
 

 

    
  

  يرامونمباحثي پ

  نواقض اسالم
  گرداند)ي اسالم خارج مي(اموري كه يك شخص را از دايره

  

  )������ ا���ر��� (�ح 
	ا�� ا���م

  

:����  

�ی�   $#"ا�ع ی  ��

  

  

:%&�'�  
�
��)% ای�( 



  
 

  
  
  
  

  شناسنامه كتاب                
  

 اسالم نواقض پريامون مباح تاب:كنام 
ف:   طريىف عبدالعزيز تأ
  ايما مسلم ترمجه: 

  . ق   ه ١٤٣٥. ش /   ه ١٣٩٢  سال چاپ:
  دوم  چاپ:نوبت 

  سايت های مفيد:

www.aqeedeh.com 

www.islamhouse.com 

www.sadaislam.com 

www.videofarsi.com 

www.islamtxt.net 

www.mowahedin.com 
    

  
  

ه١٤٣٢,املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالربوة
 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

 عبد العزيز, الطريفي
  ه١٤٣٢الرياض ,  –عبد العزيز الطريفي; مسلم ايامين . / ح نواقض اإلسالم (فاريس)عالم برشاال

 سم٢١×١٤.٨ 
  ٩٧٨− ٦٠٣−٨٠٨٣−٢٣−٩ردمك:  

 العنوانإيامين, مسلم (مرتجم)    ب. أ.         العقيدة اإلسالمية −٢دفع مطاعن   –اإلسالم  −١
 ١٤٣٢/ ١٣٤٤                       ٢٤٠ ديوي

              
 



  
  
  
  
  
 

م ن ا   سم اهللا ا
  فهرست

  ۵  .......................................................................  مقدمه

  ٩  ...........................................................  اسالم نواقض شرح

  ١٠  ...........................................................  نواقض کلمه معنی

  ١١  .........................................  )دین از برگشته( مرتد حکم بیان به علما اهتمام

  ١٢  ............................................  ]الله عبادت در شرک: [اول ناقض

  ١۵  .............................................................  :است نوع دو بر الله، به شرک

  ١٧  .............................................................  :است نوع چهار بر اکبر شرک

  ٢١  ...........................................  شود؟ می گفته کسی چه به و چیست طاغوت

  ٢۵  ............................................................  کدام هر حکم و محبت انواع

  ٢٧  ......................................................................  اصغر شرک: دوم نوع

  ٢٨  ........................................  شد؟ دخواه بخشیده آخرت در  اصغر شرک آیا

  ٢٩  ...........................................................  اصغر شرک شناخت چگونگی

  ٣٠  ..........................................................................  اصغر شرک انواع

  ٣۴  ...............................  :کدام هر حکم و کارها در ریاء شدن دنوار های حالت

  ٣۶  ....................................  باشد ریا اینکه ترس از نیک کار از خودداری حکم



  مباحثی پیرامون نواقض اسالم    2

 
 از و بخواند را ها آن دهد، قرار هایی واسطه الله، و خود میان که کسی: [دوم ناقض
  ٣٧  ......  ]است کافر اجماع، به نماید، توکل ها آن بر و کند شفاعت درخواست آنان

  ۴١  ....................  است آمده صورت دو به صپیامبر سنت و الله کتاب در شفاعت

 مذهب یا کند شک کفرشان در یا نداند کافر را مشرکان که کسی حکم: [سوم ناقض
  ۴٣  .................................................  ]بپندارد درست را آنان آیین و

  ۴۴  ..................................  آن حکم و ادیان بین وحدت و آزادی سوی به دعوت

  ۴٧  ........................................................................  سوم ناقض خالصه

 و روش از ص الله رسول از غیر حکم و روش باشد معتقد که کسی: [چهارم ناقض
 طاغوت حکم که کسی یزن و باشد؛ می کافر است، بهتر یا تر کامل صپیامبر حکم

  ۴٨  ..................................  ]داند می برتر صپیامبر حکم از را) غیرالله(

 صپیامبر ابالغی رهنمودهای یا احکام از رهنمودی یا حکم هرکس،: [پنجم ناقض
  ۵۶  .......  ]کند عمل نآ به خود، هرچند است؛ کافر باشد، متنفر آن از و بداند بد را

 کردن مسخره و صپیامبر دین از بخشی یا چیزی گرفتن ریشخند به: ششم ناقض
  ۵٩  .................................  ]است کفر الله، آیات یا آن مجازات یا پاداش

  ۶٠  ..............................  چیست؟ آن حکم باشد شوخی کننده، مسخره قصد راگ

  ۶٢  .................................  کافران و منافقان های نشانه از الهی دین کردن مسخره

 انجام خوب یا بد نیت با که نیست شرط شخص اداعتق دین، از کردن مسخره حکم در
  ۶٣  .................................................................................  باشد گرفته

  ۶۴  ...........................................  کنایه و آشکار :است نوع دو بر کردن مسخره

  ۶۴  ...........  کنندگان مسخره با همنشینی حکم و آن شعایر و دین به استهزاء خطورت

  ۶۵  ................................  باشد می کفر مسلمانان، اجماع به کننده مسخره حکم



  3                     مباحثی پیرامون نواقض اسالم  
 

  ۶۶  ...................................  آن اعانو و) پیامبر یاران( صحابه کردن مسخره حکم

  ۶۶  ...................  :است گونه چند بر ها،آن به گفتن ناسزا و صحابه کردن مسخره

  ۶۶  .......................................  صالحان و نیکوکاران و علما کردن مسخره حکم

 بین ساختن مند عالقه و کردن منصرف جمله آن از که است سحر: [هفتم ناقض
 شود، راضی آن به یا دهد انجامش هرکس و باشد می کاذب طور به سحر با اشخاص

  ۶٩  ...................................................................  است کافر

  ۶٩  ........................................................  :اصطالح و لغت در سحر معنای

  ٧٠  ........................................................  دارد؟ حقیقت ساحری و سحر آیا

  ٧١  .......................................  باشد می جهت دو از ساحری و سحر بودن شرک

  ٧١  ......................................................................  آن حکم و سحر انواع

  ٧٢  .....................................................................  اسالم در ساحر حکم

  ٧۶  ..... ]مسلمانان برابر در آنان به دنرسان یاری و مشرکان با دوستی: [هشتم ناقض

  ٨۵  .....................  ایمان های ریسمان استوارترین از الله، خاطر به دشمنی و دوستی

  ٨۵  ...................  کفار از دیگر گروهی با گجن در کفار از گرفتن کمک حکم: نکته

 خروج ی اجازه یا گنجایش مردم، از برخی برای که باشد معتقد هرکس: [نهم ناقض
 از خضر خروج برای که گنجایشی مانند - دارد، وجود صمحمد شریعت از

  ٨٧  ................................  ]است کافر -داشت وجود موسی شریعت

  ٨٩  ......  کند انکار را شده ثابت سنت یا قرآن در موجود احکام از یکی که کسی حکم

 آن به نه و فرابگیرد را آن نه که ای گونه به متعال، الله دیِن  از گردانیروی: [دهم ناقض
  ٩٠  ...................................................................  ]کند عمل

  ٩١  ..............................................................  گردانیروی معنای و مقصود

  ٩٣  ............................................................  الهی دین از گردانیروی انواع



  مباحثی پیرامون نواقض اسالم    4

 
  ٩۴  ..............................  است؟ معذور دین فرانگرفتن و ندانستن بخاطر کسی آیا

  ٩۵  ..........  باشد؟ می عذر نواقض این در داشتن ترس یا بودن جدی و شوخی بین آیا

  ٩۶  ..........  چیست؟ باشد نداشته نواقض این به آگاهی و باشد جاهل که کسی حکم

  ١٠٠  .................................................................  معین شخص کفر حکم

  ١٠٢  .........  چیست؟ باشد داشته توجیه و تأویل نواقض این ارتکاب در که کسي حکم

  
  
  



  
  
  
  
  
 

  
 

م ن ا سم اهللا ا  
  مقدمه

  ما بعد:أصحبه؛ أسلم علی نبيه وعبده وعلی آله و الحمد هللا أحمده حّق حمده وأصلی و 
اسـت. ایـن، راه الله متعال، عمـل بـه شـریعتش و پیـروی از پیـامبرش را واجـب فرمـوده 

اندیشی و باورهای نادرست به آن راه ندارد؛ بلکه فروغـی اسـت کـه  مستقیمی است که کج
هـا را زنـده  بخشـد و دل زداید و به روح و روان، طـراوت و تـازگی می ها را می کورِی چشم

گردد و هرکس، از این راه منحـرف  گرداند. هرکس، این راه را در پیش بگیرد، رستگار می می
  رسد. یا راه دیگری برگزیند، به هالکت می شود

لذا به پایه  ؛مخالفان این شریعت از روشنایی و نور حیات بخش آن بی بهره مانده اند
 بـا کـه آورند  روی هایی ها و اصولی وابسته شدند که کامال بی اساس و سست، و به اندیشه

  .بت ودلسرد شدندد و در بهره جستن از شریعت جاودان بی رغمیر می صاحبانش، مرگ
نـواقض «یی اسـت کـه در شـرح کتـاب هـا کتابی که پیش رو دارید، در اصل، درس

کـه  امیـد اینبرخی از دوسـتان بـه  د بن عبدالوهاب ارائه داده بودم؛اثر امام محم» سالماإل
لذا بـرای تحقـق ایـن امـر، بـه  چاپ و نشر آن را به من دادند.یشنهاد تر شود، پ نفعش بیش
ای از مطالـب را حـذف  نگری مطالب پرداختم، مطالبی بـر آن افـزودم و پـارهبررسی و باز

  کردم.
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 برای متعال الله آید؛ می شمار این کتاب، حاوی اصولی است که پایه و اساس دین، به

دیـنش را در قالـب دو  و فرسـتاده هـا انسان و ها جن سوی به را پیامبرانش اصول، این تبیین
بـا زبـان و بـه برپـایی دیـن و شـریعتش  و  2دو دسته گردانیـده نازل نموده و مردم را 1وحی

  :فرماید الله متعال، می شمشیر دستور داده است.

نَّ  َخلَۡقُت  َوَما﴿ نَس  ٱۡلِ َّ  َوٱۡلِ ِ   .]۵۶ ذاریات:ال[ ﴾٥٦ ِلَۡعُبُدونِ  إ
ها را تنها براي اين آفريدم كه مـرا عبـادت و پرسـتش     ها و جن و انسان«

  ».نمايند
 بـه ناخواسته یا خواسته یعنی«: است گفته آیه این تفسیر در عنهما الله رضی باسع ابن
  3.»کنند اقرار من بندگی

اند تـا  ای از دنیا و آخرت ندارند، کوشیده در دوران ما بسیاری از کسانی که هیچ بهره
افکنی و  بـا شـبهه ا مخفیانـه،های فکـری و عقیـدتی را آشـکارا یـ این اصـول و زیرسـاخت

سـان امـواج پـرتالطم از فـراز  ها، به فتنـه ،های گوناگون از میان ببرنـد؛ در ایـن میـان روش
روند و بسیاری از کسانی کـه نـام و رسـم علـم و دانـش را بـا خـود یـدک  یکدیگر باال می

روند. در  اندیشند و از بیان حقیقت طفره می کشند، جز به خود و سالمت خویشتن نمی می
خطــر را  خاطر حفــظ خــود و منــافع خــویش راه بی بــههــا،  ایــن شــرایط دشــوار کــه خیلی

اندیشند، نه به سـالمت خـود و  شوند که به سالمت راه می اند، کسانی هم یافت می برگزیده
ای اسـت کـه دیـن و آیـین،  خاطر وجود چنین عالمان برگزیـده راستی به منافع خویش؛ و به
  شود. یاری و حفاظت می

                                           
 وحیـی کـریم، قـرآن امت، این ی درباره. است پیامبران رهنمودهای و الهی های منظور از دو وحی، نزول کتاب  -١

نیز نوعی وحی است. لذا منظـور از دو وحـی، کتـاب و سـنت  صپیامبر  سنت که نچنا شود؛ می وتتال که است
 ]مترجم. [باشد می
  ]مترجم. [گیرند می پیش در را سرکشی و انکار راه که گروهی و پذیرند گروهی که دعوت حق را می  -٢
  .است کرده روایت را این خود، تفسیر در طبری جریر ابن  -٣
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 مقـام و ثـروت کـه کسی لذا ماند؛ آسیبی مصون می ، برتر است و از هرالهیشریعت 
قرار دهد، الله متعال، جایگاه و موقعیتش را حفظ  الهی آیین حفظ و دین خدمت در را خود
 ثـروتش و قـدرت خدمت در را دینش که کسی ولی دارد؛ برایش نگه می را دینش و کند می
 بـاقی شـخص، ایـن بـرای مهـ دینی و برد قدرت و ثروتش را از میان می الله دهد، قرار
َ  اْحَفـِظ «: است فرموده که باشد می صپیامبر سخن مفهوم و مقتضا این،. گذارد نمی  ابَّ

 کـه گونـه همـان». شریعت الله را پاس بدار تـا اللـه تـو را حفـظ کنـد«یعنی:  1».حَيَْفْظَك 
 درخور ي یجههر عملی، پیامد و نتزیرا ». هر کسی آن ِدَرَود عاقبت کار که کشت«: اند گفته
  .دارد دنبال به را اش شایسته و

  دهد و او برای ما کافی، و بهترین کارساز است. و الله متعال است که توفیق می
  

۴/٣/١٣٢۴  
  ریاض

                                           
 وی، ؛٢۴٣: ش اللـه، )، صحیح الترمذی از آلبـانی رحمـه٧٩۵٧؛ ر.ک: صحیح الجامع (عباس بنروایت ا  -١
  ]مترجم. [٣١٨-٣١۶: ح ،ة، این حدیث را صحیح دانسته است.و السن۵٣٠٢: ش المصابیح، ةمشکا در





  
  
  
  
  
 

 شرح نواقض اسالم

  ».بسم الله الرحمن الرحیم؛ بدان که نواقض اسالم، ده مورد است«: گوید الله می نویسنده رحمه
در بسیاری از موارد از  صپیامبر کرد عملمطابق  و کریم قرآن از پیروی مؤلف، به

. است کرده آغاز »الرحیم بسم الله الرحمن«نگاری و کارهای دیگر،  کتابش را با  جمله نامه
. باشد »الله بسم«دستور داده است که آغاز هر کاری با  صپیامبر که آمده روایتی در

 بن مبشر از نقل خود به "جامع"ر د "خطیب" ندارد؛ ثبوتی روایت، این: است گفتنی
به صورت مرفوع روایت کرده است:  ابوهریره از ابوسلمه از زهری از اوزاعی از اسماعیل

هر کار «. یعنی: »أقطعَفُهَو  الرحيم الرمحن اهللا ببسم فيه يبدأ ال بال ذي أمرٍ  لُكُّ «
  .»)رسد نمی نتیجه به و( است ُبریده شود، آغاز الرحیم الرحمن مهمی که بدون بسم الله
 این که است این صحیح اند؛ دانسته 2است و حفاظ، آن را معّلل 1این، خبر منَکری

 نیز روایت این البته که باشد می» الرحیم الرحمن الله بسم«و بدون لفظ  1یت، مرسلروا

                                           
 مخالفـت) معتبـر( ثقه راویان با اش راوی ،»شاذ« روایت ماننِد  که شود منَکر در اصطالح حدیث به خبری گفته می  - ١

ایتش بـا راویـان رو در هرچند نباشد، ضبط و عدل دارای راوی اگر چنین هم شود؛ نمی پذیرفته روایتی چنین و باشد کرده
 روایـت تنهـایی ثقه، مخالفت نکند، باز هم روایتش منکر و غیر قابل قبول است. لذا اگر راوی عادل، ضابط و حافظ، بـه

 در منکر، خبر که این خالصه. رود کار به آن برای لغت این اگرچه نیست؛ منکر روایتش، و شود می پذیرفته روایتش کند،
  ، با این تفاوت که عالوه بر مخالفت، دارای ضعف است. [مترجم]است »شاذ« خبر مانند مخالفت،

یعنـی  دارد؛ ای پوشـیده ی معّلل، حدیثی است که در ظاهر، هیچ ایرادی ندارد، ولی در حقیقـت، علـت قادحـه -٢
ر د کـه هـایی  کتاب بهترین از. متن در وگاه دارد قرار سند در گاه علت، این. کند علتی که در صحتش خلل ایجاد می

 .کـرد اشـاره بخـاری، اسـتاد مـدینی، بـن علـی اثـر ،»العلل« کتاب به توان مده است، میآاین زمینه به نگارش در
  ]مترجم[ .دارد نام همین به کتابی نیز حاتم عبدارحمن بن ابی
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 روایت »...الله بسم«که آن را با لفظ  مبشر بن اسماعیلل به وهم راوی، معلّ  و است منَکر

 اسحاق، بن شعیب مصعب، بن خارجه بقیه، مسلم، بن ولید چون گروهی. است ردهک
ان و عبدالقدوس و دیگران، این روایت را از اوزاعی با این عمر بن معافی کثیر، بن محمد

ْمرٍ  لُكّ «: اند الفاظ نقل کرده
َ
  ال بَالٍ  ِذي أ

ُ
ِ  حِبَْمدِ  ِفيهِ  ُفبَْدأ هر کار مهمی که «یعنی: ». ...ابَّ

ذکر  »الله بسم«کسانی که آن را با لفظ ». استغازش با حمد و ستایش الله نباشد، ناقص آ
 که نماند ناگفته.... و سیوطی عراقی، زیلعی، مانند اند؛ دچار وهم و اشتباه شده اند، کرده
  اند. ین روایت را حسن دانستها و نموده تساهل باره، این در متأخرین، از برخی

 ثبوتی مذکور، روایت در »...الله بسم« با کارها آغاز به امر که  رسیم پس به این نتیجه می
 سایر و هایش نامه بزرگوار آن که است این شده، ثابت باره در این صپیامبر از چه آن و ندارد
 عبدالله از مسلم و بخاری که گونه همان. کرد می آغاز »الرحیم الرحمن الله بسم« با را کارها
  چنین نوشت:  "هرقل" به اش در نامه صپیامبر که اند نقل کرده یانابوسف از عباس بن

  .»...روم بزرِگ  هرقل، به الله ی فرستاده محمد، از. الرحیم الرحمن بسم الله«

  معني كلمه نواقض

 بر وقتی که نابودکننده و کننده و ناقض یعنی نقض نواقض، جمع ناقض است؛
  :فرماید می اللههمچنان که  .گرداند می خراب یا نابود را آن شود، عارض چیزی

﴿ َ ْ  َو ةٍ  َبۡعدِ  ِمنۢ  َغۡزلََها َنَقَضۡت   َكٱلَِّت  تَُكونُوا نَكٰٗثا قُوَّ
َ
  .]٩٢ نحل:ال[ ﴾أ

اش را پس از تابيدن محكم،  هاي تابيده مانند آن زني نباشيد كه نخ«
  .»كرد باز مي
  .برد ، از میان میاستیعنی هرچه رشته 

                                                                                                  
 مرسل، روایتی است که راوی صحابی، در سندش ذکر نشده باشد. [مترجم] -١
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 باطل را وضو که چیزهایی یعنی ،»وضو نواقض«: شود فته میبه عنوان مثال: گ 
را انجام دهد،  آن مسلمانی، وقتی که شود به اعمالی گفته می نیز نواقض اسالمو  .کند می

  .شود می بیرون اسالم، ی دایره از یعنی کند، می و نابود را خراب شاسالم

  اهتمام علما به بيان حكم مرتد (برگشته از دين)
این کتاب، ده مورد از نواقض اسالم را برشمرده است؛ ناگفته نماند که نواقض مؤلف در 

و  )برگشتن از دین(ارتداد  ی مسأله ی زمینه در علما که گونه همان. هاست اسالم بیش از این
 سبب به که اند کرده ذکر را اسالم ی وج مسلمان از دایرهحکم مرتد، انواع گوناگونی از خر

ترین نواقض  رایج و ترین مهم الله رحمه مؤلف لذا. شود می حالل د،مرت مال و جان آن،
  اسالم را که مورد اتفاق علماست، ذکر کرده است.

به بیان احکام  را فقه های کتاب بخشی ازعلمای حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی، 
گوناگون کفر و انواع اعتقادی، گفتاری و  های صورتدر آن مرتد اختصاص داده اند و 

 توانید که می ،اند ذکر کرده شود می اسالم ی مسلمان از دایره رداری آن که باعث خروجک
 زمینه این در که هایی کتاب ترین مفصل. کنید مراجعه ها کتاب این به تر، بیش تفصیل برای

 های و انواع و صورت اند نوشته حنفی علمای که است هایی کتاب درآمده، نگارش هب
جاست که باید بدانیم وقتی دالیل موجود،  این. اند داده توضیح و ردهبرشم را کفر گوناگون
 عمل آن دانستن حالل اش، الزمه است، اسالم ناقض عمل، فالن که بود این گر نشان
ه هرکس، این عمل کفرآمیز را حالل بداند، کافر است و ک نیست گونه ؛ یعنی ایننیست

 آن کسی، که لی ناقض اسالم بود، همیننداند، کافر نیست؛ زیرا وقتی عم شهرکس، حالل
دزدی و قتل ناحق و امثال آن جزو  خواری، زنا، شرابلذا  .شود می کافر دهد، انجام را

د، از دو حال خارج شو مرتکب عمل حرامی میکه نیست. چون کسی  نواقض اسالم
 هک این رغم نیست: اگر به حالل بودن چنین اعمالی معتقد باشد، کافر است و اگر به

 عبارت به. نیست کافر شود، می حرام اعمال مرتکب ولی داند، نمی حالل کارهای حرام را
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 ارتکاب. نشود کارها این مرتکب گرچه است؛ کفر حرام، کارهای دانستن حالل دیگر

م نیز کفر است؛ گرچه به حالل بودن این نواقض معتقد نباشد. لذا ارتکاب اسال نواقض
سالم نیست و حالل دانستن کارهای حرام، نقض اسالم گناهان کبیره، جزو نواقض ا

مجال  ،جا البته این هم مقّید به عدم جهل و اتمام حجت است که این .شود محسوب می
  نیست. بررسی آن

  ]شرك در عبادت اهللا[ ناقض اول:
  :فرماید الله متعال، می
َ  إِنَّ ﴿ َّ ن َيۡغفِرُ  َ  ٱ

َ
ۚ  لَِمن َذٰلَِك  نَ ُدو َما َوَيۡغفِرُ  بِهِۦ يُۡشَكَ  أ   .]۴٨ نساء:ال[ ﴾يََشآُء

آمرزد و جز شرك را  همانا اهللا اين را كه به او شرك ورزند، نمي«
  .»بخشد براي هر كه بخواهد مي

  :فرماید و می
ِ  يُۡشِكۡ  َمن إِنَُّهۥ ﴿ َّ ُ  َحرَّمَ  َفَقدۡ  بِٱ َّ ٰهُ  ٱۡلَنَّةَ  َعلَۡيهِ  ٱ َو

ۡ
ۖ  َوَمأ ٰ  َوَما ٱلَّاُر  لِِميَ لِلظَّ

نَصارٖ  ِمنۡ 
َ
  .]٧٢ :المائدة[ ﴾٧٢ أ

راستي هر كس به اهللا شرك ورزد، اهللا بهشت را بر او حرام نموده  به«
  .»و جايگاهش دوزخ است و ستمكاران هيچ ياوري ندارند

 یا جن برای که کسی مانند باشد؛ از آن جمله، ذبح (قربانی کردن) برای غیر الله می
  .]کند می قربانی قبر،

 الله شریک الوهیت، و ربوبیت در را چیزی یا کسی که معناست  ، بدینشرک
  .است ربوبیت در شرک از بیش الوهیت، در شرک غالباً  که سازند می

در میان  را جرم ترین ترین معصیت و نافرمانی از الله متعال است و بیش شرک، بزرگ
 مشرکی هیچ برای را شرک هگنا که فرموده بیان روشنی نواقض اسالم دارد. الله متعال، به

 ی کفاره نیک، اعمال از برخی است مشهور که چنان. نماید توبه که این مگر بخشد، نمی
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 که عاملی تنها و ندارد؛ ای کفاره هیچ شرک، گناه ولی شود، می محسوب بزرگ گناهان
 لهال رو این از. کند توبه خود شرک از مشرک، که است این گردد، گناه می این بخشش باعث
  :فرماید می متعال

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َيغۡ  َ  َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَيغۡ  ۦبِهِ  كَ يُۡشَ  أ ٓ  لَِمن لَِك َذ   .]۴٨ نساء:ال[ ﴾ءُ يََشا

آمرزد و جز شرك را  همانا اهللا اين را كه به او شرك ورزند، نمي«
  .»بخشد براي هر كه بخواهد مي

  :فرماید یم شرک، ظلم و گناِه بسیار بزرگی است. الله
ِينَ ٱ﴿ ْ  لَّ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  َءاَمُنوا ْوَلٰٓ  مٍ بُِظلۡ  َنُهمإِيَمٰ  ا

ُ
 ٱ لَُهمُ  ئَِك أ

َ
هۡ  وَُهم نُ مۡ ۡل  ﴾٨٢ َتُدونَ مُّ

  .]٨٢ :األنعام[
امنيت، از آنِ كساني است كه ايمان آوردند و ايمانشان را به شرك «

  .»انديافتهنياميختند؛ آنان، هدايت
 که اند از سلیمان از ابراهیم از علقمه از عبدالله روایت کرده احمد، بخاری و مسلم

 اصحاب برای آیه این مفهوم شد، نازل -»انعام« ی سوره ٨٢ ی آیه یعنی - آیه این وقتی
کند؟  نمی ستم خویشتن، بر ما، از کسی چه: گفتند رو ، دشوار بود. از اینصپیامبر
 سخن مانند مفهومش بلکه نیست؛ ید،پندار می شما که گونه آن«فرمود:  صالله رسول
ٰ ﴿ :اوست فرزند به لقمان ِ  كۡ تُۡشِ  َ  ُبَنَّ َي ِۖ ٱب ۡ ٱ إِنَّ  َّ   .1﴾َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّشِ

امام احمد و بخاری و مسلم از منصور از ابووائل از عمرو بن شرحبیل از عبدالله 
لُْت «: اند روایت کرده

َ
يُّ  صاجَّيِبَّ  َسأ

َ
نِْب  أ َّ قْ  ا

َ
ِ  ِعنْدَ  َظمُ أ نْ  قَاَل  ابَّ

َ
ِ  جَتَْعَل  أ ا ِبَّ  نِدًّ

 از: گوید می یعنی: عبدالله بن مسعود». لََعِظيمٌ  َذلَِك  إِنَّ  :قُلُْت  ،َخلََقَك  وَُهوَ 
کسی یا چیزی را با  که این«: فرمود چیست؟ الله نزد گناه ترین پرسیدم: بزرگ صپیامبر

                                           
 .»است بزرگی ستم شرک، گمان ای پسر عزیزم! به الله شرک نورز؛ بی«؛ یعنی: ١٣لقمان:   -١
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: گفتم: گوید می عبدالله. »است آفریده را تو ،الله که الله، شریک قرار دهی، حال آن

  .است بزرگی گناهِ  این، که راستی به
دانستن برابر و همسان شرک، نباشد در حالیکه   ظلم بدترین و گناه ترین چرا بزرگ

 خود متعال، الله که باشد عیبی بزرگ و نکوهیده میشرک، هستی؟  با خالق است مخلوق
 و برخاسته او با مخالفت به ورزد، شرک الله به هرکس لذا است؛ دانسته دور و پاک آن از را

 و عیب هر از متعال، الله زیرا نیست؛ او ی شایسته که داده نسبت الله به را عیبی و کاستی
خود از حال و روز مشرکان و سخنانی که روز قیامت به ، الله. است منّزه و پاک نقصی،

  :است فرموده و هداد خبر گویند، معبودان باطل خویش می
﴿ ْ ِ ٱتَ  ٩٦ َتِصُمونَ َيۡ  فِيَها وَُهمۡ  قَالُوا ٰ  لَِف  ُكنَّا إِن َّ بِيٍ  لٖ َضَل  نَُسّوِيُكم إِذۡ  ٩٧ مُّ

  .]٩٨-٩۶ شعراء:ال[ ﴾٩٨لَِميَ َعٰ لۡ ٱ بَِرّبِ 
كنند، (به معبودان خويش)  و در دوزخ در حالى كه با هم مشاجره مى«

چون شما  ،در گمراهى آشكارى بوديمگويند: سوگند به اهللا كه ما  مى
  .»دانستيم را با پروردگار جهانيان برابر مى

  :فرماید می الله که گونه بهشت بر مشرک، حرام است؛ همان
ِ  كۡ يُۡشِ  َمن ۥ�ِنَّهُ إ﴿ ِ ٱب ُ ٱ َحرَّمَ  َفَقدۡ  َّ   نَّةَ لَۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َّ

ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ هُ َو ٰ  َوَما لَّاُر  لِِميَ لِلظَّ

ن ِمنۡ 
َ
  .]٧٢ :المائدة[ ﴾َصارٖ أ

راستي هر كس به اهللا شرك ورزد، اهللا بهشت را بر او حرام نموده  به«
  .»و جايگاهش دوزخ است و ستمكاران هيچ ياوري ندارند

  :گردد می تباه مشرک، اعمال ی همه
ۡشَ  َولَوۡ ﴿

َ
ْ أ ا ُهمَعنۡ  َلَبَِط  ُكوا ْ  مَّ   .]٨٨ :األنعام[ ﴾َملُونَ َيعۡ  َكنُوا

  ».شود..بورزند، اعمالشان نابود مي و اگر شرك«
  :فرماید می چنین هم
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ۡشَ  لَئِنۡ ﴿
َ
  .]۶۵ زمر:ال[ ﴾َعَملَُك  َبَطنَّ َلَحۡ  َت كۡ أ

  ».شود طور قطع عملت نابود و تباه مي اگر شرك بورزي، به«
تباه  ی اعمال صالح عمل که در این آیه شامل همه اعمال انسان مي باشد، بیعنی همه

  کند. را نابود  ی اعمال همه نمی تواند، جز شرک اکبرو چیزی  .شود می
باشد؛ جز در مواردی که شریعت، مستثنا کرده است،  جان و مال مشرک، حالل می

  :فرماید می الله 1پیمان. مانند کافِر ذمی و هم
ْ قۡ ٱفَ ﴿ ۡ ٱ ُتلُوا وُهمۡ حۡ ٱوَ  وَُخُذوُهمۡ  وََجدتُُّموُهمۡ  ُث َحيۡ  كِيَ ُمۡشِ ل ْ قۡ ٱوَ  ُصُ  ُكَّ  لَُهمۡ  ُعُدوا
  .]۵ :التوبة[ ﴾َصدٖ َمرۡ 
اسارت بگيريد  مشركان را هر جا كه يافتيد، بكشيد و آنان را بهپس «

  .»گاهي به كمينشان بنشينيدو محاصره نماييد و در هر كمين

  شرك به اهللا، بر دو نوع است:

 شرک اکبر - ١
  شرک اصغر - ٢

 چنین دارای که کسی و کند می بیرون ماسال ی نوع اول، یعنی شرک اکبر، انسان را از دایره
 آتش در جاوید و همیشه بمیرد، شرک حاِل  در و نکند توبه خود شرک از اگر باشد، شرکی
 غیر برای را ها عبادت انواع از یکی انسان که است این اکبر، شرک. ماند خواهد دوزخ
ا و بندگان نیک الله، یا رالله، برای قبرها و اولیغی برای کردن قربانی مانند دهد؛ انجام خالق

 انجام آنان به عالقه و رغبت روی از را کار این که کند نمی فرقی شیاطین؛ و ها برای جن
 مردم از بسیاری مانند! برسانند او به زیانی یا آسیب مبادا که ها آن خوِف  و ترس از یا دهد

                                           
 قوقح از دارد، که وظایفی قبال در و کند می زندگی اسالمی حکومت قلمرو در که شود ذمی، به کافری گفته می  -١

 بـا و کنـد مـی زنـدگی اسـالمی حکومـت قلمـروِ  از خـارج کـه است کافری پیمان، هم. است برخوردار شهروندی
  است، و در جنگ نیست. [مترجم] پیمان هم مسلمانان،
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لله متعال ساخته عت در مواردی که فقط از امنف جلب یا ضرر دفع برای دوران، این در که

  ! کنند می قربانی صالحان، قبور کنار و بندند است، به غیِر او امید می
  :فرماید می الله

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَيعۡ ﴿ َ  يَُضُُّهمۡ  َ  َما َّ ٓ َهٰٓ  َوَيُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َو َ  ُؤنَاُشَفَعٰٓ  ءِ ُؤ
ِۚ ٱ ِعندَ  ُتَنّبِ  قُۡل  َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ أ َّ  ِ َمٰ ٱ ِف  لَمُ َيعۡ  َ  َماب ٰ لسَّ َ  تِ َو  ٱ ِف  َو

َ
 ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ  ِضۚ ۡرۡل

 ٰ ا َلٰ َوتََع  .]١٨ [یونس: ﴾١٨ ُكونَ يُۡشِ  َعمَّ
رسانند و نه  پرستند كه نه زياني به آنان مي و جز اهللا چيزهايي را مي«

بگو: آيا به ». اينها شفيعان ما نزد اهللا هستند«گويند:  سودي؛ و مي
سازيد كه او در  اهللا را (از وجود شفيعاني) آگاه مي گمان خود

ورزند، پاك  ها و زمين سراغ  ندارد؟! اهللا از شركي كه به او مي آسمان
  .»و برتر است

 ی مشاجره از متعال، الله که گونه شرک، برابر دانستن مخلوق با خالق است؛ همان
  :است فرموده و داده خبر یکدیگر با دوزخ در مشرکان

﴿ ُ ْ قَال ِ ٱتَ  ٩٦ َتِصُمونَ َيۡ  فِيَها وَُهمۡ  وا ٰ  لَِف  ُكنَّا إِن َّ بِيٍ  لٖ َضَل  نَُسّوِيُكم إِذۡ  ٩٧ مُّ
  .]٩٨-٩۶ شعراء:ال[ ﴾٩٨ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ بَِرّبِ 

كنند، (به معبودان خويش)  و در دوزخ در حالى كه با هم مشاجره مى«
چون شما  ،يمگويند: سوگند به اهللا كه ما در گمراهى آشكارى بود مى

  .»دانستيم را با پروردگار جهانيان برابر مى
لذا شرک، برابر دانستن مخلوق با خالق در تعظیم و محبتی است که روح عبادت و 

  . است بندگی ی مایه درون
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  شرك اكبر بر چهار نوع است:

  اول: شرک در دعا
 دعای دعا، که کند نمیبخواند؛ فرقی  شرک در دعا، این است که غیر الله را ماننِد الله

 الله مانند را مخلوقی که هرکس لذا. عبادت دعای یا باشد) درخواست( مسألت
  :فرماید می شرک نوع این ی بخواند، به الله شرک ورزیده است. الله متعال درباره

ْ  فَإَِذا﴿ ْ  ِك ُفلۡ لۡ ٱ ِف  َركُِبوا َ ٱ َدَعُوا ا ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ َ  ُهمۡ ٰ َنَّ  فَلَمَّ ِ ِ لۡ ٱ إ  ُهمۡ  إَِذا َبّ
  .]۶۵ عنکبوت:ال[ ﴾٦٥ُكونَ يُۡشِ 

خالصانه و مخلصانه به شوند، اهللا را  پس هنگامي كه سوار كشتي مي«
دهد،  رساند و) نجات مي ها را به خشكي (مي خوانند و چون آن مي دعا
  ».ورزند هنگام است كه شرك مي آن

یش، دعای درخواست افع ضرر باشد، دعکسی که منظورش از دعا، کسب منفعت یا د
باشد،  (مسألت) است. و کسی که قصدش خضوع و فروتنی یا خاکساری در برابر الله

در هر دو نوع دعا، چه دعای عبادت و چه دعای درخواست،  دعایش، دعای عبادت است.
  جایز نیست که توجه دعاکننده، به سوی غیرالله باشد. 

