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: مه مقّد
« بسم الّله الرّحمن الرّحیم »

اْلَحْمُد للِّه بَاِرِئ اْلَبِریَّاِت، َعاِلِم الظََّواِهِر َواْلَخِفیَّاِت، ُســْبَحانَُه َقْد أََحاَط 
ى ِبرَْحَمِتِه ِعَبــاَدُه اْلُمْؤِمِنیَن، َوأََجاَب ِبلُْطِفِه  ِبكُلِّ َشــْیٍء َرْحَمًة َوِحْلًما، نَجَّ
یَن، َوأَْوَهــَن ِبِعزَّتِِه َكْیَد اْلَكاِفِریَن، َوأَْضَعــَف ِبَجَبُروتِِه َكْیَد  ُدَعــاَء اْلُمْضَطرِّ
ــَیاِطیِن؛ َفأََضلَّ َسْعَیُهْم،  ــْیطَاِن اْلَمِهیِن، َوأَْبَطَل ِبُقْدَرتِِه َعَمَل أَْوِلَیاِء الشَّ الشَّ

اِلِحیَن. وَء َعْن ِعَباِدِه الصَّ َوأَزَْهَق بَاِطَلُهْم، َوَكَشَف السُّ
أَْحَمُدُه تََعالى َحْمداً َكِثیًرا، َوَما َیِفی ِبَمَحاِمِدِه التَّْحِمیُد، َوأَْشــكُرُُه َجلَّ 
ِذْكرُُه ُشــْكًرا َوِفیًرا، أَْبَتِغی ِبِه ِمْن َفْضلِِه اْلَمِزیَد، َوأَْشــَهُد أَْن الَ إِلَه إِالَّ اللُّه 
داً  اٌل ِلَما یُِریُد، َوأَْشَهُد أَنَّ َسیَِّدنَا ُمَحمَّ َوْحَدُه الَ َشِرْیَك لَُه الَْولِیُّ اْلَحِمیُد، َفعَّ
َعْبُدُه َوَرُســولُُه اْلَقاِئُم َحّقاً ِبُنْصــرَِة التَّْوِحیِد، أَْحَمُد النَّــاِس ِلَربِِّه الَمِجیِد، 
َشُر ِعْنَد َقَدَمْیِه اْلَعِبیُد، اْلَعاِقُب  اْلَماِحی كُْفَر كُلِّ َشْیطَاٍن َمِریٍد، الَحاِشُر یُْحْ
َفــالَ نَِبیَّ َبْعَدُه، َوالَ َمَناَص ِمــِن اتَِّباِعِه ِلطَالِِب النََّجاِة َوالَ َمِحیَد، اْلَمْحُفوُظ 
َحّقاً ِبِدْرعِ اْلِعْصَمِة الَ ِبِدْرعِ اْلَحِدیِد، اْلَمْنُصوُر ِبرَبِّ اْلِعزَِّة ُسْبَحانَُه الَ ِبَعَدٍد 

ِمْن َخلٍْق 
ٍة  ُه ِبالرُّْعــِب َوالَْوِعیِد َقْبَل ِقَتاٍل َوُعدَّ َوالَ َعِدیــٍد، َقَصَم اللُّه تََعاَلى َعُدوَّ
یِّ َصاِحِب  ٍد النَِّبیِّ األُْمِّ َوتَْجِنیٍد، اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َعْبِدَك َوَرُسولَِك ُمَحمَّ
الَْوْجــِه األَْنْــَوِر َواْلَجِبیِن األَزَْهِر َوَعَلــى آلِِه َوَصْحِبِه اْلُغــرِّ اْلَمَیاِمیَن، أُوِلی 
، َوَســاِئِر  ــِدیِد، َوَعلی إِْخَوانِِه النَِّبیِّیَن، َوآِل كُلٍّ اْلَفْضــِل اْلَمِدیِد َواْلَقْوِل السَّ

یِن. اِلِحیَن؛ الُمْقَتِدیَن ِبُهَداُهْم، َواْلُمْقَتِفیَن أَثَرَُهْم إَِلى یَْوِم الدِّ الصَّ
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عصر حاضر که اسالم و مسلمین در جای جای این کره ی خا□ی ڦ ز#ر 
آتـش و خـون وڬ ز#ـر هجمـات رسـانه ای کفـار و ملحـدان هسـتند، و هیچ 
نقطـه ی امـن و مفـّری، بـرای پناه گرفتن اهل اسـالم، از شـر و فتنه طواغیت 
نیست، به ڊسی از شیوه ی جهادی علمای سلف صالح که سالهای گرانبهای 
ُعمر پر برکت خود را، ٿ بدوش کشیدن توشه ی راه و مشقت سفر و تحمل 
غر^ت از این ُحجره به آن حجره و در ز#ر سوی ڠچیز چراغ های éیه سوز، 
و استنشـاق دوده، ډ ڍسـی از شـب، و کسـب و ضبط علوم دینی و رسـیدن 
ب خود را بر  بـه ذروه ی اجتهـاد، بـرای دفاع از حر#م مقدس دین اسـالم، ُمرکَّ
خـون شـهدا َرجحـان دادند، این مور بیچاره نیز جسـارت نمـوده قلم برگرفته، 
ڍی ملخی را کشان کشان، به عرصه ی معرکه و جهاد ٿ دیو استبداد و کفر 
مـی آورد، ٿشـد کـه، مقبـول حـق جـّل و عـال واقع شـده و موجبـات رضایت 

سلیمان ارض بطحاء را فراهم آورد.                                 

محمد صّدیق حسامی  ـ  جوانرود  ـ  زمستان٩٣
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« بسم الّله الرّحمن الرّحیم »

اَْلَحْمُد ِللِّه نَْســَتعیُنُه َو نَْسَتْغِفرُُه َو نَُعوُذ ِبِه ِمْن ُشُرورِأنُْفِسنا، َمْن َیْهِد 
اللُّه َفال ُمِضلَّ لَُه َوَمْن یُْضِلْل َفال هادَی لَُه ، َو اَْشَهُد أَْن ال اِلَه اِالّ اللُّه َوْحَدُه 
داً َعْبُدُه َو َرُسولُُه، اَلّلُهَم َصلِّ َو َسلِّْم َو بارِْک  الَشــریَک لَُه َو أْشَهُد أنََّ ُمَحمَّ

َعلْیِه َو َعلی آلِِه َو اَْصحاِبِه َوٱلّتاِبعیَن أْجَمعیْن.
جـواڠن خـون گـرم امـت اسـالم، خواننـده  گان گرامـی؛ آن چه کـه در این 
کتـاب éیـش روی ډن اسـت، مجموعـه ای از آڦت و تفاسـیر آنهـا و احادیث 
و شروحشـان اسـت، که از منابع موôق دینی و اقوال ائمه ی کبار اسـتخراج 
شـده، و در چهارچـوب مسـایل عقیدتـی فقهـی گـردآوری شـده اسـت. دراین 
برهـه از زمـان، کـه افـکار جـوان مسـلمان راغب دیـن، از همه طرف توسـط 
بـه  اینترنتـی و عوامـل منحـرف احـزاب  کاڠلهـای ماهـواره ای، سـایت های 
اصطـالح اسـالمی، مـورد هجـوم عقایـد و آرای ٿطلشـان قرارمی گیـرد، الزم و 
ضـروری اسـت، ٿ مطالعـه ایـن کتـاب و بررسـی اسـناد ارائـه شـده درآن  و ٿ 
مراجعه به کتب علمای سلف صالح و تفاسیر معتبر اهل سنت و جماعت 
هم بنیان عقیدتی خود را محکم و منسجم نماçید، و هم حرcه ای برای دفاع 
از دین و عقاید حّقه ی خود داشـته ٿشـید، که در غیر این صورت  ـ  خدای 
ڠخواسـته  ـ  بنـای فکـری مبتنـی بر آرای اسـالمی ډن، ٿ رسـوخ سـیل وfرانگر 
عقیـده ی ٿطـل فرورfختـه و از دایـره ی فرقه ی ڠجیه خارج می شـوfد. زfرا 



١٠  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تنها گفتن شـهادتین و انجام فروع، مانع از ورود به جهنم نشـده و فقط مانع 
خلود۱می شود. و این فرموده éیامبرا□رمملسو هيلع هللا ىلص ُمبّین این امر است:

(تَْفَترِْق هِذِه اْألَمُة َعلی ثَالٍث َو َســْبعیَن ِملًَّة کُلُّها ِفی ٱلّناِر إّال واِحَدة 
َو ِهَی ٱْلَجماَعُة .)٢

ترجمه : این امت (امت اسالم) به هفتاد  و سه گروه تقسیم می شود، همه ی 

گروه ها غیر از یک گروه، به جهنم می روند و آن گروه جماعت است.

که در روایتی دیگر فرمودند: (ماأناعلیِه الْیوَم و أصحابی.) 
ترجمه: آن چه كه امروز من و یارانم بر آن هستیم. (اهل سنت و جماعت)

عزQزان: کفر جهانی و در رأس آن صهیونیست، ٿ همه ی توان خود وارد 
عرصه ی مبارزه ٿ اسالم و مسلمین شده است و در طول ډرQخ مبارزه شان 
از انواع مکر ها و ِحَیل استفاده نموده اند، اما ِشگرد جدیدشان در این مقطع 
زمانـی، تزرQـق عقایـد منحرف ٿ سـاختار توحیدی به éیکره ی اسـالم اسـت. 
عقایـدی کـه در نـگاه اول هرمسـلمانی را مجذوب خود مـی کند، اما کلمه ی 
حقی اسـت، که اراده ی ٿطل ازآن شـده اسـت. گوQند؛ ابلیس علیه اللعنه، 
بـه حضرت عیسـیملسو هيلع هللا ىلصگفت: ال إلـه إال اcّ، و آن حضرت در جوابش 
فرمود: کلمه ی توحید است، ولی از زڃن تو پذیرفتنی نیست، که نیت َشّری 

در پس آن داری.
طبیعی اسـت، که شـخصی ٿ ظاهری آراسـته در لباس عالم دین ٿ رQش 
و عمامـه درکاڠل ماهـواره ای وصیـت بـه توحیـد و ïقـوی کنـد، نـه فسـق و 
فحشا. زQرا مخاطبش جواڠن مسلمانند. ولی در البه الی گفتارش، آرام آرام 
اهداف شوم و پلیدش را منûقل می کند. آخر عقل سلیم چگونه می پذیرد، 
دولت های مسـتکبر جهانی که گردانندگان و صاحبان ماهواره ها هسـتند، به 

١. ابدی شدن.

٢. رواه ابوداود و الترمذی والحاکم بسند صحیح.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راحتی کاڠلها:ی را که حسـاب سرانگشـتی اجاره ی آنها چندین میلیون دالر 
درماه است، دراختیارمسلماڠن برای تبلیغ دینشان قرار دهند ؟!

بزرگـواران؛ مّلـت کفـر بعد از آن که فهمید، قادر به برگرداندن مسـلماڠن 
از دینشان نیست، توطئه ایجاد تفرقه را در éیش گرفت، ډ بتواند بنا به اصل 
انگلیسی  ـ  تفرقه بنداز و حکومت کن  ـ  بتواند برعالم حکومت کند. ډ جا:ی 
کـه بـرای ایـن کار مجبـور شـد، درطـول قرن هـا ٿ فرسـتادن نیروهـای و:ژه و 
مجّر\ی همچون مسـترهمفر انگلیسـی درمیان مسـلماڠن و آشـنا:ی ٿ نقاط 
قـوت آنهـا و تضعیـف آن، نقـاط ضعـف و ïقو:ـت آن بتواند برای ر:شـه کن 

کردن دین کاری اساسی انجام دهد. 
éیامبـر  بـه  مسـلماڠن  وافـر  محبـت  اسـالم،  دیـن  قـوت  نقـاط  ازجملـه 
اسالمملسو هيلع هللا ىلصاسـت. و َهـّم و غـم کفـار در قـرون اخیر، کم کـردن، ڦ از بین 
بردن این حّب، از طر:ق ڍçین آوردن شأن و منزلت éیامبر ا□رمملسو هيلع هللا ىلص 
درحد یک بشـر عادی ا  سـت و در این راه از تفسـیر به رأی غلط آیه ی: (أنا 

َبَشرٌِمثلُکُم)۱، استفاده می کند.
در این کتاب  ـ  إن شاءاnّ  ـ  سعی بر آن است، ازراه روشنگری درمسایل 
اختالفـی و تبèیـن آنهـا همزمـان دسـتاو:زهای قرآنـی و حدیثـی مبتدعین نیز 
مطرح و جواب داده شـود. به امید آن که، حق تعالی این کتاب را وسـیله ی 

نجات عقاید جواڠن مسلمان قرار دهد. آمین ڦ رّب العالمین.

من آنچه شرط بالغ است با تو میگویم 
تو خواه پند گیر و خواه مالل     

١. سوره کهف/ ١١٠.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

نور: برابر  ظلمـت در 

ـمملسو هيلع هللا ىلص، اّمت کفـر، به امر شـیطان، درآماده 
َ
از زمـان بعثـت فخـر عال

ٿش کامل به سر می برد، ودم به دم ٿ توطئه ی نو=نی درمیدان جنگ مقابل 
اسالم ظاهر می شوند.  حّق تعالی در قرآن مسلماڠن را از این وضعیت ٿ این 

آیه ی شر=فه آ◦اه  می سازد:
وکُْم عن ِدیِنکُْم إن اْسَتطاعُوا.)١ (وال َیزالوَن یُقاِتلونَکُْم حّتی َیردُّ

ترجمه : کفار هرگز از جنگ با شــما نمی ایســتند، تا اگر بتوانند شــما را 

ازدین تان برگردانند.

درایـن آیـه ی  شـر=فه، قید ا◦ر بتوانند، به دلیـل نعمت بزرگ علم درمیان 
مسـلماڠن اسـت، ز=ـرا ډ هرزمـان، مسـلماڠن متمّسـک بـه علـم شـوند، کفر 
نخواهد توانسـت، لطمه ای به دین شـان وارد کند، و این علم نسـل به نسـل، 
از رسـول ا□رمملسو هيلع هللا ىلص و صحابه کرام و ډبعین و علمای عامل ډ به امروز 
حفظ شده، و حق تعالی نیز، اهل ایمان را امر به سؤال از اهل علم می کند.

(َفْسَئلُوا أهَل الِذْکِر إن کُنتْم ال تَعلَمون .)٢
ترجمه : شما (اهل ایمان) از عالمان دین سؤال کنید، اگر نمی دانید.

مسلماڠن نیز درطول چهارده قرن، ٿ مراجعه به علما و ائمه ی مجتهدین 
و آڜر مبارکشان، مسائل عقیدتی و فقهی خود را، از طر=ق این معادن گرانبها 

١. سوره بقرة / ٢١٧. 

٢. سوره نحل/٤٣ ـ  انبیاء / ٧ .



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسـتخراج کرده انـد. اّمـا این شـیرمردان ٿ ثبـات و اسـûقامت در برابر همه ی 
 ڠمالیمـات، هماننـد کـوه ایسـتاده اند، ډ جا>ـی کـه ابو>عقـوب بو>طـی
از شـا◦ردان حضـرت امـام شـافعی سـالهای آخـر عمـر گرانبهایش را در 
زنـدان عباسـیان بسـر بـرد و ڦ امام احمد حنبل بـرای اعتراف به خلق 
قـرآن، ڦ عـدم تواڠ>ـی éیامبـر در شـفاعت کـردن، چندیـن ٿر در نـزد امرای 
عباسی شکنجه و ٿ  بیهوشی  به زندان منûقل شد، ولی از عقاید حّقه اش 

برنگشت. 
ازجمله حکومت های حامی دین و علما، می توان به حکومت ششـصد 
و انـدی سـاله ی عثمانـی هـا اشـاره کـرد، کـه در بیشـتر مـدت خالفت شـان، 
مسـلماڠن را سـر_لند و کّفـار را همیشـه مأیـوس و در تـرس و نگرانـی نـگاه 
داشـته اند، ډ جا>ـی کـه در قـرن éیـش کفـر جهانـی تمـام نیرو>ـش را بـرای 
برانـدازی حکومـت عثمانـی  بـه کار بـرد. بعد از آنکه در سـال ۱۸۹۷ میالدی 
نماینده ی یهودڦن «تئودور هرتزل» در برابر سلطان عبدالحمید دوم خلیفه ی 
اسـالم، بـرای خر>ـد مقـداری زمیـن در فلسـطین، ایـن جـواب را از سـلطان 

گرفت:(إنَّ البالَد اّلتی اُْمتِلَکْت ِبالِدماِء ال تُباُع إالّ بنفِس الّثمِن.)۱ 
ترجمه ی  جمله: همانا ممالکی که به خون گرفته شــده اند، فقط به همان 

بها فروخته می شوند.  

صهیونیسـت ها بعـد از آنکـه متوجـه شـدند، ٿ وجـود چنیـن حکومـت و 
سـلطانی قـادر بـه هیـچ کاری نیسـتند، از طر>ـق حـزب (االتحـاد والترقـی) و 
چنـد حزب دسـت نشـانده دیگـر، درسـال ۱۹۰۹ میالدی، سـلطان عبدالحمید 
دوم را از حکومـت سـاقط۲ و ٿالخـره، در سـال ۱۹۲۴ میـالدی بـه رهبـری 

١.  القدس المحتلة/ صفحه ی/ ٣٣.

٢. کیف هدمت الخالفة  ـ  صفحه ی / ٤٥ ـ ١٨٦.
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نوکـر حلقـه بگـوش انگلیسـی ها، مصطفـی کمـال آډتورک۱ حکومت اسـالمی 
عثمانی ها را به طور کلی از صفحه ی روزگار محو کردند و خا▫ اسالم را ٿ 
تکه تکه کردن، به چندین کشور کوچک و قابل کنترل برایشان تبدیل کردند. 
ٿ کمـی دقـت متوجـه می شـوXم، هـدف صهیونیسـت ها تنها ایجاد کشـور 
یهودی نشین اسرائیل نبود، بلکه هدف پلید تری، در ورای این کار بود و آن 

هم بر هم زدن حکومت های اسالمی و تفرقه درمیان مسلماڠن بود.

بـا اسـالم به جنگ اسـالم میرویم:
غرaی ها، بعد از مسـتأصل شـدن از نبرد درممالک اسـالمی و اسـتعمار 
آن هـا تصمیـم بـه جنـگ ٿ اسـالم، ٿ ابـزار قراردادن اسـالم گرفتنـد. به همین 
قدیـم  متـون  اسـالمی  کتاب هـای  نقـش  کمرنگ کـردن  در  سـعی  منظـور 
(صفحه هـای زرد رنـگ)  ـ  ٿ هـدف چـاپ جدیـد و تحرXـف آن ـ  کردنـد و 
ایـن کتاب هـا را عامـل عقب ماندگـی معرفی کردند. و از طرXق ُعمالشـان در 
کشـور های اسـالمی، اقـدام بـه چـاپ کتب جدیـد و ڦ بعضًا کتـب قدیمی ٿ 
چـاپ جدیـد، ولـی همراه ٿ حذف بعضی مطالـب و تحرXف آن کردند.۲ اّما 
این روش مّدت کمی جواب گو بود. دراقدامی دیگر، سـعی در درسـت کردن 
افـرادی، به عنـوان الگـوی دینی و معرفی کردن آن ها، به ڠم مفتی و محّدث 
و بزرگ جلوه دادن شخصیت آن ها کردند، ډ از طرXق اینان، ٿ شعار عمل 
به قرآن و سّنت(ازنوع خودتفسیری) مذاهب چهارگانه اسالمی را، که نتیجه 
اجمـاع علمـای اسـالم در سـده های اّول بـود، عامـل تفرقـه معرفـی نماینـد و 

مجتهدین و ُکّبار علما را، ڠ آ◦اه از دین معرفی کنند.

١.  عداوة األنگلیز لإلسالم  ـ  صفحه ی / ١٤١.

٢.  برای نمونه، آن چه از حذف و اضافه كردن در تفاسیری مانند تفسیر صاوی، قرطبی و 

آلوسی می بینیم، كه باعث تناقضات كالمی در این كتابها شده است .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١٥

(َقْد بََدِت ٱْلَبْغضاُء ِمْن اَْفواِهِهْم و ما تُْخِفی ُصُدورُُهْم اَْکَبُر.)١
ترجمه: (نشانه های) دشمنی از دهان (وکالم) شان آشکار شده و آن چه در 

دلهایشان پنهان می کنند، از آن مهم تر است.

نمونه ی ٿرز این شخصیت ها، فردی به ڠم آلبانی از سور&ه است، که ٿ 
القـاب و عناو&ـن مجعولـی مثل محّدث قرن، مجـال تطاول در علم حدیث 
و تضعیف احادیث صحیح و ïقو&ت احادیث ضعیف را، ٿ ڊلیف شروحی 
بـر صحـاح بـه وی دادنـد. آلبانـی در کتـاب مختصر صحیح مسـلم درڔورقی 
حدیـث شـماره (۲۰۶۰) درYحـث نـزول حضـرت عیسـیملسو هيلع هللا ىلصمی گو&د: 
(هـذا صریـح فی أن عیسـی یحکم بشـرعنا و یقضی بالکتاب و السـنۀ ال 

بغیر ها من األ نجیل أو الفقه الحنفی و نحوه.)٢
ترجمه: این حدیث دال بر این اســت، که عیسی (بعد از نزول از آسمان) 

به شــرع ما عمل می کند و حکم به قــرآن و حدیث می نماید، نه به غیر اینها 

مثل انجیل و مذهب حنفی و مانند آن (دیگر مذاهب) .

پـر واضـح اسـت، کـه هـدف آلبانی در این سـخن ـ  بنا به توصیـه ی ُامرای 
صهیونیسـتش ـ  معرفی مذاهب، به عنوان عامل تفرقه درYین مسـلماڠن است 
و امامان اهل سـّنت را  ـ  نعوذٿeّ  ـ   مثل َاحبار یهود و نصارا عامل انحراف 
ِتی  و گمراهـی قلمـداد می کنـد، غافل از اینکه éیامبر ما درحدیـِث؛ (خیُر اُمَّ
َقرنِـی...)۳  قـرن صحابه و سـلف صالـح را بهتر&ن قرن و در حدیث دیگری، 
ِتـی آِخرَُها.)۴ قرن اخیر را شـرورتر&ن اّمت معرفـی می فرماید، که  (ِشـراُر اُمَّ

جناب آلبانی خود محصول قرن اخیر است.

١. سوره آل عمران / ١١٨. 

٢.  مختصر صحیح مسلم/ صفحه ی  ـ  ٥٤٨ ـ  چاپ ششم.

.٣. صحیح بخاری/ حدیث شماره  ـ ٣٦٥٠ ـ صحیح مسلم٥٣٣

٤. رواه الطبرانی فی الکبیر باسناد صحیح.
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آڦ انصـاف اسـت، کـه مصححینـی ماننـد امـام بخـاری از بخـارای ماوراء 
النهـر، ڦ امـام مسـلم از نیشـابور، سـالها عمـر پـر برکت خـود را ٿ ڍی éیاده ډ 
اقصـی نقـاط ممالـک اسـالمی، به دنبـال ثبت و ضبط صحیـح یک حدیث 
و شـنیدن آن، از دهـان شـخص راوی حدیـث، صـرف کرده انـد، دوازده قـرن 
بعد جناب آلبانی ٿ سفارش خاخام های یهودی تمامی زحماتشان را ٿ مارک 

ضعیف زYر سؤال ببرد ؟
ا◦ر نقل و ثبت حدیث توسط محدثین و استخراج شرعی احکام توسط 
فقهای قرون اول نبود، آڦ ا□نون چنین اشـخاصی کمترYن آ◦اهی را از علوم 

دینی داشتند ؟
آلبانـی، در کتـاب « تحذیـر المسـاجد» چاپ سـوم « المکتبة اإلسـالمیة ـ  
بیـروت» صفحـه ی ۹۸ می گوYـد: گنبـد سـبز روی قبـر éیامبـر ٿیـد تخرYـب 
و ڠبـود گـردد، و خـود قبـر نیـز از مسـجد بیـرون آورده شـود. جهـل و ڦ بهتـر 
بگوYیـم، تجاهـل و خـود را بـه بیراهـه زدن جنـاب  آلبانـی، کامـال در این جا 
مشـهود اسـت، زYـرا آمرانـش، بـه او امـر بـه گفتـن ایـن سـخن کرده انـد. هـر 
عوامی می داند، قبر éیامبر، داخل منزل حضرت ام المؤمنین عائشه (رضی 

اwّ عنها وعن أبیها) بوده، و رuطی به مسجد ندارد.
 حال تصور کنید، گنبد سبز و قبر شرYف ۱۴۰۰ و اندی سال است، در 
این وضعیت بوده و میلیونها عاِلم اسالمی آمده و رفته، ایرادی وارد نکرده اند. 
 wّی آلبانی را، به قلب های در سینه تپنده برای رسول اYقضاوت این ڦوه گو

وا◦ذار می کنم .
از دیگـر شـخصیت های سـاخته و پرداختـه بـرای منحرف کـردن جواڠن 
روشنفکر و طالب دین در عصر حاضر، جناب دکتر یوسف قرضاوی است. 
ایشان از اعضای برجسته حزب اخوان المسلمین است. شخصی در هیأت 
عاِلم، از کشور مصر ٿ ډبعیت قطری و ٿ منصب رئیس هیئت علمای اسالم 
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م اسـالم انداخته اسـت. برای 
َ
که ٿ فتواهای عجیب و غر5بش، غوغا در عال

درك بهتر و آ◦اهی بیشـتر، از عمق فاجعه ای که این شـخص در ایجاد هرج 
و مـرج و ترو5ـج ال مذهبـی کرده اسـت، کافیسـت به کتـاب « القرضاوی فی 
ی موجود اسـت  ـ  مراجعه 

َ
الَعـراء »  ـ  بصـورت نـرم افـزار آندرو5ـد در گـوگل پل

نمـود. در ایـن کتـاب، صدهـا فتـوای مخالـف ٿ نـص صر5ح آیـه و حدیث ٿ 
آدرس دقیق آن ها موجود است. برای نمونه می توان، به فتوای حالل نمودن 
گوشـت خـوك بعـد از نمـك سـود کـردن، ڦ حالل بـودن مشـروڃت الکلی ډ 
الـکل ۷٪ ۱ و ڦ ډçیـد ونصـرت نیـروی هـای ڠتو از طـرف éیامبر، در صورت 
در قید حیات بودن ایشـان و ډçید کشـور غاصب اسـرائیل و محکوم نمودن 
فلسـطینیان اشـاره کـرد، کـه آقـای آلبانـی نیـز همیـن فتـوا را و اضافـه بـر آن، 
واجب بودن خروج مسلماڠن از اراضی فلسطین را داده است.۲ صفحه ۳۲۲ 
ایـن کتـاب بـه بیان تناقض گو5ی های قرضاوی می پـردازد، که از بقیه مطالب 

کتاب جالب تر است.

رد مذاهـب از جانب سرسـپردگان:

دکتر مروان القیسی یکی دیگر از ٿصطالح روشنفکران قرن، برای اثبات 
سرسـپردگی خود به صهیونیسـت ها در کتابش به ڠم (معالم الهدی إلی فهم 

االسالم ) در صفحات ۱۶۲ و ۱۶۳(چاپ سوم) می گو5د:

أخیــرا فإن القول أن المذهبیه أســلم، و أنه البد مــن األ لتزام بآراء 

مذهب ما، هو قول خطیر یتضمن ما یتضمن من الشرک، فإن الّله تعالی 

لم یتعبد أحدا من خلقه بإتباع أحد مهما سما قدره فی العلم مادام غیر 

١. مصاحبه با كانال خبری الجزیره یك شنبه ١٩ ماه می ١٩٩٩ .

٢. فتاوی االلبانی  ـ  جمع عكاشة عبد المنان طبع مكتبة التراث  ـ  ص/ ١٨.
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معصــوم، وهنا فلیس من بــاب التکرار أن أعید ماورد: أن عدی بن حاتم 
ســمع النبّی  (صلی الّله علیه وســلم) یقرأ هذه اآلیه: ( اتََّخُذوا اَْحباَرُهْم 
َو رُْهبانَُهــْم اَرَبابــاً ِمْن ُدوِن الّلــِه)، فقال: أنا لســنا نعبدهم، قال: ألیس  
یحرمــون ما أحّل الّله فتحرّمونه ، و یحلّون ما حرّم الّله فتحّلونه؟ فقلت: 

بلی ، قال: فتلک عبادتهم.
ترجمــه: این گفته که مقید بودن به مذهب بهتر اســت و پایبند بودن به 

یکی از مذاهب الزم اســت، گفته ی خطرناکی اســت، که در برگیرنده شــرک 

اســت. زیرا خداوند تعالی، این نوع پرســش را که دنباله رو کســی باشید، از 

هیچ کس نخواسته، هر چند آن کس عالِم مهّمی هم باشد، اگر معصوم نباشد. 

دراینجا تکرار نیســت، اگــر این حدیث را متذکر شــوم، عدی بن حاتمڼ 

شــنید، که پیامبرملسو هيلع هللا ىلص این آیه را می خواند: آن ها (یهودیان و مسیحیان) 

دانشــمندان و راهبان خویش را معبود هایی در برابــر خداوند قرار دادند. و 

َعدی فرمود: ما آنها را پرستش نمی کردیم. پیامبرملسو هيلع هللا ىلص  فرمود: اگر حاللی 

را که خدا حالل کرده برایتان حرام می کردند، شما هم آن را حرام می دانستید 

و بالعکس؟ گفت: بلی. فرمود: این پرستش است.

دکتر مروان القیسـی ٿ این گفته همه ی مسـلماڠن هزار و دو(سـت سـال 

گذشـته  ـ  سـوای مجتهدیـن مطلـق  ـ  که مقید به مذهـب بوده اند را  ـ  نعوذ ٿّ< 

ّبـار محدثیـن، کـه اغلـب شـافعی مذهـب و 
ُ
 ـ  مشـرک می دانـد. مـن جملـه ک

اشعری مسلک بوده اند.

جناب دکتر مروان ٿید از دروغش شرمسار ٿشد، که می گو(د؛ خداوند 

از کسـی نخواسـته کـه دنبالـه رو غیرمعصومـی  شـود. چـون حـّق تعالـی بـه 

ْکِر اِْن کُنُتْم ال  صراحـت در قـرآن این را امر کرده اسـت: « َفْسـَئلُوا اَْهـَل ٱلذِّ
تَْعَلُموَن .»۱

١. سوره مباركه نحل /٤٣  ـ  األنبیا / ٧.
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ترجمه : بپرسید، (امر وجوبی) از عالمان دین اگر نمی دانید .

آڦ پرسـیدن از عالمان دین و دانسـتن حل و حرمت شـرعی، دنباله روی 

آن ها نیست؟ آڦ جناب مروان می تواند، برای اثبات ادعای کذبش به حراِم 
حـالل شـده ڦ حـالِل حـرام شـده ای اشـاره کنـد، کـه توسـط اجمـاع علمـا در 

مقابل حکم خدا صورت گرفته ٿشد، صد البته خیر.
این آقـا، در صفحـه ی ۱۸ کتـاب مذکـور می گوQـد: مـدرک دکترایـش را از 

یکی از دانشگاه های انگلستان اخذ کرده است. 
خواننده ی گرامی؛ ما شا◦ردان مکتب éیامبرملسو هيلع هللا ىلص را، متهم به شرک 
کنیم، ولی کسی که مدرک دانشگاهی اش را، از دارالکفر انگلستان، که مرکز 

م است را موّحد بدانیم، آڦ عاقالنه است؟
َ
همه ی توطئه های ضد دینی عال

اِجماع:
إجماع، اتفاق نظر اصحاب ڦ علمای مجتهد در هر عصری بر مسأله ای 

شرعیست، که نصی بر آن موجود نیست.
نـزد عقیـده ی اهـل سـّنت و جماعـت، قبـول اجمـاع  واجب اسـت و هر 
فتوای مخالف اجماع ٿطل اسـت. امام طحاوی در کتاب عقیده ی طحاوQّه 
می فرمایـد: (وال نصـّدق کاهنـاً و ال عّرافـاً و ال مـن یّدعـی شـیئاً یخالـف 
الکتـاب و ٱلسـّنة و إجمـاع األّمـة و نری الجماعـة حّقاً و صوابـاً و الفرقه 

زیغاً و عذاباً.)
ترجمه: ما(اهل سّنت و جماعت) به حسابگران و فالگیران باور نداریم، و 

همچنین کسی را، که ادعایی مخالف با قرآن و سّنت و إجماع علمای اّمت اسالم 

داشته باشد، قبول نداریم و به عقیده ی ما هم آوایی مسلمانان درست و واجب 

اســت و تفرقه و تک روی انحراف از راســتی است و مستوجب عذاب است.

علمـای مجتهـد، وجـوب اطاعت از اجماع را از مفهوم این آیه اسـتخراج 
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کرده انـد. (َوَمـْن یَُشـاِقِق ٱّلَرُسـوَل ِمـْن َبْعِد ما تََبیَّـَن لَُه اْلُهـَدی َو َیتَِّبْع َغْیَر 
َنَم َو َساَءْت َمْصِیراً.)۱ َسِبیَل اْلُمْؤِمِنیَن نَُولِِّه َما تََولَّی َو نُْصلِِه َجهَّ

ترجمه : هر کســی بعد از آشکار شدن حّق، با پیامبر مخالفت نماید، و از 

راهــی جز راه مؤمنان پیروی نماید، ما او را به همان راه که می رود، می بریم، 

و به دوزخ داخل می کنیم و جایگاه بدی دارد.
امام شافعی ڼ این آیه را دلیل وجوب اطاعت از اجماع می داند.۲

همچنین éیامبرملسو هيلع هللا ىلص می فرماید: (َعَلْیکُْم ِباْلَجَماَعِة َو اِیَّاکُْم َو اْلُفرَْقِة 
ـْیطَاَن َمَع الَْواِحِد َو ُهَو ِمَن اْالِثَْنْیـِن اَبَْعُد، َمْن اََراَد َبْحُبوَحَة اْلَجنَِّة  َفـاِنَّ الشَّ

َفْلَیْلزَِم اْلَجَماَعَة.)۳
ترجمه: برشــما الزم است، همراه جماعت باشــید و تک روی نکنید، زیرا 

شــیطان، همراه تک رو اســت و از دونفر دور می شــود. هرکس طالب وسط  

بهشت است، همیشه همراه جمع باشد.

مضمـون ایـن حدیث شـرIف، مـا را از دنباله روی فتوای انسـان تک رو 
و مخالـف اجمـاع نهـی می کنـد و ما را به اطاعـت از فتوای جمعی و اجماع 

علمای اسالم ترغیب می نماید.

فقهی: مذاهب 
جـواڠن فهیـم مسـلمان؛ در ایـن بخـش بعـد از آ◦اهـی از معنـی ِاجمـاع 
و علـم واجـب بـودن آن، بـه چگونگـی éیدایـش مذهـب می پردازIـم. زIـرا 
دشـمنان دین، برای ایجاد تفرقه و وارد کردن جوان مسـلمان، به اعمال خود 

١. سوره نساء /  ١١٥  .  

٢. تفسیر روح المعانی  ـ  جلد/ ٥ ـ  صفحه ی/ ١٤٦.

٣. رواه الترمذی بسند صحیح.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٢١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرانه در انجام عبادت، سعی در بدعت معرفی کردن مذهب می کنند و ٿ 
شـعار عمـل بـه کتاب و سـّنت(از اصول کار مجتهدین)، ایـن هدف موذڦنه 

را دنبال می کنند.
ـد کسـی دیگر در 

ّ
مذاهـب، آرای مجتهدیـن مطلـق هسـتند، کـه خـود مقل

مسـایل فقهـی نبـوده و ایـن احـکام را از کتـاب و سـّنت اسـتخراج نموده اند. 
و اسـتخراج احـکام از طـرف مجتهـد، قابـل قیـاس ٿ غیـر وی نیسـت، زNـرا 
éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص در حـق ایـن صنـف از اّمـت می فرمایـد: (اَِذا َحَکَم اْلَحاِکُم 

َفاْجَتَهَد ثُمَّ اََصاَب َفلَُه اَْجَراِن، َو اَِذا َحَکَم َفاْجَتَهَد ثُمَّ اَْخطَاَ َفلَُه اَْجٌر.)۱
ترجمه : هرگاه حاکم(مجتهد) اجتهاد نمود و حکم شــرعی صادر کرد، اگر 

حکمش اصابه نمود(درســت بود)، دو اجر(اجر اجتهــاد و اجر اِصابه) برایش 

ثبت می شــود و اگر اجتهاد نمود و حکمش خطا بــود، یک اجر(اجر اجتهاد) 

برایش( نزد خدا ) ثبت می شود.

آرای اجتهـادی، در زمـان حیـات مبـارك فخرعالـمملسو هيلع هللا ىلص هـم صـادر 
شـده و از جمله ی آن: عن ابن عمر:أن رسـول الّله (صلی اللّه علیه 
وسـلم)  قـال یـوم األحـزاب:( ال یَُصلِّْیـَن اََحٌد اْلَعْصـَر إّال ِفی َبِنـی  ُقَرْیظََة، 
َفـاَْدرََك َبْعَضُهـُم اْلَعْصَر ِفـی الطَّرِیِق، َفَقاَل َبْعُضُهْم: َال نَُصلِّـی َحّتی نَأِْبَتَها، 
ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم  َوَقـاَل َبْعُضُهـْم: َبْل نَُصلِّی َلْم یُـرِْد ِمنَّا َذِلَك، َفَذَكَر َذِلَك لِلنَِّبیِّ

َیْعِنْف َواِحداً ِمْنُهْم.)۲ 
ترجمه : پیامبرملسو هيلع هللا ىلص روز جنگ احزاب فرمودند: هیچ كسی نماز عصر 

را نخواند تا به بنی قریظه  می رســیم، درطول راه نماز عصر شــد و بعضی از 

اصحــاب فرمودنــد: ما نماز عصر را تا به بنی قریظه نرســیم، نمی خوانیم. اّما 

١. صحیح بخاری/  ٧٣٥٢  ـ  صحیح مسلم/ ١٧١٦  ـ  سنن ابن ماجه/ ٢٣١٤  ـ  سنن ابن داود/ 

 . ٣٥٧٤

٢. صحیح بخاری/ ٤١١٩ ـ  شرح النووی علی المسلم / جلد ـ ١٢ /٩٨ .  



٢٢  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

گروهــی دیگر در راه نماز عصر را خواندند و فرمودند، هدف پیامبر نخواندن 

نمــاز عصر نبود، بلكه معطّل نشــدن در راه بود و بعد از رســیدن به مقصد 

ما وقــع را عرض  پیامبرملسو هيلع هللا ىلص كردند و ایشــان از هیچكدام رخنه نگرفتند. 

این روایت كامالً مشخص می كند، كه اصحاب با وجود دستور صریح در مورد  

نخواندن نماز به دودسته تقسیم شده و هر دسته به رأی و اجتهاد خویش، از 

فرموده حضرتملسو هيلع هللا ىلص برداشــت متفاوتی كرده اند. یكی برداشت از ظاهر 

امر و دیگری تأویل نموده است.

یعنی در حیات مبارك حضرت رسـولملسو هيلع هللا ىلص، دو برداشـت متفاوت از 
یك حدیث، که توسط ایشان هردو رأی ڊçید شده، چون هردو گروه مجتهد 
بوده انـد. در مـورد مجتهدیـن مذاهـب نیـز، بـرای نمونـه امـام اعظـم ۲ از آیـه 

مبارکه  ( اَْو الَمْسُتُم النَِّساَء .)۱  ترجمه:  ڦ زڠن را لمس کردید.
درمسئله ی ابطال وضو، کلمه ی(المستم)را به (جامعتم) (نزدیکی ٿ زڠن) 
تفسـیر فرمـوده، بـه همیـن دلیـل در مذهـب حنفـی لمس زڠن وضـو را ٿطل 
نمی کنـد و ایـن ترجمـه ی لغـوی ((جامعتم)) هـم در زڃن عرbی وارد اسـت. 
امـام شـافعیڼ (المسـتم) را همـان لمـس می دانـد و در مذهب ایشـان، 

لمس زڠن ڠمحرم وضو را ٿطل می کند.
نتیجه این که، مطابق آنچه نقل شد، مجتهد در هر صورت صاحب رأی 
و ثواب است و مقّلد ایشان نیز در انجام احکام صادری از طرف مذهبش 
مأجـور و رسـتگار اسـت. بـه دلیـل گسـتردگی زڃن عرbـی و اشـراف کامـل 
مجتهدین به تفاسیر آڦت و شأن نزول آ ن ها و احادیث و قوت ضعف آن ها 
و تواڠqی در برداشت از مفهوم احادیث، صدور حکم از طرف آن ها، مانند 
آنچه اصحاب درروایت ابن عمر انجام دادند ، مورد قبول شـرع انور اسـت. 
امـا صـدور رأی بـرای احکام شـرعی از طرف غیـر مجتهد در هر صورت چه 

١. سورة المائدة / ٦.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٢٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحیـح چـه غلط، موِجب ٿزخواسـت و ِعقاب اسـت، چـون صحیحش نیز 
اصابه ی تصادفی و از روی علم نبوده است.

بسـی جای تعّجب اسـت، در زندگی روزمره، هر کس برای هر کاری به 
متخصص در همان کار مراجعه می کند. مثًال ا◦ر کسـی مشـکلی در بیناJی 
داشـته ٿشـد، بـه چشـم پزشـك مراجعـه می کنـد و درصـورت نیـاز بـه تعمیـر 
وسـیله ای الکترJکی، دیگر به پزشـك مراجعه نمی کند. اّما از شـعار احزاب 
بـه اصطـالح اسـالمی  ـ  عـدم نیـاز بـه مذهب  ـ  امـروزه چنین بـر می آید ، ٿید 
ُعرف صحیح مراجعه به مرجع درست را کنار گذاشته و در امر فوق العاده 
مهمی مثل دین، که دنیا و آخرت را در بر می گیرد، نیازی به کسی نیست و 
حتی اعالم نیاز نیز شرك است و هرکس خود می تواند، ٿ در دست گرفتن  
قـرآن و مختصـری از هرکـدام از صحـاح راه خود را به طرف خدا بیابد. زهی 

خیال ٿطل !
بـرای فهـم بهتـر نیـاز ضـروری بـه مذاهـب بـه آیـه ای دیگـر از سـوره توeه 
اشـاره مـی کنیـم: (َومـا َكاَن اْلُمؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َكافًَّة َفَلـْوال نََفَر ِمْن كُلِّ ِفرَْقٍة 
یِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم اَِذا َرَجُعوا اَِلْیِهْم َلَعلَُّهْم  ُهوا ِفی الدِّ ِمْنُهْم طاِئَفًة لَِّیَتَفقَّ

َیْحَذُروَن.)۱
ترجمه : نباید مســلمانان همگی برای جهاد در راه خدا بروند، بلكه از هر 

قبیله ای تعدادی برای یادگیری علوم دینی و احكام اسالمی كوچ كنند و به هنگام 

بازگشــت بسوی قوم خود، آنها را بیم دهند. شــاید بترسند و خودداری كنند.

