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مقدمه
ادمحلهللربااعلنیمل ،ااةالص اامالس ىلنبیهااصلدقاألنیمانیبدماىلآلهاصحیهأنیعمج…ادعب.
در این کتاب علم توحید با عبارات ساده ،به تفصیل شرح داده شده ،تا
برای عموم قابل استفاده باشد.
در نوشتن این کتاب از منابع موثق و معتبر ائمهی بزرگوار استفاده شده،
بویژه از کتابهای شیخ اإلسالم ابن تیمیه ،عالمه ابن اق یم ،شیخ اإلسالم
محمد ابن سلیمان اقتمیمی ،و شاگردان او که از پیشگامان این دعوت مبارک
بودهاند.
بدون شک ،علم ع یده در اسالم ،از علوم اساسی و پایهای است که از
قحاظ فراگیری و آموزش و عمل باید مورد عنایت خاصی قرار گیرد تا در
پرتو آن اعمال ،صحیح و مورد قبول اهلل قرار گرفته ،و به عملکنندگان نفع
برساند ،خصوصاً در این زمان که افکار انحرافی از قبیل بیدینی ،تصوف،
رهبانیت ،قبرپرستی ،بدعات و خرافات رواج پیدا کرده است ،در صورتیکه
مسلمانان ،به ع یدهی صحیح برگرفته از کتاب خدا و سنت رسول اهلل و
سیرت سلف پایبند و مسلح نباشند ،این امواج و افکار گمراهکننده به آسانی
آنها را خواهد بلعید .قذا این خطر بزرگ ایجاب میکند که آموزش ع یدهی
صحیح به مسلمانان از مصادر اصلی آن [قرآن و سنت صحیح مطابق با فهم
سلف در اوقویت برنامههای آموزشی همگان] قرار گیرد.
اىلصاهللىلنیبیادماىلآلهاصحیهاملس

8

فصل اول
انحراف در تاریخ بشر ،و نگاهی به تاریخ کفر ،إلحاد ،شرک و
نفاق
این فصل شامل بخشهای زیر است:
بخش اول :انحراف در زندگی بشری.
بخش دوم :شرک و انواع آن.
بخش سوم :کفر و انواع آن.
بخش چهارم :نفاق و انواع آن.
بخش پنجم :شرح و بیان هر کدام از واژه های :جاهلیت ،فسق ،گمراهی و
ارتداد ،اقسام و احکام هر کدام.

3

بخش اول :آغاز انحراف در تاریخ بشریت
خداوند بندگانش را آفرید تا او را عبادت کنند و آنچه که جهت ادامهی
زندگی به آن نیاز دارند همچون رزق و غیره را برایشان مهیا نمود ،خداوند
میفرماید:
ََ ََ
َ َ
ون َ ٥٦ما أرجيد مجنهم مجن رجزق َو َما
لن وٱ جلن إجّل جِلَعبد ج
﴿وما خلقت ٱ ج
َ
َ
َ
َ
ون  ٥٧إجن ٱّلل هو ٱلرزاق ذو ٱلقوة ج ٱلمتجي [ ﴾٥٨اذلارایت.]65:
أرجيد أن يطعجم ج
هی
ه
«نج ا اسن را قلخ رکند رگم ربای انیکه رما ابعدت دننک  ،از آانن چ رازی یمنوخا م ا
ه
یمنوخا مکهاعط دبهد ،نهقیقحت طقاداا درازیدهدهااصبحدقرترفاااناتس».
اقرار بوجود اهلل و اینکه ف ط او شایستهی عبادت است در فطرت و سرشت
هر انسانی نهفته است ،چنان چه این فطرت به همان صورت ساقم بماند ،انسان
خود به خود به وحدانیت و محبت او اقرار میکند ،او را عبادت کرده و کسی
را شریک او قرار نمیدهد .و در ح ی ت شیطانهای جن و انس هستند که او
را منحرف کرده و با وسوسههای پوچ و بیهوده گناهان را در نظر زیبا جلوه
میدهند ،قذا توحید امری فطری ،و شرک پدیدهای جدید و وارداتی است.
خداوند میفرماید:
َ ََ َ َ َ َ
َ
ََ َ َ َ
َ
جيل ج َ
ِلل جق
جين َحن جيفا ف جط َرت ٱّلل ج ٱل جت ف َط َر ٱنلاس عليها ّل تبد
جل
ل
ك
﴿فأق جم وجه
ج
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
كن أك َ َ
ث ٱنل ج
اس ّل َيعلمون [ ﴾٣٠ارلا .]03:
ٱّلل ج ذل جك ٱلجين ٱلقيجم َول ج
هی
«اخاصلنه نه دنی امال را ؛ن دنی امالی که اهلل همهی رمد را رب آن قلخ رکد ا چ
درگوگیندرتقلخاهللوبوجدیمنآدی».
5

َ
َ
ل ُّ َ ْ ل ل َ ل َ َ
لَع الْ ِف ْط َرة َِ ،فأبَ َواهل لي َه ِّو َدان ِ ِه أ ْو لي َن ِّ َ
ِّصان ِ ِه
و پیامبر میفرمایدُ« :ك مولو ٍد یوَل
َ ْ ل َ ِّ َ
()1
أو يمجسان ِ ِه» « .هر موقودی بر فطرت اسالم متوقد میشود ،پس از آن پدر و

مادرش او را یهودی ،نصرانی یا مجوسی میگردانند».
بنابراین ،اصل در بنی آدم توحید و دین از زمان آدم و فرزندان وی تا
مدتی طوالنی ،اسالم بوده است.
خداوند میفرماید:
َ َ َََ َ
ين َومنذجر َ
ث ٱّلل ٱنلبي َن م َب جّش َ
ين﴾ [ارقبل .]310:
﴿ٱنلاس أمة وحجدة فبع
جج
ج
ج
ه
«رمد مگیایتم[ربدنی]اا دوبد د[پب افالت رکد د]اداا دایپاربمانراراشرتدهده
ارتاسدننهوعبمثرکد».
برای اوقین بار شرک و انحراف ع یدتی ،در قوم نوح بوجود آمد ،قذا
نوح اوقین رسول خداوند است.
َ َ َ َ
َ
َ
﴿إجنا أو َحي َنا إجِلك ك َما أو َحي َنا إجل نوح َوٱنلب ج جي َن مجن َبع جده جۦ﴾ [ااسنلء.]150:
ه
«[ای روسل ادا] ام نه وت ایح [انزل] رکدمی چحیانکه نه حو ا ایپاربمان دعب از اا ایح [انزل]
رکدمی».

ابن عباس ب میگوید :فاصله زمانی بین آدم و نوحإ ده قرن بوده،

که همهی آنان بر دین اسالم بوده اند.
ابن قیم( )2میگوید :گفتهی ابن عباس به طور قطع صحیح است .زیرا
َ ْ ََل َََ َ
آیهی سورهی ب ره در قرائت ابی ابن کعب این چنین است« :فاختلفوا فبعث
هل
اَّلل انلهب ِّی َ
ي» یعنی« :سپس اختالف کردند ،خداوند پیامبران را فرستاد» .و
ِ
ث صحی
ت
()1اي ديدر حبن(ملسمااخبری)ازاوبهريرهراايدشهاتس.
ت
()2إاغنثهاللهفان(.)202/2
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قرائت مذبور را این فرمودهی خداوند تأیید میکند:
َ ََ
َ َ
﴿ َو َما َكن ٱنلاس إجّل أمة َوح َجدة فٱختلفوا﴾ [ویسن]11 :
«رمد وبند د رگم رب دینی اا د  ،پب داچر افالت دش د[ .ادتبا رمد همه کی ا ت وبد د
پب افالت رکد د]».
ابن اق یم /از این قرائت نتیجه میگیرد که سبب بعثت پیامبران این بود
که مردم در دین [ع یده] صحیح دچار اختالف شده بودند همچنانکه عرب
ابتدا بر دین ابراهیم بودند.
تا اینکه شخصی به نام« ،عمرو ابن قحی اقخزاعی» آمد و دین ابراهیم
را تغییر داد و با روش خاصی ،بتها را به عربستان و حجاز آورد .این بتها به
جای اهلل عبادت شدند و به این ترتیب شرک در این سرزمینهای م دس و
اطراف آن رواج پیدا کرد ،تا اینکه خداوند ،پیامبرش محمد را که خاتم
انبیا است ،مبعوث کرد .او مردم را به توحید و پیروی از دین ابراهیم فرا
خواند .و در راه خدا به نحو احسن جهاد کرد بتها را درهم شکست تا آن که
ع یدهی صحیح و دین ابراهیم به این سرزمینها بازگشت ،و خداوند دینش را
به وسیلهی او تکمیل و نعمتش را بر جهانیان کامل کرد ،مردم قرون
ارزشمند پس از قرن پیامبر ،راه و روش او را پیمودند .پس از آن ،کمکم
جهل و نادانی در میان مردم رواج یافت ،برخی از باورها و اعت ادات ادیان
دیگر وارد اسالم شد ،بوسیلهی دعوتگران گمراه و ساختن بارگاه بر قبرهای
اوقیاء و صاقحن به هدف تعظیم و بزرگداشت و به ادعای محبت ،شرکت در
جوامع مسلمانان رواج یافت .تا اندازهای که ضریح و بارگاههای روی قبرها،
به مراکز دعاء ،استغاثه [به کمک طلبیدن] ،ذبح و نذر برای غیر اهلل تبدیل شد
و بدینصورت انواع عبادات را برای آنان انجام دادند که در واقع به جای اهلل
7

آنها را عبادت میکردند .و این شرک را به گمان خودشان توسل به صاقحین
و اظهار محبت به آنان تل ی میکردند نه عبادت ،غافل از این که این همان
ع یده و سخن مشرکین قدیم بود که میگفتند:
َ
﴿ َما َنعبدهم إجّل جِل َقرجبونَا إجل ٱّللج زل َ ى
ف﴾ [ازلرم.]0:
کبی
«امآاننراابعدتیمن مرگمربایانیکهامرانهادازندکیدننک».
و علیرغم شرکی که در میان مردم [در عصر حاضر و قدیم] گذشته بوده
است ،با وجود این ،اکثرشان به توحید ربوبیت ایمان داشتهاند وقی در عبادات
برای خدا شریک قائل شدهاند .خداوند میفرماید:
َ
﴿ َو َما يؤمجن أَك َثهم بٱّللج إّل َوهم ُّ
ّشوُكون [ ﴾١٠٦يوفس.]135:
م
ج ج
ج
ت
«رتشیباشننهادااامینیمنآار درگمانیکهدراحلاامینآارداشننرشمکهسبی دد».
کسی وجود ذات پروردگار را انکار نکرده مگر افراد معدودی همچون
فرعون ،دهریها ،ملحدان و کمونیستهای عصر حاضر که انکارشان از باب
غرور و تکبر است .در حاقیکه آنان در باطن و درونشان به وجود خدا
معترفند .خداوند میفرماید:
َ
َ َ
﴿ َو َج َ
حدوا ب ج َها َوٱستيق َنت َها أنفسهم ظلما َوعلوا﴾ [المنل.]11:
«از رای انعد ا رسیشک آایت ادا را ااکنر یرکد د در احیل که در اوجداشن نه انی آایت نیقی
ثت
داش».
د
و با اقتضای ع ل ی ین دارند که هر مخلوقی خاق ی دارد و هر موجودی
منحصراً بوجود آورندهای .و این نظام هستی با این نظم دقیق حتماً باید مدبری
حکیم ،توانا و علیم داشته باشد .قذا کسی که منکر ذات اهلل است یا ع لش را
از دست داده یا متکبری است که خود را به نادانی و جهاقت زده است ،مسلماً
1

نظریات چنین افرادی بیارزش بوده و اعتباری ندارد.

بخش دوم :شرک و انواع آن
تعریف شرک

چیزی را در آفرینش یا در عبادت با خدا شریک گرداندن ،شرک گویند.
اغلب شرک در عبادات انجام میگیرد مثالً کسی با خدا خوانده شود و یا
برخی عبادات مانند :ذبح ،نذر ،ترس ،امید و محبت برای دیگران انجام شود.
به چند علت زیر شرک بزرگترین گناهان است:
 -8مشرک در خصائص اقهی مخلوق را به خاقق تشبیه میکند ،قذا هر کس
برای خدا شریک قائل شود ،گویا او را شبیه خاقق قرار داده و این بزرگترین
ظلم است ،خداوند میفرماید:
َ َ
َ
ظيم﴾ [امقلن.]15:
لّشك لظلم ع ج
﴿إجن ٱ ج
«رشکملظزبریگاتس».
و ظلم عبارت است از قراردادن چیزی در غیر موضع خود ،قذا هر کس
غیر خدا را عبادت کند ،گویا عبادت را در غیرمکانش قرار داده است و حق
را به غیرصاحبش داده و این بزرگترین ظلم است.
 -4خداوند خبر داده :کسی که از شرک توبه نکند را نمیبخشد ،میفرماید:
َ
َ
َ َ َ
﴿إن ٱ َ
ّلل َّل َيغفجر أن ي َ
ّش َك بجهجۦ َو َيغفجر َما دون ذل جك ل َجمن يَشاء﴾ [ااسنلء.]14:
ج
اداا د رشکی رقاردادن ربای وخد را یمندشخب [در وصریت که رفد وتنه ند] ا هر انگیه ریغ از
رشکراربایهریسککهوخباهدد ،یدشخب».
1

 -3خداوند خبر داده است که بهشت را بر مشرک حرام کرده و تا ابد در
آتش جهنم میماند و میفرماید:
ََ
َ َ
ََ
َ
لنة َو َمأ َوىه ٱنلار َو َما
ّشك ب جٱّلل ج فقد َحر َم ٱّلل عليهج ٱ
﴿إجنهۥ من ي ج
ي مجن أَ َ
ل جلظلجم َ
نصار﴾ [ااملدئ .]23:
ج
ب ثت
جهی
«هرسکربایاهللرشکیرقاردهددادا هشترارباارحا رکدهااجاگیهاا ماتس ،ااظاملن
هی
چایریدهدهای دار د».
 -2شرک تمام اعمال نیک را بر باد و نابود میکند ،خداوند میفرماید:
َ
َ
َ
َ
﴿ َولَو أ َ
شوُكوا َ َ
َلب ج َط عنهم ما َكنوا َيع َملون﴾ [األاعن .]44:
«ارگاباهللرشکیرقاریداد دامت اامعیلکهااجن داده ا د ،ازنیبیرتف».
و میفرماید:
َ
َ َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ
ََ
َ َ
ِإَول ٱَّل َ
﴿ َولقد أ ج
ت ِلَح َب َطن ع َملك
جين مجن قبل جك لئجن أشوُك
وح إجِلك
َ
َ
َ َ
خ جِس َ
ين [ ﴾٦٥ازلرم.]56:
َوَلَكونن مجن ٱل
ج
«[ایایپاربم!]نهوتا ایپاربمانلبقازوتایحدشهکهارگربایاهللرشکیرقاردیه ،آبحهااجن

دادهایازنیبیرادا اززایناکرانیوشی».
 -5خون و مال مشرک حالل است .خداوند میفرماید:
َ
َ َ ُّ
﴿فَٱقتلوا ٱلمّشوُك َ
جدتموهم َوخذوهم َوٱحُصوهم َوٱقعدوا لهم
جي َحيث و
ج
ت
ك َمر َصد﴾ [اوتلنه.]6:
ت
ث
«هراجرشمنیکراایفبیدد ،آاننرانکشیددانهااسرتریگبدی ،احمرصهکدادرهرنیمک اگیهربرس
ث
راهساننیمککد».
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َ َ ه َل ل َ َ ه هل َ َ
ل ل َ ْ لَ َ
پیامبر میفرماید« :أم ِْرت أن أقات ِل انلهاس حَّت يقولواَ :ل إَِلَ إَِل اَّلل ،فإِذا
َ ل َ َ َ ل ِّ َ َ ل َ ْ َ ل ه ِّ َ
اءه ْم َوأم َواله ْم ،إَِل ِِبَقها»(« .)1امر شده ام که با مردم قتال
قالوها عصموا مِِّن دِم
کنم تا زمانی که بگویند :ال إقه إقه اهلل ،هر گاه این را گفتند ،خونها و

ماقهایشان را از من مصون کردند بجز در جای خود [در حق خود]».
َ َ ل َ ِّ ل ل ْ َ َْ
 -2شرک بزرگترین گناهان است ،پیامبر فرموده« :أَل أنبئكم بِأكَبِ
لَْ ََ َ َ ل َ ه َ َ
ْ َ ل ه َ لل ل َ َْ
ََ
اَلی ِن.)2(»...
اإلْشاك بِاَّللِ ،وعقوق الو ِ
«
:
ال
الكبائ ِِر» قلنا :بَل یا رسول اَّللِ ،ق
ِ
«آیا شما را از بزرگترین گناهان آگاه کنم؟ گفتیم :بله ای رسول خدا! فرمود:
شریک قراردادن با خدا و نافرمانی پدر و مادر .»...
عالمه ابن اق یم( )3میگوید« :خداوند خبر داده که م صد از خلق و امر این است
که اهلل با اسماء و صفاتش شناخته شود ،ف ط او عبادت شود و برایش شریک قرار
داده نشود ،و مردم عدل را در میان خود برپا کنند ،زیرا این همان عداقتی است که
زمین و آسمانها بخاطر بر پائی آن خلق شدهاند .خداوند میفرماید:
َ
َ َ َ َ َ
﴿لَ َقد أَر َسل َنا رسلَ َنا بٱلَي َ
ان جِلَق َ
ت َوأ َ
وم
نزنلَا َم َعهم ٱلكجتب وٱل جمزي
ٰ
ج ج ج
ٱنلاس ب جٱلقجس جط﴾ [ادحليد.]36:

«نه قیقحت ایپاربماامنن را اب داللی آاکشر رفاتسدمی ا اب آانن اتکب ا دعل رفاتسدمی ات رمد اب طسق ا
دعلراتفردننک».

خداوند فرموده :پیامبران خود را فرستاده ،کتابهایش را نازل کرده تا مردم
به عدل و داد رفتار کنند و این همان عداقت است و بزرگترین قسط و عداقت
()1اخبریاملسم.
()2اخبریاملسم.
()3اوجلابااکلیف ،ص.201
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توحید است .توحید اساس و پایهی عداقت است .و شرکت و ظلم است
َ
َ
لّش َك لظلم ع جظيم﴾ [امقلن.]15 :
همانطوریکه خداوند فرموده است﴿ :إجن ٱ ج
«رشکمهانیملظزبرگاتس».
قذا شرک بزرگترین ظلمها و توحید عادالنهترین عداقتها است ،و هر آن
چیزی که با این معنی و مفهوم بیشتر منافات داشته باشد ،گناه بزرگتر
محسوب میشود ،و از آن جا که شرک با این مفهوم کامالً منافات داشته و
مغایر است ،بزرگترین گناهان به حساب میآید ،قذا خداوند بهشت را بر هر
مشرکی حرام کرده ،خون ،مال مشرکین را برای اهل توحید حالل قرار داده،
مسلمانان میتوانند آنان را [پس از جنگ و اسارت] به بردگی خود بگمارند،
چون بندگی او را ترک کرده اند .و خداوند اعمال نیک مشرک را
نمیپذیرد ،و شفاعت کسی را در حق او قبول نمیکند .و در قیامت
خواستههایش اجابت نمیشود ،و آرزویش برآورده نمیگردد ،مشرک
جاهلترین جاهالن به خداوند است چون مخلوق را با خدا شریک گردانده و
این نهایت جهل به خداست ،همانطور که شرک نهایت ظلم در حق خداست،
هر چند مشرک در واقع به پروردگارش ظلم نکرده ،بلکه به خودش ظلم
کرده است» .پایان کالم ابن اق یم.
 -7پنداشتن شریک در حق خدا عیب و ن ص است در حاقی که خداوند
خود را از آن پاک دانسته است .پس هر کس برای خدا شریک قائل شود در
ح ی ت چیزی را به خدا نسبت داده که خدا آن را از خود دور کرده است و
این نهایت ستیز و دشمنی با خداوند است.
***
انواع شرک
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شرک دو نوع است:
نوع اول :شرک اکبر که انجامدهندهی آن از دایرهی اسالم خارج میشود و
اگر در آن حال بمیرد و توبه نکند ،تا ابد در آتش جهنم میماند .این نوع
شرک زمانی واقع میشود که انسان عبادتی را برای غیر اهلل انجام دهد .مثالً
غیر اهلل را به فریاد بطلبد ،یا با ذبح و نذر برای غیرخدا [مانند قبرها ،جن و
شیاطین] ،خود را به خدا نزدیک کند ،به گمان این که مردگان ،جن و
شیاطین ،به او ضرر میرسانند یا او را مریض میکنند .و از غیرخدا چیزهایی
را بخواهد که ف ط خدا قادر به انجام آنست مانند برآورده کردن نیازها و از
بین بردن سختیها ،همانند کارهائی که در کنار بناها و گنبدها و آستانههای
قبور اوقیاء و صاقحین انجام داده میشود .خداوند میفرماید:
َ َى َ
َ
َ
َ
ون مجن دون ٱّللج َما َّل يَ ُّ
هؤّلءج
ُضهم َوّل يَنفعهم َويَقولون
﴿ َو َيعبد
ج
عؤنَا ع َ
ش َف َ ى
جند ٱّلل ج﴾ [يوسن.]14:
«اریغازاهللاسکینراابعدتیرکد دکهنهرضرینهآاننیراس دانهنفعی ،ایوگدنی:اانین

افشتع دننکاگنامزندادادنی».
نوع دوم :شرک اصغر است که انجام دهندهی آن از دایرهی اسالم
خارج نمیشود قیکن در ع ایدش ن ص وارد میشود و وسیلهای است که
انسان را به شرک اکبر میرساند ،این نوع شرک دو نوع است.
نوع اول :شرک ظاهری ،این نوع شرک به وسیلهی قفظ و سخن واقع
میشود.

َ ْ
شرک لفظی :مانند سوگند به غیر اهلل .رسول اهلل میفرماید« :من
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َ ََ َْ ه ََ ْ َََ َْ َْ َ َ
ْشك»( .)1هر کس به غیر اهلل سوگند بخورد،
ری اَّللِ فقد كفر أو أ
حلف بِغ ِ

بی ین که کفر و یا شرک ورزیده است».
یا بگوید آنچه خدا و تو بخواهی .پیامبر خطاب به مردی که گفت:
َ َ َ ْ َ ه ًّ ل ْ َ َ َ ه ل ْ ل
اَّلل َوحدهل»(.)2
آنچه خدا و تو بخواهی ،فرمود« :أجعلت ِِّن َِّللِ ن ِدا؟ قل :ما شاء
«آیا مرا شریک خدا قرار دادهای؟ بگو :آنچه ف ط خدا بخواهد» .یا گفتهی:
اگر خدا و فالنی نبود [آن کار نمیشد] که باید بگوید :اگرخدا بخواهد،
سپس فالنی [کار درست میشود] ،و اگر [کمک] خدا و سپس [همکاری]
فالنی نبود [چنان میشد] ،چون سپس برای ترتیب و تأخیر است ارادهی عبد
را تابع ارادهی خداوند میکند ،خداوند میفرماید:
ََ ََ
َ
ون إّل أَن ي َ َشا َء ٱّلل َر ُّب ٱل َعلَم َ
ي [ ﴾٢٩اوكتلير.]31:
ج
﴿وما تشاء ج
هی
ثت
«ارادهیااجن چاکریرا داردیرگمانیکهاداا د ،رپارداگرجایننارادهداشیهابدش».
اما «واو» ف ط برای مطلق جمع و اشتراک است ،نه برای ترتیب و تأخیر،
مثالً صحیح نیست گفته شود :کسی را ندارم غیر از خدا و تو .یا :این از
برکات خدا و برکات تو است .بلکه گفته شود کسی را ندارم غیر از خدا
سپس تو .این کار از برکات خدا است سپس از تو.
شرک افعالی و عملی :مانند به دست یا به گردن یا به پیشانی بستن حل ه
و پارچه برای رفع یا دفع بالیا ،آویزان کردن تمیمه از ترس چشم و غیره ،اگر
معت د باشد اینکه سبب رفع یا دفع باال میشود ،از نوع شرک اصغر است چون
خداوند اینها را جزو اسباب قرار نداده است .اما اگر معت د باشد که خود حل ه
()1رتذمیرااتیرکدهاآنرانسحیدا دااحمکآنراحیحصترکدهاتس.
()2اسنیئرااتیرکدهاتس.
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یا پارچه دفعکنندهی بال است ،در این صورت شرک از نوع اکبر محسوب
میشود .چون به غیر خدا توکل کرده است.
نوع دوم از شرک اصغر :شرک خفی [پوشیده] است ،و آن شرک در
اراده و نیت است ،مانند ریا و شهرتطلبی ،مثالً کسی عملی که به واسطهی
آن به خدا نزدیک میشود را انجام دهد ،تامردم او را تحسین کنند .مانع
اینکه نمازش را در انظار مردم به خوبی ادا کند یا صدقه بدهد تا او را مدح و
تعریف کنند یا با صدای بلند ذکر کند ،صوتش را زیبا کند ،تا مردم آنرا
بشنوند و او را ستایش کنند .ریا به قدری خطرناک است که اگر با هر عملی
آمیخته شود آن عمل را باطل میکند .خداوند میفرماید:
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
﴿ف َمن َكن يَرجوا ل جقا َء َربجهجۦ فل َيع َمل ع َمل صل جحا َوّل يّشجك بجعج َبادة ج َربجهجۦ
َ
أ َح َدا﴾ [الكهف.]113:
ثت
«سپ هر سک ادیم ددیار رپارداگرش را داشیه ابدش ابدی لمع اصحل ااجن دهدد ا در ابعدت
هی
رپارداگرش چیسکرارشکیرگندا د».
َ
ه َ ْ َ َ َ َ َ ل َ َ ْ ل ل ِّ ْ ل ْ َ ْ َ
الِّشك اْلصغ لر» قِیل:
پیامبر میفرماید« :إِن أخوف ما أخاف علیكم
َ َ ِّ ْ ل ْ َ ْ َ ل َ َ ل َ ه َ َ
الِّ « :
الريَ ل
اء»(« .)1خطرناکترین چیزی که بر
وما الِّشك اْلصغر یا رسول اَّللِ؟ ق
شما بیم دارم ،شرک اصغر است ،گفتند :ای رسول خدا! شرک اصغر
چیست؟ فرمود :ریاء».
یکی از نمونههای شرک اصغر این است که فرد عملی را به طمع دنیوی
انجام دهد ،مثالً به نیت طلب مال حج کند ،اذان دهد ،امامت کند ،تحصیل

ت
()1ادمح ،ربطایناوغبیدررش الشیه.

85

علم شرعی یا جهاد کند ،و در هیچکدام از این اعمال رضای خدا در دل
نداشته باشد ،بلکه هدفش کسب ثروت و مال باشد.
ْ
َ َ َ ْ ل ِّ َ َ َ َ ْ ل ِّ َ َ َ َ ْ ل َ َ
اَل ْره ِم ،ت ِعس عبد اَ ِمیص ِ،
ار ،ت ِعس عبد
پیامبر فرمود« :ت ِعس عبد اَلین ِ
ل
ْ َ لْ َ
إ ْن أ ْع ِط َي َر ِ َ
ِضَ ،وإِن ل ْم يع َط سخ َِط»(« .)1هالک شود بندهی دینار ،هالک شود
ِ
بندهی درهم ،هالک شود بندهی خمیصه( ،)2اگر به او چیزی داده شود راضی و
خشنود میگردد و اگر داده نشود خشمگین و عصبانی میشود».

