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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  پيشگفتار

ها براي خداوند، او را ستايش نموده و از او طلب ياري و مغفرت  همة ستايش
كسي كه خداوند او را . بريم اي شرور و اعمال بدمان به خداوند پناه ميكنيم، از نفسه مي

گمراه كند، هرگز ] خداوند او را[شود و كسي كه  هدايت كند، هرگز گمراه نمي
شريك  او تنها و بي. دهيم كه فقط اهللا خداست گواهي مي. گري نخواهد يافت هدايت
رسالت را ابالغ و امانت را ادا و  .دهم كه محمد بنده و فرستاده اوست گواهي مي. است

صلوات و . امت را نصيحت كرد و در راه خدا به طور شايسته به تالش و جهاد پرداخت
  .بر او و خاندان و يارانش باد –تا روز قيامت  –درود فراوان خداوند 

  ...اما بعد 
 ها ترديد توحيدي كه حق خداوند بر بندگان است، بزرگترين امري است كه همت بي

خوشبختي مسلمان در آن و . ها صرف آن شده است بدان پرداخته و بهترين وقت
بندگان را براي آن  –عز و جل  –خداوند . بدبختي او در ناديده گرفتن و ترك آن است

خلق كرده است و از ايشان بر آن پيمان گرفته است و پيامبران و انبيايش به آن بشارت 
اول و آخر،  –توحيد الوهيت  –و اين توحيد  :گويد مي ان بن عبداهللامشيخ سلي. اند داده

 »ال إله إال اهللا«آخر دعوت پيامبران و معني عبادت ظاهر و باطن دين است و اول و 
همان مورد پرستش و معبود با محبت، خوف، بزرگداشت، تعظيم و » إله«ترديد  بي. است

اند، پيامبران و كتابهايي  دهبراي اين توحيد، مخلوقات آفريده ش. همه انواع عبادت است
مؤمنين و كفار، افراد ] دو گروه[به وسيله آن مردم به . اند فرستاده شده] از سوي خدا[

  .اند خوشبخت كه اهل بهشت هستند و افراد بدبخت كه اهل آتشند، تقسيم شده
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ترديد يكي از موارد فضل وكرم پروردگار بر اين امت آن است كه خود حفظ  بي
$﴿ :را برعهده گرفته است اصل دينشان ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ ptm: ∩®∪﴾1 

علما ] گروهي از[از آثار اين حفظ آن است كه خداوند در هر دوره . 9سورة حجر آيه 
باطل كنندگان ] ه دين توسطخرافات ب[را قرار داده است كه غلو كنندگان و اضافه كردن 

اين دين را برعهده گرفته و آن را ] رسالت[و . كنند الن را از دينش دور ميتأويل جاهو 
چه بسيار گمراهاني كه آنان هدايتشان كردند و . نمايند ابالغ مي تيرگيپاك و به دور از 

] علما[بود، اما آنها ] و آنها را فريب داده[آنها را كشته ] قلب[چه بسيار كساني كه ابليس 
از جمله اين پيشوايان هدايتگر شيخ امام . كردند] و هدايت[زنده  را] كشته شدگان[آن 

خداوند به وسيلة او آنچه . بود) ق.  ه 1206متوفي سال (محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا 
دعوت او سرزمينها را فرا . كه از اصول شريعت پنهان و فراموش شده بود، تجديد نمود

رت داده بود و براي آنها نيكي اراده كرده گرفت و همه كساني كه خداوند آنها را بصي
  .دعوت او را تأييد كردند ،در امان مانده بودند] نفس[بود و از پيروي از هواي 

متوفي ( - رحمه اهللا عليه -يكي از كساني كه او را تأييد كردند، امام محمد بن سعود 
پس از ايشان . بود كه پس از او پسرانش نيز در اين مسير گام نهادند) ق. ه1179سال 

رحمه  –سعود رندة بدعت عبدالعزيز بن محمد بن امام دانشمند، ياور سنت و از بين ب
. شد] توحيد[با دعوت به توحيد به وسيله شمشير، نيزه، قلم و زبانش پرچمدار  –اهللا 

ها عقيدة سلف صالح را به  كرد و در آن نامه نگاري مي وي با علما و قضات نامه
  .نمود ر بيان ميترين تعابي واضح

] از امر پروردگار[اطاعت « :گويد يكي از مورخان جنوب شبه جزيرة عربستان مي
] با همديگر[آشكار شد، جاهالن آموزش ديدند، اوضاع تغيير كرد، و به حمد خداوند، 

                                                   
و تا روز رستاخيز آن را از دستبرد دشمنان و از [باشيم  ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده -1

 .]داريم هر گونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي
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در كارنامه  –إن شاء اهللا  –همه اين حسنات و بركات . برادر و در راه حق همكار شديم
نوشته  –د خداوند به آنان پاداش ده –دالوهاب و امام عبدالعزيز شيخ محمد بن عب

  1».خواهد شد
ترديد به  بي« :گويد مي) ق.  ه 120متوفي ( –رحمه اهللا  –حسن بن أحمد عاكش 

هاي فراواني از بين رفت و مردم از انجام اعمال منكر و ناپسند  وسيله دعوت آنان بدعت
  2».داداش دهپس خداوند به آنان پ. تنددست برداش

   :نامه زير است –رحمه اهللا  –هاي ايشان  از جمله نوشته
ق از فرد مذكور مقيم نجد، دو .  ه 1215و در سال « :گويد مي -رحمه اهللا  –شوكاني 

 –حفظه اهللا  –رسيد كه آنها را براي مواليمان امام ] به من[ارزشمند، ] كتاب[جلد 
الوهاب بود كه همة آنها عبدهاي محمد بن  هنام يكي از آنها مشتمل بر. فرستاده بود

قبور ] تقديس[دربارة ارشاد به سوي اخالص در توحيد و پرهيز از شرك افراد معتقد به 
جلد ديگر شامل ردي بر . هاي سودمند و مملو از ادلة كتاب و سنت بودند بود كه نامه

ند و دربارة كرد كوتاهي مي] در امور دين[گروهي از فقهاي صنعا و صعده بود كه 
امام محمد بن [پس ... مسائلي پيرامون اصول دين با او مباحثه و مذاكره كرده بودند 

 داد كه نشان مي ه بوداي داد به آنان جوابهاي مكتوب محكم و ثابت شده] عبدالوهاب
همه آنچه كه ] ها او در آن نامه. [نگارنده از علما، محققين و آگاه به قرآن و سنت است

  3».ده بودند، نابود و همة آنچه تدوين كرده بودند، باطل ساخته بودبنيان نها
هايشان لبريز از خشم و كينه و فتنه و دوستي با دشمنان اين  اما كساني كه قلب

] فراواني[هاي  دعوت سلفي بود، با هر آنچه در توان داشتند، عليه آن قيام كردند، شبهه
طيل نحس و قلمهاي مسمومشان مردم را از را مطرح كردند و بسيار تالش كردند با ابا

                                                   
 .)1/343(ب الجزيره العربيه لعبداهللا أبوداهش اثر الدعوه في جنو -1

 .)1/251(همان منبع  -2

 .األولي. ط) 2/7(البدر الطالع  -3
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آن دور كنند كه نه تنها كسي كه بهره كمي در علم توحيد داشته باشد، بلكه اگر هر 
ترديد باطل  يابد كه بي در مي ،هاي آنان نظري بيفكند انسان عاقل با انصافي در نوشته

  .است
د بن عبدالوهاب اي كه در دست داريد، همانند رهبر دعوت، شيخ محم نويسندة نامه

هاي باطل و  جويي واقع شده است و اتهام مورد ايراد و عيبو پيروانش  –رحمه اهللا  –
  .دروغهاي رنگيني به او نسبت داده شده است

در اين نامه نيامده است كه « :گويد مي) ق.  ه 1349متوفي (شيخ سليمان بن سحمان 
ترديد اين ادعا دروغ  بي. ندشرق و مغرب در نظر او و پيروانش مشرك هستمهمة اهل 

  1».است
شيخ و پيروانش هيچ مسلماني را « :گويد مي) ق.  ه 1326متوفي (سهسواني هندي 

. اند و معتقد نيستند كه فقط خودشان مسلمان و مخالفان آنها مشرك هستند تكفير نكرده
ديد با تر من بي... اند  گرفتن زنانشان را حالل نشمردهاهل سنت و به اسير  نآنان خو

اما براي . ام ام، بسياري از كتابهايشان را خوانده تعدادي از علماي پيرو شيخ ديدار كرده
حسن بن أحمد عاكش » .2بلكه اينها بهتان و افتراست. ام اين امور اصل و اثري نيافته

گويند  كنند و مي ام كه تصريح مي از گروهي از علماي معاصر شنيده« :گويد الضمدي مي
اما اين ... مذهب خوارج است ] پيروان امام محمد بن عبدالوهاب[نان كه مذهب آ

ترديد عموم آنچه  بلكه بي. به دور از انصاف و نشانة تندروي و تعصب است] سخن[
آنان بدان معتقدند، همان دعوت به توحيد و ترك كردن تقليد و پيروي از آباء و اجداد و 

و كالم كساني كه ... . آن امر نموده است ويران كردن آن چيزي است كه شرع به ويراني

                                                   
 .)24ص (االسنه الحداد  -1

 .)485ص (صيانه اإلنسان  -2
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گويند، فقط براساس تعصب و عدم اطالع و فهم دقيق از موارد  سخن مي] اين چنين[
  1».ادلّه شرعي است
 –رحمه اهللا  –امام عبدالعزيز ... اين نامه را « :فرمايد مي - رحمه اهللا  –شيخ ابن باز 

علماي ديگر مشرق و مغرب  خطاب به علما و قضات حرمين، شام، مصر، عراق و
 –محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي حنبلي  نوشته است كه در آن دعوت شيخ

اموري كه مردم بر ] در آن به[ –رحمه اهللا  –و وي ... را بيان كرده است  –رحمه اهللا 
پندارند پرداخته و داليل آن را روشن نموده است و  صاحبان اين دعوت مبارك زشت مي

انگيزند، كشف كرده و به حمد خدا  هايي را كه پرستش كنندگان انبياء و اولياء برمي شبهه
به سوي آن ] مردم را[اي كافي و مفيد دربارة بيان توحيدي كه پيامبران  به صورت نامه

  2». ...و بنا به جايگاه رفيع و فوائد فراوان اين نامه ... خواندند، درآمده است  فرا مي
اين نامه به صورت  –تا جايي كه اطالع دارم  –ميت اين نامه و اينكه و با توجه به اه

مند بودم منتشر شود و مورد استفاده و توجه  علمي مورد تحقيق واقع نشده بود، عالقه
خواهم كه براي همه مسلمانان سودمند واقع گردد و به نويسنده  از خداوند مي. قرار گيرد

راه آن و دفاع از عقيده سلف اجر فراوان عطا  آن به سبب كمك به دين خدا، تالش در
  .بفرمايد

خواهم كه ما را از مدافعان دينش و پيروان نيكوكار و مصلح  مي - سبحانه  –و از او 
  . او ولي اين كار و بر آن تواناست .قرار دهد – صلي اهللا عليه و سلّم –سنت پيامبرش 

  .صحبه أجمعينم علي نبينا محمد و علي آله و و صلي اهللا و سلّ  

                                                   
 .)251/ 1(اثر الدعوه في جنوب جزيره العربيه لعبد اهللا أبوداهش  -1

 .)ق.  ه 1407چاپ (بر اين رساله  –رحمه اهللا  –قسمتي از مقدمه شيخ ابن باز  -2
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  1بيوگرافي نويسندة نامه
او امام مجاهد و تالشگر عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن مقرن از بني حنيفه 

  .آمد ابه دني) الدرعيه(ق در شهر .  ه 1133باشد كه در سال  مي
  .وي از شيخ محمد بن عبدالوهاب و علماي ديگر كسب علم نمود

  .و فضائل در او جمع شده بودسپس جواني شجاع و باهوش شد كه مكارم 
ق به رهبري رسيد و به بهترين شيوه به .  ه 1179پس از وفات پدرش در سال 

وي با . و جهاد در راه او پرداخت –سبحانه  –به سوي خداوند ] مردم[امامت، دعوت 
دعوت به توحيد، كمك به سنت، از بين بردن بدعت و حمايت وكمك به شيخ محمد 

شيخ محمد بن احمد الحفظي . داد اين مسئوليت را انجام –مه اهللا رح –بن عبدالوهاب 
   :ق دربارة ايشان سروده است.  ه 1237متوفي 

  مجدد دين اهللا بالمرهف الحد  سالم علي من حلّ نجداً موحداً
درود بر آن كسي كه با توحيد در نجد اقامت گزيد وتجديد كنندة دين خداوند به 

  .بودوسيله شمشير تيز و برنده 
  فياحبذا التشمير في ذلك القصد  و يدعو إلي التوحيد ذلك قصده
پس چه تالش . كرد و آن خواسته و هدف او بود وي به سوي توحيد دعوت مي

  ]ارزشمند[خوبي در راه اين هدف 
  ي أعلي مراتب المجدبتلك ارتق  له همه في نصره الدين و الهدي

به ] همت[به وسيله آن . دارد] ييواال[او در راه كمك به دين و هدايت همت 
  . باالترين مراتب عظمت و مجد رسيده است

  و أمواله قطعاً يصدق بالوعد  و جاهد في ذات اإلله بنفسه

                                                   
، االخبار )175 – 1/167(، عنوان المجد في تاريخ نجد )12/30(الدرر السنيه البن قاسم  :منابع بيوگرافي -1

رساله به چاپ  –رحمه اهللا  –خالصه زندگينامه ايشان توسط شيخ ابن باز  –) 132ص (النجديه للفاخري 
 .ق.  ه 1407رسيده در سال 
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به وعدة ] خداوند[ترديد  در راه خدا با جان و اموالش جهاد و تالش كرده است و بي
  .كند خود وفا مي

  حيد من كدر الضدصفوه التو  إمام الهدي عبدالعزيز الذي حما
و [او امام هدايتگر شيخ عبدالعزيز است كه خلوص و پاكي توحيد را از تيرگي 

  .كند دشمنان حفظ مي] هاي شبهه
  و نزّهه عن قول طاغ و مرتد  و أوضح منهاج الهدي و أبانه

. هاي سركشان و مرتدان دور كرد و راه هدايت را واضح و بيان كرد و آن را از گفته
  :بن محمد الحفظي دربارة ايشان چنين سروده استيخ حسن ش

 و تظاهرت من فيض المنتج الباري  طلعت بدور النور باألنوار
ماه بدر، طلوع كرد و همه جا را نوراني نمود و از فيض و بركت پروردگار خالق 

   :گويد تا اينكه مي. پرده برداشت و آن را ظاهر ساخت
  ي اإلعالن و اإلسرارهللا ف  أعنيك يا عبدالعزيز المنتذب

  .كني اي شيخ عبدالعزيز اي كسي كه آشكارا و پنهاني براي خدا و در راه او تالش مي
  باب اإلله بحكمه الغفار  الجهبذ النحرير و الداعي إلي

حكيمانه به سوي پروردگار ] مردم را[اي دانشمند زيرك، ورزيده و دعوتگري كه 
  .كني بسيار بخشنده دعوت مي

 –رحمه اهللا  –عبدالعزيز  ماما :گويد مي –رحمه اهللا  –بن غنام األحسائي  شيخ حسين
بسيار از خداوند خوف داشت و همواره به ذكر خدا، امر به معروف و نهي از منكر 

بعد از نماز صبح تا طلوع . وي با مردم بسيار مهربان و بخشنده بود. پرداخت مي
در  را) چاشتگاه(شد تا اينكه نماز ضحي  ماند و از آن خارج نمي خورشيد در مسجد مي

وي به مردم، مهمانان، اميران، قضات، علماء و طالب علم بسيار . خواند مسجد مي
رحمه اهللا  –وي  ».بسيار فراوان بود. هاي او به ضعيفان ومساكين كمك. نمود بخشش مي

فرا  آنها را به توحيد] در آن[نوشت و  به علما و قضات مشرق و مغرب نامه مي –
داشت و حقيقت عبادتي را كه خداوند جن و انس را  خواند و از شرك برحذر مي مي
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كنندگان انبياء و  هايي كه پرستش هايش از شبهه درنامه. كرد است، بيان مي آفريدهبراي آن 
هايي كه ما از  مهمترين نامه. داشت كردند، پرده برمي مطرح مي] عبادت[اوليا، درباره آن 
   :ريم عبارتند ازاو در دست دا

خطاب به علما و قضات حرمين تا شام، مصر، ) كه در دست شماست(اين نامه  - 1
ق يا در همان .  ه 1211اين نامه تقريباً قبل از سال . عراق و ساير علماي مغرب و مشرق

ق در شهر حلب ردي .  ه 1211زيرا محمد بن محمد القادري در سال . سال نوشته است
  .كه البته رد او بيشتر به فحش و ناسزا شبيه است 1شته استبر اين نامه نو

اي به مردم سرزمينهاي ايران و روم كه در آن به بيان عقيده صحيح و دفع  نامه - 2
  .شبهات مطرح شده دربارة دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب و پيروانش پرداخته است

امه نيز بيان عقيده صحيح اي به خاندان المخالف السليماني كه موضوع اين ن نامه - 3
.  ه 1215نامة امام عبدالعزيز بن محمد در سال « :گويد مي -رحمه اهللا  –است، شوكاني 
  2».ق به يمن رسيد

اي به أحمد بن علي القاسمي كه در آن به بيان پيروي از قرآن و سنت و  نامه - 4
  .پردازد يسخن درباره مذاهب و بيان عقيده صحيح و آنچه با آن در تضاد است، م

  3.اي به ياقوت كه موضوع آن بيان توحيد است نامه - 5
اي كه وي به همراه شيخ محمد بن عبدالوهاب بن احمد بن محمد العويلي  نامه - 6

  4.نوشته است
  5.نامه به شيخ محمد بن احمد الحفظي - 7

                                                   
 .)47ص (عبدالعزيز العبد اللطيف . دعاوي المناوئين د :نگا -1

 .)2/7(البدر الطالع للشوكاني  :نگا -2

 .)156 – 1/143(رسائل اإلمام عبدالعزيز في الدر السنيه البن قاسم  :نگا -3

 .)1/61(، و الدرر السنيه البن قاسم )1/402(أثر دعوت الشيخ محمد بن عبدالوهاب لعبداهللا أبو داهش  :نگا -4

 .)2/77(الدرر السنيه البن قاسم  :نگا -5
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  1.خرج، فرع، أفالج، صلح، سليل، وادي و مناطق ديگر) مناطق(نامه به مردم  - 8
  .هاي ديگري كه ما از آنها اطالع نداريم مهو نا
  :ايشانوفات 

هنگامي كه درحال . ق.  ه 1218رجب سال  22در روز دوشنبه  –رحمه اهللا  –وي 
بود، به دست مردي رافضي، از » درعيه«سجده نماز عصر در مسجد مشهور طريف در 

ود و زمان مرگش در حاليكه بيهوش ب] مردم او را. [اهالي شهر عماديه عراق، كشته شد
درنگ از  به محض اينكه او را از قصر باال بردند، بي. به قصرش بردند ،فرا رسيده بود

   .دخداوند او را رحمت و عفو كن. رفتدنيا 
   :فرزندانش

  )ق.  ه 1229متوفي (امام سعود  - 1
 .عبداهللا - 2

  .عمر - 3
  :رثاي او

رثاي او سخن گفت،  يكي از كساني كه در. با شعر و نثر به رثاي او پرداختند] مردم[
  .باشد علماي جنوب عربستان مي بكري العجيلي ازشيخ محمد بن هادي 

بدانيد كه امام و رهبر زمان ما و زنده كننده ... « :گويد دربارة ايشان مياي  خطبهدر 
ال إله (كسي كه مردم را بر روي كلمة توحيد متفق ساخت و دژ  ، مردة دينمان] مفاهيم[

 و د و دين خدا را پس از فراموش شدن، تجديدمور مستحكم و رفيع نرا بسيا )اال اهللا
اش شرك، طاغوت و انكار را نفي  حق خدا بر بندگان را بيان كرد، و با شمشيرهاي اراده

و با . به شهادت رسيد... نمود، دعوتگر به سوي خدا، عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
اليكه وي حالتي زيبا و شاداب و نيكي و ستودگي به لقاي پروردگارش شتافت در ح

                                                   
 .للمحقق) 22ص (العقد المنظم في سيره الشيخ عبداهللا بن مسلم  :نگا -1
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پس از آنكه زمين وسيع را از توحيد سرشار ] وي. [رو و شاد بود اش گشاده، خنده چهره
و در راه خدا در طول و عرض سرزمينها جهاد و ميان مسلمانان الفت برقرار كرد، و 

] فراواني[هاي  مصيبت ]اختالف[كلمه تقوايي را كه بر سر آن اختالف بود و از آن 
در نهان و نجوا او را راهنمايي و ] قرآن[كتاب خدا  ،سرچشمه گرفته بودند بيان كرد

ديني كه سست شده و رو به زوال نهاده  به وسيلة تالشهاي او آن مفاهيم. كرد رهبري مي
و راههاي هدايت را پس از اينكه فراموش و محو . اي گرفتند بودند، دوباره جان تازه
در اين كار به درستي  و بز كرد و تعاليم ديني را حاكم ساختشده بودند، آباد و سرس

  1.عمل كرد
هنگامي كه در سال .) ق.  ه 1233متوفي سال (شيخ احمد بن عبدالقادر الحفظي 

خبر كشته شدن امام را شنيد، در پيامي در قالب نثر به رثاي او پرداخته . ق.  ه 1218
  .است

اي مسلمانان ... ن أحمد بن عبدالقادر الحفظي از برادرتا... « :در آن پيام آمده است
ولي امر و رهبرمان، پدري مهربان، تجديد كننده اسالم، خليفه و ترديد امام،  جهان، بي

ز بن محمد بن سعود به شهادت رسيد و به سوي پروردگارش شتافت و يامام عبدالعز
 د، خداوند بلندأعلي عروج كر روح او به مألو بخت و ستوده به كاروان او پيوستخوش

$﴿ :را ندا دادمرتبه او  pκçJ −ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø¨Ζ9$# èπ̈ΖÍ×yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ û©Éë Å_ö‘ $# 4’ n< Î) Å7 În/u‘ Zπ uŠÅÊ#u‘ Zπ ¨ŠÅÊ ó£Δ ∩⊄∇∪ 

’ Í?ä{÷Š$$ sù ’Îû “Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄®∪ ’ Í?ä{÷Š$#uρ ©ÉL̈Ζy_ ∩⊂⊃∪﴾2 ) كه در پرتو ياد [اي انسان آسوده خاطر
باري از اندوخته طاعات و  اي و هم اينك با كوله دهرسيآرامش به خدا و پرستش اهللا، 

از كردة [به سوي پروردگارت بازگرد، در حالي كه تو *  ]!اي عبادات، در اينجا آرميده
]. است[از تو خشنود ] خدا هم[خوشنودي، و ] خود درجهان و از نعمت آخرت يزدان

                                                   
 .)1/251(اثر الدعوه في جنوب جزيره العربيه لعبداهللا أبوداهش  -1

 .)1/344(همان منبع  -2
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و به بهشت من  *]. ستگان شوو همراه شايستگان و از زمرة باي[به ميان بندگانم درآي  *
  .30 – 27سوره فجر آيه  .)]و خوش باش[داخل شو 
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  هاي مورد استفاده در اين تحقيق نسخه
اي كه قبل از وفات امام  يك نسخه خطي در چهارچوب مجموعه :نسخه اول

كه در آخر آن آمده . عبدالعزيز بن محمد بن سعود يا كمي بعد از آن نوشته شده است
خر آاي كه در  و در نامه »ق خواندن آن به پايان رسيد.  ه 1220ذي القعده  22در « :است

ق تا حد امكان با .  ه 1219جمادي األولي  22در « :آن آمده است چنين نوشته است
اين . است] خطاط[اين مجموعه فاقد اسم نسخه نويس  ».اصل نسخه مطابقت داده شد

  .ام نسخه را اصل قرار داده
آمده است، كه از مجموعة افتاي » رسائل نجديه«اي كه در خالل  هنسخ :نسخه دوم

از آن ياد شده ) الف( پي شده است و در متن تحقيق با حرفكتابخانه ملي ملك فهد، ك
  .است

در ) ق.  ه 1349متوفي ( ناي چاپي كه شيخ سليمان بن سحما نسخه :نسخه سوم
چاپ دوم سال  47تا  24ز صفحه ا» األسنه الحداد في الرد علي علوي الجداد«كتابش 

در تحقيق آن را با . هاي رياض به صورت كامل آن را آورده است ق، چاپخانه.  ه 1376
  .ايم مشخص كرده )ب(حرف 

رساله مهمه لإلمام المجاهد العلّامه عبدالعزيز « :اي چاپي با عنوان نسخه :نسخه چهارم
و شيخ صالح بن  –رحمه اهللا  –با مقدمة شيخ عبدالعزيز بن باز » بن محمد بن سعود

باشد كه با هزينه عاليجناب أمير بندر بن عبدالعزيز  مي - حفظه اهللا  –الشيخ  لعبدالعزيز آ
اما اين نسخه داراي . به چاپ رسيده است و نظارت حسن غانم –حفظه اهللا  –آل سعود 

هاي  خهبا نس[همچنين در بعضي از عبارات . رسد سطر مي 4نقايصي است كه گاهي به 
) ج(كه محقق آن را حرف . [اختالف دارد كه در جاي خود شرح داده شده است] ديگر

كه شامل پنج رساله از ائمه و » الهديه السنيه«همچنين از كتاب  .]مشخص كرده است
شيخ . علماي دعوتگر و گردآورنده آن شيخ سليمان بن سمحان است، استفاده نمودم

به طوري كه نامه مورد  كتاب حاشيه نوشته است، هاي اين مهنا محمد رشيد رضا بر
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جز  –) ب(تحقيق، در خالل رسائل آن آمده است و متن آن به متن نامه در نسخه 
  .مشابه استبسيار  –درموارد اندكي 

اگرچه . در نامگذاري رساله به اين عنوان به صفحه اول نسخه اصل اعتماد كردم
ند و نسخه نويس يا يكي از علما شد تاده ميها بدون عنوان فرس نامهبيشتر اين گونه 

خوانند، متناسب با مضمون و محتواي نامه، عنوان  هنگامي كه آن نامه را برايش مي
  .كند مناسبي براي آن انتخاب مي
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  روش تحقيق
  .تهيه كپي از نسخه اصل و مطابقت دقيق آن با اصل :اوالً
عبارات يا كلمات مبهم يا اطمينان  هاي ديگر براي اطمينان از ه به نسخهمراجع :ثانياً
  .بيشتر

  .هاي ديگر تشخيص اختالفات نسخه اصل با نسخه :ثالثاً
ذكر نام سوره و شمارة آيات مورد استناد در رساله و تخريج احاديث به طوري  :رابعاً

  .ام اند، همراه با نوع حديث آورده كه تا حد امكان نام كساني كه حديث را تخريج نموده
  .ذكر زندگي نامه بعضي از اعالمي كه نياز به شناساندن بيشتر دارند :خامساً
هاي نقل شده تا حد  هاي نامه و ارائه سند قسمت شرح بعضي از قسمت :سادساً

  .امكان
الزم به ذكر است كه بنده جز درموارد ضروري، از قبيل اصالح و اضافه، در متن 

  .ام در جاي خود شرح داده ام كه البته اين موارد را هم دخل و تصرف نكرده
سپس از همه كساني كه . كنم در آغاز و پايان خداوند را به خاطر توفيقاتش شكر مي

خواهم كه به ما  كنم و از خداوند مي مرا در تهيه و نشر اين رساله ياري كردند، تشكر مي
الحمدهللا ها حفظ نمايد، و  علم نافع و عمل صالح عنايت بفرمايد و ما را از لغزشگاه فتنه

  .رب العالمين
  به قلم            
  عبداهللا بن زيد بن مسلم بن راشد آل مسلم        
  ق.  ه 24/12/1424رياض           

  
  
  
  

  بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
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  و به نستعين
  

اهللا و  1الحمدهللا رب العالمين، و العاقبه للمتقين، و العدوان إلَّا علي الظالمين، و صلّي
  .ءو المرسلين و علي آله و صحبه أجمعينعلي خاتم األنبيا 2سلَّم

از عبدالعزيز بن محمد بن سعود به علما و قضات حرمين، شام، مصر، عراق و ساير 
   :اما بعد. ، درود و رحمت و بركات خداوند بر شما باد3علماي غرب و شرق

مخلوقات را بيهوده نيافريده است و ) جل شأنه و تعالي سلطانهعزو(ترديد خداوند بي
بلكه آنها را فقط براي عبادت خودش خلق كرده است . 4هدف رها نكرده است ا را بيآنه

و به اطاعت از خود، فرمان داده و از مخالفت برحذر داشته است و به آنها خبر داده 
ترديد قيامت و روز حساب چه به صورت افتادن در آتش او براساس عدل  كه بي است

 –خداوند . ضل و رحمت او، برپا خواهد شداو و چه به صورت دخول در بهشت با ف
در همه كتابهايي كه نازل فرموده و از زبان همه پيامبراني كه مبعوث كرده  –عز و جل 

و  5چنانكه آيات قرآن از اين امر سخن گفته. است، اين امر را به اطالع آنها رسانده است
$﴿: فرموده است –تعالي  –خداوند . اند احاديث پيامبر ما را از آن مطلع كرده tΒ uρ àM ø)n= yz 

£⎯Ågø: $# }§ΡM}$# uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾ ) و من پريا و انسان را جز براي پرستش خود

ρ#)﴿ :، همچنين فرموده است]56 :الذاريات[  .)ام نيافريده ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ ⎯Ïμ Î/ 

$ \↔ø‹x©﴾ ])هيچ چيزي را شريك او ] وو هيچ كس  بس[خدا را عبادت كنيد و ] تنها

                                                   
 .از قلم افتاده است) ج(و ) ب(كلمه صلي در نسخه  -1

 .وجود ندارد) ب(در نسخه ) مو سلّ(عبارت  -2

 .آمده است) علماي شرق و غرب(به صورت ) ج(در نسخه  -3

آمده ) التركهم( :به صورت) ج(و ) ب(، )الف(هاي  و در نسخه) لم يتركهم(در نسخه محقق به صورت  -4
 .است