درایـن آیـه ی شـرJفه، ٿ وصـف این که جهاد در راه خـدا و دفاع از دین و 
هـم ُمهمـات بـوده، اّما امر بر این اسـت که، 

َ
آرمانهـای آن در آوان اسـالم از ا

عـده ای بـه دنبـال ڦدگیـری احکام شـرعی رفته و دسـت از جهـاد بردارند، ډ 
بعـد از رسـیدن بـه مـدارج عالـی علمـی، بتوانند بـه ارشـاد و راهنماJی اّمت 

١. سوره مباركه توبه / آیه ی ١٢٢.



٢٤  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اسالم بپردازند. برای فهم بهتر مطلب به تفسیر قرطبی جلد ۸ صفحه ی ۲۹۳ 
مراجعه شود.

 

بوحنیفهڼ: م ا ما ا

ازجملـه بزرگوارانـی کـه حیـات خـود را وقـف ڦدگیری و نشـر علـوم دینی 
نمـوده، و بـه درجـه ی  اجتهـاد مطلق رسـیده اند، امام ابوحنیفـهڼ مجتهد 
ُمطلـق مذهـب حنفـی اسـت. ڠم ایـن بزرگـوار نعمـان پسـر ڜبـت اهـل کوفه 
اسـت، کـه خـود، پـدر و پدرaزرگش در زمـره ډبعین بوده اند. ایـن امام ُهمام 
محضـر شـش نفـر از اصحـاب éیامبـر را درك نمود، از جملـه؛ حضرت انس 

ابن مالكڼ۱
اسـاتید امام اعظم به ترتیب تلمذ، حضرت حماد، حضرت ابراهیم 
نخعـی، حضـرت علقمـه و حضـرت عبـداjّ ابـن مسـعود اسـت، کـه  

ایشان هم اصحاب جلیل القدر حضرت رسولملسو هيلع هللا ىلص بوده اند.۲
م حضرات عبداjّ ابن مبارك، امام مالك، امام محمد، 

ِّ
امام ابوحنیفه معل

امام ابوsوسف بوده اند (رضوان اjّ علیهم).٣
بیان این مختصر شرح حال، که اقیانوس علم این امام را آشکار می کند، 
 برای درك خوانندگان محترم بود، که بدانند؛ آڠن که ٿ ڠم حزaی سلفی، 

ً
صرفا

ـم کرده انـد، نـه تنهـا éیـرو ایـن بزرگـواران 
َ
شـعار éیـروی از سـلف صالـح را َعل

نبوده، بلکه در دشـمنی آشـکار ٿ ایشـان و مذاهب فقهی شـان هسـتند. برای 
نمونه توهین aی شرمانه آلبانی را در صفحات قبل مثال زدیم. 

١. المعلومات النافعة / صفحه ی  ـ  ٣٨  ـ   نوراالبصار صفحه ی  ـ  ٢٠٥.

٢. تاریخ التشریع االسالمی / صفحه ی  ـ  ٣٠٣.

٣. المعلومات النافعة / صفحه ی  ـ  ١٣٥.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٢٥

مالكڼ: امام  حضرت   
از شا◦ردان به ڠم امام اعظمڼ و مجتهد مطلق مذهب مالکی است.

 این امام عالیقدر، خود ډبع ډبعین بوده و پدرEزرگش ابو عامر األصبحی  
ڼ صحابـه بوده انـد، کـه در سـال ٩٣ هجـری قمـری در مدینـه منـّوره بـه 
دنیا آمده اند و در خیرالقرون مطابق حدیث شـرZف زZسـته اند. ایشـان غیر 
از محضـر مبـارك حضرت ابوحنیفه درمحضر الزهری شـا◦رد سـعید بن 
المسـّیبڼ که ایشـان هم شـا◦رد زZد بن ڜبتڼ صحاEی کرام و از 

مجتهدین صحابه بوده اند.
امـام مالـك ٿ دسـت مبـارك خـود، یکصـد هـزار حدیـث شـرZف را 
کتابت نموده اند و در سن ١٧ سالگی اجازه افتا و تدرZس درڬفت نموده اند. 

کتاب حدیث معروف (الموّطأ) از آڜر برجسته ایشان است.١
این عالی مقام نیز از سلف صالح و دارای مذهب مسûقل است. ٿ کمی 
تحقیق، می توان به تضاد صد درصد فکری ایشـان ٿ به اصطالح سـلفی ها و 

وهاEی ها tی برد.

:شافعی امام 
یکـی دیگـر از مجتهدیـن مطلـق اسـت، کـه از نظـر زمانـی در دوره ډبـع 
ډبعیـن یعنی،(ثُـمَّ الَِّذیـَن َیلُْونَُهـْم.) می زZسـته و در سـال ۱۵۰ هجـری، در 
غّزه ی فلسـطین به دنیا آمده اسـت و در زمره سـلف صالح اسـت. ڠم مبارك 
ایشان محّمد پسر ادرZس پسر اسماعیل پسر عثمان پسر شافع پسر سائب 
پسـر عبید پسـر عبد یزZد پسـر هاشـم پسـر مطلب پسـر عبدمناف قرZشـی 
اسـت. یعنی در جد سـوم éیامبرملسو هيلع هللا ىلص نسبشـان یکی می شـود و دو جد 

١. المعلومات النافعة  ـ  صفحه ی/ ١٣٧.
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ایشان شافع و سائب صحابه بوده اند. این عالی مقام در ۷ سالگی کل 
قرآن و در۱۰ سـالگی کتاب حدیث(الموطأ) را حفظ نموده اند. در ۱۵ سـالگی 
از محضـر اسـاتیدش مسـلم بن خالد الزنجی و امـام مالك اجازه 

علمی افتا و تدر[س فقه را درڬفت نموده اند.۱
اسـتادش مسـلم بـن خالـد از شـا◦ردان(عکرمه) و (مجاهد) و ایشـان هم 
شـا◦رد حضـرت عبـداeّ ابن عباس پسـر عمـوی éیامبرملسو هيلع هللا ىلص و از 

مجتهدین صحابه بوده اند.۲
 حضرت امام شافعی ،بنا به نقل ماموستا مال عبدالکر[م مدرس
در سفری به شهر ارkیل (هولیر) عراق به مدت دو سال در کردستان عراق 
تدر[ـس و بـه ترو[ـج مذهـب مبارکـش مشـغول بوده انـد و بـه همیـن دلیل، 
غالب مردم کردسـتان (چهار ڍرچه)، مذهب حضرت شـافعی را اختیار 
کرده    انـد.۳ حضـرت امـام شـافعی یکی دیگر از سـلف صالح اسـت، که 
بدلیل القای عقاید ٿطل احزاب به اصطالح اسالمی، امروزه از گوشه و کنار 
از زڃن جواڠن مسـلمان می شـنو[م که شـافعی کیسـت؟ فوقش عالمی مثل 

علمای امروزی!
کسـی کـه لحظـه لحظه ی حیـات مبارکش را، وقف دین خـدا نمود و بحر 
العلومـی بسـان امـام غزالی می فرمایـد: بعد از پنجـاه ٿر مطالعه کتاب 
« األم »  امـام شـافعی، ډزه فهمیـدم تـوان فهـم کامل آن را ندارم . حتی 
از نسـل شـا◦ردانش، کسـی مثل امام نووی که ٿ وجود عمر کوډه ولی 
پرkرکتش از زمان تولد ډ زمان وفات، ڊلیفاتش را بر روزهای عمرش ïقسیم 
نموده انـد، روزی ۱۴ صفحـه ډلیـف داشـته و حتـی فرصـت تشـکیل خانـواده 

١. نوراالبصار / صفحه ی  ـ  ٢١٢.

٢. تاریخ التشریع االسالمی / صفحه ی  ـ  ٣٠٣.

٣. جواهر الكالم فی عقاید االسالم/ صفحه ی ١٩٦.
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را نداشـته اسـت. ولـی اّمـت آخـر الّزمان بـه جزای همـه ی زحماتش در این 
روزهـا (ابتدای سـال۲۰۱۵ میـالدی) مقبره مبارکش را منفجـر کردند. (جزاهم 

اللّه بسیئاتهم).

:حنبل احمد  امام 
امـام چهارمیـن و آخرOـن مذهـب مـدّون فقهـی اهـل سـّنت و جماعـت 
اسـت. در سـال ۱۶۴ هجـری در بغـداد، ڍ بـه عرصـه وجـود نهـاد. ایشـان هـم 
در بهترOن قرن ـ  بنا به نّص حدیث شـرOف  ـ  زOسـته اند و در زمره ی سـلف 
صالح هسـتند. این امام بزرگوار در خدمت حضرت امام شـافعی تلمذ 

نموده   اند و از اساتید امام بخاریو امام مسلم بوده اند.
جالـب این کـه، خـود امـام شـافعی کـه اسـتاد ایشـان بوده انـد، در نـزد 
 ،علم حدیث فرا◦رفته اند.۱ امام احمد شا◦ردشان امام احمد حنبل
یـك میلیـون حدیـث را حفـظ داشـته اند. در طـول ۷ روز هفتـه قـرآن را ختـم 
۳۰۰ رکعـت نمـاز خوانده انـد. امـام 

ً
نموده انـد و در طـول شـبانه روز مجموعـا

شـافعی می فرمایـد: درحالـی کـه بغـداد را ترك کردم ، که خدا پرسـت تر 
از احمد حنبل در آنجا نبود.۲

آقاڦنـی کـه شـعار عمل بـه کتاب و سـّنت را حرlـه ای در مقابل مذهب 
کرده ایـد! ڠقلیـن همـان سـّنت، یعنـی امامـان بخـاری و مسـلم خود از 
شـا◦ردان امامان شـافعی و حنبلی بوده و مذهب شـافعی داشـته اند. 

اقبال الهوری می فرماید: 

انحطاط زمـــان  اندر  قوم را بر هم همی پیچد بساطاجتهـــاد 

اقتـــدا  بررفتـــگان  محفوتـــرز  اجتهـــاد  عالمـــان  كم  نظر

١. المعلومات النافعة /(صفحه ی/ ١٤٠)  ـ  تاریخ التشریع اإلسالمی (صفحه ی/ ٣٢١).

٢. نور األبصار /(صفحه ی  ـ  ٢٢٥ ، ٢٢٧).
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نزدیكترفكرشان ریســـد همی باریكتر با مصطفی  ورعشـــان 
هر لئیمی راز دار دین شداستتنگ برمارهگذاردین شداســـت

éیامبـر ا□ـرم ملسو هيلع هللا ىلص درحدیـث شـر+ف می فرمایـد: (اِنَّ ِمـْن اَْشـَراِط 
اَعِة اَْن یُرَْفَع اْلِعْلُم َو َیْظَهَر اْلَجْهُل.). رواه الترمذی بسند صحیح. اْلسَّ

ترجمه: همانا از نشانه های قیامت آن است، كه علم از زمین برداشته می 

شود و جهل آشكار می شود.

یعنی ما ٿ توجه به مفهوم این حدیث ٿور داشته ٿشیم، که علمای امروز 
بدلیل امروزی بودن، از مجتهدین و فضالی عصور گذشته عالم تر ٿشند؟!    

قطعًا خیر .
نتیجـه این کـه؛ éیـروی از یکـی از مذاهـب چهارگانـه از نظـر فقهـا امـری 
واجـب اسـت،۱ و اجمـاع علمـا بـر ایـن اسـت، کـه هرکـس مجتهـد (مطلـق) 
ـد اسـت و ٿید از یکـی از این مذاهب مـدّون، که تدو+ن 

ّ
نباشـد، قطعـًا مقل

آنهـا نیـز نتیجـه اجماع اسـت و از نظر اهل سـّنت و جماعـت بعد از کتاب 
خدا و سّنت نبویملسو هيلع هللا ىلص، متابعت از اجماع بر اّمت اسالم واجب است 
و َتخّطی و انکار ِاجماع، از گناهان کبیره و بعضی علما انکار اجماع قطعی 

را کفر می دانند.۲
ابن الصالح الشـهرزوری می فرماید: ِاجماع بر این  اسـت، که سـوای 
مذاهـب چهارگانـه، ïقلیـد از مذهبـی دیگـر، هرچنـد عمل نفسـی(برای خود 
شـخص نـه فتـوای عـام) ٿشـد، صحیـح نیسـت و بـرای حکـم قضـاوت و 
دادن فتـوا نیـز بـه هیچ وجه جایز نیسـت. ز+را ِاسـناد احـکام این مذاهب ډ 

١. فتح المعین (جلد ١  ـ  صفحه ی  ـ  ٦١٤).

٢. الموسوعة الفقهیة الکویتیة  ـ  (جلد ٢ ـ  صفحه ی  ـ  ٤٩)  ـ  تیسیر التحریر(جلد ٢ ـ  صفحه ی 

.(٢٥٩
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مجتهدین شـان، بـرای مـا ڜبـت اسـت، ولـی مذاهبی غیـر از این هـا، امکان 
تحرCف اقوال هست و ïقلیدشان جایز نیست.۱

: تقلید
ْكِر اِْن كُْنُتْم ال تَْعَلُموَن.)۲ قال اHّ تعالی : (َفْسَئلُوا اَْهَل الذِّ

ترجمه :  از علمای دین  بپرسید، اگر نمی دانید.

مضمون این آیه، امر به پرسیدن احکام دین از عالمان آن می کند، یعنی 
همان ïقلید.

و  آن حضـرت  برحـّق  خلفـای  ا□ـرمملسو هيلع هللا ىلص،  éیامبـر  رحلـت  از  بعـد 
بعضـی از مجتهدیـن اصحـاب بعنوان مرجع از ایشـان احکام فقهی و کالمی 
پرسیده شـده و آن هـا نیـز برای اّمـت  فتوا صادر کرده انـد. éیامبرملسو هيلع هللا ىلصنیز 

در حدیثی این را امر فرموده اند:
(َعَلْیكُْم ِبُسنَِّتی َو ُسنَِّة اْلُخَلفاِء اّلَراِشِدیَن .)٣

ترجمه: بر شــما الزم اســت، به سّنت من و خلفای هدایت دهنده ی (بعد 

از من) عمل كنید.

درایـن حدیـث éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص، خلفـای بعـد از خـود را ماننـد شـخص 
شـرCفش واجـب اإلطاعه فرموده اسـت. در فرمایشـی دیگـر éیامبرملسو هيلع هللا ىلص 
می فرمایـد: (إنَّ الّلـَه َجَعـَل اْلَحقَّ َعلی ِلَسـاِن ُعَمَر َو َقْلِبـِه .)۴ترجمه : هماڠ 

خداوند حق را بر زڃن و قلب ُعَمر جاری فرموده است.

١. بغیة المسترشدین / (صفحه ی/ ٨).

٢. سورة االنبیاء /  ٧.

٣. رواه الترمذی و قال حسن صحیح.

٤. رواه الترمذی و قال حسن صحیح.
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بعـد از فهمیـدن جایـگاه خلفـای حضـرتملسو هيلع هللا ىلصدر ایـن دو حدیـث، 
مقـداری از مسـیر بحـث ïقلید حاشـیه رفته و در مورد بنیـان گذار خروج از 
ِاجماع و ُموِهن به خلفای راشدین، شخصی اهل کشور سورGه (شام سابق) 
به ڠم احمد ابن تیمّیه حّرانی در قرن هشتم هجری، که منحرفین عقیدتی از 

وی به شیخ اإلسالم ڦد می کنند، بحث می کنیم.
و  عمـر  حضـرات  یعنـی  éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص  خلفـای  حـّق  در  ابن تیمّیـه 
علی اسائه ی ادب نموده، و خط قرمز (ال تَُسبُّوا اَْصَحاِبی)۱  ـ  اصحاب 
مـرا دشـنام ندهیـد  ـ  را رد کـرده اسـت و حضـرت عمـرڼرا ٿرهـا بـه خطـا 
متهم کرده و حّتی اشتباهات حضرت علیڼ  ـ  نعوذ ٿiّ  ـ  را ډ ۳۰۰ مورد 
رجـه ای شـد، بـرای کسـانی 

ُ
ذکـر می کنـد. و ایـن بدعـت سـّیئه ډ بـه امـروز ف

ات به  مثـل ابواألعلـی مـودودی مفتـی ڍ□سـتانی، کـه بـه برخی انبیـا و به کـّرّ
حضـرت معاوGـهڼ توهیـن می کند.۲ ڦ کسـی مثل سـید قطـب از حزب 
اخوان المسلمین که در کتاب عدالت اجتماعی۳ در بحث خالفت حضرت 
عثمانڼ  ـ  تنها شـخص دو ٿر بشـارت داده شـده به بهشت۴ ـ  را به خیانت 

درtیت المال و tی کفایتی  ـ  نعوذ ٿiّ  ـ   مّتهم می کند. 
مخالفات ابن تیمّیه را ٿ اجماع علمای اّمت، ډ  ۶۰ مورد برشمرده اند، که 
مهمترGن آن ها؛ قایل بودن جسـم برای ذات حّق تعالی  ـ  نعوذٿiّ  ـ   اسـت، 

ماِء َكُنزوِلی هذا).۵  ٿ بیان جمله ی: (إّن َاللَّه َیْنِزُل ِمَن السَّ

١. صحیح مسلم/ ٢٤٥٠.

٢. خالفت و ملوكیت (چاپ انتشارات بیان پاوه) / ١٧٥،١٧٤،١٦٥.

٣.  ـ  عدالت اجتماعی / صفحه ٢٢٣ تا دوران علی.

٤. ریاض الصالحین باب الصبر / (صفحه ی  ـ  ٢٣٦).

٥. رحلة ابن بطوطة، جلد١/ص١١٠.
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ترجمه جمله عربی: همانا خداوند از آســمان نازل می شود ، مانند پایین 

آمدن من (از منبر). 

ڦ پرداخـت کّفـاره ی قسـم بـرای وقـوع طـالق، تـك شـمردن لفـظ طـالق 
ثالثه،مشرك خواندن متوّسلین به انبیاء و اولیاء، مشرك دانستن معûقدین به 
زڬرت قبـور و .....، کـه بـه سـبب همین مخالفت ها ٿ اجمـاع علما که ٿعث 
بـروز اختالفـات و تنش هـای شـدیدی در بیـن اّمت اسـالم درآن عصر شـد، 
علمـای هـر چهـار مذهـب و حکومـت وقـت، طی نشسـتی ٿ فحـول علمای 

عصر، قرار را بر زندانی کردن وی دادند و ډ ڍڦن عمر در زندان ماند. ۱
امـا مـع األسـف، عقایـد گمـراه کننـده و ٿطـل وی کـه  برای اولیـن ٿر در 
ډرfخ هشـتصد سـالی اسـالم مطرح شـده بود، توسـط شـا◦ردانش، از جمله؛ 
ابـن القیـم الجـوزی و ابـن عبـد الهـادی تروfج ڦفـت. ٿطل بـودن عقاید ابن 
تیمّیه و هم فکرانش از آنجا معلوم اسـت، که در طی هشـتصد سـال éیش از 
آن ها، که هزاران عالم مثل امامان مذاهب و مجتهدین بعد از ایشان، هیچ 
یـك، حتـی در حـد یك نفر، چنین ٿور هاfی نداشـته اند. جالب اینجاسـت، 
کـه در بعضـی کتـب ابـن تیمّیـه، مثـل «کلـم الطیـب» ڦ کتاب «الـروح» ابن 
القیم، مطالبی موجود است، که کامًال ٿ عقایدشان منافات دارد و این حا□ی 
از تشـّطط فکـری و عـدم ثبـات عقیدتـی ایشـان اسـت. مطلب حاشـیه ای را 

کوډه کرده و به مبحث ïقلید بر می گردیم.
از مهمترfـن مجتهدانـی، کـه بعـد از رحلـت éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص کار افتـاء 
را در ممالـك اسـالمی بـه عهـده داشـته و عمـدی اّمـت اسـالم مقلـد ایشـان 

بوده اند، یعنی ډ زمان تدوfن مذاهب چهارگانه، عبارتند از؛
 د بن ڜبتfبن عمر، ز qّمدینه ی منوره: حضرت عمر، علی، عبدا
و شا◦ردان شـان( سـعید بـن المسـیب و عـروه بـن الزsیر و شـا◦ردان اینان: 

١. روضة المحتاجین  /صفحات ٣٨٣و٣٩١  ـ  المعلومات النافعة / صفحات ٢٦٩و٢٧٣.
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.زهری و یحڗی بن سعید و بعد از ایشان امام مالك
مکـه ی مکرمـه: حضـرت عبـداّ? بـن عبـاس و بعـد شـا◦ردانش: 

عکرمه و مجاهد و شا◦ردان ایشان: 
سـفیان و مسـلم بـن خالـد و بعـد از ایشـان امامـان شـافعی و احمـد 

حنبل
      ۳  ـ  کوفه: حضرت عبداّ? بن مسـعود و شـا◦ردانش؛ علقمه و 
قاضی شـرTح و بعد شـا◦ردان ایشـان؛ ابراهیم النخعی و شـا◦ردش حماد و 

. امام ابوحنیفه
جواڠن مسلمان بدانید و آ◦اه ٿشید: 

اّمـت اسـالم در عصـر صحابـه و ډبعیـن، برای اخـذ احکام دینـی، بدین 
صـورت عمـل نموده انـد و بعـد از ایـن زمـان، بدلیـل گسـتردگی گسـتره ی 
خالفـت اسـالمی و افزایـش تعـداد مجتهدیـن و اقوال آن ها و ترس از سـوء 
استفاده از این وضعیت، توسط ڠبکاران و دسترسی آسان نسل های بعد، به  
احـکام شـرع انـور، بنا را بر تدوTـن مذاهب چهارگانه گذاشـته و برآن ِاجماع 
فرمودنـد. مذاهـب و مجتهدیـن آنهـا نیـز در کمال احترام به هـم و ٿ توجه به 
حضور عالمی در هر منطقه از هر مذهب، آن مذهب در آن ڠحیه گسترش 
می ڦفت، و مسـلماڠن نیز در آن جا، عمل به برداشـت آن مذهب از قرآن 

کرTم و احادیث شرTف می کردند.
بـه  توجـه  ٿ  شـده بودند،  برداشـت  اسـالم  متـن  از  چـون  مذاهـب 
اختالفـات کثیـر در بیـان بعضـی احـکام  ـ  همانند برداشـت اصحـاب، از امر 
éیامبرملسو هيلع هللا ىلصازخوانـدن ڦ نخوانـدن نمـاز عصـر، در حدیـث سـابق الذکـر 
در همیـن کتـاب  ـ  احتـرام خاصـی بـرای هم قایـل بودند. برای مثـال؛ درزمان 
خالفت هارون الرشـید، ایشـان به امام مالکé یشنهاد دادند، که مردم 
همه به کتاب « الموطأ » ایشـان در اجرای احکام عمل کنند، یعنی مذهب 
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وی را اختیار کنند. اّما امام مالک ٿ این éیشنهاد مخالفت و فرمودند: 
اصحاب حضرت هر کدام برای جهاد به مملکتی روانه شـده اند و احادیثی 
را که از éیامبرملسو هيلع هللا ىلص شنیده اند، روایت فرموده اند و این یعنی هر منطقه 
ای ٿ توجـه بـه راوڬن احادیـث در آن جا، برداشـت های جدا◦انه ای از دین 

دارند و حکم تنها به کتاب حدیث من (الموطأ) روا نیست.۱
اختیـار هـر مذهـب توسـط مقلد جایز اسـت. اما ٿ توجه بـه حا□م بودن 
هر مذهب در هر منطقه، و کسـب علم در حیطه ی همان مذهب از طرف 
علمـای آن منطقـه، آ◦اهـی نسـبت بـه مذاهـب دیگـر بـه طـور طبیعـی کمتـر 

است، چون تسّلط بر احکام همه ی مذاهب کاری دشوار است.
 ïقلیـد از طـرف مقلـد، در هـر حکمـی از هـر مذهبـی از نظـر شـرعی 
مشکلی ندارد، اما به شرطی که در این مسئله و مسائل مرdوط به آن تلفیق 
صـورت نگیـرد. تلفیـق بـه ایـن معنـی اسـت، که بـرای انجام امـری مثل وضو 
از مذهـب امام شـافعیïقلید و مطابـق این مذهب وضو صورت گیرد، 
امـا در مبحـث بطـالن وضـو در صـورت الûقـاط پوسـت مثًال ٿ همسـر بدون 
پرده و حجاب مطابق مذهب امام شافعیعمل ننموده و بگوmد: چون 
در مذهـب امـام حنفـی، لمس موجب بطالن نیسـت، من از این حکم 
ïقلیـد می کنـم. ایـن عمـل را در شـرع تلفیق، ڦ اختالط دو حکـم در یک امر 
و ایجـاد حکمـی جدیـد، کـه هیچ مجتهـدی به آن حکم نفرمـوده  می گوmند و 

حرام است.۲
همه ی عباداتی که مستلزم وضو ٿشند، ٿ این عمل تلفیق ٿطل می شوند. 
اّمـا می تـوان از ابتدا مسـلمان شـافعی مذهب مطابق مذهـب امام ابوحنیفه 

١. نوراالبصار / صفحه ی  ـ  ٢١٠.

(ابن  از  نقل  ٨ ـ   صفحه ی/   ١ جلد  مدرس)/  عبدالكریم  مال  الفتاوی(ماموستا  جواهر   .٢

جمال) ـ  الفتاوی الفقهیة الکبری / جلد ١ صفحه ی ١٢٣.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٤  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

 وضـو گرفتـه و خـود را در مسـئله ی وضـو، مقّلـد امـام اعظـم عالم 
کنـد. یعنـی احـکام الزم برای گرفتـن وضو را، در مذهب حنفـی رعایت کند، 

مثل مسح واجب یک چهارم سر.
 وضـوی ایـن شـخص، در صـورت لمـس همسـر ڦ هـر ڠمحرمـی ٿطـل 
نمی شـود. اّمـا از طـرف دیگـر ا◦ـر از جا_ـی از بدنش خـون ڦ چرک جاری 
شـد، و ڦ بـه شـیوه ای اسـتفراغ نمـود، کـه فضـای دهانش را پر کـرد وضو_ش 

ٿطل می شود.
لذا در صورت اشراف کامل به مسئله ی ïقلیدی در هر مذهب و مسائل 

وابسته ی به آن و انجام عمل بصورت صحیح هیچ اشکالی وارد نیست.۱

مذهبی: ال 

در دهه هـای اخیـر، عوامـل سـر سـپرده ی کفـر جهانـی بـرای ایجـاد تفرقه 
و تضعیـف عقیدتـی مسـلماڠن، در کتـب ڊلیفـی خـود، ٿ نقـل احـکام فقهی 
تلفیقـی، و گاهـی هـم ٿ برداشـت شـخصی از احادیـث شـر_ف و حتی نقل 
احادیث موضوع و از درجه اعتبار ساقط، شروع به ترو_ج ال مذهبی و عدم 
ïقèید به مذهب خاصی نمودند، یعنی هر حکمی به نظر آسان را، به نسبت 
احـکام هـر مذهبـی ولـو در حـد " قیـل" (قول ضعیـف) فتوا می دهنـد (ïتبع 

ُرخص ڦ کار آسانی)، و این نیز حرام است.۲
دین اسـالم، دین نقل اسـت. ما ملزم به انجام عباداتی هسـتیم، که توسط 
éیامبرملسو هيلع هللا ىلصو خلفا و اصحاب ایشان ډ ډبعین و ډبع آنها برای ما ثبت و 

١. جواهر الفتاوی (ماموستا مال عبدالکریم مدرس) / جلد ،١ صفحه ی ٩.

٢. فتاوی شیخ رملی / جلد ٢ صفحه ی  ـ  ٣٧٨ ـ  فتح المعین بشرح قره العین بهمات الدین 

/ جلد ١ صفحه ی ٦١٤.
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ضبط شده است. قال اّ& تعالی: َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَضى اللَُّه 
َوَرُسولُُه أَْمًرا أَْن َیكُوَن َلُهُم اْلِخَیرَُة ِمْن أَْمرِِهْم...)١

ترجمــه : هیچ زن و مرد با ایمانی حق ندارند، هنگامی که خدا و پیامبرش 

امری را الزم بدانند، اختیاری (دربرابر امر خدا) داشته باشند.

حـّق تعالـی ایـن احـکام را برای زندگی بهتر و رفاه اجتماعی و رسـتگاری 
آخرت، ڠزل فرموده است و هدف دین در این اوامر، سخت گرفتن بر مردم 

نیست. آیه:(یُِریُد اللُّه ِبکُُم اْلُیْسَر َو ال یُِریُد ِبکُُم اْلُعْسَر ...)۲
ترجمه: خداوند راحتی شما را می خواهد ، نه سختی شما را.

ایـن روز هـا در مسـاجد کنـار جوانـی بـرای نمـاز می ایسـتی، می بینـی در 
حالـت قیـام دسـتانش را ïقرNبـًا نزدیـک گلوNـش گرفتـه و در قیـام بعـد از 
رکـوع دوڃره دسـت بسـته می ایسـتد و در تمـام طـول تشـهد انگشـت اشـاره 
اش را می جنبانـد و وقتـی از وی سـؤال می کنـی، چـرا همـه ی اهـل مسـجد 
مطابـق معمـول مذهب شـان نمـاز می خواننـد و شـما ایـن چنیـن، در جواب 
می گوNـد؛ در حدیـث صحیـح وارد اسـت، ولـی از متـن حدیـث چیزی نمی 
دانـد. ا◦ـر سـؤال کنـی از کجـا ایـن را فهمیـدی می گوNد: از قول فـالن عالم! 
سؤال اینجاست؟ در طی قرون گذشته و حتی در این عصر، ٿ وجود علمای 
طـراز اول در عالـم اسـالم چـرا کسـی، غیـر از ایـن آقـا، ڦ آن آقـا، کـه قطعـًا 
همه وابسـتگی حزiی داشـته و انگشـت نما هسـتند ، کسی دیگر متوجه این 

احادیث صحیح نشد؟!....
 در انجـام اینگونـه ال اٿلی گـری هـا در احـکام فقهـی، ا◦ـر دقـت کنیـد، 
شخص مبتّدع، ٿ وصف اینکه معûقد به المذهبی است، ٿز هم دستوراتش 
را از منابع خاصی، مثل کتاب فقه السنة  ـ  نوشته سید سابق از حزب اخوان 

١. سوره االحزاب / آیه ٣٦.

٢. سوره بقره/١٨٥.
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المسـلمین ـ  درڬفـت می کنـد. در حالـی کـه خـود وی هـم در ایـن کار مقلد و 
مقّیـد بـه شـخص ڦ گـروه خاصـی اسـت. ولـی در کمال <ـی شـرمی ïقلید از 

ائمه ی مذاهب را ڠصواب می داند.

کالمی: مذهب 

جـواڠن گرامـی؛ مهمترOـن اصـل در دیـن، ایمان بـه خدا، توحیـد و یکتا 
پرسـتی و ایمـان بـه کتابهـای آسـمانی و همـه ی éیامبـران و ٿألخـص خاتـم 
éیامبران و ڠسخ بودن دین وی، برای همه ی ادڦن است. ضمن ایمان به این 
موارد و دعا برای ثبات و بقا بر این معûقدات ډ مرگ، ٿید آ◦اهی کافی از 
عقاید و ٿور های دین اسالم داشته ٿشیم. در این بخش، دیگر مانند مذاهب 
فقهـی ïقلیـد جایز نیسـت. بلکه ٿیـد از راه اقامه ی برهان های قاطع و دالیل 
یقین بخش، ٿور هایمان را راسخ و در برابر تبلیغات پوچ گراڦن شبهه انگیز 
بـه دفـاع بپردازOـم، که در غیر این صورت نسـل های بعد، خدای ڠخواسـته، 
ٿ تزلزل آراء و افکار، بسـوی مکاتب ٿطل کشـیده شـده و به ورطه ی فسـاد و 
تباهی عقیدتی و اخالقی سقوط خواهند کرد. درحدیثی که در ابتدای کتاب 
بـه آن اشـاره شـد و اّمـت آخـر الزمـان را به هفتاد و سـه فرقه ïقسـیم و فقط 
یکی را فرقه ی ڠجیه و رستگار اعالم فرمود، هدف ِفَرق اعûقادی است. این 
بخش از کتاب را  ـ  إن شاء اmّ  ـ  به بررسی فرقه ی اعûقادOی که حق تعالی، 
از صراط مسûقیم به رضای خود و بهشت هدایتش فرموده است، اختصاص 
می دهیـم. فرقـه ای کـه ائمه ی مذاهـب، روات حدیـث، مجتهدین و صلحای 

اّمت همه رهرو آن بوده اند.
در سده های اّول عصر ډبعین، فرقه هاOی کالمی ولی منحرف، در میان 
مسلماڠن ایجاد شد و سعی کردند، در بین اهل اسالم برای خود طرفدارانی 
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ڦفتـه و جـا ٿز کننـد. لـذا علمـای اسـالم بـه فکـر ایجـاد یک مذهـب فکری 
و کالمـی منسـجم، بـرای ثبـات فکـری و عقیدتی اّمت اسـالم افتادنـد. اولین 
فرقـه، فرقـه ی قدرNـه در بصـره بـود و در دهـه ی ۸۰ هجری که شـخصی بنام 
«معبد جهمی» آن را بنیان نهاد و گفت، که بندگان خود آفرNنندگان اعمال 
خوNشـند و رXطـی بـه قضـا و قـدر نـدارد. کـه انجـام کارش بـه ٿالی دار بـه 

دستورعبدالملک مروان کشید. ۱
گروه هـای فکـری و عقیدتـی منحـرف زڬدی در طول ډرNخ اسـالم ایجاد 
و سـعی درایجاد تفرقه در افکار مسـلماڠن کردند. همه ی این گروه ها و فرق 
مین مجاهد اهل سـنت و جماعت ڦ ازXین رفته و ڦ به حاشـیه 

ّ
توسـط متکل

ّْْلَنا  رانده شدند و این بنا به وعده ی حّق تعالی در قرآن است: (إنّا  نَْحُن نَزَّ
ْکَر َو اِنّا لَُه َلَحاِفظُوَن.)۲  الذِّ

ترجمه: ما قرآن را نازل كردیم و خود به طور قطع، نگه دار آنیم.

نخسـتین متکلم اهل سـّنت حضرت امام حسـن بصری بود، که به 
م سلمه ٿ ڍیه گذاری(مکتب 

ُ
برکت و یمن پرورش در نزد ام المؤمنین ا

سـلفیه)، و پـرورش شـا◦ردانی ممتـاز، بـه دفاعـی مردانه، از حرNـم دین خدا 
پرداخت. 

درسـال ۱۰۵ هجـری در مسـجد بصـره، واصـل بـن عطـا از شـا◦ردان امام 
حسـن بصـری از وی جـدا شـده و مکتـب (منحـرف) معتزلـه را ڍیـه گـذاری 

کرد.۳
بـه اعûقـاد معتزلـه، مرتکـب گنـاه کبیـره نـه مؤمـن اسـت و نه کافـر، و به 
طور کلی شـفاعت éیامبرملسو هيلع هللا ىلص را برای مجرمین انکار می کنند، و انجام 

١. ١ ـ  ابن کثیر: البدایة و النهایة / جلد٩ صفحه ی ٣٦.

٢. سوره حجر/٩.

٣. البدایة و النهایة / جلد ١١ و١٢.
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بهتر6ـن امـور را برخـدا واجـب، و قرآن را مخلوق می داننـد، و از همه بدتر، 
بنـدگان را خالـق اعمـال و کارهـای خو6ـش می داننـد. کار معتزلـه ډ جا6ـی 
ٿال گرفـت ، کـه مأمـون خلیفـه ی عباسـی عقیده آنهـا را پذیرفت و قدرت در 
خالفت اسـالمی که گسـتره ی زڬدی هم éیدا کرده بود بدسـت آنها افتاد، و 

اغلب علما و متکلمین اشعری را روانه ی زندان کردند.
ایـن رونـد، ډ زمـان معتصـم و واôـق خلفای بعـد از مأمون ادامه داشـت 
و حتـی بزرگـواری مثل امام احمـد حنبلبرای قبول عقیده معتزله ٿرها 
نـزد معتصـم شـکنجه شـد. در مصر نیز همیـن اوضاع حا□م بـود و نمایندگان 
خلیفه ی عباسـی آنجا نیز علمای اسـالم را به غل و زنجیر کشـیدند. در این 
بیـن جانشـین امـام شـافعیابو یعقوب بو6طی نیـز در معرض این 
فتنه  قرار گرفت و ډ ڍڦن عمر شـر6فش، سـال۲۳۱ هجری، ٿ تحمل زندان 
شـکنجه و آزار، از پذیرفتـن عقیـده ی ٿطـل معتزلی ها سـرڃز زد و در همان 
وضعیـت، بـه جـوار رحمـت حـق شـتافت . از بالها6ـی کـه واôـق خلیفـه ی 
معتزلـی، بـر سـر امـام احمـد بـن نصـر آورد، دیگر سـخن به میـان نمی 

آور6م. 
آری عز6ـزان؛ بـزرگان دیـن مـا، به قیمت عمر وخون خود، این شـر6عت 
را برای ما حفظ نموده اند. شرط انصاف نیست، که ما ٿ lی توجهی و ندانم 
کاری، خـون سـرخ شـهدای راه دیـن را، ٿ َمنجـالب جهـل ڍ▫ کنیـم. ٿالخره 
خداونـد ڠلـه ی مظلومـان کنج زندان معتزلی ها را ڍسـخ داد و ٿ مرگ واôق 
و جانشینی متوّکل معتزلی ها از ار6که ی قدرت ڍئین کشیده شدند و حکم 

دین، بدست عقیده ی صحیح سلفّیه ی اهل سّنت و جماعت افتاد.
بـه عکـس معتزلی هـا، نـه متوکل نـه خلفای بعد از وی، هیچ یک سـعی 
در آزار عقایـد ٿطـل موجـود در زمـان خـود نکردنـد و فقـط بـه ا□ـرام فقهـا، 
محدثیـن و متکلمیـن اهـل سـنت اشـعری همت گماشـتند، ډ بـه ترو6ج این 
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عقیـده ی صحیـح ادامـه دهنـد. از برجسـتگان عقیده ی معتزلـی در قرن ۳و۴ 
هجـری شـخصی بـه ڠم« ابوعلی ُجبائی» بود، که شـا◦ردی به ڠم «ابوالحسـن 

أشعری» داشت.
 ی جلیل القدر ابوموسی اشعریLابوالحسن أشعری از نوادگان صحا
بود، ایشـان به لطف خدا، بعد از مدتی از مکتب اعتزال دسـت برداشـته، 
و در امتـداد عقیـده ی صحیـح سـلفّیه، از عقـل گراXـی محـض رو گـردان 
شـد، و بنیـان مکتـب جدیـدی را◦ذاشـت، کـه دشـمنان قسـم خـورده دیـن 
اسـالم، همیشـه در تـدارک مکـر علیـه آن بـوده و هسـتند. غافـل از این کـه، 
خـدا بهترXـن مکرکننـدگان و حافـظ دین خود اسـت. مذهـب کالمی مدافع 
از عقیـده ی صحیـح سـلف صالـح، یعنـی اشـعری همیشـه در معـرض هجوم 
عقایـد ٿطـل هفتـاد و دو گـروه اسـت. ازجمله ی ایـن حمـالت ڠجوانمردانه، 
تحرXف وحشتنا▫ کتاب حضرت امام ابوالحسن اشعری به ڠم (اإلٿنه عن 
أصول الدڦنه) است. این حیله ی منحرفان نیز، به اراده ی حّق تعالی توسط 
حول کالم اشعری در قرن ۶ هجری ٿ 

ُ
حضرت ابن عسا□ر دمشقی  از ف

ڊلیف کتاLی کم نظیر به ڠم (تبèین کذب المفتری فما نسب إلی اإلمام أLی 
الحسن األشعری)، (آشکار کردن دروغ افترا دهنده در آنچه به امام اشعری 

نسبت داده شده است.) نقش بر آب شد.
امام ابوالحسـن اشـعریدر مورد آڦت متشـابه ابتدا رأی اهل ڊوXل 
را پذیرفت، یعنی توجیه و ڊوXل آیه های متشابه مثل(اَلرَّْحمُن َعَلی اْلَعْرِش 
اْسـَتَوی).۱  بـه کیفیتـی کـه تفسـیر آیـه مثل عقیـده ی ٿطل مجسـمه (آڠن که 

بـرای خـدا جسـم قائلنـد، ماننـد؛ ابـن تیمیـه ) بـه انحـراف نـرود. اّمـا بعـد از 
مدتـی، بـر منبـر وعـظ، ٿ کنـدن ردای مبارک خود فرمود: مـن عقیده ڊوXل 
آڦت متشابه را، همانند این ردا از فکرم جدا نمودم و عقیده ی حضرت امام 

١. سوره مبارکه طه / آیه ٥.
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احمـد حنبـلرا کـه عقیـده ی (تفو0ـض)  ـ  وا◦ـذاری و رهـا کردن تفسـیر 
آیـه و تنهـا ا□تفـا بـه قرائت آن  ـ  اسـت، پذیرفتم. بیمـار دالن ډر0خ ٿ تحر0ف 
ایـن روایـت در طـول َاعصـار گفتـه انـد؛ امـام اشـعری ٿ ایـن عمـل از 
همه ی عقاید خود تبری جسته و حمالتشان را به دلیل شخصیت ٿالی امام 
اشـعری، متوجـه ایشـان ننمـوده و مذهبش را آماج تیرهای مسمومشـان 

قرار داده اند.
هر عاقلی، ٿ اندک مطالعه در کارڠمه پرڃر مذهب کالمی اشعری، بعد 
از امـام ابوالحسـن و دیـدن فهرسـت هزاران امام و عالـم طراز اول این 
دیـن در دفـاع از مذهـب أشـعری، متوجـه این دروغ بزرگ می شـود. اسـامی 
بزرگانی که در چند سطر éیش ارائه شد، تنها تعداد انگشت شماری از این 
خیـل عظیـم اسـت، کـه ٿ دیدن تنها ڠمشـان، برکـت وجود اهل ایمـان را فرا 

می گیرد. «ِعْنَد ِذْکِر الّصاِلِحیَن تَْنِزُل الرَّْحَمُة.»۱ 
ترجمه: هنگام یادکردن نیکان، رحمت خدا نازل می شود.

