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 پیشگفتار:
سائل ایمان و ف ،پیرامون آن م

َ
َسل ست که  ضوعاتی ا  به صالح از جمله مو

ای که قرآن و ساانت آن هم به خاطر توجه ویژه اند،داشااتهآن اهتمام شااایانی 

ست. داب شته ا سنت یکلمه»ن دا سایر  ،ایمان در قرآن و  شتر از   و کلماتبی

ی است او وسیله بر آن استوار شدهاصل دین  زیرا ؛الفاظ دیگر ذکر شده است

سوی نور از تاریکیبا آن که مردم  شوند و فارق و وجه تفاوت رهنمون میها به 

شاااکل معادات بر اساااان آن  مواالت و و بودهاهل ساااعادت و شاااقاوت  میان

ستورات و  گیردمی سلمانی آندین تابع تمامی د  تمعرف شدیدا بهست و هر م

  1«.است نیازمند آن

ایی مبتال شده که از منهج کتاب و هاسالمی به افراد و گروه یجامعهامروز 

روز اش بنتیجه که اولینساانت و فهم ساالف صااالح در این باب منتر  گشااته 

مت بود.  یان ا فات م که اختال نان کب کهظهور کرد  خوارجی فرقهچ ناه  مرت گ

مان را نفی نموده و ب کردهتکفیر  را کبیره کاهش در ای یاد و   ا،اسااااین  رو ازد

 خون مسلمانان را حالل کرد. 

به وجود آمد که  «بدعت ارجاء»خوارج،  بدعت واکنشااای به در و بعد از آن

گناه کبیره را مؤمنی  عمل را از حقیقت ایمان خارج سااااخته و فاساااب مرتکب  

توسعه پیدا کرد کما انترا  در ارجاء ی سپس دامنهاالیمان معرفی کرد. کامل

                                            
ع الفتاوی ج  - 1  .286ص  7مجمو
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زیادی از آن  هایوگروه قَر و ف   ینگونه اساااتاینکه خاصااایت بالب بدعتها ا

شدندنم گفتند: ایمان  آمده وافرادی  ها،هتا جایی که در زمره این فرق ؛شعب 

 . ستجهل نسبت به او به معنایو کفر هم  ،خداوند و شناخت معرفت تنها

بدو  و از نسااابت به آن هشااادار دادهصاااالح این چیزی اسااات که سااالف و 

فرار از  ،این بدعت که دانساااتندمی زیرا ؛ندظهورش به شااادت منکرش شاااد

و بزرگی  خطورت از و را توجیه کرده فساااب و فجور و آساااان رااحکام شااارعی 

 همین خود، انترا  و گمراهی بس بزرگی است.و  کاهدمیگناهان 

مرجئه بر امت  یفتنه ،به اعتقاد من» فرماید:می امام ابراهیم نخعی

  3«.است 2تر از فتنه ازارقهاسالم ترسناک

مام زهری ید: می ا ما مت در »فر بدعتیا جاء برای  ،اساااالم  بدتر از ار

 4.«مسلمانان ایجاد نشده است

از هیچ چیزی  ،گفتند: ماقتاده می یتیی و»فرماید: می امام اوزاعی

  5«.ترسیمنمیبرای امت اسالم  ی بدعت ارجاءبه اندازه

 و هامؤسااسااهدر بساایاری از و هم ادامه داشااته  کنونی این بدعت تا عصاار

مذهب مرجئه تدریس  اساااانایمان بر  ، مساااائلهای اساااالمیدانشاااگاه

                                            
جفرقه - 2  .ای از خوار

 .855ص 2االبانة الکبری ج - 3

 .همان - 4

 .856همان ص - 5
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جدید که با اصاااول و رفتاری ی فکری هاجلوه سااارایت یبه عالوه ،شاااودمی

  راستا است. هممذهب مرجئه 

 که اساات این دهدمی نشااان بیشااتر را فاسااد اعتقاد این خطر که چیزی

 آن با را و فراوان بزرگ گناهانی ارتکاب تا شاااده برخی مردمان برای ایبهانه

 و تاساا گردیده زیادی هایبدعت ایجاد برای توجیهی  اینکه کما کنند توجیه

 کهبل اساات، کاسااته و فجور کفر مظاهر بعضاای اهمیت از حالتش، کمترین در

 رایب وسیله بهترین ارجاء اینکه مذهب ادعای به و افرادی رفته فراتر این از امر

  و بلو اساات تکفیر با رویارویی
 
رو  ایناز . کنندمی آن دعوت سااوی به صااراحتا

شتن امت از  ست، میارجاء و آثار خطرناک آن افتادن در دربرای برحذر دا  بای

سرایتروزنه ضر های  صر حا شف نمود مفاهیم ارجائی در ع ارتباط آن با  و را ک

 . را بیان داشتارجاء اصل 

 : محور پژوهش

ترین جزو خطرناک ،کفر قضااایه ایمان و دربدعت ارجاء به خاطر ورودش 

مظاهر رفتاری  این بدعت تا زمان حاضر همچنان ادامه داشته و. هاستبدعت

شی از آن و شیوع پیدا کرده است  ،فکری نا سالمی  سیاریکه در جوامع ا  بر ب

شود که بعضی از این مظاهر بیشتر می وقتیآن  و خطراز مردم پوشیده مانده 

بیان  بررساای این مظاهر و لذا کشااف و. دنبه مذهب ساالف نساابت داده شااو

 ارتباط آن با مذهب مرجئه الزم است. 
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 اهمیت موضوع: 

سائل ایمان و -1 صتیح از م ضع  ز پردازد که اکفر می این بتث به بیان مو

 یژه قرآن و سنت است.بوده و مورد توجه وترین مسائل دین مهم

 که کشااف و ساارایت کرده اساات، بساایاری از مفاهیم ارجائی در امت -2

 طلبد. هشدار نسبت به آن را می

ای از موضوعات سلف در پاره هایگیریبعضی موضع ازسوء برداشت  -3

 . کندضروری میرا  اشتباهکه تصتیح این مفاهیم هست ایمان 

 اهداف بحث: 

  مظاهر آن معاصر و واقعمفاهیم ارجائی در  سرایتبیان مواضع. 

 بیان ارتباط این مظاهر با مذهب مرجئه. 

 ؛ابهامات به وجود آمده نزد برخی از نویسندگان تصحیح اشکال و 

  .اقوال مرجئه به مذهب سلف ایپارهاز جهت نسبت دادن 

 بیان وسائل درمان مظاهر ارجاء معاصر. 

 : روش تحقیق

 که هشیو این به ام؛کرده عمل تتلیلی - ستقرائیا روش به پژوهش این در

 مظاهر و کرده مطالعه را مرجئه مذهب با رابطه در موجود هاینوشاااته تمامی

شرشده ارجائی مفاهیم سرایت سایی آنها در را منت سپس به کرده شنا  یانب و 

باط ها ارت هب با آن ئه مذ ته مرج که .امپرداخ  فقط و ساااعی من بر این بوده 

 که ایپوشیده و جزئی مسائل و به انتشاریافته را بیان کرده و واضح هایجلوه

 . نپردازم ندارد چنانیآن رواجی
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شاملیتر از عقاعام ها،جلوه شکبی نکته: ست چرا که   ،دیعقا ،افکار :د ا

جلوه و  ی. الزمهباشاادمیبارز  مواردی شاابیه به آن اساات که ظاهر و ساالوک و

مانمظهر هم،  عه نیسااات ه جام لب بودن آن در  که وجود با نه  موردی از گو

او از به این معنا نیست که از هر کسی ظاهر شد  ،شخصیک در  ارجاء مظاهر

راستا با ای فرعی همکه شخص در مسأله آن دارداست بلکه یا نشان از  همرجئ

ست ستفاده کرده  ،مرجئه ا ل جاهکه یا اینو یا از ارجاء برای توجیه دعوتش ا

ست.به بوده و  ضیچنین الزمههم حقیقت این بدعت پی نبرده ا  از ی بیان بع

ی آن ارجاء به تنهایی عامل به وجودآورندهاین نیسااات که  ،ارجاء یهاهجلو

ولی ارجاء  ،اسااباب دیگری در ظهور آن نقش داشااته چه بسااا عوامل و باشااد،

 است.  آن بودهانتشار  توجیه و عامل موثری در وجود و

 : حتویاتم

 زیر است:  شرحبه  این پژوهش دارای یک مقدمه و دو فصل

 و جماعت مفهوم ایمان در مذهب اهل سنت مقدمه:

دو بخش  یکه دربردارندهآن  پیدایش تعریف و، مفهوم ارجاء فصلللو او :

 است: 

 تعریف ارجاء  بخش او : -

 ارجاء توسعه و پیدایش بخش دوم: -

شاااامل دو بخش معاصااار که در واقع  ئیمفاهیم ارجا سااارایت فصلللو دوم:

 است: 
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هایههجلوبارزترین  بخش او : - جائی در واقع  ا و نمود فاهیم ار م

 معاصر

 درمان هایراه بخش دوم: -

پایان این  ن ای دقیب از الله متعال خواساااتارم که در طرح پیشاااگفتاردر 

و هر آن موفب بوده باشاام پیرامون در بعضاای از مسااائل  زداییابهامو  موضااوع

ی باشد از و اشتباه و اگر خطانچه صواب است از سوی پرودگار متعال است آ

ها به درگاه خداوند طلب آمرزش و از آن شاایطان اساات.های وسااوسااه و من

 کنم.می
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ایمان در اعتقاد اهل سنت و  مفهوم: مقدمه
 جماعت

 مطلب است: چهارکه شامل 

  :ایمان به لحاظ لغویمطلب اول 

  :شرعی ایمانتعریف مطلب دوم 

 مطلب سوم: ازدیاد و کاهش ایمان 

  :حکم مرتکب گناه کبیرهمطلب چهارم 
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  لحاظ لغوی: بهایمان مطلب او : 

 اسم فاعل آن مؤمن است. که  بوده، یماناًإؤمن ن ی  مصدر آمَاز 

نون در لغت دارای دو معنای  میم و ( همزه ومنأ)» گوید:می ابن فارس

 مفهومش، و بوده ضد خیانتکه امانت است  ؛اولمعنای  .نزدیک به هم است

به یکدیگر که تصااادیب اسااات  ؛دوم معنای آرامش قلب اسااات. هر دو معنا 

 اند.نزدیک

  گوید:می خلیو فراهیدی
َ
هم یعنی گرفته شاااده و امان  أمن از ةَن َم ال

  6«.شودضد خیانت می که امنیت بخشیدن

از  این اتفاق دارند که ایمانعلم بر سایر اهل لغویون و»گوید: می زهری

 لك يقاك ىق يف ُّ   فرماید:معنایش تصدیب است. الله متعال می لتاظ لغوی

7«.َّ زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك
 

به خلیل گفتند: ایمان »فرماید: می ی لغتاز ائمه بن شلللمیو نضلللر

  8«.طمأنینه است چیست؟ فرمود: آرامش و

اظهار خضاااوع و  ،ایمان»گونه تعریف کرده اسااات: هم ایمان را این زجاج

  9«.است اشیقلبتصدیب  معتقد بودن به آن و و قبول شریعت پیامبر

                                            
 .138 ص1معجم مقاییس اللغة ج  - 6

غة ج -  7 یب الل هذ یه از( })برخی. 513ص15ت نانباد ند نشاااای مان گفت مان بگو آوردیم ای  ای

 است{. نشده داخل ایمان شما دلهای در هنوز و آوردیم اسالم بگویید لیکن ایدنیاورده

 .514همان ص  - 8

 .1518قامون المتیط  -23ص13ج لسان العرب - 9
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این را ترجیح داده اساات که بهترین معنای متراد   االسلل مشللی اما 

 دو چیز است:  دربردارندهاست که  «اقرار»برای ایمان در لغت کلمه 

 قلب تصدیق -

 قلبانقیاد  -

ید: می و نزدیکتر از تفسااایر آن به لفق  ،تفسااایر ایمان به لفق اقرار»فرما

لتاظ معنایی تفاوت بهتصاادیب  به خصااوص که بین ایمان و ،تصاادیب اساات

کلمه  ایمان از» دهد:گونه توضااایح میو نظر خود را این 10«.هایی وجود دارد

گونه که لفق اقرار آرامش اساات همان أمن گرفته شااده که معنایش طمأنینه و

شخص مؤمن در  یقر   هم از قر   ست.  شده و به معنای آمن یأمن نزدیک ا گرفته 

ست همان ، داخلامان شخص مقر  ا ست ،گونه که  . لفق اقرار داخل در اقرار ا

 هم متضمن التزام بوده و از دو جهت قابل بررسی است:

تصدیب و گواهی و یکی به معنای خبر دادن است که از این لتاظ اقرار مانند 

امثال این موارد است. و این همانی است که فقیهان در ابواب اقرار در مسائل 

کنند. معنای دیگرش: ایجاد التزام و پایبندی به چیزی قضائی مطرحش می

 جح حجمج مث  متهت خت حت جت هب ُّ    است، مانند این قول الله متعال:

جس حس  َّ«.11   مح جخ مخ 

                                            
ع الفتاوی ج -10  .291ص 7مجمو

مان ج - 11 یا . }فرمود530ص 7ه ید اقرار آ مانم باره این در و کرد ید را پی ند پذیرفت  آری گفت

 گواهانم{. از شما با من و باشید گواه پس فرمود کردیم اقرار
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. و نه مجرد تصدیب ،همان اقرار است معلوم است که ایمان»فرماید: می و

قول قلب که همان تصاادیب اساات و  :این اقرار هم دربرگیرنده دو چیز اساات

 12.«انقیاد است ،عمل قلب که منظور از آن

نگونه را ایلغوی بین لفظ تصدیق و ایمان  هایاز تفاوتبرخی  االسالمشیخ

  دارد:بیان می

ست» -1 صدیب نی سه !ایمان لفظا متراد  با ت صدیب متعدی بنف  چرا که ت

)که از حرو  جر هساااتند( متعدی  اسااات در حالی که ایمان جز با الم یا باء

  13«.شودنمی

از  ی کهمتراد  با تصاادیب نیساات زیرا که هر شااخصاا اایمان در معن» -2

 یشاااود: راسااات گفتدر لغت به او گفته میدهد خبر میامری عیان یا پنهان 

بَت ی )شود: دروغ گفتگونه که گفته میهمان (َصَدقَت )
َ

سی: . مثال  (َکذ که  ک

شااود: راساات گفتی یا دروغ بگوید: آساامان باالی ساارماساات. به او گفته می

 در لغت عرب شااود وگفتی. اما لفق ایمان فقط برای خبر بائب اسااتعمال می

قابل  به شاااخصااای که از امری متساااون و ، یعنیچنین چیزی وجود ندارد

: به او گفته شود ،مثال  بگوید: خورشید طلوع یا بروب کرد ،ه خبر دهدمشاهد

ز أمن که ایمان اگویند: تو را تصاادیب کردیم. چونمیبلکه به تو ایمان آوردیم. 

به کار می برای گرفته شاااده و باشاااد خبردهندهرود که خبری   ،به آن امین 

                                            
 .638ص7همان ج -12

 .290ص 7جلد همان  -13
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آن کریم و ساااایر به همین دلیل هرگز در قر  (پوشااایده و پنهان)امری  :مانند

  14«.آمن جز در این معنا به کار برده نشده است یواژه منابع،

ر از خب برایبلکه  ،رودتمامی انواع أخبار به کار نمی برایکلمه ایمان » -3

 به ؛رودتردید در آن روا نیسااات به کار می مانند آن که شاااک و امورات بیبی و

 به آن – : )آمنشاااودمیگفته او به  ،به آن اقرار کرد شااانوندهای که اگر گونه

مان آورد بارای مامی انواع أخ که برای ت یان و - (. برخال  لفق تصاااادیب   ع

  15«.رودبه کار می -پنهان

 آن بلکه در مقابل ،در لغت در مقابل لفق تکذیب نیامده (ایمان)لفق » -4

تصااادیب به کار رفته اسااات زیرا در لغت عرب  یکلمه –لفق تکذیب  :یعنی -

یا  صلللدقت  شاااود: ای گفته میگونه که معلوم اسااات به هر خبردهندههمان

صدیقش کردیم یا تکذیبش نمودیم) کذبناهیا  صدقناهگویند: می و کذبت   . (ت

. (به او ایمان آوردیم یا او را تکذیب نمودیم) کذبناهیا  آمنا له: شودگفته نمی و

 یا  أنت مؤمن لهگویند: نمی و
 

اش تو به او مؤمنی یا تکذیب کننده) ب لهمکذ

ستی ست این(ه شهور ا فر لفق ک ،که در مقابل لفق ایمان ست. بلکه آن چه م

 کفر هم فقط در تکذیب و !شود: او مؤمن است یا کافرگفته می و گیردقرار می

  16«.شودخالصه نمی

                                            
ع الفتاوی ج - 14  .291ص 7مجمو

 .530ص  7همان ج - 15

 .292ص 7همان ج - 16
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 دوم: تعریف شرعی ایمانمطلب 

عمل  قول و -در تعریف شاارعی آن  - که ایمان اجماع دارندساالف صااالح »

ست  شده وکه ا شامل قول قلب وکاهش می زیاد   یابد. به عبارت دیگر ایمان 

  17«.عمل جوارح است عمل قلب و قول زبان و

مه ابن یدگاه شااارع می قیم ع  مان از د قت ای ید: در مورد حقی ما فر

هم دو بخش اسااات: قول قلب که عمل اسااات. قول  ایمان، ترکیبی از قول و»

 بخش قول زبان که تلفق به شهادتین است. عمل هم دو همان اعتقاد است و

 اخالص آن اسااات و عمل جوارح اسااات. عمل قلب که منظور همان نیت و

بدن( هار بخش از  .)اعضااااای  کاملی از بین  ،رودب بیناگر این چ به  مان  ای

ودی ها سباشد بقیه بخشتصدیب قلبی در شخص وجود نداشته  رود. اگرمی

چرا که تصاادیب قلب، شاارطی برای اعتقاد داشااتن آن و سااودمند  رساااندنمی

اینجاسللت وجود تصاادیب درونی، از بین رود  بااگر عمل قلب و  .بودنش اساات

. اهل سنت متفب القولند اخت ف وجود دارد اهو سنت نزاع و که بین مرجئه و

صدیب رودایمان به کلی از بین می که و ندارد  ایعمل قلب فایده با انتفای و ت

گونه که اعتقاد به صاادق آن اساات. همان انقیاد متبت و ،منظور از عمل قلب

 زمان پیامبر یهود و مشااارکین، قومش فرعون و، پیامبران ساااودی به ابلیس

که او  کردندآشکار و پنهان به این باور درونی اقرار می مشرکانی که در ؛نرساند

  18«.آوریمبه او ایمان نمی شویم وولی پیروش نمی ،دروبگو نیست

                                            
ع الفتاوی ج  - 17  .672ص 7مجمو

 .45 ص قیم ابن –الصالة وحکم تارکها  - 18
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که اند نقل کردهاین مقوله  حدیث را بر اجماع اهل سااانت و بسااایاری،»

  19«.است "عمل" و "قول"ایمان 

شافعی صتابه و تابعین بعد از آنان و»فرماید: می امام  سانی  اجماع  ک

ما بودهکه هم ند این اسااات که ایمانعصااار   نیت اسااات. و عمل وو  قول ،ا

  20«.ای نداردبدون دیگری فایده ،کدام از این سههیچ

سااایر علمای اهل ساانت  تابعین و، صااتابه»فرماید: میهم  امام بغوی

که  اندبیان داشااته جزئی از ایمان اساات و، بعد از آنان متفب القولند که اعمال

  21«.عقیده است عمل و قول و ،ایمان

 آن اینکه:  ای الزم است وذکر نکته

لذا  ،باب اختال  تنوع است ازوجود اختال  تعابیر سلف در تعریف ایمان 

عمل اساات با اینکه گفته شااود:  که گفته شااود: ایمان قول وتفاوتی بین این

 اعتقاد است، وجود ندارد.  عمل و یا قول و ،نیت است عمل و قول و

ورشان قول قلب منظ !عمل است قول و ،اند ایمانافرادی از سلف که گفته

هر کدام که اعتقاد را به تعریف اضاااافه  جوارح اسااات و عمل قلب و و زبان و

لفق قول از  معنای قول ظاهر شااااید فقطدلیلشاااان این بوده که  ،اندنموده

که  همهر کدام  اند وبه همین دلیل اعتقاد قلبی را به آن افزوده ،شودبرداشت 

ند ته ا مان گف مل و قول و ،ای یت اسااات ع یه این ن نه توج ندکردهگو که قول  ا

                                            
ع الفتاوی ج  - 19  .7330مجمو

ح اصول اعتقاد اهل السنة - 20  .965ص 5امام اللکائی ج - شر

ح السنة امام بغوی  - 21  .38ص 1 ج –شر
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که عمل )نیت و اخالص از  قول زبان اسااات. اما چه بساااا شاااامل: قول قلب و

شود به همین دلیل کلمه همان منظور ست( فهمیده ن  نیت را به یعمل قلب ا

  22«.اندنمودهاضافه تعریف 

 :پردازددالیلی که به بیان حقیقت ایمان شرعی می

 يل ُّ فرماید: . الله متعال می(ایمان در قلب استاصل ) :یاعتقاد قلب -1

 24.َّ ٰذ  يي ىي مي خي ُّ : فرمایدمی و 23َّ زنمن رن مم ام

انِهِ وَلَمْ یَدْخ لِ الَِْیمَان  »فرماید: میهم  پیامبر و  َََ ر مَنْ آمَنَ بِلِس َََ یَا مَعْش

 تانداخل قلبایمان ولی هنوز  ،ای کساااانی که به زبان ایمان آورده} 25:«قَلْبَه 

 . {نشده است

 ایمان دارد ایمان قلب، شاارط صااتتصااریتی که بیان می دالیل و دیگر

به  ،ایمان ست کهبا وجود آن است که در نبودش ایمان شخص صتیح نیست و

 شود.منتقل میسایر اجزای بدن 

صرفا ایمان قلبمنظور از  شتن  هم  صدیبو  شناخت، علمدا سبت به ت  ن

م تسلی، فرمانبرداری ،بلکه الزم است همراه آننیست  اخبار پیامبر و الله

 وجود داشته باشد.  هستندعمل قلب  از مصادیباخالص که  خضوع و، کامل

                                            
ع الفتاوی ج - 22  .505ص7مجمو

 .{است نشده هایتان قلب وارد هنوز ایمان و} - 23

 .{است نموده واجب و ثبت را ایمان قلوبشان در متعال الله آنان،} - 24

مد ج - 25 مام اح یت از ا تاب ابوداود – 420ص 4روا بة  االدب ک یثباب الغی ماره حد  - 488 شاااا

ام آلبانی در وام 2032 شااااماره حدیث المومن تعظیم فی ماجاء بابوالصاااالة  البر کتاب ترمذی

  داند.آن را صتیح می 7984صتیح جامع خود حدیث 
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لی اصاال ایمان در قلب اساات و»فرماید: می شللی  االسلل م ابن تیمیه

آن که به  شااناخت قلب اقرار و تصاادیب و وجود دو چیز در آن ضااروری اساات:

 . «شودگفته می (قلب قول)

باید  ی وجود داشاااته عمل قلبقول زبانی و عمل بدنی که در ضااامن آن 

توکل  ،اعمال انجام در اخالص ، داشاااتنپیامبرش مانند متبت الله و باشاااد،

 رساااولش آن را واجب کرده و ساااایر اعمال قلبی که الله و قلب بر الله متعال و

 . اندجزئی از مسمای ایمان قرار داده

  ت که اگر شناخت واصل اس ،قلب از سوی دیگر:
 
اراده در آن باشد ضرورتا

چیزی که قلب  تواند ازگاه بدن نمیهیچ یابد وبه سااایر اجزای بدن انتقال می

یامبر ،آن را اراده نموده یل پ به همین دل ند.  ید: می تخلف ک ما نَّ »فر  َوإ 
َ
ال

َ
أ

ُه، 
ُّ
َسُد ُکل َح الَج

َ
َصل َتْت 

َ
َصل ا 

َ
ذ : إ 

ْضَغة  َسد  ُم ي الَج َسُد ف  َسَد الَج
َ
َسَدْت ف

َ
ا ف

َ
ذ َوإ 

ُب 
ْ
َي الَقل  َوه 

َ
ال

َ
ُه، أ

ُّ
قطعه گوشتی قرار دارد که  م،}آگاه باشید که در جس 26:«ُکل

صالح  سگرداگر  صالح می مد کل ج ساد شود و دربه پیروی از آن   سایر آن، ف

 است{.  «قلب»شود که همان بدن هم فاسد می

ارد صاااالح دکه در آن وجود  27یعمل پس اگر قلب به خاطر ایمان علمی و

 جس
 
 28(.دگردعمل ظاهری، صالح می هم به وسیله قول و مباشد ضرورتا

                                            
مسلم در صتیح  -52روایت از امام بخاری کتاب االیمان باب فضل من استبرأ لدینه حدیث  - 26

 . 1599خود کتاب المساقاة باب اخذ التالل وترک الشبهات ح

 .(قلب وعمل قول: یعنی) - 27

 .176ص هکتاب االیمان شیخ االسالم ابن تیمی - 28
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شود مانند: مقصود اعمالی است که به وسیله زبان ادا می وقو  زبان:  -2

 و بیره. کردن  تالوت قرآن و راستی در گفتار و دعا ذکر و شهادتین و

ن کند ایاز دالیلی که بر داخل شدن قول زبان در حقیقت ایمان داللت می

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ  :فرمایداسااات که میفرموده الله متعال 

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

ید( 136)بقره:   َّ  زت رت يب ىب نب مب زب به  :}بگوی خدا و  به  ما 

آنچه بر ما نازل شاااده و به آنچه بر ابراهیم و اساااماعیل و اساااتاق و یعقوب و 

اسااباط نازل آمده و به آنچه به موساای و عیساای داده شااده و به آنچه به همه 

ایم میان هیچ یك از  ایمان آورده ،پیامبران از سااوی پروردگارشااان داده شااده

 {.تسلیم هستیم گذاریم و در برابر اوایشان فرق نمی

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  فرماید:میدوباره  و 

  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن

}بگو به خدا و آنچه بر ما نازل شااده و ( 84)آل عمران:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي

سباط نازل گردیده و آنچه به  ستاق و یعقوب و ا سماعیل و ا آنچه بر ابراهیم و ا

سی و انبیای  سی و عی شده گرویدیم و  (دیگر)مو شان داده  از جانب پروردگار

 {.گذاریم و ما او را فرمانبرداریممیان هیچ یك از آنان فرق نمی

یامبر  »: واین فرموده پ
َ

ل ت  ا
َ

ق
ُ
ْن أ

َ
ْرُت أ م 

ُ
  أ

َ
وا ال

ُ
ی َیُقول اَن َحتَّ نَّ هَ ال

َ
ل ُه، إ 

َّ
ل ال

َّ
ال إ 

هَ 
َ
ل إ 

َ
وا: ال

ُ
ال

َ
ا ق

َ
ذ إ 

َ
 ف

َّ
ال ي د  إ  ن  ُموا م  ُه َعصااَ

َّ
ی الل

َ
اُبُهْم َعل سااَ َها َوح  َتق   ب 

َّ
ال ُهْم إ 

َ
ْمَوال

َ
َماَءُهْم َوأ

 اقرار اهللالإلهإبا مردم بجنگم تا زمانی که به البه من دستور داده شده }« ه  الل
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 مالشََان از سََوی من محفو  و کنند. زمانی که آن را به زبان آوردند جان و

و  )که خونش را حالل کند( معصوم است مگر در مقابل حقی از حقوق شرع

 29.{حساب باطنشان با اهلل خواهد بود

ید: می ابوثور ما که می}فر ما در مورد شاااخصااای  ید: عل گواهی )گو

ست ومی ست  دهم که الله عزوجل یکتا ه آن ب و با زبانشریعت پیامبران حب ا

کاادام از این موارد اعتقاااد قلبی ناادارم ساااپس بگویااد: بااه هیچ ،اقرار کنااد

 .{!چنین شخصی مسلمان نیست :متفب القولند که( کنمان نمیوتصدیقش

سیح»اگر بگوید:  اتفاق نظر دارند که چنینهمو  ست و «م مر ا همان الله ا

 به این موارد اعتقادی ندارم در عین حال  اساااالم را منکر شاااود و
 
بگوید: قلبا

بانشاااان آورده به ز کافر اسااات)فقط  ید  قا به خاطر اظهار این ع بازهم   و ام( 

 مسلمان نیست. 

