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رَها ِ ُدو َِيُلِِۡٱََّلرينََِِوَذُروا ِِب اِِحر سِِۡفر
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 332 ......................................[56: ازلرم] ﴾٦٧ِوُُكَ َِيُۡشِرَِعَماَِلِ َوتََع َِِنُهۥَح ُِسبِۡ



 
 
 
 

 
 

 

 ناشر یمقدمه

اثر شيخ االسالم  "اسالميه یعقيده"مترجم کتاب  یی ذيل، مقدمهمقدمه
بن اهلل العظمي سيد ابوالفضل ا آيتباشد که توسط بن عبدالوهاب مي حمدم

به نگارش درآمده است و به علت تناسب با موضوع  /رضا برقعي قميال
برای شناخت بيشتر آيت اهلل برقعي  گردد؛تاب حاضر، خدمتتان تقديم ميک

ايشان به نام  ینامهيا زندگي "خرافات وفور"کتاب  یتوانيد به مقدمهمي
 فرماييد.موجود است، مراجعه که در سايت عقيده  "ايامسوانح "

 

  بنام خدای عزوجل تعالي شانه العزيز

و محافل ايران طعن  های بسيار در مجالسسال :ترجمه گويد اين ینويسنده

وهابيه  یم از گويندگان ديني نسبت به طايفهشنيدي شديدی ميو لعن و بدگوي

بن عبدالوهابند در فروع ديني  که ساکن حجازند و اين فرقه مقلدين محمد

وهابي روی خود  باشند و آنان ناملد يكي از علمای خود ميمانند شيعه که مق

ن عبدالوهاب عالمي بود خوانند و محمدباند بلكه خود را مسلمان مينگذاشته

هجری برای دفع خرافات مسلمين و رفع شرك قيام کرده  22ل قرن که در اواي

ا وهابي ای را به نظر اصالحي خود دعوت کرده، فرق اسالمي پيروان او رهو عد

ق قرآن و در ايران هر کس از بزرگان و علمای ديني حقيقتي از حقايگويند، مي
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او  انمود فورکرد و يا يكي از خرافات ديني را رد مياسالم و توحيد را بيان مي

جز اينكه او وهابي است و  ،زدند و دليلي بر رد او نداشتندرا تهمت وهابي مي

گفتم کردم و به خود مياينجانب تعجب مي .کوبيدندبه همين بهانه او را مي

؟ مگر خوانندچگونه هر کس حقيقتي را از قرآن بيان کند او را وهابي مي

و  ص مگر پيغمبر اسالم که ما نبايد داشته باشيم؟دی دارند ها چه عقايوهابي

تابع قرآن و متمسک به آن  ،و ساير بزرگان اعالم طالببن ابي علي

فكر متدين را ديدم که هرگاه روشن یان ما بسياری از علمادر زم ؟اندنبوده

قرآن آشنا  و پرده بردارد و مردم را به توحيدق قرآني از يكي از حقايخواست 

گری کوبيدند و مردم عوام را عليه او تحريک وهابي یاو را به بهانه افور ،سازد

زاده اهلل خالصيتاهلل بزرگ حاجي سيداسداهلل خارقاني و آيتمانند آي ؛کردند

اهلل تاهلل وحيدالدين مرعشي نجفي و آيتکبير شريعت سنگلجي و آي یهغو ناب

االسالم والمسلمين آقای جاللي تالعظمي آقای سيد محسن حكيم و حج

پس در صدد برآمدم به قاعده و  .و امثال ايشان کثراهلل تعالي امثالهم (1)قوچاني

جستجو و تحقيق نمايم و ببينم جماعت  "االنسان حريص علي ما منع" به حكم

اگر واقعاً مسلمانند که خون و مال  ؛د ايشان چيستعقايگويند و وهابيه چه مي

 .ي و غيبت ايشان حرام استو بدگوي ؛و عرض و آبروی آنان محفوظ

بگويند و موحد  اهللاالالالهکردم تا مردم  پيكارمن » :فرمود صخدارسول

ِعِ » و فرمود: «شوند آبروی مسلمان مانند خون »ني: يع؛ «هِ مِ دِ کِ ِمِ سلِ مِ ال ِِرض 

ريختن آبروی او  ،همان طوری که قتل مسلمان از گناهان کبيره است ؛«ستاو

متأسفانه از جماعت وهابيه در ايران نه کسي را يافتم  .نيز از گناهان کبيره است

                                                           

ه (1)

 

ت

 

ه امگن وخد اابثت وهبیبالطب فجن اتکیب رشتنم اسخ
ب 
 ادن. ددهرگی ربای آتی اهلل میکحادن و در آن اتکب 
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شمسي  2352تا تحقيق کنم و نه کتابي از خود ايشان ديدم، تا اينكه در سال 

منوره برای زيارت  یالحرام و سپس به مدينه اهللموفق شدم به زيارت بيت

ت   ةادیقعل»ن نوشته در آنجا کتابي ديدم که روی آ بروم؛ ص رسول خدا
 اإلالسم

 

 ه

هر کس را بايد از خود او و يا  یدهعقي :خود گفتم با .« امام ح  نبدبع ولاااهببخیشل

زيرا ممكن است  ؛مراجعه کرد اص ديگر نبايدو جويا شد و به اشخاز کتاب ا

پس بهتر اين است که  ،کم و زياد و يا تحريف کنند و يا اعمال غرض نمايند

د او و مرجع بوده مطالعه شود تا از عقاي کتاب خود اين شخص که مؤسس و

 ال آن کتاب را گرفتم برای مطالعه؛به هر ح .پيروانش آگاهي حاصل گردد

رخواست آن را د یآن کتاب را ديدند و از من ترجمها بعضي از دوستان م

ی ، آگاه گردند و لذا به ترجمهد وهابيه آشنا نيستندکردند تا کساني که به عقاي

بين  ،آن کتاب بدون کم و زياد اقدام نمودم و اگر الزم به توضيحي بود یساده

شيخ بر سه رساله از خود  :ام و اين کتاب مشتمل استپرانتز توضيح داده

قمری چاپ شده و مجموعاً  2391بن عبدالوهاب که در سال  االسالم محمد

اول بحث شده از خداشناسي و دين و  ی؛ رسالهصفحه به اتمام رسيده 63در 

دوم در بيان راه صحيح و سالم در پيروی دين حنيف و  ی، رسالهشناسيپيغمبر

وارد م و توحيد بر اسالکه مغرضين را سوم شبهاتي  ی، رسالهملت ابراهيم

هدف ما از ترجمه و نشر  .است و جواب آنان را بيان کردهده رد نمو ،اندکرده

اين کتاب اين است که مردم بدانند امروزه روز تفرقه و نفاق نيست و بر هر فرقه 

ي يكديگر را کنار واجب است که نزاع و جدال و بدگوي از فرق مسلمين

؛ امروز ن دين اسالم و استعمارطلبان نباشندگذارند و بازيچه و ابزار دست دشمنا

در ميان  اسالمتفرقه و تشتت ضعيف شده و دشمنان  یکه مسلمين به واسطه
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با بايد خود مسلمين  ،رخنه کرده و دين و آبروی آنان در خطر است مسلمانان

شوند و الاقل با يكديگر به دشمني و ستيزه بر نخيزند و به نام واليت  هم متحد

امروزه تمام  .السالم عوام بيچاره را عليه يكدگر تحريک نكنندعليهم آل محمد

د و به دوستي را دوست دارن ص آل محمد ،مسلمين حتي سنيان متعصب

دوست آل  .افتخار دارند -سالم اهلل عليها -حضرت زهرا یاميرالمؤمنين و ذريه

يي گوکسي است که ميان مسلمين تفرقه نياورد و به فحاشي و بد ص محمد

لمين را نپردازد و تمام مس "اهللاهلل محمدرسولاالالهال" یمسلمان و گوينده

َبِۡعِۡٱوَِ﴿: یشريفه یبرادر يكديگر بداند و آيه ِِبر َا  ُم َِتصر ََِجريعِرٱلر َِوَلِّلَلر ا
َا ِ [152رمعان: ]آل﴾ ...َتَفَرقُ

مانند يک عده  اينكه نه ،را مدنظر قرار دهد .(1)

ل علمي و يمسا و اگر در ؛نداز، مسلمين را به يكديگر بدبين کندادار تفرقهدکان

جار و د و ه تكفير و لعن و تفسيق او نپردازفوری ب ،کسي اشتباهي کردهيا ديني 

ل علمي و قرآني گوشزد ؛ بلكه به لطف و خيرخواهي با داليجنجال راه نيندازد

های ضي از منبریمانند بعاينكه نه  ،کاهش دهندگر کنند و اختالفات را ييكد

بسياری از کنند. ي و افترا بپردازند و يک کالغ را چهل کالغ ينادان به بدگو

خبرند گويندگان را من سراغ دارم که سواد ندارند و کتابي را که نخوانده و بي

ما  ،پس هدف ما دعوت به مذهب اين و آن نيست ؛پردازندتكذيب ميبه 

امروز تمام مسلمين قرآن را  .اسالم است مسلمانيم و دعوت ما به خدا و قرآن و

ما هر فرقه از فرق مسلمين را دوست  ؛دانندقبول دارند و کتاب آسماني خود مي

به خدا پناه  ،پذيريم و از عداوت و عنادداريم و اگر سخن حقي داشته باشند مي

                                                           

د ...» (1) د و رپادنكه وشني   

 

مابن دخا گنچ زن
ي س

ه ر
ب 
ى 

مگ
ه

 .«و 
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ا ما معتقديم تمام فرق مسلمين بايد خود را مسلمان بنامند و چنانچه خد ؛بريممي

 که:  يونس فرمودهدر سورة 

مررِۡ﴿
ُ
 َِۡوأ

َ
ُكََ ِمرَنُِِتِأ

َ
ِۡٱأ وسن: ]﴾ لرمريَُِمسِۡل  .[61ي 

 .«و من مأمورم که از مسلمین باشم»

ها و خود را مسلمان بناميم و از نام ،کردهتأسي  ما نيز بايد به رسول خدا

ا ق مسلمين اگر تعصب ررَپس هر فرقه از فِ ؛آور دوری کنيمهای تفرقهمذهب

 در جهتبزرگ  گامي ،نام مسلمان معرفي کننده گذارند و خود را ببکنار 

های مذهبي تكفير نامه و الاقل ساير مسلمين را ب ؛اندوحدت و اتحاد برداشته

ِيَبِۡ﴿ :نكنند َِغۡيََِوَمن ِدرينِرَل ِسِۡۡلِرٱَِتغر ُِيقِۡمر ِفَلَن ِمرنِۡا ِبََل ِفر ََ ِوَُه ِمرَنِٓأۡلٱُه َرةر خر
َِخ ِلِۡٱ ريَن آیینی برای خود انتخاب  ،و هر کس جز اسالم»ِ.[86رمعان: ]آل ﴾٨٥ِسر

 .«کند، از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت، از زیانکاران است

به هر حال، ما مندرجات اين رساله را بر خالف کتاب خدا و سنت 

م و مجوز فحش و لعن در آن نيافتيم و دليلي بر بطالن ينديد صاهللرسول

 صرا مطابق کتاب خدا و سنت رسول خداآن بلكه تمام  ؛اريمد آن نديعقا

م و اگر کسي يكي از مطالب آن را باطل و يا بر خالف کتاب خدا ياديده

. خدای تعالي در نه آنكه به سب و لعن بپردازد ؛دليل آن را ذکر کند ،داندمي

 :فرمود 218 یهانعام آي یهسور

﴿ِ َا  ِتَُسبُّ ِيَدِۡٱَوَل ُِعَََّلريَن ُِدو ر ِمرن ِٱَ  َا  ِفََيُسبُّ َِعدِۡٱّلَلر رَغۡيرَِو ِّلَلَ ِب ﴾ مِ ِعرلِۡا
 ِ.[158األاعنح: ]

 مبادا آنها )نیز( از روی  ؛دشنام ندهید ،خوانندکسانی که غیر خدا را می به»

 .«ظلم و( جهل، خدا را دشنام دهند)
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ي که نهي کرد، پس کساني به مشرکين از بدگوي ونددر اين آيه خدا

 ؟گويندرسولند چگونه به فرق مسلمين بد ميدوستي اهل بيت مدعي 

همين که  ،ذکر شدهالبالغه نهج 214ی خطبهچنانچه در  اميرالمؤمنين

نهي  ،کنندي ميشكر معاويه بدگويکه به لديد ای از اصحاب خود را عده

ِل کِ » نمود و فرمود: ِو  ، بَّاب نی  ِس  ون وا ِت ک  ن 
 
ِأ م  ِل ک  ه  ر  ک 

 
ِأ ِإ ِّنی ت م  ف  ِو ص  ِل و  م  نَّک 

ِ ن  َک  ِم  ِق ل ت م  ِو  ، ر 
ِال ع ذ  ِِف  ب ل غ 

 
ِأ ِو  ، ل  و  ِال ق  ِِف  و ب  ص 

 
ِأ ِاکن  ، م  ال ه  ِح  ت م  ر  ِذ ک  ِو  ، م  ال ه  م  ع 

 
أ

مِ  ِب ی ن ه  ِب ی ن ن اِو  ِذ ات  ل ح  ص 
 
ِأ ،ِو  م  ه  اء  م  ِد  ن اِو  اء  م  ِد  ن  ق  ِاح  مَّ :ِاللَّه  م  ِإ یَّاه  م  بیک   :يعني؛ «س 

من خوش ندارم که شما بد زبان و بدگو باشيد وليكن اگر اعمال و احوالي از »

رای عذر شما رساتر تر و ببيان کنيد که آن صواب ،ايدايشان بر خالف ديده

خون ما و ايشان را  !خدايا"است و اگر به جای سب و بدگويي، بگوييد: 

و  شر حال فح. به ه«بهتر است ،"حفظ کن و بين ما و ايشان اصالح نما

حرام و از گناهان کبيره و موجب خرسندی  ،شهادتين یيي به گويندهبدگو

برای حفظ  يزيدای مانند در صدر اسالم عدهبه فرض اگر  ؛ستا استعمارطلبان

 ؟!مسلمين زمان ما چه تقصير دارند ،رياست خودشان با مؤمنين دشمني کردند

در  وندخدا .جان يكدگر بيفتيممطالب تاريخي گذشته به  یهما نبايد به بهان

 بقره فرمود:  یسوره 242ی آيه

رلِۡ﴿ َمة ِت
ُ
ِأ َِكَسَبۡتَِِخلَۡتِ ِقَدَِِۡك َِما َِكَسبِِۡلََها َِما ِتُۡسُِِتۡمِ َولَُكم َِعَماَِوَل لََُ 
َيعِۡ  ِ  [.141: ة]ارقبل ﴾١٤١َملََُ ََِكنَُا

ست برای شما اند وست آنچه کردها برای ایشان ؛رفتندکه آنان امتی بودند »

 .«ول اعمال آنان نیستیدآنچه خود کسب کنید و شما مسؤ
 

 برقعی -تهران 
 



 
 
 
 

 مقدمه

علمای توحيد، اتفاق نظر دارند که تاکنون کتابي در موضوع توحيد، مانند 

 خواند.به سوی توحيد فرا مينوشته نشده است. اين کتاب، « التوحید»کتاب 

ه ب و توحيد اسما و صفات را عبادت توحيدِ اقسامِدر اين کتاب  /شيخ
اسباب هر نيز و  آنو انواع و همچنين شرك اکبر و اَشكال  مختصرصورت 

 .پرداخته استهای پاسداری و حمايت از توحيد راه نوشته و به بيانرا يک 
به اين کتاب عنوان يک مسلمان موحد، ه از اينرو الزم است که شما ب

 ،زيرا هرجا که باشيد نيد و حفظ کنيد؛نماييد و مطالب آن را دقيق بخوا توجه
 نياز نخواهيد بود.از آن بي

د اوملسملن اهلل» گويند:چيزی. مي دانستنتوحيد: يگانه  َ
ّ
مسلمانان،  :يعني؛ «وح

 معبود دانستند.يگانهاهلل را 
 بر سه قسم است: ،گويدتوحيدی که کتاب خدا از آن سخن مي

 .ـ توحيد ربوبيت2
 .ـ توحيد الوهيت2
 .توحيد اسما و صفات ـ3

بسيار  الهيتوحيد ربوبيت: يعني يگانه دانستن اهلل، در افعال. و افعال 
زنده  ،، روزی دادنو آفرينش توان به خلقتجمله مي آن ازفراوان است که 

ی کامل يگانه کارها ی اين، در همهاشاره کرد که اهلل راندنميو  کردن
 است.
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يعني  ؛باشنديألَهُ مي ،هر دو مصدر فعل أَلَه توحيد الوهيت: الوهيه يا الهيه،
همان يكتاپرستي است؛ بدين معنا که بنده، ت و تعظيم که پرستيدن همراه محب

 ای موحد باشد.و در عمل، بنده توحيد را در عمل محقق سازد
توحيد اسماء و صفات: يعني بنده معتقد باشد که اهلل، در اسماء و صفات 

 و همتايي ندارد. خويش يگانه است و نظير
ی دربارهذکر نموده و  توحيد را یهگاناقسام سهدر اين کتاب  /شيخ

های کمتری در اين زمينه به نگارش کتابکه  -توحيد الوهيت و عبوديت
  با تفصيل بيشتری سخن گفته است. -درآمده

را بيان کرده و  …توکل و ترس و محبت وتوحيد الوهيت، اقسام لذا 
تفصيل سخن رانده قرار دارد، بهتوحيد الوهيت در برابر  هی شرك کدرباره
ربوبيت يا عبادت يا اسماء شرك يعني انباز و شريک گرفتن با اهلل، در  است.

شرك در عبادت و توحيد اهلل،  یدربارهاما در اين کتاب بيشتر  ؛و صفات
 سخن به ميان آمده است.

که شرك، از يک  يابيمدر پرتو آيات و احاديث در مي گفتني است:
و در تقسيمي ديگر، نوع  ؛بر دو قسم است: شرك اکبر و شرك اصغر ،نگاه

 گويند.سومي نيز بر آن افزوده شده است که آنرا شرك خفي مي
ای از عبارت است از پرستش غيراهلل يا انجام دادن پاره شرك اکبر:

نوع شرك، اين  .عبادات برای غيراهلل و يا قرار دادن شريک در عبادت اهلل
 .گردانداسالم، خارج مي یهانسان را از داير

در حد و ولي  ؛را شرك ناميده شارع آن آن است کهشرك اصغر: 
 ی شرك اکبر نيست.اندازه

 ها، قبرها و مردگان.شرك اکبر آشكار، مانند پرستش بت
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کنندگان بر پيران يا يا توکل ،مانند شرك منافقين ،شرك اکبر پنهان
 يزهای ديگر.مردگان يا چ

ی شفا و نخ و سوگند و شرك اصغر مانند پوشيدن انگشتر و مهره
 خوردن به غير اهلل.

 و شرك خفي مانند ريا و تظاهر و غيره.





 
 
 
 

 : توحيد(1)باب 

َعِۡۡلِرٱَنِوَِۡلِرٱُتَِوَماَِخلَقِۡ﴿ اهلل تبارك و تعالي فرموده است: رَلَِلر َِسنَ ِإ  ﴾٥٦بُُدو ر
ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و ها و جننو انسا» . [65اذلارایت: ]

 .«پرستش نمایند

َمة َِبَعثَِِۡولََقدِۡ﴿ همچنين فرموده است:
ُ
ِأ ر

ُِك  ِفر َِِنا  ر
َ
ِأ ِعِۡٱرَُسَلا ِٱُبُدوا  ّلَلَ

ِجِۡٱوَِ رُبَا  در هر امتی پیامبری )با این پیام( فرستادیم که » . [25الحنل: ] ﴾ُغََتِلَط ِٱَتن

 .«!ادت و پرستش کنید و از معبودان باطل دوری نماییداهلل را عب

َِتعَِِۡوقََضِ ﴿فرمايد: ای ديگر ميو در آيه َل
َ
ِأ رِِا ِإرَلاُِبُدوِاَربَُّك َِوب يَِۡو ِلِۡٱإريَاهُ َ ِِلر نر

و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت و پرستش ». [12اإلرساء: ] ﴾نااَسِ إرحِۡ

 .«ماییدنکنید و به پدر و مادر نیکی ن

َِِۡقُۡلِ﴿ :فرمايدميهمچنين  َ تَِۡتَعال
َ
َِربُُّكمِۡا ِأ َِحَرَم َِما ِتُۡشِرُِكۡمِ َعلَيُِِۡل َل

َ
ِ أ َا وُُك

رهرِ بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده » . [161األاعنح: ] ﴾اَشۡيِِۦب

 .«است برایتان بخوانم: اینکه چیزى را شریك خدا قرار ندهید

ِ عِۡٱوَِ﴿ فرمايد:يگر ميای دو در آيه َِوَلِتُۡشِرٱُبُدوا رهرِّلَلَ ب
 ِ َا ااسنلء: ] ﴾اَشۡيِِۦوُُك

 .«و اهلل را پرستش کنید و چیزی را با او شریك نگردانید» . [25

و رهنمود وصيت واپسين هرکه دوست دارد » :گويدمي مسعودابن

َِِۡقُۡلِ﴿ اهلل متعال را بخواند که: یاين فرموده ،را ببيند ص محمد َ تَِۡتَعال
َ
َِماِا ِأ ُل

َِربُُّكمِۡ َِه ِ﴿ فرمايد:تا آنجا که مي  .[161األاعنح: ] ﴾ُكمَِۡعلَيَِِۡحَرَم  َ
َ
َذاَِوأ

َر ِ ُِمسِۡصر ِفََِتقريمِرِطر َهُ ِٱا رُع ِتَتَبرُعَا ِِتَب ُبَلِٱَوَل بگو: بیایید آنچه را ». [162األاعنح: ] ﴾لسُّ

ان بیان کنم؛ اینکه چیزی را با او که پروردگارتان بر شما حرام کرده است، برایت
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شریك قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر 

دهیم و به کارهای زشت اعم از آشکار و نکشید؛ ما، شما و آنان را روزی می

حق پنهانش نزدیك نشوید و کسی را که اهلل، کشتنش را حرام نموده، جز به

احکامی است که )پروردگار،( شما را به آن سفارش نموده تا  نکشید. اینها، همان

کار بندید. به مال یتیم جز به بهترین شکل نزدیك نشوید تا آنکه به خردتان را به

سن تشخیص برسد و پیمانه و وزن را به عدالت و به طور کامل ادا کنید. اهلل، 

ای داوری( سخن دهد و چون )بری توانش تکلیف نمیکس را جز به اندازههیچ

گفتید، عدالت را رعایت نمایید؛ حتی اگر )در مورد( خویشاوند)تان( باشد و به 

-پیمان الهی وفا کنید. اینها همان احکامی است که )اهلل( شما را بدان سفارش می

کند تا پند بگیرید. و )به شما خبر داده( که این، راه راست من است؛ پس از آن 

 .«ای دیگر پیروی نکنید...هپیروی نمایید و از راه

 ِحماٍر ىَلَع ص يبِّالنَّ ِرْدَف ُكنُت :که روايت است از معاذ بن جبل 

 «اللَّه؟ َعلى اْلِعباِد َحقُّ وَما ِعَباِدِه، َعلى اللَّه َحقُّ َما َتدري َهل ُمَعاُذ َيا»: فقال

 َوال َيْعُبُدوه، َأن الِعَباِد ىَعَل اللَِّه َحقَّ َفِإنَّ»: قال. َأْعَلم َوَرُسوُلُه الَلُه: قلت

 .«اَشْيًئ ِبِه ُيِشرُك ال َمْن ُيَعدَِّب ال َأْن اللَِّه َعلى الِعباِد َوحقَّ َشْيئا، ِبِه ُيْشِرُكوا

 .«َفَيتَِّكُلوا ُتَبشِّْرُهم ال»: قال النَّاس؟ ُأَبشُِّر َأَفال اللَِّه رسوُل يا: فقلت

بر االغي سوار  ص سرِ پيامبرگويد: پشتِ مي معاذ بن جبل ترجمه:

داني حق اهلل بر بندگان، و حق بندگان ای معاذ! آيا مي»فرمود:  صبودم. پيامبر
حقّ اهلل بر بندگان، اين »گفتم: اهلل و پيامبرش داناترند. فرمود: « بر اهلل چيست؟

ست که او را عبادت کنند و چيزی را شريكش نسازند؛ و حق بندگان بر اهلل، ا
ای گفتم: «. عذاب نكند زد،ورت که کسي را که به او شرك نميساين ا

خير؛ اين مژده را مگو. زيرا »خدا! آيا اين مژده را به مردم برسانم؟ فرمود: رسول
 «.رود که بر اين مژده، تكيه کنند و عمل را ترك نمايندبيم آن مي
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 (1)اند.روايت کرده« صحيحين»در را اين حديث شيخين )=بخاری و مسلم( 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 .هاانو انس هاجن آفرينش حكمت -2
کشمكش و نزاع، بر زيرا  ؛استو يكتاپرستي توحيد همان عبادت،  -2

 .باشدسرِ توحيد مي

 كردهپايبند توحيد نباشد، اهلل را عبادت ن کاملطور بهاگر کسي  -3

نُتمَِِۡوَلاِ﴿ یچنانكه آيه ؛ستا
َ
اَِع ِِأ َِما ِِبرُدوَ 

َ
ِعِۡأ نَا َِِوَلا٣ُِِبُد

َ
ردِ ِأ َماََِِعب

نتُمَِِۡوَلا٤َِِِعَبدتُّمِۡ
َ
اَِع ِِأ َِما عِِۡبرُدوَ 

َ
ِأ بدين    . [6-2ااکلرفون: ] ﴾٥بُُد

 تصريح نموده است. نكته

 حكمت ارسال پيامبران. -4

 ها، پيامبری فرستاده شده است.ی ملتبه سوی همه -5

 دين تمامي انبيا، يكي بوده است. -6

بدون کفر  ،که عبادت و توحيد واقعي است ی مهم اينمساله -7

اين د. چنانكه يابتحقق نمييا معبودان باطل طاغوت ورزيدن به 

ِيَكِۡ﴿ :بيان شده است بقرهی سوره 256ی در آيهمطلب  ُِفرَِۡفَمن
رِ َِويُؤِۡلَط ِٱب رِِمرنِ ُغَتر ِٱب َِفَقدر رَِتمِۡسِۡٱّلَلر ِب ِۡٱَوةرُِعرِۡلِۡٱَسَك ثِۡل  . [165: ةارقبل] ﴾َقِ َُ

ورزد و به اهلل بکفر  (معبودان باطل )=ین کسی که به طاغوت بنابرا»

 .«چنگ زده است (و ناگسستنیِ ایمان)ایمان بیاورد، به دستاویز محکم 

                                                           

 .13؛ و حیحص ملسم، ش: 2326حیحص اخبری، ش:  (1)
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يعني گيرد؛ ی معبودان باطل را دربرميو همهعام است  ،طاغوت -8

پرستش  که غير از اهللشود گفته ميهرکس و هر چيزی طاغوت به 

 .گردد

نزد گذشتگان در  انعام یسوره 253تا  252ت آيای اهميت ويژه -9
بيان شده که نهي از ی مهم ده مساله ،اين سه آيهاين امت؛ در  نيک

 .، در رأس آنهاستشرك

ی نكتهجده هبه ی اسراء که در آنها آيات محكم سوره  -21
سان که اهلل متعال در ابتدای اين آيات مهم تصريح شده است؛ بدين

َِتِۡ﴿ فرموده است: َِِعۡلَِل ِإرَل ِٱَمَع َِفَتقِّۡلَلر َِءاَخَر ا َِمذِۡها َِّمُِۡمَمِرُعَد ِا ُِذولر
هیچ معبود دیگری را شریك اهلل قرار مده که » . [11اإلرساء: ] ﴾٢٢

و باز در پايان همين آيات تأکيد  .«نکوهیده و خوار خواهی شد

َِتِۡ﴿ فرموده است: َِِعۡلَِوَل ِإرَل ِٱَمَع َِفُتلِّۡلَلر َِءاَخَر ا َِملَُمِرَِقِ ها َِجَهَنَم اِفر
اَمدِۡ و هیچ معبودی را شریك اهلل قرار مده که » . [29اإلرساء: ] ﴾ُحَرا

در  اهلل .«دور از رحمت الهی در دوزخ خواهی افتادنکوهیده و به
 :فرمايدکند و مياهميت اين نكات را به ما يادآوری ميهمين آيه، 

اَِذ ِ﴿ ِمرَما رَك وِِۡل
َ
َِربُِّإرََلَِِۡحِىأ َِك ِمرَن این احکام » . [29اإلرساء: ] ﴾َمةركِۡۡلرِٱَك

 .«سوی تو وحی نموده استهایی است که پروردگارت بهاز حکمت
ناميده ی حقوق دهگانه که آيهنيز سوره نساء  36ی آيه  -22

ِعِۡٱوَِ﴿ :گردد کهميآغاز   اهلل یفرمودهبا اين  شود،مي ِٱُبُدوا  ّلَلَ
ِتُۡشِر رهرَِوَل ِب َا  و اهلل را پرستش کنید و چیزی را » . [25ااسنلء: ] ﴾اَشۡيِِۦوُُك

 .«با او شریك نگردانید
 هنگام وفاتش. در ص آگاهي از وصيت رسول اهلل  -22
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 بر بندگانش. شناخت حق اهلل  -23

، در صورتي که حق اهلل را ادا شناخت حق بندگان بر اهلل  -24
 .کنند

 (1)از اين مساله اطالع نداشتند. ص بيشتر اصحاب پيامبر  -25

 های شرعي.ای از مصلحت، به خاطر پارهجواز کتمان علم  -26

مسلمان به آنچه که خوشحالش دادن بشارت  استحباب  -27
 گرداند.مي

اهلل،  یگستردههای رحمت ا تكيه برترس از اينكه مردم ب  -28
 دست از عمل بردارند.

 سوالي را ندانست، بگويد: واهلل اعلم. پاسخهرگاه کسي   -29

 طلبم آموزشافراد برای از  جواز اختصاص دادن برخي  -21
 .ای علمي به آنانيا نكته

شدند و پشت سوار االغ مي ؛ چنانكهص اهللتواضع رسول  -22
 کردند.سر خود نيز کسي را سوار مي

 (2)پشت سر خود بر حيواني. ،جواز سوار کردن کسي  -22

 .معاذ بن جبلو مقام منزلت   -23

 ی توحيد.اهميت واالی مساله  -24
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*** 

 
 

ت توحيد و اينكه ساير گناهان را نابود : فضيل(2)باب 
 گرداندمي

َِءاَمُنَا َِولَمِۡٱ﴿: فرمايدمي اهلل َِايَلََِِّۡلريَن رُظلِۡا ِإريَم ِبرُس ِب َلِىَنُهم و 
ُ
ِأ ِم  ِلَُهُم ِٱئرَك

َ
ُنِمِۡۡل

هِۡ ِمُّ ِوَُهم امنیت، از آنِ کسانی است که ایمان آوردند و » . [81األاعنح: ] ﴾٨٢َتُدوَ 

 .«اندیافتهک نیامیختند؛ آنان هدایتایمانشان را به شر

 ِإالَّ ِإَلَه ال َأْن َشِهَد ْنَم» فرمود: صاهلل رسول گويد:ميعباده بن صامت 

 اللَِّه َعْبُد ِعيسى وَأنَّ َوَرُسوُله، عْبُدُه اُمحمًَّد وَأنَّ َله، َشِريَك اَل َوْحَدُه اللَُّه

 ،َحقٌّ َوالنَّاَر َحقٌّ اجَلنََّة وَأنَّ ِمْنه، َوُروٌح َمَمْرَي ِإىل َأْلقاها َوَكِلَمُتُه َوَرُسوُله،

 (1)[مسلم بخاری و]روایت  .«العَمِل ِمَن كاَن ما َعلى اجَلنََّة اللَُّه َأْدَخَلُه

هرکس، گواهي دهد که معبود راستيني جز اهلل وجود ندارد و » ترجمه:
ی و فرستاده ی اوست و شهادت دهد که عيسي، بندهمحمد، بنده و فرستاده

باشد، و گواهي ی اوست که به مريم القا کرد و نيز مخلوق او مياهلل، و کلمه
دهد که بهشت و دوزخ، هر دو حق است، هر عملي که داشته باشد، 

 «.کند)سرانجام،( اهلل متعال، او را وارد بهشت مي

 النَّاِر ىعل َحرََّم َقْد اللَّه َفِإنَّ»فرمود:  ص اهللگويد: رسولمي عتبان

 (2)[مسلم بخاری و]روایت . «اللَِّه َوْجِه ِبَذِلَك َيْبَتِغي اللَُّه ِإالَّ ِإَلَه اَل: قال َمْن

                                                           

 .23؛ و حیحص ملسم، ش:1412حیحص اخبری، ش: (1)

 .11؛ و حیحص ملسم، ش:422حیحص اخبری، ش:   (2)
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االاهلل بگويد، بر خاطر خشنودی او الالههمانا اهلل، کسي را که به» ترجمه:
 «.آتش دوزخ حرام کرده است

َقاَل:  َسىِإنَّ ُمو» فرمود: ص رسول اهللگويد: مي ابوسعيد خدری

 َيا َربِّ َعلِّْمِني َشْيًئا َأْذُكُرَك ِبِه َوَأْدُعوَك ِبِه، َقاَل: َيا ُموَسى، ُقْل: ال ِإَلَه ِإالَّ

اللَُّه، َقاَل: ُكلُّ ِعَباِدَك َيُقوُل َهَذا، ِإنََّما ُأِريُد َشْيًئا َتُخصُِّني ِبِه، َقاَل: َيا 

َع َوَعاِمَرُهنَّ َغْيِري، َواْلَأْرِضنَي السَّْبَع ِفي ُموَسى، َلْو َأنَّ السََّماَواِت السَّْب

حبان و ]روايت ابن «.اللَُّه اللَُّه ِفي ِكفٍَّة َماَلْت ِبِهنَّ ال ِإَلَه ِإالَّ ِكفٍَّة َوال ِإَلَه ِإالَّ

 (1)حاکم؛ حاکم، اين حديث را صحيح دانسته است.[
به من  گارا!: پروردعرض کردموسي »فرمود:  صاهلل رسول ترجمه:

موسي  ما إله إما اهلل چيزی بياموز که تو را با آن ياد کنم و بخوانم. فرمود: بگو:
خواهم ؛ از تو چيزی ميگويندی بندگانت ميرا همه اين !گفت: پروردگارا

های هفتگانه با تمام اگر آسمان !فرمود: ای موسي ی من باشد.که ويژه
های هفتگانه در يک و زمين -خودمغير از  -ي که در آنها هستندموجودات

آنها  یاز همه ما إله إما اهللديگر،  ایپلهدر  ما إله إما اهللو ترازو نهاده شوند  یپله
 «.بودخواهد  تر و برترسنگين

 َيا :تعاىل اللَّه قال» شنيدم که فرمود: ص گويد: از رسول اهللمي انس

 ِبي ُتْشِرُك ال َلِقْيَتين ُثمَّ خطايا، اأَلْرِض ِبُقراٍب َأَتْيَتين َلو ِإنََّك آَدم، اْبَن

 (2)]ترمذی، روايت کرده و آن را حسن دانسته است.[«. َمْغِفَرًة ِبُقَراِبَها أَلَتْيُتَك ا،َشْيًئ
فرمايد: ای فرزند آدم! اهلل متعال مي... »فرمود:  صاهلل رسول ترجمه:

گناه  پُریِ زمين ني که بهمن مالقات کدر حالي به سوی من بيايي و با اگر 

                                                           

 ابع ابحن (1)

 

  ؛6332 ، ش:يحص

 

ن
 
خت
حي 
لص

 .(223/ 3) ، ادتسملرک ىلع ا

س ؛ 4113حیحص ااجلعم، ش:  (2)
سل
ل
 ل ا

 

خ  ه
حي 
لص

 ا

 

 .2332، ش: /؛ حیحص ارتلذمی، آابلین327، ش: ه
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کس را شريكم نساخته باشي، من با همين ، ولي هيچ چيز و هيچایکرده
 «.اندازه مغفرت و آمرزش، نزدت خواهم آمد

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 کران اهلل.فضل و بخشش بي -2
 .متعال نزد اهللدر پاداش بزرگ توحيد  -2

 .استی گناهان کفاره ،توحيد -3

در اين آيه، به  "ظلم"ی و اينكه واژه ی انعامسوره 82ی يهتفسير آ -4
 معنای شرك است.

 ، قابل تأملند.اندموردی که در حديث عباده ذکر شده پنج -5

و ديگر احاديث اين باب،  حديث عباده و حديث عتبان بندیبا جمع -6

 و موضع نادرست يابيم و به اشتباهرا درمي ما إله إما اهلل مفهوم
 بريم.ان پي ميخوردگفريب

اش، اين است که آن را با اخالص از گوينده ما إله إما اهللپذيرش  شرط -7
 و برای خشنودی اهلل بگويد.

به آنان يادآوری  ما إله إما اهللفضيلت  داشتند که نيازنيز حتي پيامبران  -8
 .شود

ولي با اين حال  ؛استو برتر تر ی موجودات سنگيناز همه ما إله إما اهلل -9
 سنگين نخواهد بود. ی برخي از گويندگانشترازو

 باشد.نيز همانند آسمان دارای هفت طبقه مي زمين  -21

 ی آسمان و زمين، سكونت دارند.موجوداتي در هفت طبقه  -22
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اهل تعطيل يا کساني برخالف  متعال؛ اثبات معني حقيقي صفات اهلل  -22
 هستند. که منكر صفات اهلل

همانا اهلل، »فرمود:  اهللآمده است که رسول در حديث عِتبان  -23

بگويد، بر آتش دوزخ  ما إله إما اهللخاطر خشنودی او کسي را که به
يث دبه مفهوم ح يث انسدح شناخت با«. حرام کرده است

کنار  ردخشنودی اهلل متعال يابيم که بريم و درميپي مي تبانعِ

 کافي نيست.تنهايي به  ما إله إما اهلل زبانيِ گفتنِن شرك است و دنها

عنوان ، هر دو در کنار هم بهإاين مساله که عيسي و محمد   -24
 است. تأمل، قابل اندذکر شدهبندگان اهلل و پيامبران او 

ی  ی کلمهويژگي خاصي دارد؛ اينكه پيدايش او نتيجه عيسي  -25
اهلل متعال است که به مريم القا کرد و با فرمان پديد آی، او را پديد 

 آورد.

 باشد.مي ی اهلل، يعني مخلوق و آفريدهوح اهللعيسي، ر  -26

 فضيلت ايمان به بهشت و دوزخ.  -27

وارد بهشت  ، سرانجامهر عملي که داشته باشد ما إله إما اهللی گوينده  -28
 خواهد شد.

 .يا دو پله دارد، دو کفه ترازو  -29

 عال است.تيكي از صفات اهلل م «وجه»  -21

*** 

 د بهشت خواهد شدبدون حساب وار راستين: موحد (3)باب 
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ِإربِۡ﴿ فرمايد:مي اهلل َمةِرَر ِإرَ 
ُ
ِأ ََِكَ  رتِرِهريَم َِحنريفِرقَان ر َ ر ِّلل  َِولَمِۡا ِمرَنِِا يَُك

ِۡٱ ُِمۡشِرل گمان ابراهیم، خود یك امت فرمانبردار برای بی» . [115الحنل: ] ﴾١٢٠وُكرَي

 .«گرا( بود؛ و از مشرکان نبوداهلل و )نیز( حنیف )و حق

رهرمِۡٱوَِ﴿ مايد:فرميهمچنين  رَرب  ِب ُِهم ِيُۡشِرََِّلريَن َِل وونمن: ] ﴾٥٩وُُكََ 

 

ؤ
م
ل

و » . [69ا

 .«ورزندآنان که به پروردگارشان شرک نمی
جبير بودم که گفت: چه نزد سعيد بن  گويد:حصين بن عبدالرحمن 

ای را که ديشب سقوط کرد ديده است؟ گفتم: من ستارهپاره کسي از شما
ای زهرآگين به من نيش بلكه حشره ؛حال ادای نماز نبودمام. البته من در ديده

اين کار : چرا پرسيد (1)گاه چه کردی؟ گفتم: رقيه خواندم.زده بود. گفت: آن
: چه سوال کردخاطر حديثي که از شعبي شنيده بودم. ه؟ گفتم: برا کردی
 ص هللا]رسولکرد که : او از بريده بن حصيب نقل ميپاسخ دادمحديثي؟ 

در چشم زخم و در  :خواندن جايز نيست مگر در دو موردرقيه »ود[: فرم
سعيد گفت: کار خوبي است که انسان چيزی را که  (2).«گزندگانگزيدن 

داريم که  $عباسولي ما روايتي از ابن ؛، بدون کم و کاست بيان کنددهشني

َومَعه ُعرَضت عليَّ األَمم، َفَرأْيت النَِّبيَّ » :فرموده است صرسول اهلل 

الرُّهْيُط والنَِّبيَّ وَمعُه الرَُّجل َوالرَُّجالن، َوالنَِّبيَّ ولْيَس َمعُه أحٌد إذ ُرِفَع ِلى 

سواٌد عظيٌم فظننُت َأنَُّهْم ُأمَِّتي، َفِقيَل ِلى: هذا موسى وقومه ولكن انظر 

إىل األفق فإذا سواد عظيم فقيل ىل انظر إىل األفق اآلخر فإذا سواد عظيم 

لي: َهذه ُأمَُّتك، ومَعُهْم سْبُعوَن َأْلفًا َيْدُخُلوَن اْلَجنَّة ِبَغْيِر ِحَساٍب وال فقيل 

                                                           

ت ه، وخادنن داعی رشیع و دح رکدن رب دبن اتس. (1)
قْ
ُ
 وظنمر از ر

هرواتی ادمح و ابع (2)
ب 
ه م ج ه از ربدیه بع بیصح ایملس 

ب 
وصرت رموفع؛ و زین رواتی ادمح و اوبداود رتذمی از رمعان بع نیصح 

ى وگدی: راج

م

ش

هت ي

دد.وصرت رموفع؛ 

 

ت

 

ست
ه

قه 

ش

 ل ادمح، ي
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ُثمَّ َنَهض َفَدَخَل مْنِزَله، َفَخاض النَّاُس يف ُأوَلِئَك الَّذيَن يْدُخُلون «. َعَذاٍب

ُبوا اْلجنََّة ِبَغْيِر حساٍب َوال عذاب، َفَقاَل بْعضُهم: َفَلَعلَُّهْم الَّذيَن َصِح

وَقال بْعضُهم: َفلَعلَُّهْم الَّذيَن ُوِلُدوا يف اإلْسالم، َفَلْم  ص اللَّهرسول

َفقال:  ص ُيْشِرُكوا باللَّه شيئًا وَذَكروا أْشياء َفخرَج َعَلْيهْم رسول اللَّه

ُهْم الَِّذيَن ال يرُقوَن، َوال »َفأْخَبُروُه َفقال: « َما الَّذي َتُخوضوَن ِفيه؟»

فَقاَم ُعكَّاشُة بُن ُمْحِصن «. ون، َواَل َيَتطيَُّرون، َوَعَلى ربِّهْم يَتوكَُّلوَنَيْسَتْرُق

ُثمَّ َقام َرُجٌل آَخُر َفقال: «. أْنت ِمْنُهْم»َفقال: اْدُع اللَّه أْن جْيَعَلين ِمْنُهم، َفقال: 

 (1)[علیه متفق] .«َسَبَقَك ِبَها ُعكَّاَشُة»اْدُع اللَّه أْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم فقال: 
ها به من نشان امت»فرمود:  ص اهللگويد: رسولمي $عباسابن ترجمه:

تر از ده نفر با او بودند و پيامبری مشاهده داده شدند؛ پيامبری ديدم که کم
کس با او کردم که يک يا دو نفر همراهش بودند و پيامبری ديدم که هيچ

يد. گمان کردم که امت من که گروه بزرگي به من عرضه گردنبود تا اين
ها، موسي و قومش هستند؛ به افق نگاه کن. نگاه هستند. به من گفته شد: اين

کردم و جمعيت انبوهي ديدم. به من گفته شد: افق ديگر را بنگر. آن سوی 
مت توست که افق نيز جمعيت انبوهي مشاهده کردم؛ به من گفتند: اين، ا

سپس «. شوندو عذاب، وارد بهشت مي ها بدون حسابهفتاد هزار نفر از آن
ی کساني که گاه مردم دربارهاش رفت. آنبرخاست و به خانه ص اهللرسول

شوند، به بحث و گفتگو پرداختند. بدون حساب و عذاب وارد بهشت مي
باشند. و برخي ديگر  ص اهللگفتند: شايد آنها، اصحاب رسولبرخي مي

اند و که در دوران اسالم متولد شده ها، کساني باشندشايد آنگفتند: مي

                                                           

 /ابدش؛ وچن در روایتی که اخبرییم /. ینتفگ اتس که انی، ظفل ملسم223؛ و حیحص ملسم، ش: 2732حیحص اخبری، ش:  (1)

ه اجی آن، « ماریوقن»لقن رکده، 
ب 
ب را داغ دنكاز یسک یمن»آدمه اتس؛ ینعی: « ماوتکیون»ایندمه و 

 

د که آن

 

ظفل «. وخاه

 نتم، اشذ اتس. ملسم، از احلظ دنس و
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اش بيرون آمد و از خانه ص اهللاند. رسولگاه به اهلل شرك نورزيدههيچ
لذا موضوع بگومگوی خود « مگو داريد؟ی چه موضوعي، بگودرباره»پرسيد: 

و  مدَ"آنها، کساني هستند که ». فرمود: در ميان گذاشتند ص خدارا با رسول
نمايند، فال ( نميو افسون و درخواست تعويذ )دم خوانندينم "افسون

برخاست  عكاشه بن محصن«. کنندگيرند و بر پروردگارشان توکل مينمي
ها تو، جزو آن»فرمود:  و گفت: از اهلل بخواهيد که من، جزو آنها باشم. پيامبر

ها از خدا بخواهيد که من نيز جزو آن»گفت :  مردی ديگر برخاست و«. هستي
 «.عكاشه در اين زمينه بر تو پيشي گرفت»فرمود:  «.باشم

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 توحيد.ی زمينهتفاوت درجات مردم در  شناخت مراتب يا -2
 .تحقق بخشيدن به اصل توحيد مفهوم راستين توحيد يا چگونگي -2

را از آن جهت که مشرك نبود، ستود و فرمود:  ابراهيم اهلل متعال، -3

ِۡٱُكِمرَنِيََِِولَمِۡ﴿  .«از مشرکان نبود» :يعني . [115الحنل: ] ﴾وُكريَُِمۡشِرل

ََّلريَنِٱوَِ﴿اهلل متعال در وصف مومنان و دوستان خويش فرموده است:  -4
رهرمِۡ رَرب  ِب ِيُۡشِرُِهم َِل وونمن: ] ﴾٥٩وُُكََ 

 

ؤ
م
ل

و آنان که به پروردگارشان » . [69ا

  .«ورزندشرک نمی

يا از  توحيد حقيقي هاینشانهاز و نيز داغ نكردن،  ؛ترك دم و افسون -5
 های تحقق بخشيدن به توحيد است.راه

 .ستهااين ويژگي جامعتوکل است که  -6

که دانستند بدون عمل  ص اصحاب پيامبر ژرف و دقيقدرك  -7
 توان به اين مقام رسيد.نمي
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ها به کارهای نيک و رسيدن به خوبي اشتياق فراواني #اصحاب -8
 .داشتند

و هم از نظر تعداد و کميت هم از نظر  ،يگرانفضيلت اين امت بر د -9
 .يت و وضعيت ايمانيکيف

 .فضيلت پيروان موسي  -21

 نشان داده شدند. ص رسول اهلل هها بساير امت  -22

 شود.با پيامبرش حشر ميو هر امتي جداگانه   -22

 .اندرا پذيرفته ‡اندك بودن کساني که دعوت پيامبران  -23

 شوند.مي ته است، تنها حشرفپيامبراني که کسي دعوتشان را نپذير  -24

نبايد مغرور  ،و فراوانياز کثرت آورد اين آگاهي، اين است که ره  -25
 .شد و از قلت و اندك بودن نيز نبايد نااميد گرديد

 برای چشم زخم و گزيدگي.يا دعای شرعي  جواز رقيه خواندن  -26

آنجا که سعيد فرمود:  ؛گذشتگان نيکو درك دقيق و ژرف فهم   -27
است که انسان چيزی را که شنيده، بدون کم و کاست کار خوبي »

؛ يعني دريافت که اين دو حديث )= حديث بريده بن «بيان کند
 د.نعباس( تعارضي با هم ندارحصيب و حديث ابن

چيزی که به مورد يا بيگذشتگان نيک امت، هرگز کسي را   -28
 کردند.تعريف نميمدح و  ،نداشت

، «، جزو آنها هستيتو»رمود: ف به عكاشه صاينكه رسول اهلل   -29
 (1)نبوت ايشان است. هاینشانهيكي از 

 .منزلت عكاشه بن محصن مقام و  -21

                                                           

ه (1)

ش

که اکعش

 

هابدت ردیس.در ي   از گنج انچب

ش

ش

ه 
ب 
 هبی ابمرزه اب رمدتان 
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 (1).آميزسخنان کنايهکنايه يا واز استفاده از ج  -22

 .ص نيكوی رسول اهللسترگ و اخالق   -22

*** 

 
 

 از شرك ترس: (4)باب 

َِلَِيغِۡٱإرَ ِ﴿ فرمايد:يم اهلل  ِيُۡشَِّلَلَ
َ
رهرِِكَِفرُرِأ رَمنِفرُرَِماُِدوَ َِذ َِوَيغِِۡۦب رَكِل ل

اِ آمرزد و جز همانا اهلل این را که به او شرک ورزند، نمی» . [48ااسنلء: ] ﴾ءُِيََشا

 .«بخشدشرک را برای هر که بخواهد می
 :که در کالم اهلل چنين نقل شده است ؛همچنين دعای ابراهيم 

َِنعُِۡنبِۡجِۡٱوَِ﴿  
َ
ِأ َ َِوَبنر ِنر ِٱُبَد

َ
م: ] ﴾َنامَِۡصِۡل

 

هي

و من و فرزندانم را از ». [26اربا

 .«ها دور بدارپرستش بت

ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الشِّْرُك » :ه استفرمود ص رسول اهلل

ترسم، شرك ترين چيزی که از بابتِ آن برای شما ميبيش»؛ يعني: «اأَلْصَغُر
 «.ريا»يست؟ فرمود: خدا! شرك اصغر چپرسيدند: ای رسول«. اصغر است

 (2)روايت احمد، طبراني و بيهقي[]

                                                           

ه (1)

 

ست
ب ه آن رمد وگبدی که وت اشي 

که آاکشرا 

 

 ت
ه اجی ای

ب 
ه رب وت یشیپ »ی نینچ اقمیم یتسین، رفومد: ینعی 

 

 ت
ه در انی زمت

ش

اکعش

ه«. رگتف
ب 
ابن انک

 

ت

 

ح
ش

 رصحیِ کی دروخاتس ای کی وموضع،یمآزیم در ااجنی انی اتس که ذلا وظنمر از 
ّ
ه اجی رد

ب 
ه  -وتان 

ب 

م اسنزد.از واژه  -رشیط که ّقح یسک اضعی وشند

ه

 هبیی اافتسده رکد که اابسب انرایتحِ رطف اقملب را رفا

سل  حیحص اتس؛ (2)
سل
ل
 ا

 

خ  ه
حي 
لص

 ا

 

 .923، ش: ه
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َمْن َماَت َوْهَو َيْدُعو ِمْن »فرمود:  ص رسول اهلل گويد:مي ابن مسعود

هرکس در حالي بميرد که »يعني:  (1)]روايت بخاری[ «.ُدوِن اللَِّه ِندًّا َدَخَل النَّاَر
 «.شودمي، وارد دوزخ -باشدو به اهلل شرك ورزيده  -به فرياد خواندهرا غيراهلل 

َمْن َلِقَي اللََّه ال ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا »فرمود:  ص رسول اهللگويد: مي جابر

هرکس اهلل »يعني:  (2)]روايت مسلم[«. َدَخَل اْلَجنََّة َوَمْن َلِقَيُه ُيْشِرُك ِبِه َدَخَل النَّاَر
وارد  ،ه باشدکسي يا چيزی را شريكش نساختکند که را در حالي مالقات 

با او شريک کسي يا چيزی را که  بميرددر حالي  هرکهو شود ميبهشت 
 .«گرددميگرفته است، وارد دوزخ 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 ترس و هراس از شرك. -2
 نوعي شرك است. خودنمايي،ريا و   -2

 شرك اصغر است. نوعاز  ،ريا  -3

سته و نيكوکار را های شايترين خطری است که انسانريا، بزرگ -4
 .کندتهديد مي

 (3).[]به انسان بهشت و دوزخ نزديک بودن -5

 اند.جا ذکر شدهدر يک حديث، بهشت و دوزخ، با هم و يک -6

                                                           

 .4497حیحص اخبری، ش: (1)

 .91حیحص ملسم، ش: (2)

 ای دوزخ، افصلهینعی ایمن ااسنن و  (3)

 

ت

ش

س
 ه
ب

اجلَنَُّة أقَرُب إىل »رفومده اتس:  صاهللای زج رمگ ووجد دنارد. روسل
حِدُكم ِمْن ِِشاِك َنْعلِِه وانلَّاُر ِمْثُل ذلَِك 

َ
ه هر کی از امش از دنب شفک او زندکی»؛ ینعی: «أ

ب 
 و دوزخ، 

 

ت

ش

س
 ه
ب

«. رتدن

ه 8866]رواتی اخبری، ش: 
ب 

 [وعسمدلقن از ابع
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، استکند که شرك نورزيده را در حالي مالقات  که اهلل کسي -7
شرك ورزيده باشد، وارد دوزخ که آنو شود ميوارد بهشت 

 ن انسان روی زمين باشد.گزارتريگرچه عبادتا گردد؛مي

خواست که او و  اهللاز  ؛اينكه ابراهيم ی بزرگسألهم -3
 دارد. دور نگه هاپرستش بتاز فرزندانش را 

 ؛که به شرك مبتال بودنداز حال اکثر مردم  ؛ابراهيمعبرت گرفتن  -9

ۡضِ﴿ :عرض کردچنانكه 
َ
ِإرَنُهَنِأ ر رَنَِنَِكثريِرلَلِۡرَب  ِٱاِم  م:  ﴾نلَاسر

 

هي

 . [25]اربا

 .«اندها سبب گمراهی بسیاری از مردم شده! بترمپروردگاای »

 /بيان شده است؛ بخاری ما إله إما اهللمفهوم ، در اين باب  -21
 نيز 

 

 

 ی حديث مذکور، همين را گفته است.درباره

 باشد.دور و بهسالم  ،که از شرك کسي منزلت و مقام  -22

*** 

 : دعوت به شهادت ال إله إال اهلل(5)باب 

رَِه ِِقُۡلِ﴿ :فرمايدمي اهلل ه ِاِۦذر دَِِۡسبريلر
َ
َِاأ ُِع ِإرَل ِ ِّلَلرِ ٱا  نَا ََِِعَ

َ
ِأ َية  ِِبَصر َوَمنر

يِٱ اِٱَنَِح ِوَُسبَِِۡتَبَعنر نَا ِِّلَلرَِوَما
َ
ِۡٱمرَنِِأ بگو: این راه من » .[158ویفس: ] ﴾١٠٨وُكرَيُِمۡشِرل

پاک  اهلل،خوانم؛ و می فرا اهللسوی با بصیرت و آگاهی به ،پیروانم است که همراهِ

 .«مشرکان نیستم جزومن  و منزه است. و

مّلا َبعَث ُمَعاذًا إىل اليمن قال  صرسول اهلل  ؛ أنَّ$عن ابن عباس

ِإنََّك َتْأِتي َقْوًما من َأْهِل الِكَتاِب، فليكن أول ما تْدُعوُهْم ِإَليه: ْشهَادُة »له:

دوا اهلل( َفِإْن ُهْم َأَطاُعوك ِلَذِلَك، َأْن ال إله إال اهلل )ويف رواية:إىل أن يوّح
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َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللََّه اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِفي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة َفِإْن ُهْم 

 َأَطاُعوك ِلَذِلَك َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللََّه اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم

َفُتَردُّ على ُفَقَراِئِهْم َفِإْن ُهْم َأَطاُعوك ِلَذِلكَ، َفِإيَّاَك َوَكَراِئَم َأْمَواِلِهْم َواتَِّق 

 (1)]بخاری و مسلم[.«ْيَن اللَِّه ِحَجاٌبَدْعَوَة اْلَمْظُلوِم؛ َفِإنَُّه َلْيَس َبْيَنَها َوَب

را  هنگامي که معاذ ص اهللگويد: رسولمي $عباسابن ترجمه:
روی که اهل تو نزد کساني مي»)برای دعوت، به يمن( فرستاد، به او فرمود: 

و در روايتي ديگر: به اقرار به وحدانيت  -إالاهللالإله کتابند؛ آنان را به گفتن
را گفتند، به آنها خبر بده که اهلل در إالاهلل الإلهدعوت کن و چون  -اهلل

است؛ اگر پذيرفتند، به آنها اعالم کن  روز، پنج نماز بر آنان فرض کردهشبانه
که اهلل زکات را در اموالشان بر آنان فرض نموده که از ثروتمندان ايشان 

شود. اگر اين فرمان را پذيرفتند، از گرفتن گرفته شده، به فقيرانشان داده مي
ها )به عنوان زکات( بپرهيز و از دعای مظلوم بترس؛ زيرا هيچ اموال قيمتيِ آن

 «.، ميان اهلل و دعای مظلوم وجود نداردحجابي
ْعِطَينَّ أل»قال: َيْوَم َخْيَبَر: ص أّن رسول اهلل وعن سهل بن سعد 

ْفَتُح اهلل َعَلي ُسوُله، يالرَّاَيَة َغًدا َرُجال ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوُيِحبُُّه اللَُّه َوَر

َأيُُّهْم ُيْعَطاها، فلما أصبحوا غدوا ، َفَباَت النَّاُس يدوكون َلْيَلَتُهْم «َيَدْيِه

َأْيَن َعِلي ابن ابي »ُكلُُّهْم َيْرُجوا أن يعطاها َفَقالَ: ص على رسول اهلل

َفِقيَل هو َيْشَتِكي َعْيَنْيِه، فأرسلوا إليه فُأتي به، َفَبَصَق ِفي َعْيَنْيِه « طالب؟

اْنُفْذ َعَلي »َأْعَطاُه الّراية َفَقالَ:َفَبَرَأ َكَأْن َلْم َيُكْن ِبِه َوَجٌع َف ،َوَدَعا َلُه

ِرْسِلَك َحتَّى َتْنِزَل ِبَساَحِتِهْم ُثمَّ اْدُعُهْم ِإَلي اإِلْسالِم َوَأْخِبْرُهْم ِبَما َيِجُب 

                                                           

مله: )حیحص (1)
 
م
ه لقن از اعمذ39(؛ و حیحص ملسم، ش: 3423، 3192 اخبری، در یدننی ومرد، از 

ب 
 .؛ 
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َفَواللَِّه َلَأْن َيْهِدَي اللَُّه ِبَك َرُجال واحدًا خري  ،َعَلْيِهْم. من حق اهلل تعاىل فيه

 (1)]بخاری و مسلم[ .«من ُحْمُر النََّعِم لك
 "خيبر"روز  صاهللگويد: رسولمي سهل بن سعد ساعدی ترجمه:

فردا اين پرچم را به دست مردی خواهم داد که اهلل، فتح و پيروزی را »فرمود: 
به دست او رقم خواهد زد؛ او، اهلل و پيامبرش را دوست دارد و اهلل و پيامبرش 

در حالي سپری کردند که به يكديگر  مردم، شب را«. نيز او را دوست دارند
يک از آنها پرچم را دريافت خواهد کرد. صبح که شد، مردم گفتند: کداممي

رفتند و هر يک از آنها آرزو داشت که پرچم به او واگذار  ص اهللنزد رسول
خدا! گفتند: ای رسول« طالب کجاست؟علي بن ابي»فرمود:  ص شود. پيامبر

     را آوردند.  علي«. دنبالش بفرستيد»ود: کند. فرمچشمش درد مي
بالفاصله  از آب دهان خويش به چشمان علي ماليد و علي ص اهللرسول

پرچم را به او  ص گاه پيامبربهبود يافت؛ گويا هيچ دردی نداشته است. آن
پرسيد: آيا با آنان بجنگم تا آنكه مانند ما مسلمان شوند؟ فرمود:  داد. علي

گاه آنان را به ی آنان برسي؛ آن، به سوی آنها برو تا به منطقهبدون عجله»
سوی اسالم فرابخوان و آنان را از حقوق اهلل متعال که در دين بر آنها واجب 

ی تو هدايت وسيلهشود، آگاه کن. به اهلل سوگند که اگر اهلل، يک نفر را بهمي
 «.مو بهتر استنمايد، برای تو از شتران سرخ

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

پيروی  صراه کساني است که از رسول اهلل ،سوی اهلله دعوت ب -2
 .کنندمي

                                                           

مله: ) (1)
 
م
 .2436( و حیحص ملسم، ش: 4233، 2942حیحص اخبری در یدن ومرد، از 
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زيرا  ؛اهلل بايد اخالص داشت به سویتأکيد به اينكه در دعوت  -2
خويشتن  سویبه در واقع سوی اهلل، ه به نام دعوت ب بسا دعوتگرچه

 (1).خواندفرا مي

لم و دانش کافي[ از و آگاهي ]يا برخورداری از عبصيرت  -3
 (2)ها و امور مهم دعوت است.ضرورت

تنزيه اهلل متعال، يعني پاك  ،توحيدها و داليلِ خوبيِ يافتيكي از ره  -4
 باشد.ي ميهر گونه عيب و نقصدانستن او از 

اش نسبت دادن عيب و نقص به اهلل نتيجهست که ا اين ،زشتي شرك -5
 (3).باشدميمتعال 

 مسلمان از  کردنِ دور های توحيد،ها و خوبيفتيارهترين از مهم و -6
 

 

 (4)هرچند که شرك نورزد.جزو مشرکان قرار نگيرد؛  تاباشد مشرکان مي

 الهي است. یهتوحيد، نخستين فريض -7

، بايد به -پيش از فراخواندن به سوی نمازحتي  -قبل از هر چيز -8
 (5)توحيد دعوت داد.