امام ابن اق یم /میگوید« :شرک در نیت ها و ارادهها دریایی استت کته

ساحل ندارد ،و کم اند کسانی که از آن نجات مییابند ،پس هر کس از عمل
ختتود طلتتب رضتتای غیتتر ختتدا کنتتد و نیتتتش در کتتار ت تترب بتته ختتدا
نباشد ،در اراده و نیت اش برای خدا شریک قرار داده است».
و اخالص آن است که شخص اعمال ،گفتار ،اراده و نیت خود را برای
خدا خاقص گرداند ،و این همان دین حنیف ابراهیم است که اهلل تمام
بندگانش را به پیروی از آن امر کرده و غیر از آن را از هیچ کس قبول
نمیکند و این ح ی ت اسالم است .خداوند میفرماید:
ََ
َ
َ
﴿ َو َمن يَبتَغج َغ َ
ي ٱ جلسل جم دجينا فلن يق َبل مجنه َوه َو جف ٱٓأۡلخ َجرة ج م َجن
َ
خ جِس َ
ين [ ﴾٨٥آلرمعان.]46:
ٱل
ج
«هر سک ریغ از امال دینی را ربزگدنی  ،از اا وبقل وخناهدد دش ا اا در آرخت از زایناکران
اتس».

()1اخبری.
()2جمیصهحویعابلسیتمیقاتس.
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اسالم دین ابراهیم است ،دینی که هر کسی از آن روی گرداند ،از
بیخردان است»(.)1
فرق بين شرک اکبر و شرک اصغر

خالصهای از این فرقها عبارتند از:
 -8شرک اکبر انسان را از دایرهی اسالم خارج میکند ،وقی شرک اصغر
انسان را از دایرهی اسالم خارج نمیکند.
 -4صاحب شرک اکبر تا ابد در دوزخ میماند ،وقی صاحب شرک اصغر
اگر داخل دوزخ شود تا ابد در آن نمیماند.
 -3شرک اکبر تمام اعمال را از بین میبرد ،وقی شرک اصغر تمام اعمال
را از بین نمیبرد تنها همان عمل ریاکارانه را از بین میبرد.
 -2شرک اکبر خون و مال صاحبش را حالل میکند ،وقی شرک اصغر
خون و مال صاحبش را حالل نمیکند.
بخش سوم :تعریف کفر و انواع آن
أ – تعریف کفر

کفر در قغت به معنای پوشش ومانع است ،و در شرع ،ضد ایمان است .کفر:
ایمان نداشتن به اهلل و رسول اوست .صرف نظر از اینکه این کفر همراه با
تکذیب باشد یا بدون تکذیب ،بلکه به مجرد شرک و گمان ،یا روی
گردانی ،یا حسد و خود پسندی ،یا پیروی کردن از هوا و هوسی که مانع
تبعیت از دین خدا شود ،کافر میشود :اگرچه کفر تکذیبکننده بزرگتر
()1اوجلابااکلیف ،ص.221
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است .همچنین کسی که از روی حسادت دین اهلل را انکار و او را تکذیب
میکند ،و در حاقی که به ح انیت پیامبران ی ین دارد ،حکم کافر تکذیب
کننده را دارد(.)1
ب – انواع کفر :کفر دو نوع است:
نوع اول :کفر اکبر که انسان را از دایرهی اسالم خارج میکند ،و خود به پنج
نوع ت سیم میشود:
حوع«افل»-رفکذکتبی
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َتى َع ٱّلل ج كذجبًا أو كذ َ
خداوند میفرمایدَ ﴿ :و َمن أظلم مجمن ٱف َ َ
ب
ج
َ
َلق لَما َجا َءهۥ َألَي َ ف َ
ج َهن َم َمثوى ل جلكفجر َ
َ
ين [ ﴾٦٨اوبكنعلت.]54:
ج
ب جٱ ج
ج
«چه یسک رگمتسرت از آن یسکاتس که رب اهلل دراغ دنبد ا ای [دنی] قح را وچن نه اا ردسذکتبی
جهی
دنک؟!آای ماجیاکرفانتسین؟».
حوع«ب»:رفکانعداربکتهچرراهابدصتقی
خداوند میفرماید:
َ
َ َ َى َ
كةج ٱسجدوا ٓأِل َد َم فَ َس َ
جدوا إّل إبل جي َ أ َب َوٱستَك َ َ
ب
ج ج
﴿ِإَوذ قلنا ل جلملئ ج
ََ َ َ َ
كفجر َ
ين [ ﴾٣٤ارقبل .]01:
وَكن مجن ٱل
ج ت
گ ی
«ا ایتق که نه المنکه فب م ربای آد دجسه ربدی  ،همه دجسه ربد د زجب اسیلب  ،که رسابز زد ا ربکت
ارزدیادرزرمهیاکرفانرقاررگتف».
حوع«ج»:رفکرشکاامگن
()1ومجمعاتفایخیشاإلمال (.)331/22
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خداوند میفرماید:
ََ
َ
َ
َ َ َ
﴿ َو َد َخ َل َجن َتهۥ َوه َو َظال جم جنلَف ج َ َ َ
ُّ
يد ه جذه جۦ أبدا ٣٥
سهجۦ قال ما أظن أن تب ج
ََ َ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ُّ ُّ َ َ َ َ َ َ
ُّ
جدن خيا مجنها منقلبا ٣٦
وما أظن ٱلساعة قائجمة ولئجن ردجدت إجل ر جب َل ج
َ َ َ
َ
َ َ َ
َ ََ َ
قال لۥ َصاحجبهۥ َوه َو ُيَاوجرهۥ أكفرت ب جٱَّلجي خلقك مجن ت َراب ثم مجن
ُّ َ
َ َ
ك َرجل  ٣٧لكجنا ه َو ٱّلل َرب َو َّل أشك ب َرب أَ َ
حدا ﴾٣٨
نطفة ثم سوى
ج ج ج
ج
[الكهف.]04-06:
«دراحیلکهربوخنتشیرگمتسوبد ،ااردابشغدشاتفگ:امگنیمنمنککهانیابغاتادبازنیبرباد
ا امگن یمنمنک که ایق ت رب اپ وشد ا ارگ رما نه وسی رپارداگر ربرگدادنن [در وصرت رباپیی
ب ت
ه
ایق ت] هترر از انی ابغ را وخا م داتش  ،در احیل که داتس اامی دارش اب اا تبحص یرکد نه اا
تفگ:آایوتنهرپارداگریاکرفیوشد کهوتراازاخکپب از نطفهایقلخرکدهاپب وترانه
ه ت
هی
شی
رمدی دبتلی رکده  ،اام نم یسک م که ادا رپارداگر اتس ا چ سک را رشکی رپارداگر
ه
رقار یمند م».
حوع«د»:رفکارعاضارایرگداین
خداوند میفرماید:
َ َ َ َ
َ
جين كفروا عما أنذجروا مع جرضون﴾ [األاقح .]0:
﴿وٱَّل

«ااسکینکهرفکارزدیها د ،ازآبحهکهمیبدادهدشها د ،رایرگدادنن».

حوع«ه«:رفکافنق
خداوند میفرماید:
ََ
َ َ
َ
َ َ
َ َ
﴿ َذل َجك ب َأنهم َء َ
امنوا ثم كفروا فطب ج َع َع قلوب ج جهم فهم ّل َيفقهون ﴾٣
ج
[اانملوقفن.]0:
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م
«انی نه دلیل آن اتس  ،که آانن اامین آارد د پب اکرف دش د ا نه قلیهااشین هرر زده دش ا
ف
آاننیمن همیددادرکیمندننک».
نوع دوم -کفر اصغر

این نوع کفر انسان را از دایرهی اسالم خارج نمیکند .این همان کفر عملی است.
گناهانی که در قرآن و سنت کلمهی کفر به آن اطالق شده است و به حد کفر
اکبر نمیرسد مانند کفران نعمت از این جمله اند .خداوند در قرآن میفرماید:
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ
َ َ َ َ
ك
﴿وَضب ٱّلل مثل قرية َكنت ءامجنة مطمئجنة يأتجيها رجزقها رغدا مجن ج
َ
َ َ َ َ
َمَكن فكف َرت بجأنع جم ٱّلل ج﴾ [الحنل.]113:
«اداا د اثمل آابدی ای را آارد که در انم ا اامن وبد د از هر رط رزق ا رازی نه آن
یردیسااهلآننهتمعنادااکرفدش د».
ل ل ٌ
َ ل ْل ْ
وقَ ،وق َِت لاَل ل
و مانند کشتن مسلمان ،پیامبر میفرمایدِ « :سباب المسل ِِم فس
لْ
كف ٌر »(« .)1دشنام مسلمان فسق و کشتنش کفر است».
َ َ َْ
َ َْ ل َ ْ
له ً َ ْ ل َْ ل ل
ْضب بعضك ْم ِرقاب بع ٍض»(.)2
و میفرمایدَ« :ل تر ِ
جعوا بعدِي كفارا ی ِ
«پس از من به کفر برنگردید ،که برخی از شما گردن برخی را بزند».
َ ْ َ ََ َْ ه ََ ْ
ری اَّللِ فقد
و مانند سوگند به غیر خدا .پیامبر میفرماید« :من حلف بِغ ِ
َََ َْ َْ َ َ
ْشك»(« .)3هر کس به غیر خدا سوگند یاد کند ،کفر یا شرک
كفر أو أ
ورزیده است».

()1اخبریاملسم.
()2اخبریاملسم.

ت
()3رتذمیااحمکآرناحیحصدانشیها د.
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خداوند مرتکب گناه کبیره را مؤمن نامید و میفرماید:
َ ََ
َ َ
ي َأ ُّي َها ٱَّل َ َ
﴿َى
ب عليكم ٱلقج َصاص جف ٱلقتل﴾ [ارقبل .]124:
جين َءامنوا كت ج
ثت
«ایاسکینکهاامینآارده ادیاصقصکشیهدشاگنربامشاابجدشه».
در این جا قاتل را از مؤمنان بر شمرده و او را برادر وقی دم ذکر کرده و
َ
َ
َ
َ
ََ
در ادامه میفرمایدَ ﴿ :ف َمن ع ج َ
وف َوأداء
ف لۥ مجن أخجيهج شء فٱت َجباع ب جٱل َمعر ج
َ
َ
إجِلهج بجإجحسن﴾ [ارقبل .]124:
«سپهرسکازاجبنربادر[وخد]از اصقصاارصفیطرردشانهدنهرایضدشابدیارطاایفشننه
ب ت
ب ت
هتررنیوحنازانیاکرریپایادنهرانه هتررنیوصرترپداتخدننک».
بدون شک منظور خداوند برادری دینی است و میفرماید:
ََ
﴿ِإَون َطائ َف َتان م َجن ٱلمؤ جمن َ
جي ٱق َت َتلوا فأصل جحوا بَي َنه َما﴾ [ارجحلات.]1:
ج ج
ت
ه
«اارگدادشیهازؤمنینماب مجیگیدد د ،درنیبآاننحلصربرقارکد».
ََ
َ
َ َ َ َ
ي أخ َويكم﴾ [ارجحلات.]13:
﴿إجن َما ٱلمؤمجنون إجخ َوة فأصل جحوا ب
ه
«نهقیقحتؤمانمناب مربادر دذلانیبربادرااتننحلصربرقارکد».
آنچه ذکر شد خالصهای از شرح ع یدهی طحاوی بود(.)1
فرق ميان کفر اکبر و کفر اصغر

 -8کفر اکبر انسان را از دایرهی اسالم خارج کرده و اعمال را از بین
میبرد .اما کفر اصغر انسان را دایرهی اسالم خارج نکرده و اعمال را
نابود نمیکند .اقبته به اندازهی کفری که داشته از عمل او کاسته
میشود و انجام دهندهی آن در معرض عذاب قرار میگیرد.
ت
()1صفحه()362اچپالمکیتاإلمالی.
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 -4صاحب کفر اکبر تا ابد در آتش جهنم میماند اما صاحب کفر اصغر
اگر داخل دوزخ شود تا ابد در آن نمی ماند یا امکان دارد ،خداوند او
را ببخشد و اصالً داخل دوزخ نشود.
 -3کفر اکبر ،خون و مال انسان را حالل میکند وقی کفر اصغر خون و
مال انسان را حالل نمی کند.
 -2بر مؤمنان واجب است که با کفری که مرتکب کفر اکبر شده،
عداوت و دشمنی کنند و رابطه ،محبت و دوستی با آنها حرام است،
هرچند نزدیکترین خویشاوندانشان باشد[ .اما کفر اصغر ،بطور کلی
رابطهی محبت و دوستی را قطع نمیکند ،بلکه با کسی که مرتکب
کفر اصغر شده ،به اندازهی ایمانش رابطهی محبت و دوستی برقرار
شود و به میزان نافرمانیش با او دشمنی شود.
***

بخش چهارم :تعریف نفاق و انواع آن
«أ» تعریف نفاق

ت
نفاق در قغت مصدر «نافق» است «انقف  ،انیقف  ،افنًاق ا انمفقه» از کلمهی «ناف اء»
گرفته شده که یکی از سوراخهای الیهی یربوع( )1است ،که اگر در یکی از
سوراخها دنباقش کنند از سوراخ دیگر فرار میکند و یا معنی آن از نفق

ث
()1ریوبعویحایناتسپبیهومش.
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گرفته شده و نفق گرفته شده و نفق غار کوچکی است که حیوانات در آن
پنهان میشوند(.)1
و در اصطالح شرع ،این است که فردی به ظاهر مسلمان شود اما در دل
کافر و مشرک باشد .به این دقیل نفاق گفته میشود که منافق از طرفی وارد
دین اسالم میشود و از طرف دیگر خارج میشود ،خداوند این معنی را در
قرآن ذکر کرده و میفرماید:
َ
ت
َ
﴿إن ٱلم َٰفق َ
ي جف ٱلركج ٱَلسف جل م َجن ٱنلارج﴾ [اوتلنه.]52:
جج
ج
«نهرایتسانمنیقف ،مهنافاقسدنن».
یعنی :خارجشدگان از دین اسالم خداوند مناف ین را بدتر از کافران
شمرده و میفرماید:
َ
َ
﴿إن ٱلم َٰفق َ
ي جف ٱلركج ٱَلسف جل م َجن ٱنلارج﴾ [ااسنلء.]116:
جج
ج
جهی
«نهرایتسانمنیقفدراپنیی رتنیدراجت مرقاردار د».
و میفرماید:
َ
َ َ
َ
َ
ون ٱ َ
ّلل َوه َو خدجعهم﴾ [ااسنلء.]113:
ي يخدجع
﴿ٱلمٰفجقج
ه
«نه رایتس انمنیقف اب ادا رکم ا جیله یدننک ا ادا م رکم ا جیلهی آانن را نه وخداشن ابز
یرگدا د».
َ
َ
َ
َ
َ
َ
جين َء َ
ون ٱ َ
ّلل َوٱَّل َ
امنوا َو َما ي َدعون إجّل أنف َسهم َو َما يَشعرون ٩
﴿يخدجع
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
جف قلوب ج جهم م َرض ف َزادهم ٱّلل َم َرضا َولهم عذاب أ جِلم ب ج َما َكنوا
َ
يَكذجبون[ ﴾١٠ارقبل .]13-1:
ت
()1انباریث ،الیهانه (.)19/1
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«یوخاهداهللااسکینکهاامینآاردها درارفبیدهد ،ایلرفبییمندهد ،رگموخداشن رااام
ت
ف
ه
یمن همیدد .در بلقهاشین رمض افنق هشت ا اداا د م رمض آانن را ازفاده ا ربای آانن
اخبرطآبحهکهذکتبیرکده ا د ،ذعایبدردانکاتس».
«ب» انواع نفاق

نفاق دو نوع است:
حوعاال :افنقااقتعدی
نفاق اعت ادی ،همان نفاق اکبر است که مرتکب آن اسالم را بظاهر قبول
کرده و کفر رادر خود پنهان میکند ،این نوع نفاق انسان را بطور کلی از
دایرهی اسالم خارج میگرداند و کسی که به این نوع نفاق مبتال باشد در
پایین ترین درجات جهنم است ،خداوند اهل نفاق اکبر را به تمام صفات شر
وصف کرده است ،که عبارتند از :کفر و عدم ایمان ،به بازی و شوخی گرفتن
دین و مسلمانان و مسخره و استهزاکردن آنان ،قلباً با دشمنان اسالم همکاری
کردن و در دشمنی با اسالم با آنان مشارکت کردن ،این دسته از مناف ین در
هر زمانی وجود دارند ،بویژه زمانی که اسالم قدرت پیدا میکند و مناف ین
آشکارا توانایی مبارزه با اسالم را نداشته باشند ،در چنین مواقع به ظاهر ایمان
میآورند تا پنهانی و از پشت سر به اسالم و مسلمانان ضربه بزنند ،و بتوانند در
میان مسلمانان زندگی کنند و خون و ماقشان در امان باشد.
منافق در ظاهر به خدا ،مالئکه ،کتابهای او ،پیامبران و روز آخرت
ادعای ایمان میکند ،اما در باطن نه تنها به موارد مذکور ایمان ندارد بلکه
تکذیب هم میکند .منافق ایمان به خدا ندارد .در حاقی که خداوند با کالمی
که بر بشر نازل کرده ،سخن گفته و او را رسول و فرستاده به سوی مردم قرار
داده ،تا به اذن خدا مردم را هدایت میکند ،و آنان را از عذاب و ع اب
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خداوند میترساند .خداوند پرده از نفاق این مناف ین برداشت و اسرار و نهان
آنان را در قرآن کریم روشن ساخت و ن شههایشان را برای بندگان خود
برمال کرد ،تا از مناف ین و پیروانشان دوری کنند ،خداوند گروههای سه گانه
مردم را در اول سورهی ب ره ذکر کرده که این سه گروه مؤمنین ،کفار و
مناف ین هستند .دربارهی مؤمنین چهار آیه آورده ،دربارهی کفار دو آیه و
دربارهی مناف ین سیزده آیه نازل کرده است .چون مناف ین هم تعداد شان زیاد
است و هم خطر مبتالشدن اکثر مردم به نفاق بیشتر است و هم شدت
فتنههایشان بر علیه اسالم و مسلمین زیاد است .به تح یق بالیی که از طرف
مناف ین به اسالم و مسلمین وارد میشود خیلی سخت و سنگین است ،چون
خود را به اسالم نسبت داده و ادعای دوستی با اسالم را دارند اما در ح ی ت
دشمنان اسالم اند ،و به هر شکل و صورت با اسالم دشمنی و عداوت
میکنند ،تا جایی که دشمنی شان آشکار میشود ،کارهایشان به حدی
فریبکارانه است که جاهل گمان میکند که قصدش اصالح است در
صورتیکه در ح ی ت فساد است(.)1
این نفاق شش نوع است(:)2
-8تکذیب پیامبر
 -4تکذیب بعضی از آنچه پیامبر آورده.
 -3دشمنی ،تنفر و کینه با پیامبر.
 -2بغض و کینه به بعضی از آنچه که پیامبر آورده است.
 -5شاد و مسرور شدن از شکست دین و پیامبر.
()1ازراسلهانبامیقلدرایبنافصتانمنیقف.
ت
ت
(()2ومجمعهاوتلدیحالیحددنه)(ص.)1/
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 -2بیزاری و ناراحتی از سرافرازی و پیروزی دین و پیامبر.
حوعدا  :افنقیلمع
نفاق عملی آنست که شخص یکی از اعمال مناف ین را انجام دهد ،در حاقی
که ایمان در قلبش وجود دارد ،این نوع نفاق انسان را از دایرهی اسالم خارج
نمیکند اما وسیله ای است برای خروج از دین اسالم ،و کسی که این نوع نفاق
را دارد ایمان و نفاق همزمان در قلبش وجود دارد و اگر این نفاق اصغر ادامه
َ ٌَ
یابد به سبب آن در زمرهی مناف ان خاقص در میآید ،پیامبر میفرماید« :أ ْربع
َ ْ ٌَ
َ ْ ٌَ ْل َ َ ْ
َ ْ َ َ ْ
َ ْ ل
َ َ لَ ً َ ً
من ك هن فِی ِه َكن مناف ِقا خال ِصاَ ،ومن َكنت فِی ِه خصل مِنه هن َكنت فِی ِه خصل
َ
َ ِّ َ
َ ه ََ َ َ َ ْل
َ َ ََ ََ
َ َ َ َ ه َ َ َ َ
اق حَّت یدعها :إِذا اؤت ِم َن خانَ ،وإِذا حدث كذبَ ،وإِذا َعهد غد َرَ ،وإِذا
مِن انلف ِ
َ َ َ َ
خاص َم فج َر»(« .)1چهار صفتند که در هر کسی باشد ،منافعی خاقص است ،در
هر کسی خصلتی از آنها داشته باشد ،خصلتی از نفاق در اوست تا وقتی که آن
را از خود دور کند ،وقتی به او امانتی داده شود ،خیانت میکند ،وقتی سخن
گوید دروغ میگوید ،وقتی پیمان دهد آن را میشکند ،وقتی جدال کند از
حق روی میگرداند و میل عمل به حق را ندارد».
قذا در هر کس که این خصلتهای چهارگانه جمع شود در واقع شرارت در
او جمع شده و صد در صد صفات مناف ین در او وجود دارد ،و هر کس یکی
از این خصلتها را داشته باشد ،خصلتی از نفاق را دارد.
گاهی اوقات امکان دارد در کسی خصلتهای خیر و شر و خصلتهای
ایمان و کفر و نفاق جمع شود ،این شخص به اندازهی خیر و شرش مستحق
ثواب و مجازات است.
()1اخبریاملسم.
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یکی دیگر از نشانههای نفاق اصغر ،تنبلی و کسلی در ادای نماز جماعت
در مسجد است که این نیز یکی از صفات مناف ین است .نفاق شر و خطر
جدی به دنبال دارد و اصحاب همواره از وقوع در آن بیم داشته اند ،ابن ابی
ملیکه میگوید« :سی نفر از اصحاب پیامبر را دیدم همگی بیم داشتند که
مبادا به نفاق مبتال شوند».
فرق بين نفاق اکبر و نفاق اصغر

 -8نفاق اکبر انسان را از دایرهی اسالم خارج میکند وقی نفاق اصغر
انسان را از دایرهی اسالم خارج نمیکند.
 -4در نفاق اکبر اعت اد ظاهر و باطن انسان متضاد است ،اما در نفاق اصغر
این تضاد ف ط در اعمال است ،نه در اعت اد.
 -3مؤمن مرتکب نفاق اکبر نمیشود ،وقی امکان ارتکاب به نفاق اصغر
وجود دارد.
 -2بیشتر کسانی که به نفاق اکبر مبتل هستند توبه نمیکنند و اگر کسی
از آنان توبه کند ،در قبول توبه اش نزد حاکم اختالف است ،برخالف
نفاق اصغر که مرتکب آن میتواند توبه کند و خداوند توبهی او را
قبول میکند.
شیخ اإلسالم میگوید(« :)1آنچه بیشتر مسلمانان دچار آن میشوند شعبهای
از شعبههای نفاق است ،سپس خداوند توبهی آنان را قبول میکند .گاهی
اوقات چیزهایی که باعث نفاق میشود به دل مسلمانی خطور میکند اما
خداوند آن را از او دفع میکند ،مؤمن به وسوسههای شیطانی و کفر مبتال
()1اتکباإلامینص(.)239
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میشود تا جایی که این وسوسه ها سینهی او را تنگ میکند همان طور که
َْ
َ ََْ َ
َ َ ل َ ه
ه َ َ َ َ ََ ل
س ِه ما ْلن يِ هر م َِن
جد ِِف نف ِ
اصحاب گفتهاند :یا رسول اَّللِ ،إِن أحدنا يل ِ
ه
ََ َ َ َ َ ل ْ َ
الس َماءِ إ ََل ْاْلَ ْر ِض أَ َح ُّب إ َ ْيله م ِْن َأ ْن َي َت ََكه َ
ان»(.)1
یم
اإل
يح
َص
ِك
ل
ذ
«
:
ال
ق
ف
،
ه
ب
م
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
«بعضی از ما در وجود خود چیزی احساس میکند که اگر از آسمان به
زمین بیافتد ،برای او بهتر از این است که آن را بر زبان جاری کند ،پیامبر
َ
فرمود« :آن نشانهای آشکار از ایمان است» .و در روایتی دیگر آمده :ما
َْ ْ ل ه ه
َََ َ َ ْ ََ َه
َ َ
ه ََْ َ ْ ْ َ
اْلمد َِّللِ اَّلِي َرد كیدهل إَل ال َوس َوس ِ »« .آن در
يتعاظ لم أن يتَك َم ب ِ ِه ،قال« :
سنگین است که نمیتوانیم آن را بر زبان جاری کنیم» .پیامبر فرمود« :حمد
و سپاس خدایی را که مکر و نیرنگ شیطان را به وسوسه تبدیل کرد» .یعنی
بوجود آمدن این وسوسه با این ناخوشایندی بزرگ و دفع آن از قلب از نتایج
آشکار ایمان است».
اما کسانی که نفاق اکبر دارند ،خداوند دربارهی آنان فرموده:
َ
َ َ َ
ُّ
جعون [ ﴾١٨ارقبل .]14:
﴿صم بكم عم فهم ّل ير ج
«رک ،اللاوکر دذلاآانننهقحربیمنرگد د».
یعنی قلباً به سوی اسالم بر نمیگردند و میفرماید:
َََ َ َ َ
َ ََ
َ
ً َ َ َ
َ َ
ون ف ك َ
ي ثم ّل َيتوبون وّل هم
ت
ر
م
و
أ
ة
ر
م
م
َع
ن
ت
ف
ي
م
ه
ن
أ
﴿أوّل ي َرون
ج
ج
ج
ت
َ
يَذكرون [ ﴾١٢٦اوتل ه.]135:
ن

ه اسل کی ای دا ابر ااحتمن یوش د ا دعب از آن وتنه یمندننک  ،ا ربعت
«آای یمندننیب که آانن ر
یمنریگ دادیباراهوایشریمنوش د».

()1ادمحاملسمرااتیرکدها د.
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شیخ اإلسالم میگوید« :علماء در قبول توبهی ظاهری منافق اکبر اختالف
دارند ،چون آگاهی از باطن و درون انسان ممکن نیست و آنان همیشه به
ظاهر اسالم قبول کرده اند»(.)1
***
بخش پنجم :شرح حقیقت جاهلیت ،فسق ،گمراهی و ارتداد ،اقسام
و احکام هریک
 -1جاهليت

جاهلیت به وضعیتی گفته میشود که اعراب قبل از اسالم بر آن بوده اند.
مانند جهل به اهلل ،پیامبر ،احکام و قوانین ،افتخار به نسبها و نژادپرستی،
تکبر ،استبداد و غیره(.)2
جاهلیتی را بدان علت جاهلیت نامیدند که شخص جاهل علم ندارد و یا از
علم پیروی نمیکند.
شیخ اإلسالم میگوید« :هر کس حق را نشناسد ،جاهل است و نادانی اش
بیخبری است و اگر معت د به خالف حق باشد جاهلی است که جهل مرکب
دارد ،مردم قبل از بعثت پیامبر در جاهلیتی بودند که نسبت جهل به آنان
میدادند ،بگونهای که تمام اقوال و اعمال شان را رسوم جاهلیت تشکیل
میداد که افراد جاهل و نادان آنها را از خود ساخته بودند و جاهالن آن را
انجام میدادند ،و نیز هر چه با پیام و روش پیامبران مانند رسوم یهودیان و
()1ومجمعااتفلای(.)431-434/29
ت
()2انباریث ،الیهانه (.)323/2
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نصاری مخاقف است ،جاهلیت به شمار میرود .این جاهلیت قبل از بعثت
پیامبر عام بوده اما بعد از بعثت پیامبر جاهلیت در بعضی مماقک وجود
داشت ،وقی در بعضی دیگر رواج نداشت ،مانند :جاهلیت در داراقکفر که در
بعضی شهرها رواج داشت ،و در بعضی دیگر رواج نداشت.
امکان دارد جاهلیت در برخی افراد وجود داشته باشد .مانند کسی که در
داراإلسالم زندگی میکند ،اما هنوز مسلمان نشده ،قذا این شخص در
جاهلیت به سر میبرد .اما بطور کلی بدون قید زمانی ،پس از بعثت پیامبر
جاهلیت وجود ندارد ،چون همواره افرادی از امت پیامبر هستند که تا
قیامت از حق پیروی میکنند ،اما جاهلیت م ید به زمان در بعضی از مماقک
َ ٌَ
اسالمی و در بسیاری از مسلمانان وجود دارد ،پیامبر میفرماید« :أ ْربع ِِف
ْ َ ْ َْ ه
له
اْلا ِهلِی ِ »(« .)1چهار چیز در امت من از امور جاهلی هستند» .و
أم ِِت مِن أم ِر
َ َ هٌ
ه َ ْ ٌ
به ابوذر فرمود« :إنك ام لرؤ فِیك جا ِهلِی »(« .)2تو فردی هستی که در تو
خصلتی از جاهلیت وجود دارد» .و مانند اینها(.)3
خالصه این که :جاهلیت منتسب به جهل و نادانی است که به ندانستن علم
بر میگردد و بر دو نوع است:
 -8جاهلیت عامه که قبل از بعثت پیامبر بوده و با بعثت او پایان یافته
است.