صدیب مجرد  در نتیجه، صدیب قلبی و یا با ت شخص با اقرار مجرد و بدون ت

 .بدون اقرار زبانی، مؤمن نیست تا وقتی که هر دو را در خود عملی کند ،قلبی

 30.هم اقرار زبانی را داشته باشد( هم تصدیب قلبی ویعنی 

                                            
یث  - 29 حد قاموا الصااااالة  تابوا وأ فإن  باب  مان  تاب االی خاری ک مام ب یت ا مساااالم در  و 25روا

 . 22الله حدیث شماره االالنان حتی یشهدوا أن الاله صتیتش کتاب االیمان باب المر بقتال

ح اصول اعتقاد اهل السنة اللکائی ج - 30  . 849ص4شر
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توانایی، شریعت کسی که با وجود }فرماید: می یمیهتشی  االس م ابن

صدیب نکند صی مؤمن گفته نمی ،را با زبان ت شخ شود در زبان عرب به چنین 

 31.{تابعین هم بر این امر یکصدا هستند سلف صالح از صتابه و و

 دارد عماال جوارح در مسااامیاز دالیلی کااه بیااان می عمللو جوار : -3

 خس حس جس مخ ُّ این فرموده الله متعال است:  ،است داخل ایمان وحقیقت

و فرمان نیافته } َّ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص  حص مس

ین د و انددر حالی که به توحید گراییده ؛خدا را بپرساااتند اینکه جز ،بودند

 ثابت)را برای او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین  (خود)

 {.پایدار همین است (و

 هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ : کهاین فرموده و نیز 

سانی} َّ حس  جس مخ محجخ جح مج حج مث اند در حقیقت مؤمنان ک

و با مال و جانشاااان در راه  نکردهشاااك  (دیگر)که به خدا و پیامبر او گرویده و 

 . {کردارنداینانند که راست ،اندخدا جهاد کرده

جل این فرمودهو همچنین  له عزو و } َّ يك ىك مك لك اك ُّ : ال

 . {گرداندخدا بر آن نیست که ایمان شما را ضایع 

 ب وقبله، نزد الله ثوا تغییرنمازتان به ساااوی بیت المقدن قبل از  :یعنی

 32.شودپاداشش ضایع نمی

                                            
ع الفتاوی ج  - 31  .337ص 7مجمو

ج - 32  .458ص1تفسیر ابن کثیر
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شانزده یا هفده  روایت است که: )پیامبر در حدیث صتیح از براء و

 دوسااات میماه به ساااوی بیت المقدن نماز 
 
داشااات که خواندند ولی قلبا

داده  قبله به سوی کعبه تغییرامر  ،نماز عصراش کعبه باشد. روزی هنگام قبله

 میان افرادی که با ایشااان نماز خوانده بودند مردی بعد از اتمام نماز و شااد. از

شت در سیر بازگ سجدی گذر کرد خود م در حالی که در رکوع  ،بر نمازگزاران م

دهم که همراه با پیامبر به ساااوی کعبه نماز خواندیم. گفت: گواهی مید بودن

 گوید:نیز در همان حالتی که بودند به ساااوی کعبه چرخیدند. براء می آنان

وی حالی که نمازشان را به س قبله وفات کرده بودند در تغییرافرادی که قبل از 

دانساااتیم در موردشاااان چه بگوییم )که آیا نمی ،بیت المقدن خوانده بودند

را نازل فرمودند:  که الله عزوجل این آیه( تا اینیا خیر نمازشااان مقبول اساات

  33.َّ يك ىك مك لكُّ 

عبدالقیس اسااات که:  یهیئت قبیلهبه  این گفته پیامبر ،از دالیل دیگر

رند. رساااولش دانات دانید ایمان به خدای یکتا یعنی چه؟ گفتند: الله وآیا می»

 الاالااه والإلااهإبااه شااااهااادت ال دادن گااواهاایایاامااان یااعااناای: : )فاارمااود

ماه رمضاااان و  یگرفتن روزه ادای زکات و و الله و خواندن نمازرساااولالمتمد

 34.دادن خمس از بنیمت(

                                            
وامام مساالم کتاب -40روایت از امام بخاری کتاب االیمان باب الصااالة من االیمان حدیث  - 33

 . 552الصالة باب تتویل القبلة من القدن الی الکعبة حدیث 

 أن یتفظوا االیمان روایت از امام بخاری کتاب علم باب تتریض النبی وفد عبدالقیس علی - 34

 . 87والعلم حدیث 
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 کاهش ایمان سوم: ازدیاد ومطلب 

 شاااود وکنند که ایمان زیاد میسااانت بر این موضاااوع داللت می کتاب و

سیله طاعت و ؛یابدکاهش می صیت ب عبادت فزونی یافته و گناه و به و اعث مع

 شود. نقصانش می

مخالفی هم  ثابت اساات و ایمان از صااتابه پیامبرکاهش  لفق ازدیاد و}

 35.{ندارد

این فرموده الله متعال  ،بر صااتت این مسااألهمبنی قرآنی  دالیلمن جمله 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ  اساات که:

اند که چون خدا یاد شاااود مؤمنان همان کساااانی}  َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ

سد و چون آیات او بر آنان خوانده شان بتر شان بیفزاید و بر  دلهای شود بر ایمان

 ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث ُّ  :و نیز این آیه.  {کنندیپروردگار خود توکل م

و ما }( 31)مدثر:   َّزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق

ها را جز آزمایشاای برای موکالن آتش را جز فرشااتگان نگردانیدیم و شااماره آن

د اهل کتابند یقین به هم رسانناند قرار ندادیم تا آنان که کسانی که کافر شده

 .اند افزون گردد(و ایمان کسانی که ایمان آورده

از }: بیانگر صااتت این موضااوع اساات این فرموده پیامبر هم ساانت در 

عقل مرد  ام که هوش وکسااای را ندیده - دین ناقصاااان عقل و - شاااما زنان

عقلمان چیساات؟  خدا دلیل نقص دین وای رسااولیدی را ببرد. گفتند: شاار 

                                            
ع الفتاوی ج  - 35  . 224ص  7مجمو
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آید؟ گواهی مرد به حسااااب می یم  ن ،فرمود: بیر از این اسااات که گواهی زن

گفتند: بله. فرمود: این نشاااان از نقص عقل اسااات. دوباره بیر از این اسااات 

گفتند:  کند؟شااود نماز و روزه را ترک میزمانی که زن دچار عادت ماهیانه می

 36.{دین است نشان از نقص نیز بله صتیح است. فرمود: این

 چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره مطلب

ن بودن فاعل کبیره و جاودانکافر  سنت داللت بر نصوص فراوانی از کتاب و

آن دارد به شاارطی که  در صااورت داخل شاادن او بدان بودنش در آتش جهنمن

 ق بین اهل سااانت واتفمورد ا اعتقادی این از اصاااول و ،حالل نداندگناه را 

 جماعت است. 

له دالیل قرآنی  از له اسااات جم ید مسااائ له متعال  یاین فرمودهکه مؤ ال

 خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ : باشاااد کهمی

 } (48 نساء:)   َّ حج  مث هت مت
 
خدا این را که به او شرك ورزیده شود  مسلما

بخشاااید و هر کس به خدا بخشاااید و بیر از آن را برای هر که بخواهد میمی

 . {به یقین گناهی بزرگ بربافته است شرك ورزد

در حضااور  اللهکه رسااول اساات حدیث عباده بن صااامت هم از ساانت

 »ای از اصااتابشااان فرمودند: عده
َ
ا، َوال ْیئ 

َ
ه  شاا

َّ
الل ُکوا ب  ر 

ْ
 ُتشاا

َ
ْن ال

َ
ی أ

َ
ي َعل ُعون  َبای 

ْم 
ُ
یک د 

یْ
َ
ُه َبْیَن أ نَ اَن َتْفَتُرو تَ ُبْه ُتوا ب 

ْ
أ تَ  

َ
َدُکْم، َوال

َ
ْوال

َ
وا أ

ُ
 َتْقُتل

َ
 َتْزُنوا، َوال

َ
وا، َوال

ُ
ق ر 

َتساااْ

                                            
ومسلم کتاب  304روایت از امام بخاری است کتاب التیض باب ترک التائض الصوم حدیث  -36

 . 79االیمان باب بیان نقصان االیمان بنقص الطاعات حدیث 
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ْج 
َ
أ

َ
ْم ف

ُ
ْنک ی م 

َ
َمْن َوف

َ
ي َمْعُروَ ، ف ُصوا ف   َتْع

َ
ْم، َوال

ُ
ک ْرُجل 

َ
َصاَب َوأ

َ
، َوَمْن أ ه 

َّ
ی الل

َ
ُرُه َعل

مَّ 
ُ
ا ث ْیئ 

َ
َك شاا ل 

َ
ْن ذ اَب م  صااَ

َ
ُه، َوَمْن أ

َ
اَرةل ل ُهَو َکفَّ

َ
ْنَیا ف ي الدُّ َب ف  ُعوق 

َ
ا ف ْیئ 

َ
َك شاا ل 

َ
ْن ذ م 

َبهُ 
َ
اَء َعاق

َ
ْن ش اَء َعَفا َعْنُه َوإ 

َ
ْن ش ، إ  ه 

َّ
ی الل

َ
ل ُهَو إ 

َ
ُه ف

َّ
 « َسَتَرُه الل

َ
ی ذ

َ
َباَیْعَناُه َعل

َ
 37.«َك ل  ف

دانتان فرزن، دزدی نکنید زنا و، که شریکی برای الله عزوجل قرار ندهیدبر این}

ا( بزرگانتان ر  )رهبران و نافرمانی ،در امورات شاارعی بهتان نزنید و ،را نکشااید

 ،نکنید با من بیعت دهید. هر کسی از شما به مفاد این بیعت نامه وفادار باشد

 اگر کسااای در اجرای آن تخطی کند و د وپاداشاااش با الله عزوجل خواهد بو

 کفاره گناهش خواهد بود وحد،  یا حدی دنیوی( شاااود این دچار عقوبت )و

الله متعال او  ( وو حد بر او جاری نگردد به هر دلیلی )دچار عقوبت نشاااده اگر

اراده او قرار خواهد گرفت. اگر  در مشیئت و )در دنیا(، رسوا نکند را بپوشاند و

این موارد با او بیعت  بر دهد( وگذرد و اگر بخواهد عذابش میاو میبخواهد از 

 . {دادیم

ي، »فرمودند:  چنین از ابوذر روایت اسااات که پیامبرهم ْن َرب  ي آَت م  َتان 
َ
أ

ي  ْخَبَرن 
َ
أ

َ
ي  -ف َرن 

َّ
ش : َب

َ
ال

َ
ْو ق

َ
ا َدَخ  -أ ْیئ 

َ
ش ه  

َّ
الل ُك ب  ر 

ْ
ش  ُی

َ
ي ال ت 

مَّ
ُ
ْن أ ُه: َمْن َماَت م  نَّ

َ
 أ

َ
 ل

 :
َ

ال
َ
َسَرَق؟ ق ْن  ْن َزَنی َوإ  ُت: َوإ 

ْ
ل

ُ
َة " ق َسَرَق »الَجنَّ ْن  ْن َزَنی َوإ  صی از }38.«َوإ  شخ

: هر کسََی از امتم در حالی بمیرد که مرا بشََارت داد سََوی پرودگار آمده و

                                            
یث  -37 حد مان  تاب االی خاری ک تدود-18ب باب ال تدود  تاب ال یث مساااالم ک حد ها  فارات لهل  ک

1709 . 

 مساالم – 1237الله حدیث االئز ومن کان آخر کالمه الالهبخاری کتاب الجنائز باب فی الجنا -38

 . 95 حدیثالجنة  دخل شیئا بالله الیشرک مات من باب االیمان کتاب
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شود. راوی که ابوذر باشد برای اهلل قرار نداده باشد داخل بهشت می شریکی

شد؟ فرمودند: اگر چه  مرتکب زنا وگوید: گفتم: اگر چه می شده با دزدی هم 

 . {زنا و دزدی هم کرده باشد

}اهل ساانت  فرماید:می - ابن ابی العز حنفی - عقیده طحاویه شللار  متن

ندمتفب عل که ا ناه کبیره فا که خوارج میچآنبرخال   گ کب ه  ند مرت گوی

کفری  چنان زیرا اگر دچار ؛کفری نشاااده که او را از دایره اساااالم خارج کند

در هر حالتی کشااته  اسااالم خارجش کند مرتد اساات و دینشااده باشااد که از 

مقتول  یعفو خانواده عدوان( بخشااش و )عمد و شااود و مثال  در گناه قتلمی

 قتل( )کمتر از نباید حدود شرعی که صاحب قصاص هستند پذیرفته نیست و

)بلکه باید حد ارتداد که کشتن است  خواری جاری شودشراب دزدی و در زنا و

چنین ظهر من الشااامس اسااات. همأبطالن این قول  . وبر آنان پیاده شاااود(

 اساااالم خارج نشاااده و مرتکب گناه کبیره از ایمان و :کهمتفب القولند بر این

ستتب جاودانه  پندارندگونه که معتزله میآن و شودکفر نمی یداخل دایره م

کافران نیساااات بودن در آتش جهنم همر  با  طل  رأی وو اه  با نان نیز  نظر آ

 39.است{

بودن منهج اهل سااانت وجماعت در باب  میانهبا این توضااایح مختصااار، 

چرا که مذهب اهل سنت در  ؛شودکبیره مشخص می مرتکبحکم بر  ایمان و

 جهمیه است.  معتزله و مرجئه و حد وسط خوارج و ،باب حقیقت ایمان

                                            
ح العقیدة الطتاویة ابن أبی العز ص  -39 صتاب التدیث ابو عثمان  - 301شر سلف وأ عقیدة ال

ع الفتاوی ج 276صابونی   . 151ص 3و مجمو
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و یک شیء واحد است  بوده عمل قول و ،ایمان گویند:میمعتزله  خوارج و

اودانه شود و قائل به جکم نمی نتیجه زیاد و تشعب نیست. در ه ویکه قابل تجز

فقط اختالفشان بر حکم آن شخص  بودن فاعل کبیره در آتش جهنم هستند و

 ونامند خوارج او را کافر می شاااود یا خیر؟در دنیاسااات که آیا کافر نامیده می

 ،کبیره از ایمان مرتکب: گوینداما معتزله می ،دانندمالش را حالل می خون و

بلکه در مکانی بین این دو است  نشدهکفر هم  یدایرهدر و داخل  شده خارج

لة بین المنزلتینکه آن را  یده منز ندنام بدی در جهنم  ا مت، ا یا )ولی در ق

 . است(

بل،  قا ئهدر م خ مرج مان  قت ای مل را از حقی عل کبیره را  ارج کرده وع فا

حد  ،تفریط اهل افراط و میاناما اهل سااانت  ؛ندندایمان میال مؤمنی کامل

م ک قابلیت زیاد و وساااط را دارند. آنان قائل به دخول عمل در حقیقت ایمان و

به سللبب اصللو ایمانی که گویند: هسااتند اما در مورد فاعل کبیره می ن آنشااد

اگر بر این حالت  ولی به خاطر معصیت و گناهش فاسق است و ؛دارد مؤمن است

اگر بخواهد او را  که توبه نکرده باشلللد تحت م لللیت الهی خواهد بود بمیرد و

 40.گذرداگر بخواهد از او می دهد وعذاب می

  

                                            
ع الفتاوی ج -40  .374ص 3مجمو
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 آن پیدایشارجاء و  مفهومفصل اول: 
 که شامل دو مطلب است:

 مطلب او : تعریف ارجاء 

  :پیدایش و تکامو ارجاءمطلب دوم 
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 «ارجاء»تعریف  مطلب او :

عانی مختلفی اطالق می هب ،ارجاءارجاء در لغت: ( او  له: م شاااود از جم

 باشد. میهم با همزه و بدون همزه  . و برخی اوقات، تأخیر، کنارهامید

ید: می ابن فارس تل و با راء :رجی»گو ال بر دو د یاء، جیم و حر  مع

 و و دیگری بر جانب داشتن آرزو و امیدباشند که یکی بر جدا از هم می معنای

گفته  به معنای امید و آرزو:« رجاء»معنای او : کند. چیزی داللت می یکناره

رُجوه أرَجوت االمَر " ؛شاااودو گفته می "رجوه رجاء  أاالمر  رجوُت " ؛شاااودمی

ردد گتری را شامل مییعبه فالن امر امید دارم؛ سپس معنای وس :یعنی "رجاء  

 ىه مه جه ين ُّ  فرماید:شاااود. الله متعال میو گاهی از خو  به رجاء تعبیر می

ست که از عظمت و هیبت الله }( 13نوح:)  َّ  جي يه شده ا شما را چه  یعنی 

ای به معن باشد مقصور اسم به صورتاگر  معنای دومش:. {ترسید؟متعال نمی

. الله متعال نامندمی« رجا»را هر کناره و جانبی  یا و است ی چاهجانب و کناره

و } (17التاااقااة: ) َّ  يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث ُّ  فرمااایااد:می

گیرند و آن روز هشاات )فرشااته( های آن )آساامان( قرار میفرشااتگان بر کناره

رجاء به صاااورت و اگر کلمه  .{کنندشاااان حمل میعرش پروردگارت را بر فراز

شد مهموز ستمعنایش  با  ال یء  »شود: . گفته میتأخیر انداختن ا
ُ

 «أرجأت

له متعال میآن ؛یعنی نداختم. ال تأخیر ا به  ید: را   حم جم يل ىل مل  ُّ فرما

بت( هر} (51:احزاب)  َّ ىميم مم خم که بخواهی  )نو نت را  یک از همسااارا
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تأخیر اندازی و هر)می به  . و از {کدام را بخواهی نزد خود جای دهی توانی( 

 41.«گرفته شده است مرجئه که اسم همین معنا است

که ارجاء در لغت از معنای تأخیر گرفته شااده اساات چنان ،بر این اسااان

  42اند.شنان به این معنی اذعان کردهبسیاری از علمای زبان

 ( ارجاء در اصط  : دوم

در بیان معنای اصاااطالحی ارجاء تعریفات متعددی ذکر شاااده اسااات از 

 جمله: 

که عمل را در مرتبه ای به گونهبه تأخیر انداختن عمل از درجه ایمان؛  -1

سبت به ایمان قرار می شد و  آن که جزئی ازنه این ،دهددوم ن ستعمال لفقبا  ا

اگر بپذیریم که  -داند ی میمجاز بر اعمال صاااالته در آیات و روایات را ایمان

شد  شته با ست؛ که حقیقت ایمان  چرا -چنین چیزی وجود دا صدیب ا تنها ت

رصااات و ف به تأخیر انداختن :این تعریف برگرفته از معنای لغوی ارجاء یعنی

  43باشد.می دادن

در مورد  تأخیر صااادور حکم و قضااااوت از ساااوی افرادبرخی ارجاء را  -2

 44هایی دانستند که در میان صتابه رخ داده است. فتنه

                                            
 .2/492معجم مقاییس اللغة:  - 41

طار:  - 42 بدالغفور ع مد ع تاح، الجوهری، تتقیب: اح گا: الصاااا ، دارالعلم للمالیین، 1/242ن

 . 1/83؛ و لسان العرب: 52ها؛ و القامون المتیط:  1407بیروت، چاپ چهارم، سال 

؛ و 57؛ و التنبیه والرد علی اهل االهواء والبدع: 137نگا: الملل والنتل، شااااهرسااااتانی:  - 43

 . 60؛ التبصیر فی الدین، اسفرایینی: 151الفرق بین الفرق: 

 .138نگا: الملل والنتل:  - 44
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ره تا کبی گناهکاران گناهارجاء را به تأخیر انداختن حکم  دیگر و برخی -3

به گونه ای که حکم مناسااابی در موردشاااان صاااادر اند؛ روز قیامت دانساااته

  45.نشود

کسااانی دانسااته که بر این باورند: با وجود  هارجاء را مرتبط ب هم برخی -4

 و عبادتی که با وجود کفر هیچ طاعتچنان ،ایمان هیچ گناهی ضااارری ندارد

  46مند نیست.سود

ت   یاز موضاااع دیدگاه دومرسااایم که ین نتیجه میداین اقوال بمل در أبا 

هایی مطرح نمودند که را در برابر فتنه گوید که گروهی آنتاریخی ساااخن می

 میان صتابه رخ داد. 

سوم ستهای مرجئه قول برخی از فرقه ،دیدگاه  قول  نیز دیدگاه چهارم و ا

شد هرچندمرجئه می بالیانبرخی از  شخص که با سبت ،به طور م کی به یش ن

 47.یستها ثابت ناز آن

                                            
 .137نگا: الملل والنتل:  - 45

تل:  - 46 لل والن گا: الم جانی: 138ن فات، جر لدین االیجی، 268؛ التعری ؛ المواقف، عضااااد ا

 .1997؛ دارالجیل، بیروت، چاپ اول: 3/707: هتتقیب: د. عبدالرحمن عمیر 

ع الفت - 47  ،یعنی دیدگاه سوم ؛ چه بسا یکی از اسباب انتشار این قول7/486اوی: نگا: مجمو

ح کرده اند تا به برائت جسااتن برخی از کسااانی باشااد که دچار ارجاء شااده و این دیدگاه را مطر

مل، تاین ترتیب عدم اع بالع مان عند الساااالف وعالقته  گا: االی یان کنند. ن جاء را ب به ار قاد خود 

  ها. 1430کتبة الرشد، الریاض، چاپ سوم، ، م1/295متمد الخضیر: 
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ستدقیب دیدگاه او اما  ضابطه که چرا ؛تر ا شترکبا بیان   انهم که ای م

 حقیقت و مفهوماز  آن خارج کردنبه تأخیر انداختن عمل از ایمان به معنای 

 . شودق مرجئه را شامل میَر ف  تمامی  باشدایمان می

 که امام سفیان بن عیینه و امام طبری رحمهما است دیدگاهیو این همان 

 اند. را ترجیح دادهاهلل آن

اگر کساای بگوید: مرجئه چه کسااانی هسااتند و »گوید: می امام طبری

ی را کار که مرجئه گروهی هساااتندگوییم: اینگونه میهایی دارند؟ چه ویژگی

 .«چیست؟ کار اما این اندازندمیتأخیر  به

:  گویدکه عرب میباشد. چناننای به تأخیر انداختن میبه مع یارجاء امر 

هذا المر فهو یر» جأ فالن  ئهأر با همزه ج ئة  جاء، و هو مرج فالنی  :یعنی« إر

أرجاه »باشاااد. و می - با همزه -رو مرجئه این امر را به تأخیر انداخت و از این

همین و از . مرجیه شاااودکه اسااام فاعلش می بدون همزه « فالن یرجیه أرجا

 (106التوبة: ) َّ حق  مف خف حف ُّ  :معنا اساات این فرموده الله متعال که

  .{و گروه دیگری )نیز( موقو  به فرمان )و مشیت( الله است}

با  شااود و به معنای کسااانی اساات کهبا همزه و بدون همزه خوانده میآیه 

شان بهامر توجه به فرمان الهی ه از آیه کو این . شودانداخته میتأخیر  ، امورات

العرا : )  َّ يك ىك مك ُّ : دهد ناظر بر همین معناستقوم فرعون خبر می

 این آیه با قرائت. {مهلت بده)آنگاه به فرعون( گفتند: او و برادرش را } (111

که مرجئه به خاطر تأخیر  آن کاریاما  همزه و بدون همزه أرجه آمده اسااات.

 :آن، مرجئه نامیده شده است
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ارجاء بر دو : »نددر پاسخ گفت که در مورد ارجاء سوال شد ابن عیینه از

جه اسااات که  ؛و تأخیر  حکم و قضااااوت در موردقومی  به  مان را  علی و عث

ای که . اما مرجئهدیگر کسااای از این صااانف باقی نمانده اساااتانداختند که 

ند می مان امروزه وجود دار ند: ای با این افراد، گوی مل اساااات.  بدون ع قول 

نماز  هایشااان همجنازهو بر  یدنماز نخوان مجلس نشااوید، با هممهمساافره و ه

  48«.نیدنخوا

 کنداز آثار وارده در این زمینه را ذکر می که برخیبعد از این امام طبری

 گذاری مرجئه اینستی چرایی نامدیدگاه درست و صتیح درباره»: فرمایدمی

نان جاکه پیشکه: چ نداختن چیزی  ءتر ذکر نمودیم ار تأخیر ا به  نای  به مع

علی و عثمان  سااخن راندن در مورد ساارانجامبنابراین کسااانی که  ؛باشاادمی

ائت ها بر و از آنشااان را قبول ندارند و والیت هعنهما را به تأخیر انداختاللهرضاای

جدا که عمل و طاعت را از ایمان هم ی انکسااو باشااند. د مرجئه میانهجساات

علما و دانشمندان عصر ما، که  اماد. نباشمرجئه می اندانداختهکرده و تأخیر 

های متفاوت آگاه هسااتند ابلب این اساام را برای به مذاهب مختلف در دیانت

 یع وشااارا و قول بدون عمل اساااتبرند که معتقدند: ایمان کساااانی به کار می

 ایمان نیسااات و ایمان فقط تصااادیب زبانیحقیقت جزئی از  احکام عملی،

  49.«استی آن که تصدیب کننده باشد عملیاینکه همراه با  بدون ت،اس

                                            
 .، مطبعة المدنی، قاهره2/658تهذیب اآلثار، طبری، تتقیب: متمود متمد شاکر:  - 48

 .2/661همان:  - 49
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 و تکامو ارجاء پیدایش: مطلب دوم

که پیش نان گذشااات، اطالق این اصاااطالح در چ جاء  یامتر در تعریف ار  ا

که در روایات وارد هایی بود که در میان صاااتابه رخ داده اسااات و چنانفتنه

طلته و  ،عثمان ،ارجاء را در مورد علیله ئاولین کسی که در مدینه مس ؛شده

سن بن متمد بن حنفیه می زبیر شدذکر نمود، ح زمانی که مردم در  .با

سااخنان شااما را »گفتند او ساااکت بود. سااپس گفت: ها سااخن میمورد آن

دانم که سخن گفتن در مورد علی و عثمان شنیدم؛ و چیزی را بهتر از این نمی

ها ها را دوسااات داریم و نه از آنخته شاااود، نه آنو طلته و زبیر به تأخیر اندا

 50«.جوییمبرائت می

ستروایاتی که از او  در شن ا ست رو مورد ارجاء بدین  سخن او درکه  وارد ا

سیس فرقه یا مذهبی  خاطر به شکل ن آاست بلکه بالفاصله از  بودهن خاصتا

 و حر  خود را پس گرفت. پشیمان شده

 یهجر 80سااال اساات، ظهور آن به  قضاایه ایمانمرتبط به اما ارجائی که 

از »گوید: وارد شاااده که می زبیدکه در صاااتیح بخاری از گردد. چنانبرمی

سوال کردم ابووائو سال که در حالی 51«.در مورد مرجئه   82وفات ابو وائل در 

 52هجری بوده است.

                                            
قات الکبری:  - 50 عد، طب تل: 5/328ابن ساااا لل والن گا: الم جاء فی 1/144؛ ن ظاهرة الر ؛ 

 . 1/235الفکر االسالمی: 

 صتیح بخاری، کتاب االیمان، باب خو  المومن ان یتبط عمله وهو ال یشعر.  - 51

 .1/6نگا: تذکرة التفاظ، ذهبی:  - 52
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ست: »فرمایدمیهم  قتاده شک شعث ایجاد  شورش ارجاء بعد از  ابن ا

 54.هجری بوده است 83شکست وی بعد از سال و  53.«شد

ر ه کسااانی که دژ به وی ،دبودنن به این ارجاء معتقد اگروهی از فقها و متدث

  گفتند.می «فقهاء مرجئه» انبه آن  به همین خاطرکوفه بودند 

ست که می سخن گفته، گویدقولی هم ه سی که در مورد ارجاء  : اولین ک

  55بوده که از تابعین است. ر بن عبدالله همدانیذ

اند: اولین کساای که ارجاء را ایجاد کرد شااخصاای در عراق به اساام و گفته

 56بوده است. قیس بن عمرو الماصر

که آنهمچنین  ته شااااده: اولین کسااای  جاد نمود گف ماد بن ابی را ای ح

باشااد؛ سااپس این می امام ابوحنیفه و شللاگرد ابراهیم نخعی اسللتاد سلللیمان

 57بود. ذر بن عبداللهدیدگاه در میان کوفیان انتشار یافت؛ حماد معاصر 

اولین کسی و به وجود آمدن ارجاء را کوفه  أمنش تیمیهشی  االس م ابن

ت یان در این مورد ساااخن گف یان کوف مان ه را که در م ماد بن ابی سااالی ح

  58.داندمی

                                            
 .76السنة، عبدالله بن امام احمد:  - 53

 .9/47لبدایة والنهایة، ابن کثیر: نگا: ا -54

ذیب: ؛ تهذیب الته6/293؛ طبقات ابن سااااعد: 81نگا: الساااانة، عبدالله بن امام احمد:  -55

3/298. 

 .7/490: تهذیب التهذیب: نگا -56

 .5/233؛ سیر اعالم النبالء: 6/322نگا: طبقات ابن سعد:  -57

ع الفتاوی:  -58  .311، 7/297نگا: مجمو
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ست که می سی که گویدنظری هم ه سخن گفت : اولین ک در مورد ارجاء 

ذکر شااده در این بین  نیز و افرادی دیگری بوده 59مردی به نام سااالم االفطس

 60است.

نا و مفهوم با این مع جاء  مد؛  ،این ار به وجود آ گاه خوراج  ید در برابر د

دند. شخوارجی که معتقد به تکفیر کسانی بودند که مرتکب گناهان کبیره می

ها برخاساااته و دیدگاهی را مطرح کردند ابله با آنبنابراین فقهای مرجئه به مق

شد وکه نقض دیدگاه خوارج ب صدیب قلبی و  ا ست از ت گفتند: ایمان عبارت ا

شی از  ستآن اقرار زبانی؛ و اعمال بخ ستثکاهش و افزایش نمی و نی نا یابد و ا

لمؤمنی کام ،شودجایگاهی ندارد و کسی که مرتکب گناهان کبیره می آن در

 باشد. در معرض وعید بوده و تتت مشیت الهی می کهن است یماال 

خارج کرده با این این گروه مان  مل را از مسااامی و تعریف ای ولی که ع

که خود در دانسااتند؛ چنانعمل را واجب میانجام چون سااایر اهل ساانت هم

 61دادند.کوتاهی و سستی به خرج نمی اعمال جوارح و عبادات،

شودبعد ظهور بالت مرجئه  روازه را برای، داین نوع ارجاءظهور  . از خود گ

شد » گوید:می االس م ابن تیمیهشی  ستاویزی  سبب و د این نوع ارجاء، 

سب همچنین های متکلمین اهل ارجاء و دیگران؛ و برای بدعت باعث ظهور ف

                                            
 .3/442تهذیب التهذیب:  -59

؛ پایان نامه کارشااناساای ارشااد، 95نگا: المرجئة وموقف اهل الساانة منهم، متمد الالحم:  -60

 .ها 1406دانشگاه اسالمی امام متمد بن سعود 

 .1/205رجاء فی الفکر السالمی: ال ؛ ظاهرة 89نگا: همان:  - 61
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اشاااتباه کوچکی در لفق منجر به اشاااتباهی بزرگ در باب عقاید و  وگردید. 

اعمال گردید. بر این اسااان اساات که سااخنان تندی در نکوهش ارجاء گفته 

مرجئه نساابت به  یفتنه»گوید: می ابراهیم نخعیتا جایی که شااده اساات 

مت نه ازارقه می ،این ا مام و«. باشااادبدتر از فت ید: می زهری ا هیچ »گو

چون ارجاء برای مسااالمانان ضااارر در اساااالم به وجود نیامده که همبدعتی 

  62«.داشته باشد

و پیروانش اشااااره کرد؛  جهم بن صلللفوانتوان به از اولین بالیان ارجاء می

ست و بس شناخت الله متعال ا سانی که بر این باور بودند که ایمان فقط  و  !ک

مکن م»که گفتند:  اآنجیابد و یکسااان اساات؛ تا افزایش و کاهش نمی ،ایمان

 تصااادیب کند اما جز کلمه
 
که کفر بر زبان نیاورد با این یاسااات کسااای قلبا

تواند تصااادیب قلبی خود را اظهار نماید و ایمانی که در قلب نهفته دارد می

باشااد. و گفتند: هرجایی که ایمانی اساات که برای او در آخرت سااودمند می

ی حکم نموده، از این جهت بوده که شااارع به خاطر قول یا عملی به کفر کساا

  63«.باشدآن قول یا عمل دلیلی بر انتفای ایمان قلبی وی می

کند اصل انترا  جهم در باب ایمان را بیان می تیمیهشی  االس م ابن

کسانی منتسب به  خاصتا کهتا در مورد دیدگاه زشت و قبیح وی هشدار دهد 

:  فرمایددر این مورد می او. اندکردهی از او پیرو اقوال خوداهل سنت در برخی 

                                            
ع الفتاوی:  - 62  .7/394مجمو

ع الفتاااوی:  - 63 ؛ 74؛ الملاال والنتاال: 1/214؛ نگااا: مقاااالت السااااالمیین: 7/644مجمو

 .3/277الفصل، ابن حزم: 
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ها در ساااه مورد دچار اشاااتباه تر گذشااات ذکر نمودیم که آندر آنچه پیش»

 اند: شده

که بر این باورند ایمانی که در قلب اسااات بدون عمل قلبی کامل این -1

دانند. اعمال اسااات و به عبارت دیگر تصااادیب قلبی را بدون عمل کافی می

 . ویالله متعال و شوق دیدار  رتوکل ب ،ترن وخشیت  ،قلبی چون متبت

ایمانی که در قلب اسااات بدون عمل ظاهری کامل اسااات و  معتقدند -2

 باشد. های مرجئه میباور تمام فرقه ،این

او را تکفیر نموده و کافر  شااارع )خداوند( که کس گویند: هرکه میاین -3

 باشد. میپروردگارش  خوانده، تکفیر وی از جهت انتفای تصدیب قلبی

سیاری از متاخرین شدن ب ، به خاطر درهم آمیختن این اقوال و فرق قائل ن

میان مذهب سااالف و اقوال مرجئه و جهمیه تمایزی قائل نیساااتند. بینشاااان 

 ؛دهسااتنمعتقد کسااانی که در باطن به دیدگاه جهمیه و مرجئه در باب ایمان 

اهمیت و جایگاه واالیی قائل  هم برای سلف صالح و اهل حدیثعین اینکه  در

صور  ستند و ت سلف و دیدگاه جهمیه و  کنندمیه که با این رفتار میان دیدگاه 

 64«.اندسازگاری قائل شدهها مرجئه و امثال آن

یکی از بالیان ارجاء، فرقه کرامیه اسااات؛ کساااانی که ایمان را فقط قول 

 معتقد به ک اگر چه !دانند و بسزبانی می
 
ؤمن او را م ولیفر باشااد انسااان قلبا

                                            
ع الفتاوی:  -64  .7/363مجمو
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 ،ایمان آنان معتقدند مادامی که به زبان اقرار به ایمان نموده اسااات! دانندمی

 در آن راهی ندارد.  ءیابد و استثناکه کاهش و افزایش نمی استیک چیز 

سئله که ایمان همه کرامیه در »گوید: می تیمیهشی  االس م ابن این م

نظر آن جایی ندارد با مرجئه و جهمیه هم در ءو اساااتثنا مردم یکساااان بوده

گویند: کساای که اظهار ایمان کند مؤمن حقیقی اساات و اگر اساات؛ بلکه می

شد نزد آن شه در آتش باقی میمنافب با س ،که تنها ماند چراها برای همی ی ک

 ها نقلاز آن ی کهکس هرو شود که ظاهرا و باطنا ایمان بیاورد. وارد بهشت می

ها دروغ بسااته اساات به آن« شااودمنافب وارد بهشاات می»گویند: که می ردهک

قول ظاهری اسااات  ،که ایمان گویند: منافب مؤمن اسااات چراها میبلکه آن

اسالم تسلیم شدن ظاهری  زیرا 65.نامندها را مسلمان میکه دیگران آنچنان

 شاارعی، لغوی وف تردیدی نیساات که دیدگاه جهمیه از جهات مختلو اساات. 

