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 دیاساس توحمان به خداوند یا

ار و یاخت یمرتبه، دارا ب، بلندیغا یمان به ذاتیا یعنیمان به خداوند یا
ان، از یاد ی مان به خدا روح ھمهی. ایاطاعت و بندگ ی ستهیشاامل و کقدرت 

 ص امبرشیتاب خدا و سّنت پکو  باورھا است ی ھمه جمله اسالم و اساس
 .ان نموده استیب یقت را به روشنین حقیا

مان، باور به یان و اجزاء اکه به ھنگام سخن از ارکم است یرکن قرآن یا
 د:یفرما یسازد و م یمان مطرح میا یاساس خدا را در ابتدا و بعنوان اصل

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ۦبَِما ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب َّ� 

 .]۲۸۵[البقرة:  ﴾َورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ 
پروردگارش بر او نازل شده  یخدا معتقد است به آنچه از سو ی فرستاده«

به خدا و فرشتگان او  یمان دارند. ھمگیز به آن ایاست و مؤمنان ن

 .»دارند مانیغمبرانش ایاو و پھای   تابک
 :دیفرما یز میو ن

ِ  َمنۡ  ِ�َّ لۡ ٱَوَ�ِٰ�نَّ ﴿ ِ ٱَءاَمَن ب ۡ ٱوَ  ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱوَ  َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل
 .]۱۷۷[البقرة:  ﴾نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ 
تاب کن وفرشتگان و یه به خدا و روز واپسک  است یسکردار ک، یکیه نکبل«
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 .»مان آورده باشدیغمبران ایو پ یآسمان
 :دیفرما یگر مید یو در جا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ِ  ب

ْ ْ َءامِنُوا ِ ٱَءاَمنُوٓا ِيٱ لِۡكَ�ٰبِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ َّ�  ٰ َل َ�َ نَزَّ
ِيٓ ٱ لِۡكَ�ٰبِ ٱوَ  ۦرَُسوِ�ِ  َّ�  ِ ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب نَزَل مِن َ�ۡبُل

َ
ِ ٱأ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ

 .]۱۳۶[النساء:  ﴾١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا لَّ َ�َقۡد ضَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�تُبِهِ 
ه بر ک یتابکغمبرش (محمد) و ید، به خدا و پیا مان آوردهیه اک یسانک یا«
تر (از قرآن) نازل نموده  شیه پک یھائ تابکرده است و به کغمبر نازل یپ

و  ه به خداکس کد، ھریاوریمان بیاند) ا ف نشدهیاست (و ھنوز تحر
نھا یاز ا یکیافر شود (و کز یو روز رستاخ یخداوندھای   تابکفرشتگان و 

 .»افتاده است یدور و دراز یرد) واقعًا در گمراھیرا نپذ
در  جاسالم  یامبر گرامیه پک ل آمده استیث مشھور جبرئیو در حد

ن یا یعنیمان یا« :د، فرمودیمان پرسیا ی ه دربارهک  لیپاسخ به سؤال جبرئ
ر و یامت و َقَدر خیروز قامبران، ی، پیآسمانھای   تابکه به خدا، فرشتگان، ک

 .»یداشته باش یشّر باور قلب
ان کر اریمان به خداوند اصل و سایث، ایان قرآن و حدیپس طبق ب

فرد مؤمن پس از  یکوابسته و مربوط به آن است. و تو به عنوان  یدتیعق
دار یامبران، دی، پیآسمانھای   تابک ه وکه به مالئکمان به خداست یا

 .ینک یدا میقضا و قدر اعتقاد پ پروردگار، محاسبه و
 یسکمان به یست مگر پس از ایمان به رسول خدا قابل تصور نیدر واقع ا

ست مگر یز قابل تصّور نیمان به روز جزا و محاسبه نیه او را فرستاده و اک
 .ابرسننده و حسک مان به مجازاتیپس از ا

او در  ییتایکمان به یمان به وجوِد او، ایا یمان به خدا، به طور قطعیا
  ز شاملیاو را ن یو و صفات واالیکنھای   مان به اسمیت، ایت و الوھیربوب
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سته یشاھای  دھند خداوند به گون یه نشان مک  ییھا ھا و صفت شود اسم یم
 راسته است.یص پینقا ی ماالت آراسته و از ھمهک ی به ھمه

 یقتیحقه وجود خداوند ک  میجه گرفتیگذشته چنان نتھای   یبررس یط
ه کق است ین ھمه حقایارترکد، و در واقع آشیوترد کاست خارج از ھرش

ه در علم کل آن است. و آنان یافته دلیت یفطرت سالم بر آن گواه و عقل ھدا
و  یعجائب خدا در نوآور ی فراوان دارند، با مشاھده ی و دانش بھره

خود ه در اطراف و درون ک یبخش تیو ھدا یریگ و اندازه یشک نقشه
 نند.ک ید مکیقت را دوباره تأین حقیابند، ای یم

ده یھـا پوش از انسان  یبعض یوجود خدا برا یعنیقت بزرگ ین حقیو اگر ا
و خفا از  یدگین پوشیا :هک د ُجستیر باین تعبیمانده است، جواب آن را در ا

 یگر در برابر فطرت خدا گرایدھای  است. و اگر عّد  شّدت ظھور حاصل شده
ورزند و با  یّبر مکدھند و ت ینشان م یت، بزرگیبشر ی ان ھمهیم کمشتر

نند، آنان ک یار مکرا ان یجه، خداینند و در نتک یمنطق عقل و علم مبارزه م
  نند.ک ینم یرا نف یلّ که قاعده ک  ھستند ییھمانند موارد استثنا

 را محور قرار داده است دیتوحاسالم 

 کدر رایز است. نداده خداوند وجود اثبات به یادیز تیاھم اسالم واقع در
 خود توّجه تینھا عوض در و داند یم بشر یبرا یفطر ضرورت و ازین یک را آن

 اند گشته گمراه اریبس نهیزم آن در مردم هک است ردهک زکمتمر گرید یامر بر را

 ی دهیعق ھمان است یاسالم اتیح روح و اسالم دیعقا مغز هک مسئله نیا و
 و نشیآفر هک   یھست نیا از برتر و تایک ییخدا به مانیا یعنی  است دیتوح

 زیچ ھر پروردگار او، یسو به یینھا بازگشت هک ییخدا اوست. آِن  از یمرانکح
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 ار،کان نه شود عبادت هک است نیا ی ستهیشا او فقط و است امر ھر رگریتدب و

 ان.یعص نه شود اطاعت و فرانک نه شود یم یرگذارکش

﴿ ٰ ُ ٱلُِ�ُم َ� ِ َ�ۡ  إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ  َ�ٓ  َر�ُُّ�ۡمۖ  �َّ
ۚ �ۡ ٱفَ  ءٖ َ�ٰلُِق ُ�ّ ٰ  ُبُدوهُ وَُهَو َ�َ

 ۡ�َ ِ
بَۡ�ٰرُ ٱ�َّ تُۡدرُِ�ُه  ١٠٢َو�ِيلٞ  ءٖ ُ�ّ

َ
ۖ ٱوَُهَو يُۡدرُِك  ۡ� بَۡ�َٰر

َ
 للَِّطيُف ٱَوُهَو  ۡ�

 .]۱۰۳-۱۰۲[األنعام:  ﴾١٠٣ۡ�َبِ�ُ ٱ
ه) خدا و پروردگار شماست، جز او ک  مال استکآن (متصف به صفات «

د (و بس، یرا بپرست یز است. پس ویھمه چ ی نندهیست و او آفرین ییخدا
ھا  ز است. چشمیرا تنھا او مستحق پرستش است) و حافظ و مدّبر ھمه چیز

ھا رموز آن ی ابد (و به ھمهی یھا را در م ابند و او چشمی یذات او را در نم

گاه استیآشناست) و او دق  .»ق و آ
شه یا ریدن یدر چھار سو یپرست و ُبت که شرک  ردکظھور  یاسالم در حال

 یه تا حدودکره عربستان یاز مردم شبه جز کیده بود و به جز تعداد اندیدوان
ه از انحرافات ک  تابک از اھل یا افرادیبودند   م ماندهیف ابراھین حنیبر آئ
شانده بود، در امان مانده ک یا به تباھر یھود و نصاریان یه ادک  یپرست بت

 یواحد بپردازد و برا یه به عبادت خداکشد  یافت نمی یسکگر یبودند، د
م مّلت عرب در دوران یه بدانکاست  یافکما ین براین موضوع ھمیا کدر

ه در ک یا گونه بود، به یـ پرست  و بت کت خود تا بناگوش غرق در شریجاھل
واحد بنا  یعبادت خدا ین براکش م بتیابراھ هکعبه و اطراف آن ک خانه

ھای   از خانهھای  ھر خان یصد و شصت ُبت وجود داشت و حتّ یرده بود، سک
 ردند.ک یه اھل آن خانه عبادتش مکدر خود داشت  یه بتکم

 :هکند ک یگونه نقل م نیا یعطارد رجاء یأباز  یامام بخار
م، آن را یافتی یبھتر از آن م یم، و اگر سنگیدیپرست یھا را م ما سنگ«

نبود،  یمناسب  م و اما اگر سنگیانداخت یرا دور م یبرداشته و سنگ قبل
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ده و به طواف آن یرا بر آن دوش یر گوسفندیرده و شک ِگل جمع یمشت
 .»میپرداخت یم

از آنھا در  یرشده داشتند و بعضیخم یاز خرما یین آنان خدایعالوه بر ا
د و غذا یشک یبردند و اگر سفر طول م یخود به سفر مثر اوقات آن را با کا

 .خوردند! یخود را م یشد، خدا یم متما
 :دیفرما یند و مک یان اشاره مین نوع خدایسوره حّج به ا ۷۳ ی هیقرآن در آ

بَاُب ٱ ُهمُ لُبۡ �ن �َسۡ ﴿ الُِب ٱَضُعَف  هُۚ ِمنۡ  تَنقُِذوهُ �َّ �َسۡ  ا ٗٔ َشۡ�  �ُّ  لطَّ
ۡ ٱوَ   .]۷۳[الحج:  ﴾َمۡطلُوُب ل
از آنان  یزیچ یسگماگر ھم  یه حتکاند)  فیان باطل آن قدر ضعیخدا(«

رند. ھم طالب و ھم یتوانند آن را از او باز پس گ ینم رد،یبستاند و برگ

 .»مطلوب درمانده و ناتوانند
ده بود. یرس به اوج خود یپرست ز بتیمانند ھند ن ینیدر سرزم

ن یان موجود در آن سرزمیتعداد خدا یالدیه در قرن ششم مکھای  گون به
 ون برآورد شده است.یلیم ۳۳۰در حدود 

آن را  کیت و پایرده و شفافکز نفوذ ین یان آسمانیدر اد یحت یپرست بت
 .دیشانک یدورت و آلودگکبه 

ِ ٱ نُ �ۡ ٱ رٌ ُعَز�ۡ  ُهودُ ۡ�َ ٱَوقَالَِت ﴿ ۡ ٱ �ََّ�َٰرىٱَوقَالَِت  �َّ ِ ٱ نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل َّ�﴾ 
 .]۳۰[التوبة: 

ح پسر یند مسیگو یان میحیخداست و مس رر پسیُعزَ  :ندیگو یان میھودی«

 .»خداست
است! و  یقیحق یبرحّق از جانب خدا ییخدا ،انیحیح نزد مسیپس مس

ھا رواج  از مّلت یاریان بسیه در مک  است کاز اقسام شر یگرین رنگ دیا
ا به یخدا و  یو به جا اند قرار داده یخداوند پسران و دختران یافته و برای
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ھا در گذشته نسبت به  یه ھندک گونه پرستند. ھمان یھمراه او آنھا را م
ه را دختران که مالئکھا  ا عربیداشتند. و  ین اعتقادیشنا و بودا چنیرک

 :دیفرما ین مین باره چنیدانستند. قرآن در ا یخداوند م

﴿ ْ َذَ ٱَوقَالُوا كۡ  ِعَبادٞ  بَۡل  َ�َٰنُهۥۚ ُسبۡ  �ۗ َوَ�ٗ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ �َّ َ�  ٢٦َرُمونَ مُّ
ِ  ۥ�َۡسبُِقونَهُ  ِ  ۡلَقۡولِ ٱب ۡمرِه

َ
يِۡديِهۡم َوَما  ٢٧َ�ۡعَملُونَ  ۦوَُهم بِأ

َ
َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

 ﴾٢٨ُمۡشفُِقونَ  ۦَوُهم ّمِۡن َخۡشَيتِهِ  ۡرتََ�ٰ ٱَخۡلَفُهۡم َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن 
 .]۲۸-۲۶اء: ی[األنب

ده است یبرگز یخداوند رحمان فرزندان :ندیگو  یّفار عرب) مکاز  یبرخ(«
است. (فرشتگان  کپا  ھا) بین نقص و عیزدان (از ایفرشتگان).  یعنی(

رام و محترم ھستند. آنان (آنقدر مؤّدب و ک یه بندگانکستند) بلیفرزند او ن
رند و تنھا به فرمان او یگ ینم یشیه) در سخن گفتن بر او پکفرمانبردارند 

داند و آنان  ینده آنھا را مینند. خداوند اعمال گذشته و حال و آک یار مک
ه خدا از او خشنود ک یسک ینند، مگر براک یشفاعت نم یسک یھرگز برا

  .»ساننداشه از خوِف خدا، ترسان و ھریاست. آنان ھم
دعوت به  ی به مسئله یادیار زیاسالم توّجه بس ،ن خاطریبه ھم

 ده است.رکدر باور و رفتارشان  کدر علم و عمل و مبارزه با شر یتاپرستیک

ٓ  َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  ُهُ�مۡ �َ�ٰ ﴿  .]۱۶۳[البقرة:  ﴾١٦٣لرَِّحيمُ ٱ َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱإَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ
ه رحمان و ک جز او ییچ خدایاست و ھگانه یتا و یکخداوند شما، خداونِد «

 .»وجود نداردم است، یرح
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 خداوند یگانگیل یها، دل فطرت انسان

و  یگانگینشان از  یو سمع ی، عقلیل فطریدال ی ه ھمهک یبه راست
ر یه تحت تأثکفطرت و سرشت خود   خداوند دارند. اگر انسان به ییھمتا یب

ده واگذار شود، خود را یواقع نگرد یخارجھای   نیا تلقیو  یرونیبھای   دخالت
اق و یزه اشتیابد و او را با دو انگی یم یو ھست  برتر از انسان یقدرتدر جھت 

ر او شده و غم یگ الت دامنکھا و مش یزند. مخصوصًا اگر سخت یم ترس بانگ
ن صورت یوتاه گردد. در اک مردم یاریرا در برگرفته و دستش از  یو اندوه و

رد و ک یوّجه مه قبًال به آن تکخالصانه متوجه پروردگارش شده و ھرچه را 
دانست  یمؤثر م ،طیمحر بدِ یا تأثیو  یپرست یا جھل و ھویطبق وھم و گمان 

جان  یاء بیاھان و اشیوانات و گیھا و ح گر به انسانینھد و د یم ینارکبه 
سواران در حال  یشتکداستان  یه طک ه ھمان استین قضیبرد. وا یپناه نم

 :دیفرما یباره م نیم. قرآن در ایردکند، به آن اشاره ک یت میه قرآن رواکغرق 

﴿ ٰٓ ٓ  َطّيَِبةٖ  بِِهم بِرِ�حٖ  نَ وََجَر�ۡ  ُفۡلكِ لۡ ٱِ�  ُكنُتمۡ  إَِذا َح�َّ  َءۡ�َهاَوفَرُِحواْ بَِها َجا
ٓ  رِ�ٌح َ�ِصٞف  ۡ ٱ َءُهمُ وََجا ِ َمَ�نٖ  َمۡوجُ ل

ْ َوَظنُّوٓ  ِمن ُ�ّ �َُّهمۡ  ا
َ
ِحيَط بِِهمۡ  �

ُ
 أ

 ْ َ ٱَدَعُوا �َيۡ  لَ�ِنۡ  ّ�ِينَ ٱَ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ
َ
ِ  ِمنۡ  تََناأ َ�َُكوَ�نَّ ِمَن  ۦَ�ِٰذه

ِٰكرِ�نَ ٱ  .]۲۲ونس: ی[ ﴾ل�َّ
نان یسرنش ،د با باد موافقیریگ یھا قرار م یشتکه در ک یچه بسا) ھنگام(«

گردند. به ناگاه باد  ینان به آن شادمان میدھند و سرنش یت مکرا حر
پندارند  ید و مود یشان میموج به سو  ھر سو، رد و ازیگ یدن میوز یسخت

ست) خدا را به ین یاند (و راه فرار ه (توسط مرگ از ھر سو) احاطه شدهک
ن را تنھا از او یو د یبردار خوانند و طاعت و عبادت و فرمان یاد میفر
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 ی ، از زمرهین حال برھانیه) اگر ما را از اکنند ک یدانند (و عھد م یم

 .»ودم بیھسپاسگزاران خوا
ن حال یاّما در ع  م،یاثبات وجود خداوند بھره برد یه براین آیما قبًال از ا

ه انسان به ھنگام فراغت و کدھد  یرا نشان میاو، ز یگانگیاست بر  یلیدل
انحراف و مراجعه دوباره به فطرت خالص و ھای   زهیانگو از عوامل  ییرھا

ن یان دروغیھا و خدا بت یالت به سوکھا و مش یخود، در ھنگام سخت کپا
ل یان میتا و پروردگارخود و جھانیکخداوند  یه بسوکشود، بل یمتوّجه نم

 دھد: یان خبر مکمشر نیا یش درونیاز گرا ،ن داستانیخداوند در ا .ندک یم

َ ٱَدَعُواْ +  ._ّ�ِينَ ٱَ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ

 خداوند یگانگیبر  یلیدل ،عقل

ن جھان یا یتا در ورایک یبخش یوجود ھستز ھمانند فطرت به یعقل ن
 یه برخکھا  دهین جھان پھناور و گسترده با وجود تنّوع آفریرھنمون است. ا

صدا،  یجان، صدادار و ب یب یجاندار و برخ یبزرگند، برخ یو برخ کوچک
قانون  یکن ھستند، ھمه را ییدر پا یدر باال و برخ یرعاقل، برخیعاقل و غ

م را در بر یشان عظکھک یکتا  کوچک ی ذّره یکند و از ک یواحد اداره م
 یکبا تأّمل در ساختار  یدانشمند علوم تجرب یکه کھای  رد، به گونیگ یم

 ابد.ی ینم یند و در آن تفاوتیب یم یشمس  اتم آن را ھمانند ساختار منظومه
 ی ان ھمهیت در میبه نام قانون زوج یلکقانون  یک لبه عنوان مثا

و در قالب  ات،وانیو ح خود را دره انسان ازگذشته آن کمخلوقات وجود دارد،
ز یدرختان نخل ن یآن را در برخ  یاست و حتّ  شناختهر و مؤّنث کمذ

اھان یگ ی ه ھمهکبرد ین مسئله پید به ایرده بود. سپس دانش جدک مشاھده
ت ین زوجیا یز دارایجمادات ن  یر و مؤنث ھستند و حتکجنس مذ یدارا
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اتم به عنوان  ،تر ھستند. و از ھمه مھم یمثبت و منف یکیترکدر قالب بار ال
جھان در  ی ل دھندهکین واحد تشیترکوچکو  یخشت ساختمان ھست

ترون و ک(در قالب ال یمثبت و منف یکیترکبار ال یخود دارا ی اطراف ھسته
 یقتیحق ی نندهک قیتصد ید بشریجد ی افتهین یباشد. در واقع ا یپروتون) م

ه ک است، ش به آن اشاره داشتهیه قرآن در ھزار و چھارصدسال پک است
 :رده استکن به آن اشاره یبلندمرتبه چن یخدا

ِيٱ َ�ٰنَ ُسبۡ ﴿  ٱَخلََق  �َّ
َ
ا تُ� ۡزَ�ٰجَ ۡ�  ٱ بُِت ُ�ََّها ِممَّ

َ
نُفِسِهمۡ  َوِمنۡ  �ُض ۡ�

َ
 أ

ا َ� َ�عۡ   .]۳۶س: ی[ ﴾٣٦لَُمونَ َوِممَّ
ده است، یھا را آفر نر و ماده ی ه ھمهکرا سزاست  ییس خدایح و تقدیتسب«

شان یه اک ییزھایا و از چھد و از خود آنیرو ین میاعّم از آنچه از زم

 .»دانند ینم
 :دیفرما یز میو ن

﴿ ۡ�َ ِ
ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َجۡ�ِ َزوۡ  َناَخلَقۡ  ءٍ َوِمن ُ�ّ  .]۴۹ات: ی[الذار ﴾٤٩تََذكَّ

دگار را) یه شما (عظمت آفرکن یم، تا ایا دهیرا آفر یجفت یزیما از ھر چ«

 .»دینکاد ی
ه کت، بلیثرکانگر اینه مجاز است و نه ب» ءیّل شک«ه لفظ کواضح است 

 خود را داراست. یقیحق یھمان معن
،  یارکند، ھمک یداللت م یه بر وحدت ھستک یگریل دیدال  از جمله

ه ھر کھای  است. به گون یان اجزاء ھستیموجود م یو ھماھنگ یبستگ ھم
جاد یا ایر اجزاء و یخود را به طور منظم و بدون برخورد با سا ی فهیوظ یجزئ

گر یجزء د یرساند و عالوه بر آن ھر جزئ یر، به انجام میمانع و انحراف از مس
ز آنچه را یدھد و خود ن یم یاریفه یش در انجام وظیھا یازمندین نیرا با تأم

ان یه در روابط موجود مک   گونه رد. ھمانیگ یاز او ماج دارد یبه آن احت
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ن دو دسته از یان ایا میم. آینک یاھان مشاھده میوانات و گیجھان ح
 یه ذاتکن یا این مبادالت وجوددارد؟ یانجام ا یبرا یقرارداد ،مخلوقات

  میرا تنظ یزیانگ شگفت ی ن رابطهین دوگروه چنیان ایمدّبر و بلندمرتبه م
 ؟است نموده

ن ین، زمید و زمیان خورشیروابط م یسک ه چهک ن پرسش استیا یو باز جا
ن منظومه یگر و بیدیکبا  یشمس منظومهھای   د و ستارهیو ماه، ماه و خورش

بزرگ ما وجود دارند   شانکھکه در کگر ید  ستاره  مجموعه  ھا ونیلیبا م یشمس
ان یم یدارند و برخورد یارکه ھمه با ھم ھمک یا گونه را برقرار ساخته است؟ به

 مشخص قرار دارد. ی ز طبق محاسبه و اندازهیست و ھرچیآنھا ن

مۡ ٱ﴿ َجرُ ٱوَ  �َّۡجمُ ٱوَ  ٥َبانٖ ِ�ُسۡ  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ َمآءَ ٱوَ  ٦�َۡسُجَدانِ  لشَّ  لسَّ
 .]۷-۵[الرحمن:  ﴾٧لِۡمَ�انَ ٱَرَ�َعَها َوَوَضَع 

اھان و یدر گردش) ھستند. گ ید و ماه برابر حساب (منظمیخورش«
برند. آسمان را برافراشت و  یرنش مکنند و ک یخدا سجده م یدرختان برا

 .»گذاشت ین و ضوابطیقوان
مۡ ٱَ� ﴿ ٓ  َبِ� يَ� ُس لشَّ ن لََها

َ
ۡ ٱَوَ�  َقَمرَ لۡ ٱ رِكَ تُدۡ  أ � ٱَسابُِق  ُل �َّ ِ�  َوُ�ّٞ  �ََّهارِ

 .]۴۰س: ی[ ﴾٤٠َبُحونَ �َسۡ  فَلَكٖ 
عتر شود و) به (مدار) ماه رسد و یه در مدار خود سرکد را سزد (یخورشنه «

 .»شناورند یدر مدار یکرد. ھر یگ یشیه بر روز پکنه شب را سزد 
ه ھم با چشم کمخلوقات  ی ان ھمهیموجود م یو ھماھنگ یپارچگیکن یا

 یو برایکار نیبس یلیرت قابل مشاھده است، خود دلیبص ی دهیسر و ھم با د
 یز براین یل واضحیدل ،آن است و البته به طور قطع ی دآورندهیپد یگانگی

 وجود اوست.