()1ملسم.
()2ملسمااخبری.
لم ت
سبقی
( )3ااضتقءاااطا م ()222-221/2نهقیقحتدرتکانرصالقعل.
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 -4جاهلیت خاصه که برخی از دوقتها ،شهرها و اشخاص به آن مبتال
هستند ،و همواره باقی است .با این توضیح اشتباه کسانی که جاهلیت
این زمان را عام میدانند ،روشن میشود .آنان میگویند« :جاهلیت قرن
و شبیه آن» .صحیح آن است که بگویند« :جاهلیت برخی افراد قرن،
یاجاهلیت اکثر افراد قرن» .اما عام دانستن کلمهی جاهلیت صحیح و
جایز نیست؛ چون با بعثت پیامبر جاهلیت عامه پایان یافته است.
 -2فسق

فسق در قغت به معنای بیرون شدن است ،و در اصطالح شرع خروج از طاعت
خدا است که هم خروج کلی را شامل میشود [مثالً به کافر فاسق گفته
میشود] و هم خروج جزئی را ،و به مؤمنی که مرتکب گناه کبیرهای شده،
فاسق میگویند.
پس فسق دو نوع است :فس ی که انسان را از دایرهی اسالم خارج میکند ،که
همان کفر است .قذا به کافر فاسق نیز میگویند .خداوند دربارهی ابلیس میفرماید:
َ َ
ََ
﴿فف َس َق عن أم جر َربجهجۦ﴾ [الكهف.]63:
«ازرفامنرپارداگرشرمتدرکد».
فسق شیطان کفر بود ،و خداوند میفرماید:
َ
َ
َ َ
جين ف َسقوا ف َمأ َوىهم ٱنلار﴾ [ادجسل .]33:
﴿ َوأما ٱَّل
«اااماسکینکهافقسدش درسااجناشمنآشتاتس».
یعنی :کافران .و نیز میفرماید:
َ َ
َ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
﴿ُكما أرادوا أن يرجوا مجنها أعجيدوا فجيها وقجيل لهم ذوقوا عذاب ٱنلارج
َ
َ
ٱَّلجي كنتم بجهجۦ تكذجبون﴾ [ادجسل .]33:
38

ت
جهی
«هراگه که یوخاهد از آشت م اخرج وش د  ،نه آن ابزرگدا ده یوش د ا نه آانن گفیه
ب ث
یوشد:ذعابآیشترا حشیددکهآنراذکتبییرکددی».
و به مسلمان گناهکار نیز ،فاسق گفته میشود ،اما فس ی که مرتکب شده
او را از دایرهی اسالم خارج نمیکند ،خداوند میفرماید:
َ
ون ٱلمح َص َٰت ثم لَم يَأتوا بأَر َب َعةج ش َه َدا َء فَٱج جلوهم ثَ َمن َ
﴿ َوٱَّل َ
جي
جين يَرم
ج
ج
َ َ ً َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ
لة َوّل تق َبلوا لهم ش َه َدة أبَدا َوأو ىلئجك هم ٱلفسجقون [ ﴾٤اونلر.]1:
ج
ث
ثت
«ا اسکینکهنهزانناپدکانمتبسنزانیدهد ،پب جراشهددیمنآار د ،هشیادرضنهشقنه
آاننزبدین ،ا هرزگوگایهدادنآنراوبقلنکبیددا نینچاسکینافقسا د».
َ ََ
َ ََ ََ َ ََ
َ
َ َ
ج َد َال جف ٱ َ
َل جج﴾
﴿ف َمن ف َرض فجي جهن ٱ
َلج فل رفث وّل فسوق وّل ج
[ارقبل .]112:
«سپیسککهجحراربوخداابجرکدهابدش.درجحآزیمشیسنج ،انگهادجایلتسین» .که علما در
تفسیر فسوق در این آیه گفتهاند :منظور گناهان است(.)1
 -3گمراهی [ضالل]

گمراهی یا ضالل انحراف از راه راست و مست یم است که متضاد هدایت
َ َ
َ
َ
َ
سهجۦ َو َمن ضل فإجن َما
است .خداوند میفرماید﴿ :م جن ٱهت َدى فإجن َما َيهتدجي نلج َف ج
َ ُّ َ َ
ت
ضل علي َها﴾ [اإلرساء« .]16:هرسکهدداتیایدبنهعفنوخدهدداتیایفیهاهرسکرمگاهوشد ،
ي ج
ث
رمگاهب نهزاینوخدشاتس».
بر گمراهی معانی مختلفی اطالق میشود:
 -8بعضی اوقات به معنی کفر میآید ،خداوند میفرماید:
()1اتکباإلامین ،خیشاإلمال ص(.)229
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َ َ َى َ
ََ َ
لئجكتجهجۦ َووُكتبجهجۦ َورسلجهجۦ َوٱِلَو جم ٱٓأۡلخ ججر فقد ضل
﴿ َو َمن يَكفر ب جٱّلل ج وم
َض َل َل بَع ً
يدا﴾ [ااسنلء.]105:
ج
«هر سک نه اهلل  ،المنکه  ،اتکنشی  ،ایپاربماشن ا راز آرخت اکرف وشد نه قیقحت رمگاه دشه  ،رمگاه
دشینایسبردار[ازقح]».

 -4گاهی گمراهی به معنای شرک به کار میرود ،خداوند میفرماید:
﴿ َو َمن يّشك بٱّللج َف َقد َضل َض َل َل بَع ً
يدا﴾ [ااسنلء.]115:
ج
ج ج
«هرسکنهاهللرشکوبرزدنهقیقحترمگاهدشه ،رمگاهدشینایسبردار [ازقح]».
 -3گاهی به معنای مخاقفت غیر از کفر به کار میرود ،مثالً فِرَقِ گمراه،
یعنی فِرَقِ مخاقف.
 -2بعضی اوقات به معنی خطا میآید ،مانند قول موسی که فرمود:
﴿قَ َال َف َعلت َها إذا َو َأنَا م َجن ٱلضٓال َ
جي [ ﴾٢٠ارعشلاء.]33:
ج
«[ومیس]تفگ:ایتقآناکرراااجن داد  ،ازاطخاکرانوبد ».
-5گاهی به معنی نسیان و فراموشی میآید  .خداوند میفرماید:
َ َ
َ َ
ضل إجح َدىه َما فتذك َجر إجح َدىه َما ٱَلخ َرى﴾ [ارقبل .]343:
﴿أن ت ج
«اتارگیکیازآندا[زن]رفاومشرکددرگیینهایداادنیبازد».

-2گاهی به معنای چیز گم شده و پنهان به کار میرود مانند «ضال اإلبل»

یعنی شتر گمشده(.)1

()1رفمداترابغاصفهاین ،ص()219-212
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 -2ارتداد ،اقسام و احکام آن

رده :در لغت به معنای رجوع و بازگشت است خداوند میفرماید:
َ َ َ َ ُّ َ َ َ
َ
﴿وّل ترتدوا ى
َع أدبارجوُكم﴾ [ااملدئ .]31:
ث
«انه[دیقعهی]نبشیبیانربرگند».
و در اصطالح ف هی :کافر شدن پس از مسلمان شدن است ،خداوند میفرماید:
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
﴿ َو َمن يَرتدجد مجنكم عن دجينجهجۦ ف َيمت َوه َو َكف جر فأو ىلئجك َحب ج َطت
َ
َ َ
َ ج َ َى َ
ك أَص َ
َ َ
ُّ َ َ
جيها خ جلون﴾
حب ٱنلارج هم ف
أعملهم جف ٱلنيا وٱٓأۡلخجرة وأولئ ج
[ارقبل .]312:
« ا هر سک از امش از دشنی ربرگدد ا در احل رفک ریمبد  ،نینچ اسکین اامعاشلن در داین ا آرخت رب ابد
ت
یراداآانناامعاشلنازنیبرفیهااتادبدرآشتیامدنن».
اقسام ارتداد :هر کس یکی از نواقض اسالم را انجام دهد ،مرتد میشود،
نواقض اسالم زیاد است و به چهار دسته ت سیم میشود:
 -8مرتدشدن زبانی :مانند دشنام دادن به اهلل ،یا رسول خدا ،یا مالئکه،
یا یکی از پیامبران او ،یا کسی ادعای علم غیب یا ادعای پیامبری کند،
یا کسی را تصدیق کند که ادعای علم غیب میکند ،یا غیرخدا را به
فریاد بخواند ،یا در کارهایی که غیرخدا قادر به انجام آن نیست
ت اضای کمک و فریادرسی از غیرخدا کند ،یا به غیرخدا در آنچه
ف ط در حیطهی قدرت خداوند است ،پناه برد.
 -4مرتدشدن بصورت عملی :مانند سجده بردن برای بت ،درخت ،سنگ،
قبور و ذبح برای قبور ،انداختن قرآن در جاهایی که نجس و ناپاک
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است ،جادوگری ،یادگرفتن و یاد دادن آن ،و عدم حکمرانی به
قوانینی که خداوند نازل کرده با اعت اد به جایز بودن این امر.
 -3مرتدشدن اعت ادی :مانند اعت اد به این که خداوند شریک دارد ،یا زنا
و مشروبات اقکلی و ربا حالل است ،یا اینکه فرد بگوید نان حرام
است ،و نماز واجب نیست ،و مانند اینها که حالل یا حرام یا واجب
بودن آن به اجماع قطعی ثابت شده است ،و همه از آن آگاهند.
 -2مرتد شدن با شک در موارد فوق :مانند کسی که در حرام بودن
شرک ،زنا و مشروبات اقکلی شک کند ،یا در حالل بودن نان ،یا در
رساقت پیامبر و سایر انبیاء شک کند ،یا در صدق پیامبر یا دین
اسالم یا صالحیت دین اسالم برای این زمان شک داشته باشد.
***
احکامی که پس از اثبات ارتداد ،بر مرتد جاری میشود

 -8به او سه روز مهلت داده شود که توبه کند ،اگر توبه کرد ومسلمان
شد ،توبه اش قبول میشود وبه حال خود رها میشود.

َ ْ
 -4اگر از توبه سرباز زد قتلش واجب است ،چون پیامبر فرمود« :من
َه َ َل َ ْلل
بدل دِینه فاقتلوهل»(« .)1هر کس دینش را تغییر داد او را بکشید».

 -3در مدت سه روز مهلت داده شده برای توبه ،از تصرف در امواقش منع
میشود ،اگر مسلمان شد داراییش به او تعلق میگیرد و اگر توبه نکرد
داراییش از وقتی که به مجازات مرتد شدن کشته شود ،یا در حال
ارتداد بمیرد به عنوان مال غنیمت ،به بیت اقمال مسلمانان تعلق
()1اخبریاأوبدااد.
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میگیرد .و گفته شده :از زمان مرتد شدن دارایی اش را درمصاقح
مسلمین صرف کنند.
 -2رابطهی ارث و میراث بین او و خویشاوندانش قطع میشود قذا هیچ
کس از او ارث نمیبرد و میراث کسی هم به او نمیرسد.
 -5اگر در حال مرتد شدن بمیرد یا کشته شود نه غسل داده میشود و نه
بر او نماز خوانده میشود ،و نباید در قبرستان مسلمین دفن شود ،بلکه
باید در گورستان کافران دفن یا در هر جای دیگری غیر از قبرستان
مسلمانان زیر خاکش کنند.
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فصل دوم
اقوال و افعالی که با توحید منافات دارد و به آن نقص وارد
میکند؛ شامل بخشهای زیر است:
بخش اول :کسانی که با نگاه کردن از کف دست ،فنجان و ستارگان
میگویند :غیب میدانند.
بخش دوم :جادو ،افسون و فال گیری.
بخش سوم :پیشکش کردن قربانیها ،نذور و هدایا برای مزارها ،قبرها و
تعظیم آنها.
بخش چهارم :حکم تعظیم مجسمهها و نصب تندیس به قصد یاد بود.
بخش پنجم :حکم مسخره کردن دین و اهانت به حرمات آن.
بخش ششم :ع یدهی ماده گرایی حیات و مفاسد آن.
بخش هفتم :تعویذ و گره بند.
بخش هشتم :سوگند به غیر خدا ،توسل و طلب فریاد رسی از مخلوق.
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ادعای کسانی که میگویند :با نگاه کردن به کف دست ،فنجان و
ستارگان غیب میدانند
منظور از علم غیب این است که فردی ادعا کند میتواند از گذشته ،آینده
و آنچه از مردم پنهان است و آن را نمیبینند خبر دهد .در حاقی که خداوند
دانستن این امور را مختص خود کرده و میفرماید:
َ َ َ َ
َ
َ َ
َ
ت وٱَل ج
ۡرض ٱلغيب إجّل ٱّلل﴾ [المنل.]56:
﴿قل ّل َيعلم من جف ٱلسمو ج
«وگبهرآبحهدرآامسنازنیماتس ،بیغرایمندا دزجباهلل».
قذا غیر از خداوند سبحان کسی علم غیب را نمیداند .اما بعضی اوقات
رسوالنش را بنا به حکمت و مصلحت ،از علم غیب هر اندازه که بخواهد
آگاه میسازد:
َ
ََ
ََ َ
َ
َ
َ َ
ب فل يظ جهر َع غيبجهجۦ أ َح ًدا  ٢٦إجّل َم جن ٱرتض مجن رسول﴾
﴿عل جم ٱلغي ج
[انجل.]32-35:

هی
«دادننهبیغاهللاتس ،ا چسکراازبیغآاگهیمناسزد ،رگمربمغیپیکهازااونشخدابدش».
و برای پیامبران امور غیبی را هر اندازه که بخواهد مطلع میکند ،چون

بعضی از معجزات پیامبران ،خبر دادن از غیبی است که خداوند او را بر آن
مطلع کرده تا دقیلی بر صدق نبوت پیامبران باشد ،این حکم برای تمام
فرستادگان از مالئکه و انسانها عمومیت دارد ،و غیر از آنان کسی دیگر را از
غیب آگاه نکرده است ،چون از دالیل ثابت است که خداوند ف ط این دو
دسته را از غیب آگاه کرده ،قذا به جز پیامبران هر کس به هر وسیلهای ادعای
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علم غیب کند دروغگو و کافر است ،فرقی نمیکند این ادعا از روی خواندن
کف دست ،فنجان ،افسونگری ،سحر ،یا از روی ستارگان و غیره باشد.
این همان چیزی است که بعضی ساحران و دروغگویان انجام میدهند و
ادعا میکنند که میتوانند مکان اشیاء گم شده و ناپیدا را بگویند ،و ادعا
میکنند که علت بعضی از بیماریها را میدانند و میگویند :تو فالنی ،فالن
کار و فالن کار را با تو کرده به همین خاطر مریض شدی ،که در واقع این
کار در اثر به خدمت در آوردن جن و شیاطین است .و به مردم میگویند این
آگاهی ها را از طریق به کار بردن این اشیاء [خواندن کف و فنجان و ] ...
بدست میآوریم که در ح ی ت فریب دادن مردم و غیر ح ی ی جلوه دادن
وقایع است .شیخ اإلسالم میگوید(« :)1هر کدام از کاهنان دوستانی از شیاطین
دارند که او را از بسیاری از غیبیات که از طریق استراق سمع [گوش دادن به
سخنان مالئکه] بدست میآورند آگاه میکند و دروغ را با واقعیات
میآمیزد» ،در ادامه شیخ اإلسالم میگوید« :بعضی از کاهنان شیطان،
خوردنیهایی از جمله میوه و شیرینی و سایر غذاها را برایشان میآورند که
معموالً آن جا یافت نمیشود ،و بعضی از آنها را جن با پرواز به مکه،
بیتاقم دس یا جاهای دیگر میبرد».
گاهی اوقات خبر دادن از غیب ،از طریق ستارگان است که از روی
احوال فلکی و حرکات سیارات ،از حوادث زمین خبر میدهند .مانند وقت
وزش بادها ،آمدن باران ،تغییر نرخ اجناس ،و سایر اموری که گمان میکنند،
دانستن آن از روی علم به حرکت ستارگان در مدارشان و نزدیک و دور
ت
()1ومجمعهاوتلدیح(.)902-212
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شدن آنها از همدیگر است .و میگویند :اگر در زمان نزدیک شدن فالن
ستاره با فالن ستاره ازدواج کنند ،فالن حادثه در زندگی آنها اتفاق خواهد
افتاد ،یا اگر در آن زمان مسافرت کنند ،فالن حادثه و فالن حادثه برای آنان
رخ خواهد داد ،یا اگر در آن زمان توقدی صورت گیرد فالن برکت ،نحس و
شر بر او وارد خواهد شد ،همانطور که در بعضی مجالت انحرافی ،جمالت و
کلمات مسخره ،دروغ ،پوچ و اباطیلی دربارهی برجها و آنچه که در آنها
روی خواهد داد ،چاپ میکنند.
با این حال بعضی از جاهالن و افراد ضعیف اإلیمان پیش این کاهنها رفته
و از آنان دربارهی زندگی خود و آنچه برایش رخ میدهد یا در ازدواج و
سایر امورش بر سر او میآید ،سؤال میکنند .قذا هر کس ادعای علم غیب
کند و نیز هر کس او را در این ادعا تصدیق و تأیید کند ،کافر و مشرک
است .چون او ادعای مشارکت با خدا را در علمی میکند که مخصوص خدا
است و ستارگان و سیارگان همگی مسخر خدا و مخلوق او هستند ،و کاری
از دست آنها ساخته نیست ،قذا بر نحس و خوش بودن و مرگ و زندگی
کسی دالقت ندارند ،اینها همه از کارهای شیاطین هستند ،که استراق سمع
میکنند.
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()1

سحر ،افسون گری ،فال گیری

تمام این امور ،اعمال شیطانی و حرامی هستند که به ع یده خدشه وارد
کرده و مخاقف ع یدهی صحیح میباشند ،چون این کارها بدون اعمال
شرکی صورت نمیگیرند.
 -8سحر عبارت است از آنچه که مخفی شده و سبب آن نامعلوم است ،به
این دقیل سحر نامگذاری شده که با پنهانی صورت میگیرد طوریکه با چشم
دیده نمیشود ،و آن امور پنهانی عبارتند از :آنچه که مریض به واسطهی آن
بهبود پیدا میکند ،جمالتی که بر زبان جاری میکنند ،دارو و دود و مه،
همهی اینها واقعیت دارند ،بعضی از انواع سحر در قلب و بدن أثر میگذارد،
طوریکه موجب بیماری و مرگ میشود ،رابطهی زن و مرد را خراب میکند
و موجب از هم پاشیدن زندگیشان میشود ،اقبته این تأثیر به إذن و ارادهی
کَونی و قدری خداوند است ،سحر عملی شیطانی است که دست یافتن به
بسیاری از امور آن بدون شرک و نزدیکی به ارواح خبیثه از راه عملی کردن
آنچه دوست دارند و به خدمت گرفتن این ارواح برای همکاری در انجام
اعمال جادویی ممکن نیست.
ثت
( )1در ابره ی رحس ا دبعشهابزی املعی امال اتکبهی دیفمی حوشیها د که یضعب از آن نه زابن افریس در استی
ت
اتکاخبنهالکتررایکیندیقعهوموجدیابدش ،ازآنجمله:
 -2داینیرحسادبعشهابزی ،ارثدرتکامیلسناألرقش.
 -2رحسااجداازددیاگهرقآناتنس ،ارثخیشفهددنبامیلسنااقلیض.
مُصح
 -3ریشمشربانربرگدناسرحانارشار ،ارثخیشدبعامالس ابیل [ .چ]
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َْ ل
قذا رسول اهلل سحر را در کنار شرک قرار داده و میفرماید« :اجتنِبوا
َ َ
ه َْ ْل َ
َ َ
َ ل
ه
ل َ ه
ِّ ْ ل
الِّشك بِاَّللِ،
ات» .قِیل :یا َرسول اَّللِ! َوما ه هن؟ قال« :
السبع الموبِق ِ
ِّ ْ
َوالسح لر« .)1(»...از هفت چیز هالککننده دوری کنید[ ،اصحاب] گفتند :آنها

کدامند؟ فرمود :شریک قرار دادن برای اهلل ،و سحر .»...
سحر از دو جهت شرک است:
 -8از جهت به کارگیری شیاطین و برقرار نمودن رابطه و نزدیک شدن
با آنها از راه عملی نمودن اموری که دوست دارند ،تا مت ابالً آنها نیز مطیع
جادوگر شوند؛ قذا سحر از چیزهایی است که شیاطین آموزش میدهند،
خداوند میفرماید:
َ
َ َ ََ
َ
ون ٱنل َ
اس ٱلسجح َر﴾ [ارقبل .]133:
ي كفروا ي َعل جم
كن ٱلشي جط
﴿ َول ج
«نلکهایشنیطاکرفدش د ،نهرمد رحسایدیداد د».
 -4آنچه در جادوگری از ادعای علم غیب و شریک بودن با اهلل در این
مورد است ،و این کفر و گمراهی است .خداوند میفرماید:
َ
َ َ
﴿ َولَ َقد َعل جموا ل َ َمن ٱش َ َ
َتىه َما لۥ جف ٱٓأۡلخ َجرة ج مجن خلق﴾ [ارقبل .]133:
ج
ت
هی
«انهقیقحتدانسبیددیسککهرحسایدریگبددرآرخت چزیچیبیصناایمنوشد».
وقتی که واقعیت این است ،شکی نیست که سحر کفر و شرک است و با
ع یده صحیح منافات دارد ،و کشتن جادوگر واجب است همانطور که

گروهی از بزرگان صحابه ي جادوگران را کشتهاند.

بسیاری از مردم دربارهی سحر و ساحری سهلانگاری میکنند ،و چه بسا
که آن را فنی از فنون تل ی کرده و به آن افتخار میکنند ،به ساحران جایزه
()1اخبریاملسم.
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میدهند و آنان را تشویق میکنند ،و به همین منظور برایشان مجاقس،
تجمعات و مساب اتی برگزار میکنند ،که هزاران تماشاگر و تشویقکننده در
آن شرکت میکند ،و این نشانهی بیخبری و جهاقت از دین و بیارزش
دانستن ع یده و میدان دادن به مسخرهکنندگان دین است.
 -4کهانت و عرافی [فالگیری]
کهانت و عرافی هر دو ادعای دانستن چیزهای ناپیدا است ،مانند خبر دادن
از آنچه که در زمین اتفاق میافتد ،و مکان اشیاء گمشده را پیدا کردن .و این
از راه به خدمت در آوردن شیاطینی ممکن است که از آسمان استراق سمع
میکنند .خداوند میفرماید:
َ
َ
ََ
ََ
ََ َ ََ
َ َ
َ
ك أفاك أثجيم ٢٢٢
﴿هل أنبجئكم َع من تَنل ٱلشي جطي  ٢٢١تَنل َع ج
َ َ
َ
َ
َ
يلقون ٱلسم َع َوأكثهم كذجبون [ ﴾٢٢٣ارعشلاء.]330-331:
ه
«آاینهامشربخدب مایشنیطربچهاسکینانزلیوش د ،ربهردراعگوویانگهکارانزلیوش د ،وگش
رفایدهددراحیلکهارثکااشیندراعگوودنی».
شیطان با گوش دادن به سخنان مالئکه استراق سمع میکند و آنچه را
میشنود در گوش کاهن اق اء میکند و کاهن به همراه این کلمهی راست،
صدها دروغ همراه میکند ،مردم به سبب یک کلمهی راستی که از آسمان
گرفته او را تصدیق میکنند ،در حاقی که ف ط خداوند است که علم غیب
میداند ،قذا هر کس به وسیلهی کهانت یا به هر طری ی در موارد فوق
مشارکت داشته باشد یا کسی را تصدیق کند که این ادعاها را دارد ،برای خدا
شریک قرار داده است ،زیرا این علوم مختص خداست.
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کهانت خاقی از شرک نیست ،چون نزدیکی به شیاطین و از راه برآوردن
کردن خواستههای آنان است.
کهانت از این جهت شرک در ربوبیت است که ادعا میکنند با خدا در
علمش شریکند ،و از طرفی شرک در اقوهیت است چون بوسیلهی نوعی
ت رب و نزدیکی به غیرخدا انجام میگیرد.
َ
َ
َ ْ َ َ ً
َ ً
از ابو هریرهس روایت است که پیامبر فرمود« :من أَت ع هرافا أ ْو َكهِنا،
ل َ َْ َ ه
َ َ ه َ ل َ َ ل ل َ َ ْ َ َ َ لْ َ ََ لَ ه َ ه
اهلل علی ِه َوسل َم»(« .)1هر
فصدقه ب ِما يقول ،فقد كف َر بِما أن ِزل لَع ُمم ٍد صَل
کس پیش کاهنی برود و آنچه را میگوید تصدیق کند به آنچه بر محمد
نازل شده کفر ورزیده است».
الزم به یادآوری است که ساحران ،کاهنان و عرافان ،ع اید مردم را به باد
مسخره و استهزاء میگیرند ،گاهی خودشان را پزشک و طبیب معرفی
میکنند و به مریض میگویند :گوسفند یا مرغی را با فالن نشانه ذبح کن! یا
برای آنان طلسمهای شرکی و نوشتههای شیطانی به شکلی پیچیده ،نامفهوم و
گنگ مینویسند تا به گردنشان آویزان کنند یا در صندوقها در خانههایشان
نگهداری کنند.
برخی ادعای علم غیب میکنند و اظهار میدارند که میتوانند اشیاء گم
شده را پیدا کنند ،افراد جاهل دربارهی اشیای گمشده شان از آنان سؤال
میکنند و آنان محل اشیای گمشده را میگویند ،و یا به وسیلهی اجیرانی از
شیاطین که با آنان همکاری میکنند ،آن شیء گم شده را به آنان نشان
میدهند ،و بعضی از آنان خود را به شکل فردی «وقی» که کرامات دارد ظاهر

