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 تقریظ شیخ/ دکتر عبدالرحیم مالزاده حفظه الله

 احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم ىلع املبعوث رمحة للعاملني، صیل اهلل علیه وسلم و بعد؛
هاام  کاه از سار يرادمر از  فغانستان به برنامهاسالها قبل  از ، رجمنداجوانى فرزانه و بیننده ای 

لندن پخش میشد يماس میگرفت که استعداد  سرشار و فرزانگى  او را حا  میرارد، ، ياا امنراه  
روزی از روزها در خواست يزکیه و يأمیدمه ای نمود يا در دانشگاه اساممى مدمناه مناوره کاه بای  

ياا امنراه هماان جاوان  المللى است ادامه يحصیل بدهد که فورا برامش نوشت  و سالها گذشات، 
يراضامى  نمود که  مرا باز ه  خوشحال نمود و آن امنره يررمظى بر شرح و يرجمه اش بنومس  که 
از کتاب بسیار مه   الرواعد األربع از شیخ مجّدد محماد با  عبادالوهاب مصالت م تاری علیاه 

را مراجعاه و گاهاا  در میباشد که با شوق فراوان همه کارهام  را کنار گذاشته و همهء شرح امشاان 
 موارد ضروری يصحیت نیز نمود،.

خداوند به عل  و عمل امشان معنى شیخ عبدالرحم  فايت  مترج  و شاارح اما  کتااب بسایار 
مه  در عریده و إممان، و خوانندگان کتابش برکت دهد، و از خداوند میخواه  کاه امشاان و بریاه 

زمر فشار و قتل و يرور متعصبان ينگ نظر میباشند  دعويگران اهل سنت و حدمث را که در ام  أما،
ح ظ نمامد و همه أهل سنت در أفغانستان را مك دست بر علیه دشمنان مرار داخلاى و خاارجى 

 شان بنمامد. إنه  يعالى ولي ذلك و الرادر علیه
 ١0/01/٥1٥0/  000١ربیع األول  ٥٢لندن. – د.عبدالرحی  ممزاده/ مدمر شبره جهانى يوحید

  





 

 

 

 

 

 تقریظ دکتر شهید الله سادات حفظه الله

 احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني
 اما بعد!

عل  يوحید از اشرف يرم  علو، وبا ارزشترم  آن است؛ چون حریرت ام  عل  بار میگاردد باه 
ى در ربوبیات، الوهیات، شناخت پروردگار، حروق واجبه او بر بنادگانش، ون اى شارمم وم یلا

 وی.واسماء وص ات 
احادمث نبوی صلى الله علیه و سل  به ام  عل  مبارک يعلا   بخش بزرگ از آمات قرآن کرم  و

خلف برای يوضیت بیشاتر وما ه اما  علا  خاوبترم  کتااب هاای  میگیرد، علمای بزرگ سلف و
محمد با  عباد الوهااب  کتاب های مختصر شیخ االسم، مطولى را نوشتند، رسائل و مختصر و

 .رود رهای گرانبها به شمار مىرحمه الله از خوبترم  آن د  
دعويگر دوستداشتنى سر زمی  دردمند ما شیخ عبدالرحم  فايت ح ظاه اللاه نیاز  برادر عزمز و

شایخ االسام،  خود را شامل  ام  سلم مبارک نموده مرى از رساله های نهامت مختصار و م یاد
الرواعد األربع" است به زبان شایرم  فارساى باا " رحمه الله را که موسو، بهمحمد ب  عبدالوهاب 

بسیار روان شرح نمودند، بنده مروری به ام  رساله زمبا داشت  آنرا نهامات م یاد  اسلوب سلی  و
جزاه الله خیرا ويربال   .جماعت مافت  سنت و برای طمب عل ، عامه مرد،، ومواف  به عریده اهل

 المبارک منه هذا الجهد
ّ  إدر مزیان حسنات شاان قارار د،اد،  اهلل تعایل این صدقه جاریه را از ایشان قبول فرماید و ناه و

 .صیل اهلل وسلم ىلع نبینا حممد واحلمد هلل رب العاملني و .ذلک، والقادر علیه

 ٥2/١/000١ -مدمنه منوره / شهید الله سادات
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 مهمقد  

هل و اصاحابه احلمدهلل رب العاملني و الصالة و السالم ىلع نيب اهلل حمماد للیار رب العااملني و ىلع آ
 یوم ادلین.قیام الُغر  املیامني و من سار ىلع نهجه إیل 

 أما بعد!
الله متعال همه انبیاء را بدون است ناء برای يوحید و معرفت خودش فرستاده يا فرط او سبحانه و 

                                                                   شرک ورزمادن نسابت باه او، پرهیاز صاورت گیارد.             رد پرستش و عبادت قرار گرفته و ازيعالى مو
وَت ﴿ چنانچه الله متعال مى فرمامد: ُُ اا ني اْعُبُدواْ اهّللَّ َواْجَتنيُبواْ الطَّ

َ
ٍة رَُّسوالً أ مَّ

ُ
.  0﴾ َولََقْد َبَعْثَنا ِفي ُُكِّ أ

مّلتى پیغمبری را فرستاده ام  )و محتوای اساسى دعوت همه پیغمبران ام  : "ما در میان هر يرجمه
 ز الله مورد عبادت قرار مى گیرد( دوریابوده است( که الله را پرستیده و از طاغوت )هر آنچه غیر 

نَّهُ ﴿و نیز مى فرمامد:  ."کنید
َ
يََلْهي أ  نُوِحي إ

َنا مين َقْبليَك مين رَُّسوٍل إيالَّ
ْرَسلْ
َ
اْعُبُدوني  َوَما أ

نَا فَ
َ
يهَلَ إيالَّ أ  . ٥﴾اَل إ

"ما پیش از يو هیچ پیغمبری را ن رستاده ام ، مگر اما  کاه باه او وحاى کارده اما  کاه: :يرجمه
 معبودی )برح ( جز م  نیست، پ  فرط مرا پرستش کنید".

ن را و انبیاء علیه  السم، از هیچ سعى و يمشى درمغ نورزمده و برخى ها جان های شیرم  شا
اری از آنان خون هاای مباارک از دست داده و قربان نموده و بسی   يوحید و مرتاپرستىدر راه يحرُّ 

. و بعد از انبیاء علیه  السم،، همچنان ام  قافله، ادامه داشاته و بسایاری ه شدشان بر زمی  رمخت
هراسایده و از علماء جان، مال و يما، هستى شان را در طب  اخام  گذاشاته و از هایچ کساى ن

 .مبارزه نموده اند ،مردانه در ام  راه
و از جمله ام  علمای بزرگ و شجاعان يارمخ، اما، مجّدد شیخ اإلسم، محمد ب  عبدالوهاب 

                                                           
 ١2النحل: 0
 ٥٢األنبیاء:  ٥
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در راه اشاعه يوحید و مبارزه با شرک و خرافات  را، ب  سلیمان يمیمى رحمه الله است، که عمرش
 سپری نمود.

اْی  در باره شیخ محمد رحمه الله، مى فرمامد: چنانچه اما، شوکانى رحمه الله  يََلْاهي الشَّ "فوصر إ
َجابَاُه َوقَااَم بن ا

َ
ْمَوات فَأ

َ
ید الُْمنكر ىلع املعتقدین ِف اْْل د بن عبد الَْو،َّاب ادلايع إيیَل اتلَّوْحي ه الَْعالَمة حُمَمَّ

َك اْْلياَلد قد ُلب
يلْ ريیبا"َوَما َزاَل ُُيَا،د من ُُيَاليفُه َوََكنَت ت

َُ َا،يليیَّة َوَصاَر اإلسالم فيیَها 
ْ
ُمور اْل

ُ
 . 0ت َعلَْیَها أ

( آمده محمد ب  سعودامیر معنى: "پ  شیخ عّممه محمد ب  عبدالوهاب رحمه الله بسومش )
( شایخ را در محمد ب  ساعودامیر و او بسوی يوحید دعوت نموده و مخالف مرده پرستى بود. و )

 مباارزه نماود؛ و در آن دماار وبرابار کساانیره باا او مخاالف باوده اناد  ماری نماوده و در ،ام  راه
 ".بودامور جاهلیت منتشر شده و اسم، غرمب گردمده سرزمی ، 

ه  بر آن و نیز در  ی دی بعد از خودش در دفاع از يوحید و اشاعهشیخ رحمه الله کتابهای متعّد 
 با فائدهاما ام  کتابها رساله ک  حج   کوبیدن شرک و خرافات، به جای گذاشته است، و از جمله

 زماد "الرواعد األربع" مى باشد. ی
يوحیاد و و ما َحول  پیرامون  ،است قوی ریسپدر واقع دژهای مستحر  و قواعد چهارگانه، ام  

 ،میتواناد فارد را از افتاادن در شارک ،ام  قواعاد مها فهمیدن سبحانه و يعالى. و مرتاپرستى الله 
را از البامی آماات قارآن کارم  و  مامد؛ شیخ محمد رحمه الله ام  قواعد عظای و ح ظ ن توقام

در حریرات رسااله و اما  است.  باط نمودهنالله علیه وسل  استاحادمث صحیت رسول الله صلى 
 شیخ رحمه الله.از  است، اثر دمگری که کتاب "کشف الشبهات"اختصاری است بر 

و بعاد از آن  ،وجلدرگاه باری يعالى عّز  يا با استعانت از نمود،حریرانه و متواضعانه بنده يمش 
 لیه وسل  و اقاوال علماای راساخی  فايبا استمداد از قرآن کرم ، و سنت رسول الله صلى الله ع

و نامگذاری نمام ، به "َدژهای آهنای  در دفااع از  را شرح نموده الله العل ؛ ام  رساله شیخ رحمه
باه امیاد برچیاده شادن  رح را يردم  مى کن   به جامعه ی اسممى؛يوحید رّب العالمی " و ام  ش

از بارگاه الله متعاال يراضاامند،  شرک و خرافات از جامعه و حاکمیت يوحید و مرتاپرستى در آن.

                                                           
 0/٥2٥البدر الطالع بمحاس  م  بعد الررن السابع  0



 3  ❐ مقدمه 

که ام  سعى ناچیز بنده را به درگاه احدمت خومش قبول فرموده و نومسانده و خوانناده را مشامول 
 رحمت خود، قرار دهد.

 مسائل متعل  به ام  شرح:برخى 
  ،ز کلماات و لغاات دشاوار، را به زبان سلی  و روان، نگاشاته و ا يا مطالبيمش ورزمد

 .دوری نمام 
 . سعى کرد، يا از اطالهء مملت آور و اختصار اختمل آور، پرهیز کن 
 ز يمش شده است يا همه سطوح مورد يوجه باشند، بگونهء که قابل فه  برای همه بوده و نی

 دانشجومان علو، اسممى بتوانند از آن مست ید گردند.
  آماات و احاادم ى کاه از آنهاا اسات اده شاده و بادان هاا و آدرس دقی  روی نوشت  شماره

 استدالل شده است، اهمال و بى يوجهى نشده است.
  يمش صورت گرفته است يا از استدالل به احادمث ضاعیف دوری شاود. مگار در ماوارد

پاورقى، بدان اشاره شده است، و حتاى در اما  ماوارد انادک ها ، اخاتمف اندکى که در 
محّدثی  در يصحیت و يضعیف روامت موجود بوده است، و نیز ام  روامت بعنوان شاهد و 

 از باب استئناس، نرل شده است.
  يرجمه آمات را از ي سیر نور، دکتر مصط ى خرمدل، گرفته و نرل کرده ا،؛ البته باا انادکى

ف در برخى از موارد. زمرا به عریده بنده ام  ي سیر باوجود خوبى هامش، مام ساری يصرُّ 
مشرمت عریديى در قسمت ي سیر آمات ص ات دارد، که مى بامست به آن يوجه داشات. 

 )مجال بحث بیشترش در امنجا نیست(.
 

 منه منورهدانشگاه اسممى مد –دانشرده حدمث و علو، اسممى  التحصیل/ فارغ عبدالرحم  فايت
  





 

 
 
 

 

  مختصری از زندگینامه شیخ اإلسالم محمد بن سلیمان تمیمی

ای از  هاا ق در خاانواده 000٢شیخ محمد ب  عبدالوهاب ب  سلیمان ب  على يمیمى در ساال 
یَ أهل  َیهعل  و معرفت در شهر ع   . چش  بدنیا گشود.0ین 

متعال بارامش حافظاه قاوی داده  شیخ رحمه الله از ذکاوت وم ه و خاصى برخوردار بوده و الله
  نازد پادرش، فارا گرفات.                                                                                  حنبلاى را بود، قبال از ده ساالگى قارآن کارم  را ح اظ نماوده و فراه 

، اساممى سا ر نماود. او بارها در شهرهای مره مررمه، مدمنه منوره و بصره؛ برای فراگیری علاو
شیخ رحمه الله بعد از يحصیل عل  به سرزمی  اصلى اش بازگشته و شروع به دعوت و نشر قارآن 

آماده و باا  ٥هیَ ع  ر  و سنت نموده و در همان اوائل با مشرمت و يهدمدها روبرو گشت؛ يا امنره به د  
يوحیاد و مباارزه باا شارک و امیر محمد ب  سعود بیعت نموده و با ه  پیمان بسته ياا در راه نشار 

نشر دعوت شایخ رحماه اللاه و گساترش سالطه ی  انگیزه هایمرى خرافات يمش ورزند، و ام  
 گردمد.اول، ی خاندان آل سعود در آن دوره

شیخ رحمه الله در راه نشر دعوت، از هیچگونه سعى و يمشى درمغ نورزمده و يما، مشارمت 
اماا همچاون کاوه اساتوار در اما  راه  ورد اهانت قرار گرفات؛و بارها م ،درا با جان ودل قبول نمو

                                                   ه ی عرب نشینى ننمود.                            مانده و ذّر  ابتث ،مبارک
ا هلل إن  فت. شتا ،شرنزد پروردگا بهرا وداع گ ته و  ها ق دارفانى 0٥12ان در سال سر انجا، امش     
 ا إَله راجعون.و إن  

                                                           
رکاز شاهر کیلاومتر از م ١٢فعًم مرى از فرمانداری ها )ولسوالى ها( و يوابع شهر رماض، پامتخات عربساتان ساعودی باوده و  0

 رماض، فاصله دارد.
 کیلومتری ام  شهر، موقعیت دارد. ٥1فعًم مرى از فرمانداری ها )ولسوالى ها( و يوابع شهر رماض بوده و در  ٥
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 به شیخ رحمه الله شده برخی از تهمت های نسبت داده
کاه هماواره و حتاى در زماان زنادگى اش ماورد  مد رحمه الله، از علماء و داعیان مظلومى باودهشیخ مح

 نمودند.پخش و نشر مى  ،ترا به شّد  يهمت هاو ام   را بر او بسته ىميهمت و ج ا قرار گرفته و دروغ ها
عى باوده و ر ح  او، امنست کاه مخاال ی  او ماّد نسبت های ناروا و خمف واقع د ی از جمله

يأسی   ،-ندارد يعرمف مخال ی  که وجود خارجى با ام - ابیت"بنا، "وّه  میگومند: امشان فرقه ی
 مى دانند. ى،و او را رئی  فرقه و جرمان خاّص  نموده

أدعو إیل مذ،ب صاو،، أو  -وهلل احلمد  -ولست و میگومد: "شیخ رحمه الله از خود دفاع نموده 
، أو متلكم، أو إمام من اْلئمة اذلین أعظمهم، مثر ابن القیم، واذل،يب، وابان ثثا ، أو ُا ،م، بار یهفق

أدعو إیل اهلل وحده ال رشیك هل، وأدعو إیل سنة رسول اهلل صیل اهلل علیه وسلم اليت أوىص بها أول أمتاه 
ال أرد احلق إذا أتاين، بر أشهد اهلل ومالئكته ومجیع للقه: إن أتانا منكم لكمة مان  نأرجو أوآلر،م، و

احلق ْلقبلنها ىلع الرأس والعني; وْلرضبن اْلدار بكر ما لالفها من أقاوال أئمايت، حاشاا رساول اهلل 
 .0صیل اهلل علیه وسلم فإنه ال یقول إال احلق

)کسانیره از جملاه   رل  تَ م   مافریه،  ماذهب صوفى گری، م هیچبنده بسوی  که اللهشرر معنى: "
اَه  ، ذَ ی  ما امامى که بنده آنها را بزرگ مى دار،، مانند: اب  قَ -و مترلمی ، مى باشند(فرقه های  ى، ب 

شرمم و نیز دعوت بسوی بدون الله  اب  ک یر و غیره...؛ فرانخوانده؛ بلره دعوت م  بسوی يوحید  
که رسول الله صلى الله علیه وسل ، اول و  ىى الله علیه وسل ، است. آن سنت  ت رسول الله صلنّ س  

د، ر ام  دار، آنگاه که ح  برام  رسآخر امت شان را بدان يوصیه و س ارش نموده اند. و بنده امید ب
رد ننمام . الله و ممئره را گواه مى گیر، که: اگر سخ   ح  از جانب شما برام  برسد، بر روی سر 

چشم  قبول نموده و آنچه از کم، پیشوامان ، خمف آن باشد، به دموار خاواه  زد؛ زمارا رساول و 
 الله صلى الله علیه وسل ، جز ح ، نمى گومند".

عقیديت ودیين اذلي أدین به: مذ،ب أ،ار السانة واْلماعاة اذلي و نیز شیخ رحمه الله، میگومد: "
  .٥"باعهم إیل یوم القیامةعلیه أئمة املسلمني مثر اْلئمة اْلربعة وأت

                                                           
ة في األجوبة النجدمة  0 یَّ ن  َرر  الَسّ  ١1و  0/١3الدُّ

ة في األجوبة النجدمة  ٥ یَّ ن  َرر  الَسّ  0/20الدُّ
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معنى: مذهب و دمنى که بنده به آن معترد،، همانا، همان مذهب اهل سنت و جماعات اسات 
يا روز قیامات بار آن  شان که ائمه مسلمی  مانند امامان چهارگانه رحمه  الله، و پیروان )راستی (

 قرار دارند؛ مى باشد".
ى کاه پیراماونش مو دروغ هاا ها خیلى از گمان شیخ رحمه الله در رساله ها ونوشته های خود،

 ازده مورد را امنطور پاسخ داده و مى گومد:دو :را، رد نموده و آنها را پاسخ داده است، از جمله هبود
 م  مى گوم :امنره )به م  نسبت داده اند که گوما( 

 . کتب مذاهب اربعه را باطل مى دان 
 . ادعای اجتهاد مى کن 
  ،مى باش .م  از يرلید خارج 
 ( علماء نرمت و عذاب است.مربولاختمف ) 
 و در راه مستری  نبوده اند.نسمرد، از ششصد سال بدم 
 عّی ( کسانى که يوسل به صالحی  مى کنند را ير یر  ، مى کن .)م 
   رده( را بخاطر امنره "ما أکر، الخل " گ ته است، ير یر میرن .یر  وص  ب  ی )صاحب قصیده ب 
   ّبه( رسول الله صلى الله علیه وسل  را خراب مى ساز،.اگر قدرت پیدا کن جره )قبر و ق   ح 
 از چاوب ه را خراب سااخته و بجاای آن نااودان  اگر يوانائى داشته باش ، ناودان خانه کعب، 

 نصب مى کن .
 .،زمارت قبر رسول الله صلى الله علیه وسل ، را انرار کرده و قبول ندار 
 ر هست .زمارت قبر والَدم  و بریه را ق  بول نداشته و منر 
 کافر مى دان کسى را که سوگند و َقَس  به غیر الله، ماد کند ،. 

ام  موارد دوازده گانه مى گومد: پاسخ م  بر همه ام  موارد امنست  ی شیخ رحمه الله در ادامه
یٌم".   "ُسْبَحانََك َ،ذا ُبْهَتاٌن َعظي
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 .0معنى: "سبحان الله! ام  بهتان بزرگى است"
در حرش بى انصافى  ،بات مذهبى و فرری، دشمنان اوتأس انه بخاطر دالئل سیاسى ويعصُّ و م

ت بر او يهمت بسته اند. و از جمله بزرگان ام  جرمان يهمات گار، افارادی مانناد: نموده و به شّد 
ا من و نیز برادر شیخ رحمه الله، سلیمان ب  عبدالوهاب؛ بوده اند. اماا يعجُّ ب بار احمد زمنى َدح 

 .نسبت مى دهند ،الله منست که هنوز افرادی پیدا شده و همی  دروغ ها را بر شیخ رحمها
آشنا شاومد  و پاسخ به آنها، به ام  اما، مظلو،داده شده نسبت  مىبرای امنره بیشتر با يهمت ها

 مطالعه ب رمائید: ،امران ب ذمل، مراجعه نموده و در صورت  ت  بهتر است به ک  
نوشته و نامه هاای شایخ رحماه اللاه اسات کاه  ٢0حاوی ام  رساله الرسائل الشخصیة،  .0

 دعويش ونیز يهمت های که بر او شده، مى باشد.
ة في األجوبة النجدمة. .٥ یَّ ن  َرر  الَسّ  الدُّ
 دعاوي المناوئی  لدعوة الشیخ محمد ب  عبد الوهاب. .١
 إسممیة ال وهابیة. .0
 ان فارسى است(.پاسخ به خاطرات واهى هم ر، جاسوس برمتانیامى )ام  کتاب به زب .٢

 .به معرفى همی  پنج کتاب، بسنده مى کن 
  

                                                           
 20الرسائل الشخصیة، ص حه  0
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 برخی از کتب شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
 باب است. 22کتاب التوحید، از مهمترم  و بهترم  کتاب های او است که دارای  .0
 األصول ال مثة. .٥
 مسائل الجاهلیة.  .١
 کشف الشبهات. .0
 .م ید المست ید بر ر يارك التوحید .٢
 .ربعالرواعد األ .2
 .فضائل اإلسم، .3
 .فضل الررآن .1
 .آداب المشي إلى الصمة .9

 مجموع في الحدمث على أبواب ال ره. .01
 األحادمث في ال ت  والحوادث. .00
 أصول اإلممان. .0٥
 الربائر. .0١
 .مختصر زاد المعاد .00
 .مختصر السیرة .0٢
 .مختصر اإلنصاف والشرح الربیر .02

  





 

 

 

 مه شیخ رحمه اللهمقد  

بعد از دعاء در ح  خواننده  ی زمبا و نغز  ا ا با يهمید و مردمهن یسش ر ءشیخ رحمه الله، رساله
 اهمیت و جامگاه يوحید و نیز زشتى و قباحت  شرک، آغاز مى نمامد. پیرامون ی رساله اش،

یمي "شیخ رحمه الله مى فرمامد:    "ِمْسِب اهللي الرَّمْحَني الرَّحي
 ."مهربان آغاز میرن  بنا، الله بسیار بخشامنده و بسیار"يرجمه: 

شیخ محمد ب  عبدالوهاب رحمه الله، مانند سامر ماؤل ی  و نومساندگان، کتاابش را باا  :شرح
و نیز با پیروی از رسول الله صالى اللاه  -جز سوره يوبه –يأسى به قرآن کرم  که همه سوره هامش 

از نماود. و ی  میرردناد، آغاحعلیه وسل  که نامه ها و مرايبات شان مزم  با بس  الله الرحم  الر
اهل سنت و جماعت و سلف صالت رحمه   ی شامان مادآوری است که ام  روش مؤل ی  از ائمه

 ه" شروع میرردند.لَ َم س  الله است که کتاب های شان را با "بَ 
"  در بس  الله، برای استعانت است؛ و "اس " در لغت: عبارت است از "آنچه ءنوعیت حرف "با

 .کند" سّمى مىکه داللت بر م  
الله" اس  َعَل  برای ذات باری يعالى است؛ و ل ظ جمله "الله" م هو، ذايى است که صااحب "

َلاه ألوهاة" کاه تَ ش  الوهیت و عبودمت بر يما، خلرش، باشد. و ل ظ "الله" م   و    و گرفته شده از "ألَه م 
عبد عبادة" مى باشد؛ پ  ل ظ "الله" بمعنای "مألوه" معنى معبود، بد م   .است معنای "ع 

الرحم " ذايى که دارای رحمت فراوان و گسترده باوده و بسایار بخشاامنده اسات؛ و "رحما " "
من" میباشد، که داللت بر فراخى و وسعت و مبالغه مشّبهه بوده و بر وزن   ص ت    زماد، ماى ی "َفع 

را  احتیاجات شان؛ معنى به همه، گسترده و شامل همه مخلوقات میشود ،و ام  رحمت الهى .کند
 .داده و هیچ فرقى در میان مؤم  و کافر نیست

الرحی " ذايى که بسیار مهربان است. "رحی " بر وزن فعیل است، و فعیل از سااخت و صایغه "
و ام  ناوع رحمات، رحمات  .های مبالغه میباشد. البته "فعمن" مبالغه اش بیشتر از "فعیل" است

 .شود نمى ،ارّ  ک   خا  و وم ه بوده و شامل حال  
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يي ﴿ فرمامد: شود، مى ه که شامل حال مؤمنی  مىام  رحمت خاّص  ی باره الله متعال در ُ،َو اذلَّ
ي  لَُماتي إيیَل انلُّوري َوََكَن ب

َن الظُّ ُْخريَجُكم مِّ يَكُتُه َلي  َعلَْیُكْم َوَماَلئ
یماً﴾یَُصِّلِّ   0الُْمْؤمينينَي رَحي

کند، و فرشتگانش برای شما يراضاای يرجمه: "او کسى است که به شما عنامت و مرحمت مى 
و باه ناور  هبخشش و آمرزش مى نمامند، يا الله شما را از يارمریهای )ک ر و گمراهى( بیارون آورد

 مهربان بوده است". ،)اممان و هدامت( برساند. چرا که او پیوسته نسبت به مؤمنان
اإيْن ﴿امد: ه، در روز قیامت، می رمخاّص  و نیز در باره دوری کافران از رحمت  

ْلريْجَنا ميْنَهاا فَ
َ
َربََّنا أ

يُموَن. قَاَل اْلَس  إينَّا َظال
﴾ُعْدنَا فَ ُموني

 ٥ُؤوا فيیَها َواَل تَُكلِّ
")کافران میگومند(: پروردگارا! ما را از آيش دوزخ بیرون بیاور، و اگار )بعاد از اما ، باه :يرجمه

بود )و مستحّ  هرگونه عذابى(. )اللاه  ک ر و عصیان و انجا، گناهان( برگشتی ، ما ستمگر خواهی 
در آخرت، با کافران بر اسااس عادل و  گومد: بتمرگید در آن! و با م  سخ  مگوئید".  ىبه آنها( م

 .انصاف برخورد صورت میگیرد نه بر مبنای رحمت و مهربانى
ُل اهلَل الَْكريیَم َربَّ الَْعْرشي الْ " مى فرمامد:در ادامه شیخ رحمه الله 

َ
ْسأ
َ
ْيَیاا أ َتاَوالَ  ِفي ادلُّ ََ ْن 

َ
ایمي أ َعظي

َرةي  ي  َواآللي ، َوذ َ َصاَ َ يَذا اْباُتِّلي ََ َشاَكَر، َوذ ا ْعطي
ُ
يَذا أ ْن إ ْن َُيَْعلََك ميمَّ

َ
َنَما ُثْنَت، وَأ َْ

َ
ْن َُيَْعلََك ُمَباَرًَك أ

َ
َذا أَذناَب وَأ

َعاَدةي  إينَّ َ،ُؤالءي اثلَّالُث ُعْنَواُن السَّ
 ."اْسَتْغَفَر. فَ

 که: ار  و پروردگار عرش  بزرگ، خواهان از الله بخشنده و بزرگو" جمه:ير
  در دنیا و آخرت يحت رعامت و يوفیرات خودش قرار بدهديو را. 
 .و هر کجا که هستى، يو را برکت دهد 

 شود، سپاساگزار هساتند؛  چون به امشان نعمتى داده مى -0: و يو را از کسانى قرار دهد که
و چون مريرب معصیتى مى  -١وهى مبتم مى شوند، صبر مى کنند، و هرگاهى به اند -٥

 ."گردند، استغ ار مى کنند. زمرا ام  سه خصوصیت، راز خوشبختى و کامیابى است
و در دعاهاای زمباا و جاامع نماوده  ،شیخ رحمه الله در ابتدای رساله اش برای خواننده :شرح

                                                           
 0١األحزاب :   0
 011-013المؤمنون: ٥ 
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ل به ربوبیت خاّص آغاز دعای نیرش،   نموده است. ،متعال بر عرش بزرگهء الله يوسُّ
ل، از دعای رسول الله صلى الله علیه وسل  نیز ثابت بوده و در دعای شان امنگوناه  ام  نوع يوسُّ

ْرضي َوَربَّ الَْعْرشي آمده است: "
َ
َماَواتي َوَربَّ اْْل یمي اللُهمَّ َربَّ السَّ  . 0..."الَْعظي

 زمی  و ای پروردگار عرش عظی ...". معنى: " ای بار الها! ای پروردگار آسمان ها و
بوده و الله متعال بر باالی عرش استوی نماوده اسات  بزرگترم  مخلوق ، بااليرم  وآری! عرش

اسات کاه الئا  ذاياش باوده و بادون هایچ بگوناهء  ه به آن محتاج باشد؛ و ام  اساتویبدون آنر
 يحرمف، يعطیل، يرییف و يم یل؛ قبولش دارم .