 ١٥               حقیقت توحید

 یخالق وجود داشت، نظام ھست  یکش از ین جھان بیا ینًا اگر در ورایقی
اثر  ،یاز اجزاء ھست یشد و در ھر جزئ یبه تزلزل افتاده و اعتدال آن مختل م

ه در ک میدید یم. و میافتی یه بر آن مسّلط بود، مکامر خالق ھمان قسمت را 
 یجارھای   متفاوت و سّنت ،یم برھستکن حایان متعّدد قوانیخدا ی اثر اراده

 ی ن ھمهیقیجه آن به طور یمخلوقات با ھم در تضاّد است و در نت انیم
 د.ییگرا یم یبه تباھ یھست

ل موجود در ین دلیپروردگار به ھم یگانگیز در صدد اثبات یم نیرکقرآن 
 :دیفرما یند و مک یاشاره م یھست

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿ ُ ٱإِ�َّ  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما َّ�  ۚ ِ ٱ َ�ٰنَ فَُسبۡ  لََفَسَدتَا ا  َعۡرِش لۡ ٱَرّبِ  �َّ َ�مَّ
 .]۲۲اء: ی[األنب ﴾٢٢يَِصُفونَ 

بودند،  یم یانیزدان، معبودھا و خدایر از ین، غیھا و زم اگر در آسمان«
و دو  یشورکرا بودن دو شاه در یدند (زیگرد ین تباه میھا و زم قطعًا آسمان

 بزدان صاحیزند) لذا  یب را به ھم می، نظم و ترتیا س در ادارهیرئ

 .»رانند یشان بر زبان میه اکاست  ییزھایسلطنت جھان، برتر از آن چ
 :هکقرآن آمده است ھای   از سوره یکیو در 

َذَ ٱَما ﴿ ُ ٱ �َّ ِۢ بَِما َخلََق  ۥمِن َوَ�ٖ َوَما َ�َن َمَعهُ  �َّ َهَب ُ�ُّ إَِ�ٰه َ مِۡن إَِ�ٍٰه� إِٗذا �َّ
ٰ �َۡعٖض� ُسبَۡ�َٰن  ِ ٱَولََعَ� �َۡعُضُهۡم َ�َ ا يَِصُفونَ  �َّ  .]۹۱ [المؤمنون: ﴾٩١َ�مَّ

با او انباز بوده  ییخود گرفته است و نه خدا یبرا یخداوند نه فرزند«
دگان خود یبه آفر ییبود، ھر خدا یبا او م ییاگر خدا هکاست، چرا 

جست. خدا  یم یرگیو چ یبرتر یگریان بر دیاز خدا یکپرداخت و ھر  یم

 .»ندیگو یشان میه اکزھاست یواالتر و باالتر از آن چ
ه کن یپروردگار بلندمرتبه، عالوه بر ا یگانگیگر اعتقاد به ید یاز جھت
ه با منطق درست کاست  یند، امرک یاللت مبر آن د یم بر ھستکانسجام حا
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 یثرت به سوکعبور از  یرا عقل بشر ندایز ھماھنگ است. زین یبشر
سبب واحد  یکه از اسباب متعدد به کن است یدھد و خواھان ا یوحدت را م

ن یھم ھا باشد. و به عّلت ی ھمه  اسباب و عّلت ی منشأ ھمهـ  ه سرکبرسد 
 یخالق ھست یبرا» هیعلت اول«ر یلسوفان از تعبیاز ف یخه برکل است یدل

 نند.ک یاستفاده م

 خداوند یگانگیبر  یلیدل ،یوح

ل یتابودن خداوند دارند، دالیکه نشان از ک یو عقل یل فطریھمراه با دال
ه در ک یامبرانیخداوند و پھای   تابکمختلف از ھای   ه نسلکز ین یداریشن

 یگانگیاند بر  اند، نقل نموده افتهیظھور  مختلفھای   ھا و دوران نیسرزم
 ،ل شامل دعوت خدا و فرستادگانش استین دالیه اکخداوند داللت دارند. 

ز یاو و ن یو انجام عبادت فقط برا یکشر یواحد و ب ییمان به خدایا یبرا
 یارکب کقائل شده و مرت یکخدا شر یه براکاست  یار و رّد اقوامکشامل ان

 آن نازل نشده است. یاز خداوند برا یلیاله دکاند شده
مشتمل بر  است و فیو محفوظ از تحر یالھ ه عھدکن مجال، قرآن یدر ا

 یسخن به دست گرفته و برخ ی رشته ،ن استیزم یت آسمان برایھدا
ان یب یآنھا برا ی ه ھمهکندک یما بازگو م یامبران را برایپھای   داستان

ه قرآن آن را کاست  یلین ھمان دلیشدند. و اخته یبرانگ یتاپرستیک ی دهیعق
ز یرا ن یگریان دیه به ھمراه خداوند، خداکرد یگ یار مکبه  ینکیبر ضّد مشر

 نداشتند. یاز عقل و وح یلیچ دلیه ھک یدند. در حالیپرست یم
م یدھ یاء گوش فرا میانب ی از سوره یگر به قسمتیدیکنون به ھمراه کا

 :دیفرما ید و میگشا ین سخن مکیار مشرکخ و انیه با توبک
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ِم ﴿
َ
َُذوٓ ٱأ َّ� ْ  ٱّمَِن  َءالَِهةٗ  ا

َ
ونَ  ُهمۡ  �ِض ۡ� ٓ َءالَِهٌة إِ�َّ  ٢١يُنِ�ُ لَۡو َ�َن �ِيِهَما

ُ ٱ  .]۲۲-۲۱اء: ی[األنب ﴾لََفَسَدتَا �َّ

ِم ﴿
َ
ْ ٱأ َُذوا ۖ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ ْ بُرۡ  قُۡل  َءالَِهٗة ِ�َ  رُ َ�َٰذا ذِكۡ  َ�َٰنُ�ۡمۖ َهاتُوا َمن مَّ

� َمن َ�بۡ  رُ َوذِكۡ  �ۡ  بَۡل  ِ�
َ
ۖ �َۡ ٱ لَُمونَ َ� َ�عۡ  َ�ُُهمۡ أ عۡ  قَّ َوَمآ  ٢٤رُِضونَ َ�ُهم مُّ

نَّهُ 
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
نَا۠  ۥأ

َ
� ٓ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 .]۲۵-۲۴اء: ی[األنب ﴾٢٥ۡ�ُبُدونِ ٱفَ 
ل خود را یاند؟! بگو دل گرفته یرا به خدا ییزدان، معبودھایر از یا آنان غیآ«

ه با من کاست   یسانک  ین (قرآن) راھنماید. ایان داری) بکن شری(بر ا
 یسانک ی) راھنمایتب آسمانکر یل و ساین (ھم تورات و انجیھمراھند و ا

اصًال دانند)  یز نمیرا جا کشر یکچیاند (ھ ستهیز یه قبل از من مکبوده 
به  یتاپرستیکه (از کن است یدانند و ا یاز حق) نم یزیاغلب آنان (چ

 ».گردانند ی) روکشر
زشان یآم کشر یاّدعا یبرا یقلنَ  یلیاحقاف از آنان دل ی خداوند در سوره

َ�َٰر�ٖ ّمِۡن ِعۡلٍ� إِن ُكنُتۡم  ۡ�ُتوِ� ٱ﴿ :طلبد یم
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ بِِ�َ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل َ�َٰذا

ن شما در یه معبودان دروغکد ییگو یاگر فرضًا م(«. ]۴[األحقاف:  ﴾َ�ِٰد�ِ�َ 
ن یش از ای) پیتب آسمانک(از  یتابکاند)  ت داشتهکن شریھا و زم نش آسمانیآفر

 .»دییگو ید، اگر راست میاوریمن ب ی) برای(و باستان یاثر علم یکا ی(قرآن) 

 مان به خداید جوهر ایتوح

 ید اسالمیعقا ی مان به خداوند جوھر ھمهیا یه دانستک برادر! حال یا
متعال است  یمان به خدایز جوھر اید نیتوح یه بدانکبر تو الزم است  ؛است

فر کھمراه و ھمگام نباشد، ھمان  یتاپرستیکمان به وجود خداوند با یو اگر ا
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 یل شده و گمراھیتبد یو دروغ و ظلم بزرگ یدیاست و به پل کو شر
 به بار خواھد آورد. یارکآش

 .ید رابدانیتوح قتیه حقک   الزم است ،فرد مسلمان ین خاطر بر تو ایبه ا
 یتابش را براکان نھاده ینش را بر آن بنیرده، دکه خداوند به آن امرک یدیتوح

دن به یخته و رسیامبرش را در جھت ابالغ آن برانگیو پ ،ان آن فرو فرستادهیب
 .دنش وابسته نموده استیگردان انجام آن و خالصا و آخرت را به یر دنیخ

 یده و آتش دوزخ را برایاران آن برگزیاھل و  یخداوند بھشت را برا هک یدیتوح
از  یاریه بسکاست  ین در حالیاست. ا دشمنان و بدخواھان آن اختصاص داده

شه و رفتار یه باور و اندکنند ک یدانند و اّدعا م ید میمردم خود را اھل توح
 :ر باطل ھستند. اّمایگران بر مسیاست و د کد خالص و پایمان توحھ

! 
 است، یلیوصِل ل یھمه را دعو

 

 مبراست  ن و آنیاز ا یلیل  یول 
 

ه به کروانش یو پ ییتوان به ھمراھان فلسفه ارسطو ین گروه میاز ا
د در نزد آنان عبارت است یه توحکرد، کمشھورند اشاره » لسوفان مسلمانیف«
مطلق  یه خدا وجودکن یو ا» ت و صفتیاثبات وجود خداوند بدون ماھ« :از

شود و  یاو ثابت نم یبرا یچ صفتیرد، ھیگ یبه او تّعلق نم یتیچ ماھیه ھکاست 
 است. یو اضاف یسلب یلّ که صفات او به طور کست، بلیمختص ن یچ وصفیبه ھ

  دیانجام یپروردگارار کان  گروه به نید ایتوح ی جهیه نتک البته واضح است
ن یجه ایز در نتیاو فرا خوانده بودند و ن یبه سو یان آسمانیاد ی ه ھمهک

ر او در امور و دانش و علم او به ید، خلقت جھان توسط خداوند، تدبیتوح نوع
و خداوند  )١(م استیجھان قد ،آنان ی دهیار شد. به عقکز انیانات نیجر ی ھمه

                                           
قدیم در مقابل حادث، یعنی چیزی که از ازل وجود داشته و زمانی برای خلقت آن  -١

 .توان تصّور کرد. (مترجم) نمی
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ر یه به دست آورد و ھمانند ساکشود  ینبّوت را مند، ک یمردگان را زنده نم
 یچ اطالعیت جانداران ھیاست. خداوند نسبت به وضع یبشرھای   شغل

ر داده و در ییجھان را تغھای   دهیاز پد یکچ یه ھک  ستیندارد و قادر ن
و بھشت و جھّنم  یحالل و حرام، امر و نھ… ند ک یدخل و تصّرف یھست

 ....  ندارد یچ مفھومیھ
 .!لسوفان!ید فین است توحیا یآر

ز یه آنان نک  یسانک؟ یا دهیرا شن» وحدت وجود«ا خبر دعوتگران یو آ
ا یخوانند! آ یپرست م گران را چندگانه یدانند و د ید میفقط خود را اھل توح

، که خداوندپاک ست؟ آنان معتقدندیآنان چ ید مورد اّدعایه توحک یدان یم
ت یقت و ماھیعبارتست از وجود ھر موجود و حقمخلوقات خود است و  نیع

 یئیخداست و در ھر ش یزیھر چ ی موجودات ھمان خداوند است. نشانه
 ن ذات خداوند است.یء عیدھدآن ش یه نشان مک است یلیدل

خداوند « :ندیگو یه مکپسندند. بل یر را نمین تعبیالبته محّققان آنان، ا
 .»مدلوالتل و یھا، دال عبارت است از نشانه

ن یه اکبل  ستند،یقت و وجود نیآنان قائل به وجود موجودات متعّدد در حق
 یدانند. در واقع خداوند نزد آنان ھم خواستگار یتعّدد را وھم و گمان م

شود،  یند و ھم ذبح مک یشونده. ھم ذبح م یننده است و ھم خواستگارک
 شود. یخورد و ھم خورده م یھم م

ه اسالم بر یآھسته قرون اول لماتک هک است یھمان ِسّر  ه نزد آنانین قضیو ا
ن یمند ساختن مردم از آن بود، و ا در صدد بھره یت نبویرده و ھداک آن داللت

 .ن به آن معترف است!یر، ابن سبعکن تفیه محّقق و عارف اکباور ھمان است 
 فرعون و نمرود و امثال  هک  آن است یدیتوح  نیو محصول چن  جهیاّما نت

م. و یبدان یقیحق  ِامًال مؤمن و عارف و خداشناسک یآن ظالمان را افراد
در واقع خود خداوند را عبادت  دندیپرست یه بتھا را مک یسانک میریبپذ
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 ید فرقیگر نبایو د… اند  ردهکح را انتخاب یاند. و راه درست و صح ردهک
 اازدواج و زنن آب و شراب و یگانه و بیزن ب یکن حرمت مادر و خواھر و یب

 قائل شد.
سرچشمه ھستند و در واقع خود ھمان سرچشمه  یکاز   ه ھمهکچرا 

 اند و ردهکرده و مقصد را از آنان دورکراه را بر مردم تنگ  ،امبرانیھستند و پ
 اند. ه بدان فرا خواندهک ر از آن استیغ یزیچ ،قتیحق

ه خود را کعتزله د میم توحیتوان یم نمینکن باورھا را فراموش یاّما اگر ا
خود  ی ن اصل از اصول پنچگانهید و عدالت پنداشته و آن را اولیاھل توح
 م.یریده بگیاند، ناد قرار داده

 .!ست؟ید آنان چیه مفھوم توحکحال بنگر 
او در  یعموم ی و اراده» َقَدر خداوند«ار کاست با ان ید معتزله مساویتوح
د یتوح ،ن فرقهید ایروان جدیپ ... آن ی او در اداره ییائنات و تواناکمورد 

  قتیحق ،جهیرده و در نتک خود اضافه یدیز به باور توحیرا ن» مهیجھ«
خدا  یویکنھای   نام  قتیار حقکـار َقـَدر و انکان :عبارت اسـت از  آنان دیتوح

 او. یواالھای   و صفت
ه مطابق کشود  یظاھر م» هیجبر«د یج و لنگ، توحکدین توحیدر مقابل ا

ارھا بطور کگانه است و بندگان در انجام یخداوند در خلقت و افعال  :آن
ستند و خودشان اعمال خود را انجام نداده و بر آن توانا یاثرگذار ن یقیحق

درختان ھای   خوردن شاخه انکآنان فقط ھمانند ت یاریات اختکستند و حرین
مت و کق حه افعال خداوند مطابک  ستیبه ھنگام وزش باد است و الزم ن

قدرت و  یز دارایار است، باشد. مخلوقات نکآن  یه مقتضک یھدف
 یکز تحت فرمان یه ھمه چکستند. بلیوغرائز و اسباب ن یات ذاتیخصوص

ن یا یح داده و برایگر ترجیز دیرا بر چ یزیه چکمحض است  ی اراده
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 .)٢(وجود ندار یمت و سببکل و حیح دلیترج
ه ک یسانکد مردم عوام و گمراه و ینسبت به توح یسکا یگر آید یاز طرف

ن و یمردم ھستند و در لباس د  یعامل گمراھ خ مشھورند و خود یبه مشا
ر یه به غکھستند  یسانکخبر است؟ آنان  یاند، ب مردان صالح خدا در آمده

مورد رغبت و ترس آنان  یسانکترسند و  یر او مید دارند و از غیخدا ُام
 اند. لقب گرفته ... اسطه و ابدال واء و اقطاب و ویه به اولکھستند 

شتر از یرده و آنان را بکن مردم نادان در اطراف مرقد آنان طواف یا
خواھند و به ھنگام  یم کمکشتر از او یخوانند و از آنان ب یم ادیخداوند به فر

الت و دفع کآنان رفته و رفع مش یھا شتابان به سو یالت وسختکمش
ن خود و خدا دانسته یب ی را آنان را واسطهیطلبند. ز یاز آنان مھا را  بتیمص

 .واسطه نباشد، مقصود ناحاصل است! و معتقدند اگر
اند،  د نسبت داده شدهیه به توحکد گمراه ین عقایا  ش از ھمهیالبته پ

ه معتقدند کست. آنان یپنھان ن یسک د از یز در مورد توحیھا ن یحیمس ی دهیعق
 .است!  د خارج نگشتهیتوح ی رهیاست و از دا یدیتوحن ید یکنشان ید

القدس  پدر، پسر و روح :یعنیھاست.  گانه ن سهیه خداوند سومکند یگو یم
 القدس.  پسر و روح یپدر، خدا یا گروه مقّدس ھستند. خدایه خانواده ک

ه ک ید، در حالیدان یشما چگونه خود را موحد م ییحال اگر به آنان بگو
خدا سه  یکخدا، و  یکن سه خدا، یا :ندیگو ید؟ میخدا ھستمعتقد به سه 

ند. ک تواند دخالت یده نمیمربوط به عق  ن مسئلهیخداست!! و عقل و منطق در ا
 .ه معتقد باش!!ین قضیورانه به اکورک :هکن است یدر واقع شعار آنان ا
 یدیقت توحیان حقیه بک است  مطالب گذشته روشن ی با توجه به ھمه

ان نھاده جزو یم خود را بر آن بنیم به آن فراخوانده است و تعاله اسالک
 است.  یار اساسیحق از باطل بس ییداجن واجبات است و جھت یتر مھم

                                           
 .ةالمحمدی ة، چاپ السن۴۴۹ـ  ۴۴۷ص  ۳قیم، ج : مدارج السالکین، ابننگا -٢



 
 
 
 
 
 

 ه به آن امر شده استک یدیتوح

 دو بخش است: یه به آن امر شده است، داراک یدیتوح
 یو رفتار یعمل ب) یاعتقاد الف)

از  یر است. بخشیناپذ ییدو بخش جدا یامل داراکد یگر توحیبه عبارت د
گر یآن مربوط به شناخت خدا، اثبات وجود او و اعتقاد به آن است و بخش د

 ردن است.کاو را  ی دن و ارادهیمربوط به طلب خدا، قصد به او رس
ه ھم در کن یست مگر اینزد خداوند مقبول ن یچ شخصیمان ھیدر واقع ا

ه خداوند در ذات و صفات و کمان داشته باشدیو اعتقاد، خدا را تنھا بداند و ا علم
 ست.یھم ن یسکفرزند و و مشابه و فرزند ندارد  یکگانه است و شریافعال 

 ی ستهیتنھا او را شا یعنیز خدا را تنھا بداند. یو ھم در قصد و عمل ن
بر او اظھار ذّلت چون و چرا دانسته و فقط در برا یامل و اطاعت بکعبادت 

 خدا انجام دھد. ید را فقط برایل و ترس و امکرده و توبه و ندامت و توک
، »اخالص«و وضوح در سوره  یه به روشنک د، ھمان استیتوح بخش اول

  ، اول سوره سجده، اول سوره»طه«  ، اول سوره»عمران آل«سوره  یابتدا
 ان شده است.یب ...و» حشر«  سورهھای  و انت» دیحد«

ان شده و یر بیزھای   ه در سورهکز ھمان است ید نیو بخش دوم توح
، »انعام«ل سوره ک، »افرونک«سوره  :د قرار گرفته استکیامًال مورد تأک

و » ونسی«سوره  ین سوره ابتدایھمھای  و انت» اعراف«سوره  یابتدا



 ٢٣               حقیقت توحید

 ».زمر«سوره ھای  ن سوره و ابتدا و انتیاواسط و آخر ھم
م یق قرآن به آن اشاره شده است و امام ابنھای   رهالبته در اغلب سو

 د ھستند.ین دو نوع توحیا ی رندهیقرآن در برگھای   سوره یه تمامکد یفرما یم
و » تید ربوبیتوح«د رایم نوع اّوِل توحید وقدیسندگان جدیاز نو  یاریبس

 اند. دهینام» تیالوھ«ا ی» تید االھیتوح«نوع دوم آن را 
ن یا یه معنکدانم  ین میازمند ای، من (مؤلف) تو را نیگرام ی خواننده یا

روشن  یلیرد و تو دلیاز علم و دانش قرار گ یشتریدو اصطالح در پرتو نور ب
ه گمراه ک آنان تا ینش باشیب ین خود دارایاز پروردگار خود داشته و در د

گاھ یم گاھرند یپذ یه راه حّق را مکو حّجت بوده و آنان  یشوند با آ و  یباآ
 ار باشد.کل آشیدل

ت ید الوھیت و توحید ربوبیتوح یه معنک میشتر بدانیل بینون با تفصکا
 ست؟یچ

 تید ربوبیالف) توح
ھا و  پروردگار آسمان ،م، خداوندیمان داشته باشیه اکن است یآن ا یمعن

ده شده و امر و فرمان یس و ھرچه در آنھاست، توسط او آفرکن است و ھریزم
و  یکشر ین ھستیامور ا ی مخصوص اوست و در اداره  جھان  نیا در سراسر

ند، بازخواست ک یه مک ییارھاک یرا برا یه وکست ین یسکندارد و  یاوری
رسان ھر موجود  یز، روزیھمه چ ی دھنده پرورش ییند. پس او به تنھاک

 ایشاند و ک یتواند به پست یه مک  ننده ھر امر است. تنھا اوستکریزنده و تدب
ند کز یا بھره دھد، عزیند، ضرر رساند و کا منع ید و یو مقام، ببخشا یبه بزرگ

ه ھست، نه ک  س و ھر چهکر از خدا ھر یرساند. غ یا به ذّلت و خواریو 
و   گر به اذن و اجازهرا، م یگریار نفع و ضرر خود را به عھده دارد و نه دیاخت

 خواسِت او.
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پرستان  ا ھمه قبول دارند مگر مادهد رین بخش از توحیه اکد دانست یبا
و امروزه به » ونیدھر«نند و در گذشته به ک یار مکه وجود خدا را انکملحد 

 مشھورند.» ھا ستیمونک«
ه معتقد کمشھورند » پرستان دوگانه«پرستان به  ماده نیگر از ایدھای  عّد 

ز ر ایھا. و غ یکیتار ینور و خدا یجھان ھستند، خدا یبوجود دو خدا برا
ن بخش یت عرب، این زمان جاھلکین جھان مانند مشرکیثر مشرکگروه، ا نیا

گونه نقل  نیردند. قرآن از آنان اک یار نمکد را قبول داشته و آن را انیتوح
 ند:ک یم

﴿ َ�ۡ
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  مَّ  ٱوَ  لسَّ

َ
َر  �َض ۡ� مۡ ٱوََسخَّ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ

ُ ٱَ�َُقولُنَّ   .]۶۱بوت: ک[العن ﴾�َّ
چه  یدانند) بپرس یخدا م یکرا شر ییھا ا بتی یسانکه کھرگاه از آنان («
شما)  ید و ماه را (برایده است و خورشین را آفریھا و زم آسمان یسک

ه معبودان کدانند  یرا میخدا! (ز :رده است؟ قطعًا خواھند گفتکمسّخر 

 .»ار ناتوان)کن ین مخلوقند و از ایدروغ

ۡ�َ َولَ�ِن ﴿
َ
َل ِمَن  ُهمَس� ن نَّزَّ ٓ ٱمَّ َما ٓ  ءِ لسَّ حۡ  ءٗ َما

َ
 ٱبِهِ  َيافَأ

َ
 دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َض ۡ�

ُ ٱَ�َُقولُنَّ  تَِهاَموۡ   .]۶۳بوت: ک[العن ﴾�َّ
از آسمان آب بارانده است و  یسکچه  یند) بپرسکوکه مشکاگر از آنان («

آن پس از مرگش زنده گردانده است؟ قطعًا خواھند  ی لهین را به وسیزم

 .»!خدا :گفت

 ٱقُل لَِّمِن ﴿
َ
ٓ  �ُض ۡ� ِۚ قُۡل  ٨٤لَُمونَ َ�عۡ  إِن ُكنُتمۡ  َوَمن �ِيَها َسَيُقولُوَن ِ�َّ
ُرونَ  فََ� تََذكَّ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱقُۡل َمن رَّبُّ  ٨٥أ ۡبعِ ٱ لسَّ  ٨٦ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَوَربُّ  لسَّ

فََ� َ�تَُّقونَ َسَيُقولُوَن 
َ
ِۚ قُۡل أ ءٖ َوُهَو  ۦقُۡل َمۢن �َِيِدهِ  ٨٧ِ�َّ ۡ�َ ِ

َملَُكوُت ُ�ّ
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ٰ  ٨٨ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ� َسَيُقولُوَن ِ�َّ

 .]۸۹-۸۴[المؤمنون:  ﴾٨٩�ُۡسَحُرونَ 
ستند، اگر دانا و کی  ن ھستند از آنیه در زمک یسانکن و یبگو زم«

ادآور ید و یشیاند یپس چرا نم :ند. بگویاز آِن خدا :د؟! خواھند گفتیا فرزانه
ھفتگانه و صاحب عرش ھای   صاحب آسمان یسک  چه :د. بگویگرد ینم

ش یپ یزگاریپس چرا پرھ :از آن خداست. بگو  :م است؟ خواھند گفتیعظ
نسبت به خدا، به  یفرمانفر و ناکو  کد (و خود را از فرجام شریریگ ینم

ز را در دست یبزرگ ھمه چ یفرماندھ یسکا چه یآ :د.) بگویدار یدور نم
توان) از  یرا (نم یسکه بخواھد) و کرا  یسکدھد (ھر یدارد؟ و پناه م

گاھی(عذاب) او پناه داد. اگر فھم از آن خداست.  :د؟! خواھند گفتیده و آ
د و یخور یطان را) میشھای   و ھوس و وسوسه یپس چگونه گول (ھو :بگو

 .»دیشو یانگار جادو م
ت یه آنان ربوبکدھد  ین نشان مکیاز طرف مشر ییھا ن پاسخیچن

مان داشتند. و یرفتند و به آن ایپذ یر امور میو تدب یرا در ھست یخداوندتعال
رده و در عبادت ک ه فقط خدا را عبادتکن بود یمان این ایا ی الزمه
د یتوح« یعنید، یگر توحیر بخش دکنند، اّما آنان منکاو ن یکرا شر یسکخود
 داند]. یم کن خاطر، قرآن آنان را مشریبودند [و به ھم» تیالوھ

 تید الوهیب) توح
امل و کو خضوع و اطاعت  یه بندگکن است یت اید الوھیتوح یمعن

د به یتوح  نیخداوند متعال باشد و فرد معتقد به ا یچون و چرا فقط برا یب
 یکین و آسمان شریرده و در زمکرا عبادت ن یگرید  چ شخصیخداوند ھجز 
ت ید الوھیه توحکرسد  یبه انجام م یامل زمانکد یتوح  رد.ینگ یو یبرا

نجات  یبرا ییتنھا ت بهید ربوبیرا توحیرفته شود. زیت پذید ربوبیتوح  ھمراه
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اما به رفته بودند، یه آن را پذک یبا وجود کمشرھای   ست و عربین یافک
ل یرا بدون دلیماندند] ز یفر خود باقکاسالم وارد نشدند [و بر  ی رهیدا

 یرا به ھمراه خدا یگریان دیقائل بوده و خدا یکخدا شر یح برایصح
 یقیحق یان آنھا را به خداین خدایه اکن گمان یدند. به ایپرست یم یقیحق
 نند.کشان شفاعت یا نزد او برایرده و ک یکنزد