()1اوبدااد.
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میکند ،خود را به آتش میاندازد ،و ظاهراً هیچ ضرری به او نمیرسد ،شمشیر
و سالح به خود میزند یا ماشین از رویش عبور میکند و هیچ ضربهای به او
وارد نمیشود ،یا ح هبازیهای دیگری که در ح ی ت سحر و از اعمال شیطان
هستند و کاهنان و عرافان این اعمال را برای ایجاد فتنه انجام میدهند.
یا اموری خیاقی که اصالً ح ی ت ندارد را جلوی مردم انجام میدهند ،با
حیلهها و نیرنگهایی که دقیل آنها نامشخص است .مانند کاری که ساحران
فرعون با طناب و عصا انجام میدادند.
شیخ اإلسالم در مناظرهای که با ساحران بطائحیه احمدیه «اقرفاعیهی»
داشته بود گفت :شیخ بطائحیه صدایش را بلند کرد و گفت :ما دارای احواقی
هستیم و چنین و چنانیم ،و ادعای کارهای خارقاقعاده ،مانند :آتش بازی و
چیزهای دیگری میکرد و میگفت :این امور ف ط مختص ماست ،و آنان
باید در برابر این اعمال تسلیم شوند .شیخ اإلسالم گوید :در حاقی که
خشمگین شده بودم صدایم را بلند کردم و گفتم :من تمام احمدیهها را از
مشرق تا مغرب زمین ،مورد خطاب قرار میدهم ،هر کاری که آنان در آتش
کردند من هم همان کار را انجام میدهم ،هر کس در آتش سوخت مغلوب
و بازنده است ،ت یا قعنت خدا بر او باد ت به شرط اینکه خودمان را با آب گرم
و سرکه بشوئیم .حاکمان و مردم در این باره از من سؤال کردند ،گفتم :وارد
آتش شدنشان حیله و نیرنگ است به این صورت بدنشان را با روغن قورباغه
و پوستهی نارنج و سنگ طل ی( )1میماقند .در این قحظه بود که صدای مردم
بلند شد ،خواست قدرت خود را نشان دهد ،گفت بعد از آنکه به بدنمان
گوگرد زدیم حصیری را به دور خود میپیچیم ،گفتم :برویم ،بار دیگر تکرار
()1گنسطلقیرباقاافش االنهالنهاتسکهارگنهآنوکدیبهوشدوخردیوشد« .امجعملا طپبا/ال ل ».
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کردم برویم! دستش را دراز کرد که پیراهنش را از بدنش بیرون آورد .گفتم:
نه ،اول بدنت را با آب گرم و سرکه شست و شو بده ،بنا به عادتشان ترس از
صورتش نمایان شد و به مردم گفت :هر کس امیر را دوست دارد چوبی یا
دستهای هیزم خشک بیاورد ،گفتم :این وقت به هدر دادن است ،میخواهی
مردم متفرق شوند ،و آن چه مورد نظر ماست صورت نگیرد ،بهتر است
چراغی روشن کنیم و انگشتانمان را بعد از شستن با آب گرم و سرکه در
چراغ فرو ببریم هر کس دستش سوخت قعنت خدا بر او باد ،یا او مغلوب و
بازنده است ،همینکه این را گفتم رنگش پرید و خوار و ذقیل شد»( .)1با این
واقعه روشن شد که این دجاقها و دروغگویان با این حیلهها و نیرنگهای
پنهانی به مردم دروغ میگویند.
***
پیش کش کردن قربانی ها و نذور و هدایا برای اماکن زیارتی،
( )2

قبور و تعظیم آنها

قطعاً پیامبر تمام راههایی را که منجر به شرک میشوند ،مسدود کرده و
مردم را به طور جدی از آن برحذر داشته است .و مسئله قبور یکی از آنهاست
()1ومجمعااتفلای(ج.)461-446/22
ت
ت
( )2جهت بسک االطاعت رتشیب در انی زمبیه  ،نه اتکبهی زری در استی اتکاخبنه الکتررایکین دیقعه
( )www.aqeedeh.comرماجعهامنید:
 -2زایرتربقازددیاگهرقآن ،اتفیلدرتکطهدیمیل.
ت
م
ص
ُ
ح
 -2زایرتونسمن ،اتفیلااتسداصدقرایبجنبمک [.چ]
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که قواعدی را برای جلوگیری از عبادت قبور ،غلو و افراط در صاحبان این
قبور ،وضع کرده است ،مانند:
 -8پیامبر ما را از غلو و افراط دربارهی اوقیاء و صاقحین برحذر داشته،
چون زیادهروی و افراط [قراردادن هر کس باالتر از م امی که دارد]
ْل ل َ ه
ه ل
منجر به عبادت آنها میشود .پیامبر میفرماید« :إِیاك ْم َوالغل هو ،فإِنما
َْ َ َ ْ َ َ ََْ ل
أهلك َمن َكن قبلك ْم»(« .)1از افراط و زیادهروی بپرهیزید که غلو

َ
کسان قبل از شما را هالک کرد» .در حدیث دیگری میفرمایدَ« :ل
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ه َ ََ َ ْ ل ل َ ل ل
َ َ َْ
ه َ
َ
َ
لْ ل
ت انلصارى عِيَس ابن مريم ،فإِنما أنا عبده ،فقولوا:
وِن كما أطر ِ
تطر ِ
ل ل
َْل ه
عبد اَّللِ َو َرسوَلل»([« .)2در مدح من] افراط و زیادهروی نکنید

آنطوریکه نصاری در حق ابن مریم زیادهروی کردند ،همانا من،
بندهی خدا هستم .پس بگوئید :بندهی خدا و فرستادهی او».
 -4پیامبر ما را از بناء قبه و ساختمان بر قبور نهی کرده است ،ابو هیاج
ََ َْ َ ل َ ََ َ
اسدی گوید :علی ابن ابی طاقب س به من گفت« :أَل أبعثك لَع ما
ل َ َْ َ ه َ ْ َ ََ َ ْ َ ً ه
َ ََ َ َْ ل ل
َ ه
اهلل علی ِه َوسل َم؟ أن َل تدع ت ِمثاَل إَِل
بعث ِِّن علی ِه َرسول اهللِ صَل
َ َ ْ َل ََ ًَْ ل ْ ً ه َ َْل
ِّشفا إَِل س هويته»(« .)3آیا تو را بر آنچه پیامبر مرا بر
طمسته وَل قَبا م ِ
آن فرستاده ،بفرستم؟ و آن این که هر مجمسهای را دیدی آنرا از بین
ببر ،و هر قبر بلند شدهای را دیدی با خاک یکسان کن» .و همچنین از
بلندکردن قبر با خشت و گچ و ساختن بارگاه بر آن نهی کرده است،
()1اام ادمحرتذمیانبامچه.
()2اخبری.
()3ملسم.
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ََ َ ل ل
ول اهلل َص هَل ل
اهلل
از جابر س روایت است که پیامبر فرمود« :نَه رس
ِ
َ
َ َْ َ َ ه َ َ ْ ل َ ه َ ْ َ ْ ل ََ ْ ل ْ َ َ َ َْ ََ ْ ل ْ َ
َ ْ ()1
علی ِه وسلم أن ُيصص القَب ،وأن يقعد علی ِه ،وأن یبَن علی ِه» .

«پیامبر از بلند کردن قبر ،نشستن و بناء کردن روی آن نهی کرده
است».
 -3همچنین پیامبر از ادای نماز به طرف قبرها نهی فرموده است .از
ل َ َْ َ ه
ه َ ه
َه ََ َ َ ل
اهلل علی ِه َوسل َم
ول اَّللِ صَل
عائشه ل روایت است« :لما نزل بِرس ِ
َ َ َْ َ َ َ ََ َ ْ ْ
َ َ َْ ل َ َ ً َ ََ ْ
ط ِفق يط َرح َخِیص َلل لَع َوج ِه ِه ،فإِذا اغت هم بِها كشفها عن َوج ِه ِه،
ََ َ َ لَ َ َ َ ََْل ه ََ
هَ ل لل َ َْ َ
ايل لهو ِد َوانله َص َ
لَع َ
ور أنبِیائ ِِه ْم
ارى ،اَّتذوا قب
فقال وهو كذل ِك« :لعن اَّللِ
َ
ل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
َ َ َ ل َ ِّ ل َ َ َ ل َ ْ
َ
ت« :فل ْ
َبهل ،غ ْ َ
اك أبْر َز ق ْ ل
ری أن له َخ ِ َ
ِش -
ذ
َل
و
جد» ُيذر ما صنعوا .قال
مسا ِ
ِ
َ
َ
َ
َْ ل
ْ
ه
ْ
ل
ً
َ
َ
جدا»(« .)2وقتی پیامبر مریض شد [مرضی که
س
م
ذ
خ
ت
ي
ن
أ
ِش
خ
أو ِ
ِ
در آن فوت کرد] با پارچهای رویش را پوشاند ،وقتی که ناراحتیش
بیشتر شد پارچه را از رویش کنار زد .و در آن حال گفت :قعنت خدا
بر یهود و نصارا که قبور پیامبرانشان را به مسجد تبدیل کردند ،عائشه
گفت :از آنچه آنان انجام دادند منع کرد ،و اگر بیم آن که قبرش به
مسجد تبدیل شود نبود ،قبرش ظاهر کرده میشد.
ََ
َ
َ
ل َه ل َ
ه َ ْ َ َ َْ ل
و در حدیث دیگری میفرماید« :أَل َوإِن من َكن قبلك ْم َكنوا يتخِذون
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ه ل ْ ل ل َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ل
لل َ َْ َ ْ َ َ
جد ،إِِّن أنهاك ْم
اْل
ِ
ص
قبور أنبِیائ ِِهم و
جد ،أَل فَل تتخِذوا القبور مسا ِ
ِیهم مسا ِ
ِ
َ ْ َ َ
عن ذل ِك»(« .)3آگاه باشید کسانی که قبل از شما بودند ،قبور پیامبران و
()1ملسم.
()2اخبریاملسم.
()3ملسم.
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صاقحان شان را به مساجد تبدیل کردند ،آگاه باشید قبور را به مساجد تبدیل
نکنید ،من شما را از آن نهی میکنم».
این نهی تبدیلکردن قبور به مساجد یعنی نماز خواندن نزدیک قبور
اگرچه روی آنها مساجد ساخته نشود را شامل میشود ،زیرا هر جایی که به
قصد ادای نماز باشد ،آن مکان ،مسجد است .همانطوریکه پیامبر میفرماید:
َْْ ل َ ْ
َ ل َ ْ
ً َ َ ل ً ()1
جدا وطهورا» « .زمین برای من مسجد و پاک قرار
«وج ِعلت ِل اْلرض مس ِ
داده شده است».
بنابراین اگر روی قبر ،مسجدی بنا شد ،حکم نماز خواندن در آن شدیدتر
است.
بیشتر مردم به این منهیات توجهی نمیکنند و آنچه پیامبر نهی کرده،
مرتکب میشوند و به سبب آن به شرک اکبر مبتال میشوند قذا بر قبور،
مساجد ،ضریحها و اقامتگاههایی ساخته و آنها را به محلهای زیارتی تبدیل
کردهاند ،و انواع شرکهای اکبر ،مانند :ذبح برای نزدیکی به صاحبان قبور،
خواستن نیازها از آنان ،کمک طلبیدن و نذر کردن برای آنان و سایر کارهای
دیگر را در آن اماکن انجام میدهند.

عالمه ابن اق یم /میگوید« :هر کس امر و نهی رسول اهلل و عمل
()2

صحابه را در مسئلهی قبور با آنچه عموم مردم در عصر حاضر

انجام

میدهند ،م ایسه کند .قطعاً عمل مردم را با سنت و عمل صحابه مخاقف و
متضاد مییابد به گونهای که هیچ شباهت و ن طهی مشترکی با هم ندارند.

()1اخبریاملسم.
()2ینعیدرزامینکهاا(رجمهاهلل)ز دیگیرکدهاتسدراحیلکهاآلنانیاکرهرتشیبرااجدیپارکدهاتس.
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پیامبر از ادای نماز بر روی قبور نهی کرده ،وقی اینها کنار قبور نماز
میخوانند .همچنین پیامبر نهی کرده است که قبور به مساجد تبدیل شود،
وقی اینها روی قبور مساجد میسازند و آنها را زیارتگاه مینامند ،و به این
صورت آن را به خانههای خدا تشبیه میکنند.
همچنین پیامبر نهی کرده که روی قبور چراغ روشن شود ،وقی اینها
روی قبور شمع و چراغ روشن میکنند .پیامبر نهی کرده است که روی
قبور مراسمی همچون عید برپا شود ،وقی اینها قبور را به محل اعیاد و انجام
عبادات تبدیل کرده اند ،و همچنانکه در اعیادشان تجمع میکنند ،آنجا هم
تجمع کرده و حتی بیشتر و باشکوهتر.
پیامبر امر کرده که قبور نباید بیش از کوهان شتر بلند کرده شوند،
پیامبر چنانکه امام مسلم در صحیحش از ابی هیاج اسدی آورده که
ََ َْ َ ل َ ََ َ َ ََ َ َْ
میگوید :علی ابن ابیطاقب به من گفت« :أَل أبعثك لَع ما بعث ِِّن علی ِه
َ ه ل َ َْ َ َ هَ َ ْ َ ََ َ ْ َ ً ه َ َ ْ َ ل ََ ًَْ ل ْ ً
َ ل ل
ِّشفا
م
ا
َب
ق
َل
و
ه
ت
س
م
ط
َل
إ
اَل
ث
ِم
ت
ع
د
ت
َل
ن
أ
؟
م
ل
س
و
ه
ی
ل
ع
اهلل
َل
ص
هلل
ا
ول
رس
ِ
ِ
ِ
ِ
ه َ ه ْ لَ
إ َِل سويته»« .آیا تو را برای انجام کاری نفرستم که پیامبر مرا فرستاد ،که
هیچ مجسمه ای را نگذاری مگر آنکه از بین ببری ،و هیچ قبر بلند شدهای را
نگذاری مگر آنکه با خاک یکسان کنی».

له ََ َ َ ََ
و امام مسلم در صحیحش آورده که ثمامه ابن شُفی گفت« :كنا مع فضال
ْ ل َْ َ
ُّ ِ ل َ َ ل ل ِّ َ َ
ٌ َ َََ َ َ َل ْ ل ل َْ َ ْ
ب ِن عبی ٍد بِأ ْر ِض الروم بِرودِس ،فتو
ِّف صاحِب نلَا ،فأم َر فضال بن عبی ٍد بِقْبَبِه ِ
َ ل ِّ َ ل ه َ َ َ ْ ل َ ل َ
َ ه ل َ َْ َ َ هَ َ ْ ل ل َ ْ َ َ
ْبويتِها»(.)1
فسوي ،ثم قال :س ِمعت رسول اهللِ صَل اهلل علی ِه وسلم« :یْبأمر بَِس ِ

«با فضاقه ابن عبید در سرزمین «روم بردوس» بودیم که یکی از همراهتان متان
()1ینعیدنلبرکندنآن.
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فوت کرد ،فضاقه دستور داد که او را دفن کنند و قبرش را بتا ختاک یکستان
کنند ،سپس گفت :از پیامبر شنیدم که دستور میداد قبور با ختاک یکستان
شوند» .در حاقی که بیشتر مردم با تمتام توانشتان بتا ایتن دو حتدیث مخاقفتت
میکنند و قبور را مانند خانه از زمین بلند میکنند ،و بر آن قبه میسازند».
در ادامه عالمه ابن اق یم میگوید« :ببین که بین امر و نهی و هدف پیامبر
در مسئلهی قبور با عملکرد فعلی مردم چه فرق بزرگی وجود دارد ،و شکی
نیست که مفاسد این کارها به حدی زیاد است که کسی توانایی ذکر همهی
آنها را ندارد» .عالمه ابن اق یم در ادامه بسیاری از این مفاسد را یادآور شده تا
جایی که میگوید« :آنچه پیامبر دربارهی زیارت قبور مشروع کرده
یادآوری روز آخرت و دعای خیر ،طلب رحمت و استغفار برای مرده است،
در این صورت زیارتکننده هم به خود و هم به مرده احسان کرده است ،وقی
این مشرکین ح ی ت را تغییر داده ،دین را عوض کرده و هدفشان از زیارت
شریک قرار دادن میت با خدا ،کمک خواستن از او ،واسطه قراردادنش ،و
طلب نزول برکات ،و برآورده کردن سایر نیازها میدانند ،و به این ترتیب هم به
خود و هم به مرده گناه میرساند و از خیر و حسناتی که خداوند مشروع کرده
همچون دعا ،طلب رحمت و استغفار برای میت و غیره ،محروم میشوند»(.)1
با این توضیحات روشن شد که پیشکش کردن نذور و قربانیها برای
اماکن زیارتی شرک اکبر است ،که در اثر مخاقفت با سنت پیامبر در
خصوص قبرها بوجود آمده است ،این در حاقی است که واجب است قبرها
به روش صحیح درست شود و دستورات شریعت در آنها رعایت گردد ،مانند
درست نکردن قبه و مسجد بر روی قبرها .چون همینکه روی قبور ،قبه بنا شود
ت
()1إاغنثهالهفان(.)222-221-224/2
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و در اطراف آن مساجد و محلهای زیارتی ساخته شود ،افراد جاهل گمان
میکنند کسانی که در این قبور دفن شدهاند ،نفع و ضرر میرسانند به فریاد
صداکنندگان خود میرسند و نیازهای پناهبرندگان را برآورده میکنند ،به
همین خاطر است که نذور و قربانی را پیشکش آنها میکنند تا اینکه به
بتهایی تبدیل شده و به عنوان غیرخدا عبادت میگردند.
ًَ لَْل
هل ه َ ََْ ْ َْ
َبي َوثنا يعبد»(« .)1پروردگارا! قبرم
پیامبر فرمودهاند« :اللهم َل تعل ق ِ
را بتی قرار مده که عبادت شود» .پیامبر این دعا را به این دقیل کرده که این
بدعتها در آینده ،در قبر غیر او رواج پیدا خواهد کرد ،این بدعتها در
بسیاری از کشورهای اسالمی رواج یافت ،اما خداوند به برکت دعای پیامبر
قبر او را از این بدعتها محفوظ نگه داشت ،گرچه در مسجدش [مسجد
نبوی] بعضی از اعمال مخاقف شرع بوسیلهی بعضی از انسانهای جاهل و
خرافی انجام میشود ،اما امکان دسترسی به قبر او برایشان وجود ندارد .چون
قبر پیامبر در خانه اش است و در مسجد قرار ندارد و بوسیلهی دیوارهایی
احاطه شده است ،چنانکه عالمه ابن اق یم /در [نونیهی] اشعارش میگوید:
فاستجاب رب العاملي دَعءه = وأحاطه بثَلث اْلدران

«رب اقعاقمین دعایش را اجابت کرد و قبرش را بوسیلهی سه دیوار احاطه
کرد».
حکم تعظیم تماثیل و نصبهای یادبود
تماثیل :جمع تمثال است و آن مجسمهای است به شکل انسان یا حیوان یا
سایر جانداران است ،و نصب در اصل نشانه و سنگهایی است به شکل
()1امکلاادمح.
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فرمانده و شخص مورد احترامی که مشرکین برای زنده نگهداشتن یاد آنها
حیوانات خود را نزد آنها ذبح میکردند.
پیامبر اسالم عکس موجودات زنده و جانداران بویژه عکس انسانهای
دارای مناصب و م ام ،مخصوصاً تصویر مانند :علماء ،فرمانروایان ،پارسایان،
فرماندهان قشکر و رؤسا نهی کرده است ،فرقی ندارد که این عکسها از
طریق رسم عکس بر روی پارچه ،کاغذ ،دیوار یا قباس باشد ،یا به وسیلهی
وسایل نوری معروف در این زمان یا از طریق تراشیدن مجسمهها به شکل بت.
پیامبر از آویزان کردن تصاویر بر دیوار و مانند آنها و از نصب مجسمههای
یادبود نهی کرده ،چون این کارها م دمات رسیدن به شرک است ،اوقین
شرکی که در زمین به وجود آمد بوسیلهی عکسها و مجسمهها بوده است.
در میان قوم نوح مردان نیکوکاری بودند که پس از مرگشان مردم،
اندوهگین و عزادار شدند ،قذا شیطان به آنان اقهام کرد که در محلهای
اقامتشان مجسمههایی نصب و به نامشان نامگذاری کنند آنان این کار را
کردند ،در ابتدا آنها را عبادت نمیکردند ،اما همین که آن نسل از بین رفت
و علم و آگاهی به فراموشی سپرده شد ،مورد عبادت قرار گرفتند( .)1به همین
خاطر ،خداوند نوح را مبعوث کرد تا از شرکی که به سبب این تصاویر و
مجسمهها بوجود آمده بود نهی کند .وقی قومش از او سرپیچی کردند و بر
عبادت تصاویر و مجسمههایی که به بت تبدیل شده بود پافشاری کردند.
خداوند میفرماید:
َ
َ
َ
ََ
َ َ ََ
َ
َ
﴿ َوقالوا ّل تذرن َءال َجه َتكم َوّل تذرن َودا َوّل س َواَع َوّل َيغوث َو َيعوق
َ
َونِسا [ ﴾٢٣حو .]30:
()1اخبری.
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«ادنتفگ:ازوبعمدهد نندتسرب داردی ،ا ازاد ،وساع ،وغیث ،وعیقارسندتسرب داردی».
اینها اسامی مردان صاقحی بودند که این مجسمهها را به شکل و هیئت آنها
ساخته بودند تا جهت احترام و بزرگداشت ،یاد آنها را زنده نگه دارند.
ببین سرانجام مسئلهی نصب مجسمههای یادبود به کجا کشید و چگونه به
شرک و دشمنی با رسوقش تبدیل شد .و باالخره موجب شد که با طوفان
هالک شده و در نزد اهلل و رسوقش منفور شوند .اینها همه بر خطرناک بودن
پیامد عکسها و مجسمهها دالقت دارد .به همین دقیل پیامبر تصویرگران را
قعنت کرده ،و خبر داده که آنان در قیامت از همهی مردم عذابشان شدیدتر
است ،و دستور به نابود کردن تصاویر داده و فرموده« :مالئکه در آن خانهای
که تصویر باشد داخل نمیشود» .همهی این وعیدها بخاطر مفاسد و خطرات
زیادی است که بوسیلهی آن متوجه ع یدهی امت میشود .قذا اوقین شرکی که
در زمین بوجود آمده به سبب آویزان کردن مجسمهها بوده ،فرقی نمیکند چه
این عکسها و مجسمهها در مجاقس نصب شوند ،یا در میادین و پارکها ،چون
شرعاً حرام هستند و وسیلهای برای افتادن بدام شرک و فساد ع یده است .این
در حاقی است که کافران در این عصر و زمان این کارها را بدقیل نداشتن
ع یده انجام میدهند .و مشابهت به کفار و مشارکت با آنها بر مسلمین حرام
است تا ع یدهی آنان که منبع قدرت و سعادتشان است محفوظ بماند.
حکم مسخره کردن دین و اهانت به ارزشهای آن
هر کس دین را به باد استهزا و مسخره بگیرد ،مرتد و بطور کلی از اسالم
خارج میشود .خداوند میفرماید:
55

َ
َ
َ
َ َ
َ
ََ َ
َ
َ
َ
َ
﴿قل أب جٱّلل ج وءايتجهجۦ ورس ج
ولجۦ كنتم تسته جزءون ّ ٦٥ل تعتذجروا قد
ت
َ
ك َفرتم َبع َد إ َ
يمن جكم﴾ [اوتلنه.]55-56:
ج
«وگب :آایاهلل ،آایتاروسشلرارخسمهیکد؟وگب:ذعروخایهنکبیددامشسپازاامینآاردناکرف

دشدی».
این آیه دالقت بر این دارد که به باد استهزاگرفتن خدا ،رسول و آیات
خدا ،کفر است و استهزاگرفتن یکی از این موارد سه گانه ،استهزا به تمام آنها
است ،مناف ین ،پیامبر و اصحاب را مسخره میکردند قذا این آیه نازل شد؛
به همین دقیل مسخرهکردن هر یک از این موارد الزم و ملزوم یکدیگرند،
[اگر یکی از آنها مورد تمسخر قرار گیرد ب یه نیز مورد تمسخر قرار گرفته
اند] این افراد توحید خداوند را بیارزش کرده و با به فریاد خواستن مردگان
شرک را با ارزش جلوه میدهند ،وقتی کسی آنها را به توحید دعوت دهد و
از شرک نهی کند ،آن را کم ارزش و پوچ جلوه میدهند .خداوند میفرماید:
ً
ََ َ
َ
َ َ
َ َ َ
خذونك إجّل هز ًوا أهَٰذا ٱَّلجي َب َعَٰث ٱّلل َرسَٰوّل ﴾٤١
﴿ِإَوذا َرأوك إجن َيت ج
[ارفلاقن.]11:

«ایتق کهوترانبیبیددامتحً وترانهابدرخسمهیریگ دایوگدنی:آایانییسکاتسکهاداااراروسل
رفاتسدهاتس ،ارگربابعدتوبعمدهامینوبصروبندمیزندکیوبدامراازوبعمدهامینداردنک».
سپس وقتی پیامبر آنان را از شرک برحذر میداشت ایشان او را مسخره

میکردند و هر گاه پیامبران به توحید دعوت میدادند ،چون در وجودشان
شرک ریشه دوانده بود از آنان عیبجویی کرده و آنان را کم ع ل ،گمراه و
دیوانه توصیف میکردند ،و نیز کسانی که در ع یده به مشرکین شباهت
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دارند ،وقتی ببینند کسی به توحید دعوت میدهد بخاطر شرکی که در
وجودشان هست ،او را مسخره میکنند ،خداوند میفرماید:
﴿ َوم َجن ٱنل ج َ
ون ٱّللج﴾ [ارقبل .]156:
اس من َيت ج
خذ مجن د ج
«یضعبازرمد رشکیهییریغازاداربایاارقاریدهداامدننادا ،آاننراداتسدار د».
هر کس مخلوقی را مانند خداوند دوست داشته باشد ،مشرک است ،و
الزم است که بین دوستی به خاطر اهلل و دوستی با اهلل فرق قایل شویم .این
افراد که قبور را همچون بتها قرار داده و توحید و عبادت اهلل را مسخره
میکنند! و غیر اهلل را شفیع و واسطه پنداشته و تعظیم میکنند ،هر یک از آنها
حاضر است سوگند غموس [سوگندی که فرد میداند دروغ است] بخورد،
اما جرأت نمیکند به شیخش سوگند دروغ بخورد ،بسیاری از مردم معت دند
که به کمک طلبیدن شیخ در کنار قبرش یا جای دیگر بهتر است از اینکه خدا
را سحرگاهان در مسجد به فریاد بطلبند ،و کسی که از ع یدهی شرکی آنها
برگشته و موحد شده است را مسخره میکنند ،بسیاری از آنها مساجد را
تخریب و زیارتگاهها و بارگاهها را آباد میکنند!!! آیا این اهانت به خدا،
آیات و رسول او نیست .قذا بزرگداشت و تعظیم قبرها انسان را به شرک
میرساند( .)1متأسفانه این ع یده امروزه در میان بسیاری از قبوریها وجود دارد.
رخسمهرکدندنیداحوعاتس:
 -8مسخرهکردن صریح :مانند کسانی که آیه در شأن شان نازل شده که
به قاریان قرآن میگفتند :همچون قاریان شکمگندهتر ،دروغگوتر و
()1ومجمعااتفلای(.)41-49/21
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ترسوتر هنگام روبروشدن در جنگ ،ندیدیم .یا حرفهای دیگری
مثل اینها ،بعضی از آنها میگویند :دین شما دین پنجمی است یا دین
شما کهنه و فرسوده است ،یا وقتی گروه امر به معروف و نهی از منکر
را میبینند با تمسخر میگویند :دینداران آمدند ،و شبیه این حرفها که
به راحتی قابل شمارش نیست و بزرگتر از قول کسانی است که آیه
دربارهی آنها نازل شده است.
 -4مسخره کردن غیرصریح :و آن دریایی است که ساحل ندارد .مانند
مسخرهکردن با حرکات چشم ،زبان ،قب ،دست و غیره در زمان
تالوت قرآن یا عمل به سنت پیامبر یا امر به معروف و نهی از
منکر( ،)1یا مانند سخن افرادی که میگویند :اسالم برای قرن بیستم
کارآیی ندارد ،ف ط برای قرون وسطی سازگار است ،و یا میگویند:
اسالم به ع ب برگشتن و ع ب ماندگی است و مجازاتهایی همچون
حد و تعزیرات در اسالم ،سختدقی و وحشیگری است ،و یا
میگویند :اسالم به زن ظلم کرده چون طالق و تعدد زوجات را مباح
دانسته است .یا بگویند :حکم کردن به قوانین ساختگی و بشری برای
مردم بهتر از حکم کردن به قوانین اسالم است .و به کسی که دعوت
به توحید و نهی از عبادت قبور و ضرائح میکند میگویند :این
شخص تندرو و سختگیر است ،یا میخواهد در میان مسلمانان تفرقه
ایجاد کند ،یا میگویند :وهابی است یا مذهب پنجمی دارد و شبیه این
اقوال که همهی آنها دشنام به دین و مسلمانان و مسخرهکردن ع یدهی
ت
ت
()1ومجمعهاوتلدیحالیحددنه ،ص(.)401
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صحیح استَ« .ل حول وَل قوة إَل باهلل» .یا کسی را که به یکی از
سنتهای پیامبر پایبند است مسخره کنند و بگویند دین در ریش
()1

خالصه نمیشود[ ،ریش را مسخره کنند] و شبیه سخنان زشت!