 .آمده است) نطقت( :)ج(و در نسخه ) نطق(به صورت ) ب(و ) الف(در نسخه اصل و  -5
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%Ós|©4﴿ :همچنين فرموده است –سبحانه  –خداوند . 36سورة نساء آيه  .)1مكنيد uρ y7 •/u‘ 

ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒÎ)﴾ ])پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد!] اي انسان (
الي است كه كه نام جامعي بر همه اقوال و افع 2، سپس عبادت23سورة اسراء آيه 

خداوند آن را دوست دارد، مخصوص جالل و عظمت اوست و هدف دوست داشتني و 
همچنان كه نوح . و همه پيامبران را براي آن فرو فرستاده است. 34مورد رضايت اوست

ρ#)﴿: به قومش گفت ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9Î) ÿ…çνçöxî﴾ ) براي شما جز خدا معبودي
  .65يه آسورة اعراف  .)ها خدا را بپرستيدپس تن. نيست

ρ#)﴿ :همچنين هود، صالح، شعيب و پيامبران ديگر همه آنها به اقوامشان گفتند ß‰ç7ôã$# 

©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈s9Î) ÿ…çνçöxî﴾ ) سورة ) جز او معبودي نداريد] بدانيد[خداي را بپرستيد و
كه به حق يا باطل پرستيده شود اطالق  به هر معبودي» اله«اينكه لفظ . 65اعراف آيه 

=óΟn﴿ :خداوند تعالي فرموده است. 6حقيقي فقط خداست] و معبود) [اله. (5گردد مي ÷æ$$ sù 

                                                   
 .نيامده است) ج(آيه در نسخه  اين -1

 .مؤلف در صفحات بعد تعريف آن را آورده است -2

آمده است اما در  )فهي الغايه المحبوبه له، تعالي شأنه و المرضيه له(در نسخه اصل اين عبارت به صورت  -3
 .)المحبوبه له و المرضيه له( :چنين آمده است) ج(نسخه 

 .)10/149(مجموع فتاوي ابن تيميه  :نگا -4

 .آمده است) و باطل( :)ب(و در نسخه ) أوبباطل(در نسخه محقق  -5

%öθs9 tβ﴿آيه مباركه  در شرح –رحمه اهللا  –شيخ اإلسالم ابن تيميه  -6 x. !$yϑÍκÏù îπ oλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $s?y‰ |¡xs9 4 z⎯≈ ysö6Ý¡ sù 

z⎯≈ ysö6Ý¡sù «!$# Éb>u‘ Ä ö̧ yèø9 $# $£ϑtã tβθàÅÁtƒ ∩⊄⊄∪﴾ ايداري آن دو به اين وابسته است كه ترديد پ بي :گويد مي
در آسمان و زمين خداياني به جز اهللا بودند در آن صورت ) بنا به فرض محال(معبود حقيقي خدايي كند، اگر 

 ... .نبود، چون اهللا هيچ مثل و نظير و همانندي ندارد يمعبود حقيق] اهللا[
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…çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) ω Î) ª!$#﴾ )سورة محمد آيه  .)بدان كه قطعاً هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد

$!﴿ :و همچنين فرموده است 19 tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ šÎ= ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û©ÇrθçΡ Ïμ ø‹s9Î) …çμ̄Ρr& Iω 
tμ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪﴾ )ايم، مگر اينكه به او  ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده

سورة انبياء آيه  .)ست، پس فقط مرا پرستش كنيدجز من ني ايم كه، معبودي وحي كرده
25.  
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   :فصل
  »اهللا ال اله إال«معني 

  
رضي اهللا  –ما با استفاده از آنچه از كالم خدا، سنت رسول خدا و كالم امامان بزرگ 

همانند ابوحنيفه، مالك، شافعي، أحمد و ديگر علماي پيشين، فهميديم و  –عنهم 
و آن ترك كردن همة معبودهاي ديگرِ . 3اي دارد ويژه 2معني 1»ال إله إلّا اهللا«دريافتيم كه 
  4.است –تعالي  – و خالصانه كردن الوهيت فقط براي او همراه با اهللا

 6از آن اموري است كه خداوند در كتابش و از طريق پيامبرش 5و عبادت و افعال آنها
انجام گيرد، آن  –تعالي  –براي غير خدا ] تداين عبا[اگر . 7آنها را امر فرموده است

  8.ديگري، خدايي همراه با اهللا خواهد بود

                                                   
از قلم ) ج(، )ب(، )الف(هاي  اما الم در نسخه ...)ي معن» ال اله إال اهللا«ِ  أن ل( :در نسخه محقق آمده است -1

 .افتاده است

 :آمده است) ج(و ) ب(، )الف(هاي  معني اما در نسخه )أن ال إله إال اهللا( :در نسخه محقق آمده است -2
 )معناها(

 .چنين لفظي وجود ندارد) ج(اما در نسخه . ذكر شده است) يخصها(در نسخه محقق عبارت  -3

دار الصميعي مراجعه  الوليد الفريان، چاپ. تحقيق د 209ص  1) ج(ب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد به كتا -4
 .شود

بر روي تاء مربوطه در العباده ) الف(اما در نسخه  )و أن العباده و أفعالهم( :در نسخه محقق چنين آمده است -5
 ).و أن العباد و افعالهم( :خط كشيده شده و چنين نوشته شده است

اما در نسخه .) أن العباده و افعالهم مما أمرهم به في كتابه و علي لسان رسوله( :در نسخه محقق آمده است كه -6
و أن توحيد العباده هو إفراد العباد ربهم بأفعالهم التي أمرهم بها في كتابه و علي لسان ( :چنين آمده است) ج(

 .)رسوله
 .او خطي كشيده شده استبر روي و )الف(ر نسخه اما د) و إذا( :در نسخه اصل آمده است -7

صار ذلك تأليها ( :چنين آمده است) ج(اما در نسخه ) صار ذلك الغير إلهاً مع اهللا( :در نسخه اصل آمده است -8
 .)للغير مع اهللا
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اين امر . 1آن فرد به آن معتقد نباشد، چه بخواهد يا نخواهد مشرك است اگر چنانچه
مانند آفرينش آسمانها و زمين، روز و شب،  –تعالي و تقدس  -2به ايمان به افعال او

زيرا اين امر توحيد . كند آنان اختصاص پيدا نمي 3دادن روزي به بندگان و ادارة امور
، 6هاي يونس چنانكه در سوره. [5اند آن اقرار كردهنام دارد كه كفار اوليه به  4بوبيتر

فرمانبرداري و  :3بلكه معناي لغوي آن.2]آمده است 1هاي ديگر ، و سوره8، زخرف7زمر

                                                   
 ،شرك دو نوع است، شريك قرار دادن براي خداوند در ذات، اسماء، صفات و افعال او« :گويد مقريزي مي -1

در ذات و صفات  –سبحانه  –شرك در عبادت و تعامل با او، اگرچه آن فرد معتقد باشد كه خداوند و
 .)69ص (تجريد التوحيد  :نگا» .شريكي ندارد

وليس ( :چنين آمده است) ج(اما در نسخه  )و ليست خاصه باإليمان بأفعاله( :در نسخه محقق آمده است -2
 .)فراد اهللا بأفعالهإالتوحيد خاصاً ب

و ( :اين عبارت چنين نوشته شده است) ب(اما در نسخه  .)و تدبيره امورهم( :در نسخه محقق آمده است -3
 .)تدبير امورهم

و توحيد الوهيت . آن امري است كه همه مخلوقات اعم از مؤمن و كافر بر آن اتفاق دارند« :گويد مقريزي مي -4
ال رب «اگر اين شعار . است )ال إال إلّا اهللا(ليل شعار اسالم به همين د. جداكننده راه مؤمنان از مشركين است

شيخ اإلسالم  – 7تجريد التوحيد ص  :نگا» .ترديد نزد محققين قانع كننده نخواهد بود بود، بي مي »إلّا اهللا
ت اما توحيد الوهي. كنند به توحيد ربوبيت اقرار مي] هر دو[كافر و مسلمان « :گويد محمد بن عبدالوهاب مي

الدرر السنيه البن  :نگا» .پس بايد هر مسلماني آن دو را تشخيص دهد. جدا كننده بين كفر و اسالم است
 .ق.  ه 1385چاپ دوم، ) 2/63(القاسم 

) ج(اما در نسخه  .)مي توحيد الربوبيه الذي أقربه الكفار األولونسي ألن هذا( :در نسخه محقق آمده است -5
 .)أقرّ به المشركون و لم يدخلهم في اإلسالم و يسمي توحيد الربوبيه ألن هذا قد( :چنين آمده است

%ö≅è% ⎯tΒ Νä3è﴿ :فرمايد خداوند مي -6 ã—ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ⎯ ¨Βr& à7Î=ôϑtƒ yì ôϑ¡¡9$# t≈|Áö/F{$#uρ ⎯ tΒuρ ßl Ìøƒä† 

¢‘ y⇔ø9$# z⎯ÏΒ ÏMÍh‹yϑø9 $# ßl Ìøƒä† uρ |MÍh‹yϑø9 $# š∅ÏΒ Çc‘ y⇔ø9 $# ⎯ tΒuρ ã În/y‰ ãƒ zöΔ F{$# 4 tβθä9θà)uŠ|¡sù ª!$# 4 ö≅à)sù Ÿξsùr& tβθà)−Gs? ∩⊂⊇∪﴾ 
  .31سوره يونس آيه 

⎦﴿ :فرمايد خداوند مي -7 Í.s!uρ ΟßγtFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ  ∅ä9θà)u‹s9 ª!$#﴾  38سوره زمر آيه. 

⌡È⎦﴿ :فرمايد خداوند مي -8 s9 uρ ΟßγtFø9 r'y™ ô⎯̈Β t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ £⎯ ä9θà)u‹s9 £⎯ßγs)n= yz â“ƒÍ“yèø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $# ∩®∪﴾ 
  .9سورة زخرف آيه 
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امر خداوند به افعال بندگان از طريق  :ازنظر شرعي معناي آن عبارت است از. 4است
ت خداوند مخصوص جالل و عظم 5تسلسل عرفي و اقتضاي عقلي و اقوال آنان كه

توكل بر براي كسب نفع يا دفع ضرر، اميد به او،  –تعالي  -7، مانند خواندن او6باشد مي
كه جز خدا كسي قادر به انجام آن  8براي كسب خير يا دفع شري[ني و نذر ااو، ذبح قرب

                                                                                                                                       

⎯ %ö≅è﴿ :فرمايد خداوند مي -1 tΒ >§‘ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# Æìö7¡¡9 $# > u‘uρ Ä¸ öyè ø9$# ËΛ⎧Ïàyèø9 $# ∩∇∉∪ šχθä9θà)u‹y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξsùr& 

šχθà)−Gs? ∩∇∠∪﴾ 87 – 86يه سوره مؤمنون آ. 

 .يافت نشد) ج(عبارت داخل كروشه در نسخه  -2

ذكر نشده ) ج(در نسخه ) إنما(اما كلمه ) الذل و الخضوع :أنما معناها لغه( :در نسخه محقق چنين آمده است -3
 .ذكر شده است» و إنَّ«، عبادت )إنما(هم به جاي ) ب(و  )الف(هاي  در نسخه. است

عبادت از نظر « :گويد شيخ عبداهللا أباطين مي. مراجعه كنيد 225ص  1) ج) (القرآنالجامع ألحكام (به كتاب  -4
شتر خوار شده كه به معناي مذلل يعني ) بعير معبد( :شود چنانكه گفته مي. لغوي به معناي ذُلّ و فروتني است

 :نگا» .اه رفته باشندشود كه بسيار روي آن ر راه همواره كه به راهي گفته مي :و طريق معبد. خوار شده است
 . ق.  ه 1419چاپ ) 227(ص ) مجموعه التوحيد النجديه(

 .آمده است) و أقوالها(اين عبارت به صورت ) ب(اما در نسخه ) وأقوالهم المختصه. (در نسخه محقق آمده است -5

مختلف ] علما[هاي آنان  در تعريف عبادت ازنظر شرعي، عبارت« :گويد شيخ عبداهللا أباطين رحمه اهللا مي -6
كه عبادت نهايت دوست داشتن همراه با  :گروهي از آنها معتقدند. كه معناي آن يكي استيدر حال. است

آنچه كه آنها را بدان امر كرده  :اند گروهي در تعريف عبادت گفته« :گويد همچنين مي» نهايت فروتني است
. اند ز تفسير عبادت به اطاعت يادكردهگذشتگان ا. است كه از طريق تسلسل عرفي و اقتضاي عقلي نباشد

مجموعه ( :نگا» .شود بدين ترتيب انجام واجبات و مستحبات و ترك منهيات و مكروهات در آن داخل مي
 .انتشارات الداره. ق.  ه 1419چاپ .) 277، 272(ص ) التوحيدالنجديه

) كدعاء اهللا(ن عبارت به صورت اي) ب(و ) الف(اما در نسخه ) كدعائه تعالي( :در نسخه محقق آمده است -7
 .آمده است

و (به صورت  )الف(اما در نسخه  )لجلب خير أو دفع شر( :در نسخه محقق اين عبارت چنين آمده است -8
 .)لجلب نفع أو دفع ضر) (ب(و در نسخه  )لجلب خير أو دفع ضر
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مانند سجده، تسبيح و تهليل مختص جالل  و بازگشت و خضوع، همه اين موارد ].1نيست
  4.است ال إله إال اهللا 3]عبارت[معني  2همة مواردي كه ذكر كرديم .خداوند هستند

صحت هر يك از آنها بلكه . 6كند نياز نمي از ديگري بي] ما را[ 5]دو توحيد[يكي از 
  7.به وجود ديگري بستگي دارد

بر ] مختلف[هاي  بان انديشهحرا فهميديم و آن را دانستيم، صا] امر[اين  8]زماني كه[
از ما  9]ضررتر[كم  و ما را متهم به بدعت آوري كردند و يهود و نصاري راما شوريدند 
در ساير انواع معاصي و مسائل اجتهادي نزاع  10مخالفينما با . داشتندپنو پيروانمان 

                                                   
 .عبارت بين دو كروشه وجود ندارد) ج(درنسخه  -1

، )الف(هاي  اما اين لفظ در نسخه. ذكر نشده است )فكل ذلك مما قدمناه( :عبارت در) مما(در نسخه محقق  -2
 .ذكر شده است) ج(و ) ب(

نسخه محقق كه از روي اما در ) ال إله إال اهللاهو معني( :خه اصل چنين آمده استاين عبارت در نس -3
 .)ال إله إال اهللامعني قول هو( :تعبارت چنين آورده شده اس تصحيح شده است اين) ج(و ) ب(، )الف(هاي  نسخه

تنها معبودي كه شايسته و سزاوار الوهيت است و تو و « :گويد مي) ال إله إال اهللا(امام طبري در تفسير  -4
تحقيق دكتر عبداهللا التركي، ) جامع البيان في تفسير القرآن( :نگا.) مخلوقات حق عبادت او را داريد، اهللا است

)21/208(. 

در حاليكه در متن تحقيق آن را به . [آمده است) أحد التوحيد(به صورت ) الف(اصل و نسخه در نسخه  -5
 .مترجم] آورده است) أحد التوحيدين(صورت 

به ) ب(و در نسخه ) وال ينفي( :به صورت) الف(و در نسخه ) اليغني(در نسخه محقق اين كلمه به صورت  -6
 .آمده است) والينفع(صورت 

 :نگا. شود نه بالعكس و توحيد ربوبيت مستلزم توحيد الوهيت است شامل توحيد ربوبيت مي توحيد الوهيت -7
 .17ير العزيز الحميد ص سو و تي 33شرح الطحاويه ص 

 .آمده است) لما) (ج(و در نسخة ) فلما(اين كلمه در نسخه محقق به صورت  -8

در حاليكه در  ])شراً[و النصاري أخف منا  وجعلوا اليهود(. در نسخه محقق اين عبارت چنين آمده است -9
وجعلوا اليهود ( :چنين آمده است )الف(حذف شده است و در نسخه ) شراً(لفظ ) ج(و ) ب(هاي اصل،  نسخه

 .نوشته شده است) صح(عالمت ) الف(و در حاشيه  )و النصاري شراً أخف منّا

 .آمده است) فالمخال(، )ج(و در نسخه ) العدو(در نسخه محقق عبارت  -10
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بلكه در انواع . ميان ما و آنها در اين امر به وجود نيامده است 2اختالف. 1ايم نكرده
  3.عبادت و شرك با هم اختالف داريم

                                                   
هاي  و نسخه )الف(در حاليكه در حاشيه نسخه . آمده است) لم نتنازع(در نسخه اصل اين كلمه به صورت  -1

 .)ولم ننازع( :، اين عبارت چنين آمده است)ج(و ) ب(

لفظ اختالف بدون ) ب(اما در نسخه  ...)لم يجر االختالف ( :در نسخه اصل اين عبارت چنين آمده است -2
 .و الم ذكر شده است )الف(

اختالف ما و اين غاليان درمسائل نظري پوشيده اجتهادي كه دليل آن « :فرمايد شيخ اإلسالم ابن تيميه مي -3
از قبيل دعا، دوست داشتن،  –تعالي  –بلكه نزاع ما بر سر قراردادن حق خالص خداوند . ماند نيست پنهان مي

اين از اموري است كه ضرورتاً از دين اسالم . صالحين است خوف، اميد، استغاثه و غيره براي اولياء و
نوع ا ندارد و كسي كه مقداري از اين كسي استحقاق آنها ر –تعالي  –شود كه جز خداوند  دريافت مي

  ».را به غير خدا اختصاص بدهد، او كافر و مشرك است] تداعبا[
 .160سحمان، ص األسنه الحداد في رد شبهات علوي الحداد، نوشته ابن  :نگا
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  :فصل
  حقيقت شفاعت

  
سرور و بهترين شفيعان . 1دنما معتقديم كه مخلوقات جز اهللا ياور و پشتيباني ندار

  2.است – صلي اهللا عليه و آله و سلم –محمد 
 #$!©%tΒ #sŒ “Ï⎯﴿. 3كنند ة هيچ كس جز با اذن خدا شفاعت نميدربار افراد غير از پيامبر

ßìxô±o„ ÿ…çνy‰Ψ Ïã ω Î) ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/﴾ كيست آنكه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه او؟ (

Å¡yssùr& t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρ=|﴿. 255سوره بقره آيه  ãxx. β r& (#ρ ä‹Ï‚−G tƒ “ÏŠ$ t6 Ïã ∅ ÏΒ þ’ ÎΤρ ßŠ u™!$ u‹Ï9÷ρ r&﴾ 
و [سرور و سرپرست خود گيرند ] اگر[برند كه بجز من، بندگان مرا  آيا كافران گمان مي(

Ÿω﴿. 102سوره كهف آيه  4])رسانند؟ يش دانند، بديشان سود ميمعبود و مسجود خو uρ 

šχθ ãèxô±o„ ω Î) Ç⎯yϑ Ï9 4©|Ós?ö‘ $# Νèδ uρ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏG uŠô±yz tβθà)Ïô±ãΒ ∩⊄∇∪﴾5 ) و آنان هرگز براي

                                                   
از روي ] من[لفظ  .)ولي و النصير] من[ليس للخلق من دون اهللا ( :در نسخه محقق چنين آمده است -1

 .به متن اضافه شده است) ب(و ) الف(هاي  نسخه

اما در  )و سائر الشفعاء محمد صلي اهللا عليه و آله و سلم سيدهم و أفضلهم( :درنسخه محقق چنين آمده است -2
و جميع الشفعاء سيدهم و أفضلهم محمد صلي اهللا عليه ( :اين عبارت بدين گونه نوشته شده است) ج(نسخه 

 .)و آل و سلم
به صورت ) ج(و ) ب(اما در نسخه  »فمن دونه اليشفعون في أحد إلّا بإذنه« :در نسخه محقق آمده است -3

 .آمده است» ألحد إلّا بإذنه«

 )مترجم. (سوره بقره درج شده است در متن عربي كتاب به جاي سوره كهف، -4

è% °! èπ≅﴿ :اند دو آيه ديگر نيز ذكر شده) ج(در نسخه  -5 yè≈x¤±9 $# $YèŠÏΗsd﴾ )هر گونه ميانجيگري از آن  :بگو

/﴿و  44سورة زمر آيه ) خداست x.uρ ⎯ÏiΒ 77n= ¨Β ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω © Í_øóè? öΝåκ çJ yè≈xx© $ º↔ø‹x©﴾ ) چه بسيار فرشتگاني
نجم .) سازد بخشد و كاري نمي شفاعت ايشان سود نمي] با وجود عظمت و بزرگواريشان[آسمانها هستند ر كه د
 .26 آيه
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اجازة [خدا از او خشنود است و ] بدانند[كنند مگر براي آن كسي كه  كسي شفاعت نمي
مقام [هميشه از خوف ] خاطر همين معرفت و آگاهيبه . شفاعت او را داده است

  28.1سوره انبياء آيه ) خداترسان و هراسانند] كبريائي
از آن پروردگار است و در اين دنيا  ها اگر چنين باشد پس در حقيقت همه شفاعت

صلي  –جايز نيست پيامبرش [و . 2شود طلب نمي –سبحانه و تعالي  – خداوندجز از 
خير و دفع شر  4پس براي جلب. 3]پيش او شفيع قرار داده شود – و سلمله آ اهللا عليه و

قرار داد و  5توان هيچ ولي و پيامبري را وسيله و واسطه ميان پروردگار و مخلوقات نمي
تعالي و  – هللازيرا حق ا. را به آنها اختصاص داد 6 - تعالي  –مقداري از حق خداوند 

عبارت است از عبادت كردن او با همه انواع حق او . 7از نوع حق آنها نيست –تقدس 
عليهم  –حق پيامبرانش . آن را مقرر فرموده است 8آن كه در كتابش و از زبان پيامبرش

                                                   
 )مترجم. (در متن عربي كتاب به جاي انبياء، سوره بقره درج شده است -1

عبارت به جاي منه، ) ب(اما در نسخه . آمده است )فالتسأل في هذه الدار إالمنه(در نسخه محقق عبارت  -2
 .ذكر شده است )من اهللا(

 .عبارت بين دو كروشه ذكر نشده است) ج(در نسخه  -3

 .آمده است...) لجلب (به صورت ) ج(اما در نسخه ...) في جلب الخير ( :در متن محقق آمده است -4

دهد كه بر  هايي قرار هر كسي كه بين خود و خدا واسطه« :فرمايد مي –رحمه اهللا  –شيخ االسالم ابن تيميه  -5
ابن » .كفر ورزيده است] مسلمانان[كند، بنا به اجماع  خواند و از آنها طلب مي كند، آنها را مي آنها توكل مي

 :مجموع الفتاوي :نگا. اند از او نقل كرده) 10/327(و المرداوي در االنصاف ) 6/165(مفلح در الفروع 
)1/124(. 

 .وجود ندارد) ج(و ) ب(، )الف(هاي  در نسخه) تعالي(لفظ  -6

اي به صورت مستقل يا به  مرده يا زنده] انسان[كسي كه معتقد باشد كه « :گويد مي –رحمه اهللا  –شوكاني  -7
رساند، يا او را بخواند يا به سوي او رو كند، يا در يكي از اموري كه  همراه خدا به او زيان يا نفع مي

هايي نترديد، در توحيد براي خدا خالص نبوده و او به ت بيمخلوقات قادر به آن نيستند از آن كمك بخواهد، 
 .دار ابن خزيمه :ط) 69ص (الدر النضيد في إخالص كلمه التوحيد  :نگا» .عادت نكرده است

   :فرمايد ابن القيم رحمه اهللا مي -8
 حق اإلله عباده باألمر ال

  

 بهوي النفوس فذاك للشيطان  
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اند و دوستي و احترام  آورده] كتابي كه[عبارت است از ايمان به آنها و آنچه  –السالم 
آنها از  1و تقديم. ه استكه با آنها نازل شد] كتابي[پيروي از نوري  و گذاشتن به آنها

نظر محبت بر جان، مال، اوالد و همه مردم نشانه صداقت در اين امر پيروي از هدايت 
 :فرمايد خداوند مي. باشد اند، مي ه آنها از سوي پروردگارشان آوردهچآنها و ايمان به آن

﴿ö≅è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$#﴾2هاي پيروي  نين از نشانه، همچ
هاي  راستين از پيامبران عبارت است از ايمان به معجزات آنها و اينكه آنها رسالت

هللا اصلي  –اند و محمد  پروردگارشان را ابالغ و امانت را ادا و امت را نصيحت كرده
   .خاتم پيامبران و بهترين آنهاست – عليه و آله و سلم

از ميان  خداوندو آن پس از اذن  3دا ثابت شده استو اينكه شفاعت آنها در كتاب خ
  .از او راضي باشد 4اهل توحيد براي كساني است كه خداوند

ياد كرده است؛ از  5اما مقام محمودي كه خداوند در كتابش از آن به بزرگي و عظمت
همچنين حق اولياتش دوست . 1است -  صلي اهللا عليه و آله و سلم - ، محمد6آن پيامبر

                                                                                                                                       
 من غير إشراك به شيئا هما

  

 لنجاه فحبذا السببانسبب ا  
  

 لم ينج من غضب اإلله و ناره
  

 إلّا الذي قامت به األصالن  
  

 و الناس بعد فمشرك بإلهه
  

 أو ذو ابتداع أو له الوصفان  
  

 

 .به متن افزوده شده است) ج(از نسخه ) تقديم(لفظ  -1

 .31سورة آل عمران آيه ) بداردداريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست  اگر خدا رادوست مي :بگو( -2

به جاي لفظ ) ج(اما در نسخه  )و إثبات شفاعتهم التي أثبت اهللا في كتابه( :در متن نسخه محقق آمده است -3
 .أثبت، أثبتها آمده است

اما در . وارد شده است) اهللا(تصحيح شده است لفظ ) ب(در اين عبارت از نسخه محقق كه از روي نسخه  -4
 .وجود ندارد) اهللا(، لفظ )ج(و ) لفا(هاي  نسخه

، اما در ...)و اما المقام المحمود الذي ذكر اهللا في كتابه مذكر بعظم شأنه ( :در نسخه محقق چنين آمده است -5
 .) ...الذي ذكر اهللا في كتابه و عظّم ( :اين عبارت چنين آمده است) ج(و ) ب(، )الف(نسخه 

لنبينا محمد صلي اهللا ] فهو[الذي ذكر اهللا في كتابه مذكراً بعظم شأنه .. (. :در نسخه محقق چنين آمده است -6
 .وجود ندارد] فهو[، اما در نسخه اصل لفظ )عليه و آله و سلم
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نه اينكه آنها را . آنها و خشنودي از آنها و ايمان آوردن به كرامات آنهاست داشتن
 2تبارك -خوانند چيزي را برسانند كه جز خداوند  بخوانند تا براي كساني كه آنها را مي

عزّ و  –هايي را دور كنند كه جز او  يا از آنها بدي. قادر به انجام آن نيست –و تعالي 
زيرا اين امر عبادتي است كه مخصوص جالل . 3آن نيستكسي قادر به دفع  –جل 

 4اين زماني است كه واليت فردي تحقق پيدا كند. باشد مي - تعالي و تقدس  –خداوند 
يا اميد وجود آن براي فرد معيني وجود داشته باشد، همانند مشخص بودن پيروي از 

خواهد  ولي كسياين زمان  در و عمل به تقوي در همه حاالت و اقوالش، ولي 5سنت
بود كه تسبيحش طوالني، آستين گشاد، شلوارش كوتاه باشد و دستش را براي بوسيدن 

ها گردآورد و  ها و پرچم دراز كند و لباس مخصوصي بپوشد و طبل] آن توسط مردم[
صلي اهللا عليه  –و از سنت رسول خدا . اموال بندگان خدا را از روي ظلم و ادعا بخورد

   .شرع او روي گرداني كندو احكام  – و سلم

                                                                                                                                       
، )16/143(تفسر ابن جرير طبري،  :نگا. گويم كه علما بر آنند كه شفاعت عظمي همان مقام محمود است مي -1

 .)6/112(كالئي لاللاصول اهل السنه ل و شرح) 2/724(التوحيد البن خزيمه 

 .وجود ندارد) تبارك(لفظ ) ج(و ) ب(، )الف(هاي  در نسخه -2

كر كرامات األولياء و نعترف أنهم لهم بالحق و ال نن« :گويد شيخ عبداهللا بن محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا مي -3
 وانين المرعيه، إلّا أنهم اليستحقون شيئاً منو أنهم علي هدي من ربهم مهما ساروا علي الطريقه الشرعيه و الق

 ».حال الممات بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته، بل و من كل مسلم الأنواع العبادات البعد الحياه و 
  .)1/128. (انظر الدرر السنيه

ر راه شرعي و قوانين كنيم و هر گاه آنها را د كنيم و به حق براي آنها اعتراف مي كرامات اولياء را انكار نمي«
اما آنها چه در زمان حيات . اند هدايت از سوي پروردگارشان بوده] طريق[اند آنها بر  مراعت شده حركت كرده

طلب  اناز آنها در زمان حياتش] توان مي[و چه پس از مرگ استحقاق تخصيص هيچ عبادتي را ندارند بلكه، 
 ».مسلماني رواست اين طلب نه تنها از آنها بلكه از هر. دعا كرد

از ) أو(لفظ ) ج(اما در نسخه  ...)إذا تحققت الواليه أو رجيت شخص معين (در نسخه محقق آمده است كه  -4
 .اين عبارت حذف شده است

) كظهور(به جاي  :)ب(اما در نسخه  )رجيت لشخص معين كظهور اتباع سنه(در نسخه محقق آمده است كه  -5
 .ذكر شده است) لظهور(لفظ 
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  1 :فصل
  عمل به قرآن كريم