 نيت اهلل يا محقق ساختن توحيد است.حدا، اقرار به وما إله إما اهللمفهوم  -9

                                                           

 وخاهدد هواداراین دیپا دنك.ینعی هددشف از دوعت، وخدامنیی اتس ای یم (1)

ه -راتفر ابدشزگار و کینابعدت هریدن -که داشن اکیف دناردآن (2)

 

ست
 ای ربای دوعت تسین.رفد اشي 

ى، اپک و ربمّاتس. (3)

قص

 

ي

 در وصریت که اهلل اعتمل دارای امکل قلطم اتس و از هر بیع و 

 از رشماکن یم (4)

 

 

 

 ربتی ج

 

می ت
ه
 سب که انی ارم، یکی از رهانی، ایبرگن ا

 

ن
 
مت
ه

هبی ققحت هب و ب لکه از رضورتایتفابدش؛ 

 وتدیح اتس.

ه وسی اسری رفاضی، اواتی دارد. (5)
ب 
ه وسی وتدیح، رب دوعت دادن 

ب 
 ینعی در رجاین دوعت، رفاوخادنن 
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که دانند؛ و آنانرا نمي ما إله إما اهللبسا اهل کتاب مفهوم چه  -21
 (1)کنند.دانند، بدان عمل نميمي

ای يادآوری اين نكته که تعليم يا آموزش دادن، بايد مرحله  -22
 (2)يا به صورت تدريجي باشد.

کارهای  بندی در کارها، بدين صورت که ابتدا بهاولويت  -22
 تری دارند.تر و سپس به کارهايي بپردازيم که اولويت کممهم

 (3).زکاتچگونگي مصرف   -23

 (4)کند. برطرفشاگردش را  یهاستاد بايد شبه  -24

 نهي از گرفتن اموال قيمتيِ مردم به عنوان زکات.  -25

 مظلوم. دعایکردن از  پروا  -26

 هيچ حجابي، ميان اهلل و دعای مظلوم وجود ندارد.  -27

ها، و نيز به سختي توانمييل اهميت توحيد از دال  -28
و  سردار پيامبرانکه بر  کرد اشاره هاييها و بيماریگرسنگي

 (1)الهي عارض شد.ی طور بر اوليای برجستههمين

                                                           

دد و دبان لمع یمرا یم ما إله إما اهللزریا ارگ  (1)

 

ت

 

ست

 

ي

که دا

 

 ت
مه وبند. نمض ای

کل
ه نتفگ انی 

ب 
ه رفا وخادنن آانن 

ب 
رکددن، اینزی 

ه ااشره دارد که  /ؤمفل

 

کت

 

ل اتکب که در ّدح وخد، جسهدبنی ب
ه
ه ابدش؛ مهبدنن ا

 

ت

ش

مه دناش
کل
ؤوح انی 

ه
مف

م دیقیق از 

ه
ف

اسب کی اعمِل زین 

ل ملع وبددن.
ه
 ا

که روسل (2)

 

ه اعمذ صاهللانچب
ب 

  س امنز و  ما إله إما اهللایدآوری رفومد که ادتبا

س شت

ل اتکب آومزش دهدد؛ 
ه
ه ا
ب 
را 

 اگه زاکت و درگی ااکحح رشیع را.آن

 هااشر (3)

 

ت

ش

س
ه
ه یکی از ومارد 

ب 
های اتس 

 

ه -رصمف زاکت یاگب
ب 
ه آدمه اتسوسره 63ی که در آ

ب 
اسن که ؛ دبنی-ی وت

طقه داده یم

 

ه ریقفان مهبن می
ب 
ه دشه، 

 

طقه رگفت

 

که در زاکت، از رثودنمتان هر می

 

ه رسزنیم درگیی لقتنم رگدد؛ رگم آب
ب 
وشد و ابندی 

ه ابدش ای در

 

ت

ش

ه الصح آن رسزنیم، ریقفی ووجد دناش
ب 
 ددی احمک رشع یگتسب دارد.رشاطی اخص که 

ه داشن ای االطاعیت که یم (4)

 

 وتادن، در اایتخر اشرگدش ذگبارد.ینعی هروگب
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دست کسي ه فردا پرچم را ب»فرمود:  ص اينكه رسول اهلل  -29
 (2)نبوت ايشان است.های نشانهاز يكي  ،...«که خواهم داد 

نيز  صاهللرسولبا آب دهان  افتن چشمان عليشفا ي  -21
 نبوت ايشان است. هاینشانهاز يكي ديگر 

 .علي و منزلتفضيلت   -22

شب را در شادیِ ، که صاهللفضيلت اصحاب رسول  -22
حالي سپری کردند و هر يک از آنها آرزو داشت و در ی فتح دهژم

 پرچم را به دستِ او بدهند. صاهللرسولکه 

که به اميد دريافت پرچم، ر الهي؛ زيرا آنانتقديايمان به   -23

حاضر شدند، پرچم را دريافت نكردند؛ اما  صاهللرسولنزد 
سعي نكرد، پرچم را  -به سبب بيماری، حضور نيافت و -کهآن

 دريافت نمود.

به  -جا کهآموزش و يادآوری آداب مربوط به پيكار؛ آن   -24
 «.بدون عجله، به سوی آنها برو»فرمود:  -علي

يعني پيش از آغاز  است؛آغاز نبرد  پيش از ،دعوت دادن  -25
 نبرد، بايد دشمن را به اسالم فراخواند.

                                                                                                                             

ه یتخس /ی ؤمفلوگای ااشره (1)
ب 

 اهللرب روسل -و زین در اسری رمالح دوعت -ی ربیخهبیی اتس که در زغوههب و رگیگنس
 وارد آدم. ص

ه دتس او رمق وخاهدد »دحثی آدمه اتس: زریا در انی  (2)
ب 
م داد که اهلل، حتف و ریپوزی را 

ه

ه دتس رمدی وخا
ب 
رفدا انی رپمچ را 

 «زد

 

ن
 
مت
ه

ه دتس ىلع بع ایب؛ و 
ب 
م دش و اهلل اعتمل، ریپوزی را 

ه

 رمق زد. اطبلوطر 
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تر پيشکه  -همچون اهل خيبر -کسانيبه رهنمود شريعت،   -26
 و حتي با آنان پيكار شده است، باز هم به آنان رسيدهاسالم دعوت 

 دعوت داده شوند.

فرمود: به آنان  چنانكه ؛ت و دانش باشددعوت بايد با حكم  -27
 (1)است.واجب  آنهاي بر يبده که چه چيزها خبر

 شناخت حقوق اهلل در اسالم.  -28

 .يابددست او، فردی هدايت ه که ب پاداش کسي  -29

 (2).کندميي که صادر يسوگند ياد کردن بر فتوا جواز  -31

*** 

 د و مفهوم ال إله إال اهلل: تفسير توحي(6)باب 

َلِى﴿ :فرمايدمي اهلل و 
ُ
ِيَدِۡٱِئرَكِأ ِيَبََِّۡلريَن ِإرَلِ ُعََ  َِِتُغََ  رهرُم ِۡٱَرب  ُهمِۡل يُّ

َ
ِأ يلََة ََِسر

قِۡ
َ
َِوَيرِۡأ ِرَۡحََِرُب َِعَذابَهُِِۥَتهُُِجََ  َِوَيَخافََُ  َِمِِۡۥا  ََِكَ  رَك َِرب  َِعَذاَب ُِذورِرإرَ   ﴾٥٧ا
ای خوانند، خود جویای وسیلهکسانی که )مشرکان( آنها را می» . [66اإلرساء: ]

و  -تر باشدتا کدامینشان نزدیك -رب و نزدیکی به پروردگارشان هستندبرای تق

راستی که عذاب پروردگارت ترسند. بهبه رحمتش امیدوارند و از عذابش می

 .«درخورِ پرهیز است

                                                           

س ااکحح االسیم. (1)

س شت

 آری؛ تمکح در انی اتس که ادتبا االسح، رعمیف رگدد و 

ه اهلل وسدنگ»، وخد وسدنگ اید رکد که: صاهللروسلا زری (2)
ب 

ه 
ب 
ت لهکه ارگ اهلل، کی رفن را 

ی وت هدداتی امندی، ربای وت از وش

رر اتسرتشان رسخ

 

 هت
ب

 «.وم 
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ََِۡر ِقَاَلِإربِِِۡإَوذِۡ﴿ فرمايد:مي و َِوقَ بريهر
َ

اِِۦاِمرهرِهريُمِلر ِبََرا رَماَِتعِِۡء ِإرنَنر َلِإر٢٦ُِِبُدوَ ِم 
ِٱ َِفَطَرنر و زمانی )را یادآوری کن( که ابراهیم به پدر و » . [16-15ازلرخف: ] ﴾ََّلري

 .«پرستید، بیزارم؛ جز ذاتی که مرا آفریده استقومش گفت: همانا من از آنچه می

حََِّۡتَُذوِاٱ﴿ :فرمايدنين ميهمچ
َ
ِأ رَِِۡنُهمَِۡب َِورُهَِِۡبارَُهمِۡا 

َ
َِبابِرأ ُِدو ر رن ِم   ﴾ّلَلرِٱا

 وتلا]

 

ه
ب 

 .«آنان، دانشمندان و راهبانشان را به جای اهلل، به خدایی گرفتند» . [21: 

ِ﴿ :فرمايدميو نيز  ِٱَومرَن ُِدو ر ِمرن ُذ َِيَتخر َِمن نَدادِرٱنلَاسر
َ
ِأ ُُِيربََُّنُهمِّۡلَلر ِا

ِ ر َِاٱوَِِّلَلر ِٱَكُحب  َِءاَمُن ُِحب ِرََّلريَن َشدُّ
َ
رِا ِأ َ ر ِّلل  ز مردم معبودانی برخی ا» . [165: ةارقبل] ﴾ا

دارند؛ اما مؤمنان، اهلل را گزینند که آنها را همانند اهلل دوست میغیر از اهلل برمی

 .«بیشتر دوست دارند

َمْن َقاَل ال إله إال اهلل َوَكَفَر ِبَما ُيْعَبُد ِمْن »فرموده است:  صاهللرسول

 (1)]روايت مسلم[«. ِهُدوِن اللَِّه َحُرَم َماُلُه َوَدُمُه َوِحَساُبُه َعَلى اللَّ
، شودميو به آنچه غير از او پرستش  االاهلل بگويدالإله هرکس» ترجمه:

رسيدگي به و  باشدمي، جان و مالش مورد احترام و محفوظ دکفر ورز
 .«استمتعال با اهلل  اعمالش 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

شرح توحيد و  ترين مسايل، يعنيترين و بزرگدر اين باب، مهم -2
 روشني بيان شده است.با آياتي واضح، بهاالاهلل مفهوم الإله

 ی الهي از سوی بندگان شايستهإسراء، عبادت  یهسور[ 57] یهآي  -2
 

شرك مشرکان را مردود اعالم کرده و بيان داشته که اين عمل، 
 است.اکبر 

                                                           

 ملسم، ش: (1)

 

 21يحص
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يني و که اهل کتاب، رهبران ددارد ی توبه بيان ميسوره [32ی ]آيه -3
دستور  راهبان خود را به جای اهلل به خدايي گرفتند؛ در صورتي که

نها پيشوايان و گفتني است: آاهلل را پرستش نمايند. فقط داشتند که 
بلكه در  ،خواندندميو آنها را ن کردندميرا سجده نراهبان خود 

 (1).کردندميمعصيت از آنان پيروی 

اشاره  ؛سخن ابراهيم بهی زخرف[ سوره 27و 26آيات در و ] -4
پرستيد، بيزارم؛ جز ذاتي همانا من از آنچه ميفرمود:  شده که به کافران

معبود برحق را از معبودان يگانهسان، و بدين« که مرا آفريده است
باطل، جدا و مستثنا کرد؛ يعني بيان داشت که فقط آفريدگار خود 

يزاری جست و به عبارت ديگر: از معبودان باطل، ب]پرستد. را مي
با اين برائت و  اهلل (2)ت نمود.[اظهار مواالمعبود راستين، به نسبت 

طور که فرموده است؛ همانرا بيان « إالاهللالإله»مواالت، مفهوم 

رَمَۢة﴿ :فرمايدمي ی زخرف[سوره 28ی بالفاصله ]در آيه ََِك ِوََجَعلََها
َِعقربرهرِِبَاقرَيةِر ُعَ َِيَرِِۡلََعلَُهمِِۡۦفر ابراهیم »: يعني . [18ازلرخف: ] ﴾٢٨ِجر

های پس از خویش قرار داد؛ ی توحید را حقیقتی ماندگار در نسلکلمه

 .«امید است )که مشرکان به سوی توحید( بازگردند

ُِهمِ﴿: گويدميکفار  یبارهبقره در یهسور[ 267] یهآي -5 َوَما
رَخ ِ ِب ِمرَن َي رون ین، از دوزخ بو آنا»: يعني . [156: ةرقبل] ﴾نلَاررِٱررجر

                                                           

 اخمتفل  (1)

 

هت
 
م

ه رشک در ااطتع، ااشره دشه اتس؛ و ااطتع از ریغاهلل، در وصریت رشک اتس که در 
ب 
اب اهلل و در ااجنی 

 انرفم ین از اخقل، روا تسین.

 

هت
 
م

 روسشل ابدش، زریا ااطتع از ولخمق در 

ه وتدیح، اشلم یفن و اابثت اتس: رباتئ از ریغ اهلل و وبعمدان ابلط؛ و االخص در ابعدت ربای اهلل (2)
خ 
ي 

 

ت

 

ب
ی وایگتسب و که 

ه اوتس.دل
ب 
 یگتسب 
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برخي از مردم معبوداني غير از »تر بيان شده است: پيش .«نخواهند آمد

؛ لذا چنين «دارندگزينند که آنها را همانند اهلل دوست مياهلل برمي
مسلمان شود که آنها با اينكه اهلل را دوست دارند، برداشت مي

بيش از  آيند؛ پس وضعيت کساني که معبودان باطل راشمار نميبه
اهلل دارند، روشن است؛ چه رسد به آنان که فقط معبودان باطل خود 

 را دوست دارند و اهلل را دوست ندارند!

 شود، و به آنچه غير از او پرستش مي بگويد ما إله إما اهلل هرکس»  -6
، جان و مالش مورد احترام و دکفر ورز]يعني به معبودان باطل[ 

اين  .«استمتعال با اهلل  مالش رسيدگي به اعو  باشدميمحفوظ 

را  ما إله إما اهللترين مواردی است که مفهوم بزرگيكي از ، حديث

 ماإله إما اهلل دهد که گفتنِ زبانيِکند و نشان ميروشني بيان ميبه
اش کافي نيست؛  تنهايي برای محفوظ بودن جان و مال گويندهبه

م بداند و بدان اقرار معنايش را هدر کنار تلفظِ زباني، حتي اگر 
جان و بلكه  ؛ديگر را عبادت نكنديا چيزی و جز اهلل، کسي  نمايد

به معبودان عالوه بر موارد مذکور، که  محفوظ استزماني مال فرد 
جان و  ،کرديا درنگ شک باطل کفر ورزد و اگر در اين مورد 

ی بزرگ و مهمي! و چه بيانِ چه مسأله (1)مالش محفوظ نيست.
 ای!کنندهروشني! و چه حجت قاطع و تمام واضح و

 

                                                           

ی رب اسکین اتس که اامین را در نتفگ (1)
ّ
مهانی، رد

کل
هی وتدیح، رصحنم یم زابین 

ب 
مله: آ

 
م
ی دادنن؛ اب انی وتحیض که انب رب دمالی رشیع، از 

هابر االسح یموسره 94

 

ظ

دد که ی اسنء، اجن و م ِل رفد، ات زم ین که ا
که زیچی رب الخِف آن، اثتب وشد ای یلمع ااجنح ده

 

 ت
دنك، وفحمظ اتس ات ای

 او را زساوار نینچ اجمزایت رگبدادن.
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و  [آويزمُهره ]يا هرگونه بند و : استفاده از دست(7)باب 
، از امور آندفع رفع بال يا  [حصول شفا و]برای امثال آن 

 آميز استشرك

ۡلَِ﴿ :فرمايداهلل متعال مي
َ
َِسأ رن َِمنَِۡولَئ ُِِهم ِوََِو ِلَسَم ِٱَخلََق ِٱتر

َ
ََِلَُقَلُنَِۡرۡل َِض

ِ ٱ فََرَءيِِۡقُۡلِِّلَلُ
َ
ُِتمَِماِتَدِۡأ إر ِۡٱُعََ ِمرنُِدو ر ِِّلَلِر َ َراَدِنر

َ
َِهۡلِٱأ رُض   ِب َف ُِهَنَِك ِِّلَلُ ُتِشر

رِ ره وِِۡۦاَُِض 
َ
ررَۡحَِِأ ِب َراَدِنر

َ
َِهۡلِأ ُِممِِۡة  َك ُِهَن ِرَۡحَِسر ِترهرُِت َِحسِِۡقُۡلِِۦ  َ َِعلَيِِّۡلَلُ ِٱِبر ََّكُ ََ َِيَت هر

ِۡٱ ِل  ََُ ر ّك  ََ و زمین را  هاو اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمان» . [28ازلرم: ] ﴾٣٨ُمَت

ی معبودانی که جز . بگو آیا درباره"اهلل"طور قطع خواهند گفت: آفریده است، به

اید که اگر اهلل زیانی برای من بخواهد، آیا آنها پرستید، هیچ اندیشیدهاهلل می

یا اگر رحمت و بخشایشی برای توانند زیان و آسیب او را از من دور کنند می

 توانند رحمتش را از من باز دارند؟ بگو: اهلل، برایم کافیمن بخواهد، آیا آنها می

 .«کنندکنندگان تنها بر او توکل میاست و توکل

رأى رجنناًل يف يننده َحْلَقننة  ِمننْن   صأّن النننَّيب  عننن عمننران بننن حصننني  

انزعها فإنََّهنا ال َتِزينُدَك ِإال   »فَقاَل:  ،اْلَواِهَنِةَقاَل: ِمَن « َما َهِذِه؟»ُصْفٍر َفَقالَ:

]روايـت احمـد بـا سـندی کـه       .«َوْهًنا َفِإنََّك َلنْو ُمنتَّ َوِهنَي َعَلْينَك َمنا َأْفَلْحنَت َأَبنًدا       
 (1)اشكالي در آن نيست.[

انگشتری در دست  صاهللرسولگويد: مي عمران بن حصين ترجمه:
را  حلقهپاسخ داد: اين مرد آن  «چيست؟ -یبرا -اين»مردی ديد. پرسيد: 

فرمود:  صاهللرسولام. قصد جلوگيری از ضعف جسمي، به دست کردهبه

                                                           

( ، 4/236؛ و احمک در ادتسملرک )3433ابحن در اوملارد، ش: ؛ ابع1213، ش:ننس ابع م ج ه؛ (4/442دمح )ادنسم ام ح  (1)

ه

 

ست

 

ي
دش رکده اتس.انی دحثی را حیحص دا  

 
ى زین أتن  

هي

 ادن و ذ
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؛ اگر در حالي بميری که اين افزايدآور؛ زيرا فقط بر ضعف تو ميرا در آن»
 «.ای، هرگز رستگار نخواهي شدرا پوشيده

گويد: مي روايت ديگری آورده است که عقبه بن عامر /امام احمد

َمْن َتَعلََّق َتِميَمًة َفال َأَتمَّ اللَُّه َلُه َوَمْن َتَعلََّق َوَدَعًة َفال »فرمود:  صاهللرسول

 (1).«َوَدَع اللَُّه َلُه

اهلل به گردن بياويزد،  (2)"هتميم"که  کسي»فرمود:  صاهللرسول ترجمه:
ه خود بياويزد، اهلل ب (3)"ودعه"که و آن گرداندافرجام نرا  اشمتعال خواسته

 «.گيردبمتعال آرامش را از او 

 (4).«من تعلَّق مَتيمة َفقد أشَرك»در روايت ديگری آمده است: و  

بياويزد،  -ی از زخم چشميا جلوگيربرای شفا  -یاهرهمُهرکه » ترجمه:
 «.تشرك ورزيده اس

ديد را مردی  -بن يمان -روايت کرده است که حذيفه /حاتمابن ابي
پاره آن را  در دستش بسته بود؛ حذيفه (5)"نخي"برای دفع تب و بيماری، که 

                                                           

ى4/324دنسم ادمح ) (1)  
هي

ه و ذ

 

ست

 

ي
؛ احمک انی دحثی را رواتی دده و آن را حیحص دا ى 

ي عل

 اوب

 

 
دش رکده اتس. (؛ رواي  

 
 زین أتن

رره (2)
ه
م

 مه، 
مي

 

ب

ه وخد یمهب ای رگدنذنمری وگدی: 
ب 
د که دعف الب یمدنبهبیی وبد که 

ش  

 دنك!آودنتخی و ااقتعد داش

رره (3)
ُه
م

عه،  َ
د
َ
ه وخد یمهبی دیفس و دصفو

ب 
ررهم دننی که ربای ولجریگی از مشچ زمخ 

ُه
م

 مه و ودعه، اشلم امتح 
مي

 

ب

هب و آودنتخی. 

ه-م دنن ریتدنب -دنبهب، ابزودنبهب  از :لیب: دتسزیچهبیی

 

ت

ش

وشد که ربای وصحل افِش ای دعف الب ای هب و درگی آوزیهبیی یم، اوختسان، ونش

ه وخد ای رفزدنااشنن یم
ب 
 آزیم اتس.دنبدن و زجو اامعل رشکاب نینچ ااقتعدایت 

ه، از آابلین (4)

 

...»: اب ظفل 6194، ش: /ر.ک: حیحص ااجلعم اریغصل وزایدب
َ
ق

َ
ّ ل
َ
ع

 «.نَم 

ه دتس ای ابزوی وخد  (5)
ب 
 رخاافیت، ربای وصحل افش ای دعف الب و زمخ مشچ 

ِ
م دننِ ابزودنبهب و وعتذیهبیی که ارموزه ربیخ از رمدح

 دنبدن.یم
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ِيُؤِۡ﴿: نمودو اين آيه را تالوت  کرد كَِۡوَما
َ
ِأ رِمرُن ِب ۡشِرٱََثُُهم ِمُّ ِوَُهم ِإرَل وُُكََ ِّلَلر

 .«و فقط مشرکند آورندايمان نمي اهللو بيشترشان به » . [155ویفس: ] ﴾١٠٦

 ان شد:آنچه در اين باب بي يخالصه

هرگونه ، مُهره و و حلقه] نخ ،بنددست شدت حرام بودن استفاده از -2
 .[به قصد حصول شفا امثال آنآويز و 

، بيانگر شد. و اينيرد، رستگار نممُيبر آن حالت م صحابياگر آن  -2

، از گناهان کبيرهرا که شرك اصغر  باشدمي #گاه صحابهدياين د
 .دانستندتر ميبزرگ

 (1).شمار نيامدبهجهل ه ر بمعذو ،آن صحابي -3

                                                           

ه( 1)
ب 
ل، ذعر 

 ه
م

ى، 

کُل

هامشر یمندر اگنه 

 

فت
ه گ
ب 
ه 

 

رر وب /ی ام ح اشیعفآدی؛ و رگب

 

 هت
ب

ل از ملع 
 ه
م

ل، در انی وصرت، 
 ه
م

ه 
ب 
ه وموضع ذعر 

 

 ت
د. الت

ه
ب 
ل رب دو ونع اتس: * ونیع که ذعر 

 ه
م

ه رشح و لیصفت رتشیبی اینز دارد؛ از انی اگنه، 
ب 

ل، ربآدمه امشر یم
 ه
م

آدی و * ونیع که ذعر تسین. ارگ 

ل
ه

ش

هاز وکاتیه و 
خ 
ي 

 

ت

 

ب
 وخناهدد وبد؛ ام  ارگ 

 

ل ومهج
 ه
م

لااگنری ابدش، 
ه

ش

هااگنری در بسک ملعی وکاتیه و 
ب 
ه ابندش، ب لکه 

 

ه وگب
ب 
ای ابدش که 

بله رحاح اتس، در انی وصرت، ذعرش ومج ه و ذپریینتف اتس. ابع
د که ًالثم آن م 

  

م ن

ه

 صخش وطخر 

 

ن

ه

هر »وگدی:  /امیقلذ

، روی

ش
 

ا ب و اخاگتسه الضل

ش

س

 

مت
دآورده اتس، هریدن وخد را هدداتی صرگداین از ویح و یملع ابدش که ایپربمرمگایه که 

 

س ه ب 

 

 ایفت
س
 

هي 

ارد، 

ه اخرط انی وکاتیه و روی رگداین رکدهذعری دنارد. زریا وکاتیه، از وخِد اوتس که از ریپوی از دوعرگتِ هدداتی، روی
ب 
 اتس و 

س
 

هي 

رگداین، 

ه او یمن
ب 
ه تسین. رب الخف یسک که راستل و ایپح امایه 

 

ه آن رردس و وخد زین وتاانیی ردیسن ای دتسذعری از او ذپریفت
ب 
ا دنارد. رونش اییب 

 رفق یم

ش

س

م
جک

ه و ااسِس امتح تبیصم«. دنكاتس که 
ب 
ه دنیِ اهلل، اپ

ب 
ل و انآاگیه تبسن 

 ه
م

مههب و دبی
ه
ا ب 

ش

س

 

مت
ی انگهبن زبرگ و هبتس؛ 

ل و یب
 ه
م

ه وسی دبی و ابتیه یموککچ، 
ب 
مهیملع اتس و انی انگهبن دنباگن اتس که داین را 

ه
ا ب 

ش

س

 

مت
ه و 
ب 
 ی دبیاشکدن. ذلا اپ

 ه
م

ل اتس. هب، 

ههب و وژییگامتح دبی
خ 
ي 

 

ت

 

ب
ده،  مههبی وکنه 

ه
ل اتس و 

 ه
م

هی ملع. مهبنهبی کین و وتسده، رمثهی وژییگی 

 

فت
ه که گ

 

ررنی »ادن: وگب

 

 هت
ب

ل اتس
 ه
م

 «.تمعن، لقع و دبرتنی تبیصم، 

ل، رده
 ه
م

م افتمودنت و اگه انی افتوت

ه

ههبی وگانوگین دارد و اجهلبن، اب 
ب 
ه انیی افصلهادنازههب، 

 

 ت
وطر ی ایمن زنیم و آامسن اتس. الت

ل و انآاگیه از اوصل دنی و ااسیس
 ه
م

ى، ذعمور ابدش. 

هل

 اهلل در تسین که هر اج

 

 
 

ه داپ

 

رتنی اسملی ااقتعدی، ذعر تسین؛ وتدیح و اگیب

مه
ه
بدن 

 

هابدنیت، و وحفای دنی االسح یمابعدت و انکر ن

ش

ش

ِه 

 

ه اسملی دیقعیت و رابدش؛ از انیی وبعمدان ابلط، هددف و کت
ب 
و رشتعی 

ل در راي ظه اب اوصل دنی و ااکحح اثتب و امنایِن آن، اابتعر دنارد و
 ه
م

 اوصل دنی، أتدیک رفاواین رکده اتس. الص رب انی اتس که 

 

 
 

 داپ
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نه تنها هيچ سودی برای شخص نداشت، بلكه به زيانش بود؛ زيرا آن حلقه  -4

 «.افزايدآور؛ زيرا فقط بر ضعف تو ميرا در آن»فرمود:  صاهللرسول

 کسي که چنين کاری کند. در برابرانكار شديد  -5

چيزی به خود  -برای رفع بال يا دفع آن -تصريح به اينكه هر کس -6

 .کندواگذار مياو را به همان چيز  ياويزد، اهللب

چشم زخم ببندد،  که مهره و يا چيز ديگری برای حفاظت از کسي -7

 شرك ورزيده است.

ديگر تعويذها و آويزهايي نيز ]و  بندنديتب مرفع و نخي که برای  -8

 از همين قبيل است.آويزند[ که برای حصول شفا به خود مي

ِيُؤِۡ﴿: یهتالوت آي -9 كَِۡوَما
َ
ِأ رِمرُن ِب ۡشِرٱََثُُهم ِمُّ ِوَُهم ِإرَل ِّلَلر  ﴾١٠٦وُُكََ 

مربوط به از آيات  #هبيانگر اين است که صحاب ،توسط حذيفه

 .کردندميشرك اصغر استدالل  در رابطه باشرك اکبر، 

 مانندی که برایهای سفيد و صدفمُهرههمچنين آويزان کردن  -21

 آميز است.زو اعمال شركآويزند، ججلوگيری از چشم زخم به خود مي

 را ديديم که ]تعويذ يا[ مُهره و امثال آن را به خود آويختهاگر کسي   -22

 را بر آورده اتاهلل متعال، خواسته :يميبگو به اوسنت است که است، 

 بگيرد. توو آرامش را از سازد ن

 

                                                                                                                             

 رشماکین که انکر وبقر، و رب رسِ زمارهب رقابین یمذعر، وسحمب یمن
ِ
ل
 ه
م

هدننک و رمدهوشد؛ ذلا 
ب 
وجدنی ای از هب دمد یموخادنن و از آنیمرفاید هب را 

هدننک، ذعر تسین و انب رب آومزهرمداگن، دروخاتس آرمزش و افشتع یم
ب 
آدی. ]ربای لیصفت رتشیب امشر یمهبی دنی االسح، رشک اربک 

ه

 

ت

ش

ى ریپاومن وناضق االسح، ونش

ش

خي

مهر.ک: ابم
 
م
م ایکینی ولاازعلزی بع رمزوق ارطلیفی، رت

 

هي

، که در استی دیقعه وموجد ی  نبد اربا

 اتس.[



 کتاب التوحید  46

 

ی ی خواندن و دم کردن و نيز دربارهآنچه درباره: (8)باب 
 مربوط به زخم چشم، وارد شده است آويزها و تعويذهای

در يكي از »گويد:  ابوبشير انصاریآمده است که  (1)"صحيح"در 
بودم که آن بزرگوار شخصي را فرستاد تا اعالم کند  صاهللرسول سفرها با

 (2)«.ای در گردن شتری باقي نمانَد، مگر اينكه قطع شودکه هيچ قالده
ِإنَّ الرَُّقى »يقول:  ص اهلل قال مسعت رسوَل و عن ابن مسعود 

 (3)[ابوداود  احمد و]روايت  .«َوالتََّماِئَم َوالتَِّوَلَة ِشْرك 
 فرمود:شنيدم که مي صاهللرسولگويد: از مي مسعودابنترجمه: 

يا در مواردی که  خواندن و دم کردن ]جز در مورد زخم چشم و گزيدگي»
 .«شرك است (5)آميزويذ محبتو تع (4)تميمهآويختن نيز  [ ومشروع شده است

                                                           

، ش: أوب داود و  ؛2332، ش: ملسم و ؛1332، ش: ريینعی: انی دحثی در حیحص اخبری و حیحص ملسم آدمه اتس. حیحص اخب (1)

2222. 

، رتش و القده (2)

 

هت
 
م

ه رب رگدن رتش را ذرک دد که در آن زم ن، رموسح وبد که ربای دعف الب ازاز آن 

 

ت

 

 ح
ب
ِ آو

 
 

رمبک  هبی ن

ررههبیی اافتسده یموخشی از نینچ القده
ُه
م

، اشلم 
ُ

هب )=وخدروهب( هبی حیبست و وعتذیهبیی که ارموزه رب م نیشرکددن! ذلا انی کُح

 وشد.زین یمآوزیدن یم

 .1213، ش: ابع م ج ه و ؛ 1331، ش: وب داود(؛ ا3/133ادمح )  (3)

 مهبن (4)
م

 

ب

ررهوطر که رتشیپ ایبن دش، ذنمری وگدی: 
ه
م

 مه، 
ي

ه وخد یمهب ای رگدن
ب 
د که دعف الب دنبهبیی وبد که 

ش  

آودنتخی و ااقتعد داش

ه وخد یمیم
ب 
 مه، اشلم امتح وعتذیهبی انرشمویع اتس که 

مي

 

ب

رره ابدش ای دتسدنبدن؛ رفیق یمندنك! ذلا 
ُه
م

سه که دنك که از سنج  خ

 

ب
ه و آ

 

ت

ش

ونش

ه یم "داع"ای  "وعتذی"ارموزه آن را 

 

فت
ی وجاز ای دعح وجاز آن، امندن که ارگ وعتذی، از آایت رقآن ابدش، در ایمن املع درابرهاندنم؛ انگ

رر تسین که رگنبمی: تمکح زنول رقآن جسه وبده 

 

 هت
ب

ه رمغ انی االتخف رظن، آای 
ب 
االتخف رظن ووجد دارد. ام  وقل راحج، رب دعح وجاز اتس. 

 اتس؟

له ای وعتذی تبحم (5) َ
و ِ

 

ه دکیرگی یمآزیم، وعتذیهبیی اتس ي
ب 
 وشد!که ااقتعد داردن ببس اسن و اتفل زن و وشهر تبسن 
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 يتروا] .«َمْن َتَعلََّق َشْيًئا ُوِكَل ِإَلْيِه» رفوعا:َمَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَكْيٍم 
 (1)[ترمذی احمد و

 -کسي که چيزی»فرمود:  صاهللرسولعبداهلل بن عُكَيم گويد:  ترجمه:
 «.شودار ميبه همان چيز واگذ، بياويزد -عنوان تعويذ يا برای دفع بالبه

ای حفاظت از چيزی است که بر يا هر آن[ تعويذ]جمع تميمه؛ که  «امتمئ»
ن بندند. در مورد حكم تعويذی که از الفاظ قرآيمزخم چشم، بر فرزندان 

و  ندارا جايز دانسته از علمای سلف آن رخيباشد، اختالف نظر وجود دارد. ب
مانند ابن  ؛ندادادهقرار  يزممنوع و ناجا را در رديف تمائمِ آن ديگر برخي

 و غيره. مسعود

 " یخانوادههم «ریق»
ُ
در  باشد؛مي خواندن و دَم کردنبه معنای  "ت هقْ ر

در  آميزکه الفاظ شرك شرطيه ب -چشم و گزيدگيزخم حديثي ديگر برای 
 ، اجازه داده شده است.-آن نباشد

« 

 

شوهر، يا  دلزن را در محبت به گمانشان که است چيزی  هر آن «وتله
 (2)اندازد!محبت شوهر را در دلِ همسرش مي

َيا » فرمود: صاهللست که رسولا کردهروايت  عيفِوَاز رُ /احمد

ُرَوْيِفُع َلَعلَّ اْلَحَياَة َتُطوُل ِبَك؛ َفَأْخِبِر النَّاَس َأّن َمْن َعَقَد ِلْحَيَتُه َأْو َتَقلََّد َوَتًرا 

 (3).«ٍة َأْو َعْظٍم َفِإنَّ ُمَحمًَّدا َبِريٌء ِمْنُهَأِو اْسَتْنَجى ِبَرِجيِع َدابَّ

                                                           

 .2372، ش: رتذمي (1)

 ونع یمجلقه (2)

 

ن
 
مت
ه

 که امگن ی ازدواج از 

 

هت
 
م

ه روش ازدواج اصنرا و ریغاملسمانن، از آن 
ب 
 و مهبدننی 

 

ه از ابشهت

 

ت

ش

ابدش و ذگش

ه دکیرگی یمیم
ب 
ه انی وموضع و لیلحت اامتجیع و ، اناجزی و ریغرشیع اتس. اگنیه واعقوشددننک ابثع اسن و اتفل زن و رمد تبسن 

ب 
ه 

 

انیبب

 سب که زدنیگِ یلیخربیم اشی ازدواج و ااثمل آن، شیب از شیپ رپده از ااعبد یفنمانشیتخِ جلقهروان

 

ن
 
مت
ه

ه دارد؛ 
ب 
ه ببس اسحتیس 

ب 
هب 

م اپدیشه اتس!جلقه

ه

 ی ازدواج، از 

ه اتس؛ ر.ک: انی دحثی را  /آابلین (3)

 

ست

 

ي
 ننس أب   داودحیحص دا

 

  ؛ و 27 ، ش: يحص

 

 ننس ااسنلب

 

 .4692 ، ش:يحص
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به مردم عمری طوالني بكني؛   -پس از من -بساچه !ای رويفع» ترجمه:

که ريش خود را گره بزند يا بپيچاند و از  از کسي -ص -محمد خبر بده:
، استنجا کند حيوانات و استخوان یافكندهبياويزد و يا با پس (1)که قالده کسي

 .«بيزار است
مانند آزاد  ،از گردن کسي عويذقطع کردن ت»: گويدميسعيد بن جبير 

 [وکيعروايت ] (2).«استکردن غالم 
که از شاگردان ابن  -/ابراهيم نخعيوی همچنين روايت کرده که 

چه  -را، انواع تعويذ گردانششا: ابن مسعود و گفته است -باشدمي مسعود 
 .دانستنديمكروه م -رقرآناز قرآن باشد و چه از غي

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 «.تميمه»و « يهقْرُ»و توضيح  شرح -2
 «.لهوَتِ»توضيح  شرح و  -2

آميز، به شمار بدون استثنا از اعمال شركاين سه مورد، همگي و  -3
 .آيندمي

 که از الفاظ شرك شرطيه بيا همان خواندن و دم کردن، « رقيه» -4
 ستثنا شده است.مدگي، يشم زخم و گزبرای چ ،آميز نباشد

 اختالف نظر دارند.تعويذی که از الفاظ قرآن باشد،  یبارهدرعلما  -5

                                                           

ب یمای وبد که ربای دعف الب از رمبکهبی اتدیبهوظنمر از القده، خن (1)

 

ه آن
ب 
ررههبی وخشی، 

ُه
م

هبی حیبست و درگی آودنتخی؛ م دنن 

ه م نیش
ب 
 زیدن!آوهبی وخد یمزیچهبیی که ارموزه ربای دعف الب، 

که الغح، از دنبِ الغیم رهبیی یم (2)

 

ابب

 

ست ح
م
ه

 در انی اتس که 

ش

س

 

هت

وشد؛ زریا اب آونتخی ایدب، آن صخش زین از دنبِ رشک رهب یمابش

ه وخد، در دنب رشک رگاتفر دشه اتس.
ب 
رره و ااثمل آن 

ُه
م

 وعتذی و 
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چشم نيز زخم آويزان کردن قالده بر گردن حيوانات به نيت دفع  -6
 .و ناجايز استممنوع 

 بياويزد. ]يا تعويذ و امثالِ آن[ که قالده وعيد شديد برای کسي -7

 ويذی را قطع نمايد.که تع فضيلت و پاداش کسي -8

 دانستند.يتعويذ الفاظ قرآن را نيز مكروه م ،ابن مسعود و شاگردانش -9

*** 

 امثال آنهاتبرك جستن به درخت و سنگ و  :(9)باب 

فََرَءيِۡ﴿ فرمايد:مي اهلل متعال
َ
ِأ ِوَِلَل ِٱُتُم آیا به » . [19امجنل: ] ﴾١٩ُِعَزىِ لِۡٱَت

 .«رسانند(؟ود و زیانی به شما نمیاید )که هیچ ستوجه کرده "عزی"و  "الت"

ِإَلى ُحَنْيٍن وحنن  ص خرجنا مع رسول اهلل»: عن أبي واقد الليثي قال

حدثاء عهٍد بكفر وللمشركني ِسْدَرة  َيْعُكُفوَن ِعْنَدَها وينوطون ِبَها 

وَل اللَِّه! اْجَعْل َلَنا َفَمَرْرَنا ِبِسْدَرٍة َفُقْلَنا َيا َرُس َأْسِلَحَتُهْم ُيَقاُل َلَها َذاُت َأْنَواٍط

اهلل اكرب! إنها »:  صَذاَت َأْنَواٍط كماهلم ذات أنواط. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه

اِجِۡٱ﴿ ، قلتم َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َكَما َقالت بنو إسرائيل مُلوَسى:السُّنن ِنَلَا َِعل
ِلَُهمِۡهِرإرَل ِ َِكَما رَهة  ِِا ِإرنَُكمَِِۡءال َِِۡقَاَل  ْنُسَنَن َم نَُّبَكْرَتَل . [128األرعاف: ] ﴾لَُ َِهََِتِِۡم ِقَ

 (1)روايت کرده و آن را صحيح دانسته است.[ اين حديث را ترمذی]«. قبَلكم كاَن

با  ،ما در حالي که تازه مسلمان شده بوديم»ابوواقد ليثي گويد:  ترجمه:
ن آن ديار، درخت سدری ا. مشرکرفتيمبه سوی حنين مي صاهللرسول
رای های خود را بو سالح پرداختندپيوسته در کنارش به عبادت ميکه  داشتند

بود. ما مشهور شده  "ذات انواط" رو بهاز اين .کردندبرك به آن آويزان ميت

                                                           

 .3773، از آابلین، ش: ننس ارتلذميحیحص  (1)
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 صاهللگفتيم: برای ما نيز ذات انواط، مقرر کنيد. رسول صاهللولبه رس
تي که جانم در سوگند به ذاو  ؛، روش پيشينيان استاهلل اکبر! اين»فرمود: 

  ؛سرائيل به موسياشما همان سخني را گفتيد که بنيدست اوست، 
اِجِۡٱ﴿: گفتند ِنَلَا رَل َِِعل ِلَُهمِۡهِرإ َِكَما رَهة  ِِا ِإرنَُكمَِِۡءال َِِۡقَاَل األرعاف: ] ﴾َهلَُ ََِتِِۡم ِقَ

طور که آنان معبوداني اسرائيل( گفتند: )ای موسي!( همان)بني»]يعني:  .[128

شما نيز از افزود:[  صاهللرسول]سپس «. ی ما نيز معبودی مقرر کندارند، برا
 .«های آنان پيروی خواهيد کردروش

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 نجم. یهسور [29ی ]هتفسير آي -2

 .صاهللاز رسول مسلمانانتازهي با درخواست يآشنا -2

دند ]و درخواست کردند، انجام ندا صاهللرسولآنها چيزی را که از  -3
در حدّ يک درخواست باقي  صاهللرسولگری آن موضوع با روشن

 ماند و عملي نشد.[

فكر ؛ زيرا بودمتعال اهلل  نزديكي جستن بهز اين درخواست، هدفشان ا -4
 .اردداين کار را دوست که اهلل متعال،  کردندمي

اطالع از نادرستيِ اين درخواست بي ،مسلمانوقتي اصحابِ تازه -5
 .شوندديگران به طريق اولي دچار چنين جهلي مي بودند، پس

ها و نويد آمرزش از سوی اهلل، بر در برخورداری از نيكي #صحابه -6
ی آنها موجه درخواستِ ناآگاهانهديگران برتری دارند. ]با اين حال، 

 .قلمداد نشد[
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شدت درخواستشان را بهبلكه قرار نداد؛ آنها را معذور  صاهللرسول -7
 روش پيشينيان است. شما از روش ،اهلل اکبر! اين»مود: فر رد نمود و

 .«کنيدميپيروی  پيشينيان

را  آن صاهللخطرناك بود که رسولای اندازههاين درخواست ب -8
)ای دانست که گفته بودند:  ؛موسيدرخواست قوم سان هم

 «. طور که آنان معبوداني دارند، برای ما نيز معبودی مقرر کنموسي!( همان

 ؛باشدمي «ما إله إما اهلل» و مفاهيم از شرايط (1)چنين مواردی،عيت ممنو -9
  ا]که ب بودو مبهم مانده ولي باز هم برای آنان مشتبه 

 

 .برطرف شد[ صاهللرسولگری روشن

در هنگام روشن ساختن اين موضوع؛  صاهللسوگند خوردن رسول  -21
ساسي، در صورتي که آن بزرگوار فقط در رابطه با مسايل مهم و ا

 کرد.سوگند ياد مي

به حساب آمد، نه شرك اکبر؛ زيرا با شرك اصغر  ،تاين درخواس  -22
 شمار نيامدند.طرح اين درخواست، مرتد به

مسلمان بوديم، بيانگر آنست که اين سخن راوی که ما تازه  -22
؛ زيرا مسلمانان قديمي نبودند قديميکنندگان از مسلمانان درخواست

 .آميز استاز اعمال شرك ،که اين دانستندمي گامو پيش

ديدگاه کساني که گفتن بر خالف  در هنگام تعجب،تكبير گفتن   -23
 تعجب، مكروه دانسته اند. اهلل اکبر را در زمان

 انجامد.ي که به شرك مييهاهبستن را  -24

                                                           

ه (1)
ب 
 

 

 

 

مه یمامااهلل یمدراتخن، زجو رشاطی مااله ینعی ونممتیع ربتک ج
کل
ؤوح انی 

ه
مف

 دد؛ زریا ماالهابدش که در 
خ

 

گي
امااهلل، هر 

 از ریغاهلل، زجو اصمدقی ابعدت اتس.وبعمدی ریغ از اهلل را یفن یم

 

 

 

 دنك؛ ذلا ربتک ج
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 اهل جاهليت. همانند شدن بهممنوعيت   -25

ايط يا ] و متناسب با شرهنگام آموزش دادن نيت در باخشم و عص  -26
 باشد.[اهميت موضوع، امری مشروع مي

راه و روش  ،اين»ی کلي؛ آنجا که فرمود: عدهقاو  بيان يک اصل  -27
 (1).«پيشينيان است

خبر داده  صاهللرسول است؛ زيرا آنچهنبوت  های، يكي نشانهاين  -28
 بود، به همان شكل روی داد.

ش خاطر آن نكوهه چيزی که در قرآن، يهود و نصارا ب هر آن  -29
 برای ما نيز هست. ،نداهشد

بود که اساس مسايل  #نزد اصحاب در یاهشداصل شناخته ،اين  -21
 از اين داستان، سه پرسشِو  (2)شودميبه دستور شارع مربوط  ،عبادی

و اين، واضح و  "پروردگارت کيست؟" شود:قبر نيز استنباط مي
امبرت پي" -که پروردگاری جز اهلل متعال وجود ندارد. -روشن است

دينت "و دهد، پيامبر است لذا کسي که از غيب خبر مي "؟کيست
گردد که گفتند: آيه استنباط مياين  در ضمنِو اين،  "چيست؟

                                                           

ه انعمی درتس وب (1)
ب 
بن را در شیپ وخاهدد رگتف و انی، 

ش 

ت ابن تسین؛ ب لکه ینعی انی اتم، راه و روش ذگش

 

ت ت

ش

 س
بست

دن راه و روش 

ددار یم

ش

س
ه
 دشه اتس، ونممتیع آن دشدیرت یمربای 

 

ب ه ابعرت درگی: در وماردی که اب ابعریت ربخی از زیچی هن
 ابدش.ابدش. 

ه (2)
ب 
ه ارمی رصتحی دشنه ابدش، دبتع 

ب 
ه آن دوتسر داده ابدش و ارگ 

ب 
آدی؛ امشر یمینعی انبمی امتح ابعدات، انی اتس که اشرع 

ه که روسلمهبن

 

]حیحص ملسم، «. َمن َعِمَل َعَمالً لَیَس َعلَيِه أمُرنا َفُهُو َرد  »رفومده اتس:  صاهللوگب

 رمدود اتس»[ ینعی: 2932ش:

ش

س

مل
ع

دد که ارم )دنی( م  رب آن تسین، 
ه ابعرت درگی: «. هرسک یلمع ااجنح ده

ب 
المک و 

ه
خ 

 

شي
 .هبی دنی ابدشهب و آومزهی دریتس هر یلمع، انی اتس که اطمقب دوتسر
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اِجِۡٱ﴿ ِنَلَا رَل َِِعل ، و عبادت معبود «برای ما مقرر کن یمعبود» :يعني  ﴾اهِرإ
 (1)همان دين است.

 است. و نكوهيده دناپسن ،نامانند راه و روش مشرک ا،روش يهود و نصار  -22

را ن به تازگي آه ک کسياحتمال دارد که بقايايي از باطل، در وجود   -22

چنانكه آنها هم تر با آن خو داشته است، يافت شود؛ترك کرده و پيش

 «.تازگي ترك کرده بوديمشده و کفر را بهمسلمان  تازه ما»گفتند: 

*** 

ای بر [قرباني کردن]يا حيوان ون ذبح : پيرام(11)باب 

 (2)غيراهلل

َِوَمِِۡقُۡلِ﴿ فرمايد:يم اهلل متعال َِوَسنُُسِكر َِصَلِتر ِإرَ  ر َِرب  ر َ ِّللر َِوَمَماِتر َياَي
َِع ِلِۡٱ ََِل١٦٢ُِِلَمرَي َُِشريَك بگو: همانا نماز و قربانی و » . [152-151األاعنح: ] ﴾ِۥ َل

 .«زندگی و مرگم، از آنِ اهلل، پروردگار جهانیان است؛ شریکی ندارد

                                                           

دد، اثتب یم (1)

 

ت

 

ست
ه

وشدن؛ دبنی لکش ینعی در انی دااتسن، * روبتیب، * وبنت، * و ابعدِت وبعمد ای مهبن دنی، که شه ؤسال ربق 

 رپورداگری زج اهلل اعتمل ووجد دنارد.. ام  وج ه « رپورداگرت تسیک؟»وشد: که در ربق ؤسال یم
س
 

هي 

و انی، رونش اتس که 

هانی دحثی رب وبنت، انی اتس که در ربق ؤسال یم دماتل

 

هبی وبنت اتس؛ وشد: ایپربمت تسیک؟ و انی دحثی، یکی از اشنب

د رکد»زریا رفومد:  ت ابن ریپوی وخاه 

 

ت

ش

 س
بست
 « از روش 

 

ن
 
مت
ه

م دش. و ام  انتبس انی دحثی اب وسنیم ؤسال ربق، انی اتس و 

ه

وطر 

اوناط ربای م  زین وبعمدی وچن ذات"املسمانن دنتفگ:  دحثی آدمه اتس که اتزهوشد: دتنی تسیچ؟ و در انیکه در ربق ؤسال یم

 و دنی، مهبن ابعدت اتس. "رقمر نک.