()2

نظریهی مادیگرایی دربارهی حیات ،و مفاسد این نظریه

دو نظریه دربارهی حیات وجود دارد :نظریهی مادیگرایی و نظریهی
صحیح که هر کدام آثاری به دنبال دارند:
 -1نظریهی مادی گرایی دربارهی حيات

در این نظریه تفکر انسان در کسب قذات زودگذر محدود شده و عملش نیز
در این چهارچوب بدون توجه به عواقب آن ،محصور میشود .و برای آینده
هیچ کاری نمیکند و چارهای نمیاندیشد و توجه ندارد که اهلل زندگی دنیا را
مزرعهی آخرت قرار داده ،و دنیا محل عمل و آخرت محل جزا و پاداش
است و هر کس در دنیایش عمل صاقح انجام دهد و ذخیره کند در هردو دنیا
( )1در ابرهی حواضق امال   ،ینعی اومری که ابثع زالی دشن اامین ا اخرجدشن صخش از امال یوشد  ،نهاتکب
ث
ثت
«ابمجیی ریپاومن حواضق امال » حوشیهی دبعازعلزی رطیفی روجع کد( .انی اتکب از استی اتکاخبنه
ت
مُصح
الکتررایکیندیقعه( )www.aqeedeh.comاقلبداولنداتس [.چ]
( )2ربای انشتخ رتشیب رظننهی امدیرگایی نه بتک ذلی در استی اتکاخبنه دیقعه ()www.aqeedeh.com
روجعکد:
تث
 -1امدیرگاییارفآدنییبدینی ،حوشیهیدمنباشرکارشلفی.
مُصح
ثت
 -3ااسنننیبامدرگییاامال  ،حوشیهیااتسددمبطق [.چ]
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سود میبرد .و هر کس در دنیا عمل صاقح انجام ندهد اخترش را تباه و نابود
میکند .خداوند میفرماید:
ِس ٱ ُّلن َيا َوٱٓأۡلخ َجرةَ َذل َجك ه َو ٱِل َ
﴿ َخ ج َ
ِسان ٱلمبجي﴾ [اجحل.]11:
«دایناآرخت راازدتسدادهاتس ،ازایاکنریآاکشرانیاتس».
خداوند این دنیا را بیهوده نیافریده بلکه آن را برای حکمتی عظیم خلق
کرده و میفرماید:
َ
َ
َ
َ ََ َ َ َ َ َ
َل َيوة جِلَبل َووُكم أيُّكم أح َسن ع َمل﴾ [اكلمل.]3:
﴿ٱَّلجي خلق ٱلموت وٱ
ب ت
«اداییکهرمگاز دیگراقلخرکده ،اتامشراایبزامدیکهدکاکیملمع هترریااجن یدهد».
َ
َ
َ َ َ َ ََ
َ
َع ٱَلَۡر جض ز َ
ينة ل َها نلج َبل َوهم أ ُّيهم أح َسن ع َمل ﴾٧
﴿إجنا جعلنا ما
ج
[الكهف.]2:

ب ت
«امآبحهراکهدرزنیماتس.زتنیزنیمرقاردادمیاتآاننراایبزامیکهدکاکیملمع هترری
ااجن یدهد».
خداوند این دنیا و نیازهای زودگذر و زینتهای ظاهری مانند :اموال،

اوالد ،م ام ،قدرت و سایر قذایذی را که ف ط خدا اندازهی آن را میداند،
برای ما قرار داده است .اما اکثر مردم ف ط به ظاهر و شگفتیهای آن توجه
دارند و م ید به همین هستند و به ح ی ت و راز این نعمتها فکر نمیکنند .و
با مشغول کردن خود به کسب و جمعآوری دنیا و بهره گرفتن از آن از هدفی
که عمل برای آخرت است دور شدهاند ،بلکه منکر حیاتی غیر از زندگی این
دنیا هستند.
ََ
ه إّل َح َيات َنا ٱ ُّلن َيا َو َما َنن ب َمبعوث َ
جي [ ﴾٢٩األاعن .]31:
﴿وقالوا إجن ج َ ج
ج
«ادنتفگ:ریغازانیداین ،ز دیگدرگییاوجد دارداامداابرهز دهیمنوشمی».
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و خداوند به کسانی که دربارهی حیات چنین طرز تفکری دارند وعده
عذاب داده و میفرماید:
َ
َ َ
َ
َل َيوة ج ٱ ُّلن َيا َوٱط َمأنُّوا ب َها َوٱَّل َ
ون ل َجقا َءنَا َو َرضوا بٱ َ
جين
جين ّل يَرج
﴿إجن ٱَّل
ج
ج
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
هم عن َءايت ج َنا غ جفلون  ٧أو ىلئجك َمأ َوىهم ٱنلار ب ج َما َكنوا يَكسجبون﴾٨
[يوسن.]4-2:

ت
«نهقیقحتاسکینکهنهددیارامادیمااردنتسینانهز دیگداینرایضدشه ا دانهآندلنشیه ا د
ث
ااسکینکهازآایتاماغفلیدد ،آانناجاگیهسانآشتاتس ،نهاخرطاامعیلکهااجن دادها د».
و میفرماید:
َ
جيها َوهم ف َ
َل َيوةَ ٱ ُّلن َيا َوزينَ َت َها ن َو جف إ َِلهم أع َملَهم ف َ
﴿ َمن ََك َن يريد ٱ َ
جيها
ج ج
ج
ج
َ
َ
َ
َ
َ َ
ى َ
ك ٱَّل َ
جين لي َ لهم جف ٱٓأۡلخ َجرة ج إجّل ٱنلار َو َحب ج َط َما
ّل يبخسون  ١٥أولئ ج
َ
َ
َص َنعوا ف َ
جيها َو َب جطل ما َكنوا َيع َملون [ ﴾١٦هود.]15-16:
ت ت
هی
«اسکینکهوخاهنز دیگداینازتنیهیآنهسبیدد[نبیحهی]اامعاشلنرادرانیداینید م
هی
[آبحهربااشیننییعتدشهاتسدردایننهآاننید م]اازآانندرداینمکیمنوشد.آانناسکین
ت
هسبیددکهدرآرختزجآشتزساییدرگی دار داآبحهدرداینااجن دادها دازنیبیرادااامعل
آاننابلطیوشد».
این وعده شامل کسانی است که این تفکر را دارند ،فرقی نمیکند از
کسانی باشند که به قصد دنیا ،اعمال دینی را انجام میدهند ،مانند مناف ین و
ریاکاران با اعمال خود ،یا کافرانی باشند که ایمان به زنده شدن و روز حساب
ندارند ،مانند مردم عصر جاهلیت ،مذاهب فرسودهی سرمایهداری ،کمونیست
و علمانیت [بیدینی و سکوالریسم] که ارزش زندگی را نمیدانند و حتی نظر
آنها دربارهی حیات از نظر حیوانات بیارزشتر است ،چون آنان در راه
28

اهدافی که نه بر ایشان ابدی است و نه آنان برای اهدافشان ابدی هستند ،ع ول
خود را از دست داده ،توانایی خود را به کار برده و اوقات خود را ضایع
کردهاند و برای آیندهای که منتظر آنها است ،هیچ کاری نمیکنند!!! و قطعاً
به آن آینده [قیامت] خواهند رسید .در حاقی که حیوانات بر خالف اینها
هدفی ندارند که به دنبال آن باشند و ع وقی ندارند که با آن فکر کنند .به
همین دقیل خداوند دربارهی آنان میفرماید:
َ
َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
﴿أم تسب أن أكثهم يسمعون أو يعقجلون إجن هم إجّل كٱَلنع جم بل هم
ً
َ َ ُّ
أضل َسبجيل [ ﴾٤٤ارفلاقن.]11:
ت
ف
«آایامگنیینک که ارثک آاننیونش د ای ی همیدد .اانیندنتسین رگم امدنن ویحاانت نلکه رمگاهترر از
آاندنن».
و خداوند طرفداران این نظریه را به جاهل توصیف کرده و میفرماید:
َ
َ َ
َ َ
َ َ َ
َ
كن أَك َ َ
ث ٱنل ج
اس ّل َيعلمون َ ٦يعلمون
﴿ َوعد ٱّلل ج ّل يل جف ٱّلل َوعدهۥ َول ج
َ
َ
َ
َظهرا م َجن ٱ َ
َليَوة ج ٱ ُّلن َيا َوهم ع جن ٱٓأۡلخ َجرة ج هم غفجلون [ ﴾٧ارلا .]2-5:
ج
«ااامارثکرمد یمندادنن  ،طقاظهریازز دیگداینرایدادنناآاننازآرختاغلف ا د».
آنان اگر چه در صنایع و اختراعات مهارت دارند ،در واقع جاهالنی هستند
که شایستگی این را ندارند به اهل علم توصیف شوند ،چون علم آنها از ظاهر
زندگی دنیا تجاوز نمیکند ،و این علمی ناقص است که آنان مستحق این
وصف با شرافت نیستند ،چون علماء به کسانی اطالق میشود که خداشناس و
خدا ترس باشند .خداوند متعال میفرماید:
َ
﴿إن َما َي َش ٱ َ
ّلل مجن ع َجبادجه ج ٱلعل َ ى
مؤا﴾ [افرط.]34:
ج
«نهقیقحتازایمندنباگنادا  ،طقاملعءازاایرتدنس».
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و از جملهی تفکرات مادی درباره دنیا داستان قارون و گنجینههایی است
که خدا به او عطا کرده بود:
َ َ َ َ ََ
َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ
َع قَو جمهجۦ ف زينَتجهجۦ قَ َال ٱَّل َ
ت نلَا
جين يرجيدون ٱَليوة ٱلنيا يلي
﴿فخرج
ج ج
َ
َ َ
َ
َ َ
وت قرون إجنهۥ َّلو َحظ ع جظيم [ ﴾٧٩اصصقل.]21:
مجثل ما أ ج
ت
«اقران اب اظهری آراشیه ا رپ از زرق ا ربق نه ایمن وقشم رتف  ،اسکین که ز دیگ داین را
ت
ه
وخاش دنتفگ :ای اکش ام م لثم آبحه که نه اقران داده دشه اتس دارایی دامیتش  ،اا دارای
د
ی
رثاترفاااناتس».
آنان آرزوی ثروتی مانند او را داشتند و به او غبطه میخوردند و براساس
تفکر مادی شان او را به صاحب ثروتی عظیم ،وصف کردند .و این همانند
وضعیت کنونی دوقتهای کافر است که مسلمانان ضعیفاإلیمان با تعجب به
پیشرفتهای صنعتی و اقتصادی شان نگاه میکنند و غبطه میخورند ،بدون
اینکه به کفر آنان و عاقبت بدی که در انتظارشان است توجه کنند .و این
تفکر غلط آنان را وادار به تعظیم کافران و احترام آنان نموده و در اخالق و
عادات بد شان از آنان ت لید میکنند ،قیکن از پیشرفتهای علمی و نظامی
آنان مانند :اختراعات ،تکنیک و غیره ت لید نمیکنند.
 -2نظریهی دوم دربارهی زندگی دنيا [نظریهی صحيح]

این است که هر چه انسان در این دنیا از مال ،قدرت و توانایی ظاهری دارد
وسایلی است برای استفاده ،تا به کمک آن خود را برای آخرت آماده کند،
در ح ی ت دنیا ذاتاً مذموم نیست ،بلکه بدی و خوبی آن به فردی که از آن
استفاده میکند بستگی دارد .دنیا پل و محل عبوری برای رسیدن به آخرت؛ و
محل جمعآوری آذوقه برای رسیدن به بهشت است .به بهترین زندگی که
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بهشتیان به آن میرسند بخاطر اعماقی است که در دنیا انجام دادهاند ،و در
واقع دنیا محل اعمال صاقح ،همچون جهاد ،نماز ،روزه ،انفاق در راه خدا و
میدان مساب هی برای عمل خیر است .خداوند خطاب به بهشتیان میفرماید:
َ
َ َ
ت
ام ٱ َ
﴿ُكوا َوٱ َ
شبوا َهن جيا ب ج َما أسلفتم جف ٱَلي ج
اِلَةج [ ﴾٢٤ااحلقه.]31:
ِل ج
«وخبردیاایباشدیموگاراابدربامش ،اخبرطآبحهدرداینااجن داده ادی».
رقی و تمائم
 -1رقی

رقی جمع رقیه ،و آن جمالت و کلماتی است که به قصد شفای بیماریهایی
مانند :تب ،صرع و غیره استفاده میشود و به آن عزائم نیز گفته میشود بر دو
نوع است:
حوعاال :رقیهای که خاقی از کلمات شرکی باشد .به این صورت که آیاتی
از قرآن بر مریض خوانده شود ،یا برای رفع بیماری به اسماء و صفات خدا
پناه برده شود ،این نوع رقیه صحیح و جایز است .چون پیامبر گاهی این
کار را کرده و به آن امر فرموده است.
عوف ابن ماقک میگوید« :ما در جاهلیت رقیه [دم] میکردیم ،گفتیم :ای
رسول خدا ،نظرت در این باره چیست؟ فرمود :رقیههایتان را برایم وصف
کنید ،اگر در آن شرک نباشد اشکاقی ندارد»(.)1
سیوطی میگوید :علما دربارهی جایز بودن رقی با سه شرط اجماع کردهاند:
 -8از کالم خدا و اسماء و صفات او باشد.
()1ملسم.
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 -4به زبان عربی و معنای آن واضح باشد.
 -3اعت اد به اینکه رقیه به خودی خود موثر نیست ،بلکه به ت دیر خدا موثر
است(.)1
و کیفیت آن به این صورت است که :قرآن را بر مریض میخوانند و بر او
فوت میکنند ،یا قرآن را بر آب میخوانند و مریض آن را مینوشد ،در
َ ه ه ه َ ه
ل َ َْ َ َ هَ َ َ َ لَ ً ْ
حدیث ثابت بن قیس آمده« :أن انل ِِب صَل اهلل علی ِه وسلم أخذ ترابا مِن
َ ه ل َ َْ
َ ْ َ َ َ َ َ َل َ َ ل َ َ َ َ َْ َ
بطحان فجعله ِِف قد ٍح ث هم نفث علی ِه بِما ٍء َوصبه علی ِه»(« .)2پیامبر م داری
از خاک بطحان را در ظرفی ریخت و بر آن فوت کرد و آن را بر او پاشید».
حوعدا  :رقیهای که در آن کلمات شرکی وجود دارد و در آن از غیر خدا
طلب کمک و فریادرسی میشود و به غیر او پناه میبرند ،مانند :رقیه به
وسیلهی اسماء جن ،مالئکه ،انبیاء و صاقحین که این نوع جزو عبادت غیر
خداست و شرک اکبر است.
یا به غیر زبان عربی ،با جمالتی گنگ و غیر قابل فهم باشد ،چون بیم آن
میرود که کفر یا شرکی در آن باشد و کسی متوجه نشود ،قذا ممنوع و
ناجایز است.
 -2تمائم

جمع تمیمه و آن نوشته ایست که به گردن بچه جهت دفع چشم زخم آویزان
میشود و گاهی اوقات بزرگساالن زن و مرد هم از آن استفاده میکنند .و دو
نوع است:
ل
()1حتفا چحیددص(.)231
()2اوبدااد.
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حوعاال
آن که با آیات قرآن است ،بدین صورت که آیاتی از قرآن و یا اسماء و
صفات خدا روی کاغذی نوشته میشود و آن را برای طلب شفا به مریض
میبندند ،علما در این نوع اختالف دارند .در این باره دو نظریه وجود دارد:
نظريه اول :آن را مباح میداند ،این نظریه از عبداهلل ابن عمرو بن عاص،
روایتی از احمد ابن حنبل ،ابو جعفر اقباقر و ظاهر آنچه از عائشه روایت شده
ن ل شده است .و اینها حدیث منع آویزان کردن تمائم را حمل بر موردی
میدانند که در آن کلمات شرکی باشد.
نظريه دوم :آن را ناجایز و ممنوع میداند ،این نظریه از عبداهلل ابن مسعود،
ابن عباس ،ظاهر قول حذیفه ،ع بهی ابن عامر ،ابن عکیم ،جماعتی از تابعین
از جمله اصحاب ابن مسعود و احمد ن ل شده است ،و بنا به ن لی ،بسیاری از
()1

اصحاب او آن را قبول کرده و متاخرین به آن فتوی دادهاند ،دقیل آنها
َ ْ ل ل َ ه
اَّلل َص هَل ل
اهلل
روایتی است از ابن مسعود س که میگوید« :س ِمعت َرسول ِ
َ َْ َ هَ َ ل ل
ه ُّ َ َ ه َ َ َ ِّ َ َ َ ْ ٌ
ْشك»(« .)2شنیدم از پیامبر که
علی ِه َوسلم يقول« :إِن الرَق ،واتلمائ ِم ،واتلول ِ
فرمود :رقی ،و تمائم و توقه شرک است» .توقه به تعویذی گفته میشود که
گمان میکنند با آن محبت زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن زیاد میشود.
بنا به دالیل سه گانهی زیر نظریه دوم صحیحتر و راجحتر است:
 -8عام است و دقیلی که عام را خاص کند ،وجود ندارد.

()1انییکیازادلهاتسیکهازآنربدع وجازوعتذیادتساللیوشد«رتممج».
()2ادمح ،اوبدااد ،انبامچهااحمک.
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 -4بنا به قاعدهی سد ذریعه – چون وسیلهایست برای آویزان کردن اشیاء غیر
مباح – .
 -3کسی که آیهای از قرآن را به خودش آویزان میکند در مواقع رفتن به
()1

حمام و قضای حاجت و مانند اینها به آن اهانت میشود!

حوعدا ازامتمئ
آنچه غیر از قرآن بر اشخاص آویزان میشود مانند :محصرهها ،تکههای
استخوان ،صدف ،طناب ،کفش و نعل ،میخ ،نامهای شیاطین و جن و
نوشتهها ی جادویی ،این نوع به طور ی ین حرام است و از انواع شرک بشمار
میرود چون به غیر اهلل و غیر اسماء و صفات او ،توکل میشود .و پیامبر
ْ َ َ هَ َ ًْ َ َ
میفرمایدَ « :من تعلق شيئا لو ُِك إ ِ ْيل ِه»(« .)2هر کس چیزی را آویزان کند به آن
سپرده میشود» .قذا هر کس خود را به خدا بسپارد و به او پناه برد و در همهی
کارها به خدا توکل کند ،اهلل هر کار ناممکنی را ممکن و هر سختی را برایش
آسان میکند ،و هر کس به مخلوقات خدا ،تمائم ،داروها و قبور اعتماد کند
خداوند او را به چیزی که نمیتواند نیازش را برآورده کند و ماقک نفع و
ضرری نیست ،میسپارد .و در این صورت ع یدهاش نابود و رابطهاش با خدا
قطع میشود و خداوند او را خوار و ذقیل میکند.
بر هر مسلمانی واجب است که از آنچه ع یده را فاسد ،یا به آن خللی
وارد میکند دوری کند .و فرد مسلمان نباید داروهایی را مصرف کند که
استفاده از آنها حرام است .و برای عالج بیماریهایش نباید پیش افراد خرافی
()1حتفادیجمل.
()2ادمحارتذمی.
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و جادوگر برود .چون آنان روح و ع یدهاش را بیمار میکنند .و هر کس بر
خدا توکل کند خداوند برای او کافی است.
بعضی از مردم این اشیاء را به خود ،ماشین و حیوان ،یا در خانه و یا مغازه
آویزان میکنند .در حاقی که هیچگونه ناراحتی جسمی ندارند ،بلکه به
بیماری خیاقی ترس از چشم و حسد مبتالیند.
منشأ همهی اینها ضعف ع یده است ،که بیماری ح ی ی بوده و الزم است
با شناخت توحید و ع یدهی صحیح عالج شود.
***
سوگند به غیر خدا ،توسل و طلب فریادرسی از مخلوق
أ – سوگند

سوگند آن است که در آن نام فرد و یا چیز محترمی به طور خاص ،برای
تاکید حکمی ذکر شود .این در حاقی است که تعظیم [مطلق] حق خدای
متعال است .اجماع علمای اسالم بر این است که سوگند تنها به اسم و صفات
خدا جایز است و بس ،قذا سوگند به غیر خدا به هیچ وجه جایز نیست(.)1

سوگند به غیر اهلل شرک است .از ابن عمر ب روایت است که پیامبر
َ َ
ْ َ ََ َْ ه ََ ْ
َ َ َ ْ ْ َ َ ()2
فرمودَ « :من حلف بِغریِ اَّللِ فقد كفر أو أْشك» « .هر کس به غیر اهلل سوگند
یاد کند ،کفر ،یا شرک ورزیده است» .و این شرک و کفر ،از نوع اصغر است،
ث
()1احشیهانباقمسرباتکباوتلدیحص(.)303
()2ادمح ،رتذمیااحمک.

21

مگر زمانی که سوگند یاد شده نزد سوگند یاد کننده تا حد عبادت او ،تعظیم
شود ،در این حال شرک و کفر از نوع اکبر است .مانند :قبرپرستان این عصر و
زمانه که از مردگان مورد تعظیم شان بیشتر میترسند تا از خدا و عظمت او.
بطوریکه اگر از یکی از آنها خواسته شود به وقی و شیخ مورد تعظیمش سوگند
بخورد ،تا راست بگوید ،سوگند نمیخورد .و وقتی که از او خواسته شود
سوگند به خدا یاد کند ،اگر دروغ هم بگوید سوگند میخورد .قذا سوگند،
تعظیم سوگند یاد شده است ،و این تعظیم ف ط الیق خدا است و الزم است
ف ط به سوگند به خدا ارزش داده شود – و از سوگند زیاد پرهیز شود – خداوند
میفرماید:
َ
﴿ َوّل ت جطع ك َحلف م جهي [ ﴾١٠املقل.]13:
«اازهرایسبروسدنگوخر دهیتسپااطتعنکم».
َ
َ
و میفرمایدَ ﴿ :وٱحفظوا أي َمنَكم﴾ [ااملدئ .]41:
«وسدنگهد ننراظفحکد».
یعنی سوگند یاد نکنید مگر در وقت ضرورت و به راستی و نیکی سوگند
یاد کنید .چون سوگند زیاد یا دروغ دالقت بر بیاهمیتی اهلل ،نزد فرد و عدم
ََ ٌَ َ
تعظیم او دارد و این با توحید منافات دارد .پیامبر میفرماید« :ثَلث َل
َل َ َ ٌ َ
ل َ ِّ ل ل ْ ه ل َ ْ َ ْ َ َ َ َ ل َ ِّ
لٌ
یه ْم َوله ْم عذاب أ ِيل ٌم» .وجاء فیهَ « :و َرجل
ك
یكلمهم اَّلل یوم ال ِقیام ِ ،وَل یز ِ
ه
َ
َ َْ َ
َ
َ ََ هَ َل َ َ ً ََ َ ل ه َ
َتي إَِل بِی ِمینِ ِه»(« .)1سه دسته
ش
ي
َل
و
ه
ن
ی
م
ی
ِ
ِ
ِ
جعل اَّلل َل بِضاع فَل یبِیع إَِل ب ِ
ِ
هستند که خداوند در روز قیامت با آنان صحبت نمیکند و به آنان توجه
نمیکند و برای آنان عذابی دردناک هست ،یکی از آنها کسی است که خدا
()1ربطایننهدنسحیحصرااتیرکدهاتس.
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را کاالی خود قرار داده ،نمیخرد مگر با سوگند به خدا و نمیفروشد مگر با
سوگند به خدا».
قذا شدید کردن عذاب بر سوگند زیاد نشانهی تحریم آن و بخاطر احترام
به اسم خدای سبحان و تعظیم او است.
به دروغ به خدا سوگند خوردن «سوگند غموس»( )1نام دارد و حرام است،
خداوند مناف ین را به این وصف توصیف کرده که آنان در حاقی که
میدانند ،به دروغ سوگند یاد میکنند.
خالصهای از آنچه که گفته شد:
 -8سوگند به غیر اهلل ،مانند سوگند به امانت ،کعبه ،پیامبر و غیره شرک
و حرام است.
 -4عمداً سوگند دروغ به خدا خوردن «سوگند غموس» حرام است.
 -3بدون نیاز ،زیاد سوگند خوردن هرچند راست باشد ،حرام است ،چون
سبب سبک شمردن اسم خداوند است.
 -2در حاقت ضرورت و نیاز اگر سوگند به خدا راست باشد ،اشکاقی
ندارد.

ثت
()1وسدنگیاتسکهاصشبحرادرانگه ،پب درآشتوغطهاریدنکاانیوسدنگرب اکریکهدرذگشیهااجن داده ،
ایدیوشد ،دراحیلکهرفدازدراغوبدنآنآاگیهدارد.
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()1

ب – حکم توسل به مخلوق برای نزدیک شدن به اهلل

توسل :نزدیک شدن به چیزی و رسیدن به آن است و وسیله :قربت و
نزدیکی است .خداوند میفرماید:
َ
ََ
﴿ َوٱب َتغوا إجِلهج ٱل َوسجيلة﴾ [ااملدئ .]06:
«اربایردیسننهاا[ادا]اشیلهوجبید».
یعنی :نزدیکی به خدای سبحان با طاعت و پیروی از آنچه مورد رضایت
او است ،باشد.
توسل دو نوع است:
نوع اول :وتلسرشماع ،و آن چند نوع است:
 -8توسل به خدا با اسماء و صفاتش .خداوند به آن دستور داده و میفرماید:
َ
َ
َ
﴿ َو جّللج ٱَلس َماء ٱَلس َن فَٱدعوه ب َها َو َذروا ٱَّل َ
ون جف أس َ ى
مئجهجۦ
حد
جين يل ج
ج
َ
َ
َ
َسيج َزون َما َكنوا َيع َملون [ ﴾١٨٠األرعا .]143:
ت
«اربایاداا داامسءزابییئهشت ،سپابانیاامسءااراوخبادینااسکینراکهدرابرهیاامسءاا ،ازقح

داریوش د ،نهاحلوخدرهکد.آاننربآبحهااجن دادها دزجادادهیوش د».

( )1ربای بسک ولعمامت رتشیب در ومرد وتلس رشماع ا انرشماع نه بتک ذلی در استی اتکاخبنه دیقعه
()www.aqeedeh.comروجعکد:
ت
ثت
 -1ااش هنیبقحاقلخ ،حوشیهیخیشاالمال انبنیمیه.
ثت
ی
 -3ااش هنیبقحاقلخ ،حوشیهیافزئارباه مدم.
لح
ثت
 -0وتلساجزیاریغاجزی ،حوشیهیدبعازعلزینبدبعاهللا هیی.