نزد غالب علما ïقلید در اصول جایز نیسـت و هر فرد مسـلمان مؤظف 
بـه تحقیـق ادلـه و پذیرفتن عقیده ی صحیح اسـت. ولی این کار برای عامه ی 
جامعـه ی اسـالمی ممکـن نیسـت و فقط اهل علم قادر بـه تحقیق و پذیرش 
آراء و عـدم ïقلیـد هسـتند. بـه همیـن دلیـل عـده ای دیگـر از علمـا از جملـه 
مجتهـد مذهـب شـافعی، امـام نووی این ïقلید را ٿ توجه به شـناخت و 
اطمینانـی کـه مقلـد بـه مجتهدش دارد، جایـز می داند. درادامه بـه معرفی دو 
گروه هم فکر منحرفین عقیدتی یکی در دهه های اول ظهور اسالم و دیگری 

کږی برابر ٿ اصل در عصر حاضر می پرداز0م.

١. حلیة األولیاء و طبقات األصفیاء / جلد ٧ صفحه ی  ـ  ٢٨٥ ـ  معجم ابن القمری / شماره 

حدیث١٤٢.
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خوارج: 

از ڠم این گروه گمراه چنین بر می آید، که از جماعت اهل سنت خارج 
شـده و ڠم خـوارج ڦ همـان خـارج شـده ها از عقیـده ی صحیـح سـلف صالح 
را بـه خـود گرفته انـد. نصب العیـن این گروه منحرف Cی ادCـی و رعایت عدم 
حـق فضـل و بزرگـی بـود، و رOشـه ی ایـن  شـجره ی خبیثه، فردی بـود به ڠم 
(ذوالخوOصـره). ایـن شـخص محـروم از لطف خـدا، هنـگام ïقسـیم مقـداری 
غنایـم ارسـالی خطاب به éیامبر خداملسو هيلع هللا ىلص گفـت: (اِْعِدْل یا محّمُد، اِتََِّق 

اللَّه.).  یعنی: عدالت را رعایت کن ای محّمد از خدا بترس.
راوی حدیث در توصیف قیافه ی این شخص Cی ادب می گوOد: شخصی 
بود (غائر العینین ـ  چشم ها به گود رفته)، ( مشرف الوجنتین ـ  گونه ها برجسته)، 
( کـّث الّلحیـه  ـ  رOـش بلنـد)، ( محلـوق الّرأس ـ  سرتراشـیده )، ( مشـّمر اإلزار ـ  

ساق های شلوار کوډه ) .
خالـد  (حضـرت)  می کنـم،  گمـان  می گوOـد:  حدیـث  ادامـه  در  راوی   
بـن ولیـدڼ بـود، کـه گفـت؛ ای éیامبـر، اجـازه بفرمـا او را بکشـم، ولـی 
حضـرتملسو هيلع هللا ىلص وی را منع کـرد و خطـاب بـه (ذوالخوOصـره) فرمـود: ای به 
ک رفتـه، خداونـد مـرا امین اهل زمین کرده و تو به من اطمینان نداری،  هال
سـپس فرمودنـد: از نسـل ایـن مـرد، قومی در امت من éیدا خواهد شـد، که 
قرآن می خوانند، اّما از گلوOشان به ڍئین تجاوز نمی کند، سرعت خروجشان 
از دیـن، ماننـد سـرعت خـروج تیر از کمان اسـت، مسـلماڠن را می ُکشـند و 
اهـل کفـر را رهـا  می کننـد، ا◦ر زمان آنهـا را درک کنم، مانند قـوم عاد آن ها را 

ازCین می برم (یعنی یک نفر از آنها را زنده نمی گذارم). ۱

١. صحیح بخاری / جلد٤ ص ١٣٧ ـ  شماره حدیث٣٣٤٤   ـ  صحیح  مسلم / جلد٢ ص ٧٤٢ ـ  



٤٢  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ابتدای خروج خوارج بعد از پذیرش حکمیت در جنگ صفین از طرف 
حضرت علیڼ بود، که تعدادشان به ۱۲هزار نفر رسید و شعار (ال حکم 
اّال Sّ) را دسـتاوQز کرده و خلیفه ی اسـالم، امیرالمؤمنین علیڼ را تکفیر 
کردنـد. از ٿرزترQـن نشـانه های نفاق در خوارج ایـن بود، که مرتکب بدترQن 
گناهـان کبیـره می شـدند، ولـی در رعایـت بعضـی سـنن سـخت می گرفتنـد. 
مصـداق ایـن مثـل مشـهور کـه خـون حسـینڼ را می رQختنـد و حـالل 
می دانسـتند و از حکم قتل پشـه در ِاحرام می پرسـیدند.  برای نمونه؛ روزی 
حضـرت عبـداSّ بـن ُخبـاب بـن األرتڼ همـراه همسـر حاملـه اش، بـه 
عده ای از خوارج رسیدند، که در زQر درخت خرماQی استراحت می کردند، 
یکـی از آنهـا از درخـت خرمـا دانـه ای خرمـا َکنـد و خـورد، رفقایـش او را 
سـرزنش کردنـد. سـپس رو بـه حضرت عبـداSّ کردند و گفتنـد: رأی تو برابر 
ٿ (علی) چیست؟ و ایشان فرمودند: حضرت علیڼ ر راه راست است 
و از خداترس تر و عالم تر از شماست. به محض شنیدن این جواب، شکم 
زن حضرت عبداSّ را جلوی چشـمانش ڍره کرده و جنین را بیرون آوردن و 
پرت کردند و سپس سر از تن آن صحابه زاده ی بزرگوار جدا و به درجه رفیع 

شهادت ڠیل کردند.۱ (أعلی اSّ مقامهما فی الجنة) 
بعـد از ایـن واقعـه دردڠ▫، حضـرت علـیڼ از خـوارج کـه ډ□نـون 
 Sّکی ٿ آنها نکرده بود، درخواست تسلیم قاتالن حضرت عبداQبرخوردی فیز
بـن خبـابڼ به دسـت عدالـت کردند.  اّما ڠڍ□ان اعالم داشـتند، که ما 
خـون و امـوال شـما را حـالل می دانیم. ٿالخـره کار به جاQی رسـید، جمعی 
۴هزار نفری از لشکر ظلمت و تباهی در نهروان، مقابل سپاه نور و رحمت 

شماره حدیث١٠٦٤  ـ  سنن ابن داود / جلد٤ ص ٢٤٣ ـ  شماره حدیث٤٧٦٤   ـ  سنن نسائی 

/ جلد٥ ص ٧٨ ـ  شماره حدیث٢٥٧٨ .

١. اسد الغابة طبع الفكر،جلد٣/ص ١١٨  ـ  اإلصابة فی تمییز الصحابة، ج٦٤/٤.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٤٣

به رهبری حضرت علیڼ قرار گرفتند و فقط ۹ نفر از این جمع توانستند، 
جان از تیغ مجاهدان اسالم به در ببرند. تعداد ۸ هزار نفر از خوارج نیز که 
جرأت مقابله ٿ سپاه اسالم را نداشتند، در اقصی نقاط خا▫ اسالم پرا□نده 
شدند و سعی در کاشتن تخم نفاق و بددلی در میان امت اسالم می نمودند. 
سـرانجام در سـال ۴۰ هجـری ایـن گـروه ُملحـد فتوی به تـرور حضرات علی، 
معاو^ـه و عمـرو عـاص صادر کردند. عبدالرحمن ابـن ُملجم که مأمور 
ترور حضرت علیڼ بود، در هفدهم رمضان سال۴۰ هجری ڠجوانمردانه 
از پشت تیغ کینه و انحرافش را بر سر امیر المؤمنینڼ فرود آورد، و دو 
روز بعد آن حضرتملسو هيلع هللا ىلص به شهادت رسیدند.۱ (اڠ dّ و اڠ الیه راجعون)

عمـرو  حضـرت  ولـی  زخمـی،  شـدت  بـه  نیـز،  معاو^ـهڼ  حضـرت 
عاصڼاز این توطئه جان سالم به در برد.۲ 

بیت: وها

خـوارج و عقیـده ی پلیدشـان، درطـول قرن هـا چنـد ٿر، هماننـد غـده ی 
سـرطانی َعود کـرده و از بیـن رفتنـد، اّمـا هر ٿر ٿ ڠم و شـکل جدیدی ظاهر 
شـده اند. در قـرن ۱۲ هجـری فـردی بـه ڠم (محمـد ابـن عبدالوهـاب)، کـه از 
طلبه هـای علـوم دینـی در مدینه ی منوره بود، ٿ پذیرفتـن مخالفات ابن تیمّیه 
ٿ اجمـاع در مقابـل اسـاتید و پـدر و بـرادرش سـلیمان، قـد َعَلم کـرد و شـیخ 
سـلیمان بـرادرش، مؤلـف کتاvـی به ڠم (صواعـق اإللهیـة) در رد فرقه ی گمراه 
وهاvی وی را مجبور به ترک مدینه کرد. محّمد ابن عبدالوّهاب بعد از ترک 
اب رفت، و در آنجا ٿ 

ّ
مدینه به منطقه ی نجد یعنی خواستگاه مسلیمه ی کذ

١. طبقات ابن سعد ٣ / ١٩.

٢. نوراألبصار/ صفحات ٩٨،٩٩،١٠١،١٠٢،١٠٤  ـ  الخلفاء الراشدون /صفحات ـ  ٤٣٠،٤٤٢،٤٤٥.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

امیر منطقه ی «الدرعیه»  ـ  محّمد بن مسـعود  ـ  برای ترو,ج عقیده ی ٿطلش 
هم éیمان شد.

محمد بن عبدالوّهاب هرکس را که به وی می éیوست، امر به تراشیدن 
سـرش می کـرد و می گفـت: تـو نومسـلمانی و ډ□نـون کافـر بـوده ای، ٿیـد از 
موهـای زمـان کفـرت رها,ـی ڦPـی و ٿ این کار مهر صحت بـر این فرموده ی 

éیامبرملسو هيلع هللا ىلصمی گذاشت: 
حدیث: « َیِتَیُه َقْوٌم ِقَبَل اْلَمْشرِِق ُمَحلََّقٌة ُرُؤوَسُهْم.» ۱

ترجمه : از مشرق مدینه گروهی از راه راست منحرف می شوند، ٿ سرهای 
تراشـیده. همین تراشـیدن سـر بهتر,ن گواه بر منحرف بودن وهاPی هاسـت، 

چون ډر,خ، گروه سر تراشیده دیگری را از مشرق مدینه به ڦد ندارد.
از نظـر فکـری  بـه روز خـوارج هسـتند، ز,ـرا هـم   وهاPی هـا نسـخه ی 
و عقیدتـی و هـم از نظـر شـکل ظاهـری ٿ آنچـه در روایـت (ذوالخو,صـره) 
آمـد، طابـق النعل ٿلنعـل (دقیقـا مثـل هم) هسـتند. از سـر تراشـیده و ر,ش 
بلند(درحد اغراق نه سـنت) و شـلوار کوډه (عالمت حزPی نه سـنتی) گرفته 

ډ تکفیر، ترور و تفجیر. 
حدیـث: عـن عبدالّلـه بـن عمرڼعـن الّنبـیملسو هيلع هللا ىلص فـی وصِف 

اْلَخواِرجِ؛ أنَُّهْم ایاٍت نََزلْت ِفی اْلکُفاِر َفَحَملُوها َعَلی الُمؤِمِنیَن.۲
ترجمه : عبداqّ بن عمر از éیامبرملسو هيلع هللا ىلصدر وصف خوارج چنین 
روایت می کند، که (برای مشرک کردن مسلماڠن) آڦتی را دستاو,ز می کنند، 

که شأن نزول آن آڦت برای کفار است و آن را بر مؤمنین حمل می کنند.
در مـورد ایـن حدیـث شـر,ف، در ادامـه ی کتاب، در بحـث جایز بودن 
توسل و حیات برزخی به تفصیل به آن می پرداز,م  ـ  ان شاء اqّ  ـ  . قساوت 

١. صحیح مسلم / (١٠٦٨ ـ ١٦٠)  ـ  مسند امام احمد / چاپ الرساله جلد/٢٥ ، ص/ ٣٥٠.

٢. صحیح بخاری / ١٤٣٠.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٤٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و 4ی رحمی َدد َمنشاِن وها4ی، نه در این کتاب، بلکه ٿ ڊلیف چندین کتاب 
قابـل بیـان نیسـت. اّمـا کـوډه و مختصر به نقلـی از کتاب (صواعـق األلهیة) 
شـیخ سـلیمان ابـن عبدالوهـاب بـرادر محمـد بـن عبدالوهـاب در مـورد وی، 
بسنده می کنیم. ایشان می گوUد؛ برادرم محّمد بعد از تصرف شهر بصره، در 
مسجدی مؤذنی ڠبینا را، به جرم گفتن صلوات بعد از اذان به دست ڠڍ▫ 
خـود بـه شـهادت رسـاند و گفت: صلـوات بعد از اذان این شـخص از عمل 

زنی فاحشه بدتر بود.
ا◦ر ذره ای انصاف داشته  ٿشیم، جدای از اینکه پنج تن از صحاح سّته 
)، « سـپس بعد از اذان بر من صلوات  وا َعلیَّ مَّ َصلُّ

ُ
در رواڦت اذان لفظ (ث

بفرسـتید» را آورده انـد. آڦ کشـتن شـخصی ڠبینـا، بـه چنیـن جرمـی بـه فرض 
محاِل بدعت بودن آن، بدون ارشاد و طلب تو4ه از وی رواست؟ آڦ انجام 
بـه قـول ایشـان بدعتـی کـه کفـر نیسـت، مسـتوجب مرگ اسـت؟ انـکار این 
روایـت، آن هـم از زڃن بـرادر محمد بـن عبدالوّهاب، خود را به خواب زدن 
اسـت. این ماهیت شـخصی اسـت، که آل شیخ و آل سعود و هم فکرانشان 

از وی به شیخ األسالم، مجدد دین و قهرمان توحید ڦد می کنند.
در سـال ۱۲۲۰هجـری، وها4ی هـا شـهر مکـه ی مکرمه را محاصـره کردند و 
ه ی مکّرمه، 

ّ
این محاصره موجب قحطی در شـهر شـد، ډ جاUی که مردم مک

مجبور به خوردن گوشـت سـگ شـدند. به همین دلیل شـرUف غالب، امیر 
مکه برای نجات جان مردم ڠچار به صلح و تسـلیم شـهر شـد. مدت هفت 
ه ی مکّرمه و مدینه منوره ادامه ڦفت و 

ّ
سال حکمرانی وها4ی ها بر شهر مک

در این مدت مردم سورUه و مصر را از حج منع کردند.
ْن َمَنَع َمساِجَد اللِّه اَْن یُْذَکَر ِفیَها اْسُمُه َو َسَعی  اآلیه: « َو َمْن اَْظَلُم ِممَّ

ِفی َخراِبها ....»١

١. سوره ی بقره / آیه ١١٤.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

ترجمه : و چه کســی ســتمکار تر از آن کس اســت، که از نام بردن خدا در 

مساجد او ، جلوگیری کند و سعی در ویرانی آنها نماید.

ډ ٿالخره در ماه شوال سال۱۲۲۸ هجری شهر مکه، به همت محمد علی 
ڍشـا از لوث وجود وهاEی ها ڍ▫ شـد. در ذی القعده سـال ۱۲۳۳ هجری ٿ 
دسـتگیری عبداNّ بن محمد بن مسـعود غائله وهاEی ها در کل خا▫ حجاز 
ڍڦن ڦفـت. ډر]ـخ و صفحات آن جنـاڦت وهاEی ها را، همانند چنگیز خان 
فراموش نخواهد کرد. ز]را قسـاوت را، به آخر]ن حد آن رسـاندند و از خون 
طفل آغوش مادر هم نگذشتند. صدای وهاEی ها ډ اوایل قرن بیستم میالدی 
خفه شد، اّما ٿ رشد مجدد خانواده ی آل سعود، که رهبری جنبش المذهبی 
وهابیـت را در منطقـه ی نجـد بـه دسـت داشـتند، در سـال ۱۹۱۵ ٿ تسـلط بـر 
منطقه ی احساء و فتح مکه و مدینه در سالهای(۱۹۲۴ ـ ۱۹۲۵ م )رسمًا بعنوان 
ڍدشاه حجاز ډج گذاری کردند. روڃه éیر، یعنی انگلیس نیز، این فرصت را 
غنیمت شـمرد و ٿ تجهیز مالی و نظامی و فرسـتادن افسـران و]ژه در زمان 
عبدالعز]ز از نوادگان محمد بن سعود از این حرکت شیطانی حمایت کامل 
نمود. عبدالعز]ز ٿ پشـتیبانی انگلیسـی ها توانسـت عرEسـتان و کو]ت را از 
دسـت خلفای عثمانی خارج کند و زمینه را برای براندازی حکومت خلفای 

عثمانی مهّیا کرد.۱
قنـد در دل کفـار آب می شـد، چـون توانسـته بودنـد، کمـی از زخم هـای 
جنگ هـای صلیبـی را کـه سـلطان عالـی مقـام صـالح الدیـن ُکـرد در 
قلبشـان ایجـاد کـرده بـود، مرهـم نهنـد. همزمـان ٿ ابـزار قـرار دادن گمراهـاِن 
وهاEـی،  بـرای ایجـاد تفرقـه در میـان مسـلماڠن ٿ تکفیـر آن هـا، انگلیسـی ها 
نقشه ی دیگری را اجرا کردند و ٿ فرستادن (ِبرسی کوک) نماینده یهودی خود 
دسـت خطی از عبدالعز]ز مبنی بر رضایت وی از اشـغال اراضی فلسـطین 

١. کیف هدمت الخالفة/ ص ١٣ و ١٤.
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توسـط اسـرائیلی هـا گرفـت، کـه ایـن نسـخه ی خطی ممهـور به ُمهـر وی، در 
اینترنت موجود است.  

وهاGی هـا در عقیـده éیـرو تفکـرات ابـن تیمّیـه و در احکام فقهـی خود را 
حنبلی می شمردند. اما بیشتر احکام فقهی را هم از ابن تیمّیه اخذ می کردند، 
کـه بعضـی از فتواهـای فقهـی وی ډبـع هیـچ یـک از مذاهـب اهـل سـّنت و 
به ها و ٿرگاه های قبرستان ُمعلی 

ُ
جماعت نبود. در اولین اقدام خود تمامی ق

در مکه و بقیع در مدینه را وXران کردند. بناهاXی که در تمامی قرون گذشته 
ډ عصـر اصحـاب، هیـچ اعتراضی به وجود آنها وارد نشـده بـود، اما وهاGی ها 
چنیـن وانمود می کنند، توحیـد را از اصحاب éیامبرملسو هيلع هللا ىلصبهتر فهمیده اند 

!  ـ  معاذاّ_  ـ .
ترســـم نرســـی به کعبه ای اَعرابی

این ره که تو می روی به ترکستان است

واژه وهابّیت، امروزه برچسبی است، که همه ی گروه ها و احزاب دیگر ٿ 
فکر و عقیده ی مشابه و هم سو را در فرهنگ عام در بر می گیرد. ولی برای 
درک بهتـر ایـن مطلـب، فقـط کافیسـت، فرقـه ی ڠجیـه اشـعری را در مقابل 
هفتـاد و دو فرقـه ی دیگـر قرار دهیـد، ایـن هفتـاد و دو فرقـه در یـک کلمـه، 
یعنـی (توحیـد) بـه تفسـیر آن هـا، در مقابـل توحیـد اشـعری قـرار می گیرنـد و 
همین خود بهترXن مدرک برای تعèین فرقه ی ڠجیه اسـت، زXرا ïقرXبا این 
هفتـاد و دو فرقـه، در متهـم کـردن فرقـه ی واحـد اشـعری به شـرک و کفر هم 
صـدا هسـتند. از مهمترXـن شـاخص های گروه هـای ٿصطـالح  توحیدی، اعم 
از  اخوانـی، سـلفی، وهاGـی، مدخلـی، داعـش و غیـره، تکفیـر اهل سـّنت و 
جماعـت اسـت. ایـن تکفیـر اغلب در مسـئله ی اسـتغاثه و اسـتمداد از غیر 
خداسـت، کـه در ایـن بخش به دلیل اهمیـت این موضوع به صورت مفصل 

به شرح آن می پردازXم.
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توّسـل و استمداد:
اولیـن هـدف، از انـکار توّسـل از طـرف مبتدعیـن وها(ـی، اسـتخفاف و 
سـبک شـمردن شـخصیت های دینی، از جمله éیامبران و اولیای خداسـت. 
چون در این انکار شأن و منزلت éیامبران و اولیا را در حد یک بشر عادی 

ڍئین می آورند و اینان را هم ، هم چو خود می پندارند.

اولیا را هم چو خود پنداشـــتندهمســـری بـــا انبیا برداشـــتند

ماو ایشان بسته ی خوابیم وخورگفته اینک ما بشـــر ایشان بشر

هست فرقی در میان بی منتها۱این ندانســـتند ایشان از عمی

در ابتـدا بـه بیـان دالیل سسـت و (ی بنیـان مخالفیـن می پردازQم. قبل از 
هر توضیحی قرآن کالم حق تعالی اسـت و این کالم، بدلیل معجزه بودن از 
همـه  لحـاظ، چـه بالغت و فصاحـت و چه عمق معنا و هـم چنین (تحّدی) 
بـه آوردن یـک آیـه مثـل آن، قابل قیاس ٿ هیچ کالم دیگری نیسـت. درکتب 
اد(ـی، روانشناسـی و غیـر اینها وقتی یـک اثر منحصر به فرد می بینیم، ده ها 
شـرح از این نوع کتابها توسـط سـرآمدانی در همان علوم نوشـته شـده اسـت. 
 بـرای مثـال کتـاب مثنـوی  معنـوی کـه کتـاب منظومـی اثـر مولوی رومی
اسـت چندیـن شـرح ده، بیسـت جلـدی کـه هرکـدام آڜر مهمـی در ادبیـات 
هسـتند، بـرآن موجـود اسـت. امـا متأسـفانه امـروزه هـر عوامـی را ٿ افـکار 
شـبکه های ماهـواره ای ٿصطـالح اسـالمی۲ می بینیـم، کـه نـه ٿ عر(ـی، بلکـه 
ٿ ادبیـات و گوQـش محلـی خـودش هـم مشـکل دارد، قرآنـی را ٿ ترجمـه ی 
ابتداQـی لغـت بـه لغـت زQر بغـل زده و در هر رهگـذر و ٿزاری چند نفر را 

١. مثنوی معنوی دفتر اول.

٢. از جمله شبکه های فارسی، کلمه، وصال حق، وصال، نور،پیام وكُردی"ئاموژگاری".
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دور خـود جمـع کـرده و بـه خیـال خودش مجلس وعظ و ارشـاد راه انداخته 
اسـت، غافـل از این کـه غیـر از گمراهـی و خسـران قیامـت بـرای او چیـزی 
نمی ماند و مزد خیانت شان به دالر در جیب صاحبان شبکه های ماهواره ای 

(به ڠم) اسالمی و مفتی هایشان می رود.
جـواڠن طالـب دیـن: ٿ انـدک دقـت در تفاسـیر قـرآن و رأی مجتهدین و 
اسـتنباط آنهـا از آڦت احـکام بصـورت عمـده از تفسـیر و تحلیـل مجتهدین 
صحابه و ډبعین استفاده شده، کسانی همچون حضرات علی بن ا[ی طالب، 
عبـداeّ بـن عبـاس، عطاء، طاوس، مجاهد و مقاتـل، می توان فهمید، 
که کار تفسیر کالم خداوند جل جالله و فهم کالم ایشان کار آسانی نیست، 
کـه هـر کـس اقـدام بـه آن نمایـد. لذا هـر تفسـیر و ترجمـه ای، از غیر چنین 
منابـع معتبـری، بـرای اسـتنباط از آڦت، چه در عقیـده و چه در فقه و حتی 
اخالق ارائه شود، فاقد اعتبار  است. در برخورد ٿ هر مخالف عقیده ی اهل 
سـنت و جماعت، در مسـئله ی توّسـل اولین حر[ه ای که حتی عوام ِصرف 
از آن سـوء اسـتفاده می کند، آیه ی ۵ از سـوره حمد اسـت، که روزی حداقل 

هفده ٿر آن را تکرار می کنیم، (اّیاک نعبد وإیّاک نستعین.)
 ترجمه : پروردگارا؛ تنها تورا می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم.

مفهوم این آیه، حقیقتی را در بردارد، که هر موّحد مؤمنی زmر سایه ی آن 
می ِزmَد و صد البته هر عبادت و استعانه ای غیر از خدا مردود و مرفوض 
است و مقدم قرار گرفتن ضمیر« اّڦک »، انحصار عبادت و استعانت را از 
خدا می رساند. در اینجا پرسشی مطرح است، آڦ معنی عبادت کردن همان 

فرمان ُبرداری نیست؟
ڍسـخ این سـؤال مثبت اسـت، یعنی تنفیذ امر خدا عبادت اسـت، اّما 
فرمان برداری روزانه هر مسلمان فاسقی از دستورات مخالف نفس اماره اش، 

شیطان، دوستان ڠٿب ڦ همسر و خانواده اش را چه بنامیم؟
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خداونـد امـر بـه (( غـّض بصـر)) و برگردانـدن نـگاه از ڠمحـرم می کنـد، 
ولی مسـلمان گناهکار به دنبال دسـتور نفس و شـهوتش به هر ڠمحرمی نظر 
می کنـد . ا◦ـر در اینجـا اطاعـت امر از نفس  ـ  کـه به طور قطع از طرف اهل 
ایمان غیر از نسیان، فراموشی و غلبه ی شهوت نّیتی دیگر در پس آن نیست 
 ـ  را، در قالـب حقیقـت مفهـوم (إَیـاَک نَْعُبُد) معنا کنیم، هر مسـلمان فاسـقی 
کافـر می شـود، چـون بـرای غیر خدا عبادت کرده اسـت، اّما اینطور نیسـت. 
در مـورد (إّیـاَک نَْسـَتِعیُن) نیـز همیـن قضیـه حکـم می کنـد. مـا روزی ۱۷ ٿر 
تعّهد می کنیم، که غیر از خدا کمک نطلبیم، اّما در طول شبانه روز ٿرها از 
انسان ها و حتی حیواڠت و اشیاء کمک طلب می کنیم. برای سردردهایمان 
به قرص پناه می برdم، برای تب فرزندانمان به پزشک (حتی غیر مسلمان) 
پنـاه می برdـم. همـه ی ایـن کمـک طلبیدن ها، ا◦ـر فقط بنا به مفهـوم حقیقی 
آیه ی مذکور ٿشد، شرک است. اّما در قالب معنی مجاز ( بکار بردن حقیقت 
در غیر مفهوم واقعی آن) و جایز دانستن وسیله هیچ مشکلی éیش نمی آید.

هیچ یک از تفاسـیر معتبر اهل سـنت و جماعت، ذیل تفسـیر این آیه، 
طلـب اسـتعانه و کمـک از غیـر خـدا را ڠجایـز نمی داننـد و حتـی در مـورد 
آن اخطـار هـم نداده انـد، مادام عقیده ی فرد مسـلمان بر این ٿشـد، که مؤثر 
حقیقی در همه حال خداست، و mی اذن وی برگی از درخت کنده نمی شود. 
éیامبـرملسو هيلع هللا ىلصدر حدیثـی می فرمایـد: « إذا اْسـَتَعْنَت َفاْسـَتِعْن ِباللِّه»۱ 

ترجمه : هرگاه ڦری خواستی از خدا طلب ڦری کن.
 و درحدیثـی دیگـر می فرمایـد: «َواللُّه ِفی َعـْوِن اْلَعْبِد ما کاَن اْلَعْبُد ِفی 
َعْوِنِ أِخیِه .»۲ ترجمه: حق تعالی ڦری دهنده ی بنده اش است، ډ زمانی که 

بنده ڦری دهنده ی بندگان دیگر ٿشد.

١. سبل السالم / جلد٢ صفحه ی/ ٦٤٨ ـ  األحادیث المختارة/ جلد ١٠ ـ  صفحه ی/ ٢٣.

٢. مسند امام احمد /(طبع الرسالة جلد ١٢ ص ٣٩٢)  ـ  صحیح مسلم / شماره حدیث ٢٦٩٩.
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ا◦ـر صرفـًا معنـی را در نظر بگیر0م، در حدیـث اول امر به طلب کمک 
از خداونـد شـده و از غیـر او صحیـح نیسـت، در حالی کـه در حدیث دوم 
خداوند، کمک کننده ی عبدی اسـت، که ڦری دهنده ی دیگران ٿشـد. یعنی 
دیگـران چـرا از عبـد خـدا ڦری خواسـته اند و از خدا نخواسـته اند؟ روشـن  
است، ڦری خداوند، به وسیله ی بعضی بندگانش به بعضی دیگر می رسد و 

بندگان ڦری دهنده، صرفًا وسیله اند، نه مؤثر و ڦری دهنده ی حقیقی.
 وهاYی همیشـه سعی و اصرار در اثبات یکی 

ِ
جالب این جاسـت، خوارج

از دروغ هـای بـزرگ مشـرکین مکـه را دارنـد، و آن ایـن کـه مشـرکین ادعـای 
ّ̂ را در کنـار بتهـا داشـتند، و خـوارج وهاYـی نیـز همیـن مطلب را  پرسـتِش ا
مرتـب در مکتـوڃت و سـخنرانی هـا تکـرار می کنند. قرآن این ادعـا را ٿ این 
آیـه رد می کنـد: (َوال تَُسـبُّوا الَّذِیـَن یَْدُعوَن ِمْن ُدونِ اللِّه َفَیُسـبُّوا اللَّه َعْدواً 

ِبْغیِر ِعْلٍم... .)۱ 
ترجمه: (به معبود) كسانی كه غیر خدا را می خوانند، دشنام ندهید، مبادا 

آن ها نیز از روی جهل، اللّه را دشنام دهند. 

ّ̂ را پرستش  هر عوامی ٿ شنیدن این آیه، به سادگی می فهمد که مشرکین ا
نمی کردنـد، ز0ـرا ا◦ر می پرسـتیدند، او را دشـنام نمی دادنـد. و هدف خوارج 
وهاYی از ډçید این دروغ آن است، که بگو0ند اهل سنت وجماعت هم، مانند 
مشرکین انبیا و اولیا را شر0ك خدا قرار می دهند  ـ  ُسبحاَنَك هذا ُبهتاٌن َعظیٌم  ـ  .

ا◦ر از این قماش عقیده بپرسـی، پس اسـتمداد و توسـل های روزانه ی 
خـودډن را از دیگـران را بـه چـه حسـاYی می گـذاری؟ در جـواب می گو0د؛ 
اسـتمداد از زنده ی در دسـترس درسـت اسـت، اّما از مرده شـرک اسـت. به 
عقـل ایـن آقـاڦن ٿیـد خندیـد، کـه خود را ٿ این شـدت فسـاِد عقیـده موّحد 
می دانند. ا◦ر زنده زور و توانش از خودش اسـت و مرده توانی ندارد، پس 

١. سوره مباركه االنعام / ١٠٨.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٢  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

نتیجـه مـی گیر5ـم زنـده هـم  ـ  نعـوذ ٿ0ّ  ـ   مانند خدا قادر اسـت و خود مؤثر 
است و این عین شرک است .

جناب ٿصطالح موحد! ادعای جناب عالی از حصر درآمد، یعنی توسل 
و استمداد از غیر خدا شرک نیست، ا◦ر طرف زنده ٿشد. حال استمداد از 
مرده، تنها نتیجه اش قاعدّډ ٿید عدم تواڠ5ی مرده در ڦری رسانی ٿشد، پس 
چرا شرک است؟ و شر5ک قرار دادن برای خدا کجای این امر است؟ نتیجه 
اینکه مادام استمداد از زنده جایز ٿشد، یعنی استمداد اصًال شرک نیست و 
جایز بودن ڦ نبودن آن به حیطه ی حالل ڦ حرام بر می گردد، نه شرک وکفر.

حق تعالی جل شأنه در قرآن می فرماید: « َو ال تَْحَسَبنَّ ٱلِّذیَن ُقِتلُوا ِفی 
َسِبیِل اللِّه اَْمواتاً َبْل أْحیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم یُْرزَُقوَن.»۱ 

ترجمه : (ای پیامبر) هرگز كشــته شدگان در راه خدا را مرده مپندار، بلکه 

آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.

مطابق این آیه ی شـر5فه، شـهدا زنده اند و ا◦ر کسـی منکر حیات شهدا 
ٿشد، این آیه را رد کرده و کافر می شود. پس به اعتراف اینان، ما می توانیم 
نـزد قبـور شـهدا چـون زنده انـد و در دسـترس هسـتند، از آڠن کمـک طلـب 
کنیـم. ا◦ـر بگو5ند؛" حیات شـهدا ٿ حیات زنده ها فـرق دارد"، ما می گوئیم؛ 
فرقی ندارد، شما استنادډن به چیست؟ ا◦ر بگو5ند؛ "تفسیر"، دیگر مشکل 
حل می شود و ٿ مراجعه به تفاسیر معتبر محکومیتشان قطعی است، چون 
هیچ تفسیر معتبری ڦ فرموده هیچ عالمی از صدر اسالم ډ قرن هشتم  ـ  زمان 
شـروع مخالفـات ابـن تیمیـه ٿ اجمـاع علمـا  ـ   اسـتمداد از غیـر خدا را شـرك 
ندانسـته و منکر نبوده اند. مشـکل در این اسـت، که سـران خوارج وهاmی و 
مفتی هایشان خود رأی و خود تفسیرند، یعنی اصطالحًا «مشتهی» (به اشتها 

رأی دهنده) هستند نه مجتهد.

١. سوره آل عمران / ١٦٩.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٥٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دسـتاو8ز دیگـر مخالفیـن اسـتمداد از غیـر خـدا، آیـه ی ۵ سـوره احقاف 
ْن یَْدُعوا ِمْن ُدوِن اللِّه َمْن ال َیْسَتِجیُب لَُه إلی یَْوِم  است: (َو َمْن اََضلُّ ِممَّ

اْلِقیاَمِة َو ُهْم َعِن ُدعاِئِهْم غاِفلُوَن.)
ترجمه : و چه کســی گمراه تر اســت، از آن کس که معبــودی غیر از خدا 

را عبــادت می کنــد، که تا قیامت هم به او پاســخ نمی گوید و از خواندن آنها 

بی خبر است (صدای آنها را نمی شنود). 

قبل از بحث در مورد این آیه یک نکته را دوڃره و ا◦ر نیاز ٿشد، چند ٿره 
متذکـر می شـو8م.کان ابـن عمـر یراُهـْم  ـ  ای الخـوارج ـ  ِشـراَر َخْلـِق 
الّلـِه، وقـال: إنطلقوا إلی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین.

ترجمــه : حضــرت عبداللّه بن عمــر، خــوارج را بدترین خالیق می 

دانســت و می فرمود: اینان آیاتی را که شأن نزولش مذّمت كفار و اعمال شان 

است. به مسلمانان نسبت می دهند. 

آیـه ی ۵ سـوره ی احقـاف، مطابـق تمامی تفاسـیر بدون اسـûثناء در شـأن 
کفار و بت هایشـان ڠزل شـده اسـت. برای نمونه ابن کثیر در تفسـیر این آیه 
می فرمایـد: «یعبـدون مـن دون اللّـه أصناماً و یطلب ما ال تسـتطیعه إلی 
یوم القیامة و هی غافل عما یقول ال تسـمع و ال تبصر و ال تبطش، ألنها 

جماد حجارة صم»۱. 
یعنی بت های سنگ و بی جانی را عبادت می كنند، كه به دلیل سنگ بودن 

حتی قادر به شنیدن خواسته هایشان نیستند و غافل و ناشنوا از خواسته های 

کفار و ناتوان از اجابت نیازهایشان تا روز قیامت هستند.

؛ در بیشـتر ایـن آڦت مفسـر8ن مـاده ی "یدعـون" را به عبادت کردن 
ً
اوال

العلمیة) ـ  جلد ٧ صفحه ی/ ٢٥٣)  ـ  تفسیر طبری/ (جلد ٢٢  ١. تفسیر ابن کثیر/ (طبع 

صفحه ی/ ٩٥)  ـ  تفسیر رازی/ (جلد ٢٨ صفحه ی/ ٧).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

تفسـیر می کننـد۱، نـه صـدا زدن و ڜنیًا؛ وها.ی ها و همفکران شـان، این آیه را 
ٿ این شأن نزول و تفسیر همانند خوارج، به مسلماڠنی که از انبیاء و اولیاء 
اسـتمداد می طلبنـد، نسـبت مـی دهنـد و در حقیقت مسـلماڠن را به کفار و 
انبیاء و اولیاء را به بت ها  ـ  نعوذٿOّ  ـ  تشـبیه می کنند. ا□نون ا◦ر معنی آیه 
را تعمیم دهیم و بگوئیم، این آیه شـامل عیسـی و ُعزSر  پرسـتان هم 
می شـود، ٿز هـم مفهـوم اسـتمداد را در بـر نمی گیرد، چون نصـارا و یهود این 
بزرگـواران را عبـادت می کردنـد. امـا ډ□نـون کـدام مسـلمانی را دیده ایـد، کـه 
محمـدملسو هيلع هللا ىلص پرسـت ڦ اولیاپرسـت ٿشـد. و ایـن جـز بهتانی عظیـم، چیز 
دیگـری نیسـت. مـا مسـلماڠن در مدینـه ی منـوره هنـگام نمـاز پشـت بـه قبـر 
éیامبر محبو.مان و رو به قبله نماز می خوانیم، دیگر اولیاء جای خود دارد. 
مزSـد بـر علـت، دلیـل ایـن کـه نمی تـوان " ومـا تعبـدون" را تعمیـم داد، این 
است که؛ "إِنَّكُْم َوما تَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم..."۲  ترجمه: هماڠ 
کفار) و آن چه می پرستید، هیزم جهنم خواهید بود.  یعنی مطابق تفسیر  شما(
خود رأڦنه ی وها.ی ها ٿیستی  ـ  نعوذ ٿOّ  ـ  عیسی و ُعزSر و پرستندگان شان 
همه در جهنم ٿشـند. ولی مطابق تفسـیر مفسـرSن، لفظ"ما" فقط برای غیر 

عاقل است نه عاقل و فقط کفار و بت هایشان را شامل می شود.
 از دیگـر آڦتـی کـه شـأن نزولـش کفـار و بـت هایشـان هسـتند و خوارج 
وها.ـی آن را بـه مسـلماڠن موّحـد نسـبت می دهند. آیه ی ۷۳سـوره مبارکه ی 
حـج اسـت، کـه می فرمایـد: (...إنَّ الّذِیـَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن الّلـِه َلْن َیْخلُُقوا 
باَب  َشـْیَئاً  ّال  َیْسـَتْنِقُذوُه  ِمْنُه  ُذَبابـاً َو َلـِو ٱْجَتَمُعـوا لَُه َو إْن َیْسـلُْبُهُم ٱلذُّ

َضُعَف الطّالُِب َو اْلَمْطلُوُب.)

١. ابن كثیر،ج٦/ص ٤٨٧  ـ  تفسیر نسفی،ج٢/ص٨٢  ـ  مقاتل،ج٢/ص٤٢٥  ـ   مفاتیح الغیب، 

ج١٣/ص٢٥ ـ  (مكتبة الشاملة).

٢. سوره انبیاء/٩٨.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٥٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمه : ... همانا آن چه را که غیر از خدا عبادت می کنید، هرگز نمی توانند 

مگســی بیافرینند، هر چند برای این کار، دســت به دســت هم دهند و هر 

مگســی چیزی از آنها برباید، نمی توانند آن را پس گیرند، هم طلب کنندگان 

ناتوانند و هم طلب شدگان.

این آیه هم مانند آیه ی پنجم از سوره ی مبارکه احقاف، عالوه بر مسئله ی شأن 
نزول، تفسیر آن هم کامًال ٿ آنچه تحرAف کنندگان می گوAند، متفاوت است. 
دراین آیه کامًال روشـن اسـت، صحبت از چیزی اسـت، که قادر به دفع 
مگـس نمی ٿشـد و فقـط کـم خردان این مسـئله را درک نمی کنند. ا◦ر انبیاء 
و اولیـاء را هـدف می گرفـت (بالتشـبیه)، هـر جنبنده ای قـادر به دفع مگس 
اسـت، پس اینجا سـخن از _ی جان و َجماد یعنی بت ها سـت. این مطلب را 
قبل از بیان تفسیر آیه گفتم، ډ _ی عقلی خوارج، وها_ی و دنباله روشان در 

اینجا آشکار شود.
مفسـرAن متفقـًا در تفسـیر ایـن آیـه می فرماینـد: « المـراُد ِمـَن الطالـِب 
الّصنـُم و المطلـوُب الّذباُب»۱  ترجمه: منظـور از طلب کننده بت ها وطلب 

شده مگس است .
تصورکنیـد؛ آیـه ای کـه مثال بت هاAی را میزند، که غذاهای نذری توسـط 
کفـار عبـادت کننـده، جلـوی آنهـا گذاشـته شـده و قـادر به دفـع مگس هاAی 
که روی غذا نشسـته اند نیسـتند. آڦ این جمله ارتباطی به مسـئله ی اسـتمداد 
دارد؟ بعـد از همـه ی ایـن توضیحـات، مغـز مرAـض و ڠتـواِن از تجزAـه و 
تحلیـل مـی پرسـد؟ از اینهـا بگذرAـم، چـرا خـدا کـه از رگ گـردن نزدیک تر 
است، را به استمداد نطلبیم؟ سؤالش طوری است گوAی، ا◦ر خدا را بطلبیم 

کفر است!   نه خیر.

١. تفسیر کبیر امام فخر رازی /جلد٢٣ صفحه ی  ـ  ٢٥٣  ـ  تفسیر قرطبی /جلد١٢ صفحه ی 

 ـ  ٩٧ ـ  تفسیر ابن کثیر/ طبع العلمیه  ـ  جلد٥صفحه ی  ـ  ٣٩٧ .



٥٦  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هر چه در توان داری خدا را بطلب، و غیر خدا را نیز طلب نکن. ز$را 
طلب از غیر خدا واجب نیست. شما طلب کننده ی شرعی از انبیا و اولیا را 
 ـ  ٿ اعûقاد به توحید  ـ  مشرک مخوان. ز$را صد برابِر آنچه تو در چنته داری، 

دالیل شرعی دارد.
حال، جواب این سؤال که اشاره به آیه ی ذیل دارد.

