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لاها ِإََل ط رو ش    اّللَ  َلا ِإ
 

 میبسم اهلل الطمحن الطح
 
 مقدمه  -
ئات أعمالنا، من یه ونستغفطه، ونعوذ باهلل من شطور أنفسنا ومن  ینه ونستهدیاحلمد هلل حنمده ونستعإن 

 له .  یضلل فال هادیهده هللا فال مضل له، ومن ی
 ك له، وأشهد أن حممداً عبده ور وله . یوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شط 

 حاَق ت  قااتِِه واَلا َتا وت َن ِإََل واأانْ ت ْم م ْسِلم ونا نا آمان وا اتَ ق وا اّلَلا یهاا اَلذِ یأا :201آل عمطان . 
ه ماا رِجااَلا   یهاا الَناس  اتَ ق وا رابَك م  اَلذِ یا أا ی هاا زاْوجاهاا واباَث ِمن ْ ٍة واخالاقا ِمن ْ خالاقاك ْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا

 . 2الننساء: باایك ْم راقِ یتاساا ال ونا بِِه وااْْلاْرحااما ِإَن اّلَلا كاانا عالا  یذِ ا واِنساا ا وااتَ ق وا اّلَلا الَ یا كاثِ 
ْغِفْر لاك ْم ذ ن وباك ْم واماْن یْصِلْح لاك ْم أاْعماالاك ْم وا ی، دااینا آمان وا اتَ ق وا اّلَلا واق ول وا ق اْوَلا سادِ یهاا اَلذِ یا أا ی

 . 02-00األحزاب:  ماایف اقاْد فاازا ف اْوزاا عاظِ ِطِع اّلَلا واراس ولاه  ی
، وشط األمور ه و لمیهللا عل یصل حممد   یهد ی اددریَ ُب هللا، وخِث كتایأما بعد: فإنَّ أصدَق احلد

 النار .   یحُمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة  ضاللة، وكل ضاللة ف
  

 د :و بع
ما  ینب یاء اش از آدم الیانب یكه اهلل متعال بطا  ین كلمه این تط ان و با عظمت الشیبدون شك بزرگرت 

 باشد. یال إله إال اهلل م.........دیكلمه توح  امنوده ا ت ، مهان یه و لم وحیاهلل عل یصل
امت بط  ط زبان یام قیق یه السالم تا به امطوز و الیآدم عل تخلق یكه  از ابتدا ین كلمه ایو بزرگرت 
 ال إله إال اهلل ا ت. ........دیتوح كلمه نیها بوده مه

 .باشدیمال إله إال اهلل  نی..........مهن اذكار نزد اهلل متعال یو افضل تط 
ت را نازل یهدا یا، و كتاهبرا فط تاد ر والنخملوقات را هست كطد،  ی كلمه خال  بار نیخباوط مه
 فطمود....!

 ده شده ا ت.یگطدان  گطم و  وزنده  آتش جهنم و.........نیمز جنت  و خباوط آن
، و والء و بطاء را فطض  دهی، و صلح و جنگ را آفط منوده و قتال را مقطر خباوط آن اهلل متعال جهاد 
 یارزان و ب اءین اشیو گطانبهاتط  ،ده شدهیعه گطدانیتب  یان جهاد و آزادین راه لشكط یده ا ت، و در یگطدان

 !....ارزش شده ا ت
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 یبزرگ از جهت ت و نهیلبا آن نه از جهت فض منیتواند یز یچ چیه.....و تفگط ن هدف قطار  یآخط 
 ینزدش ب یو هط با ارزش.......شود یدر مقابلش كوچك معلوم م یهط مصلحت و هدف....كند  یبطابط 

 !باشدیازرش م
 یش را كاهش میلغزش ها و خطاء ها داشته و مصئون -ایدر دن-نده آنطایست كه خون گو یكلمه ا

 !.....دارد یش بط می را هناام ورد شبهات از باالریدهد، و مشش
ح  آنطا اداء كطد و  یشوند... هط كس یست كه بط ا اس آن مطدم داخل جنت و دوزخ میكلمه ا

، و هط كس از آن اعطاض كطد، و ح  آنطا اداء دهیگطد  بند ماند، داخل جنتیبصدق و اخالص به آن پا
شود، و عذاب موعود در حقش متحق   یم جهنم آتش ، داخلپطداخت یل آن به دمشننكطد، و با اه

 گطدد.  یم
جبز از شطك  اد یز  یها یمطتكب زشت ر اند، ولو ینفع مدر آخطت  را اش ست كه صاحب یكلمه ا

 زان حسناتش به اندازهیم تواند، ولویده منینفع ر ان یز یچ چی از آن شص  را هریغ درده باشد، یگطد
 ندارد. ینزد اهلل پاداش یولباشد،  ها آمسان و نیزم و عت
ال  د، پس خوشا حبیآ یگطدد، گطان موزن   ها نیسه با آمساهنا و زمیست كه هطگاه در مقاین كلمه ایا
ه السالم در هناام یح علنو  هكیانطور ، بط او مقدر شده ا ت، مهن كلمه ....ال إله إال اهللیكه ا  یكس

، كه هط گاه هفت آمسان كنم  یتو را به ال إله إال اهلل امط م»كند:   یت می وصنیپسط خود چن یمطگش بطا
  یم ینین كف  نایا آن، اطیك كف تطازو گذاشته شود، و ال إله إال اهلل در در كف دی در نیو هفت زم

جدا از هم  إله إال اهلل آهنا را صته باشند، الی به شكل دارطه باهم آمنیكند، و اگط هفت آمسان و هفت زم
 1«د..ساز یم

الت باول یف و تأو ی و حط ریبا تغ یاچ كلمه یزمان حاضط ه یخ الیباوجود آن هطگز در وول تار  اما
 د... ال إله إال اهلل مواجه شده ا ت.یكه كلمه توحیوور  آن ده،یمواجه ناطد
ن  یا یهواء و ضاللت توانسته اند باال باول و اهل ین مدت فطقه هایكه در وول اا ت   واضح 

رجاء و ، و به تعقب آن اهل اه منحطفی..و به مطور زمان صوف..كولطان كافطیابتدًا  ، ه شوندری چكلمه 
 -زار ا تیشان بیت از یند اما  لفیاو یم یه خود را  لفك -معاصط ی لف ی گطوه هاری، و در اخجتهم

 اند....!هان  تماط و جمطم قطار داده پادشا یار و دو تیط و علم شان را در اختخود ، لشك
د را از یند، كلمه توحه اباول و فا د شان توانست یله هایدام ها و ح یباول بوا طه ا ین گطوه هایا
ورد كطدند كه بطخ ین كلمه وور یبا ا  ازند، یخال آن یو اقتضاءات رمحان ی، مقاصد ربانیقیحق یمعنا

دند، ینت خبشیز تسبح شان در گوشه مسجد  یبزبان آوردند، و با وقط  مهطه ها یآنطا در حطوف معمول
                                           

 624 -ح اآلداب املفطد ی. صح 1
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 یدر زندگ نیادیبن و حول یدگطگون  بب ایكلمه را احساس كند، و   نیا یشان گطم ینكه قلب هایبدون ا
 ...!گطدد  شان یعمل

 یش قطار میات خو یح منهج دیه باكو آنطا   نشد،...شودد بطخورد یبا ن كلمه آنچنان كه الزم بودیبا ا
 یاز حالت شطك بسو  را...... جوامع ی و دگطگونریتغ ؛صواهدی را مریتغ منهج كه كامالً  د....ندادند،دادن
 ك.یبه عبادت اهلل واحد و الشط  ادت خملوقاتا الم ، و از عب التت به عدید، و از ظلم جاهلیور توحن

ور د  كلمه نازل شده بود،  نیت اش و از هدف كه خباوط آن ایقت و ماهئین كلمه را از حقیآهنا ا
اً بط كتب  التكمش ، كه در هناام دعاء وطا بصورت جمطد از حطوف  طد و خشكمطدم آن یمنودند...و بطا

شان آنطا مورد توجه  یع زندگیو وقا لات و اعماینكه در حیردند، بدون ادر آو  ،شودی ط زباهنا آورده م
 !!!دری صورت گ ی رفتار نیبا ال إله إال اهلل چنست،یسته نیكه شا!...قطار داده باشند

 
بعنوان شص   ام بده... ولواجن یخوا ت چه....بعدًا هط اورین كلمه را بزبان بیكبار ایند: یاو یم
 !!!ییت اهلل متعال در آیواعت و عبود و متمطد از یوحش

گشت، اگط   یخواه -ا و آخطتیدر دن-انمیات و ااز مجله اهل جنآنااه  ورش ...آیكبار بزبان بی.....
 !!!ین را تطك باوریاركان و واجبات د و  ،یآن عمل نكن یچه به مقتضا

 عبادت كن. یكار را خوا تهورش ... بعداً هط معبود، واغوت، و بت و ظامل گنآیكبار بزبان بی...
 ریكفط و تكف ازطا ی! ز نكغ نیدر گفنت آنط در  – یطددا كی  گفنت آنطا پیكبار توفیاگط چه در متام عمط 

نداشته  یدر زندگ یری لو آنكه اعمال خو گطدد،   یحطام م  طد و آتش جهنم بط تو، و شد یخواهدر امان 
 انت وعن وارد گطدد.مین و ایه دیانت باال تط از آنست كه بط علمین و ای، دیباش
گطدند، و   یشان م ین ، عبادت و زندگی رفنت دنیث ازبند، و باعیاو یمطدم گفتند، و م ی بطانین چنیا

ت شان ین مهه اكثط ید اباوجو  یدهند، ول یقطار م یاط ید ین را در وادیققت دیو ح یك وادیمطدم را در 
 دهند. یك اجنام میبا عمل و نی، كه چه ز پندارند یم -عصط هسات مطجئیتلب از یو ری به پ  –

، كه در منا بات شان ا ت دیتوحشهادت  ظجمطد تلف مهانا دین و توحیشان از د بیپس هبطه و نص
آن  یاناز لوازم، شطوط و مع یز ینكه چیبدون ا ن دارند،ید و دیاز توح ی خوا تنیشان چنیك از یهط 
 د.نداشته باش و اهتمام التزام آن ش بهیخو  یزندگ یعملع ید، و در وقانبدان

 یهط كس ین كلمه بطایآجنامد، پس تلفظ ایب یمباالت یو ب ی، شوخی  ادگنین امط به مهیو اگط ا
  یز آنطا تلفظ میكم نت حُ ی... وواغ.را مطالبه كطد ی امط نیچن یهط شصصتوان از یشود، و م یآ ان م
ز به گفنت آن مبادرت ین نید یب یكولط هایند، و  یمنا یزنادقه مهچنان آنطا تلفظ م یها یباون -كنند

لمه كن  یبه از یلحد نم یست هایكمون یكنند، حت  یز آنطا تلفظ میطك بندگان بت ها ناهل شورزند،  یم
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و چون كنند،   ین كلمه را تلفظ میا مینیبیمه كنیماط اماند،  یمن یكافط و فاجط باق  چی، و ههستندقارل 
  یم  -یری وعن و خاموش  اخنت درگ یاز رو -یاط یبط د یكیاط جنگ كنند، یكدیدو نفط فاجط با 

 ا ت نین چنیا د ت از جنگ بطدار!! خاموش شو و یعنیفالن... یاد كن ای یانااید: اهلل را به یگو 
 -رحم كطده ا ت شانیبط ا آنانكه اهلل ماط -د یمعامله مطدم با توح

 
مسلمان و مؤمن شان یا كنند كه مهه   یگمان م  - قاتلهم اهلل –اهل جتهم و ارجاء  به مانند؛و 

شان  ان و صحت ا الممیدهند كه در ا یاجازه من یاحد یبطاو ....باشند یهستند، و از اهل جنت م
خوارج و مجله از  او را كند، نیچن ی كنند!!! و هط كسریشان را تكفیاز  یا بعضید، و ید منایشك و تطد

 .دانندیم یری تكف تغال
 ینكه بطاین نصوص بط عالوه ایا هكیدر حال -كنند  یاتكاء م -متشابه –از نصوص  یشان بط بعضیا

 رینصوص را در غن یو ا - باشدیخود شان حجت م هیعل بط ، بلكهاطداندیثابت من را شان حجتیا
ن یكنند، و ا  یم ونری بط آهنا به یح و متف  علی از شأن نزول صحریو شأن نزول غ داده قطار شانموضع 

 سازند،یمش یالت باول و فا د خو یتأو  یقطبان طده وك  ریا تفسآهن یاصل ی از معانریات و نصوص را بغیآ
 كنند..!  یم ونری اش كه مطاد شارع ا ت ب یاز ا تناد شطعآنطا و 

، -ده ا تیه گطدری آن چ یشان باال یكه اهواء و افهام باول و فط وده ا  -ن نصوصیا از یكی
 .«من قال َل إله إَل هللا دخل اجلنة»د:یفطما یكه م  باشد،یمه و لم یاهلل عل یر ول اهلل صل ثیحد
ن یدر  جمطد قولن ن  به یند: ایاو یشود، و م یهط كه ال إله إال اهلل را گفت داخل جنت م -یعنی

 شود..! یاز اهل جنت م صطفاً با گفنت آن یفطدهط  :یعنی مسئله داللت دارد 
 یه و لم میاهلل عل یصل یكنند، كه نب  یا تدالل م -اعمال نامه-  2ح البطاقةیث صحینطور به حدیمه
 نیو تسع ه تسعةینشر علی، فامةیوم القیرؤوس اخللئق  یعل یمن أمت  خلص رجلا یإن هللا س»د:یفطما

قول: َل یاحلافظون ؟  یئا ؟ أظلمت كتبتیقوم : أتنكر من هذا شیسجلا، كل سجل مثل مد البصر مث 
ك یحسنة وإنه َل ظلم علإن لك عندنا  یبل قول :یا رب ، فیقول : َل یقول : أفلك عذر؟ فیارب ، فی
قول: احضر وزنك، یورسوله، ف وأشهد أن حممداا عبدهها أشهد أن َل إله إَل هللا یخرج بطاقة فیوم، فیال
ا رب ما هذه البطاقة، وما هذه السجلت ؟! فقال: فإنك َل ت ظلم . قال: فتوضع السجلت یقول: یف
 3«  یثقل مع اسم هللا شیكفة فطاشت السجلت وثقلت البطاقة، وَل   یكفة والبطاقة ف  یف

                                           
كه در آن نام و عنوان   یبطگ – یكارت شنا ار  –مانند، نامه ، ر اله   -خمتلف آمده ا ت  ی. البطاقة ج بطار  در لغت به معنان 2

 مرتجم.د شده باشد، كارت دعوت، ......یشص  ق
 2222:  یح  نن الرتمذی، و ابن ماجة ، صح ی. أخطجه الرتمذ 3
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دهد،  یامت جنات میدر روز قع خملوقات یمجان یماز امت مطا از  یشصص یاهلل  بحانه و تعال -
  یباشد، باز م یچشم م دیبه اندازه دآن شود، كه هط دفرت  یدفرت اعمالش نشان داده م 99او  یبطا
ا ی!رید: خیگو   ین مهه ظلم شده ا ت؟ میتو در نوشنت ا یا باالی؟ و آین مهه را انكار دار یا اید: آیگو 

ا ی! رید: خیگو   ی؟ م-ن اعمالت باشدیاجنام ا یبطال یكه دل  – یدار  یا عذر یشود: آ یش گفته میرب، بطا
 شود، پسیتو ظلم من یموجود ا ت و امطوز باال یكیتو ن یشود: نزد ما از بطا یگفته مش  یرب، بطا

أن حممدًا عبده  وأشهدأشهد أن ال إله إال هللا »شود، كه درآن  یون كطده مری مطبوط او ب یا اعمال نامه
ش گفته یا ت؟ بطا ین دفاتط چیو ا ست؟یچ اعمال نامهن یا رب اید : یگو   ی، ما تنوشته   «ور وله

را در كف  مهان اعمال نامهك كف و ین مهه دفاتط را در یا -حاالشود، یمنطده كشود: بط تو ظلم   یم
 ینیو در مقابلش مهان عمل نامه كوچك  نا آمده نیاش پار یدفاتط با مهان بزرگو آنااه اط باذار! ید
 ست.ی تط ننی نا یز یچ چیدر مقابل ا م اهلل ه :دیفطما یه و لم میاهلل عل یر ول اهلل صل، و ندكیم

 
 ما نی، و فساد و بطالن خمالفصحت قول و مذهب ما یا ت بطا یلین دلیا ند:یاو یاما مطجئه عصط م

 ن مورد...!یدر 
قول تان  یل بطایدلنكه حجت و ی، بط عالوه ادیآور  یل مین مهه نصوص را كه دلیا -میگو   یشان میبطا

ه خودتان حجت و یبط عل -گطدد  یخواننده آشكار م یكه بعدًا بطا  یوور  –ن نصوص ی، بلكه استین
 باشد. یل میدل

پوشش جهالت  باان عوام مطدم یط شبهات كه مطجئه عصط آنطا در مین شبهه و  ایلذا قبل از رد ا
از مسارل  یبعض ات چند بهكن شافتار بهی، تا در خنست بعنوان پمیدان یش نشط كطده اند، ضطور میخو 

م یو مفاه یاز معان یار یم، كه بسیتذكط بده ن مبحثیورد به ا یبه شكل مقدمه بطا یمهم و ضطور 
از  یخواننده دانسنت آن جهت درك واقع یبطا ده ویدر آن حل گطد -مطتبط به موضوع  حبث اصطالحات
 باشد. یم یضطور  یلیموضوع خ

 
، شنوا، كه او بزرگ  یبه را ت، دوار هستمیام ش رایاعمال خو    و قبولی، توفتیاز اهلل متعال هدا

 ا ت. دعاء ب و اجابت كنندهیقط 
 آله و صحبه و  لم . ینا حممد، و علیدنا و نبی  یاهلل عل یو صل

 
 یالططوو  ریابوبص                                                                                  

 ه 02/01/2212
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 یمقدمات مهم و ضرور 
 
     :مقدمه اول -
اط كه داللت بط یط نصوص دیزشت، و مهچنان  ا یقًا صاحب نود نه عملنامه گناه و خطاء هایدق

الزم ا ت كه تنها اجنام نداده باشد، دارد .... یكیكه قطعًا عمل نیبه جنت در حالدخول شص  
شطك  طایاز شطك و كفط اكب باشد؛ ز  یخال ،بزرگ یپط از خطاء و گناه ها ین عمالنامه هایصاحب مهه ا

 ی باشد، نابود منیو عت آمسان و زمبه اندازه ك و خوب شص  را ولو ین ل، كه متام اعماا ت یعمل
، مانند؛ صاحبان عملنامه  نابود ناطدد ادیگناهان ز   نیااعمال  صاحبان  ازد، پس چاونه ممكن ا ت 

 یكه از باب اولیرا اجنام نداده اند، ... در حال یری ث ذكط شده ا ت، و اصاًل عمل خیكه در حد  یها
 بودن به جهنم  وق گطدد. یدانیجاو  یش به  و ری د عمل او نابود شود، و مسیبا

 
، {شاا   یْغِفر  ماا د ونا ذاِلكا ِلماْن یْشراكا بِِه وا یْغِفر  أاْن یِإَن اّلَلا َلا }:دیفطما یكه اهلل متعال میوور مهان 
 24-النساء
سی خود خبواهد كبه خود را منی خبشد، ولی گناهان جز آنطا از هط   كبیامان هللا )هطگز( شط  -

 میبصشد.
 .01املاردة: {ِه اجلْاَنةا واماْأوااه  الَناریْشِرْك بِاّللَِ ف اقاْد حاَرما اّلَل  عالا یماْن ِإنَه  }د:یفطما یمو 
طده و جایااه او كو انبازی بطای هللا قطار دهد، هللا هبشت را بط او حطام   كس شطیكبیامان هط   -

 آتش دوزخ ا ت.
 .56الزمط: {نا یْحباطاَن عامال كا والاتاك وناَن ِمنا اخْلااِسرِ یلاِئْن أاْشراْكتا لا }د:یفطما یو م
اران كطدارت )باول و بی پاداش میاطدد( و هیچ و نابود میشود، و از زیان  كورزیدی   كاگط شط   -

 خواهی بود.
ه ْم ماا كاان وا }د:یفطما یو م  . 44األنعام: {ْعمال ونا یوالاْو أاْشراك وا حلااِبطا عان ْ
، طدند هبدر مریفت ) و اعمال خری شان ضارع و نابود میشدكمیورزیدند هط آنچه می كاگط شط  -
 (.منفعتی بطایشان منری انیدوهیچ 
 .12الفطقان: {واقاِدْمناا ِإَلا ماا عاِمل وا ِمْن عاماٍل فاجاعاْلنااه  هاباا ا ماْنث وراا}د:یفطما یو م
بوده و در دنیا( آنان اجنام داده اند مریومی، و مهه را  كه )به ظاهط نیكما به  طاغ متام اعمالی   -

ه كنیم، چطا  كنده در هوا میسازمی )و ایشان را از اجط و پاداش آن حمطوم می  كمهچون ذرات غبار پطا 
 نداشنت امیان موجب حمو و نابودی احسان، و بی اعتبار شدن اعمال خوب انسان میاطدد(.
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، در در آخطت شص  یدن منفعت بطایر اناعمال صاحل و عدم  یدر مورد نابوده نصوص كه ری و غ
 شطك باشد داللت دارد.و مقطون به صورت كه ملوث 

 و زشت كه اعمال واحلآن اند، ولو ری م یادین كلمه نفع ز ید خال  را ای وور صاحب توحنیو مه
ا ت كه  ینكه مقطون به شطك نباشد، و شطك عملیمشطوط به ا شرت از اعمال صاحلش باشد،یب یو 

ن قاعده از یباشد، وا یادیز  یكی و نریصاحب خ هطچند ،سازدینابود مده شص  را یك و پسندیاعمال ن
 4ست.ین یچ اخالفتیباشد، و در آن ه یقطآن و  نت ا توار م یشده ا الم بوده كه بط مبن یو ری قواعد پ

 یا ابن آدم ! مهما عبدتنیقال هللا تعاَل:  »:دیفطما یه و لم میاهلل عل یر ول اهلل صلمهچنان 
مبل  السما   یمن عمل   وإن استقبلتن یئاا غفرت  لك على ما كان منك   أیش یومل ت شرك ب یورجوتن

 .  5«ا وذنوباا استقبلتك مبلئهَن من املغفرة، وأغفر لك وَل أبايلیواْلرض خطا
و به من  یمن رجوع كن ی، و به  و یهط گاه مطا عبادت كن -آدم  پسط ید: ایگو   یاهلل متعال م -

به  تی، اگط چه گناهان و خطا هابصشمیا ت م –از گناه  –، مهه آنچه كه بط تو یك نساز یرا شط  یز یچ
  بصشم،ی، و تو را ممیآ یخبشم و به ا تقبال تو م یم آهنا راباز هم   باشد،نیاندازه و عت آمسان ها و زم

 هم باك ندارم. یو از كس
 ك نسازد.یال شط تعرا به اهلل م یز یچ چی، و هد بودهینست كه انسان از اهل عبادت و توحیمهم ا اما

ا رسول هللا ما املوجبتان یثِنتان موجبتان " قال رجل: »د:یفطمایه و لم میاهلل عل یصل ینبه كیمهانطور 
 6«ئاا دخل الناریشرك باهلل شیئاا دخل اجلنة، ومن مات یشرك باهلل شی؟ قال:" من مات َل 

د و ری مب یگفت: هط كس؟   یچه ا ت آن دو واجبا ر ول اهلل یگفت:   یز واجب ا ت؛ مطدیدو چ -
، زدك  ایرا شط  یز ید و به اهلل چری مب یگطدد، و هط كس  یك ناطداند، داخل جنت میرا شط  یز یچبه اهلل 

 شود. یداخل آتش م
 

                                           
ان  مید و ایبا توح یعنی« ان ذنب....مید او االیوحضط مع التین قول كه : ال یا یباشد، ولیح میشده صح یو ری ل پی وتأو رین تعبی. ا 4

 باشد.یاهل ارجاء و از مصطالحات شان م یباشد، واز  اخته هایم یحی صحریر اند ، قول باول و غ یمن یگناه بط شص  ضطر 
   یكه قلب امط را تصد  یزمان یعنی....«   القب كفط ظاهط یضط مع التصدین ا ت : ال یمطجئه عصط ا و مهچنان از اقوال ا الف
ن اقوال بود  ی از مجله زشت تط مین قول به نظط مطجئة قدیر اند، و ا یضطر من –انت را مید و ایتوح -،  یكطد، ولو در ظاهط كفط بورز 
 كه مطوج آنزمان شده بود.

 .  6362:ریح اجلامع الصغی، صحیأخطجه الطبان.  5
 ح.یالصح یسلم ف. اخطجه م 6
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 یابن جدعان كان ف »ر ول اهلل گفتم: یت ا ت كه گفت: بطایاهلل عنها روا یشة رضیو از عا
 یوماا: ربِ  اغفر لیقل ینفعه، إنه مل یَل ، فهل ذلك نافعه ؟ قال:" نیطعم املسكیصل الرحم، و یة یاجلاهل

 .7«نیوم الدی یئتیخط
ا یآ داد، ی را وعام منیآورد، و مساك یبود كه صله رحم را جبا م یت كسیابن جدعان در جاهل -

 یكبار ی اند، چطا او ری من یچ نفعیش هی! بطاریر اند، گفت: خ یت مفعمن -در آخطت -شین مهه بطایا
 گذر.در  وز آخطت ا رب از گناهان من در ر ی -نیوم الدی یتیخطئ یهم نافته ا ت، رب اغفطل

داده باشد،  اجنامهم ولو هط قدر گناه   د،ری مبد یكه بط توح  یكسد:یگو   یح مسلم میصح در شطح ینوو 
ك هم داشته باشد، ید، ولو هط قدر اعمال نری كه بط كفط مب  ینطور كسیمهماند،  یدان منیدر آتش جاو 
 .8باشدین مسئله  میم مذهب اهل ح  در ن خالصه كالیا شود، ویداخل جنت من

 
 
 مقدمه دوم :  -

 نا ممكن ا ت، ریك مسیان و كفط در ظاهط و مواجه شدن شان در میكه اجتماع ا یمهاناونه ا
ان به صورت میمهانطور اجتماع آهنا در باون و در قلب امكان ندارد؛ هط گاه كفط در قلب داخل گطدد، ا

از كفط و شطك به  هكداخل گطدد،   یان در قلبمی وور امكان ندارد انیو مهشود،  یاز آن خارج م یكل
ان میتمع  اإجیَل »د:یفطما یه و لم میاهلل عل یصل یكه نبیده باشد، وور یناطد یصورت مطل  منتف

 تواند. یك شص  مجع شده منیدر قلب ان و كفط میا -،9« قلب امرئ یوالكفر ف
 

كنند، و   یش را میان در قلب خو میا یكه ادعارا   یدورغ  كسانم یتوانیم ،ثین حدیكه با ا تفاده از ا
ده با شطك و كفط بواح و ظاهط ا ت، یاعمال و رفتار شان پوش یكه متامینامند، در حال یخود را مؤمن م
 ...!م.یكن  كیتفك یدرك كطده و خبوب

 ی گذار مریاباً تاثجیاط  لباً و اید یك باالینه باون و داللت كننده بطآن ا ت، و هط یچطا كه ظاهط آر
 یأَل وإَن ف »:دیاو یه مكت ا ت  یه و لم روایاهلل عل یصل یح از نبیصح ثیكه در حدیوور  باشد،

 .10«القلب یاجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أَل وه

                                           
 ح .یالصح یمسلم ف. اخطجه  7
 2/222مسلم ، یح . شطح صح 8
 .  2151حة: یالسلسلة الصح . 9

 . اخطجه البصاری، أمحد فی مسند و ابن ماجه فی  نن. 10
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گطدد، و   ی، متام جسم صاحل م دیهطگاه صاحل گطد  ا ت، ید! كه در جسم پارچه گوشتیآگاه باش -
 د! كه آن قلب ا ت.یبدان  ازد، یهطگاه فا د شد، متام جسم را باخود فا د م

ز كافط ا ت، یباشد، در باون ن یكه در ظاهطش كافط م  یم، كه حتماً كسیتوان ینان گفته میبناً به اوم
 .11باشدیز كافط میكه در باون كافط ا ت مهانطور در ظاهط ن  یكسو  

 
 :مقدمه سوم  -
 یدر وصف بعض یو گاهن...ی و مؤحدنیگطدد، ماط مؤمن  یداخل جنت من یچ فطدید دانست! هیبا

ز از گهنا را هط گناهان شان آ!یبل :د گفتیبا شوند، یداخل جنت م هك فته شده ا ت؛گاز گناهنكاران  
د، ...و شص  تا ری گد وفا كنند و شطوط آنطا الزم  یكه به توحیكند، تا زمان  یون منری ب حد بودنؤ مؤمن و م

و اهلل متعال را در عبادات اطدد، ن یگطدد، تا آنكه به صورت مطل  شطك اكب از او منتف  یمن مؤحد یزمان
 اطداند.ن خال  اانه و تنهایش یخو 

جز شص   - ،« دخل اجلنة إَل نفس مسلمةیَل  :»د یآ یه میمتف  عل ثیكه در حد  یوور 
 .اطددیداخل جنت من مسلمان
  

دخل یالناس: إنه َل  ی! اذهب فناد ف ا ابن اخلطابی »د:یفطما یه و لم میاهلل عل یو ر ول اهلل صل
ا ابن عوف ! اركب فرسك، مث ناِد: إن اجلنة یداود:"  یة عند أبیروا یاجلنة إَل املؤمنون " مسلم . وف

 «.ؤحدإَل مل یَل حتل إَل ملؤمن "؛ أ
 گطدد.  ی داخل جنت مننیجبز مؤمن یدفط  چیه: بطو  و بط مطدم ابالغ كن اب!پسط خط یا -

بلند  یبصداباز   ا پ ات  وار شو، یپسط عوف ! باال ید: ایآ یداود م واط از ابیت دیو در روا
 ست.یحالل ن -یاط ید یكس- یباال -مؤحد یعنی- از مؤمنریجنت بغ -ورد به  -: كه نكاعالن  

                                           
پوشاند ،  ین كفطش را از مطدم مینكه ایگطدد، و ا  یگطدد، كه كفطش در اعمالش ظاهط م  یز مین امط شامل مناف  نیا ی. حت 11

نكه هط گاه مناف  با خود یل ایست، ... بدلیل عدم آن عمل نیدل یو جهل از عمل یباشد، چطا نادان یمستلزم عدم كفطش در ظاهط من
كفط خود را  و آنچه كه در   یكند، و كافط اصل  یش را ظاهطًا و باونًا اظهار میكفط خو    كانش خلوت گطدند،یا دو تانش و نزدیو 

 كند.  ید در مالء عام اظهار میقلبش از بدون كدام تطد
ل نصوص قطآن و ین حكم و قاعده به دلیخ نصطه اهلل فطاموش شده باشد... اید از نزد شید خباوط داشت، و اهلل اعلم .. شایاما با -

باشد، واو جمبور گطدد، كفط و شطك ورزد ، و  یاكطاه و فشار  یكس  یباشد، هط گاه باال یح  از حالت اكطاه مستثناء میت صحیاحاد
 و اهلل اعلم. ا رفته ا ت ،یان از دنمید ، با اری در آن حالت مبباوناً مؤمن باشد ، و 
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شرك باهلل ینائلة من َل  یت الشفاعة وهیأ عط»د:یفطما یه و لم میاهلل عل یو ر ول اهلل صل
به اهلل صاحب شفاعت ، بشطط آنكه  تاجازه شفاعت داده شده ادر آخطت من  یبطا -،12«ئاا یش
 ده باشد.یك ناطدانیرا شط  یز یچ

 
ه هط گاه در قلب شص  به اندازه ن امط دارد كیز داللت به این یاط ید یادیث ز یاحاد ی وور نیو مه

را اجنام نداده باشد،  یری چ عمل خیه گطدد، ولو  یان وجود داشته باشد، داخل جنت ممیا-ه ذر ك ی-
هط  ین حكم را باالیالزم ا ت كه ا اماباشد،  یه ثابت مری و غ یح نزد خبار یث صحین احادیكه ا  یوور 

جنات  یز ین چیصاحبش راجبز اطا یز ، محل منود باشد دید بط حفظ اصل توحیان زامیره از اذ، درقلبش آن كه
د را با اخالص  یلمه توحكاند اما  را اجنام نداده  یری كه قطعًا عمل خیكسان  ی وور نیتواند، و مه یداده من

 از اهل جنات خواهد بود. ،طده اندكآن عمل   یگفته و به مقتضا
 یقول هللا تعاَل أخرجوا من كان فی » د:یگو   یه و لم میاهلل عل یر ول اهلل صل یاط ید تیرواو در 

ك یكه در قلبش به اندازه   ید، هط كسیفطما یم یاهلل تعال -« ....انمیقلبه مثقال حبٍة من خردٍل من إ
د: مطاد از یگو   یآورد.....؛ ابن حجط در الفتح م ینش میان باشد، از آتش بطو میا -دانه از  پند – ذره

 د اجنام داده ا ت.یشص  ا ت كه مازاد بط اصل توح ینجا متام اعمالیدانه  پند ا
قال َل إله إَل أخرجوا من » د: یگو   یه و لم میاهلل عل یش ر ول اهلل صلیاط خو یكه در قول دیقسم

كه   اجنام داده باشد یری د، و عمل خیگو   یكه ال إله إال اهلل م  یكس  - ،« زن ذرةی ما یهللا وعمل من اخل
 13.شودیطده مكخارج   -از آتش جهنم–باشد  ذره كیآن به اندازه  وزن

 
 مقدمه چهارم:  -
ان میا مسارل متعل  به كفط و اید و ید، وعد، وعیچون توح یم در مورد مسارل كلیكه خوا ته باشیزمان

 ی، و آنطا در جاهامیری گوارده مطبوط به موضوع را مد نظط  ع نصوص یم ، الزم ا ت تا مجی...صحبت كن
موجود  یچ نصیچطا كه ه  ،میاز آهنا بكار بط  یز یچ اشتا فطوگذیل و اشان، هپلو در هپلو بدون امه یاصل
ده وجود ندارد، ماط یچیچ ن  مغل  و پیساخته باشد، و هند یو مق نیمع یاط یست تا آنطا ن  دین
نكه ن  یمنانده ماط ا ین  خمف یچ معنیو شطح منوده ا ت، و ه یآنطا گطه گشار یاط ینكه ن  دیا
ن  آنطا حطام دانسته  كیست كه ین یامط  و ن چ یهو آنطا آشكار  اخته و توضح داده ا ت،  یاط ید

                                           
 813حه:یصح یف یالسنة ، و اآللبان یعاصم ف ی. اخطجه ابن اب 12
 2/23الفتح ،   13
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ن مهه انصاف، فقه، و علم یدانسنت ا یبطا اما...قطار داده باشدز و حالل یآنطا جا یاط یباشد، و ن  د
 صواهد.یضطورت بوده، و جهد و كوشش هدفمند شص  را م

 یو ری ا با پی، ا رغبتاً یخوفًا و .....مسأله نامط نصوص مطتبط هبیان و اخذ  ایبدون ب یگطفنت نص  یول
از خصلت  یكه ناشش  یخو  ینكه مبنظور انتصار مذهب باول و بدعیا ایاز هواء و خواهشات شص  

و   ،باشدیم اهل هواء و تقلب یآهنا از مجله ا هو نشاندهند بوده شانیا  –علم و فقه  یدزد –دزدانه 
 شص  را دارد.فط كخطط  

ك ین موضوع؛ تنها یچون ا یا مسألهكه در - یعلم یو نه هم امانت دار  ست،ین فقاهت نیپس ا
، را «من قال َل إله إَل هللا دخل اجلنة»: ه و لمیاهلل عل یقول ر ول صل  مانند؛  از ال إله إال اهلل ، یثیحد

ث و یبدون در نظط داشت ده ها حدد را ی، وعد و وعان و كفطمیآن مسارل ا یو باال حجت گطفته
و بدون در نظط داشت، شطوط، لوازم و  د،یگو   یاط كه در مورد ال إله إال اهلل  صن مینصوص د

 باشد!!یم یاط یز دیآن كامالً چ یاصلو مفهوم  یكه معنی..در حال..میتوضح بده مطالبات آن،
 
 :مقدمه پنجم -

رد حكم لت دارد، آن دالبه ز ین یح شطعینصوص صط  هك ع اهل علمی مجنیه بیاز مجله قواعد متف  عل
ا ت كه متشابه نوع خود را رد  یاحكام از عبارت ماتكحم تنصور یه در كباشد،   یم متشابه به حمكم

آن را واضح   یواقع اط هدفیجهت د د، و ازی مناریان و تفسیجهت آنطا ب كیسازد، تا از یم
 ست!!یگطداند...كه بطعكس آن در ت ن

 .ار گطفته شودكبمورد حبث ما  مسألهن ین خصوصاً ایع مسارل دین قاعده در مجیكه ا  و الزم ا ت
مغل  در آن و از نصوص متشابه  یار یم، بسیآن هست ه ما در صدد حبث و مناقشهن موضوع كیا

گطدد، بناً   یدرك من یآ ان و مطاد شارع از آن به بودهده یاز افطاد پوش یار یكه از فهم بسباشد،یمموجود 
ات و نصوص حمكم در ذات یبه آ ،از اهبامات ین موضوع و رهاریشرت ایفهم و درك ب یبطا الزم ا ت

 م.یمطاد شارع مطاجعه كن یشرت و روشن  از یح بی و توضریجهت تفس مسأله
 حمكمات، و اصل  نیح و تبیتوض ینصوص متشابه بطا یری ن قاعده و بكار گیاما بطعكس منودن ا

 آن ...جواز ریكم قطار دادن آهنا، و مهچنان بطتط دانسنت متشابه از حمكم و تفسمتشابه و حَ دن یگطدان
 نینان مؤمیند، و میمنا یز یصواهند فتنه انایم هكیآنانباشد، یم یو گمطاه غیز اهل  ینداشته و از  اخته ها

 اد كنند.جیدرز ا
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اٌت حم ْكامااٌت ه َن أ مُّ اْلِكتااِب یكا اْلِكتاابا ِمْنه  آیأانْ زالا عالا  یه وا اَلذِ  د:}یفطما یكه اهلل متعال میوور 
ناِة واابِْتغاا ا تاْأوِ یٌغ فا یق  ل وِِبِْم زا  ینا فِ یواأ خار  م تاشااِِبااٌت فاأاَما اَلذِ   آل ،      {ِلهِ یتَِبع ونا ماا تاشااباها ِمْنه  ابِْتغاا ا اْلِفت ْ

  0عمطان:
ا ت )و « َماتكحمَُ »طده ا ت، خبشی از آن آیه های كط تو نازل  تاب )قطآن( را بكه  كاو ا ت   -

تاب هستند، و خبشی از آن آیه های كمعانی مشص  و اهداف روشنی دارند و( آهنا اصل و ا اس این  
ه در ددای كسانی  كا ت، )و معانی دقیقی دارند و احتماالت خمتلفی در آهنا مریود(، اما  « ُمَتشاهبات»

گطیز از ح  زوایای وجود شانطا فطا گطفته ا ت( بطای فتنه انایزی و تأویل )نادر ت( ژی ا ت ) و  كشان  
 به دنبال متشاهبات می افتند.

 م.یكن  یو ری قه و منهجشان پیا از وط یم، و یباش لتغ و ضالیز  كه از اهل میب یبه اهلل پناه مپس 
 یعنی ،یقبل از ورد به حبث اصل آنطاد یبا الزماً  ود، كه خواننده حمرتمب ین چند مقدمه خمتصط و ضطور یا

 مسارل و احكامات مطبوط به آن بفهمد. و  ان شطوط ال إله إال اهلل ،یب
 

شطط  یال إله إال اهلل و معن یان معنیم، ابتداً به بیصواهیاز ورد به حبث شطوط الإله إال اهلل ...م اما قبل
 ف آن نزد اهل اصول بپطدازم.یو تعط 
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 َل إله إَل هللا : یمعن -
دو ركن  یباال وست، یموجود ن از اهلل متعال ریغ ح  ط و معبود ب چ مألوهی: هیعنیال إله إال اهلل 

مورد عبادت قطار   إله كه بعنوان   یمطل  هط موجود یمتضمن جانب نف -، ركن اولباشدیما توار  یا ا 
 باشد. ی منیمه..« ال إله » د، و مطاد از جزء اول شهادت ری گ

، و مطاد از جزء دوم بوده ت اهلل متعال بعنوان معبود بط ح یمتضمن جانب اثبات وحدان –و ركن دوم 
 باشد.یم ..«...إال اهلل »شهادت 
ط اهلل متعال ت اثبات حصط و قصیهنا نشاندهنده د،یآیب -ماط –ه إال یناف« ال»كه بعد از یو زمان

 باشد. یك میال شط  وبعنوان معبود بطح  
  :میپطداز  یل میقات ذیف به  مالحظات و تعلین تعط یبا در نظط داشت ا -
 
، و هط اطددیشهادت بدون جانب اثبات آن اقطار كند، مؤمن من یبه جانب نف ینكه هط فطدیا -2
مؤمن  ی، و شص  تا زمانستیآهنم مؤمن ن داشته باشدآن اقطار  یجبانب اثبات آن بدون جانب نف یفطد
وارد ظاهطًا  و باونًا   -، عماًل اعتقاداً، قوالً  –و اثبات  ینف –هط دو ركن شهادت  به كهی، تا آنشودیمن

 ناطدد.
ِإِذ اْعت ازاْلت م وه ْم واماا }د:یفطما یكه اهلل متعال در مورد اصحاب كهف میوور  ْعب د ونا ِإََل اّلَلا فاْأو وا ِإَلا یوا
  25 -{ الكهفاْلكاْهفِ 
ناره گریی كه جبز هللا می پط تید  ك)بطخی به بطخی گفتند( چون از این قوم می بطید و از چیزهاری   -

نید )و حساب خود را از قوم خویش و معبودهای دروغیشان جدا می  ازید( پس به غار پناهنده كمی
 شوید )و آرنی  خویشنت را جنات دهید.

 إله ت، و ی، و عدم عبادت وواغنیاز مشطك یری گ  كناره  -یعنی شان بط هطدو ركن پابند بودند،یپس ا
از او، چون جبز از هللا واحد  یری هللا متعال و عدم كناره گ یشان...و رجوع به  و یباول و كاذب ا یها

 د.ری وجود ندارد، تا از او اواعت گطدد، و مورد عبادت قطار گ یو مستح  عبادت احد
ِإْذ قاالا ِإبْ رااهِ كند: }  یم یاد آور یه السالم یم علیش ابطاهیخو  ی وور اهلل متعال از نبنیمه ِه یم  ِْلابِ یوا

 .10-15{ الزخطف : نِ یْهدِ یفاِإنَه  سا  یفاطارانِ  یِإََل اَلذِ  ،ب ارااٌ  ِمَا ت اْعب د ونا  یواق اْوِمِه ِإنَنِ 
ن گوشه ای از دا تان ابطاهیم را. وقتی كننده گان معاصط بیان  كذیب  ك)ای پیغمب!( بطای ت -

ه مطا آفطیده كه می پط تید بیزارم؛ جبز آن معبودی  كابطاهیم به پدر و قوم خود گفت: من از معبود هاری  
 طد.كه او مطا )به راه ح ( رهنمود خواهد  كا ت )او را خواهم پط تید( چطا  
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آبااؤ ك م  اْْلاْقدام ونا أانْ ت   ،ونا د  ت ْم ماا ك ْنت ْم ت اْعب  یقاالا أاف اراأا }د:یفطما یو م ِإََل راَب  یفاِإنَ ه ْم عاد وٌّ لِ  ،ْم وا
 .00-06{ الشعطاء : نیا اْلعاالامِ 
ه چه چیزی را می پط تید؟! هم مشا و هم پدران كنید و( می بینید  كار میكه چه  كآیا ) میدانید   -

 جهانیان.مهه ای آهنا دمشن من هستند جبز پطوردگار پیشنی مشا؛ 
ه مورد عبادت كآهنا   انیع خدایخود را از مج یو دور  یزار ی، عداوت و بیه السالم دمشنیعل میابطاهكه 
شان یبطعكس آن شص  را داخل در عبادت و مواالت ا طایز   جبز از اهلل متعال اعالن منود، اطفتیقطار م

 د.ساز یم
 زین اهلل متعال را ،گذشته ی در زمان هانی، كه مشطكمیری ایجه می نتنیه ...چنری ات و غین آیبنًا از 
ن بطارت یدانند، و اگط ا یك قطار مین عبادت با اهلل واحد شط یاط را در یان دیكطدند، اما خدا  یعبادت م

 اطفت، بدوشكی بدون ا تثناء صورت منیمورد عبادت مشطك انیع خدایاز مج -ه السالمیم علیابطاه –
فاِإنَ ه ْم عاد وٌّ گفته ا ت:}  طایز  د!یگطد  یان باول آهنا میط خدای ا بطعالوهال.....شامل بطارت از اهلل متع

 مهه ای آهنا دمشن من هستند جبز پطوردگار جهانیان. -{؛ نیا ِإََل راَب اْلعاالامِ  یلِ 
 
اهلل متعال  كیفقط ضابطه ا ت جهت تفك، مین بار ا تعمال كطدیكه چند  -بطح -مطاد از كلمه  -1

كه با بكار بطدن خال  و   ،ندری ایمتعال مورد عبادت قطار م او ریبغمهه   كهنیو دورغ ان باولیخدا از
عبادت را  یستایشا ید، ولری گ  یكه مورد عبادت و پط تش قطار مان  ان معبودیز میمتان یمعبود بطح ، ا

دا ی، پخواندن را دارد الوهیتعبادت و به  یستایصفات، خصار  و شا ه مههكاهلل  بحانه  ندارد، و 
 اهلل متعال جواز ندارد.با ا مهطاه یو  یبه تنهار ن معبودانیا حلا  ا ت كه عبادت نیاز مه  شود،

م كه جبط از اهلل متعال عبادت  یتوان یده مید را تیان باول و وواغیا خدایو در ادامه اگط گفته شود: آ
 گطدند؟
 یمن دارارا  تیوهصفات الخصار  و  یشود، ول یافت می یانیخدا نین چنیا:میگو   یشان میبطا

د به صورت مطل  وجود یو شهادت توح، ند ح  عبادت شده ارید، بغنباشند...پس اگط عبادت شو 
 یكند، كه دارا  یم یرا نف یانی، صطف وجود آن خدابلكه به صورت مطل   كند،  یمن یان را نفیخدا یمتام

 د. ری مورد عبادت قطار گ یا مهطاه او تعالیجبز از اهلل متعال و  وت باشند، یصفات الوه
حب  و  إلهباشد، كه او  یم -إال اهلل    ه حبال إل -قتیدر حقد..ال إله یپس جزء اول شهادت توح
 یكیشط  چیهبدون  یا ت كه مستح  عبادت به تنهار یبوده و كس تیوهصاحب خصار  و صفات ال

 او اجنام گطدد. یبطا عبادت یدر مفهوم شطع داخلع اعمال ید مجیا ت كه با یذات و  باشد، یم
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را  ن عصطیا مطدمان تیكه اكثط یكسان  –ف ید به فساد تعط ی از شهادت توحریف و تفسیبا تعط   -2
قول  یكنند، كه معن  ی مریف و تفسیتعط  تید ربوبید را صطفًا بتوحی، كه توحمیب یم یپ -دهندیل میتشك

اننده، و ری ، زنده كننده و مخبشنده ی، روز نفع دهنده، ضطر ر اننده و یچ خالقی: هنستیشان ایا
 ..! یست جبز از اهلل تعالین یفطمانطوار
 

ن ید دانست كه  جمطد ایبا یا ت، ول طهكمتذ ع  صفات یمتصف به مج یست كه اهلل تعالین نیدر  یشك
  ازد...! ید ال إله إال اهلل را بطآوره منیو مطاد شهادت توح یمعن تصفا

السالم را  مهیاء علی به آن اقطار داشتند، و انبنیا ت كه مشطك یز یچ ؛ین معنید به ایكه توحیدر حال
ان در عبادت خمالفت یح  بودن خداتمس یشان در چاونایبلكه با اكطدند،   ین قولشان انكار منیدر 

جهان،  یانطوا، فطمین هستیات اهلل به صفت خال  یداشتند، و اوقات خود را باوجود علم و اقطار به الوه
 یو بت ها تیوواغ اط ویدان یطف عبادت خداصَ  ،كیو نفع دهنده واحد و الشط   ،ر انندهو ضطر 
 كطدند.ی از اهلل مریخود بغ
هم ی علنیاء و مط لیمستح  جهاد و قتال انب و، خوانده نیكفار و مشطك  طاشانیا اهلل   ببنیاز مه

 .دانسته ا ت نیو مؤمنالصالة و السالم 
 .16:لقمان،{ق ول َن اّلَل  یوالاِئْن ساأاْلت اه ْم ماْن خالاقا الَسمااوااِت وااْْلاْرضا لا د:}یفطما یكه اهلل متعال میوور 
سی آمساهنا و زمنی را آفطیده كاء هستند( بپط ی: چه  كه معتقد به انبازها و شط كهط گاه از آنان )   -

 ه خود خملوق اند(.كو بله بتها و  ایط انباز ها خال  چیزی نبوده كا ت؟ حتماً میاوید: هللا! ) چطا  
 

 ،{ق ول ونا ّلِلَِ ق ْل أافالا تاذاَكر ونا یسا  هاا ِإْن ك ْنت ْم ت اْعلام ونا،یق ْل ِلماِن اْْلاْرض  واماْن فِ }د:یفطمایو م
 .46-42:املؤمنون
یست؟ اگط دانا و فطزانه اید! )بط ا اس ندای كه در زمنی هستند از آن  كسانیكباو: زمنی و   -

 نان آن( از آن هللا اند.كارنات، و از مجله زمنی و  ا كفططت، بداهت عقل( خواهند گفت: ) مهه ی  
 
 كطدند.یرا عبادت م ی از هللا تعالریبه غ یمعبودان نیمشطك ،ن مههیبا وجود ا یول

اقطار دارند، بدانند كه شهادت شان كما آنكه د یشهادت توح ین جانب و هپلو یبنًا آنانكه فقط به ا
ر اند،  یمن یچ نفعیو او را در روز آخطت ه بودهه و لم ا ت نیهللا عل یمطاد هللا متعال و ر ول او صل

 باشد. ی منیست كه از مجله مشطكین یچ شكی...و ه
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د یتوح – 1 تید الوهیتوح -2، ا تد یشهادت دادن به ال إله إال هللا متضمن  ه نوع توح – 2
 .14د االمساء و صفات یو توح – 2ت یبوبر 

                                           
قبل ز اخرتاع كطده اند، كه ین زمان قسم چهارم را نید در یان ح  و توحین زعم و گمان هستند، كه داعیزان اهل ارجاء به ای. فتنه انا 14
 ت...!!ید حاكمینكطده ا ت، و ا م آنطا گذاشته اند، توح ی كار نیچن یچ كسیشان هیاز ا
 م.یكن  ین گفتار شان را رد مین صورت ایه در چندو ظلم ا ت كه بط ما بسته اند.....كن افرتاء و هتمت یا  :میاو یم
آن  یگطدد، و معن  یح منیان شص  بدون آن صحمیو ان یباشد كه دیم یت امط حقید حاكمیبه توح ید مسمین نوع توحیاز مجله _ ا 

 یو شطع ین صفت َقَدر یاهلل متعال ا یا ت، و بطا -...یت ، قضاوت، قانون  از یحاكم –ع یتنها مشطدن اهلل متعال در حكم و تشط 
 وور نیباشد، مهیتعال م آن مهه مطبوط اهلل مریكه خلقت و تدب  یباشد، وور  یك منیشط  ین امط با و یاز خملوقاتش در ا یبوده و احد

لت به آن دال یاز نصوص شطع یار یا ت كه بس ین در ت مهان معنیباشد، ..و ا ین مهه متعل  به اهلل متعال میحكومت و فطمان ا
ین  اْلقایم  دارد، مثل فطموده اهلل متعال:}  .61یو ف:{ والاِكَن أاْكث ارا الَناِس َلا یْعلام ونا  ِإِن احْل ْكم  ِإََل ّلِلَِ أامارا أاََل ت اْعب د وا ِإََل ِإیاه  ذاِلكا الدِ 

فطمانطواری از آن هللا ا ت و بس؛ ) این او ت كه بط كارنات حكومت میكند و از مجله عقاید و عبادات را وضع مینماید(، هللا  -
نقلی بط صدق آن رهبند( ولی بیشرت  د تور داده ا ت كه جز او را نپط تید، این ا ت دین را ت و ثابتی ) كه ادله و بطاهنی عقلی و

 مطدم منی دانند.

