای نربد و دشمنی با ساخته شده، جايز نيست؛ مگر در مساجد .١٤

           درست غلط 
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اش ساخته شده، اگر مقدور باشد كه به جايی  اهللا و فرستادهجايی كه برای معصيت و دشمنی با  .١٥
 نادرست درست           :   ها تغيري يابد، بايد صورت گريد برای فرمانربداری آن

 غلط درست           :     ، جايز استمسجد قباءرهسپار شدن برای نامز خواندن در  .١٦
 :جايز است ،پند گرفتن جای مانده از رشک، تنها برایرفتن به اماكن بر .١٧

            درست غلط 
 :جايز است ملسو هيلع هللا ىلصرفتن به غار حراء برای دانستن رشايط و سبک عبادت پيامرب  .١٨

            درست غلط 
ه به بيت املقدس سفر نمود ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب .١٩  غلط           درست :     در معراج، از مكّ
 گناهكار           ونملع :    ..... است های راه را تغيري دهد، كه عاليم و نشانه كسی .٢٠
      ستمكاران       غاليان :   كنند تراشند و فضيلتشان را انگار می برای صاحلان ايراد می .٢١

 روان ميانه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :را با تفصيل بيان نامييد احكام نذر :سؤال چھارم

 ):شرک اکبرهللا ( نذر برای غیر
..................................................................

 

 :برای هللا ذرن
................. 

.............................. ...................................................... 

 :یان کردن نذرپیش از ب
................................................... 

 :پس از بیان کردن نذر
............................ 

 ..........................................................................: گناه

 .............................................................................: مباح

 .................................................................: اجاجت و خشم

 ...........................................................................: مكروه

 ............................................................................: مطلق

 طاعت و فرمانبرداری
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 :وصل كند )ب( را به توضيح مناسب ستون )أ(های ستون  واژه :سؤال پنجم
 ب  أ م
دليل وجود دارد؛ تا وقتی به ، شود و در تأييد آن می عزائم هم ناميده  نذز ١

 رشک آلوده نشود.
 ازندس وسيله يا ابزاری كه برای اجياد پيوند ميان زن و مرد می منافق ٢
 آويزند چيزی كه برای در امان بودن از چشم زخم، به كودكان می رقيه ٣
 .دور كردن از رمحت اهللا توله ٤
  .رای انجام چيزی كه واجب نيستملزم كردن خود ب  متيمه ٥
  .در ظاهر، مسلامن و در باطن، مافر است و مهيشه قصد آزار دارد  لعنت ٦
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 )باب ٤هللا ( غیر سوم: بطالن عبادت

ها برای عبادت را با چهار دليل بيان  اهللا متعال، عجز و ناتوانی اين معبودان دروغني و نيز عدم شايستگی آن 
 نمود:

 .خاطر، شايستگی عبادت را ندارند اند و بدين هيچ چيزی را نيافريده .١
 .اند و برای آفريده شدن و ماندن، به غري خود نيازمند هستند خودشان از هيچ و عدم آفريده شده .٢
 .توانند كمک كنند حتّی به خودشان نمی .٤ . توانند درخواست عابدان خود را برآورده سازند نمی .٣

 ناميد: مؤلف پس از تفسري توحيد، داليل بطالن عبادت غري اهللا را در چهار باب بيان می

 چه غري اهللا تعاىل است. و هر آنملسو هيلع هللا ىلص ها و نيز پيامرب  بطالن و نادرستی عبادت بت •

جز بندگان خاصّ اهللا، نـزديكرتين موجـودات بـه درگـاه  تگان كه بهبطالن و نادرستی عبادت فرش •

 باشند. االهی می

 باشد؛ شفاعت، حقّ اهللا تعاىل و در انحصار ذات اوست. شفاعت غري اهللا، باطل و رد می •

           
v    u   t   s   r   q   p   o     y   x   w  ﴿باب ] ۱٥[

z   ﴾ و خودشان فريند آ كنند كه چيزی نمی آيا چيزی را رشيک می

          

 

 

 دلیل دوم:

﴿  Y  X  W   V\  [  Z    ]﴾ خوانيـد، مالـک  جـای اهللا فرامـی را كه به و كسانی

 پوست هسته خرما هم نيستند.

 ی خرما.  : پوشش نازک هسته»[ « •

 شامرد: اهللا متعال، بنا بر چهار دليل، عبادت غري خود را باطل می •

 شنوند.  ] درخواست كسی را نمی٢[  ] مالک هيچ چيزی نيستند.١[

 برآورده سازند؛ زيرا توان چنني كاری را ندارند.توانند  ] اگر بشنوند، نمی٣[

ناميد؛ آنان، نسبت بـه رشكـی  ] در روز رستاخيز، اهللا متعال متامی معبودان دروغني را حارض می٤[

 كنند. گرفته، اعالم برائت و ناخشنودی می ها صورت می كه با آن
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جَّ « •  ة: زخم رس و صورت.»شُ جَّ  : الشَّ
ها، دچار سختی و  ی انسان نيز يک انسان است و و مهانند مههملسو هيلع هللا ىلص كه پيامرب  شود از اين حديث چنني برداشت می •

 درست نيست؛ زيرا در برخی امور، ناتوان است.ملسو هيلع هللا ىلص شود؛ پس عبادت پيامرب  مشكل می
ـانی  مذكور، می ی بنا بر اين حديث و آيه • ـامل هـر انس ـاهی رمحـت و لطـف االهـی ش توان اظهار داشت كه گ

  باشد.گردد؛ هر چند گناهكار  می
و سهيل بنكسانی كه در حديث نامشان آمد (صفوان بن اميّه،  • رٍ مْ مسلامن شـدند و حسـن  و حارث بن هشام) عَ

ل و درنگ است.  نيت خويش را نيز اثبات نمودند؛ دگرگونی از آن چنان دشمنی به چنني دوستی، قابل تأمّ
 ناميد: مواردی كه حديث و آيه از آن هنی می •

ـا نيـز بـدون ] لعن و نفرين افرا١[ صی از كفار؛ اما نفرينشان به طـور عمـومی، اشـكالی نـدارد؛ ايـن دع د مشخّ
! أرح املسلمني منه؛ يا اهللا! مسلامنان را از او رهايی بخش.  اشكاالست: اللَّهمَّ

 بنا بر حكمـت خـويش، چنني دعايی را بر زبان نراند و اهللا متعال ملسو هيلع هللا ىلص ] دعا برای نابودی عموم كافران؛ پيامرب٣[
ر نمود.بق  ای آنان را مقدّ

 دلیل سوم، چھارم و پنجم:
]٢ [﴿  Y  X  W   V ]   \  [  Z﴾ 

وا : «زمخی شد و دندانش شكست؛ پس فرمودملسو هيلع هللا ىلص  در روز احد، رس پيامرب: حيح، از انس روايت استدر ص جُّ مٌ شَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْ

؟ مْ تو فدر  ﴾z   y       x   w    }: ﴿شود؟ پس اين آيه نازل شد قومی كه رس پيامربش را زمخی كند، چگونه رستگار می» نَبِيَّهُ
 داری.تو اختياری (در اين امر) ن

مِعَ اهللاُ ملَِنْ «فرمود  آمد و می شنيد كه وقتی از ركوع ركعت آخر نامز صبح باال میملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  گويد كه از رسول می ڤ ] اين عمر ٣[ سَ

دُ  مْ حَ لَكَ الـْ بَّنَا وَ هُ، رَ ِدَ نًا: «گفت ، می»محَ فُالَ نًا وَ مَّ الْعَنْ فُالَ  .﴾z   y       x   w    }﴿پس اهللا متعال اين آيه را نازل فرمود »  اللَّهُ
و سهيل، برای صفوان بن اميه در روايتی آمده است كه رٍ مْ y  x   w   : ﴿نمود؛ پس نازل شد دعای بد می، و حارث بن هشام عَ

{    z  ﴾.  

ـتاد و فرمـود ملسو هيلع هللا ىلصرس�ول هللا ، ﴾Q  P  O ﴿ وقتی اين آيه نازل شد:: گويد می رمحه اهللا  ] ابو هريره٤[ ـا : «ايس يَ
 َ عْرشَ يْشٍ مَ ا   - قُرَ هَ وَ ةً نَحْ نْكَ مِنَ  -أَوْ كَلِمَ نِي عَ بْدِ املُطَّلِبِ الَ أُغْ بَّاسُ بْنَ عَ يْئًا، يَا عَ نكُمْ مِنَ اهللاِ شَ نِي عَ ؛ الَ أُغْ كُمْ ُوا أَنْفُسَ رتَ يْئًا، اشْ اهللاِ شَ

يَّةُ  فِ ولِ اهللاِ  -يَا صَ سُ ةَ رَ مَّ نْكِ مِنَ اهللاِ شَ  -ملسو هيلع هللا ىلص عَ نِي عَ ـنَ اهللاِ الَ أُغْ نْـكِ مِ نِي عَ ، الَ أُغْ ئْتِ ا شِ ايلِ مَ لِينِي مِنْ مَ ، سَ دٍ َمَّ ةُ بِنْتَ حمُ يَا فَاطِمَ يْئًا، وَ
يْئًا توانم  توانم برايتان كاری بكنم؛ ای بعاس بن عبداملطلب! در برابر اهللا نمی تان را بخريد؛ در برابر اهللا، نمی . ای قريشيان! جان»شَ

هنياز  تو را از چيزی بی د! هر چه  نياز نمی ی پيامرب بود) در برابر اهللا، او را از چيزی بی كنم؛ ای صفيه (عمّ كنم؛ ای فاطمه بنت حممّ
 توانم برايت كاری بكنم خواهی، از من درخواست كن؛ در برابر اهللا نمی از دارايی من را می
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 مسائل:

 .شود) ها و هر چيزی غري از اهللا متعال، بيان می (در اين دو آيه، بطالن عبادت بتبيان تفسري دو آيه : يكم
 .)باشد، گنجانده شده است كه هبرتين انسان می ملسو هيلع هللا ىلصدر اين ماجرا، بطالن عبادت پيامرب ( بيان ماجرايی از احد: دوم

خواند و صحابه كه رسور اوليای اهللا بودند، با اقتدای به او، آمني  رستادگان اهللا بود، قنوت میپيامرب كه رسور ف: سوم
ـاه  و يارانی، به اهللا نزديكرت نبود؛ با اين وجود، آن ملسو هيلع هللا ىلصدر ميان اين امت، كسی از رسول اهللا گفتند؛ می ها فقـط بـه اهللا پن
 بردند؛ اكنونعملكرد ما بايد چگونه باشد. می

 .در نامزش نفرين نمود، كافر بودند و او قدرت و اختياری بر آنان نداشت ملسو هيلع هللا ىلص ی را كه رسول اهللاكسان: چهارم
پاره پاره كردن ، رفتار كفار در طول تاريخ، مشابه هم است؛ مانند زمخی كردن پيامربان و تالش برای كشتنشان: پنجم

 .بدنشان
ـال  ت و اختيار تصميم؛ قدر ﴾z   y       x   w    }﴿ ی بيان شأن نزول آيه: ششم گريی، فقط منحرص بـه اهللا متع
 .است
كافران توبه كردند   دهد؛ زيرا آن خرب از آينده می ﴾| { ~ ے  ¡ ¢ £  ﴿ ی اهللا متعال در آيه: هفتم

 .و ايامن آوردند
 .قنوت تنها در زمانی مرشوع است كه بال يا مصيبتی از سوی اهللا فرود آيد؛ مثل زلزله: هشتم

 .شوند و پدرانشان، در نامز جايز است ردن از افرادی كه نفرين مینام ب: هنم
 .هنی نموده است اهللا متعال بندگان را از لعن و نفرين افراد مشخص در قنوت،: دهم

 .بيانگر فرمانربداری او از اهللا است﴾ Q P O پس از نزول ﴿ملسو هيلع هللا ىلص عملكرد پيامرب: يازدهم

خواندنـد؛ در ايـن زمانـه نيـز  كه او را ديوانـه مـی نمود؛ تا جايی ش میدر امر دعوت، بسيار تال ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب : دوازدهم
 .. اين تالش و پشتكار، بايد با حكمت مهراه باشدكنند مسلامنانی هستند كه برای دعوت مردم بسيار تالش می

يْئً : «فرمود به خويشاوندان دور و نزديكش می  ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب: سيزدهم نْكَ مِنْ اهللاَِّ شَ نِي عَ و به دخـرت خـودش نيـز  »االَ أُغْ
! «فرمود:  دٍ َمَّ ةُ بِنْتُ حمُ يْئًايَا فَاطِمَ نْكَ مِنْ اهللاَِّ شَ نِي عَ وی كه رسور فرستادگان االهی است، با رصاحت بيان نمود  »الَ أُغْ

ی اهللا،  تادهآورد كه فرس تواند كاری بكند؛ با اين بيان، انسان ايامن می كه در برابر، حتی برای رسور بانوان جهان هم نمی
توان غربت دين و دوری از توحيد را به وضوح  ناميد؛ اما با نگاهی به خواصّ جامعه می فقط حق و واقعيت را بيان می

عاطفه و شوق مـؤمن بـه  برد كه به او ايامن آورد و اپريوش باشد؛ هرچند كسی سود می ملسو هيلع هللا ىلصنسبت به رسول اهللا  .ديد
ـبهات و قابل انكار نيست؛ ولی شايس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا ـان ش ته نيست كه انسان در پی حتكيم عواطف باشد؛ بلكـه از مي

 .ناميد شهوات، بايد پريو قرآن و سنت  و آن چيزی باشد كه عقل سليد باورش می
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كت و مهانندی با اهللا را كش شايستگی رشا ناميد هيچ اين آيه، از مجله داليل روشنی است كه بيان می •

ندارد؛ زيرا فرشتگان كه، به استثنای بندگان خاص اهللا، نزديكرتين بندگان درگاه االهی هستند، بـا 

 شوند. شنيدن سخن اهللا تعالی، دچار هراس و خشيت می

 ایمان بھ فرشتگان، شامل چھ مواردی است؟

فريـد؛ فرمـانربدار اهللا متعـال هسـتند و از آ راهللا تعاىل آنان را از نو فرشتگان جزو عامل غيب هستند؛ •

هـا و  ها اسـم كنند؛ روح، عقل، قلب و جسم دارند؛ به كارها، ويژگی هيج دستوری رسپيچی نمی

  ی آنا فرموده است، ايامن داريم. چه اهللا تعالی درباره متام آن

 : ترس ناگهانی، از دهلايشان رفت.», « •

 .و صفات اهللا تعالی اعتقاد دارند تاو برتری ذ اهللا متعال به علوّ : »7 8 « •

 :نکات

 ﴾.¤ ¥ ¦ § : ﴿ترسند فرشتگان، از اهللا تعالی می •

 ﴾.+ , -.* : ﴿فرشتگان، قلب دارند •

 ﴾.|z y x  w v u t } : ﴿فرشتگان هم روح دارند و هم جسم •

  . فرشتگان، قلب و خرد دارند؛ زيرا قلب، جايگاه عقل است •

 .اين صفت به مشيت و خواست او بستگی دارد دارای قول و سخن است وهللا تعاىل ا •

] ٢، [راسـتی در گفتـار] ١: [حقّ در كالم به معنای ، خقيقت دارد و راست است.قول اهللا سخن و •

 ﴾.ےz }       | {  ~. ﴿عدالت در حكم است

 

]١٦[ ﴿  4  32  1  0  /  .   -  ,  +  *
9  8  7  65﴾ 

 

 پنج دلیل برای اثبات علّو و برتری هللا تعالی:

 قرآن
 

 سّنت
 

 اجماع
 

 عقل
 

 طرتف
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 دلیل دوم:
ءِ : «كند نقل میملسو هيلع هللا ىلص  از پيامربرمحه اهللا  در صحيح بخاری آمده است كه ابوهريره ـامَ رَ يفِ السَّ ـى اهللاُ األَمْ ا قَضَ إِذَ

كَ  لـِ مْ ذَ هُ ـذُ نْفُ ، يَ انٍ وَ ـفْ ىلَ صَ ةٌ عَ لَ هُ سلْسِ أَنَّ ، كَ لِهِ وْ ا لِقَ انً ـْعَ ـُضَ ا خَ تِهَ نِحَ ةُ بِأَجْ ئِكَ الَ بَتِ الْـمَ َ ـزِّ رضَ ا فُ تَّـى إذَ ـنْ حَ عَ عَ

قُ السَّ  ِ رتَ سْ ا مُ هَ عُ مَ يَسْ ، فَ بِريُ ُّ الْكَ يلِ وَ الْعَ هُ ؛ وَ قَّ الُوا: الْـحَ ؟، قَ مْ بُّكُ الَ رَ ا قَ اذَ الُوا: مَ ؛ قَ ِمْ لُوهبِ عِ قُ ـمْ قُ السَّ ِ رتَ سْ مُ ، وَ عِ مْ

قَ بَعْضٍ  وْ هُ فَ ا بَعْضُ ذَ كَ َ  -هَ دَ بَنيْ دَّ بَ ا وَ هَ فَ رَ ، فَحَ هِ فِّ يَانُ بِكَ فْ هُ سُ فَ صَ ـابِعِهِ  وَ ـنْ  -أَصَ ـا إِىلَ مَ يهَ قِ يُلْ ـةَ فَ لِمَ عُ الْكَ ـمَ يَسْ فَ

امَ  بَّ ـرُ ، فَ نِ اهِ رِ أَوِ الْكَ احِ انِ السَّ ىلَ لِسَ ا عَ يَهَ قِ لْ تَّى يُ ، حَ تَهُ ْ نْ حتَ رُ إِىلَ مَ ا اآلخَ يهَ قِ لْ ، ثُمَّ يُ تَهُ ْ بْـلَ أَنْ حتَ ابُ قَ ـهَ ـهُ الشِّ كَ رَ  أَدْ

اهَ  امَ أَلْقَ بَّ رُ ا، وَ يَهَ قِ لْ ـيُ ا: كَ ـذَ كَ ا وَ ـذَ مَ كَ ـوْ الَ لَنَا يَ دْ قَ : أَلَيْسَ قَ الُ يُقَ ، فَ ةٍ بَ َذْ ةَ كـِ ائَ ا مِ هَ عَ بُ مَ ذِ يَكْ ، فَ هُ كَ رِ دْ بْلَ أَنْ يُ ا ا قَ ذَ

ءِ  امَ نَ السَّ عَتْ مِ مِ ةِ الَّتِي سُ لِمَ قُ بِتِلْكَ الْكَ دَّ يُصَ ا؟ فَ ذَ كَ  .»وَ

های خويش را  خاطر فروتنی در برابر فرمانش، بال ن بهوثتی اهللا،حكم را در آسامن به انجام رسانيد، فرشتگا

گاه كه تـرس از  بر هم زدهند؛ مهچون زنجريی كه بر سنگ صاف و حمكمی است؛ صدا به مهگی رسيد؛ آن

دهلايشان رفت، گفتند: صاحتان چه فرمود؟ گفتند: حقيقت را فرمود و او واالی بـزرگ اسـت. پـس يـک 

سفيان حالتشان گونه روی هم قرار داشتند؛ ( ای اسرتاق سمع بودند، اينهايی كه بر را شنيد؛ و جن جن، آن

را بـه  شـنود و آن ) سخن را میرا با دستش جتسم نمود؛ دستش را خم كرد و انگشتانش را از هم فاصله داد

شـايد  را به جادوگر يا فالگري برسـاند. تر از خود تا آن دهد و او هم به پايني تر از او هست، می كه پايني كسی

را برسـاند. (آن  كه سخن به پايني برسد، شهابی به وی بخود و چـه بسـا پـيش از برخـودش، آن پيش از آن

شود: آيا فالن روز، فالن و فالن به ما گفته نشده  افزايد؛ پس گفته می جادوگر يا فالگري) صد دروغ به آن می

 شود. بود؟ پس آن سخنی كه از آسامن شنيده شده، تأييد می

 نکتھ از حدیثچند 
 گريد. اثبات دو صفت قول و عظمت برای اهللا تعاىل؛ و فقط عدالت و راستی از اهللا تعالی صورت می •
ـال مـی • ـانربدار او  اثبات اين حقيقت كه فرشتگان دارای بال، قدرت تكلّم و عقل هستند و از اهللا متع ـند و فرم ترس

 هستند.
 تا بتوانند به آسامن برسند. اهللا تعالی برای آزمايش مردم، قدرتی به جنّ داد •
 توانند به پرواز درآيند. ها زياد است؛ جسمی سبک دارند كه می تعداد جن •
ال، از مجله دروغگوترين مردم هستند و هر آنچه را می •  افزايند. های بسياری، بر آن می شنوند، با دروغ فالگري و رمّ
 واقع وجود ندارد؛ پس مردم بايد از او دوری كنند. دهد كه در عامل ساحر و جادوگر، اموری را به مردم نشان می •
•  :  از اين كار منع شـدند.ملسو هيلع هللا ىلص . هنگام بعثت پيامرب ٢شد.   . پيش از بعثت، زياد انجام می١مراحل اسرتاق سمع جنّ

 پردازند. اندكی به اين كار میملسو هيلع هللا ىلص پس از وفات رسول اهللا . ٣
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 دلیل سوم:

اس بن سمعان تِ : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  لگويد كه رسو می رمحه اهللا  نوّ ـذَ ي أَخَ حْ ـالْوَ لَّمَ بِ ، تَكَ رِ يَ بِاألَمْ ادَ اهللاُ تَعَاىلَ أَنْ يُوحِ إِذَا أَرَ

اتِ  ٰموَ فَةٌ  السَّ جْ نْهُ رَ ةٌ  -مِ دَ عْ : رِ فًا مِنَ  -أَوْ قَالَ وْ ةٌ، خَ يدَ دِ ـجَّ اهللاشَ وا هللاِ سُ ـرُّ خَ ـعِقُوا وَ ات صَ ٰموَ لُ السَّ مِعَ ذَلِكَ أَهْ ا، ، فَإِذَا سَ دً

رُّ جـِ ـَ ادَ، ثُمَّ يَمُ يِهِ بِامَ أَرَ حْ هُ اهللاُ مِنْ وَ لِّمُ ، فَيُكَ َائِيلُ ـَربْ هُ جِ أْسَ فَعُ رَ نْ يَرْ لَ مَ ـأَلَهُ فَيَكُونُ أَوَّ ءٍ سَ ـامَ ـرَّ بِسَ ئِكَةِ، كُلَّامَ مَ الَ مَ ىلَ الـْ ائِيلُ عَ ِ ربْ

ائِيلُ  ِ ربْ ــَ بُّنَا يَا جِ اذَا قَالَ رَ ا: مَ تُهَ ئِكَ الَ ـالَ مَ ـا قَ ثْـلَ مَ ـمْ مِ ، فَيَقُولُـونَ كُلُّهُ ريُ ُّ الْكَبـِ ـيلِ ـوَ الْعَ هُ ، وَ قَّ ــحَ : قَالَ الْ ائِيلُ ِ ربْ ــَ ؟ فَيَقُولُ جِ

هُ اهللاُ رَ يْثُ أَمَ ي إِىلَ حَ حْ ائِيلُ بِالْوَ ِ ربْ ، فَيَنْتَهِي جَ ائِيلُ ِ ربْ ــَ  .»جِ

ش) شديدی  اميد و آسامنن وقتی اهللا بخواهد دستوری را وحی ناميد، وحی را بيان می ها را از ترس اهللا، لرزه (يا فرمود: غرّ

كه رسش را  افتند. نخستني كسی شوند و برای اهللا به سجده می شنوند، بيهوش می را می ها كه آن گريد؛ اهل آسامن فرا می

ـپس جرب ی وحيی كه اراده نموده، با وی سخن می آورد؛ جربئيل است؛ اهللا درباره باال می ـتگان گويـد؛ س ئيـل بـر قرش

گويد: حق  پرسند: صاحبامن چه فرمود ای جربئيل؟ جربئيل می گذرد، فرشتگان از او می گذرد؛ از هر آسامنی كه می می

گويند كه جربئيـل گفـت. پـس جربئيـل، آن  و درستی  را فرمود؛ و او واالی بزرگ است. مهگی مانند آن چيزی را می

 ساند.ر جا كه اهللا فرمود، می وحی را تا آن

 ی وجودی. .اراده٢ ی رشعی. . اراده١گردد:  دو گونه اراده، برای اهللا تعالی اثبات می •

 كنند. روح باشند، عظمت آفريدگار خويش را احساس می متامی آفريدگان، هر چند بی •

 ها، چند طبقه است و هر آسامن، فرشتگان خاص خود را دارد. ثابت شد كه آسامن •

 دار وحی است. امانتبيان اين فضيلت جربيل كه  •

ت و جالل برای اهللا متعال •  .اثبات صفت عزّ

هُ اهللاُ « رَ يْثُ أَمَ  :»إِىلَ حَ

ت به »:عزَّ « معنای چريگی، سلطه و  عزّ
 :سه معنا دارد» عزيز«قدرت است و 

عظمت كه هيچ عظمت معنا  جالل به »:جلَّ «
 .وهی از آن باالتر و برتر نيستو شك

 چريه و مسلّط. قدرمتندی كه در قدرتش هيچ رشيک و نظريی ندارد. سيبی برساند.حمال است كسی به او آ
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 مسائل:
 ﴾*  +  ,  -   .  /  0  1  32  4  65 ﴿دانستن تفسري :  يكم
چه به صـاحلان مـرتبط اسـت. ايـن  ی آن ويژه درباره در آيه، دليلی بر باطل بودن رشک بيان شد؛ به: دوم

 .كند رشک را از قلب برمی  های ده، ريشهای است كهگفته ش مهان آيه
 .﴾ 7 8 49 65    ﴿ آكاهی از تفسري: سوم

 .پرسيدند ی وحی می از شدت هراسشان، درباره: چهارم
ا). گويد بعد از آن، جربئيل پاسخشان را می: پنجم ذَ كَ ا وَ ذَ الَ كَ  (قَ

 .شود) سوب می(كه فضيلتی برايش حمكه رسش را باال آورد، جربئيل بود  نخستني كسی ششم:
هـا سـخن  خاطر مقام وااليی كه در ميان فرشتگان داشت، بـا متـامی فرشـتگان آسـامن جربئيل به: هفتم

 .شوند گويد و آنان نيز وحی و دستور اهللا را از وی جويا می می
.هشتم مْ لَّهُ اتِ كُ وَ مَ لَ اَلسَّ مُّ أَهْ عُ َ يَ  : أَنَّ اَلْغَيشْ

 .رساند) رگی اهللا را میز(چنني رخدادی، عظمت و بافتند  به لرزه می از سخن اهللا متعال، ها آسامن: هنم
 .رساند جا كه اهللا دستور فرموده، می نوحی را به مهای امني االهی است،  جرئيل چون فرشته: دهم

 .ها، خمفيانه گوش دهند بيان شد كه شياطني می خواهند برای دانستن اخبار آسامن: يازدهم
ودوازدهم كُ ةُ رُ فَ ا.: صِ مْ بَعْضً هِ  بِ بَعْضِ
 .)را كه قصد دارد خمفيانه گوش دهد، بسوزاند  تا كسی(فرستد  سنگ را می اهللا متعال، شهاب: سيزدهم

كنـد و گـاهی  كه جن، خرب را به كسی برساند، شهابی با وی برخـورد مـی گاهی پيش از آن: چهاردهم
 .رساند يک انسان است، می كه شهاب به وی برخورد كند، خرب را به دوستش كه قبل از اين

ال، گاهی درست می :پانزدهم  .گويد فالگري و رمّ
 گويد. گويی، در بسياری از موارد، دروغ می خاطر مبالغه و زياده فالگري به :شانزدهم

 .شود سخن فالگري يا جادوگر، تنها با خربی كه از آسامن شنيده، تأييد می: هفدهم
 پذيرند؟! گريند اما از صدها خرب پند نمی ؛ يک خرب را پی مینفس انسان، پذيرای باطل است: هجدهم
كننـد  ناميند و با آنان استدالل می كنند و حفظ می ها، خرب آسامنی را از يكيدگر دريافت می جن نوزدهم:

 .زيرا كارشان با آن خرب رونق دارد؛ هر چند كاالی اين كار، مهه دروغ باشد
الَ  :بيستم اتِ خِ فَ بَاتُ اَلصِّ .إِثْ ةِ طِّلَ ةِ اَملُْعَ يَّ رِ عَ َشْ ا لِألْ  فً

 .۵ خاطر ترس از اهللا متعال است ها و بيهوشی اهل آن، به لرزش آسامن :بيست و يكم
 افتند. ترسند، به سجده می چه می خاطر بزرگداشت اهللا وپروا نمودن از آن اهل آسامن، به: بيست و دوم
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 اين باب را آورده است؟ محه اهللارچرا مؤلف 
هـا در  ها، شـفيعان آن الن شفاعت معبودان دروغني؛ زيرا كافران اعتقاد داشتند كه بتبرای بيان بط •

 نزد اهللا هستند.
خاطر نقص در علـم  تعالی، عامل و قادر و سلطان مطلق است؛ نه مهانند پادشاهنان دنيا كه بهاهللا زيرا  •

كنند؛ اين شـفيعان،  ها كمک و قدرت، به شفيع نياز دارند تا شفيعان در كسب علم و قدرت، به آن
 .كنند يابند و بدون اجازه،شفاعت می گاه بر پادشاهان قدرت و جسارت می

 شفاعت] ۱۷[

 

 پنج دلیل:

¹̧   ﴿ :۵ ی ] آيه١[    ¶     µ   ́    ³   ²   ±   °À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º﴾  و با قرآن، كسانی را

 .ای ندارند كننده ان هيچ دوست و شفاعتهشدار بده كه از مجع شدن نزد صاحبشان، هراس دارند؛ آن

 بگو: متام شفاعت، از آنِ اهللا است.  ﴾dg   f   eh   ﴿ : ی ] آيه٢[

̄   °    ±: ﴿ ی ] آيه٣[    ®   ¬   «   ª﴾ كيست كه در نزد او، جز با فرمان او شفاعت كند؟  

و چه بسيار  ﴾ é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø﴿@:ی آيه] ٤[

كه اهللا برای هر كس بخواهد و (از  كند مگر پس از اين ها كه شفاعتشان هيچ نيازی را برطرف نمی فرشتگان در آسامن

 شونده) راضی باشد، فرمان دهد. كننده و شفاعت شفاعت

Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä  Ã  Â Á  ﴿@:ی ] آيه٥[
Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô      Ü(  '  &  %  $  #   "  !)﴾ جای اهللا  بگو: كسانی را كه به

دو، نه رشيكی دارند و نه هيچ  ها و زمني نيستند و در آن ای در آسامن پنداشتيد، براخوانيد؛ مالک هيچ ذره (معبود) می

 .پشتيبانی؛ و شفاعت در نزد او، فقط برای كسی سودمند است كه (اهللا) به او اجازه دهد

 
 : با قرآن، هشدار بده؛ انذار: خربی كه مهراه با ترساندن و هشدار باشد.»±   °« •

• » Â« :بياوريد؛ فرابخوانيد: يعنی طلبی و بيان ناتوانی طرف مقابل است. برای مبارزه. 

• »  Ö  Õ«تنهايی صاحب چيزی هستند و نه با كسی مشاركت دارند. : نه به 

• »   Û  Ú« :و بطالن مهياری آنان استها  يار و ياور؛ بيان عجز بت. 
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ها، نـه  بت  اين؛ ها نفی شده است ها وجود ندارد و از آن چه عابدان در پی آن هستند، در اين بت هر آن •
به تنهايی چيزی دارند و نه در مالكيت چيزی رشيک هستند و نه به كمک كسی ديگر، صاحب چيزی 

 .ندارد ها، سودی را باطل نمودو شفاعت اين آن؛ اهللا، باشند می
 .كند برمیای است كه درخت رشک را از قلب  گويد: آيه ی پنجم می آيهی  دربرته محه اهللارابن قيم  •

﴿é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø﴾ 

 :ملسو هيلع هللا ىلص مخصوص پیامبر
 ای كه مقام ستوده شفاعت عظمی؛ •

 .تعالی به ابشان نويد داد اهللا
شفاعت در حقّ عمويش ابوطالب  •

 .تا اهللا متعال از عذابش كم ناميد
هـای  برای گشودن دروازه شفاعت •

 .تيانهبشت برای ورود هبش

برای تمامی پیامبران، فرشتگان، 
 :موّخدان و کودکان

ــام  • ــردن مق ــاال ب ــرای ب ــفاعت ب ش
 .مؤمنان

ناهكـار شفاعت برای يكتاپرستان گ •
 .تا وارد دوزخ نشوند

شفاعت برای نجات مسلامنانی كـه  •
 .در دوزخ گرفتارند

 معنای واسطھ گرفتن برای کسب سود یا دفع ضرر) (بھ انواع شفاعت

 ثابت شده
ـات   اهللا تعاىل آن را برای خـود اثب

نموده است؛ ايـن شـفاعت، بـه 
 شود: چند رشط درخواست می

 .اجازه برای شفاعت •
 .كننده رضايت از شفاعت •
 .شونده رضايت از شفاعت •

 رد شده
قرآن،اين شفاعت را رد 

داند؛ زيرا از  ناميد و باطل می می
غري اهللا چيزی درخواست 

كه تنها در اختيار و شود  می
باشد و رشک  قدرت اهللا می

 شود. اكرب حمسوب می

 فیما یقدر علیھ العبد
به رشطی درسـت اسـت كـه 

 شفاعت كننده:
 زنده باشد. •
 قادر باشد. •
 حارض باشد. •
ر باشد. •  مؤثّ
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امَّ «: گويد ابو العباس می ، أَوْ يَكُ نَفَى اهللاُ عَ نْهُ طٌ مِ ، أَوْ قِسْ ـُلْكٌ هِ مِ ِ ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَريْ كُونَ ِ رشْ مُ ا يَتَعَلَّقُ بِهِ الـْ اهُ كُلَّ مَ وَ ونَ  سِ
ـ ـامَ قَ ، كَ بُّ َا الَ تَنْفَعُ إِالَّ ملَِنْ أَذِنَ لَهُ الـرَّ َ أَهنَّ ، فَبَنيَّ ةُ فَاعَ ْ يَبْقَ إِالَّ الشَّ ملَ نًا هللاِ، وَ وْ اهللا  .﴾M   L   K   J   I  : ﴿ الَ عَ

چه كه عابدان در پی آن هستند را از غري خود نفی نموده است؛ هم مالكيت را از غري خود نفـی نمـود و  متعال، هر آن
ماند؛ روشن است كـه شـفاعت در صـورتی سـود  پس فقط شفاعت می را.  خودبه آنان هم رشاكت و هم كمک 

 كنند مگر برای كسی كه (اهللا) راضی باشد. فرمايد: شفاعت نمی  باشد. میاهللا ی رساند كه تنها با اجازه می
ـامرب اعـالم نمـود كـه در روز ملسو هيلع هللا ىلص  بنا بر آيات قرآن، شفاعتی كه مرشكان بدان اعتقاد دارند، منتفی و باطل اسـت. پي

گويد؛ سپس به  گشايد و هيچ سخنی از شفاعت نمی ناميد و زبان به محد او می رستاخيز برای پروردگارش سجده می
فَّعْ «: شود وی گفته می فَعْ تُشَ اشْ ، وَ لْ تُعْطَ سَ ، وَ عْ مَ قُلْ يُسْ ، وَ كَ أْسَ فَعْ رَ شود  رست را باال بياور و بگو كه شنيده می »ارْ

 . شوی شود و شفاعت بخواه كه شفاعت می و بخواه كه به تو عطا می
: (الَ : «فرمود؟ شود، كيست تو شامل حالش میترين مردم كه شفاعت   خوشبخت: ابو هريره از پيامرب پرسيد نْ قَالَ مَ

ا مِنْ قَلْبِهِ  الِصً ـازه كه خالصانه و از صميم قلب بگويد: ال إلـه إالّ اهللاَ. كسی »إِلَهَ إِالَّ اهللاُ) خَ ـا اج ی اهللا  ايـن شـفاعت، ب
 اند.  شود نه كسانی كه رشک ورزيده تعالی، شامل حال بندگان خملص می

ـای كسـی اهللا متعال، به بندگان خملصش لطف و فضل می ت كه واقعيت اين اس ـازه دارد،  ناميد و آنان را با دع كـه اج
 .اش برسد دهد تا با شفاعت آن فرد، يعنی با احرتام و اكرام، وارد هبشت شود و به مقام ستوده بخشد و فرمان می می

گريد؛ بدين خاطر است كه  ن رشک سورت میبنابراين، شفاعتی كه در قرآن نفی و رد شده، شفاعتی است كه در آ
نيز ابراز داشت كه اين شفاعت، ملسو هيلع هللا ىلص  در آيات قرآن، شفاعت مقيّد به اجازه و فرمان اهللا تعالی معرفی شده است. پيامرب

دان و بندگان خملص می  ».باشد تنها برای موحّ
 

 مسائل:
 .آشنايی با تفسري پنج آيه:  يكم
 .گريد) رشک صورت می آن(شفاعتی كه در و ممنوع  توصيف و تبيني شفاعت مردود: دوم

دان و با اجازه( توصيف و توضيح شفاعت مرشوع و درست: سوم تعالی اهللا  ی شفاعتی كه توسط موحّ
 .)شود به رشطی كه اهللا متعال، از شفاعت كننده و شفاعت شونده خشنود باشد پذيرفته می

 .هل املوقف للقضاء بينهم)(أل  معرفی شفاعت بزرگ؛ مهان مقام ستوده: چهارم
گويد؛ بلكه  در روز رستاخيز؛ وی درمهان آغاز، سخنی از شفاعت نمیملسو هيلع هللا ىلص  توصيف رفتار پيامرب: پنجم

ايـن رفتـار، بيـانگر عظمـت اهللا ( شـود ی شفاعت برايش صادر می كه اجازه ناميد تا اين بلكه سجده می
 .)باشد می ملسو هيلع هللا ىلص ادب واالی رسول اهللا تعاىل و

دان و بندگان خملص( ؟رين مردم برای درک شفاعت كيستت خوشبخت: ششم  ).موحّ
 .شود شفاعت شامل حال مرشكان نمی: هفتم

بـه بنـدگان خملـص خـويش لطـف و فضـل  سبحانه و تعالیاهللاَ ( بيان حقيقت و اصل شفاعت: هشتم
ص، وارد بخشد و بـا احـرتام اكـرام آن شـخ ان را میآنی شفاعتدارد،  ناميد و با دعای كسيكه اجازه می

 .)رساند اش می فرمايد و به مقام ستوده هبشت می
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گر بنا بر فرمان اهللا، ديگران را  گردد كه توفيق هدايت، در اختيار اهللا است و شخصهدايت در اين باب روشن می •
  خواند. به هدايت و راه درست فرامی

 دارد؟  ابو طالب را كه شخصی كافر است، دوست می ملسو هيلع هللا ىلصچگونه است كه پيامرب  •
كه  كسی«بلكه بدين صورت است: » كه دوستش داری كسی«] معنای آيه اين نيست ١ر پاسخ بايد گفت كه: [د

باشـد  ] منظور، حمبّت طبيعی است كه جايز می٢(اين ديدگاه اولويت دارد)، [» هدايت شدنش را دوست داری
  ت با كافران بوده است.] ابراز اين حمبّت، پيش از هنی دوستی و حمبّ ٣[
 زيارت كافری كه احتامل هدايتش وجود دارد، مستحب و پسنديده است. پس: »نزدش آمد ملسو هيلع هللا ىلصل اهللارسو« •
مِّ « •  .استفاده از اين واژه، بيانگر ابراز مهربانی و حكمت يک دعوتگر است :»يَا عَ
ر جايز است؟ د»  بگو«گويند: تلقني فرد در رشف مرگ، بدون گفتن عبارت  با توجه به اين حديث، چرا عبام می •

ـافر پاسخ بايد گفت كه  ـان ك ـاز زد، پـس مهچن ابوطالب كافر بود؛ اگر هنگام تلقني گفته شود: بگو؛ اما او رس ب
 است و اين تلقني زيانی ندارد؛ اما اگر مسلامن باشد، امری خطرناک است و چه بسا تلقني به زيانش باشد.

 

]۱۸ [﴿   _c   b   a   `﴾ 

 

 

 انواع ھدایت

 در انحصار اهللا تعالی است:  :ھدایت توفیقی
 ﴿    _`   c   b   a﴾ 

 كنی تو هر كه را دوست داری، هدايت نمی

رسول اهللا  در اختیار  :ھدایت استداللی و ارشادی
 ﴾9 : ;    > =   ﴿است:  ملسو هيلع هللا ىلص

 كنی قطعا تو به راه راست هدايت می

 دلیل دوم:
 نـزدش آمـد؛ ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ كند كه وقتی زمان وفات ابو طالـب رسـيد، رسـول  ابن مسيّب از پدرش نقل می

: الَ «كه عبداهللا بن ابی اميه و ابوجهل حضور داشتند، فرمود:  درحالی لْ ، قُ مِّ ا عَ اجُّ يَ ةً أُحَ لِمَ  إِلَهَ إِالَّ اهللاُ، كَ
نْدَ اهللاِ ا عِ َ : ای عموجان! بگو: ال إله إالّ اهللا؛ تا در نزد اهللا، برايت دليلی داشته باشم. آن دو گفتنـد »لَكَ هبِ

دو نيـز مهـان  سـخنش را تكـرار نمـود و آن ملسو هيلع هللا ىلص پيـامرب ؟شوی آيا از دين و آيني عبداملطّلب منرصف می
 الَ إِلَـهَ إِالَّ اهللاُ وی از گفتن او به دين عبداملطّلب است.: اين بود سخن ابوطالبآخرين حرف را گفتند. 

نْكَ : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا رس باز زد و  هَ عَ ْ أُنْ ا ملَ ، مَ نَّ لَكَ رَ فِ تَغْ تا از تو هنی نشده، برايت درخواست  »ألَسْ
 7   8    9  3   4  5   6 ﴿ :۵ايـــن آيـــه را نـــازل فرمـــود اهللا كـــنم. بخشـــش مـــی

الِب:، ﴾: لَ اهللاُ يفِ أَيب طَ زَ أَنْ  ﴾._   `   ih   g   f   e        d   c   b   a﴿ وَ
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 شد؛ زيرا: پذيرفته نمی ،تر ديدگاه درستبنا بر شد؟  بوطالب پذيرفته میهای مرگ آشكار گرديد، آيا توبه ی ا وقتی نشانه 
]١ [﴿ i  h  g   f  e  d  c      b  a  ̀﴾  و توبه برای كسانی نيسـت

 آيد. اين آيه، با حديث مذكور تطابق كامل دارد.  كه مرگ به رساغشان می دهند تا اين كه كارهای بد انجام می
اجُّ لَكَ «فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلص] رسول اهللا ٢[ ای داشته باشم. خـود حرضـت نيـز قاطعانـه  : در نزد اهللا، برای آمرزش تو هبانه»أُحَ

 داد نه دليل قطعی.  ای برای آمرزش قرار می شود و اين كار را هبانه دانست كه عمويش آمرزيده می نمی
 ناميد. بود تا عمويش كه هر چند كافر بود، شفاعتملسو هيلع هللا ىلص ] اين موقعيت و عملكرد، خاصّ پيامرب ٣[

 مسيَّب وعبد اهللا بن ابی اميّه، بر خالف ابوطالب و ابوجهل، مسلامن شدند. 
 .استفاده شد. راويان با اين كار، در پی حتقق كامل توحيد بودند» او«ی  از واژه» من«جای  به: »او به دين عبداملطلب است« 

 مسائل:
̀ ih g f e      d c b a ﴿ آشنايی با تفسري:  يكم  _﴾ 

 .(حتريم ابراز ناراحتی و عزاداری برای مرگشان) ﴾3 4      5 ﴿ آگاهی از تفسري: دوم
ـاطر از  كه ادعای علم و آگاهی مـی بر خالف كسی» الَ إِلَهَ إِالَّ اَهللاَُّ بگو:: «توضيح اين فرمايش: سوم ناميـد؛ بـدين خ

 .زند گفتنش رس باز می
ابِعَةُ  عكلكـرد اهللا متعال : (الَ إِلَهَ إِالَّ اَهللاَُّ)؛ دانستند: بگو ا از اين عبارت میرملسو هيلع هللا ىلص ابوجهل و مهراهانش منظور پيامرب : الرَّ
 .باخرب بود، زشت دانستاصل اسالم  لبشرت از وی از ابوجهل را كه  كسی
ـاوندی  [ ] بـه١([بسيار تالش نمود تا عمـويش مسـلامن شـود ملسو هيلع هللا ىلص  پيامرب: پنجم ـاطر پيونـد خويش ـاطر  ] بـه٢خ خ

سول اهللا ها خريخواهی و خوبی ها قابل قدردانی است؛ هر چند كه  و اسالم انجام داد؛ اين تالش ملسو هيلع هللا ىلصيی كه نسبت به رَّ
 كشد. او بار گناه كفرش را به دوش می

 .ندبه آخرت رفت، با كفراما آنان ؛ اند پندارند عبداملطلب و نسل پيش از او، مسلامن بوده پاسخ به افرادی كه می: ششم
(حكم و فرمان، در ش آمرزش خواست؛ اما از اين كار هنی شد و عمويش آمرزيده نشد برای عمويملسو هيلع هللا ىلص  پيامرب: هفتم

 .باشد) انحصار اهللا می
 .بيان تأثري ناخوشايند دوستان بد بر انسان: هشتم

  .اند، امری زيانبار است بزرگداشت گذشتگان و بزرگانی كه اهل باطل بوده: هنم
 .زيرا بوجهل بدان استدالل نمود ؛استگرايان  باطل ای برای ، شبههبزرگداشت پيشنيان: دهم

 .كه شهادتني را بگويد، در هنايت به سودش است كسی ها بستگی دارد؛ اعامل انسان، به خامته و رسانجام آن: يازدهم
ـا ، زيرا در اين ماجرا بزرگداشت گذشتگان، در قلب گمراهان امر بزرگی بود؛: دوازدهم ـبهه ب ـا مهـني ش آنان فقط ب

خاطر عظمت و وضوح  پس به را تكرار می نمود؛ بر سخن خويش ارصار داشت و آنملسو هيلع هللا ىلص جمادله كردند و پيامربپيامرب 
 .ی باطلشان، كارساز نبود و شبهه اين سخن، آنان از جوابش بازماندند

 

89 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 

 

 :های اين بخش و دليل آوردن هر كدام را بنويسيد نام باب: سوال اول
 برای نگارش اين باب رمحه اهللا دليل مؤلف عنوان باب
 .................................................. ......................... اول
 .................................................. ......................... دوم
 .................................................. ......................... سوم

 .................................................. ......................... چهارم
 

 :مشخص كنيد  ی درست را با گزينه :مسوسوال 
 : نام بخش دوم از ابواب كتاب توحيد، .... است .١

  وحيد       تتفسري اهللا        غري بطالن عبادت سبب كفر 
   ٦            ٤         ٥ :   باشد بخش دوم، دارای ..... باب می .٢
 :    و توبيخ است برای ابراز ناخرسندی  ﴾o ﴿ و پرسش در عبارتاستفهام  .٣

 درست         غلط 
ها با  بنا بر اين آيه، بت ﴾o  ﴿:  ها را در اين عبارت بيان نمود تعالی عجز و ناتوانی بتاهللا  .٤

   ٥           ٣            ٤           : ..... دليل شايستگی عبادت را ندارند
٥. ﴿Y  X  W   V﴾ معنای .... است به دعا :  عبادت درخواست  ی موارد مهه 
 غلط  درست : خواهيم كه فقط، رسان كفر را از رمحت خويش دور گرداند تعالی می از اهللا .٦
: اعالم كفرشان بوده است» كسانی را كه پيامرب لعنت نمود، كافر بودند«منظور مؤلف از عبارت  .٧

        درست نادرست 

 حكم اعامل زير چيست؟: سوال دوم
 حكم عمل حكم عمل

 .............. نفرين و لعنت شخص معنيّ  .............. ملسو هيلع هللا ىلصتوسل به مقام پيامرب 

 .............. شفاعت خواستن از مردكان
تلقني شهادتني برای 

 شخصی در حال مرگ 
.............. 

 .............. لعنت بر متامی كافران .............. تن به عيادت مريض مرشک
    

 )باب ٤( آزمون بخش سوم
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پيـامرب و اصـحابش،  جـواز قنـوت    : سـت... ا  »قنـوت سـيد املرسـلني« منظور مؤلّف از .٨
 بردند. نزديكرتين بندگان به اهللا بودند؛ با اين وجود، به اهللا پناه می

 .هايشان حمو شد از قلب) مهيشگی ناگهانی        ( ترس: », « .٩
          گويی مبالغه و زياده :    معنای ..... است به »افزايد شخص فالگري، صد دروغ بر آن می« .١٠

 تعيني تعداد
 غلط درست  : سه رشط شفاعت آمده است ﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø﴿ی  در آيه .١١
 غلط  درست : ناميد كن می رشک را از قلب، ريشه ﴾Ä  Ã  Â Á ﴿ ی آيه .١٢
بلكـه ) غلـطدرسـت  ( اين حمـال اسـت؛ برای بخشيدن نيستاهللا  معنای كمک به شفاعت به .١٣

جلـب سـود بـرای        كننـده بزرگداشت و اكرام شفاعت      باشد. منظور از آن ........ می
 .هر دو مورد        شفاعت شونده

 مقيّ ابن       ابن تيمييه اس     عبداهللا بن عبّ  :     ی ...... است كنيهأبو العباس  .١٤
 هر دو      ميزآ رشک       مردود :      مهراه رشک باشد، ....... است هر شفاعتی كه به .١٥
درست   :   اش نفی نمود، هدايت ارشاد و راهناميی است تعالی از فرستادهاهللا  هدايتی كه .١٦

غلط 
١٧. ﴿ c   b﴾ يعنی دوست داشتن : 

او هدايت          او به شكل طبيعیپيش از هنی حمبت با كافر بوده است      ی موارد مهه 
 كفر سالم         ا :       ...... بودب آيني عبداملطلّ  .١٨
اجُّ « .١٩  جمادله و مناظره كنم برای تو، در نزد اهللا     دليل بياورم آن را در نزد اهللا، : يعنی »أُحَ
مهراه كنيم؛ زيرا » قل«را با » ال إله إال اهللا«عبارت  سنت است كه هنگام تلقني فرد در حال مرگ، .٢٠

 غلط         درست :     چنني كرد طالب  در مورد عمويش ابو ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب
 : برای ارصار وی بر مسلامن شدن ابوطالب، ..... بود ملسو هيلع هللا ىلص دليل پيامرب .٢١

 پيوند خويشاوندی          هايی كه به او و به اسالم نمود خوبی           هر دو  
 ذشتگان و بزرگان،........... ناپسند است:     بزرگداشت و تعظيم گ .٢٢

 طور مطلق        به اشنداگر ناحق و بر باطل ب 
 

 
 
 
 

 

91 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 

 

 

 

 

 

 

 :است؛ مانند ملسو هيلع هللا ىلص خاص پیامیر
١. ................................ 
٢. ................................ 
٣. ................................ 

  مانند:شود؛  ............ میعام بوده و شامل .....
١. ................................. 
٢. ................................. 
٣. ................................. 

 :انواع شفاعت را در جدول زير كامل نامييد :مچھارسوال 

اهللا تعالی برای خود ........: 
اثبات نمود و قرار داد و دارای اين 

 رشوط است:
]١................. [..... 
]٢................. [..... 
]٣...................... [ 

را نفی نمود و  قرآن آن........: 
..........................،  آن

حكمش: 
....................... 

با اين رشوط ........: 
 درست است:

]١..................... [ 
]٢............. [........ 
]٣..................... [ 
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 دینی بنی آدم، غلو در حّق صالحان بود ] عامل کفر و بی۱۹[

 

 دلیل اول:

روی  ای اهل كتاب! در دينتان غلـو و زيـاده ﴾#   $   %   &!   "    : ﴿فرمايد می اهللا

 .نكنيد

 دلیل دوم:

z   y  }  |  {  ~  ے  ¡   ¢    x  w  v   u: ﴿ گويـد تفسري اين آيه مـیدر  ڤابن عباس 
وقتـی آنـان از دنيـا رفتنـد، شـيطان مـردم را چنـني  مردان صاحلی از قوم نوح اسـت. ها، اسامی اين«؛ -﴾

هايی با نام خودشان قرار دهند. مردم نيز مهني  نشستند، تنديس می جايی كه آن صاحلان كه مهان وسوسه كرد

 آنگردند. نسل بعدی، كه شناختشان از آن صاحلان كـم بـود، بـه عبـادت  ار را كردند؛ اما عبادتشان نمیك

صـاحلان مردنـد، مـردم  آنوقتی : اند بسياری از علامی سلف گفته: (گويد ابن قيّم می »ها پرداختند. تنديس

 به عبادتشان پرداختند.  ها، شدند، سپس برايشان تنديس ساختند و بعداز مدت پريامون قربشان مجع می

كنيم؛  در اين قسمت، به اين پرسـش ها دوری  شويم تا از آن در اين باب، با عوامل و علل كفر آشنا می •
بريم كه  . در باب چهارم از اين بخش پی میها، گرفتار كفر شدند دهيم ک چرا برخی امت نيز پاسخ می

 .انجامد، بست چه به رشک می ی ورد به رشک را بر هر آن دروازه ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب

 )باب ٤: سبب كفر بني آدم (چھارم

 : هيود كه تورات داشتند و نصارا كه انجيل در اختيارشان بود.»!   " « •
 نصارا چنـان در مـدح جتاوز نكنيد.از حدّ رشع : در ستايش و نكوهش، »#   $   %   &   « •

روی  هيود نيـز در نكـوهش او زيـاده سومني معبود است؛ پرس اهللا و: غلو كردند كه گفتند ڠعيسى 
  .كردند

وا« • لَكُ  .مردند: »هَ
يْطَانُ « • ى الشَّ حَ  .ها را وسوسه كرد شيطان آن: »أَوْ

 .ترين و نخستني دليل گرايش به كفر است اين بزرگرتين، خطرناک •
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ها گفت: هرگاه  : پس هر چيزياعم از عصا يا سنگ را قرار دادند؛ شيطان به آن»هايی قرار دهيد تنديس« •
ها را معبود گرفتند؛ امـا در  ان را ديديد، در عبادتشان بكوشيد. بدين صورت آنان با نيت عبادت، بتآن

عبادت، فقط نيت مهم نيست؛ بلكه قالب عمل نيز بايد مطابق با رشع باشد؛ نيت درست است و قالب 
 نادرست. عمل،

لَكَ أُولَئِكَ « • ا هَ تَّى إِذَ ردند. كه تنديس : تا كسانی»حَ  ها و اشكال را قرار دادند، مُ
 مرتكب سه كار شدند: ڠاقوام پيش از نوح  •

o »وا رُ وَّ  است.و مهلک هايشان را ساختند؛ كه هر دو خطرناک  : تصاوير و تنديس»صَ
o »وا فُ كَ  ند.كرد شدند و طواف می : بر قربهايشان مجع می»عَ
o » ُد مُ األَمَ يْهِ لَ رشک ، زمان طوالنی پس از دوران پيامربی گذشت و از علم دين كاسته شـد: »طَالَ عَ

عبادت كردند. پس علم و عمل بايد مهراه باشند تا چنـني  اهللا ایجها را به  تندس نآ اكرب روی داد؛
 .هايی رخ ندهد مصيبت

 ھای غلو: سیبآ
بـرد و غلـو در نكـوهش او،  چه هست باال می امش را بيش از آنروی در ستايش كسی، مق غلوّ و زياده •

 .گردد سبب پايني آوردن مقامش می
 .شود ها می غلو در شخصيت افراد، سبب گرايش به عبادت آن •
 .شود يا به حقّ  گرايد و مشغول می زيرا نفس، يا به باطل می؛ است اهللا تعاىلو بزرگداشت تعظيم  مانع •
شخص زنده، اگر ستايش باشد سبب خودپسندی و غرور است و ار نكوهش روی در حق  غلوّ و زياده •

 .باشد، سبب دشمنی و فتنه

:دیدگاه مردم در خصوص صالحان
  

سلوک و  :روی میانھ
عملكرد اهل سنت و 

 .مجاعت
  

 :غلو در ستایش و مدح
 مانند رفتار نصارا با

  .ليه السالمععيسى 
 

 :غلو در نکوھش
   مانند رفتار هيود با

 .ليه السالمععيسى 
 دلیل سوم:

وينِ : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  عمر ميگويد كه رسول مَ الَ تُطْرُ يَ رْ  ابْنَ مَ ارَ تِ النَّصَ رَ امَ أَطْ ولُـوا: كَ قُ ، فَ بْـدٌ ا عَ امَ أَنَ ، إِنَّ
ولُهُ  سُ رَ بْدُ اهللاِ وَ ی پرسـ  دربارهدر ستايش و مدح من، غلو نكنيد؛ مانند نصارا كه  .(مسلم و بخاری) ،»عَ

 ی اهللا. ن فقط بنده هستم؛ به من بگوييد: بنده و فرستادهمريم غلو كردند؛ م
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 دلیل چھارم و پنجم:

، : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ رسول  كند كه نقل میڤ ابن عباس  لُوَّ الْغُ مْ وَ اكُ ـوُّ إِيَّ لُ مُ الْغُ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ امَ أَهْ إِنَّ از  .»فَ

 رساندغلو دوری كنيد؛ زيرا اقوام پيش از شام را غلو به عالكت 

تَنَطِّعُونَ : «سه مرتبه فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  گويد كه رسول مسلم به نقل از ابن مسعود می لَكَ الْـمُ  .»هَ
 

وينِ « •  : إطراء يعنی مبالغه در مدح و ستايش؛ مانند غلوّ نصارا.»الَ تُطْرُ

ولُهُ « • سُ رَ بْدُ اهللاِ وَ  ست.ا ملسو هيلع هللا ىلصترين توصيف پيامرب  ترين و رشيف اين دو ويژگی، صادقانه:  »عَ

وُّ « • لُ  .روی در متجيد، عبادت و عمل زياده: »الْغُ

 ها. ] در جسم٢] در دين  [١ها را نابود كرد؟ [ غلو در چه چيزی، آن  •

، انواع بسياری دارد •  .، راه ميانه را در پيش دارددين اهللادر عقيده، عبادت، معامالت، آداب و رسوم؛ : غلوّ

ونَ « • تَنَطِّعُ رس خودپسندی، بيش از حدّ و زياده، در سخنی يا كاری فرو رود؛ غـور  كه از كسی» متنطِّع: «»الْـمُ

 كردن و غرق شدن در دين، مهانند غلو و از عوامل تباه شدن اجر و پاداش است.

 مسائل:

 .ها هستيم ناميد و شاهذ=د قدرت اهللا متعال و دگرگون نمودن دل درک اين باب و دو باب پس از اين، غربت اسالم را بر ما روشن می:  يكم

 .نخستني رشكی كه در زمني رخ داد، اشتباه و رفتار نادرست در خصوص صاحلان بود: دوم

دانستند  كه مهه می ی صاحلان بود؛ با وجود اين روی درباره و دليل آن، غلو و زياده نخستني چيزی كه دين پيامربان را تغيري داد، رشک بود؛: سوم

 .اند ها، از سوی اهللا فرستاده شده كه آن

 .داند را نادرست نمی كه قوانني دين و فطرت پاک، آن گريد؛ با اين ها مورد پذيرش قرار می بدعت: چهارم

، آميخته شدن حق با باطل است. حمبّت و عالقه به صاحلان از يک سو و رفتار خريخواهانه: پنجم ی عاملان و دينداران از سوی ديگر،  دليل غلوّ

ی آن  زيان تقويت دين با بدعت، بيش از فايدهرک درستی از اين دو مقوله نداشته باشند  و به غلو روی آورند. های بعدی، د سبب شد تا نسل

 .است

 .كردند ی نوح بيان شد كه مرشكان، يكديگر را به عبادت نادرست و باطل صفارش می ای سوره در تفسري آيه: ششم
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كه اهللا تعالی  گريد؛ مگر برای كسی را می رود و باطل جای آنحقّ و حقيقت به تدريج از قلب انسان بريون می : هفتم
 .بر او منّت گذارد و او را از حقيقت رسشار و از باطل هتی ناميد

البته باشد.  شود؛ احاديث و آيات اين باب، تأييدی بر اين قول می بنا بر قول سلف، بدعت سبب كفر می: هشتم
 .هاست يكی از آن شوند و بدعت عوامل ديگری نيز موجب كفر می

گذار،  داند كه بدعت را چگونه برای انسان تأويل كند وخوب جلوه دهد؛ هر چند نيت بدعت شيطان می: هنم
 .درست و خالص باشد

، يک قاعده: دهم  .چه به غلوّ بيانجامد، مشمول اين هنی است باشد و هر آن ی كلی می هنی از غلوّ
چند به قصد و نيت خوبی باشد، زيانبار است؛ زيرا به عبادت آن قرب  مجع شدن و گردش پريامون قرب، هر: يازدهم

 .انجامد می
اسالم برای پيشگريی از انحراف مردم از عبادت اهللا متعال، مسلامنان از ساخت تنديس و نصب تصوير، : دوازدهم

 .كند هنی می
شود، مردم نسبت به آن  احساس میباشد و با وجود نياز شديدی كه به آن  ماجرای مذكور، برگ و مهم می: سيزدهم

 .غافلند
كنند و  های تفسري و حديث قرائت می ی نوح را در كتاب ی سوره آور است كه برخی افراد، آيه شگفت: چهاردهم

اش، ما را  چه اهللا متعال و فرستاده اما معتقدند كه عملكرد قوم نوح، هبرتين نوع عبادت است و آن، دانند معنايش را می
 .كند نمودند، كفری است كه رخيتن خون و گرفتن مال را حالل می از آن هنی
ها را  كردند و انواع عبادت ها بود كه برايشان قربانی می خاطر جلب شفاعت بت روشن است كه مردم، به پانزدهم:
 .دادند؛ اما با اين وجود، در مرداب رشک گرفتار شدند انجام می

خاطر جلب شفاعت بود كه تصاوير صاحلان را درست كردند؛ اما چنني  بهمردم پنداشتد كه دانشمندان،  شانزدهم:
 .گامنی، اشتباه بود و رسانجام ناخوشايندی در پيش دارد

صلوان و سالم اهللا ی پرس مريم غلو كردند.  گونه كه نصارا درباره ی من؛ غلوّ نكنيد؛ آن درباره: «پيامرب فرمود: هفدهم
كه بسياری از مردم، در  و مردم را از غلوو زيادهگويی باز داشت؛ در حالیبه مردم رسانيد  بر او باد كه اين پيام آشكار را

 .آن گرفتار شدند و حتی به بدتر از آن دچار شدند
 .دهد كه به فرو رفتن و غرق شدن در چيزی گرفتار نشويم كه هالک ميگرديم اين باب، ما را هشدار می: هجدهم
شود؛ پس علم دين، امری ارزشمند است و از  ن، سبب انحراف مردم به رشک میانگاری در علم دي سهل نوزدهم:

 .باشد دست دادن آن، بسيار زيانبار می
انگاری و  توجهی به آن، از ميان رفتن علام است؛ البته در حضور علام نيز سهل از مجله داليل فراموشی علم و بی بيستم:

 .ند از داليل نابودی علم دين باشدتوا توحهی به آن، می رويگرداندن از علم و بی
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صالحان انجام  کھ عبادت هللا را در کنار قبر ] باب: بھ کسی۲۰[

 ؟اگر صالحان را عبادت کند چگونھ است ، سختگیری شود؛دھد

 

ل: لیل األوَّ  الدَّ
ای كـه در حبشـه ديـده بـود و  ی كنيسـه دربـاره ڤ كند كه مادرمان ام سلمه نقل می ڤ مادرمان عايشه

ا أُ : «فرمـود ملسو هيلع هللا ىلص مطالبی گفت؛ پيـامرب  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  تصاويری كه در آن وجود داشت، برای رسول كِ إِذَ ولَئـِ
 ، الِحُ بْدُ الصَّ ، أَوِ الْعَ الِحُ لُ الصَّ جُ مُ الرَّ اتَ فِيهِ كِ مَ ، أُولَئـِ رَ ـوَ وا فِيهِ تِلْـكَ الصُّ رُ وَّ صَ ا، وَ دً جِ سْ هِ مَ ِ ربْ ىلَ قَ ا عَ نَوْ بَ

نْدَ اهللاِ لْقِ عِ ارُ الْـخَ َ و آن سـاختند  مرد، بر قربش مسجدی می ی صاحلی از آنان می وقتی مرد يا بنده« »رشِ
  »د.نكشيدند؛ آنان در نزد اهللا، بدترين آفريدگان هست می جا تصاوير را در آن

 .چنني افرادی، گرفتار دو فتنه و بال هستند: يكی قرب و ديگری نصب تنديس و تصوير

ين وترك النَّاس للتَّوحيد، وما جاء مـن النَّهـي عـن عبـادة اهللا  جاء املصنِّف هبذا الباب ليبنيِّ لك غربة الدِّ

ك باهللا تعاىل.تع احلني حتَّى ال تكون وسيلةً إىل الرشِّ  اىل عند قبور الصَّ

ـار را فتنـه  می محه اهللار اين سخن ابن تيميه: » چنني افرادی، گرفتار دو فتنه و بال هستند « • باشد؛ وی ايـن ك

 . گردد ناميد؛ زيرا مانع عمل مردم بر طبق احكام صحيح دين می

 ای برای رشک وجود نداشته باشد. ها باشد تا راه و هبانه اصل بر اين است كه قرب، بريون از ساختامن •
 :تنديس و تصوير بدتر است؛ زيرا ی قرب، از فتنه •
o قرب در هر جايی وجود دارد. 
o شود؛ مانند ترس مهراه دارد كه در جای ديگری يافت نمی قرب، مسائلی به. 