ه دقرت اابنتسط ؤمفل
ب 
ه اتس! رتمح یپ یم /اب ادنیک أتلم و دتق رظن، 

 

ت

ش

ربمی که جسه رظایتف در اابنتسط اسملی از وصنص داش

 اهلل رب او ابد.

ر اهلل، هر زیچ  (2)
 

 

بن، اوایل و....و هر یسک ریغ از اهلل اعتمل یمغ

ش 

مله: ایپربمان، رفش
 
م
 وشد؛ از 
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ِوَِ﴿ فرمايد:يچنين مهم رَك رَرب  ِل ر
پس برای » .[1اوکلرث: ] ﴾٢ِرِۡۡنَِٱفََصل 

 .«پروردگارت نماز بگزار و )شتر( قربانی کن

َلَعَن اللَُّه َمْن َذَبَح ِلَغْيِر » فرمود: صاهللروايت است که رسول علياز 

ُمْحِدًثا َلَعَن اللَُّه َمْن َغيََّر  ىاِلديه، َلَعَن اللَُّه َمْن آَواللَِّه، َلَعَن اللَُّه َمْن َلَعَن َو

 (1)[مسلم]روايت  .«َمَناَر اأَلْرِض
قرباني بر کسي که برای غيراهلل  لعنت اهلل»فرمود:  صاهللرسول ترجمه:

! لعنت اهلل بر کسي که لعنت اهلل بر کسي که پدر و مادرش را لعنت کندکند! 
لعنت اهلل بر ! حمايت کند[]يا از او  را جای دهد -گریيا فتنه -گذاربدعت

 «.دهدرا تغيير  (2)های زمينکسي که نشانه

َدَخل اجلنَّة » فرمود: صاهللاز طارق بن شهاب روايت است که رسول

قالوا وكيف ذلك يا رسول اهلل؟  «رُجٌل يف ُذباٍب و َدَخل النَّار َرُجٌل يف ذباب

د حتى ُيقرَِّب له شيئا، مرَّ رُجالن على قوٍم هلم َصَنٌم ال َيُجوُزه أح :قال

فقالوا ألحدهما: َقرِّب قال: ليس عندي شي ُاقرُِّب قالوا له: قرِّب ولو 

آلخر: قرِّب. فقال: ا سبيله، َفَدخل الّنار و قالوا ُذبابًا، فقرَّب ُذبابا، فخلُّو

]روايت . «ما كنُت ال قرِّب ألحٍد شيئًا دون اهلل َفَضربوا ُعُنقه، َفَدَخل اجلّنة

 (3)[حمدا
خاطر مگسي به بهشت و مردی همردی ب»فرمود:  صاهللرسول ترجمه:

دو مرد از ». پرسيدند چگونه؟ فرمود: «خاطر مگسي به دوزخ رفته بديگر 
کس از آنجا کنار قومي گذشتند که بتي داشتند. و معمول بود که هيچ

                                                           

 .3973حیحص ملسم، ش:  (1)

ه (2)

 

 .دننکاتس که ربای نییعت دحود ارایض بصن یم هبییهبی زنیم، العتموظنمر از اشنب

بن؛ 34: ، شدمحام ح ، از اازلهدد (3) ى  ، از بعش اإلي 

 هق
ی ي

 .7141 ، ش:
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ي به يكکرد. آنكه بايد برای بتِ آن قوم، چيزی قرباني ميمگر  گذشتنمي
هم ی پيش کن. گفت: چيزی ندارم. گفتند: مگسي اهگفتند: نذران دو از آن

رهايش کردند. و  آن مرد پذيرفت و مگسي قرباني کرد! لذا. کندکفايت مي
ی پيش کن. اهبا اين عمل )سرانجام( به دوزخ رفت. به نفر دوم گفتند: نذران

نها گردن او را زدند و م. آاكردهنو قرباني گفت: من تاکنون برای غيراهلل نذر 
 .«شهيد شد و به بهشت رفتترتيب آن مرد  بدين

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

ِِقُۡلِ﴿: یهتفسير آي -2 َِوَسنُُسِكر  .﴾إرَ َِصَلِتر

رَكِوَِ﴿: یهتفسير آي -2 رَرب  ِل ر
 .﴾٢ِرِۡۡنَِٱفََصل 

يا قرباني به کسي است که برای غيراهلل ذبح  مربوطنخستين نفرين  -3
  (1)ند.ک

سان ؛ بدينکه پدر و مادرش را نفرين کنداست  بر کسياهلل نفرين  -4
در جواب، پدر و هم و او نمايد پدر و مادر کسي ديگر را نفرين  که

 کند.را نفرين  وی مادرِ

يا از  پناه دهد گری راگذار يا فتنهاست که بدعت کسياهلل بر نفرين  -5
 .او حمايت کند

]يعني  های زميننشانههمچنين لعنت اهلل بر کسي است که  -6
 «.دهدهای مربوط به تعيين حدود اراضي[ را تغيير عالمت

                                                           

 از رفننی وادلنی ای رییغت دادن العتمزریا ا (1)

ش

س

ه

 ابدش.هبی دحود ارایض، رتشیب یمنی لمع، رشک اتس و انگ
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لعنت فرستادن بر شخصِ معيني، ]روا نيست و[ با لعنت فرستادن بر  -7
صورت کلي و بدون ذکر نام يا تعيين فرد يا عموم گنهكاران، به

 افراد مشخصي، تفاوت دارد.

 موزی است.آبيان داستان مگس که داستان بزرگ و عبرت -8

برای آن مگس قرباني  و بدون قصدِ]اوليه[ باراجآن شخص با اينكه به -9
 کرد، دوزخي گرديد.

و ناپسند زشت ای اندازهبهآميز در دل مؤمنان عمل شرك  -21
 شرك نورزيد. ، اماحاضر شد کشته شوداست که آن مومن، 

ه زيرا در حديث آمده است که ب ؛نفر اول نيز مسلمان بود  -22
 مگس به دوزخ رفت. خاطر همان

 صاهللد حديث ديگری است که رسوليِّمؤَ ،حديثاين   -22
اجَلنَُّة أَقرُب إىل َأحِدُكم ِمْن ِشراِك َنْعِلِه والنَّاُر ِمْثُل »فرمود: 

بهشت و دوزخ، به هر يک از شما از بند کفش او »يعني:  (1)؛«ذِلَك
 «. ترندنزديک

از ديدگاه حتي  (2)؛مقصودِ اصلي ]و معتبر[، عمل قلب است  -23
 پرستان.بت

*** 
                                                           

ه 8866رواتی اخبری، ش:  (1)
ب 

 وعسمدلقن از ابع

ى  اتس؛ زریا در دحثی زین رصتحی دشه که  (2)
 
قلي
 و دصق 

 

 

 

ه ن
ب 
ه تین»ینعی: اابتعِر هر لمع، 

ب 
نینچ «. هب یگتسب داردناامعل، 

ه
ب 

بلهرظن یم
بله و م 

بلهردس که ایمن انی م 
م، انتضق ووجد دارد؛ زریا در م 

ه

 

ب

هی 
ب 
م آدمه اتس که آن صخش 

ه

 

ب

که ی 

 

 ت
رمغ ای

ه
ب 

ه یماابجر و دبون دصق آن اکر را ااجنح داد، دوزیخ رگددی. ام  اب عمج
خ 
ي 

 

ت

 

ب
ه انی 

ب 
بله 
رمیس که آن صخش، ارگجسه رتشیپ دنبی انی دو م 

، دصق رقابین ربای 

 

ن
 
مت
ه

ه انی اکر نت داد و 
ب 
ه رصاف از روی اابجر، 

 

ریغاهلل دناتش، ام  سپ از اابجر رشماکن، اب دصق یبلقِ وخدش و ب

 ابثع دش که دوزیخ رگدد. واهلل املع.
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، شودمي : در مكاني که برای غيراهلل نذر و قرباني(11)باب 
 برای اهلل قرباني کردنبايد 

َِتُقمِۡ﴿ فرمايد:مي اهلل متعال بَدِرَِل
َ
ِأ  اوتل] ﴾افريهر

 

ه
ب 

]یعنی  هرگز در آن» . [158: 

 .«نایست در مسجد ضرار، به نماز[

 أَلَسن َف ببواننة  َقناَل: َننَذَر َرُجنال  َأْن ينذبح إبنالً      كِ وعن َثاِبُت ْبُن الضَّنحَّا 

ال  :َقناُلوا  «َهْل َكاَن ِفيَها َوَثٌن ِمنْن َأْوَثناِن اْلَجاِهِليَّنِة ُيْعَبنُد؟    »َفَقالَ:  ص يَِّبالنَّ

 : ص َقاُلوا: ال فَقناَل َرُسنوُل اللَّنهِ    «؟فَهْل َكاَن ِفيَها ِعيٌد ِمْن َأْعَياِدِهْم»َقاَل: 
. « َيْمِلنُك اْبنُن آَدمَ  ْعِصنَيِة اللَّنِه َوال ِفيَمنا ال   ْوِف ِبَنْذِرَك َفِإنَُّه ال َوَفاَء ِلَنْذٍر ِفي َمَأ»

 (1).[است مسلم بخاری و، اِسنادش مطابق شرط ابوداودروايت ]

 -شخصي نذر کرده بود که درگويد: مي ثابت بن ضحاك ترجمه:

سوال کرد.  بارهدر اين صاهللاز رسولشتری ذبح کند.  "وانهبُ" -مكاني به نامِ
آيا در زمان جاهليت، در اين مكان بتي وجود داشته »فرمود:  صاهللرسول

پرسيد: محل  صاهللگفتند: خير. رسول «که مورد پرستش قرار گرفته باشد؟

به آن شخص  صاهللگفتند: خير. رسول «ن نبوده است؟اتجمع و جشن مشرک
، و نيز نافرماني اهللادای نذر در جهت بدان که و  ادا کن؛نذرت را »فرمود: 

 .«در توان نذرکننده نباشد، الزم نيستنذری که  ادای
 

                                                           

  آ (1)

 

ه اتس؛ ر.ک:  /ابلب

 

ست

 

ي
 ننس أب   داودانی دحثی را حیحص دا

 

   ؛2314: ، شيحص

 

 . 1417 :، شو اكشمة ااصملب
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 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

بَدِرَِلَِتُقمِۡ﴿ اين سخنِ اهلل متعال که: تفسيرِ -2
َ
أ  اوتل] ﴾افريهِر

 

ه
ب 

 :158]. 

طور که همانگذارد؛ در زمين اثر منفي ميمعصيت و نافرماني اهلل،  -2
 (1).گرداندميرا مبارك  آن ،طاعت و بندگي

 ل واضح و روشن، مشخص کرد.يل پيچيده و مشكل را بايد با مسايمسا -3

مسأله را از جزئيات نياز، در صورت تواند دهنده مييا پاسخمفتي  -4
 گر جويا شود.پرسش

 که مانعي شرطيه ب ،برای نذر کردن جواز تخصيص مكان مشخص -5
 .ن کار وجود نداشته باشدبرای اي شرعي

مكان، بت ]يا  در آنتر پيشست که ا اين ،يكي از موانع -6
 .است؛ هرچند اينک از ميان رفته باشدوجود داشته گاهي[ زيارت

تر، آنجا محل اجتماع و انجام پيشست که ا اين ،يكي ديگر از موانع -7
 های مشرکان بوده است.مراسم و جشن

؛ زيرا جايز نيست ،وانع فوق باشددر جايي که يكي از مادای نذر  -8
 .باشدميمعصيت چنين نذری، نذر 

 گرچه بدون نيت تشابه باشد. ؛نابا مشرک و مشابهت یهمانندپرهيز از  -9

                                                           

بل  (1)
 ابب ااشره دارد؛ ینعی در اکمین که ربای ریغاهلل رقابین دشه و انرفم ینِ اهللانی م 

 

ن
 
مت
ه

ه ونعاِن 
ب 
ه  ه، 

 

وصرت رگفت

ه

 

فت
 دارد؛ املع گ

 

ه لمع رشماکن ابشهت
ب 
ادن: انی ونممتیع، در وصریت اتس که ونِع اتس، ابندی ذحب و رقابین رکد؛ زریا انی لمع، 

 رقابین که در اظهر، یکی اتس. در هر احل، هر لمع، یکی ابدش؛ ینعی لمع املسمانن، 

 

ن
 
مت
ه

در اظهر نیعِ لمع رشماکن ابدش؛ لثم 

 یلمع، رب رسزینیم که آن لمع در آاجن ااجنح یم

 

ن
 
مت
ه

 روتس که اسمدج رب ابزارهب ربرتی داردن.وشد، ارث وخدش را دارد؛ از 



 59                                                    کتاب التوحید

 

 جايز نيست. ،اهلل معصيت و نافرمانيِ در جهتِنذر   -21

نيست، روا ملكيت انسان توان و چيزی که در  نذرِ  -22
 باشد.نمي

 

 اهلل شرك است غير برایذر کردن : ن(12)باب 

رِ﴿ :فرمايدمي اهلل متعال ِب َفََُ  ... به نذر )خویش( وفا » . [6اإلاسنن: ] ﴾ررِنلَذِۡٱيُ

 .«نمایندمی

اِ﴿: فرمايدميهمچنين  نَفقَِِۡوَما
َ
وِۡأ

َ
ِأ َِنَفَقة  رن ِم  ِنَذِۡنََذرُِِۡتم رن ِم  ِِر ِتُم ِٱفَإرَ  ّلَلَ

 .«کنید، آگاه استنذری که میاهلل، از هر انفاق یا » . [165: ةارقبل] ﴾ۥلَُمهَُِيعِۡ

َمْن َنَذَر َأْن ُيِطيَع اللََّه »فرمود:  صاهللروايت است که رسول كاز عايشه

 (1)]روايت بخاری[ .«َيْعِصِه َفْلُيِطْعُه َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَي اللََّه َفال

هرکس نذر کرد که از اهلل اطاعت کند، »فرمود:  صاهللرسول ترجمه:
و اطاعت نمايد و هرکس نذر کرد که از اهلل نافرماني نمايد، نبايد از پس، از ا

 (2)«.او نافرماني کند

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 وجوب وفا به نذر. -2

از آنجا که نذر، عبادت است و مخصوص اهلل متعال، لذا انجام آن  -2
 باشد.برای غيراهلل شرك مي

 جايز نيست. ،به نذر معصيت وفا کردن -3
                                                           

 .6696حیحص اخبری، ش:  (1)

د؛ و انب رب وق (2)

  

 ل راحج ابدی رافره دبهدد.ینعی ذنرش را ادا ن
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 (1)غير اهلل شرك است جستن بهپناه  :(13)باب 

نَهُِ﴿ فرمايد:مي اهلل
َ
ِررَجالِ ِۥَوأ ََِِكَ  رَن رررَجالِ ۡلِرٱم  ِب َُذوَ  َِيُع َِِسن ر رَن ِۡلِرٱم  ن ر

ِرََهقِرِفََزاُدوُهمِۡ ها به مردانی از دیدیم که( برخی از انسانو )می» . [5انجل: ] ﴾٦ا

 .«کشی آنان افزودندسان بر سربردند و بدینجن پناه می

َمْن »َيُقوُل:  ص قالت: َسِمْعُت رسوَل اهلل &عن خولة بنِت َحِكيٍم

َنَزَل َمْنِزاًل ُثمَّ َقاَل: َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق، َلْم َيُضرَُّه 

 (2)]روايت مسلم[ «.َشْيٌء َحتَّى َيْرَتِحَل ِمْن َمْنِزِلِه َذِلَك
شنيدم که  اهللگويد: از رسولمي &خوله بنت حكيم ترجمه:

َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل "هرکس در جايي اتراق کند و سپس بگويد: »فرمود: مي

                                                           

 در وماردی اتس که طقف در دقرت اهلل (1)

 

 

 

ه ولخمق در وماردی یم رماد از انی ابعرت، انپه ج
ب 
ه انپه ربدن 

 

ابدش؛ و رگب

ده یمکه در وتاِن ولخمق اتس، اجزی یم

 

ه رفدی درگی انپه
ب 
 وشد؛ انی، اجزیابدش. ًالثم یصخش از وسی کی رگمتس تحت بیقعت اتس و 

ه رگدد؛ در وصریت که وایگتسب و میب و ادیم ااسنن، طقف ابدی

 

ست
ه ریغاهلل، واي 

ب 
که بلق ای میب و ادیم ااسنن، 

 

 ت
سه اجزی تسین، ای خ

 

ب
 اتس. آ

ه اهلل
ب 

 .ابدش 

 .2733حیحص ملسم، ش:  (2)
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که از رساند تا آن، هيچ چيزی به او آسيب نمي(1)"التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق

 «.کندجا کوچ آن

 شد: آنچه در اين باب بيان يخالصه

 جن. یهسور [6ی ]هتفسير آي -2

 پناه جستن به غير اهلل، شرك است. -2

استناد ا استدالل شده است؛ زيرا علما ب &در اين باب به حديث خوله -9
اهلل عيب کامل و بيصفات  جزو]کلمات اهلل، اند: به اين حديث گفته

 چراکه پناه جستن به مخلوق، شرك است.مخلوق نيستند؛  [هستند و

 کوتاه ]و پرمحتوا[.دعای  فضيلت اين -4

مثال دفع شر  -آميز، منفعتي دنيوی داشته باشد،اگر يک عملِ شرك -5
 .نيست دليل بر جواز آن ،اين -يا جلب منفعت کند

*** 

از غيراهلل يا خواستن  مدديكي از مصاديق شرك، : (14)باب 
 باشدميغير اهلل فرياد خواندن به 

ِِعَُِوَلِتَدِۡ﴿ فرمايد:مي اهلل متعال فَإر ِِّلَلرَِماَِلِيَنَفُعَكَِوَلِيَُضَُّك ِٱمرنُِدو ر
ِإرذِرَفَعلِۡ رنََك ِفَإ َِت رَن ِم  ِلَظ ِٱا َِيم١٠٦ِِۡلرمرَي َِسسِِۡإَو  ِ ٱَك رُض  ِب ََِلُِِّلَلُ َف ََِكشر إرَلِِِۥافََل

ََِ و جز اهلل کسی یا چیزی را مخوان که نه سودی به تو » . [156-155ویسن: ] ﴾ُه

                                                           

مه  (1)
 
م
ه الکح اکلم و افصِت یبانپه یم» ی داع:رت

ب 
سه آرفدیه اتسربح  خ

 

ب
تس که از نی، یکی از ااحدیثی اا«. بیع اهلل، از رش آ

 .وشدآن تفص الکح ربای اهلل اعتمل اثتب یم
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قطع از ستمکاران خواهی بود. و اگر زیانی که اگر چنین کنی، به رساند و نهمی

 .«تواند آن را برطرف کندکس جز او نمیاهلل گزند و آسیبی به تو برساند، هیچ

ِبِۡٱفَِ﴿ فرمايد:و مي ِعرنَد ِٱَتُغَا  رزِۡٱّلَلر ِوَِلر  پس » . [16اوبکنعلت: ] ﴾ُبُدوهُِعِۡٱَق

 .«را عبادت و پرستش نمایید روزی را تنها نزد اهلل جستجو کنید و او

ِيَدَِِۡوَمنِۡ﴿فرمايد: ميهمچنين  ِمرَمن َضلُّ
َ
ِأ ُِدو ر ِمرن َا  َِلِٱُع َِمن ّلَلر

ََِلُِيَسِۡ يُب َِِۡإرَلِ ِِۥاَتجر ِيَ ِوَُهمِۡقرَي ِلِۡٱمر اَِِمةر ُِدََع رهرمَِۡعن َِغ ِِئ و » . [6األاقحف: ] ﴾٥فرلََُ 

خواند که تا فریاد میهتر از کسی نیست که کسانی جز اهلل را بکس گمراههیچ

 .«گویندروز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمی

َاءَِ﴿فرمايد: نيز ميو  ُفِٱلسُّ َمنُُِيريُبِٱلُۡمۡضَطَرِإرذَاَِدََعهَُِويَۡكشر
َ
 . [51المنل: ] ﴾أ

 

 گاه که او را آیا )معبودان باطل بهترند یا( ذاتی که دعای درمانده را آن»

 .«نماید؟سختی و گرفتاری را برطرف می کند وبخواند، اجابت می
منافقي  صاهللبا سند خويش روايت کرده که در زمان رسول /طبراني

برخي گفتند: بياييد با هم نزد . رساندآزار ميمسلمانان به بود که 

تا ما را از شرّ اين شخص  خواهيمکمک ببرويم و از ايشان  صاهللرسول

؛ «ُيستغاث بي وإنِّما يستغاُث باهلل إّنه ال» :فرمود صپيامبردهد. نجات 

 «.گرددميکمک درخواست بلكه از اهلل  ؛شودمياز من کمک گرفته ن»يعني: 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

فرياد خواندن[، عام است و استغاثه يا مدد خواستن، خاص ]يا به دعا -2
به "در عنوانِ اين باب، عطفِ  (1)و جزو مصاديق دعاست؛باشد مي

                                                           

ابدش، وخادنن ینعی دمد وخانتس از ریغاهلل، ونیع داعتس و داع، ابعدت اتس؛ ذلا از آاجن که ابعدت، وصخمص اهلل یم (1)

 ابدش.ریغاهلل ای دمدوخایه از ریغاهلل، رشک اربک یم
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، از نوعِ عطف عام بر خاص "مدد خواستن"به  "فرياد خواندن
 باشد؛ يعني عام بر خاص، عطف شده است.مي

ِتَدِۡ﴿ :یتفسير آيه -2 َِوَل ُِدو ر ِمرن ِيَُضُّكَِٱُع َِوَل ِيَنَفُعَك َِل َِما   ﴾ّلَلر

 .[155]ویسن: 

 شرك اکبر است. ،دعا و استمداد از غير اهلل -3

، غيراهلل را بخواند يا از غيراهلل مدد زمين اگر نيكوکارترين انسان روی -4
 گردد.بخواهد، جزو ستمكاران مشرك مي

ِ ٱَكَِسسِِۡإَو َِيمِۡ﴿ :یهتفسر آي -5 رُض  ِب  . [156ویسن: ] ﴾ّلَلُ

عالوه بر اينكه کفر  فرياد خواندن مخلوق،به استمداد از غيراهلل و -6
 هيچ سودی برای فرد ندارد.است، در دنيا نيز 

عرنَدِبِۡٱفَِ﴿ :یهتفسير آي -7  ِ رزِۡٱّلَلِرٱَتُغَا  .[16اوبکنعلت: ] ﴾َقِلر 

 توانميهمانطور که بهشت را ن ؛روزی را نيز نبايد از غيراهلل خواست -8
 از کسي ديگر طلب کرد.

ِمرَمنَِوَمنِۡ﴿ :یتفسير آيه -9 َضلُّ
َ
  .[6األاقحف: ] ﴾أ

فرياد تر از کسي نيست که کساني جز اهلل را بهکس گمراههيچ  -21
 اند.خومي

خبر بي ،خوانندمياز فرياد و دعاهای کساني که او را  ،غير اهلل  -22
 است.

خوانندگان خود را دشمن  ،شوندميکه جز اهلل خوانده انآن  -22
 ند.نداميخويش 

 باشد.غير اهلل ميعبادت  ، به معنایخواندن غيراهلل  -23

در روز  -اند،که او را خوانده يا از او مدد خواستهغيراهلل   -24
 کند.نسبت به اين عملِ خوانندگان خود، اظهار بيزاری مي -قيامت
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]به داليل مذکور[ خواندن غيراهلل يا مدد خواستن از غيراهلل،   -25
 گرداند.ترين مردم ميانسان را گمراه

َمنُُِيريُبِٱلُۡمۡضَطرَِ﴿ :یتفسير آيه  -26
َ
  ﴾أ

ن اعتراف داشتند اشگفتي است که خود مشرکجای بسي   -27
رو در از اين رسد؛نمي درمانده نيازمندِ ديگر به دادِکه جز اهلل کسي 

 .خواندندميفرياد بهفقط اهلل را ها و شرايط بحراني، سختي

اش عنايت ويژهو توحيد نسبت به  صاهللحساسيت رسول  -28
حد و حدود اين اصل مهم؛ و نيز ادب آن بزرگوار در به حمايت از 

 (1)تعامل با اهلل.
 

يُۡشِر﴿: که سخنِ اهلل متعالاين  یباره: در(15)باب 
َ
وُُكََ َِماَِلِأ

يُعََ ِلَُهمَِۡوَلِيَس١٩١ِِۡلَُقََ ُِيِِۡاِوَُهمِۡلُُقَِشۡيَِيِۡ نُفَسُهمِِۡاَِوَلاِنَۡصِرَِتطر
َ
ِأ

و َِ آيا موجوداتي را شريک پروردگار قرار »  .[191-191األرعاف: ] ﴾١٩٢يَنُصُ

اند؟ ودشان آفريده شدهدهند که قدرت آفرينش چيزی را ندارند و خمي
 «توانند آنان را ياری کنند و نه خودشان را!موجوداتي که نه مي

رهرََِّلريَنِتَدِۡٱوَِ﴿ :فرمايدمي متعالاهلل   ﴾مريِ لرُكََ ِمرنِقرطَِۡماَِيمِِۡۦُعََ ِمرنُِدون
ی خوانید، مالك پوست نازک هستهو آنان که جز اهلل )به فریاد( می» . [12افرط: ]

 .«نیستندخرما نیز 

                                                           

ه، راعتی ادب را یمدر اعتلم اب صاهللروسل (1)

 

 ت
که رفومد:  اهلل اعتمل و در اافتسده از اظافظ در انی زمت

 

از نم »دد؛ انچب

ه یمن

 

ه اهلل اعتمل انپه دبنی«. رگددوشد؛ ب لکه طقف از اهلل دروخاتس دمد و کمک یمکمک رگفت
ب 
ب 

  

 آومزش داد که ت

ش

س

 

مت

ه ا
ب 
اسن 

د.

 

 رببدن و طقف از او کمک وخباه
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 صگويد: پيامبرمي انسدر صحيح ]بخاری و مسلم[ آمده است که 
َكْيَف ُيْفِلُح َقْوٌم »شكست؛ فرمود: های پيشينش و دندان شد ميدر احد زخ

کند، رستگار را زخمي  شملتي که پيامبرچگونه »يعني: « ؟َشجُّوا َنِبيَُّهْم

َِِ ِلََكِلَيِۡ﴿ :شدنازل  اين آيهگاه آن« خواهد شد؟ ِٱمرَن
َ
َِشِۡمِۡۡل رمعان: آل] ﴾ءِ رر

 .«)ای پیامبر!( به دست تو کاری )جز تبلیغ( نیست» .[118

در  صاهللرسول گويد:مي $عمرابنآمده است که  (1)صحيحو در 

َسِمَع اللَُّه ِلَمْن »برخاستن از رکوع و گفتنِ نماز صبح، پس از رکعت دوم 

اللَُّهمَّ الَعْن ُفاَلًنا » :گفتبرد و ميد نفر را نام ميچن، «َحِمَدُه، َربََّنا َوَلَك احَلْمُد

يا اهلل! فالني و فالني را لعنت کن ]و از رحمتت دور »؛ يعني: «َوُفاَلًنا َوُفاَلًنا

ِلَيِۡ﴿ :شدنازل  اين آيهگاه آن «.گردان[ ِمرَن ِلََك ِٱَ 
َ
َِشِۡمِۡۡل رمعان: آل] ﴾ءِ رر

 .«جز تبلیغ( نیست)ای پیامبر!( به دست تو کاری )» .[118
و حارث  وو سهيل بن عمر ،که صفوان بن اميهاست و در روايتي آمده 

 فرستاد.برد و بر آنان نفرين مينام ميبن هشام را 
وقتي گويد: مي ابوهريرهآمده است که  (2)و در صحيح ]بخاری و مسلم[

رِۡ﴿: یهآي نذر
َ
َِِوأ َيتََك ِٱَعشر

َ
ِقِۡۡل رَي [114ارعشلاء: ] ﴾٢١٤َرب

 صاهللرسول شد،نازل  .(3
 َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش! َأْو َكِلَمًة َنْحَوَها اْشَتُروا َأْنُفَسُكْم ال» خاست و فرمود:رب

ُأْغِني َعْنَك ِمَن اللَِّه  ُأْغِني َعْنُكْم ِمَن اللَِّه َشْيًئا َيا َعبَّاُس ْبَن َعْبِداْلُمطَِّلِب! ال

                                                           

، دحثی حیحص اتس و اگه دحیثی که در حیحص اخبری، ای در حیحص ملسم، ای در هر دو آدمه اتس. "حیحص"ی ؤمفل از واژهاگه، وظنمر  (1)

هذلا در هر ومرد، ابدی ربریس رکد که وظنمرش دکاح

 

 ت
ه امندن که رماد از حیحص در ااجنی، حیحص اخبری اتس، کی از انی زگی

 

فت
هبتس. انگ

 .4369ی: دحثی امشره

 236(؛ و ملسم، ش: 4773، 2721، 243 اخبری، ش: )حیحص (2)

ه (3)
ب 
مهوسره 234ی آ

 
م
ه: ی ارعشلاء؛ رت

ب 
ددار دبهو »ی آ

ش

س
ه
 

 

 
بودنان زندی

ش

ه وخي 
ب 

.» 
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ُأْغِني َعْنِك ِمَن اللَِّه َشْيًئا َوَيا َفاِطَمُة ِبْنَت  وِل اللَِّه! الَشْيًئا َوَيا َصِفيَُّة َعمََّة َرُس

ای »يعني:  .«ِمَن اللَِّه َشْيًئاُأْغِني َعْنِك  ِشْئِت ال ُمَحمٍَّد! َسِليِني ِمْن َماِلي َما
توانم شما را از عذاب خود را از عذاب الهي نجات دهيد؛ زيرا من نمي! قريشيان

توانم براي شما نزد اهلل، كاري . اي فرزندان عبد مناف! من نمياهلل نجات دهم

توانم براي تو نزد اهلل، كاري انجام بكنم. اي عباس بن عبدالمطلب! من نمي

 توانم براي تو نزد اهلل، كاري بکنم؛ی  رسول خدا! من نميدهم. اي صفيه؛ عمه
ولي من خواهي، طلب کن؛ ای فاطمه دختر محمد! از ثروتم هر چه مي

 .«دهمتوانم برای تو نزد اهلل کاری انجامنمي

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 اعراف. یسوره 292 و 292 اتيتفسير آ -2

 در آن زخمي شد.[ ص اهلل]که رسول داستان احد]اشاره به[  -2

 و آمين گفتن در نماز  صاهللرسولسيد المرسلين، نوت قدعا و  -3
 

 

 (1)مت در پشت سرِ آن بزرگوار.ترين مومنان اين ابرجسته

 (2)بر ضدّ کفار بود. صاهللرسولدعای  -4

                                                           

ه "دیسارملنیلس"ابثت وخادنن ونقت در امنز تسین؛ ب لکه اب ابعرت ارصاف  /هددف ؤمفل (1)
ب 
ونعان و زین ذرک ااحصب 

ه"

 

ست
خ 
ب اب آن اقمح وامااشین، در یتخس، دب"رتنی ارفاد اتمرب

 

ه ااشره دارد که آن

 

کت

 

ه داع و ونقت یمنی ب
ب 
ه اهللهب، 

ب 
 رپدادنتخ و 

 آورددن.روی یم

ل بع رمعو و احرث بع  صاهللوطر که در دحثی، رصتحی دشه اتس، داعی روسلمهبن (2)
ت 
ه
ش

رب دضّ وفصان بع امت ه، 

ابح وبد که در زم ن داعی ایپربم

ش

س
هوطر که در ادامهه وبددن؛ ام  مهبناملسمن دشن صه

ب 
رمعان، ینعی در ی آلوسره 323ی ی آ

ه
ب 
ه 329ی آ

ب 
ه ذپریش وت

ب 
ب ااشره دشه اتس، اهلل

 

 
ه ی ات

ب 
ب املسمن دشدن. ذلا ربای وت

 

 
ب را ذپریتف و ات

 

 
ی ات

ه صاهللروسل
ب 
ه وخنییبت دش که ذعاب ای وبقل وت

ب 
ه دتس ااشین تسین؛ ب لکه 

ب 
 یگتسب دارد. اتس اهللی دنباگن، 
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کردند و کوشيدند که را زخمي  صاهللآنها در جنگ احد، رسول -5
؛ همچنين اجساد شهدا را که را به قتل برسانندآن بزرگوار 

 تكه کردند!ان خودشان بودندن، مُثله و تكهداونخويش

ِلَيِۡ﴿ یآيه -6 ِمرَن ِلََك ِٱَ 
َ
 بارهدر همين . [118رمعان: آل] ﴾ءِ َشِِۡررِمِۡۡل

 شد.نازل 

ی پيشين[ ی آيهعمران، در ادامهی آلسوره 229ی ]اهلل متعال در آيه -7

وِۡ﴿ :فرمايدمي
َ
َِعلَيِِۡأ وِِۡهرمَِۡيُتََب

َ
َبُهمِِۡأ ر اهلل »يعني:  . [118رمعان: آل] ﴾ُيَعذ 

به اينها توفيق و اهلل  «.کندپذيرد يا عذابشان ميشان را ميبخواهد توبه
 توبه داد؛ در نتيجه ايمان آوردند.

 (1)خواندن قنوت نازله.]ثبوت[  -8

 (2)]برای دعا کردن بر ضدشان، جايز است.[ در نمازنام دشمن ذکر  -9

 (3).نفرين افراد خاص در قنوت  -21

رِۡ﴿: یهآينزول پس از  صاهللسولآنچه ر  -22 نذر
َ
َيتََكَِِوأ َعشر

ِٱ
َ
ريَِقِۡۡل  انجام داد.  [114ارعشلاء: ] ﴾٢١٤َرب

                                                           

بله (1)
ى رب املسمانن وارد یمانی، کی م 

 

ت ي ت 
مص

ى اتس که ویتق 

ه
فق

ه اتس که ربای رعف آن از املسمانن، در ی 

 

ست
وشد، اشي 

 امنزهب داع وشد.

رر اتس. (2)

 

 هت
ب

ى در انح ربدن دنمش ابدش، ذرک انح دنمش 

 

حي
صل
م

 در وصریت که 

ه انی اتس که  /ی ؤمفلوگای ااشره (3)
ب 

س عنم دش؛ ام  انی 

س شت

تنعل رفاتسدن رب ارفاد ینیعم در ونقت، ادتبا اجزی وبد و 

ه
ب 
از نعل و رفننی  صاهللوطر قلطم اجزی اتس، اجی ثحب دارد؛ زریا روسلربداتش که تنعل رفاتسدن رب رفد ای ارفاد ینیعم، 

 رفد نیعم، عنم دده اتس.
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جهت هشدار دادن به در  صاهللسولرجديّت و تالش   -22
تهم کردند. امروزه نيز به ديوانگي م خويشاوندانش؛ چنانكه او را

 نامند.اگر مسلماني در مسير دعوت بكوشد، او را ديوانه مي

نيز يک و  یبه خويشاوندان درجه صاهللسولر  -23
 اهللدر مقابل عذاب م توانميمن ن» فرمود: شخويشاوندان دورتر

ای »فرمود:  &حتي به دخترش فاطمه «.برای شما کاری انجام دهم
«. توانم برای تو نزد اهلل کاری انجام دهمفاطمه دختر محمد! من نمي

که برای دخترش که عنوان سيدالمرسلين تصريح نمود سان بهبدين
 قيني! بهتواند کاری بكندبانوی زنان جهان است، نميسرور و بزرگ

و  دوراننگاهي به اين با ، اما سخن حق را گفته است صاهللرسول
انحرافي که دامنگير خواصّ آن، به حقيقت توحيد و نيز وضعيت 

 (1).بريمميپي  ،دين شده است

 

 

رَعَِعنَِِحَّتِى﴿ :که تعالي ی اين سخن اهللباره: در(16)باب  إرَذاِفُز 
رهرمِۡ َماَذاِقَاَلَِربُِِّقُلَُب  ِ ِ ُِكۡمِ قَالَُا َا ُ َِِق ِلَِۡٱقَال ََ ِلِۡٱوَُه ُّ و چون ». [12س  ب: ] ﴾َكبريُِلِۡٱَعلر

گويند: پروردگارمان چه هايشان زدوده شود، مياضطراب و دلهره از دل
 .«ی بزرگ استدهند: حق )گفت( و او، بلندمرتبهفرمود؟ پاسخ مي

                                                           

ه وتیعق داردن؟ انی، ایبرگن رمگایه اسکینوتادن اکری ااجنح دهددویتق ربای درتخش یمن (1) اتس که  ، سپ درگیان جس

ه ربق یمزدنن. آانن را در انکر دجسمایبنل یمرا دصا یم صاهللروسل
ب 
گابح داع رکدن، رو 

 

م که هی
 

ي

 

ت  ت 
ی

ه
ب 
هدننک و رو

 

ب ه وگب
ای روی ربق 

ه امنز ااتسیدهیم
ب 
دد که وگای در ربارب اهلل 

 

ت

 

 ست
ي

م داردن! رتیادن؛ ب لکه وشخع شیبا

ه

 



 69                                                    کتاب التوحید

 

 صاهللرسولگويد: مي ابوهريرهآمده است که  (1)در صحيح ]بخاری[
ِإَذا َقَضى اللَُّه اأَلْمَر ِفي السََّماِء َضَرَبِت اْلَمالِئَكُة ِبَأْجِنَحِتَها » فرمود:

َِعنَِِحَّتِى﴿ ،ُخْضَعاًنا ِلَقْوِلِه َكَأنَُّه ِسْلِسَلة  َعَلى َصْفَواٍن ُينِفُذهم ذلك رَع ِفُز  رذَا إ
رهرمِۡ َماَذاِقَاَلَِربُُّكۡمِ ِقُلَُب  ِ ِ ِقَالَُا َِِق ِلَِۡٱقَالَُا ََ ِلِۡٱوَُه ُّ َفَيْسَمُعَها  . [12س  ب: ] ﴾َكبريُِلِۡٱَعلر

ُمْسَتِرُق السَّْمِع َوُمْسَتِرُق السَّْمِع َهَكَذا َبْعُضُه َفْوَق َبْعٍض َوَصَفه ُسْفَياُن بن 

َمْن عيينه ِبَكفِِّه َفَحرََّفَها َوَبدََّد َبْيَن َأَصاِبِعِه َفَيْسَمُع اْلَكِلَمَة َفُيْلِقيَها ِإَلى 

َتْحَتُه ُثمَّ ُيْلِقيَها اآلَخُر ِإَلى َمْن َتْحَتُه َحتَّى ُيْلِقَيَها َعَلى ِلَساِن السَّاِحِر َأِو 

اْلَكاِهِن َفُربََّما َأْدَرَكه الشَِّهاُب َقْبَل َأْن ُيْلِقَيَها َوُربََّما َأْلَقاَها َقْبَل َأْن 

َفُيَقاُل: َأَلْيَس َقْد َقاَل َلَنا َيْوَم َكَذا ُيْدِرَكُه َفَيْكِذُب َمَعَها ِماَئَة َكْذَبٍة 

 .«َكَذا َوَكَذا َفُيَصدَُّق ِبِتْلَك اْلَكِلَمِة الَِّتي َسِمَعت ِمَن السََّماِء ،َوَكَذا
ای را در آسمان فيصله هرگاه اهلل مسأله»فرمود:  صاهللرسول ترجمه:

زنند؛ ن را به هم ميهايشا، بالاطاعت از دستورش ینمايد، فرشتگان به نشانه
و چون  »طوری که صدای آنها مانند صدای زنجيری است که بر سنگي بيفتد. 

گويند: پروردگارمان چه فرمود؟ هايشان زدوده شود، مياضطراب و دلهره از دل

هايي که پس شيطان .«ی بزرگ استدهند: حق )گفت( و او، بلندمرتبهپاسخ مي
د، اين نديگر قرار داريكروی  -طبقاتيبه صورت  -کنند واستراق سمع مي

و او را پيش از يابد را درميشنونده ي سنگشهاببسا شنوند. چهسخن را مي
او را سنگ سوزاند. و گاهي هم شهاب، ميشبه دوست رساندن آن سخن

 یکند. و او به نوبهبعدی منتقل مي آن سخن را به شخص ،يابد و اودرنمي
و بدين ترتيب  سازدتر از او قرار دارد، منتقل مينخود آن را به کسي که پايي

شود. سپس بر زبان ساحر، انداخته مي گاهآن رسانند؛ا به زمين مياين سخن ر

                                                           

 .4733حیحص اخبری، ش:  (1)
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گيرد و آنها افزايد و مورد تأييد مردم قرار ميساحر، صد دروغ به آن مي
شود و گويند: مگر فالن و فالن روز به ما نگفت که چنين و چنان ميمي

که با صد  -راست خاطر همان يک سخنِلذا مردم بهش، درست بود؟ سخن
 .«کننداو را تصديق مي -شوددروغ آميخته مي

إذا أراد اهلل »:ص قال: قال رسول اهلل عن النّواس بن مسعان و

تعاىل أن ُيوِحَي باألمر تكّلم بالَوحي أَخَذِت السَّماوات منه رجفة، )أوقال: 

فإذا َسِمَع ذلك أهُل السَّماوات َصِعقوا، و  ،اهلل رعدة  شديدة( خوفًا ِمن

فيكّلمه اهلل ِمن  ،َخّروا هلل ُسجَّدًا فيكون أوَّل من يرفع رأسه جربيُل

ُثمَّ َيُمرُّ جربيُل على املالئكة: كّلما مرَّ بسماٍء سأله  ،َوحيه ِبما أراد

و العلّي الكبري، مالئكتها: ماذا قال َربُّنا يا جربيُل؟ َفيقول: قال احلقَّ و ُه

 ُهَرَفَينتهي جربيل بالَوحي إىل حيُث أَم ،َفيقولون كّلهم مثل ما قال جربيل

 (1)[طبری تفسير کثير وابن تفسير] .«اهلل 
  اهللوقتي »فرمود:  صاهللرسولگويد: مي نواس بن سمعان ترجمه:

 

 (2)د،گويسخن مي امری فروفرستادنِ ی نزول وحي کند و برایاراده متعال
فرشتگان( = ها )آيند و ساکنان آسمانبه لرزه در مي اهلل ها از ترسِآسمان

آورد، باال ميسرش را کسي که  نخستين ؛افتندبه سجده ميهوش شده، بي
گاه . آنگويداهلل آنچه از وحي خود بخواهد، با او سخن ميجبرئيل است. 

                                                           

ه رواِتی ابع ایب /ریثکانی دحثی را ابع (1)
ب 

س اتس؛ احمت آورده اتس که در دنسش، ودیل بع ملسم ددیه یم

ِّ ل

وشد که دم

 ومضمن آوردهذلا انی رواتی، فیعض یم

 

ن
 
مت
ه

ه 
ب 
ماب اهلل دحیثی 

ه
م
م

را وقتتی احمت ادن که رواتی ابع ایبابدش، ام  ملسم و ادمح ر

 دنك.یم

ی رشیع، و * ابدش: * ارادهتس: اراده رب دو ونع یموشدن. ینتفگاثتب یم از انی دحثی، افصِت اراده و الکح ربای اهلل (2)

م رفق داردن. ارادهاراده

ه

ه زیچهبیی اتس که اهللی وکتینی؛ که اب 
ب 
ه اافتق دوتس یم ی رشیع رموبط  دد و جس

ه روی ده دارد، جس

د؛ ا

 
 

 

 

ه رویم  ارادهن
ب 
ه اهلل رویی وکتینی رموبط   دادی را دوتس دبارد و جسه آن را دوتس دنارد.دادهبتس؛ جس
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های مختلف، از او گذرد. فرشتگان آسمانجبرئيل از کنار فرشتگان مي
( حق را گفت )سخنِ :گويدمي؟ و  جبرئيل : پروردگارمان چه گفتپرسندمي

 کنندميتكرار سخن جبرئيل را فرشتگان ی همهبزرگ است.  یو او بلندمرتبه

 (1)«.رساندوحي را به آنجا که امرِ اهلل باشد، مي ×تا اينكه جبرئيل

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 [سبأ یسوره 23ی ]هآيتفسير  -2

زيرا در آن،  ؛خشكاندمي های شرك را در درون قلبريشه ،اين آيه -2
کساني  ويژه در برابر، بهبراهين روشني برای ابطال شرك وجود دارد

 خوانند.فرياد ميبهکه بندگان نيک را 

ِ ﴿ :یآيهتفسير  -3 َا ُ َِِق ِلَِۡٱقَال ََ ِلِۡٱَوُه ُّ  . ﴾َكبريُِلِۡٱَعلر

 (2)رشتگان.علت سؤال ف -4

 چنين و چنان فرمود. دهد که اهللپاسخشان را مي جبريل آنگاه -5

 است. جبريلدارد، نخستين کسي که سر از سجده برمي -6

آنها را  یپاسخ همه ،کنند و اوسؤال ميساکنان آسمان از او ی همه -7
 .دهدمي

 .شوندهوش ميبي]با شنيدن سخن پروردگار[ ی ساکنان آسمان، همه -8

 .از شنيدن سخن پروردگارها سمانآيدن لرز -9

                                                           

 آاکشری رب رمگاهبین اتس که یم (1)
ّ
ه  وگدنی: ربجلیئانی دحثی، رد

ب 
ى ایختن رکده و وییح را که ابدی 

ه
ل

در االبغ ویح ا

ه  نبدیم ىلع
ب 
 راسدینه اتس! صراسدن، 

بن یموطر مهبن (2)

ش 

ابدنش، یم انی رپشس، از رتِس اهلل« رپورداگراتن جسه رفومد؟»رپدنس: که در دحثی ایبن دش، رفش

ب یم

 

 انذپری ابدش!، رفم ن ذعایب اطتقرتدنس که نخس اهللزریا آن
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جبرئيل، همان کسي است که وحي الهي را به آنجا که   -21
 رساند.باشد، مي خواست و فرمان اهلل

 استراق سمع توسط شياطين.  -22

 چگونگي قرار گرفتن شياطين بر فراز يكديگر.   -22

 های آسماني.يا سنگ هاتوسط شهابشياطين، تعقيب   -23

و سخن به  کندميصابت به شيطان ا سنگگاهي شهاب  -24
سخن  ،از اينكه شهاب به او اصابت کندپيش  ؛ و گاهرسدميساحر ن

ها ]= جادوگراني که از جنس بشر هستند[ به گوش انسانرا 
 رساند.مي

 .گويندمي گاهي راست ها و مدعيانِ علم غيبکاهن  -25

راست ]را که از شياطين دريافت کرده  کاهن، آن سخنِ  -26
 آميزد.مي صد دروغبا   است،[

های کاهن، به سبب همان يک سخن راست که دروغ  -27
]توسط شياطين[ از آسمان به او رسيده است، تصديق و تأييد 

 شود!مي

 هایباطل آمادگي دارند که دروغ شقدر برای پذيرهمردم چ  -28
را مد نظر قرار همان يک سخن راست  گيرند وکاهن را در نظر نمي

 دهند!مي

گری، آن سخن راست را دريافت و آنها يكي پس از دي  -29
 کنند.حفظ کرده، بدان استدالل مي

بر خالف  ]همچون صفت کالم[، تعالياثبات صفات باری  -21
 له.طِّعَهای مُاشعری یهعقيد
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ها و به سجده افتادن ن آسمانديبه اينكه لرزتصريح   -22
 باشد.مي ساکنانش، از ترس اهلل

 افتند.برای اهلل به سجده ميآنها   -22

*** 

 : شفاعت(17)باب 

رِۡ﴿ :فرمايدمي اهلل نذر
َ
َِِوأ رهر  ُُِيِۡٱب

َ
وِاََّلريَنَِيَافََُ ِأ إرَلِ َشُ  ِ رهرمِِۡا َ ِلَُهمِلَيَِِۡرب 

رهرِ ُِدون رن ِ ِۦم  َِشفريعِ َِولر  و با آن )=قرآن( به کسانی که از حشر » . [61األاعنح: ] ﴾َوَل

جز اهلل هیچ دوست و ترسند، هشدار بده که شدن در پیشگاه پروردگارشان می

 .«ای ندارندکنندهشفاعت

ِ﴿ فرمايد:و مي ر َ ر ِّلل  ََِجريعِرلَشَف ِٱقُل ی شفاعت و بگو: همه» . [44ازلرم: ] ﴾اَعُة

 .«گری در اختیار اهلل استمیانجی

ِ﴿ :فرمايدمي و َِذا ِيَشِۡٱَمن ِعرنَدهََُِّلري ِبرإرذِِِۡۥاَفُع رهرِإرَل  . [166: ةارقبل] ﴾ۦن

 .«ی اواجازهمگر به  ،تواند نزدش شفاعت کندکس نمیهیچ»

َِملَكِ ﴿ :فرمايدميچنين هم رن ِم  َِِووَُكم ُِتغَِۡو ِلَسَم ِٱفر َِل َِشَف ِتر اَِشۡيَِِعُتُهمِۡنر
ِمرنِ  َِبعِِۡإرَل

ۡ
ِيَأ  

َ
ِأ ِدر اِٱَذَ  ِيََشا رَمن ِل َِوَيرِّۡلَلُ و چه بسیار » . [15امجنل: ] ﴾٢٦َِضِىُء

بخشد، مگر آنکه تند و شفاعتشان هیچ سودی نمیها هسفرشتگانی که در آسمان

 .«اهلل برای هرکس که بخواهد و بپسندد، اجازه دهد

ِ﴿ :فرمايدمي و نيز ِ دِۡٱقُلر َا ََِّلريَنِزََعمِۡٱُع رنُِدو ر َقاَلِلرُكََ ِمرثِّۡلَلرَِلَِيمِۡٱُتمِم 
َِِذَرة ِ َِو ِلَسَم ِٱفر َِوَلِفر ِٱتر

َ
َِوَماِلَُهمِۡۡرۡل ِۡفريهرَماِمِرِضر رنَِظهري ِمرنِِۡۥَوَماََِلُِِكِ نُِشر ُِهمِم 

٢٢ِِ ِتَنَفُع ِعرنَدهُِلَشَف ِٱَوَل رَمنِِِۡۥاَعُة ِل رَل ََِلُِِإ ذرَ 
َ
بگو: کسانی را که » . [12-11س  ب: ] ﴾ۥأ

ها ای را در آسمانسنگ ذرهپندارید، بخوانید؛ همجز اهلل )فریادرس خویش( می
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مین، هیچ دخالت و مشارکتی  ندارند و زمین مالك نیستند و در تدبیر آسمان و ز
ای ندارد. و نزدش شفاعت، دهندهو )پروردگار( از میان آنها هیچ پشتیبان و یاری

 .«بخشد جز برای کسی که او، برایش اجازه دهدسودی نمی
اهلل متعال از غيرِ خود، تمام  :گويدمي [/احمد بن تيميه] ،ابوالعباس

بستگي دارند، نفي فرموده و اعالم و دلچيزهايي را که مشرکان بدان باور 
داشته است که غيراهلل هيچ مالكيتي ندارد و در تدبير آسمان و زمين، ياور و 

: شفاعت فرمودی شفاعت باقي ماند که بيان معاونِ اهلل نيست؛ فقط مسأله
گونه که بخشد، مگر برای کسي که اهلل برايش اجازه دهد؛ همانسودی نمي

ِِيَشَِۡوَلِ﴿ :فرمايدمي رَمنر ِل ِإرَل و جز برای کسی که » . [18األایبنء: ] ﴾تََضِ رِۡٱَفُعََ 

 .«کنندپروردگار رضایت دهد، شفاعت نمی

پندارند که روز قيامت گمانش را دارند و مين اپس شفاعتي که مشرک
مردود و منتفي اعالم شده و  ،در حقشان روی خواهد داد، به بيانِ صريح قرآن

آيد و مي -به ميدان حشر -روز قيامت خود،: »که است ادهخبر د صپيامبر
ستايد؛ ]لذا ابتدا شفاعت کند و او را ميبرای پروردگارش سجده مي

بگو  -ات راخواسته -شود: سَرَت را بلند کن وکند.[ سپس به او گفته مينمي
بخواه که به تو داده  -خواهي،آنچه مي -و گرددميکه شنيده و پذيرفته 

 .«گيردد و شفاعت کن که مورد قبول قرار ميشومي
 و برخوردارترين ترينپرسيد: خوشبخت ص اهللاز رسول بوهريرها

کسي که با اخالص و از صميم قلبش »فرمود:  مردم از شفاعتِ شما کيست؟
 (1)«.االاهلل بگويدالاله

                                                           

 (.6273، 99حیحص اخبری، ش: ) (1)
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، به اذنِ اهلل و برای اهل توحيد و اخالص است؛ نه برای شفاعت پس
 ورزند.که به اهلل، شرك ميکساني 

، همان ذاتي است که به ـحقيقت ]و حكمت[ شفاعت، اين است که اهلل
ی دعا و درخواست کسي که واسطهکند و آنها را بهاهل اخالص، لطف مي
صورت آمرزد تا بديندهد، ميی شفاعت ميخودش به او اجازه

مقام "يعني به  -نيکواال و  را گرامي بدارد و او را به مقامِکننده شفاعت
 برساند. -"محمود

است؛ از آميز شرك ، شفاعتِداندميرا منتفي  شفاعتي که قرآن آن
ی اهلل درست که به اذن و اجازه شفاعتقرآن در چندين مورد به  رواين
که شفاعت، فقط است نيز بيان نموده  صباشد، تصريح کرده و پيامبرمي

 (سخن ابو العباسپايان ) شود.شامل موحدانِ مخلص مي

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 ]مذکور در اين باب[. تفسير آيات -2

 (1)ي که منتفي اعالم شده است.شفاعتبيان  -2

 (2)است.ثابت گرديده شفاعتي که  -3

برسي به اعمال بندگان آغاز ]در روز رستاخيز تا حسا یشفاعت کبر -4

 صپيامبربه ، ]که به اذن اهلل همان مقام محمود استجزو  گردد[ که
 شود[.داده مي

                                                           

 آزیم.ینعی افشتع رشک (1)

ه (2)
ب 
ه 

 

 ت
وشد، که رباشی افشتع یمرگ و آنرشیط که اهلل ااجزه دهدد و از افشتعینعی افشتع ربای ومدحان صلخم، الت

 رایض ابدش.
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سان که ابتدا شفاعت ؛ بدينصاهللرسولچگونگي شفاعت کردن  -5
ی شفاعت افتد و چون اجازهکند، بلكه ابتدا به سجده مينمي
 کند.يابد، شفاعت ميمي

 صو برخوردارترين مردم از شفاعت پيامبر بيان اينكه سعادتمندترين -6
 کيست؟

 .پذيردنميانجام  ،شفاعت در حق مشرك -7

 حقيقت و حكمت شفاعت. بيانِ -8

*** 

إرنََكَِلِ﴿ :فرمايدميدگار که ر: در مورد اين سخن پرو(18)باب 
حِِۡدريَِمنَِۡتهِۡ

َ
َنَِتَِوَل َِببِۡأ َِيهِۡٱكر اِّلَلَ يَِمنِيََشا عُِِۡء ِدر

َ
ِأ ََ رِوَُه ِۡٱلَُمِب يَنُِمهِۡل  ﴾٥٦َتدر

ری، هدايت تواني کسي را که دوست داطور قطع تو نميبه» .[65اصصقل: ]

يافتگان داناتر کند. و او به هدايتکني؛ ولي اهلل هر که را بخواهد، هدايت مي
 «است

وقتي ابوطالب در از پدرش روايت است که از ابن مسيب ، (1)در صحيح
اميه و ابي، عبد اهلل بن هنگامنزد وی آمد. در آن  حال وفات بود، رسول اهلل

ال  :َيا َعمِّ، ُقْل»فرمود: به ابوطالب  صاهللابوجهل نيز حضور داشتند. رسول

فقط يك  !ن م اي عموي»؛ يعني: «َلَك ِبَها ِعْنَد اللَِّهحاجُّ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َكِلَمًة ُأ

اميه و عبداهلل بن ابي«. بر ايمان تو نزد اهلل گواهي دهم االاهلل بگو تاكلمه، الاله
ين عبدالمطلب را رها کني؟ يآ خواهيمي آياابوطالب گفتند:  ابوجهل به

نمود و آنها نيز ب عرضه ميلی توحيد را به ابوطاهمچنان کلمه صاهلل رسول

                                                           

رن3163حیحص اخبری، ش:  (1)

 

ه لقن از: بیسم بع َح
ب 
 .؛ 
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 کردند تا اينكه آخرين سخن ابوطالب اين بود که منميتكرار  را سخن خود
. امتناع ورزيد االاهللالالهی هو از گفتن کلمهستم. عبدالمطلب  بر کيش

تا زماني که منع »يعني: ؛ «َتْغِفَرنَّ َلَك َما َلْم ُأْنَه َعْنَكأَلْس» فرمود: ص اهللرسول
اين آيه را فرو  گاه اهللآن«. کنمنشوم، برايت درخواست آمرزش مي

ِوَِ﴿فرستاد:  ر رلَنِبر  ِل ََِكَ  َِاٱَما َِءاَمُن ِيَسََِّۡلريَن  
َ
ِأ رلَِۡتغِۡا  ِل  اوتل] ﴾وُكريَُِمۡشِرفرُروا 

 

ه
ب 

 :112] . 