 به نزدیکی و تقرب ی رترین اعمالی است که مایهب و ها تعباد ترین دعا، یکی از بزرگ
  :فرماید می الله که گونه همان. باشد می الله

لََك  ذَا﴿
َ
ِجيُب  قَرِيٌبۖ  فَإِّنِ  َعّنِ  ِعبَادِي َسأ

ُ
اعِ ٱ وَةَ َدعۡ  أ   .]١٨۶ :البقرة[ ﴾َدَعنِ  إِذَا لَّ

) من نزديكم و ي من بپرسند، (بدانند كهو چون بندگانم از تو درباره«
  .»كنمخواند، اجابت ميگاه كه مرا مي كننده را بداندرخواست دعا

  به بندگانش دستور داده است که او را بخوانند و درخواست خود را نزِد او ببرند: چنین هم
سۡ  ُعوِنٓ دۡ ٱ َربُُّكمُ  َوقَاَل ﴿

َ
ِينَ ٱ إِنَّ  لَُكمۚۡ  َتِجۡب أ  ِعَباَدِت  َعنۡ  ِبُونَ َتكۡ يَسۡ  لَّ

  .]۶٠[غافر: ﴾٦٠ َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ  ُخلُونَ َسَيدۡ 
  شك  و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانيد تا دعاي شما را بپذيرم. بي«
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كنند، به زودي خوار و سرافكنده  آنان كه از عبادت من سركشي مي

  .»وارد دوزخ خواهند شد
 که اند روایت کرده از ذر از ُیَسْیع از نعمان بن بشیر» سنن«امام احمد و صاحبان 

و سپس این ». دعا، همان عبادت است«یعنی: ». العبادة وَ هُ  خءُ ُّ ا«فرمود:  صپیامبر
  آیه را خواند:
سۡ  ُعوِنٓ دۡ ٱ﴿

َ
ِينَ ٱ إِنَّ  لَُكمۚۡ  َتِجۡب أ   .]۶٠[غافر: ﴾ِعَباَدِت  َعنۡ  ِبُونَ َتكۡ يَسۡ  لَّ

از عبادت من شك آنان كه  ...مرا بخوانيد تا دعاي شما را بپذيرم. بي«
  ».كنند.... سركشي مي

 است، الله قدرت ی چیزی بخواهد که فقط در گسترهغیرالله از  هرکس، رو از این
 که خواهد می چیزی او از و خواند می را مخلوق که کسی دیگر عبارت به باشد؛ می مشرک
  :فرماید می الله که گونه همان است؛ مشرک است، ساخته متعال الله از فقط

ِ ٱ َمعَ  عُ يَدۡ  نَومَ ﴿ َّ  ٰ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َرّبِهِ  ِعندَ  ۥِحَسابُهُ  فَإِنََّما ۦبِهِ  ۥَلُ  نَ َهٰ بُرۡ  َ  َءاَخرَ  ًهاإَِل
ٰ لۡ ٱ لِحُ ُيفۡ  َ    .]١١٧ مؤمنون:ال[ ﴾١١٧ فُِرونَ َك
بر  هيچ دليل و برهانيكه و هركس، معبود ديگري با اهللا بخواند، «

ابش نزد پروردگار اوست. جز اين نيست كه حس ندارد آنحقانيت 
  .»شوند گمان كافران رستگار نمي بي

  شرک اراده و قصد)دوم: شرک نیت (
 دهد، می انجام که عملی از انسان ی قصد و اراده این نوع شرک، شرکی است که اصِل 

 ی الله متعال درباره .دهد می انجام غیرالله برای را اعمالش ی یعنی همه باشد؛ می غیرالله
  :فرماید می رکش نوع این

نۡ ٱ ةَ َيوٰ لَۡ ٱ يُرِيدُ  َكنَ  َمن﴿ عۡ  ِهمۡ إَِلۡ  نُوَّفِ  َوزِينََتَها َيالُّ
َ
 َ  فِيَها وَُهمۡ  فِيَها لَُهمۡ َمٰ أ

ْوَلٰٓ  ١٥ َخُسونَ ُيبۡ 
ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ِ ٱ ِف  لَُهمۡ  َس لَيۡ  لَّ َّ  ِخَرة ِ ۖ ٱ إ ْ  َما وََحبَِط  لَّاُر  فِيَها َصَنُعوا

 ٰ ا ِطلٞ َوَب ْ  مَّ   ]١۶-١۵ [هود: ﴾١٦ َملُونَ َيعۡ  َكنُوا
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ي  كساني كه خواهان زندگي دنيا و زيور و زينتش هستند، نتيجه«
دهيم و در آن هيچ كم و  طور كامل در دنيا به آنان مي اعمالشان را به

اي جز آتش ندارند  كاستي نخواهند ديد. چنين كساني در آخرت بهره
رود و اعمالشان نابود  جا بر باد مي و دستاوردهايشان در آن

  .»شود مي
 رفتن برباد و اعمال شدن نابود عامل ترین لذا قرآن کریم، شرک و کفر را اساسی

او  الله باشد، دنیا عمل، از هدفش تنها هرکس رو این از. است برشمرده انسان کارهای
 نزد عملش ولی دهد؛ به او می خواهد، می دنیا از چه آن و رساند می اش را در دنیا به خواسته

  .شود د و در آخرت چیزی جز آتش نصیبش نمیرو می برباد الله
 از ای بنده در پاره  قصد یا نیت در بد های ی از نیتناگفته نماند که ورود یا وجود برخ 

 از البته کند؛ نمی اخراج اسالم، از را انسان که آید می شمار به اصغر شرک جزو اعمالش،
 ی دایره از را او که آن بی گرداند، یم تباه کلی به را او عمل گاه و کاهد می او پاداش و اجر

  .نماید بیرون اسالم

  سوم: شرک اطاعت
شرک اطاعت، به معنای برابر دانستن غیرالله با الله در تشریع و حکم کردن است. تشریع 

 هک گونه همان است؛ داده قرار خود ی (حکم کردن) حقی است که الله متعال، آن را ویژه
  :فرماید می

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ ﴿ ِ ِ  إ َّ   .]۴٠ [یوسف: ﴾ ِ
  .»حكم كردن (تشريع و فرمانروايي) تنها از آن اهللا است«

  :فرماید می شرک، نوع این ای الله متعال، درباره
مۡ ﴿
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
ُ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ   .]٢١ شوری:ال[ ﴾َّ

اند كه اهللا به آن  آيا معبوداني دارند كه براي آنان دين و آييني ساخته«
  ».فرمان نداده است؟
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 - مثًال یکی از علما یا حکام -لذا هرکس معتقد باشد یا ادعا کند که کسی جز الله 

 از چه آن به و آورده شرک او به باشد، می متعال الله ی حق تشریع دارد، در حقی که ویژه
  :فرماید می الله. است ورزیده کفر شده، نازل لهال سوی

َُذوٓ ٱ﴿ ْ تَّ حۡ  ا
َ
رۡ  َنُهمۡ َبٰ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ ۡ ٱوَ  َّ ٓ  َيمَ َمرۡ  نَ بۡ ٱ َمِسيحَ ل ِمُروٓ  َوَما

ُ
ْ أ  ا

 َّ ِ ْ ُبُدوٓ ِلَعۡ  إ ٰ  ا ٓ  اۖ ِحدٗ َوٰ  اهٗ إَِل َّ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ا ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ  ُهَوۚ  إ ُ  َعمَّ   .]٣١ :التوبة[ ﴾٣١ ُكونَ ۡشِ ي
اهل كتاب، دانشمندان و راهبانشان و مسيح پسر مريم را به جاي اهللا، «

كه تنها دستور داشتند يگانه معبود برحق را  به خدايي گرفتند؛ حال آن
چه  عبادت نمايند كه هيچ معبود برحقي جز او وجود ندارد. اهللا از آن

  .»ورزند، پاك و منزه استبه او شرك مي
، از عبدالسالم بن حرب دیگران و طبرانی و جریر مذی، ابندر معنا و تفسیر این آیه، تر

 عدی( وی که اند روایت کرده از غطیف بن اعین از مصعب بن سعد از عدی بن حاتم
 ها، آن«: فرمود خواند؛ و دیدم که این آیه را میم آمد صپیامبر نزد: گوید می) حاتم بن

 قرار حالل برایشان ها این هرچه بلکه کردند؛ نمی عبادت را انراهبانش و دانشمندان
 ایشان گفتند، می حرام علمایشان که چه آن و پنداشتند می حالل را آن نیز ها دادند، آن می
  .»کردند می قلمداد حرام را آن هم

 ی درباره ترمذی اند؛ رقطنی و برخی دیگر از حفاظ، ضعیف دانستهااین حدیث را د
  ته است: در روایت حدیث، معروف نیست.گف "غطیف"

 کرده روایت آیه این ی جریر در تفسیرش از طریق ابوالبختری از حذیفه درباره ابن
 اطاعت ها آن از معاصی ی زمینه در بلکه پرستیدند؛ نمی را راهبانشان و علما آنان،«: است
  .»کردند می

 کردند؛ نمی عبادت را نشانراهبا و دانشمندان ها، آن«و از همین طریق، روایت است: 
 چه آن و پنداشتند می حالل را آن نیز ها دادند، آن برایشان حالل قرار می علما هرچه بلکه
  .»کردند می قلمداد حرام را آن هم ایشان گفتند، حرام می علما
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ناگفته نماند که شنیدن حدیث یا سماِع ابوالبختری، سعید بن فیروز از حذیفه ثابت 
  نیست.

  :فرماید عال میالله مت
لَمۡ ﴿
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 لَِك َقبۡ  ِمن أ

ن يُرِيُدونَ 
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا  نُ َطٰ لشَّ

ن
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل   .]۶٠نساء: ال[ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ
چه بر تو و پيش از تو  برند به آن بيني كساني را كه گمان مي مگر نمي«

را  - غيراهللا -خواهند طاغوت  اند و حال مي نازل شده، ايمان آورده
اند به طاغوت كافر شوند؟  كه دستور يافته حال آن ،داور قرار دهند

  .»دچار نمايد يمراهي دورخواهد آنان را به گ شيطان مي

  طاغوت چيست و به چه كسي گفته مي شود؟
کنند، طاغوت نامیده است؛  حکم نمی الهیکسانی را که مطابق احکام  الله ،در این آیه

 حکم الله سوی از شده نازل احکاِم  خالف بر که شود یعنی طاغوت به کسی گفته می
. گرداند حرام، و حرامش را حالل می . پس طاغوت، کسی است که حالِل الله رانماید می

  رج نیست:ا، ختحال دو از کند، می اطاعت طاغوت از که کسی
 حکم نماید، طاغوت یا افرادی که از آنان اطاعت می که داند در این حالت، می اول:

 را الله حالِل  آنان، از پیروی به سان بدین و اند؛ کرده مخالفت پیامبران، با و داده تغییر را الله
 بیرون اسالم ی دایره از را بنده که است کفری حالت، این. داند می حالل را حرامش و حرام
  .گرداند می

 و حالل به دهند، طاغوت یا کسانی که حالل و حرام را تغییر می از پیروی رغم به دوم:
، اطاعت الهیاعتقاد دارد و فقط از روی هوا و هوس از قوانین مخالف با احکام  الهی حرام
 کارهای دیگر و ربا و خواری شراب وقتی که منحرفان و فاسقان از بسیاری مانند کند؛ می
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 به ثروت، و مال طمع به و خواری ی به شرابران هوس روی از شود، می آزاد غیرشرعی،
 حکِم  شوند؛ می حرام مرتکب که دارند قبول حال، عین در و آورند می روی رباخواری

 که طور همان. نیستند خارج اسالم، ی دایره از و است ارانگنهک عموِم  ماننِد  ها، این
  .است گونه این امروزی، مسلمانان از بسیاری وضعیت

گاه عالمی که علمش، سودی به حالش نداشته است، مرتکب این نوع شرک، یعنی 
 مقام و پست طمع به یا خویش نفس ی خواسته و میل از پیروی به و شود شرک اطاعت می

، از حاکم یا فرمانروا و امثال آنان، الهی حرام و حالل با مخالفت در روت،ث و قدرت یا
 های ، آموختهیهرگاه عالم گفته است: الله رحمه تیمیه ابن االسالم، شیخ. کند اطاعت می

را ترک نماید و از حکِم حاکمی پیروی نماید که  صو سنت پیامبر الله کتاب از خود
 مجازات سزاوار و آید می شمار ر اوست، مرتد و کافر بهحکمش، مخالِف حکِم الله و پیامب

  :فرماید می متعال، الله. است آخرت و دنیا
﴿ ٓ نزَِل  ٌب كَِتٰ  ١ ٓص مٓ ال

ُ
َ  َك إَِلۡ  أ  ۦبِهِ  ِلُنِذرَ  هُ ّمِنۡ  َحَرجٞ  رِكَ َصدۡ  ِف  يَُكن فَ

ْ ٱ ٢ ِمنِيَ ُمؤۡ لِلۡ  َرىٰ َوذِكۡ  ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ِ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ ّب َ  ُكمۡ رَّ ْ  َو  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعوا

وۡ 
َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ  َء ا قَلِي ُرونَ  مَّ   .]٣-١ :األعراف[ ﴾٣ تََذكَّ
و  است الف، الم، ميم، صاد. (اين) كتابي است كه بر تو نازل شده«

ي ات براي (تبليغ) آن تنگي و فشاري باشد تا به وسيلهنبايد در سينه
ي پند مؤمنان باشد. از آياتي كه از آن (به مردم) هشدار دهي و مايه

و از دوستانِ پيروي كنيد شما نازل شده  جانب پروردگارتان بر
  .!»گيريدپيروي نكنيد. چه اندك پند مي و ياراني غير از او (باطل)

 را او گوناگون، های لذا اگر عالمی، کتک بخورد، شکنجه و زندانی شود و به شیوه
 رها است، واجب اطاعتش که را پیامبرش و الله شریعت زا خود های آموخته تا بیازارند
 الهینماید، سزاوار عذاب  اطاعت و پبذیرد را غیرالله حکم اگر و کند صبر باید نماید،
 و صبر و کند تحمل را مشقت و رنج الله، راه در که است واجب او بر لذا. گردد می
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 پیروان و پیامبران ی درباره، پروردگار قانون و سنت این، زیرا سازد؛ پیشه شکیبایی
  :فرماید می که چنان. هاست آن

﴿ ٓ َحِسَب  ١ مٓ ال
َ
ن لَّاُس ٱ أ

َ
ْ ُكوٓ ُيۡتَ  أ ن ا

َ
ْ َيُقولُوٓ  أ  َولََقدۡ  ٢ َتُنونَ ُيفۡ  َ  وَُهمۡ  َءاَمنَّا ا

ِينَ ٱ َفَتنَّا ُ ٱ لََمنَّ فَلََيعۡ  لِِهۡمۖ َقبۡ  ِمن لَّ ِينَ ٱ َّ ْ  لَّ ٰ لۡ ٱ لََمنَّ َوَلَعۡ  َصَدقُوا  ﴾٣ ِذبِيَ َك
  ]٣-١ عنبکوت:ال[
» ايمان آورديم«پندارند همين كه گفتند:  الف، الم، ميم. آيا مردم مي«

راستي كساني را  كه پيش از  شوند؟ به گردند و آزمايش نمي رها مي
طور قطع اهللا، راستگويان و دروغگويان را  آنان بودند، آزموديم؛ و به

  1.]الماالس [پایان سخن شیخ. »كند مشخص مي

  چهارم: شرک محبت
شرک محبت، این است که کسی، در محبتش با الله، کسی دیگر را هم دوست بدارد؛ یعنی 

 متعال، الله. باشد داشته دوست او از تر کسی یا چیزی جز الله را هماننِد او یا بیش
  :است فرموده و نموده بیان باره این در را مشرکان وضعیت

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ِخذُ َيتَّ  َمن لَّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ نَدادٗ  َّ
َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُيِبُّوَنُهمۡ  اأ ِينَ ٱوَ  َّ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ  ا

َشدُّ 
َ
ِ  اُحبّٗ  أ َّ ِ   .]١۶۵ :البقرة[ ﴾ّ
گزينند كه آنها را همانند بعضي از مردم، معبوداني غير از اهللا بر مي«

  .»دارند؛ ولي مؤمنان، اهللا را بيشتر دوست دارنداهللا دوست مي
 مشرکان، که است گفته سخن باطلی معبودان از آیه، این در متعال الله که بینیم می

کس یا هرچیزی که انسان، بیش از او، دوست دارند؛ یعنی هر حتی و الله ی اندازه به را ها آن
به الله، شرک آورده است. به  در واقعدوستش داشته باشد،  ،او از بیش یا الله ی اندازه به

 است؛ مشرک دهد، کسی که در محبت الله، مخلوقی را همتای او قرار میعبارت دیگر 

                                           
 .٣٧٣-٣۵/٣٧٢مجموع الفتاوی،   -١



  مباحثی پیرامون نواقض اسالم    24

 
 معبودان به مشرکان محبت میزان لذا. دارد می دوست الله، از بیش را مخلوق این گاه حتی
محبت مؤمنان به الله، بیش از محبتی است که مشرکان به الله و ان، متفاوت است و باطلش

  معبودان باطل خود دارند.
 يُْؤِمنُ  الَ «فرمود:  صروایت است که پیامبر از انس» صحیحین«و » مسند«در 

َحُدُكمْ 
َ
َّ  أ ُكونَ  َح

َ
َحبَّ  أ

َ
ْهِ  أ َ

هِ  ِمنْ  إِ ِ ِ هِ  َوا ِ
َ هیچ کدام از «یعنی: ». واّجاِس أمَجِعنيَ  َوَو

) م (و دیگر عزیزانشمرا از پدر و مادر و فرزندانش و سایر مردشما ایمان نمی آورد تا اینکه 
 از بیش را غیرالله که کسی از حدیث، این در که بینیم می».  باشد داشته دوست تر بیش
 دوست دارد، نفی ایمان شده است؛ پس کسی که غیرالله را بیش از الله صپیامبر

  دوست دارد، چه وضعی خواهد داشت؟
 که را چه حقیقت محبت، این است که انسان عالوه بر محبت به محبوبش، آن

، از آن متنفر است محبوبش که چه آن از و باشد داشته دوست دارد، دوست محبوبش
از هر نوعی که باشند مانند  -بینیم که مشرکان، معبودان خود را  می رو از این .متنفر باشد

ترین اهانتی به معبودانشان، سخت  دوست دارند و با کوچک -بت، قبر، ضریح و...
و ! گیرند نمی خشم همه این هم الله برای حتی که ای گونه به شوند؛ عصبانی و برآشفته می

برای آنان شاد و خوشحال می شوند بیشتر از شادیشان برای الله؛ و همه اینها نشانه این 
  قوی تر و شدیدتر از محبتشان نسبت به الله است.غیرالله  است که آنان محبتشان به

به تناسب  لذا نکند؛ لفتمخا خود، محبوب با دار مقتضای محبت، این است که دوست
  :فرماید می متعال الله. شود می کاسته او به محبتش میزان از کند، مخالفتی که با محبوبش می

َ ٱ ُتِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  تَّبُِعوِن ٱفَ  َّ ُ ٱوَ  ُذنُوبَُكمۚۡ  لَُكمۡ  فِرۡ َوَيغۡ  َّ َّ 
  .]٣١ عمران: [آل ﴾٣١رَِّحيمٞ  َغُفورٞ 

بگو: اگر اهللا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا اهللا شما را دوست «
  .»بدارد و گناهانتان را ببخشد



  25                     مباحثی پیرامون نواقض اسالم  
 

  انواع محبت و حكم هر كدام
  فته است:گ چنین محبت، انواع ی الله درباره رحمه القیم ابن

. گذاشت فرق ها چهار نوع محبت وجود دارد که باید تفاوتش را دانست و میان آن«
  .شود می دچار روی کج و گمراهی به گذارد، نمی فرق محبت، انواع میان در که کسی
و  الهی عذاب از بنده نجات برای تنهایی به محبت، این. باشد می : محبت اللهاول 

ن و یهود و نصارا نیز، الله را دوست رکابرخورداری از اجر و پاداش، کافی نیست؛ زیرا مش
  دارند.

ورود بنده به ست دارد. این، همان محبتی است که دو للها که چه : محبت آندوم
 هستند کسانی الله، نزد بنده ترین اسالم یا خروجش از دین، به آن بستگی دارد و محبوب

  .است تر قوی ها آن در محبت نوع این که
 است چیزهایی با محبت ی زمهال حقیقت در که الله خاطر : محبت برای الله و بهسوم

 تنها دارد، دوست الله که چه آن محبت یعنی دوم، نوع محبت و دارد می دوست الله که
  .یابد می تحقق الله، خاطر به و الله برای محبت با

؛ لذا بدارد دوست الله با را کسی یا چیزی بنده، که است آمیزی : محبت شرکچهارم
 کسی، چنین او، برای یا الله خاطر هرکس، چیزی یا کسی را با الله دوست بدارد، نه به

 به نسبت مشرکان که محبتی یعنی است؛ مشرکان محبِت  این، و برگزیده الله جز معبودی
  1.»دارند خود باطل معبودان
 این در چهارم، با سوم نوع محبت تفاوت«: نویسد می »الروح« کتاب در چنین هم قیم ابن
. باشد یِن شرک میز کماِل ایمان است؛ ولی نوع چهارم محبت، عا الله، برای محبت که است
  2.»است آن دانستن به ناگزیر بلکه و محتاج هرکسی، که است اساسی تفاوت یک این،

                                           
 .١٣۴ص ،١ج القیم، الجواب الکافی، ابن  -١
 .٢۵۴ص ١ج قیم، الروح، ابن  -٢
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 برای قربانی یا ذبح است، کرده ذکر الله رحمه مؤلف که اکبر شرک های یکی از نمونه

 این که است واجب رو هاست؛ از این ترین عبادت بزرگ از یکی قربانی،. باشد می غیرالله
انجام شود و از هرگونه شرکی، پاک  تنها برای الله خالصانه و ناب صورتی هب عبادت،

  :فرماید باشد. الله متعال می
  .]٢ کوثر:ال[ ﴾٢ رۡ ۡنَ ٱوَ  لَِرّبَِك  فََصّلِ ﴿
  .»پس براي پروردگارت نماز بگزار و (شتر) قرباني كن«
  :فرماید و می

ِت  إِنَّ  قُۡل ﴿ َ ِ  ِت َوَمَما َيايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ   .]١۶٢ :األنعام[ ﴾١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ
بگو: همانا نماز و قرباني و زندگي و مرگم، از آنِ اهللا، پروردگار «

  .»جهانيان است
 برای باشد، می متعال الله ی لذا هرکس برای غیرالله قربانی کند، این عبادت را که ویژه

  ه است و دیگر، جزو مسلمانان نیست.شرک ورزید به الله است و هداد انجام غیرالله
لذا قربانی کردن برای غیرالله، مثًال برای بت، یا جن، یا قبر، یا کعبه یا درخت، یا 
سنگ و امثال آن، شرک و کفر به الله بزرگ است و این قربانی، یعنی گوشِت آن، حرام 

یا نصرانی. کسی  َسر بریده باشد یا یک یهودی را آن مسلمانی، که کند نمی فرقی باشد؛ می
 دهد، انجام را عمل این که که پیش از قربانی کردن برای غیرالله مسلمان بوده است، همین

 را ها ترین عبادت بزرگ از یکی زیرا آید؛ می شمار به کافر و شود می خارج اسالم، ی دایره از
که برای غیرالله، جام داده و ماننِد کسی است ان غیرالله برای باشد، می متعال الله ی ویژه که

  .کند سجده می
گوناگونی دارد؛ مانند کمک خواستن یا فریادخواهی از  های نمونهو  اقسامشرک، 

 از کسی اگر لذا. باشد می الله قدرت ی غیرالله در کارها یا مواردی که فقط در گستره
 کند ستدرخوا ها دد بخواهد و از آنم یا کمک آنان، امثال و درگذشته صالحاِن  یا مردگان

شرک  ، به اللهکنند برطرف را مشکالتش یا نمایند برآورده را هایش خواسته و نیازها که
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 در که ها آن بحساب می آید است، نذر برای غیرالله، شرکهمچنین ورزیده است. 
 سنگ، خت و فالندر فالن یا پیر  فالن و شیخ  فالن ماننِد  غیرالله، برای اسالمی های سرزمین

 شوند؛ می بیرون اسالم، ی دایره از و ورزند شرک می الله به حقیقت در ،کنند می نذر
 که است عملی این،. هستند مسلمان که باشند معتقد و بپندارند مسلمان را خود گرچه
 به نزدیکی برای را عمل این که کردند می ادعا و دادند می انجام کثرت به قریش، کفار
  :فرماید می متعال الله که گونه همان. دهند انجام می الله

َّ  ُبُدُهمۡ َنعۡ  َما﴿ ِ ٓ  إ َ  ِلَُقّرُِبونَا ِ ِ ٱ إ   .]٣ زمر:ال[ ﴾َفٰٓ ُزلۡ  َّ
كه  كنيم مگر براي آن ) ما آنان را عبادت و پرستش نميگويند:  مي«(

  .»ي ما باشند و) ما را به اهللا نزديك كنند  (واسطه
 محسوب شرک، هاست، که در توان آنولی کمک خواستن از مردم در کارها یا مواردی 

و اما کمک «تیمیه سخنی بدین مضمون دارد که گفته است:  ابن االسالم شیخ. شود نمی
 فرقی باشد؛ می جایز است، زنده های  خواستن از مردم در مواردی که در تواِن انسان

  .»کند که این کار، یاری خواستن نامیده شود یا پناه بردن و امثال آن نمی

  دوم: شرك اصغر نوع
باشد،  هبه هر عملی که در شریعت شرک نامیده شده باشد ولی به مرتبه شرک اکبر نرسید

 اخراجرا از اسالم صاحب آن  . و گرچه انجام دادن شرک اصغرشود شرک اصغر گفته می
 به ای مقدمه یا زمینه و کند می ایجاد نقص و خلل شخص، توحید در ولی گرداند، نمی

 را اصغر شرک گناهِ  »الموقعین اعالم« کتابش در الله رحمه قیم است. ابن سوی شرک اکبر
 در نیز اصغر شرک صحیح، دیدگاه بر بنا و است دانسته کبیره گناهان از تر بزرگ و فراتر
  :گنجد می آیه این مفهوم
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َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َيغۡ  َ  َّ

َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَيغۡ  ۦبِهِ  كَ يُۡشَ  أ ٓ  لَِمن لَِك َذ   .]۴٨ نساء:ال[ ﴾ءُ يََشا

آمرزد و (هر گناهي) جز  همانا اهللا اين را كه به او شرك ورزند، نمي«
  .»بخشد شرك را براي هر كه بخواهد، مي

  زیرا این آیه، عام و فراگیر است.