  66«.باشدها میی آنعقلی بدتر از مقوله

ند اشاااعریه و ماتریدیه اهکه در باب ارجاء دچار بلو شاااد یهایفرقهدیگر از 

شند. دو فرقهمی تا جایی »در میان ما وجود دارد.  کماکانها ای که اقوال آنبا

                                            
منظور این اساااات همانگونه که اهل ساااانت وجماعت منافقان را ظاهرا و حکما مساااالمان  -65 

کافر میمی کافر هسااااتند کرامیه هم منافقان را  با اینکه قلبا  نان دانند  دانند ولی در ظاهر بر آ

ط روند فقاند که منافقان به بهشاات میکنند ولی هیچ وقت نگفتهحکم مومن بودن را صااادر می

شت که قول ظاهری دارند. آنان می به این خاطر شد به به شته با سی قول ظاهری دا گویند هر ک

رود چرا که مومن حقیقی است ولی اگر در باطن منافب باشد کافر است هر چند ظاهرا مومن می

 باشد.

ع الفتاوی:  -66  .3/227؛ الفصل: 1/233السالمیین: ؛ و نگا: مقاالت 7/141مجمو
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و  «اشاااعری»متشاااکل از دو مذهب  ،ی نهایی خوددر مرحله ءارجا که پدیده

ست که «ماتریدی» سرزمیندر  ا سیاری از  شار یافته و ب سالمی انت کثر اهای ا

خود قرار  اسااان اصااول اعتقادیرا  آن ،اسااالمی در شاارق و برب مؤسااسااات

  67«. کنندو تدریس می اندداده

 68گاه دارند:د اشاعره در باب ایمان دو دی

بارت اسااات از -1 مان ع مل؛ و این یکی از دو قول  :ای قاد و ع قول و اعت

شعری سن ا شد که آنمی ابوالح ضمن بیان دیدگاه « المقاالت»کتاب را در  با

گوید: خود نیز به تمام آنچه کند و میاصاااتاب حدیث و اهل سااانت ذکر می

بعد از نقل قول وی  تیمیهشللی  االسلل م ابن 69آنان اعتقاد دارند معتقد اساات.

با اهل  که گوید:و می اسااات موجود مقاالتال کتاب دردیدگاه وی »گوید: می

از « الموجز» برخال  دیدگاهی که در ،نظر اسااتساانت و اصااتاب حدیث هم

فاع می ندآن د که آنو ذکر می 70«.ک ند  تابش  ،ک گاه گروهی از اصااا ید د

  71باشد.می

د و ساز می خاطرنشان« الموجز»کتاب که در  است دیدگاهیرأی دوم،  -2

 هکنظر هستند در این مورد با او هم و... جوینی ،باق نی :امثال جمهور اشاعره

                                            
 .296ر السالمی: ظاهرة الرجاء فی الفک -67

 .3/1350نگا: موقف ابن تیمیة من الشاعرة:  -68

 .1/347نگا: مقاالت السالمیین:  -69

ع الفتاوی:  -70  .7/550مجمو

 .7/905نگا: همان:  -71
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و تعابیر اشللاعره در مجرد تصاادیب قلب و شااناخت آن؛  :ایمان عبارت اساات از

ست ستگاهی می ،این زمینه مختلف ا شناخت ا  دمانن ،گویند: ایمان معرفت و 

  72.تصدیق است ،گویند: ایمانمینیز دیدگاه جهم و گاهی 

ها پس از اشاعری به و پیشاوایان آندیدگاه دوم نزد اشااعره مشاهور اسات 

ته یت آن پرداخ ید و تقو تاخرین تای نان م هب مورد اطمی مذ مان  ند و این ه ا

 73باشد.می

بر این باورند که فقط  شللاعرهجمهور ااما در مورد بر زبان آوردن شااهادتین، 

گوید که: قولی هم در میانشااان میو  74.باشاادشاارط اجرای احکام دنیوی می

ها اما دیدگاه مورد اعتماد نزد متاخرین آن 75.باشااادمیشااارط صاااتت ایمان 

 همان نظر اول است.  اندنمودهکه بدان تصریح چنان

                                            
این دو کلمه از نظر معنا نزدیک به هم هستند. برخی از اشاعره به بیان تفاوت میان این دو  -72

ود را از مذهب جهم دور بدانند اما در برخی از اقوال پیشاااوایان صاااورت خاند تا به اینپرداخته

سیر کرده شناخت تف صدیب را به معرفت و  ست که ت اند. چنانکه بر فرض پذیرفتن این آنها آمده ا

با وجود اخراج اعمال قلوب از تعریف ایمان،  این تفاوت قائل شاااادن بین معنای این دو تفاوت، 

له ئچنانکه متاخرین آنها بر این باورند. در رد آنها در این مساا ی نخواهد داشااتمعنایکلمه دیگر 

، اضاااواء 1/288بنگر: مقاالت الجهم بن صااافوان وأثرها فی الفرق االساااالمیة، یاسااار قاضااای: 

 .ها 1426السلف، الریاض، چاپ اول، 

گا: المواقف:  -73 ید: 384ن ح جوهرة التوح ید شاااار تا  المر ح البیجوری علی 92؛ ات ؛ شاااار

ح الصااااوی علی جوهرة التوحید: 45جوهرة التوحید:  ؛ 132؛ دارالکتب العلمیة، بیروت؛ شااار

 . 3/1351دار ابن کثیر، دمشب؛ موقف ابن تیمیه من االشاعرة: 

ح البیجوری علی جوهرة:  -74  .45شر

ح الصاوی عل -75 ؛ و برای نصوص بیشتر در این زمینه بنگر: مقاالت الجهم: 132ی جوهرة: شر

1/270. 
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ما  باورند که ایمان فقط  هم هاجمهور ماتریدیا  «تصااادیب قلبی»بر این 

ها بر این باورند که ایمان تصاادیب قلبی و اقرار زبانی برخی از آن !اساات و بس

 با اشاعره اتفاقاست و در این مسائل با
 
  76نظر دارند.لبا

شان در نظراما  سماءامرتکب یبارهای ست که در باب ا  و ن گناهان کبیره این

شان کهدانند بر مبنای یمان میال را مؤمن کامل شخص نامگذاری، صل  این ا

گوید: می تیمیهاالسلل م ابنشللی ؛ خارج می کننداز مساامای ایمان  را عمل

گویند: چنین فردی می -سایرین چه آنانی که جهمی هستند و چه  - مرجئه»

یمان اسااات اما اهل سااانت و جماعت چنین کسااای را ناقص ال مؤمن کامل

 77.«دانندیمان میال 

سنت  اجماال شاندر باب احکام در آخرت، دیدگاه ولی همان دیدگاه اهل 

را با  چنین شااخصاایممکن اساات گویند: گاهی خداوند متعال باشااد؛ میمی

شت  و دهدآتش عذاب  صتیح گرداند. چنانسرانجام او را وارد به که احادیث 

 78له تصریح دارند.ئبه این مس

 

 

                                            
یدی:  - 76 ماتر گا: التوحید، ال یه؛ تبصاااارة االدلة، 332ن یة، اسااااکندر جامعات المصاااار ، دار ال

ح العقائد النساافیة، تفتازانی: 2/809نساافی:  ، مکتبة الکلیات االزهریة؛ الماتریدیة، 79؛ شاار

 ها. 1413، دار العاصمة، الریاض، چاپ اول، 453احمد التربی: 

ع الفتاوی:  - 77  .7/354مجمو

م - 78 گا: ه مان: 7/354ان: ن باقالنی: 189؛ االی ید،  ؛ 333؛ االرشاااااد، جوینی: 389؛ التمه

 .485الماتریدیة: 
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مفاهیم ارجائی در  سرایت: دومفصل 
 واقعیت معاصر

 که شامل دو مطلب است:

  : مفاهیم  سرایتترین مظاهر مهممطلب او

 ارجائی در واقعیت معاصر

  :های درمانراهمطلب دوم 
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 مفاهیم ارجائی در واقع معاصرسرایت ترین مظاهر مطلب او : مهم

  تعریف اصط حی ایمان به تصدیق:او ( 

تعریف ایمان در اصااطالح  ،از میان مظاهر ارجاء آنچه بیشااتر انتشااار یافته

 در مورد تعریف ایمان بیشااتر مردم اگر از هچ؛ چناناساات تصاادیب بهشاارعی 

 تصدیب قلب است.  ،: ایمانخواهند گفتال شود در پاسخ ؤ س

آن باشااد که می اشللاعرهویژه و به اوایومرجئه این تعریف برگرفته از دیدگاه 

اند اند که گویا آنان متفبرا با توجه به اجماعی که به اهل لغت نسااابت داده

با  پیامبر گویند:می واند. بنا کرده ،ایمان در لغت به معنای تصاادیب اساات

 همان از ایمان مراد ویبنابراین  ،مردم را مخاطب قرار داده اساات ،زبان عربی

ا تنها با زبان یو تصدیب فقط با قلب چون تصدیب بوده است. سپس گفتند: و 

 79بخشی از ایمان نیستند. ،اعمال لذاباشد قلب می

 80:قابو نقد و رد استاما این دیدگاه از چند وجه  

قبل از نزول قرآن در لغت گوید: ایمان که می اجماعاین نقض ادعای  -1

صدیب»به معنای  ست. «ت سی این اجماع را نقل کرده گوئیم: می بوده ا چه ک

؟ بر فرض که از یک یا دو نفر نقل شده باشد آمده است است؟ و در چه کتابی

ه نقل اجماع شاامرد چیزی، که ایمان عبارت اساات از تصاادیب، چگونه چنین

 شود؟می

                                            
  3/1357؛ موقف شیخ االسالم من االشاعرة: 115؛ االیمان: 346نگا: التمهید، باقالنی:  .79

 1370-3/1359؛ موقف شیخ االسالم من االشاعرة: 287-281؛ 117نگا: االیمان:  .80
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مگر در مورد خبری  ؛متراد  تصدیب نیست: لفق ایمان ،ایمان از چند وجه -2

عرب هم  و در سخن گیرد،قرار نمیاستفاده مورد بائب  (چیزی یا کسی)از 

د خورشیاز چیزی قابل مشاهده خبر دهد مثال بگوید: کسی  وارد نیست اگر

 ایمان آوردیم بلکه گفته: به سخن وی به او بگویندبروب کرد  سپس طلوع و

در مقابل سخن افرادی که اسان  همین بر ،شود: او را تصدیب نمودیممی

آنان  گویند:می امثالهمو  یا گواهان بر یک قضیهو  کنندماجراهایی را بازگو می

از  که ایمان مشتب چرا ،ایمان آوردیم به آنانگویند: کنیم و نمیتصدیب می را

ر هرگز در قرآن و بی عنا که ذکر کردیممگر در این مراین بنابباشد؛ می« منال»

 نظر داشتهدو نفر در شناخت امری اتفاقاگر  .یابیرا نمی« آمن له»لفق  ،آن

به او  :گویندنمیها دوستش را تصدیب نمود و شود: یکی از آنباشند گفته می

 برایتا نیست  دیگری پنهاناز نظر آن مسئله  شناختکه  چرا ،ایمان آورد

ر . بر این اسان ددانندتصدیب، نیاز به اطمینان داشته باشد و هر دو آن را می

پس لوط به او )ابراهیم( } (6العنکبوت: ) َّ زثمث رث يت ُّ  قرآن آمده است:

)فرعون( گفت: آیا پیش از آن که به } (71طه: ) َّ ىل مل يك ُّ  .{ایمان آورد

 . {شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟!

تصاادیب جز با قلب و  ادعا کنند که وایمان متراد  تصاادیب باشااد  اگر -3

 باشد دو پاسخ دارد: زبان نمی

که در حدیث صاااتیح از شاااوند. چنانافعال نیز تصااادیب نامیده می الف(

ست که فرمودند:  رسول خدا ُن »روایت ا
ُ

ذ
ُ
ُر؛ َواال

َ
ظ َناُهَما النَّ َیان  َوز  َعْیَنان  َتْزن 

ْ
ال

َناَها الَمشااُي؛  ي َوز   َتزن 
ُ

جل َناَها الَبطُش؛ َوالر  ي َوز  مُع؛ َوالَیُد َتزن  َناَها السااَّ ي َوز  َتزن 
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ُبهُ 
 

ذ
َ
و ُیک

َ
َک ا ل 

َ
ُق ذ د  یه  َوالَفرُج ُیصااَ َک َوَیشااَته  ل 

َ
ي ذ زنا ها چشاام} 81«َوالَقلُب َیَتَمنَّ

ست؛ گوش زنا میکنند و زنای آنمی شنیدن ها نظر به نامترم ا کند و زنایش 

ست زنا می ست؛ د ست و کند)حرام( ا ست؛ پا زنایش د سوی حرام ا درازی به 

کند و زنایش کند و زنایش حرکت به سااوی حرام اساات؛ قلب زنا میهم زنا می

 . اهل لغت{کندرا تصدیب یا تکذیب میفرج هم آن ،اشتها و آرزوی حرام است

 اند. و گروهی از سلف و خلف چنین گفته

 ،تصدیب مخصوصی است ،تصدیب باشد آن ،اگر اصل و اسان ایمان ب(

نان عای  صاااالةکه چ عا( د نای لغوی د به مع اسااات و حج قصاااد  ایویژه)

مخصوصی است. این تصدیب  )خودنگهداری( خصوصی است و روزه امساکب

در مساامای آن داخل  شلوازمی دارد و چون به صااورت مطلب ذکر گردد لوازم

 هستند. 

ست که:مل أی قابل تنکته» سیر الفاظ موجود  چون پیامبرخدا این ا تف

در این موارد نیازی به استدالل  هها را بیان داشتدر قرآن و حدیث و منظور از آن

، صاااالة :مانند نامهاییران نیسااات. پیامبر منظور از به اقوال اهل لغت و دیگ

 کالم خودشمواردی از این قبیل را در کالم الله و خمر و ، صااایام، حج و زکاة

 لذاشااود ها شااناخته میمعنای آن و از این طریب اساات کهنموده اساات.  بیان

سی بخواهد این الفاظ را  شکلی مخالف با معنایی که اگر ک خدا بیان رسولبه 

ش سیر کند، از او پذیرفته نمیدا سخن  .شودته تف شتقاق ازاما  وجه  و ایمان ا

                                            
ج، ح )صتیح  - 81 ح دون الفر (؛ صتیح مسلم، 6343بخاری، کتاب الستئذان، باب زنی الجوار

 .(2657کتاب القذر، باب قدر علی ابن آدم حظه من الزنی، ح )
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و سااخن راندن در آن ) باشااددر موضااوع علم بیان میداخل آن  لغوی داللت

ایمان و اسااالم و نفاق و کفر از  در این میان اسااامی شاارعی. (اشااکالی ندارد

 ایگونهخدا منظور از این الفاظ را به رساااولو تر اسااات. مهم ی این نامهاهمه

 نیازی به استدالل ی آن،مایهفهم درونبرای  کهند اهبیان نمود و واضح شفا 

عرب و مواردی از این قبیل نیساات. زبانی  شااواهد اشااتقاقات لغوی، کردن به

سم سمیات این ا شود  هابنابراین در باب م سولش مراجعه  باید به بیان الله و ر

به طور کلی  هامعانی این اساامو معلوم اساات که و شااافی اساات.  کافی چرا که

مقوله خوارج و مرجئه در کس  هر و معلوم و آشااکار اساات هو عام هبرای خاصاا

ت پیرامون بداهتا مل کند أمعنای ایمان  تأکید و  یامبر  آنبه  یان پ را مخالف ب

  82.«ایمان است از صمیماطاعت از الله و رسولش  که داندبیند و میمی

 که ایمانسااانت و اجماع سااالف مبنی بر این ،از کتاب یادشاااده نصاااوص

ست از ست  ،قول و عمل :عبارت ا ست که ایمان فقط در قلب ا نقض این ادعا

 .از تصدیب یا تصدیب و اقرار اینکه عبارت استیا 

شمردن دوم( شریعت به این حجت که ایمان در  کوچک  التزام به احکام ظاهری 

  قلب است:

ار معی ،که پایبندی به احکام ظاهری نداین باور  رکساااانی ب ،امتدر میان 

ه استناد بها در این زمینه آن دلیلمهم است و  ،نیست بلکه باطن بودن خوب

 در قلب است. حقیقی ایمان این گفته است که: 

                                            
ع الفتاوی:  -82  .7/268مجمو
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کردن شاالوار )به  ریش و کوتاه گذاشااتنگویند: بر این اسااان برخی می

ا نباشد کما اینکه در احادیث صریح و صتیح وارد تر از قوزک پشکلی که پایین

ها کس به آن هر بیانگر این باشااد نیساات که اتیامور  زبرای مرد اشااده اساات( 

و  پاکی ،که معیار د چرانها التزام ندار نداپایبند باشد برتر از کسانی است که ب

 و رفتار نیکوست.  قلبسالمت 

و  دلیلی بر عفت ،به حجاب که برخی بر این باورند که پایبندی زنچنان

ست،  صور آنها -پاکدامنی او نی ساد و  - طبب ت سیار افراد باحجابی که ف چه ب

  83اند.شان پنهان کردههای زیادی را ورای حجاببدی

شریعت عواق چنین ادعایی در ست که  شمردن احکامی ا ها را آن ،سبک 

جاهالن و  اساات برای دروازه گشااودن ،واجب نموده اساات و چنین ادعاهایی

سانی که  شده  درک ستند تا مرتکب امور حرام  سرگرددان ه هوی و هون خود 

 جویی از کسااانی روی آورند که به احکام شااریعت ملتزم هسااتند چراو به عیب

 افعال و اعمال ظاهری هستند.  ،که بسیاری از احکام شرع

ید:یکی از این افراد می مابا این» گو عالدانیم می که  یاری از ت یم و بسااا

ست و آنچه پنهان  ،هاآموزه ست که جایگاه ایمان در قلب ا شه ا مؤید این اندی

                                            
ترتیب  نسااهفرا ان مسااجدامام یکی از وسااط بای شاارق ال دیداری که روزنامه نگاه شااود به: -83

که در آن می ید:داده  قاب» گو نده و چهره ،ن به انزوا کشااااا مان را  بدی از او جلوه زن مساااال ی 

ین وساایله از دمشااغول شاادیم و ببرای مردان لبان  کردن ریش و کوتاه گذاشااتندهد. ما به می

آزاد  یهااا؛ و به بتث 1431جمادی االولی  19، 11479شماره «. تتصیل علم و دانش بازماندیم

 در سایت: 

http: //www.aljazeratalk.net/forum/archive/index.php/t-145234.html 
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در مصااار  را  اما در حقیقت آن باشاادمیتر اساات از آنچه نمایان اساات مهم

صی خودمان به کار می صتیح رفتار و طرز تفکرمان  درآن را و  بریمشخ بنای 

سان منطقی عمل می شمایل و لبان و که حالیا بر ا شکل و  کند که توجه به 

جمالت پاستوریزه و قلمبه سلمبه، در آن اصل و اسان است کمترین اهمیتی 

پوشاااند به خاطر شااخصاایت دهیم. مثال خانمی که صااورتش را میعملی نمی

اسااات حال آن که این کارش فقط یک خوبش مایه تتساااین و تأیید دیگران 

صیت  شخ ست در حقیقت امر دارای  ست. ممکن ا شکلی و ظاهری ا حرکت 

پوشاند خوب و قابل تتسینی باشد ولی نه به این خاطر که فقط صورتش را می

های ها و قناعتبلکه صااارفا بدین خاطر که در درونش برای خود دارای ارزش

گر اگر این خانم بخواهد روز بعدی فردی عمیب و مطلوب اسااات، به عبارت دی

صورتش را نمایان کند وآن را درمقابل نامترمان نپوشاند به این معنا نیست که 

 شبیهاین ادعا  84.«شوداین ارزشها یک روزه و فوری از بین رفته و متالشی می

دهند که آن را ترویج می در باب دین سکوالرهابسیاری از ی است که هایآموزه

                                            
ح المیهنی بخشاای از مقاله -84 روزنامه  –ای با عنوان: لبان یا عبایت از تو مهمتر اساات. ممدو

و نگاه شاااود به مقاله: درد دلهای جوانان از بدریه بشااار روزنامه شااارق  14899شاااماره  –ریاض 

 .9821شماره  - االوسط
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 پدیده،این  86 و 85.کنندتقسااایم میجوهری امور  امور شاااکلی و به دو بخش:

که  ،داندباشد که عمل را از مسمای ایمان خارج میی عقیده مرجئه میثمره

از  ی. هرچند برخاندنتیجه گرفته را از آنظاهر و باطن  ننفی تالزم بیمتعاقبا 

  87ی ایمان در قلب است.ثمره ،اند که عمل ظاهریاقرار کرده آنان

 طاعات و عبادات،کسی بگوید:  وقتی» :فرمایدمی تیمیهاالس م ابنشی 

ر اگر منظو :توان دو معنا را از آن برداشت کردمی تصدیب باطنی است یهثمر 

ستند،  صدیب باطنی ه شد که طاعات و عبادات از لوازم ت شکلی کاین با ه به 

این همان  باشااد کهاگر ایمان باطنی بود ایمان ظاهری هم باید وجود داشااته 

سنت می سلف و اهل  شد که ایمان باطنی مذهب  شد. اما اگر منظور این با با

ما، نه حت قات  بب گاهی او عات وجود سااا مان  طا باز ای که در نبودش  بوده 

 88.«سایرینجهمیه و است یعنی ، این دیدگاه مرجئه شخص کامل و تام است

ده کند بر او پوشیمل أت در نصوص شریعتمنصفانه و بدون تعصب کس  هر

ای میان مضاامون و به فاصااله ،یک از نصااوص شااریعت هیچدر که نخواهد بود 

                                            
ثال -85 ها هایی در این به م نه و رد مفصاااال آن بهزمی گاه کن  عاصاااار من المنهج ن : الموقف الم

ح القوسااای:  لفضااایلة، الریاض، چاپ اول، ؛ دار ا439، 402السااالفی فی البالد العربیة، د. مفر

 .ها1423

که در ورای آن است، از حد و حدود و  پلیدی مقصود و با وجود باطل بودن بندیاین تقسیم -86

صی برخوردار ن شخ ضابطهچارچوب م ستبوده و  صاحبش را گرفته و او را به  مند نی سار  بلکه اف

 من است. ؤکشاند به این حجت که قلبا مشریعت می قید وبندی تام ازسمت بی

مان:  - 87 گا: ه بدالسااااالم البساااایونی: 439ن یة، ع یة أم بوا هدا یة  فاء، 85؛ العقالن ؛ دار الو

 .ها 1412منصوره، چاپ اول، 

ع الفتاوی:  -88  .7/363مجمو
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وص نصاا ،عبارت دیگر باطن با شااکل و ظاهر بیان نشااده اساات بلکه برعکس

شاارعی بر ارتباط متکم بین باطن و ظاهر تاکید دارند. به عنوان مثال رسااول 

د  ُم »فرمایند: خدا می
َجسااَ

ْ
ي ال نَّ ف  ال َوإ 

َ
ُه، أ

ُّ
ُد ُکل َجسااَ

ْ
َح ال

َ
ل َتْت صااَ

َ
ل ا صااَ

َ
ذ ، إ 

َغة  ضااْ

ُب 
ْ
َقل

ْ
َي ال ال َوه 

َ
ُه، أ

ُّ
َجَسُد ُکل

ْ
َسَد ال

َ
َسَدْت ف

َ
ا ف

َ
ذ بدانید در بدن عضوی وجود }«: َوإ 

به صااالح و فساااد آن بسااتگی دارد و آن  ءدارد که صااالح و فساااد سااایر اعضااا

 89.{است «قلب»

قو   یعمللو را تصللللدیق کننللده هم، بسلللیللاری از علمللای سللللف و خلف

 دانستند. می

ْن َما »گوید: می حسلللن بصلللری ک 
َ
ي َول َمن  التَّ  ب 

َ
ي، َوال

 
َتل التَّ یَماُن ب   

ْ
ْیَس ال

َ
ل

 
ُ

ْعَمال
َ ْ
ْتُه ال

َ
ق دَّ ب  َوصااَ

ْ
َقل

ْ
ي ال َر ف 

َ
ه آن بلک نیساات، تمناایمان به خودآرایی و }« َوق

 90.{موید آن استهم  نیکو و اعمالجای گرفته چیزی است که در دل 

 و زیور ظاهری نیساات متضقولی  (ایمانمعنای این سااخن آنساات که )»

ست که در بلکه همان  ستاعمال  دل جای گرفته وچیزی ا یعنی . هم مؤید آن

نیکو نداشااته و اگر کساای عمل دهد عمل، وجود ایمان را در قلب نشااان می

 دروبگو خواهد بودباشاااد دال بر نبود ایمان قلبی اسااات و در ادعای ایمانش 

 دال بر و انتفای الزم بوده که آنچه در قلب اسااات مساااتلزم عمل ظاهری چرا

 91«.استانتفای ملزوم 

                                            
 .52صتیح بخاری:  -89

ح أصول إعتقاد أهل السنة:  -90  .4/839به روایت اللکائی در شر

ع الفتاوی:  -91  .7/294مجمو
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صاار  و  صااتیح نیساات در نبود قول زبانیایمان : »فرمایدمی اوزاعی

 و قول تصدیب وفایده است قول ظاهری و تصدیب درونی هم در نبود عمل بی

 مراه با اخالص و متابعت از شریعت باشد.هم وقتی صتیح است که هو عمل 

سلف ما تفاوتی میان ایمان و عمل قائل نبودند. عمل از ایمان و ایمان از عمل 

احکام موجود در یک که چنان ،اساات (این امور)اساات. ایمان اساامی جامع 

. ، مؤید ایمان اساااتعمل شاااود.دین با اسااام آن شاااناخته شاااده و جمع می

 وشناخت و معرفت قلبی داشته باشد و  آوردهبنابراین اگر کسی با زبان ایمان 

صدیب و اقرار زبانی و درونی را تأیید کندبا عم سک ب ،لش این ت ه این همان تم

کس با زبان اظهار ایمان  . و هرریساامان متکمی اساات که گسااسااتنی ندارد

نکند در آخرت از  آن را تأیید هم و عملشلی تصااادیب درونی نداشاااته د ونمای

 92«.کاران و به تعبیر قرآن خاسران خواهد بودجمله زیان

 تالزم میان وجود الله مؤیدبنابراین نصااوص شاارعی و تاکید ساالف رحمهم

 خداوند) اینساات که: شو مقتضااای اسااتظاهر و باطن 
 
را  اگر انسااان قلبا

شد  شته با سبت به او متبت دا صدیب کند و ن ضرورتات ضا و جو باید  با  ،احر اع

 سبب ،اقوال و اعمال وجود اقوال و اعمال ظاهری در راستای آن حرکت کند و

مه یل و معلول آن و الز و در جهت  .که در قلب وجود دارد چیزی اسااات و دل

ضاء و جوارح انجام می اقوال و اعمالی مقابل، سط اع بر قلب تأثیر  شودکه تو

 رپذیری متقابل وجود دارد ولیو در بینشااان رابطه تاثرگذاری و تاثیگذارد. می

                                            
 .2/807در البانة الکبری:  هبه روایت ابن بط -92
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ز فرع اثبات و تقویت باشااد و اساات و بدن فرع آن می ، اصاالقلبدر این میان 

صل ست ا ه و اللإالو کلمه طیبه که همان الاله درختی که برای ایمانهمانند  ا

 مق حق مف خف ُّ  فرماید:الله متعال می شااود آنجا کهمیزده مثال  توحید اساات

 ىل مل خل * جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك

یم: )  َّ خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ه برا  (25-24إ

ست؟ کلمه طیبه )توحید و گفتار پاکیزه( } آیا ندیدی که الله چگونه مثل زده ا

اش در )در زمین( ثابت و شااااخه اشدرخت طیبه و پاکی که ریشاااه :چونهم

به بار آسااامان اسااات. هر زمان )و فصااالی( میوه خود را به فرمان پروردگارش 

شوند )و پند  ؛زندها میو الله برای )هدایت( مردم مثلآید می شد که متذکر  با

 . {گیرند(

ی آن هرگاه اصل و ریشهاست. درخت هم  توحید ی طیبه هماناین کلمه

ع چنین فرو و هم شودمیتقویت  نیز وعشفر  و از آب سیراب شود تقویت گردد

شاخ و برگ سیله باراناگر آن  هایو  شهدر  شودو باد تقویت  به و صل و ری ش اا

سالم ظاهری نیز  موجود در قلبگذارد. ایمان اثر می  ایدقیقا چنین رابطهو ا

و مساااتلزم اقوال و اعمال  هالزم ،آنجا که اقوال و اعمال ظاهریو از  را دارند.