 :دلیل دوم 
ولِ اهللاِ گويد مادرمان عايشه در روايت ديگری می سُ لَ بِرَ زِ ِ ملسو هيلع هللا ىلص : (لَـامَّ نُ حُ مخَ طْرَ قَ يَ فِ ، طَ ـهِ هِ جْ ىلَ وَ ةً لَهُ عَ يصَ

الَ  قَ ا، فَ هَ فَ شَ ا كَ َ تَمَّ هبِ ا اغْ إِذَ لِكَ  -فَ ذَ وَ كَ هُ نَـةُ اهللاُ ع: «-وَ مْ   لَعَ بِيَـائِهِ بـور أَنْ وا قُ ـذُ َ ، اختَّ ـارَ النَّصَ ـودِ وَ  َىلَ الْيَهُ
دَ  اجِ سَ ؛ با وجود ای بر چهرهی خويش انداخت ی مرگ كه بر پيامرب نازل شد، ايشان پارچه فرشته«؛ »مَ

را برداشـت و فرمـود: لعنـت اهللا بـر هيـود و نصـارا كـه قـرب  آنپارچه كه تنفس برايش دشوار شـد، آن
وی مسلامنان را از عملكرد آنان هشـدار داد و اگـر تـرس آن نبـود كـه » پيامربانشان را مسجد گرفتند.
 را در منظر مهه، آشكار و بدون حصار بود. قربش را مسجد قرار دهند، آن
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 دلیل سوم:

ـنيدم كـه فرمـودملسو هيلع هللا ىلص  پنج روز پيش از وفات پيامرب: كند مسلم از جندب بن عبداهللا روايت می أُ إِىلَ اهللاِ أَنْ : «ش ـرَ إِينِّ أَبْ
تَّخِ يَكُ  لَوْ كُنْتُ مُ ، وَ لِيالً يمَ خَ اهِ َذَ إِبْرَ ، كَامَ اختَّ لِيالً ينِ خَ َذَ ؛ فَإِنَّ اهللاَ قَدِ اختَّ لِيلٌ نْكُمْ خَ ـا ونَ يلِ مِ تُ أَبَ َذْ ختَّ ؛ الَ لِيالً تِي خَ ا مِنْ أُمَّ ذً

ونَ قُبور أَ  نْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُ إِنَّ مَ ، أَالَ وَ لِيالً رٍ خَ نْ بَكْ َاكُمْ عَ ، فَإِينِّ أَهنْ دَ اجِ سَ وا الْقُبور مَ ، أَالَ فَالَ تَتَّخِذُ دَ اجِ سَ مْ مَ نْبِيَائِهِ
گونـه كـه  عنوان خليل برگزيده اسـت؛ آن كه در ميان شام، خليل داشته باشم؛ اهللا مرا به برم از اين . به اهللا پناه می»ذَلِكَ 

كردم. آگاه باشيد كه اقوام پيش از  گرفتم، ابوبكر را انتخاب می يل میابراهيم را خليل برگزيد؛ اگر از امتم كسی را خل
 دارم. كردند؛آگاه باشيد كهقربها را مسجد نكنيد و من شام را از آن بازمی شام، قرب پيامربانشان را مسجد می

چنـني  پيامرب در آخرين روزهای زندگی خويش، امت را از ساختن مسجد بر روی قرب، هنی فرمـود و كسـی را كـه
ـاطر گفـت بـدين ، مهـني حكـم را دارد.كامر قربنامز خواندن در اگر مسجد هم نباشد، كاری كند، لعنت نمود؛  : خ

 ساختند.  مسجدی نمی پس صحابه پريامون قربش ؛ترسيدند كه قربش مسجد شود
َ : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلص جا نامر بر پا شود، مسجد نام دارد؛ رسول اهللا هر جايی كه در آن عِلَـتْ يلِ اجُ ـورً طَهُ ا وَ دً ـجِ سْ ضُ مَ  »األَرْ

 .زمني برای من، حمل سجده و پاكيزه آفريده شد
 

ولِ اهللاِ « • سُ لَ بِرَ زِ  فرود آمد. ملسو هيلع هللا ىلصی مرگ، برای گرفتن روح پيامرب  : وقتی فرشته»ملسو هيلع هللا ىلصلَـامَّ نُ
ةً « • ِيصَ  .پوشش يا لباسی كه بخشی از آن بلند است: »مخَ
نَةُ اهللاُ« • مهچنني احتامل دارد كـه  است؛ اهللا ی از جانبخرباين عبارت،  از رمحت اهللا دور باشند؛: »لَعَ

 .برايشان دعای بد كرده استملسو هيلع هللا ىلص  چيامرب
دَ « • اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ بور أَنْ وا قُ ذُ َ  .ساختند كردند يا بر آن مسجد می بر قرب پيامربانشان سجده می: »اختَّ
هُ « • ُ ربْ زَ قَ رِ  .گشت اش، مانند بقيع، دفن می نهشد و در جايی بريون از خا قربش آشكار می: »ألُبْ

 بیند چھ رسد بھ قبرش؟ ی ایشان را نمی اش دفن شد و کسی حجره درون خانھ ملسو هيلع هللا ىلصچرا پیامبر 
فن حيث قُبض زيرا خودش فرمود: • جـايی كـه روح از بـدنش  ؛ هر پيامرب، در مهانما قبض نبي إال دُ

 .جدا شد، دفن گرديد
• » َ يشِ  .شودترسيد كه قربش عبادت ملسو هيلع هللا ىلص  پيامرب : »خَ
• » َ يشِ  : صحابه ترسيدند كه قربش، معبود شود؛ تالش آنان، برای عملی نمودن توحيد بود.»خُ

 ؟است داخل مسجد ملسو هيلع هللا ىلص پرسند: چرا قبر پیامبر می
كه بايد امور حمكم را از قرآن و سـنت  : اين سؤال، بيان يک امر متشابه است؛ حال آنپاسخ كوتاه . أ

 بگرييم.
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 پاسخ كامل:  . ب

 نا نگرديد؛ بلكه در زمان حياتشان ساخته شد.مسجد بر قرب وی ب .١

 اش كه بريون از مسجد بود، دفن شد. در مسجد دفن نگرديد؛ بلكه در خانهملسو هيلع هللا ىلص پيامرب  .٢

نبود؛ بلكه پس از وفات بيشرت آنان و ڤ نظر صحابه  های پيامرب به مسجد، بنا بر اتفاق انضامم حجره .٣

 .وبرو شدر بای از مجله سعيد بن املُسيّ  حتی با خمالفت عده

قرب در مسجد نيست؛ بلكه در اتاقی جدا از آن است؛ مسجد بر روی قرب ساخته نشده و بلكه با سـه  .٤

 .را قبله قرار ندهد شده است؛ ديوار نيز در سمت قبله نيست؛ تا كسی آن ديوار احاطه 

 رود. می شامر سفر به آن و برخی ديگر از امور، يک مزيت و برتری برای آن به ،نامز در مسجد نبوی .٥

لَّة«نکت�ھ:  آن را فقط به دو خملوقش عطـا نمـود؛  اهللاهبرتين و واالترين نوع حمبت است و » خليل«و » خُ

د ملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم  ـد حبيـب اهللا ملسو هيلع هللا ىلص . و حممّ پس اين سخن عوام، نادرست اسـت: إبـراهيم خليـل اهللا و حممّ

را عوام با ايـن اعتقـاد، مقـام كاستن از حقّ و مقام اوست؛ زيملسو هيلع هللا ىلص برای پيامرب » حبيب«هستند. انتخاب 

گذارد؛ وقتـی  آورند. اما اهللا ميان او ديگر مردم، تفاوتی نمی تر می را از مقام ابراهيم پاينيملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

 تنها با صفت حبيب، اشتباه است.ملسو هيلع هللا ىلص اهللا حمسنني و درستكاران را دوست دارد، ناميدن پيامرب

 دليل چها رم:
ةُ : «ناميد نقل می رمحه اهللا  وع را از ابن مسعودمرف امحد با سند جيّد اين حديث  ـاعَ مُ السَّ كُهُ رِ نْ تُدْ ارِ النَّاسِ مَ َ إِنَّ مِنْ رشِ

دَ  اجِ سَ ونَ الْقُبور مَ ينَ يَتَّخِذُ الَّذِ يَاءٌ، وَ مْ أَحْ هُ ـتند و قيامـت فـرا ». وَ ـتند كـه زنـده هس از مجله بدترين مردم، كسانی هس
 .(روايت ابوحاتم در صحيحش)دهند قرار می رسد و كسانی كه قربها را مسجد می

ارِ النَّاسِ « • َ  : مردم در بد بودن و رشارت، در مراتب گوناگونی قرار دارند.»رشِ

 ی باب: خالصھ

كه در كنار قرب صاحلان، به عبادت و نـامز  بايد از رشک و عوامل آن دوری كنيم؛ مهچنني نسبت به كسی

كه گامن كند صدقه در كنار قرب، هبـرت از جـای ديگـر   كسی ود.گريی ش پردازد، بايد سخت برای اهللا می

 دهد. است، مهچون كسی است كه قرب را مسجد قرار می
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 مسائل:
ی كسی گفته شد كه با نيّت درست، بـر قـرب فـردی صـالح،  دربارهملسو هيلع هللا ىلص  مطالبی از بيان رسول اهللا: يكم

بطی ندارد؛ زيرا فقـط انجـام ايـن كـار، اين كار، به نيت رسازد؛  مسجدی را برای عبادت اهللا تعالی می
 .معنای مهانندی با رفتار مرشكان است) به

ويـژه اگـر تصـوير افـراد بـزرگ در  بههنی از نصب تنديس و عكس و و سختگريی نسبت به آن؛  : دوم
 .های دينی و غريدينی باشد؛ مثل عكس رئيس مجهور، پدر، اولياء اهللا و صاحلان زمينه
در موارد گوناگون، مسلامنان را از مسجد كردن قربهـا، ملسو هيلع هللا ىلص  جاست كه رسول اهللا ی مهم آن نكته: سوم

 .هشدار ميداد؛ هم در طول زندگی و هم پنج روز پيش از مرگش و هم اندكی پيش از رحلت
 .پيامرب، امتش را از نصب تنديس و عبادت و ... در كنار قربش هنی نمود: چهارم

 .كردند كه قرب پيامربان را مسجد میاز آداب هيود و نصارا اين بود : پنجم
 .كردند، لعنت و نفرين نمود كسانی را كه قرب را مسجدمیملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا : ششم
ما را از رفتارهـای غـري رشعـی بـا قـربش، ملسو هيلع هللا ىلص  شود كه رسول اهللا از احاديث چنني برداشت می: هفتم

 .هشدار داده است
ترسـيد عبـادت  ايشان مـی وم قرار ندارد كهبدين دليل در انظار و دسرتس عم ملسو هيلع هللا ىلصقرب رسول اهللا : هشتم

 .گرديد شد، دفن می شود و نيز بنا بر حديث خودشان، هر پيامربی در هر جايی كه قبض روح می
 .مسجد كردن قرب بدين معناست كه بر قرب، مسجد بسازند يا بر آن نامز بخوانند: هنم

د، مهانند هم هستند؛ پس راه گرفتار كه هنگام قيامت زنده باش كه قرب را مسجد كند و كسی كسی: دهم
 .شدن در رشک را پيش از وقوعش بيان نمود

ای كه پنج روز پيش از وفاتش بيان نمود، به اعتقاد دو گروه رافضيان و  در خطبه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا : يازدهم
ی  هجهميان كه از مجله بدترين مردم هستند، پاسخ داد؛ برخی علام، اين دو گـروه را از هفتـاد و دو فرقـ

دانند. اين روافض بودند كه رشک را در اسالم گسرتاندند و برای نخستني بـار، بـر  اسالم نيز خارج می
 .ها را عبادت كردند قربها مسجد ساختند و آن

 .هنگام وفات و بريون شدن روح از تن، حلظات سختی را گذراندملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا: دوازدهم
 .»خليل«بيان مقام واالی : سيزدهم

 .باالترين نوع حمبّت است» خلّة«وی ترصيح نمود كه : چهاردهم
روشن گشت كه ابو بكر صديق، در ايامن و عمل صـالح و نسـب، بـر سـاير صـحابه برتـری  :پانزدهم

 داشت و بدين دليل، پيش از علی به خالفت رسيد.
 .به خالفت و جانشينی ابوبكر بعد از خود، اشاره نمود ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  :شانزدهم
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 گردد.  ھا بھ جای هللا می ی در قبر صالحان، سبب عبادت آنرو ] غلو و زیاده۲۱[

 

 دلیل اول:
بَـدُ : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  كند كه رسول مالک در مؤطّا روايت می عْ نًا يُ ثَ ي وَ ِ ربْ لْ قَ عَ ْ مَّ الَ جتَ هُ ـبُ اللَّ ضَ ـتَدَّ غَ ، اشْ

دَ  اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ بور أَنْ وا قُ ذُ َ مٍ اختَّ وْ ىلَ قَ ای اهللا! قربم را مهچون بتی كه عبادت شود، قرار مده؛ اهللا بر  .»اهللاِ عَ
 مربانشان را مسجد كردند، خشم گرفت.مردمی كه قرب پيا

 :دلیل دوم
آيـا  ﴾{   ~   ے﴿ :كنـد از جماهد روايـت مـی، از منصور، ابن جرير با سند خويش از سفيان

ی را ديدی؟ وی می نمود؛ مهني  الت، شخصی بود كه برای حاجيان سويق را مخري می: گويد الت و غزّ
 طوافش كردند. كه به آخرت رفت، مردم پريامون قربش مجع شدند و

 :دلیل سوم
 كرد. كند: برای حاجيان، سويق را مخري می أبو اجلوزاء از ابن عباس روايت می

ابع: لیل الرَّ  الدَّ
ولُ اهللاِ : «گويد می ڤ ابن عباس سُ ـجَ ملسو هيلع هللا ىلص لَعَنَ رَ ُ الرسُّ دَ وَ اجِ سَ ـا الْــمَ يْهَ لَ ينَ عَ ذِ تَّخِ الْــمُ بـور، وَ اتِ الْقُ ائِرَ  »زَ
كننـد،  را كه قـرب را مسـجد و چراغـانی مـی روند و كسانی كه به زيارت قرب می زنانی را ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 .(روايت از صاحبان سنن). لعنت و نفرين نمود
 

دهد؛ آنان قربهـا يـا صـاحبان  اين سومني عامل وقوع رشک است كه توسط غلوكنندگان روی می •

 ستايش است.معنای جتاوز از حد و مرز نكوهش يا  كنند؛ غلو به قرب را عبادت می

ی قـرب، سـه گونـه اسـت: برخـی غلـو كـرده و بـه عبـادت و سـاخت گنـد  عملكرد مردم دربـاره •

پذيرنـد؛  چه را كه بايد در رفتار با قرب انجام دهنـد، نمـی پردازند؛ برخی ديگر، بيتوجه بوده و آن می

 .توجهی كنند و نه بی رو هستند؛ نه غلو می گروهی نيز ميانه

بُ اهللاِ« • ضَ تَدَّ غَ : خشم اهللا، افزونگشت؛ اين صفت، برای اهللا، حقيقی و ثابت است و خشـم او، »اشْ
  مهانند خشم خملوقاتش نيست و نظريی ندارد.

دَ « • اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ بور أَنْ وا قُ ذُ َ سجدكردند؛ چه با سحده كردن و چه با ساختن : قرب پيامربانشان را م»اختَّ
 آن. مسجد بر

بنـا بـر حكمـت اهللا دعا نمود كه قربش بتی برای عبادت نشود؛ آيا دعايش پذيرفته شد يا  ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب •
 تعالی درخواسـتش را پـذيرفت؛: اهللا گويد می محه اهللارم قيّ ؟ ابن خويش، حكم ديگری صادر نمود

 شود. دت گردد؛ بلكه در ميان سه ديوار، حفاظت میدر جايی بيان نشده كه قربش بت شده و عبا
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هُ               اءَ عَ ِنيَ دُ املَ بُّ الْعَ ابَ رَ أَجَ انِ      ���فَ رَ دْ ةِ اجلُْ ثَ هُ بِثَالَ ــــــاطَ أَحَ  وَ
 جهانيان، درخواستش را پذيرفت و او را با سه ديوار، احاطه نمود. روردگارپپس 

 پردازند. كنند؛ اما چندان كه به بت تبديل شود، به آن نمی غلو می ی ايشان البته برخی مردم درباره
 ملسو هيلع هللا ىلصهای بزرگی كه رسول اهللا  ها با نشانه آيا مشاهده كرديد كه مناسبت و ارتباط اين بت :»{  « •

 در شب معراج ديد، چيست؟
يقَ « • وِ عريٌ : جو را »السَّ ص شَ مَّ لط بيُطحن  ، ثمَّ حيُ مونه للحُ  تَّمرٍ ثمَّ خيُ  .اججَّ ويُقدِّ
جَ « • ُ روز، برای بزرگداشت و تعظيم صاحب قرب،  معنای چراغ؛ مكانی كه شبانه به : مجع رساجٍ »الرسُّ

 .كنند آتش روشن می
مسـجد كـردن قـرب و روشـن كـردن آن، از گناهـان كبـريه اسـت كـه ، رفتن زنان برای زيارت قرب •

 ی آن، لعن شده است. دهنده انجام

 مسائل:
اعم از تنـديس شوند؛  جای اهللا تعالی عبادت می غني، چيزهايی هستند كه بهها و معبودان درو بت: يكم

 .و قرب و ..
توانـد از  معنای خضوع و اظهار عجز و ناتوانی در برابر معبود است؛ ايـن حالـت، مـی عبادت به: دوم

 .روی ترس، حمبت، اميد و بزرگداشت باشد
 .قوع چيزی هراس داشتبرد كه از و زمانی به اهللا پناه میملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا : سوم

 .كردند؛ از مجله هيود و نصارا در زمان بعثت های پيشني، قرب پيامربانشان را مسجد می امت: چهارم
 .شود كه اهللا متعال، از چه چيزی خشمگني می بيان اين: پنجم
 .باشد ها می ترين بت روش عبادت الت كه از مهم آگاهی از: ششم
 .الت، فرد صاحلی بود: هفتم

 .گذاری الت بيان شد دليل نام :هشتم
ةُ  عَ  .روند، لعنت و نفرين نمود زنانی را كه به زيارت قرب می  ملسو هيلع هللا ىلصپيامرب : التَّاسِ

 .كند، لعن و نفرين نمود را كه بر قرب آتش روشن می كسی  ملسو هيلع هللا ىلصپيامرب : دهم

و بـت هـا را مهچـون الت، بـه معبـود  ی قرب صـاحلان، آن روی درباره : غلو و زيادهنكته بسيار مهم •
 كند. تبديل می

كه به قرب نزديک است، اندكی  نامز بخواند، در حالیجا  نآاگر زنی به روضة النبی برود تا در : نكته •
بايستد و سالم كند، مانعی ندارد؛ البته هبرت است كه از شلوغی و ورود به ميان مردان دوری جويـد 

 .ده است.بيند، گامن نكند كه وی برای زيارت آم كه او را می تا كسی
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از توحید و  � جانبداری و نگھداری رسول هللا] ۲۲[
 ن بھ شرکھای رسید بستن تمام راه

 

 دلیل اول و دوم:
اىلَ  عَ ابوهريره نقل كـرد كـه ﴾ |  {  ~  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥ ﴿ :فرمايد می اهللاِ تَ

يْـثُ : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  رسول ي حَ نـِ غُ بْلُ مْ تَ تَكُ الَ إِنَّ صَ ؛ فَ َّ يلَ وا عَ لُّ صَ ا، وَ يدً ي عِ ِ وا قَربْ لُ عَ ْ الَ جتَ بورا، وَ مْ قُ يُوتَكُ وا بُ لُ عَ ْ  الَ جتَ
نْتُ  هايتان به قرب تبديل نكنيد، پيوسته به زيارت قرب من نياييد، بر من صلوات بفرستيد كه هر جا باشيد،  خانه». مْ كُ

 .رسد؛ به روايت ابو داود و با اسناد حسن؛ راويان حديث، مهگی ثقه هستند صلوات شام به من می
 
 

ناميد  به سختی و با پشتكار، از توحيد و ملزومات آن محايت می ملسو هيلع هللا ىلصبينيم كه رسول اهللا  در اين بخش می

 .بندد های رسيدن به رشک را می و متام راهگذارد  ای را برای ورود رشک باقی نمی و روزنه

در : قسـم اسـتقطعا نزد شام آمده است؛ اين بعارت، با سه روش تأكيد شـده : »|  {« •
 قد.الم تأكيد و ، تقدير

نْ « شود؛ عبارت با اين تفاوت كه بر او وحی می انسانی از جنس خودتان است؛: »ے  ¡ « • مِ
مْ  كُ سِ  .مفتوح نيز روايت شده كه بدين معناست: از هبرتين و پرهيزكارترين شامفاء ا ب »أَنْفَ

خت و دشـوار اسـت؛ و : به هر سـختی و مشـكلی كـه دچـار شـويد، بـر او نيـز سـ»¢   £« •
 خاطر با دين يكتاپرستی و آسان برانگيخته شد. بدين

 .ناميد برای هببود وضعيت شام و هدايتتان،بسيار تالش می: »¦ §« •

• »ª ©   ¨ « : ،آمد؛ آوردن آن در آغـاز،  بايد در انتها می» باملؤمنني«در اين عبارت
گـري  و دلسوز است و با كافران، سـخت به معنای انحصار است؛ بدين معنا: فقط با مؤمنان مهربان

ــی ــد؛  م ــتاده ﴾,% & ' ) (      * + $! " #﴿باش ــد، فرس ــت  حمم ی اهللا اس
 .گري و با يكديگر، مهربان هستند وكسانی كه با او مهراهند، بر كافران سخت

زيــرا ؛ اگــر روی بگردانيــد :اگــر روی بگرداننــد و توجــه نكننــد؛ اهللا تعــالی نفرمــود :»¬ ®« •
 باشد و نيز برای آگاه نمودن قاری است. ن ونپذيرفتن با اين بيان، ناپسند میرويگرداند

بِيَ اهللاُ« • سْ قُلْ حَ توجـه بـاش و بـا  ها نبايد برايت مهم باشد؛ بدان بـی نآنپذيرفتن و روی گردادن : »فَ
سبيَ اهللا.زبان و از صميم قلب، بگو  : حَ
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• » َّ يلَ لُّوا عَ صَ معنای متجيد  باشد، به تعالی اهللا بر من درود بفرستيد؛ صالت و درودی كه از جانب: »وَ

 .و تعريف از او در ميان اهل آسامن است

نِي« • غُ بْلُ يَ  إِنَّ « :فرمود ملسو هيلع هللا ىلص رسد؛ پيامرب به من می: »تَ تـِ ـنْ أُمَّ ـوينِ عَ بَلِّغُ ضِ يُ نيَ يفِ األَرْ ـيَّاحِ ةً سَ الئِكَ هللاَِِّ مَ

المَ  ـتم، بـه مـن  گردنـد و سـالم و اهللا تعالی، فرشـتگانی دارد كـه در زمـني مـی« »السَّ درود را از امّ

 .وجود ندارد ملسو هيلع هللا ىلص بنا بر اين حديث، دليل و نيازی برای ازدحام در برابر قرب پيامرب» رسانند. می

 :دلیل سوم
پـس وارد آن شـد و  آمـد؛ مـی ملسو هيلع هللا ىلصای در كنار قرب پيامرب  روزی علی بن حسني مردی را ديد كه به حفره

گويم كـه از پـدرم و  حديثی را به تو می ی نمود و گفت:كار هن رشوع به دعا كرد؛ وی، آن مرد را از اين
ش و او از رسول مْ : «نقل كردملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  او از جدّ كُ ـلِيمَ ـإِنَّ تَسْ بـورا؛ فَ مْ قُ يُوتَكُ الَ بُ ا، وَ يدً ي عِ ِ ربْ وا قَ ذُ تَّخِ الَ تَ

نْتُمْ  نِي أَيْنَ كُ غُ بْلُ ا قربستان نكنيد؛ سـالم و هايتان ر قربم را پيوسته و از روی عادت زيارت نكنيد؛ خانه »يَ
  رسد. (روايت در متن املختارة) درود شام، هر جا كه بشيد، به من می

و« • عُ يَدْ  .انجامد دعا در كنار قرب هبرت است؛ اما اين كار، به رشک میكرد؛ پنداشت كه  دعا می :»فَ

نْتُمْ « •  .سالم و صلوات بفرستيدجا،  نيازی نيست به كنار قربم بياييد و آن هر جا كه باشيد؛: »أَيْنَ كُ

 مسائل:
 .﴾|  {  ~  ے  ¡  ﴿برائت:  ی بيان تفسري آيه: يكم
 .گرداند امتش را از محايت و پرورش رشک، بسيار دور میهای گوناگون،  با روشپيامرب : دوم

ت، بسيار تالش می ملسو هيلع هللا ىلصپيامرب : سوم  .نمود و با مسلامنان، مهربان و دلسوز بود برای هدايت امّ
امت را از زيارت قربش در روز خمصـوص و بـا آداب خمصـوص، هنـی نمـود؛ البتـه ملسو هيلع هللا ىلص مرب پيا: چهارم

 .بر او سالم دهيم و حقوقش را به جا آوريميعنی  ؛، از كارهای بافضيلت استزيارت قربش
    .امت را از زيارت پيوته از قربش، هنی نمود ملسو هيلع هللا ىلصپيامرب : پنجم
ت را تشويق می ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب : ششم  های نفل را در خانه بخوانند.نمود تا نواز امّ
 .نمود كه در قربستان نامز خوانده نشود پيامرب به امتش تأكيد می: هفتم

پـس نيـاز  رسد؛ هـر چنـد از قـربش دور باشـد.  میملسو هيلع هللا ىلص سالم و صلوات مسلامن، به رسول اهللا : هشتم
اسـت، برابـر كـه در انـدلس  تو و كسی: گويد می بن حسني عيلّ ( نيست كه حتامً به قربش نزديک باشد

 .)هستيد
تش، به او می رس می در عامل برزخ بهملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا: هنم  .رسد برد و سالم و صلوات امّ
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ت يا در جزيرة العرب، روی  پنجم: بطالن اين ادّعا: رشک در اين امّ

 )باب يک( دهد نمی

ت، بت می] ٢٣[  .پرستند برخی از مردم اين امّ

دارد در اين امّت، ممكن نيست رشک روی دهد؛ زيرا اين امت، از رشک  اين باب، پاسخ به كسی است كه اعتقاد •
بِ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص پاک و مربّاست؛ پيامرب  ةِ الْعَرَ يرَ زِ لُّونَ يفِ جَ هُ املُْصَ يْطَانَ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَ . شيطان اميـدی نـدارد »إِنَّ الشَّ

 كه نامزگزاران در جزيرة العرب، عبادتش كنند.
در توجی به آيات و احاديث حمكم است.  : چنني ادّعايی، پريوی از داليل متشابه و بید گفتدر پاسخی كوتاه باي •

 :تفصيل بايد گفت
 خرب از نااميدی شيطان، به معنای عدم وقوع رشک نيست. .١
دان هستند، نااميد می .٢  گردد نه از مهه. وی فقط از نامزگزاران كه مهان موحّ
 اد است.چنني ادّعايی، با نصّ قرآن و سنت در تض .٣
ان كه رشک ورزيدند، جنگيدند. ڤصحابه  .٤  در جزيرة العرب با مرتدّ
واقعيت امروز، چيزی غري از اين ادّعاست؛ بـرای نمونـه، در ايـن رسزمـني بـرای غـري اهللا ذبـح صـورت  .٥

 گريد. می
 چنان در پی گمراه كردن بنی آدم است. دهد اما وی هم اين حالت، در قلب شيطان رخ می .٦
 اد كه فتوحات گسرتش يافت و مردم بسياری،  دين اهللا را پذيرفتند.رشک زمانی رخ د .٧
 شامرند كه مردم اين رسزمني هم ممكن است مرتد شوند. علام مواردی را برمی .٨

گردد و گواهی او به وحدانيت اهللا، سودی به حالش ندارد؛ پس  كه ادعا كند مسيلمه پيامرب است، كافر می كسی •
 ها باال برد، كفر نورزيده است؟ ی آسامن ی آفريننده اگر كسی تيجانی را در مرتبه

 ھا نیست؟ چرا مؤلف آیاتی را آورده کھ دلیلی برای این باب، در آن
 مفهوم اين باب، از حديث ابوسعيد قابل درک است و آيات مذكور، با تفسري اين حديث كامالً مطابق است.  •

 دلیل اول و دوم:
﴿ Î   Í    Ì   Ë   Ê   É   È   Ç  Ñ Ð   Ï﴾ ای از  آيا نديدی كسانی را كه هبـره

 ها به جبت و طاغوت ايامن آوردند.  كتاب داشتند؛ آن
﴿   V    U   T   S   R    Q   P   O   N   ML   K    J   I   H    G   F   E    D   W

YX﴾  بـر آهنـا اهللا ه ؟ كسانی كرا دارندبدترين پاداش  اهللا،نزد كه  آگاه كنم یقوم ازبگو: آيا شام را
 .نمودرا به بوزينه و خوک مسخ ها  آنبرخی از بندگی طاغوت را كرد و اهللا، و نمود و غضب نفرين 
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• »È   Ç« :ب خماطب استآيا نديدی؟ اين پرسش برای تأكيد و برانگيختن تعج. 

• » Ë«خاطر گناه و رسكشی، از آن حمروم گشتند. ی كتاب؛ چون به : بخشی از كتاب به آنان داده شد نه مهه 

• »Ñ   Ð   Ï«دو را تأييد كردند و بدان اقرار نمودند. : آن 
 ی نخست: نکات آیھ

 ن آورد.جای تعجب است كه بخشی از كتل االهی به انسان داده شود و او به كفر و طاغون ايام .١
 دارد. علم ودانش، عامل را از ارتكاب به گناه بازنمی .٢
 را بپذيرد. عدم پذيرش و بد دانستن كفر و طاغوت، واجب است و جايز نيست كسی آن .٣
ت، مانند بنی ارسائيل، برخی به كفر و طاغوت ايامن می .٤   پذيرند. را می آورند و آن در ميان مردم اين امّ

• »  F   E    D«و پاسخی به هيود است كه اسـالم را  ملسو هيلع هللا ىلصرا باخرب كنم؟ اين عبارت، خطاب به پيامرب  : بگو ايا شام
 اند. اين پرسش برای تأكيد و تشويق است. به ريشخند گرفته

 ی دوم: برخی از نکات آیھ
دانند كه برخی از آنان، مورد خشـم و لعنـت اهللا قـرار  تقرير اخلصم واالحتجاج عليه بام يستطيع إنكاره، هيود می .١

اند و باز هم مسلامنان را به سخره  جا كه آنان اين حقيقت را پذيرفته اند؛ از آن دارند و به بوزينه و خوک مسخ شده
 شوند شايستگی ريشخند را دارند. كه از جانب اهللا جمازات می گريند، بايد گفت: كسانی می

 هستند.های گوناگون  مردم از نظر قدرت ايامن، در نزد اهللا دارای درجه و مقام .٢
 وضعيت ناخوشايند هيود كه  مورد لعنت االهی قرار گرفتند و به حيوان تبديل شدند. .٣
ـام  اثبات كارهای اختياری برای اهللا متعال؛ مانند لعنت، خشم و قدرت .٤ ـالی هـر چـه بخواهـد انج ناميـی؛ اهللا تع

 دهد. می
ا نَسْ «فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصپيامرب  .٥ تْ الَ يَبْقَى هلََ خَ سِ ةٍ مُ ـان  »لٌ أَنَّ كُلَّ أُمَّ تی كه مسخ شد، نسلی از آن باقی نامند. بوزينگ هر امّ

 پيشرت وجود داشتند.
 جمازات، از جنسكردار است؛ هيوديان كاری را انجام دادند كه برايشان حرام بود. .٦
 كنند. كردند و اكنون نيز چنني می هيوديان پيشرت كفر و طاغوت را عبادت می .٧

 دلیل سوم:
﴿  @   ?  >  =  <C  B  A ﴾  ـان ـتند، گفتنـد: بـر آن وكسانی كه بر كارشان تسلط داش

 دهيم. مسجدی قرار می
 
 
 .: حاكامنشان، با سوگند و تأكيد گفتند»> = <« •
الَّة عىل كامل قدرة اهللا. .١ ة أصحاب الكهف من اآليات الدَّ  ما يف قصَّ
 از مجله داليل ساخت مسجد بر قرب، غلو در حقّ صاحب قرب است. .٢
 انجامد. تر می ای بزرگ ی قرب، هر قدر اندک هم باشد، به گناه و فتنه غلو درباره .٣
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 دلیل چھارم:
ةِ : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  كند كه رسول می نقل رمحه اهللا  ابو سعيد ـذَّ ةِ بِالْقُ ـذَّ وَ الْقُ ذْ ، حَ نْ كَانَ قَبْلَكُمْ نَنَ مَ تَّـى لَـوْ لَتَتَّبِعُنَّ سَ ، حَ

وهُ  لْتُمُ خَ بٍّ لَدَ رَ ضَ حْ لُوا جُ : » دَخَ ؟  قَالَ ارَ النَّصَ ودَ وَ ولَ اهللاِ، الْيَهُ سُ نْ «قَالُوا: يَا رَ خـود قطعاً روش اقوام پيش از » ؟!فَمَ
شـويد. گفتنـد: ای رسـول اهللا!  كنيد؛ حتی اگر به سوراخ سوسامری فرو روند، بدان وارد می پريوی میمو به مو را 

 منظورتان هيود و نصارا است؟فرمود: پس چه كسی؟
 دلیل پنجم:

ضَ فَرَ : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ كند كه رسول  نقل می رمحه اهللا  مسلم از ثوبان َ األَرْ  يلِ وَ إِنَّ إِنَّ اهللاَ زَ َا، وَ هبَ غَارِ مَ ا وَ قَهَ ارِ شَ أَيْتُ مَ
ـأَلْتُ رَ  إِينِّ سَ ، وَ األَبْيَضَ َرَ وَ : األَمحْ يْنِ نْزَ طِيتُ الْكَ أُعْ ا، وَ نْهَ يَ يلِ مِ وِ ا زُ ا مَ هَ لْكُ يَبْلُغُ مُ تِي سَ ـنَةٍ أُمَّ ـا بِسَ هَ ْلِكَ ي أَنْ الَ هيُ تـِ ُمَّ يبِّ ألِ

لِّطَ  أَنْ الَ يُسَ ةٍ، وَ لَيْ  بِعَامَّ اءً عَ يْتُ قَضَ ، إِذَا قَضَ دُ َمَّ : يَا حمُ يبِّ قَالَ إِنَّ رَ ، وَ مْ تَهُ تَبِيحَ بَيْضَ ، فَيَسْ مْ هِ  أَنْفُسِ وَ ا مِنْ سِ وًّ دُ مْ عَ ـهُ الَ هِ  فَإِنَّ
مْ  لَيْهِ لِّطَ عَ أَنْ الَ أُسَ ةٍ، وَ نَةٍ بِعَامَّ ا بِسَ هَ لِكَ تِكَ أَنْ الَ أُهْ ُمَّ طَيْتُكَ ألِ إِينِّ أَعْ دُّ، وَ لَوِ  يُرَ ، وَ مْ تَهُ تَبِيحَ بَيْضَ مْ فَيَسْ هِ  أَنْفُسِ وَ ا مِنْ سِ وًّ دُ عَ

ا مْ بَعْضً هُ بِيَ بَعْضُ يَسْ ا، وَ ْلِكُ بَعْضً مْ هيُ هُ تَّى يَكُونَ بَعْضُ ا، حَ هَ نْ بِأَقْطَارِ مْ مَ لَيْهِ عَ عَ تَمَ   .»اجْ
دقر كه اهللا برايم مجـع نمـود،  اهی زمني، آنهايش را ديدم و مادش ها و مغرب اهللا، زمني را برايم مجع نمود؛ پس مرشق

تم فراهيم می تم را با سنت عمومی  برای امّ شود. دو گنج به من داده شد: رسخ و سفيد. از ربّ خويش خواستم كه امّ
داند. و صاحبم به  هالک نفرمايد و دشمنی غري از خودشان را بر آنان مسلّط نفرمايد كه مهگی آنان را برخود مباح می

ـنت عمـومی  رمود: ای حممد! اگر حكمی صادر كنم، برگشت نمیمن ف كند؛ و چنني به تو عطا كردم كه امتت با س
شامرد؛ هرچند از متام  زمني،  هالک نشود و دشمنی غري از خودشان را برآنان مسلّط نكنم كه كشتن مهگی را مباح می

 ند.عليه آنان مجع شوند؛ تا يكديگر را نابود سازند و به اسارت برب
ـعَ : «افزايد برقانی با روايت مهني حديث در صحيح خود، چنني می قَ إِذَا وَ ، وَ لِّنيَ ضِ ةَ الْــمُ تِي األَئِمَّ ىلَ أُمَّ افُ عَ إِنَّامَ أَخَ وَ

يٌّ مِنْ أُمَّ  قَ حَ تَّى يَلْـحَ ةُ حَ اعَ الَ تَقُومُ السَّ ةِ، وَ مِ الْقِيَامَ فَعْ إِىلَ يَوْ ْ يُرْ يْفُ ملَ مُ السَّ لَيْهِ تِي عَ تَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّ حَ ، وَ كِنيَ ِ رشْ مُ تِي بِالـْ
اتَمُ النَّ  أَنَا خَ ، وَ مُ أَنَّهُ نَبِيٌّ عُ مْ يَزْ ثُونَ كُلُّهُ ابُونَ ثَالَ تِي كَذَّ يَكُونُ يفِ أُمَّ إِنَّهُ سَ ، وَ ثَانَ ـنْ األَوْ ةٌ مِ الُ طَائِفَ الَ تَزَ ي، وَ ، الَ نَبِيَّ بَعْدِ بِيِّنيَ

تِ  تَعَاىلَ أُمَّ كَ وَ رُ اهللاِ تَبَارَ َ أَمْ تَّى يَأْيتِ مْ حَ هلَُ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ ةً، الَ يَرضُ ورَ نْصُ قِّ مَ حَ ىلَ الـْ   »ي عَ
ـاال نمـی درباره ـتاخيز ب ـا روز رس تم، از پيشوايان گمراهی هراس دارم. اگر شمشريی بر آنان فرود آيد، ت آيـد؛ و  ی امّ

تم،به مرشكان بپيوندد و با شود تا فرد زنده رستاخيز بر پا نمی ـادت كننـد.  رخی از امتم، بتی از امّ ـتم،  .ها را عب در ام
گو خواهند بود كه مهگی گامن دارند كه پيامرب هستند؛ و قطعاً من آخرين پيامربم و پيغمـربی پـس از مـن  سب دروغ

ها را دارد، زيانی  ردن آنكه قصد خوار ك شوند و كسی نيست؛ پيوسته گروهی از امت من هستند كه بر حق ياری می
 رساند تا وقتی دستور اهللا فرا رسد. به آنان نمی
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نَنَ « •  معنای روش است. معنای راه و با سني مضموم، به با سني مفتوح به »سَ
ةِ « • ذَّ ةِ بِالْقُ ذَّ وَ الْقُ ذْ ة به معنای پَر تري است؛ كنايه از شباهت كامل می»حَ ذَّ  باشد. : قُ

ت، برخی بت .١ های پيش از ماست و ما نيـز  پرستند؛ زيرا اين كار، راه و روش امت می در اين امّ
 كنيم. ها پريوی می از آن

های پيشني باخرب شويم تا از آن دوری جوييم و بـه رسكشـی و  بايد از خطاها و انحوافات امت .٢
 ها، اغلب در قرآن و سنت وجود دارد. گناه دچار نشويم؛ اين آگاهی

و شگرف بود كه وقتی قرآن و هدايت از جانب اهللا نزد شان آمـده،  در نزد صحابه بسيار بزرگ .٣
 های پيشني پريوی كنند. از امت

 گردد، بيشرت از حقيقت دور می شود. ی ميان انسان با دوران رسالت بيشرت می هرچه فاصله .٤
• » وَ يَضَ « مجع نمود و گرد آورد؛: »زَ األَبْ َرَ وَ  قيرص. كرس وهای  طال و نقره؛ گنجينه: »األَمحْ
تِي« • ُمَّ يبِّ ألِ أَلْتُ رَ إِينِّ سَ تم نمودم: »وَ كه تنها دو مورد آن پذيرفته  از اهللا متعال، سه درخواست برای امّ

 :شد
ت مسلط نمی .١  شود. امت با سنّت عمومی هالک نشود: پس قحطی و خشكسالی بر متام امّ
ت اسالم مسلّط و چريه نشوند .٢  .كافران بر امّ
 قبول نشد. ملسو هيلع هللا ىلصنشوند؛ اين مورد از پيامرب هميان خودشان است، كشتچه در  خاطر آن امت به .٣

لِّنيَ « • ضِ ةَ الْـمُ  :امام دو گونه است پيامرب منحرصاً از پيشوايان گمراهی، هراس داشت؛: »األَئِمَّ
 .﴾P O N   M L K JQ T S R﴿ خري: .١

 .﴾£ ¤     ¥ ¦ ¢| { ~ ے ¡﴿: رش .٢
عْ « • فَ رْ ْ يُ يْفُ ملَ مُ السَّ يْهِ لَ عَ عَ قَ  است كه تا اين روزگار ادامه دارد. رمحه اهللا ی قتل عثامن  : اين نتيجه»وَ
ثَانَ « • تِي األَوْ نْ أُمَّ بُدَ فِئَامٌ مِ عْ تَّى تَ حَ تم، بت گروه: »وَ  .ها را عبادت می كنند هايی از امّ
ثُونَ «  • ابُونَ ثَالَ ذَّ ر زيـاد بـودن معنـای تأكيـد بـ گوييان، سی تا هستند؛ بيان اين تعداد، يا بـه دروغ: »كَ

 .هاست و يا تعدادشان دقيقاً سی تا است آن
 مسائل: 

 ﴾Ñ   Ð   Ï   ﴿ی نساء:  از سوره  آشنايی با تفسري اين آيه: يكم

 ﴾YX   W  ﴿ی مائده  از سوره  آگاهی از تفسري اين آيه: دوم

 های گذشته گونه كه امت مهان ﴾C  B  A ﴿ی توبه  دانستن تفسري اين آيه از سوره: سوم
 .آورند و معبودان دروغني روی می ها پرستش بتبه بت پرستی روی آوردند، در اين امت نيز برخی به 
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معنـای مهراهـی بـا  يا بـه آيا اين اعتقاد، قلبی است؟ ايامن به جبت و طاغوت، به چه معناست؟: چهارم
ورزد؛ اگر معتقد  می] كفر ١[ ؟كه از بطالن و نادرستی طاغوت آگاهند برخی از طاغوتيان است؛ با اين

] كافر نيست؛ اگر به باطل بودن طاغوت ٢باشد كه طاغوت درست است و با پريوانش مهراهی كند. [
 .شود پيامن می ايامن دارد ولی با آنان مهراه و هم

(چنـني سـخنی، شناسند، هبـرت از مؤمنـان هسـتند.  گويند: كافرانی كه كفرشان را می برخی می: پنجم
 .داند) ارتداد است؛ زيرا كفر را برتر از ايامن می ی كفرآميز و مايه

و ايـن يـک دهـد؛  پرستی در ميان اين امـت قطعـاً روی مـی آيد كه بت از اين مطالب چنني برمی: ششم
 هشدار است.

ت، تعداد زيادی به پرستش بت: هفتم  .گرايند ها می پيامرب ترصيح نمود كه در اين امّ
ب ا: هشتم كننـد و ادّعـای نبـوت  ست كه افرادی مانند خمتار، شـورش مـیبسيار جای شگفتی و تعجّ

ت اسالم است، آورد كه شهادتني را بر زبان می دارند؛ در حالی رسول اهللا و قـرآن، ، ارصار دارد كه از امّ
د، آخرين پيامرب می باشد.  اما در اعتقاد و رفتار وی تضاد و دوگانگی وجود  حقيقت و حق است و حممّ

 .ابی عبيد ثقفی در پايان عهد صحابه برشوريد و مردم بسياری به دنبالش روانه شدند دارد؛ خمتار بن
، مهانند گذشته، به: هنم شود؛ بلكه گروهی هستند كه تا رستاخيز،  طور كامل نابود نمی مژده باد كه حقّ

 .مانند با حقّ پايدار می
است، خمالفت و حتقري ديگران، كه تعدادشان اندک  جو، با وجودی آن طلب و حقيقت مردان حق: دهم
 .رساند ها زيانی نمی به آن

 حق و پريوان آن، تا اندكی پيش از رستاخيز وجود دارند.: يازدهم
ها و  چه در مورد مجع شدن زمني و ديدن مرشق برخی معجزات بزرگ بيان شد؛ مانند آن: دوازدهم

ند. مهچنني امت را از اعطای دو گنج ا هايش بيان نمود؛ البته برخی از جنوب و شامل اسم برده مغرب
از شمشريی  كه سه درخواست برای امتش داشت كه فقط دو موردش پذيرفته شد. باخرب نمود و اين

كنند  كه امتش، يكديگر را هالک می شود؛ و اين سخن گفت كه اگر بر رس امت فرود آيد، برداشته نمی
ايان گمراهی هراس داشت؛ از ظور افرادی خري داد از وجود پيشوی اّمتش،  برند. درباره و به اساره می

شوند؛ متامی اين رخدادها  ی گروهی منصوره را داد كه ياری می كنند و مژده كه ادعای پيامربی می
 .حقيقی است؛ هر چند بنا بر عقل، پذيرفتنی نباشد

ت خويش، بيش از هر چيزی، از پيشوايان و امامان گمراه يامرب درباره: سيزدهم  .ی هراس داشتی امّ
فقط با سجده و ركوع نيست؛ بلكه پريوی از گمراهان، ها و معبودان دروغني،  پرستش بت: چهاردهم

 .از آن مجله است
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 :با كتاب توحيد را بيان كنيد ابواب اين دو بخش و ارتباط آن :پرسش اول
 علّت آوردن باب عنوان باب باب  

 ............................................. ............................... اوال
 ............................................. ............................... دوم
 ............................................. ............................... سوم

 ............................................. ............................... چهارم
 ............................................. ............................... پنجم

 

 :مشخص كنيد مت پاسخ مناسب را با عال :دومپرسش 

 نادرست        درست :     ی صاحلان، در گذشته و حال، اصل رشک است غلو درباره -١
ــان -٢ ــه زي ــی: ............................................. و از مجل ــو يعن ــت از  غل ــای عبارتس ه

:................ 
 نادرست درست               :       ی قرب، بلكه بدتر از آن، است ی قرب، مانند فتنه فتنه -٣
، سـاخت ديـوار و پوشـش، سـاخت گنبـد، نوشتن بر آن، سفيدكاری، چراغانی، زيباشازی قرب -٤

 حرام      واجب :    خدمت كردن به زائران و پرداخت پول برای گذران امورش، ... است
 ادرستن درست        .  از هبرتين كارهاستملسو هيلع هللا ىلص  پيامربقرب  زيارتاز نظر مؤلف،  -٥
نياز به توضح      است مستحبّ  ملسو هيلع هللا ىلص:      روی و پرداختن به آثار برجای مانده از پيامرب دنباله -٦

 حرام است        دارد
  ی امتش، منحرصاً از چه هراس داشت؟ .................. درباره ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب -٧
ت، بت« بابدر  رمحه اهللا چرا مؤلف -٨  را گانـه آيـات سـه ،»شـوند پرست مـی برخی از افراد اين امّ

 .در بازنويسی اشتباه شده است     فقط با حديث قابل تبيني است     دليلی ندارد    ؟آورد
افـراط و     روی افراط، تفريط، ميانـه  ديدگاه مردم در خصوص صاحلان چند گونه است؟ -٩

 تفريط
:     گـريد ورت مـیاز آنـان صـ ت داشتن با صـاحلان، بـه شـكل دعـا، محايـت و آمـوختن علـم حمبّ  -١٠

درست             نادرس 
 :              ی صاحلان، تنها دليل كفر نيست؛ البته خطرناكرتين دليل هست غلو درباره -١١

 باب) ٥( مو پنج مھای چھار آزمون بخش
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             درست نادرست 
 خري             بله ؟      گريد ی عبادات هم صورت می آيا غلو درباره -١٢
ولُهُ « -١٣ سُ رَ بْدُ اهللاِ وَ  درسـت        .    اسـت ملسو هيلع هللا ىلص رين و ارزشمندترين توصيف پيـامربت درست »عَ

 نادرست
 يعنی: ........................................ مانند:» اإلطراء« -١٤
وينِ « -١٥  نادرست درست        .  غلو نصارا و ديگران مشمول اين عبارت است »الَ تُطْرُ
 ی موارد مهه عمل       عبادت    تعريف و متجيد : گريد غلو در ..... صورت می -١٦
لَكَ « -١٧  هر دو    جسم دين    :   منظور از اين عبارت، هالكت در چيست »أَهْ
 نادرست درست        :      باشد میتوجی  غلو و بیبني رو  تعالی، روشی ميانهدين اهللا  -١٨
 متنطّعون چه كسانی هستند؟  -١٩
لَكَ  -٢٠  هر دو مورد جسم    دين      : معنای نابودی ........ است به» أَهْ
ت اتفاق -٢١  . رس دارد ٥نظر دارند كه حسني، فقط يک رس داشت؛ اما در جهان واقع، بيش از  امّ

         درست           نادرست 
 إبراهيم نوح     آدم     :   نخستني رشكی كه در زمني روی داد، در قوم  بود -٢٢
  ی صاحلان بود: غيري داد، رشک و دليلش، غلو دربارهنخستني چيزی كه دين پيامربان را ت -٢٣

        درست نادرست 
درسـت        .      كه بخواهد دينش را با بدعت تقويت كند، زيانش بيشرت از سـودش اسـت كسی -٢٤

 نادرست 
 : هر چيزی كه عيد حمسوب شود و هر هفته يا سال تكرار شود و مرشوع نباشد، ..... است -٢٥

      بدعت        جايز        سنت 
 عوامل متعددی دارد. ،اهللاه كفر بزيرا ؛ نادرست درست        :   فر هستندكعامل  ها تبدع -٢٦
رويگردانـدن و         تغفلـ علـام        مـرگ  :      ..... اسـت علـمعامل فقدان و نبود  -٢٧

 مواردی  مهه        مشغول شدن به دنيا           توجی به علم بی
 ی موارد مهه       رشك       تبدع رشعي       :    زيارت قرب، ..... است -٢٨
درسـت     ( ترفتن به قربستان كه برای پند گرفتن و رسيدن ثواب به مرگان باشد، بـدعت اسـ -٢٩

 (رشعی است  و اگر برای سود بردن از مردگان باشد،) نادرست      درست نادرست( 
 خرافات   بدعت  فتنه: به دين شود، .... نام دارد منع هدايت مردهر عاملی كه ما -٣٠
ودِ «: عبارت -٣١ ىلَ الْيَهُ نَةُ اهللاِ عَ  :  به چه معناست »لَعْ

     نفرين هيود توسط پيامرب        ها را لعنت نمود       آنتعالی اهللاهر دو مورد 
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 هر دو مورد  آن   ساخت مسجد بر   سحده بر آن  : مسجد كردن قرب، يعنی -٣٢
ــ« ی در روايــت مــذكور، واژه -٣٣ َ

يشِ :  زنــد معنــای تــرس و خشــيت، از چــه كســی رس مــی بــه »خُ
ملسو هيلع هللا ىلصپيامرب           صحابه 

ترسـيد كـه قـربش   كه قربش عبادت شـودترسيدند : زيرا ؛عوام نيست رقرب پيامرب در منظ -٣٤
 ی موارد مهه  شود   هر پيامرب، جايی كه بمريد دفن می  عبادت شود

بيان كامل شايستگی     يزجا :  چهحكمی دارد ملسو هيلع هللا ىلص ی پيامرب  گفتن عبارت حبيب اهللا درباره -٣٥
 مستحب است    او نيست

 : ...... است حبيب اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حممد و خليل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص براهيمگفتن ا -٣٦
    جايز        مستحب          جايزنا 

 ی پيامربان مهه   د ابراهيم وحممّ     اهيم  برا : خليل بودن برای ...... ثابت شده است -٣٧
گـردد و قـرب  مسـجد ختريـب مـی     شود ، نبش میقرب : مسجدی ساخته شود وقتی بر قرب -٣٨

 ماند می
 .ی موارد مهه   در قربستان    بر قرب    طرف قرب به نامزدر چه صورتی جايز نيست:    -٣٩
٤٠-  
 خوبی و بدی بدی             خوبی     مردم در ..... متفاوتند:      -٤١
 : بدترين مردام، كسانی هستند كه -٤٢

 بينند اند و رستاخيز را می زنده    كنند قرب را مسحد می     هر دو مورد 
 هر دو      عوامل رشک      کرش :    بايد از .... دوری كنيم -٤٣
درسـت        . ن هنـی شـده اسـتزيرا فقط از نامز در ايـن مكـا؛ صدقه در كنار قرب، اشكالی ندارد -٤٤

 نادرست 
قصـد و     وقتی قصد فرد، شبيه شدن استالبته  :   شبيه شدن به مرشكان، گناه كبريه است -٤٥

 كند نيت هر چه باشد، فرقی نمی
 : از مسجد كردن قربها، در .......... هشدار داد ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب -٤٦

     دوران حياتش    پنج روز پيش از مرگش    ول زندگی در ط     ی موارد مهه 
 نادرست درست        .   برتری در ايامن و عمل صالح، بسی باالتر از برتری در نسب است -٤٧
نًا«دعای  -٤٨ ثَ ي وَ ِ ربْ لْ قَ عَ ْ  اهللا تعالی، امری غري از اين را حكم نمود  پذيرفته شد  : »الَ جتَ
 نادرست ت       درس .      رفتن زنان به زيارت قرب، گناه كبريه است -٤٩
    های منتهـی بـه رشک شـد مانع متام راه     از توحيد جانبداری و حفاظت نمود   :ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب -٥٠

 هر دو مورد 
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ا« -٥١ بُورً مْ قُ يُوتَكُ نامز را در آن      مردگان را در آن دفن نكنيد :  هايتان را قرب نكنيد؛ يعنی خانه »بُ
 هر دو مورد  ترک نكنيد    

:  و هـدف سـفر نبايـد بـه قصـد آن باشـد شـود با وجود دليل انجام می ملسو هيلع هللا ىلص ربرسول اهللازيارت ق -٥٢
درست           نادرست 

گـريد و بـه مسـافران مدينـه سـفارش  در كامر قربش صورت می :   ملسو هيلع هللا ىلص سالم و درود بر پيامرب -٥٣
 گريد در هر جايی صورت می      شود كه بر او درود و سالم بفرستند می

 نادرست درست        .  دهد و از آن پاخ و مربّاست امت رخ نمی رشک، در اين -٥٤
٥٥- ﴿ Î   Í    Ì   Ë﴾ خـاطر  ی كتـاب، و ايـن بـه ها داده شد نه مهـه بخشی از كتا به آن

 نادرست درست        رسكشی و گناهشان بود.       
 نادرست  درست       دارد.  ، شخص عامل را از گناه و معصيت در اماننگاه نمیعلم -٥٦
 خري      آری ؟    شدگان هستند آيا خوک و بوزينه، مهان مسخ -٥٧
درسـت        ی عظيم و ناخوشايندی را در پی دارد.  ی قرب، هر چند اندک باشد، نتيجه غلو درباره -٥٨

 نادرست 
 . های گذشته است اش در امت اصل و ريشه دهد،  هر معصيت و گناهی كه در اين امت روی می -٥٩

 ست       در نادرست 
 كه ما نيز از آن دور باشيم، ... اند، برای اين داده چه سلف از آن هشدار می دانستن آن -٦٠

         شايسته است و رضورت دارد رضورتی ندارد 
وقتی امت دچار تفرقه و پراكندگی شود و مردم يكديگر را نابود كنند، اهللا تعـالی دشـمنی را بـر  -٦١

 نادرست درست          . دگردان آنان مسلّط می
 هم خري و هم رشّ      خري فقط :    اما و پيشوا در امور ....... است -٦٢
پيشـوايان و  :   ی امت اسالم بايـد از آن هـراس داشـت، ... اسـت بزرگرتين امری كه درباره -٦٣

 پريوی از روش هيود و نصارا      امامان رش
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 سحر و جادو] ۲٤[

 

 دلیل اول:
̀   b   a    : ﴿فرمايــد تعــاليمیاهللاِ     _ih   g   f   e   d   c﴾ را  و دانســتند كــه هــر كــس آن

 .ای ندارد بياموزد، در آخرت هبره
 دلیل دوم:

﴿   Ð   Ï Ñ﴾ ـابر  معنای سحر و طاغوت به به جبت(: گويد عمر می ـيطان اسـت. ج معنای ش
 .ای، يكی وجود دارد آيد و در هر انسان زنده فالگري و غيبگو است كه شيطان نزدش می: طاغوت: گويد می

 

و منفعت خويش، در خدمت انسان دهد؛ شيطني تنها بنا بر سود  سحر، تنها از طرق رشک روی می •

 .انسان و كشاندن او به رشک و گناهبر نرينگ بستن گريند؛ يعنی تنها برای  قرار می

 باٍب) ۷( کارھای شیطانی: ششم

 شود یا بخشی از آن؟ اش در آخرت نابود می آیا تمام بھره

نصوص وحيد و هشدار، مهانند وعد و  :دیدگاه دوم
ل با جادو، بدين ؛ از بني رفتن پاداش اعامباشد میبشارت 

 :استقرار 
  

آيات وعيد و  دیدگاه اول:
شود و با آيات  ملی میعذاب، ع

گردد تا  وعد و پاداش، مجع نمی
3 ﴿از مقامش كم نگردد؛ مانند: 

و فقط  ﴾4 5   6  7
ها را برای ترساندن، با  آن

  هايی فرستاديم. نشانه
 

پاداش برخی اعمال را 
اگر با  :برد از بین می

استفاده از وسايل و ابزار 
 .انجام شود

پاداش تمامی اعمال را 
اگر به  :برد از بین می

كمک شياطني انجام 
 شود.

  

• » b«را بياموزد. : آن 
• » : وتُ معنـای  تنهـا بـه؛ زيـرا طـاغوت، تفسري طاغوت به شيطان، برای مثال اسـت: »شيطانالطَّاغُ

 گريد. شيطان نيست و موارد ديگری را نيز در برمی
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 دلیل سوم:
وبِقَاتِ : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  كند كه رسول ابوهريره نقل می مُ بْعَ الـْ تَنِبُوا السَّ از هفت كار مهلک دوری كنيد؛ پرسيدند: » اجْ

كُ بِاهللاِ، : «فرمود؟ ها كدام است ای رسول اهللا! آن ْ رُ الرشِّ حْ السِّ قَتْلُ النَّفْسِ اوَ ـا، ، وَ بَ ـلُ الرِّ أَكْ ، وَ قِّ حَ مَ اهللاُ إِالَّ بِالـْ رَّ لَّتِي حَ
نَاتِ  مِ ؤْ مُ تِ الـْ نَاتِ الْغَافِالَ صَ حْ مُ فُ الـْ قَذْ ، وَ فِ مَ الزَّحْ يلِّ يَوْ التَّوَ ، وَ الِ الْيَتِيمِ أَكْلُ مَ  .»وَ

خواری، خوردن مال يتيم، رشک ورزيدن به اهللا، سحر، كشتن انسانی كه اهللا تعالی حرامش كرده مگر بنا بر حق، ربا
 خربند. بی )از چنان گناهی(زنان پاكدامن و مؤمن كه  متهم كردنفرار از ميدان نربد، 

تَنِبُوا« •  : لذ حذر باشيد و دوری كنيد؛ شام در يک جانب و سو و آن كارها، در جانب و سوی ديگر باشد.»اجْ
بْعَ « •   شود و كارهای مهلک دگری نيز وجود دارد. هفت كار؛ البته به مهني هفت مورد منحرص نمی: »السَّ
بَا« • أَكْلُ الرِّ ربا يعنی زياد كردن در پيامن بستن برچيزی كـه گرفتن نزول و ربا؛ برای خوردن يا هر كار ديگری. : »وَ

] تأخري ٢] زياد كردن [١بايد مساوی باشد، و تأخري دادن در چيزی كه بايد به موقع ادا شود. ربا دو گونه است: [
 ن.داد

الِ الْيَتِيمِ « • أَكْلُ مَ  .يتيم: پرس يا دخرتی كه پيش از رسيدن به سن بلوغ، پدرش را از دست داده است: »وَ
فِ « • مَ الزَّحْ يلِّ يَوْ التَّوَ  .گرخيتن و برگشتن از صف جنگ، هنگام رويارويی با دشمن: »وَ
نَاتِ « • مِ ؤْ مُ تِ الـْ نَاتِ الْغَافِالَ صَ حْ مُ فُ الـْ قَذْ  .زن مؤمن آزاد، به زنا متهم كردن: »وَ
 

مَ اهللاُ« رَّ سِ الَّتِي حَ تْلُ النَّفْ قَ  :چھار مورد است »وَ

 پناھنده: 

برای جتارت يا 
شناخت اسالم، به او 

 ايم. امان و پناه داده

 :مؤمن
 خاطر ایمانش به

 : پیمان ھم

پيامن است كه  هم
با يكديگرنربد 

 .يمنكن

 کافر ذّمی: 
دهد و  جزيه می

می، حكومت اسال
اش موظّف  درباره

 است.
 

قِّ «  :مگر بنا بر حقّ  »إِالَّ بِالْـحَ

  زناکار متأّھل قصاص  مرتد
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﴿½ ¼﴾: 
كه برای جتديد  مثل كسی

ی سالح يا  آمادگی يا هتيه
 تاكتيک جنگی برگردد.