ِّ إيالَّ عظمت و بزرگى عرش، ک امت مى کند: " در بیان ذمل روامت ْبُع َمَع الُْكاْريي ماواُت السَّ َما السَّ
َلَْقةي 
ْ
ي ىلَعَ احل ِّ ثفضر الَْفالَة يأْرٍض فاَلٍة، َوفَْضُر الَْعْرشي ىلَعَ الُْكْريي َقاٍة ب

  . ٥"َثَحلَْقٍة ُملْ
ى، مانند حلراهء اسات معنى: " س  ر  کاه در بیاباانى افتااده باشاد. و آسمانهای ه تگانه در میان ک 

 بزرگى و بريری عرش بر کرسى همانند بريری و بزرگى آن بیابان، در مرامسهء با آن حلره است".
ل،  شیخ رحمه الله "اللاه ياو را در دنیاا و آخارت يحات رعامات و گوماد:  مىبعد از ام  يوسُّ

مت باری يعالى قرار گرفته مورد حما ،، ام  دعای بزرگى است که فرديوفیرات خودش قرار بدهد"
   نمامد.نّظ و او را به والمت خاصه خودش بر گزمده و همه امورش را درست و م  

ت، حمامت و رعامت الله متعال سبحانه و يعالى قرار خواهد گرف درو شرى نیست، هر مؤمنى 
ُّ الُْمْؤمينينيَ ﴿چنانچه الله متعال می رمامد:   .١﴾َواهّللُّ َوِلي

 ، کارساز و ماور مؤمنان است".يرجمه: "و الله
ُّ الُْمتَّقينَي﴾وَ ﴿و نیز مى فرمامد:  ُ َوِلي   .0اهّللَّ

 يرجمه: "و الله، مار و ماور پرهیزگاران است".

                                                           
 . ٥30١: صحیت مسل  روامت شماره   0
ّبان روامت شماره   ٥ ق ام  روامت، مى فرمامد: أن الحدمث بهذه الطرق ١20صحیت اب  ح  ر  ؛ شیخ آلبانى رحمه الله بعد از ذکر ط 

قش صحیت مى باشد، سلسلة األحادمث  ر   (.0/٥٥2الصحیحة صحیت. معنى: ام  حدمث، با مجموعهء ط 
 21  : آل عمران:بخشى از آمت   ١

 09  : الجاثیة   0



 دژهای آهنین در دفاع از توحید رّب العالمین ❐ 21

يیَن﴾بَري اهّللُّ َمْوالَكُ ﴿گر مؤم  است، چنانچه می رمامد: و الله ينها ماور و حمامت   0ْم َوُ،َو َلْ ُ انلَّاِصي
شما نیستند( بلره الله ماور شاما اسات و او بهتارم   مااوران )و بزرگتارم    )کافران ماور :يرجمه

 مددکاران( است".
فرد عال   "و هر کجا که هستى، يو را برکت دهد".دعامش میگومد:  ی شیخ رحمه الله در ادامه

نى و امنراه بتاوا برکت را برای بریه منترل کرده و آنجا را برکت مى دهاد. ،و داعى با عل  و دعويش
شامل هرک  نماى  ،دمگران را با خیر و نیرى آشنا بسازی بزرگترم  نعمت الهى بوده و ام  نعمت

َ َلاْ اً َثثيا اً َوَماا ﴿ شود؛ الله متعال مى فرمامد:  وِتي
ُ
يْكَمَة َفَقاْد أ

ْ
يْكَمَة َمن یََشاُء َوَمن یُْؤَت احل

ْ
یُؤِتي احل

رُ  ثَّ ﴾ یَذَّ ْْلَابي
َ
ْولُواْ اْل

ُ
 . ٥إيالَّ أ

"حرمت و فرزانگى را به هرک  که بخواهد )و شامسته بیند( مى دهد، و به هارک  کاه :رجمهي
ردمندان )ام  حراائ  را درك فرزانگى داده شود، بیگمان خیر فراوانى بدو داده شده است، و جز خ  

 نمى کنند و( متذّکر نمى گردند".
ْن َُيَْعلََك مُ  از آنجائى که مؤلف رحمه الله ام  جمله
َ
َنَما ُثْنَت" "وَأ َْ

َ
را، برار برد، مى خواه  َباَرًَك أ

 يبرُّک داشته باش .مبحث گذرا به  کوياه و اشاره ای
 .که يبرُّک همه اش باطل و نادرست نیست بامد دانست،

 ک مشروع و غیر مشروع و نادرست:يبر ّ يبرک به دو نوع است: 
دمگاران  عال  و دانشمند با آن، که يبرک مشروع، حّسى است و شرعى؛ يبرک حّسى مانند: عل   

نبوی که خیر و برکتش مسجدالو  جد الحرا، را متبرک مى سازد. و يبرک شرعى، مانند: نماز در مس
 فراوان است.

 و يبرک نامشروع، عبارت از يبرکى است، که: شرعًا و حّسًا ثبويى ندارد. و ام  نوع يبرُّک از انواع  
 !به الله پناه مى برم وق داده مى شود. ر َس بسوی شرک اکب شرک اصغر است و گاهاً 

در  ،بحث يبرُّک، مبحث طوالنى و قابل ممحظه ی است و مجاالش نیسات کاه بیشاتر از اما 
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 ود، به همی  مردار اکت اء میرن .امنجا يوضیت داده ش
"و يو را از کسانى قرار دهد کاه چاون باه امشاان دعامش میگومد:  ی شیخ رحمه الله در ادامه

مى شوند، صبر مى کنند، و  ءشود، سپاسگزار هستند؛ و هرگاهى به اندوهى مبتم داده مى نعمتى
؛ زمرا ام  سه خصوصیت، راز خوشبختى و چون مريرب معصیتى مى گردند، استغ ار مى کنند

 ".کامیابى است
ا و رسااله اش يمّنا ی شبختى را بارای خواننادهدعامش سه راز خو ی الله، در ادامه شیخ رحمه

 زو میرند:آر
 امنره خواننده از جمله شاکرم  و سپاسگزاران در برابر نعمت های الله متعال، باشد. -0

مر نباوده يا جائیره برشمردن آنها امران پذ که نعمت های الله بزرگ بر ما فراوان است و شرى نیست
واْ ﴿ محاسبه ما خارج است؛ الله متعال مى فرمامد:  ی و از دائره ين َتُعدُّ يعْ َوذ    0َمَت اهّللِّ الَ ُُتُْصوَ،ا﴾ن

 ."شمارش کنید نرايوانید آ ىاز ب  که زمادند( نم) را بشمارمدالله  نعمت هایيرجمه: "و اگر بخواهید 
مرینًا خیار بزرگاى  اری نعمت های بى شمار الله متعال يوفی  بیابى،شرر و سپاسگز و امنره در

شااکرم  ماى  ی رفت؛ الله متعاال در باارهشده و از جمله بهترم  ها قرار خواهى گ تحالَ شامل 
ُكوُر﴾َوقَلي ﴿فرمامد:  َباديَي الشَّ ْن عي   .٥یٌر مِّ

 يرجمه: "و )بدانید که( اندکى از بندگان  سپاسگزارند )و شما يمش کنید يا از ام  اندک باشید(".
 خشنودی او شده و نعمت هامش را به و بدون يردمد سپاسگزاری نعمت های باری يعالى باعث

ذََّن َربُُّكاْم لَا ي َشاَكْرُتْم ﴿مى کند، الله متعال مى فرمامد:  فرد سپاسگزار افزون نموده و زماد
َ
يْذ تَأ َوذ

زيیَدنَُّكْم َولَ ي َكفَ 
َ
یٌد﴾ْل  َعَذاِبي لََشدي

 . ١ْرُتْم إينَّ
د که اگر ای بنى اسرائیل ! به ماد آورمد( آن زمان را که پروردگاريان مؤّکدانه اعم، کر) "و:يرجمه

دها ، و اگار  ىخود را( برامتان افزامش م ینعمتها) کردمد، هر آمنه ی)نعمتهای الله را( سپاسگزار

                                                           
 ١0 :إبراهی   0
 0١ سبأ: ٥
 3: إبراهی  ١



 دژهای آهنین در دفاع از توحید رّب العالمین ❐ 26

گمان عاذاب  ىساز، و بدانید که( ب ىگرفتار م ىشما را به عذاب دردناک) و ناسپاس( شدمد) کافر
 ."م  بسیار سخت است

عتراد و باور باشد، که: نعمت دهناده فرد مؤم  مى بامست قبل از امنره به نعمتى برسد به ام  ا
 ننمامد. ،چیز دمگری جز او يعالى مافرط الله بوده و قلبش را وابسته به هیچ فرد و 

 سپاسگزار باشد. ،و هر گاهى به نعمتى مى رسد بامد قلبًا، زبانًا و يوسط اعضای خود
 فرط اوست و ب !  )نعمت دهنده( ع  ن  با قلبش يصدم  قطعى نموده بر امنره فرط رازق و م  

با زبانش همواره نعمت های الله را ماد آور شده و همواره زبانش با حمد و ستامش او يعالى يار 
 و يازه باشد.

و با اعضاء و جوارحش نعمت ها را به آنگونه ی که رضامت و خشنودی الله متعال است، برار 
 بپرهیزد. گرفته و از آنچه ناخشنودی و نارضامتى او را جلب مى کند، جّداً 

 کنند.مى امنره خواننده از جمله کسانى باشد که هر گاهى به مصیبتى گرفتار مى آمند، صبر  -٥
ى رسیده و ناراحتش مى سازد، اما خوشابخت مبدون يردمد، بر هر انسانى مصائب و سختى ها

لله ری اَد اوامر قَ  ر الهى و خودش را، يسلی َد کسى است که صبر نموده و راضى است به قضاء و قَ 
 مى کند. ،متعال

 در وقت رسیدن مصائب و مشرمت، مرد، به چهار دسته يرسی  مى شوند:
و ام  نا خشنودی گاهى قلبى و گاهى زبانى و احیانًا ه  با اعضااء و  آزرده:و افراد ناخشنود أ: 

 جوارح است.
 لاه بار ما  جار رفته و مى گوماد: الن  لَ با خود کَ  و در ضمیرش بردهب: گمان بد به الله با قل

 ظل  نموده و ما چرا چنی  و چنان نمود. )نعوذبالله(
 .با زبان: حرفهای ک ر آمیز گ ته و ما ه  جیغ و داد کشیده و لع  و ناسزا، مى گومد 

  َه و ما به سر و صوريش مى زند. و بامستى بدانی  که ام  ناخشنودی و َد ن  موهای خودش را ک
ی از فارد و گاهى اگر کلماات و جمامت ک ارآزرده خاطری در حی  مصیبت، گناه کبیره 

 صادر شود، او را به ک ر َسوق خواهد داد.
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 و صبر نیز، با قلب، زبان و جوارح است. :شریباو  افراد صابرب: 
 ست به الله متعال ننموده و يسلی  قضاء و َقَدر اوست.با قلب: گمان بد، نب 
 از جیاغ و داد و لعا  و ناسازا  با زبان: جز خیر، چیز دمگری بر زبان جااری نماى ساازد و

 کند. گومى پرهیز مى
  با اعضاء: بر سر و صورت نزده و اعضای خودش را در کنترل داشته و بر ناخشانودی اللاه

 است اده نمى کند. و ام  صبر، به اي اق علماء واجب و الزمى است. از آنها متعال،
ده اسات، باازه  خشانود و على رغ  امنره برای شان مصیبت رسای افراد راضى و خشنود:ج: 

 راضى اند به آنچه بر سرشان آمده است.
مت و شرى نیست ام  مريبه، بمرايب سخت ير و دشوارير از صبر محض مى باشد. و ام  رضا

َتَحّب است س   .در برابر مصائب، م 
شان سختى و دشواری جانراه رسایده اسات، اماا ام با وجودمره به افراد شاکر و سپاسگزار:د: 

آنچاه از دسات داده اناد،  نعمت های داشته شان را کرده و باه سپاسگزار باقى مانده و شرربازه  
مراا، و مريباه  ،دهند. و ام  بااليرم  درجه بوده و از همه گروه های سه گانه گذشاته اهمیتى نمى

 است. اش باالير است. و حر  ام  مريبه نیز، مستحّب 
ای ما مى رساد خوشاحال ومسارور هى نعمتى بربه راستى ما بندگان، چرا چنی  هستی ؟ هرگا

گرفتاه ، و هرگاهى نعمتى از ما گرفته مى شود )درحالیره همان نعمت دهنده از ما پ  مى باشی 
 قابل يأمل است!.قبیت ما،  ؟ ام  حالت  است( غمگی  و بدحال مى گردم 

 غ ار مى کنند.رساله از کسانى باشد، که: هرگاهى مريرب گناهى شوند، است ی امنره خواننده -١
ی ، دچار خطاء و گناه مى شوند، و ام  در سرشت شان نه ته است؛ اما خوشبخت کسى    

َرلَّ م 
 يوفی  يوبه را مافته و از کرده اش پشیمان مى شود. ،است که بعد از گناه

ائينيَ رسول الله صلى الله علیه وسل ، مى فرمامند:  اٌء وََلْ ُ اخلَطَّ  ابْني آَدَم َلطَّ
  0اتلَّوَّابُوَن" "ُُكُّ

 يما، فرزندان آد، گناه مى کنند، و بهترم  گناهراران يوبه کنندگان مى باشند". "معنى: 
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مف( أخیرو چه بد است که انسان، در يوبه ي او  نماوده و آن را باه اماروز و فاردا انداختاه و  )يس 
 سرانجا، يوفی  يوبه از او گرفته شود. )الله همه ما را ح ظ نمامد(.

و گذشات  از مهربانى الله متعال است، که هرگاهى مريرب گناهى شدم  از او طلب ع اّو ام  
فُاوا ﴿گذرد؛ الله متعال مى فرمامد:  گناهان ما مى از نمائی ، ما را بخشیده و ْْسَ

َ
يیَن أ َباديَي اذلَّ قُْر یَا عي

ََغْ   َ ي إينَّ اهّللَّ ْم اَل َتْقَنُطوا مين رَّمْحَةي اهّللَّ هي نُفسي
َ
ينَّ ىلَعَ أ نُوَب مَجيیعاً إ ُر اذلُّ یُم﴾في   .0ُه ُ،َو الَْغُفوُر الرَّحي

")از قول الله به مردمان( بگو: ای بندگان ! ای آنان که در معاصى و گناهاان زمااده روی :يرجمه
ه  کرده امد! از لطف و مرحمت الله مأموس و نا امید نگردمد. قطعًا الله همه گناهان را مى آمرزد. 

 یار آمرزگار و ب  مهربان است".چرا که او بس
ماءي و در حدمث قدسى آمده است که الله متعال مى فرمامد:  "یا اْبَن آدم لَْو بلََغْت ُذنُوُبك َعَناَن السَّ

یتيَن ْرضي لطایَا، ُثمَّ لَقي
َ
يُقرابي اْل تَيَْتين ب

َ
ينََّك لَْو أ بايل، یا اْبَن آدم إ

ُ
فْرُت لََك َوال أ َُ اُ  ِب ثُم اْسَتْغَفْرتيَن  ي

ْْ ُ  ال ُ
َرةً" يها َمْغفي يُقراب تَيُْتَك ب

َ
  .٥َشيْئاً، ْل

ای فرزند آد،! اگر گناهان يو از ک رت و بزرگى به ابرهای آسامان برساد و ساپ  از ما  معنى: "
آمرزش بخواهى، يو را مى بخش ، و پروامى ندار،. ای فرزند آد،! اگر به اندازه ی پهنای زمی ، گناه 

باا  شارمم ما  قارار نماى دهاى،و سپ  در حالى به م  برسى که چیزی را  به سوی م  بیاوری
 آم ". ىگنجامش زمی  مغ رت و آمرزش به استربال يو م

ْن َتْعُبَد " در ادامه شیخ رحمه الله مى فرمامد:
َ
يبَْرا،يیَم: أ ُة إ

یََّة ميلَّ َنيیفي
ْ
نَّ احل
َ
: أ يَطاَعتيهي ْرَشَدَ  اهلُل ل

َ
اْعلَْم أ

یَن، َثَما قَاَل َتَعایَل:  اهلَل، وَْحَدهُ  َْعُبُدوني ﴿ُُمْليًصا هَلُ ادلي   َلي
نَس إيالَّ ينَّ َواإلي

ْ
. (٢2 آمات ذارمات)سوره ١﴾َوَما َللَْقُت اْل

یدي  َباَدةً إيال َمَع اتلَّوْحي َباَدةَ ال َُُسَّمَّ عي نَّ الْعي
َ
. فَاْعلَْم أ يهي َباَدت يعي نَّ اهلَل َللََقَك ل

َ
إيَذا َعَرْفَت أ

االةَ ال ، فَ نَّ الصَّ
َ
َثَماا أ
يَذا َدَلاَر ِفي الطَّ  َاَدثي إ

ْ
َبااَدةي فََساَدْت، َْلحل ُ  ِفي الْعي ْ ْي  إيَذا َدَلَر ال

َهاَرةي، فَ اإيَذا َُُسَّمَّ َصالةً إيال َمَع الطَّ
َهااَرية، فَ

ْحَبَط الَْعَمَر، وَ 
َ
ْفَسَدَ،ا، وَأ

َ
َباَدةي أ يَذا َلالََط الْعي َ  إ ْ ْي  نَّ ال

َ
يیَن ِفي انلَّاري. َعَرْفاَت َعَرْفَت أ َادلي

ْ
ُبُه، ميَن اخل َصاَر َصاحي
ياهللي  ُ  ب ْ ْي  َ ال ، َوِهي َبَكةي هي الشَّ َصَك ميْن َ،ذي

ْن ُُيَلي 
َ
يَك لََعرَّ اهلَل أ َ،مَّ َما َعلَْیَك َمْعريفَُة َذل

َ
نَّ أ
َ
يي قَاَل اهلل َتَعایَل  أ اذلَّ

                                                           
 ٢١الزمر :    0

 .(١٢01سن  يرمذی روامت شماره ( ٥
 ٢2الذارمات : ١



 29  ❐ قدمه شیخ رحمه الله م

 : َ ﴿فيیهي ْْ ُ ن ی
َ
ُر أ ََْغفي يهي َویَْغفيرُ إينَّ اهّللَّ الَ  يَمن یََشاُء﴾ َ  ب يَك ل اَد َذَثَرَ،اا  . 0َما ُدوَن َذل ْرَبعي قََواعي

َ
يَمْعريفَةي أ يَك ب َوَذل

يهي   ".اهلُل َتَعایَل ِفي ثيَتاب
خاال  بدان که دم   هدامت فرمامد! طاعت و فرمانبرداری اشسوی بيو را  لالله متعا"يرجمه: 

؛ نمائىمرتا را خالصانه عبادت الله  :که، امنست،راهی  آمدهاز روش اب با يأسى و پیرویپاکى که و 
ينَّ وَ ﴿ مى فرمامد:چنانچه الله بزرگ 

ْ
﴾َوَما َللَْقُت اْل َْعُبُدوني  َلي

نَس إيالَّ  .اإْلي
ياو را  اللهدانستى که هرگاهى پ    را جز برای پرستش خود، نیافرمده ا،". ج  و ان م  :يرجمه" 

مرتاپرساتى، پذمرفتاه يوحیاد و ه است، بادان کاه عباديات، بجاز باا پرستشش آفرمدعبادت و برای 
گاردد. پا  هرگااه عباادت باا  مورد قبول واقع نمىبدون طهارت و پاکى، نمازت  چنانچه شود. نمى

ساازد. بناابرام ،  را باطل مى ءوض  که و   (بى وضومى)گردد؛ مانند َحَدث  ، فاسد مىلوده گشتشرک آ
و  نماودهارزش  انسان را نااچیز و باى نیم کننده عبادت است و اعمال   دانى شرک، باطل اکنون که مى

يرم  چیزی کاه  که مه  پ  نیز بدانجاودانه در دوزخ بماند،  وهمیشه  ،فرد مشرک ياشود  باعث مى
ياو را از بناد  شارک، رهاامى  اللاه، همانا يوحید است. باشد کاه آن الز، مى باشد و معرفت شناخت
يَمن یََشاءُ ﴿فرمامد:  الله متعال مىبخشد،  يَك ل يهي َویَْغفيُر َما ُدوَن َذل َ  ب َ ْْ ُ ن ی

َ
ََْغفيُر أ   .٥﴾إينَّ اهّللَّ الَ 

آمرزد و بلره پائی  ير از آن را از هارک  کاه  ىشرك ورزمدن به خود را نم اللهگمان ى ب :يرجمه
ه بساتگى دارد، رهامى از شرک، به شناخت چهار قاعدو ام  . بخشد و صمح بداند( مى) بخواهد

 ".آنها را در قرآن ذکر نموده است متعال، اللهکه 
 شیخ رحمه الله، در ام  بخش به اهمیت يوحید و قباحت شرک پرداخته و اشاره مى دارد: شرح:

و    يوحیادرُّ و السم، همانا دوری از شرک و يح دم  و آئی  ابراهی  علیه الصمة ت ولّ م   -0
 است. مرتاپرستى

: ح  گرا، و در اصطمح برای کسى اطمق مى گردد، که: در راهاش مساتری  و ف در لغتی  ن  َح 
و مّتبع شرمعت، باشد. و به يعرمف دمگری: عبارت از کسى  گشته  خل  ام  راه م   و در راست بوده

 است که متمامل به ح ، و گرمزان از شرک و باطل، است.
                                                           

 002النساء:   0
 002نساء :ال    ٥
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يبْاَرا،ي ﴿د: براهی  علیه السم،، مى فرمامالله متعال در باره ملت ا اةي إ
لَّ ُب َعن مِّ َُ یَم إيالَّ َمان َوَمن یَْر

َه َيْفَسُه﴾  . 0َسفي
"چه کسى از آئی  ابراهی  رومگردان خواهد شاد مگار آن کاه خاود را خاوار و کوچاك :يرجمه

 داشته و )انسانّیت و عرل خومش را به بازمچه گرفته و ناچیز دارد؟(".
يبْاَرا،يیَم َحنيیفااً َوقَالُواْ ُثونُواْ ﴿و نیز مى فرمامد:  اَة إ

ْو نََصاَرى َتْهَتُدواْ قُاْر بَاْر ميلَّ
َ
َوَماا َْلَن مياَن ُ،وداً أ

يكينَي﴾
ْْ  .٥الُْم

ما نصرانى بشومد يا )به راه راست( رهنماود  مهودی :مان و نصرانیان( مى گومندو )مهود :يرجمه
از ( دما  راسات و  ما پیارویداشته است، و  یدم  يوحید)ابراهی   بلره)ای پیامبر(:  . بگوگردمد

 ."مشرکان نبوده است جزء )ابراهی ( کنی   و ىپاك ابراهی  م
يبَْرا،يیَم َحنيیفاً َوَما َْلَن ميَن ﴿و مى فرمامد:  َة إ

اتَّبيُعواْ ميلَّ
يكينَي﴾قُْر َصَدَق اهّللُّ فَ

ْْ   .١الُْم
براهی  پیروی کنید که )باى آالماش "بگو )ای پیامبر(: الله راست گ ته است. بنابرام  از آئی  ا:يرجمه

شارک  برائت ابراهی  علیه السم، ازی و آمات در باره  بود و( به ح  گرامش داشت و جزو مشرکان نبود".
 که الله را به ينهائى عبادت نمودن مى باشد، فراوان است.و پیروی از ملت بى آالمش  

 :زمبا است در امنجا مباح ى کوياه متعل  به يوحید بنگار،
د  ، بمعنای مگانه و مرتا دانست  اسات.  يعرمف يوحید: َوح  َد، م  يوحید در لغت، مصدر فعل َوحَّ

 .، استو در اصطمح مگانه دانست  الله متعال در ربوبیت، الوهیت و اسماء و ص ات او يعالى

 انواع توحید
ات، کاه باه دو يوحید در معرفات و اثبا مر :يوحید در مرحله اّولى بدو قس  يرسی  مى گردد: 

يوحیاد در طلاب و قصاد، کاه هماان  دو،:شاخه ی ربوبیت و اسماء و ص ات يرسی  مى شاود. 
 يوحید الوهیت مى باشد.

                                                           
 0١1البررة :     0
 0١٢البررة  :    ٥
 9٢آل عمران:   ١ 
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 دعرفت و اثبات و يوحید در طلب و قصاما يعرم ات و م اهی  زمر مجموعه های يوحید در م
ت، ملام، لَراخ   :ننادما ؛مگانه دانست  الله در کارهاای اوعبارت است، از  يوحید ربوبیت:أ: 

 و غیره...میراندن  يدبیر، زنده کردن،
 ،لیه به طور اجمالى ام  يوحید را قبول داشتند، هر چند مخالف برخاى ي اصایل آنمشرکی  اّو 
يوضیت بیشتری  ام  شرح،در البمی  قبول داشتند، ی امنره آنان ام  يوحید را اجماالً  بودند. درباره

 خواهی  داد. إن شاء الله.
ينها شمردن الله در عباادت، و عریاده نماودن برامنراه:  عبارت است، از: يوحید الوهیت:: ب

 ّ
ال و... حا   يما، انواع  عبادات مانند: دعا، نماز، نذر، قرباانى، بای ، امیاد، مااری خواسات ، يوکُّ

و اما  يوحیاد را،  .خال  الله بوده، وهیچ کسى و ماچیزی در ام  امور، باا اللاه شارمك نیساتند
 وحید  عبادت نیز مى گومند.ي

ه برای الله معنى عباادت  اللاه هماراه باا  ام  يوحید را از آنجا يوحید الوهیت نامیده اند که بر َيألُّ
 .شده است ءمحبت و بزرگداشت، بنا

نهاى کارده اند زمرا بنده باا ادای دساتور اللاه و دوری از آنچاه وی  و آن را يوحید عبادت نامیده
 .دده مى عبادت او را انجا،

ای جاز باه  نامند، زمرا بنده، هادف و قصاد و اراده طلب و قصد و اراده مى يوحید   ام  يوحید را
 .کند دست آوردن خشنودی الله ندارد، پ  الله را خالصانه عبادت مى

اند و پیاامبران بارای بیاان آن فرساتاده  ام  همان يوحیدی است که مرد، در آن خلل امجاد کرده
ها قارار داده شاده، و  اند و شارمعت نازل گردمده و آفرمادگان بارای آن خلا  شادهها  شده و کتاب

، معانادان هامک شادند و خصومت میان پیامبران و اقوامشان بر سر ام  يوحید بوده که در نتیجه
 .منان نجات مافتندمؤ

راد ها و ص ات وی؛ معناى بناده معت معنى: مگانه دانست  الله در نا، يوحید اسماء و ص اتج: 
 ها و ص ات خود همانند ندارد. باشد که الله در نا،

 :شده است ءيوحید بر دو اساس بنا نوع و ام 
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 و ماا های نیام و صا ات واالماى کاه اللاه در کتاابش  معنى ثابت دانست  نا، اول: اثبات؛
برای او اثبات کرده اناد، باه گوناه ی کاه ت صحیت، نّ پیامبرش صلى الله علیه وسل  در س  

 .يحرمف، يعطیل، يرییف و يم یلدون ل و عظمت الله باشد، بالم  جم
o :يحرمف بمعنای يغییر و يبدمل است، معنى ح  ندارم  معانى ص ات الله متعال يحرمف 

فی ، آنرا حر   يأومل مى نامند. را ، يغییر دهی . البته شامان ذکر است که م 
o :اللاهانرار ص ات و اساماء  يعطیل بمعنای يرك و يخلیه مى باشد، و اصطمحًا بر يعطیل 

 ها ى بوده )مانند يعطیل فرقه ی جهمیه(، و ما ام  انرار ممر  است کلّ  و ى مى شود.يلّر 
ترّلمی ( جزئى  باشد. )مانند برخى از فرقه های م 

o :یف ی 
يرییف بمعنای بیان و يعیی  کی یت و چگونگى ص ات است. م ال امنراه کساى  َير 

 است. ام  ک  و ما ام  چیز، فرود آمدنمانند  بگومد، نزول رب سبحانه و يعالى
o :و يم یل بمعنای: اثبات همانند، نظیر و شبیه برای چیزی است. مانناد امنراه گ تاه  يم یل

 شود: مد الله )دست الله( مانند دست فمن مخلوق است.
 هار صا تى از ما باطل قرار دادن معنى پاک دانست  الله از هرگونه عیب، و ن ى دو،: ينزمه؛ 

 که وی از خود ن ى کرده است. ،نر  ص ات  
برخى ها يرسیمات يوحید بر سه دسته را انرار نماوده و ادعاا ماى کنناد، کاه: اما   نرته مه :

يرسیمات از ساخته های شیخ اإلسم، اب  يیمیه رحمه الله و شیخ اإلسم، محمد ب  عبدالوهاب 
 رحمه الله است.

ت نباوی و اقاوال  اصل   ،ه و ام  يرسیماتدر حالیره ام  ادعای واهى و پوچى بود نَّ در قرآن، س 
 علمای گذشته رحمه  الله، دارد.