برای اثبات ایمان باطنی به وجود اعمال ظاهری اساااتدالل باطنی اسااات، 

نانشاااودمی عال میکه . چ له مت ید:ال ما  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  فر

 خي جيحي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي
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  َّمث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ

جادل) مت } (22: هالم یا له و روز ق به ال مان  که ای یامبر!( هیچ قومی را  )ای پ

ورزند )دشمنی و( مخالفت میکه با الله و رسولش یابی که با کسانیدارند نمی

شان یا خویشاوندانشان یا برادرانشان یا فرزنداندوستی کنند، اگرچه پدران

هایشااان ها کسااانی هسااتند که الله ایمان را در )صاافته( دلشااان باشااند، آن

ها را تقویت )و تأیید( نموده اساات و نوشااته اساات و به روحی از جانب خود آن

باغآن به  تان( آن ز بهشااات( وارد میهایی )اها را  که نهرها از زیر )درخ ند  ک

ها )نیز( ها خشنود است و آنمانند، الله از آنجاودانه در آن می و جاری است

حزب الله هسااتند، آگاه باشااید )و بدانید( همانا حزب  اناز الله خشاانودند، آن

 . {الله رستگارانند

عال » ند مت یه خداو که هرخبر میدر این آ هد  له و روز آخرت کس  د به ال

وجود  کند بلکهایمان داشته باشد هرگز با دشمنان الله و رسولش دوستی نمی

ستایمان در قلب، منافی با  ستدو شمنان  و. ی آنها ا ستی با د چون چنین دو

  93«.باشدالله و رسولش حاصل گردد بیانگر خلل در ایمان می

به مازای دیگر، از جن که در هر ن عال  مقتضااااای راه راساااتی  له مت از ال

باطنی می ظاهری و امور  به امور  ند، التزام  یت ک هدا به آن  ما را  خواهیم 

 عبارت است از امور صراط مستقیمراه راست و به تعبیر قرآن »که  باشد چرامی

ها و... و امور ظاهری از جمله: اقوال باطنی در قلب از جمله: اعتقادات، نیت

                                            
ع الفتاوی:  -93  .7/541مجمو
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هایی در باب عادتهم باشاااند و گاهی می یا افعال که گاهی در قالب عبادات

شیدن ،بذا خوردن سکن ،نکاح ،لبان پو شدن ،م سافر ،جمع و پراکنده   و م

بین این امور ظاهری و باطنی و  و امثال اینهاساات. سااوار شاادن ،مقیم بودن

که امور  قلب اساات شااعور و احسااان این یعنی ارتباط و مناساابت وجود دارد؛

موجب شعور  هم اعمال ظاهریطه مقابل انجام ظاهری را موجب شده و در نق

  94«.گرددو احسان قلب می

عت سللللف صلللال  بد بدو ظهور  یده از  پد عث ظهور  با که  جاء  چک  ار کو

 اندداده، در مورد آن هشدار بوده سستی در التزام به احکام شریعت شمردن و

سان و ست که بر این ا شانسخن ا شدیددر نکوهش ارجاء  ان سیار  ست؛ ب ب  اا

که به این جا علم  جاء فق ءار مان، ار هانمورد نکوهش در آن ز بوده اسااات؛  ی

ورد دلیل این برخ. اندبودهها معرو  به علم و دیانت ی که بسیاری از آننهایفق

ای برای ظهور مقدمهتند هم این بوده که اعتقادی این چنینی در باب ایمان، 

ه با اینک -دچارش شدند  و اشتباهی که آنان در لفق؛ بوده و خواهد بود فسب

تباهی بعدها تبدیل به اش -اند خود بسیار پایبند و مقید به احکام شریعت بوده

  95.بس بزرگ در اعتقاد و عمل دیگران شد

                                            
 .11اقتضاء الصراط المستقیم، ابن تیمیه:  -94

 .377یمان: نگا: ال  - 95
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 :اللهإالآشفتگی و ت ویش در مفهوم الإلهسوم( 

مل از دایره ئهخارج کردن ع مان توساااط مرج ید ،ی ای نزد  را مفهوم توح

آن را در حد تلفق یک ، تا جایی که آشاافته کرده اسااتن بساایاری از مساالمانا

صرفا کلمه دانندنمی اند بافل از اینکهجمله تقلیل داده ستای نشهادتین   ی

و دال بر این  خود اساااتدارای مقتضااایات و لوازم خاص بلکه  که بر زبان آید

مطلقا  ،هیچ معبود به حقی جز الله نیسااات و طاعت و فرمانبرداری اسااات که

  اوست.برای 

کسی که این کلمه )توحید(  همین سوء برداشت از این مفهوم باعث شده

بان می حال آورد را بر ز ندشااارک اتیامور در عین  مان نذر  :آمیز  ذبح کردن، 

 انجام این کلمه اسااات ناقضنمودن، اساااتغاثه و دعای طلب از بیر الله را که 

چرا  نکرده اساات که توحیدش را نقض باشاادمیمعتقد  با این وجود هم، داده

بارتسااات از مان نزد او ع بانی :که ای با آنرا او  !تصااادیب قلبی و اقرار ز هم قل

صدیب ست  - نمایدو با زبانش بدان اقرار می کرده ت ، -پس یعنی مؤمن کامل ا

توحید را هم فقط در توحید ربوبیت متدود و متصااور کرده  و از سااوی دیگر،

به این :یعنیکه  قاد  ها اعت له تن نای عملی آنخالب اسااات و که ال و  را از مع

 96.تهی ساخته استیابد در اعمال قلب و جوارح نمود می واقعیش که

                                            
جاء و بیشااااتر در ارتباطتوضاااایح برای  -96 قة  بین ار به: حقی آشاااافتگی در مفهوم توحید بنگر 

به بعد، دار المعلمة،  449التوحید بین أهل السااانة و المتکلمین، د. عبدالرحیم السااالمی: ص 

 ها. 1421ریاض، چاپ اول، 
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هیچ  چنین کاارهاا و مظااهر شااارکی نزد آناان فهمی،کج در نتیجاه این

شرک ندارد و فاعل رد و بر زبان بیاورا  «اللهإالالإله»شان مادامی که ارتباطی با 

آورده معتقد باشاااد مشااارک نامیده  یامبردر قلب خود به درساااتی آنچه پ

 شود!!نمی

کنند که میاسااتدالل  ها به احادیثی همانند حدیث عتبانبرخی از آن

ار  »: اندایشان فرموده روایت نموده که  خدااز رسول ی النَّ
َ
َم َعل ْد َحرَّ

َ
نَّ اللَه ق إ 

َك  ل 
َ

ذ ي ب  ُه َیْبَتغ 
َّ
 الل

َّ
ال َه إ 

َ
ل  إ 

َ
 ال

َ
ال

َ
 ا برر  خداوند متعال آتش جهنم} «َوْجَه الله  َمْن ق

 کس که الإله هر
 

 97.{الله بر زبان آورد حرام کرده است لوجهالله را خالصانه و إال

جمع بین منهج صااتیح در تعامل با نصااوص شاارعی،  پاسلل  این اسللت که:

چرا که همه از یک  ؛متشاااابه به نصاااوص متکم اساااتارجاع و  ادله مختلف

 گفتنها ورود بهشات به در نصاوصای که در آن اگرو  نشاأت گرفتهسارچشامه 

بی توحید کلمه
 
که این نصااوص  درخواهیم یافت تأمل کنیم اساات شااده معل

ست، چنان صورت مقید آمده ا که در برخی آمده: مطلب در احادیث دیگری ب

َه ب  »
َّ
َقی الل

ْ
 َیل

َ
 الله  ال

ُ
ُسول ي َر ن 

َ
 اللُه َوأ

َّ
ال َه إ 

َ
ل  إ 

َ
ْن ال

َ
َهُد أ

ْ
ش

َ
یه  أ اكٍّ ف 

َ
ش ْیَر 

َ
َما َعْبدل ب َما ه 

َة  َجنَّ
ْ
 ال

َ
 َدَخل

َّ
ال  )ای که با شهادت هر بنده} «إ 

ُ
 َرُسول

 
دا نَّ ُمَتمَّ

َ
 اللُه َوأ

َّ
ال َه إ 

َ
ل  إ 

َ
ْن ال

َ
أ

د وار  برودبا یقین و بدون شاااک و تردیدی به دیدار خداوند متعال  همراه( الله  

                                            
( و نیز صااتیح 415صااتیح امام بخاری، أبواب المساااجد، باب المساااجد في البیوت، ح ) -97

لم نیشابوری در کتاب الیمان، باب: الدلیل علی أن  من مات علی التوحید دخل الجنة، امام مس

  (.35ح )
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شت می : »در برخی هم آمده که:  98.{شودبه
َ

ال
َ
ي َمْن ق َفاَعت 

َ
ش ان ب  ْسَعد النَّ

َ
أ

ه   ه  أو َنفسااا  لب 
َ
ن ق  م 

 
ا صاااَ  اللُه َخال 

َّ
ال ه إ 

َ
ل  إ 

َ
 به مردمنزدیکترین و سااازاوارترین } «ال

ست که  ،شفاعت من سی ا هاخالص قلبی،  باک
َ
ل إ 

َ
 ال

َّ
ال  99.{را بر زبان بیاورد اللهُ إ 

طور که آمده: نیز اخالص شااارط شاااده اسااات همان حدیث عتبانحتی در 

َك َوْجَه الله  » ل 
َ

ذ ي ب  که که احادیث بسیاری هم آمده مبنی بر این. کما این«َیْبَتغ 

ه آن ب و ترک شرک، و تلفق عبادت کردن به یگانگی را خداوند یعنی ،شهادتین

ارد و  کما اینکه در حدیثیاساات  نشااانه وجود این ایمان و توحیدو  عالمت نیز

فَقَالَ: د لَّنِی عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْت ه  دَخَلْت  الْجَنَّةَ.  أَنَّ أَعْرَابِیًّا أَتَى النَّبِیَّ»: است

الَْ الْمَکْت وبَةَ، وَت ؤَدای الزَّکَاَْ "قَالَ:  یْئًا، وَت قِیم  الصََََّ رِب  بِهِ شََََ تَعْب د  اللَّهَ ال ت شَََْ

وم  رَ ةَ، وَتَصََ  انَالْمَفْر وضَََ ی بِیَدِهِ ال أَزِید  عَلَى هَذَا. فَلَمَّا "مَضَََ . قَالَ: وَالَّذِی نَفْسََِ

َالَ النَّبِیُّ:  رَّه  أَنْ یَنْظ رَ إِلَى رَج لٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْیَنْظ رْ إِلَى »وَلَّى، ق ََََ مَنْ س

سولمردي بادیه} 100«هَذَا شین نزد ر آمد و گفت: عملي به من معرفي  اللهن

خدا را عبادت »الله فرمود: را انجام دهم وارد بهشت شوم. رسولکن که اگر آن

کن و چیزي را با او شریك نگردان، نمازهاي فرض را بخوان، زکات مالت را بده 

نشین گفت: سوگند به ذاتي که جانم آن مرد بادیه«. و ماه رمضان را روزه بگیر

                                            
شابوری در کتاب الیمان، باب: الدلیل علی أن  من مات علی التوحید  -98 سلم نی صتیح امام م

 دخل الجنة قطعا. 

 (. 99صتیح امام بخاری، کتاب العلم، باب الترص علی التدیث، ح ) -99

(، و نیز صااتیح امام 5637صااتیح امام بخاری، کتاب الدب، باب فضاال صاالة الرحم، ح ) -100

 (. 13مسلم، کتاب الیمان، باب بیان الیمان الذي یدخل به الجنة، ح )
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ست  ست او ضافه بر ایندر د ها )که فرمودي( هیچ کاري انجام نخواهم داد. ا

سول هنگامي صیخواهد هر کس مي»فرمود:  اللهکه آن مرد رفت ر از  شخ

 . {اهل بهشت را ببیند به این مرد نگاه کند

ی »: دفرمودن خداروایت شاااده که رساااول عمرابناز و 
َ
ُم َعل

َ
ال ساااْ  

ْ
َي ال ُبن 

ْن ُیْعَبَد 
َ
ی أ

َ
َبْیت   َخْمَس َعل

ْ
َکاة  َوَحج  ال یَتاء  الزَّ ة  َوإ 

َ
ال ام  الصااَّ

َ
ق َما ُدوَنُه َوإ  َفَر ب 

ْ
ُه َوُیک

َّ
الل

َضاَن  َصْوم  َرَم سالم بر پنج پایه} «َو ست: بنیان ،ا شده ا ستشگذاری  له و ال پر

فر ورزیاادن  یر او،ک ب پرداخاات زکااات،  بااه  نماااز،  بیاات،اداي  ي روزه حج 

 101.{رمضان

یث هم حاد یث و ا حاد نای آناین ا  چنینو  بودهها همگی متراد  مع

ای را ا عدهی ها مقبولیت بیشتری از دیگری داشته باشدنیست که روایتی از آن

شترکها ، و همگی آنبپذیریم و برخی را رها کنیم ، آن اینکهو  انددر یک امر م

دلول و د انجام مآنچه اهمیت دار نیساات بلکه  کافی کلمه شااهادتین تنها تلفق

و رها نمودن شرک،  خدا را موحدانه عبادت کردن شودکه می مقتضای آنست

تمامی آن چیزهایی که بیر به  افر شدنو ک را به جای آوردن توحید خدا :یعنی

 حن ممجن خم حم جم ُّ  فرماید:که خداوند متعال می، چنانشااوداز او پرسااتش می

 هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه جهمه هن  من خن

بار و اکراهي در )قبول( دین } (256بقره: )  َّ  هس مس هث هتمث مت اج

                                            
نی السااااالم علی خمس: »صااااتیح امام مساااالم، کتاب الیمان، باب قول النبی -101 ، ح «ُب

(121 .) 
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ست  انی ست، بنابراین  ام  شده ا ص  شخ  ضالل م هدایت و کمال از گمراهي و 

شیطان، بت سي که از طابوت ) شالي( نافرماني کند و به ک ها و معبودهاي پو

ترین دسااتاویز درآویخته اساات )و او را از سااقوط و خدا ایمان بیاورد به متکم

 . {و خداوند شنوا و دانا است ناگسستنی استرهاند و( هالکت مي

 :که مراد از این احادیث این اسااات که انداساااتنباط کردهچنین  اهو علم

لی هنگامی و اسااتد به بهشاات و نجات از آتش جهنم الله ساابب وروإالالإله»

این ساابب، مؤثر خواهد بود که شااروط الزمه در آن فراهم شااده و موانع از آن 

برطر  شود چرا که ممکن است این سبب به خاطر عدم وجود شروط الزمه یا 

 102«.وجود مانعی در سر راه تتقب آن، موجب دخول فرد به بهشت نشود

 بر زبانرا  "اللهإالالإله"هرکس گویند مردم می گفتند: بصللری حسللنبه 

را بر زبان الله" إالهرکس "الإلهفرمود:  یشاااانشاااود. ابیاورد وارد بهشااات می

 گردد. را ادا نماید وارد بهشت می و واجبات آن وقبیاورد و حق

ید کل "اللهإالالإله"ال کساای که پرسااید: آیا ؤ در پاسااخ ساا وهبه بن منبه

ست؟  شت نی ست. پسدارای دندانه ،: بله. اما هر کلیدیفرمودبه گر ا هایی ا

نه ندا که د یدی آوردی  یتدر  ،دار اسااااتکل باز باز می به رو نه  شاااود وگر

 103.گرددنمی

                                            
ها،  - 102 نا مة الخالص و تتقیب مع جبکل چاپ  ،14ابن ر تب السااااالمي، بیروت،  ، المک

 ها. 1397چهارم، 

سالمي، المکتب ،14 رجب، ابن معناها، تتقیب وکلمة الخالص  -103  چهارم، چاپ بیروت، ال

 .ها1397
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ست دیدن  سلمانانصتنه چقدر دردناک ا ستان قبری یم  رکوع و ،که بر آ

ل اصاحب قبر در حدر میانشان افرادی باشد که از که چه بسا  برندمیسجده 

 باشند چه برسد به پس از مرگش! ، بهترحیاتش

ن دی انصاااحب"که مساالمانان هنگامیتواند تتمل کند چگونه انسااان می

ورزند و کند که بیش از مشاارکان به خداوند شاارک میرا مشاااهده می "توحید

 تر گشته است!ها هم وسیعشان از آنی تعدد خدایان و کثرت معبوداندایره

کنیم ها را عبادت نمیگویند: ما آنها را نکوهش نماید میاگر کساای آن و

انگار که کارشللان عبادت  .شللویممتوسللو میآنان  به تقرب به خداوندبرای  بلکه

ی الوهیت معبود این است که بندگانش فروتن ترین جلوهباشد و گویی بزرگنمی

و اسللتعانت نمایند، حا   و خاشللعانه در برابرش بایسللتند و از او درخواسللت یاری

 . آن که آگاه باشندبدون  ،کنندکه آنان درحقیقت مردگان را عبادت میآن

ی خود را باز شاااکوه و عظمت گذشاااته ،مسااالمانان که به خدا ساااوگند»

خواساااتارش هساااتند ا دنیکه در و به ساااعادت و خوشااابختی  یافتنخواهند 

افاتی که در توحید بازسااازی و تصااتیح انتر  به وساایلهمگر  ؛نخواهند رسااید

 104«.ایجاد کرده اند

 ی: عمو، شرط کما  ایمان است:تکرار مقوله -الف  ( چهارم

 اخل درد ،بسااایاری از مرجئه اسااات که معتقدند اعمال عبارت، گفتهاین 

تصاادیب قلبی، و یا  :که ایمان عبارتساات از معتقدندو  نیسااتمساامای ایمان 

                                            
 . 15منبع سابب، ص  -104
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 ها تنها شرط  اما اعمال جوارح نزد آنعبارتست از: تصدیب قلبی و اقرار زبانی، 

  !کمال است و بس

نزد اهل ساانت )منظورش اشاااعره اساات(  برگزیدهقول : »گویدمی صللاوی

 105«.اعمال صالح، شرط کمال ایمان است :اینست که

: گویندکنند میمی تسبکه خود را به مذهب سلف من هم برخی از افرادی

شرط  ،عمل ائل به این هستند که، قول و عمل است ولی در عین حال قایمان

  !کمال ایمان است

این قول،  که اندبدین نتیجه رسیده ای پا را از این فراتر گذاشته وبلکه عده

ُپر واضااح اساات که منظور ساالف از : »اندو بیان داشااتهمذهب ساالف اساات!! 

اینکه عمل جزو مساامای ایمان اساات اینساات که باعث کمال اساات و در ذات 

 106«.کند )اگر کسی مثال عملی نداشته باشد(ثیری وارد نمیخود ایمان تأ

ماع سااالفولی  خالف اج ته، م مان  بودن بر رکن مبنی این گف مل در ای ع

را چنین قولی  - های خودبا وجود تنوع عبارت -اسااات و هیچ یک از سااالف 

 اشاره نمودیم.  هاکه پیشتر بدانچنان اند،نگفته

بعد از آنان  و نیز تابعین ابهاجماع صاات: »فرمایدمی امام شللافعی

سیده و  شان ر ست ازآنان را دریافتهکه به خدمت ست که: ایمان عبارت  :ایم این

                                            
شم، 2/93النظرات، المنفلوطی،  -105 ش میالدی، و نیز بنگر به: ظاهرة الرجاء:  1930، چاچ 

1/380 . 

ح الصاوي علی الجوهرة،  -106  . 92، و همچنین: إتتا  المرید، 132شر



61 

 

 وشاااود قول و عمل و نیت، و هیچ یک از این ساااه مورد از دیگری تفکیک نمی

 107«.دنای ندار فایده بوده و ثمرهبدون یکدیگر بی

مام آجری یدهم می ا ما چه: »فر ید آن مان بر آن  که بدان مای مسااال عل

آن بر تمام مخلوقات واجب اسااات و  "ایمان")متفب( هساااتند اینسااات که 

 و بدانید که شناخت و عبارتست از تصدیب قلبی، اقرار زبانی و عمل با جوارح.

بدون عمل  و این دو هم، فایده اساااتبدون نطب زبانی بی، قلبی تصااادیب

ن سااه خصاالت در شااخص کامل اگر ای ای ندارد.فایده بوده و ثمرهجوارح بی

شت  صوصگ ست. و ن سلمان بیانگر  آنگاه مؤمن ا سنت و علمای م ن ایقرآن و 

 108«.است موضوع

یدمیچنین هم ما ته» :فر یان میگف ما ب که  تاب و با موافب  داریمای را  ک

ر اند و پیشتکه متل وثوق و اعتماد مردمعلمای مسلمانی است اعتقاد سنت و 

انی و قول زب ،معرفت و تصااادیب یقینی قلبی ،ایمان که:هم آن را بازگو کردیم 

 شودمتسوب نمیاین سه، مؤمن  ا اجتماععمل جوارح است، و شخص جز ب

 109«.ای نداردو هیچ کدام از آنها بدون دیگری فایده

                                            
کام التقریر، مراد شااااکری،  - 107 ماره61إح تاب شاااا مة في الک لدائ نة ا ی ، و نیز فتوی اللج

 . 7/2/1419، در تاریخ 20212

ح أصول العتقاد، امام اللکائی،  -108  . 5/886شر

 . 2/611الشریعة،  -109
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: اند کهبر این قول متفبسااالف : »فرمایدمی تیمیهاالسللل م ابنشلللی 

قول  ایمان، :به عبارتی دیگرشااود. و قول و عمل اساات، کم و زیاد می ،ایمان

 110«.قلب و عمل قلب و نیز قول زبانی و عمل جوارح است

ل اصاا: »کندو با بیانی واضااح، رکن بودن عمل در ایمان را اینگونه ذکر می

متقب در خود را  کس آن هر وایمان، تصااادیب و انقیاد )فرمانبرداری( اسااات 

 111«.نسازد مؤمن نیست

سمای ایمان که قابا این سلفاما  ستندئل به رکن بودن عمل در م را  آن ه

دانند و قائل به این تعمیم نیسااتند تک اعمال ایمانی صااادق نمیدر مورد تک

 ندکردبلکه جنس عمل را رکن ایمان قلمداد می گویندمی معتزلهو  خوارج که

 اما در مورد آحاد و افراد اعمال جوارح مفصال حکم شریعت را در مورد آن بیان

، شاارط صااتت ایمان اساات و با این توضاایح که برخی از این اعمال اند.کرده

مرجع مشخص نمودن این امر نیز نصوص کتاب و برخی دیگر شرط کمال آن. 

 112باشد.و سنت بر حسب فهم و برداشت سلف می

نماز و دیگر  ،حج: همانند - ایمان: »می فرماید تیمیهاالس م ابنشی 

 .باشدکه شامل ارکان، واجبات و مستتبات می داردی اصول و فروع - عبادات

چون فعل و ترک را در بر همات و احکام شااارعی آن تمام امور مثال اسااام حج 

                                            
 . 2/686منبع سابب،  -110

ع الفتاوی، مج -111  . 7/672مو

، مکتبة وهبة، 3/9تیمیة، تتقیب شاایخ رشااید رضااا: السااالم إبنرسااائل و فتاوی شاایخ -112

  قاهره.
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ترک نواهی و ممنوعات حج و ایسااتادن در عرفه و  وترک إحرام  مانند:گیرد می

شاااامل با این وجود حج،  صااافا و مروه. ساااعیمزدلفه و منی و طوا  کعبه و 

 ایستادن در :ست که هرگاه ترک شود حج صتیح نخواهد بود همانندارکانی ا

را انجام دهد  و نیز شاااامل ترک ممنوعاتی اسااات که هرگاه شاااخص آن .عرفه

و نیز  جماع با همسااار در ایام احرام. :چونگردد همحجش فاساااد و باطل می

ها گناهکار اساات که شااخص با ترک عمدی آن یفعلی و ترک یشااامل واجبات

ی وسیلههواجب است که ب و عذر داشته باشد یا خیر به خاطر ترک آن، شودمی

شده احرام در مواقیت مکانی :قربانی جبرانش کند همانند شخص  ، و جمع م

. و شاااامل آنکردن میان روز و شاااب در عرفه، رمی جمرات و موارد مشاااابه 

ص گردد و شخها کامل میی آنوسیلهحج به ی است کهمستتبات فعلی و ترک

در صااورت ترک کردنش واجب نیساات برای  شااود وبا ترکشااان گناهکار نمی

بان زیاد بر زو  بلند کردن صدا در اهاللمانند:  جبرانش حیوانی را قربانی کند

خدا را بسااایار ذکر کردن در و  قربانی را به همراه خود بردن به حجو  آوردنش

یا ذکری شااارعی  زیاد حر  نزدنو  حجاماکن مختلف  یا نهی  مگر اینکه امر 

  باشد.

 با این توضیحات:

حج ات حج را به جای آورده و از متظورات آن دوری کند کسی که واجبهر 

 کامل بوده و در این عمل از زمره مقتصدین و اصتاب یمین است.اش و عمره

تر و حجش کامل ات را نیز انجام دهدمستحبعالوه بر واجبات، اگر کسی 

ای باالتر در درجه پیشگام و مقرّب است ،باشد و نزد خداوندعملش بهتر می
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رده و یا یکی از متظورات آن را را ترک ک واجبات حجکسی که  اگر از مقتصد.

از مبطالتش دوری کرده باشد، با  وکامل کرده ولی ارکانش را  انجام داده باشد

نش را به جای آورده صتیح است و در اینکه حجش ناقص است ولی چون ارکا

داده و انجامش داده مأجور و در مقابل انجام ارکان و کارهایی که باید انجام می

برابر اموراتی که در آن کوتاهی کرده در معرض عقوبت است. هرچند که به 

اش در ادای برخی واجبات یا ترک برخی ممنوعات مورد انگاریخاطر سهل

لی حجش صتیح بوده و فرض حج را از خود ساقط مذمت و سرزنش است و

 کاری رااختالل ایجاد کند یا  از ارکان حج در رکنی اگر کسی اما کرده است.

انجام دهد که باطل کننده حج است حجش فاسد بوده و فریضه از او ساقط 

ر بود باید آن را اعاده کند. البته  نشده و سال بعد یا هر موقعی که برایش میس 

علما در مورد ثواب بخشی از آن کارهایی که انجامش داده که آیا  برخی از

پاداشی برایش دارد یا نه هرچند که فاسد و باطل شده و فریضه را از او ساقط 

جام هایی که انکند اختال  دارند که رأی صتیح اینست به خاطر آن بخشنمی

 داده مأجور است گرچه حج او فاسد شده است.

 شود که حج سه مرتبه دارد:خص میاز این توضیحات مش

 حجی که با مستتبات در اعلی درجات کامل است 

 حجی که با ادای واجبات و ترک مترمات، تام است 

  و حجی که به خاطر به جای آوردن ارکان و ترک واجبات، صاااتیح

 ولی ناقص است.
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بهءفقهاهمچنین  کنند و کامل و مجزئ تقسااایم می دو بخش ، وضاااو را 

ست که  ضویی ا ستتبات هم در آن همراه فرایضبه منظور آنان از کامل، و ، م

در آن فقط واجبات و ارکان وضو انجام مجزئ وضویی است که  لیو انجام شود

 بندیاین قضیه مراتب و درجه و این وضعیت در مورد اعمال شرعی است شود.

ست صادق ا سی هم  سمی برای مجموع  :مثال عنوانبه در اعیان ح درخت، ا

شاخه ست که تنه و  ست ولی اگر برگها ا هایش بریزد درخت همچنان کامل ا

گونه هایش بشاااکند درختی ناقص اسااات. ایمان هم دقیقا همیناگر شااااخه

 113«.است

به برداشااات خود از بعضااای  از باورمندان به این ساااخنان منتر ،برخی 

شاااکال در اینجاسااات که این افراد در فهم و ولی ااند احادیث اساااتناد کرده

شت سنت  شان بهبردا ستدالل درمنهج اهل  ن اند که یکی از ایپایبند نبوده ا

شها، ست تا بتوان به تمامی آن  رو ضوع ا صوص مختلف در یک مو جمع بین ن

 114.نصوص عمل کرد نه اینکه به برخی از آن عمل کرده و برخی را رها کنیم

ما این با کهک ناد  شاااانت ساااخنبرای اث ما اسااات به اقوال بعضااای از عل

شرح  115کنندمی شان در  سقالنی که ای سخنی از حافق ابن حجر ع از جمله 

صااتیح بخاری، اعتقاد به شاارط کمال بودن عمل را به ساالف صااالح نساابت 

                                            
مان  -113 ئل الی ها في مسااااا به: حقیقة الخال  بین الساااالفیة الشاااارعیة و أدعیائ ، و 34بنگر 

 . 217همچنین الیمان عند السلف و عالقته بالعمل، 

 . 9-3/8السالم، رسائل و فتاوی شیخ -114

 و بعد از آن.  2/105الیمان عند السلف و عالقته بالعمل،  -115
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شان در مورد اینکه ایمان قول و » فرماید:دهد و میمی سخنان سلف از  منظور 

بر همین اسان شرط  کمال ایمان است و  ،الاعمباشد که عمل است این می

 116«.است که مسئله زیاد و کم شدن ایمان مطرح شده است

ست که: س  این ا شت پا سلف تعارض  حجرحافظ ابن فهم و بردا با فهم 

چرا که آنان معتقد به رکن بودن عمل در مسمای ایمان هستند اما با این  ؛دارد

قائل به این نیساااتند که تک تک اعمال جوارح، شااارط صاااتت ایمان حال 

 رکن شااارط را عمل جنس بلکه گویندیخوارج و معتزله مهساااتند آنگونه که 

مان بودن ندمی ای ما داد حاد مورد در ا مال و افراد آ  حکم مفصاااال جوارح اع

 اعمال، این از برخی که توضااایح این با. اندکرده بیان آن مورد در را شاااریعت

ست ایمان صتت شرط شخص و مرجع. آن کمال شرط دیگر نیز برخی و ا  م

 ساالف برداشاات و فهم حسااب بر ساانت و کتاب نصااوص نیز امر این نمودن

 117.باشدمی

 مشابه این پدیده:

 طور مطلق، نقص در ایمان است:ترک عمو به اینکه ادعا - چهارم( ب

ترین از خطرناک که اساااتجنس عمل(  تارک) کسااای کهمساااأله  یعنی

ست، پدیده صاحب این اینگونه کها ست:  ادعاه  سلمان، گناهان و »معتقد ا م

ضی همبدی سد و اگر فرای نماز، روزه، زکات و... را  :چونهایش به هر اندازه بر

                                            
  و به بعد. 274منبع سابب، ص  -116

 . 1/46فتح الباري،  -117
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ید و حرام ما ندترک ن مان کافر  :هایی ه کب شاااود  نا و شااارابخواری را مرت ز

ان وعید آتش جهنم را شست که ارتکابگناهانی ا ،هاتمامی این گردد زیرانمی

 118«.به دنبال دارد و بس

 :زیرا !ی مسااالمان پوشااایده نیساااتبر جامعه ایگفته چنین خطرهای

سپس  مسلمان است :کس که قلبش بیمار است برایش کافیست که بگویدآن

ند ب ،فرایض را ترک ک نه حج  نه روزه بگیرد،  ند،  ماز بخوا نه هنه ن جای آورد و 

ها را نیز مرتکب شااود و )بر اسااان این اعتقاد( افزون بر آن، حرامزکات دهد، 

فاق می که برایش ات یت چیزی  ها ناقصن که او مؤمنی  تد اینسااات  مااف ن االی

 است!

حقیر شااامردن فرایض و  ،ی آنکه نتیجه فسااااد این گفته همین بسبرای 

امی تمو آورد، ها را به دنبال میو جرأت بر انجام حرامشااارع اسااات  واجبات

سلف این شش مذهب  سلف از آن کامال حال آن شودانجام میها تتت پو که 

 مبرا است. 