﴿ Á À ¿﴾:  
برای پيوستن به گروه 

ديگری باشد؛ البته نبايد 
 .به لشكر زيانی برسد

 

ان، دو وقتی کافر
 .برابر مسلمانان باشند

 

 برگشتن از نبرد، در سھ حالت مجاز است:

 دالیل چھارم تا ھفتم:
يْفِ : «در حديث مرفوع از جندب آمده است هُ بِالسَّ بُ ْ : رضَ رِ احِ دُّ السَّ جمازات ساحر، زدن گـردنش بـا »حَ

 .باشد) می گويد: درست اين است كه اين حديث، موقوف (روايت ترمذی؛ وی می شمشري است.
يحِ در  حِ ةبخاری از صَ بَدَ ـلَّ : عمر بن خطاب چنني دسـتور داد روايت است كه بَجالَة بنِ عَ تُلُـوا كُ أَنِ اقْ

ةٍ  رَ احِ سَ رٍ وَ احِ  سه جادوگر را كشتيم.: گويد هر مرد يا زن جادوگری را بكشيد. وی می .سَ
را كه او را جـادو كنيزش  آمده است كه وی دستور يافت تا يض اهللا عنهار در روايتی صحيح از حفصه

از سـه تـن از : گويد امحد می .پس چنني كرد. اين روايت از جندب نيز صحيح است ؛كرده بود، بكشد
 .روايت شده است ملسو هيلع هللا ىلص اصحاب پيامرب

 
 ؟حکم ساحر چیست

 :محه اهللار شافعی دیدگاه دوم
 مهني ديدگاه را ترجيح داده است) محه اهللارابن عثيمني  (شيخ

  

 دیدگاه اول:
د ابعبد بن محمَّ  الوھَّ

 :رمحه اهللا
سحر، هرگونه باشد، 
كفر است؛ ساحر بايد 

كشته شود؛ قبولی 
   تعاىلاهللا با ی او توبه

 .است

 :سحر با دارو و ادویھ

اش، مهان حكم متجاوز  دهنده حكم انجام
؛ چون مسلامن باشد میبه جان و مال مردم 

ش بايد كشته شود. است، به  خاطر حدّ
  

 :سحر با شیاطین
د است و بايد كه چنني كند، مرت كسی

د، مسلامن اگر توبه كرتوبه كند؛ 
ش، بايد كشته  است و به خاطر حدّ

شود؛ اگر توبه نكرد؛ كافر و مرتد 
 است و بايد كشته شود.
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 مسائل:
̀   b   a﴿ بيان تفسري اين آيه از سوره ی بقره: :يكم    _ ﴾ 

 ﴾Ñ   Ð   Ï ﴿ی نساء:  بيان تفسري اين آيه از سوره: دوم

: اغوتطچه رش و بد باشد؛ اعم از سحر و ديگر چيزها؛  هر آن: جبت جب و طاغوت و بيان تفاوتشان؛ تفسري: سوم

 .هر چيزی كه بنده از حدّ آن بگذرد؛ اعم از عبادت هر معبود يا پريوی از هر پيشوا و يا فرمانربداری از هر فرمانده

انی سانشيطان شود و اگر  د، طاغوت ناميده می؛ اگر شيطان جنّی باشتواند جن باشد يا انسان طاغوت می: چهارم

 .نامند باشد، كاهن می

 .ها بر حذر داشته است ها دوری كنيم و پيامرب، امتش را از آن آشنايی با هفت كار مهلک كه بايد از آن: پنجم

 .ورزد ساحر، به اهللا كفر می: ششم

ش اجرا می كنند نمیوقتی حكم ساحر توسط حاكم رشع صادر شود، از درخواست توبه : هفتم شود؛ اما از  و حدّ

 .شود شخص كافر، درخواست توبه می

 !اند؛ اكنون چگونه است؟ اين رخدادها، در زمان عمر بوده است؛ دورانی كه امردان باايامن بسياری بوده: هشتم

فساد و زيرا جادوگران، در زبان به ؛ حكم به كشتن جادوگر از سوی حاكم رشع، بر مبنای قوانني رشعی است

پردازند و اين عملكردشان، از مجله بزرگرتين فسادهاست؛ پس حاكم رشع بايد به كشتنشان حكم دهد  خرابكاری می

ها،  رسزمني و ديگر مكان نآزيرا اگر ساحران با چنني عملكردی جمازات نشوند، در ؛ و نبايد از اين حكم رس بزا بزند

مانند و از پرداختن و رفتن به سوی  ها در امان می شوند، مردم از رش آن اما اگر كشته فساد و خرابكاری منترش می شود.

ا  ا    اف  كا
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 بیان برخی از انواع سحر] ۲٥[

 

 دالیل اول تا پنجم:
ةبن قَطَن بن عالء از حيّان  حممد بن جعفر از عوف از: گويد ] امحد می١[ كند كه از رسول اهللا  از پدرش نقل می قَبِيصَ

بْتِ : «شنيدملسو هيلع هللا ىلص  ِ ةَ؛ مِنَ اجلْ َ الطِّريَ ، وَ قَ الطَّرْ ، وَ : گويـد عيافه، طرف و سريه، از انواع جادو است. عـوف مـی »إِنَّ الْعِيَافَةَ
ق: ، طَ و يا نام پرندگان فال گرفتن با صدا يا عبورعِيافة: « بنا بر قول » كشند فال گرفتن با خطوطی كه روی زمني میرْ

يْطَانِ « حسن، جبت: نَّةُ الشَّ ـناد آن، جيّـد اسـت؛. فرياد شيطان اسـت» رَ ـان در  (اس ـائی و نيـز ابـن حبّ ابـو داود و نس
 .)اند صحيحش نقل كرده

رِ نِ مَ : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ كند كه رسول  نقل میڤ  ] ابن عباس٢[ حْ عْبَةً مِنَ السِّ ومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُ عْبَةً مِنَ النُّجُ ادَ ؛ اقْتَبَسَ شُ زَ
ادَ  ا زَ ای از (علم تأثري) ستارگان را بياموزد، جادو را آموخته است؛ هر چه بيشرت باشد، آن نيز بيشرت  كه گونه كسی »مَ

  .(روايت ابو داود با اسناد صحيح) شود. می
ـدْ : «كند را نقل می رمحه اهللا  ابو هريره ديث] نسائی، اين ح٣[ رَ فَقَ ـحَ ـنْ سَ مَ ، وَ رَ حَ ا فَقَدْ سَ ةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَ قْدَ قَدَ عُ نْ عَ مَ

كِلَ إِلَيْهِ  يْئًا وُ نْ تَعَلَّقَ شَ مَ ، وَ كَ َ ـادو كنـد، رشک  كه گره بزند و در آن بدمد، جادو كرده است و كسی كسی »أَرشْ كـه ج
  .شود در پی چيزی باشد، به مهان سپرده میورزيده است و هر كس 

َ النَّاسِ : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ ] از ابن مسعود نقل است كه رسول ٤[ ؛ الْقَالَةُ بَنيْ ةُ يمَ يَ النَّمِ هُ؟ هِ ا الْعَضْ لْ أُنَبِّئُكُمْ مَ ايا ». أَالَ هَ
 .يت مسلم)چينی است؛ پراكندن سخن ميان مردم (روا شام را از معنای عضه آگاه كنم؟ مهان سخن

ا: «فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللا  كنند كه رسول نقل می ڤ از ابن عمر ] بخاری و مسلم٥[ رً ـحْ ـانِ لَسِ ـنَ الْبَيَ ـان و  گونـه »إِنَّ مِ ای از بي
 .سخنوری، جادوست

 پردازد. می شها، به بيان برخی از انواع و دوری از آن سحراكنون مؤلف، برای آگاهی خماطب از انواع 

ةَ « • يَافَ  : فال گرفتن با پرنده؛ چه فال بد باشد و چه خوب.»الْعِ
قَ « • الطَّرْ  :زدن بر شن و ماسه برای فالگريی و جادو.»وَ
ةَ «  • َ  س دانستن زمان و يا مكان.ح: نحس دانستن چيزی با ديدن يک اتفاق، يا شنيدن خرب يا ن»الطِّريَ
يْطَانِ « • ةُ الشَّ نَّ   : وحي و القای شيطان.»رَ
هُ « • اند كـه  معنا جدايی و پراكندگی است؛ اين عمل را بدين خاطر از انواع سحر دانسته : به»الْعَضْ

چني، بيشرت از جادوگر  فساد و خرابی سخنني و جادوگر است؛ چ حدايی و تفرقه، هدف هر سخن
 .باشد می
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 :شناسی دو گونھ است ستاره

 تواجب اس
وقتی انجام يک عمل 

واجب، تنها با 
شناسی ممكن  ستاره

يابی  مانند جهت باشد؛
 .قبله در بيابان

 شرک اصغر است
وقتی اعتقاد بر اين باشد 
كه ستاره، در رخدادهای 

جهان تأثري دارد؛ در 
ها  آناهللا تعاىل كه  حالی

راعامل درک جهان غيب 
 قرار نداده است.

 جایز است
برای دانستن زمان و 
مكان استفاده شود: 

﴿-.  /
  1 0.﴾ 

 شرک اکبر است
ر اين باشد وقتی اعتقاد ب

خود ستاره، سود  كه 
رساند و زيان را دور  می

 .گرداند می

اثیر  علم التَّ

برای بررسی رخدادهای زمني، به وضعيت 
 شود. اجرام فلكی استدالل می

 علم التَّسییر
جهت  يابی، تعيني اوقات و برای جهت

 گريد. قبله، مورد استفاده قرار می

 سازد؛ دو گونه است: كند و فكر را دگرگون می : فصاحت كامل كه عقل را جذب می»الْبَيَانِ « •
 پسنديده: برای اثبات حق و نابودی باطل است. .١
 ند: هدفش نابودی حق و اثبات باطل است.ناپس .۲

رسـاند، در  سخن فصيح كه مفهوم بـاطلی را مـی؟ بيان و سخن فصيح، با سحر چه ارتباطی دارد •
 .اصل خويش، با سحر و جادو مشرتک است

 مسائل:

 . باشد عيافه، طرق و طريه، از انواع جادو می :يكم
 .معنای عيافه و طرق بيان شد: دوم

 .نوعی سحر استشناسی كه به مفهوم تأثري ستاره در رخدادها باشد،  علم ستاره: سوم
 .گره زدن مو، نخ يا هر چيز ديگری كه با دميدن در آن باشد، نوعی جادو است: چهارم

 .باشد زيرا مهانند سحر، سبب جدايی و تفرقه می چينی، نوعی سحر است؛ سخن: پنجم
انگيزد  ها و افكار را برمی سخن و بيان بليغ، مهتا رود؛ زير شامر می نوعی از فصاحت، جادو به: ششم

 .كند يا خاموش می
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 گو و ... گیر، غیب فال] ۲٦[

 

 دالیل اول تا چھارم:
ـنْ : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص  كند كه پيامرب روايت می ملسو هيلع هللا ىلص] مسلم در صحيح خويش، به نقل از برخی مهرسان پيامرب١[ مَ

؛  هُ قَ دَّ ءٍ فَصَ ْ نْ يشَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ اأَتَى عَ مً وْ بَعِنيَ يَ ةٌ أَرْ الَ بَلْ لَهُ صَ قْ ْ تُ ی چيزی  برود و درباره گو غيبكه نزد  كسی »ملَ
 شود. از او بپرسد و پاسخ را تأييد كند، به مدت چهل روز، نامزش پذيرفته متی

نًا: «فرمودملسو هيلع هللا ىلص كند كه رسول اهللا  نقل می رمحه اهللا  ابوهريره] ٢[ اهِ نْ أَتَى كَ ؛  مَ قُولُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ امَ فَصَ ـرَ بـِ فَ ـدْ كَ قَ فَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ چـه  گري برود و سخنانش را تأييد و باور كند، بـه آن ابو داود) كسی كه نزد فال(روايت » ملسو هيلع هللا ىلصأُنْ

 .شود نازل شده، كافر می ملسو هيلع هللا ىلصبر حممد 
ا « كنند: داند، نقل می را صحيح می ] ائمه اربعه و نيز حاكم، كه با رشايط بخاری و مسلم آن٣[ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

؛  قُولُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ دٍ فَ أَوْ كَ َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ رَ بِامَ أُنْ فَ دْ كَ   »ملسو هيلع هللا ىلصقَ
گري بـرود و  گو يا فال كه نزد غيب كسی .را روايت نمود ابو يعلی با سند جيّد، حديث موقوفی مانند آن ]٤[

 نازل شده، كفر ورزيده است. ملسو هيلع هللا ىلصچه بر حممد  سخنانش را تأييد كند، به آن

ـيح سـحر و برخـی از انـواع آن، بـه معرفـی  نظر می چيدمان اين ابواب، بسيار مناسب به رسد؛ كؤلف پـس از توض

م می فال ال و منجّ  .دنامي ی اين كار، را بيان میپردازد و حكم رفتن نزد اين اشخاص و چگونگ گري، رمّ

نْ أَتَى« • ـا ورود بـه  فرستادن نامه يا شخصی نزد وی، متاشای شبكه : رفتنيا نزد فالگري، متاس با او،»مَ های اين افـراد ي
گوينـد،  های فلكی سخن می هايی كه در آن از برج ويژه نوشته های آنان، به های آنان يا خريد جمالت و نوشته سايت

 يا گوش دادن به سخنانشان، مهگی زيانبار بوده و نتايج ناخوشايندی در پی دارد.
 رود. : پاداش نامزش در مقابل كار بدش قرار گرفته و از بني می»شود فته نمینامزش پدير« •
دٍ « • َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ رَ بِامَ أُنْزِ بگـو: ﴾  7A  8   9    :  ;  >  =  <  ?   @ ﴿: منظور آيات قرآن است: »ملسو هيلع هللا ىلصفَقَدْ كَفَ

عتقاد دارد كه آگاهی از غيب، فقط در فردی اجز هللا.  داند؛ بھ ها و زمني است، غيب را نمی كس كه در آسامن هر آن
دهد، چنني كسی كافر است  كند و باور دارد كه فالگري، از غيب خرب می تأييد میانحصار اهللا است و با اين وجود، 

ـاه فـردی  نآ؛ اگر ناآگاه باشد و حمتوای قرباشد و كفر او، از نوع اكرب می را دروغ نداند، كفـرش اصـغر اسـت. گ
 ناميد كه اتفاقی برايش روی دهد. كند؛ بلكه زمانی تأييد می مهان زمان تأييد نمیسخن فالگري را در 

افًا« • رَّ  از غيب خرب دارد.كه كند  میادعا اساس،  گو، رمال، منجم و ... كه با سخنان بی : فالگري، غيب»عَ
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 دلیل پنجم:

ني  عمران بن صَ نَّا: «كند از پيامرب نقل می رمحه اهللا حُ نْ  لَيْسَ مِ ، مَ َ لَهُ َ أَوْ تُطُريِّ نَ لَهُ تَطَريَّ هِّ نَ أَوْ تُكُ هَّ ، أَوْ تَكَ رَ لَهُ حِ رَ أَوْ سُ حَ ، أَوْ سَ

؛  قَهُ بِامَ يَقُولُ دَّ نًا فَصَ نْ أَتَى كَاهِ مَ لَ وَ رَ بِامَ أُنْزِ دٍ  فَقَدْ كَفَ َمَّ ىلَ حمُ ـا  از ما نيست كسی ».ملسو هيلع هللا ىلصعَ كه فال بگريد يا برايش فال بگرينـد ي

كه نزد فالگري برود و سخنانش را  گويی كنند يا جادو كند يا برايش جادو كنند؛ و نيز كسی كنند يا برايش غيب  گويی غيب

از با اسناد جيّد) باور كند؛چنني كسی، به آنچه بر حممد نازل شده، كفر ورزيده است.  (روايت بزّ

 :دلیل ششم

نْ أَتَى ...: «كند؛ البته عبارت ايت میطربانی اين حديث را در األوسط با اسناد حسن از ابن عباس رو مَ تا آخر حديث را » وَ

 ذكر نكرده است.

اف كسی است كه با گفتن سخنان بی(: گويد بغوی می  دانـد. كند چيزهای دزديـده شـده و ... را مـی اساس ادعا می عرّ

اف، مهان غيب: گويند می اف كسی است كه : گويند برخی می گويد؛ ی اتفاقات آينده سخن می گو است كه درباره عرّ عرّ

 . دهد از نيّت و درون افراد خرب می

اف: گويد ابوالعباس ابن تيميه می م و كسانی هستند كه ادعا دارند چنني مسائلی را می: عرّ ال، منجّ  .دانند مهان فالگري، رمّ

• » َ نْ تَطَريَّ  كه برای خود يا ديگر فال بگريد. كسی »مَ
َ لَهُ « •  كه برايش فال بگريند. هد يا راضی باشه به اين: دستور د»أَوْ تُطُريِّ
گويـد:  برای مثال، كسی از مهرسش شكوه دارد؛ فردی به او مـی :»دهند برايش جادويی انجام می« •

 پندارد كه گناهی بر او نيست. دهم و تو هيچ كار نكن؛ شاكی می من برايت جادويی انجام می

 دلیل ھفتم:

ـلَ (: نگريستند، گفت نوشتند و به ستارگان می میی كسانی كه ابجد  ابن عباس درباره عَ ـنْ فَ  مَ ـا أَرَ مَ

قٍ  الَ نْ خَ نْدَ اهللاِ مِ لِكَ لَهُ عِ  .ندارد در نزد اهللای  نصيب و هبرهچنني كند،  كه كسی .)ذَ

 
 ابجد دو گونه است:

 د.نشتنگا علام نيز با آن، تاريخ میها و .. باشد؛  مباح: يادگريی آن با هدف احتساب مجله .١

 را با حركت ستارگان و طلوع و غروبشان مرتبط بدانند. زمانی كه آن حرام: .٢
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 حكم سوال از فالگیر، غیبگو و ...:

سوال برای بیان 

عجز و دروغ او: 
اين كار از شخصی 

اش باشد،  كه شايسته
خواسته شده و يا 

 واجب است.

 فقط سوال باشد:
 گناه كبريه است؛ زيرا پيامرب

ةٌ «فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلص الَ ْ تُقْبَلْ لَهُ صَ ملَ
ا مً بَعِنيَ يَوْ نامزش به مدت  »أَرْ

 شود. یچهل روز پذيرفته نم

 سوال برای آزمودن:
تا معلوم شود جايز است؛ 

گويد يا دروغ؛  راست می
كه از سخنش  نه برای اين

استفاده كند يا شايستگی 
 او را بفهمد.

 سوال و تأیید:

كفر اكرب است؛ زيرا 
معنای تكذيب  به

 قرآن است.

 مسائل:

 هایكارشود؛ اين كار، از بزرگرتين  تصديق سخنان فالگري و غيب گو با ايامن به قرآن، مجع نمی :يكم
  .است آميزكفر
 .در نصوص دينی به رصاحت بيان شده كه اين كار، كفر است: دوم

 .از وی بيزاری جسته است ملسو هيلع هللا ىلص پيامربباشد كه  پيشگو می كه برايش پيشگويی كنند، مهانند  كسی: سوم
 .زنند، بيان شد كه برايش فال می حكم كسی: چهارم

 .د جادوگر استكنند، جمازاتش مهانن كه برايش جادو می كسی: پنجم
ل است و بنا به نيت و كاربرد، تفاوت دارد كه حروف ابجد را می حكم كسی: ششم  .آموزد، مفصّ
اف فرق دارد: هفتم  .كاهن با عرّ

 ھای ساحر: برخی نشانھ

 گره زدن مهراه با دميدن. -٢  ی رشعی. رقيهرشوط جواز  ت باخمالف -١

 اجياد دوستی يا نفرت ميان دو نفر. -٤  های نامفهوم.       نوشتن حروف و واژه -٣

 خوانی و فال قهوه. كف -٦    نگاه به ستارگان. -٥

 از غيب.ادعای اطالع  -٨    سوال از اسم مادر. -٧

 فرد را به نامز نخواندن، ذبح بدون نام اهللا و ديگر كارهای غريرشعی دستور دهد. -٩

 ـ از دوستان شيطان است.١١  كند نه به اهللا. ـ بيامر را به جادو وابسته می١٠
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 ] (نشرة) درمان سحر با سحر۲۷[

 

 دلیل اول:

ـيَ : «سؤال شد؛ پس فرمـودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  از رسولدرمان سحر با كمک سحر،  ی گويد كه درباره جابر می هِ

يْطَانِ  لِ الشَّ مَ نْ عَ َدُ  از كارهای شيطان است. »مِ اهُ أَمحْ وَ نَدٍ  -رَ يِّدٍ  بِسَ دَ  - جَ اوُ أَبُو دَ  . وَ

 دلیل دوم:

 .دانست میمكروه و ناپسند  مطلقاً را  ابن مسعود آن: ی آن سؤال شد؛ پس گفت از امحد نيز درباره

ترديـد،  بيند تا چگونگی عالج و نابودی سحر را بيان ناميد؛ بـی مؤلف پس از بيان مطالبی پريامون سحر، مناسب می

 درمان و رفع سحر با روش مرشوع،  به قصد رضايت و خشنودی اهللا، فضيلت بزرگی دارد.

ةِ « • َ  .درمان و رفع سحر با سحر ديگر است كه در حاهليت رواج داشت: »النُّرشْ
يْطَانِ « • لِ الشَّ مَ نْ عَ ترين و رساترين سخن برای بيان زشتی و  بليغ : نسبت دادن اين كار به شيطان،»مِ

 نادرستی آن است.
هُ ٰهذا« • رَ كْ مني، به»يَ  معنای حرام بودن است. : كراهت در نزد متقدّ
هُ « • لَّ هُ ٰهذا كُ رَ كْ  .باشد منظور از آن، درمان جادو با جادو است كه كاری شيطانی می: »يَ

 دلیل سوم:

؟ ب گفتمكند: به ابن مسيّ  بخاری از قتاده نقل می ـرُ نَشَّ نْهُ أَوْ يُ َلُّ عَ ؛ أَحيُ أَتِهِ رَ نِ امْ ذُ عَ خَّ ؤَ لٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُ جُ : رَ

الَ (: گفـتآيا جادويش برطرف شـود؟  مردی كه سحر شده يا از مهبسرتی با مهرسش منع شده است،

لَمْ  عُ فَ نْفَ ا يَ ا مَ أَمَّ ، فَ حَ الَ ونَ بِهِ اإلِصْ يدُ رِ امَ يُ ، إِنَّ أْسَ بِهِ نْهُ  بَ نْهَ عَ ايرادی ندارد؛ قصدشان اصالح و بـر طـرف  )يُ

 .شود چه منفعت دارد، هنی نمی آن كردن مشكل است؛

انـد؛  گامنـی، طـب ناميـده : جادو، طب به معنای درمان بيامری است؛سحر را بنا بر فال نيک و خـوش»طِبٌّ « •

 نامند. ت) میطور كه مارگزيده را سليم (سامل) و شكسته را جبري (حمكم و راس مهان

أَتِهِ « • رَ نِ امْ ذُ عَ خَّ  ای سحر است. تواند با مهرسش نزديكی كند؛ اين گونه شود و نمی : حمبوس می»يُؤَ
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 شود: ی: سحر فقط با سحر نابود می پاسخ بھ شبھھ
 .است ڤدرمان سحر با سحر، خالف قرآن، سنت، روش صحابه و سلف  .١
 .انگاری در درمان با قرآن و دعاهای مسنون است چنني كاری سبب تضعيف و سهل .٢
 .شود ر و ساحر در ميان مردم میسبب تقويت و جای گرفتن سح .٣
 .گريد شود كه برای درمان مورد استفاده قرار می ای می سبب تزلزل در اعتقاد به آيای و ادعيه .٤
برای درمان سحر، نارش (درمانگر) و منترش (جادوشده) بايد كارهـايی را بـرای نزديـک شـدن بـه  .٥

 .شود درمان میكند و منترش  شيطان انجام دهند؛ سپس او نيز سحر را باطل می
 .صرب و بردباری پيشه كند، اجر و پاداش داردسحور ، اگر شخص مملسو هيلع هللا ىلصی پيامرب  بنا بر فرموده .٦
 .شود طور كامل از آن پاک نمی افزايد و به درمان سحر با سحر، بر جادوی شخص مسحور می .٧
 .جادو شد، با رقيهی رشعی درمان گرديد نه با جادوملسو هيلع هللا ىلص  وقتی پيامرب .٨

 دلیل چھارم:
 . كند جادو را فقط جادوگر برطرف می: از حسن روايت شده است

ة: (: گويد ابن قيّم می َ  : برطرف كردن و درمان سحر؛ دو گونه استنُرشْ
سخن حسن بـه  باشد؛  مان با سحری مانند خودش است؛ اين نوع، از كارهای شيطان میدر: نوع اول

ب پسـندد، بـه او  شـيطان مـیانجـام كـاری كـه با  كننده و جادوشده، مهني نوع اشاره دارد؛ درمان تقـرّ
 . سازد كند و جادو را برطرف می . پس كارش را از شخص مسحور باطل میجويند می

 .اين نوع درمان، جايز است؛ دعا و داروهای مباح، تعويذ، رقيه درمان سحر با: دومنوع 

 مسائل:
 . از نُرشة (نابود كردن سحر با سحر) هنی فرموده است پيامرب :يكم
 .درمان جادو دوراه دارد؛ يكی رشعی و جماز و ديگری باطل و هنی شده: دوم

درمان سحر با رقيه رشعی، نعويذ مرشوع، داروها و دعاهای مسنون، جايز است؛ اما 
 از درمان سحر با سحر، منع شده است؛ واهللا أعلم.
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 فال بد زدنو  ] َتَطیُّر۲۸[

 

 :اول و دومدلیل 
هـا،  بـديُمنی و بـدبختی آن ﴾5   6  7  8  1  2  3  04    : ﴿فرمايد تعالی میاهللاِ 

 .دانند نزد اهللا است ولی بيشرتشان نمی

 .گفتند: شوم بودنتان، با خودتان است ﴾c   b   a: ﴿فرمايد و نيز می

زند، بر غري اهللا توكل و اعتامد دارد نه بـر  كه فال بد می ] زيرا كسی١تَطريُّ و بدشگونی، با توحيد در تضاد است: [ •
] به امری پايبند شده كه حقيقت ندارد؛ بلكه فقط خيال و وهم است؛ اما توحيد، عبادت و كمـک ٢اهللا تعالی. [

 باشد. خواستن حقيقی از اهللا می
 : فال بد زدن به:از ديدگاه رشع »و فال بد زدن رَتطیُّ « •
 ای سياه و فال بد زدن به آن. ديدن پرنده امری ديدنی: .١
ـارش را شـوم  شنود كه می كسی گفتگوی دو نفر را می امری شنيدنی: .٢ ـانی؛ پـس ك گويند: حيف شد؛ چـه زي

 بيند. می
 ها. ها يا مكان : شوم دانستن برخی زمانزمان و مكان مشخص .٣

شوند، از جانب اهللا است؛ اوست كه آن مشكل را برايشان حكـم  : به هر مشكلی كه  دچار می2  3  4  « •
 ی خري و بركت بودند. ها مايه و قومش ارتباطی ندارد؛ بلكه آن زمان، آن ڠنمود و به موسی 

• ﴿ c   b﴾ ت؛ خودتان علت شوم بودنتان هستيد.بدشگونی شام، مهراه خودتان و از اعامل شامس 
بدين معناست كـه ايـن وضـعيت، بنـا بـر حكـم و  ی نخست ؛ آيهوجود نداردميان دو آيه، منافاتی  •

در حقيقـت، ؛ كنـد كـه عامـل ايـن حكـم، خودشـان هسـتند ی دوم بيان می آيه باشد؛ می اهللا تقدير
 .بدشگونی و وضعيت بدشان، مهراه و با خودشان است

 
 دلیل سوم و چھارم:

رَ : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  كند كه رسول نقل می رمحه اهللا  ابوهريره فَ الَ صَ ، وَ ةَ امَ الَ هَ ةَ، وَ َ الَ طِريَ ، وَ وَ دْ نه بيامری (بدون  »الَ عَ
ای از روح مردگان حقيقت دارد و نه مار در شكم كه  نه چيز نحسی وجود دارد، نه پرنده شود، خواست اهللا) منتقل می

ولَ : «افزايد اند و مسلم در ادامه می سبب بيامری شود. بخاری و مسلم روايت كرده الَ غُ ءَ، وَ الَ نَوْ ی شوم  و نه ستاره »وَ
  وجود دارد و نه غول.

أْلُ : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  گويد: رسول انس می بُنِي الْفَ يُعْجِ ةَ، وَ َ الَ طِريَ ، وَ وَ دْ ـيچ » الَ عَ نه انتقال بيامری حقيقت دارد و نه ه
لِ : «فرمود؟ چيز نحسی؛ و از فال خرسند شدم. پرسيدند: فال چيست ةُ الطَّيِّبَةُ الْكَ  .سخن پاک »مَ
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دْ « • الَ عَ : أراد أن يبطل اعتقاد اجلاهليَّة يف أنَّ املرض هو املؤثِّر بذاته، أواملعنى: ال عدو مؤثِّرةٌ بذاهتا؛ بل هي سببٌ النتقال »وَ
 املرض بإذن اهللا.

ةَ « • امَ الَ هَ  كنند شوم است. دانند و گامن می را مهان جغد می ای شبيه به جغد كه برخی آن : پرنده»وَ
رَ « • فَ الَ صَ  معناست: : به سه»وَ

 ويژه برای ازدواج. دانستند؛به ماه صفر: اعراب اين ماه را شوم و نحس می .١
 يابد. نوعی بيامری در شكم شرت كه ديگر شرتها رسايت می .٢
م، نربد كنند. ؛ حرمت ماه را تا صفر به تأخري می»نسئ«به معنای  .٣  انداختند تا د رماه حمرّ

ءَ « • الَ نَوْ ـتارگان را نحـس و شـوم  : منازل و حاالت ماه؛ هر ستاره»وَ ، جايگاهی در آسـامن دارد؛ اعـراب برخـی از ايـن س
 يُمن است. گفتند: فالن ستاره نحس است و فالن ستاره، خري و خوش دانستند و می می

ولَ « • الَ غُ ـايی كـه  رفت، شياطني در دلـش تـرس مـی : در جاهليت وقتی عرب به سفر می»وَ ـتن بـه ج انداختنـد و او از رف
 ساس اندوه و ترس داشت.خواست، اح می

سول  • هو تأثريها، وليس املقصود بالنَّفي نفي الوجود، فالعبد ينطلق إىل ما يريد بانرشاح صدر وتيسري واعتامد  ملسو هيلع هللا ىلصالَّذي نفاه الرَّ
 عىل اهللا، وال تيسء الظن باهللا.

ؤْ «تعارضی وجود ندارد: ملسو هيلع هللا ىلص ميان نصوص بيان شده و اين فرمايش رسول اهللا  • ءٍ إِنْ كَانَ الشُّ ْ (اگر نحس بـودن  »…مُ يفِ يشَ
 در چيزی باشد ...) زيرا:

 باشد. فال بد و رشک بيان شد، از نصوص حمكم می ی بارهچه در زيرا اين حديث، از متون متشابه است و آن .١
فال بد زدن و بدشگونی، به هر سكلی كه باشد، ناپسند و نكوهيده است؛ كسب سود و دفع رضر، فقط در اختيار اهللا   .٢

 باشد. ل میمتعا
ـال بـد  .٣ ـا ف مرشوع است كه بنده با كمک اسباب و عوامل، از يک قدر و حكم اهللا به قدر و حكم ديگرش پناه بربد؛ ام

 زدن، مرشوع نيست.
 كه بر اهللا توكل كند. زند نه كسی شوم و نحس كه در حديث آمد، برای كسی است كه فال بد می .٤
شود. وقتی بنده، كسی  غري از  اهللا برتسد، مهان چيز بر او مسلّط میكه از چيزی غري از  گويد: كسی می محه اهللارابن قيّم  .٥

 گردد. ، با آن حقري و رسوا میاميد داشتكه به غري اهللا  شود؛ كسی اهللا را دوست بدارد، بدان اذيت و جمازات می
 

 :دلیل پنجم
بَة ابو داود با سند صحيح، از  قْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  نـزد رسـول ی فـال بـد زدن، دربـاره: كنـد بن عامر روايت میعُ

ـمَّ الَ : «سخن به ميان آمد؛ فرمود هُ : اللَّ ـلْ يَقُ لْ ؛ فَ هُ رَ كْ ا يَ مْ مَ كُ دُ أَ أَحَ ا رَ إِذَ ، فَ لِامً سْ دُّ مُ رُ الَ تَ ، وَ أْلُ ا: الْفَ نُهَ سَ أَحْ
لَ وَ  وْ الَ حَ ، وَ يِّئَاتِ إِالَّ أَنْتَ عُ السَّ فَ دْ الَ يَ ، وَ نَاتِ إِالَّ أَنْتَ سَ أْيتِ بِالْـحَ ةَ إِالَّ بِكَ يَ وَّ هبرتين نـوع فـال زدن،  »الَ قُ
ناميـد؛ اگـر چيـز ناپسـندی را ديديـد،  سخن پاک و درست است و هيچ مسلامنی را دچار ترديـد نمـی

هـا را دور  ناميـی؛ و فقـط تـو هسـتی كـه بـدی هـا را عطـا مـی بگوييد: يا اهللا! فقط تو هستی كه خوبی
 فرمايی؛ هر قدرت وتوانی، از آنِ توست. می
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 تفاوت فال و تطريّ 
 تطريّ (نحس دانستن) فال

از سخن يا  چه انسان را بر چيزی پسنديده، اعم هر آن
 .كاری يا صدايی، برانگيزد

 ای شوم دانستن مكان، زمان، سخن يا صحنه

 .شود سبب تزلزل و ضعف توكل بر اهللا می .كند توكل انسان بر اهللا را زياد می

 .مستحب است
 .را سبب بداند، رشک اصغر است اگر آن •
 .را مؤثر بداند، رشک اكرب است اگر خود آن •

 .شود می اهللا تعاىله ب سبب بدگامنی .شود می تعاىل اهللاگامنی به  سبب خوش

د است كه حقيقت توحيد را عملی  عملكرد موحّ
 ناميد. می

 .عملكرد و سلوک منافق و كافر است

 .شود؛ مثل عيافه با قصد و عمد انجام می .دهد بدون قصد و تالش، روی می
چه بشنود يا  دوديتی برای رفتن يا برگشت ندارد؛ به آنحم
 .افزايد و رسور میتالش  كند و فقط بر يند، اتكا نمیبب

ها، سبب لزوم انجام يا برگشتن  ها و ديده تكيه بر شنيده
 .باشد است؛ پس در تصميم، مؤثر می

 .گريی بيشرت شود و تعلّق به فال پيوند با اهللا كم می .گردد می اهللاسبب تعلّق به 

كند و  را بپسندد، ازدواج می پرسند، اگر نامی باشد كه آن : شخصی قصد ازدواج دارد؛ وقتی نام دخرت را می۱مثال  •
 گريی است. گردد؛ پس نحس دانستن، عامل اصلی تصميم اگر نپسندد، برمی

ـال خـوب پسندد؛ اين از  پرسد و می : فردی تصميم قاطع برای ازدواج با دخرتی دارد؛ نامش را می۲مثال  • باب ف
 زدن است؛ يعنی فرد تصميم ازدواج داشت و نام دخرت هر چه باشد، وی قصد ازدواج دارد.

ی عذاب را ديدند، آن كار را سوم و بـد  كنند؛ اگر آيه برخی مردم برای فال گرفتن، قرآن را به طور تصادفی باز می •
اين كار مانند رفتار مردم دوران جاهليت است  ی خوبی است؛ گويند: نشانه ی رمحت ديدند، می دانند و اگر آيه می

  زدند. كردند و فال می كشی می ها، قرعه كه با چوب
قْبَة بنِ عامر« •  .درست است عروة بن عامر : »عُ
لِامً « • سْ دُّ مُ الَ تَرُ  : وقتی فال بد زدن و شوم دانستن چيزی، انسان را از انجام كارش باز دارد، پس او مسلامن نيست.»وَ
الَ « • ةَ إِالَّ بِكَ وَ ) در اين»قُوَّ ـان علّـت و ٣] برای كمک گرفتن [٢] در [١جا به چند معناست: [ : حرف باء (بِکَ ] بي

 سبب بودن چيزی. 
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 دلیل ششم:
ـلِ : «در روايت مرفوعی از ابن مسعود آمده است كُّ بُهُ بِالتَّوَ هِ لَكِنَّ اهللاَ يُذْ ؛ وَ نَّا إِالَّ ا مِ مَ ، وَ كٌ ْ ةُ رشِ َ ، الطِّريَ كٌ ْ ةُ رشِ َ ـال بـد  »الطِّريَ ف

 را با توكل از ميان بـرده اسـت. ؛ اهللا، آننيست ، از ما مسلامنانچنني كسیزدن، رشک است؛ ففال بد زدن، رشک است؛ 
 داند). را صحيح می  نآ(روايت ابو داود و ترمذی كه 

کارش را با نگرانی و 
دھد و ترس  اندوه انجام می

آن دارد کھ فال بدش، 
 محّقق شود؛

 اين فرد، گناهكار است.

فرد را از انحام کارش باز 
با توکل بر هللا، دارد و  نمی

 دھد؛ کارش را انجام می
اين عملكرد كه مبنای دين 

د  است، عملكرد موحّ
 .باشد می

بھ فال بدش اعتقاد دارد و دست 
اگر معتقد باشد  کشد: از کار می

كه اين فال، سبب است، مرتكب 
ود؛ اگر معتقد ايت  میرشک اصغر 

كه خود فال مؤثر است، به رشک 
 .باشد اكرب گرفتار می

 

 

 :دیدگاه مردم در خصوص فال گرفتن

نَّا إِالَّ « • ا مِ مَ كه فال بد بزند، از ما نيست؛ اين واژه را بيان نفرمود زيرا گفتنش زشـت بـود و  : كسی»وَ
ر زبـان آورد و عملـی خواست از گفتن سخنان مربوط به رشک، دوری كند و فقط توحيد را بـ می

 ی كفر، كافر نيست. سازد؛ هر چند بيانكننده
و هبـره بـردن از عـواملی  به معنای باور كامل به اعتامد بر اهللا در كسب سود و دفع زيان است توكل •

 .دهد كه اهللا تعالی قرار می

 دالیل ھفتم و ھشتم:
رو امحد اين حديث را از ابن مْ دَّتْهُ : «كند نقل می عَ نْ رَ كَ مَ َ تِهِ؛ فَقَدْ أَرشْ اجَ نْ حَ ةُ عَ َ كه فال بد، او را از كارش  كسی »الطِّريَ

َ إِالَّ : «فرمود؟ اش چيست كفاره: باز دارد، رشک ورزيده است؛ گفتند الَ طَـريْ ، وَ كَ ُ ـريْ َ إِالَّ خَ ـريْ مَّ الَ خَ : اللَّهُ أَنْ يَقُولَ
كَ  ُ ريْ الَ إِلَهَ غَ ، وَ كَ ُ خريی نيست، مگر خري تو؛ هيچ فال خوبی نيست مگر از سوی تو و هيچ بگويد: ای اهللا! هيچ  »طَريْ

دَّكَ : «آورد می محه اهللا معبودی جز تو وجود ندارد. وی در حديث فضل بن عبارس اكَ أَوْ رَ ضَ ا أَمْ ةُ مَ َ  .»إِنَّامَ الطِّريَ

 راه درمان تطّیر و فال بد زدن
ل و  صل توكّل، تطريّ و بدگامنريا از ميان میعملی نمودن و حتقّق توحيد؛ زيرا اهللا تعالی، با ا .١ برد و بر حتمّ

 افزايد. بردباری فرد می
تش آموخت: ملسو هيلع هللا ىلص گفتن دعايی كه رسول اهللا  .٢ َ «به امّ ريْ مَّ الَ خَ هُ  .»...اللَّ
  .گامنی؛ مسلامن نبايد فال بد و شوم بودن چيزی را به  دل راه دهد فال خوب زدن و خوش .٣
هـای آنـی،  هـا و شكسـت داند، تالش ناميد و بـا سـختی كه مصلحت میمؤمن بايد برای انجام كاری  .٤

 .تعالی راه گشايشی برايش قرار دهد اهللا قدر سعی كند تا رنجور نشود و آن
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 تريقسم دادن  قرعه
  بندی است گناه كبريه و نوعی رشط  جايز است

 شود با هدف مرشوع انجام نمی شود با هدف رشعی انجام می

 برای تعيني حقّ ميان دو طرف است
برای تعيني خوب از بد و شبيه ادعای غيب با اتّكا 

 به شانس است
دان  كار مرشكان كردار موحّ

 های معدنی بركت با انداختند سنگ كسب خري و قرعه برای صف اول نامز و اذان
به صاحب حق اختصاص دارد و تقسيمش ممكن 

 نيست
و  گريد كه حقی در آن ندارد به كسی تعلق می

 شايد قسمت شود

 مسائل:
 . تعارضی ندارد ﴾dc   b ﴿ ی با آيه ﴾0   1   2   3   4   ﴿ ی آيه :يكم
 .د؛ بلكه عامل انتقال استياب يعنی خود بيامری انتقال نمینفی رسايت بيامری؛ : دوم

 .اين كار وجود دارد، ولی تأثريی ندارد.نفی فال بد زدن؛ : سوم
 .ای شبيه به آن نادرست بودن اعتقاد به شوم بودن جغد يا پرنده: چهارم

و  تأثريی در كارها ندارد و اين بنا بر تقديرردّ اعتقاد به نحس بودن ماه صفر برای انجام برخی كارها؛ زمان، : پنجم
ها، رخدادهای خوب و بدی را به مهراه دارد. اما برخی مردم كـه  باشد؛ ماه صفر هم مانند ديگر زمان حكم اهللا می

ـام  دهند و می را مناسبت قرار می دهند، آن كاری را در ماه صفر پايان می گويند: در ماه صفر پـرخري و بركـت، انج
 افزايد؛ ماه صفر، نه خوب است و نه بد. یگزاری است و بر ناآگاهی م شد؛ چنني اعتقادی، بدعت

 .فال نيک زدن، امری مستحب است: ششم
 .چه انسان را به امری پسنديده مشتاق كند و روانه سازد هر آنتوضيح فال: : هفتم

 .برد را با توكل از ميان می بلكه اهللا آن؛ رساند انديشی، امری ناپسند به دل راه يافت، آسيبی نمی اگر با نيک: هشتم
َ إِالَّ اش بايد اين دها را بگويد:  شامرد، برای كفاره زند و چيزی را نحس می كه فال بد می كسی: هنم ـريْ ـمَّ الَ خَ اللَّهُ

كَ .. ُ ريْ  .خَ
شامر   را سبب به اگر خود آن چيز را مؤثر بداند، اكر است و اگر آننحس دانستن و فال بد زدن، رشک است؛ : دهم

 .باشد آورد، اصغر می
 .فال بد و نحس دانستن، آن است كه انسان را از انجام كار باز دارد: دهمياز
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 شناسی ستاره] ۲۹[

 

 دالیل اول تا سوم:
لَقَ اهللاُ ٰهذه النُّ (: كند ری در صحيحش از قتاده نقل میبخا] ١[ ـا خَ ومً جُ رُ ، وَ ءِ ـامَ ينَـةً لِلسَّ : زِ ثٍ ثَالَ ومَ لـِ جُ

َا،   هبِ ْتَدَ اتٍ هيُ مَ الَ عَ ، وَ يَاطِنيِ ــمَ لَـهُ لِلشَّ لْ ا الَ عِ لَّفَ مَ تَكَ ، وَ يبَهُ اعَ نَصِ أَضَ طَأَ، وَ لِكَ أَخْ َ ذَ ريْ ا غَ لَ فِيهَ أَوَّ نْ تَ مَ فَ
هايی برای راهناميی؛  زدن به شياطني و نشانه اهللا، ستارگان را به سه دليل آفريد: زيبايی آسامن، سنگ )بِهِ 

چـه  و در آن اسـتو پاداشش را از ميان برده غري از اين كند، دچار اشتباه شده  یكه تعبري و تفسري كسی
 . بدان علم و آگاهی نداشته، به مشقّت افتاده است

يَيْنَ ابن  داد و كند كه قتاده، آموزش حاالت و منازل ماه را ناپسنده می حرب نقل می] ٢[ ايـن كـار را  هعُ
 .  داد اجازه نمی

 .اند امحد و اسحاق، يادگريی منازل و حاالت ماه را جماز دانسته] ٣[
 

 باشد. ی تأثريی و حماسباتی می شناسی نوعی رشک است؛ زيرا دوگونه مؤلف بيان نكرده كه ستاره •

 

ـتاره شناسی را حـرام مـی آن دسته از علامی سلف كه آموزش ستاره • ـه س ـالتی اسـت ك ـان ح ـا را در  داننـد، منظورش ه
 دانند. رخدادهای دنيا مؤثر می

 شامری و حماسبات اين علم است. گاه كاربرداند، منظورشان  را جماز دانستهشناسی  علاميی كه ستاره •

 دلیل چھارم:
ـاطِعُ ثَ : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  كند كه رسول ابو موسی نقل می قَ ، وَ رِ مْ نُ الْــخَ مِ ـدْ : مُ نَّةَ لُونَ الْــجَ خُ ـدْ ـةٌ الَ يَ ثَ الَ

 ، مِ حِ رِ الــرَّ ــحْ قٌ بِالسِّ ــدِّ صَ مُ ی پيونــد  خــوار، قطــع كننــده : رشابشــوند ســه نفــر وارد هبشــت نمــی»وَ
بّان در صحيحش) ی سحر.  خويشاوندی و تأييد كننده  (روايت امحد و ابن حِ

نَّةَ « • لُونَ الْـجَ خُ دْ شود؛ چنني  : از مجله احاديث هشداردهنده است كه با نصوص مژده، نسخ نمی»الَ يَ
 ناميد. حالتی، هشدار را شديدتر می

رِ « • مْ نُ الْـخَ مِ دْ ت و  نوشد؛ رشاب چيزی است كـه بـه ه رشاب بسيار میك : كسی»مُ خـاطر اجيـاد لـذّ
 برد.  رسخوشی، قدرت تشخيص و تفكر را از بني می

مِ « • حِ اطِعُ الرَّ قَ حم به»وَ ی رحم در رشع مشخص نشده و به  معنای خويشاوندی؛ چگونگی صله : الرَّ
 در تضاد نباشد.كه با قوانني رشع  گردد؛ البته مرشوط به اين عرف هر منطقه بازمی

رِ « • حْ قٌ بِالسِّ دِّ صَ مُ شناسی با ديدگاه تـأثري سـتاره بـر رويـدادها و  بنا بر اين شاهد حديث، ستاره: »وَ
 .رسنوشت انسان، نوعی سحر است
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 پیرامون کبیره

گناه كبريه، يعنی هر چيزی كه جمازات مشخصی برايش تعيني شـده «گويد:  شيخ اإلسالم $ می تعریف كبیره: •
مؤمن ، كافر يا مرشک دانستن مرتكب، گناه دانستن فرد مرتكب راندن از خود و يا بیمثل لعنت، خشم،  »است

 ترين حيوانات... تشبيه كردنش به زشت، ندانستن فرد مرتكب به كبريه
بنا بر ايامنش، مؤمن است و چون مرتكب كبريه شده، فاسق است. و بنا بر خواست اهللا، يا  حكم مرتکب کبیره: •

 شود و يا آمرزيده. زات میجما
 اند ولی تعداد مشخصی ندارد. تعريف شده آیا گناھان کبیره تعریف شده و دارای تعداد مشخصی خستد؟ •
 ترتيب معصيت و گناه بدين شكل است:  کبیره بزرگتر است یا شرک اصغر؟ •
{ z y   x w v  u t s r }  | صغريه، كبريه، رشک اصغر و در هنايـت رشک اكـرب؛ زيـرا: ﴿ •

اگر به دروغ، به اهللا » ألن أحلف باهللا كاذبًا خريٌ من أن أحلف بغريه صادقًا«گويد:  می رمحه اهللا﴾ ابن مسعود ے~
ـتو  ـاه كبـريه اس سوگند بخورم، هبرت از آن است كه به غري اهللا، سوگند حقيقی بخورم. سوگند دروغ بـه اهللا، گن

 است.سوگند به غري اهللا، هر چند حقيقت باشد، رشک اصغر 
ـامرب  توب�ھ نم�ود؟ نآآیا کبیره، پاداش کار خوب را از میان می برد یا باید از  • ملسو هيلع هللا ىلص بايـد توبـه كـرد؛ زيراپي

َا...«فرمود:  هتِ وْ ْ تَتُبْ قَبْلَ مَ ةُ إِنْ ملَ ...« و »النَّائِحَ بَائِرُ تُنِبَتِ الْكَ  .»... إِذَا اجْ
 ت توبه از متام گناهان صورت گريد.بله؛ البته هبرت اس آیا توبھ از برخی گناھان، درست است؟ •
ی ايامنـش، مـورد  بـه انـدازه گیرد یا مورد خشم او؟ آیا مرتکب کبیره، مورد محبت و لطف هللا قرار می •

 گريد و هنگگام ارتكابش، مالک نيست. ی گناهانش، مورد خشم قرار می اندازه لطف و حمبّت و به
؟«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص  بله؛ زيرا پيامرب آیا كبائر با ھم تفاوت دارند؟ • بَائِرِ ِ الْكَ ىلَ أَكْربَ  .»أَالَ أَدُلُّكُمْ عَ
اش، فاسق؛ نه ماننـد مرجئـة كـه  بنا بر ايامنش، مؤمن است و بنا بر كبريه ش�ود؟ مرتکب کیبره، چھ نامیده می •

 گويند: كافر است. گويند: ايامنش كامل است؛ و نه مانند خوارج كه می می

 مسائل:
هايی بـرای حماسـبه و  زيبايی آسامن، دور كردن شياطني و نشانهستارگان:  حكمت و دليل آفرينش: يكم

 .مسرييابی است
 .دانند كه ستاره را در رويدادها و رسنوشت انسان، مؤثر می پاسخ به كسانی: دوم

 .های خمتلف در خصوص آموزش حاالت و منازل ماه بيان ديدگاه: سوم
 .كند را تأييد و باور می ، باطل است و آنداند سحر كه می هشدار و وعيد به كسی: چهارم

 

131 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 ستارگان] باران خواستن از ۳۰[

 

 دلیل اول و دوم:
 .كنيد تان، شام تكذيب می جای شكرگزاری نعمت و روزی به ﴾  :  ;8  9  ﴿ :فرمايد می اهللاِ تعاىل

رُ : «فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  كند كه رسول نقل می ه اهللا رمح ابو مالک اشعری : الْفَخْ ُنَّ ُكُوهنَ لِيَّةِ الَ يَرتْ اهِ جَ رِ الـْ تِي مِنْ أَمْ بَعٌ يفِ أُمَّ أَرْ
 ، ابِ الطَّعْنُ يفِ األَنْسَ ، وَ ابِ سَ االِ بِاألَحْ ومِ وَ قَاءُ بِالنُّجُ تِسْ ةُ سْ النِّيَاحَ ت چهار خصلت در امتم وجود دارد كه از جاهيـ »، وَ

ـتارگان و  را كنار نمی است و آن ـاران از س گذارند: افتخار به نژاد و اصل، دشنام به نسب و خويشاوندان، خواستن ب
عٌ : «مهچنني فرمود نوحه و زاری. دِرْ انٍ، وَ رَ ـنْ قَطـِ ـالٌ مِ بَ ْ ـا رسِ لَيْهَ عَ ةِ وَ مَ الْقِيَامَ َا؛ تُقَامُ يَوْ هتِ وْ ْ تَتُبْ قَبْلَ مَ ةُ إِذَا ملَ ـنْ  النَّائِحَ مِ

بٍ  رَ شود كه  لباسی از قري يا مس  اگر نوحه كننده پيش از مرگش توبه نكند، در روز رستاخيز، در حالی ايستاده می» جَ
 گداخته بر تن دارد و بدنش را بيامری پوستی، پوشانده است. (روايت مسلم).

 

 داند. را در برآوردن نيازهايش، مؤثر می ستارگانخواهد و خود  عت میرشک اكرب: باران را از طبي .١

 ، سبب هستند و اهللا، خالق و فاعل است.است كه ستارگانرشک اصغر: معتقد  .۲

 دهيد. را به غري او نسبت می كنيد كه نعمت، از جانب اهللا است و آن : تكذيب می»8« •
بَعٌ « • : بيان اين مقدار، به معنای انحصار نيست؛ زيرا كارهای ديگـری هـم در مهـني طـراز قـرار »أَرْ

 ز اين امور بود تا قابل فهم و حفظ باشد.بندی و بيان تعدادی ا تقسيمملسو هيلع هللا ىلص گريند؛ هدف پيامرب  می
لِيَّةِ « • اهِ : دوران پيش از بعثت: منظور، بيـان انزجـار و ناخرسـندی از آن اسـت؛ دورانـی كـه »الْـجَ

  رستارس جهل و زشتی بود.
ُنَّ « • وهنَ كُ ُ رتْ ت و هشدار است و به»الَ يَ  معنای تأكيد و اقرار نيست. : منظور، خرب دادن از حال امّ
خْ « • ابِ الْفَ سَ  اهللا اتقـوی رشف و رسوری و مقام است؛ افتخار بايد بـه  فخرفروشيدرباره: »رُ بِاألَحْ

های االهی در حق انسان زياد شود،  باشد تا انسان را از فخرفروشی و تكرب باز دارد؛ هرقدر نعمت
 .تواضع و فروتنی او بايد نسبه به خالق و خملوق زياد گردد

ا« • الطَّعْنُ يفِ األَنْسَ  .گرفتن به اصل و نسب فرد  متسخر و عيب: »بِ وَ
االِ « • ومِ وَ اءُ بِالنُّجُ قَ تِسْ  .نسبت دادن ريزش باران، به ستاره: »سْ
ةُ « • النِّيَاحَ  .رسايی شيون و زاری بلند بر مردگان برای نوحه: »وَ

امُ « قَ بَالٌ «از قربش برخيزد؛  »تُ ْ انٍ « ،لباس گشاد و پهن »رسِ طِرَ بٍ « ،قري يا مس گداخته »قَ رَ بيامری  »جَ
وقتی قري يا مس گداخته با بيامری پوسـتی مجـع شـود، گريد؛  پوستی، اين بيامری، متام بدن او را می

حكم عذاب اين است كه وقتی فرد، بر مصيبتش كه او را فرا گرفته صرب  شدت عذاب بيشرت است؛
 .نكند، به چنني جمازات فراگريی دچار گردد
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 دلیل سوم و چھارم:
رسول اهللا نامز صبح را در حديبيه برايامن امامت نمود؛ هنوز : كنند روايت می رمحه اهللا  مسلم و بخاری از زيد بن خالد

؟: «نامز كه متام شد، رو به مردم فرمود تاريک بود؛ هوا كمی بُّكُمْ اذَا قَالَ رَ ونَ مَ رُ لْ تَدْ دانيد پادشاه و مالكتان چـه  می» هَ
نَا بِفَضْ : «فرمود دانند. اش هبرت می و فرستاده: اهللا فرمود؟ گفتند طِرْ : مُ نْ قَالَ ا مَ ، فَأَمَّ كَافِرٌ مِنٌ يبِ وَ ؤْ بَحَ مِنْ عِبَادِي مُ لِ أَصْ

 : نْ قَالَ ا مَ أَمَّ ، وَ كَبِ مِنٌ يبِ كَافِرٌ بِالْكَوْ ؤْ لِكَ مُ َتِهِ؛ فَذَ محْ رَ ـافِرٌ اهللاِ وَ لِكَ كَ ا؛ فَذَ كَذَ ا وَ ءِ كَذَ نَا بِنَوْ طِرْ ـبِ  مُ كَ مِنٌ بِالْكَوْ ـؤْ . »يبِ مُ
ما باريد، پس به من ايامن  كه بگويد: باران با فضل و رمحت اهللا بر برخی بندگانم، به من ايامن دارند و كافر هستند؛ كسی

خاطر فالن ستاره، باران بر ما باريد، به من كفر ورزيـده و بـه  كه بگويد: به آورده و به ستاره كفر ورزيده است و كسی
 ستاره ايمن آورده است.

ـدْ برخـی گفتنـد: كنند كه در ضمن آن آمده اسـت بخاری و امسلم، مهني حديث را از ابن عباس هم روايت می : لَقَ
ا؛  كَذَ ا وَ ءُ كَذَ قَ نَوْ دَ  ﴿را تا عبارت  ﴾Ñ  Ð       Ï  Î ﴿ فالن ستاره درست است. پس اهللا تعالی، آياتصَ

 را نازل نمود. ﴾;  

• » Î«.ال برای آگاه نمودن و خرب دادن است؛ بدين معنا: آگاه باش؛ سوگند به جايگاه ستارگان : 
خـورد؟  د نيازی ندارد، باز هم سـوگند مـیگوی مطلق است و به سوگن تعالی كه حقيقت چرا اهللا •

 زيرا:
 .های بيان عربی برای تأكيد بر امری، سوگند خوردن است از اسلوب .١
دهد؛ استفاده از عبارات تأكيدی بيشرت بـرای زيـاد نمـودن ايـامن  ايامن و يقني مؤمن را افزايش می .٢

 .بنده، مانعی ندارد
 .بر كامل قدرت و علم و عظمت ذات اوست خورد كه دليل تعالی به اموربزرگی سوگند میاهللا  .٣
 .خورد زيرا تنها به امور عظيم و بزرگ سوگند می؛ خورد بيان بزرگی چيزی كه بدان سوگند می .٤
 .زيرا خماطبش نياز به توجه و اثبات و تأكيد دارد توجه به خماطب؛ .٥
بسيار ] ٢[ نيست.تر از قرآن  چيزی هبرت و پسنديده نظري؛ پسنديده و بی] ١[ بدين معناست:: »# « •

هـای دينـی، دنيـوی، جسـمی و قلبـی، برخـوردار  هـا و خـوبی اهل خويش را از بركت بخشنده؛
 ناميد. می

  »:قیامة«دلیل نامگذاری رستاخیز بھ 

: م و ایستادن شاھدانقیا
﴿? > =﴾ 

 ﴿: ثیام و استادن مردم
Å  Ä  Ã  Â Á﴾ 

 

قیام و برپا کردن توازوی 
: ;     >  ﴿ اعمال:

>     =﴾ 
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 هايی كه در دستان فرشتگان است. : لوح حمفوظ يا برگه»% &      '« •

از  : منظور فرشتگان است؛ البته بدين اصل اشاره دارد كه هر كس قلبش عاری و پاک»(  *  +        , « •
 ناميد. گناه و معصيت شود، قرآن را درک می

• » . «: 
 باشد. ] قرآن برای متام آفريدگان نازل شده است و پيام و رسالتش عمومی می١[
 ] از طرف ربّ و پادشاهشان نزا شده است؛ پس هم حكم است و هم حاكم.٢[
 ت.] نزول قرآن، بر كامل ربوبيت اهللا داللت دارد و رمحتی برای بندگان اس٣[
 رود. شامر نمی ] قرآن، كالم اهللا است و خملوق به٤[
 .كه قرآن مهراه اوست، بايد با شجاعت اظهار ناميد ی شام نيست كه برتسيد؛ كسی ترسيد؛ شايسته : می»6« •

ـادانی  كنيـد و دروغ مـی جای شكرگزاری، تكـذيب مـی : به» 8  9  :  ; « • شـامريد و ايـن از ن
 شامست.

 مسائل:
 ﴾.  :  ;8  9  ﴿ی واقعه:   آيه از سوره تفسري اين: يكم
درخواست ، طعنه و دشنام به نسب و اجداد، افتخار به حسب و مالبيان چهار خصلت مردم عرص جاهليت: : دوم

 .رسايی) نوحه، باران از ستارگان
 .رسايی هباران خواستن از ستاره، دشنام به نام و نسب و نوحآميز بود؛  برخی از رفتارهای جاهليت، كفر: سوم

هر گونه درخواست باران از ستاره، كفر است؛ اما برخی رفتارهای كفرآميز، سبب خروج از اسالم نيست؛ : چهارم
 .در متامی موارد، سبب خروج از امت نيست

كَافِرٌ «: پنجم مِنٌ يبِ وَ ؤْ بَحَ مِنْ عِبَادِي مُ اين حالت،  ؛ورزند برخی از بندگانم، هم به من ايامن دارند و هم كفر می» أَصْ
را مطلقاً به اسباب و عوامل  شود، نبايد آن انسان كه نعمتی برايش فراهم می دهد. زمان برخورداری از نعمت روی می

 .نسبت دهد
 .يعنی باران را به فضل و رمحت االهی نسبت دهدهايی كه برگرفته از ايامن است؛  آگاهی در چنني موقعيت: ششم
 .گردد دن باران به ستاره، سبب كفر میكه نسبت دا اطالع از اين: هفتم

 .»فالن ستاره، درست است«: آگاهی از اين سخن: هشتم
ونَ : «ملسو هيلع هللا ىلصمانند اين سخن رسول اهللا ؛ های ياددهی و يادگريی، طرح پرسش برای يادگرينده است از شيوه: هنم رُ أَتَدْ

بُّكُمْ  اذَا قَالَ رَ گردد و از  ش، سبب حضور قلب و توجه خماطب میدانيد پروردگارتان چه فرمود؟) اين رو (آيا می »؟مَ
 .است ملسو هيلع هللا ىلصهای آموزش صحيح رسول اهللا  نشانه
گران؛ آنان در رستاخيز، لباسی از قري يا مس گداخته بر تن دارند و متام بدنشان را پيسی فرا گرفته  هشدار به نوحه: دهم

 .است
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 ؟دارد هايی وجود ميان فال و تطريّ چه تفاوت :اولسوال 
 طريُّ تَ  فال

........................................ 

........................................ 

........................................ 
 قرعه

........................................ 

........................................ 

........................................ 
........................................ 
........................................ 

 قسم دادن تري
........................................ 
........................................ 