ث
مُصح
شیهاتوموجددرابرهوتلسزیندراستیامال سکت()www.islamtxt.netرش دادهدشهاتس [.چ]
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-4توسل به خدا با ایمان و اعمال صاقحی که توسلکننده انجام داده است.
خداوند دربارهی اهل ایمان میفرماید:
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
يمن أن َءامجنوا ب َربكم َف َ
امنا َرب َنا
ج ج
﴿ربنا إجننا س جمعنا منادجيا ينادجي ل ججل ج
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
وب َنا َووُك جفر عنا َس جيات َجنا َوت َوف َنا َم َع ٱَلب َرارج [ ﴾١٩٣آلرمعان.]110:
فٱغ جفر نلَا ذن
«رپارداگرا! ام  دای  دا دهدهای را دینشمی که نه اامین دوعت یرکد [ی تفگ ]:نه
نی ث
رپارداگراتن اامین ایباردی سپ ام اامین آاردمی .رپارداگرا! انگهن ام را ح ا اکرهی دب ام را
وپباشناامرااباکیننریمبان».
و حدیث سه نفری که در غار بودند ،و کوه ریزش کرد و درب غار را
بست ،و توانایی خارج شدن نداشتند پس با اعمال صاقح خود به خدا متوسل
شدند و خداوند درب غار را باز کرد تا از غار خارج شدند(.)1
 -3توسل به خدای بلند مرتبه با اقرار به وحدانیت او مانند توسل یونس:
َ َ
ََ َ
ُّ َ
ت أَن ّل إ َل َه إّل أَ َ
ح َنك إ ج جن كنت م َجن
نت سب
﴿فنادى جف ٱلظلم ج
ج ج
ٱلظلجم َ
ي﴾ [األنء.]42:
ج
هی
«ویسن در اتریکیهی [مکش بهیگ] رفاید رب آارد که چ وبعمد رب یقح ریغ از وت تسین ا وت
اپکازنمیه».
 -2توسل به خدا با اظهار ضعف ،نیاز و ف ر به او ،مانند [توسل] ایوب:
َ
َ َ
حم ٱلر جِح َ
نت أَر َ
لُض َوأَ َ
﴿ َو َأيُّ َ
ن ٱ ُّ ُّ
ادى َربهۥ أ جن َمس ج َ
جي [ ﴾٨٣األنء:
وب إجذ ن
.]40

()1ومضمن دثیقفتمعلیهاتس.
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«ا ايوب را[يد؛ن]  ،هیگای که رپارداگرش را  دا داد که امیبری ا انرایتح نهنم رایآارده ا وت
م
م
هررابرتننی هررابانین».
 -5توسل به خدا با دعای صاقحینی که زندهاند ،همانطور که اصحاب پیامبر
وقتی دچار خشکساقی شدند ،از پیامبر خواستند که برای آنان دعا کند و پس

از پیامبر از عموی او عباسس خواستند که برایشان دعا کند(.)1
 -2توسل به خدا با اعتراف به گناهان.
َ َ
َ
َ
َ
ب إ ج جن ظلمت نف جس فٱغفجر جل﴾ [اصصقل.]15:
﴿ر ج
نی ث
«رپارداگرا!نمنهوخدملظرکد  ،سپرما ح ».

حوعدا :وتلسریغرشماع[اناجزی]
توسل به مردگان بوسیلهی سوال کردن و شفاعت از آنان ،و توسل به جاه
پیامبر و ذات مخلوقات یا حق آنان که شرح هر کدام به ترتیب میآید،
جایز نیست.
 -1طلب دعا از مردگان ،حرام است :چون مردگان برخالف زمانی که زنده
بودند ،توانایی دعا کردن را ندارند .طلب شفاعت از آنان نیز حرام است،
چون عمر بن خطاب ،معاویه بن ابی سفیان و کسانی که در حضور آن دو
بودند ،مانند اصحاب و پیروان نیکویشان ،وقتی دچار خشکساقی میشدند
از کسی طلب دعا برای باران میکردند که زنده بود ،مانند عباس و یزید

ابن اسود س و پس از وفات پیامبر از او درخواست دعا برای باران

نمیکردند و به پیامبر متوسل نمیشدند و واسطهاش قرار نمیدادند و سر
قبر او یا کسی دیگر نمیرفتند .بلکه به جای او از عباس و یزید که زنده
()1اخبری.
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هل ه له ََ ه ل َ َ
بودند ،طلب دعا میکردند .عمر س گفت« :الله هم إِنا كنا نت َوسل إ ِ ْيلك
َ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ ه َ َ َ ه ل َ ْ َ َ َ ِّ َ َ ْ َ
ك بِع ِّم نبِینا فاس ِقنا»« .خدایا! تا پیامبرت زنده
بِنبِينا فَس ِقینا ،وإِنا نتوسل إِيل

بود به او متوسل میشدیم تو بر ما باران میفرستادی ،و االن به عموی
پیامبرمان توسل میکنیم ،پس برای ما باران بفرست» .قذا آنان عموی
پیامبر را به جای پیامبر قرار دادند چون مشروع نبود توسلی که به عباس و
یزید میکردند ،به او بکنند .در حاقی که برای آنان ممکن بود – در
صورت جایز بودن – نزد قبر پیامبر بروند و به او توسل کنند( .)1بنابراین
ترک این کار از طرف آنان دقیلی است بر عدم جواز توسل به مردگان نه
با دعا و نه با شفاعت ،پس اگر طلب دعا و شفاعت در زمان حیات و
وفات او مثل هم بود به جای پیامبر از کسانی دیگر طلب دعا و شفاعت
نمیکردند.
 -4توسل به جاه و م ام پیامبر یا دیگران حرام است و حدیثی که در
اینباره آمده« :إذا سأتلم َ
اهلل فاسألوه جبايه ،فإن جايه عند اهلل عظیم».

«هرگاه از خدا [کمکی] خواستید ،به جاه من توسل جویید چون جاه و
م ام من نزد خدا بزرگ است» .موضوع و دروغ است .چون این
حدیث در هیچ کتابی از کتابهای معتبر و مورد اعتماد اهل سنت
وجود ندارد.

()1ومجمعااتفلای(.)329/2
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و هیچکدام از علمای معتبر حدیث آن را ذکر نکردهاند( )1و تا زمانی
که با دقیلی صحیح ثابت نشود ،حرام است .چون عبادات ف ط با دقیل
صریح و صحیح ثابت میشود.

 -3توسل به ذات مخلوقات حرام است چون :وقتی گفته شود« :امهلل إِّن
َ
أسألك بفَلن» اگر «ب» در «بفالن» به معنی قسم باشد سوگند یاد
َ
کردن به مخلوق برای خدا است که معنی جمله «امهلل إِّن أسألك

بفَلن» یعنی :خدایا تو را سوگند میدهم به فالن شخص که مثالً این
کار را برایم انجام دهی .بنابراین وقتی سوگند یاد کردن به مخلوق،
برای مخلوق جایز نباشد

–

چون در حدیث آمده ،شرک است

–

چگونه سوگند به مخلوق برای خاقق جل جالقه جایز است؟! اما اگر
«ب» در این جمله برای سببیت باشد( )2در این صورت خدای بلند مرتبه
دعای به سبب مخلوق را شرط اجابت دعا قرار نداده و شرعاً این نوع
دعا را مشروع قرار نداده است.

 -8توسل به حق مخلوق حرام است چون:
اوالً :هیچ کس نمیتواند بر خداوند سبحان هیچگونه ح ی را واجب کند.
و ف ط خدا است که از فضل خود به برخی از مخلوقات ارزش و برتری
میدهد .خداوند میفرماید:
()1ومجمعااتفلای(.)321/20

ه
()2ارگنهینعمتیببسابدشینعمجملهانیاتس:ادااینهببسالفنصخشازوتالفناکررایوخا م.
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ح ًّقا َعلَي َنا نَُص ٱلمؤ جمن َ
﴿ َو ََك َن َ
جي﴾ [ارلا .]12:
«ایریدادنومنینمربامقحوبده».
و بندگان مطیع و فرمانبردار از فضل و نعمت خداوند ،مستحق پاداش و
جزا هستند این همانند حق مخلوق بر مخلوق نیست و ح ی نیست که خداوند
در برابر چیزی به او میدهد.
ثانیاً :این ح ی است که خداوند از فضل خود بر بندگان عنایت میکند و
مختص او است و هیچ ربطی به غیر اهلل ندارد .قذا اگر توسل به چیزی کند که
مستحق آن نیست ،توسل به امری خارجی [حق مخلوق] کرده که این حق
هیچ ربطی به او ندارد و در نتیجه هیچ نفعی به او نمیرساند .اما روایت:
«أسألك ِبق السائلي» «به حق نیازمندان ،از تو میخواهم» ،ثابت و صحیح
نیست چون اوالً در سند آن عطیهی عوفی است و علمای حدیث بر ضعف او
اجماع کردهاند ،برخی از علمای حدیث گفتهاند :حدیثی که به این صورت
در سند آن فردی ضعیف باشد در مسایل مهم ع یدتی مورد قبول نیست .دوم
این که در این حدیث توسل به شخص معینی نشده .و بطور عام توسل به حق
سائلین است و حق سائلین اجابت دعای آنان است همانطور که خداوند وعده
داده ،ح ی است که خود خداوند برای آنان منظور کرده است ،و کسی آن را
بر خدا واجب نکرده و این توسل ،توسل به وعدهی خدا است نه توسل به حق
مخلوقات.
ج – حکم استعانه و استغاثه از مخلوق:
استعانه :یاری خواستن ،کمک خواستن ،یاری جستن و یاری گفتن.
استغاثه :طلب فریادرسی و درخواست حل مشکالت.
استعانه و استغاثه از مخلوق دو نوع است:
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 -8استعانه و استغاثه از مخلوق در حد توانایی آنان ،جایز است ،خداوند
میفرماید:
َََ َ ََ
ب َوٱَلق َوى﴾ [ااملدئ .]3:
﴿وتعاونوا َع ٱل ج ج

«اربیکیناوقتیهمکاریکد».
ََ
َ ََ َ
َ
َ
و میفرماید﴿ :فٱستغثه ٱَّلجي مجن شجيعتجهجۦ َع ٱَّلجي مجن عدوجه جۦ﴾ [اصصقل:

.]16
ث
ش ث
«سپیسککهازوق اا[ومیس]وبد[ازومیس]وخاتسکهااراعلیهد مب ایریدهدد».
 -4استعانه و استغاثه از مخلوق در مواردی که ف ط خدا توانایی انجام آن
را دارد ،مانند طلب کمک از مردگان ،طلب فریادرسی از کسانی که در قید
حیات اند ،و طلب کمک از آنها در مواردی مانند :شفای بیمار ،حل
مشکالت و گرفتاریها ،دفع بال و ضرر که ف ط در حیطهی قدرت خداوند
است .این نوع حرام و شرک اکبر است.
در زمان پیامبر مناف ی مومنان را اذیت میکرد ،برخی گفتند :برویم از
ه
هل لْ ََ ل
شر این منافق از پیامبر استعانه کنیم ،پیامبر فرمود« :إِنه َل يستغاث ِِب ،إِنما
لْ ََ ل
يستغاث باهلل»(« .)1از من استغاثه نمیشود ،ف ط از اهلل استغاثه میشود».
پیامبر به کار بردن این قفظ را در حیات خود مکروه دانست هر چند از
مواردی بود که در حیاتش بر انجام آن توانایی داشت ،اما به خاطر حمایت از
توحید ،قطع وسیله شرک ،ادب و تواضع نسبت به پروردگارش و هشدار به
امت در خصوص م دمات شرک در اقوال و افعال ،از به کار بردن این قفظ
نهی فرمودند ،وقتی پیامبر علیرغم توانایی کاری در زندگیاش از آن نهی
()1ربطاین ،فیعض.
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میکرد ،چگونه بعد از فوتش که چنین توانایی ندارد از او استغاثه میشود .و
از او کارهایی میخواهند که ف ط خداوند بر انجام آن قادر است()1؟!  ...و
وقتی استغاثه از پیامبر جایز نباشد از غیر او ،به طریق اوقی ناروا و شرک
است.
***

()1حتفادیجمل(.)216-212
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اتفاق افتاد.
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محبت و احترام پیامبر بدون افراط و تفریط واجب است
 -1وجوب محبت و احترام به پيامبر
محبت اهلل تعاقی بزرگترین عبادتهاست .قذا بر بندگان واجب است که محبت
اهلل را در دل داشته باشند .خداوند میفرماید:
َ َ َ َ ََ
ُّ
﴿وٱَّلجين ءامنوا أشد حبا جّلل ج﴾ [ارقبل .]156:
«ااسکینکهاامینآارده ا داهللرارتشیبداتسدار د».
چون او پروردگاری است که از فضل خود تمام نعمتهای ظاهری و
باطنی را به بندگانش عنایت کرده است.
پس بعد از محبت اهلل جل جالقه ،محبت پیامبر در مرتبهی دوم قرار
دارد ،چون او کسی است که به سوی خدا دعوت داده و به وسیلهی او
خداوند شناخته شده و شریعتش را ابالغ و احکامش را بیان کرده است .قذا
هر خیری که در دنیا و آخرت به مسلمانان میرسد حاصل زحمات پیامبر
است .و هر کس از او اطاعت و پیروی نکند ،وارد بهشت نمیشود ،در
َ َ َ َ َََ
َ
َ ْ َ ل َ هل
َ َ ٌ َ ْ ل ه
ان :أن یكون اَّلل
اإلیم ِ
حدیث آمده که« :ثَلث من كن فِی ِه وجد حَلوة ِ
َ
لَ َ ْ ل
َ ل ُّ ل ه ه َ ْ َ ْ َ ْ
ه
َ
ل ل َ َ
َو َرسوَلل أح هب إ ِ ْيل ِه مِما ِس َواهماَ ،وأن ُيِ هب الم ْر َء َل ُيِبه إَِل َِّللَِ ،وأن یك َر َه أن
لْ ََ َ ْ
َل َ
ك َرهل أَ ْن لي ْق َذ َف ِف انله
ار »(« .)1سه خصلت در هر کس
يعود ِِف الكف ِر كما ی
ِ
ِ
باشد ،شیرینی ایمان را میچشد .اهلل و رسوقش برایش از هر کس و چیز دیگر
محبوبتر باشد ،و این که با فردی که دوستی میکند ف ط به خاطر خدا باشد،
و از بازگشت به کفر بعد از آنکه خداوند او را نجات داده ،چنان تنفر داشته
()1اخبریاملسم.
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باشد که از افتادن به آتش تنفر دارد».
بنابراین محبت رسول اهلل تابع و الزمهی محبت خدا است و در درجهی
پس از آن قرار دارد ،پیامبر درباره محبت مختص به خودش و ت دیم آن
َ لْ َ َ ل ل َ ه َ ل َ
بر هر محبتی غیر از محبت خدا ،فرموده استَ« :ل یؤم لِن أحدك ْم ،حَّت أكون
َ
َ
ََْ
َ َ
ْ
مجع َ
اَله ِ َو َو ِ
أح هب إ ِ ْيل ِه مِن َو ِ ِ
ي»(« .)1کسی از شما ایمان ندارد مگر
َله ِ َوانله ِ
اس أ ِ
اینکه مرا از فرزند ،پدر و تمام مردم بیشتر دوست داشته باشد».
در روایات آمده که بر مومن واجب است رسول اهلل را از خودش بیشتر
ل َ َْ
َْ ه ْ
َ َ َ ل ه َ َ ه ِّ َ ه
اهلل علی ِه
ِب صَل
دوست داشته باشد .عن عبدِاَّللِ ب ِن هِشامٍ قال :كنا مع انل ِ
َ َ َ َ ل َ َ ل َ ه َ َْ َ َ َ
َ َ ه َ َ ل َ ٌ َ ل َ َ ْ َْ ه
اب ،فقال َلل عم لر :یا َرسول اَّللِْ ،لنت أح ُّب
ط
وسلم وهو آخِذ بِی ِد عمر ب ِن اَ ِ
ل َ َْ َ َ هَ َ َ ه
َ
َ ه ْ ل ِّ َ ْ ه ْ َ ْ
ََ
ه ُّ َ ه
ِب صَل اهلل علی ِه وسلمَ« :ل ،واَّلِي
انل
ال
ق
ف
،
ِس
ف
إِل مِن ُك َش ٍء إَِل مِن ن
ِ
ِ
َْ
َ
َ
َ ه َ ل َ َ َ ه َْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ل ل َ ل َ ه ل
سك» .فقال َل عمر :فإِنه اآلن،
نف ِِس بِی ِده ِ ،حَّت أكون أحب إِيلك مِن نف ِ
ل َ َْ َ ه
َ ه َ َ ْ َ َ َ ُّ َ ه ْ َ ْ
َ َ َ ه ُّ َ ه
َ َ
اهلل علی ِه َوسل َم« :اآلن یا
ِب صَل
انل
ال
ق
ف
،
ِس
ف
واَّللِْ ،لنت أحب إِل مِن ن
ِ
ِ
ل َ
عم لر»( .)2عبداهلل بن هشام میگوید :ما همراه نبی اکرم بودیم در حاقی
که ایشان دست عمر بن خطاب را گرفته بود .عمر عرض کرد :ای
رسول خدا! شما نزد من از هر چیز دیگری جز خودم ،محبوبتری .نبی اکرم
فرمود« :نه ،سو گند به ذاتی که جانم در دست اوست تا زمانی که من نزد تو
از خودت هم محبوبتر نباشم» (به کمال نخواهی رسید) .عمرگفت :سوگند
به خدا که تو هم اکنون برای من از خودم هم محبوبتری .نبی اکرم فرمود:
«اکنون ای عمر» (به کمال رسیدی).

()1اخبریاملسم.
()2اخبری.
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از این حدیث ثابت میشود که محبت رسول اهلل واجب و م دم بر هر
محبتی غیر از محبت خدا است ،و محبت رسول اهلل تابع و الزمهی محبت خدا
است ،چون دوست داشتن رسول اهلل در راه خدا و برای خدا است .و با زیاد
شدن محبت خدا در قلب مومن آن محبت زیاد و با کم شدن ،کم میشود.
هر کس خدا را دوست داشته باشد در راه خدا و به خاطر خدا دوستی
میکند ،و پیامبر را از همهی مخلوقات بیشتر دوست میدارد ،او را انسانی با
عظمت میداند ،به او احترام میگذارد ،از او پیروی میکند ،قول او را بر قول
هر کسی دیگر م دم میدارد ،سنتهای او را با ارزش دانسته و به آن عمل
میکند.

عالمه ابن اق یم /میگوید« :هر محبت و احترامی برای بشر ،در صورتی

که تابع محبت و تعظیم خدا باشد ،جایز است .مانند محبت و تعظیم پیامبر که
نشانهی اوج محبت و تعظیم او است و امتش به خاطر خدا پیامبرش را دوست
داشته و مورد احترام قرار میدهند و بزرگ میدانند ،چون خدا او را بزرگ
دانسته است .و این محبت بر اساس محبت به خدا است .و خداوند ،محبت و

هیبتی در پیامبر قرار داده بود که در قلب اصحاب ي هیچ کس دوست
داشتنیتر ،با عظمتتر و بزرگوارتر از پیامبر وجود نداشته( .)1عمرو ابن عاص
پس از مسلمان شدنش میگوید :هیچ کس منفورتر از پیامبر نزد من نبود ،اما
پس از این که مسلمان شدم ،هیچ کس از پیامبر برایم دوست داشتنیتر و
بزرگتر نبود ،او گوید :اگر از من بخواهید که او را برایتان وصف کنم،
ثت
( )1ربای درک قیمعرت تبحم ایپاربم رگای در بلق ااحصشب  ،نه اتکب تبحم ایپاربم در بلق ایراشن  ،حوشیهی ادمح
ت
بیصن ااحملدیم  ،که از استی اتکاخبنه الکتررایکین دیقعه ( )www.aqeedeh.comاقلب درایتف اتس
مُصح
رماجعهکد [.چ]
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نمیتوانم .چون چشمانم از دیدن عظمت و بزرگواری او سیر نشده است(.)1
[عروه] ابن مسعود به قریش گفت :ای قوم! به خدا قسم! با گروهی به نزد
کسری ،قیصر و سایر ملوک رفتهام ،هیچ پادشاهی را ندیدم که پیروانش مانند
احترامی که اصحاب محمد به محمد( )میگذارند ،احترام بگذارند ،به خدا
قسم! به حدی برای او عظمت قائل بودند ،که حتی یک قحظه از او غافل
نمیماندند .هیچ آب دهنی نمیانداخت مگر اینکه بر کف دست یکی از آنها
میافتاد و آن را به سر و صورت خود میماقیدند ،و هر گاه وضو میگرفت
نزدیک بود به خاطر آب وضویش با هم درگیر شوند»(.)2
 -2نهی از غلو و زیادهروی در مدح پيامبر
غلو :یعنی تجاوز از حد .میگویند« :غال ،غلواً» وقتی که از حد تجاوز
کند .خداوند میفرماید:
َ َ
﴿ّل تغلوا جف دجين جكم﴾ [ااسنلء« .]121:درداتنینزایدهراینکبیدد».
اطراء :مدح بدروغ و تجاوز از حد است ،و منظور غلو در حق پیامبر
تجاوز از حد در بیان م ام و منزقت اوست .بطوریکه پیامبر را از مرتبه
عبودیت و رساقت باالتر ببرند و برخی از خصوصیات اقوهیت را به او بدهند
و از او کمک و فریادرسی خواسته و به او سوگند بخورند.
منظور از اطراء این است که در مدح پیامبر زیادهروی شود ،در حاقی که
ارى ع َ
پیامبر از آن نهی کرده و فرمودهََ « :ل لت ْط لروِن َك َما أَ ْط َرت انله َص َ
ِيَس
ِ
ِ

()1اخبریاملسم.
()2اخبریاملسم.
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ل ل
ْ َ َ َ ه َ ََ َ ْ ل َ ل ل َ ْ ل ه
اب َن م ْري َم ،فإِنما أنا عبدهل ،فقولوا :عبد اَّللِ َو َرسوَلل»(« .)1در مدح من از حد

تجاوز نکنید ،همان گونه که نصاری دربارهی عیسی غلو و زیادهروی
کردند و بعضی از صفات اقوهیت را به او دادند ،بگویید :عبداهلل و رسول او».
و وقتی بعضی از اصحاب به او میگفتند« :تو سید مایی» .میفرمود« :سید،
خداوند تبارک و تعاقی است» .و وقتی که میگفتند« :تو از قحاظ نعمتی که
ل َ
ل ل َ
اهلل به تو داده با فضلترین و بزرگترین ما هستی» ،فرمود« :قولوا بِق ْول ِك ْم أ ْو
ه ْ ل
َ ْ َ َ ل َ َْ َ ْ َه ل
بعض ق ْول ِك ْم َوَل يستج ِرينك لم الشی َطان»(« .)2همین سخن یا قسمتی از آن را
بگوئید ،و در سخنان تان زیادهروی نکنید ،و شیطان شما را اجیر نکند» .و
وقتی مردم به او میگفتند« :ای رسول اهلل! ای بهترین ما! و پسر بهترین ما! سید
ما و پسر سید ما!» .میفرمود:

َ َ ُّ َ
ل ل ل َ ْ ل ْ َ َْ َْ َه ل
ه ْ َ ل ََ لَ ه ٌ َ ْ ل ه
«یا أيها انلهاس ،قولوا بِقول ِكم َوَل يسته ِوينك لم الشیطان ،أنا ُممد عبد اَّللِ
َ َ ل ل ل َ ل ُّ َ ْ َ ْ َ ل َ َ ْ َ َ ْ َ ه َ ْ َ
هل َ َ ه
اَّلل ع هز َوجل»(« .)3ای رمد !
ْنل ِِت ال ِِت أن َزل ِِّن
ورسوَل ،ما أحِب أن ترفع ِ
وِن فوق م ِ
ه ت
شی
در شحیااتنن زایدهرای نکبیدد  ،اطیشن امش را رفبی  دهدد  ،که نم دم دنبهی ادا ا روسل اا م  ،داتس
 دار کهرماابالرتازاقمیکهادانهنمداده ،رببدی».

پیامبر دوست نداشته که او را با اقفاظی مانند« :تو سید مایی»« ،تو بهترین
مایی»« ،تو بزرگترین مایی»« ،تو افضل مایی» مدح کنند ،در حاقی که او بطور
مطلق افضل و بهترین خلق بود .اما پیامبر آنان را از به کار بردن این صفات نهی
میکرد ،تا غلو و زیادهروی احتماقی را بخاطر حمایت از توحید ،از آنها دور
()1الجءاألفها ص(.)222-220
()2اوبداادنهدنسحیحص.
()3ادمحااسنیئ.
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کند و آنها را راهنمایی میکرد که او را با دو صفت از صفاتی که باالترین
مراتب عبودیت است وصف کنند ،که در آن دو صفت هیچ غلو و خطری و
خللی برای ع یده ندارد و آن دو صفت «عبداهلل» و «رسول اهلل» است.
پیامبر دوست نداشت که او را از م امی که خدا به او داده و برگزیده
باالتر ببرند .در حاقی که بیشتر مردم با امر او مخاقفت کرده و طلب کمک
و فریادرسی از او کرده و به او سوگند میخورند و از او چیزهایی میخواهند
که باید ف ط از خدا بخواهند.
مردم در مراسم موقود خوانی ،قصاید و سرودهایی میخوانند که در آنها
بین حق خدا و حق رسول هیچ فرقی قائل نمیشوند!!! عالمه ابن قیم در
نونیهی اشعارش میگوید:
ال

يون

هلل قح
بتح ل
ح
قب
ال علوواا ن اقحاا ـــدا

لعترره

ادبعلهقحمهقحــان
ت
ب
م
نمغر یترراالرقابن

«اهلل ح ی دارد که ف ط الیق اوست ،و بندهی او [پیامبر] نیز ح ی دارد و
این حق متفاوت است .این دو حق را یکی نکنید که هیچ تفاوت و نزدیکی با
هم نداشته باشد».
 -3بيان منزلت و مقام او
شرح و بیان منزقت پیامبر به روش و شکلی که خداوند توصیف کرده،
اشکاقی ندارد ،و یادکردن پیامبر به منزقتی که خداوند به او داده ایرادی ندارد.
م ام پیامبر بسیار بلند و عاقی است این م ام را خداوند به او داده است،
او بنده و رسول خدا و بطور کلی برترین خلق است ،او فرستادهی خدا به
سوی تمام جن و انس است ،بزرگترین پیامبران و آخرین آنها است ،هیچ
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پیامبری بعد از او نمیآید .خداوند سینهی او را گشوده و نام و یاد او را بلند
آوازه کرده است.
و ذقت و خواری را سزای کسی قرار داده که با اوامر او مخاقفت کند،
صاحب م ام محمودی است که خداوند دربارهی آن میفرماید:
َ َ َ
َ َ َ ُّ َ َ َ
﴿ع ى
س أن َيبعثك َربك مقاما ّممودا﴾ [اإلرساء« .]21 :ات رپارداگرت وت را نه
اقمیومحمد[افشتعیمظع]رباس د».

یعنی :م امی که خداوند روز قیامت برای شفاعت مردم ،برپا میکند تا
پروردگار آنان را از ناراحتی میدان حشر روز قیامت نجات دهد ،و آن م ام
مخصوص پیامبر است و سایر پیامبران این م ام را ندارند ،او با ت واترین و
خداترسترین مردم بود ،خداوند از بلندکردن صدا در حضور او نهی فرموده ،و
کسانی که صدایشان را نزد پیامبر پایین میآورند مدح کرده و فرموده است:
َ َ
َ َ
امنوا َّل تَر َفعوا أَص َوتَكم فَو َق َ
جين َء َ
ُّ
َ
َ
﴿ ى
ب َوّل ت َهروا
نل
ٱ
ت
و
ص
َّل
ٱ
ا
ه
ي
أ
ي
ج جج
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ضكم لج َعض أن ت َب َط أع َملكم َوأنتم ّل
لۥ ب جٱلقو جل كجه جر َبع ج
َ
َ َ ُّ َ َ َ َ
َ
َى َ
َ َ
ك ٱَّل َ
جين
تشعرون  ٢إجن ٱَّلجين يغضون أصوتهم عجند رسو جل ٱّللج أولئ ج
َ
ٱم َت َ
ح َن ٱّلل قل َ
وبهم ل جلتق َوى لَهم مغفج َرة َوأجر َع جظيم  ٣إن ٱَّل َ
جين
ج
َ َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ َ
ت أكثهم ّل َيعقجلون َ ٤ولو أنهم َص َبوا
ينادونك مجن َو َراءج ٱَلجر ج
َ
َ
َ
ََ َ َ
َحت تر َج إجِل جهم لَكن خيا لهم َوٱّلل غفور رحجيم [ ﴾٥ارجحلات.]6-3:
ه
«ای اسکین که اامین آارده ادی! دصای وخد را دنلبرت از دصای ایپاربم نکبیدد  ،ا آن وطر که اب م اب
دصایدنلبتبحصیکدابااتبحصنکبیدد ،کهاامعاتلندراحیلکهامشیمندادینازنیبیراد.نهرایتس
ت
آانین که دصااشین را زند روسل اهلل اپنیی یآار د اسکین هسبیدد که ادا دلهااشین را ربای وقتی
ن
اخصل رکده ا ربای آانن رفغمت ا ارج زبریگ اتس  ،یقبن آانین که از آن رط رجحهه [ی
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ه
مسرراتن] وت را دصا یزدنن ارثک اشن لقع  دار د  ،ا ارگ آانن ربص یرکد د ات وت زنداشن
ب ت
م
یآدمیربایآانن هترروبد ،ااداا ددنشخبها هررابناتس».

