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 عقیده صحیح و آنچه با آن منافات دارد

 : بعده وعىل آله وصحبه، أما بعداحلمد هللا والصالة والسالم عىل من ال نبي 
 ه ملت)ی(پا و اساس المله از آنجا که عقیده صحیح اساس دین اسالم

 است، مناسب دیدم سخنرانی را به این موضوع اختصاص بدھم.
سنت واضح است که گفتار و کردار انسان زمانی  با توجه به دالیل قرآن و

شد، و اگر عقیده درست ت گرفته باأشود که از عقیده صحیح نش پذیرفته می
 ،شوند باطل خواھند بود ھایی که بر اساس آن انجام می نباشد ھمه کارھا و گفته

ِ ﴿د: یفرما چنانکه خداوند متعال می يَ�ٰنِ ٱَوَمن يَۡ�ُفۡر ب وَُهَو  ۥَ�َقۡد َحبَِط َ�َملُهُ  ۡ�ِ
د به آن یآنچه را باند کار که انکسی کو « .]۵[المائدة:  ﴾لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱمَِن  �ِخَرةِ ٱِ� 

 .»اران خواھد بودکانیگر، از زیو در سرای د ؛گردد اورد، اعمال او تباه مییمان بیا

وِ�َ  َولََقدۡ ﴿ د:یفرما و می
ُ
ِينَ ٱ �َ�  إَِ�َۡك  أ ۡ�َت  لَ�ِنۡ  لَِك ِمن َ�بۡ  �َّ َ�ۡ

َ
 أ

به تو و ھمه « ]۶۵[الزمر:  ﴾٦٥َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َملَُك  َ�َۡحَبَطنَّ 
شود  شوی، تمام اعمالت تباه می که اگر مشرکن وحی شده یشیامبران پیپ

 .»اران خواھی بودکانیو از ز
تاب واضح خداوند و سنت رسول کو آیات زیادی در این خصوص آمده است 

 شود: ھا خالصه می ده صحیح در ایندارد که عقی بیان می ص امانتدارش
و  ،ھای الله ایمان داشتن به کتاب و ،ھا مالئکه ایمان داشتن به الله، و

و ایمان داشتن به اینکه خیر و شر  ،و ایمان داشتن به روز قیامت ،پیامبرانش
 بر اساس تقدیر الھی است.
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م را یرکقرآن خداوند گانه اساس عقیده صحیح ھستند که  این امور شش
مه امور غیبی و پیامبرش محمد را با آن فرستاده است، و ھ آن نازل، یبرا

از آن  ص و ھمه آنچه خداوند و پیامبرش ،که ایمان آوردن به آن الزم است
باشند، و دالیل بسیار زیادی در  آمده از این اصول مذکور می اند بر خبر داده

از آن جمله اینکه  ،گانه بیان شده است کتاب و سنت برای این اصول شش

ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  ۡلِ�َّ ٱلَّۡيَس ﴿ د:یفرما می متعال خداوند ن تَُولُّوا
َ
 لَۡمۡ�ِقِ ٱأ

ِ  ۡلِ�َّ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  لَۡمۡغرِبِ ٱوَ  ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب  ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ه (به ھنگام نماز،) روی خود کست ین نیی، (تنھا) ایکن« ]۱۷۷[البقرة:  ﴾نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ 

ه به خدا، کسی است کار) کویکی (و نیکه نکبل ؛دینکا) مغرب یمشرق و ( سوی بهرا 
 .»مان آوردهیامبران، ایتاب (آسمانی)، و پکز، و فرشتگان، و یو روز رستاخ

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿ د:یفرما و می نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ُ�ٌّ َءاَمَن  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ۦبَِمآ أ

 ِ ِ ٱب امبر، به آنچه از سوی یپ« ]۲۸۵[البقرة:  ﴾َورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ
ز)، به خدا و یمان آورده است. و ھمه مؤمنان (نیپروردگارش بر او نازل شده، ا

 .»دان مان آوردهیو فرستادگانش، ا ھا تابکفرشتگان او و 
َها ﴿ د:یفرما و می  ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ِ ٱَءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ ب ِيٱ ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ َّ� 

ٰ رَُسوِ�ِ  َل َ�َ ِيٓ ٱ ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  ۦنَزَّ َّ�  ِ نَزَل ِمن َ�ۡبُلۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب
َ
ِ ٱأ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ

ای « .]۱۳۶[النساء:  ﴾١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا لَّ َ�َقۡد ضَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ 
تب کرده، و که بر او نازل کتابی کامبرش، و ید! به خدا و پیا مان آوردهیه اکسانی ک

ه خدا و کسی کد یاوریمان (واقعی) بین فرستاده است، ایش از ایه پک(آسمانی) 
ند، در گمراھی دور و کار کن را انیامبرانش و روز واپسیھا و پ تابکفرشتگان او و 

 .»افتاده استدرازی 
نَّ ﴿د: یفرما و می

َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
َ ٱ� َمآءِ ٱَ�ۡعلَُم َما ِ�  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
إِنَّ َ�ٰلَِك ِ�  ۡ�

ِ ٱكَِ�ٍٰب� إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  دانستی خداوند آنچه را  ا نمییآ« ]۷۰[الحج:  ﴾٧٠�َِس�ٞ  �َّ
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تاب علم کتابی ثبت است (ھمان کنھا در یداند؟! ھمه ا ن است مییدر آسمان و زم
 .»ن بر خداوند آسان استیو ا ؛ان پروردگار)یپا بی

از آن  ند بسیار زیادند،ینما و احادیث صحیحی که بر این اصول داللت می
 سجمله حدیث صحیح معروفی است که مسلم در صحیحش از عمر بن خطاب

 ص در مورد ایمان پرسیدند، پیامبر ص ند: جبرئیل از پیامبرک روایت می
ھا  ھای او و کتاب ه خداوند و مالئکهکنیا یعنیمان یا«در جواب به او گفتند: 

ر یر و شر بر اساس تقدیه خکنیمان داشتن به ایو ا و پیامبرانش و روز قیامت
ھمین حدیث را روایت  تفاوت شیخین از ابو ھریره نیز و با اندکی »است یالھ
 اند. ردهک

باید به آن اعتقاد  و امور آخرت آنچه یک مسلمان در مورد خداوند ھر
 ند.یآ گانه بر می داشته باشد و دیگر امور غیب از ھمین اصول شش

است که باور داشته باشیم که  جمله مطالب ایمان داشتن به خدا اینو از 
و غیر از او ھیچ چیز  ،خداوند تنھا معبودی است که سزاوار عبادت است

زیرا او  ،و فقط خداوند معبود به حق است ،مستحق پرستش نیستدیگر 
 ،دبخش و به آنان روزی می ،دینما و به آنھا احسان می ،آفریننده بندگان است

گاه است  ،و اوست که به بندگان فرمانبردار، و از رازھای درون و ظاھرشان آ
 دھد. دھد، و گناھکاران را سزا می پاداش می

و آنھا را به  ،ھا را آفریده ھا و انسان ت است که جنھمین عباد و به خاطر

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿ د:یفرما این امر کرده چنان که می �َس ٱوَ  ۡ�ِ إِ�َّ  ۡ�ِ
ه عبادتم کنیدم جز برای ایافریمن جن و انس را ن« .]۵۶ات: ی[الذار ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدونِ 

 .»شوند) یکابند و به من نزدیامل کن راه تینند (و از اک
َها ﴿د: یفرما ومی ُّ�

َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  ۡ�ُبُدوا ِينَ ٱَخلََقُ�ۡم وَ  �َّ ِمن  �َّ

ای مردم! پروردگار خود را پرستش « .]۲۱[البقرة:  ﴾٢١َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ 
 .»دیار شوکزید، تا پرھیش از شما بودند آفریه پکسانی را که شما، و کس کآن  ؛دینک
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ھا را نازل فرموده تا ھمین  خداوند پیامبران را مبعوث داشته و کتاب
و از آنچه با آن منافات دارد  ،آن دعوت دھندسوی  بهو  ،حقیقت را بیان کنند

ِن ﴿د: یفرما بر حذر دارند، چنانکه می
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ  ۡ�ُبُدوا
َ ٱ ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَت لٱ ۡجَتنُِبوا ه: کم یختیما در ھر امتی رسولی برانگ« .]۳۶[النحل:  ﴾�َّ
 .»!دینکو از طاغوت اجتناب  ؛دیتا را بپرستیکخدای «

نَّهُ ﴿د: یفرما و می
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
َ�ٓ إَِ�َٰه  ۥَوَمآ أ

۠ فَ  نَا
َ
� ٓ م یامبری را نفرستادیچ پیش از تو ھیما پ« .]۲۵اء: ی[األنب ﴾٢٥ۡ�ُبُدونِ ٱإِ�َّ

پس تنھا مرا  ؛ستیجز من نبحق ه: معبودی کم یردکه به او وحی کنیمگر ا
 .»دینکپرستش 

ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتهُ ﴿د: یفرما و می
ُ
ۡن َحِكيٍ�  ۥالٓر� كَِ�ٌٰب أ ُ لَۡت ِمن �َّ ُ�مَّ فُّصِ

ح یسپس تشر ؛افتهیام کاتش استحیه آکتابی است کن یالر، ا« .]۱[ھود:  ﴾١َخبِ�ٍ 
گاه (نازل گردکیشده و از نزد خداوند ح  .»ده) استیم و آ

ھا از قبیل دعا و  از اینکه ھمه عبادت حقیقت این عبادت عبارت است و
به فریاد خواندن، و ترس و امید و نماز و روزه و ذبح و نذر و دیگر انواع 

باید این عبادات با  اً و ضمن ،انجام داده شوند ألعبادات فقط برای خداوند 
 کوچکخداوند سبحان، و  یبرا فروتنی و امید و ھراس و با کمال محبت

انجام داده شوند، و اغلب قرآن کریم در خصوص  شدن در مقابل عظمتش

نَزۡ�َآ ﴿د: یفرما بیان این اصل بزرگ نازل شده است، چنانکه خداوند می
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱإَِ�َۡك  َ ٱ ۡ�ُبدِ ٱفَ  قِّ �َۡ ٱب َّ�  ُ ِ  ٢ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِٗصا �َّ َّ�ِ �َ
َ
 ﴾ۡ�َالُِص ٱ ّ�ِينُ ٱ�

ن و کپس خدا را پرستش  ؛میردکتاب را بحق بر تو نازل کن یما ا« .]۳-۲[الزمر: 
گاه باش. ن خود را برای او خالص گردانید  .»ن خالص از آن خداستیه دکد یآ

ٓ إِيَّاهُ َوقََ�ٰ َر�َُّك ﴿ د:یفرما و می ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
و « .]۲۳[اإلسراء:  ﴾�
  .»دیپروردگارت فرمان داده: جز او را نپرست
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ْ ٱفَ ﴿ د:یفرما و می َ ٱ ۡدُعوا  ﴾١٤ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَولَۡو َكرَِه  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ
د، ھرچند ینکن خود را برای او خالص ید و دی(تنھا) خدا را بخوان« ]۱۴[غافر: 

 .»افران ناخشنود باشندک
حق «فرمودند:  ص روایت شده که پیامبر س و در صحیحین از معاذ

 .»بندگان این است که او را بپرستند و چیزی را شریک او نسازند رخداوند ب
و از جمله ایمان به خدا این است که به ھمه آنچه خداوند بر بندگان 

عبارتند از: گواھی ه ک یظاھر گانهفرض و واجب نموده از قبیل ارکان پنج 
پیامبر  ص و محمد ،دادن به اینکه ھیچ معبود به حقی جز الله نیست

خداست، بر پا داشتن نماز، پرداخت زکات، روزه گرفتن ماه رمضان، انجام 
مناسک حج برای کسانی که توانایی دارند. و دیگر فرائضی که شریعت مطھر 

بزرگترین رکن از این ارکان گواھی دادن  ن ویتر آن را بیان کرده است، مھم
فرستاده خداست  ص به اینکه ھیچ معبود به حقی جز الله نیست و محمد

ند که ک : اقتضا می»ال إله إال اهللا« باشد. می »حممد رسول اهللا ال إله إال اهللا«
و این کلمه، حق پرستش شدن  ،عبادت فقط باید برای خدا انجام شود

. پس معنی است »ال إله إال اهللا« ین ھمان معنای، و ادنک دیگران را نفی می

آنچه از قبیل  ،، یعنی ھیچ معبود به حقی جز الله نیست»ال إله إال اهللا«
رند یگ که عالوه بر خدا مورد پرستش قرار میوغیره  انسان و فرشته و جن

باشند، و معبود به حق تنھا خداوند است چنانکه  ھمه معبودانی باطل می

نَّ ﴿د: یفرما متعال می خداوند
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ۡ�َقُّ ٱُهَو  �َّ

َ
 ۦَوأ

و آنچه را  ؛ه خداوند حق استکن بخاطر آن است یا« ]۶۲[الحج:  ﴾ۡلَ�ِٰطُل ٱُهَو 
  .»خوانند باطل است ر از او مییغ

اصل مھم ھا را به خاطر این  ھا و جن و پیشتر بیان شد که خداوند انسان
و پیامبرانش را با این پیام  ،و آنان را به این کار فرمان داده است ،آفریده
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ھایش را با این حقیقت نازل کرده است، بنابراین در این  و کتاب ،فرستاده
که بیشتر  تو واضح شود یش تا برایندیار بین و بسکتأمل  قضیه خوب

از این رو اند،  ن اصل مھم واقع شدهیم نسبت به ایدر جھل عظ مسلمین
و آنچه که حق خالص  ،نندک می چیزھای دیگری را ھمراه الله پرستش

 فالله المستعان. دھند. خداوند است برای دیگران قرار می
و از آن جمله ایمان به خداوند این است که باور داشته باشیم که خداوند 

و  ،دینما دھد و تدبیر می و امور جھانیان را سامان می ،آفریننده جھان است
خواھد بر اساس علم و قدرت خویش در جھانیان تصرف  آنگونه که می

و  ،جھانیان است تمام و او صاحب و مالک دنیا و آخرت و پروردگار ،دینما می
و او پیامبران را  ،و پروردگاری غیر از او وجود ندارد ،ی جز او نیستا هآفرینند

و  ،ھا را نازل کرده تا بوسیله آن بندگان اصالح شوند فرستاده و کتاب
آنچه مایه نجات آنھا در ھر دو جھان است دعوت سوی  بهپیامبران آنھا را 

، و وجود ندارد یکین موارد شریا ی خداوند سبحان در ھمه یه براکنی، و ادھند

ُ ٱ﴿د: یفرما می َّ�  ۡ�َ ِ
ءٖ َو�ِيلٞ َ�ٰلُِق ُ�ّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۶۲[الزمر:  ﴾٦٢ءٖ� وَُهَو َ�َ
  .»ا استیز است و حافظ و ناظر بر ھمه اشیدگار ھمه چیخداوند آفر«

ُ ٱإِنَّ َر�َُّ�ُم ﴿د: یفرما و می ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖ�  ۡ�

َ
ِ� ِستَّةِ �

َۡل ٱُ�ۡغِ�  ۡلَعۡرِش� ٱَ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱُ�مَّ  ۡمَس ٱَحثِيٗثا وَ  ۥَ�ۡطلُُبهُ  �ََّهارَ ٱ �َّ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ
ِ  �ُُّجومَ ٱوَ  ۡمرِه

َ
َ�ٰتِۢ بِأ َ� َ�ُ  ۦٓۗ ُمَسخَّ

َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
ُ ٱَ�َباَرَك  ۡ�  ﴾٥٤ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

شش  ن را دریھا و زم ه آسمانکپروردگار شما، خداوندی است « .]۵۴[األعراف: 
 ؛پوشاند می ) شب، روز رایکبا (پرده تار .افتی استقرار عرش بر گاه و آن ؛دیروز آفر

د و ماه و ستارگان را یو خورش ؛ت استکو شب به دنبال روز، به سرعت در حر
گاه باشکد، یآفر ر (جھان)، از آن ینش و تدبیه آفرکد یه مسخر فرمان او ھستند. آ

 . »ان استیه پروردگار جھانکست خداوندی ت اکاو (و به فرمان او)ست! پر بر
ی ھا و ھمچنین از جمله ایمان داشتن به خدا، ایمان داشتن به نام
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اسماء و صفاتی که در کتاب خداوند ذکر  ،صفات واالیش است نیکوی او و
و صفات  ھا باید به این نام ،آنھا را بیان کرده است ص و پیامبر ،اند شده

کیفیت صفات او ، و یف و نفیآنھا را تحربدون آن که  ،خداوندی ایمان داشت
آن  یاز رواند  بلکه باید ھمانطور که آمده ،یا او را تشبیه کنیم ،را بیان کنیم

و از طرفی به معانی بزرگ و مھم این صفات  ،و کیفیت را بیان نکنیمگذشته 
ند ھستند ایمان داشته باشیم، زیرا اینھا اوصاف خداو ألکه اوصاف خداوند 

زی از یوار اوست بدون آنکه در چاھستند که باید او تعالی را آنگونه که سز
ش مشابھتی داشته باشد به این اوصاف توصیف کنیم. یھا دهیصفاتش با آفر

ۖ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿د: یفرما چنانکه خداوند متعال می ءٞ ِميعُ ٱَ�ۡ  لسَّ
 .»ناستیست و او شنوا و بیاو نز ھمانند یچ چیھ« .]۱۱[الشوری:  ﴾ۡ�َِص�ُ ٱ

ِ ﴿ د:یفرما و می  َّ�ِ ْ ۚ ٱفََ� تَۡ�ُِ�وا ۡمَثاَل
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� نُتۡم َ�  �َّ

َ
َ�ۡعلَُم َوأ

د! خدا یھا) قائل نشو هیپس، برای خدا امثال (و شب« .]۷۴[النحل:  ﴾٧٤َ�ۡعلَُمونَ 
 .»دیدان داند، و شما نمی می

 باشد، و رسول خدا و پیروانش میاین عقیده اھل سنت یعنی اصحاب 
د: عقیده اھل حدیث و یگو می )المقاالت(امام ابوالحسن اشعری در کتابش 

و بسیاری دیگر از علماء و اھل ایمان  ،اھل سنت در مورد صفات ھمین است
 اند. این را گفته

د: زھری و مکحول در مورد آیات صفات پرسیده شدند آنھا یگو اوزاعی می
د: یگو می / ، و ولید بن مسلمدینکاز آن عبور اند  گفتند: ھمانطور که آمده

مالک و اوزاعی و لیث بن سعد و سفیان ثوری رحمھم الله در مورد احادیثی 
 اند اند پرسیده شدند، ھمه گفتند: ھمانطور که آمده که در مورد صفات آمده

 / و بدون آنکه برای صفات کیفیت بیان کنید، و اوزاعید یاز آن بگذر
گفتیم خداوند  در حالیکه تابعین به وفور وجود داشتند ـ می د ما ـیگو می

و به صفاتی که در سنت آمده باور داشتیم، و وقتی  ،باالی عرش خود است
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 ،شددر مورد استواء پرسیده  / ربیعه بن ابی عبد الرحمن استاد مالک
داند و خداوند پیام  گفت: استواء معلوم است و کیفیت آن را کسی نمی

رساند و ما باید آنرا تصدیق کنیم. و ھمچنین  آنرا می ص فرستد و پیامبر می
گفت: استواء معلوم است و  ،در این مورد پرسیده شد / امام مالک وقتی از

س و جو از کیفیت آن مشخص نیست و ایمان داشتن به آن واجب است و پر
سپس به پرسشگر گفت: تو مرد خوبی نیستی، و آنگاه فرمان  ،آن بدعت است

منین ام ؤمطلبی با ھمین مفھوم از ام الم ،داد و آن مرد را بیرون کردند
 / سلمه روایت شده است، و امام ابو عبد الرحمن عبدالله بن مبارک

بر  ھا االی آسمانم که او بیشناس د: ما پروردگار خود را اینگونه مییگو می
و ائمه در این مورد سخنان  .ش جداستیھا دهیو از آفر ،عرش خود است

توان در این سخنرانی ارائه داد، برای  اند که ھمه را نمی بسیار زیادی گفته
ھایی که علمای اھل سنت در این  اطالع بیشتر در این مورد به کتاب

) اثر ةالسنھایی ھمچون کتاب ( کتاب ،اند مراجعه کنید خصوص نوشته
) ةالسنامام احمد و (التوحید) امام محمد بن خزیمه، و کتاب (عبدالله فرزند 

پاسخ  و ،عاصم یأببن  ) ابی بکرةالسنو کتاب ( ،ابو القاسم الاللکائی الطبری
و ایشان  ،که بسیار مفید و مھم است ت)حما(سالم ابن تیمیه به اھل اإل شیخ

ده اھل سنت را توضیح داده است و بسیاری از دالئل شرعی و عقی ،در آن
و دالیل زیادی در بطالن  ،ند ذکر کردهیگو عقلی را بر آنچه اھل سنت می

نین رساله شیخ ند ارائه داده است، و ھمچیگو آنچه مخالفین اھل سنت می
) نام دارد در آن عقیده اھل سنت به طور مشروح و مفصل ةالتدمریسالم (اإل
 ،و سخن مخالفین با دلیل رد شده است ،اند دالیل عقلی و نقلی بیان شدهبا 

اما کسانی از  ،ھم کوبیده است در را و باطل ردهکن روشن آر را دو حق 
شوند که با قصد نیک و اشتیاق به شناخت  مند می علماء از این کتاب بھره

فات با عقیده حق آنرا مورد مطالعه قرار دھند، و آنان که در مورد اسماء و ص
 اند در حقیقت به مخالفت دالیل عقلی و نقلی ردهکاھل سنت مخالفت 



 ١١            و آنچه با آن منافات دارد عقیده صحیح

اند. اما  گشته نند دچار تناقض آشکارک برخاسته و در آنچه اثبات و نفی می
یا  ،اھل سنت ھر صفتی را که خداوند در قرآن برای خود اثبات نموده

رند و یپذ می ،در سنت آن را برای خدا ذکر کرده است ص پیامبرش محمد
و اھل سنت  ،بدون آنکه خداوند را به چیزی تشبیه کنند ،ندینما اثبات می

و صفات خداوند  ،دانند ه و پاک میش منزّ یھا دهیخداوند را از مشابھت با آفر
نند، بنابراین اینگونه از گرفتار شدن به تناقض ایمن قرار ک نمی ینف و تعطیل
اند، و ھر کسی که به حقی که خداوند  ردهکو به ھمه دالیل عمل  ،گرفته

و در این مورد تالش کند و  ،پیامبرانش را با آن مبعوث نموده تمسک بجوید
مخلصانه آن را بجوید، سنت الھی این است که چنین فردی را به رسیدن به 

چنانکه  ،گرداند د، و دلیل و حجت او را چیره میینما حق موفق می

ِ  بَۡل َ�ۡقِذُف ﴿د: یفرما می اء: ی[األنب ﴾فَإَِذا ُهَو َزاهِقٞ  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ۡلَ�ِٰطلِ ٱَ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

ن گونه، باطل یو ا ؛سازد کم تا آن را ھالیوبک ه ما حق را بر سر باطل میکبل« .]۱۸
 .»شود محو و نابود می

ِ ﴿: دیفرما و می تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ ِجۡئَ�َٰك ب
ۡ
ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا ۡ�َقِّ ٱَوَ� يَ�

َ
 ﴾٣٣َوأ

ه ما حق را برای تو کنیآورند مگر ا چ مثلی برای تو نمییآنان ھ« .]۳۳[الفرقان: 
 و. »ه در برابر آن ناتوان شوند)کن کری بھتر (و پاسخی دندان شیم، و تفسیآور می

ُ ٱإِنَّ َر�َُّ�ُم ﴿: پیرامون این آیه / بن کثیراحافظ  ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ  لسَّ
�َض ٱوَ 

َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
پروردگار شما، « .]۳ونس: ی[ ﴾ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱِ� ِستَّةِ �

گاه بر عرش  و آن ؛دین را در شش روز آفریو زم ھا ه آسمانکخداوندی است 
آنرا  ادشیبخاطر نفع ز دارند که جا دارد یخوبسخن بسیار . »افتیاستقرار 

ند: مردم در این مورد گفتارھای بسیار یگو می / کنیم، ایشاناینجا نقل در 
زیادی دارند که در اینجا جایش نیست که به تفصیل ذکر شوند، و ما در 

مالک و اوزاعی و ثوری و لیث بن سعد  :اینجا فقط مذھب و شیوه سلف صالح
شافعی و احمد و اسحاق بن راھویه و بقیه ائمه مسلمین در گذشته و حال  و
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م، مذھب سلف این است که صفات خداوند ھمانطور که یریگ ش مییدر پرا 
یا خداوند با  ،بدون آنکه کیفیت آن بیان شود آن عبور شود، یاز رواند  آمده

و بدون آنکه صفاتش تعطیل و انکار گردند، و  ،ده شودداچیزی تشبیه 
یرا ز ،نند باید گفت مشابھت از خداوند نفی شده استک می کسانی که تشبیه

بلکه حقیقت ھمان چیزی  ،ھیچ چیزی ھمانند او نیست و او شنوای بیناست
اند، از آن جمله نعیم بن حماد الخزاعی استاد امام بخاری  است که ائمه گفته

و  ،ش تشبیه کند کفر ورزیده استیھا دهید: ھر کسی خداوند را با آفریگو می
 ،نکار کند کافر استھر کسی آنچه را که خداوند خود را بدان وصف نموده ا

و صفاتی که خداوند برای خود بیان کرده و آنچه پیامبرش او را بدان 
توصیف نموده ھیچ تشبیھی در آن نیست، پس ھر کسی صفاتی را که در 

ای که شایسته  صحیح برای خداوند بیان شده به گونه اتیرواآیات صریح و 
معایب را از او تعالی ھا و  و کاستی ،ذات خداوند است برای خدا اثبات کند

 نفی نماید براستی راه ھدایت را در پیش گرفته است. پایان کالم ابن کثیر. 
گردد،  اجمالی و تفصیلی می و اما ایمان داشتن به مالئکه شامل ایمان

 ه آنھاکاست  یخداوند فرشتگان یبرابنابراین مسلمان ایمان و باور دارد که 
آنھا را چنین توصیف  خدازند و ،را برای عبادت و اطاعت خویش آفریده است

ۡكَرُمونَ ﴿: نموده که آنان ِ  ۥَ� �َۡسبُِقونَهُ  ٢٦ِعَبادٞ مُّ ِ  ۡلَقۡولِ ٱب ۡمرِه
َ
 ۦوَُهم بِأ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن  ٢٧َ�ۡعَملُونَ 
َ
 ۡرتََ�ٰ ٱَ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

سته یفرشتگان) بندگان شا(« ]۲۸-۲۶اء: ی[األنب ﴾٢٨ُمۡشفُِقونَ  ۦوَُهم ّمِۡن َخۡشَيتِهِ 
وسته) به فرمان او عمل یو (پ ؛رندیگ شی نمییند. ھرگز در سخن بر او پیاو

و آنھا جز برای  ؛داند نده و اعمال گذشته آنھا را میینند. او اعمال امروز و آک می
و از ترس او  ؛نندک شفاعت برای او) است شفاعت نمی ه خدا راضی (بهکسی ک
برخی موظف به حمل عرش  :و مالئکه اقسام زیادی ھستند .»ندکمنایب

و برخی به ثبت اعمال  ،و بعضی نگھبان بھشت و جھنم ھستند ،باشند می
و  ای که خداوند و به صورت تفصیلی ما به مالئکه .اند بندگان موظف شده
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 مسؤول آتشجبرئیل و میکائیل و مالک  :ھمچوننام برده است  رسولش
جھنم و اسرافیل که به دمیدن در صور موظف است ایمان داریم، و در 

 ص را از پیامبر ل اند، چنانکه عایشه احادیث صحیح مالئکه ذکر شده
ھا از آتش  و جن ،اند مالئکه از نور آفریده شده«ند که گفتند: ک روایت می
 مسلم. .»و آدم از آنچه برای شما گفته شده آفریده شده است ،اند آفریده شده

به طور اجمالی واجب است به  ھای خدا ایمان داشتن به کتابو ھمچنین 
ھایی بر پیامبرانش نازل  این صورت که ایمان داشته باشیم که خداوند کتاب

حق دعوت دھند چنانکه سوی  بهفرموده است تا حقیقت را بیان دارند و 

ِ ﴿ د:یافرم می رَۡسۡلَنا رُُسلََنا ب
َ
نَزۡ�َا َمَعُهُم  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱَلَقۡد أ

َ
 لِۡمَ�انَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوأ

ِ  �َّاُس ٱِ�َُقوَم  و معجزات ل یما رسوالن خود را با دال« .]۲۵د: ی[الحد ﴾ۡلقِۡسِط ٱب
ام و که دارای احک تاب (آسمانیکم، و با آنھا یفرستادار کی آشھا عتیو شرروشن 

م تا یردکن عادالنه) نازل یی حق از باطل و قوانیزان (شناسایو م ع است)یشرا

ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث  �َّاُس ٱَ�َن ﴿. »نندکام به عدالت یمردم ق مَّ
ُ
ُ ٱأ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ

نَزَل َمَعُهُم 
َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱُمبَّ�ِ �ِيَما  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

ْ ٱ (و تضادی در  ؛دسته بودند یکمردم (در آغاز) « .]۲۱۳[البقرة:  ﴾�ِيهِ  ۡخَتلَُفوا
ی ید آمد و اختالفات و تضادھایج جوامع و طبقات پدیان آنھا وجود نداشت. بتدریم

تا مردم را  ؛ختیامبران را برانگین حال) خداوند، پیدا شد، در ایان آنھا پیدر م
رد، با آنھا نازل ک حق دعوت می سوی بهه کتاب آسمانی، کم دھند و یبشارت و ب

و به صورت  .»ندکان مردم، در آنچه اختالف داشتند، داوری یتا در م ؛نمود
انجیل و زبور  :ھایی که خداوند آن را نام برده است ھمچون تفصیلی به کتاب

و قرآن برترین و آخرین کتاب خداوند است که شامل  ،و قرآن ایمان داریم
و ھمه امت باید از آن پیروی  ،کننده آن است ھای گذشته و تصدیق ابکت

و قرآن و سنت صحیح پیامبر را در تمام امور حاکم و داور قرار دھند،  ،نمایند
ھا مبعوث  ھا و جن را برای انسان ص چون که خداوند پیامبرش محمد
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یان آنھا و این قرآن را بر او نازل فرمود تا پیامبر بوسیله آن م ،کرده است
و  ،ھای درونی قرار داده است و خداوند قرآن را شفا بخش بیماری ،حکم کند

 ،در آن ھمه چیز بیان شده و مایه ھدایت و رحمت برای مومنان است

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك فَ ﴿ د:یفرما چنانکه خداوند می
َ
ْ ٱوَ  تَّبُِعوهُ ٱَوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ  �َُّقوا

ه ما (بر تو) کت، کتابی است پر برکن یو ا« .]۱۵۵[األنعام:  ﴾١٥٥لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ 
ه مورد رحمت کد، باشد یشه نمائیزگاری پیو پرھ د،ینکروی یاز آن پ ؛میردکنازل 

ۡ�َا﴿ د:یفرما و می. »!دیری(خدا) قرار گ ِ  َ�ٰٗناتِبۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َعلَۡيَك  َونَزَّ ءٖ  ّلُِ�ّ ۡ�َ 
ىٰ  َورَۡ�َةٗ  وَُهٗدى تاب را بر تو نازل کن یو ما ا« ]۸۹[النحل:  ﴾لِۡلُمۡسلِِم�َ  َو�ُۡ�َ

ت و رحمت و بشارت برای مسلمانان یه ھدایز، و مایانگر ھمه چیه بکم یردک

َها ﴿د: یفرما و می. »!است ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱقُۡل َ�ٰٓ ِيٱإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  �َّ َّ� 

َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ِ  َٔ َوُ�ِميُتۖ َ�  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ  ۡ� ِ ٱاِمُنواْ ب َورَُسوِ�ِ  �َّ

ِّ ٱ �َِّ�ِّ ٱ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� َّ�  ِ ِ ٱيُۡؤِمُن ب [األعراف:  ﴾١٥٨لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ

ی یھمان خدا ؛ا ھستمھمه شم سوی بهبگو: ای مردم! من فرستاده خدا « .]۱۵۸
زنده  ؛ستیجز او نبحق معبودی  ؛ن، از آن اوستیو زم ھا ومت آسمانکه حک

امبر درس یاش، آن پ د به خدا و فرستادهیاوریمان بیپس ا ؛راندیم ند و میک می
. »د!یابیت ید تا ھداینکروی یو از او پ ؛مان داردیلماتش اکه به خدا و کای  نخوانده

 .مورد آمده استو آیات زیادی در این 
به صورت اجمالی و تفصیلی الزم  ایمان داشتن به پیامبرانو ھمچنین 

بندگانش سوی  بهاست، بنابراین ما ایمان داریم که خداوند پیامبرانی را 
، و ندینمابسوی حق دعوت  را و آنانم دھند، یآنھا را مژده و بفرستاده است 

و ھر کسی با آنان مخالفت  ،ھر کس دعوت آنھا را بپذیرد رستگار شده است
و آخرین و برترین پیامبران، پیامبر  ،شود می یمانیو پش نموده دچار بدبختی

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ﴿د: یفرما است، چنانکه خداوند می ص ما محمد بن عبدالله
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ِن 
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَت ٱ ۡجَتنُِبوا ر ھر ما د« .]۳۶[النحل:  ﴾ل�َّ
. »د!ینکو از طاغوت اجتناب  ؛دیتا را بپرستیکخدای ه: کم یختیامتی رسولی برانگ

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ﴿ د:یفرما و می بَّ�ِ ِ ٱرُُّسٗ� مُّ َّ�  � ُحجَّ
دھنده بودند،  میب دھنده و ه بشارتکامبرانی یپ نانآ«. ]۱۶۵[النساء:  ﴾ لرُُّسِل� ٱَ�ۡعَد 

امبران، حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند، (و بر ھمه اتمام ین پیتا بعد از ا

َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن ﴿ د:یفرما و می .»حجت شود)
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ِ ٱرَُّسوَل  از مردان  یکچ ی) پدر ھصمحمد (« ]۴۰[األحزاب:  ﴾نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوََخاَ�َم  �َّ
 .»امبران استین پیننده و آخرک ولی رسول خدا و ختم ؛ستیشما نبوده و ن

او را ذکر  ص یا رسول اکرم ،و ھر پیامبری که خدا او را نام برده است
 :نموده به صورت تفصیلی و مشخص به او ایمان داریم، پیامبرانی ھمچون

اند درود خداوند بر آنھا  شدهکه نام برده وغیره  نوح و ھود و صالح و ابراھیم
 پیروانش باد. آل و و بر

ھمه آنچه خدا و پیامبرش از آن خبر  ایمان داشتن به روز قیامت و در
و  ،ھمچون عذاب قبر و نعمت آن ،افتد داده که بعد از مرگ اتفاق می

و حساب و جزاء و گشوده شدن  ھای روز قیامت و صراط و ترازو سختی
ردم که برخی نامه اعمال خود را با دست راست ھای اعمال پیش م نامه
یا از پشت سر به آنھا داده  ،رندیگ و بعضی با دست چپ می ،رندیگ می
 و ایمان داشتن به ص و ھمچنین ایمان داشتن به حوض پیامبر ،شود می

و با  ،نندیب منان در روز قیامت پروردگارشان را میؤاینکه م بھشت و جھنم، و
و دیگر مطالبی که در قرآن و در حدیث صحیح  ،ندیگو او تعالی سخن می

و ایمان داشتن به  ،پیامبر آمده است از زمره ایمان داشتن به قیامت است
و ھمه باید به ھمان صورت که خدا و پیامبرش  ،ھمه این موارد واجب است

 اند آنرا تصدیق نمایند. ردهکاین موارد را ذکر 
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 ر چیز است: اما ایمان داشتن به تقدیر شامل چھا
داند، و  اتفاق نیافتاده را می : خداوند آنچه اتفاق افتاده و آنچه ھنوزاول

داند و  حالت بندگانش و روزی و زمان مرگ و اعمال و دیگر کارھایش را می

َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما ھیچ چیز برای او پوشیده نیست، چنانکه می ٍء  �َّ بُِ�ّلِ َ�ۡ
 ۢ نَّ ﴿ د:یفرما و می .»ز داناستیخداوند به ھمه چ« ]۷۵[األنفال:  ﴾َعلِيُم

َ
ِ�َۡعلَُمٓواْ أ

َ ٱ نَّ  �َّ
َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ ٱَ�َ ٍء ِعلَۡمۢ� �َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
تا « ]۱۲[الطالق:  ﴾قَۡد أ

  .»ز احاطه داردیه علم خداوند به ھمه چکن یز تواناست، و اید خداوند بر ھر چیبدان
چنانکه  ،اینکه خداوند ھمه آنچه را که مقدر نموده نوشته است: دوم

�ُض ٱقَۡد َعلِۡمنَا َما تَنُقُص ﴿ د:یفرما می
َ
[ق:  ﴾٤مِۡنُهۡمۖ وَِعنَدنَا كَِ�ٌٰب َحفِي� ۡ�

خورد)  می(از بدن آنھا ن چه اندازه یه مردند) زمکنی(بعد از ام یدان ولی ما می« .]۴
در آن ا و آخرت یگذرد در دن میبر آنھا  آنچهه کتابی است کو نزد ما  ؛اھدک میو 

و  .»ند، (و آن لوح المحفوظ است)ک میر نییل و تغیو تبد محفوظ است!

نَّ ﴿ د:یفرما می
َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
َ ٱ� َمآءِ ٱَ�ۡعلَُم َما ِ�  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
إِنَّ َ�ٰلَِك ِ� كَِ�ٍٰب�  ۡ�

ِ ٱإِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  دانستی خداوند آنچه را در  ا نمییآ« .]۷۰[الحج:  ﴾٧٠�َِس�ٞ  �َّ
تاب علم کتابی ثبت است (ھمان کنھا در یداند؟! ھمه ا ن است مییآسمان و زم

 .»ن بر خداوند آسان استیو ا ؛ان پروردگار)یپا بی
: اینکه به مشیئت و خواست نافذ خداوند ایمان داشته باشیم، پس سوم

 ،ردیگ و آنچه او نخواھد صورت نمی ،ردیپذ بخواھد انجام میھر آنچه او تعالی 

َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما چنانکه خداوند می خداوند ھر « ]۱۸[الحج:  ﴾َ�ۡفَعُل َما �ََشآءُ  �َّ

ۡمُرهُ ﴿ د:یفرما و می .»دھد ار را بخواھد (و صالح بداند) انجام میک
َ
َمآ أ َراَد  ۥٓ إِ�َّ

َ
إَِذآ أ

ن َ�ُقوَل َ�ُ  ًٔ َشۡ� 
َ
ه ھرگاه کن است یفرمان او چن« ]۸۲س: ی[ ﴾٨٢ُ�ن َ�َيُكونُ  ۥا أ

درنگ موجود  ز بیی، آن ن»!موجود باش«د: یگو ند، تنھا به آن میکزی را اراده یچ

ن �ََشآَء ﴿ د:یفرما و می». شود می
َ
ٓ أ ُ ٱَوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ  ﴾٢٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ
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ان ـ یه خداوند ـ پروردگار جھانکن ید مگر اینک یو شما اراده نم« ]۲۹ر: یوک[الت
 .»ند و بخواھدکاراده 

ای  : اینکه خداوند ھمه موجوت را آفریده است، و ھیچ آفرینندهچھارم

ُ ٱ﴿د: یفرما جز او نیست، چنانکه میبحق  َّ�  ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� وَُهَو َ�َ ۡ�َ ِ

َ�ٰلُِق ُ�ّ
ءٖ َو�ِيلٞ  ز است و حافظ و ناظر بر یدگار ھمه چیخداوند آفر« ]۶۲[الزمر:  ﴾٦٢َ�ۡ

َها ﴿د: یفرما میخداوند و . »ا استیھمه اش ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا َّ� 

ِ ٱَعلَۡيُ�ۡمۚ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ  َمآءِ ٱيَۡرزُقُُ�م ّمَِن  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ  ۡ�

ٰ تُۡؤفَُكونَ  َّ�
َ
ا یآ ؛د نعمت خدا را بر شمایاد آوریای مردم! به « ]۳[فاطر:  ﴾٣فَ�
چ معبودی ین روزی دھد؟! ھیه شما را از آسمان و زمکای جز خدا ھست  نندهیآفر

 .»د؟یشو باطل منحرف می سوی بهن حال چگونه یبا ا ؛ستیجز او نبحق 
شامل این  ایمان داشتن به تقدیر و جماعت سنتاھل بنابراین از دیدگاه 

بر خالف اھل بدعت که بعضی از این امور را انکار  ،باشد امور چھارگانه می
و با  ،قول و عمل :اند، و اعتقاد داشتن به اینکه ایمان عبارت است از ردهک

شود، جزء ایمان داشتن به  با ارتکاب گناه کم میو  ،ابدی طاعت افزایش می
ھمچنین کافر قرار دادن ھیچ مسلمانی به خاطر ارتکاب گناه  خداست. و

ھمچون زنا و دزدی و ربا خواری و شراب خواری و نافرمانی پدر و مادر و 
مگر اینکه او این گناھان را حالل و جایز  ،دیگر گناھان کبیره جایز نیست

شود، زیرا  نکه گناه او شرک باشد که در این صورت کافر میو یا ای ،بداند

َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما خداوند می ن �ُۡ�ََك بِهِ  �َّ
َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

متر از آن را ک(ولی)  ؛آمرزد به او را نمی کخداوند، شر« ]۱۱۶[النساء:  ﴾�ََشآءُ 
 .»آمرزد سته بداند) مییس بخواھد (و شاکبرای ھر 

روایت است که فرمود: خداوند ھرکسی را که  ص و در حدیثی از پیامبر
آورد، و از  به اندازه دانه خردلی ایمان در قلبش باشد از جھنم بیرون می



 حمایت از توحید          ١٨

و نفرت داشتن جمله امور مربوط به ایمان داشتن به خدا دوست داشتن 
 ،منؤ، بنابراین مخداست یداشتن برا یخدا، و محبت داشتن و دشمن یبرا
د و کافران را دوست ینما و با آنھا محبت می ،دارد منان را دوست میؤم

منان این امت اصحاب ؤم أسو در ر ،ورزد با آنان دشنمی می و ،دارد نمی
اصحاب را دوست  و جماعت و اھل سنت ،قرار دارند ص رسول خدا

ھا ھستند، چون  بھترین انسان انو معتقدند که آنھا بعد از پیامبر ،دارند می
بھترین مردم کسانی ھستند که در قرن من زندگی «د: یفرما می ص پیامبر

و سپس کسانی که بعد آنھا  ،ندیآ سپس کسانی که بعد از آنان می ،نندک می
معتقدند که افضل و برترین اصحاب به  و جماعت و اھل سنت »ندیآ می

سپس  ،پس عثمان ذی النورینس ،سپس عمر فاروق ،ابوبکر صدیق :ترتیب
باشند،  و بعد از اینھا بقیه عشره مبشره از دیگران افضل می ،ش علی مرتضی

 سپس بقیه اصحاب قرار دارند. 
از اختالفات و مشاجراتی که بین اصحاب رخ داده  و جماعت و اھل سنت

و معتقدند که آنھا بر اساس اجتھاد این کارھا را  ،نندک زبان خود را کنترل می
و  ،ھر کسی که اجتھاد او درست و به جا بوده است دو پاداش دارد ،اند ردهک

رسد، و اھل  ھر کسی اجتھاد او نادرست بوده است فقط یک پاداش به او می
و ھمسران  ،دارند دوست می اند را که به او ایمان آورده ص بیت پیامبر

و از ھمه به نیکی  ،دوست دارند ،منان ھستندؤرا که مادران م ص پیامبر
و از شیوه رافضه  ،نند که خداوند از آنھا راضی بادک و دعا می ،ندینما یاد می

ند و در یگو ند و به آنھا ناسزا میزور دشمنی می ص که با اصحاب پیامبر
دھند  قرار میرا فراتر از جایگاھی  انند و آنھک مورد اھل بیت غلو و مبالغه می

را در آن قرار داده است اعالم برائت نموده و از این شیوه  اکه خداوند آنھ
از شیوه نواصب که با قول و عمل  و جماعت بیزارند، و ھمچنین اھل سنت

 جویند. بیت آزار می رسانند اعالم برائت نموده و بیزاری می اھلبه 
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صحیحی که خداوند  و ھمه آنچه در اینجا به اختصار بیان شد در عقیده
و این عقیده فرقه ناجیه  ،را با آن فرستاده داخل است ص پیامبرش محمد

در مورد آن  ص گروھی که پیامبر ،یعنی اھل سنت و جماعت است
ھمواره گروھی از امت من بر حق پیروزند ھر کسی آنھا را تنھا «د: یفرما می

و  .»آید فرمان الھی می رسد تا اینکه بگذارد و خوار نماید به آنان زیانی نمی
و  ،یم شدندسیھودیان به ھفتاد و یک گروه تق«د: یفرما می ص ایشان

و این امت به ھفتاد و سه گروه  ،نصاری به ھفتاد و دو فرقه تقسیم شدند
روند به جزء یک گروه،  به جھنم می ھا تقسیم خواھد شد که ھمه این گروه

اصحاب گفتند: آن یک گروه کدام است ای پیامبر خدا؟ فرمود: کسی که بر 
ای است که تمسک  دهیو این عق .»آنچه باشد که من و اصحابم بر آن باشیم

و از آنچه با آن منافات دارد  ،و باید بر آن استقامت کرد ،ن واجب استآبه 
 پرھیز نمود.

اند و بر خالف آن حرکت  که از این عقیده منحرف شدهاما کسانی 
از جمله مخالفان این عقیده بت  .اقسام زیادی ھستند اند انواع و نموده

 ھا ھا و درختان و سنگ پرستان و کسانی ھستند که مالئکه و اولیاء و جن
بلکه با آنھا  ،اند رفتهینپذ را اناینھا دعوت پیامبر ،نندک را پرستش میوغیره 

 ص چنانکه قریش و اقشار عرب با پیامبر ،اند ردهک و معاندت الفتمخ
خواستند و از  از معبودان خود حاجت می اآنھ ،نمودند و معاندت مخالفت

و آنھا را در مقابل دشمن  ،خواستند که بیماران را شفا دھد معبودان خود می
نذر  شان و برای معبود خود حیوان قربانی نموده و برای ،پیروز کند

به این کار آنھا اعتراض نمود و آنان را فرمان  ص ردند، وقتی پیامبرک می
و  ،که عبادت را فقط برای خدا انجام دھند تعجب کردند و نپذیرفتند داد

َجَعَل ﴿ گفتند:
َ
ٌء ُعَجابٞ  �لَِهةَ ٱأ ا او یآ« ]۵[ص:  ﴾٥إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ

. »بی است!یز عجین براستی چیخدای واحدی قرار داده؟! اان، ینھمه خدایبجای ا
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د و آنان را از شرک رک خدا دعوت میسوی  بهھمچنان آنھا را  ص اما پیامبر
داشت و حقیقت آنچه را که آنھا را بسوی آن فرا  ورزیدن بر حذر می

داد تا اینکه خداوند کسانی از آنھا را ھدایت  توضیح می شان خواند برای می
و بعد از دعوتی  ،پس بعد از آن گروه گروه وارد دین خدا شدندس ،کرد

و جھاد طوالنی پیامبر و یارانش و پیروان آنھا، خداوند دین  پیوسته و مستمر
 خود را بر ھمه ادیان چیره گردانید. 