همچنين  .«ن روا نیست که برای مشرکان، آمرزش بخواهندبرای پیامبر و مومنا»

حِِۡدريَِمنِۡإرنََكَِلَِتهِۡ﴿ی ابوطالب نازل فرمود: اهلل متعال اين آيه را درباره
َ
َتِبَبِۡأ

َِوَل ِ َن َِيهِۡٱكر اِّلَلَ ِيََشا َِمن ي عُِِۡء ِدر
َ
ِأ ََ رِوَُه ِب ِۡٱلَُم ُِمهِۡل يَن طور به» . [65اصصقل: ] ﴾٥٦تَدر

سی را که دوست داری، هدایت کنی؛ ولی اهلل هر که را توانی کقطع تو نمی

 .«کندبخواهد، هدایت می

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

يَِمنِۡإرنََكَِلَِتهِۡ﴿  :یهتفسير آي -2 حِِۡدر
َ
 .[65اصصقل: ] ﴾...َتَِببِۡأ

ِر﴿ :یهتفسير آي -2 رلَنِبر   اوتل] ﴾...َماََِكَ ِل

 

ه
ب 

 :112]. 

از  صاهللرسولنكه درخواست ، ايمهم و درخور توجهی مسأله -3

، در حقيقت پيشنهاد تبری جستن ما إله إما اهللابوطالب مبني بر گفتن 
از تمام معبودان باطل بود، و نه فقط گفتنِ الفاظ آن. ]زيرا ابوطالب 

بر خالف تفسيری که اهل کالم از دانست.[ مفهوم اين کلمه را مي

 دارند. ما إله إما اهلل

]يعني  صمنظور پيامبر اميه[بداهلل بن ابي]ع ابوجهل و همراهش -4

که رو باد آن؛ پس سيهنددانستميرا خوب[  ما إله إما اهللمفهوم 
 اصلِ  اسالم داناتر بود.از وی نسبت به  ،ابوجهل
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 برای مسلمان کردن عموی خود. ص سعي و تالش رسول اهلل -5

که عبدالمطلب را مسلمان قلمداد ردّی بر کساني است اين حديث،  -6
 اند.کرده

 منعاو و  آمرزشدر حق ابوطالب و عدم  ص استغفار رسول اهلل -7
 از اين کار. ص شدن رسول اهلل

 دوست بد.و  نشينهم ضررِ -8

 .آنانپيروی کورکورانه از و گذشتگان  بزرگ انگاشتن زيانِ -9

گردانند[ گرايان ]و کساني که از حق روی مياشتباه باطل  -21
است؛ و اين، همان استدالل چون و چرا از گذشتگان پيرویِ بي

 باطلي است که ابوجهل داشت.

]و مهم، اين است که فرجامِ  ه بستگي دارداعمال به خاتم  -22

قبول را[  ص ]پيشنهاد پيامبراگر ابوطالب انسان چگونه باشد[؛ زيرا 
 به نفعش بود.  ،کردمي

ی پيروی از گذشتگان، جای تأمل و درنگ است که شبهه  -22
رغم شه دوانيده است؛ زيرا در اين داستان، بهدر قلوب گمراهان ري

باز هم بر همين شبهه تكيه کردند و  ص تأکيد و تكرار پيامبر
 (1)حاضر نشدند روشِ نادرستِ گذشتگان را رها کنند!

*** 

 

 

                                                           

ه انح ریپوی از وشیپاایاشنن، اب اتکب و تنس اخمتفل یمانی، داقیقً روی (1)
ب 
ت ابین اتس که 

عص

 

می

ل دبتع و 
ه
ه رکد امتح ا

ب 
دننک و 

ه اطخیی وصمن اتس! انپه رب اهلل.نینچ یم زابن احل،

 

 وگدنی که ااکمن اطخ در اتکب و تنس ووجد دارد، ام  وشیپااشین از هروگب
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، افراط در شانآدم و ترك دينکفر بني یه: انگيز(19)باب 
 است صالحان داشتميگرا

هَِۡيِى﴿ فرمايد:مي اهلل
َ
ِأ َِتغِۡكرَت ِلِۡٱَل َِل ِدرينرُكمِۡبر ِفر َا   . [161ااسنلء: ] ﴾لُ

 .«روی نکنیدای اهل کتاب! در دینتان غُلو و زیاده»

رَهَتُكمِۡ﴿فرمايد: اهلل متعال مي َِءال ِتََذُرَ  َِود ِرَِوقَالَُا َِل ِتََذُرَ  َِوَل ََاَعر ُِس َِوَل ِا
َِوَسنَِۡسِر َِوَيُعََق َِيُغََث َِوَل و گفتند: از معبودانتان دست برندارید »  .[12ونح: ] ﴾٢٣ا

 ،(1). در صحيح«را رها نکنید« نسر»و « یغوث»، «سُواع»، «وَد»های( و هرگز )بت
 "نسر"و  "يعوق" ،"غوثيَ"، "سواع"، "دوَ" آمده است که $عباساز ابن

 قومشانشيطان به وفاتشان، از  پسکه  های صالحي از قوم نوح بودانسان نامِ
 ها بگذارند. نام اينها را روی مجسمهبسازند و  يياههکرد که مجسم چنين القا
تا  پرستيدندنميآنها را های اين صالحان را ساختند، ولي مجسمهقومشان 

های بعدی نسلگاه ؛ آنو جهل فراگير شد ندهای نخست از بين رفتاينكه نسل
 ها روی آوردند.مجسمه دتبه عبا

اند که هبسياری از علمای سلف گفت: »گويدمي بارهدر اين /قيمالابن
 ايستادندميآنها در کنار قبرهايشان  ،يافتندميوقتي بزرگان اهل کتاب وفات 

طوالني به عبادت آنان  يو پس از مدت ساختندمي شان راياههمجسم سپسو 
 ند.آوردميروی 

اَل ُتْطُروِني َكَما َأْطَرِت » فرمود: ص اهللرسولگويد: مي عمر

]روايت بخاری ؛ «النََّصاَرى اْبَن َمْرَيَم، َفِإنََّما َأَنا َعْبُدُه َفُقوُلوا: َعْبُد اللَِّه َوَرُسوُلُه
                                                           

 .4923حیحص اخبری، ش:  (1)
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نصارا گونه که روی نكنيد؛ آنافراط و زيادهمن  یبارهدر» يعني: (1)و مسلم[
 ،جز اين نيست که من .کردند رویغلو و زيادهمريم،  پسرعيسي ی بارهدر
 «.ی اهللفرستادهيد: بنده و يبگو -امدرباره -پس ؛هستم اهلل یهبند

َفِإنََّما َأْهَلَك َمْن  ،ِإيَّاُكْم َواْلُغُلوَّ» فرموده است: ص اهللهمچنين رسول

، زيرا افراط يديروی و افراط پرهيز نمااز زياده»يعني:  (2)؛«َكاَن َقْبَلُكُم اْلُغُلوُّ
 «.الکت رساندهای گذشته را به هروی، امتو زياده

فرمود:  ص اهللآمده است که رسول در صحيح مسلم از ابن مسعود و

روی زياده -در کارهای ديني و دنيوی -کساني که»؛ يعني: «َهَلَك اْلُمَتَنطُِّعوَن»
و اين جمله را «. شوندهالك مي -گذرندو از حدّ حق و اعتدال مي -کنندمي

 (3)سه بار تكرار نمود.

 در اين باب بيان شد:آنچه  يخالصه

بريم و پي ميدين باب بعدی به غربت دو اين باب و  یهبا مطالع -2
 کند.ها را دگرگون و وارونه ميسان دلبينيم که اهلل متعال چهمي

ی روی دربارهدهای غلو و زيدر روی زمين، در نتيجهشرك  نخستين -2
 صالحان پديد آمد.

ان شكل گرفت و نيز نخستين تغييری که در دين پيامبرشناختن  -3
؛ و دركِ اينكه اهلل متعال ]پس از پيدايش شرك اسباب و علل آن

 (4)ها[ پيامبران را به سوی آنان فرستاد.در ميان امت

                                                           

م.1442اخبری، ش:  (1)

 

في

 ؛ انی رواتی را در حیحص ملسم این

 .$ابعسم ج ه از ابعرواتی ادمح، اسنیئ و ابع (2)

 .2673حیحص ملسم، ش:  (3)

ه (4)
ب 
 ی ارقبله.وسره 231ی ر.ک: آ
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های ع آسماني و فطرتيا وجود اينكه شراکه چرا ب درك اين مطلب -4
به باز هم مردم ، دنکنميرد  بدعت و نوآوری در دين راپاك 
 ؟ورندآميها روی بدعت

ها، آميخته شدن حق با باطل ی اين انحرافب و خاستگاه همهسب -5
 سان که:بود؛ بدين

 نخست: با صالحان محبت داشتند 

  های داران، مجسمهو دينو سپس گروهي از اهل علم
نيكوکاران را ساختند ]تا با يادآوریِ آنان، به انجام خير و نيكي 

از اين قصدِ خير،  های بعد کهرغبت بيشتری بيابند[؛ اما نسل
 (1)ها پرداختند.غافل بودند، گمراه شدند و به عبادت مجسمه

 نوح. یسوره [23ی ]هتفسير آي -6
و باطل  گيردميتدريج از حق فاصله هب که  زادخوی آدميشناخت  -7

 (2)يابد.گيرد و افزايش مياندك در او جای مياندك

اند: فتهی معروف سلف صالح است که گاين، شاهدی بر مقوله -8
تر محبوب ،. و بدعت نزد شيطان از گناهشودميسبب کفر  ،بدعت

؛ اما کندميکه گنهكار است و توبه  نددازيرا فرد گنهكار مي ؛است
 کند.دهد، توبه نميبه گمان اينكه کار نيكي انجام مي گربدعت

                                                           

ِ تبحم ذلا دریم (1)

 

می ت
ه
ایمیب که هرسک وخباهدد دشنی را اب دبیتع وقتتی دنك، رضرش از عفنِ آن رتشیب اتس. ًالثم در ا

 یثحب تسین؛ ام  آانن صاهللروسل
س
 

هي 

ابن وقتتی یمکه امگن یم

ش

 س
قلت
، امندنیدننک اب نشج الیمد آن زبروگار، تبحم وی را در 

 
س
 

هي 

د؛ رچاکه نینچ یلمع از 

 

 کی از فلس اصحل اثتب دشنه اتس.تخس در اابتشه

ه قح روی آورده (2)
ب 
ه ایسبردن اسکین که از ابلط 

 

ه انی در وصریت اتس که وتقیف اهلل اب دنبه، ایر وشند؛ و رگب

 

 ت
ادن؛ ًالثم ام ح الت

ه /اوبانسحل ارعشی

ش

 س
س از ادني

س شت

ه وتقیف اهلل، از دمااعفن دیقعهب أتمرث دش و آنالکی ابعادتبا زتعمیل وبد و 
ب 
ی فلس اگه 

 اصحل رگددی.



 کتاب التوحید  82

 

که چه چيزی  داندميزيرا شيطان  ؛هاشيطان از بدعت یهسوء استفاد -9
قصد  ،کندميگرچه کسي که بدعت را ايجاد  ،شودميت سبب بدع

 !داشته باشد نيكي

 :شناخت يک اصل کلي در عقيده که عبارت است از  -21
 "نيكان.داشت روی در گراميو زياده عدم افراط"

 .کني عملِزيان ايستادن بر سرِ قبرها برای انجام   -22

دستور به حكمت سازی و شناخت علت نهي از مجسمه  -22
 ن.نابودی آ

درك اهميت داستان قوم نوح و ضرورت توجه به آن؛   -23
ساز پيدايش داشت نيكان، زمينهروی قوم نوح در گرامي]زيرا زياده

 شرك بود.[

اين داستان قوم  ،اهل بدعت اينكه آورتر از همهشگفت  -24
بر  اهلل متعالولي  ؛خوانندمي حديث و تفاسير هاینوح را در کتاب

کنند ميطوری که اين نوع اعمال را تأييد هايشان مهر زده است، دل
، مباح نمايد مبارزه چنين کارهاييبا که و خون و مال کسي را 

 !دانندمي

تصريح شده که هدف قوم نوح، شفاعت خواستن از آنان   -25
 بود.

 تصاويرکساني که قصد گمان کردند که  های بعدی،نسل  -26
 ها بوده است!هاند، عبادت اين تصاوير و مجسمساختهها را و مجسمه

که است؛ آنجا  صرسول اهللرهنمود بزرگي که در سخن   -27
نصارا گونه که روی نكنيد؛ آنافراط و زيادهمن  یبارهدر»فرمود: 
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سالم و درود  ...«.کردند رویغلو و زيادهمريم،  پسرعيسي ی بارهدر

 پيام روشن را ابالغ نمود.که  ص اهلل بر رسول اهلل

باره که در اين صپيامبر  گریِخيرخواهي و روشن  -28
روی کند، به گيری و زيادههرکس در امور ديني و دنيوی، سخت

 رسد.هالکت مي

پس از آن مورد پرستش قرار گرفتند ها بت به اينكهتصريح   -29
 بيانگر اهميت علم و خطر ازکه علم و آگاهي از ميان رفت؛ و اين، 

 ست.ا رفتن آن ميان

 ، مرگ علما بيان شده است.علت از بين رفتن علم و دانش  -21

*** 

 یمرد قبر در کنارکه اهلل را  : سرزنش شديد کسي(21)باب 
چه رسد به اينكه خود صاحب قبر را  ،پرستش کند صالح

 پرستش نمايد
 گويد:مي &عايشهآمده است که  (1)در صحيح ]بخاری و مسلم[

ه که در حبشه ديدسخن گفت ي يز کليساا ص رسول اهلل برای &سلمهام

ُأوَلِئَك ِإَذا َماَت » فرمود: ص اهللرسول  .وجود داشت ی در آنبود و تصاوير

ِفيِهُم الرَُّجُل الصَّاِلُح، َبَنْوا َعَلى َقْبِرِه َمْسِجًدا، َوَصوَُّروا ِفيِه ِتْلَك الصَُّوَر، 

فرد اينها عادت داشتند که هرگاه »يعني: «. َفُأوَلِئَك ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد اللَِّه
کردند و آن گاهي بنا مينمود، بر قبرش عبادتنيكوکاری از آنها فوت مي

 «.کشيدند؛ ايشان بدترين مردم در نزد اهلل هستندتصوير ميتصاوير را در آن به

                                                           

 اخبري، ش: ) (1)

 

 . اب االتخف ادنیک در اظافظ223و...(؛ حیحص ملسم، ش: 3143، 414، 427يحص
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ديگری  ، ويكي قبرپرستي :ندشدميدو فتنه و گناه را با هم مرتكب اينها 
 .تصويرگری و ترسيم تصاوير

گويد: مي &اند که عايشهروايت کرده بخاری و مسلمهمچنين 

يده بود و چون ای روی صورتش کشپارچه شدر بيماری وفات ص اهللرسول

َلْعَنُة اللَِّه َعَلى اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى »نَفَسش تنگ شد، آن را کنار زد و فرمود: 

يهود و نصارا که نفرين اهلل بر »يعني:  (1)؛«اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهْم َمَساِجَد
سان بدين«. قرار دادند -گاهيعني عبادت -قبرهای پيامبرانشان را مسجد

 -رو قبرش نمايانامتش را از چنين عملي برحذر داشت؛ از اين ص اهللرسول
 گاه قرار دهند.تا مبادا مردم آن را سجده قرار نگرفت -اشو بيرون از خانه

ويد: پنج روز گمي اهللجندب بن عبدروايت کرده است که  /مسلم

ِإنِّي َأْبَرُأ ِإَلى اللَِّه َأْن َيُكوَن » که فرمود: مشنيد ص اهللرسولپيش از وفات 

ِلي ِمْنُكْم َخِليٌل َفِإنَّ اللََّه َتَعاَلى َقِد اتََّخَذِني َخِليال َكَما اتََّخَذ ِإْبَراِهيَم 

يال التََّخْذُت َأَبا َبْكٍر َخِليال َأال َوِإنَّ َمْن َخِليال َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا ِمْن ُأمَِّتي َخِل

َمَساِجَد َأال َفال َتتَِّخُذوا اْلُقُبوَر  َأْنِبَياِئِهْم َكاَن َقْبَلُكْم َكاُنوا َيتَِّخُذوَن ُقُبوَر

از کسي برم از اينكه پناه مياهلل من به »؛ يعني: «ِإنِّي َأْنَهاُكْم َعْن َذِلَك َمَساِجَد
دوست خليل و مرا اهلل متعال زيرا  ،خويش قرار دهمخاصّ دوست  شما را

 خليل و دوست خاصّ خودطور که ابراهيم را همان ؛ستا دادهخويش قرار 
به عنوان دوستِ ويژه و را  از امتم خواستم کسيو اگر ميقرار داده بود. 

ه هايي کهان! امت .گزيدمرا به دوستي برمي برگزينم، ابوبكرخاصّ خود 
پيش از شما بودند، قبرهای پيامبرانشان را مسجد و محل عبادت قرار دادند؛ 

                                                           

 .213؛ و حیحص ملسم، ش: 412حیحص اخبری، ش: (1)
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گاه نگردانيد و من، شما را از اين کار آگاه باشيد که هيچ قبری را عبادت
 «.دارمبازمي

اين کار از ش، ادر آخرين روزهای زندگي ص اهللرسولترتيب  بدين
از اين حديث نفرين نمود.  لعن و ،نداکردهو کساني را که چنين باز داشت 

ه بدون اينك ،رو به قبری فقط نماز بخواند شود که هرکسچنين برداشت مي
شود و سزاوار لعن و نفرين ميحكم  اينمسجدی بسازد، باز هم مشمول 

تا مردم »... آمده است:  &در روايت عايشهزيرا گردد؛ مذکور در حديث مي
که همين معني را « قرار ندهندرا مسجد و محل عبادت  ص اهللرسولقبر 
روی بر قصد ساخت مسجد  اصحابرساند؛ چون ناگفته پيداست که مي

ي که در آن قصد نماز کنند، مسجد يرا نداشتند. و هر جا ص قبر رسول اهلل

ُجعلتِ لي األرض » :ه استفرمود صرسول اهلل چنانكه  ؛شودميناميده 

من مسجد و پاك قرار داده شده زمين برای »يعني:  (1)؛«َمسجدًا و طهورًا
 (2)«.است

 از ابن مسعود -و نيز ابوحاتم در صحيح خود -با سند جيد /احمد

ِإنَّ ِمْن ِشَراِر النَّاِس َمْن ُتْدِرُكُه » فرمود: صاهللکه رسولاند کردهروايت 

 ،هادترين انساناز ب»؛ يعني: «السَّاَعُة َوُهْم َأْحَياٌء َوَمْن َيتَِّخُذ اْلُقُبوَر َمَساِجَد
کساني که قبرها را  نيزي قيامت زنده باشند و يپاکه هنگام برهستند کساني 
 «.دهندميقرار و محل عبادت مسجد 

 در اين باب بيان شد: آنچه يخالصه
                                                           

ه 223؛ و حیحص ملسم، ش: 112حیحص اخبری، ش:  (1)
ب 

  بع ولااهلللقن از اجرب

بمن "وطر که در ادامه دحثی آدمه اتس، ینعی:  مهبن (2)  

 

د، ام ارگ آب  -اج امنز وخبادنن ومهبن وتادننم  هر اجك وتق امنز رفارس 

م دننک و

 م
ي

 

ی

راردنامنز  وبند، 

 

 
 .ب
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که مسجدی نزد قبر  کسي یبارهدر ص رسول اهلل رهنمود و هشدار -2
 .نيتش درست باشد؛ هرچند سازدبانسان صالحي 

 سازی و نكوهش شديد اين کار.و مجسمه گریتصوير يتممنوع -2

طول حيات  -چنانكه در ؛نسبت به اين امور ص حساسيت رسول اهلل -3
پيش از وفاتش پنج روز  اما سخن گفته بود،باره در اين  -مبارکش

باره هشدار داد و به همين بسنده نكرد، بلكه در واپسين در اين
 ارها، سفارش نمود.اش نيز به پرهيز از اين کلحظات زندگي

ی قبر خود نيز هشدار داد که آن را مسجد و محل عبادت قرار درباره -4
 ندهند.

ست که قبرهای پيامبرانشان را مسجد و از اعمال يهود و نصارا ،اين -5
 دادند.محل عبادت قرار مي

 اين کار.انجام خاطر ه نفرين کردن آنها ب -6

 بود. هاز اين کارا ش، برحذر داشتن امتص هدف رسول اهلل -7

قبرستان عمومي و بيرون ، در ص اينكه چرا رسول اهللدرك  -8
 دفن نگرديد.اش خانه

 معني مسجد قرار دادن قبر. -9

با  ،شودميقرار دادن کساني که قيامت بر آنها بر پا سان هم  -21
عوامل ايجاد  بدين ترتيب ؛دهندميکساني که قبور را مساجد قرار 

 (1)بيان فرمود.، پيش از وقوع شركرا  شرك و عواقب آن

                                                           

ه را زجو دبرتنی رمدح ربرمشد؛ زریا ایقتم رب اکرفان رباپ یم (1)

 

د، که وبقر را لحم ابعدت رقار یموشد و آاننینعی انی دو دشت

 

ده

هدر واعق رمبکت یلمع یم

 

 ت
 اسز رشک و رفک اتس.وشدن که زمت



 87                                                    کتاب التوحید

 

و ، اعتقادات دشاز وفات پيشپنج روز  ص رسول اهلل  -22
افض، مردود وند از: جهميه و رگروه از اهل بدعت را که عبارت

 ، از همان هفتاد و دو گروه باطلين دو گروه را، اااعالم کرد.  علم
و را رواج دادند شرك  نخستين کساني بودند که اند. رافضياندانسته

 سجد ساختند.روی قبرها م

 ش.هنگام وفاتدر  ص شدت بيماری رسول اهلل  -22

اهلل با مقامِ خِلّت گرامي داشته شد و خليل ص رسول اهلل  -23
 گرديد.

 مقام خلّت از مقام محبت باالتر است.تصريح به اينكه   -24

 برتر #از ساير اصحاب تصريح به اينكه ابوبكر صديق  -25
 .باشدمي

 .اشاره به خالفت ابوبكر  -26

*** 

آنها را ی قبور صالحان، غلو دربارهاينكه  بيان: در (21)باب 
 شوندميبه غير از اهلل پرستش کند که تبديل ميهايي به بت

اللَُّهمَّ » فرمود: ص که رسول اهللدر الموطأ روايت کرده است  /مالک

ُذوا ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهْم ال َتْجَعْل َقْبِري َوَثَنًا ُيْعَبُد اْشَتدَّ َغَضُب اللَِّه َعَلى َقْوٍم اتََّخ

بر ملتي که  اهللم را بتي که پرستش شود، قرار مده. يا اهلل! قبر»يعني: ؛ «َمَساِجَد
 .«گرفتخشم شدت به، دادندخود را مسجد قرار  پيامبرانقبور 

فََرَءيِۡ﴿فرمايد: اهلل متعال مي
َ
ِأ ِوَِلَل ِٱُتُم آیا به » . [19امجنل: ] ﴾١٩ُِعَزىِ لِۡٱَت

 «رسانند(؟اید )که هیچ سود و زیانی به شما نمیتوجه کرده "عزی"و  "الت"
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نقل کرده که مجاهد سندش از سفيان از منصور ا ب /[طبری]ابن جرير 
که برای  که در اين آيه ذکر شده، گفته است: او، کسي بود "الت"ی درباره
مُرد، در کنار قبرش جهت تعظيم وی  ديد و چونغذا تدارك مي حجاج

 ايستادند.مي
 برای حجاج "الت"است که نيز نقل کرده  $عباسابوالجوزاء از ابن

 کرد.غذا تهيه مي

َزاِئَراِت اْلُقُبوِر  صَلَعَن َرُسوُل اللَِّه »گويد: مي $عباسهمچنين ابن

 صاهللرسوليعني:  ]روايت سنن اربعه[ ؛«َواْلُمتَِّخِذيَن َعَلْيَها اْلَمَساِجَد َوالسُُّرَج
کساني را که روی قبرها مسجد نيز و  (1)کنندميرا که قبرها را زيارت  زناني

 «.تسا کرده، نفرين کنندميرا چراغاني  سازند و آنهامي

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 بيان مفهوم بُت. -2

 عبادت.  شرح و توضيح -2

را  خواست که خطر وقوع آني پناه ميياز چيزهاتنها  صرسول اهلل  -3
 .کرديماحساس 

پيامبران خود را  هایرا که قبرگذشته های عمل امت صرسول اهلل  -4
بيان  يشقبر خو دادن قرار در ضمن نهي از مسجد ،ادنددمسجد قرار 

 . نمود

 شدت خشم و غضب اهلل بر اين کار. -5

                                                           

ه ربقاتسن اتس که ربای رمدان، اجزی و ب لکه دنسپدیه یم (1)
ب 
ابدش؛ ذلا زایرت وبقر، ااکحح اخص وظنمر از زایرت وبقر، رنتف 

 وخدش را دارد.
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 ياطالعات ،عرب بود هایکه از بزرگترين بت« الت»ر مورد د -6
 .رديمدست آوهب

 ش الت، قبر انسان صالحي بوده است.محل پرست آگاهي از اينكه -7

، نام صاحب آن قبر بوده است؛ و نيز دانستن "الت"دانستن اينكه  -8
 (1)اش بدين اسم.گذاریوجه نام

 .روندميها قبرستان بهکثرت هنفرين بر زناني که ب -9

يا آنها کنند ميکه روی قبر، چراغ روشن  ياننفرين بر کس  -21
 (2).نمايندميرا چراغاني 

*** 

، از مرزهای ص : در مورد پاسداری رسول اهلل(22)ب با
 های منجر به شركتوحيد و مسدود کردن تمامي راه

اِِلََقدِۡ﴿فرمايد: ميتعالي   اهلل رنِِۡرَُسَلِ َِءُكمَِۡجا ُكمِِۡم  نُفسر
َ
َِعلَيِِۡأ َِماَِعزريز  هر

َِعلَيَِِۡعنرتُّمِۡ رَِحرريص  ِۡٱُكمِب ُِمؤِۡل يمِ ِمرنرَيِرَُءوف  ١٢٨ََِِِرَحر َِۡفَإر ِتَ َفُقۡلِلَ  ِ َِحسِِۡا َ ِٱِبر ّلَلُ
ََ ِإرَل َِِلاِ ُِه ِإرَل َّكَِۡعلَيَِِۡه ََ ِتَ ُِِتِ هر َِربُّ ََ َِعرِۡلِۡٱوَُه ِلِۡٱشر يمر  اوتل] ﴾١٢٩َعظر

 

ه
ب 

 :118-119] .

های شما بر او دشوار است و سویتان آمد که رنجراستی پیامبری از خودتان بهبه»

مومنان دلسوز و مهربان است.  به )هدایت( شما اشتیاق وافری دارد و نسبت به

پس اگر )از ایمان و عمل صالح( رویگردان شوند، بگو: اهلل برایم کافی است؛ 

                                                           

ُ »در نتم رعیب آدمه اتس:  (1)
ّ

 

ُ
َ
م اوسلقی اکن ی 

ه
ل

هت ه یم«

 

ب

ه از آرد دنگح و ریش ؛ ینعی ربای اجحج، وسقی 

 

ت

 

 ح
مي
رکد که ذغایی آ

ُ "ی وبد. واژه
ّ

 

ُ
َ
م "مات"و  "ی 

ه

 ادن.اخوناده

 ونع یم (2)

 

ن
 
مت
ه

 ابدش.رونش رکدن عمش رب روی وبقر، از 
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هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ بر او توکل نمودم؛ و او پروردگار عرش 

 .«بزرگ است

ال َتْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ُقُبوًرا » فرمود: ص رسول اهلل گويد:مي ابوهريره

 ؛« َتْجَعُلوا َقْبِري ِعيًدا َوَصلُّوا َعَليَّ َفِإنَّ َصالَتُكْم َتْبُلُغِني َحْيُث ُكْنُتْمَوال
 سازيد و قبر مرا محلنهايتان را قبرستان خانه»يعني:  ]روايت ابوداود با سند حسن[

درود که جا زيرا از هر ؛درود بفرستيد دهيد و بر مننجشن و تجمع قرار 
 .«رسدميبه من  ،بفرستيد

قبر کنار مردی را ديد که  $حسينعلي بن  روايت است که
رفت تا دعا کند. ای که آنجا بود ميرخنهآمد و به درون مي صاهللرسول

و  [ آن مرد را از اين کار بازداشت/العابدينعلي بن حسين ]=امام زين
از و جدم ام و او از جدم شنيده برايت حديثي را که از پدرم شنيدهآيا گفت: 
 فرموده است: ص رسول اهلل ؟ اينكه كنمنروايت  ،استشنيده  صاهللرسول

ال َتتَِّخُذوا َقْبِري ِعيًدا َوال ُبُيوَتُكْم ُقُبوًرا َو صّلوا فإن تسليمكم يبلغين »

رفت و قبر مرا محل »يعني:  (1)آمده است.[ املختارة]اين حديث در . «َحْيُثَما ُكْنُتْم
من درود  برو  سازيدنهايتان را قبرستان و خانه دهيدنو تجمع قرار  آمد

 «.رسدميبه من  ،باشيدکه درود شما هرجا  زيرا ؛بفرستيد

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 ی برائت )=توبه(.[ سوره228ی ]هتفسير آي -2

 از مرزهای شرك دور ساخت.طور کامل بهامتش را  ص رسول اهلل -2

نيز و به هدايت امتش  ص اهلل رسول شماراشتياق فراوان و بي -3
 اش نسبت به ما.یمهرباني و دلسوز

                                                           

ه اتکب  (1)
ب 
 أوب ولا اهلل  نبد بع ولا، ارث ةاألاحدثی ااتخملرااشره 

 

بء ادلي   

 

 ابدش.یم (ـه641ی:  ااادح اسدقمي  )فوتافض
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جزو بهترين کارهاست، اما  ص قبر رسول اهلل زيارتبا وجودی که  -4
 نمود.صورت ويژه، منع هاز زيارت آن ب آن بزرگوار

 (1).باز داشت خود زيارت مكرر قبراز  -5

اندن به خو، «نسازيدهايتان را گورستان خانه» :با اين فرمايش که -6
 ها تشويق فرمود.نوافل در خانه

 (2)داشتند که نبايد در گورستان نماز خواند.نظر اتفاق  #اصحاب -7

بدين  ،«رسدميباشيد به من که هرجا  سالم شما درود و»اينكه فرمود:  -8
 .م بياييدقبر، کنارِ بود که سعي نكنيد حتماً برای اين منظورسبب 

در برزخ بر آن  ،ص ل اهللرسو شان بردرود و سالمش، اعمال امتاز  -9
 .شودميعرضه بزرگوار 

*** 

پرست ]و ای از اين امت، بتعدهدر بيان اينكه : (23)باب 
 گردندمشرك[ مي

لَمِۡ﴿ :فرمايدمي اهلل متعال
َ
ِِأ ِإرَل يبِرٱتََر َا ِنَصر وتُ

ُ
ِأ ََِّلريَن رَن ِم  ِيُؤِۡكرَت ِلِۡٱا مرُنََ ِبر

رِ ِوَِبِۡۡلِرٱب رِلَط ِٱتر ِل َِويَُقَلََُ  َِهِىُغَتر َِكَفُروا  هُِۡؤَلاََِّلريَن
َ
ِأ َِِدىِ ءر ِ ٱمرَن َا َِءاَمُن ََّلريَن

ِ اند، ندیدی که ای از کتاب یافتهآیا کسانی را که بهرهآیا » . [61ااسنلء: ] ﴾٥١َسبريلا

گویند: ی کافران میبه شرک و خرافات و معبودان باطل گرایش دارند و درباره

 .؟«اندایتاینها بیش از مسلمانان بر راه هد»

                                                           

د»آاجن که رفومد:  (1)  «.ربق رما لحم رتف و آدم و عمجت رقار دنه 

ه از دحثی وبنی اتس که رفومد:  (2)

 

ه»انی، ربرگفت

 

وشد که وخنادنن ؛ ذلا نینچ ربداتش یم«هباتین را ربقاتسن اسنزدیاخب

 از رظن

 

 وبد. # ااحصبامنز در ربقاتسن، کی ارم رونش و دبهن
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ِ َِهۡلِِقُۡلِ﴿ فرمايد:و مي رَش  ِب رُئُكم نَب 
ُ
َِذ ِِأ رن ِم  ِعرنَد َِمُثََبةا رَك ِلََعَنُهِِّلَلرِ ٱل َمن

َبَِعلَيِۡٱ ِوََغضر ِوَِلِۡٱُهُمِهرِوََجَعَلِمرنِّۡلَلُ  . [55: ةااملدئ] ﴾ُغََتِلَط ِٱَنازريَرِوََعَبَدِلَِۡٱقرَرَدةَ

کیفرشان نزد اهلل از این هم بدتر است؟ بگو: آیا شما را از کسانی آگاه کنم که »

کسانی که اهلل، آنان را از رحمتش دور نمود و بر آنها خشم گرفت و برخی از 

دسته از آنها که معبودان باطل را آنان را بوزینه و خوک گردانید و )نیز( آن

 .؟«اندپرستیده

ِ﴿ :ايدفرمميهمچنين  ِىٱقَاَل ََِعَ َِغلَُبَا  مََِِّۡلريَن
َ
َِعلَيِِۡررهرمِۡأ َذَ  هرمِنَلََتخر

دِرَمسِۡ هف: ] ﴾اجر
لک

ی کار را در که بر کارشان دست یافتند )و سررشتهآنان» . [11ا

 .«سازیمدست گرفتند(، گفتند: بر غارشان مسجدی می

َلَتتَِّبُعنَّ َسَنَن َمْن » :فرمود صرسول اهللگويد: مي ابوسعيد خدری

َقاُلوا: َيا  ،َلْو َدَخُلوا فُجْحِر َضبٍّ؛ َلَدَخْلُتُموُه َحتَّى ،َكاَن َقْبَلُكْم حذو القّذة

يعني:  (1)[مسلم بخاری و]روايت . «َفَمْن»َرُسوَل اللَِّه! اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى؟ َقاَل:
پيروی خواهيد کرد. حتي اگر آنان وارد  يانپيشين روششما، مو به مو از »

ب گفتند: هدف . اصحا«ويدششما نيز وارد آن مي ،سوراخ سوسماری شدند
 «پس هدفم کيست؟»ست؟ فرمود: شما، يهود و نصارا

ِإنَّ » فرمود: ص است که رسول اهللکرده روايت  ثوباناز  /مسلم

َوِإنَّ ُأمَِّتي َسَيْبُلُغ ُمْلُكَها  ،َفَرَأْيُت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرَبَها ،اللََّه َزَوى ِلَي اأَلْرَض

َوِإنِّي َسَأْلُت َربِّي  ،َوُأْعِطيُت اْلَكْنَزْيِن اأَلْحَمَر َواأَلْبَيَض ،َما ُزِوَي ِلي ِمْنَها

َوَأْن ال ُيَسلَِّط َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن ِسَوى  ،أُلمَِّتي َأْن ال ُيْهِلَكَها ِبَسَنٍة َعامٍَّة

ِإنِّي ِإَذا َقَضْيُت َقَضاًء  َوِإنَّ َربِّي َقاَل: َيا ُمَحمَُّد! ،َفَيْسَتِبيَح َبْيَضَتُهْم ،َأْنُفِسِهْم

َوَأْن ال ُأَسلَِّط  ،َفِإنَُّه ال ُيَردُّ َوِإنِّي َأْعَطْيُتَك أُلمَِّتَك َأْن ال ُأْهِلَكُهْم ِبَسَنٍة َعامٍَّة

                                                           

 اب ادنیک افتوت در ظفل. 2669؛ و حیحص ملسم، ش: 1426حیحص اخبری، ش:  (1)
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فَيْسَتِبيُح َبْيَضَتُهْم َوَلِواْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن  ،َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن ِسَوى َأْنُفِسِهْم

اِرَها )َأْو َقاَل َمْن َبْيَن َأْقَطاِرَها( َحتَّى َيُكوَن َبْعُضُهْم ُيْهِلُك َبْعًضا ِبَأْقَط

و من برايم هموار ساخت زمين را اهلل متعال »يعني:  (1).«َوَيْسِبي َبْعُضُهْم َبْعًضا
جا که ديدم، خواهد رسيد. و حكومت امتم تا بدان ؛را ديدم شرق و غرب آن

و از پروردگارم خواستم که امتم  (2)داده شد.به من يد سرخ و سف هایگنجينه
ای دشمن بيگانهبر آنها نابود نكند و  یشكسالي فراگيرخ با -بارهيکبه -را

 !: ای محمدفرمودپروردگارم به من . که نسلشان را بر چيند، مسلط نگرداند
 ی امتت وعدهبارهبرگشت ندارد. در فيصله و مقدَّر کنم، یگاه که چيزآن

، هالك نكنم. همچنين یخشكسالي فراگيربا  -بارهبه يک -دادم که آنها را
کن کند، بر آنها چيره نسازم؛ ای که آنان را ريشهدشمن بيگانهوعده دادم که 

در البته تا زماني که ور باشند. نيروهای کفر از هر سو بر آنها حمله هرچند
 (3).«بگيرنداسير مديگر از هديگر را به قتل برسانند و يكهای داخلي جنگ

وإّنما أخاف على »برقاني در صحيح خود، افزون بر اين آورده است: 

 أّميت االئمة املضّلني وإذا َوقع عليهم السيف مل يرفع إىل يوم القيامة وال

وحّتى ُتعبد فئام من  ،تُقوُم الّساعة حتى يلحق حيٌّ من أّميت باملشركني

كلُّهم يزعم أّنه ُاّميت كّذابون ثالثون، وإّنه سيكون يف  ،أمَّيت األوثان

تزاُل طائفة من ُاّميت على احلقِّ  وأنا خامت الّنبيني ال نيبَّ بعدي، وال ،نّبي

َمن خاَلَفهم حّتى يأتي أمر اهلل تبارك  يُضرُّ هم َمن خَذَلهم وال منصورة، ال

                                                           

 .2339حیحص ملسم، ش:  (1)

هااشره (2)

 

 ت
خ ت

 

گي
ه از 
ب 
ب ه الط و رقنه که انک

 هبی اپرس و روح دارد.ای اتس 

بتس.ینعی دیپاشی گنج (3)

 

 هبی دایلخ در ایمن املسمانن، رسآاغز طلست اکرفان رب آن
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و  (2)نگرانم؛ کننندهرهبران گمراه یناحيه امتم از ایمن بر»يعني:  (1).«وتعاىل
آنگاه که بر ضد يكديگر شمشير بكشند، تا قيامت، شمشير از ميانشان برداشته 

، مگر اينكه گروهي از امتم به مشرکان شودمي. و قيامت برپا ننخواهد شد
و در ميان  شوند!مي پرست و مشركم بتگروه زيادی از امت پيوندند و نيزمي

در حالي که من  ،د کردنخواه نبوت ظهوردروغين امتم سي کذاب و مدعي 
در نخواهد آمد. و گروهي از امتم همواره  یخاتم پيامبرانم و پس از من پيامبر

مخالفت و عدم اهلل ياری خواهند شد که  سویحق خواهند ماند و از  مسير
فرمان اهلل مبني بر برپايي  تا اينكه رساندهمراهي ديگران، زياني به ايشان نمي

 «.قيامت فرا  رسد

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 نساء. یهسور[ 52ی ]هتفسير آي -2

 مائده. یهسور [61] یهر آيتفسي -2

 کهف. یهسور [22] یهتفسير آي -3

در  "طاغوت"و  "جبت"از ايمان به ترين مسأله اينكه منظور مهم -4
منظور، اعتقاد چيست؟ آيا  ی نساء[سوره 52ی ]يعني در آيه اينجا

رغم مخالفت راهي با هواداران جبت و طاغوت، بهقلبي است يا هم
نيز در اين معنا  -قلبي با جبت و طاغوت و دانستن بطالن آنها

 گنجد؟مي

                                                           

كابةرب  /ر.ک: قیلعت آابلین (1)

ش

س
م
ل

سل 2194، ش: ا
سل
ل
 ؛ و زین ا

 

  ه

 

خه
حي 
لص

 3232، ش:ا

 رران رمگاه (2)
هت
ه رمگایه یموظنمر از ر

ب 
ه انح دنی، رمدح را 

ب 
دد که 

 

ت

 

ست
ه

هدننکه، اسکین 
ب 
ه وسره 43ی اشکدنن؛ در آ

ب 
ی اصصقل زین 

 نینچ وشیپاایین، رصتحی دشه اتس.
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شناسند، بيش از مسلمانان کافراني که کفر خويش را مي»که  اين گفتار  -5

 ، ]کفر و ارتداد از دين است.[«بر راه هدايتند

ه ]و عنوان اين باب تصريح شد طور که در حديث ابوسعيدهمان -6
باشد[، پيروی از روش گذشتگان و شرك، در جمع فراواني نيز مي

 يابد.از اين امت رواج مي

 ، شرك و ر اين امتبه اينكه د صرسول اهلل تصريح و نيز  -7
 ي رواج فراواني خواهد يافت.پرستبت

اقرار به به رغم که افرادی از اين امت، جای بسي شگفتي است   -8

ادعای  ،و قرآن صا وجود اعتراف به حقانيت محمد شهادتين، و ب
صحابه چنين  دورانکه در اواخر  ثقفي مانند مختار !کنندمينبوت 

 نمودند.و گروه زيادی از او پيروی  ي کرديادعا

در گذشته گونه که آن ؛به کلي نابود نخواهد شد ،مژده به اينكه حق -9
قدم و ثابتتوار اسدر مسير حق، گروهي  هبلكه هموار ،شدمينابود 

 خواهند ماند.

مخالفت و ست که با وجود ا ايناين گروه، حقانيت  نشانِ  -21
 مانند.همچنان ثابت قدم مي ،عدم همكاری ديگران

 تا قيامت باقي خواهد ماند. ،و اين  -22

خبر دادن از جمله:  ؛ثوبان بيان شد که در حديث هايينشانه  -22
يش هموار و نمايان زمين برامشرق و مغرب از اينكه  صاهللرسول

های شرق و غرب را شده و ديده است که فرمانروايي امتش کرانه
طور هم شد، بر خالفِ شمال و جنوب در بر خواهد گرفت؛ و همين

 يابيِخبر دستنيز و ]که قلمرو حكومت اسالم کمتر بوده است.[. 
شدن دو دعا و همچنين پذيرفته  ی ]ايران و روم[؛خزانه به دو ]امت[
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کشيدن مسلمانان بر ضدّ شير شمو خبر از  ؛عدم پذيرش دعای سومو 
و کشتن و اسير های داخلي در ميان آنان[ يكديگر ]و وقوع جنگ

ها تا قيامت. و احساس گونه جنگکردن همديگر و خاتمه نيافتن اين
دروغين  پيامبراناز خبر دادن  و ندهکنگمراهی رهبران ناحيهخطر از 

طور همان ی اينهاقدم در مسير حق؛ همهو ثابت پيروزو بقای گروه 
 فرموده بود، اتفاق افتاد. صاهللکه رسول

 کننده، اظهار نگراني کرد.منحصراً از بابت رهبران گمراه  -23

 پرستي.توضيح معني بت  -24

 

 سحر و جادو آمده است یبارهنچه در: آ(24)باب 

َِِولََقدِۡ﴿ فرمايد:اهلل متعال مي ِلََمنر ى ِشِۡٱَعلرُمَا  ََِلََُِتَ َِما ِِۥُه ِمرنِۡٓأۡلٱفر َرةر ِخر
دانستند که هرکس خریدار چنین کاالیی )= قطع میو به» . [151: ةارقبل] ﴾قِ َخَل ِ

 .«ای در آخرت نخواهد داشتسحر( باشد، هیچ بهره

رِيُؤِۡ﴿ :فرمايدو مي ِب ِوَِبِۡۡلِرٱمرُنََ  به جبت و » .[61ااسنلء: ] ﴾ُغَتِرلَط ِٱتر

 .«رک و خرافات و معبودان باطل گرایش دارندطاغوت، یعنی به ش

 ست.ا کردهرا شيطان معني  «طاغوت»و  ،را سحر «جبت» عمر

گوياني گفته شود که شيطان به غيب «طواغيت»: گويدمي جابر
 يكي وجود داشت. ،رفت و در هر منطقهيم شاننزد

 ؛«َع امُلوِبَقاِتاْجَتِنُبوا السَّْب»َقاَل:  صيِِّبالنَّ ِنَع وعن َأبي هريرَة

الشِّْرُك باهلِل، والسِّْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس »قاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، َوَما ُهنَّ؟ َقاَل: 
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باحَلقِّ، وأكُل الرَِّبا، وأْكُل َماِل الَيِتيِم، والتََّولِّي َيْوَم  ي َحرََّم اهلُل ِإالَّالَِّت

 (1)[عليه متفقٌ] «.اِت الَغاِفاَلِتالزَّْحِف، وَقْذُف امُلْحَصَناِت امُلْؤِمَن
از هفت گناه مُهلک »فرمود:  صگويد: پيامبرمي ابوهريره ترجمه:

شرك به »خدا! آنها چه گناهاني هستند؟ فرمود: ؛ گفتند: ای رسول«بپرهيزيد
اهلل، سحر و جادوگری، قتل نفسي که اهلل کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر 

ن مالِ يتيم، فرار کردن از ميدان نبرد در هنگام رباخواری، خورد (2)حق،به
 «.خبر از گناهدامن و مومن و بيرويارويي با دشمن، و تهمت زنا به زنان پاك

َحدُّ السَّاِحِر َضْرَبة  »کرده است که: نقل  ص از رسول اهلل جندب

ی شمشمير کشته مجازات ساحر، اين است که با ضربه»يعني:  (3)؛«ِبالسَّْيِف
، اين حديث را نقل کرده و گفته: صحيح، اين است که اين روايت، ترمذی] «.شود

 (4)باشد.[موقوف مي
ن عبده روايت است که عمر بن از بجاله ب (5)در صحيح بخاریو 
ما ای دستور داد که هر مرد و زنِ جادوگری را بكُشيد؛ و طي نامه خطاب

 سه جادوگر را کشتيم.

تور به قتل کنيزی داد که او را سحر روايت است که دس &و از حفصه
 .و نيز در روايت صحيحي از جندب کرده بود.

                                                           

 .39 ملسم، ش:؛ و حیحص2766حیحص اخبری، ش:  (1)

 ینعی: در وماردی که االسح اجزی رقار داده اتس. (2)

 3463ننس رتذمی، ش:  (3)

ه رفومدهیم ینعی نخس وخِد دنجب (4)

 

ه احصیب ربدس؛ ام  رموفع، دحیثی صی ایپربمابدش، ب
ب 
. وموقف، ربخی اتس که 

ه ایپربم
ب 
د و رقتری،   

 
 ده وشد؛ و وخد، اوناع و ااسقیم دارد.تبسن دا صاتس که در اقبل اتفگر، رکدار ای أتن

 اخبري، ش: (5)

 

ه ایمن ایندمه اتس.1326يحص
ب 
 ؛ در انی رواتی، ذرکی از لتق شه اجدورگ 
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روايت است  ص : از سه نفر از اصحاب پيامبرگويدمي /امام احمد

 .ندادادهکه چنين فتوا 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 بقره. یهسور [212ی ]هتفسير آي -2

 .نساء یهسور [52ی ]هتفسير آي -2

 ، و بيان فرق آنها."طاغوت"و  "جبت"های ژهشرح وا -3

 .دباشميها ها و گاهي از انسانطاغوت، گاهي از جن -4

 از آنها بر حذر داشته است. ص که رسول اهللگناهِ مُهلک هفت  شناخت -5

 جادوگر، کافر است. -6

 کشته شود.او را توبه دهند، بدون اينكه بايد جادوگر  -7

اند، پس چه رسد به تهوجود داش يجادوگراننيز  در زمان عمر -8
 های بعدی.زمان

*** 

 ر مورد برخي از انواع سحر و جادو: د(25)باب 

ء حنّدثنا َعنوف عنن َحيَّنان بنن الَعنال      قال أمحد: حّدثنا حممد بنن جعفنر   

قننال: نإن الِعَياَفننة  ص يَِّبننالنَّ َعِمَسنن ُهثنا َقَطننن بننن َقِبْيصننة عننن أبيننه، أنَّنن حنندَّ

 (1)نِجِلْبتا َنوالطَّْرق والطَِّيرة ِم

                                                           

  دنسم ا (1)

 

 .1937 ، ش:وبداودا و (1/477) دمح ف
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 -دن پرندگانورپرواز درآ با به -گيریفال»فرمود:  صاهلل رسول ترجمه:
از  (1)-به چيزی -شگونيترسيم خطوط بر روی زمين و بد با -گيریو فال

 .«آيندبه شمار مي -و گرايش به شرك و خرافات -سحر و جادومصاديق 
آورد از در ميای را به پرويعني شخصي پرنده ،"عيافه": گويدميعوف 

 يعني کشيدن خطوط بر روی زمين. "رقطَ"و  (2)رود.تا ببيند به کدام سو مي

 کرنایوسوسه و  ،گويد: جبتمي "جبت"در مورد  /حسن بصری
 (3).شيطان است

َمِن اْقَتَبَس شعبة »فرمود:  صروايت است که رسول اهلل  $عباساز ابن

ابوداود با سند ]روايت . «َن السِّْحِر َزاَد َما َزاَدِمَن النُُّجوم، فقِد اْقَتَبَس ُشْعَبًة ِم

 (4)[صحيح

 در واقع بخشي از سحر و ،هرکس بخشي از نجوم را فراگيرد» ترجمه:
سحر و  اندازهبه همان  ،فرا بگيردبيشتر  هجادو را فرا گرفته است. و هرچ

 (5)«.فرا گرفته است ی بيشتریجادو

                                                           

 ومارد اتس؛ یتح ددیه یم (1)

 

ن
 
مت
ه

ِ زیسده، از 

 

 
 

ه اایح و ادعاد، لثم وشح داپ
ب 
ه وشد که ربیخدبوگشین 

 

ی وخد را که الپک اخب

 "32+3"وندنسی: ابدش، یمیم 31ی امشره

ه تمس راتس رپواز یم (2)
ب 
ه افل کین یمارگ 

ب 
ه تمس پچ  داددنرگدنتف و اکِر ومرد رظناشن را ااجنح یمرکد، آن را 

ب 
سه رپدنه  خ

 

ب
و انچ

ه افل دب یمرپواز یم
ب 
 رکددن.رگدنتف و از اکر ومرد رظناشن رصف رظن یمرکد، آن را 

ه  (3)

 

فت
 ، اکرهبی ذموکر، اکرهبی اطیشین اتس./ی نسح رصبیرب ااسِس گ

سل 6374حیحص ااجلعم، ش:  (4)
سل
ل
 ؛ و ا

 

خ  ه
حي 
لص

 ا

 

 .1132، ش: /؛ و حیحص أیب داود، از آابلین719، ش: ه

ه آن، درابره (5)
ب 
هابر رظنوظنمر از ملع وجنح در ااجنی، دایشن اتس که اب ادتسمال 

 

ظ

وگدنی: دننک! الثم یمیم ی وحادث زنیم، ا

 

 

ن
 
مت
ه

د ی الفین، وخب ااتفده اتس! وگدنی: اتسرهاتسره رقار ریگد، نینچ و انچن وخاهدد دش! ای یماتسره در انکر الفنکه الفن بع  زي 

د: روسلم   اخدل  ، سپ از ااقمه صاهللوگي 

 

 حگابه ي  بش ابراب
صي
ه رمدح رکد و رفومد: در 

ب 
 ت ه، رو 

آي ب »ي امنز حبص در دحب ت

د که رپورداگراتن جسه رفومدم    

 

ه -؟«دان
ب 
رر م   -احص

 

 هت
ب

أْصَبَح "اهلل رفومد: »تفگ:  صدادنن. ایپربمدنتفگ: اهلل و روسشل 
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هرکس در گِرهي : »که تروايت کرده اس از ابوهريره /نسائي
و  ؛شرك ورزيده استهرکه سحر و جادو کند، و  است کردهبدمد، سحر 

 .«شودمي واگذارچيزی )در گردن( بياويزد، به همان چيز  کهآن

ُأَنبُِّئُكْم َما  َهل َقاَل: نَأال صرسوَل اهلل  أنَّ ْبِن َمْسُعوٍد اَعْن 

 [مسلم] نْيَن النَّاِساْلِعَضُة؟ ِهَي النَِّميَمُة اْلَقاَلُة َب
آيا به شما »فرمود:  صرسول اهلل گويد: مي ابن مسعود ترجمه:

 چيني و گفتاریسخن همانچيست؟  -هم زنييا دو به -(1)"عضه"بگويم که 
 «.دهن به دهن بگرددبين مردم که  است

 فرمود: ص که رسول اهللاند کردهروايت  $از ابن عمر (2)بخاری و مسلم

 .«همانا برخي از سخنان، سحر و جادو هستند»؛ يعني: «اْلَبَياِن َلِسْحًرا ِإنَّ ِمَن»

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

                                                                                                                             

ا َمْن قَاَل: ُمِطْرنَا بَِفْضِل اهللِ َورَْْحَتِِه، فَذلَِك ُمْؤِمٌن ِِب ََكفِ  مَّ
َ
ٌر ِمْن ِعَبادِي ُمْؤِمٌن ِِب، َوََكفٌِر، فَأ

ما َمْن قَاَل ُمِطْرنَا بِنَوءِ َكَذا َوَكَذا، فَذلَك ََكفٌِر ِِب ُمْؤمٌِن بِالَكْوَكبِ بِالَكَواكِ 
َ
دنباگمن »؛ ینعی: «"ِب، وأ

  از آن

 

ه حبص راسدندن که ربخ
ب 
ه لضف و رتمحِ اهلل رب م  ابران بش را در احیل 

ب 
ب که دنتفگ: 

 

م اکرف وبددن؛ آن

ه

  

 

ه نم ومنم و ربخ
ب 
هب 

ب ه نم اي 
ب 
ه ببس الابل الفن و الفن اتسره رب م  ابران ابردیابردی، 

ب 
  که دنتفگ: 

 

ددن؛ و ام  اسکب ر اتسراگن اکرف رگدي   

ش

ه أتي
ب 
 -ن آورددن و 

ه اتسراگن تبسن داددن
ب 
رش ابران را 

 

بن آورددن -و ري  ه اتسراگن اي 
ب 
ه نم اکرف دشدن و 

ب 
 اخبري]ر.ک: «. 

