ﻓﺿيلت ﻻ اله اﻻ ﷲ و ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻌﻧﺎي آن

ﻣؤلف :ابن رجب ﺣﻧبلﻲ
ﺗرجﻣه و ﺗخريج اﺣﺎديث :پدرام اﻧدايش

ﻣﻘدﻣهي ﻣﺗرجم:
به ﻧﺎم ﷲ و براي ﷲ و به يﺎد ﷲ .کﺗﺎبﻲ است ﻣخﺗصر دربﺎرهي ﻓﺿيلتهﺎي ﻻ اله اﻻ ﷲ و بيﺎن آن که
اين ﻓﺿيلتهﺎ دربﺎرهي کسﻲ است که به ﻣﺎﻧﻧد ﺿبط صوت ﻻ اله اﻻ ﷲ را بيﺎن ﻧدارد ،بلکه در جﺎن،
و رگ و پﻲ وي رسوخ کرده بﺎشد.
ﻣﺗن کﺗﺎب:
بخﺎري و ﻣسلم در صﺣيﺣين از اﻧس آوردهاﻧد :پيﺎﻣبر و ﻣﻌﺎذ بن جبل در کﻧﺎر يکديگر بر
سواريﻲ ،سوار بودﻧد] ،پيﺎﻣبر [ﻓرﻣود» :يَﺎ ُﻣ َﻌﺎ ُذ« )اي ﻣﻌﺎذ!( .گفت :اي رسول ﷲ! ﺗو را اجﺎبت
ﻣﻲکﻧم و به ﺗو کﻣک ﻣﻲکﻧم .ﻓرﻣود» :يَﺎ ُﻣﻌَﺎ ُذ« )اي ﻣﻌﺎذ!( .گفت :اي رسول ﷲ! ﺗو را اجﺎبت ﻣﻲکﻧم
و به ﺗو کﻣک ﻣﻲکﻧم .ﻓرﻣود» :يَﺎ ُﻣﻌَﺎ ُذ« )اي ﻣﻌﺎذ!( .گفت :اي رسول ﷲ! ﺗو را اجﺎبت ﻣﻲکﻧم و به
ع ْب ُدهُ َو َر ُ
ع ْب ٍد َي ْش َه ُد أ َ ْن ﻻَ إِلَهَ ِإﻻﱠ ﱠ ُ َوأ َ ﱠن ُﻣ َﺣ ﱠﻣدًا َ
ﺗو کﻣک ﻣﻲکﻧم .ﻓرﻣودَ » :ﻣﺎ ِﻣ ْن َ
سولُهُ ِإﻻﱠ َﺣ ﱠر َﻣهُ ﱠ ُ
ﺎر« )بﻧدهاي که گواهﻲ دهد که هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد و ﻣﺣﻣد بﻧده و
َ
علَﻰ الﻧﱠ ِ
ﻓرسﺗﺎدهي وي است] ،اﺗفﺎقﻲ ﻧﻣﻲاﻓﺗد[ ﻣگر آن که ﷲ او را بر آﺗش جهﻧم ﺣرام ﻣﻲﻓرﻣﺎيد( .گفت :اي
رسول ﷲ! آيﺎ خبر آن را به ﻣردم بدهم و بشﺎرت يﺎبﻧد .ﻓرﻣودِ » :إ ًذا َيﺗ ﱠ ِكلُوا« )در اين صورت ]بر آن[
ﺗوکل ﻣﻲکﻧﻧد ]و عﻣل را ﺗرک ﻣﻲکﻧﻧد[( .ﻣﻌﺎذ در هﻧگﺎم ﻣرگ از ﺗرس آن که ]پوشﺎﻧدن[ اين ﺣديث
بﺎعث گﻧﺎه وي شود آن را بيﺎن ﻧﻣود.1
ﺎر َﻣ ْن قَﺎ َل َﻻ
در صﺣيﺣين از عﺗبﺎن بن ﻣﺎلک آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :ﻓَإ ِ ﱠن ﱠ َ قَ ْد َﺣ ﱠر َم َ
علَﻰ الﻧﱠ ِ
إِلَهَ إِ ﱠﻻ ﱠ ُ يَ ْبﺗَ ِغﻲ بِ َذ ِل َك َوجْ هَ ﱠ ِ«) 2پس هﻣﺎﻧﺎ ﷲ کسﻲ که براي جلب رﺿﺎيت صورت ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ بگويد:
هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد .او را بر آﺗش جهﻧم ﺣرام ﻣﻲﻓرﻣﺎيد(.
در صﺣيح ﻣسلم از ابوهريره يﺎ ابوسﻌيد رﺿﻲ ﷲ عﻧهﻣﺎ  -بﺎ شک اعﻣش يکﻲ از راويﺎن ﺣديث -
آﻣده است :وقﺗﻲ در غزوهي ﺗبوک بودﻧد ،ﻣردم گرسﻧه شدﻧد و گفﺗﻧد :اي رسول ﷲ! اگر اجﺎزه
بفرﻣﺎيﻲ شﺗران بﺎرکشﻣﺎن را ذبح کﻧيم و از آن بخوريم و از چربﻲ آن اسﺗفﺎده کﻧيم .رسول ﷲ
ﻓرﻣود» :ا ْﻓﻌَلُوا« )آن را اﻧجﺎم دهيد( .گفت :عﻣر] [آﻣد و گفت :اي رسول ﷲ! اگر اين کﺎر را اﻧجﺎم
دهﻲ ،بﺎر بردن برايﻣﺎن سخت ﻣﻲشود ،پس از آﻧﺎن بخواه ﺗﺎ ﺗوشههﺎيشﺎن را ببخشﻧد ،سپس از ﷲ
ﺗﻌﺎلﻲ طلب ﻓرﻣﺎ ﺗﺎ در آن برکت قرار دهد ،چه بسﺎ ﷲ اين کﺎر را اﻧجﺎم دهد .رسول ﷲ ﻓرﻣود:
بﺎشد .گفﺗه است :بﺎ پَهن کردن پﺎرچهي چرﻣﻲ از آﻧﺎن خواست ﺗﺎ ﺗوشههﺎيشﺎن را ببخشﻧد .ﻣردي بﺎ
يک کف دست ارزن آﻣد و ديگري به اﻧدازهي يک کف دست خرﻣﺎ آورد و ديگري بﺎ يک لﻘﻣه آﻣد ﺗﺎ
آن که بر آن پﺎرچهي چرﻣﻲ از آن چيزهﺎ چيزي جﻣع شد ،رسول ﷲ دعﺎ ﻧﻣود ﺗﺎ بر آن برکت قرار
گيرد ،سپس ﻓرﻣودُ » :خذُوا ﻓِﻰ أَ ْو ِعيَﺗِ ُك ْم« )آن را در ظرفهﺎي خود قرار دهيد( .ﺗﺎ آﻧجه که ظرﻓﻲ در
کﺎروان جﻧگﻲ ﻧبود ﻣگر آن که پُر شد .گفﺗه است :خوردﻧد ﺗﺎ آن که سير شدﻧد و اﺿﺎﻓه ﻧيز آﻣد.
غي َْر ش ٍّ
ع ِن
ع ْب ٌد َ
رسول ﷲ ﻓرﻣود» :أَ ْش َه ُد أ َ ْن ﻻَ إِلَهَ إِﻻﱠ ﱠ ُ َوأَ ِﻧّﻰ َر ُ
ب َ
َﺎك ﻓَيُ ْﺣ َج َ
سو ُل ﱠ ِ ﻻَ يَ ْلﻘَﻰ ﱠ َ بِ ِه َﻣﺎ َ
ْال َجﻧﱠ ِة« )گواهﻲ ﻣﻲدهم که پرسﺗش شوﻧدهي بر ﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد و ﻣن ﻓرسﺗﺎدهي ﷲ ﻣﻲبﺎشم،
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ﷲ آن را به بﻧدهاي الﻘﺎء ﻧﻣﻲکﻧد در ﺣﺎلﻲ که او شکﻲ به آن ﻧداشﺗه بﺎشد ،ﻣگر آن که در بهشت قرار
ﻣﻲگيرد(.
علَﻰ َذ ِل َك
ع ْب ٍد قَﺎ َل ﻻَ ِإلَهَ ِإﻻﱠ ﱠ ُ ث ُ ﱠم َﻣ َ
ﺎت َ
در صﺣيﺣين از ابوذر آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣودَ » :ﻣﺎ ِﻣ ْن َ
إِﻻﱠ َد َخ َل ْال َجﻧﱠةَ« )بﻧدهاي که بگويد :هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد ،سپس بر آن
بﻣيرد] ،اﺗفﺎقﻲ ﻧﻣﻲاﻓﺗد[ ﻣگر آن که وارد بهشت ﻣﻲشود .گفﺗم :اگر زﻧﺎ و دزدي کرده بﺎشد ،ﻓرﻣود:
س َرقَ « )]ﺣﺗﻲ[ اگر زﻧﺎ و دزدي کرده بﺎشد( .گفﺗم :اگر زﻧﺎ و دزدي کرده بﺎشد.
»و ِإ ْن زَ ﻧَﻰ َو ِإ ْن َ
َ
س َرقَ « )]ﺣﺗﻲ[ اگر زﻧﺎ و دزدي کرده بﺎشد( سه بﺎر و دﻓﻌهي چهﺎرم ﻓرﻣود:
»وإِ ْن زَ ﻧَﻰ َوإِ ْن َ
ﻓرﻣودَ :
ف أ َ ِبﻰ ذَ ٍ ّر« )بر خﻼف خواست ابوذر( .گفﺗه است :ابوذر] [در ﺣﺎلﺗﻲ خﺎرج شد که
علَﻰ َر ْغ ِم أ َ ْﻧ ِ
» َ
ﻣﻲگفت :بر خﻼف خواست ابوذر.1
در صﺣيح ﻣسلم از عبﺎدة بن صﺎﻣت آﻣده است که هﻧگﺎم وﻓﺎﺗش گفت :شﻧيدم از رسول ﷲ که ﻣﻲ-
ﺎر«) 2کسﻲ که گواهﻲ دهد
ﻓرﻣودَ » :ﻣ ْن َ
ش ِه َد أ َ ْن ﻻَ إِلَهَ ِإﻻﱠ ﱠ ُ َوأ َ ﱠن ُﻣ َﺣ ﱠﻣدًا َر ُ
سو ُل ﱠ ِ َﺣ ﱠر َم ﱠ ُ َ
علَ ْي ِه الﻧﱠ َ
که هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد و ﻣﺣﻣد ﻓرسﺗﺎدهي ﷲ است ،ﷲ آﺗش را بر او
ﺣرام ﻣﻲگرداﻧد(.
در صﺣيح ﻣسلم)درست آن صﺣيح بخﺎري است( از عبﺎدة بن صﺎﻣت آﻣده است که در هﻧگﺎم ﻣرگش
گفت :شﻧيدم که رسول ﷲ ﻣﻲﻓرﻣودَ » :ﻣ ْن َ
ش ِه َد أ َ ْن َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َوﺣْ َدهُ َﻻ ش َِر َ
يك لَهُ َوأ َ ﱠن ُﻣ َﺣ ﱠﻣدًا َع ْب ُدهُ
ع ْب ُد ﱠ ِ َو َرسُولُهُ َو َك ِل َﻣﺗُهُ أ َ ْلﻘَﺎهَﺎ إِلَﻰ َﻣ ْريَ َم َو ُرو ٌ
ح ِﻣ ْﻧهُ َو ْال َجﻧﱠةُ َﺣ ﱞﻖ َوالﻧﱠ ُ
سﻰ َ
َو َرسُولُهُ َوأ َ ﱠن ِعي َ
ﺎر َﺣ ﱞﻖ أَ ْد َخلَهُ ﱠ ُ
علَﻰ َﻣﺎ َكﺎنَ ِﻣ ْن ْال َﻌ َﻣ ِل«) 3کسﻲ که گواهﻲ دهد که هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود
ْال َجﻧﱠةَ َ
ﻧدارد ،يکﺗﺎ ]و[ بﻲشريک است و ﻣﺣﻣد بﻧدهي او و ﻓرسﺗﺎدهي او ﻣﻲبﺎشد و عيسﻲ بﻧده ﷲ و ﻓرسﺗﺎدهي
او ﻣﻲبﺎشد و کلﻣهاي است که به ﻣريم الﻘﺎء شده است 4و بهشت ﺣﻖ است و آﺗش جهﻧم ﺣﻖ است ،ﷲ
او را بﺎ هر عﻣلﻲ وارد بهشت ﻣﻲﻓرﻣﺎيد(.
در اين ﻣﻌﻧﺎ اﺣﺎديث بسيﺎري وجود دارد که بيﺎن آﻧهﺎ طول ﻣﻲکشد.
اﺣﺎديث در اين بﺎره دو گوﻧه است:
 يکﻲ از آﻧهﺎ اين است که کسﻲ که شهﺎدﺗين ]را در ﺗه دل[ بگويد داخل بهشت ﻣﻲشود و از آن بﻲ-ﻧصيب ﻧﻣﻲگردد و اگر وارد جهﻧم شود اگر اهل ﺗوﺣيد خﺎلص بﺎشد در آن جﺎودان ﻧﻣﻲﻣﺎﻧد و وارد
بهشت خواهد شد و از آن بﻲﻧصيب ﻧﻣﻲگردد ،البﺗه بﻌد از آن که بﺎ عذاب آﺗش جهﻧم ،گﻧﺎهﺎن او پﺎک
شود.
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 - 4ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ اگر بخواهد چيزي را خلﻖ کﻧد ،ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :بشو .و آن پديدار ﻣﻲشود).ﻣﺗرجم(