 آیه ؛«نَْحُن أْقرَُب اَِلْیِه ِمْن َحْبِل الَْوِریِد.»۱ ترجمه : ما نزدیک تر$م، به او 
گردن ڦ قلب). ابن کثیر در تفسـیر این آیه می گو$د:  (انسـان) از شـاه رگش (
« وکذلک المالئکة أقرب إلی األنسان من حبل وریده الیه بإقدار الّله جل 

و عال لهم علی  ذلک.»۲
ترجمه ی تفســیر: «همچنین مالئک نزدیک تر به انســانند از رگ گردنش، 

به توانی كه خداوند تبارک و تعالی برای این کار به آنها داده اســت.»  بعضی 

دیگــر از مفســرین نیز همیــن رأی را دارند و بعضی دیگــر ضمیر نحن را به 

خداوند ارجاع می دهند، اما در هر حال اعالم این نزدیکی برای آگاه ســاختن 

هر انسان یا جنی اعم از مسلمان  یا کافر است، مبنی بر اینکه در همه وقت 

از خطورات قلبی شــما آگاهیم. این قُرب و نزدیکی اگر به منظور فریادرســی 

و كمك می بود، دیگر چه تفاوتی بین کافر و مســلمان دراین امر است؟ اثبات 

این مسئله با این آیه  ساده است.
آیه : « إنَّ اللَّه َمَع الَّذِیَن ٱتََّقْوا َو الّذِیَن ُهْم ُمْحِسُنوَن .»٣

ترجمه : (همانا خداوند همراه کســانی است، که از گناه پرهیز می کنند و 

نیکوکارند.)

ا◦ـر فقـط بـه ترجمـه ی ظاهری ایـن آیه نگاه کنیـم، یعنی خداونـد غیر از 

١. سوره مباركه ق /١٦.

٢. تفسیر ابن کثیر/ چاپ  العلمیه جلد ٧ /صفحه ی  ـ  ٣٧٢ . 

٣. سوره نحل / ١٢٨.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٥٧

انسان های مûقی و نیکوکار ٿ کس دیگری همراه نیست. در حالی که تفسیر 
این آیه حمایت خصوصی ، نصر، حفظ و ظفر بر دشمنان را برای اهل ïقوی 

مژده می دهد.۱
مخالف اسـتمداد غیر از خداوند، در اینجا ممکن اسـت، این آیه را نیز 

بهانه قرار دهد :
آیه: « َو إذا َسأَلَک ِعباِدی َعنِّی َفإنِّی َقِریٌب ...»٢

ترجمــه : و هنگامــی که بندگان من از تو درباره ی من ســؤال کنند، (بگو) 

من نزدیک  هستم.

نکته ی ظرRفی در این آیه اسـت، که مسـتلزم کمی دقت اسـت. کلمه ی 
(عبـادی) ،یعنـی (بنـدگان مـن) و مـا تعرRـف بنـدگان من را از خـود قرآن ٿ 
ایـن آیـه می گیرRـم : « إنَّ ِعبـاِدی َلْیَس َلـَک َعَلْیِهْم ُسـلطاٌن إّال َمِن ٱتَّبَعَک 

ِمَن ٱلغاِویَن. »۳
ترجمه : همانا تورا (شــیطان) بربندگان من تسلطی نیست، مگر کسانی از 

گمراهان که تورا پیروی می کنند.

درایـن آیـه حـق تعالـی (عبـادی) یعنـی بنـدگان خـود را کسـانی معرفـی 
می  کند،که شـیطان برآڠن هیچ  تسـلطی ندارد و از شـیطان éیروی نمی کنند. 
یعنـی بنـدگان برگزRـده و امـا معنـی (قرRـب) یعنـی نزدیک، نزدیکـی ٿ علم 
و احاطه اسـت و این اسـتعاره تبعیه تمثیلیه اسـت و بر نزدیکی حقیقی که 
همان نزدیکی مکانی است حمل نمی شود، چون حق تعالی از نسبت دادن 

قرب و بعد مکانی به او ڍ▫ و منزه است.۴

١. تفسیر ابن کثیر /چاپ العلمیه جلد ٤ / صفحه ی ٥٢٨.

٢. سوره بقره/١٨٦.

٣. سوره حجر/ ٤٣.

٤. تفسیر روح البیان / جلد ١ صفحه ی ٢٩٦.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٨  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

در اینجا دوڃره ډ□ید می کنم و متذکر می شوم، هیچ کدام از این دالیل 
خدای ڠخواسته برای طلب نکردن مسûقیم از حق تعالی جل شأنه نیست، 
و ما فقط در مقام دفاع از جایز بودن اسـتمداد و توسـل به غیر ، به صورت 
شرعی هستیم . زWرا سیستم و نظم امور نزد خداوند مبتنی بر سلسله مراتب 
و نیازمند وسـایل و وسـائط اسـت، و بسـیاری از آڦت قرآنی نیز این مفهوم 
را می رسـانند. از جملـه: «َو یُْمِدْدکُـْم ِبأْمـواٍل َو َبِنیَن.»۱ ترجمه : و شـما را ٿ 

اموال و فرزندان ڦری می دهد.
یعنـی حـق، مـال دنیـا و فرزندان را وسـیله ی مدد بشـر قرار داده اسـت، 
جاWی که پول و مال وسـیله ی مدد و ڦری ٿشـد، چرا انبیاء و اولیاء وسـیله 
نباشـند. یعنی وسـیله قرار دادن اموال مشـکلی ندارد، ولی وسـیله قرار دادن 

عباد برگزWده شرک است؟ عجبا !
در سـوره ی مبارکـه کهـف نیـز حـق تعالـی (جل و شـأنه) ٿ وصـف اینکه 
صاحـب  éیامبـری  خـود  و  اولوالعـزم،  éیامبـران  موسـیاز  حضـرت 
شرWعت و علوم ظاهر است، ٿید برای کسب علوم ٿطنی ڦ همان طرWقت 
(تزکیـه و ڍ▫ کـردن نفـس) وی را امـر بـه تبعّیـت و دنباله روی از مرشـدی 
(حضـرت خضـر) می کند و مرشـد را وسـیله ی رشـد و هدایت او قرار 
می دهـد و می فرمایـد: «قـاَل لَُه ُموَسـی َهـْل أتَِّبُعَک َعلـی أْن تَُعلَِّمِنی ِمّما 

ُعلِّْمَت ُرْشداً.»۲
 ترجمــه : موســی به او گفت: آیا از تو پیروی کنــم، تا از آنچه به توتعلیم 

داده شده و مایه ی رشد و صالح است ، به من بیاموزی؟

کلیـم اqّ)، این  پـس چـرا ایـن éیامبـر کـه ٿ خداوند گفت و گـو می کرد (
درخواست را مسûقیم از حضرت حق نکرد؟ 

١. سوره نوح / ١٢.  

٢. سوره کهف/ ٦٦.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٥٩

ازدیگر رخنه های ساده لوحانه در این زمینه، که از طرف منحرفین مطرح 
می شـود، اشـاره به این آیه اسـت: «ُقْل ال أْمِلُک ِلَنْفِسـی نَْفَعاً َو ال َضّر اً إّال 

ما شاَء اللُّه.»۱ 
ترجمه : بگو (ای محّمد) من مالک ســود و زیان خویش نیستم مگر آنچه 

را خدا بخواهد.

جواب این رخنه در خود آیه موجود اسـت، اّما سفسـطه گراڦن اسـûثنای 
آیه را «إّال ماشاءاFّ.» هرگز برای طرف نمی خوانند. 

بلی !  نه éیامبر و نه هیچ مخلوقی بدون اراده ی خداوند نمی تواند نفع و 
ضرری برساند. اما هر عاقلی می داند، که سیگار و مواد مخدر ُمضر و شیر 
مفیـد اسـت. ولـی خـوارج (وهاWـی) ـ  معـاذاFّ  ـ  éیامبر را صاحـب نفع و ضرر 

نمی دانند. براین درد Wی درمانشان  فقط خنده دواست !
  از نمونه هـای ٿرز توّسـل بـه برکـت نـه از انبیـاء و اولیـا بلکـه از اشـیاء 
کـه در قـرآن موجـود اسـت، توّسـل حضـرت یعقوب بـه éیراهن یوسـف برای 
رفع ڠبیناfی چشـمانش۲ و توّسـل بنی اسـرائیل به ډبوت ڦ صندوق عهد در 
هنـگام جنـگ بـرای éیروزی بود، که آرامشـی از طرف پـروردگار و ڦدگارهای 

خاندان موسی و هارون در آن بود.۳
از مهمترfن و واضح ترfن سـند ها در رابطه ٿ توّسـل و اسـتغاثه (طلب 
کمـک) از غیـر خـدا، کـه هـر مسـلمان صاحـب منطـق و عقلـی ولو عـوام و 
Wی سواد ، اّما بدون وابستگی حزWی و فکری آن را می پذیرد، حدیثی مشهور 
است، که حضرت عثمان بن ُحنیفڼ آن را روایت می کند و می فرماید:

 مـردی ڠبینـا éیش éیامبرملسو هيلع هللا ىلصو آمد و گفت: از خداوند طلب کن، 

١. سوره اعراف / ١٨٨.

٢. سوره یوسف/ ٩٣.

٣. سوره  بقره / ٢٤٨ .       



٦٠  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کـه مـرا بینـا کنـد. پـس éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص  فرمـود: ا◦ـر صبر کنـی، برایـت بهتر 
اسـت. (درروایتـی دیگـر) مـرد ڠبینـا گفـت: مـن کسـی را نـدارم راهنمای من 
ٿشـد و ایـن کار را برایـم مشـکل می کنـد، سـپس éیامبرملسو هيلع هللا ىلصبـه او امـر 
کرد، به منزل رفته و وضوی کامل و مطابق سنت گرفته و این دعا را بگوOد: 
ُد إِنِّی َقْد  ٍد نَِبـیِّ الرَّْحَمِة، یَا ُمَحمَّ ُه إَِلْیَك ِبُمَحمَّ « اللَُّهـمَّ إِنِّی أَْسـأَلَُك، َوأَتََوجَّ
. َقاَل أَبُو  ْعُه ِفیَّ ْهُت ِبَك إَِلى َربِّی ِفی َحاَجِتی َهِذِه ِلُتْقَضى، اللَُّهمَّ َفَشفِّ تََوجَّ

إِْسَحاَق: َهَذا َحِدیٌث َصِحیٌح وزاد البیهقی: َفقاَم و َقْد أبصَر.»۱
ترجمه : پروردگارا، به حقیقت من از تو می خواهم و به تو رو می  آورم، به 
واسطه ی éیامبرت محّمد ملسو هيلع هللا ىلصéیامبر رحمت، ڦ محّمد؛ به حقیقت من 
بـه تـو روی مـی آورم، بـرای بـرآوردن نیازم از پـرورگار، ډ حاجتم برآورده شـود، 

ٿرخداڦ  او را  ـ  éیامبرملسو هيلع هللا ىلص در مورد من شفیع قرار ده.
ُه إلیَک)، توّسل به éیامبرملسو هيلع هللا ىلص  دراین روایت کلمات (أسألَُک َو أتََوجَّ
هُت ِبَک) اسـتغاثه و طلب مسـûقیم از  اسـت، و جمله ی (یا محّمُد إنّی توجَّ
éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص اسـت. چـون مـرد ڠبینـا در حضور ایشـان ایـن کار را نکرده 
و éیامبرملسو هيلع هللا ىلصغایـب بوده اسـت. امام بیهقـی در روایتش اضافه می کند، 
که آن مرد ڠبینا بعد از دعا از جایش بلند شد، در حالی که بینا شده بود. 

ٿ ایـن وصـف نمـی دانیـم نظر مفتـی های احـزاب ٿصطـالح توحیدی در 
مورد وضعیت توحید éیامبرملسو هيلع هللا ىلص بعد از دیدن این حدیث چیست؟  و ڦ 
نظرشـان در مورد گفته ی حارث بن حسـان الکبریڼ به éیامبرملسو هيلع هللا ىلص 
چیست؟ که فرمود: «أُعوُذ ِباللِّه َو ِبَرُسولِِه أْن أکُوَن َکواِفِد عاٍد.»۲ ِاسناُدُه صحیح

١. مسند امام احمد/(١٣٨/٤)  ـ  نسائی فی عمل الیوم و الیلة/(٦٥٨)  ـ  ترمذی/(٣٥٧٨)  ـ  ابن 

ماجه/(١٣٥٨)  ـ  ابن خزیمه/(١٢١٩).

٢. فتح الباری شرح صحیح بخاری/(٥٧٩/٨)  ـ  البدایة و النهایة چاپ حجر/(٢٩٧/١)  ـ  مسند 

امام احمد چاپ الرسالة/(٣٠٧/٢٥).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٦١

ترجمه: به خدا و پیامبرش پناه می برم، که مانند گروه عاد باشم. (با سند صحیح) 

ایـن صحا1ـی در حضـور éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص فرمـوده: به éیامبر پنـاه می برم. 
ایـن جملـه را ا◦ـر در مدینـه و رو بـروی قبر شـر>ف حضـرت بگوئیم، حکم 

ارتداد و کفر و متعاقب آن اعداممان حتمی است.  
امام شـرف الّدین بوصیری، از علمای اعالم و شـاعر و عارف قرن هفتم 
هجـری (وفـات ۶۹۶)، در قصیـده ی مشـهورش کـه در مـدح éیامبرملسو هيلع هللا ىلص 
سروده و این قصیده ی ده فصلی در نهایت بالغت، فصاحت و شیوا>ی کالم 
به زڃن عر1ی است و ٿ مطلع (َموالَی َصلِّ َو َسلِّْم داِئماً أبداً َعلی َحِبِیبَک 
َخْیـِر َخْلـِق کُلِِّهم.) شـروع می شـود، در یکی از ابیاتـش در فصل دهم آن، ٿ 
اسـتمداد از éیامبر و طلب پناه از وی در در روز واو>الی قیامت، حاجت 
خود را عرض آن حضرتملسو هيلع هللا ىلصمی کند. این اسـتمداد در این قصیده که 
از  شاهکارهای هنر شعر در زڃن عر1ی است و نزدیک به ۱۶۰ شرح ٿ قلم 
عرفا و ادٿی عصر وی، ډ□نون برآن نوشـته شـده، همیشـه از طرف مبتدعین 
و منحرفین عقیدتی مورد هجمه و نقدهای سخیفانه واقع شده و می شود.   

در حالی کـه ایـن اسـتمداد، دقیقـًا مضمـون حدیـث صحیحـی اسـت، که 
می فرمایـد: مـردم در روز پـر هـول و تـرس قیامـت بـرای شـفاعت دسـت بـه 
دامـان حضـرت آدم می شـوند و ایشـان بدلیـل غضب شـدید پروردگار 
 در آن روز، (فعصـی آدم) را بیـاد آورده و مـردم را بـه حضـرت نـوح
برای شـفاعت حواله می کند و ایشـان نیز بدلیل ترس از خشـم خدا در آن 
روز، مـردم را بـه مراجعـه بـه éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص توصیـه می کنـد و مـردم بـه آن 
حضـرتملسو هيلع هللا ىلص پنـاه بـرده و وی را شـفیع قـرار می دهنـد و ایشـان در ز>ـر 
عرش به سجده می افتد، ډ از طرف خدا ندا می آید: «یا محّمُد إْرَفْع َراَْسَک 

ْع َوَسْل تُْعطَْه.»۱ َو اْشَفْع تَُشفَّ

١. صحیح بخاری /(٣٣٤٠)  ـ  صحیح مسلم/(١٩٤)  ـ  مسند امام احمد چاپ الرسالة/(٣٨٧/١٥).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٢  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

ترجمه: ای محّمدملسو هيلع هللا ىلص سرت را (از سجده) بلند کن و شفاعت کن، تا 

قبول شود و بخواه(هرآنچه خواهی)، تا به تو عطا شود. 

در حقیقـت امـام بوصیـری در ایـن بیت، این حدیث را ڦدآور می شـود و 
حملـه ی مبتدعیـن منحـرف  ـ  نعـوذ ٿّ> ـ  متوجـه این حدیث صحیح اسـت و 

عملشان مستلزم توFه است.
ِسواَك ِعْنَد ُحلُوِل اْلحاِدِث اْلَعِمم»«یا أکرََم اْلَخلِق ما ِلی َمْن اَلُوُذ ِبِه

ترجمه: ای گرامی ترین مردمان ، غیر از تو برای من، كسی نیست، که در 

هنگام حادثه ی هرسناک (قیامت) به او پناه ببرم.

این قصیده، قرن هاست در محافل مولودی اعراب و اعاجم و هر محفل 
دینی دیگری، به صورت جمعی خوانده می شود.

عـوام فرWبـی و سفسـطه، از اصـول کار منحرفیـن عقیـده، در بحـث و 
جدل است. به طور مثال؛ شبکه های ماهواره ای ٿصطالح اسالمی ٿ پخش 
شـبانه روزی و صرف هزWنه های منبع مجهول میلیارد  دالری و شـماره تماس 
هـای زWـر نوWـس ٿ کـد ۰۰۴۴ ( کشـور انگلسـتان)، چندیـن برڠمـه را فقـط 
بـه بیـان یـک آیـه و پخـش نظرات مخاطبیـن در مورد آن آیـه، آن هم نظرات 
گزWنـش شـده و موافـق ٿ رأی آنهـا اختصـاص می دهنـد و ٿ ایـن کار اذهان 
مسلماڠن را از درک واقعیت و تجزWه و تحلیل منطقی مسائل دور می کنند. 
نمونه ی این آڦت، سوره ی زمر آیه ی ۳۶ است: «اََلْیَس اللُّه ِبکاٍف َعْبَدُه ...» 

ترجمه : آڦ خدا برای بنده اش کافی نیست.
صد البته، خداوند برای همه چیز و همه کس، کافی است. اّما منحرفین 
عقیده ٿ این کلمه ی حق، اراده ی ٿطل می کنند و می خواهند بگوWند، éیام 
این آیه، حذف همه ی واسطه ها و وسیله ها است. اما این حرف فقط برای 
ساده لوحان قابل پذیرش است و مسلمان فهیم و اهل مطالعه ٿ مراجعه به 

سوره انفال آیه ی ۶۴ می فهمد، که این یک دام عقیدتی است.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٦٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« یا اَیَُّها النَِّبیُّ َحْسُبَک اللُّه َو َمِن ٱتََّبَعَک ِمَن اْلُمْؤِْمِنیَن.» 
ترجمــه : ای پیامبــر، خداوند و مؤمنانــی که از تو پیــروی می کنند، برای 

حمایت تو کافی هستند.

و در سوره ی تحریم، آیه ی٤ ، می فرماید:

 (... َوإِْن تَظَاَهــَرا َعَلْیِه َفإِنَّ اللََّه ُهــَو َمْوَالُه َوِجْبِریُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنیَن 
َواْلَمَالِئَكُة َبْعَد َذِلَك ظَِهیٌر.)

ترجمــه : اگر علیه او (پیامبــر)، به هم دیگر(همســران پیامبر)كمك كنید، 

(کاری از پیــش نمــی برید)، در حقیقت، خداوند خود سرپرســت اوســت، و 

جبرئیل و مؤمنان صالح(یاور اویند) و فرشتگان هم پشتیبان اوخواهند بود.

آڦ غیـر از بیـان واسـطه و وسـیله چیـز دیگـری، در مفهـوم ایـن دو آیـه 
می ٿشـد؟ چـرا حـق تعالـی غیـر از حضرتـش جماعـت اصحـاب، جبرئیل و 
سـایر مالئکـه را هـم ڦری دهنـده éیامبرملسو هيلع هللا ىلص اعالم می کنـد؟ ا◦ر مفهوم 
«ألیـس الّلـُه بکاٍف َعبَدُه.»۱ چیزی اسـت، که شـما می گوئیـد، توجیه این دو 

آیه چیست؟
مـوالڠ ، ٿ توجـه بـه مضمـون آیـه ۲۶ سـوره بقـره، «ُیِضـلُّ ِبـِه َکِثیرًا. » 

(خداوند جمع زڬدی را ٿ این قرآن گمراه می کند)، می فرماید:
 

زان رسن قومی درون َچه شدندزانك از قرآن بسی گمره شدند  
چون تو  را  سودای  سر باال نبودمر رسن را نیست ُجرمی ای َعُنود 

(رسن: طناب. چه: چاه. عنود: منکر و گمراه)
واین گمراهی ڠشی از خود تفسیری و برداشت غلط از آڦت قرآن است.

ٿ کمـی دقـت نظـر و تدبـر در آڦت قـرآن و تفاسـیر معتبر اهل سـنت و 
جماعـت، آڦت زڬدی را درهمیـن رابطـه می توان ڦفت، که وهاjی ها جرأت 

١.  سوره توبه/ آیه ی ١٦.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٤  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

بیـان تفسـیر آن را در هیـچ کتـاب، رسـانه ڦ محفلـی بـه خـود نمی دهنـد و از 
این دسته آڦت در هراسند. زCرا مقام و منزلت éیامبر و اولیای خدا در این 

 آشکار می شود.
ً
گونه آڦت کامال

«...َوَلْم َیتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَال َرُسولِِه َوَال اْلُمْؤِمِنیَن َوِلیَجًة.»١
ترجمــه : و غیــر از خدا و رســولش و مؤمنان دوســت و محرمــی اختیار 

نمی کنند.
«إِنََّما َوِلیُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذیَن آَمُنوا...»٢

ترجمه : سرپرســت شــما تنهــا خدا و پیامبر اوســت و كســانی که ایمان 

آورده اند.
« َوُقِل اْعَملُوا َفَسَیَرى اللَُّه َعَمَلكُْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن...»٣

ترجمه : بگو، (هرگونه که می خواهید) عمل کنید، که خداوند و رســولش و 

مؤمنان اعمال شما را می بینند .

جالـب اسـت، در تمـام ایـن آڦت خداونـد، éیامبـرملسو هيلع هللا ىلصو جماعـت 
مؤمنـان را بخشـی از سیسـتمی اعـالم مـی کند، که کار به دسـت آنها سـپرده 
شـده اسـت. و آن هـا را همـراه خـود محرم، ولی امر و شـاهد بر اعمال امت 

قرار می دهد. 
جواڠن فهیم؛ وهاTی ها و سایر احزاب همفکرشان همیشه ٿ حرTه ی (من 
)، یعنی غیرخدا، کاله گمراهی، برسـر برخی مسـلماڠن گذاشـته اند.  ّ̂ دون ا
درحالـی کـه مفهـوم غیرخـدا در همیـن آیـه ۱۶ سـوره توTـه و ۵۵ مائـده واضـح 
اسـت و شـامل éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص و اولیـای خـدا نمـی شـود و هـدف از غیـر 
ّ̂  ـ   عم از بت ها و اشخاصی که پرستش شده و   ـ  نعوذٿ

َ
خدا آنچه است، ا

١. سوره توبه/١٦.

٢. سوره مائده/ ٥٥.

٣. سوره توبه/١٠٥.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٦٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معبود واقع می شوند. مکر این احزاب ٿ این همه ادله ی قرآنی و حدیثی کم 
نمی آورد و برای دررفتن از حلقه ی این محاصره، ٿز هم اصرار بر این دارد، 
که صدا زدن و کمک خواستن از éیامبران و اولیای خدا همان عبادت غیر 

خداست۱. در ادامه پتک محکم تری بر سرشان فرود می آورIم.
مخالفین عقیده ی توسل و استمداد از غیر خدا به صورت کلی از مفهوم 

حقیقی تواڠIی در مخلوقات چیزی نفهمیده اند.
 هـر مخلوقـی از نظـر خلـق دارای دو ُبعـد مادی و معنوی یعنی جسـم و 
روح اسـت. روح مجرد در انسـان و جن نیازی به خوردن و آشـامیدن ندارد. 
یعنـی تعَلـق بـه مـاّده ندارد. و این جسـم اسـت، که نیاز به ضـرورڬت ماّدی 
دارد، و همین جسـم بوسـیله روح مجرد در حرکت اسـت. و ٿ قبض روح از 

آن [ی جان و [ی حرکت می شود.
پس نتیجه اینکه عامل در گرداندن جسم هر کس و کارهاIی که روزانه 
انجـام می دهـد روح اسـت. و در صـورت جـدا شـدن روح از جسـم تواڠIـی 
روح نه کمتر بلکه بیشـتر می شـود، ولی این به نسـبت روح مؤمن اسـت نه 
کافر، بطور مثال هنگام خواب که در حدیث به نوعی از مرگ تشـبیه شـده 
است، قسمتی از روح به اندازه یك وجب از بدن فاصله می گیرد و در این 
جـدا شـدن مقطعـی کم همـه می دانیم، کـه در خواب ٿ اشـخاصی از قرن ها 
éیـش مالقـات کـرده و ڦ در مکان هاIـی دور بصورت آنـی حاضر می گردد. 

این حا□ی از تواڠIی های وافر روح مجرد است.
مالئك نیز که روح مجرد هسـتند، به دلیل نداشـتن جسـم مادی تواڠئی 
های وIژه ای در انجام امور دارند. این مطلب که ارواح بدون اجسام تواڠIی 
امداد رسانی را دارند انکار ڠپذیر است، چون اسناد این حدیث شرIف در 
ْرَواُح 

َ
صحیحین مسلم و بخاری و غیر آن ها نیز وارد است که می فرماید: "األ

١. الدعاء مخ العبادۀ .



٦٦  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـَدٌة..."۱  ترجمـه: ارواح لشـکرهای آماده  هسـتند. وجود لشـکر فقط  ُجُنـوٌد ُمَجنَّ
برای انجام مأمور?ت و کار است.

 حق تعالی همه ی کارها را بصورت دخالت غیر مسûقیم انجام داده و در 
انجـام امـور از «ُمَدبِّـراِت أمر»،۲ تدبیـر کنندگان کار ڦ همـان کارگزاران خود 
اسـتفاده مـی کنـد، بـه طـور مثـال «حملـۀ العرش» عـرش را حمـل می کنند، 
جبرئیـل مأمـور وحـی، اسـرافیل مأمور نفخـه ی صور، میکائیل عامل ïقسـیم 
رزق و عزرائیل وکیل برای قبض ارواح مخلوقات اسـت. خداوند جل شـأنه 
در قرآن éیامبر و اصحاب را که در روز جنگ بدر تعدادشان یك سوم لشکر 
ډ دندان مسلح کفار بود، به صبر و ïقوا توصیه می کند و مژده می دهد که: 

ِمیَن.»٣ «یُْمِدْدكُْم َربُّكُْم ِبَخْمَسِة آَالٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمَسوِّ
ترجمه : پروردگارتان شــما را به پنج هزار نفر از فرشــتگان نشــاندار یاری 

می دهــد. در این آیه كمــك از طرف پروردگار با مالئك و آن هم با ذكر تعداد  

٥٠٠٠ صورت گرفته است.

ا◦ر وسـیله و واسـطه نیاز نیسـت، و به گفته ی هفتاد و دو فرقه  ٿ شـعار 
(فقط اjّ)، توجیه این دسـته از آڦت، که در قرآن  به وفور از آن ڦد شـده 
اسـت، چیسـت؟ چـرا هرگـز در تحلیـل هایشـان، جـرأت بحث از ایـن گونه 
آڦت و ڦ تفاسیر و تشر?ح سرگذشت حضرات موسی و خضر را به 
خود نمی دهند؟ ز?را غیر از الزم بودن اختیار مرشـد راهنما برای هر مؤمنی 
ی) ڦ پس پرده، مفهـوم دیگری نمی توان از  ُدنِّ

َ
و عالـم بـودن مرشـد به علـوم (ل

داسـتان سـوره ی مبارکه ی کهف برداشت کرد. در مورد امداد رسانی و طلب 
ڦری از انبیاء و اولیاء نیز قضیه به همین صورت اسـت. اینان جزو سیسـتم 

١. صحیح بخاری/٣٣٣٦  ـ  مسلم/٤٧٧٣  ـ  سنن ابوداود/٤٨٣٤.

٢. سوره نازعات / ٥.

٣. سوره آل عمران / ١٢٥.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٦٧

خدا6ـی بـوده و بخشـی از(ُمدّبـراِت أمر) ڦ همـان کارگزاراننـد. ٿ این تفاوت 
چون مدتی در کسوت جسم مادی بوده اند، ماده گراڦن خوارج آنها را همانند 

خود فرض می کنند.
 مولوی می فرماید:

گرچه باشد در نبشتن شیر، شیركار پاكان را قیاس از خود مگیر

بـرای فهـم بهتـر قـدرت و سـرعت روح، روایتـی را از حضـرت سـلمان 
َن  فارسـیڼ نقـل مـی کنیم، که می فرمایـد؛ «أرواُح الُمْؤِمِنیَن ِفی َبْرَزخٍ مِّ

اْألْرِض تَْذَهُب َحْیُث شاَءْت .»۱ 
 ترجمه  : ارواح مؤمنان در برزخی از زمین است ، كه هرجا بخواهد می رود

وَن   و در فرمـوده ی دیگـر éیامبرملسو هيلع هللا ىلصمی فرماید : «األنِبیاُء أْحیاٌء ُیَصلُّ
ُبوِرِهْم .»۲

ُ
ِفی ق

ترجمه : پیامبران زنده اند و در قبرهایشان نماز می خوانند .

بـر کمـك و ڦری از طـرف ارواح  ایـن آڦت و احادیـث، همگـی دال 
مالئك(روح مجرد بدون جسم)، انبیاء ڦ اولیاء هستند و این کمك ر\طی به 

بودن ڦ نبودن جسم ندارد . 
دراینجـا اشـاره بـه حدیثـی می کنیـم، کـه éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص امـر بـه طلـب 
مسـûقیم بـه اذن خداونـد از غیر خدا، یعنـی کارگزارانش می کند: « إَِذا اََضلَّ 
أََحُدكُـْم َشـْیًئا أَْو أََراَد َعْونًـا َوُهَو ِبأَْرٍض َلْیَس ِبَها أَِنیـٌس َفْلَیُقْل: َیا ِعَباَد اللَِّه 

أَعینونِی َفإِنَّ ِللَِّه ِعَباًدا َال نََراُهْم.»۳
ترجمه : هرگاه یكی از شــما چیزی گم كرد، یا یكی از شــما چیزی خواست 

١. الروح إلبن القیم الجوزی / صفحه ی ١٣٣  ـ  الزهد و الرقاق /جلد ١ صفحه ی ١٤٣.

٢. مسند امام احمد /چاپ الرساله جلد ٢٦ صفحه ی  ـ  ٨٦  ـ  مسند البزار /جلد ١٣ صفحه ی ٦٢.

٣. طبرانی در الكبیر (١٠٥١٨)  ـ  أبویعلی(٥٢٦٩)  ـ  هیثمی در مجمع الزوائد(١٧١٠٥) .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٨  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

در حالــی كه در جایی بود كســی را نیافت، بگویــد: ای بندگان خدا مرا یاری 

كنیــد ، ای بندگان خدا مرا یــاری كنید، زیرا خداوند بندگانی را (درزمین) دارد 

كه شما آنها را نمی بینید.

امام نووی مجتهد مذهب شـافعی همین حدیث را ٿ مضمون کمی 
متفـاوت در کتـاب «األذکار» خود نقـل و می فرماید: خودم در بیاٿن حیوان 
سـواری ام را گـم کـردم، ٿ اسـتمداد از ارواح بنـدگان خالـص خـدا، مطابـق 
همیـن حدیـث شـرTف، بال فاصله آنرا برایم برگرداندنـد. و در فرموده ی دیگر 
آمده است: « أال إنَّ للِّه َخْلقاً َخَلَقُهْم ِلَحواِئجِ الناِس َیْفَزُع الناُس إَلْیِهْم ِفی 
َحواِئِجِهْم، اُولِئَك اْألِمُنوَن ِمْن َعذاِب اللِّه.»۱ ترجمه : هماڠ؛ خداوند کسـانی 
را، بـرای بـرآوری حاجـات مردم خلق کرده اسـت، که مردم در نیازهایشـان از 

آن ڦری می طلبند ، آنها کسانی هستند که از عذاب خدا در امانند.
اهـل عقیـده ی صحیـح در اسـتدالل عقایدشـان بـه نقـل و ارائـه ی سـند 
تمسـك می کنند، مانند آنچه از آدرس در ڍورقی این کتاب برای احادیث و 
تفاسیر ارائه شده، اّما خوارِج وهاiی به محض دیدن آن، بدون هیچ تحقیقی 
و کنکاشـی بعضًا بدلیل iی سـوادی و عدم آ◦اهی از علوم دینی از کلماتی 
ماننـد: ایـن حدیـث ضعیف ڦ موضوع اسـت، اسـتفاده می کننـد، بدون آنکه 

بداند ضعیف چیست ڦ موضوع کدام است؟
اّمـا بـرای احـکام غلـط ارائـه شـده از طـرف خودشـان، کلمـه صحیـح را 
همیشـه چاشـنی حرف هایشـان می کنند. روایت فوق به صورت کامًال واضح 
و ُمبرَهن به مشـروعیت اسـتمداد از غیر حق تعالی به سـفارش دین داللت 
می کننـد و جـای هیـچ شـك و شـبهه ای ٿقـی نمی گـذارد، ٿالخـص ڊئیدی 
که امام نووی در کتاب « األذکار » داده، که حتی ابن القیم الجوزی شـا◦رد 
ابـن تیمیـه رهبـر مخالفیـن این عقیـده، در کتاب « الوابل الصیـب من الکلم 

١.  امام سیوطی در جامع الصغیر / (٢٣٥٠) ـ  امام طبرانی در مجمع الكبیر /(٣٣٣٤) بسند حسن .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٦٩

الطیب » جلد یکم صفحه ی ۱۲۵ همین روایت امام نووی را نقل کرده و 
می گوDد: ا◦ر حیوان شما فرار کرد، مطابق  این حدیث شرDف ٿ  استمداد 
از ارواح بنـدگان خالـص خـدا، «یا عباَد اللِّه أْحِبُسـوا َعَلـیَّ داّبِتی.» حیوان 

فراری بر می گردد. 
الُل؟ »١  « فماذا بعَد اْلَحقِّ إّال الضَّ

ترجمه: با این حال، بعد از بیان حق، غیر از گمراهی چه چیزی وجود دارد؟

جـا دارد در اینجـا، نمونـه ی Tی شـرمانه ای از Tی ادTی بـه اصطالح مفتی 
سعودی«ابن ٿز» را، که ایمان اصحاب éیامبر را زDر سؤال می برد، نقل کنیم:

 «ابـن ٿز» در تحقیـق کتـاب فتـح البـاری شـرح صحیح بخـاری صفحه ی 
(۷۰۴) ذیـل ایـن روایـت چنیـن می گوDـد: (ابتـدا روایـت و ترجمـه ی آن را 

می آورDم):
اِن َعْن  مَّ « َوَرَوى اِْبن أَِبی َشْیَبة ِبإِْسَناٍد َصِحیح ِمْن ِرَوایَة أَِبی َصاِلح السَّ
اِرّی  ـ  َوَكاَن َخاِزن ُعَمر  ـ  َقاَل " أََصاَب النَّاس َقْحط ِفی زََمن ُعَمر  َماِلــك الدَّ
َفَجــاَء َرُجل إَِلى َقْبر النَِّبّی َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَســلََّم َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَســلََّم 
ِتك َفإِنَُّهْم َقْد َهَلكُوا ، َفأَتَى الرَُّجَل ِفی  َفَقاَل : یَا َرُســول اللَّه اِْسَتْســِق ِألُمَّ
ــالَم، َوأَْخِبرُْه أَنَّكُْم ُمْسِقُیوَن...الخ"٢  اْلَمَنام َفِقیَل لَُه : اِئِْت ُعَمَر َفأَْقرِئُْه السَّ
اْلَحِدیث . َوَقْد َرَوى َســْیف ِفی اْلُفُتــوح أَنَّ الَِّذی َرأَى اْلَمَنام اْلَمْذكُور ُهَو 

َحابَِة...»   ِبَالل ْبن اْلَحارِث اْلُمزَنِیُّ أََحُد الصَّ
ترجمه: ابن ابی شــبیه با ســند های صحیح از روایت ابوصالح الســمان و 

ایشــان هم از مالــك الداری انباردار حضــرت عمرڼروایت كرده و گفت: 

در زمــان خالفت حضرت عمرڼ  مردم دچار قحطی شــدند و مردی  نزد  

قبــر پیامبرملسو هيلع هللا ىلص آمد و گفت: ای پیامبر خدا؛ برای امتت طلب باران كن، 

١. سوره یونس / ٣٢.

٢.    مصنف ابن ابی شیبه، جلد٦/ص٣٥٦(المكتبة الشاملة).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٠  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

كه همه هالك شــدند. پس بخواب آن مرد آمد و فرمود: پیش عمر برو، ســالم 

مرا به او برســان و بگو؛ به تحقیق(به زودی) سیراب می شوید(باران می بارد). 

سیف در كتاب«الفتوح» می گوید: شــخص خواب بیننده، صحابی جلیل، بالل 

بن حارث مزنیڼ بوده است.      

سـناد صحیـح حدیـث مبنـی بـر اسـتمداد صحا)ـی از قبـر 
َ
بـن ٿز چـون ا

éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص، راهـی بـرای انـکار روایـت برایـش نمی گـذارد، بـرای توجیه 
امـِت خوارجـش در ذیـل ایـن روایـت، در آدرسـی کـه بیـان شـد، عمـل ایـن 
صحا)ـی را یـك نـوع شـرك اعـالم مـی کنـد. (أّن مافعلَُه هذا الرجـُل منكٌر و 

وسیلٌة إلی الشرك بل قد جعلَُه بعُض اهِل العلِم من أنواعِ الشرِك.)
مثـل اینکـه ایـن بـه اصطـالح مفتـی سـعودی ڦدش رفتـه در مـورد عملی 
صحبـت می کند،کـه زYردسـت حضـرت عمـرڼ رفتـه وانûقـاد نکـرده و 
صحابه éیامبر: را متهم به شـرك می کند و روی کتاب صحیح بخاری ٿ شـرح 

عالمه ابن حجر نظر می دهد! 
حـال بدانیـم، نظـر بـن ٿز و سـایر ٿصطـالح علمـای احـزاب مخالـف 
عقیـده اهـل سـنت وجماعـت در مـورد اعمال همسـر éیامبر:و دختـر ابو)کر 

صدیقڼ چیست؟ 
حضـرت اسـماء دختـر ابو)کر صدیق، در ایـن روایت از ٿال پوش 
(جّبه)éیامبرملسو هيلع هللا ىلصسـخن می گوYد، که بعد از وفات éیامبرملسو هيلع هللا ىلص نزد 
حضـرت عائشـه بـود و بعد از وفات حضرت عائشـه ٿالپوش ڦ 

همان عبا به ایشان رسید و در آخر روایت این طور می فرماید:
«وکاَن الَنِبیُّ َصلَّی اللُّه َعلیِه َو َســلََّم َیْلِبُســها، َفَنْحُن نَْغِسلُها ِلْلَمرْضی 

یُْسَتْشَفی ِبَها.»١

١. صحیح مسلم / حدیث شماره ٢٠٦٩ ـ  مسند امام احمد چاپ الرسالة / (جلد ٣٣ صفحه ی 

 ـ  ١٨٦) و اسناد صحیح.
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ترجمه : و پیامبرملسو هيلع هللا ىلص آن (عبا) را می پوشــید، و ما آن را  با آب شسته 

و آبش را به اشخاص مریض می  دادیم و به وسیله ی آن(عبا) طلب شفا می شد.

ایـن حدیـث را کـه امـام مسـلم و غیـر ایشـان: ٿ سـند صحیـح روایـت 
می کنند، دلیلی قاطع و محکم برای وسیله قرار دادن چیزی است که متبّرک 

شده است.
 تصور کنید ؛ عباKی را که éیامبرملسو هيلع هللا ىلص پوشـیده و ٿ بدن مبارک وی 
تماس éیدا کرده، متبّرک و به اراده ی خداوند قادر به شفای مرKض است، 

پس خود شخص éیامبرملسو هيلع هللا ىلص چه حکمی ٿید داشته ٿشد؟ 
آڦ منکـر اسـتمداد و توّسـل بـه غیـر خداونـد نظـرش درڃره ی عمـل أم 
المؤمنین عائشـه و اسـماء دختر ابو\کر صدیق و همه ی اصحا\یکه 
از ایـن عمـل آ◦اه بوده انـد، چیسـت؟ آڦ ایـن عمل شـرک اسـت؟ و اینان از 

صحابه به دین واقف ترند؟
 همین موحدین کذاKی، ا◦ر بیمار شـوند و درمان شـان فقط در اسـرائیل 
و نزد پزشـکی صهیونیسـت ڦفت شـود، آنهم ٿ هزKنه ی صدها دالر، َاٿKی از 
مراجعه به این مرجع پلید ندارند و از (فقط اkّ) طلب شفا نمی کنند، چون 

این نوع توحید، شعاری حز\ی است نه ایمان قلبی. 
امـا ا◦ـر مؤمنـی موّحـد، ٿ ایمان قلبی به وجود برکـت، از طرف خدا نزد 
قبـور انبیـاء و اولیـاء: حتـی اشـیاء منسـوب بـه آن هـا، بـرای اخذ ایـن برکت 
خداKـی و شـفای دردش مراجعـه کنـد، از نظـر آنهـا بـرای خدا شـرKک قرار 
داده اسـت. نـزد ایـن از خـدا \ی خبـران ارزش عبـای éیامبرملسو هيلع هللا ىلص آن هم 
بنـا بـه نـّص وارده از صحیـح مسـلم و غیر او ـ  از قرص پزشـِک کافر هم کمتر 

است. (پناه بر خدا)
همه ی هیاهو و قیل و قال مخالفین استمداد از غیر خدا مبنی بر شنوا  
بـودن زنـده و نشـنیدن مردگان اسـت. یعنـی اموات اهل ایمـان، همانند بت 
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هـای جامـد و صامـت فـرض مـی کننـد، ایـن بخـش از کتـاب را، به (سـماع 
موتی) ڦ همان قدرت شنوا@ی ارواح بدون جسم اختصاص می دهیم.

(تلقین): مـردگان می شـنوند 

منحرفین عقیدتی در این ٿبت همه زور و توان شـان را در مفهوم دو آیه 
َعاَء إَِذا  مَّ الدُّ صرف می کنند، آن هم « إِنََّك َال تُْسِمُع اْلَمْوتَى َوَال تُْسِمُع الصُّ

َولَّْوا ُمْدِبِریَن.»۱
ترجمــه : مســلّماً تو نمی توانی، ســخنت را بــه گوش مردگان برســانی و 

نمی توانی، کَرها را هنگامی که روی برمی گردانند و پشت می کنند فراخوانی.