  آيا شرك اصغر  در آخرت بخشيده خواهد شد؟
 چه شرکی، هیچ قرآنی، مفاهیم مقتضای به: شود می گفته«: گوید می الله تیمیه رحمه ابن

گ، بخشیده نخواهد شد؛ گرچه کسی که مرتکب شرک اصغر بزر چه و باشد کوچک
 مجازات آن، خاطر به و شود نمی بخشیده شرکش ولی برود، دنیا از مسلمان گردد، می

  ».خواهد رفتبه بهشت  سرانجام، و شد خواهد
: گوید می »نساء« ی سوره ۴٨ ی آیه ی درباره الله عالمه عبدالرحمن سعدی رحمه

 این مفهوم در نیز اصغر شرک که باورند این بر دانند، عام و فراگیر می را آیه این که کسانی«
 گردد، اصغر شرک مرتکب که کسی و شود نمی بخشیده اصغر، شرک یعنی گنجد؛ می آیه

 البته. گردد می مجازات نشود، آمرزیده کسی اگر که است روشن زیرا شد؛ خواهد مجازات
 و دانند نمی کافر شود، مرتکب شرک اصغر می که را کسی دارند، دیدگاهی چنین که سانیک

چنین شخصی،  که باورند این بر ها این. ماند خواهد دوزخ در همیشه که نیستند معتقد
 شرک که کسانی اما. رود می بهشت به سرانجام و شود متناسب با شرِک خود، عذاب می

شرک اصغر را  الله که معتقدند و دهند نمی جای آیه، نای در مذکور شرک در را اصغر
 الله که اند کرده استدالل »مائده« ی سوره ۵٢ ی آیه به بخشد، برای هرکه بخواهد می

  :فرماید می
ِ  كۡ يُۡشِ  َمن ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱب ُ ٱ َحرَّمَ  َفَقدۡ  َّ   نَّةَ لَۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َّ

ۡ
ٰ َوَمأ   .]٧٢ :المائدة[ ﴾لَّارُ ٱ هُ َو

راستي هر كس به اهللا شرك ورزد، اهللا بهشت را بر او حرام نموده  به«
  .»و جايگاهش دوزخ است
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 ی آیه -ائمه اتفاق نظر دارند که شرک اصغر در این آیه  همانگونه که :گویند می ها این
 جا آن ندارد؛ دخلی  نیز »زمر« ی سوره ۶۵ ی که در آیه پس گنجد نمی -مائده ی سوره ٧٢
  :فرماید می الله که

ۡشَ  لَئِنۡ ﴿
َ
  .]۶۵ زمر:ال[ ﴾َعَملَُك  َبَطنَّ َلَحۡ  َت كۡ أ

  ».شود طور قطع عملت نابود و تباه مي اگر شرك بورزي، به«
شود و چیزی  ی اعمال می در این آیه، مفرِد مضاف است و شامل همه» عمل«ی  واژه

  کند. ی اعمال انسان را نابود نمی جز شرک اکبر، همه
هایی است که از  ها و بدی یا ارزیابی، فقط در میان نیکی مقایسهکه  با توجه به این
شرک اکبر با هیچ چیِز دیگری، شود؛ زیرا  ترند، این دیدگاه، تقویت می شرک اکبر، پایین

 ».ماند و با وجود شرک اکبر، هیچ عملی که سودمند باشد، باقی نمی قابل مقایسه نیست
  [پایان سخن سعدی]

  اصغرچگونگي شناخت شرك 
برای ما  را آن شناخت که دارد دالیلی و ها نشانه دینی، متون و ها شرک اصغر، بنا بر آموزه

ای از متون دینی، از برخی از کارهای حرام، به عنوان  پاره در که گونه همان کند؛ آسان می
 بن محمود از عمرو از هاد بن یزید از »مسند« در که یاد شده است. چنان» شرک اصغر«

ْخوََف  إنَّ «فرمود:  صروایت است که پیامبر لبید
َ
َخاُف  َما أ

َ
ْكُ  َعلَيُْكمْ  أ  الرشِّ

ْصَغرُ 
َ
 به. »است اصغر شرک شما، برای من های ییکی از بزرگ ترین نگران«یعنی: ». اْأل

 شرک! خدا رسول ای: پرسیدند. شوید اصغر شرک گرفتار که ترسم می این از دیگر عبارت
  .»ریا«: فرمود چیست؟ اصغر

 ی واژه که است این بشناسیم، را اصغر شرک آن، با توانیم می که دیگری ی نمونه
که حروف معرفه هستند، » الم«و » الف«در متون دینی، به صورت نکره یا بدون  »شرک«

خود و ابوداود، ترمذی و » مسند«؛ مانند این حدیث که امام احمد در ذکر شده باشد
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از عیسی بن یونس از زر بن حبیش از عبدالله بن  ماجه از طریق سلمه بن کهیل ابن

ةُ «سه بار فرمود:  صپیامبر که اند نقل کرده مسعود رَيَ  َولَِكنَّ  إِالَّ  ِمنَّا َوَما ،رِشْكٌ  الطِّ
 َ ِ  يُْذِهبهُ  ابَّ در ادامه افزود:  مسعود ابن». بدشگونی شرک است«یعنی:  1».بِاحكََّولكُّ

بد نزده باشد؛ ولی الله، این حالت را با توکل از میان هیچ کس از ما نیست که فاِل «
 پس آمده، نکره صورت به روایت این در »شرک« ی اژهو که جا آن از حال هر به. »برد می

  .است اصغر شرک منظور،
 اصغر شرک عنوان از آن، به و از دیگر نشانه های شرک اصغر، این است که صحابه

  .کند نمی اخراج اسالم ی دایره از را دهبن که شرکی یعنی باشند؛ کرده یاد
 دینی های زیابی متون و دادهار و بندی روش دیگر برای بازشناسی شرک اصغر، جمع

  .است

  شرك اصغرانواع 

  شرک ظاهر (نمایان)اول: 
 و) لفظی( گفتاری شرک به آن از که شود شرکی است که در گفتار و کردار، نمایان می

 ابوداود، احمد، که چنان الله؛ غیر نام به سوگند مانند ی،لفظ شرک. کنیم می یاد عملی،
 شنید مردی از عنهما الله رضی عمر ابن: اند ن از سعد بن عبیده روایت کردهدیگرا و ترمذی

                                           
 جاهلیـت دوران در گیری فال نوعی اصل، در ولی باشد، می بد فاِل  یا بدشگونی معنای به جا رچه در اینِطَیَره، گ  -١

 نیـک فـاِل  بـه را آن کردند، می پرواز راست سمت به پرندگان اگر آوردند؛ به پرواز درمی را پرندگان که سان بدین بود؛
 اگـر و نمودنـد؛ مـی آغـاز بودنـد، گرفته تصمیم یا کرده زیری برنامه تر پیش که را دیگری کارِ  هر یا سفر و گرفتند می

: محمـد بـن اسـماعیل، یعنـی گویـد مـی خطـابی. آمدند بازمی خود تصمیم از پریدند، می چپ سمت به پرندگان
مـی  مسـعود را سـخن ابـن» بالتوکل یذهبه الله ولکن إال منا وما«بخاری گفته است: سلیمان بن حرب، عبارِت 

از بخاری از سلیمان بن حرب، همین را نقل کرده و منذری نیـز، سـخن بخـاری را تأییـد کـرده  دانست. ترمذی هم
  است. [مترجم]
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شنیدم که  صالله به او فرمود: از رسول عمر ابن. »...کعبه به سوگند«: گفت می که
رْشَكَ  دْ َفقَ  ابَّ  بَِغرْيِ  َحلََف  َمنْ «: فرمود می

َ
کسی که به غیرالله سوگند یاد کند، «یعنی: ». أ

  ».شرک ورزیده است
 تو و الله چه آن«: است عبارت این گفتِن  لفظی، شرک از دیگر ای و اما نمونه

 روایت اصم بن یزید از »الکبری« در نسائی و ماجه، ابن احمد، امام زیرا. »بخواهید
آمد و ضمن سخن گفتن  صپیامبر نزد مردی: گوید عنهما الله عباس رضی ابن: که اند کرده

 كَويل«فرمود:  صپیامبر. »بخواهید شما چه ه بخواهد و آنالل چه آن«با ایشان، گفت: 
َجَعلَتيِْن 

َ
وای بر تو! آیا مرا همتای الله قرار «. یعنی: »وَْحَدهُ  ابَّ  َشاءَ  َما :ْل قُ  ،َعْدالً  بَّ َوا أ

  .»بخواهد تایک الله چه آن: بگو دهی؟ می
 بخواهد، الله چه آن«ا ی »بخواهد یکتا الله چه آن«لذا درست این است که گفته شود: 

اراده الله سپس فالنی  اگر« چنین هم. »باشد شما میِل  چه آن یا بخواهید شما چه سپس آن
، باشد الهی ی اراده تابِع  مخلوق، ی خواسته باید بریم، می کار یعنی در عباراتی که به »نبود

  :فرماید عال میمت الله که چنان شود؛ ذکر خالق، ی اراده با مخلوق ی خواسته که نه این
ٓ  َوَما﴿ ٓ  ُءونَ تََشا َّ ِ ن إ

َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ يََشا   .]٢٩ تکویر:ال[ ﴾٢٩ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َربُّ  َّ

خواهيد مگر  و شما (پيمودن راه مستقيم يا هر چيزِ ديگري را) نمي«
  .»نيان بخواهد و اراده كندكه اهللا، پروردگار جها آن

 ی در این مورد، اصل بر این است که شرک اصغر است؛ ولی گاه بر اساِس قصد و اراده
 ساِن  به را مخلوقی که باشد این گوینده، قصد اگر یعنی انجامد؛ می اکبر شرک به اش گوینده
  .است شده اکبر شرک مرتکب کند، تعظیم الله،

 دفع قصد به آن امثال و بند یا گردن بند ِن حلقه یا دستو اما شرِک عملی، ماننِد پوشید
؛ زیرا احمد از دخین از عقبه تعویذ برای دفع زخم چشم و ُمهره، آویختن نیز و بال
هرکس، «یعنی: ». أرشك فقد ،تَِميَمة َيَعلَّق نمَ «: است کرده روایت مرفوع، صورت به
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دن یا دست خود) ببندد، شرک برای دفع زخم چشم، چیزی (چون ُمهره یا تعویذ به گر

  ».ورزیده است
اگر کسی، چنین چیزهایی را اسباب دفع بال بداند، مرتکب شرک اصغر شده  نکته:

 هستند بالگردان خود،) آن امثال و تعویذ ُمهره،( چیزهایی چنین که است، اما اعتقاد به این
  .است اکبر شرک این، کنند، می بال دفع و

  خطرات آنو  دوم: شرک خفی (پنهان)
شرکی است که در قصد اراده یا نیت بنده، وجود دارد؛ ماننِد ریا و قصد خودنمایی به 

 تا دهد انجام بهتر یا خوبی دیگران. مثِل کسی که عبادتی چون نماز یا قرائت قرآن را به
 بن محمود از عمرو از هاد بن ازیزید »مسند« صاحب! کنند تمجید و تعریف او از دیگران،

ْخوََف  إنَّ «فرمود:  صالله وایت کرده است: رسولر لبید
َ
َخاُف  َما أ

َ
ْكُ  َعلَيُْكمْ  أ  الرشِّ

ْصَغرُ 
َ
 به. »است اصغر شرک شما، برای من های یکی از بزرگ ترین نگرانی«یعنی: ». اْأل

 شرک! خدا رسول ای: پرسیدند. شوید اصغر شرک گرفتار که ترسم می این از دیگر عبارت
  .»ریا«: فرمود چیست؟ اصغر

 نوع این«: است گفته الله رحمه القیم ابن یابد؛ می نجات شرک، نوع این از کسی تر کم
 کسی لذا یابد؛ می رهایی آن از کسی تر ک، دریای پرتالطمی است که ساحل ندارد و کمشر
 به جستن نزدیکی جز چیزی قصدش و کند طلب را الله رضایت جز چیزی عملش، با که
». باشد، در قصد و نیت خود، به الله شرک آورده است الهی پاداش زا برخورداری یا الله

 نفسانی و درونی عوامل بارترین ریا، از زیان«گفته است:  باره در این 1یکی از عارفان
 برای همت آستین که کسانی و عابدان علما، و باشد می پوشیده کامالً  که است هالکت

                                           
 یعنـی شـریعت، هـای ته باشند که منظور از عارف، کسی است که در چارچوب دادهداش توجه گرامی ی خواننده  -١

 او از غریبی و عجیب اطوار و ادا که کسی نه زند، باال می الله عبادت برای همت آستین سنت، و کتاب های آموزه
  ]مترجم. [سالم عقل با نه و است سازگار شریعت، با نه که بینیم می
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 ها خواسته بر هرچند زیرا شوند؛ ی بزرگ دچار می، به این بالاند زده باال آخرت راه پیمودن
 دارند بازمی نادرست، امیال و ها از شهوت را نفس و شوند می چیره خویش نفسانی امیال و
 ظاهری، گناهان در طمع از ها آن نفس نتیجه در و کنند می حفاظت شبهات برابر در را آن و

 شود؛ آسوده عمل، و علم اظهار با دارد دوست سرکش نفس ولی گردد، می درمانده و عاجز
در نزد خلق  شدن محبوب لذِت  به مجاهدت، های سختی از رهایی برای نتیجه در
 تمجید و تعریف از و کند نمی قناعت داند، می را عملش و علم الله، که این به و اندیشد می

 از. گردد نمی قانع باشد، مردم پروردگار ی ستوده فقط که این به و شود می خشنود مردم،
و  محفل هر در را او و بدارند اش گرامی کنند، خدمتش بستایند، را او دارد دوست رو این

 ترین بزرگ و شهوت بدترین به سرکش، نفس سان انجمنی، در صدر مجلس بنشانند؛ بدین
 سپری او، عبادت و الله محبت با اش زندگی که برد می گمان و شود می گرفتار لذت
 هستند، ناتوان آن درک از نیز ژرف های اندیشه که پنهان شهوِت  این هک آن حال گردد، می

 کند می گمان خودش و است داده قرار منافقان ی او را در جرگه و کرده اشغال را اش زندگی
  »!خداست مقّرب بندگان جزو که

این نوع شرک، بسیار ظریف و باریک است و شیطان، سهم فراوانی در این زمینه 
؛ لذا پاِی  لغزاند می وادی، این در نیز را پارسایان و عابدان و دارد مسلمان ی نسبت به بنده

 به که ها آن از برخی که سان بدین روند؛ می راهه بی به و لغزد بسیاری از مردم در این راه می
 از ای بهره هیچ هستند، هراسان آنان، نکوهش از و دارند  عالقه دیگران، تمجید و تعریف

 را نیکوکاری و عبادت خودنمایی، و ریا ترس از هم برخی و برند نمی آخرت، در اعمالشان
  !اند بهره بی لذا کنند؛ می ترک

 قصد، به که اند کرده روی زیاده  پرهیز از این نوع شرک در ای اندازه برخی از این افراد، به
 سایر سرزنش که اند آورده روی کارهایی به کنند، نکوهش را آنان دیگران، که این برای و

زیرا  اند؛ یافته شهرت  شدگان، توبیخ یعنی ،»مالمیه« به حتی است؛ داشته پی در را مردم
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قصدشان این بوده است که در برابر ریاکاران قرار بگیرند. حق و حقیقت، نه این است و نه 

 حقیقِت  اخالص، و خواند؛ و کثرت کارهای نیک فرامیاخالص نیت به آن؛ بلکه حقیقت، 
  :فرماید می الله. انبیاست دعوت کلیِد  و دین

﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِلَعۡ  إ َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ   .]۵ :البینة[ ﴾ءَ ُحَنَفا

ي آيين توحيدي،  كه اهللا را مخلصانه و بر پايه و فرمان نيافتند جز آن«
  .»دي او بدانن در حالي عبادت كنند كه دين و عبادت را ويژه

  حالت هاي واردن شدن رياء در كارها و حكم هر كدام:
یاکارانه، چندین حالت داردعمل   ذکر »الحکم و العلوم جامع« در رجب که حافظ ابن ر
  ین است:ا اش، خالصه که کرده

 و دهد می قرار غیرالله، برای را عبادتش اصِل  ابتدا، همان از کننده عمل اول:حالت 
. این، عمِل منافقان است و امکان باشد دنیا کاالی به یابی دست فقط عبادت، از قصدش

 اصلی های عملی شود؛ زیرا این، یکی از ویژگی نندارد که مؤمن یا مسلمان، مرتکب چنی
  :فرماید می . اللهاست منافقان

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ َ ٱ ِدُعونَ يَُخٰ  فِقِيَ ُمَنٰ ل ْ قَاُموٓ  َذا ِدُعُهمۡ َخٰ  وَُهوَ  َّ َ  ا ِ لَ ٱ إ ِ وٰ لصَّ ْ  ة  قَاُموا
 ٰ َ ٓ  ُكَسا َ  لَّاَس ٱ ُءونَ يَُرا َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  َو َّ  َّ ِ ٗ  إ   .]١۴٢ نساء:ال[ ﴾١٤٢ قَلِي

فريبند؛ و اهللا، كيفر نيرنگشان را به يمنافقان (به پندار خود) اهللا را م«
ايستند، از روي يگرداند. و هنگامي كه به نماز ميخودشان باز م
كنند و يايستند و در برابر مردم ريا و خودنمايي ميتنبلي (به نماز) م

  .»كنندياهللا را جز اندكي ياد نم
 باطل اساس، از عملی، چنین ندارد؛ شک عملی، چنین بودن باطل ی مسلمان، درباره

  است. الهی مجازات و خشم سزاوار کند، د و کسی که با چنین نیتی عبادت میباش می
ریا وجود دارد. متون و عملی که برای خداست،  ، دراز همان ابتدا حالت دوم:

 از »مسلم صحیح« در. باشد می، باطل عملی چنین که است این گر نشان دینی، های داده
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إّن اهللا «فرمود:  صروایت است که پیامبر رحمن از پدرش از ابوهریرهلعبدا بن عالء
 َ رشَ ، َمن َعِمَل َقَمًال كء َعِن الرشِّ اكقال: أنا أغىن الرشُّ

َ
ُته كِفيِه َميِعَ َغرِيی تَرَ  كأ

 شرک از مطلق طور الله فرموده است: من، بر خالف شریکان، به«یعنی:  1».هُ كَورِش 
، او را با در آن عمل شریکی را با من قرار دهد و دهد انجام عملی کس، هر نیازم؛ بی

  .»گذارم  وامی) آمیزش شرکش (عمل شرک
 بودن باطل ی اشد، باطل است و هیچ اختالفی دربارهلذا هر عملی که آمیخته به ریا ب

 باره این در متأخرین گرچه نداریم؛ سراغ صالح، سلف از یک هیچ از عملی، چنین
  .دارند نظر اختالف

 لذا یابد؛ می راه آن به ریا بعد ولی شود، ابتدا عمل برای الله انجام می حالت سوم:
 نماید، دفع را آن او، و کند خطور کننده عمل ذهن به نیت، این و نباشد کار در قصدی اگر
 این به اگر اما شود؛ نمی وارد عملش و نیت در اشکالی که دارند نظر اتفاق علما ی همه

 و پاک که نیتش اصل خاطرِ  خیر؟ و آیا به یا شود ش باطل میعمل آیا دهد، ادامه حالت
 امام اند؛ داشته نظر ختالفا باره این در سلف علمای یابد؟ می پاداش است، بوده خالصانه
 و نشود باطل عملش، که است امید و اند پرداخته موضوع این به طبری جریر ابن و احمد
  .بیابد پاداش نیتش، اصِل  خاطر به کننده عمل

 شده روایت نیز الله رحمه تستری عبدالله بن سهل از ریا، ی درباره بندی همین تقسیم
  :گوید می وی، است؛
  ارد:ریا سه حالت د«

                                           
 .۵٣٠٠صحیح مسلم، ش:  -١
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 و دهد می قرار غیرالله برای دهد، اول: شخص، اصِل نیتش را از عملی که انجام می

 تردید و شک و نفاق از ای گونه این باشد؛ می الله برای عملش که کند می وانمود چنین
  ر ایمان است.د

با  شود، گاه میاز عملش آ کسی که همین ولی کند، دوم: عملی را برای الله، آغاز می
  .دهد می انجام بهتر، را آن و پردازد می کار آن به تری و چاالکی بیشنشاط 

 او که بعد ولی رساند؛ می پایان به اخالص با و کند سوم: عملی را با اخالص آغاز می
 همان این،. شود می خرسند دیگران، تمجید و تعریف به ستایند، می عمل این خاطر به را

  ].تستری سخن پایان. [»است ودهفرم منع آن از متعال، الله که ریاست

  حكم خودداري از كار نيك از ترس اينكه ريا باشد
 شمار ریا به ممکن است باشد، ریا که این ترس از نیک کارهای از خودداری بسا چه نکته:
 بن فضیل از: گوید آورده است: محمد بن عبدویه می» شعب االیمان«د. بیهقی در ی بیا

 برای عمل یک انجام و ریاست مردم، خاطر به عمل ِک تر«: گفت می که شنیدم عیاض
  ».تو را از این دو، حفظ کند الله که است این اخالص، و باشد؛ می شرک مردم،

 را عملی انجام قصد کسی، اگر که معناست بدین سخنش«: گوید می الله نووی رحمه
شخصی، ریاکار چنین آن عمل را ترک کند،  ، نگاه مردم و ریااز ترس  ولی باشد، داشته

 را نفل اعمال که است پسندیده اما. است کرده ترک مردم خاطر است؛ زیرا عمل نیکی را به
 عمِل  که این مگر بپردازد؛ ها آن انجاِم  به تنهایی، و خلوت در تا ندهد انجام مردم انظار در

 ات؛ یا آن شخص، جزو علما و افرادی است که مردم از اوزک مثل باشد، فرضی یا واجب
  .»دهد انجام آشکارا را عملش که است بهتر صورت این در. کنند الگوبرداری می
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ها را  ار دهد، آنقر هايي [كسي كه ميان خود و اهللا، واسطه ناقض دوم:
ها توكل نمايد،  ان درخواست شفاعت كند و بر آنبخواند و از آن

  اجماع، كافر است] به
دی است که کفار قریش، به آن گرفتار شده این به عنوان یکی از نواقض اسالم، جزو موار

 با را هایی داشتند، واسطه الله بودن خالق و ربوبیت به که ایمانی رغم به که بودند؛ چنان
انجام  الله به نزدیکی برای را عمل این که کردند می ادعا و ساختند می شریک او
  :فرماید می آنان ی . الله متعال دربارهدهند می

َّ  ُهمۡ ُبدُ َنعۡ  َما﴿ ِ ٓ  إ َ  ِلَُقّرُِبونَا ِ ِ ٱ إ   .]٣ زمر:ال[ ﴾َفٰٓ ُزلۡ  َّ
كه  كنيم مگر براي آن ) ما آنان را عبادت و پرستش نميگفتند: (مي«

  .»ي ما باشند و) ما را به اهللا نزديك كنند  (واسطه
  :فرماید و می

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَيعۡ ﴿ َ  يَُضُُّهمۡ  َ  َما َّ ٓ َهٰٓ  َويَُقولُونَ  ُهمۡ يَنَفعُ  َو َ  ُؤنَاُشَفَعٰٓ  ءِ ُؤ
ِۚ ٱ ِعندَ   .]١٨ [یونس: ﴾َّ

رسانند و نه  پرستند كه نه زياني به آنان مي و جز اهللا چيزهايي را مي«
  ».ما نزد اهللا هستندهاي)  (واسطهشفيعان  ،ها اينگويند:  سودي؛ و مي

به هم در افعال و صفات به دو خالق شبیه  شخصیه ک صورت به این شرک در ربوبیت 
 هایی برخی از مشرکان، به معبودان خود ویژگی البته. باشد ممتنع می اعتقاد داشته باشد،

 با متناسب و آراسته آنان نظر در را بدشان کردار شیطان، و اند داده هستی در تصرف چون
تعظیم گرفته است؛ لذا برخی در  بازی به را عقلشان ای، گروه و طایفه هر خرد و عقل

 هم ای عده و اند گشته مشرک ستارگان، و اخترها با گروهی و اند مردگانشان دچار شرک شده
 چون معبودانی شکل به خود، واهی تصورات و ها خیال اساس بر را هایی بت و ها مجسمه
 را باطل ی اندیشه این شیطان، ترتیب بدین و اند پرداخته و ساخته ستارگان، و صالحان
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 ها، این ی واسطه به و هستند متعال الله نزد هایشان واسطه ها، این که تهآراس برایشان

  !شود می برطرف نیازهایشان و مشکالت
 امروزه و کند می اخراج اسالم، ی این، یکی از مسایلی است که انسان را از دایره

 میان و اند این شرک، مبتال شده به کشند، می یدک خود با را اسالم نام که کسانی از بسیاری
 دچار آن به قریش کفار که است شرکی همان این،. دهدن می قرار هایی واسطه الله، و خود
را تصدیق  صمحمد رسالت که کنند می گمان اسمی، مسلماناِن  از دسته این. بودند شده
ران، فاصله پیامب روش و راه از شدت به که آن حال هستند، او از پیروی مدعی و اند کرده

 کافر و مشرک را ها و آنپیامبر این امت، به مقابله با این شرک قریشیان پرداخت دارند؛ زیرا 
؛ معبودانی که پرستند می را الله جز معبودانی ها، و برایشان روشن ساخت که آن نامید

  :فرماید مالک هیچ نفع و ضرری برای آنان نبودند. الله متعال می
ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿ ِينَ ٱ ُعوا ِ ٱ ونِ دُ  ّمِن ُتمزََعمۡ  لَّ ٖ  َقاَل ِمثۡ  لُِكونَ َيمۡ  َ  َّ ة َمٰ ٱ ِف  َذرَّ ٰ لسَّ  تِ َو

 َ  ٱ ِف  َو
َ
َ  ٢٢ َظِهيٖ  ّمِن ُهمِمنۡ  ۥَلُ  َوَما كٖ ِشۡ  ِمن فِيِهَما لَُهمۡ  َوَما ِض ۡرۡل  تَنَفعُ  َو

َفٰ ٱ َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َعةُ لشَّ ِ ذِنَ  لَِمنۡ  إ
َ
ٰٓ  ۥۚ َلُ  أ ْ  قُلُوبِِهمۡ  َعن فُّزِعَ  إَِذا َحتَّ  قَاَل  َماَذا قَالُوا

ْ  َربُُّكۡمۖ  ۖ لَۡ ٱ قَالُوا   .]٢٣- ٢٢ [سبأ: ﴾٢٣ َكبِيُ لۡ ٱ َعِلُّ لۡ ٱ وَُهوَ  قَّ
پنداريد، بخوانيد؛  بگو: كساني را كه جز اهللا (فريادرس خويش) مي«

ها و زمين مالك نيستند و در تدبير  اي را در آسمان سنگ ذره هم
ندارند و (پروردگار) از آسمان و زمين، هيچ دخالت و مشاركتي  

 در نزد او هيچاي ندارد. و  دهنده ها هيچ پشتيبان و ياري ميان آن
داده  او اجازهبه كسي كه  شفاعت، جز  ي، سودمند نمي باشدشفاعت
گويند:  هايشان زدوده شود، مي . و چون اضطراب و دلهره از دلباشد

ي  بلندمرتبهدهند: حق (گفت) و او،  پروردگارمان چه فرمود؟ پاسخ مي
  .»بزرگ است

  :فرماید و می
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فََرَءيۡ  قُۡل ﴿
َ
ا ُتمأ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  مَّ َراَدِنَ  إِنۡ  َّ

َ
ُ ٱ أ  ُت ِشَفٰ َكٰ  ُهنَّ  َهۡل  بُِضٍّ  َّ

 ِ ِه وۡ  ۦٓ ُضّ
َ
َراَدِن  أ

َ
ٰ ُممۡ  ُهنَّ  َهۡل  ةٍ بِرَۡحَ  أ ۖ ٱ ِبَ َحسۡ  قُۡل  ۦۚ تِهِ رَۡحَ  ُت ِسَك ُ ُ  هِ َعلَيۡ  َّ  َيَتَوكَّ

ۡ ٱ ُونَ ل   .]٣٨ زمر:ال[ ﴾ُمَتَوّكِ
ايـد   پرستيد، هـيچ انديشـيده   ي معبوداني كه جز اهللا مي بگو: آيا درباره«

توانند زيان و آسيب او  ها مي كه اگر اهللا زياني براي من بخواهد، آيا آن
را از من دور كنند يا اگر رحمت و بخشايشي براي مـن بخواهـد، آيـا    

اسـت    ا از من باز دارند؟ بگو: اهللا، برايم كافيتوانند رحمتش ر ها مي آن
  .»كنند كنندگان تنها بر او توكل مي و توكل

  :فرماید و می
ْ ٱوَ ﴿ َُذوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن تَّ ْ  َءالَِهةٗ  َّ َُكونُوا ۚ  ٨١ اِعزّٗ  لَُهمۡ  ّلِ َّ  بِعَِباَدتِِهمۡ  ُفُرونَ َسَيكۡ  َ

ا ِهمۡ َعلَيۡ  َوَيُكونُونَ    .]٨٢-٨١ مریم:[ ﴾٨٢ ِضدًّ
ي عزتشان باشند. چنين نيست؛  و معبوداني جز اهللا برگزيدند تا مايه«

  .»خواهند كرد و دشمنشان خواهند شدبلكه عبادتشان را انكار 
جز او توانایی آفریدن، روزی  کسی و است خالق الله، که داشتند قبول که این با ها، این

 و نگرفتند قرار موحدان و لمانانمس ی دادن، زنده کردن و میراندن ندارد، ولی در جرگه
ان پیروی مشرک از شوند، می نامیده مسلمان که کسانی از بسیاری نیز اینک. بودند مشرک
 نزدیکی ها آن به قربانی و نذر با و نمایند می تعظیم را قبرها و ها ضریح مزارها، و کنند می
 و خود میان ی واسطه را اه آن و کنند می درخواست آنان از را نیازهایشان رفع و جویند می
 شرک این، که صورتی در داشتند، را کرد روی همین که قریش کفار مانند پندارند؛ می الله
. دانند می مخلوق هماننِد  را خالق عمل، در ها الله متعال است. سببش، این است که این به

 در دهید، ارقر الله، و خود میان هایی واسطه اگر و«: گوید تیمیه می ابن االسالم شیخ
اید که میان شاه و مردم، قرار دارند؛  پنداشته افرادی یا ها دربان سان به را ها آن حقیقت
 ی واسطه به و برند می الله نزد را مردم ها درخواست ها، که این واسطه صورت بدین
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 یعنی. دهد می روزی ها آن به و کند به امور بندگانش رسیدگی می الله که هاست این

 الله به را مردم درخواست نیز ها واسطه و دهند می ها واسطه این به را ها درخواست مردم،
ی میان شاه و ها واسطه رو افرادی که به شاه نزدیکند و از این مانند درست! رسانند می

 ادب، روی از و برند نمی شاه نزد مستقیم، طور به را های هستند؛ لذا مردم خواستهمردمش 
 که باورند این بر و کنند می تقدیم شاه نزدیکان یا ها واسطه به ار خود های درخواست
 خودِ  از ها، واسطه زیرا رساند؛ هایشان می خواسته به زودتر را آنان ها، واسطه از استفاده

 الله، و خود میان را کسانی سان بدین که کسی لذا. ترند نزدیک شاه به کننده درخواست
 توبه پندار و رویه این از که شود می خواسته او از ت؛اس مشرک و کافر دهد، قرار واسطه
 را ها آن و پندارند ند الله میهمان و شبیه را مخلوقاتی ها، این. شود می کشته وگرنه، کند،

  1.»دهند قرار می الله همتای
 و شفاعت از که دهند می قرار الله و خود میان در امید بدین را ها مشرکان، این واسطه

 برای ها، برخوردار شوند؛ یعنی معتقدند که این واسطه الله نزد در ها واسطه سفارش
برهان مشرکان را در شرکشان، بیان نموده و  الله. کنند می سفارش متعال الله نزد ها آن

  فرموده است:
َّ  ُبُدُهمۡ َنعۡ  َما﴿ ِ ٓ  إ َ  ِلَُقّرُِبونَا ِ ِ ٱ إ   .]٣ زمر:ال[ ﴾َفٰٓ ُزلۡ  َّ
كنيم مگر براي  د: ) ما آنان را عبادت و پرستش نميگوين (مشركان مي«

  .»ي ما باشند و) ما را به اهللا نزديك كنند  كه (واسطه آن
  و فرموده است:

ٓ َهٰٓ  َوَيُقولُونَ ﴿ َ ِ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَعٰٓ  ءِ ُؤ  .]١٨ [یونس: ﴾َّ
  ».اينها شفيعان ما نزد اهللا هستندگويند:  و مي«

                                           
 .١٢۶، ص١المجموع، ج  -١
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به آن امیدوارند، هیچ پایه و اساسی ندارد؛ یعنی هرگز  شفاعت یا سفارشی که مشرکان
  :فرماید می متعال الله. یابد تحقق نمی
نِذرۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ بِهِ  َوأ ن َيَافُونَ  لَّ

َ
وٓ ُيۡ  أ ْ َشُ ٰ  ا َ ِ َ  َوِلّٞ  ۦُدونِهِ  ّمِن لَُهم َس لَيۡ  َرّبِِهمۡ  إ  َو

  .]۵١ :األنعام[ ﴾٥١َيتَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ  َشفِيعٞ 
ترسند از اينكه به پيشگاه ميكه را اين قرآن، كساني  و با«

كه جز اهللا هيچ دوست و  ،هشدار بدهپروردگارشان گرد آورده شوند 
  .»اي ندارندكننده  شفاعت

  اید:فرم و می
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ا أ ن لِ َقبۡ  ّمِن ُكمَنٰ َرزَقۡ  ِممَّ

َ
  أ

ۡ
 فِيهِ  عٞ َبيۡ  َّ  مٞ يَوۡ  ِتَ يَأ

 َ َ  ُخلَّةٞ  َو ۗ َشَفٰ  َو ٰ لۡ ٱوَ  َعةٞ ٰ ٱ ُهمُ  فُِرونَ َك   .]٢۵۴ :البقرة[ ﴾٢٥٤ لُِمونَ لظَّ
كه  ايم، انفاق كنيد؛ پيش از آناي مؤمنان! از آنچه نصيبتان كرده«

روزي فرا رسد كه در آن هيچ داد و ستد و هيچ دوستي و شفاعتي 
  .»ندستمكار، خود، نيست. و كافران

 روز دارند، انتظار خود های واسطه از ها ال خبر داده است شفاعتی که اینالله متع
 تبدیل ها ان برای حسرتی و افسوس به اساسشان بی امید این و رسد نمی انجام به قیامت
  :گویند ؛ لذا میشود می

َ  ١٠٠ فِعِيَ َشٰ  ِمن َلَا َفَما﴿   .]١٠١-١٠٠ شعراء:ال[ ﴾١٠١ َحِيمٖ  َصِديقٍ  َو
و نه هيچ دوست صميمى و  اى داريم كننده نه شفاعتو اينك «

  .»مهرباني

  به دو صورت آمده است صپيامبر شفاعت در كتاب اهللا و سنت
 ی درباره هم آن شود، درخواست می غیرالله از که شفاعتی یعنی ،شده شفاعت نفي يكم:
 نوع ینا متعال، الله. است متعال الله توانایی و قدرت ی گستره در فقط که چیزهایی
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 انجام به که است ای پایه بی و باطل شفاعت است فرموده بیان و نموده نفی را شفاعت

  در آیات مذکور، بیان شد. تر پیش که گونه همان رسد؛ نمی
 الله خودِ  از تنها و دهد اجازه می ، یعنی شفاعتی که اللهدهش شفاعت ثابت دوم:
 از متعال، الله و باشد می موحدان و انمؤمن ی ویژه شفاعت، این شود؛ می درخواست متعال
 :شرط دو با البته است، داده خبر آن تحقق

  شرط هاي شفاعت ثابت شده
 دهد؛ شفاعت ی اجازه گر، این است که الله متعال، برای شفاعت شرط نخست:

  فرماید: می که چنان
ِيٱ َذا َمن ﴿ َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ يَشۡ  لَّ ِ   .]٢۵۵ :البقرة[ ﴾ۦنِهِ بِإِذۡ  إ
  .»تواند نزدش شفاعت كند مگر به اذنشهيچكس نمي«