 

 :مشخص كنيد پاسخ درست را با  :دومسوال 
 ........................ -٢........................  -١: تند ازهای جادوگر عبار نشانه -١

٥..........................  -٤........................  -٣-  ........................ 
 نادرست   درست.  ی طاغوت را بنا بر مثال و الگو، به شيطان تفسري نمود عمر واژه -٢
٣- ﴿b﴾ يعنی: ................ ،....﴿  ih   g ﴾يعنی........................... : 
، يعنـی رهـا كـردن و دور اجتنـابزيـرا ؛ باشـد می »اتركوا« تر و رساتر از ای بليغ واژه »اجتنبوا« -٤

 نادرست درست              .   شدن
بْعَ املُْوبقَاتِ «عبارت  -٥  .يستنهست                   معنای انحصار          به »السَّ
 ؟..............................................آيا در متون رشعی، عدد دارای مفهوم است -٦
 ؟.........................................................دليل آوردن عدد چيست -٧
 ٥          ٤          ٣ :   باشد، ....... نفرند كه كشتنشان حرام می كسانی -٨
 و مواردی ديگر یرباخوار               رباخواری فقط           : حرام است -٩

از سـن ) پيش يـا پـس  پيش    (را ) مادرش  پدرش    ( يتيم، پرس يا دخرتی است كه -١٠
 .بلوغ، از دست داده باشد

نات حم -١١ ا هستند آزاد هستند        :   يعنی زنانی كهصَ  از زنا پاک و مربّ
 از درخواست توبهبعد         درخواست توبهبدون  :   ر را بكشدحاكم رشع بايد ساح -١٢
 هر چيزی كه در آن، خري و خوبی نباشد؛ مانند سحر و ...     سحر :   يعنیجبت  -١٣

 )باب ۷( آزمون بخش ششم
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اعـم از معبـود و  هر چيزی كه بنده، پا از حدودش فراتر گذارد؛   شيطان    : يعنی طاغوت -١٤
 امام و فرمانروا

 نادرست             درست .        استبد زدن و تطريّ  فالنواع امن  هعياف -١٥
 نادرست   درست      .  شناسی را ياد بگريد، سحر را ياد گرفته است كه ستاره كسی -١٦
 .دارد       ندارد افتد، ارتباط  حاالت و تغيريات اجرام آسامنی، به اتفاقاتی كه در زمني می -١٧
برای برقـراری پيونـد    اشتباه ناسخان است   ، چينی در بحث سحر گنجاندن بحث سخن -١٨

 ميان آهناست.
ا«رت عبا -١٩ رً حْ نَ الْبَيَانِ لَسِ   برای نكوهش است    برای مدح است   : چه مفهوم دارد »إِنَّ مِ

 دهد ناميد و سپس ئأثريش را مدّ نظر قرار می واضعيتی را بيان می
اف« -٢٠  گويی دارد ام برای هر شخصی كه ادّعای غيباسم ع افلگري        :     يعنی» عرَّ
ال و فالگري«باب  -٢١ آنـان  چگونگی رفـتن نـزد   معرفی آنان    : برای بيان .... آمده است» رمّ

    حكم آنان  ی موارد مهه 
 يک.   دو      شود. ، يادگريی ابجد، به ..... نوع تقسيم میڤاس از ديدگاه ابن عبّ  -٢٢
تأييد كند و در عني حال، اعـرتاف دارد كـه فقـط اهللا از غيـب بـاخرب شگو را كه فالگري و پي كسی -٢٣

 است. صغرا    كرب ا  است، كفرش از نوع   
گونـه بـر تـو گنـاهی  كنم و ايـن من برايشوهرت جادويی هتيه می: وقتی يک زن به ديگری بگويد -٢٤

 ستگناهی بر فرد دوم ني       هر دو در گناه جادو رشيكند    : نيست
 درمان بيامری     جادو از باب فال نيک زدن :     يعنیرجلٌ به طِبٌّ  -٢٥
 .شود نمی    شود می  نصوص و اقوال سلف بدين نكته اشاره دارد كه جادو با جادو، رفع  -٢٦
: دعـايی ماننـد    خواندن آية الكـريسّ     حجامت :   گردد جادو به كدام مورد برطرفمی -٢٧

بَّ النَّاس أَ « ...رَ ب الْبَأْسَ هِ  ی موارد مهه    »ذْ
معنای توكـل  به اهللا و مانع توكل بر : تطريّ و نحس دانستن، با توحيد در تضاد است؛ زيرا تطريّ  -٢٨

 هر دو مورد     وابستگی به امری ومهی و خيالی است  نمودن بر غري اهللا است    
 : م نموداهللا متعال فال بد آل فرعون را با كدام آيه باطل اعال -٢٩

 ﴿   4   3   2   1   0﴾     ﴿dc   b﴾ 
 پيامربان     مردم dc   b﴾    : ﴿اين عبارت، گفتار كيست  -٣٠
  هاست؟ رسايت بيامری به فرمان اهللا، در كدام نوع از بيامری -٣١

 ی  هر دو      معنوی و اخالقی     حسّ
الَ «عبارت  -٣٢ ةَ وَ امَ الَ هَ ةَ وَ َ الَ طِريَ  وَ وَ دْ رَ الَ عَ فَ : باشد می آنمعنای نفی ...... موارد مذكور در  به » صَ
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      وجود     أثريت 
  فـال خـوب زدن اسـت  جايز است   : »، ماه پر خري و بركت استصفرماه : گفتن عبارت -٣٣

 .تقويت يک بدعت، با بدعت ديگر است 
 نيست         است : جايز» إن شاء اهللا خري است« هنگام شنيدن صدای سگ يا االغ، گفتن: -٣٤
 نيست   است   :   جايز» وقتی است ی سعادت و خوش اين ستاره، مايه« گفتن عبارت -٣٥
چه انسـان را بـه  هر آن    گفتن استسخن عبارت پاک و درستی كه فقط برای  :  فال يعنی -٣٦

 كه بشنودای كهببيند يا صدايی  اعم از يک سخن، كار، منظره؛ انجام كار پسنديده تشويق كند
 (كه چيزی را نحس بداند و از ترس تأثريش، آن را با نگرانـی و نـاراحتی انجـام دهـد،  كسی -٣٧

و اگر از ترس، آن كار را انجـام ) گناهكار است شده صغر مرتكب رشک ا اشكالی ندارد 
 .گناه كبريه شده است    صغر رشک ا ندهد، مرتكب 

 نادرست    درست . يده نيز وجود داردفال نكوهيده، بدين معناست كه فال پسند -٣٨
ر از برخی اعداد، مكان -٣٩  فال بد زدن  باح   م :     ها،.... است ها با راه تنفّ
با انجام ازدواج يا انرصـاف از آن بچينـد،  های گلی را  كه برای تصميم ازدواجش، گلربگ كسی -٤٠

 و تطريّ استفال بد گرفتن       فال نيک گرفتن است       :    اين كار
ی  گشايد و با ديدن آيه شخصی كه برای سفرش ترديد دارد و برای استخاره، قرآن را تصادفی می -٤١

 فال بد زدن است  فال خوب زدن است      : كند رمحت، سفرش را آغاز می
گويد: اهللا به تو توفيق دهد؛ وی با اين سخن،  ی راه، كسی می شخصی تصميم سفر دارد؛ در ميانه -٤٢

 فال بد فال خوب        :    شود، اين از باب ........ است سفرش تشويق میبه 
  كـار اسـت گنـاه : شـود شـود و نـه منرصـف مـی دلش احساس بدی دارد اما نه نگران میدر  -٤٣

گناهی بر او نيست 
 نادرست     درست    :   ها را مرسی قرار داده است تعالی، برخی بيامریاهللا  -٤٤
ايـن آيـد؛  شود و بـه رساغـش مـی چيزی غري از اهللا برتسد، آن چيز بر وی مسلّط میانسان از هر  -٤٥

 نادرست  درست      . داند حالت، جمازات كسی است كه برخی امور را نحس می
حك« گويد: خندد و سپس می كسی زياد می -٤٦ (اهللا تعالی مـا را از رش ايـن مهـه » اهللا يكفينا رشَّ الضَّ

 جايز نيست    جايز است :  چنني سخنی دارد) خنديدن، در امان نگاه
كنـد، پـس آن كـار را انجـام  ناميد و در خواب، وحشت می برای انجام كاری، استخاره می  كسی -٤٧

 ی استخاره است نتيجه  تطري و فال بد زده است        : دهد نمی
اسـتخاره     يـدنام مشـورت مـی    كنـد دعا می : كه ميان انجام دو كار، ترديد دارد كسی -٤٨

مـورد اول و دوم و اگـر ترديـد داشـت، نـامز    انـدازد ميان آن دو كار، قرعه مـی    گريد می
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 ی موارد مهه  استخاره بخواند  
شـود و از مسـافرتش  ناميد و در حـني سـفر، پرياهـنش پـاره مـی كسی برای سفرش استخاره می -٤٩

 ی اوست ی استخاره نتيجه  تطريّ و فال بد زده است       :  گردد منرصف می
ــرِ « اســتخاره پــس از تصــميم بــرای انجــام يــک كــار اســت؛ زيــرا: -٥٠ َمْ ا األْ ــذَ درســت    : »يف هَ

نادرست 
درسـت اسـت   :  باشـد كه ستاره دليل باران است و اهللا، فاعل و انجام دهنده مـی اعتقاد به اين -٥١

 ک اصغر استرش 
قابل مجع نمـودن اسـت؛ ماننـد  ی منازل و حاالت ماه، ی يادگري درباره های متفاوت علام ديدگاه -٥٢

 نادرست        درست :    اختالف در عالج سحر با سحر
م يعنی -٥٣ حِ  خويشاوندان زن و شوهر       خويشاوندی :       رَ
    درست          . كند سحر، در ذات و وجود اشياءتأثري دارد؛ مثال چوب را به طال تبديل می -٥٤

 نارست
زيرا قابل درک بـوده ؛ بندی است برای بيان تعداد و تقسيم نصوص رشعی، بيان عدد و تعداد در  -٥٥

 نادرست       درست .      باشد و در حافظه ماندگار می
 دوران    آنبيان انزجار و نكوهش  : ی جاهليت، برای ... است نسبت دادن برخی اعامل به دوره -٥٦

  بيان جهل و محاقت آن زمان  هر دو 
 نادرست    درست. رود و بايد توبه صورت گريد گناهان كبريه، با اعامل صالح از بني نمی -٥٧
     نظـري و پسـنديده بـی    عطا و بخشـش فـراوان :   صفت كريم برای قرآن، به چه معناست -٥٨

 هر دو 
رون«منظور از  -٥٩  ناميد اک ملس میقرآن را فقط فرد پ       فرشتگان      كدام است؟» املُطَهَّ

 
 عدد هر واژه از ستون (أ) را در كنار توضيح مناسبش از ستون (ب) بنويسيد:سؤال سوم: 

 ب  أ 
 ای برای جتارت يا شناخت اسالم است. نامه ميان ما و او، امان  پيامن هم ١
ی ٢  زنند. برای جادو و فالگريی، بر ماسه می  ذمّ
 صلح است.ی  ميان ما و او، معاهده  جبت ٣
د هستيم. ای كه می در برابر جزيه  جو پناه ٤  چردازد، متعهّ
 القطع والتَّفريق.  طريه ٥
ضه ٦  دهد. ربايد و فكر را تغيري می فصاحت كامل كه عقل را می  عَ
ال و ... گذاشته می  گناه كبريه ٧  شود. اسمی كه بر فالگري و رمّ
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 ايش تعيني شده است.هر چيزی كه جمازات خاصی بر  بيان ٨
 زجر الطَّري للتَّشاؤم أو التَّفائل، من التَّطريُّ بالفعل.  طَرق ٩

 شوم دانستن يم صحنع، سخن، زمان يا مكان.  گو غيب ١٠
 خري و خوبی در آن نباشد؛ اعم از جادو و .... هر چيزی كه هيچ  عيافه ١١
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  ﴾T   S   R   Q   P   O   N    M  W        V   U    X ﴿] باب ۳۱[

 اهللا، داشتن دوست مهانند را ها نآ كه گزينند برمی اهللا جای و برخی از مردم، رشيكانی را به

 .دارند دوست

 )باب ٩( و كارهای قلبیعامل ا: هفتم

ترين  واحب و از حمكممحبّت برای هللا: 

 دستاويزهای ايامن است برای
 

 ه با هللا:محّبت ھمرا

 رشک اكرب است.
 

 :محبّت طبیعی

 جايز است؛مانند خمبّت فرزند.

:انواع محّبت
  

دوست داشتن 

هايی كه اهللا تعاىل  زمان

ها را دوست دارد؛  آن

سوم  مثل شب قدر يک

  .آخر شب

 

دوست داشتن كار 

مرشوعی كه موجب 

خشنودی و رضايت 

اهللا تعاىل باشد؛ مانند 

 .توحيد

دوست داشتن 

پيامربان، فرشتگان، 

صحابه و هر انسان 

 .يكتاپرست

 ندوست داشت

هايی كه اهللا  مكان

تعاىل دوست دارد؛ 

ه و مدينه   .مثل مكّ

 

 دلیل دوم:

﴿O  N  M  L   K﴾ تا  ﴿ ̂  ]   \   [   Z ﴾ 

 دلیل سوم:

بَّ إِلَيْهِ مِنْ الَ «: فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسول  گويد كه انس می تَّى أَكُونَ أَحَ كُمْ حَ دُ مِنُ أَحَ َعِـنيَ   يُؤْ ـاسِ أَمجْ النَّ هِ وَ دِ الـِ وَ هِ وَ لَـدِ  »وَ

 كه در نزد او، حمبوبرت از فرزندش و پدرش و و از متام مردم باشم. آورد مگر اين كسی از شام ايامن نمی

 
هـا بـر حمبـت و دوسـتی اهللا برتـری و  دوست داشتن و عالقه بايد برای عبادت اهللا باشد؛ اگر اين حمبّت

 گردد. زات االهی میارجحيت دارد، سبب جما
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كُمْ الَ « • دُ مِنُ أَحَ  كه بدون وجود حمبّت باشد. جا كامل ايامن واجب، نفی شده است؛ مگر اين : در اين» يُؤْ
ـتن بـه رسـول اهللا  باشد؛ ظاهر حديث، متناسب و مرتبط می • ـالی ملسو هيلع هللا ىلص زيرا حمبّـت داش برگرفتـه از حمبّـت اهللا تع

 را دوست داريم؛ زيرا: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  باشد؛ رسول می
تـرين بنـده در  ی او نيز بايد حمبوب س فرستادهپترين ذاتاست،  ی اهللا است؛ اگر اهللا در نزد مؤمن، حمبوب فرستاده -١

   نزدش باشد.
 رساند. و رسالت و پيام االهی را می نمود اهللا را عبادت می -٢
 ای به وی عطا نموده بود. ای شايستههای اخالقی و كاره اهللا تعالی، سجايا و ارزش -٣
 عامل و سبب هدايت و يادگريی دين االهی و گام هنادن در مسري درست گشت.   -٤
 برای رساندن پيام االهی، بسيار آزار ديد و اذيت شد. -٥
 مال و جان خويش را برای اعالی كلمة اهللا و رساندن دين، فدا نمود. -٦

 ت ایشان، چگونھ است؟بعد از وفا ملسو هيلع هللا ىلصمحبّت بھ رسول هللا 
بر سـخن ملسو هيلع هللا ىلص  يادگريی سنّت و علم به آن، دعوت مردم به رعايت سنّت و دفاع از آن، ارجحيّت فرمايش رسول اهللا 

ک جستن به هدايت و راهناميی وی.  مردم و متسّ

  :انواع  مردم از نظر محبّت بھ غیر هللا در کنار محبت بھ  هللا

ها را بيشرت از اهللا  بت
؛ اين، ت داردتعالی دوس

 .رشک اكرب است

فقط اهللا را دوست دارد و 
را در اين حمبّت  كسی

اين، كند؛  رشيک نمی
 .اخالص است

ی اهللا  را به اندازه ها بت
 ،؛ اينتعالی، دوست دارد

 .رشک اكرب است

ها را دوست  فقط بت
دارد؛ اين، بزرگرتين و 
بدترين حالت رشک 

 است.

ھای نفی و رد یک چیز: حالت

  

 نفی درستی:

هيچ نامزی، بدون «مثل: 
پاكی و طهارت درست 

. اگر بدين معنا »نيست
 نباشد، پس:

 نفی وجود:

نفی اصل ايامن است؛ مثل: 
». پرست، هيچ ايامنی ندارد بت«

 ين معنا نباشد، پس:اگر بد

 :نفی كمال
ةِ «مثل:  َ رضْ ةَ بِحَ الَ الَ صَ

امٍ  عَ با آماده شدن غذا،  »طَ
 .هيچ نامزی نيست
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 دالیل چھارم تا ششم:
ولُهُ «: فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  رسول اند كه ری و مسلم آورده] بخا٤[ سُ رَ نِ: أَنْ يَكُونَ اهللاُ وَ ةَ اإلِيامَ وَ الَ ِنَّ حَ دَ هبِ جَ نْ كُنَّ فِيهِ وَ ثٌ مَ ثَالَ

هَ أَنْ يَعُودَ يفِ  رَ أَنْ يَكْ ِبُّهُ إِالَّ هللاِ، وَ ءَ الَ حيُ رْ مَ ِبَّ الـْ أَنْ حيُ َا، وَ امهُ وَ َّا سِ بَّ إِلَيْهِ ممِ فَ يفِ أَحَ هُ أَنْ يُقْذَ رَ ؛ كَامَ يَكْ نْهُ هُ اهللاُ مِ  الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَ
ت ايامن در آن» النَّارِ  اش در نزد او، بيش از ديگران حمبوب باشند،  كه اهللا و فرستاده شود: آن ها يافت می سه فرد هستند كه لذّ

كه وقتی اهللا او را از كفر نجات داده، دوباره به آن باز گردد. و در خاطر اهللا دوست بدارد، ناپسند بداند  ديگران را فقز به
تَّى..«: روايتی آمده است نِ حَ ةَ اإلِيامَ وَ الَ دٌ حَ ِدُ أَحَ   .كه ... كسی لذت ايامن را درک نمی كند مگر اين .»الَ جيَ

أَبْغَضَ «: كند روايت میڤ  ] ابن جرير از ابن عبّاس٥[ بَّ يفِ اهللاِ، وَ نْ أَحَ يَةُ  مَ الَ ادَ يفِ اهللاِ؛ فَإِنَّامَ تُنَالُ وَ عَ اىلَ يفِ اهللاِ، وَ وَ  يفِ اهللاِ، وَ

نِ  بْدٌ طَعْمَ اإلِيامَ ِدَ عَ لَنْ جيَ ، وَ لِكَ هُ  -اهللاِ بِذَ مُ وْ صَ تُهُ وَ الَ تْ صَ إِنْ كَثُرَ اةِ النَّاسِ  -وَ اخَ ؤَ ةُ مُ امَّ تْ عَ ارَ قَدْ صَ ، وَ لِكَ تَّى يَكُونَ كَذَ حَ
ىلَ أَمْ  يْئًاعَ لِهِ شَ ىلَ أَهْ ي عَ ْدِ ذَلِكَ الَ جيُ نْيَا، وَ خاطر اهللا  ، بهخشم بگريدخاطر اهللا  كه به خاطر اهللا دوست بدارد و به كسی» رِ الدُّ

اش زياد  ای، هر چند نامز و روزه رسد و هيچ بنده كار، واليت اهللا به او می با اينخاطر اهللا دشمنی كند،  دوستی كند و به
 .كه چنني عمل كند يابد مگر اين امن را نمیباشد، طعم اي

 .»منظور، مودّت ودوستی است«:گويد می ﴾z  y  x  ﴿ی  ابن عبّاس در تفسري آيه] ٦[

كه دستور رشعی و امر عبادی با  بقيه، مباح هستند؛ مگر زمانی هبرتين نوع حمبّت، وع اوآلن است و •
 .شوند آن مهراه گردد كه در اين صورت، عبادت حمسوب می

نِ « • يامَ ةَ اإلِ وَ الَ ت ايـامن؛ منظـور آرامـش، امنيـت و گشايشـی كـه در روح و قلـب : »حَ شريينی و لذّ
 .شود احساس می

بَّ يفِ اهللاِ«  • نْ أَحَ را كه اهللا از او  دوست دارد، او نيز دوست داشته باشد و كسی را كه اهللا : هر كس »مَ
  خشمگني باشد، او نيز از وی خشمگني باشد.

• » x« رسـند، از ميـان  ها می هستند و به دوتی و مودّت بت نآ: متام عواملی كه مرشكان در پی
 برود.

 :محّبت بھ اعتبار عبادت

 ذات خود، عبادت نیست: در
 ۏ: حمبّت ورزيدن به پيامربان خاطر اهللا و برای اهللا حمبّت به •
 .حمبّت به فرزندان و كودكان: حمبّت از روی دلسوزی و مهربانی •
 .حمبّت به فرزند و استاد: حمبّت از روی بزرگداشت •
 .عالقه به غذا و نوشيدنی: یطبيع حمبّت •

عبادت  خود. در ذات 
، تنها عبادیحمبّت  :است

بايد با است كه  اهللابرای 
فرمانربداری از دستورات و 

 .تعظيم اهللا باشد
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 :والیت

 من العبد ہلل:
ا، قال  هذه واجبةٌ رشعً

Ç  Æ Å  تعاىل: ﴿
È﴾. 

 :هللا للعبد من

ةٌ  والية العناية  خاصَّ
والتَّوفيق واهلداية، وهي 

ةٌ باملؤمنني  .خاصَّ

ةٌ  والية التَّدبري  عامَّ
والتَّرصيف، وتشمل 

 .املؤمن والكافر

 مسائل:

 ﴾ T   S   R   Q   P   O   N    M ﴿بيان تفسري اين آيه از سوره ی بقره: : يكم
 ﴾O  N  M  L   K﴿برائت ی  بيان تفسري اين آيه از سوره: دوم

 .مان دوست بداريم را بيش و پيش از خود و خانوده و دارايیملسو هيلع هللا ىلص  بايد رسول اهللا: سوم
كامالً هتی گردد؛  ملسو هيلع هللا ىلصمگر زمانی كه قلب از حمبت رسول اهللا معنای خروج ا اسالم نيست؛  نفی ايامن، مهيشه به: چهارم

 شود. كه در اين صورت، بدون شک اصل ايامن نفی می
تی دارد كه انسان گاهی آن: پنجم  كنيم. را درک می ايامن، شريينی و لذّ
ها، لذت ايـامن  آيد و بدون آن دست می ها واليت االهی به كارهای قلب چهار مورد است كه تنها با داشتن آن: ششم

ادَ يفِ ا(گردد:   درک نمی عَ اىلَ يفِ اهللاِ، وَ وَ أَبْغَضَ يفِ اهللاِ، وَ بَّ يفِ اهللاِ، وَ   .)هللاِأَحَ
  ؟زمان به خاطر دنيا بود؛ در زمان ما چگونه است ناصحاب چنني درک كردند كه برادری عمومی، در آ: هفتم

 .استو عوامل منظور، مودّت و دوستی وديگر اسباب  ﴾x y z﴿ بيان تفسري: هشتم

 .هايشان بود مرشكان به بت مؤمنان به اهللا بيش از حمبتبرخی از مرشكان، اهللا را بسيار دوست داشتند و حمبّت : هنم
 .هشدار و جمازات برای كسی است كه عوامل رسيدن به دنيا را بيش از دينش دوست بدارد: دهم

 .تعالی رشيک بياورد و او را مهانند اهللا دوست بدارد، مرتكب رشک اكرب شده است اهللاِ كه برای كسی: يازدهم
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 ﴾9   :   ;         >   2   3   4     5   6     7   8 ﴿] باب ۳۲[

 ؤمن هستيد، از من برتسيد.م اگر و نرتسيد آنان از پس ترساند؛ شيطان فقط دوستانش را می

 ترساند. : شيطان، هر كسی را كه بخواهد وظايف رشعی خويش را انجام دهد، می»5   6  « •

و بـه چهـاد كـه بـر شـام  چه به شام دستور دادم، انجام دهيـد از آنان نرتسيد؛ بلكه هر آن: »7   8« •

 .تواند بر او چريه شود واجب كردم، مهّت گامريد؛ اهللا با هر كس باشد، هيچ كسی نمی

بـر دو امـر اسـتوار  ورد؛ زيـرا عبـادت اهللا آ باب خوف و ترس را پس از باب حمبّت می محه اهللارمؤلّف 
سـبب دوری از هشـدارهای : تـرس از اهللا سبب فرمانربداری از دستورات اوست؛: حمبّت با اهللاست: 
 .اوست

 دلیل دوم:

﴿   u   t   s   r      q   p   o   n   m   l   k   j   izy   x   w   v ﴾  فقـــط

 ترسد دهد و فقط از اهللا می خواند و زكات می كند كه به اهللا و روز آخرت ايامن دارد و نامز می كسی مساجد اهللا را آباد می

 :انواع ترس

اين ترس برای عبادت و فرمانبرداری و تعظیم و فروتنی: 

 مردم در اين باره،ترس اگر از غري اهللا باشد، رشک اكرب است؛ 

 روی. انگاری و ميانه روی، سهل سه رفتار دارند: زياده

Ü Û Ú ﴿ترس طبیعی و غریزی (مباح است): 

ÝÞ﴾ ، اگر اين ترس منجر به ترک عمل واجب يا انجام كار

 حرام باشد، حرام است.

• »   n   m  o« : تعالی، در بسياری از موارد، ايامن بـه ذات خـويش را اهللا هر كس به اهللا ايامن آورد؛
ر می ی  ی  اميد است و ايامن به آخرت، بر پايه ، بر پايهاهللاه بشود؛ زيرا ايامن  در كنار ايامن به آخرت متذكّ

 .ترس
• » s   r« :گونه استی نامز، دو  نامز را درست و بدون نقص ادا ناميد؛ اقامه: 
 شود. واجب: منحرص به نامزهای واجب است كه با رشايط و اركان واجباتش ادا می .١
 و هم واجب.ت مستحب: عالوه بر نامزهای واجب است و هم شامل مستحب اس .٢

• » zw   v« :باشد. ی آگاهی از عظمت و قدرت مطلق می خشيت، خوف و ترس بر پايه 
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K     J  I  H   G  F  E  D  C   ﴿ آباد یا خراب کردن مساجد: 
O  N  M  L﴾: تا شود چه كسی ستمكار از آن كسی است كه مانع می 

 .كوشد یم ها آن ختريب در و شود باد مساحد در اهللا نام

 
ساختن، ترميم، فرش كردن و پاكيزگی حّسی: 

 مسجد و يا ناپاكی و ختريب آن.
ادای نامز و ذكر و تالوت قرآن؛ يا انجام معنوی: 

 .كارهای رشک آميز و بدعت در آن

 دلیل سوم:

﴿\     [   Z   Y    X   W   V   U   T   S   R   Q   P    O   N﴾  د كــه برخــی از مــردم، كســانی هســت

 .دهند قرار میشوند، جمازات مردم را مهانند عذاب اهللا  خاطر اهللا اذيت می گويند: به اهللا ايامن آورديم؛ پس وقتی به می
 
دهد. برخی از مردم،  اطر ترس ازعذاب اهللا تعالی، دستوراتش را انجام میخ پُرر واضح است كه گاهی انسان، به •

شوند  خاطر در امان بودن از آزارشان، با آناان هراه می پندارند؛ پس به آزار و اذيت مردم را مهانند عذاب االهی می
 كنند؛ گويا ترسشان از مردم، مهانند ترسشان از اهللا است. هايشان پريوی می و از خواسته

 دهد كه چيزی بر خالف نيّت و قصد قلبی خويش نگويد. ، انسان را هشدار میی مذكور آيه •

 تفاوت خشيت و خوف:
 .باشد باشد؛ اما خوف، از روی عدم آگاهی می از شخص مورد ترس می خشيت با علم و آگاهی .١
 خاطر ضعف ترسو. خاطر عظمت شخص مورد ترس است و خوف، به خشيت، به .٢

ی اهللا، واجب است؛ اين عبارت، با اسـلوب  درباره» عسى«گويد: كاربرد  : اميد است كه...؛ ابن عبّاس می»¹« •
ی می  چه در آيه آمده، دست يافته است. مغرور نشود كه بدانآيد تا انسان به خود  اميد و ترجّ

 دلیل چھارم:

ـ إِنَّ «: روايت است رمحه اهللا  در حديثی مرفوع، از ابو سعيد ـنْ ضَ طِ اهللاِـُمِ ـخَ ـاسَ بِسَ َ النَّ يضِ ـنيِ أَنْ تُـرْ أَنْ عْفِ الْيَقِ ، وَ

صُ حَ  رْ هُ حِ ُرُّ قَ اهللاِ الَ جيَ زْ تِكَ اهللاُ، إِنَّ رِ ْ يُؤْ ا ملَ ىلَ مَ مْ عَ هُ مَّ أَنْ تَذُّ قِ اهللاِ، وَ زْ ىلَ رِ مْ عَ هُ دَ ْمَ هٍ حتَ يةُ كَارِ اهِ دُّهُ كَرَ الَ يَرُ ، وَ يصٍ اين  .»رِ

ـا  عف و سستی در ايامن است كه مردم را با ناراحت كردن اهللا، خوشنود كنی و بهخاطر ض به خاطر نعمتی كـه اهللا عط

چه اهللا به تو نداده، آنان را نكوهش كنی؛ حرص هيچ شخص حريصی،  خاطر آن ها سپاسگزار باشی و به نموده، از آن

 گردد ت االهی نمیسبب جلب روزی اهللا نيست و ناخرسندی هيچ فرد ناخشنودی، مانع نعم
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َ النَّاسَ « •
يضِ  است و خريخواه آنان نيست. اهللا: چون ترسش از مردم، بيش از ترس از »أَنْ تُرْ

مْ « • هُ دَ ْمَ أَنْ حتَ ـاد  می اهللادهد و عامل و مسسب نعمت را كه  : محد و سپاسش را فقط برای مردم انجام می»وَ باشـد، از ي
 برد. می

مْ « • هُ مَّ أَنْ تَذُّ ر ناميد، اسباب و عوامل هم فراهم می آن اهللاگر  : زيرا»وَ شود؛ پس در هر صـورت بايـد راضـی و  را مقدّ
 خشنود باشيم.

 دلیل پنجم:
ا «: فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  كند كه رسول روايت می ڤ ابن حبّان در صحيحش از مادرمان عايشه ضَ سَ رِ نِ الْتَمَ مَ

نْهُ النَّ  ىضَ عَ أَرْ ؛ وَ طِ النَّاسِ خَ ، اهللاِ بِسَ طَ اسَ ـخَ أَسْ يْـهِ وَ لَ طَ اهللاُ عَ ـخِ طِ اهللاِ؛ سَ ـخَ ا النَّاسِ بِسَ ضَ سَ رِ نِ الْتَمَ مَ وَ
يْهِ النَّاسَ  لَ شـود و  كه خشنودی اهللا را با ناراحتی مردم كسب كند، اهللا تعالی از وی خشنود می كسی .»عَ

دی مردم برسد، اهللا متعال كه با ناراحت كردن اهللا، به خشنو گرداند و كسی مردم را نيز از او خشنود می
 گرداند. از وی خشمگينشده و مردم را نيز از او ناراحت می

سَ « • نِ الْتَمَ كند تا مردم را راضی گردانـد؛  خاطر ترس از مردم، اهللا را ناراحت و خشمگني می به»: مَ
 .داند ارجح می اهللا ترس از مردم را بر ترس از

 :نکات برگرفتھ از حدیث
اسـت اهللا فقط  باشد؛ هر چند سبب ناراحتی مردم گردد؛ زيرا اهللا ی جلب خشنودیمؤمن بايد در پ .١

 .كند دهد و جمازات می كه پاداش می
 .جايز نيست كه مؤمن برای خشنودی مردم، كاری را انجام دهد كه خشم اهللا را برانگيزد .٢
 .داردچه برای آفريدگان قابل تصور است، حقيقت  ، متفاوت با آنهللا خشنودی و خشم .٣

 مسائل:
 ﴾2   3   4     5   6  ﴿ی آل عمران  بيان تفسري اين آيه از سوره: يكم

 ﴾l   k   j   i﴿ ی برائت دوم: بيان تفسري اين آيه از سوره

 ﴾S   R   Q   P    O   N  ﴿عنكبوت ی  بيان تفسري اين آيه از سوره: سوم
 .ودش گردد و گاه قوی می ايامن و قني، گاه ضعيف می: چهارم

، باشد اهللاِ خشنود كردن مردم، هر چند با ناراحت كردنمجله:  هايی است؛ از آن ضعف ايامن، دارای نشانه: پنجم
 .تعالی عطا نفرموده است اهللا چه خاطر آن نكوهش مردم به، داده است اهللاِ  خاطر نعمتی كه تعريف و متجيد از مردم به

 .ی برتسدفرض است و بايد، مؤمن فقط از اهللا تعال: ششم
شود و  كه اهللا را خشنود كند، هر چند مردم از او ناخشنود باشند، پاداش دارد؛ اهللا متعال از او خشنود می كسی: هفتم

 .ناميد مردم را نيز از او خشنود می
شود؛ اهللا تعالی از وی ناراضی گشته و  كه به خاطر خشنودی مردم، اهللا را خشمگني كند، جمازات می كسی: هشتم
 ناميد. را نيز از او ناراحت و خشمگني می مردم
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 ﴾Ô       Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï ﴿ ] باب۳۳[

 

گفتن اين عبارات درست نيست:  وكالت:
بر فالنی توكّل كردم، بر اهللا و فالنی توكّل 
كردم؛ بلكه بايد گفت: فالنی را وكيل قرار 

 ملسو هيلع هللا ىلص پيامربدادم و كار را به او سپردم؛ 
كارهای خصوصی و عمومی خويش را به 

 .سپرد ديگران می

واگذار نمودن متامی كارها به اهللا 
تعالی با اعتقاد بر اين اصل كه 
كسب سود و خوشی و نيز در 

امان بودن از آسيب و زيان، فقط 
چنني در قدرت اهللا متعال است 

عتقادی در خصوص غري اهللا، ا
 . رشک اكرب است

 

اعتامد بر فرد زنده با وجود 
ياز؛ اين عملكرد، احساس ن

رشک اصغر است؛ مانند 
كه برای رزق و روزی  كسی

خويش، بر كسی ديگر تكيه 
 .دارد و به او نيازمند است

مؤمن بايد به اهللا تعالی اعتامد راسخ و  كارگريی اسباب و عوامل مرشوع؛ اعتامد راستني به اهللا تعالی و بهتوّکل: 
 :انواع توكّل گريد؛راستني داشته و برای رسيدن به اهدافش، از اسباب و عوامل مرشوع هبره ب

 دلیل دوم و سوم:
﴿>    =   <   ;   :   9   8   7  D C  B A @ ?G  F E  H

N  M L K J I﴾ دهلايشان برتسد و چون  ،ياد شودوقتی اهللا اند كه  مؤمنان مهان كسانى
و از آنچه به  كنند ادا میكه نامز را  ھا كنند* مهان مى لخود توكّ مالک بر ايامنشان بيفزايد و بر  ،خوانده شود ابر آهن شآيات

 .كنند ايم انفاق مى ايشان روز داده
﴿  M  L  K  J  I   H  G  F﴾ كنند، كافی  ای پيامرب! اهللا برای تو و مؤمنانی كه از توپريوی می

 است.

دارد كه رسيدن بـه مطلـوب و  ی حمبت با اهللا و ترس از اهللا، اظهار می مؤلف $ پس از بيان دو مقوله •
ـل ا نابودی مكروه، تنها با توكّل ممكن می نجـام شود؛ حتقق و عملی نمودن عبادت نيز تنهـا بـا توكّ

  ی كارها، با توكّل مهره باشد. گردد؛ توكّل، واالترين جايگاه را دارد و انسان بايد در مهه می
• »  Ñ   Ð   Ï« : كه بايد در پايان مجله می آمد، در رسآغاز آمـده اسـت؛ ايـن » علی اهللا«عبارت

ل بر اهللا می باشد و نيز كسی كار به ل نداشته باشد، هت معنای انحصار توكّ و ؛ ی از ايامن استكه توكّ
ل بر غري اهللا باشد، رشک اكرب حمسوب می  .شود چنانچه اعتامد و توكّ

 .استا داشتن آن، مؤمن مطلق ؛ اما بباشد میها نيز مؤمن  كامل است؛ فرد بدون اين ويژگی جا ايامن در اين •

 فقط اهللا برای تو و مؤمنان مهراهت كافی است؛ پس مهگی بر او توكّل و اعتامد نامييد. •
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﴿    =   <   ;   :
>﴾ 

 

 شمارد: ل برمیمهللا تعالی در این آیھ و و بعد از آن، پنج ویژگی برای ایمان کا

 ترسند؛ خاطر تعظيم و بزرگداشت اهللا، از او می به
 .است ايامن ی نشانه او، كردن ياد هنگام اهللا از ستر

﴿  B A @ ?
D C﴾ 

 

گاه انسان با قرائت شود؛  ها بيشرت می تأييد و فرمانربداری آن
 برد. سود میبيشرت ، برخی متون

﴿ G  F E﴾ 
 

ناميند و از اسباب و  فقط بر اهللا اعتامد و توكّل می
 .كنند عوامل هم استفاده می

﴿  J I
K﴾ 

 

ناميند؛ نامز در اين آيه،  ادا می، امز را كامل و راستنين
 .شود متام انواع را اعم از فرض و نفل شامل می

﴿ N  M L﴾ 
 

، ومن  يشمل الثَّنا ء من أنفق البعض ومن أنفق الكلَّ
 أنفق الكلَّ يدخل يف الثَّناء إذا توكَّل عىل اهللا.

 ھارم:دلیل چ

﴿    }|   {   z   y   x   w.﴾ .هر كس بر اهللا توكّل ناميد، او برايش كافی است 

ش كافی است و كارش  • بـرد؛ اگـرهم در انجـام  را به آسـانی پـيش مـیاهللا تعالی برای مسائل مهمّ

رسور متام آنان است كه بر اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص پيامربكارهايش اذيت و آزاری ببيند، قطعاً اهللا برايش بس است. 

 .ناميند؛ با اين وجود، اذيت شد و آزار ديد و باز هم به او زيانی نرسيد توكّل می

              
 دلیل پنجم:

كِيلُ «: گفت يض اهللا عنهامر ابن عبّاس مَ الْوَ نِعْ بُنَا اهللاُ وَ سْ خواست در  است كه میملسو هيلع هللا ىلص  سخن ابراهيم؛ حَ

Ô Ó Ò     Ñ Ð Ï Î Í Ì  ﴿: گفتندملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا برخی به آتش بيفتد؛
 Ø × Ö Õ﴾«  (روايت بخاری) .را فرمودملسو هيلع هللا ىلص پس وی مهني سخن ابراهيم 
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ة يف نصِّ القرآن، و ملسو هيلع هللا ىلص ابو سفيان كه از احد بازگشت، تصـميم گرفـت تـا دوبـاره بـه پيـامرب  هذه القصَّ

رويـد؟  سارانش محله كرده و به خيال خود نابودشان كند؛ پس به كاروانی را رسيد؛ پرسـيد: كجـا مـی

د و يارانش بگوييد كه قطعا به رساغشان می كنـيم.  آييم و نابودشـان مـی گفتند: به مدينه. گفت: به حممّ

Ö Õ × ﴿و يـارانش گفتنـد: ملسو هيلع هللا ىلص كاروان كه به مدينـه رسـيد، مهـني پيغـام را رسـانيد. پيـامرب 

Ø﴾ ز نظـرش سپس با حدود هفتاد سواره روانه شدند تا به محراء األسد رسدند؛ اما ابوسـفيان ا

ه رفت؛ اين حادثه، بدين معناست كه اهللا برای پيامرب  باشـد؛  و مؤمنـان، كـافی مـیملسو هيلع هللا ىلص برگشت و به مكّ

ل و اعتامد نمود. چرا كه بر ذات يگانه  اش توكّ

 نکتھ: 

ممَّن يروي عن بني إرسائيل هو قولٌ مشهورٌ عند علامء املُصطلح، لكن فيه  ريض اهللا عنهام كون ابن عبَّاسٍ 

؛ فإنَّ ابن عبَّا  ممَّن ينكر األخذ عن بني إرسائيل. ڤسٍ نظرٌ

 ؟را تأييد كنيم رسائيلابني  آيا اخبار و اطالعات منقول از

 .كنيم آن دسته از اخباری را كه در دين تأييد شده بار و تأييد می .١

 .كنيم روند، ردّ و تكذيب می ها و اخبار ساختگی به شامر می اطالعاتی را كه در دين جزو دروغ .٢

 .كنيم اند، سكوت می عات و ماجراهايی كه در دين، تأييد يا تكذيب نشدهی اطال درباره .٣

 مسائل:

ل و اعتامد بر اهللا، فرض است؛ : يكم  .زيرا اهللا تعالی، ايامن را منوط به آن قرار دادتوكّ
ل و اعتامد، از رشوط ايامن است: دوم  .توكّ

 ﴾;   >   =    < 7   8   9   :  ﴿ی انفال:  بيان تفسري اين آيه از سوره: سوم
 ﴾I   H  G  F  ﴿بيان تفسري اين آيه: : چهارم

 ﴾z   y   x   w   }   |{    ﴿ی طالق:  بيان تفسري اين آيه از سوره: پنجم
در هنگام مشكالت  ملسو هيلع هللا ىلصو حممد  ملسو هيلع هللا ىلصبيان عظمت و ارزش واالی اين عبارت كه ابراهيم : ششم

كِيلُ «گفتند:  می مَ الْوَ نِعْ بُنَا اهللاُ وَ سْ  .»حَ
توكل ناميد و اسباب و عوامل كارش را بجويد؛ پريوی از سنت  اهللاها بايد بر  انسان به هنگام سختی(

 اش كافی باشد). برای بنده اهللاشود تا  به مهراه ايامن، سبب می ملسو هيلع هللا ىلصپيامرب
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 ﴾   KJ    I   H R   Q     P   O     N     M   L ﴿] باب: ۳٤[

ـا اين دو نقيض يك ؛اهللاو نااميدی از رمحت  اهللا احساس امنيت از تدبري: اين باب، شامل دو مقوله است •  ديگرند ت
لق ايامنی، آراسته ناميند؛ يكی خوف و ديگری رجا؛ از آيه چنني بر میاهللا رهپويان راه   :آيد را به دو خُ

ـان و  بايد هوشيار باشيم كه كردارمان چنان نباشد كه نعمت .١ ـتن در گناه ـتدراج و فـرو رف های االهی، عامل اس
 .عذاب االهی گردد

 . احساس امنيت كند، اهللا ی بنده نبايد از تدبري و فتنه .٢

 دلیل دوم:
﴿  I   H  G  F  E  DK  J ﴾  گفت: و چه كسی جز گمراهان، از رمحت صاحبش نااميد

 .شود می

ـالی شود كه در مسري هـدايت نباشـد و حقـوق اهللا را ندانـد؛ در فقط كسی از رمحت اهللا نااميد می • ـبحان  ح كـه اهللا س
 :باشد؛ زيرا معنای بدگامنی به اهللا می نزديكرتين است و نااميدی، به

تعالی بر هر چيزی تواناست، انجام هيچ كاری را از او بعيد اهللا يقني دارد كه  چون هر كس؛ توهني به قدرت اوست .١
 .داند نمی

 .داند برخورداری از رمحتش را بعيد نمی ، رحيم است،اهللا چون هر كس يقني دارد كه؛ توهني به رمحت اوست .٢
 

 دلیل سوم و چھارم:

كُ بِاهللاِ، ـلشِّ ا«: فرمود؛ پرسيدندملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ی كبائر، از رسول كند كه درباره نقل می؛ ڤ ابن عبّاس نْ رْ الْيَأْسُ مِ وَ

رِ اهللاِ كْ نْ مَ نُ مِ األَمْ حِ اهللاِ، وَ وْ  . امنيت از مكر و تدبري اهللارشک به اهللا، نااميدی از رمحت اهللا، احساس » رَ

اهللاِ، احساس امنيت از تدبري، رشک ورزيدن به اهللا: بزرگرتين گناه كبريه«: از ابن مسعود چنني روايت است

 .(روايت عبد الرزاق) »اهللاِ نوميدی از لطفاهللاِ،  نااميدی از رمحت

 
كُ بِاهللاِـلشِّ ا« •  از گناهان كبريه، بدتر و شديدتر می باشد. : منظور هر دو رشک اكرب و اصغر است؛ رشک اصغر،»رْ
رِ اهللاِ« • كْ نُ مِنْ مَ األَمْ های االهی برخوردار شود و  ، بدين معناست كه بنده از نعمتاهللا: احساس امنيت از فتنه و مكر »وَ

  رفته رفته در گناه فرو رود تا جمازاتش بيشرت گردد.
َةِ اهللاِ« • محْ الْقُنُوطُ مِنْ رَ از خود و رسيدن بـه هـدفش، رمحت اهللا، بدين معناست كه بنده، رمحت االهی را نااميدی از  »وَ

  دور و بعيد بداند.
حِ اهللاِ« • وْ الْيَأْسُ مِنْ رَ  .ها و مشكالت را بعيد بداند بدين معناست كه بنده، رفع سختی »وَ
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 چکیده: 

ـاحب و مـ هند، دو چيز بر او چريه می كه در راه اهللا گام می كسی ـاس  الكش دور مـیشود و از ص گردانـد؛يكی احس

داشتنی و مهـم را از  ای دچار مشكل شود يا چيزی دوست امنيت از تدبري اهللا و ديگری نااميدی از رمحت اهللا. اگر بنده

ـايی و حـل مشـكلش را  دست بدهد، اگر اهللا لطف و نعمتش را به او عطا نفرمايد، نااميدی بر او چريه می شود و ره

داند، با وجود برخورداری  كه خود را از تدبري و مكر االهی در امان می كشد. كسی از تالش می داند و دست بعيد می

كه به كار باطل و نادرستش  در حالی است؛پندارد كه در مسري درست  كند؛ خودش می از نعمت، رسكشی و گناه می

 .ترديد، استدراج و فرو رفتن در عذاب االهی، مهني است . بیدهد ادامه می

 

 مسائل:
 ﴾KJ    I   H    ﴿ی اعراف:  بيان تفسري اين آيه از سوره: اول
 ﴾I   H  G  F  E  DK  J  ﴿بيان تفسري اين آيه از سوره حجرات : دوم

در امان بداند، مرتكب گناه كبريه شده و هشدار شديدی  كه خود را از تدبري و مكر االهی  كسی: سوم
 .در  پيش دارد

 .بت به نااميدی، هشدار سختی داده استاهللا متعال، نس: چهارم
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 چھ هللا مقّدر نموده، از سر ایمان بھ هللا است ] باب: صبر بر آن۳٥[

 

ھایی کھ هللا  صبر بر سختی
: مانند مقّدر نموده است

 مرگ عزيزان.

در انجام دستورات صبر 
 .مانند نامز و روزههللا: 

 

صبر و بردباری از انجام 
وری از رشک و انند دمگناه: 

 .كارهای حرام

 .ناميد؛ قلب كه آرام گريد، جوارح نيز آرام و قرار دارند : آرامش نصيب او می»9   :« •

 

پيش از ديگر انواع صرب بيان شد؛ زيرا بنده بايد به آن پايبند باشد و دستوری » صرب بر انجام دستور اهللا«

صـرب «كه بنده بايد دست از انجام گناهان بكشد؛ بعـد از آن، » صرب از انجام گناه«را انجام دهد؛ سپس 

رات االهی صرب بر انجـام «تر از  سخت » صرب از انجام گناه«نقشی ندارد. گاهی  كه بنده در آن» بر مقدّ

  .باشد می» فرمان اهللا

 :ھا عملکرد مردم در سختی

 خشنودی (مستحب)

بنده در هنگام آسانی و 
سختی، از اهللا خشنود 

است؛ زيرا هر رويدادی 
را از حكم و محت 

 داند. صاحبش می

ٌط ( گناه کبیره؛ متسخِّ

 )امدانج بھ کفر می
بالقلب (يغضب) 

عاء بالويل  واللِّسان (الدُّ
والثُّبور) واجلوارح 

قُّ والنَّتف).  (اللَّطم والشَّ

ع، اصبر (بنا بر اجم

 باصرب  واجب است)
 .وارحقلب، زبان و ج

گرچه سخت و سنگني 
ناميد  است، اما حتمل می

 كند. و صرب می

شکر (باالترین مرتبھ) 

مؤمن چنني معتقد است 
ها، برای  ختیكه اين س

زدودن گناهان و افزايش 
و و ايامن است  پاداش

مشكالت بيشرت از اين 
 .هم وجود دارد

 

 

 

 : انواع صبر

 دلیل اول:
ـبش را هـدايت مـیهر كس به اهللا ايـامن دارد، (ا«﴾ 6   7   8   9   :;فرمايد:﴿ اهللا تعالی می علقمـه » ناميـد. هللا)قل

 .گريد ند؛ پس خشنود است و آرام میدا ای است كه مصيبت و سختی را از جانب اهللا می منظور بنده: گفت می
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 دلیل دوم:
نُ «: فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  كند كه رسول روايت می محه اهللار مسلم از ابو هريره : الطَّعْ رٌ فْ ِمْ كُ ا هبِ َ نَتَانِ يفِ النَّاسِ مهُ اثْ

، يفِ  بِ يِّتِ  النَّسَ ىلَ الْـمَ ةُ عَ النِّيَاحَ دشـنام و تـوهني ز است: يدو رفتار در ميان مردم وجود دارد كه كفرآم»وَ
 .رسايی بر مرده به نسب و نوحه

بِ « •  .: يعنی عيب گرفتن به نسب يا نفی كردن صفت خوب از آن كه رفتاری كفرآميز است»الطَّعْنُ يفِ النَّسَ

ىلَ « • ةُ عَ النِّيَاحَ يِّتِ وَ مَ  دليل نارضايتی و خشم از مصيبت است. رسايی به : نوحه» الـْ

 دلیل سوم و چھارم:

نَّا«: كنند بخاری و مسلم، اين حديث مرفوع را از ابن مسعود نقل می ،  لَيْسَ مِ يُوبَ ـقَّ الْــجُ شَ ودَ، وَ دُ خُ بَ الـْ َ نْ رضَ مَ

لِيَّةِ  اهِ جَ َ الـْ وَ عْ ا بِدَ دَعَ  .ند، گريبان پاره كند يا مانند عرص جاهليت رفتار كند، از ما نيستكه بر صورت بز كسی» وَ

؛ «: فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ كند كه رسول  روايت میمحه اهللا ر انس َ ريْ خَ هِ الـْ ادَ اهللاُ بِعَبْدِ نْيَاإِذَا أَرَ ـةَ يفِ الـدُّ لَ لَهُ الْعُقُوبَ جَّ ادَ عَ إِذَا أَرَ ، وَ

نْبِهِ حَ  نْهُ بِذَ كَ عَ سَ ؛ أَمْ َّ هِ الرشَّ ةِ تَّى يُوَ بِعَبْدِ مَ الْقِيَامَ َ بِهِ يَوْ ـا  اكر بخواهد اهللا به بنده» ايفِ ـازاتش را در دني ـاند، جم اش خـري برس

كشد تا روز قيامت، او را به سزای  اش رش و بدی برساند، دست از جمازاتش می دهد؛ و اگر بخواهد به بنده انجام می

 .كار بدش برساند

لِيَّةِ « • اهِ َ الْـجَ وَ عْ خن يا رفتاری كه از دوران جاهليت باشد؛ ماننـد خـراب كـردن خانـه، :هر س»بِدَ
 شكستن ظرف، رخيتن غذا يا هر كاری كه فرد هنگام نصيبت انجام دهد.

هِ « • بْدِ ادَ اهللاُ بِعَ ا أَرَ ـ لَـيْسَ إِلَيْـكَ «: فرمـود ملسو هيلع هللا ىلص نيست؛ زيرا رسول اهللاهللا ا رش و بدی ذاتاً از: »إِذَ ُّ الرشَّ  »وَ
 .شود كند، بنا بر حكمت اوست كه نوعی خري حمسوب می هللا نصيب انسان میبلكه رش و بدی كه ا

ی خـري  كصيبت، گاهی مايه تابی نكند؛ ديده است تا بی منظور حديث، آرام نمودن شخص مصيبت •
پس بنده بايد اهللا را محد و سـتايش كنـد كـه  باشد؛ تر می است؛ عذاب دنيا، از جمازات آخرت آسان

 .ول نفرموده استعذابش را به آخرت موك
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 : آيد كه از اين حديث چنني برمی •
 .تر باشد و انسان صرب پيشه كند، پاداش او نيز بيشرت است مصيبت سختهر چه بال و  .١
 .آزمايد هايی در دين و دنيا، می اگر اهللا گروهی را دوست بدارد، آنان را با آزمايش .٢
چـه در ميـان  مهاننـد آنهـا  اثبات گرديـد؛ ايـن ويژگـی اهللاصفات حمبّت، خشم و خشنودی، برای  .٣

 .چگونگی آن بر ما پوشيده استها رساغ داريم، نيست و  انسان

 مسائل:
 ﴾6   7   8   9   :;﴿ ی تغابن بيان تفسري اين آيه از سوره: اول
ر می صرب كردن بر آن: دوم  .خاطر ايامن به اهللا است ناميد، به چه اهللا مقدّ

 .شود های خوب از آن كه كفر اصغر حمسوب می توهني به نسب و نفی ويژگی: سوم
ورتش بزند، گريبانش پاره كند يا مهچون عهد جاهليت رفتار كه بر چ كسی: چهارم

از چنني كسی اعالم برائت نموده  ملسو هيلع هللا ىلص كند، هشدارسختی در پيش دارد؛ زيرا پيامرب
 .است
 .ای را در دنيا نصيبش كند، از خريخواهی اوست وقتی اهللا متعال جمازات بنده: پنجم
 .نصيبش كند، از خشم اوست ای را در رستاخيز اگر اهللا تعالی جمازات بنده: ششم
 .ناميد اش را به مصيبتی دچار می اهللا تعالی، از روی دوستی و حمبّت، بنده: هفتم

نَةُ   .اعالم نارضايتی و خشم از حكمو آزمايش االهی، حرام است: الثَّامِ
 .گردد از او خشنود میاهللا  های االهی خشنود باشد، كه از مصيبت كسی: هنم

 دلیل پنجم:

؛ «: فرمود ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب مْ هُ تَالَ ا ابْ مً وْ بَّ قَ ا أَحَ اىلَ إِذَ عَ إِنَّ اهللاَ تَ ، وَ ءِ ظَمِ الْبَالَ عَ عِ اءِ مَ زَ ظَمَ الْـجَ هُ إِنَّ عِ لَ َ فَ
يضِ نْ رَ مَ فَ

طُ  خْ هُ السُّ لَ طَ فَ خِ نْ سَ مَ ا، وَ ضَ ؛ اهللا هر قومی را كه استبزرگ مهراه  بالیپاداش بزرگ، با امتحان و » الرِّ

گه خشنود باشد، خوشنودی و هبشت  كند؛ آن ناميد و به باليی دچار می را آزمايش می دوست دارد، آنان

اهللا را در پيش دارد و هر كه خشم گريد و نارضايتی كند، خشم اهللا را در پـيش دارد. (ترمـذی: حسـن 

 .است)
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 یریا و دوروی] ۳٦[

 دالیل اول تا سوم: 
بگو: من فقط انسانی مانند شام هستم كه  ﴾ÖÚ       Ù   Ø     ×      Ü   Ûáà       ß     Þ   Ý    : ﴿فرمايد تعالی میاهللاِ ] ١[

 .شود كه معبودتان، فقط يكی است به من وحی می
كَ اهللا تعالی فرمود«: ] از ابو هريره روايت است٢[ َ نَى الرشُّ ِي : أَنَا أَغْ ريْ عِي فِيهِ غَ كَ مَ َ الً أَرشْ مَ مِلَ عَ نْ عَ ، مَ كِ ْ نِ الرشِّ اءِ عَ

كَهُ  ْ
رشِ كْتُهُ وَ با من كه كاری انجام دهد و غري مرا در آن  نيازی ندارم؛ كسی نيازترين ذاتی هستم كه به رشيک من بی »تَرَ

  .گذارم. (روايت مسلم) رشيک كند، او را با رشكش تنها می
؟أَالَ «: روايت است] از ابو سعيد ٣[ الِ جَّ يحِ الدَّ سِ مَ ي مِنَ الـْ لَيْكُمْ عِنْدِ فُ عَ وَ وَ أَخْ ُكُمْ بِامَ هُ ربِ آيا شـام را از چيـزی  » أُخْ

؛ يَقُومُ «: ی آن هراس دارم؟ گفت: آری ای رسول اهللا؛ فرمود باخرب كنم كه بيش از مسيح دجال درباره فِيُّ خَ كُ الـْ ْ الرشِّ
يلِّ  لُ فَيُصَ جُ ؛ لِ الرَّ تَهُ الَ يِّنُ صَ لٍ ـفَيُزَ جُ  مِنْ نَظَرِ رَ ـايی  رشک پنهان است؛ مردی به نامز می »امَ يَرَ ايستد و نامزش را به زيب

 .كند تا در نگاه فردی، ديده شود(روايت امحد) ادا می

• »    Ö   Ù   Ø     ×« اسـت؛ دستور داده شد تا به مردم اعالم ناميد كـه او نيـز يـک انسـان ملسو هيلع هللا ىلص : به پيامرب

نيز تأكيدی بر اين اعالم است؛ تنها تفاوتش با ساير مردم اين است كه بر او وحـی  »Ú «عبارت 
 .شود؛ پس بايد از او اطاعت كنيم اما عبادت كردنش حرام است می

• »æ  å« :های او، تنها برای مؤمنان است ديدار اهللا مهراه با برخورداری از خشنودی و نعمت. 

• »é è« :كه با اخالص و درست باشد و از قوانني دين پريوی كندای  كار شايسته. 
نَى« • ا أَغْ  : نيازترين هستم، دو معنا دارد من بی »أَنَ

  ريا حرام می باشد و كاری كه از روی ريا انجام شود، باطل و نادرست است. .١
 .ندباشد و بزرگرتين حق او بر بندگان، اين است كه چيزی را با او رشيک نكن نياز می بی اهللا .٢

الِ « • جَّ يحِ الدَّ سِ   .گو است و چشم راست ندارد فردی بسيار دروغ»: الْـمَ

 ؟بیش از ھراس از مسیح دجال، از ریا ھراس داشت ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر پیامبر
ال، رويدادی آشكار است؛ اما ريا، امری پنهان می زيرا فتنه .١ رهايی و در امان بودن از  باشد. ی دجّ

 .ريا، بسيار دشوار است
 .دهد؛ اما ريا در هر زمانی وجود دارد ی دجال در آخر الزمان روی می زيرا فتنه .٢

 :شرک دو نوع است
 .شود رسائر هم ناميده می کرشگريد؛ مانند ريا؛  در قلب صورت می: و پنهان خفيّ  .١
گريد؛ مانند سوگند خوردن به غري اهللا؛ با كردار رخ  با گفتار و كردار صورت می: و آشكار جيلّ  .٢

 م شدن برای غري اهللا.دهد مانند خ می
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 ؟و راه خالصی از ریا چیستعالج 
زيرا انسانی كه اهللا را بزرگ بداند، به هيچ  تعظيم و بزرگداشت اهللا با يادگريی توحيد و عمل به آن؛ .١

 .كند كسی توجه نمی
زيرا شيطان، انسان را گرفتار ريا می كند يـا  ؛انجام ندادن آن كار به خاطر ترس از دچار شدن به ريا .٢

 .طور پنهانی انجام دادن كار به .٤.        دعا .٣        .دترسان از غري اهللا می
  .باشد ی انسان به دنيا می خاطر عالقه زيارت قبور؛ زيرا يادآور آخرت است؛ اما ريا به .٥

 مسائل:

 ﴾ÖÚ       Ù   Ø     ×   Ü   Û    ﴿ی كهف  بيان تفسري اين آيه از سوره: اول

 .گردد ی انسان وارد شود، آن كار باطل میاگر امری غري االهی در كارها: دوم

 .نيازی مطلق اهللا است بی، از داليل بطالن كاری كه با ريا باشد: سوم

 .نيازترين ذات از رشيک است از مجله داليل بطالن رشک، اين است كه اهللا، بی: چهارم

 .آنانهای بعد از  چه رسد به نسلی يارانش از ريا هراس داشت؛  دربارهملسو هيلع هللا ىلص  پيامرب: پنجم

نامزش را به درستی و زيبايی ادا ، ايستد مردی به نامز می دهد:  پيامرب، ريا را چنني توضيح می: ششم

 .اما با اين هدف كه ديگران او را ببينند؛ كند می

 پس از انجاِم امر عبادی صورت گیرد: 

كه با دشمنی و بداخالقی  تأثريی در عبادت ندارد؛ مگر اين
 باشد؛ مانند منّت و آزار بعد از دادن صدقه.

 در خود عبادت روی دھد: 

 آن عبادت باطل است.
 ناگھانی: 

 با اين توضيح:

 انجام شود؛ ريا، رفتار منافقان است كاری را برای شهرت يا ديده شدن: ریا

 : را از خود دور كند آن

 آن عبادت، درست است.عبادت را انجام دهد و 
 را ادامه دهد؛  آن

 :توضيح

 : در تمام امر عبادی روی دھد
 .مانند نامز، كه متامش باطل است

 در بخشی از عبادت روی دھد: 

 تنها مهان بخش باطل است؛ مانند زكات.
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كنـد؛ بلكـه اهللا را  در پی مدح و متجيد است و نه ريا می ی كسی است كه با انجام كار عبادی،  نه اين باب درباره •

ناميد؛ اما به قصد مال و مقام و سالمتی و ... در دنياست؛ وی از آخرت غافل است و در پی  خالصانه عبادت می

 باشد. سود دنيوی می

د به اين قصد باشد. زيـرا مانعی ندارد كه انسان در نامز، از اهللا تعالی درخواست دنيوی داشته باشد؛ اما نامزش نباي •

 چنني كاری، بسيار سخيف و نادرست است كه كار اخروی را با هدف دنيوی انجام دهد.

ـا فوايـد دنيـوی  گويند، فوايد دنيوی را بيان می ی فوايد عبادت سخن می گاه برخی مرد كه درباره: نكته • كنند؛ ام

 .باشد  و كسب ثواب اخروی مینبايد در عبادت، اصل قرار گريد؛ بلكه اصل عبادت، رضايت اهللا

ـاطلبی ممكـن ؛ تر و مهمرت است اين باب، از ريا خطرناک • ـا دني زيرا ريا ممكن است فقط در نامز صورت گريد؛ ام

 .است در متام امور عبادی رخ دهد

 

 : برای دنیا انجام کار دنیوی
 

 اھی در امور عبادی:ی دنیاخو عملکرد مردم درباره

 .جايز است؛ مانند جتارت برای هريد خانه

 : آخرتبرای کار دنیویانجام 
 

 مستحب است؛ مانند كشاورزی برای صدقه

 انجام کار اخروی برای آخرت
 

 .باالترين مرتبه را دارد و هبشت گوارای او باد

انجام کار اخروی، برای 
 : دنیا و آخرت

 

¬  ﴿ اگر اصل با آخرت باشد، درست است:
´ ³ ² ±  ° ¯ ®﴾. 

 : انجام کار اخروی برای دنیا
 

 .نامز خواندن برای مال و مقامرشک اصغر است؛ مانند 

 ] انجام کار صالحی کھ بھ قصد دنیا باشد، نوعی شرک است۳۷[

 

ـخِطَ «كه در پی دنيا باشد،  شود؟ كسی ز انجام كار، چگونه درک میهدف ا • ْ يُعْطَ سَ إِنْ ملَ ، وِ َ يضِ طِي رَ اگـر بـه  »إِنْ أُعْ
 مقصودش رسيد، خوشحال است و اگر نرسيد، خشمگني و ناخرسند.

ـادت كه كارشان به نتيج شوند و مهني : برخی مردم، تنها در هنگام نياز و سختی به عبادت مشغول مینكته • ه رسيد، عب
 كنند. را رها می
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 دلیل اول:

  ﴾L   K    J   I    H   GP   O   N   M    : ﴿اهللا تعالی فرمود

 نيم.رسا هركس زندگی دنيا و زيبايی آن را بخواهد، كارهايشان را در آن به انجام می

! "      # $ % & ' ) ( * + , - . /  ﴿باشد:  اين عبارات، خمصوص ارساء می
 اين امر، مرشوط به خواست اهللا و در حق كسی است كه اهللا بخواهد. ﴾0 1 2

 دلیل دوم:
، تَ «: فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  از ابوهريره روايت است كه رسول مِ هَ رْ بْدُ الدِّ ، تَعِسَ عَ ينَارِ بْدُ الدِّ بْدُ تَعِسَ عَ ةِ، تَعِسَ عَ مِيصَ خَ بْدُ الـْ عِسَ عَ

، طُوبَى لِعَ  يكَ فَالَ انْتَقَشَ إِذَا شِ ، وَ انْتَكَسَ ، تَعِسَ وَ خِطَ ْ يُعْطَ سَ إِنْ ملَ ، وِ َ يضِ طِي رَ يلَةِ، إِنْ أُعْ مِ خَ بِيلِ الـْ هِ يفِ سَ سِ ذٍ بِعِنَانِ فَرَ بْدٍ آخِ
اهُ  مَ َّةٍ قَدَ غْربَ ، مُ هُ أْسُ عَثَ رَ ْ اهللاِ، أَشْ تَأْذَنَ ملَ اقَةِ، إِنِ اسْ اقَةِ كَانَ يفِ السَّ إِنْ كَانَ يفِ السَّ ةِ، وَ اسَ رَ ِ ةِ كَانَ يفِ احلْ اسَ رَ ِ ،  ، إِنْ كَانَ يفِ احلْ ذَنْ لَهُ يُؤْ

فَّعْ  ْ يُشَ فَعَ ملَ إِنْ شَ   »وَ
ـتهی اثاث و وسا ی ظاهر زيان كرد، بنده ی درهم زيان كرد، بنده ی دينار زيان كرد، بنده بنده اش  يل، زيان كرد؛ اگـر خواس

ـايش  كند و به سختی می داده شود، خرسند است و اگر داده نشود، خشمگني و ناخشنود؛ زيان می ـاری در پ افتد؛ اگر خ
ـبش را در  راه اهللا گرفتـه اسـت، رسش  فرو رود، توان بريون آوردن ندارد؛ پاداش هبشت برای بنده ای است كه افسار اس

كند؛ اگـر در انتهايلشـكر باشـد،  غبارآلود است؛ اگر در حال نگهبانی باشد، به درستی نگهبانی می غبار گرفته و پاهايش
 پذيرند. دهد؛  اگر شفاعت كند، شفاعتش را نمی اش را انجام می وظيفه

ينار«پول طال؛ دليل نامگذاری به : دينار: زيان كرد. »تَعِسَ « • ابسته است، به ای كه به اربابش و زيرا مانند برده»: عبدالدِّ
را بر فرمانربداری از اهللا متعال،  اوست و آن و دارايی چنني شخصی، طالهمّ و تالش باشد.  وابسته می دينار و طال
 دهد. ترجيح می

مِ « • هَ رْ  . : پول نقره»الدِّ
ةِ « • مِيصَ خَ يلَةِ « ،»الـْ مِ خَ  .كند كه به ظاهر و وسايلش توجه می كسی: »الـْ
• » َ يضِ طِي رَ  .ی مال است باشد و چنني كسی، برده خاطر مال می حالی و خشم او، فقط به:خوش»إِنْ أُعْ
انْتَكَسَ « •  گردد. دهد و رشايط برايش دشوار می كارها خالف چيزی كه انتظار دارد، روی می: »وَ
يكَ فَالَ انْتَقَشَ « • إِذَا شِ  .را بريون آورد تواند آن : اگر حتی يک خار در پايش فرو رود، نمی»وَ
 ها برداشت شود. كن است خرب باشند يا معنای دعا از آنسه مجله مم •
تر است و بيشـرت  جامع ،هبرتين حالت انسان؛ گفته شده كه نام  درختی در هبشت است؛ اما ديدگاه نخست»: طُوبَى« •

 .رواج دارد
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بِيلِ اهللاِ« • و تعصب  دوستی وطنباشد نه از روی حس  دجهاد برای اعتالی كلمه اهللا و توحي با اين رشط كه»: يفِ سَ
 قومی.