هللا فطمان مریاند و فطمایش هیچ گونه رادع و مانعی ندارد،  -؛  62{الطعد : وااّلَل  حْیك م  َلا م عاقِ با حِل ْكِمهِ د:}یفطمایو مهچنان م -
اد: }یفطمایو م )اصاًل چه كسی یا چه چیزی یارای جلوگریی از اجطای فطمان او را دارد؟!(. ، 24{الكهف: واَلا یْشِرك  ِفی ح ْكِمِه أاحادا

 و در فطماندهی و قضاوت خود كسی را شطیك منیسازد. -
ا ِلقاْوٍم یوِقن ونا }د:یفطمایو م غ ونا واماْن أاْحسان  ِمنا اّللَِ ح ْكما آیا جویای حكم جاهلیت )ناشی از  -، 60{ املارده: أافاح ْكما اجلْااِهِلیِة یب ْ
 -، 2املارده: ،{ِإَن اّلَلا حْیك م  ماا یرِید  د }یفطما یو م و هوس( هستند؟ آیا چه كسی بطای افطاد معتقد هبرت از هللا حكم میكند؟. هواء

در  -، 20: ی{: الشور واماا اْخت الاْفت ْم ِفیِه ِمْن شایٍ  فاح ْكم ه  ِإَلا اّللَِ د:}یفطما یو م اهلل آنچه خبواهد )و مصلحت داند( حكم میكند؛
هط چیزی كه اختالف داشته باشید، داوری آن به هللا واگذار میاطدد )و كتاب قطآن قانون حمكمه یزدان ا ت و در پطتو آن كشمكشها 

ِإْن أاطاْعت م وه ْم ِإَنك ْم لام ْشرِك ونا د:}یفطما یو مباید فیصله پیدا كند(،  ان مشا )مثل و اگط از آنان اواعت كنید بیام -، 212{ االنعام:وا
فالا وارابِ كا َلا یْؤِمن ونا حاََّت حیاكِ م وكا ِفیماا شاجارا باین اه ْم مثَ  َلا جِید وا ِفی أانْ ف ِسِهْم حاراجاا ِمَا د:}یفطما یو م ایشان( مشطك خواهید بود،

ؤمن بشمار منی آیند تا تو را در اختالفات و اما نه! به پطوردگارت  وگند كه آنا م -، 56{، النساء: قاضایتا وایسالِ م وا تاْسِلیماا
 درگرییهای خود به داوری نطلبند و  پس ماللی در دل خود از داوری تو نداشته و كامالً تسلیم )قضاوت( تو باشند.

مهانا  -(، إن هللا هو احلكام ، وإلیه احلكمید: )فطمایت ا ت، كه میه و  لم روایهللا عل یصل یاز نب یحیث صحیو مهچنان در حد 
د دارد،...كه هط  ین نوع توحیكه داللت به ا  یه نصوص شطعری اطدد، و غیبه او بط م (قضاوت)هللا خود َحكم ا ت و خود ُحكم 

 باشد.یز میه نصوص مشابه نری ع نصوص متقدم الذكط و غیان را رد كطده ا ت، و رد آن متضمن رد مجمیآنطا رد كند متام ا یكس
د به اضافه از اقسام  ه گانه معطوف یت مستلزم قسم چهارم توحید حاكمیست كه توحین ین معنی به امیان كطدیآنچه را كه قباًل ما ب  

آنطا  یدانند، و بعض یت مید الوهیت احكام آنطا شامل توحیاكثط  -اهل علم-ین را گفته ا ت،...بلكه مهایا یآن باشد، و نه كس
 شمارند.ید امساء وصفات می آنطا شامل توحریك قسمت اخیت و ید ربوبیشامل توح

  یرجوع م ی واغوتنیقوان ی ما انزل اهلل داخل شطك و كفط شده اند، و جهت قضاوت به  و ریل حكم بغیت مطدم بدلینكه اكثط یا یول
 ه  اخت.  آن آگاید با ختصین نوع توحیت اید، تا متام بنده گان اهلل را از امهیمنا یكنند،...بناً الزم م
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و  ید فطوتنید حمبت و واعت، و توحید ولب و دعاء، و توحید، بط مشا ت تا به توحیگو   یماند، كه م یم ین مبانند قول كسیو ا

ط در یشطك و تفط –د در ی توحنیت مهیت مطدم به  بب عدم رعایم اكثط ینیب ید، چطا كه ما میخشوع ...بط اهلل متعال ملتفت باش
 واقع شدند. -احكام آن

 یط در آورده اند،...ولیحط  ی بطشته اریم و تعابی مفاهنیبا چن یادیز  ینه كتاهباید در زمین قول ح  ا ت، و اهل علم و توحی: امیاو یم
شان از یم ننموده اند، و گفته هاید را بنوع چهارم ، پنجم و ششم تقسید قارل نبوده اند، و توحین نوع چهارم توحیبه ا یچكسیه

  آن در كتابات ید و ختصین نوع از توحیشرت ایح بید و توضیباشد، و هطگاه به تأك ید خارج منیمعطوف توح یاقسام  ه گانه ا
 إن شاءن گونه توضحات به اصل مسئله یباشد، كه ا یدن آن میاز مطدم به بفهمید و نین توحیشرت ایت بیل امهیپطدازند، بدل یش میخو 

 ر اند. یمن یاهلل ضطر 
دانند كه منظور و هدف ما  ید..منیت ملتفت باشید الوهیشان گفته شود، ... بطمشا ت تا به توحیزمان اگط بطان یاز مطدم در  یار یبس
د، یت و قصد ...ملتفت باشید دعاء ولب و نید: بط مشا تا به توحیشان باو یخواهند، كه بطا یشرت میل بیست، و از مشا تفصیچ

 او...بط ریاهلل متعال الزم ا ت نه غ یحمبت و دو ت داشنت در ذات خود بطا د ، كهید حمبت...عمل كنیتوح یبطمشا ت تا مبقتضا
از  یادیكه تعداد ز ی، در حالباطدانیدت ، و قضاوت را خاص اهلل ید حاكمی توحنید، و مهچنید واعت عمل كنیمشا ت تا به توح

 ده اند...!یرو گطدان  كفط و واغوتنیقوان یعت اهلل متعال بسو ی، كه از حكم منودن به شط یابیمطدم را م
ن یت ایصواهند كه امهیز در امان منانده ا ت، و میمطجئه عصط ن یها یز ید از فتنه اناین توحی! كه ایدیم فوق فهمیو هطگاه با تفه

بزرگ،  نین جمطمیند: اعمال این را باو یمطدم ا یصواهند بطایند، و مری ده گیان را كاهش داده، تا آنكه مطدم آنطا نادمید و اینوع توح
باشد، و ید منی...مناقض توح یو واغوت ی كفط نیعت اهلل متعال بقوانیااه شط یل جای ما انزل اهلل و تبدریل حكم بغیت حكم بدلیوواغ

د یكه بنام توحید، وور یآ ید منیك از اقسام ثالثه معطوف توحیچ ید ندارد، چطا كه حت هیبا توح یتباور چ این اعمال شان هیا
 ن بدهد!!یا حكم خارج شدن شان را از دید و ی مناریآهنا را تكف یست كسیم، ..بناً اجازه نیكن  یرا مشاهده من یز یت چیحاكم

  به ح  معطفت حاصل كنند، بلكه ین وط یصواهند از ی...هستند و نه میخود نه در صدد كدام مناقشه علم ین كار هایآهنا با ا
نت یشان را كاهش بدهند، و حال و اعمال باول شانطا در انظار مطدم ز یا یو جطم ها ت را بسته كنند،یصواهند راه جمادله با وواغیم

در  -دهندیعت نشان میدلسوز به شط  –شان در مقابل مطدم خود را یها یز ی فتنه انانین اشصاص كه با چنیبدهند، ...خاصتاً اكثط ا
ن یام دكطده و احكشب را روز   یا دانه ا تصوانیو  ینان ن وواغت نشته و در وعم لقمهی اشصاص در جلو در انیكه در خفاء مهیحال

  انند.ری ز به فطوش میناچ ینند و آنطا به هبایكل میرا تبد
و از شطك قصط  –ن مهه را بازگو منودم یش این گونه اشصاص مقابل شدم ...و بطایاز  یكیبا  یم، كه من روز یدان یم یاد آور یو الزم به 
 -شطك قصط ها یعنی–ن نوع شطك یار جلاجت و اعرتاض از جا بطخا ت و گفت: ایاو با بس ی، ...ولن او را بطحذر داشتمیها در د

 كه در مورد میده ایش نشنیخ خو یم... و هطگز از مشایشنا یست..؟ما فقط شطك قبور را میل ات بطآن چی..؟و دلیرا از كجا آورده ا
 شطك قصور صحبت كطده باشد...!؟

 بط شطك قبور از كجا ا ت....؟! ل تویش گفتم: دلیبطا     
ن شطك ا ت..و تنبه مطدم از شطك ید ..ان...خبوان -یاد ر یفط  –و تبك و ا تغاثه  -تو ل-گفت: هطگاه مطدم قبور را از جهت دعاء

 =قبور الزم ا ت.
 ز باو...!ین )قصطها( بط قصور یآنچه را بط قبور گفت یش گفتم: حطف ات در ت ا ت...ولیبطا= 

 ..؟میز باو ین قصط ها مورد عبادت قطار گطفته اند تا آنچه را كه در مورد قبها گفتم در آن نیكجا اگفت: از  
ن قصطها ، یت موجود در اینكه احكام صادره از وطف صاحبان و وواغیشوند،از جهت ا ی از اهلل عبادت مریش گفتم: قصط ها بغیبطا

ن شهط ها ی انیعت او متعال قطار دارد، و از وطف  اكنیبوده و در خمالف با شط  ن اهلل متعالی درید ت  اخته آهنا بغ ی وضعنیو قوان
 شود. یم یو ری پ
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ز شامل یت نیاز وواغ یه بعضك –ت مطدم یثط كا  هكنست  ی، امنودهجلب توجه شرت یامطوزه ب آنچه  -2
د یلمه توحك یشان را از معنیاز ا یكیه ك یطده اند، وور كحفظ   د رای توحمیف قدیمهان تعط  -اطددیمآن 
چ یه یعنی هللا.. جواب گفت: ال معبود حب  إالمید بطایو تطد كدام شك، بسطعت و بدون  طدمك  ؤال
 ست...!!یز هللا ن اریغحب  ب یمعبود
ه لوازم و تبعات آنطا كو داللت آنطا بدانند، و بدون آن یه معنكنیبدون ا ا ت اماف در ت ین تعط یا

 !!نندكیان میآنطا ببشنا ند...
 هللا ریان غیخدا ینند و به  و ك یعبادت مز ینت را ی زمان وواغنیدر ع اما ...دننكیم فیعط ن را تیا

 متعال متمارل هستند.
 .ندهللا متعال  اخته ا یدر هپلو  یاه خود را خدكینند....در حالكیم انیب ف راین تعط یا
 یاطان در امان مبانند، و حتیه از مؤاخذه دكنند...تا آنك یان میف را فقط در قالب الفا  بین تعط یا

 نند.ك یز وصف منید نیآهنا را به جهل و عدم علم توح
ند....و نآنطا بدا یه معنكنید بدون انخوان ید را میلمه توحكه  ك،  ماند یم یسانكبه مانند   نانیو مثل ا

 ه به لوازم و مطالبات آن التزام داشته باشد.كنید بدون ایلمه را باو كن  یه اك یسكا  ی
و مهچنان از ر اند،  یمن بطیشان یچ منفعتیه و حفظ آند یتوحلمه كه  كهستند   یسانك نانیو ا

 ....!دد بو نا ونه در آخطت در امان خواهیر دنن مسئاله دیمؤاخذه در 
 
 

                                                                                                              
م كه یان آهنا، و از مهه آنچه اوامط و تعالیت موجود در میار از وواغی آن دنی اكن یو ری ن قصط ها از جهت اواعت و پیو مهچنان ا

 د.ری ایعت اهلل مورد عبادت قطار میم  با شط یاوامط و تعالن یشود...بدون در نظط داشت موافقت و خمالفت ایصادر م
 یشان و پابندیبه ا یت حكم و پابندین قصطها و مواالت با وواغین قصطها از جهت مواالت با آهنا و مواالت با اهل اینطور مهه ایمه

 ند...!ری اید، مورد عبادت قطار میا یمرا كه بوجود آورده اند تا انكه مطگ به  طاغ شان  یباول یشان و نظام هایا یا ت هایبا  
ر د، : مانند؛ ناهبانان  یما م یبه گوش ها یو صوت یط یتصو  یر انه ها ین كلمات و عبارات تامل كن، كه از ورایپس به ا

 تین حكم از قصط صادر شده ...امنیا ت قصط...ایقصط...  یاحرتام و والء بطا یقصط... طبازان قصط...خدمت گاران قصط...ادا
 عبارات كه اگط دقت شود در هط كلمه از كلمات آن شطك و كفط هنفته ا ت بلكه در نین چنیه اری و  المت قصط...بطنامه قصط ..وغ
 هط حطف آن شطك موجود ا ت!

ت موجود درآن....پس یند، از خوف و تطس اشصاص و وواغری گ  ین قصط ها از جهت خوف و تطس مورد عبادت قطار می انیو مهچن
د از نن قصط ها دار یه از كد  یاط شان امین دیشرت یرت ند نسبت به آنكه از قب ها برت ند، و بیشرت مین قصط ها بیاز مطدمان از ا یار یبس

 قب ها ندارند.!!
و وعمه  ی،جوامنطدیاطند، ...كه آهنا منتظط التفات و مهطبانیز مورد عبادت قطار میض نیمط  یقلب ها یو مهچنان از وطف بعض

 ت دارند.!!!ین وواغیز نزد ارا ا یو یدن
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 :شرط یمعن  -
 و دربط وجودش متوقف باشد،  یه وجود شكا ت   یشطط امط  :ندیاو یمشطط  فیدر تعط  نیاصول
 .15ستین یء الزمیش ت اش وجودیبا موجود یموجود ناطدد، ولء ینبودش ش

ه ال إله إال هللا بدون آن كدارد، مانند؛ نط  و اقطار به آن،   ید از خود شطوویمثالً؛ شهادت توح
ان وجود حق  ال إله إال هللا كه شطوط و ار یمستلزم بق یوجود نط  و اقطار به تنهار یول گطدد،  یح منیصح
 یلكابت و انتفاء ال إله إال هللا بصورت  یغ ابت آن مستلزمین شطوط و غین عدم وجود اكیباشد، ولیمن
 باشد.یم

 یبطا م پطداخت، شططیط مهه آهنا خواهكشاء هللا بذ إن ه كه شطوط ال إله إال هللا ...ینطور بقیو مه
ز یاطدد، و انتفاع از آن نیم یاز آهنا مستقمًا ال إله إال هللا منتف یكیباشد، و با انتفاء ید میصحت توح

 یحق  و وجود ال إله إال هللا من یو منفطداً مستلزم نف یاز شطوط به تنهار كیوجود هط  یولاطدد، یم یمنتف
ء از یان آن بدون نقض شكشطوط و ار  یحق  آن و حق  انتفاع از آن الزم ا ت تا متام یباشد، و بطا

 فاء گطدد.یآن ا ت
 
مهم  نیفهم ا یطاو مشا را دعوت بمفصل در مورد شطوط ال إله إال هللا ... ثحب به میپطداز  یم حاالو 

 م.ینك یم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                           

ست تا مناز خوانده یست، اما اگط وضوء موجود گطدد، الزم نیا ت، و مناز بدون آن در ت ن یمناز الزم یه بطاك. مانند وضوء،   15
 شود.
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 شروط َل إله إَل هللا . -
 اطدد:یح منیان بدون التفات به آن صحمیه اكباشد،  یم یدشطوط متعد یال إله إال هللا دارا -
 
 : نطق و اقرارشرط اول  -

 وصفاً مًا و كه حكا ت تا آن یشص  هناام ورد به ا الم ضطور  كی یلفظًا بطا دیتوح شهادت
 ."  شهد أن حممداا رسول هللاأشهد أن َل إله إَل هللا وأ "نست:یغه آن ایو ص ن دانسته شودمسلما

معصوم الدم در ا الم خنواهد و ، هطگز مسلمانان ندكار  كآن ان گفنتاز   یتوانار دوجو  ه باكآن و هط
ند آمده ا ت: ك یت میب و آن از پدرش روایسمد بن ی   عیاز وط  یثیه در حدكیبود، مهانطور 

 یه ابكیدر حال ،آمد آجنا ه و لمیهللا عل یشده بود، ر ول هللا صل كینزد والب وابوفات ه كیهناام
ه كلمه  ك ؛! ال اله اال هللا باو اكا ك ی: اگفت  ؛حضور داشتند زیه نری ه بن مغیام یبدهللا بن ابجهل و ع

ا از یابا والب آ یه گفتند: ایام یجهل و عبدهللا بن اب ی، آنااه ابت نزد هللا شاهد باشمیبوا طه آن بطا
 یقبل یحطف ها یچ التفاتیه و لم بدون هیهللا عل یو ر ول هللا صل ؟یشو یملت عبداملطلب روگطدان م

الم كن  یه ابو والب آخط كطد، تا آنك یش می و پنیلمه شهادت را به او تلقكطد و  كیطار مكاش را مادام ت
پدرش بود، بعد از ا ی ملت عبداملطلب ططد: و آن اعالن ثباتش بكان  ین مورد بیدر  ش رایننده خو كصله  یف

 یت ا تغفار میه منع نشده ام بطاكه تا آنكش گفت: به هللا قسم  یه و لم بطایهللا عل یآن ر ول هللا صل
ْست اْغِفر وا ینا آمان وا أاْن یوااَلذِ  یماا كاانا ِللَنبِ }ه را نازل فطمودند:ین آیمتعال ا نم، اما در آن هناام هللاك

 .222 –التوبه {.مِ ی ُها ْم أانَ ه ْم أاْصحااب  اجلْاحِ نیا ق  ْرَبا ِمْن ب اْعِد ماا ت ابا  ی والاْو كاان وا أ ولِ نیا ِلْلم ْشرِكِ 
ه خویشاوند باشند، كنند، هط چند  كان ولب آمطزش  كه بطای مشط كپیغمب و مؤمنان را نسزد   -
 ان اهل دوزخند.كاز دنیا رفته اند و( مشط  كفط و شط كه )با  كه بطای آنان روشن شود  كهناامی
ِإَنكا َلا }ه را نازل فطمود:ین آیه و لم ایلهللا ع یر ول هللا صل یوالب بطا یدر مورد اب هكطوریمهان

 .65 -{.القص نا یبِاْلم ْهتادِ شاا   واه وا أاْعلام  یماْن  یْهدِ یماْن أاْحباْبتا والاِكَن اّلَلا  یت اْهدِ 
ه خبواهی هدایت ارمغان داری )و او را به امیان، یعنی  ط كسی را  ك)ای پیغمب!( تو منی تواناری   -

ه را خبواهد هدایت عطاء می مناید، كه هط  كمنزل مقصود و مطلوب انسان بط انی( ولی این تنها هللا ا ت  
و عنایت یزدان و بطابط اندیشه و تالش انسان،  زاوار  متكه چه افطادی )بط وب  حكو او هبرت میداند  

 د.نپذیطش امیان بوده و به  وی صفوف مؤمنان( راهیاب
ه و لم یهللا عل ید، ر ول هللا صلیاو یم ،وده ا تت منیطه آنطا روایهط  یه ابكث  یو مهچنان در حد

اما ابو والب در  شاهد باشم، امت بطانینزد هللا در روز ق ال اله اله هللا باو تا ش گفت:یعم خو  یبطا
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ن  یاز تطس ا والب یاب هكافتند  یطدند و نه مك ی مننیلمه مطا توهكن  یش با گفنت ایاگط قط جواب گفت:
ه را نازل  ین آیطدم!! پس هللا متعال اكیم كت را خنیلمه را گفته ا ت حتمًا با گفنت آن چشم هاك
 16{.شاا   یماْن  یْهدِ یِكَن اّلَلا ماْن أاْحباْبتا والا  یِإَنكا َلا ت اْهدِ  طدند:}ك

ه هط  كه این هللا ا ت  كنی، بلكه دو ت داشته باشی هدایت  ك)ای پغیمب!( تو منی تواناری هط آن -
 سی را خبواهد هدایت مینماید.ك

شهدوا أن َل إله إَل هللا یأ مرت أن أقاتل الناس حَّت  :»دیفطمایه و لم میهللا عل یو ر ول هللا صل
دما اهم وأمواُهم إَل  یؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منیموا الصلة، و یقیرسول هللا، و  وأن حممداا 

 ،بدهند یه گواهكبپطدازم تا آن ه مطدمیعل امط شده ام تا به مقاتله - 17«حبقِ  اإسلم وحساِبم على هللا
نند، و كات را اداء  كدارند و ز  ، و مناز را بپادباشیحممد فط تاده هللا م ست ویجبز از هللا ن یمعبودچ یه

ه به ا الم تعل  دارد و حسابشان به هللا كطدند خون و اموال شان مصئون ا ت ماط حب   ك  نیهطگاه چن
 باشد.یواگذار م
از  یكیه و لم داللت به یهللا عل ین قول ر ول صلید: ایاو یم 2/121در شطح اش بط مسلم  ینوو 
ع آنچه به ر ول ی با وجود اعتقاد بط آن و اعتقاد بط مجنیر شهادتآن عبارت از اقطا ، وان داردمیشطوط ا
 .ه و لم داده شده ا تی علهللا یهللا صل

با وجود قدرت و  یه اگط شصصكا ت   ی امط نید: شهادتیاو یم 0/509خود  یه در فتاو یمیابن ت
باونًا نزد  لف امت و آرمه و باشد، و او ظاهطًا یافط مك نید به اتفاق مسلمیبه گفتنش آنطا ناو  یتوانار
 افط ا ت.كایشان  و مجهور علماء  انآن

                                           
تدبط ه در آن تعقل و ك یسك یه و لم ... بطایاهلل عل یصل یوالب عم نب یان ابمی: عدم امیاو یح؛ میالصح یف مسلم. أخطجه  16
والب به ا الم بود  یه و لم خود مسط به دعوت ابیطا كه ر ول اهلل علیبزرگ اهلل متعال ا ت.... ز  یاز نشانه ها ید نشانه ایمنا

به قبول  یدیشد ینكه عالقمندیاعطاء شده بود، و رغم ا یمیه و لم علم و حكمت و خل  عظیاهلل عل یصل ینب ی...رغم آنكه بطا
 نید..!!! از مهری اورد و به كفط و ملت شطك مبیان نمیبطآن رفته بود كه ابو والب ا یط ادیش داشت...اما تقدیت از جانب عم خو یهدا

ك در ذات و صفات خود یچ شط یباشد، كه هیمهه بد ت اهلل متعال م -یت و گمطاهیهدا –ع امور یم مجید بدانیجهت ا ت كه با
سط و یم یاط ید یبط كس ین امط جز بط ذات او تعالی ازد، و ا یا ت گمطاه مكند و هط كه خو   یت میندارد و هط كه را خواهد هدا

را ندارد  یچ فطدیت هیهدا یتوانار -با وجود دادن فضل و علم از جانب اهلل متعال –ه و لم یاهلل عل یما صل ینب یست،حتیمقدور ن
َمأِط شَ َس یلَ د:}یفطمایكه میت او داشته باشد، وور ینكه اهلل اراده به هدایماط ا بَ ُهمأ فَِإن َُّهمأ یِهمأ أَوأ یُتوَب َعلَ یٌء أَوأ یَلَك ِمَن األأ َعذِ 
ت تنها ی  هداینبود، اما توف یتیت مأمور یان و ارشاد هدایشان بیه و لم جز بطایهللا عل یما صل ی. پس نب214-آل عمطان -{ظَاِلُمونَ 

 باشد.یم یتعال یاز جانب هللا بار 
 ه.ی. متف  عل17
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ند بنًا او ك یست صدق منیالم نكه قادر به  كصاحب عجز مانند؛ گنگ  بط « قدرت گفنت»دیقاما 
سط نباشد یم اشف از صاحب یلكو رفع ت آن ان دفعكه امكطا عجز  یباشد...ز  ید ا تثنًا خارج مین قیاز 

 گطدد.  یحمسوب م یعذر شطع ع اهل علمیبه اتفاق مج
 آن ریان به قول و غمیا هطگاهه كنیل ایگطدد... بدل  یا تنتاج م  بالقولریفكن شطط تیلوازم ااز  پس

 شود.یم آن ثابت ریز با قول و غیفط نكد  یثابت گطدد پس با
ان را میا طا آنانی ت، ز طده اكخمالفت نوانش ری جبز از جهم بن صفوان گمطاه و پ یسكن شطط  یابا  اما

فط كس  كدانند، و بطع یمن یالزم شطط صحت آن یبطاند و نط  را یمنا ی  قلب حصط میمطل  به تصد
ن ینند، بنًا از اك یمحل م -باشدیم یب قلبیذكفط حمصور به تك -یعنی یاط ید اماًل متفاوتك یعنمب را

 گطدد.  یم ا تنتاجباشد یم یعملفط كدتط از  یشد یقولفط كه  كنیان اكامط ام
ده اهل یو عق یبطالنش و خمالفت آن با نصوص متواتط و ظاهط شطع الطغم فساد و ین قول علیو ا

ه خود را به كیسانك گذار بوده ا ت خصوصاً  ریوالب علم معاصط تأث از یار یبس ی نت و مجاعت باال
 -ا تزار یشان بیت از یه  لفكیدر حال -دانند یمنسوب م یو منهج  لف یده  لفیناح  و هبتان به عق

بط  دیان و وعد و عمیبه ارجاء در ا ده شانیعق هك -متاثط هستنداتب ارجاء كه از مكیسانكه  ری و غ
مسلمانان  یمعاصط و موجود در شهط ها یعلم یاز مدارس و پوهنتون ها یار یبس هكیمهانطور  -اطددیم

 .18ا ت یتی وضعنیننده چنكس  كمنع
ه كآبد،  یقت آنطا میحق ید هط شص  به خوبری   صورت گیو تدق یبطر  یمك مسألهن یو اگط در ا

فط مططح  كشان مسارل  یه هط گاه بطاكستند، بلین یان جهممیفط و اكدر اصل در مسارل   شانیا
ده یشان به عقیه اكد  ینیبیم ؟ستیافط نك یزمانافط و چه كشص    یزمانه چ ده شوند،یپط  یعنیگطدد...
 نیشهادت ی  قلبیبا تصد یشصص ه هطكنیدهند، و آن ا یل نشان میان و مفاد آن متامیا مسألهجهم در 
از  یفط ك ه قولكنیا ایمانند اعمال مسلمانان اجنام بدهد و  یه عملكنیطد او مؤمن ا ت بدون اكرا تلفظ  

 او صادر شود!!
افط ا ت، و او هللا و ر ول او كفطش  كل صطاحت  ین شص  به دلیشان گفته شود ایه بطاكیو هناام

و آنطا  ردت دایفط رضاكن  یه قلباً به اك یدانیا میند: آیاو ی...مدهدیمن را دشنام یو لم و ده یلهللا ع یصل

                                           
» و مهچنان « د...یاالنتصار الهل التوح» ش حت عنوان یدر كتاب خو  ین قول مفصاًل با ادله شطعیفساد  و بطالن ا در مورد. 18
 د.ید به آن مطاجعه كنیتوانیصحبت منوده ام كه م« ه..یده الطحاو یب شطح العقیهتذ
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 یفط در ظاهط بوده ولكن  یآنست، پس ا ی  قلبیداند؟ بنًا مهم نزد ما  المت اعتقاد و تصد یحالل م
 .19باشد یفط منكدر باون  

ان او میه به اكنیست..لذا جز ایبه دانسنت باون و اعتقاد او ن ید رت  یچ راهیما ه یبطا مهچنان و
لمات و الفا  كه  كش جواز ندارد، باوجود آنری فك، پس او مؤمن بوده و تمیندار  یچ چاره ایم هینكم  كح
فط و كطد و  ك  ریح دالله تعبید صط ین اوالقات و عبارات را نبایز بط زبان آورده باشد...و ایفطه را نكم
 او را ازآن ا تنتاج منود!! یب قلبیذكت

مؤمن  یشص  مؤمن و چه زمان یچه زمان یعنی، یان مناقشه منارمیشان در مسارل ایه با اكو چون
دهند، و آن  یل نشان میمتا گفتار آهنا  ه و مفادیطامكده مطجئه  یعق یشان به  و یه اكد  ینیبیست..مین
افط باشد، و كه در باون مناف  و  كا ت ولو آن اقطار منود، مؤمن نیه لفظاً به شهادتك یه هط شصصكنیا

 20  و اعتقاد نداشته باشد!یبه آن تصد
فط و احلاد ا اس اعتقادش را كمونست و ملحد بوده ،  كن شص   یشان گفته شود ایبطا یو هطگاه

افط كز  یجهم بن صفوان گمطاه .. ن یعنیخ اول مشا یبط ا اس اصول ش یدهد، و او حت یل میكتش

                                           
دعوی خداری داشت و میافت من اهلل هستم و قابل عبادت . ووریكه حسنی بن منصور حالج زندی  را این چننی بطارت دادند، در حالیكه او  19

 میباشم،اما مهنی اهل ارجاء گفتند او در ظاهط كافط ا ت اما در باون او امكان دارد مؤمن باشد.
و مهچنان از خالل مناقشاتشان ، و از نشست و  – میافته ایشود  ی به كثطت نشط مرین اواخین امط را از كتابات شان كه در ی. ا 20

ین زمینه كه در   –حفظه اهلل  –حممد قطب  ید را از كتاب ا تادن عقایا یبعض یافته ام ،و میشان داشته ایاز  یبطخا ت كه با بعض
: از گفته میاوید258ص  «یاةو منهاج احل یعةو شط  یدةال اله اال اهلل عق» كه در كتاب یز بطداشت منوده ام، وور یا ت ن شده آورده

 یاز روز ها یكیكنم كه در   یتعجب م -ن شان ا ت و اهلل او را رمحت كندین و هبرت یآنكه او از خوب تط باوجود  -شان یاز  یكی
م، یكن  ی منریز باشد تكفیاورد ولو كه كمونست نیرا كه ال اله اال اهلل را بط زبان ب یچ فطدیافت: هیم یادت عمل ا المیو ق یفطمانده
 د!نده آنطا رمحت منوده و او را ببصشیاهلل گو 

ع و یصادر شود كه در ت به تبل یز از و ی اقوال ننیز باشد و چنین یادت اعمال ا المی شص  در قنید! هط گاه چنیپس دقت كن
شان گطفتار یل از یت و دلری د بدون بصیو اتباع و تقل یو ری م كه در پیه كنیگال  یه ا ت..پس چاونه از مطدمینشط مذهب مطجئه كطام

 هستند..؟!!
ن شص  اظهار تطحم منوده و از یا یا ت، چطا كه او مكطرا بطا عنه اهللیخ عفی م، پس او شین مقام  طزنش كنیرا در  یو اگط كس

هم بوده ا ت و كمونست  یادیآن ، باوجود آنكه شص  ق ین عملش و دعوت بسو یمفاد عملش و از خطاء آشكارش و جزم او بط 
 كند؟!!  ی منریتكف –دهد یدر عمط آن شص  كمونست را بطأت م نیكبار شهادتیبا گفنت  –باشد یح میملحد را كه كفطش صط 

اط ید یا كسیاو  یع آن شص ، بدون ذم و مدح و دعا و ا تغفار بطاین مقوله شنیت این بود كه به حكایسته ایخ شایش یو بطا
 پطداخت!!یم

اصحاب حممد بن كطام ،گمان داشتند كه  یه اید: كطامیگو   یآمده ا ت م 2/568 یكه در فتاو یه وور یه در مورد مطجئه كطامیمیابن ت
 باشد..و آنطا در مشار فطق مطجئه آورده ا ت.ی  به لسان بدون قلب میان اقطار و تصدمیا
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د یاو یه ال اله اله هللا مكدهد..و چاونه شص  را  یند: او به ال اله اال هللا شهادت میاو یت میباشد، بطایم
 م.ینك  ریفكت

ان دارد..و میه ظاهطش داللت بط اكیم، در حالیه او مطتب گطدانیفط و ارتداد را بط علكم  كو چاونه ح
 ما یباشد..و بطایا طار هنان م یه متولكم و تنها هللا ا ت  ینكم  كه بط ظاهط حكما امط شده ا ت   یبطا

 م!یابیب فط شص  راكان و  میاقت یه حقكم تا آنیه قلب ها را ش  منوده و بشاافكامط نشده ا ت  
بط ا اس  آنااهفطش بواح و ظاهط ا ت..كه  كت عصط صحبت شود  یاز وواغ یو اگط در مورد واغوت

و  بیذكو ت ینكت  یاكت حیاز وواغ نند...و هطگاه در مورد واغوتك یاعرتاض متان یباالده جهم یعق
 نند!ك یاعرتاض مه تو یه بط علیطامكده مطجئه  یعق ی.. بط مبنا.یباز گو مناراو را  یا تحالل قلب
ط ظاهط و بواح نزد شان آورده فكبا   یشصص هكیزمان --هستند یانو جهم یانشان باونیپس ا

 !.....شود
 هكست  یمونك كیمانند؛  افط و ملحدكباونًا   یه شصصكآنااه   --هستند یطامكو   یظاهط  و 
 !، نزد شان آورده شودمادام اقطار دارد را نیشهادت
در عصط حاضط به  یو دعوت ا الم یه امت ا المكه  كا ت   یقتین حقیتط  ثین و خبین بدتط یو ا

وشد و كیحق  آن م یه دارد در را تاكل  یس و تضلینظط به قدرت تلب یسكده ا ت...و هط یآن مبتال گط 
و  تو اهل  ن یانًا حت ا م  لفیشان احیت ایثط كند،و ا ك یآن دعوت م ید و به  و یمنا یعمل م
از اقوال و  تت و اهل  نت و اجلماعیه  لفكینند، در حالك یب میتعقش را یخو  یار هاكن  یا تمجاع

 باشد.یمء یبط ه السالم یو ف علیشان به مانند، بطأت گطگ از خون  یهتمت ها
 

 د وجود دارد؟یشهادت توح یبرا یلیا بدیآ: مسأله
 ید گطدد ماط مناز، اگط شصصین تلفظ شهادت توحیاز یتواند جا یمن یز یچ چیه هكنست  یراجح ا

به ا الم  !ریا خیطده ا ت كد را اداء  یه قباًل شهادت توحكند  نن را ندایخواند و ا یه مناز مكده شود  ید
 یمطتب م یام وارده در نصوص شطعكاو حقوق و واجبات و اح یشود، و باال یم مكآنشص  ح

 شود.
ل كو ا ،و استقبل قبلتناصلتنا، یمن صل»د:یفطما یه و لم میهللا عل یل صله ر و كیمهانطور 

 .یالبصار « املسلم له ذمة هللا و ذمة رسوله كحتنا، فذلیذب
حه ما را خورد، پس او یآورد، و ذب یقبله ما رو  یه به مانند ما مناز خواند، و به  و ك یسك -
 در پناه هللا و ر ولش قطار دارد.ن بوده مسلما



 

24 

 

لاها ِإََل ط رو ش    اّللَ  َلا ِإ
 

ط یان بدون ال اله اال هللا گفنت جبز از خواندن مناز به  امید: ایاو یم 4/100تاب اجلامع كدر   یقطوب
ه در كگطدد    یمطتب م یامكد: در مناز آن احیگو   یه میابد، ا حاق بن راهو ی یاقوال و افعال حق  من

ند: هط گاه شص  یاو یه مكامجاع و اتفاق ا ت   لیدل نیمه باشد، به یموجود من یط اعمال شطعی ا
 یادیز  یه مناز هاكا آنید و یدی آن دنی مناز خواندن در اوقات معنی( را در حیفط)اصلكمعطوف به  

ن امط یه اكیدر حال ان او در ت ا ت،میم بط اكد حیه به اقطار باللسان او واقف باشكنیصواند بدون ایم
 .اطددیات مطتب منكچون روزه و ز  یامكدر اح

ه كید را در ارتباط به قتل آن مطدمانیخالد بن وله و لم یهللا عل یه ر ول صلكپس هطگاه گفته شود:  
اشتباهًا بعوض  یول -طدندك یان میبط ا الم آوردن ب یش را مبنیاراده خو  یعنی -افتندیم« 21صبأنا»
 نیدانست،پس چاونه ب -مسلمانان یعنی-را معصوم دم آهنا و !..طد.ك طزنش   گفتند،  صبأنا« 22ا لمنا»
  یمناز به ا الم داخل من ید و ادایه شص  جبز از شهادت توحكنیا یعنی ین حالت و دو حالت قبلیا

 ؟میان آور یگطدد، تواف  مب
گطدد فطق قارل شد،و مهچنان   یداخل ا الم م ه شص  به  بب آنك یغه و امط ی صنید گفت: بیبا

 شبهات او در هناام قتال و جهاد و هناام ورود ی از باالریمشش ه باعث رفعك یغه و امط ی صنیب
 شود.یم

م ه در هنااكیسكط داده شد، اما  كگطدد قباًل تذ   یه به  بب آن شص  داخل ا الم مك یآن موارد
 یه از آن اراده صاحبش مبنكا ت   ارنشود، مهان قط  یبطداشته م شبه ورد ش به  ببی از باالریقتال مشش
طده كل در ت از اظهار ا المش  یمتث یه شص  مسلمان بوده ولكا آنیگطدد،  ی مریل به ا الم تعبو بط دخ

م و رمحة كیالسالم عل چون؛ یمبانند اقوال د،ی در ت از آن بنماریتواند تعب یو شص  مقابل من تواند، یمن
ن وا واَلا ت اق ول وا ِلماْن أاْلقاى یِل اّللَِ ف اتابا یسابِ  ینا آمان وا ِإذاا ضارابْ ت ْم فِ یهاا اَلذِ یا أا یهللا متعال:}ل فطموده یهللا ، بدل

ما لاْستا م ْؤِمناا ت اْبت اغ ونا عاراضا احلْا یِإلا  نْ یك م  الَسلا  .92-{ النساءایاِة الدُّ
 -دی، واضح  از )بطای جهاد( در راه هللا به مسافطت رفتید هكید هناامیان آورده امیه اكیسانك یا -

ی و جویای مال ستیمؤمن ن توه كد  یناو  طد،كمشا  الم   یه بطاكیسانكو   -دیجنایم یسانكه با چه  ك
 .دنیای )او( باشید

وادار ن امط مشا را ید ایبناً نبا د،یری مت بایماند به غن یم یباقاو د آنچه از یشنت او خبواهكبا   -یعنی
ه رغبت و كنیا اید و ی منوده و ثابت  از نیآن شص  را تب -ا الم و عدم ا الم–ه كنی ازد، تا قبل از 

                                           
 م.ین خود بطگشتیاز د یعنی.  21
 .میا الم آورد یعنی.  22
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ٌة كاذاِلكا ك ْنت ْم ِمْن یا فاِعْندا اّللَِ ماغااِِن  كاثِ د،}ید به قتل آهنا اقدام منایعدم رغبت او را به ا الم دانسته باش
 .92-{ النساءن وایبا ك ْم ف اتا یق اْبل  فاماَن اّلَل  عالا 

ه در نزد هللا غنارم فطاوانی ا ت )و آن را بطای مشا هتیه دیده ا ت و بسی هبرت از ثطوت و ك -
فط را گطدن هناده بودید و جناهای مشا تنها كغنیمت دنیا فانی ا ت( مشا پیش ازین، چننی بوده اید )و  

طانه ای كطد( پس )به شكانایزه ی غارتاطی داشت( ولی هللا بط مشا منت هناد )و نعمت ا الم را نصیبتان  
 نید.كاین نعمت بزرگ( حقی   

ت ه داللكشود،  یطار مكداً تیكه تا یآ كیبار دوم در  یبطا« نوایفتب»لمه كن  ید...و ایثابت بساز  - یعنی
 ت و دقت موضوع دارد.یبط امه

 ،عطضه گطدد فط بط مسلمانانكار  یدر د ینیمع یاقوال هطگاه از وطف شصصن گونه یا هكیمهانطور 
 به مانند قتل ریفكه تك، چونداناطدیش  اقط میاز باال را فطكم  كدارد و ح یبط حسن ظن بطو داللت 

ه كیزمان :یعنی« قتلهكافر فهو  كا  یه: یإذا قال الرجل ْلخ»ث آمده ا ت:یه در حدكیا ت، مهان قسم
و قتل مؤمن بزرگ تر از زوال ؛ میباشد ین مبانند قتل و یافط، اك ید ایش باو یبطادر خو  یبطا یشصص

 .23استا یدن
ت حالت و صدقش، به مانند عجله یقبل از تثب یه شصصیفط علكم  كبنًا عجله منودن در اوالق ح

امط  كی ریفكت جهت نیاز مها ت،  حالت اش تی و تثبنیقبل از تب یتاندن خون و خیمنودن در قتل و ر 
تاندن خیمرت از ر كه عواقب آن خارج از وصف ا ت، و خطط آن  كباشد  ی مریآثار خط ی بوده و داراریخط

 .باشدیح  منناخون شص  ب
 

او د یا نطق به شهادت توحید باشد، آیشهادت توح به از امتنا  یفرش از جهت غكه  ك:آن مسأله
 ساند؟ی را نفع م

 كیار از كاند باشد، مانند؛ یه شهادت توح از جهت امتناع از نط  بریغ شص  فطكگاه  جواب: هط 
ر اند، ماط  یمن یچ نفعیش هیبطا ،د و نط  به آنین حالت شهادت توحیدر  ---نید یامط معلوم ضطور 

  بطود.نیازبده ا ت یاز ا الم گطد یه باعث خطوج و كفطش  كه  بب  و علت  كبعداز آن
 ن حالتیدر ا ت... ی شطعریامط غ كی ایست و یزه ماه رمضان واجب نه رو كهطگاه گفته باشد   ؛مثالً 
ه از كی اند، تا زمانری نفع من چیه شیبطا دینط  به شهادت توح افط ا ت، وك ین  صن و یل ایبه دل

فطش از جهت امتناع از نط  كه  كشود   یده میند؛ پس دكت روزه رمضان رجوع نیا عدم فطضیار كان

                                           
 .6342ح اجلامع:یه، صحری و غ ی. اخطجه النسار 23
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د ُمِقط بوده و آنطا اداء یارش و بعد از آن به شهادت توحكه قبل از جحود و انكد نبوده ،بلیشهادت توح
 منوده ا ت.
اء هللا و یله حمارب با او كنیا ایل منوده ا ت، و یعت هللا متعال را تبدیه شط كل واغوت  ك شنیبه مه

د را به زبان یلمه توحك-هط  اعت–عادت  یه از رو كنی ت، ولو اافط اك لیل دنیباشد...به مهینش مید
د یلمه توحكب اعمال مناقض  كمطت ن اشصاص مهوارهیچون ا ر اند، یش منیبطا یچ نفعیه اما آورد،یب
 ین اشصاص زمانیو امثال ا هانیا توبه اطدد، ویاز ا الم م ی بب خطوج و  یدام به تنهاركه هط كشوند،  یم

مهچنان از اعمال و اقوال  د و نیمنا نط د را یشهادت توح وده یاز نو داخل ا الم گطده كگطدد،    یقبول م
 اعمال و اقوال از نیه به  بب مهكطا  یند، ز ك یزار ید، و از آهنا اعالن بطاءت و بنیرجوع منا شیخو گذشته 

 .ندده بودیدارطه ا الم خارج گطد
  یه  بب خطوج صاحبش از دارطه ا الم مكاط  ی دنیاربع امور مماثل و متیا ًا بط مجین حالت قیو ا
 ند.ك یز صدق میگطدد ن
 جهاد و مطتد دانسته به ات راكن ز یط ك و مننیمانعهللا عنهم  یط اصحاب رضیط و  اكه ابوبكیوور 

ه و لم یهللا عل یگفتند و به ر الت حممد صل  یشان ال اله اال هللا میه اكمقاتله آهنا پطداختند، با وجود آن
 دادند. یشهادت م

 یمط ضطور ا كیار كفطش از جهت انكه  كهط  د: یگو   ین... میفار احمللدكتابش إكدر   یری شمكالخ یش
د، یش رجوع مناین قول خو یبازگشت به ا الم از ا یباشد، ضطور ا ت بطا ا تحالل مخطن مانند؛ یدر د

دوباره  ید بطایبنًا باد، یداشت، به عدم حطمت مخط قارل گطداقطار  را نیلمه شهادتكه  كچون باوجود آن
اظهار  ز یعدم حطمت مخط ن یعنیابقش ش را از قول  ی بطاءة خو نین شدن مهطاه با نط  به شهادتمسلما

علی  ملصتاررد ا»تابات شان چون كن موضوع صطاحت دارد، و در  یه به ایه اقوال شافعكیند، مهان وور ك
لمه شهادت كارش  كظاهط ا ت؛ باز اگط باوجود ان در موضوع ارتداد «نیجامع الفصول»و « در املصتار
م  كند، و حكه از آنچه گفته ا ت رجوع نك اند، تا آنری ش منیبطا یچ نفعید هیعادت تلفظ منا یرا از رو 

 شود. یتا آنزمان بطداشته من یز از و یفط نك
 یزد قب نبد، بعدًا به نید: اگط شص  شب و روز هللا را عبادت منایاو یخ حممد بن عبدالوهاب میش
 معبودقتاً دو یقاً و حقی، دقه ... خبواندری رفع حوارج و غ یبطود و آنطا بطا یا یا ولیو  ه و لمیهللا عل یصل
له قطار إز یاند، نصو یه مكرا   یقب  طا آنیز ه اال هللا شهادت نداده ا ت، لإ، و به ال را به عبادت گطفته و إله

افط بوده و خونش حالل كه و لم باال ببد،  یهللا عل یصل یرتبه نب را به یشصص و مهچنان هطگاهداده ...
 .24ستیز قبول نیتواند و منازش ن یده منی به او نفع ر اننیباشد، و شهادتیم
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 یفط و ارتداد را از و كو   ر اند، ینفع من صاحبش  بهنیه شهادتكنست،  یا قول نیو منظورش از  
 ند.ك یا ت دور منده یبسبب آنچه از دارطه ا الم خارج گطد

  
 فر بالطاغوتك: ط دومشر  -

باشد ماط بعد یدر ت منشص  ان میفط به واغوت ا ت، و اكد  یاط از شطوط صحت توحید یكی
 ا ت: شدهن شطط اقامه یا یه بطاكینون دالك، و ا گطددفط به واغوت  اكه ظاهطاً و باوناً  كاز آن

ْؤِمْن بِاّللَِ ف اقاِد اْستاْمساكا بِاْلع ْرواِة اْلو ثْ قاى َلا اْنِفصااما ُهااا یوا  ْكف ْر بِالطَاغ وتِ یفاماْن د: }یفطمایم یاهلل تعال
 .165-{ البقطة مٌ یٌع عالِ یوااّلَل  ساِ 
م تطین د تاویز در آوخیته ا ت،)و او كافط شده و به اهلل امیان بیآورد، به حمكه به واغوت  كهط آن -

 گسسنت ندارد، و اهلل شنوا و دانا ا ت.ت می رهاند و( اصالً  كرا از  قوط و هال 
 به ال اله اال اهلل ن: شهادت دادیند به معنیاو ی مریفسه اهل علم و تكینجا وور یا یعطوة الوثقو 

 .به اهلل متعال انمیط به واغوت بعداً اعالن افكدر ابتداء   -یعنی باشد،یم
 به صدق و اخالص ا ت.م مهانا گفنت ال اله اال اهلل كحم گطه  ه چنگ زدن بهك مفهومن یبه ا 

ا چنگ زدن به یو  كان به اهلل متعال هطگز ا تمسامیفط به واغوت اعالن ناطدد، جمطد اكاما هطگاه  
 آبد.ید حق  منیلمه توحكط و ح   نبوده، و شط  -مكگطه حم  – یعطوة الوثق
را به  نسانطان ایه شك یاء و بت هاكدور انداخنت مهه شط  تنها با د:یاو یش مری در تفس ریثكابن  

ه كنیعبادت و شهادت دادن به ا یاهلل متعال بطا ندیو تنها گطدان ،صواندیم ی از اهلل تعالریغ عبادت آهنا
 یله ایو  د، و آن تنهایآ ی{ بد ت میبالعروة الوثق كفقد استمسست، مأمول }یله جبز او نإچ یه

شود، و به منهج و راه ین امط ثابت و با ا تقامت میدر  – یعنی باشد، یم یبه عطوة الوثق كا تمسا
ه كنست  یت بارز آن ایخصوص هك،  زندیم ن چنگیبه د یز ین چیتط  یقو قاً با ید...و دقری ایم قطار میمستق

ه قارم كرا   یباشد، و ارتباو یم مكو مستح یاز هم نه گسسته و در نفس خود قو  یهطگز به  ادگ
 باشد. ین حد آن میتط  ین و قو یتط  یاعل در اطداند،یم

 
 ان.میا یعنی ید: عطوة الوثقیگو   یجماهد م

 
چ  ین اقوال اهلل متعال هیان ایو م ال اله اال اهلل ... یعنی یعطوة الوثقد: یاو یم ك و ضحارید بن جبی ع

 ست، و هلل احلمد.یموجود ن یگونه منافات
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{، عبارت از ؤمن باهللیفر بالطاغوت و كیفمن }فطموده اهلل متعال: د:یگو   یش مری در تفس یقطوب
 ا ت.ن شطط...ی{، جواب ایبالعروة الوثق كفقد استمسباشد، و فطموده او متعال:}یجزم در شطط...م

 
-النحل -{الطَاغ وتا  وااْجتاِنب واك لِ  أ َمٍة راس وَلا أاِن اْعب د وا اّلَلا   یوالاقاْد ب اعاثْ ناا فِ د:}یفطمایو اهلل متعال م

25. 
ه هللا كما به میان هط مل تی پیغمبی را فط تادمی )و حمتوای دعوت مهه ای پیغمبان این بوده ا ت(   -

 نید.كرا بپط تید و از واغوت دوری  
گذشته بوده ا ت، و   یاء و ر ل در وول زمان هایبعثت انب لن علیتط  ین مهم از مجله ا ا یو ا

 یهللا متعال دعوت م ی منهج و راه به  و نیمه ی و  به هكباشد  یم یسانك یمهچنان هدف و مطام متام
 نند.ك

قال َل اله اَل  من»د: یفطمایت شده ا ت، میه و لم روایهللا عل یصل یه از نبكح  یث صحیدر حد
و د، یه ال اله اال هللا باو كهط   -. 25«هللا یحرم ماله و دمه و حسابه عل عبد من دون هللایفر مبا كو  هللا 

فط ورزد، خون و مالش بط مهه مسلمانان حطام بوده و حسابش به هللا كشود  ی هللا عبادت مریغه كبه آنچه  
 باشد.یواگذار م

فط به واغوت كعبارت از  « عبد من دون هللایفر مبا كو  »ه و لم: یهللا عل یقول ر ول هللا صلمفهوم 
 ا ت...