در ام  باره رساله گرانسنگ شیخ عبدالرزاق البدر ح ظه الله، يحت عنوان "المختصر الم یاد فاي 
 شتریبیو آنهامیره معلومات  ،بیان دالئل أقسا، التوحید" را، برامتان معرفى مى دار، که متراضیان ح 

 .ل، مطالعه نمامندَد ستَ عا را به وضاحت و م  الز، دارند، به ام  رساله مراجعه نموده و پوچى ام  ادّ 
يوحیاد،  ی ساه گاناه ، و اضافه نمودن بر انواع"اما يرسی  چهارمى زمر عنوان "يوحید حاکمیت
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ضام  در چنای  چیازی م هاو، يوحیاد حاکمیات،  ناپسند و غیر قابل قبول؛ زمارا باا امری است
يرسی  دمگری بار اقساا، ساه  اخل بوده و حاجتى بر اضافه نمودن  حیدهای ربوبیت و الوهیت ديو

 مى شود. و امری اضافى و بدون ضرورت، دمده دمده نشده ،گانه
ر  ، امر، نهى و يصرُّ  در ضم  يوحید ربوبیت ماى باشاد. و از جهات يطبیا  و  ف:از حیث ح 

ی از حرا  اللاه باوده و از اما  حی یات، در ضام  يوحیاد ف به پیرولَّ رَ : بدون شم بنده م  عمل
 الوهیت، داخل است. و الله أعل .
اشاره ادامه امشان در ، الله در باره اهمیت يوحید رحمهم  شیخ بر مى گردم  به شرح سخنان زّر 

 مى دارد، که:
 را برای عبادت و شناختش، آفرمده است. ج  و ان الله متعال  -٥

ان و بلره از بااليرم  مراصد آن، عبادت و شناخت الله متعاال باوده و مرى از اهداف خلرت انس
 ش نمامد.تانسان مى بامست همواره ام  مه  را آومزه گوشش نموده و الله را به ينهائى عبادت و پرس

 ثابت مى نمامد. ام  سخنش را، سوره مبارکه ذارمات استدالل نموده و ٢2شیخ رحمه الله به آمه 
الى سبحانه چنانچه او يع الله را به مگانگى پرستش نمائی ؛ ما دستور مافتی  ياو شرى نیست که 
َ ُُمْ ﴿و يعالى، مى فرمامد:  َْعُبُدوا اهّللَّ ميُروا إيالَّ َلي

ُ
یَن ُحَنَفاء﴾َوَما أ نَي هَلُ ادلِّ  .0ليصي

را "در حالى که جز ام  بدمشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حرگراماناه اللاه :يرجمه
 بپرستند و ينها شرمعت او را آئی  )خود( بدانند".

و چنانچه الله متعال در باره مهودمان که علماء و پارسامان شان و نصرانیان مسیت علیاه السام، 
ْرَباباً مِّن ُدوني اهّللِّ وَ ﴿ود قرار داده بودند، مى فرمامد: را، بعنوان معب

َ
ْحَباَرُ،ْم َوُرْ،َباَيُهْم أ

َ
َُذواْ أ یَح اَّتَّ الَْمسي
يهَلَ إيالَّ ُ،وَ   إ

داً الَّ يََلاً َواحي َْعُبُدواْ إ  َلي
ميُرواْ إيالَّ

ُ
يُكوَن﴾ اْبَن َمْریََم َوَما أ

ْْ ُ ا ی  .٥ُسْبَحانَُه َعمَّ
، )مهودمان( علماء دمناى و پارساامان خاود را ها  باه هودمان و نصرانیان عموه از الله"م:يرجمه

مسیت پسر مرم  را نیز خدا مى شمارند. )در صاوريیره در هماه خدائى پذمرفته اند و )نصرانیان( 
                                                           

 ٢البّینة :    0
 ١0التوبة :   ٥



 دژهای آهنین در دفاع از توحید رّب العالمین ❐ 21

کتابهای آسمانى و از سوی همه پیغمبران الهى( بدمشان جز ام  دستور داده نشده است کاه: ينهاا 
خدا الله مگانه را بپرستند و ب . جز الله معبودی )برح ( نیست و او پاك و منّزه از شارك ورزی و 

 را انباز و شرمم قرار مى دهند". چیزهائى است که امشان آنها

 مفهوم عبادت چیست؟

ُ شیخ اإلسم، اب  يیمیه رحمه الله در يعرمف عبادت، مى گومد:  َ اْسٌم َجاميٌع ليُُكِّ َما ُُييبُّاُه اهّللَّ "ِهي
ا،يَرةي" َنةي َوالظَّ ْعَمالي اْْلَاطي

َ
ْقَوالي َواْْل

َ
 . 0َویَْرَضاهُ: ميْن اْْل

آن را دوست بدارد و از آن خشنود شاود، از اقاوال و اعماال بااطنى و  معنى: "هر چیزی که خدا
 ظاهری، عبادت است".

َ و نیز در جای دمگری امشان مى گومد:  ُابِّ فَا ي
ْ
لِّ َوَمْعاََن احل ُن َمْعََن اذلُّ يَها َتَتَضمَّ ُموَر ب

ْ
َباَدةَ الَْمأ "الْعي

يَغایَةي الَْمحَ  ي ب َّ  هّللي
لِّ ُن ََغیََة اذلُّ  . ٥بَّةي هَلُ"َتَتَضمَّ

 ".نسبت به او يعالى تحبّ همراه با نهامت م   و فروينى معنى: "م هو، عبادت، عبارت است از نهامت خضوع
 ادامه داده و اشاره مى دارد، که: و دوری از شرک، شیخ رحمه الله در اهمیت يوحید

بسته به وط و وان  عبادت  بدون يوحید، اساسًا عبادت محسوب نشده و صحت هر عباديى مَ  -١
وابسته به طهارت و پااکى  که صحت و درستى نماز، م ليوحید و دوری از شرک است، 

است، و امنره آلوده شدن عبادت با شرک، عبادت را از بی  برده و بلره انجا، دهنده را وارد 
   مى سازد.جهنّ 

اللاه  شیخ رحمه الله بر گرفته از آمات قرآن کرم  و احادماث صاحیت رساول ام  سخ  و کم،  
 مى باشد. صلى الله علیه وسل ،

ْكاَت ََلَْحاَبَطنَّ َعَملُاَك ﴿الله متعال مى فرمامد:  رْشَ
َ
ْ أ يیاَن مياْن َقْبلياَك لَا ي يیَل اذلَّ يََلَْك َوذ َ إ وِحي

ُ
َولََقْد أ

يیَن﴾وَ  َاْسي
ْ
 .١تَلَُكوَينَّ ميَن اخل

                                                           
 .(01/009مجموع ال تاوی )  0
 (.01/0٢١مجموع ال تاوی )  ٥
 2٢: الزمر   ١
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شارك ورزی کاردارت "به يو و به مرامك پیغمبران پیش از يو وحى شده اسات کاه اگار :يرجمه
 )باطل و بى پاداش مى گردد و( هیچ و نابود مى شود، و از زمانراران خواهى بود".

ْوَئياَك ﴿و نیز مى فرمامد: 
ُ
ياالُْكْفري أ ْم ب هي نُفسي

َ
یَن ىلَعَ أ َد اهلل َشا،يدي  َمَساجي

ََْعُمُرواْ ن 
َ
يكينَي أ

ْْ يلُْم َما َْلَن ل
ْعَمالُُهمْ 

َ
وَن﴾َو،ي انلَّاري  َحبيَطْت أ ُ   .0ُ،ْم َلادلي

"مشرکانى که به ک ر خومش گواهى مى دهند ح  ندارند مساجد الله را )باا عباادت ماا :يرجمه
باه  یو اجار و مازد) يعمیر و ينظیف و خادمت( آبااد کنناد. آناان اعمالشاان هادر و يبااه اسات

 ."مانند ىگیرد( و جاودانه در آيش دوزخ ماندگار م ىکارهامشان يعّل  نم
ُكواْ حَلَبيَط عَ ﴿ل مى فرمامد: الله متعا رْشَ

َ
ََْعَملُوَن﴾َولَْو أ ا َْلنُواْ    .٥ْنُهم مَّ

 ر مى رفت".َد "اگر شرك مى ورزمدند، هر آنچه )از اعمال نیم( مى کردند َه  :يرجمه
وَاهُ انلَّارُ ﴿و نیز مى فرمامد: 

ْ
َنََّة َوَمأ

ْ
ياهّللِّ َفَقْد َحرََّم اهّللُّ َعلَیهي اْل يْ  ب

ْْ ُ يمينيَ  َمن ی ال يلظَّ نَصاٍر﴾َوَما ل
َ
 .١ ميْن أ

و هرگاز باه ) بهشت را بر او حرا، کرده است اللهقرار دهد،  الله یبرا شرمرىيرجمه: "هر ک  
ندارند )يا امشان را  یدوزخ( است. و ستمراران مار و ماور) نهد( و جامگاه او آيشى بهشت گا، نم

 ".از عذاب جهّن  برهاند(
ي َشيًْئا َدَلَر انلَّارَ علیه وسل ، مى فرمامند: " و رسول الله صلى الله ياهّللَّ يُ  ب

ْْ ُ   . 0"َمْن َماَت ی
 يرجمه: "هر ک ، در حالى بمیرد که به الله شرك ورزمده است، وارد دوزخ مى گردد".

 در ادامه، شیخ رحمه الله بازه  به خطر شرک اشاره میرند، که:
، و امشان استدالل میرند باه آماه ر نمى گیردشرک بمیرد، مورد مغ رت الهى قرا هرک  با -0

 سوره مبارکه نساء. 002
شده است، الله متعال مى فرمامد: در جای دمگری نیز يررار و ام  آمه در همی  سوره  شبیه البته

                                                           
 03التوبة  :    0
 11األنعا،  :    ٥
 3٥المائدة :    ١
 (.0٥١1)صحیت بخاری روامت شماره   0
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يا﴿ يْ  ب
ْْ ُ يَمن یََشاُء َوَمن ی يَك ل ُر َما ُدوَن َذل يهي َویَْغفي َ  ب َ ْْ ُ ن ی

َ
ُر أ ََْغفي یماً هّللِّ فَ إينَّ اهّللَّ الَ  يثْماً َعظي  .0﴾َقدي اْفََتَى إ

"بى گمان الله )هرگز( شرك به خود را نمى بخشد، ولى گناهان جز آن را از هارک  کاه :يرجمه
 خود بخواهد مى بخشد. و هر که برای الله شرمرى قائل گردد، گناه بزرگى را مريرب شده است".

ردی بمیارد و باه جاز شارک، گناهاان و ام  همان عریده اهل سنت و جماعت است، که: اگر ف
بخواهد مى بخشد و اگر بخواهاد، الله اگر  باشد، يحت مشیئت الهى بوده ودمگری مريرب شده 

 عذابش مى کند.
میگومد: رسول الله صلى اللاه علیاه وسال ،  الله عنه روامت شده است که و نیز از اب  مسعود رضى

ي َشيْ فرمودند:  ياهّللَّ يُ  ب
ْْ ُ َنََّة""َمْن َماَت ی

ْ
ي َشيًْئا َدَلَر اْل ياهّللَّ يُ  ب

ْْ ُ نَا: َمْن َماَت ال ی
َ
 .٥ًئا َدَلَر انلَّاَر". َوقُلُْت أ

  مى شود". و م  )ابا  يرجمه: "هر ک ، در حالى بمیرد که به الله شرك ورزمده است، وارد جهنّ 
 .گردد ىبهشت م بمیرد که به الله شرك نورزمده است، وارد ىمسعود( مى گوم : هر ک ، در حال

گرامى،  ی خوانندهبه معلومات در امنجا زمبا میدان  که اشاره ی کوياهى به اقسا، شرک نموده يا 
 .الت ال وزان ح ظه الله، نرل خاواه  کارد؛ ام  يوضیت را از "کتاب التوحید" شیخ صرددافزوده گ

 ، مى نومسد:03يا  0١در کتابش از ص حه  شیخ فوزان ح ظه الله

 رکانواع ش
شاود و اگار در آن  ىاسم، خارج م ی هاز دامر ،آن مريرب شوندهکه  ر استنوع اول: شرک اکب

شود که  ىواقع م ىماند. ام  نوع شرک زمان خواهد، يا ابد در آيش جهن  ننمامدحال بمیرد و يوبه 
 یذبات و ناذر باراغیر الله را به فرماد بطلبد، ما باا  :غیر الله انجا، دهد. م مً  یرا برا ىانسان عبادي

، به گمان ام  که مردگان، جا  الله نزدمم نمامد، خود را به قبرها، ج  و شیاطی  :مانندالله،  غیر
 .سازند ىرسانند ما او را مرمض م ىم و شیاطی ، به او ضرر

کردن نیازهاا  آورده بر :مانند ،قادر به انجا، آنست اللهرا بخواهد که فرط  ىمالله چیزها و از غیر
قباور اولیااء و صاالحی  نبد و بارگااه هاای گ  که در کنار  ها، همانند کارهای ىبی  بردن سخت و از

                                                           
 01: ءالنسا  0
 (.0٥١1)صحیت بخاری روامت شماره  ٥
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 شود. ىانجا، داده م
ُ،ْم َوالَ یَنَفُعُهْم َویَُقولُوَن َ،اُؤالء ُشاَفَعاُننَا ﴿ فرمامد: ىم الله متعال َویَْعُبُدوَن مين ُدوني اهّللِّ َما الَ یَُُضُّ
نَد اهّللِّ   . 0﴾عي

را مى پرستند که نه بدمشان زمان مى رسانند و نه  ىنان )مشرکان( غیر از الله، چیزهائيرجمه: "ام
 ی عائدشان مى سازند، و مى گومند: امنها میانجیهای ما در نزد الله هستند".افائده 

نشده، اماا در عرامادش اسم، خارج  ی که انجا، دهنده آن از دامره نوع دو،: شرک اصغر است
، بادو و شارک اصاغر .کشااندى شرک اکبر م است که انسان را بسوی یا رمعهذو  نر  وارد شده

 دسته يرسی  مى شود:
 صورت مى گیرد ،زبان و افعال ، ام  نوع شرک به وسیلهی است: شرک ظاهردسته ی اول. 
o د:نافرمام ىماالله علیه وسال   ىصل پیامبربه غیر الله.  مادکردن مانند سوگند :شرک زبانى 

    .٥"أرَش َ  و  ي اهلل فقد َكَفرَ َمن َحلََف بغَ "
 ."که ک ر و شرک ورزمده است به يحری ، ماد کندهر ک  به غیر الله سوگند يرجمه: "

 .ىو يو بخواه اللهبگومد آنچه  )و از شرک های ل ظى امنست که( شخ 
رسول اللاه صالى اللاه  ى!و يو بخواه اللهگ ت: آنچه  شخصى به پیامبر صلى الله علیه وسل ،

َتيني " :لیه وسل ، برامش فرمودندع
َجَعلْ
َ
ْدالً(  هللأ ا )عي  .١"َما َشاَء اهلُل وَْحَدهُ  قر:ند 

 .الله بخواهد"فرط را بگو: آنچه )امنطور( ؟ الله قرار مى دهىآما مرا شرمم يرجمه: "
 )چنی  و چناان ماى شاد(نبود  ىو فمن الله: اگر )و نیز از ال اظ شرکى، امنست که( فرد بگومد

)نیز درست امنسات کاه وفمنى.  بعد از آنبخواهد،  الله بگومد: اگر حیت و درست امنست، کهص
يريیاب  " برایسپ  –ل ظ "ث  َّ  چون )چنی  و چنان مى شد(.نبود  ىو سپ  فمن اللهاگر  بگومد:(

                                                           
 01مون    :     0

و صاحیت ابا    0٢١٢، سن  يرماذی روامات شاماره  ١٥٢0، سن  أبو داود روامت شماره 213٥)مسند احمد روامت شماره    ٥
 (.0١٢1حبان روامت شماره 
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 مى نمامد.، الله ی خواستهرا يابع  بنده هاراد و يأخیر بوده و
ُ َربُّ الَْعالَمينيَ َومَ ﴿ فرمامد: الله متعال مى ن یََشاَء اهّللَّ

َ
 .0﴾ا ََُشاُنوَن إيالَّ أ

 را که الله که پروردگار جهانیان است، بخواهد". هچآنکه نمى يوانید بخواهید جز يرجمه: "و حال ام  
يريیب و يأخیر،  یبرا !نه ، برار برده مى شود؛مطل  جمع و اشتراک یفرط برا و" -واوحرف"اما 

)درسات نیسات، کاه گ تاه  مااو و يو.  اللهرا ندار، غیر از  ىگ ته شود: کس ، ياتنیس درستم ًم 
از  جزرا ندار،  ىگ ته شود کس درست امنست که و برکات يو است. بلره الله الطاف: ام  از شود(

 است سپ  از يو. الطاف اللهام  کار از )و ما گ ته شود( سپ  يو.  الله
o رفع ما دفع  یبراو نیز  به دست، گردن و ما پیشانى، رچهبست  حلره و پامانند:  ى:شرک عمل

آومزناد( مى يمائ  )طلس  ها که برای دفع چش  زخ  به گردن اط ال ا، آومزان کردن بمه
 زخ  و غیره. از يرس چش 

از نوع شارک ام  شود،  ىم ما دفع بمو  سبب رفع  ام  حلره و ما پارچه، :معترد باشدفردی اگر 
شخ  معترد باشاد  اسباب قرار نداده است. اما اگر زءامنها را ج الله متعال مراز مى باشد،اصغر 

 اکبر محسوب شده شرک بم است، در ام  صورت، چنی  باوری هحلره ما پارچه دفع کنندکه ام  
 است. نمودهل يوکُّ  به دمگری، الله بجزچون 
 :اراده و نیت عبارت است از: شرک در و آن ست،اشرک خ ى  نوع دو، از شرک اصغر. 

را انجا، مى دهد يامرد، او را يحسی  و يمجیاد،  ىعمل فردی :، م مً ىو شهرت طلب ءرما :مانند
بًا الى الله  نمامند در حالیره نماازش را در شخصاى امنراه  . مانندام  عمل، صورت گیردبامد يررُّ

بلناد  یما با صداو کنند  يعرمفاز او  مى دهد يا دمگرانما صدقه و کند مى  ءادا ىمرد، به خوب نزد
 ، يا مرد، آنرا بشنوند و او را ستامش کنند.نمامدمى را زمبا  دامشصذکر کرده و 

 .و فاسد مى سازد آمیخته شود آن عمل را باطل ىخطرناک است که اگر با هر عمل یحّد به  ءرما
يَقاء َربِّهي فَلْیَْعَمْر عَ ﴿ فرمامد: الله متعال مى َحداً َفَمن َْلَن یَرُْجو ل

َ
يعيَباَدةي َربِّهي أ يْ  ب

ْْ ُ اً َواَل ی  .0﴾َمالً َصاحلي

                                                           
 ٥9الترومر :    0
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"پ  هرک  که خواهان دمدار الله خومش است، بامد که کار شامسته انجاا، داده، و در يرجمه: 
 عبادت پروردگارش کسى را شرمك نسازد".

َلاُف َعلَْیكُ " د:نفرمام ىم الله علیه وسل  و پیامبر صلى
َ
ْلَوَف َما أ

َ
ْصَغُر قَاالُوا َوَماا إينَّ أ

َ
ُ  اْل ْ ِّْ ُم ال

یَاُء" ْصَغُر یَا َرُسوَل اهللي قَاَل الرِّ
َ
ُ  اْل ْ ِّْ  . ٥ال

رساول  ماگ تند: )صحابه(که بر شما بی  دار،، شرک اصغر است،  یخطرناکترم  چیزيرجمه: "
 .)خودنمائى(" : رماءندفرمودرسول الله صلى الله علیه وسل ، ! شرک اصغر چیست؟ الله

انجاا، دهاد،  بخاطر بدست آوردن دنیاا را ىعمل ،فرد :که ی شرک اصغر امنست،از نمونه هاو 
يحصایل علا   داده و مااامامات و ماا اذان دهاد، ما  نموده و حّج  ،مال نبدست آوردت به نیّ  :م مً 
 خشنودی اللاه را در دل نداشاته و مم از انجا، ام  اعمال، و در هیچ ا ه  جهاد نمامد؛مو  ىشرع

 ثروت و مال باشد. بدست آوردنلره هدفش ب
يْن "رسول الله صلى الله علیه وسل ، مى فرمامند:  یَصةي إ َمي

ْ
ْرَ،مي وََعْبُد اخل یَناري وََعْبُد ادلِّ تَعيَس َعْبُد ادلِّ

َط  َُْعَط َسخي يْن لَْم  َ َوذ ََ َرِضي ْعطي
ُ
 . ١"أ

مرا اگر باه او داده شاود، خرساند د! زدمنار و دره  و پارچه قیمتى و ن ی ، نابود با ء"بنده معنى:
 ".گرددنشود، خشمگی  و ناراحت مى  گردد و اگر داده مى

است که ساحل  خواسته ها درمامىو  قصدهاگومد: شرک در  ىم   رحمه اللهی  قَ مه اما، اب  عّم 
 یطلب رضاا انجا، عملش،پ  هر ک  از  مابند. مىکه از آن نجات  ىک  اند کسانچه ندارد، و 

 اراده و نیات نباشد؛ حریرتاًا در و قصد نزدمرى به الله بيررُّ  ،کارام  تش در و نیّ  نموده الله را غیر
 الله شرمم قرار داده است. یبرا خود،

اما   و نمامد؛خال   الله یرا برا تشاعمال، گ تار، اراده و نیّ  شخصى :که ،و اخم  آن است
امار  ،از آن یيما، بندگانش را باه پیارو متعال لهاست که ال علیه السم،حنیف ابراهی   آئی همان 

                                                                                                                                                     
 001الرهف :   0
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 .، همان حریرت اسم، مى باشدکند و ام  ىو غیر از آن را از هیچ ک  قبول نم نموده
يینَ ﴿ :الله متعال مى فرمامد َاْسي

ْ
َرةي ميَن اخل ْقَبَر ميْنُه َوُ،َو ِفي اآللي َُ  .0﴾َوَمن یَبَْتغي َغْ َ اإليْسالَمي ديیناً فَلَن 

و او در  هیچگااهى از او پذمرفتاه نشادهرا برگزمند،  دمگری هر ک  غیر از اسم، دم : "يرجمه
 .خواهد بود"آخرت از زمان کاران 

اسات، کاه هار کساى از آن روی  دمناىو هماان ، علیه السم، مى باشادابراهی   آئی  ، هماناسم،
 ن ح ظه الله را به ايما، مى رسان .در امنجا نرل از کتاب عممه فوزا ٥خواهد بود.خردان  گرداند، از بى

 رحمه الله در ادامه بیان اهمیت يوحید و خطر شرک، بیان مى دارد، که: شیخ محمد
 نیاز به شناخت و عملى سازی چهار قاعده و اساس، دارد. ،شرک رهامى از شّر  -٢

 ، مانناد  و درالبمی ام  قواعد چهارگانه متوجه خواهید شد که در واقع ام  قواعاد چنانچه بعداً 
پیرامون يوحید بوده و آن را ح ظ و حمامت، مى نمامد. و ماانع افتاادن  ، حرَ قوی و م   چهار ستون  

 فرد در شرک خواهد شد.
 قواعد، جمع قاعده و بمعنای اساس و پامه مى باشد.

 بعون الله آغاز مى کنی  به شرح و يوضیت ام  قواعد مه  چهارگانه:

                                                           
 1٢آل عمران  :    0
 (.90)الجواب الرافي لم  سأل ع  الدواء الشافي، ص حه    ٥



 

 
 
 

 قاعده اول

َّ " در اولی  قاعده مى فرمامد:شیخ رحمه الله  و
ُ
َدةُ اْل يیاَن قَااتَلَُهْم  :الَْقاعي ااَر اذلَّ نَّ الُْكفَّ

َ
ْن َتْعلَاَم أ

َ
أ

نَّ اهلَل -َصیلَّ اهلُل َعلَْیهي وََسلََّم -َرُسوُل اهللي 
َ
يأ وَن ب لَُهْم ِفي -َتَعایَل –ُمقيرُّ يَك لَاْم یُاْدلي نَّ َذل

َ
ي ُر، وَأ يُق، الُْمَدب َال

ْ
ُ،ُو اخل

؛ وَ ا ُر قَْوهُلُ َتَعایَل:إليْسالمي َلي بَْصااَر َوَمان ﴿ ادلَّ
َ
اْمَع واْل ََْملياُك السَّ مَّن 

َ
ْرضي أ
َ
َماءي َواْل َن السَّ قُْر َمن یَْرُزقُُكم مِّ

ْمَر فََسَیُقولُوَن ا
َ
ريُج الَْمیََّت ميَن الََْحِّ َوَمن یَُدبُِّر اْل

ريُج الََْحَّ ميَن الَْمیِّتي َوُُيْ
فاَلَ َتتَُّقوَن﴾هّللُّ فَ ُُيْ

َ
 ." 0ُقْر أ

يرجمه: قاعده اول امنست، که بدانى: رسول الله صلى الله علیه وسل ، با کافرانى جنگیدند کاه 
دهنده و اداره کنناده جهاان اسات؛ اماا اما   کردند که الله آفرمننده، روزی به ام  حریرت اقرار مى

قُاْر ﴿الله متعال است، که مى فرماماد:  ه یاقرار، امشان را وارد اسم، ننمود. دلیل ام  سخ ، گ ت
ريُج الََْحَّ ميَن الَْمیِّتي وَ 

بَْصاَر َوَمن ُُيْ
َ
ْمَع واْل ََْمليُك السَّ مَّن 

َ
ْرضي أ
َ
َماءي َواْل َن السَّ ريُج الَْمیَّاَت َمن یَْرُزقُُكم مِّ

ُُيْ
فَ 
َ
ْمَر فََسَیُقولُوَن اهّللُّ َفُقْر أ

َ
 . تَُّقوَن﴾الَ تَ ميَن الََْحِّ َوَمن یَُدبُِّر اْل

بر  ه شما روزی مى رساند؟ ما چه کسى: "بگو )ای پیامبر(: چه کسى از آسمان و از زمی  بمعنى
گوش و چشمها يوانا است )و آنها را آفرمده و بر آنها شنوامى مى دهاد(؟ ماا چاه کساى زناده را از 

ست(؟ ماا چاه کساى اماور مرده، و مرده را از زنده بیرون مى آورد ) و مرگ و زندگى در دست او ا
)جهان و جهانیان( را مى گرداند؟ ) مشرکی  پاسخ خواهند داد و( خواهند گ ت: آن اللاه اسات، 
)چرا که آفرمدگار جهان و روزی رسان مردمان و مدّبر کار و بار هستى، فرط الله است (. پ  )باه 

 ام  مشرکان( بگو: آما نمى يرسید و پرهیزگار نمى شومد؟".
و بزرگى را مطرح مى سازد، و آن امنره، مشرکی  زماان  ار قویحمه الله قاعده بسیشیخ ر شرح:

معنى امنره الله است کاه خلا  ماى کناد و روزی لله علیه وسل  به يوحید ربوبیت )پیامبر صلى ا
و نیاز امنراه ينهاا اعتاراف باه يوحیاد  عترف بوده و منررش نبودناد.داده و يدبیر امور مى کند(، م  
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اسم، نساخته و رسول الله صالى اللاه علیاه وسال ، آناان را بعناوان  ی د را وارد دائرهربوبیت، فر
ف، به يوحید الوهیت و اسماء و ص ات نیز، باورمناد و  مسلمان قبول ن رمودند، زمرا بامد فرد   عتر  م 

ّر  ر   باشد. ،م 
مات يراومنى که پیامبر صلى الله علیه وسل  با آنها در جناگ بودناد، اعتاراف باه وال مشرکی   

ب و ن اى ماى ل  و آن را از دمگاران َسا ر...( به الله متعال، داشتهدب  )معنى فرط الله خال ، رازق و م  
جنگ و جدال ام  مشرکی  با رسول الله صلى الله علیه وسل ، روی يوحیاد الوهیات البته  کردند،

دت را برای غیر الله نیاز، )معنى امنره فرط و فرط الله مورد عبادت و پرستش قرار گیرد( بوده و عبا
صرف کرده و انجا، مى دادند، و ام  همان نرطه ی اختمفى در میان امشان و رسول الله صلى الله 

 بود. ،علیه وسل 
نه ينها مشرکی  مره، بلره مشرکی  در يما، اعصار مشرل شان با پیامبران علیه  السام،، يوحیاد 

االوهیت بوده و انبیاء علیه  السم، برای م ،   يوحیاد الوهیات فرساتاده شادندباارزه باا آنهاا و يحرُّ
ني اْعُبُدواْ اهّللَّ ﴿چنانچه الله متعال مى فرمامد: 

َ
ٍة رَُّسوالً أ مَّ

ُ
ُُوَت﴾َولََقْد َبَعْثَنا ِفي ُُكِّ أ ا  . 0 وَاْجتَنيُبواْ الطَّ

پیغمباران  : "ما در میان هر مّلتى پیغمبری را فرستاده ام  )و محتوای اساسى دعوت همهيرجمه
ز الله مورد عبادت قرار ماى گیارد( اام  بوده است( که الله را پرستیده و از طاغوت )هر آنچه غیر 

 دوری کنید".
ُه اَل إي ﴿و نیز مى فرمامد: 

نَّ
َ
يََلْهي أ  نُوِحي إ

َنا مين َقْبليَك مين رَُّسوٍل إيالَّ
ْرَسلْ
َ
﴾َوَما أ اْعُبُدوني

نَا فَ
َ
 ٥هَلَ إيالَّ أ

ش از يو هیچ پیغمبری را ن رستاده ام ، مگر اما  کاه باه او وحاى کارده اما  کاه: "ما پی:يرجمه
 معبودی )برح ( جز م  نیست، پ  فرط مرا پرستش کنید".