  
كنيم كه آن  به عمل به قرآن عظيم و ذكر حكيمي دعوت مي 2فقط] مردم را[پس ما 

با چشم بصيرت در آن بنگرد و تفكر و انديشه كند، ] در آن[براي كسي كه پند گيرد، و 
 4]امان و قدر[، 3وعده حجت خدا، پيمان، تهديد،] قرآن[ترديد آن  بي. كند كافي است

هدايت او نوراني  ،5وهر كسي كه با عمل به آنچه در آن است از آن پيروي كند. اوست
و در آن هيچ  8توحيد قابل اجتهاد كردن نيست. 7شود و خوشبختي او واضح مي 6شود مي

  .تقليد و عنادي نيست
د در حاليكه ما او را را انكار كرده باش مگر آنكه اين امر 9كنيم ير نميفكت] كسي را[ما 

بلكه  10خداوند نازل كرده است، حكم نكرده باشد كه پس به توحيدي. نهي كرده باشيم

                                                   
 .به متن اضافه شده است) ب(و ) الف(هاي  اين لفظ از نسخه -1

 .آمده است» بما«و در نسخه اصل ) أنما(لفظ ) ج(و ) ب(هاي  در نسخه محقق و نسخه -2

» و وعيد و وعده«عبارت ) ج(و ) ب(، )الف(هاي  ولي در نسخه) و وعده و وعيد(در نسخه محقق عبارت  -3
 .آمده است

 .از قلم افتاده است )ج(در نسخه  عبارت داخل كروشه -4

اما در  ...)و من اتبعه عالماً بما فيه جدجده ( :اين عبارت چنين آمده است) الف(در نسخه اصل و نسخ  -5
 .به جاي لفظ عالماً، عامالً آمده است كه آن را در نسخه محقق هم وارد كرديم) ج(و ) ب(هاي  نسخه

 .اده استاز قلم افت) ج(داخل كروشه در نسخه  -6

و من خالفه و اتبع هواه فقد ضل ضالالً ( :پس از جمله فوق، اين عبارت اضافه شده است) ج(در نسخه  -7
 .)مبيناً

چنين ) ب(و ) الف(هاي  اما در نسخه ...)و التوحيد ليس هو محل االجتهاد ( :در متن نسخه محقق آمده است -8
 .ن آن بر همگان هويداستكه اشتباه بود ...)ليس هو ألّا محل ( :آمده است

 .آمده است) والنكفر) (ج(و ) ب(هاي  و درنسخه) و لم نكفر(اين عبارت در نسخه محقق به صورت  -9

 .آمده است) يعمل(به صورت ) ج(اما در نسخه ) يحكم(... اين عبارت در نسخه محقق به صورت  -10
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شمريم حكم  و انواع آن را برمي 1ه شرك أكبر و غير قابل بخشش استبرخالف آن چ
ناميده است  )وسيله(و آن را دين خود قرار داده است و آن را از روي عناد و ظلم  2كرده

 همچنين كسي را. 3مشركين را پذيرفته و از آنها عليه ما حمايت كرده است و واليت
و از قبول آن [دين را برپا نكرده و دعوت ما را انكار كرده  4كنيم كه اركان ير ميفكت

                                                   
ا نكفر المسلمين فإنا لم نكفر المسلمين بل ما وقولكم أن« :گويد مي –رحمه اهللا  –شيخ محمد بن عبدالوهاب  -1

، ما مسلمانان را ]صحيح نيست[كنيم  كنيد ما مسلمانان را تكفير مي سخن شما كه ادعا مي »كفّرنا إلّا المشركين
  .)5/189( :مؤلفات الشيخ :نگا. ايم كنيم بلكه فقط مشركان را تكفير نموده تكفير نمي

را كه، پس از تبيين حجت بر بطالن شرك در الوهيت پروردگار به او ما فقط كساني « :گويد همچنين مي
دهند، يا  كنيم، همچنين كساني را كه شرك را در نظر مردم خوب جلوه مي ورزند تكفير مي شرك مي

كنند و همچنين كساني را كه با شمشير به دفاع از مظاهر  هاي باطل مبني بر مباح بودن آن مطرح مي شبهه
...) كنيم  جنگند، تكفير مي د و با منكرين آنها و كساني كه سعي در از بين بردن آنها دارند ميپردازن شرك مي

و ما فقط « :گويد شيخ عبداهللا بن محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا مي –) 10/128(السنيه البن قاسم  رالدر :نگا
شده باشد و همانند كساني كه كساني را كه دعوت ما به سوي حق به آنها ابالغ و حجت براي آنها آشكار 

جنگيم همچنان بر غرور و عنادش اصرار بورزد، آنها بر اين شرك پافشاري، از انجام  امروزه با آنها مي
  ».دهند كنند و آشكارا گناهان كبيره و محرمات انجام مي واجبات خودداري مي

ما « :نويسد ا والي وقت عراق مياش به سليمان باش در نامه) ق. ه 1229متوفي (امام سعود بن عبدالعزيز 
كنيم، بلكه ما آنها را فقط بر اساس  ما هيچ كسي از اهل قبله را به ناحق تكفير نمي –الحمدهللا  –گوييم  مي

اند  مدي كه زبان راستين امت بر كفر بودن آن اجماع كردهحه علماي امت مچكتاب خدا و سنت رسول و آن
هايي مانند دعا، نذر و ذبح، تنفر از دين ومعتقدان به آن و به  و عبادت مانند شريك قرار دادن براي پروردگار

كنيم، ولي ما افرادي كه مرتكب گناهاني از قبيل زنا، سرقت، قتل نفس، شرب  تمسخر گرفتن آن تكفير مي
آن  مگر آنكه. كنيم شوند، چنانچه به خدا و پيامبرش ايمان داشته باشند تكفير نمي خمر، ظلم و مانند آن مي

 .)1/315(الدرر السنيه  :نگا» ...گناه را حالل شمرده و مرتكب آن شوند 

 .آمده است) عمل(به صورت ) ج(و در نسخه ) حكم(اين عبارت در نسخه محقق به صورت  -2

 .آمده است) أو(و در نسخه اصل و نسخه الف به جاي واو حرف ) واو) (ج(و ) ب(هاي  در نسخه -3

) ج(و ) ب(هاي  اما در نسخه ...)م أركان الدين من لم يق( :بارت چنين آمده استدر نسخه محقق اين ع -4
 .)لم يقم بأركان الدين(چنين آمده است 
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تا ما . 2دنو به آنها دستور داده است كه با ما بجنگ 1]سرباز زده و بر آن اصرار كرده است
به آنچه خود بدان معتقدند، از قبيل شرك به  4]تعريف كرديم كه آن را[ 3را از دين خدا

و عمل به همة اعمالي كه خداي بندگان از آن راضي وخشنود نيست  5خداوند
†﴿ :بازگردانند p1ù'tƒ uρ ª!$# HωÎ) β r& ¢ΟÏFãƒ …çνu‘θ çΡ öθ s9uρ oνÌŸ2 šχρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪﴾6 ) خداوند جز
و پيوسته با پيروزي اين آئين، آن را (ل رساند خواهد كه نور خود را به كما اين نمي
  .32سورة توبه آيه ) هر چند كه كافران دوست نداشته باشند] تر گرداند گسترده

خوانيم، شفيع  كساني كه آنها رامي«اند اين است كه  تنها حجتي كه آنها عليه ما آورده
و  7]وسيله[كر او گوييم آن دعاكنندگان و خوانندگان ذ ما مي ».و وسيله خواهند بود

به زندگاني غايب خوانده شده و مردگان، هستند و حل مشكالت و گشايش  8معتقدان
غمها، شفا و درمان بيماران، افزايش روزي، به وجود آمدن آن از عدم، كمك به آنان 

                                                   
 :به جاي آن چنين آمده است) ج(يافت نشد، و در نسخه ) ب(و ) الف(هاي  عبارت داخل كروشه در نسخه -1

 ].ذكر شده است) فامتنع و أصر(رت در حاليكه در نسخه محقق عبا[ )و امتنع من قبول دعوتنا(

و هم الباء و (أما در نسخه اصل به جاي اين عبارت جمله  )و أمرهم أن يبدؤونا( :در نسخه محقق آمده است -2
 .آمده است )جاعناو أمر بقتالنا و ر(و در نسخه ج  )ننا

يافت ...) عن دين اهللا الحق ( عبارت) ج(اما در نسخه  ...)ونا عن دين اهللا عجلير( :در متن محقق آمده است -3
 .شد

 .عبارت داخل كروشه در نسخه وجود ندارد -4

به جاي عبارت ) ج(اما در نسخه  )لي ما هم فيه و كانوا عليه من الشرك باهللاإ( :در نسخه محقق آمده است -5
 .)إلي ما هم عليه من الشرك(مذكور چنين آمده است 

 .آمده است) المشركون(، )الكافرون(ي لفظ به جا) ج(و ) ب(، )الف(هاي  در نسخه -6

نحن نقول هوالء الداعون الهاتفون بذكره المعتقدون في األحياء الغائبين (در نسخه محقق آمده است  -7
إن هوالء الداعين الهاتفين  :نحن نقول( :چنين آمده است) ج(اما در نسخه  ...)المدعوون و األموات يطلبون 

 ). ...لغائبين بذكر االموات و االحياء ا
اصالح شده است اما ) ب(كه از روي نسخه  ...)المعتقدون في األحياء الغائبين ( :در نسخه محقق آمده است -8

 .به جاي في، من آمده است) الف(در نسخه اصل و نسخه 
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خواهند، كه تنها به مسأله شفاعت و وسيله  عليه دشمنان در دريا و خشكي را از آنها مي
ها و اتهامات وارده بر ما از سوي  كه اين امر يكي از بزرگترين دشمني. [ودش محدود نمي

كنند و ما و پيروانمان را از يهود  دعت آوري ميبجنگند، متهم به  كساني است كه با مي
  1].پندارند و نصاري بدتر مي

شفاعت در آخرت حقيقت دارد، اما ] وجود[اگرچه  :حقيقت گفته ما اين است كه
، بلكه شفاعت شفيعان ديگر با توصيف و 2شود ت كه در جاي خود ذكر ميچند نوع اس

جز شفاعت عظمي كه براي همه مردم اهل آن  به. شخص ثابت شده است] تعيين[نه 
همانگونه كه در  - آن افراد 3وجود ندارد و توصيف موقف است و قصد آنان در آن

يچ شريكي براي خدا قرار كسي كه در حاليكه ه« :عبارت است از - صحيح بخاري آمده
در صحيح بخاري حديث ابوهريره از پيامبر چنين روايت شده  ».نداده است، از دنيا برود
لكلّ نبي دعوه مستجابه و إنّي خبأت دعوتي شفاعه ألمتي و « :است كه ايشان فرمودند

4».هي نائله منكم أن شاء اهللا من مات اليشرك اله شيء  
اي دارد و من دعايم يعني شفاعتم براي امتم را پنهان  شدههر پيامبري دعوت اجابت (
ورزي به خداوند  شوند كه بدون شرك ام كه ان شاء اهللا از ميان شما شامل كساني مي كرده

  ).رود از دنيا مي

                                                   
 .عبارت داخل كروشه ذكر نشده است )ج(در نسخه  -1

امعه االمام محمد بن سعود االسالميه، الطبعه الثالثه، ج :ط) 187 – 180ص (شرح العقيده الطحاويه  :نگا -2
 .ق.  ه 1405

نيز  )ب(و  )الف(هاي  كه نسخه )والوصف من مات اليشرك باهللا شيئاً( :در نسخه محقق چنين آمده است -3
) فالوصف( )ج(و در نسخه ) ولوصف ما(عبارت ) والوصف(چنين آمده است اما در نسخه اصل به جاي 

 .آمده است

 7474آمده است، اما بخاري در صحيح خود آن را به شمارة  338اين حديث در صحيح مسلم به شمار  -4
فهي نائله ان شاء اهللا من مات من أمتي اليشرك باهللا (آورده است با اين تفاوت كه در صحيح بخاري عبارت 

 .271االمام عبدالحق الشبلي ص ) الجمع بين الصحيحين( :نگا. وجود ندارد )شيئاً
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كه أنس بن مالك آن را روايت كرده است و  1همچنين حديث شفاعت در طول
صف داللت همگي بر صحت و 2استحديث متفق عليه ذراع كه راوي آن ابوهريره 

اگر شفاعت به وسيله وصف باشد، پس مطلوب آن است كه آن فرد از خداوند . دارند
  4.تا پيامبر درباره او شفاعت كند 3بخواهد و از او طلب كند

                                                   
 .326و صحيح مسلم حديث شماره  7510صحيح بخاري حديث شمار  -1

 .327و صحيح مسلم حديث شماره  4712صحيح بخاري حديث شماره  -2

 .عبارت داخل كروشه يافت نشد )ج(در نسخه  -3

اين عبارت به اين صورت  )ب(اما در نسخ  )أن يشفع فيه نبيه هوالمطلوب(...  :در نسخه محقق آمده است -4
 .)شفع اهللا فيه نبيه( :چنين آمده است )ج(و در نسخه  )يشفع اهللا فيه نبيه(مده است آ
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   :فصل
  اداي حق بندگي نسبت به پروردگار

  
 بر هر مسلماني واجب است كه همه همت و عزم خود را در روي آوردن به

به كار گيرد تا  –عزّ و جل  –اداي حق بندگي براي خداوند  و پروردگار و توكل بر او
برخالف كسي كه اين . 1رود پيامبر براي او پيش خدا شفاعت كند زماني كه از دنيا مي

روي آوردن به غير  :امور را ترك و رها كند و اعمال خالف آن در پيش گيرد، از قبيل
و غيره به وسيله توكل و اميد بستن  – ي اهللا عليه و آله و سلمصل –خدا از قبيل پيامبر 

 و پناه بردن به غير. رود به آن در اموري كه جز پيش خداوند انتظار وجود آنها نمي
صلي اهللا عليه  –پيامبر و از . از او و اعتماد بر آن شفاعت كند 2طلب شفاعت خداوند و

 .3وظيفه مخلوق است ترك نمايدو آنچه . طلب شفاعت كند يا ديگران – سلم و
اي در دنيا جز با  هيچ فتنه. افعال، همان كردار مشركين و اعتقادات آنهاست 4ترديد اين بي

آن فرد با ارادة تكويني، بدبخت و داراي بد  6پس[، 5اين اعتقاد به وجود نيامده است
  .، زيرا اراده تكويني اصل ايجاد مخلوقات است7سرانجامي شده است

                                                   
و در  )استشفع اهللا فيه بنيه( :عبارت )الف(اما در نسخه  )استشفع هللا فيه بنيه( :در نسخه محقق آمده است -1

 .آمده است )شفع اهللا فيه نبيه(و در نسخه ج  )يشفع اهللا فيه نبيه( )ب(نسخه 

 .آمده است) طالباً لها(به جاي آن، لفظ  )ج(اما در نسخه ) طالبها( :در نسخه محقق آمده است -2

به جاي  )ج(اما در نسخه  »المخلوق ألجله(تاركاً ماهو المطلوب المتعين عليه « :در نسخه محقق آمده است -3
 .)همن إخالص للعباده هللا و طلب الشفاعه من(. عبارت داخل پرانتز چنين آمده است

 .آمده است» فهذا«به جاي آن ) ج(اما در نسخه ...) فإن هذا (در نسخه محقق آمده است  -4

 .آمده است ...)و لم تنشأ ( )ج(اما در نسخه  ...)و النشأت فتنه في الوجود (در نسخه محقق عبارت  -5

 .از قلم افتاده است )ج(از اينجا تا پايان كروشه در نسخه  -6

اراده تكويني آن است كه خداوند به صورت تقدير و تكوين آن را اراده ( :گويد مي –ه اهللا رحم –ابن تيميه  -7
 –سبحانه  –و آن است كه خداوند . اي كه متعلق به خلق كردن است كرده، و حتمي الوقوع است و آن اراده

بدين ترتيب كه او از  .اي است كه متعلق به امر است ارادة شرعي ديني اراده. خواهد كه فقط او انجام دهد مي
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ترديد  پس كسي كه شقاوت براي او نوشته شده باشد بي. 1تكويني اصل استاراده 
Ÿω﴿ :فرمايد خداوند مي. كند و فقط براي آن عمل مي 2شود جز براي آن آسان نمي uρ 

tβθ ä9#t“ tƒ š⎥⎫ÏÎ= tG øƒèΧ ∩⊇⊇∇∪ ω Î) ⎯tΒ zΜ Ïm§‘ y7•/u‘ 4 y7 Ï9≡s% Î!uρ óΟßγ s)n= yz﴾ ) ردمان را مخدا [ولي
در همه چيز، حتي در گزينش دين و اصول [آنان هميشه  ]آفريده و مختار و با اراده

مردمان بنا به اختالف استعداد، در همه چيز حتي در * متفاوت خواهند ماند ] عقائد آن
مگر كساني كه خدا بديشان  ]مانند نان فرستاده است متفاوت ميديني كه خدا براي آ

عي الداللة آن كه منوط به اجتهاد است، و در پرتو لطف او بر احكام قط[رحم كرده باشد 
ايشان را  ]اختالف و تحقق اراده و رحمت[و خداوند براي همين  ]اختالف داشته باشند

پس اين همان اراده تكويني است كه با ارادة  119 – 118 آيه هودسورة .) آفريده است
وصف كه با اين  .و تعارضي ندارد تضاد 3ديني كه اصل ايجاد مخلوقات بر آن است

                                                                                                                                       
ارادة تكويني و . خواهد كه عملي را انجام دهد كه اين امر همراه با محبت و رضايت است اش مي بنده

 :نگا.) شوند اما در انسان عاصي فقط اراده تكويني وجود دارد تشريعي در فرد مطيع و فرمانبردار جمع مي
 .)67ص (التنبيهات السنيه للرشيد، 

در « :نويسد ا در حاشيه اين رساله در كتاب الهديه السنيه نوشته سليمان بن سحمان ميمحمد رشيد رض -1
ل است آنچه از اين دو اصل دريافت ن كالم چيزي ساقط شده و داراي خلدر اي :گويم حاشيه اصل مي

دو گونه  در كتاب خداوند اراده بر« :باشد كه فرمود مي - رحمه اهللا  –شود، قول شيخ االسالم ابن تيميه  مي
اي كه موضوع آن  اراده. اي كه به خلق كردن مربوط است و ارادهامر كردن است اي كه مربوط به  است؛ اراده

اي كه موضوع آن خلق  اما اراده. خواهد امر كردن است، از بندگان انجام آنچه را خداوند امر كرده است مي
شود   ارادة امر كردن شامل محبت و رضايت مي .پردازد خواهد انجام دهد مي است، به خلق آنچه خداوند مي

ارادة متعلق به خلق كردن همان مشيئت است كه اراده تكويني قدري است كه شيخ . كه همان ارادة ديني است
 ».آن را در منهاج السنه النبويه ذكر كرده است

فمن كتبت ( :است تصحيح شده است آمده )ب(و  )الف(هاي  اين عبارت در نسخه محقق كه از روي نسخه -2
 .)فالييسره لها( :اما در نسخه اصل چنين آمده است – )عليه الشقاوه فاليسر إلّا لها

=tΒuρ àMø)n$﴿با استفاده از آيه  شايد قصد او علت غايي آفرينش مكلفين« :گويد محمد رشيد رضا مي -3 yz £⎯ Ågø:$# 

}§ΡM}$#uρ ωÎ) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾ بوده است.« 
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اشته كسي كه چنين اوصافي د. ماند همچنان داراي اختيار و قدرت ادراك اشياء باقي مي
در ملك و حكومت هيچ  –تعالي  –زيرا خداوند . دشو باشد، دچار آن شقاوت نمي

بلكه آن  .هيچ شريكي ندارد خداوند در شايستگي براي عبادتهمچنين . شريكي ندارد
پس جز . و عظمت او كسي لياقت عبادت را نداردشايستگي خاص اوست و جز جالل 

  1.]او تنها و بدون شريك است .او هيچ خدايي نيست
جز با اجازه  –دست همگان را از شفاعت  –جل و عال  –به همين دليل خداوند 

پس هيچ كسي حتي فرشتگان، پيامبران و ديگران جز با . 2كوتاه كرده است –خودش 
زيرا كسي كه در پيشگاه غير او بدون اذن او . 3كنند مياذن او در پيشگاه او شفاعت ن

شريك خداوند در حصول آن خواسته،  بنا به تأثيرش در شفاعت، ]غير[آن شفاعت كند 
به ويژه اگر بدون اذن او باشد و آن را وادار به انجام آنچه از آن خواسته بود . خواهد بود

دارد و هر كسي كه غير او را در هيچ شريكي ن –تعالي  –خداوند  4از آنجا كه. بكند
يابي كه  و در مي. يكي از امور ياري كند در حقيقت او را براي آن شفيع قرار داده است

عزّ و  –، به همين دليل خداوند ...5هيچ كسي به هيچ عنوان براي او شفاعت نخواهد كرد
≅﴿ :فرموده است –جل  è% °! èπ yè≈x¤±9$# $ YèŠÏΗsd﴾ )گري از آن خدا بگو هر گونه ميانجي

$ s9uρ(ô‰s﴿ :و همچنين فرموده است 44سورة زمر آيه ) است tΡθ ßϑ çG ÷∞Å_ 3“yŠ≡tèù $ yϑ x. 

                                                   
 .حذف شده است) ج(كروشه تا اينجا از نسخه از اول  -1

اما در  »ولهذا حم جلّ و عال ماده الشفاعه عن كل أحد بغير إذنه إال له وحده« :در نسخه محقق آمده است -2
 ».بغير إذنه وحده... « :چنين آمده است) ج(نسخه 

 :اين عبارت به صورت) ج(، اما در نسخه »فالأحد يشفع عنده إلّا بإذنه« :در نسخه محقق آمده است -3
 ».فاليشفع أحد عنده إلّا بإذنه«

، )الف(هاي  اما لفظ إذ در نسخه »...واهللا تعالي إذ الشريك له بوجه من الوجوه « :ق آمده استقدر نسخه مح -4
 .است هاز قلم افتاد) ج(، )ب(

5-  
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öΝä3≈ oΨ ø)n= yz tΑ̈ρ r& ;ο§tΒ ΝçFø.ts?uρ $ ¨Β öΝä3≈ oΨ ø9§θ yz u™!#u‘ uρ öΝà2 Í‘θßγ àß ( $ tΒ uρ 3“ttΡ öΝä3yè tΒ ãΝä.u™!$ yè xä© 
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و به دور از [شما تك و تنها ] اكنون :ديفرما روز رستاخير پروردگار به مردم مي([ ﴾∪⊇®∩
يك و  د و براي حساب و كتاب، يكاي و مال دنيا، حيات دوباره يافتهخويشان و ياران 

و برهنه [همانگونه كه روز نخست شما را آفريديم  :ايد گشتهبه سوي ما بر] لخت و عور
و هر چه به شما  ]و توان، به صحنه جهان گسيل داشيمو عريان و بدون هيچگونه توشه 

و ميانجيگراني را با ] ايد و دست خالي بدينجا آمده[داده بوديم، از خود بجاي گذاشتيد 
آنان در خود  ]شتابند و ه ياريتان ميدر نزد خدا ب[برديد  بينيم كه گمان مي شما نمي

ديگر پيوند شما گسيخته است ! هستند] و سهيم با خدا[شما شريك ] پرستش و عبادت[
و روابط خويشي و دوستي و پدري و فرزندي و فرمانبري و فرماندهي پاك بريده [

ساخته كاري از آنها كه [برديد  و چيزهائيكه گمان مي] گاهها است و تمام پندارها و تكيه
و طلب آن از غير [ 94سورة انعام آيه  .)شما گم و ناپديد گشته است] ديد[از ] است

خداوند در اين دنيا گمان دعم تعلق آن به اذن پروردگار و رضايت از كسي است كه 
$﴿: 2فرمايد خداوند تعالي مي. 1]شود براي او شفاعت مي tΒ Νä3s9 ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ ⎯ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 

?ì‹Ïx© 4 Ÿξsùr& tβρã©.x‹tFs? ∩⊆∪﴾ ) كه شما را از عذاب [به جز خدا براي شما هيچ ياوري
] برايتان شفاعت كند –جز با اجازه خدا  –كه در پيش خدا [و هيچ شفيعي ] خدا برهاند
 :فرمايد مي] همچنين[خداوند . 4؟ سورة سجده آيه )شويد آيا يادآور مي. وجود ندارد

                                                   
الدار زعم بعدم تعليقها باإلذن و طلبها من غير اهللا في هذه « :در نسخه محقق داخل كروشه چنين آمده است -1

فمن طلبها من غير اهللا « :چنين آمده است) ج(اما همين عبارت در نسخه  »من اهللا و الرضا عن المشفوع له
 ».فقد زعم أنها مشروعه بغير إذن اهللا و رضاه عن المشفوع له

 .آمده است )و اهللا يقول( :به جاي آن عبارت) ج(اما در نسخه  )و قال تعالي( :در نسخه محقق آمده است -2
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﴿ö‘ É‹Ρr&uρ Ïμ Î/ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθèù$ sƒs† β r& (#ÿρ ãt±øtä† 4’ n< Î) óΟÎγ În/u‘   }§øŠs9 Οßγ s9 ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ @’ Í< uρ Ÿω uρ Óì‹Ïx© 

öΝßγ ¯= yè©9 tβθ à)−G tƒ ∩∈⊇∪﴾ ) چون [كساني را بترسان كه ] چيزهائي كه در قرآن آمده است[با آن
اينكه  ترسند از مي] به جهان ديگر ايمان دارند، از هول و هراس رستاخيز بيمناك كند و

] آنجائي كه در آن. [شوند گرد آورده مي] براي حساب و كتاب[پروردگارشان در پيشگاه 
وجود ] كه بتواند ايشان را از عذاب دوزخ برهاند[براي آنان جز خدا ياور و ميانجيگري 

شايد پرهيزگاري پيشه ] را از آن روز بترسان، تا امروز كه فرصت باقي است[آنان . ندارد
عبرت در قرآن به عموم لفظ است . 51سورة انعام آيه ]) قت به بهشت روندآن و[كنند 

  .نه به خصوص سبب
   :فصل

  دعاي فرد زنده براي مسلمانان ديگر
  

زنده همه آنچه در توان  فرد اما دعا كردن براي ديگران پيش خدا سنت است كه از
حاديث صحيحي مسلمانان براي يكديگر مستحب است و ا 1رود و دعاي دارد انتظار مي

اگر آن دعا براي ميت باشد، مورد تأكيد . 2دربارة آن در صحيح مسلم و غيره آمده است
ايستادند و  بعد از دفن مرده كنار قبر مي -  صلي اهللا عليه و آله و سلم -  پيامبر. است

                                                   
المسلمين  و دعوه« :تصحيح شده است آمده است) ج(و ) ب(هاي  در نسخه محقق كه از روي نسخه -1

در نسخه . آمده است كه در اينجا معني ندارد» إذ«لفظ » دعوه«اما در نسخه اصل پس از كلمه  »بعضهم لبعض
 .ده استآورده شده اما روي آن خط كشيده ش) إذ(هم كلمه ) الف(

از ابي درداء رضي اهللا عنه  1534و سنن ابي داوود حديث شماره  2732در صحيح مسلم حديث شماره  -2
بظهر  ما من عبد مسلم يدعو ألخيه« :فرمود - صلي اهللا عليه و آله و سلم  -روايت شده است كه گفت پيامبر 

ت برادر مسلمانش براي او دعا كند، فرشتگان هر گاه بندة مسلماني در غيب« :»ك بمثلو ل :الغيب إلّا قال الملك
اين مفهوم در . يح مسلم استلفظ حديث از صح» .خداوند به تو نيز همانند آن را بدهد. دهند به او جواب مي

 »بظهر الغيب مستجابه ألخيهدعوه المسلم « :به صورت ديگري آمده است 2733لم حديث شماره سمصحيح 
  .انش در غيب او مستجاب استدعاي مسلمانان براي برادر مسلم
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 ».2گيرد كه او حاال مورد سؤال قرار مي 1براي او ثبات و استقامت بخواهيد« :فرمودند مي
پس از دفن به دعا نيازمندتر است، پس هنگامي كه مسلمانان بر جنازة او حاضر  ميت

و به وسيله نماز  4]را وسيله قرار دهند نه اينكه دعاكننده. [3كنند شدند براي او دعا مي
كنند نه اينكه او را وسيله شفاعت خويش قرار دهند،  خواندن بر او برايش شفاعت مي
اي ديگر تغيير  اي را كه به آنان گفته شده بود به گونه مشركان و بدعت گزاران گفته

و دعا كردن براي او را به دعا كردن به وسيله او از دور يا نزديك، استغاثه به . دادند
و كسي را كه . وسيله او، و خواندن نام او در هنگام مصيبت و سختي تبديل كردند

شود و  به او پناه برده مي ملكوت و پادشاهي و  حكومت بر همه چيز در دست اوست و
  .برد، ترك كردند به كسي پناه نمي

آن را  - صلي اهللا عليه و آله و سلم -  را كه پيامبر] قبور[هدف از زيارت شرعي 
براي احسان به ميت و يادآوري آخرت به خود ميت و اختصاص آن مكان براي دعا 

شوع در آن در هنگام حال آنكه دعا مغز عبادت است و حضور قلب و خ. تبديل كردند
  6.بسيار عظيم است 5]حرسهنگام [نماز، درمساجد و 

                                                   
عبارت ) اسألوا(پس از ) ج(اما در نسخه  »اسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل« :در نسخه محقق آمده است -1

 .اضافه شده است »استغفروا ألخيكم و«

 370ص  1) ج(حاكم نيز آن را در مستدرك . آن را آورده است) 3221(ابوداوود در سنن خود به شماره  -2
 .اند ولي آن دو اين حديث را تخريج نكرده. اين حديث به شرط اسناد صحيح است :گويد او مي. ه استآورد

فإذا (چنين آمده است ) ج(اما در نسخه  )فإذا قام المسلمون علي جنازته دعواله( :در نسخه محقق آمده است -3
 .)قام المسلمون علي جنازته دعوا اهللا له

به متن افزوده  )ب(و  )الف(هاي  كه از روي نسخه] البه[ :ه چنين آمده استدر متن محقق در داخل كروش -4
 .شده است

 .يافت نشد) ج(كه در متن محقق در داخل كروشه آمده است، در نسخه  ]وقت األسحار[عبارت  -5