سپس اوضاع تغییر یافت و جھالت بر بیشتر مردم غالب گردید تا جاییکه 
مبران و اولیا و به فریاد خواندن آنھا و کمک بیشتر مردم با غلو در مورد پیا

خواستن از آنان و ارتکاب دیگر انواع شرک به دین جاھلیت بازگشتند و معنی 
ندانستند. و تا به امروزه  ،دانستند را آنگونه که کفار عرب می »ال إله إال اهللا«

دور شدن از زمان نبوت در حال  غلبه جھل و ھمواره این شرک به علت
 گفتند: است. و شبھه متاخرین ھمان شبھه گذشتگان است آنھا میگسترش 

ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ﴿ ِ ٱَ�ٰٓ عان ما نزد ینھا شفیند: ایگو و می« ]۱۸ونس: ی[ ﴾�َّ

ِ ٱَما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ﴿ :دنیگو میو  .»خدا ھستند!  ]۳[الزمر:  ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  �َّ
و خداوند . »نندک یکه ما را به خداوند نزدکنیم مگر بخاطر ایپرست نمی نھا رایا«

غیر از خداوند  این شبھه را ابطال نموده و بیان کرده است که ھر کسی
کسی را پرستش نماید به خدا شرک ورزیده و به او تعالی کافر شده است، 

ِ ٱَوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ د:یفرما چنانکه می َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم  �َّ
ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ِ ٱَوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ ی را یزھایر از خدا، چیآنھا غ« ]۱۸ونس: ی[ ﴾�َّ

نھا یند: ایگو و می ؛بخشد رساند، و نه سودی می ان مییه نه به آنان زکپرستند  می
 د:یفرما ند و میک رد میخداوند سخن آنھا را  .»!عان ما نزد خدا ھستندیشف

ُ�َنّ�ِ ﴿
َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِما َ� َ�ۡعَلُم ِ�  �َّ �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
َوتََ�َٰ�ٰ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۡ�

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ه در کد یدھ زی خبر مییا خدا را به چیبگو: آ« ]۱۸ونس: ی[ ﴾َ�مَّ
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ه قرار کانی یبرتر است از آن ھمتان سراغ ندارد؟! منزه است او، و یو زم ھا آسمان
دارد که عبادت افرادی عالوه بر  خداوند در این آیه بیان می. »دھند می

خداوند ھمچون پیامبران و اولیاء و دیگر چیزھا شرک اکبر است گرچه انجام 

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما دھندگان آن اسمی دیگر بر آن بگذارند، خداوند متعال می َّ� 
ْ ٱ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
ِ ٱأ و « ]۳[الزمر:  ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  �َّ

نھا را یا«ه: کن بود یا شان لیای خود قرار دادند و دلیر خدا را اولیه غکآنھا 
خداوند با رد . »نندک یکه ما را به خداوند نزدکنیم مگر بخاطر ایپرست نمی

َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما آنھا می سخنان ارٞ  َ�ِٰذبٞ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  �َّ  ]۳[الزمر:  ﴾َكفَّ
خداوند  ؛ندک ان آنان در آنچه اختالف داشتند داوری مییامت میخداوند روز ق«

پس خداوند با . »ندک ت نمییننده است ھرگز ھداک فرانکه دروغگو و کس را کآن 
غیر از خدا با به فریاد خواندن و ترس و  دارد که پرستش این توضیح بیان می

امید داشتن و امثال آن کفر ورزیدن به خداوند است، و خداوند گفته آنھا را 
 ند.ک د تکذیب میینما آنان را به خدا نزدیک می شان ند معبودانیگو که می

و از جمله عقاید کفرآمیزی که با عقیده صحیح منافات دارد و با 
ای است که ملحدان این روزگار  دهیمخالف است عق † ھای پیامبران آورده

و پیروان مارکس و لینین و دیگر دعوتگران به الحاد و کفر بدان معتقدند و 
فرق  ت وباور دارند، این عقیده با رھنمود پیامبران و با عقیده صحیح مخالف

یکی  ،سوسیالیزم، کمونیسم یا بعث و... :ھر اسمی که بر آن بگذارند ،ندک می
منشاء  ،ند معبودی وجود نداردیگو اصول این ملحدان این است که می از

و به ھمه ادیان  ،ندک حیات ماده است، و معاد و بھشت و جھنم را انکار می
را مطالعه کند و عقیده آنھا را بررسی  شانھای ورند، ھر کس کتاب کفر می

و  ،برد که این عقیده با ھمه ادیان آسمانی مخالف است نماید به یقین پی می
دھد، و از جمله  پیروانش را بسوی بدترین سرانجام در ھر دو جھان سوق می

عقایدی که با عقیده حق مخالف است عقیده بعضی از صوفیان کسانی که 
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اوند مشارکت دارند، و دنامند در تدبیر جھان با خ میآنھا آنان را اولیاء 
 شان ھایی که برای معبودان صوفیان اینھا قطب و وتد و غوث و دیگر نام

و از شرک جاھلیت  ،این بدترین شرک در ربوبیت است، اند ساخته و پرداخته
ند و بلکه فقط در زور چون کفار عرب در ربوبیت کفر نمی ،عرب بدتر است

اما در  ،و شرک آنھا در حالت آسایش و راحتی بود ،دندیورز میعبادت شرک 
 د:یفرما ردند، چنانکه خداوند میک حالت سختی عبادت را خاص خدا می

﴿ �ِ ْ ْ  ۡلُفۡلكِ ٱفَإَِذا َر�ُِبوا َ ٱَدَعُوا ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ�  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ إَِذا  ۡلَ�ِّ ٱفَلَمَّ
شتی شوند، خدا را با که بر سوار بر کھنگامی « ]۶۵بوت: ک[العن ﴾٦٥ُهۡم �ُۡ�ُِ�ونَ 
ه خدا آنان را به کاما ھنگامی  ؛نند)ک ر او را فراموش مییخوانند (و غ اخالص می

 .»شوند می کی رساند و نجات داد، باز مشرکخش
ردند که ربوبیت فقط از آن خداوند است، چنانکه ک اما آنھا اقرار می

ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ ﴿د: یفرما خداوند می ۡ�َُهم مَّ
َ
ُ ٱَولَ�ِن َس� و « ]۸۷[الزخرف:  ﴾�َّ

 د:یفرما و می. »ند: خدایگو ده، قطعا مییسی آنان را آفرکاگر از آنھا بپرسی چه 

َمآءِ ٱقُۡل َمن يَۡرزُُقُ�م ّمَِن ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ۡ� مَّ

َ
ۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
َوَمن  ۡ�

ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  ۡلَ�ِّ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  لَۡمّيِتِ ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱُ�ِۡرُج  ۡمَر
َ
فََسَيُقولُوَن  ۡ�

ۚ ٱ ُ فََ� َ�تَُّقونَ  �َّ
َ
ن یسی شما را از آسمان و زمکچه «بگو: « ]۳۱ونس: ی[ ﴾٣١َ�ُقۡل أ
سی زنده کست؟ و چه ھا (و خالق) گوش و چشم کسی مالکا چه یدھد؟  روزی می

ر یسی امور (جھان) را تدبکآورد؟ و چه  رون مییرا از مرده، و مرده را از زنده ب
د ینک شه نمییپس چرا تقوا پ«، بگو: »خدا«ند: یگو بزودی (در پاسخ) می» ند؟ک می

  .»د)؟!یترس (و از خدا نمی
 و آیات زیادی در این مورد آمده است.

اند از دو جھت در شرک از آنھا پیشی  آمدهاما مشرکین که بعد از آنھا 
 ند.زور اند: یکی اینکه برخی از این مشرکین در ربوبیت شرک می گرفته

دوم اینکه مشرکین این زمان ھم در حالت سختی و ھم در حالت آسایش 



 ٢٣            و آنچه با آن منافات دارد عقیده صحیح

چنانکه ھر کسی با آنھا اختالط کند و اوضاع آنان را بررسی  ،ورند شرک می
در کنار قبر  در مصر ووغیره  سین و بدویکند و آنچه در کنار قبر ح

عیدروس در عدن، و در کنار قبر ھادی در یمن و در کنار قبر ابن عربی در 
شام و در کنار قبر عبدالقادر گیالنی در عراق و در کنار دیگر قبرھای معروف 

شود که اینھا در ھر حالت ھم در سختی و  ببیند متوجه می ،دھند انجام می
ورند، قبرھایی که عوام در مورد  در کنار این قبرھا شرک می ھم در آسایش و

و  ،اند آن غلو کرده و بسیاری از حق خدا را به صاحب قبر اختصاص داده
ند و حقیقت توحید را که خداوند پیامبرش ک کمتر کسی به آنھا اعتراض می

بیان  شان و پیامبران پیش از ایشان را با آن فرستاده است برای ص محمد

آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ ﴿. دارد می َّ�� ِ  .]۱۵۶[البقرة:  ﴾إِنَّا ِ�َّ
 شان و در میان ،م که آنھا را ھدایت نمایدیینما از خداوند مسئلت می

و به رھبران و علمای مسلمین توفیق دھد  ،دعوتگران به ھدایت را زیاد کند
را از بین ببرند، ھای منجر به آن  لهیو وس ،و آن ،تا با این شرک مبارزه کنند

 به حق که او شنوای نزدیک است.
و از جمله عقایدی که در مورد اسما و صفات با عقیده صحیح منافات 
دارد عقیده اھل بدعت از قبیل جھمیه و معتزله و کسانی است که در مورد 

امل خداوند کو صفات  اند صفات خداوند و انکار آن راه آنھا را در پیش گرفته
اند که چیزھای معدوم و  ردهکخداوند را چنان وصف اند، و  نموده یرا نف

شوند، خداوند پاک و بس برتر از آن چیزی  جماد و غیر ممکن توصیف می
ند، و کسانی که برخی از صفات را اثبات کرده و برخی یگو است که آنھا می

آنھا بعضی از  ،اند ھمچون اشاعره نیز در این داخل ھستند ردهکرا نفی 
اند و با این کار با دالیل نقلی و  ردهکنفی کرده و دالیل آنرا تاویل  صفات را

و آنچه آنھا برای فرار از آن صفاتی را نفی  ،اند عقلی به مخالفت برخاسته
و اینگونه در مورد  ،اند ناگزیرند آنرا بپذیرند ردهکاند در صفاتی که اثبات  ردهک

اما اھل سنت و جماعت، اند،  صفات به تناقض گویی آشکاری گرفتار آمده



 حمایت از توحید          ٢٤

از اسماء و صفات به  صفاتی را که خداوند برای خود اثبات نموده یا پیامبرش
و خداوند را از مشابھت با نند ک میاثبات  ،برای او اثبات نموده مالکنحو 

و  ،نندک و معانی صفات را انکار نمی ،دانند ش منزه و پاک مییھا دهیآفر
ار کف و انیو تحر ،اند ردهکبه ھمه دالیل عمل  و جماعت اینگونه اھل سنت

و راه  ،اند اند در امان مانده از این رو از تناقضی که دچار آن شده ،اند ردهکن
و این صراط مستقیمی است که  ،نجات و سعادت ھر دوجھان ھمین است

این امت با ھیچ چیزی صالح  اند، و آخر ائمه این امت در پیش گرفته سلف و
و آن  ،ابد مگر با آنچه اول این امت با آن اصالح شده استی میو بھبودی ن

 و ترک مخالفت با این دو است. ،سنت پیروی از کتاب وھم 
واهللا ولی التوفيق، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إالَّ 

 .)١(باهللا، وصلی اهللا وسلم علی عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه

                                           
 .۲۷ -۱/۱۳ :مجموع الفتاوی -١



 
 
 
 

 گیران فال کمک خواستن از غیر الله و تصدیق کاهنان و

 :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن وااله، أما بعد

 ص عبداللهآنجا که عقیده توحید اساسی است که دعوت محمد بن  از
در حقیقت امتداد دعوت ھمه پیامبران است  پایه آن استوار است، و بر

ِن ﴿د: یفرما چنانکه خداوند می
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا َّ� 
ْ ٱوَ  ُٰغوَت ٱ ۡجَتنُِبوا خدای «ه: کم یختیما در ھر امتی رسولی برانگ« ]۳۶[النحل:  ﴾ل�َّ
ھا و خرافات با  و مبارزه با بدعت. »دینکو از طاغوت اجتناب  ؛دیرا بپرست تایک

بنابراین ھر  ،اشکال مختلف آن از مسایل اساسی اعتقاد به این دعوت است
مسلمانی باید در دینش دقت و بررسی نماید و خداوند را چنان عبادت کند 

 که در شریعت اسالمی آمده است.
گاه بودند، چون ھمه  شان مورد دین مسلمین اوایل و سلف امت در آ

سپس وقتی بسیاری از این  ،مطابق رھنمودھای قرآن و سنت بود شانکارھای
منھج و شیوه قرآن و سنت ـ ارزشمند و راستین در عقاید و  شیوه ـ

منحرف شدند، در عقاید و مذاھب و در سیاست و احکام به  شان اعمال
 ،و یکی از نتایج این انحراف ،ھای مختلفی تقسیم شدند ھا و فرقه گروه

رواج گرفت، و شیوع این  شان در میان ھا شعبده بازی ،ھا و خرافات بدعت
ھا محل ورودی برای دشمنان اسالم گردید که از این راه برای طعنه  بدعت

 ستفاده کردند.زدن به اسالم و مسلمین ا
ز ا شان ھای علمای اسالم ھمواره در گذشته و حال ھمواره در کتاب
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 اند. ھا بر حذر داشته بدعت
ام، این  و اینجانب ھم با نوشتن سه رساله در این راستا مشارکت نموده

 ھا عبارتند از: هلرسا
 .ص : حکم کمک خواستن از پیامبراول
 ھا و شیاطین و نذر کردن برای آنان. : حکم کمک خواستن از جندوم

ای ندارند و  شهیرآمیز که در دین  : حکم خواندن اوراد و اذکار شرکسوم
 باشند. بدعت می

ـ که پرچمدار و دعوت و ارشاد در عربستان  یپژوھش علم و ریاست
دعوت اسالمی در این سرزمین خجسته است ـ این سه رساله را به 

ھا و خرافات و باال بردن  دارد تا در مبارزه با بدعت خوانندگان عزیز تقدیم می
 شد.سطح فرھنگ و درک حقیقی اسالم سھیم با

از خداوند متعال و توانا مسئلت داریم که این را برای بندگانش سودمند 
 قرار دھد.

 اهللا علی حممد وآله وصحبه وسلم. صىلالتوفيق و واهللا ويل

 ص حکم کمک خواستن از پیامبر رساله اول:
 احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وأصحابه ومن اهتد

 :هداه، أما بعدـب
ھجری،  ۱۳۹۰/ ۴/ ۱۹خ یتار ۱۵در شماره  یتیوکروزنامه المجتمع 

) به چاپ رسانیده بود که ص اشعاری را تحت عنوان (یاد بود میالد پیامبر
و امت را از  ،به داد امت برسدتا کمک خواسته  ص در این اشعار از پیامبر

ودش و سراینده اشعار خ ،تفرقه و اختالفی که گرفتار آن گردیده نجات دھد
 م.یدھ و اینک متن اشعار مذکور را ارائه می ،معرفی کرده بود را آمنه

 اً ـمـعال كدرأيا رسول اهللا 
 

 ويصلی من لظاهايشعل احلرب  
 



 ٢٧          گیران کمک خواستن از غیر الله و تصدیق کاهنان و فال

افروزد و جھانیان  جھانی را دریاب که آتش جنگ را بر می ،ای رسول خدا
 سوزاند. را می

 أمة كدرأيا رسول اهللا 
 

 يف ظالم الشك قد طال رساها 
 

امتی را دریاب که مدتی بسیار طوالنی در شک و تردید  ،ای پیامبر خدا
 قرار گرفته است.

 أمة كيا رسول اهللا أدر
 

 يف متاهات األسی ضاعت رؤاها 
 

ھا رنج و  امتی را دریاب که در پیچ و خم و سرگردانی ،ای پیامبر خدا
 اندوه زیبائیش را را از دست داده است.

 د:یگو تا اینکه می

ل النصـر كم  ا عجلتهـعجّ
 

 يوم بدر حني ناديت اإلله 
 

زود کمک کن ھمانطور که روز بدر خیلی زود کمک کردی آنگاه که 
 ا صدا زدی.ر خداوند

 راً رائعاً ـفاستحال الذل نص
 

 إنَّ هللا جنوداً ال تراها 
 

انگیزی تبدیل شد، بدون تردید که  آنگاه ذلت و شکست به پیروزی شگفت
 بینی. ریانی دارد که شما آنرا نمیخداوند لشک

خواھد و او را صدا  ن نویسنده از پیامبر کمک مییا  الله اکبر! اینگونه
خواھد که ھر چه زودتر امت را یاری نماید، او فراموش  و از او می ،زند می

داند که کمک کردن و کمک فقط در دست پیامبر و یا  یا اینکه نمی ،کرده

َوَما ﴿ د:یفرما کسی دیگر از مخلوقات نیست، چنانکه خداوند متعال می
ِ ٱإِ�َّ ِمۡن ِعنِد  �َّۡ�ُ ٱ روزی تنھا از یپ« ]۱۲۶[آل عمران:  ﴾ۡ�َِكيمِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱ �َّ

  .»م استکیجانب خداوند توانای ح

ُ ٱإِن يَنُ�ُۡ�ُم ﴿ د:یفرما و می فََ� َ�لَِب لَُ�ۡمۖ �ن َ�ُۡذۡلُ�ۡم َ�َمن َذا  �َّ
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ِيٱ َّ�  ِ ند، کاری یاگر خداوند شما را « ]۱۶۰[آل عمران:  ﴾ۦيَنُ�ُُ�م ّمِۢن َ�ۡعِده
ه کست کیاری شما بردارد، یروز نخواھد شد! و اگر دست از یس بر شما پکچ یھ

 .»ند؟!کاری یبعد از او، شما را 
و به اجماع مشخص است که خداوند بندگان را  ،و با نص و تصریح قرآن

را فرستاده تا این عبادت را  ھا و پیامبران و کتاب ،آفریده تا او را بپرستد

َوَما ﴿ د:یفرما چنانکه خداوند متعال می ،توضیح دھند و بسوی آن فرا خوانند
نَّ ٱَخلَۡقُت  �َس ٱوَ  ۡ�ِ من جن و انس را « .]۵۶ات: ی[الذار ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ۡ�ِ

 یکابند و به من نزدیامل کن راه تینند (و از اکه عبادتم کنیدم جز برای ایافرین

ِن ﴿ د:یفرما و می .»شوند)
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَوَلَقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا َّ� 
ْ ٱوَ  ُٰغوَت ٱ ۡجَتنُِبوا خدای «ه: کم یختیما در ھر امتی رسولی برانگ« ]۳۶[النحل:  ﴾ل�َّ

رَۡسۡلَنا ِمن ﴿ د:یفرما و می »د!ینکو از طاغوت اجتناب  ؛دیتا را بپرستیک
َ
ٓ أ َوَما

نَّهُ 
َ
نَا۠ فَ  ۥَ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
� ٓ  ]۲۵اء: ی[األنب ﴾٢٥ۡ�ُبُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

ه: کم یردکه به او وحی کنیم مگر ایامبری را نفرستادیچ پیاز تو ھش یما پ«
د: یفرما میخداوند و . »دینکپس تنھا مرا پرستش  ؛ستیجز من نبحق معبودی 

ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتهُ ﴿
ُ
ۡن َحِكيٍ� َخبِ�ٍ  ۥالٓر� كَِ�ٌٰب أ ُ لَۡت ِمن �َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ  ١ُ�مَّ فُّصِ

َ
�

ۚ ٱإِ�َّ  َ ه کتابی است کن یالر، ا« ]۲-۱[ھود:  ﴾٢إِنَِّ� لَُ�م ّمِۡنُه نَِذيٞر َو�َِش�ٞ  �َّ
گاه (نازل کیح شده و از نزد خداوند حیسپس تشر ؛افتهیام کاتش استحیآ م و آ

د! من از سوی او یرا نپرست»  الله«ه: جز کن است) یده) است! (دعوت من ایگرد
 .»!ام م دھنده و بشارت دھندهیبرای شما ب

ھا و  دھد که او انسان توضیح می شیم خوکمح خداوند متعال در این آیات
و او  ،دنھا را فقط برای این آفریده است که تنھا او را پرستش نمای جن

را مبعوث کرده تا به این  †دارد که پیامبران  و بیان می ،شریکی ندارد
و خداوند بیان  ،و از آنچه با این مخالف است نھی کنند ،عبادت فرا خوانند
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ھای گوناگون و واضح بیان کرده تا  وهید که آیات کتابش را به شینما می
و تنھا خدا را  ،و عبادت یعنی یکتاپرستی ،کسی دیگر غیر از او عبادت نشود

و در آیات  ،و اطاعت از اوامر و ترک آنچه نھی کرده است ،پرستش کردن
 د:یفرما از آن جمله اینکه می ،زیادی خداوند به این مسئله فرمان داده است

ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ ﴿
ُ
َ ٱَوَمآ أ  یو دستور« ]۵نة: ی[الب ﴾ُحَنَفآءَ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ

او  ین خود را برایه دک یه خدا را بپرستند، در حالکن یبه آنھا داده نشده بود جز ا

ٓ إِيَّاهُ  َوقََ�ٰ َر�َُّك ﴿ د:یفرما و می. »نندکخالص  ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
 .]۲۳اإلسراء: [ ﴾�

َ ٱ ۡ�ُبدِ ٱفَ ﴿ د:یفرما و می. »!دیو پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرست« َّ� 
 ُ ِ  ٢ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِٗصا �َّ َّ�ِ �َ

َ
پس خدا را پرستش « .]۳-۲الزمر: [ ﴾ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ�

گاه باشن خود را برای او خالص ین و دک ن خالص از آن یه دکد یگردان! آ
و آیات زیادی در این مورد آمده که ھمه نشانگر این ھستند که  .»خداست

خاص کردن عبادت فقط برای خدا و ترک عبادت چیزھای دیگر غیر از او از 
و تردیدی نیست که دعا و به فریاد خواندن  ،واجب استوغیره  قبیل انبیاء

بنابراین باید فقط برای خدا  ،انواع عبادت است نیتر ن و جامعیتر از مھم

ْ ٱفَ ﴿د: یفرما چنانکه می ،انجام شود َ ٱ ۡدُعوا َولَۡو َكرَِه  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ
ن خود را برای او خالص ید و دی(تنھا) خدا را بخوان« .]۱۴[غافر:  ﴾١٤ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ

نَّ ﴿ د:یفرما و می. »افران ناخشنود باشندکد، ھرچند ینک
َ
ِ فََ�  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ َّ�ِ

ِ ٱتَۡدُعواْ َمَع  َحٗدا �َّ
َ
س را کچ یمساجد از آِن خداست، پس ھ« .]۱۸[الجن:  ﴾١٨أ

 . »دیبا خدا نخوان
شود: چون  را شامل میوغیره  و این ھمه مخلوقات از قبیل پیامبران

بنابراین ھمه چیزھا عالوه از خداوند  ،حدًا) نکره در سیاق نھی استأکلمه (

ِ ٱَوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ د:یفرما و خداوند متعال می ،شود را شامل می َما َ�  �َّ
ه نه سودی به تو کزی را یو جز خدا، چ« .]۱۰۶ونس: ی[ ﴾يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّكَ 
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 .»انی مخوانیرساند و نه ز می
مورد خطاب قرار گرفته است و مشخص است که  ص در این آیه پیامبر

و بلکه منظور خداوند  ،خداوند او را از شرک مصون و محفوظ داشته است
 د:یفرما سپس خداوند متعال می ،ورزی است برحذر داشتن دیگران از شرک

ٰلِِم�َ ٱفَإِنََّك إِٗذا ّمَِن فَإِن َ�َعۡلَت ﴿ نی، از کن یه اگر چنک« .]۱۰۶ونس: ی[ ﴾ل�َّ
  .»اران خواھی بودکستم

غیر از خدا را به فریاد بخواند از ستمکاران  رور انسانیت اگرپس وقتی َس 
 به صورت مطلقو ظلم ھرگاه  ،پس دیگران چگونه خواھند بود ،ردیگ قرار می

 د:یفرما چنانکه خداوند متعال می ،به کار رود منظور از آن شرک اکبر است

ٰلُِمونَ ٱُهُم  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱوَ ﴿ (ھم به  ؛افران، خود ستمگرندکو « .]۲۵۴: البقرة[ ﴾ل�َّ

ۡكَ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما و می. »)گرانینند، ھم به دک خودشان ستم می لَُظۡلٌم  لّ�ِ
پس با این آیات  .»، ظلم بزرگی استکشر هکقت یدر حق« .]۱۳لقمان: [ ﴾َعِظيمٞ 

 ھا ھا و درختان و بت شود که به فریاد خواندن مرده و دیگر آیات معلوم می
را  ھا ھا و انسان و با عبادتی که خداوند جن ،شرک به خداوند استوغیره 

را نازل کرده تا آن را  ھا برای آن آفریده است و پیامبران را فرستاده و کتاب
 »ال إله إال اهللا«منافات دارد، و معنی و بسوی آن دعوت دھند  ،بیان کنند

یعنی ھیچ معبود به حقی جز الله نیست، این  »ال إله إال اهللا«ھمین است، 
ند که فقط خداوند ک و تاکید می ،ندک عبادت غیر از خداوند را نفی می ،کلمه

نَّ ﴿د: یفرما میچنانچه خداوند متعال  ،سزاوار عبادت است
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِأ ُهَو  �َّ

نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ۡ�َقُّ ٱ
َ
نَّ  ۡلَ�ِٰطُل ٱُهَو  ۦَوأ

َ
َ ٱَوأ  ﴾٦٢ۡلَكبِ�ُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱُهَو  �َّ

ر از او یو آنچه را غ ؛ه خداوند حق استکن بخاطر آن است یا« .]۶۲[الحج: 
ن و یی د هین پاو ای .»و خداوند بلندمقام و بزرگ است ؛خوانند باطل است می

و تا وقتی این اصل درست نشود عبادت صحیح نخواھد  اساس ملت است،
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وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ﴿د: یفرما بود، چنانجه خداند می
ُ
ِينَ ٱَولََقۡد أ ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن  �َّ

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  َ�ۡ
َ
به تو و « ]۶۵[الزمر:  ﴾٦٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱأ

شود و  شوی، تمام اعمالت تباه می که اگر مشرکشده ن وحی یشیامبران پیھمه پ

ا َ�نُواْ ﴿ د:یفرما و می. »اران خواھی بودکانیاز ز ْ َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ ُ�وا َ�ۡ
َ
َولَۡو أ

ه انجام کی) یکشوند، اعمال (ن کو اگر آنھا مشر« .]۸۸األنعام: [ ﴾َ�ۡعَملُونَ 
  .»رند)یگ ای از آن نمی جهیگردد (و نت اند، نابود می داده

بر دو پایه مھم استوار است، یکی اینکه جز خداوند کسی  اسالمو دین 
ای پرستش شود که در  دوم اینکه خداوند به ھمان گونه. پرستش نشود

پس  .ھمین است »ال إله إال اهللا«و معنی  .آمده است ص شریعت پیامبرش
یا  خواه کسانی دیگر، ،ھا را به فریاد بخواند خواه پیامبر باشند ھر کسی مرده

نھا آھا و یا دیگر مخلوقات را به فریاد بخواند و یا از  ھا و یا درختان و سنگ بت
سر بریدن حیوانات و نذر کردن برای آنھا به آنان تقرب  ا باکمک بخواھد ی

نماز بخواند و یا برای آنان سجده کند در حقیقت آنان را  شان بجوید یا برای
 و آنھا را شریک و ،عنوان خدایانی انتخاب کرده استاز خدا به  هبه عالو

منافات و تضاد  »ال إله إال اهللا«و این با معنی  ،ھمتای خدا قرار داده است
گذاری کند و چیزھایی ایجاد کند  ھمانطوریکه ھرکسی در دین بدعت ،دارد
 خداوند به آن فرمان نداده است معنای گواھی دادن به اینکه محمد پیامبرکه 

ٓ إَِ�ٰ َما ﴿ د:یفرما می ألو خداوند  ،خداست محقق نکرده است ص َوقَِدۡمَنا
نُثوًرا ْ ِمۡن َ�َمٖل فََجَعۡلَ�ُٰه َهَباٗٓء مَّ و ما به سراغ « .]۲۳الفرقان: [ ﴾٢٣َعِملُوا

نده در ھوا کم، و ھمه را ھمچون ذرات غبار پرایرو اند می ه انجام دادهکاعمالی 
و این اعمال و کردارھا اعمال کسانیند که در حال شرک  .»میدھ قرار می
گذاران که خداوند به آن فرمان  و ھمچنین اعمال بدعت ،اند ردهکوفات 

چون این اعمال با  ،ارزش خواھد بود در روز قیامت پوچ و بی ،نداده است
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ھر کسی در امر «فرموده:  ص چنانکه پیامبر ،اند شریعت مطھر موافق نبوده
 .»شود میایجاد کند که از ما نیست پذیرفته نما چیزی 

و پیامبر را به فریاد  ،ستهاکمک خو ص و نویسنده اشعار از پیامبر
و از پروردگار جھانیان که کمک و یاری و سود و زیان در دست  ،دهنخوا

اوست و در دست دیگران نیست روی برتاخته است. تردیدی نیست که 
به فریاد  فرمان داده که او ألخداوند و  ،ینکار ستم بزرگ خطرناکی استا

را به فریاد بخواند خداوند دعای او  و وعده داده که ھر کس او ،خوانده شود
و کسانی را که از روی خود بزرگ بینی او را به فریاد  ،ندک بت میارا اج

َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿ د:یفرما چنانکه می ،خوانند به جھنم تھدید کرده است نمی
ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱ

َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم  �َّ �َۡسَتۡكِ�ُ
د تا (دعای) شما یمرا بخوان«پروردگار شما گفته است: « .]۶۰غافر: [ ﴾٦٠َداِخرِ�نَ 

ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ  بر میکه از عبادت من تکسانی کرم! یرا بپذ
و ھر کس از  ،یه کریمه نشانگر این است که دعا عبادت استاین آ. »!شوند می

آن روی برتابد جایگاھش دوزخ است، پس کسی از صدا زدن و به فریاد 
خواندن خداوند چنین حالتی دارد، وضعیت کسی که غیر از خداوند را به 

و حال آنکه  ،ند چگونه خواھد بودک خواند و از خدا اعراض می فریاد می
و مالک ھمه چیز و بر ھمه چیز تواناست، چنانکه خداوند خداوند نزدیک 

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿ د:یفرما می
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱ�َذا َس� إَِذا  �َّ

ْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ  ْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنوا و « .]۱۸۶: البقرة[ ﴾١٨٦َدَ�نِ� فَۡليَۡسَتِجيُبوا
م! دعای یکنند، (بگو:) من نزدکه بندگان من، از تو در باره من سؤال کھنگامی 

د دعوت مرا یم! پس بایگو خواند، پاسخ می ه مرا میکننده را، به ھنگامی کدعا 
 ص پیامبر. و »ابند (و به مقصد برسند)یاورند، تا راه یمان بیرند، و به من ایبپذ

و به پسر عمویش  »دعا ھمان عبادت است«د: یفرما در حدیث صحیح می
خدا تو را محافظت  ،خدا را حفظ کن«گفتند:  ب عبدالله بن عباس
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ابی، ھرگاه خواستی از ی او را پیش رویت می ،ند، خداوند را حفظ کنک می
 .ترمذی وغیره .»و ھرگاه کمک خواستی فقط از خدا کمک بخواه ،خدا بخواه

خدا قرار داده و د: (ھر کسی در حالی بمیرد که ھمتایی برای یفرما میو 
 .شود) بخاری می خواند وارد دوزخ آنرا به فریاد می

روایت است که از ایشان پرسیده  ص و ھمچنین در صحیحین از پیامبر
اینکه برای خدا ھمتایی قرار دھی و «شد کدام گناه بزرگتر است؟ فرمود: 

 .»حال آنکه او تو را آفریده است
و به فریاد بخواند یا از او کمک  پس ھر کسی غیر از خداوند را صدا بزند

بخواھد یا برایش نذر کند و یا حیوانی ذبح کند یا عبادتی دیگر را برای او 
انجام دھد آنرا ھمتا و نظیر خداوند قرار داده، پیامبر یا ولی باشد و یا فرشته 
یا جن یا بت یا دیگر چیزی از مخلوقات باشد. اما کمک خواستن از فرد 

و کمک خواستن از او در امور  ،تواند دارد در آنچه او می روای که حض زنده
بلکه از امور عادی و جایز است که  ،شرک نیست ،حسی که توانایی آنرا دارد
چنانکه خداوند متعال در داستان موسی بیان  ،بین مسلمین رواج دارد

ِيٱ ۡستََ�ٰثَهُ ٱفَ ﴿ د:یفرما می ِيٱَ�َ  ۦمِن ِشيَعتِهِ  �َّ َّ�  ِ  .]۱۵القصص: [ ﴾مِۡن َعُدّوِه
و چنانکه  .»نمود کمکروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای یه از پکآن «

 .]۲۱القصص: [ ﴾فََخَرَج مِۡنَها َخآ�ِٗفا َ�َ�َقَُّب ﴿ د:یفرما باز ھم در داستان موسی می
ه ترسان بود و ھر لحظه در انتظار کموسی از شھر خارج شد در حالی «

و در  ،ردیگ گ از یارانش کمک مینو ھمانطور که انسان در ج. »ای حادثه
نند، ک آید و به یکدیگر نیاز پیدا می دیگر مشاکلی که برای مردم پیش می

دھد که به امت خود خبر دھد که او  فرمان می ص خداوند به پیامبرش
 د:یفرما تواند سود و زیانی برساند، در سوره جن می برای ھیچ کسی نمی

ۡ�ُِك بِهِ ﴿
ُ
ۡدُعواْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ

َ
َمآ أ َحٗدا ۦٓ قُۡل إِ�َّ

َ
� َوَ�  ٢٠أ ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ

َ
قُۡل إِّ�ِ َ�ٓ أ

خوانم (و فقط او را  یبگو: من تنھا پروردگارم را م« .]۲۱-۲۰الجن: [ ﴾٢١رََشٗدا
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و ان یز کبگو: من مال دھم. یاو قرار نم یکس را شرکچ ینم) و ھک یعبادت م

ۡملُِك ِ�َۡفِ� ﴿ د:یفرما و در سوره اعراف می .»ستمیشما ن یبرا یتیھدا
َ
ٓ أ قُل �َّ

ا إِ�َّ َما َشآَء  ۚ ٱَ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ ُ ۡعلَُم  �َّ
َ
 ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ

 َ�ِ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء ۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ  لسُّ نَا
َ
 .]۱۸۸األعراف: [ ﴾١٨٨ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ  إِۡن �

ب و ی(و از غ ؛ستم، مگر آنچه را خدا بخواھدیش نیان خویسود و ز کبگو: من مال«
ب باخبر بودم، ی) و اگر از غ؛ندکز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده یاسرار نھان ن

 ؛دیرس من نمیانی) به یچ بدی (و زیردم، و ھک سود فراوانی برای خود فراھم می
آورند! (و آماده  مان مییه اکام برای گروھی  دھنده دھنده و بشارت میمن فقط ب

کسی  ص و پیامبر ،و آیات زیادی در این مورد آمده است .»رش حقند)یپذ
خواست  و در روز بدر از خداوند کمک می ،خواند جز خداوند را به فریاد نمی

و رد ک یرار مکن دعاھا را تیو بر ا ،که او را در برابر دشمن پیروز گرداند
تا اینکه صدیق  »ای محقق کن ه به من وعده دادهچپروردگارا آن«گفت:  می

گفت: تو را کافی است ای پیامبر خدا، خداوند آنچه به تو  س اکبر ابوبکر
و در ھمین مورد خداوند آیه نازل فرموده  ،بخشد وعده داده را تحقق می

ۡلٖف ّمَِن  ۡسَتَجاَب ٱَر�َُّ�ۡم فَ  إِۡذ �َۡسَتغِيُثونَ ﴿ است:
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
لَُ�ۡم �

ُ ٱَوَما َجَعلَُه  ٩ُمۡردِ�ِ�َ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ ٰى َوِ�َۡطَم�ِنَّ بِهِ  �َّ قُلُوُ�ُ�ۡمۚ َوَما  ۦإِ�َّ �ُۡ�َ
ِۚ ٱإِ�َّ ِمۡن ِعنِد  �َّۡ�ُ ٱ َ ٱإِنَّ  �َّ به خاطر (« .]۱۰-۹األنفال: [ ﴾١٠يمٌ َعزِ�ٌز َحكِ  �َّ
 کمکدان بدر،) از پروردگارتان یه از شدت ناراحتی در مکد) زمانی را (یاوریب

ھزار از یکرفت (و گفت): من شما را با یو او خواسته شما را پذ ؛دیخواست می
ن را تنھا ینم. ولی خداوند، اک اری مییند، یآ ه پشت سر ھم فرود میکفرشتگان، 

 ؛ستیروزی جز از طرف خدا نیوگرنه، پ ؛شما قرار دادنان قلب یبرای شادی و اطم
دارد که آنھا از  بیان می اتخداوند در این آی. »م استکیخداوند توانا و ح

دھد که خداوند دعای آنان را پذیرفت و  و خبر می ،خداوند کمک خواستند
ه نصرت بدست کان نمود یب سپس ،مالئکه را برای امداد آنھا فرستاد
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خداوند مالئکه را به کمک آنھا فرستاد تا به آنان مژده  هکبل ست،یفرشتگان ن
پیروزی و آرامش بدھد، و بیان کرد که پیروزی و یاری از سوی خداوند 

ِ ٱإِ�َّ ِمۡن ِعنِد  �َّۡ�ُ ٱَوَما ﴿ د:یفرما بنابراین می ،است  .]۱۲۶آل عمران: [ ﴾�َّ
و در سوره آل عمران  .»م استکیحروزی تنھا از جانب خداوند توانای یپ«

ُ�ُم ﴿ د:یفرما می ُ ٱَولََقۡد نََ�َ ۖ فَ  �َّ ذِلَّةٞ
َ
نُتۡم أ

َ
ْ ٱبَِبۡدرٖ َوأ َ ٱ �َُّقوا لََعلَُّ�ۡم  �َّ

رد (و بر کاری ی» بدر«خداوند شما را در « .]۱۲۳آل عمران: [ ﴾١٢٣�َۡشُكُرونَ 
د. یناتوان بوده شما (نسبت به آنھا)، کدر حالی  ؛روز ساخت)ی، پکدشمنان خطرنا

ر کد)، تا شینکامبر نید (و در برابر دشمن، مخالفت فرمان پیزیپس، از خدا بپرھ
د که خداوند آنھا را یفرما در این آیه می ،بنابراین. »دینعمت او را بجا آورده باش
شود که اسلحه و قدرتی که  پس از این معلوم می ،در روز بدر یاری کرد

را که برای آنھا فرستاد ھمه از اسباب پیروزی و  اوند به آنھا داد و مالئکهدخ
بلکه پیروزی و کمک از  ،آورند و این چیزھا پیروزی نمی ،آرامش ھستند
پس چگونه برای این نویسنده یا غیر از او جایز است که از  ،آید سوی خدا می

پیامبر کمک بخواھد و از خداوند که مالک ھمه چیز است و بر ھمه چیز 
 .کند؟! تواناست اعراض

ترین نوع جھالت و بلکه از بزرگترین شرک  تردیدی نیست که این از زشت
است، بنابراین نویسنده این اشعار باید توبه کند و بسوی خداوند باز گردد و 

و تصمیم بگیرد که دوباره  ،و از آن دست بکشد ،از آنچه کرده پشیمان شود
و عبادت را خاص او کرده  ،آنرا تکرار نکند تا اینکه خداوند را تعظیم نماید

و توبه نصوح  ،و از فرمان او اطاعت و از آنچه از او نھی کرده پرھیز کند ،باشد
ھمین است، و اگر گناه او مربوط به مردم بود باید حق را به صاحب آن 

و خداوند بندگانش را به توبه امر  ،یا از او بخواھد که او را ببخشد ،برگرداند
د: یفرما رد چنانکه مییپذ اشان را می ه داده که توبهنموده و به آنھا وعد

ِ ٱَوتُوُ�ٓواْ إَِ� ﴿ يَُّه  �َّ
َ
ھمگی « .]۳۱النور: [ ﴾َلَعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَ�ِيًعا �
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 د:یفرما و در مورد نصاری می. »دید ای مؤمنان، تا رستگار شویبسوی خدا بازگرد

فََ� َ�ُتوُ�وَن إَِ� ﴿
َ
ِ ٱأ ُ ٱوَ  ۥۚ َو�َۡسَتۡغفُِرونَهُ  �َّ ا ی« .]۷۴: المائدة[ ﴾٧٤َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ
ه) خداوند کنند؟ (در حالی ک گردند، و از او طلب آمرزش نمی خدا بازنمی سوی به

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما و می. »آمرزنده مھربان است ِ ٱَ� يَۡدُعوَن َمَع  �َّ إَِ�ًٰها َءاَخَر  �َّ
َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱَوَ� َ�ۡقُتلُوَن  ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب

َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَۡلَق  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ
ثَاٗما

َ
إِ�َّ َمن تَاَب  ٦٩اُمَهانً  ۦَوَ�ۡخُ�ۡ �ِيهِ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۡلَعَذاُب ٱيَُ�َٰعۡف َ�ُ  ٦٨�

ُل  َوَءاَمَن وََعِمَل  ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ
ُ
ُ ٱَ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا فَأ ُ ٱاتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن  َٔ َسّ�ِ  �َّ َّ� 

گری را با خداوند یه معبود دکسانی کو « .]۷۰-۶۸الفرقان: [ ﴾٧٠َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما
و  ؛شندک ه خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمیکو انسانی را  ؛خوانند نمی

عذاب او در . دیند، مجازات سختی خواھد دکن یس چنکو ھر  ؛نندک زنا نمی
ه کسانی کمگر  .شه با خواری در آن خواھد ماندیگردد، و ھم امت مضاعف مییق

ه خداوند گناھان آنان را به کمان آورند و عمل صالح انجام دھند، ینند و اکتوبه 
و . »ستو خداوند ھمواره آمرزنده و مھربان بوده ا ؛ندک حسنات مبدل می

ِيٱَوُهَو ﴿ د:یفرما می ِ  �َّۡوَ�ةَ ٱَ�ۡقَبُل  �َّ ّ�ِ ٱَوَ�ۡعُفواْ َعِن  ۦَ�ۡن ِعَبادِه َوَ�ۡعلَُم  اتِ  َٔ لسَّ
و  ،ردیپذ ه توبه را از بندگانش میکاو است « .]۲۵الشوری: [ ﴾٢٥َما َ�ۡفَعلُونَ 

صحیحی از و در حدیث . »داند د مییدھ بخشد، و آنچه را انجام می را می ھا یبد
اسالم گناھان پیش از آن را محو «روایت است که فرمودند:  ص رسول الله

از آنجا که شرک  »ندک و توبه گناھان قبل از توبه را محو می ،ندک می
ترین و بزرگترین گناه است و از بیم آنکه مبادا کسی فریب اشعار  خطرناک

ی خدا و بندگانش و به خاطر اینکه خیر خواھی برا ،این نویسنده را بخورد
و از خداوند  ،واجب است این مطالب مختصر را به رشته تحریر در آوردم

ھمه مسلمین را  و حاالت ما و ،مسئلت دارم که آنرا سودمند قرار دھد
گاھی در دین و پایداری بر آن را ارزانی نماید ،بھبودی بخشد  ،و به ھمه ما آ
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ل و کارھایمان در پناه خود ھای اعما را از شر خودمان و از شر زشتی و ما
 نگاه دارد، او بر ھمه چیز تواناست.

 علی عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه. كصلی اهللا وسلم وبار
*** 

 حکم کمک خواستن از جن و شیاطین و نذر کردن برای آنها  رساله دوم:
از عبدالعزیز بن عبدالله بن باز به ھمه مسلمینی که این را مطالعه 

، خداوند به من و شما توفیق تمسک به دین و پایداری بر آن را نندک می
 عنایت فرماید. آمین.

 لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
: یکی از برادران بنده را در مورد حکم آنچه برخی از افراد جاھل ما بعدا

دھند از قبیل به فریاد خواندن غیر از خدا و کمک خواستن از آنھا  انجام می
و ذبح کردن  ،و نذر کردن ،مثل به فریاد خواندن جن ،مشکالت در ھنگام
 »ھفت تا بگیرید او را یا«ند: یگو چنانکه بعضی می ،ھا و امثال آن برای آن

ای ھفت تن او را  :ندیگو باشند می ھا می منظورشان ھفت تن از سران جن
ش ا ھایشان را بشکنید، خونش را بخورید، گوش و بینی چنان کنید، استخوان

ھای عصر او را  ای جن ،ھای ظھر ند: (جنیگو را قطع کنید، و بعضی می
خورد، و به  بگیرید) در بعضی مناطق این امر تا حدود زیادی به چشم می

و به فریاد خواندن  ،غیرهگان از قبیل پیامبران و صالحان وفریاد خواستن مرد
اینھا اموری  هھم و ،کمک خواستن از آنھا نیز از ھمین موارد است مالئکه و

و  ،زند ھستند که از بسیاری از افرادی که منتسب به اسالم ھستند سر می
 ،نندک یا به علت تقلید از گذشتگان خود چنین می ،دانند نمی آنھا از آنجا که

ن است زبان به آوردن چنین کلماتی را ناچیز و امری عادی فکر کو مم
اما قصدی و اعتقادی  ،آید و به زبان می ،ایم ند عادت کردهیگو و می ،نندک می

فردی که او ھمچنین این برادر از من در مورد حکم ازدواج با چنین  ،نداریم
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و در مورد ذبیحه آنھا و خواندن نماز پشت  ،به این کارھا معروف است پرسید
گیرانی که  بازان و فال تایید شعبده در مورد تصدیق و شان یبر رو و ،سرشان

ند بیماری و علت آنرا فقط با دیدن چیزی که با بدن مریض نک ادعا می
 سوال کرد. ،دانند تماس داشته مثل عمامه و شلوار و رو سری و امثال آن می

احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وعىل آله « پاسخ:

 »....وصحبه ومن اهتد هبم إىل يوم الدين، أما بعد
نھا را آفریده است تا فقط او را بپرستند و تنھا از او ھا و ج خداوند انسان

کمک بخواھند و دعا و ذبح و نذر و سایر عبادات را خاص او کنند و پیامبران 
ی ھا را با ھمین پیام فرستاده و آنھا را به این فرمان داده است و کتاب

 ،آسمانی را که بزرگترین آن قرآن است برای بیان این مطلب نازل کرده است
و این  ،و مردم از شرک ورزیدن به خدا بر حذر دارند نند،کتا به توحید دعوت 

ھمین  »ال إله إال اهللا«و معنی  ،است امت اصول و پایه دین ،اصل و اساس

پس این  ،یعنی ھیچ معبود به حقی جز الله نیست »ال إله إال اهللا«چون  ،است
و آن را فقط و تنھا  ،ندک کلمه الوھیت یعنی عبادت را از غیر از الله نفی می

و دالیل زیادی بر این مطلب از کتاب خدا و  ،دینما برای خداوند ثابت می

َوَما َخلَۡقُت ﴿د: یفرما از آن جمله اینکه می ،وجود دارد ص سنت پیامبرش
نَّ ٱ �َس ٱوَ  ۡ�ِ دم جز یافریمن جن و انس را ن« .]٥٦ات: یالذار[ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ۡ�ِ

 .»شوند) یکابند و به من نزدیامل کن راه تینند (و از اکه عبادتم کنیبرای ا
ٓ إِيَّاهُ ﴿د: یفرما و می  ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا

َ
و « .]٢٣اإلسراء: [ ﴾َوقََ�ٰ َر�َُّك �
 .»دیپروردگارت فرمان داده: جز او را نپرست

ْ ﴿ د:یفرما میو  ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َ ٱَوَما  .]۵: نةیالب[ ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ

ن یه دک یه خدا را بپرستند، در حالکن یبه آنھا داده نشده بود جز ا یو دستور«

ۡسَتِجۡب  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿د: یفرما و می .»نندکاو خالص  یخود را برا
َ
أ
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ِينَ ٱلَُ�ۡمۚ إِنَّ  وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  �َّ  ﴾٦٠�َۡسَتۡكِ�ُ
رم! ید تا (دعای) شما را بپذیمرا بخواناست:  پروردگار شما گفته« .]۶۰غافر: [
و  .»شوند! ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می بر میکه از عبادت من تکسانی ک

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿ د:یفرما می
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱ�َذا َس� إَِذا  �َّ

ْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ  ْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنوا و « .]۱۸۶: البقرة[ ﴾١٨٦َدَ�نِ� فَۡليَۡسَتِجيُبوا
م! دعای یکنند، (بگو:) من نزدکه بندگان من، از تو در باره من سؤال کھنگامی 

د دعوت مرا یم! پس بایگو خواند، پاسخ می ه مرا میکننده را، به ھنگامی ک دعا
خداوند در این . »ابند (و به مقصد برسند)یاورند، تا راه یمان بیرند، و به من ایبپذ

ھا را برای عبادت آفریده و  ھا و جن دارد که او تعالی انسان آیات بیان می
و فرمان داده و توصیه نموده است  ،ندک ند که او چنین حکم میک تاکید می

که جز الله کسی پرستش نشود، پس خداوند بندگانش را در قرآن و سنت 
و توصیه کرده است که کسی جز پروردگارشان را  ،پیامبر فرمان داده

 ،توضیح داده است که دعا و به فریاد خواندن ألو خداوند  ،پرستش نکنند
و  ،شود ز زند وارد جھنم مین سر باآعبادت بزرگی است که ھر کس از 

و خبر  ،گانش را فرمان داده است که فقط و تنھا او را به فریاد بخواننددبن
چون دعا  ند.ک اجابت میو دعای بندگانش را به  ،است یکه او نزدکداده 

اند، و  اند و بدان فرمان یافته نھا برای آن آفریده شدهآنوعی عبادت است که 

ِ َرّبِ قُ ﴿د: یفرما می ألخداوند  ۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
األنعام: [ ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

، و زندگی و مرگ من، ھمه )تمام عبادات منم (ا قربانیبگو: نماز و « .]۱۶۲-۱۶۳
ن مامور یو به ھم ؛ستیی برای او نیان است. ھمتایپروردگار جھانبرای خداوند 

فرمان داده که به  ص خداوند به پیامبرش .»ن مسلمانم!یو من نخست ؛ام شده
مردم بگوید که نماز و ذبح کردن حیوان و زندگی و مرگ ھمه برای خداوند 
پروردگار جھانیان است که شریکی ندارد، پس ھر کسی برای غیر از خداوند 
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حیوانی را سر ببرد و ذبح کند به خدا شرک ورزیده است، چنان که اگر برای 
 ست، پس ھر کسی برای غیر ازغیر از خداوند نماز بخواند شرک ورزیده ا

حیوان ذبح کند و با این کار وغیره  ھا ھا و مالئکه و مرده برای جن ،خداوند
در  ،به آنھا تقرب بجوید مثل کسی است که برای غیر از الله نماز بخواند

لعنت خداوند بر کسی «روایت شده که فرمود:  ص حدیث صحیح از پیامبر
از با سند حسن و امام احمد  »ن ذبح کندباد که برای غیر از خداوند حیوا

ند که فرمود: (دو نفر از ک روایت می ص از رسول اکرم س طارق بن شھاب
کرد مگر آنکه چیزی  ھیچ کس از کنار آن عبور نمی ،بت قومی گذشتند کنار

کرد، به یکی از آنھا گفتند: چیزی برای بت قربانی کن، گفت:  تقدیم آن می
نم گفتند: چیزی بده گرچه یک مگس باشد، او چیزی ندارم که تقدیم ک

مگسی برای بت قربانی و تقدیم آن کرد آنگاه او را رھا کردند، و این مرد به 
قربانی  و به مرد دیگری گفته شد: چیزی تقدیم و ،خاطر این به دوزخ رفت

کنم آنگاه گردن او  کن، گفت: من برای غیر از خداوند چیزی را قربانی نمی
و او به بھشت رفت) پس وقتی فردی به خاطر تقدیم و  ،ده ششترا زدند و ک

و به علت اینکار  ،ردیگ مشرک قرار می ،قربانی کردن مگسی برای بت
ھا و اولیاء را به فریاد  ھا و مالئکه شود، پس کسانی که جن مستحق جھنم می

ب نند و به آنھا تقرک نذر می شان خواھند و برای خوانند و از آنھا کمک می می
را  شان نند به امید اینکه اموالک حیوان قربانی می شان جویند و برای می

اشان از  شان را شفا دھند و یا حیوانات و مزرعه محافطت نماید یا بیماری
چگونه خواھند  ،نندک ھا چنین می ھا در امان بمانند، یا از ترس شر جن آفت
آری چنین کسانی به طریق اولی از کسی که مگسی را برای بت قربانی  ؟بود

شوند و از جمله آنچه در  و مستحق جھنم می ،ندیآ کرده مشرک به شمار می

َ ٱ ۡ�ُبدِ ٱفَ ﴿د: یفرما این مورد آمده است فرموده الھی که می َّ�  ُ ُ�ۡلِٗصا �َّ
ِ  ٢ّ�ِينَ ٱ َّ�ِ �َ

َ
ِ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ� ْ ٱ ينَ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
أ
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ٓ إَِ�  ِ ٱإِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا َ ٱُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ  �َّ إِنَّ  ُفوَنۗ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلِ  �َّ
َ ٱ ارٞ  �َّ تاب را بحق بر کن یما ا« .]٣-٢الزمر: [ ﴾٣َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو َ�ِٰذٞب َكفَّ

گاه . ن خود را برای او خالص گردانین و دکپس خدا را پرستش  ؛میردکتو نازل  آ
 .»ن خالص از آن خداستیه دکد یباش

ِ ٱَوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ د:یفرما می و خداوند متعال َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ�  �َّ
ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ِۚ ٱيَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ ُ�َنّ�ِ  �َّ

َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  �َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ
َ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۡ� آنھا « .]۱۸ونس: ی[﴾١٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

رساند، و نه سودی  ان مییه نه به آنان زکپرستند  ی را مییزھایچ ر از خدا،یغ
ا خدا را به یآ«بگو: » عان ما نزد خدا ھستند!ینھا شفیا«ند: یگو و می ؛بخشد می

منزه است او، و برتر  »ن سراغ ندارد؟!یو زم ھا ه در آسمانکد یدھ زی خبر مییچ
دھد که  یه خبر میآخداوند در این دو . »دھند ه قرار میکانی یاست از آن ھمتا

مشرکین عالوه بر او اولیاء و یاورانی از مخلوقات را برگزیده که در کنار الله 
نذر و امثال آن عبادت  و دعا و ترس و امید و ذبح و هآنھا را به فریاد خواند

نند و ک برند که این اولیاء آنھا را به خداوند نزدیک می و گمان می ،نندک می
ند ک ند، خداوند این افراد را تکذیب میینما نزد خداوند شفاعت می شان یبرا

و آنان دروغگو و کافر و مشرک نامیده و خود  ،دارد و از باطل آنھا پرده بر می

 ۥُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ د:یفرما را از شرک آنھا پاک و منزه دانسته است، او تعالی می
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ه قرار کانی ی، و برتر است از آن ھمتامنزه است او« ﴾َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

شود که ھر کسی فرشته یا پیامبر یا جن یا درخت  پس معلوم می. »دھند می
به آن تقرب و یا نذر و ذبح  ،یا سنگی را به فریاد بخواند و از او کمک بخواھد

ند و او را به خدا ک بجوید به این امید که نزد خداوند برای او شفاعت می
ت ظیا اموال را حفا ،دھد یا به امید اینکه مریض را شفا می ،دینما می نزدیک

 ،گرفتار شرک بزرگی شده است ،گردد یا مسافر به سالمتی بر می ،دینما می
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َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما شرکی که خداوند در مورد آن می َك بِهِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
 ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

ِ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ وَ  ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب ىٰٓ ٱَ�َقِد  �َّ  ﴾٤٨إِۡ�ًما َعِظيًما ۡ�َ�َ
س کتر از آن را برای ھر  نییبخشد! و پا را نمی کخداوند (ھرگز) شر« .]۴۸النساء: [

ی قرار دھد، یکه برای خدا، شرکسی کبخشد. و آن  سته بداند) میی(بخواھد و شا

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿د: یفرما و می. »ب شده استکگناه بزرگی مرت ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب َم  �َّ َ�َقۡد َحرَّ
ُ ٱ َوٮُٰه  ۡ�َنَّةَ ٱَعلَۡيهِ  �َّ

ۡ
ۖ ٱَوَمأ نَصارٖ  �َّاُر

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ را یز« .]۷۲: المائدة[ ﴾َوَما لِل�َّ

و  ؛رده استکی برای خدا قرار دھد، خداوند بھشت را بر او حرام یکس شرکھر 
و شفاعت در روز . »اوری ندارندیار و یاران، کو ستم ؛گاه او دوزخ استیجا

اند،  شود و مشرکین از شفاعت محروم قیامت بھره اھل توحید و اخالص می
پرسیده شد شفاعت شما نصیب چه کسی  ص چنانکه وقتی از پیامبر

، و فرمود »ال إله إال اهللا«گردد؟ فرمود: (ھر کسی از ته دل خالصانه بگوید  می
ھمه پیامبران در این  ،اجابت آن قطعی است ھر پیامبری دعایی داشته که
ام تا روز  اند و من دعای خود را نگاه داشته دنیا آن دعای خود را نموده

قیامت برای امت خود شفاعت کنم و ھر کسی از امت من در حالی بمیرد که با 
 .ان شاءالله شفاعت من نصیب او می گردد) کردهخداوند چیزی را شریک ن
ان داشتند که خداوند پروردگار و آفریننده و روزی مشرکین گذشته ایم

مالئکه و  و آنھا فقط به خاطر این پیامبران و اولیاء و ،دھنده آنھاست
شان نزد خدا  ند که برایدخوان ھا و امثال آن را به فریاد می درختان و سنگ

اما خداوند این عذر آنھا را  ،شفاعت کنند و آنھا را به خدا نزدیک نمایند
بلکه خداوند در  ،توجیه آنان را قبول نکرد ص و رسول اکرم ،رفتنپذی

و  ،کتاب بزرگش به آنھا اعتراض نموده و آنان را کافر و مشرک نامیده است
نند و آنھا را به خدا ک شان شفاعت می شان برای این پندارشان را که معبودان

با آنھا جنگید  ص و به خاطر این شرک پیامبر ،د تکذیب کردینما نزدیک می
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ٰ َ� ﴿ د:یفرما می چون خداوند ،دنتا عبادت را خاص خداوند کن َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ
ِ  ّ�ِينُ ٱتَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن  د! تا فتنه ینکار یکو با آنھا پ« .]۱۹۳: البقرة[ ﴾ِ�َّ

 .»ن، مخصوص خدا گرددیو د ؛(و بت پرستی، و سلب آزادی از مردم،) باقی نماند
ام تا با مردم بجنگم تا اینکه گواھی  فرمان یافته«فرمودند:  ص پیامبر و

دھند که ھیچ معبود به حقی جز الله نیست و محمد پیامبر خداست و نماز 
شان  ھا و اموال را بر پا دارند و زکات بپردازند و وقتی این کارھا را کردند خون

و  »نھا با خداستاز سوی من در امان است مگر به حق اسالم و حساب آ
یعنی تا  مگر الله، گواھی دھند ھیچ معبود به حقی نیست که فرمود: تا آن

را خاص خدا نمایند و غیر از او را پرستش نکنند، مشرکین  عبادت وقتی که
بردند، آنگاه خداوند در این مورد آیه  ترسیدند و به آنھا پناه می می ھا از جن

نَّهُ ﴿د: یفرما نازل کرده و می
َ
�ِس ٱَ�َن رَِجاٞل ّمَِن  ۥَو� َ�ُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن  ۡ�ِ

نِّ ٱ از جن پناه  یاز بشر به مردان یمردان« .]۶الجن: [ ﴾٦فََزاُدوُهۡم رََهٗقا ۡ�ِ
ر ی. و اھل تفس»شدند یم شان انیو طغ یش گمراھیبردند، و آنھا سبب افزا یم

چون جن  ،ترس آنھا افزودند یعنی بهند: یگو یم ﴾َفَزاُدوُهۡم رََهٗقا﴿ ی هدربار
ند و ک برند احساس بزرگی و تکبر می پناه می اوبه  ھا وقتی ببیند که انسان

تا آنھا را بیشتر عبادت کنند و بیشتر به  ترسانند را می ھا آنگاه بیشتر انسان
آنھا پناه ببرند و خداوند در عوض مسلمین را فرمان داد که به خدا و کلمات 

ا يَ�ََ�نََّك ِمَن ﴿ د:یفرما چنانکه می ،ندتامه او پناه ببر ۡيَ�ٰنِ ٱ�مَّ نَۡزٞغ  لشَّ
ِ  ۡسَتعِذۡ ٱفَ  ِۖ ٱب ِميعُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  �َّ ی یھا و ھرگاه وسوسه« .]۳۶فصلت: [ ﴾٣٦ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

 و. »ه او شنوده و داناستکطان متوجه تو گردد، از خدا پناه بخواه یاز ش

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿د: یفرما می
َ
ِ َما َخلَقَ  ١ۡلَفلَقِ ٱُقۡل أ ِ َ�ِسٍق إَِذا  ٢ِمن َ�ّ َوِمن َ�ّ

ِ  ٣َوقََب  َٰ�ٰتِ ٱَوِمن َ�ّ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ [الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ

ده است. و یصبح. از شر تمام آنچه آفر ۀدیبرم به پروردگار سپ یبگو: پناه م« .]۱-۵
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ھا  ه در گرهکشود. و از شّر آنھا  یه شبانه وارد مک یھر موجود شرور ھنگاماز شر 

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿. »ورزد یه حسد مک یھنگام یدمند. و از شّر ھر حسود یم
َ
قُۡل أ

ِ  ٣�َّاِس ٱإَِ�ٰهِ  ٢�َّاِس ٱَملِِك  ١�َّاِس ٱ ِيٱ ٤ۡ�َنَّاِس ٱ لۡوَۡسَواِس ٱِمن َ�ّ َّ� 
نَّةِ ٱِمَن  ٥�َّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  بگو: پناه « .]۶-۱[الناس:  ﴾٦�َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ

م مردم. به (خدا و) معبود مردم. از شّر کو حا کبرم به پروردگار مردم. به مال یم
ا یند. خواه از جن باشد ک یوسوسه م ھا انسان ۀنیه درون سکار. ک ر پنھانگ وسوسه

ھر کسی « روایت است که فرمود: ص در حدیث صحیح از پیامبر .»از انسان
اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق « :تدر جایی اقامت گزید و گف ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت ا�َّ

َ
 »أ

برم ـ، تا وقتی از آنجا  ـ به کلمات کامل خداوند از آنچه آفریده پناه می
ھر کس بدنبال نجات است و  »رساند رود ھیچ چیز به او زیان نمی می

د است که دین او محفوظ بماند و از تمامی انواع شرک مصون بماند عالقمن
ھا و  ھا و جن ھا و مالئکه وابستگی به مرده ،داند از آیات و احادیث گذشته می

دیگر مخلوقات و به فریاد خواندن آنھا و پناه بردن به آنان و امثال آن از 
بنابراین  ،ترین شرک به خداوند است و زشت ،اعمال جاھلیت مشرکین است

توصیه  آن و نیز یکدیگر را به ترک ،باید آنرا ترک گفت و از آن بر حذر بود
و ھر کسی که این  ،ند اعتراض نمودک و به کسی که این کار را می ،کرد

و خوردن ذبیحه و  ،دھد ازدواج با او جایز نیست آمیز را انجام می اعمال شرک
مگر آنکه آشکارا  ،نماز خواندن بر او و نماز خواندن پشت سر او جایز نیست

و دعا و عبادت را  ،گشته است ازاعالم کند که توبه کرده و بسوی خدا ب
چنانکه  ،و دعا عبادت است بلکه مغز عبادت دعا است ،خاص خدا بکند

با کلمات دیگری  ص اند: (دعا عبادت است) و از ایشیفرما می ص پیامبر
 د:یفرما روایت شده که فرمود: (دعا مغز عبادت است) و خداوند متعال می

﴿ ْ ۡ�َِ�ةٖ َولَۡو  لُۡمۡ�َِ�ٰتِ ٱَوَ� تَنِكُحوا ۡؤِمَنٌة َخۡ�ٞ ّمِن مُّ َمةٞ مُّ
َ
ۚ َوَ� ٰ يُۡؤِمنَّ َح�َّ

ۡعَجَبۡتُ�ۡمۗ َوَ� تُنِكُحواْ 
َ
ٰ يُۡؤِمنُ  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱأ ۡ�ِٖك َح�َّ ۡؤِمٌن َخۡ�ٞ ّمِن مُّ ْۚ َولََعۡبٞد مُّ وا
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ْوَ�ٰٓ�َِك يَدۡ 
ُ
ۡعَجَبُ�ۡمۗ أ

َ
ُ ٱوَ  �َّارِ� ٱإَِ�  ُعونَ َولَۡو أ ْ إَِ�  �َّ  لَۡمۡغفَِرةِ ٱوَ  ۡ�َنَّةِ ٱيَۡدُعٓوا
ُ َءاَ�ٰتِهِ  ۦۖ �ِإِۡذنِهِ  ُرونَ  ۦَوُ�بَّ�ِ و با زنان « .]۲۲۱: البقرة[ ﴾٢٢١لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ
د! (اگر چه جز به ازدواج با ینکاند، ازدواج ن اوردهیمان نیپرست، تا ا و بت کمشر

پرست، بھتر  مان، از زن آزاد بتیز بااینکرا) یز ؛دیزان، دسترسی نداشته باشینک
ت او) شما را به شگفتی آورد. و زنان یا موقعیا ثروت، یی، یبایھر چند (ز ؛است

د! (اگر چه ناچار یاوریاند، در ن اوردهیمان نیپرست، تا ا بتخود را به ازدواج مردان 
 یکمان، از یغالم باا یکرا) یز ؛دیمان درآورید آنھا را به ھمسری غالمان باایشو

ی او،) شما را به یبایت و زیھر چند (مال و موقع ؛پرست، بھتر است مرد آزاد بت
و خدا دعوت به بھشت و آمرزش  ؛نندک آتش می سوی بهشگفتی آورد. آنھا دعوت 

ر کد متذیشا ؛سازد ش را برای مردم روشن مییات خوید، و آینما به فرمان خود می
پرستان و آنان  بنابراین خداوند از ازدواج با زنان مشرک از قبیل بت. »شوند

 کهمگر آن این ،نند نھی کرده استک را پرستش میوغیره  ھا و مالئکه که جن
 ص و پیامبر ،زنان به توحید و خاص کردن عبادت برای خداوند ایمان بیاورند

و ھمچنین  ،دو از راه او پیروی نماین ،را در آنچه آورده است تصدیق کنند
مگر آنکه  ،خداوند از ازدواج مردان مشرک با زنان مسلمان نھی کرده است

و  ،ن بیاورنداین مردان به توحید و خاص کردن عبادت برای خداوند ایما
و خداوند خبر داده  ،و از ایشان پیروی نمایند ،را تصدیق کنند ص پیامبر

گرچه زیبایی و حسن  ،من از زن آزاده مشرک بھتر استؤاست که کنیز م
و  .ند متعجب و شگفت زده نمایدک کالم زن آزاده کسی که به او نگاه می

گرچه زیبایی و من از مرد آزاد مشرک بھتر است ؤد که برده میفرما می
ند شگفت زده ک مرد آزاد کسی که به او نگاه میوغیره  شیواگویی و شجاعت

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ برتری را چنین بیان کرده است که اسباب این کند، سپس خداوند
ُ
أ

یعنی چون زنان و  .»نندک آتش می سوی بهآنھا دعوت « ﴾�َّارِ ٱيَۡدُعوَن إَِ� 
خوانند، اما  جھنم فرا میسوی  بهمردان مشرک با گفتار و رفتار و اخالق خود 
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بسوی بھشت خود  تزنان و مردان با ایمان بوسیله اخالق و کردار و سیر
در مورد  ألو خداوند  ؟نھا با آنھا یکسانندیا  دھند، پس چگونه دعوت می

ِ َوَ� تَُصّلِ ﴿ د:یگو منافقین می ٰ َ�ۡ�ِه بَٗدا َوَ� َ�ُقۡم َ�َ
َ
اَت � َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ  ۦٓۖ َ�َ

 ِ  ب
ْ ِ ٱإِ�َُّهۡم َ�َفُروا ْ وَُهۡم َ�ِٰسُقونَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ھرگز بر « .]۸۴: التوبة[ ﴾٨٤َوَماتُوا

نار قبرش، (برای دعا و طلب آمرزش،) کاز آنان، نماز نخوان! و بر  یکچ یمرده ھ
ه فاسق بودند از کو در حالی  ؛افر شدندکه آنھا به خدا و رسولش کست! چرا ینا
و منافق  دھد که بر کافر در این آیه توضیح می ألپس خداوند . »ا رفتندیدن

اند، و  شود، چون آنھا به خدا و پیامبرش کفر ورزیده نماز خوانده نمی
مین مسل یشوایپ اینھا به عنوان ،ھمچنین پشت سر اینھا نباید نماز خواند

چون کافرند و امانتدار نیستند و دشمنی بزرگی با  ،شوند انتخاب نمی
 ،مسلمین دارند، و به دلیل اینکه کافر و منافق اھل نماز و عبادت نیستند

در مورد حرام قرار  ألو خداوند  ،ماند زیرا با کفر و شرک عملی باقی نمی

ا لَۡم َوَ� تَ ﴿ د:یفرما دادن حیوان خود مرده و ذبیحه مشرکین می ْ ِممَّ ُ�لُوا
ۡ
أ

ِ ٱ ۡسمُ ٱيُۡذَكرِ  ۗ �نَّ  ۥَعلَۡيهِ �نَّهُ  �َّ َ�ِٰط�َ ٱلَفِۡسٞق ۡوِ�َآ�ِِهۡم  لشَّ
َ
َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ أ

َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�ونَ 
َ
و از آنچه نام « .]۱۲۱األنعام: [ ﴾١٢١ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ �ۡن أ

ن به دوستان خود یاطیو ش ؛ار گناه استکن ید! اینخورخدا بر آن برده نشده، 
اگر از آنھا اطاعت  ؛زندینند، تا با شما به مجادله برخک انه القا مییمطالبی مخف

خداوند مسلمین را از خوردن حیوان خود . »د بودیخواھ کد، شما ھم مشرینک
چون اگر به ھنگام ذبح بسم الله  ،مرده و ذبیحه مشرک نھی کرده است

و  ،زیرا ذبح کردن نوعی عبادت است ،بگوید تسمیه او باطل و اثری ندارد
خدا باز گردد سوی  بهشرک ممگر آنکه  ،ندک شرک عبادت را نابود و باطل می

خوراک اھل کتاب را مباح و جایز قرار داده و  ألو خداوند  ،و توبه نماید

ِ ٱ�ََطَعاُم ﴿ فرموده است: وتُواْ  ينَ �َّ
ُ
َُّهمۡ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ  ﴾ِحّلٞ لَُّ�ۡم َوَطَعاُمُ�ۡم ِحّلٞ ل

و طعام شما برای آنھا  ؛تاب، برای شما حالل استکطعام اھل « .]۵: المائدة[
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نند که ک اند و ادعا می چون اھل کتاب به دینی آسمانی منتسب. »حالل
و  ،ندیگو میپیروان موسی و عیسی ھستند گرچه آنھا در این ادعا دروغ 

ھمه مردم دین آنھا را منسوخ و سوی  به ص خداوند با مبعوث کردن محمد
باطل کرده است، اما خداوند به خاطر حکمت و اسراری که در نظر گرفته 

و علما  ،شد غذا و ازدواج با اھل کتاب را برای ما حالل و جایز قرار داده است
بت پرست یا  الف مشرکینبه خ ،اند ھا و اسرار را توضیح داده این حکمت

ه ک ،نندک مشرکینی که مردگان از قبیل پیامبران و اولیا را پرستش می
زیرا دین آنان اصل و  ،شان حالل نیست ازدواج با آنھا و خوردن ذبیحه

بنابراین  ،بلکه از اساس باطل است ،ای در آن نیست اساسی ندارد و شبھه
خوردن آن جایز  است و(مردار) ذبیحه مشرک ھمچون حیوان خود مرده 

ند: (جن تو را گرفته) یگو اما اینکه بعضی خطاب به بعضی می ،نیست
شیطانی تو را با خود برده است و امثال آن، باید گفت که اینھا سخنانی 

مشرک نیستند مگر اینکه  ،شوند ناسزا گفته می به عنوان شتم وه کھستند 
ھر  ،نندک مردم تصرف می ھا بدون اذن الله در گوینده معتقد باشد که جن

ھا و دیگر مخلوقات داشته باشد به سبب  ای در مورد جن دهیکسی چنین عق
و بر ھمه چیز  ،است چون خداوند مالک ھمه چیز ،شود این اعتقاد کافر می

و ھیچ کاری جز به اجازه و  ،رساند و اوست که سود و زیان می ،تواناست
چنانکه خداوند به  ،ردیگ میفرمان و خواست و تقدیر سابق او انجام ن

گاه کند دھد که مردم را از فرمان می ص پیامبرش قُل ﴿: این اصل بزرگ آ
ا إِ�َّ َما َشآَء  ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ

َ
ٓ أ ۚ ٱ�َّ ُ ۡعلَُم  �َّ

َ
 ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء ۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ ّلَِقۡوٖ�  لسُّ نَا
َ
إِۡن �

ستم، مگر یش نیان خویسود و ز کبگو: من مال« .]۱۸۸األعراف: [ ﴾١٨٨يُۡؤِمُنونَ 
ز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند یب و اسرار نھان نی(و از غ ؛آنچه را خدا بخواھد

ردم، و ک فراھم میب باخبر بودم، سود فراوانی برای خود ی) و اگر از غ؛ندکاراده 
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ام برای  دھنده دھنده و بشارت میمن فقط ب ؛دیرس انی) به من نمییچ بدی (و زیھ
رور انسانیت و پس وقتی َس . »رش حقند)یآورند! (و آماده پذ مان مییه اکگروھی 

مگر  ،اختیار کوچکترین سود و زیانی برای خودش را ندارد ص برترین آنھا
و آیات  ؟و دیگر خلق چگونه خواھند بودپس غیر از ا ،آنکه خدا بخواھد

بازھا و  گیران و شعبده زیادی در این خصوص آمده است. اما پرسیدن از فال
و  ،دھند منکر و ناجایز است غیب خبر می ھا و دیگر کسانی که از طالع بین

بلکه یکی از  ،باشد بدتر از پرسیدن آنھا میو منکر  ،تصدیق چنین افرادی
بینی  (ھر کس نزد طالع د:یفرما می ص زیرا پیامبر ،ھای کفر است شعبه

خداوند نماز چھل روز او را قبول  ،او در مورد چیزی بپرسداز  بیاید و
  .]مسلم[ .ند)ک نمی

ند که ک روایت می س و ھمچنین امام مسلم از معاویه بن حکم سلمی
و از  ،از آمدن نزد کاھنان و پرسیدن از آنھا نھی کرده است ص پیامبر
ھای سنن روایت شده که فرمودند: (ھر کس نزد  در کتاب ص پیامبر

د تصدیق کند به آنچه بر یگو گویی بیاید و او را به آنچه می کاھنان و غیب
و احادیث زیادی در این خصوص  ،نازل شده کفر ورزیده است) ص محمد

 آمده است.
ن و سایر گویا ھا و غیب بین بنابراین مسلمین باید از پرسیدن طالع

 به نام طب و عالج را و مسلمین ،دھند می خبربازھا که از غیب  شعبده
از این کار نھی کرده و  ص پرھیز کنند چون پیامبر ،دھند فریب میوغیره 

و آنچه برخی از مردم به نام طبابت انجام  ،از آن بر حذر داشته است
و یا  ،روسری او یا ،مثل اینکه عمامه مریض ،دھند دھند و از غیب خبر می می

و از امور غیبی  ،این مریض چنین کرده ند:یگو و می نندک امثال آن را بو می
عمامه مریض بر آن داللت ندارد، و آنھا چنین در اصل که  ،دھند خبر می

نند که اینھا در طب مھارت ک و مردم فکر می ،نند تا عوام را فریب دھندک می
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دانند، ممکن است مقداری دارو  ھا و اسباب آن را می و انواع بیماری ،دارند
بدھند و به صورت تصادفی بر حسب تقدیر الھی بیمار شفا یابد و آنگاه مردم 

بیماری به علت ن است کا ممیو  ،اند برند که علت شفا داروھا بوده گمان می
بیب بودن که ادعای ط ،جن و شیاطینی باشد که در خدمت این فرد ھستند

گاھی دارند مطلع می ،ندک می و او بر آن  ،نندک و او را از امور غیبی که از آن آ
مناسب است  شان ھا و شیاطین را با عبادتی که برای و جن ،ندک اعتماد می
و دیگر او را  ،کشند ھا از آن مریض دست می و آنگاه جن ،گرداند راضی می
یاطین و کسانی که آنھا را به کار ھا و ش و این در مورد جن ،نندک اذیت نمی

 رند معروف است.یگ می
و یکدیگر را به  ،پس مسلمین باید از این افراد بپرھیزند و دوری کنند

ی توکل لو در کارھا فقط به الله سبحانه و تعا ،ندینماترک این کار توصیه 
و رفتن برای  .نمایند. و استفاده از رقیه و دعای شرعی و داروھای مباح

ھای محسوس و معقول  لهیجه پیش پزشکانی که بیماری مریض را با وسمعال
 اشکالی ندارد. ،نندک بررسی می

روایت است که فرمود: (خداوند ھیچ  ص در حدیث صحیحی از پیامبر
بیماری را فرو نفرستاده مگر آنکه برای آن شفایی قرار داده، که برخی عالج 

د: (ھر بیماری دوایی دارد یفرما و می .دانند) دانند و برخی آنرا نمی آن را می
و ھرگاه دارو و دوایی به مریض برسد به خواست خداوند بھبودی حاصل 

و  ،برای معالجه خود دارو استفاده کنید !د: (بندگان خدایفرما و می .شود) می
و احادیث زیادی در این مورد است،  .با آنچه حرام است خود را مداوا نکنید)

و  ،ت داریم که احوال و اوضاع مسلمین را اصالح نمایدمسئل ألاز خداوند 
و ھمه را بر ھدایت  ،ھایشان را از ھر آفت و بیماری شفا بخشد دلھا و جسم

ھای گمراه کننده و از اطاعت شیاطین و  و ما و ایشان را از فتنه ،گرد بیاورد
 یاوران آن نجات دھد، بیگمان خداوند بر ھمه چیز تواناست.
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علی عبده  كاهللا وسلم وبار صىلالعظيم، و باهللا العيل إالَّ حول وال قوة  ال

 .ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه
*** 

 آمیز و ساخته اهل بدعت حکم تعبد با اوراد شرک رساله سوم:
 از عبد العزیز بن عبدالله بن باز به حضور برادر محترم...

 .بركاتهمة اهللا وـسالم عليكم ورح
 ،تان بدستم رسید خداوند شما را به ھدایت خویش برساند نامهاما بعد؛ 

تان آمده بود که در منطقه شما افرادی ھستند که به اوراد و اذکاری  در نامه
و برخی از  ،اند که خداوند برای آن دلیلی نازل نفرموده است تمسک جسته

را به  آنھا این اذکار باشند و آمیز می و برخی شرک ،این اذکار بدعت ھستند
و این دعاھا و اذکار را  ،دھند نسبت می س امیر المومنین علی بن ابی طالب

نند که ک خوانند و فکر می غرب میمدر مجالس ذکر یا در مساجد بعد از نماز 
ند: به حق خدا، مردان یگو از اینکه می این کار مایه تقرب به خداوند است،

 .ای رسیدن به خدا یاری رسانیدخدا، ما را به یاری خدا کمک کنید و ما را بر
ای مددکنندگان اجابت کنید، پیش خدا  ،ای بزرگان ،ھا ای قطب :ندیگو و می

ایستاده و در آستانه درگاه شما زانو زده  ،تان است این بنده ،شفاعت کنید
به فریاد ما برس،  ،است، و بخاطر کوتاھی خود ھراسان است، ای رسول خدا

و  ،سازید شما برآورده می ،ھای ما را و ما کسی غیر از شما نداریم، خواسته
الشھداء حمزه و دیگر کسانی که از شما ھستند به سید ،شما اھل الله ھستید

 جوییم، به فریاد ما برس ای رسول خدا. مدد می
سبب  درود بفرست بر کسی که او تو را ،ند: بار خدایایگو و چنان می

شکافته شدن اسرار جبروتی و بزرگی خود و علت شکافته شدن انوار 
و او را نایب حضرت پروردگار و خلیفه اسرار  ،ای رحمانی خویش قرار داده
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 ای. ذاتی خود قرار داده
 ،بدانید که کدام یک بدعت ھستیدتان مشخص است که عالقمند  از نامه

سر امامی که این دعا را  و آیا نماز پشت ،و کدامیک از آن شرک ھستند
 خواند جایز است یا نه؟  می

من ال نبی بعده وعلی آله  عىلة والسالم احلمد هللا وحده والصال: پاسخ

 :ما بعدأيوم الدين،  ىلإهبداه  وصحبه من اهتد

را فرستاده تا فقط و تنھا  † بدان که خداوند خلق را آفریده و پیامبران

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿ د:یفرما چنان که می ،نه غیر از او ،او عبادت شود �َس ٱوَ  ۡ�ِ ِ�ۡ 
امبران را ی(و پدم یافریمن جن و انس را ن« .]۵۶ات: ی[الذار ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ 

  .»نندکه عبادتم کنیجز برای ادم) یبرنگز
، و با پرھیز از آنچه خدا و رسول از آن نعبادت یعنی اینکه با انجام داد

و به خدا و رسول او ایمان داشته  از خدا و پیامبر اطاعت شود،اند  ردهکنھی 
و عمل را خالصانه و فقط برای خدا با نھایت محبت و کمال فروتنی  ،باشیم

ٓ إِيَّاهُ ﴿ د:یفرما چنانکه می ،انجام دھیم �َّ َ�ۡعبُُدٓواْ إِ�َّ
َ
 .]٢٣اإلسراء: [ ﴾َوقََ�ٰ َر�َُّك �

یعنی خداوند فرمان داده و  .»دیرا نپرست و پروردگارت فرمان داده: جز او«

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ د:یفرما و می .توصیه نمود که تنھا او پرستش شود َّ�ِ
إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك  ٤ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم  ٣لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

ه پروردگار کش مخصوص خداوندی است یستا« .]۵-۲[الفاتحة:  ﴾٥�َۡسَتِع�ُ 
خداوند متعال با این آیات روشن کرده است که تنھا او  ».ان استیجھان

و  ،و تنھا او سزاوار است که از او کمک خواسته شود ،مستحق عبادت است

َ ٱ ۡ�ُبدِ ٱفَ ﴿د: یفرما می ألخداوند  َّ�  ُ پس خدا را « .]۲الزمر: [ ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِٗصا �َّ

ْ ٱفَ ﴿ د:یفرما و می .»ن خود را برای او خالص گردانین و دکپرستش  َ ٱ ۡدُعوا َّ� 
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د و ی(تنھا) خدا را بخوان« .]١٤غافر: [ ﴾١٤ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَولَۡو َكرِهَ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ 
 د:یفرما و می .»افران ناخشنود باشندکد، ھرچند ینکن خود را برای او خالص ید

نَّ ﴿
َ
ْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ ِ فََ� تَۡدُعوا ِ ٱِ�َّ َحٗدا �َّ

َ
مساجد از آِن «. ]۱۸[الجن:  ﴾١٨أ

و آیات زیادی در این مورد است و . »دیس را با خدا نخوانکچ یخداست، پس ھ
 اللهد که واجب است که عبادت تنھا و فقط برای ینما ھمه بر این داللت می

پس با  ،عبادت است از شو مشخص است که دعا با ھمه انواع ،انجام شود
این آیات و آنچه در این مورد آمده است برای ھیچ کسی جایز نیست  هتوجه ب

و یا از کسی کمک و یاری بجوید، اما  ،که جز خداوند کسی را به فریاد بخواند
حاضر توانایی ی  در امور عادی و طبیعی و اسباب محسوس که مخلوق زنده

چون اینھا عبادت نیستند، بلکه بر  ،آن را دارد کمک خواستن اشکالی ندارد
ای که  اساس تصریح نصوص و اجماع جایز است که انسان از انسان زنده

مثل اینکه برای دفع شر فرزند یا  ،توانایی دارد در امور عادی کمک بگیرد
ی فردی دیگر که اخدمتگذار یا سگش از او کمک بخواھد، یا اینکه انسان بر

که او را در ساختن  ،از او کمک بخواھدو  ،ویسدزنده است و توانایی دارد بن
و به ھمین صورت در داستان  ،اش یا درست کردن ماشین یاری کند خانه

ِيٱ ۡسَتَ�َٰثهُ ٱفَ ﴿ موسی اشاره شده است: ِيٱَ�َ  ۦِمن ِشيَعتِهِ  �َّ ِمۡن  �َّ
 ِ اضای روان او بود در برابر دشمنش از وی تقیه از پکآن « .]۱۵القصص: [ ﴾ۦَعُدّوِه

ھمچنین کمک گرفتن انسان از یارانش در جھاد و جنگ از . »نمود کمک
ھا و مالئکه و درختان و  ھا و جن اما کمک خواستن از مرده .ھمین نوع است

و کاری است که مشرکین در مورد معبودان خود  ،ھا شرک اکبر است سنگ
و ھمچنین کمک خواستن از  ،دادند انجام میوغیره  ھمچون الت و عزی

ای که فرد معتقد به والیت آنھاست، کمک خواستن در آنچه جز  افراد زنده
خداوند بر آن قادر نیست مثل شفا دادن مریض و ھدایت، رفتن به بھشت و 

آیات گذشته و دیگر آیاتی که به  ،نجات از دوزخ و امثال آن شرک اکبر است
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ند که متوجه شدن دلھا در ھمه ینما ت میاند ھمه بر این دالل معنای آن آمده
چون  ،و خاص کردن عبادت فقط برای خدا واجب است خداسوی  بهکارھا 

انکه نچ ،اند و به ھمین فرمان یافته ،اند بندگان برای ھمین ھدف آفریده شده

ْ ٱوَ ﴿د: یفرما ن شد، و چنانکه خداوند میادر آیات سابق بی َ ٱ ۡ�ُبُدوا َوَ�  �َّ
 ْ ز را ھمتای او قرار یچ چید! و ھیو خدا را بپرست« .]۳۶النساء: [ ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  �ُۡ�ُِ�وا

ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ ﴿د: یفرما و می. »دیندھ
ُ
َ ٱَوَمآ أ : ةنیالب[ ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ

ه ک یه خدا را بپرستند، در حالکن یبه آنھا داده نشده بود جز ا یو دستور« .]۵
روایت  س در حدیثی که معاذ ص و پیامبر. »نندکاو خالص  ین خود را براید

رستند و چیزی پند فرمود: (حق خداوند بر بندگان این است که او را بک می
 ص پیامبر ند کهک روایت می س شریک نسازند) و ابن مسعود او را با

دھد و به  میکه که ھمتایی برای خدا قرار  فرمودند: (ھر کسی بمیرد در حالی
 ب و در صحیحین از ابن عباس .بخاری .رود) خواند، به دوزخ می فریاد می

به یمن فرستاد به او گفت: (تو نزد  او را وقتی ص که پیامبر استروایت 
ن آروی پس اولین چیزی که باید آنان را به  قومی که اھل کتاب ھستند می

و در  ،جز الله نیست)دعوت دھی گواھی دادن به اینکه ھیچ معبود به حقی 
آنان را به این دعوت بده که ھیچ معبود به حقی (عبارتی دیگر آمده است: 

 .)جز الله نیست و من پیغمبر خدا ھستم
و در روایت بخاری آمده است (آنھا را به این دعوت بده که خدا را یگانه 

 بدانند).
 ص پیامبر روایت است که س و در مسلم از طارق بن اشیم اشجعی

شود  فرمود: (ھر کسی خدا را یگانه بداند و به آنچه غیر از خدا پرستش می
و  .است) ألو حساب او با خداوند  ،خون و مال او مصون است ،کفر بورزد

و این توحید اصل و اساس دین  ،احادیث زیادی در این مورد آمده است
نش و اساس فرائض است، و حکمت از آفری ه امت و رأس دستوریو پا اسالم
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و حکمت و فلسفه ارسال پیامبران ھم ھمین  ،ھا توحید است ھا و انس جن
است، چنانکه در آیات سابق دال بر این ھستند بیان شد، از آن جمله اینکه 

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿ د:یفرما خداوند متعال می �َس ٱوَ  ۡ�ِ  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ۡ�ِ
 .»نندکه عبادتم کنیدم جز برای ایافریمن جن و انس را ن« .]۵۶ات: ی[الذار

ِن ﴿ د:یفرما و می
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ  ۡجَتنُِبوا
ُٰغوَت ٱ تا را یکخدای «ه: کم یختیما در ھر امتی رسولی برانگ« .]٣٦النحل: [ ﴾ل�َّ

ۡرَسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن ﴿ د:یفرما و می .»!دینکو از طاغوت اجتناب  ؛دیبپرست
َ
َوَمآ أ

نَّهُ 
َ
نَا۠ فَ  ۥرَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
� ٓ ش یما پ« .]۲۵اء: یاألنب[ ﴾٢٥ۡ�ُبُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

بحق ه: معبودی کم یردکه به او وحی کنیم مگر ایامبری را نفرستادیچ پیاز تو ھ
 .»دینکپس تنھا مرا پرستش  ؛ستیجز من ن

د که آنھا یفرما می † و خداوند در مورد نوح و ھود و صالح و شعیب 

ْ ٱ﴿ به قوم خویش گفتند: َ ٱ ۡ�ُبُدوا  .]۶۵األعراف: [ ﴾ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ
و این دعوت  .»ستیه جز او معبودی برای شما نکد، ینکتنھا) خدا را پرستش («

ند، و ینما چنانکه دو آیه گذشته بر این داللت می ،ھمه پیامبران است
دھند که  اند که پیامبران آنھا را فرمان می ردهکدشمنان پیامبران اعتراف 

شوند  و از معبودانی که عالوه از خدا پرستش می ،تنھا خدا را عبادت کنند
د که آنھا به یگو دست بکشند، چنانکه خداوند عزوجل در داستان عاد می

ِجۡئتََنا ِ�َۡعُبَد ﴿ تند:گف ÷ ھود
َ
ْ أ َ ٱقَالُٓوا َونََذَر َما َ�َن َ�ۡعُبُد  ۥوَۡحَدهُ  �َّ

گانه را یه تنھا خدای کای  ا به سراغ ما آمدهیگفتند: آ« .]۷۰األعراف: [ ﴾َءابَآُؤنَا
و خداوند در مورد قریش . »؟!مینکپرستند، رھا  م، و آنچه را پدران ما مییبپرست

آنھا را به اینکه تنھا خدا را پرستش  ص پیامبرمان محمد د که وقتییگو می
ھا و درختانی که عالوه از خداوند آن را  کنند و آنچه از مالئکه و اولیاء و بت

َجَعَل ﴿ پرستند رھا کنند گفتند: می
َ
ٌء  �لَِهةَ ٱأ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ
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ن یان، خدای واحدی قرار داده؟! ایخدانھمه یا او بجای ایآ« .]۵ص: [ ﴾٥ُعَجابٞ 

إِ�َُّهۡم ﴿د: یفرما و خداوند متعال درباره آنھا می. »!بی استیز عجیبراستی چ
ْ إَِذا �ِيَل لَُهۡم َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ُ ٱَ�نُٓوا ونَ  �َّ ْ َءالَِهتَِنا  ٣٥�َۡسَتۡكِ�ُ �ِنَّا َ�َارُِ�ٓوا

َ
َوَ�ُقولُوَن أ

ُۡنونِۢ  شد:  ه وقتی به آنھا گفته میکرا چ« .]۳۶-۳۵الصافات: [ ﴾٣٦لَِشاِعرٖ �َّ
ا ما یآگفتند:  وسته مییو پ .ردندک شی میکبر و سرک، تمعبودی جز خدا وجود ندارد

و آیات زیادی ھست که بر  .»!م؟ینکوانه رھا یمعبودان خود را بخاطر شاعری د
و از آیات و احادیثی که ذکر نمودیم برایتان  ،دینما این معنی داللت می

ھایی که تو در سوال  گردد که این دعاھا و انواع کمک خواسته می روشن
ای ھمه از انواع شرک اکبر ھستند، چون اینھا یعنی  خود آنرا بیان کرده

ھا خواسته شده  در این دعاھا چیزھایی از مرده ،عبادت و پرشتش غیر از الله
و این از شرک مشرکین  ،ی دیگر توانایی انجام آن را نداردکه جز الله کس

تر و و بدتر است، چون مشرکین قدیم فقط در حالت آسایش و  گذشته زشت
ردند، ک اما در سختی عبادت را فقط خاص خدا می ،دندیورز راحتی شرک می

 ،تواند آنھا را از سختی نجات دھد دانستند که تنھا خداوند می چون آنھا می

ْ ِ� ﴿ د:یفرما می که خداوند در مورد این مشرکین در کتابشچنان فَإَِذا َر�ُِبوا
َ ٱَدَعُواْ  ۡلُفۡلكِ ٱ ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ�  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ  ﴾٦٥إَِذا ُهۡم �ُۡ�ُِ�ونَ  ۡلَ�ِّ ٱفَلَمَّ
خوانند  میشتی شوند، خدا را با اخالص که بر سوار بر کھنگامی « .]۶۵بوت: کالعن[

ی رساند و که خدا آنان را به خشکاما ھنگامی  ؛نند)ک ر او را فراموش میی(و غ
ان نای دیگر خطاب به آ و خداوند متعال در آیه. »شوند می کنجات داد، باز مشر

ُ�ُم ﴿ د:یگو می ُّ ٱ�َذا َمسَّ ا  ۡ�َۡحرِ ٱِ�  ل�ُّ ۖ فَلَمَّ ٓ إِيَّاهُ َضلَّ َمن تَۡدُعوَن إِ�َّ
ِ ٱَ�َّٮُٰ�ۡم إَِ�  ۡعَرۡضُتۡمۚ َوَ�َن  ۡلَ�ّ

َ
�َ�ٰنُ ٱأ و ھنگامی « .]۶۷اإلسراء: [ ﴾٦٧َكُفوًرا ۡ�ِ

الت که (برای حل مشکسانی را کا ناراحتی به شما برسد، جز او، تمام یه در درک
ی نجات دھد، که شما را به خشکگامی اما ھن ؛دینک د، فراموش مییخوان خود) می
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اگر کسی از مشرکین این . »ار ناسپاس استیو انسان، بس ؛دیگردان روی می
دھند یا به ما  زمان بگوید: ھدف ما این نیست که اینھا خودشان ما را شفا می

بلکه ھدف ما این است که اینھا در این مورد پیش  ،رسانند سود و زیان می
 خدا برای ما شفاعت کنند؟ 

 در پاسخ باید گفت: 
ھدف و مقصد کفار گذشته ھمین بود، و منظور آنھا این نبود که 

توانند سود و  یا خودشان می ،دھند و روزی می ،آفرینند می شان معبودان
مشرکین گفته است که  زیان برسانند، و آنچه خداوند در قرآن در مورد

اند که آنھا را به  خواسته بوده و می شان منظور آنھا شفاعت و مقام معبودان
 متعال ند، چنانکه خداوندک خدا نزدیک کنند ادعای شما را باطل می

ِ ٱَوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿د: یفرما می َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن  �َّ
ُؤَ�ٓ  ِۚ ٱءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد َ�ٰٓ ی را یزھایر از خدا، چیآنھا غ« .]۱۸ونس: ی[ ﴾�َّ

نھا یا«ند: یگو و می ؛بخشد رساند، و نه سودی می ان مییه نه به آنان زکپرستند  می
ند و ک سپس خداوند ادعای آنھا را رد می .»!عان ما نزد خدا ھستندیشف

ُ�َنّ�ِ ﴿ د:یگو می
َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  �َّ �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
�ۡ 

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  زی خبر یا خدا را به چیبگو: آ« .]۱۸ونس: ی[ ﴾َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
ن سراغ ندارد؟! منزه است او، و برتر است از آن یه در آسمانھا و زمکد یدھ می

 .»دھند ه قرار میکانی یھمتا
ای  دارد که او در آسمانھا و زمین از شفاعت کننده پس خداوند بیان می

ورتی که منظور مشرکین است سراغ ندارد، و صه نزد او شفاعت کند به ک
داند وجودی ندارد؛ چون ھیچ چیزی برای خداوند  آنچه را که خدا نمی

ِ ٱِمَن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱتَ�ِ�ُل ﴿ د:یفرما پوشیده و پنھان نیست، و می  ۡلَعزِ�زِ ٱ �َّ
نَزۡ�َآ إَِ�َۡك  ١ۡ�َِكيمِ ٱ

َ
آ أ ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱإِ�َّ َ ٱ ۡ�ُبدِ ٱفَ  ۡ�َقِّ ٱب َّ�  ُ َ�  ٢ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِٗصا �َّ

َ
�
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 ِ ز و یه از سوی خداوند عزکتابی است کن یا« .]۳-۱الزمر: [ ﴾ۡ�َالُِص ٱ ّ�ِينُ ٱِ�َّ
پس خدا را پرستش  ؛میردکتاب را بحق بر تو نازل کن یما ا م نازل شده است.کیح
گاه باشین و دک ن خالص از آن یه دکد ین خود را برای او خالص گردان! آ

و بندگان  ،د که عبادت مختص اوستینما پس خداوند روشن می. »خداست
چون وقتی خداوند پیامبرش را به خاص کردن  ،د آنرا خاص خداوند کنندیبا

و  ،دھد دھد در حقیقت به ھمه مردم فرمان می ن میعبادت برای خدا فرما
دین در اینجا یعنی عبادت، و عبادت ھمانطور که قبال گذشت یعنی اطاعت 

و  ،و دعا و کمک خواستن، و ترس و امید ،ص از خدا و اطاعت از پیامبر
نذر در عبادت داخل ھستند، ھمانطور که نماز و روزه و دیگر چیزھایی  ذبح

سپس بعد  ،باشد اند از زمره عبادت می پیامبرش به آن فرمان دادهکه خدا و 

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما می ألاز این خداوند  ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ
َ
أ

ٓ إَِ�  ِ ٱإِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا ای خود قرار یر خدا را اولیه غکو آنھا « .]۳الزمر: [ ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  �َّ
ه ما را به کنیم مگر بخاطر ایپرست نھا را نمییا«ه: کن بود یا شان لیدادند و دل

کنیم تا ما را به  ند ما آنھا را عبادت مییگو یعنی می .»نندک یکخداوند نزد

َ ٱإِنَّ ﴿د: یگو خدا نزدیک کنند، خداوند با رد ادعای آنھا می َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم  �َّ
َ ٱُفوَنۗ إِنَّ ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلِ  ارٞ  �َّ  .]۳الزمر: [ ﴾َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو َ�ِٰذٞب َكفَّ

خداوند  ؛ندک ان آنان در آنچه اختالف داشتند داوری مییامت میخداوند روز ق«
پس خداوند  .»!ندک ت نمییننده است ھرگز ھداک فرانکه دروغگو و کس را کآن 