  -ال اله.. – خود یعنی ا ت، هلل متضمن شطط اوله شهادت ال اله اال اكپس هطگاه گفته شود  
طار ك تمیط دادكتذ ث فوق یه قباًل در حدكفط به واغوت ا ت، و آنچه  كجانب  ا یواغوت  یمتضمن نف

 !؟باشدیم مسأله نیمه
خ حممد بن یه شكیباشد، مهانطور ین امط میت ایان امهید و بیكل تا یبدلطار كتن ی: امید باو یدر جواب با

و  است، ید بر نفیكشود تا  ی هللا عبادت میه غكفر به آنچه  ك»د: یگو   یعبدالوهاب رمحه اهلل م
ن امر یش در ایخو  ید برایو ترد كتواند، و ا گر ش یشخص بدون آن معصوم الدم و مال بوده من

ه به كشود ماط بعد از آنیه انسان مؤمن منكد دانست  ی.و با..«ستیامان نهد خون و مالش در راه بد
ْؤِمْن بِاّللَِ یوا  ْكف ْر بِالطَاغ وتِ یفاماْن د:}یفطما یه مكز قول اهلل متعال ا ت  یل آن نیافط شود، و دلكواغوت  

 .26{ف اقاِد اْستاْمساكا بِاْلع ْرواِة اْلو ثْ قاى

                                           
 . مسلم. 25
 .35-21د: ی. جمموعة التوح 26
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، ولو باشدیم املال و دم م معصو ریه غی آنیبه صطاحت مه ناطدد،افط كه به واغوت  كیشص  تا زمان و
 یسكن شص  به  یا المث باشد، و یلمه بط زبانش جار كن  ید، و هط  اعت ایه ال اله اال اهلل باو كنیا
 إله  زمان نید، و در عیال اله اال اهلل باو  د، مثالً؛یحطف و ضد آنطا در آن واحد باو  كیه كند  مایم
 د.ری از اهلل متعال به عبادت با ریرا بغ یاط ید

ل یقلب مجع شود، به دل كیان ندارد در كام كد و شط یفط، توحكو   نامی امیطدكان  یه بكیو مهانطور 
- یعنی« یقلب امر  یفر فكان و المیتمع اَلجیَل » ند:یفطمایه مكه و لم  یاهلل عل یث ر ول صلیحد
 اطدد.یشص  مجع من كیفط در قلب كان و  میا

ه به كه نصوص  ری د و غیبط جانب اثبات در شهادت توح یل تقدم جانب نفیه دلكو اگط گفته شود  
 ؟ه ا تم آن چكباشد، و ح یده اند چه مید وارده گطدی شهادت توحریمنظور تفس

ه كه نصوص  ری د و غیبط جانب اثبات در شهادت توح یل تقدم جانب نفی: دلمیاو یدر جواب م
ه شطعاً كرا در خود دارد، یده و مهمیام عدك، فوارد و احاطددیم آهنا ا تنباطد از یتوح شهادت ریتفس

 باشد:یاز ذات آن مطاد م
 

و  كه شط ك ا ت  نیند، چنكنش مطاعات نی تقدم را در نفس و دنیچن یه هط شصصكنی: ااز مجله
 هك....باشد عال در آن واحد پطاختهه به عبادت واغوت و اهلل متكیدهد، وور یجا اجنام مكید را یتوح

 نی، از مهنندك ی عبادت اهلل متعال و عبادت واغوت مجع منیه بكباشد،یم نیچن كن اهل شط ید واضحاً 
هستند،  كمشط  اما شنا ندیو معبود بطح  م یو او را خال  هست دنان دار میه به اهلل اكیباجودحلا  
 .205-و فی{،بِاّللَِ ِإََل واه ْم م ْشرِك ونا ْؤِمن  أاْكث ار ه ْم یواماا د:}یفطمایه اهلل متعال مكیمهانطور 
 می باشند. كه مدعی امیان به خدا هستند، مشط كثط آنان  كو ا  -
 

ع واعات ا ت یعبادت و مج یا نابودیحبوط  -یضطور -ن تقدم از لوازمیت ای: عدم رعاو از مجله
بناً شص  به جمطد داخل شدن در عبادت اهلل  اهلل متعال اجنام داده ا ت، یقباًل  خملصانه بطا ه شص ك

ت یواغاهلل و عبادت و یاكشط  ید قباًل از متامی، اما بااطددیمعبادت و واعت او متعال متعال، داخل 
 انسان را باول ریع اعمال خیمج كه قباًل گذشت شط كیوقسم و بطاءت خود را اعالن منوده باشد، یزار یب
 عمل و نیه بك د مانع ا ت   -یعنی ازد،  یحمطوم ماعمال گطداند، و صاحب آنطا از انتفاع آن   یم

 آمسان باال رود! یاذارد اعمال به  و یو من شدهقبول آن حارل 
اطدند، قبل یم ...هری ات و حج و غكه داخل عباداتات چون مناز، روزه، ز ك یافطاد یمتام یمهچنان بطا

و د...یش را از عبادت و حزبش اعالن منایو بطاءت خو  ،شدهافط كت  یوواغ یبه متام از آن الزم ا ت
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ن یان ایس خسطان و ز كاطدد، و بطعیتواند، و از او قبول من یده منیاو نفع ر ان یبطا یچ عبادتیبدون آن ه
 صاحبش ندارد. یبطا یچ  ودی د، و ندامت آنااه هری م یاعمالش بطو 

 یولاما بعداً نزد قب ند، كد: هطگاه شص  شب و روز اهلل را عبادت  یاو یخ حممد بن عبدالوهاب میش
را به عبادت گطفته ا ت، إله خبواند، حمققاً دو  یار یو  كمكبه   و او را ه و لم رفتهیاهلل عل یصل یا نبیو 
 یخوا ته م یار یه از او كو آندهنده  یار یمهانا إله ه كطا  یشهادت نداده ا ت؛ ز  اال اهللإله هطگز به ال  و

 !.دانند.. یاجنام م هری  و عبدالقادر و غریقب زبزد ن ار راكن  یا نیكه مشط كیشود ا ت، مهانطور 
ه و لم و یاهلل عل یصل یذبح بنام نب كیند، بعداً كاهلل ذبح   یرا بطا یهزار قطبان یمهچنان اگط شصص

تِ ه:}ین آیل ای، به دل27قطار داده ا تإله ش دو یخو  یه اجنام بدهد، بطاری غ  یایواحماْ  یوان س كِ  یق ْل ِإَن صالا
 .251-، االنعام{نیا كا لاه  واِبذاِلكا أ ِمْرت  واأاناا أاَول  اْلم ْسِلمِ ی؛َلا شارِ نیا ّلِلَِ رابِ  اْلعاالامِ  یواِماااتِ 
باو: مناز و عبادت و زیسنت و مطدن من خاص از آن اهلل پطودگار جهانیان ا ت، او را هیچ  -
نیست و به مهنی د تور داده شده ام، و من اولنی مسلمان )در میان امت خود، و خمل  تطین ی كشطی

 فطد در میان مهه ی انساهنا بطای اهلل( هستم.
 

 :طاغوت یمعن
م، بناً یان دانستمیا از شطوط صحت یكیفط به واغوت را بعنوان كل صحت شطط  یه دالكبعداز آن
منوده  كیكش را در آن تفیه دخول و عدم دخول خو كم ، تا آنیبدانلمه واغوت را ك یتا معن الزم ا ت

ه ری م و غیافط به واغوت را بدانكه صفت  كم، تا آنیفط به واغوت را بشنا كم، و مهچنان صفت  یبتوان
 امور مطتبط به آن.

 
ه به جهت از جهات كشود،یگفته م  یز ید گفت: واغوت به هط آنچیواغوت با یدر مورد معن -

 . 28باشد ین راضیعبادت گطفته شود، و او به ابه  اهلل  از ریبغ

                                           
 .244ة: ی. الط ارل الشصص 27
ند، یون آری از وصف و حكم واغوت ب -شوندی اهلل عبادت مریكه بغ  – نیاء ، مالرك و صاحلینست كه انبیا یبودن بطا ید راضی. ق 28
به عبادت   یز یا چی ی اهلل كسرینكه بغیت شان به ایعدم رضات داشته و منع منوده اند، و ین عمل كطاهیدًا از یشان شدینكه ایا یبطا

ش را بط عبادت كننده گان یا ت، بطاءت و كفط خو  یافكن حاالت  یده ا ت.... كه در یگطفته شود از وطف اهلل متعال ثابت گطد
شان خباوط اهلل  جبا یو احرتام  ا طده، ومواالتكط اداء  یشان را بدون افطاط و تفط یت اظهار منوده تا ح  ایط وواغیشان، و عبادت  ایا

.....مهه در حكم یمانند؛  نگ و چوب، پول و دارار–ت آنطا دانست یا عدم رضایت و یتوان رضایكه من  یایاما اش-م یآورده باش
 .-واغوت داخل هستند
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عبادت شود، واغوت  یوع و  جده و قطبانكاز جهت ر   اهلل ریغ یا شصصیو  زیبنًا هط چ
 ..ا ت...
 و ولب عبادت گطدد....واغوت ا ت. اهلل از جهت دعاء ریبغ یا شصصیز و یچو هط 
 عبادت گطدد...واغوت ا ت. -دیامو تطس  - اهلل از جهت خوف و رجاء ریچه بغو هط آن

 م عبادت گطدد...واغوت ا ت.ك اهلل از جهت واعت و حا ریبغ یز یا چیو هط آنشص  و 
  اهلل از جهت حمبت و والء و بطاء عبادت شود...واغوت ا ت.ریه بغكو هط آنچه  

جانب ت یو رضا -اهلل  ری  آن به غیختص -باشدیه خاص اهلل متعال مكهط آنچه   اسی قنیبه مه
افط كام  ك، حوصفن یه در ك ،اطداندیداخل م واغوت و وصف مكدر ح ء رایا شی، آنشص  و مقابل
ت ها و عیوخ و رؤ اء، احزاب و مجیون، شیشوند، و مهچنان بزرگان و روحان یز داخل مین عصط و ظامل

اعم  بوده ننده واغوتكعبادت  مهه  اف آهنا،نها و از اهدیع از یمط اشصاصز ها ...و ی چنیه مهچری غ
 !ریا خید نه به آن علم داشته باشكنیاز 

ه كا ت، یمعن به آن ن مفهومشیباشد..و حمبوب به ایواغوت م -اهلل متعال از ریغ - یهط حمبوب و
و از آنچه نفطت  یداشته باشد دو ت داشته باشیآنچه او دو ت م یعنی گطدد؛ش والء و بطاء متحق   یبطا
بدون در نظط داشت و ه خاص خباوط اهلل نبوده ك :حمبت واغوت آنست یعنی -ینكند نفطت  ك یم

 !شود یو ری از خوا ت حمبوب پ ا باولیخمالفت و مواففت آن با ح  
 یا آزادیدر دن خود را و -دندش را داشته و آزایار نفس خو یتاماًل اخكه  كن گمان هستند  یبه ا یار یبس
 یهستند..بنده ر شیخو  یو نفس ها تیوواغ نبنده گاشان یقت امط ایاما در حق !دهندیمقطار  مطل 

  تط و پست تط ا ت!نیز پارین آهناقدر و منزلتشان از خود  یه حتكهستند   یبنده ها
ش یخو  اهلل اگط از عبادت ریبغ ید هاد: معبو یاو یم 14/100ش  یخو  یه رمحه اهلل در فتاو یمیابن ت
بت  یه و لم متامیعل اهلل یصل ی جهت نبنیاز مهت نداشته باشند، واغوت هستند، یطاهك اطانیتو ط د
ت یعبد الطواغیتبع من یو :»ده ا تح آمیث صحیر حده دكیده اند، وور ینام اغوتها را و

، ت اهللیشوند؛ و اواعت در معصیط مت حشیت به دنبال وواغیننده گان وواغكعبادت   -« تیالطواغ
ه اواعت كنیا ایتاب اهلل باشد، و كام  كدر خمالفت با اح هك،  ن ح یت و دی هداریر اتباع غو اواعت د

 از اهلل ریه بغكیسانك  جهتنیاز مه باشد،یاواعت از واغوت م ،اهلل یاز امور  یبه امط در جهت خمالفت 
ده یز فطعون و عاد را وغاة نامیده شده ا ت، و اهلل متعال نیواغوت نام شودیم رفته مكنزدشان به حا 

 ا ت.
و بودن ری ع بودن و پیه از حد عابد بودن، مطك ا ت یز یواغوت هط آنچ د:یاو یاهلل م م رمحهیابن ق

او  نزد  از اهلل و ر ول اش بهریم بغكه جهت حا كا ت   یسكپس واغوت هط قوم مهان  ند، كخود جتاوز  
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و  نند،ك یم یو ری او پ از تری  از بصریا بغیو نند، كیم 29 اهلل او را عبادتریه بغكنیا ایو  اطدد،یمطاجعه م

به حال مطدم  یت جهان! اگط تأملینست وواغینند؛ پس اكیمه از او در خمالفت امط اهلل اواعت كنیا ای
ده اند، یت داخل گطدیشان از عبادت اهلل متعال خارج شده و در عبادت وواغیت ایثط كن زمان گطدد، ا یا

از ر ول  یو ری واعت و پات رو آورده اند، و از یم به وواغكحا  یم به اهلل و ر ول اش به  و كو از حا 
 ده اند.یت روگطدانیواعت و متابعت وواغاه و لم به جهت یاهلل عل یاهلل صل
 

بوده  اونهچ ینونكحالت ما در زمان   م رمحه اهلل آنطور بوده ا ت،یق اگط حال مطدم در زمان ابن پس
افته یده و نزد مطدم شطف یطدته اند، و متنوع گافیش یش افزایثط خو كت به حد ا یه وواغكیتواند، در حالیم
ه از كنیست ماط این یچ  ال نو یه هكن داللت دارد،  یبه ا زیه و لم نیاهلل عل یصل یث نبیحد ...واند

 م!!یصواهیش را میباشد، از اهلل متعال  المت و حسن اختتام امط خو یم ش بدتطیخو  ی ال قبل
 
 اهلل ریه بغكا ت   یز ید: واغوت در مفهوم عام اش هط آنچیاو یخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل میش

و به آن رضایت - اطددیم یو ری و پ  اواعت اهلل و ر ولش، اواعتریا در غیو  شودیدت ممتعال عبا
 .-دارد
 

ر و یو جعل منهم القردة و اخلناز ن قول اهلل متعال:}ی اریظالل در تفس ید قطب رمحه اهلل در فیو  
شان واغوت را عبادت یه اك، به  بب آنمیدیگطدان  ها كها و خو  یشادشان یاز  -یعنی{، عبد الطاغوت

ا ت   یمكند، و هط حكیم منكبط  لطنت اهلل ح یه مبنكا ت   یواغوت هط  لطاند: یاو ی؛ مطدندكیم
 یشكند، و  ط ك یه از حدود ح  جتاوز مكا ت   یشكعت بناء نشده باشد، و هط  ط یه بط ا اس شط ك

گطدد، و آنطا   یان حمسوب میو وغ یشكن  ط ید تط ین و شدیع تط یت او شنیمكت و حا یاز  لطه اهلل و الوه
 اطداند.یاً میفهوم واغوت لفظاً و معنداخل م
 

طده، و ك یو ری شان پی انیه از قوانكطدند، بلك یش را عبادت منیون خو یتاب بزرگان و روحانكاهل  
 كطده و مشط كآهنا خطاب   گانشان را بنده  یطدند، اما اهلل متعال اكیم كاهلل را تط  یعت و قانوناذار یشط 

حقش  طده و به  لطه و قدرت متجاوز از حدود وكشان واغوت را عبادت  یه اكخوانده ا ت، چطا  
اواعت  یه مبعنكطدند، بلكیعبادت من جدهوع و  كت را از جهت ر یآن وواغ طگزشان هیم بودند، و ایتسل

                                           
 .ی رمحه اهللمودود یعلاأل ف ابویتأل« اصالحات چهار گانه » دانسنت مفهوم در ت عبادت مطاجعه گطدد به  یبطا. 29
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خارج  ون ایرا از عبادت اهلل و داش حب ه صاكا ت   ین از مجله عباداتیو اطدند، كیو اتباع عبادت م
 سازد.یم

ا ی یدانیه مكنیاز  -انش یط كبنده اهلل بط حذر باش از عبادت واغوت، و از انصارش  واز لش یپس ا
خطتت را آا و یآورد، و دنیش میسازد، و در گناهانت افزایرا باول م اعمال ات یار متامكن  یا -یدان یمن

 اطداند!یم با خسطان مواجه
 

 :صفت كفر به طاغوت
واغوت را  یم و معنكم، و مهچنان حاالت و اوصاف دخول در حیه واغوت را شناختكبعد از آن

...و فط به واغوت اظهار گطددكه چاونه  كنیم، و ایفط به واغوت را بدانكم، الزم ا ت تا صفت  یدانست
ه صطفاً و  كنیا ایو  ؟!ریا خیفط به واغوت ا ت ك  میقتاً آنچه اجنام داده ایه حقك میز بدانین را نیا مهچنان

 .میطده اكفط را اظهار  كن  یگماناً به زبان ا
ل و عمل در ت یان بدون دلا اظهار به زبیا زعم و یو  امتن با فط به واغوت صطفاً كه  ك  مید باو یبا

 ، قواًل و عماًل اجنام شود.باوناً عتقاداً، ا دیه باك نستیا فط به واغوتك صفت هكبوده بلن
 
در قلب هنان  آن ت بایطاهكو بغض و   یه دمشنكنی: افر به طاغوتكبودن   یصفت اعتقاد (2

 باشد.یفط مكز  ی اهلل نریبغ اشافط بوده و عبادت ك او هك ن اعتقاد داشته باشدیشد، و به ابا
، اطددیموجود منواغوت دن به یفط ورز كنسبت به   معذور بودن شص  یبطا یچ حدینصورت هیدر 

و قدرت،  ین حد تواناریتط  یدر ادن یبوده و هط شصص رو مقد یهط فطد در حالت عاد یبطا ن امطیطا ایز 
 نیرا ندارد، و به مه دهین عقی او و انیحارل شدن ب یتوانار یچ قدرت بشط یو هاجنام آنطا دارد،  یتوانار
ا یو  دهد،طاه قطار كحت فشار و ا طده ا ت كش هنان  ری ه در ضمكمنتواند او را در آنچه   یسكب  یتطت

 یبط جوارح ظاهط  تنهاطاه كطا ا یتش از واغوت بداند، ز یا رضایفط و كش را در رابطه به  ری و ضم یاعتقاد قلب
 .ینه بط امور و جوارح باون دارد،و نتارج آثار 

از واغوت و عدم ت یرضا به مفهومخالف آن  وفط به واغوت بوده كدر   یامط ضطور  كین یو ا
 .30فر استك،فركت به  یرضا یچ اختالفیبدون ه فطش را دارد وكده بط  یعق

 

                                           
 . الطضی بالكفط كفط. 30
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به زبان  واغوت ریفكو ت فطكن صفت متضمن اظهار  یا :فر به طاغوتكبودن   یصفت قول (1
ان اعمال و یوانش و از بنده گانش، و بری نش و از پیباشد، و مهچنان اظهار بطاءت از او و از دیم

 ه در آن قطار دارند.ك یفط كاعتقادات باول و  
الزم ا ت در  ،میمأمور هست هكیپس مهانطور  -،{افرونكها الیا ایقل د:}یفطمایاهلل متعال م طایز 

 یروشن، بدون تطس و هطا  یت و داللت و معنی صطاحت و قاوعنیشان به مهیصورت مواجه شدن با ا
 و نیكمشط  ی...ا ینافط ك یا ه بطآن قطار دارند گفته شود:كقت حال و آنچه  ی، حقیضعف و ناراحتا یو 
 !...نیجمطم یا

 
ٌة حاساناٌة فِ  د:}یفطمایو اهلل متعال م آ   نا ماعاه  ِإْذ قاال وا ِلقاْوِمِهْم یما وااَلذِ یِإبْ رااهِ  یقاْد كااناْت لاك ْم أ ْسوا ِإنَا ب  را

ا با  ِمْنك ْم واِِمَا ت اْعب د ونا ِمنْ  این اناا وابا ید وِن اّللَِ كافاْرناا ِبك ْم وابادا اواة  وااْلب اْغضاا   أابادا حاََّت ت  ْؤِمن وا بِاّللَِ  ناك م  اْلعادا
ه    .2 -{، املمتحنةواْحدا
ه به كسانی بدو گطویده بودند، الاوی خوبی بطای مشا ا ت، بدانااه  كطدار( ابطاهیم و  ك)رفتار و   -

ه بغری از اهلل می پط تید، بیزار و گطیزانیم، و مشا را قبول ندارمی كقوم خود گفتند: ما از مشا و از چیز هاری  
ه به كینه توزی مهیشای میان ما و مشا پدید آمده ا ت، تا زمانیكو در ح  مشا بی اعتناریم، و دمشنی و  

 ید.اهلل یاانه امیان می آورید و او را به یاانای می پط ت
، شده اند یمعطف یكین یما الاو ها یبطا دندان آورده بو میه با او اكیسانكه السالم و  یم علیپس ابطاه
ه كیشدند، مهانطور ی از اهلل عبادت مریه بغكت  ی و وواغنیك؟ در گفتار شان در بطابط مشط یاما در چه امط 

زار بوده و اظهار یب شوندیعبادت م از اهلل ریبغت یع وواغین تان و از مجیاز د ما از مشا و» ند:یاو یم
 م!یافط هستكد  ینك ی از اهلل عبادت مریه بغكم...و به مشا و به آنچه  ینك یبطاءت م
ه كا ت   یب یاانه تعی...نه بطپا بوده و تا ابد ادامه داردیكو   یان ما و مشا دمشنیم :هكقولشان   نیو ا

احت و وضه را ب تیاز وواغ بطاءت و فطك اظهار و اعالن مطلوب جهت تیهدف و غا د مهانتوانیم
ه به كشان بوده تا آنیبا ا -ظاهطًا و باوناً -یو عداوت مستمط و دارم یدمشن ، و آن مهانابط اند اراكآش

از  ه آهنا راینكند، و  اآهنا را خاموش گطد ین آتش دورنیتواند ایه مكله  یو تنها و  -آورندیان بمیاهلل واحد ا
امالً داخل ا الم  كو   دهیشكت د ت  یع وواغیادت و حمبت مجه از عبكنست:یشان دور  ازد، ایقلب ها
 گطدند.

ِإْذ قاالا ِإبْ رااهِ د:}یفطمایو اهلل متعال م فاِإنَه   یفاطارانِ  یب ارااٌ  ِمَا ت اْعب د ونا، ِإََل اَلذِ  یِه واق اْوِمِه ِإنَنِ یم  ِْلابِ یوا
 .10-15-، الزخطف{نِ یْهدِ یسا 
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ن گوشه ای از دا تان ابطاهیم را ، وقی كننده گان معاصط بیان  كذیب  كبطای ت)ای پیغمب!(  -
ه مطا آفطیده كه می پط تید بیزارم؛ جبز آن معبوی  كابطاهیم به پدر و قوم خود گفت: من از معبود های  

 طد.كه مطا رهنمود خواهد  كا ت و او ت  
بوده الزم ا ت  یف راضین ملت حنیاه به ك یسكبط آن و !ه السالمیم علیملت ابطاه  ا ت.....نیمه
اطدان ین ملت رو یصطد از ایجز انسان نادان و ب یسكو  د...ین و اظهار بطاءت منا اعالنین چنیتا ا
 -{، البقطةما ِإََل ماْن ساِفها ن اْفساه  یْرغاب  عاْن ِمَلِة ِإبْ رااهِ یواماْن د:}یفطمایه اهلل متعال مكی، مهان وور ستین

220. 
ه خود را خوار و  كسی از آرنی و ملت ابطاهیم رویاطدان خواهد شد ماط آن )نادانی(  كو چه   -

 داشته و )انسانیت و عقل خویش را به بازیچه گرید و ناچیز دارد؟(. كوچك
 

هللا، مبا بعثك ربك  یا نبیقلت  »:دیاو یت ا ت میده روایه بن حی  معاو یه از وط ك یثیو در حد
إَل هللا عز  یات اإسلم ؟ قال:" أن تقول: أسلمت وجهیقال: قلت وما آنا ؟ قال:" باإسلم " یإل

قبل هللا عز یان، َل ی الزكاة، كل مسلم على مسلم حمرم، أخوان نص یم الصلة وتؤتی، وت قتیوختل  وجل 
چه  ی! بطااهلل ینب یگفتم ا  -،« نی إَل املسلمنیفارق املشركیوجل من مشرك بعدما أسلم عملا، أو 

ا الم چه ا ت؟   یا الم، گفتم: نشانه ها یگفت: بطا  ده ا ت؟یما مبعوث گطدان ی، تطا بسو رب تو
  یخال -معبودان -او از مهه  ازری الم آورده ام، و دل را غاهلل ا یخاص بطا -یناه باوریگفت: ا

اط حطام ا ت، یبط مسلمان د یهط مسلمان خون و ح ، و یات را بدهك، و ز ی، و مناز را بازار یگطدان
را قبول  یعمل كبعد از شط  یچ مسلمانیش هستند، و اهلل متعال از هیاط خو یدكیدهنده  یار یو بطادران 

 .31 جدا نشودنیمسلم ی بسو نیكه از مشط كند، تا آنك یمن
 تیوواغو  كه خود و قلب خود را از شط كنست  یا ،«تیو ختل» ه و لم ازیاهلل عل یصل یو مطاد نب 
 .یگطدان  یخال شوندیعبادت م -او ا مهطاهی – از اهلل متعال ریبغ هك

چ یو ثبات و بدون ه حبتمام وضو  –ه كنست  یصدق ا الم شص  ا از امارات و عالماتمهچنان 
و به مهه  ده امید و عبادت مشا رهانیش را از قید: من خو ی باو نیت زمیمتام وواغ یبطا -یتطدد و ناراحت

 !افط هستمكمشا   یا
ند، و بطاءت كن یرا از خود نف كه شط كاطدد تا آنیحد منؤ د: شص  هطگز میاو یه رمحه اهلل میمیابن ت

 ند.كن ریفكدهد تیاعالن منوده و او را به آنچه اجنام م واغوتش را از یخو 
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و  و اجتناب و جهاد با واغوت ن صفت با اعتزالیا :فر به طاغوتكبودن   یصفت عمل (2
 یو جهاد با آهنا زمان -طددایفاء میا ت و معاونت یآهنا به دو ت، و عدم گطفنت وانشری ان و پیط كلش

نا اْجت اناب وا یوااَلذِ د:}یفطمایه اهلل متعال مكیمهانطور  -تن ندهند یچ امط ی آن به هریه غكد،  ری ایصورت م
 .20-الزمط، {ْعب د وهاا واأانااب وا ِإَلا اّللَِ ُها م  اْلب ْشراى ف اباشِ ْر ِعباادِ یالطَاغ وتا أاْن 

ه از عبادت واغوت دوری می گزینند، و )با توبه و ا تغفار( به  وی اهلل باز میاطدند، ككسانی -
 ایشان را بشارت باد )به اجط و پاداش عظیم رمحانی( و مژده بده بنده گامن را.

 .21-{، التوبةمْ ُها   انا میا ف اقااتِل وا أائَِمةا اْلك ْفِر ِإنَ ه ْم َلا أا  د:}یفطمایو م
، شند(كفط و عداوت با ا الم د ت بكه از  ك)تا آن فط و ضاللت جبنایدك)و( با  ط د تاان   -
 مرتین ارزشی ندارد.كای ایشان  پیماهنعهد و ه كچطا  

 ت هستند.یفط مهانا وواغكرمه  او 
 .212-{، التوبةك ْم ِغْلظاةا یِجد وا فِ یوالْ  د:}یفطمایو م
 جطأت و شهامت( ببینند.ه )در جنگ( از مشا شدت وحدت )و كتا آن -
 .222-{، النساءا ا ینا أاْولِ ینا آمان وا َلا ت اَتِخذ وا اْلكااِفرِ یهاا اَلذِ یا أا ید:}یفطمایو م
 افطان را به جای مؤمنان به دو تی نارید.كه امیان آورده اید!كسانیكای   -
ه مْ یواماْن د: }یفطمایو م  .62 -{، املاردةت اواَُه ْم ِمْنك ْم فاِإنَه  ِمن ْ
سی از مشا با ایشان دو تی ورزد )و آنان را به  طپط تی بپذیطد( بیامان او از زمطه ای كو هط   -

 ایشان به مشار مریود.
ا كافار و یاا أای ُّهاا اَلِذینا آمان وا َلا ت اَتِخذ وا عاد وِ ي واعاد وَك ْم أاْولِیاا ا ت  ْلق ونا ِإلاْیِهْم بِاْلماواَدِة واقاْد  د:}یفطمایو م

 .2-املمتحنة  {،مباا جاا اك ْم ِمنا احلْاق ِ 
ند و كای مؤمنان! دمشنان من و دمشنان خویش را به دو تی ناریید، مشا نسبت بدیشان حمبت می -

 ه بطای مشا آمده ا ت.كه آنان به ح  و حقیقی امیان ندارند،  كمود ت میورزید، در حالی
ان  یفط به واغوت قواًل و عماًل بك یچاوناه در توضح نشانه ها و صفات ك یادیه نصوص ز ری و غ

 ده ا ت.یگطد
به آن وارد   یوتاهكاماًل و بدون  كه  ك ی، هط فطدمیطدكان  یه بكفط به واغوت بود  كن مهه صفات  یا

ه كهط آن ، اماده ا تیش متحق  گطدانیال خو ن شطط را در حی، و ادهیفط به واغوت ورز كقًا  یگطدد، دق
طار  كه به زبان آنطا هزار مطتبه تكافط به واغوت نبوده ولو آنك، هطگز  باشدطده كل نیمكت را صفات نیچن
 افط ا ت!كد: او به واغوت  یند و باو ك
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را در  فط به واغوتكن شطط  یبا زبان توانسته اند ا ،گمان دارند  یار یه بسك !نستیتعجب ا یجار و
 نیدر ع چونت هستند...یوواغ یشان بنده ها یا ه منهجًا مههكی، در حالمتحق   ازندش یح  خو 

قال به زبان  یگاهو   -به زبان حال و عمل نندكیش را اعالن میفط خو كت  یه به زبان قال به وواغكیزمان
 مطدمان نیشرت از مهه با مهیداردند و بو گطفت داد  شانیبا ا ت متمارل بوده، ویوواغ یبه  و  -مهچنان

ط شان كخدمت و نصطت شان قطار دارند، و داخل لشند، و در یاو یو به نفع آهنا  صن م ار داردندك طو 
 ند!ری ایقطار م ین در عداوت و دمشنیمؤحدآهنا با  ی...و از بطاصوانندیم مكشوند، و آهنا را به حا یم

ش به یخو  یطد هاكنتوانسته اند با عمل ،قارل بودن به آن باوجود را فط به واغوت كشطط  شان یا پس 
ب زبان قال یذكت طد ها و زبان حال شان گواه بطك عملنیه مهكیگطدانند، در حالده و متحق   یاثبات ر ان

 ند.كیشان را رد مین زعم و گمان و ادعاء هایشان بوده و ا
 

 یلمه به جز باَلكن  یه اطلق اكنیا ایح است؟ یلمه طاغوت بر مسلمان صحكا اطلق  ی: آمسأله
 ندارد؟!ر را داشته باشد جواز كه صفات متقدم الذ كافر  ك

ط باشد، اما هی...مو جتاوز از حد یشكغه فعلوت؛ عبارت از بغاوت و  ط ید گفت: واغوت به صیبا
و  یبه اعتبار معن او وصف واغوت یباال تنهافط باشد، كحدود    ازریو ظلمش غ یشكه بغاوت،  ط كآن

اطدد، یمطتب م باشدیفط مك  ریو جتاوز از حد متعارف غ یشكه مهانا بغاوت،  ط ك آن یداللت لغو 
وصف واغوت و  اودند،و ط كیه.. آنطا اوالق مری و ف و غیحجاج بن  ی لف باال یه بعضكیمهانطور 

از  ده داشتند، و مطاد شان ارامیط دادكه قباًل تذ كرا   یلغو  یآن مهان معن اوالق دادند، و ازیاناط میوغ
 .نبوده ا ت اهلل عبادت گطدد از ریه بغك یافط كآن   یواغوت به معن لمهكا تعمال  
 

 یبط د، آنزمان صفت واغوت را مبعن فطك.....صاحبش به حد   یشكن بغاوت و ظلم و  ط یاگط ااما 
آن  یلغو  ید، و معنانشو ی اهلل عبادت مریه بغكاطدد،  یم یتیسب منوده، و از مجله وواغكآن   یالحطاص

 باشد.یم از حد و جتاوز حمدود یشك،  ط میط دادكه  تذ كیمهانطور 
 یواغوت مبعن- و -یلغو  یبه معنواغوت  -اصطالحن دو یان ایم كیكز و تفیبنًا جهت مت

الم كاق جمموع  یاز   انات شان،یب ایتب اهل علم  و كدر  طا آن یالزم ا ت مفهوم واقع آن -یاصطالح
باشد یاز آن مننده نوع واغوت بوده و مطاد مؤلف و  صنطان ك  نیه تعك، و قطارن وارده در آن مورد  هناآ
 .میمنار كدر 
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ه ك  میده ایحه ر ین نتی، به امیطده اك یلمه واغوت در قطآن و  نت بطر كه ما در مورد  كیاما از آجنار
 از اهلل مورد ریه بغكبوده   افطك یمهه مبعن لمه واغوت در قطآن و  نت وارد شده ا ت،كه  كیدر متام موارد
 اعلم. ید، و اهلل تعالری ایعبادت قطار م

 
 : علمشرط سوم -

د یحفاقد تو  و ستد مبانند فاقد آنیه جاهل به توحكطا  ی، ز باشدیمن د شطط صحت آیعلم به توح
چ یو بدون هست، ی، مؤمن و مسلمان ناشدد معتقد نبیه به توحكیسك، و  نبودهد یده به توحیصاحب عق

 .باشدیمافط ك یاختالف
 

-{،حممدفااْعلاْم أانَه  َلا ِإلاها ِإََل اّلَل  د:}یفطمایمه كباشد  ین شطط قول اهلل متعال میصحت ا یل بطایو دل
29. 

 وجود ندارد. ه قطعاً هیچ معبودی بط ح  جز اهللكبدان   -
علم أنه یمن مات و هو »د:یفطمایت شده میه و لم روایاهلل عل یصل یه از نبكح  یث صحیو در حد

 مسلم.-« َل إله إَل هللا دخل اجلنة
 اطدد.یست داخل جنت میجز اهلل نإله چ یه هكن را بداند  ید و اری ه مبك یسكهط   -

  ید علم نداشته باشد، داخل جنت منید و به توحری مب یسكه هط  كا ت   یث وور ین حدیمفهوم ا
گطدد،   یمسلمانان داخل جنت م طایشود، ز  یاطدد، مسلمان گفته منه داخل جنت نك یسكگطدد، و  
 یچ فطدیه  -«دخل اجلنة إَل نفس مسلمةیَل »داللت دارد:ن امط یه به ایف  علث متیه حدك یمهانطور 
 مسلمان. اطدد ماطینت منداخل ج

، باشدیمه علم به آن الزم كم،  یتوان یافته مید در یعمل به توح ن شطط را از جهتیت اینان امهو مهچ
س كه عكا ت،   بط اجنام آنمقدم  یه هط امط ..بناً علم ب.ان نداردكام د عمل منودنیدون علم به توحطا بیز 

 .باشدیدر ت من آن
 ریورانه و غكور  كل  كو بش هالتهلل در جتقدم عمل بط علم باعث عبادت ا –آنس كبطع یعنی
 یاذ باهلل نو آور یعده، و الیشانكراهه   یرا به احنطاف و ب شص  -الزماً  -ی امط نیت ا ت...و چنری بص
 ن خواهد بود.یدر د
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 باشد، نید چنیباشد، و الزماً بایحطام م یز بطو یعاً عمل به آن نتبباشد، د یه حمطوم از علم توحكبناً آن

نسبت به د را ی، و آموزش توحندد داشتیم توحیوشش به تعلكاهلل عنهم   ی حلا  اصحاب رضنیاز مه
 .نندددا یت میت و اولو یامه یاط یآموخنت هط علم د

ه یهللا عل یصل یمع النبنا ك»د: یاو یه مكت ا ت  یاز جندب بن عبداهلل روا یثیه در حدكیوور 
قبل أن نتعلم القرآن، مث تعلمنا القرآن فازددنا به  -دیالتوح یا –ان میان، فتعلمنا اَلیوسلم و حنن فت

 .32«اناا میإ
 –ان می، پس ما را امیصواندیدرس مه و لم یعلاهلل  یصل یمهطاه با نب مینوجوان بود هه ما مهكیدر حال -
 اآنااه ب م دادند، ویما تعل ی، بعدًا قطآن را بطامیآموز یه قطآن را بكنیدادند، قبل از  یم میتعل -دیتوح علم

 آمد.یم یو فزون یادیما ز  یها انمیآموخنت قطآن در ا
فط تاد، یاز شهط ها م یشهط  یاز اصحابش را به  و  یه شصصكیه و لم هناامیاهلل عل یصل یو نب

 هكیمهانطور  نند،كد دعوت  یتوح یاط اواًل بسو یز دیبه هط چ ه اهل آجنا را نسبتكفطمودند،  یش امط میبطا
ه ك ی امط داللت دارد، وور نین به مهمی یدر مورد فط تادن معاذ بن جبل به  و ه یث متف  علیحد
إله ة َل یروا یو ف –ه عبادة هللا یاول ما تدعوهم الن كیتاب، فلكقوم اهل   یتقدم عل كان»د:یفطمایم

تو  -،33«لتهم...یومهم ولی یهم مخس صلوات فی، فاخربهم ان هللا فرض علهللافاذا عرفوا  -اَل هللا
آن دعوت  یشان را بسو یا هكیز ی چنیاول تاب هستند، پسكشان اهل  یه اك یروانه هست یقوم یبسو 
شان خب یه اهلل را شناختند، بطاك یو هناام -اال اهلل ا تإله ال  یتیو در روا -ا ت، عبادت اهلل ینكیم

 ده ا ت.یفطض گطدان شبانه روز كیدر پنجاانه را  یمناز ها آهنا یاهلل باال هكبده  
امساء و  متام اهلل را با هكا ت   ین معنیه اهلل را شناختند به اكیزمان یعنی – فاذا عرفوا هللا یو معن

و از ، بدانند در عبادت اش یااناید و یصفات و خصار  اش بشنا ند، و ح  اهلل متعال را در توح
 كیدر در  را پنجاانه یشان مناز ها یه اهلل متعال باالكنیبده، ا یشان را آگاهی...بعداً انندك یو ری او پ

 ث.یده ا ت...تا آخط حدیشبانه روز فطض گطدان
ط به آن پطداخته اند، ننده گان متاخكه دعوت  كا ت   یز یقت در ت بط خالف آنچین در حقیو ا

ات ا ت، قبل كمناز، روزه و ز  یدهند، دعوت مطدم به  و  یاجنام مش یه در دعوت خو كار  ك  نیاول یعنی
ه بدون كشان بشنا انند،...بلیآنطا بطا یند، و معناید خال  دعوت منایتوح یشان را به  و یه اكنیاز 

 پطدازند!یش میار دعوت خو كه آن به  د و اهتمام بیتوح یدعوت به  و 

                                           
 .52ح ابن ماجه:ی. صح 32
 . خباری،  نن دارقطنی. 33
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ار واقع شده و به آن دعوت كآش كه در شط كم  ینیبی دعوت گطان را منین چنیت ایثط ك  بب ا نیاز مه

  یثطاً به آن التفات صورت منكه ا كا ت   یز یچ كدانند...و شط  یه منكنیا ایدانند، و یه مكنینند، اعم از كیم
ند و خود را از آن ك كرا در خود در  یك اعمال شط ریتاث ید، چاوناتوان یثطًا شص  منكد، و ا ری گ

 یادیز م یه دارد مستلزم اهتمال و تعلكمت  یلت و قید نظط به فضیتوح ه عمل بهكیند، مهانطور كحمافظت  
طده اند، كه امت امطوزه از آن عبور  كا ت   یكبسا امور شط  رو ، مهانطباشدیجهت رفع جهل از شص  م

دانسته  كقطار گطفته و مبار  دییمور تأ یكن امور شط یا امعهاز افطاد شناخته شده و بزرگ ج یار یو در نزد بس
، و عبادت 34دن خملوقیگطدانإله  شود مثال یم یناش دیجد یطا كو مید ه ازك اتیكشود، مانند؛ شط  یم

 .35ه به آن پطداخته اندری  و غنیمسلم كاز ممال یار یه بسك،بنده تو طبنده 
 (شان یقصط ها)و از جهت قصور  -شور هاكبط   –م كت حا یان ووغیه از جهت وغكات  یكو شط 

 د آمده ا ت!یپد ی وضعنیان به قوانم شكو ح
 یه فطقه هاری عه روافض و غیگمطاه حمسوب در ا الم مانند؛ ش  یه از جهت فطقه هاكات  یكو شط 

 بوجود آمده ا ت! یغالت باون
شان را در  یزنند، و ایف مك یعه ایروافض و انقالب ش یها عهیش نیا یه بطاكخ  یچه تعداد از مشاو 

ار كن  یمهه اه كیدر حال، دهندیشان اجنام میالزم را بطا كمكنار و آغوش خود گطفته و هط گونه مدد و  ك
 باشد.یم انمید و ایتوحمناقض  یها

ش یدر حال خو  یوتاهكو   ریتقصه آنطا كات وجود دارد،  یفط كات و  یكاط شط ید ینزد بعض نطوریمه
 باشد! ید میز جهل شان از توحیآن ن و باعثفط بوده كو   كه مهه شط كیدر حال.دانند..یم

 یشهط هادر  -تیوواغ یحام یها یو ری ن – گمطاهه  یصوف یه از جهت فطقه هاكات  یكنطور شط یو مه
 !ده ا ت!!یمسلمانان منتشط گطد

 طایشآهنا ب ینیب یت و بطتط یفضل یثطاً به آن از رو كا  هكا ت   یاز مجله آن اعمال یكن اعمال شط یاما ا
 طدد به جهلاین موارد باز مید، و بازهم مهه ایاط یار آن صورت منك و انریوشش به تغكاطدد، و  یالتفات من

اال اهلل ...و فهم آن و إله د ال ید! و جهل شان به شطوط و مطالبات شهادت توحیقت توحیاز حق شانیا
اشتغال شان به مسارل فطوعات و ه و لم ...و یاهلل عل ی از مطاد اهلل و ر ولش صلری آن بغریتفس