ﺣديث ابوذر بيﺎن ﻣﻲدارد که زﻧﺎ و دزدي از وارد بهشت شدن ﻣﻧع ﻧﻣﻲکﻧد ،البﺗه اگر هﻣراه ﺗوﺣيد
بﺎشﻧد ،اين ﺣﻖ است و شکﻲ در آن وجود ﻧدارد که اگر شخص اهل ﺗوﺣيد بﺎشد بﺎ آن دو عذاب ﻧﻣﻲ-
گردد.
در ﻣسﻧد بزار از ابوهريره آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :ﻣن قﺎل ﻻ إله إﻻ ﷲ ﻧفﻌﺗه يوﻣﺎ ﻣن دهره
يصيبه قبل ذلك ﻣﺎ أصﺎبه«) 1کسﻲ که بگويد :هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد ،در
زﻣﺎﻧﻲ که او زﻧدگﻲ ﻣﻲکﻧد به او ﻧفﻌﻲ خواهد رسﺎﻧد که اگر آن را ﻧﻣﻲگفت ،آن به وي ﻧﻣﻲرسيد(.
ﺣﺎلت دوم اين گوﻧه است که آﺗش جهﻧم بر آﻧﺎن ﺣرام ﻣﻲگردد ،عدهاي گفﺗهاﻧد ﻣﻧظور اين است که
جﺎوداﻧگﻲ در آﺗش بر آﻧهﺎ ﺣرام ﻣﻲشود .اهل آﺗش جهﻧم در آن جﺎودان خواهﻧد بود؛ به غير از
بﺎﻻﺗرين َد َرک)طبﻘهي( آن .اين گوﻧه است که بﺎﻻﺗرين َد َرک عدهي زيﺎدي از ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﺎن ﻣوﺣد به علت
ت شفﺎعت کﻧﻧدگﺎن و رﺣﻣت ﷲِ ارﺣم الراﺣﻣين از آن
گﻧﺎهﺎﻧشﺎن در آن وارد ﻣﻲشوﻧد ،سپس بﺎ شفﺎع ِ
خﺎرج ﻣﻲشوﻧد.
ع َ
ظ َﻣﺗِﻲ َﻷ ُ ْخ ِر َج ﱠن ِﻣ ْﻧ َهﺎ
در صﺣيﺣين آﻣده است که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيدَ » :و ِع ﱠزﺗِﻲ َو َج َﻼ ِلﻲ َو ِكب ِْريَﺎئِﻲ َو َ
َﻣ ْن قَﺎ َل َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ«) 2قسم به عزت ﻣن و قسم به بلﻧداي ﻣن و قسم به بزرگ ﻣﻧشﻲ ﻣن و قسم به
بزرگﻲ ﻣن ،از آن ]آﺗش جهﻧم[ هر که را که بگويد» :هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود
ﻧدارد« را خﺎرج خواهم ﻧﻣود(.
گروهﻲ از علﻣﺎء گفﺗهاﻧد ﻣﻧظور از اين اﺣﺎديث اين است که »ﻻ إله إﻻ ﷲ« سبب داخل شدن به
بهشت و ﻧجﺎت از آﺗش جهﻧم است و ُﺣکم آن اين گوﻧه است که عﻣل او پذيرﻓﺗه ﻧﻣﻲشود ،ﻣگر بﺎ
ﻓراهم آﻣدن شرطهﺎي آن و بر طرف شدن ﻣواﻧع آن و در صورﺗﻲ که شرطﻲ از شرطهﺎي آن
صورت ﻧپذيرد و يﺎ ﻣﺎﻧﻌﻲ از ﻣواﻧع آن وجود داشﺗه بﺎشد ،ديگر اين اﻣر)وارد بهشت شدن و ﻧجﺎت از
جهﻧم( براي او صورت ﻧخواهد پذيرﻓت و اين قول ﺣسن بصري و ابن ﻣﻧبه ﻣﻲبﺎشد که بر بﻘيهي
اقوال ﺗرجيح داده ﻣﻲشود.
ﺣسن بصري به ﻓرزدق در ﺣﺎلﻲ که ﻣشغول دﻓن زﻧﻲ بود گفت» :براي اين روز خود چه چيزي را
دادن ﻻ إله إﻻ ﷲ از هفﺗﺎد سﺎل قبل« .ﺣسن بصري گفت» :بله
آﻣﺎده کرده است؟« ،او گفت» :گواهﻲ
ِ
آﻣﺎده کرده است ولﻲ ﻻ إله اﻹ ﷲ شرطهﺎيﻲ دارد و ﺗو را از ﺗهﻣت زدن به زﻧﺎن پﺎک برﺣذر ﻣﻲ-
دارم«.
به ﺣسن بصري گفﺗه شد» :ﻣردم ﻣﻲگويﻧد :کسﻲ که ﻻ إله إﻻ ﷲ بگويد ،داخل بهشت ﻣﻲشود« ،او
گفت :کسﻲ که ﻻ إله إﻻ ﷲ بگويد و ﺣﻖ آن و واجب آن را ادا کﻧد وارد بهشت ﻣﻲشود«.
از وهب بن ﻣﻧبه آﻣده است که وقﺗﻲ شخصﻲ از او سوال کرد» :ﻣگر ﻧه اين است که ﻻ إله إﻻ ﷲ
کليد بهشت ﻣﻲبﺎشد؟« او گفت» :بله ،ولﻲ کليدي وجود ﻧدارد ﻣگر آن که دﻧداﻧه داشﺗه بﺎشد و اگر
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کليدي آورده شود که داراي دﻧداﻧه بﺎشد ،درب براي ﺗو بﺎز ﻣﻲشود و اگر ﻧه براي ﺗو بﺎز ﻧخواهد
شد«.
اين ﺣديث که »ﻻ إله إﻻ ﷲ کليد بهشت است« را اﻣﺎم اﺣﻣد بﺎ اسﻧﺎد ﻣﻧﻘطع 1از ﻣﻌﺎذ روايت کرده
است .در آن آﻣده است :رسول ﷲ به ﻣن ﻓرﻣود» :إذا سألك أهل اليﻣن عن ﻣفﺗﺎح الجﻧة ﻓﻘل شهﺎدة أن
ﻻ إله إﻻ ﷲ« )اگر اهل يﻣن از ﺗو دربﺎرهي کليد بهشت پرسيدﻧد ،بگو :ﻻ اله اﻻ ﷲ است(] .و اين
ﺣديث به علت اﻧﻘطﺎع آن قﺎبل اعﺗﻣﺎد ﻧﻣﻲبﺎشد و ﺣجت ﻧيست[ و دليل بر درست بودن اين سخن ]که ﻻ
اله اﻻ ﷲ داراي شروط است[ اين است که پيﺎﻣبر بر داخل شدن به بهشت اعﻣﺎل بسيﺎري را ﻣرﺗب
سﺎخﺗه است و آن در اﺣﺎديث بسيﺎري آﻣده است.
هﻣﺎن گوﻧه که در صﺣيﺣين از ابو ايوب آﻣده است :ﻣردي گفت :اي رسول ﷲ! ﻣرا به عﻣلﻲ آگﺎه
ص َﻼة َ َوﺗُؤْ ﺗِﻲ ﱠ
َص ُل
کن که ﻣرا وارد بهشت کﻧد! ﻓرﻣود» :ﺗَ ْﻌبُ ُد ﱠ َ َﻻ ﺗ ُ ْش ِركُ بِ ِه َ
ش ْيئًﺎ َوﺗ ُ ِﻘي ُم ال ﱠ
الز َكﺎة َ َوﺗ ِ
الر ِﺣ َم«) 2ﷲ را عبﺎدت کن و ذرهاي به او شرک ﻧورز و ﻧﻣﺎز بخوان و زکﺎت بده و ديدار
ﱠ
خويشﺎوﻧدي اﻧجﺎم بده(.
در صﺣيح ﻣسلم از أبوهريره آﻣده است :ﻣردي گفت :اي رسول ﷲ! ﻣرا به عﻣلﻲ راهﻧﻣﺎيﻲ کن که
صﻼَة َ ْال َﻣ ْكﺗُوبَةَ
اگر آن را اﻧجﺎم دهم وارد بهشت ﻣﻲشوم ،ﻓرﻣود» :ﺗ َ ْﻌبُ ُد ﱠ َ ﻻَ ﺗ ُ ْش ِركُ بِ ِه َ
ش ْيئًﺎ َوﺗ ُ ِﻘي ُم ال ﱠ
َوﺗ ُ َؤ ّدِى ﱠ
ﺿﺎنَ « )ﷲ را عبﺎدت کن و ذرهاي به او شرک ﻧورز و ﻧﻣﺎز
ﺿةَ َوﺗَ ُ
صو ُم َر َﻣ َ
الز َكﺎةَ ْال َﻣ ْف ُرو َ
واجب را بخوان و زکﺎت واجب را پرداخت کن و ﻣﺎه رﻣﺿﺎن روزه بگير( .آن ﻣرد گفت :قسم به
کسﻲ که جﺎن ﻣن در دست اوست ،ذرهاي بر آن اﺿﺎﻓه ﻧﻣﻲکﻧم و ذرهاي از آن را کم ﻧﻣﻲکﻧم .پيﺎﻣبر
ظ َر إِلَﻰ َر ُج ٍل ِﻣ ْن أ َ ْه ِل ْال َجﻧﱠ ِة ﻓَ ْليَ ْﻧ ُ
س ﱠرهُ أ َ ْن يَ ْﻧ ُ
ظ ْر ِإلَﻰ َه َذا« )کسﻲ که ديدن ﻣردي از بهشت
ﻓرﻣودَ » :ﻣ ْن َ
3
او را خوشﺣﺎل ﻣﻲکﻧد به اين ]ﻣرد[ ﻧگﺎه کﻧد!(.
در ﻣسﻧد از بشير بن خصﺎصية آﻣده است که گفت :ﻧزد پيﺎﻣبر آﻣدم ﺗﺎ بﺎ او بيﻌت کﻧم ،شرط قرار
داد بر ﻻ اله اﻻ ﷲ و اين که ﻣﺣﻣد بﻧده و ﻓرسﺗﺎدهي وي ﻣﻲبﺎشد و هﻣچﻧين ﻧﻣﺎز بخواﻧم و زکﺎت
پرداخت کﻧم و بر اسﺎس ﺣجﻲ که در اسﻼم است ﺣج بجﺎ آورم و ﻣﺎه رﻣﺿﺎن را روزه بگيرم و در
راه ﷲ جهﺎد کﻧم ،گفﺗم اي رسول ﷲ! قسم به ﷲ! ﺗوان دو عدد از آﻧهﺎ را ﻧدارم ،جهﺎد و صدقه .گفت:
ص َدقَةَ َوﻻَ ِج َهﺎ َد ﻓَ ِب َم ﺗَ ْد ُخ ُل ْال َجﻧﱠةَ«
رسول ﷲ دست او را گرﻓت ،سپس آن را ﺗکﺎن داد و ﻓرﻣود» :ﻻَ َ
)ﻧه صدقه و ﻧه جهﺎد ،پس بﺎ چه چيز وارد بهشت ﻣﻲشوي( ،گفﺗم :اي رسول ﷲ! پس بﺎ ﺗو بيﻌت ﻣﻲ-
کﻧم و در ﺗﻣﺎﻣﻲ آﻧهﺎ بيﻌت ﻣرا بپذير.4
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در اين ﺣديث جهﺎد و صدقه شرط داخل شدن به بهشت ﻣﻲبﺎشد ،البﺗه هﻣراه بﺎ ﺣﺎصل شدن ﺗوﺣيد،
ﻧﻣﺎز ،روزه و ﺣج ]در صورت ﺗواﻧﺎيﻲ[.
ﺎس َﺣﺗﱠﻰ يَ ْش َهدُوا أ َ ْن َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ ﱠ ُ َوأَ ﱠن
به ﻣﺎﻧﻧد اين سخن ،پيﺎﻣبر ﻓرﻣوده است» :أ ُ ِﻣ ْرتُ أ َ ْن أُقَﺎﺗِ َل الﻧﱠ َ
سو ُل ﱠ ِ« )به ﻣن اﻣر شده است ﺗﺎ بﺎ ﻣردم بجﻧگم ﺗﺎ اين که گواهﻲ دهﻧد که پرسﺗش شوﻧدهي
ُﻣ َﺣ ﱠﻣدًا َر ُ
برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد و ﻣﺣﻣد ﻓرسﺗﺎدهي وي است( .عﻣر و جﻣﺎعﺗﻲ از صﺣﺎبه اين گوﻧه
ﻓهﻣيدﻧد که کسﻲ که شهﺎدﺗين را بگويد به ﻣجرد آن ،از ﻣجﺎزات دﻧيوي ﺣفظ ﻣﻲشود ،به هﻣين دليل از
جﻧﮓ بﺎ کسﺎﻧﻲ که زکﺎت ﻧﻣﻲدادﻧد ،خودداري کردﻧد ،ابوبکر صديﻖ اين گوﻧه ﻓهﻣيد که از جﻧﮓ بﺎ
آﻧهﺎ خودداري ﻧﻣﻲشود ﻣگر آن که ﺣﻖ ]شهﺎدﺗين[ را بجﺎ آورﻧد ،زيرا پيﺎﻣبر ﻓرﻣوده است» :ﻓَإ ِ َذا
علَﻰ ﱠ ِ«) 1و اگر آن را اﻧجﺎم
سﺎبُ ُه ْم َ
َﻓﻌَلُوا َذ ِل َك َ
اﻹس َْﻼ ِم َو ِﺣ َ
ع َ
ﻖ ِْ
ص ُﻣوا ِﻣﻧِّﻲ ِد َﻣﺎ َء ُه ْم َوأ َ ْﻣ َوالَ ُه ْم إِ ﱠﻻ بِ َﺣ ّ ِ
دادﻧد ،خون و اﻣوال آﻧهﺎ از طرف ﻣن ﺣفظ ﻣﻲشود ،ﻣگر به ﺣﻖ اسﻼم و ﺣسﺎبشﺎن بﺎ ﷲ است( .او
گفت» :زکﺎت ﺣﻖ ﻣﺎل است«.
اين ﻓهﻣﻲ است که ابوبکر صديﻖ از اين ﻣوﺿوع داشت .هﻣﺎﻧﺎ از پيﺎﻣبر به طور آشکﺎر از ﺗﻣﺎﻣﻲ
ﺎس
صﺣﺎبه ﻣﺎﻧﻧد ابن عﻣر و اﻧس و غير آﻧهﺎ آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :أ ُ ِﻣ ْرتُ أ َ ْن أُقَﺎﺗِ َل الﻧﱠ َ
ص َﻼة َ َويُؤْ ﺗُوا ﱠ
الز َكﺎة َ«) 2اﻣر شدهام ﺗﺎ بﺎ
سو ُل ﱠ ِ َويُ ِﻘي ُﻣوا ال ﱠ
َﺣﺗﱠﻰ َي ْش َهدُوا أ َ ْن َﻻ إِلَهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َوأ َ ﱠن ُﻣ َﺣ ﱠﻣدًا َر ُ
ﻣردم بجﻧگم ،ﺗﺎ اين که گواهﻲ دهﻧد که پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد و ﻣﺣﻣد ﻓرسﺗﺎدهي
وي ﻣﻲبﺎشد و ﻧﻣﺎز بخواﻧﻧد و زکﺎت بدهﻧد( .هﻣچﻧين اين سخن ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ بر اين اﻣر دﻻلت ﻣﻲکﻧد:
ص َﻼةَ َوآﺗ َُوا ﱠ
سبِيلَ ُه ْم] الﺗوبه) [5:پس اگر ]ﻣشرکﺎن[ ﺗوبه ﻧﻣودﻧد و ﻧﻣﺎز
ﻓَإ ِ ْن ﺗَﺎبُوا َوأَقَﺎ ُﻣوا ال ﱠ
الز َكﺎة َ ﻓَ َخلﱡوا َ
خواﻧدﻧد و زکﺎت پرداخت کردﻧد ،راه را براي آﻧهﺎ بﺎز گذاريد( و هﻣچﻧين ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :ﻓَإِ ْن
ص َﻼة َ َوآﺗ َُوا ﱠ
ِين] الﺗوبه) [11:پس اگر ]ﻣشرکﺎن[ ﺗوبه ﻧﻣودﻧد و
ﺗ َﺎبُوا َوأَقَﺎ ُﻣوا ال ﱠ
الز َكﺎةَ ﻓَإِ ْخ َواﻧُ ُك ْم ﻓِﻲ ال ّد ِ
ﻧﻣﺎز خواﻧدﻧد و زکﺎت پرداخت ﻧﻣودﻧد ،در ﻧﺗيجه برادران شﻣﺎ در دين ﻣﻲبﺎشﻧد( .بيﺎن ﻣﻲﻓرﻣﺎيد که
برادري در دين ،درست ﻧﻣﻲشود ،ﻣگر بﺎ اﻧجﺎم واجبﺎت به هﻣراه ﺗوﺣيد؛ ﺗوبه از شرک ﺣﺎصل ﻧﻣﻲ-
شود ،ﻣگر بﺎ ﺗوﺣيد.
وقﺗﻲ ابوبکر اين اﻣر را براي صﺣﺎبه بيﺎن داشت ،ﻧظر آﻧهﺎ عوض شد و ﻧظر ابوبکر را درست
ديدﻧد.
وقﺗﻲ داﻧسﺗه ﻣﻲشود که ﻣجﺎزات دﻧيوي از کسﻲ که ﻓﻘط شهﺎدﺗين بگويد برداشﺗه ﻧﻣﻲشود ،بلکه در
صورﺗﻲ که در آن اخﻼل ايجﺎد کﻧد ،ﻣجﺎزات ﻣﻲشود ،اين چﻧين خواهد بود ﻣجﺎزات اخروي.
گروهﻲ گفﺗهاﻧد اين اﺣﺎديث که بيﺎن شد ،در اول اسﻼم آﻣده است و ﻣﻌﻧﺎي آن قبل از ﻧﺎزل شدن
واجبﺎت و ﺣدود ﻣﻲبﺎشد ،از آﻧهﺎ زهري ،ثوري و ديگران هسﺗﻧد .اين بسيﺎر بﻌيد است ،زيرا آن در
شدن واجبﺎت و ﺣدود و قسﻣﺗﻲ از آن در غزوهي ﺗبوک بوده است که
ﻣديﻧه بوده است و بﻌد از ﻧﺎزل
ِ
در آخر عﻣر پيﺎﻣبر بوده است.
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از آﻧهﺎ کسﺎﻧﻲ هسﺗﻧد که ﻣﻲگويﻧد :اين اﺣﺎديث ﻣﻧسوخ است و بﻌﺿﻲ گفﺗهاﻧد» :آن ﻣﺣکم است ،ولﻲ
داراي شرايط ﻣﻲبﺎشد« ،بﺎيد ﺗوجه شود که آيﺎ بﺎ ﺗوجه به زيﺎد بودن اين ﻣطﺎلب ،اين ﻣطﺎلب ﻣﻧسوخ
شده است يﺎ خير ،خﻼف اين ﻣوﺿوع در بين اصوليين ﻣشهور است و ثوري و ديگران به روشﻧﻲ
بيﺎن داشﺗهاﻧد که آن ﻣﻧسوخ ﻣﻲبﺎشد و ﻣﻧسوخ شدن آن بﺎ واجبﺎت و ﺣدود ﻣﻲبﺎشد و ﻣﻧظور آﻧهﺎ از
ﻣﻧسوخ شدن بيﺎن و آشکﺎر ﻧﻣودن آن است و پيشيﻧيﺎن ﻣﻧسوخ شدن را به اين شکل بسيﺎر داﻧسﺗهاﻧد و
ﻣﻧظور آﻧهﺎ اين است که ﻧﺎزل شدن آيﺎت واجبﺎت و ﺣدود بيﺎن ﻣﻲدارد که شخص بﺎ اﻧجﺎم واجبﺎت و
خودداري از کﺎرهﺎي ﺣرام ،به بهشت داخل ﻣﻲشود و از جهﻧم ﻧجﺎت ﻣﻲيﺎبد ،اين ﻣطﺎلب ﻣﻧسوخ شده
است به اين ﻣﻌﻧﺎ که ﻣطﺎلب ﺣدود و واجبﺎت آن را بيﺎن داشﺗه است و شرح داده است و ﻣطﺎلب ﺣدود
و واجبﺎت اين ﻣطلب را شرح داده است.
گروهﻲ ﻧيز گفﺗهاﻧد ،اين ﻣطﺎلب ﻣطلﻖ هسﺗﻧد و در اﺣﺎديث ديگر به صورت ﻣﻘيد آﻣدهاﻧد ]و براي آﻧهﺎ
شرط گذاشﺗه شده است ،ﻣﺎﻧﻧد [:کسﻲ که خالصانه بگويد :ﻻ اله اﻻ ﷲ و در بﻌﺿﻲ از آﻧهﺎ آﻣده است:
از روي يﻘين بگويد و در بﻌﺿﻲ ديگر :ﺣﻘيﻘﺗﺎ ً بﺎ قلبش ،و در برخﻲ ديگر خﺎشﻌﺎﻧه بﺎ زبﺎن بگويد و
قلبش به آن اطﻣيﻧﺎن خﺎطر داشﺗه بﺎشد.
ﺗﻣﺎﻣﻲ اين اﻣر به اين اشﺎره دارد که اين عﻣل بﺎ قلب بﺎيد صورت گيرد و ﻣﻌﻧﺎي شهﺎدﺗين ﻣﺣﻘﻖ گردد؛
ﻣﺣﻘﻖ شدن سخن ﻻ اله اﻻ ﷲ اين است که قلب در دوست داشﺗن ،اﻣيد ،ﺗرس ،ﺗوکل ،کﻣک طلبيدن،
ﻓروﺗﻧﻲ ﻧﻣودن و بﺎزگشت و دعﺎ به غير ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﺗﻌلﻖ ﻧداشﺗه بﺎشد و ﻣﺣﻘﻖ شدن ﻣﺣﻣد رسول ﷲ به
اين ﻣﻌﻧﺎست که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ عبﺎدت ﻧشود ،ﻣگر بﺎ آن چيزي که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ بر زبﺎن ﻣﺣﻣد قﺎﻧون ﻓرﻣوده
صﺎ َد َخ َل
است؛ به اين ﻣﻌﻧﺎ از پيﺎﻣبر آﻣده است که به طور آشکﺎر ﻓرﻣودَ » :ﻣ ْن قَﺎ َل ﻻ إِلَهَ إِﻻ ﱠ ُ ُﻣ ْخ ِل ً
ْال َجﻧﱠةَ« )کسﻲ که خﺎلصﺎﻧه بگويد ﻻ اله اﻻ ﷲ داخل بهشت ﻣﻲشود(؛ گفﺗﻧد :اي رسول ﷲ! خﺎلصﺎﻧه
ک« )ﺗو را از آﻧچه ﷲ بر ﺗو ﺣرام کرده
علَ ْي َ
ع ﱠﻣﺎ َﺣ ﱠر َم ﱠ ُ َ
ک َ
بودن آن چيست؟ ﻓرﻣود» :أ َ ْن َيﺣْ ُجزَ َ
1
است ،بﺎز دارد(.
اين از أﻧس بن ﻣﺎلك و زيد بن أرقم رﺿﻲ ﷲ عﻧهﻣﺎ روايت شده است ولﻲ اسﻧﺎد آن دو صﺣيح ﻧيسﺗﻧد،
هﻣچﻧين در اﺣﺎديث ﻣرسل 2ﺣسن بصري به ﻣﺎﻧﻧد آن آﻣده است.
ﻣﺣﻘﻖ شدن اين ﻣﻌﻧﺎ و آشکﺎر شدﻧش وقﺗﻲ است که سخن بﻧدهاي که ﻣﻲگويد :ﻻ اله اﻻ ﷲ اقﺗﺿﺎي اين
اﻣر را داشﺗه بﺎشد که ﻣﻌبود و پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ براي او جز ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ وجود ﻧداشﺗه بﺎشد ،اله
چيزي است که از روي هيبت و بزرگﻲ اطﺎعت ﻣﻲشود و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ ﻧﻣﻲگردد ،ﻣﺣبت ،ﺗرس ،اﻣيد و
ﺗوکل بر وي صورت ﻣﻲپذيرد و از وي درخواست شده و از او دعﺎ صورت ﻣﻲگيرد ،ﺗﻣﺎﻣﻲ اين
ﻣوارد اصﻼح ﻧﻣﻲگردد ،ﻣگر آن که براي ﷲ بﺎشد و کسﻲ که ﻣخلوقﻲ را در اين اﻣور شريک

 - 1قسﻣت اول آن :ﻣن قﺎل ﻻ اله اﻻ ﷲ ﻣخلصﺎ دخل الجﻧة ،را آلبﺎﻧﻲ بر شرط شيخين صﺣيح داﻧسﺗه است ]ﻣخﺗصر
السلسلة الصﺣيﺣة  [2355و بﻘيهي آن ﺣديث را ﻣوﺿوع)به اين ﻣﻌﻧﺎ که ﺣداقل يکﻲ از راويﺎن آن بر پيﺎﻣبر دروغ
ﻣﻲبسﺗه است( ﻣﻌرﻓﻲ ﻧﻣوده است ]ﻣخﺗصر السلسلة الﺿﻌيفة  .[5148الﻣﻌجم الکبير طبراﻧﻲ .4934
 - 2ﺣديث ﻣرسل ﺣديثﻲ است که ﺗﺎبﻌﻲ از پيﺎﻣبر روايت کرده است و بين آﻧهﺎ صﺣﺎبﻲ ذکر ﻧشده بﺎشد).ﻣﺗرجم(