، بلره فرساتادگان علیه  السم، و رسول الله صلى الله علیه وسل  نه ينها خودشان و بریه انبیاء
بسوی اسم، ماى روناد، اولای   برای فراخوانى ىمینيعلی  مى دادند که وقتى وارد سرز نیز شان را

 کارشان دعوت بسوی يوحید الوهیت بوده و مرد، را فرط به پرستش الله متعال، دعوت نمامند.
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عاذ رضى الله عناه را بساوی مما  فرساتادند، بارامش وقتى رسول الله صلى الله علیه وسل ، م  
ْ،ري گ تند: 

َ
ينََّك َتْقَدُم ىلَعَ قَْوٍم ميْن أ إيَذا َعَرفُوا "إ

َ َتَعایَل فَ ُدوا اهّللَّ ْن یُوَحِّ
َ
يیَل أ َل َما تَْدُعوُ،ْم إ وَّ

َ
الْكيَتابي فَلَْیُكْن أ
ْم ََخَْس َصلََواٍت..." ْد فََرَض َعلَْیهي

َ قَ نَّ اهّللَّ
َ
ُْ،ْم أ ْل ي

َ
يَك فَأ  . 0َذل

مش دعوت مى معنى: "يو به سوی گروهى از اهل کتاب مى روی اولی  چیزی که آن ها را به سو
ه در کنى امنست، که: الله يعالى را به ينهامى بپرستند؛ هنگامى که آن را فهمیدند، به آنان بگو: اللا

 ها فرض گردانیده است ...".شبانه روز، پنج نماز، بر آن
سوره مون ، استدالل مى کند، و روش امشان در اما   ١0شیخ رحمه الله به يأئید قولش، به آمه 

بخادمت ياان را  قرآن کرم   گوشه ی دمگری از آمات   و امجاز است. بندهاختصار  ،کوياهی رساله 
باه يوحیاد ربوبیات و  ،مى نگار، يا متوجه شومد، که مشرکی  زمان پیامبر صلى الله علیاه وسال 

 ند.ه اف بودعتر  د و م  عتر  المت يرومنى، فرط برای الله متعال، م  و  
ُ ﴿ الشرمم مى فرمامد: الله بزرگ و واحد و ْرَض ََلَُقاولُنَّ اهّللَّ

َ
َماَواتي َواْْل ْن َللََق السَّ تْلَُهم مَّ

َ
َولَ ي َسأ

ي بَْر  َّ َْمُد هّللي
ْ
ََْعلَُموَن﴾ قُري احل ْكََثُُ،ْم اَل 

َ
 .٥أ

"هر گاه از آنان بپرسى: چه کسى آسمانها و زمی  را آفرمده اسات؟ حتماًا ماى گومناد: :يرجمه
نباوده و بلراه  ى دهناد، ساازنده چیازیى که برای اللاه قارار ماالله. )چرا که بتها و سامر شرمران

خودشان ساخته و مخلوقند(. بگو )ای پیامبر(: ستامش الله را )که مسأله آن اندازه روش  است که 
اک ر آنان )چندان چیزی( نماى دانناد )و اما  اسات کاه باه  خوديان بدان اعتراف مى کنید(. ولى

 د و عبادت را ينها منحصر به الله نمى کنند(.مرتضای اعتراف خود عمل نمى نمامن
ا تَْدُعوَن ميان ﴿و نیز مى فرمامد:  ُتم مَّ َْ

َ
فَرَأ
َ
ُ قُْر أ ْرَض ََلَُقولُنَّ اهّللَّ

َ
َماَواتي َواْْل ْن َللََق السَّ تْلَُهم مَّ

َ
َولَ ي َسأ

َفاُت رُضِّهي  يُُضٍّ َ،ْر ُ،نَّ َْلشي ُ ب َ اهّللَّ َراَديني
َ
يْن أ ي إ ُ ُدوني اهّللَّ َ اهّللَّ تيهي قُْر َحْسيبي

ََكُت رمَْحَ يرمَْحٍَة َ،ْر ُ،نَّ ُمْمسي َراَديني ب
َ
ْو أ
َ
أ

ُوَن﴾ َعلَْیهي  ُ الُْمَتَوِّكِّ َتَوَّكَّ ََ١. 
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. را آفرمده است؟ خواهند گ ت: اللاه"اگر از مشرکان بپرسى چه کسى آسمانها و زمی   :يرجمه
بخواهاد زماان و  اللاهبینید که اگار  ىید چنی  مخوان ىبه فرماد م اللهرا که بجز  ىبگو: آما چیزهائ

بخواهد لطاف و  اللهبه م  برساند، آنها بتوانند آن زمان و گزند را برطرف سازند؟ و ما اگر  یگزند
در ح  م  روا دارد، آنها بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگیرند و آن را باز دارند؟ بگو:  ىمرحمت

 کنند و ب ". ىنها بر او يریه و يوّکل ممرا ب  است. يوّکل کنندگان ي الله
ْرَض ََلَُقولُنَّ لَ ﴿و مى فرمامد: 

َ
َماَواتي َواْْل ْن َللََق السَّ تْلَُهم مَّ

َ
 .0﴾لََقُهنَّ الَْعزيیُز الَْعليیمُ َولَ ي َسأ

"اگر از مشرکان بپرسى که چه کسى آسمانها و زمای  را آفرماده اسات، قطعاًا خواهناد  :يرجمه
گاه. )چرا که مى دانند بتهای امشان چنی  کاری را نررده اناد و آناان باه گ ت: الله با ع ّزت و ب  آ

 معبودان خود، حّ  خالرّیت نمى دهند(.
ْرُض َوَمن فيیَها إين ثُ ﴿و الله متعال مى فرمامد: 

َ
َمني اْْل
ِّ ي  ۞ناُتْم َتْعلَُماونَ قُر ل َّ فَااَل َساَیُقولُوَن هّللي

َ
 قُاْر أ

ُرونَ  بْ ْر َمن رَّ ق۞تََذثَّ َماَواتي السَّ یمي بُّ السَّ فاََل َتتَُّقونَ َسَیُقولُوَن  ۞عي َوَربُّ الَْعْرشي الَْعظي
َ
ي قُْر أ َّ قُْر َمن  ۞هّللي

ٍء َوُ،َو ُُييُ  َواَل ُُيَاُر َعلَْیهي إين ُثنُتْم َتْعلَُمونَ   ََشْ
هي َملَُكوُت ُُكِّ َّنَّ ُُْسَحُرونَ  ۞بيَیدي

َ
ي قُْر فَأ َّ  .٥﴾َسَیُقولُوَن هّللي

ى که در زمی  هستند از آن کیساتند، اگار داناا و فرزاناه : زمی  و کسان)ای پیامبر( بگو"يرجمه: 
ی فطرت، و بداهت عرل( خواهند گ ت: )همه کائنات، و از جملاه زمای  و بر اساس نداامد؟!. )

ائناات لك ککه ينها ماى گردمد )اندمشید و مادآور نم ى: پ  چرا نمالله اند. بگو( از آن ساکنان آن
ی ه تگانه و صاحب عرش عظی  صاحب آسمانها ى: چه کسشامسته پرستش است و ب ؟(. بگو

و خومشات  را ى گیرمد )پیش نم ی: پ  چرا پرهیزگاراست. بگو الله: از آن است؟. خواهند گ ت
: بگو .ى دارمد؟!(، صاحب و فرمانده جهان به دور نماللهاز فرجا، شرك و ک ر و عصیان نسبت به 

ات و حرومت مطلره بر و ملك فراخ کائنى بزرگ همه چیز را در دست دارد )فرمانده ىه کسآما چ
ى نماى را )( و کسى دهد )هر که را بخواهداست که پناه م ى( و او کسموجودات، از آن او است؟

گاهید؟ . بگاو: پا  الله اسات . خواهند گ ت: از آن  !يوان( از )عذاب( او پناه داد، اگر فهمیده و آ
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س و وسوسه شیاطی  را( مى خورمد و )از حا  کنااره گیاری ماى کنیاد، َو َه  هوی،) ه فرمبچگون
 انگار( جادو مى شومد؟".

ْرَض ميْن َبْعدي ﴿و نیز مى فرمامد: 
َ
يهي اْْل ْحیَا ب

َ
َماءي َماًء فَأ َل ميَن السَّ تْلَُهْم َمْن نَزَّ

َ
ْ َسأ ﴾ َولَ ي يَها ََلَُقولُنَّ اهّللَّ  .0َمْوت

بعد  ،آن ی آب بارانده است و زمی  را به وسیله ،از آنان بپرسى چه کسى از آسمانيرجمه: "اگر 
 ردنش زنده گردانده است؟ قطعًا خواهند گ ت: الله!".از م  

نَّ اما، اب  ک یر رحمه الله در ذمل ام  آماه، ماى گوماد: 
َ
يهَل إيالَّ ُ،اَو ْلي اُه اَل إ

نَّ
َ
ًرا أ ََُقاول َتَعاایَل ُمَقارِّ "

يكينيَ 
ْْ اْمس َوالْ الُْم ْرض َوالشَّ

َ
اَمَوات َواْْل اقي السَّ

َلْ نَُّه الُْمْساَتقير  لي
َ
يأ وَن ب
ْعُبُدوَن َمَعُه َغْ ه ُمْعََتيفُ

ََ يیَن  َقَمار  اذلَّ
رْ 
َ
ر آَجاَلْم َواْلتياَلفَها َواْلتياَلف أ َباديهي َوُمَقدِّ يعي َاليق الرَّازيق ل

ْ
نَُّه اخل
َ
 . ٥َزاقهْم"َوَُْسخي  اللَّْیر َوانلََّهار وَأ

زمرا مشرکی   که به جاز او  که هیچ معبودی به ح ، جز او نیست؛ مى دارد اقرارمعنى: "الله متعال 
دمگری را همراه او، پرستش میرنند، )على رغ  ام  شرک شان( اعتراف ماى کنناد کاه اللاه  معبودان  

ت  شاب و روز و در و نیاز را، سااخ خلرت آفتااب و مهتااب متعال در پیدامش آسمان ها و زمی ، و
و  بوده سترّل امنره خال  و رازق بندگان و نیز يردمر اجل ها و ي اوت اجل ها و ي اوت در روزی ها، م  

 با او شارمم نیسات(". و در اداماه اماا، ابا  ک یار ،)و هیچ کسى و ما چیزی همراه او ينها مى باشد
 مراجعه نمامد.بدان ها د مى يواند مى خواه در ام  باره دارد که اگر کسىسخنان زمبای  رحمه الله

ياهّللِّ إيالَّ َوُ،م﴿الله متعال مى فرمامد:  ْكََثُُ،ْم ب
َ
يُكوَن﴾ َوَما یُْؤميُن أ

ْْ  .١مُّ
 ."باشند ىهستند، مشرك م اللهاممان به  ىو اک ر آنان که مّدع":يرجمه

يبْن َعبَّاساما، اب  ک یر رحمه الله در ذمل ام  آمه مى نومسد:  يَذا قيیَر لَُهامْ  :"قَاَل ا ُهْم إ
يَّ
َ
يیَمانهْم أ  :ميْن إ

ياهي َوَكاَذا قَااَل  ُكوَن ب ي
ْْ َبال ؟ قَالُوا اهّللَّ َوُ،ْم ُم ي

ْ
ْرض َوَمْن َللََق اْل

َ
َمَوات َوَمْن َللََق اْْل ُُمَا،ياد  َمْن َللََق السَّ

ا  وََعْبد الرَّمْحَ  حَّ ْعيبي  َوَقَتاَدة َوالضَّ
ْكريَمة َوالشَّ ْسلََم"وََعَطاء َوعي

َ
 . 0ن بْن َزْید بْن أ

                                                           
 2١العنربوت :   0
 (.2/٥20)ي سیر اب  ک یر    ٥
 012موسف  :     ١
 0/١٢1ي سیر اب  ک یر     0
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معنى: "اب  عباس رضى الله عنهما، مى فرمامد: از اممان مشرکی  اب  بود که وقتاى بارای شاان 
گ ته مى شد: آسمانها، زمی  و کوهها را چه کسى آفرمده است؟ مى گ تند: الله! اما بازه  به اللاه 

حاک، عبدالرحم  ب  زمد با  سال  شرک مى ورزمدند. مجاهد، عطاء، عررمه، شعبى، قتاده، ض
 نیز، همی  گونه گ ته اند".

البته قابل ماد آوری است که مشرکی  زمان رسول الله صلى الله علیه وسل ، به اصل  نرته مه :
و اشارااليى در اما   معتارف بودناد اماا برخاى از خلال هاا و بصورت اجماال، يوحید ربوبیت
متعاال شام داشاتند، مانناد: قدرت اللاه  نسبت به مواردی وجود داشت. معنى در يوحیدشان نیز

ا به برخى شان زنده شدن بعد از مرگ را انرار مى کردند و ما امنره برخى از آنها، باران رام برخى از
 ستارگان نسبت مى دادند، و ما امنره به ساحران و جادوگران و عل  غیب شان، اعتراف مى کردند.

ده است، بار خامف دالوهاب رحمه الله امری معروف بوو ام  قضیه در نزد شیخ محمد ب  عب
نماى دانساته اسات؛ او شیخ به او نسبت داده و فرر مى کنند اما  مسائله را  آنچه برخى مخال ی 

 توحید" شان، مى باشد.ال"کتاب روف بودن ام  مسئله در نزد شیخ، بهترم  گواه بر مع
د ربوبیت اعتراف داشتند، بدان معنا پ  خمصه سخ  امنره: وقتى مى گوئی  مشرکی  به يوحی

 نیست که بصورت کامل و بدون هیچ خللى به ام  يوحید، معترد بوده باشند.
  



 

 
 
 

 قاعده دوم

َدةُ اثلَّاييَیةُ  شیخ رحمه الله مى فرمامد: اْم إيال ليَطلَابي  :الَْقاعي يََلْهي ْهَناا إ ََُقولُوَن: َما َدَعْونَاُ،ْم َوتَوَجَّ ُهْم 
يَّ
ُ
أ

؛ قَْوهُلُ َتَعایَل: الُْقرْ  ُر الُْقْرَبةي ، فََدَلي َفاَعةي ُبونَاا إيیَل ﴿َبةي َوالشَّ َُقرِّ  َلي
َاء َما َيْعُبُدُ،ْم إيالَّ ْوَلي

َ
يهي أ َُذوا مين ُدون

يیَن اَّتَّ َواذلَّ
َ الَ  َتليُفاوَن إينَّ اهّللَّ

َ َُيُْكُم بَيَْنُهْم ِفي َما ُ،ْم فيیهي َُيْ ََف إينَّ اهّللَّ
ي ُزلْ ااٌر﴾ََْها اهّللَّ ي َماْن ُ،اَو َْلذيٌب َثفَّ اُر  0دي َوَدَلي

، قَْوهُلُ َتَعایَل:  َفاَعةي ُ،ْم َوالَ یَنَفُعُهْم َویَُقولُوَن َ،اؤُ ﴿الشَّ ناَد َویَْعُبُدوَن مين ُدوني اهّللِّ َما الَ یَُُضُّ الء ُشاَفَعاُننَا عي
﴾ یٌَّة، وَ  ،٥اهّللِّ : َشَفاَعٌة َمْنفي َفاَعُة َشَفاَعَتاني ُة: َما َْلنَْت ُتْطلَُب ميْن َغْ ي  .َشَفاَعٌة ُمْثبََتةٌ َوالشَّ

یَّ َفاَعُة الَْمْنفي فَالشَّ
ُر قَْوهُلُ َتَعایَل:  َلي ُر َعلَْیهي إيال اهلُل؛ َوادلَّ ََْقدي ن ﴿اهللي فيیَما ال 

َ
ا َرَزْقَناُكم مِّن َقْبري أ ُقواْ ميمَّ نفي

َ
يیَن آَمُنواْ أ ََُّها اذلَّ

َ
یَا أ

َ یَوْ  يتي
ْ
يُمونَ یَأ ال ايتي ُتْطلَاُب ، ١﴾ٌم الَّ َبْیٌع فيیهي َوالَ ُللٌَّة َوالَ َشَفاَعٌة َوالََْكفيُروَن ُ،ُم الظَّ

َ الَّ َفاَعُة الُْمْثبََتُة: ِهي َوالشَّ
َ اهلُل قَْوهَلُ وََعَملَُه َبْعدَ  ، َوالَْمْشُفوُع هَلُ َمْن َرِضي َفاَعةي يالشَّ افيُع ُمَكرٌَّم ب ؛ َثَماا قَااَل َتَعاایَل:  ميَن اهللي، َوالشَّ ْذني اإلي

يهي ﴿ يإيْذن  ب
ْنَدهُ إيالَّ يي یَْشَفُع عي

 .0﴾َمن َذا اذلَّ
ه دارما  و آناان را خوانی ، و به آنها يوجُّ  گ تند: اگر ما غیر الله را مى يرجمه: ک ار و مشرکی  مى

باه  اللاهه ساوی ب جسات  بادهی ، برای پرستش آنان نیست، بلره برای يررُّ  در هنگا، نیاز ندا مى
يیاَن ﴿مبارکه که اللاه متعاال ماى فرماماد: بدلیل آمه و ش یع گرداندن آنهاست،  آنها، ی واسطه َواذلَّ

َ َُيُْكُم بَيْنَ  ََف إينَّ اهّللَّ
ي ُزلْ ُبونَا إيیَل اهّللَّ َُقرِّ  َلي

َاء َما َيْعُبُدُ،ْم إيالَّ ْوَلي
َ
يهي أ َُذوا مين ُدون

َتليُفاوَن ُهْم ِفي َما ُ،ْم فيیاهي َُيْ اَّتَّ
ََهْ  َ اَل  اٌر﴾إينَّ اهّللَّ ي َمْن ُ،َو َْلذيٌب َثفَّ  دي

گیرند )و بدانان يرّرب و يوّسال  مى سرپرستان و ماوران دمگری را بر "کسانى که جز الله:يرجمه
مى جومند، مى گومند:( ما آنان را پرستش نمى کنی  مگر بدان خااطر کاه ماا را باه اللاه نزدماك 

                                                           
 ١الزمر :   0
 01مون  :    ٥
 ٥٢0البررة :  ١
 ٥٢٢البررة  :  0
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قیامت میان امشان )و مؤمنان( دربااره چیازی کاه در آن اخاتمف دارناد داوری گردانند. الله روز 
خواهد کرد. الله دروغگوی ک رپیشه را )به سوی ح ( هدامت و رهنمود نمى کند )و او را با وجود 

 ك و فه  حریرت نائل نمى گرداند(".ر  به دَ  ،کذب و ک ر
َویَْعُبُدوَن ﴿رموده الله سبحانه و يعالى است: و دلیل امنره غیر الله را ش یع قرار مى دادند، ام  ف

ُ،ْم َوالَ یَنَفُعُهْم َویَُقولُوَن ،َ  ﴾مين ُدوني اهّللِّ َما الَ یَُُضُّ نَد اهّللِّ  .0ُؤالء ُشَفَعاُننَا عي
 یرساانند و ناه ساود ىپرستند که نه بدمشان زمان ما ىرا م ، چیزهایاللهيرجمه: "امنان غیر از 

 الله هستند".ما در نزد  یگومند: امنها میانجیها ىمسازند، و  ىعائدشان م
 .ش اعت يأمید شده دو،: .ش اعت ن ى )باطل( شده اول:است:  قس  بدوش اعت، 

 قادر به انجاا، آن اسات، از غیار اللهچیزی را که فرط  شده آنست: و ردّ  منظور از ش اعت  ن ى
ا َرَزْقَنااُكم ﴿چنانچه الله متعال مى فرمامد:  شود. و خواسته طلب الله ُقواْ ميمَّ نفي

َ
يیَن آَمُنواْ أ ََُّها اذلَّ

َ
یَا أ

َ یَْوٌم الَّ َبْیٌع فيیهي َوالَ ُللٌَّة َوالَ َشَفاَعٌة َوا يتي
ْ
ن یَأ
َ
يُموَن﴾مِّن َقْبري أ ال  .٥لََْكفيُروَن ُ،ُم الظَّ

ه الله( صارف "ای کسانى که اممان آورده امد! )برخى( از آنچه بهره شما کرده ام  )در را:يرجمه
دی و نه دوستى و رفاقتى و نه میانجیگری تَ و س   کنید، پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن، نه داد  

ظل  آناان  ی و ش اعتى است، و کافران ستمگرند )و به خود و جامعه خود ظل  مى کنند، و نتیجه
 ظاهر خواهد شد(". ،در آن روز

و پروردگاار، شا اعت  شادهخواساته  اللاه که ازاز ش اعت يأمید شده، ش اعتى است  و هدف
دارد، و کردار و گ تار شخ ، پ  از آنراه اجاازه  کننده را به وسیله پذمرش ش اعت او گرامى مى

يي یَْشا﴿چنانچه او يعالى مى فرمامد: شود؛  ش اعت برامش داده شد، پذمرفته مى ْناَدهُ َمن َذا اذلَّ َفُع عي
يهي﴾ يإيْذن  ب

 .١إيالَّ
 ؟".کند مگر با اجازه او یست آن که در پیشگاه او میانجیگريرجمه: "کی

                                                           
 01مون  : 0

 ٥٢0البررة :   ٥
 ٥٢٢البررة :   ١
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وحیاد ربوبیات اعتاراف ه باه يشیخ رحمه الله در قاعده اول بیان داشت که مشرکی  مّرا شرح:
اللاه را باه ينهاامى  ،پرسشى پدمد مى آمد که با ام  وجاود، چارا مشارکی جهت  داشته اند. از ام 

 ؟نیز، عبادت و پرستش مى کردندان را دمگر ،الله نخوانده و در کنار  
عتراد و بیان مى دارد که مشرکی  م   در َصَدد پاسخ به همی  پرسش بوده ،دو، ی امشان در قاعده

بودند که ام  پرستش غیر الله باعث خواهد شد که به اللاه نزدمام شاده و اما  پرساتش شادگان 
مانند گذشته  ر ام  مبحث نیز،د شیخ رحمه الله را ش اعت خواهند نمود. دمده و ماما گر ی وسیله

ل ساخته است. َدلَّ  سخنانش را با دالئلى از قرآن کرم  م 
 ،تاه هاای شایخ، ياا باه گ هانواع و اقسا، ش اعت را يوضایت داد ش اعت و زمبا است در امنجا

 داده شود. یوضاحت بیشتر
 ش اعت چیست؟

ع" اشتراق شده است که به معنای "ج ت شدن با چیزی" است، و ضد  ش اعت لغتًا از ماده "َش  
ير  : عبارت است از وساطت و ما حائل شدن بارای رفاع در اصطمح شرعىطاق" مى باشد. و  –"و 

 ،حاجات و نیازمندی های نیازمند و محتاج، بی  فرد محتاج و فردی که حاّل احتیاجاات محتااج
 در نزد اوست.

 قس  اساسى يرسی  مى شوند: لى بدوو ام  ش اعت در مرحله اّو 
 مخلوقات. ش اعت در نزدنوع مر : 
 ش اعت در نزد الله سبحانه و يعالى.نوع دو،: 

 :قس  مى باشد بدو است، ش اعت در نزد مخلوقات نوع اول که
و در آن  میانجیگری در امور مبااح و خیار باودهو ام  نوع ش اعت،  ش اعت درست و نیرو:أ: 

 ظل  و يجاوزی وجود ندارد.
و غیره امور مباح  حّل اختمفات خانوادگى و ما اجتماعى ضداری، ازدواج،مانند امنره در امر قر

و صامح در میاان  خیار گشاته و سابب خاوبىو خیر، در میان دو ن ار میاانجى شاده و واساطه 
 مى شود. ،مسلمانان
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ْنَها﴾ َمن یَْشَفْع َشَفاَعًة َحَسنَ ﴿الله متعال مى فرمامد:  یٌب مِّ ُ نَصي  ًة یَُكن هلَّ
سى که )در میان مرد،( میانجیگری کند و میانجیگری او پسندمده باشاد، بهاره ی از يرجمه: "ک

 ، خواهد داشت".را )پاداش( آن
ى نازد رساول اللاه صالى اللاه علیاه هرگاه، سائل :ابو موسى اشعری رضى الله عنه، مى فرمامد

ساول اللاه کرد، ر ىم ىدرخواست حاجت الله علیه وسل صلى امشان ، از ىآمد و ما کس ىم وسل 
يْشَفُعوا تُْؤَجُروا"صلى الله علیه وسل  خطاب به صحابه مى فرمودند:   . 0"ا

 ری کنید يا اجر و پاداش ببرمد".و میانجیگ معنى: "ش اعت
ام  نوع ش اعت و میانجیگری در امور حرا، و بد مى باشد،  ش اعت گناه آلود و نادرست:ب: 

و  -رمش ثابات شاده باشاددر صوريیره ج -راهزن دزد، قايل،  و میانجیگری برای مانند ش اعت
 .و خمف شرع ناپسند غیره اعمال و کارهای

ْنَها﴾َوَمن یَْشَفْع َشَفاَعًة َسيِّئَ ﴿الله متعال مى فرمامد:  ُ ثيْفٌر مِّ  .٥ًة یَُكن هلَّ
 ت".يرجمه: " و کسى که میانجیگری کند و ش اعت او ناپسند باشد، بهره ای از )گناه( آن، خواهد داش

 ذمل، مى باشد: است، دارای مسائل و زمر مجموعهء در نزد الله متعالش اعت نوع دو، که 
،  از جانب باری يعالى در ح  برخى بندگانش بوده که آناان ماى  ،ام  نوع ش اعت در واقع يرر ّ

وّحدم ، بر اساس آنره مريرب گناه کبیره گشته اند، شا اعت در نازد  يوانند در ح  گنهراران از م 
الله برده يا آنان را مورد ع و و بخشش خومش قارار داده و ماا امنراه اگار داخال دوزخ هساتند، از 
دوزخ و عذاب نجات مابند. و ام  نوع ش اعت، هماان شا اعت بارای اهال کباائر و ماا ماريربی  

دارای دو شرط اساسى است که بدون آنهاا گناهان کبیره در روز قیامت مى باشد. ام  نوع ش اعت 
 ان پذمر نیست:امر

کسى نمى يواند شا اعت و  الله، هیچ ی بدون اجازه :، إذن و اجازه الله متعال استشرط اول
 ی نمامد.میانجیگر

                                                           
 (.21٥3)صحیت بخاری روامت شماره   0
 1٢:  نساءال ٥
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يي یَْش ﴿الله متعال مى فرمامد:  يهي﴾َمن َذا اذلَّ يإيْذن  ب
ْنَدهُ إيالَّ  .0َفُع عي

 يرجمه: "کیست آن که در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازه او؟".
معناى  ش اعت شونده، راضى و خشنود باشد: شرط دو،، امنره الله متعال از ش اعت کننده و

)ش اعت شونده( نیز از اهل  َله   امنره شافع )ش اعت کننده( بامستى اهل ش اعت باشد، و مش وع
 شنود باشد.خ  الله متعال قواًل و عمًم از او،  يوحید و اهل اممان بوده و

يَمني اْرتَََض﴾َواَل یَْش ﴿: الله متعال مى فرمامد  ل
 .٥َفُعوَن إيالَّ

 شنود است".مگر برای آن کسى که الله از او خ  يرجمه: "و آنان هرگز برای کسى ش اعت نمى کنند 
اَل ُتْغايني َشاَفاَعُتُهْم ﴿مده است، الله متعال مى فرماماد: و در دو آمه ی دمگر، هر دوشرط با ه  آ

 
َ
َذَن اَشيْئاً إيالَّ مين َبْعدي أ

ْ
يَمن یََشاُء َویَْرََض﴾ن یَأ ُ ل  . ١هّللَّ

هد به يرجمه: "ش اعت امشان سودی نمى بخشد و کاری نمى سازد، مگر بعد از آنره الله بخوا
 شنود گردد".کسى اجازه دهد، و راضى و خ  

ذيَن هَلُ الرَّ ﴿و نیز مى فرمامد: 
َ
َفاَعُة إيالَّ َمْن أ  تَنَفُع الشَّ

َ هَلُ قَْوالً﴾ مْحَنُ یَْوَمئيٍذ الَّ  .0َوَرِضي
"در آن روز ش اعت )هیچ کسى( سودی نمى بخشد ، مگر )شا اعت( کساى کاه اللاه :يرجمه

 مهربان به او اجازه دهد و گ تارش را بپسندد".
ز ، هیچ ش اعتى از هیچ کسى پاذمرفتنى نباوده و قابال قباول نیسات، و او مشرک اما برای کافر

ر مى کنند آناانى را کاه که يصوُّ فعلى مانند برخى از مشرکی   آيش جهن  بیرون کرده نخواهد شد،
و شارى نیسات کاه اما   روز قیامت، ش اعت شان را خواهند کارد.شرمران الله قرار داده اند در 

نادرست و غلط است، زمرا با عبادت دمگران با الله، فرد مشرک گشته و اما  شارط اساساى  ر  يصوُّ 
رسول الله صلى الله علیه وسل   اما ش اعت   ز دست داده است.رضامت و خشنودی الله متعال را ا

                                                           
 ٥٢٢: البررة  0
 ٥1 :األنبیاء  ٥

 ٥2 النج :  ١
 019طه:    0
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بوده و ام  ش اعت برای خروج از جهن  نباوده و بلراه  ىابوطالب مست ن عمومشرت برای در آخ
رى در عذاب اوست. ب   برای يخ یف و س 

افيعينَي﴾َفَما تَنفَ ﴿الله متعال مى فرمامد:   .0ُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ
عت و میانجیگری ش اعت کنندگان و میانجیگران بدمشان )کاافران( ساودی "دمگر ش ا :يرجمه

 نمى بخشد".
نَي مينْ ﴿و نیز مى فرمامد:  يمي ال يلظَّ ََُطاُع﴾ َما ل یٍع   .٥مَحيیٍم َواَل َشفي

يرجمه: "ستمگران )کافران( نه دارای دوست  دلسوزند، و نه دارای میاانجیگری کاه شا اعت او 
 پذمرفته گردد".
لّ   ى دو نوع ش اعت در قرآن کرم ، موجود است:بصورت ک 

 :کافر. ش اعت در حّ   ش اعتى که شروط ش اعت در آن موجود نباشد، مانند: ش اعت باطل 
 :ش اعتى که دارای شاروط، باشاد، و اما  ناوع شا اعت دارای  ش اعت درست و صحیت

وده و اقسامى مى باشد. برخى از آنها وم ه و مخصو  پیاامبر صالى اللاه علیاه وسال  با
و اط ال ماؤم   هساتند  شهداء ،ممئره ،نیروکاران برخى دمگر آن، مشترک در میان انبیاء،

رده اند. ،که قبل از بلوغ  م 
 :بر سه قس  استش اعت های وم ه رسول الله صلى الله علیه وسل ، 

ف، يوقف شان در صحرای محشر حَش ش اعت امشان برای اهل مَ  نوع اول: ق  ر، زمانیره اهل َمو 
طوالنى شده و به بى سرنوشتى بسربرده و شدت گرمای آفتاب و يشنگى آنان را اذمت میرند، اهل 

سر انجا، نزد رسول الله صلى الله علیاه  لیر  بدون نتیجه مانده يامحشر نزد چندي  از انبیاء رفته 
وسل  آمده و يراضا مى کنند که در نزد الله رفته و ش اعت شان را نمامند، و پیامبر صلى الله علیاه 
وسل  بعد از اجازه الله، در پیشگاه الله سجده نموده و او را ستامش کارده و از او يعاالى يراضاای 

الصمة  الله متعال نیز، ش اعت خلیلش محمد امی  علیه شروع فیصله بی  بندگان را، مى کنند. و
                                                           

 01 مّدّثر:  0
 01: غافر   ٥



 13  ❐ قاعده دوم 

 آغاز مى نمامد. ،بی  مخلوقات را ی السم، را پذمرفته و فیصله و
 0ود نیز، مى نامند.حم  مَ  ماء و مرا،  ظ  ع   ع ش اعت را، ش اعت  ام  نو

ت را بهشت يا اجازه ورود به بهشا اهل   ش اعت رسول الله صلى الله علیه وسل  برای نوع دو،:
ُل انلَّاسي بیابند، در حدمث صحیت آمده است، که رسول الله صلى الله علیه وسل ، فرمودند:  وَّ

َ
نَا أ
َ
"أ

" َنَّةي
ْ
 . ٥یَْشَفُع ِفي اْل

 معنى: "م  اولی  ش اعت کننده در بهشت مى باش  که ش اعت مى کند".
َنَّاو نیز پیامبر صلى الله علیه وسل ، مى فرمامناد: 

ْ
ْساتْفتيُح، َفَیُقاوُل "آيتي بَااَب اْل

َ
َیاَماةي فَأ ةي یَاْوَم الْقي

َحٍد َقْبلََك"
َ
ْفَتُح ْلي
َ
ميْرُت اَل أ

ُ
يَك أ ٌد، َفَیُقوُل: ب وُل: حُمَمَّ

قُ
َ
نَْت؟ فَأ

َ
َازيُن: َمْن أ

ْ
 . ١اخل

روز قیامت به در بهشت مى آم ، و خواستار گشودن آن مى شو،، نگهبان مى گومد: ياو يرجمه: 
م : محمد، پ  مى گومد: دستور داده شده ا، که فرط برای يو باز کن ، و چه کسى هستى؟ مى گو
 دروازه را نگشام ". ،بر کسى دمگری قبل از يو

ارده و  شان عموی )کاکای( يخ یف عذاب  برای  ش اعت در نوع سو،: ابوطالب که بر شارک م 
قات مارگ ابوطالاب در روامت آمده است، که رسول الله صلى الله علیه وسال  در و از دنیا رفت.

