
 ادبیات گفتمانی اهل تأویلدر مشرکین و احکام آنها در شریعت اسالم و 

 بسم هللا و الحمدهلل 

گوییم و از او درخواست کمک و آمرزش است. او را شکر می هللابه راستی حمد و سپاس تنها الیق »

او را  هللاه از شرور نفس هایمان واز بدی های اعمالمان. هر کس ک هللابریم به کنیم، و پناه میمی

تواند او را گمراه کند و هر کس که خداوند او را گمراه نماید هیچ کس هدایت کند هیچ کس نمی

شریک دهم که هیچ اله بر حقی به جز هللا نیست که تنها و بیتواند او را هدایت دهد، و شهادت مینمی

 «.دهم که محمد بنده و فرستاده ی او استاست، و شهادت می

 و نمیرید مگر آن که مسلمان هللا پرهیز کنیداید آنچنان که شایسته است، از که ایمان آورده ای کسانی»

 «.باشید

! از )خشم( پروردگارتان بپرهیزید، پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و انسانهاای » 

اللهی اخت. و از )سپس( همسرش را از نوع او آفرید و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی منتشر س

دهید، و بپرهیزید از این که پیوند خویشاوندی را قطع کنید. بی که همدیگر را بدو سوگند میپرهیز کنید 

 «.گمان خداوند مراقب شما است

ت حق و درس و سخن هللا پرهیز کنیدای مؤمنان! از ،  یأْ أَیَها الَِّذیَن آَمنُْواْ اتَّقُوا هللاَ َو قُْولُْواْ قَْوالً َسِدیداً  »

تان اعمالتان را شایسته می گرداند و گناهان هللادر نتیجه، ، یُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َویَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكمْ  بگویید.

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظیًما  بخشاید.را می و پیامبرش  هللاهر کس از  و (70)احزاب / َوَمن یُِطْع َّللاَّ

  «.یابدکند، قطعاً به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می تاطاع

، و بهترین روش، روش محمد صلی هللا علیه و سلم است، و هللااما بعد: راست ترین سخن کتاب »

ای در دین، بدعت؛ و هر بدعتی گمراهی، و هر هبدترین امور نوآوری در دین است، و هر تازه پیدا شد

 «.گمراهی در آتش است



 م علیکم و رحمة هللا و برکاتهالسال

 «وضع موجود»یا سسکوالریستها در « األحزاب»یا « مشرکین»اهمیت پرداختن به بحث 

خود شناسی و دشمن شناسی صحیح در طول تاریخ نیاز اساسی هر عقیده و قومی جهت کسب پیروزی 

دشمنان شده و فریب بوده است و کسانی که در این پروسه از خود ضعف نشان داده اند یا وارد دام 

بدون شک پیروزی را  ،خورده اند و به نحوی دچار سرگردانی و بر هم زدن معادالت صحیح شده اند

 دو دستی به دشمن خود تقدیم کرده و شکست و ذلیلی را برای خود پذیرفته اند. 

که از عدم خودشناسی اسالمی و عدم شناخت صحیح دشمن شناسی شرعی و  بزرگییکی از خطرات 

درجه بندی شرعی دشمنان متوجه مسلمین می شود این است که شخص از یک سو احکامی که متعلق 

یا احکامی که متعلق به مومنین است را بر کفار تطبیق می  ،به کفار است را بر مومنین تطبیق می دهد

و  و از سوی دیگر احکامی که متعلق به دسته های مختلف و مجزای کفار است را بر هم زده ؛دهد

احکام یکی از کفار را بر سایرین تطبیق می دهد و به این شکل هم در خود شناسی مصیبت و مشکل 

و طبعاً کسی که نه خودش را خوب بشناسد و نه دشمنش را در  ،درست می کند و هم در دشمن شناسی

 هر جنگی شکست می خورد. 