که اجماع ساالف بر آن - رکن بودن عمل در مساامای ایمانمساائله پیشااتر 

ن آ شاد( میان جنس عمل و آحاد نکه )بیابیان گردید، کما این -منعقد اسات

نزد  119لب ترک کندطور مطکس جنس عمل را به که هرفرق وجود دارد، چنان

 شااود بلکه کافر و مرتدیمان نامیده نمیال یمان و یا ناقصال ساالف مؤمن کامل

                                            
 . 2/374، و الیمان عند السلف، 35بنگر به: حقیقة الخال ،  -118

 منظور از ترک جنس عمل، ترک کلی واجبات شرعی است. -119
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شرعا وجود ایمان در باطن سالم است چرا که عقال و  شانه ،از ا ای بدون هیچ ن

 باشد. قابل تصور نمی ی از آن،ظاهر

صدیب باطاین قول که طاعات و عبادات ثمره: »فرمایدمی تیمیهابن  نی ت

اول اگر منظور این باشد که طاعات از لوازم ایمان  .باشدهستند به دو معنا می

که هرگاه ایمان باطنی موجود باشااد در ظاهر نیز نمود باشااد چنانباطنی می

یابد این، مذهب ساالف و اهل ساانت اساات. اما اگر منظور این باشااد که می

 ایمان باطنی اینباشاااد و گاهی نیز گاهی سااابب طاعات می ،ایمان باطنی

همانند این قول  مرجئه   بدون وجود هیچ نمود ظاهری، تام و کامل اسااات،

 120«.جهمیه و دیگران است

ها را خاطرنشااان ساااخته اساات از سااپس در چندین وجه، اشااتباهات آن

پندارند ایمانی که در قلب اساات بدون عمل ظاهری، تام و می»که: جمله این

 121«.مرجئه است تمام اعتقاداین  وباشد کامل می

را به خاطر  پیروان فکر ارجائیاین گفته و باور  امام سلللفیان بن عیینه

سته و شریعت مردود دان ستناد نموده که  مخالفتش با  ال، خداوند متعبه این ا

ست.  ان گویند: ایممرجئه می»: فرمایدو میابلیس و یهودیان را کافر نامیده ا

. آنان، ایمان، قول و عمل اسااات :گوییمکه ما میتنها قول اسااات در حالی

 کس که الإله بهشت را برای هر
 

 الله را بر زبان بیاورد و با قلبش بر ترک فرایضإال

ی ارتکاب فعلی حرام اند و ترک فرایض را به منزلهاصااارار بورزد واجب دانساااته

                                            
  .31إحکام التقریر،  -120

ع الفتاوی،  -121  . 7/362مجمو
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 هاها مانند هم نیساااتند چرا که ارتکاب حرامکه ایناند در حالیقلمداد کرده

ترک فرایض بصورت عامدانه و بدون جهل و عذر،  اما استتالل، معصیتبدون 

وضوح  هی آدم، ابلیس و علمای یهود بباشد. بیان این مسأله در قضیهکفر می

را  را از خوردن درخت نهی فرمود و آن آدم متعال خداوند ؛شااوددیده می

شته اوبر او حرام کرد اما  شود ای گردد عامدانه از آن خورد تا فر یا از جاودانان 

ما  کب کفر نگشااات ا یده شاااد و مرت نام کار  ناه عاصااای و گ یل  به همین دل

سجده فرض نمود بر  خداوند همین ه او عامدانه جتد ورزید ب وابلیس یک 

باخبر بودند و  از صااافت پیامبر نیز سااابب کافر نامیده شاااد. علمای یهود

ستمی سول ا ستند که وی نبی و ر بقره: )122َّ خممم حم جم يل ُّ  دان

یل مین دله و با زبان بدان اقرار کردند اما از شریعت او پیروی نکردند به (۱۴۶

بنابراین ارتکاب امور حرام )مترمات( مانند گناه  .ها را کافر نامیدخداوند آن

لمای مانند کفر ع فرایض عالمانه و بیرمنکرانه آدم و دیگر پیامبران است و ترک

 123«.یهود است

سخ  ابوثورقلی بر این مقوله، جواب امام ع نقدهای از جمله این به در پا

شااود؟ که ایشااان روشاان سااؤال اساات که: ایمان چیساات؟ و آیا کم و زیاد می

سان جز  ساخت هیچ فرق و تفاوتی بین ترک اقرار و ترک عمل وجود ندارد و ان

 ي وی آمده که:که در جوابیهگردد. چنانبا اقرار و عمل، مؤمن نمی

                                            
 «. شناسندگونه که پسران خود را میبدان» -122

 . 7/363منبع سابب،  -123
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اگر شااخصاای بگوید: به تمام آنچه خداوند بدان امر نموده  به نظر شااما»

خیر، به  :نمایم آیا مؤمن اسااات؟ اگر بگویندکنم اما بدان اقرار نمیعمل می

شاااود: اگر شاااخص بگوید: به تمام هر آنچه خداوند بدان امر آنان گفته می

 باشاااد؟ اگردهم آیا مؤمن مینمایم اما هیچ عملی انجام نمینموده اقرار می

اید: که ادعا کردهشود: چه فرقی دارند؟ حال آنها گفته میبگویند: بله. به آن

ست!  خداوند شد با  وهر دو امر را اراده نموده ا یکی از آن انجام اگر جایز با

به شااریعت اگر  اساات که جایز پسهرچند دیگری را ترک کند  دو مؤمن باشااد

. درحقیقت فرقی بین این دو مؤمن باشااد نیز اقرار ننماید لی بدانکند و عمل

ست.  صی اگر حاال نی سالم بیاورد و ه و اعتراض کردشخ صی ا شخ بگوید: اگر 

انجام عملی، با  فرا رسااایدن آورده اقرار نماید آیا پیش از به هر آنچه پیامبر

ته می، مؤمن میمتض این اقرار به او گف بهباشاااد؟  ما فقط  خاطر شاااود: 

هرگاه زمان که اگر  خاطر این اقراریم بهنهتصاادیقش اساام مساالمان بر او می

آن لتظه بر او الزم نیسااات که به لی در را انجام دهد و عمل فرا رساااد باید آن

و  کنمشود مؤمن گردد اقرار نماید و اگر بگوید: اقرار میتمامی آنچه باعث می

جام نمی مان )و مؤمن( را اطالق عملی ان دهم در این صاااورت بر او اسااام ای

 124«.کنیمنمی

یهاالسللل م ابنشلللی  ته تیم که: ،بر این گف  چنین تعلیب زده اسااات 

و  !که ابوثور بیان داشته دلیلی بر وجوب دو امر است: اقرار و عمل استداللی»

                                            
 .  ،1/347-348السنة از عبدالله بن احمد -124
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ی لهوسیشخص جز بهبوده که ی دین بیانگر اینست که هر یک از آن دو از زمره

سااوی خدا و پیامبرش پاداش نبوده و از ، فرمانبردار خداوند و مسااتتب آن دو

ست ستایش نی ستو  مورد  س همچنین حجتی ا ی که اعمال را خارج از انبر ک

 125«.آورندبه حساب میدین و ایمان 

لب  طا مام ابو یل تعلیقی بردر هم  مکیا یث مشاااهور جبرئ  حد

در  قلبی که عباداتبه تمام  ایبنده بر اینکه اگر امت اجماع دارد: »فرمایدمی

سالم ا ارکاناما به  باور داشته باشدتوصیف ایمان آمده  رهدربا حدیث جبرئیل

شده عمل نکند مؤمن نامیده نمی . در شودکه )در قالب طاعات عملی( بیان 

صف گردیدهاگر به همه جهت عکس آن هم سالم بدان و )از عبادات  ی آنچه ا

ایمان معتقد نباشاااد مسااالمان به حسااااب  ارکانعمل نماید اما به ظاهری( 

 126«.آیدنمی

شخص، مؤمن و : »فرمایدمی االس مشی  ست که   یایمان قلبامتال ا

بر او نماز، زکات، روزه و حج را فرض گردانیده  خداوندداشته باشد که  راسخ

ای و نه روزه ببردبار برای خدا ساااجده اسااات اما در طول زندگی خود، نه یک

هد. جام د نه حجی ان مالش را بپردازد و  نه زکات  تال و  بگیرد و  این امر م

                                            
ح أصول إعتقاد أهل السنة،  -125   .851-4/850شر

ع الفتاوی،  -126 ستند، مثال بنگر 7/389مجمو سیار ه شده ب شان روایت  صی که از ای صو ، و ن

، 362، 7/621، الفتاوی، 1/341، مجموعة الرسااائل والمسااائل، 52به: الرد  علی المنطقیین، 

 . 191-190، 183-179، و الیمان، 22/49، 287، 518
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و این وضاعیت فقط برای شاخصای متصاور اسات و از قلبی بیرممکن اسات، 

 127«.کند که نفاق و زندقه در آن است نه ایمانی صتیحتراوش می

این قضااایه را مطرح برخی با توجه به این همه ادله که از قبل بیان شاااد 

صورقابلکنند که: می ست ت صالح را به نی سان، جنس اعمال  لی ر کطوکه ان

  دار یا راستگو و یا... باشد.امانت شخصی چون ممکن استترک کند 

نیسااات که  اینمنظور از ترک جنس عمل  :باید گفتجواب این سلللؤا  در 

مال اع بلکه مقصود اینست که شخصی هیچ عمل خیر ظاهری نداشته باشد

 مختصاز واجباتی باشد که  و انجام پذیرد اخالصتصدیب و  ،ایمان از روی وی

کند یا راسااات میزیرا شاااخصااای که امانت را رعایت » ؛باشاااد امت متمد

ورزد اما به خدا و گوید یا در تقسااایم نمودن و حکم کردن خود عدالت میمی

دد گر ی کفر خارج نمیاز دایره به خاطر این اعمال نیکپیامبرش ایمان ندارد 

ستن شرکان و اهل کتاب نیز قائل به وجوب این امور ه صید چرا که م شخ  لذا 

مد مت مت بات مخصاااوص ا جام نمی که واج خدا و را ان به  هد مؤمن  د

 128«.شودپیامبرش متسوب نمی

سان آنچه  شت، بر ا صتت گذ شرط  شن گردید که وجود جنس عمل،  رو

، ناقض پیروی و اطاعت شاااریعتاز  کلی و ترک عمل و رویگردانی بودهایمان 

 باشد. اصل ایمان می

                                            
  .319-316: االسالم آن را از او در الیمان نقل نموده استشیخ -127

ع الفتاوی،  -128  . 7/611مجمو
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 ن کفر در اعتقاد قلبی:منحصر نمود -پنجم( الف 

ساات و ایمان تنها نیدر مساامای ایمان  ، داخلعمل گوید کهمقوله میاین 

 :باشد به همین دلیل کفر نیز جز با اعتقاد قلبی نیست یعنیتصدیب قلبی می

ستتالل و  شابه آنیا یا از طریب تکذیب، یا جتود، یا ا ست. موارد م عل فو ها ا

 یا قولی که بر کفر بودن آن اجم
 

اع وجود دارد ذاتا کفر نیست بلکه عالمتی دال

و  130بغدادی 129،باق نیکه اساات چنان مذهب اشللاعرهو این،  !بر کفر اساات

شته صفواناند، و در این گفته با قول دیگران مقرر دا سی، جهم بن  و  ب ر مری

 131رأی هستند.موافب و هم راوندی

ط بردن )شر  بکارتوسع و گستردگی در »ی ارجائی بود که از همین عقیده

 :چونکه آن را در اعمالی که کفر صریح بودند همتا جایی ،استتالل( پیدا شد

شرط  و الغای شاریعت خداوند ناسازاگویی به پیامبر ،اهانت به مصاتف

شااود مگر هنگامی که در ها کافر نمیقرار دادند و گفتند که فاعل و مرتکب آن

ز ی مرتد قبل ابرخی برای مسااألهقلبش اسااتتالل نماید )حاللش بداند(!! و 

به کفر خود  ندحکم بر او، این شااارط را قرار داد که: اگر اقرار کند که معتقد 

 کند و باور دارد وشاااود اما اگر بگوید: در قلبش تصااادیب میاسااات تکفیر می

 132«اند!برتر و بهتر از ارتداد است تکفیرش نکرده ،معتقد است که اسالم

                                            
 . 7/621منبع سابب،  -129

 . 392بنگر به: التمهید،  -130

 . 247بنگر به أصول الدین،  -131

ع الفتاوی،  -132   .557، 7/188بنگر به: مجمو
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تصللدیق قلبی، اقرار زبانی و  :یعنی .و عمو اسللت ایمان نزد اهو سللنت، قو 

پذیرد از طور که از طریق قلب صورت میبر این اساس، کفر همان عمو با جوار .

 دهد، و نصوص بسیاری از کتاب و سنت پیامبررهگذر زبان و فعو نیز روی می

  باشند.بیانگر این امر می

فرماید: از دالیل وقوع کفر با زبان، این قول خداوند متعال اسااات که می

 يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت نتُّ 

اگاار از آنااان } (۶۶-۶۵تااوبااه: )  َّ يلام ىل  مل يك ىك مك *اك

گویند: ي سخنان ناروا و کردارهاي ناهنجارشان( بازخواست کني، مي)درباره

کردیم. بگو: آیا )مراد ما طعن و مسخره نبوده و با همدیگر( بازي و شوخي مي

)بگو:(  *توان بااازي و شاااوخي کرد؟! بااه خاادا و آیااات او و پیغمبرش مي

 . {ایدافر شدهآوردن، ک شما پس از ایمان ،عذرخواهي نکنید

از چندین جهت مردود است  «شودکفر تنها با اعتقاد قلبی واقع می»اینکه 

 133از جمله:

رات قولی و عملی معرو  که بسیاری مشمول  -1 اجماع بر تعدادی از مکف 

شود مانند: سب و دشنام خداوند یا پیامبرش، سجده برای تکذیب قلبی نمی

 ارد مشابه آن. بیر الله یا ذبح برای بیر الله و مو

کس بدون اجبار به خدا و پیامبرش دشااانام دهد بلکه  دانیم هرما می -2

 ،کس که خداوند کس که بدون اجبار، کلمات کفرآمیز بر زبان بیاورد و هر هر

                                            
 . 391ظاهرة الرجاء في الفکر السالمي:  -133
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باطنا   آیاتش و رساااولش را مورد اساااتهزاء و تمساااخر قرار دهد 

 
کافر  و ظاهرا

در باطن، مؤمن به  کس بگوید: چنین شااخصاای ممکن اساات شااود و هرمی

شد و تنها در ظاهر کافر است درواقع،  سبت  قولیخداوند با بر زبان آورده که ن

معلوم و آشاااکار اسااات و خداوند متعال کلمات و  شبه قطعیات دین، فسااااد

سااخنان کافران را در قرآن خاطرنشااان ساااخته و حکم به کفرشااان و مسااتتب  

ی شااهادت ها به منزلهآن یزسااخنان کفرآماگر  .وعید بودنشااان را داده اساات

شتباه شان بود یا به منزلهشاهدان علیه ی اقراری که اقرارکننده در آن دچار ا

صورت خداوندمی  ،دادها را از اهل وعید و عذاب قرار نمیآن شود در این 

ت بایسبلکه می !خاطر شهادتی که ممکن است راست باشد یا دروغآن هم به

ها را جز به شاارط  راسااتی این شااهادت و گواهی عذاب ندهد همانند قول آن

مائده: )  َّ مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّ  فرماید:خداوند متعال که می

ساني کافرند که ميبي} (۷۳ ستگمان ک سه خدا ا  !{گویند: خداوند یکي از 

بااه } (۱۷مااائااده: ) َّ ريزي ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ُّ 

ساني که ميطور  م، ک
 
سل ست! کافرندم سر مریم ا سیح پ . و ..{گویند: خدا، م

 134مواردی این چنینی.

اعتقاد استتالل باشد در این صورت در سب  و دشنام،  135ر،اگر مکف  » -3

گو مسااتتل اساات پس چیزی نیساات که داللت کند که فرد ساااب  و دشاانام

                                            
 . 1/192بنگر به: نواقض الیمان العتقادیة،  -134

ر: چی -135   باشد.زی که سبب تکفیر شخص مسلمان میمکف 
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 ویژه اگر بگوید: من معتقدم که این کار حرام است و آنبه ؛بایستی کافر نشود

شوخی بر زبان می صبانیت و نادانی یا  شم و ع طور که آورم، همانرا از روی خ

اگر از روی شااوخی  و (۶۶توبه: )136 َّ نثىث مث زث رث ُّ  منافقان گفتند:

کافر و لودگی بر شاااخص تهمت و دروغ ببندی، پس اگر گفته شاااود: آن ها 

نیساااتند بر خال  نص قرآن اسااات و اگر هم گفته شاااود: کافر هساااتند پس 

ر بشمار نیاوردموجب و بیتکفیری بی  137.«دلیل است اگر همین سبب را مکف 

د اگر مسااتتل شااوکافر می اللهاین قول که دشاانام دهنده به رسااول -4

 ،رددگباشد )دشنام را حالل بداند( و اگر مستتل نباشد فاسب و گناهکار می

اش این اساات که بود و نبود سااب  و دشاانام، هیچ تأثیری در تکفیر ندارد الزمه

گونه که اگر به حالل بودن سااب  بلکه عامل تأثیرگذار تنها اعتقاد اساات، بدین

مالزم و همراه آن )اعتقاد قلبی(  چه وجود سااب .شااودمعتقد باشااد کافر می

 138این امر بر خال  اجماع علمای امت است. ،باشد یا که نباشد

خارج کردن  و موافقان آنها در قو  و عمو،سلللبب اصللللی آشلللفتگی مرجئه 

از اعما  جوار   یا چه و عمو از مسمای ایمان است، چه این عمو از اعما  قلبی

  باشد.

                                            
 کردیم. ما فقط بازی و شوخی می -136

، دار طیبة، ریاض، چاپ 102تیمیه، تتقیب: متمود أبو ساااان، الیمان الوسااااط، از ابن -137

 ها.  1422اول، 

تیمیه، تتقیب: متمد عبدالله التلوانی، الصاااارم المسااالول علی شااااتم الرساااول، از ابن -138

  ها. 1417، دار ابن حزم، بیروت، چاپ اول، 1/516أحمد الشودری، متمد کبیر 
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عمل ظاهر را از ایمان خارج کردند  ،مرجئه»فرموده:  االسللل مشلللی 

مال قلبی و منتصااار سااااختن آن در  پس هر خارج نمودن اع ها،  کس از آن

 تصدیب )قلبی( را قصد نماید 
 
نیز  کس در گمراهی آشکاری است و هر حقیقتا

 ،شاااود: عمل ظاهرها گفته میخارج کردن عمل ظاهر را قصاااد کند به آن

و انتفای عمل ظاهر  ،ناپذیرندی اعمال باطنی بوده و از یکدیگر جداییالزمه

 دلیل انتفای باطن است... 

ی ایمان خارج کردند بشدت که مرجئه، عمل را از دایرهخاطر این سلف به

چنین خارج کردن عمل توساااط ها را نکوهش کردند. همتاختند و آن به آنان

ی ایمان خارج ها اعمال قلبی را نیز از دایرهآنرسااااند که مرجئه، این را می

را تصاادیب  خداکس رسااول اند و این امر قطعا باطل اساات چرا که هرکرده

با او دشااامنی کند قطعا و  با قلبش و جسااامش به وی بغض بورزد و  کند اما 

 کافر اساات
 
ی ایمان داخل گردانند نیز اگر اعمال قلوب را در دایره . وضاارورتا

 139«.روندمتناع قیام ایمان در قلب بدون حرکت بدن به خطا میخاطر ابه

 140از جمله: ،اقوا  اهو علم در بیان گمراهی مرجئه بسیار است

گویند: دشااانام و ها )مرجئه( که میاما این قول آن»فرموده:  حزمابن

 یرازناسااازاگویی به خداوند و نیز پیامبرش کفر نیسااات تنها یک ادعا اسااات 

عال می ند مت ید:خداو ما  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ُّ  فر

                                            
 . 518بنگر به: منبع سابب،  -139

ع الفتاوی،  -140   .7/554مجمو
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به: )  َّ ىي ند مي} (۷۴تو خدا ساااوگ ندهبه  نان زن که )ساااخ ند  اي( خور

 ساااخنان کفرآمیز گفتهحالي اند درنگفته
 
 اند و پس از ایمان آوردن، بهکه قطعا

تصاااریح نموده که برخی از اقوال، کفر  بنابراین خداوند {.اندکفر برگشاااته

ند.  عال میهمهسااات ند مت خداو ید:چنین  ما  مع جع مظ  حط مض خض حض ُّ  فر

 َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ

ساء: ) ست } (۱۴۰ن شما نازل کرده ا خداوند در کتاب )قرآن، این حکم را( بر 

ته بازیچه گرفشود و آیات خدا به که چون شنیدید به آیات خدا کفر ورزیده مي

شینید تا آنمي ساني من سخن دیگري بپردازند )و شود، با چنین ک گاه که به 

گمان در این صااورت )که با ایشااان دساات از کفر و شااوخي خود بردارند(. بي

دهید( شااما هم مثل آنان شااوید و به اسااتهزاء آنان گوش فرا ميهمنشااین مي

پس  .{خواهید گشااات(خواهید بود )و در اساااتهزاء به قرآن شاااریك ایشاااان 

صریح فرموده که  خداوند برخی اقوال درمورد آیات خدای متعال شنیدن ت

 مك * اك يق ىق  يف ىف يث ُّ  فرماید:باشاااد. و نیز میکفر می

 ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك

به: )  َّزي یات او و پیغمبرش را تمساااخر } (۶۶-۶۵تو خدا و آ یا  بگو: آ

هاي بیهوده( عذرخواهي نکنید. شما پس )بگو: با چنین معذرت *کردید می

د و اید. اگر هم برخي از شما را )به سبب توبهآوردن، کافر شدهاز ایمان ي مجد 

بر کفر زیرا آنان ) ؛بخشیمانجام کارهاي شایسته( ببخشیم، برخي دیگر را نمي

مه  کاري خود ادا به بزه نان(  ندگارند و در حب پیغمبر و مؤم ما فاق خود  و ن
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استهزاء و تمسخر خداوند یا  کهتصریح نموده  بنابراین خداوند .{دهندمي

یا یکی از پیامبرانش یات او  ی کفر اکبر اسااات که شاااخص را از دایره ،آ

هایتان دانم که در قلبکند و در این مورد نفرموده: من میاساااالم خارج می

ر داده است خاطر همان استهزاء کردن، کافر قراها را بهکفر وجود دارد بلکه آن

نسااابت داده که  کس مدعی چیزی جز این شاااود قولی را به خداوند و هر

 141«.بیان نفرموده و بر خداوند متعال دروغ بسته است

 مشابه این پدیده: 

سان از عملی که انجام می -ب پنجم(  شد و این ادعا که: اگر ان دهد نیتش دنیا با

 قصد کفر را نداشته باشد؛ جزو موانع تکفیر است!

اند که تمایالت دنیوی و دنیادوساااتی از برخی از مدعیان علم، گمان کرده

زبان  ای را بهموانع تکفیر اساات لذا قائل به این هسااتند که اگر: انسااان کلمه

که آن کار کفر اسااات ولی آورد یا کاری انجام دهد از روی عمد و با علم به این

ذیرفته است و فقط مقصودش ادعا کند که کفر را اراده نکرده و درونش آن را نپ

 ود. شدستیابی به بعضی از ابراض دنیوی باشد چنین شخصی کافر نمی

 کند اگر قصد انساناین امر با نصوص صریتی در تضاد است که بیان می

 در انجام عبادات و اعمالش دنیا و زینت آن باشد از اسباب کفر است. 

گاهی اوقات وجود  شاخص کافر،»فرماید: می تیمیهشللی  االسلل م ابن

شرکی ضرر در )اعمال کفری و  داند ولی متبت زودگذر دنیا او اش( را میاین 

                                            
، شااارکة مکتبات عکاظ، 245-3/244الفصااال في الملل و الهواء و النتل، از ابن حزم،  -141

 ها.  1402چاپ اول، 
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به انجام و پذیرش این کفر می . فرموده الله متعال بیانگر مطلب کندرا وادار 

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّ اساااات کااه: 

 ىل  * يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث

: نااتاال)  َّيلامممرنزنمنننىنينٰىري

صی می( 106-107 شخ ضعیت  د پردازد که بعالله متعال در این آیه به بیان و

 شاااود و عقوبتش در آخرت را هم بیان کرده ومرتکب کفر می خدااز ایمان به 

بیان  و َّيلامممرنزنمن ىلُّفرماید: سااپس می

دنیا بر آخرت دادن عقوبت به خاطر ترجیح  دارد که اسااتتقاق این وعید ومی

 است. 

ست که باب تکذیب و شخص ا صدیب م بغض  ب وجهل از باب ُح  علم و و ت

گویند: اشااخاص به این دلیل مسااتتب مرجئه( می :)یعنی نیساات ولی اینان

شده صدیب وعقوبت الهی  شان از بین رفتهایمان از قلب اند که ت هرچند  ،های

 . دباشمتبت دنیا بر آخرت دادن که این احتمال وجود دارد که سببش ترجیح 

دوسااتی دنیا بر آخرت را اصاال موجب خسااران قرار  اما الله متعال ترجیح

 متبت دنیا بر آخرت ممکن اساات همراه علم و داده اساات. ترجیح دوسااتی و

صدیب  سبت به این ت شد که کفر در آخرت ن ضیه با شدق در  نکه اوایو  زیانبار با

 . نداشته باشدنصیبی  آخرت هیچ بهره و

 شخص ُمکَره را از این اشخاص استثنا نموده است و ،چنین الله متعالهم

لب منتصااار بود شاااخص مکره اساااتثناء  هل ق یب و ج کذ اگر کفر فقط در ت

ست  شد چرا که اکراه برای ایجاد تکذیب ومین شخص متال ا جهل قلبی در 
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کفر در بیر حالت اکراه، کفر  یکلمه بر زبان آوردنپس مشاااخص اسااات که 

سوب می  َّ يف ىف يث ىث نث الله متعال: شود. این فرمودهمت

هم در تأیید این  . این حدیث پیامبر. آخرت به خاطر ترجیح دنیا بر :یعنی

ي »فرماید: میچنانکه معنا اساات  ا َوُیْمساا  ر  ي َکاف  ا َوُیْمساا  ن   ُمْؤم 
ُ

ُجل ُح الرَّ ب 
ُیصااْ

ْنَیا ْن الدُّ َعَرض  م  یَنُه ب  یُع د  ا َیب  ر  ُح َکاف  ا َوُیْصب  ن   143 و 142«ُمْؤم 

ضوع و صتت مو در مورد خوارج  پیامبر یاین فرموده ،از دیگر دالیل بر 

ست شما خارج می»: ا شان و روزهقومی از  شوند که نمازتان را در مقابل نماز

شاااان بسااایار کم مقابل عمل هایشاااان و عملتان را درهایتان را در مقابل روزه

قاری قرآنمی ید.  نددان پایین نمیهولی از ترقو ا خارج ر شااااان  ود. از دین 

ر پ شوند همانند خروج تیر از بدن شکار. شخص شکارچی به نوک تیز تیر ومی

 144«.بیندمیآن ن گوشت بر هیچ اثری از خون و کند واش نگاه میو بدنه

این حدیث ردی بر ساااخن کساااانی اسااات که »فرماید: می امام طبری

شااود مگر هیچ شااخصاای از اهل قبله از دایره اسااالم خارج نمی)گویند: می

 یحکمچنین مسااتتب  دین،اراده خروج عالمانه از  با داشااتن قصااد واینکه 

ست ست که بیان می(شده ا سخن با توجه به نص حدیث باطل ا  دارد:. این 

                                            
علی المبادرة باالعمال قبل تظاهر الفتن روایت از مساالم اساات. کتاب االیمان باب التث  -142

 . 328حدث 

ع الفتاوی ج -143  .559ص7مجمو

خاری در صااااتیح  -144 تاب –ب ئل ک کل أو القرآنبقراءة  راءی من اثم باب القرآن فضااااا  أو به تأ

ج و صفاتهم حدیث  5058ه حدیث فخرب   .1064ومسلم در کتاب الزکاة باب ذکر الخوار
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شااوند و هیچ گونه خوانند ولی از اسااالم خارج میآنان حب را گفته و قرآن می

مال اهل  معلوم است که حالل دانستن خون و نخواهند داشت وبه آن تعلقی 

بر بیر مراد اصااالیش بوده  ؛قبله از ساااوی آنان از روی خطا و تأویل آیات قرآن

 145.«است

عمدی  ،قصااد عمل. اگر منظور از قصااد عمل و فرق اساات بین قصااد کفر

 انند:آید این از موانع تکفیر اسااات مبودن آن باشاااد که در مقابلش خطا می

سی که پا روی ورقی می سفید وک ست گذارد به این گمان که کابذی   عادی ا

گذاشااتن و  شااود که قرآن اساات. این شااخص قصااد پاولی بعدا مشااخص می

کند. این  پارهبر خال  شاااخصااای که قرآن را پاره ،اهانت به قرآن را نداشاااته

هم شاااود اگر چه قصاااد کفر کردن یا کافر شااادن با این کار شاااخص کافر می

 نداشته باشد. 