 الهی اذن یعنی شود؛ رضایت پروردگار از کسی که برایش شفاعت می شرط دوم:
  :فرماید می که گونه همان شونده؛ برای شفاعت
﴿ َ َّ  َفُعونَ يَشۡ  َو ِ   .]٢٨ نبیاء:أل[ا ﴾تََضٰ رۡ ٱ لَِمنِ  إ
  .»كنند شفاعت نميو جز براي كسي كه پروردگار رضايت دهد، «

  هم نیز ذکر نموده و فرموده است:با الله متعال، این دو شرط را 
لَكٖ  ّمِن َوَكم﴿ َمٰ ٱ ِف  مَّ ٰ لسَّ َّ  ا ًٔ َشۡي  َعُتُهمۡ َشَفٰ  ِن ُتغۡ  َ  تِ َو ِ ن دِ َبعۡ  ِمنۢ  إ

َ
  أ

ۡ
ُ ٱ َذنَ يَأ َّ 

ٓ  لَِمن   .]٢۶ :[النجم ﴾٢٦ َضٰٓ َويَرۡ  ءُ يََشا
ها هستند و شفاعتشان هيچ  ه در آسمانو چه بسيار فرشتگاني ك«

بخشد مگر پس از اذن اهللا براي هر كس كه بخواهد و براي  سودي نمي
  .»هركس كه اهللا بپسندد (و راضي شود)
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كسي كه مشركان را كافر نداند يا در كفرشان شك حكم [ ناقض سوم:
  مذهب و آيين آنان را درست بپندارد]كند يا 

 امثال و) ها برگشته تاب، مشرکان، ملحدان، مرتدان (ازدینواجب است کسانی چون اهل ک
 ی ور قطع کافر بدانیم و این، الزمهط به است، کرده تصریح کفرشان به متعال الله که را آنان

  اساسی دارد: ی جنبه دو توحید، زیرا است؛ توحید
  کفر به طاغوت.یکم: 
  ایمان به الله. دوم:

 جز راستینی و برحق معبود یعنی باشد؛ می) الاللهإ الإله( توحید ی این، معنای کلمه
  .ندارد وجود الله

 و کس هیچ که است این گر و نشان است کفر به طاغوتبمعنی ، »الاله«عبارت 
 که دهد ایمان به الله متعال است و نشان می ،»الاللهإ« و نیست عبادت ی شایسته چیز، هیچ
 شود، پرستش الله، جز که هرکسی و چیز هر لذا. است بندگی ی شایسته یکتا، الله تنها

الله متعال،  .باشد می الله به ایمان و طاغوت به کفر توحید، ی الزمه و است طاغوت
  :است فرموده بیان و نموده بیان ایمان، و توحید ی درباره را مهم ی این دو نکته
ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن﴿ ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َويُؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  َك سَ َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة  َ  َقٰ ُوثۡ ل
  .]٢۵۶ :[البقرة ﴾لََها نفَِصامَ ٱ
به طاغوت و معبودان باطل كفر ورزد و به اهللا ايمان بياورد، هركس، «

به دستاويز محكم و ناگسستنيِ ايمان چنگ زده است كه هيچگاه 
  .»شود گسسته نمي

که کفرشان، روشن است  لذا کسی که مشرکان یا اهل کتاب را کافر نداند یا با وجودی
و شکی در آن وجود ندارد، از تکفیرشان خودداری کند، در حقیقت به الله و کتابش و به 

را  صکفر ورزیده و جهانی بودن یا فراگیر بودن دعوت و رسالت پیامبر صالله رسول
 اجماع و مرتکب یکی از نواقض اسالم شده است؛ این، به کرده انکار مردم، ی برای همه
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به کفرشان  الله که را کسانی باید مسلمانی هر لذا. است اسالم نقض انان،مسلم

  تصریح کرده، کافر بداند و قاطعانه تکفیرشان کند.
 را غیرمسلمانان که را هرکسی و غیرمسلمان های ملت ما،«: گوید قاضی عیاض می

 دانیم؛ می فرکا پندارد، کفرشان شک دارد و یا آیینشان را درست می در یا داند نمی کافر
 جا آن از ولی باشد؛ معتقد ها آیین سایر بودن باطل به و است مسلمان که کند ادعا هرچند

 کافر نیز خود است، ندانسته کافر را غیرمسلمانان اش، درونی باور برخالف و ظاهر در که
 صاحبان نصارا، و یهود«: گوید بنابراین از باب اولی، در کفر کسی که می 1.»باشد می
 پس دارند، هایی دیدگاه چنین اجتهادشان، ی نتیجه در چون که هستند آسمانی یعتیشر

 که کسی مانند است؛ ورزیده کفر متعال الله به و باشد می کافر ،»باطل نه برحقند،
سالم را برگزیند، اختیار با  ا دین یا و نصارا یا یهودیان دین بخواهد کسی اگر«: گوید می

  .است کافر شخصی، چنین ؛»اند درست و برحق ها، ینا ی خود اوست؛ زیرا همه
 را دیدگاه همین... و تلمسانی هود، ابن سبعین، برخی از ملحدان گذشته مانند ابن

 را ها ودیان یا نصرانیهی دین که است مجاز شخصی، هر: گفتند می که چنان اند؛ داشته
 پیروان گرایش سان ین را همو ا کند قبول را اسالم آیین تواند می که گونه ؛ همانبرگزیند
 به که است هایی راه ها، این ی همه: گویند می و دانند می مذاهبشان به چهارگانه مذاهب
  !رسد می خداوند

  دعوت به سوي آزادي و وحدت بين اديان و حكم آن
است و  فراوانی یافتهو گسترش این نقض آشکار اسالم، به نام آزادی ادیان، رواج امروزه 

کسانی که پروردگار متعال، بینش و بصیرتشان را واژگون نموده، فریاد آزادی،  بسیاری از
 کنند می گمان و پندارند می برحق را ادیان ی همه و دهند وحدت و تقریب ادیان را سر می

                                           
 .١٠٧١، ص٢الشفاء، قاضی عیاض، ج  -١
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. ندارد وجود کفر های ملت و مسلمانان میان در مشکلی و دشمنی هیچ مطلق طور به که
ع را به عنوان یکی از نواقض اسالم و تبیین آن را برای مردم، ن موضوای به پرداختن ها، این

. دانند می ها تحجر، سرسختی، نژادگرایی و برافروختن آتش دشمنی و عداوت در میان ملت
 هدف را اسالم اساِس  که باشد می واضح ارتدادی و آشکار کفر پندار، این که صورتی در
 های لفت با دعوت انبیاست. در این میان عبارتو مخا توحید با مغایر فراخوانی و داده قرار

 کار به کفرشان، در تردید و شک ایجاد یا کتاب اهل و مشرکان تکفیر عدم برای گوناگونی
 های دل از را ها دشمنی و ها کدورت و بسازند پارچه یک را مردم خویش، گمان به تا برند  می
  .بزدایند ها ملت

 اسالم ی بر نقض آشکار اسالم که او را از دایره عالوه دارد، کردی کسی که چنین روی
 در فایده بی های کینه پیدایش و ها را عامل تباهی ملت الهی پاک شریعت کند، می خارج
 اقرار زبان به را این است ممکن گرچه باطل، فراخوان این منادی. پندارد می مردم میان
  .زند اد میفری را اسالم از بدگویی حال، زبان به اما نکند،

فراخوان آزادی، وحدت و تقریب ادیان، متکی بر جریانی است که اسمی نوین و 
دارد. این  1»باوری ماده« یا »گرایی مادی« نام به الحادی و کفرآمیز کهنه، ای مسلک و عقیده

                                           
 فریـدریش مارکس، کارل: قبیل از یغرب فیلسوفان یشناخت جامعه و یاقتصاد ،یفلسف یها اندیشه ی زاده باوري، ماده - ١

 از یبسـیار یتفسـیرها و تصـورات هـا، اندیشـه دسـتخوش پیـدایش، از پس هرچند دیدگاه این باشد؛ یم …و انگلس
 باورانـه مـاده یدید مسایل، تمام به نهاده، سر پشت که یتحوالت گذر در اما گرفته، قرار غرب پردازان نظریه و ها ولوگایدئ
 نگـرش از یتفسـیر گیـرد، یمـ قرار یباور ماده ی واژه پِس  در موارد از یا پاره در که یعنوان یا و نام رو این از است؛ داشته
ی بـاور مـاده به آن از باشد، تاریخی سو به باورانه ماده نگاه اگر مثالً . باشد یم یع خاصموضو به دیدگاه این ی باورانه ماده
 مابعـد مـورد در باورانـه مـاده ترکیـب و فرمـول ایـن اگر چنین هم. شود ی) یاد مhistorical materialism(یتاریخ
 و ُبـن باورانـه، مـاده یابـد. در دیـِد  ی) مـdialectical materialism(دیالکتیكی باور ماده عنواِن  رود، کار به طبیعت
 و آغاز ،یادّ م تفکر در. روند یم شمار به ماده، رشد وی دگرگون پیامد ،یهست مختلف اشکال و است ماده ،یهست اساس
ی اخالقـی ها ارزش باوران، ماده. باشد یمی زندگی معنو روندی  کننده تعیین ماّده، و استی متک ماّده بری چیز هر پایان
 ].ةالخبیث وثمارها ةالعلمانی از نقل . [مترجم، بهدانند یم بنیاد یرا بی دینی اباوره و
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 و دارد باورانه ماده دیدی مسایل، تمام به و است دینی های ارزش و دین منِکر فکری، ی نحله
 نهادن کنار و باورها تقریب و ادیان آزادی ادعای ی واسطه به تا کوشد یم رو ینا از

 آن به اسالم که را ای زندگی ارزش گرایان، مادی. ببرد میان از را داری دین روح اختالفات،
نگاهی کامًال حیوانی و و  دیدی حیوانی است زندگی، به دیدشان و دانند نمی خواند، می فرا

 مانند کوشند، رند؛ زیرا بدون هدف هستند و برای فرجام خویش نمیبلکه بدتر به زندگی دا
 ادعا باوران، ماده و ملحدان البته ندارند؛ هدفی هیچ و اند بهره بی عقل نعمت از که حیوانات

  !هستند خردگرا که کنند می
  :فرماید الله متعال، می

سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ ﴿
ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  ينَ لَّ  إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا

ْ بَُرَٰٓء ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ  َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  َوبََدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]۴ :الممتحنة[ ﴾ۥٓ َدهُ وَحۡ  َّ

راستي براي شما، در ابراهيم و همراهانش، الگوي نيكي است؛  به«
پرستيد،  چه جز اهللا مي گاه كه به قوم خويش گفتند: ما، از شما و آن آن

بيزاريم. ما به شما باور نداريم و ميان ما و شما براي هميشه دشمني 
  .»كه به اهللا يكتا ايمان بياوريد و كينه پديد آمده است تا آن

  :کفر و شرک از بیزای یا توحیدگرایی و گرایی ابراهیمی بودن، یعنی حقاین، یعنی 
ٰ إِبۡ  ّمِلَّةِ  َعن َغُب يَرۡ  َوَمن﴿ َّ  مَ  ِۧه َر ِ   .]١٣٠ :البقرة[ ﴾ۥَسهُ َنفۡ  َسفِهَ  َمن إ
  .؟!»و چه كسي جز افراد نادان از آيين ابراهيم، رويگردان است«

دا کند و آن را ج ای ز هرگونه شائبهرا ا الله یگانگی و توحید باید ای لذا هر بنده
 هر از و نیاورد شرک او به ای با او نخواند و لحظهخالص برای الله متعال بداند و غیرالله را 

 ابومالک از فزاری مروان طریق از خود »صحیح« در مسلم. بجوید بیزاری او، جز معبودی
 ُفْعَبدُ  بَِما َكَفرَ وَ  ،ابَّ  إالَّ قَاَل ال هلَ َمنْ «فرمود:  صپیامبر که است کرده نقل پدرش از

ِ  ُدونِ  ِمنْ  ُ  َحُرمَ  ،ابَّ ُ ِ  بَلَ  وَِحَسابُهُ  وََدُمهُ  َما هرکس الاله االالله بگوید و به «یعنی: ». ابَّ
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 - بجوید بیزاری آنان از یعنی - بورزد کفر شوند، معبودان باطلی که جز الله پرستش می
 جستن بیزاری الله، به ایمان ی زمهال لذا. »خداست با شحساب و دارد حرمت مالش و جان
 الله به هم که دارد حرمت شخص، مال و جان زمانی و است) باطل معبودان( طاغوت از

  .بجوید بیزاری باطل معبودان از هم و باشد داشته ایمان

  خالصه ناقض سوم
 حال دو از - دورز کسی که به الله کفر می -که هر کافری ناقض این است  خالصه این

  :نیست خارج
؛ کفر چنین شخصی، کامًال باشد، مثًال یهودی، نصرانی یا بودایی: در اصل، کافر یکم

هویداست و هرکس کافرش نداند یا در کفرش شک کند یا آیینش را درست بپندارد، خود 
  .شود نیز کافر است و بدین سبب از دین اسالم خارج می

سان با  قض اسالم است و بدینان که دهد م میمسلمان است، ولی عملی انجا: دوم
 گردد؛ می خارج اسالم، ی دایره از کند، می اسالم ادعای یا پندارد می مسلمان را خود که این
 نزد اتفاق مورد نواقض جزو یا اسالم صریح نقض دهد، می انجام که عملی اگر لذا

 انکار یا ایشان، به گویی امیا دشن صپیامبر کردن مسخره مانند - باشد مسلمانان پیشوایان
در این صورت، کسی که از تکفیر چنین  -اصول و مسایل مسّلم و قطعی اسالم از یکی

  :نیست خارج حال دو از کند، شخصی خودداری می
: از اساس، منِکر این باشد که عملش، نقض اسالم است؛ لذا ابتدا بر او اتمام یکم
  .یستن شکی است، کافر که این در و شود حجت می
 که احتمال این با ولی است، اسالم نقض شخص، : خود قبول دارد که عمِل فالندوم
این فرد، تکفیر  حالت، این در کند؛ می خودداری او تکفیر از است، داشته عذری فالنی
  .شود نمی
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 اسالم نقض آیا که علماست اختالف مورد دهد، اما اگر عملی که شخصی انجام می

که چنین شخصی را تکفیر  کسی زکات، و حج، زکات، نماز، ترک دمانن خیر، یا باشد می
  .است داناتر الله، و. آید نمی شمار به کافر کند، نمی

 ص[كسي كه معتقد باشد روش و حكم غير از رسول اهللا  ناقض چهارم:
باشد؛ و نيز  تر يا بهتر است، كافر مي كامل صاز روش و حكم پيامبر

  داند] برتر مي صرا از حكم پيامبركسي كه حكم طاغوت (غيراهللا) 
 الهیرا وحی  صبر هر مسلمانی واجب است که گفتار، کردار و تأیید عملی پیامبر
 متعال الله که گونه بداند؛ زیرا سنت، مانند قرآن و صورتی دیگر از وحی است. همان

  :فرماید می
ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿ َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل ِ   .]۴-٣ نجم:ال[ ﴾٤ يُوَحٰ  وَۡحٞ  إ
گويد. سخنش، چيزي جـز   از روي هواي نفس سخن نمي -پيامبر -و «

  .»شود وحي نيست كه بر او نازل مي
 الهيثبوت رسيده، وحي  به صلذا هر سخن، عمل يا تأييدي كه از پيامبر

هميشه  صبر او نازل شده است؛ گرچه پيامبر ي جبرئيل واسطه است كه به
كه بيان فرموده، نام نبرده و از او در سند پيام  را در سخناني جبرئيل
  اش ياد نكرده است. ابالغي

از احمد بن زيد بن هارون روايت  كرده » الكفايه«خطيب بغدادي در كتاب 
است: همانا اين دين روايت مردي صالح است از صالحي از صالحي  و آن 

از رسول  ي ديگرصحاب صالح از يكي از تابعين از تابعي ديگر از يك صحابي از
  عز وجل.از اهللا  و جبرئيل از جبرئيل  صو رسول اهللا  صاهللا 

سند دارد، هیچ آیینی سند ندارد و محمد  صمحمد شریعت که گونه آن
 دو بر را وحی صالح، سلف رو هیچ چیزی از پیِش خود نگفته است. از این صمصطفی
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 در بخاری. است مسلمانان نزد در قطعی امری این، و اند دانسته سنت و قرآن نوع
از  صروایت یا نقل قول پیامبر« را به عنوان ر کتاب توحید، بابید خود »صحیح«

و  »الکفایه«، خطیب در »المراسیل«گشوده است. دارمی، ابوداود در  »پروردگارش
 بن حسان از اوزاعی از »السنه« در مروزی و ،»الجامع« در عبدالبر ، ابن»الفقیه و المتفقه«

 قرآن که گونه همان کرد، سنت را نازل می صبر پیامبر جبرئیل«: اند کرده روایت عطیه
 در خلف، و سلف ی است و پیشوایان و ائمه الهی وحی سنت، لذا. »نمود می نازل او بر را
که تالوت  ی استاله وحی سنت،«: گوید می الله رحمه شافعی. دارند نظر اتفاق باره این

ن، دارای صفت نزول قرآ سان به سنت،«: است گفته نیز الله رحمه حزم ابن». می شود
 وحی دو ی وسیله به را مردم و«: گوید می »الکفایه« ی خطیب بغدادی در مقدمه 1».است
 ظواهر از راستین) سنت( وحی و ناطق کتاب با یعنی خالیق، سرور و آقا بر شده نازل

 نازل الله سوی از که این به تسن وصف«: گوید عراقی می 2.»رهانید گمراهی ی فریبنده
 از نیز سنت شد، می نازل وحی طریق از قرآن که گونه امًال درست است؛ زیرا همانک شده،
  3.»گشت می نازل وحی طریق

 انکار یا رد را آن از بخشی یا سنت هرکس، که یابیم حال که این نکته روشن شد، درمی
، کند می مخالفت سنت، با که کسی لذا. تاس کرده انکار را آن از بخشی یا قرآن گویا کند،

 سنت یقین، است. به الهی وحی دو، هر زیرا ورزد؛ در حقیقت با قرآن، مخالفت می
 جابر از مرفوع صورت به »مسلم صحیح« در که بهترین روش است؛ چنان صپیامبر

ِ  ِكتَاُب  احْلَِديِث  َخرْيُ «روایت است که:  بهترین «یعنی: ». مَّدٍ حُمَ  ُهَدى الُْهَدى وََخرْيُ  ابَّ
  ».سخن، کتاب الله، و بهترین روش، روش محّمد است

                                           
 .۵٠۵، ص۴اإلحکام، ج  -١
 ی.، خطیب بغداد٢، صالکفایة  -٢
 .ةزهری، چاپ األ١۵، ص١طرح التثریب، ج  -٣
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و  کتاب لذا هستند؛ گذشته های هر دو نوع وحی، یعنی کتاب و سنت، ناسخ شریعت

 و یابد می راهش ها، آن از پیروی با و ها سنت، بهترین شریعتی است که انسان، در پرتو آن
از  حصین بن داود از اسحاق بن محمد از ودخ »مسند« در احمد. رسد می سعادت به

سؤال شد:  صالله رسول از: است کرده روایت عنهما الله رضی عباس عکرمه از ابن
 دینی که اسالم گرای حق و توحیدی دین«: فرمود چیست؟ الله نزد دین، ترین محبوب
  1.»است آسان

  آیین محمدی، آیینی کامل است که هیچ نقصی در آن وجود ندارد:
كۡ  مَ وۡ ۡلَ ٱ﴿

َ
تۡ  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

َ
 لَُكمُ  َورَِضيُت  َمِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َوأ

ٰ سۡ ۡلِ ٱ  .]٣ :المائدة[ ﴾ادِينٗ  مَ َل
امروز براي شما دينتان را كامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام «

  .»كردم و اسالم را براي شما به عنوان دين پسنديدم
  است: فرموده و داده قرار رستگاری ی دین را الزمهالله متعال، پیروی از این 

ٰ سۡ ۡلِ ٱ َغۡيَ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ ِف  وَُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُيقۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َل  ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِخَرة
  .]٨۵ عمران: [آل ﴾٨٥
شود و در و هر كس ديني جز اسالم بجويد، هرگز از او پذيرفته نمي«

  .»خواهد بود كارانآخرت از زيان
 ی یافته لذا اگر کسی، بر این باور باشد که بخشی از سایر ادیان مانند ادیان تحریف

بهتر و  صاز روش محمد مصطفی نین وضعی مردم،اقو یا ها نصرانی و یهودیان
 سامان آنان وضعیت به و دارد آنان زندگی برای تری سودمندتر است و امنیت و آرامش بیش

  حکم کند. الهی احکام مطابق هرچند است؛ کافر مسلمانان، اجماع به بخشد، می

                                           
 سند این روایت، نیکوست.  -١
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الله متعال دستور داده است که احکام شریعتش را مبنای قضاوت و داوری قرار دهیم و 
 حکم بر را دیگر حکمی هرکسف لذا باشیم؛ بند پای صبه دستورها و احکام پیامبرش

  .است رزیدهو کفر بزرگ، الله به حقیقت در دهد، ترجیح پیامبرش و الله
 برابر در آوردن فرو سر و ها آن از برداری مقتضای ایمان به الله و پیامبرش، فرمان

 تمام در دستورهایش و احکام به بندی و خرسندی از فرمان او و تعهد و پای الهی شریعت
 پیامبرش سنت و الله کتاب به بازگشت در که است عقیده و کردار گفتار، جمله از ها زمینه
ا و اختالفات مالی، حقوقی، جنایی ه نزاع قبیل از گوناگون های زمینه در اختالف نزما در

 و داند می زیرا پذیرد؛ می را پیامبرش و الله حکم تن، همه مسلمان، و شود و... نمایان می
  :که دارد باور

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ ﴿ ِ ِ  إ َّ   .]۵٧ :األنعام[ ﴾ِ
  .»از آن اهللا است حكم كردن (تشريع و فرمانروايي) تنها«

حکم کنند و همگان باید  الهیلذا بر حکام واجب است که مطابق احکام و شریعت 
در کتابش یا در سنت پیامبرش نازل فرموده است، داور و مبنای عمل و  الله که را چه آن

  :فرماید قضاوت قرار دهند. الله متعال می
لَمۡ ﴿
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَّهُ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  مۡ أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 لَِك َقبۡ  ِمن أ

ن يُرِيُدونَ 
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا  نُ َطٰ لشَّ

ن
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل   .]۶٠نساء:ال[ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ
از به آنچه بر تو و پيش  ادعا مي كنند كهه بيني كساني را ك مگر نمي«

خواهند طاغوت را داور قرار دهند؟  مياند،  تو نازل شده، ايمان آورده
خواهد  اند به طاغوت كافر شوند؟ شيطان مي حال آنكه دستور يافته

  .»آنان را به گمراهي دور و درازي دچار نمايد
 ادعای که این در ها این که است این گر نشان و »برند گمان می«یعنی  ﴾ُعُمونَ يَزۡ ﴿
نازل کرده است، مخالفت  الله که چه ستند؛ زیرا در عمل با آنه گو دروغ کنند، می ایمان
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 قوانین دادِن  قرار داور با ایمان که فرماید با سوگند، بیان می الله سپس. نمایند می
  :اردند سنخیتی و خوانی هم گونه یا داور قرار دادن طاغوت، هیچ الهیغیر

﴿ َ ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك  فَ ْ  َ  ُثمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  َحتَّ  ِفٓ  َيُِدوا
نُفِسِهمۡ 

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ   .]۶۵: نساءال[ ﴾٦٥ الِيمٗ تَسۡ  َويَُسّلُِموا
تو را  نمي آورند مگر اينكه ها ايمان  سوگند به پروردگارت آن ،خير«

داوري تو دلگير نشوند از  سپساختالفاتشان به داوري بخوانند و  در
  .»و كامال تسليم باشند

 پیامبرش و الله حکم و دهد را داور قرار نمی الهیاز کسی که وحی  الله سان بدین
 که یابیم درمی لذا است؛ کرده ایمان نفی شود، نمی خرسند حکمشان، به و پذیرد نمی را

 نزدیکی و تقرب ی نازل کرده، ایمان و وسیله الله که چه یا آن الهی ماحکا دادن قرار داور
به پروردگار متعال است که باید با ایمان و اعتقاد همراه باشد؛ یعنی انسان، هم احکام 

نازل کرده به عنوان دین، باور داشته باشد و  را داور قرار دهد و هم به آن چه که الله الهی
 فقط احکام، این به اعتقاد و باور بدون که این را بندگی کند؛ نه از این طریق الله متعال

  .مفیدترند که بپذیرد را ها آن یا دهد تن ها آن به خاطر نبدی
 شؤون ی همه در و آید می پدید بندگان میان که اختالفاتی ی واجب است که در همه

 متعال الله که نازل فرموده است، مبنای قضاوت باشد. چنان الله که چه آن زندگی،
 این، و. آید یعنی در اختالفاتی که در میانشان پدید می ﴾َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما﴿ :فرماید می

  .شود می حقوق سایر و آبرو جنایی، حقوقی، مالی، اختالفات ی همه شامل
 یا بیاورد روی آن از غیر قوانینی به الله، شریعت جای این، کفر است که کسی، به

نماید. الله متعال، به کفر کسانی حکم کرده است  الهی شریعت گزین جای را بشری قوانین
  :فرماید می که گونه همان کنند؛ نمی حکم فرموده، نازل او که چه که مطابق آن
ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ   .]۴۴ :المائدة[ ﴾فُِرونَ َك

  .»كه اهللا نازل نموده، حكم نكنند، كافرند كساني كه مطابق احكامي«
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 در عبدالرزاق و خود »تفسیر« در جریر ، ابن»ةتعظيم قدر الصال«مروزی در 
 عباس ابن از: است کرده روایت پدرش از طاووس ابن از معمر از »المصنف«

  1».است کفر این،«: فرمود شد؛ سؤال آیه، این ی درباره عنهما الله رضی
 در مروزی ،»السنن« در بیهقی و »المستدرک« در حاکم و حاتم ابی ابن چنین هم

 روایت طاووس از حجیر بن هشام از »التمهید« در عبدالبر و ابن ،»ةتعظيم قدر الصال«
  .»است اصغر کفر این،«: فرمود آیه این ی درباره عنهما الله رضی عباس ابن که اند کرده

 شدت به: است گفته اش عین دربارهاحمد، هشام بن حجیر را ضعیف دانسته و ابن م
 که را حجیر بن هشام های آن دسته از روایت ما: است گفته نیز عیینه ابن. باشد می ضعیف

 را او عقیلی و شود می نوشته حدیثش: است گفته ابوحاتم. پذیریم نمی نیست، دیگران نزد
  .اند دانسته ثقه را او سعد، ابن و عجلی است؛ برشمرده ضعفا ی زمره در

  .رسد می نظر به تر دیدگاه نخست، صحیح
 سند با باشد، روایتی دیگری هم که به مضمون روایت دوم و موقوف به طاووس می

 طلحه که علی بن ابی عباس به همین مفهوم از ابن روایتینیز  و است شده نقل صحیح

                                           
و کفـرش، ماننـد «وایت آمده اسـت: ر این ی ادامه در که یعنی آن شخص، به این حکم کفر ورزیده است. چنان  -١

سـراغ ». تو بـه آخـرت، کفـر ورزیـده اسـ الله فرستادگان و ها کفر کسی نیست که به الله، و فرشتگان، و کتاب
از این آیه مخالفت کـرده باشـد و ایـن،  بعباس با برداشت ابن صالح سلف و صحابه از یک نداریم که هیچ

 مخالفـت او بـا صـحابه سـایر و بگوید سخنی صحابی، یک وقتی: اند فتهگ ها اصوالی زیرا رود؛ می شمار حجت به
 دیـدگاه. باشـد مـی حجـت جمهـور، دیـدگاه بـر بنـا کـه اسـت »سـکوتی اجماع« نام به اجماع نوعی این، نکنند،
دعا  بعباس برای ابن صپیامبر زیرا شود؛ در حقش نمود، تقویت می صبا دعایی که پیامبر بعباس ابن

 شـرح از نقـل به او دانش و بینش دینی و قدرت برداشت دقیق مسایل را عنایـت کنـد.  [متـرجم، بـه کرد که الله
 الجمیل، بن محمود: تحقیق به اول، چاپ الصفا، ةمکتب ،۴٣٨ص ،١ج ،محمد بن صالح عثیمینالصالحین، ریاض

  .]عثمان بن محمد بن خالد و
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 حجیر بهتر از روایت ابن طلحه است. گفتنی است: روایت علی بن ابی نقل کرده او از
  .است عباس ابن ی نوشته برگرفته از دست روایتش زیرا باشد؛ می

کفر بزرگ و روشنی  ،این«: گوید می» تحکیم القوانین«شیخ محمد بن ابراهیم در 
 میناال را در جایگاه قوانینی قرار دهد که روح لعین و  شده است که کسی قوانین نفرین

کرده است تا پیامبر کریم علیه أفضل  نازل به زبان عربی مبین صبر قلب محمد امین
  ».باشد هشدارهندگان جزو التسلیم و ةالصال

 و اند برافراشته را خودساخته قوانین کنند، بسیاری از کسانی که ادعای اسالم می
 اجرای خاطر به هرکس و بیاورند روی قوانین این به که کنند می مجبور را خود زیردستان

 را شهادتین دارند ادعا که حالی در نمایند؛ می مجازاتش کند، مخالفت ها با آن الهی قونین
 این گر نشان کردشان، ، واجب است! ولی رویالهیقدند که اجرای شریعت معت و گویند می

  .اند را قبول دارند، اما در باطن، آن را نپذیرفته الهی شریعت ظاهر، در هرچند که است
از قطع یا تغییر حکم سرقت  کنند، زنا می با رضایت یکدیگرلغو مجازات زناکارانی که 
یا خودداری از اتمام حجت بر مرتد و لغِو مجازات اعدامش  دست به شالق و جریمه، و

  .است آشکاری گمراهی و کفر همه، عقیده، آزادی ناِم  به
به حاشیه راندن شریعت اسالمی و عدم قضاوت بر اساس مبانی حقوقی و قوانین 

 ترین واضح و ترین خطرناک جزو زندگی، شؤون دیگر و ختالفاتا و ها اسالمی در نزاع
  .آید می شمار صر بهاو انحراف در جوامع اسالمِی مع گمراهی های نشانه

، گمراهی و بالی بزرگی است که الهی قوانین جای به بشری های دیدگاه گزینی جای
 در متعال الله« :گوید می سمحان بن سلیمان. است شده مسلمانان دنیای و دین گیر دامن

كۡ  َنةُ فِتۡ لۡ ٱوَ ﴿: است کشی آدم و قتل از بدتر کفر، که نموده بیان کتابش
َ
 ﴾لِ َقتۡ لۡ ٱ ِمنَ  َبُ أ

 چنین هم -.»است بدتر کشتار و قتل از کفر، و شرک ی فتنه«یعنی:  -؛]٢١٧البقرة: [
َشدُّ  َنةُ فِتۡ لۡ ٱوَ ﴿: فرماید می

َ
شرک و کفر، از قتل و « یعنی: - ].١٩١[البقرة:  ﴾لِ َقتۡ لۡ ٱ ِمنَ  أ
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نتیجه  لذا است، کفر طاغوت، نزد به داوری ُبردن که جا و از آن -.»درگیری بدتر است
مراتب کم تر از این  به مردم، ی همه بردن میان از و کشتن پیامدهای و گناه که گیریم می

  .»راَند است که طاغوتی را روی کار بیاورند که بر خالف شریعت اسالم حکم می
 که است واجب و باشد برای امت، بهتر می ن شک، احکام و شریعت اللهبدو
؛ زیرا تنها الله، حق در این هیچ شکی نیست رد وبگی قرار رانی حکم و قضاوت مبنای

 به و داند می خودشان از بیش را مخلوقاتش منافع و نیازها او، و دارد گذاری ن تشریع و قانو
 و هست که چه آن از کامل طور به و است داناتر وراند تغییر و احوال و اوضاع دگرگونی

گاه بود، خواهد که چه آن چگونگی عدم، در صورت پیدایش،  و کیفیت از و باشد می آ
  باخبر است.