 ندارند! یتید امهیه علم توحه نسبت بكاط  یا مسارل دیمباحات، و 
 

                                           
 . چون تشطیع و حلیل و حطمی در پارملانات....وغریه. 34
 یار یدارند، و دعوت آنطا یم یخ كه آنطا گطامید، و مشاید ا ت بشنا یجد یوكطا میات كه مصدر آن دید، شطكیصواهی.اگط م 35
 د.یمطاجعه كن« ة احلزبةیة و التعددیطاومیالد یحكم اال الم ف» ند، به كتاب ما یمنا یت میش از آن محایكنند و در كتابات خو یم
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، و آن باشدیمد یه و لم توحیاهلل عل یصل ین نبید د:یاو یخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل میش
: متام مطدم گفته شود، و اگط  ا تآن  ی ول اهلل، و عمل به مقتضااال اهلل حممد ر إله عبارت از معطفت ال 

جز اهلل نبوده و  یچ خالقیه هكنست  یاز آن اراده دارند، اه ك یند و معنیاو ی آنچه ممیاو یند: میاو یآنطا م
ه چه كدانند   یاط مطلقًا منید ی پندار ها، و بعضنین چنیست و امثال ایجز اهلل ن یدهنده ا یچ روز یه
اط ید یو بعضنند، ك یآن عمل من یدانند اما به مقتضایاط مید یست! و بعضیآن چ یند و معنیاو یم

شرت از یم، و تعجب بینكید تعجب میاز توح انناخت آنناونه شید، و ما از ننك یمن كقت آنطا در یحق
را دو ت داشته و خود  یدی عقانیه چنكنیب تط از آن ای! و عجباشدیم دی عقانیصاحبان چن وعادات 

 !...ستندیقارل ن ید فطقی عقانیان دو تان و دمشنان چنیو مدهند، ید نسبت می عقانیرا به اهل چن
ان كن و مهه شان بط ح  باشند امید و دهیخمتلف در عق یا ا دو وارفهیآ ...!میالعظ ا  بحان اهللی
 ست.ین یه بعداز ح  جز گمطاهك...به اهلل قسمو  ان ندارد،ك امنیطگز چنه !ریخدارد؟ 
ن حطف یشرت ی، و بنندكید را میاصل توح یه ادعاكهستند   یاضط چه تعداد افطاد در عصط حمیاو یم
دهند، و با  یل نشان مید متایدمشنان توح ی حال به  و نیاما در ع...زنندیمح یده صحیاز عق طاشان یها
ه در كیدهند...در حالیل و عذر را و عت میشان  احه تأو یو بطاشان در داد و گطفت قطار دارند، یا

ت شان را به زشینند، و اكیشان گمان و ظن بد میو بط ا طده اند،كار  یاخت ید دمشنیمقابل با اهل توح
 اطدانند!ی  میشان ضیل را باالی احه عذر و تأو  سازند، ویم یارات مسمن القاب و عبیتط 

م...و یدانیصحت آن م د را بعنوان شططیعلم به توح ان و مطاد از داشنتیت بیه ما امهكنجا ت  یاز 
صنت حطارت قلب ها ا ت، و یاان بدون بط ینظط  تد تنها علم معطفیا علم به توحیآ هكم  یدانیز مین را نیا
 اطدد؟یات آن تو ط صاحب اش میه باعث التزام و عمل به مقتضكا ت   یه علمكنیا ای

و او  صاحبش گطدد، نیقیان و میادت ایه باعث ز كا ت   ید مهان علمیمطاد از علم به توح كبدون ش
 !اطداندیم كمتحط  ة اهلللمكاعالء   یرا جبهت عمل به آن واداشته و بسو 

د، و خباوط اهلل دو ت یمنا یاهلل دمشن خباوطو  یدارد، تا خباوط اهلل دو تیه صاحب آنطا وا مك یعلم
 !دری و خشم با ندكد و خباوط اهلل نفطت  داشته باش
د و اهل آن و ید، و با توحیمنا ید دمشنیكه باعث گطدد، صاحب آن با دمشنان اهل توح  یعلم

 !دیمنا یانش مواالت و دو تیط كلش
 !شاندكات آن بید و مقتضیو دالالت توح یقیفهم حق یصاحبش را بسو  هك یآن علم

 !به آن باشد یو التزام و پابند ه در بطدارنده عملك یعلم
د  یالم و مسارل شان و عقاكاهل   یتاب و  نت بوده و از ا لوب هاكه  گطفته شده از  ك یعلم

 شان بدور باشد! یالمك
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و اطدد...ی مننیقیقلب و  یصنت و ملس حطارت و گطمیبط انا باعثجمطد و  طد،  یاما معطفت نظط 
ش یبطا هكنیبط عالوه ا ن گونه علم و معطفتیگطداند، بنًا ا  یصاحب آنطا به عمل و التزام به آن وادار من

 !اطددیز میان صاحب آن نخطاء و گناه شیافزا  بب  اندری فارده من
به  یچ نفعیه هكیتاب در حالكاهل   یو احبار و رهبان ها ه لعنة اهللیس علیه ابلكا ت   یمعطفت نیاو 
نااه م  ینا آتا یاَلذِ د:}یفطمایه اهلل متعال در موردشان مكیمهانطور  ،باشندیبه آن م متصف ر اند یآهنا من

ه ْم لا یْعرِف ونا أابْ ناا اه ْم واِإَن فارِ یْعرِف وناه  كاماا یاْلِكتاابا   .225-، البقطة{ْعلام ونا یْكت م ونا احلْاَق واه ْم یقاا ِمن ْ
ه حممد نام و پیغمب خامت ا ت، خوب( می كتاب )آمسانی( داده امی، او را )كه به ایشان  كیآنان -

ه پسطان خود را می شنا ند، و بطخی از آنان بیامان ح  را )از مجله پیغمبی حممد كشنا د، بدان گونه  
 ه میدانند.كمی دارند، در حالیعبه را( پنهان كو قبلای  
 .222-، االنعام{ْعلام ونا أانَه  م ن اَزٌل ِمْن رابِ كا بِاحلْاق ِ ینااه م  اْلِكتاابا ینا آتا یوااَلذِ د:}یفطمایو م
ه این )قطآن( حقیقتًا از كتاب )های آمسانی را پیشرت( بطای آنان فط تادمی می دانند،  كه  كسانیك -

 مشتمل بط ح  ا ت. وی اهلل آمده ا ت و 
ن معطفت هطگز ینباشد، ا یواز م یعت ا المیت شط یم و هدایاد از تعالیبا متابعت و انق علم بنًا هطگاه

  اند.ری منفعت من صاحبانش یبطا
تاب صحت آنچه به ر ول اهلل كه اهل  كدهد،  ین خب مید: اهلل متعال به ایاو یش مری  در تفسریثكابن  

ط یان  ایم ازش یخو  وفلشان یاز  یكیه كیدانستند، مهانطور یده بود میه و لم نازل گطدیاهلل عل یصل
 ینب و صفات قت ر التی، و از حق  منودهیدر مورد حق شانیا هكبا وجود آن ی، ولتشناخیاوفال م

ه كیدر حال -طدندكیتمان مكش  یخو  یتاب هاكن امط را از  یه و لم واقف بودند ایاهلل عل یصل
 .-دانستندیم

ب ر ول اهلل یذكت جطدفط مبكد:یاو یم 2/121« درء تعارض العقل و نقل»تاب اشكه در  یمیو ابن ت
ه صحت علم اش كو در صورت  اطدد، یه خب داده شده ا ت متحق  مكیه و لم مهانطور یاهلل عل یصل

مانند؛   فط ا ت،كز  یآن ن یو ری ه و لم به اثبات بط د، امتناع از پیاهلل عل یدر مورد  نت ر ول اهلل صل
 امثالشان. هود ویفط فطعون و ك

از ح یه باعث التزام عمل صاحبش و فهم صحكد  ی، و علم به توحاطیز دید چیاً معطفت جمطد از توحبن
ث آمده و شطط حق  علم به یه در حدكا ت   ین آخط مهان مطلوبیا ت، و ا یاط ید یز یاطدد چیآن م
 باشد.یاال اهلل مإله ال 
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ان می امور مهه بسته شده ا ت، مطدم را به اریابو بص یا -و گفته هم شده ا ت -و هطگاه گفته شود
 ! ....نك زنان دعوت  ریده پیعوام و عق

 (مطدم یعنی) آنان د:یو ایه مكطده ا ت،  ك ریتاث آهنا یهم باال ینیمانند؛ اجلو نه اقوال ین زمیدر ا و
 ده عوامیشاپور و عقین (زعجار) زنانریده پیان و عقمیه به اكفته اند و با خود عهد بسته اند  م گط یتصم
 ند!ری مب

 ؟!میآن آور یف  مباو ته گذشت كید مهانطور ی ضطورت تفقه در توحنین قوال و بی انیتوان بیپس چاونه م
 

 :میپطداز ین  وال میسته و الزم ا ت به جواب ایآنچه شا
 

تاب و  نت بوده و كاال اهلل و به مطالبات و حقوق آن...ثابت به نصوص  إله شطط علم به ال  اوَلا:
 سط باشد.یان رد و عدم التفات به آن مكه امكست  ین قول بشط نی، و امیدیط گطدكقبالً مهه را متذ 

 
ن قول یفنت اشان از گیو امثال آن از اهل علم نقل شده ا ت، مطاد ا ینیه از جو كن مقوله  یا اا:یثان

دم نه ع –باشد یتاب و  نت دور مكت  یه از هداك- ا ت الم و فلسفهكبه علم   غالتشا ی زشتنیتب
 .میدیشنیشان منیرا از  ی اقوالنی آن چنریدر غ، دیآموخنت علم توح
 نسبت به دین آن صاحبشان یو خاوط پط  و حریت كش ی اقوال نشاندهنده انیچن به و ا تدالل

 -ندری ده عوام مسلمانان مبیا عقیشاپور ین-عجارز– زنان ریده پیعقاش به ك یانند، كیه آرزو مك،  باشدیم
ن گونه علم باول یه با اكو آنان -ده ا تیالم ملوث ناطدكنفس اهل   یانشان به شبهات هوامیه اكآنان

علم ه ولب ما از یان عوام هدف و غامیو ا -عجارز -زنانری ان پمیه اكد دانست  یو بااشتغال ندارند..
ت اخذ منوده تاب و  نكه علم شانطا از  كیبوده و نه از آنان دیتوح یان علمامیست و نه هبرت از اید نیتوح

شان نبوده ین مطاد اید پطداخته اند...پس ایتاب و  نت به تفقه علم توحكدر   هكیسانكان  میاز ا نه اند، و
 مقوله نیشان از چن كهبرت از فهم و ا تدار  كشان را جهت در یاز اقوال ا یو حاال چند منونه اا ت، 

نند، كیض از آن  وء ا تفاده میقلوب مط  یف و دارایه اشصاص ضعكم،  ینكیان میشان بیصادره از  یها
 اذارند!یان غلط اش مكو آنطا در م
مسارل   هب یری با درگ -رمحه اهلل– یر غزالاكد:یاو یة میده الطحاو یدر شطح عق یالعز حنف یابن اب

گفته و از آن دور شد، و   ك را تط رین مسید،بعدًا ایاز آن به انتها ر  یو وقوف به آن و شافته یالمك
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 یح خبار یصح طدكوفات  ه كی، و هناامطدكرجوع  ه و لم یاهلل عل یث ر ول اهلل صلیاحاد یدوباره به  و 

 .36نه اش بودیدر  
ف شده یه در اقسام لذات تصنكتاب خود  ك، در  یالطاز ن یفصطالدنطور ابو عبداهلل حممد بن عمط یو مه
      :دیاو یا ت م

 ووبال یانا أذیو حاصل دن  وحشة من جسومنا    یارواحنا ف                     
 ل و قالیه قیعنا فأن مج ید من حبثنا وول عمطنا    و یفتو مل نس                  

ست، و جط و حبث یت و آزار نیما جز اذ یاریحاصل دن ، وارواح ما در وحشت اجسام ما بوده -
 !نبوده ا ت ل و قالیجز ق یز یل ما در وول عمط چیو و یها

شان  یقلب ها یهط امط  یابیه هطگز از علت ك مینیبی، ممیمتوجه شو  هیالمكو   امور فال فهه و هطگاه ب
، پس باشدیو  نت م قطآن تیو هدا  یدن حقایر  یقه بطاین وط یتط  كینزد هكیحالدر  ،آبدیشفاء من

ه قطآن را فطو كاهلل رمحان ) -،6-{وهیالعرش استو  یالرمحن عل:}-ن را خبوانیاثبات ا یطاب – میاو یم
ارنات را ك لطنت )جمموعه جهان هستی( قطار گطفته ا ت )و قدرتش  طا ط   ه بط ختتكفط تاده ا ت(  

یزه به  وی اهلل بلند مریود )و  كگفتار پا   - ،20-{،فاوطبیم الطلكصعد الیه یال} طده ا ت(.كاحاوه  
هیچ چیزی به  - ،22-ی{، الشور  یمثله شكس  یل}:ینف یو بطا گوینده ای خود را پطواز میدهد(.

مانند اهلل نیست )و نه در ذات و صفات به چیزی از چیز های آمسان و زمنی می ماند، و نه چیزی از 
 .220{، وه طون به علماا یحیوَل } چیز های آمسان و زمنی در ذات و صفات بدو میماند(. و

 مت( آفطیده گار آگاهی ندارند.كو آنان از ) اعمال و افعال و ح -
 !ا ت از من دانا تط ای و چه داننده تطبا جتطبه  ابه مانند جتطبه م یسكچه   د:نیبعداً ماو 

 جز نیلمكد: در نزد فال فه و متیاو یم ی شهط تانمیط كخ ابو عبداهلل حممد بن عبدالینطور شیو مه
ن یه در متام اكصورم  یم ممن قس د:یاو یم ی ازیشانكی هكد، آجنا  یابی یمن یاط ید یز یچ یمانیت و پشری ح

ده ام ماط یشان را ندیاز ا كیچ یهشه شناور بوده ام، اما ین جهان مهیا یایمطاحل حضور داشته و در در 
در زمان  یعنی-بوده یمانیه در  ن پشكن  یا ایت زده بوده اند و ری ش حید خو یه از اعمال و عقاكنیا

 !اند بوده ریش در گیخو  یالمك ید و جار و جنجال هار و شه در زد و خیا مهیو  -مطگ
ه من از  كد  ید، چطا اگط مشا بدانیالم هطگز اشتغال نورز كدو تان من به   ید: ایاو یم ینیاجلو  یابو املعال

زه بزرگ به لط  یا هایدر  ، و هناام مطگ اش گفت:دیدآور  یرو من المكطده ام هطگز به  كالم چه حاصل  ك
را من  اهللد، و اگط اآلن رمحت یگطدج  یرا طاتكمنان مطدم یفت، و در م ر نیازب ، اهل ا الم و علومدر آمد

                                           
 را حفظ كطده بود. یح اجلامع خبار یصح یعنی.  36
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ده یه گفت: من به عقكنیا ایطد، ده مادرم خواهم مُ یبه عق آنااه !ینیبط حال ابن جو  یابد، پس وایدر ن
 شاپور خواهم مطد!ی زن نریپ

گفت:   د؟یده دار یگفت: به چه عقزمان خود   از فضالء یكی یبطا ین خسطوشاهیلدنطور مشس ایمه
قن یو به آن مت ین امط شطح صدر شده ایا به ایده دارند، باز گفت: آیعق به آن ه مسلمانانكآنچه  
ه كن به اهلل قسم  كیط گذار هستم، ولكش شیخو  ین نعمت اهلل بط باالیاز  ! باز گفت:ی: گفت: بلیهست
ان را یده دارم...و بعدًا گط یدامن به چه عقیه منك به اهلل قسم  میاو یده دارم، باز هم میدامن به چه عق یمن

 د!یگطد  كش اش مننایه ر كطد تا آنكشطوع  
ه كرا هناام   (المكاهل  )ن گطوه مطدمان یاز  یكی د:یاو ی ممیطدكان  ی  آنچه قباًل بیالعز در تعل یابن اب

ت یشان در هنایرجوع منوده بود، پس ا (عجارز) زنانری ه به مهان مذهب پكافتم،  یده بود در یمطگ اش فطا ر 
ه یباد و مطدان اوفال و زنان ااهیدر جااهل علم  انو ری به منزله پ -در امان مبانندت اگط از عذاب آخط  –
 .37داشتخواهند  قطار نینش

 ه ازكرا   یه ان مقولیا ،یدانسته باش، میدیط گطدكد از خالل آنچه قباًل متذ یخواننده شا یا -پس
از آن  وء ده ا ت، و یما ر  یطاآن ب نادر ت ح وی صحریل غك، به شطده اندك بعض اهل علم نقل

خاصتاً  –ولب علم  ان خططین قول از وطف علماء متقدم بیقت اظهار ایه حقكیطده اند، در حالك  ریتعب
احنصار  و  یدنبیپا   مطدم بهیباشد و مهچنان تشو یم  فهالم و فالك  اهل  یبطط  -دید و توحیمسارل عقا

 !  قطآن و  نت ا تید از وط یتوح سب علم ك
 از وطف آن ی واقعریمفهوم غ ن مقوله و ا تدالل بهیا ه ا تناد بهك،  دید دانسته باشیباز ین را نیا و
 یلیچ دلیه هكی...مهانطور ا ت باول. یح نبوده و امط ید صحیتوح یدعوت گطان جاهل بسو  یبعض
 وجود ندارد. ی شطعنید و مضامیتوح علوم در مطدم عدم تفقه یبطا نزد شان یشطع
 

 دیهل توحم جاكحال و ح :مسأله
نند، كین رقم مطدم در آن خطاء میشرت یه بكن مسارل ا ت  ین موضوع از مهم تط یه اكم  ید بدانیبا
ب كاط مطتید یطده اند، و تعدادكدا  یش پیافطاط گطا یب خطاء شده و بسو كشان مطتیاز  یه تعدادكیوور 

 طده اند!كدا  یش پیط گطایتفط  یخطاء شده و بسو 
 و عدم لیبدون تفص -افطك  ریافط و غك، معذور ریو غ معذور -چون یقول واحد محل مسألهن یدر 
به ح  بودن آهنا  یشطعه نصوص ك (یو ط)انه یست، و منهج میدر ت ن آنجهات ح  در  احتوض

 .آن داللت دارد طز بین ،ده اهل  نت و مجاعتیو عق داللت دارد
                                           

 .228ة: یالطحاو  یدةب شطح عقی. هتذ 37
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 مسلمان از اهل قبله. -1 یافط اصلك-2ا ت،  نوعد دو یجاهل به توح

  معذور به جهل.ریغ -1  معذور به جهل -2ا ت،  نوعز به دو ید نیجاهل به توح یاصلافط ك
 
نظط  ایو  ده باشد،یش نط ی ل بطاه به جهت از جهات بشارت رُ ك: آنست  افر معذور به جهلك -

د یعت و توحیاء و شط یاز فط تادن انب اش یآگاهعلم و  او و حصول نیه بك یا جمبه وبه ظطوف قاهطه 
 د.یا ت نتواند به آن نارل آ شده واقع

شان در یشان نه مستح  جنت و نه عذاب هستند، و ایه اكنست  ی افطاد انیبناً قول راجح در مورد چن
داند، مانند؛  یامت معذور میه اهلل متعال آهنا را در روز قكبوده   یا صاحبان عذر شطعی عذارإم اهل كح

ه در كداند، و صاحب فرتة   یرا من یز یه چك یشنود، و شص  امح  و نادان یرا من یز یه چك یناشنوا
ه در كیده باشد، مهانطور یشان نط یمطده باشند، و بشارت ر ل بطا -یان بعثت دو نبیفاصله م -فرتة
 ت منوده اند، آمده ا ت.یاط اصحاب آنطا روایطه و دیهط  یه از ابری ه امحد وغكث مشهور  یحد

در  آن افط و وصفكا م   و فطكم  كه حكاطدد  ین منیباعث ا در آخطت د و عذابی  وععدم حقاما 
 .38بطداشته شود آنشص  یا از باالیدن

ا و آخطت در حالش صدق منوده، ینفط در دكم و وصف  كح هكآنست   :معذور به جهل یغ افرك -
ه كنست  یصفت آن او اطدد، یش متحق  مید باالری مب كفط و شط كه به  كیز در صورتید نیعذاب و وع
ش را خباوط آن یون خو كو  ، آوردیفطود نم به آن یما او  ط تسلده شده باشد ایش ر انیدعوت بطا

دم علم و و عجهل  یعنی یقبل یثبات ذهن حالتمهان  شیار خو یبه اختنصورت یدر  شانیس اند، پكنش
 !را تطجح داده اندم یتعل

 
ا و یبه  بب دن یباشد، ولیز میقادر به دفع آن ن ه در جهل واقع شده و مهچنانكافط  كنطور  یو مه
اجنام  یچ عملین را تا هیننموده و در  از خود را اراده دفع جهل ط مسارلیا  ایآن و  به تیمصطوف

 دهد!یمن
د در یمانع حق  وع یز یچ چیه در آخطت ،د باشدیقت توحیجاهل به حقشص  ه كیبنًا درصورت

 .اطددیش محل میآخطت باال ا ویدن فط دركم  كاطدد، و حیحالش من

                                           
ا با آهنا ید، و یش به قتل ر انیتوان قبل از دعوت و ابالغ بطای بب عدم بلوغ نذاره ر ل را من د در نظط داشت كه كافط بهی. اما با 38

ده باشد و آهنا با رد و اعطاض از آن پطداخته باشند، كه یشان ر یبه مقاتله و جهاد پطداخت، بط خالف آن كفار كه دعوت ا الم بطا
 دارد. ج گونه انذار جوازیشان بدون هین حالت قتال با ایدر 
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-نكه جهل اش بسبب عدم ابالغ بشارت باشدیا ماط -اطددیمن عذر صاحب اش یبطا لهط جه بناً  
. 

 
 :ستشده ا یم بندیل تقسیبه انوا  ذ اما مسلمان جاهل

ه دفع آن كعبادت   یا معانید و یاز اصول توح ینسبت به بعض یده ولیه داخل ا الم گطدكآن (2
ه در كنیا ایداً به ا الم داخل شده باشد، و یه جدك یمانند؛ شصص باشد،یجاهل مست ین نكش ممیبطا

دن یا ر یو  سط نباشد،یش مید بطایعلم و اصول توح دنیان ر كام هكند  ك یزندگ یمنطقه دور د ت
 ریدر غ فط واقع باشد،كد در جهت خمالفت با  یصورت باهط  اما درنباشد... نكخودش به حصول علم مم

اطدد، و یمن یش جار یام و تبعات آن باالكده، اما احیش مطتب گطدیا باالی در دننیفط به عكم  كآن ح
ام حجت ر ل یه قك، ماط بعد از آنستیز در حالش متحق  نیدر آخطت نعذاب د یم وعك وور حنیمه
  بطود.نید وجود دارد ازبی او و حصول علم توحنیه بكد، و موانع  ری ش صورت گیبطا

جاهل  -باشدیح منیان بدون آن صحمیه اك -آن ید و شطوط ضطور یاصول توحه به بعض كنیا (1
ان كه امكنباشد   یه عجزش از  ببكنیا ایباشد،  یا ناتوانید معذور به عجز یباشد، اما در هط صورت نبا

علم  سبك ا و لذات آنیا به  بب بد ت آوردن دنیو  سط باشد،یم ه خبواهدكیش در صورتیدفع آن بطا
د باشد، ین و توحیات دیفط شان از جهت جهل ضطور كه  ك افطاد  نین چنین و امثال ایپس ا....دیننما

ز بط ید در آخطت نری فط مبكه به  كو در صورت  ا ی در دننیفط به عكم  كد، و حنباشیمعذور به جهل من
قارم   او یه قباًل حجت باالكباشد؛ چطا  یز شطط منیام حجت نیش قری فكت یو بطا ،اطددیش مطتب میباال
 ند، اما هطگز اراده حصول و ولب آنطا ندارد!كیدفع آن امطوز و صبح م یده، و او بطایگطد

 
، دری جاهل باشد، و در خمالفت با آهنا قطار گ دیده و توحیاز مسارل فطوع عق یبعض هه بكنیا (2
 ....هری اشاعطه و غ ؛مسارل امساء  صفات، مانند یر بعضالم دكمانند؛  

م  كن بدون وصف و حیو بدعت در د م ضاللتكاران بوده و وصف و حكگناهشان از مجله  یپس ا
 باشد.یمطتب م شانیاالفط بك

 -شان  یاهل قبله بوده و باالان گطان از یاران و عصكم شان در آخطت...مانند، گناه  كاما ح
خوا ت م،و امط شان به اهلل متعال مفوض بوده، اگط یتوان یعذاب و جنت را شهادت داده من -نیبالع

ت یدر مورد شان رعا یم قبلكد...اما بصورت عموم مهان حینمایعذاب و اگط خوا ت مغفطت شان م
ز نصوص یل آن نیو دل باشد،یامت میروز ق در د و عذابیمستح  وع شان از اصحابیا یعنی اطددیم

 .ده ا تیوارد گطده در قطآن و  نت ك بوده یاده یعد
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ن قطار یا اجتهاد معتب دیو  -ریتفس-لیخمالفت و تضاد با تأو ه در كهستند   یسانكاما نوع آخط   (2
، ولو ن را خبود ناطفتهیدر د بدعت و ضاللت مكوصف و حه كد،  نباشیا معذور به جهل میو ند،ری ایم
حجت ام یق یو  یه باالكن باشد...ماط آنیه فعل اش در ذات خود از ضاللت و احداث در دكآن

ه با آن در خمالفت قطار گطفته ا ت كفهم مطاد شارع در نصوص   یاش بطا یناتوانصورت گطفته، و  یشطع
 دفع گطدد.

 
 ی اندازه حتمنیهط مسلمان به مه یدانسنت آن بطا هكبوده،   یضطور  یلیالت خیمات و تفصین تقسیا
 كدر ن مسارل را یه جدًا خبواهد اكنیا اید، و نی  منای مسارل حقنید در چننصواهیم هكیسانك باشد، امایم
از  یافكادله   افهم در ت آن ب ید، و بطانقناعت نداشته باش منودمیه یه در باال اراكل  ید، و با دالنیمنا

« یفكالت یقواعد ف»و « ام احلجهیالعذر باجلهل و ق»تاب ما كتواند به  ید، منل خبواهیقطآن و  نت تفص
 آبد.یصواهد بیمه كرا   یز یچد آجنا ید، شایمطاجعه منا

 
  جاهل یام حجت باَلیضوابط ق

ل یه قطار ذكا ت   ین قطار گطفته باشد ضوابطیه در خمالفت دكجاهل   یام حجت باالیق یبطا
 باشد:یم

شوند، و صفت آن هم یه معذور به جهل شناخته مكباشد   یسانكد از مجله  یجاهل خمالف با (2
 ن نباشد!كش ممیه دارد بطاك یعت بسبب عجز یه دفع خمالفت اش با شط كنست  یا

خودش آنطا  اریاما به اخت، ا تن در حدود توانش ه دفع آك باشد یاز ا باب یما اگط جهل اش ناشا
ط ظاهط واقع فكه در  كیهناام -ش ری فكت یو بطا ،نشدهرت معذور به جهل شناخته نصو یدر .اجنام ندهد..

 خود ا او، امده ا تیاو اقامه گطد یباال یاز قبل حجت شطعطا ی، ز ستیام حجت الزم نیق -شود
 ند!كش را بشیون خو ك  طد، ویبپذ آنطا هكخنوا ته ا ت  

خمالفت  هكاطدد،  ید اقامه میتوح ون یات دیوضطور ن یآن جاهل خمالف با د یباال یحجت شطع (1
 .باشد یشطع حیصح اش بسبب عدم معلومات 

تنها در او  یبطا یه ابالغ خطاب شطعكیدر حالفطش از جهت ا تحالل مخط باشد، كمثاًل اگط  
ش از حطمت مخط یه بطاكتا آن یحجت شطعن حالت یدر پس ،باشد شده...هری رل حطمت زنا، ربا وغمسا

ل یدله....حمطمات ری و وغدر مورد حطمت زنا  یخطاب شطع ، وده ا تیاقامه ناطد شودن در ا الم گفته
 تواند.یا تحالل مخط شده من از یو  دفع عجز و جهالت یبطا
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ست  یشطط ن اماننده را بداند، كان  یه موضوع و مطاد بكباشد   ید وور یجاهل با یام حجت باالیق (2
اماًل امط متفاوت كه از قناعت وطف مقابل  ك،  ء الزم ا تیم در ت شیه تفهكند، بلكه به آن قناعت  ك
 .39باشدیم

نده را بداند، بدون ی مهم ا ت تا جاهل مطاد گو میدیط گطدكه متذ كیام حجت مهانطور یمهچنان در ق (2
، و بسبب آن جهلش شودیمنقل داده  ین فهم شطعیش ایبطا یله ایه تو ط چه و كنیدر نظطداشت ا

 .اطددیمدفع 
ت یا  ایل و یمی  ایا از وط یو  یا جمله ایباشد،  تابكتواند  یم -یحامل حجت شطع -لهیپس و 

 .نیننده گان و مبلغك  دعوت  یا از وط ی....و  یانرتنت یها
ه ك شود،یدانسته مح یصح یهناام یاز و ارل انتقال حجت شطع كیه ا تفاده از هط كنست  یمهم ا

ده شود، و یافطاد معطوض به جهل ر ان یل در ت آن بطاكبوده و به ش یح شطعیحامل معلومات صح
ام ین گونه قیا یبطا -نفس و عقل آهنا یوان هواری و پ -ه بط خالف مطجئه عصطكد گفت:  یمهچنان با

ه هط شص  آگاه به كبل ،باشد یا اصولیعامل، جمتهد  یحجت شطعننده كام  یه قكست  یحجت ضطور ن
 یث نبیز حدیل آن نی، و دلانتقال بدهد اطانیبه د تواند مهان مسئله راین میح و ثابت دیمسئله صح كی

 .40«ة...یولو آ ی..بلغوا عن»د:یفطمایه مكه و لم ا ت  یاهلل عل یصل
 یلیچ دلیه بط خالف آن هكن را بداند  یعامل بوده و ا مسألهه انتقال دهنده به مهان كشطط ا ت   اما

ا ت،  مسألهن ین قول در ین در ت تط ید...و ایام حجت منایجاهل خمالف ق یتواند باالیست، آنااه مین
ست یه نزد خودش نكرا   یز یست چین نكء ممیء به مانند، فاقد آن ا ت، و فاقد شیه جاهل شكچطا  
 اطان بدهد.ید یبطا

 
 -ش داده نشده باشدیبطا یه قباًل بشارت ر ولك- یافط اصلك یباال یت شطعام حجیق یبطا (6

، و به بودهان یه عاملمه یبطا فط تاده اهلل ه و لمیاهلل عل یصل حممد ل را بشنود:یند، عبارت ذكیت میفاك
 ند.كی...دعوت ماال اهللإله ال  شهادت ی و 

ده ا ت، و یش قارم گطدیباال یبداند حجت شطعش گفته شود و مطاد آنطا یبطا ی عبارتنیپس هطگاه چن
ن دعوت را رد منوده باشد، یه اكاطدد، ولو آنیش مطتب منیام و صفات مطبوط به معذور به جهل باالكاح

                                           
. مثاًل  هط گاه با دالیل كافی از قطآن و  نت بطای یك شص  حطمت مخط بیان گطدد و یا اینكه بطایش گفته شود مواالت با كفار   39

، و ت آن اجنام شده ا تام حجت به شكل در یقكفط ا ت و یا ادای مناز فطض بوده و تارك آن مشطك و غریه.....چننی مسارل 
 ؟!!....ا مواالت با كفار چطا كفط ا تین قناعت داده شود كه شطاب چطا حطام ا ت؟ و یل به است كه وطف مقابیالزم ن

 .2229:یآللبانل ح اجلامع،ی. أنظط صح 40
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د و عذاب در مورد اش در صورت  یافط بوده، و وعكا و آخطت  یه در دنكند، بلكا از آن اعطاض و امهال  ی
 ز داد.یفط و عذاب اش در آخطت شهادت نكتوان به  یز میدد، و ناط ید متحق  مری فط مبكه به مهان  ك

ده َل ینفس حممد ب یوالذ»د:یفطمایه مكا ت،ه و لم یلاهلل ع یقول ر ول اهلل صل ل بط آنیو دل
ان من كأرسلت إَل   یؤمن بالذیوت و مل می، مث ی، و َل نصرانیهودیأحد من هذه اْلمة،  یسمع بی

 مسلم. -،«أصحاب النار
ه خب بعثت مطا كست  ین یه فطدكه و لم بد ت او ت،  یاهلل عل یه نفس حممد صلكقسم بذات   -
من نازل  یه بطاكد،و به آنچه  ری ...بعداً مب یا نصطانیهود باشد و یده باشد، یاز افطاد امت من شن یكیاز 

 آورده باشد، جز از اصحاب جهنم خنواهد بود.یان نمیشده ا ت ا
 
بط حسب ظطوف و  و اهل در آن واقع شده ا ته جك ینوع خمالفت انظط بام حجت یغه قیاما ص (5
 كیان یچون ب یان دارد بعبارت واحدكام حجت امیباشد، مثال؛ قیط آن خمتلف میط و شبهات حمیشطا
از ین شرتیب ل و شطحیبه تفص ام حجتیق هكا ت   یموارد اجنام شود، و مهچنان یتیا آیث و یحد
 د.ینماینوع شبهات و حجم آهنا م مناظطه و مناقشه را نظط بهاب جیا داشته باشد، ویم

ن یه در كباشد...یار مك آشریح و غی صط ریفط در آن غكه  كوجود دارد،   یخمالفت ها یبعض طایز 
قصد  ی امط نیا شص  واقعاً از چنیه آك ه شوددیطد، و دكمطاعات   دیبا ت صاحب آنطایقصد و ن حاالت

 ابقه  یو دارنده ابوده اهل علم و اجتهاد  هكیسانكدر مورد  خصوصاً  !ریا خیو  اردد یز یفط آمكت  یو ن
شان تو عه  یعذر بطال و یالزمًا دارطه تأو   حاالتنیدر چنه ك...هستندل اهلل ی ب یو ابتالء ف جهاد

ت یرعا ام عجوالنه صادر گطددكشان اح در ح  و شان پطاخته شودیبه خمالفت ا هكقبل از آنو ..آبد.یم
 !!ا ت یفوق الزمموارد 
 
ار شص  توقف صورت  كفط آشكدر   ستین الزمت شص  یقصد و ن االت حنیت چنیدر رعا اما

 د!ی....پس آگاه باش41دری گ
 
 

                                           
د یز خطط كفط را دارد بناً بایاطان نیبط د ودشن اشصاص چون بط عالوه خین باشد كه كفط این موضوع ایان اید مطاد مؤلف از بی.شا 41

ز داشته یل اهلل نی ب یه اهل علم و اجتهاد باشد، و  ابقه جهاد فكعًا جلو آن گطفته شود، مثاًل؛ شص   یممكن و  ط له یبه هط و 
و  عت نداندین امور را خمالف شط یند و اكد  یاندكو پارملان   یا ت مجهور یند، و خود را در ر كد  یرا تأر یطا كو مید یبارگیكباشد، اما به 

 .یا در صف لشكط كفار بودن و قتال علیه مسلمانان را جواد دارد....مرتجم!
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 : صدق و اخلصشرط چهارم -

 ما»ه و لم:یاهلل عل یصل یل قول نبید صدق و اخالص ا ت، بدلیاط از شطوط صحت توحید یكی
 .42«النار یأن حممداا رسول هللا صدقاا من قلبه إَل حرمه هللا عل، و اَل هللاإله شهد أن َل یمن أحد 
شهادت بدهد،  از قلب خویش به صدق اال اهلل و حممداً ر ول اهللإله ه به ال كست  ین یچ فطدیه -
 دهد.یحطام قطار مبط آتش جهنم  او را ه اهللكنیماط ا
 .43«اَل هللا صادقاا ِبا دخل اجلنةإله شهد أن َل یم أنه من كأبشروا و بشروا من وار  »د:یفطمایو م
اال اهلل شهادت إله به ال  یسكه هط  كد،  یه بعداز مشا هستند مژده بدهكیسانك ید و بطاری مژده با -

 اطدد.یبدهد و به آن صادق باشد داخل جنت م
 هكا ت   ین معنیآن به ا ه صادق بودن بریغ واال اهلل إله هادت دادن به ال ش -یعنی س آنكاما بطع

 آنشص  از اهل جنت نبوده و داخل جهنم خواهد شد.
ایْعماْل عامالا صااحِلاا واَلا یْرج و ِلقاا ا رابِ ِه ف الْ یفاماْن كاانا د:}یفطمایم یو اهلل تعال {، ْشِرْك ِبِعبااداِة رابِ ِه أاحادا

 .220-هفكال
ط تش پطوردگارش  ند، و در پكار شایسته  كه خواهان دیدار رب خویش ا ت، باید  كسی  كپس هط   -

 نسازد. كسی را شطیك
ن قولش یمطاد اهلل متعال در و آن عبارت از  ،باشدیط صحت عبادت اخالص در آن مبنًا شط 

ایواَلا :}ا ت مشطده  د عبادتیتوحم خاص یاز مفاه یكی و اخالص در عبادت {،ْشِرْك ِبِعبااداِة راب ِِه أاحادا
 شود.یطفته منیپذ یداخل گطدد، مناف  بوده و از و  اهللعبادت  از اخالص به ریه غكهطآن طایشود،ز یم

دامتان  كتا مشا بیآزماید   - ،1-ك{، امللم أحسن عملا كیم أكبلو یل:}دیفطمایم اهلل متعال هكیزمان و
 و تط خواهد بود.كارتان هبرت و نیك

عبادت  ه او از بنده گانكا ت   یمعن نین قول اهلل متعال به ایاند: یگو   ی مریاهل علم و تفس 
 صواهد.یشان را میخالصانه و صادقانه ا

ِْلصِ یلِ واماا أ ِمر وا ِإََل د:}یفطمایم و  .6 -نةی{، البح ن افاا ا  نا ی لاه  الد ِ نیا ْعب د وا اّلَلا ُم 
ه خملصانه و حقاطایانه اهلل را بپط تند و كه جز این بدیشان د تور داده نشده ا ت،  كدر حالی -

 )خود( بدانند.تنها شطیعت او را آرنی 

                                           
 . صحیح البصاری. 42
 . صحیح البصاری. 43
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ه او را كهط آن بناً ا ت، اء خود امط منوده یر  یاهلل متعال مهه بنده گانش را به عبادت خالصانه و ب پس
، و هطگز اطددیاز او قبول من -اخالص ی از رو رید....اما غتنها مشط  ن عبادت او رایدر  طد، وكعبادت  

 ده ا ت!ید خال  ناطدیداخل توح
و جنات  ،بكحق  نفاق ا  ینفت، و از لوازم ن شطط اقامه شده ا یصحت ا یه بطاكمهچنان از ادله  
الَدْرِك  ی فِ نیا ِإَن اْلم نااِفقِ :}ن فطموده اهلل متعال ا تیا باشد،ین نقطه جهنم می تط نیصاحب آن از پار

 .226-{، النساءایا اْْلاْسفاِل ِمنا الَناِر والاْن َتاِدا ُها ْم ناصِ 
ان آن هستند و هطگز یاوری بطای آنان خنواهی كاعماق دوزخ و در پارنی تطین م بیامان منافقان در -

 یافت )تا به فطیادشان ر د و آنان را بطهاند(.
حاْسب  ه ْم والاعان اه م   یهاا هِ ینا فِ ی وااْلم نااِفقااِت وااْلك َفارا ناارا جاهاَنما خااِلدِ نیا واعادا اّلَل  اْلم نااِفقِ د:}یفطمایو م

اٌب م قِ اّلَل    .54-، التوبة{مٌ ی واُها ْم عاذا
ه جاویدانه در آن می كافطان وعده ای آتش جهنم داده  كاهلل به مطدان و زنان مناف ، و به مهه ای   -

افی ا ت، )عالوه از آن( اهلل آنان را نفطین و از رمحت كمانند، و جهنم بطای )عقاب و عذاب( ایشان  
 مهیشای خواهند بود.خود به دور داشته و دارای غذاب 

ه كنیا یاطدد، بطایز به بطالن مواجه مین هیطامكه   شطط مذهب باول مطجئنیا اس مهو مهچنان به 
 ،«....یأت بالتصدق أو اَلعتقاد القلبیاَل هللا لفظاا هو مؤمن و إن مل إله من أقر بل  »د:یاو یم

آن  یبه آن نداشته و در ادا یچه اعتقاد قلبند، مؤمن بوده اگط كاال اهلل لفظاً اقطار  إله ه به ال كهط   -
 .صادق نباشد..

ند، بنام مطجئه یاو ین اقوال را میاه كیسانكو   ،میصحبت منوده بود ن فطقهیات ایاًل در مورد خصوصو قب
 نند.كمنسوب   هیطامكصواهند خود را به مطجئه  یمنه كز مشهور هستند،  یعصط ن
  یاماًل مناف  و زندكشص    كیآن  درونه از كباشد،  یم یفط كو  باول  دهیو عق مذهب كی نیو ا

 یب و دمشنیذكش تیه در قلب خو كی...در حالطدهكتفاء  كد ا یصطف لفظاً به شهادت توح هكد  یآیم ونری ب
ه ك -دانندیطده و از اهل جنت مك حمسوب  نین مهه او را از مجله مؤمنیباوجود ا یول -ندكیرا پنهان م آنطا
 نیا به پارفط و دخول آهنكبه   داللت حاً واض و بوده یح نصوص شطعیب صط یذكده و عمل شان تین عقیا
 .دارد ن نقطه جهنمیتط 

ند، یاو یل میا متثیو  یاال اهلل را از جهت مزاج و باز إله ه ال كیآنان ،دیآی بط منین شطط چنی از انیمهچ
اخالص آن  یر اداه دكتوانند، چطا   یشان هطگز مسلمانان و مؤمن شده منیستند، این یآن جد یو در ادا

 .و صداقت ندارد
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ار كملت و مطدم ب یا ت و گمطاه  از یجهت   ،تید از زبان وواغیلمه توحكن  ینطور هط گاه ایمه
 ،ش را مسلمان جلوه دادهیو خو طده باشند، ك نش را پنهایخو  انمیان و عدم ایو وغفط كقت  یحقتا بطود، 

ش یه گاه خو یكز تیخ اهل ارجاء را نین را تا مشایو در  ..د.نخبواه شیخو  یبطا االت مطدم رااواعت و مو 
ن یو ا ،به اواعت از آهنا قناعت دهندزند و مطدم را یام واغوت بطخكن حیابت از یه به نكآنتا ، دنقطار ده
خطوج  وشان واجب بوده یند، اواعت از ید را اداء منایام مسلمانان شهادت توحكه حكیتا زمان ند:یرا باو 

ه و لم و اصحاب یاهلل عل یه ر ول اهلل صلكعت را  یام شط كاح ی  ادگنیو به مه ؛باشدیه شان حطام میعل
مؤمن بوده  هطگز ،ط پا باذارندیطدند، ز ك  آن حفاظت  یطده و از تطبك یار یش آبیشان با خون خو 

در  -یچ نفعیهرا شان ینند، اكینط  م -كیتكا ت و تی  یاز رو  -هكرا   دیشهادت توح و !توانندیمن
 .44ندیاو یاز صدق و اخالص من آنطا هطگزطا یز  اند، ری من -ا و اخطتیدن

اما در د،ننكینط  مإال اهلل...إله ال  بهه ك ه عصطزنادق ..ه..ری سم وغیوالر كیاصحاب دعوت   ند؛مهان
 ز ندارند.یطدن آنطا نكپنهان   یتوانار شان ظاهط بوده ویفط اكنفاق و   هكنیل ایستند، بدلیآن صادق ن یادا

 
 
 نیقیو حصول  ك: انتفا  ششرط پنجم -

 به آن و مبطالبات آن و شطوط آن نیقی، و حصول كد: انتفاء شیط صحت شهادت توحیاز شطا
 باشد.یم

ٍب، یِه م رِ یشاكٍ  ِمَا تاْدع ون اناا ِإلا  یواقاال وا ِإنَا كافاْرناا مباا أ ْرِسْلت ْم بِِه واِإنَا لافِ د:}یفطمایه اهلل متعال مكیمهانطو 
  .20-9-می{، ابطاهاّللَِ شاكٌّ فااِطِر الَسمااوااِت وااْْلاْرضِ  یقاالاْت ر س ل ه ْم أافِ 

ه به مهطاه آن فط تاده شدیه اید )و دالیل و معجزات مشا را كو گفتند ما امیان ندارمی به چیزی    -
ه ما را بدان می خوانید  صت در كنیم، و ر التتان را تصدی  منی مناریم( و در باره ای چیزی  كقبول منی  

تا پط تی و قانون آمسانی یقنی و باور ندارمی(؛ پیغمبان شان بدیشان گفتند: ماط كو گمانیم )و به ی كش
و تطدیدی در میان  كشدر باره ای وجود خدا، آفطیننده آمسان ها و زمنی بدون ُمِدل و منونه ای پیشنی 

 ا ت؟!.
 یسو شان به امط اهلل و ب وتدع هكیآنان ،افط شدندك امبانیدر دعوت پ كبسبب ش شانیپس ا

ْلناا ِمْن ق اْبِلكا ِمْن راس وٍل ِإََل ن وحِ د:}یفطمایه اهلل متعال مك یوور بود،....اال اهللإله شهادت ال   یواماا أاْرسا
 .16-اءی{، االنبِإََل أاناا فااْعب د ونِ ِه أانَه  َلا ِإلاها یِإلا 

                                           
 ند.یكآن عمل من یه مبقتضاكنیل ای. بدل 44
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ه: معبودی جز كطده امی  كه به او وحی  كو ما پیش از تو هیچ پیغمبی را نفط تاده امی، ماط این    -
 نید.كمن نیست، پس فقط مطا عبادت  

ْن ِإلاٍه ا ق اْوِم اْعب د وا اّلَلا ماا لاك ْم مِ ی:}ا ت ه به قوم خود گفتهكنینبوده ا ت ماط ا یچ ر ولیو ه
 .69-االعطاف {،ه  ی  غا 

 ای قوم من! بطای مشا جز اهلل هیچ معبودی نیست، پس تنها اهلل را بپط تید.  -
ك لِ  أ َمٍة راس وَلا أاِن اْعب د وا اّلَلا وااْجتاِنب وا   یوالاقاْد ب اعاثْ ناا فِ د:}یفطمایش میدر مورد ر والن خو  یو اهلل تعال

 .25-{، النحلالطَاغ وتا 
ه كما به میان هط ملتی پیغمبی را فط تاده امی )و حمتوای دعوت مهه ای پیغمبان این بوده ا ت(   -

 نند.كنند، و از عبادت واغوت دوری  كاهلل را عبادت  
طد كشان را خل   یه اك، آنباشدیممنودن بذات اهلل متعال  كد مبثابه شیمنودن در توح ك حلا  شنیاز مه
 {،اّللَِ شاكٌّ فااِطِر الَسمااوااِت وااْْلاْرضِ  یأافِ د:}یفطمایمه كیدر آورد، مهانطور ن صورت و خلقت یو به هبرت 

 ده ا ت.ی را آفط نیه آمساهنا و زمكد؟آنیدار  كبط وجود اهلل ش ایآ -
د و یه در توحكطده، بلكن كت اهلل متعال شیه السالم در موجودیم علیشود قوم ابطاهیده میده ك 

 در ذات خود خوانده ا ت. كمنوده بودند، اما اهلل متعال آنطا ش كعبادت او ش
 ذات منودن به كقت شین در حقیات دیا ضطور ین و یاز د یا امط معلومید و یمنودن در توح كبناً ش
 یبطاوطف اهلل متعال  از یبط ا اس وحه كاء و ر ل  یانب یمنودن باال كنطور شی، و مهباشدیماهلل متعال 

 !باشدیماهلل متعال  ذات به كز شین ده اند،فط تاده ش نیغ دیتبل
 

اَل إله َل هد أن اش» د:یاو یه مكت ا ت  یه و لم روایاهلل عل یح از ر ول اهلل صلیث صحیدر حد
 سلم.م -«َل دخل اجلنةهما إیف ك شایهللا ِبما عبد غ یلقی، َل رسول هللا یهللا و أن
طا اهلل متعال با یز  ،ست و من فط تاده او هستمیبطح  ن یچ معبودیه جبز اهلل هكنید ایشهادت بده -

ه او را داخل كنیند، ماط اكینداشته باشد، مالقات من كلمه را گفته باشد و در آن شكن  یه اكچ بنده  یه
 سازد.یجنت م
داشته  ك، و در آن شدید را اداء منایشهادت توح یسكهط گاه   م،ینكم ا تنتاج  یتوانیم ثیحد نیاز  

اهل  از گطدد، و  یداشته باشد، داخل جنت من كات آن شیا مقتضیآن و  یء از لوازمیا در شیباشد، و 
 آن خنواهد بود.