از خدا را  غیردھد که کافران معبودان  متعال در این آیه کریمه توضیح می
و مقصد  ،ردند که آنھا را به خدا نزدیک کنندک فقط به خاطر این پرستش می

د و ینما و خداوند این را ابطال می ،کفار در گذشته و حال ھمین بوده است

َ ٱإِنَّ ﴿ د:یگو می َ ٱَ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  �َّ َ� َ�ۡهِدي  �َّ
ارٞ  ان آنان در آنچه یامت میخداوند روز ق« .]۳الزمر: [ ﴾َمۡن ُهَو َ�ِٰذٞب َكفَّ
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ننده ک فرانکه دروغگو و کس را کخداوند آن  ؛ندک اختالف داشتند داوری می
پس خداوند دروغ آنھا را در ادعای اینکه  .»د!نک ت نمییاست ھرگز ھدا

ند و کفرشان را که با عبادت ک نان را به خدا نزدیک میآ شان معبودان
و اگر کسی اندکی درک  ،اند را واضح نموده معبودان باطل به خدا کفر ورزیده

داند که علت کفر کافران گذشته این بود که آنھا  و تشخیص داشته باشد می
ھا و دیگر مخلوقات را میان خود و  ء و درختان و سنگپیامبران و اولیا

و معتقد بودند که اینھا  ،خداوند میانجی و شفاعت کننده قرار داده بودند
سازد، چنانکه  نیازھای آنان را بدون اجازه و رضامندی خداوند بر آورده می

را با پادشاھان و  ألپس آنھا خداوند  ،نندک پادشاھان را سفارش میران یوز
گفتند: ھمانطور که ھر کسی نیاز و کاری با  بران مقایسه کرده و میرھ

ما  ،دھد پادشاه داشته باشد خواص و وزراء پادشاه را شفیع و میانجی قرار می
کنیم، و این فکر نھایت  ھم با پرستش پیامبر و اولیا خود را به خدا نزدیک می

ش یھا دهیبا آفرو  ،است، چون خداوند شبیه و ھمتایی ندارد یباطل و پوچ
ند مگر آنکه خداوند به او ک شود، و ھیچ کسی نزد او شفاعت نمی مقایسه نمی

و  ،دھد اجازه شفاعت بدھد، خداوند فقط برای اھل توحید اجازه شفاعت می
و او  ،و به ھمه چیز داناست ،خداوند متعال بر ھر چیزی تواناست

چون او تعالی بر  ،ترسد از ھیچ کسی نمی ،ترین مھربانان است مھربان
د و به ینما ھر طور بخواھد در آنان تصرف میامل دارد و کتسلط بندگانش 

از این رو به  ،خالف پادشاھان و رھبران که آنھا بر ھمه چیز توانایی ندارند
افرادی نیازمندند که در کارھایی که ممکن است نتوانند انجام دھند آنھا را 

شکریانش نیاز دارند، و ھمچنین آنھا به بنابراین به وزراء و ل ،کمک نمایند
دانند به  افرادی نیاز دارند که نیازھای کسانی را که آنھا نیازھایشان را نمی

خواص آنھا را راضی کند و  بنابراین باید افرادی از وزراء و ،آنھا بگویند
و  ،نیاز است ش بییھا دهیشان را تحریک نماید، اما خداوند از ھمه آفر عاطفه

تر و او حاکم عادل است ھر  مھربان شان نسبت به مردم از مادران خداوند
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دھد،  چیز را به اقتضای حکمت و علم و قدرت خویش در جای آن قرار می
ش مقایسه شود، یھا دهیپس جایز نیست که به ھیچ صورتی خداوند با آفر

دھد که مشرکین اعتراف  بنابراین خداوند در کتاب خویش توضیح می
اقرار  تدبیر کننده خداوند است، ،روزی دھنده ،آفریننده ردند کهک می
و زنده  ،سازد ند و بال را دور میک کمک می دهردند که او به درمانک می
میراند و کشمکش و مجادله بین مشرکین و پیامبران فقط در  ند و میک می

َولَ�ِن ﴿د: یفرما می ألخاص کردن عبادت برای خداوند بود چنانچه خداوند 
 َ�ۡ

َ
ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ َس� ُ ٱُهم مَّ سی کو اگر از آنھا بپرسی چه « .]۸۷الزخرف: [ ﴾�َّ

ُقۡل َمن يَۡرزُُقُ�م ّمَِن ﴿ د:یفرما و می. »ند: خدایگو ده، قطعا مییآنان را آفر
َمآءِ ٱ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
ن َ�ۡملُِك  ۡ� مَّ

َ
ۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
 لَۡمّيِتِ ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱَوَمن ُ�ِۡرُج  ۡ�

ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  ۡلَ�ِّ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  ۡمَر
َ
ۚ ٱفََسَيُقولُوَن  ۡ� ُ فََ�  �َّ

َ
َ�ُقۡل أ

ن روزی یسی شما را از آسمان و زمکچه «بگو: « .]۳۱ونس: ی[ ﴾٣١َ�تَُّقونَ 
سی زنده را از ک(و خالق) گوش و چشمھاست؟ و چه  کسی مالکا چه یدھد؟  می

ر یسی امور (جھان) را تدبکآورد؟ و چه  رون مییمرده، و مرده را از زنده ب
د ینک شه نمییپس چرا تقوا پ«، بگو: »خدا«ند: یگو بزودی (در پاسخ) می »ند؟ک می

تر آیاتی  و آیات زیادی در این مورد آمده است و پیش. »د)؟!یترس (و از خدا نمی
ش و اختالف میان پیامبران و ین داللت داشتند که کشمکاذکر شدند که بر 

ھا در مورد اخالص عبادت و خاص کردن طاعت برای خداوند بوده  امت

ِن ﴿د: یفرما است، چنان که خداوند می
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ  ۡ�ُبُدوا
َ ٱ ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَت ٱ ۡجَتنُِبوا ه: کم یختیبرانگما در ھر امتی رسولی « .]۳۶النحل: [ ﴾ل�َّ
و دیگر آیاتی که در این  .»دینکو از طاغوت اجتناب  ؛دیتا را بپرستیکخدای «

ھای زیادی قضیه شفاعت را بیان کرده  مورد آمده است و خداوند در جاه

ِيٱَمن َذا ﴿د: یفرما است، چنان که در سوره بقره می إِ�َّ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ
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و  .»ند؟!که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کست کی« .]۲۵۵: البقرة[ ﴾ۦۚ �ِإِۡذنِهِ 

لَٖك ِ� ﴿ د:یفرما می َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَ�م ّمِن مَّ ا إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد  ًٔ َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ�  لسَّ
َذَن 

ۡ
ن يَأ

َ
ُ ٱأ ار فرشتگان یو چه بس« .]۲۶النجم: [ ﴾٢٦لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡرَ�ٰٓ  �َّ

ه کشفاعت آنھا سودی نبخشد مگر پس از آن) شان مقام و منزلت (با آنھا  آسمان
و در توصیف  .»س بخواھد و راضی باشد اجازه (شفاعت) دھد!کخدا برای ھر 

 ۦَوُهم ّمِۡن َخۡشيَتِهِ  ۡرتََ�ٰ ٱَوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿ د:یگو مالئکه می
خدا راضی (به شفاعت برای  هکسی کو آنھا جز برای « .]۲۶اء: یاألنب[ ﴾ُمۡشفُِقونَ 

خبر داده  ألو خداوند  .»ندکمنایو از ترس او ب ؛نندک او) است شفاعت نمی
رد، و فقط شکر را از آنھا یپذ است که او تعالی کفر را از بندگانش نمی

و در سوره زمر  ،پسندد، و شکر یعنی یگانه داشتن خدا و اطاعت از او می

 فَإِ ﴿ د:یفرما می
ْ َ ٱنَّ إِن تَۡ�ُفُروا ۖ ٱَغِ�ٌّ َعنُ�ۡمۖ َوَ� يَۡرَ�ٰ لِِعَبادِهِ  �َّ  ۡلُ�ۡفَر
از ین د، خداوند از شما بیینکفران کاگر « .]۷الزمر: [ ﴾�ن �َۡشُكُرواْ يَۡرَضُه لَُ�م

د آن را یر او را بجا آورکو اگر ش ؛فران را برای بندگانش نمی پسنددکاست و ھرگز 
 . »پسندد! برای شما می

ند که او گفت: ای ک روایت می س بخاری در صحیح خود از ابوھریرهو 
گردد؟  شفاعت تو در روز قیامت بیشتر نصیب چه کسی می ،پیامبر خدا

 س و از انس .»ال إله إال اهللا«ھر کسی خالصانه از ته قلب بگوید « فرمود:
ھر پیامبری دعایی دارد که اجابت «فرمود:  ص روایت است که پیامبر

اند اما من دعایم را  ردهکدعاھای خود را در دنیا  نھمه پیامبرا ،شود می
پس شفاعت من به  ،ام تا در روز قیامت برای امت خود شفاعت کنم گذاشته

امت من که در حالی بمیرد که به خدا شرک نورزیده است از ھر کسی 
احادیث زیادی در این مورد آمده است و ھمه آیات و احادیثی که  .»رسد می
نند که عبادت فقط و تنھا حق خداوند است و ک ر کردیم بر این داللت میذک
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انجام شود، و وغیره  جایز نیست که ھیچ چیزی از عبادت برای پیامبران

ِ ﴿د: یفرما شفاعت در اختیار خداوند است، چنانکه می َّ َ�َٰعةُ ٱقُل ّ�ِ  لشَّ
و ھیچ کسی مستحق . »بگو: تمام شفاعت از آن خداست« .]۴۴الزمر: [ ﴾َ�ِيٗعا

 ،کننده اجازه دھد رد مگر بعد از آنکه خداوند به شفاعتیگ شفاعت قرار نمی
و خداوند چنانکه قبال  ،شود راضی باشد و از کسی که در مورد او شفاعت می

از شفاعت  یا پسندد، و مشرکین بھره چیزی را نمی گفته شد جز توحید

ٰفِعِ�َ ٱَما تَنَفُعُهۡم َشَ�َٰعُة �َ ﴿د: یفرما ندارند، چنانکه خداوند متعال می  ﴾٤٨ل�َّ
. »بخشد ینم ینندگان به حال آنھا سودک ن رو شفاعِت شفاعتیاز ا« .]۴۸المدثر: [

ٰلِِمَ� ِمۡن َ�ِيٖ� َوَ� َشفِيٖع ُ�َطاعُ ﴿ د:یفرما و می برای « .]۱۸غافر: [ ﴾َما لِل�َّ
. »رفته شودیشفاعتش پذه کای  نندهک ان دوستی وجود ندارد، و نه شفاعتارکستم

کر شود منظور از آن شرک است، چنانکه خداوند ذق لو ظلم وقتی بطور مط

ٰلُِمونَ ٱُهُم  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱوَ ﴿د: یفرما متعال می افران، خود کو « .]۲۵۴: البقرة[﴾ل�َّ

إِنَّ ﴿ د:یفرما و می .»گران)ینند، ھم به دک (ھم به خودشان ستم می ؛ستمگرند
ۡكَ ٱ . »، ظلم بزرگی استکشر هکقت یدر حق« .]۱۳لقمان: [ ﴾لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  لّ�ِ

ای که برخی از صوفیان در مساجد و جاھھای  اما آنچه شما بیان داشته
اجلربوتية  كرسارأاللهم صل علی من جعلته سبباً النشقاق «ند: یگو دیگری می

 كرسارأانية، فصار نائباً عن احلرضة الربانية وخليفة ـمـالرح كوانفالقاً ألنوار

 .»... الخالدنيوية
 در پاسخ باید گفت:

از آن نھی کرده  ص این کالم و امثال آن از جمله تکلف است که پیامبر
ند که ک روایت می س است، چنانکه مسلم در صحیح از عبد الله بن مسعود

سه » اند کنندگان ھالک شده گیران و تکلف سخت«فرمود:  ص پیامبر خدا
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د: (متنطع) یعنی کسی یگو می / بار این جمله را تکرار فرمود، امام خطابی
ند و به شیوه اھل کالم به دنبال چیزھایی ک یلف مکو تگیری  که سخت

 رسد. شان نمی رود که به عقل ای ندارد، و در قضایایی فرو می رود که فایده می
کنندگان) کسانی  د: (متنطعون: تکلفیگو ابو السعادات ابن اثیر میو 

زنند. و   نند و از ته گلو حرف میک ھستند که در سخن غلو و مبالغه می
و به ھر کسی که در سخن  ،و نطع یعنی ته کام ،(متنطع) از نطع گرفته شده

 گردد. د این کلمه اطالق میینما و تکلف میگیری  گفتن یا در عمل سخت
اند برای شما و  با توجه به معنایی که این دو امام از ائمه لغت و زبان گفته

با  ص شود که درود فرستادن بر پیامبر برای ھر صاحب فکری مشخص می
 این کیفیت نوعی تکلف است.

نھی شده است و مسلمان باید در درود گیری  تکلف و سخت و از
که پیامبر برای درود  ای استفاده کند از شیوه ص پیامبر فرستادن بر

به مردم نشان داده است، و این کیفیت از دیگر  ص فرستادن بر ایشان
چنانکه بخاری و مسلم در  ،گرداند نیاز می انسان را بی ،ھای درود صورت

ند که ک روایت می س نند، بخاری از کعب بن عجرهک صحیحین روایت می
پس به ما امر شده که بر تو درود بفرستیم  ،گفتند: ای رسول خدا ش اصحاب

ٍد وىلََعَ آِل بگوئید: «فرمود:  م؟یچگونه بر تو درود بفرست اللُهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
ٍد، َكَما َصلَّيَْت  يدٌ ، ىلَعَ آِل إِبَْراِهيمَ وَ ىلَعَ إِبَْراِهيَم  ُ�َمَّ يٌد َ�ِ َوَ�ارِْك ىلَعَ  .إِنََّك مَحِ

ٍد وىلََعَ  َت ىلَعَ ُ�َمَّ
ْ
ٍد َكَما بَاَر� يٌد َ�ِيدٌ وَ إِبَْراِهيَم  آِل ُ�َمَّ  .»ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ

روایت است که آنھا گفتند: ای  س و در صحیحین از ابی حمید ساعدی 
ٍد، بگویید: « رسول خدا چگونه بر تو درود بفرستیم؟ فرمود: اللُهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

�َّتِِه َكَما َصلَّيَْت وىلََعَ  ْزَواِجِه، وَُذرِّ
َ
ٍد وَ ىلَعَ إِبَْراِهيَم  أ ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم، َو�َارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

َت 
ْ
�َّتِِه َكَما بَاَر� ْزَواِجِه، وَُذرِّ

َ
يٌد َ�ِيدٌ وَ ىلَعَ إِبَْراِهيَم  وىلََعَ أ  .»ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ



 ٦٣          گیران کمک خواستن از غیر الله و تصدیق کاهنان و فال

ایت است که گفت: بشیر ور س ابی مسعود انصاریو در صحیح مسلم از 
فت: ای رسول خدا به ما فرمان داده شده که بر تو درود بفرستیم گبن سعد 

اللُهمَّ بگویید: «چگونه بر تو درود بفرستیم؟ پیامبر سکوت کرد سپس گفت: 
ٍد، َكَما َصلَّيَْت  ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم َوَ�ارِْك وَ ىلَعَ إِبَْراِهيَم  َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

َعالَِمَ�، 
ْ
َت ىلَعَ إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم يِف ال

ْ
ٍد َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ ىلَعَ ُ�َمَّ

يدٌ  يٌد َ�ِ یسته است ابنابراین ش .»دانید سالم ھمانطور است که می .إِنََّك مَحِ
از ھمین کلمات و امثال این که از  ص درود فرستادن بر پیامبر مسلمان در

داند  از ھمه مردم بھتر می ص پیامبر اند استفاده کند، چون پیامبر نقل شده
داند چه  ھمانطور که او بھتر می ،چه کلماتی باید در حق او بکار برده شود

 کلماتی باید در حق پروردگارش بکار برده شوند.
ا تکلف ترتیب داده شوند و ساخته و پرداخته افراد باشند اما کلماتی که ب

مثل کلماتی که شما در سوال ذکر  ،ممکن است معنای درستی نداشته باشد
اید، نباید این کلمات بکار برده شوند چون این تکلف است و ممکن  کرده

 ص است با معانی نادرستی تفسیر شوند و عالوه بر این کلماتی که رسول الله
لف ادرود انتخاب نموده و امت را به آن راھنمایی کرده است مخبرای 

تر و دورتر از تکلف و  از ھمه مردم داناتر و خیرخواه ص پیامبر ھستند، و
 است.گیری  سخت

بیان حقیقت توحید و حقیقت شرک و فرق  امیدوارم دالیلی که ما برای
مورد کیفیت مشرکین گذشته با مشرکین این زمان ذکر کردیم و آنچه در 

بیان داشتیم کفایت کند و طالب حق را  ص ود فرستادن بر پیامبررد
ھوا و  ای به شناخت حق ندارد او پیرو عالقه هکنترل نماید، اما کسی که ک

 ۡعَلمۡ ٱفَإِن لَّۡم �َۡسَتِجيُبواْ لََك فَ ﴿ د:یفرما می ألامیال نفس خود است، خداوند 
ۡهَوآَءُهمۚۡ 

َ
�ََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
ِن  � َضلُّ ِممَّ

َ
ِۚ ٱَهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ ُهٗدى ّمَِن  �ََّبعَ ٱَوَمۡن أ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ� 
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ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  رند، یشنھاد تو را نپذین پیاگر ا« .]۵۰القصص: [ ﴾٥٠ل�َّ
ه کس کا گمراھتر از آن ینند! و آک روی مییه آنان تنھا از ھوسھای خود پکبدان 

دا یسی پکرفته، یت الھی را نپذیچ ھدایرده و ھکش ینفس خوروی ھوای یپ
خداوند در این آیه . »ند!ک ت نمییشود؟! مسلما خداوند قوم ستمگر را ھدا می

دارد که مردم در برابر ھدایت و دین حقی که خداوند پیامبران را با  بیان می
 آن مبعوث کرده است دو گروه ھستند: یکی پیام خدا و پیامبرش را

، و خداوند خبر داده که ندستھو گروه دوم پیرو ھوای نفس خود  ،ردیپذ می
 ند.ک تر از کسی نیست که از ھوای نفس خود پیروی می ھیچ کسی گمراه

از پیروی و اطاعت از ھوای نفس  را م که مایینما از خداوند مسئلت می
خواھیم که ما و شما و  مصون و محفوظ بدارد، و ھمچنین از او تعالی می

از زمره کسانی بگرداند که فرمان خدا و پیامبر را  سایر برادران ما را
ھا و ھوا  دارند، و از ھمه بدعت رند و شریعت او را بزرگ و محترم مییپذ می

نند، بیگمان خداوند ک ھستند پرھیز می ھایی که مخالف شریعت پرستی
 بخشنده و بزگوار است.

يوم  ىلوآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إ وصىل اهللا علی عبده ورسوله نبينا حممد

 .)١(الدين

                                           
 .۱۷۷، ۱/۱۴۹ :مجموع الفتاوی -١



 
 
 
 

 ها بدعتپرهیز از 

 و غیره ص حکم جشن گرفتن برای میالد پیامبر :رساله اول
آله وصحبه ومن اهتدی  اهللا وعىل رسول عىلمد هللا والصالة والسالم احل

 :هبداه، أما بعد

و بلند شدن  ص م جشن گرفتن برای میالد پیامبرکبسیاری در مورد ح
برای ایشان در مراسم جشن و سالم دادن بر او و دیگر کارھایی که در جشن 

 پرسند. می شوند میالد انجام می
جشن گرفتن برای میالد پیامبر و یا کسی دیگر جایز  :در پاسخ باید گفت

ھایی است که در دین ایجاد شده است و  کارھا از بدعت ننیست؛ چون ای
شدین و دیگر صحابه رضوان الله علیھم و تابعین در و خلفای را ص پیامبر

سنت  اند و حال آنکه آنھا ردهکن اند این کار را ھایی که فضیلت داده شده قرن
اند و از  داشته را دوست می ص پیامبر اند و بیشتر دانسته را بھتر می

روایت است که فرمود:  ص و از پیامبر ،ھا بیشتر پیرو ایشان بودند بعدی
و در  .در کار ما چیزی ایجاد کند که از ما نیست مردود است) (ھر کس

سنت خلفای راشدین ھدایت یافته  د: (به سنت من ویگو حدیثی دیگر می
 ،تمسک بجویید و با دندان آنرا بگیرید و از چیزھای تازه ایجاد شده بپرھیزید

پس در این دو  .ای بدعت است و ھر بدعتی گمراھی است) ھر چیز تازه
حدیث به شدت از ایجاد بدعت و عمل کردن به آن بر حذر داشته است و 

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿د: یفرما خداوند متعال در کتابش می فَُخُذوهُ َوَما  لرَُّسوُل ٱَوَما
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ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  د یریشما آورده بگ یآنچه را رسول خدا برا« .]۷الحشر: [ ﴾نَتُهوا
و  .»دیزید، و از (مخالفت) خدا بپرھینمائ یرده خودارک یآنچه نھد) و ینک(و اجرا 

ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ ﴿ د:یفرما می ألخداوند  َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ه فرمان او را مخالفت کپس آنان « .]۶۳النور: [ ﴾أ

به آنھا  کا عذابی دردنایرد، یشان را بگ ای دامن ه فتنهکنیاز ا د بترسندینند، باک می

ِ ٱلََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ د:یفرما و می. »برسد ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن  �َّ
ُ
أ

 ْ َ ٱيَرُۡجوا َ ٱَوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ مسلما برای « .]۲۱األحزاب: [ ﴾٢١َكثِٗ�� �َّ
د به رحمت خدا و یه امکی بود، برای آنھا یویکزندگی رسول خدا سرمشق ن شما در

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ د:یفرما و می. »نندک اد مییار یز دارند و خدا را بسیروز رستاخ  ل�َّ
لُونَ ٱ وَّ

َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َ�ۡنُهۡم  �َّ

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَورَُضوا

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

ن و انصار، و ین از مھاجریشگامان نخستیپ« .]۱۰۰: التوبة[ ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱ
ز) یخشنود گشت، و آنھا (نردند، خداوند از آنھا کروی یی از آنھا پیکه به نکسانی ک

ر یه نھرھا از زکی از بھشت برای آنان فراھم ساخته، یھا و باغ ؛از او خشنود شدند
 و .»روزی بزرگین است پیو ا ؛جاودانه در آن خواھند ماند ؛درختانش جاری است

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ�  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ د:یفرما می
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱرَِضيُت َلُ�ُم وَ  و  ؛ردمکامل کن شما را یامروز، د« .]۳: المائدة[ ﴾دِيٗنا
ن (جاودان) شما ییو اسالم را به عنوان آ ؛نعمت خود را بر شما تمام نمودم

 و آیات زیادی در این مورد آمده است. .»رفتمیپذ
 برای میالد پیامبر به معنی این است که ھایی و ایجاد چنین جشن

آنچه را که  ص خداوند دین را برای این امت کامل نکرده است و پیامبر
اند چیزھایی در  ھا آمده امت باید انجام دھد به امت نرسانیده است، تا اینکه این

برند  ن میااند که به آن فرمان نداده است، و گم ردهکشریعت خداوندی ایجاد 



 ٦٧             ها پرهیز از بدعت

ند، تردیدی نیست که این خطر بزرگی است و ک این کار آنھا را به خدا نزدیک می
نکه خداوند دین آباشد و حال  به معنی اعتراض کردن بر خداوند و پیامبرش می

 را برای بندگانش کامل نموده و نعمت را بر آنھا اتمام کرده است.
به طور واضح و آشکار دین را به مردم رسانیده است، و  ص و پیامبر

ند را ک رساند و از جھنم دور می ھشت میھیچ راھی که انسان را به ب
گذاشته مگر اینکه آن را برای امت بیان نموده است، چنان که در حدیث ن

 ص روایت است که گفت: پیامبر خدا ب صحیح از عبدالله بن عمرو
فرمود: (خداوند ھیچ پیامبری را مبعوث نکرده، مگر اینکه بر او الزم بوده که 

داند  می و آنھا را از شر آنچه ،داند یی که میھا خوبیسوی  بهامت خود را 
 مسلم. .د)انبترس

برترین و آخرین پیامبر است و  ص و مشخص است که پیامبر ما محمد
از ھمه پیام الھی را کاملتر رسانیده و در خیر خواھی از ھمه کاملتر است، 

 ص بود پیامبر پس اگر جشن گرفتن برای تولد از دین و مورد پسند خداوند می
داد، و یا  یا در دوران حیاتش آنرا انجام می ،کرد آنرا برای امت بیان می

دادند، پس وقتی ھیچ کسی از آنان این کار را  آنرا انجام می ش اصحاب او
مشخص است که این کار از اسالم نیست، بلکه از زمره  ،نکرده است

امت خویش را از آن برحذر داشته است،  ص بدعتھایی است که پیامبر
و احادیث دیگری نیز به ھمین مفھوم  ،چنانکه در دو حدیث سابق بیان شد

گفت: (اما بعد: بھترین  در خطبه جمعه می ص اند، مثل اینکه پیامبر آمده
و بدترین  ،است ص رھنمود محمد ،سخن کتاب خداست، و بھترین رھنمود

 م.مسل .باشند و ھر بدعتی گمراھی است) امور چیزھای تازه ایجاد شده می
و آیات و احادیث زیادی در این مورد آمده است و گروھی از علما به 

اند، اما برخی از  ھای تولد را رد کرده و از آن بر حذر داشته صراحت جشن
اند اگر جشن با منکراتی ھمچون غلو در  خرین مخالفت کرده و گفتهأمت
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مورد پیامبر و اختالط زنان و مردان، استفاده از وسایل لغو و لھو و دیگر 
ھا بدعت  اند که این جشن ردهکمنکرات ھمراه نباشد جایز است، و آنھا ادعا 

چیزی اختالف  درحسنه ھستند، اما قاعده شرعی این است که مردم وقتی 
ع دھند، ارجا ص نند باید آنرا به کتاب خدا و سنت پیامبرش محمدک می

َها ﴿ د:یفرما می ألچنانکه خداوند  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا ِطيُعواْ  �َّ

َ
َوأ

ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ
ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
وهُ إَِ�  ۡ� ءٖ فَُردُّ ِ ٱِمنُ�ۡمۖ َفإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ إِن  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

 ِ ِ ٱُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب ۡحسَ  �ِخرِ� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 .]۵۹النساء: [ ﴾٥٩تَأ

امبر خدا و ید پینکد خدا را! و اطاعت ینکد! اطاعت یا مان آوردهیه اکسانی کای «
د، آن را به خدا یزی نزاع داشتی) را! و ھرگاه در چام مسلمانکعلما و حاولو االمر ( 

مان یز اید) اگر به خدا و روز رستاخیآنھا داوری بطلبد (و از یامبر بازگردانیو پ
 د:یفرما و می. »توتر اسیکانش نیار) برای شما بھتر، و عاقبت و پاکن (ید! ایدار

ٖء فَُحۡكُمهُ  ۡخَتلَۡفُتمۡ ٱَوَما ﴿ ِ ٱإَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ ز یدر ھر چ« .]۱۰الشوری: [ ﴾�َّ
مسئله جشن میالد را به کتاب خدا و ما . »ش با خداستید، داورینکاختالف 

 ص پیروی از پیامبر به بینیم که کتاب خدا ما را م و مییدھ وقتی ارجاع می
دارد، و  نھی کرده است برحذر می ص دھد و ما را از آنچه ایشان فرمان می
د که خداوند برای این امت دین را کامل گردانیده است، و این یگو به ما می

بنابراین از دینی که خداوند برای  ،نیست ص پیامبرجشن گرفتن از تعالیم 
ما آنرا تکمیل نموده و به ما فرمان داده که در آن از پیامبر اطاعت کنیم 

بینیم که  م مییدھ آنرا به سنت پیامبر ارجاع می زمانیکه نیست، و ھمچنین
 ش و نه اصحاب او ،و نه به آن فرمان داده است ،نه پیامبر جشن تولد گرفته

دانیم که این از دین نیست بلکه بدعتی است که  اند، پس می ردهککار را  این
 ایجاد شده است، و نوعی اختیار مشابھت یھود و نصارا است که چنین

نند، بنابراین برای ھر کسی که کوچکترین بینش و ک ھایی بر پا می جشن
ای به پذیرفتن حق داشته باشد واضح است که جشن گرفتن برای  عالقه
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 ھایی است که تازه ایجاد د از دین اسالم نیست، و بلکه از بدعتمیال
اند، و نباید  اند، و خداوند و پیامبرش ما را به دوری از آن فرمان داده گردیده

رند فریب خورد، یگ از اینکه مردم در سایر کشورھا این مراسم را جشن می
رعی ل شیچون که معیار حق عمل اکثریت نیست، بلکه حق فقط با دال

 د:یگو در مورد یھود و نصارا می متعال شود، چنانکه خداوند شناخته می

َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ  ۡ�َنَّةَ ٱَوقَالُواْ َلن يَۡدُخَل ﴿
َ
ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

س، جز کچ یآنھا گفتند: ھ« .]۱۱۱: البقرة[ ﴾١١١بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
ن آرزوی آنھاست! بگو: اگر راست یا نصاری، ھرگز داخل بھشت نخواھد شد. ایھود ی

�ن تُِطۡع ﴿ د:یفرما و می .»د!یاورین موضوع) بیل خود را (بر اید، دلییگو می
ۡ�َ�َ َمن ِ� 

َ
�ِض ٱأ

َ
ِ ٱيُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  ۡ� شتر یاگر از ب« .]۱۱۶األنعام: [ ﴾�َّ

 .»نندک می نی، تو را از راه خدا گمراهکن ھستند اطاعت یروی زمه در کسانی ک
ھا با اینکه بدعت ھستند منکرات دیگری ھمچون  و اغلب این جشن

اختالط زنان و مردان و استفاده از موسیقی و نوشیدن چیزھای مست 
را به ھمراه دارند، گاھی منکرات بزرگتر از این در آن وغیره  کننده و مخدر

رسول  وصف دھد و بر پا کنندگان مراسم با غلو در اکبر رخ مییعنی شرک 
دیگر اولیا و به فریاد خواندن پیامبر و کمک خواستن از او و  وصف خدا یا در

یاری بسداند و دیگر امور کفر آمیزی که  اعتقاد داشتن به او که او غیب می
از گردند، و در حدیث صحیح  از مردم در جشن میالد دچار شرک اکبر می

روایت است که فرمود: (از غلو و افراط در دین بپرھیزید، آنچه  ص پیامبر
د: یفرما و می .در دین بود) غلو کسانی را که پیش از شما بودند ھالک کرد

غلو و  م(در مورد من غلو و افراط نکنید آنگونه که نصارا در مورد پسر مری
 بخاری. .و پیغمبرش)پس بگویید بنده خدا  ،ای ھستم افراط کردند، من بنده
ھا این است که بسیاری از مردم برای شرکت در این  و یکی از شگفتی

نند و ک گذاران ھستند تالش می ھایی که ساخته و پرداخته بدعت مراسم
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بر آنھا  اما در نمازھای جمعه و جماعت که خداوند آن را ،ندینما دفاع می
د که منکر بزرگی ننک نند و به آن توجھی نمیک فرض نموده شرکت نمی

اند، بدون تردید که علت این کار ضعف ایمان و کمبود بینش و  انجام داده
یم که ما و سایر خواھ انباشته شدن زنگار انواع گناھان بر دلھاست، از خدا می

 .دمسلمین را نجات دھ
شود و به  در جشن میالد حاضر می ص برند که پیامبر بعضی گمان می 

ند، و این کار یگو شوند و به او خوش آمد می و بلند میخاطر این به احترام ا
قبل از روز  ص ترین نوع جھالت است، چون پیامبر زشت بس باطل و از

و با ھیچ کسی از مردم ارتباط برقرار  ،شود قیامت از قبرش بلند نمی
و روح او در اعلی علیین در بھشت برین است، چنان که خداوند  ،ندک نمی

 ۡلقَِ�َٰمةِ ٱُ�مَّ إِنَُّ�ۡم يَۡوَم  ١٥ُ�مَّ إِنَُّ�م َ�ۡعَد َ�ٰلَِك لََمّيُِتونَ ﴿ د:یفرما متعال می
سپس در روز  .دیریم سپس شما بعد از آن می« .]۱۶-۱۵المؤمنون: [ ﴾١٦ُ�ۡبَعُثونَ 

 .»دیشو خته مییامت برانگیق
فرمود: (من اولین کسی ھستم که در روز قیامت قبر او  ص و پیامبر
و من اولین شفاعت کننده و اولین کسی ھستم که شفیع  ،شود شکافته می

و احادیث  شوم) پس این آیه کریمه و حدیث شریف و دیگر آیات قرار داده می
و دیگر  ص ند که پیامبرینما می اند ھمه بر این داللت که به معنای آن آمده

مه ند، و این امری است که ھیآ ھا در روز قیامت از قبرھایشان بیرون می مرده
علمای مسلمین بر آن اجماع دارند و در آن میان آنھا اختالفی نیست، پس 

ھا و خرافات بی دلیلی که  باید ھر مسلمانی این چیزھا را بداند و از بدعت
 اند بپرھیزد. ردهکایجاد  شان افراد جاھل و امثال

 ست و از اعمال صالحا از برترین عبادتھا ص اما درود فرستادن بر پیامبر

َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما اشد چنانکه خداوند متعال میب می يَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  �َّ
ۚ ٱ ِ َها  �َِّ�ّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ �َۡسلِيًما �َّ ْ َعلَۡيهِ َوَسّلُِموا ْ َصلُّوا  .]۵۶األحزاب: [ ﴾٥٦َءاَمُنوا
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د، بر او یا آوردهمان یه اکسانی کای  ؛فرستد امبر درود مییخدا و فرشتگانش بر پ«
 ص و پیامبر .»دیم (فرمان او) باشیامال تسلکد و یید و سالم گویدرود فرست

داوند در عوض ده بار خد: (ھر کسی یک بار بر من درود بفرستد یفرما می
 فرستد). برای او درود می

توان درود فرستاد و در آخر نمازھا بر آن تاکید شده  و در ھمه اوقات می
علماء در تشھد اخیر درود خواندن واجب است، و در جاھای و نزد ھمه 

و در شب و  ص زیادی ھمچون بعد از اذان و به ھنگام شنیدن نام پیامبر
 روز جمعه، سنت موکده است.

گاھی یافتن در  از خداوند می  خواھیم که به ما و ھمه مسلمین توفیق آ
ت و پرھیز نمودن از تمسک به سن ادین و پایداری بر آن را عنایت کند و به م

 بخشنده و بزرگوار است. یگمان او تعال بدعت را ارزانی کند، بی
 .وصلی اهللا وسلم علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه

*** 

 جشن گرفتن در شب اسراء و معراج  رساله دوم:
 : احلمد هللا، والصلوة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه. أما بعد

ه بر کھای بزرگ الھی ھستند  ی نیست که اسراء و معراج از نشانهدتردی
بر باال بودن جایگاه ایشان نزد خداوند داللت دارد،  ص صداقت پیامبر

ش یھا دهیھمه آفر تر بودن ازقدرت آشکار خداوند بر باال ھمانطور که نشانه

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ د:یفرما قرار دارد، خداوند متعال می ٰى بَِعۡبِدهِ  �َّ َ�ۡ
َ
َ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ
َ
ِيٱ ۡ� ِمۡن َءاَ�ٰتَِناۚٓ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ

ِميعُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  اش  ه بندهکی یو منزه است خدا کپا« .]۱اإلسراء: [ ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
ت که گرداگردش را پربرک-شب، از مسجد الحرام به مسجد االقصی  یکرا در 
 .»ناستیه او شنوا و بکچرا  ؛میات خود را به او نشان دھیبرد، تا برخی از آ -میا ساخته
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ھا برده شده و دروازه  ثابت شده که او به آسمان ص و به تواتر از پیامبر
ھفتم گذشته است، و  اند تا اینکه از آسمان ھا بروی او گشوده شده آسمان

گانه را بر او فرض  خداوند با او آنچه خواسته سخن گفته است و نمازھای پنج
ابتدا پنجاه نماز بر او فرض کرد، اما پیامبر باز به  وندگردانیده است، خدا

و خواست تخفیف به او بدھد و ھمچنان به مراجعه  نمودخداوند مراجعه 
و پاداش آن  ،شدند، پس پنج نماز فرض استادامه داد تا اینکه نمازھا پنج تا 

شود. خداوند  چون پاداش ھر نیکی ده برابر می ،باشد پاداش پنجاه نماز می
 گوییم. ھایش سپاس می را به خاطر ھمه نعمت

در احادیث صحیح مشخص نشده که  شبی که واقعه اسراء و معراج رخ داد
نند ک شب را تعیین می ھمه روایاتی که این در رجب است یا در ماھی دیگر، و

نزد علمای اھل حدیث ثبوت ندارند، و خداوند حکمت واالیی در مشخص 
نکردن و بردن آن از یاد مردم دارد، و اگر ھم مشخص باشد برای مسلمین جایز 

و جایز نیست که آنرا  ،ھایی انجام دھند نیست که در آن بصورت ویژه عبادت
و  ،اند ن شب را جشن نگرفتهو اصحابش ای ص چون پیامبر ؛جشن بگیرند

این  ص بود پیامبر و اگر جشن گرفتن جایز می ،اند ردهکه آن نیژچیزی و
داد ھمه آنرا  داد و اگر چنین کاری انجام می مسئله را برای امت توضیح می

ردند، چنان که ھمه آن ک آنرا برای ما نقل می ش و اصحاب ،دانستند می
اند و در نقل دین ھیچ کوتاھی  نمودهچیزی که امت بدان نیاز دارد نقل 

اند، پس اگر  اند، و بلکه آنھا برای انجام ھر خیر و خوبی پیشگام بوده نورزیده
جشن گرفتن در این شب مشروع و جایز بود آنھا پیش از ھمه مردم آنرا 

تر است و  از ھمه مردم برای مردم خیر خواه ص دادند، و پیامبر انجام می
آخرین حد به مردم رسانیده و امانت را ادا کرده است، ایشان رسالت را تا 

 ص بود پیامبر جشن گرفتن آن از دین می بنابراین اگر بزرگداشت این شب و
کرد، پس وقتی پیامبر این را نگفته و  ماند و آن را پنھان نمی نمی از آن غافل
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شود که جشن گرفتن و بزرگداشت این شب از  انجام نداده است معلوم می
و خداوند دین این امت را تکمیل کرده است و نعمت را بر آنان  ،م نیستاسال

اتمام نموده و کسی که در دین چیزی را مشروعیت بدھد که خداوند به آن 
د: یفرما چنانکه خداوند متعال در سوره مائده می ،فرمان نداده رد کرده است

ۡ�َمۡمُت َعلَ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت َلُ�ُم أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱ و نعمت خود را بر  ؛ردمکامل کن شما را یامروز، د« .]۳: المائدة[ ﴾دِيٗنا
و . »رفتمین (جاودان) شما پذییو اسالم را به عنوان آ ؛شما تمام نمودم

ْ لَُهم ّمَِن ﴿د: یفرما می ُٰٓؤاْ َ�َُعوا ۡم لَُهۡم ُ�ََ�
َ
َذۢن بِهِ  ّ�ِينِ ٱأ

ۡ
ۚ ٱَما لَۡم يَأ ُ َولَۡوَ�  �َّ

ٰلِِم�َ ٱَلُقِ�َ بَۡيَنُهۡمۗ �نَّ  ۡلَفۡصلِ ٱَ�َِمُة  ِ�مٞ  ل�َّ
َ
 .]۲۱الشوری: [ ﴾٢١لَُهۡم َعَذاٌب أ

اند؟! اگر مھلت  نی برای آنھا ساختهییاذن خداوند آ ه بیکا معبودانی دارند یآ«
شد (و دستور عذاب صادر  داوری می شان انینی برای آنھا نبود، در میمع

و در احادیث صحیح از رسول . »ی استکگشت) و برای ظالمان عذاب دردنا می
ثابت است که از بدعتھا بر حذر داشته و تصریح نموده که ھر بدعتی  ص خدا

گاه کرده و آنھا را از ارتکاب آن  گمراھی است، و اینگونه امت را از خطر بدعت آ
روایت که  لن جمله اینکه در صحیحین از عایشه آبر حذر داشته است، از 

ن نیست مردود یجاد کند که از آافرمود: (ھر کسی در امر ما چیزی  ص پیامبر
و در روایتی از مسلم آمده است: (ھر کسی کاری کند که امر و دستور ما  .است)

 س و ھمچنین در صحیح مسلم از جابر .بر آن نیست کارش مردود است)
گفت: (اما  در خطبه روز جمعه خود می ص د: پیامبریگو روایت است که می

و  ص نمود محمدبعد: بھترین سخن کتاب خداست، و بھترین رھنمود، رھ
 .رین امور چیزھای تازه ایجاد شده ھستند و ھر بدعتی گمراھی است)تبد

یی با سند جید اضافه کرده: (و ھر گمراھی در جھنم است) و در او نس
برای ما  ص د: پیامبریگو روایت است که می س سنن از عرباض بن ساریه
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اشک از چشمان  د کرد که دلھا از آن به لرزه افتادند واموعظه رسایی ایر
جاری شد آنگاه ما گفتیم: ای رسول خدا، گویا موعظه کسی است که 

خواھد خداحافظی کند، پس ما را وصیت کن، فرمود: (شما را توصیه  می
حتی اگر  ،و گوش دھید و فرمان برید ،کنم که تقوای الھی را پیشه کنید می

اند اختالف برده حبشی امیرتان شد، ھر کسی از شما بعد از من زنده بم
بیند، پس شما سنت من و سنت خلفای راشدین ھدایت یافته که  زیادی می

ند را الزم بگیرید و به آن تمسک بجویید و با دندان به آن یآ بعد از من می
ھا و چیزھای تازه ایجاد شده بپرھیزید، و ھر چیز تازه  چنگ بزنید، و از بدعت

 ) و احادیث زیادی در اینایجاد شده بدعت است و ھر بدعتی گمراھی است
و از سلف صالح که بعد از آنان  ص آمده است و از اصحاب پیامبر باره

اند چون بدعت اضافه  داشته اند ثابت است که از بدعتھا بر حذر می آمده
و  ،کردن در دین و شریعتی است که خداوند به آن فرمان نداده است

آنھا  ھود و نصارا است کهگذاری نوعی مشابھت با دشمنان خدا یعنی ی بدعت
در دین خود چیزھایی اضاف کردند و بدعتھایی ایجاد کردند که خداوند به 

و ایجاد بدعت یعنی خرده گرفتن از دین اسالم و متھم  ،آن فرمان نداده بود
کردن به عدم کمال، و مشخص است که این چیز فسادی بزرگ و منکری 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ د:یفرما زشت و مخالفت با فرموده الھی است که می
َ
أ

است که در آن از بدعتھا بر  ص لفت صریح با حدیث پیامبراو مخ﴾دِيَنُ�مۡ 
و دالیلی که در رد بدعت جشن گرفتن شب اسراء و  ،حذر داشته است

و جھت اثبات اینکه به دین تعلقی ندارد  ،معراج و برای بر حذر داشتن از آن
د، و از آنجا که ینما قانع می و طالب حق را ،ندک کفایت می ،ذکر نمودیم

خداوند خیر خواھی برای مسلمین و بیان دین را واجب نموده و کتمان علم 
گاه  ،را حرام کرده است بر آن شدم که برادران مسلمانم را از این بدعت آ

کنم، بدعتی که در بسیاری از شھرھا رواج یافته است تا جاییکه بعضی از 
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م که حاالت ھمه ینمای دانند. و از خداوند مسئلت می دین می مردم آنرا از
گاھی در دین ارزانی کند ،مسلمین را بھبودی ببخشد و ما و آنان  ،و به آنان آ

را به تمسک حق و پایداری بر آن و ترک آنچه با حق مخالف است توفیق 
 دھد. بیگمان او توانا و کارساز است. 