إِنَُّهُم اْنَطلَقُوا إِلَى آیَاٍت نََزلَْت فِي  در مورد یکی از صفات خوارج می گوید: ابن عمر رضی هللا عنهما 

روند و آن ها به سراغ آیاتی که در مورد کفار نازل شده است میآن 1.الُكفَّاِر، فََجعَلُوَها َعلَى الُمْؤِمنِینَ 

 دهند. آیات را بر مسلمانان قرار می

اینها آیاتی که در ن است که اولین ثمره ی برهم زدن تعادل در نگرش به مسلمان و کافر ایمعموالً 

مورد کفار مشرک نازل شده است را بر مسلمین تطبیق می دهند به همین دلیل زمانی که به این شکل 

مسلمین را در جایگاه یکی از کفار مثل کفار مشرک قرار دادند آنوقت به دلیل نزدیکی به مسلمین و 
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ند و ناچاراً مشرکین را رها می کنند، دوری مشرکین اصلی، جنگ داخلی با مسلمین را شروع می کن

مسلمانان  .2أَْهَل اإلسالِم ویَدَعوَن أَْهَل األَْوثانِ  یَْقتُلونکه این هم یکی دیگر از صفات خوارج است که : 

 .کنندیرا رها م )مشرکین = سکوالریستها( پرستانو بت کشندیرا م

نه تنها سکوالریستها را رها وده شده اند که به این یکی دو صفت خوارج آلمگر نمی بینیم عده ای  

 و در کنار جنگ روانی و مسلحانه ی آنها بر علیه اهل اسالم قرار گرفته اند« آشکارا»کرده اند بلکه  

بخشی از جبهه ی این کفار سکوالر شده اند؟ یعنی انگار ما یکی دیگر از وعده های رسول هللا صلی 

ةَ اْلُمِضل ِیَن، َوإِذَا ُوِضَع فِي نیم که فرمود: هللا علیه وسلم را با چشم خود می بی تِي اأْلَئِمَّ َوإِنََّما أََخاُف َعلَى أُمَّ

تِي السَّْیُف لَْم یُْرفَْع َعْنُهْم إِلَى یَْوِم اْلِقیَاَمِة، َواَل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى یَْلَحَق قَبَائُِل ِمْن  تِي بِاْلُمْشِرِكینَ أُمَّ تنها بر  3أُمَّ

کننده نگرانم؛ و اگر شمشیر در میان امتم افتاد تا قیامت از آنان برداشته ی گمراهمتم، از طرف ائمها

ه مگر نمی بینید چگونه ب .ایلی از امتم به مشرکین نپیوندندتا قب قیامت برپا نمی شود نخواهد شد؛ و

  طاغوتهای سکوالر جهانی و منطقه ای و محلی پیوسته اند؟ 

ی هر کس از امت اسالمتفکیک کفار مشرک از کفار اهل کتاب و صابئی ها می گوید: ابن تیمیه ضمن 

که با کفار، اعم از مشرکین یا اهل کتاب، دوستی و مواالت داشته باشد، هر نوع دوستی و مواالتی که 

به تناسب این نکته ضعف، مورد  پیروی در بخشی از گفتارو کردار ناشایست آنان،... باشد، مثالً 

به دنبال این از صابئی ها و یهود و نصاری و مشرکان  4گیرد.وهش، نفاق و مجازات قرار مینک

نظر شدند مثالهائی می کلدانی و فیلسوفان و جادوگرانی که با فرعون و قوم وی که علیه موسی  هم

 آورد.

ناخواسته و نیز  ئی که خودشان را به این چند صفت خوارج آلوده کرده انداز همینهادسته ای دیگر 

به این و به اهل اسالم صدمه می زنند و  می کنند اساس نقشه های سکوالریستها حرکتجاهالنه بر 
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درهای تفرق و جنگ داخلی و ذلیلی و سستی و در نهایت شکست و نابودی برای هر دو گروه شکل 

 آنهم صرفاً به دلیل شناخت نادرست از خود و دشمن.  کرده اندباز را مسلمین 

با  دعلیه وسلم تا کنون بین اقلیتی محدواز اصطالحاتی که از زمان اصحاب رسول هللا صلی هللا یکی 

و مشرکین است که  محل اختالف بوده است مفهوم مشرکو تمام مذاهب اسالمی جمهور اهل علم 

یکی از اسبابهای اصلی مستقیماً با دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان گروه خورده و 

همیشه و لید این چند صفت خوارج در میان دسته هائی از مسلمین شده است. به همین دلیل تو