 



 

52 

 

لاها ِإََل ط رو ش    اّللَ  َلا ِإ
 

« قناا ِبا قلبه فبشره باجلنةیاَل هللا مستإله شهد أن َل یمن »د:یفطمایه و لم میاهلل عل یصل یو نب
 مسلم.
 .دیداشته باشد، او را به جنت بشارت بده نیقیبه آن  اً اال اهلل شهادت بدهد، و قلبإله  ه به الكآن -
 

تضاء و مطالبات آن، قن بودن قلب به آن و مبقی مترید و غی، شهادت دادن به توحیعنیس آن كبناً ع
جز  ینكچ مسیش حطام باشد، هیجنت بطا هكآنو اطدد....یمصاحب اش به جنت  بشارتباعث عدم 
 خنواهد داشت، اعاذنا اهلل منها! آتش جهنم

 یبطا -دیمنا ید را نفیو تطد كن شیتط  كوچكه  ك- ا ت د: عبارت از علم جازم به آنیبه توح نیقیو 
چ ی، و هبودهش ی، امساء و صفات خو تیو ربوب تیوهاانه در خصار ، الیعال تنها و ه اهلل متكنیا

 .باشدیماانه ذات مستح  عبادت ی، و او ستینش یبطا امط نیدر  یكیشط 
 
 : عمل به آنششمشرط  -

باشد، و ید عمل منودن به مطالبات آن ظاهطاً و باوناً میصحت شهادت به توح از شطوطاط ید یكی
ه اهلل متعال كیاء و ر ل نازل شده ا ت، وور یانب یه بطاكا ت   یه اصلیآن عبارت از هدف و غا

ِْلصِ یواماا أ ِمر وا ِإََل لِ د:}یفطمایم ةا وا یقِ یوا نا ح ن افاا ا ی لاه  الد ِ نیا ْعب د وا اّلَلا ُم  ن  یْؤت وا الزَكااةا واذاِلكا دِ یم وا الَصلا
 .6-نةی{، البماةِ یاْلقا 

ه خملصانه و حقاطایانه اهلل را بپط تند و كه جز این بدیشان د تور داده نشده ا ت  كدر حالی  -
تنی و ات را بپطدازند، و دین و آرنی را كتنها شطیعت او را آرنی )خود( بدانند، و مناز را خبوانند، و ز 

 ارزمشند این ا ت و بس.
ْنسا د:}یفطمایو م و جنیات و انسانان را جز  –. 65-اتی{، الذار ْعب د ونِ یِإََل لِ واماا خالاْقت  اجلَِْن وااْإِ

 عبادت خود نیآفطیده امی.
 واحد دانسنت او در عبادت...جز  – یعنی

ود، و ح  اهلل ری  منیز ازبیو روح آن نن ی، دنین به عنوان شطط صحت دید از دیح رفنت تو نیبناً با ازب
و  ا ت ه نازل شدهك یتاب هاك،ودری  منیز ازبیخلقت موجودات نه یهدف و غا و گانبنده   یاز باال

ْلناا د:}یفطمایه اهلل متعال مكی، مهانطور وندری  منیازب شده و باول صته شده اند مههیه بطاناكامبان  یپ واماا أاْرسا
 .16-اءی{،االنبَلا ِإلاها ِإََل أاناا فااْعب د ونِ ِه أانَه  یِإلا  یراس وٍل ِإََل ن وحِ ِمْن ق اْبِلكا ِمْن 
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ه: معبودی جز كطده امی  كه به او وحی  كو ما پیش از تو هیچ پیغمبی را نفط تاده امی، ماط این    -
 نیدكمن نیست، پس فقط مطا عبادت  

 .25-{، النحلاْعب د وا اّلَلا وااْجتاِنب وا الطَاغ وتا ك لِ  أ َمٍة راس وَلا أاِن   یوالاقاْد ب اعاثْ ناا فِ د:}یفطمایو م
ه هللا كما به میان هط مل تی پیغمبی را فط تادمی )و حمتوای دعوت مهه ای پیغمبان این بوده ا ت(   -

 نید.كرا بپط تید و از واغوت دوری  
 
لغ و حق  یتباء و ر والن جهت یدف بعثت انبه اانهی هكاطدد،یه نصوص معلوم مری ات و غین آیاز ا

 یربع هكیست، مهانطور یدر نظط ن یاط یچ مطام دین هدف هی از حق  اریبغ ا ا اً  هك،د بوده ا تیتوح
د؟ چطا بط یهست یكه مشا  كن  والش  یواغوت فارس هناام جواب به ا یبطااهلل عنه  یبن عامط رض

 یلقد ابتعثنا هللا لنخرج العباد من عبادة العباد إل»د؟ گفت:یجنایچه م ید؟ و بطایصته شده ایانا
ا و یسعة الدن یا إلیندعدل اإسلم، و من سجن ال یان إلیعبادة رب العباد، و من جور اْلد

 «!اآلخرة
از  و گانرب بنده   یبنده گ یبسو  گانبنده   ،یتا بنده گان را از بنده گ ا ت صتهیبط انا اهلل ما را -

 .میون مناری ا و آخطت بیدن یفطاخ یا بسو یدن یاز تنا وعدل ا الم  یان بسو یدجور و ظلم ا
من در :»دیاو یمنوده اند، م تیروا  معاذ بن جبل یوط ه آنطا از ری وغ یه خبار كح  یث صحیو در حد

ح  اهلل  یدانیا میمعاذ آ یم، بط من فطمود: ا وار بود یقاوط  یه و لم باالیعل اهلل یعقب ر ول اهلل صل
داند، گفت: ح  اهلل بط یگفتم: اهلل و ر ولش هبرت مست؟  یاهلل چ یبط بنده گان و ح  بنده گان بط باال

آورند، و ح  بنده گان بط اهلل ین كیرا شط  یز یچ چیطده و به او هكه او را عبادت  كنست  یبنده گان ا
ر ول  یاند، گفتم:ك، عذاب ن تده ایقارل ناطد یكیو شط ا به هكاز بنده گان را   كیچ یه هكنست  یا

 ه.یمتف  عل« نندكیتفاء مكطا به آن ا یز شان را خب نده! ی، اریندهم؟ گفت خن بشارت یا مطدم را بط ایاهلل آ
 
او ظاهطًا و باوناً  یه او را ظاهطًا و باونًا عبادت منوده و بطاكنست  یبنده گان ا یح  اهلل بط باال بناً 
 .باشدیز میناال اهلل إله ت به ال ز مطاد و هدف شهادین امط نیقارل نشوند، و مه یكیشط 

  هكت ا ت،  یسوار شرت اش بود رواه مهكاهلل عنه و معاذ   یرض كاز انس بن مال ن رابطهیه در ك 
إَل حرمه  صدقاا من قلبهشهد أن َل إله إَل هللا وأن حممداا رسول هللا یما من أحٍد ا معاذ:یقال  »:گفت

چ  یمعاذ: ه یا - « تكلوایستبشروا؟ قال: " إذاا یا رسول هللا، أفل أخرب الناس فیهللا على النار، قال: 
ه اهلل آتش كنیاال اهلل و حممدًا ر ول اهلل از صدق قلب شهادت بدهد، ماط اإله ه به ال كست  ین یسك
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 یخوب یه مژده اكا مطدم را به آن خب ندهم،  یا ر ول اهلل : آی: ماطداند، گفتیحطام م یجهنم را بطو 
 .45طدكتفاء خواهند  كحتماً به آن ا  نی(كار را  ك)اگط این  ا ت؟ گفت:

ند، كیان میرا ب دیتوحبه  طده و هدف از شهادت دادنك  ریش را تفسیخو  یث قبلیث، حدین حدیا
اال اهلل و حممداً ر ول اهلل از إله ه به ال كست  ین یچ احدیهد: یفطمایه و لم میاهلل عل یه ر ول صلكآجنا  

اط ر ول اهلل ی قول دری، تفساطداندیحطام م یاهلل آتش جهنم را بطو  هكنیماط اقلب شهادت بدهد،صدق 
 یز یچ چیاو ه یه او را عبادت منوده و بطاكنست  یح  اهلل بط بنده گان ا:یعنی ا ت، ه و لمیاهلل عل یصل

 .دینساز  كیرا شط 
 ز واضح ا ت، تایاز بشارت دادن مطدم ن عاذه و لم انس و میاهلل عل یصل یل عدم اجازه نبیو دل

 نند.ك كد را تط ید توحیطده و اعمال زاكتفاء  كد ا ین امط خب شوند به توحیمبادا مطدم از 
 

اال إله ه هدف از شهادت به ال كنیز داللت دارد، و آن این یاط یث آخط به مفهوم دین حدیمهچنان ا
باشد...بناً یاهلل بط بنده گان عماًل، ظاهطاً و باوناً مطاد مند ح  یاهلل، جمطد تلفظ به شهادت بدون حق  توح

 تا ند،كیز تقاضا مینند، و انصاف نكی مریش  را تفسیاط خو ید یث بعضیاحاد یه بعضك،  میری ایجه مینت
 .دری مورد ا تناد قطار گء از آهنا یش كل و تط نار هم بدون امهاكنار در  ك ثیاحاد
ش از یفار قط ك پس چطاشد، یخالصه م آن بدون عمل به دیشهادت توحنط  به  اامط تنها ب نیا اگط و
ماندن  یباق باوجود اال اهلل را لفظاً إله ال  طگزو ه دند؟یورز ه و لم امتناع یاهلل عل یصل یطفنت دعوت نبیپذ

اطان یو نه خود راحت شدند، و نه گذاشتند دآوردند، یو عادات بت پط تانه شان بزبان ن كشان در شط 
 یستاده گید ایلمه توحكدن تا در مقابل و دفع  یوشكش  یه به متام قوت و قدرت خو كد، بلنباش راحت

 طند!ینند، و هطگز آنطا نپذك
 
 !باشدی آن منیل به آن و به مضامد عمیه از لوازم اقطار به شهادت توحكم  ید بدانیبا اما
و  كوجود از هط گونه شط  یمهه ادن یگطدان  یو خالا ا و اوثان و اعتزال از عبادت آهنستاندن بتهكشو 

 از آن مطاد ا ت. به اهلل كیعبادات هط شط 
 ا ت!اال اهلل إله م ال یو تعال روح یه منافك یجاهل ی عادات وثنیریاط آن تغیو از لوازم د

خود را با عبادت  یو پادشاه كو مل ده خو ك ی اختا معبوداناز عبادت  یدور مهچنان از لوازم آن 
 .! .دانندیسان مكیاهلل متعال 

                                           
 ه.ی. متف  عل 45
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 رتبه نیرتبه و پار دشص  بلن انیم چ فطقیه هك...ان مطدم..یز وفطق میط گونه متاطدن هكحمو   و
م یو تعال و التزام به اخالق یتقو  یباشد، ماط بط ا اس و مبناید منی غالم و  نیب یچ فطقیست، و هین

 !ف..ین حنین دیا یعال
در عقب آن  هكیاا به كم هط گونه ...وهواء و هوس وشهوات عیاز مج یدور د یز لوازم توحنطور ایمه
 نیرب العلم اهلل نها صطف خباوط ذاتیا یاز متام بطاءتاعالن و صواهد...یبنده م یبنده را بطا یبنده گ

 باشد!یم
 ینها راضین ایمرت كعزوجل به   ولی اهلل -ابدییط حق  مكلوازم متقدم الذ  یاقطار مهطاه با متام یاما گاه

ده یخ مثل اش در خود ندیه تار كقطار گطفته ا ت   ی، عناد و اعطاضجنگ كیه او در كنیل ایبدل -اطددیمن
 !ا ت....

 
،و یا ت و پادشاهی، ر مت و ارزانیق یو دارا كمل ه و لم از مههیاهلل عل یصل یبن  جهتنیاز مه
آهنا را از  طده شد، تا كش  یباشد پیم یآبد و خوا ت هط انسان عادییه نفس ها به آرامش مكهط آنچه  

ن امط إبا یه و لم از یاهلل عل یصل یاال اهلل...معاف گطداند، اما نبإله د ال یتوح ادن بهو گطدن هن گفنت
د یتوح یبسو  یعنیاال اهلل بود، إله به ال  بدون ا تثناء یمها ه اجنام داد دعوتك یار ك  نیده، و اولیورز 

ن كله ممیش را خبطچ داد، تا به هط و یخو  یوشش هاكبعداً مهه   .... وان و بتانكیاز شط  یخال  و دور 
 !46دیب منایتطغ یتا پط تكی یشانطا بسو یا

، : اعتقاداً، قوالإال اهللإله ال  یو مقتضا ید با متام معنیان و توحمیا یشان را به  و یطار اكو به ت
 !دعوت منودند، ظاهطاً و باوناً عمالً 
 

                                           
كه نه گوشت دارد   یصوانا ا تیچطخند، و در وعم لقمه نان و یت میآنانكه در اوطاف وواغ یه ا ت بطاین موضوع مهچنان تنبی. ا 46

شرت ین پیا آنطا مصلحت دعوت خوانده بلكه از ین!!! و یاذارند اصل دیكنند، و ا م آنطا میشب را در نزدشان روز م یو نه چطب
 صوانند!!ید میوند و آنطا مصلحت حق  توحری م

كنند، و آنطا یش  وء ا تفاده میخو  یو دعوت یحزب یب مطدم و بطنامه هایفط  یكه از ال اله اال اهلل بطایآنان یا ت بطا یه ایمهچنان تنب
ل و قال مشغول بسازند،...بعدًا گمان  یشان را به مندوبات و مباحات، قیكنند،تا ایش میپ -از جهت رهبت و رغبت -مطدم یبطا

ه و لم  یاهلل عل یصل ینب وه و هنجینكه كاماًل در شیا ایو  -سنون صنعاءحیسبون اهنم حی -اجنام داده اند یسته ایكنند كه چه كار شا
 كنند.!!یوه دعوت میدارند، و به مهان شیگام بط م

ت خارج ین وواغیا ید از زبانشان بطایند، ماط هطگز كلمه توحیاو یز ممكن را میت هط چیوواغ یكه بطایآنان یه ا ت بطایو تنب
ت و یكه از آهنا دارند، مقهور حاكم  یو یو دن یولب مادل یدهند، بدلیشان منیبطا یكنند، و تذكط ید امط منیشانطا به توحیاطدد، وایمن

 باشند!!یشان میاواعت از ا
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  : مسأله
ان شص  بدون میه اكهم مناز ا ت،   یكیاطدد، یان ممید و ایشطوط صحت توحه شامل كاز اعمال  
ده ا ت، و در  یطده و از ملت خارج گطدكد را نقض  یطد، توحك كه مناز را تط كباشد، هطآنیآن در ت من

و  ك الشر نیالرجل و ب نیب:» آمده ا تح یث صحیه در حدكیده ا ت، مهانطور یواقع گطد كفط و شط ك
 .47«فركها فقد  ك...فإذا تر الصلة كفر تر كال

افط كگفت حمققاً    كه آنطا تط كهط آن مناز ا ت، كه وجود دارد تط كفاصله   كفط و شط ك شص  و  نیب -
 شده ا ت.

 
ه در مورد  كه نصوص  ری ده ا ت، و غیورز  كطد، شط ك كه آنطا تط ك اط آمده ا ت، هطیت دیو در روا

 یه باعث نفكوجود دارد   یده ا ت، و مهچنان نصوصیالصالة و خطوجش از ملت وارد گطد كفط تار ك
 الصالة كتار  فطك دونفط كا  ی -فط اصغطك– یفط ظاهط كم  كح یه حاو كاط  ید ینصوص و قطارن شطع

 .48باشدیم
 :دوم مسأله

 :دری ایمدر دو حالت قطار  -اعمال كاز جهت تط  -فطكه انسان در معطض  كم  ید بدانیبا
 
د، حج را ری ؛ مناز خنواند، روزه نایعنیگفته شود،   كتط  اواعتجنس عمل و هط گاه  حالت اول: -
باشد یه از مجله واعات مكنها را  یعمل به مثل ا چیا هی ش را نپطدازد، ویات مال خو كا ز یند، و كاداء ن

ش یان خو میزعم به ا الم و ا هكباشد، با آنیافط بوده و خارج از ا الم مكن شص   یاجنام ندهد....ا
 د.یطار مناكشه تیآنطا به زبان مهداشته باشد و 

اش   یه بطاكند  كیت میروا یدیامحد بن حنبل از محد: یاو یم 0/109خود  یه در فتاو یمیابن ت
وت، می یئاا حتیش كفعل من ذلیاة و الصوم و احلج و مل كمن أقر بالصلة و الز :قال الناس »گفت:

انه اذا  میه ایف كه ذلك، اذا علم ان تر جاحداا ن كیوت، فهو مؤمن ما مل می یمستدبر القبلة حت یصلیو 
تاب هللا و سنة رسوله و كفر الصراح، و خلف  كان مقراا بالفرائض و استقبال القبلة، فقلت: هذا الك

ند: هط یاو یمطدم م - «ن{.ی له الدنیعبدوا هللا ُملصی:}وما أمروا إَل لی، قال تعالنیعلما  املسلم
ا پشت به یرا تا هناام مطگ اجنام ندهد، ا آهن یاقطار داشته باشد، ولات و حج كه به مناز و ز ك یسكآن

                                           
 .أنظط الصحیح تطغیب و تطهیب، لآللبانی. 47
 با نیمطاجعه شود، و رد شبهات و ادله وارده از وطف خمالف« حكم تارك الصالة» ن مورد به كتاب مایشرت در یل بی. جهت تفص 48
 ل و رد شبه در مقابل ورد شبه مالحظه گطدد.یدلل در مقابل یو دل یل كافیدال
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آهنا  كو با وجود تط  ،ستیمهه موارد ن نیط اكمنطا یباشد، ز یمند، او مؤمن ری ه مبكیقبله مناز خبوانند تا هناام
ار ا ت، و كآشفط كن  یطد، گفت: ایپذیز میو ا تقبال به قبله را ن و به فطارض اقطار ندیبیان خود را ممیبقا ا

رده نشده اند جز كو امر  }د:یفطمای، اهلل متعال منیاء مسلمتاب اهلل و  نت ر ولش و علمكخالف  
 .{نندكن عبادت  یه هللا را خالصانه در دكنیا

ز یاهلل و متام آنچ د، بهیرا باو  ی  صننیچن یسكد: هط آنیاو یو مهچنان ابو عبداهلل امحد بن حنبل م
 .49باشدیافط مكه و لم نازل شده ا ت  یاهلل عل یه به ر ول او صلك یها

 
ان به قلب و لسان میا  یتصد حد: اعمال به جوار یاو یاء متاب أخالق العلمكرمحه اهلل در   یامام آجط 

حج و ات، روزه و كش را با عمل ثابت نسازد، مانند؛ وهارت، مناز، ز یان خو میه اكیسكاشد، پس هط  یبیم
مؤمن  -باشد ین...و به علم و  صن جمطد بدون عمل به مفاد آهنا راضیط مسارل مشابه ایجهاد و  ا

عمل به آن  ك اند، و تط ری من یش منفعتید دارد بطاین و توحیه از دكست، و شناخت و معطفت  ین
ن را ید ای، پس بامیباشد ان اشمی  ایتصددلیل بط ا نشادهنده ، و عمل به آهنانشمیب ایذكنشاندهنده ت
 دانست!!

 
ن و خالف اش را ی اریه غك یباشد، پس هط فطدیم  و حالمی در قدنیمذهب علماء مسلم نیومه
واماا ،}50د بط حذر بودین قول اهلل متعال بایلش نظط به این و دالیه از دكبوده   ثیخب یمطجئد، او یباو 

ِْلصِ یأ ِمر وا ِإََل لِ  ةا وا م وا یقِ ینا ح ن افاا ا وا ی لاه  الد ِ نیا ْعب د وا اّلَلا ُم  -نهی{،البماةِ ین  اْلقا یواذاِلكا دِ ْؤت وا الزَكااةا یالَصلا
6. 

ه خملصانه و حقاطایانه اهلل را بپط تند و تنها كه جز این بدیشان د تور داده نشده ا ت  كدر حالی -
ند ات را بپطدازند، و دین و آرنی را تنی و ارزمشكشطیعت او را آرنی )خود( بدانند، و مناز را خبوانند، و ز 

 این ا ت و بس.
آن  نكر  كیه كدر صورت   باشد، و بط خالفیم ده، عمل و اخالصین عبارت از عقیان دكار  بناً 

 .51باشدیان شص  در ت منمین و ایموجود ناطدد د
                                           

 یچ اجنام منین مهه را هید كفط بوده و رد بط اهلل و ر ولش پنداشته شود، پس حكم كسانكه این  صنان را باو یكه ا  ی. اگط كس 49
ن یه كفط و خطوج از دب یشان اولیننًا كه ایقیسازند، چاونه خواهد بود، یم یش منتفیدهند، جنس و عمل و واعت را مهزمان از خو 

 باشند.یم
 .2/462:یخ  فط احلوالیف شیتأل« ظاهطة االرجاء». از كتاب  50
اطدد، و با عدم یء موجود میت اش شیه با موجودكا ت   یش ین عبارت از جزء از اجزاكنند: ر یكف می تعط نین را چنك. و فقها ر  51

 .مرتجم -اطددیز موجود منیء نیت اش شیموجود
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اهلل  یصل یه به نبكنند  كدا  یرا پ ین تواناریا ید: هطگاه قومیاو یم 0/140خود  یه در فتاو یمیابن ت

 ید در قلب هایتطد كه شكنی، بدون امیآور یان ممیده ا ت ایه بط تو نازل گطدكند: آنچه  یه و لم باو یعل
ه امط ك یز هایم، اما به آنچینكی به نزدت اقطار منیم و آنطا به لفظ شهادتیش نسبت به آن داشته باشیخو 
، میاذار یو مناز من -میدهیآهنا را اجنام مناًل كا  ی –م یدهینشان من ی، پابندینكیم یهن هكیموارد و آن ینكیم

، و امانت را بصاحبش باز میگو   یم را ت منیه  صن گفتك یم، و زمانینكیمن را اداء ، حجمیری گ  یروزه من
را   یار خوبكچ  ی، و همیآور  یم، و صله رحم را جبا منینك یش وفاء منیمان خو یعده و پبه و ، و میاطدانیمن
د یم، و در مقابل دینكیاح مكش نیم، و با حمارم خو ینوشیم، و مخط میده یاجنام من یطده اكه به آن امط  ك

م، اموال شانطا غصب و بزور یشكیم دو تان و افطاد امت ات را میه خبواهكم، و هط قدر  ینكیمهه زنا م
 و اصحابت در مقابل تو م، وی انری ل مبه قت شان رایجا اكی دمشنانته با كم، بلینكیاخذ م

ان می بوده و انیمشا مؤمنن مهه یبا وجود اد: یاو یشان میه و لم بطایاهلل عل یصل یا نبیم.....!! آیجنایم
مشا نزد اهلل رفته و  ید بود، و بطایامت خواهیباشد، و مشا از اهل شفاعت من در روز قیامل مكتان  
د و به آن ید شهادت داده ایطا مشا به توحیز ...سازدهم داخل آتش جهنم نرا از مشا  یكیه كصواهم  یم

ه و لم خواهد  یاهلل عل یصل یه نبكدهد،  یداند و آناً پا خ مین را میه هط مسلمان اك!!! بلدیصادق هست
ه كدر صورت   طاشان یه نزد من تا به حال آمده اند، و گطدن هاكد  یهست ین مطدمانیافط تط كگفت: مشا  

 نند خواهد زد.كتوبه ن
 

ه گطفتار ك یو به آن باول ها !!!دیحذر باشد بط ینكیم یباز  آن ه باكمطجئه عصط از آتش   یاپس 
بازگشت  باشدیمنان میصحت اشطط د: خطوج از جنس عمل نزد ما بعنوان یاو یم هكن قول  یاز  د، ویشده ا

 !د...یمنا
شود خطاء ات ی گفته ممی، بطامیگو د: هطگاه در علم  صن  یاو یه مكند،  كرا رمحت   یس شافعیاهلل ادر 

 !فط ا تكن عمل ات  یا فالن یا یباور میبطا هكباشد  یم یآن علم در ات المكنزدم حمبوب تط از  
 

صنفان »د:یفطمایه مكی، وور ندكه و لم در مورد آهنا صدق  یاهلل عل یصل ین قول نبیه اكنید از یو برت 
دو گطوه از امت من از نزد حوض من رانده  - ،52«ة و املرجئةیاحلوض: القدر  یردان علیَل  یمن أمت

 أعاذنا اهلل من الكفط و اخلسطان!! ؛مطجئه ه ویشوند: قدر یم
 

                                           
 .2268حة: یمها، السلسة الصحری السنة و غ یعاصم ف یب، و ابن ابیالتهذ یف یالطبان. أخطجه  52
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اما  از آهنا را اجنام بدهد، یاوقات بعض ید و گاهیناو  كمطلقًا جنس عمل را تط ه كنیا حالت دوم:
باشد، و هط گونه یافط و خارج از ا الم مكشص    زین حالت نیه در ك....دیمنا كرا تط  دیعمل به توح
  اند.ری من یش نفعیاجنام داده باشد بطا قبالً  هكت را  ااعمال و واع

قلب، لسان، و عمل  د بایه توحكست  ین یچ اختالفین هید: در یاو یخ حممد بن عبدالوهاب میش
ست، یند، مسلمان نك یطه را اجنام ندهد و خالف ورز كء از موارد متذ یاطدد، هط گاه شص  شیم یجار 

 .باشدیافط معاند مكس و فطعون  یو چون ابلناً ادهد، ب یاما آنطا اجنام منداند  ید را میچون او توح
 
 ت و بغضیراهك ی: حمبت منافشرط هفتم -

 كد حمبت به آن و اهل آن، و بغض با دمشنان آن و هط آنچه از شط یصحت شهادت توح اطیشطط د
 باشد.یار در تضاد با آن قطار دارد، مكو ان

 یو لم نزدش حمبوب تط و دو ت داشتنه یاهلل عل یه اهلل و ر ولش صلكنست  ین حمبت ایو صفت ا
ش بوده، و یحمبوب بطا تانانه ذای متعال در ذات و صفات  از آهنا باشد، و اهللریز غیتط از مهه چ

 ذات یبطااز اهلل را  دیبا پس ،ه آن موجود نزد اهلل حمبوب ا تكباشد   حمبوب به مهان اندازه شیاطان بطاید
نزد اهلل زشت  هكداشته باشد،  د دو ت یرا نبا یسكو  ...یاط ید یز یچ خباوط دو ت داشته باشد، نهاش 

ه او كیت داشته باشد، در حالیطاهكند و از آن  یرا بد بب یز یا چیشص  و  دینطور نبایو مه،و منفور ا ت
 .باشدیمنزد اهلل حمبوب 

بنده گان اش ا ت،بنًا مواالت با  یباال بط و ح  اهلل ن مسارل بودهیتط از مهه ا ید اولیتوح پس
ت هط یلفكد بوده میه از لوازم توحكنیبط عالوه ا تیو وواغ د و اهل آن و معادات با دمشنان آنیتوح

 باشد.یز میمسلمان و مؤمن ن
د و یو ر ل از توحاء یه بط انبك، و از آنچه  ودان اهلل و بتها واقع شكیهطگاه شص  در حمبت شط طا یز 
ان میو از دارطه ا الم و ا فط گطفتار شدهكو   كقًا در شط یت نشان دهد...دقیطاهك ا تشده ن نازل ید

  اند.ری من یچ نفعیهش یبطاه قبل از آن اجنام داده باشد، كو هطگونه اعمال و واعات  ده ا ت، یخارج گطد
بُّون اه ْم كاح بِ  حیِ َتِخذ  ِمْن د وِن اّللَِ أاْندااداا یواِمنا الَناِس ماْن فطموده اهلل متعال ا ت:} ن قولیل بط ایو دل
 .256-{، البقطةنا آمان وا أاشادُّ ح بًّا ّلِلَِ یاّللَِ وااَلذِ 
ان اهلل بط میازینند و آنان را مهچون اهلل دو ت كه غری از اهلل را شطیكبطخی از مطدم هستند   -

ت دو ت میدارند ) و باالتط از هط چیزی بدو حمبت می ه امیان آورده اند اهلل را  صكسانیكمیدارند،و  
 ورزند(.
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ه خباوط او دو ت داشته باشد و خباوط او كقطار دهد، یااهیات خملوق را در جاشص  ذپس اگط 

ه با آن كیسكه آن خملوق را دو ت دارد دو ت داشته باشد، و هط كیسكنطور هط  یند، و مهك یدمشن
داشت موافقت و خمالفت آن بدون در نظط  -دری طده و بغض گك یو بغض دارد، با او دمشن یخملوق دمشن

ده ا ت، ی از اهلل متعال گطدریو داخل عبادت او بغ گطفته  كیشط  یاهلل تعال ان خملوق را بیا حمققاً  -با ح  
 !د باشدیباخباوط اهلل  زیاهلل ن از ریا غب و بغض بوده و حمبت یش اهلل تعالیطا تنها حمبوب در ذات خو یز 

 
اهلل  بحانه  جبز یچ موجودیه ستیز نیجا :دیاو یم 20/150 شیخو  یة رمحه اهلل در فتاو یمیابن ت

رب  یبطا تنها ، وباشدیز می ذات اش جاریز بغیدو ت داشنت هط چ ، اما ت داشته شودخباوط ذاتش دو 
 یاز معان یكی امط نیمهطا یذات اش دو ت داشته شود، ز  ونفس  یه بطاكواجب ا ت   وسته ی شانیالعلم
بود، باعث یم یاط ید معبوداهلل ،   ازریاگط بغ -یعنی{، هما آُهة إَل هللا لفسدتایان فكولو  ت ا ت، }یاد

 .دیاطدیم...فساد و تصادم
 یمهانطور طا ین نوع حمبت اختصاص به اهلل دارد، ز یبوده، و تنها ا كذات اش شط  یء بطایبناً حمبت ش 
 یسك از اهلل جواز ندارد، و  ری  آن بغیت بوده، و ختصین نوع حمبت از خصار  ادی، امیطدكان  یه بك
 .حمبت فا د ا ت ه خباوط اهلل نباشد،ك یحمبتس هط ست، پیمستح  آن ناط ید

 
عبادت جامع اش  ید: اهلل متعال خملوقات را بطایاو یم 2/99 نیكم رمحه اهلل در مدارج السالیو ابن ق

 طده ا ت.كاد به امطش خل   یمال حمبت مهطاه با خضوع و انقكبا  
 

 مهه هكنی، و اه تنها دانسنت اش در حمبت بودهكاصل عبادت: حمبت با اهلل، بل پس به این ملحو 
اهلل و خباوط اهلل  یبطارا  یز یهط چداشت، و  مبثل اهلل دو تد ینبارا  یز یچ چیاهلل باشد، و ه یبطا حمبت

و ر والن اش و  اءیمانند؛ حمبت با انبطد، كاهلل نفطت   یز خباوط اهلل و بطایو از هط چ دو ت داشت،
 یبطاه ك ،ستین یحمبت آنان مانندبوده، و  به اهلل با متام حمبت مؤمنحمبت  پساء اش...یو اول كمالر
 ند.ر دایچون اهلل دو ت م ا راو آهن گطفته اند   اهللریبه غ یانیش خدایخو 

 
ٍل م بِ  یتاِصم ونا، تااّللَِ ِإْن ك نَا لافِ یْ هاا یقاال وا واه ْم فِ د:}یفطمایو اهلل متعال م ك ْم بِرابِ  ی،ِإْذ ن ساو ِ نیٍ ضالا

 .94-95-{، الشعطاءنیا اْلعاالامِ 
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های خود( می ش )با معبود كشمكه معبود های دروغنی را پط تیده اند( در آجنا به  كآنان ) -
را  ه ما مشا )معبودان دروغنی(كاری بوده امی، آن زمانیكپطدازند و میاویند: به اهلل  وگند ما در گمطاهی آش

 با پطوردگار جهانیان )در عبادت و واعت( بطابط میدانستیم.
ش یخو و آهنا را متصطف امور ، دادندبا اهلل قطار  یرا در بطابط  یتیان و وواغیشان خدایه اكیپس زمان

ش را از وطف آهنا ی، ضطر و منفعت خو  و شطریرا به آهنا نسبت دادند، خدانستند، خلقت موجودات 
 ده شانی عقنیبا چن ، اما آهنان صفات نبودندین ایرت كوچكن موجودات متصف به  یه اكیدانستند، در حال

 .قطار داده اند كیبه اهلل شط 
شرت دو ت یو آنطا نسبت به اهلل ب ،قطار بدهند یبه اهلل مانند نطور هطگاه از جهت اواعت و حمبتیمه
قارل   یبه مساواتنصورت یقدم دارند، پس در و امط و اواعت او را بط امط و اواعت اهلل عزوجل م بدارند،
 .باشدیم كاماًل شط كه  كده اند  یگطد

لقت و رزق،  بحانه در خ ه با اهللكنست  ین اید: از مجله امور معلوم در دیفطمایم رمحه اهلل میابن ق
 دانسنت یمساو را  یسك،  و قدرت، و حمبت و متارل، خضوع و ذلت یپادشاه دن،ط كاندن و زنده  ری م
؟! و میبدان یرب االرباب مساو را با  كخا میتوانیم چاونه دهد...!!یت جهل و ظلم را نشان میهنا

 م؟!یتوانیچاونه بنده را با صاحب آزاده گان بطابط مشطده م
اهلل  بحانه و  یتساو اعتقاد به  آهناه ك،  ستیناز جهت افعال و صفات  یتساو  نید: ایاو یو م

از جهت حمبت و  یتساو ن یه اكباشند، بل داشته تیدر افعال و صفات اش با آن خملوقات و وواغ یتعال
 باشد.یم میت و تعظیعبود

ه كو پدرانشان نبوده، بل خودا خلقت ی و نیآمساهنا و زم ز جهت خلقتشان ایا ین تساو یا مهچنان
 یهاإله مهانند اهلل آن  دارندیمه اهلل را دو ت كیدانند، قسمیم ی در حمبت او مساو نیآهنا را با رب العلم

 اودر مقابل  یو خوار  حمبوب دو ت داشنتت یهناقت عبادت مهانا یحق و، ز دو ت دارندیش را نیخو 
 !ا ت

من أحب هلل، و أبغض :»دیفطمای، مت ا تیو لم رواه یاهلل عل یصل یبه از نكح  یث صحیو در حد
نه یكاهلل   یاهلل دو ت داشته باشد، و بطا یه بطاكهط   -53«انمیمل اإكهلل، و منع هلل فقد است یهلل، أعط

ان اش میقتاً ایند و خود اجنام ندهد، حقكند، و خود اجنام بدهد، و خباوط اهلل منع  كورزد، و خباوط اهلل امط  
 ا ت.ده یمل گطدكم

                                           
 .381حة:یه، السلسة الصحری . أخطجه أبو داود وغ 53
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ار باشد، یمع اطانیدبا   شص  ، تعامالتاحوالع یدر مج امورات آن ن ویدهطگاه  -اطیوم دبه مفه

-اصل د نظط به مطاعاتیان و توحمیشان در ا اطیدكیو مطدم از ...اطددیممل كد اش میان وتوحمیآنااه ا
 د و واعات...!یتوحط امور یاس در  ای قنیو به مه، باشندیمتفاوت م -اهلل یاهلل و بغض ف یحب ف
 

د و یه توحكنست  ی....به مانند اگطدد  یمنتفاهلل مطلقًا از شص   یبطا و بغض بن حُ یاما هطگاه ا
 .ده ا تیگطد  یمنتفاز او مطلقاً  ی تعالت اهللیعبود
 
 یهللا، و املعاداة ف یان: املواَلة فمیاإ یأوثق عر » د:یفطماین مورد میه و لم در یاهلل عل یصل ینبطا یز 

اهلل، و  یبطا 55ان: مواالتمین گطه ایم تط كحم -یعنی، 54«یهللا تعال ی، و البغض فهللا یفهللا، و حب 
 ا ت. یاهلل تعال یبطا یاهلل و دمشن یبطا یاهلل، دو ت یمعادات بطا

. اهلل باشد.. یبغض بطا و حب،د، مواالت و معاداتیتوحان و مین گطه ایم تط كحم -پس هطگاه
خملوق و معادات  یبطامواالت  یعنیفط باشد...كو   كن گطه شط یم تط كد حمیآن باس كع نصورت بطیدر 
ا یء خملوق باشد و ین شیه اكند  ك یو فطق منخملوق... یخملوق و بغض بطا یحب بطا ،خملوق یبطا

 صفت خملوق را داشته باشد.
ة یالروا یو ف« نیه من أهله و ماله و الناس أمجعیون أحب إلكأ یؤمن عبد حتیَل » د:یفطمایم و

 مسلم. «نیه من ولده ووالده و الناس أمجعیون أحب الكأ یم حتكؤمن أحد یَل »
 یتط از اهل و خانواده اش و مال و دارار یش دو ت داشتیه من بطاكان ندارد تا آنمیچ بنده اهلل ایه -

ه نزد او كتا آند، یان ندار میاز مشا ا كیچ یه -اط آمده ا تیت دیع مطدمان نباشم، و در روایاش و مج
 ع مطدمان نباشم.یتط از پدر و مادر و مج یدو ت داشتن

ان كنجا امیدر  كاطدد، و حاالت شط یمن ی اهلل منتفریعبادت به غ اجنام و كان جبز از حاالت شط میو ا
 باشد. ه و لم و اواعت از اویاهلل عل یحمبت ر ول اهلل صل در مقابل اطانید حمبت و واعت میدارد، تقد

ش امط منوده، و حمبت خود را مشطوط به اواعت او  یخو  یه اهلل متعال به اواعت از نبكیدر حال
ق ْل ِإْن ك ْنت ْم }د:یفطمایه مكه  كیانطور باشد؛ مهیز خود اهلل متعال مین اواعت نیمنبع اده ا ت، و یگطدان

                                           
 .2539:ریح اجلامع الصغیه، صحری . أخطجه امحد وغ 54
نیست، حتی درین مورد   طده اندخالصه ك یو دمشن ین را در دو تیها ا یكه بعضیع دارد، و وور ی. مواالت و معادات، مفهوم و  55

و  یخ میالدیكه ا تعمال تار یده اند، وور یقل نوشته شده ا ت و كه حاالت و مواالت و معادات را در آن گنجانتسكتاب های م
 نامند. یز از مجله مواالت به كفار میشان را  را نیع ایاق ا تعمال صنایاشت
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بُّونا اّلَلا  ع وا اّلَلا واالَرس ولا فاِإْن ت اواَلْوا یق ْل أاطِ  ،مٌ یذ ن وباك ْم وااّلَل  غاف وٌر راحِ ْغِفْر لاك ْم یوا  ِبْبك م  اّلَل  حیْ  یفااتَِبع ونِ حتِ 
 .22،21-{، آل عمطاننا یبُّ اْلكااِفرِ حیِ فاِإَن اّلَلا َلا 

نید تا اهلل مشا را دو ت بدارد، و گناهانتان را كباو: اگط اهلل را دو ت میدارید، از من پریوی    -
نید، و اگط  طپیچی  كببصشد، و اهلل آمطزنده و مهطبان ا ت، باو: از اهلل و پیغمب اواعت و فطمانبداری  

 افطان را دو ت منی دارد.كافط اند( و اهلل  كنند )ایشان به اهلل و پیغمب امیان ندارد و  ك
 .2،2-النجم{،وحاىی یِإْن ه وا ِإََل واحْ  ،عاِن اُْهاواىْنِطق  یواماا }د:یفطمایو م
ه بطایش )از  وی اهلل( وحی كو از روی هوا و هوس  صن منیاوید، آن جز وحی و پیامی نیست    -

 و پیام میاطدد
 ست.یثابت ن یچ احدیه یه و لم بطایاهلل عل یصل ین امط بعد از نبیو ا 
 ،«هللا یفقد عص یفقد أطا  هللا، و من عصان یأطاعن من»د:یفطمایم ه و لمیاهلل عل یصل ینبو 
 مسلم.
ند از كان  یو عص یاز من نافطمان یسكطده ا ت، و هط  كطد، از اهلل اواعت  كه از من اواعت  كهط   -

 . تطده اك یاهلل نافطمان
چ یه در آن اواعت اهلل نباشد، و از هكطده ا ت  كن یامط  یچااهیه و لم هی علاهلل یصل ینب و 
 باشد. یت اهلل تعالیه در آن معصكطده ا ت  كن یهن یامط 

 
ه من ولده ووالده و یون أحب الكأ یم حتكؤمن أحد یَل »:ثیحد در شطح یمان اخلطابیأبو  ل
 ینكه وفات  كحمبت من وجود ندارد تا آن یبطا یچ مصداقیه هكنست  یش ایمعناد: یاو یم« نیالناس أمجع

ن را تا ی،اگط چه در یگطدانش غالب  ینفس خو  یهوا یباالمن را  تی، و رضایو در اواعت از من باش
 .یت بط كبه هال 

فط كد  یت با توحیطاهكباشد، و بغض و  یء در قلب میت آن شیطاهكو انتفاء حمبت مستلزم بغض و  
 نا كافار وا ف ات اْعساا ُها مْ یوااَلذِ د:}یفطمایه اهلل متعال مكیمهانطور  ننده صاحب آن از ملت ا ت،كب و خارج  كا 

 .4،9-، حممد{واأاضاَل أاْعمااُها ْم، ذاِلكا بِأانَ ه ْم كارِه وا ماا أانْ زالا اّلَل  فاأاْحباطا أاْعمااُها مْ 
ه ك( ایشان را باول و بی  ود گطداند! بدان خاوط  كافطان، مطگ بط آنان باد، و اهلل اعمال )نیك -
( ایشان را هم باول و بیسود كر های )نیاكه اهلل فطو فط تاده ات دو ت منی دارند، و لذا اهلل  كچیز  

 میاطداند.
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بود ده یاء و ر ل نازل گطدیآنچه به انب شان از تیطاهك ن افطادیاعمال ا ینابود فط وك ته علك
ش نازل یاء خو یانب یباال یه اهلل تعالك یز ین چیبزرگرت  و -اطددیو عمل جبز شطك و كفط نابود من -باشدیم

 .باشدیاال اهلل مإله د: ال یت توحفطموده ا ت شهاد
ست، یشان نیبطا یاد ر یفط چ یه اما، طلبندیاد میفط ه در جهنم كفار  كاهلل متعال در مورد   مهچنان

نااك ْم بِاحلْاقِ  والاِكَن أاْكث اراك ْم یْقِض عالا یا مااِلك  لِ یوانااداْوا د:}یاو یم لِْلحاقِ   ناا رابُّكا قاالا ِإَنك ْم مااِكث ونا،لاقاْد ِجئ ْ
 .00،04-،الزخطف{كاارِه ونا 
! پطوردگارت ما را مبمریاند و نابودمان گطداند )تا بیش از این رنج كآنان فطیاد می زنند: ای مال  -

آ وده شوم ، او بدیشان( میاوید: مشا )اینجا( می مانید )و مطگ و مری و  كنبمی و از این عذاب دردنا
ه( ما ح  را بطای مشا آورده امی )و تو ط كار نیست(؛ )اهلل بطایشان پیام میدهد  كنیستی و نابودی در  

 ثط مشا ح  را نپسندیدید و آن را دمشن داشتید.كپیغمبان بطایتان فطو فط تادمی( ولی ا 
ه از جانب اهلل متعال نازل ك هبود یت آهنا از امور حقیطاهكشان در جهنم،  یا یو علت مانده گار 

اال إله د ال یاز جانب اهلل آمده ا ت، مهانا شهادت توح هكن ح   یبزرگرت  میه گفتكیانطور مه و شده بود،
تح  عذاب و خلود به آتش ار شان مسك  نیبناً بسبب مهت داشتند، یطاهكشان به آن  یه اكباشد...یاهلل م
 .دندیگطدجهنم  
طاان  ساَولا ُها ْم واأاْملاى ی ُها م  اُْه داى الشَ نیا ب اْعِد ماا ت ابا نا اْرتادُّوا عالاى أاْدباارِِهْم ِمْن یِإَن اَلذِ د:}یفطمایم و

 .16،15-{، حممدب اْعِض اْْلاْمرِ  یع ك ْم فِ ینا كارِه وا ماا ن اَزلا اّلَل  سان طِ یُها ْم،ذاِلكا بِأانَ ه ْم قاال وا لَِلذِ 
فط و ضاللت پیشنی خود بط گطدند، كه بعد از روشن شدن )راه حقیقت و( هدایت، به  كسانیك -

ار هایشان را در نظطشان می آراید و ایشان را با آرزو های ووالنی فطیفته كه شیطان  كبدان خاوط ا ت  
ه اهلل فطو فط تاده ا ت، گفته كه دمشن چیزی هستند  كسانیكه به  كمی دارد، و این بدان خاوط ا ت  

 نیم!كی می  ارها از مشا اواعت و پریو كبودند: در بطخی از  
 بازگشتندفط ك یدوباره بسو  دند، اما بعداً یو داخل آن گطد ش ظاهط  اختند،یان را از خو میه اكانبناً آن

ما ت داشتند، گفتند:یطاهكه به ما انزل اهلل  كیسانك یه بطاكنیل ایبدل د؛ندخارج گطدی انمیاو از ا الم و 
عت اهلل متعال و یب شط یذكخمالفت و ت ورد درآن ام هكیحال م، درینكیامور از مشا اواعت م یدر بعض

 !...قطار داشت دیتوح
    م؟!ینكیش اواعت میما از مشا در متام امور خو  د:نیاو یه مكچاونه خواهد بود،   یم آنانكپس ح

 .-ندیاو یم یهود و نصار ی یه بطاكت عصط  یمانند وواغ-
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 یس هایا ه لكمانند؛   -ده اندیو مواالت شان داخل گطد تیه در اواعت وواغك وور آناننیو مه

م، و ینكیش اواعت میما از مشا در مهه امور خو  :ندیاو یو م -بوده كارزش و  ب ین نزد شان بیه دك
قطار داشته  زین عت اهللیدر خمالفت شط  هط چند مشا ا ت، نیمات و اوامط و قوانیه از تعلكدر مهه آنچه  

 باشد؟!
از  طده ا تكه اهلل نازل  كدر ذات آنچه   هكیدرحال اطدد،یمطتب م آنان یبط باال یمكچاونه حپس 

 ؟!دهندیت نشان میطاهكخود  
 ما انزل اهلل در نیارهكه از  كیسانكنسبت به   بوده وفط و ارتداد كب و مقدم یشان أولیا كبدون ش

 !باشدیظ تط میفط و ارتداد شان غلك- نه در متام امور -نندكیامور اواعت م یبعض
و   ید و اهل آن دمشنیتوح  حال بانیاما در ع ند،كید را اداء میشهادت توحه ك یسكمهچنان  

 ن نقطه آتش جهنم عذابی تط نیر در پانی، و مهطاه با منافقباشدیم  یزندافط و كز  یت دارد نیطاهك
  اند.ری شان فارده منیاجنام داده اند بطا الً ه قبكواعت  ل و چ عمیشوند...و هیم

 
  علمات حمبت صادقه

ه زده باشد، و حب اهلل یكت نطم یبالش ها نشسته و بط یختت یبط باال یسكه هط  كن آ ان ا ت  یا
اثبات   یا بطایند...اما آكطا ادعا  و انصار آن د و اهلیه و لم و حب توحی علاهلل یو ر ولش صل یتعال

 ؟ریا خیوجود دارد  یلین شص  بطهان و دلیذب اكصدق و  
صداقت  ینطور بطایب موجود ا ت، و مهیذك  و تیتصد یلیعالمات و دال یهط ادعار ی! بطایبل

 ن آن عبارت از:یه مهمرت كوجود دارد،   یه و لم عالماتیاهلل عل یو ر ول او صل یحمبت اهلل تعال
 
ه و لم و یاهلل عل یر ول اهلل صل ط گاه حمبته: مله وسیهللا عل یصل یحصول متابعت از نب (2

حمبت اش با اهلل  ده واماًل تابع شكه  كی، وور طدكدا  یشص  مصداق پ كی نت اش در وجود از  یو ری پ
 ینب از عدم متابعت ان،حمبت ومیف اضع باعث هك یو مهه آن موارد ،ن مطاحل آن بط دیرت یقو  متعال در

ن یاتوان گفت: یآنااه م شوداطدد، از وجودش دور یم او بط  عت نازل شدهیو لم و شط  هیاهلل عل یصل
 اندازه  طا بهیز  -طده ا تكل  یمكه و لم را تیاهلل عل یاز عالمات حب اهلل و ر ول او صل یكیشص  
ه یاهلل عل یصل یه حمبت نبكآبد، و هط آنییاهش مكارتفاع و   زین حمبت ه و لمیاهلل عل یصل یاز نب اتباع 
 آورد.ییخود م را بزبانن دروغ یه بدتط كا ت   یند، دروغ گوركادعاء  را بدون اتباع از او و لم 
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بُّونا اّلَلا فااتَِبع ونِ د:}یفطمایه اهلل متعال مكیمهانطور   .22-{، آل عمطانِبْبك م  اّلَل  حیْ  یق ْل ِإْن ك ْنت ْم حتِ 
 نید تا اهلل مشا را دو ت بدارد.كباو: اگط اهلل را دو ت میدارید، از من پریوی   -
حمبت اهلل  یه ادعاكا ت   یسانكمهه   یم بط باالكت حا ین آید: ایاو یم تین آیا ری در تفسریثكابن  

ش و در نفس یخو  ین دعو یدر ا شانی، پس ااندقطار نداشته  یراه و  نت حممد هطگز در یلو ، نندكیمرا 
 د. ننك یو ری پ شیخو ع اقوال و افعال یدر مج ین نبو یو د یعت حممدیه از شط كامط دروغاو بوده، تا آن

دو ت داشنت اهلل متعال را  یدعاه اكیسكد: پس هط  یاو یم 4/250ش یخو  یه در فتاو یمیابن ت
اهلل  یبطا خاص شا د، و حمبتیاو یند، دروغ مكیمن یو ری ه و لم پیاهلل عل ی، و از ر ول او صلدارد
ه در اصول از ك، چطا  ا ت كشط اش آلوده به حمبت  نیا داشته باشدهم اهلل را دو ت  ست، و اگطین

طده بودند، پس هطگاه كحمبت اهلل را   یادعا یهود و نصار یه كیند، مهانطور كیم یو ری ش پیخو  نفس یهوا
دارد دو ت خواهد داشت  ه آنچه را اهلل دو ت ك كن حمبت خود را خال  باطدانند، بدون شیشان ایا

ند دو ت یبیباشد، و هط گاه آنچه را اهلل بد میه و لم میاهلل عل یاز ر ول صل یو ری از آجنمله اتباع و پ كه
  خواهد بود.نیكحمبت مشط  نوعند، حمبت او از كحمبت اهلل را هم   یداشته باشد، و با وجود آن دعو 

 
ت و ِ ط آن خال   یقت عبودیحق د:یاو یم 2/99 نیكم در مدارج السالیو شاگطدش ابن الق

اطدد، یاش متحق  م یبا اتباع امطش و اجتناب از هن هك ،باشدیدر قلب مؤمن م یدن حمبت او تعالیگطدان
 ، و اتباع از ر ولا تت و حمبت یقت عبودیدهنده حقنشان یاز اوامط و اجتناب از نواه یو ری ه پكطا  یز 

م ی آن ما شاهد حمبت اهلل متعال در خود خنواهریدر غ،تواندیصورت گطفته م  نت او با علم از اهلل تنها
بُّ د:}یفطمایه اهلل متعال مكیمهانطور  بود، نجا اهلل یه در اك ،{ِبْبك م  اّلَل  حیْ  یونا اّلَلا فااتَِبع ونِ ق ْل ِإْن ك ْنت ْم حتِ 

 وجود مشطوط تام یدانیه مكیمهانطور و  ت،ش را مشطوط به اتباع از ر ولش منوده ا یمتعال حمبت خو 
اتباع انتفاء  -یعنیاطدد، یم یز منتفیبناً با انتفاء اتباع ، حمبت ن ممتنع ا ت، آمده باشدیشطط جبا ن هكیزمان

اهلل بدون متابعت  اب انشان، و حمبت آنیبت اهلل به اباشد، بناً اثبات حمیم یاهلل تعالانتفاء حمبت  یملزوم بطا
 ل ا ت.یه و لم مستحیاز ر ول اهلل صل اهلل عل

ه و لم از شص  یاهلل عل یصل ینب یمتابعت ظاهط ه هطگاه كنست،  یه امیط كه  یآ نیا یمعان مهچنان از
ه جنس كا ت   یسانكفط  ك یل بطایمهچنان دل هك!...مؤمن نبوده و با اهلل حمبت نداردگطدد، او   یمنتف

 ز منوده باشد!ی  نینطا با قلب تصدد اقطار داشته و آیه به توحك، ولو آناطددیم كتط از آهنا  یعمل شطع
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و  یاهلل تعالاز عالمات حمبت صادقه با مهچنان : اریهللا و رسول اش در حالت اخت یثار برایإ (2
آهنا  عدم اواعت از و  اواعت اهلل و ر ول اشنیب اریاخت شان در حالتیبطا یار ك ثار و فدایا اش ر ول

 ا ت. ،شاندكیاو را بططف خود م هكا  یدن یه هانفت هری وغلوقات خم اواعت از ای
آن غالب  یو فتنه ها نتیا و ز یمهه آنچه از حب دن یپس هط گاه جانب حمبت اهلل و ر ول اش باال

اط آن یو اگط وطف دند، كیدا میحمبت شص  مصداق پ ین حالت دعو ی گذار باشد، در رید و تاثیآ
اهلل و ر ولش و اواعت  نسبت به حمبتش ینت هایل ز كآن با   یا و شهوات و فتنه هایحب دن -یعنی

 با نیكمشط  بت اش به مانند؛ حمبتخود دروغاو بوده و حم یشص  در دعو ن یاز آهنا مقدم گطدد، پس ا
 اهلل ا ت.