گرداﻧد که از خصلﺗهﺎي اله ﻣﻲبﺎشﻧد ،اخﻼلﻲ در اخﻼص در ﻻ اله اﻻ ﷲ گفﺗن دارد و ﺗوﺣيد او ﻧﺎقص
ﻣﻲبﺎشد و بر ﺣسب آن ﻣخلوق را عبوديت ﻧﻣوده است.
ﺗﻣﺎﻣﻲ اين ﻣورد از ﻓرعيﺎت شرک ﻣﻲبﺎشﻧد ،به هﻣين دليل به آﻧهﺎ واژهي کفر و ﻧه شرک اطﻼق شده
است که بيشﺗر ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲهﺎيﻲ ﻣﻲبﺎشﻧد که از اطﺎعت غير ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ يﺎ ﺗرس ،اﻣيد و ﺗوکل و اﻧجﺎم دادن
عﻣل به ﻧيت آن ،ﻧشأت ﻣﻲگيرد ،هﻣﺎن گوﻧه که به ريﺎ ﻧسبت شرک داده شده است و هﻣچﻧين بر قسم
خوردن بر غير ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ و يﺎ ﺗوکل ﻧﻣودن و پشت گرﻣﻲ بر غير ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ و يﺎ آن که خواست ﷲ
ﺗﻌﺎلﻲ بر خواست بﻧده ﻣﺗصل شود ،ﻣثل آن که گفﺗه شود» :آﻧچه ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ خواست و ﻓﻼﻧﻲ خواست«
و يﺎ گفﺗه شود» :براي ﻣن ﻓﻘط ﷲ است و ﺗو« و اين اﻣر بر ﺗوﺣيد طﻌﻧه وارد ﻣﻲکﻧد و هﻣچﻧين در
سود و ﺿرر رسﺎﻧدن بﺎيد ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ را يکﺗﺎ داﻧست و اعﻣﺎلﻲ ﻣثل ﺗَ َ
طير 1و رقيهي ﻣکروه و به کﺎهﻧﺎن
و غيب گويﺎن رجوع کردن و سخﻧﺎن آن را ﺗصديﻖ کردن ﻣﻲبﺎشد؛ از اين ﻣوارد ﺗبﻌيت هواي ﻧفس
در چيزي که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ از آن ﻧهﻲ کرده است ﻣﻲبﺎشد که به ﺗﻣﺎﻣيت و کﺎﻣل بودن ﺗوﺣيد ايراد وارد
ﻣﻲکﻧد؛ به هﻣين دليل دين بر بسيﺎري از گﻧﺎهﺎن که از هواي ﻧفس ﻧشأت ﻣﻲگيرد ،ﻧسبت کفر و شرک
زن ﺣيض شده ﻧزديکﻲ کﻧد يﺎ آن که از پشت بﺎ او
داده است ،ﻣﺎﻧﻧد جﻧگيدن بﺎ ﻣسلﻣﺎن و کسﻲ که بﺎ ِ
ﻣجﺎﻣﻌت ﻧﻣﺎيد و يﺎ کسﻲ که براي بﺎر چهﺎرم شراب بﻧوشد .ﺗﻣﺎﻣﻲ اين وارد شخص را از ﻣلت اسﻼم
شرک پﺎيينﺗر از
کفر پﺎيينﺗر از کفر)کفر دون( و
ِ
خﺎرج ﻧﻣﻲکﻧد ،به هﻣين دليل پيشيﻧيﺎن گفﺗهاﻧدِ :
شرک)شرک دون(.
ْت َﻣ ِن اﺗ ﱠ َخ َذ ِإ َل َههُ ه ََواهُ
هﻣچﻧين ﻧسبت اله به هواي ﻧفس داده شده است ،ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :أَﻓَ َرأَي َ
]الجﺎثية) [23:آيﺎ کسﻲ را ﻧديدي که هواي خود را اله خود بر گزيﻧد( ،ﺣسن بصري گفﺗه است» :به
چيزي ﻣيل کرده ﻧﻣﻲشود ،ﻣگر آن که اﻓسﺎر به دست آن داده ﻣﻲشود« و قﺗﺎدة گفﺗه است» :آن هﻣﺎن
چيزي است که وقﺗﻲ به آن ﻣيل شود ،اﻓسﺎر به دست آن داده ﻣﻲشود و هوس هر چيزي را بکﻧد به
ﻧزد آن برود و اين در ﺣﺎلﻲ است که ﺗﻘوا و پرهيزکﺎري از آن ﻣﻣﺎﻧﻌت به عﻣل ﻧيﺎورد«.
از ابو اﻣﺎﻣة بﺎ سﻧد ﺿﻌيف روايت شده است» :بزرگﺗرين ﻣﻌبودي که زيرا آسﻣﺎن ]به ﻧﺎﺣﻖ[ عبﺎدت
ﻣﻲشود ،ﺗبﻌيت از هواي ]ﻧفس[ است«.
در ﺣديث ديگري آﻣده است» :ﻻ ﺗزال ﻻ إله إﻻ ﷲ ﺗدﻓع عن أصﺣﺎبهﺎ ﺣﺗﻰ يؤثرون دﻧيﺎهم علﻰ ديﻧهم
ﻓﺎذا ﻓﻌلوا ذلك ردت عليهم ويﻘﺎل لهم كذبﺗم«) 2ﻻ اله اﻻ ﷲ از گويﻧدهي آن دﻓع ﻧﻣﻲشود ﺗﺎ آن که
دﻧيﺎيشﺎن را بر ديﻧشﺎن ﺗرجيح دهﻧد ،وقﺗﻲ اين کﺎر را اﻧجﺎم دادﻧد ،به آﻧهﺎ برگرداﻧده ﻣﻲشود و گفﺗه
ﻣﻲشود :دروغ گفﺗيد(.

 - 1ﺗطير عﻣلﻲ است که در زﻣﺎن جﺎهليت اﻧجﺎم ﻣﻲگرﻓت و آن اين بود که پرﻧدهاي را در دست ﻣﻲگرﻓﺗﻧد و آن را رهﺎ
ﻣﻲکردﻧد ،اگر به سﻣت راست ﻣﻲرﻓت ،ﻓﺎل ﻧيک ﻣﻲزدﻧد و اگر به سﻣت چپ ﻓرار ﻣﻲکرد ،ﻓﺎل بد ﻣﻲزدﻧد ،اﻣروزه
اين عﻣل بﺎ شﻣردن داﻧههﺎي ﺗسبيح و به ﻣﺎﻧﻧد آن صورت ﻣﻲگيرد).ﻣﺗرجم(
 - 2ﺿﻌيف الﺗرغيب و الﺗرهيب آلبﺎﻧﻲ  1391و شيخ گفﺗه است :ﺿﻌيف جدا.

ﺣديث صﺣيﺣﻲ بر اين اﻣر گواهﻲ ﻣﻲدهد ،پيﺎﻣبر ﻓرﻣوده است» :ﺗﻌس عبد الديﻧﺎر ﺗﻌس عبد الدرهم
ﺗﻌس عبد الﻘطيفة ﺗﻌس عبد الخﻣيصة ﺗﻌس واﻧﺗكس وإذا شيك ﻓﻼ اﻧﺗﻘش«) 1ﻧگوﻧسﺎر شد بﻧدهي ديﻧﺎر،
ﻧگوﻧسﺎر شد بﻧدهي درهم ،ﻧگوﻧسﺎر شد بﻧدهي پﺎرچهي ابريشﻣﻲ ،ﻧگوﻧسﺎر شد بﻧدهي شکم ،ﻧگوﻧسﺎر
شد و سرﻧگون گرديد و وقﺗﻲ شک ﻣﻲکﻧد ،خود را از آن بيرون ﻧﻣﻲآورد( ،اين ﺣديث دليلﻲ بر اين
اﻣر است که هر کسﻲ که چيزي را دوست بدارد و از آن اطﺎعت کﻧد و ﻧهﺎيت هدف و ﻣطلوب او
بﺎشد ،براي آن دوسﺗﻲ صورت گيرد و براي آن دشﻣﻧﻲ اﻧجﺎم پذيرد ،آن شخص بﻧده و عبد آن چيز
ﻣﻲبﺎشد و آن چيز ﻣﻌبود و اله و پرسﺗش شوﻧدهي او ﻣﻲبﺎشد.
هﻣچﻧين دليل ديگري وجود دارد که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ اطﺎعت از شيطﺎن و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ کردن را عبﺎدت شيطﺎن
ش ْي َ
ﻧﺎﻣيده است ،آﻧجﺎ که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :أَلَ ْم أ َ ْع َه ْد ِإلَ ْي ُك ْم يَﺎ بَﻧِﻲ آ َد َم أ َ ْن َﻻ ﺗَ ْﻌبُدُوا ال ﱠ
طﺎنَ ] يس[60:
2
)اي بﻧﻲآدم! آيﺎ بﺎ شﻣﺎ پيﻣﺎن ﻧبسﺗم که شيطﺎن را عبﺎدت ﻧکﻧيد؟( و هﻣچﻧين ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ از قول خليلش
ش ْي َ
ش ْي َ
طﺎنَ ِإ ﱠن ال ﱠ
ابراهيم که بﺎ پدرش صﺣبت ﻣﻲﻧﻣود ،ﻣﻲﻓرﻣﺎيدَ  :يﺎ أَ َبتِ َﻻ ﺗَ ْﻌبُ ِد ال ﱠ
لر ْﺣ َﻣ ِن
طﺎنَ َكﺎنَ ِل ﱠ
صيﺎ] ﻣريم) [44:اي پدرم ،شيطﺎن را عبﺎدت ﻧکن که شيطﺎن در برابر ]ﷲ[ بسيﺎر رﺣﻣت کﻧﻧده،
ع ِ
َ
ﻧﺎﻓرﻣﺎن است!( ،کسﻲ که عبوديت و اطﺎعت رﺣﻣن را بر خود ﻣﺣﻘﻖ ﻧکﻧد ،او شيطﺎن را بﺎ اطﺎعت از
وي ،عبﺎدت ﻣﻲکﻧد ،ﻣگر کسﻲ که عبوديت را براي ﷲ رﺣﻣن خﺎلص کﻧد؛ آﻧﺎن کسﺎﻧﻲ هسﺗﻧد که ﷲ
س ْل َ
ط ٌ
ﺎن] الﺣجر [42:و ]اﻻسراء]) [65:اي
علَ ْي ِه ْم ُ
ْس لَ َك َ
ﺗﻌﺎلﻲ دربﺎرهي آﻧهﺎ ﻣﻲﻓرﻣﺎيدِ  :إ ﱠن ِع َبﺎدِي لَي َ
شيطﺎن![ بر بﻧدگﺎن ﻣن قدرﺗﻲ ﻧداري( ،آﻧﺎن کسﺎﻧﻲ هسﺗﻧد که سخن ﻻ اله اﻻ ﷲ دربﺎرهي آﻧهﺎ ﺗﺣﻘﻖ
پي دا کرده است و در گفﺗن آن ،اخﻼص دارﻧد و بﺎ اﻓﻌﺎلشﺎن آن را ﺗصديﻖ ﻣﻲکﻧﻧد ،اﻓﻌﺎلﻲ که شﺎﻣ ِل
روي ﻧﻧﻣودن به غير ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ در ﻣﺣبت ،اﻣيد ،خشيه ،3اطﺎعت و ﺗوکل ﻣﻲبﺎشد و آن کسﺎﻧﻲ هسﺗﻧد
که در سخن ﻻ اله اﻻ ﷲ صﺎدق ﻣﻲبﺎشﻧد و آﻧﺎن بﻧدگﺎن ﺣﻘيﻘﻲ ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ هسﺗﻧد .اﻣﺎ کسﻲ که بﺎ زبﺎﻧش
ﻻ اله اﻻ ﷲ بگويد و به هﻣراه آن از شيطﺎن و هواي ﻧفسش در ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ و ﻣخﺎلفت بﺎ وي،
اطﺎعت کﻧد ،عﻣل او ،سخن او را دروغ ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻲکﻧد و در کﺎﻣل بودن ﺗوﺣيدش دچﺎر ﻧﻘصﺎن ﻣﻲ-
شود و اين ﻧﻘصﺎن به اﻧدازهي ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ وي از ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ در اطﺎعت از شيطﺎن و هواي ﻧفس ﻣﻲبﺎشد.
ﺿ ﱡل ِﻣ ﱠﻣ ِن اﺗﱠبَ َع ه ََواهُ بِغَي ِْر هُدًى ِﻣنَ ﱠ ِ] الﻘصص) [50:و چه کسﻲ گﻣراهﺗر از کسﻲ است که از
َ و َﻣ ْن أ َ َ
هوايش ﺗبﻌيت ﻣﻲکﻧد در ﺣﺎلﻲ که هدايﺗﻲ از طرف ﷲ شﺎﻣل او ﻧﻣﻲبﺎشد؟( و هﻣچﻧينَ  :و َﻻ ﺗَﺗ ﱠ ِب ِع
سبِي ِل ﱠ ِ] ص) [26:از هوي ﺗبﻌيت ﻧکن که ﺗو را از راه ﷲ گﻣراه ﻣﻲسﺎزد(.
ُﺿلﱠ َك َ
ْال َه َوى َﻓي ِ
ع ْن َ
پس به اين دليل بﻧدهي ﷲ بﺎش! و بﻧدهي هواي ﻧفس ﻧبﺎش! زيرا هواي ﻧفس ،اطﺎعت کﻧﻧدهاش را در
اﺣ ُد ْالﻘَ ﱠهﺎر] يوسف) [39:آيﺎ خدايﺎن گوﻧﺎگون
آﺗش جهﻧم ﻣﻲاﻧدازد ،أَأ َ ْربَﺎبٌ ُﻣﺗَفَ ِ ّرقُونَ َخي ٌْر أ َ ِم ﱠ ُ ْال َو ِ
بهﺗرﻧد يﺎ ﷲ يکﺗﺎي چيره(.
ﻧگوﻧسﺎر است بﻧدهي درهم ،ﻧگوﻧسﺎر است بﻧدهي ديﻧﺎر ،ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻓردا کسﻲ را از عذاب ﻧجﺎت ﻧﻣﻲ-
دهد ،ﻣگر آن کسﻲ که در وي عبوديت ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ به صورت يگﺎﻧه ﺗﺣﻘﻖ يﺎبد و به ﻓريب کﺎران روي
 - 1شيخ آلبﺎﻧﻲ آن را در ﺗﺣﻘيﻖ کﺗﺎب »اﻹيﻣﺎن« ابن ﺗيﻣية آورد است ،اسﻧﺎد آن صﺣيح ﻣﻲبﺎشد.
 - 2خليل در زبﺎن عرب بﺎﻻﺗرين درجهي دوسﺗﻲ ﻣﻲبﺎشد).ﻣﺗرجم(
 - 3ﺗرس از ابهت و عظﻣت را خشيه ﻣﻲﻧﺎﻣﻧد).ﻣﺗرجم(

ﻧﻧﻣﺎيد ،کسﻲ که بداﻧد ﻣﻌبود و پرسﺗش شوﻧدهي وي ﷲ يکﺗﺎ ﻣﻲبﺎشد ،در عبوديت او را يکﺗﺎ قرار ﻣﻲ-
دهد و َ و َﻻ يُ ْش ِر ْك بِ ِﻌبَﺎ َدةِ َربِّ ِه أَ َﺣدًا] الکهف) [110:و در عبﺎدت پرورگﺎرش اﺣدي را شريک ﻧﻣﻲ-
گرداﻧد( ]و او را خﺎلصﺎﻧه عبﺎدت ﻣﻲکﻧد[.
بﻌﺿﻲ از عﺎرﻓﺎن بﺎ اصﺣﺎبشﺎن بر قلهي کوه سخن ﻣﻲگفﺗﻧد و در سخن خود ﻣﻲگفﺗﻧد :کسﻲ از شﻣﺎ به
ﻣرادش ﻧﻣﻲرسد ﺗﺎ آن که آن را ﺗک و يکﺗﺎ گرداﻧد ،دچﺎر ﻧﺎراﺣﺗﻲ و اﺿطراب ﻣﻲشد ،به طوري که
اصﺣﺎبش اين گوﻧه ﻣﻲديدﻧد که صخرههﺎ ﺗکﺎن ﻣﻲخورﻧد و ﻣدﺗﻲ در آن ﺣﺎل سپري ﻣﻲشدﻧد ،وقﺗﻲ
هشيﺎر ﻣﻲشدﻧد به ﻣﺎﻧﻧد آن بود که قبر آﻧهﺎ را ﺣفر کردهاﻧد.
سخن ﻻ اله اﻻ ﷲ ﺣکم ﻣﻲکﻧد که غير او دوست داشﺗه ﻧشود ،اله و ﻣﻌبود چيزي است که اطﺎعت
ﻣﻲشود و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ ﻧﻣﻲگردد و اين از روي ﻣﺣبت ،ﺗرس و اﻣيد ﻣﻲبﺎشد ،از کﺎﻣل بودن ﻣﺣبت وي،
دوست داشﺗن چيزي است که او دوست ﻣﻲدارد و کراهت داشﺗن از چيزي است که او کراهت دارد؛
کسﻲ که چيزي را دوست ﻣﻲدارد که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ از آن کراهت دارد يﺎ از چيزي کراهت دارد که ﷲ
ﺗﻌﺎلﻲ آن را دوست ﻣﻲدارد ،ﺗوﺣيد و راسﺗگويﻲ او کﺎﻣل ﻧﻣﻲشود و بر ﺣسب کراهت از آﻧچه ﷲ
ﺗﻌﺎلﻲ دوست دارد و دوست داشﺗن چيزي که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ از آن کراهت دارد ،داراي شرک خفﻲ ﻣﻲ-
ط ﱠ َ َو َك ِرهُوا ِرﺿ َْواﻧَهُ ﻓَأَﺣْ َب َ
بﺎشد ،ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيدَ  :ذلِكَ ِبأَﻧﱠ ُه ُم اﺗﱠ َب ُﻌوا َﻣﺎ أ َ ْس َخ َ
ط أ َ ْع َﻣﺎلَ ُه ْم] ﻣﺣﻣد[28:
)اين بدان جهت است که از آﻧچه ﷲ از آن خشﻣگين ﻣﻲشود ،ﺗبﻌيت کردﻧد و از رﺿﺎيﺗﻣﻧدي وي
کراهت داشﺗﻧد و در ﻧﺗيجه ]ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ[ اعﻣﺎلشﺎن را بﺎطل کرد(.
ش ْيئًﺎ] الﻧور) [55:ذرهاي به ﻣن شرک ﻧﻣﻲورزﻧد(،
ليث از ﻣجﺎهد دربﺎرهي اين آيهَ  :ﻻ يُ ْش ِر ُكونَ ِبﻲ َ
آورده است» :غير از ﻣن را دوست ﻧﻣﻲدارﻧد«.
ﺣﺎکم بﺎ سﻧد صﺣيح از عﺎيشه رﺿﻲ ﷲ عﻧهﺎ آورده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :الشرك ﻓﻲ هذه اﻷﻣة
أخفﻰ ﻣن دبيب الﻧﻣل علﻰ الصفﺎ ﻓﻲ الليلة الظلﻣﺎء«) 1شرک در بين اين اﻣت از راه رﻓﺗن ﻣورچهاي
بر روي سﻧگﻲ صﺎف در شبﻲ ﺗﺎريک پﻧهﺎنﺗر است(.
پﺎيينﺗرين ﺣﺎلت آن دوست داشﺗن اﻣري از سﺗم است يﺎ بغض ورزيدن به اﻣري از عدالت و آيﺎ دين
چيزي غير از دوست داشﺗن و بغض ورزيدن ﻣﻲبﺎشد؟
ﷲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :قُ ْل إِ ْن ُك ْﻧﺗ ُ ْم ﺗ ُ ِﺣبﱡونَ ﱠ َ ﻓَﺎﺗﱠبِﻌُوﻧِﻲ يُ ْﺣبِ ْب ُك ُم ﱠ ُ] آل عﻣران) [31:بگو :اگر ﷲ را دوست
داريد ،پس از ﻣن ﺗبﻌيت کﻧيد ]و در ﻧﺗيجهي آن[ ﷲ شﻣﺎ را دوست ﻣﻲدارد(.
اين ﻣطلب به روشﻧﻲ بيﺎن ﻣﻲدارد که دوست داشﺗن آﻧچه ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ از آن کراهت دارد و بغض
ورزيدن به آﻧچه ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ دوست دارد ،در ﺣﺎلﻲ که از هواي ﻧفس ﺗبﻌيت ﻣﻲشود و دوسﺗﻲ براي آن
و دشﻣﻧﻲ براي آن است ،شرک خفﻲ ﻣﻲبﺎشد.

 - 1شيخ آلبﺎﻧﻲ قسﻣت اول ﺣديث» :الشرك ﻓﻲ هذه اﻷﻣة أخفﻰ ﻣن دبيب الﻧﻣل« را در ﺗﺣﻘيﻖ کﺗﺎب »اﻹيﻣﺎن« ابن ﺗيﻣيه
صﺣيح داﻧسﺗه است .ولﻲ قسﻣت دوم ﺣديث» :علﻰ الصفﺎ ﻓﻲ الليلة الظلﻣﺎء« را ﺗﺣﻘيﻖ هﻣين کﺗﺎب ﺿﻌيف داﻧسﺗه است.