ََب"برامش گ تند: 
َ
، فَأ َیاَمةي يَها یَْوَم الْقي ْشَهُد لََك ب

َ
يهَلَ إيالَّ اهلُل، أ   .0"قُْر: اَل إ

بگو: نیست هیچ معبود به حرى جز الله نیست! يا در روز قیامت برامت شهادت ده . يرجمه: "
 )اما ابوطالب( سرباز زد )و نگ ت(".

ذاب بر ابوطالاب، در حادمث صاحیت امنچنای  آماده اسات: ع يخ یف   در ش اعت ی در باره
ری رضى الله عنه میگومد: در نزد رسول الله صلى الله علیه وسل ، مادی از ابوطالب د  ابوسعید خ  

ْبلُاشد، و امشان فرمودند  ََ ، َفُیْجَعُر ِفي َضْحَضاٍح ميَن انلَّااري،  َیاَمةي قي
ُه َتْنَفُعُه َشَفاَعيتي یَْوَم الْ

، "لََعلَّ ُغ َثْعَبْیاهي

                                                           
َحی  ببینید، صحیت بخاری روامات شماره    0 ی  / صاحیت  3٢01و  030٥، ١١01)شرح م ّصل ام  ش اعت را مى يوانید در َصح 
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ُه" ُُ ْغِّلي ميْنُه ديَما
ََ 0 . 

م  در روز قیامت، برامش م ید باشاد و در جاای قارار گیارد کاه  "امیدوار، که ش اعت  يرجمه: 
َلم( آيش آن ک  باشد، طورمره آيش يا قوزك ج   آن ياأثیر   پامش برسد. ولى )باز ها ( مغازش از )ب 

 ، بجوش مى آمد".)آيش(

 یامبر صلی الله و علیه وسلم و دیگرانشفاعت مشترک در میان پ
نوع دمگری از ش اعت، مشترک بوده معنى غیر از رسول الله صلى الله علیه وسل ، هرکسى کاه 
الله بخواهد مى يواند ام  ش اعت را داشته باشاد و اما  میاانجیگری در حا  کساانى اسات کاه 

 شده اند. ،کبیره انمريرب گناه
ا، دهنده گناه کبیره( را، خوارج و معتزله انرار نموده و قبول ام  نوع ش اعت )ش اعت برای انج

گناه کبیره کافر باوده و بااور دارناد کاه مريراب انجا، دهنده  ،نمى کنند، زمرا در نزد هر دو طائ ه
و شا اعت  شا اعت کنناده ی  ،  همیشه و جاومدان در آيش خواهد مانادکبیره، در آخرت و جهنّ 

ر يعامل دنیامى با مريرب کبیره، درمیان خوارج و معتزله اختمف وجاود برامش فائده ندارد. البته د
 ش در امنجا نیست.ا دارد که مجال پرداخت 

رد لیر  ، ه و از دنیا رفاتاهل سنت و جماعت، مريرب کبیره را کافر ندانسته و اگر با گناهش م 
 وسال   ی نصو  صحیتباور به ش اعت داشته و آن را از البم و ٥او را يحت مشیئت الهى دانسته

 ام  نصو  اشاره کوياه خواه  نمود:در ام  مرا، به بخشى از اثبات مى کنند. 

 مرتکبین گناهان کبیره در حقشفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

مَّيتي پیامبر علیه الصمة و السم، مى فرمامند: "
ُ
يري ميْن أ ْ،ري الَكَبائ

َ
  .١"َشَفاَعيتي ْلي

 م ، برای مريربی  )گناهان( کبیره از امت ، است". ش اعت  ": معنى
 

                                                           
 (.١11٢)صحیت بخاری روامت شماره     0
 .چنانچه در اوائل ام  رساله نیز اشاره نمودم    ٥
 (.٥0١٢و سن  يرمذی روامت شماره  03١9)سن  ابوداوود روامت شماره   ١
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 راستین شفاعت مالئکه، انبیاء و تمام مؤمنین  
ا آمده اسات: در حدمث طوالنى صالت، ممئره، انبیاء و بریه مؤمنی  ش اعت   دری ابوساعید خ 

:  "َفَیُقوُل اهللُ : کند،که رسول الله صلى الله علیه وسل  فرمودند رضى الله عنه روامت مى َعازَّ وََجارَّ
ينَي، َفَیقْ  ْرَحُم الرَّامحي

َ
ْبَق إيالَّ أ ََ يَكُة، َوَشَفَع انلَّبيیُّوَن، َوَشَفَع الُْمْؤميُنوَن، َولَْم  بيُض َقْبَضًة ميَن انلَّاري، َشَفَعتي الَْماَلئ

" ََْعَملُوا َلْ ًا َقطُّ  . 0َفُیْخريُج ميْنَها قَْوًما لَْم 
تعال مى فرمامد: ممئره، پیامبران و مؤمنان ش اعت کنناده، شا اعت يرجمه: "بعد از آن الله م

گروهاى را از  ،خاود نمودند و جز ارح  الراحمی  باقى نمانده است. بنابرام  الله با فضال و کار،  
 انجا، نداده اند". مى آورد که هرگز در دنیا کار نیرىآيش بیرون 

 شفاعت شهداء
ده است، که رسول اللاه صالى اللاه علیاه وسال  ماى ، در حدمث آمشهداء ش اعت   ی در باره
"فرمامند:  ْ،ري بَيْتيهي

َ
یُد ِفي َسْبعينَي ميْن أ هي ُع الشَّ

 . ٥"یَُشفَّ
 ش اعت کننده قرار داده مى شود". بعنوان   ه تاد ي  از خانواده اشح   معنى: " شهید، در 

 لدین شان، برای واشفاعت اطفالی که نابالغ و قبل از سن تکلیف ُمرده اند
پادر و  در حا )اط ال کوچرى که قبال از بلوغیات فاوت نماوده اناد(  أفراطش اعت  پیرامون

مادرشان، در روامت صحیت آمده است: از ابوَحّسان روامت شده که گ ت: به ابوهرمره رضى اللاه 
بارام   ،از پیامبر صلى الله علیه وآله وسال  روامتىعنه گ ت : م  دو پسر از دست داده ا،، پ  آما 

آری )روامات : فرمود )ابوهرمره رضى الله عنه( يا در مورد آنان به ما آرامش بخشد؟ ىکن ىنرل نم
بَاهُ پیامبر صلى الله علیه وسل ، فرمودند: . مى کن (

َ
َحُدُ،ْم أ

َ
َتلََّقَّ أ ََ َنَّةي 

ْ
َغاُرُ،ْم َدََعميیُص اْل ْو قَاَل -"صي

َ
أ

بََوْیهي 
َ
يهي -أ يَثْوب ُلُذ ب

ْ
وْ -، َفَیأ

َ
هي  أ اَل بيَیدي
يَك َ،َذا، فاََل یَتََناََه -قَ يَصنيَفةي ثَْوب نَا ب

َ
ْو قَاَل فاََل یَنَْت ي -، َثَما آُلُذ أ

َ
َحَّتَّ  -أ

َنََّة"
ْ
بَاهُ اْل
َ
لَُه اهلُل وَأ  .١ یُْدلي

                                                           
 (.01١)صحیت مسل  روامت شماره   0
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(  هاایمیرند(، بچه  کوچم  مؤمنی  )در ام  دنیا که مى معنى: "اط ال بهشات، کوچام )اهال 
 -ما ام  که گ ت: پدر و مادرش را- کند ىاز آنان پدرش را ممقات م ىه( مرک ى. )وقتخواهند بود

 ىاما  لبااس ياو را گرفتاه ا، ما یهمان گونه که م  کناره  -ما ام  که گ ت: دستش را- لباسش را
 ."، او و پدرش را )با ه ( وارد بهشت گرداندالله متعالدارد يا ام  که  ىو دست بر نم گیرند

 ردگانبه ُم  ل و استشفاعتوس  
شاره بدار، کاه استشا اع و ماا طلاب ابعد از ام  بحث نسبتًا طوالنى پیرامون ش اعت، بامستى 

شادن بسایاری در شارک  فاع حاوائج و جلاب مناافع، و ساوق دادهش اعت کردن از مردگان در ر
 ندارد. ،مشروع و درست وبدعت، اريباطى به ش اعت  

 گان را کمى بیشتر يوضیت ده :الز، مى دان  ام  مسئله ی استش اع به مرد
نادانى بسیاری از مرد، نسبت به الله متعال و عد، شناخت او، باعث شده يا الله را به بنادگانش 

دام  اولیاء و صالحان شاده و  و برآورده شدن حوائج شان، دست به قیاس نموده و در حل مشاکل
طه قرار داده و بگومند: ماا فمناى ما  را واس ،از آنها کمم بخواهند و ما آنان را در میان خود و الله

 در نزد الله ش اعت ک ! و ما بگومند: ای فمنى حاجاي  را در پیشگاه الله برده يا حل نمامد!
وقتى برای شان گ ته شود، چرا چنی  مى کنید؟ مى گومند: هرگاهى فردی خواساته باشاد نازد 

ست، در پیشگاه او واسطه قارار نزدمم ا پادشاه و ما صاحب مرامى برود، بامستى کسى را که به او
در نازد اللاه  ما آبروی زمرادر میان خود و الله قرار مى دهی ، ه  بندگان صالت را واسطه  ما؛ دهد

 ندارم . متعال،
 وجود دارد: ،بزرگ دو اشتباه و خطاء   شرى نیست که در ام  رومرردشان

حاجت شان را نداشته و  و يوان برآورده کردنن پنهان بوده صدا زدن غیر الله و کسیره از امشا مر :
. الله متعال مى فرماد و حاجت خواهى، شرک اکبر است نوع ، و ام از قدرت و قبضه او خارج است

یُبواْ لَُكْم إين ُثنُتْم َصادي ﴿فرمامد:  ْمَثالُُكْم فَاْدُعوُ،ْم فَلْيَْسَتجي
َ
َباٌد أ يیَن تَْدُعوَن مين ُدوني اهّللِّ عي

 .0﴾قينيَ إينَّ اذلَّ
همچاون خاود شاما  ى، بنادگانکسانى را که به کمك مى طلبید و به فرماد مى خوانید ":يرجمه
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 . آنان را به فرماد خوانید و(يوانند فرمادرس شما باشند ىاز آنان ساخته نیست و نم یو کار) هستند
مد که به شاما از امشان ساخته است( با یکه کار) گوئیدى از امشان استمداد جوئید( اگر راست م)

 .("و نیاز شما را برآورده کنند) پاسخ دهند
ون  الّله  " ی جمله ،در ام  آمه و شارى نیسات هارک  و  معنى غیر از الله " آماده اسات، -م   د 

ت باشد ما انسان و ما  هرچیز دمگری. ه ، هرچیز؛ غیر الله حساب مى شود؛ فرق نمى کند ب 
ضعیف  را به پادشاه   بزرگ، قوی و قدمر که الله   ، آنجاخلوقی يم یل الله متعال به م يشبیه و :،دّو 

ْثليهي ََشْ  لَيَْس ﴿مى کنند، الله متعال مى فرمامد: و نايوان يشبیه  ُ ﴾َثمي یُع اْلَصي مي  .0ٌء َوُ،َو السَّ
 يرجمه: "هیچ چیزی همانند الله، نیست".

ْمَثاَل﴾ فاَلَ ﴿و نیز مى فرمامد: 
َ
ِّ اْل ُبواْ هّللي  .٥تَُْضي

يبااه و يشابیهات نااروا، پرساتش  یو با قیاسها) شبیه و نظیر قرار مدهید الله یرجمه: "پ  براي
ام  شرک اکبر بوده که اللاه را يشابیه باه مخلاوقی   بدون يردمد، ".را يوجیه و يعبیر نرنید( غیر الله

 ضعیف ونايوان نمائی .

 اورمند هستندروع بافرادی که به این واسطه گری های نامش عقالنی از پرسش  
اگر پادشاه با شما معرفت داشته و شمارا دوسات براساس م ال نادرست يان، از شما مى پرس : 

راه جبرانش را برامتان باز گذاشته باشد، و برامتان نزدمم بوده و صدای  ،بدارد و اگر اشتباهى کردمد
ار ماى دهیاد؟ آماا اما  واساطه قار ،يان را بشنود؛ آما بازه  کسى را برای رسیدن صدای يان باه او

 حماقت نیست؟
مهربان، بخشامنده، عال  و دانا به احوال، شنونده صداها و بیننده مران هاا را رهاا نماوده و  الله  

 شده شماها را؟ دنبال واسطه هستید؟ چى
نیازی به واسطه هاای نادرسات و استجابت دعاها را داده است، با ام  وجود چه ی الله، وعده 

 نامشروع است؟
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َبااَديتي ﴿لله متعال مى فرمامد: ا وَن َعاْن عي ُ يیاَن یَْساَتْك ي
ْب لَُكاْم إينَّ اذلَّ ْساَتجي

َ
ُكُم اْدُعاويي أ

َوقَاَل َربُّ
ريیَن﴾َسیَ  َم َدالي

 .0ْدُللُوَن َجَهنَّ
"پروردگار شما مى گومد: مرا به فرماد خوانید يا بپذمر،. کسانى که خاود را بزرگتار از آن :يرجمه

 را به فرماد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت".مى دانند که م
 يلي ﴿و نیز مى فرمامد: 

یُبواْ يَذا َدََعني فَلْيَْساَتجي اعي إ یُب َدْعاَوةَ ادلَّ جي
ُ
 قَريیٌب أ

إيينِّ
َباديي َعينِّ فَ لََك عي

َ
يَذا َسأ َوذ

 .٥واْ ِبي لََعلَُّهْم یَْرُشُدوَن﴾َوَْلُْؤمينُ 
م  بپرسند )که ما  نازدمر  ماا دور؟ بگاو:( ما   ی ن  از يو درباره"و هنگامى که بندگا:يرجمه

نزدمر  و دعای دعاکننده را هنگامى که مرا بخواند، پاساخ ماى گاوم  )و نیااز او را بارآورده ماى 
ساز،(. پ  آنان ه  دعوت مرا ) با اممان و عبادايى همچون نماز و روزه و زکات( بپذمرند و به م  

 راه مابند )و با نور اممان به مرصد برسند(. اممان بیاورند يا آنان
نمودناد، اللاه  به پرستش بت ها شروعپادشاه و واسطه گری،  ه نیز، با همی  منط   لیّ مشرکی  اّو 

ي ُزلْاََف ﴿متعال مى فرمامد:  ُبونَا إيیَل اهّللَّ َُقرِّ  َلي
َاء َما َيْعُبُدُ،ْم إيالَّ ْوَلي

َ
يهي أ َُذوا مين ُدون

يیَن اَّتَّ َ َُيُْكاُم َواذلَّ إينَّ اهّللَّ
ََهْ  َ اَل  َتليُفوَن إينَّ اهّللَّ

اٌر﴾بَيَْنُهْم ِفي َما ُ،ْم فيیهي َُيْ ي َمْن ُ،َو َْلذيٌب َثفَّ  .١دي
گیرند )و بدانان يراّرب و يوّسال  سرپرستان و ماوران دمگری را برمى "کسانى که جز الله:يرجمه

مگر بدان خااطر کاه ماا را باه اللاه نزدماك مى جومند، مى گومند:( ما آنان را پرستش نمى کنی  
گردانند. الله روز قیامت میان امشان )و مؤمنان( دربااره چیازی کاه در آن اخاتمف دارناد داوری 
خواهد کرد. الله دروغگوی ک رپیشه را )به سوی ح ( هدامت و رهنمود نمى کند )و او را با وجود 

 .کذب و ک ر به درك و فه  حریرت نائل نمى گرداند"(
﴾َویَْعبُُدوَن مين ُدوني اهّللِّ َما الَ یَُُضُُّ،ْم َوالَ یَنَفُعُهْم َویَُقولُوَن ،َ ﴿و نیز مى فرمامد:  نَد اهّللِّ  .0ُؤالء ُشَفَعاُننَا عي

يرجمه: "امنان غیر از الله، چیزهائى را مى پرستند که نه بدمشان زمان مى رساانند و ناه ساودی 
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 در نزد الله هستند". ،منها میانجیهای ماعائدشان مى سازند، و مى گومند: ا
برخى ها برای يوجیه واسطه گری های نامشروع خود، قیاس فاسد دمگری نیز، مريرب مى شوند، 

 و آن امنره: چرا دعا خواست  از زنده جواز داشته و از مردگان نداشته و شرک محسوب مى شود؟
شرعًا برای ما جائز بوده و نداشته و  شرى نیست ام  دعا خواست  از فرد زنده و صالت، اشرالى

، و ثابات اسات م  جزء واسطه های شرعى و مجاز بودهبر ام  امر وجود دارد، و اصرمحى  دالئل
دعای خیر نماوده اناد؛ و حتاى بااری طلب که بارها صحابه از رسول الله صلى الله علیه وسل ، 

ناه ماوقعى کاه عااز، عماره باود، رسول الله صلى الله علیه وسل  از عمر ب  خطاب رضى الله ع
يَك َواَل تَنَْسَنا"امنطور طلب دعاء نمودند:  ْكَنا ِفي ُدََعئ رْشي

َ
ََخَّ أ
ُ
ْي أ
َ
  . 0"أ

 يرجمه: "ای برادرک ، ما را در دعامت شرمم ساخته و فراموش نسازی".
ز )کاکاا و عماوی پیاامبر( نیا رضى الله عنه اسل عمر رضى الله عنه به دعای عبّ و حدمث يوسُّ 

روامت دقت ب رمائید: ان  ب  مالم رضى الله عنه ماى گوماد: ام  همی  امر را افاده مى کند، به 
 رضاى اللاه عناه موقعى قحطى و خشرسالى آمد، عمر رضى الله عنه از عباس با  عبادالمطلب

ينَبييِّنَ فرمود: مى طلب دعای باران نموده و  يََلَْك ب ُر إ ا ُثنَّا َيَتوَسَّ
ينَّ ُهمَّ إ
يَعامِّ "اللَّ يََلَْك ب ُر إ ا َيَتوَسَّ

ينَّ یَنا، َوذ ا فَتَْسقي
َنا  .  ٥، قَاَل: فَيُْسَقْوَن"«نَبيیَِّنا فَاْسقي

)دعای( پیامبرت صلى الله علیه وسل  طلب باران ماى کاردم  و ياو  ی معنى: "ما قبًم به وسیله
از ياو الله عناه(  )دعای( عموی پیامبرمان )عباس رضى ی وسیلهه آب نازل مى فرمودی، اکنون ب
 اس( باران مى بارمد".دعای عبّ  ی وسیلهه گومد: )ب طلب باران مى کنی . راوی مى

 نرته پیرامون ام  روامت: سه
ل مى نمودند نه با ذات و جامگااه صحابه با دعای رسول الله صلى الله علیه وسل  يوسُّ  نرته مر :

َصاابَتي انلَّااَس َساَنٌة ىلَعَ ه مى فرماماد: شان، دلیلش روامت ذمل است، ان  ب  مالم رضى الله عن
َ
" أ

 ِّ ُّ  -صیل اهلل علیه وسلم  -َعْهدي انلَّيبي ْعارَاِبي   -صیل اهلل علیه وسلم  -، َفبَيَْنا انلَّيبي
َ
َُيُْطُب ِفي یَْومي مُجَُعٍة، قَااَم أ

                                                           
ت مى فرمامد: اما  حادمث حسا  و صاحیت واما، يرمذی رحمه الله در يعلی  بر ام  روام ١٢2٥)سن  يرمذی روامت شماره  0

 است؛ اما برخى  دمگر از محّدثی ، مانند  شیخ آلبانى رحمه الله ام  روامت را ضعیف میدانند(.
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ي، َ،لََك الَْماُل وََجاَع الْعيَیاُل، فَاْدعُ  يي  َفَقاَل: یَا رَُسوَل اهّللَّ اَماءي قََزَعاًة، فَاوَاذلَّ ، َوَما نََرى ِفي السَّ َ نَلَا. فََرَفَع یََدیْهي اهّللَّ
یْ 
َ
ْْنيْل َعْن ميْنَ يهي َحَّتَّ رَأ

ََ ، ُثمَّ لَْم  َبالي ي
ْ
ْمَثاَل اْل

َ
َحاُب أ هي َما َوَضَعَها َحَّتَّ ثَاَر السَّ َََتَحااَدُر ىلَعَ َيْفِسي بيَیدي ُت الَْمَطاَر 

َْیتيهي  ُُمَعاةي  - اهلل علیه وسلم صیل -حلي
ْ
يي یَليیاهي َحاَّتَّ اْل ، وَاذلَّ ياَك، َومياَن الَْغادي َوبَْعاَد الَْغادي ْرنَا یَْوَمَنا َذل ، َفُمطي

ريَق الْمَ 
َُ َم اْْليَناُء َو ي َتَهدَّ ْو قَاَل َغْ ُهُ، َفَقاَل: یَا رَُسوَل اهّللَّ

َ
ُّ أ ْعرَاِبي
َ
يَك اْل ْلَرى، َوقَاَم َذل

ُ
َ نَلَاا. فََرَفاَع اُل، فَاادْ اْل ُع اهّللَّ

یَناُة «. اللَُّهمَّ َحوَاََلَْنا َوال َعلَْیَنا»یََدیْهي َفَقاَل:  َحابي إيالَّ اْيَفرََجْت، َوَصاَرتي الَْمدي َیٍة ميَن السَّ هي إيیَل نَاحي ُ  بيَیدي َفَما یُشي
 
َ
، وََساَل الْوَاديي َقَناةُ َشْهرًا، َولَْم َُييْئ أ َْوَبةي

ْ
َْودي"ميْثَر اْل

ْ
ياْل َث ب  َحدَّ

َیٍة إيالَّ  . 0َحٌد ميْن نَاحي
معنى: در زمان رسول الله صلى الله علیه وسل  مارد، دچاار قحاط ساالى شادند. در مراى از 

بادماه  روزهای جمعه که پیامبر صلى الله علیه وسل   مشغول امراد خطبه بودناد، مراى از اعاراب  
 الله ما از دند و اهل و عیال گرسنه اند. برایهمك شنشی  برخاست و گ ت: ما رسول الله! دا، ها 

صلى الله علیه وسل  دست هامشان را بلند کرده در حاالى کاه هایچ  رسول اللهطلب باران کنید. 
ابری در آسمان مشاهده نمى شد. راوی مى گومد: سوگند به الله که جان  در دست اوست، هناوز 

شده بودناد کاه آسامان مدمناه، از ابرهاامى مانناد کاوه، صلى الله علیه وسل  از دعا فارغ ن پیامبر
  آمدناد، قطاره صلى الله علیه وسل  از منبار پاائی که رسول الله ىپوشیده شد. پ  از خطبه، وقت

مبارك امشان، سرازمر بود. روز دو،، سو،، چهار، و يا جمعه بعد، باران ادامه     حاس  های باران از مَ 
بادمه نشی  ما شخ  دمگری از میان جمع، بلند شاد و گ ات: ای پیدا کرد. در جمعه بعد، همان 

پیامبر! خانه ها خراب شد، اموال و دا، ها غرق شدند. از اللاه بخاواه کاه بااران را متوقاف ساازد. 
رسول الله صلى الله علیه وسل ، دست به دعا برداشته و فرمودناد: ای اللاه! بااران را از مدمناه باه 

، پراکنده مى شد. و امنگونه، ابرهاا ند  به هر پاره ابری که اشاره مى کردحوالى آن، منترل ساز!. پ
به اطراف مدمنه پراکنده شدند و آسمان مدمنه به شرل دامره ای خالى از ابر درآمد. و در اثر بااران، 

يا مك ماه جاری بود. و هرک  از اطراف مدمنه مى آمد، خبر از  کانال و ما مجرای آب، ی رودخانه
 ى مطلوب مى داد".بارندگ

ذاياش، باا  ناه اسات باود اس رضاى اللاه عناهعمر رضى الله عنه با دعای عبّ ل يوسُّ  نرته دو،:
اب  عّممه  ل مى نمودند؛صلى الله علیه وسل ، يوسُّ چنانچه دمدمد که صحابه به دعای رسول الله 
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الله عنه، ذکار ، روامتى را ذکر مى کند که دعای عباس رضى حدمثحجر رحمه الله در شرح ام  
ااٍر ِفي گردمده و ال اظ آن را نیز میاورد، اب  حجر رحمه الله مى نومساد:  َبْ ُ ْباُن بَكَّ َ الازُّ اْد َبانيَّ
"َوقَ

ي  ْلَرَج ب
َ
يَك ، فَأ يي َوَقَع فيیهي َذل هي الَْواقيَعةي َوالَْوْقَت اذلَّ يهي الَْعبَّاُس ِفي َ،ذي َفَة َما َدََع ب نَْسابي صي

َ
نَّ الَْعبَّاَس  إيْسَنادٍ اْْل

َ
هَلُ أ

يَتوْ   ب
يَذنٍْب ، َولَْم یُْكَشْف إيالَّ  ب

ْْنيْل باََلٌء إيالَّ
ََ ينَُّه لَْم  ُهمَّ إ

يهي ُعَمُر قَاَل: اللَّ ا اْستَْسََّق ب َقاْوُم ِبي لَمَّ
اَه الْ َبٍة ، َوقَْد تَوَجَّ

يا يََلَْك ب یَنا إ یْدي
َ
هي أ يَمََكيني ميْن نَبيیَِّك ، َوَ،ذي يََلَْك ل ياتلَّ إ يََلَْك ب یَنا إ نُوبي َونََواصي َنا الَْغْیَ "ذلُّ   .0ْوَبةي فَاْسقي

معنى: "زبیر ب  برار در کتاب األنساب، ال اظ دعای عبااس رضاى اللاه عناه را در اما  واقعاه 
( با سندش امنچنی  آورده اسات: ای باار الهاا! مریناًا هایچ رضى الله عنهما ل عمر به عباس)يوسُّ 

مد مگر با اريراب گناهان، و هیچ بمی برداشته و رفع نمى گردد مگار باا يوباه و بمی فرود نمى آ
استغ ار، )ما الله( ام  جماعت مرد، به م  رجوع نموده اند چون از نزدمراان پیاامبرت هسات ، و 

امور ما با يوبه در پیشگاه ياو اسات، )ای اللاه(  ر از گناه ما بسوی يو بلند است وام  دست های پ
اس رضاى اللاه ل، به دعای عّبانیز دانسته مى شود که يوسُّ  از ام  روامت، باران عطا ک !".برای ما 

 .نه به ذات او عنه بوده است
ردگان و با جاه و مرا،، جائز مى بود، مرینًا عمر رضى الله عنه به مراا، ل به م  اگر يوسُّ  نرته سو،:

مرا جامگاه رسول الله صالى اللاه علیاه ز ست.ل مى ج  و ما ذات پیامبر صلى الله علیه وسل ، يوسُّ 
بمرايب از عباس رضى الله عنه، باالير مى باشد )و در ام  امر هیچ اختمفى وجود ندارد(.  ،وسل 

مؤمنان رضى الله عنه با وجودمره شرامطش نیز موجود بود، داللت بر عد، جاواز  و عد، فعل امیر
ينَّاا ُثنَّاا ر عد، جواز مى کند که امشان گ ات: مى کند، و نیز ام  قول عمر رضى الله عنه داللت ب "إ

ينَبييَِّنا..."  يََلَْك ب ُر إ  َيَتوَسَّ
 معنى ما در گذشته )و در زمان حیات پیامبر صلى الله علیه وسل (، چنی  مى کردم .