امام ابن کثیر /میگوید« :خداوند در این آیات آداب معاشرت را به

بندگان مومن خود یاد داده تا با احترام و بزرگداشت و ادب با پیامبر رفتار
کنند ،قذا نباید در حضور پیامبر صدایشان را از صدایش بلندتر کنند ،و از
این که پیامبر را به نامش صدا کنند همانطور که مردم یکدیگر را صدا
میزنند ،نهی کرده است .قذا نباید بگویند« :ای محمد!» ،بلکه او را باید به
صفت رساقت و نبوت صدا بزنند ،مانند« :یا رسول اهلل!»« ،یا نبی اهلل!» ،خداوند
میفرماید:
َ َ
َ
َ َ
َ َ
ضكم َبعضا﴾ [اونلر.]50:
﴿ّل تعلوا دَع َء ٱلرسو جل بينكم كدَعءج َبع ج
«دصازدنایپاربمراامدنندصازدنهمددرگیرقار دهد».

َ َ
يأ ُّي َها ٱنل ُّ
و خداوند در تمام جاهایی که پیامبر را ندا میکند ،او را ﴿ ى
ب﴾
ج
َ َ
﴿ ى
يأ ُّي َها ٱلرسول﴾ با «ای رسول! یا ای نبی!» صدا میزند.
خداوند و مالئکه بر او درود میفرستند و خداوند به بندگان دستور داده
که درود و سالم بر او بفرستند ،میفرماید:
َ
َ ُّ َ َ
ُّ َ َ
َ َ َ َى َ
جين َء َ
يأ ُّي َها ٱَّل َ
ون ََع ٱنلب َ ى
لئجك َتهۥ يصل
﴿إجن ٱّلل وم
امنوا َصلوا عليهج
جج
َو َسل جموا تَسل ً
جيما [ ﴾٥٦األزحاب.]65:
ت
«نه قیقحت ادا ا المنکهی اا رب ایپاربم دراد یرفشد  ،ای اسکین که اامین آارده ادی! رب اا دراد ا

مال رفبدیتس».
و اما برای مدح پیامبر وقت و کیفیت خاصی تعیین نشده مگر آنچه در
نصوص صریح قرآن و سنت آمده.
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قذا آنچه امروزه در مراسم موقودخوانی انجام میدهند و روزی را برای
مدح او اختصاص میدهند و گمان میکنند آن روز ،روز میالد پیامبر است،
بدعتی ناپسند و حرام است.
و از تعظیم پیامبر است که سنتهایش را مهم و بزرگ بدانیم و معت د
باشیم عمل به آنها واجب است و از قحاظ اهمیت و عمل ،در مکان دوم بعد
از قرآن کریم قرار دارد ،چون سنت نیز ،وحی از طرف خداوند است.
خداوند میفرماید:
َ
﴿ َو َما يَن جطق َعن ٱل َه َو ى
ى  ٣إجن ه َو إجّل َوح يوح [ ﴾٤امجنل.]1-0:
ج
«اایپاربمازوخدشنخسیمنوگدی ،آبحهیوگدیزجانیتسینکهنهااایحدشهاتس».
بنابراین داشتن شک و تردید و کم دانستن منزقت سنت ،حرام است و
اظهار نظر دربارهی تصحیح یا تضعیف طرق حدیث و سندها و یا شرح معانی
آن ،بدون علم و تالش فراوان جایز نیست.
در این زمان اعتراضات جاهالن به سنت رسول اهلل گسترش یافته ،به
ویژه برخی از جوانان کم علم و تازهکاری که هنوز در مراحل اوقیهی
آموزش هستند احادیث را بدون علم و مطاقعه تضعیف و یا تصحیح کرده و
دربارهی جرح و تعدیل راویان حدیث اظهارنظر میکنند!!! این خطر بزرگی
است که جامعه را تهدید میکند ،قذا بر آنان الزم است از خدا بترسند و در
مسایل علمی فراتر از حد خودشان اظهار نظر نکنند.
***
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اطاعت از پیامبر و اقتداء به او واجب است
اطاعت پیامبر در عمل به آنچه امر کرده و و ترک آنچه نهی کرده،
واجب است .و این از م تضیات شهادت «أن محمدًا رسول اهلل» است ،خداوند
در آیات بسیاری به اطاعت از او دستور داده ،و گاهی اطاعت از او را م رون
به اطاعت از خود دانسته و میفرماید:
َ َ
َ َ
َ َ
َ
يأ ُّي َها ٱَّل َ
﴿ ى
ّلل َوأطجيعوا ٱلرسول﴾ [ااسنلء.]61:
امنوا أطجيعوا ٱ
جين َء
«ایاسکینکهاامینآاردهادی!ازاداااطتعکداازروسلااطتعکد».
و دیگر آیاتی که به همین معناست .گاهی ف ط به اطاعت رسول امر
میکند و میفرماید:
َ
َ ََ َ َ
اع ٱ َ
ّلل﴾ [ااسنلء.]43:
﴿من يطجعج ٱلرسول فقد أط
«هرسکازروسلااطتعدنکنهنیقیازاهللااطتعرکدهاتس».
َ
َ َ
َ َ
﴿ َوأطجيعوا ٱلرسول ل َعلكم ترِحون﴾ [اونلر.]65:
«اازایپاربمااطتعکداتنهامشرمحوشد».
و گاهی به کسی که از فرمان او سرپیچی میکند وعدهی عذاب میدهد و
َ
َ
َ َ
َ
يبهم ف جت َنة أَو ي جص َ
ون َعن أَمره جۦ أَن ت جص َ
يبهم
جين يال جف
میفرماید﴿ :فل َيحذرج ٱَّل
ج
َ َ َ
ت
فب
عذاب أ جِلم﴾ [اونلر« .]50:سپرتبدنساسکینکهازارماارسیچیپیدننک ،که یهایداچرآانن
وشدایذعایبدردانکربآاننااردوشد».
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یعنی فتنههایی مانند کفر ،نفاق یا بدعت قلب آنان را میپوشاند .یا به
عذابی دردناک در دنیا مانند :قتل اجرای حد ،زندانی یا سایر مجازاتهای
زودرس مبتال میشوند .و خداوند اطاعت و پیروی از او را سبب محبت و
دوستی خدا نسبت به بنده و بخشش گناهان او قرار داده و میفرماید:
َ َ
ُّ َ
ون ُيبجبكم ٱّلل َو َيغفجر لكم
﴿قل إجن كنتم تجبون ٱّلل فٱتبجع ج
ذن َ
وبكم﴾ [آلرمعان.]01:
َ

«وگبارگ ادارا داتس داردی ازنمریپایکد  ،در انیوصرتاداا د زین امشرا داتسیدارد ا
انگهنامشرایدشخب».
و اطاعت از او را هدایت و سرپیچی از او را گمراهی قرار داده و میفرماید:
َ
﴿ِإَون ت جطيعوه ته َتدوا﴾ [اونلر.]61:
«اارگازاا[ایپاربم]ااطتعکدهدداتییایدیب».
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ ُّ
َ
َ
َ َ
جيبوا لك فٱعلم أن َما يَتبجعون أه َوا َءهم َو َمن أضل مجم جن
و ﴿فإجن لم يست ج
ّلل َّل َيهدجي ٱل َقو َم ٱلظلجم َ
ٱت َب َع َه َوىه ب َغي هدى م َجن ٱّللج إن ٱ َ
ي ﴾٥٠
ج
ج
ج ج
[اصصقل.]63:

«سپ ارگ دوعت وت را ااجتب رکند د  ،دبان که آانن از هوی ا هوس وخشی ریپای یدننک  ،ا چه
یسک رمگاهرت از یسک اتس که از هوی ا هوس وخد ریپای دنک  ،دبان انیکه از رط اهلل هددایتی
ثت
داشیهابدش ،نهقیقحتکهاهلل ،اظاملنراهدداتییمندنک».
و خداوند سبحان فرموده که پیامبر اقگویی نیکو برای امت خود است:
﴿ل َقد ََك َن لَكم ف َرسول ٱّللج أس َوة َح َس َنة ل َجمن ََك َن يَرجوا ٱ َ
ّلل َوٱِلَو َم
ج
ج
َ َ َ ََ َ َ
ّلل كثجيا [ ﴾٢١األزحاب.]31:
ٱٓأۡلخجر وذكر ٱ
ب ت
«نه قیقحت روسل اهلل ربای امش هتررنی اوگل اتس  ،ربای یسک که ادیم نه ادا ا
ثت
رازآرختداشیهابدشانهرثکتاداراایددنک».
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ابن کثیر /میگوید :این آیهی کریمه اصلی بزرگ در اقتداء به اقوال و
افعال و احوال رسول اهلل است .به همین دقیل خداوند تبارک و تعاقی روز
احزاب به مردم دستور داد که در صبر و سفارش به آن ،تنظیم قوا ،مبارزه و امید
به دفع خطرات از طرف پروردگار همیشه تا روز قیامت به پیامبر اقتدا کنند.
خداوند در چهل جای قرآن امر به اطاعت و پیروی از رسول اهلل را تکرار
کرده است .بشر به شناخت و پیروی از آنچه پیامبر آورده از آب و غذا بیشتر
نیازمند است .چون اگر آب و غذا در سترس نباشد ف ط مرگ در انتظار
ماست ،وقی اگر از پیامبر پیروی نکنیم عذاب و بدبختی دائمی در انتظار
ماست .رسول اهلل دستور داده که در انجام عبادات به او اقتدا کنند و باید
عبادات به همان صورت انجام شود که خود انجام داده است .پیامبر
ل
َ ُّ َ َ َ َ ْ ل ل
َ ِّ ()1
وِن أصّل» « .همانطوری که میبینید من نماز
میفرماید« :صلوا كما رأيتم ِ
َ
ل ل َ ِّ ْ َ
ل
ِّن َمنا ِسكك ْم»(« .)2مناسک
میخوانم نماز بخوانید» .و میفرماید« :خذوا ع
َ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َْ
حج تان را از من یاد بگیرید» .و میفرماید« :من ع ِمل عمَل ليس علی ِه
َْ َ َل
أم لرنا ،فه َو َرد»(« .)3هر کس عملی انجام دهد که از دستورات [دین] ما نباشد،
َ ْ َ َ َ ْ ل ه َ َ ْ َ ِّ
ِب عن سن ِِت فليس مِِّن»(« .)4هر کس از سنت من
مردود است» .و «من رغ
روی گرداند ،از [امت] من نیست» .و دیگر نصوصی که به پیروی از او و نهی
از مخاقفت با دستوراتش دالقت دارد(.)5
()1اخبری.
()2ملسم.
()3اخبریاملسم.
()4اخبریاملسم.
ل ت
ت
( )5ربای االطع رتشیب در ومرد اهمیت تنس روسل ارک  نه بتک زری در استی اتکاخبنه ا کتررایکین دیقعه رماجعه
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مشروعیت درود و سالم بر پیامبر
درود و سالم فرستادن بر پیامبر از ح وقی است که خداوند بر امتش
مشروع قرار داده است .خداوند متعال میفرماید:
َ َ
َ ُّ َ َ
ُّ َ َ
َ َ َ َى َ
جين َء َ
يأ ُّي َها ٱَّل َ
ون ََع ٱنلب ى
لئجك َتهۥ يصل
﴿إجن ٱّلل وم
امنوا َصلوا عليهج
جج
َو َسل جموا تَسل ً
جيما [ ﴾٥٦األزحاب.]65:
ت
«نه قیقحت ادا ا المنکهی اا رب ایپاربم دراد ا مال یرفشد  ،ای اسکین که اامین آارده ادی! رب اا

درادامال رفبدیتسنهمال امال ».
دربارهی معنی این آیه آمده که« :درود خداوند بر پیامبر ثنا و مدح او نزد
مالئکه است [صاله] درود مالئکه دعا ،و درود آدمیان استغفار»(.)1
خداوندسبحان در این آیه از منزقت بنده و پیامبرش در مأل اعلی خبر میدهد
که او نزد مالئکهی م ربین مدح و ثنا میشود و مالئکه نیز بر او درود
میفرستند .قذا خداوند به اهل دنیا امر فرموده که به او درود و سالم بفرستند
تا درود و سالم بر او در دو عاقم علوی و سفلی با هم جمع و درود و سالمی
امنید:
 -2اجاگیهازنمتلتنسدرامال  ،ارثخیشدمانرصادلنیآابلین./
 -2اگنیهنهاابتعرااجاگیهتنس ،ارثخیشدبعاینغلدبعااخلقل./

 -3تنسااجاگیهآندررشتعیامالی ،ارثدرتکیفطصمابسیع./

 -4اجاگیهرعیفتنسدردنیامال  ،ارثدرتک دبعاابلریدیمحی.
 -1زبردگاتشتنس ،ارثخیشدبعاویقل شحبیاین[.ححصم]
ت
()1اخبریازأوبااعللیه.
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چند برابر بر او فرستاده شود.
و « َسل جموا تَسل ً
جيما» یعنی سالم و تحیتی به سالم و تحیت اسالم بر او
بفرستید .قذا هر گاه کسی خواست بر پیامبر درود بفرستد ،باید درود و
سالم را با هم بفرستد و تنها به «صلى اهلل علیه وسلم» یا «علیه اقسالم» اکتفا
نکند ،چون خدا به هر دوی آنها ،با هم امر فرموده است.
درود بر پیامبر در جاهایی که بر آن تاکید شده مشروع است ،که این
درود گاهی واجب و گاهی سنت موکده است.

ابن اق یم /در کتاب «جالء األفهام» چهل و یک جا را برای درود و

سالم فرستادن ذکر کرده که مهمترین و مؤکدترین آنها در نماز ،آخر تشهد
است ،و این را در ابتدای این چهل و یک مورد ذکر کرده است .مسلمانان بر
مشروعیت صلوات بر پیامبر اتفاق نظر دارند ،اما در وجوب آن در نماز،
اختالف دارند(.)1
سپس ابن اق یم بعضی دیگر از موارد درود را ذکر کرده که عبارتند از :اواخر
قنوت ،خطبههای جمعه ،عید فطر و قربان ،طلب باران ،بعد از جواب دادن اذان،
هنگام دعا ،هنگام داخل و خارج شدن از مسجد ،هنگام ذکر نام او و غیره ...

بعد از آن ابن اق یم /ثمرات حاصل از درود بر پیامبر را در چهل مورد ذکر
کرده است(.)2
بعضتتی از ایتتن ثمتترات عبارتنتتد از :تمس تک بتته امتتر خداونتتد ستتبحان ،اگتتر
درودفرستنده یک درود بفرستد خداوند بر او ده درود میفرستد ،اگر دعاکننده
()1الجءاألفها (.)223-222
()2الجءاألفها (.)302
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قبل از دعا درود بفرستد ،امید میرود دعایش اجابتت شتود ،اگتر کتس بعتد از
درود از خداوند بخواهد که وسیله را نصیب پیامبر کند ،سبب میشود که در
قیامت مورد شفاعت پیامبر ،درود و سالم بفرستد پیامبر نیز بر او درود و سالم
میفرستد ،قذا صورت و سالم خدا بر این پیامبر بزرگوار باد.
()1

فضایل اهل بیت و رعایت حقوق آنان بدون افراط و تفریط

اهل بیت کسانی از خاندان پیامبر هستند که صدقه بر آنان حرام است و
ثت
مف
 -1درومرد هوو اهلتیب ،وقحقرشیعآنازنمتلااالاشیندرزنداهلتنس ،اتکبهیزایدینهرشیهرحتری
ش
درآدمه اتس .حترراین هی یملع رفاااین زین از املعی اهل تنس در انی زمبیه در استی دصای امال
ت
( )www.sadaislam.comوموجد اتس .اتکبهی زری از استی اتکاخبنه الکتررایکین دیقعه اقلب
درایتفاتس:
 -1آلتیباوقحقرشیعآانن ،ارثخیشاصحلادلراشی.
-3
-0
-1
-6
-5
-2
-4
-1

آلتیب ،ارثخیشامثعناسیمخل.
اهلتیبروسلاهللصااحصنهااشین ،ارثخیشدمدبعارلنمحاقمس.
ث
ل ظ
پبعهااهلتیب ،ارثخیشااسحنا هی هترر.
ل
چح
اضفلیاهلتیبازنمتلااالیآاننازددیاگهاهلتنس ،ارث شيخ دبعا شناابعلد.
ش
رطعي مبندربناضفيامهاتالمووم.
علیه
ا دتاتقفشنیباحصنهاآلتیب مامالس  ،ارثخیشاصحلادلراشی.
ارتحا ت ادقتریابتمدلنیباحصنهااهلتیب.
نط
آنه هترراارابتطآنابتمصعابمه ،ارثدرتکطهدیمیل.

 -13امدرانؤمانمن ،ارثدبعامعنملهیمش.
م
ص
ُ
ح
 -11اخ داناایرانروسلادا ،ارثخیشدمنبدبعارلنمحنباقمس [.چ]
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عبارتند از :خاندان علی ،جعفر ،ع یل ،عباس ،بنو حارث بن عبداقمطلب،
ازواج پیامبر و دختران رسول اهلل .خداوند میفرماید:
َ َ
َ
َ َ
َ
ت َوي َط جه َروُكم تط جهيا﴾
لرج َ أهل ٱلَي ج
﴿إجنما يرجيد ٱّلل جِلذهجب عنكم ٱ ج
[األزحاب.]00:
«نه قیقحت اداا د یوخاهدد که دیلپی ا انگه را از امش اهل تیب دار دنک ا امش را آن وطر که

یزساااردی ،اپکامندی».

امام ابن کثیر /میگوید« :آنچه بدون شک با تدبر در قرآن فهمیده میشود
این است که این آیه ،زنان پیامبر را در بر میگیرد خداوند میفرماید:
َ َ
َ
َ َ
َ
ت َوي َط جه َروُكم تط جهيا﴾
لرج َ أهل ٱلَي ج
﴿إجنما يرجيد ٱّلل جِلذهجب عنكم ٱ ج
[األزحاب.]00:
چون سیاق کالم خدا خطاب به آنان است و بعد از این آیه میفرماید:
َ َ َ
َ
ت ٱّلل ج َوٱَل جك َمةج﴾ [األزحاب.]01:
﴿ َوٱذكرن ما يتل جف بيوت جكن مجن َءاي ج
«ای زانن ایپاربم! آایت ادا ا شحیان تمکحآزیم [ایپاربم] را که در انمزل امش وخا ده یوشد  ،اید
کد ینعی نه آبحه ادای ابترک ا اعتیل [از اتکب ا تنس رب ایپاربمش] در اخنههد نن انزل
رفومده ،لمعکد».
قتاده و دستهای از علماء میگویند« :نعمتی را یاد کنید که خداوند شما
[زنان پیامبر] را بر سایر مردم برتری داده است ،و وحی ف ط در خانههای شما
[زنان پیامبر] نازل میشود ،عائشهی صدی ه دختر ابوبکر صدیقب از همه
به این نعمت شایستهتر است و رحمت فراگیر از همه بیشتر به او اختصاص
دارد ،چون ف ط در بستر عائشه بر پیامبر وحی نازل شده است».
بعضی از علما در این باره گفتهاند« :چون در میان زنان پیامبر عائشه تنها
12

زن باکرهای بود که پیامبر با او ازدواج کرد ،و هیچ فردی غیر از پیامبر با او
همبستر نشده [یعنی عائشه غیر از پیامبر با کسی دیگر ازدواج نکرده بود] قذا

خداوند مناسب دانست که این ویژگی مختص عائشهل باشد و در این
مرتبه و م ام بلند ،منحصر بماند .بنابراین وقتی زنان پیامبر از اهل بیتش
باشند خویشاوندانش به این نام شایسته و سزاوارترند»(.)1
اهل سنت و جماعت ،اهل بیت پیامبر را دوست دارند و به وصیت
پیامبر که در غدیر خم [نام مکانی است] فرمود ،عمل میکنند ،پیامبر
ل َ ِّ ْ ل ل ه َ َ ْ َ ْ
اَّلل ِِف أه ِل بي ِِت»« .دربارهی اهل بیتم خدا را به یاد داشته
فرمود« :أذكركم
باشید» .قذا اهل سنت آنان را دوست میدارند و به آنان احترام میگذارند،
چون محبت پیامبر و احترام به او ایجاب میکند که این ع یده را دربارهی
آنها داشته باشیم .و این محبت به کسانی از اهل بیت اختصاص دارد که پیرو
سنت رسول اهلل و بر دین اسالم پایدار باشند .همانطور که سلف صاقح شان
عباس ،علی و پسرانشان بر این دین پایدار بودند ،اما کسی که با سنت
مخاقفت کند و بر دین اسالم پایبند نباشد ،اگر از اهل بیت هم باشد ،نباید
محبتش را در دل داشته باشیم .قذا موضع اهل سنت و جماعت در خصوص
اهل بیت میانه و منصفانه است که دینداران و ثابت قدمان اهل بیت را دوست
میدارند و از کسانی که با اهل سنت مخاقفت میکنند و از دین منحرف شده
اند ،اگر از اهل بیت هم باشند ،اعالن بیزاری میکنند ،چون صرف اهل بیت
بودن و خویشاوندی پیامبر هیچ سودی به آنان نمیرساند ،مگر اینکه بر راه
راست و دین خدا پایبند باشند .از ابو هریرهس روایت است «وقتی آیهی

()1ریسفتانبریثک.
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ََ
َ ََ َ
ك ٱَلَق َرب َ
ي [ ﴾٢١٤ارعشلاء.)1(]311:
ت
ي
ع
جر
ذ
ن
﴿وأ
شج
ج
َ
ْ َ ًَ
َ َْ َ َ ل ْ
ِّش ق َري ٍش  -أو َكِم
بر پیامبر نازل شد ،برخواست و گفت« :یا مع
َ ل ْ
َْ َ
ه َ ًْ َ َ ه َ ْ
َْ ل
ْ َل َْ ل َ ل
َتوا أنفسك ْمَ ،ل أغ ِِّن عنك ْم م َِن اَّللِ شيئا ،یا عباس ب َن
َن َوها -اش
ه َ ل ْ
َ ل ْ َ ْ َ َ ه َ ًْ َ َ َ هل َ ه َ َ ل
َْ له
ول اَّللِ َل أغ ِِّن
س
ِب َل أغ ِِّن عنك مِن اَّللِ شيئا ،ويا ص ِفی عم ر ِ
عبدِالمطل ِ
َ ل ْ
َ ْ
َْ
َ ه َ ًْ َ َ َ َ ل ْ َ لَه َ
ْ َ
ت مِن م ِال َل أغ ِِّن
ل
س
ك مِن اَّللِ شيئا ،ويا فاطِم بِنت ُمم ٍد
ِیِّن ما ِشئ ِ
عن ِ
ِ
َْ
ه َ ًْ
ك م َِن اَّللِ شيئا»(« .)2ای جماعت قریش! – یا کلمهای شبیه آن – خودتان را
عن ِ
بخرید و نجات دهید که من نمیتوانم در قیامت هیچ نفعی به شما برسانم ،ای
عباس پسر عبداقمطلب! نمیتوانم هیچ نفعی به تو برسانم .ای فاطمه دختر
محمد! از ماقم هر چی میخواهی در اختیارت قرار میدهم ،اما نمیتوانم در
قیامت نفعی به تو برسانم».
َ
َ
َ َ لل ْ لْ ْ
ََ لل
َ ْ َه
ْسع ب ِ ِه نسبه»(« .)3هر
و در روایتی دیگر آمده« :من بطأ ب ِ ِه عمله ،لم ي ِ
کس عملش او را ع ب اندازد ،نسبش او را جلو نخواهد انداخت».
اهل سنت و جماعت از کسانی که در محبت بعضی از اهل بیت غلو و
زیادهروی میکنند و بر این باورند که معصومند ،و نیز از نواصب که با اهل
بیت واقعی دشمنی دارند و آنان را مورد طعن و سرزنش قرار میدهند ،و از
مبتدعین و خرافهپرستانی که به اهل بیت توسل میکنند و آنان را معبودانی
غیر از خدا میدانند ،تبری جسته و اعالن بیزاری میکنند.

ت
(« )1اوخاشیا دانزندیرااذنار؛ن!»
()2اخبری.
()3ملسم.
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اهل سنت دربارهی اهل بیت و دیگران روشی میانه و راهی صحیح انتخاب
کردهاند ،راهی که از افراط و تفریط ،ظلم و زیادهروی عاری است .اهل بیت
واقعی نیز غلو و زیادهروی دربارهی خود را ناپسند دانسته و از کسانی که در

حق آنان مباقغه میکنند ،خود را بری میدانند ،علی ابن ابی طاقبس کسانی
را که در حق او غلو و زیادهروی کردند ،با آتش سوزاند .ابن عباسب

کار علیس را دربارهی کشتن آنان تایید کرد ،اما معت د بود که کشتن با
شمشیر ،از سوزاندن بهتر است .علی س خواست عبداهلل ابن سبأ سر دستهی

غاقیان و مباقغهکنندگان را نزد او بیاورند تا او را بکشد .اما او با مخفیکردن
خود از دست آنان فرار کرد.

11

فضایل اصحاب رسول اهلل و دیدگاه اهل سنت دربارهی آنها و
()1

حوادثی که بین آنها اتفاق افتاد

منظور از صحابه چیست و باید چه اعت ادی در مورد آنها داشته باشیم؟
صحابه ،جمع صحابی است و به کسی گفته میشود که «در حاقت ایمان
داری پیامبر را دیده و با ایمان وفات کرده باشد».
واجب است معت د باشیم که صحابه بهترین امت بوده چون در بهترین
قرون زندگی کردهاند ،و کسانی بودند که خداوند آنان را به همراهی و
همنشینی پیامبر برگزید ،به همراه او جهاد کردند ،شریعت را از او آموختند و
( )1در ابرهی اضفلی احصنه ا ددیاگه اهل تنس درابرهی آن ا وحادیث که نیب آن اافتق ااتفده اتس  ،اتکبهی
زایدینهزابنافریساتفیلایرتجمهدشهاتس ازآنجمله:

ت
 )2ااحصب رکا از زابنایپاربم وبحمب امال  ،خیش اإلمال انبنیمیه )2 .ااختفرتبحصاهچررایهروسلاهلل، 
ث
خیشاصحل ادلراي )3 .اوعلامصنم اوقلامص (افریس) ،اقیضاوبرکبانبارعلیب )4 .ااحدیثیدراضفلیافلخی
ب ت
رادشنی  ،ادمح نب ابعس نب ىل )1 .هتررنی ااسننه دعب از ایپاربمان  ،ازارت اااق وکتی )6 .افلخی
ت
رادشنی ا ااحصب  ، خیش اإلمال انب نیمیه )2 .ددیاگه اهل تنس در ومرد ااحصب  ،خیش دم نب دبعاهلل
ا طهبیی )9 .ددیاگه اهل تنس درابره اشمرجات ا افالتافت ایمن احصنه رکا   ،خیش اوباسن ادیسل نب دبع
ل
مف
اوصقملد )1 .احصنه از ددیاگه رقآن ا اهل تیب  ،خیش دبعاهلل نب وجران ا حصترر )20 .هوو دعاتل احصنه ،

ااتسداوبدبعاهللاذلهیی )22 .اقم احصنه، یتفمدمعیفشامثعین )22 .اقم احصنهاز دیگافلخیرادشنیدر
ث
کی اگنه  ،ااتسد دبعارلمیح ومحمدی )23 .افلخی رادشنی از الختف ات شهادت  ،درتک الص دبع ااتفل اخدلی.