ﺣسن بصري گفﺗه است» :بدان که هرگز ﷲ را دوست ﻧخواهﻲ داشت ،ﺗﺎ آن که اطﺎعت از او را
دوست داشﺗه بﺎشﻲ«.
از ذو الﻧون سوال شد» :چه وقت پروردگﺎرم را دوست ﻣﻲدارم« او گفت» :وقﺗﻲ که آﻧچه او به آن
بغض ﻣﻲورزد ،برايت ﺗلخﺗر از صبر بﺎشد«.
بشر بن سري گفﺗه است» :از ﻧشﺎﻧههﺎي دوست داشﺗن اين است که آﻧچه را ﻣﺣبوب ﺗو دوست ﻣﻲدارد
به آن بغض ﻧورزي«.
أبو يﻌﻘوب ﻧهر جوري گفﺗه است» :هر کس ادعﺎي دوست داشﺗن ﷲ را داشﺗه بﺎشد و بﺎ اﻣر ﷲ ﻣواﻓﻖ
ﻧبﺎشد ،ادعﺎي او بﺎطل است«.
يﺣيﻰ بن ﻣﻌﺎذ گفﺗه است » :کسﻲ که ادعﺎي دوست داشﺗن ﷲ را داشﺗه بﺎشد و ﻣرزهﺎ ]و ﺣدود[ او را
رعﺎيت ﻧکﻧد ،راسﺗگو ﻧﻣﻲبﺎشد«.
رويم گفﺗه است» :ﻣﺣبت ﻣواﻓﻖ بودن در ﺗﻣﺎﻣﻲ ﺣﺎﻻت است« و شﻌر سروده است:
ولو قلت لﻲ ﻣت ﻣت قلت سﻣﻌﺎ طﺎعة
ﻣيرم

اگر به ﻣن بگويﻲ بﻣير ،از روي شﻧيدن و اطﺎعت کردن ﻣﻲ-

وقلت لداعﻲ الﻣوت أهﻼ وﻣرﺣبﺎ

و به دعوت کﻧﻧدهي ﻣرگ ﻣﻲگويم خوش آﻣدي

بر اين ﻣﻌﻧﺎ اين سخن ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻧيز گواهﻲ ﻣﻲدهد :قُ ْل ِإ ْن ُك ْﻧﺗ ُ ْم ﺗ ُ ِﺣبﱡونَ ﱠ َ ﻓَﺎﺗ ﱠ ِبﻌُو ِﻧﻲ يُﺣْ ِب ْب ُك ُم ﱠ ُ] آل
عﻣران) [31:بگو :اگر ﷲ را دوست داريد ،پس از ﻣن ﺗبﻌيت کﻧيد ]و در ﻧﺗيجهي آن[ ﷲ شﻣﺎ را
دوست ﻣﻲدارد(.
ﺣسن بصري گفﺗه است :اصﺣﺎب رسول ﷲ گفﺗﻧد :ﻣﺎ پروردگﺎرﻣﺎن را شديداً دوست داريم و ﷲ
دوست دارد براي دوست داشﺗﻧش عﻼﻣﺗﻲ بگذارد و بﻌد از آن ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ اين آيه را ﻧﺎزل ﻓرﻣود.
در ايﻧجﺎ روشن ﻣﻲشود که گواهﻲ دادن به ﻻ اله اﻻ ﷲ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﻲشود ،ﻣگر بﺎ گواهﻲ دادن به ﻣﺣﻣد
رسول ﷲ؛ وقﺗﻲ داﻧسﺗه ﻣﻲشود که ﻣﺣبت ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ کﺎﻣل ﻧﻣﻲشود ،ﻣگر بﺎ ﻣﺣبت داشﺗن به آﻧچه او
ت
دوست ﻣﻲدارد و کراهت ورزيدن ﻧسبت به چيزي که او کراهت دارد ،از آﻧجﺎ که راهﻲ براي شﻧﺎخ ِ
آﻧچه او دوست ﻣﻲدارد و يﺎ آﻧچه از آن کراهت ﻣﻲورزد ،وجود ﻧدارد ،ﻣگر از طريﻖ ﻣﺣﻣد که آن
را از طرف ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ به ﻣﺎ رسﺎﻧده است و بيﺎن ﻓرﻣوده است که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ چه چيزي را دوست دارد و
ﻧسبت به چه چيزي کراهت دارد و اين اﻣر به ﺗبﻌيت از آﻧچه ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ به آن اﻣر ﻓرﻣوده است و
خودداري از چيزي که ﻧهﻲ ﻓرﻣوده است ،ﺣﺎصل ﻣﻲشود.
در ايﻧجﺎست که دوست داشﺗن ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻻزم ﻣﻲدارد که رسول ﷲ ﻧيز دوست داشﺗه شود و بﺎيد او
را ﺗصديﻖ کرد و از او ﺗبﻌيت ﻧﻣود؛ به هﻣين دليل ﷲ دوست داشﺗﻧش را بﺎ دوست داشﺗن رسول و
ﻓرسﺗﺎدهاش هﻣراه ﻧﻣوده است ،آﻧجﺎ که ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :قُ ْل إِ ْن َكﺎنَ آبَﺎ ُؤ ُك ْم َوأ َ ْبﻧَﺎ ُؤ ُك ْم َوإِ ْخ َواﻧُ ُك ْم  ...أَ َﺣبﱠ إِلَ ْي ُك ْم
سو ِل ِه] ...الﺗوبه) [24:بگو :اگر پدراﻧﺗﺎن و پسراﻧﺗﺎن و برادراﻧﺗﺎن  ...ﻧزد شﻣﺎ دوست
ِﻣنَ ﱠ ِ َو َر ُ
داشﺗﻧﻲﺗر از ﷲ و ﻓرسﺗﺎدهاش ﻣﻲبﺎشد .(...

هﻣﺎن گوﻧه که در بسيﺎري از ﻣوارد ،اطﺎعت از خودش را بﺎ اطﺎعت از رسولش هﻣراه ﻓرﻣوده
است.
پيﺎﻣبر ﻓرﻣوده است» :ثَﻼَ ٌ
سولُهُ أ َ َﺣبﱠ ِإ َل ْي ِه ِﻣ ﱠﻣﺎ
ﺎن َﻣ ْن َكﺎنَ ﱠ ُ َو َر ُ
ث َﻣ ْن ُك ﱠن ﻓِي ِه َو َج َد بِ ِه ﱠن َﺣﻼَ َوة َ ِ
اﻹي َﻣ ِ
ِس َوا ُه َﻣﺎ َوأ َ ْن ي ُِﺣبﱠ ْال َﻣ ْر َء ﻻَ ي ُِﺣبﱡهُ ِإﻻﱠ ِ ﱠ ِ َوأَ ْن َي ْك َر َه أ َ ْن َي ُﻌو َد ِﻓﻰ ْالكُ ْف ِر َب ْﻌ َد أ َ ْن أَ ْﻧﻘَ َذهُ ﱠ ُ ِﻣ ْﻧهُ َك َﻣﺎ َي ْك َرهُ أَ ْن
ﺎر«) 1سه چيز هسﺗﻧد که اگر به وجود بيﺎيﻧد؛ شيريﻧﻲ ايﻣﺎن ﺣس ﻣﻲشود :ﷲ و ﻓرسﺗﺎده-
ف ﻓِﻰ الﻧﱠ ِ
يُ ْﻘ َذ َ
اش از غير از آن دو ﻧزد شخص دوست داشﺗﻧﻲﺗر بشوﻧد و اين که شخص ،شخصﻲ را دوست داشﺗه
بﺎشد و او را دوست ﻧدارد ﻣگر براي ﷲ و اين که کراهت داشﺗه بﺎشد که به کفر برگردد بﻌد از آن که
ﷲ او را از آن ﻧجﺎت داد ،هﻣﺎن گوﻧه که کراهت دارد که در آﺗش جهﻧم بيﺎﻓﺗد(.
اين چﻧين بود ﺣﺎل جﺎدوگراﻧﻲ که ]ﻣوسﻲ را به ﻣبﺎرزه طلبيدﻧد[ وقﺗﻲ آراﻣش ﻣﺣبت در قلبهﺎيشﺎن
ﺎض] طه) [72:پس هر چه
ض َﻣﺎ أ َ ْﻧ َ
ت قَ ٍ
ايجﺎد شد ،جﺎﻧهﺎي خود را ﻓدا ﻧﻣودﻧد و به ﻓرعون گفﺗﻧد :ﻓَﺎ ْق ِ
ﻣﻲخواهﻲ ﺣکم کن( .وقﺗﻲ ﻣﺣبت در قلب ﻣﺣکم ﻣﻲشود ،عﻣلﻲ از جوارح اﻧجﺎم ﻧﻣﻲشود ،ﻣگر در
راه اطﺎعت از پروردگﺎر ،اين هﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎي ﺣديثﻲ است که بخﺎري آن را در صﺣيﺣش آورده است و
س ْﻣﻌَهُ الﱠذِي يَ ْس َﻣ ُع بِ ِه
ع ْبدِي يَﺗَﻘَ ﱠر ُ
در آن آﻣده استَ » :و َﻣﺎ يَزَ ا ُل َ
ﻲ بِﺎلﻧﱠ َواﻓِ ِل َﺣﺗﱠﻰ أ ُ ِﺣبﱠهُ ﻓَإ ِ َذا أَﺣْ بَ ْبﺗُهُ ُك ْﻧتُ َ
ب إِلَ ﱠ
2
ﱠ
ش بِ َهﺎ َو ِرجْ لَهُ الﺗِﻲ يَ ْﻣ ِشﻲ بِ َهﺎ« )دائﻣﺎ ً بﻧدهي ﻣن بﺎ ﻧواﻓل به ﻣن
ْص ُر بِ ِه َويَ َدهُ الﱠﺗِﻲ يَب ِْط ُ
ص َرهُ الﱠ ِذي يُب ِ
َوبَ َ
ﻧزديک ﻣﻲشود ﺗﺎ اين که او را دوست ﻣﻲدارم و وقﺗﻲ او را دوست ﻣﻲدارم گوش او ﻣﻲشوم که
ﺗوسط آن ﻣﻲشﻧود و چشم او ﻣﻲشوم که بﺎ آن ﻣﻲبيﻧد و دست او که بﺎ آن ﻣﻲگيرد و پﺎي او که بﺎ آن
راه ﻣﻲرود( .هﻣچﻧين در بﻌﺿﻲ از روايت آﻣده است» :ﻓبﻲ يسﻣع وبﻲ يبصر وبﻲ يبطش وبﻲ يﻣشﻲ
« )ﺗوسط ﻣن ﻣﻲشﻧود و ﺗوسط ﻣن ﻣﻲبيﻧد و ﺗوسط ﻣن ﻣﻲگيرد و ﺗوسط ﻣن راه ﻣﻲرود( .ﻣﻌﻧﺎي آن
اين است که وقﺗﻲ ﻣﺣبت ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ،ﺗﻣﺎﻣﻲ قلب را ﻓرا ﻣﻲگيرد و بر آن واقع ﻣﻲشود ،اعﺿﺎي بدن
کﺎري ﻧﻣﻲکﻧﻧد ،ﻣگر آﻧچه که رﺿﺎيﺗﻣﻧدي ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ بر آن قرار دارد و ﻧفس در اين ﺣﺎلت ،اطﻣيﻧﺎن
خﺎطر پيدا ﻣﻲکﻧد و بﺎ خواست ﻣوﻻيش هدف و هواي خود را ﻓﻧﺎ ﻣﻲکﻧد.
پس ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ را بر اسﺎس خواسﺗش از ﻣﺎ ،عبﺎدت کﻧيم و ﻧه بر اسﺎس خواست ﻣﺎ از وي و اين شخص
صﺎبَهُ َخي ٌْر ْ
ب
صﺎبَﺗْهُ ِﻓﺗْﻧَةٌ ا ْﻧﻘَلَ َ
اط َﻣأ َ ﱠن بِ ِه َوإِ ْن أ َ َ
کسﻲ است که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ را بﺎ ﺣرف عبﺎدت ﻣﻲکﻧد :ﻓَإ ِ ْن أ َ َ
علَﻰ َوجْ ِه ِه َخ ِس َر ال ﱡد ْﻧ َيﺎ َو ْاﻵ ِخ َرة َ] الﺣج) [11:پس اگر خيري به وي برسد ﺗوسط آن آرام ﻣﻲگيرد و
َ
اگر ﻓﺗﻧه ]وبﻼيﻲ[ به وي برسد ،به عﻘب ]و کفر خود[ بﺎز ﻣﻲگردد و در دﻧيﺎ و آخرت زيﺎﻧکﺎر خواهد
بود( .وقﺗﻲ شﻧﺎخت و ﻣﺣبت قوي ﻣﻲشود ،کسﻲ که داراي آن است چيزي ﻧﻣﻲخواهد ،ﻣگر آﻧچه را
که ﻣوﻻيش ﻣﻲخواهد.
در بﻌﺿﻲ از کﺗﺎبهﺎي گذشﺗه آﻣده است :کسﻲ که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ را دوست بدارد ،چيزي را اﻧﺗخﺎب ﻧﻣﻲکﻧد،
ﻣگر رﺿﺎيﺗﻣﻧدي وي را و کسﻲ که دﻧيﺎ را دوست داشﺗه بﺎشد ،چيزي را اﻧﺗخﺎب ﻧﻣﻲکﻧد ،ﻣگر هواي
ﻧفسش.
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ابن أبﻲ دﻧيﺎ بﺎ اسﻧﺎدش از ﺣسن بصري آورده است :بﺎ چشﻣم چيزي را ﻧگﺎه ﻧکردم و بﺎ زبﺎن چيزي
را ﻧگفﺗم و بﺎ دسﺗم چيزي را ﻧگرﻓﺗم بﺎ پﺎيم بر چيزي ﻧﺎيسﺗﺎدم ،ﻣگر آن که ﻧگريسﺗم که اطﺎعت از ﷲ
ﺗﻌﺎلﻲ است يﺎ ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ از وي ،اگر از اطﺎعت بود آن را جلو ﻣﻲاﻧداخﺗم و اگر ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ بود آن را
عﻘب ﻣﻲاﻧداخﺗم.
اين ﺣﺎل دوسﺗداران راسﺗگو است .ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ شﻣﺎ را رﺣﻣت کﻧد ،پس بفهﻣيد که اين ريزکﺎريهﺎيﻲ از
اسرار ﺗوﺣيد ﻣﻲبﺎشد که پوشيده است ،در اين بﺎره پيﺎﻣبر در خطبهاش وقﺗﻲ به ﻣديﻧه آﻣد ،ﻓرﻣوده
است» :أﺣبوا ﷲ ﻣن كل قلوبكم« )بﺎ ﺗﻣﺎم قلبﺗﺎن ﷲ را دوست بداريد( .ابن اسﺣﺎق و ديگران آن را
ذکر کردهاﻧد.
وقﺗﻲ قلب از ﻣﺣبت ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ پُر شود ،اثري در آن از خواسﺗهﺎي ﻧفسﺎﻧﻲ و هواي ﻧفس بﺎقﻲ ﻧﻣﻲﻣﺎﻧد.
اين سخن شﺎعر به اين اﻣر اشﺎره دارد:
بﺣبك أن يﺣل به سواكﺎ

أروح قد خﺗﻣت علﻰ ﻓؤادي
ﻓلو أﻧﻲ اسﺗطﻌت غﺿﺿت طرﻓﻲ
أﺣبك ﻻ ببﻌﺿﻲ بل بكلﻲ

ﻓلم أﻧظر به ﺣﺗﻰ أراكﺎ

وإن لم يبﻖ ﺣبك لﻲ ﺣراكﺎ

وﻓﻲ اﻷﺣبﺎب ﻣخصوص بوجد وآخر يدعﻲ ﻣﻌه اشﺗراكﺎ
إذا اشﺗبكت دﻣوع ﻓﻲ خدود

ﺗبين ﻣن بكﺎ ﻣﻣن ﺗبﺎكﻰ

ﻓأﻣﺎ ﻣن بكﻰ ﻓيذوب وجدا

ويﻧطبﻖ بﺎلهوى ﻣن قد ﺗشﺎكﺎ

وقﺗﻲ براي دوستدار بهرهاي از ﻧفسش بﺎقﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧد ،در دسﺗش چيزي از ﻣﺣبت بﺎقﻲ ﻧﻣﻲﻣﺎﻧد ،ﻣگر
ادعﺎي آن ،که دوستدار ﺗﻣﺎﻣﻲ خود را ﻓﻧﺎ ﻣﻲکﻧد و براي ﺣبيبش بﺎقﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧد و بﺎ او ﻣﻲشﻧود و بﺎ او
ﻣﻲبيﻧد.
قلب خﺎﻧهي پروردگﺎر است :در اسرائيليﺎت 1آﻣده است که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :ﻣرا آسﻣﺎن ﻣن و زﻣين
ﻣن وسيع ﻧﻣﻲگرداﻧد و قلب بﻧدهي ﻣؤﻣن ﻣن ،ﻣرا وسيع ﻣﻲگرداﻧد؛ وقﺗﻲ در قلب چيزي غير از ﷲ
وجود دارد ،پس ﷲ بﻲﻧيﺎزﺗرين بﻲﻧيﺎزان از شريک داشﺗن ﻣﻲبﺎشد و او بﺎ وجود بﺗهﺎي هوي راﺿﻲ
ﻧﻣﻲشود.
ﺣﻖ ﺗﻌﺎلﻲ بر بﻧدهي ﻣؤﻣن خود غيرت ﻣﻲورزد که در قلبش چيزي غير از وي را داشﺗه بﺎشد يﺎ در
آن چيزي بﺎشد که او را راﺿﻲ ﻧﻣﻲکﻧد.
أردﻧﺎكم صرﻓﺎ ﻓلﻣﺎ ﻣزجﺗم
وقلﻧﺎ لكم ﻻ ﺗسكﻧوا الﻘلب غيرﻧﺎ

بﻌدﺗم بﻣﻘدار الﺗفﺎﺗكم عﻧﺎ
ﻓأسكﻧﺗم اﻷغيﺎر ﻣﺎ أﻧﺗم ﻣﻧﺎ

 - 1اسرائيليﺎت ﻣطﺎلبﻲ است که يهوديﺎن از آن سخن گفﺗهاﻧد و پيﺎﻣبر ﻓرﻣود :ﻧه آﻧهﺎ را قبول کﻧيد و ﻧه رد
کﻧيد).ﻣﺗرجم(