احساناً  و قصدوا بالزياره التي شرعها رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم( :در متن محقق چنين آمده است -6
) ج(اما عبارت داخل كروشه از نسخه  ...)الميت بنفسه ] فبدلوا ذلك السؤال[إلي الميت و تذكيراً باآلخره 

 .آمده است) بسؤال(به جاي عبارت داخل كروشه، لفظ ) ب(حذف شده است اما در نسخه 
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، پس سزاوارترين مردم براي صلوات و 1اگر دعا براي ساير مؤمنان مشروع باشد
. است -  صلي اهللا عليه و آله و سلم - ، پيامبرتادن و دعا كردن براي اودرود فرس

كه آمده است  –ه و آله و سلم صلي اهللا علي –همچنانكه در حديث صحيح از پيامبر 
سپس . گويد شما نيز بگوئيد مؤذن را شنيديد مانند آنچه او مي ]صداي[هرگاه « :فرمودند

فرستد خداوند ده  ترديد كسي كه يك بار بر من درود مي بر من درود بفرستيد، پس بي
اي  ن درجهن از خدا بخواهيد، كه آارا برايم) وسيله(سپس . بار بر او درود خواهد فرستاد

اميدوارم كه . اي از بندگان خدا باشد در بهشت است كه شايسته نيست كه جز براي بنده
پس هر كس كه وسيله را براي من از خدا بخواهد شفاعت من در روز . من آن بنده باشم

 3طلب شفاعت از بندگان در دنيا همان فعل سبب» 2قيامت براي او حالل خواهد بود
. در روز قيامت خواهد بود ]طلب كننده[او فاعت آنان براي براي به دست آوردن ش

بلكه وسيله همراه با تحقق . 5و اعتقاد آنها را برشمرده است 4]عمل[همچنانكه در قولي، 
و ذكر او طلب  به خاطر اطالع از قدر و ارزش و باال بردن نام ]پيامبر[آن براي او 

ين همان دعاي مأمور و جدا كننده بين گردد، ا به ما برمي ]اين طلب[و ثواب . 6شود مي
تا جايي كه اطالع داريم، . دعاي مطلوب پيامبر و دعايي است كه از آنها نهي كرده است

                                                   
بدين گونه ) ج(عبارت در نسخه ، اما همين ...)و إذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين (در نسخه محقق آمده است  -1

 .)و إذا كان الدعاء مشروعاً لسائر المؤمنين( :آمده است

 .آورده است) 384(مسلم اين حديث را در صحيح خود به شماره  -2

إنما (همين عبارت به صورت ) ج(اما در نسخه . آمده است) إنما هو فعل السبب(در نسخه محقق عبارت  -3
 .استآورده شده ) هو فعل للسبب

 .از قلم افتاده است) ج(عبارت داخل كروشه در نسخه  -4

 .آمده است» طبق«كلمه » عد«به جاي لفظ ) ج(اما در نسخه ...) كما عد ( :در نسخه محقق آمده است -5

به جاي » ب«، اما در نسخه ...)إنما سئلت له الوسيله مع تحققها تنويهاً بقدره و ( :در نسخه محقق آمده است -6
 .لفظ سألت آمده است» ئلتس«



41 ترتو قرآن و سنّت در پالوهي

اند كه بعد از وفات پيامبر و ديگران  نگفته 1هيچ كدام از ائمه اربعه و ديگر علماي پيشين
و قاضي  2ر المبسوطاز آنها طلب استغفار شده باشد آن گونه كه اسماعيل بن اسحاق د

از ايشان نقل  -5رحمه اهللا –و ياران ديگر امام مالك  4و المشارق 3عياض در الشفا
اهللا عليه و آله و  صلي - 6دانم كه كسي نزديك قبر پيامبر جايز نمي« :كنند كه فرمود مي
همچنين در » .بلكه بايد به ايشان سالم كرده و عبور نمايد .7بايستد و دعا كند – سلم

براي كسي كه از سفر برگشته است يا به « :مبسوط از امام مالك روايت شده استال
آمده است اشكالي ندارد كه  – صلي اهللا عليه و آله و سلم –پيامبر ] مسجد[سوي 

بايستد و بر او صلوات و درود  – صلي اهللا عليه و آله و سلم –قبر پيامبر  8]شپي[
به او گفته شد كه گروهي از مردم مدينه » .كندبفرستد، و براي او، ابوبكر و عمر دعا 

آمده باشند، هر ] زيارت مسجد مدينه[بدون آنكه از سفر برگشته باشند، يا به قصد او 

                                                   
 )و الغير هم() ج(اما در نسخه  ...)لم يذكر أحد من األربعه و ال من غير هم من ( :در نسخه محقق آمده است -1

 .آمده است

 :نگا. باشد هجري مي 282اسماعيل بن إسحاق الجهضمي األزدي فقيه و مالكي مذهب متوفي به سال  -2
 .للزركلي :األعالم

رب و امام اهل حديث در زمان خودش بود وي متوفي به سال بن موسي اليحصي عالم مغقاضي عياض  -3
 .للزركي :األعالم :نگا. باشد مي. ق.  ه 544

هاي  متن محقق را از روي نسخه. آمده است) الشارق(، )المشارق(به جاي كلمة  )الف(هاي اصل و  در نسخه -4
 .تصحيح كرديم) ج(و  )ب(

من ( :آمده است )ب(، اما در نسخه ...)و غيرهما من أصحاب مالك عنه ( :است در نسخه محقق آمده -5
 .)أصحابه

 :آمده است )ب(اما در نسخه  )-صلي اهللا عليه و آله و سلم  –عند قبر النبي ( :در نسخه محقق آمده است -6
 .)عند القبر(

 .آمده است) يدعو(ورت ، اين عبارت به ص)ج(اما در نسخه ) و يدعو( :در نسخه محقق آمده است -7

اما در نسخه اصل به ) - صلي اهللا عليه و آله و سلم –أن يقف عند قبر النبي ( :در نسخه محقق آمده است -8
 .تصحيح كرديم) ج(و  )ب(هاي  آمده است كه البته نسخه محقق را از روي نسخه) علي(كلمه ) عند(جاي 



 42

كنند و ساعتي  آيند بر او سالم مي كنند، به پيش قبر مي روز يك يا چند بار اين كار را مي
اعم از  بالدهيچ كسي از فقهاي از ] امر[اين  :فرمود] امام مالك. [پردازند به دعا مي

كنند جز آنچه  اين امت اصالح نمي 1]متأخرين[صحابه و ديگران به من نرسيده است و 
 چنين من نرسيده است كه پيشينيان اين امت اطالع به. 2اند متقدمين آن اصالح كرده

ي كسي را كرده باشند و چندين بار به پيش قبر آمده باشند بلكه اين كار را جز برا يكار
  3.دانستند زشت و مكروه مي ،آمد آنجا مي ]زيارت[ كه از سفر يا به قصد

  

                                                   
از نسخه اصل حذف » آخر«كه لفظ ...) هذه األمه إال  ]آخر[و اليصلح ( :در نسخه محقق چنين آمده است -1

 .شده است

 .اين عبارت تكرار شده است) ج(در نسخه  -2

و الشفا للقاضي عياض . ربيع المدخلي/ تحقيق) 130(قاعده في التوسل و الوسيله البن تسميه، ص  :نگا -3
)2/667(. 
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  1:فصل
  نهي از طلب كردن از مردگان و استمداد از آنها

  
öθ﴿ 2اي از فقهاي متأخر، خواندن آيه اگرچه عده s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθ ßϑ n=¤ß öΝßγ |¡àΡr&﴾3  را

كه جايز است صاحب قبر خوانده شود و  4اند هاند، اما هيچكدام از آنها نگفت جايز دانسته
از آنان چنين نقل شده است كه از فرد  5]به وسيله نام او به سوي خدا دعا كرد، زيرا[

آنچه از آنان به ما . شود ميت و غائب هيچ چيزي مانند استغفار، و امثال آن طلب نمي
صلي اهللا عليه  –امبر استغفار و طلب مغفرت از خداوند بوده است نه از پي[رسيده است 

كه شايسته خواندن و  برند به سر ميبرزخي  در حيات و ايشان در قبر 6]-سلم  و آله و

                                                   
 .يافت نشد) ج(اين كلمه در نسخه  -1

 .آمده است) و تالوه اآليه) (ج(اما در نسخه  ...)و تالوته اآليه ( :آمده است در نسخه محقق چنين -2

$!﴿ :باشد سورة نساء مي 64اين عبارت قسمتي از آيه  -3 tΒuρ $ uΖù= y™ ö‘r& ⎯ ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) tí$ sÜã‹Ï9 ÂχøŒÎ* Î/ «!$# 4 öθs9 uρ 

öΝßγ̄Ρr& Œ Î) (#þθßϑn= ¤ß öΝßγ|¡àΡr& x8ρâ™!$ y_ (#ρ ã xøó tGó™$$ sù ©!$# t xøótGó™ $#uρ ÞΟßγs9 ãΑθß™ §9$# (#ρß‰ ỳ uθs9 ©!$# $\/#§θs? $ VϑŠÏm§‘ 

پس اطاعت از [ايم مگر بدين منظور كه به فرمان خدا از او اطاعت شود  و هيچ پيغمبري را نفرستاده(، ﴾∪⊇∌∩
با [هنگام كه و اگر آنان بدان .) او، اطاعت از خدا، و سركشي از دستور او، سركشي از دستور خدا بوده است

آمدند و از خدا طلب  كردند، به نزد تو مي به خود ستم مي] نفاق و دروغگوئي و زيرپا گذاشتن فرمان خدا
پذير و مهربان  گمان خدا را پس توبه كرد، بي نمودند و پيغمبر هم براي آنان درخواست بخشش مي آمرزش مي

 .يافتند مي

فهم لم (... آمده است ) ج(اما در نسخه  ...)هم لم يقولوا لك( :در نسخه محقق اين عبارت چنين آمده است -4
 ...)يقولوا 

حذف شده ) ج(اما اين عبارت از نسخه  )و اليدعي اهللا به إذ( :متن عربي عبارت داخل كروشه چنين است -5
 .)واليدعي اهللا بل( :به جاي آن، اين عبارت آمده است )ب(و  )الف(هاي  است و در نسخه

 .يافت نشد) ج(خل كروشه در نسخه عبارت دا -6
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از آنان  1اما هيچ كدام. اند تر و داناتر بوده ياران او از ما به اين امر عالم. دعا كردن نيست
عليه  –يشان ا. از او كمك بخواهند 2بخواهند يا] چيزي[به سوي قبر نيامدند تا از او 

أبويعلي . تبديل شود )ميعادگاه( اند كه قبر او به عيد نهي كرده - 3الصاله و السالم
روايت كرده است كه  –ا مرضي اهللا عنه –الموصلي در مسند خود از علي بن حسين 

كنم كه آن را از پدرم او هم از جدم و او هم از  حديثي را براي شما روايت مي :فرمود
التتخذوا قبري ( :شنيده است كه ايشان فرمودند –اهللا عليه و سلم صلي  –رسول خدا 
قبر مرا به عيد و ( :.)فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم] وصلوا علي[كم قبوراً تعيداً و البيو

كه درود شما در هر جا كه ] و بر من درود بفرستيد[هايتان را به قبر تبديل نكنيد  خانه
عبداهللا محمد بن عبدالواحد المقدسي اين حديث را در ابو ).4رسد باشيد به من مي

سعيد بن منصور در سنن از أبي سعيد مولي المهدي روايت . 5مختارات آورده است
عيداً و البيوتكم  6التتخذوا بيتي( :فرمود – صلي اهللا عليه و سلم –كند كه پيامبر خدا  مي

هايتان  خانه مرا به عيدگاه و خانه()7قبوراً و صلوا علي حيث ماكنتم فإن صالتكم تبلغني

                                                   
 ... .)أحد منهم (...  :چنين آمده است )ب(اما در نسخه  )و لم يأت أحدهم( :در متن محقق آمده است -1

 .آمده است) و(به جاي آن لفظ ) ج(و  )ب(، )الف(هاي  اما در نسخه. آمده است) أو(در نسخه محقق لفظ  -2

 .؛ به جاي منه، عنه آمده است)ب(و  )الف(اما در نسخه ...) النهي منه و قدثبت (در نسخه محقق آمده است  -3

، ابن أبي شيبه در المصنّف )469به شماره (، ابويعلي در مسندش )2/186(بخاري آن را در تاريخش  -4
 –فضل الصاله علي النبي (مي در ضو قاضي جه 6726به شماره ) 3/577(، عبدالرزاق در المصنف )4/345(

شواهد زيادي مبني بر صحت اين ( :گويد مي -رحمه اهللا  –الباني . آورده است 20ص  )عليه و سلم صلي اهللا
 .)95ص ( :تحذير المساجد :نگا) حديث وجود دارد

 .)1/154(المختاره  :نگا -5

 .آمده است )قبري(لفظ ) بيتي(به جاي كلمه ) ج(و  )ب(هاي  در نسخه -6

منصور اين حديث را نيافتم، ابن ابي شيبه اين حديث را در المصنف در نسخه چاپي كتاب سنن سعيد بن  -7
 –و قاضي جهضمي در فضل الصاله علي النبي ) 6694(شماره ) 3/577(و عبدالرزاق در المصنف ) 4/345(

اين حديث شاهدي بر حديث قبلي است، سيوطي . تخريج كرده است) 30(شماره  –صلي اهللا عليه و سلم 
 .)اين حديث صحيح است( :گويد درباره آن مي) 2/97(در جامع الصغير 
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را به قبر تبديل نكنيد، در هر جا كه بوديد بر من درود بفرستيد كه درود شما به من 
: 2از ابوهريره روايت كرده است 1]به صورت مرفوع[ابوداوود اين حديث را .) رسد مي

 ثو حدي 3]بن منصور در سنن خود از حديث ابوسعيد مولي المهدي[همچنين سعيد 
اين دو حديث با . آن را روايت كرده است 4]جهيهمكرم اهللا و[حسن بن حسن بن علي 

در . كند اما حديث مرفوع أبوهريره آنها را تقويت مي. 5وجود اينكه مرسل هستند
 –آمده است كه پيامبر  –رضي اهللا عنهما  –صحيحين از حديث أبوهريره و ابوسعيد 

ال إلي مسجد من المساجد إلّا إلي ثالثه د الرحالتش( :فرمود – صلي اهللا عليه و سلم
 و اين حديث به اتفاق اهل 6)جد الحرام، المسجد األقصي و مسجدي هذاسمجد المسا

به اين معني است كه جز به قصد اين  حديث اگرچه .علم ثابت و نزد آنان مقبول است
جد ااين مسكه سفر به . سه مسجدي كه ذكر شد براي هيچ مسجدي بار سفر را نبنديد

                                                   
 .يافت نشد) ج(و  )الف(هاي  در نسخه) مرفوعاً(عبارت  -1

به صورت مرفوع آن ) 4162شماره (و بيهقي در كتاب شعب االيمان ) 2042(و ابوداوود ) 2/367(امام احمد  -2
 .لجنائز اسناد آنرا حسن دانسته استاحكام ا) 280ص (الباني در . اند را از حديث ابوهريره روايت كرده

 .از قلم افتاده است) ج(عبارت داخل كروشه در نسخه  -3

 –رضي اهللا عنه  –) ج(و ) ب(هاي  در نسخه ،عبارت داخل كروشه از روي نسخه اصل نوشته شده است -4
 .)ظاهرتر استگفته شده است كه  –رضي اهللا عنهم (گويم  آورده شده است كه البته مي

اين دو حديث مرسل از اين دو جهت مختلف بر ثبوت آن حديث داللت « :گويد يخ اإلسالم ابن تيميه ميش -5
اند كه اين امر ثبوت آن را نزد آنها  نموده اند بدان استناد دارند، به ويژه اينكه كساني كه آن را روايت كرده

 .صر العقلنا. تحقيق د) 435ص (اقتضاء الصراط المستقيم،  :نگا. كند اقتضا مي

جز براي يكي از اين سه مسجد، مسجد الحرام، مسجد األقصي، مسجد من، به قصد هيچ ( :معني حديث -6
، همچنين مسلم در 2475، صحيح مسلم 1115صحيح بخاري به شمار ) شود مسجدي بار سفر بسته نمي

 .دان تخريج كرده...) التشدوا (از حديث أبي سعيد آن را با لفظ  2383حديث شماره 
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براي خواندن نماز در آنها دعا، قرائت قرآن و اعتكاف كه يكي از اعمال  1]فقط) [نيز(
  .باشد نيك است مي

  

                                                   
كه  ...)للصاله فيها و ] إنما هو[فالسفر إلي هذه المساجد الثالثه ( :در نسخه محقق اين جمله چنين آمده است -1

 .به متن اصلي افزوده شده است) الف(عبارت داخل كروشه از نسخه 
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 1 :فصل

  گانه حكم سفر كردن به مكاني غير از مساجد سه
  

به اجماع علماء به جز اين سه مسجد، سفر به هيچ مسجدي حتي قباء هم جايز 
اما آهنگ . ماكن نزديك مانند مدينه مستحب استقصد رفتن به سوي آن از ا. نيست
 – صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر  2به همين دليل. شروع نيستمسوي آن از دور  سفر به

] عبداهللا[آنگونه كه در صحيحين آمده . آمد هر روز شنبه پياده يا سواره به سوي آن مي
د براساس تقوا بنا شده درست است كه آن مسج. 3كرده است ابن عمر نيز اين كار را مي

در بنا شدن براساس تقوا داراي شأن و  – صلي اهللا عليه و سلم –اما مسجد ايشان  ،است
همانگونه كه در حديث صحيح به روايت از ايشان آمده است كه . جايگاه برتري است

اين ( :دربارة مسجدي كه براساس تقوا تأسيس شده باشند سؤال شد پيامبر جواب داد
علت مسجد اين اما ايشان به  .اند هر دو مسجد براساس تقوا ساخته شده) .4مسجد من

تر است، ايشان در  خودشان را براي اين صفت اختصاص دادند كه صفت در آن كامل
با وجود . آمدند بردند و روز شنبه به مسجد قبا مي روز جمعه در مسجدشان به سر مي

. 5ه گانه از نظر شرعي ممنوع بودسز مساجد ااينكه سفر كردن به سوي مسجدي غير 
علي رغم اينكه آمدن به سوي آن مسجد براي مردم آن منطقه گاهي واجب و زماني 

. شماري ذكر شده است در فضايل سفركردن به قصد مساجد روايات بي. مستحب است

                                                   
 .نيامده است) ج(اين كلمه در نسخه  -1

و در نسخه اصل ) لذلك(است، لفظ  تصحيح شده) ج(و  )ب(هاي  در نسخه محقق كه از روي نسخه -2
 .آمده است) كذلك(

 )كما في الصحيحين( :، در نسخه محقق آمده است)1016( :، كه مسلم)1193شماره (صحيح بخاري، حديث  -3
 .)كما في الصحيح( :آمده است )الف(اما در نسخه 

 .تخريج كرده است) 1398شماره (مسلم آن را در صحيح خود به  -4

 .آمده است) ممنوعاً) (ج(و در نسخه ) ممتنعاً(قق لفظ در نسخه مح -5
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هاي فاسد فراواني  عادت و. بيشتر سزاوار منع كردن است پس سفر كردن به سوي قبور
  1.شود اند موجب تغيير آن نمي آنها آن را به وجود آورده ان و امثالكه پادشاه

ت، آورده اس –عليه الصاله و السالم  –احاديثي كه دارقطني درباره زيارت قبر ايشان 
ابن الصالح،  توان به مي از جمله آنها. 2، دروغين و ساختگي هستندبه اتفاق بيشتر علماء

، شيخ تقي 5و استادش ابن العربي مالكي 4لقاسم السهيلي، ابوا3الجوزي، ابن عبدالبرّ  ابن
از ميان . ندا فقط تعداد اندكي از آنها را ضعيف دانسته. اشاره كردو علماي ديگر  6الدين

به خالف آن ) دين(ي آن را روايت كرده است و همة ائمه اصحاب سنن فقط دارقطن
محمد بن عساكر بزار و  ترين حديث در اين باره از حديث ابوبكر واضح. 7معتقدند

كه علماي مصطلح الحديث مانند قشيري، تقي الدين و ديگران آن را روايت . 8باشد مي

                                                   
 .نيز اضافه شده است) تنبيه(لفظ ) ج(در نسخه  -1

در ميان احاديثي ( :نويسد مي 98 – 97ص . در كتاب الردعلي اإلخنائي –رحمه اهللا  –شيخ االسالم ابن تيميه  -2
وجود ندارد، صاحبان صحاح و سنن روايت شده است در نظر اهل علم حديث صحيحي ) قبره(كه با لفظ 

د مانند مسند احمد ينثال آنان، و صاحبان اين گونه مساائي، ترمذي و امسنرد اعتماد مانند سنن أبي داوود، مو
اند پس چگونه ممكن است درميان آن  و ديگران به حديثي كه در آن ذكر زيارت قبر پيامبر باشد استناد نكرده

 .د اما هيچكدام از ائمه دين و علماي حديث آن را نشناخته باشندهاي صحيحي باشن احاديث، حديث

و ابن عبدالبر و ابن ( :آمده است) ج(، اما در نسخه )و ابن الجوزي و ابن عبدالبر( :در متن محقق آمده است -3
 .)الجوزي

ق .  ه 581سال  ق به دنيا آمد و در.  ه 508باشد كه در سال  أحمد سهيلي مي عبداهللا بن وي عبدالرحمن بن -4
 :نگا. باشد الروض األنف في شرح السيره النبويه إلبن هشام و غيره مي :از تأليفات وي. در مراكش از دنيا رفت

 .)3/313(األعالم، للزركلي 

ق به دنيا آمد و .  ه 468باشد كه در سال  وي امام مفسر، ابوبكر بن العربي محمد بن عبداهللا اندلسي مالكي مي -5
 .)4/141(شذرات الذهب  :نگا. ق در فاس از دنيا رفت.  ه 546در سال 

 .افزوده شده است) ابن تيميه(كلمه ) تقي الدين(پس از لفظ ) ج(در نسخه  -6

 .آمده است) يروون(لفظ  )ب(اما در نسخه  )هم يرون بخالفهلكواالئمه ( :درنسخه محقق آمده است -7

اين عبارت به صورت زير آمده ) تصحيح شده است )الف(ه نسخ از روي نسخه اصل و(در نسخه محقق كه  -8
  ). ...بي بكر البزار و محمد بن عساكر أو هي أجل حديث روي في هذا الباب من حديث ( :است
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پس از  – صلي اهللا عليه و سلم –چنانكه در حديث صحيح آمده است پيامبر . اند كرده
 آن هم به. 1از زيارت قبر منع كرده بودند فقط اجازه زيارت را دادند] مسلمانان را[آنكه 

شرط آنكه بدون آهنگ سفر باشد آن هم چنانكه گذشت بنابر احاديثي كه درباره نهي از 
  2.آن آمده است

  

                                                                                                                                       
 رو أجل حديث روي في هذا الباب حديث أبي بك( :اما در نسخه ب اين عبارت بدين گونه نوشته شده است

و أجل حديث روي في ( :چنين آمده است) ج(كه همين عبارت در نسخه در حالي )البزار و محمد ابن عساكر
  .)هذا حديث أبي بكر البزاز و محمد بن عساكر

و أجل حديث روي في ذلك ما رواه « :گويد مي 510ص ) اقتضاء الصراط المستقيم(ابن تيميه در  اإلسالم شيخ
زار أبي ابراهيم ني و من زار( :....، كزياره قبره الدار قطني و هو ضعيف باتفاق أهل العلم باألحاديث المرويه في

من زارني بعد مماتي فكأنّما زارني في حياتي، و من حج و لم (، .)د ضمنت له علي اهللا الجنهام و احالخليل في ع
  ».ذه األحاديث كلها مكذوبه موضوعهو نحو ه) يزرني فقد جفاني

اين ارقطني است كه به اتفاق علماي حديث دوايت ر :تسترين حديثي كه در اين باره روايت شده ا واضح«
هر كس مرا و پدرم ابراهيم خليل را در (مانند اين احاديث .) درباره زيارت قبر ايشان ضعيف است ها روايت

هر كس پس از مرگم مرا زيارت كند گويي ) (كند يك سال زيارت كند خداوند بهشت را براي او تضمين مي
هر كسي حج را به جاي آورد اما مرا زيارت نكند، در حقيقت به .) (ت كرده استحياتم زيار] مانز[مرا در 

 ».ها همگي دروغ و ساختگي هستند احاديثي مانند اين.) من ظلم كرده است

قبرها را زيارت  )القبور وازور( :كند پيامبر خدا فرمود كه روايت مي –رضي اهللا عنه  –بنابر حديث ابوهريره  -1
با اين لفظ در سنن خود آورده  1569نيز اين حديث را به شماره  ماجه ، ابن976شماره  صحيح مسلم. كنيد
 .آورد قبرها را زيارت كنيد كه اين زيارت آخرت را به ياد شما مي ).نها تذكركم اآلخرهزوروا القبور فإ(. است

 .به فصلي دربارة نهي طلب از مردگان و استغاثه از آنان مراجعه كنيد -2
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   :فصل
  صلي اهللا عليه و سلم –سفر مشروع به قصد زيارت مسجد پيامبر 

  
براي  – صلي اهللا عليه و سلم –هنگامي كه سفر مشروعي به قصد مسجد النبي 

آن خواهد بود زيرا زيارت به طور  ر نيز جزوارت قب، زي1خواندن نماز در آن پيش آمد
پس اين زيارت مشروع است و به شرطي كه عمل حرامي . مستقل مقصود نبوده است

همانگونه كه سخن مالك و . نزد قبر انجام نگيرد، مستحب بودن آن مورد اجماع است
ر صفحات را د با او موافق بودند 2غزالي و علماي متأخر كه در مورد زيارت قبرها

مراد آنها سفر خالي از انجام عبادت از قبيل نماز و دعا در كنار آن  .پيشين ذكر كرديم
فرستد و براي  صلوات و درود مي – صلي اهللا عليه و سلم –بلكه زائر بر پيامبر . باشد مي
نماز  و قصد. 3كند كند سپس به ابوبكر و سپس به عمر سالم مي طلب وسيله مي او

كنند  كساني كه قبور انبيا را تبديل به مساجد مي پيامبركند زيرا  ر را نمين پيش قبگزارد
با حرمت و  رسول او نه با كراهت بلكه 1]سخن[لعن در كالم خدا و . 4لعن كرده است

                                                   
 .آمده است) كان(به جاي آن، لفظ ) ج(اما در نسخه ) جاء( :خه محقق آمده استدر نس -1

اما در نسخه  )و من وافقه من متأخري الفقهاء من زياره القبر( :اين عبارت در نسخه محقق چنين آمده است -2
 .)148( ابن تيميه علي األخنائي رد ( :نگا )من السفر ألجل الزياره القبور( :چنين آمده است) ج(

السالم عليك، السالم عليك  :گفت كه او مي :به روايت از ابن عمر آمده است) 68شماره (در موطا امام مالك  -3
گفت روايت شده است كه مي –رحمه اهللا  –از امام مالك . فتر سپس مي) يا أبابكر، السالم عليك يا أبت: 

سالم ] بر او[بايستد و دعا كند، بلكه بايد  – و سلمصلي اهللا عليه  –نزد قبر پيامبر ] فردي[بينم كه  جايز نمي
  .كند و برود

المشروع  ءو الدعا( :گويد ، شيخ اإلسالم ابن تيميه مي)501ص ( اقتضاء الصراط المستقيم البن تيميه :نگا
ور به في حق نبينا كالصاله عليه و السالم عليه و طلب الوسيله له مشروع في جميع األمكنه اليختص أممال
  ).برهبق

دعاي مشروع براي پيامبر مانند فرستادن صلوات و درود بر او و طلب وسيله براي او كه بدان امر شده است، 
 .)156ص ) (علي اإلخنائي رد ابن تيميه( :نگا.) اصي به قبر او ندارددر همه جا مشروع است و هيچ اختص

 .529، صحيح مسلم شماره 113صحيح بخاري شماره  -4
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ضب اهللا لهم التجعل قبري وثناً يعبد اشتد غا( :ايشان فرمودند. شود گناه بودن جمع مي
  .)ساجدعلي قوم اتخذوا قبور انبيائهم م

شود تبديل مكن خشم خداوند بر قومي كه قبور  كه پرستيده ميبه بتي خدايا قبر مرا (
در  –رحمه اهللا  - 3ابن حجر) 2!كردند، شديد باد پيامبرانشان را تبديل به مسجد مي

سفر إلي لبا 5وي الزائر التقربني( :آورده است 4]اإلرشاد[ اإلمداد المرسوم بشرح
فرد ) (6ل إليه لتكون زياره القبر تابعهحو شد الر – ه و سلمصلي اهللا علي – همسجد

و آماده شدن براي رفتن  –صلي اهللا عليه و سلم  –زائر، به وسيله سفر به مسجد پيامبر 
از آن سفر [تا زيارت قبر تابعي . كند مي] به سوي پروردگار[به سوي آن به قصد تقرب 

  .)باشد] و زيارت مسجد
مبران و افراد نيكوكار به مساجد موجب افتادن مردمان بسياري تبديل كردن قبور پيا

هاي نيكوكاران قوم،  ا به وسيله پيكرهه  ترديد نفس بي. 8شده است 7]اصغر[شرك اكبر يا 

                                                                                                                                       
 .به متن افزوده شده است) ج(و  )ب(، )الف(هاي  كروشه از روي نسخه عبارت داخل -1

اند، ابن  به صورت مرسل آن را آورده) 1587شماره (، عبدالرزاق در المصنف )855شماره (مالك در موطأ  -2
. به صورت مرفوع از حديث أبي سعيد خدري آن را آورده و تصحيح كرده است) 5/43(عبدالبر در التمهيد 

وديگران آن را ) 2/246] (مسند[باشد كه احمد در  مي )لعن اهللا قوماً(وي حديث أبوهريره با لفظ شاهد 
 .ته استسصحيح دان) 217ص (اند، و الباني آن را در احكام الجنائز  آورده