 .ورسوله نبينا حممد وآله وصحبهعلی عبده  كاهللا وسلم وبار صىلو
*** 

 نیمه شعبان  شب حکم جشن گرفتن رساله سوم:
احلمد هللا الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة والصالة والسالم عىل نبيه 

 :ورسوله حممد نبي التوبة والرمحة. أما بعد

ۡ�َمۡمُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿د: یفرما یمتعال م داوندخ
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ن شما را یامروز، د« .]۳: المائدة[ ﴾ِديٗنا ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت َلُ�ُم 
ن ییو اسالم را به عنوان آ ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛ردمکامل ک

 .»رفتمی(جاودان) شما پذ
ْ لَُهم ّمَِن ﴿ د:یفرما می گریآیه د و در ْ َ�َُعوا ُٰٓؤا ۡم لَُهۡم ُ�ََ�

َ
َما لَۡم  ّ�ِينِ ٱأ

َذۢن بِهِ 
ۡ
ُ ٱيَأ نی برای ییاذن خداوند آ ه بیکا معبودانی دارند یآ« .]۲۱الشوری: [ ﴾�َّ

 .!»اند؟ آنھا ساخته
 ص د: پیامبریگو روایت است که می ل و در صحیحین از عایشه

  .(ھر کسی در این امر ما چیزی اضاف کند مردود است) :فرمود
 هدر خطبه جمع ص روایت است که پیامبر س و در مسلم از جابر

کتاب خداست، و بھترین رھنمود، رھنمود  ،گفت: (اما بعد، بھترین سخن می
باشند و ھر  است و بدترین امور چیزھای تازه ایجاد شده می ص محمد

 بدعتی گمراھی است).
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آیات و احادیث زیادی در این مورد آمده است و ھمه به صراحت بر این و 
د که دین این امت را کامل گردانید و نعمت خویش را بر آن ینما داللت می

از جھان  ص اتمام نموده است، و ھمچنین نشانگر این ھستند که پیامبر
م نکه دین را به صورت واضح و آشکار به مردآچشم فرو نبست مگر بعد از 

رسانید و ھمه اقوال و اعمالی که خداوند برای امت به عنوان شریعت مقرر 
به وضوح بیان داشته است که  ص کرده برای مردم بیان نمود، و پیامبر

نند و به دین اسالم ک بعد از او مردم در دین ایجاد می ھا و کارھایی که گفته
که آنرا ایجاد اند و پذیرفته نیستند و به کسی  دھند ھمه بدعت نسبت می

گذار نیک بوده باشد، و اصحاب  شود گر چه نیت بدعت کرده برگردانده می
دانستند و ھمچنین علمای اسالم بعد از آنھا  این را می ص رسول خدا

ھا مخالفت ورزیده و از آن بر حذر  بنابراین با بدعت ،متوجه این قضیه بودند
 همو ابی شا یرطوشضاح و طوداشتند، ھمانطور که علمایی ھمچون ابن 

اند به این  ردهککه در مورد بزرگداشت سنت و رد بدعت کتاب تالیف وغیره 
 اند. مطلب اشاره نموده

اند بدعت جشن گرفتن در شب  ردهکھایی که مردم ایجاد  یکی از بدعت
و حال آنکه ھیچ دلیلی برای  ،پانزدھم شعبان و روزه گرفتن روز آن است

ر فضیلت نیمه شعبان احادیث ضعیفی آمده که اینکار وجود ندارد، اما د
اعتماد و استفاده از آن جایز نیست، و احادیثی که در مورد فضلیت نماز در 

چنانکه بسیاری  ،اند ھمه موضوع و ساختگی ھستند نیمه شعبان روایت شده
 بیان خواھد شد. شان ای از سخنان و پاره ،اند از علماء به این امر تذکر داده

در این مورد آمده وغیره  روایاتی از برخی از سلف از اھل شامو ھمچنین 
باور دارند این است که جشن گرفتن نیمه  ناست. اما آنچه جمھور علما به آ

اند  و ھمه احادیثی که در فضیلت نیمه شعبان آمده ،شعبان بدعت است
ضعیف و برخی موضوع ھستند، از جمله علمایی که به این امر متذکر شده 

المعارف) ضعیف و موضوع  فبن رجب است که در کتابش (لطائاحافظ 
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بودن این احادیث را بیان نموده است و بر احادیث ضعیف فقط در عباداتی 
شود که اصل آن با دلیل صحیح ثابت باشد، اما جشن گرفتن شب  عمل می

 اساس صحیحی ندارد تا با احادیث ضعیف تقویت شود.و نیمه شعبان اصل 
ذکر کرده  / را امام ابو العباس شیخ االسالم ابن تیمیهو این قاعده 

را برخی از علماء در مورد این مسئله  هاست، و ما برای خواننده محترم آنچ
گاه باشید، علماء رحمھ اند ذکر می گفته الله  مکنیم تا در این خصوص آ

اند که باید آنچه مردم در آن اختالف دارند به کتاب خداوند  ردهکاجماع 
 ارجاع داده شود و آنچه قرآن و سنت حکم و ص جل و به سنت پیامبرعزو

داوری کند ھمان شریعت و پیروی از آن واجب است، ھر آنچه که قرآن و 
ھایی که در قرآن و  و عبادت ،لفت نماید باید آنرا دور انداختاسنت با آن مخ

چه برسد به دعوت  ،و انجام آن جایز نیست ،سنت نیامده بدعت ھستند
 د:یفرما چنانکه خداوند متعال می ،آن و پسندیده دانستن آنسوی  بهادن د

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن  ۡ�

وهُ إَِ�  ءٖ فَُردُّ ِ ٱتََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  �ِخِر� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ۡحسَ 

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
د! یا مان آوردهیه اکسانی کای « .]۵۹النساء: [ ﴾٥٩تَأ

ام کعلما و حامبر خدا و اولو االمر ( ید پینکد خدا را! و اطاعت ینکاطاعت 
د (و از یامبر بازگردانیرا به خدا و پد، آن یزی نزاع داشتی) را! و ھرگاه در چمسلمان

ار) برای شما کن (ید! ایمان داریز اید) اگر به خدا و روز رستاخیآنھا داوری بطلب

 ۡخَتَلۡفُتمۡ ٱَوَما ﴿د: یفرما می گریآیه د و در .»توتر اسیکانش نیبھتر، و عاقبت و پا
ءٖ فَُحۡكُمهُ  ِ ٱإَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ د، ینکز اختالف یھر چ در« .]۱۰الشوری: [ ﴾�َّ

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ د:یفرما می گریآیه د و در .»ش با خداستیداور َّ� 
ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  اگر «بگو: « .]۳۱آل عمران: [ ﴾َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�مۡ  �َّ

و  ؛دوست بداردز) شما را ید! تا خدا (نینکروی ید، از من پیدار خدا را دوست می
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فََ� َوَرّ�َِك َ� ﴿ د:یفرما می و. »و خدا آمرزنده مھربان است ؛گناھانتان را ببخشد
ا  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

ه آنھا مؤمن کبه پروردگارت سوگند « .]۶۵النساء: [ ﴾٦٥قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما
و سپس از  ؛ه در اختالفات خود، تو را به داوری طلبندکنینخواھند بود، مگر ا

و آیات  .»م باشندیامال تسلکو  ؛نندکداوری تو، در دل خود احساس ناراحتی ن
د که باید یگو زیادی در این مورد آمده است، و آیه مذکور به صراحت می

به کتاب و سنت بر گردانده شود و باید به داوری قرآن و  مسایل مورد خالف
و راضی بودن به حکم قرآن و سنت مقتضای ایمان است و  ،سنت راضی شد

 .برای دنیا و آخرت بندگان مایه خیر و برکت است و سرانجام بھتری دارد
 د: یگو بن رجب در کتابش (لطائف المعارف) در مورد این مسئله میا ظحاف

از تابعین شام ھمچون خالد بن معدان و مکحون و لقمان بن (افرادی 
داشتند و در آن زیاد عبادت  شب نیمه شعبان را بزرگ میوغیره  عمرو

ند یگو اند، می ردند، و مردم فضیلت و بزرگداشت آن را از آنھا فرا گرفتهک می
در این مورد روایاتی اسرائیلی به آنھا رسیده بود و وقتی در دیگر شھرھا 

ردم از عمل آنھا مطلع شدند اختالف کردند بعضی این کار را پذیرفتند و در م
از آن جمله گروھی از عابدان  ،بزرگداشت این شب با آنھا موافقت کردند

بصره و دیگران، و بیشتر اغلب علمای حجاز به آنھا اعتراض کرده و عمل 
ا نام ابی ملیکه ر توان عطاء و ابن  یم ند از آن جمله آن علماءتآنھا را نپذیرف

اسلم این را از فقھای اھل مدینه نقل کرده  برد و عبدالرحمن بن زید بن
ند: گرامیداشت یگو است، و قول اصحاب مالک نیز ھمین است و آنھا می

است و علمای اھل شام در کیفیت احیای آن دو نظریه  نیمه شعبان بدعت
در مساجد مستحب : یکی احیای این شب به صورت گروھی اند دهارائه دا

است، و خالد بن معدان و لقمان بن عامر و کسانی دیگر در این شب بھترین 
 شان و چشمان ،دندرک میاستعمال و خوشبویی  ،پوشیدند ھای خود را می لباس
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پرداختند، و  عبادت می هو این شب را در مسجد ب ،کشیدند را سرمه می
اسحاق بن راھویه با آنھا در مورد این کار اظھار موافقت نمود و گفت احیای 
شب نیمه شعبان در مساجد بطور گروھی بدعت نیست، این را کرمانی در 

 مسائل خود از او نقل کرد است.
و نظریه دوم این بود که جمع شدن در مساجد برای نماز خواندن و 

کروه است و اگر کسی تنھا برای خودش نماز بخواند مدعا داستان گفتن و 
و این  ،مکروه نیست، و این قول اوزاعی امام و فقیه و عالم اھل شام است

د: از امام احمد سخنی یگو ن شاءالله به حق نزدیکتر است، تا اینکه میإقول 
 در مورد شب نیمه شعبان سراغ نداریم و در مورد احیای شب نیمه شعبان

دو  -د نقل شده است یشب دو ع ی هه از او دربارک یتیتوجه به دو روا با -
توان ارائه داد، و او در مورد احیای شب عید دو روایت دارد، در  روایت را می

و  ص چون از پیامبر ؛داند روایتی احیای آن را به صورت گروھی مستحب نمی
اند چون د و در روایتی دیگر آنرا مستحب می ،اصحابش نقل نشده است
آنرا انجام داده و او از تابعین است، پس األسود عبدالرحمن بن یزید بن 

 ،چیزی ثابت نیست ص ھمینطور در مورد شب احیای نیمه شعبان پیامبر
 ازو فقط احیای آن  شده،و ھمچنین از صحابه در این مورد چیزی ثابت ن

پایان  .است) اند ثابت گروھی از تابعین که از فقھای برجسته اھل شام بوده
 بن رجب.اکالم حافظ 

در کالم ابن رجب تصریح شده است که در مورد احیای شب نیمه 
 / و صحابه ثابت نیست اما اینکه اوزاعی ص شعبان چیزی از پیامبر

بن ااحیای آن را برای افراد به صورت جداگانه مستحب دانسته و حافظ 
گفت که این قول رجب این قول را پسندیده و انتخاب کرده است باید 

چون ھر چیزی که با دالیل شرعی ثبوت ندارد برای  ؛عجیب و ضعیف است
خواه آن کار را به صورت  ،مسلمان جایز نیست که آنرا در دین خدا قرار دھد

و خواه آن را بصورت پنھانی و یا  ،فردی انجام دھد یا به صورت گروھی
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د: یفرما م است که میکلی و عا ص چون فرموده پیامبر ،آشکارا انجام دھد
 .ایم عمل او مردود است) (ھر کسی کاری را انجام دھد که ما به آن فرمان نداده

 ھا و بر حذر داشتن از آن آمده است. و دیگر دالیلی که در مورد انکار بدعت
 د:یگو در کتابش (الحوادث و البدع) می / و امام ابوبکر طرطوشی

ند که گفت: ھیچ کسی از ک ی(و ابن وضاح از زید بن اسلم روایت م
و به سخن مکحول توجه  ،ردندک اساتید و فقھای ما به نیمه شعبان توجه نمی

و  .ھا افضل است) ردند، و بر این باور نبودند که این شب از دیگر شبک نمی
د پاداش عبادت در شب پانزده یگو ابی ملیکه گفتند: زیاد نمیری میابن به 

ابی ملیکه گفت: اگر این سخن ابن شعبان مانند عبادت در شب قدر است، 
 زدم.  شنیدم و عصایی در دست داشتم او را می را از او می

 .گو بود ـ و زیاد داستان سرا و قصه -
 ،ای علی: این حدیث که(د: یگو می فوائد المجموعه و عالمه شوکانی در

ھر کسی در شب نیمه شعبان صد رکعت نماز بخواند که در ھر رکعتی سوره 
فاتحه و قل ھو الله احد را ده بار بخواند خداوند ھمه نیازھای او را بر آورده 

سازد... الخ)، موضوع و ساختگی است و کلمات صریحی که در بیان  می
رد که این گذا اند برای انسان ھیچ تردیدی باقی نمی پاداش این شب آمده
و ھمچنین راویان این حدیث افراد مجھول و  ،حدیث موضوع است

نامشخصی ھستند و از چند طریق روایت شده که ھمه موضوع ھستند و 
د: حدیثی که در مورد یگو می )المختصر(در  اند و راویان مجھول و ناشناخته

ده نماز در شب نیمه شعبان آمده باطل است، و ابن حبان از علی روایت کر
که: (شب نیمه شعبان را احیا کنید و روز آن را روزه بگیرید) این حدیث 

 ضعیف است.
خواندن صد رکعت نماز در شب نیمه  ،د: حدیثیگو و در (الآللی) می

شعبان با خواندن سوره اخالص ده بار در ھر رکعتی، موضوع است و ھمه 
 اند. راویان آن در ھر سه طریق مجھول و ضعیف
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زده رکعت با سی سوره اخالص) موضوع و باطل است، و و حدیث: (دوا
 موضوع و باطل است.  ،ھمچنین حدیث چھار رکعت

و برخی از مفسرین با وغیره  حیاء)و گروھی از فقھا ھمچون صاحب (اإل
ھای  وهیو نماز خواندن در شب نیمه شعبان با ش .اند این حدیث فریب خورده

باشند، و این با روایت  می مختلفی روایت شده که ھمه موضوع و باطل
به مقبره بقیع رفت و  ص پیامبر( :دیگو را که می ل ترمذی از عایشه

نزول خداوند در شب نیمه شعبان به آسمان دنیا و اینکه افرادی برای بیشتر 
و بلکه سخن فقط در  ،منافاتی ندارد )شوند از موھای گوسفند آمرزیده می

اند، با  واندن در این شب ساخته شدهمورد احادیثی است که درباره نماز خ
شود ضعیف و منقطع است،  روایت می ل اینکه حدیثی که از عایشه

علی در مورد احیای شب نیمه شعبان روایت  ھمانطور که حدیث سابق که از
اما چنان که گفتیم حدیث  ،منافاتی ندارد ،شده است با این نماز مقرر باشد

 ضعیف است.
حدیث نماز در شب نیمه شعبان دروغی است که  د:یگو و حافظ عراقی می

و امام نووی در کتاب (المجموع)  ،نسبت داده شده است ص به پیامبر
غائب است و این نماز دوازده رکعت است رد: نمازی که معروف به نماز یگو می

شود، و نماز شب  که بین مغرب و عشاء در شب اولین جمعه رجب خوانده می
ه در و از اینک ،منکرند ت وعرکعت است، ھر دو نماز بدنیمه شعبان که صد 

اند نباید فریب  حیاء علوم الدین) ذکر شدهإکتاب (قوت القلوب) و کتاب (
و ھمچنین نباید فریب حدیثی را خورد که در مورد این نمازھا روایت  ،خورد

چون ھمه اینھا باطلند و حقیقت ندارند، و ھمچنین از اینکه حکم  ،شود می
نمازھا برای بعضی از ائمه مشتبه بوده و در مورد استحباب آن چیزھایی این 

 کرده است. اند نباید فریب خورد، چون این امام در این مورد اشتباه نوشته
و امام ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعیل مقدسی کتاب ارزشمندی در 

زیبا لیف کرده است، او در این زمینه بسیار خوب و أابطال این دو نماز ت
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سخن گفته است، و اھل علم در مورد این مسئله سخنان بسیار زیادی 
دانیم نقل کنیم بحث  اند و اگر بخواھیم ھمه آنچه را در این مورد می گفته

الب حق است کافی که ط شود، و آنچه بیان کردیم برای کسی طوالنی می
ماء که ند و با توجه به آیات و احادیث و کالم علک است و او را قانع می

شود که بزرگداشت و جشن  تر ذکر شدند برای طالب حق روشن می پیش
گرفتن نیمه شعبان با نماز خواندن یا دیگر کارھا و اختصاص دادن روز آن 

ن مخالفت آبا روزه گرفتن بدعتی است که بیشتر علما آنرا رد کرده و با 
عد از عصر بلکه چیزی است که ب ،اند و در شریعت مطھر اساسی ندارد نموده
پدید آورده شده است، و برای طالب حق و دیگران در این مورد  ش صحابه

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿د: یفرما می فرموده الھی کافی است که
َ
 ﴾أ

و آیات دیگری که در این . »ردمکامل کن شما را یامروز، د« .]۳: المائدة[
که فرمود: (ھر کسی در کارھا چیزی  ص اند، و گفته پیامبر خصوص آمده

 پدید بیاورد که از آن نیست مردود است).
 س اند، و در صحیح مسلم از ابوھریره و دیگر احادیثی که در این مورد آمده

ھا  فرمود: (شب جمعه را از میان شب ص د: پیامبریگو روایت است که می
و روز جمعه را از میان روزھا به  ،به احیا و زنده نگاه داشتن اختصاص ندھید

مگر اینکه فردی از شما از قبل روزه گرفته  ،روزه گرفتن اختصاص ندھید
بود  ھا جایز می پس اگر اختصاص دادن بعضی از شبھا به بعضی از عبادت .باشد)

 ص چون روز جمعه بر اساس تصریح پیامبر ،شب جمعه از دیگر شبھا اولی بود
اختصاص  ص پس وقتی پیامبر ،ه بھترین روز استکه در احادیث صحیح آمد

ھا بر حذر داشته است این داللت  دادن آن به احیا و قیام از میان شب
مگر  ،ھا به عبادت به طریق اولی جایز نیست ند که تخصیص دیگر شبک می

آنکه دلیل صحیحی باشد که بر تخصیص داللت نماید، و از آنجا که شب قدر 
امت  ص و کثرت عبادت در آن مشروع است پیامبرھای رمضان احیا  شب و
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را به قیام آن تشویق نموده و خودش آنرا انجام داده است، چنانکه در 
روایت شده که فرمود: (ھر کسی با ایمان و  ص صحیحین از پیامبر

چشمداشت پاداش شبھای رمضان را با عبادت احیا کند تمام گناھان 
و ھر کسی شب قدر را با ایمان و امید پاداش  .شود گذشته او بخشیده می

یا  ،پس اگر شب نیمه شعبان .شوند) اش آمرزیده می گذشته گناه احیا کند
از  یزیا چیجشن گرفتن  معراج به یا شب اسراء و ،شب اولین جمعه رجب

کرد یا  امت را به آن راھنمایی می ص یافتند پیامبر می خصیصت عبادت
بود اصحاب آنرا برای امت نقل  ، و اگر چنین میداد خودش آنرا انجام می

زیرا آنھا بھترین مردم و بعد از  ،ردندک ردند و آنرا از امت پنھان نمیک می
 ص اند و خداوند از اصحاب پیامبر ترین افراد بوده پیامبران خیرخواه

و ھم اینک شما از سخنان علما  ،خوشنود بوده و آنھا را راضی گردانیده است
چیزی در مورد فضیلت  ش و از صحابه ص ید که از پیامبر خدامتوجه شد

شب اولین جمعه رجب یا شب نیمه شعبان ثابت نیست، پس معلوم است که 
گرامیداشت این شبھا بدعتی است که در اسالم پدید آورده است، و ھمچنین 

و ھمچنین شب بیست و  ،تخصیص این شبھا به عبادت بدعت و منکر است
ی از مردم معتقدند که شب اسراء و معراج است جایز ھفت رجب که برخ

ھمانطور که گرامیداشت آن جایز  ،نیست که به عبادت تخصیص داده شود
نیست، این ھم در صورتی است که شب اسراء و معراج به طور دقیق 

پس وقتی اقوال صحیح علما دال بر این ھستند که شب  ،مشخص شده باشد
د که یگو نه خواھد بود، و ھر کسی میاسراء و معراج مشخص نیست چگو

شب اسراء و معراج شب بیست و ھفتم رجب است، سخنش باطل است و در 
 سراید: احادیث صحیح اساسی ندارد و شاعر چه زیبا می

 خري األمور السالقات علی اهلدی
 

 محدثات البدائعـورش األمور ال 
 

انجام بھترین کارھا آن ھستند که در گذشته بر اساس ھدایت 
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 اند. ه ایجاد شدهزھایی ھستند که تا و بدترین کارھا بدعت .اند شده می
نمایم که به ما و سایر مسلمین توفیق دھد تا به  و از خداوند مسئلت می

و از آنچه مخالف سنت است پرھیز و  ،و بر آن پایدار باشیم ،سنت چنگ بزنیم
 دوری نمائیم، بیگمان خداوند بزرگوار و بخشنده است.

 .معنيـجأوصلی اهللا وسلم علی عبده ورسوله نبينا حممد وعلی آله وصحبه 
*** 

که به شیخ  ای نامه تذکری مهم در مورد دروغ بودن وصیت :رساله چهارم
 شود احمد خادم حرمین شریف نبوی نسبت داده می

از عبدالله بن باز به ھر کسی از مسلمین که نامه را مورد مالحظه قرار 
د مسلمین را بر پایبندی به اسالم نگاه دارد و ما و آنان را از دھد، خداون می

 شر افتراھای جاھالن و افراد عامی و نادان نجات دھد. آمین.
 : ما بعدأمة اهللا وبركاته، ـسالم عليكم ورح

ای اطالع یافتم که به شیخ احمد خادم مسجد نبوی نسبت داده  از نامه
نامه شیخ احمد  آمده است (این وصیتشده است، این اعالنیه با این عنوان 

 .خادم مسجد النبی در مدینه است)
 د:یگو ن میآاو در 

الله کردم، بعد از تالوت اسماء  تالوت میرا شب جمعه بیدار بودم و قرآن 
را دیدم  ص را خواندم وقتی تمام کردم آماده خواب شدم پیامبر یحسنال

ترین آفریده  ا، ای گرامیکه گفت: ای شیخ احمد، گفتم: لبیک ای رسول خد
ھستم و  شرمندهخدا، آنگاه ایشان به من گفتند: من از کارھای زشت مردم 

رو شوم چون از این جمعه گذشته تا  نتوانستم با پروردگارم و با مالئکه روبه
سپس  ،اند ردهکاین جمعه یکصد و شصت ھزار نفر بر غیر دین اسالم وفات 

و سپس گفت:  ،آن مبتال ھستند را ذکر کردای از گناھانی که مردم به  ارهپ
این وصیت رحمتی از سوی خداوند توانا و جبار برای مردم است سپس 
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برخی از عالئم قیامت را نام برد تا اینکه گفت: ای شیخ این وصیت را به 
اطالع مردم برسان چون آنچه در این ھست با قلم تقدیر از لوح محفوظ نقل 

ای به  بنویسد و از شھری به شھر دیگر و از محلهاند و ھر کسی این را  شده
و ھر کسی آنرا  ،شود محله دیگر برساند برای او کاخی در بھشت ساخته می

و ھر کسی آنرا بنویسد  ،شود ننویسد از شفاعت من در روز قیامت محروم می
و اگر بدھکار باشد  ،دینما می اگر فقیر باشد خداوند او توانگر و ثروتمند

 ،و اگر گناھی مرتکب شده ،ندک ھای او را پرداخت می ھکاری و وامخداوند بد
و ھر کسی از  ،بخشد نامه می خداوند او و پدر و مادرش را به برکت این وصیت

 ند.ک بندگان خدا این را ننویسد خداوند او را در دنیا و آخرت روسیاه می
وغ و اگر من در ،و سه بار سوگند خورد و گفت والله این حقیقت است

نامه را تصدیق کند  روم، و ھر کسی این وصیت بگویم از دنیا در حال کفر می
 شود. و ھر کسی آنرا انکار کند کافر می ،ابدی از عذاب جھنم نجات می

 ص نامه که به دروغ به پیامبر این خالصه مطالبی بود که در این وصیت
از چند سال است که بارھا قضیه این  .آمده است ،نسبت داده شده

شنویم که ھر از چند گاھی بین مردم پخش و توزیع  نامه را می وصیت
نامه متفاوت است و گوینده دروغگویش  گردد، و متن و کلمات این وصیت می
نامه را به او  را در خواب دیده و پیامبر این وصیت ص د: او پیامبریگو می

 ص پیامبر :دیگو ای که اخیرا پخش شده می هنام داده است و در این وصیت
یعنی در حالت بیداری او  ،را زمانی دیده که برای خوابیدن آماده شده است

 .را دیده است!
نامه چیزھای زیادی را ادعا کرده است که  این دروغگو در این وصیت

دروغ و باطلی آشکار و واضح است و ھم اینک شما را از دروغ و باطل بودن 
گا ام و برای  ھای گذشته نیز در مورد آن تذکر داده و در سال ،کنیم ه میآن آ

اخیرا وقتی مطلع شدم که پخش  ،ام که دروغی آشکار است مردم بیان کرده
زیرا باطل  ،و توزیع شده است در مورد نوشتن درباره آن دچار تردید شدم
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گفتن کننده آن برای دروغ  بودن آن آشکار و ھویدا و معلوم است که جعل
یا از  ،کردم کسی اندک بینشی داشته باشد نمی و فکر ،جرات زیادی دارد

اما بسیاری  ،فریب این سخنان پوچ را بخورد ،فطرت سالمی برخوردار باشد
نامه بسیاری از مردم را گول  از برادران به من اطالع دادند که این وصیت

ی آنرا تصدیق زده و آنھا آنرا در میان خود دست به دست گردانده و بعض
نامه و  اند، بنابراین الزم دیدم که باید برای بیان باطل بودن این وصیت ردهک

نسبت داده  ص برای توضیح اینکه این وصیت دروغی است که به پیامبر
و ھر صاحب علم و ایمان  ،شود مطلبی بنویسم تا کسی فریب آنرا نخورد می

برخوردارند وقتی در این  سالم و از عقل درستی شان و یا افرادی که فطرت
 دانند که این به دالیل زیادی دروغ است. نامه تامل و اندیشه کنند می وصیت

من از یکی از خویشاوندان شیخ احمد که این دروغ به او نسبت داده  و
شده در مورد این وصیت پرسیدم، او در پاسخ به من گفت: که این را به 

و  ،اصال چنین چیزی نگفته است و او ،دھند دروغ به شیخ احمد نسبت می
شیخ احمد مدت زیادی است که وفات یافته است، و به فرض آنکه ھمین 

را در  ص شیخ احمد یا کسی که از او بزرگتر است ادعا کند که پیامبر
 ،حالت خواب یا بیداری دیده و پیامبر او را به این وصیت توصیه کرده است

د کسی که به یگو د، و اگر دروغ نمییگو دانیم که او درو غ می ما به یقین می
نیست  ص و به دالیل زیادی پیامبر ،او این سخنان را گفته شیطان است

 که برخی از این دالیل عبارتند از: 
و ھر  ،شود بعد از وفاتش در حالت بیداری دیده نمی ص پیامبر -۱

کند که پیامبر را در حالت  ھا که ادعا می کسی از جاھالن صوفی
ند پیامبر در جشن میالد النبی و امثال آن یگو و یا می ،بیداری دیده

و نھایت فریب را  ،مرتکب اشتباه فاحشی شده است ،شود حاضر می
 ،و با کتاب و سنت و اجماع علما مخالفت کرده است ،خورده است

ند نه در یآ ط در روز قیامت از قبرھایشان بیرون میھا فق چون مرده
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د و یا فریب خورده یگو دنیا، و ھر کسی خالف این را بگوید دروغ می
 ص اللهاند و اصحاب رسول  است و حقی را که سلف صالح شناخته

ُ�مَّ ﴿ د:یفرما خداوند می .نشناخته است ،بر آن بودند شان و پیروان
 َ  ﴾١٦ُ�ۡبَعُثونَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱُ�مَّ إِنَُّ�ۡم يَۡوَم  ١٥َمّيُِتونَ إِنَُّ�م َ�ۡعَد َ�ٰلَِك ل

سپس در روز  ؛دیریم سپس شما بعد از آن می« .]۱۶-۱۵المؤمنون: [
د: (من اولین یفرما می ص و پیامبر. »دیشو خته مییامت برانگیق

و من اولین  ،شود او شکافته میقبر کسی ھستم که در روز قیامت 
و آیات و احادیث  .گیرم) قرار می یعکننده ھستم که شف شفاعت

 زیادی در این مورد آمده است.
و نه بعد از  ،نه در زمان حیاتش ،دیگو خالف حق را نمی ص پیامبر -۲

شود  مخالف است، می رنامه آشکارا با پیامب وفاتش، و این وصیت
را در خواب به  ص و ھر کسی پیامبر د،ید خوابرا در  ص پیامبر

چون که شیطان  ؛او را دیده است ،ببیندش ا یقیحقھمان صورتش 
چنانکه در حدیث آمده  ،تواند خود را به صورت ایشان در بیاورد نمی

است، ولی آنچه مھم است ایمان و صداقت و عدالت و دیانت و 
را در  ص و آیا او پیامبر ،بیند امانتداری کسی است که خواب را می

روایت  ص یده یا در غیر صورت او، اگر حدیثی از پیامبرصورتش د
شود که در حیات خود آنرا گفته و این حدیث از طریق افراد معتمد 

و از آن  ،شود به آن حدیث اعتماد نمی ،و عادل روایت نشده باشد
شود، و اگر حدیثی از طریق افراد ثقه و دارای قوت  استدالل نمی

روایت کسی مخالف است که از آن  حافظه روایت شده باشد اما با
دو  تر و از آنھا معتمدتر است و جمع بین ھر اش قوی ھا حافظه راوی

رد و به آن عمل یگ روایت ممکن نباشد یکی از منسوخ قرار می
البته  ،شود رد و به آن عمل مییگ و دومی ناسخ قرار می ،شود نمی
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و اگر جمع بین دو روایت  ،اگر این کار با شرایط خود ممکن باشد
تر و عدالت و درستکاری او کمتر است  اش ضعیف هظکسی که حاف

رد و طرد شود و در مورد آن چنین حکم شود که این روایت شاذ 
 شود. ن عمل نمیآاست و به 

ند معلوم نیست ک نقل می ص آنرا از پیامبر کهپس چگونه وصیت کسی 
پس باید این  شود، ود پذیرفته میش و درستکاری و امانتداری او مشخص نمی

نامه دور انداخته شود و به آن التفات نگردد، گرچه در آن چیزی  وصیت
مخالفت با شریعت وجود نداشته باشد پس وقتی وصیت مشتمل بر امور 

د و نشانگر این ھستند که به ینما زیادی است که بر بطالن آن داللت می
و متضمن دین و آئینی است که  ،نسبت داده شده است ص دروغ به پیامبر

 خداوند به آن فرمان نداده است، چگونه قابل قبول است.
د: (ھر کسی سخنی را به من نسبت دھد که من یفرما می ص و پیامبر

ن یا  دوزخ آماده کند) و سازندهدر برای خودش گاھی را یجاام باید  آنرا نگفته
مبر آنرا نگفته است و چیزھایی نسبت داده که پیا ص نامه به پیامبر وصیت

 دروغ صریح و خطرناکی را بر او بسته است.
بنابراین اگر توبه نکند و به مردم اعالم نکند که این وصیت منسوب به 

گردد، و او اگر توبه  دروغ است به طریق اولی مستحق عذاب می ص پیامبر
کند باید دروغ بودن آن را برای مردم اعالم بدارد چون ھرکسی که باطلی را 

اش صحیح نیست  توبه ،دھد د و به دین نسبت میینما میان مردم پخش می
مگر آنکه باطل بودن آنرا اعالم کند تا مردم بدانند که او از دروغ خود 

إِنَّ ﴿ د:یفرما چون خداوند متعال می ،بازگشته و خودش را تکذیب کرده است
ِينَ ٱ نَزۡ�َا ِمَن  �َّ

َ
ٓ أ ُٰه لِلنَّاِس ِ�  لُۡهَدىٰ ٱوَ  ۡ�َّيَِ�ٰتِ ٱيَۡ�ُتُموَن َما ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ
ُ
ُ ٱأ ٰعُِنونَ ٱَوَ�ۡلَعُنُهُم  �َّ ِينَ ٱإِ�َّ  ١٥٩ل�َّ ۡصلَُحواْ  �َّ

َ
ْ َوأ تَابُوا
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نَا 
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َو�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
ْ فَأ اُب ٱَوَ�يَُّنوا  .]۱۶۰-۱۵۹: البقرة[ ﴾١٦٠لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

ه در کم، بعد از آنیا ردهکه نازل کتی را یله ھدایل روشن، و وسیه دالکسانی ک«
و ھمه  ؛ندک خدا آنھا را لعنت مینند، کتمان کم، یان نمودیتاب برای مردم بک

ردند، و که توبه و بازگشت کمگر آنھا  ؛نندک ز، آنھا را لعن میینندگان نک لعن
 ؛رده بودندکتمان ک،) اصالح نمودند، (و آنچه را یک(اعمال بد خود را، با اعمال ن

  .»ممیه من تواب و رحک ؛رمیپذ ) من توبه آنھا را می؛ار ساختندکآش
دھد که ھر کسی چیزی از  در این آیه کریمه توضیح میخداوند متعال 

اش پذیرفته نیست مگر بعد از آن که اصالح و  حق را پنھان کند توبه
انش کامل گردانیده و با بعثت گروشنگری نماید، و خداوند دین را برای بند

و با شریعت کاملی که بر او وحی نموده نعمت را بر  ص پیامبرش محمد
ر بعد از اکمال و گاست، پیامبر را از میان مردم نبرد مآنھا تکمیل کرده 

ۡ�َمۡمُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ د:یفرما توضیح دین چنانکه می
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت َلُ�ُم  افران از کامروز، « .]۳: المائدة[ ﴾دِيٗنا
د! و از (مخالفت) من ین، از آنھا نترسیبنابر ا ؛وس شدندین شما، مایی(زوال) آ

و  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛ردمکامل کن شما را ید! امروز، دیبترس

و افتراکننده این وصیت در  .»رفتمین (جاودان) شما پذییاسالم را به عنوان آ
خواھد دین جدیدی را به خورد مردم بدھد که ھر  قرن چھاردھم آمده و می

د ھر کس از یگو و می !رود از دستورات آن اطاعت کند به بھشت میکس 
 !دستور آن پیروی نکند از بھشت محروم خواھد بود و به دوزخ خواھد رفت

دھد،  نامه دروغین را بزرگتر و برتر از قرآن قرار خواھد این وصیت و می
 نامه را بنویسد و از شھری به د: ھر کسی این وصیتیگو چنانکه در آن می

بفرستد یا از محلی به محل دیگر برساند در بھشت برای او کاخی  شھر دیگر
در  ص و ھر کسی آنرا ننویسد و نفرستد از شفاعت پیامبر ،شود ساخته می
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ترین  و روشن ،ترین نوع دروغ است و این زشت ،شود روز قیامت محروم می
چون ھر کسی  ،حیا بودن سازنده آن است دلیل بر دروغ این وصیت و بی

قرآن را بنویسد و از شھری به شھر دیگر بفرستد اگر به قرآن عمل نکند 
رسد، پس چگونه نویسنده و ناقل این  نمی او چنان پاداش و فضیلتی به

و ھر کسی که قرآن را  ،ابدی نامه دروغین به چنین پاداشی دست می وصیت
ایمان داشته باشد و  ص ننویسد و از شھری به شھر دیگر نرساند اگر به پیامبر

ھایی  و این یکی از دروغ ،شود از شریعت او پیروی کند از شفاعت او محروم نمی
نامه آمده است که برای باطل بودن آن و دروغ بودن  است که در این وصیت

کافی  ص آن و حماقت و وقاحت و عدم شناخت ناشر آن از رھنمود نبوی
نامه آمده که ھمه بر  ین وصیتدر ا یرگاین چیزھای دی برو عالوه  ،است

د و اگر سازنده و پردازنده آن ھزار بار ینما دروغ و باطل بودن آن داللت می
ن عقوبتھا یدترین عذابھا و شدیبزرگتر یش دعایه خویو بر عل قسم بخورد

و قرار گراست ،دیگو نامه صحت دارد و او راست می که این وصیت دیبنما
بلکه سوگند به خدا که این  ،شود نامه درست نمی و و صیت ،ردیگ نمی

و ما خدا و مالئکه و  ،نامه دروغی بزرگ و باطلی بس زشت است وصیت
 ص گیریم که این وصیت دروغی است که به پیامبر مسلمین را گواه می

دروغ نسبت  ص خداوند کسی را که به پیامبر ،نسبت داده شده است
را به آنچه مستحق آن است سزا دھد، و عالوه از دھد خوار نماید و او  می

نامه  امور گذشته امور زیادی ھست که بر دروغ و باطل بودن این وصیت
د: از جمعه گذشته تا این یگو نامه می د: اول اینکه او در وصیتینما داللت می

اند، این علم غیب  جمعه یکصد و شصت ھزار نفر بر غیر از دین اسالم مرده
قطع شده است و ایشان در حیات خود  ص بعد از وفات پیامبراست و وحی 

چنانکه  ،داند پس چگونه بعد از وفاتش غیب می ،دانسته است غیب نمی
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قُوُل َلُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿ د:یفرما خداوند متعال می
َ
ٓ أ ِ ٱقُل �َّ ۡعَلُم  �َّ

َ
َوَ�ٓ أ

و من، (جز  ؛ن خدا نزد من استیم خزایگو من نمی«بگو: « .]۵۰األنعام: [ ﴾ۡلَغۡيَب ٱ

گاه نیاموزد،) از غیآنچه خدا به من ب  .»ستمیب آ

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ د:یفرما و می �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� َّ�﴾ 

 .»دانند جز خدا ب نمیین ھستند غیھا و زم ه در آسمانکسانی کبگو: « .]۶۵النمل: [
روایت است که فرمود: (مردانی در روز  ص امبریاز پح یصح و در حدیث

 ،گویم: پروردگارا، اصحابم شوند، آنگاه می قیامت از حوض من دور کرده می
دانی که بعد از تو چه چیزھایی  شود: تو نمی آنگاه به من گفته می اصحابم،

گویم که بنده صالح خدا گفته  اند، آنگاه من ھمان سخنی را می ردهکایجاد 

نَت ﴿ است:
َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ ا تَوَ�َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ  لرَّ�ِيَب ٱَوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

ءٖ َشِهيدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَت َ�َ

َ
ان آنھا یه در مکو تا زمانی « .]۱۱۷: المائدة[ ﴾َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

برگرفتی، تو خود  شان انیه مرا از مکولی ھنگامی  ؛بودم شان بودم، مراقب و گواه
 .»ز، گواھییو تو بر ھر چ ؛مراقب آنھا بودی

نامه و دروغ بودن آن  که بر باطل بودن این وصیت ای دومین مسئله
نامه را  د: (ھر کسی این وصیتیگو ند این است که در آن میک داللت می

و اگر بدھکار باشد خداوند  ،ندک می بنویسد اگر فقیر باشد خداوند او را توانگر
ر گناھی بر او باشد خداوند به برکت این گو ا ،ندک بدھکاری او را رفع می

 ).بخشد نامه او و پدر و مادرش را می وصیت
دلیلی واضح و روشن بر دروغگو بودن سازنده  و این دروغی بزرگ

است، چون کسی با نوشتن قرآن به  او از خداوند یایو قّلت ح نامه وصیت
نامه باطل  پس چگونه با نوشتن این وصیت ،ابدی چنین چیزھایی دست نمی

 .ابد!ی به این سه چیز دست می
خواھد اینگونه مردم را فریب دھد و آنھا را به این  این انسان پلید می ،آری
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نامه وابسته نماید تا آن را بنویسند و به دنبال این فضیلت دروغین  وصیت
گفته  ،باشند، و اسبابی را که خداوند برای بندگانش مشروع نموده رھا کنند

و  ،گردند ادا می ھایش شود، وام است که ھر کسی این را بنویسد ثروتمند می
 .شوند گناھانش بخشوده می

 بریم. از اسباب خواری و اطاعت از ھوای نفس و شیطان به خدا پناه می
ند این ک نامه داللت می که بر باطل بودن این وصیت ای سومین مسئله

نامه را  د: و ھر کسی از بندگان خدا که این وصیتیگو است که او در آن می
شود، این نیز دروغ و به وضوح بر باطل  روسیاه می ننویسد در دنیا و آخرت

ند، چگونه فرد ک نامه و دروغگو بودن سازنده آن داللت می بودن این وصیت
نامه را بنویسد که مرد مجھول و  دھد که این وصیت عاقلی به خود اجازه می

نسبت  ص نامشخصی در قرن چھاردھم آنرا ارائه داده و به دروغ به پیامبر
 ،شود ند که ھر کس آنرا ننویسد در دنیا و آخرت روسیاه میک دعا میداده و ا

بعد از آنکه بدھکار  ،گردد و ھر کس آنرا بنویسد اگر فقیر باشد ثروتمند می
 شوند. و گناھانش بخشیده می ،گردند ھایش پرداخت می بوده بدھکاری

و دالیل و واقعیت به دروغ  ،این تھمتی بس بزرگ است ،بار خدایا تو پاکی
بودن این دروغگو و جسارت او به خدا و حیا نکردن او از خدا و مردم گواھی 

اشان سیاه  اما چھره ،اند نامه را ننوشته دھد، زیرا افراد زیادی این وصیت می
نامه را  داند این وصیت و شمار زیادی که تعدادشان را فقط خدا می ،نشده است
ھایشان پرداخت نشده و ھنوز فقیر ھستند،  ما بدھکاری و واماند ا بارھا نوشته

و شریعت برای  ،بریم به تو پناه می قلبھا و زنگار گناھان بار خدایا از انحراف
کسی که برترین و بزرگترین کتاب یعنی قرآن را بنویسد چنین پاداشی مقرر 
نکرده است، پس چگونه به کسی که وصیتی دروغین و مشتمل بر انواع امور 

 گردد. ای کفر آمیز را بنویسد مستحق چنین پاداشی می پوچ و باطل و جمله
ات دروغ بستن بر او را خداوند در مورد کسی که به خود جر !سبحان الله

 دھد چقدر بردبار و شکیبا است. می
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نامه باطل و  از مسایلی که نشانگر این است که این وصیت مسئله چھارم
نامه  د: (ھر کسی این وصیتیگو میآن دروغ محض است این است که او در 
و ھر کسی آنرا انکار کند کافر  ،ابدی می را تصدیق کند از عذاب جھنم نجات

د). این ھم جسارت و دروغ بستن بر خداوند است، و این افترا کننده شو می
ند که آنھا ک و ادعا می ،خواند که دروغ او را تصدیق کنند ھمه مردم را فرا می

و ھر کسی آن را  ،یابند نامه از عذاب جھنم نجات می با تصدیق این وصیت
بزرگی را بر شود، سوگند به خدا که این درغگو، دروغ  تکذیب کند کافر می

جایی گفته است. در حقیقت کسی که آنرا  و سخن بی ،خدا بسته است
نه کسی که آنرا تکذیب کند، چون  ،که کافر باشد است تصدیق کند سزاوار

گیریم  می نامه دروغ باطل است و صحت ندارد، و ما خدا را گواه این وصیت
خواھد آئینی  نامه دروغ است و سازنده آن دروغگو است و می که این وصیت

خواھد چیزھایی  و می ،برای مردم بسازد که خداوند به آن فرمان نداده است
وارد دین مردم کند که از دین نیستند، و حال آنکه خداوند این دین را کامل 

آن ھم در چھارده قرن  ،گردانیده و نعمت خویش را بر امت اتمام کرده است
گاه باشید و از تصدیق پیش از این دروغ، پس برادر و خوانندگان  عزیز آ

چنین دروغھایی به شدت بپرھیزید، و مبادا میان شما رواج یابد، و بدانید که 
خورد،  شود و فریب نمی اش دچار اشتباه نمی حق نوری دارد که جوینده

شوید از  بنابراین حق را بوسیله دلیل آن بجویید و ھر جا که دچار اشکال می
غگویان فریب نخورید، شیطان برای پدر و علما بپرسید، و از قسم درو

ھاست، و حال آنکه او مادرتان آدم و حوا سوگند خورد که خیرخواه آن
 د:یفرما چنانکه خداوند می ،ن و دروغگوترین دروغگوستئبزرگترین خا

ٓ إِّ�ِ لَُكَما لَِمَن ﴿ ِٰصِح�َ ٱَوقَاَسَمُهَما و برای آنھا سوگند « .]۲۱األعراف: [ ﴾٢١ل�َّ
پس از شیطان و پیروان دروغگویش . »رخواھانمیه من برای شما از خکرد کاد ی

خورند و  ھای دروغین زیادی می بپرھیزید، زیرا شیطان و پیروانش قسم
ھای آراسته و زیبای  شکنند و گفته بندند که آن را می عھدھای زیادی می
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 .ند!رو گمراه کردن با خود دا فتنزیادی برای فری
ھای گمراه  و سایر مسلمین را از شر شیاطین و فتنهخداوند مرا و شما 

گرای که  و فریب دادن دشمنان باطل ،و انحراف منحرفان ،کنندگان
 شان خواھند نور خدا را با دھان خود خاموش کنند و مردم را در دین می

دچار اشتباه نمایند نجات بدھد، اما بدانید که خداوند نور خویش را کامل 
ر چه شیاطینی که دشمن خدا ھستند و گدھد  د و دینش را یاری میینما می

 این را دوست نداشته باشند. ،پیروان کافر و ملحدان آنان
اما ظھور و پدید آمدن منکراتی که این دروغگو به آن اشاره کرده امری 
است که واقعیت دارد و قرآن و سنت به شدت از این منکرات بر حذر 

نند، از خداوند ک کفایت می باشند و سنت مایه ھدایت میو قرآن و  ،اند داشته
نمایم که احوال مسلمین را بھبود ببخشد و به آنھا پیروی از حق  مسئلت می

و استقامت بر آن و توبه از ھمه گناھان را ارزانی نماید بیگمان خداوند 
 پذیر و بر ھمه چیز تواناست. توبه

باید گفت که احادیث  اما آنچه از عالمات قیامت نام برده است،
اند و قرآن به بخشی از آن اشاره کرده است،  ردهک ھای قیامت را بیان عالمت

ھای حدیث و تالیفات  خواھد عالمات قیامت را بداند در کتاب و ھر کس می
ابد و مردم نیازی ندارند که این دروغگو آنھا را بفریبد و حق ی علما آن را می

 باطل بیامیزد،  با را
العظيم، واحلمد هللا رب  اهللا ونعم الوكيل، ال حول وال قوة إالَّ باهللا العيل وحسبنا

له وأصحابه آمني، وعلی العاملني وصلی اهللا وسلم علی عبده ورسوله الصادق األ

 .)١(لی يوم الدينإوأتباعه بإحسان 

                                           
 .۲۰۰ -۱۷۸/ ۱: مجموع الفتاوی -١



 
 
 
 

 گویی جادو و غیب

 :بعده. و بعد ية والسالم علی من ال نبواحلمد هللا والصال
نند ک بازان و شیادان زیادی که ادعای طبابت می از آنجا که اخیرًا شعبده

پردازند در بعضی مناطق پخش  بینی به معالجه می از طریق جادو و طالع
مناسب دیدم که با نند، ک اند و از افراد ساده و جاھل سوء استفاده می شده

توجه به مسئله خیرخواھی برای خدا و بندگان خدا که مسئولیت ھر 
مسلمانی است توضیح دھم که این کار خطر بزرگی برای اسالم و مسلمین 

چون اینکار وابسته شدن و دست دراز کردن به غیر الله و مخالفت با  ،است
 باشد. می ص فرمان خدا و فرمان پیامبرش

گویم: به اتفاق مداوا و معالجه جایز  ستعانت از خداوند میبنابراین با ا
ھای داخلی یا جراحی یا  است، و مسلمان باید به پزشکان متخصص بیماری

اش تشخیص داده شود و با  مراجعه کند تا بیماریوغیره  متخصصان اعصاب
داروھای مباح و جایز بر اساس علم پزشکی مداوا گردد، چون اینکار استفاده 

ندارد، و خداوند بیماری سباب عادی است که با توکل بر خداوند منافات از ا
و عالج را ھم با آن آورده است که برخی معالجه و داروی آنرا  را آورده

اما خداوند شفای بندگانش را در چیزھایی  ،دانند دانند و بعضی آنرا نمی می
 که حرام کرده قرار نداده است.