هُ « • أْسُ عَثَ رَ بر رسش نشسته؛ هر چه در طاعت اهللا باشد، به حال و بدنش توجهی ندارد؛ پايش اهللا،  غبار راه»: أَشْ
 .يابد و تكلّف نباشد، پاداش میاز رفتن در راه اهللا، غبارآلود است و آثار عبادت در آن پيداست؛ اگر با رنج 

ائِمِ : «در مهني مفهوم فرمود ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا لُوفُ فَمِ الصَّ  .شود دار، دگرگون می بوی دهان روزه »خلََ

اقَةِ « •  :معانی برگرفته از حديث عبارتند از قسمت آخر لشكر؛»: السَّ

 .خواهد نمیمقامی باالتر از آن، مثال پيشاپيش لشكر، را  دهد؛ به موقعيتش امهيت نمی .١

 .دهد اش را انجام می اگر در حال نگهبانی يا در آخر لشكر باشد، حقّ را ادا كرده و مظيفه .٢

تَأْذَنَ « •  .از مقام و مرتبه برخوردار است اهللادر نزد مردم، مقام و رشافتی ندارد؛ اما در نزد »: إِنِ اسْ

خاطر دنياست؛ در اين حديث،  سندی آنان، بهكنند و خشم و خر بنا بر حديث، برخی از مردم، دنيا را عبادت می •

 :شوند مردم به دو گروه تقسيم می

دنيا و زيروش، قلب اين فرد را در اختيار گرفته  اندوزی و خوشگذرانی است؛ كه تنها در پی دنيا و مال كسی .١

آسيب و اذيتی، ترين  گردد و از كوچک غافل كرده است؛ پس دنيا بر او مسلّط میاهللا، و عبادت  را از ياد و آن

 .گردد خالص نمی

ـايفش را بـهاهللا،  جهاد در راه؛ كه متام تالشش برای آخرت است كسی .٢ طـور  مهني است. با اين وجـود، وظ

 .كند دهد و برای مردم شفاعت می دهد و به كار خري و درست، امهيت می كامل انجام می

 مسائل:

 .كنند ها، برای رسيدن به دنيا، از اعامل اخروی استفاده می برخی انسان: يكم
 ﴾L   K    J   I    H   G﴿ی هود:  اين آيه از سورهتفسري : دوم

ةِ  گاه برخی مسلامنان، سوم:  مِيصَ خَ الـْ مِ وَ هَ رْ الدِّ ينَارِ وَ بْدَ الدِّ  گريند نام می عَ
شود و اگر نرسد، خشمگني و ناسپاس  اش برسد، خرسند می فردی كه در پی دنيا باشد، اگر به خواسته چهارم:

 .گردد می
انْتَكَسَ تَ « عبارت: پنجم  .تواند به معنای نفرين يا فقط يک خرب ياشد می» عِسَ وَ
يكَ فَالَ انْتَقَشَ «: ششم إِذَا شِ  .يا خرب است يا دعا و نفرين»: وَ
 .پول و مقام و قدرت گانبنديف و ستايش است نه  ری تع ؛ اين فرد، شايستهجماهدهای  ويژگیبيان : هفتم
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کھ در حالل کردن حرام هللا و حرام کردن حالل هللا، از امیران  ] باب: کسی۳۸[

 ، ارباب خود برگزیده استجای هللا آنان را بھو علما اطاعت کند؛ 

 

از روی نشاآگاھی از آنان پیروی 
پندارد کھ حکم هللا  کند و می می

 است.
اگر خودش توان تشخيص حـق  -١

اهی كرده را داشت، پس سستی و كوت
 و گناهكار است.

تواند بداند؛ از آنان  داند و نمی نمی -٢
پندارد كه حقيقـت  كند و می تقليد می

مهني است؛ پس گناهی بر او نيست و 
 معذور است.

 کفر اکبر
ـايت، از  ـنودی و رض با خش

ـان را  آنان پريوی می كنـد، آن
دهــد، از  بـر اهللا تـرجيح مـی

ـند و  حكــــم اهللا، ناخرســـ
. هـر گــس ناراحـت اسـت

ا ناپســند بدانــد، وحــی اهللا ر
حكم غري اهللا را مهانند حكم 
اهللا و هبرت بداند، كفر ورزيده 

 است.
 

کفر اصغر (پرتگاه افتادن در 
 کفر اکبر)

كنـد؛ امـا بـه  از آنان پريوی مـی
داند  حكم اهللا رضايت دارد و می

دگان، هبـرت كه حكم اهللا برای بن
ــر اســت؛ ــا از هــوا و  و برت ام

هوس، حكم غري اهللا را انتخاب 
، كند می اگـر ؛ كأن يريد وظيفـةً

ــامل  ــريد، ظ ــلامنی را بگ ــق مس ح
 .است

 : هللانواع فرانبرداری از علما و امیران در سرپیچی از فرمان 

 دالیل اول و دوم:

ءِ «: گويد ابن عباس می امَ نَ السَّ ةٌ مِ ارَ جَ مْ حِ يْكُ لَ لَ عَ نْزِ كُ أَنْ تَ . (نزديک است كه سنگی از آسامن، بر يُوشِ
 .»!ی گويند: سخن ابوبكر و عمر استاست؛ اما ديگران م ملسو هيلع هللا ىلصسخن رسول اهللا  شام فرود آيد.)

ديدگاه سـفيان را ؛ دانند را می در گشفتم از كسانی كه اسناد و درستی آن«: ناميد امحد بن حنبل اظهار می
[  ^    _  `  g      f  e  d  c  b   a  ﴿ :فرمايـد اهللا تعالی می گزينند. برمی

 h﴾  رسـد يـا بـه عـذابى به آنان كه مبادا باليى  برتسند ،كنند مىرسپيچی پس كسانى كه از فرمان او
اگر با سـخن اهللا خمالفـت ؛ رشک است؟ دانيد منظور از فتنه و بال چيست آيا می .دردناك گرفتار شوند

 .»شود ورزد و اندكی كينه در دلش جای گريد، هالک می

 رشع خمالفت كنند.: ثابت نشده كه ابوبكر و عمر، با بيان ديدگاه خود، با »!سخن ابوبكر و عمر است« •

• »  a  ̀  .توجه هستند گردانند و بدان بی از دستورش روی می: »_  
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وقت رضورت و عدم جایز است (دیدگاه ارجح) 
كه به دين و  توان تشخيص حكم، می توان از كسی

و در متام مسائل،  علمش اطمينان داريم، پريوی كنيم
 .يماز ديدگاهش هبره برب

 واجب است
زيرا با مرگ امامان 

چهارگانه، باب اجتخاد، 
 بسته شده است.

 حرام است
 دليل  زيرا از سخنی بی

اساس پريوی  و بی
 كنند. می

 : دیدگاه علما در خصوص تقلید

 دلیل سوم:
ـاتم ــن حـ ــدی ب ـامرب  از ع ــه را از پيـ ــن آي ــه اي ــت ك ــت اس ـنيدملسو هيلع هللا ىلص رواي  ª ¨©: ﴿شـ

ـلَّ اهللاُ «: كرديم؛ فرمود ها را عبادت نمی گويد: به پيامرب گفتم: ما آن وی می ﴾»¬®¯ ا أَحَ ونَ مَ مُ َرِّ أَلَيْسَ حيُ
لُّونَهُ  مَ اهللاُ فَتُحِ رَّ ا حَ ِلُّونَ مَ حيُ ، وَ ونَهُ مُ رِّ ها چيزی را كه اهللا حالل نمود، حرام نكردند و چيزی را كه اهللا حرام نمود،  آيا آن »؟فَتُحَ

ُمْ «گفتم: آری؛ فرمود:  حالل ندانستند؟ را حسـن  (روايت امحد و ترمـذی كـه آن اين كار، عبادتشان است.» فَتِلْكَ عِبَادَهتُ
 .دانسته است)

 .عابد زاهد: »ª « عامل بسيار دانا: »©« •
مْ « • هُ بُدُ نَا نَعْ  پيامرب كنيم، نه ركوع، نه قربانی و نه نذر. نه برايشان سجده می: »إِنَّا لَسْ

 .تنوعی عبادت مقد اس بيان نمود كه اطاعت و فرمانربداری، ملسو هيلع هللا ىلص 

 مسائل:
̀  a ﴿ی نور:  بيان تفسري اين آيه از سوره: يكم   _    ̂   ]﴾ 
 ﴾» ª ¨©﴿ی برائت:   تفسري اين آيه از سوره: دوم

 .كرد را انكار می آناز معانی عبادت، اطاعت و فرمانربداری است كه عدی : سوم
 .مثال ابن عباس از ابوبكر و عمرو مثال امحد از سفيان: چهارم

شود؛ تا جايی كه بسياری از مردم، عبادت راهبان را هبرتين كار  عوض می اوضاع: پنجم
پس از مدتی،  شامرند. گذارند و عبادت عاملان را علم و فقه می را واليت نام می دانند و آن می

شوند؛ پس بايد از چنني اعامل  گردد كه افراد ناشايست و نادان، عبادت می وضعيت چنان می
كه حالل اهللا را حرام  و از كسی م كه دين اهللا، بايد محايت و حفاظت گرددبرحذر باشيم و بداني

 .داند، نبايد اطاعت و پريوی كرد كند و حرام اهللا را حالل می می
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.   /   0   1   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   +   ,   -    ﴿: باب] ۳۹[
ا * >     =   <9   :   ;      2     3      4   5   6   7   8 اْ إِىلَ مَ مْ تَعَالَوْ إِذَا قِيلَ هلَُ وَ

ودًا  دُ نكَ صُ ونَ عَ دُّ أَيْتَ املُْنَافِقِنيَ يَصُ ولِ رَ سُ إِىلَ الرَّ لَ اهللاُّ وَ   ﴾٦١﴿أَنزَ

قضاوت را نـزد  خواهند می ؟اند آورده ، ايامنتو و پيش از تو فرستاده شده چه بر آنكه به گامن خود به  كسانیبه كنی  نگاه نمیآيا ترمجه:     
 وقتیو * گمراه كنـد بسيار خواهد كه آنان را  میكه به طاغوت كافر شوند! و شيطان دستور دارند كه  ند در صورتیربب طاغوت

 .دارند باز میاز تو بسيار بينی كه  میرا  ان، منافقگرديدو رسول بازاهللا د كه به حكم نبه آهنا گفت
رتبط است؛ در مبحث قبل، حكم اطاعت از افرادی مطرح شد كه حـالل و حـرام را بـه اين باب، با مطالب پيشني م •

شود كه  نادرستی عمل كسانی مطرح میكردند و به فرمان اهللا توحهی نداشتند؛ در اين باب،   خواست خود تعيني می
 .روند برای داوری، نزد غري اهللا می

 تا امری را تأكيد ناميد يا شگفتی وی را از امری برانگيزد. نمودطاب ين سوال خا ارا ب ملسو هيلع هللا ىلص متعال، پيامرب اهللا: »!   "  « •

ـا  كه ايامن آوردهداشتند پن به خيال خود، میها ايامن نياوردند؛ بلكه  ؛ زيرا آن»الَّذين آمنوا«: اهللا نفرمود: »%    « • اند؛ ام
 تكذيب كردند.در واقع 

 باشد. : منظور از شيطان، هرشيطان انسان يا جن می »9   : « •

  كند. كشاند و از حق بسيار دور می : آهنا را رفته رفته، به گمراهی دور و درازی می»;   >     =   <«    •

• » K J« جای استفاده از ضمري، نامشان را آورد؛ زيرا: به 
 .اند، منافق هستند پندارند ايامن آورده ها كه می اين .١
 كند؛ اما منافق چنني نيست.  توجهی، فرمانربداری می و بیهای مؤمن واقعی اين است كه بدون ممانعت  از ويژگی .٢
 .شود توجهی می خواهد توجه و متركز خماطب را جلب ناميد؛ زيرا يكنواختی در كالم، سبب غفلت و بی می .٣
، ندكن می تأويل و حتريفرا  اهللاكه صفات اهللا  كسانیگويد: اين آيات، با رويكرد و رفتار  شيخ اإلسالم ابن تيميه $ می •

چه اهللا  به آن: شود اما وقتی به آنان گفته می ؛ايامن دارنداش  فرستاده اهللا وكنند كه به  زيرا ادعا میياشد؛  كامالً منطبق می
اگر كسی  كنيم. از فالنی و فالنی پريوی می: گويند كنند و می انكار و رسكشی می؛ اش گفتند، رجوع كنيد و فرستاده

بنـدی  ها و داليل عقلـی، محـع ند: در پی خوبی كردن و جلب توفيق هستيم و ميان شنيدهگوي با آنان خمالفت كند، می
 كنيم. می

 دالیل دوم، سوم و چھارم:
ها گفته شد: در زمني  آن  و وقتی به ﴾c  b  ag  f  e  d   k  j  i  h    ﴿اهللا متعال فرمود: 

 فساد و خرابكاری نكنيد؛ گفتند: ما فقط اصالحگر هستيم.

 .و بعد از اصالح زمني، در آن خرابكاری و فساد نكنيد ﴾£   ¤   ¥    ¦   §  ̈ ﴿ :فرمايد و می

 خواهند؟ ايا قضاوت جاهليت را می ﴾ÓÒ   Ñ    Ð    ﴿ :فرمايد و نيز می
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• »    c  b  ag  f  e  d  :«فساد و خرابكاری در زمني، دو گونه است: 
 ا.ه ها و راه مثل ختريب خانه :مادی و ملموس .١
 .رسكشی و گناه؛ اين، بدترين نوع فساد و خرابكاری در زمني است :معنوی .٢
• »   k  j  i :«خواننـد؛  اين ادعای كسانی است كه دعوت به اهللا را باطل و نادرست مـی

فقـط آنـان را مفسـد ، داننـد گـر مـی اهللا متعال در برابر ادعای مفسـدان كـه فقـط خـود را اصـالح
 . شامرد نه ديگران را برمی

خرابكاری بعـد را اصالح نمودند و سامان دادند؛  گران، آن كه اصالح بعد از اين»: §   ¨ « •
ام ديندار، بايستند  . از اين اصالح، مانند اين است كه در برابر دعوت علام، سلف صالح و حكّ

• »   ÓÒ   Ñ    Ð :«فقط داوری و حكـم  :اين پرسش، برای رسزنش و توبيخ است؛ بدين معنا
چه بـر مبنـای  هر آن دوران پيش از اسالم، :جاهليت دو معنا دارد ؟خواهند اهليت را میی ج دوره

 .ناآگاهی باشد

• »  Ø × Ö Õ Ô :«كـس، هبــرت از حكـم اهللا نيسـت؛ ايـن عبــارت،  حكـم و قضـاوت هـيچ
  .طلبی و بطالن ادعای قضاوت غري اهللا است هبمعنای مبارزه

 دلیل پنجم:

مْ «: فرمودملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ت كه رسولاز عبداهللا بن عمرو روايت اس كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ ـا ملَِـا  الَ يُ بَعً اهُ تَ ـوَ ـونَ هَ كُ تَّى يَ حَ

ئْتُ بِهِ  نـووی  ام.  آوريد كه خواست و ميل شام، پـريو وحـی باشـد كـه برايتـان آورده زمانی ايامن می» جِ

ةِ «در  حديث صحيح است و: گويد می جَّ  .ايم) آورده »كِتَابِ الْـحُ

 :دلیل ششم

بـرای قضـاوت، نـزد حممـد : ميان يک منافق و يک هيودی، جدال شد؛ هيودی گفـت: گويد بی میشع

دانسـت  چون می؛ نزد هيوديان برويم: منافق گفت گريد. دانست كه ايشان، رشوه نمی وی می؛ رويم می

ينَه بروند و شكايت نزد او بربنـ گريند؛ كه آنان رشوه می هَ پـس ؛ دپس توافق كردند كه نزد كاهنی در جُ

 ﴾.!   "   #   $   %   &   '   )   (   *          +   ,   -   .: ﴿ چنني نازل شد

 نزد پيامرب: يكی گفت ی دو مردی نازل شد كه با يكديگر اختالف داشتند؛ گفته شده كه اين آيه، درباره

بـرايش  در هنايت، نـزد عمـر رفتنـد و مـاجرا را نزد كعب بن ارشف برويم؛: برويم؛ ديگری گفت ملسو هيلع هللا ىلص

؛ بلـه: او گفت؟ چنني بود: پسنديد، گفت را نمی ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  كه قضاوت رسول وی به كسی بازگو كردند؛

 .پس عمر او را كشت
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نُ « • مِ ؤْ  طور كامل، ميل و رغبت نداشته باشد. : منظور، ايامن كامل است؛ زمانی كه به» الَ يُ

 درست است.اند؛ اما مفهومش  برخی از علام، اين حديث رارضعيف دانسته •

نَافِقِنيَ م«ِ •  .كه در ظاهر مسلامن و در باطن، كافر هستند كسانی: »نَ الْـمُ

ودِ « •  :»هيود«ها به  دليل نامگذاری آن هستند؛ موسى ڠ كه پايبند دين كسانی»: الْيَهُ

  . ما نزد تو بازگشتيم »إليك هدناا إنَّ « :چون گفتند .١

 .منتسب بودند هيودچون به پدرشان  .٢

َمَّ « •  .به كار نربد؛ زيرا به رسالتش ايامن نداشت ملسو هيلع هللا ىلص وی لفظ رسول را برای پيامرب: » ملسو هيلع هللا ىلص دٍ إِىلَ حمُ

ةَ « • وَ شْ  .مال يا چيزی كه برای رسيدن به مقصودی، پرداخت شود: »الرِّ

 مسائل:

!   "   #    ﴿ناميـد:  ی نساء كه بـه درک مفهـوم طـاغوت كمـک مـی بيان تفسري بخشی از سوره: يكم
 (   '   &   %   $     -   ,   +   *   ).﴾ 

در اين آيـه بيـان شـد كـه  ﴾g  f  e  d   c  b  a : ﴿ی بقره بيان تفسري اين آيه از سوره: دوم
 .شود مفاق، سبب فساد در زمني است؛ اين عملكرد منافقان است و شامل هر گونه رسكشی می

 ﴾.£   ¤   ¥    ¦   §   ¨ : ﴿ی اعراف بيان تفسري اين آيه از سوره: سوم
ری غري از دين است  ﴾ÓÒ   Ñ    Ð   ﴿بيان تفسري : چهارم منظور از جاهليت، هر رفتار و تفكّ

 .شود و اساس آن، ناآگاهی و گمراهی است كه از جهت زشتی و بطالن، جاهليت ناميده می
 . ی مذكور ی شأن نزول آيه آشنايی با ديدگاه شعبی درباره: پنجم
مرشوط است به پذيرش كامل و  ايامن صادقانه و راستني، ني؛توضيح ايامن راستني و دروغ: ششم

 .ايامن دروغني، خمالف اين رفتار است ؛ملسو هيلع هللا ىلص تسليم شدن در برابر حكم اهللا و رسول اهللا
 .بيان ماجرای عمر و فرد منافق: هفتم

 .باشد ملسو هيلع هللا ىلصشود كه ميل و خواست انسان، پريو رفتار و سخنان رسول اهللا  ايامن زمانی كامل می: هشتم
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 :مشخص نامييد ی درست را با  گزينه :سؤال پنجم
 نادرست       درست :  باب نخست از بخش هفتم، پريامون حمبّت است -١
: شـامرند برخی مردم، بعضی از اوليا و قربها را مهانند و يا بيشرت از اهللا دوست دارند و بزرگ مـی -٢

درست                 نادرست 
 نفی اصل ايامن  نقص در ايامن. ...استخالی شود،  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاگر قلب كامالً از حمبّت  -٣
        درسـت : بايـد از حمبّـت بـه پـدر و فرزنـد و متـامی مـردم، بيشـرت باشـد ملسو هيلع هللا ىلص حمّبت بـه پيـامرب -٤

نادرست 
 خويشاوندی است. اهللا          از داليل وجود لذت و شريينی ايامن، حميت هبخاطر  -٥
ی  معتقد باشد كه ديـن هيـود و نصـارا در نـزد اهللا پذيرفتـه و مايـه ملسو هيلع هللا ىلصيامربكه بعد از بعثت پ كسی -٦

ــت:   ــمرده اس ــرآن را دروغ ش ــده و ق ــارج ش ــالم خ ــت، وی از اس ــندی اس ــتخرس      درس
نادرست 

سـازد كـه در  كند و برايش روشن مـی توجه نيست و او را نصيحت می مسلامن نسبت به كافر، بی -٧
 نادرست درست        :     باشد سی و عيسی میمسري گمراهی و برخالف آيني مو

 نادرست درست      : ها نيست معنای نقض پيامن آن بهاهللا  و دشمنی با دشمنانبغض  -٨
دوختم؛ چون دوست نداشتم  ديدم، چشم به زمني می وقتی يک نرصانی را می: اين سخن كيست -٩

 هتيميسالم ابن شيخ اال     امام امحد : دشمن اهللا راببينم
 ابن قيِّم   ابن تيميه    :  فرد مؤمن باتقوا، دوست اهللا است: اين سخن كيست -١٠
 نادرست درست   : شود واليت عامّ اهللا بر بندگان، شامل مؤمن، كافر و متام آفريدگان می -١١
: رسـد نمـی اهللاگر فردی نامز بخواند و روزه بگريد اما با دشـمنان اهللا دوسـتی كنـد، بـه واليـت  -١٢

 درست نادرست 
 : دو متمركز است زيرا عبادت، بر اين؛ مؤلّف، باب حمبّت را پس از باب خوف آورد -١٣

          درست نادرست 
درسـت    :   شـوند رو تقسـيم مـی توجـه و ميانـه ، به سه گروه افراطی، بـیاهللا مردم در ترس از -١٤

نادرست 
اما اگر زياد شود، انسان را از رمحـت و  دارد؛ انسان را فقط از انجام حمرمات باز می ترس متعادل، -١٥

 نادرست درست       :        گرداند مهر اهللا متعال نااميد می
: رسـاند، از دوسـتان شـيطان اسـت فحشا و منكـرات كمـک مـی كه به نرش و گسرتش آن كسی -١٦

 )باب ۹( ھفتم زمون بخشآ
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       درست نادرست 
چيـز از او پـروا  از اهللا پـروا كنـد، مهـه كه ترسند؛ و كسی برتسد، مهه چيز از او میاهللا از  كه كسی -١٧

 نادرست درست      :       كه از غري اهللا برتسد، از مهه چيز هراس دارد كنند؛ اما كسی می
ی : آباد كردن مسجد از نوع  -١٨  هر دو مورد است.     معنوی    حسّ
زيـرا  آخرت بيان نموده است متعال در بسياری از موارد، ايامن به ذات خود را در كنار ايامن بهاهللا  -١٩

 نادرست درست       : و مستلزم آن است مفهوم فرمانربداری را دارد
الة«منظور از  -٢٠  هر دو مورد است.      مستحب     واجب:  و خواندن نامز  اقامه »أقام الصَّ
 نادرست درست            :       توكّل، نصف دين است -٢١
بـر     تو را وكيل و كارساز قـرار دادم     بر تو توكّل كردم :   كدام عبارت درست است -٢٢

 گزينه دوم و سوم     اهللا و سپس بر تو، توكّل كردم
 ٥     ٤     ٣ توكل  ....... نوع است.  -٢٣
 صغرا      كرب  ا : صاحلانی كه مرده يا غايب هستند، رشک ....... است رب توكّلعتامد و ا -٢٤
ـل بـ -٢٥ باشـد؛ ايـن كـار  ر كسـی بـرای كسـب رزق و روزی، اعـتامد از روی نبـاز مـیاعتامد و توكّ

      درست رشک اصغر، است 
دچار مشكل      شد گاه دچار مشكل می رسور توكّل كنندگان بود؛ با اين وجود  ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب -٢٦

 .زيرا اهللا برايش كافی بود؛ ديد نمی     ديد می شد و زيان   نمی
 .ارسائيل بود منكر روايت از بنی كرد ارسائيل روايت می از بنی بود كه یاز كسان ڤاسابن عبّ  -٢٧
رسگـردان اسـت و   هدايت نشـده اسـت  گراه است : نااميد شود اهللا كه از رمحت كسی -٢٨

 مهه موارد  داند  اش در قبال اهللا را نمی وظيفه
اميـد بـه رمحـت   هـی   بـيم از عـذاب اال (ی  احساس امنيت از تدبري اهللا، پرتگاهی بر لبـه -٢٩

 .است )اميد به اهللا     بيم از اهللا (ی  است و نااميدی از رمحت اهللا، پرتگاهی بر لبه) االهی
رشک )، ندارنـد دارنـد    (و در يـک سـطح قـرار  حمدودةٌ) معدودةٌ   ( گناهان كبريه -٣٠

است ولی با ايـامن  مؤمن ( مرتكب كبريه)، نيست   است ( اصغر، از اين گناهان بزرگرت
كـافر   مـؤمن اسـت   به خاطر ايامنش مؤمن است و به خاطر گناهش، فاسـق     ناقص 

بـه   مـورد خشـم اسـت     حمبوب است    ( مرتكب كبريه)، گزينه يک و دو     است
از گناه كبريه با انجام كار خوب، )، ی گناهش مورد خشم است اندازه ی ايامنش حمبوب و به اندازه

مهنشينی با مرتكـب گنـاه كبـريه كـه در حـال ارتكـاب بـه آن )، رود نمی   رود     می ( بني 
 تـوان توبـه كـرد؟ آيا از برخی گناهان كبـريه، مـی)، ناجايز است      جايز است (باشد  می

)بله         خري.( 
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 .٥    ٤   ٣ صرب چند نوع است   -٣١
 نادرست     درست :   نافرمانی اهللا است صرب از  داری و باالترين نوع صرب، خويشتن -٣٢
: ديـده اسـت در هنگـام مصـيبت و بـرای مصـيبت آنصـرب، خوانـدن حفظ باب  ی ثمره و نتيجه -٣٣

     درست نادرست 
 نادرست درست      :كافر است لزوماً اگر دو ويژگی افراد كافر، در فرد مؤمن ديده شود،  -٣٤
 نادرست      درست   :   مؤمن نيست لزوماً ن را دارد، كافری كه دو ويژگی افرادمؤم -٣٥
 .نيست   است    صورت نكره، به معنای خروج از اسالم     به »كفر«ی  آمدن واژه -٣٦
 ٣     ٤    ٥ :   مردم درهنگام مصيبت، چند مرتبه دارند -٣٧
 نادرست       درست  :    انجامد گاهی نارضايتی و ناخشنودی، به كفر می -٣٨
 زبان و جوارح     قلب، زبان و جوارح :  گريد نارضايتی با ........ صورت می -٣٩
 نادرست       درست  :  تفاوت يان صرب و رضايت، در حكم و سختی مصيبت است -٤٠
 نادرست       درست  :    شود ها زياد می گاهی ايامن انسان، با مصيبت -٤١
شـود:  ناميد و در اين حالـت، خـري حمسـوب مـی اده میاهللا متعال، رشّ را بنا بر حكمت خويش ار -٤٢

 درست       نادرست 
و    و برخاسـتن مـردم از قربهايشـان :  خـاطر قيـام نام هنادند؛ به» قيامت«روز رستاخيز را  -٤٣

 ی موارد مهه عدل    و برپايی     ايستادن شاهدان
 نادرست       درست  :  جمازات شدن در دنيا، هبرت از جمازات آخرت است -٤٤
 نادرست درست      :  جزای خاری كه فرو رود، مهانند شكست است -٤٥
   دوری از بيــان مثــال و كيفيــت ثبــات ا : در هــر صــفت اهللا متعــال، ...... واجــب اســت -٤٦

ی موارد مهه 
 هر دو مورد       آن نفي        گرفتن به آن عيب :    طعنه و توهني به نسب، ..... است -٤٧
 نادرست       درست  :    اش، آزمايش اوست به بندهاهللا ی حمبّت  شانهن -٤٨
 رسد كه گاه به اكرب نيز میصغر ا صغر     ا :     حكم رشک برای ريا، از نوع .... است -٤٩
كه كاری را انجام دهـد تـا بـه  دهد تا مردم او را ببينند؛ اما كسی ريا يعنی كسی كاری را انجام می -٥٠

 نادرست       درست  د، ريا نكرده است. گوش مردم برس
       درست  :    های آن است های مبارزه با ريا و عالج آن، ياد كردن از مرگ و سختی از راه -٥١

 نادرست
شود؛ ايـن كـار، ريـا حمسـوب  اند، پس شادمان می فهمد كه مردم از عبادتش باخرب شده فردی می -٥٢

 نادرست       درست  :    شود می

 

167 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 نادرست       درست  :     وشحالی انسان از طاعت و فرمانربداری از اهللا، ريا استخ -٥٣
دهد و اهللا متعال نيز حمبّت و متجيـد او را در قلـب مؤمنـان  ، صدقه میاهللا حاطر خشنودی فردی به -٥٤

 خملص است        رياكار است      : دهد؛ چنني فردی جای می
 خواهـد     بـا كـار اخـروی، دنيـا را مـی : دهـد راه اهللا صدقه میخاطر زياد شدن اموالش، در  به -٥٥

با انجام كار اخروی، در پی آخرت است 
 جايز است      :آن كارانجام ندادن شود،  اگر مؤمن برتسد كه با انجام كار عبادی، گرفتار ريا می -٥٦

 رشک اصغر است. 
خاطر دينار، بـه  به    كند ر را عبادت میدينا :   به چه معناست» بنده دينار«نامگذاری فرد به  -٥٧

 كند را عبادت می گريد؛ گويا آن شود يا خشم می چيزی خشنود می
 نادرست درست      :  دنياخواهی با انجام كار اخروی، خطرناكرت از رياست -٥٨
ی  هديـه : شـود دهـد، ..... حمسـوب مـی چه را كه يكی از طريفني شكايت بـه قاضـی مـی آن -٥٩

 هر دو   رشوه    كاركنان
 نادرست درست      :   ريا در صدقه، تفاوتی نيست و »ال إله إالَّ اهللا« ميان ريا در -٦٠
 نقره           طال :    درهم پول .... است -٦١
 نادرست درست      :   ی مدح و متجيد هستند منصبان، شايسته ثرومتندان و صاحب -٦٢
شـود و بـا فقـدان مـال، ناراضـی و ناسـپاس  وشـحال مـیاز مال دنيا، خ یكه با برخوردار كسی -٦٣

 نادرست درست       : گردد، دنياخواه است می
      را نمـودن حكـم/ راهناميـی وارشـادجالزام و ا  ای دارند: عاملان و امريان، به ترتيب چه وظيفه -٦٤

 الزام و اجرا نمودن حكمراهناميی و ارشاد /. 
درسـت    :  ا بر ديدگاه خويش، با نـصّ رشعـی خمالفـت كننـدثابت نشده كه ابوبكر و عمر، بن -٦٥

نادرست 
 ناپسند       پسنديده :     تقليد كوركورانه و تعصب مذهبی، امری .... است -٦٦
رب به -٦٧  .گزار زاهد/ بسيار عامل عبادت   گزار زاهد عبادت/بسيار عاملترتيب يعنی:  راهب و حَ
ديٍّ  -٦٨ حرام كردن امر حالل، رشوع شده است؛ زيرا بـزرگرت از حـالل با عبارت  رمحه اهللا حديث عَ

 نادرست           درست :   شود؛ البته اين هر دو كار، حرام است كردن امر حرام حمسوب می
پريوی از عاملان و امـريان، در چـه صـورت بـه معنـای انتخـاب آنـان بـه عنـوان رب و صـاحب  -٦٩

 .هر دو مورد     افق رشيعت اهللا باشدمو  خمالف رشيعت اهللا باشد  باشد؟  می
 صغرا كرب        ا :    كراهت و ناپسند دانستن وحی اهللا، كفر ...... است -٧٠
كـرب      ا :    باشد ؛ اين اعتقاد، كفر ..... می»نازل نفرموده، جايز استاهللا چه  به آنحكم صدور « -٧١

 

168 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 صغرا 
 صغرااكرب   :  ؛ اين اعتقاد، كفر .... است»است يا هبرت از آنحكم اهللا مانند حكم غري اهللا « -٧٢
ای كه به شخص متّهم  هبرتين است؛ اما از رس كينه ،اهللاعتقاد دارد كه حكم  اين توصيف كيست: -٧٣

  فاسق    ظامل     كافر :    دهد كه اهللا دليلی بر آن نازل نفرموده است دارد، حكمی می
 انسان و جنّ  جنّ       انسان : . است...شياطني منظور از شيطان،  ﴾9  :﴿ -٧٤
كردارشـان خـالف گفتارشـان  كنند اند اما در واق تكذيب می ايامن آورده :   پندارند ک�ھ می -٧٥

 هر دو مورد   است 
 رشعی و دنيوی      دنيوي      رشعی :   مصيبت و مشكل، در امور .... است -٧٦
     مـؤمن :    شـود ست و مانع اجرای دستور آنـان مـیني ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا اهللا و كه فرمانربدار كسی -٧٧

 منافق 
 معنوی        حسی و ملموس :   بزرگرتين فساد و خرابكاری در زمني، ..... است -٧٨
از خـود فسـاد اسـت؛ هـر چنـد كـه هـدف فساد و خرابكاری بعد از اصالح، بزرگرت و شديدتر  -٧٩

 نادرست درست       :  اصالح بعد از فساد باشد
 هر دو مورد  جهل و ناآگاهی     دوران پيش از بعثت     : جاهليت يعنی -٨٠
 درست    :   ست؛ هر چند برای رسيدن به حقّ يا دور كردن باطل و ستم باشدحرام ارشوه  -٨١

 نادرست
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  :ھشتم
 باب جحد و انکار اسماء و صفات] ٤۰[

دروغ دانستن و 

 تکذیب

 ):قطعاً کفر است(

فمن أنكر اسامً هللا أو صفةً 

من صفاته الثَّابتة يف 

نَّة فهو كاف رٌ الكتاب والسُّ

باإلمجاع؛ ألنَّ تكذيب اهللا 

جٌ من  رِ ورسوله كفرٌ خمُ

 امللَّة باإلمجاع.

 :كند را خالف ظاهرش تفسري می كند ولی آن انكار نمی تأویل:

شناسی ھم  ویلش از نظر زبانتأ
و کفر محسوب  نادرست است

برای نمونه، دست را  شود؛ می
كند. اين  ها تفسري می معنای آسامن به

زيرا نه در ؛ امر، كفر است
شناسی و در رشع، پايه و اساس  زبان

ندارد؛ اين شخص، منكر است و 
 .كند صفت اهللا را تكذيب می

درست شناسی،  تأویلش از نظر زبان

باشد و کفر نیست؛ ولی امری  می

 خطرناک است.

 ﴾Ã  Â  Á  ﴿ ی  مانند تفسري يد در آيه

شناسی نيز  زيرادر زبان به معنای نعمت؛

 :كاربرد دارد؛ اما در پاسخ بايد گفت

 تضاد است و دليلی ندارد.و امجاع سلف، در  ر نص رشعیهبا ظا .١

هـا توصـيف نكـرده اسـت؛  هايی بيان شده كه نعمت و قدرت را با آن ويژگی برای دست، ويژگی .٢

 مانند مثنی و مجع بودن، به هم آوردن و باز كردن.

معنـای نعمـت يـا قـدرت  اهللا تعاىل بر آدم منّت هناد و او را با دو دست خويش آفريد؛ اگر دست بـه .٣

 .شد و بر ساير آفريدگان، برتری نداشت برای آدم فضيلت حمسوب نمیباشد، اين آفرينش 

 

 :انکار دو گونھ است

چه خود را به آن ناميده يا توصيف فرموده و در قرآن  در آن اهللا: يگانه دانستن اسامء و صفات توحيد •

هـايی  به دو صورت اثبات و نفی صفات و اسـم.حی نموده است؛ ملسو هيلع هللا ىلص اش حممد  يا بر زبان فرستاده

، بيان كيفيت و مثال زدن نيستندكه قابل حتريف،   .ردّ
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 را بھ کار نبرد؟» تأویل«ی  واژه» تحریف«جای  چرا بھ
 كنيم. زيرا در قرآن نيز به مهني صورت بيان شده است و خالف آن بيان نمی .١
 تر است؛ زيرا كافران در حتريف هستند نه تفسري و تأويل. به عدالت نزديک .٢
كه اهـل تأويـل خوانـده شـوند،  كنندگان و كافران، از اين ند؛ حتريفتا مردم هم از آنان بيزار و دور باش .٣

 گردند. خرسند می
، درست و مقبـول اسـت؛ اگـر هـم دليلـی بـر آن نباشـد، هر تأويلی، ناپسند نيست؛ اگر مستدلّ باشد .٤

 نادرست و مردود؛ اما هر حتريفی، ناپسند و مردود است.

 رد نشده است؟ چرا تمثیل و مثال زدن، مردود است؛ اما تشبیھ،
 .متثيل و مثال آوردن، بنا بر نصّ قرآن، كامالً ردّ و باطل است؛ اما تشبيه چنني نيست .١
ا و هـ نفی كردن و باطل دانستن تشبيه، به طور كامل، درست نيسـت؛ زيـرا ميـان موجـودات، تفـاوت .٢

 هايی وجود دارد. شباهت
 ثبات صفات، از تشبيه استفاده می كنند.نظر دارند؛ برخی برای ا ی عنوان تشبيه اختالف مردم درباره .٣

 اسم: برگرفتھ از: 
و« .١ مُ )، بر بلندی قرار دارد و ظاهر  چه را كه اسم برايش قرار می معنای بلندی است؛ آن به» سُ سامّ دهيم (مُ

 و آشكار است. 
مة« .٢  باشد. و نشانه است؛ اسم، نشانه و عالمت مسامّ می» سِ

 تفاوت میان اسم و صفت: 
 .گردد چيزی است كه اهللا با آن توصيف می» صفت«بدان ناميده می شود و  اهللاست كه  ، چيزی»اسم« •

 ؟آموزیم را می فاتص سماء واتوحید چرا 
د بايد اهللا را در انواع سهتا توحيد را حمقّق نموده و عملی سازيم؛  .١  .ی توحيد، يكتا بداند گانه فرد موحّ
هـا  باشـد؛ واالتـرين دانـش ين چيز برای حيات آن میی زنده بودن قلب است و بلكه بزرگرت زيرا مايه .٢

 .باشد برای شناخت اهللا متعال می
نَّـةَ «: فرمود ملسو هيلع هللا ىلص زيرا پيامرب؛ سبب ورود به هبشت است .٣ ـلَ اجلَْ ا دَخَ ـاهَ صَ نْ أَحْ امً مَ عُونَ اسْ تِسْ ةٌ وَ عَ  »هللاِ تِسْ

 .شود ها را برشامرد، وارد هبشت می كه آن اهللا، نود و نه اسم دارد؛ كسی
 .باشد كه سلف نيز بدان پايبند بودند زيرا اصلی می .٤
 های گمراه، دچار اموری مانند متثيل و تعطيل و ... نشويم. تا مهانند گروه .٥
اهللا،  ﴾G F E D CH﴿: فرمـود تعـاىلرا فرا بخـوانيم؛ زيـرا اهللا اهللا ها دعا كنيم و  تا با آن .٦

 .دها فرابخواني ای دارد؛ او را با  آن های پسنديده اسم
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 تحریف: تغییر دادن چیزی کھ بایدبرای هللا اثبات گردد

مثالً كسی در معنا: 
گويد: دست اهللا،  می

معنای نعمت  به
 ست.وا

 ﴿ی  (منصوب) در آيه» اهللاَ«(مرفوع) به » اهللاُ«ی  حتريف لفظ جاللهمانند در لفظ: 
L  K J I﴾ پندارند كه اين  منكر صفت كالم برای اهللا هستند و می

به چه  ﴾¤  ¥﴿ كالم، از موسى بوده است؛ در پاسخشان بايد پرسيد:
 .كنند و ادعايشان نادرست است چون پاسخی ندارند، سكوت می ؟ناستمع

 هللا اسم يا صفتی از انكار ا :تعطیل

مانند جهميه كه متام  تعطیل کلّی:
 .كنند را انكار میاهللا تعاىل ات صف

مانند اشاعره كه برخی  تعطیل جزئی:
 .كنند از اسامءو صفات را انكار می

چيزی را : تعبیر با زبان
 .با زبانش توصيف كند

 :با دست
 .چيزی را ترسيم كند

چيزی را تصور : با قلب
 .و ختيّل كند

 :بیان کیفیت و چگونگیكییف: ت

 :ھای اسم بر مسّما مفاھیم و داللت

ی : طابقھم بر متام مسامّ
 .خود، منطبق است

ی تضّمن:  بخشی از مسامّ
 .شود خود را شامل می

 

معنای چيزی خارج  هبالتزام: 
ی خود است  .از مسامّ

ن دارد، چون بنا بر صفت خلق كردن و آفريدنطور كامل بر ذات اهللا منطبق است،  به» خالق: «مثال ، داللت تضمّ

×  Ö Õ  Ü Û Ú Ù Ø   ﴿فرمايد:  رساند، داللت التزامٍ دارد؛ اهللا تعاىل می علم و قدرت اهللا را می

í ì    ë ê é è ç æ å ä ã â  á à ß Þ Ý﴾  اهللا، ذاتی است كه هفت آسامن و زمني

كه اهللا، بر مهه چيز علم و  ها آفريد؛ فرمان در ميانشان فرود آمد تا بدانيد كه اهللا، بر هر چيزی تواناست؛ و اين را مانند آن

 آگاهی دارد.
 

172 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟اسماء و صفات را چگونھ بیاموزیم
 .باشد ڤصحابه  و ملسو هيلع هللا ىلص پس بايد مطابق روش پيامرب نوعی عبادت است؛ ،علم .١
سوال كردنـد، رسش را $ ی استواء از اما مالک  وقتی درباره؛ باشد اهللاو بزرگداشت تعظيم بايد  هدف از آموزش، .٢

 .ی امر عظيمی از وی پرسيدند اش ناميان شد؛ زيرا درباره پايني انداخت و عرق بر چهره
 .كنيم در آن كند و كاو نكردند، پرس و جو نمی ڤ حابهچيزهايی را كه ص .٣
روند؛ و  دهند و سپس به دنبال دليل می ابتدا استدالل و سپس اعتقاد؛ خمالفان اهل سنّت، ابتدا اعتقاد خود را شكل می .٤

 .سازند پردازند و بدعت می يابند، دروغ می چون دليلی نمی
ـابق  آن اهللا وه بـايامن بياور، تا هدايت شوی؛ » تدِ آمنْ هت«: كنيم عمل می $مطابق روش امام شافعی .٥ چـه فرمـوده، مط

 ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهللا  چه از جانب او آمده، مطابق منظور و مـراد آن رسول اهللا ومهچنني به  منظور و هدف اهللا، ايامن بياور؛
 .ايامن بياور

 :برخی متعلّقات اسماءو صفات
صی ندارند سامء اهللا .١ كَ : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلصزيرا رسول اهللا : تعداد مشخّ تَ بِهِ يفِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَ تَأْثَرْ ـا آن »أَوِ اسْ چـه در علـم  ي

ـامً «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص  فيب، نزد خود برگزيدی. رسول اهللا عِنيَ اسْ تِسْ عَةً وَ اهللا، نـود و نـه اسـم دارد؛ ايـن فرمـوده » إِنَّ هللاِ تِسْ
 .دقه آماده كردمها نيست؛ مثال: صد اسب را برای ص معنای انحصار تعداد اسم به

لَم هستند و هم صفت ،سامء اهللا .٢ های اهللا، فقط اسم و نام نيستند؛ از آن جهت كه به ذات اهللا اشاره دارنـد،  اسم: هم عَ
كنند، صفت هستند؛ اما نام افـراد، قـراردادی بـوده و چنـني  اسم هستند و از آن جهت كه ويژگی اهللا را توصيف می

 .ای را ندارد ويژگی
ا هستندمرتادف  ،سامء اهللا .٣ زيرا مهگی به يـک مسـامّ ؛ شوند، مرتادف هستند اطالق می ذات اهللا چون مهگی بر: و جمزّ

ا هستند گردد؛ اما چون معانی آن اهللا باز میاشاره دارند؛ سميع و بصري و حكيم، مهگی به   .ها متفاوت است، جمزّ
ـيفی كـه آن اسـم های  بايد به اسماسامء اهللا، بر ذات و معنا داللت دارند:  .٤ ـيم، بـه ويژگـی و توص ـته باش اهللا ايامن داش

ـيم؛ البتـه در  گريد ايامن داشته باشيم و به تأثري و جكمی كه اين صفت شامل ميش می دربرمی ـته باش شـود، ايـامن داش
ی بوده و اثرش بر چيزی قرار گريد؛ برای نمونه، سميع؛ ايامن داريم كه اسم اهللا است ، ايامن صورتی كه آن اسم، متعدّ

ی نباشد و اثرش حمـدود  داريم كه اهللا صفت شنيدن را داراست، ايامن داريم كه چيزی را می شنود؛ اما اگر اسم، متعدّ
 گردد و اثر و حكمی ندارد. به ذات باشد، مانند عظيم و حيِّ و جليل، فقط اسم و صفت برای اهللا اثبات می

 دو به متعال اهللا ست؛ين اسم ،یصفت هر اما است؛ صفت کي معنای به ،یاسم هر رايز: هستند اسامء از شرتيب صفات، .٥
 .ندارد ديمر و متكلّم اسم اما است؛ شده فيتوص اراده، و كالم یژگيو

 .ستين ممكن آن یبرا تيفيك و  مثال انيب اما دارد؛ قتيحق نموده، فيتوص بدان را خود اهللا چه آن هر .٦
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 :دلیل اول
 .كفر ورزيدند» الرمحن«آنان، به نام  ﴾:;8   9    ﴿ :تعالی فرموداهللا 

ار • ی آن ،قريشٍ  كفّ  .كه اهللا باشد، اقرار داشتند  اين اسم را نپذيرفتند؛ اما به مسامّ
، منجر به كفـر تعاىل توان استدالل نمود كه انكار هر يک از اسامء اهللا از اين آيه می •

 .شود می

 :دلیل دوم
، «: در صحيح بخاری از علی روايت شده است فُونَ رِ عْ ثُوا النَّاسَ بِامَ يَ دِّ ونَ أَنْ حَ يدُ أَتُرِ

ولُهُ  سُ رَ بَ اهللاُ وَ ذَّ كَ خواهيد كه اهللا  دانندسخن بگوييد؛ آيا می چه می با مردم،با آن »؟!يُ
 اش را تكذيب كنند؟ و فرستاده

طراز او در نظر گريد تا  دعوتگر بايد به سطح درک خماطبش نگاه كند و خود را هم •
متناسب با دركش سخن بگويد؛ بايد دعوت را بـه آرامـی انجـام دهـيم تـا  بتواند

 .سخنامن را با اطمينان و آرامش بپذيرند وعمل ناميند

 دلیل سوم:

اق از  رٍ عبد الرزّ مَ عْ وقتی  كند كه مردی را ديد كه از ابن طاووس از پدرش از ابن عبّاس روايت می مَ

قُ «: شنيد، از روی اعرتاض، به رعشه افتاد؛ پس پرسيدی صفات اهللا  دربارهفملسو هيلع هللا ىلص  حديثی از پيامرب رَ ا فَ مَ

ِهِ  اهبِ تَشَ نْدَ مُ ونَ عِ ْلِكُ هيَ ، وَ هِ مِ ْكَ نْدَ حمُ ةً عِ قَّ ونَ رِ ِدُ ءِ؟ جيَ الَ ؤُ را با  نها چيست؟ آيات حمكم قرآ ترس اين »هَ

 .شوند پذيرند و در آيات متشابه (با تشبيه و تأويل) نابود می آرامش می

رَ « • ا فَ شـود، چيسـت؟  گزاران گمراه، از اثبات صفاتی كه برايشان تالوت می ترس اين بدعت»: قُ مَ

 دانند؟  ها را برای ذاتش اثبات نمود، برای اهللا ثابت نمی ، آنملسو هيلع هللا ىلصطور كه اهللا و پيامرب  چرا مهان
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 ھای قرآن برخی ویژگی

تمامی آیاتش 

 محکم است:

استوار و ثابت 

 .باشد می

تمام آیاتش، 

 متشابھ است:

آياتش مشابه 

هستند و 

يكديگر را 

 .نندك تأييد می

 :برخی آیاتش محکم و برخی متشابھ است
 

 :حكممُ 

معنايش واضح 

 است.

 :تشابھم

با نسبی: 

 قرائت وصل.

با : مطلق
 وقف.قرائت 

كم ناميده .١ احكامش سـتمی اند: يعنی در آن ايرادی نيست، در اخبارش دروغ نيست و در  قرآن را حمُ
سخن پروردگارت، با راستی و عـدالت  ﴾ےz }       | {  ~ ﴿؛ اهللا تعاىل فرمود: نيست

 .انجام يافت
هـا، يكـديگر را تأييـد  اند: يعنی اصالت و كامل آياتش، مانند هـم اسـت؛ آيـه قرآن را متشابه ناميده .٢

اهللا،  ﴾  8 9 : ; >       = ﴿كنند و تناقضـی در آن نيسـت. اهللا تعـاىل فرمـود:  می
 صورت كتابی متشابه نازل فرمود.  ن سخن را بههبرتي

اند؛ حمكـم بـدين معنـا كـه مفهـومش واضـح و  برخی آيات قرآن را حمكم و برخی را متشابه ناميده .٣
متشابه، معنای واضحی ندارد. متشابه بر مبنای قرائـت وصـل يـا وقـف، دو گونـه  وروشن است 
 : داند را فقط اهللا می تأويل و تفسريش ﴾   ©¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿ نسبي. و است: مطلق

o صفاتش و واقعيت و ماهيت هبشت داند؛ مانند كيفيت و چگونگی میاهللا  فقططلق: م. 
o نظران از آن آگاهند و برای ديگران، متشابه است. نسبی: صاحب 

امـا اشـتباه در  ی مردم متشابه و پوشيده باشد، وجـود نـدارد؛ ، چيزی كه معنايش برای مههقرآندر 
نظرانـی  من از صـاحب«گويد:  می ڤد. بدين خاطر است كه ابن عبَّاسٍ ده وی میفهم و برداشت ر

معنای مدح و خودپسندی نيست. مردم بايد بدانند كـه  اين سخن، به» دانند هستم كه تأويلش را می
در اين صورت، متـام امـت اسـالم، از  در قرآن، چيزی كه معنايش قابل درک نباشد، وجود ندارد؛

فهميدند و صـفات و اسـامء اهللا را درک  ته تا آخرين مسلامن، معنای قرآن را نمیگرف ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .كردند نمی
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 مسائل:
 .شود انكار هر يک از اسامء و صفات، سبب نفی ايامن می: يكم
 .﴾8   9   :; ﴿ی رعد:  بيان تفسري اين آيه از سوره: دوم

 .دعوتگر بايد متناسب با درک و فهم خماطبش سخن بگويد: سوم
اش  اگر سخن متناسب بـا درک خماطـب نباشـد، بـه تكـذيب اهللا و فرسـتاده: چهارم

 .، عامدانه نباشد ر و تكذيبانجامد؛ هر چند انكا می
ابن عبّاس بيان نمود كه انكار برخی از اسامءو صفات االهی، سـبب هالكـت : پنجم

 .شود منكر می

 دلیل چھارم:

ی  را انكار كردند؛ پس اهللا متعال درباره آن، شنيدندملسو هيلع هللا ىلص را از رسول اهللا » الرمحن«ی  وقتی قريش واژه

 .﴾ آنان الرمحن را انكار كردند8  9  :;﴿ :ها چنني فرمود آن
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 ی درست را عالمت بزنيد و يا جای خالی را پر كنيد:گزينهسؤال اول: 
باشد؛ فتاوت ميان اسم و صفت اين است سه نوع، می دو نوع     انكار اسامء و صفات،   -١

باشد كه از خود فی میباشد كه اهللا خود را با آن ناميده است و صفت، توصيكه اسم، چيزی می
 نادرست.درست  بيان نموده است: 

 اصغر.اكرب     انكار اسم يا صفتی كه در قرآن و سنّت آمده، كفر  ...... است:   -٢
وّ و بلندی     شود:  از چه چيزی مشتق می» اسم« -٣ مُ ة و نشانه   سُ مَ  هر دو. سِ
لَم       هستند: .......  ۵اسامء اهللا -٤  علم و صفت.    صفت  عَ
 علم و صفت. صفت    علم     های بندگان، ........ هستند:    نام -٥
ن    مطابقه     ها و مصاديق اسم، ....... است:   انواع داللت -٦ ی  مهه التزام     تضمّ

 موارد.
ا      مرتادف      ....... هستند:   اسامء اهللا -٧ ا. جمزّ  مرتادف و جمزّ
 نادرست. درست        باشد: مشخص می اسامء اهللا  تعداد -٨
 درست        صفات اهللا، بيشرت از اسامء او هستند؛ زيرا هر اسم، يک صفت است:   -٩

 نادرست. 
 نادرست.درست        شود. اهللا تعالی صفات بسياری دارد كه جزو اسامء او حمسوب نمی -١٠
 خطأ. صح      بنفي التَّشبيه:    القول بنفي التَّمثيل أحسن من القول  -١١
 ........................ -٢...................  -١داليل آموزش أسامء و صفات را بنويسيد:  -١٢

٥.............................  -٤......................  -٣- ....................... 
-٢................ ............. -١آموزش أسامء و صفات چگونه است؟  -١٣

.................................. 
٤......................................  -٣- ........................................ 

 سخنی كه فراتر از درک خماطب باشد، نبايد بيان شود؛ هر چند خماطب به آن نياز داشته باشد.  -١٤
 نادرست. درست       

 ﴾ يعنی: .........................................:;8  9  ﴿ -١٥
كم است؛ يعنی معنايشان واضح مـی -١٦ باشـد؛ امـا از نظـر كيفيـت، متشـابه صفات از نظر معنا، حمُ

 آزمون بخش ھشتم (یک باب)
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 درسـت        هـا بـاخرب اسـت.باشد و فقط اهللا متعـال از چگـونگی و كيفيـت آنمطلق می
 نادرست.

كم«ويژگی  -١٧ چيزی كه معنايش  رآن به كار رود، به چه معناست:    اگر به تنهايی برای ق» حمُ
 چيزی كه در آن ايراد و نقصی وجود ندارد.     واضح و روشن است 

تشابه«ويژگی  -١٨ اگر به تنهايی برای قرآن به كار رود، يعنی آياتش در اصالت و كامل، شبيه به » مُ
 نادرست. درست               يكديگرند:

معنای پوشيده بودن معنای پوشيده بودن معنا بر مهه است و تشابه مطلق، بهبهتشابه نبی آيات،  -١٩
 نادرست. درست           معنای آيه بر برخی افراد:     

 نادرست. درست           :   باشد معنای متام آيات قرآن، قابل دسرتسی می -٢٠
درسـت            دهـد قـرار هـا دعوتگر بايد به سـطح درک خماطـب بنگـرد و خـود را در جايگـاه آن -٢١

 .نادرست 
نادرست) برخی درست           ای وجود ندارد كه معنايش بر مهه پوشيده باشد (در قرآن آيه -٢٢

 ی مردم، پوشيده است.مههبرخی  دهد، بر حقايق كه اهللا متعال از غيب خرب می
ــاسٍ  -٢٣ ــن عبّ ــرا اب ــیڤ چ ــد م ــا: (گوي ــن أن ــخني م اس ــم يف الرَّ ــ العل ــون ذينالَّ ــه يعلم  ؟)تأويل

............................................................................ 
گويند آيات صفات، قابل درک نيست؛ اين سخن، از بدترين سخنان اهل بدعت اين است كه می -٢٤

 فالسـفه پـردازی شـامرد و سـخنكند و قرآن را دروغ مـیپيامرب و صحابه را به ناآگاهی متهم می
 نادرست. درست           :  است

درست          :    كنند انكار می را متشابه و پذيرند می را حمكم كه ايناست باطل اهل های از نشانه -٢٥
 .نادرست 

 سه مورد از قواعد بحث اسامء و صفات را بنويسيد:  -٢٦
١- ........................................... 
٢- ............. ........................... 
٣- ...................................... 

 

 ارتباط دهيد:ستون ب  از مناسبش توضيح به را أ ستون های واژهسؤال دوم: 
 ب  أ 
 .اأويل و تكذيب: باشد به معنای انكار است؛ دو نوع می  حتريف ١
ر با  تأويل ٢  قلب. بيان با زبان، ترسيم با دست و تصوّ
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 .كنند در اصالت و كامل به هم شباهت دارند و يكديگر را تأييد می  تعطيل ٣
 تغيري چيزی كه بايد برای اهللا اثبات گردد؛ يا لفظی است يا معنوی.  حمكم ٤
 انكار اسم يا صفتی كه بايد برای اهللا اثبات گردد (كلی و جزئی)  متشابه ٥
 رش دروغ است و نه احكامش، ستم.ايراد و نقص ندارد؛ نه اخبا  تكييف ٦
 اگر با دليل باشد، مقبول و درست است و گر نه، باطل و مردود.  جحود ٧
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 باب) ۲٦آمیز (نھم: سخنان نھی شده و شرک

 ﴾b   a^   _   `   ﴿] َباُب ٤۱[
 آمیز است) رفتار شرک (کفران نعمت،

 .پردازد س جزئيات میاين، بزرگرتين بخش كتاب است؛ زيرا روش مؤلف چنني است كه ابتدا به بيان كليات و سپ •

ـار حمـور. شـود می بيان آميز كارهای رشک و آميز در اين بخش، برخی سخنانی هنی شده و رشک •  رشک مؤلـف، ك

 .دارد بسياری مصاديق زيرا ميپردازد؛ نعمت كفران بحث به بيشرت نيز و باشد می پنهان امری زيرا است؛ اصغر

 نعمت، آزمایش است؛ چگونھ در آن سربلند باشیم؟

پس از برخورداری از 

 نعمت: 
بايد با قلب و زبان  جوارح، 

 شكرگزار اهللا باشيم.

  پیش از برخورداری از نعمت:
بخواهيم و تنها متوجه او باشيم؛ برخی مردم  نعمت را بايد از اهللا

 رسند؛ واالمقامی به نعمتی می خصش معرفی با كه كنند گامن می
 .خواهيم پس روزی را مانند هبشت، فقط از اهللا می

ـال مـی • ـا فتنـه  Ô Ó Ò ÑÕ ﴿: فرمايـد نعمت، آزمايش است؛ اهللا متع ـای ﴾ وشـام را ب  بـد و خـوب ه
 .آزماييم می
: توحيـد ربـوبی] در ١:     [زنـد اگر نعمتی را كه خالق عطا نموده به غري او نسبت دهيم، به اصل توحيد خدشه مـی •

ـالق.     [ ـادی] ٢نسبت نعمت به خملوق، بدين معناست كه آن نعمت از طرف خملوق است نه خ : ايـن در توحيـد عب
 . نباشد خالق شكرگزار بنده، تا شود نسبت سبب می

 لی ندارد.اگر اين سخن، بيان خربی راست و واقعی باشد، اشكا»: شد ، چنني و چنان نمینبود فالنی اگر: گويند می« •

دٌ در مفهوم اين آيه می َاهِ پـدرانم بـه ارث  از كـه اسـت مـن دارايـی اين: گويد می فردی مثال«: گويد جمُ

 ابـن »شـد فالنی نبود، چنني و چنان نمـی اگر: گويند می برخی«: ناميد می بيان عبداهللا بن عون ،»ام برده

 .»ماست معبودان شفاعت خاطر به اين: گويند كفار می«دارد: می اظهار قتيبه
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 نسبت سببی به را آنصحیح: 
 حس، و رشع از كه دهند می

 كار اين. باشد درست و ثابت
 :است جايز رشط دو با

 سبب به را آنشرک اصغر: 
 اما دهند؛ نسبت می واضحی

 و رشعی نظر از سبب، آن
 .است نشده ثابت حسی

به سبب شرک اکبر: 
 دهند پنهانی نسبت می

 .دندار تأثريی هيچ كه

 رفتار مردم در نسبت دادن نعمت:

 .با اين اعتقاد باشد كه آن سبب، به خودی خود مؤثر نيست .نربند ياد از را دهنده شكرگزاری از نعمت

 دلیل دوم:

...«ابو العباس پس از حديث زيد بن خالد (اهللا تعالی فرمـود:  ـافِرٌ كَ نٌ يبِ وَ مِ ـؤْ بَـادِي مُ ـنْ عِ ـبَحَ مِ ») أَصْ

 نعمت كه ناميد سنت وجود دارد كه اهللا متعال كسی را نكوهش می و قرآن در بسياری واردم«: گويد می

 . »ورزد می رشک اهللا به و دهد می نسبت خملوق به را

و چنـني  داشـت؛ مهارت بان كشتی بود، موافق و خوب باد: سخن اين مانند«: اند برخی از سلف گفته

 .»آورند مجالتی كه مردم به زبان می

 :مسائل
 اهللا جانـب از نعمـت كـه داننـد ؛ كافران، خوب مـی: شناخت نعمت و انكار آنيكم

 .كنند كار، انكارش میاين با و دهند اهللا نسبت می غري به را اما آن است؛
 : نسبت دادن نعمت به غري اهللا، در سخنان مردم زياد است.دوم

ه انكار خـود نعمـت؛ آن از وی اهللا است ن اعطای انكار معنای : انكار نعمت، بهسوم
 .دانند زيرا نعمت وجود دارد اما عطا كنندهی نعمت را غري اهللا می

 اند؛ شناخت نعمت و انكار آن.: دو امر متضاد، در قلب جای گرفتهچهارم
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°       »   ¬   ®   ¯﴿] باب ٤۲[
 (تفسیر ِند) ﴾± 

• »... نْ ى مِ فَ  رشک بـودن پنهـانی توصـيف در بيـان رسـاترين و ترين اين بليغ»: أَخْ
 واستاريم كه ما را از چنني مصيبتی پناه دهد.متعال خ اهللا از باشد؛ می

 دلیل دوم:
ِ اهللاِ «فرمـود: ملسو هيلع هللا ىلص از عمر بن خطاب روايت است كه رسول اهللا  ـريْ لَـفَ بِغَ ـنْ حَ كَ مَ َ ـرَ أَوْ أَرشْ فَ ـدْ كَ قَ ». فَ

 غري اهللا سوگند ياد كند، كفر يا رشک ورزيده است. (ترمذی: حسن؛ حاكم: صحيح) به كه كسی
 دلیل سوم:

 راسـت سوگند كه اين از است تر كنم، برايم حمبوب ياد اهللا به دروغ سوگند اگر «: گويد سعود میابن م

 .»كنم ياد او غري به

بر سنگی سياه  هسيا كوچک ی موريانه از تر گويد: (انداد، رشكی پنهانابن عباس می
جـانم قسـم.  بـه سوگند، جانت و اهللا به: گويد در تاريكی شب است. مثال كسی می

بخواهيـد، اگـر اهللا و  تـو و اهللا چه هر كردند، اگر اين سگ نبود، دزدان به ما محله می
 حاتم) ابی ابن روايت. (هستند اميز فالنی نبودند؛اين سخنان، رشک

ربوبيت و پادشاهی خود، نظـري  در دانيد می كه برايش قرار ندهيد؛ درحالیدر عبادت اهللا، مهتا و نظريی  •

 . دارد خواند و از رشک باز میو مانندی ندارد. اين نخستني آيه است كه انسان را به توحيد فرامی

كَ « • َ رَ أَوْ أَرشْ فَ چه بدان سوگند خورده، در عظمت مهانند  اگر معتقد باشد كه آن»: كَ
 .باشد اهللا، است، كفر و رشک او اكرب است؛ در غري اين صورت، اصغر می

دو حالت را دوست ندارد؛ اما جمازات رشک،  آنهيچ يک از  رمحه اهللا بن مسعود ا •
 .شود بسی بزرگرت از جمازات دروغ است؛ زيرا رشک، بخشيده نمی
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 دلیل چھارم:
نٌ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص روايت است كه پيامربمحه اهللا راز حذيفه  اءَ فُالَ شَ اءَ اهللاُ وَ ا شَ ولُوا: مَ قُ ـا الَ تَ ولُوا: مَ لَكِنْ قُ ، وَ

اءَ  نٌ  شَ اءَ فُالَ  سـپس و خواسـت اهللا چـه فالنی خواستند؛ بلكه بگوييد: آن و اهللا چه نگوييد: آن» اهللاُ ثُمَّ شَ
 با سند صحيح از ابو داوود). روايت. (خواست فالنی چه آن

 دلیل پنجم:
وذُ «: بگويد كسی شد ناراحت میاندک�ھ وی  ی ابراھیم نخعی گفتھ درباره بِكَ  أَعُ  و بـه تـو به اهللا» بِاهللاِ وَ

 بايـد مـردم: گفت می. تو به سپس و برم به اهللا پناه می» ثُمَّ بِكَ  بِاهللاِ«: بگويد كه است جايز. آورم پناه می
 فالنی نبودند؛ نبايند بگويند: اگر اهللا و فالنی نبودند. سپساهللا نبود و  اگر: بگويند

ولُوا« • لَكِنْ قُ  را ديگری امر كنارش در مايد؛ وقتی دين اسالم، امری را حرام می»: وَ
 ديـن واالی مقـام و كننـد رهـا راحتـی بـه را حرام امر مردم تا دهد؛ قرار می جايز

 را درک ناميند. اسالم

 مسائل:
 انداد. ی درباره بقره ی سوره ی : تفسري آيهيكم
 داننـد؛ مـی نيـز اصـغر رشک شامل را آن اكرب، رشک ی در تفسري آيهڤ : صحابه دوم
 .شود مانندی است كه متام يا بخشی از يک چيز را شامل می و نظري نایمع به نِد، زيرا

سخنانی مانند: سوگند به جانت، سـوگند بـه : سوگند به غري اهللا، رشک است؛ سوم
 پيامرب، سوگند به رشافتم، سوگند به كعبه، اگر چنان كند، هيودی يا كافر باشد.