 .)1/234(األعالم  :باشد نگا ق مي.  ه 974مي مكي شافعي متوفي به سال تيوي احمد بن حجر اله -3

 .خالي است) ج(ه داخل كروشه در نسخه محل كلم -4

چنين  )الف(و در نسخه . آمده است) المقترب(به جاي اين كلمه، لفظ ) ج(و  )ب(، )الف(هاي  در نسخه -5
 ... .)ينوي الزائر المقترب للسفر ( :آمده است

نشر الحلبي، سال ال ردا ابن حجر چاپ) فتح الجواد بشرح اإلرشاد(از كتاب اإلمداد اطالعي ندارم، بلكه كتاب  -6
 .واهللا اعلم. اي به مطلب فوق الذكر نيافتم اشاره] در آن[كه . را يافتم 1391چاپ 

) واقع(كلمه ) موقع(اما در نسخه ب، به جاي لفظ  )الموقع هو.... و اتخاذ قبور ( :در نسخه محقق آمده است -7
 .آمده است

أو فيمادونه من الشرك ( :ر متن محقق چنين آمده استد :به متن افزوده شده است) ج(اين كلمه از نسخه  -8
 ].)األصغر[
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جادوي ستارگان و اشيائي از اين قبيل دچار شرك  سمههمانند ود، سواع، يغوث و مج
هند و براي د ها را مورد خطاب قرار ميها آن كردند كه آن مجسمه آنها گمان مي. 1شدند

يا  – عليه و سلم صلي اهللا –امبر شرك ورزيدن به وسيله قبر پي .كنند آنها شفاعت مي
به وسيله يك تكه ) [به خداوند(ك ورزيدن ، از شر2مردي كه به صالح بودن آن معتقدند

نزد آنها  3]شركبينيد كه اهل  به همين دليل مي[رسد  تر به نظر مي معقول] چوب يا سنگ
كه اين گونه در نماز براي خدا فروتني اي  پردازند به گونه بسيار به تضرع و خشوع مي

طلب كمك از آنها، طلب پيروزي بر  ،آنها با خواندن آن مردگان، اميد به آنها. كنند نمي
ها و از  مصيبت  گشايش[ها  دشمنان، افزايش روزي، فراهم شدن آن، سالمتي، رفع بدهي

كنند يا دفع آنچه از  و اهداي نذورات به آنها براي جلب آنچه آرزو مي 4]بردن غمهابين 
دهند و دور آنها طواف  همچنين آنها را عيدگاه قرار مي. پرستند آنها را مي ،آن بيم دارند

و ديگر انواع عبادات و  5ها بر خاك آن و با بوسيدن، مسح كردن، ماليدن گونه نمايند مي
از  آنها و .پرستند آنها را مي 6دادند ه بت پرستان آنها را انجام ميي كيها درخواست

اين افراد هر . براي آنها شفاعت كنند ]خدا[ خواستند كه نزد صاحبشان هايشان مي بت

                                                   
فإن النفوس قد ( :تصحيح شده است چنين آمده است) ج(و  )ب(هاي  در نسخه محقق كه از روي نسخه -1

 .آمده است) أشركت(، به جاي )الف(هاي اصل و  اما در نسخه ...)أشركت 

 .)ممن يعتقدون( :آمده است )ب(أما در نسخه  ...)صالحه أو الرجل المعتقد ( :در نسخه اصل آمده است -2

تصحيح شده است، اما اين عبارت ) ج(و  )ب(هاي  از روي نسخه هاي داخل كروشه در نسخه محقق تعبار -3
 .و نسخه اصل يافت نشده است )الف(هاي  درنسخه

 .عبارت داخل كروشه يافت نشد) ج(و  )ب(، )الف(هاي  در نسخه -4

) ج(و  )ب(، )الف(هاي  اما در نسخه ...)و تعضير الخدود علي أتربتها و ( :محقق چنين آمده است در نسخه -5
 .ذكر شده است) تربتها(لفظ 

من أنواع العبادات التي (... تصحيح شده است، آمده است ) ج(و  )ب(در نسخه محقق كه از روي نسخه  -6
 .ذكر شده است) كانوا(لفظ ) كان(به جاي  )الف(خه اما در نسخه اصل و نس ...)كان عليها عباد األوثان 
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كردند و در هنگام مصيبت  از بتها طلب ياري مي 1كدام براي رفع نياز و حل مشكالتشان
آنان . خواند نياز را مي فرد نيازمند خداوند يكتا و بيخواندند، همانگونه كه  نام آنها را مي

و گناهان . شود معتقد بودند كه زيارت آن بت موجب مغفرت و رهايي از آتش مي
و غارها پيدا  2ها حتي اين اعتقاد را دربارة درختان و سنگ. نمايد پيشين را محو مي

د بودند كه جز خداوند كسي نام آنها و افرادي را كه دربارة آنها به اموري معتق. كردند
روي  وحاجت و اين عمل بيشتر در هنگام مصيبت 3خواندند قادر به انجام آن نيست مي

  4.داد مي

                                                   
، كلمة )كربتهم(به جاي لفظ ) ج(اما در نسخه . ذكر شده است) تفريج كربتهم(در نسخه اصل عبارت  -1

 .تر باشد ذكر شده است كه ممكن است صحيح) كربته(

 .است هاز قلم افتاد) ج(و  )الف(هاي  لفظ احجار در نسخه -2

يهتفون باسمها و اسم من ينسبون إليه من المعتقدين ( :ن جمله در نسخه محقق چنين استعبارت عربي اي -3
آمده است كه ممكن ) ينسبونها(، )ينسبون(لمه كبه جاي ) ج(اما در نسخه  )بما اليقدر عليه إلّا رب العالمين

 .تر باشد است صحيح

رسانند و  ني كه معتقدند قبور به آنها سود ميكسا( :نويسد ائي مينخأبر  خود شيخ اإلسالم ابن تيميه در رد -4
اند و دربارة آنها همان  كنند، در حقيقت آنها را به عنوان بتهايي در برابر خداوند قرار داده بال را از آنها دور مي

 سود و] ها بت[معتقد بودند كه  ]بت پرستان[اعتقادي را دارند كه بت پرستان دربارة بتهايشان داشتند زيرا آنها 
  ).]معتقدين به قبور و مردگان نيز چنين هستند. [رسانند زيان مي

در كتاب . الداني منير آل زهوي، چاپ المكتبه العصريه/  :تحقيق) 65 – 64ص (الرد علي األخنائي  :نگا
.  ه 1233متوفي به سال (منسوب به شيخ سليمان بن عبداهللا ) 220 – 214ص ) (التوضيح عن توحيد الخالق(
نمايند، و به عيدگاه تبديل و بر روي  دارند وآنها را تقديس مي افرادي كه قبرها را بزرگ مي( :است آمده) ق

 صلي اهللا عليه و سلم –سازند با آنچه پيامبر خدا  كنند و بر روي آنها مساجد و گنبد مي آنها چراغ روشن مي
ردن آنها به مساجد و روشن كردن تبديل ك] گناهان[بدان امر كرده است تناقض دارند و بزرگترين اين  –

نكه تبديل قبور به مساجد آ(كند ما به مجرد  كسي كه گمان مي. چراغ روي آنهاست كه از گناهان كبيره است
شود  ما مردم را فقط به سبب شركي كه بخشيده نمي. كنيم، دروغگو و ظالم است آنها را تكفير مي) را ديديم
، اميد به آنها، طلب كمك از آنها، ذبح قرباني و نذر براي دفع شر و كسب خواندن قبرها( :كنيم و آن تكفير مي

 .)خير پيش آنها يا عامل بودن در اين كار است
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   :فصل
  عبادت بودن دعا

  
را در چندين جا تفسير كرده است و فرموده ) خواندن(دعا  –عزّ شانه  –خداوند 

Ÿ≅Š﴿ :مانند اين آيه. كه اين كار عبادت خالص است 1است Ï% uρ öΝçλm; t⎦ø⎪r& $ tΒ óΟçFΖä. tβρß‰ç7÷è s? 

∩®⊄∪ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ö≅ yδ ÷Λäl tΡρ çÝÇΖtƒ ÷ρ r& tβρ ãÅÁ tG⊥ tƒ ∩®⊂∪﴾ )كجا هستند  :شود و بديشان گفته مي
در برابر [آيا آنها . غير از خدا] معبودهاي* [كرديد؟  معبودهائي كه پيوسته عبادت مي

كنند يا  شما را كمك مي] و هستند هستيد شدائد و سختيهائي كه اكنون با آن روبرو
$ (öΝà6¯ΡÎ﴿، و آيه )93 – 92سوره شعراء آيه ) (دهند؟ خويشتن را ياري مي tΒ uρ 

šχρ ß‰ç7÷è s? ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# Ü=|Á ym zΟ̈Ψ yγ y_ óΟçFΡ r& $ yγ s9 šχρ ßŠÍ‘≡uρ ∩®∇∪﴾ ]) اي كافران
. زخ خواهيد بودپرستيد آتشگيره و هيزم دو شما و چيزهائي كه جز خدا مي!] ستمگر

، هر كدام از انبياء و مالئكه و )98يه آسورة انبياء، .) گرديد شما حتماً وارد آن مي
%βÎ) š⎥⎪Ï¨﴿ :صالحان كه مورد پرستش قرار گيرند، مصداق اين آيه هستند ©!$# ôMs)t7y™ Νßγ s9 

$ ¨ΨÏiΒ #©o_ó¡ßsø9$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é& $ pκ÷]tã tβρß‰yè ö6 ãΒ ∩⊇⊃⊇∪﴾ ،) طر ايمان درست و انجام به خا[آنان كه
و [ايم، چنين كساني از دوزخ  قبالً بديشان وعدة نيك داده] كارهاي خوب و پسنديده

ه در شأن نزول آن ك، چنان)101آيهانبياء سوره .) (شوند ميدور نگاه داشته ] عذاب آن
Iω ß‰ç6﴿ :-عزّ شأنه  –همچنين اين سخن خداوند . 2آمده است ôã r& $ tΒ tβρß‰ç7÷è s? ∩⊄∪﴾ 

پس ) 2يه آسوره كافرون، .) (پرستم پرستيد، من نمي مي] به جز خدا[آنچه را كه شما (
خواندند، به همين دليل هنگامي كه به مصيبتي  آنان به قصد عبادت آن خدايان را مي

                                                   
 .آمده است) أخري(لفظ ) أخير(به جاي ) ج(اما در نسخه  ...)و أخبر بأنه عباده ( :در نسخه محقق آمده است -1

 .دارالكتب العلميه :، چاپ)3/84(تفسير القرآن العظيم البن كثير  :نگا -2
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با اين وجود آنها . كردند خواندند و آن خدايان را ترك مي شدند فقط خدا را مي دچار مي
كردند،  به خداوند از آنها طلب مي) ها بت(را به علت نزديكي آن بعضي از نيازهاي خود 

پس خداوند به بندگان دستور داد تا به . كردند و از آنها براي خودشان طلب شفاعت مي
نخوانند و از آنها  تنهايي و خلوص اين عبادت را فقط براي او انجام دهند و آنها را

 :فرمايد كان است، خداوند دربارة آنها ميطلب شفاعت نكنند، كه اين كار از افعال مشر
﴿È≅è% (#θ ãã÷Š$# š⎥⎪Ï%©!$# Λä⎢ ôϑ tã y— ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿω šχθà6Î= ôϑ tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

Ÿω uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ öΝçλm; $ yϑ ÎγŠ Ïù ⎯ÏΒ 78÷Å° $ tΒ uρ …çμ s9 Νåκ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 9Îγ sß ∩⊄⊄∪﴾1 ])به ! اي پيغمبر
اما . [پنداريد مي] معبود خود[بخوانيد كه به جز خدا  داكساني را بفري :بگو] مشركان

. رسانند گشايند و سودي و زياني به شما نمي بدانيد آنها هرگز گرهي از كارتان نمي
و ادارة   در خلقت و مالكيت[آنها در آسمانها و زمين كمترين حق مشاركت ] هكچرا

تا [و خداوند در ميانشان ياور و پشتيباني ندارد ] شندبا و انباز خدا نمي[نداشته ] جهان
، همچنين خداوند تعالي )22سوره سبأ آيه .] (در ادارة مملكت كائنات بدو نيازمند باشد

≅È﴿ :فرمايد مي è% (#θãã ÷Š$# t⎦⎪Ï% ©!$# ΟçFôϑ tã y— ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿξ sù šχθ ä3Î= ôϑ tƒ y#ô±x. Îh‘Ø9$# öΝä3Ψ tã Ÿω uρ 

¸ξƒÈθ øtrB ∩∈∉∪﴾ ])شايسته پرستش[كساني را كه به جز خدا  :بگو] به مشركان! اي پيغمبر [
نه توانائي دفع زيان و ] خواهيد ديد كه[بخوانيد، اما ] به هنگام بال، به كمك[پنداريد  مي

و ناخوشيها را به خوشيها [توانند آن را دگرگون سازند  دفع بال از شما را دارند، و نه مي
خداوند به اين ، )56ه اسراء آيه سور.]) (ز اندوه دردها بكاهندتبديل كنند و يا اينكه ا

خواندند، تصوير آنها را  دليل از آنها ياد كرده است كه آنها فرشتگان و پيامبران را مي
اين امر از راههاي . خواندند، شفيع آنها باشند كشيدند تا در مورد آنچه آنها را مي مي

                                                   

Ÿωuρ ßì﴿بعد از اين آيه عبارت ) ج(در نسخه  -1 xΖ s? èπyè≈x¤±9 $# ÿ…çνy‰ΨÏã ωÎ) ô⎯yϑÏ9 šχÏŒr& …çμ s9﴾ آمده است. 
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دعاي مستقيم از خداوند و اميد به  1ما شايستگي گفتند گروهي مي. شد مختلفي انجام مي
به خاطر عظمتش ] اين واسطه[را به او نزديك كند نداريم و  ما اي كه او بدون واسطه

پيامبران و مالئكه پيش خداوند  :گروهي گفتند. كند براي ما پيش او شفاعت مي) خدا(
مجسمه آنها را ساختند،  ددوست داشتنچون آنها را پس . 2شأن و جايگاه و منزلتي دارند

گروهي ديگر در دعا و عبادتهايشان آنها را قبله گاه . تا آنها را به خداوند نزديك كند
هاي فرشتگان و  معتقد بودند كه هر كدام از مجسمه] ديگر[اي  دادند، عده خود قرار مي

ا كسي كه آن صورت ر. پيامبران وكيلي دارند كه نمايندگي امور خدا را برعهده دارد
كند، آن وكيل به فرمان  و خالصانه به سوي او رو مي .ددبن اميد مي خواند، بدان  مي

در غير اين صورت به فرمان . دهد خداوند آنچه را كه از او خواسته شده است انجام مي
پس در حقيقت فرد مشرك از غير خدا چيزي را . شود خداوند دچار مصيبت مي

برد و از او  به انجام آن نيست و به او پناه مي كند كه كسي جز او قادر درخواست مي
جز در كسي ) قدرت(اين . كند شود طلب مي را كه در ذهن او برايش حاصل مي 3نفعي

شود؛ يا مالك آن چيزي باشد كه  كه يكي از اين چهار صفت را داشته باشد يافت نمي
 5ر چنين هم نبودباشد، اگ 4كند، در غير اين صورت ياري دهنده فرد دعا كننده طلب مي

در آيه  –سبحانه و تعالي  –پشتيبان باشد، در غير اين صورت شفيع باشد، خداوند 

                                                   
اما در  )أهليه ليس لنا( :تصحيح شده است آمده است) ج(و  )ب(هاي  در نسخه محقق كه از روي نسخه -1

 .. .).آلهه (...  :نسخه اصل آمده است

اين ) ج(اما در نسخه  ...)و المالئكه ذوو وجاهه عند اهللا و منزله عنده ( :در نسخه محقق چنين آمده است -2
 ... .)اهللا  المالئكه لهم و جاهه و منزله عندو ( :عبارت بدين صورت آمده است

 .ذكر شده است) النفع(كلمه ) ج(و  )ب(هاي  و در نسخه) انتفاع(درنسخه محقق لفظ  -3

 .آمده است) شريكاً) (ج(و در نسخه ) معيناً(در نسخه محقق لفظ  -4

به ) ظهيراً(كلمة  )لم يكن(پس از ) ج(اما در نسخه  )فأن لم يكن كان ظهيراً(در نسخه محقق آمده است  -5
 .متن افزوده شده است



57 ترتو قرآن و سنّت در پالوهي

، همكاري، پشتيباني و 1]حكومت[آيد، چهار درجه،  گذشته و آياتي كه در زير مي
شفاعت را كه دشمني و اختالف بر سر آنها روي داده است، براي غير خود قرار نداده 

%È≅è﴿. است uρ ß‰ôϑ ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# óΟs9 õ‹Ï‚−G tƒ #V$ s!uρ óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! Ô7ƒÎŸ° ’Îû Å7 ù=ßϑ ø9$#﴾ )بگو: 
حمد و سپاس خداوندي را سزاست كه براي خود فرزندي برنگزيده است ودر 

و ) 111سورة اسراء آيه .) (انتخاب ننموده است شريكي] جهان[فرمانروائي و مالكيت 
≅ö﴿آيه [ è% .⎯tΒ ⎯ÍνÏ‰u‹Î/ ßNθ ä3w= tΒ Èe≅à2 &™ó©x« uθ èδ uρ çÅgä† Ÿω uρ â‘$ pgä† Ïμ ø‹n= tã﴾2) [آيا چه  :بگو

و حكومت و مالك فراخ كائنات [كسي فرماندهي بزرگ همه چيز را در دست دارد 
 را اوهر كه [دهد  و اوكسي است كه پناه مي] مطلقه بر موجودات، از آن اوست؟

 %È≅è﴿، آيه )88سورة مؤمنون آيه .) (ناه داداو پ] عذاب[از ] توان نمي[و كسي را ] بخواهد

¢Οßγ ¯=9$# y7Î=≈ tΒ Å7 ù=ßϑ ø9$#﴾ )سوره آل عمران آيه !) (اي همه چيز از آن تو! پروردگارا :بگو

Ç⎯yϑ﴿، آيه )26 Ïj9 à7ù= ßϑ ø9$# tΠöθ u‹ø9$# ( ¬! Ï‰Ïn≡uθ ø9$# Í‘$£γ s)ø9$# ∩⊇∉∪﴾ ) ملك و حكومت، امروز از آن
سوره .) (از آن خداوند يكتاي چيره و تواناست] شود كه ميپاسخ قاطعانه داده [كيست؟ 

Å7﴿، آيه )16غافر آيه  Î=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪Ïe$!$# ∩⊆∪﴾ )4يه آ) (مالك روز سزا و جزا است 

ÏM﴿، آيه )سوره فاتحه yè t±yzuρ ßN#uθ ô¹F{$# Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 Ÿξ sù ßìyϑ ó¡n@ ω Î) $ T¡ôϑ yδ ∩⊇⊃∇∪﴾ ) و صداها
و پنهان [كنند، و جز صداي آهسته  مهربان فروكش مي] دجالل و شكوه خداون[به سبب 

شفاعت  –سبحانه  –) خداوند( ).108سوره طه آيه .) (شنوي نمي] يدر زير لبان، چيز
. ترديد هيچ كسي با او در آن شريك نيست، ثابت كرده است با اجازه خودش را كه بي

مين چيزي بر او پوشيده در آسمانها و ز. داند ها را مي اسرار و نهان –سبحانه  –او 
                                                   

 .)2/82(القاسم الدر السنيه البن  :نگا. به متن افزوده شده است) ج(از روي نسخه ) الملك(لفظ  -1

 .از قلم افتاده است) ج(عبارت داخل كروشه در نسخه  -2
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آيا خداي ما نزديك است تا  :گفتند –رضي اهللا عنهم  –به همين دليل صحابه . ماند نمي
اين آيه را نازل  –سبحانه  –خداوند . با او نجوا كنيم يا دور است كه او را صدا بزنيم

sŒÎ)uρ y7#﴿ :فرمود s9r'y™ “ÏŠ$ t6 Ïã ©Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_é& nοuθ ôã yŠ Æí#¤$!$# #sŒÎ) Èβ$ tãyŠ﴾ ) و
من نزديكم و ] :بگو. كه من نزديكم يا دور[هنگامي كه بندگانم از تو درباره من بپرسند 

و نياز او را برآورده [گويم  دعاي دعا كننده را هنگامي كه مرا بخواند، پاسخ مي
ÏΘr& (#ρ﴿ :فرمايد همچنين مي ، خداوند)سوره بقره 186آيه ) (.1]سازيم مي ä‹sƒªB$# ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ 

«!$# u™!$ yè xä© 4 ö≅ è% öθ s9uρ r& (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω tβθä3Î= ôϑ tƒ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ šχθ è=É)÷è tƒ ∩⊆⊂∪﴾ ) بلكه آنان بدون
تا به گمان ايشان ميان آنان و [اند  رضايت و اجازه خداوند ميانجيهايي را برگزيده

اب آن جهان، واسطه ن نيازمنديهاي اين جهان و دفع عذه كردخداوند سبحان، در برآورد
هر چند كه ] دندان چنين چيزهائي را ميانجي و متصرف در امور مي[آيا  :بگو.] گردند

سوره زمر آيه ) (د؟نكاري اصالً از دست ايشان ساخته نبوده و فهم و شعوري نداشته باش
43(  

  
   :فصل

  مؤحد كيست؟
  

 دت خداوندالصانه بر الوهيت شايسته عباقلب و زبان او خ 2موحد كسي است كه
كند، محبت خداوند، بيم، اميد به او،  اين عبادت در امور زير تجلي پيدا مي. متفق باشند

خواندن او، طلب كمك از او، توكل بر او، خواندن او منحصراً و به تنهايي دراموري كه 
                                                   

 .)1/98(، و أضواء البيان )2/308(تفسير القرطبي  :نگا -1

الموحد من ( :تصحيح شده است چنين آمده است) ج(و  )ب(، )الف(هاي  در نسخه محقق كه از روي نسخه -2
در نسخه اصل ) ليس(به عقيده محقق شايد كلمه  ...)إلّا من  الموحد( :، اما در نسخه اصل چنين آمده است...)

 .)2/82(الدرر السنيه البن القاسم  :نگا. از قلم افتاده است



59 ترتو قرآن و سنّت در پالوهي

و  2و دوستي و دشمني به خاطر او 1فقط وي قادر به فراهم آوردن يا دفع آنهاست
خالق و مخلوقات مانند پيامبران و اولياء و  3قبيل با در نظر گرفتن حق اين اموري از

تشخيص و تمييز آن دو حق و اين امر در قلب، شهادت، ذكر، شناخت، دوست داشتن، 
 ال إله اال اهللا 4]معناي كلمه شهاده[اين از تحقق يافتن . دوستي و اطاعت واجب است

مانند [ها، با عشقي  آن چيزي است كه قلب )اله(زيرا از نظر پيشينيان معني كلمه . است

                                                   
و حصر ( :تصحيح شده است چنين آمده است) ج(و  )ب(هاي  اين عبارت درنسخه محقق كه از روي نسخه -1

: اما در نسخه اصل اين عبارت به اين صورت آمده است ...)الدعاء بما اليقدر علي جلبه أو دفعه إال اهللا وحده 
 .)عليه وحده(... 

من أحب في اهللا و أبغض في اهللا و والي في اهللا، و عادي ( :روايت شده است –رضي اهللا عنه  –از ابن عباس  -2
يكون كذلك،  في اهللا فإنّما تنال واليه اهللا بذلك، و لن يجد عبد طعم اإليمان و إن كثرت صالته و صومه، حتي

هر كسي كه به خاطر خداوند ( .)و قد صارت عامه مؤاخاه الناس علي أمر الدنيا، و ذلك اليجدي علي أهله شيئاً
ترديد با اين امر به دوستي و  دوست بدارد، به خاطر او خشمگين شود، به خاطر او دوستي و دشمني كند، بي

اش فراوان باشد اما تا زماني كه چنين نباشد طعم  زهشود، بنده اگرچه نماز و رو واليت پروردگار نائل مي
به صاحبان ] اين امور[برادري مردم به خاطر امور دنيوي است كه ] دوستي و[بيشتر . ايمان را نخواهند چشيد

 :سدينو ت سخن ابن عباس ميلرحمن بن حسن در حاشيه آخرين عبارشيخ عبدا] رساند آن هيچ سودي نمي
س كه بهترين دوران بوده است، باليا در اين باره فراوان شده بودند، پس بعد از آن اگر در دوران ابن عبا(
افزوده شده است و دوستي براساس شرك، بدعت، گناه و نافرماني انجام ] باليا[بر شدت آن ] دوران[

پيامبر . از آن خبر داده بود، روي داده است – صلي اهللا عليه و سلم –ه پيامبر و آنچه را ك) گرفته است مي
) اسالم غريبانه ظهور كرد، دوباره غريبانه باز خواهد گشت )بدأ االسالم غريباً و سيعود كما بداً( :فرموده است

 .الوليد آل فرمان/ تحقيق) 596 – 2/567(فتح المجيد شرح كتاب التوحيد  :نگا

 .از قلم افتاده است )ب(كلمه حق در نسخه  -3

در نسخه اصل اين عبارت در حاشيه آورده . وجود ندارد) ج(و  )ب(ي ها عبارت داخل كروشه در نسخه -4
 .شده است



 60

و اميد بستن به آنچه فقط نزد خداست [تني، ور، تعظيم، بزرگداشت، ف1]محبت پروردگار
  .پرستند را مي 2]و ذبح قرباني براي او، آن

∅š﴿ :فرمايد خداوند تعالي مي ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ïtä† 

Éb=ßsx. «!$# ( t⎦⎪É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ ‘‰x©r& ${6 ãm °!﴾ ) ،برخي از مردم هستند كه غير از خدا
دارند، و كساني كه ايمان  گزينند و آنان را همچون خدا دوست مي هائي برمي خداگونه

]) ورزند و باالتر از هر چيز بدو عشق مي[دارند  اند خدا را سخت دوست مي آورده
پس محبت خداوند غير از محبتي است كه با خداست، و به [ )165سوره بقره آيه (

$$!»﴿ :3]گفتند مي ،كسي كه او را مانند خداوند دوست داشتند s? βÎ) $ ¨Ζä. ’ Å∀s9 9≅≈n= |Ê A⎦⎫Î7•Β 

∩®∠∪ øŒÎ) Νä3ƒ Èhθ |¡èΣ Éb> tÎ/ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩®∇∪﴾ )ايم  به خدا سوگند ما در گمراهي آشكاري بوده *
] در عبادت و طاعت[را با پروردگار جهانيان ] معبودان دروغين[ آن زمان كه ما شما

  .)98 – 97سوره شعراء آيه .) (دانستيم برابر مي
 4]و افعال[آنها را در صفات و نه در ذات ] مشركان[هستند كه كساني  آنها همان
كند و شاهد  همانطور كه خداوند در آيات دربارة آنها حكايت مي. دانستند همسان مي

الوهيت ] كلمه شهاده[قلب و زبان گوينده . وند است كه جز او هيچ خدايي نيستخدا
اق آن را قغير او يعني همه خاليق را نفي و الوهيت را براي كسي كه شايستگي استح

از پروردگاري همه ] با اين اعتقاد. [كند است ثابت مي دارد كه همان اهللا معبود حقيقي
ها را جز به آن اندازه كه پروردگار امر فرموده است، كند و آن مخلوقات روي گرداني مي

                                                   
 .وجود ندارد) ج(عبارت داخل كروشه در نسخه  -1

و نحو ذلك مما اليكون إلّا (. عبارت داخل كروشه وجود ندارد، به جاي آن چنين آمده است) ج(در نسخه  -2
 .)اهللا

 .م افتاده استاز قل) ج(عبارت بين دو كروشه در نسخه  -3

 .يافت نشد) ب(عبارت داخل كروشه در نسخه  -4
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آورد و اين امر شامل  كند و به عبادت پروردگار زمين و آسمانها روي مي تقديس نمي
خداوند، روي گردان از غير او، پيوند قلب با عبادت او، رفتار او با در نظر گرفتن 

خالق و مخلوق فرق ، قصد، شهادت، اراده، معرفت و محبت ميان 1شود در علم مي
اي كه خداشناس، اهل ذكر، خواهد بود و خدا را خواهد  به گونه. خواهد گذاشت

با مخلوقات تفاوت دارد و در عبادت، افعال و صفاتش  –تعالي  –شناخت و اينكه او 
پس خداوند محبوب، ياور يگانه و تنها محل توكل . يگانه و يكتاست خواهد دانست

x‚$−ƒ﴿ان چيزي است كه در آيه اين مقام هم. خواهد بود Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ 

هاي الوهيتي است كه بندگان مؤمن پروردگار به  مورد نظر است و همان ويژگي 2﴾∪∋∩
آن براي او معتقدند، همچنان كه رحمت او براي بندگان، هدايت آنها آفرينش آسمانها و 

آيند كه مؤمنان،  ربوبيت او به حساب ميهاي  زمين و آياتي كه در آنهاست جزو ويژگي
] نيز) [عليه اللعنه(حتي ابليس . كافران، نيكوكاران و گناهكاران در مورد آن اتفاق دارند

$tΑ﴿. آن را پذيرفته است s% Éb> u‘ þ’ ÎΤöÏàΡr'sù 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèWyè ö7ãƒ ∩∠®∪﴾ )حال ! [پروردگارا :گفت
گردند  و مميران كه مردمان دوباره زنده مي كه چنين است پس تا روزي مرا مهلت بده

$!﴿ :همچنين) 79سوره ص آيه ]) (شود و رستاخيز شروع مي[ oÿÏ3 ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øîr& £⎯uΖÎiƒ y— _{ öΝßγ s9 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝåκ̈]tƒ Èθ øî _{uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩⊂®∪﴾ )به خاطر اين [به سبب اينكه ! پروردگارا :گفت
آرايم و  در زمين برايشان مي] مال زشت رامعاصي و اع[مرا گمراه ساختي ] انسان

و دو آيه قبل و اين گونه خطابها ) 39سوره حجر آيه .) (نمايم جملگي آنان را گمراه مي
پروردگار، خالق ومالك اوست و حكومت هر چيزي ] اهللا[كند كه  كه در آن اعتراف مي