 

؛ و 688، ش: يحص

 [.73حیحص ملسم، ش: 

ُ "ی واژه (1)

 

ه َ

 

ص
ِ مالْع

 ه
ب

م" ینعی: دو 

ه

وزن ااج ه زین؛ ای رخاب رکدن رواطب درگیان. انی واژه در بتک دحثی، رتشیب 

َ آدمه اتس؛ ینعی اب ظفلِ: "
ْ الْع

 

 ه"ص

ه /؛ ینتفگ اتس که رواتی ملسم369؛ و ملسم، ش: 2767حیحص اخبری، ش:  (2)
ب 

ه از یم $لقن از امعر بع ایرس

 

ابدش، ب

 .$ابع رمع
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، و نيز طَرق يا دن پرندگانورپرواز درآ گيری با بهفالعيافه يا  -2
طور طيره يا همينترسيم خطوط بر روی زمين و  گيری بافال
و گرايش به شرك و  وسحر و جادشگوني به چيزی، از مصاديق بد

 .آيندبه شمار مي خرافات

 طرق و طيره. ،عيافهشرح و توضيح  -2

 ست.عي جادوعلم نجوم نيز نو -3

 رود.دميدن در گره نيز از انواع جادو به شمار مي -4

 (1)زني، نوعي سحر و جادوست.بهمدوچيني و سخن -5

 سخنوری نيز از انواع جادوست.فصاحت و  -6

*** 

 

 کاهنان و امثالشان وارد شده است یآنچه درباره :(26)باب 

است که کرده روايت  ص رسول اهللاز برخي از همسران به نقل  /مسلم

َمْن َأَتى َعرَّاًفا َفَسَأَلُه َعْن َشْيٍء َفَصدََّقُه َلْم ُتْقَبْل َلُه » فرمود:آن بزرگوار 

او در مورد چيزی برود و از  (3)نزد کاهنيهرکه »يعني:  (2)؛«َصَلاة  َأْرَبِعنَي َلْيَلًة

                                                           

 که رواطب رمدح اب دکیرگی را ریته یم ینعی (1)

 

هت
 
م

ب یمرگدادن و ابثع دجایی و رفتقهاز آن 

 

ه رحس و اجدو یمی آن
ب 
د. در وشد،  َ

 

م ي

ه
ب 
ه انی وژییگِ رحس و اجدو رصتحی دشه اتس.وسره 332ی آ

ب 
 ی رقبه، 

ٍء،  َمنْ ». انی دحثی در حیحص ملسم اب انی ظفل آدمه اتس: 2213ر.ک: حیحص ملسم، ش:  (2) ََلُ َعْن ََشْ
َ
ََت َعرَّافًا فََسأ

َ
أ

ْرَبِعنَي يَلْلَةً 
َ
 «.لَْم ُتْقَبْل ََلُ َصاَلٌة أ

 ای شیپدر دحثی، واژه (3)

 

ن

ه

اریث وگدی: رعاف، یسک وشد؛ ابعریگ و ااثماشلن یموگ، رم ل، افلی رعاف آدمه که اشلمِ: اک

 بیغ یم

 

 
 

ه اتس: یسکاتس که دمیع داپ

 

فت
ه دنك از ّلحم اایشی مگاتس که اداع یم ابدش. اطخیب گ

 

فت
دشه ای رسموقه ربخ دارد! انگ
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روزش پذيرفته چهل شبانه سپس او را تصديق نمايد، نماز ،کندسوال 
 (1)«.شودنمي

َمْن َأَتى َكاِهًنا َفَصدََّقُه ِبَما »فرمود:  صگويد: پيامبر مي ابوهريره

نزد هرکه »يعني:  ]روايت ابوداود[. «ص ُمَحمٍَّد َيُقوُل َفَقْد َكَفَر ِبَما ُأْنِزَل َعَلى

نازل شده،  ص به آنچه بر محمد ني برود، سپس او را تصديق نمايد،کاه
 «.کفر ورزيده است

و نيز حاکم ]نيشابوری[  (2)همچنين در روايتي که ]صاحبان سنن[ اربعه
 -و حاکم آن را مطابق شرط بخاری و مسلم، صحيح دانسته -اندروايت کرده

َمْن َأَتى َكاِهًنا َأْو »[ فرمود: ص گويد: ]پيامبرمي آمده است که ابوهريره

]اين «. ص ُمَحمٍَّد َعرَّاًفا َفَصدََّقُه ِبَما َيُقوُل َفَقْد َكَفَر ِبَما ُأْنِزَل َعَلى
باشد.[ و ابويعلي نيز با اِسناد جيد، های پيشين ميروايت، به مضمون روايت

 نقل کرده است. از ابن مسعود (3)اين روايت را به صورت موقوف،

َلْيَس ِمنَّا َمْن » فرمود: صرسول اهلل  گويد:مي صينعمران بن ح

َأْو َسَحَر َأْو ُسِحَر َلُه. َوَمْن َأَتى  ،َأْو َتَكهََّن َأْو ُتُكهَِّن َلُه ،َتَطيََّر َأْو ُتُطيَِّر َلُه

                                                                                                                             

ه یسک االطق یم
ب 
 در انی اتس که: رعاف 

 

ن

ه

ه روی داده رگدد که از بیغ ای اومِر وپدیشهامندن که رفق رعاف و اک

 

ت

ش

ای که در ذگش

ه انعمی شیپاتس، ربخ یم
ب 
 ،

 

ن

ه

ابده اتس، ربخ یمدنك و از اوموگیی یموگتس؛ ینعی شیپدهدد؛ و اک

 

 فت
ی

 

ی
 دهدد!ری که اافتق 

ه رواتی ملسم ]که در اپونتش (1)
ب 
دد که رپدیسنهبی نیشیپ ذرک دش[ اشنن یماگنیه 

ابن ده

 

بله یماز اکهت
ابدش و ، کی م 

 
بلهدصتي ق

ابن، م 

ش

دد، در وصس

 

ت

 

ست
ه

 بیغ 

 

 
 

ب دمیع داپ

 

ابن، رفک. زریا آن

ش

س
ابن، رحاح اتس و دصتي ق

 

ریت ای درگی؛ ینعی رنتف زند اکهت

ه
ب 
 »ی لمن آاکشرا ایبن رفومده اتس که: وسره 62ی که اهلل اعتمل در آ

س
 

هي 

هب و زنیم، بیغ کی از وموجدات آامسنوگب: زج اهلل 

ه وظنمر افش رکدن دروغ«. ادندیمن
ب 
ابن و رپدیسن از آانن، 

 

ه زند اکهت
ب 
ه ارگ وظنمر از رنتف 

 

 ت
هباشین ابدش، اکری دنسپدیه و در الت

 وابج اتس.وماردی زین، 

ماصابحن ننس اري عه، ابعردنت از: اوبداود، اسنیئ، رتذمی و ابع (2)

ه
م
م

 اهلل.م ج ه ر

ه (3)
ب 
 .وعسمدونعان نخسِ ابعینعی 
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]روايت «. صَفَقْد َكَفَر ِبَما ُأْنِزَل َعَلى ُمَحمٍَّد  ،َكاِهًنا َفَصدََّقُه ِبَما َيُقوُل
فال بگيرد  که، آننيست -و پيروان راستينِ ما -ما از»يعني:  زار با اِسناد جيد[ب

نزد کاهني کند يا  و ادعای دانستن غيب کهانت  ؛يا برای او فال گرفته شود
هرکه  .از جادوگری بخواهد که برايش جادو کند جادو کند يابرود؛ سحر و 

 ص آنچه بر محمد به را تصديق نمايد، سخنانشنزد کاهني برود، سپس 
 «.نازل شده، کفر ورزيده است

َوَمْن »بدون لفظِ  -$عباسطبراني نيز اين حديث را با اِسناد حسن از ابن

 روايت کرده است. -تا پايان آن...«  َأَتى
کند از مسايلي شود که ادعا ميگويد: عراف، به کسي گفته مي /بغوی

 خبر دارد. -شده يا مسروقهمانند: اشيای گم -که بر ديگران پوشيده مانده
و کاهن کسي است گوست؛ کاهن يا پيشهمان  ،رافو گفته شده که ع

ست ا اند: آندهد. و گفتهخبر ميکه از اموری که هنوز اتفاق نيفتاده است، 
 د.داناسرار قلب را ميکه به گمان خود، 

ر گويد: عراف به کاهن و منجم و ساير کساني که از امومي /تيميه ابن
 .شودگويند، گفته ميغيب و پوشيده سخن مي

که حروف ابجد ]و فرموده است: به اعتقاد من، آنان $عباسابن
به ستارگان سخناني  و با نگريستن (1)نويسندهای رمزگونه و نامفهوم[ مينوشته

 .ندارند ای نزد اهللهيچ بهره ،گويندمي

                                                           

ى،  (1)
ّ
ط
ُ
خ

ز،  ه ادجباگنری ای اافتسده از رحوف ادجب ]َهوَّ

 

 ت
ؤوح اتس! الت

ه
مف

درتس، م دنن رتشیب وعتذیوناسین که وعتذیهباشین، ان

ه
ب 
 ،]...

 

ن

م
َکل

ه رواج داتشًالثم ربای اترخی -ونعان دکهبی رحیف

 

ت

ش

رحاح  -اگنری ای ذرک اسل وتدل ارفاد و ااثمل آن، که در ذگش

ى و وحنِی املع زین راجی وبده اتس. ااکشل و رحتم، در رتمیس دجول

ه
فق

ؤویم اتس هب و وننتش ابعرتتسین و یتح در ااعشر 
ه
مف

هبی ان

 وشد.و اتسراگن در اواضع و اوحال رمدح، ااجنح یمهبی یکلف که اب ااقتعد أتریث رگدش
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 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

دن نيستند و در يک ايمان به قرآن، قابل جمع ش تصديق کاهن و -2
 .شوندجمع نمي -جا يا در يک قلبيک

 کفر است. ،تصريح به اينكه اين عمل -2

 (1)کاهن را بپذيرد و نزد او برود. حكم کسي که سخن -3

گيران گيری، نزد فال]يا برای فال حكم کسي که برای او فال بزنند -4
 برود[.

 خواست سحر و جادو کند.]از جادوگران[ درحكم کسي که  -5

 (2)که حروف ابجد را فرا بگيرد. حكم کسي -6

 .کاهن و عراففرق  -7

 

 ]و انواع آن[ سحر باطل کردنحكام اَ یباره: در(27)باب 

از  سحر باطل کردن یبارهدر صروايت است که از رسول اهلل  از جابر 

احمد با وايت ]ر «.ِهي ِمن َعَمل الشِّيطان» پرسيدند: فرمود: و جادو سحر طريق

 .«از اعمال شيطان است ،اين کار» يعني: (3)[وابوداود ؛سند جيد
گونه اين مسعودابن ؛ پاسخ داد:پرسيدند بارهدر اين /و از امام احمد

 .دانستکارها را مكروه و ناپسند مي

                                                           

ه دحثی رمعان بع نیصح (1)
ب 
هابر زیباری رکده اتس. ص، ایپربماب وتج ه 

 

ظ

 از نینچ یسک، ا

ِ أتریث در اپونتش (2)

 

 
 

هبی نیشیپ ایبن دش که رفاریگی رحوف ادجب، در وصریت رحاح اتس که در راي ظه اب ملع وجنح و رمطبت داپ

 هب ابدش.هبی یکلف در اواضع و اوحال ااسننتکاتسراگن و رح

كاب؛ آابلین وگدی: اانِسدش، حیحص اتس؛ ر.ک: 1363داود، ش: (؛ ننس ایب1/294دنسم ادمح ) (3)

ش

س
م
ل

 .4221، ش: ةا
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مسيب از ابنگويد: ميقتاده آمده است که بخاری ]صحيح[  و در
باطل آيا  همبستر شود؛ا همسرش تواند بو نمياست : مردی جادو شده مپرسيد
اصالح  ،زيرا هدف، اشكالي ندارد جايز است؟ پاسخ داد:سحرش  کردن

 ت.ممنوع نيس است؛ و آنچه مفيد باشد، 
ی وسيلهه سحر ب باطل کردنروايت است که  [/بصری]و از حسن 

 کار ساحران است. ، فقطسحر
 باشد:نوع ميابطال سحر بر دو  يد:گو -/-قيمالابن
روش، جزو اين  ، با سحر و جادويي همانندِ آن؛سحرباطل کردن  -2

حمل ابطالِ سحر، همين نوع  ر، ب/و سخن حسن بصری کارهای شيطان است
به  ی سحر و فردِ جادوشده، هر دوکنندهباطل روش، زيرا در اين ؛شودمي

 .گرددباطل  ،سحر سازند تاآورند و آنها را خشنود ميها و شياطين روی ميجن
و دم کردن و استفاده دعای شرعي ی خواندن وسيلههاما ابطال سحر ب -2

 .باشداز داروها و دعاهای مباح، اشكالي ندارد و جايز مي

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 ی سحر.وسيلههسحر، ب باطل کردننهي از  -2

 فرق ابطال مشروع سحر و ابطال نامشروع. -2

*** 

 بد زدن فالبدشگوني و  یباره: در(28)باب 

َلاِ﴿ فرمايد:مي اهلل
َ
َِطِىِأ رَنَما ِِئررُُهمِۡإ َِوَل ِٱعرنَد كِّۡلَلر

َ
ِأ َن َلََِِثَُهمِۡكر

ها و ی نعمتهان! همانا بدشگونی آنان )و سرچشمه» . [121األرعاف: ] ﴾لَُمَ ََِيعِۡ
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لهی( است؛ ولی رسد(، نزد اهلل )و به قضا و قدر اکه به آنان می هاییسختی

 .«دانندبیشترشان نمی

َطِى﴿ فرمايد:همچنين مي  ِ َا ُ ررِِۡئررُُكمَِمَعُكمِۡقَال رنِذُك  ئ
َ
نُتمِِۡبَۡلِِتُمِىأ

َ
َِِۡأ فََُ ِمُِّۡسِرِم ِقَ

)پیامبران( گفتند: شگون بدتان، با شماست. آیا اگر پند داده شوید، » . [19سی: ] ﴾١٩

 .«ایدی هستید که از حد گذشتهپندارید؟( بلکه شما مردم)آن را بدشگون می

ال َعْدَوى، َوال : »فرمود صروايت است که رسول اهلل  و از ابوهريره

سرايت بيماری، »يعني:  (1)]بخاری و مسلم[؛ «ِطَيَرَة، َوال َهاَمَة، َوال َصَفَر
 [انستنِ ماهِنحس دو  و ]پرندگانبدشگوني، شوم پنداشتن برخي حشرات 

وال »، افزون بر اين آمده است: /در روايت مسلم (2)«.اصالتي ندارند ،صَفَر

]ترس و  ]يا تأثير ستارگان در ريزش باران[ ی اقبالستاره»؛ يعني: «نوء وال غول
 .«اعتبارندبيغول از[ 

ال َعْدَوى َوال ِطَيَرَة، َوُيْعِجُبين » فرمود: صرسول اهلل گويد: مي انس

شگوني، حقيقت ندارند؛ ولي به فال سرايت بيماری و نيز بد»؛ يعني: «الَفأُل
به فال نيک گرفتن چيست؟ فرمود: صحابه گفتند: «. پسندمنيک گرفتن را مي

                                                           

 .2223؛ و حیحص ملسم، ش:2422حیحص اخبری، ش:  (1)

َسدِ  َوفِرَّ »رفومد:  صآدمه اتس که ایپربم ی دحثی اوبهرریهدر ادامه (2)
َ
؛ «ِمَن الَْمْجُذوِم َكَما تَِفرُّ مَِن األ

ه ذجاح رگبزی؛ مهبن»ینعی: 
ب 
بري، دبون «. ینکوطر که از ریش رفار یماز رفِد التبم   

 
د که ب

ش  

 ااقتعد داش

 

رمدح در دوران اجهلی ت

، ایپربم

ش

 
 دحي

 

 م  دنك. در اي 

 

 
، رساي ى 

ه
ل

 ا

 

ت ت

ش

س
م صم

 

هي
 احل، را

 

ن
 
عت

بريانی دنپار را رد دد و در   
 
ب   رکد که از ب هبي اب

د. ذلا اب عمج  

 

ر ك

 

 ر
هت
ه یمی ااحدیثی که در انیدنبی ومجمعهُُمری م دنن ذجاح، رپ

خ 
ي 

 

ت

 

ب
ه انی 

ب 
 ابره وارد دشه اتس، 

 

ه رمیس که اي 

 

وگب

بري  
 
 م  ب

 

 
ى  و رب ااسس تنس او، رساي

ه
ل

 ا

 

ت ت

ش

س
م
ه 
ب 
که  دننک و یفنِ رساتی امیبری در انی دحثی، ایبِن انی بلطم اتسهب 

ه اراده و وخاتسِ اهلل اعتمل یگتسب دارد.
ب 
ه ذات وخد ؤمرث دنتسین؛ ب لکه أتریث اابسب، 

ب 
 اابسب، 
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سخني نيكوست )که به انسان روحيه و »يعني:  (1)[بخاری ومسلم] ؛«َكِلَمة  َطيَِّبة »
 «.دهد(شادابي مي

روايت کرده است که نزد  بن عامر عروهسند صحيح از ا ب /و ابوداود
أْحَسُنَها الَفأُل؛ َوال َتُردُّ : »فرمودسخن از فال به ميان آمد؛ ،  ص اهللرسول

ُمْسِلمًا فإذا َرأى أَحُدُكْم ما َيْكَرُه، َفلْيقْل: اللَُّهمَّ ال َيأِتي ِباحَلَسناِت إالَّ 

» يعني:  (2)؛«أْنَت، َوال َيْدَفُع السَّيَِّئاِت إالَّ أْنَت، َوال َحْوَل َوال ُقوََّة إال ِبَك
ست که به انسان روحيه بهترينش به فال نيک گرفتن )و سخن نيكويي

دهد(؛ البته بدشگوني نبايد مسلمان را از تصميمش منصرف کند؛ هرگاه مي
 إالَّ ِباحَلَسناِت َيأِتي ال اللَُّهمَّ پسنديد، بگويد:هريک از شما چيزی ديد که نمي

 (3)«.ِبَك إال ُقوََّة َوال َحْوَل َوال أْنَت، الَّإ السَّيَِّئاِت َيْدَفُع َوال أْنَت،
 گويد:مي بن مسعود روايت کرده است که ا همچنين ابوداود

َوَلِكنَّ اللََّه  إاّل َوَما ِمنَّا ؛الطَِّيَرُة ِشْرك ، الطَِّيَرُة ِشْرك » فرمود: صاهللرسول

آن را صحيح دانسته است؛  ]اين حديث را ترمذی نيز روايت کرده و ؛«ُيْذِهُبُه بالتوكل

 (4)دانسته است.[ مسعودتا پايان روايت را سخن ابن َوَما ِمنَّاالبته عبارتِ 

                                                           

 .2224؛ و حیحص ملسم، ش: 2726حیحص اخبری، ش:  (1)

سل 399فیعض ااجلعم، ش:  فیعض اتس؛ (2)
سل
ل
 ؛ و ا

 

ی ف  ه
ع

 

لص
 ا

 

 .341، ش: /؛ و فیعض أیب داود، از آابلین3639، ش: ه

مه (3)
 
م
د و یسک زج وت، دبیهب را یمنای اهلل! یسک زج وت یکین» :ی داعرت

َ
 ابزداردنههب را دعف یمنآور

س
 

هي 

 رینویی دنك؛ 
س
 

هي 

ای )از انگه( و 

ه وخاتس و وتقیفِ وت ووجد دنارد
ب 
 «.)ربای ااطتع( زج 

 .1213، ش:م ج هابع و ؛1933، ش:أوبداود ؛3634، ش:رتذمي (4)
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را دوبار تكرار  . و اين«شرك است ،فال بد زدنبدشگوني و » ترجمه:
اما  (1)چيزی به دلش خطور نكند؛کس از ما نيست که هيچ: »کرد. سپس افزود

 «.دبرتوکل، از بين ميرا با  گونه تصوراتاين اهلل

 صدر مسند احمد اين حديث ابن عمر ذکر شده است که رسول اهلل 
قالوا: فما كفَّارة ذلك؟ « َمن َردَّته الطِّرية عن حاجته فقد أشرك» فرمود:

 (2)؛«قال: أن تقول: اللَّهم ال خري إال ِخريك وال طري إال طرُيك وال إله غرُيك
. «ی کارش باز بدارد، شرك ورزيده استادامه او را از ،فال بد ههرک»يعني: 

َخْيُرَك  اللَُّهمَّ ال َخْيَر ِإالَّاينكه بگويي: »چيست؟ فرمود: اش : کفارهپرسيدند

 (3).«َطْيُرَك َوال ِإَلَه َغْيُرَك َوال َطْيَر ِإالَّ

ِإنََّما » ست:ا کردهروايت  همچنين از فضل بن عباس /احمدامام[ ]

زدن، عبارتست از بد ال بدشگوني و ف»يعني:  (4)؛«َأْمَضاَك، َأْو َردََّكالطَِّيَرُة َما 
 «.آنچه که تو را به انجام کاری يا به صرف نظر از آن، وادارد

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

                                                           

ه نینچ اسمیلی التبم (1)
ب 
مه 
ه
ه دشل یماسب ااسنن اکری را رشوع یموشدن؛ جسه یمینعی 

ب 
آدی و از آن اکر رصف رظن دنك، ام  زیچی 

 ی رواتی ایبن دشه اتس.دنك؛ راهكابر رهبیی از انی آتف، در ادامهیم

ه اتس.5407دنسم ادمح، ش:  (2)

 

ست

 

ي
ووط انی دحثی را نسح دا

 
 

 ؛ بیعش اري

مه (3)
 
م
 ریخ»ینعی: ی داع: رت

س
 

هي 

سه وت آن را ریخ رگدادینهای اهلل!  خ

 

ب
سه وت ّدقمرش رفومدهی زج آ خ

 

ب
 رشّی زج آ

س
 

هي 

ای، ووجد ای و زین 

ى زج وت تسین

 

ت ي

 

شت

 وبعمد را
س
 

هي 

ى، از رش و دبی، اپک و زنمه یم «.دنارد و 

ه
ل

ه امندن که لعف ِ ا

 

فت
دهدد؛ ابدش و طقف در وعفمل رخ یمانگ

 

 

ت

ش

ه افتوت لعف و وعفمل وتج ه داش
ب 
 "ه ابمیش. ابعرت ااجنیتس که ابدی 

َ
ک
ُ
ْرر
ت  َ
ط
 
َ
 ِإماّ
َ
ْرر
ت  َ
ط
ب له، در ربارب ابعرت "ما 

 " از ابب اقم
َ
 ِإماّ
َ
ر ْ
 َ

 

ما خ

 
َ
ک
ُ
ْرر
ت  َ
ط
 
َ
 ِإماّ
َ
ْرر
ت  َ
ط
ما 
َ
 و
َ
ک
ُ
ر ْ
 َ

 

ؤوشم انی یم "خ
ه
مف

دد و انی، وتیی وشد که رپدناگین که اب آن افل یمآدمه اتس؛ ذلا 

 

ت

 

ست
ه

ریگدن، در ریخست وت 

مه زیچ را دقمر رفومده
ه
 ای.که 

ه ببس فیعض وبدِن 3324دنسم ادمح، ش:  (4)
ب 
ه". دنسِ انی رواتی، فیعض اتس؛ 

ش

بب ُ
 . "ابع ُع
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َلاِ﴿ی يادآوریِ آيه -2
َ
َِطِىِأ ِِئررُُهمِۡإرَنَما ِ ﴿ :یآيه و ﴾ّلَلرِٱعرنَد َا ُ قَال

 ﴾ُكمئررُُكمَِمعََِطِى

 .اراده و مشيت الهي[بدون ]واگيردار بودن بيماری سرايت يا نفي  -2

 .زدن فال بدبدشگوني يا نفي  -3

 .بدشگوني پرندگاننفي  -4

 .نفي بدشگونيِ ماه صفر -5

 کند و پسنديده است.به فال نيک گرفتن، فرق مي -6

 گرفتن. فال نيکبه توضيح  -7

اشد که ببد آمدن به دل، از نوع بدشگوني يا به فال بد گرفتن مي -8
کراهت دارد؛ اما ]گناه و[ زياني ندارد؛ بلكه با توکل بر اهلل متعال از 

 .رودميان مي

 بيان اينكه اگر کسي به دلش بد آمد، چه بخواند؟ -9

 شرك است. به اينكه بدشگوني يا فال بد زدن، تصريح   -21

 (1)به فال بد گرفتن.ني يا بدشگو شرح و توضيحِ  -22

 

 

 شناسيستاره نجوم يا دانش ی فراگيریدرباره: (29)باب 

ها را برای ستارهنقل کرده که اهلل متعال،  در صحيح خود، از قتاده /بخاری
؛ و به عنوان برای رجم شياطين؛ زينت آسمان باشند آفريده است:سه هدف 

                                                           

ه رصف رظن از آن، »وطر که در دحثی ایبن دش، مهبن (1)
ب 
ه ااجنح اکری ای 

ب 
سه که وت را  خ

 

ب
دبوگشین و افل دب زدن، ابعرتست از آ

 «.وادارد
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و اگر کسي بخواهد از آنها  (1)يابي و پيدا کردن راه.هايي برای رهنشانه
و به خود  استتالشش بيهوده  ب اشتباه شده،مرتكبرد، بديگری  یهاستفاد

 گاهي ندارد.بدان آکه  دادهزحمت چيزی را 
را جايز  آننيز عيينه مكروه دانسته و ابن را ماه هایمنزلگاهقتاده فراگيری 

از آنها  [/]يكي از اصحاب امام احمد بن حنبل را حرب اين ندانسته است؛
 .اندجايز دانسته يه[ اين رات. احمد و اسحاق ]بن راهَوَسا کردهنقل 

َثالَثة  َلا » فرمود: صروايت است که رسول اهلل  و از ابوموسي

]روايت احمد . «َيْدُخُلوَن اجَلنََّة: ُمْدِمُن اخَلْمِر وقاِطُع الرَِّحِم وُمَصدٌِّق بالسِّْحِر

که  يمعتاد به شراب؛ کسشوند: وارد بهشت نميسه نفر »يعني:  (2)حبان[و ابن
 (3)«.کندجادو را تصديق سحر و  که؛ و آنخويشاوندی را قطع نمايد یبطهرا

 

 

 

 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 ستارگان. نشآفري حكمتِ -2

ی ديگری از کردِ[ کساني که استفادهمردود دانستنِ پندار ]و عمل -2
 (4)برند.ستارگان مي

                                                           

ه (1)
ب 
ه دو ومرد تسخن؛ و دوسره 2ی در آ

ب 
هی کلُم 

ب 
ه ومرد وسح، رصتحی دشه اتس.وسره 36ی ر آ

ب 
 ی لحن 

ی فوگدی:  /آابلین (2)
ع

 

ص
ی ف ااجلعماتس؛ ر.ک:  

ع

 

ص
 .2293 ، ش:

(3)  

 

ن
 
مت
ه

 اجتس؛ زریا رفاریگِی ملع وجنح، ونیع رحس و اجدوتس.اشهددِ انی ابب، 

 هبی یکلف درابرهرکد اسکین که رب ااسس رحتکینعی لمع (4)

 

ظ

 دننک، یلمع ابلط اتس.هابر رظن یمی اواضع و اوحال زنیم ا
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 ماه.زل منادانش مربوط به حكم فراگيری  یبارهدرنظر اختالف  -3

ی کسي که هر نوع سحر و جادويي را تصديق دربارهوعيد شديد  -4
 (1)نمايد؛ هرچند از بطالن و نادرستيِ آن، مطلع باشد.

*** 

 اعتقاد بهطلب باران از ستارگان ]و ی باره: در(31)باب 
 (2)[ها در بارندگيثير ستارهأت

ِررزَِۡوَتِۡ﴿ :فرمايداهلل متعال مي نَكُِِقَُكمَِۡعلََُ 
َ
ِِمِۡأ بََُ  ر  اا] ﴾٨٢تَُكذ 

 

: اقعه

و )سپاسِ( روزی خويش را تكذيب و انكار )نعمت و حقيقت( قرار ». [81

 .(3)«دهيد؟مي

َأْرَبٌع ِفي » فرمود: صو از ابومالک اشعری روايت است که رسول اهلل 

طَّْعُن ِفي اْلَفْخُر باأَلْحَساِب َوال اِهِليَِّة ال َيْتُرُكوَنُهّن:ُأمَِّتي ِمْن َأْمِر اْلَج

اأَلْنَساِب َواالْسِتْسَقاُء ِبالنُُّجوِم َوالنَِّياَحُة َوَقاَل النَّاِئَحُة ِإَذا َلْم َتُتْب َقْبَل َمْوِتَها 

 (4)[مسلم]روايت  ؛«ُتَقاُم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلْيَها ِسْرَباٌل ِمْن َقِطَراٍن َوِدْرٌع ِمْن َجَرٍب
هليت را امت من ترك نخواهند کرد: چهار عمل از اعمال جا»يعني: 

                                                           

ه (1)

 

 ت
 اسز ارحناف درگیان اتس.زریا انی ارم، زمت

که یسک اتسره (2)

 

 ت
بله، شه وصرت دارد: تسخن ای

 م 

 

هاي 
ب 
وطر میقتسم اعلم ابردنیگ دبادن؛ انی، رشک در روبتیب اتس. ای را 

که یسک اتسره

 

 ت
ه امشر یمای را ربای زنول ابران وخبادن؛ انی رشک در داعدوح ای

ب 
آدنی. ام  تس. دیپاتس که انی دو ومرد، رشک اربک 

که اهلل اعتمل ، آرفدیاگر اتس، اتسراگن را در رزیش وصرت وسح که رشک ارغص یم

 

 ت
ه ای
ب 
ابدش، انی اتس که یسک، نمض ااقتعد 

 ابران، ؤمرث دبادن.

ه (3)
ب 
که وصحل تمعن را از وسی اهلل دبادین و اپسشس را 

 

 ت
ه اجی ای

ب 
 دادین؟اجی آوردی، آن را از وسی ریغاهلل یم ینعی 

 .914حیحص ملسم، ش:  (4)
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طلب باران از  ؛نسب ديگراندر طعنه زدن ؛ و نسب خود اصلبه  فروشيفخر
اگر زنِ خواني. نوحه [؛ واعتقاد به تاثير ستارگان در بارندگيستارگان ]و 

توبه نكند، روز قيامت در حالي برخواهد خاست  خوان پيش از مرگشنوحه
 (1).«پوستين خواهد بود لباسيو  ای از قيرکه بر تن او جامه

 ص اهللرسول گويد:مي بن خالد زيدروايت بخاری و مسلم است که 
ی نماز صبح در حديبيه، رو به مردم در صبحگاه يک شب باراني، پس از اقامه

گفتند: اهلل و  -صحابه -؟«دانيد که پروردگارتان چه فرمودآيا مي»کرد و فرمود: 

أْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن "اهلل فرمود: »گفت:  ص پيامبر دانند.رسولش بهتر مي

ِبي، َوَكاِفٌر، َفَأمَّا َمْن َقاَل: ُمِطْرَنا ِبَفْضِل اهلِل َوَرْحَمِتِه، َفذِلَك ُمْؤِمٌن ِبي 

َكاِفٌر ِبالَكَواِكِب، وَأما َمْن َقاَل ُمِطْرَنا ِبَنوِء َكَذا َوَكَذا، َفذلَك َكاِفٌر 

بندگانم شب را در حالي به صبح رساندند »يعني:  (2)؛«"ِبالَكْوَكِب ِبي ُمْؤِمٌن
که برخي از آنها به من مومن و برخي هم کافر بودند؛ آنها که گفتند: به فضل و 
رحمتِ اهلل بر ما باران باريد، به من ايمان آوردند و به تأثير ستارگان کافر 

الن و فالن ستاره بر ما باران گرديدند؛ و اما کساني که گفتند: به سبب اقبال ف
به من کافر شدند و به  -و ريزش باران را به ستارگان نسبت دادند -باريد

 «.ستارگان ايمان آوردند

 $عباساز ابن (3)و روايتي ديگر نيز نظير همين روايت در صحيحين
فالن ستاره : »ندگفتبرخي که وجود دارد که در آن افزون بر اين آمده است 

قِِۡفََلاِ﴿ گاه اين آيات نازل گرديد:آن ؛«کردش را کارَ
ُ
رَمَو ِأ ِب ُم ِسر ِٱقرعر َمر ٧٥ِنلُُّج

                                                           

هانچن رَگی و اخریش طلسم یمینعی رب او آن (1)
ب 
ر، امتح دبشن را   وپاشدن.اسن ابلس یمدنك که  هک 

 اخبري (2)

 

 .72حیحص ملسم، ش: ؛ و 688، ش: يحص

ه /ی ؤمفلدحثی ومرد ااشره (3)
ب 
 آدمه اتس. 71ی رهامشطقف در حیحص ملسم، 
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َِِۡلََقَسمِ ِۥِإَونَهُِ َِتعِِۡلَ يم  ِكرَت ٧٧َِِِكرريمِ َِءا ِ لَُقرِِۡۥإرنَه٧٦ُِِلَُمََ َِعظر ٧٨ُِِنَ ِ َمكِِۡبِ فر
هُِ َِيَمسُّ ِِِۥاَل ِۡٱإرَل ِل ِِتزَنريلِ ٧٩ُِمَطَهُروَ  ر َِرب  رن ِلََِع ِلِۡٱم  رَه ٨٠ِِمرَي فَب

َ
ِأ نُتمِلَِۡٱَذا

َ
ِأ ي ر در

دِۡ ِمُّ ِررزَِۡوَت٨١ِِۡهرُنََ  نَُكمِِۡقَُكمَِۡعلََُ 
َ
ِِأ ربََُ   ااا] ﴾٨٢تَُكذ 

 

پس » . [81-66: قعه

کنم؛ و اگر بدانید، ها و محل فرو افتادن ستارگان سوگند یاد میبه منزلگاه

گ و ارجمندی است؛ راستی که این، سوگند بزرگی است. همانا این، قرآن بزربه

شدگان و پاکیزگان به آن دست در کتابی پوشیده )نوشته شده است(. جز پاک

رسانند. از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. آیا شما به این سخن، نمی

کنید؟ و )سپاسِ( روزی خویش را تکذیب و انکارِ )نعمت و اعتنایی میبی

 .«دهید؟حقیقت( قرار می

 در اين باب بيان شد:آنچه  يخالصه

 واقعه. یسوره [82ی ]هتفسير آي -2
 مانند.[]که در اين امت باقي مي چهار عمل جاهليبيانِ  -2

 .رخي از کارهای چهارگانهآميز بودن بکفر -3

 (1)کند.ی اسالم خارج نميانسان را از دايره عمال کفرآميز،از ا برخي -4

 شوند.و برخي کافر مي ؛با نزول نعمت، برخي مؤمن -5

 (2)مفهوم ايمان در اينجا. درك -6

 (3)درك مفهوم کفر در اينجا. -7

 (1)«.ستاره، کار خود را کردفالن»که:  درك مفهوم اين سخن -8

                                                           

م رشک ارغص  ،هبی نیشیپ ذرک دشوطر که در یکی از اپونتشمهبن (1)

ه

ربیخ از اوناع ااقستسء از اتسراگن، رشک اربک؛ و ربیخ 

 ابدش.یم

دد.که ابران را لضف و رتمح اهلل یمینعی آانن (2)

 

ت

 

ست
ه

ل اامین 
ه
 دادنن، ا

ه اتسراگن، رفک اتس. (3)
ب 
 تبسن دادن ابران 
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ش، مسايل مورد نظر خود را در قالب استاد برای تفهيم شاگرد -9

دانيد آيا مي» فرمود: صاهللطور که رسولپرسش مطرح کند؛ همان
 «پروردگارتان چه فرمود؟

 خوان.ی فرد نوحهبارهدروعيد شديد   -21

*** 

َِمنِٱَومرَنِ﴿ فرمايد:: در مورد اين سخن اهلل که مي(31)باب  نلَاسر
ِ ُذِمرنُِدو ر نَدادِرٱَيَتخر

َ
أ ِِاُُِيربََُّنُهمِّۡلَلِر ر [156: ةارقبل] ﴾ّلَلرِٱَكُحب 

(2) 

اِِقُۡلِ﴿ :فرمايدمي اهلل متعال َِءابَا ََِكَ  بِِۡؤُُكمِۡإر 
َ
اَِوأ ِنُُكمَِۡو ِِإَوخِِۡؤُُكمَِۡنا

زِۡ
َ
َيتُُكمُِِۡجُكمَِۡو َِوأ مِِۡوََعشر

َ
َِو َِوأ رَج ََِتَفِۡقِۡٱل  َِوت ََها َََِّۡتَِِۡرة ُِتُم َِكَساَدَهاَِش  َ

ُنِتَرَِۡوَمَسِ  َِۡكر اَِض َحَبِإرََلَِِۡنَها
َ
رَنِأ رِٱُكمِم  َورَُسََلر َهاد ِِۦّلَلِر َِسبريلرهرِِوَجر ِ ِۦفر َا َبُص َفََتَ

َِِحَّتِ 
ۡ
ِيَأ َ مِۡٱِتر

َ
رأ ِب رِّلَلُ َِيهِۡٱوَِِۦ ِرره َِل ِّلَلُ َِۡلِۡٱدري َِق َِف ِلِۡٱَم قرَي  اوتل] ﴾٢٤سر

 

ه
ب 

بگو: » . [14: 

اگر پدرانتان، و فرزندانتان، و برادرانتان، و همسرانتان و خویشاوندانتان و اموالی 

هایی که مورد ترسید و خانهاش میرونقیاید و تجارتی که از بیکه فراهم آورده

ترند، پس یامبرش و جهاد در راه اهلل محبوبپسند شماست، نزد شما از اهلل و پ

 .«کندمنتظر بمانید تا اهلل عذابش را بیاورد. و اهلل، فاسقان را هدایت نمی

ال ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى »فرمود:  صاهللروايت است که رسول از انس

: يعني (3)[مسلم خاری وب] .«َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه والنَّاس أمَجِعني

                                                                                                                             

ه انعمی انی ابعرت اتس که: ابع (1)
ب 
ه ببس الابل الفن و الفن اتسره رب م  ابران ابردی."رت ایددشه، 

ب 
" 

هوسره (2)
ب 
مه؛ 362ی ي ارقبله، آ

 
م
هرت

ب 
ب را مهبدنن اهلل دوتس ربیخ از رمدح وبعمداین ریغ از اهلل رب یم» :ی آ

 

د که آن

 
 

 
زگب

 «.داردنیم

 .44:؛ حیحص ملسم، ش32حیحص اخبری، ش:(3)
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پدر و فرزند خود و از از يک از شما کامل نيست، مگر اينكه مرا ايمان هيچ»
 «.ی مردم، بيشتر دوست بداردهمه

 صاهللرسولاند که روايت کرده بخاری و مسلم از انسهمچنين 
 َوَرُسوُلُه اللَُّه ُكوَنَي َأْن: اإِلَيَمان َحاَلَوَة ِبِهنَّ َوَجَد ِفيِه ُكنَّ َمْن َثالٌث»فرمود: 

 َيُعوَد َأْن َيْكَره َوَأْن لَّه،ِل ِإالَّ ُيِحبُُّه ال امَلْرَء ُيِحبَّ وَأْن ِسواُهما، ِممَّا ِإَلْيِه َأَحبَّ

يعني:  (1)؛«النَّاِر يف ُيْقَذَف َأْن َيْكَرُه َكَما ِمْنُه، اللَُّه َأْنَقَذُه َأْن َبْعَد الُكْفِر يف
چشد: دارد که در هرکس باشد، شيريني ايمان را با آنها مي سه ويژگي وجود»

خاطر اهلل و پيامبرش را از همه بيشتر دوست بدارد؛ محبتش با هرکس به
خشنودی اهلل باشد؛ پس از اينكه اهلل، او را از کفر نجات داد، از برگشتن به آن 

. همين «گونه که رفتن در آتش برای او ناگوار استنفرت داشته باشد، همان

آمده  (2)...« اَل َيِجُد َأَحٌد َحاَلَوَة اإِلمَياِن»مضمون در روايتي ديگر، با لفظ: 
است؛ يعني تا کسي اين سه ويژگي را نداشته باشد،  حالوت و شيريني ايمان 

 چشد.را نمي

هرکه محبت و بغضش و نيز خصومت و صلحش، » گويد: $عباسابن
هيچ . و يابدمياهلل دست و دوستيِ واليت  خاطر اهلل باشد، با اين کار بههب

گونه نباشد، تا زماني که اين -بگزارد و روزه بگيرد نماز قدرچههر -ایبنده
بر  های مردم با يكديگربيشتر دوستي هولي امروز ؛طعم ايمان را نخواهد چشيد

. «شودنمي حاصلی مثبتي از آنها شده و نتيجهريزی اساس امور دنيا پايه
 [بن جريرت ا]رواي

                                                           

 .41؛ و حیحص ملسم، ش: 36حیحص اخبری، ش:  (1)

 .2694حیحص اخبری، ش:(2)
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رهرُمَِِوَتَقَطَعۡتِ﴿ :ی اهلل متعال کهفرمودهعباس در تفسير اين ابن ب
ِٱ

َ
[155: ةارقبل] ﴾َباُبِسِۡۡل

ه است که منظور از بريده شدن اسباب نجات در گفت (1)

 هاست.دوستي اين آيه، گسسن

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 بقره. یهسور[ 265]ی تفسير آيه -2

 توبه. یهسور [24] یآيهتفسير  -2

 وبر محبت خود و زن و فرزند  صاهللرسولوجوب ترجيح محبت  -3
 مال.

 کند.نميداللت ی اسالم نفي ايمان، بر خروج از دايره -4

گاه يابد و ميرا در انسان آن که گاهدارد حالوت و شيريني  ،ايمان -5
 کند.درك نميآن را 

طعم چشيدن اهلل و  و دوستيِی قلب که واليت اعمال چهارگانهذکر  -6
 شود.بدون آنها حاصل نمي ،ايمان

 -$عبداهلل بن عباس -صحابي بزرگواری بينانهشناخت و نگاه واقع -7
 ی دنيوی دارد.پايه ،های امروزیمحبت اينكه بيشتر به

رهرُمَِِوَتَقَطَعۡتِ﴿ی تفسير آيه -8 ِٱب
َ
 ﴾َباُبِسِۡۡل

 اهلل را خيلي دوست داشتند.برخي از مشرکان،  -9

ی کسي که هشت مورد يادشده ]در دربارهشديد  وعيد  -21
 اهلل، بيشتر دوست بدارد.از دين ی توبه[ را سوره 24ی آيه

                                                           

مه»؛ ینعی: 366ارقبله:  (1)
ه
 «.اج وکاته رگدد(و امتح واسلی اجنت ربدیه وشد )و داشتسن از 
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اهلل سان شريكي برای اهلل برگزيند و او را همکه  کسي  -22
 دوست داشته باشد، مرتكب شرك اکبر شده است.

*** 

 [ترس از اهلل]: (32)باب 

َِذ ِ﴿ فرمايد:اهلل متعال مي رَنَما ِلرِإ وَِۡط ِلَشيِۡٱُكُم
َ
ِأ رُف  َ ُِيَ اُِن َا َُهمِِۡۥَءهَُِلر ََِّتَافُ ِفََل

ؤِۡ ِمُّ ُِكنُتم ِإر  ِوََخافَُ ر این فقط شیطان است که شما » . [166رمعان: آل] ﴾١٧٥مرنرَي

ترساند؛ پس از آنان نترسید و تنها از من بترسید، اگر به را از دوستانش می

 .«راستی مومنید

َدُِمُرَِمَسِ َماَِيعِۡإرنَِ﴿ :فرمايدميهمچنين  رِِّلَلرَِمنِۡٱجر ََِِۡۡلَِٱّلَلرِوَِٱَءاَمَنِب خررِرٓأۡلٱمر
ِ قَاَم

َ
َِ ٱَوأ ِلَصلَ َِوَءاَِت َِ ٱةَ َِولَمِۡلَزَك َِيِِۡةَ ِإرَل  اوتل] ﴾ّلَلَِٱَش

 

ه
ب 

تنها کسانی مساجد » . [18: 

دارند و می کنند که به اهلل و روز رستاخیز ایمان دارند و نماز را برپااهلل را آباد می

 .«ترسندفقط از اهلل می

ِ﴿فرمايد: و مي رِٱَومرَن ِب َِءاَمَنا َِيُقَُل َِمن اِٱنلَاسر رَذا ِفَإ ِِّلَلر ِفر وذرَي
ُ
َِجَعَلِٱأ ّلَلر

ِفرتِۡ ِٱَنَة َِكَعَذابر و از مردم کسانی هستند که » . [15اوبکنعلت: ] ﴾ّلَلرِٱنلَاسر

اه اهلل اذیت و آزار ببینند، اذیت و و چون در ر "به اهلل ایمان آوردیم"گویند: می

 .«کنند(شمارند )و سخت وحشت میآزار مردم را مانند عذاب اهلل می

إنَّ ِمن » فرمود: ص اهللروايت است که رسول سعيد خدریاز ابو

ضعِف الَيقني أن ُترضِي النَّاس بسخط اهلل وأن َتحَمدهم على ِرزِق اهلل وأن 

إنَّ ِرزق اهلل ال َيُجرُّه ِحرُص َحريٍص وال َيُرّده  ،َتذّمهم على ماَلم ُيؤِتك اهلل

ت که مردم را ضعف يقين اسهای نشانههمانا از »يعني:  (1)؛«كراهية كارٍه
                                                           

سل ر.ک:  فیعض اتس؛ (1)
سل
ل
 ا

 

ی ف  ه
ع

 

لص
 ا

 

 ./، از آابلین2339؛ و فیعض ااجلعم، ش: 3432، ش: ه



 کتاب التوحید  228

 

که اهلل به تو نعمتي در مقابل  و نيز در ازای ناخشنودی اهلل، خشنود سازی
 نداده کني و يا در مقابل آنچه که به تواز مردم تشكر است، عنايت فرموده 

اهلل با حرص و آزمندی  و نعمتِ زيرا روزی نمايي؛، مردم را نكوهش است
 .«گرددميبر نخاطر ناراض بودن ديگران، بهو  آيدميدست نهب

من التمس ِرضا » فرمود: ص روايت است که رسول اهلل &و از عايشه

اهلل بسخِط النَّاس رضي اهلل َعنه وأرضى عنه النَّاس ومن التمس ِرضا 

حبان ]روايت ابن .«ناس بسخِط اهلل، سخط اهلل عليه وأسخط عليه الناسال

رغم ناخشنودی و خشم مردم در پي خشنودی بههرکس »يعني:  (1)در صحيحش[
که گرداند؛ و آنشود و مردم را از او راضي مياهلل برآيد، اهلل از او راضي مي

و مردم را نيز شود ميي اهلل از او ناراضرضايت مردم را با خشم اهلل جلب کند، 
 .«گرداندميخشنود از او نا

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 آل عمران. یسوره [275ی ]هتفسير آي -2

 .توبه یهسور [28ی ]هتفسير آي -2

 عنكبوت. یهسور [21ی ]هتفسير آي -3

 .گرددميو گاهي قوی  ؛گاهي ضعيف ،يقين -4

 ر شد.هايي دارد که سه موردش ذکضعف يقين، نشانه -5

آاليش از اهلل متعال، جزو فرايض است؛ ]يعني فقط ترسِ ناب و بي -6
 بايد از اهلل ترسيد.[

 (2)که فقط از اهلل بترسد. پاداش کسي -7

                                                           

 .6397، ش: /حیحص ااجلعم، از آابلین ر.ک: حیحص اتس؛ (1)

 رگدادن.وشد و رمدح را زین از او ونشخد یمینعی اپداش او، انی اتس که اهلل از او رایض یم (2)
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 (1)که از اهلل، نترسد. مجازات کسي -8

*** 

 [توکل بر اهلل]: (33)باب 

ِ﴿ :فرمايداهلل متعال مي َِاٱَوََعَ َّكُ ََ َِفَت ؤِّۡلَلر ِمُّ ُِكنُتم ِإر   . [12: ةااملدئ] ﴾مرنريَِا 

 .«راستی ایمان دارید، پس بر اهلل توکل کنیدو اگر به»

ِ﴿فرمايد: و مي ِۡٱإرَنَما ُِمؤِۡل ِٱمرُنََ  ُِذكرَر ِإرَذا لَۡتِٱََّلريَن ِوَجر األافنل: ] ﴾قُلَُبُُهمِِّۡلَلُ

 .«گرددهایشان ترسان میمؤمنان، تنها کسانی هستند که چون اهلل یاد شود، دل». [1

َِيِى﴿ :فرمايدمينيز  و َها يُّ
َ
َِحسِۡٱأ ُّ ِنلَِبر ِٱُبَك َِوَمنر ِٱّلَلُ ِمرَن ِۡٱَتَبَعَك مرنرَيُِمؤِۡل

، اندکه از تو پیروى کرده یمؤمنانای پیامبر! اهلل برای تو و » . [54األافنل: ] ﴾٦٤

 .«کافی است

ََّكِۡ﴿ :فرمايدميو  ََ َِيَت َِِوَمن َِحسِۡٱََعَ ََ َِفُه و هر کس » . [2ق: االطل] ﴾ِۥاُبهُِّلَلر

 .«بر اهلل توکل کند، اهلل برایش کافی است
در هنگامي که  ؛ابراهيم»روايت است که فرمود:  $عباسو از ابن

َِحسِۡ﴿ آتش انداخته شد، گفت: رعِۡٱبَُنا َِون ِّلَلُ ِۡٱَم وُكريُلِل يعني:  . [162رمعان: آل] ﴾ََ

 .«اهلل برای ما کافی است و چه نیك کارسازی است»

ِ﴿ گفتند:گاه که نيز همين را گفت، آن صمحمدو  ِقَدِۡٱإرَ  ِ ِنلَاَس َا ََجَُع
َِۡخِۡٱفَِِلَُكمِۡ از دشمنان بترسید که »: يعني . [162رمعان: آل] ﴾انِرإريَم ِِفََزاَدُهمُِِۡهمَِۡش

                                                           

 رگدادن.ریگد و رمدح را زین از او انونشخد یمینعی اهلل رب او مشخ یم (1)
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 بخاری و]روايت  .«اند. این سخن بر ایمانشان افزودبرای نبرد با شما گرد آمده

 (1)[نسائي

 ن باب بيان شد:آنچه در اي يخالصه

 فرايض است.جزو توکل بر اهلل،  -2

 شرايط ايمان است. ، جزوتوکل -2

 انفال. یهسور [2ی ]هآي تفسير  -3

 انفال. یهسور [64ی ]هآي تفسير  -4

 طالق. یهسور [3ی ]هتفسير آي -5

َِحسِۡ﴿اين سخن که:  عظمت و اهميتِ -6 رعِۡٱبَُنا َِون ِّلَلُ ِۡٱَم وُكريُلِل رمعان: آل] ﴾ََ

 بود. صو محمد  ؛بان ابراهيمها بر زسختي در چنانكه . [162

*** 

َمكِۡ﴿ فرمايد:مي ی اين آيه که اهللدرباره: (34)باب   ِ مرُنَا
َ
فَأ

َ
َرِأ

ِِّلَلرِ ٱ
ۡ
إرَلِٱَرَِمُنَِمكِۡفََلِيَأ َِۡلِۡٱّلَلِر وَ َِخ ِلِۡٱُمَِق ُ آيا آنها » . [99األرعاف: ] (2)﴾٩٩ِسر

حالى که جز  دانند؟! درخود را از مكر الهى در امان مى
 «دانندزيانكاران، خود را از مكر )و مجازات( خدا ايمن نمى

َِيقِۡ﴿ فرمايد:ميو  َِوَمن ِرَۡحَِقَاَل ِمرن رهرَِنُط َِرب  ِِۦاِةر ِلَضٓاٱإرَل  َ . [65ارجحل: ] ﴾٥٦لَُّ

 .«شود)ابراهیم( گفت: کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید نمی»

                                                           

 .631؛ و ننس اسنیئ، ش: 4237حیحص اخبری، ش:  (1)

ب  زاین»ینعی: ؛ 99ارعاف/ (2)

  

ى در ام دنن؟ ت

ه
ل

دد و( ااسحس اتینم یمآای از ذعاب ا

 

ى )اغفلت

ه
ل

 «.دننکاکران از ذعاب ا
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گناهان  یبارهدر ص از رسول اهلل روايت است که $از ابن عباس

 والَيأُس ِمن َروِح اهلل واألمن ِمن َمكِر الشِّرك ِباهلل: »کبيره پرسيدند؛ فرمود

و نااميدی از  ،شرك ورزيدن به اهللگناهان کبيره، عبارتند از:( »)يعني:  (1)؛«اهلل
 «.غفلت و احساس امنيت از مجازات الهيو  ،رحمتش

ترين گناهان کبيره زرگب» ت است که فرمود:رواينيز  مسعوداز ابن
و از مجازات اهلل،  غفلت و احساس امنيتشرك ورزيدن به اهلل،  :عبارتند از

 (2)[اقالرزعبد]روايت  .«اهلل از رحمت ینااميد

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 اعراف. یهسور [99ی ]هتفسير آي -2

 حجر. یهسور [56ی ]هتفسير آي -2

، غافل باشد و احساس امنيت اهلل عذابکه از  برای کسيوعيد شديد  -3
 کند.