 کنند می گمان ها لیبرال و باروان ماده مانند معاصر های برخی از خردگرایان و معتزلی
 و استبداد پذیرش، معنای به رانی، در عمل و حکم الهی شریعت دادِن  قرار مبنا که

نگری،  ، جمود، بستهالهیو حکم و شریعت  است و ترور فکری سیاسی خودکامگی
 خروج که این از گذشته ها این ی همه. باشد می نوین تمدن با همراهی عدم و ماندگی عقب
 خداوند - نعوذ بالله - گویا باشد؛ می متعال پروردگار از بدگویی است، اسالم از
  صلحت بندگانش را با تغییر مکان و زمان، نمی داند!م

داند و به رعایت این  میرا مبنای حکم و قضاوت  الهیاما کسی که احکام و شریعت 
قوانین بشری،  شریعت و احکام شرعی از به برتریو  دارداصل مهم و وجوب آن، ایمان 

 های تراشی ی واهی مانند بهانهاه بهانه خاطر ، بهموارد ای و در پاره ، اما در عملمعتقد باشد
 عین در و کند ینم حکم شریعت مطابق مقام، و پست و دنیا طمع یا به معصیت، و هوا اهل
و  شده و ظلم و جور مرتکب کفر اصغر دارد، اذعان و آگاهی عمل، این بودن حرام به حال

  .نیست خارج اسالم ی از دایره



  مباحثی پیرامون نواقض اسالم    56

 
م يا رهنمودهاي ابالغي [هركس، حكم يا رهنمودي از احكا ناقض پنجم:

كافر است؛ هرچند خود، به و از آن متنفر باشد، را بد بداند  صپيامبر
  آن عمل كند]

آورده است، دشمنی داشته باشد یا آن را بد  صآری! هرکس با حکم یا رهنمودی که پیامبر
 اعتقادی نفاق و منافقان های بداند، به الله متعال کفر ورزیده است؛ این، یکی از ویژگی

 داشته ای ویژگی چنین که کسی و کند می اخراج اسالم، ی دایره از را بنده که است بزرگی
  .بود خواهد دوزخ ی رده ترین در پایین باشد،

 زمانی ویژه به اند؛ داشته وجود ادوار ی منافقانی که دارای نفاق اعتقادی هستند، در همه
 از چیزی هرکس بنابراین،. باشد می غالب دشمنانش بر و است قدرت در اسالم که

امر باشد یا نهی و جزو عقاید باشد یا  -و حکمش را  صیا روش پیامبر الهی شریعت
به خود ستم کرده و خویشتن را در  را دوست نداشته باشد و از آن متنفر باشد، -احکام

 فقانمنا از بسیاری که کردی دارد. مانند رویمعرض عذابی قرار داده است که طاقتش را ن
ی را که الله متعال نازل احکام و دارند زدگان غرب و ها لیبرال و مادی گرایان مانند دوران این

 اسالمی های کرده است، بد و ناشایست می پندارد؛ مانند قوانین کیفری و مجازات
 نیز و شده قتل مرتکب ناحق به و عمد به که قاتل قصاص خواری، شراب دزدی، ی درباره
 صپیامبر که شریعتی با ها این. باشد می مرد ی دیه نصف زن، ی دیه که قبیل ینا از قوانینی

 اگر. هستند بیرون اسالم ی از سوی الله متعال آورده است، بغض و دشمنی دارند و از دایره
 و ندارد ای فایده هم باز کند، عمل داند، بد می حکمی شرعی که آن را به خود کسی،
 با و داند می بد اساس، از و مطلق طور به را چندهمسری که کسی مانند نیست؛ مسلمان

بغض دارد؛ حتی اگر خود تجدید  است، داده قرار جایز را چندهمسری که شرعی حکم این
  فراش کند، باز هم کافر است.



  57                     مباحثی پیرامون نواقض اسالم  
 

 را مرد یک) دادن شهادت( گواهی با زن دو گواهی بودن برابر حکم که کسی چنین هم
ثابت شده است،  الهی وحی و دینی متون از که احکامی از ای پاره با یا و داند می بد

 متعال الله. است کافر پندارد، یم واقعیت یا عقل خالف بر را ها آن و کند مخالفت می
  :فرماید می

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  لَّ َُّهمۡ  اٗس َفَتعۡ  َكَفُروا َضلَّ  ل
َ
عۡ  َوأ

َ
ٰ  ٨ لَُهمۡ َمٰ أ نَُّهمۡ  لَِك َذ

َ
ْ  بِأ ٓ  َكرُِهوا نَزَل  َما

َ
 أ

ُ ٱ حۡ  َّ
َ
عۡ  َبَط فَأ

َ
  .]٩-٨ [محمد: ﴾٩ لَُهمۡ َمٰ أ

و هالكت و نابودي بر كافران باد و اهللا اعمالشان را نابود و تباه كرد. «
چـه را اهللا نـازل كـرده اسـت، نـاگوار       سبب بود كـه آنـان آن   اين، بدان

  .»دانستند؛ پس (اهللا) اعمالشان را تباه نمود
 عنوان به دانند، را ناگوار می الهیریعت الله متعال، در این آیات، از کسانی که ش

ِينَ ٱوَ ﴿ کافران ْ  لَّ ْ ﴿یاد کرده و بیان فرموده است: به سبِب این کفر که  ﴾َكَفُروا ٓ  َكرُِهوا  َما
نَزَل 
َ
ُ ٱ أ  باقی نیکی عمل هیچ کفر، زیرا رود؛ می میان از نیکشان اعمال ی ، همه﴾َّ

حۡ ﴿: گذارد نمی
َ
عۡ  َبَط فَأ

َ
  .﴾لَُهمۡ َمٰ أ

اشاره نسبت به  به یا آشکارا اند، اری از کسانی که نام مسلمان را بر خود گذاشتهبسی
 به و کنند و رهنمودهای نبوی، گستاخی و اظهار ناخرسندی می الهیبسیاری از احکام 

 نمایند؛ را رد می الهی شریعت و دهند می بروز را خود باطنی میل این گوناگون های شیوه
: این شریعت، گویند می گاه و ندارد؛ وجود شریعت این به تیضرور دیگر: گویند می گاه

 به ها این ی برای زمانی بوده که گذشته و حال، تاریخ استفاده از آن سپری شده است! همه
  .اوست پیامبر و الله با مخالفت و دشمنی معنای

اگر کسی مرتکب کار حرامی شود و در عین حال، به حرام بودن آن، اذعان داشته 
بودن عملش را قبول دارد، حکمش  حرام که رباخواری یا زناکار خوار، ، مثل شرابباشد

بستگی دارد؛ اگر  الهی ی مانند سایر گنهکاران است؛ یعنی مجازات یا آمرزش او به اراده
 مرتکب کسی اگر لذا. آمرزد می را آنان بخواهد، اگر و کند بخواهد، عذابشان می الله
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گر کسی عمل ا یا داند می بد را آن بودن حرام که نیست عنام بدین شود، می حرام عمل

 دشمنی و مشکل حکم این اصل با شخص آن که نیست این گر نشان کند، واجبی را ترک می
 راه پندارد، می الهی احکام با دشمنی ی نشانه را کبیره گناه ارتکاب که کسی لذا دارد؛
 هرکس که معتقدند و دانند می کفر را هکبیر گناه ارتکاب که است گرفته پیش در را خوارج
  ناه کبیره شود، همیشه در دوزخ خواهد ماند.گ مرتکب

 ، مرتکب گناه کبیرهمسلمانی هر که است این گر نشانآیات، احادیث و آثار فراوانی، 
به معنای دشمنی با  ، لزوماً کبیره گناه ارتکاب و ماند می باقی مسلمان چنان شود، هم

از طریق زید بن  خود »صحیح« در الله مله روایتی که بخاری رحمهشریعت نیست. از ج
مردی به  صالله روایت کرده است: در زمان رسول اسلم از پدرش از عمر بن خطاب

 خواری، از بابت شراب صپیامبر فرمان به و خنداند را می صنام عبدالله بود که پیامبر
آوردند؛ او را به دستور  صامبرروزی او را با همین ُجرم نزد پی بود؛ خورده شالق
به ُجرم  - زیادزدند. یکی از حاضران گفت: خدا لعنتش کند که او را چه  صپیامبر
ِ  تَلَْعنُوُه، ال«فرمود:  صپیامبر! آورند می صپیامبر نزد - خواری شراب  َعِلْمُت  َما فََوابَّ

َ  حُيِبُّ  إالَّ كنَّهُ  ُ  ابَّ َ  من که گونه کنید؛ به الله سوگند، آناو را لعنت ن«یعنی: ». َورَُسو
  ».او الله و پیامبرش را دوست دارد دانم، می

 که آورده است، با این صمیان بد دانستن اصل و اساِس شریعتی که پیامبر نکته:
 هیچ که چنان دارد؛ وجود زیادی تفاوت باشد، دشوار انسان، برای دینی عمل یک انجام
و جهاد  پیکار چنین هم. کند فراش تجدید یا بیاورد ووه او برای شوهرش ندارد دوست زنی

 گونه همان. افتد با کفار، عمل سخت و دشواری است؛ زیرا جان و ماِل انسان در خطر می
  :فرماید می الله که

ٞ ُكرۡ  وَُهوَ  قَِتاُل لۡ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿   .]٢١۶ :ةبقرال[ ﴾لَُّكمۡ  ه
  .»هرچند برايتان ناگوار است جنگ و جهاد در راه اهللا بر شما فرض شده؛«
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فرموده  صپیامبر باشد؛ ر هوای سرد، سخت و دشوار مید گرفتن وضو طور همین
سبب از میان ( ها تکمیل وضو در سختی«یعنی: ». الَْماَكرِهِ  بل الْوُضوءِ  إسباغ«است: 

  ».رفتن خطاها و رفع درجات است)
 دوست که باایمانی زن باشد؛ این، کامًال طبیعی است و از اختیار انسان، خارج می

 این و آید برای مرد، بدش نمی یاز اصل شریعت و جواز چندهمسر باشد، داشته هوو ندارد
 و کند ازدواج دوباره شوهرش که نیست راضی فقط دارد؛ قبول اسالم در را عمومی حکم
  .بیاورد هوو برایش

 یا مجاهد یک بسا چه رو این از دارد؛ دوست را مالش و جان طبیعی، طور انسان، به
به فضیلت جهاد و پیکار در ر اه اسالم اذعان دارد، جهاد و  که این ضمن جهادگر، و  رزمنده

ٞ ُكرۡ  وَُهوَ ﴿: فرماید می الله که لذا این پیکار با کفار، برای او دشوار است؛ بدین  ﴾لَُّكمۡ  ه
 مجاهد، زیرا. باشد معناست که جنگ و جهاد در راه الله، برای شما سخت و دشوار می

 شود، د و هنگام رویارویی با دشمنان، متحمل میجها سفر در که هایی سختی از گذشته
  ممکن است زخمی یا کشته شود. و این، آسان نیست. لحظه هر

و  صريشخند گرفتن چيزي يا بخشي از دين پيامبر به ناقض ششم:
  ] ، كفر استيا آيات اهللا ردن پاداش يا مجازات آنمسخره ك

  فرماید: ا الله متعال میزیر
ۡلَ  َولَئِن﴿

َ
ِ  قُۡل  َعُبۚ َونَلۡ  َنُوُض  ُكنَّا إِنََّما َلَُقولُنَّ  ُهمۡ َسأ ب

َ
ِ ٱأ َّ  ٰ  ۦَورَُسوِلِ  ۦتِهِ َوَءاَي

ْ َتعۡ  َ  ٦٥ زُِءونَ َتهۡ تَسۡ  ُكنُتمۡ   َعن ُف نَّعۡ  إِن نُِكمۚۡ إِيَمٰ  دَ َبعۡ  تُمَكَفرۡ  قَدۡ  َتِذُروا
 ٓ ۡب  ّمِنُكمۡ  ئَِفةٖ َطا ٓ  ُنَعّذِ نَُّهمۡ  ئَِفَطا

َ
ْ  بِأ   .]۶۶- ۶۵ :توبةلا[ ﴾٦٦ رِِميَ ُمۡ  َكنُوا

-ايد)، مي و اگر آنان را بازخواست كني (كه چرا چنين سخناني گفته«
كرديم. بگو: آيا اهللا، و آيات و گويند: ما فقط شوخي و بازي مي

ي پس راست گيريد؟ عذر و بهانه نياوريد؛ بهپيامبرش را به مسخره مي
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ايد. اگر گروهي از شما را ببخشيم، گروه از ايمانتان، كفر ورزيده

  .»اندديگري را عذاب خواهيم كرد؛ چرا كه مجرم بوده
 خوارکننده، عذابی به گیرند، می مسخره و بازی الله متعال، کسانی را که آیات او را به

  :است فرموده و نموده تهدید
ٰ  ِمنۡ  َعلِمَ  َذا﴿ ََذَهاٱ ا ًٔ َشۡي  تَِناَءاَي ْوَلٰٓ  ُهُزًواۚ  تَّ

ُ
ِهيٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  ئَِك أ  ﴾٩ مُّ

  .]٩ جاثیه:ل[
گيرد؛ چنين  سخره ميم را به و چون چيزي از آياتمان را دريابد، آن «

  .»باري (درپيش) دارند كساني عذاب خفت
: تاس گفتنی. اند شده تهدید بار ان و کافران به عذاب خفتمشرکدر قرآن کریم، فقط 

  .است خداوندی نواهی و اوامر ها، ، رهنمودها، حجتالهی آیات از منظور
 یا متعال الله هرکس که است ثابت دینی متون از«: گوید می» الفصل«ابن حزم در 

 را دینی فرایض یا قرآن های آیه از یکی یا کند مسخره را پیامبرانش یا فرشتگان از یکی
است، در صورتی که بر او اتمام  الهی آیات ها، این ی همه که جا آن از بگیرد، ریشخند به

  1».حجت شده باشد، کافر است

  اگر قصد مسخره كننده، شوخي باشد حكم آن چيست؟
 محمد الله، ی بنده ترین برگزیده آیین و اسالم از ارتداد و خروج دین، گرفتن ریشخند لذا به

 که گونه همان. اشدب شوخی کننده، مسخره قصد هرچند آید؛ می شمار به صمصطفی
  :فرماید می الله

ۡلَ  َولَئِن﴿
َ
ِ  قُۡل  َعُبۚ َونَلۡ  َنُوُض  ُكنَّا إِنََّما َلَُقولُنَّ  ُهمۡ َسأ ب

َ
ِ ٱأ َّ  ٰ  ۦَورَُسوِلِ  ۦتِهِ َوَءاَي

ْ َتعۡ  َ  ٦٥ زُِءونَ َتهۡ تَسۡ  ُكنُتمۡ   َعن ُف نَّعۡ  إِن نُِكمۚۡ إِيَمٰ  دَ َبعۡ  تُمَكَفرۡ  قَدۡ  َتِذُروا
 ٓ ۡب  ّمِنُكمۡ  ئَِفةٖ َطا ٓ  ُنَعّذِ نَُّهمۡ  ئَِفَطا

َ
ْ  بِأ   .]۶۶-۶۵ :التوبة[ ﴾٦٦ رِِميَ ُمۡ  َكنُوا

                                           
 .٢٩٩، ص٣، جالملل واألهواء والنحل فيلفصل ا  -١
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ايد)،  و اگر آنان را بازخواست كني (كه چرا چنين سخناني گفته«
كرديم. بگو: آيا اهللا، و آيات و گويند: ما فقط شوخي و بازي مي مي

راستي پس  يد؛ بهگيريد؟ عذر و بهانه نياورپيامبرش را به مسخره مي
ايد. اگر گروهي از شما را ببخشيم، گروه از ايمانتان، كفر ورزيده

  .»اندديگري را عذاب خواهيم كرد؛ چرا كه مجرم بوده
یا به  صالله، مسخره کردن پیامبر کردن مسخره که است این گر ه، نشاناین آی

یا  ها از اینو هرکس یکی  ،کفر است صریشخند گرفتن چیزی از شریعت و دین محمد
 ی آیه .است کرده استهزا را دین تمام یا ها این ی همه گویا بگیرد، ریشخند جزئی از دین را به

 گرفتند؛ ریشخند و یارانش را به صوهی از منافقان نازل شد که پیامبرگر ی درباره یادشده،
 زید از سعد بن هشام طریق از او، جز و جریر ابن. کافرند ها، بیان نمود که این الله لذا
 در تبوک ی غزوه در شخصی: اند کرده روایت عنهما الله رضی عمر بن عبدالله از اسلم بن

 هنگاِم  و گو دروغ ُپراشتها،  ُپرخور، ها، سی مثِل اینک که ندیدم من،: گفت جمع میان
بودند.] شخصی [به  و اصحاب ص[منظورش پیامبر! باشد ترسو دشمن، با رویارویی

 به را سخنت. منافقی تو،! گو ] در برابرش ایستاد و گفت: ای دروغلکنام عوف بن ما
ع یافت و این آیات از این موضوع اطال صپیامبر نتیجه در. رسانم می صپیامبر اطالع

 بنِد  به را خودش که دیدم را مرد آن: گوید می عنهما الله نازل شد. عبدالله بن عمر رضی
 و شد و در حالی که پاهایش روی زمین کشیده میآویزان کرده بود  صپیامبر شتر پاالن
 شوخی جز قصدی! خدا رسول ای: گفت می بود، شده زخمی ها، سنگ برخورد اثر در

  .کرد در پاسخش این آیات را تالوت می صالله و رسول نداشتم
به کافر بودن چنین کسانی حکم فرمود و عذرخواهی آنان را  الله سان بدین

َما﴿: گفتند می و کردند اهی مینپذیرفت؛ هرچند عذرخو ما، : «﴾َعُب َونَلۡ  َنُوُض  ُكنَّا إِنَّ
ْ َتعۡ  َ ﴿ :فرمود ها آن به متعال الله. »کردیم فقط بازی و شوخی می  دَ َبعۡ  تُمَكَفرۡ  قَدۡ  َتِذُروا
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 به ایمان،. »شدید کافر ایمانتان، از پس شما راستی عذر و بهانه نیاورید؛ به: «﴾نُِكمۡ إِيَمٰ 
؛ ولی وقتی ایمان، بگیرد ریشخند یا دینش را به شپیامبر که دهد نمی اجازه مؤمن ی بنده

 سخنان شوخی، ناِم  به و گیرد وخی میش ضعیف باشد، انسان گفتن سخنان کفرآمیز را به
  .گوید می کفرآمیزی

  مسخره كردن دين الهي از نشانه هاي منافقان و كافران
  :فرماید می متعال الله است؛ کافران ایه ، یکی از نشانهالهیمسخره کردن دین 

وۡ  َذا﴿
َ
َّ  َيتَِّخُذونََك  إِن كَ َرأ ِ َهٰ  ُهُزًوا إ

َ
ِيٱ َذاأ ُ ٱ َبَعَث  لَّ َّ  ً  َكدَ  إِن ٤١ رَُسو

ٓ لَوۡ  َءالَِهتَِنا َعنۡ  َلُِضلَُّنا ن َ
َ
ۚ َعلَيۡ  نَاَصَبۡ  أ  َعَذاَب لۡ ٱ نَ يََروۡ  ِحيَ  لَُمونَ َيعۡ  َف وََسوۡ  َها

َضلُّ  نۡ مَ 
َ
ً  أ   ]۴٢-۴١[الفرقان:  ﴾٤٢ َسبِي

آيا  )گويند: و مى(كنند  مى  ات مسخره فقطبينند،  و هنگامى كه تو را مى«
پيامبر برانگيخته عنوان ، او را به اهللاين، همان شخصي است كه 

كرديم، نزديك بود  هايمان ايستادگى نمى اگر ما، بر پرستش بت است؟!
گاه كه عذاب را ببينند،  نحرف كند. و آنها م ما را از پرستش آن

  .»تر است خواهند دانست چه كسى گمراه
  :است منافقان های و نیز یکی از ویژگی

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ جۡ  لَّ
َ
ْ أ ْ  َرُموا ِينَ ٱ ِمنَ  َكنُوا ْ  لَّ ْ  َذا ٢٩ َحُكونَ يَۡض  َءاَمُنوا وا  بِِهمۡ  َمرُّ

ْ نَقلَُبوٓ ٱ َذا ٣٠ َيَتَغاَمُزونَ  ٰٓ  ا َ ِ هۡ  إ
َ
ْ ٱ لِِهمُ أ وۡ  َذا ٣١ فَِكِهيَ  نَقلَُبوا

َ
ْ قَالُوٓ  ُهمۡ َرأ  إِنَّ  ا

ٓ َهٰٓ  َ ٓ  ٣٢ لُّونَ لََضآ ءِ ُؤ رۡ  َوَما
ُ
ْ أ   ].٣٣- ٢٩[المطففین:  ﴾٣٣ فِِظيَ َحٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ِسلُوا

ــي  « ــان م ــه مؤمن ــواره ب ــدكاران هم ــد و چــون از كنارشــان   ب خنديدن
گرفتنـد. و   مسـخره مـي   ابرو به ي چشم و گذشتند، آنان را با اشاره مي
گشـتند، بـه نـاز و نعمتـي كـه       ي خويش باز مي گاه كه نزد خانواده آن

گشـتند. و   داشتند (و به سبب مسـخره كـردن مؤمنـان) شـادمان مـي     
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هـا واقعـاً گمراهنـد. در     گفتنـد: ايـن   ديدند، مي هنگامي كه مؤمنان را مي
  .»نشده بودندصورتي كه به نگهبانيِ مؤمنان، فرستاده و گماشته 

 خوبيا  بدمسخره كردن از دين، اعتقاد شخص شرط نيست كه با نيت حكم در 
  انجام گرفته باشد

را مسخره کند، کافر است؛ گرچه  الهیکسی که الله یا آیاتش و یا چیزی از دین و شریعت 
دن به گمان خود، قصد استهزا نداشته باشد و نماز بخواند و روزه بگیرد. یعنی با مسخره کر

 چه آن به قلبش در که کند نمی فرقی شود؛ دین خارج می از آمیز، و گفتن سخن مسخره
 هم را فکرش منافقان، است، آمده قرآن در که گونه همان خیر؛ یا باشد داشته باور گوید، می
ان عذرش که بردند می گمان بلکه شوند؛ می کافر سخنانی، چنین گفتن با که کردند نمی

ذیرفته نشد و خروجشان از دین، ثابت پ آوردند، که ای عذر و بهانه ولی پذیرفته است،
  ، قطعی است.الهیاست و حکم  الهیاین، حکم گشت. 

  :فرماید الله متعال می
َكَفرۡ ﴿
َ
  .]١٠۶ عمران: [آل ﴾نُِكمۡ إِيَمٰ  دَ َبعۡ  تُمأ
  ».آيا پس از ايمان آوردن، كافر شديد؟«
 ها آید که آن برمی چنین آیه این از«: گوید می آیه این ی درباره تیمیه ابن االسالم شیخ

 -آیاتش و الله گرفتن ریشخند به - عملی چنین و شوند می کفر مرتکب که کردند نمی گمان
 مسخره را پیامبرش و الله و باشد داشته ایمان هرکس که شد روشن لذا دانستند؛ نمی کفر را

 عمل این مرتکب چون و داشتند ضعیف ایمانی نیز ها این که چنان. شود می کافر کند،
 حکم ها آن شدن مرتد به هم باز کفر، نه دانستند، میز شدند که آن را فقط حرام میکفرآ

  1».دانستند نمی جایز را عمل این گرچه گردید؛

                                           
 .٢٧٣، ص٧المجموع، ج  -١



  مباحثی پیرامون نواقض اسالم    64

 
  آشكار و كنايه مسخره كردن بر دو نوع است:

 های آیه ا،ه آن ی : مسخره کردن آشکار؛ مانند سخنی که منافقان گفتند و دربارهاول
به  بزدل و گو و یارانش را با عباراتی چون پرخور، دروغ صپیامبر ها، آن شد؛ نازل مذکور،

 دین یا پایه بی دیِن  این،: گویند می که ها آن از دسته آن سخِن  مانند یا. گرفتند ریشخند 
  !است ای احمقانه
 یا کریم قرآن تالوت هنگام در اطوار و ادا یا دست ی : استهزای غیرآشکار با اشارهدوم
در برابر صدای  بلند کردن صدا یا دینی شعایر ی یا مشاهده صپیامبر سنت ی مطالعه

 به احترامی بی یا استهزا قصد به شود تالوت قرآن یا هنگامی که احادیث نبوی قرائت می
 دریایی گستردگی به ای مسأله این، و است یکی احترامی، بی و استهزا زیرا سنت؛ و کتاب
  .باشد می کران بی

  خطورت استهزاء به دين و شعاير آن و حكم همنشيني با مسخره كنندگان
 کنندگان مسخره با نشینی ای خطرناک است که الله متعال، از هم اندازه به استهزا ی مسأله
  :است فرموده و داشته برحذر

َل  َوقَدۡ ﴿ نۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِف  ُكمۡ َعلَيۡ  نَزَّ
َ
ٰ  ُتمۡ َسِمعۡ  إَِذا أ ِ ٱ ِت َءاَي  َتهۡ َويُسۡ  بَِها َفرُ يُكۡ  َّ

ُ
 َزأ

َ  بَِها ْ َتقۡ  فَ ٰ  َمَعُهمۡ  ُعُدوا ْ  َحتَّ ِ َغۡيِ  َحِديٍث  ِف  َيُوُضوا َ ٱ إِنَّ  لُُهۡمۗ ّمِثۡ  اإِذٗ  إِنَُّكمۡ  ۦٓ ه َّ 
ۡ ٱ َجاِمعُ  ٰ لۡ ٱوَ  فِقِيَ ُمَنٰ ل   .]١۴٠نساء:ال[ ﴾١٤٠ َجِيًعا َجَهنَّمَ  ِف  فِرِينَ َك

كم را) در قرآن بر شما نازل كرده كه چون شنيديد و اهللا (اين ح«
كه  كنند، با آنان ننشينيد تا آنيرا انكار و استهزا م الهيگروهي آيات 

به گفتار ديگري بپردازند؛ زيرا در اين صورت شما نيز همانند آنان 
  .»كنديي منافقان و كافران را در دوزخ جمع مهستيد. اهللا، همه

این  که یعنی اگر شما پس از این«وید: گ خود، ذیل این آیه می» تفسیر«کثیر در  ابن
ا در مکانی که آیات ه حکم به شما رسید، مرتکب این عمل ممنوع شوید و به نشستن با آن
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 عمل در و نگیرید کاِرشان به کاری و شوید راضی کنند، را انکار و مسخره می الهی
  1.»اید کرده ارکتمش آنان با عمل این در حقیقت در کنید، تأییدشان

  حكم مسخره كننده به اجماع مسلمانان، كفر مي باشد
 علمای از گروهی و است؛ کافر مسلمانان، اجماع دشنام بگوید، به صهرکس به پیامبر

 قاضی فارسی، ابوبکر عبدالبر، ن راهویه، محمد بن سحنون، ابنب اسحاق مانند امت دار نام
 ضمن عیاض، قاضی. اند کرده نقل باره مت را در این... اجماع او تیمیه ابن و سبکی عیاض،

 دشنام دهد یا بر او خرده صپیامبر به هرکس...«: گوید می باره، این در امت اجماع نقل
یا یکی از یا از او بد بگوید یا عیبی را به آن بزرگوار یا اصالتش نسبت دهد و یا دینش  بگیرد
 به را او ناسزاگفتن، و احترامی بی قصد به یا ندک بدگویی او از یا بداند زشت را هایش ویژگی
اش نیست یا او را نکوهش کند و حرمتش را بشکند یا از  شایسته که نماید تشبیه چیزی

را  صحکم ناسزاگویی به پیامبر واالمقام ها، این ی مقامش بکاهد و تحقیرش نماید، همه
 یا کند آرزو بدی چیزِ  برایش یا نماید دعا او ضد بر یا کند نفرینش کسی اگر چنین دارد. هم

 و سبک عبارات با یا و نیست اش شایسته که دهد نسبت او به را چیزی نکوهش، قصد به
 یا بگوید اش ینی دربارهدروغ و زشت سخنان و نماید بازی بزرگوار آن آبروی با ناشایست
 عوارض از خیبر خاطر به را او یا بداند وی برای عیبی است، گذشته او بر که را مشکالتی

 از فتوا ی ائمه و صحابه اجماع  به ها این ی همه کند، نکوهش افتاده، اتفاق برایش که بشری
چنین شخصی  خوِن  بودن مباح ی کفر است و اختالفی دربارهتا زماِن ما،  صحابه زمان

ی امت و سلف صالح سراغ نداریم و جمع زیادی از علما، اجماع امت را در میان علما
  2.»اند کرده نقل فردی، چنین قتل و بودن کافر ی درباره

                                           
 .۵۶٧ص ،١ج کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ابن  -١
 .٩٣٢، ص٢شفا، قاضی عیاض، ج  -٢
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  حكم مسخره كردن صحابه (ياران پيامبر) و انواع آن

  :است گونه چند بر ها، و ناسزا گفتن به آن مسخره کردن صحابه
مسخره کردن عموم  مانند باشد؛ می اسالم از خروج و کفر امت، اجماع نوعی از آن، به

 ارتداد؛ یا نفاق به آنان ساختن متهم یا کلی طور به ها نآ ی صحابه یا ناسزاگویی به همه
 برگشته ازدین و مرتد منافق، چون عناوینی با اندکی، ای عده جز ها آن ی همه از که ای گونه به
 تیمیه، اندلسی، قاضی ابویعلی، سمعانی و ابن حزم ابن جمله از علما از گروهی. شود یاد
 صحابه عموم به که کسی هدف زیرا. اند کرده ذکر باره این در را امت اجماع... و کثیر ابن

 و ببرند سؤال زیرِ  را اسالم اساس که است این گیرد، می ریشخند به را ها آن یا دهد دشنام می
خدادادِی  و اخالقی های تفاوت وجود با رو این از. بگیرند خرده پیامبرش و اسالم دین بر
 کسی چنین هم. کنند می بزرگ و مطرح صحابه، عموم ی درباره را ها گیری خرده این ها، آن
 بلکه اش، خدادادی و اخالقی های ویژگی و شخصیت خاطر به نه را صحابه از یکی که
  .است کافر کند، ، مسخره میصپیامبر و دین به زدن ضربه قصد به

 که کسی ولی نیست؛ کفر ها، نوع دیگری از مسخره کردن صحابه یا ناسزاگویی به آن
ی اندکی از  ؛ یعنی کسی که عدهاست و سزاوار مجازات فاسق دارد، کردی روی چنین

 دیگر و علمی کم ُبخل، بزدلی، به را آنان و کند صحابه، نه همه یا اکثریت آنان را مسخره می
  .نیست کافر نماید، می متهم زشت، صفات

  حكم مسخره كردن علما و نيكوكاران و صالحان
  ان نیز دو حالت دارد:مسخره کردن علما و نیکوکار 

. ها آن جسمِی  یا اخالقی ویژگی کردن مسخره مانند ها؛ آن خودِ  گرفتن ریشخند : بهاول
  :فرماید می متعال الله زیرا است؛ حرام بلکه نیست، کفر این،

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ن َعَسٰٓ  اٍ قَوۡ  ّمِن مٞ قَوۡ  َخرۡ يَسۡ  َ  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ َ  ُهمۡ نۡ مِّ  اَخۡيٗ  يَُكونُوا  َو

 ٓ ٓ  ّمِن ءٞ نَِسا ن َعَسٰٓ  ءٍ نَِّسا
َ
ۖ ّمِنۡ  اَخۡيٗ  يَُكنَّ  أ َ  ُهنَّ ْ ِمُزوٓ تَلۡ  َو نُفَسُكمۡ  ا

َ
َ  أ ْ  َو  َتَنابَُزوا
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 ِ  ٱب
َ
ْوَلٰٓ  َيُتۡب  لَّمۡ  َوَمن نِۚ يَمٰ ۡلِ ٱ دَ َبعۡ  ُفُسوُق لۡ ٱ مُ سۡ ِ ٱ َس بِئۡ  بِۖ َقٰ لۡ ۡل

ُ
 ُهمُ  ئَِك فَأ

ٰ ٱ   .]١١ ت:حجراال[ ﴾١١ لُِمونَ لظَّ
گروه ديگري را مسخره كند؛ چه بسا  نبايداي مؤمنان! هيچ گروهي «

كنند،) بهتر  ها (كه مسخره مي شوند) از اين ها كه مسخره مي (آن
بسا زناني  باشند. و نيز زنان نبايد ساير زنان را مسخره نمايند. چه

كنند، بهتر باشند. و به  مي  شوند از زناني كه مسخره كه مسخره مي
هاي زشت صدا  جويي از يكديگر نپردازيد و همديگر را با لقب بعي

  .»نزنيد
ندگرفتن علم و نیکِی ریشخ : هدف از مسخره کردن علما و نیکوکاران، بهدوم

 و علما خودِ  استهزا، از هدف زیرا است؛ اسالم ی دایره از خروج و کفر این،. هاست آن
این نوع  الله. هستند آن حامِل  اه آن که است دینی هدف، بلکه نیستند، نیکوکاران

  :است فرموده و برشمرده اسالم گرفتن ریشخند مسخره کردن را به
ۡلَ  َولَئِن﴿

َ
ِ  قُۡل  َعُبۚ َونَلۡ  َنُوُض  ُكنَّا إِنََّما َلَُقولُنَّ  ُهمۡ َسأ ب

َ
ِ ٱأ َّ  ٰ  ۦَورَُسوِلِ  ۦتِهِ َوَءاَي

ْ َتعۡ  َ  ٦٥ زُِءونَ َتهۡ تَسۡ  ُكنُتمۡ   َعن ُف نَّعۡ  إِن نُِكمۚۡ إِيَمٰ  دَ َبعۡ  تُمَفرۡ كَ  قَدۡ  َتِذُروا
 ٓ ۡب  ّمِنُكمۡ  ئَِفةٖ َطا ٓ  ُنَعّذِ نَُّهمۡ  ئَِفَطا