 )24اکحایت احصنه ای امحپهاسزاناترخی ،ومالان دمزرکایاک دهلووی )21 .رگنیش حو نهاترخیدصرامال  ،خیش
امثعناسیمخل.
م
ص
ت
ُ
ح
انیاتکبهنهزابنافریسدراستیاتکاخبنهالکتررایکیندیقعه ()www.aqeedeh.comوموجداتس [.چ]
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به نسلهای بعدی رساندند ،خداوند متعال در قرآن آنان را مدح و ستایش
کرده و میفرماید:
َ
َ
َ
َ
َ
ين َوٱَل َ
نصار َوٱَّل َ
ون م َجن ٱلم َهجر َ
جين ٱت َبعوهم بجإجحسن
﴿ َوٱلسبجقون ٱَلول
ج
ج ج
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
ر ج َ
ض ٱّلل عنهم َو َرضوا عنه َوأعد لهم َجٰت ترجي ت َت َها ٱَلن َهر
ت
َ َ ََ َ َ َ
َ
َ
خ جلجين فجيها أبدا ذل جك ٱلفوز ٱلع جظيم [ ﴾١٠٠اوتلنه.]133:
ب ت
«ااسنیقب اانیل از مهارجنی ا ااصنرااسکین که نه هتررنی ویشه از آانن ریپای رکد د  ،اداا د از
ه
ه
آنرایضاتساآانن مازادارایض ،ا مربایآاننابغهییکهزریاشننرهاجریاتس ،
آامدهرکدهااتادبدرآنیامدنناآنراگتسریزبرگاتس».
ََ َ
ََ
ُّ َ
َع ٱلكفار ر َ َ
ّممد رسول ٱّللج َوٱَّل َ
ِحاء
ء
ا
جد
ش
جين معهۥ أ
و میفرماید﴿ :
ج
َ َ َ
َ
ون فَضل م َجن ٱّللج َورض َونا س َ
جيماهم جف
بَي َنهم ت َرىهم ركعا سجدا يبتغ
ج
ََ
َ َََ
َ َ ََ
ُّ
يل
وجوهج جهم مجن أثرج ٱلسجودج ذل جك مثلهم جف ٱَلورىةج ومثلهم جف ٱ جل ج
يِجن ج
ََ
َ َ َ َ
ََ
َ ََ َ َ ََ َ ََ
جب
كزرع أخرج شطهۥ فازرهۥ فٱستغلظ فٱستوى َع سوقجهجۦ يع ج
ُّ َ َ َ
َ
َ
ار َو َع َد ٱّلل ٱَّل َ َ
يظ بهم ٱلكف َ
ت
جين َءامنوا َوع جملوا ٱلصل جح ج
ٱلزراع جِلغج
جج
َ
مجنهم مغفج َرة َوأج ًرا َع جظ َ
يما [ ﴾٢٩احتفل.]31:
ت
ه
«دم ایپاربم ادا اتس ا اسکین که اب اا هسبیدد در ربارب اکرفان دشدی ا اب م تقفش ا وطعتف
ث
دار د  ،آانن را یینیب که هموواره در احل روکع ا وجسد د .همبسه نه دابنل لضف ادا ا راضی اا
ت
هسبیدد ،اشننهیآاننارثدجسههییاتسکهرباشیپین اشنرقاردارد.انیاثملآانندروترات
اتس ،ااثمل اشندرالیجنامدننایگیهرایدهکهاشچهرکدهابدشااشچههاسقهیاىلصرامکحم
ت
ع
ح
رکدهارایاسقهاوتسارااپرباجدشهابدشوطبرنکهاشکارزانازآن ن تدننکاتابآناکرفانرا
ابصعین دنک  ،اداا د نه آانین که اامین آارده ا لمع اصحل ااجن دادها د ادعهی رفغمت ااپداش
زبریگدادهاتس».
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و میفرماید:
َ
َ َ
َ
ين ٱَّل َ
﴿ل جلف َق َراءج ٱلم َهجر َ
جين أخرججوا مجن دجيرجهجم َوأم َول ج جهم يَب َتغون فضل م َجن
ج ج
َ
َ
َ
َ
َ
ون ٱ َ
ون َ ٨وٱَّل َ
جين
ّلل َو َرسولۥ أو ىلئجك هم ٱلصدجق
ٱّللج َورجض َونا َو َينُص
ُّ َ َ َ َ َ َ
ََ َ
َ
َ
ََ
َ َ َ َ
َيدون جف
تبوءو ٱلار وٱ جليمن مجن قبلج جهم ُيجبون من هاجر إجِل جهم وّل ج
َ ََ َ
سهم َولَو ََك َن بهم َخ َص َ
صدورهجم َح َ
اجة مجما أوتوا َويؤث جرون ى
اصة
نف
َع أ
ج
جج
ج
ج
َ
َ
َ
َ َى َ
سهجۦ فأولئجك هم ٱلمفل جحون [ ﴾٩ارشحل.]1-4:
َو َمن يوق شح نف ج
«[انیدارایی]ربایرقفایمهارجنیاتساسکینکهازاخنهااکاشنهیوخدرا دهدشها دادبابنل
ت
ت
ونشخدیالضفاهللهسبیدداادااروسلااراایرییدهد ،انیرگاهاصداقنهسبیدد.ااسکینکه
ه
لبقازآدمنمهارجنیدراخنههی وخدوبد دااامینآارد د ،ااسکینراکهنهوسیآن حررت
هی
رکدها د داتسیدار د ا از آبحه کهنه مهارجنی داده یوشد چ [اسحدیت] نهدل راهیمندهدا
ثت
آانن را رب وخداشن رتحیج یدهد  ،هر دنچ وخد اشن نه آن اینز داشیه ابدنش  ،ا اسکین که از لخب ا
ت
آزدنمیاجنتایفیها د ،راگتسرادنن».
خداوند سبحان در این آیات مهاجرین و انصار را ستوده و آنان را به
سب ت گیرندگان به سوی خیرات توصیف کرده و خبر داده که از آنان
راضی است و بهشت را برای آنان آماده کرده است ،و آنان را به رحم و
شف ت در میان خود و شدت با کافران و کثرت رکوع ،سجود و اصالح قلب
وصف کرده است ،با چهرههایشان که ایمان و طاعت آن را نورانی کرده،
شناخته میشوند ،و خداوند آنان را برای دوستی و همراهی با پیامبرش
انتخاب کرده تا به وسیلهی آنان کینه و بغض را در دل دشمنان کافرشان قرار
دهد ،همچنین مهاجرین را به ترک وطن و مال به خاطر خدا و یاری دین او و
طلب فضل و رضوان او وصف کرده است .آنان تمام این اعمال را صادقانه و
خاقصانه انجام میدادند .و انصار را به این صفات وصف نموده که صاحب
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خانهی هجرت و یاری دهندهی مهاجران و دارای ایمان صادق اند .مهاجرین
را بر خود ترجیح داده و آنان را در ح وق با خود مساوی قرار دادند .و بخیل
و تنگدست نبودند و با داشتن چنین صفاتی به رستگاری رسیدند .اینها برخی
از فضایل عموم اصحاب است ،و اما فضایل ویژهای نیز هست که برخی از

اصحاب ي را بر برخی بخاطر پیشی گرفتن در مسلمان شدن ،جهاد و
هجرتشان ،برتری میدهد.
خلفای چهارگانه :ابوبکر ،عمر ،عثمان و علی بر همهی اصحاب برتری
دارند ،سپس سایر ده نفری که مژدهی بهشت به آنان داده شده [عشرهی
مبشره] که عبارتند از :طلحه ،زبیر ،عبداقرحمن بن عوف ،ابوعبیده بن جراح،
سعد بن ابی وقاص ،و سعید بن زید .و مهاجرین بر انصار برتری دارند ،و اهل
بدر و بیعت رضوان فضیلت خاصی دارند و کسانی که قبل از فتح مکه
مسلمان شده و در جنگها شرکت داشتهاند بر کسانی که بعد از فتح مکه
مسلمان شدهاند برتری دارند.
 -4ع یدهی اهل سنت و جماعت در خصوص جنگها و درگیریهایی
که در بین اصحاب اتفاق افتاد:
سبب فتنه :یهودیان برای اسالم و مسلمانان توطئه چیدند ،قذا شخص مکار
و خبیثی را که با دروغ و حیله ،تظاهر به اسالم کرد ،برای این هدف به کار
گرفتند .این شخص عبداهلل بن سبأ ،از یهودیان یمن بود که با ح د و کینه بر

علیه عثمان بن عفانس سومین خلیفه از خلفای راشدین سمپاشی کرد ،و بر
ضد او اتهاماتی را در بین مردم شایع نمود و افرادی کوتاه نظر و
ضعیفاالیمان و فتنهانگیز فریب او را خورده و گرد او جمع شدند و با
توطئهی خود خلیفهی راشد عثمانس را مظلومانه به شهادت رساندند ،به
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دنبال قتل عثمانس اختالف بین مسلمین بوجود آمد به این ترتیب فتنه به
تحریک یک نفر یهودی و پیروانش شعلهور شد و جنگ بین اصحاب که
ناشی از اجتهاد آنان بود ،اتفاق افتاد.
ابن ابی اقعز حنفی شارح ع یدهی طحاویه میگوید:
«اصل رفض را مناف ی زندیق بوجود آورد ،علما گفته اند :هدف او از بین
بردن اسالم و عیبجویی از پیامبر بود .عبداهلل بن سبأ با تظاهر به اسالم
خواست اسالم را با مکر و حیلهی خود به نابودی بکشاند .همان کاری که
بوقس در دین نصاری کرد .او به ظاهر عبادت و امر به معروف و نهی از منکر
میکرد ،تا اینکه با قتل عثمان ن شهی خبیث خود را عملی کرد .پس از آن به
کوفه رفت و دربارهی علی و م ام او غلو و افراط کرد ،او برای پیاده کردن

ن شههایش در ظاهر علی را یاری میکرد ،این خبر به علیس رسید ،دستور
داد که او را بکشند ،اما او به قرقیس گریخت» .داستان این یهودی در
کتابهای تاریخ معروف است.
شیخ االسالم /میگوید« :همین که عثمانس کشته شد ،دقها پراکنده و
مشکالت بزرگتر شدند ،انسان های شروری وارد جامعه شدند ،بزرگان و
نیکوکاران ضعیف و عاجز شدند ،آنانی که توانایی فتنه نداشتند دست به
فتنهانگیزی زدند ،و کسانی که دوستدار خیر و صالح بودند توانایی انجام آن
را پیدا نکردند.

باالخره مردم با امیر اقمؤمنین علی بن ابیطاقب س بیعت کردند ،او در آن

هنگام الیقترین مردم به خالفت و از همه برتر بود ،اما قلوب متفرق شده و
آتش فتنه شعلهور شد .در نتیجه وحدت کلمه از بین رفته و نظم جامعهی
اسالمی از هم پاشید ،خلیفه و بزرگان امت نتوانستند خیر و صالحی را که در
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نظر داشتند ،در جامعه برقرار کنند ،گروههایی از جامعه دچار تفرقه و فتنه
شدند ،و باالخره آنچه که نباید روی دهد !....روی داد»(.)1

در ادامه شیخ با معذور دانستن اصحابی که در جنگ علی و معاویهب

شرکت کردند میگوید:
«معاویه در هنگام جنگ با علی نه ادعای خالفت را کرد و نه با او بیعتی
صورت گرفته بود .جنگ او به خاطر این نبود که او خودش را خلیفه و یا
مستحق خالفت میدانست ،چون بر این واقعیت اقرار داشت ،و هر کسی از
معاویه سوال میکرد به این واقعیت اعتراف میکرد .معاویه و یارانش

نمیخواستند با علی و یارانش بجنگند و بر او غاقب شوند ،بلکه علیس
واجب میدانست که معاویه و یارانش از او اطاعت و با او بیعت کنند؛ چون
داشتن بیشتر از یک خلیفه برای مسلمانان ممکن نبود .این در حاقی بود که
آنان از اطاعت او دست کشیده و از این واجب سرپیچی کرده و مسلح و
قدرتمند بودند ،قذا الزم دانست که با آنان بجنگد تا این واجب را ادا کنند و
با اطاعت از خلیفه با دیگر مسلمانان متحد شوند .معاویه و کسانی که با او
بودند میگفتند :اطاعت خلیفه بر ما واجب نیست و نباید بخاطر اطاعت
نکردن از خلیفه کشته شویم و اگر کشته شویم مظلوم هستیم ،میگفتند:
عثمان به اتفاق مسلمین مظلوم کشته شد ،و قاتالن او در قشکر علی هستند،
بلکه اکثریت آن را تشکیل میدهند ،و دارای قدرت و سالح هستند ،قذا اگر
ما را مجبور به بیعت کنند به ما ظلم و دشمنی کردهاند و علی توانایی تحویل
دادن آنان را ندارد ،همان طور که توانایی نداشت آنان را از عثمان دور کند.

()1ومجمعااتفلای(.)301-304/21
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قذا بر ما واجب است که با خلیفهای بیعت کنیم که با ما به عداقت و انصاف
رفتار کند»(.)1
ع یدهی اهل سنت و جماعت دربارهی اختالفاتی که بین اصحاب روی داده
و در جریان آن جنگهایی بین صحابه برپا شده ،در دو مورد خالصه میشود:
 -8اهل سنت از قضاوت و داوری در اختالفاتی که در بین صحابه بوجود
آمده خودداری و از جر و بحث در این باره پرهیز میکنند ،چون سکوت در
خصوص این اتفاقات بهترین راه ساقم ماندن است .و میگویند:
َ
َ
ون َرب َنا ٱغفجر َنلَا َو جلخ َون َجنا ٱَّل َ
﴿ َوٱَّل َ
جين َس َبقونا
جين َجاءو مجن َبع جدهجم َيقول
ج
َ
َ
جين َء َ
يمن َو َّل َت َعل ف قلوب َنا غجل ل جَّل َ
امنوا َرب َنا إجنك َرءوف رحجيم
ج
ج
ب جٱ جل ج
[ ﴾١٠ارشحل.]13:
«رپارداگرا! ام ا ربادراامنن را که در اامین آاردن از ام تقبس رگدنتف ایبرمز  ،ا در دل هی ام
م
کبیهیاسکینراکهاامینآارده ا د رقاردمه ،رپارداگرا! وتییکهرؤا ا هررابین».
 -2پاسخ به آثاری که دربارهی گناهان آنان ن ل شده و این به چند دقیل است:
أ – در میان این آثار دروغ هایی است که دشمنان به آنان نسبت داده اند تا
شخصیت آنان را قکه دار کنند.
ب – در برخی از این آثار جمالتی زیاد و کم شده و با وارد کردن دروغ،
ظاهر صحیح روایات از بین رفته است و این آثار تحریف شده به
علت کم اهمیت بودن مورد توجه قرار نمیگیرند.
ج– آنچه از این آثار به اثبات رسیده است – که اقبته کم هستند – اصحاب
در آن موارد معذورند چون با توجه به مجتهد بودنشان ،یا به حق
()1ومجمعااتفلای(.)23-22/31
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رسیدهاند یا نرسیده و به خطا رفتهاند .آن هم از موارد اجتهادی است
که اگر اجتهاد مجتهد حق باشد دو اجر دارد و اگر خطا شود یک
اجر دارد ،و خطایشان نیز بخشوده شده است .چون پیامبر فرموده:
َ َ َ
َ َ َ
اْلا ِ ل َ ْ َ َ َ ل ه َ َ َ َ َ ل َ ْ َ
ك َم َ
انَ ،وإِذا حك َم
««إِذا ح
كم فاجتهد ثم أصاب فله أجر ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ل
ْ
ل ْ
َ َََْ
فاجتهد ث هم أخ َطأ فله أج ٌر»(« .)1اگر حاکم ،اجتهاد کند و حکمی را
صادر نماید که درست باشد ،دو پاداش به او میرسد .و اگر اجتهاد
کند و حکمی را صادر نماید وقی در آن ،دچار اشتباه شود ،یک
پاداش به او می رسد».
د– آنان بشر بودهاند و بشر از خطا مصون نیست و از گناه نیز معصوم
نبودهاند ،اما در م ابل ،گناهی که ممکن است از آنان سر زده باشد،
مکفرات زیادی داشتهاند که بوسیلهی آن گناهانشان از بین میرود،
بعضی از مکفرات عبارتند از:
( )8گناهکار از گناهش توبه کرده باشد و توبه ،گناهان را – هر گناهی
که باشد – از بین میبرد .ادقهی زیادی در این باره آمد است.

( )4اصحابي ،سوابق و فضایلی دارند که موجب مغفرت
گناهانشان – در صورت ارتکاب گناه – میشود:
﴿إن ٱ َ َ
َ
ات﴾ [هود« .]111 :نه قیقحتیکینهانگهن
ت يذهجب ٱلس جي ج
َل َسٰ ج
ج
راازنیبیرب د».
( )3حسنات و کارهای خوب اصحاب چند برابر میشود و هیچ کس در
فضل و برتری با آنان برابر نیست .و از فرمودهی پیامبر ثابت است
()1اخبریاملسمازرمعانباعصس.
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که آنان بهترین مردمند و ارزش هر مشت صدقهی آنان برابر است با
اندازه کوه احد طالیی که دیگران میدهند بلکه بیش از آن(.)1

شیخ االسالم ابن تیمیه /میگوید« :اهل سنت و جماعت و امامان دین
معت د به عصمت هیچ کدام از صحابه و اهل بیت پیامبر و ساب ین و غیره
نیستند ،بلکه وقوع گناه از همه امکان پذیر است ،خداوند بلند مرتبه با توبه
گناهان آنان را بخشیده و درجات آنان زیاد میکند ،و با حسنات و سایر
اسبابی که محو کنندهی سیئات است آنان را مورد عفو خود قرار میدهد.
خداوند میفرماید:
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
لصد جق َو َصدق بجهجۦ أو ىلئجك هم ٱلمتقون  ٣٣لهم ما يَشاءون
﴿ َوٱَّلجي جا َء ب جٱ ج
َ َ
َ
َ
َ
سن َ
َ َ َ
َ
ي  ٣٤جِلكفج َر ٱّلل عنهم أس َوأ ٱَّلجي ع جملوا
عجند َرب ج جهم ذل جك ج َزاء ٱلمح ج ج
َ
ََ َ َ
َ َ َ َ
َ
َ
ويج جزيهم أجرهم بجأحس جن ٱَّلجي َكنوا يعملون [ ﴾٣٥ازلرم.]06-00:
ت
«ا یسک که دصق [رقآن] را آارد ا آن را دصتقی رکد آانن رپهترراگرادنن  ،ربااشین هشت آبحه
وخباهد زند رپارداگراشن  ،انی اپداش وکیناکران اتس  ،ات انیکه اداا د اامعل دب آانن را وپباش د ا
ب ت
اپداشآاننرا هتررازاکریکهااجن یدهددبهدد».
و میفرماید:
َ
َ
َ
َ
َ
﴿إ َذا بَلَ َغ أَشدهۥ َو َبلَ َغ أر َبع َ
ي َس َنة قَ َال َ
ب أوزجع جن أن أشك َر ن جع َم َتك
ر
ج
ج
ج
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ٱلت أن َعم َ
ت َع َوَع َو ج َلي َوأن أع َمل صل جحا ترضىه وأصل جح جل جف
ج
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ك ِإَون م َجن ٱلمسلجم َ
جين ن َتقبل عنهم
ي  ١٥أو ىلئجك ٱَّل
ذرجي جت إ ج جن تبت إجِل
ج
ج
َ
اوز َعن َسياتجهم ف أص َ
َ
أَح َس َن َما َعملوا َو َن َت َ
ج َ
حب ٱ َ
لصد جق
لنةج َوعد ٱ ج
ج
ج
ج
ج
ج
َ
َ َ
ٱَّلجي َكنوا يوعدون [ ﴾١٦األاقح .]15-16:
()1قفتمعلیه.
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ج
نع ت نکی
«اتنهنسوجاینا هلاسیگلیردس ،یوگدی:رپارداگرا!رماایددبهکهرکش مییرا مکهوتنه
نسل
ه
نمااادلمنیدادی.المعاصیحلااجن د مکهومردراضتیوتابدش ،ارفز دانا مرااالص
ه ت
ت
شی
ه
سب
؛ن ،نمنهوسیوتربمتشگانمازاملسمانن م ،آانناسکین یددکهاکرهیوکیناشینرااز
ب ثت
کی
آاننوبقلی ب ماازانگهنآاننیذگرمیاآانناز هسبیادنن»(.)1
دشمنان خدا از اتفاقاتی که بین صحابه در هنگام فتنه ،مانند اختالف و
جنگ روی داده برای صدمه زدن و از بین بردن کرامت آنان استفاده
کردهاند ،متاسفانه برخی از نویسندگان معاصر آنها را در این ن شهی خبیث
تایید کرده و بدون شناخت ،برخی را مدح و گروهی را مالمت کرده و خود
را بین اصحاب رسول اهلل داور قرار داده اند ،و بدون دقیل بعضی را بر حق
و بعضی را خطاکار دانستهاند .بلکه فراتر از این ،از روی جهاقت و پیروی از
هوی آنچه را که مغرضین و کینهتوزان خاورشناس و پیروانشان دربارهی
اصحاب میگویند تکرار کرده و طبق آن حکم صادر میکنند تا بتوانند
برخی از مسلمانان بیخبر را به شک و شبهه اندازند ،این نویسندگان غافل از
این هستند که مخاقفان صحابه کسانی هستند که فرهنگ و تمدنشان بوسیلهی
امت اسالمی و به خصوص صحابه و سلف صاقح از بین رفته است ،قذا آنان از
این طریق میخواهند اسالم را زیر سوال ببرند و وحدت مسلمانان را از هم
بپاشند و تخم کینه و بغض را در دل مسلمانان ساده نسب به سلف صاقحشان
بکارند ،و از اقتدا به سلف و این آیه مردم را محروم کنند:

()1ومجمع(.)61/21
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َ
َ
ون َرب َنا ٱغفجر َنلَا َو جلخ َون َجنا ٱَّل َ
﴿ َوٱَّل َ
جين َس َبقونا
جين َجاءو مجن َبع جدهجم َيقول
ج
َ
َ
جين َء َ
يمن َو َّل َت َعل ف قلوب َنا غجل ل جَّل َ
امنوا َرب َنا إجنك َرءوف
ج
ج
ب جٱ جل ج
رحجيم[ ﴾١٠ارشحل.]13:

«آانینکهسپاز اییآدنییوگدنی:رپارداگرا!امرااآن ربادراامننراکهدراامینآاردن
هی
از ام یشیپ رگدنتف  ،ایبرمز .ا در دلهی ام چ کبیهای از اسکین که اامین آاردها د  ،رقار دمه ،
م
رپارداگرا!وتییکهرؤا ا هررابین».
()1

دشنام و ناسزاگویی صحابه حرام است
نهی از دشنام و ناسزاگویی صحابه:

از اصول دین مسلمانان این است که قلب و زبانشان نسبت به اصحاب
رسول اهلل ساقم باشد ،خداوند مؤمنان را به این صفت توصیف کرده و
میفرماید:
َ
َ
ون َرب َنا ٱغفجر َنلَا َو جلخ َون َجنا ٱَّل َ
﴿ َوٱَّل َ
جين َس َبقونا
جين َجاءو مجن َبع جدهجم َيقول
ج
َ
َ
جين َء َ
يمن َو َّل َت َعل ف قلوب َنا غجل ل جَّل َ
امنوا َرب َنا إجنك َرءوف رحجيم
ج
ج
ب جٱ جل ج
[ ﴾١٠ارشحل.]13:

«ا اسکین که دعب از آانن [مهارجنی ا ااصنر] آدم د یوگدنی :رپارداگرا! انگهن ام ا ربادران ام را
نی ث
ح  ،اسکینکهاباامین اشنازامیشیپرگدنتف ،ادربلقهیامتبسننهاسکینکهاامینآارد د
کبیهرقاردمه ،رپارداگرا!وترؤا اریمیح».
ثت
()1درانیومرد اام ویسیطاتکبوخبادیفمیانب «إاقل ارجحلنملزىكاسبأبرکبارمعب»حوشیها دکه
ت
رتجمهی افریس آن انب «دافع از نیخیش ب (دافع دقمس)» در استی اتکاخبنه الکتررایکین دیقعهوموجد
مُصح
اتس [.چ]
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اهل سنت به دستورات رسول اهلل جامهی عمل پوشانده و سفارشات او را
دربارهی اصحابشان رعایت میکنند .یکی از آن سفارشات حدیث زیر است
َ ه َْ
َ َ ل ُّ َ ْ َ
َ َ ََْ َ َ َ ل ل َْ ل ل
که فرمودندَ« :ل تسبوا أصح ِاِب ،ف َواَّلِي نف ِِس بِی ِده ِ ل ْو أنفق أحدك ْم مِثل أح ٍد
َ ًَ
َ َ َل
َََ ه َ َ
ذهبا َما بلغ لمد أح ِده ِْم َوَل ن ِصیفه»(« .)1اصحابم را دشنام ندهید! قسم به ذاتی
که جانم در دست اوست اگر هر یک از شما به اندازهی کوه احد ،طال صدقه
بدهد ،به اندازهی یک یا نصف مشت صدقهی آنان نمیرسد».
اهل سنت از خوارج و کسانی که اصحاب رسول اهلل را دشنام داده و بغض
آنان را در دل دارند ،و فضایلشان را انکار میکنند و اکثرشان را کافر
میدانند بری و بیزارند.
اهل سنت معت دند که اصحاب رسول اهلل بهترین امت میباشند ،و
فضایلی را که در قرآن یا سنت صحیح برای صحابه ذکر شده ،باور دارند.
َْل ل
ك ْم َق ْر ْ
ِن»(« .)2بهترین شما [مسلمانان]
همانطور که پیامبر میفرماید« :خری
ِ
کسانی هستند که در قرن من زندگی میکنند».
وقتی پیامبر افتراق امت به هفتاد و سه فرقه را ذکر کرد و فرمود همه در
آتش هستند ،مگر یک گروه ،اصحاب دربارهی آن گروه سوال کردند،
َ ََ َ َْ َْ َ َ ْ َ
ايل ْوم َوأصح ِاِب»(« .)3آنان کسانی هستند که بر روشی که
فرمود« :ما أنا علی ِه
من و اصحابم امروز هستیم باشند».

()1قفتمعلیه.
()2قفتمعلیه.
()3اام ادمحاربطاینااسریابمه.
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ابو زرعه که بزرگترین استاد امام مسلم است ،میگوید« :هر که را دیدی
که از صحابهای عیبجویی میکند بدان که زندیق است ،زیرا قرآن ،رسول و
آنچه که رسول آورده حق است و اصحاب بودند که اینها را به ما رساندند،
قذا هر کس از شأن آنان بکاهد هدفش باطل کردن قرآن و سنت است ،چنین
فردی به کسر شأن سزاوارتر و شایستهتر است که حکم زندیق و گمراه بودن
به او داده شود».
ت

عالمه ابن حمدان در «ننه ادتبملنیئ» میگوید« :هر کس به یکی از
اصحاب دشنام دهد و معت د باشد که این دشنام دادن ،حالل است ،کافر
است ،و اگر آن را حالل نداند فاسق است» ،و نظریهی دیگر او این است که
میگوید« :به طور مطلق کافر است ،و هر کس آنان را فاسق یا کافر بداند یا
طعنه به دینشان بزند ،کافر است»(.)1

()1رش دیقعهالشفارینی(.)391-399/2

884