ﻓرداي ]قيﺎﻣت[ کسﻲ ﻧجﺎت ﻧﻣﻲيﺎبد ،ﻣگر کسﻲ که بﺎ قلب سﺎلم به ديدار ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ برود و در آن قلب
چيزي غير از ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ وجود ﻧداشﺗه بﺎشد ،ﷲ ﻣﺗﻌﺎل ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :يَ ْو َم َﻻ يَ ْﻧفَ ُع َﻣﺎ ٌل َو َﻻ بَﻧُونَ * ِإ ﱠﻻ َﻣ ْن
س ِل ٍيم] الشﻌراء) [89-88:روزي که ﻣﺎل و ﻓرزﻧدان سود ﻧﻣﻲدهﻧد * ﻣگر کسﻲ که ﷲ به
أَﺗ َﻰ ﱠ َ بِﻘَ ْل ٍ
ب َ
او قلب سليم داده بﺎشد( .قلب سليم ،قلبﻲ است که از ﻧﺎپﺎکﻲهﺎي ﻣخﺎلفت ﻧﻣودن پﺎک بﺎشد ،وقﺗﻲ بﺎ
اﻣري از اﻣور کراهتدار لکهدار ﻣﻲشود ،در ﻣجﺎورت ﺣﺿرت قدّوس اصﻼح ﻧﻣﻲگردد ،ﻣگر آن که
بﺎ کورهي عذاب پﺎک گردد؛ وقﺗﻲ خبﺎثت از وي پﺎک شد در آن هﻧگﺎم است که سزاوار ﻣجﺎورت ﻣﻲ-
شود.
ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ پﺎک است و جز پﺎکﻲ را قبول ﻧﻣﻲکﻧد ،و قلبهﺎي پﺎک شﺎيسﺗگﻲ ﻣجﺎورت را از اول اﻣر پيدا
ﱠار] الرعد]) [24:ﻣﻼئک به آﻧهﺎ ﻣﻲگويﻧد [:سﻼﻣﺗﻲ بر
صبَ ْرﺗ ُ ْم ﻓَﻧِ ْﻌ َم ُ
س َﻼ ٌم َ
ﻣﻲکﻧﻧد؛ َ 
علَ ْي ُك ْم بِ َﻣﺎ َ
ع ْﻘبَﻰ الد ِ
علَ ْي ُك ْم ِط ْبﺗ ُ ْم ﻓَﺎ ْد ُخلُوهَﺎ
س َﻼ ٌم َ
شﻣﺎ به واسطهي آن که صبر ﻧﻣوديد ،پس چه ﻧيکوست آن سرا!( و َ 
خَﺎ ِلدِينَ ] الزﻣر]) [73:ﻣﻼئک به آﻧهﺎ ﻣﻲگويﻧد [:سﻼﻣﺗﻲ بر شﻣﺎ ،پﺎک بوديد ،پس جﺎوداﻧه به آن داخل
شويد( و الﱠذِينَ ﺗَﺗ ََوﻓﱠﺎ ُه ُم ْال َﻣ َﻼئِ َكةُ َ
علَ ْي ُك ُم ا ْد ُخلُوا ْال َجﻧﱠةَ] الﻧﺣل) [32:کسﺎﻧﻲ که
س َﻼ ٌم َ
ط ِيّ ِبينَ يَﻘُولُونَ َ
ﻣﻼئک جﺎن آﻧهﺎ را ﻣﻲگيرﻧد ،در ﺣﺎلﻲ که پﺎک ﻣﻲبﺎشﻧد ]و به آﻧهﺎ ﻣﻲگويﻧد [:سﻼم بر شﻣﺎ داخل
بهشت شويد(.
کسﻲ که اﻣروز قلبش براي آﻧچه از قبل اﻧجﺎم داده است يﺎ بواسطهي شوق ديدار دوست ،آﺗش ﻧگيرد،
آﺗش جهﻧم براي او شدت گرﻣﺎي بيشﺗري خواهد داشت.
ﻧيﺎز پيدا ﻧﻣﻲشود که آﺗش جهﻧم بﺎعث پﺎکﻲ شود ،ﻣگر براي کسﻲ که ﺗوﺣيد در او به طور کﺎﻣل
ﻣﺣﻘﻖ گردد و ﺣﻘوق آن را برپﺎ دارد.
اولين کسﺎﻧﻲ از ﻣوﺣدان که آﺗش جهﻧم آﻧﺎن را ﻣﻲسوزاﻧد ،بﻧدگﺎﻧﻲ هسﺗﻧد که در اعﻣﺎلشﺎن ريﺎ ﻧﻣودهاﻧد
و اولين آﻧهﺎ عﺎ ِلم ،ﻣجﺎهد و صدقه دهﻧدهاي هسﺗﻧد که آن اعﻣﺎل را از روي ريﺎ اﻧجﺎم داده بﺎشﻧد ،زيرا
ريﺎ شرک ]اصغر[ است.
آگﺎهﺎﻧه ريﺎکﺎر براي ﻣردم خودﻧﻣﺎيﻲ ﻧﻣﻲکﻧد ،ﻣگر از روي جهل به عظﻣت خﺎلﻖ و در اﻣﺿﺎء ﻧﻣودن
اسم »الﻣلک« )پﺎدشﺎه( ﺗﻘلب ﻣﻲکﻧد ﺗﺎ رشوه دادن را براي خود برگزيﻧد و ﻣردم را به اشﺗبﺎه بﻲاﻧدازد
که او از خواص الﻣلک است و اين در ﺣﺎلﻲ است که او الﻣلک را در ﺣﺎلت کلﻲ ﻧﻣﻲشﻧﺎسد.
ريﺎ کﺎران بر درهمهﺎي پست و از کﺎر اﻓﺗﺎده اسم الﻣلک را ﺣک ﻣﻲکﻧد ﺗﺎ آن را درست جلوه دهد و
بﺎطل کردن آن درست ﻧيست ﻣگر کسﻲ که درهم را ﻣﻲشﻧﺎسد.
بﻌد از ريﺎکﺎران ،صﺎﺣبﺎن شهوت و بﻧدگﺎن هوي وارد جهﻧم ﻣﻲشوﻧد ،کسﺎﻧﻲ که از هواي ﻧفسشﺎن
اطﺎعت کردﻧد و در ﻣﻘﺎبل ﻣوﻻي خود ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ ﻧﻣودﻧد.
س ْال ُﻣ ْ
ار ِج ِﻌﻲ إِلَﻰ
ط َﻣئِﻧﱠةُ )ْ (27
اﻣﺎ بﻧدگﺎن ﺣﻘيﻘﻲ ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ،کسﺎﻧﻲ که به آﻧهﺎ گفﺗه ﻣﻲشود :يَﺎ أَيﱠﺗ ُ َهﺎ الﻧﱠ ْف ُ
ﺿيﱠةً ) (28ﻓَﺎ ْد ُخ ِلﻲ ﻓِﻲ ِعبَﺎدِي )َ (29وا ْد ُخ ِلﻲ َجﻧﱠﺗِﻲ )] (30الفجر[ )اي ﻧفس اطﻣيﻧﺎن
اﺿيَةً َﻣ ْر ِ
َربِّ ِك َر ِ
خﺎطر پيدا کرده! * بسوي پروردگﺎرت در ﺣﺎلﻲ که راﺿﻲ هسﺗﻲ و از ﺗو رﺿﺎيت وجود دارد ،برگرد
* پس در بﻧدگﺎن ﻣن داخل شو! * و داخل بهشت ﻣن شو!(.

جهﻧم بﺎ ﻧور ايﻣﺎن ﻣوﺣدان خﺎﻣوش ﻣﻲگردد و در ﺣديث آﻣده است که آﺗش جهﻧم به ﻣؤﻣن ﻣﻲگويد:
» ُج ْز يَﺎ ُﻣؤْ ِﻣ ُن ﻓَﻘَ ْد أ َ ْ
ور َك لَ َهبِﻲ«) 1پﺎداش بگير اي ﻣؤﻣن! ﻧور ﺗو آﺗش ﻣرا خﺎﻣوش کرد(.
طفَأ َ ﻧُ ُ
در ﻣسﻧد از جﺎبر آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :ﻻ يبﻘﻰ بر وﻻ ﻓﺎجر إﻻ دخلهﺎ  ،ﻓﺗكون علﻰ
الﻣؤﻣﻧين بردا ً وسﻼﻣﺎ ً كﻣﺎ كﺎﻧت علﻰ إبراهيم  ،ﺣﺗﻰ إن للﻧﺎر ﺿجيجﺎ ً ﻣن بردهم ] ،ثم يﻧجﻲ ﷲ الذين
اﺗﻘوا ويذر الظﺎلﻣين ﻓيهﺎ جثيﺎ ً[«) 2ﻧيکوکﺎر و گﻧﺎهکﺎري بﺎقﻲ ﻧﻣﻲﻣﺎﻧد ،ﻣگر آن که او را داخل جهﻧم
ﻣﻲکﻧد و براي ﻣؤﻣﻧﺎن خﻧک و سﻼﻣت ﻣﻲشود ،هﻣﺎن گوﻧه که بر ابراهيم اين گوﻧه بود ﺗﺎ جﺎيﻲ که
آﺗش از خﻧکﻲ آﻧهﺎ ﻓريﺎد بر ﻣﻲآورد] ،سپس ﷲ کسﺎﻧﻲ را که ﺗﻘوا پيشه کرده بودﻧد ﻧجﺎت ﻣﻲدهد و
ظﺎلﻣﺎن را در آن به زاﻧو در آﻣده رهﺎ ﻣﻲکﻧد[(
اين ﻣيراثﻲ است براي کسﺎﻧﻲ که ﺣﺎل خليل را دوست دارﻧد .و آﺗش جهﻧم از آﺗش ﻣﺣبت که در قلب
دوسﺗداران است ،ﻣﻲﺗرسد.
جﻧيد گفﺗه است :آﺗش جهﻧم ﻣﻲگويد :اي پروردگﺎر! اگر اطﺎعت ﺗو را اﻧجﺎم ﻧدهم ،آيﺎ ﻣرا بﺎ چيزي
شديدﺗر از ﻣن عذاب ﻣﻲدهﻲ ،ﻣﻲﻓرﻣﺎيد» :أسلط عليك ﻧﺎري الكبرى« )آﺗش بزرگﺗر خود را بر ﺗو
ﻣسلط ﻣﻲکﻧم( .جهﻧم ﻣﻲگويد :آيﺎ آﺗشﻲ بزرگﺗر و شديدﺗر از ﻣن وجود دارد؟ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :بله آﺗش
دوست داشﺗن ﻣن که در قلب دوسﺗﺎن ﻣؤﻣن ﻣن سکﻧﻲ گزيده است(.
قفﺎ قليﻼ بهﺎ علﻲ ﻓﻼ

أقل ﻣن ﻧظرة أزودهﺎ

ﻓفﻲ ﻓؤاد الﻣﺣب ﻧﺎر جوى

أﺣر ﻧﺎر الجﺣيم أبردهﺎ

اگر اشک دوست داران ﻧبود که قسﻣﺗﻲ از ﺣرارت به وجد آﻣدن را خﺎﻣوش ﻣﻲکﻧد ،هﻣه آﺗش ﻣﻲ-
گرﻓﺗﻧد.
دعوه يطفﻲ بﺎلدﻣوع ﺣرارة

علﻰ كبد ﺣري دعوه دعوه

سلوا عﺎذليه يﻌذروه هﻧيهة

ﻓبﺎلﻌذل دون الشوق قد قﺗلوه

بﻌﺿﻲ از عﺎرﻓﺎن گفﺗهاﻧد :آيﺎ عجيب ﻧيست که بين پشﺗهﺎي شﻣﺎ و در قلب ﻣن اشﺗيﺎقﻲ به سوي
پروردگﺎرم وجود دارد که به ﻣﺎﻧﻧد شﻌلهاي است که خﺎﻣوش ﻧﻣﻲگردد.
ولم أر ﻣثل ﻧﺎر الﺣب ﻧﺎرا

ﺗزيد ببﻌد ﻣوقدهﺎ اﺗﻘﺎدا

براي عﺎرﻓﺎن ﻣشغوليﺗﻲ جز ﻣوﻻيشﺎن وجود ﻧدارد و آﻧهﺎ در غير آن ﻣشغول ﻧﻣﻲشوﻧد؛ در ﺣديث آﻣده
است» :ﻣن أصبح وهﻣه غير ﷲ ﻓليس ﻣن ﷲ«) 3کسﻲ که صبح کﻧد و کوشش او براي غير ﷲ بﺎشد

 - 1ﻣخﺗصر السلسلة الﺿﻌيفة آلبﺎﻧﻲ  3413و گفﺗه است ﺣديث ﺿﻌيف است.
 - 2السلسلة اﻻﺣﺎديث الﺿﻌيفة و الﻣوﺿوعة شيخ آلبﺎﻧﻲ  4761و گفﺗه است ﺣديث ﺿﻌيف ﻣﻲبﺎشد.
 - 3شيخ آلبﺎﻧﻲ در ﺗﺣﻘيﻖ اين کﺗﺎب آورده است که اين ﺣديث » جدا ﺿﻌيف « است.

از ]اهل[ ﷲ ﻧيست( ،بﻌﺿﻲ از آﻧهﺎ گفﺗهاﻧد :اگر به ﺗو خبر دادﻧد که دوست او)ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ( هﻣﺗش براي
غير از او ﻣﻲبﺎشد ،آن را ﺗصديﻖ ﻧکن.
داود طﺎئﻲ ﻣﻲگفت :هﻣت ﺗو ،هﻣتهﺎ را بﺎطل ﻣﻲکﻧد و بين ﻣن و بيداران همپيﻣﺎﻧﻲ ايجﺎد ﻣﻲکﻧد و
شوق ﻧگﺎه کردن به ﺗو ﻣرا از لذات بﺎز ﻣﻲدارد و بين ﻣن و شهوات ﻓﺎصله ﻣﻲاﻧدازد ،ﻣن در زﻧدان
ﺗو هسﺗم ]اي خداي[ کريم و طلب شده!
ﻣﺎلﻲ شغل سواه ﻣﺎلﻲ شغل
ﻣﺎ أصﻧع إن جفﺎ وخﺎب اﻷﻣل

ﻣﺎ يصرف عن هواه قلبﻲ عذل
ﻣﻧﻲ بدل وﻣﻧه ﻣﺎلﻲ بدل

اي برادراﻧم! اگر اين ﻣﻌﻧﺎ را ﻓهﻣيده بﺎشيد ،ﻣﻌﻧﺎي اين سخن پيﺎﻣبر را ﻓهﻣيدهايد» :ﻣن شهد أن ﻻ إله
إﻻ ﷲ صﺎدقﺎ ﻣن قلبه ﺣرﻣه ﷲ علﻰ الﻧﺎر«) 1کسﻲ که صﺎدقﺎﻧه بﺎ قلبش شهﺎدت دهد که هيچ پرسﺗش
شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد ،ﷲ او را بر آﺗش جهﻧم ﺣرام ﻣﻲکﻧد( ،اﻣﺎ کسﻲ از اهل اين کلﻣه
که وارد جهﻧم شود ،کسﻲ است که در راسﺗگويﻲاش خدشه وارد بوده است؛ اگر اين سخن از روي
راسﺗگويﻲ بﺎشد ،قلب را از غير ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ پﺎک ﻣﻲکﻧد؛ وقﺗﻲ در قلب اثر چيزي به غير از ﷲ بﺎشد،
ﻧﺎشﻲ از ايراد وارد آﻣدن به راسﺗگويﻲ آن ﻣﻲبﺎشد.
کسﻲ که صﺎدقﺎﻧه بگويد» :ﻻإله إﻻ ﷲ« به غير از وي را دوست ﻧﻣﻲدارد و به غير از او اﻣيد ﻧدارد
و از اﺣدي غير از ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ خشيه ﻧدارد و بر غير ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﺗوکل ﻧﻣﻲکﻧد و در دروﻧش و ﻣيل پيدا
کردﻧش ،اثر چيز ديگري بﺎقﻲ ﻧﻣﻲﻣﺎﻧد .اين ﻧيز بﺎيد گفﺗه شود که ﻣپﻧداريد که دوستدار داراي
عصﻣت ﻣﻲبﺎشد ولﻲ او در طلب آن است که از عيب و ﻧﻘص ]گﻧﺎه[ به ﺗزلزل ﻧيﺎﻓﺗد.
زيد بن أسلم گفﺗه است :ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ بﻧده را دوست ﻣﻲدارد ﺗﺎ اين که ﻣﺣبت او به وي ﻣﻲرسد و ﻣﻲ-
گويد :برو هر عﻣلﻲ خواسﺗﻲ اﻧجﺎم بده ،هﻣﺎﻧﺎ ﺗو آﻣرزيده شدهاي.
شﻌبﻲ گفﺗه است :اگر ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ بﻧده را دوست بدارد ،گﻧﺎه به وي ﺿرري ﻧﻣﻲرسﺎﻧد.
شرح اين سخن اين است که ﷲ به کسﻲ که دوست ﻣﻲدارد ،عﻧﺎيت دارد و هر بﺎر که بﻧده بﺎ ﻣيل
پيدا کردن به هواي ﻧفس ﺗزلزل پيدا ﻣﻲکﻧد ،دست او را ﻣﻲگيرد و او را به سوي ﻧجﺎت سوق ﻣﻲدهد
و ﺗوبه را براي او آسﺎن ﻣﻲکﻧد و او را از زشﺗﻲ ﺗزلزل آگﺎه ﻣﻲﻓرﻣﺎيد و او را ﻣﻲﺗرسﺎﻧد ﺗﺎ او
ﻣﻌذرت بخواهد و او را به ﻣصيبتهﺎيﻲ گرﻓﺗﺎر ﻣﻲکﻧد که بﺎعث پﺎک شدن گﻧﺎهﺎن ﻣﻲشود.
در بﻌﺿﻲ از آثﺎر آﻣده است که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد» :اهل ذکر و يﺎد ﻣن اهل ﻣجﺎلست بﺎ ﻣن ﻣﻲبﺎشﻧد
و اهل اطﺎعت از ﻣن اهل گراﻣﻲداشﺗن از طرف ﻣن ﻣﻲبﺎشﻧد و اهل ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ از ﻣن را از رﺣﻣت
خودم ﻧﺎ اﻣيد ﻧﻣﻲکﻧم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ که ﺗوبه ﻧﻣﺎيﻧد و ﻣن از طرف آﻧﺎن دوست داشﺗﻧﻲ هسﺗم و اگر ﺗوبه
ﻧﻧﻣﺎيﻧد ،ﻣن پزشک آﻧﺎن هسﺗم و آﻧﺎن را به ﻣصبتهﺎ گرﻓﺗﺎر ﻣﻲکﻧم ﺗﺎ آﻧهﺎ را از ﻣﻌﺎيب پﺎک کﻧم«.

 - 1شيخ آلبﺎﻧﻲ در ﺗﺣﻘيﻖ اين کﺗﺎب گفﺗه است :اسﻧﺎد آن صﺣيح است.

در صﺣيح ﻣسلم از جﺎبر آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :الﺣﻣﻰ ﺗذهب الخطﺎيﺎ كﻣﺎ يذهب الكير
الخبث« )ﺗب خطﺎهﺎ را پﺎک ﻣﻲکﻧد ،هﻣﺎن گوﻧه که کورهي آهﻧگري خبﺎثت ]آهن[ را پﺎک ﻣﻲکﻧد(.
در ﻣسﻧد وصﺣيح ابن ﺣبﺎن از عبد ﷲ بن ﻣغفل آﻣده است :ﻣردي به ديدار زﻧﻲ رﻓت که در زﻣﺎن
جﺎهليت ﻓﺎﺣشه بود و شروع به بﺎزي بﺎ وي ﻧﻣود ﺗﺎ اين که دسﺗش را به سوي آن زن دراز کرد ،آن
زن گفت :بﺎز ايست! ﷲ شرک را برده است و اسﻼم را آورده است ،آن زن را ﺗرک کرد و روي
برگرداﻧد و شروع ﻧﻣود به ﺗوجه ﻧﻣودن به پشﺗش ﺗﺎ اين که سرش به ديوار خورد ،آن را به پيﺎﻣبر
ع ْب ٌد أ َ َرا َد ﱠ ُ بِ َك َخي ًْرا« )ﺗو بﻧدهاي هسﺗﻲ که ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ براي ﺗو خير
خبر دادﻧد و او ﻓرﻣود» :أ َ ْﻧ َ
ت َ
علَ ْي ِه بِ َذ ْﻧبِ ِه َﺣﺗﱠﻰ ي َُوﻓﱠﻰ بِ ِه يَ ْو َم ْال ِﻘيَﺎ َﻣ ِة« )اگر ]ﷲ
سكَ َ
خواسﺗه است( سپس ﻓرﻣودَ » :وإِ َذا أَ َرا َد بِﻌَ ْب ٍد شَرا أ َ ْﻣ َ
ﺗﻌﺎلﻲ[ براي بﻧدهاي شر بخواهد ،گﻧﺎه او را ﻧگه ﻣﻲدارد ﺗﺎ ﺗوسط آن در روز قيﺎﻣت او را ﻣجﺎزات
کﻧد(.1
اي ﻣردم! قلبﺎي شﻣﺎ در اصل پﺎک ﻣﻲبﺎشد و ﻓﻘط به آن چکيدههﺎي ﻧجﺎسﺎت گﻧﺎهﺎن پﺎشيده است ،کﻣﻲ
اشک بر آن بريزيد پﺎک ﻣﻲشود.
بشﺗﺎبيد به سوي از شير گرﻓﺗن جﺎﻧهﺎ از شيرده هواي ﻧفس؛ غيرت به طور ﻣﻌﻣولﻲ براي ﻧيت شﻣﺎ،
بهﺗرين دارو ﻣﻲبﺎشد ،هﻣﺎن چيزي را بگوييد که آن زن به آن ﻣردي ]که به ديوار خورد[ و صورت
او خوﻧين شد ،گفت :ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ شرک را بُرد و اسﻼم را آورد .اسﻼم به ﺗسليم شدن ]در برابر ﷲ
ﺗﻌﺎلﻲ[ و گردن ﻧهﺎدن به اطﺎعت از وي ﺣکم ﻣﻲکﻧد.
سﺗﺎيش کسﺎﻧﻲ را يﺎد کﻧيد که در اين آيه وﺿع و ﺣﺎل آﻧهﺎ آﻣده استِ  :إ ﱠن ﱠالذِينَ قَﺎلُوا َر ﱡبﻧَﺎ ﱠ ُ ث ُ ﱠم
ا ْسﺗَﻘَﺎ ُﻣوا] ﻓصلت [30:و ]اﻻﺣﻘﺎف) [13:کسﺎﻧﻲ که گفﺗﻧد :پروردگﺎر ﻣﺎ ﷲ است ،سپس اسﺗﻘﺎﻣت
ورزيدﻧد( و اين آيه به اسﺗﻘﺎﻣت دعوت ﻣﻲکﻧد.
آن را بشﻧﺎسيد ﺗﺎ اطﻼع يﺎبيد که او ]در آگﺎهﻲ داشﺗن[ از رگ گردن ﻧزديکﺗر است ،ﺗﺎ شﺎيد از
ﻧزديکﻲ او و ﻧگريسﺗن او ﺣيﺎء کﻧيد؛ أَلَ ْم يَ ْﻌلَ ْم بِأ َ ﱠن ﱠ َ يَ َرى] الﻌلﻖ) [14:آيﺎ ﻧﻣﻲداﻧد که ﷲ ﻣﻲبيﻧد( .يﺎ
صﺎ ِد] الفجر) [14:هﻣﺎﻧﺎ پروردگﺎر ﺗو در کﻣينگﺎه است(.
إِ ﱠن َرب َﱠك لَبِ ْﺎل ِﻣ ْر َ
ﻣردي زﻧﻲ را در بيﺎبﺎن شبﺎﻧه به سوي خود خواﻧد ،آن زن سر بﺎز زد و آن ﻣرد گفت :کسﻲ ﻣﺎ را
ﻧﻣﻲبيﻧد ،ﻣگر سﺗﺎرگﺎن! آن زن گفت :پس کسﻲ که آﻧهﺎ را در جﺎي خود قرار داده است ،کجﺎست؟
ﻣردي زﻧﻲ را به سوي خود خواﻧد و به او اﻣر ﻧﻣود ﺗﺎ دربهﺎ را قفل کﻧد و به آن زن گفت :آيﺎ دربﻲ
بﺎقﻲ ﻣﺎﻧده است که قفل ﻧشده بﺎشد ،آن زن گفت :بله ،دربﻲ که بين ﻣﺎ و بين ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻣﻲبﺎشد و
هﻣواره آن بﺎز خواهد ﻣﺎﻧد.
بﻌﺿﻲ از عﺎرﻓﺎن ديدهاﻧد که ﻣردي به زﻧﻲ گفت :ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ شﻣﺎ دوﺗﺎ را ﻣﻲبيﻧد ،ﷲ ﻣﺎ و شﻣﺎ را
پوشيده دارد.