چنی  و چنان کا !  ،امنره شخصى بگومد: الهى بجاه، مرا،، حرمت و ما ح  فمنى نرته مه :
ناوعى وجود ندارد. لایر   ها گ تهام  صحیت بر  و شرک نیست! چون دلیل   بودهام  سخ  بدعت 

  .ميوضیت داد ، قبمً را شرک است که

                                                           
 (.٥/٢33)فتت الباری   0
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 قیااس   ردگان؛ل مشروع و خواست  دعاء از فرد صالت زنده، به دعاء خواست  از م  ام  يوسُّ  قیاس  
 دلیل: ششبه  بنا ق است،باطل و مع ال ار  

ت دارناد، اللاه متعاال ماى ابر نبوده و در بسیاری از امور باا ها  ي ااونده بررده و ز  م   دلیل اول:
ْمَواُت  َوَما یَْسَتويي﴿ فرمامد:

َ
ْحَیاء َواَل اْْل

َ
 .0﴾اْْل

 ه  مساوی نمى باشند".با  ،ردگان و زندگان"و م   :يرجمه
اب از با آماه اسات؛ و اما  "کاافرم "ماوات" أمؤمنی " و هدف از ""در ام  آمه منظور از "أحیاء" 

يم یل مى باشد، معنى همچنانره مرده و زنده با ه  برابر نیستند، مؤم  و کافر نیز، برابار نیساتند، 
رزمرا مؤم  يعرُّ   برار نمى گیرد. ،را ل مى کند و کافر قوه ی ي رُّ

 ه رحمه الله مى فرمامد: ادَ تَ اما، قَ 
َ
هي اْْل ْي َثَما اَل َُْسَتويي َ،ذي

َ
ْمَثاٌل، أ
َ
هي لُكَُّها أ يَك اَل یَْساَتويي "َ،ذي ْشَیاُء َثَذل

 . ٥الََْكفيُر َوالُْمْؤميُن"
معنى: همه امنها )فمن با فمن برابر نیست( از باب يم یال اسات، معناى همچنانراه امنهاا )از 

 جمله مرده ها و زنده ها( با ه  برابر نیستند، کافر و مؤم  نیز باه  برابر نمى باشند".
ت قرآن کرم  از زندگى شهداء و در رواماات از زناده باودن انبیااء آمابرخى امنره در  نرته مه :

سخ  رانده شده است، ام  نوع زندگى برزخى و از عال  غیب بوده و مانند زندگى در دنیا نیسات، 
و نیز چرا بامد بعد  يا زمر خروارها خاک باشند؟ استاگر مانند زندگى دنیا مى بود، پ  چه نیازی 

اّده بتوانناد ازدواج  از مرگ  شهداء مال شان رده شده و زنان شان بعد از سپری نماودن ع  به میراث ب 
 مجّدد نموده و فرزندان  صغیرشان، متی  محسوب گردند؟

اللاه متعاال ماى  د.َو نَ د، اما زناده صاداها را میَشاَو نَ رده )بنا بر قول صحیت( نمى َش م   دلیل دو،:
ٍع مَّن ِفي الْقُ فرمامد:  يُمْسمي نَت ب

َ
 (. ٥٥)سوره فاطر آمه  ُبوري""َوَما أ

 معنى: "و يو نمى يوانى مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانى".
ُع الَْمْوََت﴾و نیز الله متعال مى فرمامد:  ينََّك اَل ُُْسمي    .١﴿إ

                                                           
 ٥٥فاطر :    0
 (.00/١01)ي سیر قرطبى    ٥
 11: لنملا   ١
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 0يرجمه: "بى گمان يو نمى يوانى مردگان را شنوا بگردانى".
جا، اعمال خیر از انساان گرفتاه ان ،ندارد، زمرا با مرگف نبوده و يوان دعاء را لّ رَ رده م  م   دلیل سو،:

، از جملاه اما  اسات در احادماث آمادهکاه مگر در اموری  ،اعمالش بسته مى شود روندهءپو  شده
يَذا َمااَت روامت: ابوهرمره رضى الله عنه مى فرمامد: رسول الله صلى اللاه علیاه وسال ، فرمودناد:  "إ

نَْساُن اْيَقَطَع َعْنُه عَ  يٍح یَْدُعو هَلُ"اإْلي ْو َودَلٍ َصال
َ
، أ يهي لٍْم یُنَْتَفُع ب ْو عي

َ
 ميْن َصَدقٍَة َجاريیٍَة، أ

 ميْن ثاََلثٍَة: إيالَّ
 . ٥َملُُه إيالَّ

جارمه، ما علمى که ی معنى: "هرگاه انسان بمیرد عمل او قطع مى شود، مگر از سه چیز: صدقه 
رده در قبر مى يواناد  ای او دعاء نمامد".از آن بهره برده شود، و ما فرزند صالحى که بر پ  چطور م 

 ش اعت نمامد؟ ،دعاء نموده و برای شخ 
رده از احوال زندگان خبر ندارد، دالئل زمادی در ام  با دلیل چهار،: ره موجود است، از جمله م 

َها قَا﴿آمه ذمل:  َ َلاويیٌَة ىلَعَ ُعُروشي ٍة َوِهي
يي َمرَّ ىلَعَ قَْریَ ْو َْلذلَّ

َ
َ ُُيِْيي أ

َّنَّ
َ
َماتَاُه اهّللُّ ،َ َل أ

َ
يَهاا فَأ هي اهّللُّ َبْعاَد َمْوت ذي

يْثَت ميَئَة ََعمٍ 
ْو َبْعَض یَْوٍم قَاَل بَر ْلَّ

َ
اَل َْليْثُت یَْوماً أ

اَل َكْم َْليْثَت قَ
 .١﴾...ميَئَة ََعٍم ُثمَّ َبَعَثُه قَ

گاه) ما":يرجمه کاه سارف  ىکرد، در حاال گذر یکه از کنار دهرده اى از( همچون کس ىآما آ
 اما  اللاهسر ها فارو رمختاه باود؛ گ ات: چگوناه  یآنها بر رو خانه ها فرو يپیده بود و دموارهای

او را  اللاهکناد؟ پا   ىاجساد فرسوده و از ه  پاشیده مردمان امنجا( را پ  از مرگ آنان زنده ما)
 ىنما: )؟ گ تیگ کرده ابه او( گ ت: چه مّدت درن) صد سال میراند و سپ  زنده اش گرداند و

 ی".نه( بلره صد سال درنگ کرده ا: )فرمود)الله( از مك روز.  ىما قسمت یدان ، شامد( روز
  نیست چاه کساى باوده اسات و در شّخ در آمه دقت کنید که  ام  بنده ی صالت )که دقی  م  

هیچ خبری هر اي اقى که افتاده است، از يعیی  اسمش اختمف وجود دارد( در طول ام  صدسال 
و صدسال را، نصف روز و ما مام روز   نداشته معاّط  ،ندارد و حتى از مدت درنگش در ام  مران

ر مى کند کامل، ، همه چیز را صالت ش خبر مى داشت بامد ام  شخ   ا لو  رده از ماَح ؛ اگر م  يصوُّ
                                                           

)زمبا است در مبحث و ي صیل شنیدن و ما نشنیدن مردگان به کتاب "اآلمات البینات في عاد، ساماع األماوات عناد الحن یاة    0
ى رحمه الله، با يحری   شیخ آلبانى رحمه الله، مراجعه گردد(. وس   السادات" از عّممه آل 

 (.02١0)صحیت مسل  روامت شماره    ٥
 ٥٢9البررة :    ١
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 مى دانست.
ر روز قیامت مورد خطاب وقتى عیسى علیه السم، را بخاطر يوبیخ نصرانیان د و نیز الله متعال

عیساى  قرار داده و مى گومد: آما يو به امنها گ ته بودی که مرا و مادر، را عباادت و پرساتش کنیاد؟
مى کناد:  مسیت علیه السم، را امنگونه حرامت الله متعال، پاسخ عیسى علیه السم، جواب داده 

ني اْعبُ ﴿
َ
يهي أ َمْرتيَني ب

َ
اا َما قُلُْت لَُهْم إيالَّ َما أ ْم فَلَمَّ اا ُدْماُت فيایهي ْم َشاهيیداً مَّ  اهّللَّ َرِّبِّ َوَربَُّكْم َوُكنُت َعلَاْیهي

ُدواْ
ٍء  نَت ىلَعَ ُُكِّ ََشْ

َ
ْم وَأ نَت الرَّقيیَب َعلَْیهي

َ
ْیتيَني ُثنَت أ

  .0َشهيیٌد﴾تََوفَّ
آن( ام  که  يرجمه: "م  به آنان چیزی نگ ته ا، مگر آنچه را که مرا به گ ت  آن فرمان داده ای )و

و مرا و شما را آفرماده اسات و هماه شما است )و ا م  و پروردگار   جز الله را نپرستید که پروردگار  
ا)اطاعات و ع   بندگان اوئی (. م  يا آن زمان که در میان آنان بود، از وضاع   ان( امشاان اّطامع یَ ص 

ای )و اعماال و افرارشاان را  داشت ، و هنگامى که مرا میراندی، ينها يو مراقب و ناظر امشان باوده
که عیسى علیه السام، از  مشاهده مى کنید آمه در ام  پائیده ای( و يو بر هر چیزی مّطلع هستى".

 آنچه بعد از مرگش اي اق افتاده است، اعمن بى خبری مى کند.
 ﴿: شان را امنطور به يصومر مى کشاد نیم و شامسته بعد از مرگ الله متعال وضعیت افراد  

َ
اا فَأ مَّ

ينَي. فََرْوحٌ  ب    .٥َوَرُْيَاٌن وََجنَُّة نَعيیٍم﴾ إين َْلَن ميَن الُْمَقرَّ
تَ  :يرجمه ح  ارد، بهاره او . رّرب باشدم   مره پیشگامان  ر( از ز  َض "و اما اگر )شخ  م  همای  کاه م 

ردگان صالت از احوال مارد، اگر م   ."نعمت استاز  رپ   خوشبو و بهشت   یراحت و آسامش و گلها
ر شاده و آرامشاى نخواهناد داشات. اّط  َردَّ مع داشته باشند، مرینًا ام  خوشى آنان با غ  و اندوه م 

لاع ماى شاوند، شاب و روز مسلمانان مّط  فعلى ت، وقتى از اوضاع اسف باری امّ افراد زنده و عادّ 
صاالحان از  بریاهماا و  صلى الله علیاه وسال  اگر پیامبر !ر کنیديصوُّ  آنها را فرا میگیرد؛درد و رنج 

آماا اما  آراماش و لع باشند، چه خواهاد شاد؟ ت اسممى مّط آش ته و اسف بار امّ  حال و اوضاع  
 راحت  که در قرآن کرم  آمده است، برای شان باقى خواهد ماند؟

                                                           
 003المائدة :   0
 19-11الواقعة :   ٥
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، َولَُ َْفَعنَّ َمِعي و نیز رسول الله صلى الله علیه وسل ، مى فرمامند:   احَلْوضي
نَا فََرُطُكْم ىلَعَ

َ
ريَجااٌل "أ

ْحَدثُوا َبْعَد َ 
َ
َك الَ تَْدريي َما أ

ينَّ ، َفُیَقاُل: إ ْصَحاِبي
َ
قُوُل: یَا َربِّ أ

َ
، فَأ   .0"ميْنُكْم ُثمَّ ََلُْخَتلَُجنَّ ُدويي

يرجمه: "م  پیشرد، شما بر حوض هست ، عّده ای از شما در برابر م  ظاهر ماى شاوند، ولاى 
رب مى رانند و از ما  دور ماى نمامناد، در اما  هنگاا، ماى قبل از امنره به م  برسند آنان را به ع

گوم : پروردگارا! امنها اصحاب م  هستند، )در جواب( گ ته مى شود: يو نمى دانى که امنها بعاد 
 ."از يو چه بدعتهامى را به وجود آورده اند و چه کارهای را کرده اند!

َك الَ تَْدري به ام  قسمت حدمث بیشتر دقت کنید: 
ينَّ ْحَدثُوا َبْعَدَ ""إ

َ
  ي َما أ

معنى: ای پیامبر يو نمى دانى امنها بعد از يو چه کارهای کرده اند. معنى امنره رسول الله صالى 
گاه نیستند.  الله علیه وسل  از وضع و حال امت شان، آ

ردگان از احوال زند  مع و خبری ندارند.هیچ اّط  گان،امنها برخى دالئلى بود که م 
طلاب  از زندگان ثابت و صحیت است چنانچه قبًم بیان داشتی  اماا  است  دعاءخو دلیل پنج :

 صحیت، است. ت  نّ ردگان غیر ثابت و بلره مخالف نصو  کتاب و س  از م   دعاء
بامستى دانست که بسیاری از چیزهای که بناا، شا اعت از مردگاان خواساته ماى  دلیل شش :

کاه اما  خواساته از  نمى کند ىو فرق یرون است.جز الله متعال خارج و ب شود، از قدرت هرکسى
رده باشد و ما زنده؛ ارا  مارد، اساتغاثه از غیراللاهطائ اه از و ام   م   درسات و شا اعت   ل  بناا، يوسُّ

مانند امنره از مردگان حوائج شان را خواسته و آناان ت، جای زده و مريرب شرک مى شوند. صحی
رشان نموده و يریه و اعتمادی که بامد بر الله متعال را مشرل گشا دانسته و مالم ن ع و ضرر يصو
 داشته باشند، بر صاحبان قبور مى داشته باشند.

منافع نمى باشاد،  ی فرط الله است که مالم ن ع و ضرر بوده و جز او دافع بمء و جلب کننده
مَّن ُُييیُب الُْمْضَطرَّ إي ﴿الله مى فرمامد: 
َ
وءَ أ ُف السُّ   .٥﴾َذا َدََعهُ َویَْكشي

آما امنهای که غیر از الله عبادت مى کنید، بهترند( ما کسى که به فرمااد درماناده ماى )يرجمه: "
                                                           

 (.2٢32)صحیت بخاری روامت شماره    0
 2٥ :النمل  ٥
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 رسد و بم و گرفتاری را برطرف مى کند هر گاه او را به کمك طلبد؟".
يوانند مالم ن ع و ضرر    مى باشند، نمىل  حتى رسول الله صلى الله علیه وسل  که بهترم  َخ 

اً إيالَّ َما َشاء اهّللُّ ﴿الله متعال مى فرمامد:  به دمگران؛چه رسد  باشند،  رَض 
َْفِسي َيْفعاً َوالَ ْمليُك نلي

َ
قُر الَّ أ

یٌر  نَاْ إيالَّ نَذي
َ
يْن أ وُء إ َ السُّ يني َْ ي َوَما َمسَّ

ْ
ْعلَُم الَْغْیَب الَْسَتْكََثُْت ميَن اخل

َ
ٌ  لَِّقْوٍم یُْؤميُنوَن﴾َولَْو ُثنُت أ  . 0َوبَشي

 اللاهيرجمه: "بگو )ای پیامبر(: م  مالك سودی و زمانى برای خود نیست ، مگر آن مرداری که 
برسد( و اگر غیب مى دانست ، قطعًا منافع فراوانى نصیب خاود  ،بخواهد )و ضرر و ما ن عى بر م 

وجباات مى کرد، )چرا که با اسباب آن آشنا بود،( و اصًم شّر و بم به م  نمى رسید )چرا که از م
گاه بود،. حال که از اسباب خیرات و برکات و از موجبات آفات و مضّرات بى خبار،، چگوناه  آن آ

گاه خواه  بود؟(. م  کسى جز بی  دهنده ی و م ده دهناده  ی )کافران به عذاب( از وقوع قیامت آ
ر ساوره نیاز د آمده است. 09( نمى باش ". و شبیه همی  آمه در سوره مون  آمت مؤمنان به ثواب)

ْملي ﴿: الله متعال مى فرمامد: ، کهآمده است جّ  
َ
اً َواَل َرَشداً﴾قُْر إيينِّ اَل أ   . ٥ُك لَُكْم رَض 

 به شاما برساان ، و باه هایچ یو سود ىيوان  هیچ گونه زمان ىم  نم "بگو )ای پیامبر(::يرجمه
 ."يان ده )يوفی (  ما هدامتو يوان  گمراهتان ساز،  ىنم وجه  

يیَّا َ ﴿زها و در سوره فايحه مى خوانی : وزانه در نماهمیشه و ر يیَّاَ  نَْسَتعينُي﴾ إ  .١َيْعُبُد وذ
 يرجمه: "ينها يو را مى پرستی  و ينها از يو ماری مى طلبی ".

، رسول الله صلى الله علیه وسل ، به اب  عباس رضى الله عنهما فرمودند:  َ لي اهّللَّ
َ
لَْت فَاْساأ

َ
يَذا َسأ "إ

يَذا اسْ  ي"َوذ ياهّللَّ اْسَتعيْن ب
 . 0َتَعْنَت فَ

 معنى: "اگر چیزی مى خواهى پ  از الله بخواه، و اگر ماری وکمم مى خواستى از الله بخواه".
ال های که شرک را بنا، عبادت به خورد مرد، ماى شرک و دّج  از شّر  را، ت اسممىالله متعال امّ 

                                                           
 011: ألعرافا  0
 ٥0: الج   ٥
 ٢: ال ايحة  ١
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 دهند، نجات دهد! آمی .
  باه آن و اع، و مسائل متعلّ َ  ش  ل و است  در باره يوس ّ که م ید را  تاب  و ک  د يادر امنجا الز، مى بین  

 نیز پاسخ به شبهات پیرامون آن مى پردازد، معرفى نمام :
 .کتاب "قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة" اثر گرانسنگ از شیخ اإلسم، اب  يیمیه رحمه الله 
  شیخ آلبانى رحمه الله.کتاب "التوسل أنواعه وأحرامه" اثر گرانبهای از 

  





 

 
 
 

 قاعده سوم

َاةُ " شیخ رحمه الله مى فرمامد: َدةُ اثلَّاثلي َّ  :الَْقاعي  انلَّايبي
نَّ
َ
نَااٍس -َصایلَّ اهلُل َعلَْیاهي وََسالَّمَ -أ

ُ
َظَهاَر ىلَعَ أ

ََْعبُ  يَكَة، َوميْنُهْم َمْن  ََْعُبُد الَْمالئ ْم، ميْنُهْم َمْن  يهي َباَدات ََْعُباُد ُمَتَفري قينَي ِفي عي ينَي، َوميْنُهْم َماْن  احلي نْبيَیاَء َوالصَّ
َ
ُد اْل

ْمَس َوالَْقَمَر، َوقَاتَلَُهْم َرُسوُل اهللي  ََْعُبُد الشَّ ْحَجاَر، َوميْنُهْم َمْن 
َ
ْشَجاَر َواْل

َ
َولَاْم  -َصایلَّ اهلُل َعلَْیاهي وََسالَّمَ -اْل

ُر قَْوهُلُ َتَعایَل  َلي ْق بَيَْنُهْم؛ َوادلَّ َفري 
يلُوُ،ْم َحَّتَّ الَ تَُكوَن فيْتَنٌة وَ ﴿: َُ یُن لُكُُّه هّللي  َوقَات  ".0﴾ یَُكوَن ادلِّ

؛ قَْوهُلُ َتَعایَل:  َقَمري
ْمسي َوالْ ُر الشَّ ْمسي َوالَ ﴿َوَدَلي يلشَّ ْمُس َوالَْقَمُر الَ َُْسُجُدوا ل يهي اللَّْیُر َوانلََّهاُر َوالشَّ َوميْن آیَات
ي  َّ َقَمري َواْسُجُدوا هّللي

يلْ يیَّاهُ َتْعُبُدونَ ل يي َللََقُهنَّ إين ُثنُتْم إ
 .٥﴾ اذلَّ

؛ قَْوهُلُ َتَعایَل:  يَكةي ُر الَْمالئ ْرَباباً ﴿َوَدَلي
َ
يَكَة َوانلِّبيیِّنْيَ أ ُذواْ الَْمالَئ ن َتتَّخي

َ
ُمَرُكْم أ
ْ
 اآلمة .١﴾ …َوالَ یَأ

نْبيَیاءي؛ قَْوهُلُ َتَعایَل: 
َ
ُر اْل يْذ قَاَل ﴿َوَدَلي يلَااَهنْيي َوذ َ إ ِّمِّ

ُ
يُذويي وَأ

يلنَّاسي اَّتَّ نَت قُلَت ل
َ
يََس اْبَن َمْریََم َءأ اهّللُّ یَا عي

يْن ُثْنُت قُلُْتُه َفَقْد َعليْمَتهُ  َقٍّ إ وَل َما لَيَْس يلي ِبي
قُ
َ
ْن أ
َ
اَل ُسْبَحانََك َما یَُكوُن يلي أ

َتْعلَاُم َماا ِفي  مين ُدوني اهّللِّ قَ
ْعلَمُ 
َ
ُم الُْغُیوبي  َيْفِسي َواَل أ

نَْت َعالَّ
َ
ينََّك أ َك إ  .اآلمة0﴾َما ِفي َيْفسي
ينَي؛ قَْوهُلُ َتَعایَل:  احلي ُر الصَّ ْقاَرُب َویَرُْجاوَن ﴿َوَدَلي

َ
َُُّهاْم أ
َ
یلََة أ ُم الْوَسي يیَن یَْدُعوَن یَبَْتُغوَن إيیَل َربِّهي

ولَائيَك اذلَّ
ُ
أ

 .اآلمة ٢﴾…رمَْحََتُه َوَُيَافُوَن َعَذابَهُ 
ْحَجاري؛ قَْوهُلُ َتَعایَل: وَ 

َ
ْشَجاري َواْل

َ
ُر اْل ْلَرى﴿َدَلي

ُ
ََة اْل ُتُم الالََّت َوالُْعزَّى * َوَمَناةَ اثلَّاثلي َْ

َ
فَرَأ
َ
ِبي  ،2﴾أ

َ
یُ  أ وََحدي

ي   ْیثي
َ اهلُل َعْنهُ -َواقيد اللَّ ي   -َرِضي يبي

یَل ُحَننْيٍ َوََنُْن ُحَدثَاُء َعْهاٍد إي -َصیلَّ اهلُل َعلَْیهي وََسلََّم -قَاَل: َلرَْجَنا َمَع انلَّ

                                                           
 ١9األن ال :     0
 ١3فصلت :     ٥
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نَْواٍط 
َ
َقاَل لََها َذاُت أ َُ ْسليَحَتُهْم، 

َ
يَها أ َنوي ُطوَن ب

ْنَدَ،ا َویُ ََْعُكُفوَن عي ْدَرٌة،  يكينَي سي
ْْ يليُم يُكْفٍر، َول اْدَرٍة ب يسي ، َفَمَرْرنَا ب

 َ نَْواٍط َثَما ل
َ
یَ  َفُقلَْنا: یَا َرُسوَل اهللي اْجَعْر نَلَا َذاَت أ نَْواٍط. احَلدي

َ
 ."ُهْم َذاُت أ

 قاعده سو،: رسول الله صلى الله علیه وسل  بر مردمانى مبعوث و فرستاده شادند کاه"يرجمه: 
ختلف بوده است و  الهاىپیاامبران گروهاى . گروهاى از آناان، ممئراه، عبادات شان مت اوت و م 

و  عباادت ،خورشاید و مااه را گروهى و درختان و سنگ ها ىانسان های صالت و نیروکار، گروه
 کردند. ىم پرستش

و بای  هایچ کدامشاان فرقاى قائال  هسل  با آناان باه نبارد پرداختاو رسول الله صلى الله علیه 
يلُوُ،ْم َحاَّتَّ الَ ﴿: فرماماد ىاست که م يعالى الله سبحانه و ، کم،سخ ام  و دلیل  نگردمدند. َوقَاات
یُن لُكُّ تَُكوَن فيْتَنٌة وَ  ﴾یَُكوَن ادلِّ    0ُه هّللي 

 يرجمه: "و با آنان پیرار کنید يا فتنه ای باقى نمانده و دم  خالصانه از آن  الله گردد".
 يعالى است، مى فرماماد:، سخ  الله را عبادت مى کردند خورشید و ماه)مشرکی (  امنره دلیل
ْمُس َوالَْقَمُر اَل َُْس ﴿ يهي اللَ ْیُر َوانلَ َهاُر َوالَش  يي َللََقُهاَن  إين َوميْن آیَات

َِّ اذَل  َقَمري َواْسُجُدوا هّللي
يلْ ْمسي َواَل ل يلَش  ُجُدوا ل

يیَ اهُ َتْعُبُدونَ    .٥﴾ُثنُتْم إ
خورشاید و مااه  یقدرت( الله، شب و روز و خورشید و ماه اسات. بارای )ها از نشانه"يرجمه: 

، اگار واقعاًا او را عباادت و دنمائیپروردگاری که آنها را آفرمده است، سجده  یبراو سجده نرنید، 
 ". کنید ىپرستش م

الله متعال است، که ماى فرماماد:  کم،، را عبادت مى کردند فرشتگان امنره )مشرکان(دلیل و 
ْرَباباً ﴿

َ
يَكَة َوانلي بيیي نْيَ أ ُذواْ الَْمالَئ ن َتَت خي

َ
ُمَرُكْم أ
ْ
  . ١﴾َوالَ یَأ

و پیغمباران را باه  ممئراهدهاد کاه  ىن نم( باه شاما فرماااز پیغمباران ىو)هیچ کسا"يرجمه: 
 ".گیرمد ،خود یپروردگار
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 اللاه يعاالى ساخ   پرستش مى کردند، اما  ، را پیامبران الهىامنره )مشرکی ( برخى از دلیل و 
يلََهانْيي ميا﴿ است: َ إ ِّمي 

ُ
ياُذويي وَأ

يلَن ااسي اََّت  ناَت قُلاَت ل
َ
أ
َ
يََس اْباَن َماْریََم أ يْذ قَاَل اهّللُّ یَا عي ن ُدوني اهّللِّ قَااَل َوذ

ُتُه َفَقْد َعليْمَتُه َتْعلَُم َما ِفي َيْفِسي 
ٍَق  إين ُثنُت قُلْ وَل َما لَيَْس يلي ِبي

قُ
َ
ْن أ
َ
ْعلَُم َما  ُسْبَحانََك َما یَُكوُن يلي أ

َ
َوالَ أ

ُم الُْغُیوبي 
نَت َعالَ 

َ
ينَ َك أ َك إ  .0﴾ِفي َيْفسي

پسر مارم ! آماا ياو باه مارد،  ىعیس یگومد: ا ىله مخاطرنشان ساز( آن گاه را که ال) و: "يرجمه
. (دمگر بدانید )و ما دو ن ر را نیز پرستش کنید؟ معبودیکه جز الله، م  و مادر، را ه  دو  یا گ ته
 را بگوم  ی. مرا نسزد که چیزىشرمك و انباز باش یدان  که دارا ىگومد: يو را منّزه از آن میم ىعیس

گاه   نیست. اگر آن را گ ته باش  بىم و بطلب  که وظی ه و( ح ) عاموه از ) . يوىگمان يو از آن آ
بیش نیست ( از آنچه بار ما   ىچون انسان) م  ى، ولیم  ه  باخبر م ( از راز درون   ظاهر گ تار  

 ی(.امور باخبر و از خ اما و نوامایى )خبر،. زمرا يو داننده رازها و نهانیهائ ىب داری ىپنهان م
ام  قول الله سابحانه و يعاالى ، را پرستش مى کردند صالتانسان های )مشرکان( امنره دلیل و 