ت ك ْم واأاْموااٌل یا ق ْل ِإْن كاانا آبااؤ ك ْم واأابْ نااؤ ك ْم واِإْخواان ك ْم واأاْزوااج ك ْم واعاشِ د:}یفطمایم یاهلل تعالطا یز 
ِلِه یسابِ  یاّللَِ واراس وِلِه واِجهااٍد فِ ك ْم ِمنا یاقْ ت ارافْ ت م وهاا واَِتااراٌة ختاْشاْونا كاسااداهاا واماسااِكن  ت اْرضاْون اهاا أاحاَب ِإلا 

 .12-{، التوبةنیا اْلقاْوما اْلفااِسقِ  یْهدِ یاّلَل  بِأاْمرِِه وااّلَل  َلا  یْأتِ یف ات اراَبص وا حاََّت 
ه فطاچناش آورده كباو: اگط پدران و فطزندان و بطادران و مهسطان و قوم و قبیله مشا، و اموالی   -

ه مورد عالقه ای مشا ا ت، اینها در كبی بازاری و بی رونقی آن میرت ید، و منازلی   ه ازكاید، و جتارت  
ند )و كار خود را میكه اهلل  كنظط تان از اهلل و پیغمبش و جهاد در راه او جمبوبرت باشد، در انتظار باشید  

 ید.سان نافطمانبدار را )راه  عادت( هدایت منی مناكعذاب خویش را فطو میفط تد( اهلل  
 

اواعت از اهلل و  و جانب كینها در یه هط گاه مهه اكا ا ت،  یات دنینت حیاء از ز ین اشیپس ا
ه و لم یاهلل عل یاهلل و ر ول صل یاط باشد، و مورد اول نسبت دو تیدر جانب د ر ول اش و حب آهنا

ش را به یخو  ا و آخطتیه دنك  نی و فا قنیكمقدم گطدد، حالت فطد به مانند؛ مشط  و اواعت از آهنا
 باشد.یطده اند مكخسطان مواجه  

 
از  ش هایو آزما الءاتابت صب در ان و صدق حمبت،میمهچنان از عالمات ا: ابتل  و صرب بر آن (3

راك وا أاْن یأاحاِسبا النَاس  أاْن د:}یفطمایه اهلل متعال مكیباشد، مهانطور یم جانب اهلل ق ول وا آماَنا واه ْم َلا یت ْ
 .1-بوتكالعن {،ْفت ان ونا ی

ه باویند امیان آورده امی )و به یاانای اهلل و ر الت پیغمب اقطار  كگمان بطده اند مهنی  ا مطدم  یآ -
 نند( به حال خود گذاشته میشوند، و ایشان به هیچ ابتالء و آزمایش مواجه منیاطدند؟!ك

ه كمنصوره ا ت، و هط آن فهی و وانیه او از مجله مؤمنكگطدد،    معلومه جماهد صابط و صادق ك..تا آن
 ماند!ی امتحان متزلزل شد بناً در مهاجنا منی، و در اولد، و به عقب باز گشتی گطدریمتغ
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ل واَنك ْم حاََّت ن اْعلاما اْلم جااِهدِ د:}یفطمایه اهلل متعال مكیمهانطور  ل وا ینا ِمْنك ْم واالَصابِرِ یوالاناب ْ نا وان اب ْ
 .22-{،حممدأاْخبااراك مْ 
ما مهه ای مشا را )با وجود آگاهی از اعمالتان( قطعًا مورد آزمایش قطار میدهیم تا معلوم شود  -

ی ها اند( و اخبار مشا كیبایان  ست عنصط  كیانند )و جماهدمناها و ناشكجماهدان )واقعی( و صابطان مشا  
 ه آیا در راه ا الم صادقانه  صن گفته اید یا خری(.كرا بیآزماریم )
ق طور صدنیشان بوده، و مهیت ایصدق حمبت و عبودت عالمت صادقه بط اشان در ابتالءیابنًا صب 

 باشد.یم ل اهللی ب یشان در جهاد فیا
ش ین ابتالء و آزمایرت كوچكبا جمطد اصابت   یدارند، ول دیان و توحمیش گمان ایخو  یبااله كیسانكاما  

در مورد شان  ینند، اهلل تعالكیتنازل ماطدند، و از آنچه بودند، یشان دوباره به عقب بط میا
اِب اّللَِ  یفِ  یق ول  آماَنا بِاّللَِ فاِإذاا أ وذِ یواِمنا الَناِس ماْن د:}یفطمایم ناةا الَناِس كاعاذا -بوتك{، العناّللَِ جاعالا ِفت ْ

20. 
ه كاما هناامیه می گویند آمیان آورده امی )و از زمطه ای مؤمنانیم(، كسانی هستند  كدر میان مطدم   -
خاوط اهلل مورد اذیت و آزار قطار گطفتند، )به ناله و فطیاد می آیند و چه بسا از دین بط گطدند، اناار به 

 نجه ای مطدمان را )در دنیا( مهسان عذاب اهلل )در آخطت( میشمارند.كایشان( ش
ناٌة انْ قالابا عالاى واْجِهِه خاِسرا د:}یفطمایو م ِإْن أاصااب اْته  ِفت ْ {، نی  ا وااآْلِخراةا ذاِلكا ه وا اخْل ْسراان  اْلم بِ یالدُّنْ  وا
 .22-احلج
نند، بدین كفط بط میاطدند و( رو به عقب میكو اگط بال و مصیبتی بدیشان بط د، )به  وی   -

تطتیب هم )آزمایش امیان به قضا و قدر و مدد و یاری اهلل را در( دنیا و هم )نعمت و  عادت( آخطت را 
 اری ا ت.كمیدهند، و مسلماً این زیان روشن و آشاز د ت 
ان متام ید، و در جط ری ایش قطار مید اش مورد ابتالء و آزمایان و توحمی، انیشص  به اندازه داما هط 

صادق دش یداشته باشد، و در توح یان قو میه اكش را در صورت  یخو  انمیو ا ن ابتالءات صدق حمبتیا
ه در كند، مهانطور  كیصب م اما اود گطدد، یش شدیباالش ها یمان آز ی، هط چند اندكیباشد ثابت م

 یان فكنه صلباا اشتد بلؤه، و إن  ید یان فكنه فإن  یحسب د یالرجل عل یبتلی»ث آمده ا ت:یحد
ه یاَلرض و ما عل یعل یشمیه كت ی یربح البل  بالعبد حتینه، فما یقدر د یعل ینه رقة ابتلید

 .56«ئةیخط

                                           
 أخطجه اآللبانی فی صحیح الرتمذی. 56
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ن اش ثابت قدم و ا توار بود، ید، هطگاه در دری ایش قطار میاش مورد آزما نیشص  به قدر د -
ش یمورد آزما هان انداز بود، به مه ین اش رقت و  ستیاطدد، و هطگاه در دیدتط میشد یش ها بط و یآزما

 یه بط رو كاطدد، تا آنیش بط بنده هطگز ختم منین ابتالء و آزمایو ا -آنطا دارد یه توانارك -دری ایقطار م
 ماند. یمن یبط دوشش باق یچ خطاء و گناهی بوده و هنیزم

 
 نین ابتالءات بط صاحلیا - ،«هم...یشدد علی نیإن الصاحل» دیفطمایه و لم میاهلل عل یصل یو نب

 باشد.یدتط میشد
پاداش ه كیاهلل متعال مهانطور  - 57«نا البل یضاعف علی كذلكضاعف لنا اْلجر  یما ك»د:یفطمایو م

 ز مضاعف  اخته ا ت.یش ها را نیده ا ت، مهانطور آزمایمضاعف گطدان بط مااعمال را 
ه به كبودند   یسانك -یاهلل تعال یو صدق عبادت شان بطا انمیمال اكخباوط   -اءی جهت انبنیاز مه

ه در كیطده اند، مهانطور كار  یمواجه شده، اما در بطابط مهه صب اخت یاد یش هاین بالء ها و آزماید تط یشد
 یش ها باالین ابتالءات و آزمایدتط یشد - «ا  مث اْلمثل فاْلمثلیأشد بل ا اْلنب»ث آمده ا ت:یحد
 .ن انبیاء باشدامیمثل ا ه امیانش بهكیسكاء بوده ا ت، بعداً هط  یانب

 
 یسكهطگز   - 58«یهللا تعال یت فیأحد ما أوذ یما أوذ »د:یفطمایه و لم میاهلل عل یو او صل

 ه من در راه اهلل تعالی شده ام.كآنطور اذیت  ، نشده ا تت یاذ آنچنان 
 
ه وسلم داخل یهللا عل یبر رسول هللا صل یروز »د:یاو یه مك ت ا تیروا ید اخلدر ی ع یاز ابو 

 یدستش را گرفته بسو  ، منبود یا 59طفهیض بود و تب داشت، و نزدش قیه او مر كیشدم، در حال
ا ید گفت: یافتم، آنگاه ابو سعیه وسلم را بلند تر از آن یهللا عل یصل یآن بردم، اما حرارت دست نب

دتر است، یاتر و شدیما ز  یش بر باَلیآزمام....ینطور هستید! گفت: ما  مهید دار یرسول هللا تب شد
ا  یش ها را دارند؟ گفت: انبین آزمایدتر یشد یا رسول هللا چه مردمانیز دوچندان؛ گفتم: یو اجر ما ن
 «....نیبعداا صاحل

 

                                           
 جامع الصغری، لآللبانی.. صحیح  57
 . السلسلة الصحیحة. 58
بنام تاج خطوس، كه در آب جوش داده میشود، كه نوشیدن آب آن بطای مطیضی های تب و  طما خوردگی  ا ت یاهی. نوع گ 59

 مفید ا ت.
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ا یو هللا »ه و لم آمد و گفت:یاهلل عل یصل ینزد نب یشصص هكاط آمده ا ت  یت دیمهچنان در روا
ل یمن الس یبنحیمن  یا أسر  إلی: إن البله وسلمیهللا عل یال رسول هللا صل، فقكأحب یرسول هللا إن

 .60«منتهاه  یإل
ه و لم گفت: ابتالءات و یاهلل عل یاهلل صلمن تطا دو ت دارم، ر ول ه كقسم به اهلل  ر ول اهلل  ای -
 باشد.یع تط میش  ط یمنتها یل به  و یه مطا دو ت دارند، از  طعت  كیسانك یش ها بطایآزما
شد، پس  یمواجه خواه ی صت یش هایبا ابتالءات و آزما یصادق باش تیو ادعا انمیاگط در ا یعنی

بط مهه آهنا صب   دیه باك،  یشو یروبطو م یادیامتحانات ز ا و یه به بالكنست  یعالمه حمبت ات بط من، ا
 !ینك

 
ه شامل: كه و لم  یاهلل عل یو ر ول اش صل ین بود! عالمات و دالالت حمبت صادقه به اهلل تعالیا

ثابت  یت بط اهلل تعالید و عبودیدر عدم آن صدق حمبت و صدق توح د ویاطدیم ثار..یاتباع..ابتالء...ا
 اطدد.یمن

 و نی، از مجله مؤمندیه و لم ظاهط گطدیاهلل عل یحمبت ر ول اهلل صل یعالمات از مدعن یاگط ا 
م كباشد، و حیه اهلل و ر ول اش را دو ت دارد خواهد بود، و عملش مصداق لسان اش مكن  یمؤحد

، ولو شص  به آن اقطار داشته آنس كاطدد، اما در صورت خالف و عیان و ا الم بط او مطتب ممیا
م اش معلوم ا ت:  كند، به متام وضوح و صطاحت حال و حكش گمان و تصور آنطا  یخو  یو باالباشد، 

 .61باشد!!!ین میافط ك و  نیمنافق ...نیاذبكه او از  ك

                                           
 .2584حة:ی. أخطجه ابن حبان، السلسلة الصح 60
ه و لم یاهلل عل یصل یح و ثابت از نبی، مهه هلل احلمد صحمیده ایگطد  ش متذكطیابتالء و آزما یعنین شطط یث كه در یع احادی. مج 61
ش و ین آزمایكه ایش و خاصتًا كسانیشص  مورد ابتالء و آزما –د كه یآی فارده بد ت منی آهنا چنریث و غین احادیباشد، از ایم

ن گونه ابتالءات، و امور متشابه... واقع ینكه در یل در حال شان زمایواجب ا ت تا  احه عذر و تأو  -دتط ا تیش شدیامتحان باال
ه و لم یاهلل عل یا ت كه ر ول اهلل صل ین  نتید، و اری شان حسن ظن صورت گیت گطدد، و نسبت به  وء ظن بطایشود، رعایم

ه و لم یاهلل عل یشدند...ر ول اهلل صلید واقع مین گونه تزلزل و شبه و تطدیاز صحابه در ا یكیكه یزمان -یعنیا اس آنطا گذاشته اند،
ن ابتالء قطار  یدتط یمورد شد ی را بطایشان پیش میكطد، كه در آن حاالتكطد، و حاالتیل میآهنا را اكثطاً معذور دانسته و در حالشان تأو 

كفط ده بود، و جا وی در ا الم  كط    یجا و  بطای كفار قطیش بلعته كه یصب كطدند، ....مانند؛ قصه حاوب بن اب یگطفته بودند، ول
ا عمط انه من یش گفت: ال یه و لم بطایاهلل عل یكه عمط خوا ت او را بكشد، ر ول اهلل صلیهناام اما ،بوده و جزایش قتل میباشد

 عمط او از اهل بدر ا ت... ی! این -عنیاهل بدر...، 
اد جی انیاز صاحل یار یبس یار بطال و اعذیدر  احه تأو  یقیشنا ند، و تض یو ابتالءات را من یاد یش هایكه اكثطًا آزمایدر حال

ی چون امیان و كفط باید رعایت گطدیده و در تكفری شص  بزرگ ا ت كه در مسارل بزرگ یاز قاعده ها یكین یكنند، ...و ایم
 .عجله نشود
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 آن هم بیاد و تسلیت و انقی: رضاشرط هشتم -
اد و قمنبه آن  -ظاهطًا و باوناً  –شد و ت نداشته بایه شص  به آن رضاكید تا زمانیعمل به توح

 ند.كیت منیفاكم نباشد،  یتسل
أانْ ف ِسِهْم  ید وا فِ جیِ ن اه ْم مثَ  َلا یماا شاجارا با یكِ م وكا فِ حیا ْؤِمن ونا حاََّت یفالا وارابِ كا َلا د:}یفطمایم یاهلل تعال

 .56-{، النساءماایسالِ م وا تاْسلِ یتا وا یحاراجاا ِمَا قاضا 
ه آنان مؤمن بشمار منی آیند تا تو را در اختالفات و درگرییهای كاما نه! به پطوردگارت  وگند   -

اماًل تسلیم )قضاوت كخود به داوری نطلبند و  پس تنای و ماللی در دل خود از داوری تو نداشته و  
 تو( باشند.
لم از جانب رب ه و یاهلل عل یصل یبط نب و آنچه آن د و مالزماتیام در توحكنطور ا تحیو مه

امالً كو   ندكخود احساس ن یباال یفیلكت آن تیه از رعاكیاامند، تا هنكیت منیفاك ه ا ت آمدنیالعلم
ن یو مهچنان ا دهد،ی مفهوم را منی{، مهتیأنفسهم حرجاا ِما قض یدوا فجیمث َل }:هك،  شود یراض
و }:یمناف  آنریباشد، در غ یمانیپشن اعرتاض و یرت كوچكبدون   -ظاهطاً و باوناً  -دیت شص  بایرضا

 .ا ت{، مایسلموا تسلی
 

 یچ احدیه هكند،  كیاد می و مقدس اش قسم میط كاهلل متعال به ذات   د:یاو یش مری  در تفسریثكابن  
قضاوت خنواند، ت و یمكش به حیع امور خو یه و لم را در مجیاهلل عل یه ر ول اهلل صلكان ندارد، تا آنمیا

 .م شودیبه آن تسل یا خبلیا مدافعت و یو  تدام ممانعكچ  یبدون هاًل و كن قضاوت  یبه او بعداً 
 

ه از  نت ك یبنًا هط شصص د:یاو یم 14/202ش یخو  یت در فتاو ین آی اریه در تفسیمیو ابن ت
ه او ك طده ا تكاد  یش قسم یبذات مقدس خو  عت خارج گطدد، اهللی لم و شط ه و یاهلل عل یر ول اهلل صل

ن یر دش از امو یخو  ع مشاجطاتیه و لم در مجیاهلل عل یصلم ر ول اهلل كه به حُ كیمؤمن نبوده، تا هناام
  آن بط هك ند؛كاحساس ن یتیف و نارضایلكت یم ذره ركن حیدر قلب اش از ا ناطدد، و یا راضیو دن

 .ا ت موجود  یادیز  یلیدال از قطآن و  نت
 

 ان خملوقمیا ید به نفكش قسم مؤ یاهلل  بحانه به نفس مقدس خو  د:یاو یم 100انیم در التبیو ابن ق
 معاد و عام شط كاح واصول و فطوع  -شیمشاجطات خو  یدر متام را ه ر ول اشكیتا زمان طده ا تكاد  ی
ه مهانا ك -فیلكحطج و ت ید متامیمهچنان با م قطار دادنكح یبطعالوه ام قطار ندهند، و كحَ -...هری غو 

م ر ول كطفنت حیجهت پذ امتام معنش را به یو قلب خو  ،ندكناز خود دور  طانسبت به آن  -قلب یتنا
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ت یبا متام رضا اماًل آنطاكبد، و  ن نیشود، از بیه مانع آن مكو هط آنچه را   ند،یاشانه و لم یاهلل عل یصل
 ست!ی، مؤمن ناطددن یم و راضیطفته و به آن تسلیپذو عدم منازعه و رفع معارضه و اعرتاض 

 
را در  یاط شطویبار د{،...ونؤمنیَل  كفل و ربد:}یاو یمالقطان  ظالل یدر ف رمحه اهلل دیو  

 و طده ا ت،كاد  یمتعال به ذات خود قسم  اهلل هكیتا جا م،یآبیا الم م یبطا یحدان و میمقابل صحت ا
 یباذارد و حد یان شطومیماند تا در مقابل ا یمن یباق ی صنن مورد یدر ا یچ احدیه یبطا آنبعداز 

و د، یل منایش تأو ین ن  را مطاب  خواهش خو یا بتواند یا نندهكل  یتأو  ایند، و ك  نیا الم تع یبطا
ه موقع كیزمان اما ست...!یو قضاوت نزد ما ن یداور  یقابل احرتام بطا یچ مطجع ایا اهلل جبز تو هید:یباو 
 یم و خوا ت آهنا مطدم نیقوان یبه  و  طده وك كرا تط  م ر ول اشكعت اهلل و حیشط  ط د، آنااهبم كحا 

 یقلب میو تسلت یهطگز رضا طایا ت ز  یافكنا  یلیان و صحت آن خمیحق  ا ین عمل بطایاما اشتابد....
 بوده ا ت. جوارحم قلب و ا ال  طا ا الم مهوارهیدر آن وجود ندارد، ز 

 
ه ْم ِمْن ب اْعِد ذاِلكا واماا یفارِ ت اواََل یق ول ونا آماَنا بِاّللَِ وابِالَرس وِل واأاطاْعناا مثَ  یوا د:}یفطمایم یو اهلل تعال ٌق ِمن ْ
ه ْم م ْعِرض ونا ین اه ْم ِإذاا فارِ یْحك ما با ی،واِإذاا د ع وا ِإَلا اّللَِ واراس وِلِه لِ نیا أ ولاِئكا بِاْلم ْؤِمنِ   .20،24-{، النورٌق ِمن ْ

امیان به  ه پطتوكه اهلل توفی  هدایت قطینشان نفطده ا ت، منافقانی هستند  كسانی  ك)از مجله   -
به اهلل و پیغمب امیان دارمی و )از  ددایشان نه تابیده ا ت، ولی دم از امیان می زنند( و میاویند:

ت در اعمال خری مهچون كنیم، اما پس از این ادعاء، گطوهی از ایشان )از شط كاوامطشان( اواعت می
 مؤمن نیستند.م قضاوت شطعی( رویاطدان میشوند، و آنان در حقیقت كجهاد، و از ح

ند: أمنا باهلل وبالط ول و یاو یم ده شود،ید پط دهنیشان مت نیه فقط به زبان رضاكآنان اگط از پس
ه در اصل و باون كیم، در حالینكیشان اواعت می و از میان آورده امیما به اهلل و ر ول ا -یعنیأوعنا....

 یو بسو  یواعت عمل یشان را بسو یه اكیش دروغاو هستند، و هناامیخو  ین ادعاین عمل و ایدر ا
 نیمه وشود...یاطدانند، و دور میپشت مه اعطاض منوده و كد  ینیبی، میم اهلل و ر ول دعوت مناركحا 

شان مؤمن یو ا -،{نیؤمنك مبئو ما أولن ن  در موردشان نازل شده ا ت:}یه اكمطدمان هستند  
 ستند!ین

 
ن ینده گان ایگو   در مورد،{نیؤمنباملك ما أولئ}ت:یآد: یاو یم 24/265ش ری در تفس یوب 
ه و لم و اعطاض یاهلل عل یاهلل و ر ول اهلل صل مكحا  ك، از جهت تط اهلل و بالرسول و أطعناآمنا ب:مقوله

 آن دعوت شوند، نازل شده ا ت. یه بسو كیشان هناامیا
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بدون در نظط بود، یز منیفط اصغط نكنطور  یبود، و مه یب منكفط أك  ما أنزل اهللریم بغكو هطگاه ح
ز ین زمان نیا  معطوف نزد اهل علمریتفس هكیمهانطور ...اف آنم و قطارن اوط كح فاتص داشت حاالت و

، و توانستیشرت داشته منیبم كح كیحالت و  كیجبز  طیناگز  دی ما أنزل اهلل در توحریم بغكح باشد؛یم
 اذ باهلل!یارج از ملت بود؛ و العب و خكفط ا كآن  

 
 ما انزل اهلل در مسارل ریم بغكت حیآ یهط گاه معند: یاو یم یاهلل تعال همخ رمحیآل الش مانیخ  لیش
 لوو  فطوع باشد اگط در مسارل نطوریو مها ت،  ك، شط شص  متحق  گطدد یباال كشط  كد و تط یتوح

 باشد.یم افطكقتاً  یشص  حق زین حالت نیدر  در قلب موجود گطدد، اما داشته باشد،زبان به آن اقطار ن
 

ٌع یاّللَِ واراس وِلِه وااتَ ق وا اّلَلا ِإَن اّلَلا ساِ  یدا ی نیا نا آمان وا َلا ت  قادِ م وا با یهاا اَلذِ یا أا ید:}یفطمایو اهلل متعال م
ْهِر ب اْعِضك ْم  ینا آمان وا َلا ت اْرف اع وا أاْصوااتاك ْم ف اْوقا صاْوِت الَنبِ یهاا اَلذِ یا أا یٌم،یعالِ  واَلا َتاْهار وا لاه  بِاْلقاْوِل كاجا

 .2،1-{، احلجطاتلِب اْعٍض أاْن حتاْباطا أاْعماال ك ْم واأانْ ت ْم َلا تاْشع ر ونا 
نید و از اهلل كه امیان آورده اید! بط اهلل و ر ول اش پیشی ماریید و پیش د تی مكسانیكای    -

ه كسانیكطدارتا( می باشد؛ ای  ك شنوای )گفتارتان، و( آگاه )از  ه اهللكبرت ید و پطوا داشته باشید، چطا  
دیاط  صن كه با یكنید، و مهچنان  كامیان آورده اید! صدای خود را از صدای ر ول اهلل بلندتط م

 میاورید، با او به آواز بلند  صن ماورید، تا دانسته اعمالتان ضارع و نابود نشود.
 یفهم، رأ دانسنت مقدمن یرت كوچك یه ا تسالم منافكشود،  یشت م بطدانیت چنین آیه واضحاً از اك
ر ول اش  و از ،اهلل متعال ر الت وطف باشد، چون ازیم اهلل و ر ول اش...مكدر مقابل ح یا قولیو 
، میت، و ا تسالم بدون اعرتاض، تقدیما قبول و رضا یبطا بناً ، ثابت ا ته و لم ابالغ آن یاهلل عل یصل
 باشد.یآن مطتب و الزم م یمانیپشعدم و 

 
ع اعمال یمجه كود  ری ه و لم تطس آن میاهلل عل یصل ینب یباال -جمطد صدا -بلند منودن صدابا  اگط طایز 

 ی اخنت قانون بط باالطدد...پس چاونه ایفط نابود منكو   ك، و عمل جبز از شط نابود گطددصاحب اش 
از قانوناذاران در  یار یه حالت بسكیطور مهان –ه و لمیاهلل عل یو ر ول اش صلو قانون اهلل  امكاح

به   یاول كه بدون شكعمل نباشد.... ین نابودیبط  یاول - گونه ا تنیمه یو قانوناذار  یجمالس پارملان
 عمل صاحب آن ا ت!! ی، و نابودكفط و شط ك
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 یآواز او  بب نابود یطدن آواز باالكهطگاه بلند   د:یاو یم 2/62 نیم رمحه اهلل در األعالم املوقعیابن ق
ا ت ها و شناخت یات و ذوق ها و  یش  اخنت آراء و نظط یا پی میاطدد، پس چاونه تقدیاعمال م

 بب ااه بلند قارل شدن به آهنا، ی،و جادهینازل گطده و لم یاهلل عل یصل یه بط نبكشان بط آنچه   یها
 اعمال شان گطدد؟! یه باعث نابودكست  ین یز ین چیتط  ین اولیا ایواهد بود، آاعمال آهنا خن ینابود
 

ك ونا ُها م  یواماا كاانا ِلم ْؤِمٍن واَلا م ْؤِمناٍة ِإذاا قاضاى اّلَل  واراس ول ه  أاْمراا أاْن د:}یفطمایاهلل متعال م هكیدر حال
 .25-{، األحزابة  یا اخلِْ 

آن را مقطر منوده  طده باشد )وكاری اهلل و ر ول اش داوری و قضاوت  كهیچ مطد و زن مؤمنی، در   -
 باشند( اختیاری از خود در آن ندارند )و اراده ای ایشان باید تابع اراده ای اهلل و ر ول باشد(.

و  یاهلل تعال امكاح نسبت به بنده -طفنتیطفنت و نپذیپذ -اریط آن، انتفاء اختان و شط میبنًا از لوازم ا
 ریه غكست  ین یار یچ اختیشان ه یآنااه بطا م اهلل متعال نازل شد،كه حكیباشد، هناامیر ول اش...م

ن یدر  هكد دانست!یما باا -ندیمنا ش گمان مسلمان بودن رایخو  یاالببا وجود آن بعدًا و  -طندیبپذ طاآن
ا و یافط در دنكم و ا م  كح ب آمده، ولو به آن قارل نباشند،غال اشان میا یباال شص  فطكحالت  

 ت نشان داده ا ت.ین موارد قلباً رضایه به اكنیل ایباشد، بدلیش مطتب میآخطت باال
 

ِر اَلذِ یف الْ د:}یفطمایاهلل متعال م ناٌة أاْو یاِلف ونا عاْن أاْمرِِه أاْن ت صِ یا نا یْحذا ب اه ْم عاذااٌب یصِ یب اه ْم ِفت ْ
 .52-{،النورمٌ یأالِ 

)در بطابط عصیانی   ایه فتنه كباید ازین برت ند   نندكه با فطمان او )ر ول اهلل( خمالفت می  كآنانی   -
 ی دچار شان شود.كه عذاب دردنا كه می ورزند( گطیبان گری شان گطدد، یا این  ك

 باشد...یفط مكو   كنجا شط یمطاد از فتنه در  و
ه یاهلل عل یر ول اهلل صل از واعتامورد  22طدم در آن كچون به مصحف نااه  د: یاو یامام امحد م

طدم، كر  طاك{، و آنطا تبهم فتنهیالفون عن أمره أن تصین یحذر الذیفلطدم:}كافتم، بعداً تالوت  یو لم را 
اوامط  یرد و بطالن بعضاهلل متعال باعث  ام و اوامطكاحد یشا هكنیل ایبدل !كست؟ شط یو گفتم: فتنه چ

ت كباعث هال  یجكن  یدا شود، و ایپ یجكاز   یز یگطدد، و در قلب او به  بب آن چ  آنشص و اقوال 
 قلب اش گطدد.

 وند!ری ه مری ان و غیات  فیو نظط  ی، و بدنبال رأگذاشتهث را  یه حدكا ت   یش گفته شد: قومیبطاو 
شنا ند، و صحت آنطا یز میشنوند، و ا ناد آنطا نیث را میه حدك ینم از آن قومكیگفت: تعجب م

 د:یفطمایم ه اهلل متعالكیوند! در حالری ه مری ان و غی ف یاذارند و بدنبال رأیو آنطا م نند،كیم د یتأی
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ِر اَلذِ یف الْ } ناٌة أاْو یاِلف ونا عاْن أاْمرِِه أاْن ت صِ یا نا یْحذا اٌب أالِ یصِ یب اه ْم ِفت ْ ه فتنه كد  یدانیا می{، و آمٌ یب اه ْم عاذا
ث ر ول اهلل یشان حدی{، و ارب من القتلكو الفتنة أد:}یفطمایه اهلل متعال مكی، مهانطور فطكست؟  یچ
 اشصاص اتیو نظط  یدارد تا بدنبال رأیشان را وامینفس ا ینند، و هواكیم كتط ه و لم را یاهلل عل یصل

 !62بطوند
 

ان و یقول  ف یه و لم و رفنت بسو یاهلل عل یصل یقول نب كم امام امحد در مورد تط كن حی: امیاو یم
 یبسو نند، و كیم كه و لم را تط یاهلل عل یصل یه قول و امط نبكیسانكم  كبود، پس حه از اهل علم ری غ

 چه خواهد بود؟! وندری ه ...مری و غ یعیتشط  یم احبار و رهبان و قانوناذاران جمالس پارملانكقول و ح
 اركآش كفط و شط ك، و  بودهدر قلب  یجكا  یغ یوقوع ز  باعث بط به فتنه بودن و یولأ هك كبدون ش

 باشد!یم
 
 : موافات بر آنشرط هنم -
تواند از مفاد نط  ی آن منرید، در غیآن وفات منا ت متام شطوط فوق الزم ا ت شص  بهید از رعابع
ن یت اید رعاری مب -فطكو   كشط  -یعنیدر ضد آن  شص  هطگاه طایز  ،د گطددیت شطوط فوق مستفیو رعا

ل شطوط یمكبنًا ت تواند؛ یده منیر ان یچ نفعیاو ه یاش بطا یط واعات و عبادات قبلیشطوط و  ا
ه خامته اش با آن باشد، كند،  كیدا میاعتبار پ یزمان -آخطت در شص  یآن بطا و انتفاع از -دیتوح
د باشد، او از اهل یند؛ پس هطگاه خامته شص  با توحكز  یبا وجود حق  مهه شطوط با آن وفات ن یعنی

باشد، اما هط گاه  ب شدهكمطترا  یادیز  زشت و بد اعمالخواهد بود، اگط چه قبل از آن  جنت و جنات
اجنام  زین قبل از آن یار یه عمل صاحل بسكبود، از اهل جهنم بوده ولو آن كشط فط و كخامته شص  با  

 داده باشد.
ا یالدُّنْ  یم ْت واه وا كااِفٌر فاأ ولاِئكا حاِبطاْت أاْعمااُه  ْم فِ یِنِه فا یْرتاِدْد ِمْنك ْم عاْن دِ یواماْن د:}یفطمایاهلل متعال م

 .120-{، البقطةهاا خااِلد ونا یالَناِر ه ْم فِ وااآْلِخراِة واأ ولاِئكا أاْصحااب  
سانی اعمالشان در دنیا و كفط مبرید، چننی  كسی از مشا از دین خود بط گطدد و در حال  كو هط   -

 آخطت بط باد مریود، و ایشان یاران آتش جهنم میباشند، و در آن جاویدان میمانند.
ِئكاِة واالَناِس یه ْم ك َفاٌر أ ولاِئكا عالا نا كافار وا واماات وا وا یِإَن اَلذِ د:}یفطمایو م ِهْم لاْعناة  اّللَِ وااْلمالا

 .252،251-{، البقطةْنظار ونا یَفف  عان ْه م  اْلعاذااب  واَلا ه ْم یا هاا َلا ینا فِ ی،خااِلدِ نیا أامْجاعِ 

                                           
 .54ة :یمیالصارم املسلوم البن ت . 62
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بدون توبه و فط و كافط بودند مطدند، )و با ا تمطار  كه  كفط ورزیدند و در حالی  كه  كسانیك -
و مهه ای مطدمان بط آهنا خواهد بود، و جاویدانه در  كپشیمانی، از دنیا رفتند( نفطین و لعنت اهلل و مالر

می شود و نه  كآن نفطین باقی می مانند ) و مهیشه در آتش جهنم بسط میبند( و نه عذاب آنان  ب
 مهلتی بدیشان داده میشود.

معل  به مطدن شان در  در آن را شانیعذاب در جهنم و خلود ا یل، اهلل تعاشودیده میدات فوق یدر آ
 باشد منوده ا ت...ید میه مناقض توحكفط  ك

إَل إله ما من عبٌد قال َل »د:یاو یه مكت ا ت  یه و لم روایاهلل عل یصل یح از نبیث صحیو در حد
 ، مسلم.«إَل دخل اجلنة كذل یهللا مث مات عل

 .شودیه داخل جنت مكنید، ماط اری آن مب طد و بعداً بیاال اهلل باو إله ه ال كست  ین یچ بنده ایه -
 !ده ا ت...ید گطدیدخول به جنت معل  به مطدن بط توح نجا مهچنانیا هك
 
نها إَل ینه و بیون بكیما  یعمل بعمل أهل اجلنة حتیم لكده إن أحد یب  ینفس یفوالذد:}یفطمایم و

 یعمل بعمل أهل النار حتیم لكدخلها، وإن أحد یالنار ف عمل بعمل أهلیتاب، فكه الیسبق علیذرا ، ف
 ه.ی{، متف  علدخلهایعمل بعمل أهل اجلنة فیتاب فكه الیسبق علینها إَل ذرا ، فینه و بیون بكیما 

ه كدهد، تا آنیاز مشا عمل اهل جنت را اجنام م یكی من بد ت او ت، جانه كقسم به آن ذات   -
بط او  بقت جسته، و او  -قضا و قدر-تابكماند، اما   یمن یباق ذراع كی جنت فاصله نی او و بنیب

ه عمل اهل جهنم را اجنام كهست   یكیاطدد، و از مشا یو داخل آن م ددهیعمل اهل جهنم را اجنام م
گطفته و عمل اهل   یشیط بطان پیماند، و تقد یمن یذراع باق كی جهنم فاصله نی او و بنیه بكدهد تا آنیم

 اطدد.یدهد و داخل آن میجنت را اجنام م
 

عمل زماناا من دهره أو برهة یتم له، فإن العامل یتنظروا مبا  یَل تعجبوا بعمل أحد حت»د:یفطمایو م
عمل زماناا من یئاا، إن العبد لیعمل عملا سیتحول فیه دخل اجلنة، مث یمن دهره بعمل صاحل لو مات عل

اا ی عمل عملا صاحلاا إذا إراد هللا بعبٍد خیف تحولیه دخل النار، مث ی  لو مات علیدهره بعمل س
 .63«هیقبض علیاستعمله قبل موته فوقفه لعمل صاحل، مث 

ه عمل  كطا  یآبد، ز یان مید خامته او چاونه پاینیه نبكد، تا آنینكاز خود تعجب ن یكیچ یبه عمل ه -
د، داخل جنت ری اگط به آن مبه كدهد  یا خبش از آنطا عمل صاحل اجنام میمدت زمان را و  كید یننده شاك

                                           
 .2336حة:یه، السلسة الصحری . اخطجه امحد و غ 63
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ش را عمل بد یمتام اوقات عمط خو  یدهد؛ و بنده گاهیمرا اجنام  یده و عمل بدیشود، بعداً متحول گطدیم
دهد، و یاجنام م یده عمل صاحلیمتحول گطد یاطدد، ولید داخل جهنم مری ه اگط به آن مبكدهد  یاجنام م

و سازد،یهبطمند به موافقت عمل صاحل م قبل از مطگ اش او راد، ی مناریش اراده خیبنده خو  یهطگاه اهلل باال
 د.ری ایا آنطا از او می

 
ماند، هط  یدان منید مطده باشد در آتش جهنم جاو یه در توحك یج احدید: هیاو یرمحه اهلل م ینوو 

فط مطده باشد، داخل جنت كه شص  در  كه  كیب شده باشد، مهانطور كرا مطت یادیچند گناهان ز 
ن یدر  خمتصط مذهب اهل ح ن موضوع یه اكسته را اجنام داده باشد،  یطچند اعمال صاحل و شااطدد، هیمن

 باشد.یمسئله م
 

 !مید ا تدعا دار ین و توحیدر د ش رایخو  یو ثبات قلب ها ت،از اهلل متعال ثبا
او  كشیه بكباطداند... كین عمل به نزدش نین و حمبوب تط یتط  كیه خامته ما را با نكم  یصواهیو م

 !ننده دعا ا ت...كب و اجابت  یشنونده قط 
 
ند، كوفا   یا تكو   یمكشص  به آن بدون   گاهه هط كد بود...ین خمتصط شطوط صحت توحیا

 یا تكو   یمكا  ید، و هطگاه جزء از آنطا اجنام ندهد و یخواهد ر ان ش نفعیبطا در آخطت دیشهادت توح
  اند.ری من یش نفعید بطایدر اجنام آن وجود داشته باشد، شهادت توح

اال اهلل را اقطار إله ه ال كه هط آنك:  مین موضوع از اول تا آخط الزم ا ت باو یجه ایل نتكدر خامته بش
د و مالزمات و ینطور به شهادت توحی، و مهگطددافط  كشود  ی اهلل عبادت مریداشته باشد، و به متام آنچه غ

باشد، و آن و اهل آنطا دو ت داشته باشد، و به  مرتدد ریقن و غیالبات آن عامل،صادق،خمل ،متمط
 نیام و قوانكاح یم آنطا بط متامكم و منقاد شود، و حیاو تسل یند، و بطاكات آن عمل  ید و مقتضیتوح

 ند.كیه اهلل او را داخل جنت مكست  ین نیند.....جز اكتطجح بدهد، بعداً در مهان حالت وفات  
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 یهات مهم و ضرور یتنب -
ل مواجه گطداند، بنًا الزم كد خواننده را به مشیه شاكن مباحث وجود دارد  یموضوعات در  یبطخ
 م.ین ر اله بانجانی اریدر اخ را یهات ضطور یتنب یم تا بعضیدانست
 
 اوله یتنب -

 ی، عبارت از شطوط ا ا میدیط گطدكمتذ  ...اال اهللإله د ال یآنچه را قباًل به عنوان شطوط شهادت توح
ه از اهل كه صاحبش را در آخطت منفعت بط اند، و تا آنكفاء گطدد، تا آنید و ا تیآید حق  بیباه كبود،  

به مانند مسلمان  یاطدد، تا با و یا باعث میدر دن یولامت گطدد، یت از عذاب در روز قجنت و جنا
شهادت  ند، تا شص كیت میفاك  رین حالت اخیه در كگطدد،    یش جار یا الم باال ماكبطخورد شده و اح

 اجنام ندهد یفط كو   یكد را لفظاً اداء منوده ، و افعال متضاد آنطا از اقوال و اعمال ظاهطاً شط یتوح
 
ام، حقوق و كنطور احیاطدد، و مهیمعامله چون مسلمانان م ی دو شطط فوق با و نیاء مهیبا ا تف یعنی

 اطدد.یم یش جار یواجبات ا الم باال
ش یطا احتمال نقاق باالی، ز پنداشته شود قتًا مؤمنیحق ه شص كست  ین وجود الزم نیه با اك

 !ود...ری م
ن یتواند، و ایبوده م یقیمسلمان حق كیست، اما هط مؤمن یقت مؤمن نیبنًا هط مسلمانان در حق
 یات شطوحریبه آن داللت دارد، و اهل علم و تفس یادیز  یه نصوص شطعكقاعده عام و معطوف ا ت  

 آن نوشته اند. طب
 
 دومه یتنب -
م ا الم كه حك یو حاالت و صفاتداخل شدن شص  به ا الم ان یمقباًل در مورد وجوه افرتاق  
 .میطدكاطدد، صحبت  یم یش جار یباال

ام كشدن اح یه باعث جار كاطدد، اما وصف  ید داخل ا الم میه شص  با اقطار به شهادت توحك
 از ریه بغكباشد،یش میخو  ازد یزمات توحاعمال، اقوال و مال اطدد، مهانا ظاهط  اخنتیش میا الم باال

ده ا ت، و هطگاه اعمال مناقض ا الم را یه شص  از دارطه ا الم خارج گطدكشود  ی پنداشته منیآن چن
 یش جار یام ارتداد باالكاح ده ویگط ن منتقل  یم مطتد از دكم اش به وصف وحكاجنام بدهد، وصف و ح

 شود.یم
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ه فعل و عمل را  كنید داخل ا الم شود، و قبل از ایشهادت توحشص  با اگط گفته شود هطگاه اما 
امت فارده ید او را در روز قین شهادت توحیا اید...آری د باشد اجنام بدهد، مبیاناط شطط صحت توحیه بك
 ؟ریاخی اند ری م

 نیه هطگاه شص  در چنكواضحًا داللت دارد،   ن مورد  نتیدر هلل احلمد : میباو د یدر جواب با 
ه باعث كاجنام عمل   یچ فطصت بطایه هكیدرحال اند، ری ش نفع مین شهادت بطایواقع شود، ا یوصف

 .باشدسط نیم شید گطدد بطایانتفاء شطوط صحت توح
اهلل  یصل یاز انصار نزد نب ی، چنانچه شصصبطآن داللت دارد مسلم حیث صحیحد نیاه كیر مهانطو 

رد و كجنگ   یبعداا رو به سو عبده و رسوله،  كو أنإَل هللا إله اشهد أن َل »:آمد و گفته و لم یعل
اا ی سیش گفت: عمل ه وسلم در موردیهللا عل یصل ینب شت،كیشته نشد دمشنان را مكه  ك یتا آنوقت
 .«ادیز  یلیعمل آسان اما پاداش خ -یعنیاا، ی ثكو أجراا  

ه یاهلل عل یصل یبط  ط داشت نزد نب یاله آهنكه  ك یآمده ا ت: شصص یاط نزد خبار یت دیو در روا
ر بعداً و آیآورم؟ ر ول اهلل گفت: ا الم بیه ا الم بكنیا ایشم و كا ر ول اهلل بیو لم آمده،و گفت: 

اًل و یه و لم گفت: عمٌل قلیاهلل عل یش، بنًا ا الم آورد بعداً به مقاتله پطداخت، آنااه ر ول اهلل صلكب
 اد.یز  یلیخ در بطابط اجط و پاداش مكو   لیعمل قل -یعنیا. ری ثكأجطاً  
 

صلى هللا  یضع للنبیاا كان یهودین غلماا أ»آمده ا ت، اهلل عنه یاز انس رض یاط یت دیو در روا
ه وأبوه قاعد یه وسلم فدخل علیصلى هللا عل یه، فمرض، فأتاه النبیناوله نعلیه وسلم وضو ه، و یعل

ه، فسكت یإَل هللا ". فنظر إَل أبإله ا فلن قل َل یه وسلم: " یصلى هللا عل یعند رأسه فقال له النب
ه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلم: یه وسلم، فنظر إَل أبیصلى هللا عل یه النبیأبوه، فأعاد عل
قول: " احلمد هلل یه وسلم وهو یصلى هللا عل یإَل هللا وأنك رسول هللا، فخرج النبإله أشهد أن َل 

لم آب وضوء ه و یاهلل عل یر ول اهلل صل یه بطاك یهودیپسط بچه  -64«من النار یأخرجه ب یالذ
ه و لم نزدش آمد، و داخل یاهلل عل یصل یض شد، پس نبیآورد، مط یش را در میفش هاكت و  خیری م

 یش گفت: ایه و لم بطایاهلل عل یصل ی طش نشسته بود، نب یه پدرش باالكید، در حالیاواقش گطد
ه و لم دوباره آن یاهلل عل یصل یطد، نبكوت  كد،و پدرش  یپدرش د یاال اهلل باو: او بسو إله فالن ال 
ش گفت: از ابو القا م یبطا شن بار پدر ید، ایپدر خود د ی: باز بسو طدكطار  كش تیرا بطا یحطف قبل

                                           
 حه.یصح یف ی. أخطجه البصار  64
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ه یاهلل عل یصل یر ول اهلل، آنوقت نب كإال اهلل و أنإله پسط بچه گفت: أشهد أن ال ن! آن كاواعت  

 ه او را از آتش جهنم خارج  اخت.كرا ا ت   یش ذاتیو لم از نزدش خارج شده و گفت:  تا
ه كیش در حالیاكا ك یه و لم بطایاهلل عل یصل ینب تو ط دی شهادت توحنیث تلقینطور در حدیو مه

لمة أحاج ك:»آمده ا ت د،یش شفاعت منایامت بطایز قله آن در رو یدر موقع مطگ قطار داشت، تا به و 
 م.ری حجت گ -مؤمن بودنت یبطا-ه نزد اهلل متعال كلمه  كآن   -، «...یِبا عند هللا تعال كل

 قابل ا تدالل ا ت. مهچنان ن مبحث مایدر  ن امطیا هك
ه كست،  ین یچ اختالفیه یع حجج شطعی مجنید: در بیاو یم 2/226در اجلامع  یط وب یابن جط 

ام كع احیمج آورد،یم با ال -زدن كپل كیدر فاصله – ه روحش از بدن جدا شودكقبل از آن یافط كهطگاه  
اطدد، بناً اگط توبه یم یش جار یباال یشطع ماكه احری و غ اواز  مسلمان ارثو  یو   مانند، مناز بطنیمسلم

دا یانتقال پم اهل ا الم كفار به حكم  كم اش از حكبود، هطگز حی قابل قبول مرین حالت غیشص  در 
 طد.كیمن

غطغطه و طده ا ت، الزم ا ت تا قبل از كط  كذ  رمحه اهلل یه وب كزدن را   كپل كین فاصله یا :میاو یم
ل قول ر ول یبدل  اند،ری صاحبش نفع من یا غطغطه  توبه بطاینه و یه در هناام معاك، چطا  باشد 65نهیمعا

اهلل متعال توبه شص  را قبول  -،66«غرغریقبل توبة العبد ما مل ی یإن هللا تعال:»ه و لم یاهلل عل یاهلل صل
هللا قبل  یمن تاب إل»اط آمده ا ت:یت دیو در روا نه مواجه نشود،یا معای هه به غطغط كیند تا هناامكیم

ند اهلل متعال توبه او را كتوبه  اهلل  یبسو نه یا معایه غطغط   س قبلكهط   -،67«غرغر، قبل هللا منهیأن 
 .طدیپذیم

 
 

                                           
عبارت از  -عام؛ حالت اول -2خاص -2باشد، و آن دو حالت دارد،یتوبه م ینه، عبارت از حالت عدم قبولیا معای. غطغطه  65
ل آن هم فطموده اهلل متعال ی اند، و دلری شص  نفع من ین حالت توبه بطایا ت،كه در  -هناام مطگ-دن شص  به حضط املوتیر 

َن َواَل الَّذِ  یَئاِت َحَّتَّ ِإَذا َحَضَط َأَحَدُهُم الأَموأُت قَاَل ِإن ِ یعأَمُلوَن السَّ یَن یَسِت التَّوأبَُة لِلَّذِ یَولَ ا ت:} وتُوَن َوُهمأ ُكفَّاٌر أُولَِئَك میُ َن یتُ بأُت اآلأ
نَا َدُمأ َعَذابًا أَلِ   .28-{، النساءًمایَأعأَتدأ

 یمن یچ نفعیآهنا ه یان بطامیآورند و ایان ممیز مهه مطدم ایهناام ن باشد، كه در آنیاما حالت دوم: عبارت از ولوع آفتاب از مغطب م
ختطج الشمس  یتنقطع التوبة، و ال تنقطع التوبة حت یال تنقطع ادجطة حت»ه و لم ا ت:یاهلل عل یصل یز فطموده نبیل آن نیر اند، و دل
 ، أخطجه ابو داود و أمحد.«من مغطهبا

هطگز قطع منیاطدد تا زمانیكه آفتات از  -قبولی توبه–قطع ناطدد، و  -قبولی توبه–اامی كه هجطت هطگز قطع منیاطدد تا هن -یعنی
 -مرتجم-مغطب ولوع نكند.