اهل تفسیر، کلمه ی« موتی» را به مرده دالن، یعنی کفار تفسیر فرموده اند۲ 
و هـدف آیـه ایـن اسـت، بـه éیامبرملسو هيلع هللا ىلص بگو@ـد؛ آنها که دلشـان مرده و 
ڠتوان از درک حقایقند، همانند انسـان ڠشـنوا که به شـما پشـت کرد، دیگر 
قـادر بـه رسـاندن صـدا، بـه گـوش وی نیسـتی، از شـنیدن حـق محـروم و َکر 

هستند.
این آیه ٿ همین مضمون در سوره ی روم آیه ی (۵۲) نیز تکرار شده است. 
اّما منحرف دینی غافل از این که جوان مسـلمان زندگی اش ٿ قرآن و تدبر 
در آن سپری می شود، بالفاصله به آیه ی بعد همین آیه، یعنی آیه ی(۸۱) سوره 
مبارکه ی نمل و آیه ی(۵۳) سوره ی مبارکه ی روم بر می خورد، که می فرماید:

« إِْن تُْسِمُع إِالَّ َمْن یُْؤِمُن ِبآیَاِتَنا َفُهْم ُمْسِلُموَن.»
ترجمه : نه این که می توانی، سخن حق را به آنانی بشنوانی، که به آیات ما 

ایمان می آورند، پس آنان تسلیم امر ما هستند.

١. سوره  نمل / ٨٠.

٢. تفسیر ابن كثیر،جلد١٠/ص٤٢٩  ـ  تفسیر طبری،جلد١٩/ص٤٩٥  ـ  قرطبی، جلد٢٣٢/١٣.
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عدم تحقیق در هر ٿزاری، زمینه گول خوردن و کالهبرداری را برای سود 
ُجـو فراهـم می کنـد. احـزاب عقیـده منحرف نیز، کـه دین ٿزاری برای کسـب 
درآمـد هـای دالری آن هاسـت، سـعی می کننـد از Eـی دقتـی و عـدم تحقیـق 
برخـی اهـل ایمـان سـوء اسـتفاده کـرده و ترجمه ی غلـط بدون تفسـیری را به 
وی به جای کاالی اصلی، که همان نظر مفسـرUن عصر سـلف صالح اسـت 

قالب کنند.  
آیه ا ی دیگر در این رابطه می فرماید:

«َوَما َیْســَتِوی اْألَْحَیاُء َوَال اْألَْمَواُت إِنَّ اللََّه یُْســِمُع َمْن َیَشاُء َوَما أَنَْت 
ِبُمْسِمعٍ َمْن ِفی اْلُقُبوِر.»١

ترجمــه : و ابــداً زندگان با مردگان برابر نیســتند، بدان کــه خدا هر که را 

بخواهد، شــنوای (کالم حّق) می ســازد و تو نمی توانی به آنــان که در قبرها 

هستند،  بشنوانی.

ٿ کمـی دقـت در مفهـوم آیـه و مراجعه بـه منابع معتبر تفسـیری می توان 
فهمیـد، کـه زنده هـا بصـورت طبیعـی، ا◦ـر َکـر نباشـند، می تـوان صـدا را بـه 
گوش آنها رسـاند. اّما در مورد مردگان این کار از صورت طبیعی خود خارج 
می شـود و لطـف و اراده ی خـدا آنهـا را قـادر به شـنیدن می کند، هر چند در 
مورد زنده ها نیز اراده ی خدا بر آن اسـت، وشـنواندن به زنده و مرده به امر 

و خواست اوست.
سفسـطه ها ی منحرفیـن، اینجـا هـم بـرای اهـل سـواد و معرفـت کارسـاز 
نیسـت، زUـرا درعبـارت، «مـن یشـاء» (هر کس را کـه بخواهد) جـواب، «ما 
أنـت بسـمع» (نمـی توانی بشـنوانی) را می توان ڦفت، و هـر عاقلی می داند، 
ا◦ـر اراده ی حـّق تعالـی جـل شـأنه در پـس کار نباشـد، نـه مـرده و نـه زنده، 

نمی توانند قادر به شنیدن ٿشند.

١. سوره فاطر / ٢٢.
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مفسـر4ن در اینجـا هـم «أحیـا» را بـه اهـل ایمـان، «أموات» را بـه کّفار و 
«من فی القبور» را به آڠن که در گورسـتان کفر و جهل خوابیده اند، تفسـیر 

می کنند.۱
حـال بـه ادلـه ی حدیثی در این مـورد می پرداز4م. اثبـات مطلب تواڠ4ی 
شنیدن مردگان هم، بخشی از مقوله ی استمداد و هم تلقین مردگان را در بر 
می گیرد، به همین دلیل برای اثبات تواڠ4ی شـنیدن اموات، احادیث تلقین 

را نیز در همین بخش ذکر می کنیم.
éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص سـه روز بعـد از جنـگ بـدر، که تعداد زڬدی از سـران 
کفار قر4ش در این جنگ به قتل رسیدند، بر سر الشه های کفار ایستادند 
و فرمودند: ای ابوجهل پسـر هشـام، ای امیه پسـر خلف، ای عتبه و شـیبه 
پسران رbیعه: آڦ آنچه را پروردگارډن به شما وعده داده بود به حق ڦفتید؟ من 
آنچـه را خدایـم وعـده داده بود به حق ڦفتم. دراین هنگام حضرت عمرڼ 
فرمود: ای رسول خدا چگونه بشنوند و جواب دهند در حالی که گندیده اند. 

éیامبرملسو هيلع هللا ىلص فرمودند:
« َواَلَِّذی نَْفِسی ِبَیِدِه َما أَنُْتْم ِبأَْسَمع ِلَما أَُقول ِمْنُهْم ، َلِكْن َال َیْسَتِطیُعوَن 

أَْن یُِجیُبوا ثُمَّ أََمَر ِبِهْم َفُسِحُبوا ، َفاُءلُقوا ِفى َقلِیِب بَْدٍر.»٢
ترجمه: قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، شما بهتر از آنها گفته های 

من را نمی شــنوید، لکن توانایی جواب دادن را ندارند. سپس دستور فرمودند، 

الشه ها را کشان کشان در چاه های بدر بیاندازند. 

دراین حدیث شـر4ف، éیامبرملسو هيلع هللا ىلص الشـه های bی جان کفار قر4ش 
را، همانند زندگان شـنوا توصیف می کند. لذا متصف کردن مسـلمان مرده به 
ڠشـنوا بـودن، از عقـل سـلیم بـدور اسـت. و این مطلـب نیز سـوای از تصور 

١. تفسیر ابن كثیر،جلد١١/ص٣١٨  ـ  تفسیر كبیر امام فخر رازی،جلد٢٦/ ص٢٣٣.

٢. صحیح مسلم /حدیث شماره ٥١٢١.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٧٥

عقلی آن در مورد اهل ایمان به نقل صحیح وارد است، ازجمله این نقل ها: 
حدیث شریف؛ عن ابو اُمامة رضی الّله عنه:« إَذا أَنَا ِمتُّ َفاْصَنُعوا ِبی 
َكَما أََمَر َرُسوُل اللَِّه  ـ  َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  ـ  أَْن نَْصَنَع ِبَمْوتَانَا، أََمرَنَا َرُسوُل 
ْیُتْم  اللَِّه  ـ  َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَســلََّم  ـ  َفَقاَل: إَذا َماَت أََحٌد ِمْن إْخَواِنكُْم َفَســوَّ
التَُّراَب َعَلى َقْبرِِه َفْلَیُقْم أََحُدكُْم َعَلى َرأِْس َقْبرِِه ثُمَّ ِلُیَقْل: َیا ُفَالُن اْبُن ُفَالنََة 
َفإِنَُّه َیْســَمُعُه َوَال یُِجیُب ثُمَّ َیُقوُل: َیا ُفَالُن اْبُن ُفَالنََة َفإِنَُّه َیُقوُل: أَْرِشــْدنَا 
نَْیا ِمْن  َیرَْحْمَك اللَُّه َوَلِكْن َال تَْشــُعُروَن َفْلَیُقــْل: اُْذكُْر َما كُْنَت َعَلْیِه ِفی الدُّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َوأَنَّك َرِضیَت ِباَللَِّه َربVا  َشــَهاَدِة أَْن َال إلََه إالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمَّ
ٍد نَِبیVا َوِباْلُقرْآِن إَماًما َفــإِنَّ ُمْنَكًرا َونَِكیًرا َیأُْخُذ كُلُّ  َوِباْإلِْســَالِم ِدیًنا َوِبُمَحمَّ
َن  َواِحــٍد ِمْنُهَمــا ِبَیِد َصاِحِبِه، َفَیُقوُل: اِنَْطلِْق ِبَنا َمــا یُْقِعُدنَا ِعْنَد َمْن َقْد لُقِّ
ِه  ُه َقاَل: َیْنُســُبُه إَلى أُمِّ َتُه َفَقاَل َرُجٌل: یَا َرُســوَل اللَِّه َفإِْن َلْم َیْعرِْف أُمَّ ُحجَّ
اُه أَْیًضا ِفی  اَء» َقاَل اْلُمَصنُِّف: إْســَناُدُه َصاِلٌح َوَقْد َقوَّ اَء َیا ُفَالُن ْبُن َحوَّ َحــوَّ
اْألَْحَكاِم لَُه ُقْلت َقاَل اْلَهْیَثِمیُّ َبْعَد ِســَیاِقِه َما َلْفظُُه: أَْخرََجُه الطََّبَراِنیُّ ِفی 

الَْكِبیِر.»١
ترجمــه : ابــو أمامهڼفرمود: هــرگاه من ُمردم، با من چنــان کنید، که 

پیامبــرملسو هيلع هللا ىلص در مــورد مردگان  ـ  به مــا امر فرمودند، پــس فرمود: هرگاه 

یکی از برادرانتان فوت شــد و روی قبرش را با خاک پوشــاندید، یکی از شــما 

روبروی قبرش خطاب به او بگوید: ای فالن پسر فالن (به اسم مادرش)، پس او 

می شنود ولی جواب نمی دهد. پس در این هنگام بایستید و دوباره بگوید: ای 

فالن پسر فالن، مرده در این هنگام جواب می دهد و می گوید: ما را راهنمایی 

و ارشــاد کن، که خداوند به تو رحم نماید. ولی شــما قدرت درک جواب او را 

ندارید. سپس بگوید: به یاد آور آنچه را بر آن از دنیا رفتی و آن گواهی بود بر 

من  جماعه  کان  صالح،  إسناده  الحافظ  قال  و  الشافی  فی  الحنبلی  و  الطبرانی  رواه   .١

التابعین یوصون بذلک(التاج الجامع لألصول فی أحادیث الرسول /جلد ١/ صفحه ی ٣٧٩).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٦  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

این که، معبودی نیست جز اللّه و همانا محمد پیامبرت و قرآن پیشوایت باشد، 

پس دراین هنگام نکیر و منکر هرکدام دســت همدیگر را گرفته و می گویند: 

برویم، نشستنی برای ما نیست، نزد کسی که حجت به وی تلقین شده است.

 پس مردی گفت: ای پیامبر خدا اگر نام مادرش (مرده) را  ندانســت چه؟ 

فرمود: او را به حضرت حّوا نسبت دهید و بگوئید: ای فالن پسر حّواء.

قـدرت سـماع و شـنیدن امـوات و همچنیـن خوانـدن تلقین بعـد از دفن 
آن ها، در این روایت کامًال واضح و مبرهن است و انکار آن ڦ تجاهل و ڦ 
سـخافت ُمنِکر را می رسـاند. زOرا کلمه ی (فإّنه یسـمعه)، (پس به تحقیق او 
(مرده) می شـنود)، صراحتًا تواڠOی شـنیدن از طرف مردگان را زOر خروارها 

خا▫ ډئید می کند.
 واضح اسـت، این شـنیدن کار روح اسـت و \ی اذن خدا میّسـر نیست. 
ایـن هـم یـک حدیـث دیگـر، در ٿب شـنوا بـودن مـردگان، کـه (أظهـر مـن 
الشـمس) اسـت، ولی ٿزهم برای بیدار کردن کسـی که خود را به خواب  زده، 

کافی نیست. 
«عن أَنَس، َقــاَل النَِّبــّىملسو هيلع هللا ىلص: (إَِذا ُوِضَع اْلَعْبُد ِفى َقْبــرِِه، َوتََولَِّى 

َوَذَهَب أَْصَحابُُه، َحتَّى إِنَُّه َلَیْسَمُع َقْرَع ِنَعاِلِهْم ...»١
ترجمه : هنگامی که کســی در قبرش گذاشته شــد، و کسانش به او پشت 

کــرده و اوا را تــرک کردند، به تحقیــق صدای کفشهایشــان را (هنگام رفتن) 

می شنود.          

آیـه: «فمـاذا بعـد الحـق إّال الّضالُل.»۲ ترجمه : ٿ این حـال بعد از حق ، 
چه چیز غیر از گمراهی وجود دارد.

ابوداود / حدیث  ١. صحیح بخاری/ حدیث ١٣٣٨ ـ  صحیح مسلم / حدیث ٢٨٧٠ ـ  سنن 

٣٢٣١ ـ  مسند امام احمد / حدیث١٢٢٧٠ ـ سنن نسائی / حدیث٢٠٤٩.

٢. سوره مبارکه یونس / آیه ٣٢.
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 از دیگـر مـواردی کـه منحرفیـن عقیـده از دیـر ٿز یعنـی از زمـان شـکل 
گیـری معتزلـه ډ□نـون مطـرح کرده انـد، مسـئله ی عـدم تواڠ:ـی شـفاعت از 
جانـب éیامبـران و اولیـای امـت:، و تنقیص ڦ  کسـر شـأن و منزلت شـان در 
حـد بشـری عادیسـت . طـرح ایـن مسـائل نیـز همانند انـکار اسـتمداد هدف 
غائـی آن از بیـن بـردن محبتـی اسـت، کـه  ڍیـه ی ایمانـی هـر مؤمنـی ٿ آن 
اسـتوار اسـت. حضرت شـیخ «ابن حجر عسقالنی» ، در کتاب «الدرر 

الکامنة»  نیزbه آن اشاره دارد. حال به شرح این دو مسئله می پرداز:م.

منزلت حضرت ختمی مرتبتملسو هيلع هللا ىلص:

طراحان و متفکران صهیونیسـت، برای زدن تیشـه به ر:شـه ی اسـالم، از 
کلیدی تر:ن و اساسی تر:ن روش ها، برای منحرف کردن مسلماڠن از صراط 
مسـûقیم، اسـتفاده می کننـد، و در ایـن راه بـه مطالعه ی تفاسـیر و مراجعه به 
منابع  حدیثی می  پردازند، ډ ٿ ډ□تیك استفاده ی عکس از توصیه های قرآنی 
و حدیثی به مسـلمین، بتوانند مهلك تر:ن ضرڃت را بر  éیکره ی اسـالم وارد 
کنند، و عوامل داخلی خود فروخته   نیز، حقًا در این راستا مأمور:ت خود را 
تمام و کمال، در هر کسوتی در میان جوامع جهانی بو:ژه جامعه   ی اسالمی، 
انجام داده  و سـعی در کم کردِن رنگ و بوی شـعائر اسـالمی، ٿ شـعار "فقط 
اuّ" دارند، در حالی که حق تعالی در قرآن امر به تعظیم شعائر خود نموده، 
ډ جا:ی که قرآن، طناب گردن حیوان قرڃنی را "قالئد"۱ محترم می شـمارد، 

دیگر منصب شعائری مانند؛ مقام نبّوت و والیت جای خود دارد.
" َذِلـَك َوَمْن یَُعظِّْم َشـَعاِئَر اللَِّه َفإِنََّها ِمْن تَْقـَوى اْلُقلُوِب".۲ ترجمه: این 

١. سوره مائده/٢.

٢. سوره حج/٣٢.
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است(مناسـك حـج)، وهرکـس شـعائر الهی را بـزرگ دارد، این کار نشـانه ی 
ïقوای دلهاست.

منحرفین عقیدتی، برای تشـبیه انبیاء ڦ اولیاء به خود، از شـیوه ی معمول 
کاری شـان، یعنـی تدلیـس در تفسـیر آڦت و رواڦت اسـتفاده می کننـد، و 
می گوUند؛ قرآن از زڃن éیامبر گفته: "أنا بشـٌر مثلُكم"۱ ترجمه: من بشـری 

مانند شما هستم.
در ایـن آیـه هماننـد سـایر شـواهد آیـه ای، کـه خـوارج بـه صـورت ڠقـص 
کـه  آیـه موجـود اسـت،  ادامـه ی  ادعایشـان در  اسـتفاده می کننـد، جـواب 

"  ترجمه : به من وحی شده. می فرماید: "ُیوحی ِالیَّ
دونی و سخافت این جماعت، در این جا مشهود است، که فردی برگزUده 
از طـرف خداونـد عالـم را در میان چند میلیـارد جمعیت برای درڬفت مقام 
نبـّوت ڦ والیـت، هماننـد فردی عـادی در جامعه به شـمار می آورند. اّما ٿید 
دانسـت که انتخاب شـده از طرف خدا در زمین، همیشـه محترم ترUن کس 
نزد وی اسـت. "إّن أكرَمكم عند اللِّه أتقاكُم"۲  ترجمه: گرامی ترUن شـما نزد 

خدا ٿïقواترUن شماست.
در ادامه ٿید به این نکته نیز اشـاره داشـت، که مراتب بشـری در تفسـیر 
کلمه ی بشـر در این آیه، ۸ مرتبه اسـت؛ ۱ ـ  کافر(بشـر اسـت و حقوق بشـری 
دارد). ۲ ـ  مسـلمان فاسـق(خاطی و گنـاه کار). ۳ ـ  عابد(عبـادت کننـده ی در 
غ دین éیامبرصاحب 

ّ
معرض لغزش). ۴ ـ  ولی(مقام محفوظ از گناه). ۵ ـ  نبی(مبل

شـرUعت). ۶ ـ  مرسـل(éیامبر صاحـب شـرUعت). ۷ ـ  اولوالعزم (نـوح، ابراهیم، 
موسی، عیسی  و محمد). ۸ ـ  ختمی مرتبت (ٿالترUن مقام بشری و تنها، فخِر 
کرمملسو هيلع هللا ىلص. و نمی توان هیچ یك از این مراتب را ٿ هم قیاس 

َ
م محمد ا

َ
عال

١. سوره كهف/١١٠.

٢. سوره حجرات/١٣.
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کرد. حضرت مولوی رومی تعبیر جالبی را از کسانی که صاحبان فضل 
را هم چو خود می پندارند، در دفتر اّول مثنوی بخش۱۱ آورده و می فرماید:

گر چه ماند در نبشتن شیر و شیرکار پاکان را قیاس از خود مگیر
کم کسی ز ابدال حق آگاه شدجمله عالم زین سبب گمراه شد
اولیا را همچو خود پنداشـــتندهمســـری بـــا انبیا برداشـــتند
ما و ایشان بستٔه خوابیم و خورگفته اینک ما بشـــر ایشان بشر
بی منتهیاین ندانســـتند ایشان از عمی درمیان  فرقی  هست 
لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل هر دو گون زنبور خوردند از محل

ودر دفتـر اّول مثنـوی بخـش ۱۱۸ شـأن حـال بینـش هـر کـس در مقابـل 
سرور کائناتملسو هيلع هللا ىلص ٿ تفسیر روایتی حدیثی این را سروده:

زشت نقشی کز بنی هاشم شکفتدید احمـــد را ابوجهل و بگفت
راست گفتی گرچه کار افزاستیگفت احمد مر ورا که راســـتی
آفتاب ای  بگفت  نی ز شرقی نی ز غربی خوش بتابدید صدیقش 
ای رهیده تـــو ز دنیای نه چیزگفت احمد راست گفتی ای عزیز
الوری صدر  ای  گفتند  راست گو گفتی دو ضدگو را چراحاضران 
ترک و هندو در من آن بیند که هستگفت من آیینه ام مصقول دست

یتـی دوڃره از خـود در آçینـه ی  خـوارج وهاTـی و هم فکران شـان در رؤ
تمـام نمـای مقـام حضـرت ختمی مرتبـتملسو هيلع هللا ىلص، به تفسـیر عوامانه ی این 
آیـه اسـتناد می کننـد و éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص را قبـل از بعثـت گمـراه  ـ  نعـوذ ٿXّ  ـ  
می دانند: "َوَوَجَدَك َضاالZ َفَهَدى"۱ ترجمه: و(پروردگارت) تو را◦مشـده ڦفت، 

پس راهنماçیت نمود.

١. سوره ضحی/٧.
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برخـی مفسـر6ن در تفسـیر ایـن آیـه عـدم معرفت کامـل éیامبرملسو هيلع هللا ىلص 
را بـه مقـام حـق تعالـی قبـل از وحـی می داننـد و بعضـی نیـز واژه ی "ضال" 
را، مفقـود معنـی می کننـد، و ایـن را بـه زمـان کودکـی éیامبرملسو هيلع هللا ىلصکـه در 
کوههای مکه گم شده بود و به امر خدا، توسط حضرت جبر6یل، به 

منزل ٿز گردانده شد، ارجاع می دهند.۱
اّمـا ا◦ـر عنصـری خائـن به اسـالم ڦ گول خورده ای Tی سـواد هم نباشـیم، 
می توان به سادگی از مفهموم " أََلْم نَْشَرْح َلَك َصْدرََك َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزرََك"، 
فهمید، کسی که در طفولّیت، سینه اش شکافته شده، و نکتة السوداء(عامل 
گنـاه) از قلبـش زدوده شـده، دیگر نمی ٿیسـت، گمراه ٿشـد. دیگر بماند، که 
éیامبرملسو هيلع هللا ىلصدر حدیثی فرموده: "كُْنت نَِبی5ا َوآَدُم َبْیَن اْلروحِ َوالجسـِد."۲  
ترجمـه: مـن éیامبـر بوده ام، زمانی که، آدم هنوز بین روح و جسـد بود(خلق 

نشده بود). 
اiّ اiّ؛ از ذاتـی کـه قبـل از خلقـت و در عالم ارواح، صاحب رسـالت 
بـوده اسـت. کسـی کـه بنـا به فرمـوده ی قـرآن، صحبت کـردن در حضورش ٿ 
صـدای بلنـد، هماننـد کفرگو6ـی ٿعث َحْبط و از بین رفتـن تمام اعمال خیر 
می شـود (ا◦ر فرد بدون توTه از آن بمیرد)." َوَمْن َیْكُفْر ِباْإلِیَماِن َفَقْد َحِبَط 
َعَملُـُه.."۳ ، "َیـا أَیَُّهـا الَِّذیـَن آَمُنـوا َال تَرَْفُعـوا أَْصَواتَكُـْم َفْوَق َصـْوِت النَِّبیِّ 
َوَال تَْجَهـُروا َلـُه ِباْلَقـْوِل َكَجْهـِر َبْعِضكُـْم ِلَبْعـٍض أَْن تَْحَبَط أَْعَمالُكُـْم َوأَنُْتْم 
َال تَْشـُعُروَن" ۴ حـال، عظمـت مقـام ختمـی مرتبـت را، از زڃن قـرآن بیـان 

می کنیم:

١. تفسیر ابن كثیر،جلد٨/ص٤٢٣  ـ   تفسیر قرطبی،جلد٢٠/ص٨٧.

٢. المستدرك علی الصحیحین للحاكم، جلد٩/ص٤٨٥  ـ  معجم الكبیر، جلد٢٠/ص ٣٥٣.

٣.   سوره مائده/.٥

٤. سوره حجرات/٢.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٨١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َوَرَفْعَنـا َلـَك ِذْكـرََك۱. (وڠم تـورا بلنـد سـاختیم.)، ډجا&ـی کـه #ـی ڠم او 
شهادتین ڠقص است.

َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزرََك۲. (و ٿر سنگین گناه رااز دوش تو برداشتیم.)
َوإِنََّك َلَعَلى ُخلٍُق َعِظیٍم۳. (و تو دارای اخالق عظیمی هستی.)

َوَلَسـْوَف یُْعِطیـَك َربُّـَك َفَترَْضى۴. (بزودی  پـروردگارت آن قدر به تو عطا 
خواهد کرد، ډ خشنود شوی.)

َوَما أَْرَسْلَناَك إِالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن۵. (و ما تو را جز رحمت برای جهانیان 
نفرستاده ایم.)

َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى.۶ (در مدح چشم مبارکش)
َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرأَى.۷(در مدح اقیانوس #ی کران قلب مبارکش).

 َیا ِنَساَء النَِّبیِّ َلْسُتنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّساِء...۸(در مدح زڠن ایشان).
َركُْم تَطِْهیًرا.۹  إِنََّمـا یُِریُد اللَّـُه ِلُیْذِهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهَل اْلَبْیـِت َویَُطهِّ

(در مدح خانواده  اش).
مم ممتاز نموده 

ُ
عظمت این ذاتملسو هيلع هللا ىلص، امتش را نیز از میان سـایر ا

اسـت. ٿ یـك نـگاه اهـل ایمان به ایـن ذات، در زمان حیـات مبارکش، لفظ 

١. سوره انشراح/٤.

٢. سوره انشراح/٢.

٣. سوره قلم/٤.

٤. سوره ضحی/٥.

٥. سوره انبیاء/١٠٧.

٦. سوره نجم/١٧.

٧.  سوره نجم/١١.

٨. سوره احزاب /٣٢.

٩. سوره احزاب/٣٣.



٨٢  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صحا>ی به صاحب نگاهی اطالق می شود، که بخشش یك ُمشت گندمش 
وڬ نصـف آن، از بخشـش یـك کـوه طـالی غیـر اصحـاب ایشـان فاضل تـر 

است، و این به ُیمن فقط یك نظر ذات مقدش حاصل می شود.
 ایـن برتـری و فضلیـت در بیـن ِعبـاد، بنـا به نـص آیه ڜبت اسـت." ِتْلَك 
ْلَنـا َبْعَضُهـْم َعَلـى َبْعـٍض"۱  ترجمـه: برخـی از آن éیامبـران را بـر  ُسـُل َفضَّ الرُّ

بعضی دیگر برتری دادیم.
اّما از نظر اعûقادی، ایمان به همه ی آن ها مساوی است. " َال نَُفرُِّق َبْیَن 

أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه"۲. 
ترجمـه: فرقـی در بیـن هیـچ کـدام از انبیـاء(در ایمـان بـه نبوتشـان) قایل 
نمی شـوeم. از دیگر اختصاصات خاتم éیامبرانملسو هيلع هللا ىلص، درجه ی شـفاعت 

کبری است، که به تفصیل به آن می پردازeم.

: عت شفا
شفاعت بخصوص توسط éیامبرملسو هيلع هللا ىلص و غیر ایشان از دیگر éیامبران، 

صدیقین ، شهدا و صلحا هم به دالیل آیه ای و حدیثی ڜبت است.
وقال تعالی: «َوَال َیْشَفُعوَن إِالَّ ِلَمِن اْرتََضى َوُهْم ِمْن َخْشَیِتِه ُمْشِفُقوَن.»٣

ترجمه : و آنان شــفاعت نمی کنند، مگر برای کســی که خدا (به شــفاعت 

برای او) راضی باشد و از ترس او بیم ناکند.

شـفاعت شـفاعت کنندگان، بـه رضایـت حّق تعالـی در این آیـه، بصورت 
واضح بیان شده است و جای هیچ شک و تردیدی را ٿقی نمی گذارد.

١. سوره بقره/٢٥٣.

٢. سوره بقره/٢٨٥.

٣. سوره مبارکه األنبیا /  آیه ٢٨.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٨٣

وقال تعالی: «َمْن َذا الَِّذی َیْشَفُع ِعْنَدُه إِالَّ ِبإِْذنِِه.»١
ترجمه : کیست در نزد او (خداوند)، جز به فرمان او شفاعت کند؟

مفهوم سؤالی این آیه دال بر این است که، شفاعت کنندگان نزد خدا به 
اذن و رضایت حق جل و عال شفاعت می کنند.

در فرموده ای éیامبرملسو هيلع هللا ىلص، پنج مورد از خصائص خوAش را، که حق 
تعالـی بـه éیامبـران دیگـر عطـا نفرمـوده، بیـان مـی فرمایـد کـه در مـورد پنجم 

می فرماید:  «واُعِطیُت الّشفاعَة.»۲
 ترجمه: و به من شفاعت عطا شده است.

ِتی.»۳ در بشارتی دیگر می فرماید: «َشفاَعِتی ِألْهِل اْلَکباِئِر ِمْن اُمَّ
ترجمه : شفاعت من برای اهل گناهان کبیره ی امت من است.

درڃب شفاعت، توضیح بیشتر از این را جایز نمی دانیم. زAرا ا◦ر وضوح 
کافی در احادیث وآڦت روایت شـده برای قناعت کردن کسـی کافی نباشـد، 
مشـخص اسـت، فرد مورد نظر، دچار سـرطان بدخیم عقیدتی است و جمود 
فکـری و گمراهـی حاصـل از ایـن بیمـاری، ٿ شـیمی درمانـی دالیـل مـا نیـز، 

درمان نمی شود.

: غیب 
بوق و شـèپور همه ی احزاب ٿصطالح اسـالمی، در مسـئله ی غیب نیز، 
همانند استمداد، گوش مسلماڠن عالم را همیشه خراش داده و می دهد. این 
نیـز، حا□ـی از جهـل و حمـل بـر nی سـوادی و بعضًا éیشـبرد اهـداف حزnی 

١. سوره مبارکه بقره آیه / ٢٥٥.

/ حدیث  احمد  امام  / حدیث٥٢١ ـ  مسند  بخاری/ حدیث٣٣٥ ـ  صحیح مسلم  ٢. صحیح 

٧٢٦٦ و ....

٣. مسند امام احمد حدیث١٣٢٢٢ ـ سنن ابن ماجه حدیث٤٣١٠ ـ  سنن ترمذی حدیث ٢٤٣٥ و ...



٨٤  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آن هاست . این :ی خردان در خصوص این مسئله، حداقل اطالعات مفیدی 
را نیـز بـه مبلغین شـان نمی دهنـد، ډ در جـدل ٿ قشـر عـوام اهـل عقیـده ی 

سلف صالح میدان را فورًا خالی نکنند.
کسـی جز خدا  درکالم اول می گوUنـد: (و مـا َیْعَلـُم اْلَغْیـَب إّال الّلـُه.) (
غیب را نمی داند.) وقتی می گوUی؛ پس چرا فالن مرد خدا از فالن کار نکرده 
خبر داد ڦ می دهد؟ درجواب می گوUد: شیاطین و أجنه او را خبر می دهند 
و بالفاصلـه ٿ ایـن جملـه خـود را محکـوم می کند. زUرا خبر دادن شـیاطین، 
دیگر، انحصار عاِلم بودن خداوند به غیب را می شکند و مسئله را برای خود 
کامًال éیچیده کرده  و دسـت خودش را، ٿ این تناقض و ضدگوUی می بندد.

درابتدا به تعرUف غیب می پردازUم. غیب در لغت معانی زڬدی دارد، 
اّما آنچه هدف ماست، معنی« پنهان » و « پوشیده » آن است. و هرچیزی 
را کـه از حیطـه ی دیـدن ڦ دانسـتن خـارج ٿشـد، غیـب محسـوب می شـود. 

بخش اعظم دین ما، مبنی بر ِایمان به مغیبات است.
حـّق تعالـی خـود غیب الغیوب اسـت. مالیک، بهشـت ، جهنم ، حیات 
بـرزخ، روح و جـن همـه غیـب بوده و ایمان به وجود همـه ی این ها واجب و 
الزم اسـت. تمامـی آڦتـی که در مورد غیـب و بودن آن، در علم خدا و عدم 
احاطه ی کسی غیر از خدا، برآن وارد است، بحث از احاطه ی کامل و کلی 
حـق تعالـی بـر غیـب و عدم علم کسـی بـر آن، بدون اجـازه ی وی می کند و 
این نفی در آیه ی مذکور، دانسـتن هر غیبی ٿ اجازه و اراده ی خداوند را رد 
نمی کنـد. ایـن ادعـای مـا، ٿ نـص آڦت قرآن به سـادگی قابل اثبات اسـت و 

نیاز به تحقیق و تفّحص در رواڦت و نقل ها نیست.
قال الّله تعالی: «َعاِلُم اْلَغْیــِب َفَال یُْظِهُر َعَلى َغْیِبِه أََحًداملسو هيلع هللا ىلص إِالَّ 

َمِن اْرتََضى ِمْن َرُسوٍل َفإِنَُّه َیْسلُُك ِمْن َبْیِن یََدیِْه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا.»١

١. سوره مبارکه ص / آیه ٢٦ و ٢٧.
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ترجمه ی آیه: خداوند عالم به امر پنهان است، پس بر علم غیب خود هیچ 

کس را آگاه نمی ســازد، مگر کسی از فرستادگان خود، که او را انتخاب کرده، 

پس هر لحظه، خداوند مراقبینی از پس سر و پیش رو برای آنها قرار می دهد.

اسـûثنا درآیه ی دوم، مطلب را واضح و روشـن می رسـاند، ولی منحرفین، 
همیشـه از بیـان این گونـه اسـûثناها در آڦت پرهیز می کننـد، ډ بتوانند هدف 

مسمومشان را برسانند.
و قال تعالی: «ِتْلَك ِمْن أَنَْباِء اْلَغْیِب نُوِحیَها إَِلْیَك.»١

ترجمه : این امورات از اخبار غیب است، که ما آن را به تو وحی می کنیم.

درایـن آیـه، بـه صراحـت از مطلع نمـودن éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص از علوم غیبی 
حکایـت دارد. دههـا آیـه ی دیگـر در قـرآن بـه همیـن مضمون وجـود دارد، که 
به دلیل اطاله ی کالم از ذکر همه ی آنها معذورWم. از جمله آیه ۴۹سـوره آل 
عمران که حضرت عیسـی از موجودی خانه های بنی اسـرائیل به آنها 
خبر می دهد و ڦ آیه ی ۹۳سـوره یوسـف که حضرت یوسـف علیه السـالم از 
بینا شدن چشم پدرش خبر می دهد و این استمداد از éیراهن و طلب برکت 

از آن را نیز، به خاطر صاحبش حضرت یوسف می رساند.
تمامـی دسـتوراتی را کـه خداوند بـه مالئکه و ڦ éیامبران: ابالغ می کند، 
همه و همه از علوم غیبی هستند، که بعد از خارج شدن از«لوح محفوظ» ڦ 
دایره ی غیب مطلق، بصورت غیب مقّید ڦ نسبی درآمده و در علم éیامبران 
ڦ مالئـک قـرار می گیـرد. و در صـورت ابـالغ، از طـرف éیامبـران به عامه ی 

ی از حالت غیب خارج می شود . 
ّ
مردم، به صورت کل

این قضیه در مورد اولیاء نیز صدق می کند، ٿ این تفاوت، ابالغ به اولیاء 
از طرف خداوند بصورت وحی نیست و به صورت الهام، القای قلبی ڦ دیدن 
ٿ چشـم بصیرت اسـت و این حدیث شـرWف، این مطلب را ډئید می کند:

١. سوره مبارکه هود/ آیه ٤٩.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٦  °  /  توحید، شرعی نه غربی  
« إتُّقوا ِفراَسَة اْلُمْؤِمِن فإنَُّه َیْنظُُر ِبُنوِر اللِّه .»١

ترجمــه : بپرهیزید، از ادراک و زیرکی مؤمن پــس به تحقیق مؤمن با نور 

خدا (چشم باطن) می نگرد.

و ایـن بـه معنـی دسترسـی بـه بواطـن و ضمایـر (افـکار) دیگران اسـت و 
شارحین حدیث همه بر این اتفاق دارند. برای مثال زمان مرگ هر مخلوقی 
غیب مطلق بوده و در علم خداست، اّما ٿ فرارسیدن این اجل و اعالم آن 
از طـرف خداونـد بـه مأمـور قبـض روح از دایـره ی غیـب مطلق خارج شـده 
و در حیطـه ی غیـب نسـبی ڦ مقّیـد قرار می گیـرد. در این زمان ٿ قبض روح 
مخلـوق، از طـرف مالئکـه ی مامـور قبـض روح، هـر کـس که درآنجـا حضور 
داشـته ٿشـد ، از این مسـئله آ◦اه می شود و دیگر برای آن ها غیب نیست . 
اّما هنوز برای کسـانی، که از مسـئله ی مردن شـخصی در منزل خودش هنوز 

مطلع نشده اند، این مسئله غیب است، ولی فقط به نسبت آن ها.
 حال ا◦ر éیامبری ڦ ولڗی از اولیای خدا، قبل از فوت شخصی از زمان 
مرگ وی خبر دهند، این اعالم غیب است از طرف آن ها، ولی غیب مقید 
ڦ نسـبی نـه غیـب مطلق. چـون ډ حق تعالی اراده نکنـد، اینان از این غیب 

مطلع نمی شوند.
طـرح مسـئله ی عـدم علم انبیاء و اولیـاء به صورت مطلق، از مغیباتی که 
حق تعالی آن ها را از آن آ◦اه می سازد، توطئه دیگری، از جانب گم شده های 
کسر شأن) و تنّزل مقام انبیاء  ورطه ی گمراهی است، که هدف از آن تنقیص(
و اولیاء اسـت. محکم ترmن دلیل منکرmن در این رابطه، بعد از آڦتی که ٿ 
تفسیر غلط و واهی می گوmند، مسئله ی عدم علم éیامبرملسو هيلع هللا ىلصدرقضیه ی 

« إفک » ڦ تهمت به حضرت ام المؤمنین عائشه بود.

الباری / شرح صحیح  الکبیر طبرانی /(٧٤٩٧)  ـ  فتح  ١. سنن ترمذی / (٣١٢٧)  ـ  معجم 

بخاری جلد ١٢ صفحه ی  ـ  ٣٨٨.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٨٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می گو8نـد؛ ا◦ـر éیامبـر عالـم به غیب بـود، چرا در قضیـه ی « إفک » ډ 
نزول آڦت برائت سوره ی مبارکه ی نور سکوت فرمودند.

دردرجه ی اول برای جواب این سؤال می گوئیم: چون قضیه ی تهمت از 
جانب منافقان مدینه مطرح شده بود و نسبت به خانواده ی éیامبرملسو هيلع هللا ىلص 
بود، اعالم ڍ□ی حضرت عائشه از زڃن مبارک حضرت، برای منافقان 
آن عصر و عصور بعد ډ امروز ارزشی نداشت و سکوت حضرت عدم علم 
وی را نمی رسـاند و نـزول آڦت  ـ  چـون خـود آیـه هـا معجزه انـد  ـ  برای همه ی 

اعصار و قرون کافی بود.
فـرض کنیـم؛ éیامبـرملسو هيلع هللا ىلصاز ایـن قضیـه `ی اطـالع بودنـد، ایـن هـم 
لطمـه ای بـه ادعای ما وارد نمی کند، ز8را éیامبرملسو هيلع هللا ىلصمی فرماید: «ِلی َمَع 

اللِّه وقٌت.»۱
ترجمه : مرا با پروردگارم، وقتی( خلوتی ) است.

البتـه حضـور دائمـی بـوده، ولـی غیـر مخصـوص و ماننـد، ایـن خلـوت 
خصوصـی ـ  ولـی محـدود  ـ  نبـوده اسـت. برهمیـن اسـاس می توان گفـت: چرا 
حضـرت یعقـوب، از حضـرت یوسـف، در چـاه نزدیـک محـل 
زندگیـش `ی اطـالع بـود، امـا بـوی éیراهنـش را فرسـنگ ها دورتـر از مصـر 

احساس می کرد.
«إنِّی َألِجُد ِریَح یُوُسَف.»٢  ترجمه : من بوی یوسف را احساس می کنم.

شیخ سعدی  می فرماید:

كه ای روشن ضمیر پیرخردمندیکی پرسید از آن گم کرده فرزند
ندیدیز مصرش بوی پیراهن  شنیدی کنعانش  چـــاه  در  چرا 
گهی پیدا و دیگرگه نهان استبگفت  احوال ما برق جهان است

١. شرح سنن ابن ماجه للسیوطی / جلد١صفحه ی  ـ  ٣١٣ ـ فیض القدیر / (٤٣٧٧).

٢. سوره مبارکه یوسف / آیه ی ٩٤.



٨٨  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

گهی بر پشـــت پای  خود نبینم گهی  بر   طارم   اعلی   نشینم
سرو دست از دوعالم برفشاندیاگر درویـــش در حالی بماندی

برای اطالع بهتر از آینده خبردادن های حضرت رسولملسو هيلع هللا ىلص می توان 
بـه حدیث هـای صحـاح و غیرآنهـا در کتابهایشـان در ٿب «أشـراط السـاعة» 

(عالمت های قیامت) و کتاب «کتاب الفتن» مراجعه نمود.
آڦت و رواڦت را آنگونـه کـه منحرفیـن عقیده تفسـیر و تحلیل اشـتهاQی 
می کنند، به سادگی در هرکدام از موارد اختالفی می توان آنها را به بن بست 
 نه عقیده و نه تفسـیر و تحلیلشـان دینی نبوده و چیزی 

ً
کشـاند. چون اصوال

هم که اصل و اساسی نداشته ٿشد، مانند کف روی آب به سرعت از بین 
می رود.