ْقَرُب َویَرُْجوَن رمَْحََتُه َوَُيَافُونَ ﴿ است:
َ
ُهْم أ  َُ
َ
یلََة أ ُم الْوَسي ي هي يیَل َرب يیَن یَْدُعوَن یَبَْتُغوَن إ

وَئيَك اذَل 
ُ
   . ٥﴾َعَذابَهُ  أ
دانناد( آناان کاه از هماه  ىهامشاان م و خداگونه) اننادخو ىرا که به فرماد م ىآن کسان" :يرجمه
َزمر و ، به درگاه مزدان، همچون عیسى) مرّربترند ب به پروردگارشاان يررُّ  یبراممئره، خود  آنها( ع 
 ".که طاعات و عبادات است( و به رحمت الله امیدوار و از عذاب او هراسناکند) جومند ىوسیله م

ُتُم ﴿ ام  سخ   الله است:، را عبادت مى کردند ن وسنگ هادرختا امنره )مشرکان(دلیل و  َْ
َ
فَارَأ
َ
أ

َت َوالُْعَز ى ْلَرى .الاَل 
ُ
ََة اْْل  . ١﴾ َوَمَناةَ اثلَ اثلي

 ات، ساومی  بات دمگارنَ و مَ  ی.زَّ و ام  گونه معتردمد( که الت و ع  ) بینید ىآما چنی  م" :يرجمه
 عظمت مى باشند؟(".)معبود شما و دختران خدامند، و دارای قدرت و 

نَّ : که مى فرمامد است، رضى الله عنه ى   ی  د لَ اق  َو  وحدمث ابعا( )دلیل دمگر بر اثبات ام  مّد و 
َ
"أ
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َقاُل لََها َُ يكينَي 
ْْ يلُْم يَشَجَرٍة ل ا َلَرَج إيیَل ُحَننْيٍ َمرَّ ب َم لَمَّ

ُ َعلَْیهي وََسلَّ ي َصیلَّ اهّللَّ نْاَواٍط َرُسوَل اهّللَّ
َ
ََُعلُِّقاوَن  : َذاُت أ

نَْواٍط..."
َ
نَْواٍط َثَما لَُهْم َذاُت أ

َ
ي، اْجَعْر نَلَا َذاَت أ ْسليَحَتُهْم، َفَقالُوا: یَا َرُسوَل اهّللَّ

َ
 . 0َعلَْیَها أ

يرجمه: "ما در حالیره يازه مسلمان شده بودم  همراه رسول الله صلي الله علیه وسل  به ساوی 
َنی  بیرون شدم ، مشرکی  در آن د نشساتند و سامح  ىما ،داشتند که در زمر سامه آن درختىمار ح 

انمودند. آن درخت، معاروف باه ذات اَ  ىآومزان م ،ك به آنخود را به منظور يبرُّ  های اط باود. از َو ن 
ما نیز ذات  یگ تی : برا ،الله علیه وسل  ىاز آن درخت ها گذشتی . ما به رسول الله صل ىکنار مر

 .دهید!" ى قرارانواط
را رّد ماى کناد، کسانى  دمدگاهقوی خیلى واضت و  بسیار ،شیخ رحمه الله در ام  قاعده ح:شر

 ماا صالحان، وممئره، امامان، ت ها بوده و اگر انبیاء، شرک فرط در پرستش ب   ،عى هستند: مّد که
در مورد عبادت قرار گیرند، هیچ اشرالى نداشته و برای شان، مجااز اسات. افراد و اشیاء،  از غیره

ت نبوی اثبات نمود که در زمان رسول الله صلى الله نّ ه ی قرآنى و س  حالیره شیخ رحمه الله با ادلّ 
مرسان علیه وسل  انواع و اقسا، عبادات صورت مى گرفت، و پیامبر صلى الله علیه وسل  با همه 

 مبارزه و کارزار نموده و ي اويى در میان آنها، نگذاشتند.
 چیزهای را عبادت مى کردند؟ چه و ىه صلى الله علیه وسل ، چه کسانمشرکی  زمان رسول الل

 يرسی  بندی کرده است: پنج نوعشیخ رحمه الله عبادات آنها را به 
در میان مشرکی  زمان رسول الله صلى الله علیه وسل ، گروه های بودند کاه آفتااب و  نوع اول:

، نگاه که غاروب ماى کاردع مى نمود و آوقتى آفتاب طلو هتاب را عبادت و پرستش مى نمودند.م
و بخاطر امنست که اسم، عزمز، نمازخواندن در وقات  مورد پرستش  پرستشگران قرار مى گرفت.

ورت گیارد، در طلوع و غروب را شدمدًا منع نموده است، يا مبادا مشابهتى باا آفتااب پرساتان صا
، ُثمَّ  ى فرمامند:حدمث  صحیت آمده است، که رسول الله صلى الله علیه وسل ، م ْبحي "َصرِّ َصاَلةَ الصُّ

نَي َتْطلُاُع َبانْيَ قَاْرَيْ َشایْ  إييََّها َتْطلُُع حي
َع، فَ ْمُس َحَّتَّ تَْرتَفي اَلةي َحَّتَّ َتْطلَُع الشَّ ْ َعني الصَّ ْق ي

َ
ینَئياٍذ أ َطاٍن، وَحي

اُر، قْ ... یَْسُجُد لََها الُْكفَّ
َ
، ُثمَّ أ َ الَْعْ َ َها َتْغُرُب َبانْيَ قَاْرَيْ َحَّتَّ تَُصِّلِّ إييَّ

ْمُس، فَ اَلةي َحَّتَّ َتْغُرَب الشَّ ْ َعني الصَّ  ي
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اُر" ینَئيٍذ یَْسُجُد لََها الُْكفَّ  . 0َشْیَطاٍن، وَحي
معنى: نماز صبت را به جای آور و يا طلوع خورشید، از خواندن نماز خودداری ک  ياا اما  کاه 

، زمرا خورشید موقعى که طلوع مى کند، از میاان دو شااخ خورشید به اندازه ی مم نیزه بلند شود
آن )آفتاب( سجده مى کنند، ... يا وقتى کاه نمااز  مى شود و در ام  موقع کافران برایشیطان بلند 

مى آوری، بعد از آن از نماز خواندن دست بردار يا وقتى که خورشید غروب ماى  ر را به جایعص
کند، در میان دو شاخ شیطان غروب مى کند و در اما  موقاع کند، زمرا آفتاب وقتى که غروب مى 

و  کافران برای آن سجده مى کنند". )مجالى برای شارح فرهاى اما  حادمث، در امنجاا نیسات!(.
 مهتاب را نیز مورد عبادت و پرستش قرار داده و آن را معبود دمگری در کنار الله، مى دانستند.

 ش را باا دلیالا ساته و ساخ کرم  در ام  باره دلیال ج   شیخ رحمه الله به مم آمه از آمات قرآن
 ، قوی ساخت.قرآنى

شرى نیست که ام  آفتاب پرستى مخت  برخى از مشرکی  زمان رساول اللاه صالى اللاه علیاه 
وسل ، نبوده و بلره ام  عبادت، امتداد يارمخى داشته و در گذشته نیز اقوامى بوده اناد کاه آفتااب را 

چه در داستان بلری  نیز آمده است که  خودش و قومش آفتاب پرست بوده پرستش مى کردند، چنان
ي﴾وََجدتَُّها َوقَْوَمَها یَْسُجُدو﴿ر قرآن کرم  امنگونه مى فرمامد: اند، الله متعال د ْمسي مين ُدوني اهّللَّ يلشَّ  .  ٥َن ل

د برای سلیمان علیه السم، گ ت ده  مد، که به جاای و قو، او را د:( م  او )بلری ( يرجمه: ")ه 
 برای خورشید سجده مى برند".الله، 

 اللاهباه  انرا عبادت نموده و آنها را دختران و نزدمر )فرشتگان( گروهى دمگر، ممئره نوع دو،:
و ام  بادان  ب به الله، آنان را عبادت و پرستش مى نمودند.دانسته و به گمان باطل شان، برای يررُّ 

ادت ممئره را مى نموده اند و ممر  است بخشى و پااره ای از معنا نیست که در يما، جوانب عب
سوره آل عمران در اثبات امنراه  ى ازکردند. و شیخ رحمه الله به آمت عبادات را مخت  ممئره مى

برخى از گروه های مشرکی  ممئره را عبادت مى کرده اند، استدالل نموده است. و نیز الله متعال 
يیَّااُكْم َْلنُاوا ﴿فرمامد:  آمه دمگری امنچنی  مى در َ،اُؤاَلء إ

َ
يَكاةي أ يلَْماَلئ ََُقاوُل ل ُ،ْم مَجيیعاً ُثمَّ  ُ ُْ َویَْوَم َُيْ
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مََْعُبُدونَ  يهي َُّنا مين ُدون نَت َوَلي
َ
  . 0﴾. قَالُوا ُسْبَحانََك أ

رد مى آورد و ساپ  باه ممئراه )رو در  :يرجمه )مادآور شو( روزی را که الله جملگى آنان را گ 
)ممئره در ی ممئره پرستان( مى گومد: آما امنان شما را )به جای م ( پرستش مى کرده اند؟!. رو

منّزهى )از ام  نسبتهای ناروائى که به ساحت مرّدست داده اند، ما به و پاسخ مى گومند:( يو پاک 
 ن".نداشته ام ( و ينها يو مار و ماور ما بوده ای، نه آنا هیچ وجه با ام  گروه اريباط  

ام  قاول ساخیف  الله متعال در باره الله هستند. عى بودند که ممئره دختران  و ام  مشرکان مّد 
ي اْْلََناتي ُسْبَحانَُه﴾ َوَُيَْعلُونَ ﴿من انزجار نموده است، از جمله: اع کرم  شان بارها در قرآن َّ  .  ٥هّللي

ختراناى قائال ماى شادند )و يرجمه: "و برای الله  که از هرگونه آالماش و نیاازی پااك اسات، د
يیاَن ُ،اْم ﴿تند(. و در جای دمگر مى فرمامد: فرشتگان را دختران الله مى پنداش يَكَة اذلَّ وََجَعلُوا الَْماَلئ
ُدوا َللَْقُهْم َسُتْكتَ  َشهي

َ
ينَاثاً أ َباُد الرَّمْحَني إ لُوَن﴾عي

َ
  .١ُب َشَهاَدُتُهْم َویُْسأ

آورند )و دختران خدا قلمداد  ىمهربانند، مؤّنث بشمار م لهالرا که بندگان  ممئره"آنان  :يرجمه
لرتشان را مشاهده نماوده !(نمامند ىم . آما امشان به هنگا، آفرمنش فرشتگان حضور داشته اند و خ 

اعمالشاان( ثبات و ضابط  یاساس، در نامه ها ىبر ام  عریده ب) امشان ىاند؟! اظهارنظر و گواه
 ."گردند ى( بازخواست مالله یسودر روز قیامت ، از ) شود و ىم

چنانچاه  لسم، را عبادت و پرستش ماى کردناد.انبیاء علیه  ا ،از مشرکی  گروه دمگری نوع سو،:
؛ و شیخ رحماه نمودندبسیاری از مشرکی  نصارا، عیسى مسیت علیه السم، را عبادت و پرستش مى 

ورزد. در حالیره عیسى علیه السام،، بناى سوره مبارکه مائده استناد مى  002الله در ام  باره به آمت 
اسرائیل و پیروانش را بارها و بارها از شرک و عبادت غیر الله باز داشته اما بازه  به پرستش او مباتمء 

الله متعال از زبان عیساى علیاه السام، کاه  اش را از آموزه های اصیل او، بیرون نمودند. شده و دم 
َ َرِّبِّ َوَربَُّكاْم ﴿او فرمود: رل مى دارد، که خطاب بر بنى اسرائیل مى کند، ن یَا بيَني إيْْسَائيیَر اْعُباُدوا اهّللَّ
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نْ 
َ
يمينَي ميْن أ ال يلظَّ وَاهُ انلَّاُر َوَما ل

ْ
َنََّة َوَمأ

ْ
ُ َعلَْیهي اْل ي َفَقْد َحرََّم اهّللَّ ياهّللَّ يْ  ب

ْْ ُ ينَُّه َمْن ی  . 0﴾َصارٍ إ
اسات. باى شما  م  و پروردگار   ه ای را بپرستید که پروردگار  ای بنى اسرائیل! الله مگان يرجمه: "

و هرگز به بهشات ) بهشت را بر او حرا، کرده است اللهقرار دهد،  الله یبرا شرمرىگمان هر ک  
ياا امشاان را از ) ندارناد یدوزخ( است. و ستمراران ماار و مااور) نهد( و جامگاه او آيش ىگا، نم
 جهّن  برهاند(". عذاب  

ت شان را بارها برحاذر داشاته ياا خاطر است که رسول الله صلى الله علیه وسل  نیز، امّ بدم  
 شان نموده اند را، انجا، ندهند. ت های گذشته در ح  انبیاءکارهای که امّ 

إييَّ رسول الله صلى الله علیه وسل ، مى فرمامند: 
ْطَرتي انلََّصاَرى اْبَن َمْریََم، فَ

َ
 ُتْطُرويي َثَما أ

نَا "الَ
َ
َما أ

ي َوَرُسوهُلُ"  . ٥َعْبُدهُ َفُقولُوا: َعْبُد اهّللَّ
عیسى با  ه ی فراط و زماده روی نرنید آنطور که نصاری دربارم ، ا   يرجمه: "در مدح و ستامش  

 مرم ، افراط و غلو کردند. همانا م ، بنده الله هست . پ  بگومید: بنده و فرستاده ی الله".
ُر َما َصَنُعوا"لَْعنَ و نیز مى فرمامند:  َد". ُُيَذِّ ْم َمَساجي يهي نْبيَیائ

َ
َُذوا ُقُبوَر أ ي ىلَعَ اَْلَُهودي َوانلََّصاَرى اَّتَّ  . ١ُة اهّللَّ

يرجمه: "الله متعال مهود و نصاری را لعنت کند که قبور پیامبرانشان را مسجد کردند". راوی مى 
 .دنما را از امنگونه اعمال، برحذر دارصلى الله علیه وسل  ام  بود که(  رسول اللهگومد: )هدف 

یًدا": و مى فرمامند  . 0"َواَل ََتَْعلُوا َقْ يي عي
 يرجمه: "قبر مرا محل عید و جای مراجعه و ازدحا، قرار ندهید".

 ََتَْعاْر َقاْ يى و در دعای شان مى فرمودناد:  و امشان در پیشگاه الله متعال دعاء نموده
"اللَُّهامَّ الَ

َد"َوثَناً، لَ  ْم َمَساجي يهي نْبيَیائ
َ
َُذوا ُقُبوَر أ  . ٢َعَن اهلل قَْوماً اَّتَّ
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!. و الله لعنات و که مورد پرستش واقع بشود، قرار مده ىتقبر، را ب   ،يرجمه: "بار الها، پ  از م 
 گروهى را که قبرهای پیامبران شان را مسجد و عباديگاه قرار دادند".جماعت و ن رم  نمود، 

وهى دمگری از مشرکان، افراد صالت و نیروکار را عبادت و پرستش مى نمودند، گر نوع چهار،:
سوره مبارکه إسراء استدالل مى نمامد.  ٢3چنانچه شیخ رحمه الله برای اثبات ام  سخنش به آمت 

ی مبارکاه را  ، هادف آماهبیشاترزمبا است شرح کوياهى از ام  آمت مبارکه برامتان داشته باشا  ياا 
 .متوجه شومد

ْسالَُموا، عبدالله ب  مسعود رضى الله عنه در ي سیر آمه مبارکه مى فرماماد: "
َ
يانِّ أ
ْ
َْلَن َيَفاٌر مياَن اْل

ينِّ 
ْ
ْسلََم انلََّفُر ميَن اْل

َ
ْم، َوقَْد أ يهي َباَدت  عي

ََْعُبُدوَن ىلَعَ يیَن َْلنُوا  َ اذلَّ َُْعَبُدوَن، َفَبِقي  .  0"َوََكنُوا 
طرف برخى از مشرکی ( عباادت ماى شادند و در حالیراه اما  )از  نيرجمه: "گروهى از جنیا

)انسان ها( همچنان به عبادت آنها اداماه ماى دادناد".  اما پرستشگران مسلمان شده بودند، نجنیا
مبارکه فرستاده شده و وضعیت معبودان مورد عبادت شان را آشارار سااخت  ی ام  آمه ،بعد از آن

ن با انجا، اعمال نیم، در پیشگاه الله متعال با ه  سابرت عبادت شونده( خودشا ناکه آنان )جنیّ 
گرفته و سعى و يمش برای رسیدن به او يعالى را داشته و يمش برای رضامت باری يعالى را دارند. 

صاالت و نیام اناد، و افارادی پ  ای پرستشگران! چرا شما مانند معبودان مورد عبادت ياان کاه 
ار به رحمت اومند؛ اللاه مگاناه را پرساتش نرارده و دسات از خوف از عذاب الهى داشته و امیدو

 ّلى آمه مبارکه بود.از م هو، ک   ی . ام  خمصهعبادت دمگران بر نمیدارمد؟
شیخ رحمه الله از ام  آمه استنباط نمود کاه برخاى از مشارکی  باه عباادت صاالحان و نیراان 

شرکی  با آنان برخورد شاده و فرقاى در مصروف بوده اما با آنان جدال صورت گرفته و مانند بریه م
 میان آنان و بریه مشرکی  گذاشته نشده است.

بسیاری از مشرکی  سنگ ها و درخت ها را عبادت و پرستش ماى کردناد، چنانچاه  نوع پنج :
اسوره مبارکه نج  و نیز حدمث ابو َو  ٥1و  09شیخ رحمه الله به آمات  اد لَ اق  ى رضاى اللاه عناه، ی  

سته استناد   .استج 
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 اشاره شود:دمگری نیز زمبا است به برخى از مسائل  ،موضوع مطروحهام  برای فه  بیشتر 
مشرکی  مره بت های سنگى زماادی را پرساتش و عباادت ماى کردناد و چنانچاه در روامات 

از عبدالله با  مساعود رضاى  بت سنگى در داخل خانه کعبه داشتند، ١21صحیت آمده که فرط 
اُت وَن که گ ت: الله عنه روامت شده  ، وََحاْوَل اْْلَْیاتي سي َة یَْوَم الَْفْتحي ُ  صیل اهلل علیه وسلم َمَك  "َدَلَر انلَ بي

َا
ْ
ُر  .َجاَء احل َُق  َوَزَ،َق اْْلَاطي

ْ
هي َویَُقوُل: )َجاَء احل يُعوٍد ِفي یَدي ََْطُعُنَها ب َجَعَر 

ُ  َوثاَلُث ميائَةي نُُصٍب، فَ ْبادي َُ ُق  َوَماا 
ُر.    .0َوَما یُعيید"اْْلَاطي

معنى: پیامبر صلى الله علیه وسل   روز فتت مره، وارد مره شدند در حالى که در اطراف کعبه، 
سیصد و شصت بت، وجود داشت. رسول الله صلى اللاه علیاه وسال  باا چاوبى کاه در دسات 

ار داشتند، بر پهلوی بت ها مى زدند و مى فرمودند: ح  آمد و باطل رفت. حا  آماد و باطال، کا
شته ای را ه  نمى يواند باز گرداند، )معنى هایچ کااری از کار گذجدمدی نمى يواند انجا، دهد و 

چهار بت شان بسیار معروف و مشاهور باود: در میان بت های متعدد، اما  باطل، ساخته نیست(.
َزی َبل. ، الت منات، ع   و ه 

سرخ، بی  مراه و مدمناه در معروفى بود که در ساحل درمای  و سنگ بزرگ و منات بت: َمَنات
َدمد، واقع در منطره ل قرار داشت که عربها آن را يعظی   نواحى ق  شل  انجاا، و برای  نمودهای به نا، م 

بستند يا جامى کاه باه خااطر يعظای  آن، ساعى بای  صا ا و ماروه را يارک  از آنجا احرا، مى حّج 
ا ود کاه اگار کساى از منطراهنمودند و ام  رس  به آنان از پدرانشان به ارث رسیده ب مى ت ای کاه ب 

 ببندد، نبامد بی  ص ا و مروه سعى نمامد. نات در آن واقع بود، احرا، حّج مَ 
جزمره عربساتان رواج داد و باه يحرماف  پرستى را در شبه و بت مناتاولی  کسى که پرستش و 

 ٥.زاعى بودخ   ّى َح رو ب  ل  م  دم  ابراهی  پرداخت، َع 
ی: زَّ  ی معباود قبیلاه ،تام  ب  ه و طائف قرار داشت. ه بی  مرّ لَ خ  که در وادی نَ بود در  درختى ع 

کنی  که ابوس یان روی  د مشاهده مىح  اس غزوه ا  قرمش و بنو کنانه بود. چنانچه در صحنه ی حّس 
  "نَلَا ُعزَّى َواَل ُعزَّى لَُكْم".به مسلمانان نموده و گ ت: 

                                                           
 (.0٥13امت شماره )صحیت بخاری رو  0
 (.٥13و  ٥12)السراما والبعوث النبومة حول المدمنة ومرة، ص حات   ٥
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صلى الله علیه وسال  )عزت دهنده( ندارمد". رسول الله ی ّز ی دارم  و شما ع  ّز ت ع  معنى: "ما ب  
َّ لَُكْم"ش را بدهید، و بگوئید: ا فرمودند پاسخبرای صحابه   . "اهلُل َمْواَلنَا َواَل َمْو

 .0معنى: "الله مار و ماور ماست و شما را هیچ ماری دهنده ی نمى باشد"
اماا، ابا  جرمار  .ائف موقعیات داشات  به قبیله ی ثریف بوده و در طاتى بود که متعلّ ب   الت:

برای فردی ماى  و لربى جاهد و ابوصالت؛ الت را ص تاس، م  طبری رحمه الله مى گومد: اب  عبّ 
 َقْ يه َفَعَبُدوه"دانستند که: 

ا َماَت َعَكُفوا ىلَعَ ويیق للحاجي فَلَمَّ  . ٥"َْلَن رَُجالً یَلُت  السَّ
را با آب مخلاوط نماوده و باه حاجیاان ماى داد،  سوم  ما خانل  معنى: مرد با سخاويى بود که يَ 

ا ،هنگامى که فوت نمود قبرش را پرستش نموده )و سر انجا، بارامش سااخته و  و مجسامه ی تب 
 ت اش نمودند(.شروع به پرستش ب  

و گ ته شده است که مشرکی  نا، های اما  بات هاا را از نامهاای اللاه اشاتراق نماوده بودناد، 
ی" را زَّ  ١.گرفته بودند از نا، بزرگ "عزمز" و "الت" را از نا، عظی  "الله" چنانچه "ع 

پاى هاای آنهاا در میاان پرستشاگران البتاه ک  –هر کدامش در جای خود  ،ت های سه گانهام  ب  
 .، و نابود، گردمدد  نهَ ، با امر و دستور رسول الله صلى الله علیه وسل  م  -منتشر بود ، نیزخومش
َبل: َحاّى از شاا، رو بت را َعم  ام  ب   ساخته شده بود. رخس   انسان و از ماقوت  ام  بت به شرل  ه    ل 

ا ،به دنبال آن ،0و قرمش را به پرستش آن فرا خواند به مره آورده  یهاا تقرمش و سامر قبائال عارب ب 
 قرار داده بودند. ،و بسیاری از آنها را در درون و باالی کعبه هتى را پرستیدساختند، و هر قبیله ب  

بَ  يیرهای فال غالباً  ،مشرکی   محسوب مى گردمد. ،عرب ت  و بزرگترم  ب   انجا، داده لبینى را در نزد ه 
ْعُر ُ،َبْر".در غزوه احد ابو س یان گ ت: 

ُ
ْعُر ُ،َبْر أ

ُ
  " أ

َبل". رسول الله فرمودند: پاسخش را داده و بگوئید:  بل. سر بلند باد! ه  ُ معنى: "سربلند باد! ه  "اهّللَّ

                                                           
 (.1٢10)سن  الربری للنسائى، روامت شماره     0
 (.٥٥/٢٥١)ي سیر اب  جرمر طبری     ٥
ی     ١  (.٥٥/٢٥٥)ي سیر اب  جرمر َطَبر 
 (.2/٢09)فتت الباری     0
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َ
".أ َجرُّ

َ
  ىلْعَ وَأ

 .0معنى: "الله، باالير و بزرگتر است"
، يحات عناوان م ى نیز استناد مى ورزد که روامتى است معاروف و مشاهورشیخ رحمه الله به حد

باا  ،بیشتر ی روامت را برای فائده ، و بندهآوردهشى از روامت را البته شیخ رحمه الله بخ ."ذات أنواط"
ُ َعلَْیاهي ى رضى الله عنه، مى فرمامد: ی   د لَ اق  ابو َو يما، و کمال خواه  نوشت:  ي َصایلَّ اهّللَّ نَّ رَُساوَل اهّللَّ

َ
"أ

ََُعلُِّقوَن َعلَْیَهاا نْوَاٍط 
َ
ََُقاُل لََها: َذاُت أ يكينَي 

ْْ يلُْم يَشَجَرٍة ل ا َلَرَج إيیَل ُحَننْيٍ َمرَّ ب َم لَمَّ
ْساليَحَتُهْم، َفَقاالُوا: یَاا  وََسلَّ

َ
أ

ُ َعلَْیاهي وََسالََّم: " ُسارَُسوَل ا ُّ َصیلَّ اهّللَّ نْوَاٍط، َفَقاَل انلَّيبي
َ
نْوَاٍط َثَما لَُهْم َذاُت أ

َ
ي، اْجَعْر نَلَا َذاَت أ ي َ،اَذا هّللَّ ْبَحاَن اهّللَّ

يَهةٌ ﴿َثَما قَاَل قَْوُم ُموََس  يلًَها َثَما لَُهْم آل ثَ  .٥﴾اْجَعْر نَلَا إ هي لَََتْ يي َيْفِسي بيَیدي
 . ١ُُبَّ ُسنََّة َمْن َْلَن َقْبلَُكْم "وَاذلَّ

ما در حالیره يازه مسلمان شده بودم  همراه رسول الله صلى الله علیه وسل  به سوی  يرجمه: "
نی  بیرون شدم ، مشرکی  در آن دمار درختى داشتند که در زمر ساامه آن ماى نشساتند و سامح  ح 

نمودند. آن درخت، معاروف باه ذات اناواط باود. از آومزان مى  ،به آن ك  های خود را به منظور يبرُّ 
 کنار مرى از آن درخت ها گذشتی . ما به رسول الله صلى الله علیه وسل ، گ تی : برای ما نیز ذات

الله علیه وسل  فرمودند: الله اکبر! امنگونه خواسته هاا، روش  انواطى مررر کنید. رسول الله صلى
سى گ تند. آن ها باه مان سخنى را گ تید که بنى اسرائیل به موپیشینیان است و به الله قس  شما ه

يَهٌة﴾اْجَعْر نَلَ ﴿موسى گ تند:  يلًَها َثَما لَُهْم آل   .0ا إ
 ما نیز، معبودی مررر ک  همانطور که آن ها )مشارکی ( معباود دارناد". )و موساى معنى: "برای

ل الله صلى الله علیه وسل  افزودند: گ ت: شما قومى نادان هستید( آنگاه رسو علیه السم، به آنان
ياا  سالمان بودناد و اما  قضااماچون صحابه نو م شما نیز از روش های آنان پیروی خواهید کرد".