ن الله است. یھا و زم ه پروردگار آسمانک ن نبودندیر اکمن زیان نیحیمس
ز خدا یر از خدا، او را نیدانسته و غ یو یکح را شریمس یسیاّما ع

ّفار کر یان ھمانند سایحین مسیا ،ار قرآنیل در معیدل نیدانستند. به ھم یم
 ده و بھشت بر آنان حرام شده است.در جھّنم جاودانه ش

را  یان مختلفیگرفته و خدا ت فاصلهید الوھیتوحباگذشت زمان مردم از 
و » غوثی«و » سواع«و » وّد « ردند. قوم نوح،ک عبادت یواقع یر از خدایبه غ

ان یرا و مصر یو سنگ یچوبھای   م، بتیرا و قوم ابراھ» نسر«و » عوقی«
، را دین سبا خورشیسرزم ی، اھالرا ، ھندوھا گاورا گوساله ،میقد

 و را یسنگھای   ھا بت آتش پرستان آتش را، عرب ھا را، ستاره  پرستان ستاره
خود را را عبادت  دانشمندان و راھبان و یسیمادر ع و یسیان عیحیمس

 یخداست برا ی ستهیه فقط شاکرا عبادت را یند. زکنان ھمه مشریردند. اک
 ام دادند.گران انجید

 است؟ یه فقط مخصوص خداست، به چه معنک» عبادت«م ینون بدانکا

 عبادت یمعن
 یکل در ین دلیھم  ھم است. به امًال وابسته بهک یدو معن یعبادت دارا

محبت.   تیم و نھایت تسلیعبارتند از نھا ین دو معنیاند. و ا لمه جمع شدهک
است. و   عبادت یامل به معنک امل به ھمراه محّبتک  میخضوع و تسل  پس

  ید، حتّ یآ ینم  عبادت به حسابم بدون محّبت، یا تسلیم یتسل بدون  محّبت
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مال نرسند باز ھم عبادت کاّما به   م و محّبت با ھم جمع گردند،یاگر تسل
 م و محّبت الزم است.یمال تسلکعبادت  یمعن یست و براین

 مختلف عبادت و انواع آن یها وهیش
ست، یوه نیش یک یپندارند دارا یاز مردم م یاریه بسکگونه  عبادت آن

 :دارد، از جمله یمختلفھای   وهیو شه انواع کبل
بر  یروزیرفع بال، پ  نفع، دفع ضرر، یکدن به یرس یعنی :ردنکدعا الف)

از  ین درخواستیرا از خداوند خواستن. پس اگر چن یگریز دیا چیدشمن و 
ته دل از خداوند خواسته شود، مغز عبادت و روح آن انجام شده است و در 

 .یت ترمذیبه روا .»عبادت است نیدعا ع«ه کّث آمده است یحد
و  ینماز، روزه، صدقه، حّج، نذر، قربان :مانند :ینیانجام مراسمات د ب)

 ِر خدا انجام شود.یغ یبرا یاعمال نیست چنیح نیه صحک امور مانند آن
ان نموده و اعتراف یه خداوند بک یامکامل در برابر احک ینیاطاعت د ج)

رده و کرا حرام  یرا حالل و امور یوره در آن امکعت او یت شریبه حّقان
را سامان  یزندگ قرار داده و براساس آن نظام یاعمال حدود یبرخ یبرا

 ،ستیز نیداند جا یه خدا را پروردگار خود مک یسک یاست. پس برا ده یبخش
رد و در برابر آن ین آن را از بشر بگیھا و قوان ام، ارزشک، احینظام زندگ

از  یلیه دلکن یند، مگر اکم کخود مطابق آنھا ح یم شود و در زندگیتسل
 عبادت است. ین مسئله ھم نوعیآن موجود باشد. پس ا یجانب خداوند برا

 تید الوهیت توحیاهم
ه کت است. و چنان ید الوھید، توحین بخش توحیتر ین و اساسیتر مھم

اند.  نمودهان آن ین توّجه خود را صرف بیشتریب یامبران گرامیخواھد آمد پ
د، فقط یان لفظ توحیه به ھنگام بکاست  یاساس یت به قدرید الوھیتوح

 رسد. ین بخش از آن به ذھن میا
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را  یآسمانھای   تابکامبران و یه خداوند، پکد است ین بخش توحیھم
  تحّقق یخود را در آفاق و انفس براھای   ان آن ارسال داشته و نشانهیب یبرا
قت وعذاب یبه حق» حاقه«ه عذاب کخاطر آن است  ده است. بهیگستران آن
 یآن منتشر و ترازو یتاب براکوست، دفاتر حساب و یبه وقوع پ» واقعه«

 آن برپا شد. یآن مستقر گشت و بازار بھشت و جھّنم برا یاعمال برا
ه مردم به شقاوتمند و سعادتمند ک  د استین بخش توحیل ھمیبه دل

 کآتش دردنا ی روانه یبھشت و گروھھای   ھمان باغیم یگشته، برخ میتقس
 دند.یجھنم گرد

 دیال إله إّال الله، عنوان توح
 ی لمهک یکه در ک است یعنوان یاند دارا امبران آوردهیه پک یدیتوح

ه کاست » ال إله إالّ اهللا« جمله ،ند. و آن عنوانک یر میقت را تعبیحق ،مختصر
 ده شده است.ینام» یتقو«لمه کا یو » اخالص«لمه کا ی» دیتوح«لمه کبه 

رده وآن را ک یق نفیرا از تمام خال یبا عظمت، صفت خداوند ی لمهکن یا
 یقیحق یند و مطابق آن فقط الله خداک یتا اثبات میکپروردگار  یفقط برا

اند،  ردهکمختلف عبادت ھای   ه مردم در زمانکاست و به جز او ھر چه را 
دست جھالت و  ی ه ساختهک دیآ یم به حسابارزش و باطل  یب یانیخدا

 :دیفرما ین باره می. خداوند در اندستھخرافات 

نَّ ﴿
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَدۡ  قُّ �َۡ ٱُهَو  �َّ

َ
نَّ  َ�ِٰطُل لۡ ٱُهَو  ۦِمن ُدونِهِ  ُعونَ َوأ

َ
َوأ

َ ٱ  .]۶۲[الحج:  ﴾٦٢َكبِ�ُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱُهَو  �َّ
ه بجز او به کن منوال است و خداوند حّق است و آنچه را یمسأله) به ھم(«
ند، باطل است و خداوند واال مقام و ینما یخوانند و پرستش م یاد میفر

 .»بزرگوار است
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سته است یه شاک یسکوو محبوب مورد اطاعت  یقیمعبود حق یعنیاله 
ن صفات یمال است و به خاطر دارا بودن اکصفات  یدارا چون ،عبادت شود

م به او اختصاص داده شود و وجود یت تسلیت محّبت و نھایالزم است، نھا
» اله«ه یمیت االسالم ابن خ یان شیعبادت است. طبق ب  ین دو حالت به معنیا

م شده یاو بوده و در برابر او تسل  ر محّبتیھا اس ه دلک یسکعبارت است از 
ھا به او  ید دارند، در سختیده و به او ُامیاند، از او ترس دهیل گردیو خوار و ذل

و بر او یکنھای  ارکادش خوانند و در یرده و در امور مھم به فرک  رجوع
و با محّبِت او به آرامش  نانیاد او به اطمینند، به او پناه برده و با ک لکتو

 ... . رسند
 باشد.  یفقط خداوند م ین صفاتیبا چن یسکن یه چنکار روشن است یبس

ن گفتار است. ین و برتریتر صادق» ال اله إالّ اهللا«ه کن خاطر است یبه ا

ت یروا جامبر یح از پیث صحیھاست. در حد یکین نیاساس ھر امر و واالتر
اند، ال إله  فتهامبران قبل از من گیپو ه من ک یالمکن یبرتر« :ه فرمودکشده 

 .»إّال الله است

 امبرانیپ ی فهین وظید اولیتوح
، یان آسمانیاد ی آن در ھمه یگاه اساسیجاد و یت توحیل اھمیبه دل

امبران از نوح تا محّمد (درود و سالم خدا بر یپ ی ن عنصر دعوت ھمهیاول
 بوده است.د یتوحآنان باد) ھمان  یتمام

ت بندگان خود یھدا یه خداوند آنان را براکامبران یپ ی فهین وظیاول
مل کدو امر من یه اکشود  ینمودار م یده بود، در دو امر اساسیبرگز

 :گرندیدیک
 .تایکدعوت به عبادت پروردگار  -۱
 از طاغوت. یدعوت به دور -۲
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 :دیفرما یباره م نیم در ایرکقرآن 

ةٖ  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

ِن  رَُّسوً�  ِ� ُ�ّ
َ
ْ �ۡ ٱأ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ُٰغوَت ٱ َتنُِبوا  ﴾ل�َّ

 .]۳۶[النحل: 
ه کنند) ک  ه به مردم اعالمکم (یا را فرستاده یغمبریپ یان ھر مّلتیما به م«

 .»دینک یھا و ستمگران) دور طان، بتید و از طاغوت (شیخدا را بپرست
 :دیفرما یم جامبر یگر خطاب به پیدھای  یخداوند در آ

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
نَّهُ  هِ إَِ�ۡ  ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ  لَِك ِمن َ�بۡ  َسۡلَناأ

َ
ٓ  َ�ٓ  ۥ� ۠  إَِ�َٰه إِ�َّ نَا

َ
� 

 .]۲۵اء: ی[األنب ﴾٢٥ُبُدونِ �ۡ ٱفَ 
 یه به او وحکن یم مگر ایا را نفرستاده یغمبریچ پیش از تو ھیما پ«

 .»دینکمرا پرستش  پس فقط ست،یجز من ن یه معبودکم یا ردهک
ن بود یبا قومش ا یامبرین سخن ھر پیم اولینیب یه مکل است ین دلیبه ھم

 .»دیندار یگرید یرا جز او خداید. زیقوم من! تنھا خداوند را بپرست یا« :هک
الم را نقل کن یھم ... ب ویم از زبان نوح و ھود و صالح و شعیرکقرآن 

به   ن است،کیمشر یسو امبر فرستاده شده بهین پیه اولکرده است. نوح ک
 :دیگو یقوم خود م

بِ�ٌ  نَِذيرٞ  إِّ�ِ لَُ�مۡ ﴿ ن �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ  ٢٥مُّ
َ
َ ٱأ  .]۲۶-۲۵[ھود:  ﴾�َّ

انگر (راه ی(شما از عذاب خدا و) ب  دھنده می(نوح به قوم خود گفت: ) من ب«

 .»دیرا نپرست یگریز دیس و چکباشم. (پس) جز الله  یشما م ینجات) برا
گرفته و  ییرا به خدا یه قومش پس از او، وک میح پسر مریمس یسیع

 :گفت یردند، مکعبادتش 

ٰٓءِيَل إِسۡ  َ�ٰبَِ�ٓ ﴿ ْ �ۡ ٱ َ� َ ٱ بُُدوا ِ  كۡ َمن �ُۡ�ِ  ۥإِنَّهُ  َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ  �َّ ِ ٱب َحرََّم  َ�َقدۡ  �َّ
ُ ٱ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ

ۡ
ۖ ٱ َوٮٰهُ َوَمأ ٰلِِمَ� مِنۡ  �َّاُر نَصارٖ  َوَما لِل�َّ

َ
 .]۷۲[المائدة:  ﴾أ
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 ــهکد یرا بپرستھای  گانی یل! خدایاسرائ یبن یا :گفته است یسیع«
خدا قرار  یبرا یس انبازکگمان ھر یروردگار من و پروردگار شما است. بپ

گاه او آتش است و یرده است و جاکدھد، خدا بھشت را بر او حرام 

 .»ندارند یاوریار و یاران کستم
د و اجتناب از یتوح یسو به ج یامبران، محّمد مصطفیاّما دعوت خاتم پ

ن مسئله در یتر بوده و ا تر و جاودانه قیتر، عم یارتر، قوکار آشیطاغوت بس
ام و آداب و اخالق کخورد و در منھج و اح یقرآن و سّنت بوضوح به چشم م

 افته است.ی یتجلّ  یاسالم

 د شعار اسالمیتوح
ه آن را کن است ید، ایاد اسالم به توحیار زیتوجه بسھای   از جمله نشانه

 بت«گر از جمله یان دیاد  له از ھمهیده و به آن وسیبه عنوان شعار خود برگز
ه عبارت ک یتاب جدا شده است، به صورتک  ان منحرف اھلیو اد» یپرست

ل گشته است. و عنوان ین صفت اسالم تبدیبه مشھورتر» یدین توحید«
آن دو را بر زبان  هکس کافته و ھر یا دو جمله تجّسم یلمه کز در دو یاسالم ن

أْشَهُد أْن « :لمه عبارتند ازک، آن دو شود یمن اسالم وارد یبه د  سازد، یجار
 اهللاُ 

ّ
داً رَُسوُل اهللاِ  و ال � إال  .»أْشَهُد أنَّ ُ�َمَّ

ل شده و یروزانه تبد یه به شعارکچنان مھم است در اسالم د یان توحیب
بار   خود ُنه بار در تشّھد و پنجفرض ھای  د در نمازیھر فرد مسلمان با یحتّ 

 یدین شعار توحیرده و اکتفا نکن ھم ایند. اسالم به اکرار کدر اقامه آن را ت

أشهدُ «یمنابر مساجد، ندا یز قرار داده تا ھر روز پنج بار از باالیرا در اذان ن

 ان اعالم شود.یھمه جھان یبرا »إالّ اهللاُ  أنْ ال إله
ه صاحب ک یپدر یه براکن است یف اسالم ایظرھای   و از جمله برنامه

شود، سّنت قرار داده تا با بانگ اذان در گوش راست فرزندش و با  یفرزند م
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ن ید اولیتوح یتا ندا ،الد او رودیاقامه در گوش چپ او به استقبال م  بانگ
 رسد. یه به گوش نوزاد مکباشد  ییصدا

د، یرا گذراند و موعد مرگ او فرا رس یه به مقدار مقّدر زندگکبعد از آنز یو ن

ن یرا بر او تلق »ال إله إالّ اهللا«د یلمه توحک هک ان او الزم استیکبر دوستان و نزد
 نند.ک

آن   لهیه به وسکاست  یزین چیاول  »دیلمه توحک«ن اساس یبر ا
له یاست بدان وس یزین چیدارد و آخر یافت میرا در یفردمسلمان نور زندگ

 ی ان گھوارهیه در فاصله مکبرد. و روشن است  یان میرا به پا یزندگ
آن  ید و دعوت بسویتوح ییجز برپاھای  فیز، وظیت و بستر مرگ نیطفول

 .وجود نداردفرد مسلمان  یبرا

 د حّق خدا بر بندگانیتوح
 جامبر یه پکن است یند، اک ید مکید را تأیت توحیه اھمک یاز موارد

ده گرفت ید آن را نادیحق خداوند بر بندگان است و نباد یه توحکاند  فرموده
 ا از آن غفلت شود.ی

به « :دیگو یه مکاند  ردهکت یروا و مسلم از معاذ بن جبل  یبخار
حّق خدا  یدان یا میمعاذ آ یه فرمود: اکبودم  یسوار بر االغ جامبر یھمراه پ

ناترند. خدا و رسول دا :ست؟ گفتمیبر بندگان و حق بندگان بر خدا چ
  یکرا شر یزیرده و چکه او را عبادت ک ن استیحق خدا بر بندگان ا :فرمود

 یو یبرا یسکه اگر ک ن استینگردانند و حق بندگان بر خداوند ا یو
 .»قرار ندھد، او را عذاب ندھد یکشر

 .»دھم؟ مژده بشارت نیا مردم را به ایخدا، آ رسول یا« :گفتم
 .»نندک یم یوتاھک  ن صورت در اعمالیرا در ایر، زیخ« :فرمود



 ٣٣               حقیقت توحید

ه کن است یدارد، ا ین حّق یه خداوند بر مردم چنکن یل ایدل 
را  یو یشمار یب  یھا رده و با نعمتک متعال انسان را از عدم خلق خداوند

رده و ک  مسخر یخدمت و ید و ماه و شب و روز را براینموده، خورش یاری
 داشته است. یان ارزانیب  عقل و قدرِت  یبه و

رسان و بخشنده و راھنما و  یه خالق و روزکپس از جمله حقوق خدا 
قرار  یشده و مورد ناسپاس یرگزارکه شکن است یام است یرحمن و رح

 نشود.  یاطاعت گردد و نافرمان و فراموش نشود اد آورده شود ویرد، به ینگ
در ه کاست  ین سفارشید آن اولکیقت و تأیان حقین خاطر بیبه ھم

» گانه حقوق ده«ه به کا ین وصایان شده است. ایقرآن ب ی دھگانه یایوصا
 :شود ین آغاز میده شده، چنینام

ْ �ۡ َوٱ﴿ َ ٱ ُبُدوا ْ َوَ� �ُۡ�ِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا ِ  ا يۡنِ لۡ ٱَو� ٗناإِحۡ  َ�ِٰ�َ   .]۳۶[النساء:  ﴾َ�ٰ
او  یکرا شر یزیچ چیھ س و)ک چید و (بس و ھینکتنھا خدا را عبادت «

 .»دینکم
قرآن است و مشتمل بر ھمان  ۱مکات محیه جزو آکز یگر نیدھای  یآ
 :ن آمده استیانعام چن ز ھست، در سورهیدھگانه ن یایوصا

ْ َ�َعالَوۡ  قُۡل ﴿ تۡ  ا
َ
َم َر�ُُّ�مۡ  ُل � �َّ �ُۡ�ِ  ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  َما َحرَّ

َ
� ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا  ا

 ِ  .]۱۵۱[األنعام:  ﴾اَ�ٰنٗ إِحۡ  نِ يۡ َ�ِٰ�َ لۡ ٱَو�
ه پروردگارتان بر شما حرام نموده کنم کان یتان بیرا برا ییزھاید چیائیب :بگو«

 ».دینک یکید و به پدر و مادر نینکخدا ن یکرا شر یزیچ چیه ھکن یاست. ا
ه موارد ک یاتیدر سوره اسراء ضمن آ یسفارش نیبه ھمان صورت چن

 :شود ین آغاز میوچن آمده دیفرما یان میمت را بکح
                                           

شود که قابل تأویل نبوده  آیات محکم در مقابل آیات متشابه است و به آیاتی گفته می -۱
 .و فقط یک معنی را در بر دارد. (مترجم)
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ِ ٱَمَع  َعۡل �َّ َ�ۡ ﴿ ۡ  ُموٗماَمذۡ  ُعدَ إَِ�ًٰها َءاَخَر َ�َتقۡ  �َّ ۞َوَقَ�ٰ  ٢٢ُذوٗ� �َّ
 ِ ٓ إِيَّاهُ َو� �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ

َ
يۡنِ ٱَر�َُّك �  .]۲۳-۲۲[اإلسراء:  ﴾ًناإِۡحَ�ٰ  ۡلَ�ِٰ�َ

 گر قرار مده (و معبود خود مدان وید یواحد، خدا یانسان!) با خدا یا(«
انسان) پروردگارت فرمان  ی. (ایده و زبون شویوھکه نکاد مخوان) یبه فر

 .»دینک یکید و به پدر و مادر نیه جز او را نپرستکداده است 

 ید برنامه و هدف فرد مسلمان در زندگیتوح
ان آن ھم با ید و پایفرد مسلمان با توح یه اگر آغاز زندگکروشن است 

ز یان مھد والدت و بستر مرگ نیم ی او در فاصله ی فهید است، پس وظیتوح
 به آن است. ید و فراخوانیتوح ی ھمان اقامه

 یّلف انس و جّن را براکه دو گروه مکھای  فیان وظیخداوند متعال در ب
 :دیفرما یرده است، مکآن خلق 

رِ�ُد  ٥٦ُبُدونِ إِ�َّ ِ�َعۡ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َوَما َخلَقۡ ﴿
ُ
ٓ أ ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َما

ن ُ�ۡطعُِمونِ 
َ
رِ�ُد أ

ُ
 .]۵۷-۵۶ات: ی[الذار ﴾٥٧َوَمآ أ

دم. من از آنان نه یافریپرستش خود ن یھا را جز برا ھا و انسان یمن پر«
 که مرا خوراکخواھم  ینم و نه مک یم یگونه رزق و روز چیدرخواست ھ

 .»دھند
ھا را فقط  یھا و جنّ  انسان  سبحان ه خداوندِ کدارد  یان میمه بیرکه ین آیا
در د و یرینگ یکش شریده و برایه تنھا او را پرستکرده کن خاطر خلق یبه ا

ه کرده کن است. خداوند آنان را خلق نیھم مت خلق آنھاکھدف و حاصل، 
از او بخورند و  یان، بدون شناخت پروردگار و بدون قدردانیھمانند چھارپا

 یاو انجام ندھند و در مقابلش خشوع و زار یبرا یچ عبادتیھبھره برند و 
 .نداشته باشند.
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 یزندگ ی فهیخود را به سر برد و ھدف خلقت و وظ یزندگ یسکپس اگر 
مقام  یتاست، انجام ندھد، به طور قطعیکه ھمان عبادت پروردگار کخود را 

تر  گمراهه کان و بلیّلف را از دست داده و مانند چھارپاکعاقل و مھای   انسان
 از آنان خواھد شد.

 اّمت اسالم ی فهید وظیابالغ توح
است، رسالت اّمت  ید رسالت انسان مسلمان در زندگیه توحکگونه  ھمان

ن یند. به ھمکان ابالغ یجھان و جھان ی ه آن را به ھمهکز ھست ین یاسالم
و  یسرک انپادشاھ یه براکام خود را یپ ج یامبر گرامیه پکل است یدل
 یقرآن ی ن جملهین فرستاد، با ایران زمیر پادشاھان و امیو روم و ساصر یق

 :رساند یان میبه پا

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿
َ
ْ َ�َعالَوۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ َل أ ٓ  إَِ�ٰ َ�َِمةٖ  ا ِۢ َسَوا �َّ َ�عۡ  َنُ�مۡ َوَ�يۡ  َنَنابَيۡ  ء

َ
 ُبدَ �

َ ٱإِ�َّ  رۡ  ًضاَ�عۡ  ُضَناَوَ� َ�تَِّخَذ َ�عۡ  ا ٗٔ َشۡ�  ۦبِهِ  كَ َوَ� �ُۡ�ِ  �َّ
َ
ّمِن ُدوِن  َ�اٗ�اأ

ِۚ ٱ ْ فَإِن تََولَّوۡ  �َّ ْ شۡ ٱَ�ُقولُواْ  ا ِ  َهُدوا نَّاب
َ
 .]۶۴[آل عمران:  ﴾٦٤لُِمونَ ُمسۡ  �

ان ما و شما یه مکھای  سخن دادگران ید به سویائیتاب! بکاھل  یا :بگو«
گانه را یه جز خداوند کم) یران یآن را بر زبان م  است (و ھمه کمشتر
 یگر را به جاید یاز ما برخ یم و برخینکاو ن یکرا شر یزیم و چینپرست

ن دعوت) سر برتابند، یم، پس ھرگاه (از ایرینپذ یگانه به خدائیخداوند 

 .»میخدا) ھست یم (اوامر و نواھیه ما تسلکد ید گواه باشیبگوئ
روش آنان  یکروان نیب آنان باد و پیه رضوان خدا نصک جامبر یاصحاب پ

دانستند. از  یم یخود را در برابر آن به خوب ی فهین رسالت مھم و وظیا زین
ر کلش ی ندهیبن عامر نما یاز ربع یرانیه رستم فرمانده سپاه اک ین رو ھنگامیا

د؟ و یھست یسانک ه شما چهکدیه پرسیاسالم در جنگ قادس
تا ده یه خداوند برگزکم یھست یما قوم« :ست؟ در پاسخ گفتیچ شما    خواسته
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رده و از کت یتا ھدایکپروردگار  یبندگ یبندگان به سو یمردم را از بندگ
ان به طرف عدل اسالم رھنمود یا به وسعت آن و از جور ادیدن یتنگنا
 .»میساز

 ابد؟ی ید چگونه تحّقق میتوح

د و کیاند و اسالم به اثبات و تأ امبران از جانب خدا آوردهیه پک یدیتوح
آن استوار ھای   شهیرد و رکدا نخواھد یاست، تحّقق پت آن توجه نموده یحما

 یر برایه عناصر زکن یرد، مگر اکآن رشد نخواھد ھای   نخواھدگشت و شاخه
 آن فراھم شود:

 .تایکخداوند  یدن عبادت برایخالص گردان :عنصر اول
 ی از ھمه یزاریان و اظھار بیطاغوت ی افر دانستن ھمهک :عنصر دوم

 اند. گرفته یا به سرپرستیرده و که آنان را عبادت ک یانسک
 نفوذ آن.ھای   و بستن راه کشرھای   ال و رنگکز از تمام اشیپرھ :عنصر سوم

 .م]یپرداز ین سه عنصر میح ای[حال به توض

 خدا یعبادت خالص برا :اول
 :امل به او داده شود مانندکبه طور یه تمام حقوق خداوندک ین معنیبه ا

ر یسه امر ز ی لهین عبادت خالص به وسیم مطلق. و ایمحبت و تسلم، یتعظ
 گردد: یثابت م
را ھمانند  یچ شخصید ھیاست، نبا یتاپرستیک یه مّدعک یانسان -۱

 :د. خداوند فرموده استیم نمایخداوند تعظ

َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱ أ بۡ  �َّ

َ
ِ َ�ۡ  اَر�ّٗ  ِ� �

 .]۱۶۴[األنعام:  ﴾ءٖ وَُهَو َربُّ ُ�ّ
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ه کنم و حال آن کجز خدا را طلب  یه) پروردگارکا (سزاوار است یآ :بگو«

 .»است یزیاو پروردگار ھر چ
اآنھا را ینند و ک یه مردم عبادت مک ییرخدایه تمام اربابان غین آیپس طبق ا