 در مـورد غیـب نیـز ٿ رأی ٿطـل ایـن قمـاش عقیده ٿید از اینها پرسـید، 
آڦ توجیه شما برای آیه ی ۳۴ سوره مبارکه ی لقمان که حق تعالی می فرماید: 
«َویَُنـزُِّل اْلَغْیـَث َویْعَلـُم مـا ِفـی اْألْرَحـاِم.» (و اوسـت ٿران را می ٿرانـد و 

می داند، آنچه در َرحم های مادران است) چیست؟
حـال هرکـس می دانـد، کـه امـروزه کشـورهای توسـعه ڦفته، ٿ تولیـد بخار 
و مترا□ـم کـردن آن از طرQـق تورhیـن هـای بـزرگ و پرقـدرت و رQختـن یـخ 
خشـک ٿ هواéیمـا روی ابرهـا، مـی تـوان آنها را ٿرور کـرده و ٿران تولید کرد 
و در مـورد دوم نیـز، از طرQـق دسـتگاه های سـونوگرافی، می توان به سـادگی 

تعèین جنسیت و حتی éیشرفت های جدید علمی تغèیر جنسیت داد.   
حـاال ا◦ـر شـخصی مûّقـی و پرهیـزگار مطابق حدیث شـرQف، کـه به نوِر 
خداوند در بصیرتش مجهز ٿشد و بفرماید، طفل رحم مادری، دختر ڦ پسر 
اسـت، آسـمان را بـه زمیـن دوختـه و مشـرک، مرتـد و ڦ شـیاطین  ـ  نعوذٿqّ ـ  
قلمـدادش می کننـد. اّمـا ا◦ـر پزشـکی، هرچنـد غیـر مسـلمان چنیـن حرفـی 



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بزند و کلی هم پول بگیرد، مشـکلی ندارد و صد آفر+ن هم می گیرد. جواب 
<ی ر<طـی کـه از ایـن جماعـت <ی خـرد در ایـن مـورد درڬفـت می شـود این 
اسـت، کـه اینهـا ابـزار معنـوی را قبـول ندارنـد و ایـن حـرف کامًال وابسـتگی 
روشـن وها<ی، سـلفی، اخوانی   ها را به فراماسـون های صهیونسـت می رسـاند 
م غیب و معنا هسـتند. نتیجه این که، ا◦ر بشـر 

َ
،که به صورت کلی ُمنکر عال

ٿران هم بباراند و علم به جنسـیت اطفال ارحام هم داشـته ٿشـد، آن علم و 
خود صاحب علم یعنی بشر، همه و همه مخلوق و مصنوع خداوند هستند و 
هیچ چیز و هیچ کس از خود توانی ندارد و این دانستن علوم ٿ این وصف 

تعارضی ٿ آڦت بیان شده ندارد.
خواننـده گرامـی: سـخن از غیـب را دراینجـا کـوډه کـرده و ُمنِکـر آنـرا در 
چاه ډر+ک انکار رها می کنیم، چون دیگر مایل به گرفتن طناب حق و ٿال 

آمدن، به ساحت روشن فرقه ی ڠجیه نیست.
از دیگـر واژه ها+ـی کـه در عصـور گذشـته و امـروزه نیـز در میـان ِفـَرق 
گمراه، دهن به دهن گشته و هرآنچه در شأن  خودشان است، به اهل سنت 
و جماعـت نسـبت می دهنـد، کلمـه ی (مبتـدع) ڦ اهـل بدعـت اسـت. ایـن 
کفر، ارتداد و شرک) همیشه حر<ه ای  برچسپ همانند سایر تهمت هایشان (
بـرای راضـی کـردن امرای صهیونیسـت و رنجانـدن خاطر عاّمه ی مسـلماڠن 

است. در ابتدا به تعر+ف لغوی و اصطالحی این کلمه می پرداز+م.



٩٠  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بدعت:
درلغـت بـه معنـی نـوآوری و راه و رسـم ډزه اسـت. و در اصطـالح شـرع 
عبارت اسـت از، ابداع امری مخالف دلیل خاص و عام شـر;عت. درنتیجه 
هر نوآوری به ڠم دین چه در مسایل اعûقادی و چه در مسایل عبادی بدون 
اجـازه و ډئیـد شـارع مقدس مردود اسـت. مانند؛ اضافـه کردن به فرض های 

روزانه و ڦ نماز های سنت معلومه و .......
عدم اشراف و آ◦اهی از علوم دینی و علوم وابسته به آن، ٿعث برداشت 
های غلط از مضامین و مفهوم آڦت و احادیث می شـود و عدم مراجعه به 
کتب اهل فن و مراجع معتبر شرعی، کار را بدتر می کند. از جمله این سوء 
برداشـت ها، دیـدن ایـن حدیـث در نگاه اول از طرف هـر غیر متخصص در 
فن حدیث است. «کُلُّ ِبْدَعٍة َضاللٌَة.»۱  ترجمه : هر نوآور;ی گمراهی است.

کّل بدعـة سـیئة"  کّل بدعـة" را " ؛ کتـب شـروح حدیـث مـراد از "
ً
اوال

می دانند. دلیل  شان نیز مطلبی است، که در ڍرا◦راف بعد می آید، و نمونه 
ایـن ïقدیـر لفـظ در آڦت قـرآن هـم وارد اسـت. برای مثال در سـوره  ی کهف 
کّل سـفینة غصبا" "(ڍدشـاه) هر کشـتڗی را مصادره می کرد." مفسر;ن لفظ   "
کّل سـفینة سـالمة غصبا" " هر کشـتی سـالمی  "سـالمة" را ïقدیـر می کننـد،"
را غصـب می کـرد"، در غیـر ایـن صـورت شکسـتن کشـتی توسـط حضـرت 

خضر توجیه منطقڗی نداشت.
ڜنیًا؛ شارحین حدیث و علمای صاحب نظر، ازجمله امام نووی و شیخ 
کّل  ابـن حجـر ایـن حدیـث را (عـام مخصوص) می داننـد، یعنی لفظ عـام (
بدعة) ٿ توجه به حدیث(َمْن َسـنَّ ِفی اْإلْسـالِم ُسـنًَّة َحَسـَنًة .)۲ مخصوص 

١. سنن ترمذی /(٣١٢٧)  ـ  معجم الکبیر طبرانی/(٧٤٩٧).

٢. مسند امام احمد /چاپ الرسالة  ـ  حدیث (١٧١٤٤).
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بدعتـی می گـردد، کـه مخالف شـر(عت اسـالم ٿشـد، ز(را نصوص شـرعی ٿ 
هم تناقض ندارند.

امام عّز بن عبدالسـالم که از برجسـته تر(ن علما و صاحب نظران 
در بیشتر علوم است، درکتاUی بنام (القواعد) خود می فرماید: بدعت به پنج 

نوع ïقسیم می شود: ۱ ـ  واجب.  ۲ ـ  حرام.  ۳ ـ  مندوب. ۴ ـ  مکروه.  ۵ ـ  مباح.
علما، برای تشـخیص بدعت مطابق قاعده ی شـرعی، ٿ هرکدام از قواعد 
آن را سنجیده و نوع آن را تعèین می کنند. ا◦ر داخل در قواعد ایجاUی بود 

واجب، و ا◦ر تحر(می بود حرام و ا◦ر ٿ سنت منطبق بود، سنت است.
ـه فرق 

ّ
ابـن عابدیـن می فرمایـد: نمونـه ی بدعـت واجـب:  نقـض ادل

گمـراه و مبتـدع و ڦ ڦدگیـری نحـو و ادبیـات عـرب برای فهم درسـت قرآن و 
سـنت اسـت. مثال برای بدعت مندوب (نیکو) احداث مدارس علوم دینی 
و ڦ خانقـاه اسـت. (البتـه احـداث خانقـاه هـا از طرف مشـایخ ٿ علم به این 
مسـئله بود، که مسـاجد برای نماز بنا شـده اند و حتی قرآن خواندن نیز در 
مسـجد ا◦ر ٿعث تشـو(ش نماز گزاران شـود، حرام اسـت، لذا برای عبادت 
های غیر از نماز و اسـتراحت مسـلماڠن، خانقاه ها ایجاد شـده اند. برخالف 
افکار مسـموم احزاب ٿصطالح توحیدی که همواره خانقاه را وسـیله ای برای 

کم رنگ کردن مسجد معرفی می کنند.)
نمونـه ی بدعـت مکروهـه، تزئیـن مسـاجد و ازجملـه بدعت هـای مبـاح، 
اسـتفاده از لباسـهای رنگارنـگ و غذاهـای متنـوع اسـت. وهاUی هـا و دیگـر 
احـزاب هـم فکرشـان بدلیـل عـداوت ر(شـه ای ٿ مبانـی اعûقادی اشـعری و 
ماتر(ـدی ا□ثر(ـت قر(ـب بـه اتفاع علما و فضالی مذاهـب چهارگانه را، که 
اشـعری ڦ ماتر(دی مسـلک اند، قبول نداشته و رأی شان را نمی پذیرند. اما 
اهـل عقیـده ی صحیـح، سـوای آڦت و احادیـث، فقـط یک نقـل از هرکدام 
ازمجتهدیـن مذاهـب چهارگانـه را در هـر مسـأله ی، برای عمل بـه آن برایش 
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حجـت و کافی اسـت. بـه طـور مثال، همین نقِل تعر+ـف بدعت از حضرت 
ابـن عابدیـن. اّمـا مـا در هـر موضوعـی، بـه ایـن نقل هـا بسـنده نکـرده و 
سـعی در بـه چالـش کشـاندن عقایـد گمـراه کننـده ی وهاIی ها و اذڠبشـان از 

طر+ق آڦت و احادیث وارده در موضوع های مرIوطه می کنیم.  
در مـورد تعر+ـف شـرعی بدعـت نیـز در اینجـا بـه ایـن حدیـث اشـاره 

می کنیم، که می فرماید:
«َمْن َســنَّ ِفی اِإلْسالِم ُسنًَّة َحَســَنًة َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه، كُِتَب لَُه ِمْثُل أَْجِر 
َمْن َعِمَل ِبَها، َوال َیْنُقُص ِمْن أُُجورِِهْم َشــْیٌء، َوَمْن َســنَّ ِفی اِإلْســالِم ُسنًَّة 
َســیَِّئًة، َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه، كُِتَب َعَلْیِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَها، َوال َیْنُقُص ِمْن 

أَْوَزارِِهْم َشْیٌء.»١
ترجمـه : هـر کـس در اسـالم سـنت و روش نیکو+ـی را بنـا نهـد ، اجـر و 
ڍداش آن عمل و ڍداش هر کس که بعد از او به آن (نیکو+ی) عمل کند، 
بـرای بنیـان گذار آن نیکو+ی اسـت، بدون اینکه از ڍداش عمل کنندگان به 
آن (عمل) چیزی کم شود. همچنین هرکس روش ڠپسندی را در اسالم مرسوم 
کند، گناه ابداع آن و گناه هرکس که به آن عمل کند، برگردن بنیانگذار آن 

است، بدون این که از گناه عمل کنندگان به آن گناه چیزی کم شود.
ایـن حدیـث بصـورت واضـح و روشـن، از بدعت نهـادن کار نیک ڦ کار 
بـد در اسـالم و میـزان ڍداش و عقـاب آن سـخن می گو+ـد و دلیل واضحی 
بـر ایـن اسـت کـه «کلُّ بدعٍة ضاللٌة.» ( هـر بدعتی گمراهی اسـت.) ، یعنی 
هر بدعت ڠپسـندی گمراهی اسـت. چون مطابق اول این حدیث شـر+ف، 
«سـّن سـنة حسنة.» به معنی ابداع و نوآوری، عمل نیکی است، که قبًال در 
اسـالم به آن امر نشـده و شـخص مبتدع در ابداع آن صاحب اجر و ثواب 
اسـت. ا◦ر مر+ض دِل بد عقیده بگو+د: «سـّن» به معنی لغوی آن اسـت، 

١. صحیح مسلم / حدیث (١٠١٧)  ـ  سنن ترمذی/ (٢٦٧٥)  ـ  سنن نسائی/ (٢٥٥٤).
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نه اصطالحی ( شـرعی ) یعنی به معنی «من أحیا سـّنتی»، « هرکس سـنتی 
از سـنت های مرا زنده کند » می ٿشـد، جواب این َخرده گرفتن وی نیز، در 
بخش دوم همین حدیث مذکور موجود است، زFرا در بخش دوم (من سّن 
 ( سـنة سـّیئة.) ( هرکس عمل ڠپسـندی را ابداع کند)، دیگر نمی توان (َسـنَّ
را بـه (أحیـا) (زنـده کردن)تعبیرکـرد، چـون در ایـن صـورت عمـل ڠپسـند را  ـ  

نعوذٿWّ ـ  به éیامبرملسو هيلع هللا ىلص  نسبت می دهد و در ِگل می ماند.
بـرای اتمـام حجـت در این مبحث، به یکـی از فرموده های حضرت امام 
شـافعی اسـتناد می کنیم، که می فرماید: بدعت، ا◦ر ٿ قرآن ڦ سـنت ڦ 
اجماع مجتهدین و ڦ آڜر اصحاب مخالفت داشـت، منکر و بدعت ضالله 
اسـت. ولـی ا◦ـر بدعـت ٿ هیچ یـک از این منابع مخالفت نداشـت بدعت 
غیر مذموم است. از ٿرزترFن نمونه های بدعت از نوع واجب آن در زمان 
خلفای راشدین، جمع آوری قرآن و نقطه گذاری و اعراب دادن به آن است، و 
هم چنین جمع آوری و ثبت و ضبط احادیث در عصر ډبعین است، که هیچ 
یک از اینها نه در زمان حیات مبارک éیامبرملسو هيلع هللا ىلصو حتی زمان خالفت 
حضـرات ابوtکـر و عمـر صـورت نگرفته اسـت و عملـی ابداعی، ولی 
برای حفظ قرآن و سنت جهت استفاده از آنها در قرون بعد واجب و الزم بود.

همچنیـن نمـاز سـنت تراوFـح در زمـان حیـات مبـارک éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص 
ـرادا (تنهـا) در منـزل 

ُ
بصـورت ۸ رکعـت جماعـت در مسـجد و ۱۲رکعـت ف

خوانده می شـد. اما حضرت عمرڼ در دوران خالفت پرtرکتش، تراوFح 
را بصورت ۲۰ رکعتی یکجا و جماعت در مسجد ٿ تعèین امام مشخص برای 
خواندن آن درآورده، و ایشـان هنگام دیدن مسـجد پر از اصحاب و شـور و 
شـوق آنهـا بـرای خوانـدن تراوFـح فرمودند: «ِنْعَمـت الِْبْدَعُة َهـِذِه.»۱، « چه 

١. صحیح بخاری حدیث شماره (٢٠١٠) ـ  صحیح ابن خزیمه (١١٠٠) ـ  سنن کبری بیهقی 

جلد ٢ صفحه ی ٦٩٤.
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نیکو بدعتی است این نوع تراو2ح خواندن» و ٿ لفظ بدعت از آن ڦد کرد، 
ز2را éیامبرملسو هيلع هللا ىلصخود آنگونه تراو2ح نخوانده بود.

بدعـت بـه صـورت کلـی، ڦ مکّفره (ٿعث خروج از دین) و ڦ غیر مکّفره 
است و این نظر بعضی از ائمه است.

 قسـم اول کـه در کفـر آنهـا شـک نیسـت ماننـد کسـانی کـه بـه حضـرت 
عایشه تهمت می زنند. چون ڍ□ی آن حضرت به قرآن ڜبت است این 
تهمت مخالفه ی صر2ح ٿ قرآن اسـت، و ڦ مانند کسـانی که معاد جسـمانی 

را انکار و معûقد به معاد روحانی هستند.
همچنیـن کسـانی کـه برای خدا جسـم قائل شـوند، در دسـته ی مبتدعین 
کافـر قـرار می گیرنـد. اّمـا بدعـت غیـر مکّفـره، ماننـد تفضیـل و برتـری دادن 

مالئکه بر انبیاء: و ڦ تفضیل حضرت علیڼ بر حضرت ابوeکرڼ.
اما در این میان، قسمی دیگر از بدعت وجود دارد، که علما در تکفیر و 
ڦ عدم تکفیر آن اختالف دارند. مانند قائلین به مخلوق بودن قرآن، که ا□ثر 
علما صاحب این عقیده را کافر نمی دانند، ولی نزد امام بلقینی کافر هستند. 
و ڦ کسـانی که بـه شـیخین، حضـرات ابوeکـر و عمر ڠسـزا می گو2ند، 
کـه ا□ثـر علما کار این دسـته را گناه کبیـره می دانند ولی امام محاملی آن ها 

را تکفیر می کند.
ٿ ایـن توضیحـات، تعر2ـف روشـنی از بدعـت éیش روی ماسـت، و هر 
عملـی کـه علمـا آنـرا در قالـب شـر2عت ر2ختـه و در آن تبایـن و منافاتـی ٿ 
آموزه های شرع انور نیستند، آن را بدعت حسنه ڦ مباح دانسته و انجام آن 
را از مسـلماڠن منـع نمی کننـد. اّمـا امـروزه هر مدعی دروغین بـه ڠم دین در 
کاڠلهـای ماهـواره ای و سـایت های اینترنتـی و کتـاب و مجـالت و منبرهـای 
مساجد، بدون حتی کمتر2ن اطالع از علوم دینی و حفظ مقداری از مطالب 
کلیشـه ای در زمینـه ی مسـائلی کـه ڠم و ڠن احـزاب تفرقـه انـدازاش در آن 
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است، کلمه ی بدعت را به هر عبادت و کلمه ی نیکی که به مذاق ارڃٿنش 
خوش نیاید ، می چسباند. آن هم بدون ارائه ی هیچ سند معتبری، و علمای 
بزرگوار نیز، ٿید برای سـم زداIی و ڍ▫ کردن مجدد عقیده ی مسـلماڠن از 
این تّرهات، ٿید سـاعت ها و روزهای زڬدی از عمر شـرIف خود را صرف 
مطالعه و اسـتخراج اسـناد، از منابع معتبر شـرعی و تفاسیرمعتبر نمایند. این 
روند همیشـه ادامه دارد، که ڠدانی  ٿ تیشـه ی جهل عمارت دین را بخراشـد 

و ده ها و صدها داڠ ٿید به تعمیر و مرمت آن عمر صرف کنند.
از جملـه عبادتهـای مهـم در میـان مسـلماڠن درطـول قرن هـا، زنـده نگـه 
داشـتن ڦد و تـذکار و ڦدآوری عظمـت شـخصیت واالی فخـر عالـم محّمـد 
مصطفیملسو هيلع هللا ىلص است. و ٿ ایجاد محبت éیامبرملسو هيلع هللا ىلص در دل فرزندان 
و نونهاالنمـان، قلـب آنهـا را ٿ ایـن محبـت عجیـن کنیـم و ایـن نـوع ترeیت، 
ترeیتـی رIشـه ای اسـت، کـه دیـن را ٿ شـیر مـادر وارد قلـب و روح طفـل 
مسـلمان کـرده و حتـی ٿ گرفتـن جان نیز خارج نمی شـود. همین امر ٿعث 
شده که کفر جهانی ٿ این مسئله ی حساس برخورد وIژه ای داشته ٿشد و از 
طرIق عّمال گمراه در میان اّمت اسـالمی سـعی در معرفی کردن این سـّنت 

حسنه به بدعت سّیئه نماید. در این بخش به شرح این مهم  می پردازIم. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٦  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

مولـود پیامبـر اکرمملسو هيلع هللا ىلص:
شـروع این مبحث را به حدیثی از éیامبرملسو هيلع هللا ىلص اختصاص می دهیم،  
ډ آنچـه را در چنـد خـط قبـل مقدمتـًا بیان کردیم ٿ این سـند غیر قابل انکار 

مهر صحت نهیم.
بُوا أْوالَدکُْم َعلی ثَالِث ِخصاٍل ُحبِّ نَِبیِّکُْم َو ُحبِّ أْهِل َبْیِتِه َو ِقرائَِة  «أدِّ

اْلُقرآِن...»١
ترجمـه : فرزندانتـان را بـر سـه خصلـت ترKیـت کنیـد؛ دوسـت داشـتن 
éیامبرډن و دوست داشتن خانواده ی éیامبر و خواندن قرآن... ډ آخر حدیث.

در فرمـوده ی دیگـر صحاKـی از حضـرت éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص در مـورد زمان 
قیامـت سـؤال کـرد و حضـرت فرمـود: چه چیز بـرای قیامت آمـاده کرده ای؟ 
صحابه در جواب گفت: محبت خدا و éیامبرش. éیامبرملسو هيلع هللا ىلص فرموند: 

«اَْلَمـرُء َمـَع َمْن أَحبَُّه.»۲ ترجمه : هر شـخصی (روز قیامت) همراه کسـی 
است، که دوستش دارد. 

در ادامـه ی ایـن حدیـث حضـرت ابـوذر غفـاریڼ فرمـود: ای éیامبـر 
خدا عمل ما مانند عمل آنها که دوستشـان دار`م نیسـت. éیامبر در جواب 

همان جمله ی قبلی را تکرار فرمودند.
جـواڠن محـّب éیامبـر؛ ایـن حدیـث شـر`ف، مـژده ی بزرگی بـرای اّمت 
اسـالم اسـت، ا◦ر این محبت را زنده نگه داشـته و ډ وفات برآن ڜبت قدم 
ٿشـند. برڔئـی مراسـم و محافـل جشـن و شـادی در هـر زمانـی و بـه و`ـژه 
در اڦم والدت ٿ سـعادت ایـن éیامبـر رحمـت از مهمتر`ـن عوامـل بـرای 
جلـب محبـت ایشـان اسـت، ز`ـرا محبـت منجـر بـه éیـروی و اتبـاع ډّم آن 

١. الجامع الصغیر و زیاده / حدیث شماره (١٢٦٤) ـ جامع األحادیث / حدیث شماره (٩٦١).

٢. شرح نووی بر صحیح مسلم / حدیث شماره (٢٦٣٩).



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٩٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حضرتملسو هيلع هللا ىلص می شـود و مهمتر,ن آڜر این محبت بذل مال و جان در 
راه سرور کائنات است. شارع مقدس برای شکر نعمات به مسلماڠن امر به 
گفتن؛  شـادی و سـرور می کند، اّما در نعمت و مصیبت غیر از اسـترجاع (
َدر حق تعالی اجازه ی 

َ
إڠ Tّ وإڠ إلیه راجعون ) و صبر و اظهار رضایت به ق

شیون غیر شرعی و سینه چا▫ کردن داده نشده است.
خداونـد متعـال در قـرآن می فرماید: « ُقْل ِبَفْضـِل اللِّه َوِبرَْحَمِتِه َفِبَذِلَك 

ا َیْجَمُعوَن.۱ مَّ َفْلَیْفرَُحواْ ُهَو َخْیٌر مِّ
ترجمه : بگو به فضل و رحمت خدا ٿید خوشحال شوند، که این از تمام 

آن چه گرد آورده اید، بهتر است .
مفسـر,ن ٿ توجـه بـه مضمـون آیـه ی ۱۰۷ سـوره مبارکـه ی انبیـاء: «َوَمـا 
أَْرَسـْلَناَك إِالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن.» (و ما تو را (ای محمدملسو هيلع هللا ىلص) جز برای 
رحمـِت جهانیـان نفرسـتادیم.)، فضـل را در آیـه ی قبـل علم دیـن و رحمت را 
éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص تفسـیر نموده انـد، و خداونـد بـه وجود ایـن دو نعمت عظیم 
به مسلماڠن امر به شادی و سرور می کند. شادی و سرور در همه ی ادڦن 
آسـمانی، به صورت اعیاد و مناسـبات خاص همیشـه بوده و هسـت. در دین 
اسالم نیز از نمونه های ٿرز این عید و شادی، می توان به عید فطر و عید 
قرڃن اشـاره کرد. اّما مسـئله ی شـادی برای میالد éیامبرملسو هيلع هللا ىلص به صورت 
کلـی از مفهـوم آڦت ذکـر شـده قابـل فهـم اسـت. ولـی بصـورت تخصصـی و 
گرفتن مجلس و محفل و دادن طعام، یعنی به گفته ی علمای دین « بدعت 

حسنه » محل بحث ماست.
مطابـق آنچـه در بخـش تعر,ـف بدعـت گذشـت، در طـول قرن هـا ایـن 
سـبک شـادی برای تولد فخر کائناتملسو هيلع هللا ىلص برقرار بوده و اجماع علما بر 
آن مهـر ډئیـد نهـاده و حتی در همه ی این محافل، خود گرداننده و صاحب 

١.  سوره یونس/٨.



٩٨  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

محفل بوده اند و ا◦ر این عمل جای اشـکال بود، هزاران و بلکه میلیون ها 
متخصص در امور دین در طول قرنها آن را مانند هر بدعت ڠپسـند دیگری 

 ـ  بالتشبیه  ـ   از رLشه می خشکانیدند.
در اینجـا ٿ یـک بررسـی اجمالـی، مـی تـوان اعمال انجام شـده در یک 
مراسـم مولودی را ٿ قالب شـرع انور بررسـی و مطابقت کرد. در درجه ی اول 
اطعام طعام و دادن خورا▫ در این مجالس از وLژگی های ٿرز آن اسـت 
و قرآن کرLم نیز در آڦت متعددی به بزرگی امر دادن خورا▫ توصیه فرمود 

و آن را عمل نیک انبیاء، اولیاء و نیکان می داند.
بـرای مثـال؛ قـرآن در دو موضـع، یعنـی سـوره ی هـود آیه ی ۶۹ و سـوره ی 
ذارڬت آیـه ی ۲۶ از طعـام دادن حضـرت ابراهیـم بـرای مهماڠنـش و 
سرmرLدن گوساله ی فرmهی حکایت می کند. مشخص است، برجسته کردن 
ایـن امـر در قـرآن، حا□ـی از اهمیـت آن اسـت و هـم چنیـن در احادیـث 
الِم»۱ (سالم کردن)  شرLف نیز از «اطعاُم الطعاِم» (ڠن دادن) و «اِفشاُء السَّ

به بزرگترLن کارهای نیک نزد خداوند ڦد شده است. 
دراین گونه مجالس، سالم کردن نیز که اهمیت آن بیان شد، وLژگی دوم 
هم ُمهمات در اسـالم اسـت و ٿعث 

َ
اسـت. اجتمـاع مسـلماڠن کـه خـود از ا

وحـدت و یـک دلـی و انسـجام امت اسـالمی اسـت، صفت دیگـر مجالس 
مولـودی اسـت و هـدف دین از ایجاد مسـاجد و نمازهـای جماعت، جمعه، 
اعیاد و حج نیز همین اجتماع مسـلماڠن اسـت. شـرکت کودکان و نونهاالن 
مسـلمان درایـن مجالس ضامن حدیثی اسـت، کـه در اول بحث بیان کردیم 
و آن امـر éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص بـه ایجاد محبت ایشـان و اهـل بیتش در قلب و 
روح فرزندانمان اسـت. همچنین حجم mی شـمار ذکر و ڦد خدا و صلوات 

بر éیامبرملسو هيلع هللا ىلص در مجالس مولودی کامًال هوLدا است.

١. صحیح بخاری حدیث شماره( ١٢) ـ  مسند امام احمد(١٤٥٨٢)  ـ  سنن ترمذی(٣٢٣٥).



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ٩٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوان عز8ز مسلمان؛ تمام آنچه از فضایل و بزرگی های مجالس مولودی 
ت نها8ی مبارزه ی صهیونیست جهانی، از طر8ق گمراهان 

ّ
که ذکر کردیم، عل

امت اسـالم، ٿ این عبادت عظیم اسـت و همین کفار را وادار کرده، ډ برای 
مقابله ٿ آن مجبور به صرف میلیاردها دالر و ایجاد شبکه های ماهواره ای به 
اصطالح اسـالمی شـوند. اّما خوشبختانه امت همیشه بیدار اسالم ٿ عناڦت 
و الطاف پروردگار هر سـال گرمتر و پرشـور و شـوق تر این شـعار اسـالمی را 
برڔمی دارند و آن را همانند خاری درقلب و دیدگان منکر8ن آن فرو می برند. 
گرامی داشـت اّڦم و مناسـبت های مبارک ، سـنتی قرآنی اسـت. ازجمله 
این سـنت ها بزرگداشـت و ڦد تولد حضرت عیسـی از زڃن خودش 

در قرآن است. 
الُم َعَلىَّ یَْوَم ُولِْدُت .»١ «َوالسَّ

ترجمه : و سالم (خدا) بر من آن روز که متولد شدم.
الُم َعَلْیِه یَْوَم ُولَِد.»٢ «َوالسَّ

ترجمه : و سالم (خدا ) بر او (حضرت یحیی) روزی که متولد شد.

éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص درشـب اسـری هنگامی که همراه حضـرت جبرئیل علیه 
السـالم  از مکـه بـه بیـت المقدس تشـر8ف می برند، حضـرت جبرئیل علیه 
السـالم در جا8ی در قدس شـر8ف فرمودند: از براق éیاده شـو و اینجا نماز 
بخوان. بعد از نماز پرسید؟ می دانی کجا نماز خوانده ای ڦ محّمد؟ «َصلَّْیَت 

َالِم.»۳ ِبَبْیِت َلْحٍم َحْیُث ُولَِد ِعیَسى َعَلْیِه السَّ
ترجمه : دربیت لحم نماز خواندی، جایی که عیسیبه دنیا آمده است.

١. سوره مبارکه ی مریم / آیه ی ٣٣.

٢. سوره مبارکه ی مریم/ آیه ی ١٥.

٣. سنن نسائی حدیث شماره /(٤٥٠) ـ  فتح الباری شرح صحیح بخاری/ جلد٧ صفحه ی  ـ  

(١٩٩)  ـ  معجم الکبیر(٧١٤٢).



١٠٠  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ایـن آڦت و احادیـث کـه در آنهـا بحـث از مبارکـی زمـان و مـکان تولـد 
انبیاء در آن شـده به éیامبرملسو هيلع هللا ىلصنیز این را توصیه می کند. دیگر تکلیف 
مـا و بزرگداشـت زمـان و مـکان تولـد éیامبرمان که اشـرف éیامبران اسـت، 

مشخص است و ُمنکر آن، فقط خود را به بیراهه می زند.
می فرمایـد:  شـافعی  مذهـب  مجتهـد   حجـر ابـن  شـیخ  حضـرت 
امام(أبوشامه)  استاد امام نووی  می فرماید: از زWباترWن بدعت 
هـای زمـان مـا ، همیـن مراسـم های سـاالنه مولـود éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص اسـت و 
اعمال خیری که در آن انجام می شود، محبت و بزرگی آن حضرت و شکر 

گزاری نعمت éیامبرملسو هيلع هللا ىلص را از طرف عامل مجلس مولودی می رساند.۱
ازدیگـر نمونه هـای گرامی داشـت زادروز و والدت بـزرگان در صحیحین، 
روایت ورود éیامبرملسو هيلع هللا ىلص به مدینه ی منوره اسـت، که ایشـان در آن روز 
متوجـه شـدند، یهـود مدینـه و اطراف روز عاشـورا را روزه گرفته انـد. از آن ها 
پرسـید: چرا در این روز روزه می گیرWد؟ گفتند: امروز روزی اسـت، که حق 
تعالی حضرت موسـی و امتش را از دسـت فرعون رهانید و فرعون را 
غرق کرد. پس حضرت موسـی به شـکرانه ی این نعمت روز عاشـورا را 
روزه می گرفتند و ما هم روزه می گیرWم. پس éیامبرملسو هيلع هللا ىلصفرمودند: (نَْحُن 

أََحقُّ ِبُموَسى ِمْنكُْم َفَصاَمُه َوأََمَر ِبِصَیاِمِه.)۲
ترجمـه: مـا از شـما به موسـی (برای این شـکر گـزاری) نزدیک ترWم، پس 
éیامبرملسو هيلع هللا ىلص روزه (روز عاشورا) گرفتند و امر به روزه ی این روز فرمودند.

همچنیـن éیامبرملسو هيلع هللا ىلصشـخصًا روز میالد مبارکـش را ا□رام گرفته اند، و 
هنگامی که از ایشان از دلیل روزه ی روز دوشنبه سؤال شد، فرمودند: (َذاَك 

١. فتح المبین شرح أربعین نووی/ صفحه ٩٥.

للنووی /جلد ٨ صفحه ی  ـ  ١٠  ـ   ٢. صحیح بخاری حدیث شماره /(٤٦٨٠) ـ  شرح مسلم 

مسند امام احمد/ (٢٦٤٤).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١٠١

َیـْوٌم ُوِلـْدُت ِفیِه َویَْوٌم بُِعْثُت أَْو أُنِْزَل َعَلىَّ ِفیِه.)۱ ترجمه : آن روز (دوشـنبه) 
روزی اسـت، که من در آن متولد شـده و در آن روز قرآن بر من ڠزل شـده 

است ( مبعوث شده ام ).  
ٿ یـک مراجعـه سـاده بـه اینترنـت و گشـتن در مناسـبت های ïقو>مـی 
کشورها>ی که احزاب سیاسی به ڠم اسالمی، حا□م هستند مانند؛ عرGستان 
سـعودی، مصـر ڦ قطـر متوجـه مـی شـو>م، که نه یـك روز بلکـه هفته ها>ی 
هـم بـرای بزرگداشـت امـرای حزGـی شـان قرارداده انـد. بـرای نمونـه هفتـه ی 
بزرگداشـت محمـد بـن عبدالوهاب در عرGسـتان سـعودی، ولـی ڠم بردن از 

éیامبرملسو هيلع هللا ىلصدر این کشور در اڦم رGیع األول ُجرم است.
 به عقل ملتی که این را می پذیرد، ٿید خندید. امروزه می بینیم، که خیلی 
از خانواده هـای مسـلمان، جشـن های تولـد ٿ هز>نه ی گـزاف برای تک تک 
اعضـای خانـواده می گیرنـد و ایـن بدعـت ڠپسـند، کـه مسـتلزم هز>نه هـای 
Gی خود و اختالط زن و مرد و پخش موسـیقی در آن اسـت، از طرف هیچ 

مشتهی وهاGی ڦ اخوانی و غیر اینها هرگز محکوم و نهی نمی شود.
حتـی خـود ایـن خانـواده مسـلمان ایـن شـادی و محفل را بـرای بچه اش 
مهـم و ضـروری تلقـی می کنـد، اّمـا بـرای éیامبـرش که از خـودش به خودش 

نزدیک تر  و سزاوارتر است این نسخه را تجو>ز  نمی کند .
َهاتُُهْم.»٢ «النَِّبیُّ أَْوَلى ِبالُمْؤِمِنیَن ِمْن أَنُْفِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُمَّ

ترجمه : éیامبر از مؤمنان به خودشان نزدیک تر و سزاوارتر است و زڠن 
ایشان مادران شان (مومنان) هستند.

بـرای مسـلمانی کـه خود را امت محمدملسو هيلع هللا ىلص  فـرض می کند و انتظار 

١.  صحیح مسلم/٢٨٤  ـ  سنن البیهقی الكبری،جلد٤/ص٣٠٠.

٢. سوره احزاب / ٦.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٢  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

شـفاعتش را در قیامـت دارد، ایـن نـوع طـرز تفکـر کـه بیـان کردیـم، مایـه ی 
سرافکندگی است.

 روایـت مشـهوری، کـه علمـا بـرای اثبـات مولـود éیامبرملسو هيلع هللا ىلصبـه آن 
اسـتناد می کننـد، جـرڬن آزاد کـردن کنیـزی بـه ڠم ثوLبـه، توسـط ارڃبـش 
أبولهـب (عمـوی éیامبـر) اسـت، که هنگام مژده دادن و خبـردادن ثوLبه، به 
ابولهـب از تولـد بـرادرزاده اش محمـدملسو هيلع هللا ىلص صورت گرفـت. بعد از مردن 
ابولهـب، عبـاس بـرادر ابولهب و عموی دیگر éیامبـر،ملسو هيلع هللا ىلص ابولهب را به 
خواب دید و از وضعیت وی پرسـید، ابولهب در جواب گفت: بعد از مرگم 
در عذاب هسـتم و خیری ندیده ام، مگر روزهای دوشـنبه، که به خاطر آزاد 
کردن آن کنیز، در قبال والدت محمدملسو هيلع هللا ىلص حق تعالی جل جالله عذابم 

را تخفیف می دهد.۱
ایـن روایـت کـه امـام بخـاری  آنـرا در صحیحـش نقـل می کنـد، 
سـند غیـر قابـل انکاری اسـت، مبنی بـر اینکه مولودی و مولـود کردن به ڠم 
éیامبرملسو هيلع هللا ىلص عملی  اسـت تعبدی و موجبات رسـتگاری را برای مؤمن در 
قیامـت فراهـم می کنـد. چون عملی که به درد تخفیف عذاب کافری همچون 
أبولهـب بخـورد، قطـع یقیـن بـرای کفـاره ی گنـاه مؤمـن و ڦ رفعـت و بلنـدی 

درجه اش الزم است. 
منحرفیـن بدبیـن و بداندیـش، کـه همیشـه بدنبـال رخنـه گرفتـن و ایجـاد 
اصطکا▫ در میان امت اسالم  هستند، از این روایت صحیح بخاری هم، به 

دو صورت رخنه می گیرند:
 ابتدا می گوLند، این خواب اسـت و حجت شـرعی نیسـت . جواب این 
رخنـه ایـن اسـت، کـه خـواب الهـام خداوندی اسـت و حتـی دروغ گفتن در 
مـورد آن ڦ تعبیـر غلـط آن مسـتوجب عقـاب اسـت و ایـن نشـان مـی دهد، 

١. صحیح بخاری / (٥١٠١).



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١٠٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـواب از نظـر شـرع مهـم اسـت. عـالوه بـر ایـن خـواب از نظـر شـرعی برای 
بشارت و انذار(ترساندن) حجت است.

 در رخنـه ی دوم می گوBنـد: خـواب حضـرت عبـاس  در زمـان 
کفـر وی در مکـه بـوده و قابـل اسـتناد نیسـت. در جـواب می گوئیـم: از نظـر 
علمـای علـم حدیـث و مطابـق قوانیـن علـم اصـول حدیـث، ا◦ـر کسـی قبل 
از اسـالم شـدن و در زمـان کفـر روایتـی را از éیامبرملسو هيلع هللا ىلصشـنیده ٿشـد 
و در زمـان اسـالم آوردنـش آن را نقـل کنـد، از وی پذیرفتـه اسـت. خـواب 
حضـرت عباسڼنیـز از همیـن مقوله اسـت. اضافه بر این خوب اسـت 
منحـرف بدانـد، سـنتی کـه بـه دروغ سـنگش را به سـینه می زنـد، نقل همین 
امام بخاری و غیر اوسـت. چرا ٿید بزرگی مثل ایشـان در کتاdی مثل 

صحیح بخاری  ـ  نعوذٿjّ  ـ  مطلب بیهوده ای را نقل کند.  
حسـن ختـام موضـوع مولـودی را بـه نقـل آیـه ای اختصـاص می دهیم، که 

می فرماید:
ِلَنا َوآِخرِنَا.»١ َماِء تَكُوُن َلَنا ِعیًدا ألَوَّ «اللَُّهمَّ َربََّنا أَنِزْل َعَلْیَنا َمائَِدًة ِمْن السَّ

ترجمه : (عیسی عرض کرد) خداوندا، پروردگارا، از آسمان سفره ای 
طعام برما بفرست، ډ برای اّول و آخر ما عیدی ٿشد.

هـر عاقلـی ٿ دیـدن ایـن آیـه ی مبارکـه می فهمد، سـفره ای که از آسـمان 
بیایـد، بـرای اّول و آخـر امتـی عیـد می شـود، پـس چگونه اسـت آمدن فخر 
کائنات و سـرور عالمیان و قرارگرفتن ما در زمره ی اّمت ایشـان، آڦ مسـتلزم 
نـه مولـودی بلکـه فـدا کـردن روح و جان برایش نیسـت؟ دسـت آخـر گمراه 
مفلـوک آن  قـدر مسـتأصل می شـود، می گوBـد: شـادی والدت ایشـان هرروز 
اسـت، نـه یـک روز ڦ یـک مـاه. ایـن حـرف حا□ی از آن اسـت، کـه دالیل 
مولـودی از طـرف موافقیـن غیـر قابـل رد اسـت. دیگـر این کـه، شـما چنیـن 

١. سوره مائده /١١٤.



١٠٤  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ادعا:ی دار:د، چرا هرروز نماز جمعه که عبادتی عظیم است، نمی خوانید؟ 
چرا هر روز برای حج به عرفات نمی رو:د؟  قضاوتش ٿ شما؛

زیـارت قبور و اماکـن متبرکه:

 زڬرت قبور انبیاء و صلحا، همچنین پدر و مادر، برای هر مسـلمانی از 
نظر اهل سنت و جماعت سنت است و به آن امر شده است. فهم ڠقص 
وهاZی ها اینجا نیز خودنما:ی می کند و ٿ برداشت سفیهانه از این حدیث:

«ال تَُشدُّ الرَِّحاُل إِال إَلى ثَالثَِة َمَساِجَد: اْلَمْسِجُد اْلَحَراُم،َوَمْسِجِدی َهَذا، 
َواْلَمْسِجُد األْقَصى.»١

مسـجد:  سـه  سـوی  بـه  مگـر  نکنیـد)  سـفر  (عـزم  ٿرنبندیـد،  ترجمـه : 
مسـجدا ألقصی(قدس  و  منـوره)  من(مدینـه  مسـجد  ایـن  مسـجدالحرام، 
شـر:ف). مسـلماڠن را از هر عزمی برای زڬرت نهی می کنند، البته به نهی 

ا□تفا نکرده و تکفیر می کنند.
 نهـی از عـزم سـفر بـه قصـد زڬرت برای غیر از این سـه مسـجد، از نوع 
تحر:مـی نیسـت و دلیـل ایـن حـرف « شـّد الرحـال »  و ٿرZسـتن بـه قصـد 
سـفر éیامبرملسو هيلع هللا ىلص و اصحاب: در روزهای شـنبه برای خواندن دو رکعت 
نمـاز سـنت در مسـجد قبـاء  ـ  اولیـن مسـجد بنـا شـده در اسـالم ـ  اسـت۲، کـه 
حضـرت ثـواب ایـن عمل را معـادل یک «ُعمره» اعـالم فرموده اند۳. حضرت 
عمرڼمی فرمایـد: «لـو أّن مسـجَد ُقبـاَء فـی طـرِف الّدنیا لشـّددنا إلیه 

الرّحاَل.»

١. صحیح مسلم/ جلد٢، صفحه ی، ١٠١٤/ (١٣٩٧).

٢. صحیح بخاری /(١١٣٥ ـ ١١٣٤)  ـ  صحیح مسلم/ (١٣٩٩).

٣. ابن ماجه/ (١٤١١).



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١٠٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمه: اگر مسجد قبا در آن طرف دنیا بود ما برای زیارت آن بار سفر می بستیم.

ا◦ر نهی از هر چیزی را حرام فرض کنیم، دیگر سـنگ روی سـنگ بند 
نمی شـود. بـه طـور مثال éیامبرملسو هيلع هللا ىلص در حدیثـی می فرماید: «ال تَُصاِحْب 

۱«. إال ُمْؤِمناً، َوال َیأْكُْل َطَعاَمَك إال تَِقیٌّ
ترجمه : غیر از مؤمن با کسی هم صحبت نشو و غیر از متّقی و پاک کسی 

را طعام نده.

یهودی هـای مدینـه مصاحبـت و معاملـه  درحالی کـه éیامبـرملسو هيلع هللا ىلصٿ 
داشـت و حتـی دعـوت آنها را بـرای خوردن طعام می پذیرفـت و از ذبیحه ی 
آنها میل می فرمودند. پس ا◦ر نهی تحرQمی بود، چرا ایشان و اصحاب این 

کار را می کردند؟
حق تعالی در قرآن خطاب به éیامبرملسو هيلع هللا ىلصمی فرماید: «َو ال تَُقْم َعلی 

َقْبرِِه.»۲
ترجمه : و برکنار قبرش نایست.