 - 1صﺣيح ابن ﺣبﺎن 2911؛ ﻣسﻧد اﺣﻣد 16806؛ شيخ شﻌيب اﻻرﻧؤوط گفﺗه است :صﺣيح لغيره ﻣﻲبﺎشد؛ آلبﺎﻧﻲ در
ﺗﺣﻘيﻖ اين کﺗﺎب گفﺗه است :صﺣيح ﻣﻲبﺎشد.

از جﻧيد سوال شد :براي چه براي کوﺗﺎه کردن ﻧگﺎه ،کﻣک ﻣﻲطلبﻲ؟ او گفت :اگر علم داشﺗه بﺎشﻲ
ﻣﻲداﻧﻲ که ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ قبل از ﺗو به آﻧچه ﻧگﺎه ﻣﻲکﻧﻲ ،ﻧگﺎه ﻣﻲکﻧد .ﻣﺣﺎسبﻲ گفﺗه است :ﻣراقبهي
داﻧش قلب به ﻧزديک بودن پروردگﺎر ،شﻧﺎخت ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ را قوي ﻣﻲکﻧد و بﺎعث قوي شدن ﺣيﺎء از
ﻧزديک بودن او ]از لﺣﺎظ آگﺎهﻲ[ و ﻧگريسﺗن وي ﻣﻲشود.
پيﺎﻣبر ﻣردي را سفﺎرش ﻧﻣود» :ان يسﺗﺣﻲ ﻣن ﷲ كﻣﺎ يسﺗﺣﻲ ﻣن رجل صﺎلح ﻣن عشيرﺗه ﻻ
يفﺎرقه«) 1ﺗﺎ از ﷲ ﺣيﺎء کﻧد هﻣﺎن گوﻧه که از ﻣرد صﺎلﺣﻲ از خﺎﻧوادهي خود که از او جدا ﻧﻣﻲشود،
ﺣيﺎء ﻣﻲکﻧد( .بﻌﺿﻲ گفﺗهاﻧد :از ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ به اﻧدازهي ﻧزديکﻲ او به ﺗو ﺣيﺎء کن! هﻣچﻧين از ﷲ
]ﺗﻌﺎلﻲ[ آن چﻧﺎن که بر ﺗو قدرت دارد ،بﺗرس! بﻌﺿﻲ از آﻧهﺎ گفﺗهاﻧد :چهل سﺎل است که به ﻣن ﻣﻲ-
گويد :قدﻣﻲ براي غير ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ بر ﻧدار و به چيزي ﻧگﺎه ﻧکن که از ﷲ ﺣيﺎء کردن در آن ﻧيکو
ﻣﻲبﺎشد.
كأن رقيبﺎ ﻣﻧك يرعﻰ خواطري

وآخر يرعﻰ ﻧﺎظري ولسﺎﻧﻲ

ﻓﻣﺎ أبصرت عيﻧﺎي بﻌدك ﻣﻧظرا

لغيرك إﻻ قلت قد رﻣﻘﺎﻧﻲ

وﻻ بدرت ﻣن ﻓﻲ بﻌدك لفظة

لغيرك إﻻ قلت قد سﻣﻌﺎﻧﻲ

وﻻ خطرت ﻣن ذكر غيرك خطرة

علﻰ الﻘلب إﻻ عرجﺎ بﻌﻧﺎﻧﻲ

ﻓصل :ﻓﺿيلتهﺎي »ﻻ إله إﻻ ﷲ«
کلﻣهي ﺗوﺣيد داراي ﻓﺿيلتهﺎي بزرگﻲ است و در ايﻧجﺎ بيﺎن آن ﻣﻣکن ﻧﻣﻲبﺎشد ،قسﻣﺗﻲ از آﻧهﺎ را
بيﺎن ﻣﻲکﻧيم و آن کلﻣهي ﺗﻘوا است ،هﻣﺎن گوﻧه که عﻣر آن را از بين صﺣﺎبه گفﺗه است و آن
هﻣﺎن کلﻣهي اخﻼص ،شهﺎدت ﺣﻖ ،دعوت ﺣﻖ ،بيزاري از شرک و ﻧجﺎت از آن است و ﻣخلوقﺎت
براي آن آﻓريده شدهاﻧد.
ُون] الذاريﺎت) [56:و جن و
اﻹ ْﻧ َ
هﻣﺎن گوﻧه که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيدَ  :و َﻣﺎ َخلَ ْﻘتُ ْال ِج ﱠن َو ْ ِ
س ِإ ﱠﻻ ِليَ ْﻌبُد ِ
اﻧسﺎن را خلﻖ ﻧکردم ﻣگر براي آن که ﻣرا بﻧدگﻲ کﻧﻧد و بپرسﺗﻧد(.
هﻣچﻧين براي آن پيﺎﻣبران ﻓرسﺗﺎده شدﻧد و کﺗﺎبهﺎي آسﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎزل گشﺗهاﻧد ،هﻣﺎن گوﻧه که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ
ُون] اﻷﻧبيﺎء) [25:و ﻣﺎ
سو ٍل إِ ﱠﻻ ﻧُ ِ
س ْلﻧَﺎ ِﻣ ْن قَ ْب ِل َك ِﻣ ْن َر ُ
ﻣﻲﻓرﻣﺎيدَ  :و َﻣﺎ أَ ْر َ
وﺣﻲ إِ َل ْي ِه أَﻧﱠهُ َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ أَﻧَﺎ ﻓَﺎ ْعبُد ِ
رسولﻲ را قبل از ﺗو ﻧفرسﺗﺎديم ﻣگر آن که بر او وﺣﻲ ﻧﻣوديم که هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﻣن
علَﻰ
وجود ﻧدارد ،پس ﻣرا عبﺎدت کﻧيد( .هﻣچﻧين ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :يُﻧ ِ َّز ُل ْال َﻣ َﻼئِ َكةَ بِ ﱡ
وح ِﻣ ْن أ َ ْﻣ ِر ِه َ
ﺎلر ِ
ون] الﻧﺣل) [2:ﻣﻼئک را به ارادهي خويش هﻣراه بﺎ
َﻣ ْن َيشَﺎ ُء ِﻣ ْن ِع َبﺎ ِد ِه أ َ ْن أَ ْﻧذ ُِروا أَﻧﱠهُ َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ أَﻧَﺎ ﻓَﺎﺗﱠﻘُ ِ
وﺣﻲ بر هر کس از بﻧدگﺎﻧش که بخواهد ﻧﺎزل ﻣﻲﻓرﻣﺎيد ،ﺗﺎ اين که بﺗرسﺎﻧﻧد که پرسﺗش شوﻧدهي
برﺣﻘﻲ جز ﻣن وجود ﻧدارد ،پس از ﻣن ﺗﻘوا پيشه کﻧيد و از ﻣن بﺗرسيد!(.
 - 1آلبﺎﻧﻲ اين ﺣديث را در ﺗﺣﻘيﻖ اين کﺗﺎب ﺿﻌيف داﻧسﺗه است.

اين آيهي اولين ﻧﻌﻣﺗﻲ است که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ به بﻧدگﺎﻧش بخشيده است و در سورهي ﻧﻌﻣﺗهﺎ ﻣﻲبﺎشد که
الﻧﺣل ﻧﺎﻣيده ﻣﻲشود؛ به هﻣين دليل ابن عييﻧه گفﺗه است :ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ بزرگﺗرين ﻧﻌﻣﺗﻲ که به بﻧدگﺎﻧش
بخشيده است اين ﻣﻲبﺎشد که به آﻧهﺎ »ﻻ اله اﻻ ﷲ« را شﻧﺎسﺎﻧده است؛ ﻻ اله اﻻ ﷲ براي اهل بهشت
به ﻣﺎﻧﻧد آب خﻧک براي اهل دﻧيﺎ ﻣﻲبﺎشد ،براي آن سرزﻣين پﺎداش و عذاب را آﻣﺎده ﻓرﻣوده است و
براي آن به رسوﻻﻧش اﻣر ﻧﻣوده است ﺗﺎ جهﺎد کﻧﻧد ،کسﻲ که آن را بگويد :ﻣﺎل و خوﻧش ﺣفظ ﻣﻲشود
و کسﻲ که از آن سر بﺎز زﻧد ﻣﺎل و خوﻧش هدر ﻣﻲرود و آن کليد بهشت است و آن کليد دعوت
پيﺎﻣبران است و براي آن ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ ﻣسﺗﻘيﻣﺎ ً بﺎ ﻣوسﻲ سخن گفﺗه است.
در ﻣسﻧد بزار و ديگر کﺗب غيره از عيﺎض أﻧصﺎري آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :إن ﻻ إله إﻻ ﷲ
كلﻣة ﺣﻖ علﻰ ﷲ كريﻣة ولهﺎ ﻣن ﷲ ﻣكﺎن وهﻲ كلﻣة ﻣن قﺎلهﺎ صﺎدقﺎ أدخله ﷲ بهﺎ الجﻧة وﻣن قﺎلهﺎ
كﺎذبﺎ ﺣﻘﻧت دﻣه واﺣرزت ﻣﺎله ولﻘﻲ ﷲ غدا ﻓﺣﺎسبه« )ﻻ اله اﻻ ﷲ سخن ﺣﻖ ﻣﻲبﺎشد و براي ﷲ
گراﻣﻲ است ،از طرف ﷲ براي آن ﻣکﺎﻧت وجود دارد و آن سخﻧﻲ است که کسﻲ که صﺎدقﺎﻧه آن را
بگويد ،ﷲ ﺗوسط آن او را وارد بهشت ﻣﻲکﻧد و کسﻲ که از روي دروغ آن را بگويد ،خون او ﺣفظ
ﻣﻲشود و ﻣﺎل او ﻧگه داشﺗه ﻣﻲشود و ﻓردا که ﷲ را ﻣﻼقﺎت کرد به ﺣسﺎب او رسيده ﻣﻲشود(.
آن هﻣﺎن گوﻧه که در قبل آﻣد کليد بهشت است و ارزش آن ﻣﻲبﺎشد:
ﺣس بصري گفﺗه است و از پيﺎﻣبر بﺎ سﻧد ﺿﻌيف به ثبت رسيده است» :وﻣن كﺎﻧت آخر كﻼﻣه دخل
الجﻧة«) 1کسﻲ که آخرين سخﻧش آن بﺎشد ،داخل بهشت ﻣﻲشود( و آن ﻧجﺎت از آﺗش جهﻧم است.
ﺎر«) 2از آﺗش
از پيﺎﻣبر وقﺗﻲ ﻣؤذﻧﻲ گفت :أشهد أن ﻻ إله إﻻ ﷲ ،شﻧيده شد که ﻓرﻣود» :خ ََر َج ِﻣنَ الﻧﱠ ِ
جهﻧم خﺎرج شد( ﻣسلم آن را ﺗخريج کرده است.
آن ﻣوجب آﻣرزش ﻣﻲگردد:
در ﻣسﻧد از شداد بن أوس و عبﺎدة بن صﺎﻣت آﻣده است که پيﺎﻣبر روزي به اصﺣﺎبش ﻓرﻣود:
ار َﻓﻌُوا أ َ ْي ِديَ ُك ْم َوقُولُوا َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ ﱠ ُ« دسﺗﺎﻧﺗﺎن را بلﻧد کﻧيد و بگوييد :ﻻ اله اﻻ ﷲ( ،ﻣدت زﻣﺎﻧﻲ دسﺗﺎن
» ْ
خود را بلﻧد ﻧﻣوديم ،سپس رسول ﷲ دست خود را پﺎيين آورد و ﻓرﻣودْ » :ال َﺣ ْﻣ ُد ِ ﱠ ِ اللﱠ ُه ﱠم َب َﻌثْﺗَﻧِﻲ ِب َه ِذ ِه
ف ْال ِﻣيﻌَﺎ َد« )شکر و سﺗﺎيش براي ﷲ است ،يﺎ
ع َل ْي َهﺎ ْال َجﻧﱠةَ َوإِﻧﱠ َك َﻻ ﺗ ُ ْخ ِل ُ
ع ْدﺗَﻧِﻲ َ
ْال َك ِل َﻣ ِة َوأ َ َﻣ ْرﺗَﻧِﻲ بِ َهﺎ َو َو َ
ﷲ! ﻣرا بﺎ اين سخن ﻣبﻌوث ﻧﻣودي و ﻣرا به آن اﻣر ﻧﻣودي و براي آن به ﻣن وعدهي بهشت دادي و
غف ََر َل ُك ْم َ◌ َ◌ َ◌ َ◌«
ع ﱠز َو َج ﱠل قَ ْد َ
ﺗو هرگز خلف وعده ﻧﻣﻲﻓرﻣﺎيﻲ( سپس ﻓرﻣود» :أ َ ْب ِش ُروا ﻓَإ ِ ﱠن ﱠ َ َ
)بشﺎرت يﺎبيد که ﷲ شﻣﺎ را آﻣرزيد(.3
آن ﻧيکوﺗرين ﻧيکﻲهﺎ است:

 - 1شيخ آلبﺎﻧﻲ در ﺗﺣﻘيﻖ اين کﺗﺎب آورده است :اسﻧﺎد آن صﺣيح ﻣﻲبﺎشد.
 - 2صﺣيح ابن ﺣبﺎن 4753؛ شيخ شﻌيب اﻻرﻧؤوط گفﺗه است :به شرط ﻣسلم صﺣيح ﻣﻲبﺎشد.
 - 3ﻣسﻧد اﺣﻣد 17121؛ شيخ آلبﺎﻧﻲ و شيخ شﻌيب اﻻرﻧؤوط گفﺗهاﻧد :ﺣديث ﺿﻌيف ﻣﻲبﺎشد.

ابوذر گفﺗه است :گفﺗم :اي رسول ﷲ! دربﺎرهي عﻣلﻲ بﺎ ﻣن سخن بگو که ﻣرا به بهشت ﻧزديک ﻣﻲ-
سﻧَةً ﻓﺎﻧهﺎ عشر أﻣثﺎلهﺎ« )اگر عﻣل
کﻧد و ﻣرا از جهﻧم دور ﻣﻲدارد! ﻓرﻣودِ » :إ َذا َ
س ِيّئَةً ﻓَﺎ ْع َﻣ ْل َﺣ َ
ع ِﻣ ْلتَ َ
بدي اﻧجﺎم دادي ،پس عﻣلﻲ ﻧيکويﻲ ]به عوض آن[ اﻧجﺎم بده! زيرا آن ده برابر ]پﺎداش دارد[( گفﺗم :اي
رسول ﷲ! آيﺎ ﻻ اله اﻻ ﷲ از ﻧيکﻲهﺎ است ،ﻓرﻣود» :هﻲ أﺣسن الﺣسﻧﺎت وهﻲ ﺗﻣﺣو الذﻧوب
والخطﺎيﺎ« )آن ﻧيکوﺗرين ﻧيکﻲهﺎ است و ﺗوسط آن گﻧﺎهﺎن و خطﺎهﺎ پﺎک ﻣﻲشوﻧد(.1
در سﻧن ابن ﻣﺎجه از ام هﺎﻧﻲ رﺿﻲ ﷲ عﻧهﺎ آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣودَ » :ﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َﻻ يَ ْس ِبﻘُ َهﺎ
ع َﻣ ٌل َو َﻻ ﺗَﺗْ ُركُ َذ ْﻧبًﺎ«) 2بر ﻻ اله اﻻ ﷲ عﻣلﻲ پيشﻲ ﻧﻣﻲگيرد و گﻧﺎهﻲ را بﺎقﻲ ﻧﻣﻲگذارد(.
َ
بﻌﺿﻲ از پيشيﻧيﺎن روايت کردهاﻧد که در خواب از ﺣﺎل او پرسيده شد و او گفت :آيﺎ از ﻻ اله اﻻ ﷲ
چيزي بﺎقﻲ ﻣﺎﻧده است؟
آن بﺎعث ﺗجديد ايﻣﺎن در قلب ﻣﻲشود:
در ﻣسﻧد از پيﺎﻣبر آﻣده است که به صﺣﺎبه ﻓرﻣودَ » :ج ِ ّددُوا ِإي َﻣﺎﻧَ ُك ْم« )ايﻣﺎﻧﺗﺎن را ﺗﺎزه کﻧيد!( گفﺗﻧد:
چگوﻧه ايﻣﺎﻧﻣﺎن را ﺗﺎزه کﻧيم؟ ﻓرﻣود» :أ َ ْكثِ ُروا ِﻣ ْن قَ ْو ِل َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ ﱠ ُ« )زيﺎد بگوييد :ﻻ اله اﻻ ﷲ(.3
وزن هيچ چيز بﺎ آن ﻣﻌﺎدل ﻧﻣﻲبﺎشد و گر وزن آن بﺎ آسﻣﺎﻧهﺎ و زﻣين ﻣﻘﺎيسه شود ،بر آﻧهﺎ برﺗري
ﻣﻲيﺎبد.
هﻣچﻧين در ﻣسﻧد از عبد ﷲ بن عﻣرو رﺿﻲ ﷲ عﻧهﻣﺎ آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :أن ﻧوﺣﺎ قﺎل
ﻻبﻧه عﻧد ﻣوﺗه آﻣرك بﻼ إله إﻻ ﷲ ﻓﺎن السﻣوات السبع واﻷرﺿين السبع لو وﺿﻌت ﻓﻲ كفة ووﺿﻌت
ﻻ إله إﻻ ﷲ ﻓﻲ كفة رجﺣت بهم ﻻ إله إﻻ ﷲ ولو أن السﻣوات السبع واﻷرﺿين السبع كن ﻓﻲ ﺣلﻘة
ﻣبهﻣة ﻓصﻣﺗهن ﻻ إله إﻻ ﷲ«) 4ﻧوح در زﻣﺎن ﻣرگش ،به پسرش گفت :ﺗو را به ﻻ اله اﻻ ﷲ اﻣر ﻣﻲ-
کﻧم ،زيرا آسﻣﺎﻧهﺎي هفﺗگﺎﻧه و زﻣينهﺎی هفت گﺎﻧه اگر در کفهي ﺗرازويﻲ قرار گيرد و ﻻ اله اﻻ ﷲ
در کفهي ديگر قرار گيرد ،ﻻ اله اﻻ ﷲ برﺗري ﻣﻲيﺎبد و اگر آسﻣﺎﻧهﺎي هفت گﺎﻧه و زﻣينهﺎی هفت
گﺎﻧه در ﺣلﻘهي پيچيدهاي قرار گيرد ،ﻻ اله اﻻ ﷲ آﻧهﺎ را ﻣﻲشکﻧد(.
هﻣچﻧين عبد ﷲ بن عﻣرو رﺿﻲ ﷲ عﻧهﻣﺎ از پيﺎﻣبر آورده است» :أن ﻣوسﻰ عليه السﻼم قﺎل يﺎ رب
علﻣﻧﻲ شيئﺎ أذكرك وأدعوك به« )ﻣوسﻲ گفت :اي پروردگﺎر! چيزي را به ﻣن بيﺎﻣوز ﺗﺎ ﺗوسط آن
ﺗو را يﺎد ﻧﻣﺎيم و ﺗوسط آن از ﺗو دعﺎ کﻧم!( ،ﻓرﻣود» :يﺎ ﻣوسﻰ قل ﻻ إله إﻻ ﷲ« )يﺎ ﻣوسﻲ بگو :ﻻ
اله اﻻ ﷲ( ،گفت :هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﺗو وجود ﻧدارد ،اي پروردگﺎر! ﻓﻘط چيزي را ﻣﻲ-
خواهم که آن را خﺎص ﻣن گرداﻧﻲ( ﻓرﻣود» :يﺎ ﻣوسﻰ لو أن السﻣوات السبع وعﺎﻣرهن غيري
 - 1شيخ آلبﺎﻧﻲ آن را ﺣسن داﻧسﺗه است.
 - 2سﻧن ابن ﻣﺎجه 3797؛ شيخ آلبﺎﻧﻲ آن را ﺿﻌيف داﻧسﺗه است.
 - 3ﻣسﻧد اﺣﻣد  8710؛ شيخ شﻌيب اﻻرﻧؤوط در ﺗﺣﻘيﻖ ﻣسﻧد اﺣﻣد و شيخ آلبﺎﻧﻲ در ﺗﺣﻘيﻖ اين کﺗﺎب گفﺗهاﻧد :اين ﺣديث
اسﻧﺎدش ﺿﻌيف ﻣﻲبﺎشد.
 - 4ﻣسﻧد اﺣﻣد  6583؛ شيخ شﻌيب اﻻرﻧؤوط در ﺗﺣﻘيﻖ ﻣسﻧد و شيخ آلبﺎﻧﻲ در ﺗﺣﻘيﻖ اين کﺗﺎب ،اسﻧﺎد آن را صﺣيح
داﻧسﺗهاﻧد.