ا از جنس بشر. به ید نابودشوند، چه از جنس سنگ ھستند ینند باک یم میتعظ
 :هکن بود یران ایھان و امپادشا یبرا جامبر ین سبب دعوت پیھم

�َّ َ�عۡ ﴿
َ
َ ٱإِ�َّ  ُبدَ �  ًضاَ�عۡ  ُضَناَوَ� َ�تَِّخَذ َ�عۡ  ا ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  كَ َوَ� �ُۡ�ِ  �َّ
رۡ 
َ
ِ ٱّمِن ُدوِن  َ�اٗ�اأ  .]۶۴[آل عمران:  ﴾�َّ
از ما  یم و برخینکاو ن یکرا شر یزیم و چیگانه را نپرستی یه جز خداک«

 .»میرینپذ ییگانه به خدایخداوند  یگر را به جاید یبرخ
 یر از خداوند سرپرستید غینبا  است، یتاپرستیک یه مّدعک یانسان -۲

 خدا دوست بدارد. ی ه او را به اندازهکداشته باشد 

َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱ أ ُِذ َو�ِّٗ  �َّ َّ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱفَاِطرِ  ا�  ٱوَ  لسَّ

َ
 .]۱۴[األنعام:  ﴾�ِض ۡ�

 ی نندهیه او آفرک یرم؟! در حالیاور خود بگیر خدا را معبود و یا غیآ :بگو«

 .»؟ن استیھا و زم آسمان
 :ز فرموده استیو ن

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ نَدادٗ  �َّ
َ
ِۖ ٱَكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ َّ� 

ِينَ ٱوَ  ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َشدُّ  ا
َ
ِ  اُحبّٗ أ َّ  .]۱۶۵[البقرة:  ﴾ّ�ِ

نند و آنان را یگز یبرم ییھا ر از خدا، خداگونهیه غکاز مردم ھستند  یبرخ«
اند, خدا را سخت  مان آوردهیه اک یسانکدارند و  یھمچون خدا دوست م

 .»ورزند یز به او عشق میارند (و باالتر از ھر چ د یدوست م
 :است فرموده هیآ نیھم ی دنباله در و

ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُرِ�ِهُم ﴿ عۡ  �َّ
َ
َوَما ُهم بَِ�ٰرِِجَ� ِمَن  ِهۡمۖ َحَسَ�ٍٰت َعلَيۡ  َ�ٰلَُهمۡ أ
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 .]۱۶۷[البقرة:  ﴾�َّارِ ٱ
  نشان یزا و اندوھبار حسرت ی شان را به گونهیردارھاکن خداوند ین چنیا«

 .»رون نخواھند آمدیدھد و آنان ھرگز از آتش (دوزخ) ب یشان میا
و دوستان  یان ساختگیخدان، کیّفار و مشرکه کشود  یات روشن مین آیاز ا

ه کاند ردهک شان میم بوده و تعظیخود را چنان دوست داشته و در برابرشان تسل
 انجام شود. یست آن گونه اعمالیز نیخداوند جا یجز برا

 :ات فرموده استین آیا ی االسالم محمد بن عبدالوّھاب درباره خیش 
تا دوست یکازه خداوند را به اند یان ساختگیه آنان خداک ردهک انیخداوند ب«

ار دوست یز بسیه آنان خداوند را نکشود  ینجا ثابت میاند. و از ا داشته
  اسالم نشده است. پس  رهین محّبت سبب وارد شدنشان به دایاند، اّما ا داشته

 یقیشتر از خداوندحقیباطل را ب انیه خداک یسانکت یصورت وضع نیدر ا
ه که خداوند را دوست نداشته، بلک یسکدوست دارند، چه خواھد بود؟ و 

 .»خواھد داشت؟! یدارد چه سرانجام شوم یان باطل را دوست میفقط خدا
خداوند  یه انسان محّبت خود را براک ن استید ایتوح ۀالزم
را ھمانندخداوند دوست ندارد. پس  یاور و سرپرستیچ یگرداند و ھ خالص

 :ت فقط مخصوص خداوند استیوال

ِم ﴿
َ
ْ ٱأ َُذوا وۡ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
ۖ أ ُ ٱفَ  ِ�َآَء ۡ ٱُهَو  �َّ ۡ ٱ وَُهَو يُۡ�ِ  َوِ�ُّ ل ٰ  َمۡوَ�ٰ ل وَُهَو َ�َ

 ۡ�َ ِ
 .]۹[الشوری:  ﴾٩قَِديرٞ  ءٖ ُ�ّ
ه ک یاند، در صورت گرفته یجز خدا را به سرپرست یسکافران) ک(ستمگران و «

 .»تواناست زیگرداند و او بر ھمه چ یسرپرست اوست و او مردگان را زنده م
 یگذار د جز خداوند قانونیاست، نبا یتاپرستیک یه مّدعک یانسان -۳

ن باره یند، خداوند در اکد ھمانند خداوند از او اطاعت یداشته باشد و نبا
 :دیفرما ین میچن
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َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ ٱ أ َّ�  ۡ�

َ
ِيٓ ٱَوُهَو  اَحَكمٗ  َتِ� � نَزَل إَِ�ۡ  �َّ

َ
ٗ�  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ُ�مُ أ  ﴾ُمَفصَّ

 .]۱۱۴[األنعام: 
ه که اوست ک ینم؟ در حالک یان خود و شما) قاضیا جز خدا را (میآ«
رده و (حالل و حرام، حّق و کشما نازل  یقرآن) را برا یتاب (آسمانک

 .»ل داده شده استیت و ضاللت) در آن تفصیباطل، و ھدا
 یگذار ه حق قضاوت و قانونک یسکه تنھا کل است یه به آن دلین قضیا

آنان را دارد، فقط خداوند  یاین و دنیدر مسائل مربوط به بندگان و امور د
آنان مھربان و به  ت مخلوقات خود دانا و نسبت بهیه به وضعکتاست یک

گاه است.  مصالح و مفاسدآنان آ

َ� َ�عۡ ﴿
َ
 .]۱۴: ک[المل ﴾١٤بِ�ُ �َۡ ٱ للَِّطيُف ٱوَُهَو  َخلَقَ  َمنۡ  لَمُ �
داند، در  یشان را) نمیا ند (حال و وضعیآفر یرا) مه (مردمان ک یسکمگر «

گاه استین و بسیب یکق و باریه او دقک یحال  .»ار آ
 یگذار قانون یم به معنکه حکم مقّرر فرموده یرکن جھت قرآن یبه ھم

 :میخوان ین میچن  خداوند باشد. در قرآن مخصوص  فقط 

�َّ َ�عۡ  ۡ�مُ �ُۡ ٱإِِن ﴿
َ
َمَر �

َ
ِ أ ْ إِ�َّ ِ�َّ ٓ  ُبُدٓوا ۚ  إِ�َّ َوَ�ِٰ�نَّ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك  إِيَّاهُ

 ۡ�
َ
 .]۴۰وسف: ی[ ﴾لَُمونَ َ� َ�عۡ  �َّاِس ٱ َ�َ أ
ه جز او را کاز آن خداست و بس. خدا دستور داده است  ییفرمانروا«

 یو نقل یعقلھای   ه ادّله و برھانک( ین راست و ثابتین است دید. اینپرست

 .»دانند یشتر مردم نمیب یآن است) ول ی پشتوانه
ر خدا و یدتر] قضاوت را به نزد غیشد یریگ موضع یکقرآن [در 

مان یقت ایشمردن، خروج از حق را معتبر ییرخدایبردن و قانون غ  رسول
 داند. یطان میدانسته و آن را اطاعت ش
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لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱتََر إَِ�  � �َُّهمۡ  ُ�ُمونَ يَزۡ  �َّ

َ
�  ٓ ْ بَِما نزَِل إَِ�ۡ  َءاَمُنوا

ُ
ٓ  َك أ نزَِل ِمن  َوَما

ُ
أ

ن َ�َتَحاَكُموٓ  لَِك َ�بۡ 
َ
ُٰغوتِ ٱاْ إَِ� يُرِ�ُدوَن أ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ل�َّ

ُ
ْ أ ن يَ�ۡ  ا

َ
ْ أ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا

يۡ ٱَوُ�رِ�ُد  ن يُِضلَُّهمۡ  َ�ٰنُ لشَّ
َ
�َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َمآ  ٦٠ايدٗ بَعِ  َضَ�َٰ�ۢ  أ

نَزَل 
َ
ُ ٱأ يَۡت  لرَُّسولِ ٱ�َ�  �َّ

َ
ونَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَر�  ﴾٦١َعنَك ُصُدوٗدا يَُصدُّ

 .]۶۱-۶۰[النساء: 
ه آنان به آنچه بر کند یگو یه مک یسانکاز  ینک یا تعجب نمیغمبر) آیپ ی(ا«

ن اّدعا ھنگام یبا وجود ا یمان دارند ( ولیا شده ش از تو نازلیتو نازل شده و پ
ه به آنان ک یش طاغوت ببرند. در حالیرا به پ یخواھند داور یاختالف) م

شان را به یه اکخواھد  یمن میفر ورزند. اھرکه به طاغوت کفرمان داده شده 
 یسو به :شان گفته شودیه به اک یمبتال سازد. و زمان یدیشد یگمراھ

غمبر یپ یرده است و به سوکه خداوند آن را (بر محمّد) نازل کد یائیب یزیچ

 .»نندک یه سخت به تو پشت مک ینیب ید، منافقان را میآور یرو

 انیافر دانستن طاغوتک :دّوم
خدا  یدن عبادت براید ھمان خالص گردانیتحقق توح یعنصر اول برا

ص فقط مخصوه کامل را کاطاعت  و م و محّبتید تعظیه باکان شد یبود و ب
 خداوند است، حق خالص او دانست.

 جستن از ھمه یزار یت و بیافردانستن طواغکاّما عنصر دوم، 
 یسرپرست را به آن ایرده و ک  عبادت  طاغوت یه براک  است  یسانک

فر به کات قرآن یآ یه در برخکمھم است  ین مسئله به قدریاند. ا گرفته
 :دیفرما یه مکر یز ی هیاست. مانند آمان به خداوند مقّدم شده یطاغوت بر ا

ِ  ُفرۡ َ�َمن يَ�ۡ ﴿ ُٰغوتِ ٱب ِ  ِمنۢ َوُ�ؤۡ  ل�َّ ِ ٱب ِ  َتۡمَسَك سۡ ٱَ�َقِد  �َّ ۡ ٱ ُعۡرَوةِ لۡ ٱب  ُوۡ�َ�ٰ ل
 .]۲۵۶[البقرة:  ﴾لََها نفَِصامَ ٱَ� 
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 مان آورد بهیند و به خدا اک یه از طاغوت نافرمانک یسـکن یبنـابرا«
ت کاز سقوط و ھال را خته است (و اویز در آوین دستاویتر مکمح

 .»اصًال گسستن ندارد )رھاند و یم
 
 :دیفرما ین مین باره چنیز در این جامبر یپ

فر کگر یان دیخدا ی د و به ھمهیه، ال إله إّال الله، را بگوک یسک«
 .»خداوند خواھد بود ی تابش بر عھدهکجان و مالش حرام و حساب و  ورزد، 
ه فقط اقرار به کشود  یث روشن میه و حدین آیتوجه به ابا  ت مسلمیبه روا

ان یفر به خداکد یه باکست، بلید سبب حفظ جان و مال نیتوح ی لمهک
 ز شامل آن شود.ین نیدروغ
شوند.  یاضداد خود شناخته م ی لهیاء به وسیه اشکن بدان خاطر است یا

باطل و فر به که کشود  یمحقق م یگانه فقط زمانی یمان به خدایپس ا
 از اھل آن به ھمراھش باشد. یزار یب

و برائت  یزاریب ÷م یابراھ دیاھل توح یشوایه پکن اساس بودیو بر ھم
خود را با آنان اعالم نمود.  یرد و دشمنکار کقوم خود آشھای   خود را از بت

 :ن فرموده استین باره چنیخداوند در ا

�ِيهِ َوقَوۡ  هِيمُ َ�ٰ قَاَل إِبۡ  �ذۡ ﴿
َ
ٓ  ِمهِۦٓ ِ� ا َ�عۡ  ءٞ إِنَِّ� بََرا ِيٱإِ�َّ  ٢٦ُبُدونَ ّمِمَّ َّ� 

 .]۲۷-۲۶[الزخرف:  ﴾٢٧َسَيۡهِدينِ  ۥَ�َطَرِ� فَإِنَّهُ 
د یپرست یه مـک ییمن از معبودھا :م به پدر و قوم خود گفتیابراھ یوقت«
(به حق) ه او مرا کده است. چرا یه مرا آفرک یزام. بجز آن معبودیب

 .»ردکرھنمود خواھد 
 :هکز فرموده است یو ن
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سۡ  لَُ�مۡ  َ�نَۡت  قَدۡ ﴿
ُ
ِينَ ٱوَ  َ�ٰهِيمَ إِبۡ  ِ�ٓ  َحَسنَةٞ  وَةٌ أ إِنَّا  مِهِمۡ قَالُواْ لَِقوۡ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ

ْ بَُر� ا َ�عۡ  مِنُ�مۡ  ُؤا ِ ٱمِن ُدوِن  بُُدونَ َوِممَّ  نَنَاَو�ََدا بَيۡ  بُِ�مۡ  نَاَ�َفرۡ  �َّ
ٰ تُؤۡ  ۡغَضآءُ ۡ�َ ٱوَ  َعَ�َٰوةُ لۡ ٱ نَُ�مُ َو�َيۡ  بًَدا َح�َّ

َ
� ْ ِ  مِنُوا ِ ٱب ۥٓ وَحۡ  �َّ  .]۴[الممتحنة:  ﴾َدهُ

ه کشماست، آنگاه  یبرا یخوب یروان او الگویم و پیردار) ابراھکرفتار و («
زار ید، بیپرست یرخدا میغبا ه ک ییزھایما از شما و از چ :به قوم خود گفتند

ان ما و یم یشگیھم یتوز نهکیو  یم و دشمنیم و شما را قبول نداریزانیوگر
د و او را به یآور یمان میگانه ای یه به خداک یدار آمده است تا زمانیشما پد

 .»دیپرست یم یگانگی
به حّد  یفقط زمان یتاپرستیکد و یه توحکم یفھم ین مطالب میبا ا

فر به کمان به خداوند و عبادت او با عنصر یه عنصر اکرسد  یمطلوب م
 ی ام ھمهین خاطر پیاران او توأم ھم باشند و به ھمیاز  یزاریطاغوت و ب

 :ن بودهیاقوام ا یامبران برایپ

ِن ﴿
َ
ْ �ۡ ٱأ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ُٰغوَت ٱ َتنُِبوا  .]۳۶[النحل:  ﴾ل�َّ
 .»دییجو ید و از طاغوت دورینکه خداوند را عبادت ک«

 ست؟یطاغوت چ یمعن
 گرفته حّد، از تجاوز یمعن به »انیطغ« شهیر از هک است ھای لمک طاغوت

  عمر است. متفاوت باره نیا در گذشته دانشمندان عبارات و است. شده

 :هک است فرموده  جابر »است طانیش ھمان طاغوت« :هک  است  فرموده
 کمال و .»شود یم نازل آنان بر طانیش هک ھستند یاھنانک ھمان طاغوت«

 .»شود عبادت خدا یجا به هک یزیچ ھر از است عبارت طاغوت« :فرموده
 ی از طاغوت است و ھمه ییھا انگر نمونهیف فقط بین تعاریدام از اکھر

ه ک طاغوت ھمان است یف براین تعریتر قیشود و دق یموارد آن را شامل نم
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طاغوت عبارت از « :دیگو یشان میفرموده است. ا انیب /م یق امام ابن
ن یه بندگان به سبب آن از حدود خود خارج شوند. مانند اک است یزیھرچ

 یپس طاغوت ھر قوم .»رندیا مورد اطاعت قرار گیا متبوع و یه معبود ک
ا به ی، فته شودریو رسول پذخدا خارج از برنامه  ،م آنھاکه حکھستند یافراد

 یاز روا ید شو یرویپ آنھااز  ییخدا  لیا بدون دلی، شوند خدا عبادت یجا
 ه ندانند خاص خداست.کنندک از آنھا اطاعت یدر امور جھل
ت مردم ین موارد و در وضعیه اگر در اکجھان ھستند ھای   نھا طاغوتیا
شتر مردم از عبادت خدا و رسول منحرف شده و یه بکد ید ی، خواھینک تأّمل

 .اند افتهیش یان گرایھا و طاغوت به اطاعت طاغوت

 ز از آنیو پره کحفاظت از خود در برابر شر :سّوم
ه کاست. پس الزم است  کاز شر ید دوریتحّقق توح یعنصر سوم برا

 یخف کو شر یجل کاصغر، شر کبر، شرکا کشر یعنیانواع آن  ی ھمه
ھای   افته و نسبت به راهی ییرھا کشر ی شناخته شود، تا از ھرگونه شائبه

 م.یباشار ینفوذ و ورود آن ھوش
ء متضاد آن یز وابسته به شناخت شیم شناخت ھر چیه گفتکگونه  ھمان

 یعنیز وابسته به شناخت ضّد آن ین کد خالص و پایاست. پس شناخت توح
 ست؟یچ کقت شریه حقکم ینون بدانکاست. ا کشر

 کشـــر
ه فقط مخصوص خداوند ک یه انسان در مسائلک است ین معنیا به کشر

ه در عبادت و اطاعت کن یاو گرداند. مانند ا یکز شرینگر را ید یزیاست، چ
ا یه فقط مخصوص خداست، خدا کره یداشتن و غ خواستن و دوست کمکو 

 گرداند. یکز شریگر را نید یانیخدا
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 یصالح  چ عملیه در صورت ابتال به آن ھکبر است، کا کشر ین عملیچن
ست. یانجام عمل صالح درست ن کقت با وجود شریشود. در حق یرفته نمیپذ
خدا  یه خالص براکن است یبودن آن، ا  عمل و صالح ین شرط قبولیرا اولیز

 :ن فرموده استیباشد. و خداوند چن

ْ يَرۡ  َ�نَ َ�َمن ﴿ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِِعَباَدةِ  َرّ�ِهِۦ لَِقآءَ  ُجوا
َحَدۢ� ۦٓ َرّ�ِهِ 

َ
 .]۱۱۰ھف: ک[ال ﴾أ

ند و کسته یار شاکد یش است، بایخو یدار خدایه خواھان دکس کپس ھر«

 .»نسازد یکرا شر یسکدر پرستش پروردگارش 
 :ده نخواھد شدیه ھرگز بخشکاست  یچنان گناھ کشر

َ ٱإِنَّ ﴿ ن �ُۡ�َ  فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
ٓ  فِرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ أ  ﴾ءُ َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشا

 .]۱۱۶[النساء: 
تر از آن  نییه پاکبخشد و بل یدن به خود را نمیورز کگمان خداوند شر یب«

 .»بخشد یس بخواھد (و صالح بداند) مکرا از ھر
گاه و منزلگاه او یحرام است و درون آتش جا کو بھشت بر شخص مشر

 :م خداوند استکن حیخواھد بود. و ا

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب َم  �َّ ُ ٱَ�َقۡد َحرَّ َوٮُٰه  ۡ�َنَّةَ ٱَعلَۡيهِ  �َّ
ۡ
ۖ ٱَوَمأ َوَما  �َّاُر

نَصار
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ  .]۷۲[المائدة:  ﴾�ٖلِل�َّ

خدا قرار دھد، خدا بھشت را بر او حرام  یبرا یکیس شرکگمان ھر یب«
گاه او آتش است و ینھد) و جا یرده است (و ھرگز به بھشت گام نمک

 .»ندارند یاوریار و یاران کستم

 کانواع شر
 اصغر. کبر و شرکا کشر :دو نوع است کشر
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به آن دچار شود، خداوند او را نخواھد  یسکه اگر ک بر آن استکا  کشر
 گردد. ید و ھرگز داخل بھشت نمیبخش

به آن مبتال شود  یه اگر شخصکره است یبکاصغر ھمان گناھان  کو شر
ن است در کو بر انجام آن اصرار ورزد (و به طور مداوم آن را انجام دھد) مم

رد و قبل از یه خداوند با رحمت خود او را در برگک  ن یرد. مگر ایفر بمک حال 
 د.یتوبه نما  مرگ

 برکا کشر
ا ی یخف کار و شرکا آشی یجل کشر :دو نوع است یبر داراکا کخود شر

 پنھان.

 )یار (َجلکآش کاز شر ییها المث
ل به ھمراه عبادت ــان باطیردن خداکعبادت  :ار مانندکبر آشکا کشر

د، ماه، یتوان به ستارگان، خورش یان باطل می. از جمله خدایقیحق یخدا
رد. مانند کا انسان اشاره ی، گوساله و گاو و یو چوب یسنگھای   انواع بت

ه ک یسانکا یردند. و ک یرا عبادت م یگریا پادشاھان دیه فرعون و ک یسانک
نمودند و  ییخدا یه خود اّدعاک نیا ایند و وش یده میاز طرف مردم خدا نام

را » حیمس«ا یو » بودا«ه ک یسانکا یمان آوردند و یاز مردم به آنھا اھای  عّد 
از  یکیباطل  ین است خداکاند. و مم ردهک دند و عبادتشانیخدا نام

ن موارد در یا ی ه ھمهکه باشد کمالئ طان ویش جّن و :مانند یبیغ  مخلوقات
 دارند. یروانیمختلف پھای   ان اّمتیم

 )یبر پنهان (َخفکا کاز شر ییها مثال
ده است، یاز مردم پوش یاریه بر بسک یبر خفکا کاز موارد شر یکی الف)

 خواستن از آنان است. کمکصدازدن مردگان و
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ُگنبد و بارگاه است و نزد مردم  یآنان داراه قبر ک یدرخواست از مردگان
خواسته و در  کمکن قبرھا رفته و از آنان یه مردم نزد اکواال مقامند، 

الت، نجات از اضطراب و کش مشیضان، گشایمر یازھا، شفایخواست رفع ن
 یقیحق ی نندهکه برآوردک یند. در حالینما یبر دشمن م یروزیو پ ینگران

 تا است.یک ازھا فقط خداوندین نیا
ن یدر جھان ا کاصل و اساس شر / میق ان امام ابنیدر واقع طبق ب

 نفع و ضرر رساندن را دارند. ییه مردم معتقد باشند، مردگان تواناکاست 
 :هکل است ین دلیبر به اکا کن نوع از شریبودم ا پنھان

النه را از یذلھای  ادیھا و فر خواستن یارین دعاھا، یمردم چن -۱
ث یه در حدکگونه  ه ھمانک یدانند. در حال یعبادت نممردگان، 

اَعُء ُهَو الِعبَاَدةُ «  م، روح عبادت ھمان ُدعاست.یردکر کذ »ادلُّ
  ستین  ین معنیا به میخواھ یم کمکه از مردگان کما  :ندیگو یمردم م -۲

ز ھمانند ما یه آنان نکم یه معتقدکم، بلیه آنان را خدا وپروردگار بدانک
م. یدان یخدا م و ن خودیب یانجیآنان را واسطه وم ھستند. اّمامخلوق 

 م].یدان یبه خدا م یکار و نزدکویکصالح و نھای   آنان را انسان رای[ز
را خدا را مانند پادشاھان جّبار و ینشان از جھل آنان دارد، ز ین باوریچن

و آشنا  یدژبان و منش[ ی لهیه جز به وسکاند  ردهکفرض  یمان ستمگرکحا
 توان نزد آنان رفت. یع نمیواسطه و شف ] و...و  یو پارت
ان گذشته به آن استدالل که مشرکقًا ھمان است ین نوع نگرش دقیا

 :گفتند ین میشان چنیھا ان و بتیردند و در دفاع از خداک یم

ٓ  إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َما َ�عۡ ﴿ ِ ٱإَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا  .]۳[الزمر:  ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ
 .»نندکمان یکه به خدا نزدکم یپرست ین خاطر میما آنان را فقط به ا«
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ِ ٱِمن ُدوِن  ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿  ُؤَ�ٓءِ َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ  َوَ� يَنَفُعُهمۡ  َما َ� يَُ�ُُّهمۡ  �َّ
ِ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ   .]۱۸ونس: ی[ ﴾�َّ

ان یشان زیه نه به اکدند یپرست یرا م ییزھایر از خدا، چیان، غکمشر«
نھا یند ایگو یسازند و م یدشان میعا یتوانند برسانند و نه سود یم

 .»ما نزد خداوند ھستندھای   یانجیم
آنان خلق ھای   ان و بتیه خداکاند  ز ھرگز معتقد نبودهیان نکآن مشر

خداوند  هکبل راننـدیم ینند و مک یو زنده م ند،رسان یم ی، روزنندک یم
 :هکدھد  یمگونه از آنان خبر  نیا

ۡ�َ َولَ�ِن ﴿
َ
نۡ  ُهمَس� َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  مَّ  ٱوَ  لسَّ

َ
 َعزِ�زُ لۡ ٱَ�َُقولُنَّ َخلََقُهنَّ  �َض ۡ�

 .]۹[الزخرف:  ﴾٩َعلِيمُ لۡ ٱ
ده است، ین را آفریھا و زم آسمان یسکه چه ک یان بپرسکاگر از مشر«

گاهیخداوند با عّزت و بس :قطعًا خواھند گفت  .»ار آ

ٓ ٱّمَِن  زُُقُ�مَمن يَرۡ  قُۡل ﴿ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن َ�مۡ  �ِض ۡ� مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 بَۡ�ٰرَ ۡ�

ۡ ٱِمَن  َ�َّ لۡ ٱ رِجُ َوَمن ُ�ۡ  ۡ ٱ رِجُ َوُ�خۡ  َمّيِتِ ل َوَمن يَُدبُِّر  َ�ِّ لۡ ٱِمَن  َمّيَِت ل
 ٱ

َ
�ۡ ۚ ۚ ٱفََسَيُقولُوَن  ۡمَر ُ فََ� َ�تَُّقونَ  َ�ُقۡل  �َّ

َ
 .]۳۱ونس: ی[ ﴾٣١أ

بر  یسکا چه یرساند؟  یم ین به شما روزیاز آسمان و از زم یسکچه  :بگو«
دھد؟)  یم یینایو ب ییشنوا یرویند و نیآفر یھا تواناست (و آنھا را م گوش و چشم

امور  یسکا چه یآورد؟  یرون میزنده را از مرده و مرده را از زنده ب یسکا چه ی
د و یترس یا نمیآ :خداست. پس بگوس ک آن :گرداند؟ خواھند گفت یان) را می(جھان

 .»د؟یشو یزگار نمیپرھ
ھا و  آسمان ه الله خالقکه آنان معتقد بودند کن یم با وجود اینیب یاّما م

ز یات و مرگ به دست اوست و نیرسان و مدّبر است و ح ین است، روزیزم
ن وجود باز یبا ا ،دانستند ین خود و خدا میع بیھا را فقط واسطه و شف بت
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خواند و به  یم کدانسته و مشر کخداوند آنان را در قرآن مبتال به شرھم 

نند با ک یاعتراف م» ال إله إالّ اهللا«ه به ک یه تا زمانکدھد  یمؤمنان دستور م
به حق اسالم  رد، خون و مال آنھاکبه آن اعتراف  یسکآنان بجنگند و اگر 
 محفوظ خواھد بود.