ه شااود اگر چقول یا فعلی کفری انجام دهد کافر می ،هر کساای»بنابراین: 

قصد کافر شدن را با انجامش نداشته باشد چرا که هیچ کسی قصد کافر شدن 

 146. «شاء الله ال ماإرا ندارد 

                                            
 .300ص 12فتح الباری ج -145

 .339ص2صارم المسلول ج  -146
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 :کفر اکبر نیست ،پاف اری بر این رأی که ترک نمازش م( 

نماز از اعمال جوارح  که قائل هسااتنداین پدیده مخصااوص افرادی اساات 

ست و شرط کمال ایمان ا ست و عمل جوارح هم  صورت  ا کفر فقط با اعتقاد 

  !گیرد نه با عملمی

مشخص است کسی که متأثر به ارجاء است دانسته یا ندانسته بر این رأی 

 مذهبش را که ،که تارک نماز کافر نیسااات پافشااااری خواهد کرد تا با این کار

 چونمؤمن بودن تارک جنس عمل به طور مطلب اسااات تقویت کند.  مبنی بر

 .دگردانتر ضااایع میکساای که نمازهایش را ضااایع کند بقیه اعمالش را راحت

 ت. وارد اس بر کفر تارک نماز مبنی سنت نصوص زیادی از قرآن و این، عالوه بر

صتابه ست که  سائلی ا شکارترین م سأله نماز از آ بر کفر تارک آن  م

برخی از ائمه نقل  این اجماع را تعدادی از خود آنان و، چنانکه اندفاق کردهات

 جمله:  از ،اندکرده

کدام  در زمان پیامبر»پرسااد: می مجاهد از جابر بن عبداللههنگامی که 

 147.«فرمود: نماز انداخت؟کفر جدایی می کفار یا بین ایمان و عمل بین شما و

اصاااتاب »: فرموده اساااتکه  کردهروایت  ابوهریرهاز  عبدالله بن شلللقیق

 148.«دانستندهیچ کدام از اعمال را کفر نمی ،نماز پیامبر جز ترک

                                            
 .990ص 4واللکائی در ج  672ص 2ابن بطه در ابانه ج -147

. روایت از امام ترمذی در کتاب االیمان باب 42ص 1روایت از امام حاکم در المسااتدرک ج -148

 .2622ماجاء فی ترک الصالة رقم 
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که این  و فاق واز افرادی  ماع ات یت نموده اج کا ندرا ح بهمی ا ایوب  :توان 

ابن و  151شللی  االسلل م ابن تیمیهو  150محمد بن نصللر المروزی و 149سللختیانی

 اشاره کرد.  152قیم

سی که در  صوص وارده درک صل بین ایمان  ؛کهنماز تأمل کند  بارهن حد فا

متوجه خواهد شااد هر شااخصاای که تصاادیب کند این کار امر  !کفر اساات و

چرا که عادتا  ؛هیچ وقت بر ترک آن اصااارار نخواهد کرد ،خداوند متعال اسااات

دارد نسبت به این قضیه که الله متعال  قطعیمتال است شخصی که تصدیب 

نه با  شااادیدترینبر ترکش  و نماز را بر او فرض کردهنوبت  5روز  در طول شااا

د. این جزو متاالت ورز ب اصااارارمجازات را قرار داده ولی با این وجود بر ترکش 

 باید او را به خواندن
 
جایی که امر کند. از آن نماز اساات و ایمان شااخص حتما

این دارد که در درونش چیزی نیسااات که او را وادار به انجام آن کند داللت بر 

 153.در قلبش اصال  ایمانی وجود ندارد

 یشاابهه ساارایتمدخل و راه  ی،بررساای دقیق در تتلیل و شللی  االسلل م

و آن را  کندارجاء به اعتقاد افرادی که قائل به عدم کفر تارک نمازند را بیان می

مل و له ترک جنس ع ظاهر به مساااأ با تالزم بین  باط آن  جاع  ارت باطن ار و 

                                            
 .925ص 2تعظیم قدر الصالة ج  -149

 .925مصدر سابب ص  -150

ح العمدة ج  -151  .75ص 2شر

 .42الصالة وحکم تارکها ص  -152

 .35الصالة وحکم تارکها ص  -153
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شااابهه  ،کسااای که ارتباط بین ظاهر و باطن را بداند»فرماید: میدهد و می

سخن آن عده از فقهاء  یابد کهدرمی و شودموجود در این بخش از او زائل می

به وجوب آن اقراکه می ماز  تارک ن ند: اگر  یدگوی ما جام دادنش  ر ن ولی از ان

شته نمی ست. ، شودامتناع کند ک سالمش باقی ا شود ا شته  یقا دقاگر هم ک

برای او هم ایجاد شده  ،جهمیه به وجود آمده ای که برای مرجئه وشبهههمان 

این باور اساات اراده جازم  برای کساای که برای اساات که همان شاابهه اساات و

شاااود. لذا قائالن به عدم قتل تارک باعث وقوع فعل نمی ،همراه با قدرت تام

که اعمال از  :اندن بنا کردهاز حقیقت ایما تعریف خودرأیشاااان را بنا به  ،نماز

جنس اعمال از لوازم ایمان قلبی است  گفتیم: . و پیشترحقیقت ایمان نیست

فرقی  ،و ایمان تام در قلب بدون وجود چیزی از اعمال ظاهری ممتنع اسااات

یا بخشااای از مسااامنمی بداند  آن  حقیقت و اکند که ظاهر را از لوازم ایمان 

 154.«را

سأله و  امام احمدسخنانی که از  آن  خطرها و تهدیدهایدر مورد این م

  .صتیح است چه زیبا و ،نقل شده
 
هر کسی از »: شانای این فرموده خصوصا

تفاوت باشد در واقع از شأن اسالم اعتنا و بیشأن نماز بکاهد و نسبت به آن بی

هر شااخص در  یباشااد. بهرهتفاوت میبی اعتنا وکاسااته و نساابت به آن بی

نصیبش از نماز است. رببت و نشاط شخصی هم به  سهم و یاسالم به اندازه

سبت به نماز دارد. پس ست که ن شوری ا خودت  !ای بنده خدا اندازه رببت و 

                                            
ع الفتاوی ج  -154  .617ص 7مجمو
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 هیچ ساااهم و و خداوند را مالقات کنیوقتی که حذر باش از  بر را بشااانان و

سالم نداری چرا که قدر و صیبی از ا سالم  ن شی منزلت ا در قلبت به اندازه ارز

خیمه اگر ساااتونش از  دانی که چادر واسااات که نماز در قلب تو دارد. آیا نمی

ای برایش های اطرافش فایدهمیخ طناب و رود خودش هم سااقوط کرده و بین

نماز حکم  ها هم بهره خواهد برد؟!میخ اگر سااتونش باشااد از طناب و ندارد و

ما آخرین چیزی اساات که برایمان باقی  ازهم در اسااالم همین گونه اساات. نم

اولین چیزی اسااات که در روز قیامت از میان اعمالمان در موردش  ماند ومی

اساااالمی نخواهد بود و دینی هم باقی  آن، بعد از زوال شاااود وپرسااایده می

 155.«روداگر نماز آخرین چیزی باشد که از اسالم از بین می ،نخواهد ماند

 :ه عدم تحکیم شریعتسبک شمردن مسئلهفتم( 

شی ازامر این  صر  خارج کردن عمل از حقیقت و هم نا سمای ایمان و ح م

کم ح ،اندکردن کفر در قلب است. بنابراین در نزد افرادی که دچار ارجاء شده

شکاله ب سالم در تمامی ا شریعت ا شخص منکر وجوبش  آن بیر  مادامی که 

 نباشد کفر اصغر است. 

کفر را فقط در  ،تفکر ارجائی اسااات چرا که مرجئهشاااک این از آثار بی»

د و شاااخص اعراض کننده و ممتنع و کسااای که نکنانکار حصااار می تکذیب و

                                            
له بن ساالمان بن عقیده. گردآوری: عبدال مسااائل و رسااائل روایت شااده از امام احمد در -155

 .41.ص 2سالم الحمدی ج 
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ی قانونگذار را تشااریع و هل معلوم من الدین بالضاارور ئقانونی مخالف با مسااا

 156.«کنندکند تکفیر نمیمی

 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّ   فرماید:اهلل متعال می

سوگند  !نه}( 65: نساء)  َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض

مگر تو را در اختالفاتشان داور کنند و سپس  ،مؤمن نیستندکه به پروردگارت 

امال ک نسبت به قضاوت تو در درونشان ناراحتی و نارضایتی نداشته باشند و

 . {تسلیم باشند

این آیه دلیلی اسااات بر این مساااأله که اگر » فرماید:می امام جصلللاص

دستورات الهی یا پیامبرش را رد کند از اسالم خارج  از اوامر و شخصی چیزی

شد رتداد اوا ؛کندشود و فرقی نمیمی سبت به آن با شتن ن شک دا  ،به خاطر 

 . «!خودداری از تسلیم شدن در برابر آن ن وداانقیاد بو روی اقرار نکردن  یا از

مشااخص  ،به اتفاق مساالمانان»فرماید: می شلللی  االسللل م ابن تیمیه

مامی امورات اختالفی دینی و دنیوی و  یامبر در ت که داور قرار دادن پ اسااات 

اگر زمانی  که بر تمامی آنان واجب است مردم واجب است ودین فروع  اصول و

 نارضایتی نکنند و ایشان به چیزی حکم کرد در وجودشان احسان ناراحتی و

 157.«کامال تسلیم شوند

                                            
  .222ص 2نواقض االیمان االعتقادیة ج -156

ع الفتاوی ج  -157  37ص 7مجمو
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را حالل و یا  مورد اجماعانساااان هنگامی که حرام »فرماید: چنین میهم

را تغییر دهد به  مورد اجماعرا حرام کند و یا شریعت و حکم  مورد اجماعحالل 

 158.«اسالم کافر است یاتفاق فقها

کساای که شاارع متکم و نازل شااده بر متمد بن »فرماید: می ابن کثیر

 های آسمانیسایر شریعتسوی  داوری راعبدالله خاتم پیامبران را رها کرده و 

ی که کس به حال وضعیت چگونه است نسبت ،شودمنسوخ شده ببرد کافر می

شااریعت اسااالم مقدم  سااوی یاسااای )چنگیزخان( برده و آن را بر داوری را به

  داند؟می
 
 159.«به اتفاق مسلمین کافر است ،این کار فاعل قطعا

ان اسات در شارط صاتت ایم ،پس اگر داوری بردن به ساوی شاریعت الله

داوری بردن به بیر شااریعت اسااالم در تضاااد با اصاال ایمان اساات. به  ،مقابل

عال:  له مت یل این فرموده ال   يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ دل

 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

فرماید: می شلللی  محمد بن ابراهیم(. 60: ساااءن) َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

عال "» له مت مان می :" یعنییزعموناین فرموده ال عای گ یب اد کذ ند. ت کن

شخاص  ست که این ا شریعت پیامبر  بردن چرا که دارندایمانی ا داوری به بیر 

. دیگری اسااات یکنندهنفیشاااود بلکه یکی با ایمان در یک قلب، جمع نمی

شده شتب  سی  و طابوت هم از طغیان م ست لذا ک که به معنای تجاوز از حد ا

                                            
ع الفتاوی ج  -158  .267ص 3مجمو

 .128ص 13البدایة والنهایة ج  -159
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به قانونی طابوتی حکم کرده و داوری را  به بیر شریعت پیامبر حکم کند قطعا

 160.«پیش او برده است

ترین دالیل بر صااتت این از صااریح»فرماید: هم می شللی  شللنقیطی

روشن نموده ادعای ایمان  است که الله متعال در سوره نساء یاشاره ،موضوع

که می ند کسااااانی  عت اساااالم ببر به ساااوی بیر شاااری ند داوری را  خواه

داوری به سوی  است چرا که ادعای ایمان در کنار اراده تتاکم و برانگیزتعجب

فرماید: جایی که میاساات. آن تعجب یمایهکذبی صااریح اساات که  ،طابوت

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

 161.«َّ  ىه مه

در این  آنها فراوان اساات که مجال ذکر ،نصااوص اهل علم در این موضااوع

 162رساله نیست.

 بشااریمتأساافانه امت اسااالم به حاکم شاادن قوانین وضااعی و این روزها 

شده شریعت الله مبتال  ست مخالف با  سیاری از هدادگا»تا جایی که:  ا ها در ب

 آنها مردم به سوی دسته دستههای اسالم آماده و درهایش گشوده و سرزمین

 میانشاااانسااانت  به قوانین مخالف با حکم کتاب و قاضااایانشروند ولی می

                                            
 .2رساله تتکیم القوانین ص  -160

 83ص4اضواء البیان ج  -161

. دالقولیة والعملیة  االیمان نواقض. /بعد به 152 ص متمود. د –التکم بغیر ما انزل الله  -162

  .222ص2جاالعتقادیة  االیمان ونواقض 294 ص عبداللطیف آل عبدالعزیز
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تر است تر؟! و چه چیزی از این صریحچه کفری از این بزرگ ،کنندیقضاوت م

 163.«؟!کندرا نقض می گواهی دادن به متمد رسول الله

ته: له با وجود قیود زیر، نک ما انزل ال به بیر  کفر اکبر متساااوب  ؛حکم 

  164کفر اصغر است: شود ونمی

 ار استای که قر چه در مسأله باشد، شریعتبرای سیادت و سروری  -الف

 سایر مسائل.  چهدر موردش حکمی صادر شود و 

موارد به خصاااوص و عینی  حکم بغیر ما انزل الله در برخی رویدادها و -ب

 که تعمیم داده شود. باشد نه این

یه، قض آندر  "حکم الله"حکم الله حب است و با ترک  که باید اقرار کند -ج

 گناهکار است. 

 :در جوامع مسلمان "سکوالریزم"توجیه دعوت به ه تم( 

سلمانان  تاثیراتاز  سکوالرهااکثر  سیاری از م صور و فهم ب فکر ارجائی بر ت

دعی که ب اند. مرجئه این اعتقادنهایت استفاده را برده ؛نسبت به قضیه ایمان

مسااامای ایمان خارج اسااات را به وجود آوردند. و وضاااعیت  عمل از حقیقت و

 گونه شده که: این

با اختالفاتی که در مورد  - وجود تصااادیب درونی و اقرار زبانی ،اندر ایم

ه که ب یاعمال زیاد ،کافی اساات و در نتیجه - وجود دارد میانشااانقول زبانی 

                                            
 .7تتکیم القوانین ص  -163

له ص  - 164 ما انزل ال یة ص  213التکم بغیر  یة و العمل مان القول / نواقض  335/ نواقض االی

  .222ص2االیمان االعتقادیة ج 
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شااود زیاد شااده اساات. به عبارت دیگر: مساااحتی که ایمان نساابت داده نمی

صیت شده و ایمان ر  ،مع سیع   ا درتتریف و انترا  در آن با امان حرکت کند و

تدوده نام  یم به  یار تنگی  بانی قول و"بسااا رها کرده و این قول هم  "اقرار ز

معنا شاااده  خالی از مدلول و متض و ها تبدیل به الفاظیتوساااط نئومرجئه

 165است.

« 
 
شان از باطل بودن ارجاء و  این خود ذاتا ست  اثراتش نتایج و خطرهاین ا

 مهیا کرده که قابلیت قبولشااعور، شاارایط بروز نفساایتی را  که بدون آگاهی و

 ،هر نوعی تفکری که علنا منافی تصاادیب قلبی نباشااد را دارد چرا که تصاادیب

ر ای قلبی بوده و قضیه  166.«کندادعای داشتن آن، کفایت می ص 

تی پرسچنانی قبور را نوعی بتاگر علمای مرجئه؛ قبرپرستی و زیارت آن»

شرک نمی سیچگونه و از  دانندو  سا سبر چه ا کوالریزم و لیبرالیزم را با وجود ، 

 پذیرشجاسااات که عامل توجیه این دانند؟تصااادیب قلبی ایمانی، کفر می

بساایاری از مذاهب فکری توسااط فرزندان امت اسااالم و نبود نیروی بازدارنده 

 167.«شودایدئولوژیک، مشخص می

کنند که ادعا می وبه این ضاااعف و منفذ پی برده  ساااکوالرهابسااایاری از 

ه تقابل با دین نیست و ب آن در تصادم و پیرامونافکاری  ریزم و مذاهب وسکوال 

                                            
ح خالد –جذور العلمانیة و التغریب فی العالم االسااااالمی  -165 /  159 عدد بیان مجله ابوالفتو

 . 340 ص السلمی عبدالرحیم. د منها االسالم وموقفحقیقة اللیبرالیة 

 .344حقیقة اللیبرالیة ص  -166

 .132/ االنترافات العقدیة و العلمیة ص  346مصدر سابب ص  -167
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با آن نمی ناننزاع  باور آ خارج کردن سااایاسااات و  به معنای ،پردازد بلکه در 

دیل تببعد از آن که دین تا است مدیریت مسائل اجتماعی از دایره عمل دینی 

 168.متض شودشخصی  به فعالیتو متدود 

ین خروج از د اند سکوالریزم کفر وضی از آنان که مدعیبر افترای بع افزون

تأویل واقعی و فهم علمی دین اسااات و آن چیزی نیسااات که »بلکه  نیسااات

ه التادی ک :دهند که گویا سکوالریزم یعنیگویان ترویجش میهیاوبسیاری از 

عه و جام نه  جدا می دین را از صااات به کلی  ندگی  ندز نان 169«.ک برخی از آ

جدایی میان فرد و جماعت و میان »اند که: برخی از آنان گفته»گویند: می

حکومت و جامعه به نفع آزادی اندیشاااه و آزادی بیان  فرد و آزادی حکومت در 

گذاری به دور از تساالط جامعه، ظهور )مؤمن جدید( را آسااان تشااریع و قانون

ز و ز تمایگرداند، یعنی: مؤمنی با ایمان درونی... که ضمیر و درونش را مرکمی

دهد، نه جسمش را... و میدان سیاست و تشریع را به اسان عبادتش قرار می

گذارد، و دین، بیش دولت و مقتضاایات مصاالتت عمومی متض دنیایی وا می

که مسااائولیتی عمومی باشاااد، شاااخصااای اسااات. بدین معنا که دین از این

، خداوند عبارتست از: روح، ایمان، تعامل، خشوع و فروتنی وجدان در برابر

                                            
سم ص  79-73العلمنة والدین آرکون ص  -168 شرقا و بربا فتتی قا شارها   44/ العلمانیة و انت

 . 239/ العلمانیون والقرآن الکریم احمد الطعان ص 

  .64نصر ابوزید ص -الدینینقد الخطاب  -169
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شریع و قانون ست ندارد، یعنی: دین مختص نفس و و ربطی به ت سیا گذاری و 

 170«.درون است نه جسم )بیرونی(

پدید آمده اسااات مانند:  عجیب و بریبیهای نام ،این ادعاها یدر لفافه

سلللکوالریزم ه و سلللکوالریزم مؤمنللانو  ،اسللل م لیبرا  ،اسللل م سلللکوالر

زیر پوشااش  ،اسللیونسللکوالریز »اند: عا کردهبرخی از آنان ادحتی 171.الحادی

در نوردیده و کسی هم  راهای اسالمی تمامی سرزمین ،شعارهای دینی دین و

 172.«از این موضوع خبر ندارد

شخص عاقل ومغلطه بودن  سخنان برای هر  صف  این  شنمن ست  رو  زیراا

ضش با دین الله متعال  تاخواهد سکوالریزم در حقیقت تالش زیادی نمی تناق

ز ا ما اسااات که علمای توجیه فکریچرا که نوعی  اساااالم را بیان کرد :یعنی

 173.«تصورش برای رد آن کافی استتنها »اند: قدیم گفته

درواقع سللکوالریسللم، نظامی وضللعی اسللت مبتنی بر الحاد که در جزئیات و 

با هانی و  با صلللهیونیزم ج با اسللل م در تضلللاد اسلللت و  یات  به دعوت کل های 

باشللد. به همین دلیو سللکوالریسللم، مذهب و بندوباری و ویرانگر، همنوا میبی

                                            
 . 29الضمیر والتشریع د. عیاض بن عاشور  -170

و االساااالم  257القرآن ص  بررسااای این ادعاها را در مراجع زیر دنبال کنید: العلمانیون و -171

 456اللیبرالی متمد ابراهیم مبروک وحقیقة اللیبرالیة ص 

آرکون در مجله الفکر المعاصاار عدد ای از متمد االصااول االسااالمیة لتقوق االنسااان مقاله -172

 . 249القرآن  به نقل از کتاب العلمانیون و 62

 .669العلمانیة دکتر سفر التوالی ص  -173
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هیچ وجه مورد پذیرش خدا، پیامبرش و مؤمنان رویکردی الحادی اسلللت که به

  باشد.نمی

مه اسللل م، ترکیبی از دین و دولت اسلللت مل زندگی و درواقع برنا کا ی مت

ها است و به جدایی دین از زندگی مکان ها وباشد. مناسب برای تمام زمانمی

داند که تمام احکام از آن ساارچشاامه گرفته و زندگی باور ندارد بلکه واجب می

عملی، رنگ و بوی اسالم به خود بگیرد، از سیاست و اقتصاد گرفته تا اجتماع 

 و امور تربیتی، رسانه و دیگر جوانب. 

بادت آفریده شده و عبادت، بر هر مسلمانی واجب است تا بداند تنها برای ع

ند  خداو که  باطنی  ظاهری و  ما   مام اقوا  و اع جامع برای ت اسلللمی اسللللت 

ست  ستی مفهوم عبادت نزد وی را میدارد و آن دو ساس، بای سندد. بر همین ا پ

شعائر تعبدی، معام ت و حتی مباحاتی گردد که به سیلهشامو  صی آنو د ها ق

 نماید. ها برای اطاعت او میی آنوسیله هو یاری جستن ب تقّرب به خداوند

 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّ  فرماید:خداوند متعال می

عام: ) َّ  جض مص خص حص مس حسخس جس ماز: بگو} (163-162أن بادت و ن  و ع

 هیچ را اساات خ خدا جهانیان پروردگار که خداساات آن   از من مردن و زیسااتن

لین( خود یبه نوبه) من ام، وشااده داده دسااتور همین به نیساات و شااریکي  او 

 . {هستم مسلمان

  «:براء»و « والء»ی نقص و خلو در عقیدهنهم( 

 ی تعریف ایمان به تصدیبی طبیعی و ثمرهنتیجه« براء»و  «والء»نقص در 

 و نیز خارج کردن عمل از مسمای ایمان است. 
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، ی میان بیرمسااالمانان و خداوندکنند که رابطهبرخی تصاااریح می

ی خورد، اما رابطهها بدان پیوند میای اسااات که کافر بودن یا نبودن آنرابطه

ها و بین مساالمانان آنگاه که در وطن واحدی مشااترکا حضااور دارند یا بین آن

ها را هنگامی که با هم تعامل دارند، هرچند که انتسااااب به وطنی واحد، آن

 راند آنگاهها حکم میآن گرد هم نیاورد؛ در این صورت مبانی اخوت انسانی بر

 که در قرآن یا سنت صتیح، حکم خاصی موجود نباشد.

که چنین حکمی راند هنگامیو نصاااوص قرآن و سااانت بر آنان حکم می

که شااود به اینمنتصاار می 174وجود داشااته باشااد، اما ارتباط با افراد مسااالم

با مسااالمانان به متاربه و جنگ بر نمی خیزند و جانب بیرمسااالمانانی که 

ی نادانان را در گیرند و شاایوههایی که متارب با مساالمانان هسااتند را نمیآن

نان را مورد تمساااخر قرار نمی ته و دین آ بت و دوسااات پیش نگرف ند، مت ده

شتن ست و حتی مدا شرعا شان در قرآن آمده ا ست گاهی این ارتباط  مکن ا

ست که ظاهر این ارتباط نیک، مداوم و پیاپی بین کافر  شد و ممکن ا واجب با

 ای دینی بر مسلمان باشد. مسالم و بین مسلمان، فریضه

صریح کرده سیمبرخی دیگر نیز چنین ت شر بربندیاند که تق مبنای  های ب

ه تنها، اجتهاداتی متض دینی، به حکم واقع اسااات نه شااارع... بدین معنا ک

یدا می فاوت پ کان ت مان و م با اختال  ز که  یل در اسااات  به همین دل ند و  ک

شه شم دیگران اندی سی ندارد و تعجب خود را از خ سا سالمی، هیچ پایه و ا ی ا

                                            
صلح با آنان به زندگی  -174 ست و در  سته ا سلمانان به جنگ برنخا ست که با م سالم کافری ا م

  پردازد.می
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حال  باشند با ایندارند زیرا کسانی هستند که به اسالم منسوب نمیابراز می

که مسااااوات و چنانگیرند، آنار میقر  ی خداوندتتت مشااایئت و اراده

دارد، در نتیجه کافران را مادامی برابری مسااالمین با بیرمسااالمین را مقرر می

کند )که مشمول دوستی و ی اهل "والء" داخل میکه متارب نباشند در زمره

 .گیرند(والء قرار می

یابد نگرد درمیی اهل ساانت و جماعت میدرحقیقت کساای که به عقیده

ء و براء، اصاالی عظیم از عقیده دینی هسااتند که مبتنی بر فهم دقیب و که وال

سان ملتزمان به این عقیده،  ست و بر همین ا سنت ا صوص کتاب و  شامل ن

دارند و هر کس که هر کس که خدا و پیامبرش او را دوست بدارند دوستش می

 دارند. ها مبغوضش میخدا و پیامبرش او را مبغوض دارند آن

واجب این است که هر کس که خدا و »فرموده:  تیمیهس م ابناال شی 

م داشته است مقدم داشته شود و هر کس که خدا و پیامبرش  پیامبرش را مقد 

شود و هر چیزی که خدا و پیامبرش آن را  شته  ست مؤخر دا شته ا ر دا را مؤخ 

را  دارند دوساات داشااته شااود و هر چیزی که خدا و پیامبرش آندوساات می

 «. دارند مبغوض داشته شودوض میمبغ

ی ایمان، مواالت و دوساااتی اهل ایمان و صاااالح، برائت و بیزاری از الزمه

کفر و کافران اساات. کسااانی که عمل نیک و عمل بد را با هم دارند بر حسااب 

شود و بر حسب فساد و ها مواالت و دوستی میایمان و صالحی که دارند با آن

این از کمال ایمان و »گردد. ها دشاامنی مید با آنانگناهانی که مرتکب شااده

عبودیت است چرا که عبادت، شامل کمال و نهایت متبت و نیز کمال و نهایت 
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لت می بت ذ گان مؤمن وی از مت ند خدا و ب یامبران  بت پ باشااااد زیرا مت

شمار می خداوند ستهبه  شای سی بیر از او  ی این متبت رود هرچند که ک

شد، اما بیر نمی شته میالله بهبا ست دا شود نه همراه الله. چرا خاطر الله دو

، متبوبش را دوساات می دارد را دارد و آنچه او خوش نمیکه دوسااتدار و متب 

ست میخوش نمی ستی میدارد و با هر کس که او دو کند و دارد مواالت و دو

شمنی می شمنی میبا هر کس که با وی د ضی و کند د نماید و به رضایتش را

نماید و از گردد و به آنچه او بدان امر کرده امر میا خشاامش، خشاامگین میب

چه از آن نهی نموده، نهی می حال موافب متبوبش آن مه  ند. پس او در ه ک

 است. 

ست خداوند متعال نیکوکاران، پرهیزکاران، توبه دارد کنندگان و پاکان را دو

چنین خداوند داریم. هم دارد دوستشو ما نیز هر کس که خداوند او را دوست 

خاطر دارد پس ما هم بهمتعال خائنان، مفساادان و مسااتکبران را دوساات نمی

 داریم. ها را دوست نداریم و مبغوضشان میآن موافقت با خداوند

عال می ند مت ید:خداو ما   ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  فر

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 ىب نب مب ربزب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

نه) َّ مت زت رت يب نان اي} (1:ممتت نان! مؤم نان و من دشااام  دشااام

ت بدیشااان نساابت شااما. نگیرید دوسااتي به را خویش تمو و کنیدمي متب   د 

 آمده شاااما براي که ندارند ایمان حقیقتي و حب به آنان کهحالي ورزید درمي

 زا) اسات پروردگارتان که خدا به آوردن ایمان خاطر به را شاما و پیغمبر. اسات
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تان و شاااهر یار ندمي بیرون( د ما اگر. ران هاد براي شااا لب و من راه در ج  ط

 وندپی ایشان با) ایدآمده بیرون( خویشتن زادگاه از و کرده هجرت) خوشنودیم

 من که حالي کنید، درمي دوساااتي آنان با نهان در(. نساااازید برقرار دوساااتي

لع( همگان از) ساااازیدمي آشاااکار یا داریدمي پنهان هرچه به نسااابت  و ترمط 

 منتر  راه راساااتاي بکند از را کاري چنین شاااما از هر کس. هساااتم ترآگاه

 . {است گشته

به  َّ ىل مل خل ُّ فرموده: خداوند فرموده  شلللی  سلللعدی یعنی: 

مقتضای ایمانتان که دوستی اهل ایمان و دشمنی دشمنان ایمان است عمل 

بنابراین دشاامن  خدا و دشاامن مؤمنان هسااتند.ها دشاامن نمایید؛ چرا که آن

یعنی: در دوستی  َّجن يم  ىم مم خم ُّ خدا را به دوستی برنگیرید و 

ت آن ها و تالش برای اسباب مودت، شتاب نورزید زیرا مودت اگر حاصل و مود 

ی آورد در نتیجه، بنده از دایرهگردد یاری، دوستی و مواالت را نیز به دنبال می

شاااود و پیوناادش از مؤمنااان ی کااافران میردد و از زمرهگایمااان خااارج می

سلد. می ست چرا همگ ستی گرفته، ناجوانمرد ا سی که کافر را به دو چنین ک

با دشااامن نه  نان خود مواالت و دوساااتی میکه او چگو ند در ترین دشااام ک

بدی چیزی برایش نمیحالی با پروردگار و که جز شااار  و  بل  قا هد، درم خوا

کند و بر آن ن خیر برای اوسااات و او را به خیر امر میسااارپرساااتش که خواها

فت میتشاااویب می خال ید م ما عادات و ن به م که مؤمن را  ورزد؟! از چیزهایی 

خواند اینساات که آنان به حقی که به سااوی مؤمنان دشاامنی با کافران فرا می

شده صلتر از این مخالفت، وجود ندارد چرا که آناند و بزرگآمده کافر   ها به ا
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شته دینتان کفر ورزیده ستید.و پندا شما بر گمراهی ه و به حقی کافر  اند که 

اند که هیچ شااک و تردیدی در آن نیساات، هر کس حب را رد  کند متال شااده

ر  علاست که دلیل یا حجتی مبنی بر صتت گفته م اش داشته باشد بلکه ص 

  175.«کرده استداشتن به حب، بیانگر بطالن و فساد کسی است که آن را رد  

اهل سنت در این باب به سبب پایبندی به مدلوالت نصوص شرعی، مابین 

و حد  وسااط بین اهل افراط و تفریط هسااتند. میان افراد بالی و افراطی که از 

ها و مباح دانستن خون و مال معصومشان نصوص  برائت از کافران، ظلم به آن

نمودن بدانان را تعطیل  176نرا برداشت کردند و نصوص مبنی بر نیکی و احسا

نمودند و بین اهل تفریط که به مظاهر شاارعی  برائت تاخته و خواسااتار الغای 

ها شاادند و در إعمال نصااوص مبنی بر نیکی و احسااان مبالغه نمودند و از آن

سنت نهی نمیبدعت کنند و اهل بدعت را نکوهش نکرده های مخالف قرآن و 

یا همهو معاقبه نمی تایید روهی گنمایند  با وجود مذاهب مختلفشاااان  ها را 

طورکه علما، اجتهادی که نزاع در آن راه دارد و سائغ است را تایید کنند آنمی

  177نمایند.می

  ( جایز دانستن دعوت به تقریب بین اس م و ادیان اهو کتاب:دهم

های تاریخی اسااات )و به گذشاااته بر این دعوت هرچند که دارای ریشاااه

 ا در عصر حاضر، بسیار گسترده شده است. گردد( اممی

                                            
 .854تفسیر السعدی:  -175

 .82المعاصر من قضایا الوالء و البراء: نگا: موقف االتجاه العقلی  -176

ع الفتاوی:  -177  .467/ 12نگا: مجمو
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 گیرد: حقیقت تقریب بین ادیان در عصر جدید در سه سطح جای می

 که  گونهتقریب و نزدیکی بدون ساااازگار کردن یا در هم آمیختن، این

ویژگیهای اعتقادی و تعبدی خاص  هر دین باقی بماند اما با اعتقاد 

شتن دیگران، احترام به عقای شعائر آنها، اظهار وجوه به ایمان دا د و 

تشااابه و مشااترکات، دور کردن وجوه اختال  و تفاوت، همکاری بر 

های مشترک و ترویج متبت، مودت و تعارفات دینی سر  تتقب ارزش

همراه باشاااد. این رویکرد درواقع بارزتر از موارد دیگر اسااات و مورد 

 باشد. تایید تصمیمات مجمع دوم واتیکان نیز می

 ی ادیان و وابستگی یان: یعنی اعتقاد به صتیح بودن همهوحدت اد

که ظواهر و صاااورتآن ند  حد، هرچ به حقیقتی وا بادت ها  های ع

ی ساااابب اسااات و دعوت به ی مرتبهمتنوع باشاااد. این مرتبه الزمه

مدن زیر کاهش ویژگی به منظور گردآ یدتی و تشاااریعی  های عق

یا وحدتی بزرگ ی وحدتی کوچک همانند: ابراهیمی بودن، ساااایه

های شااود. این رویکرد در تالشچون انسااانیت بر آن اضااافه میهم

 یابد. اندیشمند فرانسوی روژه گارودی نمود می

 چه پار بهیک یا  یان را یکی کرد،  یان: یعنی اد لهساااازی اد ی وسااای

نابع مختلف بر  ید از م جد ناصااار دین  که ع قاطی  درآمیختن و الت

( سوی )پذیرشبرای جذب دیگران به ی تالشگیرد و یا به واسطهمی

 ی معین   یکی از ادیان. عقیده
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ی ارجاء با این دعوت در هر سه سطح آن، آشکار است چرا که مبتنی رابطه

صر   اعتقاد  ست و هر کس بگوید ایمان،  صدیب ا ست که ایمان فقط ت بر این

ز آن ا به صدق و راستی پیامبر و آن چیزیست که آورده؛ حتی اگر هم به تبعیت

بازهم  گد،  با آن بجن بدان بغض ورزد و  ند و  با آن دشااامنی ک ملتزم نگردد و 

باشد و این، الزامی گریزناپذیر است. به همین اش این است که مؤمن میالزمه

دلیل هر کس که این گفته را در جواب بگوید دچار آشاافتگی و تشااویش شااده 

اند: ل برخی که گفتهنماید، همانند قواساات که انسااان عاقل از آن شاارم می

کننده بوده و به وجود خدا اقرار نکرده و بدین اقرار ابلیس، مسااتهزأ و مسااخره

خالقش بوده و این را نمی گار و  ند، پرورد خداو که  ته اساااات! نکرده  دانسااا

تت نبوت موسااایهم به  چنین فرعون و قومش، صااا را درک نکرده و نیز 

 وجود آفریدگار پدیدآورنده معتقد نبودند!