َ
ْ  بِأ   .]۶۶-۶۵: التوبة[ ﴾٦٦ رِِميَ ُمۡ  َكنُوا

-ايد)، مي و اگر آنان را بازخواست كني (كه چرا چنين سخناني گفته«
آيات و  كرديم. بگو: آيا اهللا، وگويند: ما فقط شوخي و بازي مي

راستي پس  گيريد؟ عذر و بهانه نياوريد؛ بهپيامبرش را به مسخره مي
ايد. اگر گروهي از شما را ببخشيم، گروه از ايمانتان، كفر ورزيده

  .»اندديگري را عذاب خواهيم كرد؛ چرا كه مجرم بوده
 که شد نازل منافقان از گروهی ی آیات درباره این گذشت، تر پیش که گونه همان

 ابن. کافرند ها، بیان نمود که این الله لذا گرفتند؛ ریشخند و یارانش را به صامبرپی
 عنهما الله اسلم از عبدالله بن عمر رضی بن زید از سعد بن هشام طریق از او، جز و جریر
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 مثِل  کسی که ندیدم من،: گفت جمع میان در تبوک ی غزوه در شخصی: اند کرده روایت
 منظورش! [باشد ترسو دشمن، با رویارویی هنگاِم  و گو دروغ اشتها،ُپر  ُپرخور، ها، این

] در برابرش ایستاد و بودند.] شخصی [به نام عوف بن مالک و اصحاب صپیامبر
 نتیجه در. رسانم می صپیامبر اطالع به را سخنت. منافقی تو،! گو گفت: ای دروغ

عبدالله بن عمر  از این موضوع اطالع یافت و این آیات نازل شد. صپیامبر
آویزان  صپیامبر شتر پاالن بنِد  به را خودش که دیدم را مرد آن: گوید می عنهما الله رضی

 زخمی ها، سنگ برخورد اثر در و شد کرده بود و در حالی که پاهایش روی زمین کشیده می
در  صالله رسول و نداشتم شوخی جز قصدی! خدا رسول ای: گفت می بود، شده

  .کرد ات را تالوت میپاسخش این آی
الله متعال مسخره کردن مؤمنان را یکی از دالیل رفتن به دوزخ برشمرده و فرموده 

  است:
ْ  ُٔ َس خۡ ٱ قَاَل ﴿ َ  فِيَها وا ٓ  َيُقولُونَ  ِعَبادِي ّمِنۡ  فَرِيقٞ  َكنَ  ۥإِنَّهُ  ١٠٨ تَُكّلُِمونِ  َو  َربََّنا

نَت  َناَحۡ رۡ ٱوَ  َلَا فِرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمنَّا
َ
ٰ ٱ ۡيُ خَ  َوأ َذۡ ٱفَ  ١٠٩ ِحِيَ لرَّ ٰٓ  رِيًّاِسخۡ  ُتُموُهمۡ تَّ  َحتَّ

نَسوۡ 
َ
  ]١١٠ - ١٠٨[المؤمنون:  ﴾١١٠ َحُكونَ تَۡض  ُهمۡ ّمِنۡ  َوُكنُتم رِيذِكۡ  ُكمۡ أ
گويد: در دوزخ خوار و ساكت باشيد و  (پروردگار به دوزخيان) مي«

گفتند: اي  با من سخن نگوييد. همانا گروهي از بندگانم مي
روردگارمان! ايمان آورديم؛ پس ما را بيامرز و بر ما ببخشاي كه پ

اي. ولي شما، آنان را به ريشخند گرفتيد؛ تا  تو، بهترين بخشاينده
جا كه مسخره كردنِ آنان مرا از خاطرتان برد و شما به آنان  آن
  .»خنديديد مي
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مند  منصرف كردن و عالقهجمله  [سحر است كه از آن ناقض هفتم:
باشد و هركس  مي به طور كاذب با سحر بين اشخاص نساخت

  دهد يا به آن راضي شود، كافر استانجامش 

  معناي سحر در لغت و اصطالح:
  فرماید: زیرا الله متعال می 

َحدٍ  ِمنۡ  ُيَعّلَِمانِ  َوَما﴿
َ
ٰ  أ ٓ  َحتَّ َ َ  َنةٞ فِتۡ  نُ َنۡ  إِنََّما َيُقو   ].١٠٢ :البقرة[ ﴾ُفرۡ تَكۡ  فَ

دادند) شته، طرز باطل كردن سحر را به مردم آموزش مي(آن دو فر«
گفتند: ما كه (ابتدا) به او مي دادند مگر اينوبه هيچ كس چيزي ياد نمي

  .»ي آزمايشيم؛ مبادا كافر شويوسيله
لتی ناشناخته و ظریف ع یا مخفی سببی که شود سحر در زبان عربی به چیزی گفته می

. نامند می »َسَحر« زمان، این در اعمال بودن مخفی سبب به را شب پایاِن  که دارد؛ چنان
 به ظریفی مجارِی  و است مخفی بدن در زیرا گویند؛ می »َسْحر« ،)ُشش( ریه به چنین هم
: گفت شد، کشته بدر جنگ در که عتبه رثای در ابوجهل. دارد بدن های قسمت سایر

  اش از ترس، باد کرد. ؛ یعنی: ریه»هُ فخ َسْحُر انت«
 ی وسیله به و نویسند می و خوانند می که است هایی افسون و ِوردها ها، طلسمسحر، 

 حقیقت سحر،. برسانند آسیب خواهند، می که کسی به تا گیرند می کار به را شیاطین آن،
او را از کاری منصرف و به  و گذارد می اثر فرد، ی اراده و عقل و قلب در گاه یعنی دارد؛

 یعنی اند؛ گفته نیز »عطف و صرف« سحر، به رو این از. کند می مند کاری دیگر، عالقه
  .عکس بر و کنند می رغبت بی زنش به را مردی که چنان. ساختن مند عالقه و کردن منصرف

د؛ علتش، دارن نظر اختالف آن، ی اندازه و حد یا سحر های نمونه و مصادیق ی علما درباره
 اصطالح، در سحر«: گوید می شنقیطی عالمه. تجادوس و سحر های گوناگونی و فراوانِی شیوه

 توان نمی و است آن های شیوه فراوانِی  و تنوع سبب به این، و ندارد؛ مشخصی و جامع تعریف
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 که گاه یک تعریف در یک ای گونه به کرد؛ مشخص آن برای مشترکی قدر گزینه، دو میان در

 ی اندازه و حد ی درباره علما رو ینناقص یا نادرست. از ا مورد، کامل است و در موردی دیگر،
  1.»دارند شدیدی نظر اختالف آن، از مشخص تعریف یک ی ارائه و سحر

  آيا سحر و ساحري حقيقت دارد؟
جمهور علما بر این باورند که سحر، حقیقت دارد و این، دیدگاِه اهل سنت و جماعت است. 

 سحر، علما، اجماع به«: گوید می» اإلشراف علی مذاهب األشراف«ابن هبیره در کتاب 
  .»ندارد حقیقت سحر، من، نظر از: است گفته که الله رحمه ابوحنیفه جز دارد، حقیقت

معتزله نیز بر این باورند که سحر، حقیقت ندارد؛ دلیلشان، این است که الله متعال، 
  فرموده است:
نََّها رِهِمۡ ِسحۡ  ِمن هِ إَِلۡ  ُيَيَُّل ﴿

َ
  .]۶۶ [طه: ﴾َعٰ تَسۡ  أ

ها و  ر اثر جادويشان چنين به نظر موسي رسيد كه ريسماند«
  .»كند عصاهايشان حركت مي

 سحر، که دهد می نشان این، و شد ، یعنی چنین تصور می﴾ُيَيَُّل ﴿: گویند می ها این
  .ندارد حقیقت

 باره این در فراوانی اقوال گونه دیدگاه درست، این است که سحر، حقیقت دارد؛ همان
 ندارد، حقیقت که تصور ایجاد یا تخییل البته دارد؛ وجود صالح سلف و بعینتا صحابه، از

  .جادوست انواع از یکی
در بسیاری از موارد، جادوگر برای اجرای جادو یا سحر خود، از غیرالله و ارواح خبیثه 

به الله، جزو  سحر را در کنار شرِک  صپیامبر برسد؛ انجام به جادویش تا گیرد کار می
 گونه همان. کشاند سیار بزرگی برشمرده است که انسان را به هالکت و نابودی میگناهان ب

بْعَ  اْجتَنِبُوا«فرمود:  صپیامبرآمده است: » صحیحین« در که . یعنی: »الُموبَِقات السَّ
                                           

 .۴۴۴، ص۴جضواء البیان، شنقیطی، أ  -١
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ْكُ «: فرمود هستند؟ گناهانی چه ها، پرسیدند: این». از هفت گناِه مهِلک بپرهیزید«  الرشِّ
، حْ  بِابَّ   ».شرک به الله، سحر و...«یعنی: ». ...ر،السِّ

  شرك بودن سحر و ساحري از دو جهت مي باشد
  :گنجد سحر، از دو جهت ذیل شرک می نکته:
 برای ساحر که سان بدین شود؛ ها و شیاطین، استفاده می : در سحر، از جنیکم
انجام  الهی دستورهای خالف بر بخواهند، او از چه هر شیاطین، و ها جن به نزدیکی

 آموزشی ی و را به مقصودش برسانند؛ به عبارت دیگر، سحر و جادوگری، نتیجها تا دهد می
  :فرماید می متعال الله که گونه همان. دهند می جادوگران به ها شیطان که است

﴿ ٰ َيٰ ٱ ِكنَّ َوَل ْ  ِطيَ لشَّ حۡ ٱ لَّاَس ٱ ُيَعّلُِمونَ  َكَفُروا  .]١٠٢ :البقرة[ ﴾رَ لّسِ
  .»دادند ين بودند كه كفر ورزيدند و به مردم، سحر تعليم ميبلكه اين شياط«
  :است متعال الله ی ویژه که چیزی ی : در سحر، ادعای غیب وجود دارد؛ یعنی ادعادوم

﴿ ُ َّ َّ ٱ ِ ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َّ َيۡعلَُم َمن ِف ٱلسَّ   .]۶۵ نمل:ال[ ﴾قُل 

  .»اندد  نمي غيب زمين، و ها آسمان موجودات از يك هيچ اهللا جز بگو:«
ادعای غیب یا ادعای مشارکت با الله در دانستن غیب، کفر و گمراهی آشکاری است. 

   گرچه باشد؛ لذا اصل بر این است که سحر، کفر و شرک می

  آنانواع سحر و حكم 
 این از که گیریم می نتیجه رو این از. رسند نمی شرک و کفر حّد  به سحر، انواع از برخی
  :است گونه دو بر سحر باب،

 نوع این در شود؛ می انجام شیاطین ی واسطه نوع اول: شرک است؛ یعنی سحری که به
 پرستش و عبادت و کردن قربانی به برساند، انجام به را سحرش جادوگر، که این برای

  .آورد  می روی شیاطین
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 و داروها برخی و ها معجون ی وسیله که به سحرینوع دوم: ستم و تجاوز است؛ یعنی 

 اهدافشان و ها تصمیم از ها بازداشتن آنم و مرد آزار و اذیت برای غریب و عجیب مواد
  .رسد می انجام به

نوعی سحر حرکتی یا ورزشی هم وجود دارد که به قدرت جسمی و سرعت حرکت و 
 نوعی واقع در و است واقعیت دادن جلوه وارونه که سحر نوعی نیز و گردد؛ تردستی برمی

 با که گنجند می سحر ی وعهمجم در جهت آن از مواردی چنین. باشد می َکَلک و نیرنگ
 سحر زیرا. ماَند می مخفی علتشان یا سبب که ای گونه به شوند، می انجام تردستی و ظرافت

: است آمده حدیث در که چنان. باشد ناشناخته علتش که شود می  گفته کاری به لغت در
به عبارت دیگر،  ؛»است سحر سان برخی از سخنان، به«یعنی: ». لَِسْحًرا يَاناْكَ  ِمنَ  إِنَّ «

  .آیند می چشم به ولی نیست، روشن سخنان، از برخی کنهِ  که با این

  حكم ساحر در اسالم
 در علما و شود می روشن گذشت، تر پیش که سحر انواع بندی حکم ساحر نیز از تقسیم

  :دارند دیدگاه دو باره این
 کفر مطلق طور به را سحر عبدالوهاب، بن محمد امام کتاب، ی ای چون نویسنده عده

  :فرماید می متعال الله زیرا. علماست جمهور دیدگاهِ  این، و اند تهدانس
ْ ٱوَ ﴿ ْ َتتۡ  َما تَّبَُعوا َيٰ ٱ لُوا ٰ  ِطيُ لشَّ َ ٰ  نُ َمٰ ُسلَيۡ  َكَفرَ  َوَما َنۖ َمٰ ُسلَيۡ  كِ ُملۡ  َ  ِكنَّ َوَل
َيٰ ٱ ْ  ِطيَ لشَّ ٓ  رَ لّسِحۡ ٱ لَّاَس ٱ ُيَعلُِّمونَ  َكَفُروا نزَِل  َوَما

ُ
َ  أ ۡ ٱ َ  ُروَت َهٰ  بِبَابَِل  َملََكۡيِ ل

 ٰ َحدٍ  مِنۡ  ُيَعلَِّمانِ  َوَما ُروَتۚ َوَم
َ
ٰ  أ ٓ  َحتَّ َ َ  نَةٞ فِتۡ  نُ َنۡ  إِنََّما َيُقو   .]١٠٢ :[البقرة ﴾ُفرۡ تَكۡ  فَ

بافتند و ن (به هم ميي پادشاهي سليماچه شياطين، درباره و از آن«
گاه  خواندند، پيروي كردند؛ در حالي كه سليمان هيچبراي مردم) مي

كفر نورزيد. بلكه اين شياطين بودند كه كفر ورزيدند و به مردم، 
-ي بابل (به نامچه را كه بر دو فرشته دادند و نيز آنسحر تعليم مي
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ل كردن هاي) هاروت و ماروت نازل شد. (آن دو فرشته، طرز باط
دادند دادند) وبه هيچ كس چيزي ياد نميسحر را به مردم آموزش مي

ي آزمايشيم؛ مبادا كافر گفتند: ما وسيلهكه (ابتدا) به او مي مگر اين
   .»شوي

 تر صحیح دیدگاه، همین و اند کرده تصریح یادشده بندی و برخی از علما به تقسیم
 که جا آن از. است بوده آن اول نوع منظورشان اند، دانسته کفر را سحر که کسانی لذا است؛
 نیز ساحر حکم به اختالف این ی دامنه دارد، وجود نظر اختالف سحر حکم ی درباره
 را او باشد، کفر سحرش، اگر لذا خیر؟ یا شود می کشته مرتد، عنوان به آیا که است رسیده

 کاری تبه از جلوگیری خاطر به فقط نباشد، کفر سحرش اگر و کنند می اعدام مرتد، عنوان به
گرفتن مصلحت که آیا بهتر است او  نظر در با البته رسانند؛ می قتل به را او آزارش، و اذیت و

  را بکشند یا نه؟
 خاطر به صرفاً  ساحر، آیا: گوید می »األشراف مذاهب علی اإلشراف« در هبیره ابن
 شافعی و. آری: اند گفته احمد و مالک خیر؟ یا شود می کشته سحر بردن کار به و جادوگری

خود بکشد، از دیدگاه مالک،  سحر با را کسی ساحری، اگر لذا. خیر: اند گفته ابوحنیفه و
این  که این مگر شود،  شافعی و احمد، باید او را کشت؛ و ابوحنیفه گفته است: کشته نمی

ابراین، کشتن عمل را تکرار نماید یا به کشتن شخص معینی از طریق سحر، اقرار کند. بن
ساحر از دیدگاه مالک و احمد، یک حد یا مجازات است و از دیدگاِه شافعی برای قصاص 

  .»باشد می
در دست نیست که  صخبر مرفوع و متصلی به پیامبر هیچدر سنت رسول الله  نکته:

و نیز طبرانی در  1خود،» سنِن «به کشتن ساحر دستور داده باشند. البته ترمذی در 

                                           
 ).۴/۶٠سنن ترمذی (  -١
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 است؛ بررسی درخورِ  که اند و... روایتی در این زمینه نقل کرده 2و دارقطنی 1»الکبیر«

 صالله یق اسماعیل بن مسلم مکی از حسن بصری از جندب از رسولطر از ها این
 شمشیر ی حد ساحر، ضربه«یعنی: ». بِالسَّْيفِ  هَضْربُ  السَّاِحر َحدّ «: اند روایت کرده

 دانست؛ یعنی رفع آن صحیح نیست. 3مرفوع را آن توان نمی که است خبری این،. »است
 صورت گاه بدون ارسال و انقطاع، یعنی به 4دارد؛ وجود اضطراب اسماعیل، ی زیرا درباره

  5.مرسل صورت به یعنی ارسال، با گاه و کند می روایت متصل
نقل کرده، خالد العبدی از اسماعیل، » المعجم الکبیر«در روایتی که طبرانی در 

نموده است و خالد، ضعیف است. ترمذی، موقوف بودن این روایت را درست متالبعت 
: گفت پرسیدم؛ حدیث این ی درباره 6محمد از«: گوید می» العلل«دانسته است. وی در 

  .کرد رد را صحتش یعنی ؛»نیست چیزی
ثابت است؛ از جمله عمر بن  از تعدادی از صحابه -کشتن ساحر -البته این حکم 

از بجاله بن  9»الکبری«و بیهقی در  8،»سنن«ابوداود در  7،»مسند«در  : احمدخطاب

                                           
 )٢/١۶١المعجم الکبیر، طبرانی، (  -١
 )٣/١١۴سنن دارقطنی (  -٢
 یا منقطع یا باشد، متصل که کند ؛ فرقی نمیشود نسبت داده می صمرفوع، گفتار یا کرداری است که به پیامبر  -٣

 از صـحابی که خبری از است عبارت رفوع،م: گوید می بلکه داند؛ نمی مرفوع را مرسل روایت خطیب، البته. مرسل
  ]مترجم. [کند نقل می صالله رسول

 ]مترجم. [نیست ممکن ها یعنی در روایتش اختالفاتی وجود دارد که ترجیح میان آن  -٤
 مرسل، روایتی است که راوی صحابی، در سندش ذکر نشده باشد. [مترجم]  -٥
 ]مترجم. [باشد می الله رحمه منظورش، استاِد او، محمد بن اسماعیل بخاری  -٦
 )١/٩١مسند احمد، (  -٧
 )٣٠۴٣( داود سنن ابی  -٨
 ).٨/١٣۶السنن الکبری، بیهقی (  -٩
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نامه نوشت: هر ساحری را بکشید  -به کارگزارانش -د: عمر بن خطاب ان عبده روایت کرده
  و ما، سه ساحر را کشتیم.

خود  1»سنن« در بیهقی که گونه همان داشت؛ را دیدگاه همین نیز عنها الله حفصه رضی
 روایت عنهما الله رضی عمر بنت حفصه از عمر دالله بن عمر از نافع از ابناز طریق عبی

، یعنی حفصه، کنیزی داشت که حفصه را سحر کرد و خود به این سحر، وی که است کرده
 عثمان به خبر این. کشت را او عنها الله اقرار نمود و آن را بیرون آورد. حفصه رضی

رفت و گفت: کنیزش  عثمان نزد عنهما الله ضیر عمر ناراحت شد. ابن رسید؛ عثمان
قانع  او را جادو کرده بود و خود آن را بیرون آورد و به جادویش اقرار نمود. لذا عثمان

 خلیفه ی از قتل آن کنیز بدین خاطر بود که او را بدون اجازه شد. گویا خشم عثمان
  .بودند کشته

از طریق  2»سنن« در بیهقی که ونهگ نیز همین دیدگاه را داشته است؛ همان جندب
  روایت کرده است. خالد الحذاء از ابوعثمان نهدی چنین داستانی از جندب

 در البته است؛ نشنیده حدیث نهدی، ابوعثمان از الحذاء خالد: گوید احمد می
  .است شده روایت حدیث ابوعثمان، از خالد طریق از »صحیحین«

از طریق عاصم االحول از ابوعثمان نهدی از این روایت را  3»التاریخ«بخاری در 
  .نقل کرده است جندب

 اصحاب از تن سه که است ثابت«: گوید الله می امام احمد بن حنبل رحمه
  .»اند قایل به کشتن ساحر بوده صپیامبر

                                           
  )٨/١٣۶سنن بیهقی، (  -١
 .١٣۶، ص٨سنن بیهقی، ج  -٢
 .٢٢٢، ص٢التاریخ، بخاری، ج  -٣
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 متفاوتی های دیدگاه خیر، یا شود می پذیرفته ساحر ی توبه آیه که باره علما در این

 دیدگاه«: افزاید می سپس و »شود؟ می پذیرفته ساحر ی توبه آیا«: گوید می بیرهه ابن دارند؛
 و شافعی و شود نمی پذیرفته اش ابوحنیفه و احمد، این است که توبه مالک، از مشهور
  .»گردد می قبول اش توبه: اند گفته -در روایتی دیگر -احمد 

 ساحرِ  ماننِد  نیز ابکت اهل ساحرِ  ابوحنیفه، دیدگاه از«: گوید می چنین وی، هم
لبید بن اعصم،  داستان به استناد با شافعی و احمد و مالک ولی شود؛ می کشته مسلمان

 متفاوتی های دیدگاه است، جادوگر که مسلمانی زِن  ی البته درباره .شود نمی کشته: اند گفته
 بلکه شود؛ نمی کشته است، جادوگر و کند می اسالم اداعی که زنی ابوحنیفه، نظرِ  از دارند؛

. [پایان »است مرد حکم مانندی حکمش: اند گفته دیگر، امام سه و کنند می زندانی را او
  سخن ابن هبره]

با مشركان و ياري رساندن به آنان در برابر دوستي [ ناقض هشتم:
  ]مسلمانان

  فرماید: زیرا الله متعال، می 
ِينَ ٱ نَ َيَتَولَّوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  تََرىٰ ﴿ ْۚ كَ  لَّ َمۡت  َما َس َلِئۡ  َفُروا نُفُسُهمۡ  لَُهمۡ  قَدَّ

َ
ن أ

َ
 أ

ُ ٱ َسِخَط  ونَ َخٰ  ُهمۡ  َعَذابِ لۡ ٱ َوِف  ِهمۡ َعلَيۡ  َّ ْ  َولَوۡ  ٨٠ ِلُ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َكنُوا ِ ٱب  لَِّبِّ ٱوَ  َّ
 ٓ نزَِل  َوَما

ُ
َُذوُهمۡ ٱ َما هِ إَِلۡ  أ وۡ  تَّ

َ
ٓ أ ٰ  ءَ ِلَا ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  ِكنَّ َوَل  ﴾٨١ ِسُقونَ َف

  ].٨١-٨٠:المائدة[
آنان گيرند. بيني كه كافران را به دوستي ميبسياري از آنان را مي«

سان) كه اهللا بر ! (بدينبدي براي خود پيشاپيش فرستاده اند  چه چيز
برند. و اگر آنان خشم گرفت و آنان براي هميشه در عذاب به سر مي

آوردند، كافران را ه، ايمان ميچه بر او نازل شد به اهللا و پيامبر و آن
  .»گرفتند؛ ولي بيشترشان منحرف و بدكارندبه دوستي نمي

  :است فرموده و برشمرده منافقان های الله متعال، دوستی با کافران را از ویژگی
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ِينَ ٱ نَ َيَتَولَّوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  تََرىٰ ﴿ ْۚ  لَّ َمۡت  َما َس َلِئۡ  َكَفُروا نُفُسهُ  لَُهمۡ  قَدَّ
َ
ن مۡ أ

َ
 أ

ُ ٱ َسِخَط  ونَ َخٰ  ُهمۡ  َعَذابِ لۡ ٱ َوِف  ِهمۡ َعلَيۡ  َّ ْ  َولَوۡ  ٨٠ ِلُ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َكنُوا ِ ٱب  لَِّبِّ ٱوَ  َّ
 ٓ نزَِل  َوَما
ُ
َُذوُهمۡ ٱ َما هِ إَِلۡ  أ وۡ  تَّ

َ
ٓ أ ٰ  ءَ ِلَا ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  ِكنَّ َوَل  نساء:ال[ ﴾٨١ ِسُقونَ َف

١٣٩-١٣٨[  
منافقان مژده بده كه عذاب دردناكي (در پيش) دارند! (اي پيامبر!) به «

گيرند؛ آيا عزت را يآنان كه كافران را به جاي مؤمنان به دوستي م
  .»جويند؟ (بدانند كه) عزت، همه، از آنِ اهللا است يها م نزد آن

 دوستی کتاب را به ست: کسانی که مشرکان از جمله اهلا فرموده بیان چنین هم
  :فرماید می که چنان هستند؛ آنان ی گهجر از گیرند، می

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ لََّصٰ ٱوَ  ُهودَ ۡلَ ٱ َتتَِّخُذوا

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  َءۘ ِلَا

َ
ٓ أ  ٖضۚ َبعۡ  ءُ ِلَا

َُّهم َوَمن  .]۵١ :المائدة[﴾ ُهمۡ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُكمۡ  َيَتَول
را به دوستي نگيريد. آنان  ها اي مؤمنان! يهوديان و نصراني«

ي دوستان يكديگرند. هر كس از شما با آنان دوستي نمايد، از جرگه
  .»آنان است

چه  آنان به کمک ی  الله متعال، از دوستی با مشرکان در نهان و آشکار و نیز از وعده
  یکسان منع فرموده است: طور راست باشد و چه دروغ، به

لَمۡ ﴿
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ ٰ ِلِخۡ  َيُقولُونَ  نَاَفُقوا ِينَ ٱ نِِهمُ َو ْ  لَّ هۡ  ِمنۡ  َكَفُروا

َ
 لَئِنۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ لِ أ

خۡ 
ُ
َ  َمَعُكمۡ  رَُجنَّ َلَخۡ  ُتمۡ رِجۡ أ َحًدا فِيُكمۡ  نُِطيعُ  َو

َ
بَدٗ  أ

َ
نَُّكمۡ  ُتمۡ قُوتِلۡ  ن اأ  َلَنُصَ

ُ ٱوَ  ٰ  إِنَُّهمۡ  َهدُ يَشۡ  َّ   .]١١ حشر:ال[ ﴾١١ ِذبُونَ لََك
نوعان) كافر خويش  آيا منافقان را نديدي كه همواره به برادران (هم«

قطع با شما بيرون  طور گفتند: اگر اخراج شديد، به از اهل كتاب مي
كنيم و اگر با  آييم و هرگز فرمان كسي را بر ضد شما اطاعت نمي مي

دهد كه  كنيم. اهللا، گواهي مي شما پيكار شود، قطعاً شما را ياري مي
  .»دروغگويند آنان
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 یا دنیا طمع لذا است؛ نگذاشته جا الله متعال، هیچ عذری برای دوستی با آنان، به

 نتیجه در و موقعیت دادن دست از و روزگار گردش از نگرانی جان، حفظ مشرکان، از ترس
  ماید:فر می متعال الله. نیست موجهی عذرِ  آنان، با مدارا

ِينَ ٱ َفَتَى﴿ ن َشٰٓ َنۡ  َيُقولُونَ  فِيِهمۡ  رُِعونَ يَُسٰ  َرٞض مَّ  قُلُوبِِهم ِف  لَّ
َ
 تُِصيبََنا أ

 ٓ   .]۵٢ :المائدة[ ﴾ئَِرةَدا
(سوي دوستي با) يهود و نصارا  بيني كه بهبيماردالن را مي«

  ».ترسيم آسيب و گزندي به ما برسدمي«گويند: شتابند و مي مي
  :فرماید می چنین هم

﴿ ٰ نَُّهمُ  لَِك َذ
َ
ْ سۡ ٱ بِأ نۡ ٱ ةَ َيوٰ لَۡ ٱ َتَحبُّوا َ  َيالُّ ِ ٱ َ نَّ  ِخَرة

َ
َ ٱ َوأ  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَيهۡ  َ  َّ

ٰ لۡ ٱ   .]١٠٧ نحل:ال[ ﴾١٠٧ فِرِينَ َك
اين، بدان سبب است كه آنان زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح دادند و «

  .»كند بدان سبب كه اهللا مردم كفرپيشه را هدايت نمي
 کتاب اهل بیگانه، چه و باشند خویشاوند چه افران،ک ی الله متعال از دوستی با همه

  :است فرموده و نموده منع کفر، ملل  دیگر از یا مرتد و مشرک یا باشند
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َتتَِّخُذوا ْ ٱ لَّ َُذوا ِينَ ٱ ّمِنَ  اَولَعِبٗ  اُهُزوٗ  دِيَنُكمۡ  تَّ  لَّ
 ْ وتُوا
ُ
ارَ لۡ ٱوَ  لُِكمۡ بۡ قَ  ِمن َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ وۡ  ُكفَّ

َ
ٓ أ ۚ ِلَا ْ ٱوَ  َء َ ٱ تَُّقوا ؤۡ  ُكنُتم إِن َّ  ﴾٥٧ ِمنِيَ مُّ

  .]۵٧ :[المائدة
اي مؤمنان! اهل كتاب و كافراني را كه دينتان را به بازي و استهزا «

  .»اند، دوست نگيريد. و تقواي اهللا پيشه كنيد؛ اگر ايمان داريدگرفته
  فرموده است: چنین هم

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  امٗ قَوۡ  َتِدُ  َّ ﴿ ِ ٱب ٓ  ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ ٓ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا َ ٱ دَّ َحا  َولَوۡ  ۥَورَُسوَلُ  َّ
ْ َكنُوٓ  ٓ  ا وۡ  َءُهمۡ َءابَا

َ
بۡ  أ

َ
ٓ أ وۡ  َءُهمۡ َنا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  َنُهمۡ َو

َ
  .]٢٢ :المجادلة[ ﴾َعِشَيَتُهمۚۡ  أ
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اهللا و رستاخيز، با  يابي كه با وجود ايمان به هيچ گروهي را نمي«
كنند؛ هرچند  كساني دوستي نمايند كه با اهللا و پيامبرش دشمني مي

  .»ادران يا خويشاوندان ايشان باشندپدران يا فرزندان يا بر
منان مؤ جای به را کافران هرکس: است داده هشدار رسا بیانی با و روشنی الله متعال، به

توبه نکند، او را به دوستان منافق و کافرش ملحق کافران،  با دوستی از و بگیرد دوستی  به
 گرفتار خواهد شد که سزاوار فرجامیخواهد کرد، در نتیجه چنین شخصی به همان 

  :منافقان است
ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  امٗ قَوۡ  َتِدُ  َّ ﴿ ِ ٱب ٓ  ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ ٓ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا َ ٱ دَّ َحا  َولَوۡ  ۥَورَُسوَلُ  َّ

ْ َكنُوٓ  ٓ  ا وۡ  َءُهمۡ َءابَا
َ
بۡ  أ

َ
ٓ أ وۡ  َءُهمۡ َنا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  َنُهمۡ َو

َ
  .]١۴۴ نساء:ال[ ﴾َعِشَيَتُهمۡ  أ

اي مؤمنان! كافران را به جاي مؤمنان به دوستي نگيريد. آيا «
  ».خواهيد براي اهللا دليل آشكاري بر ضد خودتان ايجاد كنيد؟ يم

  :است نموده بیزاری اظهار کنند، الله متعال از کسانی که با مشرکان، دوستی می
ۡ ٱ َيتَِّخذِ  َّ ﴿ ٰ لۡ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  فِرِينَ َك

َ
ٓ أ ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ءَ ِلَا ٰ  َعۡل َيفۡ  َوَمن ِمنَِيۖ ُمؤۡ ل  لَِك َذ

ِ ٱ ِمنَ  َس فَلَيۡ  ٓ  ءٍ َشۡ  ِف  َّ َّ ِ ن إ
َ
ْ  أ ٰ  ُهمۡ ِمنۡ  َتتَُّقوا ۗ ُتَق ُ ٱ َوُيَحّذِرُُكمُ  ٗة  ﴾ۥَسهُ َنفۡ  َّ

  .]٢٨ عمران: [آل
مؤمنان نبايد كافران را به جاي مؤمنان به دوستي بگيرند. كسي كه «

كه به  اي از دين و رحمت اهللا ندارد؛ مگر آنكند، هيچ بهرهچنين كاري 
  .»دارد ما را از نافرماني خود بر حذر مينوعي از آنان حذر كنيد. و اهللا ش

  الله متعال، به مرتد بودن چنین کسانی حکم کرده است:
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ رۡ ٱ لَّ وا ٰٓ  تَدُّ َ دۡ  َ

َ
ٰ أ َ  َما دِ َبعۡ  ّمِنۢ  رِهِمَب ۡ ٱ لَُهمُ  تَبَيَّ يۡ ٱ ُهَدىل َل  نُ َطٰ لشَّ  لَُهمۡ  َسوَّ