ندارد و از از ینع یواسطه و شفه خداوند متعال به ک د دانستیپس با
 :تر است و خود فرموده است یکگردن به بندگانش نزد رگ

لََك  �َذا﴿
َ
 .]۱۸۶[البقرة:  ﴾قَرِ�ٌب  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ا دور یم یکه من نزدکمن بپرسند ( ی ه بندگانم از تو دربارهک یو ھنگام«

 .»میک) من نزدبگو:

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
 .]۶۰[غافر:  ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 .»رمید تا بپذیاد خوانیمرا به فر :دیگو یپروردگار شما م«
ند، که بخواھد از آن استفاده کھر  یدرگاه رحمت و استجابت خداوند برا

 ندارد. یچ دربان و نگھبانیباز است و ھ
گذار قرار  قانون خداریه غکن است ی، ایبر خفکا کگر موارد شریب) از د

از مردم  یاریه بر بسکبر پنھان کا کگر از شریدھای  داده شود. نمون
م مردم کگذار و حا ر از خدا قانونیغ یسانکه ک است  نیده مانده است، ایپوش

ھا  از انسان یا گروھیگر از طرف مردم به فرد یقرار داده شوند و به عبارت د
مردم  یه خود بخواھند براکنه امل داده شود تا ھرگوک یحق قانونگذار

آنھا  یرا برا ین زندگیو نظام و قوانند ینمارا حرام  یرا حالل و امور یامور
ھا  نیا ی ھمه یار آنان باشند و براکھا و اف گذار برنامه هیا پای نندکن ییتع
ه با ک ندیوضع نما ییھا ا برنامهیباشند.  از خداوند نداشتهھای  م و اجازکح

ا ی  ییعت خدایز آنرا ھمانند شریگران نیمتضاد باشد و دخدا  عتیشر
 ت گردد و بر خالف آن رفتار نشود.د اطاعیه باکبدانند  یآسمان مکح
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بندگانش را  یبرا یگذار ه حق قانونک یسک ه تنھاک د دانستین رو بایاز ا
داده و  یروز  رده،که آنھا را خلق کرا اوست یدارد، فقط خداوند است. ز

ل داشته است. پس تنھا حق یاش را بر آنھا گس یو باطن یظاھرھای   نعمت
امر  یارک  ن نموده، آنھا را به انجامییف تعیبندگان وظا یه براکخداوند است 

را  یمردم امور یه براکست ند و فقط حق اوک یگر نھید یارکو از انجام 
آنھا و  حبه پروردگار مردم، صاکرا اوست یرا حرام گرداند. ز یحالل و امور

را  ییو خدا یی، فرمانروایپروردگار یستگیجز او شا یسکآنھا است و  یخدا
 را از آِن  یگذار ت و قانونیمکتواند ھمانند او باشد تا قدرت حا ینداشته و نم

 ند.کخود 
ت او ھستند یت بنده و رعکن مملیخداست و مردم در ا کتمام جھان ُمل

ه فقط او کت است و الزم است کممل نیم اکد و آقا وحایه سک و فقط اوست
د بشنوند و یز بایند و مردم نکا حرام یند، حالل و کن ییقانون تع ،م براندکح

 نند.کاطاعت 
ر از خدا یغ یسک ه کند کت اّدعا کن مملیاز افراد ا یکیپس اگر 

را بدون  یت و قانونگذاریمکردن و حاک و حرام  و حالل یامر و نھ یستگیشا
 ی ه خود بردهکرا  یت دارد، در واقع شخصکم مملکو حا اجازه سرپرست

و  یگذار ت و قانونیمکدر قدرت و حااو و  یکشرت، کدر امور ممل رام کحا
 ب او قرار داده است.یرق ییفرمانروا
تاب را مبتال به کم اھل یرکه خداوند در قرآن کن امر باعث شده یھم

و  ینید  ز به دانشمندانیرا آنان نیبنامد، ز کدانسته و آنان را مشر کشر
 یرویداده و در حالل و حرام از آنان پ یگذار خود حق قانون  راھبان

پسر  حیمس یردن براک ار آنان را ھمانندعبادتکن یردند. پس قرآن اک یم
 :ده است و فرمودهینام کم، شریمر
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َُذوٓ ٱ﴿ َّ� ْ حۡ  ا
َ
رۡ  َ�َٰنُهمۡ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱّمِن ُدوِن  َ�اٗ�اأ ۡ ٱوَ  �َّ  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ َمِسيحَ ل

 ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ إِ�َّ ِ�َعۡ  ا ٓ  �ۖ َ�ِٰحدٗ  اإَِ�ٰهٗ  ُبُدٓوا ا  َ�َٰنُهۥُسبۡ  إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ  �َّ َ�مَّ

 .]۳۱[التوبة:  ﴾٣١ُ�ونَ �ُۡ�ِ 
ان خود را ھم به یو پارسا ینید یان عالوه از خدا، علمایان و ترسایھودی«

نند، و ک یخدا را حالل م راِم ان حیه علماء و پارساکاند (چرا  رفتهیپذ یخدائ
برند و  یشان فرمان میگران ھم از ایند، و دینما یم یگذار خودسرانه قانون

گردند.  یورانه به دنبالشان روان مکورکدانند و  ین میسخنان آنان را د
  یشمارند. (در صورت یز خدا میم را نیح پسر مریان افزون بر آن) مسیترسا

شان ی) بدیغمبران الھیپ ی ھمه یو از سو یآسمانھای   تابک ی ھمه ه درک
گانه را بپرستند و بس. جز ی یتنھا خدا :هکن دستور داده شده است یجز ا

ه ک است  ییزھایو چ یورز کو منّزه از شر کست و او پاین یخدا معبود

 .»دھند یقرار م یکشرشان آنھا را یا
ه در زمان ک یبن حاتم طائ یعد یبرا جرم کامبر ایه را پین آیر ایتفس

مسلمان شد و از  یه عدکن یان فرمود. پس از ایبود، ب یحیت، مسیجاھل
 یا« :ردکعرض  جامبر یند، به پک یه را تالوت مین آیه اکد یرسول خدا شن

ه آنان، دانشمندان و کدانم]  یام، م بوده یحیه خود مسکامبر خدا! [من یپ
شان یآنان امور حالل را برا« :فرمود جامبر یپ» اند ردهکراھبان را عبادت ن

 یرویز از آنان پیردند و مردم نک یشان حالل میحرام و امور حرام را برا
 .۱»ن عبادت آنان استیردند و اک یم

را در  یگریشخص د یسکاگر جامبر یر پیور و تفسکمذ ی هیپس طبق آ
ند، در واقع ک یرویو پ اطاعته مخالف نظر خداست، ک یگناه و امورھای  ارک

ن یه دکدیده است و مخالف توحیخدا گردان یکاو را خدا و معبود خود و شر

                                           
 ترمذی آن را حسن دانسته است. …به روایت احمد و ترمذی و دیگران  -۱
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 یعنی» اله«را یاست، رفتار نموده است. ز» ال إله إّال الله«  لمهک یخدا و معن
 ینیان را از دانشمندان دیحیاز مس یرویشخص معبود و خداوند اطاعت و پ

ن یه اک ان خدا دانسته استیکان و شریآنان را خدا ده ویو راھبان، عبادت نام
عت خدا و رسول او یخالف شر ررا ب یس مخلوقکبر است. پس ھر کا کشر

ند، آن مخلوق را خدا و معبود خود قرار داده است، ھر ک یرویاطاعت و پ
 :ندک ید مکین مسئله تأیر بر ایز ی هیه او را خدا ننامد. آکچند

َطعۡ  �نۡ ﴿
َ
 .]۱۲۱[األنعام:  ﴾ُ�ونَ لَُمۡ�ِ  إِنَُّ�مۡ  ُتُموُهمۡ أ

ز یگمان شما ن ید بینکصفتان) اطاعت  طانیمنان و شیاگر شما از (اھر«

 .»بود دیخواھ کمشر
 :رساند ین مفھوم را میز ھمیر نیز ی هیآ

مۡ ﴿
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ �ََ�ُ ْ   َما لَمۡ  ّ�ِينِ ٱَ�َُعواْ لَُهم ّمَِن  ُؤا

ۡ
ُ ٱبِهِ  ذَنۢ يَأ  .]۲۱[الشوری:  ﴾�َّ

د یرا پد ینیشان دیا یه براکدارند  یید آنان انبازھا و معبودھایشا«

 .»ه خدا بدان اجازه نداده استکاند  آورده
ر خدا را یغ یگذار ه قانونک  یسکم قرآن و سّنت در مورد کاگر ح

ن است یند، چنکنداده، او را اطاعت   ه خداوند اجازهک یرفته و در مواردیپذ
ار یدھد واخت یخدا قرار م یکه نفس خود را شرک یسک به حال یپس وا
 یخدا ھستند، برا مخصوص ه فقطکم رایل و تحریم و تحلکو ح یگذار قانون

 .خود قائل شود؟!

 اصغر کشر
ه به کوجود دارد  کاز شر یگرید ھا وانواع بر، رنگکا کتر از شر نییپا

قرار دارد. البته  رهیبکگناھان  ی رهیمشھور است و در دا» اصغر کشر«
 ره بدتر است.یبکاصغر نزد خداوند از گناھان  کشر



 حقیقت توحید                         ٥٢

 اصغر کاز شر ییها مثال
 ر خدایالف) سوگندخوردن به غ

از بزرگان  یکیخدا و  یایاز اول یکیا یعبه کا به ی جامبر یه به پک یسک
سوگند  یگریا ھر مخلوق دیا به وطن، آباء و اجداد و ین سوگند خورد و ید
 :ث آمده استیرا در حدیده است. زیگرد کدچار شرند، کاد ی

ث یو حد یت ترمذی[به روا »َو َمْن َحلََف بَِغِ� اِهللا َ�َقْد َ�َفَر أو أرْشَكَ «
 کا دچار شریده یفر ورزکرخدا سوگند خورد، یه به غک یسک« :یعنیحسن است] 

 .»ده استیگرد
ء یش یکرا قسم خوردن به یاست، ز کر خدا شریخوردن به غ قسم

س فقط مخصوص خداوند یعظمت آن است و چون عظمت و تقد ی نشانه
به پدران خود « :هکنموده است و فرموده  یار نھکن یاز ا جامبر یاست، پ

د به خدا سوگند یخـواست سوگند خورد با یسکاگر «و » دیسوگند نخور
 .»ندکن صورت آن را رھا یر ایخورد. در غ

 برردن دروغ به خدا را سوگندخو« :فرموده است مسعود  ابن
 .»دھم یح میترجر خدا یسوگندخوردن راست به غ

دھد با  یرسول خداست] نشان م  ه صحابهکمسعود [ ابن ی ن گفتهیا
اگر چه  کره است، اّما شریبکه سوگند دروغ به خدا جزو گناھان کن یوجود ا

ر خدا ـ نزد فقھاء صحابه از یھم اصغر باشد ـ مانند سوگند خوردن به غ
 .۱ره بزرگتر و بدتر استیبکگناھان  ی ھمه

                                           
به شرک ھای بر او نیست، زیرا مبتال  ین و کّفارخورد َد  کسی که به غیر خدا سوگند می -۱

فرمود:  امبر گردیده و شرک حرمت ندارد. بلکه الزم است که استغفار کند. پی

». اهللا الإله إالّ «سوگند خورد باید بگوید : » یالت و عزّ «کسی که به غیر خدا مانند «
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 سمانیب) استفاده از حلقه و ر
 یه خدا در ھستک یردن از وسائلک با استفاده یتضاد، دیاعتقاد به توح

رفع  ی، آب برایرفع گرسنگ یقرار داده، ندارد. مثل استفاده از غذا برا
ه ک یگریدا اسباب یدفاع و  یو اسلحه برا یماریدرمان ب ی، دارو برایتشنگ

 دن به اھداف قرار داد است.یرس ی لهیخداوند آنھا را وس
ھای  رد و از داروکمراجعه  کبه پزش یماریبه ھنگام ب یپس اگر شخص

د خارح نشده است، تنھا یبھره برد، از توح یا عمل جراحیاو  یشنھادیپ
 یرمشروع برایو غ ید مخالف است، استفاده از وسائل پنھانیه با توحک یزیچ

ا ی یفلزھای   از آن است. مانند استفاده از حلقه یریشگیا پیاز بال  یریوگجل
 جامبر یه پکند ک یت مین روای. امام احمد از عمران بن حص ینخھای  بازوبند

ر یاز رنگ زرد آن ز ج  امبرید ـ پید یشخص یرا در بازو یفلز ی حلقه یک
 ی نندهک دور« گفت:» ست؟ین چیبرتو! ا یوا« :لباس متوجه آن شد ـ و فرمود

 ،۱ندک یف مین حلقه فقط تو را ُسست و ضعیه اکبدان « :فرمود» است یسست
 .»یشو ی، ھرگز رستگار نمیریرا اگر با اعتقاد به آن بمینداز، زیآن را دور ب

و  کباآن مرد به خاطر ترساندن او از عاقبت شر جامبر یشّدت برخورد پ
را ببندند. به  کشر یو جزئ یلّ کھای   ه تمام راهکآموزش به صحابه است 

ض متوجه شد یمر یکادت از یمان ھنگام عیفه بن یه حذکن خاطر بودیھم

                                                                                           
 
 
 
 

ھای داشته باشد،  شود که اگر شرک کفار [به روایت بخاری] از این حدیث روشن می
 و ... .غذا دادن به فقرا و روزه گرفتن  وحید است، نهی آن ھمان تجدید ت کّفاره

 .شوی. (مترجم) به آن از خداوند دوری می اتکامنظور این است که با  -۱
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رفع سردرد وجود دارد.  یبرا یا نخی یبند چرم یکاو  یه در بازوک
 :ه را خواندین آیرد و اکبالفاصله آن را پاره 

�ۡ  ِمنُ َوَما يُؤۡ ﴿
َ
ِ  َ�ُُهمأ ِ ٱب َّ�  ِ�ۡ  .]۱۰۶وسف: ی[ ﴾١٠٦ونَ �ُ إِ�َّ وَُهم مُّ

 .»ندکمان به خدا ھستند، مشریا یه مّدعکثر آنان کو ا«
 ذیردن تعوک زانیج) آو
ذھا است. یتعو یبه معن» تمائم«اصغر، استفاده از  کگر از موارد شرید یکی

ھا آن را به  ه عربک ییھا مھره یعنیذ است. یتعو یمه و به معنایتمائم جمع تم
و  یگمان خود از جّن و بدچشم ختند تا بهیآو یخود مژه در گردن فرزندان یو

ه دافع و مانع کاد داد یرد و به آنان که اسالم آن را باطل کند ک یریجلوگ ...
از عقبه بن عامر نقل  یث مرفوعیشّر و باطل فقط خداست. امام احمد در حد

ند را به سرانجام نرسا یند، خداوند وکزان یرا آوھای  میه تمک یسک« :ندک یم
 .»ش نگه نداردیبرا یزیزد، خداوند چیآوھای  ه مھرک یسکو 

 کذ) شریمه (تعویردن تمک زانیآو« :هکآمده است  یگریت دیدر روا
ا دفِع یر و یسب خک یه فرد براکن است یذ ایردِن تعوک زانیآو یمعن» است

 دارد. ید قلبیشّر به آن ام
ر خدا یضرر از غر و دفع یرا در انجام آن طلب خیاست ز کار شرکن یا

 :دیفرما یه خداوند مک یوجود دارد، در حال

ُ ٱ َسۡسَك �ن َ�مۡ ﴿  ِ�َۡ�ٖ  َسۡسَك �ن َ�مۡ  إِ�َّ ُهَوۖ  ۥٓ َفَ� َ�ِشَف َ�ُ  بُِ�ّٖ  �َّ
 ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۱۷[األنعام:  ﴾١٧قَِديرٞ  ءٖ َ�ُهَو َ�َ
آن را بر طرف  تواند یس جز او نمک چیبه تو برساند، ھ یانیاگر خداوند ز«

ند) ک یریتواند از آن جلوگ یس نمک  چیبه تو رساند (ھ یریسازد و اگر خ

 .»تواناست یزیه او بر ھر چکچرا 
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شود و  یده مینام» حجاب«ا ی» حرز«ا ی» جامعه«ذھا ین تعویاز ا یبرخ
ر و زشت کار منیآنھا جزو امور بس ی ه ھمهکم آنھا ندارد. بلکدر ُح  ین فرقیا

ن بردن آن در حّد توان بر ھر فرد واجب است. از یه از بکاست 
بردن و اعتقاد به   را از پناه یانسان یسک اگر«ه ک ر نقل شدهیجب دبنیسع
 .»او دارد یبرده را برا یکردن کذ نجات دھد، ارزش آزاد یتعو

ا یاستفاده شده باشد، آ یتعالیخدا  ا اسماءیات قرآن یذ از آیاما اگر در تعو
 ر؟یا خیباز ھم ممنوع است 

آن را مجاز  یدارند، برخ ین مسئله نظرات مختلفیگذشته در ا یعلما
ر ین نوع ھم مانند سایه اک  ن استیاند. اّما نظر ما ا ردهکمنع  یشمرده و برخ

ات قرآن استفاده شده باشد، یه در آن از آکذ ممنوع است. ھرچند یانواع تعو
 :لیبه چند دل

ث یرد و احادیگ ینوع آن را در بر م است و ھمه  ذ، عامیاز تعو ینھ :اول
 رده است.کاز آن را استثنا ن یچ نوعیوارده ھ
را مجاز دانستن استفاده از ی. زیریشگیپ یعنی» عهیسّد ذر«خاطر  به :دوم

شّر ند و دروازه ک یز باز میگر نیاستفاده از انواع د یراه را برا ،یذ قرآنیتعو
 سته نخواھد شد.اگر باز شد، ب

 یقدر مکو  یارزش یار، قرآن را در معرض بکن یز دانستن ایجا :سوم 
ز مانند توالت ینجس نھای   انکذ به میرا شخص حامل تعویز دھد. یقرارم

 ند. ک یھا رفت و آمد م انکبه آن م… ض و یرود و در موقع جنابت و ح یم
قرآن است و با ھدف   شمردن کوچکذ، یتعو در : استفاده از قرآنچھارم

ن راه یمردم به بھتر  تیله ھدایرا خداوند آن را وسینزول آن در تضاد است، ز
ذ و یه از آن به عنوان تعوکن یھا قرار داده است، نه ا یکیو نجات آنان از تار

 ھا استفاده شود. زنان و بچه ینگھبان
 د) طلسم (نوشتن دعا و جادو)
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ه عبارت از کد در تضاداست، طلسم است یه با توحک یگر از مواردید یکی
رده و معتقد بودند کت از آن استفاده یه اھل جاھلکاست  ییلمات و وردھاک

 ند.ک یاز آنان شّر و بال را دور م
لمات نامفھوم از کو  یعرب ریغھای   نام یرار برخکن طلسم با تیآنان در ا

ده ـث آمیدـر حانچه دــرد، چنکه اسالم آن را باطل کگرفتند  یم کمکجّن 
 .»است کذ و سحر، شریتعو و طلسم« :هکاست 

عبدالله بن مسعود در گردن  یه روزکآمده است  یتیدر روا
 یسمانیر« :گفت  زن» ست؟ین چیا« :دید. از او پرسید یسمانیر ھمسرش

عبدالله آن را  .»از تّب وجود دارد یریجلوگ یبرا  یه در آن طلسمک  است
از ین یب کت عبدالله از شریاھل ب« :انداخت و گفترد و دور کگرفت، پاره 

ذ و سحر، یطلسم و تعو« :فرمود یه مکدم یشن جامبر یاند. من از پ گشته
بار چشم من دچار تپش  یک« :زن عبدالله در جواب گفت .»ھستند کشر

جه یه در نتکخواند یم طلسمیردم، او براکمراجعه  یھودیشد. من به فالن 
گاه باش « :عبدالله گفت .»ن شدکچشمم سا ه عّلت تپش چشمت کآ

شدن طلسم از   زد. اما با خوانده یم کخیه با دستش آن را سکطان بوده یش
ن مواقع طبق آموزش یه در اکاست  یافکنون کآن دست برداشته است. اما ا

 :ییبگو جرسول خدا 

ايِف ال ِشفاَء «  َشفاؤَك ِشفاًء ال إْذَهِب ابَلأَس رَّب انلَّاِس َو اْشِف أنَت الشَّ
َّ
إال

را ین، و شفا عطا فرما، زکھا درد را دور  پروردگار انسان یا« :»ع�يُ�َغاِدُر َسْقَماً 
چ یه ھکعطا فرما  ییست، شفایتو ن یجز شفا ییو شفا یشفا دھنده فقط تو ھست

 .»نگذارد یرا باق یدرد و مرض
ا به زبان یر خدا گرفته شود یاز غ کیمک ه در آنک طلسم حرام آن است

 آور را در برداشته باشد. کز و شریفرآمک یلماتکن است کرا ممیباشد، ز یرعربیغ
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از عوف  یثیح مسلم حدیرا در صحیندارد، ز یرادین صورت ایر ایاّما در غ
م. یردک یت طلسم میما در زمان جاھل« :دیگو یه مکوجود دارد  کبن مال

 :فرمود» ست؟ینظر شما چه کم یردکدر مورد آن سؤال  جامبر یسپس از پ
 .»نباشد کندارد اگر شر یرادید، ایبه انجام طلسم و دعا بپرداز«

ھمه علما طلسم و جادو را به سه شرط « :دیگو یم / یوطیخ سیش
 :»اند ز دانستهیجا

 ھا و صفات خداوند استفاده شود. ات قرآن، نامیدر نوشتن آن از آ -۱
 دار باشد. یو قابل فھم و معن یبا زبان عرب -۲
ر یه تأثکاز خود ندارد، بل یریچ تأثیه طلسم و دعا ھکمعتقد باشند  -۳

 ر خداست.یآن وابسته به تقد
از  یآمده است، نوع» ۀتول«ه با لفظ کث یور در حدکمذ یاّما سحر و جادو

ز یه ناجاکان مردان و زنان است [یجاد محّبت و عشق میا یساحران براھای  ارک
 است].