 .2913ح اجلامع:یهم، صحری ، و ابن ماجه وغی. أخطجه أمحد و الرتمذ 66
 .4232ح اجلامع:یه، صحری . أخطجه احلاكم وغ 67
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 ه سومیتنب -
ه كطا  یز ست، ید نیوحشطط صحت ته بط آهنا....دو حفظ ادله وار  دیتوح شطوطا خباوط  پطدن ی حفظ

ط شده ا ت، مهچنان هط فطد به اندازه كخالف آن ذ  اما د ا ت،یط ناطدكعت ذ یدر شط  یز ی چنیچن
 باشد.یطه مكاز شطوط متذ  كیهط  یلف به اجطاكقدرت و توان خود م
 یكانت ل»د:یاو یه مكت منوده ا ت،  یاهلل عنه روا یم رضكه بن احلیش از معاو یخو ح یمسلم در صح

وٍم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، یه، فاطلعت ذات یِقبل أحٍد واجلوان یة ترعى غنماا لیجار 
ه وسلم فعَظم ذلك یت رسول هللا صلى هللا علیصككتها صكةا، فأت یأسفون، لكنیوأنا رجل آسف كما 

 ین هللا؟ " قالت: فیته ِبا، فقال ُها: " أیِبا " فأت یا رسول هللا أفل أعتقها؟ قال: " ائتنی، فقلت: یعل
ه  كداشتم   یز ینكمن   -،«السما ، قال: " من أنا؟ ". قالت أنت رسول هللا. قال: أعتقها فإهنا مؤمنة

از گو فندانش را  كی یگطگ  هكاوالع حاصل منودم   یروز  كید، یة مچطانیگو فندامن را در أحد و اجلوان
زدم،پس نزد  یو  یرا بطو  یلی شدم و  نیشوند خشمای منیه خشم گكن  یط یا ت، و من مانند،  ا ربوده

را  یا و یا ر ول اهلل آیآگاه  اختم، و گفتم:  حادثهن یه و لم رفتم و او را از ایاهلل عل یر ول اهلل صل
جا ت؟ گفت: در آمسان، من  كش گفت: اهلل  یآوردم، بطا اور، پس او رایآزاد نسازم؟ گفت: او را نزد من ب

 ا ت. ه مؤمنكن  ك، گفت: او را آزاد  یستم؟ گفت:تو ر ول اهلل هستیك
االت بسنده  ؤ  مقدار  نیان به مهمیه و لم جهت صحت ایاهلل عل یصل ینب هك شودیده مید نجایا
 مسارل اصول و فطوعات و مطالبات و ا تداالل آهنا را خبواهد!! یه از و كنیطد، بدون اك

صلى هللا  یجا  رجل إَل النب »د:یاو یه مكت ا ت  یروا یأوف یداود از عبداهلل ابن أب یو در  نن أب
منه، قال: " قل سبحان  یزئنجیما  یئاا، فعلمنیع أن آخذ من القرآن شیَل أستط یه وسلم فقال: إنیعل

ا رسول هللا هذا هلل عز یإَل هللا، وهللا أكرب، وَل حول وَل قوة إَل باهلل ". قال: إله ، وَل هللا، واحلمد هلل
ده، فقال ی" فلما قام، قال هكذا ب یواهدن یوعافن یوارزقن ی؟ قال: " قل اللهم ارمحنیوجل فما ل

ه یاهلل عل یصل ینبنزد  یشصص -،68«یداه من اخلیه وسلم: " أما هذا فقد مأل یرسول هللا صلى هللا عل
م بده تا ثواب یتعل یز یاز قطآن را ندارم، پس مطا چ یری اد گیأخذ و  یچ تواناریو لم آمد، و گفت: من ه
إله ه و لم گفت:باو!  بحان اهلل و احلمد هلل و ال یاهلل عل یر ول اهلل صل آورم،یخواندن قطآن را بد ت ب

اهلل عزوجل ا ت، پس  یه بطاكنیا ر ول اهلل ایب و ال حول و ال قوة إال با اهلل، گفت: كاال اهلل و اهلل ا 
-یوعافن  -مطا رزق بده-یو ارزقن -نكمن رمحت   یباال-یست؟ فطمودند: باو! اللهم أرمحنیمن چ یبطا

                                           
 .262داود: یح  نن أبی. صح 68
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خود را  یخود بطخا ت، د ت ها ین، چون از جاكت  یمطا هدا-یو إهدن -باطدان كیعاقبت مطا ن

 طد.ك پُط  ریش را از خین شص  د تان خو یه و لم گفت: ایاهلل عل یطد، ر ول اهلل صلك مجع
ح یه مناز بدون آن صحكفاحه   یحتند، كرا حفظ   یز ین نبود تا از قطآن چكش ممیبطا ین صحابیا
 ین مهه نبیباوجود ا یولاو حفظ نداشت،  ید هط مسلمانان آنطا حفظ داشته باشد، ولیباشد، و بایمن

شنهاد یش پیز بطاین یآ ان یلیبطعالوه بد ،ن حالت معذور دانستهیبه ا تا نسبه و لم او ر یاهلل عل یصل
لف به كه او را مكنیند....چه ر د به اكه الزمًا او  وره فاحه را حفظ  كد  یاو یش منیبطا یو حتند، كیم

 د!یبط آن منا یحفظ اصول و دالرل اضاف
ه كیسانكه و لم خالد را از عجله در قتل  یاهلل عل یصل یه نبكم،  یتوانیده میمهچنان د یه در مواردكبل
 طزنش  -ن خود بطگشتمیاز د یعنی–: صبأنا نددر عوض گفته كبل! میا الم آورد ندینتوانستند، باو  یخبوب
ه یهللا عل یصل ینب ه گفت:كند،  كیت میاز  امل و آن از پدرش روا یح خبار یه صحكیمهانطور طد، ك

ش را ینتوانستد اسلم خو  یكیشان به نیرد، اما اكفه روان  یحذ یبن ید را بسو یوسلم خالد بن ول
اما خالد -مین خود برگشتیم...از دین خود برگشتیما از د –ه گفتند! صبأنا...صبأنا كنند، بلكاظهار  

 را یاس كیانش یر كاز لش كیهر  ی ساخت، و برایگر را اسید یشت و بعضكشان را  یا یبعض
شم، ك یش را منی خو یه من اسكمن گفتم: به هللا قسم   رد،كان شان  ی را امر به قتل اس سپرد، و آهنا

اد یه وسلم یهللا عل یصل ین حادثه را به نبیشد! اكیش را می خو یه مهراه من است اسكیسانكو نه  
 اِم  كیإلبرا  ا ید...اللهم إنیك ِما صنع خالد بن ولیأبرا  إل یشان فرمودند: اللهم إنی، امیردك یآور 

، و زار هستمید اجنام داده است بیه خالد بن ولك یار كا هللا من از  ی -یعنید...! یصنع خالد بن الول
 رد!كرار  كن گفته را دوبار تیا

اطان خباوط ید یفط را باالكم  كه حكفطه ا ت  كآن غالت م یخطا كدر  یبطا یه بزرگین موارد تنبیدر 
ش یدر نزد خو  را از مطدمان یار یبس و نند،كیش محل میدالرل خو طات و یعدم دو ت داشنت، اصول، تقط 

 نند!كی مریفكآهنا را ت ماً یدانند، و مستق یؤمن و مسلمان منمل ی دلنیبه مه
شان را پا خ بدهند، یال اؤ ها   صد شرت ازیه اواًل بكنزد آهنا مؤمن خواهد بود   یبنًا شص  زمان

ن ین شص  چه ا ت....افال یم ات باالكح....ینظط دار ورد فالن موضوع چه در مپط ند:ی؛ ممثالً 
را  یاالتؤ سازد، و  یچ میه آن شص  را گكز چه ا ت...تا آنین چیدهد....شطوط ایم یچه معن امط

 باشد!یز مورد تنازع میه نزد اهل علم و فقه نكسازد  یمططح م
 

ه عوام كد: با وارفه آشنا شده ام  یاو یرمحه اهلل م ینقل از غزال با 22/229ابن حجط در الفتح 
افط كدانند، بنًا   یرا با ادله آن من ید شطعیعقا ه آهناكنست  ینند، و گمان شان اكی مریفك را تنیمسلم
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بشارت  به جنت را خمت حصول تنگ  اخته و  ع اهلل رایو  ه رمحتك بودند یسانك شانیاما اهستند، 

 !ودندنمیم نیلمكمت شص  از وطف ذمه
ه و لم از هناام بعثت اش تا یاهلل عل ید: ر ول صلیاو یم 2/52 یحزم رمحه اهلل در احمللو ابن 

مانند، دچار لغزش ی، و بعدًا به آن ثابت مطدندكیه به ا الم اقطار مكهناام مطگش هطگز در مورد مطدم  
ده ینپط لف نشده ا ت، و هطگز كشان خوا تار ا تدالل و تینشده ا ت، و در ا الم آوردن آهنا از ا

 ان دارد.یم تا امطوز جط كن حیب ای تطتنیه هبمك،  ریا خی یل دار یا الم آوردنت دل یا بطایه آكا ت  
 
 ه چهارمیتنب -

ه شطوط كچاونه بداند   پس، باشدشص  الزم ن ید بطایحفظ شطوط توح هكیدر صورت اگط گفته شود
باشد بداند، و  یح منیان بدون آن صحمیه اك آنطا نطور وصفیء منوده ا ت، و مهفایاال اهلل را ا تإله ال 
 د؟!یاء منایدر خود اح اآنط 

به نام شطوط شناخته  اآهن یمهه اه كست  ین شطوط الزم نیا یاجنام دادن متام یه بطاكنی: اواًل امیاو یم
تواند بوجه ینصورت میدر ا شص  ی، آشودیدا میپ  ؤالنجا یا هك،دری صورت گوند، و بعدًا به آن التزام ش

باشد، یاهلل عزوجل م ان شص  وین امط میا د گفت:یبا؟ ریا خیدر وجودش متحق   ازد  را آهنامطلوب 
 ندارند. شص    آنطا ازیو حق ح  ا تجواب و تصطف وح  دخل   از اهلل متعالریبغ یاحد
 

....آنااه دیگطدآهنا ظاهط   از یا بعضید و یاقول و أعمال دال بط نقض شطوط توح یاما اگط از و 
ه به آن كنیا ایطده ا ت،و كت نیل مطلوب و الزم آن رعاكد را بشیه او توحكن را بداند  ید ایباخود 

 .69جاهل ا ت
 شناخته ا ت، تا د ت نیمؤمن یرا بطاط كاز من یت امط باملعطوف و هنیلفكاهلل متعال م  حلا نیاز مه
 ت هبرت ا ت.یآنطا نداشت با نصح یو اگط توانار د،ری عت بایرا از امور خالف شط  ار و جاهلكخالف  
 

 ن شروط چگونه خواهد بود؟یاما صفت التزام به ا

                                           
نباشد، بناً باالی ما  ن ووری، اگط ااشته میشود، در نصوص موجود ا تبه اهلل پند ككه باعث كفط شص  و شط یطا متام موارد ی. ز  69

ء از یده باشد، در آن موارد شص  بط یده ا ت، و در مورد كه امتام حجت ناطدیدر آن موارد امتام حجت ناطد از وطف شطیعت
بدون صطاحت و داللت ن   -یعنین مورد داللت دارد: ال عقاب و ال ثواب إال بالن .یدر  یكه قاعده شطعیت ا ت، مهانطور یمسئول
 -مرتجم-.یوجود دارد، و نه عذاب و جمازات ینه ثواب یشطع
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از ش به آن التزام داشته باشد، ضد آنطا یخو  یعاد یه شص  در زندگكند  كیت میفاكد گفت:  یبا
و در صورت  داشته باشد، یدمشن نه ویك ت بغض ویبا وواغ و خباوط اهلل . اجنام ندهد،فط..كو   كشط 

از شطوط صحت  :شص  گفته شود یه بطاكست  یبپطدازد، و الزم نو جهاد ضطورت با آهنا به مقاتله 
، آبدیبد، اعتقادًا ، قواًل و عماًل حق  یفط به واغوت هم باكفط به واغوت ا ت، و صفت  كد  یتوح

 !میدیط گطدكه متذ كیمهانطور 
 

عبادت  را اهلل  یو به تنهار خباوط اهلل...حمبت خباوط اهلل و بغض و نفطت  ست!یالزم ن نطوریو مه
، نزد خود میدیط گطدكه قباًل متذ كید قسمیل شطوط توحكمسلساًل بش ر ران امو یا یمهه ااجنام و ...طدنك

 !ندكت  یطده و قدم به قدم رعاكحفظ  
نطور نزد ید: من هم مهیباو  انتید...بطاینكط  كش ذ یبطا لیبه تفص د رایاز شطوط توح ید بعضیاو ش
نتوانستم آنطا نزد  یطدكه تو آنطا وصف  ك یطد، و خبوبكیمفهوم جلوه م یب میبطان كیطدم...ولكیط مكخود ف

 !70نمكخود تصور  
  
 ه پنجمیتنب -

ند، و یده ان شطوط هشت گانه را قارل گطدید ایتوح یاهل علم بطا یبطخ ه هطگاهكو اگط گفته شود  
 آن نه شطط یو بطا آمده اطیه عامل دكم  یبدان ه..چخته اند.در هفت شطط منحصط  اطا اط آنید یبطخ

 م؟!یقارل گطدد، و ما ندان
ا هشت شطط یه آنطا هفت كنی، استیچ تناقض موجود نیاقوال احلمدهلل هن ی انی: بمید باو یبا

د یاز علماء عمل به توح یكیه كیطده ا ت، وور كشطط مجع   كیبدانند...حتماً آنشص  دو شطط را در 
ه آنطا جزء و داخل در كطده بلكط نكل منفطد ذ كفط به واغوت را بشكطده و  كط  كرا شطط صحت آن ذ 

و الزم  افط باشد،كز  یند الزمًا به واغوت یه به توحنندكهط عمل   یعنید دانسته ا ت...یعمل به توح
 افط باشد.كد به صورت جدا گانه به واغوت  یننده به توحكه هط عمل  كست  ین

                                           
افت، و مصطوف یم یاد صلوات بطو یاد دو ت داشت، و ز یه و لم را ز یاهلل عل یصل یك شص  از عوام مسلمانان كه نبی.  70

ش گفتم: اگط ر ول یمتأ ف و متاثط بود، بطا یلیكه خیز داشت، در حالیاد نیش مهارت ز یبود، و در مسلك خو  یصنعت بوت دوز 
ن بوت در جهان را ی گفت: خوبرت میبطا یك شص  عامی ی..؟ با متام  ادگیدهیش چه اجنام می، بطاینیه و لم را ببیاهلل عل یاهلل صل

 ه و لم خواهم  اخت!!یاهلل عل یصل ینب یبطا
ست كه مطاب  یباشد! و ضطور نیه  لم میاهلل عل ی حمبت به ر ول اهلل صلریوه و وطق تعبی..شیشیآال یز ا لوب ...و بی ننیو مه

 م.یدو ت داشته باش یفاتیه و لم را تشط یاهلل عل یخطوط كتاهبا ر ول اهلل صل
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را فط به واغوت ك -شان رمحهم اهللیخ حممد بن عبدالوهاب و اوالده ایمانند ش–شان یاز ا یو بعض

 هكیطده اند، مهانطور كط  كشطط مستقل ذ  یاونه ا.. به دارد.ك یتیو امه نسبت داللت نصوص جداگانه
 اطدد.یط مكجداگانه ذ  بصورتر آن دموجود و ضطورت  تیعام نظط به امه امور خاص نسب به امور
 

ه انتفاء كینند، وور كیط مكاناً  جدا گانه و دو شطط ذ ی...را احنیقیو حصول  كمهچنان شطط انتفاء ش
ست، ین دو حالت نیان ایم یچ تناقضی، و احلمد هلل هاطی را شطط دنیقیحصول  شطط...و كیرا  كش
چ  یه ف آن در تعداد شطوطاختال و باشد،یم شاملو دالالت آنطا  یل نفس معنكه در هط دو شكطا  یز 

 .نداردو دالالت آن  یمعان ،ارزش ی باالریگونه تأث
و مهه علماء  -طده اندكخمالفت ن با آن یچ عاملیه تا هنوز هك،دیموافات به توح شطط ماط جبز

ه كد ا ت  یاانه شطط صحت توحین یا كبدون ش و طده اند،كط  كآنطا به عنوان شطط مستقل ذ  -موافقاً 
ن مورد وارد شده یه در اك یل نصوص متعددیشوند، بدلیامت میجنات صاحب آن در روز ق عثبا

 .میدیط گطدكا ت، و قبالً متذ 
 !میط داده اكنجا تذ ید در ین موارد را ضمن شطوط توحی حلا  ما انیاز مه
 

اد شطوط یه در مورد ازدك  ؤالاما خبش دوم  د!یو ایرا پا خ م  ؤالخبش اول  ،میط دادكآنچه قباًل تذ 
و نصوص وارده در قطآن و  یل شطعید نظط به دالیه شطط صحت توحك  مید باو ید بود! بایصحت توح

از اهل  یكیشود، و اگط ید دانسته منیبعنوان شطط صحت توح یچ شطویه آن ریاطدد، در غی منیتع نت 
 افطاد امتام نیچن یم، الزم ا ت، باالیط آن غافل شده باشكاز ذ  -شیر اله خو  نیا ما در یو  –علم 

از نزد شان د یه شاك -ن غفلت شان آگاه  اختید از یشانطا بایا یعنی -دری صورت گ یحجت شطع
 أعلم. ی. و اهلل تعالده باشدیفطاموش گطد

 
 ه ششمیتنب -
 د.یفطق قارل گطد نیشطوط صحت جمموع اعمال و د و یان شطوط صحت آحاد اعمال شطعیمد یبا

ط كتذ  ؛ن و اعمالیقت از شطوط جمموع دی، در حقمیطدكط  كاهلل...ذ  االإله آنچه قباًل از شطوط ال 
 م:ید دو شطط را در نظط داشته باشیبا ی، اما در مورد شطوط صحت آحاد اعمال تعبدمیبعمل آورده ا

  
 .یتعبده وسلم در َتام مسائل یهللا عل یصل یو موافقت عمل با سنت نبمتابعت   - أ
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 مشطوع و مسنون آن اجنام شود، مورد قبول ریل غكشص  بشوطف از  ت اهلل متعالعباد چون اگط

من أحدث »ث آمده ا ت:یه در حدكشود،مهاناونه  یده میصاحب اش باز گطدان یاطدد، و بطایواقع من
را احداث   یا امط ی یز یچ ما( نید) ن امور مایه در كیسكهط   -،71«ه فهو ردیس فیأمرنا هذا ما ل یف
 باشد.یند، مطدود مك

 
  -عتیدر شط –دا یهط امط نو پ -،«النار، یل ضللة فكل بدعة ضللة و  ك»د:یفطمایو مهچنان م

ه كیمهانطور  -،72«یأصل یتمونیما رأكصلوا  »د:یفطمایدر آتش جهنم، و م یا ت، و هط گمطاه یگمطاه
مهه  -، 73«یم عنككخذوا مناس»د:یفطماید، و میباذار مهانطور مناز ز یاذارم مشا نید مناز مینیبیمطا م

اناط وجوب اتباع و حطمت ابتداع و یه بكه ادله  ری د، و غینكش را از من اخذ  یخو  -یعباد-ینیمطا م د
 باشد.یبطالن آن م

 -جواز و جوب،اباحت -ه در موردكع اعمال  یاز مج ا ت طا در عبادت اصل منع و بازداشنت بندهیز 
 .ده باشدیدآن ن  وارد ناط 

 
زد، یآمید را نیو تطد كو ش كو در آن شط  اجنام دادهاهلل متعال  یخالصًا بطارا عمل بنده  هكنیا - ب

 كیاط را به آن شط ید یسكا  یاهلل باشد،  ی خالصانه بطاری، اما غاما هطگاه عبادت مواف  با  نت بوده
عمل اش مطدود بوده و قبول د،باش .....ت مطدمیو جلب خاوط و رضا یارا خباوط خودمنیبسازد...و 

و  كقال هللا تبار »د:یاو یه مك،ت ا تیرواه و لم یاهلل عل یاهلل صلث از ر ول یدر حده كیاطدد، وور یمن
 مسلم. -،«تركته و شركه یی غ یه معیف ك، من عمل عملا أشر كا  عن الشر كالشر  ی:أنا أغنیتعال

را اجنام بدهد و در  یه عملكهستم، هط آن كاز شط  ین ذاتیتط  ید: من غنیفطمایم یو تعال كاهلل تبار  -
 كنم.یمهان شطك اش تطك م باقارل گطدد، او را ك یشط من  یآن عمل بطا
 سپارم.یاش م كرا به مهان شط او زار هستم، و یاط آمده ا ت، من از او بیت دیو در روا

 
راب ِِه ْرج و ِلقاا ا یفاماْن كاانا ن قول اهلل متعال ا ت:}یه هط دو شطط را در خود دارد، اكل  یو از دال

ایْعماْل عامالا صااحِلاا واَلا یف الْ   .220-هفك{، الْشِرْك بِِعبااداِة راب ِِه أاحادا

                                           
 . أخطجه البصاری فی الصحیح. 71
 . أخطجه ابن حبان فی مسنده. 72
 ی البیهقی، جوامع االخبار..  نن الكب  73
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ند، و در پط تش پطوردگارش  كار شایسته  كه خواهان دیدار رب خویش ا ت، باید  كسی  كپس هط   -
 نسازد. كسی را شطیك

وَل }.و: نت باشد...ه مواف  كند: عمل صاحل آنست  یاو یه مین آی در مورد اریاهل علم و تفس
 ا ت. ی{، عبارت از اخالص در عبادت اهلل تعالبعبادة ربه أحداا  كشر ی

 
 ه هفتمیتنب -

دارد، و ی را بط مرینده آن مششیگو   یاال اهلل از باالإله ه شهادت به ال كن گمان هستند،  یها به ا یبعض
ن یا یباشد، و بطاقطار داشته صفت  و در هط حالت وبوده نده آن از هط نوع یه گو كند  ك یفطق من

را بعداز گفنت ال  یه او مطدكینند، هناامكیاهلل عنه ا تناد م ید رضیش به قصه ا امه بن ز یا تدالل خو 
  .طدكرا  طزنش   یو داً یلم شدو  هیاهلل عل یصل ید، اما نبیإال اهلل به قتل ر انإله 

ه یهللا عل یبعثنا رسول هللا صل»گفت:  هكت ا ت،  ید روایح مسلم از أ امه بن ز یه در صحكیمهانطور 
ناه ینصار رجل منهم ، فلما غشفهزمناهم، وحلقت أنا و رجل من اْلاحلرقة، فصبحنا القوم  یوسلم إل
هللا  یصل یقتلته ، فلما قدمنا بلغ النب یحت یعنه ، فطعنته برحم یف اَلنصار كإَل هللا ، فإله قال: َل 

 یررها حتكیاا ، فما زال ان متعوذكإَل هللا، قلت:إله ا أسامة أقتله بعد ما قال:َل یه وسلم فقال: یعل
احلطقه،   یه بسو ی لم مطا به  ط ه و یاهلل عل یر ول اهلل صل -،«ومیال ن أسلمت قبل ذلككمل أ ینت أیَتن
 طدهكمحله  آن قوم  یو بعداز آن باال میطدكدر آجنا صبح   ، فط تاد،ونت داشتندك نه در آجنا یجه اقوامه ك

، و چون او را میطدكب  یرا تعق یشصص هماز انصار با ی، در آن هناام من و مطدمیست دادكو آهنا را ش
ش زدم تا یزه خو یشت، اما من او را با نكاو را ن یانصار  طد،كاقطار   إال اهللإله : ال آنشص  به میافتیدر 
، او گفت: میطدكت  یاكه و لم حیاهلل عل یصل ینب ن حادثه را بطیم، ایه بطگشتكیشتم، زمانكه او را  كآن
پناه  -قت از مطگیدر حق-؟ گفتم: اویشتكإال اهلل گفت،  إله ه ال كا او را بعداز آنیآا امه  یا
 یطدم اك یمتن هكیجارطد، تا كیطار مكن گفته اش را تیشه ایه و لم مهیاهلل عل یصل یاما نب صوا ت،یم
 آوردم. یا الم من آنطوزه قبل از كاش  ك

 
ت إن یا رسول هللا أرأی »ه گفت:كاز مقداد بن أ ود آمده ا ت،   یاط یح دیت صحیمهچنان در روا

بشجرة فقال: أسلمت  یف فقطعها مث َلذ منیبالس یدیفضرب إحدى  یت رجلا من الكفار فقاتلنیلق
ا یه وسلم: َل تقتله، قال: فقلت یا رسول هللا بعد أن قاُها؟ قال رسول هللا صلى هللا علیهلل، أفأقتله 

ه وسلم: َل یمث قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول هللا صلى هللا عل یدیرسول هللا إنه قد قطع 
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ا ر ول ی -،74«قال یقول كلمته التیتقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله، وإنك مبنزلته قبل أن 
د، بعداً ید ت من را قطع منا كیفار مواجه شوم، و با من به مقاتله بپطدازد، و كاز   یاهلل اگط من با مطد

ا او را بعداز یآ د: خباوط اهلل ا الم آورده ام،ی، آنوقت او باو مستاده شو یدوباره  ط پا ا یدرخت كمكمن ب
از د تان  یكیا ر ول اهلل او ی: مش! گفتكن را ه و لم گفت: اویاهلل عل یصل یشم؟ نبكن قول اش بیا

ه و لم گفت:او را یاهلل عل ی،ر ول اهلل صلدیاو یملمه را كن  یطده ا ت، و پس از قطع آن اكمطا قطع  
قبل از  یخواهد بود، و تو به منزله و  یشكه او را بكش از آنیاو به منزله تو پ یشكش! اگط او را بكن
 بود. یلمه را گفته باشد، خواهكه او آن  كآن

قول  یفإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله، مبنزلته قبل أن »ه و لم:ی علاهلل یقول ر ول اهلل صل
لمه شهادت به ك ی، با ادایشكه او را بكه آنشص  قبل از آنكا ت،   ین معنی، به ا«قال یكلمته الت
 یتو به مانند حالت قبل از ادا در آنصورت یشتكو اگط باوجود آن تو او   اطدد،یم معصوم الدممانند تو 

ه یهللا عل ین قول ر ول هللا صلی، و ایشو یمباح الدم م -جهت قصاص-لمه شهادت تو ط آنشص ك
 تغال یه بعضكی، وور اطددیمنم یدر ت تفهثطاً كا ... یو هستتو به منزله ا -یعنی، «مبنزلته إنك»و لم:

  د.ری به نظط م دیه صحت آن بعكنند،كی مری...تعبیفط هستكن مسئله او را به مفهوم: تو مبنزله او در  یدر 
 
اَل إله شنت آن مرد بعداز گفنت َل ك در بدله وسلم اسامه را یهللا عل یصل یه نبكگر گفته شود،  ا 

 رد؟!كهللا چرا قصاص ن
 

عت جاهل بود، یم شط كل داشت و به حیش تأو یار خو كن  یه ا امه در كنیل ای: به دلمیاو یدر جواب م
اهلل  یصل یه از نبكه مقداد بعداز آنكیم، در حالینكیم ش حمسوبین را از مجله خطاء ها و لغزش هایو ا
 طایشود،ز یل دانسته منین به جهل و تأو یر از معذو  افت منود،یدر  زین، و جواب خود را طدك  ؤاله و لم یعل
ار را كن  یگفت: اگط تو ا دیكتا به ، و بعدًا طدكطار  كم را تكاو دوبار ح یه و لم بطایاهلل عل یصل ینب

 .شد یخواهد یبه منزله او قبل از گفنت شهادت توح یاجنام بده
اال إله ... ال آن ریافط حمارب در هناام جنگ و غكه هطگاه  ك،  ه نصوص داللت به آن داردری ن و غیا

 اطدد.یون ممصئُ و مالش  شود، و خونیشط از  طش بطداشته مد، مشیاهلل باو 
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اام قتال، و در هن یه هطگاه حطبكست،  یاختالف نن یان مسلمانان در ید: میاو یه در الصارم میمیابن ت

فط كح بوده و توبه اش از  یآورد، ا الم اش صحید ا الم بیا مقی، به گونه مطل  و بطهنه یدن مششط هاید
 اش باشد. یب باونیذكخالف آن و ت یاطدد، اگط چه حاالت و ظواهط نشاندهنده ایقبول م
 إال اهللإله ال  ندهیگو   یاز باالبطداشنت مششط  فقط باعث ایآ، میطدكان  یه قباًل بكرا   یآن مواردن كیل
 ؟!دری ه در مهان حالت و وصف قطار گك یسك ا صطفاً یدد و اط یم

از ....اطددیصاحبش م ی از باالری مورد باعث بطداشنت مششنیتنها در مه! یبل: میاو یدر جواب م
اال إله ال  اطدد، اگط چهیمن شص  یباال از ریباعث بطداشنت مشش هك  میپطداز یم ط حاالتك جهت به ذ نیمه

 .اهلل گفته باشد
 

 ظ باشدید و غلیه ارتداد اش شدكمرتد   حالت اول:
شرت از یه بكنیاا یو   باشد،نیر ول او و مؤمن و ارتدادش حارب اهلل یه در هپلو ك ا ت یسكو آن  

د، و یآیادت بعمل میز  فطشكدر   یعنی فط...خواهد بودك یفطش باالكنصورت  یدر  دوبار مطتد شده باشد،
شود، و نه از او ولب توبه یطفته منیپذ زین توبه اش ت او از جانب اهلل متعالی هدانیل عدم تضمیبدل
 و حد ریمشش ده ویقبول ناطدتوبه اش  د،یباو  اال اهللإله ال  بلند، یبا صدا ند، وكاطدد،اگط چه توبه  یم

 شود.یش بطداشته منیقتل از باال
 

اهِنِْم مثَ  اْزدااد وا ك ْفراا لاْن ت  ْقبالا ت اْوب ات  ه ْم واأ ولاِئكا میا نا كافار وا ب اْعدا إِ یِإَن اَلذِ د:}یفطمایمورد م نیاهلل متعال در 
 .90-{، آل عمطانه م  الَضالُّونا 

فط خویش میفزایند )و در این راه اصطار كافط میشوند و آن گاه بط  كه بعد از امیانشان  كسانیك -
ه از روی ناچاری یا در آ تانه ای مطگ صورت كمیورزند( هیچ گاه توبه ای آنان )بعد از گذشت فطصت  
 میارید( قبول منی شود، و ایشان به حقیقت گمطاهند.

ْغِفرا ُها ْم واَلا یك ِن اّلَل  لِ ی اْزدااد وا ك ْفراا ملْا نا آمان وا مثَ  كافار وا مثَ  آمان وا مثَ  كافار وا مث َ یِإَن اَلذِ د:}یفطمایو م
 .220-،النساء{لا یه ْم سابِ یْهدِ یلِ 

افط كافط میشوند، و باز هم امیان می آورند و بار دیاط  كه امیان میآورند و  پس  كسانیكبیامان   -
ارشان جای كفط چشم از جهان می پوشند، واقعًا  كفط خویش می افزایند )و با  كمیشوند و  پس به  

 شافت ا ت و( هطگز اهلل ایشان را منی خبشد و راهی )به  وی هبشت( بدیشان منی مناید.
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شود و یافط مكان  میبعداز ا یسكه هطگاه  كا ت،   هد: اهلل  بحانه خب دادیاو یرم مه در الصایمیابن ت

و   یاضاففط كان  یمدر قبول توبه  طایز  اطدد،یبه اش قبول منآورد، تو ید مادت بوجو یفط خود ز كبسبب آن در  
 توبهو  ستیبول توبه به مانند دوم ندر ق یه اولكد شص  بداند  یبا وفطق وجود دارد،  یفط عادك

 قت با قطآن خمالفت منوده ا ت.ید، در حقین امط خمالفت منایه به اك، و هط آنشودیطفته منیپذ آنصاحب 
أن رهطاا من ع كل د:}یاو یه مكت ا ت،  یاهلل عنه روا یرض كاز انس بن مال یح خبار یو در صح

ا رسول هللا أبغنا ِرْسلا، قال: ما ینة، فقالوا: یه وسلم، فاجتووا املدیصلى هللا عل یة قدموا على النبیمثان
 یقتلوا الراعأجد لكم إَل أن تلحقوا بالذود، فانطلقوا فشربوا من أبواُها وألباهنا حَّت صحوا وسنوا، و 

ه وسلم، فبعث الطلب، فما یصلى هللا عل یخ النبیواستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلمهم. فأتى الصر 
ت فكحلهم ِبا وطرحهم باحلرة ی فأمحیهم وأرجلهم مث أمر مبسامیدیِبم فقطع أ یترجل النهار حَّت أ ت

اهلل  یصل ینب نفط بودند، نزده هشت كل  كله عیاز قب  یگطوه  -،75{سقون حَّت ماتوایستسقون فما ی
 آماده  ریما ش یا ر ول اهلل بطایداشتند، و گفتند: یمندو ت  را نهین اقامت در مدكیه و لم آمدند، لیعل
د، آهنا بداجنا یه به گله گاه شرتان بطو كنم، ماط آنك آماده  ریتوامن ش یمشا من ین، ر ول اهلل گفت:بطاك

شتند و شرتان را كدند، آنااه شرتچطان را  یه صحت مند گطدكدند، تا آنی و ادار شرتان نوشریرفتند و از ش
و لم ه یاهلل عل ینان نزد ر ول اهلل صلكاد  یفط  یسكافط شدند،  پس  كربودند، و بعد از ا الم آوردن  
ه آهنا را كشان فط تاد و آفتاب هنوز بلند نشده بود  یب ایرا به تعق یگطوه  آمد، نبی صلی اهلل علیه و لم

ده یشكل  یه مكنند، و  پس د تور داد،  كشان را قطع  یا یه د ت و پاكدند، آن حضطت فطمود،  آور 
 -نهی نازار مد -ده شد، و آهنا را به حطهیشكطده شد، و بط چشمان شان  كل ها داغ  یشوند، و م

 ه مطدند.كشان آب داده نشد تا آنیدند، بطایطلبیشان آب میه اكیانداختند، در حال
 
ن یبا ا وز پطاختند...یبه قتل و چپاول اموال عامه مسلمانان ن شیآهنا بعد از ارتداد خو  هكشود  یده مید

 ادت را بوجود آورده اند.یفط خود ز كش در  یعمل خو 
 
أن رسول هللا صلى هللا  »د:یاو یه مكت ا ت  یاهلل عنه روا یرض كاز أنس بن مال یدر خبار  نطوریمه

املغفر، فلما نزعه جا  رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار ه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه یعل
بسط داشت داخل  یاله آهنكه  كیه و لم در حالیاهلل عل یر ول اهلل صل -، «الكعبة، فقال: " اقتلوه ".
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نزدش آمده و گفت: ابن َخطل خود را  یه مطدكبود،   آوردهیاماًل بط نكاز  ط خود   د، هنوز آنطاینه گطدیمد
 د!یشكه و لم گفت: او را بیاهلل عل یصل یطده ا ت، نبكزان  یعبه آو ك یبه پطده ها

 
صواهد...اما یه او توبه منوده و امان مكنست  یا ،«متعلق بأستار الكعبة»قول آنشص : یو معن

ت و یامن و مهچنان از د،یهم نط ان یچ منفعتیش هین عمل اش بطایطفته نشده و ایباوجود آن توبه اش پذ
ه او ك، و خاصتًا  دیمنوده هبطمند ناطد ه اعالنكمهه اهل م یه و لم بطایاهلل عل یصل یه نبكت  یمصئون

ن یل آن هم ایو دل -باشدیحطام م اقتال در آجن ه بصورت خاصك -ده بودیگطد  زین داخل مسجد احلطام
ه و لم یاهلل عل یصل یبط نب دشنام و قتال بك، مطتنیكالطغم ارتداد و التحاق اش با مشط  یعل یه و كبود  
 !ده بودیز گطدین

 
 الوه ارتداد شان در حطب با اهلل وه بط عكیسانكه  ری ابن  طح و غ و ابن ضبابهس یطور با مقنیو مه

  معامله صورت گطفت.نی، عند قطار داشتنیه و لم و مؤمنیاهلل عل یر ول اهلل صل
 

ه از صاحب آن ولب كارتداد جمطد  یا  ان مطتدید مید: بایاو یم 10/202ش یخو  یه در فتاو یمیابن ت
شته كه صاحب آن بدون ولب توبه  ك مغلظه شود، و مطتد یا ارتدادیمشته كه به حد  كنیا ای، شودیم توبه
 .میشود فطق قارل گطدیم

 
 یآورد،و خود را بطایا الم ب طده وكتوبه   ،افنت مسلمانان بط اویاز د ت ه قبل كنناآدر مورد اما 

نا یِإمنَاا جازاا   اَلذِ ل فطموده اهلل متعال:}یشود، بدلیطفته میه توبه او پذكنست  یا راجح، ندكم  یمسلمانان تسل
ِهْم واأاْرج ل ه ْم ِمْن یدِ یصاَلب وا أاْو ت  قاَطعا أا یقاتَ ل وا أاْو یاْْلاْرِض فاسااداا أاْن  یْسعاْونا فِ یارِب ونا اّلَلا واراس ولاه  وا حیا 

ٍف أاْو  فاْوا یِخلا نْ  یفِ  یِمنا اْْلاْرِض ذاِلكا ُها ْم ِخزْ ن ْ اٌب عاظِ  یا واُها ْم فِ یالدُّ نا تااب وا ِمْن یِإََل اَلذِ  ،مٌ یاآْلِخراِة عاذا
 .22،22-{، املاردةمٌ یفااْعلام وا أاَن اّلَلا غاف وٌر راحِ ِهْم یق اْبِل أاْن ت اْقِدر وا عالا 

ام شطیعت می تازند و كشورند و بط احومت ا المی میكه )بط حكسانیكجز این نیست جزای   -
بدین و یله( با اهلل و ر ول اش می جناند، و در روی زمنی )با هتدید امنیت مطدم و  لب حقوق 

شته كشنت مطدم(  كه )در بطابط  كارواهنا( د ت به فساد می زنند، این  كانساهنا، مثاًل از راه راهزنی و غارت  
اموال( به دار زده شوند، یا )در بطابط راهزنی و غصب اموال، شنت مطدم و غصب كشوند، یا )در بطابط  

ه )در بطابط قطع وطی  و كدیاط بطیده شود، و یا اینكس یكتنها( د ت و پای آنان در جهت ع
هتدید،تنها( از جاری به جاری تبعید گطدند و یا زندانی شوند، این ر واری آنان در دنیا ا ت  و بطایشان 
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ومت ا المی و راهزنان و مفسدانی( كسانی )از این حماربنی با حكا ت؛ ماط   در آخطت جمازات بزرگی
ه اهلل دارای كنند، چه بدانند  كطده ای خود پشیمان شوند و توبه  كه پیش از د ت یافنت مشا بط آنان از  ك

 طده و ببصشد(.كمغفطت و رمحت فطاوان ا ت )بدیشان رحم  
ده یم مستثناء گطدانكن حیافنت مسلمانان به او از یت اهلل متعال توبه شص  را قبل از د  در آجنا

 ا ت.
و بعداز  افنت مسلمانان به اوید ت ان توبه شص  قبل از یاهلل متعال م د:یاو یه در الصارم میمیابن ت

  آن بط او واجب ی، تطبدیآیار شص  به د ت  لطان بیطا هطگاه حدود اختیز آن فطق گذاشته ا ت، 
ن امط یدن ایست، بط خالف قبل از ر ی گذار نریبط حالش تأث یا شفاعتیچ عفو و درگذشت و یبوده و ه

ار ا ت، و توبه بعد یوبه اختاو ت ان ا الم بهیط كافنت لشیاز د ت به شص  قبل بد ت  لطان، اما تو 
توبه امت ا یباشد، و ی غطق شدنش منین توبه به منزله توبه فطعون حیه اكطاه و اضططار،  كاز آن توبه ا 

ه در هناام مطگ قطار داشته كیسكآهنا نازل شده بود، و توبه   یه عذاب اهلل باالكیگذشته هناام  یها
جهت  آنطا حمضو ش را بداند، یه صحت گفتار خو كطدم، بدون آنكد: من اآلن توبه  یاو یه مكباشد،  
ان یط كلش یابیتوبه بعد از د ت  -یعنی شود، نیچند، و اگط یاو یمش ی  باالیالتطب از حد واجب یرهار

 اطدد.یفساد باز م یده و دروازه هایگطد  یع حدود شطعیطفته شود، باعث ا قاط مجیز پذین ا الم به او
 

هر دو  مسلمانان به او حق هللا و حق بنده یابیه توبه شخص قبل از دست كیاگر گفته شود: زمان
 !؟یا خیباشد یل میق و تفصیازمند تفر ین امر نیا ایسازد،آرا ساقط ب

ه، هطگاه شص  مطتد داخل كنست  یراجح ا ی: از جمموع اقول مواف  ادله شطعمید باو یدر جواب با
ن توبه او باعث ا قاط ح  اهلل و حقوق یا د،یمسلمانان به او توبه منا یافنت حطب گطدد، اما قبل از د ت

ز ین نیه مطدتدیاهلل عنه و اصحاب مهطاه اش در جنگ عل یط رضكاطدد، و  نت ابو بیبنده گان هطدو م
ل نشان یمتاح  و مسع و اواعت  یبه  و  طده وكش را اعالن  ی توبه خو نیآنعده از حمارب یعنی بود، نیمه

شد   یمسلمانانآن تعداد ه یشان خوا تار فدیط از كن مهه ابوبیاما باوجود ا طفت،یشان را پذیدادند، توبه ا
شته شده  ك یعنی -ش گفت: آهنایاهلل عنه بطا ین هناام عمط رضیشته شده بودند، در كه بد ت آهنا  ك

 دیآورند، و تو نبایبد ت م یاهلل تعال ز ازین ش رایدند، پس پاداش خو یدر راه اهلل جنا -لمانگان مس
 طفت.یط آنطا پذكعمط نظط دادند، و ابوب یز به رأیط صحابه نیه  اك.....یه اخذ منارینها فدیاز 

 
افنت یو قبل از د ت  -بپطدازد یقیالطط ن به عمل حماربت و قطاع كیل-حمارب مسلمان باشد و هطگاه

ده، ی اقط گطد شیاز باال یقیحد قطاع الطط  یعنین حالت فقط ح  اهلل ید، در یمسلمانان به او توبه منا
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شته كب قتل شده باشد، به قصاص آن  كنصورت هطگاه مطتیه در ك؛ماندیم یش باقیخو  یاما ح  العبد جبا
ه مورد عفو قطار  كنیاگطداند، ماط   انش بازآنطا به صاحبد یبارا ربوده باشد،  یسكو اگط مال  شود، یم
 .دری گ

 
 

 قیحالت دوم: زند
اقامه  -نه قاوعهیب با-شیه باالكیند، وور كیش را اظهار میفط خو كه  كست  ی : عبارت از مناف  ایزند

 ند.كار  كاز آن اناما او و از او ولب توبه شود،  حجت گطدد،
ند و كاگط چه تظاهط به ا الم   -شته شودكه او بدون ولب توبه  كنست  ی  ایقول راجح در مورد زند

ه شص  به  بب كد،  ری ایصورت م یخاص مورد كیطا ولب توبه از شص  در یز  -دی اهلل باو االإله ال 
 یاز و  یام ا الم اعرتاف ندارد، پس از چه امط كاز اح كیچ ی  به هیافط شده ا ت، اما زندكآن  

 د؟!ری ا تتابت صورت گ
 

 واحناْن  ن ات اراَبص  ِبك ْم أاْن ینیِ ق ْل هاْل ت اراَبص ونا بِناا ِإََل ِإْحداى احلْ ْسنا د:}یفطماین مورد میدر  یاهلل متعال
اٍب ِمْن ِعْنِدِه أاْو بِأا یصِ ی  .61-{،التوبةف ات اراَبص وا ِإنَا ماعاك ْم م ت ارابِ ص ونا ناا یدِ یباك م  اّلَل  بِعاذا

ی انتظار دارید: )یا پریوزی و غنیمت در دنیا، و یا كی از دو نیكباو: آیا در باره ای ما جز ی -
ه یا اهلل )در این جهان یا آن كشهادت و هبشت در آخطت( ولی ما در باره ای مشا چشم به راه هستیم  

ی خود گطفتارتان  ازد و یا )در این جهان( با د ت ما )ذلت و خواری نصیبتان جهان( به عذابی از  و 
  ازد( پس مشا چشم به راه )فطمان و خوا ت( اهلل باشید و ما هم با مشا در انتظارمی.