نهـی در ایـن آیـه، بـرای نرفتن éیامبرملسو هيلع هللا ىلص بر سـر قبر منافقین اسـت 
و از مضمـون همیـن آیـه چنـان بر می آیـد، éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص بـرای زڬرت قبر 
اصحاب و طلب عّلو درجه و مغفرت برای آڠن به قبرستان تشرQف برده اند 
و این عادت را داشته اند، به همین دلیل این عمل ایشان برای منافقین منع 
شـده اسـت. از معنـی همیـن آیه ی مبارکه مشـروعیت زڬرت قبـور صالحین 
 اهل بدعت منعشان از زڬرت قبور بدلیل مأیوس شدن 

ً
فهم می شود. اصوال

ازمرده هایشان است. اما اهل سنت و جماعت این ڧس را حاصل نکرده و 
برخـالف آنهـا از خفتـگان در قبرها، آڠن که صاحب درجات هسـتند، انتظار 

دارند و برای سایر آنها طلب مغفرت می کنند.

١. سنن ابوداود/٤٨٣٢  ـ  سنن ترمذی /٢٣٩٥.

٢. سوره توبه/ ٨٤.



١٠٦  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اُر ِمْن أَْصَحاِب اْلُقُبوِر.»۱ قرآن می فرماید: «َكَما َیِئَس اْلكُفَّ

ترجمه : همچنان که کافرها از مرده هایشان در قبر ناامیدند.

درحدیث شر;ف نیز بصورت شفاف امر به زڬرت قبور بیان شده است: 
«كُْنُت نََهْیُتكُْم َعْن ِزیَاَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَها.»۲

ترجمه: شــما را از زیارت قبر نهی کرده ام، پــس (من بعد) قبور را زیارت 

کنید.

ایـن زڬرت ا◦ـر نفعـی نداشـته ٿشـد، خـواه بـه نسـبت زڬرت کننده و ڦ 
بـه نسـبت زڬرت شـده، چـه دلیلی بـر امر به زڬرت وجـود دارد و نمی توان 

گفت، امر به کار عبث و بیهوده شده است.
ملسو هيلع هللا ىلص قبَر أمه َفَبَكًى َوأبَكى َمْن َحْولَُه.»۳ در روایتی دیگر: «َزاَر الَنِبىُّ

ترجمـه: éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص قبـر مـادرش را زڬرت فرمـود و گر;ـه کردنـد و 
همراهانش را نیز گرڬندند.

شاید برای برخی جای سؤال ٿشد، که آڦ مرده را که زڬرت می کنیم، از 
زڬرت ما آ◦اه است و ما را می شناسد؟

بلی. این جواب به نص حدیث ڜبت است .
نَْیا َفُیَسلُِّم َعَلْیِه إِالَّ   «َما ِمْن أََحٍد َیُمرُّ ِبَقْبِر أَِخیِه اْلُمْؤِمِن َیْعرُِفُه ِفي الدُّ

َالَم.»٤ َعرََفُه َوَردَّ َعَلْیِه السَّ
ترجمه : کسی از شما به قبر برادر مؤمنش که او را در دنیا می شناخت، گذر 

نمی کند و به او سالم نمی کند، مگر این که او را می شناسد و جواب سالمش را می دهد. 

١. سوره ممتحنه / ١٣ .                                                                                                 

٢. صحیح مسلم/(٩٧٧)  ـ  نسائی/(٢١٧٠)  ـ  مستدرک/ (١٣٨٦) .                                                      

٣. صحیح مسلم / (٢٢٥٦) ـ  مستدرک حاکم / (١٣٩٠).                                                      

القاری شرح  عمده  (٣٣١/٢٤)  ـ    / تیمیه  ابن  فتاوی  /(١٧٠/٢)  ـ   امام سیوطی  ٤. حاوی 

صحیح بخاری /(٦٩/٨).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١٠٧

 در کتـاب مغنـی می فرمایـد: از امام احمـد حنبل ابـن قدامـه
در مورد زڬرت قبر سـؤال شـد، فرمودند: زڬرت قبور افضل و بهتر از ترک 

آن است.۱
امام نووی درکتاب مجموع می فرماید: امام شافعیو مجتهدین 
مذهبش بر مسـتحب بودن زڬرت قبور برای مرد متفق هسـتند و دلیل آنها 

عالوه بر اجماع احادیث صحیح و مشهور است .۲
زڬرت قبـور بـرای مسـلماڠن، بـه هـدف اخـذ برکـت از قبـور صلحـا و 
بزرگان اسـت و عالوه برآن برای رفع مشـکالت و نیاز ها نیز جایز اسـت. و 
این نیز به نص حدیث ڜبت است. اهل مدینه برای شکایت از قحط سالی 
نـزد ام المؤمنیـن عائشـه رفتنـد و ایشـان فرمودنـد: «انْظُُروا قبـر النَِّبی 
ـَماِء َحتَّـى َال َیكُوَن َبْیَنُه  صلـى الّله َعَلْیِه َوسـلم فاجعلوا ِمْنُه كًُوى إَِلى السَّ
ـَماِء َسـْقٌف َفَفَعلُـوا َفُمِطُروا َمَطًرا َحتَّى نََبَت اْلُعْشـُب َوَسـِمَنِت  َوَبْیـَن السَّ

اْإلِِبُل ...»۳( رجاله ثقات)
ترجمه : برروی قبر éیامبرملسو هيلع هللا ىلص روی سقف بنای آن ـ  درeچه ای ایجاد 
کنید، به طوری که بین قبر شـرeف و آسـمان چیزی فاصله نباشـد، (راوی) 
گفـت: ایـن کار را کردنـد و ٿران شـدیدی گرفـت، ډ جاeـی که گیـاه روئید و 

شتران چاق شدند .... (راوڬن حدیث معتمد هستند) .
در این حدیث شرeف، سه نکته که همانند خنجر بر دل سیاه مبتدعین 
می نشـیند، وجود دارد:  ۱ ـ  جایز بودن زڬرت قبر.  ۲ ـ  جایز بودن سـاخت بنا 
روی قبـر بـزرگان. ۳ ـ  وسـیله قـرار دادن قبـور انبیـاء و صلحـا برای رفـع نیاز و 

شفای امراض .

١. مغنی/ (٥٦٥/٢).

٢. مجموع امام نووی / (٢٨١/٥).

٣. سنن دارمی/ (٩٣).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٨  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

چنانکه اشـاره کردیم، هدف از زڬرت قبور انبیاء و صلحا ممکن اسـت 
، بـرای اخـذ برکـت ٿشـد. اثبـات وجـود ایـن برکت در نـزد این بزرگـواران نیز 
 بـه دلیـل عقلـی نیسـت، بلکـه نقلـی و از قـرآن اسـت. حضـرت نـوح
هنگامی که کشتی اش چند ماه روی آب بود خداوند به ایشان امر فرمود که 

بگوUد: «َربِّ أَنِْزْلِنی ُمْنزًَال ُمَباَرًكا َوأَنَْت َخْیُر اْلُمْنِزلِیَن.»۱
ترجمـه : پـروردگارا، مـا را در جاUـی مبـارک فرود آور ، که تـو بهترUن فرود 

آوردگانی.(در روز عاشوراء در خاك کردستان روی کوه جودی فرود آمد.)
ِنی ُمباَرکًا ».۲

َ
و ڦ حضرت عیسی می فرماید: « و َجَعل

ترجمه :  و مرا  ـ  هرجا که ٿشم  ـ  مایه ی برکت قرار ده.
َماِء َماًء ُمَباَركًا.»٣ «َونَزَّْلَنا ِمَن السَّ

ترجمه : و از آسمان آbی مبارک ڠزل کردیم. 
عزUـزان؛ وقتـی خداونـد خـا▫، آب و ٿالتـر از ایـن حرف هـا وجـود 
حضرت عیسی را مبارک اعالم می کند، دیگر در مورد خا▫ و زمینی 
کـه وجـود éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص را در برگرفتـه چـه مـی تـوان گفـت؟ که بـه اجماع 
علمای امت خا▫ اطراف جسـد مبارک ایشـان،  از کعبه ی معظم مبارک تر 
اسـت. و ایـن حـرف بـه نسـبت همـه ی صلحا و شـهدا نیز و پـر برکت بودن 
قبور آن ها صادق اسـت. امام شـافعی می فرماید: «قبر موسـی الکاظِم 

التِّریاُق المجرُّب.»۴
ترجمـه: قبـر امـام موسـی کاظـمڼ درمان کمیاbی اسـت، کـه امتحان 

شده است .

١. سوره نوح / ٢٩.                     

٢. سوره مریم/ ٣١.

٣. سوره ق /٩.

٤. قواعد التصوف/ (قاعده/١٥٤).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١٠٩

در حدیثـی دیگر+یامبرملسو هيلع هللا ىلصمی فرمایـد: «َمـْن زاَر َقْبـِری َوَجَبـْت لَُه 
َشفاَعِتی.»۱

ترجمه : هرکس قبر مرا زڬرت کند  ـ  و ٿ ایمان بمیرد  ـ  شـفاعت من برای 
او واجب است. 

این حدیث شرIف، هم سنیت زڬرت و هم شفاعت آن حضرت را ڜبت 
می کنـد. طوالنـی کـردن مطلـب را در این ٿب بیشـتر از ایـن الزم نمی دانیم، 

هرچند احادیث وارده زڬد و اقوال ائمه نیز بیشتر است. 

وصـول ثـواب قرآن به مرده :

از دیگـر مشـکالتی کـه مبتدعیـن وهاZـی و غیـر آنها در میان مسـلماڠن 
، عدم 

ِ
ایجـاد کـرده و در فکـر صحیـح و دینـی آن هـا شـبهه می افکننـد، دروغ

رسـیدن ثـواب قرائـت قـرآن، ٿالخـص سـوره حمد اسـت، که در میـان مردم 
مرسـوم می ٿشـد. و در کمـال وقاحـت و پرروIـی ایـن گفتـه را بـه حضـرت 
شـافعی نسـبت می دهنـد. درحالـی که سـر سـوزنی بـرای حضـرت امام 

شافعیو مذهبش ارزش قائل نیستند.
 قبـل از هـر صحبتـی، بحـث در این موضوع را ٿ کالم امام شـافعی
و دفع این شـبهه آغاز می کنیم، ډ مشـت محکمی بر دهن ڦوه گوی منحرف 

ٿشد.
قال الشـافعی: «َویُْسـَتَحبُّ أْن یُْقَرأ ِعْنَدُه َشـْیٌء ِمَن الُقرآِن ، َوإْن 

َخَتُموا الُقرآَن ِعْنَدُه َكاَن َحَسَناً.»۲

١. دار قطنی /(٢٧٨/٢)  ـ  بزار/(١١٩٨)  ـ  الکبیر طبرانی/(٣١٤٩)  ـ  مجمع الزوائد هیثمی/ 

.(٥٨٤٠)

٢. مجموع امام نووی/ (٢٩٤/٥)  ـ  ریاض الصالحین /(٩٤٧).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٠  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

ترجمـه: امـام شـافعی می فرمایـد: هنـگام زڬرت قبر، سـنت اسـت، 
چیزی از قرآن خوانده شود و ا◦ر کل قرآن نزدش ختم شود بهتر است. سه 
مذهب دیگر اهل سّنت و جماعت و برخی از علمای مذهب شافعی : نیز 
همه بر وصول ثواب قرائت قرآن برای مرده یک صدا هستند.۱  همه ی مانور 
گمراهان عقیده برآیه ی ۳۹ از سوره ی مبارکه ی (نجم) است، که می فرماید:

« و أْن لیَس لإلنساِن إّال ما َسعی.» 
ترجمه : و این که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش خودش نیست.

عکرمـهڼ در تفسـیر ایـن آیـه می فرمایـد: ایـن حکـم بـرای امت هـای 
حضرات ابراهیم و موسی بوده و امت éیامبرملسو هيلع هللا ىلصسعی خودش 
و غیـر خـودش نیـز برایـش مفیـد اسـت و اسـتادش سـؤال زنـی از حضـرت 
رسـولملسو هيلع هللا ىلص در حـج بـود، کـه گفـت: آڦ ایـن طفـل مـن حجـش درسـت 

است؟ حضرت فرمود: بلی و اجرش برای توست.۲
امـت  بـرای  آیـه  ایـن  حکـم   عبـاس ابـن  حضـرت  تفسـیر  امـا 
éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص منسـوخ و ڦ ٿطـل اسـت، بـه آیـه ی (۲۶) از سـوره مبارکـه 

(طور) که می فرماید:
یََّتُهْم...) یَُّتُهْم ِبإِیَماٍن أَْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِّ (َوالَِّذیَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّ

ترجمه : کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان نیز ٿ ایمان دنباله روشان 
شدند فرزندانشان را  (در بهشت) به آڠن ملحق می کنیم ... .

یعنی اعمال و حسنات و درجه ی پدر و مادر برای رفع درجه ی فرزندان 
آنها مؤثر است، بدون اینکه فرزندان آن ها آن درجات را کسب کرده ٿشند 
و فقـط شـرط کار ایمـان اسـت. مبتدع گمـراه در کالمش همیشـه از جمالت 
مبهم و ڦ اسـتفاده از سفسـطه و انحراف اذهان از واقعیت اسـتفاده می کند. 

١. تحفة المحتاج / جلد ٧ /٧٣ .

٢. صحیح مسلم/(٣٢٤١)  ـ  ابوداود/(١٧٣٦)  ـ  نسائی/ (٢٦٤٦).



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١١١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به طور مثال؛ در همین مقوله برای این که ڜبت کند، عمل کسی به درد کسی 
نمی خـورد و ڦ حتـی از دسـت éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص نیز در قیامت کاری سـاخته 
نیسـت، از مضمـون حدیثـی سـوء اسـتفاده می کنـد، کـه éیامبرملسو هيلع هللا ىلصبـه 
 ،Fّفرمودند: ای فاطمه دختر رسـول ا دختـر گرامیـش حضـرت فاطمه
عمل کن برای آنچه نزد خداسـت، زOرا من نمی توانم تو را نزد خدا ازچیزی 

Sی نیاز سازم.۱
در این حدیث شـرOف éیامبرملسو هيلع هللا ىلص ایمان را به عمل ڠمبرده اسـت. 
یعنی ا◦ر  ـ  نعوذ ٿFّ  ـ  فاطمه دختر éیامبر هم ایمان نداشته ٿشد، از دست 
پدرش éیامبر نزد خدا در قیامت کاری ساخته نیست. و مضمون این حدیث 
ا◦ر غیر از این ٿشد  ـ  که نیست ـ   ٿ مضمون آیه ی (۲۱) سوره ی طور که بیان 
 بـه معناOی 

ً
کردیـم در تضـاد اسـت، درحالـی کـه هیـچ تضادی نیسـت و دقیقا

است که گفتیم.
حـال ایـن غائلـه ی منحرفیـن را به طـور کلی، ٿ نقل ایـن حدیث از امام 

بخاریخاتمه می دهیم .
الحدیث:«َفذهــب أَبُو حنیَفــة َوأحمد، َرِضی الّله تََعاَلــى َعْنُهَما، إَِلى 
ُوُصــول ثََواب ِقَراَءة اْلُقرْآن إَِلى اْلَمیِّت، لما روى أَبُو بكر النجار ِفی كتاب 
(الّسَنن) َعن َعلّی بن أبی طَالب، َرِضی الّله تََعاَلى َعنُه، أَن النَِّبی صلى الّله 
َعَلْیِه َوســلم َقاَل: (من مر َبین اْلَمَقاِبر َفَقَرأَ: قل ُهَو الّله أحد، أحد عشــر 

مرّة، ثمَّ َوَهَب أجرَها لألموات أُعِطی من اْألجر ِبَعَدد اْألَْمَوات).٢
ترجمـه: ابوحنیفـه و احمـد حنبـل برآنند، که ثـواب قرائت قرآن به 
مرده می رسد، و این به دلیل روایت ابوSکر نجارڼ در کتاب (السنن) از 
علی ابن اSی طالبڼ از éیامبرملسو هيلع هللا ىلصاست، که می فرماید: هر کس 

١. مسند شافعی / جلد١ صفحه ی  ـ  ٢٩.

٢. عمدة القاری شرح صحیح بخاری / جلد ٣ / صفحه ١١٨.



١١٢  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

از قبرسـتان گذر کرد ، و ڦزده ٿر سـوره اخالص( قل هو اّ( أحد) را خواند 
، و سـپس ثوابش را به مرده های آن هدیه کرد ، به تك تك مرده ها از ثواب 

(آن قرائت) داده می شود.

گر دلیلت باید از وی رو متاب       آفتـــاب آمـــد دلیـــل آفتاب

از دیگر افراط گراRی ها که مبتدعین وهاNی و دیگر احزاب هم فکرشان 
در دیـن ایجـاد می کننـد و می خواهند ٿ ایـن تندروی ها وانمود کنند، که دین 
را محکـم گرفته انـد، در حالی کـه ٿ فتواهای غلط شـان از احکام دین به طور 
کلی فاصله گرفته اند، مسـئله ی تکفیر سـوگند خورنده به غیر خداسـت. این 
مسـئله را در اینجـا از دیـدگاه قـرآن و سـنت و تحلیـل مجتهدیـن مذاهب از 

آن بررسی می کنیم.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١١٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـوگند بـه غیر خدا:

در ابتـدا ٿ بررسـی اجمالـی و انداختـن نظـری گذرا بـر کالم خدا متوجه 
می شـوEم، که در مواضع زڬدی حّق تعالی به چیز های زڬدی غیر از ذات 

Mی مثالش سوگند ڦد کرده است. برای مثال؛
سوره مبارکه حجر آیه ی ۷۲: (َلَعْمرَُک إنُّهْم َلِفی َسْکرَتِِهْم َیْعَمُهوَن.)

ترجمـه : بـه جـان تـو سـوگند ای éیامبرملسو هيلع هللا ىلصکـه آنهـا در مسـتی خـود 
سرگردانند.

سـوره مبارکه ی تین آیه ی ۱:(والّتیِن و الّزیتوِن.) ترجمه : سـوگند به انجیر 
و زEتون.

سـوره مبارکـه ی تیـن آیـه ی ۲: (وطُـوِر سـنیَن.) ترجمـه: سـوگند بـه کـوه 
(طورسیناء).

سوره مبارکه ی نجم آیه ی ۱ : (والّنجِم إذا َهَوی.) ترجمه : سوگند به ستاره 
آنگاه که غروب کند .

از این موارد سوگند ها در قرآن بسیار است. سؤال اینجاست؟ ا◦ر سوگند 
خوردن به غیر خدا به صورت مطلق شرEک قرار دادن برای اوست، توجیه 
ایـن سـوگندهای بـه غیـر خـدا در قـرآن چیسـت؟ ا◦ـر بگوEی این سـوگند ها 
مختـص ذات حـق اسـت، ایـن جـواب بـدون سـنِد شرعیسـت، چـون قـرآن 
راهنمـای بشـر و جـن اسـت و راهنمـا ٿیـد از ابـزار گمراهی بدور ٿشـد و به 

گفته ی شما قسم به غیر خدا عین گمراهی است.
این از کالم خدا، در حدیث و کالم éیامبرملسو هيلع هللا ىلص نیز سوگند هاEی به 
غیر خدا نقل از صحیح مسـلم و مسـند امام احمد موجود اسـت. از 

جمله:



١١٤  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

َدَقِة   جاء رجل إلی الّنبّیملسو هيلع هللا ىلصفقال: «یا رسوَل اللِّهملسو هيلع هللا ىلصأیُّ الّصَّ
َق َو أنَت َصِحیٌح  أْعَظُم أجراً ؟ فقاَلملسو هيلع هللا ىلص: أما َو أِبیَک َلُتَنبَّأنَُّه أْن تََصدَّ

َشِحیٌح تَْخَشی اْلَفْقَر َو تَأُمُل اْلَبقاَء...»١
ترجمه : مردی نزد éیامبرملسو هيلع هللا ىلصآمد و گفت: ای éیامبر خداملسو هيلع هللا ىلص 
کـدام کار نیـک ڍداشـش بـزرگ اسـت؟ éیامبرملسو هيلع هللا ىلصفرمـود: بـه (جـان) 
پدرت سوگند، تو را آ◦اه می کنم، که صدقه دهی در حالی که سالمت هستی 
و اموالـت را دوسـت داری و از فقـر بترسـی و امیـد بـه زندگـی و بقـای عمر 

داشته ٿشی.
در روایتی دیگر آمده اسـت؛ مردی اهل نجد نزد éیامبرملسو هيلع هللا ىلص آمد و 
از اسالم پرسید؛ پس éیامبرملسو هيلع هللا ىلصفرمود: پنج نماز در طول شبانه روز، مرد 
گفت: آڦ غیر این چیز دیگری از نماز بر من واجب است؟ éیامبرملسو هيلع هللا ىلص 
فرمـود: خیـر، مگـر بـه میل خودت  و یـک ماه روزه ماه رمضـان. مرد گفت: 
غیر آن بر من روزه واجب است؟ éیامبرملسو هيلع هللا ىلصفرمود: نه، مگر به رغبت 
خودت، و در مورد زکات نیز به او امر فرمود. مرد گفت: غیر از زکات چیز 
دیگری بر من واجب اسـت؟ حضرت فرمود : نه خیر ، مگر سـنت به جای 
آوری. و آن مرد رفت در حالی که می گفت: به خدا قسم  نه  از  این  بیشتر  
و  نـه از ایـن  کمتـر انجـام نمـی دهم.  پـس éیامبرملسو هيلع هللا ىلص فرمـود:  «أْفَلَح َو 

أِبیِه إْن َصَدَق.»۲
ترجمه : به (جان) پدرش سوگند، اگر راست بگوید رستگار می شود.

و در مسـند امام احمد حنبلدر ڍڦن همین حدیث، این جمله را 
عمـِری » ا◦ر 

َ
ل
ََ
اضافـه می کنـد کـه éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص فرمـود: به جانم سـوگند « ف

نیک بگوhی و از ڠپسند نهی کنی، بهتر از آن است سا□ت ٿشی.

١. صحیح مسلم (١٠٣٢)  ـ  مسند امام احمد چاپ الرساله(٧١٥٩)  ـ  ادب المفرد بخاری (٧٧٨).

٢.  ـ  صحیح مسلم/  جلد١ صفحه ی  ـ  ٣٢  ـ  مسند امام احمد/ جلد٥ صفحه ی  ـ  ٢٢٥.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١١٥

ا□نـون بـه حدیثی مـی پرداز5م، که صاحبان جهـل ُمرکب یعنی گمراهان 
عقیدتی، ٿ برداشت شخصی و سفیهانه بدون توجه به شرح شارحین  حدیث 

و علما، آن را دستاو5ز خود در سوگند به غیر خدا قرار داده اند. 
«َمـْن َحَلـَف ِبَغْیـِر اللَّـِه َفَقـْد َكَفـَر أَْو أَْشـرََك»۱ ترجمه : کسـی کـه به غیر 

خداوند سوگند ڦد کند، به تحقیق کافر و ڦ مشرک شده است.
در درجه ی اول در ٿبت این حدیث ٿید گفت، ا◦ر مضمون این حدیث 
گفتـه ی وها^ی هـا را ډئیـد می کـرد ، دیگـر چـرا در^ین مذاهب و علما بر سـر 
سـوگند بـه غیـر خـدا اختـالف می بـود و ٿیـد همه یـک صدا سـوگند به غیر 
خدا را کفر می دانستند. درحالی که اختالف فقها در حرام، حالل ڦ مکروه 
بودن آن است نه کفر و شرک آن. دوم اینکه همه ی شارحین بر آن هستند، 
که این حکم برای کسـی اسـت، آنچه را که به آن سـوگند ڦد می کند، نزدش 
 ـ  نعـوذ ٿjّ ـ  از خداونـد مقدس تـر و ٿ عظمت تـر اسـت.۲و دلیـل آن هـا نیـز 
برای این تفسـیر آن اسـت، که éیامبرملسو هيلع هللا ىلص به حضرت عمر ڼ که به 
پدرش سوگند خورد فرمود: ڦ به خدا سوگند ڦد کن، ڦ سا□ت ٿش، و از وی 

نخواست تو^ه کند.۳
نظر مذهب مالکی، در مورد سـوگند به غیر خدا متفاوت اسـت. بعضی 
علمای مالکی آن را حرام و برخی مکروه می دانند، ولی قول مشهور در بین 

مالکی ها تحر5م سوگند به غیر خداست .
اما بیشتر علمای مذهب شافعی، سوگند به غیر خدا را مکروه می دانند 
و امـام الحرمیـن می فرمایـد: اصـل مذهـب، بر کراهیت سـوگند به غیر 

خداست .

١. سنن ابی داود / ٣٢٥١.

٢. نیل األوطار الشوکانی جلد ٨/ صفحه ی ٢٣٦.

٣. صحیح مسلم(١٦٤٦)  ـ  صحیح بخاری(٦١٠٨).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٦  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

مذهـب امـام اعظم ڼ(حنفی) نیز قسـم به پـدر، حیات، عمر و آنچه 

مشابه این هاست را، مکروه می داند.

ایـن حدیـث  بخـاری) در شـرح  السـاری لشـرح صحیـح  کتـاب (ارشـاد 

می فرمایـد: قـال النبّی (صلی اQّ علیه و سـلم): َمـْن َحَلَف ِبالّالِت َو الُعّزی 

َفْلَیُقْل ال إله اّال اللُّه َو َلْم َیْنِسبُه إَلی اْلکُفِر. 
ترجمه: éیامبرملسو هيلع هللا ىلصفرمود: هرکس به (بت های) الت و عزی سوگند 

ڦد کرد پس بگو]د: ال اله اال اQّ، و او را به کفرگو]ی منسوب نکرد. شارح 

می فرمایـد : چـون éیامبرملسو هيلع هللا ىلصنفرمـوده: محّمـد رسـول اQّ را هـم بگو]د، 

این سوگند موجب کفر نیست، ز]را ا◦ر کفر می بود، ٿید حضرتملسو هيلع هللا ىلص 

امر به شهادتین گفتن کامل می نمود. از متن حدیث چنان برمی آید، بعضی 

از اعـراب ډزه مسـلمان در آن زمـان، هنـوز سـوگند بـه بت هـا را تـرک نکرده 

بودند. 

صرف نظـر از بنیـان گـذاران ایـن گونـه افـکار، éیـروان آنهـا بـه دلیـل gـی 

سوادی و عدم اطالع از تفاسیر و شروح، این افکار مسموم را می پذیرند. 

بـه طـور مثـال هـر جـا کلمـه ی «کفـر» را دیدنـد، آن را به حسـاب خارج 

شـدن از دایـره ی ایمـان می گذارنـد، در حالـی که ایـن کلمه معانـی متفاوتی 

دارد. کفـر بـه معنـی پوشـاندن اسـت، اعـم از پوشـاندن حـق ڦ نعمـت ڦ هـر 

چیز دیگر. مثًال در سوره ی مبارکه ی حدید آیه ی ۲۰ می فرماید: «َكَمَثِل َغْیٍث 

اَر نََباتُُه.» أَْعَجَب اْلكُفَّ
ترجمـه : (زندگـی دنیـا) مثـل ٿرانـی اسـت، کـه ببـارد و کشـاورزان را از 

رو]ش گیاهان متعجب نماید .
کلمـه ی «کّفـار» در ایـن آیـه به معنـی «کشـاورزان» یعنـی پنهان کنندگان 
دانه از زمین اسـت. ڦ واژه ی «کّفاره»، به معنی پوشـاندن گناه، از راه  دادن 



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١١٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رِْك  صدقه (معلوم) به فقرا است. و ڦ در حدیث؛ «إِنَّ َبْین الرَُّجل َوَبْین الشِّ
َالِة.»۱ َواْلكُْفِر تَرُْك الصَّ

ترجمه: بین هر شخصی و شرك و کفر ترک نماز است.

فقهای مذاهب، این کلمه را یک تهدید و سخت گرفتن در نماز نخواندن 
به حساب می آورند و ډرک الصالۀ (ترک کننده نماز) را در صورتی که منکر 

وجوب آن نباشد، کافر نمی دانند.
درروایتی éیامبرملسو هيلع هللا ىلص می فرماید: «ال تَْرَغُبوا َعْن اباِئكُْم، َفَمْن َرِغَب 

َعْن أَِبیِه َفُهَو كُْفٌر.»۲
ترجمه: به پدرانتان پشــت نکنید، پس هرکس به پدرش پشت کند (بگوید 

پسر تو نیستم)، پس آن عمل کفر است.

یعنـی؛ در توضیـح ایـن حدیـث ا◦ـر مبنـا را بـر Vـی سـوادی و Vـی عقلـی 
وهاVی ها بگذار_م، هرکس ٿ پدرش چنین رفتاری داشته ٿشد، کافر است.

 اّما کتاب (ارشـاد السـاری لشـرح صحیح بخاری)، در شـرح این حدیث 
می فرمایـد: مـراد از ایـن کفـر، کفـِر نعمت اسـت، یعنی این کـردار ٿعث کفر 
و پوشـاندن حق پدر اسـت و منظور کفری نیسـت، که مسـتوجب خروج از 

دایره ی دین و جهنم ابدی ٿشد. 
نمونـه ی آنچـه گفتیـم ، در مـورد قـرآن و تفسـیر هـای غلـط این آقـاڦن از 
آڦت آن صدق می کند و هرآنچه که در قصد و نیت حزب شان است ، به 
آڦتی که نیاز به تفسـیر و موشـکافی مفّسـر و مجتهد دارد، نسـبت می دهند. 

غافل از این که: «َوَمَكُروا َوَمَكَر اللَُّه َواللَُّه َخْیُر اْلَماِكِریَن.»۳
توضیحات الزم در مسـئله ی سـوگند به غیر خدا ٿ مسـتندات و ارائه ی 

١. صحیح مسلم(٨٢).

٢. صحیح بخاری (٦٧٦٨).

٣. سوره مباركه آل عمران / ٥٤.             



١١٨  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اقـول مذاهـب داده شـد. بـه خواسـت حق تعالی به مسـئله ی قضـای نماز و 
سایر عبادات می پردازLم، که از دسایس منحرفین عقیدتی و فقهی برای کار 

آسانی به شیوه ی صهیونیستی در دین و جلب دل های مرLض است.

قضای عبادات فوت شـده:
در ابتدا برای خط بطالن کشیدن بر غلط فاحش قضا نداشتن عبادات، 
از جملـه نمـاز، ایـن مطلـب را بیان می کنیم که: اهل سـنت و جماعت یعنی 
 ڦ غیر این ها ترک 

ً
 ڦ سهوا

ً
هر چهار مذهب بر وجوب قضای نمازی که عمدا

شده ٿشد، متفق هستند و این نظر مبتدعین همانند سایر ڦوه گوئی هایشان 
از بیخ و بن cی اساس است.

قال رسول الّله ملسو هيلع هللا ىلص:«َفَدْیُن اللَِّه أََحقُّ أَْن یُْقَضی.»١
ترجمه: پس بدهی به خداوند، الزم تر است پرداخت شود.

واضح اسـت، هر حرف پوچی در مقابل آنچه ائمه مذاهب می فرمایند، 
نرخی ندارد و اجماع علما بر قضای نماز و سایر عبادات است. چه عمدی 

ڦ سهوی ترک شده ٿشد.
 cی عقلی مبتدعین از آنجا سرچشـمه می گیرد، که نصی بر قضای عمد 
موجود نیست و همه ی نصوص وارده بر ترک سهوی ڦ ترک به دلیل خواب 
ماندن برای نماز اسـت و ڦ ترک در غیر نماز بدلیل عذر اسـت. ولی عقل 
سـلیم چنین حکم می کند، که چیزی که سـهوش قضا الزم دارد، ترک عمدی 

آن به طرLق اولی حتمی، موجب قضا و نیز توcه است. 
این قضیه مانند آن است، به کسی بگوئیم؛  قرآن فرموده: به مؤمنین بگو 
(ای محمدملسو هيلع هللا ىلص)؛ در برابر ڠمحرم نگاه ډن را برگردانید.۲ و این شـخص 

١. صحیح بخاری / ١٧٥٤ ـ ٦٣٢١.

٢. سوره نور/ ٣٠.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١١٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در جواب بگو5د: نگاه نمی کنم، ولی لمس کنم اشکال ندارد؟ قطع یقین این 
سؤال، موجب خنده و تعجب (از عقل سؤال کننده) است.

در روایتـی دیگـر از éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص از روزه ی قضـا شـده سـوال شـد، 
فرموند: «ُصْم یَْوماً َمکانَُه.»۱

ترجمه : یک روز جای آن روزه بگیر.

در مـورد نمـاز فـوت شـده کسـی که خواب مانـده ٿشـد، ڦ فراموش کند، 
سؤال شد، éیامبرملسو هيلع هللا ىلص فرمود:

 «ال کّفارة لها إّال ذلک.»٢
ترجمه: کفاره ای غیر از خواندن آن ندارد.

مطابق فتوای علمای مجتهد در هر چهار مذهب حتی ڊخیر در انجام و 
ادای عبادت از وقتش بدون عذر شـرعی گناه و ا◦ر عبادات توقیتی (وقت 
محـدود)، ماننـد نمـاز هـای پنـج گانـه ٿشـد، قضـای آن واجـب اسـت. و در 
مذهب حنبلی و شافعی ا◦ر شخص بدهکار نماز ُمرد و به قضای نماز 

نیز وصیت نکرده ٿشد، ٿید قضای آن از ارث و ماَتَرکش پرداخت شود.
ادای عبـادت فـوت شـده، ٿیـد از طـرف مسـلمان مقـروض بـه سـرعت 
صـورت گیـرد و در صـورت کوډهـی در ایـن امـر و ڦ انجام سـنت هـا قبل از 
قضای فوائت، عملش حرام و گناه محسوب می شود. قضای نماز های سنت 
نیز در مذهب شـافعی و حنبلی سـنت اسـت. اّما درمذهب حنفی و مالکی 

فقط دو رکعت سنت قبل از صبح قضا دارد.۳

١. معجم األوسط /٣٢٤٠  ـ  شرح مشكل االثار / ١٥١٨.

٢. صحیح بخاری /(٥٩٧) ـ  صحیح مسلم /(٦٨٤).

٣. موسوعة الفقیة الکویتیة / جلد ٢ صفحه ی ٣٣٧.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٠  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

صلـوات بعـد از اذان و قبـل از اقامه نماز:

صلـوات بـر éیامبرملسو هيلع هللا ىلصاز مهمتر/ن عبـادات برای امت آن حضرت 
اسـت. بـه دلیـل اهمیـت ایـن عبـادت در ترفیـع درجـه ی éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص و 
کسـب مقـام و رتبـه ی (محمـود) قـرآن و به تبـع آن احادیث شـر/ف، توصیه 
هـای زڬدی بـه ایـن عبـادت نموده انـد، ډ جا/ـی کـه حـق تعالی در سـوره ی 
احـزاب آیـه ۵۶ می فرمایـد: کـه خداونـد و و مالیـک بـر éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص 
صلوات و رحمت می فرستند و شما جماعت اهل ایمان نیز بر وی صلوات 

فرستید.
علمـای اعـالم یک صدا بر سـنت بـودن صلوات بـر éیامبرملسو هيلع هللا ىلصبعد 
از اذان متفـق هسـتند و ایـن بدلیـل حدیث وارد در ایـن موضوع، در همه ی 

منابع حدیثی است.
َن َفُقولُوا ِمْثَل َما َیُقوُل ، ثُمَّ َصلُّوا َعَلیَّ ...»١ «إَذا َسِمْعُتْم اْلُمَؤذِّ

ترجمه : هرگاه شــنیدید مؤذن اذان گفت، پس بگوئید، مثل آنچه را مؤذن 

می گوید، سپس بر من صلوات فرستید.

صاحـب کتـاب ( التـاج الجامـع لألصول فی احادیث الرسـول )، در ذیل 
ایـن حدیـث می فرمایـد: بـرای مـؤذن و گـوش دهنده به اذان، سـنت اسـت، 
بعد از اذان بر éیامبرملسو هيلع هللا ىلص صلوات فرسـتد و علمای شـافعی و حنبلی، 
بـر گفتـن ایـن به صدای بلند نیز فتـوی داده اند. همچنین ابن عابدین از َابرز 
علمـای مذهـب حنفی در حاشـیه اش بـر (الّدر المختار)، ایـن مطلب را ذکر 
و ډئید می کند. این صلوات در بعضی بالد اسـالمی هنوز مرسـوم اسـت. اّما 

١. صحیح مسلم/ (٣٨٤)  ـ  مسند امام احمد/ (٦٥٦٨)  ـ  سنن ترمذی چاپ شاک/ (٣٦١٤)  ـ  

سنن کبری نسائی/(١٦٥٤) صحیح ابن حبان/ (١٦٩٠)  ـ  سنن ابوداود/ (٥٢٣).
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متأسـفانه این سـنت حسـنه، در بیشـتر کشـور های اسـالمی عمدًا ڦ سـهوًا به 
فراموشـی سـپرده شده اسـت و همین امر موجب شده، مخالفین و گمراهان 
عقیدتی این ترک را دلیل قرار داده و به آن اسـتناد کنند، در حالیکه خیلی 
از سـنت های نبوی ازجمله عمامه، در میان مسـلماڠن متروک شـده و این 

دلیل بر نبودن این سنت در اسالم نیست.
 همین اعراب مسـلمان ٿالخص در کشـور عرQسـتان که ادعای کتاب و 
سـنت دارند، از جمله ترک کنندگان عمامه ی سـنت éیامبرملسو هيلع هللا ىلصبوده، و 

به رسم جاهلی و کفار éیش  از اسالم ڍرچه ای را بر سر می کشند.
جـواڠن عاشـق دیـن محّمـدیملسو هيلع هللا ىلص؛ ُحسـِن ِختـام ایـن کتـاب را بـه 
نقـل از قرآن، سـنت و اقوال ائمـه ی مجتهدین در مورد موضوعی اختصاص 
می دهیم، که تنها راه درمان غده ی سرطانی انحراف عقیدتی و فقهی است.

موضوعـی کـه در دنیـای امـروز، بـه دلیـل نشـأت گرفتن از ُمخ شـرcعت، 
همواره مورد هجوم عاّمه ی کفار و احزاب و گروه های مبتدع جوامع اسالمی 
قـرار گرفتـه و می گیـرد. متخلق شـدن به اخالق محّمدیملسو هيلع هللا ىلصو آراسـته 
شدن مؤمن، به این زcور گرانبها، همیشه و ٿالخص در این عصر، که بدلیل 
تبدیـل شـدن جهـان از طرcـق رسـانه هـا بـه دهکـده ای کوچـک، از جهـت 
سـرعت انûقـال اخبـار و تصاوcـر کاری بـس دشـوار بـه نظـر می رسـد. چـون 
ار در 

ّ
مؤمـن بـه فرمـوده ی éیامبرملسو هيلع هللا ىلصهمیشـه بـه سـه دشـمن قّهـار و مـک

روڬروcی همیشگی است؛ نفس خودش، کافر و شیطان.
در این ُبرهه از زمان به دلیلی که ذکر کردیم، کّفار از طرcق ماهواره و اینترنت 

بر خالف گذشته، به داخل هر کوخ و خرابه ای ولو در پرت ترcن نقاط عالم نفوذ 

می کنند و شانه به شانه ی نفس و شیطان دست در دست هم کمر هّمت به َخلع 

ایمان مردان و زڠن مسلمان بسته اند. 