بت به حق و به سبب عناد و تكبر نس] ابليس[اما  –س تعالي و تقد –در دست اوست 

                                                   
 .آمده است) عمله(لفظ ) علمه(به جاي كلمه ) ج(در نسخه  -1

 .)5سوره فاتحه آيه ( –) طلبيم پرستيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي( -2
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كند و  در آن چيزي است كه او ادعا ميخرده گرفتن بر آن و اين گمان كه حقيقت 
دانستند و  را مي –تعالي  –همچنين مشركان اوليه ربوبيت خداوند . كفر ورزيد ،گويد مي

≅﴿ :فرمايد خداوند مي. كردند به آن اذعان مي è% Ç⎯yϑ Ïj9 ÞÚö‘ F{$# ⎯tΒ uρ !$ yγŠ Ïù βÎ) óΟçFΖà2 

šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∇⊆∪ tβθä9θ à)u‹y™ ¬!﴾ )زمين و كساني كه در زمين هستند از آن كيستند،  :بگو
همة [ :خواهند گفت] براساس نداي فطرت، بداهت عقل! * [ايد اگر دانا و فرزانه

، 1)85 – 84سوره مؤمنون آيه ) (از آن خدايند] كائنات، و از جمله زمين و ساكنان آن
﴿⎦È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô⎯̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ t¤‚y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ £⎯ä9θ à)u‹s9 ª!$#﴾ ) هر

بپرسي چه كسي آسمانها و ] دانند كه كساني و يا بتهائي را شريك خدا مي[گاه از آنان 
مسخر كرده ] براي منافع شما انسانها روان و[زمين را آفريده است، و خورشيد وماه را 

*sŒÎ#﴿ ،)61سوره عنكبوت آيه !) (خدا :اهند گفتاست؟ قطعاً خو sù (#θ ç7Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù=àø9$# 

(#âθ tã yŠ ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î=øƒèΧ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# $ £ϑ n= sù öΝßγ9̄gwΥ ’n< Î) Îhy9 ø9$# #sŒÎ) öΝèδ tβθ ä.Îô³ç„ ∩∉∈∪﴾ ) هنگامي كه
و  خالصانه] دهد و ترس و نگراني بديشان دست مي[شوند  سوار كشتي مي] مشركان[

سپس هنگامي ]. گردانند و غير او را فراموش مي[خوانند  صادقانه خداي را به فرياد مي
و به [ورزند  كه خدا آنان را نجات داد و سالم به خشكي رساند، باز ايشان شرك مي

كسي كه غيرخدا را [، )65سوره عنكبوت آيه ]) (شوند هائي براي خدا معتقد مي شريك

≅ö﴿ :فرمايد د همچنين ميخداون 2]بخواند مخلص نيست è% .⎯tΒ ⎯ÍνÏ‰u‹Î/ ßNθ ä3w= tΒ Èe≅ à2 

                                                   
 84(عثمان طه شماره ايات  ذكر شده است، كه در قرآن با خط) 84 – 83(يات آدر متن عربي كتاب شماره  -1

 .)مترجم. (باشد مي) 85 –

تصحيح شده است و معني آن واضح تر است چنين آمده است  )ب(در نسخه محقق كه از روي نسخه  -2
در نسخه . آمده است) لعلّ(در پاورقي و با لفظ  )الف(، در نسخه )فمن دعا غيراهللا تعالي لم يكن مخلصاً(

 .)فمن ادعي ديناً و صرفه له اخالصاً( :ورده شده استاصل اين عبارت بدين گونه آ
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&™ó©x« uθ èδ uρ çÅgä† Ÿω uρ â‘$ pgä† Ïμ ø‹n= tã χ Î) óΟçFΖä. tβθ çΗs>÷è s? ∩∇∇∪ šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬!﴾ )آيا چه  :بگو
و ملك فراخ كائنات و حكومت [كسي فرماندهي بزرگ همه چيز را در دست دارد 

] هر كه را بخواهد[دهد  و او كسي است كه پناه مي] ست؟مطلقه بر موجودات، از آن او ا
از  :خواهند گفت* داد، اگر فهميده و آگاهيد؟  او پناه] عذاب[از ] توان نمي[و كسي را 

≅ã﴿) 89و  88سوره مؤمنون آيه .) (آن خدا است ø?$#uρ öΝÎγ øŠn= tæ r't7tΡ zΟŠÏδ≡tö/Î) ∩∉®∪ øŒÎ) tΑ$ s% 

Ïμ‹Î/L{ ⎯Ïμ ÏΒ öθ s% uρ $ tΒ tβρ ß‰ç7÷è s? ∩∠⊃∪ (#θ ä9$ s% ß‰ç7÷è tΡ $ YΒ$ uΖô¹r& ‘≅ sàoΨ sù $ oλm; t⎦⎫ÏÅ3≈ tã ∩∠⊇∪ tΑ$ s% ö≅ yδ 

ö/ä3tΡθ ãè yϑ ó¡o„ øŒÎ) tβθãã ô‰s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝä3tΡθ ãè xΖtƒ ÷ρ r& tβρ •ÛØo„ ∩∠⊂∪ (#θ ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu™!$ t/#u™ y7 Ï9≡x‹x. 

tβθ è= yèøtƒ ∩∠⊆∪﴾ ])هنگامي كه به * ا براي كافران بيان دار سرگذشت ابراهيم ر! ]اي پيغمبر
چيزهائي را [كنيد؟  چه چيز را پرستش مي :خود گفت] بت پرست[و قوم ] آزر[پدرش 
بتهاي  :گفتند] پاسخ دادند و همفتخران] * [باشند؟ پرستيد، كي شايسته پرستش مي كه مي

مانيم  شان ماندگار ميبر عبادت] پردازيم و به پرستش آنها مي[پرستيم و دائماً  بزرگي را مي
شنوند و نيازتان را  خوانيد، صداي شما را مي آيا هنگامي كه آنها را به كمك مي :گفت* 

و يا زياني ] اگر از آنها اطاعت كنيد؟[رسانند  يا سودي به شما مي* كنند؟  برآورده مي
كارها را چيزي از اين [ :گويند مي] * اگر از آنها سرپيچي نمائيد؟[د نساز متوجه شما مي

و بتان [كردند  ايم كه اين چنين مي فقط ما پدران و نياكان خود را ديده] بكنند ندتوان نمي
شود  مگر مي. كنيم و بس نمودند و ما هم از كارشان تقليد مي را بگونه ما پرستش مي

و در اين  1)74إلي  69سوره شعراء آيات ]) (پدران و نياكان ما در اشتباه بوده باشند؟
  .در قرآن آيات بسيار فراواني وجودداردباره 

                                                   
 69(ذكر شده است، كه در قرآن با خط عثمان طه شماره آيات ) 87 – 74(كتاب شماره آيات در متن عربي  -1

 .)مترجم. (باشد مي) 74 –
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كنند كه  روايت مي 1امام احمد در مسندش و ترمذي از حديث حصين بن منذر
) پرستي؟ مي] خدا را[اي حصين چند ( :فرمود –صلي اهللا عليه و سلم –رسول خدا 

هفت تا كه شش تاي آنها در زمين و يكي در آسمان است؛ پيامبر  :حصين جواب داد
. خدايي كه در آسمان است :گفت) دهد؟ س چه كسي به رغبت تو جواب ميپ( :فرمود
اسالم بياور تا به تو كلماتي را ياد دهم كه ( :به او گفت – صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر 

قل ( :فرمود] پيامبر[سپس . اسالم آورد] او.) [خداوند به وسيله آن به تو سود برساند
بگو خدايا رشد را به من الهام و مرا از شر ( )يلهمني رشدي و قني شر نفسأاللهم 

پس صرف شناخت ربوبيت پروردگار و اعتراف آنها به آن به آنها  2)خودم حفظ كن
داخل در اسالم ننمود درحاليكه آنها براي خدا، خدايان ديگر به را سودي نرساند و آنها 
و شفاعت براي آنان  كه به سبب نزديكي آنها به پروردگار 3دادند عنوان شريك قرار مي

و بدين سبب در عبادت پروردگار و تعامل با او مشرك بودند . خواندند نزد او آنها را مي
ال شريك لك إلّا شريكاً هو لك تملكه و ما  4لبيك( :گفتند شان مي به همين دليل در تلبيه

 فرمانبردار توأم، هيچ شريكي نداري جز يك شريك له از آن توست تو مالك( 6)5ملك
  .)او و همة ما يملك او هستي

                                                   
 .آمده است) عبيد(كلمه ) منذر(به جاي ) ج(در نسخه  -1

حاكم دربارة اين حديث گفته ) 1923(، حاكم )899(ان ابن حب، صحيح )4/444(حمد ، ا)3483(ترمذي  -2
  .الباني آن را ضعيف دانسته است. به شرط صحيحين، صحيح است، اما آن را تخريج نكرده است :است
 .690ضعيف سنن ترمذي  :نگا

 ... .) لما جعلوا(...  :آمده است) ج(اما در نسخه  ...)مع جعلهم (...  :در نسخه محقق چنين آمده است -3

 .از قلم افتاده است) ج(و  )الف(اين كلمه در نسخه  -4

 .آمده است) مالك) (ما ملك(به جاي  )ب(درنسخه  -5

 ]1185شماره . [مسلم اين روايت را به نقل از عبارت ابن عباس آورده است -6
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روايت  –رضي اهللا عنه  –نعمان بن بشير . اسم معبود است) اله(و  1دعا مغز عبادت
دعا همان  )إن الدعاء هو العباده( :فرمود – صلي اهللا عليه و سلم –كند كه پيامبر  مي

 دعا مغز عبادت 3)مخ العباده] الدعاء([ :در روايت ديگري آمده است. 2عبادت است

$tΑ﴿ :اين آيه را خواند – صلي اهللا عليه و سلم –سپس پيامبر . است s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# 

ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9﴾ )سوره  60آيه .) (مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم :گويد پروردگار شما مي
  )غافر

] اين([ :گفته است] ترمذي[اند كه  ابوداود و ترمذي اين حديث را روايت كرده
همچنين نسائي، ابن ماجه، امام احمد وابن ابي شيبه اين ) ث حسن و صحيح استحدي

  .اند حديث را با اين لفظ روايت كرده
به معناي محصور بودن دعا در عبادت است و جز آن نيست زيرا يكي از  4اين صفت

همچنانكه خداوند . 5شد نداردذكر باشد كه مفهومي جز آنچه  صفات ضروري مي
tΒ⎯﴿ :فرمايد مي uρ äí ô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz#u™ Ÿω z⎯≈ yδ öç/ …çμ s9 Ïμ Î/﴾ ) هر كس كه با خدا، معبود

                                                   
چنين آمده ) ج(ر نسخه اما د ...)له اسم المعبود الدعاء مخ العباده كما أن اإل( :در نسخه محقق آمده است -1

 .)و المقصود من األدله السابقه و مما يأت أن يفهم القاري أن الدعاء هو العباده( :است

، حاكم )3827(ابن ماجه ) 11464(، نسائي )3372(، ترمذي )1479(، أبو داوود )18542(احمد در مسندش  -2
اين  :گويد ترمذي مي. اند روايت كرده ، آن را)9216(و ابن أبي شيبه ) 890(ابن حبان در صحيحش ) 1845(

 .حديث حسن و صحيح است

فقط عبيداهللا اين حديث را  :گويد مي] طبراني. [اند آن را آورده) 3196(و طبراني در األوسط ) 3371(ترمذي  -3
سنن الباني در ضعيف . از ابان روايت كرده است كه ابن لهيعه نيز به تنهايي آن را از عبيداهللا نقل كرده است

 .آن را ضعيف دانسته است) 669(ترمذي 

 .ذكر شده است) الصيغه(لفظ ) الصفه(به جاي كلمه ) ج(در نسخه  -4

ليس لها مفهوم يخاف ( :در نسخه محقق كه از روي نسخه اصل تصحيح شده است چنين آمده است -5
آمده ) الظاهر) (ج(و درنسخه ) المظهر(لفظ ) المنطوق(به جاي كلمة  )ب(و  )الف(اما در نسخه  ...)المنطوق 

 .است
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سوره ) (دليلي بر حقانيت آن نخواهد داشت ديگري را به فرياد خواند مسلماً هيچ
شود خداست و فرد دعا كننده چنين قصد  هر چيزي كه خوانده مي) 117مؤمنون آيه 

] خدا[خواند خدا باشد يا نه مشركان اوليه آن را  مي كرده است كه آنكه او را
  1.پس خواندن خداي ديگر دليلي ندارد. اند دانسته مي

  

                                                   
به  )ب(اما در نسخه  ].)البرهان[و ليس ثم دعاء الها آخر ( :اين عبارت در نسخه محقق چنين آمده است -1

 )البرهان له( :جاي عبارت داخل كروشه،اين عبارت آمده است
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   :فصل
  توصيف دين مشركان در قرآن كريم

  
%š⎥⎪Ï...﴿را در آيه  1دين مشركين –سبحانه  –خداوند  ©!$#uρ (#ρ ä‹sƒªB$# ∅ ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ 

u™!$ uŠÏ9÷ρ r&﴾  ...)سوره زمر، آيه ) (گيرند رپرستان و ياران ديگر را برميكساني كه جز خدا س
در . ت استعرده است كه قصد آنها فقط شفاكاين آيه بيان  2]در. [شرح داده است) 3

از  :گويد مي -رضي اهللا عنه  –صحيح بخاري، و مسلم آمده است كه عبداهللا بن مسعود 
أن تجعل هللا ( :ه چيست؟ فرمودبزرگترين گنا :پرسيدم )و سلم صلي اهللا عليه(پيامبر خدا 

.) اينكه براي خدا شريك قرار بدهي در حاليكه او تو را آفريده است( )نداً و هو خلقك
 :فرمود. پس از آن كدام گناه از همه گناهان ديگر بزرگتر است :سپس گفتم :عبداهللا گفت

و غذا فرزندت را از بيم آنكه با ت 3]اينكه[( )مخافه أن يطعم معك كأن تقتل ولد(
 :راست؟ فرمودكدام گناه از گناهان ديگر بزرگت پس از آن :دوباره پرسيدم) بخورد بكشي

خداوند در تصديق اين .) ات زنا كني با زن همسايه] اينكه([ :)أن تزاني بحليله جارك(

%t⎦⎪Ï﴿ :سخن آيه زير را نازل فرمود ©!$#uρ Ÿω šχθãã ô‰tƒ yìtΒ «!$# $·γ≈ s9Î) tyz#u™ Ÿω uρ tβθ è= çFø)tƒ 

}§ø¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ysø9$$ Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ÷“ tƒ﴾4 ) كه با اهللا،  كساني هستند] مؤمنان[و
نمايند، و انساني را كه خداوند  خوانند و پرستش نمي معبود ديگري را به فرياد نمي

                                                   
اين عبارت به اين ) ج(سخه اما در ن ...)و قد وصف اهللا سبحانه دين المشركين ( :در نسخه محقق آمده است -1

 .)يوضح ما قدمنا أن اهللا سبحانه و تعالي وصف دين المشركين( :صورت آمده است

 .در نسخه اصل از قلم افتاده است] في[كلمه  -2

 .در نسخه اصل از قلم افتاده است) أن(كلمه  -3

 )86شماره (و صحيح مسلم ) 4477شماره، (صحيح بخاري  -4
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سوره .) (كنند رسنند مگر به حق، و زنا نمي خونش را حرام كرده است، به قتل نمي
  )68فرقان، آيه 

زيدن به پروردگار است كه همان شرك ور 1]گناه[پيامبر بيان كرده است كه بزرگترين 
و گرويدن به آنها از ميان ] براي خداوند[ل شدن به وجود همانند و شريك قاي

 –در صحيح مسلم از ابوهريره . مي باشد نزديك كنند 2]به او[مخلوقاتش تا آنان را 
إن اهللا ( :فرمود – صلي اهللا عليه و سلم –ت شده است كه پيامبر رواي –رضي اهللا عنه 

يرضي لكم ثالثاً أن تعبدوه و التشركوا به شيئاً و أن تعتصموا بحبل اهللا جميعاً و 
 :دپسند اوند سه امر را براي شما ميخد( )التفرقوا و أن تناصحوا من ولّاه اهللا أمركم

ر ندهيد، همگي به ريسمان الهي چنگ بزنيد و اينكه او را بپرستيد و براي او شريك قرا
امر شما را به او واگذار كرده است، صادق و ] اداره[متفرق نشويد، با كسي كه خداوند 

دين خداوند حد متوسط ميان غلوكننده در آن و فرد گريزان از آن .) 3مخلص باشد
  .است
  

                                                   
 .آمده است) الذنوب(به جاي آن كلمة ) ج(آمده است اما در نسخه ) بنالذ(داخل كروشه در نسخه محقق در  -1

 .يافت نشد) إليه(عبارت داخل كروشه، ) ج(در نسخه  -2

كه اين روايت در اينجا با لفظ مسند ) 8361(، مسند احمد )1833(طأ مالك ، مو)1715شماره (صحيح مسلم  -3
 . احمد ذكر شده است
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  1:فصل
  انواع شرك

  
است كه از ميان آنها ] مختلفي[ 2شرك اكبر كه داراي انواع :شرك دو گونه است

و شرك اصغر مانند ريا . توان به شركي كه در صفحات پيشين بيان كرديم اشاره كرد مي
 صلي اهللا –از پيامبر  –رضي اهللا عنه  –و شهرت، چنانكه در صحيح مسلم از أبوهريره 

عن  أنا أغني الشركاء( :فرمود –تعالي  –كند كه خداوند  روايت مي – عليه و سلم
نيازترين شريكان  من بي( )تركته و شركه ك من عمل عمالً أشرك معي فيه غيريالشر
كسي كه در كاري غير مرا با من شريك قرار بدهد او را با شركش . ك هستمياز شر
 –زيرا ابن عمر . قسم خوردن به غير خداست] اصغر[نمونه ديگر شرك .) 3گذارم وامي

من حلف ( :كند روايت مي – صلي اهللا عليه و سلم –از رسول خدا  –رضي اهللا عنهما 
ترديد شرك ورزيده  هر كسي كه به غير خدا سوگند بخورد، بي( )اهللا فقد أشرك بغير

                                                   
 .به متن افزوده شد و در نسخه اصل يافت نشد) ج(و  )ب(هاي  ز روي نسخهاين كلمه ا -1

   :گويد مي) 257ص (در نونيه  –رحمه اهللا  –ابن القيم  -2
 و الشرك فاحذره فشرك ظاهر

  

 ذا القسم ليس بقابل الغفران  
  

  .تغيرقابل بخشش اس] شرك[اين نوع / شرك ظاهر است، ] يكي از انواع شرك[از شرك پرهير كن 
 كاو هوا اتخاذ الند للرحمن أياً

  

 نَ من حجر و من إنسان  
  

 .اعم از سنگ يا انسان هر چه باشد] اين شريك. [و آن قراردادن شريك براي پروردگار است
 يرجوه ثم يخافهيدعوه أو

  

 و يحبه كمحبه الديانِ  
  

 .دارد ند خدا دوست ميترسد، او را همان بندد پس از او مي خواند، به او اميد مي او را مي

 )2985شماره (صحيح مسلم  -3
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ابن حبان آن و اند و حاكم  امام احمد، أبوداود، ترمذي و حاكم آن را روايت كرده 1)است
  2.اند را صحيح دانسته

إن اهللا ينهاكم أن تحلفوا ( :فرمايد ين ميهمچن – صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر 
در حقيقت خداوند شما را از اينكه به ( )بĤبائكم فمن كان حالفاً ليحلف باهللا أو ليصمت

يد به خورد با دارد پس هر كسي كه سوگند مي پدرانتان سوگند بخوريد برحذر مي
 5]ابن[از حديث  و ابوداوود 4]احمد[امام .) 3پيشه نمايد خداوند قسم ياد كند يا سكوت

 – صلي اهللا عليه و سلم –اند كه مردي به پيامبر  روايت كرده - رضي اهللا عنهما -  عمر
 صلي اهللا عليه و –پيامبر . اگر خدا بخواهد وتو بخواهي )شئتاما شاءاهللا و م(: گفت
آيا مرا شريك خداوند قرار ( .)تجعلني هللا نداً قل ما شاء اهللا وحدهأ( :فرمود – سلم
  6.)دهي؟ بگو اگر خداوند به تنهايي بخواهد مي

اما بايد از آن و همه گناهان ديگر توبه . شود اسالم نمي 7شرك اصغر باعث خروج از
  .نمود
  

                                                   
شماره (ان ، ابن حب]72شماره [حاكم ) 1535ره شما(، ترمذي )2351شماره (، ابوداوود )2/125(مسند أحمد  -1

 ء، الباني در إروا)به شرط صحيحين، صحيح است( :گويد اند، حاكم دربارة آن مي ، آن را روايت كرده)1177
 .آن را تصحيح كرده است )8/189( الغليل 

اما در ) صححه و ابن حبان حمد و ابوداود و الترمذي، الحاكمأخرجه اإلمام ا(...  :در نسخه محقق آمده است -2
 .)الحاكم و صحح ابن حبان(...  :چنين آمده است) ج(و  )ب(نسخه 

 .)1646شماره (و صحيح مسلم ) 6646شمار (صحيح بخاري  -3

 .ه اصل از قلم افتاده استدر نسخ) احمد(كلمه  -4

 .اين كلمه درنسخه اصل ذكر نشده است -5

شماره (، ابن ابي شيبه درالمصنف )1839شماره (، احمد در مسند )783شماره (دب المفرد البخاري در ا -6
الباني در . اند از حديث ابن عباس آن را روايت كرده) 5812شماره ) (3/307(بيهقي در السنن الكبري ) 6742

 .آن را حسن دانسته است) 139(الصحيحه ] لسله االحاديثس[

 .آورده شده است) عن) (ج(و  )الف(، اما در نسخه )من(در نسخه محقق لفظ  -7
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  :فصل
  توسل به اعمال نيك

  
توسل  :هاي آن عبارتند از نمونه. توسل به اعمال نيك باقي مانده است] موضوع[فقط 

$!﴿مؤمنين به ايمانشان در آيه  oΨ −/§‘ $ oΨ ¯ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $ Zƒ ÏŠ$ oΨãΒ “ÏŠ$ oΨ ãƒ Ç⎯≈ yϑƒ M∼ Ï9﴾ )ما از ! پروردگارا
به ايمان به ] مردم را[شنيديم كه ] بزرگوار توحيد، يعني محمد پسر عبداهللا[منادي 

] در غار[ 1]كه[، و توسل آن سه نفر )193عمران آيه   سوره آل) (پروردگارشان ميخواند
ود و در برابر پروردگار به اعمال نيك خودشان متوسل صخره راه آنان را مسدود كرده ب

ترديد خداوند وعده داده است كه  بي 3زيرا. 2حديث آن در بخاري ذكر شده است. شدند
را اجابت كند و  اند، اند و اعمال پسنديده و نيك انجام داده دعاي كساني كه ايمان آورده
 –مهاي نيك پروردگار، خداوند توسل به نا ند، همچنيشخاز فضل خود به آنان فزوني ب

$!™uρ â!¬﴿ :فرمايد مي - تعالي  oÿôœ F{$# 4©o_ ó¡çtø: $# çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκÍ5﴾ ) خدا داراي زيباترين نامها است
پس به هنگام ستايش يزدان و . نمايند كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات داللت مي[

 .)ا فرياد داريد و بخوانيداو را بدان نامه] درخواست حاجات خويش از خداي سبحان
اللهم أني أسالك بأن (و دعاهاي برجاي مانده در سنن مانند ) سوره أعراف 180آيه (

يا ذالجالل و  المنان بديع السموات و األرض 4]الجنان[أنت  إله إالّال  لك الحمد
ط كه همه ستايش از آن توست، تنها اله و معبود فق] به اين صفت[خدايا تو را ) اإلكرام

                                                   
ن اضافه شده به آ )ب(از روی نسخه ) نالذي(که کلمه  ] ...)الذين[وهم الثالثه النفر ( :در نسخه حمقق آمده است -١

  ...)وهم ثالثه نفر توسلوا ( :ن صورت آورده شده استبه اي )ج( عبارت در نسخه است، اما مهني
 ) ۲۷۴۳مشاره (ح مسلم ، صحي)۳۴۶۵مشاره (صحيح خباری  -٢
واهللا سبحانه ( :ن گونه آورده شده استاين عبارت اي )ج(اما در نسخه ...) ألنه وعد ( : آمده استدر منت اصلی چنني -٣

 ...) وعد 
بان حح ابن و صحي) ۱۲۶۳۸مشاره (مسند امحد به به منت افزوده شده در  )الف(ی اصل و ها  ن کلمه از روی نسخهاي -٤

 . آمده است) ۸۹۳مشاره (
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خوانم و از تو طلب  مهربان سخاوتمند و آفريدگار آسمانها و زمين هستي، مي. تو هستي
مفهوم اين آيه است كه خداوند  و مانند اين دعاها،. 1كنم اي داراي شكوه و بخشش مي

$﴿ :فرمايد مي - تعالي  – yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#þθäó tG ö/$#uρ Ïμ ø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$#﴾ ) اي
و براي ] و از او امر اطاعت كنيد و از نواهي او اجتناب ورزيد[از خدا بترسيد ! مؤمنان

است  2همان نزديكي] وسيله[، زيرا )35سوره مائده آيه ) (تقرب به خدا وسيله بجوئيد
نزديك، ] خدا[شويد و انجام دهنده آن را به او  كه به وسيله آن به پروردگار نزديك مي

در صحيح بخاري به نقل از ابوهريره روايتي آمده است . ند و آن اعمال نيك استك مي
 من عادي لي ولياً،( :خداوند فرموده است( :فرمود صلي اهللا عليه و سلم –كه پيامبر خدا 

إلي عبدي بشيء مما افترضت عليه و ما زال عبدي يتقرب  بفقد آذنته بالحرب و ماتقر
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به  إلي بالنوافل حتي أحبه فإذا

ويده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها، ولئن سألني ألعطينه و لئن استعاذني 
بندة من  .كنم با يكي از اولياي من دشمني كند، با او اعالن جنگ مي كسي كه( .)ألعيذنه

بنده من . شود به من نزديك نميام  تر از آنچه بر او واجب كرده با امري دوست داشتني
هر گاه او را . دارم شود تا اينكه او را دوست مي همچنان با نوافل به من نزديك مي

بيند، و  دوست داشتم من گوش او خواهم بود كه با آن بشنود و چشم او كه با آن مي
 رود، اگر از من طلب و پاي او كه به وسيله آن راه مي. دست او كه با آن حمله كند

ترديد به او اعطا خواهم كرد و اگر به من پناه ببرد، او را پناه خواهم  بكند بي] چيزي[
كار مهمي  – صلي اهللا عليه و سلم –به همين دليل هنگامي كه براي رسول خدا  ).3داد

                                                   
مشاره (، ابن ماجه )۱۴۹۲مشاره (، أبوداود )۷۰۵مشاره (، خباری در ادب املفرد )۱۳۶۰۵مشاره (امام امحد در مسند  -١

 . آن را حسن دانسته است) ۲۰۵۹مشاره (حه، لصحياند، البانی در السلسله ا ردهت ک، آن را رواي)۳۸۵۸
 . آمده است) التقرب(به جای آن  )الف(اما در نسخه ) القرب( :در نسخه حمقق آمده است -٢
 ) ۶۵۰۲مشاره (ح خباری، صحي -٣
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 –عزوجل  –بهترين نزديكي به پروردگار ] نماز[زيرا . 1برد آمد، به نماز پناه مي پيش مي

θ#)﴿ :فرمايد مي -تعالي  –خداوند . است ãΖŠÏè tFó™ $#uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο4θ n= ¢Á9$#uρ﴾ ) و [و از شكيبائي
كه دل را پاكيزه و انسان را [و نماز ] واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد، از جمله روزه

وسيله مخلوق ) [45سوره بقره، آيه ( .)جوئيدياري ب] دارد ان و پليديها بدور مياز گناه
گري ميان خدا و مخلوقات، شفاعت براي آنان، نزديكي به وسيله  واسطهبراي  كه نيست

] قرآن[همان چيزي است كه خداوند در آيات  2]زيرا اين. او به پروردگار، خوانده شود
اين . آن را نهي فرموده است و كتابها و پيامبران را در تقبيح اين امر فرو فرستاده است

≅﴿. خواستند –عليه السالم  –ضرت موسي اسرائيل از ح همان چيزي است كه بني yè ô_$# 

!$ uΖ©9 $Yγ≈ s9Î) $ yϑ x. óΟßγ s9 ×π yγ Ï9#u™﴾ )تا به پرستش آن بپردازيم[ براي ما معبودي قرار بده [
قصد آنها  3زيرا .)138سوره اعراف آيه ( .)همانگونه كه آنان داراي معبودهائي هستند

  . نزديكي به خداوند با استفاده از آنها بود
  

                                                   
ث از او که فقط حممد بن عبداهللا اين حدي. اند هت کردوايآن را ر) ۱۳۱۹مشاره (و ابو داوود ) ۵/۳۸۸(امحد در مسند  -١

کرده  ت میروايامی از او قدامه است که فقط عکرمه بن عمار ميد ابوشود او حممد بن عبي است، گفته می ت شدهرواي
 . د نکرده است پس او جمهول استو تائي قيکسی او را توث. است

 و بين ت الوسيله بمخلوق يبتغي ليحصل واسطه بين اهللايسول(در نسخه حمقق داخل کروشه چنین آمده است  -٢
وأما التوسل ( : آمده استا در نسخه ج به جای عبارت فوق چننيام )خلقه يشفع لهم و يتقربون إليه ألن هذا

  ... .)بمخلوق و جعله واسطه بين اهللا و بين عبده فهو
 . آمده است) وکان( ،)ج(و در نسخه ) ألن(در نسخه حمقق کلمة  -٣
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   :فصل
  نهي از قسم دادن خداوند به مخلوق