مۡ 
َ
ٰ  ٢٥ لَُهمۡ  َلٰ َوأ نَُّهمۡ  لَِك َذ

َ
ْ  بِأ ِينَ  قَالُوا ْ  لِلَّ َل  َما َكرُِهوا ُ ٱ نَزَّ  ِض َبعۡ  ِف  َسُنِطيُعُكمۡ  َّ

 ٱ
َ
ُ ٱوَ  رِۖ مۡ ۡل   ]٢۶-٢۵[محمد: ﴾٢٦ارَُهمۡ إِۡسَ  لَمُ َيعۡ  َّ
كساني كه پس از آشكار شـدن هـدايت بـراي آنـان، بـه آيـين باطـل        «

نظرشـان آراسـت و     خويش بازگشتند، شيطان اعمال زشتشـان را در 
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آنان را با آرزوهاي دور و دراز فريفت. زيرا آنان به كساني كه وحـيِ  

برخي از امور از شـما   در«شده از سوي اهللا را نپسنديدند، گفتند:  نازل
  .»داند كاري ايشان را مي و اهللا، پنهان». پيروي خواهيم كرد

 مواردِ  در و روشنی به شارع، و باشد می شمار باره بی این در سنت و کتاب های داده
 قطعی و متواتر باره در این دینی متون رو از این است؛ پرداخته بزرگ اصل این بیان به فراوانی
ی با کافران و دشمنی با دوست باشد؛ ترین اصول اسالم می مهم از یکی ،این زیرا. است

 دشمنی متعال، الله«: گوید می عتیق بن احمد شیخ. برد مؤمنان، دین و آیین را از میان می
کید وجوبش بر و داده قرار واجب را مؤمنان با دوستی و کافران با  است؛ فرموده تأ

الله، پس از  کتاب در که چنان. است نموده نهی افرانک با دوستی از شدت به که گونه همان
 اش درباره قرآنی دلیل همه این و نیست حکم این روشنی وجوب توحید، هیچ حکمی به

  .»ندارد وجود
برخی با  رو این از شود؛ می دیده باره این در فراوانی انگاری متأسفانه، جهل و سهل

 دوستی به مقام، و پست محبت و دنیاطلبی هوس، و هوا از پیروی خاطر به واهی های بهانه
 همه برای بزرگ آزمونی به قضیه، این سان بدین و اند افران و دشمنی با مؤمنان پرداختهک با

  .است شده تبدیل
نان، حرام است؛ گرچه ن و حمایت جانی، مالی و نظری از آدوستی با کافراپس 

مسلمانان نداند؛ زیرا الله متعال  محبتشان در دل نباشد یا شخص، دینشان را برتر از دین
 فرموده متعال الله شد، ذکر تر پیش که طور چنین عملی منع نموده است. همان از شدت به

  :است
َُّهم َوَمن﴿  .]۵١ :المائدة[ ﴾ُهمۡ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُكمۡ  َيَتَول
  .»ي آنان استهر كس از شما با آنان دوستي نمايد، از جرگه«

  .دارد را کافران حکِم  کسی، چنین یعنی شود؛ ، حمل میو این، بر ظاهر آن



  81                     مباحثی پیرامون نواقض اسالم  
 

 که کرده حکم الله و نیست الله حکم از بهتر حکمی، هیچ یقین به«: گوید می القیم ابن
 دوستانشان که آنان لذا. است آنان ی جرگه از کند، دوستی ها نصرانی و یهودیان با هرکس
  1.»دارند را انصار و یهود حکم نیز خود هستند،  نصرانی و یهودی

َُّهم َوَمن﴿«: گوید قرطبی می ، یعنی هرکس آنان را در برابر مسلمانان، یاری ﴾َيَتَول
 را ها نصرانی و یهودیان حکم کسانی، چنین که نموده بیان متعال، الله سان کند؛ و بدین

 د،کر دوستی آنان با که کسی. ببرد ارث مرتد، از مسلمان که است این از مانع این، و دارد؛
 ماندگار غیرمسلمانان، با دوستی قطع ی این حکم تا روز قیامت درباره سپس و بود ابی ابن
  2».ماند

 هرکس که است این گر نشان و شود می حمل آن ظاهرِ  بر آیه، این«: گوید حزم می ابن
 اختالف هم با مسلمانان، از تن دو باره این در و است کافر کند، دوستی نصارا، و یهود با

  3.»ندارند نظر
  :فرماید الله متعال می

لَمۡ ﴿
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ ٰ ِلِخۡ  َيُقولُونَ  نَاَفُقوا ِينَ ٱ نِِهمُ َو ْ  لَّ هۡ  ِمنۡ  َكَفُروا

َ
 لَئِنۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ لِ أ

خۡ 
ُ
َ  َمَعُكمۡ  رَُجنَّ َلَخۡ  ُتمۡ رِجۡ أ َحًدا فِيُكمۡ  نُِطيعُ  َو

َ
بَدٗ  أ

َ
نَُّكمۡ  ُتمۡ قُوتِلۡ  ن اأ  َلَنُصَ

ُ ٱوَ  ٰ  إِنَُّهمۡ  َهدُ يَشۡ  َّ   .]١١ :[الحشر ﴾١١ ِذبُونَ لََك
نوعان) كافر خويش  آيا منافقان را نديدي كه همواره به برادران (هم«

قطع با شما بيرون  طور گفتند: اگر اخراج شديد، به از اهل كتاب مي
كنيم و اگر با  آييم و هرگز فرمان كسي را بر ضد شما اطاعت نمي مي

دهد كه  كنيم. اهللا، گواهي مي ار شود، قطعاً شما را ياري ميشما پيك
  .»آنان دروغگويند

                                           
 .۶٧، ص١أحکام أهل الذمه، ابن القیم، ج  -١
 .٢١٧، ص۶القرآن)، ج تفسیر قرطبی (الجامع ألحکام  -٢
  .٣۵، ص١١المحلی، ابن حزمف ج  -٣
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 به پنهانی ی وعده وقتی«: گوید شیخ سلیمان بن عبدالله ضمن اشاره به این آیه می

 ی و نفاق است، گرچه وعده کفر ها، آن با خروج یا آنان به رساندن یاری برای مشرکان
 دهد می یاری ی وعده ها آن به آشکارا و صادقانه که کسی است روشن پس باشد، دروغینی

 نظری و مالی کمک از و خواند، فرامی کافران، به کردن کمک به و کند ن اطاعت میآنا از و
 حالی در این، دارد؟ حکمی چه گیرد، می قرار آنان ی جرگه در و کند نمی دریغ ها آن به

 گونه همان کردند؛ کاری چنین برسد، ها آن به آسیبی که این ترس ار فقط منافقان، که است
  اید:فرم می متعال الله که

ِينَ ٱ َفَتَى﴿ َرٞض  قُلُوبِِهم ِف  لَّ ن َشٰٓ َنۡ  َيُقولُونَ  فِيِهمۡ  رُِعونَ يَُسٰ  مَّ
َ
 تُِصيبََنا أ

 ٓ ٞۚ َدا   .]۵٢ :المائدة[ ﴾ئَِرة
-بيني كه به (سوي دوستي با) يهود و نصارا ميبيماردالن را مي«

  ».ترسيم آسيب و گزندي به ما برسدمي«گويند: مي شتابند و
  [پایان سخن شیخ سلیمان]

 که است این دوستانش، و دین دشمنان و الله دشمناِن  از جستن بیزاری ی الزمه
  :فرماید می متعال الله کند؛ دوستی الله، دوستان با مسلمان،

َما﴿ ُ ٱ َوِلُُّكمُ  إِنَّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُلُ  َّ ْ َءا لَّ   .]۵۵ :المائدة[ ﴾َمُنوا
  .»تنها اهللا و پيامبرش و مؤمنان، دوست شما هستند«

 معذور مسلمانان، برابر در ها هیچ مسلمانی در دوستی با کافران و کمک کردن به آن
ترین مصلحت امت است و فساد و تباهِی شرک،  بزرگ توحید، نفع یا مصلحت نیست؛
 برابر در کافران به کردن کمک لذا. کرد کن شهترین فسادی است که باید آن را ری بزرگ

 خاطر ت، جایز نیست و حتی بهیا حفظ مال و قدر دنیا به یابی دست طمع به مسلمانان
لذا دریافتیم که یاری رساندن به کافران، کفر و ارتداد از  .ندارد توجیهی هیچ نیز جان حفِظ 

کتاب و دیگر کافران را بر ضد دین است و علما اجماع (اتفاق نظر) دارند که هرکس اهل 
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. است کافر و ها مسلمانان کمک کند یا به هر شکلی به آنان، یاری رساَند، همانند آن
  :فرماید می الله

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ لََّصٰ ٱوَ  ُهودَ ۡلَ ٱ َتتَِّخُذوا

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  َءۘ ِلَا

َ
ٓ أ  ٖضۚ َبعۡ  ءُ ِلَا

َُّهميَ  َوَمن  .]۵١ :المائدة[ ﴾ُهمۡ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُكمۡ  َتَول
ها را به دوستي نگيريد. آنان  اي مؤمنان! يهوديان و نصراني«

ي دوستان يكديگرند. هر كس از شما با آنان دوستي نمايد، از جرگه
  .»آنان است

مدارا ان و مشرک ترس از هرکس،«: گوید می الله رحمه شیخ لآشیخ سلیمان بن عبدالله 
یز هماننِد ن خود کند، سویی با آنان و برای دفع شرارتشان، با دین آنان اظهار موافقت و هم

 و اسالم و باشد داشته دشمنی و بغض ها آنان کافر است؛ هرچند دینشان را بد بداند با آن
 آنان و برد سرمی به امنیت در که کسی پس است، چنین که حال. بدارد دوست را مسلمانان

 به مالی، حمایت و نصرت با و کند می را دینشان با موافقت اظهار و خواند می حضور هب را
 کند می قطع را مسلمانان با دوستی و دارد ای دوستانه ی رابطه آنان با و نماید می کمک ها آن
 ی در جرگه است، بوده موحدان و توحید و اخالص گزار خدمت سرباز که پس از این و

 یقین به و ندارد شک شخصی چنین کفر در مسلمانی هیچ گیرد، میشرک قرار  سپاهیان
 این از کسی تنها. آید می شمار دشمنان الله و  پیامبرش به ترین سرسخت از فردی چنین
 چیره او بر مشرکان که است کسی او، و گیرد می قرار اجبار تحت که شود می مستثنا حکم،
 چنان و چنین تو با گرنه، و کن، کن چنان و چنین و شو کافر: گویند می او به و شوند می
 خواسِت  که را چه آن زبان به تا کنند یرند و شکنجه میگ می را او یا ُکشیم؛ می را تو و کنیم می
 گناهی بیاورد، زبان بر را ها آن ی خواسته قلبی، اطمینان و ایمان با اگر. بگوید هاست، آن
 کفرآمیز سخنی شوخی، روی از کسی، اگر که دارند نظر اتفاق علما، البته. نیست او بر
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 گوید، می کفر دنیاطلبی، خاطر یا به ترس روی از که کسی حکم پس است؛ کافر بگوید،

  1.»است روشن کامالً 
 زیرا است؛ داده دستور اسالم سرزمین به کفر سرزمین از هجرت به شریعت، رو از این

 جلب برای تالش و کافران با دوستی اظهار با معموالً  کفر، های سرزمین در اقامت
» المحلی«اندلسی در  حزم ابن. است همراه مسلمانان، بر گیری خرده و رضایتشان

 - جو به مناطق کافران ستیزه - دارالحرب به و کند می رها را داراالسالم که کسی«: گوید می
ست. را رها کرده و از حاکم و جماعت مسلمانان گریخته ا موالی خویش، الله رود، می

 کند، از هر مسلمانی که در میان مشرکان اقامت می صدر حدیثی آمده است که پیامبر
  :فرماید نجسته است. الله متعال می برائتاز کسی جز کافر،  صو پیامبر باشد می مبرا

ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  ُت ِمَنٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ   .]٧١ :التوبة[ ﴾ٖض َبعۡ  ءُ ِلَا

  .»ايمان، يار و ياور يكديگرندو مردان و زنان با«
هرکس به مناطِق کفار  که است درست دیدگاه، این لذا: گوید می الله ابومحمد رحمه

 از و مرتد عمل، این با بگیرد، قرار مسلمانان رویاروی کفار به پیوستن با و برود جو ستیزه
 در قتلش بوجو جمله از گیرد؛ می تعلق او به مرتد احکام ی همه و شود می خارج دین،

 همسرِ  با ازدواجش عقد شدن باطل نیز و مالش، شدن مباح ممکن، زمان نخستین
ولی اگر کسی  گاه از هیچ مسلمانی بیزاری نجست. هیچ صانش؛ زیرا پیامبرمسلم

 برابر در کفار به و نجنگد مسلمانان با ولی کند، فرار دارالحرب به ظلم، از ترس خاطر به
 که جا ان از دهد، پناه او به که نیابد مسلمانان میان در هم کسی و نرساند یاری مسلمان
  2]حزم [پایان سخن ابن». او نیست بر گناهی است، بوده ناگزیر
  

                                           
 .»الدالئل« کتاب ی ر.ک: مقدمه  -١
 .٢٠٠-١٩٩، ص١١المحلی، ابن حزم، ج  -٢
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   ايمان هاي ريسمان استوارترين از اهللا، خاطر دوستي و دشمني به
عال الله مت و باشد می ایمان های ریسمان استوارترین از یکی الله، خاطر دوستی و دشمنی به

 های شیوه و ها روش در کفار به شدن همانند یا تشبه از بزرگ اصل این از حمایت خاطر به
به کفر و  محبتی هیچ باطنش در مسلمان، شخِص  گرچه است؛ فرموده منع ظاهری
 از جرشی ابومنیب از عطیه بن حسان از ابوداود و احمد. باشد نداشته کافران های شیوه
 َفُهوَ  بَِقْومٍ  تََشبَّهَ  َمنْ «فرمود:  صالله رسول: اند کرده وایتر عنهما الله رضی عمر ابن

  ».کسی که خود را به گروهی همانند کند، جزو آنان است«یعنی:  .»ِمنُْهمْ 
 جایز ترسد، البته برای مسلمانی که در دارکفر است و از مخالفت ظاهری با کافران می

به  صپیامبر زیرا. نماید عمل ها آن روش مطابق خود ظاهرِی  شکِل  و لباس در که است
 صضعف دستور نداده است؛ بلکه فرمان پیامبر ، در حالِت مشرکانبا ظاهری مخالفت 

ر مخالفت اشکارا با کفاسالم و مسلمانان، آ ی این بود که پس از ظهور و غلبهبه اصحابش 
  کنند.

 ها، ت، نشستآشکار ایمان اس نقِض  که کافران با دوستی های نشانه ترین یکی از بزرگ
 بردن میان از و ادیان تقریب و وحدت برای که است هایی کنفرانس و ها گردهمایی
 مسلِک  د ملحدان صوفیپلی های اندیشه به مسأله این. گردد می برگزار عقیدتی اختالفات
 ی اندیشه نام به نوین قالبی با که گردد برمی هود ابن و سبعین ابن تلمسانی، قبیل از گذشته
گریزی یا  دین و الحاد اصِل  در ها این شود؛ می گیری پی و مطرح لیبرالی و اوریب ماده

د اسالم را خواهن می و هستند سو هم خود ِی  گذشته مرامانی با هممخالفت با اصول دینی، 
  کنار بزنند و آن را از متن زندگی به حاشیه برانند.

  كفاربا گروهي ديگر از  حكم كمك گرفتن از كفار در جنگ نكته:
کمک گرفتن از کافران در نبرد با گروهی دیگر از کفار، مورد اختالف کارشناسان و علمای 

را با  کار این هم برخی و اند کرده منع مطلق طور دینی است؛ برخی از علما، از این کار به
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 عدم از خاطر اطمینان و امنیت یا آنان کمک به شدید نیاز قیبل از شرایط از ای توجه به پاره
  .اند دانسته جایز مسلمانان، به خیانتشان

 بر علما تر بیش گر، آشوب مسلمانان با پیکار برای کافران از گرفتن کمک ی اما درباره
ن امر به چیرگی یا تقویت کفار در برابر ای که زمانی ویژه به نیست؛ جایز که باورند این

. شود که عاید مسلمانان میمسلمانان بینجامد و نفعش برای کافران بیش از فوایدی باشد 
 الله هشدار این در گر، آشوب مسلماناِن  برابر در کافران از گرفتن کمک صورت این در
  :است فرموده که گنجد می

َُّهم َوَمن﴿  .]۵١: المائدة[ ﴾ُهمۡ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُكمۡ  َيَتَول
  .»ي آنان استهر كس از شما با آنان دوستي نمايد، از جرگه«

کمک گرفتن از کافران در جنگ و نبرد، به حّد کفر و ارتداد (خروج از دین) گاه حکم 
مسلمانی از روی تعصب اگر مرزبان یا نظامِی «: گوید می اندلسی حزم ابن. رسد نمی

 مخالفانش کشتن برای را دستشان و گیرد می کمک جو و امثال آن، از مشرکان ستیزهکاری 
 مافوق خود، که صورتی در گذارد، باز می اموالشان غصب یا و ها آن گرفتن اسارت به یا

 چنین ارتکاب سبب به هستند، فرمانش تحت و او دست زیر کافران، و است کافران
دارد که چنین شخصی، ن وجود اجماع و قرآن در دلیلی هیچ زیرا نیست؛ کافر عملی،

ین عملی را به مرتکب کفر شده است. اما اگر خود، مأمور و تحت فرمان کافران بوده و چن
مسلمان  -و در صورتی که هر دو طرف  نیست شکی کفرش در است، داده انجام ها امِر آن
 کفر را عملی چنین ارتکاب نباشد، دیگری مافوق یک هیچ و باشند داشته  یک رتبه -و کافر
  1.»است داناتر والله،. دانیم نمی

                                           
 .٢٠١ -٢٠٠، صص١١المحلی، ابن حزم، ج  -١
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ايش يا [هركس معتقد باشد كه براي برخي از مردم، گنج ناقض نهم:
مانند گنجايشي كه  -وجود دارد،  صي خروج از شريعت محمد اجازه

  كافر است] -وجود داشت براي خروج خضر از شريعت موسي
 ی گذشت، مؤلف در گزینه تر پیش که طور همان شود؛ این مورد، شامل مورِد سوم نیز می

 در یا نداند رکاف را مشرکان که کسی«: است گفته اسالم نواقض از یکی عنوان به سوم
لذا اگر کسی بر این  .»است کافر بپندارد، درست را آنان آیین و مذهب یا کند شک کفرشان

آیین  ی درباره خضر کردِ  روی سان باور باشد که برای برخی از مردم ایرادی ندارد که به
را ترک کنند، در حقیقت کسی را که به دینی جز اسالم  ص، شریعت محمدموسی

 متون انکار معنای به و آید می شمار افر ندانسته است؛ و این، نقض اسالم بهروی آورده، ک
است؛ یعنی انکار  بودن رسالت پیامبر این امت فراگیر گر نشان که است سنت و کتاب

 متعال الله. است برانگیخته مردم، ی را برای همه صمحمد مصطفی الله که عملِی این
  :فرماید می

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
َّ  َك َنٰ َسلۡ أ ِ   .]٢٨ [سبأ: ﴾اَونَِذيرٗ  ابَِشيٗ  ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َكآ إ

ي مردم  دهنده به سوي همه دهنده و هشدار و ما تو را جز مژده«
  .»نفرستاديم

  :فرماید و می
َهاَيٰٓ  قُۡل ﴿ يُّ

َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّنِ  لَّاُس ٱ أ   .]١۵٨ :األعراف[ ﴾َجِيًعا ُكمۡ إَِلۡ  َّ

ي شما ي اهللا به سوي همهن فرستادهراستي م بگو: اي مردم! به«
  .»هستم

  :فرماید و می
ِيٱ َركَ تََبٰ ﴿ ِ  لَّ ۡ ٱ بَِيِده ٰ  وَُهوَ  ُك ُملۡ ل َ َ  ِ   .]١ فرقان:ال[ ﴾١ قَِديرٌ  ءٖ َشۡ  ُكّ
اش نازل كرد تا  كه قرآن را بر بنده ذاتيبركت است بس واال و با«

  .»دجهانيان باش ي دهنده بيم
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 او از که را کسانی و دهد بهشت نوید کنند، و اطاعت مییعنی به کسانی را که از ا

  .بترساند دوزخ اتش از نمایند، می نافرمانی
  :فرماید می الله

ِ ٱ ِعندَ  ّلِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ سۡ ۡلِ ٱ َّ   .]١٩ عمران: [آل ﴾مُ َل
  .»گمان دين حق نزد اهللا اسالم استبي«

 هایی پیام و پیامبران از پیروی اسالم، پذیرد؛ دین دیگری جز اسالم را نمی یعنی الله
 این پیامبر بعثت با نبوت ی سلسله که آوردند تا این الله سوی از دوران هر در که است
لله، بسته شد و تنها یک ا به منتهی های راه ی همه سان پایان یافت و بدین صمحمد امت،

پا  صیامبر. لذا اگر کسی که پس از بعثت پصراه باقی ماند؛ یعنی راه محمد مصطفی
. شود نمی پذیرفته او از برود، دنیا از اسالم جز دینی با است، گذاشته هستی ی به عرصه
  :است فرموده متعال الله که گونه همان

ٰ سۡ ۡلِ ٱ َغۡيَ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿   .]٨۵ عمران: [آل ﴾هُ ِمنۡ  َبَل ُيقۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َل
  .»شوده نميو هر كس ديني جز اسالم بجويد، هرگز از او پذيرفت«
  است. قبول قابل اسالم، دین فقط که فرموده بیان متعال الله سان بدین

لُْت فُ «فرمود:  صالله رسول: گوید می در حدیث صحیح آمده است: ابوهریره  ضِّ
نِْبيَاءِ  بَلَ 

َ
ْعِطيُت : بِِستٍّ  األ

ُ
ِحلَّْت  بِالرُّْعِب، َونرُِصُْت  اللَْكِِم، َجَواِمعَ  أ

ُ
 ائُِم،الَْغنَ  يِلَ  َوأ

رُْض  يِلَ  وَُجِعلَْت 
َ
رِْسلُْت  َوَمْسِجًدا، َطُهوًرا األ

ُ
َ  وَُخِتمَ  اَكفًَّة، اخْلَلِْق  إِىَل  َوأ ». اجَِّبيُّونَ  ِ

به من عطا شده  شش ویژگییعنی ». با شش ویژگی بر سایر پیامبران، برتری یافتم«یعنی: 
 -قرآن و سنت -سخنان جامع «. نشد برخوردار ها است که پیش از من، هیچ پیامبری از آن

مال  شوند؛ از مسافت یک ماه، دشمنانم، دچار ترس و وحشت میبه من داده شده است؛ 
 سوی غنیمت برای من حالل شده است؛ زمین، برای من مسجد و پاک گردیده است؛ به

  ».و با بعثت من، نبوت پایان یافت ام شده  فرستاده مردم ی همه
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فرمود:  صالله رسول: گوید می ه است: جابرو در حدیث صحیح دیگری آمد
ْسوَد إِىَل  بُِعثْت«

َ
مْحَر اْأل

َ
 و عرب و( سرخ و سیاه -نژادها ی  همه -  به سوی«یعنی: ». َواأل

  .»شدم فرستاده) غیرعرب
خود از مجالد از شعبی از جابر بن عبدالله روایت کرده است: » مسند«امام احمد در 
آمد. وقتی  صز اهل کتاب به دست آورده بود، نزد پیامبربا کتابی که ا عمر بن خطاب

آن را خواند، یعنی از محتوایش اطالع یافت،  خشمگین شد و فرمود:  صپیامبر
ُكونَ « ُمتََهوِّ

َ
اِب  اْننَ  يَا ِفيَها أ ِي اخْلَطَّ

َّ ِ  َوا  ال نَِقيَّةً  َنيَْضاءَ  بَِها ِجئْتُُكمْ  لََقدْ  نِيَِدهِ  َغْف
لُوُهمْ 

َ
ءٍ  نْ قَ  تَْسأ ْ بُوا حِبَقٍّ  َفيُْخرِبُوُكمْ  َ وْ  بِهِ  َفتَُكذِّ

َ
قُوا بِبَاِطلٍ  أ ِي بِهِ  َفتَُصدِّ

َّ ِ  َوا  َغْف
نَّ  لَوْ  نِيَِدهِ 

َ
َ  أ َ نْ  إِالَّ  وَِسَعهُ  َما َحيًّا اَكنَ  ُمو

َ
آیا شما در ای پسر خطاب! «یعنی: ». يَتَِّبَعيِنِ  أ

که جانم در دست اوست، من آیینی توحیدی دین خود سرگردان هستید؟ سوگند به ذاتی 
 از. است پاک و خالص روشن، -و شود نمی تحریف دچار هرگز - که ام برای شما آورده

درستی بدهند و راست بگویند،  به را پاسختان است ممکن زیرا نپرسید؛ چیزی کتاب اهل
ا تصدیقش ولی شما انکار کنید یا پاسخ نادرستی به شما بدهند یا دروغ بگویند و شم

زنده بود، حق نداشت  صکنید. سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر موسی
  ».کند پیروی من از که خودسرانه کاری انجام دهد جز این

  حكم كسي كه يكي از احكام موجود در قرآن يا سنت ثابت شده را انكار كند
را رد و انکار کند،  صپیامبر از شده یکی از احکام موجود در قرآن یا سنت ثابتهرکس، 

 روشن کامالً  نماید، را انکار می صپیامبر رسالت ی کافر است؛ پس حکِم کسی که همه
 به که است الزم و واجب آورد، ایمان می صمحمد شریعت به که کسی بر لذا. باشد می
اشد؛ و گرنه، ب داشته ایمان محمدی آیین های فرمان و نواهی ی همه از اعم رسالتش ی همه
 صحیح حدیث در که طور ان به بخشی از آیین محمدی، سودی به حالش ندارد. همانایم
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ِى«فرمود:  صالله رسول: گوید می ابوهریره: است آمده
َّ  الَ  نِيَِدهِ  حُمَمَّدٍ  َغْفُس  َوا

َحدٌ  ىِب  يَْسَمعُ 
َ
ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أ مَّ

ُ
ٌّ  َوالَ  َفُهوِدىٌّ  األ ِ ا ِى ِمنْ يُؤْ  َولَمْ  َفُموُت  ُعمَّ  نرَْصَ

َّ رِْسلُْت  بِا
ُ
 بِهِ  أ

ْصَحاِب  ِمنْ  اَكنَ  إِالَّ 
َ
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، هرکس از «یعنی:  1».اجَّارِ  أ

میرد که به رسالتم این امت، یهودی باشد یا نصرانی، نام و دعوت مرا بشنود و در حالی ب
  ».، جزو دوزخیان استایمان نیاورده

  ؟!  کسی که برایش جواز خروج از آیین محمدی وجود دارد شود وارد جهنم میآیا 
 و ایشان ی ایمان را بر کسی که نام و آوازه صپیامبر«: گوید حزم اندلسی می ابن
 دنیا، کنارِ  و گوشه در که مشرکی هر بر یعنی است؛ داده قرار واجب شنود، می را دعوتشان

 ی آوازه و نام و کند زندگی میمناطق دورافتاده  و جزایر در و شرق، شمال، جنوب، در
و آگاهی از دعوت و  صپیامبر شناخت برای که است واجب رسد، به او می صپیامبر

  ».وضعیت ایشان و در نتیجه ایمان به آن بزرگوار، به تحقیق و بررسی بپردازد
نش را نزد فرستادگا و ها نامهبه فرمان الله متعال،  صپیامبر که شده ثابت تواتر  به
شاهان مناطق مختلف و بسیاری از قبایل و طوایف عرب و غیرعرب فرستاد و  حکام و

 های شریعت که آیینی فراخواند؛ خود آیین سوی به را سواد بی و باسواد از اعم آنان ی همه
  .کرد باطل و منسوخ را گذشته

اي كه نه آن را  گونه گرداني از دينِ اهللا متعال، به [روي ناقض دهم:
  ]دبه آن عمل كنو نه  فرابگيرد

  فرماید: دلیلش، این است که الله متعال می
ظۡ  َوَمنۡ ﴿

َ
ٰ  ُذّكِرَ  ِممَّن لَمُ أ عۡ  ُثمَّ  ۦَرّبِهِ  ِت َي

َ
ۚ َعنۡ  َرَض أ ٓ ۡ ٱ ِمنَ  إِنَّا َها  رِِميَ ُمجۡ ل

  ].٢٢ سجده:[ال ﴾٢٢ ُمنَتقُِمونَ 

                                           
  صحیح مسلم.  -١
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و كيست ستمكارتر از كسي كه با آيات پروردگارش پند داده شود و «
  .»گيريم بگرداند؟ همانا ما از گنهكاران انتقام مي ز آن روي سپس ا

ِى«فرموده است:  صپیامبر که شده ذکر حدیثی تر پیش
َّ  الَ  نِيَِدهِ  حُمَمَّدٍ  َغْفُس  َوا

َحدٌ  ىِب  يَْسَمعُ 
َ
ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أ مَّ

ُ
ٌّ  َوالَ  َفُهوِدىٌّ  األ ِ ا ِى يُْؤِمنْ  َولَمْ  َفُموُت  ُعمَّ  نرَْصَ

َّ   بِا
ُ
 بِهِ  رِْسلُْت أ

ْصَحاِب  ِمنْ  اَكنَ  إِالَّ 
َ
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، هرکس از «یعنی:  1».اجَّارِ  أ

این امت، یهودی باشد یا نصرانی، نام و دعوت مرا بشنود و در حالی بمیرد که به رسالتم 
  ».ایمان نیاورده، جزو دوزخیان است

  گرداني رويد و معناي مقصو
ض کفرآمیز، این است که بنده از فراگیری اصِل این دین، اعرا یا گردانی منظور از روی

 باشد، گردان روی الله، دین از دیگر عبارت به. نماید رد یا ترک را آن یعنی کند؛ گردانی روی
  :فرماید می متعال الله. است کفر این، و کند؛ عمل آن به نه و بیاموزد را آن نه که سان بدین

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ كَ  لَّ ٓ  َفُروا ا ْ  َعمَّ نِذُروا
ُ
  .]٣ :األحقاف[ ﴾رُِضونَ ُمعۡ  أ

  .»گردانند شوند، روي و كافران از هشداري كه داده مي«
  :فرماید می چنین هم

ْ  قُۡل ﴿ ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  َّ ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل َ ٱ فَإِنَّ  ا ٰ لۡ ٱ ُيِبُّ  َ  َّ  عمران: [آل ﴾٣٢ فِرِينَ َك

٣٢[.  
و پيامبر اطاعت كنيد؛ و اگر سرپيچي كنند، بدانند كه اهللا  بگو: از اهللا«

  .»كافران را دوست ندارد
 ادعا، و گفتار در گرچه است؛ نموده ایمان نفی کند، الله متعال، از کسی که عمل نمی

  :فرماید می الله که گونه همان. باشد داشته قبول را دین

                                           
  صحیح مسلم.  -١



  مباحثی پیرامون نواقض اسالم    92

 
ِ  َءاَمنَّا َوَيُقولُونَ ﴿ ِ ٱب َّ  ِ َطعۡ  ولِ لرَّسُ ٱَوب

َ
ٰ  ُثمَّ  َناَوأ ٰ  دِ َبعۡ  ّمِنۢ  ُهمّمِنۡ  فَرِيقٞ  َيَتَولَّ ٓ  لَِكۚ َذ  َوَما

ْوَلٰٓ 
ُ
ِ  ئَِك أ  ٱب

ۡ   .]۴٧ نور:ال[ ﴾٤٧ ِمنِيَ ُمؤۡ ل
گاه  گويند: به اهللا و پيامبر ايمان آورديم و اطاعت نموديم و آن و مي«

گردانند. و آنان، مؤمن  پس از اين ادعا گروهي از آنان روي مي
  .»ندنيست

  :فرماید و می
نَذرۡ ﴿
َ
يٰ  انَارٗ  تُُكمۡ فَأ ٰ يَۡص  َ  ١٤ تَلَظَّ ٓ لَ َّ  َها ِ  ٱ إ

َ
ِيٱ ١٥ َق شۡ ۡل َب  لَّ ٰ  َكذَّ  ﴾١٦ َوتََولَّ

  ]١۶-١۴لیل:ال[
كشد، هشدار دادم و تنها  و به شما نسبت به آتشي كه زبانه مي«

د و شود؛ كسي كه (حق را ) انكار كر ها، واردش مي ترين انسان بدبخت
  .»گرداند روي 

  :فرماید . الله متعال مینی، غیز از تکذیب و انکار استگردا سرپیچی و روی
﴿ َ َق  فَ َ  َصدَّ ٰ  َو ٰ  ٣١ َصلَّ َب  ِكنَوَل ٰ  َكذَّ   .]٣٢-٣١ :قیامةال[ ﴾٣٢ َوتََولَّ
(انسان كافر) نه (پيامبر را) تصـديق نمـود و نـه نمـاز گـزارد.؛ بلكـه       «