 ھـ) سحــر
سحر  ،ه اسالم نسبت به آن ُھشدار دادهکاصغر کموارد شرگر از ید یکی

زدن  نوشته و گره لهیبه وسا افسون یال و گمان و یخ یجاد نوعیا یعنی . است
 اء.یدن در اشیو دم

طان و یرخدا مانند جّن و شیخواستن از غ کمکز ین مورد نیو چون در ا
 یثیل در حدین دلید. به ھمیآ یبه حساب م کوجود دارد، شر… ھا و  ستاره

زند و در آن فوت  یس [به منظور طلسم] گرھکھر« :هکن آمده است یچن
ده یگرد که سحر انجام دھد، دچار شرک یسکند، سحر انجام داده و ک

ره به یبکسحر جزو گناھان  ،از جمله اسالم یان آسمانیدر تمام اد .»است
 :ندک ینقل م  یشمار رفته است. قرآن از زبان موس

اِحرُ ٱ لِحُ َوَ� ُ�فۡ ﴿ َ�ٰ  لسَّ
َ
 .]۶۹[طه:  ﴾َحۡيُث �
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 .»شود یروز نمیجا برود، پکو جادوگر ھر«

حۡ ٱبِهِ  ُتمَما ِجئۡ  ُموَ�ٰ قَاَل ﴿ ۖ لّسِ َ ٱإِنَّ  ُر ۥٓ َسيُبۡ  �َّ َ ٱإِنَّ  ِطلُُه  لِحُ َ� يُۡص  �َّ
ۡ ٱَ�َمَل   .]۸۱ونس: ی[ ﴾ُمۡفِسِدينَ ل

واقعًا جادوست. قطعًا خداوند د یآنچه (شما ساحران) ارائه داد :گفت یموس«
اران کار تبھکرا) خداوند یست، زیشگفت ن یرد (و جاکنابود خواھد  آن را پوچ

 .»گرداند یسته و سودمند نمیبخشد و) شا یرا (بقاء و دوام نم
ننده به ک ک جزو ھفت گناه بزرگ و ھال کسحر را پس از شر جامبر یپ

 شمار آورده است.
 م.یبر و ساحران به خداوند پناه  ه از شّر سحرکاد داده یز به ما یقرآن ن

ِ وَ ﴿  .]۵[الفلق:  ﴾٥إَِذا َحَسدَ  َحاِسدٍ ِمن َ�ّ
را آنان یساحران است، ز» العقد ینفاثات ف«ه منظور از ین آیه در اک

را گره زده و در ھر گره  ییھا ه قصد انجام سحر را داشتند، نخک یھنگام
 شود. یدند تا خواستشان عملیدم یم

 .از آب دھان است یدن به ھمراه مقداریدم :»َنَفَث « یمعن
 /فه یو امام ابوحن / کان گذشته از جمله امام مالیشوایاز پ یاریبس

ن یز ایامبر نیاز اصحاب پ یاند. از تعداد فر دانستهکافر و عمل سحر را کساحر را 
   ر زده شود.یبا شمش یه گردن وکن است یه مجازات ساحر اکصادر شده  یرأ

 س  عمر بن خطاب :ه گفتکاز بجاله بن عبده نقل شده  یح بخاریدر صح
ه ما کد یگو ید. بجاله میشکه مردان و زنان ساحر را بُ ک نوشت یما فرمان یبرا

 لن حفصه یشته شدن ساحر توسط اّم المؤمنکم. یشتکسه نفر ساحر را 
 ح گزارش شده است.یث صحیدر حد ھم سو ُجندب 

انجام  یا برایند ک یق میه ساحران را تصدک یسکسحر حرام است، پس 
 است. یکن جرم و گناه شریند، در اکآن تالش 
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 :شوند یسه نفر وارد بھشت نم« :فرمود جامبر یپ
 دن شراب عادت دارد و به آن معتاد است.ینوشبه ه ک یسک -۱
 ند و آن را راست بپندارد.که سحر را باور ک یسک -۲
ت امام احمد و یبه روا .»ندکرا قطع  یشاوندیه رابطه خوک یسک -۳

 .حیحّبان در صح ابن
 ھا جزو سحر است ستاره یاز رو ییگو شیا پی ینیب و) طالع

ق یه از طرکنند ک یاّدعا م یاست. برخ ینیب از انواع سحر، طالع یکی
خواھد  ینده رویه در آک  یو جزئ یلک یتوانند به اتفاقات یم یشناس ستاره
آمده است  یثیرنگ است. در حدیله و نیح ینوعه در واقع کببرند.  یداد، پ

از سحر را ھای  آورد، شعب یرو یشناس از ستارهھای  شعب به هک یسک« :هک
 .حیت ابوداود با سند صحیبه روا .»به دست آورده است

ه در علم نجوم به ک ستین یسانکث در موردین حدید دانست ایالبته با
آنھا و   یآنھا، حجم آنھا، مدارھاھای   گاهیان ستارگان، جایشناخت فاصله م

ھا و  پردازند. [و ھدف آنان فقط شناخت جھان ستاره یآن م مسائل مشابه
ق وسائل َرَصد، آن را انجام یمشاھده ازطر  لهیاست] و به وس یاوکنجک
ست و یار جزو سحر نک نینام گرفته است. ا» دانش فضا«دھند و به  یم

 خود است.ن و وسائل خاص یاصول و قوان یدارا
ن دانش در یه از اک است یسانکان شده در مورد یث بیه در حدکآنچه 

ه سحر کب، یشناخت غ ینند. مانند اّدعاک یز استفاده میفرآمکجھت اھداف 
 داند. یب را نمیجز خداوند غ یسکرا ی، زکاست و شر

 مرد و زن است ی، جادوکاز موارد سحر و شر یکیز) 
افته و عبارت است از یان ساحران رواج ین نوع سحر ازگذشته در میا

ا در یردن و گاء [در یاش یردن بعضک زانیلمات و آوکحروف و  ینوشتن برخ
ه ما در بحث قبل کجاد شود. ین زن و مرد محّبت ایه بکد ین امیوار] به اید
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ذ و سحر و جادو یطلسم، تعو« :فرمود جامبر یه پکم یث را آوردین حدیا
 .»است کشر

 ییشگویو پ یریح) فالگ
 اصغر است. کجزو شر ینیب ز ھمانند طالعیار نکن یا

ه در درون کا آنچه ینده یدر آ یبیه از اخبار غک است یسکاھن)کر (یفالگ
 دھد. یانسان است، خبر م

اف) نامیپ ه ک یسکن و رمال و ھریب ر، طالعیفالگ یاست برا یشگو (عرَّ
ب ینده و چه غیمربوط به آب یغ    ب را داشته باشد، چهیشناختن غ یاّدعا

ردن ک ا نگاهیق رابطه با جّن ین اخبار از طریه اکھم ندارد  یدرون افراد، فرق
ره. ھمه جزو یق فنجان و غیا از طریرد یانجام گ یرمال  قیدست از طر  فکبه 

 .است کموارد شر
ه نزد ک سکھر « :فرمودند جامبر یه پکت شده یح مسلم روایدر صح

ند، تا کپرسد و آن را راست شمارد و باور  یزید و از او چشگو (عّراف) رویپ
 .»رفته نخواھد شدیپذ یروز نماز و چھل

ر رود و سخنان او یس نزد فالگکھر« :هک ندک یم  نقل جامبر یز از پیابوداود ن
ن یبه ا جامبر یان پین بیا .»است  افر شدهک ن محّمد یرد، نسبت به دیرا بپذ

جز  یسکه کن است یـشان ایاز موارد نازل شـده بر ا یکیه ک خاطر است
 .ب رایخداوند غ

 :است فرموده خداوند و داند ینم

َ�َٰ�ٰتِ ٱَمن ِ�  لَمُ قُل �َّ َ�عۡ ﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱإِ�َّ  َب َغيۡ لۡ ٱ ِض �ۡ�  .]۶۵[النمل:  ﴾�َّ

دانند جز خدا و نمی   ب ین ھستند، غیھا و زم ه در آسمانک یسانک :بگو«

 .»شوند یخته میدانند چه وقت برانگ ینم

ٓ َ� َ�عۡ  َغۡيبِ لۡ ٱ َمَفاتِحُ  وَِعنَدهُۥ﴿  .]۵۹[األنعام:  ﴾إِ�َّ ُهوَ  لَُمَها
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گاه  یسکو  د آنھا در دست خداستیلکب و یغھای   نهیگنج« جز او از آنھا آ

 .»ستین

ٰ َ�يۡ  ِهرُ ُ�ظۡ  فََ�  َغۡيبِ لۡ ٱَ�ٰلُِم ﴿ َحًدا ۦٓ بِهِ َ�َ
َ
ِمن  ۡرتََ�ٰ ٱإِ�َّ َمِن  ٢٦أ

 .]۲۷-۲۶[الجن:  ﴾رَُّسولٖ 
گاه نمیرا بر غ یسک  چیب خداست، و ھیغ ی داننده« سازد، مگر  یب خود آ

 .»ه خدا از او خشنود باشدک یغمبریپ
دانست مگر  ینم یزیچ  بیغ نسبت به زین ج امبریپ  خود شخص یحت
ن یرا چن یول یدلن یداد و به ھم یه خداوند به او اطالع مکرا  یموارد

 :هکدھد  یآموزش م

﴿ ٓ مۡ  قُل �َّ
َ
ٓ  ٗعاَ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ ا إِ�َّ َما َشا ۚ ٱ ءَ َوَ� َ�ًّ ُ عۡ  َولَوۡ  �َّ

َ
 لَمُ ُكنُت أ

ِ�َ  ۡ�ِ �َۡ ٱِمَن  َتۡكَ�ُۡت سۡ َ�  َغۡيَب لۡ ٱ وٓ ٱَوَما َمسَّ ۚ لسُّ ۠  إِنۡ  ُء نَا
َ
 َو�َِش�ٞ  إِ�َّ نَِذيرٞ  �

 .]۱۸۸[األعراف:  ﴾١٨٨ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ ّلَِقوۡ 
ه خدا ک یستم، مگر آن مقداریخود ن یبرا یانیسود و ز کمن مال :بگو«

ردم و اصًال ک یب خود مینص یدانستم، منافع فراوان یب میبخواھد و اگر غ
 ی دھنده و مژده دھنده میجز ب یسکد. من یرس یو بال به من نم یشّر و بد

 .»باشم یزدان) نمیمؤمنان (به عذاب و ثواب 
افت یدر یاھنان براکه ساحران و کن است یه ھم ایگر قضیطرف د

 یز قدرتیھا ن ه خود جّن ک یرند، در حالیگ یم کمکھا  اطالعات خود از جّن 
مان نقل یتحت امر سلھای   یب ندارند. قرآن در مورد جنّ یغ  شناخت یبرا
 مان را متوّجه نشدند.ینان مرگ سله آکند ک یم
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ا قََضيۡ ﴿ ۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َنافَلَمَّ َُّهمۡ  َت َموۡ ل ٰ َموۡ  َما َدل  ٱ بَّةُ إِ�َّ َدآ ۦٓ تِهِ َ�َ
َ
  ِض �ۡ�

ۡ
 ُ�ُل تَأ

تَهُ 
َ
ا َخرَّ  ۥۖ ِمنَس� ن لَّوۡ  نُّ �ِۡ ٱ تَبَيََّنتِ فَلَمَّ

َ
َما َ�ُِثواْ ِ�  َب َغيۡ لۡ ٱ لَُمونَ َ�نُواْ َ�عۡ  أ

ۡ ٱ َعَذابِ لۡ ٱ  .]۱۴[سبأ:  ﴾١٤ُمِه�ِ ل
ه زده بود و کیخود ت یان بر عصایان جنیه در مکمان (یه سلک یھنگام«
ب مطلع یه اگر آنان از غکدند یفھمد) فرو افتاد. ییپا یشان را میاھای  ارک

 .»ماندند ینم یو اسارت) باق یگاریننده بکبودند، در عذاب خوار
ب یشناخت غ یه ادعاکشگوھا یرھا و پیار فالگکل اعتقاد به ین دلیبه ھم
 ه خداوند نازل فرموده است. کاست  یات روشنگریدن به آیفر ورزکرا دارند، 
گاه پست ین جایآنان چنھای   ق گفتهین افراد و تصدیه مراجعه به اکحال 

شگوھا یرھا و پین خدا دارد، نظر تو راجع به خود فالگیدر د یارزش یو ب
خدا ھم از آنان جدا و  نیخدا خارج و دن یه آنان از دک ست؟ واضح استیچ
ا یرد یه فال بد گک یسک« :هکن آمده است یث چنیزار است و در حدیب

نند و ک ییشگویش پیا برایند ک ییشگویه پک یسکش فال گرفته شود و یبرا
 .»ستیش سحر انجام دھند، جزو من و اّمت من نیا برایا سحر انجام دھد و ی

 .دیت بزار با سند جیبه روا
 ر خدایغ یردن براکط) نذر 
 یاست. مانند نذر برا که باشد] شرکس کخدا [ھرچه و ھر ریغ ینذر برا

 مردگان.
ز یخدا جا یو عبادت جز برااست خدا   به یکیرا نذر عبادت و سبب نزدیز

 :دیفرما یست. خداوند مین

﴿ ٓ نَفقۡ  َوَما
َ
وۡ  ُتمأ

َ
َفَقٍة أ َ ٱفَإِنَّ  رٖ ّمِن نَّذۡ  تُمنََذرۡ  ّمِن �َّ ۥۗ َ�عۡ  �َّ َوَما  لَُمُه

ٰلِِمَ� ِمنۡ  نَصارٍ  لِل�َّ
َ
 .]۲۷۰[البقرة:  ﴾٢٧٠أ
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ه کرا  یا ھر نذرید، یشو یر و شّر) متحمل میه (در راه خکرا ھای  نیو ھر ھز«
 یاوریداند و ستمگران را  یگمان خداوند آن را م ید، بیریگ یبه گردن م

 .»ستین
م ی، ظلم عظکرا شریھستند. زان که مشریآ  نیدر ا  نیمنظور از ظالم

 ده است.یگرد کر خدا باشد، دچار شریه ھدف عبادتش غک  یسکاست و 
نند ک ینذر م  شتر مردم به خاطر آنیه بک آنچه :هک دیگو یاز علماء م یکی

ه گم کاست  یزیا چیا در مورد شخص ی  شودـ یم  دهیه دک  ـ طبق آنچه
ن صورت نزد قبر یدارند، در ا یازیا نیدارند و  یضیا مریاند  ردهک

من! اگر خداوند [به واسطه تو]  یآقا یا«د: یگو یرود و م یم صالح  یھا انسان
ازم را برآورده سازد، آن یا نیضم را شفا دھد یا مریام را باز گرداند  گم شده

د دانست ینم. اّما باک یتو اھدا م یا شمع و روغن را برایا غذا و یمقدار طال 
 :لیبه چند دل  علما باطل است، ی طبق نظر ھمه ینذرن یه چنک

ست. یز نیمخلوق جا یمخلوق شده است و نذر برا ین نذر برایرا ایز :اول
 ست.یز نیمخلوق جا یعبادت است و عبادت برا یرا نذر نوعیز

تواند  یشود، مرده است و مرده نم ینذر م یو یه براک یشخص :دوم
 باشد. یزیچ کمال

 ییه مردگان تواناک ند، معتقد استک یم ین نذرینه چک یشخص :سوم
 یزین چیا را دارند و اعتقاد به چنیارھا و دخالت در امور دنکانجام دادن 

 فر است.ک
ھا و  ه درھمک، بدان ین را دانستیه اکحال  :دیگو یم در ادامه مآن عالِ 

آنان برده ا و قبور یه به بارگاه اولک] یگریز دیا ھر چیھا [و  ھا و روغن شمع
 ی طبق نظر ھمه  نند،کتشان را جلب یگردند و رضا یکشود تا به آنان نزد

ست و یالزم ن  ه حرام است، انجام آنک یاسالم حرام است. و نذر یعلما
 :راینادرست است. ز یحت
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 :هکاند  شان فرمودهینبوده و ا جامبر یآن نذر مطابق دستور پ :اوالً 
(به  .»دستور ما نباشد، مردود استمطابق ه کانجام دھد  یارکس کھر«

 .ت مسلم)یروا
جزو آن دسته از امور حرام  کاست و شر کر خدا شریغ ی: نذر برادوماً 

از به یباشد و فقط ن… ه و یّفاره و فدکاز به یجبران آن ن یه براکست ین
 دارد. ین نظریز چنیه نیمیت امام ابن .استغفار دارد

ه ھر کان شده یب جامبر ینذر آن شخص گناه است و در سّنت پ :سوماً 
ز یه ناجاکست، بلیباشد، نه تنھا وفا به آن الزم ن کا شریاگر شامل گناه  ینذر

شه به صورت مرفوع آمده است یاز عا یح بخارین مورد در صحیاست. در ا
 د آن را انجام دھد و اگریرد، باک یعبادِت خدا نذر یبرا یسکاگر « :هک
 .»رد، آن را انجام ندھدکگناه نذر  یارک یبرا یسک

 
 :هکت شده یروا کز از ثابت بن ضّحایو ن
ار از کن یا یند. براک یرا قربان یشتر» بوانه«ه در کرد کنذر  یمرد«

 یت بتیجاھل ان در زمانکا در آن میآ :شان فرمودیرد. اکسؤال  جامبر یپ
ا در آنجا یپس آ :ر. فرمودیردند: خکعرض  نند؟ک  ه عبادتشک  داشت وجود
ر. سپس یخ :ردندکشد؟ عرض  ین انجام مکیمشرھای   از جشن یجشن

 یگناه و امورھای  ارکرا [فقط] در یز  ن،کپس به نذرت وفا « :فرمود جامبر یپ
 .ت ابوداود)یشود. (به روا یست، به نذر وفا نمیار انسان نیه در اختک

 ر خدایغ یردن براک ی) قربانی
 یوان برایدن حیو سربر یردن قربانک شکشی، پکاز انواع شر گرید یکی

 ی لهیه بوسک ن بودهیھا ا ن در ھمه امتکیمشر  یجار  خدا است. روش ریغ
جه یخود را خشنود سازند. در نتھای   ان و بتیخدا  وانات،یردن حک یقربان

 :سوره مائده فرمود ۳ ی هیرد و در آکرا باطل  ین عملیاسالم چن
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ٓ  ... ُ�مُ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ هِلَّ لَِغۡ�ِ  َوَما
ُ
ِ ٱ أ  ﴾�ُُّصبِ ٱَوَما ُذبَِح َ�َ  ... �َّ

 .]۳[المائدة: 
ه به ھنگام ذبح نام ک یواناتیبر شما حرام است (خوردن گوشت) ح«
 یبه بتان قربان یکینزد یه براک یواناتیرخدا بر آنھا برده شود و حیغ

 .»خدا باشد یفقط برا یه قربانکرده کاند و خداوند امر  شده
ه نماز و کدھد  یامبرش دستور میل، خداوند به پین دلیو به ھم

 :خدا انجام دھد یاش را برا یقربان

 .]۲وثر: ک[ال ﴾٢رۡ ۡ�َ ٱوَ فََصّلِ لَِرّ�َِك ﴿
ه روش او در نماز و کند کن اعالم کیان مشریه در مکند ک یو به او امر م

 :برخالف آنان است یقربان

ِ َرّبِ  َوَمَماِ�  َيايَ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�ۡ إِنَّ  قُۡل ﴿ َ�  ١٦٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱِ�َّ
ِمۡرُت  ۥۖ َ�ِ�َك َ�ُ 

ُ
 .]۱۶۳-۱۶۲[األنعام:  ﴾َو�َِ�ٰلَِك أ

ه پروردگار کستن و مردن من از آن خداست یو ز یقرباننماز و  :بگو«
داده شده  ن دستوریست و به من ھمین یکیچ شریان است، خدا را ھیجھان

 .»است
ز با من یرسول خدا در مورد چھار چ« :ه فرمودک ت استیروا  یاز عل

ا پدر و یند، ک یر او قربانیغ یبرا هک یسکخداوند بر  :سخن گفت و فرمود
ه مجرم است و کرا  یبا نفوذ و قدرت خود شخصا ید، ین نمایمادرش را نفر

ا حدود و یسازد و  یمخفند و از دست قانون کت ید مجازات شود را حمایبا
(به  .»رده استکد، لعنت یافزایخود ب کر داده و به ملیین را تغیمرز زم

 .ت مسلم)یروا
به  یمرد« :ه فرمودکند ک یت میروا جامبر یز از پیطارق بن شھاب ن

مگس به جھنم  یکگر به خاطر ید یمگس به بھشت رفت و مرد یکخاطر 
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 ینار قومکدو مرد از  :چگونه؟ فرمودامبر خدا یپ یا :ردندکداخل شد. عرض 
ن یدادند تا ا یعبور نم ی س اجازهک چیداشتند، گذشتند. آنان به ھ یه بتک
 :از آن دو مرد مسافر گفتند یکیند. پس به که یبت آنھا ھد یبرا یزیه چک
 یحت :نم. گفتندکه بت شما یه ھدک ندارم یزین. او گفت: چکه یھد یزیچ

ش یرد. آنان راه را براکه یرا ھد یاو مگس… است رفته یباشد، پذ یاگر مگس
 :گفتند ھم یشد. آنان به مرد دوم ردند. او سرانجام به جھّنم داخلکباز 

نم. ک یه نمیھد یزیپروردگارمتعال چ یگفت: من جز برا… نما  هیھد یزیچ
 ت امام احمد)ی(به روا .»دیپس گردنش را زدند و او به بھشت داخل گرد

بھشت وارد شده چون   ه بهکآن مرد مؤمن را ستود و خبر داد  جامبر یپ
 یخدا راض ریغ یبرا یزیردن چک ه یشد، اّما به ھد یشدن راض شته ک  به

 یرا برا یه حاضر است مگسک یسکاست و  یار اساسین مسأله بسینشد. ا
 .ند!کم یرا ھم تقد ینده شتریان دارد در آکند، امکم یر خدا تقدیغ

ز یه جاکص است یحر کز از شرید و پرھینسبت به توح یقدراسالم به 
 یبرا یزیر خدا بوده، چیغ یردن براک یه محل قربانک یانکداند در م ینم

رده بود، که نذر ک کث ثابت بن ضحاین مسئله در حدیشود و ا یخدا قربان
 ان شد.یند، بک یخدا قربان یبرا یشتر» بوانه«در 

 است کاء شری) نحس و بدشگون پنداشتن اشک
اء و یصداھا، اش یه برخکن یا یعنیاست.  کز شریاء نینحس پنداشتن اش

ا ازدواج یقصد سفر  یشخصاگر . مثًال ددانببدشگون بودن آن  ی را نشانه ...
ر که ذکاز آن موارد  یکیرا دارد، اّما به خاطر  یعمل تجار یکا انجام ی
ل خود را کرا تویاست. ز دهیگرد کار خود را انجام ندھد، دچار شرکم، یردک

اء یاش یبدشگون ر خدا توجه نموده و بهیرده و به طرف غکخدا خالص ن یبرا
 .»رده استکدا یاعتقاد پ
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ه اعتقاد به ک یسک« :ه فرمودکند ک یت میروا جامبر یاحمد از پ  امام
ده یورز کند، شرکارش منصرف کرا از انجام  یو اء،یاش ینحوست و بدشگون

د یبا« :فرمود» ست؟یآن چ ی ّفارهکامبر خدا یپ یا« :ردندک عرض» است.

 ِطُ�كَ : دیبگو
َّ
 َخ�َُك َو ال ِطَ� إال

َّ
خداوندا، فقط آنچه « :یعنی »اللَُّهمَّ ال َخَ� إال

، شّر است و یه شّر قرار دھکر است و فقط آنچه را ی، خیر قرار دھیه تو خکرا 

 .»جز تو وجود ندارد ییخدا
نسبت به  یو احساس شّر و بد یگرفتگ یسکه اگر در قلب کد دانست یبا
بر حال او نخواھد داشت. البته به  یر و ضرریچ تأثیھ  جاد شد،یاء ایاش یبرخ

ار و راه خود را ادامه دھد و اعتقاد به نحوست و کل بر خدا که با توک یشرط
مسعود  بناز ا یار باز ندارد. ابوداود و ترمذک را از انجام یواء، یاش یبدشگون

دانستن   و نحس یبدشگون« :گفته هکنندک ینقل م یتیبه صورت مرفوع روا
ل، آن را کتو ی لهیاما خداوند به وس ...ما  ی است (سه بار) و ھمه کاء شریاش
 .»برد ین میاز ب

ما در قلب خود به خاطر  ی ه ھمهکن است یت ایآخر روا ی جمله یمعن
ن یت انسان مؤمن ای، اّما مزمیمعتقدن باور غلط یبه ا یتا حدود یضعف بشر

ھا و  ینگران  ت آن، آنکو به خاطر براو ل کتو ی لهیه خداوند به وسکاست 
 :را فرموده استیبرد. ز ین میزودگذر را از بھای   دلشوره

﴿ ۡ ِ ٱ َ�َ  َوَمن َ�َتَو�َّ  .]۳[الطالق:  ﴾ۥٓ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  �َّ
 .»است یافکش یند، خدا براکل که به خدا توک یسک«

انسان  یعنین بودن است. یب دانستن و خوش یک، نیمتضاد بدشگون
 ند.ک یل میر تأویند به خیا ببیر است و ھر چه بشنود یشه در انتظار خیھم
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 :ه فرمودکآمده  یثیزدن را دوست داشت. در حد یکفال ن جامبر یپ
» ست؟یچ یکفال ن« :ردندک عرض .»زدن را دوست دارم یکمن فال ن«

 .»ویکگفتار ن« :فرمود
 یگریه دکشنود  یض است. میمر یمثًال شخص :یکاز فال نھای  نمون

دن یو رس یکالم را به فال نکن یدن ایض شنیسالم. آن شخص مر یا :دیگو یم
 یاست براھای  زیرا انگیوست. زیکن ین عملیپندارد. چن یو صّحت م یبه سالمت

به خدا و  یبدزدن شامل بدگمان  اّما فال. یتعال  یظّن به خدا  و حسن یدواریام
 بال وجود ندارد. یھم برا یه عّلتک یر اوست. در حالیانتظار بال از غ

 را بسته است کنفوذ شر یها اسالم راه
اصغر  کبر و شرکا کد خالص را آورد و با ھر دو نوع شریاسالم توح

ھای   وهین جھت شیرد و به شّدت نسبت به آن ُھشدار داده و در اکمبارزه 
، کمبارزه با شر یاسالم براھای   ن روشیاز بارزتر یکیارگرفت. ک به یمختلف

 دھد. یم کشر یه بوکاست  ییھا راه بستن تمام
 .]:ردک ر اشارهیتوان به موارد ز ی[م کنفوذ شرھای   راه  از جمله

 جامبر یدر بزرگداشت پ یرو ادهیـ ز۱
 :نموده و فرموده یش خود نھیدر بزرگداشت و ستا یرو ادهیاز ز جامبر یپ

و منجر به خدا ردند [کش یوستا را مدح یسیان، عیحیه مسک گونه آن«
خدا ھستم، پس در  ی را من ھم بندهید زینکش نیشد] مرا ستا یقراردادن و

 .هیعل متفق .»خدا و رسول او  بنده :دییمورد من بگو
ار کبه  جامبر یپ یش را براین ستایخواھد باالتر یه مکم آنگاه یرکقرآن 

 :دیفرما یرد، میگ
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ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ِيٓ ٱِ�َّ ٰ َ�بۡ  �َّ نَزَل َ�َ
َ
ِ أ ُ  َعلَ�ۡ  َولَمۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ِده  ﴾١ِعوََجاۜ  ۥ�َّ

 .]۱ھف: ک[ال
تاب (قرآن) ک خود (محمد) ی ه بر بندهکرا سزاست  ییحمد و سپاس خدا«

 .»قرار نداده است یژکنه انحراف و گو چیرا فرو فرستاد و در آن ھ

وۡ ﴿
َ
ِ إَِ�ٰ َ�بۡ  َ�ٰٓ فَأ ٓ  ۦِده وۡ  َما

َ
 .]۱۰[النجم:  ﴾١٠َ�ٰ أ

ست یبا یه مکرد آنچه را ک ی) وحخدا (محمد ی بندهل به یپس جبرئ«

 .»ندک یوح
نشان از ه ک  دید یا مید و یشن یم یزیچ یسکھرگاه از  جامبر یپ

ُھشدار  یو به و ت، از آن شخص ناراحت شدهشادشان یدر حّق ا یرو ادهیز
 ت وجود ندارد.یدر راه حق و ھدا ین عملیه چنکداد  یم