ديدتر از آن اسـت كـه سـوگند : سوگند راست به غري اهللا، بسيار بزرگرت و شـچهارم
 .دروغی به اهللا ياد كند

 رشک و اسـت تسـاوی معنـای به» واو«تفاوت وجود دارد. » ثُمَّ «و » واوِ «: ميان پنجم
 حسـاب به رشک و كند بيان می را مراتب سلسله و ترتيب »ثمَّ « اما شود؛ می حمسوب

، كسی را ندارم، بر اهللا و تـو . مانند: اهللا و تو برايم كافی است، غري از اهللا و توآيد نمی
 .خواهم تو را در زمني دارم، از اهللا و تو، عذر می و ها آسامن در را اهللا كنم، توكل می
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 کھ بھ سوگند هللا بسنده نکند، مرتکب کبیره است. ] باب: کسی٤۳[

 اهللا به سوگند كه بر بزرگی چيزی كه بدان سوگند خورده، تأكيد دارد؛ كسی خورد، می سوگند كه كسی

 كافی نداند، در بزرگداشت و تعظيم اهللا، نقص آورده و اين كار خمالف با كامل توحيد است. را

 وگند هللا:انواع رضایت بھ س

 شرعی:
شاكی بايد به سوگندی 
كه بنا بر رشايط رشع، به 

شود، رضايت  ياد میاهللا 
 .دهد

ی:   حالت دارد: ٥خورند،  كه برايش سوگند می كسیحسّ
 از دروغش اطمينان دارد؛ پس لزومی به تأييدش نيست. .١
 احتامل دروغش زياد است؛ لزومی به تأييدش نيست. .٢
 بايد تأييد كند.راست و دروغش برابر است؛  .٣
 احتامل راستش زياد است؛ بايد تأييد كند. .٤
 ؛ بايد او را تأييد كند.دارد اطمينان وی گويی به راست .٥

 دلیل اول:
، : «فرمود ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كه گويد میڤ ابن عمر  قْ دُ يَصْ لْ لَفَ بِاهللاِ فَ نْ حَ ، مَ مْ ائِكُ وا بِآبَ لِفُ ْ لِفَ لَهُ الَ حتَ نْ حُ مَ وَ

 ْ نْ ملَ مَ ، وَ ضَ ْ لْريَ نَ اهللاِبِاهللاِ فَ يْسَ مِ لَ ضَ فَ رْ نـد، ك يـاد سوگند اهللا به كه به پدرانتان سوگند نخوريد؛ كسی»  يَ

 راضـی اگـر گـردد؛ قانع و راضی بايد خورند، می سوگند اهللا به برايش كه كسی گويد؛ قطعا راست می

 (روايت ابن ماجه با سند حسن)اهللا نيست.  پس جزو (مؤمنان به) نشد،

 مسائل:
 .: هنی حتريمی از سوگند ياد كردن به پدرانيكم
 بايد به اين سوگند اكتفا كند. خورند، می سوگند اهللا به برايش كه : كسیدوم

 مورد هشدار قرار گرفته است. ندارد، رضايت اهللا سوگند به كه : كسیسوم
و  اسـت واجـب سوگند، بدون راستگويی زيرا بگويد؛ راست بايد كند، چهارم: كسيكهسوگند ياد می

 اگر با سوگند مهراه گردد، قطعاً بايد راست باشد.
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 چھ هللا و تو بخواھید ] باب: آن٤٤[

 ناميدند؟» هيود«هيود را  چرا قوم •

دنا إليك«] زيرا ميگفتند: ١[ شان هيوذا بن يعقوب بود.٢به سوی تو بازگشتيم.   [» هُ  ] زيرا نام جدّ

 برخی از نكات حديث اول: •

 .گفت از آن نرنجيد؛ زيرا درست می ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب اما داشت، نكوهش قصد كه فرد هيودی با اين .١

 را توصيه كند كه اهل حق نباشد.آن فردی چند هر د؛باش عمل به حق و كار درست، مرشوع می .٢

 . است تر هبرت است وقتی قصد تغيري و اصالح داريم، به چيزی تغيري دهيم كه نزديكرت و شبيه .٣

ر شد؟ • شايد حكمتش اين باشد كه اهللا تعالی، هيود را بيازمايـد.  چرا يک فرد هيودی چنني امری را متذكّ

 .كنند توجه نمیشوند و  كه خودشان مرتكب رشک اكرب می نند درحالیك ها بر مسلامنان انتقاد می آن

هُ « • دَ حْ اءَ اهللاُ وَ ا شَ  رشک بـرای ای پيامرب پاسخی داد كه آن مرد هرگز دچـار رشک نشـود و هـر هبانـه»: مَ

هُ «بلكه فرمود: » ما شاء اهللا ثمَّ شئت«او بگريد؛ پس حتِ نگفت:  از را ورزيدن ـدَ حْ ـاءَ اهللاُ وَ ـا شَ ايـن » مَ

نـزديكرت  ادب بـه متعال، اهللا برابر در هم و است تر سخن، هم برای محايت و حفاظت از توحيدشايسته

 .باشد می

 دلیل اول:
تَيله روايت است: فردی هيودی نـزد پيـ آمـد و گفـت: شـام بـا گفـتن ايـن سـخنان، رشک ملسو هيلع هللا ىلص امرب از قُ

 خواهنـد دسـتور داد كـه اگـر مـیملسو هيلع هللا ىلص  تو بخواهيد، سوگند به كعبه؛ پس پيـامرب و اهللا چه آن: ورزيد می
ـئْتَ : بگويند چنني كنند، بگويند: سوگند به پروردگار كعبه؛ هم ياد سوگند اءَ اهللاُ ثُمَّ شِ ا شَ  اهللا چـه ؛ آنمَ

 تصحيح نسائی). و روايت به. (بخواهی تو هچ آن سپس و بخواهد
 دلیل دوم:

 و تـو بخواهيـد؛ فرمـود: اهللا چـه گفـت: آنملسو هيلع هللا ىلص مردی به پيـامرب  كه كند نسائی از ابن عباس روايت می
هُ « دَ حْ اءَ اهللاُ وَ ا شَ ا؟! مَ تَنِي هللاِ نِدًّ لْ عَ  .بخواهد اهللا چه هر فقط دهی؟ آيا مرا مهانند اهللا قرار می» أَجَ

 انواع خواب:

 رؤيای صادقه. .حديث نفس .ھای پریشان خواب
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 دلیل سوم:

: گفتم و ام هيودی رفته : در خواب ديدم كه نزد گروهیكند روايت می -برادر ناتنی عائشه از مادر–ابن ماجه از طُفَيل 

يْر پرس اهللا است؛ گفتند: شام مهان قومی هستيد كه میگوييد می كه هستيد مردمی مهان شام زَ  و اهللا چـه هر: گوييد : عُ

د بخواهند. سپس به رساغ مجعی از نصارا رفتم و گفتم: شام مردمی هستيد كه می  اسـت؛ اهللاِ پرس مسيح: گوييد حممّ

ـانم را از آن چه آن: گوييد می كه هستيد گروهی مهان شام: گفتند  ديـدم چـه اهللا و حممد بخواهند؛ هنگام صبح، اطرافي

، گفتم: »ای؟ آيا كسی را از اين خواب باخرب كرده«رفتم و برايش نقل كردم؛ فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص نزد پيامرب سپس كردم؛ باخرب

يْالً «آری؛ فرمود: احلمد هللا؛ سپس فرمود:  ؛ فَإِنَّ طُفَ ا بَعْدُ ـانَ أَمَّ ـةً كَ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَ ، وَ نْكُمْ َ مِ ربَ نْ أَخْ َا مَ َ هبِ ربَ يا أَخْ ؤْ أَ رُ  رَ

ا لَكِنْ قُولُوا: مَ ، وَ دٌ َمَّ اءَ حمُ شَ اءَ اهللاُ وَ ا شَ ا، فَالَ تَقُولُوا: مَ نْهَ َاكُمْ عَ ا أَنْ أَهنْ كَذَ ا وَ نَعُنِي كَذَ هُ  يَمْ دَ حْ اءَ اهللاُ وَ طفيل خوابی ديده » شَ

سخنی گفتيد كه رشم و حيا، مانع من شد تا شام را از آن باز دارم؛ نگوييـد: برخی از شام را از آن باخرب نموده است.و 

 هرچه اهللا بخواهد و هر چه حممد بخواهد؛ بلكه بگوييد: فقط هر چه اهللا بخواهد.

ا« • ذَ كَ ا وَ ذَ نِي كَ نَعُ مْ د؛ اين ممانعت، به معنای انكـار از گفتن آن شده بوملسو هيلع هللا ىلص رشم و حياء مانع رسول اهللا »: يَ
اهللا متعال هنوز فرمانی برايش نداده بود. مانند رشاب  كه رفت و حتريم نبود؛ بلكه نوعی هنی به شامر می

 .حتريم، از اظهار نظر خودداری فرمود و سكوت كرد ی كه تا پيش از نزول آيه

 مسائل:
 چيست. اصغر رشک كه دانستند : هيوديان، میيكم
برد. ماننـد  كند و بدان پی می را درک می انی كه بنا بر هوس و غرضش در پی مطلبی باشد، آنانس: دوم

 .شخص هيودی كه از روی هوای نفس و انتقاد بر اسالم، به خطای برخی مسلامنان اشاره كرد
ا؟!«در پاسخ آن مرد فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص : رسول اهللا سوم دًّ تَنِي هللاِ نـِ لْ عَ  دهـی؟ ر مـیآيـا مـرا مهتـای اهللا قـرا» أَجَ

. ای »سـواك عنـد حلـول احلـادث العمـم ... يا أكرم اخللق مايل من ألوذ به« :رسود چنني پيامرب ی درباره شاعری
رسمان آيد، غري از تو به كه پناه بربم. چنـني تعبـريی قطعـاً  بر ساليان رخداد كه گاه هبرتينِ خملوقات! آن

 .شود كفرآميز و غلو حمسوب می
ا: «نيست اكرب رشک معنای : اين عبارت بهچهارم ذَ كَ ا وَ ذَ نِي كَ نَعُ مْ  .شود برخی چيزها، مانع من می» يَ

 : رؤيای صادقه، نوعی وحی است.پنجم
 .خواب و رؤيای صادقه، در زمان نبوت، سبب اجياد برخی قوانني شد: ششم
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 ] دشنام بھ حوادث روزگار، توھین و آزار بھ هللاَ است٤٥[

 انواع دشنام بھ روزگار:

روزگار را شرک اکبر: 
فاعل بداند و دشنام 

 دهد.

اند اهللا را فاعل بدحرام: 
كه حوادث را در بسرت 

 و زند روزگار رقم می
 بدين را روزگار بنده،

 .دهد دشنام خاطر

سخنش برای بيان يک جایز: 
خرب باشد نه توهني و دشنام؛ 
مثال: گرمای امروز، من را 

n  m اذيت كرد؛ و: ﴿

o﴾. 

 دالیل اول و دوم:
﴾ و گفتند: فقط مهني زندگی A    @   ?       >    =   <   ;    BGF   E       D   C  ] اهللاِ تعالی فرمود: ﴿١[

 .كند می نابودمان كه است روزگار فقط و شويم می زنده و مرييم دنيا را داريم؛ می
رَ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ] در صحيح از ابوهريره روايت است كه پيامرب ٢[ هْ بُّ الدَّ ، يَسُ مَ ذِينِي ابْنُ آدَ ؤْ : يُ اىلَ عَ الَ اهللاُ تَ ، قَ

ا الدَّ  أَنَ ارَ وَ النَّهَ يْلَ وَ لِّبُ اللَّ : أُقَ رُ  مـن، كـه خـالی در دهـد؛ مـی دشـنام را روزگار و كند انسان مرا اذيت می» هْ
رَ «: ديگر روايت در و. گردانم و شب و روز را می هستم روزگار هْ بُّوا الدَّ رُ الَ تَسُ هْ وَ الدَّ إِنَّ اهللاَ هُ روزگار » ؛ فَ

 است. را دشنام ندهيد كه اهللا، مهان روزگار

نيست؛ گاه انسان با شنيدن سـخن زشـت، اذيـت  زدن آسيب معنای ت مهيشه بهاذي»: َفَقْد آَذى هللاَ « •

. ديـدن آسـيب معنای اذيت را در قرآن اثبات نمود؛ البته نه به متعال اهللا. بيند نمی آسيب اما شود می

  

 : زندگی، فقط در مهني دنياست و آخرتی وجود ندارد.﴾?   @ ﴿ •

• ﴿ GF   E       D   Cسنّ  خاطر به بلكه شويم؛ اجل معني از سوی اهللا نابود نمی و دستور خاطر ﴾: به 

 .مرييم حوادث می ديگر و بيامری باال،

مَ « • ذِينِي ابْنُ آدَ ؤْ اثبـات  را ثابتشـده اسـت و بلكـه اهللا آنتعـالی اذيت بـرای اهللا  كند؛ مرا اذيت می»: يُ

 .دانيم ؛ زيرا كيفيترشا نمیكنيم مقايسه دنيا در معمول اذيت با را نموده است؛ اما نبايد آن

رَ « • هْ بُّ الدَّ  .است وقت و زمان آن، از منظور كند؛ رسزنشمی و دهد روزگار را دشنام می»: يَسُ

رُ « • هْ ا الدَّ أَنَ  .كنم را اداره میو حوادث آنكه روزگار   هستم  من كسی»: وَ
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 آیا دھر، یکی از اسماء هللا است؟  

 :نيست؛ زيرا اهللا های دهر از اسم

 بوده است. درست جاهليت مردم اعتقاد پس بود، چنني اگر ناميد؛ سياق آيه، اين ادّعا را رد می .١

 .كند سياق حديث هم اين ادّعا را رد می .٢

 دهد.س خملوق را مهان خالق قرار میدهر و روزگار را اهللا بداند، پ كه كسی .٣

سن و خوبی هستند؛ اما روزگار چنان خوبی و حسنی ندارد. .٤  اسامء اهللا و معانيشان، مهگی حسنی و در كامل حُ

 متامی اسامء اهللا مشتق هستند؛ اما دهر، جامد است. .٥

  هنی از دشنام دادن حيوانات، باد و تب نيز در متون رشعی آمده است. .٦

 مسائل:

 .فريبكاری و بد ی هنی كردن از دشنام به روزگار؛ مانند: لعنت به روزگار، چه زمانه: يكم

 : اثبات آزار به اهللاِ تعالی.الثَّانِيَةُ 

رُ «: توضيح اين عبارت: الثَّالِثَةُ  هْ وَ الدَّ إِنَّ اهللاَ هُ اهللا كسـی اسـت كـه روزگـار و رخـدادهايش را اداره » فَ

 .ناميد می

 با قلب، چنان قصدی ندارند. و دهد زان دشنام می : برخی افراد، باچهارم

 ﴾.)GF   E       D   C ﴿: جاثيه ی بيان تفسري اين آيه از سوره :پنجم
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 و ...] باب: نھی از نامیدن افراد بھ القابی مانند قاضی القضاة ٤٦[

 دلیل اول:

الكِ، الَ «: فرمود ملسو هيلع هللا ىلصپيامرب كه كند روايت می محه اهللاربخاری از ابوهريره  لِكَ األَمْ ى مَ مَّ لٌ تَسَ جُ مٍ عِنْدَ اهللاِ: رَ نَعَ اسْ إِنَّ أَخْ

الِكَ إِالَّ اهللاُ نامد؛ هيچ مالک و  ترين فرد در نزد اهللا، كسی است كه خود را ملک األمالک می در روز قيامت، پست »مَ

مَ «: ديگر روايت. معناست مهني به شاهنشاه: گويد سفيان میپادشاهی غري اهللا وجود ندارد.  ـوْ ـىلَ اهللاِ يَ لٍ عَ جُ يَظُ رَ أَغْ

بَثُهُ  أَخْ ةِ وَ  ترين و بدترين فرد در نزد اهللا ... در روز قيامت، مغضوب »الْقِيَامَ

 برايش انتخاب كند و خودش بدان خشنود باشد. را ممكن است خود شخص اين لقب را برگزيند يا كسی آن •

 حکم نامیدن افراد بھ قاضی القضاة چیست؟

 اگر فقط قصد نام هنادن باشد، گناه كبريه است. •

 .شود كرب حمسوب میبرتر است، رشک ا اگر با اين اعتقاد باشد كه فرد، از متام قاضيان، حتی از اهللا  •

 خاصی يا رسزمينی حمدود كنيم، جايز و بلكه هبرت است. زمانی ی دوره به يا افراد از گروهی به را اگر آن •

نَعَ « • ـازات »: أَخْ وی خود را هبرتين فرد نام گذاشت ولی با صفت متضادآن (يعنی بـدترين) جم
قدرت و عظمـت، مهـني  های اهللا، مانند جربوت و ناميدن خود با هر يک از ويژگی .شود می

 .جمازات را در پی دارد
يَظُ « •  .البته غيظ از غضب شديدتر استكند؛  اين واژه، خشم و غيظ را برای اهللا اثبات می»: أَغْ

 مسائل:

 : هنی از ناميدن افراد به ملک امللوک و شاهنشاه.يكم

قايض  سن القاب كه سفيان بيان نموده است:: استفاده از هر نام و لقبی كه بدين معنا باشد، هنی شده است؛ مانند ادوم

الطني.  القضاة، حاكم احلكّام و سلطان السّ

 .كه قلب، نيت چنان معنايی را ندارد با اطمينان به اين ها؛ گريی در چنني القاب و صفت درک سخت: سوم

 .باشد سبحانه و تعالی میاهللاِ  ها و صفاتی، فقط خمصوص پی بردن به اين اصل كه چنني اسم: چهارم
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 خاطر این احترام ] باب: احترام بھ أسماء هللا و تغییر اسم بھ٤۷[

 دلیل اول:
يح كه كنيهملسو هيلع هللا ىلص روايت است كه پيامرب  َ م ابو ی به ابو رشُ كَ ، «: فرمـود داشـت، را احلَ مُ كَ ـوَ الْــحَ إِنَّ اهللاَ هُ

مُ  كْ إِلَيْهِ الْـحُ م و قاضی است و قضاوت با اوست. ابو رشيح گفت: هرگاه قومم دچـار » وَ كَ اهللا مهان حَ
 راضـی اخـتالف، طـرف دو هـر و كـردم مـی قضاوت ميانشان من آمدند؛ می نزدم شدند، اختالف می

امَ «رمود: ف شدند؛ می ا، فَ ذَ نَ هَ سَ ا أَحْ ؟مَ لَدِ نَ الْوَ يْـح، »  لَكَ مِ َ كار خوبی است؛ آيا پرس داری؟  گفتم: رشُ
؟«مسلم  و عبد اهللاِ؛ فرمود:  مْ هُ ُ ربَ نْ أَكْ مَ يْـح. فرمـود: » فَ َ أَنْـتَ أَبُـو «كدام بـزرگرت اسـت؟ گفـتم: رشُ فَ

يْح  َ  پس تو ابو رشيح هستی. (روايت ابوداوود و ديگران).» رشُ

، أب،« هـای كنيه نامی است كه در آغاز آن، واژه (پـدر، مـادر، » عـم يـا خـال أخ، أمّ
ابـو رشيـح بـه خـاطرويژگی  بـرای »احلكم ابو« ی برادر، عمو و دايی) بياورند. كنيه

لَم و نام پس شد؛ و با اين دليل، مطابق نام اهللا حمسوب می قضاوت وی برگزيده شد  عَ
صـفات اهللا متعـال بـود؛ بـدين خـاظر  از يكـی بيـانگر اين نام، بلكه نبود؛ رشيح ابو

 .ی عقيقه دستور نداد و به انجام دوباره برگزيد برايش را ای شايسته ی كنيهملسو هيلع هللا ىلص پيامرب

 :انواع اسماء هللا

مثل:  شود؛ برای ناميدن غري اهللا نيز استفاده میمختص: غیر 
ميع، البصري.  حيم، السَّ در فرد ، اگر صفت برگرفته از آن اسمالرَّ

باشد، نبايد اين نام برايش انتخاب شود؛ اما اگر چنان توصيفی 
 در او نبود، ناميدنش با آن اسم، جايز است.

خمصوص اهللا است و برای غري مختص: 
اگر استفاده شد،  شود؛ نمی او استفاده

واجب است تغيري كند؛ مثل: اهللا، 
محن، ربُّ العاملني و ..  .الرَّ

 مسائل:

اعـم از احرتامی در آن نباشد.  ؛ هر چند با كالمی كه قصد بیرعايت احرتام به صفات و اسامء اهللا: يكم

 .خاطر وجود يک صفت، انتخاب شود كه خمتصّ اهللا باشد يا به اسمی 

 .اهللا است ی شايسته فقط كه هايی : تغيري نامدوم

 .: انتخاب نام فرزد بزرگ به عنوان كنيه؛ انتخاب كنيه مباح استسوم
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ی ِهللا، قرآن  مسخره کند کھ در آن مطلبی دربارهکھ چیزی را  ] درباره کسی٤۸[

 و یا رسول هللا باشد

 چه. باشد ب كفر مقابله است؛ كفرش بدتر و بزرگرت از سجده كردن برای بت میكننده، مرتك شخص مسخره •

انگاری، سخنی  توجهی و سهل گاهی انسان از روی بیبيندازد؛  هالكت به ندانسته را اش گوبنده سخن، يک بسا

 .اندازد شود و گوينده را به دوزخ می آورد كه سبب خشم اهللا می را بر زبان می

امجاع متامی علام، كافر است؛ متسـخر آفـرينش االهـی نيـز  به كند، متسخر را حج و زكات ه،روز نامز، كه كسی

تابستان و رسمای زمستان، عاقالنه نيست؛ گفتن چنني سخنانی سبب خروج از  گرمای: مثال است؛ گونه مهني

 گاه و فهميم ا میشود؛ زيرا متامی كارهای اهللا متعل=ال، از روی حكمت است و ما گاه اين حكمت راسالم می

 .بريم بدان پی نمی

 كه اهللا، رسول اهللا يا قرآن را متسخر كند، دو ديدگاه دارند:كسی توبه پذيرش ی علام درباره •

مسخره كند، دچار كفـر اكـرب  را او فرستادگان يا آرينش قرآن، آيات اهللا، كه كسی •
 :باشد شده است؛ زيرا اين كار، كامالً با قرآن در تعارض است؛ كفر دو گونه می

: بدترين نوع است؛ مانند كفر مقابله
 كفر ابو هلب و ابوجهل.

 شود : نه وارد اسالم مییكفر رويگردان
 .كند می مبارزه آن با نه و

اش پذیرفتھ نیست و باید توسط حاکم  توبھ
  شرع، کشتھ شود:

نامز جنازه بر او خوانده نشود، دعـای رمحـت 
برايش انجام نگـريد، جـايی دور  از قربسـتان 
مسلامنان دفـن شـود؛ كـردار ايـن فـرد چنـان 

ــه ــه توب ــت ك ــد اس ــت و ب ــه اش زش  پذيرفت
 .شود نمی

 اش پذیرفتھ است با این شرط کھ:  توبھ
ناميد.     از اهللا متجيد -٢.   صداقتش اثبات گردد -١
 كند.  بيزاری و برائت اعالم گفته، چه از آن -٣

 اش توبـه دهـد، دشـنام ملسو هيلع هللا ىلص پيـامرب بـه كـه اما كسی
است؛ اما حاكم رشع بايد بنا بر حق پيـامرب  پذيرفته

او را بكشد؛ غسل و كفن و نامز مهانند ديگـران ملسو هيلع هللا ىلص 
 دفـن مسـلامنان قربستان در و شود برايش انحام می

 .گردد می
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 ودوم:دالیل اول 

بپرسـى  آنـاناگـر از ﴾ Y   X   W   V   U    T   S] اهللا تعالی فرمـود: ﴿١[

 .كرديم تفريح و باز مى گويند: می حتامً 

تبـوک،  ی مردی در غـزوه كنند: از يكديگر نقل می] ابن عمر، حممد بن كعب،زيد بن اسلم و قتاده، ٢[

گفت: مردان زاهدمان را چنني حـريص،  و اصحابش و  متسخر آنانملسو هيلع هللا ىلص برای ناسزاگويی به رسول اهللا 

.  عوف بن مالک به او گفت: تكذيب كـردی؛ تـو منـافقی؛ ايـن را حـتام بـه ايم دروغگو و ترسو نديده

رفت؛ اما آيات قـرآن پـيش از او نـازل ملسو هيلع هللا ىلص . عوف برای خرب دادن به رسول اهللاِ گويم میملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِ 

ا بسته و بر شرت نشسته بـود. وی گفـت: ای رسـول آمد وايشان بارش رملسو هيلع هللا ىلص شد. آن مرد نزد رسول اهللاِ 

 را مـرد آن: گفـت عمـر مـی ابن.بگذرد ما بر زمان و كنيم طی را راهی تا كريم اهللاِ! شوخی و مزاح می

 شـوخی: گفت می. خورد كرده و پايش به سنگ می آويزان ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسول شرت دوال بر را خود كه ديدم

﴾ بگـو: آيـا ]   \   [    ^   _    ` ﴿: دفرمو ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسول. كرديم می مزاح و

 .نگفت بيشرت چيزی و نكرد توجه مرد آن به كرديد؟وی را مسخره می اش اهللا و آياتش و فرستاه

 و اصحابش بودند.ملسو هيلع هللا ىلص منظورش پيامرب »: زاهدان ما« •
كافر اسـت؛ زيـرا  دهد، دشنام را صحابه كس هر كه آيد چنني بر می»: تو منافقی« •

 ملسو هيلع هللا ىلص.يعنی توهني به اهللا به دين اهللا و به رسول اهللا  توهني به آنان،
 .بندند بند يا طنابی كه بار را با آن می»: دوال« •
 : حديث از ها برخی برداشت •

 .است باخرب داد، خواهد رخ و داده رخ چه اهللا تعالی، از آن -١
 .دهد بنا بر وحی االهی حكم میملسو هيلع هللا ىلص پيامرب  -٢
 بزرگرتين انواع كفر است. و بدترين از اش، متسخر اهللا، آيات و فرستاده -٣
 .         است كافر كند، می مسخره را اهللا كه كسی -٤
 از تندی و خشونت نيز بايد در جای مناسب خودش استفاده نمود. -٥
 است. رشايط دارای كننده، مسخره شخص ی قبول شدن توبه -٦
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 مسائل:

 .را مسخره كند، كفر ورزيده است اش فرستاده و يات اهللا، كه كسی -: يكم
مبادی ديـن را مسـخره كنـد؛ چـه منـافق  كه است كسی ی درباره مذكور، ی : آيهدوم

 .باشد و چه مسلامن
؛ اسـت تفـاوت چينـی، و ميـان سـخن اش ی برای اهللا و فرستاده: ميان خريخواهسوم

 .باشد هدف از خريخواهی، احرتام به شعائر االهی می
 باشـد؛ : عفو و بخشش، كه برای اصـالح اسـت، مـورد پسـند اهللا متعـال مـیچهارم
ديد با دشمنان اهللا متعال نيـز بايـد صـورت گـريد؛ هبـرتين ش برخورد و گريی سخت

 .باشد موقعيت مناسبش می در ها آن از ی و رفتار و استفادهروش، تلفيق اين د
 ُ  َ       َ   ٌ      

 چند نکتھ:
كه در جملس ناسزاگويی و متسخر شعائر دين حارض باشد، مانند مرتكب آن است؛ مگر كسی .١

¸ º ¹ «  ¼ ﴿مود: . اهللا تعاىل فرشود خارج جا آن از يا بداند زشت را كارشان كه اين

Í Ì Ë Ê É È Ç  Æ Å   Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½Î  ﴾ بر  و در قرآن

با آنان منشينيد  كنند، مسخره میو ورزند  اهللا كفر میآيات به كه هرگاه شنيديد است شام نازل كرده 

 .بپردازندتا به سخنى غري از آن 

 ی بايد هراس داشت.خواندن قرآن و حديث برای خنداندن مردم، جايز نيست و از چنني كار .٢

اگر در سخنی ناسزاگويی و متسخر باشد، بايد گوينده را متوجه كنـيم تـا توبـه كنـد؛ در غـري ايـن  .٣

 .دارد را كننده صورت، حكم مسخره

بايد از خودپسندی و غرور دوری جست؛ كار خوب، سبب ورود به هبشت است و كار نادرست،  .٤

به تبـوک رفتـه اسـت و چنـان ملسو هيلع هللا ىلص داشت كه با پيامرب  آن غرور مرد، آن. اندازد انسان را در آتش می

 ای برای خود به بار آورد.نتيجه
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]   \   [   ^   _   `   b   a    ﴿] باب: ٤۹[
e   d   c﴾ 

: گويـد مـی عبـاس ابـن. هستم آن ی است و من شايسته عملكرد خودم خاطر به اين: يعنی: گويد جماهد می
 خودم است. طرف از اين: يعنی

نعمت را فقط از عملكرد و تالش خودش بدانـد، در ربوبيـت اهللا رشک ورزيـده و  از برخورداری كه كسی

 آن ی را شايسـته خود و دهد نسبت اهللا به را كسی غري از اهللا را صاحب و مالک نعمت دانسته است. اگر آن

 .است كرده طلبی ی در عبوديت اهللا، برتریا گونه به فرموده؛ عطا او به نعمتی چنان متعال اهللا كه بداند

 دالیل دوم و سوم:
 كه شده داده من به علمی خاطر گفت: اين نعمت، فقط به ﴾ "       #   $   %      &'!    ﴿: فرمايد ] اهللا متعال می٢[

 مـن دانـد مـی اهللا كـه دانش و علم اين«: گويند برخی می» و دانش كسب و كار علم«: گويد می قتاده. است من نزد
 ».داده شده من به جايگاهم و رشافت خاطر به«: گويد جماهد در مهني معنا می» آن نعمت هستم ی شايسته

پيسـی  سه نفر در بنی ارسائيل بودند كه يكـی«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص روايت است كه شنيد رسول اهللاِ  محه اهللار] از ابوهريره ٣[
ـتاد؛ وی  داشت، ديگری كچل بود و سومی، نابينا؛ اهللا متعال خواست آنان را بيازمايد؛ پس فرشته ای را نزدشان فرس

ـا؛ و آن چـه  نزد كسی رفت كه پيسی داشت؛ گفت: چه چيزی برايت حمبوبرت است؟ پاسخ داد: رنـگ و پوسـت زيب
س بر او دست كشيد و آن بيامری از بني رفت و رنگ و شود، از من زدوده شود؛ فرمود: پ سبب دوری مردم از من می

پوست زيبايی به او داد. گفت: چه مالی برايت حمبوبرت است؟ پاسخ داد: شرت يا گاو (اسحاق ترديد داشـت كـدام را 
 ای به او داد و گفت: اهللا در آن به تو بركت دهد. فرمود) پس شرت ده ماهه

ـا و فرمود: سپس نزد فردی كه بيامری كچلی دا شت آمد و گفت: چه چيز برايت حمبوبرت است؟ پاسخ داد: موی زيب
اش از بني رفت و موی زيبا به  چه سبب دوری مردم از من شده، از بني برود. پس بر او دست كشيد و بيامری گه آن اين

و گفت: اهللا در آن به تو او داد.. پرسيد: چه مالی برايت حمبوبرت است؟ پاسخ داد: گاو يا شرت. پس گاو آبستنی به او داد 
 بركت دهد.

كه اهللا، بينايی مرا به من بازگرداند تا مردم را با  سپس نزد نابينا آمد و پرسيد: چه چيزی برايت حمبوبرت است؟ گفت: اين
اش را به او باز گرداند. پرسيد: چه مالی برايـت حمبـوبرت اسـت؟  آن ببينم. پس بر او دست كشيد و اهللا، دوباره بينايی

ای از شرت داشت،  پاسخ داد: گوسفند. پس گوسفند آبستنی به او داد. پس چارپايان هر سه نفر، زاييدند؛ اولی حموطه
  ای پر از گوسفند. ای پر از گاو و سومی، حموطه ديگری حموطه
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ـارهقبالً ی پيسی، نزد فردی آمد كه  فرمود: سپس با چهره ـاف پيسی داشت. گفت: مرد بيچ ـتم و مس ری در راه ای هس

خاطر آن ذاتی كه رنگ  بهرسم.  اند. امروز فقط با اهللا و سپس با تو، به مقصدم می ها مرا از اين سفر بازداشته مانده؛ كوه

ـارج  خواهم زيبا و پوست زيبا و دارايی به تو عطا نموده، شرتی از تو می تا به سفرم ادامه دهم. پاسخ داد: حقوق و خم

دند و فقري بودی ش شناسم؛ تو مهان نبودی كه پيسی داشتی و مردم از تو دور می ا تو را میزياد است. به او گفت: گوي

ام. گفت: اگر دروغگـو باشـی، اهللا تـو را بـه  و اهللا به تو مال عطا نمود؟ پاسخ داد: اين اموال را از نياكانم به ارث برده

 چه بودی برگرداند. آن

قبالً كچل بود. سپس مهان چيزهايی را كه فرد اول گفت، به اين نيـز فرمود: سپس به شكل كچل، نزد فردی آمد كه 

و : فرمود. اگر دروغگو باشی، اهللا تو را به مهان شكل برگرداند: ها را گرفت. پس به او گفت بازگو كرد و مهان پاسخ

ـا مـرا از  كوه نده هستم؛مردی بيچاره و مسافری در راه ما: گفت به شكل يک نابينا، نزد فردی آمد كه قبالً نابينا بود. ه

ـا نمـود،  خاطر كسی رسم. به امروز تنها با اهللا و سپس با تو، به مقصد می؛ اند اين سفر باز داشته ـايی بـه تـو عط كه بين

هـر ؛ ام و اهللا، بينايی را به من بازگرداند من نابينا بوده: خواهم تا با آن به سفرم ادامه دهم. پاسخ داد گوسفندی از تو می

ـا تـو  به اهللا سوگند كه امروز به؛ خواهی بگذار خواهی بردار و هر چه می چه می خاطر اهللا، هر چيزی را كه برداری، ب

ـايش مـی .خمالفت نكنم ـارت،  شـديد؛ وی گفت: مالت را نگه دار كه فقط آزم ـنود گشـت و از دو ي اهللا از تـو خش

 .(بخاری و مسلم) »ناخشنود

 از مجله فوايد و پندهای اين حديث : •

 .است آموزی های موجود در قرآن و سنّت، برای پند و عربتداستان .١

 با دست كشيدن فرشته، جذامی و كچل و كور را شفا دهد. تواند اهللا متعال می .٢

 فرمان اهللا تعالی، به شكل انسان نيز ظاهر شوند. به توانند فرشتگان می .٣

 .شدبا فرشته، فقط روح و معنا و نريو نيست؛ بلكه دارای جسم نيز می .٤

 تا واژگان حديث را به مهان صورتی كه هست، نقل ناميند. نمودند راويان بسيار تالش می .٥

الزم نيست كه انسان از باليی كه رساغش آمده راضی گردد؛ بلكه بايـد از حكـم و قضـای اهللا  .٦

ناميـد،  چه اهللا حكم می راضی باشد. ميان كار اهللا و چيزی كه اهللا حكم نموده، تفاوت است. آن

گونه است؛ يا مصيبت و بال است كه الزامی برای خشنودی از آن نيست؛ يا احكام رشعـی دو 

 ها راضی باشد. باشد كه مسلامن بايد از آن می
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 .رصف نظر كند تا درگريی پايان يابد جايز است كه انسان، بدون اعرتاف و پذيرش اهتام، از اهتام فرد مقابلش  .٨

 است. كران ت اهللا، بیخري و برك .٩

 .چگونگی شكرگزاری از هر نعمت، بر حسب نعمت متفاوت است .١٠

 .ای ديگر نشان دهد جايز است كه انسان شكل و وضعيت واقعی خويش، به گونه .١١

 آزمايش االهی گاهی عامّ و آشكار است؛ داستان اين سه نفر نيز مشهور است. .١٢

 نابينا. فرد آن مانند رساند؛ ا به رسانجام قابل ستايشی میبيان فضيلت و ارزش زهد و پارسايی؛ چنان كه فرد ر .١٣

 حكم ارث وجود داشته است. هم پيشني های در امت .١٤

اوست،  ثابـت  ی شايسته كه گونه آن خود، برای متعال اهللا كه باشد خشنودی، خشم و اراده، ا مجله صفاتی می .١٥

 نموده است.

 .مفهوم مقارنه و يكی شدن نيست مهراهی به معنای مهانندی و مشاكله است و مهيشه به .١٦

 .آزمايد می هايش اهللا متعال، مردم را با نعمت .١٧

م انجام می .١٨  شود.يادآوری و پند، گاه با سخن و گاه با كردار و گاه با جتسّ

 مسائل:
 ﴾]   \   [   ^   _   `   b   a  ﴿: بيان تفسري اين آيه: يكم

 .سته و صاحب اين حق هستم﴾ بدين معناست: من شايe   d   c: عبارت: ﴿  دوم

 .﴾"  #   $   %      &'     : بيان مفهوم اين عبارت: ﴿سوم
، در ی كـه پيسـی و كچلـی داشـتنددو فرد .ارزشمندی در حديث بيان شد های : پندها و عربتچهارم

عمـت االهـی ،  اما نابينا، به نرا پيشرت متعلق به اهللا ندانستند آنبرابر نعمت اهللا متعال، ناسپاسی كردند و 
 من،: مانند عباراتی بيان از: گويد ابن قيم می ،و پيش از آن، نعمت را متعلّق به اهللا دانست اعرتاف نمود

مال من است، بايد بسيار دوری كنيم. ابليس و فرعـون و قـارون، بـا چنـني واژگـانی آزمـايش  دارم و
﴾ . هبـرت آن '$  %     & "      # ﴾ قارون: ﴿M  L  K ﴾، فرعون: ﴿*  +  , شدند: ابليس: ﴿

گناهی شده و اكنون درپی بخشش  مرتكب و كرده خطا كه بربد كار به ای بنده را »من« ی است كه واژه
و اشتباهی دارم، نيـاز و مشـكلی دارم. عبـارت  گناه: رود كار به چنني »دارم« ی و مغفرت است. واژه

رْ «نيز هبرت است چنني استفاده شود: »مال من است« فِ كَ اغْ لـِ ـلُّ ذَ كُ ي، وَ ـدِ مْ عَ طَئِي وَ خَ يلِ وَ زْ هَ ي وَ دِّ يلِ جِ
ي نْدِ  ببخش. را است كه مهه از طرف منجدی، شوخی، اشتباه و عمد » عِ
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 ﴾ih     g   f   e   d   c   b   a﴿ ] باب: ٥۰[

ها عطا  آندر آنچه به  ،شايسته داد )فرزند(به آن دو  وقتی
 .برا او رشيكانى قرار دادند نمود،

 دلیل دوم: 
مانند عبد الكعبه  است؛ حرام »عبد« پيشوند با فرد ناميدن كه دارند نظر اتفاق علام«: گويد ابن حزم می

مرو؛ به جز عبداملُطّ   ».لبو عبد عَ

بْدِ املُْطَّلِبْ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  كه برای غري اهللا جايز نيست؛ سؤال اين» عبد«پيشوند  • ـ عبـد » أَنَا ابْنُ عَ من پرس
 :املطلب هستم؛ در پاسخ بايد گفت

 اين از مجله احاديث متشابه است كه با نصوص يقينی و حمكم، پاسخ دارد. .١
 و تأكيد نمودن بر صحت چيزی.اين حديث برای بيان خرب است نه امر كردن  .٢
 كسی را بدين پيشوند نام نگذاشت و صحابه را بدان توصيه نفرمود.ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب .٣
 .شناختند مردم او را نمی» اهللا عبد ابن«: گفت با اين نام مشهور بود؛ اگر میملسو هيلع هللا ىلص پيامرب .٤
 ز دنيا رفته بود.عبداملطَّلب حضور نداشت و ا بود؛ گذشته و داده رخ كه گفت سخن چيزی ی دربارهملسو هيلع هللا ىلص پيامرب .٥
عبد املُطَّلب لقب است نه اسم؛ نامش شيبة احلمد و پدرش هاشم بود. هاشم پرس خردسالش را بـه مدينـه نـزد  .٦

بيلب كه به مدينه آمد، شيبة احلمد را با  تا فرستاد نجار بنی هايش دايی چيزهايی بياموزد و آزموده گردد؛ عمويش مُ
بود؛ مردم گفتند: اين بـرده كيسـت؟  يافته تغيري طوالنی سفر از اش رهخود برد؛ وقتی به مكّه رسيدند، رنگ چه

 )ناميدن برده با عبد، اشكالی نداشتگفتند: عبد املُطَّلب (

را به  سالمتی فرزند شرک اصغر:
 سبب دهد؛ پزشک و دارو نسبت می

 .بر می ياد از را مسبّب و كند می ياد را

در عبوديت و بندگی رخ  شرک اصغر:
دوست دارد و  اهللا از بيش را فرزند دهد؛ می

 در شود. از عبادت و طاعت اهللا غافل می
 .دهد اهللا قرار می رشيک را فرزند حمبت،

اعتقاد دارد كه  شرک اکبر:
به  زاده فرزندش را فالن ولی و امام

غري اهللا  او داده است؛ آفرينش را به
 دده نسبت می

 شرک مورد نظر در آیھ:
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 دلیل سوم:
كه با مهرسش مهبسرت شد، وی باردار گشت؛ ابليس نزدشان آمد و گفت:  آدم«: گويد می آيه اين ی ابن عباس درباره

ـاخ  من مهان كسی هستم كه شام را از هبشت بريون كردم؛ بايد از من فرمانربداری كنيد و گرنه بـرای نـوزادت دو ش
ـام تا ترساند را دو آن كنم؛ می چنني حتامً  كنم؛ بيايد؛ حتامً چنني می بريون و بشكافد را شكمت تا دهم گوزن قرار می  ن

شد و او نزدشان آمد  باردار دوباره. شد تولّدم مرده فرزندشان و كردند رسپيچی دو بگدارند؛ اما آن او بر »عبداحلارث«
ـان و مهان سخنان را گفت؛ آن ـان آمـد و چن دورسپيچی كردند و دوباره مرده متولد شد؛ و باز هم باردار شد و نزدش

ـالی فرمـود: ﴿» عبداحلارث«فرزندشان، نامش را  حمبّت خاطر به بار گفت. اين    f   e   dگذاشتند؛ پس اهللا تع
ih     g ﴾«  .(روايت ابن ابی حاتم) 

 » اری است نه عبادتفرمانربد و اطاعت در رشيكان منظور،«: كند وی با سند صحيح، اين سخن را از قتاده نقل می
وی » ترسيدند كه انسان نباشـد«  ﴾Z   ]   \اين آيه گفت: ﴿ ی درباره جماهد كه كند با سند صحيح نقل می

 .ناميد ، سعيد و برخی ديگر نقل میديدگاه هايی را در مهني مفهوم، از حسن

ث« • ارِ بْد الْـحَ  .تا عبادتش كنند بگذارد آدم فرزند بر خواست اين نام ابليس بود كه می»: عَ
 اين ماجرا، از چند جهت نادرست است: •
 و دروغ ديـدگاه، ايـن: گويـد وجود ندارد. ابن حزمٍ میملسو هيلع هللا ىلص در اين باره، حديث صحيحی از پيامرب  .١

 .باشد می جعلی
دو را يـادآور  ی آن و توبـهناميـد  مـیكه خطای آدم و حواء را بيان كنـد، خـودداری  تعالی از اين اهللا .٢

 .شود نمی
ا و دو هستند. .٣  بنا بر اتفاق علام، پيامربان از ارتكاب به رشک، مربّ
خوردن از درخت ممنوعه كه كاری اشتباه بود،  خاطر به وی آيند؛ در روز رستاخيز، مردم نزد آدم می .٤

 خـاطر بـه كه بود اولويت بلكه و شايسته شد، رشک می مرتكب اگر خواهد؛ و معذرت می پوزش
 .كند عذرخواهی رشكش

 .گويد قصد فريبكاری دارد، چنني نمی كه كسی» من مهان كسی هستم كه ...«ابليس گفت:  .٥
 دو باور نداشتند كه شيطان بتواند برايش دو شاخ قرار دهد؛ زيرا رشک در ربوبيت است. آن .٦
 و آدم منظورش اگر شود؛ آمده كه برای مجع (بيشرت از دو نفر) استفاده می» يُرشكون«ر آيه عبارت د .٧

ا  ».يُرشكانِ « گفت می بايد بود، حوّ
؛ برخـی انسـان هـا واقع و حقيقت دچار رشک شـدند در كه گردد تفسري اين آيه، به بنی آدم باز می .٨

د؛ اما پيامربان قطعاً مو د بودند.مرشک گشتند و برخی موحّ  حّ
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 مسائل:
 حتّى عبد املُطَّلب.برای غري اهللاِ حرام است؛ » عبد«:  هر نامی با پيشوند يكم
 ﴾ih     g   f   e   d   c   b   a﴿ : بيان تفسري: دوم

فرد، در واقـع نيـز  آن كه اين نه دهد می روی گذاری نام خاطر : اين رشک، تنها بهسوم
بنـی آدم رس زد نـه از  از اما شود؛ ک حمسوب میبه هر حال، اين كار رشعبادت شود. 

اء.  آدم وحوّ
در  نعمـت اسـت؛ ناميـد، : پرس يا دخرتی را كه اهللاِ متعال بـه انسـان عطـا مـیچهارم

 .مصيبت دخرت و است نعمت پرس كنند می گامن برخی كه حالی
: سلف بيان نمودند كه ميان رشک در طاعت و رشک در عبادت، تفاوتی وجود پنجم

اء از شيطان اطاعت كردند و او را عبادت نكردند و ايـن برداشـت، از د. دار آدم و حوّ
 .باشد داليل صحت داستان می
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 توحيد در الوهيت است.اين باب، پاسخ كسی است كه ادعا دارد كتاب التَّوحيد فقط شامل  •
• ﴿ C ـار  آن﴾: اين عبارت از نظر قواعد بايد در پايان مجله بيايد؛ قـرار دادن ـانگر تأكيـد و انحص در ابتـدای مجلـه، بي

 .باشد امر می آن در متعال اهللا يگانگی و توحيد معنای به و باشد می

• ﴿ Eنيست ها آن در ايرادی هيچ و دارد قرار خوبی و حسن ی ﴾: در باالترين درجه. 

• ﴿G   Fدارد معنا دو هايش، با نام ﴾: درخواست و دعا از اهللا: 

 نـام«: گويد نيز می و »ورزند رشک می«﴾: NM  L  K﴿: كند ن ابی حاتم از ابن عباس نقل میاب
ی و اله از را الت بت زّ چيزی را كـه حقيقـت نـدارد، جـزو آن «از اعمش نقل است: » از عزيز گرفتند را عُ

 .»دهند می هاقرار اسم

 ﴾HG   F   E   D   CM    L   K   J IN    ﴿] باب: ٥۱[

ھای زیبایی دارد؛ پس او را فرابخوانید و کسانی را کھ نامھایش را انکار  و هللا، نام
 کنند، رھا کنید.  می

 هايش اهللا را بنا بر مفهوم اسم برای عبادت:
مثال اهللا بصري و بيناست؛ پس او  كنيم؛ عبادت

 ناشايست كرداری كه كنيم عبادت گونه را آن
 ما نبيند. از

 درخواستامن، بيان از پيش را ها اين اسم برای درخواست:
ل می اهللا به ها آن با و كنيم می بيان  يل فاغفر«: مثال شويم؛ متوسّ

حيم الغفور أنت إنَّك رمحني؛وا عندك من مغفرةً  من را با » الرَّ
بخششی از جانب خود، ببخشای و بر ن رحم كن كه تو قطعاً 

 بخشنده و مهربانی.

 االھی: الحاد در اسماء و صفات
 انكار مهه يا برخی از اسامء اهللا؛ مانند جهميه. -١
سـمعٍ و صـفت بدون داشتن  ،مانند: سميع و شنوا ؛اسم و انكار صفتقبول  -٢

 شنيدن.
 .ی ممثّله مانند طائفه؛ دانند معنای تشبيه می اسامء و صفات را به -٣
زّی از عزيز.اهللا اسامء از ها بت گذاری نام -٤  . مثل عُ
ـادر بـر  گذارند؛ نامی كه در اسامء اهللا نيست، بر اهللا می -٥ مانند: اهللا ثالث ثالثه، ق

 اخرتاع.

 الحاد در آیات قرآن:
ـات  -١ ــوط بــه آيـ و  رشعمرب

: مانند: قرآن خملوق گذاری قانون
 است.

ـات مربـوط بـه آفــرينش -٢ : آي
ه مانند: جهان را طبيعـت آفريـد

 .است

هی : بیاحلاد  اعتقاد داشت: انبد بايد كه چيزی از رويگردانی و توجّ
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 ل:مسائ

 برخالف اعتقاد جهميه و معتزالن تندرو.:  اثبات اسمهايی برای اهللا؛ يكم

 .: اسامء اهللا، در هنايتِ حسن و خوبی قرار دارنددوم

د بايد سوم ل باشد.: موحّ  برای عبادت و درخواست، به اسامء اهللا متوسّ

ةُ  ابِعَ دعـوت نـدمهيم و روشـنگری  ار ها : دوری جستن از جاهالن و ملحدان؛ نه بدين معنا كه كه آنالرَّ

 .شود ؛ معنای هتديد نيز از آيه برداشت مینكنيم رفتار ها نكنيم؛ بلكه به اين مفهوم است كه مهانند آن

 : توضيح مفهوم احلاد.پنجم

 .شود احلاد مرتكب كه : بيان هشدار كسیششم
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 ی درست را عالمت بزنيد يا جای خالی را تكميل كنيد:گزينهسوال اول: 
 نادرست. درست       ترين بخش كتاب است:   النیبخش هنم، طو -١
 نادرست.درست      مؤلف بر رشک اصغر متركز نمود؛ زيرا امری پنهان است:   -٢
٣- ﴿ ` _  ﴾      : معنای مجع         يک نعمت و مفرد است اما به .يكی است 
 هر دو.    رفع مشكالت  ها     داشتن خواستهبرخورداری از نعمت يعنی:      -٤
٥- ﴿ b a   :﴾           منكر وجودش هستند .منكر نسبتش به اهللا هستند 
 جايز نيست. جايز است      دست زدن برای خلبان برای تشكر از او:     -٦
 اصغر. اكرب           نسبت دادن نعمت به غري اهللا، كفر ...... است:      -٧
 رشک در قلب بنی آدم ........ است:    -٨

 تر از حركت مورچه بر سنگی سياه در تاريكی شب   پنهان .واضح و آشكار 
 نيازمند توضيح.حرام   گناه كبريه   رشک اصغر    سوگند دروغ به اهللا .... است:   -٩

نيازمنـد حـرام   گنـاه كبـريه   رشک اصـغر   سوگند راست به غـري اهللا .... اسـت:  -١٠
 توضيح.

 نادرست.درست      بخشد؛ هر چند از نوع اصغر باشد:    نمیاهللا تعالی، رشک را  -١١
درست       (  بود اهللا غري به راست سوگند از تر برای ابن مسعود، سوگند دروغ به اهللا، بسی آسان -١٢

 ( نداشت دوست را يک نادرست) البته ابن مسعود، هيچ       درست .(نادرست 
 ناجايز. جايز          است. »  .... ر كنی؟به چه سوگند ياد كنم تا باو«گفتن:  -١٣
و معتقد باشد كه فالنی، بزرگرت از خالق يا مهانند » هرچه اهللا و فالنی بخواهند«گويدكه میكسی -١٤

شود و اگر معتقد باشـد كـه فالنـی، كمـرت و اصغر) می اكرب  اوست؛ وی مرتكب رشک (
ردتر از خالق است، مرتكب رشک (  گردد. می اصغر) اكرب  خُ

گنـاه كبـريه    رشک اصـغر  ...... است.    » اين امانت است«يا  »امانتی است بر تو«گفتن:  -١٥
.جايز 

 نادرست. درست       بايد رشک را آموخت تا به آن دچار نشد:     -١٦
 : دانند می نيز اصغر رشک شامل را در تفسري آيه پريامون رشک اكرب، آن يض اهللا عنهمرصحابه  -١٧

       درست ادرست.ن 
 .مال مسلامنی را بگريد    دروغ بگويد :  يعنی سوگندی كه با نام اهللا ...... غموس سوگند  -١٨

 باب) ۱۱آزمون اول بخش نھم (
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رشک     ی مــذكور،  مهاننــدی اســت پــس در آيــه ترتيــب       بيــانگر » و«حــرف عطــف  -١٩
شود جايز حمسوب می. 

) نبايـد  ايـد   ب ( خـورد، مـورد اطمينـان و راسـتگو نباشـد ار كسی كه به اهللا سـوگند مـی -٢٠
 .سوگندش را رد كرد

 به جان مادر، به فرزندان، به جان خود و به رشافت: ملسو هيلع هللا ىلص سوگند به پيامرب  -٢١
 گسرتاند بال و فتنه می         .رشک اصغر است 

ا« -٢٢ ذَ كَ ا وَ ذَ نِي كَ نَعُ مْ  ............................................................. يعنی:» يَ
 ..............................................ودی چنني سوگندی را يادآور شد؟چرا فرد هي -٢٣
موسى ڠ) است و دليل اين نامگذاری،  عيسى ڠ  هيودی يعنی شخصی كه منسوب به دين ( -٢٤

) ﴿ :گفتن , +  *-   ﴾  جدشان هيودا باشد. هر دو گزينه) می 
تَنِي هللاِ نِ «فرمود ملسو هيلع هللا ىلص وقتی پيامرب  -٢٥ لْ عَ اأَجَ ، با استدالل به رشک اكـرب، رشک اصـغر را نيـز مـدنظر »دًّ

بيزاری از هر چيزی كه منجر به رشک  نادرست) و صحابی را به ( درست       داشت  (
 ترک رشک) سفارش نمود. شود، و لو بسيار اندک و دور باشد،  

 لی نـدارد اشـكا دانـيم  كارش را درست می اگر فردی هنگام سالم كردن، خم شود، ( -٢٦
ـد)  طاغوت   را بد ندانيم، پس (اگر مانعامن، رشم و حيا باشد، ايرادی ندارد)، اگر آن وحِّ مُ

 هستيم.
 : است خالق با برابری معنای با عباراتی كه بهملسو هيلع هللا ىلص بزرگداشت پيامرب  -٢٧

            رشک است گردد؛ اگر تنها قصد بزرگداشت باشد، ايرادی ندارد.به نيت فرد برمی 
بــزرگرتين و ﴾   o n  m ﴿هيــود ايــرادات و كــردار ناپســند بســياری دارنــد؛ امــا ســخن  -٢٨

 .نادرست درست               :   مشهورترين اعتقاد نادرستشان است
ا« -٢٩ ذَ كَ ا وَ ذَ نِي كَ نَعُ مْ هنی نمودن از  رشم و حيا، مانه انكار باطل  شود: اين و آن، مانع من می» يَ

 آن بدون فرمان اهللا.
داشـته اول اعتقـاد         معتقد شويمو سپس بياوريم اول استدالل  :   باشد كدام درست می -٣٠

 .بياوريم و سپس استداللباشيم 
د بن  ی اهللا    بنده و فرستاده :  باشد به اين است كه .... میملسو هيلع هللا ىلص رشافت و بزرگی پيامرب  -٣١ حممّ

 عبداهللا.
 هر دو.دهد   منظم و منطقی روی میست   بر مبنای درستی و صالح ارؤيای صادقه:    -٣٢
درســت      هــای پريشــان اســت:    اگــر رؤيــای صــادقه، مــنظّم و قابــل درک نباشــد، خــواب -٣٣

.نادرست 
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نادرست) و سـنّت اسـت  درست       های ناخوشايند و بد، از طرف شيطان است (خواب -٣٤
ه مرتبه به سمت چپ، رطوبـت دهـان فرد س برای افراد آگاه و تعبريكننده، بيان شود   كه (

 بياندازد و از شيطان به اهللا پناه بربد).
 معترب نيست.  معترب و قابل استدالل است    اگر رؤيا با قوانني رشع در تضاد باشد:    -٣٥
»:   بـدترين روزم در زنـدگی، ازدواج بـا توسـت«اين سخن مرد به مهرسـش، چـه حكمـی دارد:  -٣٦

       جايز .ناجايز 
 رساند. می رساند    نمی هر آزاری، آسيب      -٣٧
اسم جامدی است كه تنها معنای آن، بيانگر زمان » دهر«های اهللا، خوب و پسنديده هستند و اسم -٣٨

 نادرستدرست     باشد: می
رُ « -٣٩ هْ ا الدَّ أَنَ  يعنی:..................................................» وَ
ی  باشـد؛ زيـرا از مجلـه جايز می باشد  حرام می »: ه، فريبكار استروزگار و زمان«سخن:  -٤٠

 اخبار است.
معنای رساندن  جايز است اگر به حرام است      »:  فالنی در خشكسالی متولد شد«سخن:  -٤١

 خرب باشد.
درخواســت از غــري اهللا و رشک اســت          » ای زمــني! ســاكنان خــويش را نگــاه دار.«دعــای:  -٤٢

 است.حايز 
 انواع دشنام و توهني به روزگار و دهر و حكمش چيست؟  -٤٣

 .................................         حكم: ..................... -١
 .................... حكم: ......... -٣..................... حكم: ..........  -٢

درسـت اسـت  :    »باشـد يعت مـیاين كار طب«، »رموزی دارد و ها طبيعت، شگفتی«سخن:  -٤٤
.نادرست است 

 .نادرستدرست       :دكن بندی می قاضی ميان چيزی كه بايد رعايت شود و ميان فتوا، مجع -٤٥
 هبرت است گفته نشود. جايز است          »:    قايض القضاة قرن هفتم«عبارت:  -٤٦
احياكننده و كسی كه  گردد   یشيخ و بزرگ مطلق كه اسالم به او برم شيخ االسالم يعنی:   -٤٧

 در دفاع از دين، بسيار مؤثر بوده است.
٤٨- )     شايسته است شـود، مراقـب باشـد كـه بـه نيازی نيست) شخصـی كـه توصـيف مـی

 خودپسندی و غرور دچار نگردد.
باشـد؛ ماننـد:  فرمـانربداریترين اسم در نزد اهللا، اسمی اسـت كـه بـه مفهـوم فروتنـی و حمبوب -٤٩

)شاه      شاهن  (محن    جـربوت (معنـای  ، آن است كـه بـهاهللادر نزد اسم حقريترين عبدالرَّ
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 قدرت                عظمت خـاطر، فـرد را بـا معنـای مقابـل ايـن  باشـد و بـدين) هر سـه
 ).نادرست درست       ( ناميد تا خوار و حقري شود ها جمازات می ويژگی

 گناه كبريه. حرام    جايز    يض القضاة ..... است:   ناميدن با مالك االمالك وقا -٥٠
، خال) باشد و برای .... است:  -٥١ ، أخ، عمّ  كنيه، نامی است كه با پيشوند (أب، أمّ

    مدح    نكوهش   بيان مهراهی و مهبستگی    علم و اسم خاص .مهه موارد 
معنـای علـم و را تغيري نداد؛ زيرا بـهآن ملسو هيلع هللا ىلصنام داشتند و پيامرب» حكيم و احلكم«برخی از صحابه،  -٥٢

هايی از اهللا را كه مبايـد بـرای بنـدگانش اسـتفاده نادرست) نام درست    اسم خاصّ بود  (
هايی است كه صفت و ويژگی او نام هايی است كه به ذات او اختصاص دارد     نام شود  (

 هر دو گزينه). كند    را بيان می
 مستحب. مباح  ..... است: كنيه گذاشتن، .. -٥٣
 و اهللا از آن در كـه كنـد مسـخره را چيـزی كه كسی«كيست؟ » در اين عبارت، منظور از فرستاده -٥٤

د        ...» يادی شده است،  فرستاده و قرآن  ی فرستادگان االهی. مهه ملسو هيلع هللا ىلص     حممّ
:              باشـد بـاخرب تضـاد، يـنا از مسـلامن كه رسد می نظر تضاد ميان متسخر و ايامن، بسيار است و به -٥٥

       درست .نادرست 
 ......................................................... -١كننده:  مسخره ی رشايط توبه -٥٦

٣..................................  -٢- ............................................ 
 نادرست. درست       :   نكرد انگاری د هوشيار بود و سهلدر دوری كردن از متسخر، باي -٥٧
ها به او و يا مادرش توهني  كنند؛ اگر مهان ناميند كه به اهللا توهني می از كسانی دفاع می افرادبرخی  -٥٨

 .نادرست درست         :  شود كند و غريمتند می كنند، با تندی عمل می
و نبايـد وند و بدانند كه عدم رعايـت آن، سـبب كفـر اسـت مردم بايد از حمتوای اين باب آگاه ش -٥٩

 نادرست. درست       :   منتظر باشيم تا دشنام و متسخری روی دهد و در پی آگاهی باشيم
پرسـيم كـه آيـا كنـد، مـیدهـد و مسـخره مـیاين سخن چه حكمی دارد: از فردی كه دشنام می -٦٠

 صحيح. باطل            قصدش دشنام است: 
مجله حقوق خالق بر خملوق، ايناست كه فرد دشنام دهنده، اگر خشمگني باشد، معذور اسـت؛  از -٦١

 نادرست.درست       البته در دشنام دادن به پدر، به رئيس يا پاره كردن پول، معذور نيست. 
:   كنـد، بـدتر اسـت كه بـرای بـت سـجده مـی گريد از كسی كه اهللا و آياتش را به متسخر می كسی -٦٢

ت    درس            نادرست. 
دهد؛ اما كسی بينيم كه يک هيودی يا نرصانی، به اهللا و موسی و عيسی يا دينش، دشنام نمیگاه می -٦٣

 نادرست. درست       دهد:    بينيم كه ادعای اسالم دارد و دشنام میرا می
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شـود؛ امـا و، بيشـرت مـیيا حديث، ترسش از اهللا و ايامنش به ا آنمؤمن واقعی، با شنيدن آيات قر -٦٤
ــه متســخر و هــرزه ــافق، ب ــردازد و مــردم را مــیگــويی مــیشــخص من ــد:  پ درســت       خندان

.نادرست 
 بايد حذف شود. بايد شنيد و پخش كرد     كه در آن توهني يا دشنام باشد: فيلمی  -٦٥ 

 ن.منافقا سلف      های توهني و متسخر، روش .... است:    نگه داشتن كليپ -٦٦
انـد كـه باشد و برخی علام بر اين عقيـدهمرتد شدن با توهني و متسخر، بسيار بزرگ و سنگني می -٦٧

شود، دعـای رمحـت توبه از آن فايده ندارد و حاكم رشع بايد او را بكشد، بر او نامز جنازه ادا نمی
 نادرست.درست       شود:   خوانند و در قربستان مسلامنان دفن نمینمی

كند، اگر مدعی شد كه توبه كرده است و باز هم كار زشتش دهد و توهني میه دشنام میكسی ك -٦٨
 نادرست. درست       را تكرار كرد، دليل بر دروغ اوست:  

اين سخنش، تنها ظـاهری بـوده و از رس ». قصد توهني نداشتم«گويد: اگر منافق توهني كند، می -٦٩
 نادرست. درست       زبان است: 

ی شخص مسخره كننده، اين است كه كارش را كفر بداند و از آن بـه له داليل صداقت توبهاز مج -٧٠
 نادرست. درست       اهللا پناه بربد:     

 شخص مانند حكمش نگرداند، روی آن از و نداند بد را را بشنود و آن متسخری و توهني كه كسی -٧١
 نادرست درست       : است كننده مسخره

 مهانند ماجرای مرد در تبوک:  كند؛ كفر دچار را انسان تا كند مسري حري  را فراهم میگاه شيطان  -٧٢
       درست .نادرست 

شود كه توهني و دشنام به هر يـک از صـحابه، موجـب كفـر از حديث متسخر چنني برداشت می -٧٣
ديـن  ملسو هيلع هللا ىلص پيـامرب  اهللا  نادرست)؛ زيرا توهني به او، توهني بـه  ( درست       است (
 ی صحابه  مهه باشد.متام موارد) می 

گناهكار است  (كاری،  كه گذشت و عفوش موجب فساد شود، با اين اصالح و درست كسی -٧٤
 مرتكب گناه نشده است.( 

عبادت) است؛ اگر نعمـت را بـه  ربوبيت     نسبت دادن نعمت به كسب و كار، رشک در ( -٧٥
طلبی و خود برتر بينـی اسـت ستحقّ آن دانست، نوعی برتریاهللا نسبت داد و خود را شايسته و م

)   درست.(نادرست 
واجب نيست) شخصی كـه دچـار مصـيبت  واجب است  رضايت از حكم و دستور اهللا ( -٧٦

 نادرست).درست   شده، لزومی ندارد كه از حكم اهللا خشنود و راضی باشد (
 نادرست.درست   اوتی نبود: ميان درخواست كور و جذامی و كچل، از فرشته، تف -٧٧
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 جايز نيست. جايز است        »:   عبداملُطَّلب«گذاشتن نام  -٧٨
ل به  -٧٩  جايز نيست. حايز است        »:   عبّاد الشمس«نام هنادن گُ
ناف  –عبدالكعبـة  -ها جايز نيست، دايره بكشيد: (عبداملُطَّلب هايی كه گذاشتن آندور نام -٨٠ عبـدمَ

نزب  -فرعون  -عبداحلارث  -عبد النّبي  –عبداحلسني  – الطني  -عاصية  -خِ سيّد  -سلطان السّ
محن  -ربّ العاملني  -غالم عيل  -النّاس  تّار  –اخلالق  -الرّ  -جـرج  -پرتس  –عبدالنّور  -عبدالسّ

ادات   عبدالنّارص). –ستّ النّساء  -سيّد السّ
» عبـد عـيل«يعنـی  »عـيلٍّ  غـالم« فـردی را مـثالً ؛ غلوّ روافض در ميان مسلامنان رخنه كرده است -٨١

 .نادرست درست        :     با پيشوند عبد، رشک استغري اهللا نامند؛ ناميدن  می
:   ی دستورم؛ اين سخن گويد: من بنده می تواند در مال ديگران دخل و ترصف كند،  كه نمی كسی -٨٢

        جايز است جايز نيست. 
اء، .... است:         ماجرای بيان شده درباره -٨٣  باطل و دروغ. صحيح       ی آدم وحوّ
 را به آدم پيشنهاد كرد: » عبداحلارث«شيطان نام  -٨٤

      زيرا نام خودش بود باشد. اين سخن درست نيست؛ زيرا نام حارث، بدون اشكال می 
 جايز نيست. جايز است     »:    حارث«ناميدن فرد به  -٨٥
ا و پاک بودند؛ كسی نظربنا بر اتفاق -٨٦  ايـن پريامون كه متامی علام، پيامربان از ارتكاب به رشک، مربّ

د. منافق          :    است...  كند، كندوكاو يا بگويد سخنی پيامربان ی درباره موضوع،  موحّ
عبـادت    :   باشـد هـای او، دعـا بـرای ...... مـیدعا و درخواسـت از اهللا بـا اسـتفاده از اسـم -٨٧

خواست    در .عبادت و درخواست 
فقط پريامون توحيد در عبـادت  شود   ی توحيد را شامل میگانهانواع سه كتاب التّوحيد:   -٨٨

 است.
 .٥         ٢ احلاد در اسامء اهللا، چند گونه است:     -٨٩
٩٠- ﴿ K J I   :يعنی ﴾ ها را دعوت ندهيم و روشن نسـازيم    آن  از راه و روش

 كنيم. ها دوری آن
 ....................................... -١انواع احلاد در اسامء و صفات كدام است:  -٩١

٣....................................  -٢- .......................................... 
٥....................................  -٤- .......................................... 
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الَُم َعلَى هللاِ «] باب: گفتن ٥۲[  ام استحر» السَّ

الم:  •  ذات در ناميد؛ تصورش را بكند، نفی می سلبی است: يعنى هر گونه نقصٍ يا عيبٍی كه عقلالسَّ

 هيچ نقص و ايرادی نيست. اهللا، احكام و كارها و صفات و

 . ناميد ثبوتی است: يعنى اين نام و صفاتی مانند سالمتی، امنيت، آرامش و ... را برايش اثبات می

الم«معانی  •  »:السَّ

 دلیل اول:
در حال نامز بوديم؛ گفتـيم: ملسو هيلع هللا ىلص نقل است: با پيامرب  محه اهللارمسعود در صحيح از ابن 

. پيـامرب  نٍ ـالَ فُ نٍ وَ ـالَ ـىلَ فُ مُ عَ ـالَ بَادِهِ، السَّ نْ عِ ىلَ اهللاِ مِ مُ عَ الَ ولُـوا: «فرمـود: ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ الَ تَقُ
ىلَ اهللا مُ عَ الَ مُ السَّ الَ وَ السَّ إِنَّ اهللاَ هُ  سالم بر اهللا؛ كه اهللا مهان سالم است.نگوييد » ؛ فَ

 مسائل:

مِ يكم الَ  است بدين معنا كه اهللا، از هر نقص و ايرادی، پاک و سامل است.  : يكی از اسامء اهللا:  توضيح و تفسري السَّ

 .     است يیخوشامدگو و درود معنای : سالم، بهدوم

 .باشد : گفتن السالم علی اهللا، درست نيست؛ پس حرام میسوم

 .باشد خود سالم می حرام است؛ زيرا اهللا  »اهللا بر سالم« ی : مجلهچهارم

 .آموختيم كه حتيات و درود برای اهللا، در تشهد درست است و برای هيچ خملوقی جايز نيست به كار رود: پنجم

خالف واقعيت است؛ از اهللا متعال درخواست 
 و دعا برايش كه و دعا صورت می گريد نه اين
 با و است نياز درخواست كنيم؛ او از ما بی

 .شود می توصيف نقص، بی صفات و ها ويژگی

 وجود نقصی او در كه رود با چنني دعايی، تصور آن می
برای كسی است كه  آرامش، و سالمتی دعای داردزيرا

ا  پذيرای آرامش و امنيت باشد؛ اما اهللا، از هر نقصی مربّ
 و پاک است

ی درود؛ مانند: به فالن
 سالم و درود برسان.