مد سللللیم عواال  مث ید: می دکتر مح ظاهری بین »گو عائر  که شااا ند  هرچ

سلمانان و قبطی ضاد با م شد و هرچند که برخی عقاید آنان در ت ها مختلف با

شند اما متوری که پیروان هر دو دین به دور آن می ست و هم با چرخند یکی ا

 «. باشدآن: عبادت خداوند متعال و ایمان به رسالت و رسوالن می

ند کنافرادی وجود دارند که به کفر یهود و نصارا اقرار می ،ی اولدر دستهو 

الله به حسااابشااان  :گویندکنند و میمی موکولها را به قیامت اما حکم بر آن

شیوه  شیم و بر این  شترک با ست که ما دنبال امور م سیدگی کرده و واجب ا ر

 کنند که این نیز از دو جهت متضمن ارجاء است: تاکید می
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  صوص شرعی بر آنان تا آخرت، حال آن که ن به تأخیر انداختن حکم 

 صریح و واضح هستند. 

 ه نادیدمشااترک و  مفهوم ایمان با تاکید بر اعتقادات سااساات نمودن

 کفر صریح.  گرفتن

ساختمیمثال برای  شان  ستاد فهمی هویدی می توان خاطرن پندارد که ا

سمانی می سباتی که باعث تقریب بین ادیان آ له شوند بتث ایمان به الاز منا

ی کساای تا روز قیامت، بر عقیده نکردن اساات و در عین حال به سااوی حکم

بتث عقیده بتثی اخروی اسااات که الله »: دگویکند و در این باره دعوت می

جایز نیساات  کسکند و برای هیچ در روز قیامت مردمان را بر آن متاساابه می

کفر خودش را  ،که خود را در این موارد قاضی بداند مگر و تنها مگر که شخص

ال  آشکار کند. اخت ،به صورتی که هیچ احتمال تلبیس و انکاری در آن نباشد

به صورت مساوی مشروعیت  کسکاهد و هر و ارزش کسی نمیدین از احترام 

و حقوق خود را داراسااات، به خاطر کرامتی که اوال از انساااان بودنش شاااکل 

گیرد و اگر از ادیانی باشااد که به الله ایمان دارند، یک تناسااب دیگر نیز به می

ب سکند و آن تناشود که این حب را برایش قویتر میبرادری انسانی افزوده می

 178«.است "الله"ایمان به 

ی ارجاء، مشااوق و جای تعجب نیساات که برخی در عقیده ،بر این اسااان

هایی هترین پایاز مهم»گمان کنند: حتی  بیابند وتقریب ادیان  برای توجیهی

                                            
 .م 1999دارالشروق قاهره چاپ اول  145المقاالت المتظورة اثر هویدی ص  - 178
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که اساااالم به ارمغان آورده، اعتقاد ارجاء اسااات و بدین معناسااات که حکم و 

تقادات هر شااخص تنها مخصااوص الله و اع مواضااعقضاااوت نهایی بر افکار و 

ست که به این حب الهی تعرض کند و خود را خدا  سان جایز نی ست و برای ان ا

گونه که الله قضااااوت پنداشاااته و بر مردمان حکم کفر و ایمان بدهد. همان

گونه حکمی بر اعتقادات مردم در دنیا  نهایی را به قیامت ارجاع داده است هر

ضاوت قبل از متا سألهمانند ق ست. این م شی از عالقه ،کمه ا سان به نا ی ان

حسااااب و حذ  مادی و ای برای تصااافیهگناهکار دانساااتن دیگران و مقدمه

شد  سامتی و ی ارجاء، پیروزی ارزشپیروزی عقیده لذامعنوی خواهد  های ت

 179.«زیستی و سالمت بین اعضای یک جامعه و سپس بین کل مردم استهم

ی آزادی و اختال  بین بشاار ادیان به قاعده تمامی»دیگری گفته اساات: 

اعتقاد دارند، البته اگر بدانیم که چگونه آن را بر اساااان مقاصاااد اصااالی و 

یهجوهری یل کنیم زیرا کل تاو یهاش  پا یان بر  مان قلبی ی اد ی تکلیف و ای

این بتث باعث  .کاری اساااتوار هساااتندنفاق و فریب ،صاااادقانه به دور از ریا

شود که به تأخیر انداختن ای مهم در تمامی ادیان آسمانی میرسیدن به نقطه

و بررسااای آن در قیامت اسااات )به افکار  عقیدتیحکم قطعی بر اختالفات 

متاسبه و پاداش و جزا از خصوصیات  ؛ی مرجئه بنگر(. به عبارت دیگرطایفه

                                            
ضد ایدولوجیا التکفیر" اثر متمد الکوخی روزنامهاز مقاله - 179 ی التوار المتمدن بر ی "بیان 

 :لینک مقاله 11/7/2007تاریخ  1973ی اینترنت شماره

 http//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102378 
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که بر صاااتت ایمان مردم و میزان التزام به آداب و شاااعایر سااات الله بوده و او

 180«.گذردداند در قلب و درون چه میکه می اوستدهد و حکم می

که کار حکیمانه در این زمانه، تاکید  دکامال قناعت دار »گوید: دیگری می

در گمان باطل )بر القای مذهب ارجاء در مساااایل ایمان به مردم اسااات، ما 

گرایش ارجاء که مسااتندات قوی در نصااوص  اجرایکردن و به زنده  (خودش

امروزه زنده کردن مذهب ارجاء با  .قرآن و ساانت و اقوال ساالف دارد نیازمندیم

مامی تنوع اقوال و طیف به  ؛حل اساااتبهترین راه ،هایشت قاد  ند اعت مان ه

سمای ایمان در اعتقاد قلبی  صر کردن م ضافه بر آن متضمنت  هک و هر چیز ا

تنها بر اعتقاد قلبی و »گوید: تا آن جا که می ،«مال ایمان اساااتمشااامول ک

مقدار ایمانی که در آخرت نجات»گوید: می دیگریو  «اقرار زبانی کفایت کن

ست با اعتقاد قلبی و اقرار زبانی و ا سان ا ا ی از اعمال که بمقدار نجامبخش ان

د بهشااات شاااود و مسااالمان با آن وار یابد متقب میآن جنس عمل تتقب می

 181.«شودمی

ی صاااتیح دانساااتن ادیان بیر از گمراهی دعوت به تقریب ادیان بر پایه

الله چنانکه  182.اسااالم و یا حکم نکردن به کفر آنان بر کساای پوشاایده نیساات

                                            
ی هل العلمانیة التادیة؟ فارن ایغو سایت مرکز دمشب للدراسات النظریة والتقوق مقاله - 180

 :المدنیة لینک

 http//www.dctcrs.org/s6391.htm 

له - 181 قا جاء( م یاء نزعة )االر مة اثر ی رأیي فی صااااکوک التکفیر اح لدوا ج من ا افضاااال الخرو

 .14/2/2003منصور النقیدان انتشار داده شده در سایت ایال  تاریخ 

 .و بعد از آن 1427ص  4برای تفصیل بنگر به: دعوة التقریب بین االدیان ج  - 182



105 

 

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّ  :فاارمااایاادماایمااتااعااال 

 مخ جخ مح جح مج حج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب

یامبر( بگو )ای ( }158: اعرا ) َّ  حص مس خس حس  جس پ

همان الله که  ؛ی الله به سااوی تمامی شااما هسااتمای مردم، من فرسااتاده که

اوست که زنده  .ی جز او وجود نداردبتق و معبود استها و زمین آسمان مالک

ندمی یامبر درن و می گردا له و پ به ال ند. پس  ندهمیرا له و  اشناخوا به ال که 

 . {او پیروی کنید تا هدایت یابید سخنانش ایمان دارد ایمان بیاورید و از

سیبنابراین  سول اگر ک سالت ر سایر ادیان تالش برای تقریب بین ر الله و 

ند در یت یدایره ک یت ،شااامول که آخرین ، عموم یت دین اساااالم و این  فا ک

فرماید: می اللهرساااالت اسااات طعنه وارد کرده اسااات. حال آن که رساااول

َید  » َد ب 
ي َنْفُس ُمَتمَّ ذ 

َّ
يو َوال َران 

 َنصااْ
َ

يو َوال ة  َیُهود 
مَّ
ُ ْ
ه  ال ْن َهذ  َحدل م 

َ
ي أ َمُع ب   َیسااْ

َ
ه  ال

ار   ْصَتاب  النَّ
َ
ْن أ  َکاَن م 

َّ
ال ه  إ  ُت ب 

ْ
ل س  ْر

ُ
ي أ ذ 

َّ
ال ْن ب  ْم ُیْؤم 

َ
مَّ َیُموُت َول

ُ
سوگند به }183«ث

ست درذاتی که جان متمد  ست او صارا که دعوت هر  ؛د صی از یهود و ن شخ

 . {ود سپس به رسالتم ایمان نیاورد و بمیرد از اهل آتش استمن را بشن

یچ برای ه» بنا بر تناقض دعوت تقریب ادیان با نصوص و قواعد عام شریعت؛

مسلمانی که به الله به عنوان پروردگار و اسالم به عنوان دین و متمد به عنوان 

 کند عوتنادرست، د اندیشهپیامبرش ایمان دارد جایز نیست که به سوی این 

                                            
صاااتیح مسااالم کتاب االیمان باب وجوب االیمان برساااالة نبینا متمد الی جمیع النان و  -183

 .239حدیث نسخ الملل بملته 



106 

 

شاعه  یا به و شویب و ا ها فرانسکندر  اینکه آنرا بپذیرد،چه رسد به  آن بپردازدت

 184«.وابستگی داشته باشد و به مجالس آن هایش وارد شودو نشست

قت داما اگر دعوت به گفتگو بین ادیان باشااد بایسااتی به متتوای گفتگو 

باشااد و متضاامن ن در آنکه اگر تنزل از ثوابت عقیدتی و اصااول شااریعت  کرد

 صتیح دانستن کفر نشود اصل آنست که جایز است. 

 185:گفتگوی شرعی بین مسلمین و اهل کتاب و سایر کفار بر دو نوع است

ز ااعم ی پیامبران و جانشاااینان ایشاااان وظیفه ،گفتگوی دعوت او :نوع 

ها قرار داده علمای حقیقی و دعوتگران دلسوز است که امت ما را بهترین امت

ر تعبی "کلمة سلللواء"ی قرآن به عنوان متتوای این نوع گفتگو در آیهو . اسااات

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  شااده اساات:

  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ

ی ای اهل کتاب به ساااوی ساااخن عادالنه: بگو( }64: عمران آل) َّنث

م و را عبادت نکنیمشاااترکی که در میان خود داریم بیایید و آن این که جز الله 

برای او شاااریکی قرار نداده و بعضااای از خودمان را به جای پروردگار یکتا به 

رمان گواه باشید که ما تسلیم )ف :خدایی نگیریم. پس اگر سر باز زدند بگویید

 . {پروردگار( هستیم

                                            
تاریخ  19402ی فتوای هیئت همیشااااگی فتوا در مملکت عربسااااتان سااااعودی شااااماره - 184

مراجعه  1423ص  4تقریب بین االدیان ج الو برای تفصیل در این مسئله به دعوة  25/1/1418

 .شود

 .1534ص  4بنگر به: دعوة التقریب بین االدیان ج  - 185
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لهی رساااولسااایره ،نمود عملی این گفتگو تاب  ال هل ک  ازدر دعوت ا

های ایشان به نگاریچنین نامهمسیتیان نجران و هم یهودیان مدینه و :جمله

روش پیشااگامان نخسااتین از صااتابه و تابعین و ساالف نیز و  اساات پادشاااهان

ستصالح  شی و  :مانند چنین ا گفتگوی جعفر بن ابی طالب و یارانش با نجا

های فتح شااده و اطرافیانش و سااخنان صااتابه در برخوردشااان با ساارزمین

ورد علمای حقیقی در خطاب و ساااخن با اهل کتاب ی برخچنین شااایوههم

  !است

سمبتنی بر گفتگوی  دوم:نوع  ی نتوه ار این گفتگو مبنای شرعی:  تسیا

همسااایگی و مصااالح  حکمحرکت امت اسااالمی و طبع همزیسااتی بشاار به 

 به ولی امر و هاپیمانمذاکرات و  ،کند و این نوع از گفتگومشاااترک ایجاب می

قواعد عمومی شریعت و بتث مصالح  وشود اهل شورای حل و عقد واگذار می

 ند. ساز میمند ضابطه آن را ،و مفاسد

هایی منعقد فرمودند و همچنین و پیمان عهد ،با یهود مدینه اللهرسااول

اب و ی کتفقه اساااالمی که بر پایه. با کفار قریش صااالح حدیبیه را رقم زدند

شکل ست میراثی عظیم در زمینه سنت  المللی با اهل های روابط بینگرفته ا

ی ذمی، معاهد، مسااتامن و حربی کتاب در خود دارد که شااامل چهار دسااته

 شود. می

  دعوت به آزادی عقیده، مطابق با مفهوم غربی: - الف یازدهم(

ست که  آزادی عقیده صر ا صطالحات معا سنت وارد ن دهاز ا و  در کتاب و 

ست  شده نبوده ا شناخته  صال  امت  سلف  صطالحی مجمل و در نزد   کلیو ا
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 آن را مردود دانست بلکه بایستی است، 
ً
 آن را صحی  و نه مطلقا

ً
لذا نباید مطلقا

  تفصیو داد.

صود از  صطالح چنیناگر مق شخص کافر   یا شد که  مقیم حکومت  این با

 شود صتیح استاسالمی مجبور به ترک دین و آیین خود و ورود به اسالم نمی

و اشکالی در آن نیست و کامال آشکار است که شخص کافر مجبور به ترک آراء 

های چه آن افکار موافب و چه مخالف آموزه ،باشاادو افکار شااخصاای خود نمی

 اسالم باشند. 

شد که ال صود این با ست و اما اگر مق شدن داده ا له متعال به او حب کافر 

 که الله به هیچ کس چرا ؛کفر و ضاللت را حب او دانسته است این باطل است

این کار را برای  ،شیاین حب و اجازه را نداده که کافر شاااود و در شاااریعت خو

 هیچ انسانی جایز ندانسته است. 

سی نداده پس به طریب حال که الله شدن را به ک  هیچ ،اولی حب کافر 

مجبور نبودن او به  .به او نداده اسااات هم حقی برای نشااار کفرش میان مردم

اش در مسلمان شدن، این حب را به او نخواهد داد که به سوی کفر و گمراهی

 میان جوامع و شهرهای اسالمی دعوت کند. 

سف آن چه مایه شدمیی تا سلمان  ،با سندگان م سیاری از نوی ست که ب این ا

تأثی حت  تهاز  "لیبرالی"ر این مفهوم ت یده قرار گرف ندآزادی عق نه ؛ا که ابه گو ی 

ای، حق دعوت کردن به سللوی آن و تغییر دادنش برای صللاحب هر فکر و عقیده

کنند که اسلل م این حق را برای اند و فکر میبه هر صللورت که خود بخواهد قائو

 کند. هر شخصی تضمین می
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 و این دهندتتت این اصطالح ترویج میاین همان مفهوم باطلی است که 

چه که معاهدات آندر برابر به پیروی از مفاهیم بربی و تسااالیم شااادن  کار را

  186.ددهند انجام میشونامیده می "من ور حقوق ب ر"

هر شخصی حب » از من ور جهانی حقوق ب ر آمده است که: 18ی در ماده

مل تغییر دین و عقیده ندیشاااه و دین دارد و این حب شاااا اش نیز آزادی در ا

مل آزادی می یانگردد و نیز شااااا لبآن  ب قا  ،تبلیغ کردن ،آموزش دادن در 

ه و چباشااد  پنهانیچه به صااورت  !گرددو رعایت کردن آن می مناسااک برپایی

 187«.علنی و دسته جمعی

رجاء در این است که حکم نهایی بر صتیح وجه توافب مسائل ذکر شده با ا

ی آن که از طرفی به عالوه ،گرددبودن اعتقادات تنها در قیامت مشاااخص می

نیز موافب با منتصااار کردن کفر در اعتقاد قلبی اسااات. این مفهوم از آزادی 

سلمان نیز این اختیار را می سان م سبت به انجام دادن و عقیده به ان دهد که ن

حتی اگر از احکامی باشد  باشد؛احکام دین خودش هم مختار ندادن شعایر و 

داند و بر آن متفب هساااتند؛ این حب را نیز برای او قائل که هر مسااالمانی می

ای برای اسااات که این عقیده را بین مسااالمانان انتشاااار داده و از هر وسااایله

 هایی تاسیس کند. نشرش کمک گرفته و بلکه بر آن حزب و جماعت

                                            
 .558بنگر به حقیقة اللیبرالیة ص  -186

 :سایت رسمی منشور جهانی حقوق بشر -187

http//un.org/arabic/aboutun/humnar.htm 
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اند که اسااالم حقیقی، هیچ تفکری را که ن نویسااندگان گفتهبعضاای از ای

ن پذیرد و ایادعای منتصاار دانسااتن معرفت دینی یا علمی داشااته باشااد نمی

ی به دسااات آمده از ارجاء )صاااتیح( اسااات که از اصااالی قرآنی همان نتیجه

حکم نهایی بر افکار و اعتقادات تا قیامت به  :گیرد که فرمودهساارچشاامه می

ضاوت بین مردمان دارد و تأخیر ان ست که حب ق ست و تنها الله ا شده ا داخته 

ها را در این را در این جایگاه قرار داده و انسان شخص، خودسزاوار نیست که 

 دنیا بر اسان اعتقاداتشان متاکمه کند. 

 ىتيت نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب ُّ  :فرمااایاادمیقرآن 

 يل * مل يك ىك مك لك اك يق  * يف ىف يث ىث مثنث زث رث

هر }( 69-67: حج)  َّ  ين ىن نن من زن رن مم  ام برای 

تا بر آن باشاااندمناساااکی قرار داده ،امتی با تو مجادله  ؛ایم  پس در این کار 

همانا تو بر هدایتی مساااتقیم  .نخواهند کرد و به ساااوی پروردگارت دعوت کن

به جدال برخاساااتند پس بگو با تو  به آن چه که انجام  :هساااتی. و اگر  له  ال

الله در روز قیامت بین شما حکم خواهد کرد در آن چه  تر است.دهید آگاهمی

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  .{که بر آن اختال  دارید

 يي ىي خيمي حي جي يه ىه  مه جه ىنين من خن حن جن يم

یهودیان گفتند که نصارا }( 113: بقره) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

بر حب نیسااتند و نصااارا گفتتد که یهودیان بر حب نیسااتند در حالی که آنان 

خوانند، این گونه به مانند اینان گفتند کسانی که علمی کتاب آسمانی نیز می
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نداشااتند پس الله میانشااان در روز قیامت حکم خواهد کرد بر آن چه که بر آن 

 .{اختال  دارند

 : شودمنتج میز این پدیده مواردی که ا

 188 دعوت به الغای حد ارتداد: - ب یازدهم(

 ارتباط با ارجاء با آن متفب اساات بخاطرقبل نیز بود و  مساائلهاین از نتایج 

 کنیم. اف نظربتث حد  همیناگر به 

یابیم که ارجاء میدرشاااوند توجه کنیم به عواملی که باعث حد می اگر و

 ی آن عوامل را با منتصر گرداندن کفر در اعتقاد قلب از بین برده است. کلیه

حال یا با انکار وجود این حد در  ،شوداین بتث بسیار دیده می در زمان ما

  .همراه استخروج مسلتانه با دین و یا با تخصیص دادن آن به ارتدادی که 

حد ارتداد وجود ندارد  نامر اسالم حدی به پندارد که دمی دکتر طه علوانی

ست(  سمی که او نامیده ا صیکه و ارتداد فردی )به ا شخ س تغییر اعتقاد   تا

و یا خیانت بدانان و امام آنها  جماعت مسلمینمسلتانه بر  و قیام خروج اب اگر

ه هیچ گون همراه نباشدبردن و یا دعوت کردن به این موارد  سالحو یا دست به 

های رده دنیوی ندارد و تنها وعید اخروی بر آن است و آن چه از جنگ مجازات

ست به عنوان یک جریمهاو قتل مرتد شده ا سی معنا مین روایت  سیا  دکنی 

 189.)و نه یک حد شرعی(

                                            
ی التوار المتمدن ی العلمانیة وجهة نظر مغایرة اثر متمد الکوخی، سااااایت مجلهمقاله - 188

 .ی هل العلمانیة التادیة؟ بر سایت فارن ایغوهمچنین مراجعه شود به مقاله

 .15، 95کراه فی الدین: إبنگر به ال  - 189
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تداد اگر همراهمی دکتر حسلللن ترابی جازات ار که م ندارد  خروج بر  با پ

سااات و در این باره ن نباشاااد منتصااار در مجازات اخروی ااناجماعت مسااالم

شرع ایمان  جامعهبرای »گوید: می این اختیار وجود دارد که به رسالت حامل 

 190.«بیاورد یا نه، و جزای این کار به قیامت و مراحل آن واگذار شده است

شااریعت این راه را برای انسااان باز گذاشااته اساات که » :گویدمیهمچنین 

یل کند، و اگر در اصااال مذهبش چیزی را قبول کرده یا اصاااالح کرده و یا تبد

اما هیچ کس حب ندارد او را در  ؛گرددمؤمن باشااد در آخرت بر آن مواخذه می

 191«.دنیا و به امر سلطان اذیت کند

یده مورد قبول می دکتر غنوشلللی با آزادی عق جازات ارتداد  که م ندارد  پ

ای سیاسی بوده است که هد  از آن متافظت اسالم سنخیت ندارد و مسأله

الله در چه از رسولمی در برابر دشمنانش بوده، و آناز مسلمین و حکومت اسال

این باب روایت شده است از منظر والیت سیاسی ایشان بر مسلمین بوده و با 

ساب ست نه حد ،این ح بار معنایی  ،)چون حد 192.مجازات مرتد نوعی تعزیر ا

 .بر خال  تعزیز که بار معنایی اجتماعی و سیاسی دارد/مترجم( ،شرعی دارد

ی عملی د چرا که از ناحیهباشاااحد می یتعطیل هاییادعا چنینی نتیجه

نیده گذرد و بساایار کم شااهاساات که بر امت اسااالمی میها و بلکه قرننساال

                                            
صول و الواقع اثر ترابی ص  - 190 سلطانیة بین اال سة و التکم النظم ال سیا ساقی  114ال دار ال

 .2003لندن 

 .166مصدر قبلی ص  - 191

 .50بنگر به التریات العامة فی الشریعة االسالمیة ص  - 192
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ه اجرا گشاات معاندو یا ملتد  آشااکارگویشااود که حد ارتداد بر فالن زندیب می

 193باشد.

ستی که صحی  و  برا سنت  شرعی از  وجوب ک تن مرتد به عنوان یک حد 

 اجماع صری  امت ثابت است. 

ا»آمده اسااات که:  هدر سااانت از قول عکرم یًّ نَّ َعل 
َ
ا  أ ْوم 

َ
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ُ
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ْ
اق

َ
سوزاند، این خبر امام علی آوردند  نزدقومی از زنادقه را }194.«ف و آنان را 

سااوزاندم به خاطر نهی به ابن عبان رسااید و فرمود: اگر من بودم آنان را نمی

سول سی را عذاب نکنید»: ندکه فرمود اللهر صوص الله ک  اما «با عذاب مخ

هر کس دینش را »: ندکه فرمود اللهکشاااتم به خاطر امر رساااولآنان را می

 .{!«بک یدشاو را تغییر داد 

الله ایشااان را به عنوان روایت اساات که رسااول موساای اشااعری واز اب

را نیز فرستادند؛  و در پی ایشان معاذ بن جبل گسیل داشتکارگزار یمن 

شو، در هنگامی سید متکایی برایش فراهم کرد و گفت پیاده  سی ر که به ابومو

ت؟ ساین هنگام مردی نزد ابوموسی ایستاده بود و معاذ پرسید این شخص کی

سی جواب داد سالم آورد و اآل :ابومو سپس ا شخص یهودی بود  ن دوباره این 

ست و به معاذ گفت شده ا شین، اما معاذ گفت :یهودی  شخص :که بن  تا این 

                                            
 .61بنگر به ظاهرة االرجاء فی الفکر االسالمی ص  - 193

 .2854السیر باب ال یعذب بعذاب الله حدیث صتیح بخاری کتاب الجهاد و  - 194
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شود نمی شته ن شینمک سه بار این کالم را  ،این .ن ست و  حکم الله و رسولش ا

 195تکرار کرد پس ابوموسی امر کرد و او را کشتند.

َئ »روایت کرده اساات که:  اللهاز رسااول امام عثمان  َدُم اْمر 
ُّ

ل  َیت 
َ

ال

َغْیر    َنْفَس ب 
ُ

ْتل
َ
ْو ق

َ
اَن أ ْحصاااَ ا َبْعَد إ  ن  ْو ز 

َ
َم أ

َ
ال ساااْ َث ُکْفرل َبْعَد إ 

َ
ال

َ
ْحَدی ث إ   ب 

َّ
ال َم إ  ل  ُمساااْ

ست مگر }196«َنْفَس  سلمانی مباح نی شدن بعد  درخون هیچ م سه چیز: کافر 

 .{پس از ازدواج و یا کشتن شخصی که خونش حرام است زنا کردن ،از اسالم

فرموده اساات که کشااتن انسااان به خاطر هر یک از این سااه  ابن رجب

 197.مورد در بین تمامی مسلمین مورد اتفاق است

سیاری بر سأله  علمای ب شد ابن رجب :اند مانندکرده اجماعاین م  که ذکر 

  و... 199ابن رشدو  198ابن المنذرو 

اهل علم بر وجوب کشااتن مرتد اجماع دارند و »فرموده اساات:  ابن قدامه

خالد و  ،ابن عبان ،ابوموساای ،معاذ ،علی ،عثمان ،عمر ،این مسااأله از ابوبکر

                                            
یث  - 195 حد باب حکم المرتد و المرتدة و اسااااتتابتهم  یات  لد خاری کتاب ا و  6525صااااتیح ب

 1733صتیح مسلم کتاب االمارة باب النهی عن طلب االمارة و الترص علیها حدیث 

مد ج  - 196 ند اح بالع 61ص 1مساااا یامر  باب االمام  یات  لد لدم و ساااانن ابوداود کتاب ا فو فی ا

و ساانن ترمذی کتاب الدیات باب ال یتل دم امرا مساالم اال باحدی الثالث حدیث  4504حدیث 

ستدرک حاکم ج  2158 ست و م سن ا صتیح بر  390ص  4و فرموده حدیثی ح و فرموده حدیث 

اند و امام ذهبی با او موافقت کرده و شااایخ آلبانی در صاااتیح شااارط شااایخین که تخریج نکرده

 داند. صتیح می 7641الجامع حدیث

 .124ص  1جامع العلوم والتکم ج  - 197

 .46االجماع ص  - 198

 .459ص  2بدایة المجتهد ج  - 199
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پس اجماع  ،روایت شاده اسات و کسای آن را انکار نکرده بسایاری دیگر

 200«.شودمتسوب می

 سباب درمانامطلب دوم: 

درمان  وسااایلترین توان مهمبر نمودهای ارجاء معاصاار می یاز مرور پس

 زیر خالصه نمود:  به شرحرا  این معضل

صالح و منهج  -1 سلف  شار مذهب   و ه.عقید دریافتدر  آناناهتمام به انت

 همفنصااوص شااریعت و پایبندی به چنگ زدن به ، امراین  جوانبترین از مهم

 یند، و برای این کار بایستی از کلیهادهنموای که سلف فهم به شیوهاست آن 

های تبلیغاتی برنامه ،مقاالت ،هاخطبه ،هاکنفرانس :امکانات موجود اعم از

 و... استفاده کرد. 