ت اما شّد  از آنان صادر گردمد،چنی  درخواستى جهت  از ام ، دمده مى شدی عادّ جای برای شان 
 .موضوع  ب  عظی  و خطرناک، است ، بیانگر خطر ام  برخورد رسول الله صلى الله علیه وسل

                                                           
 (.١1١9)صحیت بخاری روامت شماره    0
 0١1األعراف :   ٥
 (.٥011)سن  يرمذی روامت شماره    ١
 0١1األعراف :   0
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ماد گرفته بودند که به جز الله به هیچ ک  و هیچ صحابه نیز از رسول الله صلى الله علیه وسل  
 ت را بسوی شرک مى کشااند،و با آنچه امّ  ت پرستىشرک و ب   چیزی اعتماد و يوکل نررده و با آثار  

َصی  رحاج یَّ ابو الهَ  مبارزه نمامند: ان ب  ح  "قاال يل َيُّ بان أِب َطالياٍب رِض اهّللَّ میگومد: مه الله، َحیَّ
َتَها، وال َعْنُه: أال أَبَعُثَك ىلَع ما َبَعَثين َعلَْیهي َرُسوُل اهّللَّ َصیل  اهلُل َعلَْیهي وَسلَّم؟ أْن ال تََدَع ُصاوَرةً إالَّ َطمْسا

ْیَتُه" يفاً إالَّ َسوَّ
ْْ   .0َقْ اٍ ُم

)انجا، دادن( آن  ، به م  گ ت: يو را مى فرست  برایالله عنه ىلب رضيرجمه: "على ب  ابى طا
چه که پیامبر صلى الله علیه وآله وسل  مرا برای انجا، آن، فرستاد و بدان امر کرد )و فرماود(: هار 
يصومر )و مجسمه ای( را نابود ک  و هر قبری را که مري ع و بلناد سااخته شاده اسات، باا زمای  

 صاف و مرسان ک ".
بلره موارد دمگری نیاز  ر، بیان ننموده است؛ص  شیخ رحمه الله ام  موارد پنجگانه را بر سبیل َح 

مافت مى شود که مشرکی  مره در آن زمان، عباادت و پرساتش ماى کردناد، از جملاه عباادت و 
ََُعاوُذونَ ﴿الله متعال مى فرمامد:  .نااستمداد از جنیّ  ناسي  اَن اإْلي ُه َْلَن ريَجااٌل مِّ

نَّ
َ
انَ  وَأ يريَجااٍل مِّ يانِّ  ب

ْ
اْل

   . ٥فََزاُدوُ،ْم َرَ،قاً﴾
ها پناه مى آوردند، و بدم  وسایله بار گمراهاى و  به کسانى از جّ   ،"و افرادی از انسانها:يرجمه

 سرکشى امشان مى افزودند".
ينَّ ﴿و نیز مى فرمامد: 

ْ
ََْعُبُدوَن اْل ْؤميُنوَن﴾ َْلنُوا  يهيم مُّ ْكََثُُ،م ب
َ
  .١أ

 "امشان جّنیان را مى پرستیده اند، و اک ر آنان بدمشان اممان داشته اند".يرجمه: 
رسول الله صلى الله علیه وسل ، فرقى در میان پرستشگران و  :از قاعده سو، مطلب ی خمصه

 ااويى میاان کساى کاه عیساى پرستش مى کردند، نگذاشتند. بنابرام  هایچ ي آنانى که غیر الله را
و چاوب را و میان فاردی کاه سانگ  مى کندا بنده صالت دمگری را پرستش مسیت علیه السم، و م

زمرا هر دوی شان غیر الله را عبادت نماوده و مريراب شارک نیست؛  پرستش و عبادت مى نمامد،
                                                           

 (.929)صحیت مسل  روامت شماره    0
 2الج  :    ٥
 00سبأ  :    ١
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 شده اند.
یُب هَلُ إيیَل ﴿الله متعال مى فرمامد:   یَْسَتجي

ي َمن الَّ َضرُّ ميمَّن یَْدُعو مين ُدوني اهّللَّ
َ
َیاَمةي وَ َوَمْن أ ُ،اْم یَومي الْقي

ْم ََغفيلُوَن﴾ يهي  .  0َعن ُدََعئ
يرجمه: "چه کسى گمراه ير از کسى است که افرادی را به فرماد بخواند و پرستش کند که )اگار( 
يا روز قیامت )ه  امشان را به فرمااد بخواناد و پرساتش کناد( پاساخش نماى گومناد؟ )ناه ينهاا 

ا ها  نماى شانوند( و اصاًم آناان، از پرستشاگران و باه پاسخش را نمى دهند، بلره ساخنانش ر
 فرمادخواهندگان غافل و بى خبرند".

ه   ی در جمله
ون  اللَّ شاامل الله از غیر  ،غیر از الله" دقت ب رمائید! همه ک  و همه چیز –"م   د 
و  ه و وم ه ی اللاه متعاال باوده و نبامساتى کساىعبادت خاّص  چراکه. شده و هیچ است نائى ندارد

 .قرار گیرديعالى، مورد عبادت و پرستش  اوو همراه چیزی در کنار 
  

                                                           
 ٢األحراف :    0





 

 
 
 

 قاعده چهارم

يَعاةُ " شیخ رحمه الله مى فرمامد: َدةُ الرَّاب َقاعي
نَّ  :الْ

َ
ليانَي، ْل وَّ

َ
ًْل مياَن اْل ْ لَاُِش رشي ُْ

َ
يايي َزَماَيَناا أ

ْْ نَّ ُم
َ
أ

يُكوَن ِفي الرََّلاءي، َوُُيْليُص 
ْْ ُ لينَي ی وَّ

َ
دَّ اْل يٌم ِفي الرََّلاءي َوالشي  ُثُهْم َدائ ْ ُكو َزَماَيَنا رشي ي

ْْ ةي، َوُم دَّ ُر وَن ِفي الشي  َلي ة؛ َوادلَّ
ي ﴿قَْوهُلُ َتَعایَل: 

ْْ ُ يَذا ُ،ْم ی َ ِّ إ
يیَل الْ ا ََنَّاُ،ْم إ یَن فَلَمَّ نَي هَلُ ادلِّ ليصي

َ ُُمْ إيَذا َركيُبوا ِفي الُْفلْكي َدَعُوا اهّللَّ
 ."0﴾ُكونَ فَ

يرجمه: "قاعده چهار،: شرک  مشرکی  عصر ما بسیار شدمدير از مشارکی  گذشاته اسات، زمارا 
مشرکی  گذشته در حی  راحتى و آسامش به الله سابحانه و يعاالى شارک ماى ورزمدناد، ولاى در 

گشتند. اما مشرکی  زماان ماا در هار دو  ی ها مخلصانه بسوی او يعالى بر مىسختى ها و گرفتار
و دشواری به الله سبحانه و يعالى شرک مى ورزند. و دلیل )امنره مشرکی  گذشاته، حالت آسامش 

الله متعال اسات، کاه ماى  ند( سخ   مدفرط در حالت گشامش و خوشحالى به الله شرک مى ورز
ا ََنَ اُ،ْم إي ﴿فرمامد:  یَن فَلََم  نَي هَلُ ادلي  ليصي

إيَذا َركيُبوا ِفي الُْفلْكي َدَعُوا اهّلَلَّ ُُمْ
يُكوَن﴾یَل فَ

ْْ ُ يَذا ُ،ْم ی َ ي  إ
  .٥الْ

دهاد(  شوند )و يرس و نگرانى بدمشان دست مى يرجمه: "هنگامیره )مشرکان( سوار کشتى مى
گردانند(. سپ  هنگامى که  خوانند )و غیر او را فراموش مى خالصانه و صادقانه الله را به فرماد مى

بارای  ورزناد )و باه انبازهاای باز امشان شرك ماى  به خشرى رساَند،الله آنان را نجات داد و سال  
 شوند(". معترد مى ،الله

 شیخ رحمه الله در ام  قاعده، دو موضوع مه  را اشاره مى دارد، مرى واضت و دمگری ضمنى: شرح:
: امنره خطر شرک مشرکی  زمان ما بمرايب بزرگ ير از شرک گذشتگان بوده و بامد يوجه واضت

 ام  شرک، صورت گیرد.زمادی بر قلع و قمع 
: مادامیره مشرکی  گذشته با شرک کوچرترشان نسبت به شرک مشرکان گذشاته، ير یار ضمنى

                                                           
 2٢العنربوت :     0
 2٢العنربوت  :     ٥
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شدند و با آنها کارزار صورت گرفت؛ پ  با مشرکان اماروز کاه بمراياب شارک شاان خطرنااکتر 
 آنها سازش و مدارا صورت گیرد؟ با  است، چرا

و  قاویباا دلیال قرآناى، را  سته و ام  حارفشج   ستنادا کرم  شیخ رحمه الله به مم آمه از قرآن
حر   مى سازد. م 

اُكُم ﴿الله متعاال ماى فرماماد: دالئل دمگری نیز بر ام  سخ ، داللت دارد؛ ازجمله:  يَذا َمسَّ َوذ
ْعَرْضتُ 
َ
يیَل الَْ ِّ أ ا ََنَّاُكْم إ يیَّاهُ فَلَمَّ  إ

 َمن تَْدُعوَن إيالَّ
ُّ ِفي اْْلَْحري َضرَّ نَْساُن َثُفوراً﴾الُْضُّ   .0ْم َوََكَن اإلي

ساهمگی  "هنگامى که ناراحتیها در درماها به شما مى رسد )و گرفتار طوفانها و اماواج  :يرجمه
خومش را همچون َپر کاهى در پهنه آبها مى بینید، وحشت مى کنید و( جز الله  مى شومد و کشتى

خوانید. اّما زمانى که الله شاما را  فرماد مى مى گردند که امشان را بههمه کسانى از نظريان ناپدمد 
 ی)از غرق شدن( نجات داد و به خشرى رسانید، )از مرتاپرساتى( روی ماى گردانیاد )و انساانها

 ."بسیار ناسپاس است ،، و اصواًل انسان(سازمد ىجهان م پروردگارجان را انباز  ىنايوان و بتان ب
َمه ر شرح حال اسم، آوردن صحابى جلیل الردرد ر 

ر  آماده  ،فرزناد ابوجهال رضاى اللاه عناه ع 
ماهوارد مّرا ، فايحاناههمرّ  در فتت  اسم،،  رسول الله صلى الله علیه وسل  و سپاه  وقتى  است:  ه مررَّ

ى سوار گردمد، ناگهان ک   شدند، او ت 
ش  روبارو  عظای  باا بااد و ماوج  شتى شان از مره فرار کرده و به ک 

ْصَحاُب اگردمد، "
َ
ي َفَقاَل أ ْكريَماُة: وَاهّللَّ يَهتَُكْم اَل ُتْغيني َعْنُكْم َشيًْئا َ،اُ،َناا. َفَقااَل عي ْلليُصوا، فَإينَّ آل

َ
: أ فيیَنةي لسَّ

 َّ ُهمَّ إينَّ لََك َيَ
یيني ِفي الَْ ِّ َغْ ُهُ، اللَّ َنجِّ

َُ  اإْليْلاَلُص، اَل 
يني ميَن اْْلَْحري إيالَّ َنجِّ

َُ ْ لَْم  يْن لَ ي اا  َعْهًدا، إ نَْت ََعَفْیتيَني ميمَّ
َ
أ

َدنَُّه َعُفوًّا ثَ  جي
َ
هي، فَََل ي ِفي یَدي َضَع یَدي

َ
ًدا َصیلَّ اهلُل َعلَْیهي وََسلََّم َحَّتَّ أ َ حُمَمَّ ْن آيتي

َ
نَا فيیهي أ
َ
ْسلَمَ أ

َ
 . ٥"ريیًما، فََجاَء فَأ

واهید، زمارا در تى گ تند: فرط خالصانه الله را بخوانید و از او کمم بخش  معنى: "سواری های ک  
مه گ ت: به اللاه قسا  وقتاى در درماا جاز رر  امنجا معبودان يان کاری برامتان کرده نمى يوانند. ع  

بارام  نماى شاود، در خشارى نیاز جاز او نجاات دهناده ی   خالصانه خواندن الله، باعث نجاي
د،، در نزد محمد )صلى نخواهد بود؛ ای بار الها! با يو پیمان مى بند، که اگر از امنجا سال  َبَدر آم

                                                           
 23اإلسراء  :     0
 (.0123)سن  نسائى روامت شماره  ٥
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الله علیه وسل ( رفته و دست  را در دستش خواه  گذاشات )و باا او بیعات خاواه  کارد( و او را 
 آمده ومسلمان گردمد". ،فردی گذشت کننده و بخشامنده خواه  مافت. بعد از آن

ْعلَمُ "مى فرمامد: با ام  جممت خايمه داده و را رساله اششیخ رحمه الله 
َ
  ."َواهلُل أ

 معنى: "الله داناير است".
اللاه باه  او، بیان ام  جمله در ام  مرا، نشانگر يواضع شیخ رحماه اللاه و بیاان ادب و احتارا،

 است. عّزوجل
و ماا  شارمف "واللاه أعلا " ی ی زمبا است که بعد از کممش ام  جملهاهر نومسنده و گومنده 

 بمعنای شام در آنچاه گ تاه و نوشاته ام ، است اده نمامد. و را است در معنامش که بریه جممت
، نیست؛ بلره انسان موجودی ضعیف و نايوان بوده و احتمال دارد دالئلى را که بیاان نماوده است

قوی نبوده يا شبهات را برطرف سازد و ما نرصى در نوشتار و گ تارش، پدماد آماده  است به آن حّد 
َتَصاوَّ در موجود ضعی ى مانند انساان  ،باشد و همه ام  امور ر اسات، اللاه متعاال ماى فرماماد: م 
نَساُن َضعيیفاً﴾  .0﴿وَُلليَق اإلي

 يرجمه: "و انسان ضعیف آفرمده شده است".
و به نرل از مرى از بزرگان شوافع رحمه  اللاه ماى گوماد:  فتویاما، نووی رحمه الله در آداب 

ي اتلَّوْ " ياهّلَلَّ ي "َوب يَقْوهلي يهي ب ُق َواَل یَدُع َلْتَم َجَواب ُ الُْمَوفِّ ْو "َواهّلَلَّ
َ
ْعلَُم" أ
َ
ُ أ ْو "َواهّلَلَّ

َ
 . ٥"فيیُق" أ

ُ معنى: ")بامستى م تى( پاسخش را با مرى از امنها:  ْعلَاُم و یاا ،ام َواهّلَلَّ
َ
ُ أ ي اتلَّْوفيیُق و یاا َواهّلَلَّ ياهّلَلَّ َوب

ُق   ، خايمه دهد".الُْمَوفِّ
سم، بر رسول الله صالى اللاه علیاه وسال ،  و سرانجا، شیخ رحمه الله رساله اش را با درود و

ٍد َوىلع آهل َوَصْحبيهي وََسلَّمَ ": خايمه داده و مى فرمامد  حُمَمَّ
  ."َوَصیلَّ اهلُل ىلَعَ

 معنى: "و درود و سم، بر محمد صلى الله علیه وسل ، و ايباع و اصحاب شان".

                                                           
 ٥1النساء :  0
 (.0/09مجموع شرح المهذب )ال ٥
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تا، مبارکى است که بسیاری از نومسندگان و گومندگان شاان را باا  ، کتابها و گ ته هاایو ام  خ 
س    آن، تا،، مى باشد. منتهى مى سازند؛ و ام  همان ح   خ 

يَكَتاُه ﴿فرماماد:  سول الله صلى الله علیه وسال ، ماىرالله متعال در باره درود بر  َ َوَماَلئ إينَّ اهّللَّ
يیَن آَمُنوا َصلُّوا  ََُّها اذلَّ

َ
ِّ یَا أ  انلَّيبي

 .0وََسلُِّموا َُْسليیماً﴾ َعلَْیهي یَُصلُّوَن ىلَعَ
مؤمنان! شما ه  بر او درود ب رستید  تند، ایيرجمه: "الله و فرشتگانش بر پیغمبر درود مى فرس

 ."سم، بگوئید ،و چنان که بامد
دهند که هرگاهى نا، شان را شنیدم  بارای شاان  پیامبر علیه الصمة و السم، برای ما يعلی  مى

َّ َصاَلةً َصایلَّ ام  درود مى فرمامند:  درود ب رستی ، و در پاداش اا" "َمْن َصیلَّ َيَ ً ْْ يَهاا َع ُ َعلَْیاهي ب  .٥اهّللَّ
 معنى: "هرک  بر م  مك درود ب رستد، الله متعال بخاطر آن، بر او ده درود مى فرستد".

"و نیز می رمامند:  َّ ْنَدهُ فَلَْم یَُصرِّ َيَ يي َمْن ُذثيْرُت عي یُر اذلَّ  . ١"اْْلَخي
معنى: "بخیل و خسی  کسى است: هنگامى که اس  م  پیش روی اش برده مى شاود بار ما  

 درود نمى فرستد".
صلى الله  الله برپیامبر درود   صلى الله على" صمة در لغت بمعنای دعاء است. و در اصطمح  "

هومى اسات از: ستامش و يعرمف الله بر پیامبرش، در آسمانها است. و ام  م  علیه وسل ، عبارت
سوره مبارکه احزاب بیان نموده و اماا، بخااری بصاورت  ٢2که ابوالعالیه رحمه الله در ي سیر آمه 

و إسماعیل الراضى رحمه الله در کتااب "الصامة علاى  0آن را در صحیت خود آورده است ، علَّ م  
 .آورده است ، َس موصول و َح  ، ام  روامت را از ابوالعالیه با سند  11النبي"  

امان ذکر است که بهترم  درود بر رسول الله صلى الله علیه وسل ، درودهای ابراهیمى است ش
اٍد، "مى دادناد: يعلی  امنگونه  ،که رسول الله صلى الله علیه وسل  برای صحابه اللَُّهامَّ َصارِّ ىلَعَ حُمَمَّ
ينََّك  يبَْرا،يیَم، إ  آلي إ

ٍد، َثَما َصلَّْیَت ىلَعَ  آلي حُمَمَّ
اٍد، َثَماا َوىلَعَ  آلي حُمَمَّ

اٍد، َوىلَعَ ُهمَّ بَااريْ  ىلَعَ حُمَمَّ
یٌد، اللَّ مَحيیٌد َُمي

                                                           
 ٢2األحزاب :  0
 (١10)صحیت مسل  روامت شماره  ٥
 (١٢02)سن  يرمذی روامت شماره   ١
 )صحیت بخاری، کتاب الت سیر، باب قوله يعالى إن الله وممئرته مصلون على النبي...(.  0
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یٌد" َك مَحيیٌد َُمي
ينَّ يبَْرا،يیَم، إ  آلي إ

 .0بَاَرْكَت ىلَعَ
 .يباع، مى باشدبمعنای پیروان و اَ  يباع" بیامد؛"اَ  ی "آل" مادامیره بدون کلمه ی و على آله" کلمه"

پیاروان  ی چنانچاه اللاه متعاال در بااره کرم  بمعنای پیروان نیز آمده است.آن "آل" در قر ی و کلمه
ْدليلُوا آَل ﴿فرعون می رمامد: 

َ
اَعُة أ ی اً َویَْوَم َتُقوُم السَّ ُدو اً وََعشي ُُ َُْعَرُضوَن َعلَْیَها  ﴾ انلَّاُر  َشدَّ الَْعَذابي

َ
   .٥فيْرَعْوَن أ

َضاه ماى شاوند آنان، شامگاهانيرجمه:" و آن آيش دوزخ است که بامدادان و  . و اّماا بادان َعر 
( آل فرعون )پیاروان او( را باه ، کهشود )الله به فرشتگان دستور مى دهد که قیامت برپا مى روزی

 دچار سازمد". ،شدمديرم  عذاب
بیات رساول  د، )آله و ايباعه( در امنصورت معنای آل، اهالنباع با ه  بیامي  اَ ی آل و  و اگر کلمه

 .باشد ى الله علیه وسل ، مىالله صل
"آل" به ينهامى آمده و م هو، "ايباع" را افااده نماماد، باازه  شاامل  ی و شرى نیست، اگر کلمه

يباع و پیروان پیاامبر صالى اللاه زمرا آنان اَ  یت رسول الله صلى الله علیه وسل  نیز مى شود؛اهل ب
 ند.ه اعلیه وسل ، بود

ای ماران و همراهان و در اصطمح شرعى، صاحابى باه جمع صحابى میباشد، بمعن "بهو صح"
کسى گ ته مى شود که: رسول الله صلى الله علیه وسل  را در حالت امماان ممقاات نماوده و باا 

 .اممان از دنیا رفته باشد
مد، پ  چاه نیاازی ه اباع و پیروان يرجمه نمودي  آل را به اَ ی شامد کسى بگومد: وقتى شما کلمه 

 ."وصحبه" را بیاورد، در حالیره صحابه نیز شامل ايباع میگردند ءرحمه الله، کلمهف بود که مؤل  
معناى از میاان  .در پاسخ بامد گ ت: ام  عطف )وصحبه( از باب عطف خا  بار عاا، اسات

 .نده اخا  گردمد ،ايباع )عا،( صحابه بخاطر مزمت و جامگاه وم ه شان
علیه الصمة و السم،، میان "صمة" و "سم،" جماع وسل " زمبا است که درود فرستادن بر پیامبر "

يَكَتاُه ﴿ونه میان هر دو جماع گردماده اسات: گردد، زمرا در آمه مبارکه سوره احزاب امنگ َ َوَماَلئ إينَّ اهّللَّ
                                                           

 (.0393)صحیت بخاری روامت شماره  0
 02الغافر:  ٥
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يیَن آَمُنوا َصلُّوا  ََُّها اذلَّ
َ
ِّ یَا أ  انلَّيبي

   .0َعلَْیهي وََسلُِّموا َُْسليیماً﴾یَُصلُّوَن ىلَعَ
مؤمنان! شاما ها  بار او درود ب رساتید و  انش بر پیغمبر درود مى فرستند، ای: الله و فرشتگمعنى

 ".سم، بگوئید ،چنان که بامد
  

                                                           
 ٢2األحزاب :    0



 

 
 
 

 خاتمه

الله را سپاسگزار، که بنده را يوفی  داد يا بر ام  کتاب مبارک و عظی  ال ائده، شرحى نوشته و در 
چراغ راهى بر موحدم  و وسیله هادامت گمراهاان از دسترس برادر و خواهر مسلمان  قرار داده يا 

 راه يوحید، باشد. آمی .
 يامپى ام  شرح، بندهاشتباهات يشرری وم ه مى کن  از يما، عزمزانى که در مراجعه و يصحیت 

ماری فرمودند. و خصوصا از دو شیخ عزمز و گرامى جناب دکتر ممزاده و جناب دکتر شهیدالله  را
که لطف نموده و وقت شان را گذاشته و ام  رساله را مراجعه نموده و يرارمظ  سادات ح ظهما الله

بر آن، نوشتند. الله متعال در وقت و زندگى شان برکت داده و آنها را در ح ظ و پناه خودش داشاته 
 باشد. آمی .

دمازام  و چااا اما   ،ائاىو نیز يشرری دار، از انتشارات عاص  که لطف نموده و در ص حه آر
 ،له، و آماده ساخت  آن برای شامری  و خوانندگان، يمش بى درمغ ورزمده و در اما  امار خیاررسا

 سهی  شده اند.
در اخیر خواسته ا، از يما، اهل دانش، قل  و دانشجومان علو، اسممى، امنست که هرگاهى در 

اا هاای بعادی ام  رساله اشتباهات علمى و يامپى مشاهده نمودند؛ بنده را مّطلع ساخته يا در چ
 يصحیت و درست گردد. و جزاک  الله خیراً 

، ح  است از جانب الله متعاال و آنچاه از با جرئت اعتراف مى دار، که هر آنچه در ام  رساله
 م  و شیطان است.    ن    بدور است، از جانب  و درستى صواب 

 و صلى الله على محمد صلى الله علیه وسل  و على آله و اصحابه أجمعی 
Ab.rahmanfateh@gmail.com 

  

mailto:Ab.rahmanfateh@gmail.com
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 فهرست منابع

 . قرآن کرم 
 الجامع المسند الصحیت المختصر م  أمور رسول الله صلى اللاه علیاه  صحیت بخاری؛

وسل  وسننه وأمامه، المؤلف: محمد ب  إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجع ي، المحرا : 
زهیر ب  ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة ع  السلطانیة بإضافة يرقی  محمد 

 ها.00٥٥محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 
 المسند الصحیت المختصر بنرل العدل ع  العدل إلى رساول اللاه صالى  صحیت مسل ؛

ساابوري، المحرا : الله علیه وسل ، المؤلف: مسل  ب  الحجاج أبو الحس  الرشیري النی
 بیروت. –محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 المؤلف: أبو داود سلیمان ب  األشعث ب  إسحاق ب  بشایر با  شاداد با   سن  ابو داوود؛
اتاني )المتاوفى:  س  ج 

هاا(، المحرا : محماد محیاي الادم  عباد ٥3٢عمرو األزدي الس 
 بیروت. –رمة، صیدا الحمید، الناشر: المرتبة العص

 رة ب  موسى ب  الضحاك، الترمذي، أباو  سن  الترمذی؛ المؤلف: محمد ب  عیسى ب  َسو 
(، ومحمد فاؤاد ٥، 0ها(، يحری  ويعلی : أحمد محمد شاکر )جا ٥39عیسى )المتوفى: 

(، ٢، 0(، وإبراهی  عطوة عاوض المادرس فاي األزهار الشارمف )جاا ١عبد الباقي )جا 
 -هاا  0١9٢مصر، الطبعة: ال انیاة،  –تبة ومطبعة مصط ى البابي الحلبي الناشر: شرکة مر

093٢ .، 
 المجتبى م  السن  = السن  الصغری للنسائي، المؤلف: أبو عباد الارحم   سن  النسائى؛

ها(، يحری : عبد ال تاح أبو ١1١أحمد ب  شعیب ب  علي الخراساني، النسائي )المتوفى: 
 .0912 – 0012حلب، الطبعة: ال انیة،  –اإلسممیة  غدة، الناشر: مرتب المطبوعات
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 المؤلف: أبو عبد الله أحمد ب  محمد ب  حنبل با  هامل با  أساد الشایباني  مسند أحمد؛
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اللاه  -ها(، المحر : شعیب األرنؤوط ٥00)المتوفى: 

 ،. ٥110 -ها  00٥0األولى،  ب  عبد المحس  الترکي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة:
 المؤلف: أبو عبد الرحم  أحمد ب  شعیب با  علاي الخراسااني،  سن  الربری للنسائى؛

ها(، حرره وخرج أحادم ه: حس  عبد المنع  شلبي، أشرف علیه: ١1١النسائي )المتوفى: 
 –شعیب األرناؤوط، قد، له: عبد الله ب  عبد المحس  الترکاي، الناشار: مؤسساة الرساالة 

 ،. ٥110 -ها  00٥0بیروت، الطبعة: األولى، 
 فتت الباري شرح صحیت البخاري، المؤلف: أحمد با  علاي با  حجار أباو  فتت الباری؛

، رقا  کتباه وأبواباه 0١39بیاروت،  -ال ضل العسرمني الشاافعي، الناشار: دار المعرفاة 
 وأحادم ه: محمد فؤاد عبد الباقي.

 في يأومل الررآن، المؤلف: محمد ب  جرمر ب  مزمد جامع البیان  ي سیر اب  جرمر طبری؛
ها(، المحر : أحماد محماد ١01ب  ک یر ب  غالب اآلملي، أبو جع ر الطبري )المتوفى: 

 ،. ٥111 -ها  00٥1شاکر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 
 ب  ک یر الررشي ي سیر الررآن العظی ، المؤلف: أبو ال داء إسماعیل ب  عمر  ي سیر اب  ک یر؛

ها(، المحر : محمد حسی  شام  الادم ، الناشار: 330البصري ث  الدمشري )المتوفى: 
 ها. 0009 -بیروت، الطبعة: األولى  –دار الرتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 

 الجامع ألحرا، الررآن، المؤلف: أبو عبد الله محمد ب  أحمد ب  أبي برار  ي سیر قرطبى؛
هاا(، يحریا : أحماد 230صاري الخزرجي شم  الدم  الررطبي )المتوفى: ب  فرح األن

الراااهرة، الطبعااة: ال انیااة،  –البردونااي وإبااراهی  أط اایش، الناشاار: دار الرتااب المصاارمة 
 ،. 0920 -ها 0١10

  دل.رمّ دکتر مصط ى خ  ي سیر نور؛ 
 ب؛ ي المؤلاف: أباو زکرماا محیاي الادم  محیاى با  شارف الناوو المجموع شرح المهذَّ

 ها(، الناشر: دار ال رر.232)المتوفى: 



 83  ❐ فهرست منابع 

 المؤلف: يري الدم  أبو العباس أحمد ب  عبد الحلی  ب  يیمیة الحراناي  مجموع ال تاوی؛
ها(، المحر : عبد الرحم  ب  محمد ب  قاس ، الناشار: مجماع الملاك 3٥1)المتوفى: 

دمة، عاا، النشار: فهد لطباعة المصحف الشرمف، المدمنة النبومة، المملرة العربیة الساعو
 ،.099٢ها/0002

 الداء والدواء، المؤلف: محمد ب  أبي برار  الجواب الرافي لم  سأل ع  الدواء الشافي؛
 بیروت. –دار الرتب العلمیة  :أموب الزرعي أبو عبد الله، الناشر

 المؤلف: محمد ب  علي ب  محمد ب  عباد  السابع؛ الررن بعد م  بمحاس  الطالع البدر
 بیروت. –ها(، الناشر: دار المعرفة 0٥٢1اني الیمني )المتوفى: الله الشوک

 ي األجوبة النجدمة؛ ة ف  یَّ ن  المؤلف: علماء نجد األعم،، المحر : عباد الارحم   الدَرر  السَّ
 ،.0992ها/0003ب  محمد ب  قاس ، الطبعة: السادسة، 

 النجادي المؤلف: محماد با  عباد الوهااب با  سالیمان التمیماي  الرسائل الشخصیة؛
ها(، المحر : صالت ب  فوزان ب  عبداللاه ال اوزان، محماد با  صاالت 0٥12)المتوفى: 

 العیلري، الناشر: جامعة اإلما، محمد ب  سعود، الرماض، المملرة العربیة السعودمة.
 00٥0المؤلف: محمد ب  صالت ب  محمد الع یمای  )المتاوفى:  شرح العریدة الواسطیة؛ 

ى به: سعد با  فاواز الصامیل، الناشار: دار ابا  الجاوزي للنشار ها(، خرج أحادم ه واعتن
 ها. 00٥0والتوزمع، المملرة العربیة السعودمة، الطبعة: السادسة، 

 المؤلف: صالت ب  فوزان ب  عبد اللاه  التعلیرات المختصرة على مت  العریدة الطحاومة؛
 ال وزان، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزمع.

 لمؤلف: صالت ب  فوزان ب  عبد الله ال وزان، الناشر: وزارة الشاؤون اإلساممیة ا کتاب التوحید؛
 ها.00٥١المملرة العربیة السعودمة، الطبعة: الرابعة،  -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 مة حول المدمنة ومرة؛ المؤلف: برمك ب  محماد برماك أباو ماملاة  السراما والبعوث النبو
جماادی  -لعمري، الناشر: دار اب  الجوزي، الطبعة: األولى العمري، إشراف: أکر، ضیاء ا

 .، 0992 -ها  0003 -األول 
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