 یش کسانی برود که ادعای علم غیبپ ربنابراین جایز نیست که بیما
اش را بداند، ھمچنین جایز نیست که سخنان  بیماری نند تا بوسیله آنھاک می

یا  ،ندیگو چون آنھا بر اساس حدس و گمان سخن می ،آنھا را تصدیق کنند
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نند تا از آنھا کمک بگیرند، و اینھا اگر ادعای علم ک ھا را استحضار می جن
ند که ک مسلم در صحیح خود روایت می امام .راھندغیب کنند کافر و گم

بینی آمد و او را در مورد چیزی  فرمود: (ھر کس پیش طالع ص امبریپ
 .ند)ک خداوند نماز چھل روز او را قبول نمی ،پرسید

ند که فرمود: (ھر کسی نزد ک روایت می ص امبریاز پ س و ابوھریره
د تصدیق نماید بدون شک به یگو میگویی بیاید و او را در آنچه  کاھن و غیب

ن را یا ابوداود وسنن اربعه .نازل شده کفر ورزیده است) ص آنچه بر محمد
صحیح دانسته است که: (ھر کسی  لفظاین  با و حاکم رده است.کت یروا

د تصدیق کرد به راستی که یگو بین یا کاھنی آمد و او را با آنچه می نزد طالع
 ص امبرید: پیگو می س و عمران بن حصین .)کفر ورزیده است ص بر محمد

فرمود: (از ما نیست کسی که فال بگیرد یا برایش فال گرفته شود، یا 
یا جادو کند یا برایش جادو  گویی شود، و گویی کند یا برای او غیب غیب

د تصدیق کند یگو گویی بیاید و او را در آنچه می شود، و ھر کسی پیش غیب
بزار با سند جید این را  .نازل شده کفر ورزیده است) ص به آنچه بر محمد

 روایت کرده است.
گویان و جادوگران و  ھا و غیب بین در این احادیث از آمدن پیش طالع

پس  ،نھی شده و وعید آمده است شان و پرسیدن از آنھا و تصدیق شان امثال
ھا  بین فالمسئولین امر و کسانی که قدرت دارند باید از آمدن نزد کاھنان و 

دھند منع  می و کسانی را که در بازارھا این کارھا را انجام ،جلوگیری کنند
ند برخورد نماید، و یآ و به شدت با آنھا و با کسانی که پیش آنھا می ،کنند

نباید از راست گفتن آنھا در بعضی امور و از اینکه افراد زیادی به آنھا مراجعه 
ند افراد جاھل ینما که به آنھا مراجعه مینند فریب خورد، چون افرادی ک می

از آمدن  ص امبریو نادانی ھستند که تاسی به آنان جایز نیست، چون پ
گویان و پرسیدن از آنھا و تصدیق آنھا نھی کرده است.  بین و غیب پیش فال
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دارد، و چون که آنھا افراد دروغگو  چون این کار خطر بزرگ و عواقب وخیمی
گو و جادوگر  و فاسقی ھستند، چنان که این احادیث دلیلی بر کفر غیب

و ادعای علم  ،نندک گو و جادوگر ادعای علم غیب می چون غیب ،باشند می
ھا  رسند مگر آن که برای جن غیب کفر است، و آنھا به ھدف خود نمی

و آنھا را عالوه بر خدا پرستش نمایند، و این کار کفر و شرک  ،خدمت کنند
ند ک دن به خداست و کسی که آنھا را در ادعای علم غیب تصدیق مییورز

 ،از او بیزار است ص داو ھر کسی پیش اینھا برود پیامبر خ ،ھمانند آنھاست
که  تعویذھاییمانند  ،د بپذیردننام و مسلمان نباید آنچه را که آنھا معالجه می

ھمچون ذوب کردن و ریختن سرب و دیگر  ،نندک می آنرا تزیین و نقاشی
باشد،  دھند، ھمه این کارھا کھانت و فریفتن مردم می خرافاتی که انجام می

یاری داده  شان ر واقع آنھا را در کفر و باطلو ھر کسی این امور را بپذیرد د
است، و ھمچنین جایز نسیت که مسلمانی پیش آنھا برود و از آنھا بپرسد که 

ند و از آنھا در مورد اینکه آیا زن و ک ازدواج می یسکپسرش یا فامیلش با چه 
ه یا اینک ،مانند نند و وفادار میک ھایشان با یکدیگر ازدواج می شوھر و خانواده

شوند، چون این امور غیبی ھستند که فقط  می با یکدیگر دشمن و از ھم جدا
گاھی دارد و جادو از چیزھای حرام و کفر آمیز است، چنانکه  خداوند به آن آ

ْ ٱوَ ﴿ د:یفرما خداوند در مورد دو فرشته می َبُعوا َ�ِٰط�ُ ٱَما َ�ۡتلُواْ  �َّ ٰ ُمۡلِك  لشَّ َ�َ
َ�ِٰط�َ ٱُسلَۡيَ�َٰنۖ َوَما َ�َفَر ُسلَۡيَ�ُٰن َوَ�ِٰ�نَّ  ْ ُ�َعّلُِموَن  لشَّ  �َّاَس ٱَ�َفُروا

ۡحرَ ٱ نزَِل َ�َ  لّسِ
ُ
ٓ أ حَ  لَۡملََكۡ�ِ ٱَوَما

َ
 دٍ بَِبابَِل َ�ُٰروَت َوَ�ُٰروَتۚ َوَما ُ�َعّلَِماِن ِمۡن أ

َما َ�ُۡن فِۡتنَ  ٰ َ�ُقوَ�ٓ إِ�َّ ۖ َ�َيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُ�َفّرِقُوَن بِهِ َح�َّ َ�ۡ�َ  ۦةٞ َفَ� تَۡ�ُفۡر
َحٍد إِ�َّ �ِإِۡذِن  ۦَوَما ُهم بَِضآّرِ�َن بِهِ  ۦۚ َوَزوِۡجهِ  لَۡمۡرءِ ٱ

َ
ِۚ ٱِمۡن أ َوَ�َتَعلَُّموَن َما  �َّ

ْ لََمِن  مۚۡ يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعهُ  ٮٰهُ ٱَولََقۡد َعلُِموا ِمۡن َخَ�ٰٖق�  �ِخَرةِ ٱِ�  ۥَما َ�ُ  ۡشَ�َ
ۡواْ بِهِ  نُفَسُهۡمۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ  ۦٓ َوَ�ِۡئَس َما َ�َ

َ
ھود) از یو (« .]۱۰۲: البقرة[ ﴾١٠٢أ

مان ھرگز یردند. سلکروی یخواندند پ مان بر مردم میین در عصر سلیاطیآنچه ش
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و به مردم سحر  ؛دندیفر ورزکن یاطیولی ش ؛افر نشدکو)  ؛الودی(دست به سحر ن
، نازل شد » ماروت«و »  ھاروت«ھود) از آنچه بر دو فرشته بابل یز یآموختند. و (ن

ی با طرز ابطال آن، به مردم یردن را، برای آشناکردند. (آن دو، راه سحر کروی یپ
ش به او یه از پکنیدادند، مگر ا اد نمییزی یس چکچ یدادند. و) به ھ اد میی

» ن!)کمات، سوء استفاده نین تعلیافر نشو! (و از اکم یشیله آزمایما وس: «گفتند می
ان یله آن، میه بتوانند به وسکآموختند  ولی آنھا از آن دو فرشته، مطالبی را می

توانند بدون اجازه خداوند، به  چ گاه نمییولی ھ ؛نندکفیی بیمرد و ھمسرش جدا
د یرسان ان مییه به آنان زکگرفتند  ی را فرامییھا ان برسانند. آنھا قسمتیانسانی ز

ن گونه متاع باشد، در یدار ایسی خرکدانستند ھر  داد. و مسلما می و نفعی نمی
ای نخواھد داشت. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن  آخرت بھره

ند که جادو ینما این آیات کریمه بر این داللت می .»!!دانستند فروختند، اگر می
اندازند، و ھمین طور آیات  کفر است و جادوگران بین زن و مرد جدایی می

بلکه به اذن  د،آور نند که جادو خودش سود و زیانی نمیک مذکور داللت می
چون خداوند است که خیر و  ؛گردد تکوینی و تقدیری خداوند موثر واقع می

اند  فرا گرفته شر را آفریده است. و دروغ پردازنی که این علوم را از مشرکین
ھا و مصایب سختی  فریبند دچار زیان و بوسیله آن افراد کم عقل را می

آموزند  ند که کسانی که جادو را میک شوند، چنانکه آیه کریمه داللت می می
رساند و  و سودی به آنان نمی ،رساند آموزند که به آنھا زیان می چیزھایی می

و تھدید بزرگی است که نشانگر آن  ای ندارند. و این وعید نزد خداوند بھره
اند و آنھا  است که جادوگران در دنیا و آخرت دچار زیان بزرگی گردیده

اند به خاطر این خداوند آنھا را  خودشان را به قیمت بسیار ناچیزی فروخته

ْ بِهِ ﴿د: یگو د و میینما مذمت می ۡوا نُفَسُهۡمۚ لَۡو َ�نُواْ  ۦٓ َوَ�ِۡئَس َما َ�َ
َ
أ

 نجا به معنی فروش است.ید در ایخر ﴾ُمونَ َ�ۡعلَ 
نمایم که ما را از شر جادوگران و کاھنان و سایر  از خداوند مسئلت می

خواھیم مسلمین را از شر  و ھمچنین از او تعالی می ،بده بازان نجات دھدعش
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و به حکام مسلمین توفیق دھد که مردم را از آنھا بر  ،آنان محافظت کند
خداوند را در مورد آنھا اجرا کنند تا بندگان از ضرر و م کو ح ،حذر دارند

گمان خداوند بخشنده و بزرگوار است. و  بی ،کارھای پلیدشان راحت شوند
خداوند برای بندگانش چیزھایی مقرر داشته که بوسیله آن از شر جادو قبل 

روشن کرده که بعد  شان مانند و ھمچنین برای از انجام شدن آن محفوظ می
تار جادو شدن چگونه خود را معالجه نمایند و این رحمت و احسان از گرف

 الھی در حق آنان است.
توان خود را از خطر جادو  شود که بوسیله آن می اینک چیزھایی بیان می

و ھمچنین اموری که بعد از گرفتار  ،ت کردظقبل از آن که پیش بیاید حفا
 شوند. رد بیان میتوان معالجه ک شدن به جادو خود را بوسیله آن می

توان از خطر آن محافظت  اما آنچه بوسیله آن قبل از جادو خود را می
ن و مفیدترین آن حفاطت خود با اذکار و دعاھای شرعی و ماثور یتر کرد مھم
 ن جمله:آاست از 

 فرض نماز الکرسی بعد از اذکاری که بعد از سالم دادن ھر تخواندن آی
 تالکرسی به ھنگام خوابیدن، و آی تآی ندشود، و ھمچنین خوان خوانده می

 الکرسی بزرگترین آیه در قرآن کریم است.

ُ ٱ﴿ آیة الکرسی: ۚ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ ُخُذهُ  ۡلَقيُّوُم
ۡ
ُ  ۥَ� تَأ  ۥِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞۚ �َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِيٱَمن َذا  ۡ� َ�ۡعلَُم َما  ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ� ُ�ِ 
َ
ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ َ�ۡ�َ � ۚ َوِسَع  ۦٓ �َِ�ۡ إِ�َّ بَِما َشآَء

َ�َٰ�ٰتِ ٱُكۡرِسيُُّه  �َضۖ ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ وَُهَو  ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ�  ۡ�  ﴾٢٥٥يمُ ۡلَعظِ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱِحۡفُظُهَما

ه قائم به ذات کگانه زنده، یست جز خداوند ینبحق چ معبودی یھ« .]۲۵۵: البقرة[
و  کچگاه خواب سبیھ ؛ھستند گر، قائم به اویش است، و موجودات دیخو

) ؛ماند ر جھان ھستی، غافل نمییای از تدب (و لحظه ؛ردیگ نی او را فرانمییسنگ
ه در نزد او، جز به کست کی ؛آن اوستن است، از یآنچه در آسمانھا و آنچه در زم
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سته یه شاکنندگان، برای آنھا ک ن، شفاعت شفاعتیند؟! (بنابراکفرمان او شفاعت 
ش روی آنھا (بندگان) و یآنچه را در پ .)اھدک ت مطلقه او نمیکیشفاعتند، از مال

سان است.) و یکشگاه علم او، ینده، در پی(و گذشته و آ ؛داند پشت سرشان است می
گاه نمیک ه به ھمه که او بخواھد. (اوست کجز به مقداری  ؛گردد سی از علم او آ
گاه استیچ ان و نامحدود یپا گران، پرتوی از علم بییو علم و دانش محدود د ؛ز آ

و نگاھداری آن دو (آسمان و  ؛ن را دربرگرفتهیھا و زم او، آسمان عرش .)اوست
و از جمله . »ظمت، مخصوص اوستند. بلندی مقام و عک ن)، او را خسته نمییزم

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ند خواندن ک چیزھاییکه از خطر جادو حفاظت می َحدٌ  �َّ
َ
و  ﴾أ

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ُعوُذ بَِرّبِ ﴿و  ﴾ۡلَفلَقِ ٱقُۡل أ

َ
است که بعد از ھر نماز  ﴾�َّاِس ٱقُۡل أ

 و ،و این سه سوره سه بار بعد از نماز صبح در اول روز ،فرضی خوانده شوند
 بعد از نماز مغرب خوانده شوند.

 لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿: آیه آخر سوره بقره در اول شبدو و ھمچنین خواندن 
ّ�ِهِ  نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ

ُ
ِ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ۦبَِمآ أ ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ

َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ 
َ
ۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك  ۦۚ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ َطۡعَنا

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ َوقَالُوا

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف  ٢٨٥لَۡمِص�ُ ٱ ۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  �َّ َ�ۡفًسا إِ�َّ ُوۡسَعَها
َّ  ۡ�تََسَبۡتۗ ٱ ٓ إِن � � َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ِسيَنآ أ

ِينَ ٱَ�َ  ۥَكَما َ�َۡلَتهُ  ۚ ِمن َ�ۡبلِنَ  �َّ ۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  ا  ۡ�ُف ٱوَ  ۦۖ َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِ
ٓۚ ٱَ�َا وَ  ۡغفِرۡ ٱَ�نَّا وَ  نَت َمۡولَٮَٰنا فَ  رَۡ�َۡنا

َ
نَاٱأ : البقرة[ ﴾٢٨٦ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱ َ�َ  نُ�ۡ

مان آورده یامبر، به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده، ایپ« .]۲۸۵-۲۸۶
ز)، به یباشد.) و ھمه مؤمنان (ن امال مؤمن میکاست. (و او، به تمام سخنان خود، 

ما در ند:) یگو (و می ؛اند مان آوردهیتابھا و فرستادگانش، اکخدا و فرشتگان او و 
م). و یمان داریم (و به ھمه ایگذار امبران او، فرق نمییاز پ یکچ یان ھیم

م. پروردگارا! (انتظار) آمرزش تو را یردکم و اطاعت یدیما شن«(مؤمنان) گفتند: 
س را، جز به اندازه کچ یتوست. خداوند ھ سوی بهو بازگشت (ما)  ؛م)ی(دار
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ی) را انجام دھد، برای خود انجام یک(ن ارکند. (انسان،) ھر ک ف نمییلکش، تییتوانا
ند:) یگو رده است. (مؤمنان میکان خود یند، به زکار (بدی) کو ھر  ؛داده

ف یلکن! پروردگارا! تکم، ما را مؤاخذه میردکا خطا یپروردگارا! اگر ما فراموش 
ش یه پکسانی کان،) بر یه (به خاطر گناه و طغکنی بر ما قرار مده، آن چنان یسنگ

م، بر ما مقرر مدار! یما بودند، قرار دادی! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداراز 
و آثار گناه را از ما بشوی! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو موال و 

 .»روز گردانیافران، پکت یی، پس ما را بر جمعیسرپرست ما
سی روایت است که فرمود: (ھر ک ص و در حدیث صحیح از رسول خدا

الکرسی را بخواند در آن شب ھمواره از سوی خدا نگھبانی دارد  تدر شب آی
 ص و ھمچنین از ایشان .گردد) و تا صبح ھیچ شیطانی به او نزدیک نمی

تا روایت است که فرمود: (ھر کسی دو آیه آخر سوره بقره را شب بخواند 
 ،نندک یعنی او را از ھر شری کفایت و حفاظت می .او را کافی ھستند)صبح 

ند این است که به کثرت ک و از جمله کارھایی که از خطر جادو حفاظت می
اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق « :این دعا تکرار شود که ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ

َ
این  »أ

در ھوا یا در  روز و به ھنگام اقامت در خانه یا در صحرا یا دعا را در شب و
و  گرفتد: (ھر کسی در جایی منزل یفرما می ص دریا بخواند زیرا پیامبر

اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق «گفت:  ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ
َ
تا وقتی آنجا ھست ، »أ

  .رساند ھیچ چیزی به او زیانی نمی
است ند این ک و ھمچنین از جمله دعاھایی که از خطر جادو محافظت می

 يرَُضُّ «که مسلمان در اول روز و در اول شب سه بار بگوید: 
َ

ي ال ِ
َّ

� اِهللا اذل
َعِليمُ 

ْ
ِميُع ال َماِء وَُهَو السَّ رِْض َوال يِف السَّ

َ ْ
ٌء يِف األ چون در حدیث  »َمَع اْسِمِه يَشْ

کرد و  به خواندن این دعا تشویق می ص صحیح روایت شده که پیامبر
 سالمت ماندن از ھر بالیی است.گفت این سبب  می

کننده از شر جادو و  ترین عوامل حفاظت و این اذکار و دعاھا از بزرگ
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دیگر بالھا ھستند که ھر کسی با صداقت و ایمان و اعتماد به خدا و شرح 
ند ھمواره بر آن مواظبت نماید از ینما صدر بر آنچه این اذکار بر آن داللت می

ترین وسیله برای از بین بردن  ھمچنین بزرگ ماند، و شر جادو محفوظ می
اثر جادو ھستند که اگر ھمواره با تضرع و استعانت از خداوند برای دور 

 موثر خواھند بود. ،کردن زیان و مشکل خوانده شوند
اصحابش را با وغیره  برای معالجه جادو ص از دعاھایی که پیامبر -

ْذِهِب ابَلاَس، اْشِف للَُّهمَّ اَ «کرد این دعا بود:  آن دم می
َ
رَبَّ انلَّاِس أ

 ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء َال ُ�َغاِدُر َسَقًما
َّ

ايِف، َال ِشَفاَء إِال نَْت الشَّ
َ
سه بار این  »َوأ

 دعا را بگوید.
را دم  ص ای است که جبرئیل با آن پیامبر از آن جمله دعا و رقیه -

ْرِ�يَك، ِمْن لُكِّ يَشْ «کرد این است: 
َ
ٍء يُؤِْذيَك، ِمْن رَشِّ لُكِّ بِاْسِم اِهللا أ

ْرِ�يَك 
َ
ْو َ�ْ�ِ َحاِسٍد، اُهللا �َْشِفيَك بِاْسِم اِهللا أ

َ
این را سه بار  »َ�ْفٍس أ

 تکرار کند.
گردد و برای مردی که  از جمله چیزھایی که جادو با آن معالجه می -

این  ،تواند با زنش ھمبستر شود بسیار مفید است بر اثر جادو نمی
فت برگ سبز از برگ درخت کنار(سدر) بگیرد و آن را با است که ھ

سنگ یا چیزی بکوبد و خرد نماید و در ظرفی بگذارد و به آن آب 
 الکرسی و تند اضافه نماید و آیک که برای غسل کفایت می یا اندازه

َها ﴿ ُّ�
َ
� ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿و  ﴾ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱقُۡل َ�ٰٓ َحدٌ  �َّ

َ
ُعوُذ بَِرّبِ ﴿و  ﴾أ

َ
قُۡل أ

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿و  ﴾ۡلَفلَقِ ٱ
َ
 .را بخواند و دم کند ﴾�َّاِس ٱُقۡل أ

ۡلِق ﴿: اند و آیات سحر را که در سوره اعراف آمده 
َ
ۡن �

َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰ ُموَ�ٰٓ أ

َ
َوأ

فُِكونَ 
ۡ
ْ َ�ۡعَمُلونَ َوَ�َطَل َما �َ  ۡ�َقُّ ٱفَوََ�َع  ١١٧َعَصاَكۖ فَإَِذا ِ�َ تَۡلَقُف َما يَأ  ١١٨نُوا

ْ ُهَنالَِك وَ  ْ ٱَ�ُغلُِبوا (ما) به موسی « .]۱۱۹-۱۱۷األعراف: [ ﴾١١٩َ�ٰغِرِ�نَ  نَقلَُبوا
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ه) کمی در آمد یناگھان (بصورت مار عظ» ن!کفیعصای خود را ب«ه: کم یردکوحی 
و  ؛ار شدکن ھنگام،) حق آشی(در ا. گرفت ن آنھا را بسرعت برمییل دروغیوسا

و خوار و  ؛آنچه آنھا ساخته بودند، باطل گشت. و در آنجا (ھمگی) مغلوب شدند
 .»گشتند کوچک

بُِ�ّلِ َ�ِٰحٍر  ۡ�ُتوِ� ٱَوقَاَل فِرَۡعۡوُن ﴿اند:  و آیاتی که در سوره یونس آمده
ا َجآَء  ٧٩َعلِي�ٖ  َحَرةُ ٱفَلَمَّ ۡلُقونَ  لسَّ نُتم مُّ

َ
ۡلُقواْ َمآ أ

َ
وَ�ٰٓ � ۡلَقۡواْ  ٨٠قَاَل لَُهم مُّ

َ
آ � فَلَمَّ

ۖ ٱقَاَل ُموَ�ٰ َما ِجۡئُتم بِهِ  ۡحُر َ ٱإِنَّ  لّسِ َ ٱإِنَّ  ۥٓ َسيُۡبِطلُهُ  �َّ َ�َمَل  حُ َ� يُۡصلِ  �َّ
ُ ٱَوُ�ِحقُّ  ٨١لُۡمۡفِسِدينَ ٱ ونس: ی[ ﴾٨٢لُۡمۡجرُِمونَ ٱ َولَۡو َكرِهَ  ۦبَِ�لَِ�ٰتِهِ  ۡ�َقَّ ٱ �َّ

. دیی را نزد من آورید و) ھر جادوگر (و ساحر) دانایبرو«(فرعون گفت: « .]۷۹-۸۲
آنچه (از «دان مبارزه) آمدند، موسی به آنھا گفت: یه ساحران (به مکھنگامی 

ندند، موسی گفت: که افکد! ھنگامی ینکفید، بینکفید بیتوان ل سحر) را مییوسا
ه کچرا  ؛ندک ه خداوند بزودی آن را باطل میک ؛د، سحر استیآنچه شما آورد«

ش، تحقق یاو حق را به وعده خو .ندک خداوند (ھرگز) عمل مفسدان را اصالح نمی
 .»راھت داشته باشندکھر چند مجرمان  ؛بخشد می

ن﴿ اند: آیاتی که در سوره طه آمدهو 
َ
ٓ أ ا ن تُۡلِ�َ �مَّ

َ
ٓ أ ا ْ َ�ُٰموَ�ٰٓ إِمَّ  قَالُوا

ۡلَ�ٰ 
َ
َل َمۡن � وَّ

َ
ْۖ فَإَِذا ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم ُ�َيَُّل إَِ�ۡهِ ِمن  ٦٥نَُّ�وَن أ ۡلُقوا

َ
قَاَل بَۡل �

َها �َۡسَ�ٰ  َّ�
َ
وَۡجَس ِ� َ�ۡفِسهِ  ٦٦ِسۡحرِهِۡم �

َ
وَ�ٰ  ۦفَأ إِنََّك  َ�َۡف قُۡلَنا َ�  ٦٧ِخيَفٗة مُّ

نَت 
َ
ٰ ٱأ َ�ۡ

َ
ۡلِق َما ِ� يَمِ  ٦٨ۡ�

َ
ْ َكۡيُد َ�ِٰحرٖ� َو� َما َصَنُعوا ْۖ إِ�َّ ينَِك تَۡلَقۡف َما َصَنُعٓوا

اِحرُ ٱَوَ� ُ�ۡفلُِح  َ�ٰ  لسَّ
َ
ای «ساحران) گفتند: (« .]۶۹-۶۵طه: [ ﴾٦٩َحۡيُث �

م؟! ینکفیه اول بکم یسانی باشکا ما ینی، کاف ا تو اول (عصای خود را) مییموسی! آ
طنابھا و عصاھای آنان بر اثر سحرشان ن ھنگام یدر ا» د!ینکفیشما اول ب«گفت: 

رد کفی در دل احساس یند! موسی ترس خفک ت میکه حرکد یرس چنان به نظر می
و آنچه را در  .روز و) برتریینترس! تو مسلما (پ«م: ی(مبادا مردم گمراه شوند) گفت

اند تنھا  بلعد! آنچه ساخته اند می ن، تمام آنچه را ساختهکفیدست راست داری ب
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 .»و ساحر ھر جا رود رستگار نخواھد شد ؛ساحر استر کم
سپس سه بار از آن بنوشد و با  دم کند و آب ھمه این آیات را بخواند و در

شود، و  ن شاءالله رفع میإباقی آن غسل کند و اینگونه بیماری و مشکل او 
 یتا وقتاگر نیاز بود که آنرا دو بار یا بیشتر استفاده کند اشکال ندارد 

 رفع شود. یماریب
رود تالش برای یافتن  و از جمله چیزھایی که بوسیله آن جادو از بین می

 گردد. نوقت جادو باطل میآمحل جادو است که آنرا پیدا کند و از بین ببرد و 
توان از شر جادو خود را حفاظت  ن میآاینھا اموری بودند که بوسیله 

 گردد. کرد و با آن جادو باطل می
ھا  به جنوغیره  جادو با عمل جادوگران که با ذبح حیوانمعالجه  اما

نی و بلکه شرک اکبر است و اچون این کار شیط ،جویند جایز نیست تقرب می
باید از آن پرھیز کرد. و ھمچنین جایز نیست که برای معالجه سحر و جادو 

ند یگو و آنچه آنھا می ،بازھا مراجعه شود ھا و شعبده به کاھنان و فال بین
و  ،باشند و دروغگو و فاسد می ،نجام داده شود، چون آنھا ایمان ندارندا

از  ص و پیامبر ،دھند و مردم را فریب می ،نندک ادعای علم غیب می
مراجعه کردن به نزد چنین افرادی و تصدیق آنھا نھی کرده است. چنانکه 

روایت  ص در حدیث صحیح از رسول خدا در اول این رساله بیان شد، و
در مورد باطل کردن جادو پرسیدند فرمود: این از کار شیطان  از اوکه  است
 د.یبا اسناد ج امام احمد وابو داود .است

رفتند تا جادو را  یعنی اینکه در زمان جاھلیت مردم پیش جادوگردان می
 و در این مورد ازباطل کنند و یا با جادو آن را باز نموده و از بین ببرند. 

ایشان فرمودند که کاری شیطانی است. اما باز کردن  ،پرسیدند ص پیامبر
چنان  ،و ابطال جادو با دم و دعاھای شرعی و داروھای مباح اشکالی ندارد

که قبال بیان شد. و عالمه ابن قیم و شیخ عبدالرحمن بن حسن در فتح 
 اند. ردهکالمجید و دیگر علماء این را به صراحت بیان 
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و  ،م که مسلمین را از ھر بالیی مصون بداردیینما از خداوند مسئلت می
گاھی در دین و دوری از ھمه آنچه که  ،را حفاظت کند شان دین و به آنھا آ

 .)١(با شریعت مخالف است را ارزانی نماید
 .وصلی اهللا وسلم علی عبده ورسوله حممد وعلی آله وصحبه

                                           
 .۲۸۱ -۳/۲۷۴: مجموع الفتاوی -١





 
 
 
 

 رهیز از ساختن مسجد بر قبرهاپ

اند که آیا جایز است که بر محل اصحاب کھف مسجدی ساخته  پرسیده
 شود؟ 

 در پاسخ باید گفت:
اطالع یافتم  :بسم اهللا واحلمدهللا والصالة والسالم علی رسول اهللا، اما بعد

خبار مسلمین در ماه، آمده أ، در باب »ةسالمیالعلوم اإل ةرابط«که در مجله 
خواھد بر  در کشور پادشاھی اردن می »ةالمیسالعلوم اإل ةرابط«است که 

شود  غاری که اخیرا در قریه الرحیب کشف شده و غاری است که گفته می
اند مسجدی بسازد. از آنجا که الزم  اصحاب کھف در ھمین غار خوابیده

الزم دیدم که در ھمین  ،است انسان خیرخواه دین خدا و بندگانش باشد
در مورد  را اردن داشته باشم و رابطه ةیسالمالعلوم اإل ةرابطمجله سخنی با 

چون شریعت  ،ساختن مسجدی بر غار مذکور دارد نصیحت کنم قصد اینکه
و  ،اسالمی از ساختن مساجد بر قبور انبیاء و صالحین و بر آثار آنھا نھی کرده

د لعنت کرده است، زیرا این کار از ینما کسی را که اقدام به چنین کاری می
غلو و افراط در پیامبران و صالحان است، و واقعیت امر به  ھای شرک و لهیوس

چون شریعت از سوی  ،دھد واھی میگبه آن فرمان داده  صحت آنچه شریعت
خدا آمده و دلیل قاطعی بر صداقت پیامبر در آنچه از سوی خدا آورده و به 

 باشد. مردم رسانیده می
طی که سبب و ھر کسی در اوضاع عالم اسالمی و شرک و غلو و افرا

ساختن مساجد بر قبرھا و تعظیم و بزرگداشت آن و مقرر کردن دربان برای 



 حمایت از توحید          ١٠٨

داند که ساختن مساجد بر قبور از  آن پدید آمده فکر کند به یقین می
ھای  داند که یکی از محاسن و خوبی ذرایع شرک است و می ھا و لهیوس

 شریعت منع از ساختن آن است.
 ص ند که گفت: پیامبرک ت میروای ل بخاری و مسلم از عایشه

آنھا قبور پیامبرشان را مسجد قرار  هک فرمود: (لعنت خدا بر یھود و نصارا باد
د: یگو و می ،داشت د: پیامبر از کار آنھا برحذر مییگو می ل دادند) عایشه
اما از ترس آنکه مبادا مسجد  ،ردندک بود قبرش را برجسته می اگر این نمی

 قرار داده شود به حالت خود باقی ماند.
ند: از یگو در صحیحین از ام سلمه و ام حبیبه را روایت است که می

کلیسایی برای پیامبر سخن گفتیم که آنرا در حبشه دیده بودیم و از 
 گفتیم، فرمود: (وقتی مرد صالحی از آنان شان ھایی که در آن بود برای عکس

ھا را در آن  ساختند و این عکس یافت بر قبر او مسجدی می وفات می
 کشیدند ایشان بدترین مردم نزد خدا ھستند). می

روایت است که گفت: پنج  س و در صحیح مسلم از جندب بن عبدالله
از ایشان شنیدم که گفت: (من به خدا تبری  ص روز قبل از وفات پیامبر

خلیل من باشد، خداوند مرا ھمچون ابراھیم  جویم از اینکه فردی از شما می
خلیل و دوستش قرار داده است، و اگر از امت خود کسی را به عنوان خلیل 

گزیدم،  کردم ابوبکر به عنوان دوست و خلیل بر می و دوست خود انتخاب می
گاه باشید قبرھا را مسجد قرار ندھید من شما را از این نھی می  کنم). آ

 ائمه و علمای مذھب چھارگانه ،این مورد آمده است و احادیث زیادی در
اند و از این کار برحذر  ردهکھمه از مسجد قرار دادن قبرھا نھی وغیره 
عمل کرده و برای امت خیر  ص نھا با این کار به سنت پیامبرآاند،  داشته

از  شان امثال و ھای یھودیان و نصارا اند تا در آنچه افراطی خواھی نموده
 اند، گرفتار نشوند. اند و گرفتار شده گمراھان این امت افتاده
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در اردن و دیگر مسلمین به سنت  ةسالمیالعلوم اإل ةرابطپس الزم است 
ن آنچه خدا و پیامبرش از آام بردارند و از گتمسک بجویند و در مسیر ائمه 

و صالح بندگان و سعادت و نجات آنھا در دنیا  ،اند پرھیز کنند بر حذر داشته
و بعضی از مردم بر ساختن مسجد بر غار از این  ،و آخرت در ھمین امر است

د: یفرما اند که خداوند در بیان داستان اصحاب کھف می ردهکآیه استدالل 

ِينَ ٱقَاَل ﴿ ۡسِجدٗ  �َّ ۡمرِهِۡم َ�َتَِّخَذنَّ َعلَۡيِهم مَّ
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ ما « .]۲۱ھف: کال[ ﴾اَغلَُبوا

 . »م (تا خاطره آنان فراموش نشود)یساز (مدفن) آنھا می برمسجدی 
در جواب باید گفت که خداوند از سران و صاحبان قدرت آن زمان خبر 

دھد که آنھا چنین گفتند و این به معنی آن نیست که خداوند سخن آنھا  می
و  ،دینما بلکه خداوند گفتار آنان را مذمت می ،ندک را پسندیده و تایید می

که از ھمه  ص دارد، و وقتی پیامبر رد و از کارشان بر حذر مییگ عیب می
داند امت را از مسجد ساختن برقبرھا نھی  مردم مفھوم آیه را بھتر می

نند لعنت و مذمت ک دارد و کسانی را که چنین می ند و از آن برحذر میک می
چنان سخت با آن برخورد  ص اگر این کار جایز بود پیامبر ،نموده است

و  ،ندک به شدت این کار را محکوم می ص بینیم که پیامبر اما می ،نمی کرد
و خبر داده که او از بدترین مردم نزد  ،انجام دھنده آنرا لعنت کرده است

ه کنند کنم در این مورد این مقدار برای طالب حق قانع خداوند است، فکر می
ھایی  و اگر به فرض آن که مسجد ساختن بر قبرھا برای امت ،و کافی است

چون  ،پیش از ما جایز بوده است، جایز نیست که ما از آنھا الگو برداری کنیم
و  ،و پیامبر ما آخرین پیامبر ،ھا را منسوخ کرده است ھمه شریعت ،شریعت ما

اختن مسجد بر ما را از س ص و ایشان ،شریعت او شامل و فراگیر است
 ،از این رو برای ما جایز نیست که با او مخالفت کنیم ،قبرھا نھی کرده است

و  ،و به آنچه او آورده تمسک جوییم ،و واجب است که از او پیروی کنیم
ھای گذشته و عاداتی که برای انجام دھندگان آنھا خوب و زیبا جلوه  شریعت
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چون ھیچ چیزی از  ،یده را رھا کنیماند و پیامبر ما با آن مخالفت ورز ردهک می
 .باشد و ھیچ رھنمودی از رھنمود پیامبر زیباتر نمی ،شریعت خدا کاملتر نیست

نمایم که بر پایداری بر دین و تمسک به شریعت  از خداوند مسئلت می
در اقوال و اعمال و ظاھر و باطن و در ھمه کارھا تا  ص پیامبرش محمد
  .)١(گمان او شنوای نزدیک است دھد بی رویم توفیق وقتی از دنیا می

يوم  ىلد وآله وصحبه ومن اهتدی هبداه إعبده ورسوله حمم عىلاهللا وسلم  صىلو

 .الدين

                                           
 .۴۳۶-۱/۴۳۳: مجموع الفتاوی -١



 
 
 
 

 ها در مساجد دفن کردن مرده

 :ما بعدأة والسالم علی رسول اهللا ومن اهتدی هبداه، هللا والصال بسم اهللا واحلمد
ای آمده بود که  ھجری، بیانیه ۱۴۱۵/ ۴/ ۱۷در روزنامه خرطوم در تاریخ 

پدرش در مسجدشان در شھر ام قبر سید محمد حسن ادریسی در کنار 
 درمان به خاک سپرده شد... الخ.

واجب کرده  از آنجا که خداوند خیر خواھی برای مسلمین و رد منکر را
بلکه  ،ھا در مساجد جایز نیست است، بر آن شدم تا تذکر دھم که دفن مرده

را به خاطر ھا ھای شرک و از اعمال یھود و نصارا است که خداوند آن لهیاز وس
 لاین کار مذمت و لعنت کرده است، چنانکه در صحیحین از عایشه 

فرمود: (لعنت خدا بر یھود و نصارا باد،  ص د: پیامبریگو روایت شده که می
و در صحیح مسلم جندب بن  .را مسجد قرار دادند) شان آنھا قبور پیامبران
ند که فرمود: (کسانی که پیش از شما ک روایت می ص عبدالله از پیامبر

گاه باشید قبرھا  بودند قبور انبیاء و صالحان خود را مسجد قرار دادند، ھان آ
احادیث زیادی در  و .دھید من شما را از این کار باز می دارم)را مسجد قرار ن

ھا و  حکومت این مورد آمده است، بنابراین بر مسلمین در ھر جا که باشند ـ
ھا ـ واجب است که از خدا بترسند و از آنچه خداوند از آن نھی کرده  ملت

و  ص رھایشان را بیرون از مساجد دفن کنند چنانکه پیامب بپرھیزند و مرده
ردند، و ھمچنین ک می ھای خود را بیرون از مساجد دفن مرده ش اصحابش

 ب و ابوبکر و عمر ص اما اینکه قبر پیامبر ،ردندک چنین می شان پیروان
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تواند دلیلی بر این باشد که دفن  در مسجد پیامبر قرار گرفته است نمی
 لخانه عایشه  اش ـ در خانه ص ھا در مساجد جایز است چون پیامبر مرده

ده صسپس دو یارش در کنار او دفن گردیدند، سپس در راس  ،دفن شد ـ
ھجری زمانیکه ولید بن عبدالملک مسجد را توسعه داد حجره را داخل  اول

مسجد قرار داد و اھل علم به او اعتراض کردند، اما او نظرش این بود که 
ن مسئله واضح داخل قرار گرفتن حجره مانعی برای توسعه نیست بنابرای

 است و مشتبه نیست.
و  ص گردد که پیامبر و اینگونه برای ھر مسلمانی واضح و روشن می

و اینکه با توسعه مسجد  ،اند یارانش ابوبکر و عمر در مسجد دفن نشده
کردن  دفنست که نیاند دلیلی براین  قبرھای آنان را در مسجد قرار داده

و  ،اند دفن شده ص در خانه پیامبر ھا در مسجد جایز است و چون آنھا مرده
 ش ن و سنت و اجماع سلف امتآو بلکه قر ،تواند حجت باشد عمل ولید نمی

 حجت و دلیل است. و خداوند ما را از پیروان راستین سلف بگرداند.
ھجری از روی خیر خواھی و انجام وظیفه این  ۱۴۱۵/ ۵/ ۱۴در تاریخ 

 .)١(مطلب به رشته تحریر در آمده است
 .وصلی اهللا وسلم علی نبينا حممد وآله وأتباعهم بإحسان

                                           
 .۳۲۷ -۳۲۶ ص ،۸ج  :مجموع الفتاوی -١



 
 
 
 

کند بیرون رفتن از  بیان کفر و گمراهی کسی که ادعا می
 جایز است ص شریعت محمد

مرسلني نبينا ـنبياء والمني، والصالة والسالم خاتم األـاحلمدهللا رب العال

 :معني، أما بعدـحممد وعلی آله وصحبه أج
در تاریخ  ۵۸۲۴وسط شماره ای که در روزنامه الشرق األ مقالهاز 

انتشار یافته بود مطلع شدم این مقاله را فردی به نام..... تحت  ھ۵/۶/۱۴۱۵
 عنوان (فھم نادرست) نوشته است.

خالصه مقاله این است که او امری از دین اسالم که از ضروریات آن است 
که  تند، آن مطلب این اسک و در مورد آن نص آمده و اجماع شده را انکار می

ند که ھر کسی از ک عام و برای ھمه مردم است و او ادعا می ص رسالت محمد
درست و پیروی نکند و یھودی و یا مسیحی باقی بماند بر دین  ص محمد

سپس نویسنده در مورد اینکه خداوند کافران و گناھکاران  ،حقی قرار دارد
 دھد زبان درازی کرده و این را چیزی بیھوده دانسته است. را عذاب می

و ھمچنین نصوص شرعی را تحریف کرده و آنرا مطابق با میل خود 
که و از دالیل شرعی و نصوص صریحی که دال بر این ھستند  ،تفسیر کرده

و  ،عام است و ھر کس به آن ایمان نیاورد کافر است ص رسالت محمد
رد، اعراض کرده است. و از دیگر نصوص یپذ خداوند جز اسالم دینی را نمی

 صریح نیز اعراض کرده و روی برتافته است تا جاھالن فریب سخن او را بخورند.
خدا و پیامبرش این کار که او کرده کفر صریح و ارتداد از اسالم و تکذیب 
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مقاله را بخواند به آن پی ن یاچنانکه ھر کسی از اھل علم و ایمان  ،باشد می
و ولی امر باید او را به دادگاه فرا بخواند و از او بخواھند که توبه  ،برد می

 نماید و به مقتضای شریعت برایش حکم صادر کند.
پیروی  عام و برای ھمه است و ص خداوند بیان کرده که رسالت محمد

ب را ھر انسانی که لو این مط ،ھا واجب است از آن بر ھمه انسانھا و جن
 د:یفرما داند، خداوند متعال می ای از دانش داشته باشد می کمترین بھره

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱقُۡل َ�ٰٓ ِيٱإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ  لسَّ

�ِض� ٱوَ 
َ
ِ  َٔ َوُ�ِميُتۖ َ�  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ  ۡ� ِ ٱاِمُنواْ ب ِّ ٱ �َِّ�ِّ ٱَورَُسوِ�ِ  �َّ ِ�ّ

ُ
ِيٱ ۡ� َّ� 

 ِ ِ ٱيُۡؤِمُن ب بگو: ای « .]۱۵۸األعراف: [ ﴾١٥٨لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ
ومت که حکی یھمان خدا ؛ھمه شما ھستم سوی بهمردم! من فرستاده خدا 

ند و ک زنده می ؛ستیجز او نبحق معبودی  ؛ن، از آن اوستیآسمانھا و زم
ه کای  امبر درس نخواندهیاش، آن پ د به خدا و فرستادهیاوریمان بیپس ا ؛راندیم می

 د:یفرما و می. »دیابیت ید تا ھداینکروی یو از او پ ؛مان داردیلماتش اکبه خدا و 

وِ�َ إَِ�َّ َ�َٰذا ﴿
ُ
نِذَرُ�م بِهِ  ۡلُقۡرَءانُ ٱَوأ

ُ
ن قرآن بر یا« .]۱۹األنعام: [ ﴾َوَمۢن بَلَغَ  ۦِ�
م دھم (و از یرسد، ب ن قرآن به آنھا مییه اکسانی را کمن وحی شده، تا شما و تمام 

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ د:یفرما و می .»مخالفت فرمان خدا بترسانم) َّ� 
ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  اگر «بگو: « .]۳۱آل عمران: [ ﴾َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�مۡ  �َّ

و  ؛ز) شما را دوست بداردید! تا خدا (نینکروی ید، از من پیدار خدا را دوست می

َوَمن يَۡبَتِغ ﴿ د:یفرما و می .»و خدا آمرزنده مھربان است ؛گناھانتان را ببخشد
آل [ ﴾٨٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱَ�ۡ�َ 

نی برای خود ییم در برابر فرمان حق،) آیس جز اسالم (و تسلکو ھر « .]۸۵عمران: 
و  .»اران استکانیو او در آخرت، از ز ؛رفته نخواھد شدیند، از او پذکانتخاب 

ٓ ﴿ د:یفرما می رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر�َوَما
َ
و ما « .]۲۸سبأ: [ ﴾أ



 ١١٥        کند بیرون...  سی کسی که ادعا میبیان کفر و گمراهی ک

م تا (آنھا را به پاداشھای الھی) بشارت دھی و یتو را جز برای ھمه مردم نفرستاد

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿ د:یفرما و می .»(از عذاب او) بترسانی
َ
ٓ أ  ﴾١٠٧َوَما

 د:یفرما و می .»میان نفرستادیما تو را جز برای رحمت جھان« .]۱۰۷اء: یاألنب[

وتُواْ ﴿
ُ
ِيَن أ ّمِّ�ِ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوقُل ّلِ�َّ

ُ
ۡسلَُمواْ َ�َقِد  نَ  ۧ ۡ�

َ
ۡسلَۡمُتۡمۚ فَإِۡن أ

َ
ْۖ ٱَءأ �ن  ۡهَتَدوا

ْ فَإِ�ََّما َعلَۡيَك  ُ ٱوَ  ۡ�ََ�ُٰغۗ ٱتََولَّۡوا َّ�  ِ ه کو به آنھا « .]۲۰آل عمران: [ ﴾ۡلِعَبادِ ٱبَِصُ�ۢ ب
م یا شما ھم تسلیان) بگو: آکسوادان (مشر ھود و نصاری) و بییتاب ھستند (کاھل 
و اگر  ؛ابندی ت مییم شوند، ھداید؟ اگر (در برابر فرمان و منطق حق، تسلیا شده
و خدا نسبت  ؛را) بر تو، تنھا ابالغ (رسالت) استینند، (نگران مباش! زکچی یسرپ

ِيٱَ�َباَرَك ﴿ د:یفرما و می .»ناستید) بندگان، بیبه (اعمال و عقا َل  �َّ  ۡلُفۡرَقانَ ٱنَزَّ
 ِ ٰ َ�ۡبِده خداوند ت کبرر و یخ« .]۱[الفرقان:  ﴾١ِ�َُكوَن لِۡلَ�ٰلَِمَ� نَِذيًرا ۦَ�َ

 باشد میار و انعام وی بزرگ است و او از صفات مخلوقان برتر و واال و خجسته یبس
و بخاری و  .»ان باشدیدھنده جھان میرد تا بکاش نازل  ه قرآن را بر بندهکسی ک

ز به من یپنج چفرمود: ( ص اند که پیامبر ردهکروایت  س مسلم از جابر
از  -۱ است:  عطا نشده یامبریچ پیبه ھ ،ه قبل از منکعطا شده است 

 ین برایزم -۲ شوند. یدشمنانم دچار ترس و وحشت م ،ماه یکمسافت 
د، یجا وقت نماز فرارسکھر  ،نیبنابر ا .قرار داده شده است کمن مسجد و پا

مال  -۳ د.ننماز بخوان  ند) ویمم نمایھمانجا (اگر آب نبود، ت دنتوان یمامتم 
 یبرا ،ه قبل از منک یمن حالل گردانده شده است در حال یمت برایغن
 شده است. تیعناحق شفاعت به من  -۴ حالل نبوده است. ،یامبریچ پیھ
ه من ک یقوم خودش فرستاده شده است در حال یرافقط ب یامبریھر پ -۵
در این حدیث توضیح داده شده است  .)ام ا مبعوث شدهیتمام مردم دن یراب

و رسالت او  ،ھا است عام و برای ھمه انسان ص که رسالت پیامبر ما محمد
پیروی نکند  ص و ھر کسی از محمد ،ھای گذشته را منسوخ کرده شریعت

 د:یفرما خداوند متعال می .کافر و گمراه و مستحق عذاب خداوند است
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ۡحَزابِ ٱِمَن  ۦَوَمن يَۡ�ُفۡر بِهِ ﴿
َ
س از کو ھر « .]۱۷ھود: [ ﴾ۥَموِۡعُدهُ  �َّارُ ٱفَ  ۡ�

فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ د:یفرما و می. »گاه اوست افر شود، آتش وعدهکھای مختلف به او  گروه
ِينَ ٱ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ۡو يُِصيبَُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيبَُهۡم فِۡتنٌَة أ

َ
 .]۶۳النور: [ ﴾أ

ای  ه فتنهکنید بترسند از اینند، باک ه فرمان او را مخالفت میکپس آنان «

َوَمن َ�ۡعِص ﴿ د:یفرما و می .»به آنھا برسد کا عذابی دردنایرد، یرا بگ شان دامن
َ ٱ ا �ِيَها َوَ�ُ  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ِه�ٞ  ۥيُۡدِخۡلُه نَاًرا َ�ِٰ�ٗ  ﴾١٤َعَذاٞب مُّ
ند و از مرزھای او تجاوز کامبرش را یه نافرمانی خدا و پکس کو آن « .]۱۴النساء: [

و برای او مجازات  ؛ده جاودانه در آن خواھد مانکند ک د، او را در آتشی وارد میینما

ن �َۡ� ﴿د: یفرما و می. »ای است نندهکخوار
َ
ۡم تُِر�ُدوَن أ

َ
ْ رَُسولَُ�ۡم َكَما  َٔ أ لُوا

 ۗ ِل  ُس�َِل ُموَ�ٰ ِمن َ�ۡبُل ِ  ۡلُ�ۡفرَ ٱَوَمن يَتََبدَّ يَ�ٰنِ ٱب َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء  ۡ�ِ
بِيلِ ٱ تقاضای  ھمانامبر خود، ید از پیخواھ ا مییآ« .]۱۰۸: البقرة[ ﴾١٠٨لسَّ

ھا، از  ییجو ن بھانهیردند؟! (و با اکن، از موسی یش از ایه پکد ینک(نامعقولی را) ب
م یرد، از راه مستقیمان بپذیفر را به جای اکه کسی کمان آوردن سر باز زدند.) یا

 .»(عقل و فطرت) گمراه شده است
 ص و آیات زیادی در این خصوص آمده است و خداوند اطاعت از پیامبر

و بیان کرده که ھر کسی معتقد  ،را در کنار اطاعت از خودش قرار داده است
به دینی غیر از اسالم باشد زیانمند شده و خداوند ھیچ عملی را از او 

دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿ د:یفرما رد، بنابراین مییپذ نمی
س جز اسالم (و کو ھر « .]۸۵آل عمران: [ ﴾٨٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ ِمنَ  �ِخَرةِ ٱوَُهَو ِ� 

رفته نخواھد یند، از او پذکنی برای خود انتخاب ییم در برابر فرمان حق،) آیتسل

ن يُِطِع ﴿ د:یفرما و می .»اران استکانیو او در آخرت، از ز ؛شد َ�َقۡد  لرَُّسوَل ٱمَّ
َطاَع 

َ
َ ٱأ . »ردهکند، خدا را اطاعت کامبر اطاعت یه از پکسی ک« .]۸۰النساء: [ ﴾�َّ
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ِطيُعواْ ﴿د: یفرما و می
َ
َ ٱقُۡل أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ۖ ٱَوأ فَإِن تََولَّۡواْ فَإِ�ََّما َعلَۡيهِ َما ُ�َِّل  لرَُّسوَل

ْۚ َوَما َ�َ  ِۡلُتۡمۖ �ن تُِطيُعوهُ َ�ۡهَتُدوا ا ُ�ّ  ۡ�ََ�ٰغُ ٱإِ�َّ  لرَُّسولِ ٱوََعلَۡيُ�م مَّ
د! و یامبرش فرمان برید، و از پینکخدا را اطاعت «بگو: «. ]۵۴النور: [ ﴾٥٤�ُ لُۡمبِ ٱ

ش است و شما مسؤول اعمال خود! یامبر مسؤول اعمال خوید، پییچی نمایاگر سرپ
زی جز رساندن یامبر چیو بر پ ؛د شدیت خواھید، ھداینکاما اگر از او اطاعت 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما و می. »!ستیار نکآش ۡهِل  �َّ
َ
ْ ِمۡن أ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�َفُروا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َ�ُّ  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ 
ُ
 .]۶: نةیالب[ ﴾٦ۡلَ�ِ�َّةِ ٱِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚٓ أ

د) در آتش دوزخند، جاودانه در ین جدیین آیان (به اکتاب و مشرکافران از اھل ک«
 .»مخلوقاتندن یمانند، و آنھا بدتر یآن م

سوگند به فرمود: ( ص ند که پیامبرک و مسلم در صحیح خود روایت می
و  یھودیچ ین امت و ھیاز ا یچ فردیه جانم در دست اوست ھک یسک

اورد مگر یمان نین من به او برسد(و درباره اسالم بشنود) سپس اید ینصران
 .)ه او از اھل آتش خواھد بودکنیا

با سخن و عمل خویش بطالن دیانت کسی را که به دین  ص و پیامبر
ایشان با یھود نصارا جنگید ھمانطور که با  ،اسالم نگرویده بیان کرده است

و از آن دسته که حاضر به پرداخت جزیه شدند جزیه  ،دیگر کفار جنگید
و ھر کسی از آنھا که  ،تا از رسیدن دعوت به دیگران مانع نشوند ،گرفت

یرفتن ذھراسی از این داشته باشد که قومش او را از پ بدون اینکهخواھد  می
 شود. دبه اسالم وار ،اسالم باز دارند یا او را به قتل برسانند

نند که گفت: (در حالیکه در ک روایت می س بخاری و مسلم از ابوھریره و
بیرون رفت و گفت: بروید بسوی یھودیان،  ص م پیامبر خداودیمسجد ب

 ص رسیدیم، آنگاه رسول الله ساررکت کردیم تا اینکه به بیت المدھمراه او ح
مسلمان شوید در امان  ،ایستاد و آنھا را صدا زد و گفت: ای گروه یھودیان
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 ص خواھید بود، گفتند: تو پیام خود را رساندی ای ابوالقاسم، پیامبر
را خواھم مسلمان شوید تا در امان بمانید، گفتند: پیام خود  فرمود: می

خواھم مسلمان شوید تا در  فرمود: می ص رساندی ای ابو القاسم، پیامبر
امان بمانید، سپس برای بار سوم گفتند: پیام خود را رساندی ای ابو 

منظور این است که پیامبر به نزد اھل دیانت یھودیان رفت و آنھا را  .القاسم)
نید و این را تکرار به اسالم دعوت داد و فرمود: مسلمان شوید تا در امان بما

ی به ھرقل نوشت و او را به اسالم دعوت داد و به او ا هو ھمچنین نام .کرد
خبر داد که اگر از پذیرفتن اسالم امتناع ورزد گناه کسانی که به سبب او از 

ند برگردن اوست، امام بخاری و مسلم روایت ا هپذیرفتن اسالم امتناع ورزید
 خواست و آن را خواند در آن آمده بود:  اند ھرقل نامه پیامبر را ردهک

به ھرقل پادشاه  خداامبر یاز جانب محمد بنده و پ، بسم اهللا الرمحن الرحيم
ه من به اسالم کد یبدان ند. اما بعد:یت را برگزیه ھداک یسکسالم بر  :روم

نزد بود و  ی، در امان خواھیریپذباگر دعوت اسالم را  .منک یدعوت م
 یرو )از قبول دعوت من(اگر و  .داشت یدو چندان خواھ یخداوند پاداش

 متعال خداوند گردن تو خواھد بود.رب ردستانتیو زت ی، گناه رعیگردانب

ۡهَل ﴿: دیفرما می
َ
أ �َّ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُقۡل َ�ٰٓ

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء َ�َعالَۡوا

َ ٱَ�ۡعُبَد إِ�َّ  ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  �َّ
َ
ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ

ِۚ ٱ ْ ٱفَإِن تََولَّۡواْ َ�ُقولُواْ  �َّ ِ  ۡشَهُدوا نَّاب
َ
اھل  بگو: ای« .]۶۴آل عمران: [ ﴾٦٤ُمۡسلُِمونَ  �

گانه یه جز خداوند ک ؛سان استیکان ما و شما یه مکسخنی  سوی بهد ییایتاب! بک
ر از یغ-گر را یو بعضی از ما، بعضی د ؛میزی را ھمتای او قرار ندھیم و چیرا نپرست
د: گواه یین دعوت،) سرباز زنند، بگویرد. ھرگاه (از ایی نپذیبه خدا -گانهیخدای 

ان من و شما یه مک یزیچ ید بسوییایب !تابکاھل  ی(ا .م!یه ما مسلمانکد یباش
 یبا و یزیم، و چیرا نپرست یسکتا، یک یخدا: بجز هکنیا یعنی .است کمشتر

پروردگار خود قرار  ،خداوند یاجرا ب یگریاز ما د یکچ یم. و ھینگردان یکشر
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 .»)میه ما مسلمانکد یباش هگوا )تاب!کاھل  ید: (ایینمودند، بگو یندھد. اگر روگردان
رویدن به اسالم را نپذیرفتند گو سپس وقتی آنھا روی گردانی کردند و 

با آنھا جنگیدند و پیامبر بر آنھا مقرر کرد که  ش و اصحابش ص پیامبر
 جزیه بدھند.