  .»تكذيب كرد و روي گرداند
ارد نه در برابر تصدیق؛ لذا سرپیچی و د قرار عمل برابرِ  در را سرپیچی سان بدین

  .است اطاعت از گردانی روی معنای به گردانی روی
 نتیجه در باشد؛ می نیز عمل در است، حقیقت انکار با یا اعتقاد در که گونه کفر، همان

 گردانی، روی با که کفری نینچ هم. عملی کفرِ  هم و دارد وجود گفتاری و اعتقادی کفر هم
 بدین متعال، الله دین از گردانی براین، رویبناردن و رد نمودن است. ک ترک و سرپیچی
یا  الهی های فرمان ترک به نسبت و کند عمل آن به نه و بیاموزد را آن نه بنده، که معناست

  .باشد پروا بی شرعی، احکام از اطالعی دوری از کارهای حرام و جعل و بی
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 از یک هیچ انجام با است، گردان ی که از فراگیری دین و عمل به آن، رویمکّلف ی بنده
 از ای پاره از برخورداری خاطر به یا آید می شمار به ایمان های شاخه جزو که نیکی کارهای
یعنی ناقض دهم که مستلزم عدم اقرار بنده به شهادتین  -از این قاعده نیک، های ویژگی
ه، ند نیکی به همسایمان نیک های ویژگی از بسیاری زیرا باشد؛ میمستثنا ن -است
 اشیای زدودن مادر، و پدر به نیکی دیگران، آزار و اذیت از خودداری نوازی، انمهمی

 یکسان مسلمان، و کافر میان آن، امثال و داری امانت و دادن صدقه ها، راه سرِ  از آزاردهنده
 ،گردانی از دین الله متعال، زمانی منتفی است و بنده روی بدانیم باید که جاست این. است

 ی ویژه واجبات از یکی که است سالمت در اسالم، نواقض از یکی عنوان از این مسأله به
 ارکان جزو که حج و روزه زکات، نماز، چون اعمالی از یکی به یعنی دهد؛ انجام را اسالم
اگر با ایمان و امید به  به عبارتیند؛ آن را آورده است، عمل ک صپیامبر و باشد می اسالم

 نقض که دین از گردانی ، به بخشی از ارکان اسالم عمل نماید، از خطِر رویالهیپاداش 
  .باشد می سالم و بدور شود، می محسوب اسالم

 خاص واجبات از یک هیچ به که شخصی«: گوید می الله رحمه تیمیه ابن االسالم، شیخ
ش ایمان پیامبر و الله به کند، آورده است، عمل نمی صمصطفی محمد که ای ویژه و

  1.»آید نمی شمار ندارد و مسلمان به

  ز دين الهيگرداني ا رويانواع 
  وجود دارد: الهی دین از گردانی بنابراین، دو نوع روی

  یکم: باعث خروج بنده از اسالم است.
  .کند نمی اخراج اسالم، ی دوم: بنده را از دایره

                                           
  .۶٢١ص ،٧ج تیمیه، المجموع، ابن  -١
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 نوع اما شد؛ بیان است، بوده عبدالوهاب بن محمد عالمه ی رد اشارهنوع اول که مو

 از ولی گوید، می شهادتین است، برخوردار ایمان اصل از که است که بنده، با این این دوم،
  .نماید می گردانی روی و سرپیچی واجبات، انجام

  آيا كسي بخاطر ندانستن و فرانگرفتن دين معذور است؟
 و است گردان برای کسی که از فراگیری دین و عمل به آن، روی تنادانی وجهال نکته:
  از علم بهتر بود. جهل گرنه، و آید؛ نمی شمار به عذر سازد، برطرف را جهلش تواند می

و فراگیری  الهیکه همان علم  الهی وحی به جویی هرکس، از ره« :گوید القیم می ابن
  :گفت خواهد قیامت روز ناگزیر باشد، گردان روی دیِن اوست،
﴿ ٰٓ ٓ  إَِذا َحتَّ ٰ  قَاَل  َءنَاَجا ۡ ٱ دَ ُبعۡ  َنَك َوبَيۡ  ِن بَيۡ  َت لَيۡ َي  ﴾٣٨ َقرِينُ لۡ ٱ َس فَبِئۡ  َقۡيِ َمۡشِ ل

  .]٣٨ زخرف:ال[
ي شرق و  نشينم) به اندازه اي كاش ميان من و تو (اي شيطان هم«

  .!»نشين بدي بودي غرب فاصله بود؛ چه هم
نَُّهم َسُبونَ َوَيحۡ ﴿: فرماید می متعال الله هک با توجه به این یک سؤال:

َ
هۡ  أ آیا  1،﴾َتُدونَ مُّ

 پذیرفته پندارد، می یافته هدایت را خود و برد می سر عذِر کسی که در ضاللت و گمراهی به
  ؟شود می

 از گردانی ، رویضاللتش سببهر گمراهی که منشأ و خیر؛ این شخص و  پاسخ:
هیچ د، ته بپنداریاف ، هرچند خود را هدایتاست دهآور صکه پیامبر باشد علمی و وحی

 گردانی روی هدایت، گرِ  عذری ندارد. زیرا کوتاهی، از خوِد اوست که از پیروی از دعوت
 بر. نیست پذیرفته او از عذری هیچ گردانی، کوتاهی و روی ایِن  خاطر به و است  کرده

 یابی دست یا رسیدن توانایی زنی خود و رسد به او نمی الهی پیام و رسالت که کسی خالف
 اول ی دسته ی درباره قرآن، هشدار. کند می فرق حکمش که است روشن. ندارد را آن به

                                           
 .»اند یافته هدایت کنند می گمان و«: یعنی ؛٣٠ ی آیه اعراف، ی سوره  -١
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ال، هیچ قومی را پیش از اتمام حجت، متع الله که است این گر نشان قرآن، اما باشد؛ می
  .1»کند عذاب نمی

  ي باشد؟آيا بين شوخي و جدي بودن يا ترس داشتن در اين نواقض عذر م
 این ی همه ی جدی و ترس دربارهشوخی، «: گوید می پایان در الله، سپس مؤلف رحمه

  .»باشد کار در اجباری که این مگر است؛ یکسان نواقض،
تر، در ناقض ششم، پیرامون شوخی سخن گفتیم و دریافتیم که ارتکاب هر یک از  پیش

 کفرِ  به متعال الله که گونه ننواقض اسالم، هر چند از روی شوخی باشد، کفر است؛ هما
  :است فرموده حکم کنندگان، مسخره

ۡلَ  َولَئِن﴿
َ
ِ  قُۡل  َعُبۚ َونَلۡ  َنُوُض  ُكنَّا إِنََّما َلَُقولُنَّ  ُهمۡ َسأ ب

َ
ِ ٱأ َّ  ٰ  ۦَورَُسوِلِ  ۦتِهِ َوَءاَي

ْ َتعۡ  َ  ٦٥ زُِءونَ َتهۡ تَسۡ  ُكنُتمۡ    .]۶۶-۶۵ :التوبة[ ﴾نُِكمۡ إِيَمٰ  دَ َبعۡ  تُمَكَفرۡ  قَدۡ  َتِذُروا
-گويند: ما فقط شوخي و بازي ميو اگر آنان را بازخواست كني، مي«

گيريد؟ عذر و كرديم. بگو: آيا اهللا، و آيات و پيامبرش را به مسخره مي
  .»ايدراستي پس از ايمانتان، كفر ورزيده بهانه نياوريد؛ به

 از یک هر مرتکب جدی این، حکِم شوخی است؛ لذا ناگفته پیداست که هرکس، به
 باره و هیچ اختالفی در این به مراتب کفر و جرمش بیشتر خواهد بود شود، اسالم نواقض
 ی همه دیدگاه از بگوید، ُکفر جدی، به یا شوخی به هرکس«: گوید می نجیم ابن. ندارد وجود
  2.»ندارد اعتبار اعتقادش، و است کافر علما،

 به یعنی باشد؛ مجبور که یست، مگر اینکسی که از روی ترس، کفر بگوید، معذور ن
مثًال به  -رند و از او بخواهند که کفر بگوید بگذا گردنش روی شمشیری مثال عنوان

                                           
  .۴٣ص ،١ج القیم، ابن ،ةمفتاح دار السعاد  -١
 .١٣۴ص ،۵ج نجیم، البحر الرائق، ابن  -٢
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که قلبش به ایمان، آرام و در صورتی  -دشنام دهد یا برای بتی سجده کند صپیامبر

  :فرماید می الله که گونه مطمئن باشد، عذرش پذیرفته است. همان
ِ  َكَفرَ  َمن﴿ ِ ٱب َّ  ۦٓ نِهِ إِيَمٰ  دِ َبعۡ  ِمنۢ  َّ ِ كۡ  َمنۡ  إ

ُ
ِ  َمئِنُّۢ ُمطۡ  ۥُبهُ َوقَلۡ  رِهَ أ  نِ يَمٰ ۡلِ ٱب

 ٰ ِ  َشَحَ  مَّن ِكنَوَل ِ ٱ ّمِنَ  َغَضٞب  ِهمۡ َفَعلَيۡ  ارٗ َصدۡ  رِ ُكفۡ لۡ ٱب  َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  َّ
  .]١٠۶ نحل:ال[ ﴾١٠٦
گردد) جز  ار عذاب ميهر كس پس از ايمان آوردن كافر شود، (گرفت«

كه به كفر مجبور شود و قلبش به ايمان، آرام و مطمئن باشد؛ ولي  آن
اند، خشم و  ي خويش را براي پذيرش كفر گشوده كساني كه سينه

  .»غضب اهللا بر آنان است و عذاب بزرگي در پيش دارند
رآمیزی کس، کفر بگوید یا عمِل کفهر مجموع، در«: گوید می تیمیه شیخ االسالم ابن

تر کسی، آهنِگ کفر  انجام دهد، کافر است؛ گرچه خود قصِد کفر نداشته باشد. زیرا کم
  .»آورد می روی کفر، به یا کند می

 او کفر به پیامبرش و الله که شود کفر، حکمی شرعی است و به کسی کافر گفته می
  .باشد می لهال ی و حّقی است که ویژه نیست کس هیچ حّق  تکفیر، لذا باشند؛ کرده حکم

  حكم كسي كه جاهل باشد و آگاهي به اين نواقض نداشته باشد چيست؟
گاهی نسبت به دیِن الله، پایه و اساِس تمام مصیبت  منشأ هاست؛ بدی و ها جهل و ناآ

بندگان است که دنیا به  گناهان این و است علمی بی و جهل کوچک، و بزرگ گناهان ی همه
 و ها . تمام بدیاست جهل ها، بدی ی همه منشأ و پایه ذال. کشاند سوی بدی و تباهی می

. علم ی ثمره ستوده، و نیک های ویژگی ی همه و است جهل ی نتیجه نکوهیده، های ویژگی
  .»است جهل مصیبت، بدترین و عقل نعمت، بهترین«: اند گفته که گونه همان

 ی اندازه به ها، تفاوت ینا گاه و متفاوتند هم با جاهالن، و دارد گوناگونی های جهل، رده
  .باشد معذور جاهلی، هر که نیست طور البته این است. ن زمین و آسمانمیا ی فاصله
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ترین مسایل اعتقادی، عذر نیست؛ توحید و  جهل و ناآگاهی از اصول دین و اساسی
 و شهادتین، کنهِ  و هدف باطل، معبودان ی یگانه دانستن الله در عبادت و کنار نهادن همه

کید شری رو این از باشد؛ می اسالم دین وایفح عت به مسایل عقیتی و دانستن اصول دین، تأ
و احکام ثابت و  فراوانی کرده است. اصل بر این است که جهل در رابطه با اصول دین

 گفته شافعی امام که گونه همان زیرا شود؛ نمایاِن آن، اعتبار ندارد و عذر، محسوب نمی
  بود. بهتر دانش، و علم از جهل شد، می یرفتهپذ جاهل عذر اگر: است

 فریاد به را ها مرده و کنند لذا جهِل مشرکانی که کنار قبور، و بر سِر مزارها قربانی می
 کنند، می شفاعت و آمرزش درخواست مردگان، از یا جویند می مدد ها آن از و خوانند می
  :فرماید می متعال الله. آید می شمار به اکبر شرک اسالم، دین های آموزه بر بنا و نیست عذر

ِت  إِنَّ  قُۡل ﴿ َ ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ
 ٰ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ

ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ   .]١۶٣- ١۶٢ :األنعام[ ﴾١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل

گم، از آنِ اهللا، پروردگار بگو: همانا نماز و قرباني و زندگي و مر«
ام و من، نخستين جهانيان است. شريكي ندارد؛ و به توحيد امر شده

  .»مسلمانِ (امتم) هستم
  :فرماید و می

ِ ٱ َمعَ  عُ يَدۡ  َوَمن﴿ َّ  ٰ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َرّبِهِ  ِعندَ  ۥِحَسابُهُ  فَإِنََّما ۦبِهِ  ۥَلُ  نَ َهٰ بُرۡ  َ  َءاَخرَ  ًهاإَِل
ٰ لۡ ٱ لِحُ ُيفۡ  َ    .]١١٧ مؤمنون:ال[ ﴾١١٧ فُِرونَ َك
و هركس، معبود ديگري با اهللا بخواند، هيچ دليل و برهاني ندارد و «

گمان كافران  جز اين نيست كه حسابش نزد پروردگار اوست. بي
  .»شوند رستگار نمي

 یعنی است؛ گونه همین نیز آن نکوهش و اسالم گرفتن ریشخند ناسزاگویی به دین یا به
 ریشخند ند و آن را بهک می گیری خرده آن بر یا گوید ه به اسالم، ناسزا میجهِل کسی ک

 مسلمان ، مگر کسی که تازهباشد نمی معذور شخصی چنین و نیست پذیرفته گیرد، می
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 کسی عذرِ . است داشته سکونت کفار، میان در یا علمی مراکز از دور ای منطقه در یا است
گاهی عدمی یا جهل ی ارهدرب است، بوده مسلمانان میان در که  کارهای و اسالم ارکان از آ
 قابل نیست، پوشیده کسی بر حرمتشان که خواری شراب و بازی جنس رامی چون زنا، همح

  .باشد نمی قبول
گاه یا کسی که دور از سرزمین البته عذِر تازه  و مناطق از دور یا اسالمی های مسلماِن ناآ

گاهی، روی از و کند می زندگی علمی مراکز  را زکات و نماز مانند واجبات، از برخی ناآ
 ائمه و باشد می پذیرفته است، شده خواری گفته یا مرتکب عمل حرامی چون شراب ترک

  .اند کرده ذکر را مسأله این فراوانی موارد در الله، رحمهم
  جهل بر دو نوع است:«: گوید امام قرافی می

کسی که دچار این جهل ن گرفته و از اآس اش : جهلی است که شریعت دربارهنوع اول
 عادی، حالِت  در آن از پرهیز هرچه که است این اش، ضابطهدرگذشته است.  باشد، می

  .شود می بخشیده باشد، دشوار یا غیرممکن
کسی را که دچار این جهل  و گرفته جّدی اش : جهلی است که شریعت دربارهنوع دوم
 از و باشد میپرهیز از آن ممکن و آسان  هک است مواردی جزو زیرا. بخشد است، نمی

 اصول ی این نوع جهل، درباره .شود که دچار چنین جهلی است، بخشیده نمی کسی رو این
 ی همه ی فروع آن، موّجه و قابل قبول نیست. زیرا شارع، درباره از ای پاره و فقه اصول دین،
 تالش و سعی ی همه انسان، اگر که ای گونه به است؛ گرفته جّدی خیلی اعتقادات، و باورها
 یا سایر مسایل مربوط به اصول دین الهی صفات از صفتی ی علم درباره کسب برای را خود
 داشته اعتقادی اصول در نادرست باوری و نشود برطرف جهلش حال، این با و گیرد کار به

  1.»ماند خواهد دوزخ آتش در همیشه و است کافر مشهور، دیدگاه بر بنا باشد،

                                           
 .٧۶اإلعالم بقواطع اإلسالم، امام قرافی، ص  -١
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 بیان روشنی حالل و حرام را به صالله رسول و متعال الله«: گوید می رجب ابن
 جزو و باشد و مشهور می واضح ها آن حکم و ترند روشن مسایل، از برخی البته اند؛ کرده

؛ در ندارد وجود ها آن ی آیند و شک و تردیدی درباره می شمار ترین مسایل دین به اساسی
ته پذیرف که نیست موّجهی عذر مسایلی، چنین ی کس درباره هیچ اسالمی، جهِل  سرزمین

 برای فقط مسایل، از ای واضح و روشن نیستند و پاره اندازه بدینشود. برخی از مسایل، 
هستند و در میان علما، پیرامون حالل بودن  شده شناخته اسالمی، علوم کارشناسان و علما

 این، بر عالوه. است پوشیده مردم، عموم بر یول دارد، وجود نظر اتفاق ها، یا حرام بودن آن
 ها، آن جواز عدم یا جواز ی هم وجود دارد که محل اختالف علماست و درباره مسایلی
  1.»خورد می چشم به علما میان در متفاوتی های دیدگاه
 و مبهم مسایِل  با رابطه در کسی اگر«: گوید تیمیه ضمن نکوهِش اهل کالم می ابن
و دلیلی بر  است شده اشتباه و لغزش دچار که است خطاکاری فقط کند، اشتباه پوشیده

چون توحید در  کفِر چنین فردی وجود ندارد؛ ولی در رابطه با مسایل کامًال آشکاری
عبادت الله یکتا و نهی از عبادت غیرالله اعم از فرشتگان، پیامبران، ماه و خورشید، 

 جزو که دانند می -خاص و عام - سلمانانم ی همه که مسایلی دیگر و ها ستارگان، بت
 که دارند خبر نیز ها ارزترین شعایر دینی است و حتی یهودیان و نصرانیب از و اسالم
با چنین مسایلی برانگیخته شده و مخالفاِن چنین قضایایی را تکفیر کرده  صمحمد

 با دشمنی گانه، پنج نمازهای ی درباره صدستور پیامبراست، هیچ عذری پذیرفته نیست؛ 
 زشتی کارهای بودن حرام چنین پرستان و مشرکان، و هم ستاره مجوسیان، نصارا، و یهود
کس پوشیده  امثال آن، جزو مسایلی است که بر هیچ و خواری شراب قمار، ربا، زنا، چون

                                           
 .٨٣ص رجب، جامع العلوم والحکم، ابن  -١
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 و مرتد رو این از و اند لغزیده مسایلی چنین ی درباره کالم، اهل از بسیاری ولی باشد، نمی
  1.»باشند می کافر

  حكم كفر شخص معين 
فالن "تن این عبارت به صورت مطلق که گف«: گوید شیخ سلیمان بن سحمان نجدی می

زیرا ، جهل شدیدی است؛ "اش حکم کرد گوینده بودن کافر به توان سخن کفر است و نمی
 ی مسأله معین، شخص یک تکفیر و گردد این عبارت، فقط بر شخِص معین منطبق می

 اش گوینده ی درباره است، کفر آن گفتن که بگوید سخنی کسی اگر یعنی. است مشهوری
و برای تکفیر شخِص معین، باید بر او اتمام حجت شود  البتهکافر است؛  :شود گفته می

این در رابطه با مسایلی چون تقدیر و رجاء (امید) است که دلیلشان بر برخی از مردم مبهم 
مطرح شده  و هوس هوا اهل سوی از اش ی انحرافی دربارهیها دیدگاه و باشد می  یا پوشیده
 متواترِ  دالیل از برخی ردّ  سبب به هایشان، ای از سخنان و دیدگاه ای که پاره گونه است؛ به
ای از نصوص  حاوی مسایل کفرآمیزی است. گفتن سخنی که در آن پاره سنت، و کتاب

 حکم کفر به اش، گوینده ی ارهدرب ولی است؛ کفر شود، (متون ثابت دینی) رد می
اطالعی گوینده از اصِل  بیجهل یا تکفیر، مانند  موانع از یکی دارد احتمال زیرا گردد؛ نمی
در  -روحه الله قّدس -  تیمیه ابن االسالم شیخ که گونه ، وجود داشته باشد و هماننص

 الزم حجت، اتمام و ابالغ از پس شرعی احکام است، گفته هایش بسیاری از کتاب
 ولی شود؛ کس تکفیر نمی وی، گفته است: در رابطه با مسایل مبهم، هیچ. گردد می
 از مانع دارند، دین اساسِی  یا آشکار مسایل ی درباره ها برخی که ای منحرفانه کرد روی

 انحرف از بیان این مسأله، نام تعدادی از کسانی را که بهتیمیه پس  ابن. نیست تکفیرشان
  ».است کرده ذکر کافر نوانع به اند، رفته

                                           
 .۵۴ص ،۴ج تیمیه، مجموع الفتاوی، ابن  -١
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 یکسان، صورتی به مسایل، ی همه ی هدربار مطلق طور در نتیجه کسانی که جهل را به
دالیل روشن کتاب و سنت و دیدگاه ائمه  خالِف  بر اند، نداسته عذر یا اند دانسته عذر

 و یا عذِر دیگری دارد جهل به عذر که کسی لذا. اند حرکت کرده و آهنِگ نادرستی داشته
در صورتی که  مگر شود نمی تکفیر لزوماً  است، کفر آن ارتکاب که دهد عملی انجام می

شرایط تکفیر یک شخص معّین در او یافت شود و هیچ مانعی برای تکفیر او وجود نداشته 
  :فرماید الله متعال می باشد.

بِيَ  ُكنَّا َوَما﴿ ٰ  ُمَعّذِ ٗ  َعَث َنبۡ  َحتَّ   .]١۵ سراء:إل[ا ﴾رَُسو
  .»كنيم كس را عذاب نمي و تا پيامبري نفرستيم، هيچ«
تکفیِر یک شخِص معین، شرایط و موانعی دارد و تکفیر مطلق، : «گوید تیمیه می ابن

لزوما به معنای تکفیر یک شخص معین نیست، مگر در صورتی که شرایط تکفیر در 
د و عموم عی برای تکفیر وجود نداشته باشد. امام احمنما هیچشخص، یافت شود و 

 طور به را کسی تر ند، کما کرده ذکر کلی طور فقهایی که این مسایل و عوامل تکفیر را به
 چنین هم تیمیه ابن 1.»کند می تقویت را مذکور ی مسأله این، و اند نموده تکفیر مشخص

 دلیل بر بنا باید او، بودن دوزخی یا معین شخص یک بودن کافر به حکم«: است گفته
  2.»دارد بستگی آن، موانع نبودن و تکفیر شرایط ثبوت به این، و باشد یروشن و معین

ی مشهوری  یک شخص معّین، مسأله تکفیر ی مسأله«: گوید می عبدالوهاب  ابن
 ی درباره کلی طور است؛ یعنی اگر کسی سخنی بگوید که گفتن آن کفر است، به

 اتمام او بر باید معین، شخِص  تکفیر برای البته است؛ کافر: شود می گفته اش گوینده
  3.»شود حجت

                                           
 .۴٨٧، ص١٢میه، جالفتاوی، ابن تی  -١
  .۴٩٨، ص١٢الفتاوی، ابن تیمیه، ج  -٢
  ).٨/٢۴۴( عبدالوهاب ابن ،ةالدررالسنی  -٣
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ا اختالف زمان، مکان و اشخاص، متفاوت است؛ ب حجت اتمام«: گوید می القیم ابن
 بوده متفاوت ای بر کفار در هر زمان و در هر منطقه و ناحیه الهی حجت اتمام ی نحوه
. ها آن صیتشخ با متناسب یعنی باشد؛ می متفاوت نیز افراد ی درباره که گونه همان است؛

، دیوانه یا کسی که زبان خردسال مانند دارد، بستگی ها آن تشخیص قدرت و عقل به این و
  1.»ندارد وجود ترجمه برای هم مترجمی و فهمد گوینده را نمی

 درکش باشد، خواسته اگر گه برسد او به صورتی کسی که حجت قرآن یا سنت، به
 که اوست خود از کوتاهی و نیست ذیرفتهپ جهلش نماید، نمی توجه آن به ولی کند، می

 کرده گردانی است؛ در حقیقت، از فهم قرآن وسنت، روی درنیافته را سنت یا قرآن حجت
  :فرماید می متعال الله. است

ِينَ ٱوَ  ﴿ ْ  لَّ ٓ  َكَفُروا ا ْ  َعمَّ نِذُروا
ُ
  .]٣ :األحقاف[ ﴾رُِضونَ ُمعۡ  أ

  .»ندگردان شوند، روي و كافران از هشداري كه داده مي«

  در ارتكاب اين نواقض تأويل و توجيه داشته باشد چيست؟حكم كسي كه 
 قابل شود، اصل بر این است که تأویِل کسی که یکی از نواقض اسالم را مرتکب می نکته:
را و سایر  صو پیامبر الله به ظلم و شرک تأویل بدون کس هیچ زیرا نیست؛ قبول

 ی تأویل خودش را دارد که برخاسته از شبههو هرکس،  شود نواقض اسالم را مرتکب نمی
 که گونه همان. پرستان بت حتی کند؛ می مطرح هم ادعاهایی باورش، برای و اوست قلبی
 صرا چنین حکایت فرموده که به پیامبرخدا الهی آور سخن کافران به پیام الله
  فتند:گ می

َردۡ  إِنۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ  نَا َّ ِ   .]۶٢ :نساءال[ ﴾فِيًقاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِحۡ  إ

  .»قصدي جز نيكي و ايجاد سازش نداشتيم«

                                           
 .۴١۴ص القیم، طریق الهجرتین، ابن  -١
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  :فرماید الله متعال، می
لَمۡ ﴿
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 لَِك َقبۡ  ِمن أ

ن يُرِيُدونَ 
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا  نُ َطٰ لشَّ

ن
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل ْ َتَعالَوۡ  لَُهمۡ  قِيَل  َذا ٦٠ ابَعِيدٗ  َ ٰ  ا َ ِ ٓ  إ نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ  لرَُّسولِ ٱ َ  َّ

يۡ 
َ
ۡ ٱ َت َرأ ونَ  فِقِيَ ُمَنٰ ل ٓ  َف فََكيۡ  ٦١ اُصُدودٗ  َعنَك  يَُصدُّ َصٰ  إَِذا

َ
ِصيَب ُهمَبتۡ أ  بَِما مُّ

َمۡت  يۡ  قَدَّ
َ
ٓ  ُثمَّ  ِديِهمۡ أ ِ  لُِفونَ َيۡ  ُءوكَ َجا ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ

َ
ٓ أ ٓ  نَا َّ ِ  ٦٢ فِيًقاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِحۡ  إ

ْوَلٰٓ 
ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ُ ٱ لَمُ َيعۡ  لَّ عۡ  قُلُوبِِهمۡ  ِف  َما َّ

َ
َُّهمۡ  َوقُل ُهمۡ وَِعظۡ  ُهمۡ َعنۡ  رِۡض فَأ  ِفٓ  ل

نُفِسِهمۡ 
َ
ۢ قَوۡ  أ   .]۶٣-۶٠نساء: ال[ ﴾٦٣ابَلِيغٗ  َ
چه بر تو و پيش از تو  برند به آن بيني كساني را كه گمان مي مگر نمي«

خواهند طاغوت را داور قرار دهند،  اند و مي نازل شده، ايمان آورده
خواهد  اند به طاغوت كافر شوند؟ شيطان مي كه دستور يافته حال آن

كه به آنان آنان را به گمراهي دور و درازي دچار نمايد و هنگامي 
چه اهللا نازل كرده است و به سوي پيامبر روي  گفته شود: به آن

گردانند. پس چگونه  آوريد، منافقان را خواهي ديد كه از تو روي مي
رسد، نزدت  است كه چون به سبب كردارشان مصيبتي به آنان مي

كنند كه قصدي جز نيكي و ايجاد  آيند و به اهللا سوگند ياد مي مي
گذرد، آگاه است؛ پس  هايشان مي ايم. اهللا از آنچه در دل هسازش نداشت

از آنان روي بگردان و آنان را پند بده و به آنان سخن رسايي بگو كه 
  .»ها اثر نمايد در آن

  پایان





 

 

 

 (ٍ ٍیٌذٍز اًذرٍیذ ،)ًسخِ آیفَى کتابخاًِ قلنًرم افسار 

 

 یافتو دست که کتاب هزار از ةیش ناوس، کلیک ةا تيها
 ةر ستا نعرفتی و علم طالب و داىشور هر آرزوی ها آن ةه

 .آیدنی در ىهایش ةه و کانپیوتر شها ، تتلتنوةایل صفحه

 سا إٍٗژُ خذهت ها، هعاصش قشى فشٌّگٖ ه٘شاث بضسگتشٗي عق٘ذُ؛ کتابخاًِ

 کتابخأً» افضاس ًشم داًلَد با ضوا. است داضتِ تقذٗن کتاب دٍستذاساى بِ

 .داضت خَاّ٘ذ سا دلخَاّتاى ّإ کتاب داًلَد اهکاى ،«قلن

 :افضاس ًشم ٗإهضا اص

 ساٗت ّإ کتاب ّؤ چک٘ذٓ ٍ فْشست بِ دستشسٖ -1

  ّا کتاب (PDF) اف دٕ پٖ ًسخٍٔ  هتي هطاّذٓ ٍ داًلَد -2

 آى هَضَع ٍ هؤلف کتاب، عٌَاى اساس بش ّا کتاب جستجَٕ -3

 اٗو٘ل  ٍ ّا ٍ اهکاى بِ اضتشاک گزاسٕ دس ٍاتساپ جستجَ دس هتي کتاب -4

 آًْا داًلَد اهکاى ٍ جذٗذ ّإ کتاب صا ٗافتي اطالع -5

 ٍ...  کاسبشاى تَسط ّا کتاب بشإ ًَٗسٖ ٗادداضت -6

 اندروید  

 

 آیفون

 



 

 

 

 ًرم افسار صذای اسالم )ًسخِ آیفَى ٍ اًذرٍیذ(

 

 «ٗيگشٍُ هَحذ» ّٕا اص بشًاهِ ٗکٖ «اسالم ٕصذا»بشًاهِ 

داسد.  ٘تفعال ٖاسالهًطش هعاسف  ٌِ٘کِ دس صه باضذٖ ه

 «اسالم ٕصذا» ٗتبشًاهِ، بشگشفتِ اص سا ٗيا ٗاتهحتَ

 ٗي. اضَدٖ ه ٖبِ سٍص سساً ٗت،سا ٗياست ٍ ّن صهاى با ا

 :است؛ اص جولِ دٕفشاٍاى ٍ هٌحصش بِ فش ّإ ٗژگٖاهکاًات ٍ ٍ ٕبشًاهِ داسا

 هطَْس جْاى اسالم ٕاهکاى گَش دادى بِ تالٍت قشآى تَسط صذّا قاس -

ٍ  ّا ٗتسٍا ٘يقشاء، ٍ ّوچٌ ّٖا بش اساس سَسُ، اساه تالٍت ٕ هطاّذُ -

 هختلف قشآى ّٕا قشائت

ٍ اهکاى اًتخاب بش  ٖبِ صباى فاسس ٖاهکاى گَش دادى بِ ّضاساى سخٌشاً -

 ًام اسائِ دٌّذُ ٗااساس هَضَع ٍ 

 ٖ؛اساله ٍٕ ًغوِ ّا ٘حاهکاى گَش دادى بِ تَاض -

 بعذ اص بستي بشًاهِ؛ ٖحت ٖصَت ّٕا ٗلفا ٘ذىضٌ -

 ؛بِ داًلَد آى ٘اصپخص صذا بذٍى ً ٘يّا ٍ ّوچٌ ٗلفا ٘شُاهکاى داًلَد ٍ رخ -

 ٗو٘ل؛ا ٗقاص طش ٗا ٖاجتواع ّٕا دس ضبکِ ّا ٗلفا ٕگزاس بِ اضتشاک -

 ٘سٖ؛ٍ اًگل ٖعشب ٖ،فاسس ّٕا هطاّذُ بشًاهِ بِ صباى -

 

http://mowahedin.com 

http://mowahedin.com/


 

 

 

 داًلَد ًرم افسارّای آیفَى ٍ اًذرٍیذ

 آیفَى:
https://itunes.apple.com/us/artist/mohammad-

anwar/id581746395 

 

 
 

 

 اًذرٍیذ:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=

Mowahedin+Group+-+sadaislam 

 

https://itunes.apple.com/us/artist/mohammad-anwar/id581746395
https://itunes.apple.com/us/artist/mohammad-anwar/id581746395


 

 

 

 ّای هجوَعِ هَحذیي ایتای از س گسیذُ

www.aqeedeh.com  تریو کتاةخاىه الکتروىیکی اسالنی ةزرگ 

www.sadaislam.com  
 و ةهتریو قرآن های تالوت نرجع ةهتریو

 ها خيراىیس

www.videofarsi.com  کلکشو ویدیوهای فارسیتریو  ةزرگ 

www.islamtxt.net  پاسخ ةه شتهات 

www.mowahedin.com نجهوعه نوحدیو 
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http://www.sadaislam.com/
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