  
در  اما. اما قسم دادن خداوند به وسيله مخلوق، به اتفاق علما از آن نهي شده است

تر آن است  كه درست. نهي از آن تنزيهي است يا تحريمي ميان علما اختالف است اينكه
ا برگزيده بن عبدالسالم در فتاوي خود، اين رأي ر كه نهي از آن تحريمي است، عز

–هما اهللا رحم –ابوحنيفه  :گفت از ابو يوسف شنيدم كه مي :گويد بن وليد مي بشر. است

به وسيله  :جايز نيست كسي خدا را جز به وسيله خودش بخواند و اينكه بگويد :گفت
. اين سخن ابويوسف است. خوانم يا به حق آفرينشت تو را مي[هاي عزت عرشت  گره

همان خداست پس اين امر را زشت  1]اي عزت عرشه به گره :ابويوسف گفت
ستادگانت و به حق خانه و مشعر رپيامبران و ف 2]به حق[اما خواندن خداوند  .دانم نمي

جايز نيست از خدا به وسيله  :گويد مي -رحمه اهللا  - 3القدوري. دانم الحرام را ناپسند مي
ا به حق فالن، مالئكه، تو ر :به همين دليل نبايد گفته شود. حق مخلوق طلب شود
   4پايان كالم. خوانم، زيرا مخلوق هيچ حقي بر خالق ندارد پيامبران و امثال آنها مي

يكي از راويان آن، . آمده است 5)و بحق السائلين عليك(اما روايتي كه در آن عبارت 
به ] توسل[اگر هم صحيح باشد معناي آن . 1باشد عطيه عوفي است كه داراي ضعف مي

                                                   
افت ي )ب(و  )الف(های اصل،  در نسخه ن عبارت اي. نت حمقق افزوده شدبه م )ج(عبارت داخل کروشه از روی نسخه  -١

 . نشد
 . از قلم افتاده است )ب(عبارت داخل کروشه در نسخه  -٢
 ۴۲۸دار شد، در سال  های عراق را عهده باشد که رهربی حنفی  بغدادی قدوری میاو امحد بن حممد بن محدان ابوحسني -٣

 ) ۳/۱۰۸۶(. حلفاظتذکره ا :نگا. در گذشت. ق. ه
 ) ۲۰۳ – ۱/۲۰۲( .هجمموع الفتاوی البن تيمي :نگا -٤
در  یبوصري. اند آن را آورده) ۸۵و  ۸۴( در اليوم و الليله نسائی، )۳/۲۲(، امام امحد در مسند )۷۷۸مشاره (ابن ماجه  -٥

بن  لو فضي. ان عوفی استه مهعطي. ن استفاای از ضعي اين اسناد دارای سلسله( :گويد می) ۱/۹۸(زوائد ابن ماجه 
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او و حق آنها  بر آنها اطاعت از –تعالي  –زيرا حق خداوند . اعمال صالح آنهاست وسيله
كه  2]وعده داده است[ –تعالي  –خداوند . است] دعاي آنان[بر خداوند ثواب و اجابت 

دهند را اجابت نمايد و از فضل خود به آنها  دعاي مؤمناني كه عمل صالح انجام مي
بگيرد، خداوند ] سرپرست[قط خدايش را به عنوان ولي زماني كه بنده، ف. فزوني ببخشد

اين دوستي ميان . دهد شفيع قرار مييكي از اوليايش را از ميان شفيعان براي او 
برخالف كسي . شوند پس آنان به خاطر خدا با او دوست مي. پروردگار و بندگانش است

نه است و آن يكي نوع د اين يك گوپرست قابل خدا يا به همراه او ميكه مخلوقي را در م
 3]فقط[كه ] و شرعي[همچنانكه شفاعت شرك آميز باطل است و شفاعت حقيقي . ديگر

  . آيد، ثابت است با توحيد به دست مي
  

                                                                                                                                       
قاعده فی التوسل و : نگا. ابن تیمیه نیز آن را ضعیف دانسته است. ف هستندمرزوق و فضل بن موفقه مهه ضعی

آن را ضعیف دانسته ) ۲۴مشاره ( ربيع المدخلي، الباني در سلسله االحاديث الضعيفه /حتقیق ) ۲۱۵ص (الوسیله 
 . است

مدلسی  و شیعه. کند گوست که بسیار خطا میبسیار راست( :گوید او می درباره رابن حج ؛عطيه بن سعد العوفي -١
 . حتقیق حممد عومله) ۴۶۱۶مشاره (التقریب،  :نگا .)است

 . این کلمه در نسخه اصل از قلم افتاده است. به منت اضافه شده است )الف(از روی نسخه ) وعد(لفظ  -٢
 .یافت نشد )ج(در نسخه ] امنا[کلمه  -٣
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   :فصل
  مفهوم حديث عثمان بن ضيف

  
كنند، خواندن غير خدا  كنند و گمان مي يكي از مواردي كه مخالفان به آن استناد مي

 –اللهم إني أسألك و أتوجه إليك بنبيك محمد ( :باشد روايت مي همان وسيله است، اين
الرحمه، يا محمد إني أتوجه بك علي ربي في حاجتي هذه  نبي -سلم  صلي اهللا عليه و

سلم صلي اهللا عليه و –ات محمد  من به وسيلة فرستاده خدايا( :)لتقضي، اللهم شفعه في 
اي محمد من به وسيلة تو . خواهم ز تو ميآورم و ا پيامبر رحمت به سوي تو روي مي –

   1.)خدايا او را شفيع من قرار بده. كنم تا برآورده شود براي رفع اين نيازم به خدا رو مي
  . اند روايت كرده 2ترمذي، حاكم و ابن ماجه آن را از عثمان بن حنيف

   :جواب آن، يكي از موارد زير است
 صلي اهللا –در اين حديث از خود پيامبر  در اين امر هيچ اختالفي نيست كه :اوالً

آن طلب، از خداوند به تنهايي است [بلكه . درخواست چيزي نشده است – عليه و سلم
و عمل بدعت آميز مخالفان، منكر و زشت [  3.]تا پيامبرش را دربارة او شفيع قرار دهد

                                                   
شماره (و ابن ماجه ) 664و  660، 69(هاي  شماره )اليوم و الليله(نسائي در ) 4/138(امام احمد در المسند  -1

كالم شيخ » .حسن، صحيح و غريب است] ثين حديا[ :گويد آن مي ترمذي درباره. اند را تخريج كرده آن) 1385
الباني در صحيح جامع . بخوانيد) 198-185(ص ) التوسل و الوسيله(حديث را در  اين ابن تيميه دربارهاإلسالم 
 . آن را تصحيح كرده است) 1290شماره (الصغير 

به جاي ) الف(هاي اصل و  در نسخه. به متن محقق افزوده شد) ج(از روي نسخة ) عثمان بن حنيف(عبارت  -2
 . آورده شده است) عمران بن حصين(نام ) عثمان بن حنيف(

هو سؤال اهللا وحده أن ( :باشد تصحيح شده است چنين مي) ج(و ) الف(هاي  وي نسخهعبارت داخل كروشه كه از ر -3
و إن  –صلي اهللا عليه و سلم  –هو رسول اهللا ( :اما در نسخه اصل به جاي اين عبارت چنين آمده است )ع فيه نبيهيشف

  .) أن يشفع فيه نبيه سأل اهللا( :اين عبارت به اين صورت آورده شده است) ب(اما در نسخه  )شفعه فيه نبيه
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ختن بنا و سا 2]پس اين كجا و[ 1].است و دربارة حرام بودن آن حديث وارد شده است
اند، اين امور، همگي  همان طور كه عمالً گفته ،3پرده كشيدن و چراغاني كردن قبور كجا

معتقدند كه حد اين  4تاجايي كه ابن حجر هيتمي و ديگران. جزو گناهان كبيره هستند
  . مجازات به وسيلة لعنت، غضب يا آتش است 5كار

، احاديث ركتابهاي حديثي ديگ در صحيحين و ردربارة تحريم ساختن بنا بر روي قبو
و  6]همچنين عالوه بر ساختن بنا، خواندن نام صاحبان آنها. [صحيح فراواني وجود دارد

و  7براي آنان  اميد داشتن و پناه بردن به آنها و نذر كردن براي آنان و نوشتن رقعه
اي ! سرورماي ( :)يا سيدي يا موالي افعل كذا و كذا(خواندن آنها با عبارتهايي مانند 

از ديدگاه . همان پرستش الت و عزي است 1]اين كار) [8!مواليم چنين كن و چنان كن
  .]مشركان[آنان 

                                                   
 . از قلم افتاده است) ج(عبارت داخل كروشه در نسخه  -1
فأين هذا من ( :تصحيح شده است، چنين است) ج(و ) ب(عبارت داخل كروشه در نسخه محقق كه از روي نسخه  -2

 . آمده است) وهي(اين عبارت به صورت ) الف(اما در نسخة اصل و  ...)
. يافت نشد) ب(و ) الف(هاي اصل،  اين جمله عباراتي آمده است كه در هيچكدام از نسخهپس از ) ج(در نسخه  -3

صلي اهللا عليه و سلم  –والذي وردت النصوص الصريحه الصحيحه في تحريه كما في السنن أنه ( :اين عبارت چنين است
 .)»لعن زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج« -

 .) هنا سقط بين ( :آمده است) الف(در حاشيه نسخه  -4
حدودها بأنها ( :چنين آورده شده است) ج(اما اين عبارت در نسخه  ...)أن حدها كلّها ( :در نسخه محقق آمده است -5

 ... .) ما 
در  ،)ويضاف إلي عمارتها دعاء أصحابها( :از قلم افتاده است، چنين است) ج(عبارت بين دو كروشه كه در نسخه  -6

يافت ) ب(و ) الف(هاي اصل،  به جاي اين جلمه عبارتي آورده شده است كه در هيچكدام از نسخه) ج(ه نسخ
  .)و ارتكاب الكبائر و البناء علي القبور و نحوه جني علي األمه أعظم البالء من دعاء أصحابها ( :نشد

  .)و كتب الرقاع لهم ( :تآمده اس) ج(اما در نسخه  )و كتب الرقاع فيها( :در نسخه محقق آمده است -7
  ] ... .)و بهذا[افعل كذا و كذا ( :در نسخه محقق چنين آمده است -8
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را زشت  شانخرده گيرد و عمل] بر آنان[بدبختي و شقاوت از آن كسي است كه 
  . بداند

و آنچه را بدان [ 2دربارة قبور – صلي اهللا عليه و سلم –كسي كه سنت رسول خدا 
باآنچه بيشتر مردم [اند  و اصحاب پيامبران به آن عمل كرده 3]از آن نهي كرده استامر يا 

 6با يكديگر تناقض و تضاد دارند] اين دو[يابد كه  در مي 5مقايسه كند، 4]بدان معتقدند

Ÿξ﴿ :شأن نزول اين آيه از كالم پروردگار sù (#θ è= yè øgrB ¬! #YŠ#y‰Ρr& öΝçFΡr&uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪﴾ 
و مسلمانان  –صلي اهللا عليه و سلم  –رسول خدا  يكي از كاهنان يهودي به پيشدن آم
شما . داديد مردمان بسيار خوبي بوديد اگر شما براي خدا شريك قرار نمي« :او گفت. بود
 :فرمود – صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر » .اگر خدا و فالن شخص بخواهند :گوييد مي

Ÿξ﴿خداوند آيه ] پس از آن[ .)ستبدانيد كه او سخن حقي گفته ا( sù (#θè= yè øgrB ¬! #YŠ#y‰Ρ r& 

öΝçFΡr&uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪﴾ يكي از كساني كه اين حديث را تخريج كرده . را نازل كرد
   1.آن را آورده است) ورثالدرالمن(الدين سيوطي است كه در تفسيرش  ، جالل7است

                                                                                                                                       
 . به متن افزوده شده است) يقتضيها السياق( :پس از اين كلمه عبارت) ج(در نسخه  -1
 . افزوده شده است) و زيارتها( اين عبارت، كلمه پس از) ج(در نسخه  -2
 .)و ما أمر به و نهي عنه ( :ه در كالم ابن القيم رحمه اهللا آمده استكيافت نشد) ج(نسخه عبارت داخل كروشه در  -3
ابن اين عبارت در كالم . به متن افزوده شده است كه با متن سازگاري دارد) ج(عبارت داخل كروشه از نسخه  -4

 .نيز وجود دارد –رحمه اهللا  –القيم 
و در نسخه ) جمع(تصصيح شده است، لفظ  –رحمه اهللا  –ابن القيم كالم در نسخه محقق كه از روي نسخة اصل و  -5

 .ذكر شده است )قارن( كلمه )ج(
 .نشر دارالمعرفه)1/195(إغاثه اللهفان البن القيم  :نگا -6
حاكم گفته . اند آن را تخريج كرده) 3/216(و بيهقي ) 7885(و حاكم، شماره ) 372 – 6/371(احمد در مسند  -7

 .صحيح دانسته استآن را ) 136شماره (لسله الصحيحه الباني در الس. اد آن صحيح استاسن :است
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. دارند، بيش از خداوند دوست دارند آنها اعتقاد] واليت[اين افراد، كساني را كه به 
. كند زيرا شواهد خالف اين امر را ثابت مي. حتي اگر گمان يا ادعا كنند كه چنين نيست

كند و به  دارد و تعظيم مي اهللا بزرگ مي بيت] كعبه[پس او در حقيقت قبر را بيش از 
ميان آنچه . خورد سوگند مي –و نه آن كسي كه بدان معتقد است  –دروغ به خداوند 

كنند و آنچه آنها را از آن نهي كرديم، هيچ اشتراكي وجود  عليه ما، بدان استدالل مي
  . ندارد

نبايد  –عزوجلّ  –اين حديث براي ما دليلي است مبني بر اينكه غير خداوند  :ثانياً
و أتوجه  3اللهم أني أسألك( :2در ابتداي آن آمده است. مورد درخواست و دعا قرارگيرد

از خداست  5اين درخواست .)كنم خواهم و به سوي تو رو مي خدايا از تو مي) (4كإلي
ما به وسيلة ! اي محبوب ما اي محمد( :تا پيامبر را به عنوان شفيع و واسطه او قرار دهد[
بيشتر [اين گونه خطاب در  .)شويم، پس براي ما شفاعت كن به خدايت متوسل مي تو

السالم عليك أيها النبي و رحمه اهللا و ( :گوييم  ما در نماز ميمثالً . او وجود دارد 6]اقوال
يا اينكه دوست ! درود، رحمت و بركات خداوند بر تو باد! يعني اي پيامبر 7)بركاته
او را  آنها را آنگونه كه او دوست دارد دشمنان ايشان را به ياد آورده و زبان داران يا

                                                                                                                                       
 ) 1/76( :الدر المنثور :نگا -1
 ...) قوله (...  :آمده است) ج(اما در نسخه ...) فإن مستهله ( :در نسخه محقق آمده است -2
 . از قلم افتاده است) ب(و ) الف(هاي  اين كلمه در نسخه -3
نبي  – صلي اهللا عليه و سلم –بنبيك محمد ( :پس از اين جمله، عبارت زير نيز افزوده شده است) ج(خه در نس -4

 .)الرحمه
 . آمده است) فسأل(، به جاي آن كلمة )ب(و ) الف(هاي  اما در نسخه...) فسؤال ( :در نسخه محقق آمده است -5
به جاي عبارت داخل ) ب(و ) الف(هاي  اما در نسخه] ...) معاشر قوله[خطاب (...  :در نسخه محقق آمده است -6

 . باشد، آمده است كه تفسير كلمه معاشر مي) الحاضر(كروشه كلمة 
 .) 969و  968شماره (سنن ترمذي  :نگا -7
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من با دعاي پيامبرت ] خدايا([ :عبارت است اين 1]دهد و معناي آن مورد خطاب قرار مي
به همين دليل در پايان . شفاعت در اين دنيا به معناي دعاست .)كنم به سوي تو رو مي

يعني دعاي  ).خدايا او را دربارة من شفيع بگردان( :)اللهم شفِّعه في( :گويد حديث مي
زنده همة انسان از . است] همگان[جايز بودن اين امر، مورد اتفاق . او را مستجاب كن

كمك   2اما از فرد غايب يا مرده. شود آن چيزي كه بر انجام آن تواناست، درخواست مي

ö≅è% ¨βÎ) tøΒ﴿ :فرمايد خداوند مي. شود يا چيزي كه بيش از توان اوست، طلب نمي F{$# …ã&©#ä. 

 عمران سورة آل .)اعم از پيروزي و شكست در دست خداست[همه كارها  :بگو( ﴾!¬
 –حداكثر اين امر طلب دعا از فرد زنده و قبول شدن شفاعت او نزد پروردگار  154آيه 

 عليه و سلم صلي اهللا –در حالي كه به اقرار نص كتاب و سنت پيامبر . است –عزوجل 
  . به سراي باقي شتافته است –

 –به همين دليل اصحاب ايشان در خشكسالي به عموي پيامبر،عباس بن عبدالمطلب 
 3.متوسل شدند و از او خواستند جهت بارش باران، براي آنها دعا كند –زنده بود  كه

آن را آورده است كه ياران پيامبر به  –رضي اهللا عنه  –بخاري به روايت از انس به مالك 
 صلي اهللا عليه و –با وجود اينكه ايشان  نيامدند و در كنار آن نايستادند پيش قبر ايشان

  . برند زخي به سر ميدر حيات بر – سلم
. اگر اين كار جزو عبادات بود. دعا عبادتي است كه اساس آن بر پيروي و اتباع است

به ] از ديگران[يارانش . داد آن را سنت قرار مي – صلي اهللا عليه و سلم –ترديد پيامبر  بي
 به همين دليل. كردند اين امر داناتر بودند و بيش از ديگران از سنت او پيروي مي

                                                   
ال للمخلوق و توجه إليه بدعاء ( :آمده است نيچنداخل کروشه در نسخه ج از قلم افتاده است و به جای آن  عبارت  -١

 ) .يا محمد إني أتوجه بك إلي ربي في حاجتي هذه لتقضي اللهم شفعه في :بعد، و قوله يدليل مايأتنبيه ب
 ).أما الغائب و الميت( :اما در نسخه ج آمده است )و أما الغائب أوالميت( :در نسخه حمقق آمده است -٢
و طلبوا منه أن (...  :آمده است )ج(اما در نسخه  ...)اء قسو أن يدعو لهم في االست( :در نسخه حمقق آمده است -٣

 ) .يدعو لهم
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هيچكدام از اصحاب و تابعين عليرغم نياز شديد و مشكالت فراوانشان اقدام به اين كار 
به معناي كتاب خدا و ] از ديگران[در حالي كه آنان . نكردند] توسل به پيامبر و قبر او[

آنها نه تنها . 1تر بودند هاي ديگر در پيروي از آن حريص سنت رسولش داناتر و از ملت
كردند، بلكه از انجام آن و همچنين ايستادن كنار قبر ايشان براي دعا نهي  اين كار را نمي

 :فرمايد بهترين قرن بودند كه پيامبر دربارة آنها مي 2]جزو[در حالي كه آنان . كردند مي
و [قرن ] امت من[بهترين شما ( :.)خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(

سپس كساني كه بعد از  ،آيند اني كه بعد از آنها ميپس كسمن هستند، س] مردمان دورة
   .)آيند آنها مي
سه  يا) دوره(دانم آيا بعد از روزگار خودش، دو قرن  نمي :گويد بن حصين ميان عمر

   3.بخاري اين حديث را در صحيح خود آورده است. را نام برد) دوره(قرن 
ل به خدا به وسيلة فردي غير دليلي بر توس] اين حديث[آنها گمان كردند كه  :ثالثاً
است و از مسأله مورد نزاع به مسألة ديگري منتقل  – صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر 

 –صحت  –بود كه براي  – صلي اهللا عليه و سلم –شدند كه توسل به غير پيامبر خدا 
   4.توان قياس مع الفارق كرد آن هيچ دليلي وجود ندارد، زيرا آنها تصريح كردند كه نمي

خدايا ما به وسيلة پيامبرت نوح از تو مسألت  :پس براي ما جايز نيست كه بگوييم
ما از تو ] خدايا[ :يا اين كه بگوييم! اي نوح! كنيم اي پيامبر خدا كنيم و به تو رو مي مي

اهللا يا موسي كليم اهللا يا عيسي روح اهللا  كنيم و به وسيلة پيامبرت، ابراهيم خليل طلب مي
. عليرغم اينكه وجه مشترك ميان همة آنها پيامبري است. آوريم و روي ميبه سوي ت

                                                   
 ... .) ه تعلي اتباع مل(...  :چنین آمده است) ج(اما در نسخه  )و أحرص اتباعاً لملته( :در نسخه حمقق آمده است -١
وهم خير ( :تر آن است بگوییم حمقق معتقد است که هبتر و واضح. از قلم افتاده است )ج(در نسخه ) من(کلمة  -٢

 ) لقرونا
 )۲۵۳۵(، صحیح مسلم حدیث مشاره )۳۶۵۰(صحیح خباری حدیث مشاره  -٣
 . و الم است )الف(دارای  )ج(اما این کلمه در نسخه . و الم آورده شده است )الف(بدون ) فارق(در نسخه حمقق لفظ  -٤
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 –صفت دوستي، در حضرت موسي  –عليه السالم  –عالوه بر آن در حضرت ابراهيم 
روح خدا و  –عليه السالم  –و در حضرت عيسي ] با خدا[صحبت كردن  –عليه السالم 

] در قرآن و سنت[يم زيرا اين امر پس ما حق نداريم كه چنين بگوي. كلمة او بودن است
قياس فقط براي كسي . نيامده است و ما به چيزي كه در آنها نيامده باشد، نيازي نداريم

پس . 1جايز است كه در مورد امري كه دربارة آن نصي وجود ندارد به حكم نياز دارد
امر  را يافت، ديگر قياس كردن در آن] نص مورد نظر[گاه كند، هر كسي كه قياس مي

به ويژه . نيازي نداريم ،انجامد براي او حالل نيست و ما به قول ساختگي كه به شرك مي
تر از  پوشيده ن امتدر ميان اي] شرك[اينكه دربارة آن احاديثي به ما رسيده است و اينكه 

از [و اين امت به هفتاد و سه فرقه تقسيم شده است كه جز يكي  2راه رفتن مورچه است
عليه  صلي اهللا –آن فرقه ناحيه كساني هستند كه به آنچه پيامبر . 3در آتشندهمگي ] آنها

  ] .كنند و بدان عمل مي[و يارانش بدان معتقد بودند، ايمان دارند  – و سلم
كه جز خداوند  –وسيله اين نيست كه بنده، غير خدا را بخواند و نياز خود را  :رابعاً

به وجود آوردن  از كسي كه قادر –تبارك و تعالي كسي قادر به برآورده كردن آن نيست 
β﴿ :، طلب كند4نيست... نفع، ضرر، مرگ، حيات و  Î) ãΝåκö:è= ó¡o„ Ü>$t/—%!$# $ \↔ø‹x© ω çνρä‹É)ΖtFó¡o„ 

                                                   
في حكم (...  :استتصحیح شده است، چنین آمده  )ج(و  )ب(، و )الف(های  در نسخه حمقق که از روی نسخه -١

 ) . ...اليوجد فيه نص 
و ابن أبی حامت آن را ختریج  ، ابن املنذر)۲۸۶مشاره (در عمل الیوم و اللیله نسائی ، )۵۸مشاره (ابویعلی در مسندش  -٢

 . آمده است) ۴/۵۴(چنانکه در الدر املنثور . اند کرده
آن را ) ۲۴۰(البانی در السلسله الصحیحه مشاره . اند هآن را ختریج کرد) ۴/۱۰۲(و امحد ) ۴۵۹۷مشاره (ابو داود  -٣

 . دانسته است) حسن(
اليقدر علي ( :تصحیح شده است، چنین آمده است )ج(این عبارت در نسخه حمقق که از روی نسخه اصل و نسخه  -٤

 )ایجادها( :آمده است )ب(اما در نسخه  )وجودها
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çμ ÷ΨÏΒ﴾ )آن را از او باز  دنتوان حتي اگر هم مگس چيزي را از آنان بستاند و برگيرد، نمي
   73سورة حج آيه  .)پس گيرند و برهانند

گذارند  قادر به دفع دزدي كه تابوت يا آنچه بر روي قبر مي] مردگان[همچنين آنان [
  1].نيستند د،دزد را مي... تخم شتر مرغ و  :از قبيل

  

                                                   
 . ه است از قلم افتاد )ج(عبارت داخل کروشه در نسخه  -١
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   :فصل
  احاديث ضعيف

  
ها عليه ما به  ام سختييكي از مطالبي كه دربارة جايز بودن خواندن غير خدا در هنگ

بن ] عبداهللا[است كه  – صلي اهللا عليه و سلم –كنند، اين حديث پيامبر  آن استناد مي
إذا انفلتت دابه أحدكم في األرض فاله فليناد يا « :مسعود آن را روايت كرده است

هرگاه چهار پاي يكي از شما در زمين پا به فرار گذاشت، پس بايد ( :»سواحبعباداهللا ا
يت إذا أع« :در روايت ديگري آمده است ).1بگيريد] آن را[رياد بزند اي بندگان خدا ف

خسته و ناتوان شده پس ] چهارپاي يكي از شما[هر گاه ( :» اهللا أعينوا فليناد يا عباد
استناد به اين دو حديث براي اثبات [اين امر،  .)اي بندگان خدا، كمك كنيد :فرياد بزند
زيرا آنچه در اين دو حديث آمده هيچ ربطي . آنهاستل و گمراهي نشانه جه] عقايدشان

-زيرا وسيله به معناي آن اعمالي است كه انسان را به خداوند  .به توسل و وسيله ندارد
به [نزديكي ] امر توصيه شده در حديث[نزديك كند، در حالي كه اين  –عزّوجل 
  . نيست] پروردگار
  . ح نيستنداين دو حديث هيچكدام صحي :ثانياً

روايت  –رضي اهللا عنه  -  2با سند منقطع از عتبه) الكبير(طبراني، حديث اول را در 
حديث رم كردن چهار پا را به ابن سني نسبت داده  - رحمه اهللا –نووي . 3كرده است

                                                   
هیثمی در جممع الزوائد . اند آن را ختریج کرده) ۹/۱۷۷(و أبویعلی در مسند ) ۱۰/۲۶۷(طربانی در الکبیر  -١

  . در سلسله راویان آن، معروف بن حسان وجود دارد که ضعیف است«  :گوید می) ۱۰/۱۳۲(
 . بیر طربانی تصحیح گردیدم کشده است که از روی نسخه اصل و معجکر ذ» عقبه«این اسم، ) ج(در نسخه  -٢
إذا أضل أحدكم شيئاً أو أراد أحدكم عوناً و « :لفظ حدیث را ذکر نکرده است و آن چنین است –رمحه اهللا  –امام  -٣

هرگاه یکی از مشا چیزی را گم « ».راهمفأن هللا عباداً ال ن! هللا أعينونييا عبادا :هو بأرض ليس بها أنيس، فليقل
ای بندگان خدا به من  :پس بگوید ،ایی در آن نیست به کمک نیاز داشته هیچ آشنیا در سرزمینی ک ،کرد

آن را ) ۱۱۷/۱۱۸-۱۷(طربانی در الکبیر » .بینیم که ما آهنا را منی. تردید خداوند بندگانی دارد بی! کمک کنید
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 او« :گويد ابن عدي دربارة او مي. است كه در سند آن معروف بن حسان وجود دارد

   1».منكر الحديث است
اين دو حديت عليرغم ضعفشان و حديثي كه قبل از آنها ذكر گرديد، هيچ دليلي بر 

] از كنار قبر او[خواندن مردگاني، مانند عبدالقادر گيالني از فاصله دور و حتي ] صحت[
نهايت اين امر آن است . را خواند -حتي از انبيا و اوليا  - نيست و جز خدا نبايد كسي

 - سبحانه  –ميان بندگانش كساني را قرار داده است كه جز او  در –عزوجل  –كه خداوند 
$﴿ :شناسد كسي آنها را نمي tΒ uρ ÞΟn= ÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/u‘ ω Î) uθ èδ﴾ ) لشكرهاي پروردگارت را جز

خواستن، فرد مشخصي را با نام  كهر گاه كسي براي كم 31سورة مدثر آيه ) داند او نمي
دروغ بسته است  – اهللا عليه و سلم صلي –ل خدا صدا بخواند، پس در حقيقت بر رسو

خواندن غير [معناي حديث، . شود و كسي را خوانده است كه به خواندن او امر نمي
بلكه با فرض صحت اين . در همة حركات، سكون، نشست و برخاست نيست] خدا

حديث، اين امر زماني براي فرد، مباح است كه در حمل كااليش يا رم كردن 
  . به كمك نياز داشته باشد 2شچهارپاي

tΠöθ﴿فرمايد  مي –تعالي  –خداوند  :ثالثاً u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿøC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ 

©ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ﴾ ) با [دين شما را برايتان كامل كردم  ] احكام[امروز
نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و ] گامهايتانعزت بخشيدن به شما و استوار داشتن 

   3سورة مائده آيه  .)براي شما برگزيدم] به عنوان آئين خدا پسند[اسالم را 

                                                                                                                                       
ن احلسین ضعیف این حدیث به علت انقطاع بین عتبه و راوی قبل از آن یعنی زید بن علی ب. ختریج کرده است

 . است
 ) ۵/۳۲۵(الکامل البن عدی  :نگا -١
 . از قلم افتاده است) ج(داخل کروشه در نسخه  کمله -٢
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با فضل و رحمتش آن را كامل نمود، جايز نيست امري را ] خداوند[پس بعد از آنكه 
ان قياس آنها كه جزو آن نيست، در آن وارد كنيم و اموري را با آن مقايسه كنيم كه امك

  1.وجود ندارد
  . شود شريعت تناقض داشته باشد، به آن عمل نمياگر حديث صحيح با اصول  :رابعاً

شود عبارت است از حديثي كه  حديث صحيحي كه به آن عمل مي:گويند مي] علما[
از فردي مانند خودش آن را روايت ] حافظه[فرد عادل و داراي قوت حافظه و ثبت 

به حديثي كه در آن امري  توان پس چگونه مي. ذ و ضعف نباشداي شذوكرده باشد و دار
پس . 2آمده است كه هيچ دليل مطابق، تضميني و التزامي در آن نيامده است، عمل كرد