بعد از منسوخ شدن  شان و برای اینکه تاکید شود که آنھا گمراه و دین
باطل است خداوند به مسلمان فرمان داده که در  ص بوسیله دین محمد

د که او را به راه ھر شب و روز و در ھر نماز و در ھر رکعتی از خداوند بخواھ
و از راه کسانی که بر  ،راست و صحیح و مقبول که اسالم است ھدایت نماید

دانند که بر باطل  ھستند و می شان آنان خشم گرفته که یھودیان و امثال
و ھمچنین از خداوند بخواھد که  ،ند دور نمایدزور ھستند اما بر آن اصرار می

گاھی عبادت می او را از راه گمراھان که بدون علم و برند  نند و گمان میک آ
که بر ھدایت ھستند و حال آنکه بر راه گمراھی قرار دارند که نصارا و 

ھایی ھستند که دینداری آنھا بر اساس جھالت و  از دیگر امت شان الثام
و ھمه اینھا برای آن ھستند تا مسلمان به یقین  ،گمراھی است، دور کند

و ھر کسی که خداوند را بر  ،سالم باطل استبداند که ھر دینی غیر از ا
و ھر کس به این معتقد  ،اساس دینی غیر از اسالم پرستش کند گمراه است

نباشد از مسلمین نیست. و دالیل زیادی در این خصوص در کتاب و سنت 
ی ا همقاله باید ھر چه زودتر توبه کند و مقال ی هبنابراین نویسند ،آمده است

و ھر کسی صادقانه توبه کند و  ،ش را اعالم داردا هتوببنویسد و در آن 
 د:یفرما نکه خداوند مینارد، چیپذ خدا برگردد خداوند توبه او را میسوی  به

ْ إَِ� ﴿ ِ ٱَوتُوُ�ٓوا يَُّه  �َّ
َ
و « .]۳۱النور: [ ﴾لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَ�ِيًعا �

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما و می .»دیتا رستگار شود ای مؤمنان، یھمگی بسوی خدا بازگرد َّ� 
ِ ٱَ� يَۡدُعوَن َمَع  َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن  �َّ ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب

 ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ
ثَاٗما

َ
 َمةِ ۡلِقَ�ٰ ٱيَۡوَم  ۡلَعَذاُب ٱيَُ�َٰعۡف َ�ُ  ٦٨َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَۡلَق �
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ُل  ٦٩اُمَهانً  ۦَوَ�ۡخُ�ۡ �ِيهِ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ
ُ
إِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا فَأ

ُ ٱ ُ ٱاتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن  َٔ َسّ�ِ  �َّ و « .]۷۰-۶۸الفرقان: [ ﴾٧٠َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما �َّ
ه خداوند خونش کو انسانی را  ؛خوانند گری را با خداوند نمییه معبود دکسانی ک

ند، کن یس چنکو ھر  ؛نندک و زنا نمی ؛شندک را حرام شمرده، جز بحق نمی
شه با یگردد، و ھم امت مضاعف مییعذاب او در ق .دیمجازات سختی خواھد د
مان آورند و عمل صالح ینند و اکه توبه کسانی کمگر  .خواری در آن خواھد ماند

و خداوند ھمواره  ؛ندک گناھان آنان را به حسنات مبدل میه خداوند کانجام دھند، 
د: (اسالم گناھان پیش از آن یفرما می ص و پیامبر. »آمرزنده و مھربان بوده است

 ص و پیامبر .د)ینما و توبه آنچه را که پیش از آن بوده محو می ،ندک را محو می
ند کسی است که د: (کسی که از گناه توبه کرده ھمانیفرما در حدیثی دیگر می

 و آیات و احادیث زیادی در این مورد آمده است. .گناه نکرده است)
و پیروی از آن را  ،خواھم که حق را به ما نشان دھد و از خداوند می

و به ما دوری گزدیدن از  ،و باطل را در نظر ما باطل بنماید ،نصیب ما گرداند
و به ما و نویسنده و ھمه مسلمین توفیق توبه نصوح و  ،آن را ارزانی کند

کننده و اطاعت از ھوای نفس و  هھای گمرا هو ما را از فتن ،راستین دھد
 و او کارساز و تواناست. ،شیطان پناه بدھد

وصلی اهللا وسلم علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلی 

 .)١(يوم الدين

                                           
 .۲۰۱ – ۸/۱۹۶ :مجموع الفتاوی -١



 
 
 
 

 هایی در مورد عقیده و پاسخ به آن پرسش

 های شرعی در مورد مخالفتسوال اول: 
ھای متعددی با شریعت اسالمی  برخی از جوامع اسالمی مخالفت در

بعضی از قبرھا انجام  ھا در کنار برخی از این مخالفت ،شود انجام می
و برخی شرک اکبر ھستند که  ،م و نذر استَس و بعضی مربوط به قَ  ،ردیگ می

تری از این  و برخی در سطح پایین ،نندک انسان را از دایره اسالم بیرون می
قرار دارند، چه خوب است اگر جناب عالی احکام این مسایل را برای آنھا به 

انگاری در مورد  وضیح دھید و از سھلعنوان نصیحت برای ھمه مسلمین ت
 ھا و اھمیت ندادن به آن بر حذر دارید.  این مخالفت

آله وأصحابه ومن  عىلرسول اهللا و عىلاحلمد هللا وصلی اهللا وسلم : سخپا

 .اهتدی هبداه
آمیز و کارھایی که  اما بعد: بسیاری از مردم امور جایز را با امور شرک

چنانکه بسیاری به علت جھالت و تقلید رند یگ بدعت ھستند اشتباه می
بنابراین بر علما در ھر کجا واجب  ،شوند کورکورانه مرتکب شرک اکبر می

و حقیقت توحید و حقیقت  ،را توضیح دھند شان است که برای مردم دین
ھمانطوری که بر علما واجب است که برای  ،شرک را برای آنان بیان کنند

ھایی که میان مردم رواج دارد را بیان  دعتھای شرک و انواع ب لهیمردم وس
چون خداوند متعال  ؛تا مردم از آن بپرھیزند ،کرده و توضیح دھند

َخَذ ﴿د: یفرما می
َ
ُ ٱ�ۡذ أ ِينَ ٱِميَ�َٰق  �َّ َّ�  ْ وتُوا

ُ
لِلنَّاِس َوَ�  ۥَ�ُبَّيِنُنَّهُ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ
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ه خدا، از کد) ھنگامی را یاوریو (به خاطر ب« .]۱۸۷آل عمران: [ ﴾ۥتَۡ�ُتُمونَهُ 
ه حتما آن را برای کمان گرفت یتاب (آسمانی) به آنھا داده شده، پکه کسانی ک

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما میگر یه دیدر آو . »!دینکتمان نکد و یار سازکمردم آش َّ� 
نَزۡ�َا ِمَن 

َ
ُٰه لِلنَّاِس ِ�  لُۡهَدىٰ ٱوَ  ۡ�َّيَِ�ٰتِ ٱيَۡ�ُتُموَن َمآ أ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم 
ُ
ُ ٱأ ٰعُِنونَ ٱَوَ�ۡلَعُنُهُم  �َّ ِينَ ٱإِ�َّ  ١٥٩ل�َّ ْ َوَ�يَُّنواْ  �َّ ۡصلَُحوا

َ
ْ َوأ تَابُوا

نَا 
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َو�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
اُب ٱفَأ سانی ک« .]۱۶۰-۱۵۹: البقرة[ ﴾١٦٠لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
تاب برای که در کم، بعد از آنیا ردهکه نازل کتی را یله ھدایل روشن، و وسیه دالک

نندگان ک و ھمه لعن ؛ندک نند، خدا آنھا را لعنت میکتمان کم، یان نمودیمردم ب
ردند، و (اعمال بد خود را، که توبه و بازگشت کمگر آنھا  ؛نندک ز، آنھا را لعن میین

) ؛ار ساختندکآش ؛رده بودندکتمان ک،) اصالح نمودند، (و آنچه را کیبا اعمال ن
د: (ھر یفرما می ص و پیامبر .»ممیه من تواب و رحک ؛رمیپذ من توبه آنھا را می

کسی به کار خیر راھنمایی کند به اندازه انجام دھنده خیر به او پاداش 
 مسلم. .رسد) می

ھدایتی فرا بخواند به د: (ھر کسی به یفرما می ص و ھمچنین پیامبر
رسد و از پاداش  نند به او پاداش میک اندازه پاداش کسانی که از او پیروی می

گمراھی فرا بخواند به اندازه سوی  بهو ھر کسی  ،شود آنھا چیزی کم نمی
رسد بدون اینکه از گناه  نند به او گناه میک گناه کسانی که از او پیروی می

 مسلم. .نھا کم شود)آ
روایت است که فرمود: (خداوند در مورد  ص صحیحین از پیامبرو در 

 گرداند). ھر کسی اراده خیر داشته باشد او را در دین فقیه می
و آیات و احادیث زیادی آمده که به نشر علم و تشویق مردم به آن فرا 

اما انواع شرک و  دارد. بر حذر می را علم از یگردانیتمان وروک خواند و می
رد امری یگ که در بسیاری از شھرھا در کنار قبرھا انجام میبدعتھایی 

برحذر داشته  آن و مردم از ،مشخص و قابل توجه است که باید بیان شود
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صاحبان قبرھا را صدا  :از جمله این شرک و بدعتھا این است که ،شوند
ھا را شفا  خواھند که مریض و از آنھا می ،خواھند زنند و از آنھا کمک می می
ھمه این کارھا از شرک اکبر است  ،و در مقابل دشمن پیروزشان کنند ،ددھن

َها ﴿ د:یفرما که اھل جاھلیت بر آن بودند، خداوند متعال می ُّ�
َ
�  �َّاُس ٱَ�ٰٓ

ْ ٱ ِيٱَر�َُّ�ُم  ۡ�ُبُدوا ِينَ ٱَخلََقُ�ۡم وَ  �َّ  ﴾٢١ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َلَعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  �َّ
سانی که شما، و کس کآن  ؛دینکای مردم! پروردگار خود را پرستش « .]۲۱: البقرة[

َوَما َخلَۡقُت ﴿د: یفرما و می. »دیار شوکزید، تا پرھیش از شما بودند آفریه پکرا 
نَّ ٱ �َس ٱوَ  ۡ�ِ (و دم یافریمن جن و انس را ن« .]۵۶ات: یالذار[ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ۡ�ِ
ابند و به یامل کن راه تینند (و از اکه عبادتم کنیجز برای ادم) یامبران را برنگزیپ

ٓ إِيَّاهُ ﴿ د:یفرما و می .!»شوند) یکمن نزد �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
اإلسراء: [ ﴾َوقََ�ٰ َر�َُّك �

و  .»خداوند فرمان داده و توصیه نموده که کسی جز او را پرستش نکنید« .]۲۳

ٓ ﴿د: یفرما می   َوَما
ُ
ْ ِمُروٓ أ ْ  إِ�َّ  ا َ ٱ ِ�َۡعُبُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ  .]۶: نةیالب[﴾ءَ ُحَنَفا

ن یه دک یه خدا را بپرستند، در حالکن یبه آنھا داده نشده بود جز ا یو دستور«
 و آیات زیادی در این خصوص آمده است. .»نندکاو خالص  یخود را برا

و به آن فرمان  اند ھا برای آن آفریده شده ھا و انس و عبادتی که جن
 ھایی که به انجام ند یگانه دانستن خداوند و خاص کردن ھمه عبادتا هیافت
فرمان داده از قبیل نماز و روزه و زکات و حج و ذبح و نذر و دیگر انواع  آن

قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ﴿ د:یفرما چنانکه می ،عبادات برای او
ِ َرّبِ  نماز و تمام عبادات من، و زندگی و «بگو: « .]۱۶۲األنعام: [ ﴾١٦٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

و  ،و نسک یعنی عبادت .»ان استیمرگ من، ھمه برای خداوند پروردگار جھان
د: یفرما چنانکه می ،یکی از عبادتھا ذبح کردن و قربانی کردن حیوان است

ۡ�َطۡيَ�َٰك ﴿
َ
آ أ وثر کما به تو « .]۲-۱وثر: کال[ ﴾٢ۡ�َرۡ ٱلَِرّ�َِك وَ فََصّلِ  ١ۡلَكۡوثَرَ ٱإِ�َّ

ی آن از طال، و  ه دو لبهکت فراوان و من جمله نھر در بھشت است کر و بری(خ
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، و آب آن کتر و خشبوتر از مش زهکیآن پا کاقوت است، خایبستر آن ُدّر و 
پروردگارت نماز بخوان و  یدتر از برف است). پس برایتر از عسل و سپ نیریش

فرمود: (لعنت خدا بر کسی که حیوان را برای  ص و پیامبر .»نک یقربان
ر یث امیحش از حدیت را مسلم در صحین روای. اند)ک غیر خدا ذبح می

و خداوند متعال  رده است.کت یروا س طالب یبن اب ین علیالمؤمن

نَّ ﴿د: یفرما می
َ
ْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ ِ فََ� تَۡدُعوا ِ ٱِ�َّ َحٗدا �َّ

َ
 .]۱۸الجن: [ ﴾١٨أ

َوَمن ﴿ د:یفرما می و .»دیس را با خدا نخوانکچ یمساجد از آِن خداست، پس ھ«
ِ ٱيَۡدُع َمَع  َ�  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥفَإِ�ََّما ِحَسابُهُ  ۦبِهِ  ۥإَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُ  �َّ

گری را با خدا یس معبود دکو ھر « .]۱۱۷المؤمنون: [ ﴾١١٧ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱُ�ۡفلُِح 
حساب او نزد پروردگارش  -لی بر آن نخواھد داشتیچ دلیو مسلما ھ-بخواند 

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿ د:یفرما و می .»افران رستگار نخواھند شدکنا یقی ؛خواھد بود َّ� 
ِينَ ٱوَ  لُۡمۡلُكۚ ٱَر�ُُّ�ۡم َ�ُ  إِن  ١٣َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِم�ٍ  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ

ْ َما  ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا ْ ٱتَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱلَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ۡسَتَجابُوا
كُِ�ۡمۚ َوَ� يُ  ن است یا« .]۱۴-۱۳فاطر: [ ﴾١٤ِمۡثُل َخبِ�ٖ  نَّبُِئَك يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

ه جز کسانی را کت (در سراسر عالم) از آن اوست: و یمکحا ؛خداوند، پروردگار شما
 .ستندین کھسته خرما مال کد) حتی به اندازه پوست نازیپرست د (و مییخوان او می

شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ  د صدای شما را نمییاگر آنھا را بخوان
س کچ یشوند، و ھ ر میکا را من(و پرستش) شم کامت، شریو روز ق ؛ندیگو نمی

گاه و) خب پس خداوند در . »سازد ق) با خبر نمییر تو را (از حقایمانند (خداوند آ
و ذبح برای  ،این آیات توضیح داده است که نماز خواندن برای غیر از خدا

ھا و درختان و  ھا و بت و به فریاد خواندن و صدا زدن مرده ،غیر از او
و ھمه کسانی که  ،ھمه شرک به خداوند و کفر ورزیدن به اوست ،ھا سنگ

ھا و یا  هشوند از قبیل پیامبران و مالئک عالوه بر خدا به فریاد خوانده می
توانند به کسی که آنھا را صدا  ھا و دیگر چیزھا نمی ھا و یا بت اولیاء و جن
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غیر از  و صدا زدن و کمک خواستن کسانی ،زند سود یا زیانی برسانند می
چنانکه خداوند توضیح داد که اینھا صدا و فریاد  ،شرک و کفر است ،الله

او را اجابت  بشنوندو به فرض اگر  ،شنوند نمی ،خواند کسی را که آنھا را می
ھا واجب است که از این  انسانھا و جن ن ازیلفکم بنابراین بر ھمهنند، ک نمی

 ،ل بودن آنرا بیان کنندطو با ،دارندکار پرھیز کنند و دیگران را از آن بر حذر 
ند ا هخواند و تذکر دھند که این کار با توحیدی که پیامبران به آن فرا می

ٖة ﴿ د:یفرما چنانکه خداوند متعال می ،مخالف است مَّ
ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
ِن 

َ
ْ ٱرَُّسوً� أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَت ٱ ۡجَتنُِبوا ما در ھر امتی « .]۳۶النحل: [ ﴾ل�َّ

و  .»دینکو از طاغوت اجتناب  ؛دیتا را بپرستیکه: خدای کم یختیرسولی برانگ

نَّهُ ﴿د: یفرما می
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
نَا۠  ۥَوَمآ أ

َ
� ٓ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

ه کنیم مگر ایامبری را نفرستادیپچ یش از تو ھیما پ« .]۲۵اء: یاألنب[ ﴾٢٥ۡ�ُبُدونِ ٱفَ 
 .»دینکپس تنھا مرا پرستش  ؛ستیجز من نبحق ه: معبودی کم یردکبه او وحی 

و  ،درک سیزده سال در مکه فقط بسوی خداوند دعوت می ص و پیامبر
را  »ال إله إال اهللا«معنی  و ،داشت مردم را از شرک ورزیدن برحذر می

و بیشتر  ،اندکی دعوت او را پذیرفتندداد، اما تعداد  شان توضیح می برای
به  ص مردم از پذیرفتن دعوت او و اطاعت از او سرباز زدند، آنگاه پیامبر

ھجرت کرد و آنجا دعوت بسوی خدا را برای مھاجرین و انصار  همدین
و به پادشاھان و سران  ،و در راه الله جھاد کرد ،گسترش داد و نشر نمود

 شان ش و ھدایتی را که با خود آورده بود برایو دعوت خوی ،دنیا نامه نوشت
تا اینکه  ،و او و اصحابش در این راه صبر و بردباری نمودند ،توضیح داد

روه به اسالم گگرداند و مردم گروه  روزیو پ خداوند دین خود را چیره
العرب  تگرویدند و توحید منتشر شد و شرک از مکه و مدینه و سایر جزیر

راه  بوسیله پیامبر و بعد از او بدست اصحابش از بین رفت، سپس جھاد در
خدا را در شرق و غرب ادامه دادند تا اینکه خداوند آنان را بر دشمنانش 



 حمایت از توحید          ١٢٦

پیروز گردانید و آنھا را روی زمین قدرت داد و حکمفرما نمود و دین خدا بر 
د: یفرما چنانکه می ،شد وزریپسایر ادیان ھمانطور که خداوند وعده داده بود 

ِيٓ ٱُهَو ﴿ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ۡ�َقِّ ٱَودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب

ن ییت و آیه رسولش را با ھداکسی است کاو « .]۳۳: التوبة[ ﴾٣٣لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱَكرِهَ 
راھت داشته کان کگرداند، ھر چند مشرھا غالب  نییحق فرستاد، تا آن را بر ھمه آ

ھای شرک نماز خواندن در کنار قبرھا و  لهیو از جمله بدعت و وس. »باشند
و ھمه اینھا بدعت  ،قرآن خواندن بر آن و ساختن مسجد و گنبد بر آن است

بنابراین در حدیث صحیح از  ،باشند ھا و ذرائع شرک اکبر می لهیو منکر از وس
یھود و نصارا باد آنھا قبور  (لعنت خدا بر که فرمود: روایت شده ص پیامبر

 س و در صحیح مسلم جندب بن عبدالله .را مسجد قرار دادند) شان پیامبران
ند که فرمود: (کسانی که پیش از شما بودند ک روایت می ص از پیامبر

گاه باشید  ،قبرھای پیامبران و صالحان خود را در مسجد قرار دادند ھان آ
 ص پیامبر .دارم...) قبرھا را مسجد قرار ندھید من شما را از این کار باز می

اند روشن  در این دو حدیث و در احادیث دیگری که در این خصوص آمده
 نموده است که یھودیان و نصارا قبرھای پیامبران خود را مسجد قرار

ر مشابھت با آنھا در مسجد امتش را از اختیا ص دادند بخاطر این پیامبر می
خواندن بر آن و نشستن و ماندن در کنار آن و قرآن  قرار دادن قبرھا و نماز

ی ھستند یھا لهیچون ھمه این کارھا وس ،خواندن در کنار آن نھی کرده است
شدند، چنان که  که منجر به شرک و غلو و افراط در مورد صاحبان قبر می

ھم در مورد صاحبان قبور  ن امتیا جاھالن و ،یھود و نصارا اینگونه ھستند
 ،ندینما تا جایی که صاحبان قبرھا را پرستش می ،اند دچار غلو افراط گردیده

نذر  شان و برای ،خواھند می و از آنھا کمک ،برند حیوان سر می شان و برای
و آنھا را بر دشمنان  ،خواھند که بیماران را شفا دھند کرده و از آنان می

 چنانکه ھر کسی از آنچه از شرک اکبر که در کنار قبر حسین و ،ندپیروز کن
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گاه است  انجام میوغیره  بدوی و شیخ عبدالقادر گیالنی و ابن عربی شود آ
 ص روایت است که ایشان ص و در حدیث از پیامبر ،دانند این را به خوبی می
نھی آن  و نوشتن بر ،و ساختن بر آن ،و نشستن بر آن ،از گچکاری قبرھا

ھای شرک اکبر  چون گچکاری و ساختن بر قبرھا از وسیله ،کرده است
ھا ـ واجب است که از  ھا و حکومت ھستند. پس بر ھمه مسلمین ـ بر ملت

شان صحیح و  علمایی که عقیده از و ،این شرک و این بدعتھا بر حذر دارند
راه  شوند دچار اشکال می شان و در آنچه از امور دین ،درست است بپرسند

چنانکه  ،گاھی پرستش کنندآروی  تا خداوند را از ،سلف در پیش بگیرند

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿ د:یفرما خداوند متعال می
َ
ْ أ  ﴾إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓوا

گاھان بپرسیدان اگر نمی« .]۷اء: یاألنب[ د: (ھر یفرما می ص پیامبرو  .»دید، از آ
دانش باشد خداوند راه  به دنبال علم و در آن کند و طی را کسی راھی

د: (ھر یفرما می ص و پیامبر .د)ساز رسیدن به بھشت را برای او ھموار می
گاھی می و  دھد). کس که خداوند به او اراده خیر داشته باشد او را در دین آ

اند و بلکه برای ھدفی بزرگ و  معلوم است که بندگان بیھوده آفریده نشده
اند و آن ھدف این است که تنھا خدا را بپرستند نه  شدهارزشمند آفریده 

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿د: یفرما چیزھایی غیر از او را، چنانکه می �َس ٱوَ  ۡ�ِ إِ�َّ  ۡ�ِ
امبران را ی(و پدم یافریمن جن و انس را ن« .]۵۶ات: ی[الذار ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدونِ 

 یکابند و به من نزدیامل کت ن راهینند (و از اکه عبادتم کنیجز برای ادم) یبرنگز
و تنھا راه شناخت این عبادت تدبر و اندیشیدن در کتاب بزرگ  .»شوند)!

 پرسیدن از ،ص و پیامبر و شناخت اوامر خدا ،خداوند و سنت مطھر است
باشد، و اینگونه عبادتی که خداوند  آید، می آنچه اشکال پیش می علما در

و بصورتی انجام  ،شود اخته مین آفریده است شنآبندگان را به خاطر 
و این تنھا راه رسیدن به  ،رد که خداوند مشروع و مقرر نموده استیگ می

به امید اینکه خداوند  ،موفقیت و کرامت و نجات از خشم و عذاب الھی است
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گاھی  ،مسلمین را به انجام آنچه مایه رضامندی اوست توفیق دھد و به آنان آ
که بھترین افراد را حاکم  میخواھانو از او تعالی  د،ینمادر دین ارزانی 

ق یالح نماید و علمای مسلمین را توفمسلمین بگرداند و رھبران آنھا را اص
دھد تا وظیفه دعوت و تعلیم و نصیحت و توجیه که مسئولیت آنھاست را 

و یکی از انواع شرک  .گمان خداوند بخشنده و بزرگوار است انجام بدھند، بی
امبران و یبه پوگند خوردن به غیر الله است مانند سوگند خوردن، ورزیدن س
، یا به زندگی فالنی، و سوگند خوردن به امانت و شرافت، در یبه سر فالن

روایت است که فرمود: (ھر کسی سوگند  ص حدیث صحیح از پیامبر
 د).خورد به خداوند سوگند بخورد یا ساکت بمان می

که  ر از خداوند سوگند خورد براستیو فرمود: (ھر کسی به چیزی غی
این  س امام احمد از امیر المومنین عمر بن خطاب .شرک ورزیده است...)

د: (ھر کسی به غیر از یفرما اسناد صحیح روایت کرده است، و میبا حدیث را 
خداوند سوگند بخورد کفر یا شرک ورزیده است) ابوداود و ترمذی بروایت از ابن 

 .به امانت سوگند بخورد از ما نیست...)ھر کس د: (یفرما می ص و پیامبر .عمر
انتان و به انبازھا رد: (به پدرانتان سوگند نخورید و به مادیفرما و می

 .راست گفته باشید) هک مگر آن دی، و به خداوند سوگند نخورسوگند نخورید
 و احادیث زیادی در این مورد آمده است.

ر سوگند خورنده گو ا ،شرک اصغر استدن به غیر از خداوند رسوگند خو
 ،رساند ن چیز عالوه بر خدا سود و زیان میآمعتقد به تعظیم چیزھایی باشد که 

یا شایستگی این را دارد که به فریاد خوانده شود و از آن کمک گرفته شود، به 
و گفتن ھر چه خدا و ھر چه فالنی بخواھد، و اگر  ،گردد شرک اکبر منجر می

چون  ؛خدا و فالنی نبود، و این از خدا و از فالنی است، ھمه شرک اصغر ھستند
بلکه بگویید آنچه خدا  ،بخواھد یو فالنفرمود: (نگویید آنچه خدا  ص پیامبر

ر شود که اگر کسی بگوید اگ و با این معلوم می .سپس فالنی بخواھد) بخواھد و
 یا بگوید این از طرف خدا سپس از طرف فالنی است...  ،سپس فالنی نبود خدا و
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 ص پیامبر از و فرد سبب کاری شده باشد اشکالی ندارد. هیکدر صورت
به او  ص پیامبر تو بخواھی, ھرچه خدا و روایت است که مردی به او گفت:

 .دھی؟! می انباز خدا قرار آیا مرا ھمتا و گفت:
ند که وقتی ک این حدیث داللت می فقط خدا بخواھد...ھر چه  بگو:

آنچه خدا و سپس  بگوید: اگر و ،تر است بگوید ھرچه تنھا خدا بخواھد کامل
 گردد. دالیل جمع می اینگونه بین احادیث و و ،فالنی بخواھد اشکالی ندارد

 در مورد توسلسوال دوم: 
طاعت او را  محبت وبه  مردم توسل به ایمان آوردن به پیامبر و بعضی از

نند، ھمانطور که توسل به دعای ک قاطی میجایگاه او  با توسل به ذات و
در دوران حیاتش را با دعا خواستن از او بعد از وفاتش در  ص پیامبر

نند، و این در آمیختن باعث شده آنچه که جایز ک آمیزند و مخلوط می می
بنابراین اگر ممکن است با آنچه که ممنوع است مشتبه و آمیخته شود، 

است در این مورد توضیح دھید تا شبھه بر طرف شود و ھواپرستانی که در 
 دھند، رد شوند.  نند و فریب میک این مسایل مسلمین را دچار شبھه می

پاسخ: تردیدی نیست که بسیاری از مردم به علت جھالت و کمبود 
مایی کنند فرق حق راھنسوی  بهافرادی که به آنھا تذکر دھند و آنان را 

دانند، و معلوم است که این دو با یکدیگر  توسل جایز را با توسل ناجایز نمی
تفاوت و فرق بزرگی دارند، توسل مشروع چیزی است که خدوند پیامبران را 

ھا و انسانھا را برای آن  با آن فرستاده، و کتابھا را با آن نازل فرموده، و جن
و دوست  ص و محبت او و محبت پیامبرآفریده است، و آن عبادت خداوند 

داشتن ھمه پیامبران و مومنان و ایمان داشتن به رستاخیز و بھشت و جھنم 
 .اند آن خبر داده پیامبرش از و چیزھایی است که خداو ھمه 

 نجات از جھنم و ھمه اینھا وسیله شرعی برای رسیدن به بھشت و
 فریاد خواندن خداوند و به از آن جمله دعا و، سعادت دنیا و آخرت ھستند
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محبت او و ایمان با  توسل به او و ،صفاتش حسنای او و توسل به او با اسما
با ھمه اعمال صالحی که برای بندگانش مشروع  و توسل به او ،آوردن به او

دست یافتن به  و آن را وسیله برای رسیدن به رضامندی خویش و ،نموده
ای برای رفع مشکالت و  ور را وسیلهو ھمچنین این ام، بھشت قرارداده است

: دیفرما نان که می، چاسته آخرت قرار داد آسان شدن کارھا در دنیا و

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ َّ�  ُ -۲الطالق: [ ﴾َو�َۡرزُقُۡه مِۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُب  ٢َ�ۡرَٗجا ۥَ�َۡعل �َّ

قرار  یاو راه نجات یند، خداوند براکگناه  کزد و تریس از خدا بپرھکو ھر« .]۳

َوَمن ﴿د: یفرما می و .»دھد یم یه گمان ندارد روزک یدھد. و او را از جائ یم
َ ٱَ�تَِّق  َّ�  ُ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه

َ
� ۦِمۡن أ شه یپ یالھ یس تقواکو ھر« .]۴الطالق: [ ﴾�ُۡ�ٗ

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ د:یفرما و می .»سازد یار را بر او آسان مکند خداوند ک يَُ�ّفِۡر  �َّ
ۡجًرا ۥٓ َوُ�ۡعِظۡم َ�ُ  ۦاتِهِ  َٔ َ�ۡنُه َسّ�ِ 

َ
ند کشه یپ یالھ یس تقواکو ھر« .]۵الطالق: [ ﴾أ

بخشد، و پاداش او را  یزد) خداوند گناھانش را می(و از مخالفت فرمان او بپرھ

ٰٖت وَُ�ُيونٍ  لُۡمتَِّق�َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما و می .»دارد یبزرگ م  .]۴۵الحجر: [ ﴾٤٥ِ� َج�َّ
و . »ھا ھستند نار چشمهکزگاران در باغھا(ی سرسبز بھشت) و در ین، پرھیقیبه «

ِٰت ﴿ د:یفرما می  یبرا« .]۳۴القلم: [ ﴾٣٤�َّعِيمِ ٱإِنَّ لِۡلُمتَّقَِ� ِعنَد َرّ�ِِهۡم َج�َّ
د: یفرما و می. »پرنعمت بھشت است یھا اران نزد پروردگارشان باغکزیپرھ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ إِن َ�تَُّقوا َ ٱَءاَمُنٓوا َ�َۡعل لَُّ�ۡم فُۡرقَاٗ�ا َوُ�َ�ّفِۡر َعنُ�ۡم  �َّ
ُ ٱاتُِ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۗ وَ  َٔ َسّ�ِ  ای « .]۲۹األنفال: [ ﴾٢٩ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَفۡضلِ ٱُذو  �َّ

د، برای شما یزید! اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرھیا مان آوردهیه اکسانی ک
ه در کنی خاصی یب (روشن ؛دھد ای جھت جدا ساختن حق از باطل قرارمی لهیوس

و شما را  ؛پوشاند ) و گناھانتان را می؛د شناختیپرتو آن، حق را از باطل خواھ
ت زیادی در این او آی. »م استیو خداوند صاحب فضل و بخشش عظ ؛زمرزد می

 خصوص آمده است.
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اوند با محبت پیامبرش و توسل جستن به خد ،و از جمله توسل جایز
چون این امور از  ،ایمان داشتن به او و پیروی کردن از شریعت اوست

 .ھا ھستند ترین عبادت بزرگترین اعمال صالح و بزرگ
 ،یا به حق او ،به ذات او یا ،ص اما توسل جستن به مقام و جایگاه پیامبر

یا به ذات و یا به حق آنھا از  ،یا به جایگاه کسی دیگر از پیامبران و صالحان
 ،ھای شرک است لهیھایی است که اصل و اساسی ندارد، و بلکه از وس بدعت

گاھترند این کار  ص که از ھمه مردم به پیامبر ش چون اصحاب و به حق آ
گرفتند، و وقتی در  بود آنھا از ما پیشی می می خیری در آنو اگر  ،را نکردند
و به او  ،نرفتند ص قبر پیامبرسوی  بهشدند سالی  دچار قحط س زمان عمر

 از عموی پیامبر س بلکه عمر ،و در کنار قبرش دعا نکردند ،توسل نکردند
باالی منبر  س خواستند که برای باران دعا کند و او عباس بن عبدالمطلب

 توم و یردک یطلب باران م ص امبرتیپ هلیبه وسقبًال ما  !پروردگاراگفت: 
) از س عباس یعنیامبرمان (یپ یعمو هلینون بوسکا، یفرمود ینازل مباران 

عباس باران  یله دعای(بوسد: یگو یم یم. راوینک یطلب باران م تو
 .بروایت امام بخاری د).یبار یم

ند و مردم آمین گفتند آنگاه کبه عباس گفتند دعا  س سپس عمر
و داستان کسانی که در غار گرفتار شدند معروف  .فرو فرستاد خداوند باران

اش این است که سه نفر از کسانی  و در صحیحین آمده است و خالصه ،است
اند برای شب گذراندن و برای آنکه از باران محفوظ  که پیش از ما بوده

از داخل کوه  یا برند وقتی داخل غار رفتند صخره بمانند به غاری پناه می
آنھا مسدود کرد و آنھا نتوانستند سنگ را از سوی  بهر را غلتید و دھان غا

خود گفتند: ھیچ چیزی شما را از این صخره  دھان غار دور کنند بنابراین با
دھد مگر اینکه با توسل با اعمال خود خداوند را به فریاد بخوانید،  نجات نمی

ی به پدر و یکی با ذکر نیک ،آنگاه پیش خدا دعا کردند و از او کمک خواستند
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از زنا، گرچه  اش و دیگری به عفت و پاکدامنی ،و مادرش به خدا متوسل شد
و سومی به امانتداری خود، آنگاه خداوند صخره  ه قدرت انجام آن را داشت،ک

را از راه آنھا دور کرد و از غار بیرون آمدند، این داستان دلیل بزرگی است 
در حل مشکالت و بیرون رفتن برای اینکه اعمال صالح از بزرگترین اسباب 

 ھای دنیا و آخرت ھستند. از تنگناھا و سالمت ماندن از سختی
یا به ذات فالن فرد، از  ،یا به حق ،اما توسل جستن به مقام و جایگاه

ھای شرک است. و کمک خواستن از مرده و به  لهیبدعتھای منکر و از وس
 فریاد خواندن او شرک اکبر است.

 شان خواستند که برای از او می بود زنده ص یامبروقتی پ ش و اصحاب
خواستند که  شدند از پیامبر می سالی می دعا کند و وقتی دچار قحط

وفات نمود دیگر بعد از وفاتش از  ص دعا نماید، اما وقتی پیامبر شان برای
 ،نیامدندوغیره  قبر او برای طلب شفاعتسوی  بهو  ،او چیزی نخواستند

و  ،دانستند که بعد از وفات پیامبر خواستن از او جایز نیست چون آنھا می
او سوی  بهو روز قیامت ھمه مردم  ،این کار فقط در زمان حیات او جایز است

و از  ،تا خداوند میان آنھا فیصله نماید ،شفاعت کند شان روند تا برای می
آنھا را به بھشت وارد  شفاعت نماید تا خداوند شان خواھند تا برای ایشان می

موسی و و کند، این ھم بعد از آن است که مردم به آدم و نوح و ابراھیم 
توانند شفاعت  ند که نمیرآو یم نند اما آنھا عذرک مراجعه می †عیسی 

کسی دیگر بروید، وقتی  نزدد: نفسی، نفسی، یگو و ھر یک از آنھا می ،کنند
 ص ند که نزد پیامبر ما محمدک یند آنھا را راھنمایی میآ می ؛نزد عیسی

نا لھا) أنا لھا، أند: (یگو ند و ایشان مییآ می ص بیایند، آنگاه مردم نزد ایشان
افتد و  می بنابراین پیش خدا به سجده ،چون خداوند به او وعده داده است

ماند تا آنکه به  ن در سجده میاد و ھمچنیگو ھای زیادی برای او می ستایش
شود و بخواه  سرت را بلند کن و بگو، سخنت گوش داده می شود: می او گفته
شود. این  و شفاعت کن شفاعتت پذیرفته می ،شود ات برآورده می خواسته
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و مقام محمود  ،حدیث در صحیحین آمده و به حدیث شفاعت مشھور است
که خداوند به او اشاره نموده ھمین است، چنان که در سوره اسراء 

ۡلِ ٱَوِمَن ﴿د: یفرما می ۡد بِهِ  �َّ ن َ�ۡبَعَثَك َر�َُّك َمَقاٗما  ۦَ�َتَهجَّ
َ
نَافِلَٗة لََّك َعَ�ٰٓ أ

ُۡموٗدا ز، و) قرآن (و نماز) یو پاسی از شب را (از خواب برخ« .]۷۹اإلسراء: [ ﴾٧٩�َّ
د است پروردگارت تو را به مقامی یام ؛فه اضافی برای توستیوظ یکن یبخوان! ا

 .»زدیش برانگیدر خور ستا
حسان وجعلنا إتباعه بأصحابه وأعلی آله ونا محمد ویلی الله علی نبصو

 ه سمیع قریب.نَّ إھل شفاعته أالله من 

و مقتضي و شروط آن چه  چیست؟ »ال إله إال الله«معنی سوال سوم: 
  باشد؟ یم

ال إله إال «ند معنی یآ بسیاری از کسانی که از امت اسالمی به حساب می

زند که با  دانند و به خاطر آن در نتیجه کارھایی از آنان سر می نمی را »اهللا

و چیست؟ »ال إله إال اهللا«تضاد و منافات دارد، معنی  »ال إله إال اهللا«معنی 
  باشد؟ یو شروط آن چه م یمقتض

و  ،اساس دین »ال إله إال اهللا«پاسخ: تردیدی نیست که این کلمه یعنی 

اولین رکن از ارکان اسالم است چنانکه در  »ل اهللاحممد رسو ال إله إال اهللا«

روایت است که فرمود: (اسالم بر اساس پنج  ص حدیث صحیح از پیامبر
چیز بنا شده است: (گواھی دادن به اینکه ھیچ معبود به حقی جز الله 

ـ و بر  »حممد رسول اهللا ال إله إال اهللا«نیست و اینکه محمد پیغمبر خداست ـ 
 .پا داشتن نماز، و پرداختن زکات و روزه گرفتن ماه رمضان و حج بیت الله)

وقتی  ص روایت است که پیامبر ب و در صحیحین از ابن عباس
آنھا  ،روی معاذ را به یمن فرستاد به او گفت: (تو نزد قومی از اھل کتاب می
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قی جز الله ھیچ معبود به ح، را ابتدا به این دعوت بده که گواھی بدھند
اگر در این مورد از تو اطاعت کردند به آنان  ،و من پیغمبر خدا ھستم ،نیست

اگر در  ،خبر بده که خداوند در شب و روز پنج نماز بر آنان فرض کرده است
ای بر  این مورد از تو اطاعت کردند آنگاه به آنان خبر بده که خداوند صدقه

شود و به فقرای آنھا بر  رفته میگا آنان فرض گردانیده که از ثروتمندان آنھ
 متفق علیه. .شود) گردانده می

یعنی ھیچ  »ال إله إال اهللا«و احادیث زیادی در این مورد آمده است و 
له بودن به حق را از غیر خداوند إو این کلمه  ،معبود به حقی جز الله نیست

چنانکه  ،له و معبود به حق فقط خداوند استإد که یگو و می ،ندک نفی می

ٰ ﴿ د:یفرما خداوند متعال می نَّ َ�
َ
َ ٱلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ۡ�َقُّ ٱُهَو  �َّ

َ
 ۦَوأ

ر یو آنچه را غ ؛ه خداوند حق استکن بخاطر آن است یا« .]۶۲الحج: [ ﴾ۡلَ�ِٰطُل ٱُهَو 

َوَمن ﴿د: یفرما و می .»و خداوند بلندمقام و بزرگ است ؛خوانند باطل است از او می
ِ ٱيَۡدُع َمَع  َ�  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥفَإِ�ََّما ِحَسابُهُ  ۦبِهِ  ۥإَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُ  �َّ

گری را با خدا بخواند یس معبود دکو ھر « .]۱۱۷المؤمنون: [ ﴾١١٧ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱُ�ۡفلُِح 
 ؛پروردگارش خواھد بودحساب او نزد  -لی بر آن نخواھد داشتیچ دلیو مسلما ھ-

: البقرة[ ﴾�َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ ﴿ د:یفرما و می .»افران رستگار نخواھند شدکنا یقی

ْ إِ�َّ ﴿د: یفرما و می .»تای اس گانهیو خدای شما، خداوند « .]۱۶۳ ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

 ْ َ ٱِ�َۡعُبُدوا به آنھا داده  یو دستور« .]۵: ةنیالب[ ﴾ُحَنَفآءَ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ
او خالص  ین خود را برایه دک یه خدا را بپرستند، در حالکن ینشده بود جز ا

اش  و این کلمه بزرگ به گوینده ،و آیات زیادی در این مورد آمده است .»نندک
مگر آنکه معنای آن  ،ندک رساند و او را از دایره شرک بیرون نمی ای نمی فایده

و آن را تصدیق نماید. منافقین این کلمه را گفتند  ،ه آن عمل کندو ب ،را بداند
ترین طبقه جھنم ھستند، چون آنھا به این کلمه  آنھا در پایین ،و با وجود آن
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ایمان نداشتند و به آن عمل نکردند. و ھمچنین یھودیان این کلمه را 
چون به این کلمه ایمان  ،ند و حال آنکه آنھا کافرترین مردم ھستندیگو می

ت این کلمه را ماین ا افرانک ، ازپرستانءایاول قبرپرستان وو ھمینطور  ،ندارند
سپس  ،نندک شان با آن مخالفت می د اما با کردار و گفتار و عقیدهنیگو می

و با گفتن آن مسلمان قرار  ،ای ندارد گفتن این کلمه برای آنان فایده
 نند.ک یردار و عقائدشان با آن مخالفت مکاقوال و ه آنھا با کچرا  ،رندیگ نمی

کر کرده که آنھا را در ذرا ھشت تا  »ال إله إال اهللا«و یکی از علما شرایط 
 د: یگو دو بیت شعر جمع کرده است او می

 مع كخالص وصدقإعلم يقني و
 

 حمبة وانقياد والقبول هلا 
 

 .پذیرفتن آن)(علم یقینی و اخالص و صداقت و محبت و انجام و 

 كوزيد ثامنها الكفران من
 

 هاـلأشياء قد سوی اإلله من األ 
 

و ھشتم اینکه به ھمه معبودانی که به جز خداوند معبود قرار داده 
 اند کفر بورزی. شده

 .اند کر شدهذ »ال إله إال اهللا«شرایط  ،شعردر این دو بیت 

ال إله «گذشت که  قبالً : دانستن معنای آن که منافی با جھل است و اول

پس ھمه معبودانی که  ،یعنی ھیچ معبود به حقی جز الله نیست »إال اهللا
 .پرستند معبودان باطلی ھستند مردم عالوه بر خداوند می

باید یقین  »ال إله إال اهللا«یعنی گوینده  ،: یقین که ضد آن شک استدوم
 داشته باشد که معبود به حق الله است.

 گرپس ا ،ھا را خاص خداوند بکند ده ھمه عبادتیعنی بن ،: اخالصسوم
عبادتی را برای غیر از خداوند از قبیل پیامبر یا ولی یا بت یا جن یا چیزی 

 ،و این شرط را نقض کرده است ،دیگر انجام داد به خدا شرک ورزیده
 ای ندارد.  برای او فایده »ال إله إال اهللا«بنابراین گفتن 
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که آنچه با زبان  دنه این کلمه را بگوی: صداقت، یعنی صادقاچھارم
ز با زبانش در یو آنچه در قلبش است ن ،ت داشتهقد با قلبش مطابیگو می

س اگر تنھا با زبان آنرا گفت و قلبش به معنای آن باور مطابقت باشد، پ
 نداشت گفتن کلمه سودی برای او ندارد، و چون سایر منافقین کافر است.

ای را به  بدارد، پس اگر کلمه را دوست ألیعنی خداوند  ،: محبتپنجم
و ھمچون سایر  ،شود کافر می ،داشت خداوند را دوست نمی هکزبان آورد 

قُۡل إِن ﴿ د:یفرما منافقین وارد اسالم نشده است. چنانکه خداوند متعال می
َ ٱُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ بگو: اگر خدا را « .]۳۱ان: آل عمر[ ﴾�َّ

و  .»ز) شما را دوست بداردید! تا خدا (نینکروی ید، از من پیدار دوست می

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ د:یفرما می نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ
َ
ِۖ ٱأ َّ� 

ِينَ ٱوَ  َّ�  ِ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ر از یی غیبعضی از مردم، معبودھا« .]۱۶۵[البقرة:  ﴾َءاَمُنٓواْ أ

ه کدارند. اما آنھا  و آنھا را ھمچون خدا دوست می ؛نندک خداوند برای خود انتخاب می
 .»دتر استیان نسبت به معبودھاشان،) شدکبه خدا، (از مشر شان یدوستمان دارند، یا

یعنی  ،ندک : انقیاد و اطاعت از آنچه معنی کلمه بر آن داللت میششم
عتقد مفقط خدا را بپرستد و از شریعت او پیروی کند و به آن ایمان بیاورد و 

را گفت اما خدا را پرستش نکرد  »ال إله إال اهللا«پس اگر  ،باشد که حق است
 ،ردیگ از آن سر باز زد مسلمان قرار نمی و ،و از شریعت الھی پیروی نکرد

 غیره.ھمچون ابلیس و
یعنی خاص  ،دینما بر آن داللت می »إله إال اهللا ال«: پذیرفتن آنچه ھفتم

د را ینما بر آن داللت می »ال إله إال اهللا«کردن عبادت برای خداوند که 
 بپذیرد و به آن ملتزم باشد.

یعنی از  ،: کفر ورزیدن به آنچه عالوه بر خداوند پرستش شوندھشتم
ت، چنانکه عبادت غیر الله بیزاری بجوید و معتقد باشد که آن باطل اس
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ِ ﴿د: یفرما می ُٰغوتِ ٱَ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ل�َّ ِ ٱَوُ�ۡؤِمۢن ب ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد  �َّ  ۡلُعۡرَوةِ ٱب
طان، و ھر یه به طاغوت (بت و شکسی ک« .]۲۵۶: البقرة[ ﴾لََها نفَِصامَ ٱَ�  لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ

می چنگ زده کره محیمان آورد، به دستگیافر شود و به خدا اکانگر) یموجود طغ
  .»ستیه گسستن برای آن نکاست، 

روایت است که فرمود: (ھر کسی  ص و در حدیث صحیح از رسول خدا
شوند کفر  و به ھمه آنچه که عالوه از خدا پرستش می »ال إله إال اهللا«بگوید 

و در  .بورزد تجاوز به خون و مال او حرام است و حساب او با خداوند است)
د: (ھر کسی خدا را یگانه بداند و به آنچه جز او یفرما روایتی دیگر می

 مسلم. .شوند کفر بورزد تجاوز به مال و خون او حرام است) پرستش می
پس بر ھمه مسلمین واجب است که با رعایت شرایط این کلمه را محقق 

نمود و ھرگاه مسلمان به معنی کلمه عمل کرد و بر آن پایداری  ،دننمای
و خون و مال او مصون است، گرچه تفاصیل این شرایط را  ،مسلمان است

گرچه مومن  ،نداند چون منظور دانستن حق و عمل کردن به آن است
 شرایط مذکور را به تفصیل نداند.