 که رویگردانیهای مرجئه ی فرقههمهو انترا  تبیین اصااال گمراهی  -2

و اصطالحاتی که خود درست کرده هاناماز بیان کتاب و سنت است به خاطر 

ه گونه کهمان ،کنار گذاشتن اجماع سلف صالح در این مسائل است نیزاند و 

مرجئه در این اصل از بیان ظاهر کتاب و »فرماید: می هتیمیشیخ االسالم ابن

ی خود و آن چه که با درک أو بر ر  سااانت و اقوال صاااتابه و تابعین عدول کرده

راه و روش اهل بدعت  این نمودند کهاند اعتماد خود از لغت به دسااات آورده

                                            
 .264ص  12المغنی ج  - 200
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بیشتر آن چه که مردمان »فرموده است:  امام احمد ،است و به همین دلیل

 201«...دارد از تاویل و قیان استرا به خطا وا می

خاطر یه ،به همین  ئه و روافض و بق له و مرج عت از معتز بد هل  نانا  ،ی آ

ر بدین خاطر بکنند و ی و عقل خود و تاویلشااان از لغت تفساایر میأقرآن را با ر 

، ندارند تکیهی مساالمین تابعین و ائمه ،صااتابه ،اللهاحادیث وارده از رسااول

نها بر نکرده و ت تکیهنه بر اجماع سلف و نه بر آثار وارده از آنان  ،پس نه بر سنت

ث و حدی و کتابهایو همچنین بر تفاسااایر قرآن  نمایندمی تکیهعقل و لغت 

سلف  شادبیات و کالم که  ابهایبر کت ندارند و تنها تکیهروایات  ضع  انرهبران و

 . «ددارن تکیهاند تاکید و کرده

اهل سااانت مابین افراط و تفریط، مانند  رویمیانههای جنبه یارائه -3

خوارج اهل بلو همچون  مابینوسطیت ایشان در مسائل ایمان که اهل سنت 

 ی اهل تفریط قرار دارند. مرجئهنیز و معتزله و 

واجب » ،گونه که در فتوای هیئت دائم فتوا آمدهین مساااائل هماندر ا -4

و  نی بر کتاب و ساانتتی دین که مبساالف صااالح و ائمه هایبااساات که به کت

 مخالف ایشان هایبارجوع به کتو این هیئت از  .اقوال سلف است مراجعه کرد

صری و کتاب نمایانی که علم را از اهل علم که از عالمدارد بر حذر میهای معا

 .اند صادر شده استاصلی آن کسب نکرده منابعو 

                                            
 .99االیمان ص  -201
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به راساااتی که به این اصااال عظیم )تعریف ایمان( از اصاااول اعتقاد هجوم 

اند و با ساااتم به اهل سااانت و جماعت ریزی کردهآورده و مذهب مرجئه را پایه

سبت داده سخنانی از بر مردم تلبیس کرده و عامد ،با این کار اند.ن ی  شانه با 

 گزین للی و سللخنانی؛ اندزینت داده ی سلللف صللال ائمهو  هاالسلل م ابن تیمی

شااان در این از اقوال متشااابه ایشااان که آن را به سااخنان متکم قیچی شللده

 202.«دهندمسائل ارجاع نمی

 
 
 ؛حال آن که انداین باب دچار اشااتباه شااده ریزکه در مسااائل  خصااوصااا

 203«.کار بزرگان و خواص اهل علم است ،ابواب سخن گفتن در این»

 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّ  :فرمایدمیالله متعال 

 ىي ني مي  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام

چون بدیشاااان خبری از امنیت و یا } (83: نسااااء)  َّ  خئ حئ جئ يي

به پیامبر و ولی ؛کنندترن رساااد آن را پخش می امرهایی از حال آن که اگر 

 ونمایند میخودشااان واگذارش کنند، آنان که اهل اسااتنباط باشااند آنرا درک 

ی اندکی از شااایطان پیروی اگر فضااال و رحمت الله بر شاااما نبود جز عده

 .{کردیدمی

ست که هرگاه بتثی در امری پدیدار دلیلی بر این قاعده ،این آیه ی ادبی ا

ست آنان  سرا که اهل فنشد الزم ا ستند  شی ه سی بر آنان پی بش بروند و ک

                                            
 .8/4/1421به تاریخ  21436فتوای شماره  -202

 .504ص  4منهاج السنة ج  -203
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تر و برای ساااالم ماندن از خطا بهتر که این کار به صاااواب نزدیکچرا نگیرد 

 204«.است

به خاطر  ،الزم اسااات که از جدال مذموم در اصاااول عقیده پرهیز کرد -5

شی می شکالتی که از آن نا شرعی و  ،شود. جدال مذمومم جدالی بدون علم 

کند و موجب دفع باطل و یا را برآورده نمییا جدالی است که مصلتت شرعی 

شدن حقی  شکار  صیتی جامع فرموده امام احمد گردد.نمیآ  به»اند: در و

د و رسااانی این به شااما نفع میالله به واسااطه که چنگ بزنید ساانت و حدیث

آن کس که علم  درحقیقت،بپرهیزید از عمیب شااادن جدال و کشااامکش که 

زیرا کالم به سوی نیکی دعوت  ؛گرددتگار نمیکالم را دوست داشته باشد رس

ها و روایات و فقهی که به سنتای به کالم و جدال ندارم. کند. و من عالقهنمی

رسللاند التزام داشللته باشللید و خود را از مناظره و ک م با اهو به شللما سللود می

ید. جدا  دور گردان هه و  یدیم و درک کردیم در  شلللب مان پیش از خود را د مرد

 انجامد، اللهدانساااتند. عاقبت کالم به خیر نمیها را نمیالی که این جدالح

ن دورها فتنه از اینما و شاااما را  کتگردا عافیت عنایت  ،د و از اساااباب هال

 205«.کند

مترتب بر این مسأله  درک آنان از خطراتجز به خاطر  امرنهی سلف از این 

 206:جمله ازنبوده است 

                                            
 .191تفسیر السعدی ص  -204

 .539االبانة ص  -205

ح القوسی ص  -206  .428بنگر به: المنهج السلفي اثر دکتر مفر
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 ؛رساندانسان را به تلون )هر روز به رنگی در آمدن( می ،جدال در دین الف(

آن گونه که  ،ماندای که مجادله کننده بر رای واحدی در دینش نمیبه گونه

هر کس دینش را آماج خصومت و جدال »: است فرموده عمر بن عبدالعزیز

 207«.شودمی پیاپی دچارنظر ثباتی و تغییر بی بهقرار دهد 

فرموده اساات:  ابوق بهشااود، هوا و گمراهی میار باعث فرورفتن د ب(

ین از انیساتم  مطمئنو هون ننشاینید و مجادله نکنید زیرا من  یبا اهل هو»

یا این که قسااامتی از دینتان را که بر آنان  که شاااما را در گمراهی فروبرند و 

 208«.مشتبه شده بر شما مشتبه گردانند

عالم را دچار اشااتباه و شاایطان در خالل جدال و خصااومات، شااخص  ج(

ندلغزش می که  ،ک نه  جدال»فرموده اسااات:  مسللللم بن یسلللارآن گو  از 

سیلهزیرا هنگامه بپرهیزید شیطان به و ست و  و را ا جدال،ی ی گمراهی عالم ا

 209«.کنددچار لغزش می

 به ویژه آن منساوب اسات به علما ساخنانی کهساند از  اطمینان یافتن -6

آید، از جمله اقوالی با اجماع در مسائل عقیدتی می چه که از آن بوی مخالفت

                                            
 .503االبانة ص  -207

 .56الشریعة ص  -208

 .497االبانة ص  -209
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دهدا نساابت سلللف صللال ن در مسااائل ایمان به بعضاای از اکه برخی از متقق

 د که دو حالت دارد: وشمیمل مشخص أکه بعد از تبیین و ت 210اند

نساابت این کالم به آن شااخص صااتیح اساات اما دقیب  اگرچه (حالت او 

یاقی مشخص وارد شده است که جدا کردنش فهم نشده است زیرا مثال  در س

سیاق و تعمیم دادن آن صتیح نیست و الزم است که در کالم متکم آن  از آن 

طور که امام بررساای شااود و برداشاات اشااتباه از کالمش را تصااتیح کرد همان

واجب اساات که سااخن هر شااخص به »فرموده:  هتیمیاالسلل م ابنشللی 

ی سخنش استفاده تفسیر گردد، و از همهی رجوع به سخنان دیگرش واسطه

ست شناخت که منظورش چی ستفاده از این الفاظ  و از  ؟کرد و عادت او را در ا

ای که او در جاهای ی هر لفق چه منظوری دارد و بایساااتی معانیاساااتفاده

شناخت. پس هنگامی که عر  و عادت  را دیگر مدنظر دارد و بیان کرده است

ته شاااد میشاااخص متکلم و مرادش از  ناخ فاظش شااا ها برای توان از آنال

اما اگر سااخنش را در راسااتای عادت  کردفهمیدن معنای سااخنش اسااتفاده 

د که معموال آن شاااخص از آن لفق نموو بر معنایی حمل  نبوداساااتعمال آن 

ستفاده نمی شان می کهطوری کندبرایش ا ار این ک دهدسخنش را متناقض ن

دن دا تغییرش و دروغ بسااتن بر وی و تتریف سااخن شااخص از جایگاه خود

 211«.رودمرادش به شمار می

                                            
ص  2برای دیدن مشابه این اقوال و جواب آن بنگر به: االیمان عند السلف اثر الخضیر ج  - 210

249. 

 .44ص  4الجواب الصتیح لمن بدل دین المسیح ج - 211



121 

 

لغزش » :از قبیللذا خطای عالم اسااات  ،این که آن ساااخن (حالت دوم

هرچند که بایسااتی با  ،شااودآن مسااأله پیروی نمی ازمتسااوب شااده و  «علما

مان .با آن برخورد شاااود ادبحفق احترام و  که ه  فرموده ابن قیمطور 

و هر کس که به شااریعت و دنیای واقع علمی داشااته باشااد به تتقیب »: اساات

داند که چه بسا شخص بزرگواری که در اسالم دارای آثار و اقدام نیکو بوده می

و در میان اهل اسااالم دارای جایگاهی واالساات اما دچار لغزش و خطایی نیز 

شود که به خاطر اجتهادش در  سأله آنب شدمی جور نیزأمعذور و بلکه م ،م  ،با

گونه که جایز نیست جایگاه و امامت و همان ،از او پیروی شود جایز نیست لذا

 212«.منزلتش را در نزد مسلمین کاهش و هدر داد

که در این مسااائل وجود دارد و ابطال آن با دلیل و  شاابهاتیرد دادن بر  -7

و و لتتریف اهل ب گان،پیشااهباطل نیرنگبرهان برای حفاظت از امت در برابر 

 ویل جاهالن. أت

خطابی متوازن باشااد نه این که  ،الزم اساات که خطاب دعوی و تربیتی -8

وجوب  جمله اینکهد؛ از شاااوای از کار اهتمام داده و از بقیه بفلت به جنبه

ه ی ترن از اللزیرا بافل شدن از جنبه رعایت شود توازن بین امیدواری و ترن

دهد و بافل شدن از روردگار سوق میمعصیت پ در جسارتمردمان را به سوی 

باعث واکنش متناقض شده که همان انتشار ارجاء  ،جانب امید داشتن به الله

                                            
ج السالک - 212  .382ص  3ین ج مدار
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الزم است بین جوانب حقیقی همچنین نگری به احکام شریعت است. و سبک

 ند توازن برقرار کرد. هستایمان شرعی که قلب و زبان و اعضا 

با -9 ترین در تکفیر؛ زیرا از مهم تابزدگیشااابلو و افراط در دین و  مقابله 

 واکنشی بیر دقیب است وسیلهعوامل ظهور ارجاء، مقابله با آن افراط کذایی ب

 درمانکنند. اینان از طر  دیگر در مقابل باطل آنان، حب را ضاااایع می که

گونه که ذکر شاااد با پایبندی به نصاااوص شاااریعت مطابب با فهم و همان ،بلو

 برداشت سلف صالح و علمای معتبر ایشان میسر است. 
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 : سخن پایانی
ستهسپان  سان نمودن و توفیب این امر و  یشای ست به خاطر آ پروردگار ا

 یاوران و دوستداران ایشان باد.  ،خاندان ،اللهدرود و سالم بر رسول

خا مهدر  حث میت با نده توان مهمی این م که خوان تایجی  به آن  ازترین ن

 در زیر خالصه نمود:  را دآور دست می

متشکل از قول  ؛دین و ایمان اینست که از اصول اهل سنت و جماعت -1

 . (اعضاجوارح )و عمل است؛ قول قلب و زبان و عمل قلب و زبان و 

عنایی است که اکثر اهل لغت این م و رجاء" تأخیر استإمعنای لغوی " -2

 اند. ذکر کرده

به تأخیر انداختن و ساقط  ،ترین تعریف برای ارجاء در اصطالحصتیح -3

، ی دوم قرار دادن نساابت به ایمان اسااتکردن عمل از ایمان و آن را در درجه

 ایمان :گویندبدین صااورت که عمل را جزئی از ایمان به حساااب نیاورده و می

)البته اگر به این نیز اقرار کنند!( و ایمان در  .شاااودمال میمجازا شاااامل اع

وی با تعریف لغ ،ر  است. این معنای اصطالحیحقیقت به معنای تصدیب ص  

 که به معنای تأخیر و اهمال بود همخوانی دارد. 

هااای بین و درگیری هنگااام فتنااه، بااه کااار بردن اصاااطالح ارجاااء -4

است اولین شخصی که ارجاء را به کار به وجود آمد و روایت شده  صتابه

 برد حسن بن متمد بن حنفیه بود. 
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سأله هب متعلبارجاء  -5 سال م هجری به وجود آمد که  80ی ایمان بعد از 

ها ث ءبرخی از فق تد نداو م یدا کرد قاد پ به آن اعت به ویژه در کوفه  به  و ،ن نیز 

 . گذاشته شد( بر آنان مرجئة الفقهاءهمین دلیل اصطالح )

فاااعاال گناااه کبیره را کااافر کااه این ارجاااء در مواجهااه بااا خوارج بود 

برخواساااتند و گفتند: ایمان  خوارجی با این کار به مقابله آنان .دانساااتندمی

تصدیب قلب و اقرار به زبان است و اعمال جزء ایمان نیستند و این تعریف، راه 

 را برای بالیان مرجئه که بعدها ظهور کردند باز کرد. 

جهم بن صفوان و  ،ثبت شده به نامشانکه بلو در ارجاء  کسانیاولین  -6

 اند ایمان تنها معرفت و شناخت الله است. اتباعش بودند که پنداشته

و  «اشللللاعره»ی انااد دو فرقااههااایی کااه در ارجاااء بلو نمودهاز فرقااه -7

 شان موجود است. نیز اقوال اکنونهستند که تا  «ماتریدیه»

 تعریف ؛مفاهیم ارجائی در زمان معاصر سرایتاز آشکارترین نمودهای  -8

به حاشلللیه راندن التزام به احکام شلللریعت به ، محض ایمان به تصلللدیق قلبی

 و در مفهوم ال اله اال الله ت لللویشتزلز  و ، ی این که ایمان در قلب اسلللتبهانه

 که این مقوله اسااات. همچنین سلللوق دادن دعوت به سلللوی سلللکوالریسلللم

ست»: گویدمی صتت آن ا شرط  شرط کمال ایمان و یا  پندار که این ، «عمل 

تنها نقص اسااات در ایمان )و نه نقض و نابودی  ،ترک عمل به صاااورت مطلب

آن(، منتصاار گردانیدن کفر در اعتقاد قلبی، به شاامار آوردن شااهوت و اراده 

ر نیست، نماز کفنکردن کفر به عنوان مانعی از موانع تکفیر، ترویج این که ترک 

شاااریعت، دعوت به تقریب میان  نکردناقامه و تطبیب  یدربارهانگاری ساااهل
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های دین اسااالم و ادیان اهل کتاب، دعوت به تقریب میان اهل ساانت و فرقه

ی والء و براء، دعوت به آزادی عقیده مطابب مبتدع و گمراه، تضاااعیف عقیده

چه از نظر  چه از نظر تئوری و  حد ارتداد  غای  به ال مفهوم بربی آن و دعوت 

 باشد. عملی می

ی امت اسااالمی که ساالف خطر ارجاء برا ،های گذشااتهاز خالل بتث -9

سیار  شدار داده اشدربارهصالح امت ب شت ه شکار گ شان چناناند آ که اقوال

ئة مرج"بر  تتذیرهای ساالفبیشااتر  مسااتند ذکر شااد. با این وجود، پیشااتر

لف ساین کار و بود که بسیاری از آنان به تقوا و صالح معرو  بودند.  "الفقهاء

از مبتدعین  هوا اعمان راه را برای اهل ی ارجائی آنعقیدهبدین خاطر بود که 

ی گشااود. این کار به وساایله و فاسااقان و مخالفت عملی با دسااتورات شااریعت

سمای ایمان و صورت عملی  یا خارج کردن عمل از م سطهبه  انگاری سهل بوا

. گرفتدر اوامر شریعت و جرأت بخشیدن به مردم برای انجام گناهان انجام می

ر با منتصاا هکه افراد افراطی مرجئشااد ملزومات پلیدی ب اینها ساابعالوه بر 

 اند.قلبی به بار آورده انکارکردن کفر در تکذیب و 

از مباحث بهرهرا  خواننده و خواهم که نویسندهدر نهایت از الله متعال می

و از تقصاایرات ما درگذرد و اقوال و اعمال ما را اسااتواری ببخشااد و  نمایدمند 

و درود و سااالم الله بر پیامبرمان متمد و خاندان و یاوران او  تر اسااتالله عالم

 باد. 
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 پیوست:
 ی ارجاء:فتوای هیئت دائم فتوا در مورد ه دار دادن از عقیده

 هجری قمری 8/4/1421و تاری   21436ی فتوای شماره

 سپان تنها برای الله است و درود و سالم بر پیامبر خاتم... 

ئت دائم  عد: هی ما ب که از طر  ؤ های علمی از سااافتوا و پژوهشا الی 

شان را به هیئت ؤاالتکنندگان متوجه مفتی عام شده بود و سالؤ تعدادی از س

 های زیرو تاریخ هاشااامارهعلمای کبار واگذار کرده بودند اطالع یافت که به 

 است: 

 ،7/11/1420به تاریخ  5411سوال 

 ،17/2/1421به تاریخ  1026سوال 

 ،7/2/1421به تاریخ  1016سوال 

 ،8/3/1421به تاریخ  1395سوال 

 ،17/3/1421به تاریخ  1650سوال 

 25/3/1421به تاریخ  1893سوال 

 . 7/4/1421به تاریخ  2106و سوال 

ر د»این مضاامون پرساایده بودند که:  ازیادی ب ؤاالتساا ،کنندگانپرسااش

ست و بسیاری از ا سر برآوردهی ارجاء به شکلی هراسناک اخیر عقیده یبرهه

یخ هایی ناقص از شاند و بر نقل قولنویسندگان کمر همت به انتشار آن بسته

سمای ایمان نزد  کنندمی تکیه هاالسالم ابن تیمی شبهه در م شک و  که باعث 

جانای که به گونه ،بساایاری از عوام مردم گردیده اساات این عقیده تالش  مرو 
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حتی برای نجات  ندردانند و معتقددارند عمل را از مسااامای ایمان خارج گ

 ی اعمال را ترک کرده باشد. که کلیه استکسی 

کارهای حرام و شااارک و  انجامپیداسااات که این کار از عواملی اسااات که 

اند که ایمانشااان بر مبنای گرداند زیرا پنداشااتهآسااان می برای مردم ارتداد را

و از مترمات دوری این مذهب صتیح است حتی اگر واجبات را انجام ندهند 

 !نگزینند و به هیچ یک از شرایع دین عمل نکنند

خطر خاص خود بر جوامع اساااالمی و امور عقیده و  ،این مذهب تردیدبی

بد این مذهب  اثراترود که حقیقت و لذا از جنابعالی انتظار می عبادت دارد

ضح بفرمایید و نقل سنت را وا شرا بیان فرموده و حب مبنی بر قرآن و  یخ های 

سالم ابن تیمی شن گردانیدتتقیب با را  هاال سلمین رو صیرت ،تا م  ادای به با ب

والساااالم  از خطایتان درگذرد و دین خود بپردازند و الله شاااما را توفیب دهد

 «.الله وبرکاته ورحمةعلیکم 

  :تشریح نمودندشرح زیر  را بهال ؤ جواب س ،بعد از بررسیتوا فهیئت 

سمای ایمان سوال مذکور بیانگر مذهب مرجئه می شد که اعمال را از م با

 تنها تصاادیب یا تصاادیب قلبی اساات و فقط «ایمان» :گویندو می خارج کرده

 جزئی از نهشارط کمال ایمان اسات  آنها اعمال نزد وقلبی و اقرار زبانی اسات 

 در نزدشااان مؤمنی با کند پس هر کس با قلبش تصاادیب و با زبانش اقرار ،آن

را انجام مترمات  کند و همهترک  تمام واجبات راایمان کامل اسااات حتی اگر 

با این که هیچ کار نیکی  ،به بهشت بوده ورودمستتب  یین شخصو چند. ده

  !انجام نداده باشدهم 
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صر  :شوند مانندمی بر این گمراهی موارد دیگر نیز الزم در  کفر کردنمنت

 گناه.  ( قلبیحالل گردانیدناستتالل )و  تکذیبکفر 

شااکی نیساات که این سااخن، باطل و گمراهی آشااکاری بوده که مخالف 

ست. هم، سنت، قرآن سنت ا سلف و خلف اهل  چنین این اعتقاد اعتقادات 

دین و عدم پایبندی به  کردنبه روی اهل شااار و فسااااد برای تعطیل  دروازه را

. این اعتقاد موجب گشااایدمی «الله»دسااتورات و هشاادارها و خو  و ترن از 

، ارنیکوکار و بدکتعطیلی جهاد در راه الله و امر به معرو  و نهی از منکر بوده و 

سقی که امر و نهی  شخص فا ستوار بر دین الله و  شخص ا فرمانبر و گناهکار، 

یده می ناد مداد مییکساااان  گیرد رادین را  ندقل ته ک به گف نان اینزیرا   ی آ

  !کنندخللی در ایمان ایجاد نمی ،اعمال

هب  مذ ید در تبیین بط ن این  جد قدیم و  مان دین  ما خاطر ا ت ش بدین 

عقاید  هایبافصلللو خاصلللی را در کت ،و برای بیان این عقیده هزیادی به خرج داد

د اند همانندهنمون عقیده تالیف هایی مختص به ایحتی کتاب .اندمنظور کرده

  و سایرین. هشی  االس م ابن تیمی

از اصااول اهل ساانت و » اند:فرموده "عقیدة واسلللطیة"شلللی  االسللل م در 

قول قلبی و  باشااد؛میجماعت این اساات که دین و ایمان شااامل قول و عمل 

 طاعاتچنین ایمان با انجام اعضاااای بدن و همبا و  یزبان ی،زبانی و عمل قلب

 «.شودزیاد شده و با انجام گناهان کاسته می

ستفرموده  "یمانإلال"در کتاب  سلف و توان به میاین باب از »: ا سخنان 

 قول و عمل :اندکه گاهی فرموده اشاره کردامامان اهل سنت در تفسیر ایمان 

 :اندهگفتگاهی  و باشاادمی قول و عمل و نیت :اندهبیان داشااتو گاهی  اساات
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 :اندفرمودهنیز الله اساات و گاهی و عمل و نیت و تبعیت از ساانت رسااولقول 

این اقوال صاااتیح  تماماسااات و  ءقول با زبان، اعتقاد با قلب و عمل با اعضاااا

 «.هستند

ستچنین فرموده هم االس مشی  شدید »: ا سلف بر مرجئه   تگرفانکار 

ه اعتقادشااان که عمل را از مساامای ایمان خارج کردند و واضااح اساات ک آنگاه

ساوی بودن ایمان مردم ست زیرا مردمان از نظر  ،مبنی بر م شتباهی فاحش ا ا

های خشاایت و علم نیز با یکدیگر برابر نیسااتند بلکه از جنبه ،متبت ،تصاادیب

 «.مختلف با همدیگر تفاوت دارند

ست فرمودهو نیز  سخنان »: ا سنت و  صل از کتاب و  مرجئه در بیان این ا

ویل و فهمی که از لغت عرب أی خود و تأاند و بر ر عدول کردهصااتابه و تابعین 

 «.روش اهل بدعت است ،این که اندکرده تکیهاند به دست آورده

شدن آن  و زیاد از دالیلی که بر داخل بودن اعمال در حقیقت ایمان، و کم

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ توان به موارد زیر اشاره کرد: وارد است می

 زب رب يئ * نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ىث نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت * ىب  نب مب

همانا مؤمنان کساااانی هساااتند که هرگاه ذکر و یاد ( }4-2: انفال)  َّ يث

که آیات الله بر آنان خوانده آید و هنگامیهایشااان به لرزه در میالله شااود دل

ا کنند. همانان که نماز ر شود ایمانشان افزوده شده و بر پروردگارشان توکل می

کنند. آنان مؤمنان دارند و از آن چه که روزیشاااان کردیم انفاق میبر پای می
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حقیقی هساااتند و برای ایشاااان در نزد پروردگارشاااان درجات و مغفرت و رزق 

 حن جن  * ىم مم خم حم جم * ىل مل خل  ُّ {.نیکویی فراهم اسااات

  ٰر ٰذ * ىي مي خي حي * يه  ىه مه جه * ىن من خن

 * مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  * رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

( 9-1: مؤمنون) َّمث  زث رث يت ىت * مت زت رت  يب ىب

به درسااتی که مؤمنان پیروز و رسااتگارند. همانان که در نمازشااان خشااوع و }

گردانند و زکات اموال خضاااوع دارند. و از )کردار( بیهوده و )گفتار( یاوه روي 

کنند. مگر از همساااران یا کنیزان پردازند. و عورت خود را حفق ميخود را می

سانی که بیر از این )دو  ست. ک شان نی شی بر ای سرزن صورت  خود که در این 

ند. و آیي( را دنبال کنند پس آنان متجاوز به حدود الهی به شمار مییراه زناشو

ستند که در ا سانی ه سر عهد مانتمؤمنان ک شده و بر  سوب  داری امین مت

 . {خود وفا دارند. و بر نمازهای خود مراقبت و مواظبت دارند

ْضعل َوَسبْ »: فرموده است که اللهو این فرمایش رسول یَماُن ب   
ْ

ْعَبة  ال
ُ

ُعوَن ش

هَ 
َ

ل إ 
َ

َها ال
ُ
ل ضاااَ

ْ
ف

َ
 أ

َّ
ال ی َعْن إ 

َ
ذ

َ ْ
َطُة ال َما َها إ  ُع ْوضاااَ

َ
ُه َوأ

َّ
ل ْن ال َبةل م  ْع

ُ
َیاُء شااا َت

ْ
یب  َوال ر 

الطَّ

یَمان    
ْ

ست که باالترین آن ال }« ال شعبه ا سإله إایمان هفتاد و چند  ت و ال الله ا

ن ای از ایماشعبه نیز و حیااست ترین آن برداشتن مانع و آزاری از سر راه پایین

 .{باشدمی

اصل ایمان »فرموده است:  "یمانال "در کتاب  هشی  االس م ابن تیمی

 متبت و فرمانبرداری ،اقرار به تصدیب یعنیقول و عمل قلب  است کهدر قلب 

که در قلب باشد بایستی آثار و مقتضایش  ی)از الله و رسولش( است. آن چیز
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ضای اعتقادش عمل نکرد دلیل بر  ضا و جوارح نمایان گردد و اگر به مقت بر اع

ه اعمال ظاهری انسااان از ضااعف اعتقاد اساات. بدین خاطر اساات ک نبود و یا

دلیل و شاهد هستند بر آن  ،که تصدیب باشندمیموجبات و مقتضیات ایمان 

)ایمان  و جزئی از ایمان مطلب است شعبهچه که درون قلب است. این اعمال 

 .«مترجم( مطلب در مقابل ایمان کامل فرموده است/

در مورد هر کس در آن چه که خوارج و مرجئه »: اساااتچنین فرموده هم

شااود که این آشااکار می شااک برایشبی ،گویند دقت کندمساامای ایمان می

داند که اطاعت کردن از هسااتند و به وضااوح می اللهمخالف رسااول ،اقوال

نیسااات که هر مرتکب گناهی را  اینگونهالله و رساااولش از لوازم ایمان بوده و 

خدااگر مثال   کافر دانسااات. یامبر به پ ماعتی  ند ج که م :بگوی چه  به آن  ا 

گوییم اما در ای در قلب خود ایمان صااادقانه داریم و شااهادتین را نیز میآورده

یک از اوامر و نواهی از تو پیروی نمی ماز هیچ  به مینکنیم و ن خوانیم و حج 

باز مینو ساااخن راساااات  آوریمنمیجای  به صاااااحبش  نات را  ما گوییم و ا

و  آوریمنمیرحم به جای یو صاااله به عهدمان وفادار نیساااتیمگردانیم و مین

که امر فرمود های نیکی را  کار یک از  جام نمیی اههیچ  و شاااراب  دهیمان

نوشیم و با متارم خود آشکارا ازدواج کرده و هر یک از یاران و پیروانت را که می

حب میبتوانیم می تل کشااایم و اموالشاااان را تصاااا به ق که تو را نیز  کنیم بل

د کنجنگیم؛ آیا هیچ عاقلی گمان میشاامنانت با تو میرسااانیم و همراه دمی

شااما مؤمن هسااتید و ایمانتان کامل هساات و اهل  :ها بگویدکه پیامبر به آن

ستید و امید ست شفاعت من در قیامت ه شما داخل جهنم  ا که هیچ یک از 
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شاااما از  :فرمایدداند که پیامبر میمی روشااانیهر مسااالمانی به ؟! نشاااوید

صورتی که از این عقیده توبه نکنند  کافرترین افراد ستید و در  به رسالت من ه

 .«دزنهایشان را میگردن

 اساااتعماللفق ایمان  ،هرگاه در قرآن و سااانت»: اسااات چنین فرمودههم

که از لفق ب   نایی اساااات  مان مع و دین  انیکی( و تقو :)یعنی ر  شاااود مراد ه

ه هفتاد و چند شاخ ،اند که ایمانبیان فرموده پیامبررا که چ شودبرداشت می

شتن و پایین "اللهالإلهإال"دارد که باالترین آن   چیزهای آزاردهندهترین آن بردا

گونه هر چیزی که الله بدان راضی باشد و بپسندد بدین ،بر سر راه مردم است

 ورطهمیندین و اساااالم نیز  ا،تقو، ر  شاااود و لفق ب  اسااام ایمان می در داخل

در مورد ایمان  اللهچنین روایت شااده اساات که اصااتاب رسااولاساات. هم

له که ال ند  ید نازل فرمود:  پرسااا یه را   خم حم جم يل ىل مل ُّ این آ

 در توضاایح و ادامه فرموده االسلل مشللی ( 177ه: بقر )  َّ ... ىم مم

رای شود مگر بمقصود کالم اینست که هیچ مدح و ستایشی ثبت نمی»: است

)برای اختصار و  !همراه عمل باشد نه برای یک ایمان عاری از عملایمانی که 

ی شاایخ االسااالم بوده اساات اسااتدالل ایشااان به آیه أچون مهم در این فتوا ر 

 .«حذ  گردیده است/مترجم(

س مکالم  سأله شی  اال شت و هر کس در م ست که گذ ی ایمان، همان ا

 ست. نقل کند بر ایشان دروغ بسته ا هابیر از اینچیزی 

شده ضمون روایت  ست که الله اما حدیثی که بدین م افرادی را داخل  ا

اند، منظور این نیسااات که هر کند که هیچ کار خیری انجام ندادهبهشااات می
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شمول حدیث می شتن توانایی، اعمال خیر را ترک کند م د شوکس با وجود دا

عمال به خاطر عذری از انجام دادن ا افرادی اسااات کهمخصاااوص  ،بلکه این

اند و یا مفاهیمی از این قبیل که با نصاااوص متکم شاااریعت و اجماع داشاااته

 همخوانی داشته باشد.  سلف صالح امت در این مسائل

فتوا حکم خود را در این باره بیان کرد اما از جدال  هیأتبنابراین با آن که 

دهد به خاطر مفاسااد و خطرات نهی و هشاادار می ،در مسااائل اصااول عقیده

های ساالف صااالح امت و کند به کتابتوصاایه می و به دنبال داردی که بساایار

مخالف این عقیده و  ابهایدهد به کتهشااادار میشاااود و امامان دین رجوع 

 منابعنمایانی که علم را از اهل علم و جدیدی که از عالم ابهایچنین به کتهم

را تقاد را که این بتث مهم از اصاااول اعرجوع نشاااود چ انداصااالی آن نگرفته

 انددرست کردهاند و مذهب مرجئه را دهدا آمیز خود قرارهد  حمالت تتریف

شلللی  اند و عامدانه با نسااابت دادن به به اهل سااانت نسااابت داده ظالمانهو 

س م ابن تیمی صالح آن را زینت داده و امامان هاال سلف  را  این کار اند.دیگر از 

و اقوال متشااابه ایشااان و عدم ارجاع سااخن به  شاادهگزینشهایی قولبا نقل

 اند. اقوال متکم، انجام داده

تیح و به مسیر ص پیشه کننداین است که تقوای الله را  آنهانصیتت ما به 

ست بازگردند  شان در آن ا  ی گمراهانه باعث دوبا این عقیدهو که رشد و هدایت

 دستگی در صفو  مسلمین نشوند. 
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فریب این دهد که ن هشااادار میاناه عموم مسااالمچنین بافتا هم هیأت

ی مسااالمانان اهل ن با عقاید جامعهاو در دام مخالف مذهب گمراه را نخورند

 سنت و جماعت گرفتار نشوند. 

موفب  ،علم نافع و عمل صاااالح و فهم دین در کسااابالله متعال همگی را 

 باد.  و خاندان و یاوران او گرداند و درود الله بر پیامبرمان متمد

 هیئت دائم فتوا برای مباحث پژوهشی و افتا. 
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