 
-هطگاه مشا آنچه از یعنیند: یاو ی{ مناایدِ یأاْو بِأا  در مورد:}رید: اهل تفسیاو یه در الصارم میمیابن ت

 د شد.یشته خواهكد، به د ت ما  یساز تان ا ت ظاهط بیقلب هادر  -فطك
طده كش پنهان  یخو  یه مشا در قلب هاك یفط كو  :عذاب آن نفاق یه باوركن به مانند آنست  یو ا

ت یقیدن نفاق و زندیاگط چه مناف  توبه اش قبل از ظاهط گطد ا ت، ما یها قتل مشا بد ت مهانا د،یبود
از  هكم  یندارد، تا منتظط آن باش وجود انكام نیا یدن نفاق از و یظاهط گطداطدد، اما بعداز یاش قبول م

ه مناف   كیطا در صورتیز  شته شود،كه بد ت ما  كنیا اینازل گطدد،  یآهنا عذاب یباال یجانب اهلل تعال
 د،بط ان ه اهلل متعال وعده منوده ا تكیهبمان جزا را  صواهد تا اویاز ما م كیهط  ندكفطش را اظهار  ك

 اش ظاهط  ازند! ن وجهیش را به ظاهط تط یتوبه خو  هطچند
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جهاد با  یبطا یچ راهیز موجود گطدد، هین ار باشد و ضد آنكآش شانیه نفاق اكی حالنیاما در ع

 حال به ا الم اقطار نیفطش به اثبات بط د، اما در عكمناف    كیه هطگاه از كی وجود ندارد!! وور نیمنافق
ده و یش منفعت ر انیبطا -عتیم شط كظاهط ح–ن ا الم در یخود ظاهط گطداند، ا داشته باشد، و آنطا از

 اطداند.ین مكشان نا ممیجهاد را با ا
د نسبت به آن یه مطدم را باكجود دارد  و  یقاعده ا نجاید: ایاو یم در زاد املعاد میه ابن قكیمهانطو 

ه ظاهط بوده و مناقض كند  كیقبول م یبه شطو فطشكرا از   یافط اصلكه شارع توبه  كنیو آن ا ،داد یآگاه
به ا الم  بب عصمت خون و عدم عمل به   حلا  عمل منودننیاز مه تط از ا المش نباشد، یآن قو 

خود اطدد یه آنچه را  بب اباحت خونش مك  آنست  یاما زند اطدد،یا الم  بب انتفاء عصمت خون م
افنت یبعداز د ت  -د، و اظهار توبه و ا الم اش ینمایفط خود را اعالن مك یعنیند، كیاظهار م

 اطدد.یمن یخون از و  اباحت فط وك  بب زوال یل قطعینظط به دال -یمسلمانان به و 
 

 یآنان یل عدم اباحت خون بطایرا دل اونه اظهار ا الم به زبانچامطوز ه كم!  ینكیم و تعجب از آن
طار كشان تیبار ها و بارها از  ده ویوجودش متحق  گطد  در یزند ه متام حاالت و صفاتك،  دهندیقطار م

د، و ا الم را ر وا ننكی منیا الم توه ید، بطانساز یه ا الم را از خود ظاهط مكیشده ا ت،و هط بار ز ین
ه ك، با وجود آنشوندین میط دكیبط پ دن وعنیوارد گطدانش باعث یار خو كن  یل با اكد، و در  نساز یم

 اط...؟!یه ادله دری داند، و غ یش فطض منیخو  ید، و فطارض را باالری ایمنحمطمات اهلل را در نظط 
 افطاد توقف نیم قتل چنكه در حكست  یسته نیچ عامل شایه یبطا ن حاالتیه با در نظط داشت اك

اناط بطالن و یده ا ت، و بی اشصاص وارد گطدنیچنم كان حیه در بكواضح   و یند...و ادله قطعیمنا
 نند.كان نیباشد، بی آهنا منیمدافععدم صحت اقوال 

 
  حدود اهلل قطار  یدر مقابل تطب هكآن   بعد ازیه توبه زندكداللت بط آن دارد،   یمهچنان ادله شطع و
 ینیِ ق ْل هاْل ت اراَبص ونا بِناا ِإََل ِإْحداى احلْ ْسنا د:}یفطمایه مكطا قول اهلل  یاطدد، ز یباعث عصمت خونش من د،ری گ

اٍب ِمْن ِعْنِدِه أاْو بِأا یصِ یواحناْن  ن ات اراَبص  ِبك ْم أاْن  نا، به یدی{، نزد  لف در قسمت: أو بأناایدِ یباك م  اّلَل  بِعاذا
ن مبانند، یشان ا ت ظاهط گطدد، و ا یها ه آنچه در قلبكیشنت شان ا ت، و آن در صورتكمفهوم  
اط ید یز یشنت آهنا چكطده ا ت، جبز از  كآنطا وعده   ه بد ت مسلمانان اهللك: عذاب  یه باوركآنست  

 ه مسلمانكاطدد،  ی  حدود اهلل باعث آن میشان بعداز قطار گطفنت در معطض تطبیطا قبول توبه ایباشد، ز یمن
ه مطاب  كیند، در حالكرا نازل   یبتیزنادقه مص یشان باالیاهلل بد ت اد، تا نباش نیاط در انتظار اید
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ار كد، واگط قبل از آشنباشیشان منتظط اصابت عذاب از جانب اهلل و مسلمانان میا یوعده اهلل مهه ا
وصف مناف  و  طایاطدد، ز ین وعده  اقط می ازند، اآورند، و آنطا ظاهط یقًا ا الم بیفط شان حقكشدن  
 شود.یشان بطداشته می  از باالیزند

 
 

 ه وسلمیهللا عل یحالت سوم: دشنام دادن به رسول هللا صل
ولب  یه از و كه و لم باشد، بدون آنیاهلل عل یصل یهطگاه ارتداد شص  از جهت دشنام دادن به نب

ش ین توبه خو یو در  -ندكفطش توبه  كاگط از   یشود، ولیشته مكفطش  ك نوع  نیمه توبه گطدد، تنها به  بب
ا ت، و شنت شص  كاء فقط  یماند، و حد انبیم یحد دشنام دادن باق یو  یباال -ز باشدیصادق ن

اهلل  یخاص ر ول اهلل صل زین امط نیندارد و ا اءیرا در حدود انب یشفاعت امط  اط ح ید یحدچ ایه
 باشد.یه و لم میعل

ه یاهلل عل یاما ر ول اهلل صلشود،یاز مطتد به  بب ارتدادش ولب توبه م د:یاو یه در الصارم میمیابن ت
د یشد یلیفطش خكه  كدانستند  یشتند، چون مكیمو لم و اصحابش دشنام دهنده را بدون ولب توبه 

 شناختند.یش میبط هط نوع جمازات بطا یآن و أول یله تالفیتنها و  را ا ت، و قتل
 ن جهتیاز  فطشكبسبب  ا یو  ه و لم باشدیاهلل عل یصل یو اگط قتل شص  بسبب دشنام دادن نب

طا یست، ز یافط و حمارب نك كیقتل  ، و جمطدعت ا تیاز حدود شط  یحدبه صورت جداگانه  كیهط 
فط جمطد و حماربت كد بط  یت زاینوع جنا كیفط كن نوع  یا ،میدیط گطدكمتذ ث یقباًل از احاد هكل  یدال نظط به

 قتل و حدطده ا ت....كه و لم و اصحابش امط به قتل آهنا  یاهلل عل یصل یباشد، و مهچنان نبیشص  م
 ثابت شده ا ت. و امجاع نت ت بداللت ین نوع جنایدر 

 
 ت والین مورد به تفصیش در یشرت خو ین مورد بود، و اگط جهت قناعت بیام در كد احین خمتصط مفیا
، و اگط دیمطاجعه منا« نیم شامت هللا و الدكح ی إلنیه الغافلیتنب»تاب ما،كد به  یشرت ضطورت دار یادله ب
الصارم املسلول »،یعنین مورد نوشته شده یه در كتاب  كن  ید به مفصل تط یمز  یطد، بطاكن هم قناعت نیدر 
ن یان ایح  ب یخ رمحه اهلل به در تیش طاید، ز یه مطاجعه منایمیم ابن تخ اال الی، از ش«شامت الرسول یعل

 اداء منوده ا ت. آن ن وجهیامل تط كبه   موضوع را
 

 شنت واجب گرددكش حد  یه باَلكحالت چهارم: آن
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ن امور....واجب گطدد، آنشص  یه امثال اری و غ اطیشص  د ش حد قتل بعنوان قصاصیه باالكآن
ن موضوع یند، منظور ما از گفنت ایاء مقتول او را عفو منایه اولكنیشود، ماط ایشته مكبه حد از حدود اهلل  

م كا حی و رین امط باعث بطداشنت مششید، ایاال اهلل باو إله شته شدنش، ال كقبل از   یه اگط جانكنست  یا
 اطدد.یش منیباالقتل از 
 

نده یگو   ی از باالریه باعث بطداشنت مششكز ا ت  یاط نیط حاالت دین موارد  ایمهچنان بط عالوه ا
، تا ن موارد اشاره داشته باشمیط به اصواهم به صورت خمتصینجا میا اطدد،یاال اهلل منإله ال د یشهادت توح

ه قبالً كد را  یث أ امه بن ز ینم تا حدكیشنهاد میمناند، بنًا پ ین امط گنگ و پنهان باقیخواننده ا یبطا
ند در آن كیش صدق میم باالكن حیه اكع حاالت و اشصاص  یطا مجیخوانده شود، ز  ،میط شده اكمتذ 

 اطدند.یم مكن حیموجود ا ت...و داخل ا
 ل.ی واء السب یإل یمن وراء القصد و هو اداد یو اهلل تعال -
 
 میر كد در قرآن  یمثال شهادت توح -

اال إله ش راجع به ال یاط خو یمبحث خمتصط د كیم...به ینك یاهلل حافظه با خواننده حمرتم كنیقبل از 
 .میپطداز ی آمده ا ت ممیط كه در قطآنكت آن...یاهلل...و فضل

 
 یثااِبٌت واف اْرع هاا فِ باٍة أاْصل هاا یباةا كاشاجاراٍة طا یفا ضارابا اّلَل  ماثالا كاِلماةا طا یأاملْا ت ارا كا د:}یفطمایاهلل متعال م

 .12-می{، إبطاهتاذاَكر ونا یْضِرب  اّلَل  اْْلاْمثاالا لِلَناِس لاعاَله ْم ی بِِإْذِن راِبِ اا وا نیٍ أ ك لاهاا ك َل حِ  یت  ْؤتِ  ،الَسماا ِ 
ه تنه ای آن )در كرا میزند   كدرخت ویبه و پا مثللمه ویبه كبطای  ه اهلل چاونه كآیا ندیده ای   -

نده( باشد، بنا به اراده و خوا ت اهلل هط زمانی میوه ای خود كزمنی( ا توار و شاخه هایش در فضا )پطا 
 ه پند گریند.كرا بدهد )و دارماً به بار نشسته و  ط بز و خطم باشد(، و اهلل بطای مطدم مثلها می زند تا آن

نند، كط  كش فآنطا بشنوند، در باره اش زده ا ت تا یبنده گان خو  یبطا یه اهلل تعالكا ت   ین مثالیو ا
 ند:كیم آنطا افاده مین مثال عظیه اكو از ارشادات  ند...یمنا كو مطام آنطا در  ند، و ارشاداتیدقت منا
 
 كجز پاو مثط آن  خبشد، یمن یكجبز پا  كن درخت پایه اكیوور ا ت، ....و خبشش عطاء یكپا  (2

 یها یباریدر ز ...دیاو ی صن م یكش از پا یها طگا ت و ب كه اش قطار دارد پای..آنچه در  است.ین
ن  یخود ا یكبه پا  در اوطاف آن قطار دارد یعیل وبكه بشكا ت،و آن درخشش و مجال   كپاش یخو 
 ا ت... كپا ،لمهك
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ا و یدن یخوب-یو خوب یكصاحبش جبز پا  ید بطایلمه توحك یمهه ا هكبلد...یلمه توحكمثط و خبشش  
 خبشد. یمن -آخطت
ا یطا دنیفهماند..ز یش میاطداند، و ارزش آنطا بطایرا با مفهوم م یصاحبش زندگ یبطا هكست  یا لمهكن  یا

 یبو  ك خشنیزم ...ندكیرا دنبال من یفیچ هدف شط یو ه مت و ارزش نداردیچ قیاال اهلل هإله بدون ال 
 .افتیرا در خواهد  شیخو  یباال یه ان هط روندیه نفط كخواهد بود   یحاصل
 
 ..ویچ باد و بارانیخ هیر وول تار ه دكباشد،  ی منیشه در زمیثبات ر  یدرخت داران ینطور ایمه (1

اد ثبات و ر وخ و یام باعث ازدین زمان و ایه اك ناذاشته ا ت، بلریآن تأث ی.. باالیامیزمان و ا چیه
فطو  مؤحدش را در قلب مؤمن یخو  یشه هاید ر یلمه توحكنطور  یآن شده ا ت، مه یعم  و بلند

ست  یلمه اكن  یا باشد...یلمه قبل از وجودش در قلب اش موجود مكن  یخ ایث زمان و تار یبد..اما از حیم
ش یخو س یو نف یمیز قیجهاد ...و هط چ با عطق و خون وآنطا  نیو جماهد اء و ر لیانب نیدر زمه ك
 نند.كیه میو تغذ یار یآب

 
آمسان بلند  یمهان اندازه به  و  به ند، وكیش خبشش میشه هایاندازه ثبات و عم  ر  لمه بهكن  یا (2

آن بزرگ  یافته و شاخه های امتداد نیبه در  طا ط زمین شجطه ویا یشه هایه مهه  ر كود..تا آنری م
در هط زمان  زین خبشش اش د....یاد در خود جذب منایه غذا و آب ز ك یاندازه ا و به هطشود، یم
داشته باشد... ین نقطه آمسان قطار میه در مطتفع تط كده  بو  ین ارزش هاین و بلند تط یباتط ین،ز ین،هبرت یشرت یب
ه یتغذ كپا كشاخ و بطگ آن جبز از غذاء و آب و خا  د، وری بنظط م كننده پایوه و مثط آن بنظط بیم
 شود!یمن

خود در قلب مؤمن، آثار و  یشه هایه به انداز ثبات و عم  ر كد...ین گونه ا ت شهادت توحیا
به....به ین شجطه ویا یاطدد، و خبشش بنده بطایاش ظاهط مفطوعات آن در جوارح و اعمال و اقوال 

 شود.یعت غطاء مشاهده میم شط یل تعالی، و متثاهلل واحد واعت و عبادت یبسو  یاد بدنیت انقیل هناكش
آن در  یشه هایطده و ر كدا  ی پنیكدر قلب مؤمن آرامش و مت ید به متام معنیه شهادت توحكتا آن

 یه مهه بدن و جوارح و كتا آنو چاند...یش را با خود بپیه مهه جوارح و اندام هاكقلب به اندازه هپن شود  
و خدمت  دیند....و جبز توحكد دعوت  یتوح یبسو  ند وكد عمل  ید حطف بزند، توحیتوح -طددد گیتوح
 .-ندكن یاط یار دكچ  یه آنبه 

بسبب   -ع اوطاف قلبیآن در مج یشه هایر  یت بطاكد، و حط ف گطدیقلب ضعد در یهطگاه توح اما
 یكیه اگط كیتا جاراطدد...یف میز ضعیط جوارح نیآن بط  ا ی، فطمان دهدشوار شود -تیگناه و معص
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 ریهم عمل خ یا ذره كیند! به اندازه وزن یگطفتار شده اند، بب  -د در قلبیه بضعف توحك-ن افطاد را یاز 
 ز آمده ا ت.یث نیه در حدكیدهند، مهانطور یاجنام من

م  و كاد و  ید در قلب ز یف شدن توحیعو ض یقو  م وكاد و  یز  بااز قلب  اد جوارحیپس اواعت و انق
 اطدد!یف میو ضع یقو 

  یف و قو یضعا ی وان میم شدن اكاد شدن و  یه نصوص...اهل علم به ز ری ل و غی دلنیه به ا اس مهك
با واعات  هطگاه یعنیاس آن در اعمال و اقوال شص  قارل هستند، كدن آن در قلب بط حسب انعیگطد

 ه شودیها و گناهان تغذ یبا نافطمان اهگاطدد، اما هط یاد میو ز  یقو ز ینان میا شود كمكه و  یو عبادات تغذ
 ت!كخش یش در قلب و جوارح میشه هایاطدد، و ر یم مكف و  یان به مهان اندازه ضعمیا

 
 نیآن در زم یهاشه یبعم  و ثبات ر  یو  لب یابجی اریبه تأثیوه ها و فطوعات شجطه ویم هكیقسم (2

شاخ و بطگ درخت  یوطاوت و تازه گ یم باالی مستقریتأث زین نیشه در زمیام ر كا تح دارد، مهانطور
ش دور  یشه هایآن، و آب و غذا از ر  یبطگ ها و  اقه ها یتازه از باال یدارد...و هطگاه آفتاب و هوا

شه یشدن ر  كبا خش یعنی هط دو خبش درخت خواهد داشت، یم و دو جانبه باالی مستقریتأثگطدد، 
ف و یضع زین شهیر  ،شدن  اقه و بطگ كس با خشكشود، و بطعیم كخش مهچنان  اقه و بطگ آن ،ها

 .اطددینابود م
 ریوه و مثط آن چاونه متغیه شود، وعم میآلوده و ملوث تغذ ین درخت با آهباید! اگط اینكط  كپس ف
بط آن قطع  تازه یه شود...و آب و هواید تغدیمواد مف و كپا یس اگط با آهباكشود...و بط عیو بد م

 نیخوش و هبرت شده ا ت...و مه یلیآن خ یه وعم و بو كد!  ید دیخواه ناطدد...چاونه خواهد بود؟!
 اطدد.یم مكو مستح یو قو  ادیز ز یآن ن یشه هایوور ر 
 
 به اندازه -یعنیسازد، یاعضاء را متأثط م طیاطدد، و  ایز در قلب متأثط مید نیتوح و انمی وور انیمه

ز از یمهچنان قلب نو ، باشدی گذار مریط اعضاء و جوارح تأثی ا یباال ان در قلبمیضعف ا قوت و
اعمال مهواره اواعت و عبادت و اعمال حسنه باشد، ن یشود...هطگاه ایمتاثط م اً ین جوارح مساو یمال ااع

باشد، باعث ضعف  تیال مهه گناه و معصن اعمیاما هطگاه ا اطدد،ید در قلب میان و توحمی بب قوت ا
شود یآبد...بناً قلب متأثط میط جوارح امتداد میو گناه به  ا یده و آثار آن به اندازه مهان نافطمانیان گطدمیا

 سازد!یو متأثط م
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 -یعنیباشد، یبه آن داللت دارد م یادیه نصوص ز كمسنون   یقًا هدف مهان قاعده شطعین دقیو ا
 .-اطددیاطش متأثط میاز د یكیظاهط با باون مهواره در ارتباط بوده و هط 

ة إذا اجلسد مضغ یأَل و إن ف»د:یاو یه مكت شده ا ت  یه و لم روایاهلل عل یصل یه از نبكیمهانطور 
ه ك !دیآگاه باش -،76«القلب یله، أَل و هكله، و إذا فسدت فسد اجلسد  كصلحت صلح اجلسد  
اطدد، و هطگاه یو مكید، وجود مهه صاحل و نیو گطدكیصاحل و ن ه اگطكا ت،   یدر جسم پارچه گوشت

 ه آن قلب ا ت.كد  یاطدد، آگاه باشیفا د شد وجود مهه فا د م
 
تٌة سودا، كقلبه ن یتت فكإذا أذنب ذنباا، ن -ةیروا یوف -ئةیإن العبد إذا أخطا  خط»د:یفطمایم و

ر كذ  یتعلو قلبه، و هو الران الذ یها حتید فیفإذا نز  و استغفر و تاب س ِقل قلبه، و إن عاد ز 
 «.77سبون{كیانوا كقلوِبم ما   یلَ بل ران علكهللا:}
در قلب  -شودیمب كرا مطت یهطگاه گناه–اط یت دیدهد، و در روایرا اجنام م یخطاء ا هطگاه بنده -

د، قلب اش از یشد و توبه و ا تغفار مناكار د ت بكاز آن   اگطشود، یاه گذاشته می  یا نقطه كی یو 
تا افته یش ین نقطه ها افزاید، ایبازگشت منا -ط آنیو  ا-اطدد، و اگط دوباره به آن عملیم كته پاكآن ن
ط منوده كه اهلل متعال آنطا ذ كا ت   -و زناار یكیتار -قًا مهان رَانین دقید، و اری ایه مهه قلب را فطا مكآن

 .22-نی{، املطففْكِسب ونا یكاَل باْل راانا عالاى ق  ل وِِبِْم ماا كاان وا ا ت:}
طده ك( ك)و تاریطدار و تالش ) پست و زشت( ایشان ددایشان را زنگ زده كهطگز هطگز! اصاًل   -

  وراخهای هدایت را بط روی ایشان بسته ا ت(.ا ت، )و مهچون زنااری بط قلوبشان نشسته ا ت و 
ه نكتٌة یقلٍب أشرِبا ن كتت ف ی عوداا عوداا، فأیالفنت  على القلوب كاحلص »د:یفطمایو مهچنان م

 .78«.ضا یه نكتة بیقلٍب أنكرها ن كتت ف یسودا ، وأ
ط  ی پذریاز آن تأث یه هط قلبكود،  ری ش می بافته بافته پریبه مانند حص ها در قلب یو معاص یفتنه ها -

ان ید مبی ف یطد، در آن نقطه ایه آنطا نپذكد، اما هط قلب  یآید میپد یاهی  یا گطدد، در آن نقطه
 د...یآیم

ث  یه در حدكیباشد، مهانطور ی گذار مریط جوارح تأثی ا یه قلب چاونه باالكد دقت منود  یپس با
ه در دو كیاذارد، وور ی مریقلب تأث یباال یا گناهیاب هط عمل  وء و كچاونه ارت و مهچنانگذشت،

 ث آخط آمده ا ت.یحد
                                           

 .2599، و مسلم بطقم:52حه:یالصح یف ی. أخطجه البصار  76
 .2456:یح  نن الرتمذی. صح 77
 حه.یالصح یف مسلم. أخطجه  78
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 ریه عدم تأثكسازد، آجنا  یار مكده اهل جتهم و ارجاء را آشیبطالن و فساد عقمهچنان ن موضوع یا و
 ین معنی، به ادانندیجسم و قلب را از هم جدا م ، وسازندیقلب مططح م یاعمال جوارح را باال یط یپذ
ان مطمئن میه باونش به اكپندارند  یح باشد...میار و صط كافط آشكهطگاه در ظاهط شص    هك

 !باشدیم افط و باون اش مؤمنكظاهطش   -یعنی..ا ت.
 یا بطای، و ا ت یقلبفط كب و  یذك، و آن عبارت از تباشدیامط واحد م كیفقط شان یفط نزد اكبنًا  
 اطدد!میموجود  ...یقولح یداللت صط  ب شص یذكفط و تكن  یاثبات ا
ن ید تط یشان را به شدیعلم اه اهل كباشد...یو مطدود به عقل و نقل م ث و باولیقول خب كین یو ا

ت خوانده یرا انصار وواغا آهن دهنده گان یار یخوانده و انصار و  الفا  گمطاه و مذهب شان را باول
 اند.

 یدارم یده..مثط د مثال زده شده ا ت.یتوح یه بطاكه  كبه مبار ین شجطه وی از خصار  انیمهچن (6
ه در فصل كست!  ین یط اشجار مومسیو به مانند  ا باشد،یو حلظه به حلظه...مآن  اعت به  اعت 

ه مهواره و در متام فصول، هط روز هط كآن متوقف باشد....بل یه فصول مثط دهیش مثط دهد و در بقیخو 
با مهواره یو ز  كو آن درخت پا -، 16 -میاه،ابط { بِِإْذِن راِبِ اانیٍ أ ك لاهاا ك َل حِ  یت  ْؤتِ دهد...}ی اعت مثط م
 دهد.یم كپا و خوش یوه هایبه اذن اهلل م

 و ثواب ریصاحب اش در مهه اوقات خ یإال اهلل... دارمًا بطاإله د ال یمهچنان شهادت توح
ه ثواب آن حمدود به وقت و كست  یات نكط عبادات چون مناز و روزه و حج و ز یو مانند،  ابصشد..یم

  باشد!نیزمان مع
 یاجطا حال دراطان ...یو با د یاء، در تنهاره مهواره در حضط و  فط، صلح و جنگ، والء و بط كبل

 صن و  یرا بسو  شه اویباشد...مه یاط یان دكا در میو ش نشسته یا در خانه خو یاعمال باشد و 
افته با یمضبوط و جهت  نات اشكات و  كه مهه حط كیقسمند،كیت میو هدا یموقف در ت رهنمار

 اطدد...!یإال اهلل مإله د...ال یشهادت توح
داند ید میلو زشت و پ ،با ا تیو ز  كین ال اهللإإله ال  نزد هكرا   د آنچهشمار یمبا یو ز  كینه كیتا جار
 نی..و مهیآن دمشن ند، و خباوطكیم یوخباوط آن دو ت داند،ید میو پلزشت  إال اهللإله ه ال ك آنچه را

 - {، بِِإْذِن راِبِ اانیٍ أ ك لاهاا ك َل حِ  یت  ْؤتِ :}باشدیز مید نیلمه توحكوصف   نیاهلل متعال از  در ت و مطاد یمعن
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 یوه هایم یخوش وعم یمعن دهد؛ ویم خوش و پاك یوه هایبا مهواره به اذن اهلل میو آن درخت پاك و ز 
 !79وه ها ا تیم یخوش وعم  ازریآن غ

م، ینكط  كم و در آهنا تدبط و تفیداشته باش را به خاوط لمهكن  یا یع معانیبنًا الزم ا ت تا مج
د زده شده ا ت، یه به شهادت توحكن مثال بزرگ  یا منًا به...و ضمیط دادكت فوق را تذ یه آكیمهانطور 

ْضِرب  اّلَل  اْْلاْمثاالا لِلَناِس یوا ا ت:}  امطنیز مهین ن قول اهلل متعالیه مطاد اك م،یشنت را واقف گطدانیخو 
 .12-می،ابطاه{تاذاَكر ونا یَله ْم لاعا 

 ه پند گریند.كو اهلل چننی مثادای بطای مطدم میزند تا آن -
 
 خاَته -

اهلل  یسانكلمات  كه مهطاه خواننده با  كم  یدانیم، الزم میش خامته ببصشین مبحث خو یه به اكنیقبل از 
ش به چوبه یبا اعمال و اقوال خو  ش نوشته اند، ویخو  إال اهلل را با خون و عطقإله ال  هكم،  ینك یحافظ

 .دندیز گطدیل  آو ت حیدار وواغ
حنسبه   -دیخ شهیف شیتأل« الظلل القرآن یف»تاب،كن خامته را با اقتباس از  یا حلا  نیاز مه

 ریه از مسكگطدد    یت آنانید  بب هدایب منوده ام، شاتب او انتصاكه  ری ، وغاهلل د قطب رمحهی  -كذلك
 نند.كیعمل م كیه چه نكپندارند  یم و رفته اند یگمطاه  ی و ت اهلل به یهدا

 
د گفته ینبا ند،كیإال اهلل و أن حممدًا ر ول اهلل نط  مإله  ال نیه به شهادتكد:هط آنیاو یاو رمحه اهلل م

آن و  ین شهادت و مقتضایه به مدلول اكیان شهادت داده ا ت، تا زمانمیه او به ا الم و اكشود  
 از ریغ یقانون گطفته ا ت، و  را به الوهیت یاط ید إله  از اهلل ریه او بغكیدر حال ند،كمطالبات آن عمل ن

 !.ند.كیم یو ری اهلل را پ عتیشط 
دهد، و آن یإال اهلل منإله قت شهادت ال یو حق یمعن یو ری  بدون پنیهطگز ا الم إذن به نط   شهادت و

د  یت و توحید عبودیبعدًا توح و باشد،یاهلل ماال إله شعارط ال  د عمل بهیو توح الوهیتد یبارت از توحع
 !.ش به آن..یگطا

                                           
إن فی الدنیا جنة هی فی »ووریكه از بعضی  لف نقل شده ا ت كه میاویند:. یعنی مهان لذتی ا ت كه قلب مؤمن آنطا احساس میكند،  79

در دنیا به مانند آخطت جنتی وجود دارد، كه هط   -،«الدنیا كاجلنة فی اآلخرة فمن دخلها دخل تلك اجلنة و من مل یدخله مل یدخل جنة اآلخرة
، و هط كسی نتوانست داخل آن گطدد در آخطت نیز داخل جنت كسی توانست داخل این جنت گطدد، داخل جنت در آخطت نیز خواهد گطدید

 خنواهد شد.
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 هك اعتبار ندارد، یچ ا المی از آن هریبغو  صواهدیمش یاز بنده خو ه اهلل آنطا كا ت   ی ا المنیو مه

و  شیخو  ته سنش نیمكدر   یدمشنان یوز ری ه به تصور پكا الم  ا یباشد و  یاز هواء و هوس انسان یناش
ِم دِ یا ْبتاِغ غا یواماْن ،}باشد داشتهطا شان باداران  {.نا یاآْلِخراِة ِمنا اخْلااِسرِ  یْقبالا ِمْنه  واه وا فِ یناا ف الاْن ی اْإِْسلا
 

معلوم و  ار از امطكان -یعدول از آن آزاد گذاشته شده ا یه بطاكیدر حال–منهج  نیل ایهط گونه تبد
ش به هزار مطتبه یزبان خو  ه بهكاطداند، ولو  یم ن خارجین دیو صاحب آنطا از  ن دانسته شدهید یضطور 
 ه او از مجله مسلمانان ا ت!كد:یباو 

 
 ،ن اهللیطد مؤمن و در دك یو ری ه آنطا پك، هط  باشدیآن م یدر مهه عطصه ها یامل زندگك ا الم نظام

ت یو از حدود ألوه را رد انمیا كند، بدون شك یو ری م واحد باشند پكح آنطا اگط چه در ریه غكو هط آن
 ، اماندكده ا الم اعالن  یرا به عق شیهط چند احرتام خو  ن اش خارج گشته ا ت،یمنوده و از د اهلل جتاوز
طده و باعث خطوج اش از كب  یذكرا ت ین گمان و یعت اهلل ای از شط ریعت غیاز شط  یو  یو ری اتباع و پ
 !اطددیا الم م
 
 ا ت. كشد، شط آن با كوچكولو در جزء   آهنا  خود  اختهنیطا اواعت از بشط و از قوانیز 

 كشط  ید، باز هم او را بسو ری قطار گ یتی وضعنینو اگط شص  در اصل مسلمان باشد، و بعداً در چ
 اهلل ریش با غیار خو كن  یطا او با ای، ز آوردیرا بط زبان ب إال اهللإله بعداز آن أشهد أن ال  شاند، اگط چهكیم

 !{...واِإْن أاطاْعت م وه ْم ِإنَك ْم لام ْشرِك ونا }،ندكیاواعت م اهلل ریمواجه بوده و از غ
تنها در  ن گونه ا المیه اكنست  یده، ایبه آن مواجه گطد ا الم یقیمنهج حق ه امطوزك یل بزرگكمش

خبش   كیدر داخل  باشند،یم مسلمانان یاز نسل ها هك ،یا الم یم هایتنظ،از اقوام یوجود بعض
ار، دار یو آن د یا الم یشور هاكمهه   یزمان كیه كیاطدد، در حالیل میشان متث یشور هاكاز   كوچك

، اما م بودكعت ا الم در آجنا ها حا یططه داشت و شط یآن   یمهه خبش ها ن اهلل دریو د اال الم بود،
با خود حفظ منودند، و از  طااز آن یقت ا الم دور شدند، و تنها امسی و اقوام آن از حقنین  طزمیبعداً ا

شان به ا الم اعتقاداً  یه اكنند،  كدند، و اگط گمان  یا الم دور گطد یو واقع یا ا  یاعتقاد به ارزش ها
إال اهلل داشنت إله  ه الكطده اند،بلكط  كاشتباه فإال اهلل...ا ت،إله ده اند، و ا الم جمطد شهادت به ال یگطا
 یباشد، و اهلل واحد ذاتیم  و آمساننیمتصطف امور زمبوده و  كیشط  اهلل واحد و ال هكنست  یده به ایعق

ت یرعا یدر متام شئون زندگ ن عبادتیو ا دهیعبادت گطد یز اصول وضع شده شطعا یو ری ه با پكا ت،  
 و شطارع را دور انداخته نیه بنده خباوط او مهه قوانكا ت   ی، و اهلل واحد ذاتاطددیهطگز نقض من ، وشودیم
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را  یسكن مهه واحد دانسته و  ی...و او را در اجنام اشودیم میاش تسل یرات زندگم اش در متام امو كو به ح
إال اهلل شهادت نداده، و به إله ن صورت به ال ی اری...اما در غسازدیمن كیإال اهلل شط إله به مدلول ال 

 ده ا ت.یا الم داخل ناطد
 
ا ت، و از  مسلمانان یشان ا م هایا م ها هكنند،  كیم یزندگ ی اقوامنیزم یامطوز در رو  یول

 كیچ یدار اال الم بود...اما ه یه زمانكنند،  كیم یزندگ ی، و در مهان شهط هاباشدیاوالده مسلمانان م
ن اهلل شناخته ین شهط ها به دیدهند، و نه ایآن شهادت من یإال اهلل با مهان مدلول قبلإله شان به ال یاز ا
 !نندكیلمه عمل مكن  یا یبه مقتضامطدمان آن شوند، و نه یم

 
دهند، اخالق و یدانند، و نه اجنام م یه مسلمانان امطوز نه آنطا مكم،  یآبیرا م یما در قطآن آن موارد
 یزندگ -شان ا تین درمانده ای دنیه مهكند  كیننده تصور میچنانچه ب -طده اندكآداب ا الم را فطاموش  

مهه در  اش یت و ارزش هایثیح آبطو، ،یشود، زندگیمجله ختم م كیامطوز فقط در  فطد مسلمان كی
در  ات آن قطار دارد؛یا و مادیدن....مطدمان غطق در  یه زندگك ا ت قطار گطفته یمعطض مهان هتامجات

ه كاش   یحد اقل آن خبش از زندگ ود،ری توقع من یز ی چنیچن یه ا المامعج كیه از فطد مسلمان و كیحال
مطاب  اصول و ارزش  ن را ندارد تا آنطایا ین حاالت گطدد، اما تواناریط از متأثد ینباارش قطار دارد، یدر اخت

ه كست  ین یجامعه ا الم كیمسلمان و  كیسته ین شاید، و حمدود تط از یه منایخود تصطف و توج یها
نظام را  كی ا ت؛مصادر و مطاجع متعدد اخذ شده ه از كند  كار  یرا اخت  نظامنیش چنیخو  یزندگ یبطا
اجنام  یرا بطا یعبادات،اخالق و آداب...ونظام دیاط  یاط را بطاید ، و نظامیشصص یزندگ یبطا

آن أخذ شده از   یكیه كیدر حال  ش،یخو  ...ی املللنیو ب یا یو   یو اجتماع یمعامالت اقتصاد
 یپوچ فلسف یشه هایاندطات و كتف از ایو  انسان كیتاب كاط آن از  یقابل دتاب اهلل باشد، و در مك

 !او...
 تصور ...مهچناند باشد.یان و ا الم خود نبامیچ وجه مطمئن به اینصورت شص  به هیه در ك
ان و كطفنت ار یطا با داخل شدن به ا الم و پذی، ز دیرا هم از خود دور منا ن مسلمان و مؤمنیتط  یابتدار

جبز از  یمكچ حا یه هكنست  یه مفهوم آن اكد:  یإال اهلل را باو إله ا ت، شهادت ال  اصول آن اواًل الزم
 ست!ین  از اهللریبغ یرع و قانوناذار چ شایاهلل و ه
 

ت یاهلل در الوه ! اما بهمیان آورده امیبه اهلل ا ند مایاو یه مكم  یتوانیده میرا در هط زمان د یادیمطدمان ز 
ند، و و ری  او مری غنیقضاوت به قوانم و كعت اهلل جهت حا ی از شط ریه بغكیهناام آن دهند،یقطار م كیشط 
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، تصورات، آهنا یمهه ارزش ها و نند،ك یمن یو ری پ ر ول او و تاب اهللكاز   هكنند،  كیاواعت م یاز آنان
ان میما به اهلل اند: یاو یم قطار دارد، و إال اهللإله ....در تناقض با ال م شانی، آداب و تعالین اخالقیمواز 

  قطار ناطفته اند.ریمس كیإال اهلل در إله ن ال یهطگز با ا هكی... در حالمیآورده ا
 

د، نظام نش دار یخو  یان را باالمیه گمان ا الم و اكاز مطدم   یار یه بسكنست!یتعجب ا یو جا
نا خوانده یناب یدارنده گان قلب هاشان را یه اهلل متعال اكات شان مهه بطگطفته از فالن و فالن ا ت  یح

فاِإنَ هاا َلا ت اْعماى اْْلاْبصاار  والاِكْن ت اْعماى ،}ه مسلمان هستندكقلب گمان دارند   یكن تار یاما با وجود ا ا ت،
 !{الصُّد ورِ  یفِ  یاْلق ل وب  الَتِ 

ه نابینا كه این ددای در درون  ینه های شان ا ت  كور نیستند بلكاما ایشان در چشم ها   -
 میشوند.
 

ه مصحلت كنیا یگفته ام بطا  كعت اهلل را تط ید من شط یباو  یسكه  كتواند   یل شده منین دلیو هطگز ا
ده یان به اهلل خارج گطدمیاجنام داد، از حدود ا نیچنا ی گفت و نیم، اما هط گاه چنری ر نظط گمطدم را د
 ا ت.

 یه باالكآن -تواند،  یقلب مجع شده من كیدر عت اهلل...یت به شط یم  و رضاكان و عدم حا میچون ا
 یم منك اهلل و ر ول او حنیعت و قوانیبه شط  شیان دارند، اما در امور خو میخود گمان اش و امثال یخو 
ش را از آن  یم گطدد، انزجار و نفطت خو ك حا نین قوانیشان ا یستند، و هطگاه باالین ینند، و به آن راضك

 اذارند ا المیو بعداً ا م آنطا را م -نندك یم میش تط یل و خوا ت خو یبه م ینند، و ا المكیاعالن م
كِ م وناكا واِعْنداه م  حیا فا یواكا ده ا ت:}ین ن  قاوع در مورد شان نازل گطدیه اكهستند   یسانك -یواقع

َ یالتَ ْورااة  فِ   .22-املاردة،{نیا واماا أ ولاِئكا بِاْلم ْؤِمنِ ت اواَلْونا ِمْن ب اْعِد ذاِلكا یهاا ح ْكم  اّللَِ مث 
م اهلل در آن آمده كه تورات دارند و حكداوری می خوانند، در حالیه چاونه تو را به ك)شافتا(   -

 ارشان( هطگز مؤمن نیستند.كنند و آنان )با این  كا ت؟ پس از داوری پشت می
  
ش یخو  یباال ن ا الم رایارزش ها و مواز  یمهه ا هكاطدد  یمؤمن من یتا زمانانسان د دانست! یبا یول

 هكیتا زمان وور مؤمن و مسلمانان خنواهد شد نی، و مهناطداندم كحا ان كم ودر هط حالت و هط زمان 
در  و اطدد،ننزدش موجود  یبشط  یاز  اخته ها نسبت به ا الم یهبرت و خوبرت  یزانیو م چ تصوریه

به  او را نسبت یلوق و  اخته هارفنت به نزد خم م وكحا  او ن در مقابل اش قطار داشته باشدیده كیحال
 دهد!ن تطجح بین دیا
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 ه وجود و عدم وجود اموركیده ا ت...وور یاماًل متعل  به عقكامور   در ا الم نجایاد دانست! یو با

ود، ری خطط لغزش انسان م هكیرجاهاو هشدار از نقاط لغزنده و  یباشد، اما آگاهیم اآهن دهیوابسته به عق
طده باشد، پس كار را نكنین ایطده ا ت، اگط دك ین نقاط را عالمت گذار یا ین مهه ایدباشد و یضطور م

اط و دور منودن ما از یاشصاص د ی، بنًا عالمت گذار  خنوا ته ا تنیه اهلل چنكا ت   ین معنیبه ا
 باشد.یمن یسكچ  ید ح  هیعت و لوازم توحیام شط كاح

 
، و ه دو قاعده وجود داشته ا تشیمه یانك و در هط زمان و منیزم یدر رو  ینظام زندگ یبطا

موجود بوده  یزندگ یتصور بطا ی دو قاعده انینار زمكو   و هط گوشه یزمان و عصط طور در هط نیمه
ه هطگاه انسان ك...ت اشیمكت و حا یت و ربوبیقاعده واحد دانسنت اهلل  بحانه در الوه -ا ت، اوالً 

تصور  كیش را در مقابل ید، آنااه خو ین ارزش ها ا توار گطدانیا یش را باالیات خو یو ح یزندگ
، ینظام با ثبات انسان كیه مهه موارد قبل را به اهلل متعال معرتف بوده و وارد كآبد،  یم یاعتقادم كمستح
 ریه غكاطدد،  یاتش میم بط حك حا نیو قوان یعت ا المیو شط  یا یات  ی، و نظام حی، اخالقیاجتماع
 داده ا ت. زین إال اهلل شهادتإله  امط به ال نیمه یطد...و بطایپذ یآنطا من
ار كان یحت -...در متام امورات و شئوناتت اهلل  بحانهیمكت و حا ی، ربوبتیالوه كقاعده تط  -اً یثان

  آن؛نیو قوان ینظام اجتماع ا دری...و یات بشط یو ح یو یدر امورات دن تنها آن كتط  ایو  -از وجود اهلل
خصار  صفت و -متعال  از اهللریبغ- یف بشط یو كیا ین صورت  فطد مجاعت،گطوه و یه در ك

ت ادامه داده ین وضعیه به اكیو تا زمانند، كیسب مكات انساهنا   یرا در ح تیمكت و حا یت، ربوبیالوه
إله طا بط ا اس قاعده ال ی، ز خنواهد شد یانسان یو حت یانمیو ا یا الم اتیح هطگز ات انساهنایح شود،

 باشد!!!شان یبط  ط زباهنامهواره لمه كن  یا ست، هط چندیإال اهلل ا توار ن
 
 ین دو قاعده ، قاعده  ومی از اریم بوده ا ت، و غكا و امورات آن حا یشه در دنی دو قاعده مهنیمه

و  -تیجاهل-آهنا  یكیطا ین ا ت، ز ك ممریغ زین ن دوقاعدهینطور مجع ایمهست موجود گطدد، و ین نكمم
ا اوضاع و یه بوجود آورده شده ا ت، و كال خمتلف آهنا  ك، صطف نظط از اشباشدیم -ا الم-اطش ید

ت یمكت فطد و حا یمكاطدند، مانند؛ حا یه به آن اوالق مكا امساء  یه در آن قطار داشته اند، و كحاالت  
 یا الم یطا كا دمو ی... و یطا كو یو ت ی... قطاویتاتور كا د یو  یطا كزم ...دمیزم و لبالیمونكا  یملت...

ها  ین ناماذار یاز  كیچ یه هك.....میت عصط قدیته و جاهلیمدرنت عصط ی...جاهلیغطب یطا كو میو د
عبادت بشط  -یكید، یمایپیش را می خو ری  یطا بشط مهواره در مهان دو قاعده ا ا یاعتبار ندارد، ز 
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.....و یانه هدف زندگایبه عنوان  یتعالت اهلل  بحانه و یمكت و حا یت، ربوبیالوه كتو ط بشط و تط 
ت اهلل متعال به یمكحا ت و یت،ربوبیطفنت الوهیت....و پذیاهلل متعال به وحدان س آن عبادتكبطع -دوم

عبادت   از اهلل متعالریه به غكیات یوواغ یفط به مهه اك، و  یو یات دنیمهه اوثان و ماد كو تط  یمتام معن
  -پایان-. یقلباد یو انق یظاهط  تیم رضااهلل متعال با متا نیو قوان نظام ن،یدن به دیم گطدیود، و تسلشیم

اراده داشتم تا آنطا  یط زمانید از هكإال اهلل و شطوط آن  إله بود در مورد ال  ین حبث خمتصط و مهمیا
شان قطار   یعباد و بالد ها ید بطایقطار گطفته، و مف یتعال ید ا ت تا مورد قبول رمحت بار ی، اممیه منایهت
چ شهطت، و عزت و یه هكش گطاند،  یذات مهطبان خو  ید، و اهلل متعال مهه اعمال ما را خال  بطاری گ

م و نه یصواهیرا م یت خاوط او نه و عتیست، و جبز رضایشته مؤمن نیاو شا یعلم و عمل ماط از بطا
 .را یا اءیو نه ر  یشهطت
 

 آله و صبحه و  لم. ینا حممد و علیدنا و نبی  یاهلل عل یو صل
 نیو آخط دعوانا أن احلمدهلل رب العلم

 ه  10/00/2212 ی الططوو ریأبو بص -مةیحل یعبداملنعم مصطف -تبك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

222 

 

لاها ِإََل ط رو ش    اّللَ  َلا ِإ
 

 
 
 
 

 
 
 

 موضوعات فهرست
 

 صفحه                                                         موضو            
 
 1............................................................................مقدمه  -
 0............................................................یمقدمات مهم و ضطور  -
 0.........................................................................مقدمه اول -
 9.........................................................................مقدم دوم  -
 9........................................................................ مقدم  وم -
 22......................................................................مقدم چهارم -
 22.......................................................................مقدم پنجم -
 22.................................................................ال إله إال هللا یمعن -
 26....................................د ا ت؟یدام نوع اقسام توحكت از  یمكد حا یتوح -
 24........................................................................شطط یمعن -
 24................................................................له إال هللاشطوط ال إ -
 24.............................................................شطط اول: نط  و اقطار -
 11.........................................د موجود ا ت؟یشهادت توح یبطا یلیا بدیآ -
 12...................د باشدیاز نط  به شهادت توح یار و كاز جهت ان ریفطش غكه  كآن -
 15.........................................................فط به واغوتكشطط دوم:   -
 19.....................................................................واغوت یمعن -
 21.............................................................فط به واغوتكصفت   -



 

223 

 

لاها ِإََل ط رو ش    اّللَ  َلا ِإ
 

 26...................................مسلمان جواز دارد؟ یا اوالق لفظ واغوت باالیآ -
 25...................................................................شطط  وم: علم -
 20..................نند.كیه می زنان توصریان پمیعلماء به اه كنیرد شبهات وارده در مورد ا -
 22.................................دیم جاهل توحكان حال و حیمسارل مهم در مورد ب -
 25.............................................دیجاهل توح یام حجت باالیضوابط ق -
 24.....................................................شطط چهارم: صدق و اخالص -
 60.............................................نیقیو حصول  كشطط پنجم: انتفاء ش -
 61..............................................................شطط ششم: عمل به آن -
 66................................................د ا تیاز شطوط صحت توح یكیمناز  -
 65.....................................اطددیافط مكاعمال   كشص  از جهت تط  یچه زمان -
 64..............................................ت و بغضیطاهك یشطط هفتم: حمبت مناف -
 52.................................................................عالمات حمبت صادقه -
 52............................................ه و میهللا عل یصل یحصول اتباع از نب -2 -
 56............................................هللا و ر ول آن   یبطا یار كثار و فدا  یا -1 -
 56.........................................و صب بط آن یاد یش هایآزماابتالءات و  -2 -
 54............................................م به آنیاد و تسلیت و انقیشطط هشتم: رضا -
 02...............................................................شطط هنم: موافات بط آن -
 05................................................................یضطور  هات مهم ویتنب -
 05..............................................................................ه اولیتنب -
 05..............................................................................ه دومیتنب -
 04............................................................................ه  وم یتنب -
 42...........................................................................ه چهارمیتنب -
 41............................................................................ه پنجمیتنب -
 42............................................................................ه ششمیتنب -
 42............................................................................ه هفتمیتنب -
 45..........اطدیشص  ولو ال إله إال هللا گفته باشد، من ی از باالریه باعث رفع مششكحاالت   -
 45.......................................................د باشدیه ارتدادش شدكمطتد   -2 -
 90............................................................................زنادقه -1 -



 

226 

 

لاها ِإََل ط رو ش    اّللَ  َلا ِإ
 

 91..........................................ه و میهللا عل یدشنام دهنده ر ول هللا صل -2 -
 91..........................................ش واجب شده باشدیه حد قتل بط باالكآن -2 -
 92........................................................میط كد در قطآنیمثال شهادت توح -
 94.................................................................................خامته -
 202............................................................................ت.فهط  -