شود، چنانکه  و طاغوت آن چیزی است که به جز خداوند پرستش می

ِ ﴿ د:یفرما می خداوند متعال ُٰغوتِ ٱَ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ل�َّ ِ ٱَوُ�ۡؤِمۢن ب َ�َقِد  �َّ
ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱ ه به طاغوت کسی ک« .]۲۵۶: البقرة[ ﴾لََها نفَِصامَ ٱَ�  لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوةِ ٱب

ره یمان آورد، به دستگیافر شود و به خدا اکانگر) یطان، و ھر موجود طغی(بت و ش

َولََقۡد ﴿د: یفرما و می .»ستیه گسستن برای آن نکمی چنگ زده است، کمح
ِن 

َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا ما « .]۳۶النحل: [ ﴾ل�َّ
و از طاغوت اجتناب  ؛دیتا را بپرستیکخدای «ه: کم یختیدر ھر امتی رسولی برانگ

امر راضی  این شوند اما خودشان به کسانی که جز خدا پرستش می و .»د!ینک
و بلکه  ،نیستند ھمچون پیامبران و صالحان و مالئکه، اینھا طاغوت نیستند
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مالئکه و صالحان دعوت  طاغوت شیطانی است که به عبادت پیامبران و
خواھیم که  خداوند می از .دھد برای مردم زیبا جلوه می این کار را و ،دنک می

ال إله «ق اعمالی که با کلمه اما فر. آفتی مصون بدارد مسلمین را از ھر بال و

منافات دارند با اعمالی که با کمال واجب آن منافات دارند این است  »إال اهللا
ای که صاحب خود را مرتکب شرک اکبر قرار  دهیھر سخن و عملی و عق

کارھایی ھمچون  ،دارد تضاد و منافات »ال إله إال اهللا«دھد کامال با معنی  می
ھا و ستارگان و  ھا و درختان و سنگ ا و مالئکه و بتھ به فریاد خواندن مرده

 ذبح کردن برای آنھا و نذر و سجده برای آنان. غیره، و
و با این کلمه  ،ھمه این کارھا به طور کامل با توحید منافات دارند

و ھمچنین حالل دانستن آنچه که خداوند  ،نندک و آن را باطل می ،متضادند
مثل زنا و شراب و نافرمانی پدر و مادر و ربا خواری، و  ،حرام کرده است

ھمچنین اگر کسی چیزی از ضروریات دین ھمچون وجوب نمازھای 
پنجگانه و زکات و روزه و نیکی با پدر و مادر و به زبان آوردن شھادتین و 

 متضاد است. »ال إله إال اهللا«امثال آن را انکار کند کار او کامال با 
نند و با ک ارھا و اعتقاداتی که توحید و ایمان را ضعیف میاما اقوال و ک

برخی عبارتند از: شرک اصغر، ھمچون  ،کمال الزم آن منافات دارند زیادند
ریا کاری، و سوگند خوردن به غیر از خدا، و گفتن اینکه آنچه خدا و فالنی 

ھمه  بخواھد، و یا این را گفتن که این از خدا و از فالنی است، و ھمین طور
 ،و با کمال الزم آن منافات دارند ،نندک گناھان توحید و ایمان را ضعیف می

پس باید از ھمه آنچه که با توحید و ایمان منافات دارد یا از پاداش آن 
 از: عبارت است و جماعت کاھد پرھیز شود و ایمان از دیدگاه اھل سنت می

 شود. می ادیم و زکت یه با طاعت و معصک قول و عمل
ھای عقیده و  دالیل زیادی در این مورد ھست که علما در کتاب و

اند، از آن جمله اینکه خداوند  ھای تفسیر و حدیث توضیح داده کتاب
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ِ ﴿ د:یفرما می يُُّ�ۡم َزاَدتُۡه َ�ِٰذه
َ
ن َ�ُقوُل � نزِلَۡت ُسوَرةٞ فَِمۡنُهم مَّ

ُ
إِيَ�ٰٗناۚ  ۦٓ �َذا َمآ أ

ا  مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ ونَ  �َّ ْ فََزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا وَُهۡم �َۡسَتۡبِ�ُ و « .]۱۲۴: التوبة[ ﴾١٢٤َءاَمُنوا

ن یا«ند: یگو گران) مییشود، بعضی از آنان (به د ای نازل می ه سورهکھنگامی 
ه کسانی ک(به آنھا بگو:) اما  »از شما را افزون ساخت؟! یکدام کمان یسوره، ا

. »و آنھا (به فضل و رحمت الھی) خوشحالند ؛افزوده شان مانیاند، بر ا مان آوردهیا

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿ د:یفرما و می ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت  �َّ
ُونَ  ۥَعلَۡيهِۡم َءاَ�ٰتُهُ  ٰ َر�ِّهِۡم َ�تََو�َّ مؤمنان، تنھا « .]۲األنفال: [ ﴾٢َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ

ه کو ھنگامی  ؛گردد یه ھرگاه نام خدا برده شود، دلھاشان ترسان مکسانی ھستند ک
و تنھا بر پروردگارشان  ؛گردد فزونتر می شان مانیشود، ا ات او بر آنھا خوانده مییآ

ُ ٱَوَ�زِ�ُد ﴿ د:یفرما و می .»ل دارندکتو ِينَ ٱ �َّ ْ ٱ �َّ  .]۷۶م: یمر[ ﴾ُهٗدى ۡهَتَدۡوا
 .»دیافزا می شان تیت گام نھادند، خداوند بر ھدایه در راه ھداکسانی کاما) («

 در مورد توحید الوهیتسوال چهارم: 
اثبات  در موردھای زیادی  ھا و کتاب در عصر حاضر بحث و سخنرانی

شود بدون اینکه از آن بر الزم و مقتضای  ت او نوشته مییخدا و ربوب دوجو
استدالل شود، و چون به توحید الوھیت  ربوبیت یعنی توحید الوھیت

دانند و به آن توجھی  شود در نتیجه توحید الوھیت را نمی پرداخته نمی
شود، چه خوب است اگر شما در مورد توحید الوھیت که اساس نجات و  نمی

 ،نقطه آغاز دعوت پیامبران است و اصلی که چیزھای دیگر بر آن قرار دارند
 توضیح دھید.

ھا را نازل  ی نیست که خداوند پیامبران را فرستاده و کتابتردید پاسخ:
و آنھا را به خاص  ،کرده است تا حقی که او بر بندگان دارد را بیان کند

تا ھمه  دینماو آنھا را دعوت  ،کردن عبادت فقط برای الله فرا بخواند
 ھای خود را فقط برای الله انجام دھند، زیرا بیشتر مردم روی زمین عبادت
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دانستند که خداوند پروردگار و آفریننده و روزی دھنده آنھاست، و آنھا از  می
یا ھمه  ،ھای خود برخی از عبادت شان روی جھالت و تقلید از پدران و نیاکان

و به خاطر این گرفتار شرک اکبر  ،دادند می را برای غیر از خداوند انجام
و اوایل این امت چنین ھای بعد از آن  شدند، چنانکه قوم نوح و دیگر امت

آنھا را به یگانه دانستن خداوند فرا خواند  ص بودند، و وقتی پیامبر

َجَعَل ﴿ نپذیرفتند و گفتند:
َ
ٌء ُعَجابٞ  �لَِهةَ ٱأ  ﴾٥إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ

ز ین براستی چیان، خدای واحدی قرار داده؟! اینھمه خدایا او بجای ایآ« .]۵ص: [

ْ إَِذا �ِيَل لَُهۡم َ�ٓ ﴿ د:یگو و خداوند در مورد آنھا می .»!است بییعج ُهۡم َ�نُٓوا إِ�َّ
ُ ٱإَِ�َٰه إِ�َّ  ونَ  �َّ ُۡنونِۢ  ٣٥�َۡسَتۡكِ�ُ ْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ �َّ �ِنَّا َ�َارُِ�ٓوا

َ
 ﴾٣٦َوَ�ُقولُوَن أ

جز خدا بحق شد: معبودی  ه وقتی به آنھا گفته میکچرا « .]۳۶-۳۵الصافات: [
ا ما معبودان خود را یگفتند: آ وسته مییردند. و پک شی میکبر و سرکوجود ندارد، ت

إِنَّا ﴿ د:یگو نان میآخداوند در مورد  باز و. »م؟!ینکوانه رھا یبخاطر شاعری د
ٓ وََجدۡ  ٰٓ  َءابَآَءنَا نَا ةٖ  َ�َ مَّ

ُ
ٰٓ  �نَّا أ ۡقَتُدونَ  َ�ٰرِهِمَءا َ�َ ما پدران « .]۲۳الزخرف: [ ﴾مُّ

 .»مینک م و به آثار آنان اقتدا مییافتینی یخود را بر آئ
پس بر علمای مسلمین و  ،و آیات زیادی در این خصوص آمده است

ھدایت واجب است که برای مردم حقیقت توحید الوھیت سوی  بهدعوتگران 
و فرق آن با توحید ربوبیت و با توحید اسما و صفات را بیان  ،را توضیح دھند

چه برسد به آنھایی که  ،دانند کنند، چون بسیاری از مسلمین این را نمی
دانستند  ھا می ھا و اغلب ملت و کافران قریش و دیگر عرب ،مسلمان نیستند

اخت بنابراین خداوند از این شن ،که خداوند آفریننده و روزی دھنده آنھاست
چون او  ،آنان علیه آنان دلیل آورد که خداوند مستحق است آن را بپرستند

دھد و از ھر جھت بر آنان قدرت دارد،  و به آنان روزی می ،آفریننده آنھاست

ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ ﴿ د:یفرما چنانکه خداوند می ۡ�َُهم مَّ
َ
ۖ ٱَولَ�ِن َس� ُ َّ�  ٰ َّ�

َ
فَ�
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ده، قطعا یسی آنان را آفرکو اگر از آنھا بپرسی چه « .]۸۷الزخرف: [ ﴾٨٧يُۡؤفَُكونَ 
 د:یفرما و می .»شوند؟! پس چگونه از عبادت او منحرف می ؛ند: خدایگو می

ۡن َخلََق ﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَولَ�ِن َس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱَ�َُقولُنَّ  ۡ� و اگر « .]۳۸الزمر: [ ﴾�َّ

 .!»خدا« ند:یگو حتما می »ده؟ین را آفریھا و زم آسمانسی کچه «از آنھا بپرسی: 
شان یه به اکست کیه از آنھا بپرسد کدھد  یامبرش دستور میخداوند به پ و

َمآءِ ٱقُۡل َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ﴿ د:یفرما می دھد؟ یم یرزق و روز �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ 

ن َ�ۡملُِك  مَّ
َ
ۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
ِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  لَۡمّيِِت ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱَوَمن ُ�ِۡرُج  ۡ�

ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  ۡلَ�ِّ ٱ ۡمَر
َ
ن یسی شما را از آسمان و زمکبگو: چه «. ]۳۱ونس: ی[ ﴾ۡ�

سی زنده کھاست؟ و چه  (و خالق) گوش و چشم کسی مالکا چه یدھد؟  روزی می
ر یسی امور (جھان) را تدبکآورد؟ و چه  رون مییرا از مرده، و مرده را از زنده ب

ۚ ٱفََسيَُقولُوَن ﴿ د:یفرما می خداوند. »؟ندک می ُ فََ� َ�تَُّقونَ  �َّ
َ
 .]۳۱ونس: ی[ ﴾َ�ُقۡل أ

د (و از خدا ینک شه نمییپس چرا تقوا پ«، بگو: »خدا«ند: یگو در پاسخ می«
د یگو و آیات زیادی در این مورد آمده که خداوند به آنھا می .»؟!د)یترس نمی

کنید که خداوند پروردگار و آفریننده شما و آسمانھا و زمین  وقتی اعتراف می
د پس چرا توحید ینما دھد و امور را تدبیر می به شما روزی می است و

و اینگونه خداوند توحید الوھیت و بطالن پرستش  ،کنید الوھیت را انکار می
 دارد. یپرستند بیان م ھا و دیگر چیزھایی که عالوه از خدا می بت

و ھمچنین خداوند به بندگانش فرمان داده است که به اسما و صفات او 
د: یفرما و می ،ایمان بیاورند و او را از مشابھت با خلق منزه و پاک بدانند

﴿ ِ ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ
َ
ھای  و برای خدا، نام« .]۱۸۰األعراف: [ ﴾بَِها ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

ُ ٱُهَو ﴿ د:یفرما و می .»دیھا) بخوان خدا را به آن (نام ؛است یکن ِيٱ �َّ َ�ٓ إَِ�َٰه  �َّ
َ�َٰدةِ� ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱإِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِم  ُ ٱُهَو  ٢٢لرَِّحيمُ ٱ لرَّۡحَ�ٰنُ ٱُهَو  لشَّ ِيٱ �َّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  �َّ

وُس ٱ لَۡملُِك ٱُهَو  َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ ۚ ٱ ۡ�َبَّارُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسَّ ُ ُسۡبَ�َٰن  لُۡمَتَكّ�ِ
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ِ ٱ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ ُ ٱُهَو  ٢٣َ�مَّ ۖ ٱ ۡ�َارِئُ ٱ ۡلَ�ٰلِقُ ٱ �َّ ۡسَمآءُ ٱَ�ُ  لُۡمَصّوُِر
َ
� ٱ ۡ�  ۡ�ُۡسَ�ٰ

َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۲۴-۲۲الحشر: [ ﴾٢٤ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُهَو  ۡ�

ار و نھان است، و او کآش یست، دانایبحق جز او ن یه معبودکاست  یاو خدائ«
 کم و مالکست، حایجز او ن یه معبودکاست  یم است. او خدائیرحمان و رح

بخش است، و  تیند، امنک یستم نم یسکب منزه است، به یاوست، از ھر ع یاصل
نافذ خود ھر  ۀه با ارادکر است یاپذن ستکش یز) است، او قدرتمندیمراقب (ھمه چ

 یکعظمت است، خداوند منزه است از آنچه شر ۀستیند، و شاک یرا اصالح م یامر
 یسابقه، و صورتگر یب یا نندهیاست خالق، آفر یدھند. او خداوند یاو قرار م یبرا

ح او ین است تسبیاست، و آنچه در آسمانھا و زم یکن یاو نامھا یر، براینظ یب
 .»م استکیز و حیند، و او عزیگو یم

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿د: یفرما و می َحدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ َولَۡم  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢لصَّ

 ُ َحُدۢ  ۥيَُ�ن �َّ
َ
گانه است. یتا و یکخدا  :بگو« .]۴-۱[اإلخالص:  ﴾٤ُكُفًوا أ

زاده نشد. و نند. (ھرگز) نزاد و ک یازمندان قصد او مین ۀه ھمکاست  یخداوند

ِ ﴿د: یفرما و می .»نبوده است یه و مانندیچگاه شبیاو ھ یبرا َّ�ِ ْ فََ� َ�َۡعلُوا
نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 

َ
نَداٗدا َوأ

َ
د، یانی قرار ندھین، برای خدا ھمتایبنابر ا« .]۲۲: البقرة[ ﴾أ

روزی اند، و نه شما را  دهیاز آنھا، نه شما را آفر یکچ ید (ھیدان ه میکدر حالی 

َ�َٰ�ٰتِ ٱفَاِطُر ﴿ د:یفرما و می .»دھند) می �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
َجَعَل لَُ�م ّمِۡن  ۡ�

ۡزَ�ٰٗجا َوِمَن 
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
نَۡ�ٰمِ ٱأ

َ
ۡزَ�ٰٗجا يَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَۡيَس َكِمۡثلِهِ  ۡ�

َ
ءۖٞ وَُهَو  ۦأ ۡ�َ

ِميعُ ٱ ن است و از جنس یننده آسمانھا و زمیاو آفر« .]۱۱الشوری: [ ﴾١١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
ن یو شما را به ا ؛دیان آفریی از چھارپایھا شما ھمسرانی برای شما قرار داد و جفت

ست و او شنوا و یز ھمانند او نیچ چیھ ؛ندک اد مییله ھمسران)زیله (بوسیوس
 و آیات زیادی در این باره آمده است. .»ناستیب

مستلزم توحید اند که توحید ربوبیت  و علما رحمھم الله توضیح داده
اند که  ردهکیعنی خاص کردن عبادت برای الله ـ است و بیان  الوھیت ـ
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به ھمین خاطر  ؛دینما می توحید ربوبیت اعتراف به توحید الوھیت را اقتضا
خداوند از اقرار به توحید ربوبیت علیه مشرکین دلیل آورد که باید توحید 

 الوھیت را بپذیرند.
ند که عبادت باید فقط و تنھا ک صفات اقتضا میو ھمچنین توحید اسما و 

چون خداوند در اسما و صفات و در ذاتش کامل است و  ،برای خدا انجام شود
پس او مستحق است که بندگان او را بپرستند  ،او به بندگانش انعام کرده است

و ھر کسی توحید  ،و از فرامین او اطاعت نماید و از آنچه نھی کرده بپرھیزند
الوھیت را بداند و به آن عمل کند و بر آن استقامت نماید در ضمن آن دو نوع 

ھای عقیده و  علما این معنی را در کتاب یابند. و دیگر توحید نیز تحقق می
و کتاب السنه، وغیره  تفسیر ھمچون تفسیر ابن جریر و ابن کثیر و بغوی

و  ،اند ردهکابن خزیمه به تفصیل بیان  عبدالله بن امام احمد و کتاب التوحید
ھای خود در رد بشر مریسی سخن  عالمه عثمان بن سعد دارمی در کتاب

گفته است، و در این زمینه شیخ االسالم ابن تیمیه و شاگردش عالمه ابن قیم 
 اند. ردهکھایشان در این مورد بسیار زیبا بحث  رحمھما الله نیز در کتاب

سالمی در قرن دوازدھم و بعد از آن ھمچون و ھمچنین ائمه دعوت ا
و فرزندان و شاگردانش و پیروانش از  / شیخ امام محمد بن عبدالوھاب

 اند. اھل سنت در این مورد نوشته
ھایی که در این مورد تالیف شده کتاب (فتح  از جمله بھترین کتاب
جید و کتاب فتح الم ،ر العزیز الحمید) استی(تیس المجید) است که اصل آن

و دومی تالیف شیخ سلیمان  ،تالیف کرده / را شیخ عبد الرحمن بن حسن
مورد  نیاست که در ا یمطالب نیو از جمله بھتربن عبدالله آل شیخ است. 

 خیاست که ش (الدرر السنیة)اول کتاب  یھا شده است، بخش یآور جمع
 گریو د خیائمه دعوت از آل ش یعالمه عبدالرحمن بن قاسم در آن، فتاوا

کرده  یآور و احکام جمع دهیقرن دوازدھم و بعد از آن را در مورد عق یعلما
اھل سنت  یعلما یھا کتاب گریکتاب و د نیا کنم یه میتوص نیاست، بنابرا
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 سودمندند. اریبس رایز دیرا مطالعه کن
 ممجموعه رسائل ائمه دعوت از آل شیخ و دیگران رحمھ ،از آن جمله
طیف لی که شیخ عبدالرحمن بن حسن و شیخ عبدالو ردھای ،الله مفید است

بن عبدالرحمن و شیخ عبدالله بن ابابطین و شیخ سلیمان بن سحمان و 
اند را مطالعه نمایید زیرا بسیاری از  دیگر ائمه ھدایت و یاوران توحید نوشته

 رحمت خداوند بر این بزرگان باد.  .اند شبھات در آن پاسخ داده شده
علمی و  ژوھشپکه از سوی اداره کل  ةسالمیالبحوث اإلو ھمچنین مجله 

چون  ،شود نیز در خصوص عقیده مفید است افتا و دعوت و ارشاد منتشر می
در آن مقاالت مھم و مطالب سودمندی در مورد عقیده و احکام نوشته شده 

 ام و الحمد و در جلد اول فتاوی و مقاالتی که در مورد عقیده نوشته ،است
 .)١(ده و در دسترس طالب علم قرار دارد این مطالب موجودندلله چاپ ش

 در مورد وابسته شدن به اولیا و عبادت آنها توضیح دهید سوال پنجم: لطفاً 
باشند و  می شان و آنھا پیامبران و پیروان ،منان ھستندؤ: اولیا مپاسخ

کسانی که از خدا و رسول اطاعت  ،افراد با تقوا و با ایمان اولیا ھستند
و  ،چه سیاه و چه سفید و ،نند ھمه اینھا خواه عرب باشند خواه عجمک می

 ،مرد باشند یا زن ،و خواه حاکم باشند و یا رعیت ،چه فقیر و چه ثروتمند

ۡوِ�َآَء ﴿د: یفرما ھمه اولیا ھستند، چون که خداوند می
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
ِ ٱ� َ� َخۡوٌف  �َّ

ِينَ ٱ ٦٢ۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ َعلَ  ْ َ�تَُّقونَ  �َّ ْ َوَ�نُوا  .]۶۳-۶۲ونس: ی[ ﴾٦٣َءاَمُنوا
گاه باش«  .شوند ن مییای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگید (دوستان و) اولیآ

 .»ردندک ز مییمان آوردند، و (از مخالفت فرمان خدا) پرھیه اکھمانھا 
پس اینھا اولیای خدا ھستند که از خدا و پیامبرش اطاعت نموده و از 

اند و حق خدا را ادا کرده و از آنچه از آن نھی  ردهکخشم و ناراضی او پرھیز 

                                           
 .۶۶ – ۴۵/ ۷ :مجموع الفتاوی -١



 ١٤٥          عقیده و پاسخ به آنهای در مورد  پرسش

و خداوند در این آیه آنھا  ،پس اینھا اولیا خدا ھستند ،اند ردهکاند پرھیز  شده

ۡوِ�َآَءهُ ﴿: را نام برده که
َ
ْ أ ۡوِ�َآُؤهُ  ۥٓۚ َوَما َ�نُٓوا

َ
َوَ�ِٰ�نَّ  لُۡمتَُّقونَ ٱإِ�َّ  ۥٓ إِۡن أ

ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ستند؟! یه سرپرست آن نکدر حالی « .]۳۴األنفال: [ ﴾أ

 .»دانند شتر آنھا نمییولی ب ؛زگارانندیسرپرست آن، فقط پرھ
ھای دروغین  نی که ادعای خوارق شیطانی و کرامتابازان و کس و شعبده

و بلکه اولیا تنھا کسانی ھستند که به خدا و پیغمبرش  ،نند اولیا نیستندک می
خواه کرامت داشته  ،نندک و از فرمان خدا و پیامبر اطاعت می ،ایمان دارند

 یا به کرامت دست نیابند. ند،باش
و بعد از پیامبران  ،اند از ھمه مردم پرھیزگارتر بوده ص و اصحاب پیامبر
العاده که کرامات  اما برای بیشتر آنھا امور خارق ،ھستند از ھمه مردم افضل

اند و دین خدا و خداوند را  چون آنھا ایمان و پرھیزگاری داشته ،نامیده است
نیاز کرده است، و  بی ھا خداوند آنھا را از کرامت رو از این ،اند دانسته می

ِ  ۥَ� �َۡسبُِقونَهُ ﴿ د:یفرما می نیچن خداوند در حق مالئکه ِ  ۡلَقۡولِ ٱب ۡمرِه
َ
 ۦَوُهم بِأ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن  ٢٧َ�ۡعَملُونَ 
َ
 ۡرتََ�ٰ ٱَ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

ٓ إَِ�ٰهٞ ّمِن ُدونِهِ  ٢٨ُمۡشفُِقونَ  ۦوَُهم ّمِۡن َخۡشَيتِهِ  َفَ�ٰلَِك  ۦ۞َوَمن َ�ُقۡل ِمۡنُهۡم إِّ�ِ
ٰلِِم�َ ٱَ�ٰلَِك َ�ِۡزي َجَهنََّمۚ كَ  َ�ۡزِ�هِ  ھرگز در سخن بر « .]۲۹-۲۷اء: یاألنب[ ﴾٢٩ل�َّ

نده ینند. او اعمال امروز و آک وسته) به فرمان او عمل مییو (پ ؛رندیگ شی نمییاو پ
ه خدا راضی (به شفاعت کسی کو آنھا جز برای  ؛داند و اعمال گذشته آنھا را می
د: یس از آنھا بگوکند. و ھر کمنایو از ترس او ب ؛نندک برای او) است شفاعت نمی

ن گونه یم! و ستمگران را ایدھ فر او را جھنم میکی،  گرمیمن جز خدا، معبودی د
  .»م دادیفر خواھکی

پس برای ھیچ کسی جایز نیست که پیامبران یا مالئکه یا دیگر اولیا را 
دشمنان طلب  نباید برای آنھا شفای بیماران و پیروزی بر و ،پرستش کند

 ؛انجام شود شان و ھمچنین ھیچ چیزی از انواع عبادت نباید برای ،شود



 حمایت از توحید          ١٤٦

نَّ ﴿ د:یفرما چنان که خداوند می
َ
ْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ ِ فََ� تَۡدُعوا ِ ٱِ�َّ َّ� 

َحٗدا
َ
. »دیس را با خدا نخوانکچ یمساجد از آِن خداست، پس ھ« .]۱۸[الجن:  ﴾١٨أ

ٓ إِيَّاهُ ﴿ د:یفرما و می ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
و پروردگارت « .]۲۳اإلسراء: [ ﴾َوقََ�ٰ َر�َُّك �

 .»د!یفرمان داده: جز او را نپرست
چون طواف مختص کعبه  ،و ھمچنین طواف پیرامون قبرھا جایز نیست

و طواف کردن چیزی دیگر غیر از کعبه جایز نیست، و ھر کس  ،مشرفه است
ھمانطور که  ،ب بجوید شرک ورزیده استبا طواف قبرھا به صاحبان قبر تقّر 

ذبح کند شرک  شان یا برای ،یا از آنھا کمک بجوید ،اگر برای آنھا نماز بخواند

قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� ﴿ د:یفرما می متعال ورزیده است، چون خداوند
ِ َرّبِ  ُل  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
َو�َِ�ٰلَِك أ

، و )تمام عبادات منم (ا قربانینماز و «بگو: « .]۱۶۳-۱۶۲األنعام: [ ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱ
ی برای او یان است. ھمتایپروردگار جھانزندگی و مرگ من، ھمه برای خداوند 

اما کمک خواستن  .»ن مسلمانم!یو من نخست ؛ام ن مامور شدهیو به ھم ؛ستین
است،  بلکه جایز ،تواند انجام دھد شرک نیست از فرد زنده برای کاری که می

ِيٱ ۡسَتَ�َٰثهُ ٱفَ ﴿ د:یگو می ؛چنانکه خداوند متعال در داستان موسی ِمن  �َّ
ِيٱَ�َ  ۦِشيَعتِهِ  َّ�  ِ روان او بود در برابر یه از پکآن « .]۱۵القصص: [ ﴾ۦِمۡن َعُدّوِه

 .»نمود کمکدشمنش از وی تقاضای 
ْ َ�َ ﴿ د:یفرما چون که خداوند به طور عام و کلی می  ۡلِ�ِّ ٱَوَ�َعاَونُوا

ثۡمِ ٱَوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  �َّۡقَوٰىۖ ٱوَ  ر و یدر راه خ با ھمو « .]۲: المائدة[ ﴾ۡلُعۡدَ�ِٰن� ٱوَ  ۡ�ِ
 .»دییاری ننماکد! و (ھرگز) در راه گناه و تعدی ھمینکتعاون  تقوی
ند تا وقتی بنده ک د: (خداوند بنده را کمک مییفرما می ص و پیامبر 

و آیات و احادیث زیادی در این مورد آمده است و  .برادرش را کمک نماید)
 مسلمین بر این اجماع دارند.
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  های حمل و نقل بدون استفاده از وسیله سوال ششم:
ھای حمل و نقل حج  لهیند بعضی افراد بدون استفاده از وسیگو می

و حال  ،نندک ند آنھا در تشییع جنازه در مکه شرکت مییگو می نند، وک می
آنکه آنھا در اصل در منطقه بسیار دوری از مکه ھستند، آیا باد آنھا را جا به 

 لطفا راھنمایی کنید. ند؟ک جا می
این چیزھا اساسی در شریعت مطھر ندارند، و خرافات پوچی  پاسخ:

ھا که ادعا  ند، و گاھی برخی از صوفییگو ھستند که بعضی مردم می
د بدون استفاده از نتوان نند دارای کراماتی ھستند و بوسیله آن میک می

اما آنھا  ،نندک یبه مکه برسند، چنین ادعاھایی موغیره  ماشین و ھواپیما
ھا  و جن ،ھا ارتباط داشته باشند و بعضی ممکن است با جن ،ندیگو دروغ می

برند چنانکه  ھا او را به مکه و دیگر جاھھا می از این رو جن ،را پرستش کنند
 اند. و دیگر علما گفته / شیخ االسالم ابوالعباس ابن تیمیه

که برخی از صوفیان و خالصه اینکه یا چنین خبرھایی خرافاتی ھستند 
ند، یگو نند به دروغ چنین خبرھایی را میک که ادعای کرامت می شان امثال

و یا اینکه شیطان پرستانی باشند که شیاطین آنھا را از جایی به جایی 
اند آنھا  ردهکاند و از آنھا پیروی  ردهکھا را عبادت  برند چون آنھا شیطان می

 .)١(برند جایی می ھم در مقابل آنان را از جایی به

 آیا درود فاتح همان درود بر پیامبر است یا نه؟سوال هفتم: 
در منطقه بسیاری از مردم پیرو طریقه تیجانی ھستند و من در برنامه 

بدعت است و پیروی از آن  ) شنیدم که این طریقهنور علی الدربرادیویی شما (
آن  انی را با خود دارند، وام ورد و دعای شیخ احمد تیج جایز نیست، اما خانواده

پس آیا درود فاتح ھمان درود بر  ،است ص صالة الفاتح ھمان درود بر پیامبر
خواند، اگر آن  ة الفاتح را میند ھر کسی که صالیگو پیامبر است یا نه؟ و آنھا می
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ای اگر آن را  ند وقتی تو این را با خود نداشتهیگو و می ،شود را ترک کند کافر می
ای اگر آنرا ترک  خوانده اما اگر آن را با خود داشته و می ،اشکالی نداردترک کنی 

پدر و مادرم گفتم که این جایز نیست، آنھا به من به شوی و من  کنی کافر می
 گفتند: تو وھابی ھستی و به من ناسزا گفتند. لطفا راھنمایی کنید.

تردیدی نیست که طریقه تیجانی بدعت است و برای مسلمین  پاسخ:
نه تیجانی نه  ،ھای ایجاد شده و بدعت پیروی کنند طریقه جایز نیست که از

آورده پیروی  ص ھا، بلکه بر آنھا واجب است که از آنچه پیامبر دیگر طریقه
 د:یفرما و می د:یفرما کنند و به آن تمسک جویند. چون خداوند متعال می

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  ﴾َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�مۡ  �َّ
د! تا خدا ینکروی ید، از من پیدار اگر خدا را دوست می«بگو: « .]۳۱آل عمران: [

 .»و خدا آمرزنده مھربان است ؛و گناھانتان را ببخشد ؛ز) شما را دوست بداردی(ن
ْ ٱ﴿ :دیفرما میو  ْ ِمن ُدونِهِ  تَّبُِعوا ّ�ُِ�ۡم َوَ� تَتَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ

ُ
ٓ أ  ۦٓ َما

ُرونَ  ا تََذكَّ ۗ قَلِيٗ� مَّ ۡوِ�َآَء
َ
ه از طرف پروردگارتان کزی یاز چ«. ]۳األعراف: [ ﴾٣أ

د! ینکروی نیگر جز او، پیا و معبودھای دید! و از اولینکروی یبر شما نازل شده، پ

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ د:یفرما و می. »دیشو ر میکمتر متذکاما  فَُخُذوهُ َوَما  لرَُّسوُل ٱَوَما
ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  ْ ٱوَ  نَتُهوا ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ آنچه را « .]۷الحشر: [ ﴾ۡلعَِقابٱَشِديُد  �َّ
 یخوداررده ک ید) و آنچه نھینکد (و اجرا یریشما آورده بگ یرسول خدا برا

 . »د استیفرش شدکیه خداوند کد یزید، و از (مخالفت) خدا بپرھینمائ

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتِقيٗما فَ ﴿ د:یفرما و می
َ
ۖ ٱَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا  لسُّ

َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  ٮُٰ�م بِهِ  ۦۚ َ�َتَفرَّ األنعام: [ ﴾١٥٣َلَعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ

نده (و کھای پرا د! و از راهینکروی یم من است، از آن پین راه مستقیا« .]۱۵۳
ه کزی است ین چیسازد! ا ق حق، دور مییه شما را از طرکد، ینکروی نیانحرافی) پ

 .»دینکشه یزگاری پید پرھیند، شاک خداوند شما را به آن سفارش می
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پس خداوند بر ما  ،ھستندھا و شبھات و شھوات  و راھھا و ھواپرستی
و قرآن کریم و سنت  ،واجب گردانیده که از صراط مستقیم او اطاعت کنیم

و این راھی است که باید از آن  ،دینما بر ھمین داللت می ص صحیح پیامبر
ھای که  اما طریقه تیجانیه یا شاذلیه یا قادریه یا دیگر طریقه .پیروی کرد

از آن جایز نیست، مگر در قسمتی که با اند پیروی کردن  ردهکمردم ایجاد 
نه  ،و آن ھم به خاطر آن است که با شریعت توافق دارند ،شریعت موافق باشد

لََّقۡد َ�َن ﴿ د:یفرما چون که خداوند متعال می ،اینکه از فالن طریقه است
ِ ٱلَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  �َّ

ُ
َ ٱأ َ ٱَوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ َّ� 

مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق « .]۲۱األحزاب: [ ﴾٢١َكثِٗ��
ار یز دارند و خدا را بسید به رحمت خدا و روز رستاخیه امکی بود، برای آنھا یویکن

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ د:یفرما می گر خداوندیه دیدر آ و .»نندک اد میی لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
ِمَن  ۡ�

نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ ْ َ�ۡنُه  �َّ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

ٰٖت َ�ِۡري َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ  ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

ه کسانی کن و انصار، و ین از مھاجریشگامان نخستیپ« .]۱۰۰: التوبة[ ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ
ز) از او یردند، خداوند از آنھا خشنود گشت، و آنھا (نکروی یی از آنھا پیکبه ن

ر یه نھرھا از زکی از بھشت برای آنان فراھم ساخته، یو باغھا ؛خشنود شدند
و  .»روزی بزرگین است پیو ا ؛جاودانه در آن خواھند ماند ؛درختانش جاری است

مردود  ،دنای ایجاد ک د: (ھر کس در امر ما چیزی تازهیفرما می ص پیامبر
مردود  ،د: (ھر کس کاری کند که دستور ما بر آن نیستیفرما و می .است)
 مسلم. .است)

فرمود: (اما بعد: بھترین حدیث کتاب  در خطبه جمعه می ص و پیامبر
ھای  و بدترین چیزھا بدعت ص رھنمود محمد ،بھترین رھنمود و ،خداست

و ھر  ،ای بدعت است و ھر چیز تازه ایجاد شده ،تازه ایجاد شده ھستند
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 ند.ک روایت می ب مسلم از جابر بن عبدالله .بدعتی گمراھی است)
 و احادیث زیادی در این مورد آمده است.

اند اما  چنان که گفته ،و صالة الفاتح ھمان درود فرستادن بر پیامبر است
ند: یگو روایت نشده است، در آن می ص اتی که در آن آمده از پیامبرکلم

ا سبق، ـمـا أغلق واخلاتم لـمـاللهم صل وسلم علی سيدنا ونبينا حممد الفاتح ل«

، این کلمات در احادیث صحیحی که در آن کیفیت »والنارص احلق باحلق
پس امت اسالمی باید با کلمات  ،اند درود فرستادن بر پیامبر بیان شده نیآمده

نه  ،درود بفرستد که خود پیامبر به آنھا آموخته است ص شان و الفاظی بر ای
 س هراند. چنانکه در صحیحین از کعب بن عج ردهکبا کلماتی که خود ایجاد 

گفتند: ای رسول خدا، خداوند به ما فرمان داد که  ش روایت است که صحابه
فرمود:  ص پیامبر ؟نه بر تو درود بفرستیمبر تو درود بفرستیم، چگو

ٍد، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل بگویید: « ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ اللُهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
َت 

ْ
ٍد َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ يٌد. َوَ�ارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ يٌد َ�ِ ىلَعَ إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ

يدٌ  يٌد َ�ِ  .»إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ
روایت  س و ھمچنین در صحیح بخاری و مسلم از ابی حمید ساعدی

ٍد، وىلََعَ « فرمود: بگویید: ص د: پیامبریگو است که می اللُهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
�َِّتِه َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ  ْزَواِجِه، وَُذرِّ

َ
ٍد أ  إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم، َو�َارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

يٌد  َت ىلَعَ إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ
ْ
�َِّتِه َكَما بَاَر� ْزَواِجِه، وَُذرِّ

َ
وىلََعَ أ

يدٌ  ند که ک روایت می س ی. و در حدیثی دیگر مسلم از ابی مسعود انصار»َ�ِ

ٍد، َكَما َصلَّيَْت : بگویید«فرمود:  ص پیامبر ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ اللُهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
َت ىلَعَ 

ْ
ٍد َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ ىلَعَ إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم َوَ�ارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

َعالَِم�َ 
ْ
يدٌ إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم يِف ال يٌد َ�ِ  .»، إِنََّك مَحِ
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این احادیث و آنچه به ھمین معنا آمده کیفیت درود فرستادن امت بر 
 اند.  ردهکپیامبر را که خود پیامبر آن را پسندیده بیان 

اما بکار بردن آن  ،گر چه در کل معنای آن درست است صالة الفاتحو اما 
 ص و اعراض از آنچه در حدیث صحیح در مورد درود فرستادن بر پیامبر

 الفاتح لما « به اضافه اینکه کلمه ،آمده مناسب و سزاوار نیست
ُ
 »غلقأ

ممکن است از سوی برخی از ھواپرستان به صورت  است مجمل، و یا هلمک
 .)١(نادرستی تفسیر شود

 سوداندر مورد پیری در سوال هشتم: 
به او  روان زیادی دارد که با جان فدایییه پکاست  پیریدر سودان 

و معقدند او از  ،نندک او سفر میسوی  بهو  ،نندک اطاعت میاز او مت و دخ
و بر قبر پدرش گنبد  ،رندیگ و طریقه سمانیه را از او می ،اولیای خداوند است

و نذرھای خود را در  ،جویند می بزرگی ساخته شده که پیروانش به او تبرک
در این  خوانند، و زنند و شعر می طبل می ،و به ھنگام ذکر ،گذراند آن می

و آنھا  ،سال شیخ آنھا آنان را فرمان داده تا به زیارت قبر شیخ دیگری بروند
  آن قبر سفر کردند، توجیه به اینھا چیست؟سوی  بهمرد و زن با یکصد ماشین 

، سفر برای زیارت قبرھا منکر است عظیمیاین منکری بزرگ و شر  پاسخ:
شود مگر  د: (رخت سفر بسته نمییفرما می ص پیامبر ،و ناجایز است

و تقرب  .مسجدالحرام ومسجد من و مسجداالقصی) ؛سه مسجدسوی  به
با نذر و ذبح و نماز و به فریاد خواندن آنھا و کمک  ،جستن به صاحبان قبرھا

پس برای ھیچ مسلمانی جایز  ،خواستن از آنھا ھمه شرک به خداوند است
گرچه صاحب قبر شخص بزرگی  ،نیست که صاحب قبری را به فریاد بخواند

 ،و ھمچنین کمک خواستن از قبرھا جایز نیست ،ھمچون پیامبران باشد
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ھا جایز نیست. اما  ستارهو ھا و درختان  ن از بتھمانطور که کمک خواست
جویند باید  نند و با اینکار به خدا تقرب میک زنند و بازی می اینکه طبل می

ھا این را به  و بسیاری از صوفی ،ھای منکر است گفت که اینکار از بدعت
و از  ،باشند دھند، پس ھمه اینھا منکر و بدعت می عنوان منکر انجام می

توانند در  و فقط زنان می ،نیستند که خداوند مشروع کرده باشد چیزھایی
 .ھا دف بزنند تا نکاح اعالم شود عروسی

و ھمچنین ساخت و ساز بر قبرھا و مسجد قرار دادن آن بدعت و از 
از گچکاری قبرھا و ساخت و ساز بر آن  ص چون پیامبر ،وسایل شرک است

ام مسلم در صحیح خود از جابر چنان که ام ،ستن بر آن نھی کرده استشو ن
از گچکاری قبرھا و  ص ند که گفت: (پیامبرک روایت می س بن عبدالله

 ص و پیامبر .نشستن بر آن و از اینکه بر آن ساخت و ساز شود نھی کرد)
را مسجد  شان فرمود: (لعنت خدا بر یھود و نصارا باد که آنھا قبور پیامبران

 .قرار دادند)
و تبرک جستن به آن و  ،چیزی روی قبرھا ساخته نشود بنابراین باید ھیچ

و به فریاد خواندن صاحبان قبر و کمک  ،دست کشیدن به آن جایز نیست
و نذر کردن برای آنھا و ذبح کردن برای آنھا  ،خواستن از آنھا جایز نیست

 باشند. و ھمه این کارھا از اعمال جاھلیت می ،جایز نیست
و بر علما واجب است این  ،ین کارھا پرھیز کنندبنابراین مسلمین باید از ا

و تشویق  ،شیخ را نصیحت کنند و به او بگویند این کار باطل و منکر است
ھا و به فریاد خواندن آنھا شرک  کردن او مردم را به کمک خواستن از مرده

و ھمچنین  ،نان نباید از این فرد تقلید و پیروی کننداو مسلم ،اکبر است
چون عبادت تنھا حق خداوند است و اوست که به  ،او را بخورندریب فنباید 

 د:یفرما شود، خداوند متعال می و به او امید بسته می ،شود فریاد خوانده می

نَّ ﴿
َ
ْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ ِ فََ� تَۡدُعوا ِ ٱِ�َّ َحٗدا �َّ

َ
مساجد از آِن «. ]۱۸[الجن:  ﴾١٨أ
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ِ ٱَوَمن يَۡدُع َمَع ﴿د: یفرما و می .»دیس را با خدا نخوانکچ یخداست، پس ھ َّ� 
َ� ُ�ۡفلُِح  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥفَإِ�ََّما ِحَسابُهُ  ۦبِهِ  ۥإَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُ 

و -گری را با خدا بخواند یس معبود دکو ھر « .]۱۱۷المؤمنون: [ ﴾١١٧ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ
 ؛حساب او نزد پروردگارش خواھد بود -داشتلی بر آن نخواھد یچ دلیمسلما ھ

خداوند آنھا را به خاطر بفریاد خواندن .»افران رستگار نخواھند شدکنا یقی
و به  ،ھا کافر نامیده است ھا و مالئکه و صاحبان قبور و ستارگان و یا بت جن

شرک اکبر است، خداوند متعال  ،فریاد خواندن ھمه اینھا ھمراه با خدا

ِ ٱَوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ د:یفرما می َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت  �َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
ٰلِِم�َ ٱفَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  ه نه سودی به کزی را یو جز خدا، چ« .]۱۰۶ونس: ی[ ﴾١٠٦ل�َّ

توانند با این منکر  و ھمه کسانی که می. »انی مخوانیرساند و نه ز تو می
و حکومت اگر اسالمی  ،باید در انکار و رد آن مشارکت کنند ،مخالفت نمایند

مقرر  شان و به مردم آنچه خداوند برای ،است باید از این کار جلوگیری نماید
از  تا شرک و این منکر از بین برود. ،نموده و بر آنھا واجب کرده را بیاموزد

 .)١(نمایم که ھمه را ھدایت کند خداوند مسئلت می

ا قرآن خواندن برای مرده در کنار قبرش یا جای دیگر به آیوال نهم: س
 ؟رساند ای می مرده فایده

در روستای ما بعضی از مردم مجموعه از مالھایی را که قرآن خواندن بلد 
خوانند و بعضی یک یا دو مال را  و برای مرده قرآن می ،نندک ھستند جمع می

و بعضی جلسه بزرگ  ،شان قرآن بخوانند خوانند تا در کنار قبر مرده فرا می
نند تا پشت بلندگو ک رند و یکی از قاریان مشھور را در آن دعوت مییگ می

 زندهسالگرد وفات عزیز از دست رفته خود را  اد ویو اینگونه  ،قرآن بخواند
 ، حکم دین در این مورد چیست؟ دارند ینگه م
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و آیا قرآن خواندن برای مرده در کنار قبرش یا جای دیگر به مرده 
ه چیست؟ لطفا دو بھترین راه برای رساندن فایده به مر ؟رساند ای می فایده

 . وجزاكم اهللا خرياً  .ما را راھنمایی کنید

 ص یز است، چون پیامبرلله، و بعد: این کار بدعت و ناجا الحمد پاسخ:
د: (ھر کسی در دین ما چیزی ایجاد کند که از آن نیست، آن چیز یفرما می

 مردود است).
 .د: (ھر کسی کاری کند که امر ما بر آن نیست، مردود است)یفرما و می

 مسلم.
 و احادیث زیادی در این مورد آمده است.

و سنت خلفای راشدین این نبوده است که بر قبرھا  ص و سنت پیامبر
و بدانید که خیر در  ،را جشن بگیرند شان و یا سالگرد وفات ،قرآن بخوانند

 :فرماید چنانکه خداوند می ،پیروی از پیامبر و خلفای راشدین و پیروان آنھاست

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱمَِن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ

ُ ٱ ٰٖت َ�ۡرِي َ�ۡتََها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ  ۡ�

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

ن و انصار، و ین از مھاجریشگامان نخستیپ« .]۱۰۰: التوبة[ ﴾١٠٠لَۡعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ٰلَِك 
ز) از یردند، خداوند از آنھا خشنود گشت، و آنھا (نکروی یی از آنھا پیکه به نکسانی ک

ر یه نھرھا از زکی از بھشت برای آنان فراھم ساخته، یھا و باغ ؛او خشنود شدند
و  .»روزی بزرگین است پیو ا ؛جاودانه در آن خواھند ماند ؛درختانش جاری است

 ھدایت راشدین خلفای سنت و من سنت از پیروی«: فرماید می ص پیامبر
و با دندان به آن  ،و به آن تمسک جویید ،د الزم بگیریدخو برای من از بعد یافته

به راستی که ھر چیز تازه  ،و از چیزھای تازه ایجاد شده بپرھیزید ،چنگ زنید
 .»و ھر بدعتی گمراھی است است، بدعت ای ایجاد شده

خطبه روز جمعه خود در  ص و در حدیث صحیح روایت شده که پیامبر
 رھنمود و بھترین رھنمود، ،اما بعد، بھترین سخن کتاب خداست«گفت:  می



 ١٥٥          عقیده و پاسخ به آنهای در مورد  پرسش

و ھر بدعتی  ،ھا ھستند و بدترین چیزھا بدعت ،است ص رسول الله
 ص و احادیث زیادی در این موضوع آمده است و پیامبر .»گمراھی است

 ،رسانند بیان کرده است چیزھایی را که بعد از مرگ به مرده فایده می
گردد مگر سه چیز:  د: (وقتی انسان بمیرد عمل او قطع مییفرما بنابراین می

و یا فرزند صالحی که برای او  ،شود صدقه جاریه، عملی که از آن استفاده می
 مسلم. .دعا کند)

توانم باز ھم  مرگ پدر و مادرم میپرسید آیا بعد از  ص و مردی از پیامبر
و از خداوند برای آنھا  ،دعا کن شان به آنھا نیکی کنم؟ فرمود: (بله، برای

را گرامی  شان و دوستان ،و به پیمان آنھا بعد از آنھا وفا کن ،طلب آمرزش نما
و منظور از پیمان وصیتی  .و پیوند خویشاوندی را با آنھا گرامی بدار) ،بدار

د، اجرای وصیت اگر مطابق شریعت باشد ینما ه به آن توصیه میاست که مرد
و  شان از نیکی به پدر مادر است. صدقه دادن برای آنھا و دعا کردن برای
 .)١(حج و عمره به جای آنھا از نیکی به پدر و مادر است. والله ولی التوفیق

 .م۲۰۰۷ /۲۹/۷ .ةالرتمج توهللا احلمد والشكر مت

                                           
 .۳۲۰ – ۳۱۹/ ۹ :مجموع الفتاوی -١
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