 :ه گفتکند ک یت میروا ر یشخ بن د از عبداللهیج یابوداود با سند
 یشما آقا :میردکرفتم و عرض  جامبر یعامر نزد پ یمن به ھمراه گروه بن«

 .»د و آقا استیس یخداوند تعال :د. فرمودیما ھست
ر ما و یخ یامبرخدا، ایپ یا« :گفتندھای  ه عّد ک شده تیاز انس ھم روا

مردم  یا« :شان فرمودندیآقازاده ما. ا یما و ا یآقا یما، ا ی رزادهیخ یا
ب یطان شما را فریه شکد ید. مواظب باشینک عادت خود مرا خطاب مطابق

ه خدا ک یگاھیندھد. من محمد پسر عبدالله و رسول خدا ھستم. من را از جا
 .د)یبا سند ج یت نسائی(به روا .»دین نموده باالتر نبرییتعم یبرا

ا یآ« :د. فرمودیخدا وشما بخواھ ھر آنچه :گفت شانیا هب یگر، مردیباردیک
[به  .»را نگو و بگو ھر آنچه خدا بخواھدن یا؟ پس یخدا قرار داد یکمرا شر

 .]یت نسائیروا

 صالح یها در حّق انسان یرو ادهیز -۲
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رده و نسبت به آن ھشدار داده، ک یه اسالم از آن نھک یاز جمله موارد
از موارد انحراف اقوام  یکین مسئله یدر موردصالحان است. [ا یرو ادهیز

ِن یا سومیردند و او را فرزند خدا ک یرو ادهیح زیدر مورد مسھای  است] عّد 
م است. یح بن مریخدا ھمان مس :گر گفتندید یھا قرار دادند. و برخ گانه سه

 ییتا به خدایک یخدا یگر، دانشمندان و راھبانشان را به جایدھای  عّد  و
رده و ک یتاب نھکرد اھل که خداوند از عملکن خاطر است یگرفتند. به ا

 :دیفرما یارشان را زشت شمرده و مک

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿
َ
ْ َ� َ�غۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ِ ٱَوَ� َ�ُقولُواْ َ�َ  ِ� دِينُِ�مۡ  لُوا  ﴾قَّ �َۡ ٱإِ�َّ  �َّ

 .]۱۷۱[النساء: 
راه افراط و  یسیع ی د (و دربارهینکن خود غلو میتاب! در دکاھل  یا«

 .»دییخدا جز حق نگو ی ) و دربارهدیط نپوئیتفر

ۡهَل َ�ٰٓ  قُۡل ﴿
َ
ْ َ� َ�غۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ ْ َوَ� تَتَّبُِعوٓ  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  ِ� دِينُِ�مۡ  لُوا هۡ  ا

َ
 َوآءَ أ

ْ ِمن َ�بۡ  قَدۡ  �ٖ قَوۡ  ْ  ُل َضلُّوا َضلُّوا
َ
ٓ  �َكثِ�ٗ  َوأ ْ َعن َسَوا بِيلِ ٱ ءِ َوَضلُّوا  ﴾٧٧لسَّ

 .]۷۷[المائدة: 
د و از یط نپوئین خود راه افراط و تفریتاب بنا حق در دکاھل  یا :بگو«

را گمراه  یاریاند و بس ن گمراه شدهیش از ایه پک یال گروھیو ام  اھواء

 .»دیننمائ یرویاند، پ منحرف گشتهاند، و از راه راست  ردهک
 یعنی  ن شد،یدر زم کن شریجاد اولیدر مورد صالحان باعث ا یرو ادهیز

ان قوم نوح یعباس در مورد خدا از ابن یثیحد یتاب بخارکقوم نوح. در  کشر
ن یا« :دیگو یه مکآمده » َنْسر«َو » ُعوقی«َو » ُغوثی«و » سواع«و » وّد « یعنی

طان به آن یه پس از وفات آنان، شک صالح از قوم نوح است ی، نام مردانیاسام
د. [تا یرا با نام خودشان قرار دھ ییھا گاه آنان مجسمهیدر جا :هکرد کقوم القا 
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ردند، با گذشت آن نسل ک یردند، اّما عبادتشان نمکن یادبود باشد]. آنان چنی
 .»د به عبادت آنھا پرداختندیشدن علم و دانش، نسل جد و فراموش

ه ک یمسلمانان در حّق افراد یرو ادهیه غلّو و زک میشو ینجا متوجه میاز ا
 یه بر روک یسانکدانند، مخصوصًا در مورد  یخدا م  یآنان را صالح و ول

شود. مثًال  یم کاز شر یشان بارگاه و مزار ساخته شده منجر به انواعیقبرھا
ا خدا را به یخواھند و  یم کمکا از آنان ینند ک یم یقربان آنھا نذر و  یبرا

و چه بسار غلّو در مورد آنھا مردم را به … دھند و  یمقام آنان سوگند م
ه آن افراد صالح کپندارند  ین میچن یبرخ یعنیشاند. ک یبر مکا کشر یسو

ھای   ر در امور جھان را برخالف اسباب و روشیتصّرف و تأث ییا توانایو اول
 یبرخ یخواھند و حتّ  یم کمکاز آنان دارند. پس ھم از خدا و ھم  یعاد

 است. یدیشد یبزرگ و گمراھ ین گناھیخواھند. و ا یم کمکفقط از آنان 

 بزرگداشت قبور -۳
اء و یم و بزرگداشت قبرھا، مخصوصًا قبور انبیاسالم به شّدت از تعظ

انجامد را ین عمل بیه به اک یارکن خاطر ھرینموده است و به ا یصالحان نھ
 :نموده است. از جمله ینھ

 :ل شودید به مسجد تبدیالف) قبر نبا

ه قبل از وفات به پنج کند ک ینقل م جامبر یتاب خود از پکامام مسلم در 
گاه باش« :ه فرمودکن است یاز آنھا ا یکیه که نمود یامر توص ه ک یسانکد یآ

گاه  ردهکل یامبراِن خود را به مسجد تبدیپھای  اند قبر ش از شما بودهیپ اند. آ
 .»نمک یم یار نھکن یمن شما را از ا ود، ینکن نیه شما چنکد یباش

در دم مرگ بود،  جامبر یه پک یھنگام« :ندیگو یعباس ھم م  شه و ابنیعا
ه بھتر شد، ک ید (در حالت سر درد) وقتیشک یخود م یرا بر روھای  پارچ

را یباد، ز یو نصار ھودیلعنت خدا بر « :ن حالت فرمودیآن را برداشت. در ا
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شده  یه از آن نھک یارکردند. کل یامبراِن خود را به مساجد تبدیآنان قبور پ
 .ه]یعل [متفق .»است

  :رو به قبر نماز خوانده شودد یب) نبا
د و به سمت آنھا نماز ینیقبرھا ننش یبر رو« :ث آمده استیدر حد

 .ت مسلم]ی[به روا .»دینخوان
 قبرھا در سمت قبله باشند.د یھنگام نماز، نبا یعنی

 :ردک یا شمع] روشن نمود و آن را چراغانیقبرھا چراغ [ ید بر رویج) نبا
 یسانکنند و ک یارت میه قبرھا را زکرا یخداوندزنان« :هک آمده است ثیدر حد

 ».رده استکنند، لعنت ک یم یا آن را نورانیسازند و  یآنھا مسجد م یه بر روک
 :آن ممنوع است یزدن رو قبر و گچ یساختن بناء رو د)

قبر و  یارک از گچ جامبر یپ«گفت:   هک ندک یم ت یروا مسلم از جابر
 .»نموده است یآن نھ یآن و ساختن بناء بر رو ینشستن رو
 :نوشته شود یزیقبر چ ید بر رویھـ) نبا

 یزدن رو از گچ جامبر یه پکز آمده است ین مطلب نیث جابر ایدر حد
 .)یت ابوداود و ترمذی(به روا نمود. یقبر و نوشتن بر آن نھ

 
 :ردکن بلند ید قبرھا را از سطح زمیو) نبا

ھای  قبر ی را فرستاد تا ھمه یو جامبر یپ«ه ک آمده  یث علیدر حد
 .ت مسلم)ی(به روا .»ندکسان یک کمرتفع را با خا

ه از استفاده از کآمده است  جامبر یاز پ یثیز حدیدر سنن ابوداود ن
اّمت استفاده از   گذشتگان  لیدل  نیھم  .بهرده استک ینھ ...سنگ وآجرو 

 دانستند. یروه مکشان میآجر را در قبرھا
 :ردن باشدکشدن و گفتگو  د قبرھا محل جمعیز) نبا
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ه کند ک یت میروا جامبر یره به صورت مرفوع از پیابوداود از ابوھر
د و بر ید و قبر مرا محل اجتماع قرار ندھینسازخود را قبرستان ھای   خانه«

 .»دید، درود شما به من خواھد رسیجا باشکرا ھر ید، زیمن درود فرست
را  یه او مردکند ک یت مین روایبن حس یبا سند خود از عل یعلیابو

ردن ک شده و به دعا جامبر ینار قبر پکدر  یافکه وارد شکد ید یم
شما را از   :رد و گفتک یار نھکن یاز ا ن او رایبن حس یپرداخت. عل یم

با خبر   ده است،یشن جامبر یدم و او از جّدم و او از پیه از پدرم شنک یثیحد
خود را به ھای   د و خانهیقبر مرا محل اجتماع قرار ندھ« :ه فرمودک سازم یم

 .»رسد ید به من میجا باشکد. درود شما ھر ینکل نیقبرستان تبد
د. یقرار ندھ» دیع«ه] قبر مرا محل کث آمده است یحد ی[در متن عرب

 د. ینینار آن ننشکد و در یه آنجا را محل اجتماع قرار ندھک ن استیمنظور ا
د محل ین است، نبایزم ین قبر موجود رویتر ه با ارزشک جامبر یقبر پ

د قرار یگران را محل عید قبر دینبا یق أولید قرار داده شود. پس به طریع
تواند ھر  یاست، م جامبر یھم خواستار درود فرستادن بر پ یسکداد. اگر 

 د.یشان خواھد رسیرا به ایشان درود فرستد. زیجا باشد، بر اک
 

 رد؟کم ید قبرھا را تعظیچرا نبا
م اگر انجام شود، یه تعظک است نیم قبور ایاسالم از تعظ یمت نھکح

ه در قوم نوح کگونه  بر است. ھمانکاصغر و ا کجاد شریا یبراھای  لیوس
 م.یز شاھد آن ھستیاتفاق افتاد و امروزه ن

ه کندک یل میتبد ییھا در مورد قبر صالحان، آن را به بت یرو ادهیغلو و ز
 :دیفرما یح] می[به طور صر جامبر یل پین دلیشوند. به ھم یعبادت م

را غضب خداوند بر یل نساز، زیه عبادت شود، تبدک یا قبر مرا به بتیخدا«
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شده  یاند، جار ل ساختهیامبران خود را به مساجد تبدیه قبر پک یقوم
 .]کت مالی[به روا» است.

ن است ین نسبت به آن در تأسف است، ایور در دیه ھر مسلمان غکاّما آنچه 
از آن  جامبر یه پکاند  شده یاز مردم مسلمان مبتال به عمل یاریبس امروزه هک
از صالحان را محل اجتماع قرار داده، آنھا را  یرا قبر برخیرده است. زک ینھ

 ییگنبدھا و اند. و بر آن مساجد ورآالت نمودهین به زیم و استوار و مزکمح
را  یادیقبرھا اموال ز یو برا اند ردهکروشن  ییھا ھا و شمع ساخته و چراغ

ن مانند ینند. عالوه بر اک یعبه آن را طواف مکوقف و نذر نموده و ھمانند 
زدن گسترش  بوسه یآن را براھای  واریآن را لمس نموده و د» األسودحجر «

آنجا  کخود را به خاھای   رده و گونهکآنھا سجده  یبرا یاند، برخ داده
ھای   و ھمانند انساننند ک یمنند، و در برابر آن خشوع و خضوع ک یآغشته م

به طور ند و ھخوا یم کمک یه و زاریگر قبر با ستاده و از صاحبین اکیمس
 ی، شفایشانیالت، رفع پرکش مشیھا، گشا پرداخت قرض یم برایمستق

از  ینند. برخک یم یاریدرخواست  آنھابر دشمنان از  یروزیھا و پ ضیمر
قبر  بصاح یتوب براکخود را به صورت مھای   زدرخواستین  مردم

 .ال قوة إالّ باهللاال حول وار است. کآش کشرنھا یا ی ھمه  د،نسینو یم

 رهیدانستن درخت و سنگ و غ کمتبر -۴
دانستن  کرده متبرکبا آن مبارزه  جامبر یه پک کگر از موارد شرید یکی

اسرار و  ،اءین اشیه معتقدند در اکھای  ره است. به گونیدرخت و سنگ و غ
ا در اطراف آن طواف ید یس آن را مسح نماکه ھرکوجود دارد،  یت خاصکبر
ت و اسرار را به دست کند، آن برینار آن بنشکا یند و کارت یرده و آن را زک
 آورد. یم
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دچار  اعمال ادامه دھد، نیداشته باشد و به ا ین اعتقادیچن یسک اگر
» ةمنا«و » الت«بزرگ و مشھور عرب ھم مانند ھای   د. بتشو یبر مکا کشر
ل ین دلیاند. به ھم ب در ابتدا صخره و سنگ و درخت بودهیبه ترت» یُعزّ «و 

رده و آن را ممنوع ک یم و بزرگداشت قبور نھیاز تعظ جامبر یه پک است
 دانسته است.

 یبرا جامبر یھمراه پ« :دیگو یه مکند ک ینقل م یثیاز ابووافد ل یترمذ
م ـ در آن یفر جدا شده بودکه ما تازه از مّلت ک یم ـ در حالین رفتیغزوه حن

 کنشسته و به آن تبّر آن نار که در کدرخت ِسْدر داشتند  یکن کیزمان مشر
ذات «ن درخت به یردند. اک یزان میخود را بر آن آوھای   و سالحجستند،  یم

ن به آن درخت یت به حنکر حریما در مس… مشھور شده بود » انواط
ن ین چنکیه مشرکامبر خدا، ھمانگونه یپ یا :میگفت جامبر یم. به پیدیرس

ن یبر، اکفرمود: الله ا جامبر یرا قراربده. پ  مثل آن ما ھم  یدارند برا یدرخت
ه جانم در ک یسکل است (َسَنن). قسم به یاسرائ یار روش گذشتگان بنک

 :گفتند یل به موسیاسرائ یه بنکد یرا گفت یزیدست اوست، ھمان چ

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ َا ۚ  َكَما لَُهمۡ  اإَِ�ٰهٗ  �َّ  .]۱۳۸األعراف: [ ﴾َهلُونَ َ�ۡ  مٞ قَوۡ  قَاَل إِنَُّ�مۡ  َءالَِهةٞ
 یه آنان داراکگونه  بساز ھمان یما معبود ی! برایموس یا :گفتند«

د عبادت یدان یو نمد (یھست یشما گروه نادان :گفت یھستند. موس ییمعبودھا

و  یت از ترمذی(روا »)ست؟کی ده شود.ید پرستیه باک ییست و خداین چیراست
 .)ح دانسته استیآن را صح

آن   جستن به که آنان فقط قصد تبّر کدھد  ین نشان میچن تیظاھر روا
 جامبر ین وجود، پیاند، امـا با ا ھا بر آن را داشته ردن سالحک زانیدرخت و آو

 بسته باشد. کند تا از ھمان ابتدا راه را بر شرک یآنھا را به شّدت منع م
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 جامبر یاز مسلمانان از روش پ یاریه بسکتأسف دارد  ین ھم جایا
ھا و  خود سنگ ینند و براک یم یرویان را پینیشیگمراه شده و سّنت پ

رده و کند، آن را مسح یجو یم که از آن تبّر کدارند  ییھا ھا و مجسمه چوب
دن به خدا قرار داده و یله رسیآن را وس ینند و حتّ ک ینارشان دعا مکدر 

بودند، به آنھا وابسته  ردهک ھا وابسته ه به بتک نکیخود را ھمانند مشر
» ذات انواط«مانند  یاریبسھای  زین چیان مسلمیاند. در واقع در م ردهک

 نموده است. یاز آن نھ جامبر یه پکوجود دارد 
ر را کن امر منیه اکمان و مخصوصًا عالمان واجب است کن و حایبر مسلم

ھا و  هھا و چشم ھا و قبرھا و چوب ن درختان و ستونین برده و ایاز ب
ن ینند و با اکاند] نابود  گرفته کمقّدس و تبر ی ه جنبهکره را [یھا و غ سنگ

برجسته ھای  قبر ینابود یرا برا یه علکنند ک یرویپ جامبر یار از روش پک
 نمودن قبرستان امر نمود. و مسطح 

به من   یعل« :دیگو یم یاج أسدیه ابوالھکح مسلم آمده یدر صح
 ی ه ھمهکرد کبه من امر  جامبر یه پکگونه  اج ھمانیابوالھ یا :گفت

سان یک کمرتفع و برجسته را با خاھای  و ھمه قبر یھا را متالش مجسمه
 .»نمک یار امر مکن یز تو را به اینم، من نک

از ھای  د عّد یشن ه عمر ک یھنگام« :گفته است کیمال یامام طرطوس
 جامبر یعت اصحاب پیمحل ب یعنی» الرضوان   عتیب«نار درخت کمردم به 

از  یریجلوگ یه آن درخت را براکدستور داد   روند تا آنجا نماز بخوانند، یم
 .»نندکجاد فتنه قطع یا

با  جامبر یه در قرآن به آن اشاره شده و پک یبا درخت ه عمر کحال 
ھا و  ند، با مجسمهک ین برخورد میعت نموده، چنیرآن بیاصحاب خود در ز
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ھا شده، چه  بتیافتن بالھا و مصیسبب گسترش فتنه و شّدت  هک ییھا بت
 رد؟کد یبا

ند، جستجو کخداوند به شما رحم « :دیگو یدوباره م یامام طرطوس
ردند کمش یه مردم به آن توجه نموده و تعظکد یافتی یجا درختکد، ھر ینک

آن  یده و بر رویوبکخ یرا داشتند و در آن م یماریب یشفا یو از آن آرزو
 است.» ذات انواط«را ھمان ید، زینکردند، آن را قطع کزان یپارچه آو

ه نماز کدر راه م ھمراه عمر بن خطاب  :هکد گفته است یمبرر بن سو
ه کدیش را خواند. پس از آن دیل و قریف ی صبح را خواندم. در نماز، سوره

روند؟  یجا مکآنان به  :دیروند. پرس یم ییمختلف به جاھای  ریمردم از مس
در آن  جامبر یه پکروند  یم یر مؤمنان، آنان به مسجدیام یا :گفته شد

 کار ھالکن یز با انجام ھمیگذشتگان ن :گفت نماز خوانده است. عمر 
سه و ینکامبرانشان بودند و آن را به یپھای  ز به دنبال آثار و بنایآنان ن  شدند،

ن یھنگام نماز به چن یردند. پس شما اگر به صورت اتفاقکل یتبد اسیلک
د و ین صورت از آنجا بگذریر اید، در غید در آن نماز بخوانیدیرس ییھا انکم

 .»دینماز به آنجا نرو یادا یبه طور مخصوص برا
د یشد ی ن و عالقهیاو از د یواال کخطاب نشان از در نن اقدام عمر بیا

 نان دارد.از غلو و انحراف آ یرین و جلوگیمسلم ی دهیحفاظت عق یاو برا
 
 

 دارند کشر یه رنگ و بوک یالفاظ -۵
 یار بردن الفاظکبه   نموده، یاز آن نھ جامبر یه پک یگر از مواردید یکی

ن به خاطر ینسبت به خداوند دارد و ا یادب یا بی کاز شر یه نشانکاست 
 د است.یشان از حّد و مرز توحیحفاظت ا
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ه کھرچه «د: یبگو یسک هک ن استیز ایآم کشرھای   از جمله گفته الف)
» با نام خدا و پادشاه و مّلت«ا ی .»خواھند، ھمان خواھد شدب یخدا و فالن

ر داد کرد، تذکن خطاب یرا چن یه وک یسکبه  جامبر یه پکان شد یقبًال ب
د ھر یینگو« :ه فرمودکند ک ینقل م جامبر یفه از پید. حذین نگویه چنک

 یھرچه خدا و پس از خدا فالن«د ییبگوه کبل» بخواھند یه خدا و فالنکآنچه 
 .ح]یت ابوداود با سند صحی[به روا» بخواھد، ھمان خواھد شد

بر خدا و بر تو اعتماد  ای نبودند، یاگر خدا و فالن :ه گفته شودکن یا ای ب)
 ... .ردم وک

ْ َ�ۡ  فََ� ﴿ ی هیر آیعباس در تفس ابن ِ  َعلُوا نَدادٗ  ِ�َّ
َ
 .]۲۲: البقرة[ ﴾اأ

اه یه از راه رفتن مورچه بر صخره سکاست  کانداد، ھمان شر« :دیفرما یم
سوگند به خدا « :ییه بگوکاست  نیآن ا یو معن  تر است، یمخف یکدر شب تار
نبود، دزد  یاگر سگ فالن« :ییا بگوی» و سوگند به جانم یفالن یو جان تو ا

خدا و تو ه کھر چه « :دیبه دوستش بگو یا شخصی» ردک یبه ما حمله م
ن موارد یا ی ھمه» ...اگر فالن و فالن نبود « :دیبگو یسکا ی» د.یبخواھ

 .حاتم] یأب ت ابنی[به روا .»است کشر
 یا مواردیھا به اسماء خدا  ه انسانک ن استین الفاظ ایگر از اید یکی ج)

 اوست، نام گذاشته شوند. ی ستهیه فقط شاک
 جامبر یم بود. پکاو، ابوالح ی هینکه کند ک یت میح روایشر یابوداود از اب

ار اوست، سپس یم ھم در اختکم است و ُح کفقط خداوند َح « :به او گفت
 .»ر دادییتغ» بر اوالدهکح ایشر«او را به   هینک

ه ک ردهکنقل  جامبر یه از پک ت شدهیروا سره یح از ابوھریصح ثیدر حد
 ک= مال کاألمال کمل«ن نام نزد خدا یتر ن و پستیمعناتر یب« :فرمود
نه ییان بن عیسف .»دا وجود نداردجز خ کیمال  چیرا ھیاست، ز» ھا نیسرزم
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 :ندیگو یوجود دارد، آنان م ین لغتیز چنیھا ن زبان ینزد فارس« :دیگو یم
 .»شاھنشاه

ن و یموسوم باشد، منفورتر ییھا ن نامیه به چنکرا  یسکگر ید یتیدر روا
 رده است.ک یعرفامت مین انسان در روز قیدتریپل

ر خدا نسبت یبه غ یه در آن بندگکن است ین موارد ایگر از اید یکی د)
. …ح و ین، عبدالمسی، عبدالحسیعبه، عبدالنبکعبدال :داده شود. مانند

است  ھا نقل نموده ن نامیبودن ا علما را در مورد حرام ی حزم اجماع ھمه ابن
 ر از عبدالمطلب.یبه غ

ز یھا ن بتیالت و مصکھا و مش یزمان در ھنگام سختدادن به   دشنام ھـ)
 یدادن به زمان و روزگار، نوع  را دشنامیز است. زیآم کن الفاظ شریجزو ھم

ل یر و تبدییر امور و تغیرا تدبیشدن از خداست، ز یردن و عصبانک تیاکش
اتفاقات جھان را به وجود  ی ه ھمهک شب و روز به دست خداست و اوست

 :خداوند فرمود« :ن آمدهیح چنیث صحیل در حدین دلیمآورد. به ھ یم
ه من روزگارم ک یدھند، در حال یدھند. روزگار را دشنام م یآدم مرا آزار م یبن

 .»گردانم یو شب و روز را م



 
 
 
 
 
 

 ید در زندگیآثار توح

در گر اآن ھای   یو آلودگ کزه از شرکید خالص و پایه توحک یبه راست
ج و ین نتایندتریھا به انجام رسد، خوشا انسان یو اجتماع یفرد یزندگ

 آورد. ین آثار را به ھمراه میسودمندتر
 :دیج توحیاز جمله آثار و نتا

 انسان یآزاد یعنید یالف) توح
به بار  یزیانسان چ یجز خّفت و خوار کشرھای   ال و نشانهکھمه اش

اء و یاش یم در برابر مخلوقات، بندگیرا او را به خضوع و تسلیآورد. ز ینم
ده شده ھستند و ینش نداشته و خود آفریه قدرت آفرکدارد  یوا م ییھا انسان

و  یو مرگ و زندگ را نداردخود  یبرا یسب منفعتکا یدفع ضرر  ییتوانا یحت
 ارشان خارج است.یز از اختیشدن آنھا ن زنده

است و او را فقط  یانسان از تمام مظاھر بندگ ید، آزادیت توحیقعااّما و
 ، دیده. توحیرده و تعادل بخشک  قله او را خکشاند ک یم ییخدا یبه بندگ

درون  ید آزادیه است. توحیپا یبھای   عقل انسان از خرافات و گمان ِ یآزاد
انسان  یستگان و آزادیناشا ی  م و خضوع و ذّلت در برابر ھمهیانسان از تسل

 ھاست. ن و خداگونهیان و خداوندان دروغیط فرعوناز تسلّ 
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امبران به طور عموم و در برابر دعوت یه در برابر دعوت ھمه پکن است یا
ت یجاھل یو سرمداران طاغوت کامبر اسالم به طور خصوص، رھبران شریپ

را » ال إله إالّ اهللا« یرا آنان معنیاند، ز ردهکاند و با آن مبارزه  ستادهیا
ن یدروغ ییبشر و فرو انداختن ستمگران از تخت خدا یه آزادکدانستند  یم

ه کھای  دارد. به گون ین مخلص را باال نگاه میمؤمن یشانیرا در بردارد و پ
 افتد. یر نمیان به زیسجده پروردگار جھان یجز برا