 که از رحمت اهلل نااميد باشد. وعيد شديد برای کسي -4

*** 

 ايمان است و شكيبايي بر مقدرات الهي، جزو: صبر (35)باب 

                                                           

وگدی: دنسش اخیل از ااکشل تسین؛ و اغًابل وموقف، ینعی نخس  /ریثک؛ ابع336رواتی زبار در فشک امااتسر، ش:  (1)

 ومضمن از ابع وعسمدیم $ابعسابع

 

ن
 
مت
ه

ه 
ب 
 زین لقن دشه اتس. ابدش و روایتی 

ه ابع /ریثک. ابع39733افنصمل، ش:  (2)
ب 
 دیک رکده اتس.ات وعسمدرب تحص دنسش و ااصتل آن 
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ِيُؤِۡ﴿ :فرمايدمي اهلل متعال رِِمرنِ َوَمن َِيهِۡٱب ِقَلِّۡلَلر َِبهُِدر َِشِۡٱوَِِۥ  ر
رُكل  ِب ِّلَلُ ء 

و هرکس به اهلل ایمان بیاورد، )اهلل( قلبِ او را هدایت » . [11ااغتلبع: ] ﴾يمِ َعلرِ

 .«کند. و اهلل، به همه چیز داناستمی
، او رسدميعلقمه در تفسير اين آيه گفته است: يعني وقتي مصيبتي به او 

و راضي و تسليم مي باشد اهلل سوی از آن مصيبت که شود ميمتوجه بالفاصله 
 گردد.مي

اْثَنَتاِن ِفي » فرمود: ص روايت است که رسول اهلل و از ابوهريره

؛ ]روايت «الطَّْعُن ِفي النََّسِب َوالنَِّياَحُة َعَلى اْلَميِِّت :النَّاِس ُهَما ِبِهْم ُكْفٌر
های دو رفتار در ميان مردم رواج دارد که هر دو، از خصلت»يعني:  (1)مسلم[

 «.گری بر مُردهر نسب و نوحهاست: طعنه زدن د کفر و جاهلي

َلْيَس » فرمود: ص روايت است که رسول اهلل همچنين از ابن مسعود 

؛ ]بخاری و «ِمنَّا َمْن َضَرَب اخُلُدوَد، َوَشقَّ اجُلُيوَب، َوَدَعا ِبَدْعَوى اجَلاِهِليَِّة
هايش بزند و گريبان بر گونه -در هنگام مصيبت -هرکه»يعني:  (2)مسلم[

و سخن جاهلي بر  -و مانند دوران جاهليت آه و واويال سر دهدچاك کند 
 «.، از ما نيست-زبان بياورد

ِإَذا َأَراَد اللَُّه بعْبِدِه » فرمود: ص روايت است که رسول اهلل و از انس 

 َخْيرًا عجََّل َلُه اْلُعُقوبَة يف الدُّْنَيا، وِإَذا َأَراَد اللَّه ِبعبِدِه الشَّرَّ أمَسَك عْنُه

ی خير اش ارادههرگاه اهلل برای بنده»؛ يعني: «بَذْنِبِه حتَّى ُيواِفَي بِه َيوَم اْلِقيامِة
اندازد و اگر نسبت تعجيل ميی اعمال بدش را در دنيا بهکند، عقوبت يا نتيجه

                                                           

 .67حیحص ملسم، ش:  (1)

 .331؛ و حیحص ملسم، ش: 3294حیحص اخبری، ش:  (2)
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کند تا در روز قيامت به ی بد نمايد، او را در گناهش رها مياش ارادهبه بنده
 «.حسابش برسد

ِإنَّ ِعَظَم اْلجزاِء َمَع ِعَظِم اْلبالء، وِإنَّ : »فرمود ص اهللنين رسولهمچ

اللَّه تعاىل ِإَذا َأَحبَّ َقومًا ابتالُهم، َفمْن رِضَي فَلُه الرَضا، وَمْن َسِخَط َفَلُه 

يعني:  (1)دانسته است.[ نسَحَ، اين حديث را روايت کرده و آن را ترمذی] «.السُّْخُط
تر( است. و اهلل تر )بيشتر باشد، پاداش آن بزرگزرگهرچه مصيبت ب»

کند؛ کسي که )به ها گرفتار ميمتعال، کساني را که دوست دارد، به سختي
آوردش رضايت خداست و هرکس مشيت االهي( راضي باشد، دست

 «.اش خشم خدا خواهد بودناخشنود باشد، نتيجه

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 تغابن. یهسور [22ی ]هتفسير آي -2
 ايمان است. و شكيبايي بر مقدرات الهي، جزو صبر -2

 (2)است. آميزکفرعملي  ،طعنه زدن به نسب -3

مصيبت، به سر و صورت بزند در هنگام که  کسي یبارهوعيد شديد در -4
 سخن جاهلي بر زبان بياورد.آه و وايال سر دهد و و گريبان پاره کند و 

 (3)خير نمايد. یهنسبت به کسي اراداهلل متعال، اينكه ی نشانه -5

 (4)نمايد. ی بده، نسبت به کسي اراداهلل متعالعالمت اينكه  -6

 (1)محبت اهلل با بنده.ی نشانه -7

                                                           

سل  (1)
 شل

 

خ  ه
حي 
لص

 ا

 

 (.346، 3223، ش: )/از آابلین ه

 دنك.رج یمنی االسح، اخام  املسمن را از داریه (2)

ه (3)

 

ه»اش انی اتس که اشنب
خ 
ي 

 

ت

 

ب
هوقعتب ای 

ب 
 «.ادنازدلیجعت یمی اامعل دبش را در داین 

 رهب یم»در انی وصرت،  (4)

ش

س

ه

ه اسحشب ربدساو را در انگ
ب 
 «.دنك ات در روز ایقتم 
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 صبری.بي حرام بودن -8

 پاداش رضا به قضا. -9

*** 

 

 يا خودنمايي[ و تظاهر]: بحث ريا (36)باب 

اِِقُۡلِ﴿ :فرمايدمي اهلل متعال رَنَما نَا ِِإ
َ
ِرِبََشِ ِأ اِِيََُحِىِلُُكمِۡثِۡم  نََما

َ
ِأ رَل ِِإرَلَ رَل ُِِهُكمِۡإ ِه ِإ

ِ َو ِ د  اَِفَمنََِكَ ِيَرِِۡحر لرَقا  ِ رهرُِجَا َِِمۡلَِيعِۡفَلِِۡۦَءَِرب  رهرِِكِۡاَِوَلِيُۡشِرلرحِرَِص َِعَملر َرب  رعرَباَدةِر ِۦاِب
َحَدِ 

َ
ِأ هف: ] ﴾١١٠ا

لک

بگو: جز این نیست که من نیز بشری همانند شما » . [115ا

شود که پروردگارتان یگانه معبود برحق است. پس من وحی می هستم و بر

هرکه خواهان دیدار پروردگارِ خویش است، باید کار نیك و شایسته انجام دهد 

 .«کس را در پرستش پروردگارش شریك نگرداندو هیچ

َقاَل اهلل َتَعاَلى: أَنا أْغَنى » فرمود: صاهللرسولگويد: مي ابوهريره

ِن الشِّْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل أْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْيِري َتَرْكُتُه الشَُّرَكاِء َع

فرمايد: من، بر خالف شريكان، اهلل متعال مي»يعني:  (2)]روايت مسلم[؛ «َوِشْرَكُه
کسي ديگر را در نيازم؛ هرکس عملي انجام دهد و طور مطلق از شرك بيبه

 «.گذارمآميزش( واميشرك آن عمل، شريكم سازد، او را با شرکش )عمل

َأال ُأْخِبُرُكْم » :فرمود ص روايت است که رسول اهلل و از ابوسعيد 

 ََقال: ،وا: ُقْلَنا َبَلىَن اْلَمِسيِح الدَّجَّالِ؟ َقالِبَما ُهَو َأْخَوُف َعَلْيُكْم ِعْنِدي ِم

 .«ُه ِلَما َيَرى ِمْن َنَظِر َرُجٍلَيُقوم الرَُّجُل فُيَصلِّي َفُيَزيُِّن َصالَت ،الشِّْرُك اْلَخِفيُّ

                                                                                                                             

ه (1)

 

ه اوناع تبیصمی تبحم اهلل اب دنبه، انی اتس که او را یماشنب
ب 
 رگدادن.هب داچر یمآزم دی و 

 .2932حیحص ملسم، ش:  (2)
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از چيزی خبر دهم که از بابتش برای شما آيا به شما »يعني:  (1)[احمد]روايت 
گفتيم: بله، ای « قدر هراس دارم که از بابت دجال برايتان هراس ندارم؟نآ

متوجه  و چون ايستدنماز مي همردی ب؛ اينكه ك خفيشر»خدا! فرمود: رسول
ادا  -و با ظاهری خاشعانه -آراستهبيند، نمازش را ي او را ميکه کسشود مي
 «کند!مي

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 کهف. یهسور [221ی ]هتفسير آي -2

 شود.اهلل نيز اراده خشنودی غير ،که در آن يمردود بودن عمل نيك -2

 .هرگونه شريكينيازی مطلق اهلل از بي -3

غيرخالصانه[، اين است که اهلل يكي از عوامل مردود شدن اعمال ] -4
 نياز است.متعال، به طور مطلق از هر شريكي بي

 .و خودنمايي ريابابت برای امتش از  ص ترس و هراس رسول اهلل -5

نماز  هبدر توضيح شرك خفي يا ريا فرمود: شخصي  ص پيامبر -6
بيند، نمازش را شود که کسي او را ميمتوجه مي و چون ايستدمي

 کند!ادا مي -اهری خاشعانهو با ظ -آراسته

*** 

انجام اعمال اخروی برای ]غفلت از ثواب آخرت و[ : (37)باب 
 به اهداف دنيوی نيز نوعي شرك استيابي دست

                                                           

سل ؛ ر.ک: 4234م ج ه، ش: (؛ و ننس ابع1/13دنسم ادمح ) (1)
سل
ل
 ا

 

  ه

 

خه
حي 
لص

 .3742 ش: /، از آابلینا
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ِ﴿ فرمايد:اهلل متعال مي ِيُرريُد ََِكَ  َِ لَِۡٱَمن َِي نِۡٱةَ ِإرََلِِۡلُّ ر ِنََُف  َِوزرينََتَها ِهرمَِۡيا
عِۡ

َ
َلِى١٥َِخُسََ َِلُِيبِِۡفريَهاِفريَهاِوَُهمِِۡلَُهمَِۡم ِأ و 

ُ
َِِ ِلَُهمََِّۡلريَنِلَيِۡٱئرَكِأ إرَلِٓأۡلٱفر ِر َرة خر

فريَهاَِوَب ِِنلَاُر ِٱ  ِ َا َيعِِۡطرلِ وََحبرَطَِماَِصَنُع  ِ َا کسانی » . [15-16هود: ] ﴾١٦َملََُ َِماََِكنُ

طور ی اعمالشان را بهکه خواهان زندگی دنیا و زیور و زینتش هستند، نتیجه

چنین  ؛دهیم و در آن هیچ کم و کاستی نخواهند دیددر دنیا به آنان می کامل

ای جز آتش ندارند و دستاوردهایشان در آنجا بر باد کسانی در آخرت بهره

 .«شودرود و اعمالشان نابود میمی

َتِعَس َعْبُد » فرمود: ص روايت است که رسول اهلل از ابوهريره 

ِم َوَعْبُد اْلَخِميَصِة ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي َوِإْن َلْم ُيْعَط َسِخَط الدِّيَناِر َوَعْبُد الدِّْرَه

َتِعَس َواْنَتَكَس َوِإَذا ِشيَك َفال اْنَتَقَش. ُطوَبى ِلَعْبٍد آِخٍذ ِبِعَناِن َفَرِسِه ِفي 

ِفي  َسِبيِل اللَِّه َأْشَعَث َرْأُسُه ُمْغَبرٍَّة َقَدَماُه ِإْن َكاَن ِفي اْلِحَراَسِة َكاَن

اْلِحَراَسِة َوِإْن َكاَن ِفي السَّاَقِة َكاَن ِفي السَّاَقِة ِإِن اْسَتْأَذَن َلْم ُيْؤَذْن َلُه َوِإْن 

ی ی دينار و درهم، و بندهبنده»يعني:  (1)]روايت بخاری[ ؛«َشَفَع َلْم ُيَشفَّع
دار نابود باد! اگر از اموال دنيا برخور (2)های زيبا،های نفيس و لباسپارچه

گردد؛ )چنين نمي گردد و اگر برخوردار نشود، خرسندشود، خشنود مي
را از تواند آناگر خاری به پايش بخَلَد، نميشخصي( هالك و سرنگون باد! 

زندگي نيک و پاکيزه در دنيا و آخرت از آنِ  (3)پای خود بيرون بكشد.
ش را در راه اهلل ست که با سری ژوليده و پاهايي غبارآلود افسار اسبا ایبنده

                                                           

 .2336حیحص اخبری، ش:  (1)

ه ارزش (2)
ب 
ه داین و وظاهر آن، دلینعی یسک که دبون وتج ه 

ب 
ل لمجت اتس و 

ه
گابح ربوخرداهبی ونعمی، ا

 

ری از یگتسب دارد؛ هی

 هبی داین، رخدنس اتس و ااسحس اشدی یمتمعن

 

ن
 
مت
ه

ه که دشل یمکه زیچی از دتس دبهدد ای آندنك، ویل 

 

وخاهدد، از داین وگب

 یم

 

ن
 
مگت

ش

س

 

خ

 .رگددربوخردار وشند، 

ه اابننتش زر و وپل یمزریا وغشمل زرادنوزی (3)
ب 
 ادندشی.تس ای طقف 
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کند و گردد، انجام وظيفه ميگيرد؛ اگر به نگهباني گماشته دست ميبه
کار گرفته شود، باز هم در انجام چه در بخش تدارکات و پشتيباني بهچنان

گونه جايگاهي )اين شخص، نزد مردم هيچ (1)؛کنداش کوتاهي نميوظيفه
دهند و چنانچه شفاعتي زه نميکه( اگر اجازه بخواهد، به او اجاندارد، طوری

 «.پذيردکند، کسي شفاعتش را نمي

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 دنيا کاالیبه يابي قصد دستيا کاری اخروی، بهانجام عمل نيک  -2
 .]نوعي شرك است[

 هود. یهسور [26و نيز  25ی ]هتفسير آي -2

 (2)ی درهم و دينار.يدن چنين مسلماني به بندهنام -3

ی درهم و دينار، اين است که: گذاری چنين شخصي به بندهنامعلت  -4
گردد و اگر برخوردار اگر از اموال دنيا برخوردار شود، خشنود مي»

 «.گرددنمي نشود، خرسند

 (3)«)چنين شخصي( هالك و سرنگون باد!»فرمود:  -5

را از پای خود تواند آناگر خاری به پايش بخَلَد، نمي»و فرمود:  -6
 (4)«.بيرون بكشد

 شده در حديث باشد.مجاهدی که دارای صفات بيانتعريف از  -7

                                                           

م اتس، ااجن (1)

ه
م

سه رباشی  خ

 

ب
ه ابعرت درگی: آ

ب 
ی فه و بسکِ راضتی رپورداگر یم

 

 ابدش.ح وظ

م و دانیر دجسه یمن (2)

ه

 که تبحم م ل و وپل، امتح ووجدش را ریخست یمرونش اتس که یسک ربای در

 

هت
 
م

دنك، از نینچ دنك؛ ام  از آن 

ه دنبه
ب 
 ی دانیر اید رفومد.یسک 

ه اومر وی رس و اسم ن یمن (3)
ب 
ى  اهلل اعتمل 

 

ي عي

ؤواره رپاشین و یبژییگدهدد و یسک که نینچ و
م
ه

 تس.رقار اهبیی دارد، 

ه اابننتش زر و وپل یمزریا وغشمل زرادنوزی (4)
ب 
 ادندشی.تس ای طقف 
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*** 

 

 

 

: پيروی از پيشوايان و رهبران ديني و سياسي در (38)باب 
های الهي، حالل گردانيدنها و حرام حالل دانستن حرام

 ربوبيت استقرار  دادن آنان در مقام معني هب

سنگ  سمان بر شماترسم از آمي»فرمود:  $عباسابنروايت است که 
گوييد: آنگاه شما مي ،استفرموده چنين  ص اهللگويم: رسولمي ؛ببارد

 .«دانابوبكر و عمر، چنين گفته

که حديث صحيح را مردماني من از  فرموده است: /احمد بن حنبل
مگر  ؛کنمميتعجب  ،ورزندمياستناد  [/]و به سخن سفيان دانندمي

َِيحِۡفَلِۡ﴿ :دفرمايمي اند که اهللنشنيده َِعنِۡٱَذرر ُِيَالرُفََ  مََِِّۡلريَن
َ
رِأ  ِِۦاِرره

َ
أ

يَبُهمِۡ وِۡفرتِِۡتُصر
َ
ِأ يَبُهمَِِۡنة  مِ ِيُصر َلر

َ
ِأ که بر خالف فرمان آنان» . [52اونلر: ] ﴾َعَذاب 

 .«کنند، از اینکه فتنه یا عذاب دردناکی به آنان برسد، بترسندپیامبر رفتار می
 است؛د فتنه چيست؟ مراد از فتنه، شرك دانيآيا ميافزود:  /امام احمد

پديد در دلش انحراف  بساچهرا رد کند،  ص اهللسخن رسولبخشي از که هر
 .گرددهالك ترتيب بدينو  آيد

که اين آيه را تالوت  شنيدم صاهللرسولگويد: از مي عدی بن حاتم

حََِّۡتَُذوِاٱ﴿کرد: مي
َ
ِأ رَِِۡنُهمَِۡب َِورُهَِِۡبارَُهمِۡا 

َ
رَِبابِرأ ِم  ِا ُِدو ر  اوتل] ﴾ّلَلرِٱن

 

ه
ب 

آنان، » . [21: 

. «دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جای اهلل، به خدایی گرفتند
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 صاهللرسولپرستيديم. نميآنها را  ،ما گويد: عرض کردم:مي عدی
ُه َحرََّم الّل ُه َفُتَحرُِّموُنُه، وُيِحلُّوَن َماَأَلْيَس ُيَحرُِّموَن َما َأَحلَّ الّل»فرمود: 

و  ؛های اهلل را حرامآنها حاللغير از اين است که مگر »يعني:   «َفَتْسَتِحلُّوَنُه؟
گفتم: بله. فرمود: « پذيرفتيد؟يمهم و شما  کردندميهای اهلل را حالل حرام

 (1)]روايت احمد و ترمذی؛ ترمذی، اين حديث را حسن دانسته است.[ ؛«َفِتْلَك ِعَباَدُتُهْم»
 «.همين به معنای پرستش آنهاست»عني: ي

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 نور. یهسور [63ی ]هتفسير آي -2

 .)=توبه( برائت یهسور [32ی ]هتفسير آي -2

که از آن  آموزش مفهوم عبادت در اين مورد، به عدی بن حاتم -3
 .اطالع بودبي

عنوان  را به /سفيان ،/و احمد ؛را #ابوبكر و عمر ،عباسابن -4
 (2)مثال ذکر کردند.

ای شده که  به نامِ واليت، پرستش گونهمتأسفانه امروزه، وضعيت به -5
پندارند و حتي آن را بصيرت و پيشوايان ديني را برترين عمل مي

نامند! حتي وضعيت، طوری شده که افراد غيرصالح نيز دانايي مي
 گيرند.مورد پرستش قرار مي

*** 

 

                                                           

  /؛ آابلین1392رتذمی، ش:  (1)
ب 
 در اغ

 

ه اتس.23ارملاح، ص  ه

 

ست

 

ي
 ، انی دحثی را نسح دا

ه و از روی آاگیه، ینخس $زریا ااکمن دناتش که اوبرکب و رمع (2)

 

ست

 

ي
ؤود وبنی وگبدنی.، دا

م

 

هي

 رب الخف ر
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 ی داور قرار دادن طاغوت[ه]دربار: (39)باب 

لَمِۡ﴿ :فرمايدمي اهلل متعال
َ
َنُهمََِّۡلريَنِيَزِۡٱتََرِإرَلِِأ

َ
اُِِعُمََ ِأ رَما ب

 ِ َا رََلَِِۡءاَمنُ نزرَلِإ
ُ
َكِأ

اِ نزرَلِمرنَِقبَِِۡوَما
ُ
َِاأ  َِيَتَحاَكُم

َ
إرَلِلرَكِيُرريُدوَ ِأ  ِ َِوقَدِۡلَط ِٱا مرُروِاُِغَتر

ُ
 ِيَكِۡأ

َ
أ  ِ ِ ا ُفُروا

رهرِ ِب َِويُِِۦ  لَُهمَِۡط ِلَشيِۡٱرريُد ِيُضر  
َ
ِأ ِِبَعريدِرَل َِضَل ُِِن بینی مگر نمی»  [.55ااسنلء: ] ﴾٦٠ا

برند به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده است، ایمان کسانی را که گمان می

اند حال آنکه دستور یافته (1)خواهند طاغوت را داور قرار دهند؛اند و میآورده

خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی دچار ان میبه طاغوت کافر شوند؟ شیط

 .«کند

ِلَُهمِۡ﴿ فرمايد:همچنين مي ِقريَل ُِتفِِِۡإَوَذا َِل ُدوا ِفر ِٱسر
َ
َِاۡرۡل ُ ِقَال َِنِۡضر ِإرَنَما ُنِا 

ُِمۡصِ شود: در زمین فساد نکنید، و هرگاه به آنان گفته » . [11: ةارقبل] ﴾١١لرُحََ 

 .«صالح داریم(گویند: ما مصلحیم )و قصد امی

ُِتفِۡ﴿ :فرمايدميو  َِوَل ِفر ُدوا  ِٱسر
َ
َِبعِۡۡرۡل ِإرۡصِضر َهاَل َِد و » . [65األرعاف: ] ﴾حر

 .«در زمین پس از اصالح آن، به فساد و تبهکاری نپردازید

                                                           

ه از اتکب اهلل و تنس روسل (1)

 

ى، هر آن یمکح اتس که ربرگفت

هل

دد! مکح اج

 

ت

 

ست
ه

ى و ریغاالسیم 

هل

 اهللینعی وخاهبن ااکحح اج
 ابندش. ص
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فَُحكِۡ﴿ :فرمايدميو 
َ
ِأ َِيبَِۡج ِلِۡٱَم حَِِۡوَمنُِِۡغََ ِ هرلرَيةر

َ
ِأ ِمرَن ُِحكِۡٱَسُن اِمِرّلَلر

َِۡ رَق رِِمِ ل  َق ِيُ آیا خواهان حُکم جاهلیتند؟ و برای کسانی که » . [65: ةااملدئ] ﴾٥٠ُنََ 

 .«یقین دارند، چه حکمی بهتر از حکم اهلل است؟

يؤِمن أَحُدُكم  ال» فرمود: صاهللرسول گويد:مي $اهلل بن عمرعبد

 در است که  ي: حديث صحيحگويدنووی ] .«َحتَّى َيكون َهواه َتبعًا ِلما ِجئت به

شود، مگر آنكه  نمي يک از شما مومنهيچ»يعني:  (1)[يم.اکرده شروايت ۀالحج
 «.امهايش تابع دين و شريعتي باشد که من آوردهخواسته

که يكي منافق و ديگری يهودی بود،  ،: در ميان دو نفرگويدميشعبي 

رشوه  صاهللرسول دانستمي. يهودی برای اينكه پيش آمدای مسأله
اما  ؛کندبرويم تا بين من و تو داوری ( ص)نزد محمد گفت: ،گيردمين

، گفت: گيرندمي رشوه که علمای يهود دانستميمنافق قبول نكرد و چون 
 یهتفاق کردند نزد کاهني در منطقو هر دو ا .نزد يكي از علمای يهود برويم

لَمِۡ﴿را فرو فرستاد: آيه لذا اهلل متعال، اين  .بروندهينه ج
َ
ِِأ ِإرَل ِيَزِۡٱتََر ُعُمََ ََِّلريَن

َنُهمِۡ
َ
اِِأ رَما ِب َا  ِإرََلَِِۡءاَمُن نزرَل

ُ
اِأ َِوَما َِقبَِِۡك ِمرن نزرَل

ُ
َِاأ َِيَتَحاَكُم  

َ
ِأ ِيُرريُدوَ  ِإرَلِلرَك ا 

َِوقَدِۡلَط ِٱ مرُروِاُِغَتر
ُ
ِيَكِۡأ  

َ
رهرِا ِأ ُِفُروا ِب ِِۦ  لَُهمَِۡط ِلَشيِۡٱَويُرريُد ِيُضر  

َ
ِأ َِضَل ُِِن اِِبَعريدِرَل 

 . (2) [55ااسنلء: ] ﴾٦٠

ه با هم درگير بودند، نازل دو نفر ک یبارهاين آيه در گفته شده:و 
ديگری گفت: نزد و برويم.  صاهلليكي از آنان گفت: نزد رسول ؛گرديد

                                                           

 /وغبي (1)

 

ست
ل
 ، انی دحثی را رشح ا

 

در اجعم اولعلح و امکحل، شه تلع ربای  /(آورده اتس؛ ابع ربج1/312) ه

ه اتس.  نبد اصحل انیمیثعلةزین در قیقحت ااحدثی اكشم /اتی ذرک دده و آابلینفعض انی رو

 

ست

 

ي
 /، انی دحثی را فیعض دا

ه

 

ست

 

ي
که ربیخ از املع انی رواتی را فیعض دا

 

 ت
ه رمغ ای

ب 
 ادن، ام  از رظن انعم، حیحص اتس.وگدی: 

مه (2)
 
م
 ابب ذرک دش.رت

 

ن
 
مت
ه

ه، در ادتبای 
ب 
 ی آ
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رفتند و يكي از آنان گفت که  کعب اشرف يهودی برويم. سپس نزد عمر
که به  از کسي كنيم. عمرکاری بين کرديم يا قصد داشتيم که چنين ما چن

 ؟گويدميراضي نشده بود، پرسيد: رفيقت راست  صاهللرسول قضاوت
 قتل رساند.ی شمشير، او را بهبا ضربه . عمرهگفت: بل

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

رهنمودهای اين آيه که به درك نساء و  یهسور [61ی ]هتفسير آي -2
 کند.کمک مي (1)"طاغوت"مفهوم 

 بقره.  یهسور [22ی ]هتفسير آي -2

 اعراف. یهسور [56ی ]هتفسير آي -3

 .ی مائده[ سوره51ی ]آيهتفسير  -4

 .ی نساءسوره 61ی هسبب نزول آي یبارهدر /سخن شعبي -5

 .راستين و کامل، و ايمان دروغينايمان  شرح و توضيح -6

 با آن منافق. عمربرخورد  داستان  -7

ين و هايش تابع دشود، مگر آنكه خواستهکس مومن نميهيچ -8

 آورده است. صاهللرسولشريعتي باشد که 

*** 

 را انكار يكي از اسماء و صفات اهللکه ی آندرباره: (41)باب 
 کند

                                                           

مواژه (1)

ه

ؤوح رسیشک را یمی واژهونادهاخی اطوغت، 
ه
مف

سه که از دح ذگبرد و اشلم هر ی ایغطن اتس که  خ

 

ب
راسدن؛ ینعی آ

هوبعمد ابیلط یم
ب 
مله احیمک که 

 
م
هدنك ای آنقح و اطمقب رشتعی اهلل مکح یمنوشد؛ از 

ب 
 دننک.انقح از او ریپوی یمکه 
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رِيَكِِۡوَُهمِۡ﴿ فرمايد:اهلل متعال مي ِب َِلاِِقُۡلِِلَرَٰمۡحِ ٱُفُروَ  ر َِرب  ََ ِإرَل ُِِه ََ ُِه ِإرَل َه
َّكَِۡعلَيِۡ ََ ِتَ ِِإَوََلِۡهر َِمَتابرُِت ر آنان به پروردگا ... در حالی که» . [25: ارلدع] ﴾هر

بگو: او پروردگار من است و هیچ معبود ؛ ورزندکفر میمهر( رحمان )=گسترده

 .«سوی اوستبه مبرحقی جز او وجود ندارد. بر او توکل نمودم و بازگشت
در سطح آگاهي و شناختشان روايت است که فرمود: با مردم  از علي

 [بخاری]روايت  (1)انكار کنند؟اهلل و پيامبرش را واهيد خيمسخن بگوييد؛ آيا 
 ن طاووس، و ابن طاووس هم از پدرشعبدالرزاق از معمر و او از اب

که با شنيدن حديث  متوجه مردی شد $عباسابنروايت کرده که 

از رد، را قبول ندا آنگويا ی که اهگونهصفات اهلل، ب یهدربار صاهللرسول
اينها را چه شده که با شنيدن نصوص  فرمود: $عباسبنجايش تكان خورد. ا

پذيرند و در را نمي نصوص متشابهپذيرند، اما ، نرم شده، آنها را ميمحكم
 (2)رسند؟نتيجه به هالکت مي

را بر زبان  "رحمنال"، اسم صاهللکه رسول شنيدندوقتي قريشيان 

ِوَُهمِۡ﴿ :فرو فرستادرا  اين آيه گاه اهلل متعال؛ آنرا نپذيرفتند ، آنآوردمي
رِيَكِۡ [25ارلدع: ] ﴾لَرَٰمۡحٱُفُروَ ِب

(3). 

                                                           

ه رمدح رناسمین؛ ب لکه دبنی انعمتس که ادنکهبی اتکب و تنس دبنی انعم تسین که آومزه انی نخس ىلع (1)
ب 
ادنک و اب را 

 تمکح دقممه

 

می ت
ه
ه ا
ب 
ه ابدنش. ااجنیتس که 

 

ت

ش

 ات ربای ذپریش آن، آم دیگ داش
 
 

ه آانن وگبی
ب 
ینیچ درتس و انمبس، نخس قح را 

ى   نخس لع  ربمی. در دوعت یپ یم

م

 

ب

  که فوتج ه آن 

 

ى  زند اسکب

م
عل

 برگن آتسن که نتفگ هر 
  از وشدنب 

 

که ربخ

 

. انچب

 

 

 

، انمبس ن

ه

 

ر وگبب

 

 

 

ى  ي

ه
ل

 اامسء و افصت ا
ب 
  اتس که 

 

ب ثحب دد. اکف

 

راومن آن  
س
ب را رباي وعاح ابز رکد و ي

 

د آن دد که ابني 

 

ت

 

ست
ه

وصرت اامجل  ه اي 

ه ابدنش

 

ت

ش

بن داش ب اي 

 

ه آن
ب 
 .رطمح وشدن ات رمدح 

 اعمص در رواتی ابع ایب (2)

 

ست
ل
 ا

 

 در رختجی ااح /(؛ آابلین432) ه

 

ست
ل
 دثی ا

 

قه  ه

ش

ه اتس: اانِسدش حیحص اتس و راجشل ي

 

فت
گ

دد.

 

ت

 

ست
ه

 

مه (3)
 
م
 ابب، ذگتش.رت

 

ن
 
مت
ه

ه در ادتبای 
ب 
 ی آ



 کتاب التوحید  234

 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 منافيِ ايمان است.انكار يكي از اسما و صفات اهلل،  -2

 رعد. یهسور [31ی ]هتفسير آي -2

 نيست، سخن گفت.قابل فهم نبايد در مورد چيزی که برای شنونده  -3

گرچه ا ؛انجامدبه تكذيب اهلل و رسولش ميه ... علتش، اين است ک -4
 انكار نكند. عمدبهانكارکننده، 

که صفتي از صفات اهلل را انكار  کسي یبارهدر $عباسسخن ابن -5
 ، هالك خواهد شد.نيز اشاره اش به اينكه چنين شخصيکند و 

*** 

 ی انكار نعمت پروردگار[بارهدر]: (41)باب 

رعَِۡيعِۡ﴿ د:فرمايمياهلل متعال   ِن ِررفََُ  كِۡٱَمَت
َ
َِوأ ِيُنكرُروَنَها ُِثَم ََثُُهُمِّلَلر

َِك ِلِۡٱ کنند و شناسند و سپس انکارش مینعمت اهلل را می»  [.82الحنل: ] ﴾٨٣فرُروَ 

 .«بیشترشان کافرند

کسي  معنايش اين است که»فرموده است: در تفسير اين آيه  /مجاهد
 «.امارث بردهاز پدرانم به ، ثروت من است که بگويد: اين

طور : اگر فالني نبود، اينگويندميمثالً »: گويدمي /عون بن عبداهلل
 «.شدمين

 گويند: مصداقش، سخن کساني است که( مي»): گويدمي /ابن قتيبه
 «.دمعبودانمان، به ما رسيو شفاعت اين نعمت به سفارش 
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که پيشتر  زيد بن خالد حديث یدرباره /ابوالعباس ابن تيميه
وجود دارد که در فراواني در قرآن و سنت، نصوص »: گويدمي  (1)گذشت،

و دهند ميهايش را به ديگران نسبت ، کساني را که نعمتاهلل متعالآنها 
 «.فرموده است، نكوهش ورزندميصورت شرك بدين

اش، سخن کساني است که به نمونه»)اند: برخي از سلف صالح گفته
و  (2)«"هوا خوب بود و ناخدا مهارت داشت"د: گوينرسند و( ميساحل مي

 ت.اس جاریها سخناني از اين قبيل که بر سر زبان

 :شد بيان باب اين در آنچه يخالصه

 شناخت نعمت و کفران آن. و توضيحِ شرح -2

جاری ها بر سر زبان ه، چيزی است که امروزالهيهای انكار نعمت -2
 است!

 ، تعبير گرديد.نعمتکفران و انكار از سخنانِ يادشده، به  -3

 (3)جمع شدن دو چيز متضاد، در قلب. -4

*** 

ِ فََلَِتِۡ﴿: فرمايدميکه  اهلل سخن: پيرامون اين (42)باب  َا َعلُ
نَدادِر

َ
أ ِر َ نُتمِّۡللر

َ
 . [22: ةارقبل] ﴾لَُمَ ََِتعِِۡاَِوأ

 .«دانید، برای اهلل شریکانی قرار ندهیدپس دانسته و در حالی که می»

                                                           

 ( آدمه اتس.13انی دحثی، رتشیپ در ابب ) (1)

ه اسلح راسدنه اتس!را از اید یم اسن اهللو دبنی (2)
ب 
ه الستم 

ب 
 ربدن؛ در احیل که اهلل اعتمل، آانن را 

ى را یمر، داضتد دکیرگیدن؛ ام  اب انی احل، ربیخ تمعنانشتخ و ااکن (3)

ه
ل

م ااکنرش یمهبی ا

ه

 دننک!انشدنس و ابز 
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به مفهوم شرك  « ۋ»: گويدميفسير اين آيه در ت $عباسابن
از راه رفتن مورچه در دل شب تاريک بر روی سنگي ورزيدن است که 

سوگند به "مثل اينكه بگويي:  باشد؛تر مينامحسوستر و خفي ،صاف و سياه
. يا "مرگ خودمبه "و يا  "خدا و مرگ فالنيهب"يا  ؛"به مرگ تواهلل و 
سر و داخل خانه نبود و در مرغابي  چنانچه، يا نبود اگر اين سگ" :بگويي

هر چه تو و خدا "يا مثل اينكه بگويد:  ".زدبه خانه مي دزدکرد، صدا نمي
 ".شدميچنين و چنان  خدا نبودند، اگر فالني و" بگويي: اينكهيا  "بخواهيد.

 نگير. اهللرا با اسم  کسي. و اسم ندهست شرك به اهللی اين عبارات، همه
 (1)[يت ابن ابي حاتمروا]

َمْن َحَلَف ِبَغرِي »فرمود:  ص رسول اهللگويد: مي عمر بن خطاب 

هرکه : »يعني (2)[ترمذی با تحسين وحاکم با تصحيح] .«اهلِل، فقد َكَفَر َأْو أْشَرَك
 «.تشرك ورزيده اسکفر يا به غيراهلل سوگند ياد کند، 

دروغين ياد کنم، بهتر سوگند  اهللاگر به نام »: گويدمي ابن مسعود
 (3)«.قَسَم راست بخورمكه به نام غير اهلل، است از اين

ال َتُقوُلوا: َما َشاَء اهلُل َوَشاَء » فرمود: صاهللرسول گويد:مي حذيفه

]روايت ابوداود با اِسنادِ  ؛«ُفاَلٌن؛ َولِكْن ُقوُلوا: َما َشاَء اهلُل، ُثمَّ َشاَء ُفاَلٌن

                                                           

 (3/33احمت )ریسفت ابع ایب (1)

ه 2263در اإلرواء، ش:  /؛ آابلین3212؛ ننس ارتلذمی، ش: 1223ننس أیب داود، ش:  (2)

 

ست

 

ي
، انی دحثی را حیحص دا

 

 

ن
 
مت
ه

 ظفلاتس. و 

 

ن
 
مت
ه

ه 
ب 
سل 3639؛ ر.ک: حیحص ااجلعم، ش: $رمع از ابعوطر دحیثی 

سل
ل
 ؛ و ا

 

خ  ه
حي 
لص

 ا

 

، ش: /، از آابلینه

333. 

 32929فنصم ولاارلزاق، ش:  (3)
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ييد: آنچه اهلل بخواهد و فالني بخواهد؛ بلكه بگوييد: نگو»يعني:  (1)صحيح[
 «.آنچه اهلل بخواهد، سپس فالني بخواهد

به تو و » يعني:] «أوعذ ابهلل وكب» گفتن: /ابراهيم نخعي روايت است که

سپس به تو  ،به اهلل» يعني] «ابهلل مث كب»و گفتن:  (2)مكروه؛را  [«برماهلل پناه مي
اهلل و فالني اگر »عبارتِ:  . همچنين گفتندانستميرا جايز  [«برمپناه مي

سپس فالني  ،اگر اهلل» عبارتِ: گفتنِ را ناجايز؛ و« شدمينبودند، چنين و چنان 

 .دانستميجايز را « بودن

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

در اين   « ۋ»ی و بيان مفهوم واژه بقره  یهسور [22ی ]هفسير آيت -2
 آيه.

شرك ی دربارهشرك اکبر، مربوط به از آيات  صامبراصحاب پي -2
 .کردندمياصغر استدالل 

 به غير اهلل، شرك است. خوردنسوگند  -3

گناهِ قَسَم راست به نام غيراهلل، از گناه سوگند دروغين به نامِ اهلل،  -4
 بيشتر است.

 (3)."سپس"ی با واژه "و"تفاوت لفظيِ  -5

                                                           

سل 7436حیحص ااجلعم، ش:  (1)
سل
ل
 ؛ و ا

 

خ  ه
حي 
لص

 ا

 

 .317، ش: /، از آابلینه

هی رکموه، آنواژه (2)
ب 
 دنك.ی رحتمی یموطر قلطم ذرک وشد، اافدهاگه که 

ؤوح رباربی آن دو را یمو"، که در نیب دو ظفل  یمرحف " (3)
ه
مف

سه اهلل وخباهدد و الفین وخباهدد، رشک آدی،  خ

 

ب
راسدن؛ ذلا نتفگ: آ

س»ی اتس؛ ام  واژه

س شت

 »ای رحف « 
َ
ّ

ُ

ش

ؤوح رتبیت اب افصله را یم«ث
ه
مف

س الفین »راسدن؛ ذلا ابعرِت ، 

س شت

سه اهلل وخباهدد،  خ

 

ب
آ

ؤوح اتس که اراده و «وخباهدد
ه
مف

 شه احتل ووجد دارد:ابره وخاتسِ امایه رفارت از اراده و وخاتسِ الفین اتس. در انی، دبنی 
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*** 

 

 

ياد  نام اهللا که به ی رسوگندکه آن: در مورد (43)باب 
 پذيردشود، نميمي

ال َتْحِلُفوا ِبآَباِئُكْم َمْن » فرمود: صاهللرسول گويد:مي $عمرابن

َحَلَف ِباللَِّه َفْلَيْصُدْق َوَمْن ُحِلَف َلُه ِباللَِّه َفْلَيْرَض َوَمْن َلْم َيْرَض ِباللَِّه َفَلْيَس 

پدرانتان سوگند نخوريد. و هرکه نام به »يعني:  (1)[ماجه با سند حسنابن] .«ِمَن اللَِّه
به نام اهلل برايش ، بايد راست بگويد. و هرکه کندميبه نام اهلل سوگند ياد 

اگر راضي نشود و نپذيرد، از دين و رحمت و  (2)بايد بپذيرد ،دوسوگند ياد ش
 «.ای ندارداهلل هيچ بهره

                                                                                                                             

مه تسخن:
ه
ه اهلل اعتمل که ومرد اافتق 

ب 
که ااسنن وگبدی: هرجسه اهللِ اتکی وخباهدد؛ انی، ینعی وفتضی و واذگاری ارم 

 

 ت
ی املسمانن ای

که املسمانن رب انی ابوردن که هرجسه اهلل وخباهدد

 

سه او وخناهدد، دپدی یمن، روی یماتس؛ انچب خ

 

ب
 آدی.دهدد و آ

ه دوح:
ب 
س الفین وخباهدد؛ نتفگِ انی ابعرت 

س شت

سه اهلل،  خ

 

ب
 رواتس. ص ی رصحی ایپربمرفومدهآ

که ااسنن وگبدی وسح:

 

 ت
د. نتفگِ نینچ ابعریت اجزی تسین؛ ب لکه رحاح ای

 

سه اهلل و الفین وخباه خ

 

ب
سه وخاتسِ اهلل و الفین ابدش؛ ای آ خ

 

ب
: آ

هابیم

 

 ت
مدش؛ زریا ولخمق را در زمت

ه

 دهدد.رقار یم اسِن اهللی اراده و تیشم، 

 ااجلعم ؛2333ه، ش:ابع م ج   (1)

 

 7324، ش:يحص

ه انح اهلل وسدنگ یم (2)
ب 
ه یسک که 

ب 
هینعی ابدی 

 

فت
که ریغ اقلب اامتعد وبدن آن رفد، وخرد، اانیمطن دنك؛ ربیخ از املع گ

 

 ت
ادن: رگم ای

ه
ب 

ؤو وبدن یسک که وسدنگ یموبثت ردیسه ابدش
و

 

ع
که درو

 

 ت
بله،  جن وصرت دارد: تسخن ای

وخرد، رحمز ابدش؛ در انی احتل، . انی م 

ه

 

که دمالی و اشنب

 

 ت
 اغبل ابدش؛ در انی دصتقی ای ذپرینتف وسدنگش وابج تسین. دوح ای

ش  
 

ؤو وبدشن رب دمالی دصاق
و

 

ع
هبی درو

 وابج تسین. ام  ارگ وشاهدد و رقانی

ش

س

ي ق

، رحمز و ای اغبل ابدش، در انی شه احتل  احتل زین دصت

ش  
 

از دو وس، اسکین ابدنش ای دصاق

دریمی.

 

س م و وسدنگش را ن 
 

ي

 

کت

 وابج اتس که او را دصتقی 
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 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 (1)خوردن به نام پدران و نياکان. نهي از سوگند -2

به  ،شودميسوگند ياد به نام اهلل که برای او  کسيدستور روشن به  -2
 ]و به برادر مسلمانش اعتماد کند.[ بپذيردچنين سوگندی را اينكه 

 را نپذيرد. یسوگندچنين که  کسيی دربارهوعيد شديد  -3

 

و تو هد بخواآنچه اهلل  :کسي بگويدکه  بارهدر اين: (44)باب 
 بخواهي

آمد و  ص روايت است که مردی يهودی نزد رسول اهلل &از قتيله

ما شاء اهلل »گوييد: يم زيرا ؛ورزيديگفت: شما )مسلمانان( شرك م

د: سوگند به کعبه. از آن گويييو م «[دو تو بخواهي اهللهرچه »]يعني:  .«وشئت

ند سوگ هندخواوقتي مي دستور داد کهمسلمانان  به صاهللپس رسول

 و بگويند: [يعني سوگند به پروردگار کعبه؛ ]ةو ربِّ الكعببخورند، بگويند: 

اهلل بخواهد، سپس آنچه خواستِ تو آنچه » يعني:] .«اهلل ثمَّ شئت ما شاء»
 (2)باشد.[ضمن نقل اين روايت، گفته است: صحيح مي /نسائي] «.باشد

مردی به  کرده است کهروايت  $عباساز ابن /همچنين نسائي
 فرمود: ص رسول اهلل«. دبخواهي شماآنچه اهلل و » گفت: صاهللرسول

                                                           

ه انح ایناکن اتس. (1)
ب 
 ای ونممتیع، ایبرگن رحاح وبدن وسدنگ وخردن 

 

 انی هن

سل . 1771اسنیئ، ش: (2)
سل
ل
 ا

 

خ  ه
حي 
لص

 ا

 

 316، ش: ه
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آيا مرا با اهلل شريک »يعني:  (1)؛«هلِل ندًّا، بل ما شاء اهلل وحده يِنَتْلَعَجَأ»
 «.ساختي؟ بلكه هرچه اهلل يگانه بخواهد

کرده است که روايت  -$برادر مادری عايشه -از طفيل /ابن ماجه
بر گروهي از يهود افتاد. گفتم: اگر گذرم اب ديدم که : در خوويدگ
عزير فرزند اهلل است، مردمان خوبي بوديد. آنها گفتند: شما نيز  که يدگفتمين

بخواهند، مردمان خوبي بوديد.  (ص)هر چه خدا و محمد که يدگفتمياگر ن
 مسيح که يدگفتميسپس از کنار گروهي از نصارا گذشتم و گفتم: اگر ن

 که يدگفتميهای خوبي بوديد. آنها گفتند: شما نيز اگر ناهلل است، آدم فرزند
صبح که از خواب بخواهند، مردمان خوبي بوديد.  (ص)هر چه خدا و محمد

رفتم  ص بيدار شدم، خوابم را برای مردم تعريف کردم. سپس نزد رسول اهلل
سي تعريف آيا اين خواب را برای ک»و ايشان را در جريان گذاشتم. فرمود: 

و فرمود:  الحمدهلل گفت و اهلل را ستايش کردگاه . آنهگفتم: بل «ای؟کرده
شما  .ستا کردهتعريف  که آن را برای برخي از شماطفيل خوابي ديده »

باره فرماني از سوی اهلل نداشتم، که من بدان سبب که در اينيد گفتميسخني 
: آنچه اهلل و محمد بخواهند؛ يديگونم. از اين پس کردميمنع ن ا را از آنشم

 (2)«.آنچه اهلل يگانه بخواهد يد:يبلكه بگو

                                                           

ى در اربکلی )؛ رواتی نسح ریغله (1)

 هق
ی ي

 ت ه در فنصم وخد )(، ابع ایب1/237
ت

ش

، 224، 3/234(، ادمح در دنسم )2/143ش

  دنكی از زیدی بع امص از ابع32/244(؛ ربطاین در امجعمل اریبکل )231

ج ل

 ، فعض و ااکشل( از رطقی ا

ج ل

هبیی ابعس. در رواایت ا

ر زایدی رواتی دده و اگه، در 

َ

 

 داچر ارطضاب یمووجد دارد و ااحدثی نم

ش
 

 

( آن را از 2/243احمت )وشد: اگن: اللعل ابع ایبروای

ه و رواتی ابع ابعس زریب از اجربایب

 

ست

 

ي
ه $رواتی رکده و آن را رکنم دا

ب 
قه اتس؛ 

ش

هر را رتحیج داده اتس. ام  زیدی بع امص، ي

ه ابدش، رواتی ذحي فه  ، اشهددی رب انی رواتی اتس.احل، هرجس

ه اتس.2333، ش: م ج هننس ابع (2)

 

ست

 

ي
 ؛ ارانؤوط در رختجی اتکب وتدیح، انی دحثی را حیحص دا
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 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 شناختند.را مي شرك اصغريان نيز يهود -2

 (1)کند.انسان آنچه را که بخواهد، درك مي -2

«. دبخواهي شماآنچه اهلل و » گفت: صاهللمردی به رسول -3

آيا مرا با اهلل شريک »؛ يعني: «هلِل ندًّا يِنَتْلَعَجَأ» فرمود: صاهللرسول

را  صاهللرسولدر اشعارش  که کسي وضعيتپس  ساختي؟
خواهد که داند و از ايشان ميگاه خود در دنيا و آخرت ميتكيه

 (2)دستش را بگيرند، چگونه خواهد بود؟

زيرا ، شرك اکبر نيست؛ «آنچه اهلل و محمد بخواهند» گفتنِ -4

ا را از آن منع من ]به داليلي[ تا کنون شم»... فرمود:   صاهللرسول
 (3).«کردمنمي

 (4)ای از وحي است.خواب نيک، شعبه -5

                                                           

وداین که در یپ بیعمهبن (1)

 

د "وجیی رب املسمانن وبددن، درایدنتف که نتفگِ وطر که ی

 

سه اهلل و  نبد وخباه خ

 

ب
، درتس تسین؛ "آ

ه اهلل رشک آورده، یم
ب 
ه وخد، رمبکت لمع دبرتی دشه،  ى زین  دنتفگ: زعری رسپارگجس  

هي

ت ابن ذم
عص

 

می

دخاتس! انپه رب اهلل! ربیخ از 

 روی

 

ن
 
مت
ه

د، انعم یمرکد را داردن و وصنص دینی را آن

 

ه که وخباه

 

ه مهبن تمس و وسیی وسق وگب
ب 
م وخد از وصنص را 

ه
ف

دننک و یتح 

ابن اتس.یم

ش

س
ت ل
م
د که 

 

 ده

ه ااعشر رشک /ی ؤمفلااشره (2)
ب 

اتس. در هر احل، ربیخ از اشرعان، در آزیمی اتس که وبریصی در اربلده آورده 

ادن؛ در احیل که اهلل اعتمل، آن زبروگار را اب انعوینی ی ااشین رسودهآزیمی درابرهولغ رکده و ااعشر رشک ص اهللدمح روسل

 بن  نبد یفطصم

ش

ررنی وتفیص در ش

 

 هت
ب

ه اتس؛ سپ 

 

ت

ش

ی ده، انی اتس که او را دنبه و رفاتس ص وچن دنبه و روسل وخشی، رگایم داش

 اهلل دبامین.

 دیلیل ووجد دناتش که روسل (3)
س
 

هي 

د. ص اهللزریا ارگ نتفگ انی ابعرت رشک اربک وبد، 

  

 عنم ن

ش

س

 

ت

 

فت
گ

 از 

 اتس که روسل 2261؛ و حیحص ملسم، ش: 7337در حیحص اخبری، ش:  (4)

 

 
 الُمْؤمِنِ  َوُرْؤيَا»رفومد:  ص اهللرواي

ل و شش شخب وبنت اتسوخاب ؤمنم، »؛ ینعی: «انلُُبوة ِمنَ  اُجْزءً  وَأْرَبعنَيَ  ستَّةٍ  منْ  ُجْزءٌ 
سه
م

 «.یشخب از 
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 (1)بوده است.سبب حكم شرعي  ای از موارد،در پارهخواب نيک،  -6

*** 

 

 

 

 متعال اهللناسزاگويي به  ،زمانه دشنام دادن به: (45)باب 
 است

َا ِ﴿ فرمايد:اهلل متعال مي ُ َِِوقَال َِحَياُتَنا ِإرَل َ ِِهر نِۡٱَما َِوَنِِۡلُّ َِنُمَُت َِوَماَِيا َيا
اُِيهِۡ ِِلرُكَنا رَذ ُِِر َِِلهِۡٱإرَل ِب ِلَُهم ِمرنَِۡوَما رَك ِيعرلِِۡل ُِِهمِِۡإر ِِۡم  َِيُظنََُّ   ااجل] ﴾٢٤إرَل

 

ت ه

ش

 . [14: ی

)منکران رستاخیز( گفتند: زندگی و حیاتی جز زندگی دنیوی ما وجود ندارد که »

کنیم و فقط روزگار است که ما را میریم و )گروهی( زندگی میمی)گروهی( 

 .«برندسر میاساس( بهکند؛ آنان فقط در گمان و پندار )بیهالک می
 گويد:مي ابوهريرهآمده است که  (2)در صحيح ]بخاری و مسلم[

ْهَر، َوَأَنا : ُيْؤِذيِني اْبُن آَدَم، َيُسبُّ الدَّتعاىل َقاَل اللَُّه» فرمود: صاهللرسول

زاد مرا فرمايد: آدمياهلل متعال مي»؛ يعني: «الدَّْهُر، ُأَقلُِّب اللَّْيَل َوالنََّهاَر
دهد، در حالي که من سان که به روزگار دشنام ميآزارد؛ بدينمي

 .«گردانمی[ روزگار هستم و شب و روز را مي]گرداننده

                                                           

که روسل (1)

 

ابب

 

ست ح
م
ه

ت ه بع ولااهلل ااصنری ص اهلل
عل

ش

 ی اذان را رقمر رفومد.ی وحنهدرابره وخاب ولااهلل بع زدی بع ي

ْمرُ »، ظفل /. ینتفگ اتس: در رواتی اخبری2246؛ حیحص ملسم، ش: 4326حیحص اخبری، ش:  (2)
َ
زین آدمه « بِيَِدي األ

 اتس.
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؛ «لدَّْهَر َفِإنَّ اهلَل ُهَو الدَّْهُرال َتُسبُّوا ا» :ديگر آمده استو در روايتي 
 «.ی[ زمانه استبه زمانه دشنام ندهيد؛ زيرا اهلل، ]گرداننده»يعني: 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 يا روزگار. زمانهبه  نهي از ناسزا گفتن -2

 ناميد. را ناسزاگويي به اهلل زمانهدشنام دادن به  -2

 (1)«.مانه هستممن ز»دقت در اين مطلب که فرمود:  -3

بدون قصد قلبي يا بدون اينكه متوجه باشد، به اهلل ناسزا گاهي انسان  -4
 گويد.مي

*** 

ها و عناويني چون: ناماستفاده از حكم : (46)باب 

 و امثال آن [شاهنشاه]،  ۀالقضاقاضي

 گويد:مي ابوهريرهآمده است که  (2)در صحيح ]بخاری و مسلم[

أخَنَع إسم عند اهلل رُجل ُتسّمي َمِلك األمالك، ال إنَّ » فرمود: صاهللرسول

ست که ا آن ،نزد اهللدر  ترين نامترين و حقيرزشت»يعني:  .«مالك إال اهلل
اهلل مطلق و شاهنشاه، فقط  در حالي که مالکبنامد؛  کسي خود را شاهنشاه

 «.متعال است

 شاهنشاه.مانند : گويد /سفيان

                                                           

ه.، دمرب و رگدادننهینعی ابدی دتق داتش که اهلل (1)

 

ه وخِد زم ب

 

 ی روزاگر اتس، ب

 .2341؛ و حیحص ملسم، ش: 6236، 6232ر.ک: حیحص اخبری، ش:  (2)
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َأْغَيُظ َرُجٍل َعَلى اهلِل َيْوَم اْلِقَياَمِة، »ود: است که فرمو در روايتي آمده  

ترين فرد در نزد اهلل در روز قيامت، ترين و فرومايهمبغوض»يعني:  (1)؛«َوَأْخَبُثُه
 «.کسي است که شاهنشاه ناميده شود

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

ران، خود به شاهنشاه ]يا راضي شدن به اينكه ديگهي از نامگذاری ن -2
 اين نام را روی انسان بگذارند[.

در زبان  ملك األمالك ، معادلهمانطور که سفيان گفت: شاهنشاه -2
 (2)عربي است.

شدت منع شده است؛ هايي بهکار بردن چنين واژهتوجه به اينكه از به -3
 (3)واقعي آنها مدنظر نباشد. حتي اگر معانيِ

 (4)است.، به خاطر اهلل متعال درك اين مطلب که اين نهي -4

*** 

                                                           

 4963، ش:داود یب؛ و ننس أ2317، ش:ذميننس ارتل ؛2341، ش:ملسمحیحص  (1)

ه ابدش، االطق آن رب ااسنن، اجزی تسین.ایبن دش، هر واژه وطر که رتشیپمهبن (2)

 

ت

ش

 ای که نینچ انعمیی داش

ه انعمی احمک زین یم (3)
ب 
هاقیض در زابن رعیب 

ب 
االسلنیط، و احمک ااکحلح و اشهِ اشهبن ای اکر ربدن انعوینی وچن: اطلسنآدی؛ ذلا 

ر اتس. مهبن

 

ابه، اناجي 

ش

س

 

هت
، دشدی و قلطم یمااشره رکده، از آ /وطر که ؤمفلاش

 

ابدش، ذلا اامعتسل نینچ اجن که انی هن

هواژه

 

فت
ه امندن که اامعتسل واژههبیی یتح اب اقمدص درگی زین انرواتس؛ ارگجسه ربیخ از املع گ

 

فت
ه وصرت  ةااضقلی اقیضادن: انگ

ب 

ه وصرت دیقم  ةااضقلی اقیضاردی، واژهاریادی دنارد؛ زریا در نینچ وم -رصم ةااضقلدر فقه ای اقیض ةااضقلًالثم اقیض -دیقم،
ب 

ه نینچ ونعاین رایض 
ب 
ه ارگ وخِد رفد 

 

 ت
ه زیچی تسین. الت

ب 
ى، قلطم و رفاریگ اتس و دیقم 

ه
ل

آدمه اتس، در وصریت که مکح و اضقوت ا

 وشد ای آن را رب وخد ذگبارد، اخیل از ااکشل تسین. واهلل املع.