الم از اسامء  السَّ
 اهللا است.

ا «دوری و پاكی از نقص و زيان؛  الم عليك أهيُّ السَّ
 ای پيامرب، از هر آسيب و ايرادی دوری باشی.» النَّبيُّ 

 

 زیرا
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 »یا هللا! اگر خواستی، مرا ببخش«] باب: گفتن این جملھ، حرام است ٥۳[

ـا ی نتيجـه بودن جمهول خاطر به گردد، ست اهللا باز میقيد دعای استخاره كه به اراده و خوا دعاكننـده اسـت؛ او  بـرای دع

ا يلِ «اين حديث است  قيد، اين مصداق بد؟ يا است خوب برايش كار فالن كه داند نمی ً ريْ يَاةُ خَ ا كَانَتِ احلَْ يِنِي مَ مرا بـر » أَحْ

 آن زندگی و حياتی زنده بگردان كه برايم هبرت است.

 دلیل اول:
ـمَّ : «گفتملسو هيلع هللا ىلص در صحيح بخاری از ابوهريره روايت است كه رسول اهللا ، اللَّهُ ـئْتَ ـرْ يلِ إِنْ شِ فِ ـمَّ اغْ : اللَّهُ كُمْ ـدُ الَ يَقُلْ أَحَ

هَ لَهُ  رِ كْ ؛ فإنَّ اهللاَ الَ مُ أَلةَ سْ مَ مِ الـْ ، لِيَعْزِ ئْتَ نِي إِنْ شِ محَ گر خواستی بر مـن نگوييد: يا اهللا! اگر خواستی مرا ببخش، يا اهللا! ا». ارْ
 هيچ وجه بدان جمبور نيست. به؛ كه اهللا، از مقيّد كردن به خواست اهللا، هتی كردرحم كن. بلكه بايد درخواست را 

طَاهُ «در روايت مسلم آمده است:  ءٌ أعْ ْ هُ يشَ ؛ فَإِنَّ اهللاَ ال يَتَعَاظَمُ بَةَ غْ لْيُعَظِّمِ الرَّ بايد شوق خويش را بزرگ و عظيم مطرح ». وَ
 ناميد، برايش عظيم و سخت نيست. عطا می اهللاچيزی كه ند؛ چراكه ك

 :دعا در قيدی چنني گفتن با گردد؛ و بخشش و لطفش، روشن می ر اين باب، قدرت مطلق اهللاد

 مسائل:
 :  هنی از بيان استثناء در دعا. استثناء: گفتن مجالتی مانند إن شاءاهللا.يكم
 حتريم استثناء در دعا، بيان شد.: علّت دوم

أَلَةَ «: عبارت: سوم سْ مِ الْـمَ زِ  .ی راسخ درخواست كند نه با ترديد و احتامل يعنی با عزم و اراده» لِيَعْ
درخواست كند؛ هـيچ چيـز  اهللا از واهد،خ می چه هر آن ؛ يعنی: باال بردن رغبت و شوق در دعاچهارم

 برای اهللا، غريممكن و دشوار نيست.
] ٣. [برای افـزايش آرامـش انسـان] ٢. [برای بيان برتری و مقام واالی دين] ١[: داليل اين امر: جمپن

 .ی احكام باشد وقتی مسأله و درخواست، در زمينهقياس 

 شود چنني برداشت می
 بخشيدن به متايلی اهللا، كه

 چنني كه حالی در ندارد؛
 .نيست

گويا انسان از بخشش اهللا، 
 برداشتی، چنني ت؛اس نياز بی

 و نيست اهللا ذات ی شايسته
 دور از ادب است.

 كار بخشش، كه رسد به نظر می
است  اهللا برای سنگينی و بزرگ

 و باشد؛ كه ا انجامش ناتوان می
 .است اين خالف واقعيت

 

209 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 جایز نیست» أََمتِي«و » َعْبِدي«] باب: گفتن ٥٤[

 حكم سخن (عبدي) یا (أََمتي)

مثل: عبد وی را بھ فرد دیگری نسبت دھد؛ 
 النی يا أمة فالنی؛ اين كار، جايز است.ف

 :وی را بھ خود نسبت دھد؛ دو شکل دارد

مانند: ای عبد  اسلوب نداء و خطاب باشد:
 تاس شده هنی كار من. مسلامن از اين

مانند: به عبدم غذا دادم، اسلوب خبر باشد؛ 
 :كه عبدم را آزاد كردم. توضيح اين

 يا عبد متوجه ای اگر در حضور عبد يا أمة باشد، چنانچه آسيب و فتنه
 . است جايز نداشت، پی در ای نبايد بگويد؛ اگر فتنه باشد، صاحبش

اگر در نبودن عبد يا أمة 
 .بگويد، جايز است

 دلیل اول:

، «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص روايت است كه رسول اهللامحه اهللا ر در صحيح بخاری از ابوهريره ئْ ربَّكَ ، وضِّ بَّكَ : أَطْعِمْ رَ كُمْ دُ الَ يَقُلْ أَحَ

بدِ  كُم: عَ دُ الَ يَقُلْ أحَ الي، وَ وْ مَ ي وَ يِّدِ : سَ لْيَقُلْ مِيوَ الَ غُ : فَتَايَ وفَتَايتِ وَ لْيَقُلْ تي، وَ أَمَ نگوييد: رب خود را غذا بـده، بـه ». ي وَ

ة غالم و بايد بگوييد: من؛  رب خود كمک كن تا وضو بگريد؛ بلكه بگوييد: سيّد و موال و رسور. و نگوييد: عبد من و أمَ

 كنيز من.

: أَطْعِمْ « • كُمْ دُ ئْ ربَّكَ  الَ يَقُلْ أَحَ ، وضِّ بَّكَ  .زيرا جتاوز به حريم ربوبيت اهللا است»: رَ
الي« • وْ مَ ي وَ يِّدِ : سَ لْيَقُلْ  واجـب؛ نـه اسـت مباح پس باشد؛ اين مجله، خطاب به برده و برای ارشاد و نصيحت می»: وَ

̄ ° صادر شد، مباح است؛مثل: ﴿ ممنوعٍی چيز مقابل در دستوری اگر: گويند می علام  ®±   ﴾. 
كُموَ « دُ جای  به، تصور شود هللا كه عبوديت فقط برای ا برای اين. مكروه يا است حرام معنای اين هنی، يا به»: الَ يَقُلْ أحَ
 .جای أمة، بگويند كنيز ، بگويند غالم و بهبدع

مِي« الَ غُ : فَتَايَ وفَتَايتِ وَ لْيَقُلْ  در چيـزی اگر كه است هقاعد اين بيانگر و باشد اين مجله، خطاب به صاحب برده می»: وَ

 متعال، اهللا يگانگی و توحيد كه، اين مهم ی . و نكتهدهد رشع حرام شد، در مقابلش امر جايزی را قرار می
 .رعايت شود بايد هم گفتار و سخن در حتی
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 مسائل:
تي.:  اسلم از گفتن چنني عباراتی، هنی نموده ايكم ي و أَمَ بْدِ  ست: عَ
 : برده نگويد: ربّ من. گفتن اين سخن نيز نادرست است: ربّ خود را غذا بده.دوم

 : جايگزين كردن اين عبارات: كنيز و غالم من.سوم
 : جايگزين كردن اين عبارات: رسور و آقا و موالی من.چهارم

 ی در سخن.: هدف اين است كه توحيد در هر حال، حمقّق و عملی شود؛ حتّ پنجم
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 خواھد، حرام یا مکروه است رد کردن کسی کھ با نام هللا چیزی می» ] باب٥٥[

وهُ  « •  خاطر امر واجبی كه بايد انجام دهد، به شام پناه آورد و يا اين كار، مهياری در گناه و دشمنی باشد. مگر به»:  فَأَعِيذُ

ـاهی بـر شـام نيسـت كـه از  برای انسان؛ بدين؟ آيا پذيرفتن دعوت، حقی برای اهللا است يا برای انسان • خاطر جايز گن

اما رعايت دستور اهللا، واجب است. اما اگر از روی حيا  نظر كند و او هم بپذيرد.  رصفكننده بخواهيد از شام دعوت

 نظر كرد، ردّ دعوتش شايسته نيست. و خجالت از شام رصف

 دلیل اول:
طُوهُ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ رسول كه گويد می ڤابن عمر  أَلَ بِاهللاِ فَأَعْ نْ سَ مَ وهُ، وَ تَعَاذَ بِاهللاِ فَأَعِيذُ نِ اسْ يبُوهُ، مَ ـأَجِ اكُمْ فَ نْ دَعَ مَ ، وَ

ا أَنَّكُ  وْ تَّى تَرَ ، حَ وا لَهُ افِئُوهُ فَادْعُ ا تُكَ وا مَ ِدُ ْ جتَ افِئُوهُ، فَإِنْ ملَ وفًا فَكَ عْرُ نَعَ إِلَيْكُمْ مَ نْ صَ مَ ُوهُ وَ  اهللا خاطر اگر كسی به» مْ قَدْ كَافَأْمتُ
 كـرد، دعـوت را شـام كـه  چيزی خواست، به او بدهيد، كسیاهللا نام با كه كسی دهيد، پناه او به خواست، پناه شام از

ـا  كسی و بپذيريد كه برايتان كار خوبی انجام داد، به او پاداش دهيد؛ اگر چيزی برای پاداش و مزد نداريد، بـرايش دع
 . (به روايت ابوداود و نسائی با سند صحيح).ايد مطمئن شويد كه حقش را ادا كردهكنيد تا 

از اصـحابش ملسو هيلع هللا ىلص مكروه و حرام است؛ مگر در حال رضورت. بدين خـاطر پيـامربدرخواست كمک، 

 قول و بيعت گرفت كه چيزی از مردم نخواهند. درخواست فرد:

 :مراه با گفتن نام هللادرخواست ھ
 .خواهم مانند: به خاطر اهللا از تو می

درخواستی كه رشع  :درخواست بنا بر قوانین دین هللا
 .صدقه از فقري درخواست مانند داند؛ مباح می را نيز آن

 آیا جایز است کسی با نام هللا درخواست کند؟

مانند: ای  :فقط درخواست است
فالنی، به من چيزی بده. اگر آن چيز 

 .در رشع جماز باشد، به او بدهيم

وی، مستحق نباشد؛ زيرا با بايد پذيرفته شود هرچند  :درخواست با نام هللا
بزرگ و عظيم، بايد ادا  ذات آن تعظيم خاطر امر عظيمی درخواست كرده و به

آسيبی برساند،   شوند درخواست به يا باشد آلود شود. اگر درخواستش گناه
 نبايد ادا شود.

 انواع درخواست با نام هللا:
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يبُوهُ « • أَجِ كه برای اكرام و لطـف كـردن اسـت، بپذيريـد؛ مجهـور علـام معتقدنـد كـه  دعوتش را»: فَ
 پذيرفتن دعوت، مستحب است؛ مگر دعوت به عروسی كه با شش رشط واجب است:

 .كننده از كسانی نباشد كه بايد از او دوری كنيم دعوت .١
لوگريی آن ج از توانست می فرد و شد در حمل دعوت، كار خالف رشع انجام نشود؛ اگر انجام می .٢

 كند، پس بايد به آن مهامنی برود تا هم دعوت را پذيرفته باشد و هم مانع كار نادرست شود.
 ميزبان، مسلامن باشد؛ اگر نبود، قبول كردن دعوتش واجب نيست. .٣
 چه در دعوت قرار دارد، از مال حرام نباشد. آن .٤
 مهامنی، نباشد. از تر پذيرفتن مهامنی، مانع امر واجب يا واجب .٥
 بـه كـه اش ث زمحت و آسيب و زيانی برای مهامن نشود؛ مثل سفر و دور شدن وی از خـانوادهباع  .٦

 نياز دارند. او حضور
آيا كارت دعوت، حكم دعوت شفاهی را دارد؟ اگر مطمـئن باشـد يـا احسـاس كنـد كـه منظـور  •

 دارد. را شفاهی دعوت حكم اوست، خود كننده، دعوت
افِئُوهُ « • كَ  : ر برابر انجام كار درست، دو فايده دارددادن پاداش و مزد د»: فَ
 تشويق درستكاران به انجام كارهای شايسته. .١
 .رود دهند، از ميان می احساس حقارت انسان در برابر كاری كه برايش انجام می .٢

 مسائل:

 ؛ مگر اينكه برای فرار از كـارپناه دهيم خواهد، خاطر اهللا از ما پناه می:  واجب است كسی را كه بهيكم

 واجب يا ترس از انجام آن، پناه بخواهد كه در اين صورت، به او نبايد پناه داد.

 .بدهيم او به خواهد، می را چيزی  ِاهللاِ، خاطر به كه : كسیدوم

 : قبول كردن دعوت و مهامنی.سوم

 .: دادن پاداش به فردی كه كار مرشوع و خوبی را برايامن انجام دهدچهارم

شـود  زيرا پاداش و مزد حمسوب می(. كند دعا وی برای ندارد، را پاداش تپرداخ توان كه : كسیپنجم

 ).كند فرد درستكار، معموالً برای چنان كاری پاداش دريافت نمی آنو يا 

ُوهُ : «ششم أْمتُ افَ دْ كَ مْ قَ ا أَنَّكُ وْ رَ تَّى تَ بلكـه آن قـدر دعـا نامييـد تـا يعنی در دعا كردن كوتـاهی نكنيـد؛ » حَ

 .ايد كه حقّش را ادا كردهاطمينان يابيد 
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 شود ] باب: بھشت، تنھا با وجھ هللا درخواست می٥٦[

هِ اهللاِ« • جْ  اهللا كه شود با اين عبارت، بنا بر نصّ قرآن و حديث و امجاع، ثابت می»: بِوَ
 .؛ وجهی واقعی كه شبيه وجه هيچ خملوقی نيستدارای وجه است متعال،

 دلیل اول:

نَّةُ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص كه رسول اهللاِ  كند ابو داوود از جابر روايت می هِ اهللاِ إِالَّ الْـجَ جْ أَلُ بِوَ سْ  ».الَ يُ

 .شود با وجه اهللا، فقط هبشت درخواست می

چراكه با وجه اهللا، فقـط هبشـت و هـر ه اهللا است؛ اين باب، تعظيم و بزرگداشت وج
 .چيزديگری نه و شود چه انسان را به هبشت برساند درخواست می آن

 مسائل:
؛ يعنی هبشـت و نمود درخاست اهللا وجه از را ها خوبی ی :  تنها بايد رسانجام مههيكم

 آتش. درخواست امور دنيا از وجه اهللا، كاری دور از ادب است.نجات از 
 : صفت وجه برای اهللا اثبات گشت.دوم

 حکم دعا و درخواست با صفت هللا:
ة اهللا. چنـني  دعا كردن با استفاده از صفات االهی، جايز نيست؛ مانند: يا رمحة اهللا، يـا وجـه اهللا، يـا عـزَّ

 شـيخ شـود؛ ود ندارد و امری جديد در دين حمسـوب مـیدعايی در نصوص رشعی و كردار سلف وج

 .داند می كفر را كار اين نيز$  االسالم

 درخواست نكنيم؛ وجه اهللایک از مخلوقات را با  ھیچ
 .كنند نصيبامن را هبشت توانند نمی ای هيچ  آفريده

با وجه اهللا، فقط هبشت را درخواست 
 كنيم و نه دنيا را.

 مفھوم این باب:
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 و حکم آن:» اگر«انواع استفاده از 
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 داليل اول تا سوم:
رِ  مِنَ  لَنَا كَانَ  لَوْ  يَقُولُونَ  ﴿] اهللاِ تعاىلَ فرمود: ١[ َمْ ءٌ  األْ ْ ا يشَ نَا قُتِلْنَا مَّ اهُ  شديم. جا كشته نمی داشتيم، در اين گويند: اگر قدرتی می می ﴾ هَ

ـا  كسانی﴾ U         T   S   RZY   X   W   V   ] و فرمود: ﴿٢[  ـه برادرانشـن گفتنـد: اگـر از م ـتند و ب ـه نشس ـه در خان ك
 شدند. كردند، كشته نمی فرمانربداری می

ـتَعِنْ بـِ«فرمـود: ملسو هيلع هللا ىلص روايت است كه رسول اهللا محه اهللا ر] در صحيح بخاری از ابوهريره ٣[ اسْ ، وَ ـكَ ـا يَنْفَعُ ـىلَ مَ ـرِصْ عَ الَ احْ اهللاِ، وَ
ن،  ـِزَ اتَعْجَ كَذَ ا وَ ا لَكَانَ كَذَ : لَوْ أَينِّ فَعَلْتُ كَذَ ءٌ فَالَ تَقُلْ ْ ابَكَ يشَ إِنْ أَصَ يْطَانِ وَ لَ الشَّ مَ ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَ اءَ فَعَلَ ا شَ مَ رَ اهللاُ، وَ : قَدَّ لَكِنْ قُلْ در » ؛ وَ

 شـد؛ مـی چنان و چنني كردم، بخواه؛ اگر دچار مشكل شدی، نگو: اگر چنان میپی چيزی باش كه به تو سود برساند و از اهللا كمک 
 ..كند می باز شيطان فعاليت برای را راه ،»اگر« گفتن. دهد بخواهد، انجام می چه هر و فرمود حكم اهللا:بگو بلكه

• ﴿ Q         P   O   N   W   V   U   T     S   Rـان ـه ديـن اسـت؛ زيـرا رسـول اهللا  ﴾: اين عبارت، اعرتاض و ايراد منافق را ملسو هيلع هللا ىلص ب
 رسزنش كردند كه چرا بدون موافقت آنان به جهاد رفته است. 

ر و حكم اهللا است؛  اعرتاض معنای مهچنني به •  .شويم كشته كه رفتيم فتند: به جنگ نمیگو ايراد به قَدَ

• ﴿   U         T   S   RZY   X   W   Vر و قضا به و مؤمنان به اعرتاض معنای ﴾: به  االهی  و ترس از جهاد است. قَدَ
 .است ربوبيت توحيد حتقق عدم و رب عنوان به اهللا پذيرش عدم معنای اعرتاض به قدر و حكم االهی، به •
 نكات مهم حديث:  •
. [] پرداخت١[ ـتی نكـردنی كار  پيگريی و ادامه] ٣] كمک خواستن از اهللا. [٢ن به امر سودمند و دوری از چيزهای مرضّ ] ٤[. و سس

 اگر فرد به هدفش نرسيد، بنا بر حكم اهللا است و كار را بايد به او بسپارد.

 مسائل:
 بـه دوم ی نخست، به دين و در آيـه ی در آيهن كه بيانگر عملكرد منافقان است؛ عمرا آل ی : تفسري دو آيه از سورهيكم

 .دارند اعرتاض و ايراد االهی حكم
 .ها تدر مصيب» اگر«: هنی رصيح از گفتن دوم

 .كند راه را برای ورود شيطان باز می پشيامنی، و افسوس ابراز كه : استدالل به اينسوم
اءَ فَعَلَ «كه بايد در رخدادهای گوناگون بيان شود:  ی: آموزش عبارت درستچهارم ا شَ مَ رَ اهللاُ، وَ  »قَدَّ

 ده است.: مسلامن به پرداختن به امور مفيد و كمک گرفتن از اهللا، فرمان داده شپنجم
 .هنی از تنبلی، سستی و اظهار ناتوانی در انجام كاری كه در توان انسان است: ششم

 

216 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 

 

 

 

 

 

 

 ] باب: رضایت از قضای االھی و نھی از دشنام دادن بھ باد٥۸[

 دلیل اول:
يحَ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص روايت است كه رسول اهللاِ  محه اهللاراز ابی بن كعب  بُّوا الرِّ رَ الَ تَسُ ا تَكْ أَيْتُمْ مَ ـمَّ ؛ فَإِذَا رَ ونَ فَقُولُوا: اللَّهُ هُ

ذِ  ِّ هَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ رشَ تْ بِهِ، وَ رَ ا أُمِ ِ مَ ريْ خَ ا، وَ ا فِيهَ ِ مَ ريْ خَ ، وَ يحِ هِ الرِّ ذِ ِ هَ ريْ أَلُكَ مِنْ خَ ـا إِنَّا نَسْ ِّ مَ رشَ ـا، وَ ا فِيهَ ِّ مَ رشَ ، وَ يحِ هِ الرِّ
تْ بِهِ  رَ رايتان ناخوشايند بود، بگوييد: يا اهللا! ما خري و خوبی اين باد را به باد دشنام ندهيد؛ اگر چيزی را ديديد كه ب» أُمِ
ـاد و رش  و است آن در كه چيزی آن خري و خواهيم از تو می خري چيزی كه اين باد، بدان امر شده است و از رش ايـن ب

 )است صحيح: ترمذی. (بريم می پناه تو به شده، امر بدان چه رش آن استو آن در چه آن

 مسائل:

 .است فرستاده و آفريده را آن كه است كسی به امدشن معنای : دشنام و توهني به باد، حرام است؛ زيرا بهيكم

و استفاده از اسباب و عوامل ، ...» اللَّهم إينِّ أسالك : «: آموزش اين سخن پرفايده هنگام مواجهه با امر ناخوشاينددوم

 .مانند پناه بردن به ديوارها؛ دنيای واقعی

 : بيان اين نكته كه باد، حتت امر اهللا متعال است.سوم

 .يابد باد گاهی به امر خوشايند و گاهی به امر ناخوشايند دستور می :چهارم

نبايد به قضا و قدر االهی اعرتاض كند و ايراد بگريد و نبايد دشنام دهد و توهني كند. بلكه بايـد در  انسان كه نتيجه اين

ـاری خـويش خالق ی ن اجازهامور آفرينش، مهانند دستورات دينی، فرمانربدار باشد؛ زيرا خملوقات اهللا تعالی، بدو  ك

 ددهن نمی انجام

ـان  به دشنام كه جا ام و توهني به باد، مهانند توهني به روزگار است كه پيشرت بيان شد؛ از آناحكام دشن • ـاد در مي باد، زي
ـنام هنـی شـده اسـت؛ پرداخت آن بيان به خاص طور به مؤلف گريد، مردم صورت می . البته مسلامن از لعنـت و دش

الَ ال« فرمود:ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب مِنُ بِالطَّعَّانِ وَ يءِ لَيْسَ املُْؤْ الَ الْبَذِ شِ وَ الَ الْفَاحِ كننـده و بـدگو و  زن و لعنت مؤمن، طعنه» لَّعَّانِ وَ
ـةِ « :فرمودنيز و  .بدزبان نيست مَ الْقِيَامَ اءَ يَوْ دَ هَ الَ شُ عَاءَ وَ فَ ـانی» الَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُ  روز در كننـد، مـی لعنـت كـه كس

 نه شاهد. و شوند می شفيع نه رستاخيز،
رٌ « فرمود:ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب مسلامن، به دادن دشنام ی درباره • قِتَالُهُ كُفْ ، وَ وقٌ لِمِ فُسُ بَابُ املُْسْ دشنام به مسلامن، فسـق اسـت و » سِ

 كشتنش كفر.
وا« :مردگان فرمود دشنام ی دربارهملسو هيلع هللا ىلص پيامرب • مُ ا قَدَّ ا إِىلَ مَ وْ ُمْ قَدْ أَفْضَ ؛ فَإِهنَّ اتَ وَ َمْ بُّوا األْ  ».الَ تَسُ
ا لَعْنَةٌ « :دشنام دادن به حيوانات، فرمود ی درباره چنني هم • لَيْهَ بُنَا نَاقَةٌ عَ احِ  شرتی كه لعنت شده، مهراه ما نيايد.» الَ تُصَ
ى« :نيز فرمود تب به دادن دشنام ی درباره • مَّ بُّوا احلُْ  تب را دشنام ندهيد.» الَ تَسُ
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﴾ D         C   B    A   @    ?>   =   <   ;   :   98   1   2   3    4   5   76 ﴿ ] باب:٥۹[
آيد؟ بگو: اداره و تدبري مهه گويند: آيا قدرتی برايامن میبرند و میو با گامن جاهالنه، به اهللا گامن باطل می

 چيز در اختيار اهللا است.

 دلیل دوم:

﴿   n  m      l  pots  r  q﴾ .آنان گامن بد به اهللا دارند؛ عذاب دی آنان را فراگريد 

 

كه در عهد جاهيت رواج داشت؛ زمانی كه فرد، نه   داشتند ای ﴾: منافقان نسبه اهللا، گامن جاهالنه1   2﴿ •
ر اهللا را می شناخت و نه عظمت و بزرگی ذاتش را؛ اين گامن،باطل و بر پايه جهل و ناآگاهی است؛  ی حكم و قَدَ

 دو گونه است: گامن نسبت به اهللا،
 :باشد ؛ كه در  دو زمينه مینسبت به اهللا گامن خري و خوب )١

 ؛ در اين باره بايد نسبت به اهللا، گامن خوب و درستی داشته باشيم.دهدچه در جهان آفرينش انجام میآن . أ
ـبت را گـامن ترين ؛ در اين حالت بنده بايد هبرتين و خوبدهداش انجام میكارهايی كه با بنده . ب  اهللا بـه نس

 اخالص و فرمانربداری است. ی پايه بر گامنی، چنني باشد؛ داشته
و ستم به ذات اهللا داشته باشد؛ اين گـامن، از بـزرگرتين مـوارد  ندادانی گامن كه مهانند كسی :به اهللا گامن بد و رش )٢

 دارند. نادرست گامن و شوند گناهانی است كه افرادی مانند منافقان، بدان مرتكب می ترين حرام و زشت

 .است گرفته خود در را ها كه بدی و مصيبت، از هر سو آن هستندمصداق آيه، منافقان و مرشكان  •

ظنّ و گامن ارائه شده، بدين قـرار اسـت:  اين از كه تفاسريی«: گويد می نخست ی آيه ی ابن قيّم درباره
 آيـد، می او بر كه مصيبتی هر خورد، مأموريتش شكست می رساند، نمی ياری را اش تعال فرستادهاهللا م

ری وجود ندارد، رسالت فرسـتاده اهللا حكمت و حكم بر بنا دَ  انجـام بـه اهللا ی نيست. هيچ حكمت و قَ
اشـاره  انبـد فـتح ی بر ساير اديان پريوز نشد؛ اين گامن منافقان و مرشكان كه در سـوره دينش نرسيد،

اهللا سـبحانه و تعـالی  ذات ی شايسـته كـه برنـد شد، گامنی بد و نادرست است. زيرا به چيزی گامن می
 راستينش ی وعده و تابد يی را برنمیها نيست، با حكمتش تناسبی ندارد و ستايش و محد او، چنني گامن

ر حق چريه كرده و حق با آن باطل را ب كه گامن كند كسیگامن كفرآميز دارد . هاست گامن اين خالف بر
انكار كند؛ يـا منكـر ، يا حكم و رسنوشتی را كه اهللا برايش معني نموده رود؛ چريگی پايدار، از ميان می

پندارد كه  و بلكه می ی محد و ستايش است رسنوشتی شود كه بنا بر حكمت كامل تعيني شده و شايسته
 .فقط به اراده و خواست خود اوست
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 بـد گـامن خـويش، پريامـون رخدادهای ی فران كه چه جايگاه بدی در آتش دارند. بيشرت مردم دربارهپس وای بر كا
بشناسد و يقني كند كـه  را صفاتش و اسامء و اهللا كه يابد می نجات هايی دارند و تنها كسی از چنني گامن اهللا به نسبت

ی خردمنـدی كـه  خريخـواه بنـده. وسـتا ی مهه جيز از حكمت اوست و محد و ستايش هم فقط برای ذات يگانه
 ربّ  و صاحب به كه بدی گامن خاطر خويش است، بايد به اين امر مهم توجه ناميد، به راه اهللاِ باز گردد و توبه ناميد و به

ر بر بيش، و كم مهه، كه بينی می بنگری، خوب اگر. بخواهد آمرزش داشته، خويش  رسزنـش و گرينـد می ايراد قَدَ
ـاری بـه دور چ بود هبرت كه كنند می هاراظ و كنند می ـا و افك ـا از چنـني رفتاره نني و چنان باشد؛ به خـود بنگـريم، آي

 .»)ايم (اگر پاسخ مثبت است، از امری بس عظيم نجات يافته    ايم؟ بوده

و اهداف  ها حكمت بخش در و احد ی اندكی پيش از غزوه» زاد املعاد«ابن قيم $ اين ديدگاه را در  •
 :است قرار بدين بدگامنی، پريامون ديدگاهش ی . چكيدهدكن می بيان غزوه، آن ی هپسنديد

 .رود گامن كند كه اهللا، باطل را بر حق مسلّط كرده و حق از ميان می .١
ئَر االهی را انكار می .٢  در اسـت ممكـن چگونـه: كـه كنـد اظهار می و كند شخص بدگامن، قضاء و قَ

 خواسته است. نمی او كه دهد رخ كاری فرمانرواييش،
بدگامن، منكر اسن اسـت كـه قـدر اهللا، بنـا بـر حكمـت واالی اوسـت؛ حكمتـی كـه ذات اهللا را  .٣

 .گرداند می ستايش و محد ی شايسته
 برای مبارزه با بدگامنی: •
 .بپرهيزيم ها و از حتريف و تأويل آن بشناسيم هست كه گونه بايد اسامء و صفات اهللا را آن .١
 ن درست و حقيقی داشته باشيم نه گامن بد و جاهالنه.تالش كنيم كه به اهللا، گام .٢
 با توب كردن، از گناه و رسكشی به فرمانربداری و درخواست بخشش، روی آوريم. .٣
 نسبت به خود بدگامن باشيم؛ زيرا نقص و ايراد، از انسان است. .٤

 مسائل:
 ﴾ 3    4  7  1   2  ﴿عمران درباره ی منافقان:  آل ی : بيان تفسري اين آيه از سورهيكم

 ﴾po  n  m      l  ﴿: منافقان ی درباره فتح ی : بيان تفسري اين آيه از سورهدوم
گامن بردن چيزهايی به اهللا وجـود  ها، : افكار و كردارهای بسياری مصداق بدگامنی به اهللا هستند كه در مهگی آنسوم

 پاک و واالی او نيست. ذات ی دارد كه شايسته
انسان اگر درست . بشناسد را اهللا صفات و اسامء و خود كه نی به اهللا، دور نامنده است؛ مگر اين: كسی از بدگامچهارم

ـيچ و باشد كامل مطلق میو مالكش، خود اوست و رب   از ايراد، و بدی كه يابد بنگرد، درمی  وارد او بـر نقصـی، ه
 .نيست
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 ] باب: انکار َقَدر و حکم االھی، کفر اکبر است٦۰[

 دلیل اول:
 و داشـت كوه احد مـی مهانند طال كوهی مرشكی اگر اوست، دست به عمر جان كه ذاتی به سوگند: گويد ابن عمر می

ر ايامن بياورد به تا پذيرفت اهللا از او نمی كرد، می انفاق اهللا راه در : «استدالل نمـود: ملسو هيلع هللا ىلص . وی به اين سخن پيامربقَدَ نُ ِيـامَ اإلْ
تِ  الئِكَ مَ مِنَ بِاهللاِ وَ ، أنْ تُؤْ رِ اليَومِ اآلخِ لِهِ وَ سُ رُ كُتُبِهِ وَ هِ هِ وَ ِّ رشَ هِ وَ ِ ريْ رِ خَ تُؤمِنَ بِالقَدَ ـه ايامن: يعنی اين» وَ ـه ك ـتگانش و اهللا ب  و فرش

ر  و آوری ايامن آخرت روز و فرستادگانش و هايش كتاب خوب و بد، ايامن داشته باشـی  (روايـت و رسنوشت نيز به قَدَ
 مسلم).

ر • گردد؛  آشكار و دهد رخ كه بريم می پی بدان زمانی تنها و باشد متعال در آفرينش می اهللا دليل و زرا معنای : بهقَدَ
ر به طور خاص به توحيد ربوبی تعلّق دارد و البته به توحيد اسامء و صفات نيز مربـوط مـی  و ديـدگاه. باشـد قَدَ

ر ی درباره مردم عملكرد  نه است:گو سه االهی، قَدَ
ر جربيّه )١  قـدرت بـدون و اختيار بی را بنده كه تاجايی كنند؛ می روی اعتقاد دارند؛ اما در آن غلو و زياده: به قَدَ

 .قدرت نه و دارد اختيار نه انسان: گويند و می شامرند می
ـاد، اين در اما دانند؛ : بنده را صاحب اختيار و قدرت میقدريّه معتزله )٢ ـاده و غلـو اعتق ـا كننـد؛ مـی روی زي  ت

 واست و آفرينش اهللا متعال در كار بنده هستند.خ منكر كه جايی
ـای و حكم به گزينند، هبرتين امت را برمی راه و سنجند : داليل را میاهل سنّت و مجاعت )٣ ر و اهللا قض ـدَ  او قَ

 .دانند خواست بنده را در پيوند با خواست اهللا می و آورند می ايامن
 نكات حائز امهيت در خصوص ايامن به قضا و قدر:

  ايامنی، برگرفته از توحيد ربوبی است.چنني  -١
 اعتامد به اهللا را در پی دارد. -٢
ـا مـی بايد معتقد باشيم كه هر آن گردد؛ سبب آرامش قلب می -٣ چـه  سـد و هـر آن چه اهللا برايامن حكم نموده، به م

، باز هم بـه اگر با انجام كارهای درستبرايامن معني نكرده، هرگز به ما نخواهد رسيد؛ با وجود چنني اعتقادی، 
 .كنيم مصيبتی دچار شويم، احساس آرامش و طمأنينه می

 .است هناده او بر منّتی و لطف چنني متعال، اهللا زيرا شود؛ مانع خودپسندی فرد و غرور او نسبت به كردارش می -٤
ـا پـس اوسـت؛ ربّ  و مالک جانب از زيرا شود؛ اندوهگني نمی ها، سختی و ها بنده از مصيبت -٥  و رمحـت بـر بن

 باشد. می حكمت
ـان  رود؛ انسان در پی اسباب و عوامل می -٦ ـا اسبابش ـاط ب زيرا به حكمت اهللا متعال ايامن دارد و مهه چيـز را در ارتب

 .شامرد برمی

 

220 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 

 

 

 

 

 

 

 رسنوشت اهللا
 خوب و بد

روز 
 آخرت

 فرشتگانش شهاي كتاب فرستادگانش

تِهِ « • الئِكَ مَ ـتند و از او منظور، عامل غيب است؛ اهللا متعال، آنان »: وَ ـتورات اهللا هس ـامی دس ـانربدار مت را از نور آفريـد، فرم
u  t  } |{ z y x w v ﴾ جسم دارند ﴿Å  Ä﴿ هستند روح كنند، رسپيچی نمی

﴾ به *  +  ,  -   .  /  0  1  2 ﴿ كنند انديشند و احساس می عقل و قلب دارند؛ می﴾، ~ ے ¡ ¢
ـا آموختـه، مـیمهچون جرب را هايی وجودشان ايامن داريم و اسم ـال  بـه م  پـذيريم؛ ئيل و ارسافيل و ميكائيل كه اهللا متع

ـاور شده، بيان قرآن در كه را صفاتشان ـان «  ¼  ½  ¾  ¿  Â  Á  À ﴿:داريـم ب ﴾ هـر چـه اهللا فرمانش
ـار و عـرش محـل ماننـد كارهايشان دهند؛ می انجام يابند، دستور می چه آن و كنند نمی رسپيچی دهد، می ی را كـه اخب

 .كنيم پريامونشان بيان شده، تصديق می
كُتُبِهِ « • ـازل »: وَ بايد ايامن داشته باشيم كه كالم اهللا، يک حقيقت است و جماز و غريواقعی نيست؛ كالمی كه از ذاتـش ن

طور كلی  به كه ها كتاب احكامآن و اخبار هاو فرمود، به اسم نازل كتابی اش، شده و خملوق نيست، و اهللا با هر فرستاده
 .داريم ايامن اند، يا با بيان جزئيات برايامن نقل شده و منسوخ نشده

ن، با فرمانربداری گفتن با زبان، اعتقاد با قلب وعمل با جوارح؛ اركان ايامایمان: 
 ايامن شش ركن دارد:  گردد؛ می كم معصيت، و رسكشی با و شود زياد می

نَ بِاهللا« مِ  ايامن به اهللا، مستلزم چهار امر است:»: أنْ تُؤْ

 ايامن به وجودش توحيد الوهی
 با اين موارد:

 توحيد ربوبی
   

توحيد اسامء و 
 صفات

كُلُّ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ربپيامفطرت: 
اهُ  ةِ، فَأَبَوَ ىلَ الْفِطْرَ لُودٍ يُولَدُ عَ وْ مَ

انِهِ... َ دَانِهِ أَوْ يُنَرصِّ َوِّ هر » هيُ
نوزادی، بر فطرت خويش زاده 

 مادر و پدر اين و شود می
يا  هيودی را او كه هستند

 .كنند نرصانی می

تصور وجود خملوق عقل: 
بدون وجود خالق، ممكن 

:  ;  >    =   نيست: ﴿
A  @  ?  >.﴾ 

فردی كه به گرفتار و حس: 
با دعا و   است، زده مصيبت

فراخواندن اهللا، گشايش و 
 دهد؛ آرامش برايش روی می

 .احد در ملسو هيلع هللا ىلصمربپيا دعای مانند

ابن قيم $ شرع: 
 هر كه دارد اظهار می

 قران، آيات از يک
 توحيد بر دليلی

 .هستند
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های پيش از خود اسـت؛ يعنـی: تـورات، انجيـل، زبـور و  ايامن داريم كه قرآن، ناسخ متامی كتاب
 صحف ابراهيم و موسى ڽ.

لِهِ « • سُ رُ خصوصيتی از  بايد باور داشته باشيم كه فرستادگان اهللا نيز انسان بودند و هيچ ويژگی  و»: وَ
، نمـود وحی ها به آن و فرستاد را آنان متعال اهللا شوند، ربوبيت را نداشتند. بندگانی كه عبادت نمی

بودند و پيامش را بـه مـردم رسـاندند و  دار آنان را با آيات و معجزاتش نريو بخشيد، آنان نيز امانت
 ها ويژگی ها، د، به وجودشان، اسماهللا را به جای آوردن راه در جهاد حق و نمودند، نصيحت را آنان

خ نخسـتني نبـیّ آدم ۏ و كـ كنيم برايامن بيان نموده، ايامن داريم. تصديق می متعال اهللا كه اخباری و
دٌ  است، باور داريم كه متامی اديان پيشني، ملسو هيلع هللا ىلص نخستني رسول نوحٌ ۏ، و آخرين پيامرب و فرستاده حممَّ

د   ی و پيامربان اولو العزم پنج تن هستند كـه دو سـورهآورد، منسوخ گشت، ملسو هيلع هللا ىلص با رشيعتی كه حممّ
د،: است شده برده نام ها آن از احراب، و شوری  نوح، ابراهيم، موسى وعيسی. حممّ

رِ « • اليَومِ اآلخِ باور داشتن به روز آخرت، تضمينی برای ايامن به متام آن چيزهايی است كه پيـامرب »: وَ
مانند: سختی قرب، دميدن در صور،  برخاسـتن مـردم از  بعد از مرگ بيان نمود؛ دنيای ی دربارهملسو هيلع هللا ىلص 

 مالقـات دوزخ، هبشـت، شـفاعت، حـوض، رصاط، اعـامل، های قربها، قرار دادن ترازوها و نامه
 پادشاهشان در هبشت و ديگر رخدادهای جهان غيب. و مالک با مؤمنان

رِ « • دَ نَ بِالقَ تُؤمِ نَ « ی برای اين عبارت، واژه»: وَ ردوباره ذك» تُؤمِ دَ ، و رسنوشـت ر شد؛ زيرا ايامن به قَ
 چهار مرتبه دارد:مهم است و 

يْئَتُه     شِ ا، مَ نَ والَ ةُ مَ ، كِتابَ لْمٌ )    ⁕⁕⁕(عِ يْنُ وِ تَكْ َادٌ وَ و إجيْ هُ هُ وَ قُ لْ خَ  وَ

 گ اهللا كه ايامن به اين علم:
 جزئياتش با را چيز مهه

³  ﴿: فرمود زيرا داند؛ می
¹ ̧  ¶  µ ́º ﴾

 آنان از پس هك را چه هر آن
 آنان از پس و داشته وجود

 .داند می دارد، وجود

 اهللا كه ايامن به اين نوشتن:
 روز تا را چيز هر مقدار

رستاخيز، ثبت نموده است؛ 
Ð Ï      Î    Í Ì  زيرا: ﴿

 Õ     Ô Ó  Ò Ñ ﴾
زمني  و آسامن در چه هر آن

پنهان باشد، در كتابی آشكار 
 وجود دارد.

 هر كه اينايامن به  خواست:
 دهد می رخ بخواهد، اهللا چه

 رخ چه نخواهد، هر و
خواست بنده،  و دهد نمی

زيرجمموعه خواست اهللا 

K  J I H  است: ﴿

M LN و چيزی ﴾
 اهللا كه اين مگر خواهيد نمی

 .بخواهد را آن

هر چيزی،  خلق و آفرینش:
خملوق اهللا و در تدبري قدرت 

ادارهی اهللا است؛ حتی 
 اهللا ی يدهكردار خملوق، آفر

¥  ¦  §  ﴿: است
 چه ﴾ اهللا، شام و آن¨

 آفريد. را دهيد انجام می

 

222 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مالطف في

 :دالیل دوم تا چھارم
ـاد  لذت] از عبادة بن صامت روايت است كه به پرسش گفت: پرسكم؛ ٢[ ايامن را نخواهی يافت تا وقتی به اين اعتق

ر نموده، به تو می هر آن برسی كه  چه برايت مقدر نفرموده باشد، هرگز به تو نخواهد  رسد و هر آن چه اهللا برايت مقدّ
؟ «: گفت شنيدم كه میملسو هيلع هللا ىلص از رسول اهللاِ  رسيد. ـاذَا أَكْتُـبُ مَ ! وَ بِّ : رَ ـالَ ، فَقَ : اكْتُبْ ، فَقَالَ لَهُ لَقَ اهللاُ القَلَمُ ا خَ لَ مَ إنَّ أَوَّ

ةُ  اعَ مَ السَّ تَّى تَقُوْ ءٍ حَ ْ قَادِيرَ كُلِّ يشَ : اكْتُبْ مَ  چيزی را كه اهللا آفريد، قلم بود؛ به او فرمو:بنويس؛ گفت: ای نخستني» قَالَ
! شنيدم كه رسول اهللاِ پرسكم. بنويس را رستاخيز روز تا چيز هر ی صاحب و مالک من! چه بنويسم؟ فرمود: اندازه

نِّي« :گفت میملسو هيلع هللا ىلص  ا فَلَيْسَ مِ ذَ ِ هَ ريْ ىلَ غَ اتَ عَ نْ مَ امحد  از روايتی در نيست؛ من از بمريد، اين غري اعتقادی با كه كسی» مَ
وَ كَائِنٌ إىلَ «آمده است:  ةِ بِامَ هُ اعَ  يفِ تِلَكَ السَّ رَ ، فَجَ : اكْتُبْ ، فَقَالَ لَهُ لَقَ اهللاُ تَعَاىلَ القَلَمُ ا خَ لَ مَ ةِ إِنَّ أَوَّ مِ القِيَامَ نخستني »  يَوْ

 خواهـد وجود رستاخيز زمان تا چه زمان، هر آنچيزی كه اهللا تعالی آفريد، قلب بود؛ به او فرمود: بنويس. پس در آن 
 عرضه گشت. داشت،

هِ؛ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ] در روايتی از بان وهب آمده است كه رسول اهللا٣[ هِ ورشِّ ريِ رِ خَ ْ يُؤمِنْ بالقَدَ نْ ملَ ـارِ فَمَ ـهُ اهللاُ بالنَّ قَ رَ » أحْ
ر به كه كسی  . سوزاند می تشآ با را او اهللا باشد، نداشته ايامن بد و خوب رسنوشت و قَدَ

ـاره٤[ ر ی ] در مسند و سنن، از ابن ديلمی چنني آمده است: نزد ابی بن كعب آمدم و گفتم: درونم ترديدی درب ـدَ  و قَ
 اَحد كوه ی اندازه اگر به: «گفت پس بربد؛ بريون قلبم از را وجود دارد؛ چيزی برايم بگو شايد اهللا متعال آن رسنوشت

ر به كه د؛ تا اينپذير نمی تو از را آن تعالی اهللا كنی، انفاق چـه اهللا  و معتقد باشـی كـه هـر آن آوری ايامن رسنوشت و قَدَ
ر نموده، به تو می ـادی  چه برايت مقدر نفرموده باشد، هرگز به تو نخواهد رسيد؛  رسد و هر آن برايت مقدّ اگر با اعتق

ـا و حذيفة بن يامن و زيد بن ثابت رفتم؛ آنغري از اين بمريی، از اهل آتش هستی. گفت: نزد عبداهللا بن مسعود   نيـز ه
 (حديث صحيح؛ حاكم در صحيحش روايت كرده است).». برايم گفتند ملسو هيلع هللا ىلص پيامرب از را مهني مانند

لَمَ « • عْ تَّى تَ ے  ¡    ¢  £  ¤  : اهللا تعالی نيز در كالمش، به مهني مفهوم اساره نموده اسـت: ﴿»حَ
°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥±    º   ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²

Á  À  ¿    ¾  ½  ¼  »Â   É  È  Ç            Æ  Å  Ä   Ã]﴾ :٢٣و٢٢حديد.[ 

ا بُنيَّ « • ؛ اسـت نصيحت هنگام پرسكم؛ چنني خطابی، بيانگر مهر و عطوفت نسبت به فرزندان به»: يَ

] و ٢ندان پريود ادله باشـند  [] تا فرز١[شايسته و هبرت است كه احكام، با ادله برايشان گفته شود:  

 گردند.ملسو هيلع هللا ىلص دوستدار رسول اهللا 

ءٌ « • ْ سـِي يشَ  بـه كـه است بدعت اهل با خاطرمهنشينی ترديدی گه در قلب ابن ديلمی بود، به»: يفِ نَفْ

ر دَ دور  اسـتداللف و عقـل بـا و رود و رسنوشت شک داشتند. شبهه و ترديد، با نقل از ميان مـی قَ

 .دشو می بيشرت و گردد نمی
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 مسائل:

ر و رسنوشت، واجب است.يكم دَ  : بيان اين اصل كه ايامن به قَ

ر اين است كه به مراتب چهارگانهدوم دَ  .ايامن داشته باشيم آن ی : چگونگی ايامن به قَ

 .مرتكب كفر اكرب شده است و رود می بني از كارهايش پاداش ندارد، ايامن قدر به كه كسی :سوم

 كه به قدر ايامن داشته باشيم. كنيم : بيان اين حقيقت كه تنها زمانی لذت ايامن را احساس میچهارم

سبی است؛ : نخسستني چيزی كه اهللا پس از عرش آفريد، قلم بود؛ البته اين اولويت در آفرينش، نپنجم

 .و زمني ها يعنی نسبت به چيزهايی كه می بينيم؛ مانند آسامن

ر نموده، تا برپايی رستاخيز رخ می هر آنششم:  دهد؛ اهللا متعال، آفريدگان بی روح را  چه اهللا متعال مقدّ

 .مجله قلم كه آن نيز خطاب االهی را درک كرد و اجرا نمود هم خطاب نمود؛ از آن

كافر بوده و از ز كسانی كه به قدر ايامن ندارند، اعالم برائت و بيزاری نمود؛ آنان، املسو هيلع هللا ىلص : رسول اهللاهفتم

 .اند دين اسالم خارج شده

؛ رفتن به نـزد چنـد عـامل، بـرای رفتند : سلف بر اين عادت بودند كه برای رفع شبهه، نزد علام میهشتم

 اثبات و اطمينان بوده است نه برای يافتن راه فرار از حكم رشعی.

 .كردنـد اسـتناد مـیملسو هيلع هللا ىلص شـد؛ زيـرا فقـط بـه سـخن رسـول اهللاِ : پاسخ علام، وجوب رفع شبه مـیهنم

اقناع طـرف گشت؛ استفاده از داليل عقلی يا حسی، برای  طور كامل برطرف می صورت شبهه به بدين

 دانست.توان فطرت  مقابل و نيز اطمينان فرد موافق، مانعی ندارد؛ عالوه بر اين، چهارمني دليل را می

بدين معنا: نخستني چيزی كه اهللا متعال آفريد، در مقايسه با خملوقاتی مانند آسـامن و  قلم بھ صورت مرفوع (القل�مُ): -١
 :گفت زمني كه می بينيم، مهان قلم است؛ يعنی اولويت قلم در آفرينش، نسبی بوده است؛ ابن قيم $ می

ـا ـــ النَّ يوَ ــــذِ ــــمِ الَّ ــــونَ يفِ الْقَلَ ْتَلِفُ  سُ خمُ
 

يَّانِ   ــــنَ الــــدَّ ــــهِ مِ ـاءُ بِ ـــ  كُتِــــبَ الْقَضَ
هُ   ـــدَ ـــوَ بَعْ شِ أَوْ هُ ـــرْ ـانَ قَبْـــلَ الْعَ ــ ــلْ كَ  هَ

 
اينِ   ــــذَ مَ ــــالَ اهلَْ ــــدَ أَيبِ الْعَ نِ عِنْ الَ ــــوْ  قَ

ـــــهُ   َنَّ ـــــلُ ألِ شَ قَبْ ـــــرْ ـــــقُّ أَنَّ الْعَ احلَْ  وَ
 

ـانَ ذَا   ــــ ـــــةِ كَ ـــــلَ الْكِتَابَ ـانِ قَبْ ــــ كَ  أَرْ
االهی با آن نوشته شد، چند ديدگاه دارند. جای سؤال است كه آن قلم، پيش از آفرينش  قضای كه قلم ی مردم درباره 

عرش بود يا پس از آن؟ ابو العالء مهدانی دو نظر دارد؛ ديدگاه درست اين است كه عرش، پيشرت وجود داشت؛ زيرا 
 قبل از نوشتن، اركان عرش وجود داشت.

 بدين معنا كه اهللا تعالی، به قلم دستور داد تا از وقتی آفريده شد، مهه چيز را بنويسد. صورت منصوب (القلَم): بھ قلم -٢
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 ] باب: ھشدار شدید بھ تصویرگران٦۱[
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         

 دالیل اول تا پنجم:
ْلُقُ «گفت: ملسو هيلع هللا ىلص روايت است كه رسول اهللا محه اهللا ر] از ابوهريره ١[ بَ خيَ َّنْ ذَهَ نْ أَظْلَمُ ممِ مَ : وَ لُقُوا قَالَ اهللاُ تَعَاىلَ ــْيَخْ ـي، فَلِ لْقِ كَخَ

ةً  عِريَ لُقُوا شَ ْيَخْ بَّةً، أَوْ لـِ لُقُوا حَ ْيَخْ ةً، أَوْ لـِ ـه مـی» ذَرَّ ـد اهللا تعالی فرمود: كيست ستمكارتر از آن كـس ك ـد خواه ـرينش مانن  مـن آف
 ).  مسلم و یبخار( بيافرينند جو يک بايد يا بيافرينند ای بايد دانه يا بيافرينند ای ذره بايد پس بيافريند؛

ـول كه كنند روايت می ڤ] بخاری و مسلم از مادرمان عايشه ٢[ ينَ «: گفـت ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رس ـذِ ـةِ: الَّ مَ الْقِيَامَ ـوْ ابًا يَ ـذَ ـاسِ عَ ـدُّ النَّ أَشَ
لْقِ اهللاِ اهِئُونَ بِخَ  .  كنند با آفرينش اهللا مهانندی میبدترين عذاب رستاخيز، از آنِ مردمی است كه » يُضَ

رٍ يفِ النَّارِ «: گويد می ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسول كه شنيدم: كنند مسلم از بن عباس چنني روايت می] بخاری و ٣[ وِّ ـلِّ كُلُّ مُصَ ـهُ بِكُ ـلُ لَ ْعَ ؛ جيُ
نَّمَ  هَ َا يفِ جَ بُ هبِ ا نَفْسٌ يُعَذَّ هَ رَ وَّ ةٍ صَ ورَ ـا » صُ هر تصويرگری در آتش است؛ هر تصويری كه كشيده، جان ميگريد و (تصويرگر) ب

 .شود عذاب می آن در آتش
نْيَا؛ «: كنند ] بخاری و مسلم، با حديثی مرفوع، از ابن عباس روايت می٤[ ـدُّ ةً يفِ ال ورَ رَ صُ وَّ ، مَنْ صَ وحَ ـرُّ ـا ال ـنْفُخَ فِيهَ كُلِّـفَ أَنْ يَ

لَيْسَ بِنَافِخٍ   .يستن دمنده او كه حالی در بدمد؛ روح آن در كه شود تصويری را بكشد، موظّف می دنيا در كه كسی» وَ
ولُ اهللاِ كند ] مسلم از ابو اهليّاج چنني روايت می٥[ سُ لَيْهِ رَ ا بَعَثَنِي عَ ةً « ؟:ملسو هيلع هللا ىلص: علی به من گفت: (أَالَ أَبْعَثُكَ عَىلَ مَ ـورَ عَ صُ أَنْ الَ تَدَ

ا، تَهَ سْ يْتَهُ  إِالَّ طَمَ وَّ فًا إِالَّ سَ ِ ًا مُرشْ الَ قَربْ ـويری  آيا تو را به كاری برانگيزم كه رسول اهللا» وَ ـر تص ـود: ه ـدان برانگيخـت؟ او فرم مرا ب
 ديدی، از ميان برب و هر قربی را كه گرامی و برتر يافتی، برابر و مهسان گردان.

 .شود ی آفرينش و اجياد است كه فرد تصويرگر، در آفريدن با اهللا رشيک میتصويرگری و كشيدن، نوع -١

 نخستني رشک، در قوم نوح رخ داد و علتش، تصوير و تنديس بود. -٢

ـان عـذاب تـرين پيش دارد يا از كسانی است كه سـخت در را عذاب ترين ] سخت١: [جمازات تصويرگر •  نصيبش
 ] ملعون و دور از رمحت االهی است.٢.   [شود می

ـاً در ٤.  [كند می جمازات تصوير مهان با آتش در را او و دهد هللا تعالی به هر چيزی كه وی كشيده، جان می] ا٣[ ] قطع
 آتش دوزخ است.

 .كند چنني تواند روح بدمد و به آن جان دهد؛ اما نمی تصوير، در كه شود ] موظّفمی٥[
 ] در اين باب، كسی ستمكارتر از تصويرگر نيست.٦[
ا« • تَهَ سْ مه برود بني از هايش اگر رنگی بود، با رنگ ديگری نشانه »:طَمَ قطـع شـود. اگـر  رسش بـود، ای و اگر جمسّ

حمـو كـردن و تغيـري عكـس، بـه اشـكال برود.  بني از هايش نشانه تا شود كاری كنده صورتش بر بود، كاری كنده
  .اهللا عبادت بشود يا نشود جای كند كه آن تصوير به شود. بنا بر ظاهر حديث، فرقی نمی گوناگون انجام می

فًا« • ِ رشْ يْتَهُ «باال، واال و گرامی. »: مُ وَّ  دو معنا دارد:» سَ
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 ] مهانند قربهای پريامون ناميد.٢.     [كند رشيعت دستور مطابق را ]آن١[
 نگھداری تصویر:

است؛ زيرا نگهداشتن تصوير صاحبان قدرت برای  حرام ترديد ؛ بیخاطر بزركداشت تصويرگر به -١
عظيم و بزرگداشت آنان، خدشـه بـه ربوبيـت اسـت؛ در بـاب افـرادی كـه در عبـادت و بنـدگی ت

 .باشد مشهورند، خدشه در الوهيت اهللا می
 .باشد خاطر فتنه و باليی كه در آن است، حرام می اين نيز به؛ برای لذت بردن از نگاه كردن به آن -٢
  حرام است. ؛و از باب مهر و عطوفت؛ مثل تصوير فرزندان برای يادبود -٣
در  ها و كارهتای شخصـی. مانند تصاوير موجود در پول ؛های گريزناپذير خاطر برخی مصلحت به -٤

 .ای جز استفاده از آن نيست شودزيرا چاره اين حالت، گناه حمسوب نمی
ا لغريها -٥ حف، فهذا ال بـأس بـه لكـن إن أمكـ لكوهنا تبعً ور الَّتي يف الصُّ ا: كالصُّ ن ال رغبةً فيها إطالقً

ةٍ فهو أوىل.  طمسها بال حرجٍ وال مشقَّ
هانةً  -٦ لقاةً يف املزابل أو مفرتشةً أو موطوءةً فال بأس به، وال يُلحق بذلك اللِّباس الَّذي فيـه  أن تكون مُ مُ

ور.  الصُّ

 مسائل:
 .تصويرگران به شديد هشدار و گريی : سختيكم
نْ «: فرمايد می تعالی اهللا است؛ اهللاِ به بتنس ادبی : از مجله داليل جمازات شديد برای تصويرگر، بیدوم ـَّ نْ أَظْلَـمُ ممِ مَ وَ

لْقِي ْلُقُ كَخَ بَ خيَ ـتمكارترين بنـدگان  خاطر بدين و كند چنني شخصی، با رشع و قانون اهللا خمالفت می» ذَهَ از مجله س
 است.

ـاری، روشـسوم : فرمايـد مـی گـردد؛ ن مـی: در اين بخش، قدرت اهللا تعالی بر آفرينش و ناتوانی بندگان از چنني ك
ةً « ريَ

عِ ةً أَوْ شَ لُقُوا ذَرَّ ه يا يک جو بيافرينند. » فَلْيَخْ ـا اهللا پس بايد ذرّ ـای كوچـک ناتواننـد؛ ام آنان از آفرينش مهني چيزه
 .دارد ها اين تر متعال آفريدگان عظيم

 .است انتظارشان در عذاب ترين : ترصيح به اين حقيقت كه تصويرگران، از مجله دوزخيانی هستند كه سختچهارم
 .ناميد تصويرگر را با مهان، در دوزخ جمازات می و دهد : اهللا تعالی هر تصويری را جان میپنجم
ـان را ساخته كه تنديسی يا كشيده كه تصويری شود كه موظف می است اين تصويرگر های : از مجله جمازاتششم  ج

 .دهد
د، آثارش را از ميان بربد تا مشابه موجود زنده نباشد. در اين دستور، : مسلامن دستور دارد كه هر جا تصويری ديهفتم

عذاب اخروی در پی دارد، و جمازات هر  انجامد، زيرا مهگی به رشک می اند؛ تصوير و تنديس و قرب يک حكم گرفته
 زات اوست.جما ی يک، از جنس عمل است. تكليف آخرت، از توان فرد خارج است و مهني مايه
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 خاطر بزرگداشت هللا : مجازات و ھشدار برای سوگند زیاد بھ] باب٦۲[

 دلیل اول:
 ﴿Î    Íداريد نگاه را هايتان ﴾ سوگند. 