 ت مطلوبیجاد شخصید عامل ایب) توح
دھد،  یم یرایت مطلوب یل شخصکید، انسان را در جھت تشیتوح

مشخص  یریواحد و مس ین، ھدفیمع یریگ جھت یه داراک یتیشخص
رون فقط یه در درون و بکخدا دارد  یکط قت انسان موحد فیاست. شخص

ز و یو در ر دزن یفقط او را صدا م یو ناخوش یاو را در نظر دارد و در خوش
 ند.ک یار مکاو  یرضا یبرا یدرشت زندگ

رده و ھر گوشه از که کت هکقلب او را ت ،مختلفان یه خداک کبرخالف مشر
ند و ک یل میخدا م یبه سو یاست. گاھ شده  یمعبودان  او وابسته به یزندگ
 گر.یآن بت د یبه سو ین بت و گاھیا یبه سو یھا، گاھ بت یبه سو یگاھ

 :دیفرما یم ÷وسف یه کل است ین دلیبه ا

جۡ ٱَ�ِٰحَ�ِ َ�ٰ ﴿ رۡ  نِ لّسِ
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ  َ�ابٞ َءأ ِم  مُّ

َ
ُ ٱأ ارُ لۡ ٱ َ�ِٰحدُ لۡ ٱ �َّ  ﴾٣٩َقهَّ

 .]۳۹وسف: ی[
 .»رهیگانه چی یا خداینده بھترند کن پراایا خدایمن! آ یدوستان زندان یا«

 :زند ین مثال میز چنیخداوند ن

ُ ٱَ�ََب ﴿ ٓ  رَُّجٗ�  َمَثٗ�  �َّ �َ ّلِرَُجٍل  اَسلَمٗ  ُمتََ�ِٰكُسوَن َورَُجٗ�  ءُ �ِيهِ ُ�َ
 .]۲۹[الزمر:  ﴾َمَثً�  َتوَِ�انِ �َسۡ  َهۡل 
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وسته یه پکاست  یانیکه برده شرکرا  یمرد :زده است یخداوند مثال«
دستور  یارکدام او را به کاو به مشاجره و منازعه مشغولند (و ھر ی درباره

الن یشان سرگردان و ویص ایضّد و نقھای  ان دستوریمدھد و او در یم
او خط و  یو تحت سرپرستنفر است ( یکم یه تنھا تسلکرا  یاست) و مرد

 .»؟ن دو برابرندیا ایاش مشخص است) آ برنامه
ه کآقا و سرور است  یک یه داراکاست ھای  انسان مؤمن مانند بند

سازد،  ین میز او را خشمگیش را خشنود و چه چیز آقایه چه چکداند  یم
مانند  کرسد. اّما شخص مشر یش میردن او به آرامش و آساک یپس با راض

از آنھا او را به شرق و  یکیچند آقا و ارباب است،  یه داراکاست ھای  بند
خواند و او  یبه چپ فرا م یگریبه راست و د یکیفرستد.  یبه غرب م یگرید

ان آنھا یه با ھم اختالف دارند و او در مکاست  یکچند شر یاالکمانند 
 آرام است.ثبات و نا یشان و مضطرب و بیپر

  یآرامش درون ی د، سرچشمهیج) توح
د ند و ک ینان مید، درون انسان را پر از آرامش و اطمیتوح امًال از کموحِّ

ھای   د راهیتوح ی لهیرا به وسیدور است. ز کم بر اھل شرکخوف و ھراس حا
بندد. مانند ترس از نبود  ینند، مک یه مردم خود بر خود باز مکنفوذ ترس را 

ر ی، ترس از اجل، ترس بر خود، ترس بر اھل و فرزند، ترس از سایروزرزق و 
 …پس از مرگ و  یھا، ترس از مرگ و ترس از زندگ یھا، ترس از جنّ  انسان

ن یترسد، به ھم یجز خداوند نم یسکو  یزیاّما انسان مؤمن موحد، از چ
 یشانیپر گامآنھا، آرام و به ھن یمن، به ھنگام نگرانیل به ھنگام ترس مردم، ایدل

 ین رابطه داستان گفتگویم در ھمیرک آنان، او مطمئن و با ثبات است. قرآن
ان باطل خود یه او را از بتھا و خداکش کرا با قوم مشر ÷م یابراھ

آنھا  به ین اعتقادیاز چن یه با تعّجب و شگفتکند ک یدند، نقل میترسان یم
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 د:یگو یم

ٓ  َف َوَ�يۡ ﴿ َخاُف َما
َ
ۡ�َ  أ

َ
نَُّ�مۡ  ُتمۡ �ۡ أ

َ
ۡ�َ  َوَ� َ�َافُوَن �

َ
ِ  ُتم�ۡ أ ِ ٱب  َما لَمۡ  �َّ

ِۡل  ۚ َ�ٰنٗ ُسلۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۦبِهِ  ُ�َ�ّ يُّ  ا
َ
ِ  َفرِ�َقۡ�ِ لۡ ٱفَأ َحقُّ ب

َ
 ٱأ

َ
 إِن ُكنُتمۡ  ِن� مۡ ۡ�

 .]۸۱[األنعام:  ﴾٨١لَُمونَ َ�عۡ 
ترسم؟ و حال آن  ید، میا خدا ساخته یکه آن را شرک یزیچگونه من از چ«
ائنات ک ی ه ھمهکان یخداوند (جھان یه براکد یترس ین نمیاز اه شما ک
بر  یلیه خداوند دلکد یا قرار داده یکرا شر یزیاوست) چ یگانیل یدل

ن دو گروه یاز ا یکدامکشما نفرستاده است؟ پس  یت) آن برای(حقان
دن از مجازات یتر به امن و امان (و نترس ستهیپرست) و خداپرست) شا (بت

 .»؟دیدان ی، اگر مزدان) استی
ن دو یاز ا یکدام که کسازد  یه مشخص مین آیھم ی خداوند در ادامه

 :ِق ترس و ھراسندیگروه ال

ِينَ ٱ﴿ ْ َولَمۡ  �َّ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ  �ٍ إِيَ�َٰنُهم بُِظلۡ  ا
ُ
 ٱلَُهُم  �َِك أ

َ
َوُهم  نُ مۡ ۡ�

هۡ   .]۸۲[األنعام:  ﴾٨٢َتُدونَ مُّ
خته باشند، یامین کمان خود را با شریباشند و امان آورده یه اک یسانک«

 .»دافتگان ھستنی سته آنھاست و آنان راهیامن و امان شا
 یرد نه از پاسداریگ ین مؤمنان از درون آنان سرچشمه میآرامش ا
شتر و یت آنان در آخرت بیاست، اّما امنیت آنان در دنین امنینگھبان و ا

 کد آنان با شریاند و توح ردهکخالص  خدا یرا خود را برایدارتر است، زیپا
 ست.یخته نیآم

ِينَ ٱ﴿ ی هیھنگام نزول آ« :هکند ک ینقل م از ابن مسعود  یاما بخار َّ� 
 ْ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  َءاَمُنوا ما به خود  ی رسول خدا، ھمه یا :میگفت ﴾�ٍ بُِظلۡ  َنُهمإِيَ�ٰ  ا
  ستیگونه ن  آن« :فرمودامبر یم شد؟ پیه خواھین آیا شامل ایم. آینک یظلم م
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 یا« :فتگ یه لقمان به پسر خود مکد یا دهیا نشنید. آینک یر مکه شما فک
ه یاست. سوره لقمان آ یظلم بزرگ کرا شریمساز، ز یکخدا شر یپسرم، برا

ن یه آنان دکن است یا اهنم بظلمـم يلبسوا ايمـل یه معنکد یپس بدان» ۱۳
 .»اند ردهکدشان را آلوده نی، توحکرده و با شرکخدا خالـص  یخود را برا

 د منبع اعتماد به نفسید) توح
ن یبخشد، و ا یم یار قویبس یدرون یروید به شخص مسلمان نیتوح

ل بر کاعتماد به او و تو  د به خدا،یز از امیلبررا ه درون او کخاطر است  نیدب
خلق و  او صبور و ازھای   خدا خشنود و در آزمون یسازد، او را به قضا یاو م

وه که مسلمان را ھمانند کد چنان است یسازد. توح یاز مین یجھان ب
ھای   بتیانداخته و مصیرا به تزلزل ن یه حوادث ناگوار وکسازد  یم یاستوار
بر او نازل  یشتریب یه بالکاندازد و ھر اندازه  یرا به لزره نم یو کدردنا
پناه بردن به مخلوقات رد، باز ھم از یرا در بر گ یبت ویو مص یا سختیشود 

خواھد، از او  یآورد. فقط از او م یم یرده و به خالق محبوبش روک یخوددار
ا یدفع ضرر  یبرا یدیگران امیند و به دک ید، بر او اعتماد میجو یمدد م

از یند و نک یجز خداوند دراز نم یسکر ندارد و دستش را به نزد یسب خک
 ند.ک یط از او طلب مفق یمانیو پش یه و زاریخود را با گر

ار خود قرار یرا مع ،عباس آموزش داد ه به ابنکرا  جامبر یشعار پو 
 یاری، از خدا بخواه و اگر یداشت یاگر درخواست« :ه فرمودکدھد  یم

 :اوست یر ھم راھنمایز ی هیو آ .»از او طلب نما یخواست

ُ ٱ َسۡسَك �ن َ�مۡ ﴿ ۡ�ٖ  كَ �ن يُرِدۡ  إِ�َّ ُهَوۖ  ۥٓ فََ� َ�ِشَف َ�ُ  بُِ�ّٖ  �َّ
فََ�  ِ�َ

 ٓ ٓ  ۦيُِصيُب بِهِ  لِهِۦۚ لَِفۡض  دَّ َرا ِ  ِمنۡ  ءُ َمن �ََشا  ﴾١٠٧لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱَوُهَو  ۦۚ ِعَباِده
 .]۱۰۷ونس: ی[
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د و کیه او را از که در برابر قومش کم ینگر یم نون به پاسخ ھود کا
 :ترساندند، اظھار داشت یھا م ر بتکم

﴿ ٓ شۡ  إِّ�ِ
ُ
َ ٱ هِدُ أ ْ شۡ ٱوَ  �َّ ّ�ِ بَرِيٓ  َهُدٓوا

َ
ا �ُۡ�ِ  ءٞ � فَِكيُدوِ�  ۦۖ مِن ُدونِهِ  ٥٤ُ�ونَ ّمِمَّ

ُۡت َ�َ  ٥٥َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ� تُنِظُرونِ  ِ ٱإِّ�ِ تََو�َّ ا مِن َدآبٍَّة إِ�َّ  �َّ َرّ�ِ َوَر�ُِّ�م� مَّ
ۡستَقِي�ٖ  ُهَو َءاِخُذۢ بِنَاِصيَتَِهاۚٓ إِنَّ َرّ�ِ  ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  .]۵۶-۵۴[ھود:  ﴾٥٦َ�َ

ه کد (بر گفتارم) یدھ یرم و شما ھم گواھیگ یگواه م من خدا را :گفت«
نارم. بجز خدا (از ھر کزار و برید، بیپرست یه (بجز خدا) مک ییزھایمن از چ

ن است ھرچه از دستتان یه چنکزام. حال یزان و بید، گریپرست یز میچ
د و یم بپردازیجوئ رنگ و چارهیبه ن ید و) ھمگینکم یوتاھکساخته است، 

 .»دیمھلتم ندھ
 ی ، اعتماد به نفس، ارادهیقو ینشان از منطق ÷ھود ھای   گفته
شناسد و نه  یه نه ضعف مک یا دارد و روحیر و پویناپذ یسست یمانیاستوار، ا
 :ل بر خدا به دست آورده استکرا قدرت خود را از تویترس، ز

ۡ َوَمن ﴿ ِ ٱَ�َ  َ�َتَو�َّ َ ٱفَإِنَّ  �َّ  .]۴۹[األنفال:  ﴾َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �َّ
را مقتدر و تواناست و یس به خدا پشت بندد (خدا او را بسنده است) زکھر«

 .»دھد یفلسفه انجام م یارھا را بجا و از روک

 یو برابر ید اساس برادریهـ) توح
رامت او کانسان و اعتراف به عّزت و  ید اساس آزادیه توحکنون کا

ز ھست. یھا ن انسان یو برابر یه اساس برادرکد دانست یبا  شود، یشمرده م
و  یگر باشند، برادرید یھا ارباب برخ از انسان یرا اگر قرار باشد برخیز

 جاد نخواھد شد.یان آنان ایدر م یبرابر
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 یو برابر یخدا باشند، اساس برادر ی سان بندهیکاّما اگر ھمه به طور 
دعوت ھای  امبران در انتیه پکل است ین دلیل خواھد گرفت. به ھمکش

 :گفتند ین میشورھا چنکان یپادشاھان و فرمانروا

ْ َ�َعالَوۡ ﴿ ٓ  َ�َِمةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ َسَوا �َّ َ�عۡ  َنُ�مۡ َوَ�يۡ  َنَنابَيۡ  ء
َ
َ ٱإِ�َّ  ُبدَ �  ۦبِهِ  كَ َوَ� �ُۡ�ِ  �َّ

رۡ  ًضاَ�عۡ  ُضَناَوَ� َ�تَِّخَذ َ�عۡ  ا ٔٗ َشۡ� 
َ
ِ ٱّمِن ُدوِن  اَ�ا�ٗ أ  .]۶۴[آل عمران:  ﴾�َّ

است (و  کان ما و شما مشتریه مکھای  سخن دادگران ید به سویائیب«
را  یزیم و چیگانه را نپرستی یه جز خداکم ) یران یھمه آن را بر زبان م

گانه به یخداوند  یبه جاگر را ید یاز ما برخ یم و برخینکاو ن یکشر

 .»میرینپذ یخدائ
 ین دعایخواند، ا یان نماز میه در پاکز ین جامبر اسالم یپھای  از دعا یکی

 :با و ارزشمند استیز

اللُّهمَّ َر�ُّنَا َو رَبُّ لُكِّ يَشٍء َو َمليِكِه، أنَا َشِهيٌد �نََّك اُهللا وَْحَدَك ال رش�َك «
َداً َ�بُْدَك َو رَُسولاَُك�َّ َر�ُّنَا لاََكللُّهمَّ َر�ُّنَا َو  رَبُّ لُكِّ يَشٍء َو َمليِكِه، أنَا َشهيٌد أنَّ ُ�َمَّ

پروردگار  یو ا ،الله یا« .»َو رَبُّ لُكِّ يَشٍء َو َمليِكِه، أنَا َشِهيٌد أنَّ الِعبَاَد لُكُُّهم إْخَوةٌ 
 .یکیشر یانه و بگی یه تو خداکز، من گواھم یھر چ کپروردگار و مال یما، ا

ه محمد کز، من گواھم یھر چ کپروردگار و مال یپروردگار ما، ا یو ا ،الله یا«
 .»بنده و فرستاده توست

 یه ھمگکز، من گواھم یھر چ کپروردگار و مال یا  پروردگار ما، یو ا ،الله یا«

 .»»بندگان با ھم برادرند
ان یم یارتباطند. برادرگر در یدیکبا  جامبر یگانه پ سهھای   ن شھادتیا

 استوار است. یھا بر دو شھادت اول انسان
 یکیتاست، شریکت یدر الوھ یه خداوند تعالکآمده است  یدر شھادت اول

ست. در شھادت یسته خضوع و عبادت نیشا  یسکندارد و تنھاست و جز او 
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ننده دستورات اوست و ک غیز بنده خدا و تبلیه محّمد نکآمده است  یدوم
نه  جند. در واقع محّمد ک یم یرا از او نف ییامر ھرگونه شبھه خدان یھم

چنان  یسیان در مورد عیحیه مسک یسوم یخداست، نه پسر خدا و نه خدا
 نند.ک یر مکف

ه کقت سوم ھم یشده، حق انیقت و شھادت بیحال با اثبات دو حق
ض یتبعگونه  چیشود. پس ھ یھاست، ثابت م انسان یو برابر یگر برادر انیب

 .ھا وجود ندارد ھا و نسبت رنگ یو برتر ینژاد

﴿ ۡ�
َ
ِ ٱِعنَد  َرَمُ�مۡ إِنَّ أ َّ�  ۡ�

َ
 .]۱۳[الحجرات:  ﴾َقٮُٰ�مۡ �

 جھا از جمله محمد  انسان ی است. ھمه یکشر یخدا تنھا و ب :پس
 بندگان خدا ھستند. پس با ھم برابر و برادرند. 



 
 
 
 
 
 

 کشر یها انیمفاسد و ز

 یو اجتماع یفرد یدر زندگ یاریبسھای   انیمفاسد و ز یدارا کشر
 ھاست. انسان

 تیانسان یو خوار یسبب پست کالف) شر
اوست.  یمقام و منزلت واال یرامت انسان و نابودکن به یدر واقع، توھ کشر

ده و نام یرامت بخشکبه او   ن قرار داده،ین خود در زمیرا جانش یخداوند و
ن است را یھا و زم ه در آسمانکاء را به او آموزش داده است و ھرچه یاش ی ھمه

ده است. اّما او یجھان را به او بخش ییاست وآقایرده و مقام رکاو مسخر یبرا
ن جھان یاز عناصر ا یه برخک یطور  خود جاھل است. به ینسبت به مقام واال

ند و خود را در ک ید مش خضوع و سجویمعبود خود قرار داده، برا یرا خدا
 ق است.یه سرور تمام خالک یگرداند، در حال یل میبرابرش ذل

 :دیفرما یخداوند م

ۡ ٱَءاَ�ٰتِهِ  َومِنۡ ﴿ مۡ ٱوَ  �ََّهارُ ٱوَ  ُل �َّ ۚ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ ْ َ� �َسۡ  َقَمُر مۡ  ُجُدوا َوَ�  ِس لِلشَّ
ِيٱ�  �وَ  َقَمرِ لِلۡ   .]۳۷[فصلت:  ﴾٣٧بُُدونَ إِيَّاهُ َ�عۡ  َخلََقُهنَّ إِن ُكنتُمۡ  �َّ
 ید و ماه است. برایقدرت) خدا، شب و روز و خورش(ھای   از نشانه«

ده است، سجده یه آنھا را آفرک ییخدا ی. برادینکد و ماه سجده نیخورش

 .»دینک ید. اگر واقعًا او را عبادت و پرستش مینک
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تا امروز ـ  یشود ـ حت یده میه دکن بزرگتر وجود دارد یا اھانت از ایآ
 یانسان و برا یه خود براکون انسان به عبادت گاو یلیصدھا م

از  یکید. و امروزه گاو نپرداز یده شده است، میاو آفر کوخورا خدمت
 .مقّدس بشر قرار گرفته است؟!ھای  معبود

 یانحطاط و نابودھا را به  ، انسانکه چگونه شرکند ک یان میقرآن ب
 :شاندک یم

ِ  كۡ َوَمن �ُۡ�ِ ﴿ ِ ٱب �ََّما َخرَّ ِمَن  �َّ
َ
ٓ ٱفََك� َما ۡ�ُ ٱ َطُفهُ َ�َتخۡ  ءِ لسَّ وۡ  لطَّ

َ
 وِيَ�هۡ  أ

 .]۳۱[الحج:  ﴾َسِحيقٖ  ِ� َمَ�نٖ  لّرِ�حُ ٱبِهِ 
مان یسازد، انگار ( به خاطر سقوط از اوج ا یم یکخدا شر یه براک یسک«

بدن) او را ھای   هکآسمان فرو افتاده است و پرندگان (تفر) از کض یبه حض

 .»ندیربا یم

 خرافات ی ، النهکب) شر
تارگان و جّن ه سک یسکرا یباطل است. زھای  خرافات و باور ی النه کشر
 یعقل خود را برا  داند، یمؤثر م یرا در امور ھست ... ھا و ارواح و و شبح

ل، ین دلیند. به ھمک یا میپرداز مھ دروغق ھر دّجال یرش خرافات و تصدیپذ
ب و یدانستن غ یه ادعاکن یان و منجمیشگویباطل ساحران و پھای  باور

 یارزش در جامعه جاھل یرا دارند، ھمانند اجناس ب یمخفھای  رویارتباط با ن
به اسباب و  یتوجھ یب ییھا ن جامعهیگر در چنیابد. از طرف دی یرواج م

شتر یب ییھا ن جامعهیچن افته و مردِم یگسترش  یھست یرو جا ین عادیانوق
 نند.ک یذ و افسون و جادو و سحر استفاده میاز تعو
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 م استی، ظلم عظکج) شر
گران است. یقت، ظلم به خود و دیم است. ظلم به حقیظلم عظ کشر

مان یتا بودِن خدا، ایکقت موجود، ین حقیتر را بزرگیقت است. زیظلم به حق
 یر از خدایغ کر خدا است، اّما مشریم غکرفتن حیواحد و نپذبه پروردگار 

قت یرد. پس به حقیپذ یگر را مید یمکگر و حاید یگر، ربّ ید ییتا، خدایک
 رده است.کظلم 

 ی خودش را بنده کرا مشریز ھست، زیظلم به خود شخص ن کشر
د ه خدا او را آزاک یدھد در حال یتر از خود قرار م ا پستیچون خود  یمخلوق

 ده است.یآفر
دھد  یخدا قرار م یکرا شر یزیرا چیز ھست، زیگران نیظلم به د کشر

 ست.یآن مقام را نداشته و حق او ن یستگیه شاک

 منبع ترس و واهمه کد) شر
ت و ید مصدر امنیو واھمه است و در مقابل آن، توح منبع ترس کشر

ارزش را  یل و مسائل بیه عقلش، خرافات و اباطک یسکرا یآرامش است. ز
شود و  یان و خادمان آنھا میرد، از جھات مختلف، دچار ترس از خدایپذ یم

را  ینند، وک یج میروان آنھا ترویو ساحران و پ کشر ه خدمتگزاران ک  یاوھام
 یو بدشگون یو خرافات، بدگمان کشر یل در فضاین دلیرد. به ھمیگ یدر م

 :باره فرموده استن یشود. خداوند در ا یمنتشر م یاساس یب و ترِس 

ِينَ ٱِ� قُُلوِب  ِ� َسُنلۡ ﴿ ٓ  َب لرُّعۡ ٱَ�َفُرواْ  �َّ ۡ�َ  بَِما
َ
ْ أ ِ  ُ�وا ِ ٱب ِۡل  َما لَمۡ  �َّ ّ�َ�ُ 

 .]۱۵۱[آل عمران:  ﴾انٗ َ�ٰ ُسلۡ  ۦبِهِ 
 ییزھایه چکم انداخت. از آن رو یافران رعب و ھراس خواھکھای   در دل«

ت آنھا) فرو ی(بر حقان یو برھانل یه خداوند دلکاند  را انباز خدا ساخته

 .»است نفرستاده
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 ردیگ یرو و توان را از انسان می، نکهـ) شر
ار و تالش و اعتماد به نفس ک ی زهیبرد و انگ ین مید را از بیعمل مف کشر

ه ھرگونه اعمال کآموزد  یروان خود میبه پ کرا شریرد، زیگ یرا از انسان م
عان و یه شفکد ین امیب شوند. به اکره را مرتیبکد و گناھان یزشت و پل

ن باور، ینند. و اک یشان التماس و خواھش میآنان نزد خداوند براھای   واسطه
 شان داشتند. یان و بتھایمورد خدا ه درکان عرب است کھمان اعتقاد مشر

ِ ٱُدوِن  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿  ُؤَ�ٓءِ َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ  َوَ� يَنَفُعُهمۡ  َما َ� يَُ�ُُّهمۡ  �َّ
ِ ٱِعنَد  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ   .]۱۸ونس: ی[ ﴾�َّ

رسانند و  یم یانیشان زیه نه به اکپرستند  یرا م ییزھایر از خدا، چینان غیا«

 .»ندیما در نزد خداھای   یانجینھا میند ایگو یسازند و م یدشان میعا ینه سود
رفتن  دار ه بر چوبهکپندارند  یرا میدارند، ز ین باوریز چنیان نیحیمس

ن سرنوشت یبرد و ا ین میآنان را از بھای  گناھان و خطا ی ح، ھمهیمس
 آنان خواھد شد. کیح سبب پایمس

 در آخرت کو) آثار شر
ان آثار آن در یب یا بود. اّما برایدر دن کج شریان شد، آثار و نتایه بکآنچه 

شود و  یه بخشوده نمکاست  یگناھ کم شریه بدانکاست  یافکآخرت 
 :فرموده است خداوند

َ ٱإِنَّ ﴿ ن �ُۡ�َ  فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
ٓ  فِرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ أ ۚ َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشا َوَمن  ُء

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  ِ ٱب ىٰٓ �ۡ ٱَ�َقِد  �َّ  .]۴۸[النساء:  ﴾٤٨َعِظيًما ًماإِ�ۡ  َ�َ
گناھان جز آن را  یبخشد ول یبه خود را نم کگمان خداوند (ھرگز) شر یب«

قائل شود،  یکخدا شر یه براکبخشد و ھر  یه خود بخواھد، مکس کاز ھر

 .»ب شده استکمرت یگناه بزرگ



 حقیقت توحید                         ٩٢

آتش ندارد و بھشت بر او حرام است.  یجز به سو ی، راھکانسان مشر
 :خداوند فرمود

ِ  كۡ َمن �ُۡ�ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱب َم  َ�َقدۡ  �َّ ُ ٱَحرَّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
ۡ
ۖ ٱ َوٮٰهُ َوَمأ َوَما  �َّاُر

ٰلِِمَ� ِمنۡ  نَصارٖ  لِل�َّ
َ
 .]۷۲[المائدة:  ﴾أ

خدا قرار دھد، خدا بھشت را بر او حرام  یبرا یس انبازکگمان ھر یب«

 .»ندارند یاوریار و یاران ک گاه او آتش دوزخ است و ستمیرده است و جاک
 :ز فرموده استین جامبر یپ

 .»افتاددار خدا رود، به آتش خواھد یبه د که با شرکس کھر«
 انیپا
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