ابه، طقف اهلل اعتمل اتس.زریا در دحثی رصتحی دشه که رفم رنوای  (4)

ش

س

 

هت
 قلطم و اش
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دادن و تغيير  های اهللنامگذاشتن به : احترام (47)باب 
 ه همين منظورب نام

 صاهللرسول بود.« ابوالحكم» اشهروايت است که کني از ابوشريح
« ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَحَكُم، َوِإَلْيِه اْلُحْكُم، َفِلَم ُتْكَنى َأَبا اْلَحَكِم؟» فرمود:
 بوشريحا«. حُكم و داوری از آنِ اوستكَم است و حَ ،فقط اهلل»يعني: 

 منزدشدند، دچار اختالف ميدر چيزی گاه که آن قوم من عرض کرد:
کردم و هر دو طرفِ دعوا، به قضاوتم يم در ميانشان داوری  و من آمدنديم

، خيلي خوب است! اما آيا پسری اين»فرمود:  صاهللرسول شدند.راضي مي
فرمود:  صاهللرسول .مسلم و عبداهلل ،های: شريحبه نام ه،بل پاسخ داد:« داری؟

پس تو »فرمود:  صاهللرسول .گفت: شريح «بزرگترينشان کدام است؟
 (1)[داود و ديگرانابو]روايت  .«ابوشريح هستي

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

آنها منظور  ؛ هرچند مفهوماهلل اتها و صفنامگذاشتن به احترام  -2
 (2)شد.نبا

 ها و صفات اهلل.خاطر احترام اسمهتغيير نام ب -2

 شود.مينام بزرگترين فرزند انتخاب  ،کنيه برای پسوند -3

                                                           

ه اتس؛ ر.ک:  /. آابلین2173؛ و ننس ااسنلیئ، ش: 4922ننس أیب داود، ش:  (1)

 

ست

 

ي
 ، ش:اإلرواءانی دحثی را حیحص دا

كابة2632

ش

س
م
ل

 ننس أب   داودو زین:  .4766، ش: ، ا

 

  4342،4922، ش: )يحص

 

 ننس ااسنلب

 

 .4933، ش:( ويحص

ى اجزی تسین که رب یسک درگی االطق ارلنمح و ربهبیی وچن اهلل، انح (2)

ي ط

 رشا
س
 

هي 

ااعلنیمل را که صتخم اهلل اعتمل اتس، تحت 

ى که از آن امس هب رب ااسننوشد؛ ام  االطق اسری انح

 

صفي

ؤوح ای 
ه
مف

ه 

 

ه دبنی رشط که هددف، طقف اندیمن رفد ابدش و ب

 

 ت
هب رواتس، الت

هربداتش یم
ب 
رر اتس که 

 

 هت
ب

ه نینچ انحهبی اهلل، از انحاخرط راعتی ارتحاح انحوشد. اب انی احل، 
ب 
هبیی دبون ذگاری ولخمق 

م.در ادتبای انی انح "الغح"ای  "ولا"ی واژه
 

ي

 

کت

 هب وخدداری 



 کتاب التوحید  246

 

*** 

ه که چهر آن: به شوخي گرفتن قرآن يا پيغمبر يا (48)باب 
 در آن، نام و يادِ اهلل باشد

ۡلَِ﴿ :فرمايداهلل متعال مي
َ
َِسأ ِكُُِِهمَِۡولَئرن رَنَما ِإ َِونَلََِۡلَُقَلَُن ََِنَُُض ِقُۡلَِِعُبِ َنا

رِ ب
َ
َِوَءاَي ِٱأ رِِۦترهرِّلَلر َِتهِۡتَسُِِۡكنُتمِِۡۦَورَُسََلر  اوتل] ﴾٦٥زرُءوَ 

 

ه
ب 

و اگر آنان را ». [56: 

گویند: ما فقط ، می-که چرا چنین گفتید و چنین کردید -بازخواست کنی

-ره میاش را به مسخکردیم. بگو: آیا اهلل، و آیات و فرستادهشوخی و بازی می

 .«گیرید؟
ي بدين مضمون عمر و محمد بن کعب و زيد بن اسلم و قتاده روايتاز ابن

و  تر،گندهتبوك گفت: ما شكم یهاست که مردی در غزووارد شده 
به او  سراغ نداريم. عوف هنگام نبرددر (1)از اينهاتر دروغگوتر و بزدل

ه اطالع آنچه را که گفتي بگفت: دروغ گفتي و تو منافق هستي. 
رفت و  صاهللرسولبه همين منظور نزد  . عوفمنسارمي صاهللرسول

باخبر شده است. آن از اين موضوع توسط وحي،  صاهللکه رسول دريافت
 ايشان تازه سوارِ و آمد صاهللنزد رسول -که چنين سخناني گفته بود -مرد

ا هم ا بخدا! مای رسولگفت:  ؛شده بود و قصد داشت حرکت کند شمرکب
 يم تا از مشقت راه بكاهيم و هدف ديگری نداشتيم.کردميشوخي 

خود را به ريسمان بينم که ىآن مرد را م اينک ا: گويگويدمي $عمرابن
شد و انده بود و پاهايش روی زمين کشيده ميچسب صاهللشتر رسولپاالنِ 

يم و از هر دری سخني کردميما، مزاح  :گفتميو  کردميعذرخواهي 

                                                           

 و ااحصشب وبددن! صاهللروسلوظنمرش،  (1)
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رِ﴿ :فرمودمي به او صاهلللرسو؛ و يمگفتيم ب
َ
َِوَءاَي ِٱأ رِِۦترهرِّلَلر ُِكنُتمِِۡۦَورَُسََلر

 .«گیرید؟اش را به مسخره میآیا اهلل، و آیات و فرستاده» ﴾زرُءو ََِتهِۡتَسِۡ
آنكه چيزی بگويد، فقط همين کرد و بيبه آن مرد توجه نمي صاهلللرسو

 نمود.آيه را تكرار مي
 
 
 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

ل مربوط به اهلل و يشوخي گرفتن مسابه  اينكه ،خيلي مهم یهمسأل -2
 (1).شودميکفر محسوب  ،شريعت

 یکه گوينده کندمين يفرقشود که از اين آيه، چنين برداشت مي -2
 .چه کسي باشدچنين سخناني، 

 (2)با خيرخواهي برای اهلل و رسولش، تفاوت دارد.چيني سخن -3

، با نكوهش دشمنان اهلل و شدت گذشت مورد پسند اهللو عفو -4
 برخورد با آنان، بسيار متفاوت است.

 است.قبول ها، ناموجه و غيرقابل خواهيعذراز برخي  -5

*** 

                                                           

ه ابزی رگهبیی که ارموزه دانماز آتف (1)
ب 
ه اجی اافتسدهریگ املسمانن دشه، انی اتس که ربیخ، دقماست را 

ب 
ه و 

 

ی فت

رراه، ایپکم
م
ه

 

 

ن

لف

 

ب

ه دخای اعتمل دننک که احوِی اطمیبل اهبتنهبیی ایمن دکیرگی رد و دبل یمانمبس از ااکمانیت وچن 
ب 
آزیم 

 اتس! انپه رب اهلل!

 ینیچ، آتفدر نخس (2)
س
 

هي 

و آن  که ربای اهلل و روسشل ریخوخایه رکد سک وپدیشه تسین؛ ام  وعفهبیی اتس که رب 

ه االطع ایپربم
ب 
ر زبرگ وبد. ص وموضع را 

َ

 

ى و ولجریگی از آن نم

ه
ل

 راسدن، در یپِ میظعتِ اعشری ا
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َِولَئرنِۡ﴿ :فرمايدميتعالي که اين سخن اهلل  یباره: در(49)باب 
َذقِۡ

َ
رَناِمرنِ ِةِرُهِرَۡحََِن ِأ اَِبعِِۡم  ا ََِضَ اُِهََِلَُقَلََنَِه َِءَِمَستِۡدر َِوَما َِِذاِلر ُظنُّ

َ
اِٱأ رَمةِرلَساَعَةِقَا ِئ

عِۡ رنِرُّجر ِاُِتِإرَلِ َولَئ ر ِعرنَدهَُِِرب  ىُِحسِۡلَلِِۡۥإرَ ِلر َِِن  رَئَ ِ ٱفَلَُننَب  رَماَِعمرلَُا ب
 ِ ََّلريَنَِكَفُروا

رنِۡ يَقَنُهمِم  َِِونَلُذر َِغلريظ    .[65تلصف: ] ﴾٥٠َِعَذاب 

ه او رسیده، از سوی خویش نعمت از سختی و رنجی که ب و اگر پس»ترجمه: 

گوید: این نعمت و خوشی، حق من قطع میطور بخشایشی به او بچشانیم، به و 

کنم قیامت برپا گردد و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده است و گمان نمی

ا یقین ما، کافران رشوم، شکی نیست که نزدش وضعیت خوبی خواهم داشت. به

قطع از عذاب سخت به  طورسازیم و بهدادند، آگاه میاز اعمالی که انجام می

 .«چشانیمآنان می

َِه ِ﴿: مجاهد، در تفسير ِلر عمل و  ینتيجه: يعني اين، گويدمي  ﴾َذا
 است.شايستگي من 

 (1).باشدمي: يعني از جانب خودم گويدمي $عباسابن

ِإرَنمَِ﴿فرمايد: اهلل متعال مي اِقَاَل ريُتهُِِا وت
ُ
ِ ِۥأ ِعرندريِاعرلََِِۡعَ  . [68اصصقل: ] ﴾م 

)قارون( گفت: جز این نیست که به خاطر علم و دانشی که دارم، مال و ثروت »

 .«امیافته

                                                           

ه (1)
خ 
ي 

 

ت

 

ب
ى را 

 

مي
ع

 

ي

سه آن را در نیع احل که ارگ ااسنن،  خ

 

ب
ى وخد دبادن، رمبکت رشک در روبتیب دشه اتس و انچ

گ

 

ست
ي 

ی التش و اش

ه رصاز وسی اهلل یم

 

دارد و ب

 

س ه ونیع وخدزبرگدادن، قح وخشی ب 
ب 
ینیب ای صقن در وبعدتی داچر دشه اتس. در اف لضف و فطل اهلل، 

ه
ب 
ه اتس که ااسنن، 

 

ست
ه اتس، اپسساخرط تمعنهر احل اشي 

 

ت

ش

ه او ارزاین داش
ب 
زگار اهلل ابدش؛ ینتفگ اتس: اراکن هبیی که اهلل 

 زگاری ابعردنت از:رکش و اپسس

 .ه تمعن و فطل اهلل
ب 
 ارتعاف یبلق 

 انثی زابینِ اهلل. رکش و 

 ه
ب 
دد که م 

م ابدش.رکش و اپسِس یلمع؛ ینعی اامعیل ااجنح ده
ِ

ع

 

می

 ی راضتی رپورداگر 



 249                                                    کتاب التوحید

 

مفهومش اين است که قارون، کسب »گويد: قتاده در تفسير اين آيه مي
وت ی کسب مال و ثردر زمينهی علم و دانش خويش همه ثروت را نتيجهآن

 .«دانست
دانست که خداوند ميگفت:( گويا مي»)اند: و برخي ديگر از علما گفته

 /سخن مجاهدبه مفهوم  ،و اين «.ی اين ثروتم؛ پس به من ثروت دادشايسته
دست  اين ثروت و بزرگواری به تفاخاطر شرقارون گفت:( به: »)کهباشد مي
 «.ماهيافت

ِإنَّ َثالَثًة ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل » :فرمود صاهللرسولگويد: مي ابوهريره

َأْبَرَص َوَأْقَرَع َوَأْعَمى َبَدا ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َأْن َيْبَتِلَيُهْم َفَبَعَث ِإَلْيِهْم َمَلًكا َفَأَتى 

 اأَلْبَرَص َفَقالَ: َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ ِإَلْيَك َقالَ: َلْوٌن َحَسٌن َوِجْلٌد َحَسٌن َقْد َقِذَرِني

َفَمَسَحُه َفَذَهَب َعْنُه َفُأْعِطَي َلْوًنا َحَسًنا َوِجْلًدا َحَسًنا َفَقاَل: َأيُّ  النَّاُس َقاَل:

َقاَل: اإِلِبُل َأْو َقاَل اْلَبَقُر ُهَو َشكَّ ِفي َذِلَك ِإنَّ اأَلْبَرَص  ،اْلَماِل َأَحبُّ ِإَلْيَك

اآلَخُر اْلَبَقُر َفُأْعِطَي َناَقًة ُعَشَراَء َفَقاَل: َأَحُدُهَما اإِلِبُل َوَقاَل  َقال: ،َواأَلْقَرَع

ُيَباَرُك َلَك ِفيَها َوَأَتى اأَلْقَرَع َفَقاَل: َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ ِإَلْيَك َقاَل َشَعٌر َحَسٌن َوَيْذَهُب 

ا َقالَ: َعنِّي َهَذا َقْد َقِذَرِني النَّاُس َقالَ: َفَمَسَحُه َفَذَهَب َوُأْعِطَي َشَعًرا َحَسًن

َفَأْعَطاُه َبَقَرًة َحاِمال َوَقاَل: ُيَباَرُك َلَك  َفَأيُّ اْلَماِل َأَحبُّ ِإَلْيَك َقاَل: اْلَبَقُر َقال:

َيُردُّ اللَُّه ِإَليَّ َبَصِري  َقاَل: ،َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ ِإَلْيَك َفَقاَل: ،ِفيَها َوَأَتى اأَلْعَمى

َفَمَسَحُه َفَردَّ اللَُّه ِإَلْيِه َبَصَرُه َقاَل: َفَأيُّ اْلَماِل َأَحبُّ ِإَلْيَك َفُأْبِصُر ِبِه النَّاَس َقالَ: 

َقاَل اْلَغَنُم َفَأْعَطاُه َشاًة َواِلًدا َفُأْنِتَج َهَذاِن َوَولََّد َهَذا َفَكاَن ِلَهَذا َواٍد ِمْن ِإِبٍل 

مَّ ِإنَُّه َأَتى اأَلْبَرَص ِفي ُصوَرِتِه َوَهْيَئِتِه َوِلَهَذا َواٍد ِمْن َبَقٍر َوِلَهَذا َواٍد ِمْن َغَنٍم ُث

َفَقالَ: َرُجٌل ِمْسِكنٌي َتَقطََّعْت ِبَي اْلِحَباُل ِفي َسَفِري َفال َبالَغ اْلَيْوَم ِإال ِباللَِّه ُثمَّ 

ِعرًيا َأَتَبلَُّغ َعَلْيِه ِبَك َأْسَأُلَك ِبالَِّذي َأْعَطاَك اللَّْوَن اْلَحَسَن َواْلِجْلَد اْلَحَسَن َواْلَماَل َب

ِفي َسَفِري َفَقالَ: َلُه ِإنَّ اْلُحُقوَق َكِثرَية  َفَقالَ: َلُه َكَأنِّي َأْعِرُفَك َأَلْم َتُكْن 

َأْبَرَص َيْقَذُرَك النَّاُس َفِقرًيا َفَأْعَطاَك اللَُّه َفَقالَ: َلَقْد َوِرْثُت ِلَكاِبٍر َعْن َكاِبٍر 
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َكاِذًبا َفَصيََّرَك اللَُّه ِإَلى َما ُكْنَت َوَأَتى اأَلْقَرَع ِفي ُصوَرِتِه َفَقالَ: ِإْن ُكْنَت 

ِإْن  َوَهْيَئِتِه َفَقاَل َلُه ِمْثَل َما َقالَ: ِلَهَذا َفَردَّ َعَلْيِه ِمْثَل َما َردَّ َعَلْيِه َهَذا َفَقاَل:

أَلْعَمى ِفي ُصوَرِتِه َفَقاَل: َرُجٌل ُكْنَت َكاِذًبا َفَصيََّرَك اللَُّه ِإَلى َما ُكْنَت َوَأَتى ا

ِمْسِكنٌي َواْبُن َسِبيٍل َوَتَقطََّعْت ِبَي اْلِحَباُل ِفي َسَفِري َفال َبالَغ اْلَيْوَم ِإال ِباللَِّه ُثمَّ 

 ِبَك َأْسَأُلَك ِبالَِّذي َردَّ َعَلْيَك َبَصَرَك َشاًة َأَتَبلَُّغ ِبَها ِفي َسَفِري َفَقالَ: َقْد ُكْنُت

َأْعَمي َفَردَّ اللَُّه َبَصِري َوَفِقرًيا َفَقْد َأْغَناِني َفُخْذ َما ِشْئَت َفَواللَِّه ال َأْجَهُدَك 

َأْمِسْك َماَلَك َفِإنََّما اْبُتِليُتْم َفَقْد َرِضَي اللَُّه َعْنَك  اْلَيْوَم ِبَشْيٍء َأَخْذَتُه ِللَِّه َفَقال:

سه نفر در »فرمود:  صاهللرسوليعني:  (1)عليه[ ]متفق .«َوَسِخَط َعَلى َصاِحَبْيَك
اسرائيل بودند که يكي از آنها بيماریِ پيس داشت و ديگری، کچَل بود و بني

سوی آنان ای بهسومي نابينا؛ اهلل متعال اراده کرد که آنها را بيازمايد. پس فرشته
فت: ترين چيز نزد تو چيست؟ گفرستاد. فرشته نزد پيس آمد و گفت: محبوب

رنگ زيبا و پوست زيبا، و برطرف شدن اين عيب که باعث نفرت و دوری مردم 
اش برطرف شد و رنگ و از من شده است. فرشته دستي بر او کشيد و بيماری

ترين مال نزد تو پوست زيبايي به او عطا گرديد. سپس فرشته پرسيد: محبوب
ست.(  پس شتری باره شک کرده اچيست؟ گفت: شتر يا گاو. )راوی، در اين

 آبستن، به او داد و گفت: اهلل در آن برايت برکت دهد.
ترين چيز نزد تو چيست؟ سپس فرشته نزد مرد کَچل آمد و گفت: محبوب

گفت: موی زيبا و رفع اين عيب که باعث نفرت مردم از من، شده است. فرشته 
عطا  اش برطرف شد و مويي زيبا به اودستي بر سرش کشيد. در نتيجه کچلي

تر است؟ گفت: گاو. گاه فرشته پرسيد: کدامين مال نزد تو محبوبگرديد. آن
 پس گاوی آبستن به او عطا کرد و گفت: اهلل در آن برايت برکت دهد.

                                                           

 .2964؛ و حیحص ملسم، ش: 1464حیحص اخبری، ش:  (1)
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ترين چيز نزد تو چيست؟ گفت: سرانجام نزد نابينا آمد و گفت: محبوب
فرشته دستي بر  ام را به من بازگرداند تا مردم را ببينم.اينكه اهلل بينايي

گاه فرشته پرسيد: اش را به او بازگردانيد. آنچشمانش کشيد و خداوند، بينايي
ترين مال نزد تو چيست؟ گفت: گوسفند. پس گوسفندی آبستن به او محبوب

ای که نفر گونهعطا کرد. سپس آن شتر و گاو وگوسفند، زاد و ولد کردند؛ به
، صاحب يک دره پر از گاو؛ و اول، صاحب يک دره پر از شتر؛ و دومي
 سومي، صاحب يک دره پر از گوسفند شد.

سپس فرشته به شكل آدمِ پيس، نزد اولي رفت و گفت: فقير و مسافری 
ام و چيزی ندارم که به مقصد برسم. امروز، پس از اهلل ماندهغريب و درراه

خواهم اميدم به توست تا به من کمک کني که به مقصد برسم. از تو مي
خاطر همان ذاتي که به تو رنگ و پوست زيبا و مال فراوان عنايت کرده به

ی آن به مقصد برسم. آن مرد گفت: وسيلهاست، شتری به من بدهي تا به
. -توانم به تو کمک کنمو نمي -ی من استتعهدات و حقوق زيادی بر عهده

نيستي که شناسم؛ آيا تو همان فرد پيس و فقير فرشته گفت: گويا تو را مي
مردم از تو متنفر بودند و اهلل متعال همه چيز به تو عنايت کرد؟ گفت: اين 

ام. فرشته گفت: اگر دروغ ارث بردهاموال را پشت به پشت از نياکانم به
 گويي، خداوند تو را به همان وضعيت اول برگرداند.مي

سخناني گاه فرشته، به شكل فرد مبتال به کچلي، نزد دومين نفر رفت و آن
را که به اولي گفته بود، به او نيز گفت. او، همان پاسخي را داد که  اولي داده 

 گويي، اهلل تو را به وضعيت اول برگرداند.بود. فرشته گفت: اگر دروغ مي
سپس فرشته، به شكل همان مرد نابينا نزد او رفت و گفت: مردی مسكين 

. امروز، بعد از خدا، اميدم و مسافری غريبم و چيزی ندارم که به مقصد برسم
خاطر همان ذاتي که به توست که به من کمک کني تا به مقصد برسم. به
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ات را به تو برگرداند، گوسفندی به من بده تا با آن به مقصد برسم. آن بينايي
خواهي، ام را به من بازگردانيد. هرچه ميمرد گفت: من نابينا بودم؛ اهلل، بينايي

خواهي، بگذار. سوگند به اهلل که امروز هرچه برداری، بردار و هرچه مي
دار. خاطر رضای اهلل، از تو دريغ نخواهم کرد. فرشته گفت: مالت را نگهبه

 «.شما مورد آزمايش قرار گرفتيد؛ اهلل، از تو خشنود و از دوستانت، ناراض شد
 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 فصلت. یهسور [51ی ]هتفسير آي -2

ََِلَُقَلََنَِه ِ﴿ :یهسير جملتف -2  ی مذکور.در آيه  ﴾َذاِلر

اِ﴿ :یهتفسير جمل -3 ِإرَنَما ريُتهُِِقَاَل وت
ُ
ِ ِۥأ ی سوره 78ی در آيه]  ﴾مِ عرلََِِۡعَ

 .[قصص

 آور.اين داستان شگفت یپندهای آموزنده -4

*** 

 :فرمايدميکه متعال سخن پرودگار  ی اينباره: در(51)باب 
اِ﴿ اِِۥاَِجَعَلََِلُِلرحِرُهَماَِص َِءاتَى ِِفَلََما َك اُُِشَ َِعَماِيُۡشِرٱَلَِفَتَع ُِِهَما َِءاتَى َِِءِفريَما وُُكََ ِّلَلُ

  .[195األرعاف: ] ﴾١٩٠

ای به آن دو بخشید، )موجودات دیگر را( در و چون فرزند شایسته» ترجمه:

ی قرار آنچه )اهلل( بدیشان عطا نمود، )مؤثر دانستند و( برای پروردگار شریکان

 .«دهند، برتر و واالتر استدادند. اهلل از آنچه شریکش قرار می
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 «عبد» یهگذاری با کلمگفته است: علما اتفاق نظر دارند که نام /حزمابن
 (1)ب.حرام است. جز نام عبدالمطل ،وقتي نسبت آن به غير اهلل باشد ]يا غالم[،

حامله  ءقتي حواوروايت شده که در تفسير اين آيه،  $عباسو از ابن
آمد و گفت: من همان کسي هستم که شما را  دم و حواءگرديد، ابليس نزد آ

سخن مرا بپذيريد و اسم فرزندتان را  اينکاز بهشت اخراج کردم. 
های بز کوهي، ي همچون شاخيهابگذاريد و گرنه برای او شاخ« عبدالحارث»

و چنين و  ؛پاره کندرا  مادرش شكمآيد، وقتي به دنيا ميکه  کنمميدرست 
دنيا آمد. بار ه فرزندشان مرده ب و آنها نپذيرفتند -و تهديد کرد. -کنمميچنان 

را تكرار کرد. باز  آمد و پيشنهاد خود شانديگر حامله شد. شيطان دوباره نزد
دنيا آمد. بار سوم حامله گرديد. شيطان باز ه فرزندشان مرده ب و هم نپذيرفتند

. محبت فرزند بر آنها غالب گرديد و نمودرا تكرار  هم آمد و تهديد خود
 اهلل متعالکه است خاطر ه همين پذيرفتند و نام او را عبدالحارث گذاشتند. ب

ََِلُِ﴿ فرمود: اِِۥَجَعَل َك اُُِشَ ِفريَما ... )موجودات دیگر را( در آنچه » ﴾ُهَماَءاتَى َِِء

                                                           

ه انحینعی انح (1)
ب 
که ابعراض و ولاانیسحل ای الغحهبیی لثم ولاارلاض، ای الغحذگاری 

 

 ت
انح  /حزحنیسح، اناجزی اتس. و ام  ای

ه بس االتخف املع در انی
ب 
ه اتس، 

 

که نینچ انیم، اجزی ای اناجزی اتس، اامجع ابره یمولاابلطمل را انثتسم داشت

 

 ت
ابدش؛ ینعی املع رب ای

ه

 

ست

 

ي
نَا اْبُن »رفومد:  ص اهللادن، انی اتس که روسلدناردن. دلیل اسکین که انی انح را اجزی دا

َ
نَا انلَِِّبُّ ال َكِذْب، أ

َ
أ

لِْب عَ  م»ینعی:  ؛«ْبِدالُْمطَّ

 

سي
ه

لت   ّ
مظ
ل
ه رایتس که نم، ایپربمح و انی، دروغ تسین؛ نم، رفزدن ولاا

ب 
]ر.ک: حیحص «. 

ه 3776(؛ و ملسم، ش: 4136، 4132، 1342، 2913، 2374، 2364اخبری، ش: )
ب 

ه لقن از رباء بع اعزب

 

[ انی دشت

ه

 

فت
هنینچ ینخس یمن ص ادن: ارگ انی انح اناجزی وبد، ایپربماز املع گ

 

ست

 

ي
ه از املع که انی انح را اناجزی دا

 

هرفومد؛ ام  آن دشت

 

فت
ادن: ادن، گ

ه یمکح؛ ینعی روسلص انی نخس ایپربم

 

که ینب ربخ داده که دجش، ولاابلطمل یم ص اهلل، ربخی اتس، ب

 

ابب

 

ست ح
م
ه

ابدش. 

 انح و ونعان دصا یم

 

ن
 
مت
ه

م اب 

ه

که روسلرا انثتسم رکنده "ولاانمف"زد؛ در وصریت که انح ولاانمف را 

 

 ت
وخد  ص اهللادن؛ ذلا ای

، حیحص

 

ن
 
مت
ه

هرا رفزدن ولاابلطمل وخادن، دلیل رب وجاز انی امس تسین. و 
ب 
 ردس. واهلل املع.رظن یمرت 
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. «گار شریکانی قرار دادند)اهلل( بدیشان عطا نمود، )مؤثر دانستند و( برای پرورد
 [ابن ابي حاتم]روايت 

همچنين ابن ابي حاتم با سند صحيح، تفسير قتاده را در مورد اين آيه 
در شرك آورده است که منظور از شرك آورده به اهلل در اينجا، چنين 

 شنوی است، نه شرك در عبادت.اطاعت يا حرف

َِص ِتََِءاتَيِِۡلَئرنِۡ﴿ همچنين نظر مجاهد را در مورد آورده که گفته  ﴾الرحِرَنا
جای انسان، در شكل چيزی ديگر ه است: آنها بيم داشتند که نوزادشان ب

نيز روايت و سعيد و ديگران  (1)متولد شود. نظير همين مطلب از حسن بصری
 شده است.

                                                           

ه اهلل رشک ورزدیدن، دو رفن از آدایمن  /ینتفگ اتس: رواتی حیحص از نسح رصبی (1)
ب 
انی اتس که وظنمر از دو رفنی که 

 

 

ست
ه

ررش. ]ر.ک: ریسفت ام ح ابع
س
م
ه

ه آدح و 

 

دد؛ ب

 

ه.[ ام ح  نبد اصحل انیمیثعل/ریثکت
ب 
 آ

 

ن
 
مت
ه

الطبن و اندریتس انی  /، ذلی 

 ایبن دده اتس:

 

هت
 
م

 رواتی را از یدن 

 ى از ایپربم

ح
حي 
ص

 ربخ 
س
 

هي 

 زین انی رواتی را اسیگتخ دملقاد رکده اتس. /اثتب دشنه و ابع زحح ص نینچ روایتی در 

  ه رکدهارگ انی ق
ب 
ادن و ای رب مهبن احتل صه در راي ظه اب آدح و وحاء ابدش، از دو احل، اخرج تسین: ای آن دو، از انی رشک وت

ه دیپاتس که ارگ یسک دقتعم ابدش که یتح یکی از ایپربمان زین رب رشک رمده، تخس در رمگایه اتس؛ و ارگ رمده

 

فت
ادن. انگ

ه رکددن، درگی
ب 
ى در انتضق اتس که اهللآدح و وحاء از انی رشک، وت

ه
ل

ابن را ذرک دنك.  اب تمکح اکلم ا

ش

س
ه
 انی انگ

 ه
ب 
مهایپربمان 

ه
ه رشیک اپک و وصعمح وبدهاافتق 

 

 ادن.ی املع، از هروگب

  وگدنی: ای دپر! از اهلل رودن و یمعلت ه یمزند آدح ولصات اهلل »در دحثی افشتع، آدمه اتس که رمدح در روز ایقتم

 را

 

ت

ش

س
 ه
ب

ابدی. آدح  وخباه که 

ش

س
 ارخاج رکد؟یم ربای م  ب و

 

ت

ش

س
 ه
ب

]ر.ک: « وگدی: آای زیچی زج اابتشه دپراتن، امش را از 

سه در انی رواتی آدمه اتس. ینعی ارگ ی ونممعه یمآورد وخردن ویمه[ ذلا ذعری که یم392حیحص ملسم، ش:  خ

 

ب
ه آ

 

ابدش، ب

ه ایمن یمرمبکت رشک یم
ب 
 ذعر را 

 

ن
 
مت
ه

 آورد.دش، 

 ارخاج رکدحاطیشن زنداشن آدم و تفگ: »ن آدمه اتس که: در انی دااتس 

 

ت

ش

س
 ه
ب

م که امش را از 

 

سي
ه

و «. نم مهبن سك  

 دارد، نینچ ابعریت یمن

 

  

 

 را یمنیسک که دصق رفی

ش

س

 

ت

 

خ
ش

ه دینمشِ اسیلب یپ ربده، 
ب 
ذپریدنتف؛ یسک که دصق وگدی؛ زریا آن دو 

 دارد، ا

 

  

 

دریدن.دنك که وخز روش و ابعریت اافتسده یمرفی

 

س ه رطف اقمشلب زندکی امندی ات رحشف را ن 
ب 
 د را 
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 :آنچه در اين باب بيان شد يخالصه

 گذاری.در نام ،به غير اهلل ]يا غالم[ عبد یهاضافه کردن کلم حرام بودن -2

 اعراف. یهسور [291ی ]هتفسير آي -2

 شد.شرك ناميده که ناخواسته و بدون قصد بود، گذاری همين نام -3

 نعمتي خداوندی است.، و نيكوکار سالم]و پسر[  دخترداشتن  -4

شرك در با گذشتگان نيک، فرق شرك در طاعت و فرمانبرداری  -5
 ند.اهعبادت را بيان داشت

*** 

ِر﴿ که: اهلل یودهاين فرم یهبار: در(51)باب  َ ِٱَوّللر
َ
اِسِۡۡل ُءَِما

رَها ِدِۡٱفََِِنِ سِۡلُِۡٱ َهُِب ِ ُِع ِاََّلريَنِيُلِۡٱَوَذُروا ُدوَ ِفر سِِۡحر
َ
  .[185األرعاف: ] ﴾ئرهرَِمِىأ

                                                                                                                             

  ،دریدن

 

س

 

دددیاشن رکد که ارگ رحشف را ن
ه

 

ب

 ب   هباشخرفزدناشن، "رباي در انی رواتی اسیگتخ آدمه اتس که اطیشن 

ؤون اشخ
س ح
م
ه

، درتس  ه"«وخاهدد رکدهبي زب وکیه 
ب 
هدددی اطیشن را ابور رکده ابدنش، دبنی انعمتس که 

 

ب

 . ارگ آن دو، انی 

ه رشیک، اپک و رشک در روبتیب داچر دشه

 

که ایپربمان از هروگب

 

ه وبند. احل آب

 

ت

 

ادن؛ زریا نینچ اکری از اطیشن اسخ

هدددی را ابور رکندهوصعمح وبده

 

ب

هدددیش رتبیت ارث ادن. احتل دوح، انی اتس که آن دو انی 

 

ب

ه 
ب 
ادن؛ سپ دیلیل دناتش که 

د و انح رفزدناشن را ولاااحلرث ذگباردن.

 

م یکی درگی از انتاضقت وموجد در انی رواتی اتس. ده

ه

 ذلا انی 

 ه یم
ب 
َِفَتَع ِ﴿ رفم دی:اهلل اعتمل در اپاین انی آ ِيُۡشِرٱَل َِعَما سه »ینعی:  .[393]األرعاف:  ﴾وُُكَ َِّلَلُ خ

 

ب
اهلل از آ

 رقار یم

ش

س

ب ک

د، ربرت و وامارت اتسرش

 

ه، واژه«ده
ب 
آدمه که عمج اتس؛ و  ﴾َ َِوُكُِيُۡشِر﴿ی . اشهدد ااجنیتس که در اپاین آ

راِکِن »ارگ وظنمر، آدح و وحاء وبددن، ابدی 

ش

ُ
 

 آدم.یم« ی

مه»ازفادی: در ادامه یم /العمه  نبد اصحل انیمیثعل
ه

ی انی دمالی، ایبرگن الطبن انی رواتی اتس؛ ذلا وموضع اراکتب رشک 

ه نینچ وموضیع، انرواتساز وسی آدح و وحاء، یب
ب 
ص «. ااسس؛ و ااقتعد 

ص

-269]ر.ک: اوقلل ادیفمل ىلع اتکب اوتلدیح، 

ه انی رواتی وتج ه رکده273
ب 
ه از املع که 

 

ه آن دشت

 

 ت
هادن، وکدیشه؛ دارارجفل رتللاث[ الت

ب 
کت ه رب افتوت اوناع ادن ات 

 

وحنی، اب ب

بح را از آدح

 

ه از اسکین که رکد و رونش یمدور دننک؛ در وصریت که دقن انی رواتی، راه را وکاته یم رشک، انی ان
ب 
دش که رماِد آ

ررش.
س
م
ه

ه وخد آدح و 

 

 رشک ورزدیدن، ارفادی از لسن آدح وبددن؛ ب
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ها بخوانید و ها از آنِ اهلل است. پس او را با این نامو بهترین نام» :ترجمه

 .«کنند، رها کنیدروی میهایش کجی نامکسانی را که درباره

آورده است که را در اين مورد  $عباسنظر ابن /حاتمابن ابي

ِايُلِۡ﴿ ُدوَ ِفر سِِۡحر
َ
 .ورزندمييعني شرك  ﴾ۦئرهرَِمِىأ

را از « الت»اسم بت  مشرکان،منقول است که  $ابن عباسهمچنين از 
 ند.اهگرفت "عزيز"را از « عزّا»و ؛ "إله"

های اهلل، روايت است که: وی و الحاد در نامری کجبارهو از اعمش در
 «.افزايندهای اهلل نيست، بر آن ميآنچه را که جزو نام»

 آنچه در اين باب بيان شد:ي خالصه

 (1).های اهللناماثبات  -2

 (2).امهای اهلل، موصوف به حسني هستندن -2

 (3)ها بخوانيم.نام اين را با اهللدستور به اينكه  -3

های اهلل، دچار ی که در نامن منحرف و ملحدجاهال کنار نهادن ]راهِ[ -4
 ند.اهانحراف شد

 (4)های اهلل.نامالحاد در شرح و توضيح مفهوم  -1

                                                           

 هبیی اتس.ینعی اهلل اعتمل، دارای انح (1)

ه ابعرت درگی: ربرتنی انح (2)
ب 
دد.ینعی در امکل یکین و زابییی؛ 

 

ت

 

ست
ه

 هب 

 (، و داعی ابعدت.وخادنن ای داع رکدن، رب دو ونع اتس: داعی م بتل )=دروخاتس (3)

ه اتس:ااحلد در انح (4)

 

ه رب یدن وگب

 

 ت
 هبی اهلل ای ارحناف در انی زمت

 .ى که اثتب دشه اتس

 

صفي

 ااکنر امس ای 

 .ى ربای اهلل که اثتب دشنه اتس

 

صفي

 اابثت انح ای 

 ه وشد: اهلل، عیمس و ونشاتس؛ و ااسن

 

فت
ه یظفل. الثم گ

ب 
ه ولخمق، ای رب سکع؛ رب ااسس اشت

ب 
 ت ه اخقل 

ت

ش

س

 

ي
م عیمس و ونشاتس؛ 

ه

ن 

هآن
خ 
ي 

 

ت

 

ب
 ت ه دکیرگیدن! در اگه از انی ارتشاک یظفل، نینچ 

ت

ش

ریگی رگدد که وعنذ ابهلل، اهلل اعتمل و ااسنن، در ونشایی، ش
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 روی کند.های اهلل، الحاد بورزد يا کجدر نامکه  کسيبه وعيد  -6

 

 "سالم بر خدا" :: ممنوعيت گفتن(52)باب 

د: وقتي گويمي مسعودابن[ آمده است که و مسلم در صحيح ]بخاری

السَّالُم َعَلى اللَِّه ِمْن » يم:گفتمي ، ]در تشهد[يمخواندمينماز  صاهللرسولبا 

]يعني: سالم بر خدا « السَّالُم َعَلى ُفالٍن َوُفالٍن جربيَل، ىالسَّالُم علِعَباِدِه، 

 ص؛ پيامبر[-جبرئيل و ميكائيل -از سوی بندگانش؛ سالم بر فالني و فالني
 (1)«.اهلل، خود سالم )و منشأ سالمتي( استهمانا  سالم بر خدا! نگوييد:» فرمود:

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 ."سالم" یشرح و توضيح واژه -2

 سالم، نوعي دعا و عرض ادب است. -2

 گفتنِ سالم بر خدا، شايسته ]و روا[ نيست. -3

 (2)بيان علت اين ممنوعيت. -3

فتن و عرض ادب، اينكه اينگونه سالم گ از #صحابهآگاه ساختن  -1
 اهلل نيست. یهشايست

*** 

                                                                                                                             

ه

 

ست
ى دماتل داردن که اشي 

 م
هي

هیم ی اهللوصریت که افصت اثتب ربای اهلل، رب افم
ب 
هابدش؛ و در راي ظه اب ولخمق 

 

ای وگب

 س 
ي
هاتس که اش

 

 ی ولخمق اتس.ت

 ه وشد؛ م دنن امسِ مات که از امس هبیی ربای تبهبی اهلل، امساز انح

 

ت

 

ه« اله»هب اسخ

 

ت

 

 ادن.اسخ

ه 432(؛ و ملسم، ش: 6123، 6313، 313حیحص اخبری، ش: ) (1)
ب 

 .رواتی: ولااهلل بع وعسمد

ا ب السیتم اتس.زریا مهبن (2)

ش

س

 

مت
 وطر که در دحثی آدمه، اهلل، وخد السح و 
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یا »این روش دعا مکروه است که انسان بگوید: : (53)باب 
 «اهلل! اگر خواستی، مرا بیامرز

گويد: مي در صحيح ]بخاری و مسلم[ آمده است که ابوهريره

َت، اللَُّهمَّ ال َيُقوَلنَّ َأَحُدُكْم: اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي إْن ِشْئ»فرمود:  صاهللرسول

يک از شما هيچ»يعني:  (1)؛«اْرَحْمِني إْن ِشْئَت؛ ِلَيْعِزم امَلْسَأَلَة، َفإنَُّه ال ُمْكِرَه َلُه
نگويد: يا اهلل! اگر خواستي، مرا بيامرز يا اگر خواستي، به من رحم کن؛ بلكه با 

 «.ر سازدمجبو -به کاری -تواند اهلل راکس نمييقين و قاطعيت بخواهد، زيرا هيچ

َولِكْن ِلَيْعِزْم َوْلُيَعظِم الرَّْغَبَة َفإنَّ اهلَل »در روايتي از مسلم آمده است: 

جزم اصرار و پافشاری و به بلكه بايد با»؛ يعني: «َتَعاَلى ال َيَتَعاَظُمُه َشْيٌء َأْعَطاُه
دعا نمايد و رغبت و اميدش را بزرگ و جدی نشان دهد؛ زيرا اهلل متعال 

 «.باشده دادن چيزی نيست و دادن هيچ چيزی برايش دشوار نميمجبور ب

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 در دعا. ]يا شرط گذاشتن[ نهي از استثنا -2

                                                           

 .2679؛ و حیحص ملسم، ش: 6119حیحص اخبری،  (1)
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 (1)بيان علت نهي. -2

، بدين معناست که «ِلَيْعِزم امَلْسَأَلَة» که فرمود: صاهللفرمايش رسول -3
 در دعا بايد، جديت و اصرار ورزيد.

 «.در دعا بايد( رغبت و اميد را بزرگ و جدی نشان داد»)ود: مچنين فرمه -4

 (2)اين امر، بيان شد.علت و نيز  -5

*** 

 کاری ارباب در رابطه با صاحبنهي از گفتنِ واژه: (54)باب 
 و...

روايت است که  از ابوهريره  (3)در صحيح ]بخاری و مسلم[

َربََّك، َوضِّْئ َربََّك َولَيُقل: ال َيُقْل َأَحُدُكُم: َأْطِعْم » فرمود: صاهللرسول

 ،َفَتاِتي ،َيُقْل َفَتاَيَأَمِتي َوْل ،َسيِِّدي وَمْوالَي َوال َيُقْل َأَحُدُكْم َعْبِدي

خود غذا بده؛  اربابيک از شما به غالمش نگويد: به هيچ»؛ يعني: «ِميُغال
ی به جا -کار و غالم[ بايدخود آب وضو بياور. بلكه ]خدمت ارباببرای 

از عناويني مثل آقای من، يا موالی من  -استفاده از الفاظي چون: ارباب
ی من! کنيز من! بلكه استفاده کند. همچنين شما خطاب به آنها نگوييد: بنده

 «بگوييد: پسرم! دخترم! جوان من!

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

                                                           

ه یم«ارگ وخایتس»ابعرِت  (1)

 

فت
ه یسک گ

ب 
ه، 

ب 
اکر ربدن انی ابعرت در داعهب، وشد که وگای تحتِ رفم ن و ای وبجمر اتس؛ ذلا از 

ردی.

 

 ر
هت
ر س
 
 ي

 زیچی رباشی د»آاجن که رفومد:  (2)
س
 

هي 

ه دادن زیچی تسین و دادن 
ب 
 «.ابدشوشار یمنزریا اهلل اعتمل وبجمر 

 اخبري، ش:  (3)

 

 .2449، ش: ملسم و؛ 2222يحص
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 کاران[؛بنده و کنيز ]به خدمت نهي از گفتنِ -2

؛ اربابنگويد:  کارش[]يا صاحب به صاحبکار نيز يا خدمتغالم  -2
 (1)غذا بده. اربابتطور به او گفته نشود: به و همين

کاران، خدمه و زيردستان خود را با الفاظي چون: پسرم! يا صاحب -3
 دخترم! صدا بزنند.

 کار خود بگويد: آقای من!کاری به صاحبهر خدمت  -4

ی سخن گفتن و نحوهها و توجه به توحيد، حتي در قالب واژه -5
 استفاده از کلمات.

*** 

بايد  خواهدمينام اهلل چيزی  یهواسطهکه ب: کسي(55)باب 
 به او داد

َمِن اْسَتَعاَذ ِباهلِل، َفأِعيُذوُه، » فرمود: صاهللرسولويد: گمي $عمرابن

َنَع إَلْيُكْم َمْعُروفًا َوَمْن َسَأَل ِباهلِل، فَأْعُطوُه، َوَمْن َدَعاُكْم، َفَأِجيُبوُه، َوَمْن َص

َفَكاِفُئوُه، َفإْن َلْم َتِجُدوا ما ُتَكاِفُئوَنُه َفاْدُعوا َلُه َحتَّى َتَرْوا َأنَُّكْم َقد 

هرکه به اهلل پناه جُست، »يعني:  (2)[ابوداود و نسائي با سند صحيح ]روايت ؛«َكاَفْأُتُموُه
، به او بدهيد؛ و هرکه شما پناهش دهيد و هرکه به نام اهلل چيزی درخواست کرد

اش را را دعوت کرد، دعوتش را بپذيريد؛ و هرکه به شما نيكي کرد، نيكي

                                                           

ه (1)

 

ه وظنمر امحتی از وتدیح و ولجریگی از هروگب
ب 
 ،

 

ه لیصفت رتشیبی دارد، ام  انی هن
ب 
ه انی مکح، اینز  ت هارگجس

 

ی رشک ی اشی

 اتس.

سل 6323حیحص ااجلعم، ش:  (2)
سل
ل
 ؛ ا

 

خ  ه
حي 
لص

 ا

 

 .2437، ش: /؛ و حیحص ااسنلیئ، از آابلین224، ش: ه
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قدر برايش اش نيافتيد، آنجبران کنيد؛ و اگر چيزی برای جبران بخشش و نيكي
 «.ايداش را جبران کردهدعا نماييد که خودتان احساس کنيد که نيكي

 د:آنچه در اين باب بيان ش يخالصه

 .خواهدميکه به نام اهلل پناه  پناه دادن به کسي -2

 که به نام اهلل چيزی بخواهد. کسي یهپذيرفتن خواست -2

 پذيرفتن دعوت. -3

 جبران کردن پاداشِ نيكي. -4

کننده دعا نيكيتواند در حق مي، در بساط نداردکه چيزی  کسي -5
 کند؛ و اين، در نوع خود، پاداش يا جبران نيكي است.

کننده دعا کند که خودش احساس قدر برای نيكيآندر اين حالت،  -6
 اش را جبران کرده است.نمايد که نيكي

*** 

]و امور بهشت چيزی جز  ،اهلل ا توسل به وجه: ب(56)باب 
 کرد خواستاخروی[ را نبايد در

]روايت  .«الُيْسَأُل ِبَوْجِه اللَِّه ِإال اْلَجنَُّة» فرمود: صاهللرسول گويد:مي جابر

 .«طلبيد را هشتنبايد چيزی جز ب ،با واسطه قرار دادن وجه اهلل»»يعني:  (1)اود[ابود

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

ارزش همان مطلوب با چيزی غير ازاهلل،  با توسل به وجه نهي از اينكه -2
 خواست شود.دري، يو نها

                                                           

ی ف (1)
ع

 

ص
ی ف ااجلعم در /آابلین  ؛3673:، شأوب داوداتس؛  

ع

 

ص
ه اتس. 6166، ش:

 

ست

 

ي
 انی دحثی را فیعض دا
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 (1)اثبات صفت وجه برای اهلل. -2

 

 

 "اگر"در رابطه با گفتن: : (57)باب 

َِۡ﴿ :فرمايدميتعالي اهلل  َ ِمرَنَِِيُقَلََُ ِل ِٱََكَ ِنَلَا
َ
َِشِۡمِۡۡل  ﴾ُهنَاَناَِه َِماِقُترلِِۡء ِرر

 .«شدیماختیاری داشتیم، اینجا کشته نمی اگرگویند: می» . [164رمعان: آ]

رخِۡٱ﴿ :فرمايدميو  ِلر ِقَالَُا  رهرمَِۡو ََِّلريَن َِِۡن َ ِل ِقُترَِِوَقَعُدوا  َِما َطاُعَنَا
َ
َا ِأ  ﴾لُ

ی کسانی که نشستند )و در جهاد شرکت نکردند( و درباره» . [158رمعان: آل]

 .«شدندبردند، کشته نمیبرادرانشان گفتند: اگر از ما فرمان می

 ص روايت است که رسول اهلل از ابوهريره  (2)در صحيح ]مسلم[،
 َتْعَجْز. وإْن أصاَبك شيٌء اْحِرْص َعَلى َما يْنَفُعَك، واْسَتِعْن ِباللَِّه َواَل» فرمود:

فاَل تقْل: َلْو َأنِّي َفعْلُت كاَن َكَذا َوكَذا، َوَلِكْن ُقْل: قدََّر اللَُّه، وَما َشاَء 

مشتاق چيزی باش که به نفع »؛ يعني: «َفَعَل، َفِإنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّْيَطان
گر اتفاقي برای تو توست و از اهلل، کمک بخواه و عاجز و درمانده نشو. و ا

شد؛ بلكه بگو: اهلل، اين را کردم، چنين و چنان ميافتاد، نگو: اگر چنين مي

                                                           

مله (1)
 
م
ه: صصق/ی آایت رقآن یمتفص وج ه ربای اهلل، در رقآن و تنس، اثتب دشه اتس؛ از 

ب 
؛ 33وتان ااشره رکد 

ل أتولی وکدیشه27و ارلنمح/  22ردع/
ه
ه ذات و ارج و وثاب ای زیچهبیی از انی :لیب انعم دننک؛ در وصریت ادن که انی . ا

ب 
تفص را 

ه
ب 
ِوَجَِِۡقِ َوَيبِۡ﴿ رفم دی:ی ارلنمح یموسره 27ی که اهلل اعتمل در آ ِذُو رَك َِرب  ِوََِل ِلَِۡٱُه ِكِۡۡلِرٱلر و »ینعی:  ﴾ ٢٧َرامر

ره

س

دد و رگایم رپورداگرت، ابیق یمچ

 

مت
ه

  ﴾ذُو﴿. «م دنی وکش
ب 
ه تفصِ یم ﴾هُِوَجِۡ﴿ ه، تفصدر انی آ

 

ركَِ﴿ ابدش؛ ب ذلا  ﴾َرب 

ه وکشه و زبریگ اتس، یمن«وج ه»ویتق 
ب 
ه وثاب ای رصاف ذات، ریبعت رکد؛ زریا وج ه ریغ از ذات اتس.، وموصف 

ب 
 وتان از آن 

 .2664حیحص ملسم، ش:  (2)
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ی دروازه "اگر"دهد؛ زيرا گفتنِ مقدَّر کرده و هرچه بخواهد، انجام مي
 «.کندی شيطان را باز ميوسوسه

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 ران.عمآلی سوره [268و  254ی ]آيه تفسير -2

 .رسدکه مصيبتي به انسان مي گاه، آن"اگر"نهي از گفتن  -2

ی شيطان را باز ی وسوسهدروازه "اگر"گفتنِ »اينكه  ؛بيان علت نهي -3
 «.کندمي

 (1)ي به گفتن سخنان نيک.يراهنما -4

دستور به اينكه بايد مشتاق چيزی بود که سودمند است و در عين  -5
 حال، بايد از اهلل کمک خواست.

 (2)يا ناتواني و سستي کردن.نبلي نهي از ت -6

*** 

 دشنام دادن به باد: نهي از (58)باب 

ال َتُسبُّوا الرِّيَح، َفِإَذا » فرمود: صاهللرسول ويد:گمي ابي بن کعب

َرَأْيُتْم َما َتْكَرُهوَن، َفُقوُلوا: اللَُّهمَّ إنَّا َنْسَأُلَك ِمْن َخْيِر هِذِه الرِّيِح َوَخْيِر َما 

وَخْيِر َما ُأِمَرْت ِبِه؛ َوَنُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ هِذِه الرِّيِح َوَشرِّ َما ِفيَها َوَشرِّ َما ِفيَها 

به باد دشنام ندهيد »يعني:  (3)[]ترمذی اين حديث را صحيح دانسته است.؛ «ُأِمَرْت ِبِه

ْن َخْيِر اللَُّهمَّ إنَّا َنْسَأُلَك ِم: پسنديد، بگوييدو هرگاه بادی را ديديد که نمي

                                                           

ى وگبدی:  (1)

ي ط

که ااسنن در نینچ رشا

 

 ت
ه ااجنح یم اهلل، انی را َّدقمر رکده اتس و هرجسه»ای

ب 
 «.راسدنوخباهدد، 

 «.اعزج و درم دنه وشن»آاجن که رفومد:  (2)

 .224 ، ش:/؛ حیحص األدب ارفملد، از آابلین7132حیحص ااجلعم، ش:  (3)
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هِذِه الرِّيِح َوَخْيِر َما ِفيَها وَخْيِر َما ُأِمَرْت ِبِه؛ َوَنُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ هِذِه الرِّيِح 

 (1)«.َوَشرِّ َما ِفيَها َوَشرِّ َما ُأِمَرْت ِبِه

 

 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه 

 باد. دشنام دادننهي از  -2
 ناگوار. ی امریهم مشاهدبه دعا و سخنان نيک، هنگاروی آوردن  -2

 باد مأموريت دارد. -3

 دارد. بد مأموريت و گاهي نيکگاهي مأموريت  ،باد -4

*** 

 ی بدگماني به اهللباره: در(59)باب 

رِ﴿ فرمايد:اهلل متعال مي ِب َِغۡيَِٱَيُظنََُّ  ِلَِۡٱِّلَلر َِظَن ر َِهلِِهرلرَيةرِيَج ِلِۡٱق  َيُقَلََُ 
ِ ِمرَن ِٱنَلَا

َ
َِشِۡمِۡۡل ِمرن ِِقُۡلِِء  ِرر ِٱإرَ 

َ
َُِكَهُِمِۡۡل رِِۥَر َ ی اهلل درباره»  [.164رمعان: آل] ﴾ّللر

 -گفتند: آیاهای دوران جاهلیت داشتند و میهای نادرستی همچون گمانگمان

 .«ی کارها به دست اهلل استکاری به دست ماست؟ بگو: همه -پیروزی و

رِلَظٓاٱ﴿ :فرمايدميو  ِب رَي ِٱن  َِظَن ىَِِۡلسَِٱّلَلر اِِهرمَِۡعلَيِِۡءر َِدا رَرةُ َِۡٱئ و » . [5احتفل: ] ﴾ءرِلَس

نیز مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرک را که به اهلل گمان بد دارند، 

 .«عذاب نماید. پیشامدهای بد روزگار بر آنان باد!

                                                           

مه (1)
 
م
سه را که در آن یم» ی داع:رت خ

 

ب
ه آن م بومر ای اهلل! نم، ریخِ انی ابد و زین ریخِ آ

ب 
ى را که انی ابد 

 

فعي

 

می

دشه ابدش و ریخ و 

ه وت انپه اتس، از وت دروخاتس یم
ب 
ه آن م بومر دشه اتس، 

ب 
سه در آتسن و زین از رشّی که انی ابد  خ

 

ب
منک و از رشّ انی ابد و رشّ آ

 «.ربحیم
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گمان بدی که در اينجا : ی نخست گفته استهدر تفسير آي /قيمالابن
 اهلل،که  کردندميآنها گمان  ؛ن استاتعلق به منافقمبدان اشاره گرديد، 
ميان خواهد از  صاهللزودی دعوت رسولهرساند و بيپيامبرش را ياری نم

را  و هم اين ؛و هم تقدير را کردندميهم حكمت اهلل را انكار سان بدين. رفت
اهد و دينش را بر ساير اديان پيروز خو رساند، به پيامبرش ياری خواهد اهللکه 
های او، با حكمت و وعدهاين، بدگماني به اهلل متعال است؛ زيرا . کرد

چنان بر حق آن، باطل را خداوندگمان به اينكه  آری!سازگاری ندارد. 
؛ انكار آنچه که به قضا و قدر الهي به رودمي ناگرداند که حق از ميچيره مي
هايي رات الهي حكمترسد نيز بدگماني به اهلل متعال است. در مقدانجام مي

انكار اين ی حمد و ستايش است؛ لذا خاطر آن، شايستهبه است که اهلل
همان گماني های الهي، اين مقدرات از حكمت ها يا تهي دانستنحكمت

َِذ ِ﴿: داشتند است که کافران نسبت به اهلل َِظنُّ رَك َِكَفُروا  ِٱل يََِِّۡلريَن ََ رََّلريَنِِلِ فَ ل 
ِ ِمرَن این، پندار کافران است. پس وای به حال کافران »  .[16ص: ] ﴾اررِنلَِٱَكَفُروا 

 .«از آتش )دوزخ(!
دهد، به اهلل اتفاقاتي که برايشان روی ميمردم، در مسايل و  بسياری از

ها ناماهلل را با که ماند، مگر آنگمان بد دارند! کسي، از اين آفت درامان نمي
و ستايش پروردگار را دريابد و لوازم حكمت و حمد بشناسد و  صفاتشو 

 مبتني بر حكمتي ستودني است. کارهايشی بداند که همه
هر خردمندی که خيرخواه خويش است، بايد بدين نكته توجه داشته 

که به پروردگارش گمانِ بد داشته است، و آن ؛باشد و به سوی اهلل باز گردد
عيت اعتقادی مردم، کرد و وضگاهي به روینبايد از او آمرزش بخواهد. با 

گويند: بايد چنين و چنان ميدرخواهي يافت که از تقدير، گاليه دارند و 
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گويند و برخي هم کمتر! در هر برخي از آنها چنين چيزهايي زياد مي شد! مي
 ای؟حال تو بنگر که آيا از اين آفت، سالم مانده

 انَك َناِجينالني ال َأَخنإنِّوإالَّ َف      ِمْن ذي َعظَيٍمة  فإْن َتْنج منها َتْنُج

 و ؛اينجات يابی، از بالي بزرگی نجات يافته اگر از آفتِ بدگمانی به اهلل»يعني: 

 «.بينمیيافته، نمتو را نجاتگرنه، 

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 عمران.آل یهسور [254ی ]هتفسير آي -2

 فتح. یهسور [6ی ]هتفسير آي -2

انواع مختلفي دارد که قابل بدگماني به اهلل، خبر دادن به اينكه  -3
 شمارش نيست.