واﻷرﺿين السبع ﻓﻲ كفه وﻻ إله إﻻ ﷲ ﻓﻲ كفة ﻣﺎلت بهن ﻻ إله إﻻ ﷲ« )اي ﻣوسﻲ! اگر آسﻣﺎﻧهﺎي
هفت گﺎﻧه و آﻧچه در آن ﺗوسط غير از ﻣن آبﺎد گشﺗه است و زﻣينهﺎی هفﺗگﺎﻧه در کفهي ﺗرازويﻲ
قرار گيرد و ﻻ اله اﻻ ﷲ در کفهي ديگري قرار گيرد ،ﻻ اله اﻻ ﷲ سﻧگيﻧﻲ ﻣﻲکﻧد(.
اين چﻧين است که بر گﻧﺎهﺎن ﻧوشﺗه شده ،برﺗري ﻣﻲيﺎبد ،هﻣﺎن گوﻧه که در ﺣديث ﻧوشﺗههﺎ و کﺎرﺗهﺎ
آﻣده است ،أﺣﻣد ،ﻧسﺎئﻲ ،ﺗرﻣذي از عبد ﷲ بن عﻣرو رﺿﻲ ﷲ عﻧهﻣﺎ از پيﺎﻣبر آوردهاﻧد» :وهﻲ
الﺗﻲ ﺗخرق الﺣجب ﺣﺗﻰ ﺗصل إلﻰ ﷲ عز وجل« )آن)ﻻ اله اﻻ ﷲ( پردههﺎ را ﻣﻲدرد ﺗﺎ به ﷲ ﻣﻲ-
رسد(.
در سﻧن ﺗرﻣذي از عبد ﷲ بن عﻣرو رﺿﻲ ﷲ عﻧهﻣﺎ آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود»:ﻻ إله إﻻ ﷲ ليس
لهﺎ دون ﷲ ﺣجﺎب ﺣﺗﻰ ﺗصل إليه«) 1ﻻ اله اﻻ ﷲ ﺣجﺎبﻲ بين آن و ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ وجود ﻧدارد ﺗﺎ اين که
به وي ﻣﻲرسد(.
ع ْب ٌد َﻻ إِ َلهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َق ﱡ
صﺎ ِإ ﱠﻻ ﻓُﺗِ َﺣ ْ
ت لَهُ
ط ُﻣ ْخ ِل ً
هﻣچﻧين ابوهريره آورده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣودَ » :ﻣﺎ قَﺎ َل َ
َب ْال َكبَﺎئِ َر«) 2بﻧده هرگز خﺎلصﺎﻧه ﻧﻣﻲگويد :ﻻ اله اﻻ ﷲ،
اب ال ﱠ
س َﻣ ِ
أَب َْو ُ
ﻲ إِلَﻰ ْالﻌَ ْر ِش َﻣﺎ اجْ ﺗَﻧ َ
ﺎء َﺣﺗﱠﻰ ﺗ ُ ْف ِ
ﺿ َ
ﻣگر آن که دربهﺎي آسﻣﺎن بﺎز ﻣﻲشود ﺗﺎ به عرش برسد ،البﺗه اگر از گﻧﺎهﺎن کبيره خودداري کﻧد(.
ابن عبﺎس رﺿﻲ ﷲ عﻧهﻣﺎ آورده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :ﻣﺎ ﻣن شﻲء إﻻ بيﻧه وبين ﷲ ﺣجﺎب إﻻ
قول ﻻ إله إﻻ ﷲ كﻣﺎ أن شفﺗيك ﻻ ﺗﺣجبهﺎ كذلك ﻻيﺣجبهﺎ شﻲء ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗهﻲ إلﻰ ﷲ عز وجل« )بين هر
چيزي و ﷲ ﺣجﺎب وجود دارد ،ﻣگر سخن ﻻ اله اﻻ ﷲ ،هﻣﺎن گوﻧه که دو لَب براي آن ﺣجﺎب ﻧﻣﻲ-
بﺎشد ،به هﻣين صورت چيزي ﻣﺎﻧع آن ﻧﻣﻲشود ﺗﺎ اين که به ﷲ ﻣﻲرسد(.
ابو اﻣﺎﻣه گفﺗه است» :بﻧدهاي ﻧيست که ﺗهليل)ﻻ اله اﻻ ﷲ( بگويد و چيزي جلوي آن را ﻧﻣﻲگيرد،
ﻣگر عرش«.
اين هﻣﺎن چيزي است که ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ به گويﻧدهي آن ﻧگﺎه ﻣﻲکﻧد و دعﺎي او را ﻣسﺗجﺎب ﻣﻲﻧﻣﺎيد:
ﻧسﺎئﻲ در كﺗﺎب »اليوم والليلة« از دو ﻧفر از صﺣﺎبه آورده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :ﻣن قﺎل ﻻ إله
إﻻ ﷲ وﺣده ﻻ شريك له له الﻣلك وله الﺣﻣد وهو علﻰ كل شﻲء قدير ﻣخلصﺎ بهﺎ روﺣه ﻣصدقﺎ بهﺎ
لسﺎﻧه إﻻ ﻓﺗﻖ له السﻣﺎء ﻓﺗﻘﺎ ﺣﺗﻰ يﻧظر إلﻰ قﺎئلهﺎ ﻣن أهل اﻷرض وﺣﻖ لﻌبد ﻧظر إليه أن يﻌطيه
سؤله«) 3کسﻲ که ﻣخلصﺎﻧه بﺎ جﺎﻧش و در ﺣﺎلﻲ که زبﺎﻧش در ﺗصديﻖ آن است ،بگويد :هيچ پرسﺗش
شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد ،يکﺗﺎ و بﻲشريک است ،پﺎدشﺎهﻲ ﻓﻘط براي اوست و شکر و
سﺗﺎيش ﻓﻘط براي اوست و او بر هر کﺎري ﺗواﻧﺎ است ،ﻣگر آن که آسﻣﺎن شکﺎف ﻣﻲخورد ﺗﺎ ]ﷲ

 - 1سﻧن ﺗرﻣذي  3518و اﻣﺎم ﺗرﻣذي گفﺗه است :ﺣديث ﺣسن غريب است و اسﻧﺎد آن قوي ﻧﻣﻲبﺎشد و شيخ آلبﺎﻧﻲ آن را
ﺿﻌيف داﻧسﺗه است.
 - 2سﻧن ﺗرﻣذي  3590و اﻣﺎم ﺗرﻣذي گفﺗه است :اين ﺣديث ﺣسن غريب ﻣﻲبﺎشد؛ شيخ آلبﺎﻧﻲ آن را ﺣسن داﻧسﺗه است.
 - 3شيخ آلبﺎﻧﻲ در ﺗﺣﻘيﻖ اين کﺗﺎب ،اين ﺣديث را صﺣيح داﻧسﺗه است.

ﺗﻌﺎلﻲ[ به گويﻧدهي آن بر روي زﻣين بﻧگرد و ﺣﻖ بﻧده اين است که به او ﻧگريسﺗه شود و درخواست
او عطﺎ گردد( .آن سخﻧﻲ است که گويﻧدهي آن ﺗصديﻖ ﻣﻲگردد.
ﻧسﺎئﻲ و ﺗرﻣذي و ابن ﺣبﺎن از ابوسﻌيد و ابوهريره رﺿﻲ ﷲ عﻧهﻣﺎ آوردهاﻧد که رسول ﷲ ﻓرﻣود:
ص ﱠدقَهُ َربﱡهُ ﻓَﻘَﺎ َل ﻻَ إِلَهَ ِإﻻﱠ أَﻧَﺎ َوأَﻧَﺎ أَ ْكبَ ُرَ .و ِإ َذا قَﺎ َل ﻻَ ِإلَهَ ِإﻻﱠ ﱠ ُ َوﺣْ َدهُ.
» َﻣ ْن قَﺎ َل ﻻَ ِإلَهَ ِإﻻﱠ ﱠ ُ َو ﱠ ُ أَ ْكبَ ُرَ .
يك لَهُ .قَﺎ َل ﱠ ُ ﻻَ إِلَهَ إِﻻﱠ أَﻧَﺎ
قَﺎ َل يَﻘُو ُل ﱠ ُ ﻻَ إِلَهَ إِﻻﱠ أَﻧَﺎ َوأَﻧَﺎ َو ْﺣدِىَ .وإِ َذا قَﺎ َل ﻻَ إِلَهَ إِﻻﱠ ﱠ ُ َو ْﺣ َدهُ ﻻَ ش َِر َ
ﻰ ْال َﺣ ْﻣ ُد.
ﻰ ْال ُﻣ ْلكُ َو ِل َ
َو ْﺣدِى ﻻَ ش َِريكَ ِلﻰَ .وإِذَا قَﺎ َل ﻻَ إِلَهَ ِإﻻﱠ ﱠ ُ لَهُ ْال ُﻣ ْلكُ َولَهُ الْ َﺣ ْﻣدُ .قَﺎ َل ﱠ ُ ﻻَ إِلَهَ إِﻻﱠ أَﻧَﺎ ِل َ
َو ِإذَا قَﺎ َل ﻻَ ِإلَهَ ِإﻻﱠ ﱠ ُ َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَ قُ ﱠوة َ ِإﻻﱠ ِبﺎ ﱠ ِ .قَﺎ َل ﱠ ُ ﻻَ ِإلَهَ ِإﻻﱠ أَﻧَﺎ َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَ قُ ﱠوةَ ِإﻻﱠ ِبﻰَ .و َكﺎنَ
ﺎت لَ ْم ﺗ ْ
ﺎر«) 1کسﻲ که بگويد :هيچ ﻣﻌبودي جز ﷲ وجود ﻧداشﺗه
ﺿ ِه ثُ ﱠم َﻣ َ
َطﻌَ ْﻣهُ الﻧﱠ ُ
يَﻘُو ُل َﻣ ْن قَﺎلَ َهﺎ ﻓِﻰ َﻣ َر ِ
و ﷲ بزرگﺗرين است .پروردگﺎرش او را ﺗصديﻖ ﻧﻣوده و ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :هيچ ﻣﻌبودي جز ﻣن ﻧيست و
ﻣن بزرگﺗرين هسﺗم ،وقﺗﻲ ﻣﻲگويد :هيچ ﻣﻌبودي جز ﷲ وجود ﻧداشﺗه و يگﺎﻧه است ،ﷲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد:
هيچ ﻣﻌبودي جز ﻣن ﻧيست و ﻣن يگﺎﻧه هسﺗم .وقﺗﻲ ﻣﻲگويد :هيچ ﻣﻌبود بر ﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود
ﻧداشﺗه ،يگﺎﻧه و بﻲشريک است .ﷲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :هيچ ﻣﻌبودي جز ﻣن وجود ﻧداشﺗه و يگﺎﻧه و بﻲ-
شريکم .وقﺗﻲ ﻣﻲگويد :هيچ ﻣﻌبود بر ﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧداشﺗه ،براي او پﺎدشﺎهﻲ و شکر و سﺗﺎيش
است ،ﷲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :هيچ ﻣﻌبودي جز ﻣن وجود ﻧداشﺗه ،پﺎدشﺎهﻲ براي ﻣن است و شکر و سﺗﺎيش
براي ﻣن است .وقﺗﻲ ﻣﻲگويد :هيچ ﻣﻌبود بر ﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧداشﺗه و هيچ دگرگوﻧﻲ و قدرﺗﻲ
ﻧيست ﻣگر از طرف ﷲ ،ﷲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :هيچ ﻣﻌبودي جز ﻣن وجود ﻧداشﺗه و هيچ دگرگوﻧﻲ و قدرﺗﻲ
ﻧيست ﻣگر از طرف ﻣن .کسﻲ که آن را هﻧگﺎم ﻣرﺿش بگويد ،سپس بﻣيرد ،آﺗش جهﻧم به وي ﻧﻣﻲ-
رسد(.
آن برﺗرين چيزي است که پيﺎﻣبران گفﺗهاﻧد:
هﻣﺎن گوﻧه که در دعﺎي روز عرﻓه آﻣده است .و آن برﺗرين ذکر است ،هﻣﺎن گوﻧه که از جﺎبر آﻣده
ﺿ ُل ال ِ ّذ ْك ِر َﻻ إِلَهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ«) 2برﺗرين ذکر و يﺎد ﻻ اله اﻻ ﷲ است(.
است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :أَ ْﻓ َ
ابن عبﺎس رﺿﻲ ﷲ عﻧهﻣﺎ گفﺗه است :دوست داشﺗﻧﻲﺗرين سخن ﻧزد ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ ﻻ اله اﻻ ﷲ است و
عﻣلﻲ قبول ﻧﻣﻲگردد ،ﻣگر ﺗوسط آن ،آن برﺗرين اعﻣﺎل است و بيشﺗرين قدرت را دارد و ﻣﻌﺎدل آزاد
کردن برده ﻣﻲبﺎشد و از شيطﺎن ﺣفظ ﻣﻲکﻧد.
هﻣﺎن گوﻧه که در صﺣيﺣين از ابوهريره آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣودَ » :ﻣ ْن قَﺎ َل َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ ﱠ ُ َوﺣْ َدهُ
ِير ﻓِﻲ يَ ْو ٍم ِﻣﺎئَةَ َﻣ ﱠرةٍ َكﺎﻧ ْ
ب
َﻻ ش َِر َ
ع ْش ِر ِرقَﺎ ٍ
َﻲءٍ قَد ٌ
ع ْد َل َ
َت لَهُ َ
يك لَهُ لَهُ ْال ُﻣ ْلكُ َولَهُ ْال َﺣ ْﻣ ُد َوهُ َو َ
علَﻰ ُك ِّل ش ْ
ش ْي َ
َت لَهُ ِﺣ ْر ًزا ِﻣ ْن ال ﱠ
س ِيّئَ ٍة َو َكﺎﻧ ْ
سﻧَ ٍة َو ُﻣ ِﺣ َي ْ
َو ُك ِﺗ َب ْ
ﻲ َولَ ْم
ت َ
ع ْﻧهُ ِﻣﺎئَةُ َ
ت لَهُ ِﻣﺎئَةُ َﺣ َ
ط ِ
ﺎن َي ْو َﻣهُ َذ ِل َك َﺣﺗﱠﻰ ي ُْﻣ ِس َ
3
َ
َ
َ
ع ِﻣ َل أ ْكثَ َر ِﻣ ْن َذ ِل َك« )کسﻲ که در يک روز صد بﺎر بگويد:
يَأ ْ ِ
ﺿ َل ِﻣ ﱠﻣﺎ َجﺎ َء ِب ِه ِإ ﱠﻻ أ َﺣ ٌد َ
ت أ َ َﺣ ٌد ِبأ ْﻓ َ
»هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد ،يکﺗﺎ و بﻲشريک است ،پﺎدشﺎهﻲ ﻓﻘط براي اوست
 - 1سﻧن ﺗرﻣذي 3430؛ سﻧن الﻧسﺎئﻲ الکبري 9858؛ صﺣيح ابن ﺣبﺎن 851؛ شيخ شﻌيب اﻻرﻧؤوط گفﺗه است :به
شرط ﻣسلم صﺣيح ﻣﻲبﺎشد و شيخ آلبﺎﻧﻲ آن را صﺣيح داﻧسﺗه است.
 - 2سﻧن ﺗرﻣذي 3383؛ شيخ آلبﺎﻧﻲ و شيخ شﻌيب اﻻرﻧؤوط آن را ﺣسن داﻧسﺗهاﻧد.
 - 3صﺣيح بخﺎري  3293و 6403؛ صﺣيح ﻣسلم 7018؛ سﻧن ﺗرﻣذي 3468؛ سﻧن ابن ﻣﺎجه .3798

و شکر و سﺗﺎيش ﻓﻘط براي اوست و او بر هر چيزي ﺗواﻧﺎست« براي او ﻣﻌﺎدل آزاد کردن ده برده
است و براي او صد ﺣسﻧه ﻧوشﺗه ﻣﻲشود و صد بدي از او پﺎک ﻣﻲگردد و در آن روز از شيطﺎن
ﺣفظ ﻣﻲشود ﺗﺎ اين که شﺎم ﻧﻣﺎيد و کسﻲ ]در روز قيﺎﻣت[ بهﺗر از او ﻧﻣﻲآيد ،ﻣگر آن که اين عﻣل را
بيشﺗر از او اﻧجﺎم داده بﺎشد(.
ع ْش َر ِﻣ َر ٍار َكﺎنَ
هﻣچﻧين در آن دو از ابو ايوب اﻧصﺎري آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :ﻣن قﺎلهﺎ َ
َك َﻣ ْن أَ ْعﺗَﻖَ أَ ْر َب َﻌةَ أ َ ْﻧفُ ٍس ِﻣ ْن َولَ ِد ِإ ْس َﻣﺎ ِعي َل«) 1کسﻲ که آن را ده بﺎر بگويد ،به ﻣﺎﻧﻧد آن است که چهﺎر
برده از ﻓرزﻧدان اسﻣﺎعيل را آزاد کﻧد(.
در سﻧن ﺗرﻣذي از ابن عﻣر رﺿﻲ ﷲ عﻧهﻣﺎ آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣودَ » :ﻣ ْن قَﺎ َل ﻓِﻲ ال ﱡ
ق َﻻ إِلَهَ
سو ِ
علَﻰ ُك ِّل
إِ ﱠﻻ ﱠ ُ َوﺣْ َدهُ َﻻ ش َِر َ
ﻲ َﻻ يَ ُﻣوتُ ِبيَ ِد ِه ْال َخي ُْر َو ُه َو َ
يك لَهُ لَهُ ْال ُﻣ ْلكُ َولَهُ ْال َﺣ ْﻣ ُد يُﺣْ يِﻲ َوي ُِﻣيتُ َو ُه َو َﺣ ﱞ
س ِيّئَة«) 2کسﻲ که در بﺎزار بگويد :هيچ
َ
ف أَ ْل ِ
ف أَ ْل ِ
ش ْﻲءٍ قَد ٌ
سﻧَ ٍة َو َﻣ َﺣﺎ َ
ِير َكﺗ َ
ف َ
ف َﺣ َ
ع ْﻧهُ أَ ْل َ
َب ﱠ ُ لَهُ أَ ْل َ
پرسﺗش شوﻧدهي بر ﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد ،يکﺗﺎ و بﻲشريک است ،پﺎدشﺎهﻲ ﻓﻘط براي اوست و
شکر و سﺗﺎيش ﻓﻘط براي اوست ،زﻧده ﻣﻲکﻧد و ﻣﻲﻣيراﻧد و او زﻧدهاي است که ﻧﻣﻲﻣيرد ،خير در
دست اوست و او بر هر کﺎري ﺗواﻧﺎست ،يک ﻣيليون ﺣسﻧه براي او ﻧوشﺗه ﻣﻲشود و يک ﻣليون بدي
از وي پﺎک ﻣﻲشود( و در روايﺗﻲ آﻣده استَ » :وبَﻧَﻰ لَهُ بَ ْيﺗًﺎ ﻓِﻲ ْال َجﻧﱠ ِة« )و براي او خﺎﻧهاي در بهشت
بﻧﺎ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد(.
از ﻓﺿيلتهﺎي آن ايﻣن شدن از وﺣشت قبر و هول و هراس قيﺎﻣت ﻣﻲبﺎشد:
علَﻰ أَ ْه ِل ﻻ إِلَهَ إِﻻ ﱠ ُ َوﺣْ شَةٌ ﻓِﻲ
ْس َ
در ﻣسﻧد و ديگر کﺗﺎبهﺎ آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣوده استَ » :لي َ
ُور ِه ْم َ ،وﻻ َﻣ ْﻧش َِر ِه ْم َ ،و َكأَﻧِّﻲ أ َ ْﻧ ُ
ع ْن ُر ُءو ِس ِه ْم ،
اب َ
ظ ُر إِلَﻰ أ َ ْه ِل ﻻ إِلَهَ ِإﻻ ﱠ ُ َو ُه ْم يَ ْﻧفُﺿُونَ الﺗ ﱡ َر َ
قُب ِ
3
عﻧﱠﺎ ْال َﺣزَ نَ « )براي اهل ﻻ اله اﻻ ﷲ وﺣشت قبر و ﻧشور ]در روز
َب َ
َو َيﻘُولُونَ ْ :ال َﺣ ْﻣ ُد ِ ﱠ ِ الﱠذِي أَ ْذه َ
قيﺎﻣت[ وجود ﻧدارد و به ﻣﺎﻧﻧد آن است که به اهل ﻻ اله اﻻ ﷲ ﻧگﺎه ﻣﻲکﻧم و بر سر آﻧهﺎ خﺎک ريخﺗه
ﻣﻲشود و ﻣﻲگويﻧد :شکر ﷲ که غﻣگيﻧﻲ را از ﻣﺎ بُرد(.
در ﺣديث ﻣرسل آﻣده است» :ﻣن قﺎل ﻻ إله إﻻ ﷲ الﻣلك الﺣﻖ الﻣبين كل يوم ﻣﺎئة ﻣرة كﺎﻧت له أﻣﺎﻧﺎ
ﻣن الفﻘر وأﻧسﺎ ﻣن وﺣشة الﻘبر واسﺗجلبت له الغﻧﻰ واسﺗفرغت له بﺎب الجﻧة«) 4کسﻲ که روزاﻧه صد
بﺎر بگويد :هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد ]و او[ پﺎدشﺎه ،ﺣﻖ و آشکﺎر است ،براي
او اﻣﺎﻧﻲ از ﻓﻘر و آراﻣش از وﺣشت قبر و ثروﺗﻣﻧدي براي او ﺣﺎصل ﻣﻲشود و دربﻲ از بهشت پﺎيﺎن
کﺎر او خواهد بود(.
آن شﻌﺎر ﻣؤﻣﻧﺎن هﻧگﺎم بيرون آﻣدن از قبرهﺎيشﺎن ﻣﻲبﺎشد:

 - 1صﺣيح ﻣسلم .7020
 - 2سﻧن ﺗرﻣذي  3428و 3428؛ سﻧن ابن ﻣﺎجه 2235؛ شيخ آلبﺎﻧﻲ آن را ﺣسن داﻧسﺗه است.
 - 3شيخ آلبﺎﻧﻲ گفﺗه است :ﺣديث جدا ﺿﻌيف است.
 - 4شيخ آلبﺎﻧﻲ ﺣديث را ﺿﻌيف داﻧسﺗه است.

ﻧﺿر بن عربﻲ گفﺗه است :به ﻣن رسيده است که ﻣردم وقﺗﻲ از قبرهﺎيشﺎن بلﻧد ﻣﻲشوﻧد ،شﻌﺎر آﻧهﺎ ﻻ
اله اﻻ ﷲ است.
طبراﻧﻲ از پيﺎﻣبر روايت کرده است» :ان شﻌﺎر هذه اﻷﻣة علﻰ الصراط ﻻ إله إﻻ أﻧت«) 1شﻌﺎر اين
اﻣت بر روي پل صراط اين است :هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﺗو وجود ﻧدارد(.
از ﻓﺿيلتهﺎي آن اين است که براي گويﻧدهي آﻧهﺎ ]در آخرت[ هشت درب بهشت بﺎز ﻣﻲشود و به او
گفﺗه ﻣﻲشود :از هر کدام که ﻣﻲخواهﻲ داخل شو!
ﺿو َء ث ُ ﱠم َقﺎ َل أ َ ْش َه ُد
سنَ ْال ُو ُ
هﻣﺎن گوﻧه که در ﺣديث عﻣر آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣودَ » :ﻣ ْن ﺗ ََوﺿﱠأ َ ﻓَأَﺣْ َ
سولُهُ اللﱠ ُه ﱠم ا ْجﻌَ ْلﻧِﻲ ِﻣ ْن الﺗ ﱠ ﱠوا ِبينَ َوا ْجﻌَ ْلﻧِﻲ ِﻣ ْن
أ َ ْن َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ ﱠ ُ َوﺣْ َدهُ َﻻ ش َِر َ
ع ْب ُدهُ َو َر ُ
يك لَهُ َوأ َ ْش َه ُد أَ ﱠن ُﻣ َﺣ ﱠﻣدًا َ
ْال ُﻣﺗ َ َ
ط ِ ّه ِرينَ ﻓُﺗِ َﺣ ْ
ب ْال َجﻧﱠ ِة يَ ْد ُخ ُل ِﻣ ْن أَيِّ َهﺎ شَﺎ َء«) 2کسﻲ که وﺿوي ﻧيکويﻲ بگيرد ،سپس
ت لَهُ ث َ َﻣﺎﻧِيَةُ أَب َْوا ِ
بگويد :گواهﻲ ﻣﻲدهم که هيچ پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد ،يکﺗﺎ ]و[ بﻲشريک است و
گواهﻲ ﻣﻲدهم که ﻣﺣﻣد بﻧده و ﻓرسﺗﺎدهي وي ﻣﻲبﺎشد ،يﺎ ﷲ! ﻣرا از بسيﺎر ﺗوبه کﻧﻧدگﺎن قرار بده و
ﻣرا از کسﺎﻧﻲ که طلب پﺎکﻲ ﻣﻲکﻧﻧد ،قرار بده! هشت درب بهشت براي او بﺎز ﻣﻲشود و از هر کدام
بخواهد وارد ﻣﻲشود( .ﻣسلم آن را ﺗخريج کرده است ]و اين لفظ ﺗرﻣذي ﻣﻲبﺎشد[.
ش ِه َد أَ ْن َﻻ إِ َلهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َوﺣْ َدهُ َﻻ
در صﺣيﺣين از عبﺎدة بن صﺎﻣت آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣودَ » :ﻣ ْن َ
سولُهُ َو َك ِل َﻣﺗُهُ أ َ ْلﻘَﺎهَﺎ إِلَﻰ َﻣ ْريَ َم َو ُرو ٌح ِﻣ ْﻧهُ
ش َِر َ
ع ْب ُد ﱠ ِ َو َر ُ
ع ْب ُدهُ َو َر ُ
سﻰ َ
يك لَهُ َوأ َ ﱠن ُﻣ َﺣ ﱠﻣدًا َ
سولُهُ َوأ َ ﱠن ِعي َ
3
َ
ُ
ﺎر َﺣ ﱞﻖ أ ْد َخلَهُ ﱠ ُ ﻣن أي أبواب الجﻧة الثﻣﺎﻧية شﺎء« )کسﻲ که گواهﻲ دهد که هيچ
َو ْال َجﻧﱠة َﺣ ﱞﻖ َوالﻧﱠ ُ
پرسﺗش شوﻧدهي برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد ،يکﺗﺎ ]و[ بﻲشريک است و ﻣﺣﻣد بﻧدهي او و ﻓرسﺗﺎدهي
او ﻣﻲبﺎشد و عيسﻲ بﻧده ﷲ و ﻓرسﺗﺎدهي او ﻣﻲبﺎشد و کلﻣهاي است که به ﻣريم الﻘﺎء شده است و
بهشت ﺣﻖ است و آﺗش جهﻧم ﺣﻖ است ،ﷲ او را از هرکدام از دربهﺎي هشﺗگﺎﻧه بهشت که بخواهد،
وارد آن ﻣﻲکﻧد(.
از عبد الرﺣﻣن بن سﻣرة آﻣده است که پيﺎﻣبر در ﻣﺎجراي طوﻻﻧﻲ خوابش ،ﻓرﻣود» :ورأيت رجﻼ
ﻣن أﻣﺗﻲ اﻧﺗهﻰ إلﻰ أبواب الجﻧة ﻓأغلﻘت اﻷبواب دوﻧه ﻓجﺎءﺗه شهﺎدة أن ﻻ إله إﻻ ﷲ ﻓﺗﺣت له اﻷبواب
وأدخلﺗه الجﻧة«) 4و ﻣردي از اﻣﺗم را ديدم که پشت دربهﺎي بهشت بود و دربهﺎي براي وي بسﺗه بود،
دادن ﻻ اله اﻻ ﷲ ]که از طرف او صورت گرﻓﺗه بود[ ،آﻣد و دربهﺎي بهشت براي او بﺎز شد
گواهﻲ
ِ
و داخل بهشت کرده شد(.
از ﻓﺿيلتهﺎي آن اين است که کسﻲ اگر در ﺣﻘوق آن کوﺗﺎهﻲ ﻧﻣوده بﺎشد ،داخل آﺗش جهﻧم ﻣﻲشود
ولﻲ ﻣطﻣئﻧﺎ ً از آن خﺎرج ﻣﻲگردد:

 - 1سلسلة اﻻﺣﺎديث الﺿﻌيفة و الﻣوﺿوعة  1972و آلبﺎﻧﻲ گفﺗه است :اين ﺣديث ﺿﻌيف است.
 - 2صﺣيح ﻣسلم 576؛ سﻧن ﺗرﻣذي  55و اين لفظ ﺗرﻣذي ﻣﻲبﺎشد؛ سﻧن ﻧسﺎئﻲ 148؛ سﻧن ابن ﻣﺎجه .469
 - 3صﺣيح بخﺎري .3425
 - 4شيخ آلبﺎﻧﻲ در ﺗﺣﻘيﻖ اين کﺗﺎب گفﺗه است :ﺣديث ﺿﻌيف ﻣﻲبﺎشد.

ع َ
ظ َﻣﺗِﻲ
در صﺣيﺣين از اﻧس آﻣده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :يﻘول ﷲَ :و ِع ﱠزﺗِﻲ َو َج َﻼ ِلﻲ َو ِكب ِْريَﺎئِﻲ َو َ
َﻷ ُ ْخ ِر َج ﱠن ِﻣ ْﻧ َهﺎ َﻣ ْن قَﺎ َل َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ«) 1ﷲ ﻣﻲﻓرﻣﺎيد :قسم به عزت ﻣن و قسم به بلﻧداي ﻣن و قسم به
بزرگ ﻣﻧشﻲ ﻣن و قسم به بزرگﻲ ﻣن ،از آن ]آﺗش جهﻧم[ هر که را که بگويد» :هيچ پرسﺗش شوﻧدهي
برﺣﻘﻲ جز ﷲ وجود ﻧدارد« را خﺎرج خواهم ﻧﻣود(.
طبراﻧﻲ از اﻧس آورده است که پيﺎﻣبر ﻓرﻣود» :إن ﻧﺎسﺎ ﻣن أهل ﻻ إله إﻻ ﷲ يدخلون الﻧﺎر بذﻧوبهم
ﻓيﻘول لهم عبدة الﻼت والﻌزى ﻣﺎ أغﻧﻰ عﻧكم قول ﻻ إله إﻻ ﷲ ﻓيغﺿب ﷲ لهم ﻓيخرجهم ﻣن الﻧﺎر
ﻓيدخلون الجﻧة وﻣن كﺎن ﻓﻲ سخطه يﺣسن ﻓكيف يكون إذا ﻣﺎ رﺿﻲ«) 2ﻣردﻣﻲ از اهل ﻻ اله اﻻ ﷲ
وارد آﺗش جهﻧم ﻣﻲشوﻧد و پرسﺗش کﻧﻧدگﺎن ﻻت و عزي به آﻧهﺎ ﻣﻲگويﻧد :سخن ﻻ اله اﻻ ﷲ براي
شﻣﺎ چه بﻲﻧيﺎزي ايجﺎد ﻧﻣود؟ از پس آن ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ غﺿب ﻣﻲکﻧد و به آﻧهﺎ ﻣﻲگويد :آﻧﺎن را از آﺗش
جهﻧم خﺎرج خواهم ﻧﻣود و وارد بهشت خواهﻧد شد ،کسﻲ که در خشم او قرار دارد به ﻧيکويﻲ ﻣﻲ-
رسد ،پس ﺣﺎل کسﺎﻧﻲ که از آﻧهﺎ راﺿﻲ است ،چه ﻣﻲبﺎشد؟(.
کسﻲ که دربﺎرهي ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﺗوﺣيد داشﺗه بﺎشد ،ﺣﺗﻲ اگر در آن کوﺗﺎهﻲ ﻧﻣوده بﺎشد بﺎ کسﻲ که به ﷲ
ﺗﻌﺎلﻲ شرک بورزد ،يکسﺎن ﻧﻣﻲبﺎشد:
بﻌﺿﻲ از پيشيﻧيﺎن گفﺗهاﻧد :ابراهيم ﻣﻲگفت :يﺎ ﷲ! کسﻲ را که به ﺗو شرک ﻣﻲورزد ،بﺎ کسﻲ که به
ﺗو شرک ﻧﻣﻲورزد را شريک هم ]در دﻧيﺎ و آخرت[ قرار ﻣده!
بﻌﺿﻲ از پيشيﻧيﺎن در دعﺎيشﺎن ﻣﻲگفﺗﻧد :يﺎ ﷲ! ﺗو دربﺎرهي آهل آﺗش جهﻧم ﻣﻲگفﺗﻲ که آﻧهﺎ قسم ﻣﻲ-
خورﻧد :ﷲ ]ﺗﻌﺎلﻲ[ کسﻲ که بﻣيرد را ﻣبﻌوث ﻧﻣﻲکﻧد و ﻣﺎ قسم ﻣﻲخوريم که ﷲ کسﻲ که بﻣيرد را
ﻣبﻌوث ﻣﻲکﻧد ،يﺎ ﷲ! اين دو گروه را در سرزﻣين واﺣدي قرار ﻣده!
ابو سليﻣﺎن ﻣﻲگفت :اگر از بخل ﻣن طلب کﻧد از بخشش او طلب ﻣﻲکﻧم و اگر از گﻧﺎهﺎن ﻣن طلب
کﻧد از عفو و بخشش او طلب ﻣﻲکﻧم و اگر ﻣرا وارد جهﻧم کﻧد ،به اهل آﺗش جهﻧم خبر ﻣﻲدهم که ﻣن
دوسﺗش دارم.
ﻣﺎ أطيب وصله وﻣﺎ أعذبه

وﻣﺎ أثﻘل هجره وﻣﺎ أصﻌبه

وﻓﻲ السخط والرﺿﻰ ﻣﺎأهيبه

الﻘلب يﺣبه وإن عذبه

بﻌﺿﻲ از عﺎرﻓﺎن طول شب را گريه ﻣﻲکردﻧد و ﻣﻲگفﺗﻧد :اگر ﻣرا عذاب کﻧﻲ ﻣن ﺗو را دوست دارم
و اگر به ﻣن رﺣم کﻧﻲ ﻣن ﺗو را دوست دارم.
عﺎرﻓﺎن از در پشت پرده قرار گرﻓﺗن ]از ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ و عدم رويت وي را[ ﺗرسﻧﺎکﺗر از عذاب ﻣﻲ-
داﻧسﺗﻧد.

 - 1صﺣيح بخﺎري 7510؛ صﺣيح ﻣسلم .500
 - 2الﻣﻌجم اﻻوسط طبراﻧﻲ .7293

ذو الﻧون گفﺗه است :ﺗرس از جهﻧم در برابر ﺗرس از دوري ]از ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ[ ﻣﺎﻧﻧد قطرهاي در برابر
دريﺎي طوﻓﺎﻧﻲ ﻣﻲبﺎشد.
بﻌﺿﻲ از آﻧهﺎ ﻣﻲگفﺗﻧد :يﺎ الهﻲ! و سرور ﻣن! و ﻣوﻻي ﻣن! اگر بﺎ ﺗﻣﺎم عذابت ﻣرا عذاب دهﻲ! از
دست دادن ﻧزديکﻲ به ﺗو براي ﻣن بزرگﺗر از آن عذاب است.
به بﻌﺿﻲ از آﻧهﺎ گفﺗه ﻣﻲشد :اگر ﺗو را ]از خودش[ دور کﻧد ،چکﺎر ﻣﻲکﻧﻲ؟ و آﻧهﺎ ﻣﻲگفﺗﻧد:
إذا أﻧﺎ لم أجد ﻣن الﺣب وصﻼ

رﻣت ﻓﻲ الﻧﺎر ﻣﻧزﻻ وﻣﻘيﻼ

ثم أزعجت أهلهﺎ بﻧدائﻲ

بكرة ﻓﻲ عرصﺎﺗهﺎ وأصيﻼ

ﻣﻌشر الﻣشركين ﻧﺎﺣوا علﻰ ﻣن
لم يكن ﻓﻲ الذي ادعﺎه ﻣﺣﻘﺎ

يدعﻲ أﻧه يﺣب الجليﻼ
ﻓجزاه به الﻌذاب الطويﻼ

برادران ﻣن!
اﻣروز در ﺗﺣﻘﻖ پيدا کردن ﺗوﺣيد بکوشيد ،زيرا کسﻲ از عذاب ﷲ ﺗﻌﺎلﻲ ﻧجﺎت ﻧﻣﻲيﺎبد ،ﻣگر چﻧين
شخصﻲ .سخﻧﻲ ،سخن گويﻧدگﺎن ﻧﻣﻲگويﻧد که ﻧيکوﺗر از ﻻ إله إﻻ ﷲ بﺎشد:
ﻣﺎ ﻧطﻖ الﻧﺎطﻘون إذ ﻧطﻘوا

أﺣسن ﻣن ﻻ إله إﻻ هو

از آﻧچه سخن گويﻧدگﺎن وقﺗﻲ سخن ﻣﻲگويﻧد
وجود ﻧدارد
ﺗبﺎرك ﷲ ذو الجﻼل وﻣن

ﻧيکوﺗرين آن کسﻲ است که هيچ ﻣﻌبود بر ﺣﻘﻲ جز او

أشهد أن ﻻ إله إﻻ هو

ﷲ داراي بزرگﻲ بسيﺎر پُر برکت است ،کسﻲ که
وجود ﻧدارد
ﻣن لذﻧوبﻲ وﻣن يﻣﺣصهﺎ

غيرك يﺎ ﻣن ﻻ إله إﻻ هو

براي ﻣن گﻧﺎهﺎﻧﻲ وجود دارد و چه کسﻲ آﻧهﺎ را پﺎک ﻣﻲکﻧد
ﺣﻘﻲ جز او وجود ﻧدارد
جﻧﺎن خلد لﻣن يوﺣده

آﺗش او کسﻲ را ﻧﻣﻲسوازﻧد
أقولهﺎ ﻣخلصﺎ بﻼ بخل

غير از ﺗو اي کسﻲ که ﻣﻌبود بر

أشهد أن ﻻ إله إﻻ هو

بهشت جﺎودان براي کسﻲ است که براي او ﻣوﺣد بﺎشد
جز او وجود ﻧدارد
ﻧيراﻧه ﻻ ﺗﺣرق ﻣن

شهﺎدت ﻣﻲدهم ﻣﻌبود بر ﺣﻘﻲ جز او

شهﺎدت ﻣﻲدهد که ﻣﻌبود بر ﺣﻘﻲ

يشهد أن ﻻ إله إﻻ هو
که شهﺎدت دهد ﻣﻌبود بر ﺣﻘﻲ جز او وجود ﻧدارد
أشهد أن ﻻ إله إﻻ هو

آن را ﻣخلصﺎﻧه و بدون بخل ﻣﻲگويم

گواهﻲ ﻣﻲدهم که ﻣﻌبود برﺣﻘﻲ جز او وجود ﻧدارد