جواڠن راغب دین؛ در هر سـرقتی سـارق سـعی بر غارت وچپاول اموال 
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طـرف مـورد نظـرش می کنـد. اّمـا در سـرقت های کالن و مهّم در حد سـرقت 
قطعـه ی ڠڦAـی از المـاس ڦ چیزی مانند آن، سـارق ابتدا بدلی از آن کاالی 
گرانبهـا را تهیـه کـرده، ډ بـه جـای شـڗئ مسـروقه بگذارد و ٿ ایـن کار فرصتی 
بخـرد، ډ مـال ٿختـه متوجـه سـرقت نشـود. کفار نیز امـروزه به این دو شـیوه 
از جامعه ی اسـالمی سـرقت می کنند. در شـیوه ی اّول، در کمال جسـارت و 
پرروئی، ٿ هدف قرار دادن نسل جوان و نوڔی جامعه ی اسالمی و پخش 
فیلم ها و تصاوbر و مطالب مستهجن و الگو قرار دادن شخصیت های فساد 
غرAـی بـرای آن هـا، جـوان مسـلمان پسـر ڦ دختـر را مـورد سـرقت فرهنگـی، 
شخصیتی قرار داده و کاالی اخالق وی را به سرقت می برند و او را عاری از 
اخالق و حتی عاری از لباس می کنند و در این نوع سرقت کاالی جایگزbنی 
قـرار نمی دهنـد، اّمـا در سـرقت و دزدی بـه روش دّوم، جامعـه ی کفر جهانی 
از طرbـق شـبکه های ماهـواره ای بـه ڠم اسـالمی و ڦ ابـزار و حرAـه ی اسـالم 
بـه جنـگ ٿ اسـالم آمـده و دیـن و عقیـده ی مسـلمان، بوbـژه از نـوع جوان 
خون گرم آن را به یغما برده و به این دلیل، که قادر به کافر کردن  و سلب 
دین به صورت مسـûقیم از آن ها نیسـت، کاالbی بدلی به ڠم دین و عقیده ی 
توحیدی به تعبیر غرAی را به جای کاالی اصلی مسـروقه ی دین و توحید به 
تفسـیر شـرعی می گذارند، ډ شـخص مسـلمان به راحتی آنرا پذیرفته و کم کم 
خـود بصـورت ڠآ◦اهانـه و خودجوش، به ڠم تبلیـغ دین به بلندگوی تبلیغاتی 

کفار تبدیل شود.
دسـت آخـر ایـن جوان مؤمن، مّوحـد و طالب دین به ابـزاری برای تبلیغ 
عقیـده ی گمـراه کننده و وسـیله ای برای ایجاد تفرقـه در میان ابتدا خانواده ی 
خـود و سـپس جامعـه ی اسـالمی می شـود. ډ غایتـی کـه بدلیـل کفر  خوانـدِن 
عقایـد پـدر و مـادرش بنـای اذیـت و آزار ایـن دو موجـود مقـّدس را می نهـد. 
غافـل از این کـه دیـن مبیـن اسـالم مـرز و حدود رفتـاری ٿ پدر و مـادر را در 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١٢٣

سـوره ی مبارکه ی لقمان آیه ی (۱۵) مشـخص فرموده، که ا◦ر کافر هم ٿشـند 
و توصیه به کفر اوالد نمایند، فقط در حد عدم اطاعه ی امر به کفر اجازه ی 
تمـّرد داده و هـر نـوع توهیـن ڦ آزار آن ها را سـوای این  منع فرموده، و به رفتار 

نیک ٿ آن ها نیز توصیه نموده است.
اّمـا آموزه هـای مکاتـب منحـرف و موحدیـن کذاRـی امـروزی، از همـان 
قماش که استمداد و توّسل از انبیاء و اولیاء و زڬرت آنها را شرک می دانند 
و مسـلماڠن را از ïقلید مذاهب چهارگانه منع می کنند و جوان کم تجر\ه و 
خـام را طـوری تر\یـت می کنـد، که ٿ ایجاد شـمایل و قیافه ی خـوارج، مانند 
آنچـه مطابـق حدیـث در ابتدای کتاب به آن اشـاره کردیم، یعنی سرتراشـیده 
و رRش دراز و استفاده از پوشش جهنمی سیاه رنگ، موجبات ایجاد رعب 
و تـرس و سـلب امنیـت در جامعـه ی اسـالمی و آزار خانـواده، همسـایه و 
ُخرد و کالن را فراهم می کند، و مثل خفاش، ډ ڍسی از شب را به ولگردی 
و ڠ امـن کـردن جامعـه ی اسـالمی می پردازنـد و جالـب این کـه همـه ی ایـن 
پلیدی ها و زشـتی ها را که درکشـور های آشـوب زده به کشتار و هتک ڠموس 
و غارت اموال \ی گناهان کشـیده شـده، جهاد، احیای سـنت نبوی و تروRج 

دین می ڠمند. زهی خیال ٿطل ...
همـه ی ایـن گرفتارRهـا و مشـکالت در جوامـع مسـلمان ڠشـی از غلبه ی 
هوای نفس و شیطان به روح فرد، و غافل شدن از تر\یت و تزکیه ی نفس و 
ڍ▫ کـردن درون و پرداختـن بـه ظواهر ٿ بواطنی گندیده اسـت. تنها را برای 
غلبـه بـر ایـن دیـو پلید، که هماننـد بختک بر روح و جان مسـلمان امروزی 
افتـاده اسـت، رفتـن در راهـی اسـت ، کـه قرن ها éیش از ما ، توسـط بزرگان 
دیـن بـرای عبـور سـهِل اّمـت اهل اسـالم، از گردنـه ی صعب العبـور نفس و 
شیطان، هموار و نشانه گذاری شده، و به قرب و رضایت حق تعالی منتهی 

می شود، و آن این راه است .
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ف: تصّو

اسـالم حقیقی، اتباع و éیروی از فرامینی اسـت، که خداوند سـبحان به 
éیامبرملسو هيلع هللا ىلص وحی فرموده است و ایمان و اذعان به آن است. این تعالیم 
ٿ اخـذ و ضبـط از طـرف اصحـاب آن حضرت و نقل آن به نسـل بعد که ٿ 
تبعیت از اصحاب به ډبعین مرسوم شدند، و ِجیل بعد از ډبعین ٿ اقتدا به 
آن هـا بـه ډبع ډبعین معروف شـدند و این سـه قرن که حیـات این بزرگواران 
در آن سـپری شـد، سـه قرن طالXی و به تعبیر éیامبرملسو هيلع هللا ىلص(خیرالقرون) 

ڠم برده شده است.
در دوران ډبـع ډبعیـن ٿ تدوXـن شـرXعت و کار تخصصـی بـر آن، علمـا 
و ا□ابـر بسـیاری پـرورده شـدند، کـه هرکـدام ٿ تخصص در رشـته ای از علوم 
مـدّون دینـی خدمـات شـاڦنی بـه اسـالم و مسـلمین نمودنـد. به طـور مثال؛ 
کسانی که در علم تفسیر جد و جهد کرده و قلم فرساXی می کردند، به مفّسر 
و کسانی نیز در علم فقه سر آمد شدند، به مجتهد و فقیه، و آڠن که در علم 
حدیـث مجاهـده نمودنـد، به محّدث مشـهور شـدند. در این بین کسـانی نیز 
بودند، که به ڊسی از برخی اصحاب éیامبرملسو هيلع هللا ىلص، به ڠم اصحاب صّفه، 
که غیر از عبادت و سـلوک و ذکر و تصفیه ی درونی از رذائل و پلیدی ها 

و طی مقامات عرفانی کار دیگری نداشتند، به صوفی شهرت گرفتند.
همه ی این اسامی و اصطالحات هیچکدام در عهد éیامبرملسو هيلع هللا ىلصوجود 
نداشـته و گسـتردگی علـوم دینـی و تخصصی شـدن آن، بـرای مقابله ٿ افکار 
منکرXـن و منحرفیـن همچنیـن تدوXـن، ثبـت، ضبـط و تشـرXح دقیـق دین، 
برای نسـل های بعد، موجب éیدایش این مصطلحات و حتی مذاهب شـد، 

و این دقیقًا وعده ی خداوند در قرآن کرXم برای حفاظت از دین بود.۱

١. سوره حجر/ ٩.
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البتـه ایـن دسـته بنـدی به éیروی از قـرآن بود، ز)را خداونـد در قرآن نیز 
اهل ایمان را ٿ طبقه بندی های جدا◦انه ڠم می برد مانند: انبیاء، صدیقین، 

ُشهدا، صالحین، ُمخبتین و َتوابین .
وجـه تسـمیه (صوفـی) بنا به فرمـوده ی امام سـیداحمدرفاعی دالیل 

متفاوتی دارد.۱ ازجمله این دالیل؛ 
پوشـیدن(صوف) ڦ لبـاس پشـمین توسـط ایـن جماعـت متعبـد بـود . ڦ 
مأخوذ از کلمه ی (صفوة)، به معنی برگز)ده خدا از میان خالیق و همچنین 
بـه تعبیـر برخـی دیگـر ، کلمـه ی تصـوف مرکـب از (ډء) تو_ه ، (صـاد) صفا ، 

(واو) والیت ، (فاء) فنا است .
امام حسن بصری می فرماید: هفتاد نفر از مجاهدان جنگ بدر را 

زڬرت کردم که لباس (صوف) یعنی پشم به تن داشتند.
اّمـا آنچـه کـه در میـان عامـه ی مسـلماڠن بـرای اصطـالح تصـوف رایـج اسـت 

منهجـی اسـت، کـه شـخص رهـرو در ایـن راه عمـرش را صـرف عبـادت و زهـد و 

پرهیـزگاری و تمسـک بـه کتـاب اkّ و سـنت نبـوی می کنـد. و نمونـه ی ٿرز ایـن 

نـوع زندگـی در صـدر اسـالم حضـرت ابـوذر غفاریڼبـود، کـه تنهـا ز)سـت و 

تنهـا بـه رحمـت خـدا رفـت. مطابـق آنچـه کـه éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص فرمـود. در حدیثی 

کـه حضـرت ابوهر)ـرهڼ روایـت می کند؛ حضـرت جبرئیـل به خدمت 

éیامبرملسو هيلع هللا ىلص آمدند و سؤال از ایمان کردند و بعد از اسالم و در مرتبه ی سوم 

از احسـان و éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص در جـواب سـؤال از احسـان فرمودنـد: «أن تَْعُبـَد 
اللَّه کُأنَّک تَراُه فإْن لُْم تَکُْن تَراُه َفإنَُّه َیراَک.»۲

ترجمـه: کـه خداونـد را عبـادت کنی، مانند آنکـه او را می بینی، پس ا◦ر 
تـو او را نبینـی، بـه تحقیق او تو را می بیند. سـؤال حضرت جبرئیل در 

١. برهان المؤید/ص ٦٣.

٢. صحیح بخاری/ (٥٠)  ـ  صحیح مسلم/ (٩).
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ایـن حدیـث شـر4ف، از ایمـان و همچنین از اسـالم، کامًال واضح و روشـن 
اسـت. اّمـا آڦ مـا غیـر از ایمـان بـه خـدا و مابقی آنچـه الزم به ایمـان آوردِن 
بـه آن هاسـت و بعـد انجـام فروع دین و عبـادات تکلیف دیگـری دار4م، که 

حضرت جبرئیل از آن سؤال کرد؟ 
قرآن کر4م در سوره مبارکه ی جمعه آیه ی é ۲یامبر را ، تزکیه کننده و بعد 
تعلیـم دهنـده معرفی می کند. «ویَُزكِِّیِهْم َویَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة.» یعنی 
تزکیه و تصفیه درون را، مقدم بر تعلیم وحکمت قرآن ذکر می کند. éیداست 

اهمّیت این امر بیشتر از تعلیم عبادات جوارحی است.
و مفعولـی  فاعـل  و در هرزمـان  بـوده  متعـدی  تعلیـم  و  تزکیـه  مـاده ی 
می طلبـد، و فاعـل éیامبرملسو هيلع هللا ىلصو مفعوِل کاِر تزکیه، اصحاب بوده اند. کار 
تزکیه در قرون بعد به همین منوال از طرف اصحاب، ډبعین و اولیای اّمت 
éیامبرملسو هيلع هللا ىلصبـرای اّمت اسـالم انجام شـده و ایـن کار مطابق آیه ی مذکور 
کاری غیر از تعلیم قرآن، حدیث و فقه است. متخصصین امر تزکیه و ڍ▫ 
کردن درون نیز، کسانی غیر از علمای علم ظاهر و مجتهدین بوده اند ، ز4را 
بـه دلیـل تخصصـی شـدن علـوم، که در ابتـدای بحث بیان کردیـم ، کار ڍ▫ 
ُدّنی» و ٿطنی که همان اولیاء 

َ
کردن قلب و درون وظیفه ی صاحبان علم« ل

و مشایخ عظام بوده اند، است. 
éیامبرملسو هيلع هللا ىلص«أعدی عدّوا».۱ دشـمن تر4ن دشـمن هر کس را، نفسـی 
که در بین دو پهلو است، اعالم می فرماید. و مبارزه ٿ این دشمن را « جهاد 

ا□بر»۲ و بزرگتر از جهاد  ٿ دشمنان دین و کفار می داند .
جـوان عز4ـز؛ «نفـس اّمـاره» ڦ بسـیار امرکننـده به بـدی و گناه، دشـمنی 
است، که در وجود هرکس لحظه به لحظه مستلزم جهاد و مبارزه ٿ آن است 

١. ارشاد الساری شرح صحیح بخاری /(٦١١٤).

٢. مرقاة المفاتیح شرح مشکاه المصابیح /جلد ٣ صفحه ی ٩٩٢.
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و این مهم ، از جهاد در میدان جنگ ٿ کفار، اهمیتش بیشتر است، چون 
هرکس ُملَزم به ابتدا نجات خود و رهاBی از نفس و شیطان و بعد اقدام به 
نجات اسالم و مسلمین است. درغیر اینصورت کسی که خود در حال غرق 
شدن است، کی قادر به نجات کسی دیگر است. اسالم نیز ٿ امر توجه به 
مقـام احسـان بعـد از ایمـان و اسـالم سـعی در ڍ▫ کردن نفس مسـلمان از 
زشـتی هـای رفتـاری و اخالقـی و ُمتَحلـی کـردن وی به زBور اخـالق و رفتار 
نیـک می کنـد. ډ به صـورت الگوBـی رفتـاری در هر جامعه ای تبدیل شـده و 
ٿ ایـن شـیوه، هماننـد آنچـه که éیامبـر عظیم الشـأنملسو هيلع هللا ىلصٿ رفتار منحصر 
به فردش، کفار را به دین جلب می کرد، بتواند مردم را به سـوی دین ٿ رفتار 

خودش سوق دهد.
اّمـا مع األسـف، در ایـن مقطع زمانی امر مهم تزکیـه و تصفیه ی درونی به 
صورت کلی متروک و حتی مطرود شده، و مسلماڠن به عبادات ظاهری  و 
فروع ا□تفا نموده اند و نتیجه ی این کار همین تشطط و تفرقه  و رواج افراط 
گراBی و خشونت و هرج و مرج در دین است، که در سراسر عالم می بینیم.

 اولیای دین و ُکّبار مشایخ، در طول قرنها مطابق آنچه که در کتب و آڜر 
می بینیـم، انسـانهای برجسـته و واالBـی را همچـو خود ترnیـت نموده اند ، که 
هرکدام رهبری عده ی عدیدی را از امت اسـالمی عهده دار بوده اند و منشـأ 

خدمات «ما ال ُیحصی» در جوامع اسالمی بوده اند.
توصیه های حدیثی به خواندن سـوره مبارکه ی کهف در روزهای جمعه۱، 
بـرای دفـع شـّر دّجـال éیـام دیگـری نیـز همـراه دارد، و آن تکـرار و ڦدآوری 
داسـتان حضرات موسـی و خضراسـت، که الزم است هر مسلمانی ٿ 
مراجعه به تفاسیر معتبر اهل سنت و جماعت ـ  در صورت آشناBی ٿ زڃن 
عرnی  ـ  ڦ مراجعه به علمای عامل و سؤال از مضمون پرمفهوم این داستان، 

١. فیض القدیر/ (٨٩٣٢).
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که لزوم اختیار مرشـد کامل و راهنمای معنوی و تمسـک به یکی از طرائق 
علّیه را توصیه می کند، از این مهم آ◦اه شود . 

درابتـدای داسـتان حضـرت موسـیبه همـراه ُمصاحبـش، بـه امـر 
پروردگار پس از تالش فراوان، بدنبال ُمرشـد کامل و ُمکمل برای اخذ رشـد 
و هدایـت از وی، موفـق بـه ڦفتـن حضـرت خضـر می شـوند، و ایـن 
در حالـی اسـت کـه، حضـرت موسـی، خـود éیامبـر صاحـب کتـاب و 
شـر]عت و اولوالعـزم اسـت. اّمـا در اینجـا هـدف حـق تعالی بیـان فرق علم 

ُدّنی و ٿطن را می کند.۱
َ
شر]عت ظاهر و علم ل

و بعـد از ڦفتـن مرشـد حضـرت موسـیبه وی می فرمایـد: «َهـْل اً 
ا ُعلِّْمَت رْشداً.»۲ تَِّبُعَك َعَلی اًن تَُعلَِّمِن ِممَّ

ترجمـه: آڦ از تـو éیـروی کنـم، ډ از آنچـه به تو تعلیم داده شـده و مایه ی 
رشد و صالح است به من بیاموزی؟

دو éیغام واضح در این آیه مشـاهده می شـود. اّول اینکه حضرت موسـی 
 ٿ وجود اینکه éیامبر خداست، از غیر خدا درخواست اخذ علم ٿطن 
و رشد و صالح می کند و این بسی برای وهاkی ها سنگین است، چون هیچ گاه 
از هیچ شبکه ، کتاب ڦ منبری جرأت بحث در تفسیر اینگونه آڦت ندارند.

éیـام دّوم کـه هـدف اصلـی ماسـت، الزم و ضـروری بـودن ڦفتـن مرشـد 
کامل و مکمل برای رفع عیوب ٿطنی و ڍ▫ کردن درون از پلیدی های غیر 
اخالقی، و رشد و صالح درونی است. امام محمد غزالی از مجتهدین 
مذهـب شـافعی می فرمایـد: «ینبغـی لـکِل مسـلٍم و مسـلمٍة أن یتمّسـَک 

ِبُمرِشٍد ألن ال َیْخلُوا أحداً ِمَن العیِب إّال األنبیاء.»۳

١. تفسیر روح المعانی / جلد ٨ صفحه ی  ـ  ٣١٢.

٢. سوره ی کهف/ ٦٦.

٣. األشباه و النظائر /صفحه ی ٥٠٤.
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ترجمـه: بـرای هرمـرد و زن مسـلمانی الزم اسـت، کـه بـه مرشـد  ـ  کامل و 
مکمل ـ  بیعت نماید، زAرا غیر از انبیاء:هیچ کس از عیب خالی نیست. 

 : چه خوش می فرماید شیخ سعدی

داروی تربیـــت از پیر طریقت بســـتان
كه آدمی را بدتر از علت نادانی نیست

در ادامـه ی داسـتان حضـرات موسـی و خضردر سـوره ی مبارکه 
کهـف شـرط مهمـی نیـز جهت تبعّیت از مرشـد برای مرAد ڦ رهـرو در ابتدا 
ذکـر شـده و آن تبعّیـت بـدون قیـد و شـرط اسـت. ٿصطالح اهـل طرAقت: 
«کالمّیِت بیَن یََدِی الغاسِل.» یعنی( مانند مرده در زAر دست مرده شور).

ایـن جملـه ی معـروف در ا□ثر کتابها و سـخن رانی های منحرفین وها\ی 
نکته ای برای تمسـخر اهل طرAق اسـت. زAرا می گوAند؛ چگونه اسـت، که 
انسـان مسـلمان عقـل، تدبیـر و دیـن خود را همانند، مسـت و \ـی اختیار در 

اختیار کسی دیگر همانند خود قرار دهد . 
در درجه ی اول ٿید گفت، منحرفین عقیدتی، از عقل محرومند و ا◦ر\ه 
فـرض محـال چیـزی از عقل هم داشـته ٿشـند در اختیار خودشـان نیسـت، 

بلکه در کنترل نفس اّماره ی آنهاست.
«أََرأَْیَت َمِن اتََّخَذ إَِلَهُه َهَواُه.»١

  ترجمه: آیا دیدی کسی را، که هوای نفسش را معبود خود قرار داد.

در درجـه ی دّوم؛ ایـن تفکـر اهـل طرAـق، عیـن آیـه  قرآن اسـت؛ «  َفإِِن 
اتََّبْعَتِنی َفال تَْسأَْلِنی َعن َشْیء َحتَّئ اُْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكًرا.»۲

١. سوره جاثیه / ٢٣ .

٢. سوره کهف / ٧٠.
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ترجمـه: «خضـر» گفـت: ا◦ـر مـی خواهی مرا éیـروی کنی، نبایـد از هیچ 
چیز سؤال کنی، ډ خودم (به موقع) آن را برای تو ٿزگو کنم.  به قول حافظ 

 یعنی؛

به می سجاده رنگین كن گرت پیر ُمغان گوید       
كه سالك بی خبر نبود زراه و رسم منزلها         

یعنـی شـرط این کـه حضـرت موسـی بتوانـد ُمرPد و éیـرو حضرت 
خضر  شود، ډ از او رشد و صالح درڬفت کند این است، ا◦ر مرشد 
 مخالف شـرPعت، نباید مرPد و éیرو درڃره ی 

ً
هـرکاری انجـام داد ولو ظاهرا

آن عمل سؤال کند. و هم این طور هم شد. یعنی حضرت خضر اقدام 
به خراب کردن کشـتی مسـافرتی کرایه ای که اموال دیگران بود کرد، و چون 
حضرت موسی از وی سؤال کرد، که چرا چنین کردی، حضرت خضر 
 او را مؤاخذه کرد و فرمود : مگر تعهد نکردی از کار من سؤال نکنی. 
و در مرحلـه ی دوم مرتکـب قتـل بچـه ای ڠٿلـغ شـد و ایـن ٿر نیـز حضرت 
موسـی را توnیـخ فرمـود و گفـت: حق سـؤال نداری. برای مشـروح این 

داستان به آڦت  ۶۰ ډ۸۲  سوره ی مبارکه ی کهف مراجعه نمائید.
حـال ٿ ایـن شـرح، ٿیـد بـه عقـل ڠقـص ُمنکرPـن طرPقـت و اخـذ éیـر 
و ُمرشـد خندیـد، کـه در ایـن راه پرتالطـم و مملـّو از دشـمن، آنهـم دشـمنانی 
چون نفس و شـیطان می خواهند ٿ غرور،کبر، عجب، نخوت، خود پرسـتی، 
دنیـا پرسـتی، حـب جـاه و مقـام و هزاران پلیـدی دیگر، راه خوPـش را بدون 
رب إلـی اّ|» و حیـات جاودانه در بهشـت بیابند. 

ُ
ولـی مرشـد بـه سـوی « ق

حافظ می فرماید:
طی این مرحله بی همرهی خضر مكن

ظلمات است ، بترس از خطر گمراهی
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آیه: «َوَمْن یُْضِلْل َفَلْن تَِجَد لَُه َوِلی!ا ُمْرِشداً.»١
ترجمه: و هرکس را خدا گمراه کند، هرگز ولی و راهنما(ی برای هدایت 

او نخواهی ڦفت.
جواڠن عز(ز و خدا جو؛ ٿ این توضیحات و ڊمل در آن ها  و مشاهده ی 
اسناد و مدارک ارائه شده در ڍورقی این توضیحات ٿید این مطلب را درک 
کـرده ٿشـید، کـه هـر مؤمـن مسـلمانی، بـرای کامـل کردن ابـزار دیـن داری و 
ڦفتـن راه صحیـح در میـان هفتـاد و انـدی راه انحرافـی و مصـون مانـدن از 
گزند و آفات عدیده در این راه، الزم و ضرور(سـت ، ٿ تمسـک و بیعت ٿ 
مرشدی کامل و مکمل و اخذ طر(ق صحیح ، شر(عت و طر(قت را برای 
وصـول بـه هـدف عالـی و غا(ی مقدس خـود، که همان رضایـت حق تعالی 

است بکار گیرد.
ایـن نکتـه ی مهـم را نیـز در طلـب ایـن امر متذکر می شـوم، کـه طر(قت 
نیز همانند شـر(عت که عده ای دنیا پرسـت در لباس و هیأت علما در طول 
قرن هـا سـعی در بـه انحـراف کشـیدن آن نموده انـد، عـده ی دیگـری نیـز در 
کسـوت مشـایخ و بـزرگان طر(قـت همیشـه سـعی در جلـب طالبـان ایـن راه 
نموده اند، و رهرو jی خبر نیز غافل از اینکه اینان خود از وی مر(ض تر و 

محتاج تر به مداوا هستند، به آڠن دست بیعت داده اند.
همیـن قشـر منحـرف در طـول قرن هـا ٿ ایجـاد jی راهـه بعضـی افـکار و 
معûقدات و ٿورهای افراطی ڦ تفر(طی را به جای عقیده صحیح جا زده اند، 
که علمای عامل نیز برای حفظ و ِحرز شر(عت و طر(قت در ڊلیفات شان، 
در مقام دفاع برآمده و این منحرفین را به عامه ی مسلماڠن معرفی نموده اند. 
بـرای مثـال؛ در بعضـی از تفاسـیر و شـروح کتب معتبر شـرعی می بینیم، که 
در شـرح مطلبـی، صاحـب قلـم می نو(سـد، (خالفـًا لبعـض الّصوفّیـة) یعنـی 

١. سوره  کهف/ ١٧.
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(بـر خـالف عقیـده ی بعضی اهل تصوف) و می خواهـد، این بعض از به ڠم 
تصـوف را کـه می خواهـد، مطلـب ڠصحیحـی را به مسـلماڠن القـا کنند، به 

آن ها بشناساند.
منحرفین و از خدا Pی خبران ، ٿ برجسـته کردن این نوع مطالب سـعی 
در تشـوTش افکارمسـلماڠن کـرده و از ایـن راه می خواهنـد، « تصـّوف» را ٿ 
اسـتناد بـه ایـن گونـه توضیحـات مبهم بـه چالش کشـانده و ضد دیـن معرفی 
کننـد. مـا در اینجـا بـرای تنوTر افکار جواڠن مسـلمان طالـب ïقوی و زهد و 
پرهیزگاری سـعی در نقل نظر بزرگان و فحول دین اسـالم در مورد تصّوف به 
معنـای صحیـح آن می کنیـم، ډ مشـت محکمـی بر دهن ڦوه گـوڬن منحرف 

ٿشد .

می فرماید:۱  شافعی امام 

ٿ اهـل تصـوف رفاقـت کردم و از رفاقت آنها سـه نکتـه فرا◦رفتم: ۱ ـ  وقت 
هماننـد شمشـیر اسـت، ا◦ـر تـو او را نبـّری او تـورا قطع می کند. ۲ ـ  نفسـت را 
ا◦ـر بـه حـق مشـغول نکنـی، او تورا به ٿطل سـرگرم می کنـد. ۳ ـ  خود را هیچ 

حساب کن ډ ایمن ٿشی . 
ـف 

ّ
و می فرمایـد: از دنیـای شـما سـه چیـز را دوسـت دارد: ۱ ـ  تـرک تکل

(چیـزی را بـه زور بـه خـود القـا کـردن) ۲ ـ  ٿ نرمی ٿ مردم معاشـرت کردن ۳ ـ  
éیروی از اهل تصّوف .۲

١. تائید الحقیة العلیة لألمام جالل الدین  سیوطی /صفحه ی ١٥.

لإلمام  الناس  ألسنة  علی  األحادیث  من  اشتهر  عما  اإللباس  مزیل  و  الخفاء  کشف   .٢

العجلونی/ صفحه ی،٣٤١.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١٣٣

:ابوحنیفه امام 

مجتهـد مذهـب حنفـی « الحصکفـی » صاحـب کتـاب « الـدر المختار» 
نقل می کند که، ابوعلی دقاق  گفت: من طر=قت را از امام ابوالقاسـم 
نصر آٿذی و ایشـان از حضرت شـبلی و وی از حضرت سـری سـقطی و او 
نیـز از حضـرت معـروف کرخـی و آن حضـرت نیـز از حضـرت داود طائی و 
ایشان نیز علوم دینی و طر=قتش را از امام ابوحنیفه گرفته اند و همه ی 

این ها بر فضل و بزرگی ایشان معترف بوده اند.۱

:مالک امام 

می فرمایـد: هرکـس عالـم دیـن ٿشـد، و صوفـی نباشـد  ـ  یعنـی از غـرور 
علمش ایمن نباشد  ـ  فاسق و گناه کار می شود، و هرکس صوفی ٿشد و عالم 
بـه شـر=عت  ـ  یعنـی عامـل به احکام شـرع ـ  نباشـد، کافر می شـود، و هرکس 

عالم و صوفی ٿشد، جمع این دو، هدفش را محقق می سازد.۲

:حنبل احمد  امام 

  ّ̀ امـام احمـد قبـل از شـناخت اهل تصـوف به پسـرش عبدا
می فرمود: پسـرم الزم اسـت، اهل حدیث ٿشـی و از مجالسـت اهل تصوف 
خودداری کـن، ز=ـرا ممکـن اسـت ٿ کسـی از ایشـان ٿشـی، کـه جاهـل بـه 
احـکام دیـن ٿشـد. بعـد از مدتـی امام احمـدٿ یکی از مشـایخ تصوف 
بنـام ابوحمـزه بغـدادی مصاحبتی داشـتند، که منجر به شـناخت کامل 

١. الدر المختار/ جلد ١ صفحه ی  ـ  ٤٣، با حاشیه ابن عابدین.

٢. شرح عین العلم و زین الحلم مال علی القاری /جلد ١ ،صفحه ی  ـ  ٣٣.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٤  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

ایشـان از تصّوف شـد، به همین دلیل به فرزندش فرمود: پسـرم بر تو الزم و 
ضرورBست ٿ اهل تصوف مصاحبت کنی، زBرا رفاقت ٿ اهل تصوف علم، 

مراقبت احوال، ترس از خدا، زهد و بلندی همت را زڬد می کند.۱
ایـن اقـوال منقـول از ائمـه ی مذاهـب، بـرای اثبـات حّقانیـت طرBقت و 
اهـل آن کافـی و وافیسـت، هرچنـد دشـمنان و مخالفـان نیـز، در ایـن ٿب 
نتوانسته اند، به صورت کلی حق را انکار و در ډئید تصّوف در مکتوڃتشان 
جمالتی را نوشته اند. از جمله ډئیدات از طرف مبتدعین می توان به کتاب 
(فتـاوی) احمـد ابـن تیمیـه، جلد/۱۱ صفحه ی /۱۷ اشـاره کرد، کـه در جواب 
سـؤال از تصـّوف، ٿ ذکـر ڠم ُکبـار مشـایخ ازجملـه حضـرات فضیـل عیاض، 
ابراهیـم ادهـم ، معروف کرخـی ، جنید بغدادی و عبدالقادر گیالنیدر 
وصف ایشان می گوBد: اینان از صدیقین و کاملترBن زمان خوBش هستند. 
رشـید رضـا از شـا◦ردان محمـد َعبـُده کـه از سـران حـزب اخـوان در مصـر 
بـوده انـد ، نیـز در کتـاب « ډرBـخ أسـتاذ اإلمام» صفحـات۱۲۶ و ۹۲۸ به نقل 
از اسـتادش ، اهـل تصـّوف را از کاملترBـن مردمـان در میان امت اسـالم در 
علـم اخـالق و تزکیـه ی نفـس می دانـد، و ضعـف ایـن طبقه را ڠبـود کننده ی 
دیـن می دانـد و در آخـر می گوBـد؛ همـه ی آنچـه از نعمـت دیـن امـروزه مـا 
دارBم، سـپاس برای خدا از برکت تصّوف اسـت. متأسـفانه حجم این کتاب 
مجـال بحـث تخصصـی در مورد تصوف را نمی دهد و الزم اسـت، در ڊلیفی 
جدا◦انـه بـه تشـرBح و تفصیـل ایـن مسـأله پرداخـت. ډ ٿ جلـب و جـذب 
طبقـه ی جـوان و نـوڔی جامعه ی اسـالمی سـعی در ایجاد نسـلی ٿ اخالق 
محمدیملسو هيلع هللا ىلص و مزّکی از رذایل و پلیدی های نفسانی در سایه ی  اراده و 
لطف خدا و همت واالی مشایخ طرائق علّیه: نمود. اّما به صورت اجمالی به 

چند اصل از اصول تصّوف از زڃن علمای اعالم بسنده می کنیم.

١. تنویر القلوب /صفحه ی  ـ  ٤٠٥.



ـ   توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوویمی فرماید: امام 

اصول تصّوف پنج مورد است: ۱) ترس و ïقوای خدا در آشکار و پنهان.   
۲) اتباع و éیروی از سنت نبوی در کردار و گفتار. ۳) عدم توجه به اسûقبال 
و پشت کردن مردم (األعراض عن الخلق فی اإلقبال و اإلدٿر). ۴) رضایت 
از خدا در داشتن و نداشتن. ۵) توWه و ٿزگشت به سوی خدا  در آسانی ها 

و سختی ها.۱

غزالیمی فرماید: امام 

تصـوف مجـرد کـردن و ڍ▫ کـردن قلب برای خداسـت و اعûقاد بر این 
کـه غیـر او صاحـب نفع و ضرری نیسـت، و هدف از ایـن کالم حقیقت امر 

است نه تنقیض و تحقیر سایر مقّدسات.۲
نتیجـه ی آنچـه ډ□نـون بیـان کردیـم، گشـتن علم تصـّوف، بر محـور تطهیر 
قلب و تزکیه ی نفس و عمران و آٿدانی درون است، که منجر به متحّلی و 
آراسته شدن ظاهر به اخالق نیک و عمران و آٿدانی درون است، و قلب 

محل همه ی این تحوالت است. 
« یَْوَم ال َیْنَفُع َماٌل َوال َبُنوَن. إِالَّ َمْن أَتَى اللََّه ِبَقلٍْب َسِلیٍم.» .٣

ترجمه: روزی که مال و فرزندان نفعی برای کســی ندارد، مگر کسی که با 

قلب سلیم و پاک به پیشگاه خدا آید. 

     در فرمـوده ای éیامبـرملسو هيلع هللا ىلص نیـز می فرمایـد: «أََال إنَّ ِفـی اْلَجَسـِد 

١. المقاصد اإلمام النووی فی التوحید و العباده و أصول التصوف/ صفحه ی ٢٠.

٢. حکایت الصوفیه /صفحات ٢٥ ـ ٢٦.

٣. سوره ی شعراء/ (٨٨ ـ ٨٩).



١٣٦  °  /  توحید، شرعی نه غربی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُمْضَغـًة إَذا َصَلَحـْت َصَلـَح َلَها َسـاِئُر اْلَجَسـِد َوإَِذا َفَسـَدْت َفَسـَد َلَها َسـاِئُر 
اْلَجَسِد أََال َوِهَی اْلَقلُْب».۱

ترجمه: آگاه باشید که به تحقیق در بدن هرکس تکه گوشتی است، هرگاه 

صالح باید تمام بدن ســالم است و هرگاه فاسد شود، تمام بدن فاسد می شود  

و آن تکه گوشت قلب است.

از ایـن آیـه مبارکـه و این حدیث شـر3ف در می ڦبیم، کار دنیا و دین هر 
کس در گرو صحت و سالمت قلبش از همه ی زشتی ها و کاستی هاست.

پـس جـواڠن فهیـم؛ آڦ علـوم ظاهـر و عالمـان شـر3عت هیـچ توانـی در 
اصالح قلب ڦ درمان آالم درونی دارند؟  صد البته خیر ! 

ز3ـرا خـود نیـز بدلیل غرور ڠشـی از همین علم ظاهـر گرفتار تر از بقیه ی 
امـت هسـتند. لـذا متخصصیـن این فـن یعنی علوم ٿطنـی و طبیبان گرفتاری 
هـای نفسـی فقـط و فقـط صاحبـان علوم لدّنـی و آڠنی هسـتند، که از طرف 
خدا و éیامبرشملسو هيلع هللا ىلص مأذون به ارشاد و تطهیر قلوب مسلماڠنند و این 
دقیقًا مفهوم سرآمد و حکایت حضرت موسیصاحب شر3عت و علم 
ظاهر و حضرت خضر صاحب طر3قت و علم ٿطن است. تشخیص 
حقانّیت مدعیان علوم ٿطن و مشـایخ صاحب ارشـاد طر3قت ٿ اتباع دقیق 
و مـو بـه مـوی شـر3عت و سـنن نبـویو ظهـور کرامت به دنبـال آن و 
تـوان دخـل و تصـرف در قلـوب مسـلماڠن اسـت، و همـه ی این هـا انقیـاد و 
گـردن کجـی علمـای صاحـب ڠم شـر3عت را در هـر مقطـع زمانـی بـرای این 

بزرگان  بدنبال دارد.
همچنان که می بینیم، ٿ مراجعه به کتابها3ی که ، مرجع برای شرح حال 
و حیـات ُعلمـای اسـالم هسـتند، ُمعَظـم ایـن بـزرگان را در زمـره ی مر3دین و 

بیعت کنندگان به مشایخ و اقطاب زمان خودشان می ڦبیم .

١. صحیح بخاری /(٥٢)  ـ  صحیح مسلم/ (٢٥٣٣).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توحید، شرعی نه غربی  /  °  ١٣٧

بـه حضـرت  مکاتـب می تـوان  گونـه  ایـن  در  تر5یـت شـده  بـزرگان  از 
عبدالرحیـم مولـوی ُکـرد اشـاره کـرد. ایـن بزرگـوار در علـم کالم کتا5ی به 
ڠم « الفضیلـة » ډلیـف نمـود ، کـه ډ قبـل از شـرح آن توسـط ماموسـتا مـال 
عبدالکرMم مدرس به ڠم « الوسـیلة» درك درسـتی از آن مسـتفاد نبود . 
مولوی می فرماید: در همین علم کالم، ٿ عالمه مال احمد نودشی بحثی 
داشـتم، کـه در همـان دقایـق ابتداMـی ایشـان اوج گرفته ، ومن بـدون این که 
حرفـی از کالم ایشـان را بفهمـم ماندم. حال، علـم این بزرگواران ـ  که هیچ یك 
قطعـا مجتهـد مطلـق نبـوده اند  ـ  را نسـبت به مجتهدی مطلق بسـان حضرت 
شافعی قیاس کنید، ډ مساله ی درجه ی علمی اینان و علمای امروزی 
قابل فهم ٿشـد. هم عالمه ی نودشـی و هم مولوی (رحمهما اّ_) از مرMدین 
حضرت شـیخ سـراج الدین اول رهبر طرMقه ی نقشـبندی در کردسـتان بوده 
اند. ا◦ر علم ظاهر مرMدین در این حد اسـت، شـیخ و مرشـد ایشـان از چه 

میزان علوم ٿطن برخوردار بوده اند. واّ_ أعلم.

تاببینی عون و لشكر های شیخ۱هین َمَپر االّ كه با پرهای شـــیخ

١. مثنوی دفتر چهارم /بخش ٢١.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٨  °  /  توحید، شرعی نه غربی  

ننده ی گرامی! خوا

امیـدوارم، بعـد از مطالعـه ی ایـن کتـاب و درک ایـن مطلـب کـه اختیـار 
مذهب عقیدتی صحیح که همان عقیده ی اشعری ڦ ماتر=دی (فرقه ڠجیه) 
ضـروری اسـت، و هـم چنین اختیار یکی از مذاهـب چهارگانه نیز به عنوان 
مذهب فقهی برای هر مسـلمانی واجب اسـت، و ٿ توجه به شـرح و بسـط 
دیگـر مسـائل اختالفـی بیـان شـده  ـ  کـه از اهـّم شـبهات وارده در زمینـه ی 
عقیدتـی و فقهـی نسـبت بـه مذاهـب عقیدتـی و فقهـی صحیـح  و مـدّون از 
ـه ی محکم از 

ّ
طـرف دشـمنان دیـن و مبتدعیـن اسـت  ـ  آن هـم ، ٿ ارائه ی ادل

تفاسـیر معتبـر و کتـب شـرح حدیـث و اقـوال ائمـه و مجتهدیـن، دیگر عذر 
و بهانـه ای بـرای فـردای قیامـت در حضـور فخـر عالـمملسو هيلع هللا ىلص بـرای کسـی 
نمی مانـد، کـه عقیـده ی منحـرف خـود را بـه اخـالص در دین ڦ عـدم آ◦اهی 
از آن توجیـه و ڦ ٿ انداختـن ِوزر و گنـاه عقیـده اش بـر ٿنیـان آن عقیـده و 
تبلیـغ کننـدگان آن، شـانه از ز=ـر مسـئولیت خالـی کنـد. ز=ـرا بنیـان گذاران 
ایـن عقیده هـای ٿطـل همانند امام مذهبشـان شـیطان می گو=نـد: «َوَما َكاَن 
ِلَی َعَلْیكُْم ِمْن ُسـْلَطاٍن إِالَّ أَْن َدَعْوتُكُْم َفاْسـَتَجْبُتْم ِلی َفال تَلُوُمونِی َولُوُموا 

أَنُْفَسكُْم.»۱
ترجمـه: مـن بـر شـما تسـلطی نداشـتم، جـز اینکه دعوïتـان کردم و شـما 
دعوتـم را پذیرفتیـد، مـرا سـرزنش نکنیـد بلکـه خـود را سـرزنش کنیـد. عقایـد 
منحـرف، قـادر بـه پذیـرش فضـل و شـرفی کـه خـدا بـه éیامبـران و صدیقین 
و صلحـا داده معتـرف نیسـتند و بـرای خداونـد ـ  نعـوذ ٿoّ  ـ   تعèیـن تکلیـف 
می کنند. و شـعار « فقط اoّ » که کلمه ی حقیسـت ، و اراده ی ٿطل از آن 

١. سوره  ابراهیم/ ٢٢.
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دارنـد را، حر7ـه ای بـرای مشـرک و مرتـد دانسـتن موحدینـی کـه اولیـاء را در 
مناصب شان به خو7ی می شناسند،  قرار داده اند. آڦ غیر از این است، که 
خداونـد در قـرآن، خـود و éیامبـر و اولیـای امـت را ولی و سرBرسـت امت 

اسالم می داند.«إِنََّما َوِلیُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذیَن آََمُنوا.»۱
مسـلمانی  هـر  امیدوارIـم  شـرIف،  حدیـث  ایـن  در  ډمـل  کمـی  ٿ 
نگرIسـته،  ایـن مسـائل  بـه  غلـط  تعصـب  و  فکـری  ډ□نـون ٿ جمـود   کـه 
«مـن بعـد» بـه فکـر تجدیـد ایمـان و تخرIـب بنای عقیـده ی فاسـد و بنیان 

عقیده ی صحیح به جای آن ٿشد.
«الَیُْؤِمُن أََحُدكُْم َحتَّى َیكُوَن َهواُه تََبَعاً ِلَما ِجْئُت ِبِه.»٢

 ترجمه: (پیامبرملسو هيلع هللا ىلص می فرماید) کسی از شما صاحب ایمان (کامل) نیست، 
تا هوای نفسش (آرزویش) را دنباله رو آنچه که آورده ام (از دین و شرع) نکند.

 ٿ نگـرش صحیـح بـه دیـن (هماننـد نگـرش اهـل تصـّوف) و الگـو قـرار 
دادن éیامبرملسو هيلع هللا ىلص به معنای واقعی نه شعاری، هر مؤمنی ٿ پرداختن به 
محاسـبه ی نفـس خـود و رفـع عیـوب آن و اشـتغال به ذکـر و ڦد خدا، هرگز 
فرصت رخنه از دیگران و خدای ڠخواسته، تکفیر آنها را نمی ڦبد. و بهتر است 
ه و مستندات مبنی بر جایز 

ّ
هر مدعی ایمانی بداند، ٿ نقل این حجم از ادل

بـودن اسـتمداد از غیـر خـدا، که دهها برابر این نیـز موجود ولی درحوصله ی 
ایـن مقـال نبـود، ا◦ـر مؤمنـی را بـه ایـن دلیـل ڦ غیـر آن از آنچـه بیان شـد، 
کافر، مشرک وڬ مرتد خطاب کند، این کفر و شرک مطابق نص حدیث به 
خودش بر می گردد. «إِْذ َقاَل الرَُّجُل ألِخیِه: یَا كاِفٌر، َفَقْد باَء ِبِه أَحُدُهما.» ۳

١. سوره مائده/(٥٥) .

٢. رواه الخطیب فی تاریخیه/(٣٦٩/٤)  ـ  اربعین نووی /(١٠٠)  ـ  البغوی فی شرح السنة/

.(١٠٤)

٣. صحیح بخاری/(٦١٠٣)  ـ  صحیح مسلم/(٦٠)
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در ڍڦن ضمـن طلـب طـول عمـر ُپـر برکـت و سـعادت اخـروی بـرای 
ماموسـتا مـال عبـداFّ عبـد العزCـز هرتلـی  ـ  که کتابهای ایشـان الگـوی کاری 
ایـن کتـاب بـود  و   راهنماCی های  ماموسـتا عبدالّسـالم مدرس بیاره ی شـرCفه، 
وسـایر عزCزانـی کـه در وCراسـتاری و ډیـپ ایـن کتـاب مـن را ڦری نمودنـد، 
خداونـد منـان را شـا□ر و سـپاس گـذارم، کـه مّنـت نعمـت ایمان و اسـالم و 
اخذ طرCقت حقه ی « نقشـبندّیه » را برمن نهاد و توفیق کتابت این قطره از 
اقیانوس علوم دین را، برای امر به معروف و نهی از منکر، که بر شانه ی هر 
مؤمنی سنگینی می کند، را عنایت فرمود. که لطفش را تمام و خود مؤثر این 

وسیله شد ، که مؤثر حقیقی هموست و ال غیر.

           أقول قولی هذا، أستغفراFّ لی و لکم و لسائر المسلمین.
  وصلی اFّ علی سیدڠ محّمد و علی آله و صحبه اجمعین

محمد صدیق حسامی ، جوانرود ـ  ڦزدهم اسفند ۱۳۹۳ هجری شمسی