ها و يابد که اهلل را با نامتنها کسي از آفتِ بدگماني به اهلل نجات مي -4
 صفاتش بشناسد و به خودشناسي و بررسي خويشتن بپردازد.

*** 

 تقدير منكِران: حكم (61)باب 

به کسي اگر ، تدر دست اوس مه جانذاتي کسوگند به »: فرمود $عمرابن
ر ايمان يقدتانفاق کند، تا به  اهللکوه احد طال داشته باشد و همه را در راه  یاندازه
سپس به اين حديث استدالل کرد که  «.ه باشد، از او پذيرفته نخواهد شدنداشت

َأْن ُتْؤِمن ِباللَِّه ومالِئَكِته وُكُتِبِه وُرُسِله االميان »: ه استفرمود صاهللرسول

ايمان، اين »يعني:  (1)]روايت مسلم[ ؛«يوِم اآلِخر، وُتؤِمَن باْلَقَدِر َخْيِرِه وَشرِّهواْل

                                                           

 .3حیحص ملسم، ش:  (1)
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هايش، و پيامبرانش و روز قيامت )آخرت( است که به اهلل، و فرشتگانش، و کتاب
 (1).«تقدير از سوی اهلل، ايمان و باور داشته باشيخير و شر و نيز به 

طعم  م!رزندش گفت: ای پسربه ف متعباده بن صاروايت است که 

تقديری که بر تو که اينكه يقين داشته باشي  ، مگرايمان را نخواهي چشيد

رد که به تو نرسد و آنچه برايت مقدر نشده، ممكن امكان ندارفته است، 

ِإنَّ َأوََّل َما »شنيدم که فرمود:  ،ص من از رسول اهلل نيست که به تو برسد.

اْكُتْب  :َقاَل ؟َربِّ َوَماَذا َأْكُتُب فَقال: ،: اْكُتْبَفَقاَل َلُه َخَلَق اللَُّه اْلَقَلمَ،

 اهلل متعالچيزی که  نخستين»يعني:  (2).«ْيٍء َحتَّى َتُقوَم السَّاَعُةَمَقاِديَر ُكلِّ َش

 «.آنگاه فرمود: تقدير همه چيز را تا قيامت، بنويس ؛آفريد، قلم بود

شنيدم که  صاهللنين از رسولفرزندم! همچافزود:  بن صامت عباده

بر غير اين عقيده که هر» :يعني (3).«ييَس مّنهذا َفل ريَمن ماَت على غ» فرمود:

 (4)«.من نيست -پيروان دينِ -بميرد، از

ل َما خلق أوَّ ِإنَّ» فرمود: ص که رسول اهللاست آمده  و در روايت احمد

َك السَّاَعة ِبَما ُهَو َكاِئن اىل َيْوم اهلل اْلَقَلم َفَقاَل َلُه اْكُتْب َفجرى ِفي ِتْل

                                                           

ه انی دحثی، انی وبد که روسل $رمعوج ه ادتسمال ابع (1)
ب 

ه دقتری ریخ و رش را زجو اراک ص اهلل
ب 
ن در آن، اامین 

هشش

 

 ی اامین ربرمشد.اگب

 .7713ش: ارتلذمي، ؛ ننس0344، ش:داود أیب ؛ ننس(5/713دمح )دنسم ا (2)

 (؛ آابلین در 5/713دنسم ام ح ادمح ) ؛0344، ش: أب   داود؛ ننس5155، ش:ننس ارتلذمي (3)

 

ه

 

 ت
ح
ل
یف رختجی الظل ا

"" اتکب

 

ه

 

ست
ل
ه اتس 147 ، ش:بع أب   اعمصاز ا ا

 

ست

 

ي
 .انی دحثی را حیحص دا

 ینعی املسمن تسین. (4)
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گاه هر آنو فرمود: بنويس. هنگامي که اهلل قلم را آفريد، »يعني:  (1)؛«اْلِقَياَمة

 .«، نوشته شدبگيردآنچه بايد تا قيامت انجام 

َفَمن َلم ُيومن »فرمود:  صاهللکه رسولاست در روايت ابن وهب آمده 

هرکس به خير و شر تقدير » :يعني (2).«قُه اهلل ِبالنَّارِبالَقدِر ِخريه وَشرِّه َاحَر

 «.بسوزانداو را در آتش دوزخ  اهلل، نياوردايمان 

 زد ابي بن کعبويد: نگديلمي ابنروايت است که و در مسند و سنن 
باره چيزی بگو ؛ در اينآمده استتقدير  یای دربارهشبهه م: در دلمو گفت مرفت

 یهاگر به انداز»فرمود:  ابي بن کعبرا از قبلم بردارد.  ههاين شبتا اهلل متعال 
ايمان داشته  به تقدير اينكه مگر ،پذيردنمياز تو  اهللکوه احد طال انفاق نمايي، 

رسد، مقدر است و امكان ندارد که ميآنچه به تو  و بداني و باور کني که باشي
اگر بر  ست که به تو برسد.رسد، مقدر و ممكن نيرسد؛ و آنچه به تو نمينبه تو 

: گويدمي /. ابن ديلمي«بميری، از دوزخيان خواهي بود ای غير از اينعقيده
آنها نيز  ؛رفتم #سپس نزد عبد اهلل بن مسعود و حذيفه بن يمان و زيد بن ثابت

 گفته بود. را گفتند که ابي بن کعب حديثي، همان صاهللبرايم از رسول

 (3)آورده است.[ در صحيح خود حاکمکه  است يحديث صحيح]

                                                           

 ر.ک: انمعب نیشیپ. (1)

 ، ابع وهت  از « ادقلر»ر.ک: اتکب  (2)

ش

 
 رمع بع  نبد از ،52ی امشرهدحي

 

 
رران ، ازرطي

ه
م

 مابن بع 
شلي

بع  هابعد ، از

ررانش نیب انسد؛ اِ ااصلتم
ه
م

 مابن بع 
شلي

ابدش؛ زریا اشمع در ، عطقنم یماتس و نیب ابعده بع اصتم -که مهبن اشمع -

م اشاین ذرک اتس که درتک درذگتش.  ـه 70در اسل  زاده دش و ابعده بع اصتم ـه 21اسل 
 

ي

ش

لعت

ر ا

 

در قیقحت اتکب ولاازعلي 

 ررهادقلر، انی دحثی را 
ت

 

لع
ه اتس. نسح 

 

ست

 

ي
 دا

 آابلین در  ؛33، ش:ننس ابع م ج ه؛ 0233، ش:ننس أب   داود(؛ 187-5/185أدمح ) ام حدنسم  (3)

 

ه

 

 ت
ح
ل
یف الظل ا

"" برختجی اتک

 

ه

 

ست
ل
سل  111 ، ش:بع أب   اعمصاز ا ا

سل
ل
 ر.ک: ا

 

ن
 
ت

 

ست ح
م
ه

ه اتس؛ 

 

ست

 

ي
 انی دحثی را حیحص دا

 

خ  ه
حي 
لص

 ا

 

، ش: ه

2419. 
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 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 فرض بودن ايمان به تقدير الهي. -2

 (1)تقدير.ايمان به چگونگي  -2

 .اعمال برباد رفتن -3

 چشد.يطعم ايمان را نم ندارد، ايمانتقدير که به  کسي -4

 (2)اهلل.مخلوق نخستين  -5

اهلل، توسط قلم[ ]به فرمان ، بگيردبايد تا قيامت انجام که هر آنچه  -6
 نوشته شد.

 که به تقدير ايمان ندارد. از کسي ص اعالم بيزاری رسول اهلل -7

 .کردندميعلما مراجعه  سلف صالح برای رفع شبهات خود، به -8

روشني به صاهللرسولپرتو رهنمودهای در ات مردم را علما نيز شبه -9
 (3).دادندميپاسخ 

*** 

                                                           

ه »انی تیفیک، در دحثی دبنی وصرت ایبن دش:  (1)
ب 
ه اتس، ااکمن دنارد که 

 

ه ابیش که دقتریی که رب وت رفت

 

ت

ش

دباین و ابور داش

سه رباتی دقمر دشنه، نکمم تسین خ

 

ب
ه وت ربدسوت رندس و آ

ب 
 «. که 

 آرفدیه /ی ؤمفلوگای ااشره (2)

 

ن
 
ت

 

ست

 

ح

 

ب

ه انی اتس که ملق، 
ب 

ابدش؛ در وصریت که ملق، سپ از رعش آرفدیه دش. ی اهلل یم

ٌء َغرْیُهُ َوََكَن »رفومد:  ص اهللحیحص اخبری آدمه اتس که روسل 1393ی در دحثی امشره ُ َولَْم یَُكْن ََشْ ََكَن اَّللَّ
ََ َعْرُشُه ََعَ  ْر

َ
ِِ َواأل َموَا لََق السَّ ََ ٍء َو َّ ََشْ ُُ ْكِر  ِِ اِّذك ر »؛ ینعی: « الَْماءِ َوَكَتَب 

 

 

ري غ

 

اهلل، ووجد داتش و خس 

مه
ه
ر  دی اکانئت را در اح وفحمظ ونتش. و آامسناز او، ووجد دناتش و رعش اهلل رب روي آب وبد؛ اهلل، دقتي   را آرفي 

 
 

 «.هب و زم

  /ي ؤمفلااشره (3)
ب 

ى  ه نخس 

م
ب ل

د بع اتس که  /ابع د بن و زي  س زند ولا اهلل بع وعسمد و ذحي فه بع ي 

س شت

د:  وگي 

م #اثتب

 

في

 از روسل ؛ر
 
ر رباث

 

 

 

ب ي

 

ه وبد. را دنتفگ که اب   بع بعك دحیثی، مهبن ص اهللآن

 

فت
 گ
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وارد  و تصويرگران سازانمجسمه یباره: آنچه در(61)باب 
 است شده

قال اهلُل َتَعاَلى: َوَمْن أْظَلُم » فرمود: صاهللرسولگويد: مي ابوهريره

ِممَّْن َذَهَب َيْخُلُق َكَخْلِقي؟ َفْلَيْخُلُقوا َذرًَّة أْو ِلَيْخُلُقوا َحبًَّة، أْو ِلَيْخُلُقوا 

ستمكارتر از کسي است فرمايد: چه کسي اهلل متعال مي» (1)]متفق عليه[ ؛«َشِعرَيًة
اگر راست  -ی من بسازد؟ پسرود تا چيزی همچون آفريدهکه مي

 «.يک مورچه يا يک دانه گندم يا جو بيافرينند -گويندمي

أَشدُّ النَّاِس َعَذابًا ِعنَد اهلِل » فرمود: صاهللرسول گويد:مي &عايشه

روز قيامت »يعني:  (2)]متفق عليه[ ؛«َيْوَم الِقَياَمِة الَّذيَن ُيَضاُهوَن ِبَخْلِق اهلِل
ترين عذاب را در نزد اهلل، کساني دارند که آفرينش الهي را )با ترسيم سخت

  «.کنندسازی ميی آنان( شبيهجانداران يا ساختن مجسمه

 صاهللرسولند که اروايت کرده $عباسابناز  (3)بخاری و مسلم
ُل َلُه ِبُكلِّ ُصوَرٍة َصوََّرَها َنْفٌس َفُيَعذُِّبُه يف ُكلُّ ُمَصوٍِّر يف النَّاِر ُيْجَع» فرمود:

هر تصويرگری در آتش است و در برابر هر جانداری که آن »؛ يعني: «َجَهنََّم
 «.کندتصوير کشيده، موجودی در دوزخ است که او را عذاب ميرا به

 $عباسآمده است که ابن (4) همچنين در صحيح بخاری و مسلم
َمْن َصوََّر ُصوَرًة ِفي الدُّْنَيا، ُكلَِّف َأْن َيْنُفَخ »فرمود:  صاهلللرسوگويد: مي

                                                           

 .2333(؛ و حیحص ملسم، ش: 7229، 2921حیحص اخبری، ش: ) (1)

 .2337ملسم، ش: ؛ و حیحص 2924حیحص اخبری، ش:  (2)

 .2333؛ و حیحص ملسم، ش: 2222حیحص اخبری، ش:  (3)

مله: ) (4)
 
م
 .2333(؛ و حیحص ملسم، ش: 7342، 2961حیحص اخبری، در یدننی ومرد، از 
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موجود جانداری  -هرکه در دنيا»؛ يعني: «ِفيَها الرُّوَح َيوَم الِقَياَمِة َوَلْيَس ِبَناِفٍخ
شود که تصوير بكشد، روز قيامت مكلّف ميبه -را در قالب نقاشي يا مجسمه

 «.ز دميدن روح، از او ساخته نيستدر آن روح بدمد؛ اما هرگ
به  روايتي بدين مضمون آمده است که علي (1)در صحيح مسلم

مرا به  صاهللرسولآيا تو را به مأموريتي بفرستم که »ابوالهياج اسدی فرمود: 
انجامِ آن دستور داد؟ هر تصويری که ديدی، از ميان ببر و هر قبر مرتفع و 

 «.بلندی را با خاك يكسان کن

 آنچه در اين باب بيان شد: يالصهخ

 (2)و مجسمه سازان. تصويرگرانمجازات سنگين ی وعيد شديد درباره -2

، اهللادبي نسبت به يکه عبارت است از جسارت و ب ؛بيان علت آن -2
رود تا چه کسي ستمكارتر از کسي است که مي» چنانكه فرمود:

 «ی من بسازد؟چيزی همچون آفريده

اگر  -و ناتواني بندگان؛ چنانكه فرمود: پس يادآوری قدرت اهلل، -3
 «.يک مورچه يا يک دانه گندم يا جو بيافرينند -گويندراست مي

ترين عذاب روز قيامت، از آن تصويرگران به اينكه سختتصريح  -4
 است.

کشد، ميتصوير به تصويرگردر برابر هر جانداری که اهلل متعال  -5
 .کندعذاب ميا آفريند که تصويرگر رميموجودی در دوزخ 

شود که در آنچه به تصوير تصويرگر در روز قيامت مكلّف مي -6
 کشيده است، روح بدمد.

                                                           

 .969حیحص ملسم، ش:  (1)

مهینعی آانن (2)
ح س
م

هکه در اقبل اقنیش و 
ب 
د.وصتری یماسزی، اجدناران را 

 
ش

 ک
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 امر به نابود کردن هر تصويری در هر جا که ديده شود. -7

*** 

 زياد سوگند خوردنی درباره: (62)باب 

َِاحِۡٱوَِ﴿ فرمايد:اهلل متعال مي يَِۡفُظ
َ
ِأ یتان را سوگندها» . [89: ةااملدئ] ﴾َنُكمَِۡم ِا 

 .«پاس بدارید

احَلِلُف » فرمود:شنيدم که مي صاهللگويد: از رسولمي ابوهريره

ای سوگند، وسيله»يعني:   (1)]متفقٌ عليه[ ؛«َمْنَفَقة  ِللسِّْلَعِة، َمْمَحَقة  ِلْلَكْسِب
 «.بردبرای بازارگرمي و فروش کاالست؛ اما برکتش را از ميان مي

مُهم ثالثة  ال ُيكلِّ» فرمود: ص سول اهللروايت است که ر از سلمان

 ط  زاٍن وعائٌل ُمستكرٌب وَرُجٌليِمم عذاٌب أليم: ُاَشُهاهلل، وال ُيزكيِّهم و َل

]روايت طبراني با ؛ «ِهيِنِمَيِب إالَّ يُعِببيمينه وال َي ال َيشرتي إالَّ ُهَتبضاَع َهَجَعَل اللَّ

، روز قيامت با آنها سخن سه گروه هستند که اهلل»يعني:  (2)سند صحيح[
گرداند و عذاب دردناکي خواهند داشت: گويد، آنها را پاکيزه نمينمي

ای برای داد و ستد قرار پيرمرد زناکار، فقير متكبر، و کسي که نام اهلل را وسيله
کند و برای سان که برای فروش هر چيزی سوگند ياد ميدهد؛ بدينمي

 «خورد!خريداری هر چيزی نيز سوگند مي
روايت است که  عمران بن حصيناز  (3)در صحيح ]بخاری و مسلم[

؛ «يُلوَنُهم الَِّذيَن ُثمَّ يلُوَنهم، الَِّذيَن ُثمَّ َقرِني، َخْيُرُكْم: »فرمود صاهللرسول

                                                           

 .3636؛ و حیحص ملسم، ش: 2337حیحص اخبری، ش:  (1)

، ش:  (2) ی ت 
 .1372؛ و حیحص ااجلعم، ش: 3733ر.ک: حیحص ارتلبیغ وارتله

 .2212؛ و حیحص ملسم، ش: 2623حیحص اخبری، ش:  (3)
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برند )صحابه(، سر ميبهترين مردم، کساني هستند که در دوران من به»يعني: 
ند )تابعين(، و سپس نسلِ بعدی، )تبع آيسپس نسلي که پس از ايشان مي

سپس نسلي که پس از »ی دانم دو بار جملهگويد: نميمي عمران«. تابعين(

 َيُكوُن ُثمَّ»افزود:  ص را تكرار نمود يا سه بار؛ سپس پيامبر« آيندايشان مي

 َوال َوَيْنِذُروَن ُيْؤَتَمُنون، َوال َوَيُخوُنوَن ُيْسَتْشَهُدون، وال شهُدوَنَي َقْوٌم َبعَدُهْم

آيند که در پس از آنها، کساني مي»يعني: ؛ «السَِّمُن ِفيهْم َوَيْظَهُر ُيوُفون،
شود؛ دهند که از آنها درخواست شهادت )گواهي( نميحالي شهادت مي

کنند و به نذر خود دار و قابل اعتماد نيستند؛ نذر ميورزند و امانتخيانت مي
 «.شودميانشان نمايان مي کنند و چاقي، دروفا نمي

 مسعودروايت است که ابن (1)همچنين در صحيح ]بخاری و مسلم[

َخْيُر النَّاِس َقْرِني، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ الَِّذيَن »فرمود:  صاهلل گويد: رسولمي

؛ يعني: «ُهَتاَدَهَش ُهيُنِمو َي ُهيَنِمهم َيِدَحَيُلوَنُهْم، ُثمَّ َيِجيُء َقْوٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأ
برند )صحابه(، سپس سر ميبهترين مردم، کساني هستند که در دوران من به»

آيند )تابعين(، و سپس نسلِ بعدی، )تبع تابعين(؛ و بعد نسلي که پس از ايشان مي
دهند و آيند که گاهي قبل از سوگند خوردن، گواهي مياز آنها، کساني مي

 (2)«.خورنددادن، سوگند ميگاهي قبل از گواهي 

يعني  -پدرانمان ما را در زماني که خردسال[ گويد: /ابراهيم ]نخعي
 (3)زدند.خاطر گواهي دادن، کتک ميبوديم، به -نابالغ

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه
                                                           

 .2211(؛ و حیحص ملسم، ش: 6429، 1623، 2622حیحص اخبری، ش: ) (1)

هینعی رمدم ن یب (2)
ب 
دد که 

 

ت

 

ست
ه

هابدت یموخررایتح وسدنگ یموقتایی 

ش

ش

د!دن و 

 

 ده

ه وکدک آبیس رباسدن. (3)
ب 
ه زدین که 

 

 ت ه رکدن اتس؛ ب
ت

 

ت

 

ی
 وظنمر از کتک زدن، 
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 حفاظت از سوگندها.سفارش به  -2

ای برای بازارگرمي و فروش سوگند، وسيله»خبر دادن از اينكه  -2
 «.بردکاالست؛ اما برکتش را از ميان مي

ی کسي که در داد و ستد، يا خريد و فروش، وعيد شديد درباره -3
 خورد.همواره سوگند مي

ی گناه در آنها كاراني که انگيزههتذکر اين مطلب که جرم گن -4
 (1)باشد.تر است، از جرم ديگران بيشتر ميضعيف

در حالي که از  ،ندخوريسوگند م -بدون دليل -که کسانينكوهش  -5
 آنها خواسته نشده که سوگند بخورند.

ی نخست اين امت؛ ]يعني صحابه، سه طبقهاز  ص رسول اهلل تعريف -6
 از آنها. پسو بيان حوادث  تابعين، و اتباع تابعين[

آنكه از آنها خواسته شود، نكوهش کساني که خودسرانه و بي -7
 دهند.گواهي مي

به عهد تنبيه  یخاطر گواهي و وفاه گذشتگان نيک، فرزندانشان را ب -8
 .کردندمي

*** 

                                                           

که روسل (1)

 

در روز ایقتم اب آانن نخس  ریپرمد زاناکر، و ریقف ربکتم را زجو شه رگویه ربرمشد که اهلل ص اهللانچب

ب را اپزیکه یمنیمن

 

ه نس یمرگدادن و ذعاب دردانیک در شیپ وگدی، آن
ب 
ؤوشت رفوشک یمداردن. زریا یسک که اپ 

ه

ش

ش

دنك؛ رب الخِف ذگارد، 

ؤوشت وقی اتس و وخنتشی
ه

ش

ش

رت اتس که کی ریپرمد زان دنك؛ ابدش؛ ذلا یلیخ زتشداری در دوراِن وجاین، دوشاررت یموجان که 

م ربای وجانرت و فیعضی نینچ انگیه در او مکوچن ازیگنه

ه

ه زان  ه ربای رت دشه اتس. ارگجس

 

 ت
م ربای ریپرمد؛ الت

ه

، دب اتس و 

هابدش. رثوت، ازیگنهرت یمریپرمد یلیخ زتش
ب 
رمغ دب ای ربای ربکت در آدح رثودنمت اتس؛ ام  انی ازیگنه در ریقف ووجد دنارد، ذلا 

 اش ربای آدح ریقف، رتشیب اتس.وبدن ربکت ربای هر ااسنین، زیتش
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 و پيغمبرش ،پيمان اهللعهد و  یدرباره: (63)باب 

وِۡ﴿ فرمايد:اهلل متعال مي
َ
رَعهَِۡوأ ِب ِفَُا  َِع ِٱدر ِإرَذا َِِهدتُّمِّۡلَلر ِتَنُقُضَا  ِٱَوَل

َ
َنَِم ِيِۡۡل

ََِۡبعِۡ ِتَ َِوقَدَِۡد َها َِجَعلِِۡكريدر َِعلَيِۡٱُتُم ِِلا َِكفريُِكمِّۡلَلَ َِيعِۡٱإرَ  َِتفِّۡلَلَ َِما  ﴾٩١َعلَُ َِلَُم
و چون با اهلل پیمان بستید، به پیمان الهی وفا کنید و سوگندهای ». [91الحنل: ]

کنید، نشکنید؛ در حالی که شما، اهلل را شاهد و نگهبانتان استواری را که یاد می

 .«گمان اهلل از کردارتان آگاه استاید. بیقرار داده
 لشكر به فرماندهيکسي را  ص هرگاه رسول اهللگويد: مي بريده

، او را به رعايت تقوای الهي در مورد خود و مسلماناني که با کردمي منصوب

اْغُزوا ِباْسِم اهلِل ِفي َسِبيِل اهلِل، » :فرمودمينمود و او بودند، توصيه مي

ال َتْغِدُروا، َوال َتْمُثُلوا، َوَلا َتْقُتُلوا َقاِتُلوا َمْن َكَفَر ِباهلِل، اْغُزوا َوال َتُغلُّوا، َو

َأْو  -َوِليًدا، َوِإَذا َلِقيَت َعُدوََّك ِمَن اْلُمْشِرِكنَي، َفاْدُعُهْم ِإَلى َثَلاِث ِخَصاٍل

َفَأيَُّتُهنَّ َما َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمْنُهْم، َوُكفَّ َعْنُهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم ِإَلى  -ِخالٍل

َفِإْن َأَجاُبوَك، َفاْقَبْل ِمْنُهْم، َوُكفَّ َعْنُهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم ِإَلى التََّحوُِّل  اإِلْسَلاِم،

ِمْن َداِرِهْم ِإَلى َداِر اْلُمَهاِجِريَن، َوَأْخِبْرُهْم َأنَُّهْم ِإْن َفَعُلوا َذِلَك َفَلُهْم َما 

 ،ِإْن َأَبْوا َأْن َيَتَحوَُّلوا ِمْنَهاِلْلُمَهاِجِريَن، َوَعَلْيِهْم َما َعَلى اْلُمَهاِجِريَن، َف

َفَأْخِبْرُهْم َأنَُّهْم َيُكوُنوَن َكَأْعَراِب اْلُمْسِلِمنَي، َيْجِري َعَلْيِهْم ُحْكُم اهلِل 

الَِّذي َيْجِري َعَلى اْلُمْؤِمِننَي، َوال َيُكوُن َلُهْم ِفي اْلَغِنيَمِة َواْلَفْيِء َشْيٌء ِإلَّا َأْن 

َع اْلُمْسِلِمنَي، َفِإْن ُهْم َأَبْوا َفَسْلُهُم اْلِجْزَيَة، َفِإْن ُهْم َأَجاُبوَك ُيَجاِهُدوا َم

َفاْقَبْل ِمْنُهْم، َوُكفَّ َعْنُهْم، َفِإْن ُهْم َأَبْوا َفاْسَتِعْن ِباهلِل َوَقاِتْلُهْم، َوِإَذا 

، َوِذمََّة َنِبيِِّه، َفال َحاَصْرَت َأْهَل ِحْصٍن َفَأَراُدوَك َأْن َتْجَعَل َلُهْم ِذمََّة اهلِل

َتْجَعْل َلُهْم ِذمََّة اهلِل، َوال ِذمََّة َنِبيِِّه، َوَلِكِن اْجَعْل َلُهْم ِذمََّتَك َوِذمََّة َأْصَحاِبَك، 

َفِإنَُّكْم َأْن ُتْخِفُروا ِذَمَمُكْم َوِذَمَم َأْصَحاِبُكْم َأْهَوُن ِمْن َأْن ُتْخِفُروا ِذمََّة 

َة َرُسوِلِه، َوِإَذا َحاَصْرَت َأْهَل ِحْصٍن َفَأَراُدوَك َأْن ُتْنِزَلُهْم َعَلى ُحْكِم اهلِل َوِذمَّ
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اهلِل، َفَلا ُتْنِزْلُهْم َعَلى ُحْكِم اهلِل، َوَلِكْن َأْنِزْلُهْم َعَلى ُحْكِمَك، َفِإنََّك َلا 

در اهلل، به نام »ي: يعن (1)؛ ]روايت مسلم[«َتْدِري َأُتِصيُب ُحْكَم اهلِل ِفيِهْم َأْم ال
کنيد و  پيكارند، بجنگيد. اهجهاد کنيد و با کساني که کفر ورزيد اهللراه 

شدگان[ کردن ]يا بريدن اعضای کشته مثلهو عهدشكني  و از كنيدنخيانت 
را به بپرهيزيد؛ هيچ کودکي را نكُشيد؛ هنگامِ رويارويي با مشرکان، آنان 

 ان و هر کدام را قبول کردند، از آنانخوبمورد فرا سه پذيرش يكي از اين 
 ،قبول کن ، از آناناگر پذيرفتندبده؛  به اسالم دعوت: نخست آنها را بپذير

اگر چنين  :و بگو ؛کنند، هجرت سرزمين مهاجرانبخواه که به  هاگاه از آنآن
. و ی مهاجران دارندهمان حقوق و وظايفي را خواهيد داشت که همهکرديد، 

مانند مسلمانان هبا آنها  جرت نشدند، به آنان خبر بده کهحاضر به هاگر 
اهلل متعال بر آنان اجرا يعني احكام  ؛شودميبرخورد  و صحرانشين بدوی

مگر اينكه در جهاد شرکت نخواهند داشت، سهمي  اما از غنايمگردد، مي
ن از آنااگر اسالم را نپذيرفتند، از آنان جزيه بخواه. اگر قبول کردند، کنند. 
، با آنان اهللدار. اما اگر قبول نكردند، پس به کمک بو دست از جنگ بپذير 
محاصره کردی، سپس آنان خواستند که به عهد و  ای راو اگر قلعه کن. پيكار

ر اساس عهد و پيمان بلكه ب ؛کنند، چنين مكنو پيامبرش با تو صلح  اهللپيمان 
ا عهد و پيمان خود را زيرا اگر شم کن؛گفتگو مذاکره و  خودت با آنان

و رسولش را بشكنيد.  اهللبشكنيد، مجازاتش کمتر است از اينكه عهد و پيمان 
گاه از تو خواستند در آوردی، آن به محاصرهای را ساکنان قلعه همچنين اگر

هاد بلكه حكم خودت را پيشن نپذير؛ آنان اجرا کني، یبارهرا در اهللکه حكم 
 «.يبا آنان رفتار کناهلل دستور  مطابقِراستي به زيرا از کجا معلوم که ،کن

                                                           

 .(3637، ش: )ننس ارتلذمي؛ (2632،2631، ش: )دننس أب   داو؛ 3713حیحص ملسم، ش:  (1)
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 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 (1)و پيامبرش با عهد و پيمان مسلمانان.اهلل عهد و پيمان  تفاوت -2

ای که يكي تر از ميان دو گزينهزيانی کمانتخاب گزينهي به يراهنما -2
 بارتر.بار است و ديگری، زياناز آنها، زيان

 (2)«.دجهاد کنياهلل در راه اهلل،  به نام» که فرمود: ص اهللرسولدستور  -3

اهلل با کساني که به »فرمود:  که ص اهللرسولدستور اين ]توجه به[  -4
 (3)«.اند، بجنگيدکفر ورزيده

 (4)«.پيكار کنبه کمک اهلل با آنان »که فرمود:  ص اهللرسول رهنموداين  -5

 (5)حكم علما.اهلل با حكم تفاوت  -6

                                                           

، در وخِد دحثی ایبن دشه  (1)

ش

س

 

علت

هدد و امیپن وخِد املسمانن، رواتس. 

ع

 اهلل و روسشل، انروا؛ و اب 
ِ
ه انح

ب 
 اب دانمشن 

 

 

 

ینعی امیپن پ

 اتس.

بد و زین کمک وخانتس از اهلل (2)
 

م انی، ایبرگن وابج وبدن ج

ه

 و االخص و 
م

 

هي

بد اتس.وسیی اب ر
 

 ؤودهبی دینی در ریسم ج

که طقف اب اکرفان اکیپر یماز انی رفومده، ووجب اکیپر اب اکرفان، ربداتش یم (3)

 

 ت
ه ای

 

رگدد، ب لکه املسمین که از دادن زاکشت وشد؛ ب

طقهاانتمع ورزد، ای یتح املسمانین که اذان و ااقمه

 

که املسم -ی وخد رتک دننک،ی امنز امجتع را در می

 

 ت
ه رمغ ای

ب 
دد

 

ت

 

ست
ه

م ابدی اب  -ن 

ه

ابز 

د.

 

ه مکحِ اهلل و روسشل نت ده
ب 
 آانن اکیپر دد ات 

ه دتریب و وتان وخد اامتعد دنك. (4)
ب 
که ااسنن 

 

 ت
ه ای

 

ؤود، ایبرگن ووجب کمک وخانتس از اهلل اعتمل اتس؛ ب
م

 

هي

 انی ر

ه (5)
ب 
ؤواره، درتس و 

م
ه

ى 

ه
ل

رو در ااتفتس از املع ابندی تفگ: مکح دش. از انیاجتس، ام  مکح املع نکمم اتس درتس ای اندرتس ابمکح ا

 اابتشیه در ااکحح رشیع ووجد ی الفن وموضع تسیچ؟ زریا جسهای ددیاگه االسح درابره
س
 

هي 

اسب یتفم در وتفاشی اابتشه دنك، در احیل که 

ه
ب 
ه وطر قلطم، مکح االسح دبادن؛ ینعی ابندی وگبدی: مکح ادنارد؛ یتفم زین ابندی وتفاشی را 

ب 
السح، انی اتس که...، ب لکه وگبدی: مکح االسح 

ه انی، در وصریت اتس که در راي ظه اب وموضِع رطمح

 

 ت
ه رأی نم، نینچ و انچن اتس. الت

 

ت

ش

دشه، صن واحض و رصیحی ووجد دناش

ه ابمیش: افتوت رفاواین در نیب وصنص دینی و ربداتش

 

ت

ش

ریگد، وصرت یمهبیی که از وصنص دینی ابدش. ااجنیتس که ابدی وتج ه داش

ههب و اابنتسطووجد دارد و ابندی ربداتش
ب 
 وطر قلطم، مکح االسح داتسن.هب را 
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اين نكته که امكان داشت يک صحابي در هنگام ضرورت  درك -7
آيا مطابق حكم اهلل متعال است ست دانميکه نکرد ميحكمي صادر 

 (1)يا خير؟

*** 

 

 

 

 سوگند خوردن به جای اهللجسارت : (64)باب 

قال َرُجٌل: واهلل » فرمود: ص رسول اهللگويد: مي جندب بن عبداهلل

: َمن َذا اّلذي يتأىل علىَّ َأن ال أغِفَر ِلفالٍن؟  اهللال يغفر اهلل لفالٍن. َفقال 

ی شخصي درباره»يعني:  (2)]روايت مسلم[؛ «عملك إّني َقد َغَفرُت َله وأحبطُت

فرمود:  آمرزد. و اهللانسانِ گنهكاری گفت: قسم به اهلل که او، فالني را نمي

شم؟ حال آنكه من بخچه کسي به نام من سوگند ياد کرد که من فالني را نمي

 «.او را بخشيدم و عمل تو را باطل و تباه گردانيدم

اين سخن، شخصي  یهکه گوينداست آمده  در حديث ابوهريره

: آن شخص با گفتن يک سخن، دنيا و گويدمي عابد بود. ابوهريره

 تباه کرد.آخرتش را 

                                                           

ه (1)
ب 
هینعی در وتق رضورت، دصور مکح، 

ب 
هابد و 

 

خ ي

ى زین وابج رشط ا

ي ط

اکرریگی امتح التش ربای اابنتسیط دقیق، روا و ب لکه در رشا

ى رب

 

ي

 

ت ت
م

ه اطح زین ربود. اتس؛ ارگجسه نکمم اتس که ااسنن در اابنتسط 
ب 
هابد، 

 

خ ي

 ا

سل  ؛2623حیحص ملسم، ش:  (2)
سل
ل
 ا

 

خ  ه
حي 
لص

 ا

 

 .3632، ش: ه
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 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 خوردن به جای اهلل!سوگند زنهار دادن و برحذر داشتن از  -2

 تر است.الهي به هر يک از ما، از بند کفش نيز نزديکعذاب  -2

 (1)طور بهشت.... و همين -3

إنَّ »فرمود:  صاهللد حديث ديگری است که رسوليِّمؤَاين حديث،  -4

 (2).«... الَعْبَد َلَيَتَكلَُّم بالَكِلَمِة

 ده است، چيزی که برايش بسيار ناگوار بوگاهي انسان به خاطر  -5
 (3).شودميبخشيده 

*** 

 نهي شديد از شفيع قرار دادنِ اهلل در نزد مخلوق!: (65)باب 

آمد و  ص نزد رسول اهلل گويد: صحرانشينيمي جبير بن مطعم 
ها گرسنه، و و بچه، جسمها ضعيف و الغر شده !گفت: ای رسول خدا
ما خدا را  ؛ن کن. از پروردگارت برای ما طلب بارااندچارپايان هالك گشته

                                                           

 ای دوزخ، افصله (1)

 

ت

ش

س
 ه
ب

اجلَنَُّة أقَرُب إىل »رفومده اتس:  صاهللای زج رمگ ووجد دنارد. روسلینعی ایمن ااسنن و 
حِدُكم ِمْن ِِشاِك َنْعلِِه وانلَّاُر ِمْثُل ذلَِك 

َ
 و دو»؛ ینعی: «أ

 

ت

ش

س
 ه
ب

ه هر کی از امش از دنب شفک او زندکی
ب 
«. رتدنزخ، 

ه 8866]رواتی اخبری، ش: 
ب 

 [وعسمدلقن از ابع

ه دحیثی اتس که روسل /ی ؤمفلااشره (2)
ب 

ُ فِيَها یَزِلُّ »رفومد:  ص اهلل إنَّ الَعْبَد يَلََتََكَُّم بالََكَِمِة َما یَتَبنَيَّ
ا َبنْيَ  ه انیو یب -رکفیدنبه اب یب »؛ ینعی: « الَمِْرِِق والَمْررِِب بَِها إىَِل انلَّارِ أْبَعَد مِمَّ

ب 
 درتس اتس ای ریخوتج ه 

ش

س

 

ت

 

خ
ش

 -که 

هینخس رب زابن یم
ب 
ر.ک: حیحص «. ادتفی ایمن رشمق و رغمب در آشت دوزخ یمای شیب از افصلهومبج آن از افصله آورد که 

 .8866(؛ و حیحص ملسم، ش:7056، 7055اخبری، ش: )

هكابر اًالص دوتس دناتش که یسک درابرهمهبن (3)

 

گي

هوطر که آن صخشِ 
ب 
 دخا وسدنگ که دخاودن، الفین را وخناهدد دیشخب.اش وگبدی: 
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سبحان اهلل، » فرمود: صپيامبرم. دهيميشفيع تو و تو را شفيع خدا قرار 

گاه رنگ اصحابش نيز پريد. آنقدر تسبيح گفت که ؛ و آن«سبحان اهلل

اللَِّه َأْعَظُم ِمْن َذِلَك  أتدري ما اهلل؟ إنَّ َشْأَن !َوْيَحَك» فرمود: صاهللرسول

وای بر تو! »يعني:  (1)]روايت ابوداود[؛ «ِهِقْلَخ ْنِماللَِّه َعَلى َأَحٍد ِإنَُّه ال ُيْسَتْشَفُع ِب
شفيع ت؛ اهلل را سا اهلل، فراتر از اين مرتبتِداني اهلل کسيت؟! شأن و آيا مي

 «.ددهنميقرار ن هايشآفريدهز ا يکهيچ

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

زد تو شفيع قرار ما خدا را ن»رد کردن سخن کسي که گفت:  -2
 «.مدهيمي

ی که در چهره ایگونهاز اين سخن، به ص تغيير سيمای رسول اهلل -2
 نيز اثر گذاشت و رنگشان پريد. #اصحاب

تو را شفيع خدا » را که گفت: صحرانشين اين سخنِ ص رسول اهلل -3
 رد نفرمود. ،«مدهيميقرار 

 (2)«.احبسن اهلل»شرح و توضيح  -4

 کند. طلب باران خواستند که برايشان مي ص رسول اهلل از سلمانانم -5

*** 

از مرزهای توحيد و  ص : پاسداری رسول اهلل(66)باب 
 و ترديد های شکبستن راه

                                                           

ی ف ننس أب   داودر.ک:  فیعض اتس؛ (1)
ع

 

ص
 ؛ و 3337، ش: 

 

ه

 

ست
ل
 ا

 

 

  رختي

 

 ف

 

ه

 

 ت
ح
ل
 272، ش: الظل ا

که روسل (2)

 

 ت
 بن و »رفومد:  ص اهللای

ش

 اهلل، رفارت از  رمتبتِش

 

رگن زنمه وبدن اهلل، ایبکه احبسن ، دبنی انعمتس«تسا اي 

 اش انمافت دارد.اهلل، از هر زیچی اتس که اب تمظع و زبریگ
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 ص : من با هيأت بني عامر نزد رسول اهللگويدمي عبد اهلل بن شخير
السيد اهلل » فرمود: ص به ايشان گفتيم: شما سيد ما هستيد. رسول اهلل ؛مرفت

 برترما گفتيم: شما از  (1)«.، اهلل تبارك و تعالي استسيد: »عني؛ ي«وتعاىلتبارك 

؛ «ُقوُلوا ِبَقْوِلُكْم، َوَلا َيْسَتْجِرَينَُّكُم الشَّْيَطاُن». فرمود: بزرگوارتريدو 
 و از آن را بگوييدخشي همين سخن يا ب»يعني:  (2)[ابوداود با سند جيد]روايت 
 «.]و غلو نكنيد[ غلبه نكند باشيد که شيطان بر شمامواظب 

ای گفتند:  ص گروهي از مردم، به رسول اهللگويد: مي انس
و سرورمان و ای  سيد ! ایفرزند بهترين ماای بهترين ما و  خدا! ایرسول

 و  يديسخنتان را بگو !ای مردم»فرمود:  ص رسول اهلل ن!مافرزند سيد و سرور
 ی اهلله و فرستادهمن محمد، بند شما را فريب ندهد. مواظب باشيد که شيطان

به من  مقام و منزلتي قرار دهيد که اهللهستم. دوست ندارم که مرا فراتر از 
 (3)[نسائي با سند جيد]روايت  «.داده است

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

 روی.برحذر داشتن مردم از غلو و زياده -2

                                                           

ه ابعرت درگی: ایسدت و زبریگِ قلطم، از آِن اهلل یم (1)
ب 

  که روسل

ش

 
نم، دیس و »رفومد:  ص اهللابدش؛ ذلا انی دحثی اب دحی

م

 

سي
ه

هواژه ص اهلل دنارد؛ زریا در دحثی تسخن، روسل، اعتریض«زبرِگ رفزدنان آدح 
ب 
 "افل و ماح"وطر قلطم، اب ی دیس را 

ابدش. و وشد که ایسدت قلطم، از آِن اهلل یمو دبون اضمف الت ه آورد؛ ًالثم رفنومد که دیس و زبرِگ امش، اهلل اتس؛ سپ انعمشی انی یم

م»دحثیِ 

 

سي
ه

ه رب ایسدت قلطم که  آن زبروگار در ایمن آدایمن دماتل یم، رب رشاتف«نم، دیس و زبرِگ رفزدنان آدح 

 

دنك، ب

 اخّص اهلل اعتمل اتس.

  4336ننس أیب داود، ش:  (2)

 

ه اتس؛ /؛ آابلب

 

ست

 

ي
 دحثی را حیحص دا

 

كابةر.ک:  اي 

ش

س
م
ل

 ااجلعم ؛ و4933، ش:ا

 

، يحص

 .1733ش:

سل  حیحص اتس؛ (3)
سل
ل
 ر.ک: ا

 

خ  ه
حي 
لص

 ا

 

 .3397، ش:ه
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دادند، شايسته با عنوان سيد و بزرگ، مخاطب قرار اگر کسي را  -2
 (1)است که چه بگويد؟

فرمود:  ص رسول اهللسخن درستي گفتند، اما  #با اينكه صحابه -3
]و شما را به غلو و  مواظب باشيد که شيطان شما را فريب ندهد»

 «.روی نكشاند[زياده
مقام دوست ندارم که مرا فراتر از  » که فرمود: ص رسول اهلل سخنِ -4

 (2)«.به من داده است و منزلتي قرار دهيد که اهلل

 

َوَماِ﴿ :فرمايدميتعالي که ی اين سخن اهلل درباره: (67)باب 
 ِ َِحَقِقَدِۡٱقََدُروا رِّلَلَ ِٱوَِِۦرره

َ
َِِۡۥَضُتهُِاَِقبُِۡضََِجريعِرۡرۡل وَِقرَي ِلِۡٱَمِيَ ُِتِ َرَي ُِتَِمطَِۡو ِلَسَم ِٱَمةِر

ِبرَيمرينرهرِ  . [56ازلرم: ] ﴾٦٧وُُكََ َِعَماِيُۡشِرَِلِ َوتََع ِِۥَنهَُِح ُِسبِِۡۦ 

گونه که حقّ شناخت اوست، نشناختند؛ و روز و اهلل را آن» ترجمه:

ها با دست راستش در هم ی زمین در مشت او قرار دارد و آسمانرستاخیز همه

 .«سازند، پاک و منزه استشود. او از آنچه شریکش میپیچیده می
آمد و  صاهلل يكي از علمای يهود، نزد رسول  گويد:مي ابن مسعود 

ها را بر روی يک ، آسماناهللبينيم که يگفت: ما در تورات اين مطلب را م
درختان را روی يک انگشت و  ،انگشتيک روی بر ها را انگشت و زمين

و ساير مخلوقات را روی  ،آب را روی يک انگشت و خاك را روی انگشت
 ص رسول اهلل. روافرمان: منم فرمايدمي، آنگاه دهدمييک انگشت خود قرار 

                                                           

ه اتس  (1)

 

ست
 ابدش.؛ ًالثم وگبدی: زبرگ، دخاتس.که وگبدی: ایسدت و زبریگِ قلطم، از آِن اهلل یمینعی اشي 

 اشنن یمیم ص اهللانی، ایبرگن وتاعض روسل (2)

 

ن
 
ت

 

ست ح
م
ه

ررنی دمح روسلابدش؛ 

 

 هت
ب

دد که 
انی اتس که آن  ص اهللده

ه رایتس که انی رفومدهزبروگار را دنبه و رفاتسده
ب 
 ابدش.ِر وتج ه یمی وبنی، دروخی اهلل دبامین. 
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که  نمود، طوری تبسم کردميدر حالي که سخنان آن يهودی را تأييد 

ِ﴿ خواند: ار گرديد و اين آيه راآشك ی پيشينشهادندان ِقََدُروا  َِحَقِٱَوَما ّلَلَ
رِقَدِۡ ِٱوَِِۦرره

َ
َِِۡۥَضُتهُِاَِقبُِۡضََِجريعِرۡرۡل  (1))خباري ومسلم(. ﴾َمةرقرَي ِلِۡٱَمِيَ

ها و درختان را روی يک انگشت کوه» :مده استدر روايت مسلم، آ
 .«منم اهلل ،: منم پادشاهگويدميجنباند و يو آنها را مدهد ميقرار 

ها را روی يک انگشت و آب و آسمان»است: آمده  ديگری روايتو در 
قرار  را روی انگشت ديگرها ساير آفريدهانگشت و يک خاك را روی 

 «.دهدمي

 فرمود: صروايت است که رسول اهلل  $عمرابناز  (2)در صحيح مسلم

السََّماَواِت َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ َيْأُخُذُهنَّ ِبَيِدِه اْلُيْمَني ُثمَّ َيُقوُل َأَنا  َيْطِوي اللَُّه»

ثم  ،َأْيَن اْلَجبَّاُروَن؟ َأْيَن اْلُمَتَكبُِّروَن؟ ُثمَّ َيْطِوي اأَلَرِضنَي السبع ،اْلَمِلُك

 ؛«َأْيَن اْلَجبَّاُروَن؟ َأْيَن اْلُمَتَكبُِّروَن؟ ،ِبِشَماِلِه ُثمَّ َيُقوُل َأَنا اْلَمِلُكيأخذهن 
و آنها را در دست پيچد در هم ميها را قيامت، آسماندر روز  اهلل»يعني: 

 کجايند؟ ن ستمگر: منم پادشاه. پادشاهاگويدمي. و گيردميراست خود 
گانه را در های هفتسپس زمينکجايند؟  جو و گردنكشفرمانروايان سلطه
 کجايند؟ پادشاهان ستمگر: منم پادشاه. گويدميو  گيردميدست ديگرش 

 «جو و گردنكش کجايند؟فرمانروايان سلطه

                                                           

 .2736؛ و ملسم، ش: 4333حیحص اخبری، ش:  (1)

 .2733حیحص ملسم، ش:  (2)
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های ها و زمينآسمان»فرموده است:  $ابن عباسروايت شده که 
خردل در ای انهسانِ دمهر، بهپروردگار رحمان و گستردهگانه در دست هفت

 (1)[ابن جرير]روايت  «.ستدست يكي از شما

 صرسول اهللآورده است که  (2)[ با سند خود/ابن جرير ]طبری
َما السََّماواُت السَّْبُع ِفي اْلُكْرسّي ِإال َكَدراِهم سبعة ُالِقيت ِفي »ود: فرم

، مانند چند وندکرسي خدابرابر گانه در های هفتآسمان»يعني:  (3)؛«ُتْرٍس
 «.سپری افتاده باشند ونرهم است که درد

فرمود:  صرسول اهلل روايت است که ابوذراز : افزايدميابن جرير 

ما الكرِسيُّ يف الَعْرِش ِإال كحلقٍة من حديٍد ُالقيت بني َظْهَرْي فالٍة من »

ی آهنيني است که در کرسي در برابر عرش، همانند حلقه»يعني:   (4)؛«األرض
 «.فتاده باشدزميني پهناور ا

به دوم، آسمان اول تا آسمان  یهفاصل»نقل شده است:  ابن مسعوداز 
 آسمان بعدی، هر آسمان تا ی ه. و فاصلباشدميسال پانصد  مسافت یهانداز

و از پانصد سال فاصله دارد؛ ر است. آسمان هفتم تا کرسي نيز اقدمهمين 
است و اهلل  بر روی آب اهللعرش  کرسي تا آب نيز پانصد سال فاصله است و

]روايت ابن  .«يک از اعمالتان بر او پوشيده نيستهيچبر فراز عرش قرار دارد و 

                                                           

ه  (1)
ب 
 رر ربطياجعم اایبلن یف أتولی ارقلآن، رعموف 

ست
ف

 

ي

ه
ب 
ه ببس وسره 67ی ، ذلی آ

ب 
ی زرم. ینتفگ اتس: انی رواتی، 

 رمعو بع م کل 
ِ
ه انح

ب 
 ابدش.یم فیعضفعض یکی از راوایشن 

، از ابعدنس ابع (2)  .ص اهللزدی، از دپرش زدی، از روسل رجری در انی رواتی، ابعرتست از: ویسن از ابع وهت 

 رر ربطير.ک :  (3)
ست
ف

 

ي

ه
ب 
ه انی رواتی، ، ذلی آ

 

 ت
سل اتس؛ ر.ک:  فیعضی ذموکر؛ الت

 شل

 

ی ف  ه
ع

 

لص
 األاحدثی ا

 

، /، از آابلینه
 .6333ش: 

سل  (4)
 شل

 

ی ف  ه
ع

 

لص
 األاحدثی ا

 

 339، ش: /، از آابلینه
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مهدی، از حماد بن سلمه، از عاصم، از زر، از عبداهلل؛ مسعودی نيز همين روايت را از 
گويد: اين روايت، از  /نقل کرده است؛ حافظ ذهبي عاصم، از ابووائل، از عبداهلل

 يق روايت شده است.[چند طر
َهْل َتْدُروَن » فرمود: صرسول اهلل  گويد:مي عباس بن عبدالمطلب

َكْم َبْيَن السََّماِء َواأَلْرِض؟ ُقْلَنا اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َقاَل:َبْيَنُهَما َمِسرَيُة َخْمِس 

ِماَئِة َسَنٍة َوِكَثُف ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َوِمْن ُكلِّ َسَماٍء ِإَلي َسَماٍء َمِسرَيُة َخْمِس 

َسَماٍء َمِسرَيُة َخْمِس ِماَئِة َسَنٍة وبني السََّماِء السَّاِبَعِة والعرش َبْحٌر َبْيَن َأْسَفِلِه 

واهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلى َفْوَق َذِلَك َوَلْيَس  ،َوَأْعالُه َكَما َبْيَن السََّماِء َواأَلْرض

دانيد يآيا م»يعني:  (1)]روايت ابوداود و ديگران[؛ «ِل َبِني آَدَمَيْخَفى َعَلْيِه ِمْن َأْعَما
 .دانندميو رسولش بهتر  اهللگفتيم:  «قدر است؟هزمين و آسمان چ یهفاصل

و هر  باشدميسال  ی پانصدهبين زمين و آسمان مسافتي به انداز»فرمود: 
نيز  يآسمان فاصله دارد. و ضخامت هربعدی، همين اندازه آسمان تا آسمان 

، الهيحد فاصل آسمان هفتم و عرش در . ی مسافت پانصد سال استاندازهبه
. و باشدميآسمان و زمين  یهفاصل یهبه اندازعمق آن  ي وجود دارد کهيدريا

 .«آدم بر او پوشيده نيستيک از اعمال بنيست و هيچا متعال فوق آن اهلل

 آنچه در اين باب بيان شد: يخالصه

ِٱوَِ﴿فرمايد: مياين سخن پروردگار که  تفسير -2
َ
ََِجريعِرۡرۡل َِقبُِۡض ِۥَضُتهُِا

َِۡ  . [56ازلرم: ] ﴾َمةرقرَي ِلِۡٱَمِيَ

، اين باقي مانده بودند و آنان ص مبرانزد يهود زمان پي ،اين مسايل -2
 .و نه تأويل کردندمي نه انكارمسايل را 

                                                           

ه اتس؛ ر.ک:  /؛ آابلین1123 ، ش:ننس ارتلذمي؛ 4721 ، ش: أب   داودننس (1)

 

ی ف انی دحثی را فیعض دانشت
ع

 

ص

ی ف ننس ارتلذمي، و 3334 ، ش:ننس أب   داود
ع

 

ص
 .1224 ، ش:
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در يز ای نسخن آن عالم يهودی را تأييد کرد و آيه ص رسول اهلل -3
 نازل گرديد. بارهاين

به خاطر آشكار ساختن اين علم، توسط آن  ص خنديدن رسول اهلل -4
 يهودی بود.

ها روی يک آسماندارد؛ و اينكه ، دو دست اهللتصريح به اينكه  -5
 گيرند.ميها روی دست ديگرش قرار دست و زمين

  (1)آشكارا يكي از دستانش، دست چپ ناميده شد. -6

 گيرند.جو، مورد خطاب قرار ميستمگر و سلطهفرمانروايان آنجا  -7

گانه در دست های هفتها و زمينآسمان»ذکر اين مطلب که:   -8
يكي خردل در دست ای انهسانِ دمهر، بهپروردگار رحمان و گسترده

 «.ستشمااز 

 ها!نسبت به آسمان بزرگي کرسي -9

 !کرسيبرابر در  عرش عظمت  -21

 (2).هستندای عرش و کرسي و آب، چيزهای جداگانه  -22

 !هابين آسمان یهفاصل  -22

 فاصل آسمان هفتم و کرسي. حد  -23

 حدفاصل کرسي و آب.  -24

 قرار دارد.آب بر روی عرش   -25

                                                           

ه دتس راتس، ریبعت دشه اتس؛ نمض اانب رب وقل راحج، انی رواتی، اشذ یم (1)
ب 
که ابدش؛ زریا در دحثی از هر دو دتس اهلل، 

 

 ت
ی

ه دتس راتس و پچ ریبعت یمذرک دتس پچ در انی رواتی، یم
ب 
وشد. اابثت نینچ وتادن انب رب رعف و اعدیت ابدش که از دو دتس 

ه انعمی میسجت ای اقلی دشن مسج ربای اهلل تسین؛ رگم یمن
ب 
، اهلل زین افصیت ربای اهلل،   

 

ررابین اتس. خ
ه
م

وگدنی: الفین، آدح رؤوف و 

ررابن ا
ه
م

ه یمرؤوف و 
ب 
ه انعمی اشت

ب 
 ابدش؟ اعطق ریخ.تس؛ سپ آای انی ارتشاک یظفل 

 ابدش.رعش اهلل رب آب رقار دارد؛ و اهلل، وفق رعش اتس؛ و رکیس، ومعض دقنیم یم (2)
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 اهلل، بر فراز عرش است.  -26

 حد فاصل زمين و آسمان.  -27

سال  پانصد مسافت یهضخامت هر آسمان به انداز  -28
 .باشدمي

 سافتم یهبه اندازهاست، ي که برفراز آسمانيعمق دريا  -29
 داند.است. واهلل تعالي بهتر ميسال  پانصد

 
ی اهلل، پروردگار جهانيان است؛ و درود و ی حمد و ستايش، ويژههمه

 ی يارانش.سالم اهلل بر آقايمان، محمد و بر خاندان و همه