سوگند را  در آغاز:
 بسيار به كار نربد.

با شكستن  در پایان:
 سوگند، كفّاره بپردازد.

نشكستن سوگند  در میانھ:
 مگر در موارد استثناء.

هللا  فقط بھ
 سوگند یاد کند

 مراتب حفظ سوگند:

 دالیل دوم تا ششم:
لِفُ : «گفت میملسو هيلع هللا ىلص چنني روايت است: شنيدم كه رسول اهللاِ  محه اهللار] از ابوهريره ٢[ ـلْعَةِ،  الْــحَ ـةٌ لِلسِّ قَ نْفَ ـةٌ مَ قَ ْحَ ممَ

بِ   ).مسلم و بخاری( برد می بني از را بركت و كند سوگند، كاال را زياد می» لِلْكَسْ
ـيْمِطٌ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِ ] از سلامن روايت است كه ٣[ : أُشَ ـيمٌ ابٌ أَلِ ـذَ مْ عَ هلَُ ، وَ مْ كِّيهِ الَ يُزَ مُ اهللاُ، وَ هُ لِّمُ ثَةٌ الَ يُكَ ثَالَ

 ،ٌ تَكْربِ سْ ائِلٌ مُ عَ انٍ، وَ ينِهِ زَ الَ يَبِيعُ إِالَّ بِيَمِ ينِهِ، وَ ِي إِالَّ بِيَمِ رتَ ؛ الَ يَشْ تَهُ اعَ عَلَ اهللاَ بِضَ لٌ جَ جُ رَ ـا »  وَ سـه شـخص سـخن اهللا ب
و عذاب دردناكی در پيش دارند: پري زناكار و فقري متكربّ . كردی كه اهللا را كااليش قرار  گرداند نمی پاک و گويد نمی

 (روايت طربانی با سند صحيح). فروشد می او، به سوگند با و خرد داده؛ با سوگند به اهللا می
، «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص  روايت است: رسول اهللاِمحه اهللا ر ] در بخاری از عمران بن حصني٤[ ُمْ ينَ يَلُوهنَ ، ثُمَّ الَّذِ ينِ تِي قَرْ ُ أُمَّ ريْ خَ

ُمْ  ينَ يَلُوهنَ  كـه كسانی سپس و آيند می آنان از پس كه كسانی سپس هستند، من عرص هبرتين افراد امتم، مردم همثُمَّ الَّذِ
ونَ . بار هس يا گفت دوبار عرصخود، از پس دانم : نمیگويد می عمران. آيند می آنان از پس دُ ـهَ ا يَشْ مً كُمْ قَوْ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَ

 ، َنُونَ متَ الَ يُؤْ ُونُونَ وَ خيَ ، وَ ونَ دُ هَ تَشْ الَ يُسْ الَ يُوفُونَ وَ ونَ وَ رُ يَنْذُ نُ وَ مَ مُ السِّ رُ فِيهِ يَظْهَ  آينـد گاه پس از شام، مردمی می آن» ، وَ
ـتند، دار امانـت و كنند شده، خيانت میخواسته ن آنان از گواهی و شهادت كه درحالی دهند می شهادت كه ـيامن نيس  پ
 .گردد و چاقی و فرهبی در ميانشان آشكار می كنند نمی وفا و بندند می

، «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ] از ابن مسعود روايت است كه رسول اهللا٥[ ُمْ ينَ يَلُـوهنَ ، ثُمَّ الَّـذِ ُمْ ينَ يَلُوهنَ ، ثُمَّ الَّذِ ينِ ُ النَّاسِ قَرْ ريْ ثُـمَّ خَ
ِيءُ  ادَتَهُ جيَ هَ ينُهُ شَ يَمِ ، وَ ينَهُ مْ يَمِ هِ دِ ادَةُ أَحَ هَ بِقُ شَ مٌ تَسْ ـان از پـس كه هبرتين مردم، عرص من هستند؛ سپس كسانی». قَوْ  آن

ـان اسـت و  آيند؛ می بعد كه كسانی سپس و آيند می ـيش از سوگندش ـان، پ سپس مردمی خواهنـد آمـد كـه شهادتش
 شود. سوگندشان پيش از شهادتشان انجام می

دِ «: گويد ] ابراهيم می٦[ الْعَهْ ادَةِ وَ هَ ىلَ الشَّ بُونَنَا عَ ِ غَارٌ  كَانُوا يَرضْ نُ صِ نَحْ خاطر شهادت و پيامن،  كودک كه بوديم، به »وَ
 .زدند ما را می
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 مسائل:
 : سفارش به حفظ سوگند و نشكستن آن.يكم
 .برد می بني از را بركت و كند : سوگند زياد، كاال و جتارت را زياد میدوم

 دهد.می نجاما سوگند با فقط را جتارتش كه : هشدار و جمازات شديد برای كسیسوم
 .شود كه با كم بودن دعوتگران، گناه زياد می آگاهی از اين: چهارم

ـا بـر خواهد؛  خورند و سوگندشان را كسی نمی سوگند می كه : نكوهش كسانیپنجم ـا بن مگر در مواقع رضوری ي
 .مصلحت

 بيان فرمود. از مردم سه زمانه، تعريف و متجيد نمود و برخی رخدادهای بعد از آنان راملسو هيلع هللا ىلص : پيامربششم
 و كننـد خيانـت مـیانـد، نخواسته شهادتی و گواهی آنان از كه درحالی دهند شهادت می كه : نكوهش كسانیهفتم

 هتـی و شوند می غافل علم ايامن از و گردد چاق می و فربه شكمشان كنند، نمی وفا و بندند می پيامن نيستند، دار امانت
 .گردند می
ـان و بزرگداشـت معنای اين به زدند؛ طر گواهی دادن و پيامن، میخا : سلف، كودكانشان را بههشتم •  عظمـت بي

  :كه است رشط كودک، زدن در باشد؛ تربيت فرزندانشان می به سلف توجه بيانگر و است؛ شهادت و پيامن
 كودک علت زدن را بداند و درک كند. .١
 .ادب كردن و تنبيه بايد توسط رسپرست كودک صورت گريد .٢
 .نكند روی يت، نوع، جايگاه و ... زدن، زيادهدر مقدار، كيف .٣
 .كاری از كودک رس بزند كه مستحق تنبيه باشد .٤
 هدف، تربيت كودک باشد نه انتقام و ... .٥

ةٌ  « • قَ نْفَ ةٌ  «، سبب رونق كاال»: مَ قَ ْحَ  .نابودگر بركت»: ممَ
مْ « • يهِ كِّ زَ الَ يُ امدی است و نه عدالتشان پذيرفته اسـت و نـه كسـی بـه ها اعت در رستاخيز، نه به آن»: وَ

 .دهد ايامنشان شهادت می
طٌ « • يْمِ لٌ «خاطر پـريی، موهـايش سـفيد شـده و شـهوتش رسد گشـته اسـت.  به»: أُشَ ائـِ فقـري، »: عَ

» ٌ ربِ تَكْ سْ  .داند می برتر را خود و كند از حق و خلق، رسكشی می» مُ
ينِهِ « • ي إِالَّ بِيَمِ ِ رتَ  را آن و كاهـد می سوگند عظمت و ارزش از كه كند اندازه سوگند ياد میآن  »:الَ يَشْ

 كند.حقري می و ارزش بی
ونَ « • دُ هَ تَشْ سْ الَ يُ كنند و يا شهادت  خواهد؛ برای شهادت دادن شتاب می شهادتشان را كسی نمی »:وَ

 .دهند دروغ می
ينَهُ « • مِ مْ يَ هِ دِ ةُ أَحَ ادَ هَ بِقُ شَ  ادتشان با سوگند است.هتامد هستند، ش] چون كمرت مورد اع١»: [تَسْ

 .سوگندبه  نه و دهند یمامهيت  ] نه به شهادت٢[
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ِة َنِبیِِّھ (٦۳[ ِة ِهللا َوِذمَّ  )اخالص و پیروی] باب: َما َجاَء ِفي ِذمَّ

 بايد اهللا، بزرگداشت و تعظيم. كند د و خالل اجياد میعدم وفا به عهد و پيامن اهللا، نقض عهد اوست و در توحيد، ايرا
ی جهاد در راه نرشايط، يع ترين برخورد با مردم نيز رعايت گردد؛ هر چند در برخورد با كافر و در سخت و تعامل در

 .شود  و پيامربش، بزرگ داشته میاهللا حقّ  و گردد اهللا، باشد. پس دين استوار می

 دالیل اول و دوم:
̀   a تعالی فرمود: ﴿] اهللا١[    _   ̂   ] f   e    d   c   b ـادار ﴾ و به پيامن اهللا وف

 .نكنيد نقض را ها باشيد هرگاه پيامن بستيد؛ و بعد از حمكم كردن سوگندها، آن
 مسلامنان و خاص طور به را وی گامرد؛ را بر لشكر يا سپاهی می فرماندهی ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسول هرگاه: گفت ] بريده می٢[

الَ «: نمود تقوای االهی سفارش می به را اهشمهر الَ تَغُلُّوا، وَ وا وَ زُ رَ بِاهللاِ، اغْ نْ كَفَ بِيلِ اهللاِ مَ مِ اهللاِ، قَاتِلُوا يفِ سَ وا بِاسْ زُ اغْ
مْ  هُ كِنيَ فَادْعُ ِ رشْ مُ كَ مِنَ الـْ وَّ دُ إِذَا لَقِيتَ عَ ا، وَ لِيدً الَ تَقْتُلُوا وَ َثِّلُوا، وَ الَ متُ وا، وَ رُ الٍ  تَغْدِ صَ ثِ خِ لٍ  –إِىلَ ثَالَ الَ : خِ نَّ  -أَوْ فَأَيَّتَهُ

، ثُمَّ  مْ نْهُ ابُوكَ فَاقْبَلْ مِ مِ، فَإِنْ أَجَ الَ مْ إِىلَ اإلِسْ هُ ، ثُمَّ ادْعُ مْ نْهُ كُفَّ عَ ، وَ مْ نْهُ ابُوكَ فَاقْبَلْ مِ مْ إِىلَ أَجَ هِ لِ مِنْ دَارِ وُّ مْ إِىلَ التَّحَ هُ  ادْعُ
ينَ  رِ اجِ هَ مُ ، فَإِنْ دَارِ الـْ ينَ رِ اجِ هَ مُ ىلَ الـْ ا عَ مْ مَ لَيْهِ عَ ، وَ ينَ رِ اجِ هَ ا لِلْـمُ مْ مَ ُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُ م أَهنَّ ْهُ ربِ أَخْ لُوا ، وَ وَّ ا أَنْ يَتَحَ  أَبَوْ

كْمُ ا مْ حُ لَيْهِ ي عَ ْرِ ، جيَ لِمِنيَ سْ مُ ابِ الـْ رَ ُمْ يَكُونُونَ كَأَعْ مْ أَهنَّ ْهُ ربِ ا؛ فَأَخْ نْهَ ءٌ؛ مِ ْ ءِ يشَ الْفَيْ ةِ وَ مْ يفِ الْغَنِيمَ الَ يَكُونُ هلَُ ، وَ هللاِ تَعَاىلَ
ابُوكَ فَاقْبَلْ  مْ أَجَ ، فَإِنْ هُ يَةَ زْ جِ مُ الـْ أَهلُْ ا فَاسْ مْ أَبَوْ ، فَإِنْ هُ لِمِنيَ سْ مُ عَ الـْ وا مَ دُ َاهِ ا إِالَّ أَنْ جيُ ـوْ ـمْ أَبَ ـإِنْ هُ ، فَ مْ ـنْهُ كُفَّ عَ مْ وَ نْهُ  مِ

تَعِ  ، فَاسْ مْ قَاتِلْهُ ـمْ ذِ نْ بِاهللاِ وَ ْعَلْ هلَُ ةَ نَبِيِّهِ؛ فَالَ جتَ ذِمَّ ةَ اهللاِ وَ مْ ذِمَّ ْعَلَ هلَُ ادُوكَ أَنْ جتَ نٍ فَأَرَ صْ لَ حِ تَ أَهْ ْ ارصَ إِذَا حَ ـةَ وَ ذِمَّ ـةَ اهللاِ وَ مَّ
، فَإِنَّكُمْ إِنْ نَبِيِّهِ  ابِكَ حَ ةَ أَصْ ذِمَّ تَكَ وَ مْ ذِمَّ عَلْ هلَُ لَكِنِ اجْ ةَ  ، وَ ذِمَّ ةَ اهللاِ وَ وا ذِمَّ رُ ْفِ نُ مِنْ أَنْ ختُ وَ ؛ أَهْ ابِكُمْ حَ ةَ أَصْ ذِمَّ َكُمْ وَ وا ذِممَ رُ ْفِ ختُ

كْمِ  ىلَ حُ مْ عَ هلُْ كْمِ اهللاِ؛ فَالَ تُنْزِ ىلَ حُ مْ عَ هلَُ ادُوكَ أَنْ تُنْزِ نٍ فَأَرَ صْ لَ حِ تَ أَهْ ْ ارصَ إِذَا حَ مْ  نَبِيِّهِ، وَ هلُْ لَكِنْ أَنْزِ ؛  اهللاِ، وَ كْمِكَ ىلَ حُ عَ
مْ أَمْ الَ  كْمَ اهللاِ فِيهِ يبُ حُ رِي أَتُصِ  ، (روايت مسلم).»فَإِنَّكَ الَ تَدْ

بجنگيد و از غنايم دزدی نكنيـد؛ دسيسـه  اهللا كفر ورزيدند، در راه اهللا جهاد كنيد؛ به كه با نام اهللا، بجنگيد و با كسانی
ـاب سـه بدنشان را پاره پاره نكنيد و كودک را ن كنيد و ن كشيد؛ اگر با دشمن مرشک روبـرو شـدی، وی را بـه انتخ

ها را به اسالم دعوت كن؛ اگر  ها در گذر؛ سپس آن خصلت فرا بخوان: هر كدامشان را كه پذيرفتند، قبول كن و از آن
خرب كن كـه آنان را باها بخواه كه از رسزمينشان به رسزمني مهاجران بروند؛  ها قبول كن. سپس از آن پذيرفتند، از آن

مهان حقوق و وظايف مهاجران را دارند؛ اگر نپذيرفتند كه از رسزمينشان بروند، به آنان بگو كه مانند اعراب مسـلامن 
مهراه مسلامنان،  كه به گردد؛ و از غنيمت و فئ، سهمی ندارند؛ مگر اين ها اجرا می ی آن هستند و حكم اهللا تعالی درباره

ها قبول كن و در گذر؛ اگر نپذيرفتد، از اهللا كمک  ها جزيه بخواه؛ اگر پذيرفتند، از آن ز آنجهاد كنند؛ اگر نپذيرفتند، ا
ان را در امان اهللا و پيامربش قرار دهـی؛ نخواهند كه آ از تو می ای را حمارصه كردی،  ؛ اگر قلعهبجنگها  بخواه و با آن

فاظت خودو يارانت را برايشان قرار بده. اگر در پناه خود و پس امان اهللا و پيامربش را برايشان قرار مده؛ بلكه امان و ح
 كنی.تر از اين است كه در پناه اهللا و پيامربش از آنان حفاظت  يارانت از آنان حفاظت كنی، آسان
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يْشٍ « •  .بيش از چهارصد مرد جنگی»: جَ
يَّةٍ « • ِ  .مرت از چهارصد جنگجوك»: أَوْ رسَ
مِ اهللاِ« • وا بِاسْ زُ  نامييد. آغاز اهللا اسم با را نربد] ٢[ كنيد نربد خواهيد، می كمک اهللا از كه ] درحالی١»: [اغْ
بِيلِ اهللاِ« •  نيت و عملكرد شام، در راه و قانون اهللا باشد.»: يفِ سَ
رَ بِاهللاِ« • نْ كَفَ ـبشد نه از روی خاطر كفر ورزيدن به اهللا با جنگ بايد به»: مَ ـاطر قبيلگـی و قـومی و ملـی. بـه تعصّ  خ

 دوزخ. كفر بر دو امر استوار است: انكار و رسكشی. از نجاتشان برای  كن؛ مبارزه ها آن با خودشان خريخواهی
الَ تَغُلُّوا« •  بخشی از غنايم را برای پنهانكند و نگه دارد؛ كه گناه كبريه است.»: وَ
وا« • رُ الَ تَغْدِ  امن بستيم، خيالنت نكنيد؛ مكر و ؛ ألنَّ احلرب خدعة.وقتی پي»: وَ
َثِّلُوا« • الَ متُ  .باشد قصاص برای كه اعضای بدن را تكّه تكّه نكنيد؛ مگر اين»: وَ
ا« • لِيدً بجنگند يا دشـمن را حتريـک بـه  شام با كه كودكان، زنان، افراد پري، بردگان و بيامران را نكشيد؛ مگر اين»: وَ

 .باشند نظر صاحب جنگ كنند يا در جنگ
كَ « • وَّ دُ ـارت و »: عَ ـبب حق كاربرد اين واژه، برای تشويق نمودن فرد به جنگ است؛ دشمن كسـی اسـت كـه س

 بردگی گردد و بر انسان جتاوز كند.
ةِ « •  غنيمت جنگی كه با جنگ يا راه ديگر، از كافران گرفته شود.»: الْغَنِيمَ
ءِ « • الْفَيْ  .پنجم غنيمت، ماليت و جزيه پنجم از يک ند يکبرای مصارف بيت املال است؛ مان»: وَ
وا« • دُ َاهِ  .حق دارند فئ غنيمت در مسلامنان، ساير مهانند پس كنند؛ جهاد و شوند مسلامن كه مگر زمانی»: إِالَّ أَنْ جيُ
يَةَ « • زْ جِ دازند. در بپر بايد اسالمی، رسزمني در بودن امان در و زندگی خاطر دارايی و مالی كه غري مسلامنان به»: الـْ

 .اين حديث، جواز گرفتن جزيه از مردمی غري از هيود و نصارا و جموس مطرح است

اگر وفادارر بودند، بايد وفادار باشيم: 
﴿ 4 3 2 1   05 ﴾

هر چه بر پيامن با شام، استوار ماندند، 
 شام هم با آنان بامنيد.

 رود اگر پيامن شكستند، پيامن از بني می
x w   ﴿: رواست جنگ و

| { z y اگر ﴾
 سوگندشان را پس از پيامن شكستند.

را به  آن اگر در پيامن ترديد كرديم،
m : ﴿گردايم خودشان بازمی

s r q p     o n.﴾ 
ترسی، به خودشان  اگر از خيانت قوم می

 بازگردان.

 :پیمانان رفتار با ھم
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 رفتار كافران هنگام جنگ با مسلامنان رفتار مسلامنان در چهاد با كافران
 ردگان و بيامران نيز كشته شوند.كودكان، زنان، ب كشتن كودكان، زنان، بردگان و بيامران، حرام است.

جنگ برای خريخواهی خودشان است تا از دوزخ 
 نجات يابند

 .دنياست خاطر جنگ به

 .شكنند در بسياری از موارد، پيامن می به پيامن با آنان، وفادار هستند.
اگر كافران پيامن شكستند، آنان را از امتام پيامن 

 باخرب كنيد.
بزند، به آنان اطالعی  اگر كاری از مسلامنان رس

 .دهند نمی
 .برند حيله و نرينگ به كار می .زنند نرينگ نمی

فقطدر هنگام قصاص، اعضای بدن را قطع 
 .كنند می

 .كنند غري از قصاص هم اعضای بدن را قطع می

پيش از جنگ، ميان مسلامن شدن، پرداخت جزيه 
 شود.ها حق انتخاب داده میيا نربد، به آن

 دعوت و خوانند ا به هيچ چيز فرانمیدشمنشان ر
 .دهند نمی

 است. ستم ی احكامشان بر پايه .كنند در حكم، عدالت دارند و ستم نمی
ها، از زمان بعثت پيامرب تعداد كشتگان كافر، در متامی عزوه

 فقط يک نفر را كشتملسو هيلع هللا ىلص  پيامرب  تا وفاتش، از هزار نفر بيشرت نشد.ملسو هيلع هللا ىلص 
 شته نشدند.كودک، زن و افراد پريشان ك

 مسائل:
 : ميان حق اهللا، پيامرب و مسلامنان، تفاوت است.يكم
 .هناميی به امری كه خطر كمرتی داردرا: دوم

بِيلِ اهللاِ«: عبارت سوم مِ اهللاِ يفِ سَ وا بِاسْ زُ مفهوم وجـوب كمـک گـرفتن از اهللا در نـربد و رعايـت  به» اُغْ
 .باشد اخالص و عمل به قوانني رشعی در آن می

رَ بِاهللاِ«: من عبارت چهارم فَ نْ كَ اتِلُوا مَ  .داند علت جنگ را كفر دشمن می» قَ
مْ «: با توجه به عبارت نجمپ هُ اتِلْ قَ تَعِنْ بِاهللاِ وَ گفت كه انسان تنهـا بـه قـدرت و تـوان خـود  توان می» اِسْ

 .كند اعتامد تواند نمی
 : ميان حكم اهللاِ و حكم علام، تفاوت وجود دارد.ششم
 البته است؟ اهللا حكم با مطابق آيا دانست نمی كه داد : در مواقع رضورت، صحابی حكمی را میهستم

 .در دوران پس از آنان نيز چنني عملكردی وجود داشت
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 بخشد ، فالنی را نمیهللاکھ  این] باب: سوگند خوردن بر ٦٤[

 :دالیل اول و دوم
نٍ، فَقَالَ اهللاُ: «فرمود ملسو هيلع هللا ىلصكند كه رسول اهللا  روايت می محه اهللار جندب بن عبداهللا] ١[ رُ اهللاُ لِفُالَ اهللاِ الَ يَغْفِ : وَ لٌ جُ : قَالَ رَ

نٍ؟ إِينِّ  رَ لِفُالَ فِ َّ أَنْ الَ أَغْ يلَ ي يَتَأَىلَّ عَ نْ ذَا الَّذِ لَكَ مَ مَ بَطْتُ عَ أَحْ ، وَ تُ لَهُ رْ فَ مـردی گفـت: بـه اهللا   (روايت مسـلم)» قَدْ غَ

بخشم؟  خورد كه فالنی را نمی چه كسی بر من سوگند میبخشد؛ پس اهللا متعال فرمود:  سوگند كه اهللا، فالنی را نمی
 او را بخشيدم و پاداش كردارت را از ميان بردم.

ـا و : «گويد ابوهريره می ی اين سخن، مردی عابد است. هگويند: در حديث ابوهريره آمده] ٢[ سخنی گفت كـه دني
 ».آخرتش را تباه كرد

ـته و  بخشايد، نسبت به اهللا بی فالنی را نمیاهللا  كه سوگند بخورد كه كسی ادبی كرده و فضل و لطفش را حمـدود دانس
پس چنني سـوگندی   ل  توحيد،  منافات دارد؛گامن بد به اهللا برده است؛ اين عملكرد، با توحيد كامل و چه بسا با اص

 .كه برای ذات عظيمی ادا می شود، اجياد نقص در اوست

 ی چيزی سوگند بخورد كه درباره :جایز
و بدان  اند اش از آن خرب داده و فرستادهاهللا 

كه در روز  مثال: به اهللا سوگند يقني دارد.
ی شفاعت  قيامت، اهللا به پيمربش اجازه

 دهد. می

سوگندش به اهللا، از روی اميد  :جایز
با اين  ؛گامنی به اهللا باشد زياد و خوش

مانند ؛ رشط كه مار شايسته انجام دهد
 .محه اهللارالنَّرض أنس بن داستان 

بسا نابودگر پاداش  ھحرام و چ

حمدود ، خودچسندی :است عمل
و بدگامنی به اهللا  اهللادانستن فضل 

 .، سبب آن استتعاىل

 :هللا بر  انواع سوگند خوردن

نٍ « • الَ رُ اهللاُ لِفُ فِ غْ حتقـري اهللا، شود: نااميدی از لطـف و رمحـت  مفاهيمی كه از اين عبارت برداشت می»: الَ يَ
 .خودپسندی، بندگان اهللا

• » َّ يلَ تَأَىلَّ عَ  .بخشم ی بدكار را نمی پندارد كه بنده شامرد و می د میفضل و نعمتم را حمدو»: يَ

 مسائل:
  .   ی عدم بخشش گناهان درباره اهللاِ هشدار از سوگند خوردن بر: يكم
 .رستگاری به هبشت يا گرفتاری در آتش دوزخ، از بند كفش هم به ما نزديكرت است: دوم

لَّمُ : «بيان مصداقحديث: چهارم لَ لَيَتَكَ جُ ةِ ... إِنَّ الرَّ لِمَ  ».بِالكَ
 .شود خاطر سوگند نادرست شخص ديگر كه از ناپسندترين كارهاست، بخشيده می گاه گناه انسان به: پنجم

 

232 



 
 

 المرید للقول المفید على كتاب التوحید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای مخلوق، جایز نیست. شفیع قرار دادن ِهللاباب: ] ٦٥[

 دلیل اول:
آمد و گفت: ای رسول اهللاِ! مردم ناتوان شدند، اهل خانـه ملسو هيلع هللا ىلص از جبري بن مطعم روايت است: يک اعرابی نزد پيامرب 

و  خواهيم می جيگری ياری و ميان از پروردگارت برايامن باران بخواه؛ در برابر اهللا، از تو شد، نابود امواملان اند، گرسنه
انَ اهللاِ!«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص . پيامرب در برابر تو از اهللا بْحَ انَ اهللاِ!، سُ بْحَ ـا گفت اهللا سبحان چنان هم» سُ ـاراحتی ت  ی چهـره بـر ن

، إِنَّهُ «شد؛ فرمود:  آشكار نيز يارانش ظَمُ مِنْ ذَلِكَ أْنَ اهللاِ أَعْ ا اهللاُ؟ إِنَّ شَ رِي مَ َكَ أَتَدْ حيْ ... وَ ـدٍ ـىلَ أَحَ ـاهللاِ عَ فَعُ بِ تَشْ » الَ يُسْ
برای (جلب سود يا دفع زيان) يست؟ مقام و جايگاه اهللا، بسيار از آن بزرگرت و مهمرت است؛ چ اهللا دانی وای بر تو! می

 ).داود ابو روايت(دهند  كسی، اهللا را شفيع و واسطه قرار نمی

ـام شخصـی كـه  اجياد نقص برای اهللا است؛ زيرا مقامش را از سوی خملوق، شفيع قرار دادن و واسطه كردن اهللا به مق

 .دهند قرار میگريد، كمرت  نزدش شفاعت صورت می

ِكَتِ « • الُ «، ضعيف و بيامر شد»: هنُ وَ لَكَتِ األَمْ هَ  .اموال از آب كم، نابود شد»: وَ
قِ « • تَسْ رود،  كه قبولی دعايش احتامل بيشرتی می دعا از كسی درخواست؛ كه ما را سرياب ناميداز اهللا بخواه »: فَاسْ

 .صحيح است
لَيْكَ « • فِعُ بِاهللاِ عَ تَشْ . بدين شكل، او را ميان خود تو واسطه قرار داديم تا از اهللا، برايامن درخواست كمک كنی»: نَسْ

 .پايينرت قرار دادند؛ چنني كاری ناپسند و نادرست استملسو هيلع هللا ىلص مقام اهللا را از مقام رسول اهللا 
انَ اهللاِ!« • بْحَ انَ اهللاِ!، سُ بْحَ عرابی و زشتی بودن آن اين عبارت، بيابد دانستن آن استنگر عظمت و خطر سخن ا»: سُ

 داند.را از چنني پندارهايی پاک و دور می است و اهللا
َكَ « • حيْ  وای بر تو! اهللا تو را ببخشد.»: وَ

 مسائل:
لَيْكَ « دانست:  می اين عبارت را زشت و بد ملسو هيلع هللا ىلص : رسول اهللايكم فِعُ بِاهللاِ عَ تَشْ  ».نَسْ
 .كرد دگرگون را يارانش و او ی : چنني سخنی، چهرهدوم

ىلَ اهللاِ«: رسول اهللا اين عبارت را بد ندانست و جايز شمرد: سوم فِعُ بِكَ عَ تَشْ  ».نَسْ
انَ اهللاِ«: بيان تفسري چهارم بْحَ  ».سُ

 .ن از وی درخواست دعای باران كردندزنده بود، مسلامناملسو هيلع هللا ىلص : وقتی رسول اهللا پنجم
 كه متناسب با درخواستامن باشد. بر زبان آوريمهبرت است هنگام دعا، اوصافی از اهللا را 
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کردن از با حمایت  ملسو هيلع هللا ىلص] باب: حمایت و جانبداری از رسول هللا٦٦[

 توحید و ممانعت از شرک؛ حتی در گفتار

 دالیل اول و دوم:
ري می١[ خّ ـتی. فرمـود: ملسو هيلع هللا ىلص از بنی عامر، نزد پيامرب  مجعی با: گفت ] عبداهللا بن شِ روانه شدم؛ گفتيم: تو رسور نا هس
تَعَاىلَ « كَ وَ يِّدُ اهللاُ تَبَارَ ـا رسور و سيّد، اهللا تبارک و تعالی است؛ گفتيم: هبرت» السَّ ين ما در فضل و ارزش و بزرگرتين م

يْطَانُ «در مقام و بخشش هستی؛ فرمود:  يَنَّكُمُ الشَّ رِ تَجْ الَ يَسْ ، وَ لِكُمْ ، أَوْ بَعْضِ قَوْ لِكُمْ مهانند ساير مسـلامنان » قُولُوا بِقَوْ
 .سخن بگوييد و شيطان شام را به گفتن سخنان ناپسند منحرف نكند (روايت ابو داود با سند جيّد)

ـا، ای ٢[ ـيّد و رسور م ] از انس روايت است كه برخی گفتند: ای رسول اهللاِ، ای هبرتين ما، ای پرس هبرتين ما، ای س
؛ «پرس رسور ما! فرمود:  َا النَّاسُ ، مَ يَا أَهيُّ ولُهُ سُ رَ بْدُ اهللاِ وَ دٌ عَ َمَّ ، أَنَا حمُ يْطَانُ يَنَّكُمُ الشَّ وِ تَهْ الَ يَسْ ، وَ لِكُمْ ـبُّ أَنْ قُولُوا بِقَوْ ا أُحِ

لَ  نْزِ قَ مَ فَعُوينِ فَوْ لَنِيَ اهللاُتَرْ  (روايت نسائی با سند جيّد).» تِي الَّتِي أَنْزَ
ـتاده و  ای مردم! مهانند يكديگر سخن بگوييد؛ و شيطان شام را منحرف نكنـد؛ مـن حممـد، بنـده ـتم اهللا ی فرس . هس

 مرا باالتر بربيد. كه از مقامی كه اهللا مرا در آن قرار داده، ندارم دوست

يِّدُ اهللاُ« • يِّد»: «السَّ مد«يكی از اسامء اهللا و از معانی » السَّ  نمـود هنـی اسـم ايـن كاربرد را ها آن اهللا رسول باشد؛ یم» الصَّ
 .ندهد سوق االهی ی رسوری خاص انسانی به رسوری عامّ و مطلقه از را ها آن شيطان،

يَنَّكُمُ « • رِ تَجْ الَ يَسْ  كار از و نمود راهناميی شايسته كار انجام به را ها شام را به گفتن سخن نادرست نكشاند. پيامرب آن»: وَ
 بازداشت تا توحيد را از نقص و نقض، حفظ ناميد.  ،ناشايست

نَا« • َ ريْ نَا« هستی؛ هبرت ما از وضعيت، و مقام و نسب در كه ای كسی»: يَا خَ ِ ريْ ابْنَ خَ ه در نسب هبرت ك و ای پرس كسی»: وَ
 از ما هستی.

يَنَّكُمُ « • وِ تَهْ الَ يَسْ  .شويد دچار گويی : شيطان شام را منحرف نكند كه به غلو و زياده»وَ

 مسائل:

 شوند. غلو دچار كه : هشدار به مردم از اينيكم

نَا أَنْتَ «: گويند می  : وقتی به كسیدوم يِّدُ يِّد اهللا«، وی در پاسخ بگويد: »سَ سيّد و رسور قرار دادن فاسق، منافق و » السَّ

 كافر، چه زن و چه مرد، جايز نيست.

يَنَّكُ «: عبارت سوم رِ تَجْ يْطَانُ الَ يَسْ  .است هشدار گويند، می درست و حقيقت حتّی كه برای كسانی» مْ الشَّ

ابِعَةُ  لَتِي: «الرَّ نْزِ قَ مَ فَعُوينِ فَوْ بُّ أَنْ تَرْ ا أُحِ  .باشد می» عبد و رسول«منظورش از جايگاه و مقام، » مَ
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 دھم: پایان (یک باب)
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

 : -واهللا أعلم-تاب با اين باب دليل پايان دادن ك
 ] تا مهانند مرشكان نباشيم كه خالق خويش را تعظيم و بزرگداشت نكردند.١[
] تا به كارهای خوبامن مغرور نشويم و فريب نخوريم. قطعاً در كارهای انسان، كوتاهی و خللی وجود دارد؛ پس بنده بايد در ٢[

 برابر اهللا، فروتن و فرمانربدار باشد.
ـان نمـود:  رمحه اهللارای اقتدا نمودن به امام بخاری ] ب٣[ انِ «است كه در ايان، اين حـديث را بي ِيـزَ ـانِ يفِ املْ ـا وی از اهللا »ثَقِيلَتَ ؛ گوي

 .ناميد می بخش درخواست ها، لغزش و اشتباهات خاطر قرار دهد و به اعاملش ترازوی در را كتاب اين كه خواهد می

¾   ¿   º   ¹   ¸      À   «   ¼    ½﴿ ] باب: ٦۷[
  É   È   Ç   Æ   ÅÄ   Ã    Â   Á﴾ 

ها  و آسامن ستقدرت او ی و روز قيامت زمني در قبضهی اوست، تعظيم و بزرگداشت نكردند  شايستهرا چنان كه اهللا  و ترمجه:
 .كنند چه رشيكش می پام و وبلندمرتبه است از آن. ش پيچيده استبه دست
و خملوقاتش را با او رشيک قرار دادنـد؛  نياوردند جا به را اهللا عظمت كه گردد رمیدر اين آيه، ضمري به مرشكان ب •

 غري آوردند، پاک و دور است و هيچ مهتايی ندارد؛ اگر تعظيم او را به جا می ايرادی، و نقص هر از اهللا كه در حالی
 .كردند را فرمانربداری و عبادت نمی او

 دلیل دوم:
آمد و گفت: ای حممد! ما چنني دريافتيم كه ملسو هيلع هللا ىلص دانشمندان هيود، نزد رسول اهللاِ  از يكی: گفت میمحه اهللا رابن مسعود 
گياهان را بر انگشتی، و آب را بـر انگشـت  و ديگر، انگشت بر را ها زمني و داد، قرار انگشت يک بر را ها اهللا، آسامن

ـتم مالـک مـن: گويد می گاه نديگر، و خاک را بر انگشت ديگر، و ديگر آفريدگان را بر يک انگشت ديگر. و آ . هس
̧   º   ¹    : ﴿نمود تالوت چنني سپس شد؛ آشكار هايش دندان كه خنديد گونه تأييد سخن وی، آن در ملسو هيلع هللا ىلصپيامرب

Á   À   ¿   ¾   ½    ¼   » :ـا و كـوه«﴾ در روايت مسلم چنني است ـان و ه  يـک بـر گياه
در روايت بخاری چنـني اسـت: » ، من اهللا هستمستمه مالک من: فرمايد می و دهد می تكان را ها آن سپس. انگشت

 ».ديگرديگر خملوقات را بر انگشت  و انگشت، يک بر را خاک و آب دهد، می قرار انگشت يک بر را ها آسامن«
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 دالیل سوم تا پنجم:
ةِ «: كند ] مسلم با حديث مرفوع، از ابن عمر روايت می٣[ مَ الْقِيَامَ اتِ يَوْ وَ مَ ـا يَطْوِي اهللاُ السَّ : أَنَ ـولُ ـمَّ يَقُ نَى، ثُ هِ الْيُمْ نَّ بِيَدِ هُ ذُ ، ثُمَّ يَأْخُ

نَّ بِشِ  هُ ذُ ، ثُمَّ يَأْخُ بْعَ نيَ السَّ ضِ َرَ ُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي األْ تَكَربِّ ـمُ ونَ؟ أَيْنَ الْ بَّارُ جَ ، أَيْنَ الـْ لِكُ ـمَ : الْ لِهِ، ثُمَّ يَقُولُ ونَ؟ امَ بَّارُ ــجَ ـنَ الْ ، أَيْ لِكُ ـمَ أَنَا الْ
ُونَ؟ تَكَربِّ ـمُ ـاه  گـريد و مـی پيچد؛ سپس با دست راستش مـی اهللا در روز قيامت،آسامن ها را در هم می »أَيْنَ الْ ـد: مـن پادش گوي

ـپش  پيچد؛ سپس آن گانه را در هم می های هفت سپس زمني كجايند؟ طلبان  برتریهستم؛ قدرمتندان كجايند؟  ها را با دسـت چ
 طلبان  كجايند؟ هستم؛ قدرمتندان كجايند؟ برتری گويد: من پادشاه گريد و می می

كُمْ «] از ابن عبّاس روايت است: ٤[ دِ دَلَةٍ يفِ يَدِ أَحَ رْ ؛ إِالَّ كَخَ ـمَنِ حْ بْعُ يفِ كَفِّ الرَّ ونَ السَّ ضُ األَرَ بْعُ وَ اتُ السَّ وَ مَ ا السَّ ـای آسامن» مَ  ه
 .شامست دست در خردل ی نند دانهامه فقط رمحان، اهللا دست در گانه هفت های و زمني گانه هفت

ـدرش چنـني روايـت  زيد ابن كه كرد باخرب چنني را ما وهب ابن كه گفت ما به يونس: ويدگ ] ابن جرير می٥[ ـه پ گفته است ك
بْعَةٍ أُلْقِيَتْ يفِ تُرْ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص كرد: رسول اهللاِ  اهِمَ سَ رَ ؛ إِالَّ كَدَ ِّ يسِ بْعُ يفِ الْكُرْ اتُ السَّ وَ مَ ا السَّ ـای آسامن» سٍ مَ ـه ه  كسـی، در هفتگان

ـود: ملسو هيلع هللا ىلص : از رسول اهللاِ كند میروايت   محه اهللارابوذر از مهانند هفت درهم است كه در سپر افتاده باشد. وی  ـه فرم ـنيدم ك ـا «ش مَ
ةٍ مِنَ األَرْضِ  يْ فَالَ رَ َ ظَهْ ، أُلْقِيَتْ بَنيْ يدٍ دِ لْقَةٍ مِنْ حَ شِ إِالَّ كَحَ ُّ يفِ الْعَرْ يسِ ـان ای عرش، تنها مهانند حلقهكرسی در » الْكُرْ  آهنـني مي

 .رسزمني كويری افتاده باشد

لِكُ « • مَ  .كند من كسی هستم كه مالكيت مطلق و قدرت كامل، از آنِ اوست و كسی در آن، با من برابری نمی»: أَنَا الـْ

؟« • ونَ بَّارُ جَ  و تكـربّ  و قـدرت بنـدگان بر دنيا، در كه پادشهانی كجايند است؛ طلبی اين پرسش، برای مبارزه»: أَيْنَ الـْ

 .كنند لگدمال می را ها آن مردم كه شوند داشتند؟ اين افراد، مانند مورچگانی حمشور میحكومت 

لِهِ « • امَ ـيم،  اضافی و شاذ است؛ اما اگر آن، اين عبارت در متن حديثبا دست چپش؛ »: بِشِ را جزو حـديث تصـور كن

يگرش مهانند دسـت چـپ دست د؛ باشد و منافاتی ندارد كه هر دو دستش راست باشد می» دست ديگر«معنای  به

 .خملوقاتش نيست كه از دست راستشان كمرت باشد

دَلَةٍ « • رْ  .برد نمی چی مقدارش به كس هيچ كه است تعالی اهللا عظمت معنای به مثال، اين. كوچک بسيار ای دانه»: كَخَ

• » ِّ يسِ سٍ «، جايگاه دو قدم اهللا »: الْكُرْ حمافظت در برابـر شمشـري و سپر، ابزار جنگی از پوست يا چوب كه برای »: تُرْ

 .شود نيزه استفاده می

• » ٌ ربْ ــَ دُ «. شود (دريا) هم گفته می» بحر«فرد بسيار دانا؛ به او »: حِ  .يابيم در تورات می»: إِنَّا نَجِ
 اسـت ای گونه در اين حديث، ثابت شد كه اهللا، دارای انگشت است؛ انگشتان واقعی كه مهانند دست واقعی، به •

 .باشد اهللا می ی شايسته كه
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شِ « • رْ  .داند می اهللا فقط را مقدارش و يافت استقرار آن بر رمحان اهللا كه عظيم ای آفريده»: الْعَ

 .باشد  می مناسب باب، اين ی رساند كه برای تفسري آيهرا می ت اهللاظماين حديث، ع •

 دالیل ششم و ھفتم:
ـان  دنيا آسامن ميان«: گويد ] ابن مسعود می٦[ و بعد از آن، پانصد سال است؛ ميان هر آسامن، پانصد سال اسـت، مي

ـاالی آب اسـت، و اهللا بـر  آسامن هفتم و كرسی پانصد سال است، ميان كرسی و آب پانصد سال است، عرش بر ب
 .»ماند نمی پنهان او بر كارهايتان، از يک باالی عرش است؛ هيچ

؟«: گفت ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسول: گويد میمحه اهللا رب ] عباس بن عبداملطّل٧[ ضِ األَرْ ءِ وَ امَ َ السَّ ونَ كَمْ بَنيْ رُ لْ تَدْ  دانيـد می» هَ
َ كُلِّ «: گفت. دانند می هبرت اش زمني، چقدر است؟ گفتيم: اهللا و فرستاده و آسامن مان بَنيْ نَةٍ، وَ ئَةِ سَ امِ ْسِ ةُ مخَ ريَ سِ امَ مَ بَيْنَهُ

ةُ  ريَ سِ ءٍ مَ امَ ءٍ إِىلَ سَ امَ شِ بَحْ  سَ الْعَرْ ابِعَةِ وَ ءِ السَّ امَ َ السَّ بَنيْ نَةٍ، وَ ئَةِ سَ امِ ْسِ ةُ مخَ ريَ سِ ءٍ مَ امَ كِثَفُ كُلِّ سَ نَةٍ، وَ ئَةِ سَ امِ ْسِ لِهِ مخَ ـفَ َ أَسْ رٌ بَنيْ
 ْ لَيْهِ يشَ ْفَى عَ لَيْسَ خيَ ، وَ قَ ذَلِكَ اهللاُ تَعَاىلَ فَوْ ، وَ ضِ األَرْ ءِ وَ امَ َ السَّ هُ كَامَ بَنيْ الِ أَعْ لِ بَنِي آدَمَ وَ امَ  ».ءٌ مِنْ أَعْ

هر آسامن تا آسامن ديگر، پانصد سال است و ضخامت هر آسامن، پانصد  ميان و است سال پانصد ی ميانشان، فاصله
ـا آسامن ی سال است و ميان آسامن هفتم و عرش، دريايی وجود دارد كه ميان پايني تا باالی آن، مهانند فاصله زمـني  ت

 )ديگران و داود ابو. (ماند كارهای بنی آدم، بر او پنهان نمی از يک هيچ و باشد ، بر باالی آن میاست و اهللا تعالی

شِ « • قَ الْعَرْ اهللاُ فَوْ تعالی، در در ذات و صفات، بـر مهـه چيـز  اهللا كه ناميد می ثابت رصيح طور اين عبارت، به»: وَ
 برتری دارد.

لِ « • امَ ءٌ مِنْ أَعْ ْ لَيْهِ يشَ ْفَى عَ ـام »: كُمْ الَ خيَ ـای بـدن انج ـا اعض ـايی كـه ب كارهايی كه قصد انجامش را داريد و كاره
ـارت اين بيان اوست؛ كران عبارت، به مفهوم علم و قدرت بی اين. گوييد می كه سخنانی و دهيد می  از پـس عب
 به اين و. شود میبرتری اهللا بر عرش، بيانگر اين حقيقت است كه هيچ چيز مانع علم اهللا به كردارمان ن و علو بيان
 .دارد اشاره وتعاىل سبحانه ذات برتری و علوّ 

لْ « •  به دو منظور آمده است: »: هَ
 چه در پيش دارند. دن از آنوه نماگآ] ٢] تشويق و ترغيب به مطالب بعد.     [١[
لَمُ « • ولُهُ أَعْ سُ رَ  داد، ه آموزش می] در كارهای رشعی ك٢و [ملسو هيلع هللا ىلص ] زمان حيات رسول اهللا ١اين عبارت در [»: اهللاُ وَ

 .شد می بيان
ـا برتـر و واالتـر اسـت و  • اين حديث، تعظيم و بزرگداشت اهللا هشداری برای خمالفت با اوست؛ زيـرا اهللا، از م

 دستور و قدرتش، ما را در خود گرفته است.
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 مسائل:

 ﴾. ½   ¾   ¿   Á   À: بيان تفسري: ﴿يكم

ـار و تأويـل نكردنـد؛ ملسو هيلع هللا ىلص  : چنني اطالعاتی در نزد هيوديان زمان پيامربدوم نيز وجود داشت؛ آنان اين اطالعات را انك

 كردند.نمی تأويل و تكذيب زيرا اند؛ بوده هبرت كنندگان چنني برداشت می شود كه هيود، از حتريف

 را تالوت فرمود. نسخنان عامل هيودی را تأييد نمود و در تأكيد بر آن، آياتی از قرآملسو هيلع هللا ىلص : رسول اهللا سوم

 هيودی مطلب علمی مهمی را بيان كرد. آن كه وقتی مثل خنديد؛ نيز زياد میملسو هيلع هللا ىلص ی رسول اهللاِ : گاهچهارم

بنا بـر قـرآن، . ديگر دست در ها در دست راست و زمني ها : داشتن دو دست برای اهللا، طراحتاً بيان شد. آسامنپنجم

 .باشد ، اهللا متعال دارای دو دست میفسنت و امجاع سل

 .باشد شاد می» چپ«ر اهللا متعال به : ناميدن دست ديگششم

ان كه خود را صاحبان قدرت میهفتم  .دانند : اشاره به جبّاران و متكربّ

 .است بنده دست در خردل ی نند دانهما اهللا، درست در زمني و ها آسامن كه : اشاره به اينهشتم

 هفت درهم در سپر است. مانند هفتگانه، های : عظمت كرسی نسبت به آسامنهنم

 .است بيابان در ای : عظمت عرش نسبت به كرسی، مانند حلقهدهم

 .باشد : عرش، خملوقی غري از كرسی میيازدهم

 .است سال پانصد ديگر، آسامن تا آسامن هر ميان ی : فاصله٨دوازدهم

 .باشد می سال پانصد كرسی، تا هفتم آسامن ميان ی : فاصلهسيزدهم

 .است سال صدپان آب، و كرسی ميان ی : فاصلهچهاردهم

 : عرش، بر باالی آب است.پانزدهم

 .باشد می سال پانصد زمني، تا آسامن ی : فاصلهشانزدهم

 : ضخامت هر آسامن، پانصد سال است.هجدهم

اهللاُ. باشد است، پانصد سال می ها آسامن باالی كه دريايی سطح تا عمق بني ی : فاصلهنودزهم لَمُ  وَ نكات برگرفته . أَعْ

 باب از احاديث اين

 بر اهللا پوشيده نيست.  انسان، كارهای از يک ] هيچ٢] هشدار به خمالفت با اهللا.     [١[

خمصوص اهللا مالک جهانيان است؛ و سالم و صلوات اهللا بـر  ستايش و محد داند؛ و اهللا، درست و حقيقت را هبرت می

 توحيد پايان بخشد؛ آمني. اب را شام و ما رسانجام كه خواهم ،عاجزانه از اهللا میملسو هيلع هللا ىلصپيامربمان حممد 
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 :ی درست را انتخال كنيد يا جای خالی را تكميل نامييد سؤال اول: گزينه
الم عىل اهللا«حكم گفتن  -١  جايز. حرام     مكروه    چيست؟    » السَّ
الم، اسم    -٢ ـا آن فراخوانـده مـی  :اهللاثبوتی و سـلبی، بـرای اهللا اسـت و  سلبي  ثبويت   السَّ شـود  ب

شود برايش دعا می. 
الم  -٣ ـا باشـد يک دعا است كه تنا برای كسی بيان مـیالسَّ ـيف و دع ـا آن قابـل توص درسـت      :   شـود كـه ب

نادرست. 
 جايز. حرام    مكروه   چيست: » ای اهللا! اگر خواستی، مرا ببخش«حكم گفتن عبارت  -٤
 نادرست.    درست نادرست؛ استثناء، رشط است:  درست   بيان استثناء در دعا، جايز است:  -٥
ـتش ارصار ورزد هنگام دعا،  شايسته است انسان به -٦ درسـت   :   درخواستش را تكرار ناميـد و بـر درخواس

نادرست. 
ـا كنـد و از  -٧ درسـت       : درخواسـت ناميـد، بـرای اهللا سـخت و غـريممكن نيسـت اهللاهر چيزی كه بنده دع

نادرست. 
جايز اسـت      »    های هبشت باشمخواهم كه دربان يكی از دروازهیيا اهللا! از تو م«اين دعا چه حكمی دارد:  -٨

 .جايز نيست 
خواهم كه قضا و حكمت را از من برگردانی؛ اما لطف و مهربانی تو را ای اهللا! نمی«اين دعا چه حكمی دارد:  -٩

 .جايز نيست جايز است     »: خواهمدر قضايت می
 فردوس. هبشت           است:  توان از اهللا خوكدام مورد را می -١٠
 .نادرست درست         :باشد دعای استخاره، مقيّد به مشيت االهی می -١١
 حرام. جايز       چيست:   » عبد فالنی يا أمة فالن«حكم گفتن  -١٢
 حرام. جايز      »:  ای عبد من! فالن چيز را بياور«حكم اين سخن صاحب برده چيست:  -١٣
درسـت      هنی شده است تا توحيد را در گفتار نيز حمقّق ناميـد:  » فتاي وفتايت«عباراتی مانند  مسلامن از گفتن -١٤

 .نادرست 
 نادرست.درست    درخواست و كمک گرفتن، تنها در زمان نياز و رضورت جايز است:   -١٥
نبايد بـه او  كمک شود   بايد به او  خواهد تا چيز حرامی مانند رشاب بخرد:  كه با نام اهللا، پول میكسی -١٦

 كمک كرد.
 واجب. مستحب        خواهد:    حكم پذيرفتن درخواست كسی كه با نام اهللا چيزی می -١٧
يبُوهُ «منظور از دعوت در اين حديث چيست:  -١٨ اكُمْ فَأَجِ نْ دَعَ  خطاب. مهامنی   »: مَ

 باب) ۱٦ی آزمون بخش نھم و دھم ( ادامھ
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 باشد. وسی كه واجب میمستحب است مگر دعوت عر واجب است   مطلقاً  قبول كردن دعوت:   -١٩
ـاه بايد پناه داده شود     كه برای انجام ندادن يک كار واجب يا ترک آن، پناه بخواهد:  كسی -٢٠ نبايد بـه او پن

 داد.
ُوهُ « -٢١ ا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْمتُ وْ تَّى تَرَ وا لَهُ حَ  .در دعا كوتاهی و كاستی نكنيد يک بار دعا كنيد        يعنی: » فَادْعُ
نَّةُ « -٢٢ هِ اهللاِ إِالَّ اجلَْ جْ أَلُ بِوَ با وجـه اهللا، فقـط هيچ يک از خملوقات را با وجه اهللا خمواهيد              يعنی: » الَ يُسْ

 هر دو مورد. هبشت را بخواهيد   
 ی موارد.مهه امجاع      سنّت     قرآن      صفت وجه برای اهللا، از ... اثبات می شود:  -٢٣
خـواهم كـه مـورا در حفـظ قـرآن موفّـق ی تـو مـیدعا چيست: (ای اهللا! از وچه كريم و بخشندهحكم اين  -٢٤

 جايز.    حرام   »:ناميی
 حرام. جايز     »: برمای اهللا! از آتش دوزخ به وجه تو پناه می«حكم اين دعا چيست:  -٢٥
 حرام. جايز         » عطا ناميی خواهم كه وسايل زيبا به منای اهللا! از وجه تو می«حكم اين دعا چيست:  -٢٦
افتاد:  رفتی، چنني اتفاقی برايت نمیدادی و به سفر نمیاين سخن چه حكمی دارد: اگر به حرف من گوش می -٢٧

    جايز .حرام 
 حرام. جايز     »:  كردمرفتم، چنني زيانی نمیاگر به سفر نمی«حكم اين سخن چيست:  -٢٨
 حرام. جايز           »:      گفتمخواست، دروغ نمیهللا میاگر ا«حكم اين سخن چيست:  -٢٩
ـايز »:  دادماگر مانند فالنی ثروت داشتم، صدقه مـی«اين سخن چه حكمی دارد:  -٣٠ ـتحب         ج  مس

 حرام.
 حرام. جايز        »:   بردماگر در كالس بودم، فايده می«حكم اين سخن چيست:  -٣١
 شايسته نيست) كه برای چيزی تالش كند كه سودی ندارد. ه است      شايست برای فرد عاقل ( -٣٢
ر و رسنوشت بداند. بايد     چيزی كه از توان انسان خارج است ( -٣٣  نبايد) از قَدَ
ر و رسنوشت، در كدام مورد درست اسـت:  تأثري و حموريت استدالل به  -٣٤ ـيبت و بـال قَدَ ـام مص      هنگ

 .هنگام ارتكاب به گناه
ـايز  اسـت: » .... آيـدزا میباد باران«مكروه. گفتن:  حرام     شنام و توهني به باد .... است: د -٣٥  ج

 حرام.
 نادرست.درست   كه از نعمتی برخودار شده، بگويد : پروردگارم مرا دوت دارد:     جايز است كسی -٣٦
 »:     ی چنني ثروتـی نيسـتشايسته اين انسان،«ی فاسق ثرومتند، چه حكمی دارد: گفتن اين سخن درباره -٣٧

 حرام. جايز   
گـامن اسـت، از               دهد و به اهللا خـوش توجه است، كارهای حرام انجام می فردی كه به وظايف دينی خويش بی -٣٨

 بدگامنی   گامنی           او به اهللا است خوش. 
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 ايـن پذيرد؛ درخواستشان را نمی متعال اهللا بخواهند، چيزی اهللا از مرشوع شكل به اگر كه كنند برخی گامن می -٣٩
 گامنی.خوش بدگامنی       :     است.....  تفكر،

بدگامنی  »:   دهدكند و رسكش را اجر میاهللا، فرمانربدار را جمازات می«گفتن اين عبارت، به چه معناست:  -٤٠
 گامنی به اهللا. خوش به اهللا         

 گامنی. خوش بدگامنی        »:   تر هستممن برای اين مقام، از فالنی شايسته«ت: اين سخن به چه معناس -٤١
مفهـوم ..... ايـن سـخن بـه» دادم چنني شودای بيچاره؛ اگر من بودم، اجازه نمی«گويد: فردی به مريض می -٤٢

 گامنی. خوش بدگامنی        است:    
 حرام. جايز      »  :  دادمنی را مفتی قرار میاگر به اختيار من بود، فال«حكم اين سخن چيست:  -٤٣
 نادرست. درست      به معنای بدگامنی است:     » برو به سالمت«گفتن:  -٤٤
 .گامنیخوشبدگامنی     »: هبرت است مريض نشويم و روزی ما فراخ گردد«مفهوم اين سخن چيست:  -٤٥
 گامن. خوش ن       بدگام انسان بايد نسبت به خودش ...... باشد:     -٤٦
 نادرست. درست       بايد به خودمان بدگامن باشيم تا مغرور نشويم:    -٤٧
 نادرست. درست         نفس، جايگاه هر كار بدی اعم از بخل و ستم است:     -٤٨
 .سه پنج         چهار      قضاء و  قدر چند مرتبه دارد:    -٤٩
 شود. خارج نمی شود          خارج می د، چيست؟ از دين ...:      كه قضا و قدر را انكار كنحكم كسی -٥٠
ـاره«اين سخن به چه معناست:  -٥١ ر ی درونم، چيـزی درب ـدَ ـارو  ترديـد و دودلـی       : »دارد وجـود قَ انك

 تكذيب.
شـود؟ فر میيعنی: ........................ ، آيا فرد با اين سخن، كا» ی قدر وجود دارددرونم چيزی درباره« -٥٢

........... 
 كنيم. پيش از آفريدگانی آفريده شد كه مشاهده می آفريدگان آفريده سد        ی از مههپيش  قلم:  -٥٣
 عابدان. علامء       كردند:   سلم برای رفع شبهه، از ..... سؤال می -٥٤
برای پی بردن به موارد جماز       برای اثبات و اطمينان سؤال از چند عامل، اگر ....... باشد، درست است:   -٥٥

.هر دو مورد 
 علامء. اهللا و رسولش     شود كه به ..... ارجاع شود:  طور كامل برطرف میشبهه زمانی به -٥٦
 .نادرست درست      :    شود مسلامن بايد از شنيدن شبهه دوری كند؛ زيرا سبب وابستگی و غفلتش می -٥٧
ـبههبيشرت مردم با گـوش دادن بـه  -٥٨ ـامرب  ش ـان پي ـا فرم ـار آن، ب ـا و انتش درسـت    كننـد: خمالفـت مـیملسو هيلع هللا ىلص ه

.نادرست 
ـای آسـامنی منسـوخ شـده، در اولويـت قـرار داد عدم جواز در خواندن تورات و انجيل و ديگر كتاب -٥٩  : ه

 .نادرست درست        
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درسـت        شـود نـه توحيـد:    باشد؛ زيرا به فقه مربوط مـیبرداران میباب احكام تصويرگان، اشتباه نسخه -٦٠
 .نادرست 

 .٣    ٤   ٥ جماات تصويرگر، ..... بخش دارد:   -٦١
 نادرست. درست   معنای مشاركت تصويرگر با اهللا است: كشيدن تصوير، آفرينش و ابداع است كه به -٦٢
ـادهارس شبيه شدن به كافران اسـت       باشد؛ زيرا: (كشيدن تصوير، گناه كبريه می -٦٣ روی اسـت      اف و زي

 سويی با آفرينش اهللا است. مهسانی و هم 
 حرام. جايز        كشيدن تصوير كوه، دريا و درخت، .... است:    -٦٤
كندن رس  های موجود زنده را نداشته باشد    رنگ كردن آن به شكلی كه نشانه پاک كردن تصوير يعنی:   -٦٥

مه            ی موارد. مهه ی تنديسی كه حفاری شده   رهكندن اعضای چه جمسّ
 قربی كه رشيف و گرامی داشته شده، روی آن .... است:  -٦٦

      نشانه و عالمت     بنا و ساختامن ع های رنگ  ساير از را سنگ و خاكی است كه آن     متنوّ

 ارد.مو ی مهه     كند می متاميز و مشخص قربها

هر دو  مانند اطرافش    مانند سنت و روش رشعی     چه شكل است:  صاف و مهسان كردن قرب، به -٦٧

 مورد.

 جايز نيست. جايز است       حفظ و نگهداری تصاوير برای بزرگداشت تصويرگر .... :    -٦٨
عظمت و بزرگداشت اهللا را به  اورد     بزرگداشت اهللا را به می كند، .....:    كه زياد سوگد ياد میكسی -٦٩

 آورد.ا نمیج
 نادرست. درست       هر پيامن و سوگندی، آغاز و ميان و پايانی دارد:     -٧٠
 نكوهيده نيست.  نكوهيده است           چاقی و فربه شدن كه خارج از اختيار انسان باشد، ....:   -٧١
 نادرست. درست          شود:     با كم شدن دعوتگر، گناه زياد می -٧٢
 جايز نيست. جايز است        نا بر مصلحت يا رضورت باشد ...... :   سوگندی كه ب -٧٣
 با رعايت چند رشط جايز است. مطلقاً  جايز است       زدن كودک:     -٧٤
را كـه كسـیفقط او را عبادت كنند و چيزی را رشيكش قرار ندهنـد       پيامن اهللا بر بندگانش چيست:  -٧٥

 .كند زات نمیبرايش رشيكی قرار نداده، جما
 باشد.  هزار) و رسيه برعكس آن می    ٤٠٠ جيش و لشكر، بيش از ..... رزمنده است ( -٧٦
 نيت و كار.   فقط كار    فقط نيت بايد ....در راه اهللا باشد:  -٧٧
 نادرست. درست     خاطر مصلحت خودشان است تا از آتش دوزخ نجات يابند:   نربد با كافران، به -٧٨
ـايز    نادرست) غلـول ( درست   پنهان كردن بخشی از غنايم و قرار دادن آن برای خود  (» غلول« -٧٩ ج
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    حرام .گناه كبريه) است 
 نادرست. درست     كشتن كودكان، زنان، عابدان و راهبان كافر، جايز نيست:   -٨٠
 ناجايز. جايز    جدا كردن اعضای كشتگان، دزديدن غنايم، نرينگ و كشتن كودک، ..... است:   -٨١
 ی كافران. مهه هيود، نصارا و جموس     شود: جزيه از ..... گرفته می -٨٢
 گناه كبريه. جايز          »:      پذيردات را نمیاهللا هرگز توبه«اين سخن چه حكمی دارد: -٨٣
 ناه كبريه.گ جايز       »:   بخشدبه اهللا سوگند كه اهللا، مرشک را نمی«حكم اين سخن چيست:  -٨٤
 واجب. جايز    مباح     ی ديگران، ... است:   دوری جستن از لغزش زبان برای قضاوت درباره -٨٥
 : رزدمآ اهللا فالنی را نمی: ی چه كسی هنی شده است گفتن اين سخن درباره -٨٦

 كار و رسكش        مسلامن معصيت فقط .مسلامن و كافر 
از تو        از اهللا به نزد تو :    »... كنيم شفاعت می يانجيگری ودرخواست م«كدام سخن نادرست است:  -٨٧

  .به نزد اهللا
لَيْكَ « -٨٨ فِعُ باهللا عَ تَشْ  ..........................................................يعنی:» نَسْ
ـا رعايـت توحيـد د مستقل    ملسو هيلع هللا ىلص (باب: محايت و جانربداری از پيامرب  -٨٩ ـار    ر (تكراری) است و ب رفت

كنيم.گفتار) از وی محايت می 
يِّد از اسم -٩٠  نادرست درست      :    است های اهللالسَّ
مد است:      -٩١ يِّد از مجله معانی الصَّ  نادرست. درست     السَّ
ـايز اسـت:     سيادت و رسوری بر گروه يا منطقه -٩٢ ـان، ج ی خاص، بذ خالف سيادت و رسوری عام بر متام جه

        درست .نادرست 
د بن عبداهللا. ی اهللا      بنده و فرستاده   است:ملسو هيلع هللا ىلص ...... هبرتين و گوياترين توصيف برای رسول اهللا  -٩٣  حممَّ
ـار و تأويـل مـی -٩٤ : شناسـد و او هبـرت اهللا را مـی كنـد در اين باب، هيود هبرت از كسی است كه صفات اهللا را انك

     درست .نادرست 
 ............................،         كريسّ يعنی: .............................عرش يعنی:   -٩٥
خواهد كه ترازوی اعاملش را با اين كتاب سنگني ناميـد؛ آندر پايان كتاب توحيد، از اهللا می رمحه اهللاگويا مؤلف -٩٦

ـافر، يان مینادرست) و ب درست      گونه كه آسامن و عرش و كرسی را سنگني نموده است( ناميد كه ك
درست      عظمت اهللا را به جای نمی آورد؛ پس مانند او نباش و عظمت اهللا را با رعايت توحيد، به جا آور   (

 .(نادرست 
    اند؟ ناميده چه را صحيح ی بيشرت سلف، عقيده -٩٧

       سنت       رشيعت     توحيد      فقه اكرب ی موارد. مهه 
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