  . اين همان بهتان است
كساني كه به آنها معتقدند مستدل ] آراي[خود را با ذكر  3آنها ديدگاههاي :خامساً

كنند كه از  دهند و هر كدام از آنها تعريف مي به آنها نسبت مي كنند و اين اعمال را مي
به آنها كمك كرده و مشكلشان را ] مرده[اند و آن  طلب ياري كرده] مرده[فالن شخص 
  . حل كرده است

از اين [خدايي كه ملكوت همه جهان در دست اوست، « :پس اگر شخصي بگويد
بر او » .فتراي بزرگي استبهتان و ااين ! منزه است، خدايا تو پاك و منزهي] شرك

گويند اينكه اولياي  كنند و مي نموده و او را اخراج و به بدعت گذاري متهم ميشورش 
اگر چنين بگويند، . شوند، معلوم است خدا، نه ترسي بر آنان خواهد بود و نه غمگين مي

                                                   
و نقيس ما ( :اما مهین عبارت در نسخه ج چنین آمده است )و نفيص ما ال يقاس عليه( :در نسخه حمقق آمده است -١

 ) .ال قياس عليه
مل بالحديث المتكلم فيه بما اليدل عليه دالله مطابقه، والتضمن، والالتزام، فكيف الع« :منت عربی آن چنین است -٢

 ».فهذا هو البهتان
أنهم عمروا ( :تصحیح شده است، چنین آمده است) الف(های اصل و  این عبارت درنسخه حمقق از روی نسخه -٣

و ر  )دعموا إجابتهم( :)ج(در نسخه  و ... )عمروا مواقعهم (.... به صورت ) ب(مهین عبارت در نسخه  ...)مواقفهم 
 . آمده است )زعموا موافقتهم(اهلدیه السنیه به صورت 
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قدرت و حكومت  بله اما هيچ كدام از آنها به اندازة يك دانه خردل،] دهيم ما جواب مي[
ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ çμ﴿ :فرمايد خداوند مي. ندارد s9 Ûù= ßϑø9$# 4 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ šχθ ããô‰s? ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ 

$ tΒ šχθ ä3Î= ÷Κ tƒ ⎯ÏΒ AÏϑ ôÜÏ% ∩⊇⊂∪ β Î) óΟèδθãã ô‰s? Ÿω (#θ ãè yϑ ó¡o„ ö/ä.u™!$ tã ßŠ öθ s9uρ (#θ ãè Ïÿxœ $ tΒ (#θç/$ yftG ó™ $# 

ö/ä3s9 ( tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# tβρ ãàõ3tƒ öΝä3Å2 ÷Å³Î0﴾ ) درازي و كوتاهي شبها و روزها، [آن كسي كه
اهللا است كه .] سامان داده استحركات دقيق ماه و خورشيد را سرو نظام نور و ظلمت و

ز او كساني كه به از آن اوست و به ج] جهان هستي[داوندگار شماست و مالكيت خ
حتي مالكيت و حاكميت پوستة نازك خرمائي را ] دنمايي و پرستش مي[ خوانيد فرياد مي
به فرياد بخوانيد، ] هاي خود براي حل مشكالت و رفع گرفتاري[اگر آنها را . ندارند

اگر هم بشنوند، توانايي پاسخگويي به شما را ] به فرض[و . شنوند صداي شما را نمي
سورة فاطر آيه .) كنند در روز قيامت شرك ورزي شما را رد مي] عالوه بر اين[ندارند و 

   14و  13

گويند اين  دارند، مي 3]سعه صدر[و  2كساني كه ادعاي علم و انصاف 1]از ميان آنها[
ع، يغوث و ااگر به او گفته شود، ود، سو. [نازل شده است 4آيات دربارة بت پرستان

هاي روي قبرها و  يعوق نام مردان پرهيزگار بوده است و اين آويزان كردن پارچه
پرستان است، و دانشمندان معتقدند كه عام فقط سبب  خواندن مردگان همان عمل بت

                                                   
 . به نسخه حمقق اضافه شده است) ب(و ) الف(های  این عبارت از روی نسخه -١
 این عبارت چنین آمده) ج(اما در نسخه  ...)من يدعي العلم و االنصاف ] منهم[فإن ( :در نسخه حمقق آمده است -٢

  ). ...ويكون جواب من يدعي العلم ( :است
 . از قلم افتاده است) ج(عبارت داخل کروشه در نسخه  -٣
تر  آورده شده است که صحیح )عباد األصنام(تصحیح شده است، این کلمه ) ب(در نسخه حمقق که از روی نسخه  -٤

 . آمده است» عباده األصنام«رسد اما در نسخه اصل  به نظر می
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و اگر كسي به ما .] 1اي بينديشيم تا امانت را بر نگردانيم چاره[براي مثال اينكه . نيست

β¨﴿ :فرمايد امانت را بر گردانيد كه خداوند مي 2]كه[ :گفت Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? 

ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δr&﴾ )دهد كه امانتها را  دستور مي] مؤمنان[گمان خداوند به شما  بي
اعم از آنچه خدا شما را در آن امين شمرده، و چه چيزهايي كه مردم آنها را به دست [

سورة نساء آيه .) به صاحبان امانت برسانيد] اند شما سپرده و شما را در آنها امين دانسته
توان به طور  دربارة كليد كعبه نازل شده است و نمي] فقط[ت اين آيه توان گف نمي 58

پرستان نازل شده  توان گفت اين آيه دربارة بت همچنين نمي. عموم به آن استدالل كرد
گوييد كه ما مشرك  شويد و مي در حالي كه خود شما عمل آنها را مرتكب مي. است
روايت شده است كه  –  عليه و سلمصلي اهللا –در احاديث قدسي از پيامبر . نيستيم

عظيم أخلق و يعبد غيري  أنا و الجن و اإلنس في نبأ( :فرمايد خداوند مي: ايشان فرمودند
من . هستيم] خبر بزرگ[ها در نباء عظيم  من و جن و انسان( :)و أرزق و يشكر غيري

شكر ] مرايرغ[بخشم و ديگران  من روزي مي. پرستند مي] مراغير[كنم و ديگران  خلق مي
رضي اهللا  –آن را از أبي الدرداء ) شعب اإليمان(حاكم، ترمذي و بيهقي در .) 3كنند مي

گويد كه امت اسالمي اين كار  وي در جواب اين استداللها مي. اند روايت كرده –عنه 

                                                   
 صحیح شده است چنین آورده شده است؛ت) ب(و ) الف(داخل کروشه در نسخه حمقق که از روی نسخه  عبارت -١

  ). اليحل إال نؤدي( :اما در نسخه اصل این عبارت چنین آورده شده است )نتحيل أالّنؤدي األمانه(
 . به منت افزوده شده است) الف(از روی نسخه ) أن(عبارت داخل کروشه،  -٢
ترمذی در نوادر وم اکو ح ۹۷۵مشاره ) ۲/۹۳(، طربانی در مسند الشامیین )۴۵۶۳مشاره (شعب االیمان  بیهقی در -٣

طربانی در مسند « :گوید دربارة آن می) ۷/۶۲۵(سیوطی در الدر املنثور . اند آن را ختریج کرده) ۲/۳۰۱(األصول 
 » .اند دهالشامیین، حاکم در التاریخ و بیهقی در شعب اإلیمان آن را ختریج کر
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آن  ]قبول[كنند و نتيجه  كنند و همة امت بر گمراهي اتفاق پيدا نمي را مي] توسل[
   1.]و نادان دانستن پيشينيان است گمراه] استداللها[

كرده است ،  اما اينكه امت اسالمي اين كار را مي :گوييم مي] اين شبهه[ما در جواب 
] همگان[كتب حديث و تفسير در دسترس . 2شود دروغي است كه به آن نسبت داده مي

ر اموري د –عزوجل  –آنها نيامده است كه خواندن غير خدا ] هيچكدام از[در . هستند
بلكه آيات روشن قرآن، . 3كه جز او كسي بر انجام آنها توانا نيست، جايز و مباح است
. ترديد اين امر شرك است احاديث پيامبر و اقوال علما بر اين امر داللت دارند كه بي

ö≅è% (#öθ﴿ :فرمايد به پيامبرش مي –تعالي  –خداوند  s9$ yè s? ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ ( 

ω r& (#θ ä.Îô³è@ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ø‹x©﴾ )كنم كه پروردگارتان بر  بگو بياييد چيزهايي را برايتان بيان مي
 151سورة انعام آيه .) اينكه هيچ چيزي را شريك خدا قرار ندهيدشما حرام كرده است، 

%Ós|©4﴿ :فرمايد همچنين مي uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒÎ)﴾ ])پروردگارت فرمان ] اي انسان
  . 23سورة اسراء آيه .) داده است كه جز او را نپرستيد

  . هاي علما با كتاب خدا تضاد و تناقضي ندارند و احاديث و نوشته

                                                   
فظ لالعبره بعموم ال« :فيقال له( :یافت نشد به جای آن، این منت آمده است) ج(عبارت داخل کروشه در نسخه  -١

ثم يقول أنا لست بمشرك، فلم  و من المكابره أن يعمل شخص كعمل المشركين أو أشد» البخصوص السبب
ي هذا، و األمه ال تجمع علي ضالله فيلزم تضليل األمه قوله بأن األمه مطبقه عل يبق لهذا الزاعم ما يتشبث به إالّ

 .)و تسفيه اآلباء
به ) ج(اما این عبارت در نسخه  )أما أن األمه مطبقة علي هذا فكذب عليها :و جوابه( :در نسخه حمقق آمده است -٢

 .)أن هذا كذب علي األمه :و جوابه( :این صورت آمده است
 –اهللا  ي غيرُدعجوز أن ييهذا كتب الحديث و التفسير ليس فيها ( :مده استدر نسخه حمقق این عبارت چنین آ -٣

و هذه ( :این عبارت این گونه آورده شده است) ج(اما در نسخه  ...) - تعالي  –هو  بما اليقدر عليه إالّ – عزوجلَّ
 –هو  در عليه إالّبما اليق –عزوجل  –كتب الحديث و التفسير كلها تنص علي أن اليجوز أن يدعي غير اهللا 

 ...) تعالي 
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مكروه  –تعالي و تقدس  –آيا توسل به يكي از مخلوقات خداوند  1در اينكه :سادساً
. حرام است] اين كار[قول مشهورتر آن است كه . يا حرام است، اختالف وجود دارد

در حقيقت، توسل به « :گويد مي) فتاوي(عز بن عبدالسالم در  2همچنان كه ابومحمد
 صلي –در اينكه آيا توسل به پيامبر » .مخلوقات خداوند، پيامبران و ديگران جايز نيست

اما قول ابو حنيفه و  3حرام يا مكروه است، علما با هم اختالف دارند – اهللا عليه و سلم
   4.مقدم و ارجح است] مبني بر حرمت اين امر[ –رحمهم اهللا  –يارانش 
خواهند به آنها فرزندي بدهد و براي آنها  به آنها معتقدند، مي[از كساني كه  :سابعاً

هاي آهني براي  اند كه در آن طبل، بيرق، دف و چكش ي تعيين و بنا كردهيها زاويه
ي هستند كه خود را به آن شخص منسوب همچنين در آن افراد. 5گذارند خودزني مي

مانند علوانيه، قادريه، و رفاعيه و نامهايي كه هيچ حجتي از جانب خدا دربارة . كنند مي
بندة فالن و  :دهند مانند و خودشان را به بندگي آنها نسبت مي[ 6.]آنها وجود ندارد

uθ﴿ :فرمايد ي ميتعال –خداوند . در حاليكه خداوند ما را مسلمان ناميده است 7]فالن èδ 

ãΝä39£ϑ y™ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ’ Îûuρ #x‹≈ yδ﴾ ) و در ] در كتابهاي پيشين[شما را قبالً ] خدا[او

                                                   
آمده  ...)و أنهم (مهین عبارت به صورت ) ج(اما در نسخه  ...)أنه قد اختلفوا في (...  :در نسخة حمقق آمده است -١

 . است
 . آمده است...) عبدالعزیزبن ) (الف(اما در نسخه  اصل و نسخه  )العزبن عبدالسالم( :در نسخه حمقق آمده است -٢
 . ربیع املدخلی/ حتقیق ) ۲۸۵ص ( هيميله في التوسل و الوسيله البن تياعده جلق :نگا -٣
 . از مهین کتاب) هنی از سوگند دادن خداوند به خملوق(فصل  :نگا -٤
 . )ويجعلون( : آمده استنيچن) الف(اما در نسخه  )ويفعلون( :در نسخه حمقق آمده است -٥
 و نهم و يبنون لهم الزوايا و يعمرونها بĤالت الطربو البركه و يعبدو سريعتقدون فيه ال(آمده است ) ج(در نسخه  -٦

أنفسهم و من أولئك جماعه يعرفون بالعلوانيه و القادريه و الرفاعيه و  اللهو و مطارق الحديد يضربون بها
  .)أشباههم و هذه أسماء ما أنزل اهللا بها من سلطان

 . تاده استاز قلم اف) ج(عبارت داخل کروشه در نسخه  -٧
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خداوند در كتابهاي نازل [ .781سورة حج آيه .) مسلمين ناميده است] واپسين كتاب[اين 
پس آنچه را كه .] ستشده مانند تورات، انجيل و در اين قرآن آنها را مسلمان ناميده ا

اگر فرد معتقد به اين شخص بيمار شد، . تر بود، تبديل كردند بهتر بود به آنچه كه پست
او از بيماري و دفع  2كنند و پيوسته از آن شخص شفاي خانوادة او برايش نذر مي

رواج پيدا كرده  3]مكه بيشتر[اين اعتقادات در ميان علما و مردم . خواهند مصيبت را مي
ها بر آنان غلبه پيدا كرده و عقلهاي آنان را از درك مقصود و  در حقيقت عادت. است

اين امر را در . [دين باز داشته است 4، سنت و كالم علماي]قرآن[هدف كتاب خدا 
خداوند آنها را از اين لكه ننگ حفظ كند، . اند هيچكدام از كتابهاي اصول و فروع نيافته

تدالل كردند، دليلي بر توسل به مردگان معلوم الحال آنچه در صفحات پيشين بدان اس
افرادي غير ] سخن[پس چگونه . هاي بهشت هستند زيرا آنان در باالترين قسمت. نيست

 5د كه كجا يا چگونهندان كه وضعيت خود در آخرت و عاقبت را نمي] علما[از آنان 
ناميدن آنها به وسيله و ها و  توانند دليلي بر خواندن غير خدا در سختي خواهد بود، مي

ايي بزرگ و تحريف اين بهتان، افتر. پاك و منزه است خداوند. استدالل به آنان باشد
   6.]كالم از جايگاه آن است

                                                   
's﴿ :قال اهللا تعالي :آمده است) ج(در نسخه  -١ ©#ÏiΒ öΝä3‹Î/r& zΟŠÏδ≡ t ö/Î) 4 uθèδ ãΝä39£ϑy™ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% ’Îû uρ #x‹≈ yδ﴾ 

  ۷۸سورة حج آیه 
 . ده استاز قلم افتا) ج(در نسخه  )في الكتب المنزله كالتوراه و اإلنجيل و في هذا القرآن( :عبارت داخل کروشه -٢
 . آمده است )أن يشفي() الف(و در نسخه  )أن يشفي( :در نسخه حمقق عبارت -٣
 . از قلم افتاده است) ج(عبارت داخل کروشه در نسخه  -٤
 . آمده است...) و کیف ) (... ب(و در نسخه ...) أم کیف (... در نسخه حمقق عبارت  -٥
 . از اول کروشه تا اینجا در نسخه ج وجود ندارد -٦
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   :فصل
  كنند هاي شيطان براي كساني كه قبور را تقديس مي حيله

  
ده شود كه شيطان ملعون، براي مشركان قبرهايي را قرار دا به اين ترتيب روشن مي

] شيطان[كنند، پس  در مقابل خداوند تعظيم و پرستش مي 2كه آنها را به عنوان بت 1است
 3]بتكده[به عيد و  )قبرها( كند كه هر كس عبادت و تبديل آنها به اولياي خود وحي مي

پس . 4را ادا ننموده است را نهي كند، در حقيقت آنها را كم ارزش جلوه داده و حق آنها
آنان در نظر اين افراد جز دعوت به . پردازند جنگ و مجازات آنان ميجاهالن مشرك به 
در اين حالت . و نهي از همه انواع شرك و اثبات هيچ گناهي ندارند 5اخالص در توحيد

و  6]آورند و آنان ايمان نمي[شود  هايشان هراسان مي مشركان خشمگين شده و قلب
به همين دليل سزاوار  ،ا خوار كردندر  صاحبان مقام و منزلت] موحدان[گويند كه  مي

هيچ حرمت و ارزشي ندارند،  7]نزد ما[كنند كه  آنان گمان مي. عذاب و سرزنش هستند
تا جايي كه اين امر در نفوس جاهالن و انسانهايي پست و بسياري از كساني كه به اهل 

وست را دپيروان و پيامبران و كساني كه اوليا [شوند  دين و علم نسبت داده مي

                                                   
اما این عبارت در نسخه  ...)فبهذا يتبين أن الشيطان اللعين نصب ألهل الشرك قبوراً ( :در نسخه حمقق آمده است -١

  ...)خدع أهل البدعه و الجهل فنصبوا (...  :به صورت زیر آمده است) ج(
 . از قلم افتاده است )أوثاناً(کلمة ) ج(در نسخه  -٢
  .)وجعلها و الحاله هذه أوثاناً( :شه که منت عربی آن چنین است از قلم افتاده استعبارت داخل کرو) ج(در نسخه  -٣
این مجله به این صورت آمده ) ج(در نسخه  )وغمصها حقها( :در نسخه حمقق این عبارت به این صورت آمده است -٤

  .) ...فقد انتقصها حقها (...  :است
بإخالص (این عبارت به صورت ) ج(اما در نسخه . آمده است )أمروهم بإخالص توحيده(در نسخه حمقق عبارت  -٥

 . آمده است )التوحيد
 . از قلم افتاده است) ج(ل کروشه در نسخه عبارت داخ -٦
أنهم ( :تصحیح شده است چنین آمده است) ب(و ) الف(های  این عبارت در نسخه حمقق، که از روی نسخه -٧

 . کلمه داخل کروشه در نسخه اصل از قلم افتاده است که ....)و القدراً ] لدينا[الحرمه لهم 
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به همين دليل با ما دشمني و ما را به گناهان كبيره متهم . 2رخنه كرده است 1]دارند مي
كنند و  مردم را از ما و دعوتمان دور مي. دهند ها را به ما نسبت مي كنند و همه زشتي مي

. كنند گيرند و با آنها عليه ما همكاري مي اهل شرك را به عنوان دوست و سرپرست مي
در حالي كه . اولياي خدا و ياوران دين، پيامبر و كتاب او هستند كه كنند يآنان گمان م

  . داند خداوند اين امر را ناپسند مي
اولياي خدا فقط افراد پرهيزكار موافق با او هستند كه او و . آنها اولياي خدا نيستند

به سوي ] راو ديگران [عمل ] به آن كتاب. [شناسند  را كه فرستاده است، مي] كتابي[آنچه 
و نه  ،نه اينكه با اموال ديگران سير شده و لباس ريا و تزوير بپوشند. كنند آن دعوت مي

خواهند آن را كج  دارند و مي كساني كه مردم را از دين، هدايت و سنت پيامبرشان باز مي
به وسيله پيروي از آن، احترام و [كنند  در حالي كه آنها گمان مي. و نادرست نشان دهند

  4.كنند ، كار نيكي مي3]مل كردن به آنع
تعظيم و بزرگداشت پيامبران و اوليا و احترام به آنها به معناي پيروي از آنها در 

. 5پندارند دارند و اجتناب از اموري كه آن را زشت مي اموري است كه آن را دوست مي
از آنها  بيش از همه مردم نسبت به پيامبران، هدايت آنها و پيروي] مشركان[آنان 

                                                   
این عبارت در  ...)و الذين أحبوا األولياء و أتباع المرسلين ( :عبارت داخل کروشه در نسخه حمقق چنین آمده است -١

جای خالی در نسخه « :در حاشیه نسخه ب نوشتة حمقق کتاب آمده است. از قلم افتاده است) ج(و ) ب(های  نسخه
  .)وحب األولياء و أتباع المرسلين( :آمده است) الف(در نسخه » لاص

این ) ج(در نسخه  ...)و القدراً حتي يسيراً ] لدنيا[و في زعمهم أنهم ال حرمه لهم ( :در نسخه حمقق آمده است -٢
  ). ... حترم الصالحين و ال نحبهم حتي يسيرو زعموا أنا ال ن( :عبارت، این گونه آمده است

از قلم افتاده ) ج(در نسخه  )تباعه و احترامه و العمل بهبإ( :در نسخه حمقق چنین آمده است :ارت داخل کروشه کهعب -٣
 . است

 ) ۲۱۳ – ۲۱۲(، ص إغاثه اللهفان :نگا -٤
 )وتعظيم األنبياء و األولياء و احترامهم متابعتهم لهم فيما يحبونه و تجنب ما يكرهونه( :در نسخه حمقق آمده است -٥

و احترامهم و محبتهم فيما يحبونه و تجنب ما يكروهونه و ما (...  :این عبارت چنین آمده است) ج(اما در نسخه 
  )ينهون عنه
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يهوديان با حضرت ،  –عليه السالم  –مانند مسيحيان با حضرت عيسي . كنند نافرماني مي
اهل توحيد در هر جا كه . رضي اهللا عنه –ها با علي  و رافضي –عليه السالم  –موسي 

باشند، بر آنان، دوست داشتن آنها، كمك به راه، سنت، هدايت و روشهاي آنها مقدم 
پس مردان و زنان مؤمن، بعضي از [  1.]تر است آنها به حق نزديك قول و عمل. هستند

گروهي از زنان و مردان منافق و مشرك نيز دوست گروه . آنان، دوست گروه ديگرند
كسي كه از صميم قلب، با تدبر و فهم به كالم خداوند گوش فرا دهد،  2.]ديگرند

و نماز باز  3ا از ياد خدار] انسان[ كه –خداوند او را از پيروي شيطان و شركشان 
و  خداوندهمچنين كسي كه به . [سازد نياز مي بي -كارد  دارد و نفاق را در قلب مي مي

همة سخنان پيامبر گوش فرا دهد و آنها را بفهمد و به پرتوهاي هدايت و علم او و نه 
كه   ، سرگرداني و اوهامي4ها، شرك، افترا كند، خداوند او را از بدعت لمع –ديگران 

. كند هستند، حفظ مي 5هاي شيطان و نفس و تخيالت هوي و بدبختي همان وسوسه
، چيزي را كه نه تنها به او دوري كند، بايد به جاي خداوند) خداوند(كسي كه از او 

                                                   
وهم أعصي الناس لهم و أبعدهم منهم و من هديهم و (: عبارت داخل کروشه چنین آمده است در نسخه حمقق -١

و الرافضه مع علي و أهل التوحيد أين كانوا أولي بهم و متابعتهم كالنصاري مع المسيح و كاليهود مع موسي 
اما مهین عبارت در  .)نصره طريقهم و سنتهم و هديهم و منهاجهم و أولي بالحق قوالً و عمالً من أهل الباطل

óΟçFΖ (ö≅è% βÎ﴿ :قال تعالي :چنین آمده است) ج(نسخة  ä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7̈?$$ sù ãΝä3ö7Î6ós ãƒ ª!$#﴾ ]۳۱ :عمران آل [

فأهل التوحيد أين كانوا أولي بهم و بمحبتهم و نصره طريقهم و سنتهم و هديهم و منهاجهم و أولي بالحق قوالً 
هم عن هديهم و متابعتهم و صنيعهم معهم م و أبعدو عمالً من هؤالء المبتدعه الذين كانوا هم أعصي الناس له

 .)الرافضه مع عليكصنيع النصاري مع المسيح و كاليهود مع موسي و 
 . از قلم افتاده است) ج(عبارت داخل کروشه در نسخه  -٢
 . ذکر شده است) اهللا سبیل) (ب(و در نسخه ) ذکراهللا(در نسخه حمقق عبارت  -٣
 . تصحیح گردید) ۲۱۴ص (ذکر شده است که منت حمقق از روی کتاب إغاثه اللهفان ) خترصات(جای این کلمه  -٤
جای ( :نوشته شده است) ب(در حاشیه نسخه . از روی منت نسخه اصلی تصحیح گردید) البؤس(ه در منت حمقق کلم -٥

 .) آن در نسخه اصل خالی بود
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هر كس قلبش  1]همچنان كه. رساند بلكه برايش زيانبار نيز است، قرار دهد سودي نمي
آباد كند، خداوند نيز او را از عشق به بتها  ايشان ا با محبت خدا و خوف و توكل برر
ة هواي نفس خواهد خالي باشند، بند] محبت الهي[از آن  2]قلبش[كند و اگر  نياز مي بي

كه بپسندد، حاكم او خواهد بود و آن فرد را به بندگي خود در خواهد  اربود و هر آنچه 
سته يا ناخواسته بندة شيطان و كند، خوا پس كسي كه از توحيد، روي گرداني مي. آورد

كه نامش حيان  –همچنان كه در صحيح مسلم به روايت از أبوهياج أسدي . مشرك است
به من  –رضي اهللا عنه  –علي بن ابيطالب ( :آمده است كه گفت –بن حصين است 

 – صلي اهللا عليه و سلم –فرستم كه رسول خدا  هان بدان كه تو را براي امري مي« :گفت
ها را بشكنم و قبرهاي مرتفع و برآمده را با خاك  راي اين كار فرستاد تا همه بتمرا ب

  3».يكسان كنم
 :همچنين در حديث صحيحي از ثمامه بن شفي الهمداني روايت شده است كه گفت

فضاله . با فضاله بن عبيد در سرزمين روم بوديم كه يكي از همراهان ما فوت كرد«
. قبر را با زمين هم سطح كرد] سپاري پس از خاك. [اريمدستور داد او را به خاك بسپ

دادند قبرها را  شنيدم كه دستور مي – صلي اهللا عليه و سلم –از پيامبر خدا « :سپس گفت
دربارة اين كار  – صلي اهللا عليه و سلم –ايشان » .با خاك يكسان و همسطح كنند

. نمودند همين گونه عمل مي نمودند و صحابه و تابعين و امامان مجتهد نيز سفارش مي
دادند، آنچه بر  را ديدم كه دستور مي] علمايي[در مكه اماماني « :نويسد شافعي در األم مي

                                                   
) ج(این عبارت در نسخه . به صورت ناقص آورده شده است) ب(و ) الف(های اصل،  عبارت داخل کروشه در نسخه -١

لرسول و اجتهد في اقتباس الهدي و العلم منهما أغنياه و كذلك من أصغي إليه و إلي حديث ا( :چنین آمده است
 ). ...عن البدع و الشرك و اآلراء و الترخصات و الشطحات و الخياالت التي هي و ساوس الشيطان و كذلك 

 . آمده است) عن) (ج(و در نسخة ) من(در نسخه حمقق کلمة  -٢
و ) ۷۴۱(، أمحد در املسند )۲۰۳۱(، نسائی )۱۰۴۹(، ترمذی )۳۲۱۸(، ابوداوود )۹۶۹مشاره (مسلم در صحیح  -٣

 . مسند أمحد نقل شده است لفظ این حدیث از. اند آورده آن را) ۷۴۸۷مشاره  ۳/۵۰۴(» املصنف«عبدالرزاق در 
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نيز ] -رضي اهللا عنه  –علي بن ابيطالب [گفته او » .1شود، تخريب كنند روي قبرها بنا مي
   .».و القبراً مشرفا إال سويته« كند اين امر را تاييد مي
 :يث جابر كه در صحيح مسلم آمده است، نيز بر اين امر داللت داردهمچنين حد

 2».كرد از ساختن بنا بر روي قبور نهي مي] مردم را[ – صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر «
زيرا اين بناها به سبب نافرماني از دستور پيامبر مبني بر عدم ساختن بنا بر روي آنها 

و  – صلي اهللا عليه و سلم –نافرماني از پيامبر  پس بنايي كه براساس. ساخته شده است
ترديد تخريب آن  حرمتي ندارد و بيارزش و ، هيچ 3مخالفت با ايشان ساخته شده باشد

شده است و مسجد ضرار كه شرعاً دستور  بنا از ويران كردن بنايي كه در زمين غصبي
. زيانبارتر استزيرا اين مفسده براي توحيد . 4تر است تخريب آن صادر شد، ضروري

. او براي ما كافي و بهترين وكيل است. كنيم ماست و فقط بر او توكل مي 5خداوند ياور
و صلي اهللا علي أفضل الخلق أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سالم علي 

   7.و الحمدهللا رب العالمين 6المرسلين

                                                   
 .) ۱/۳۱۶(األم  :نگا -١
عن  – و سلمصلي اهللا عليه  –هنی رسول اهللا ( :آن را با این لفظ ختریج کرده است) ۹۷۰(مسلم در صحیح مشاره  -٢

 . ختریج کرده است) ۲۰۲۷به مشاره (نسائی آن را  )تجصيص القبر و آن يقعد عليه و أن يبني عليه
و معصيته و مخالفته ( :چنین آمده است) ج(در نسخه  )و معصيه الرسول و مخالفته( :در نسخه حمقق آمده است -٣

 .)سلم صلي اهللا عليه و
 )۲۱۰ص (إغاثه اللهفان  :نگا -٤
 . آمده است) املستعاون(و در نسخه ج، ) املستعان(نسخه حمقق  در -٥
واهللا المستعان و عليه التكالن و هو حسبنا و نعم الوكيل و ( :این عبارت چنین آورده شده است) الف(در نسخه  -٦

) ج(در حالی که در نسخة  )صلي اهللا علي أفضل الخلق أجمعين و سالم علي المرسلين و الحمدهللا رب العالمين
وصلي اهللا علي أفضل المرسلين سيدنا و نبينا و علي آله و أصحابه أجمعين ( :این عبارت بدین صورت آمده است

  .)و سالم علي المرسلين
 .)1220ذي القعده  22بلغ قراءه في ( :در حاشیه نسخه اصل این مجله قید شده است -٧
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