ا ؛ بمسلمین بوده است «نیاز روز»شناخت صحیح نسبت به این مفهوم  «وضع موجود»بخصوص در 

این شناخت صحیح و تاثیرات منفی که شناخت غلط این اصطالح بر زندگی  تیو حساس تیاهم درک

در این دهه  وص بر اهل دعوت و جهاد گذاشته است تالش می کنیم با کمک همدیگراجتماعی و بخص

و همچون سایر  کنیم داشته های خود در این زمینه را با هم رد و بدل ش1400ی اول ذیحجه ی سال 

 موارد به شناختی صحیح آنهم به زبانی ساده دست پیدا کنیم .ان شاء هللا. 

خیلی از عزیران در پیش گرفته اند ابتدا به معرفی اجمالی مشرکین  بر این اساس و برخالف روالی که

می پردازیم و به دنبال آن سعی خواهیم کرد به عقاید آنها اشاره کنیم و بعد از شناختی مختصر به 

از قرآن بر فهم تمام  یاتیآبه دنبال آن به بررسی  می پردازیم وبررسی چند حکم مختص مشرکین 

ه ب انیپرداخت و باذن هللا در پا میکفار خواه ریدسته از کفار از سا نیا کیکدر تف یمذاهب اسالم

 سواالت عزیزان هم در حد زمانی که در اختیار داریم پاسخ خواهیم داد . 

ع امام شافعی فرمود: بر دو نو: شخصی از امام شافعی رحمه هللا سوال کرد علم بر چند نوع است

اگر کسی به حد بلوغ رسیده باشد درآن علم عام یا واجب  .م خاصو عل -2علم عام یا واجب  -1 است:

علم عام یا واجب مانند علم به واجب بودن  .هیچ عذری وجود ندارد و جهل درمورد آن قابل قبول نیست

نماز و روزه وحج وزکات و حرام بودن شراب و زنا و سرقت و ارکان اسالم و... و واجب است که 

ند ومال و نفس خود را درآن خرج کند و این علم تمام مردم آن را می دانند و تعقل کننده به آن عمل ک



 :و نمی توان گفت دلیل برآن درقرآن وسنت و اجماع است که مردم ازگذشته تا به حال به آن علم دارند

و جایز نیست برایش عذر تراشی  ،کسی درآن دچار غلط یا اشتباه یا تاویل شده است و معذور است

 .کنی

وفرق ندارد که دراحکام باشد یا تشکیل شده است م دوم که علم خاص است که ازجزئیات وفروع عل

غیر آن که نصی از کتاب و سنت درمورد آن وجود ندارد که این علم امکان پذیر نیست مگر ازاخبار 

 .5خاص که تمام مردم به آن علم ندارند و احتمال و قیاس و تاویل دارد

علم عام است  شروع کرده ایم بخشی از شرکین و احکام آنها در شریعت اسالمم ما در موردی که بحث

فانه به دالیل مشخصی که تماماً ریشه در انحراف حاکمیت از خالفت به ملوکیت و نابودی که متاس

ذلتهای ناشی انحرافات تدریجی و نتیجه تولید  ری االمر و جماعت واحد مسلمین و داصل شورای اول

آشکار و واضح و حتی قرون بعد از آن خیرالقرون عموم بسیاری از اموری که برای  از تفرق دارد،

وس نیست بودند متاسفانه امروزه برای بسیاری از درسخوانده های علوم شرعی ما نیز واضح و ملم

 چه رسد به عوام مسلمین. 

اساسی و عامه به  درک مسائل شریعت هللا در امورالزم است به خود یادآوری کنیم که با این وجود 

صورت کامل و ساده و واضح بیان شده است و چنانچه پیچیدگی ها و اشتباهات بشری ناشی از تاویالت 

و برداشتهای متنوع و مختلف را کنار بزنیم به سادگی خواهیم توانست باز به همان اسالم و قرآن ساده و 

 روشن دست پیدا کرد.

احکام متعلق به طهارت و طالق و ارث و نکاح و در قرآن مبین ت این غیر ممکن اسالبته باید بدانیم که 

ه ک )ایمان به هللا( باشداال هللا )کفر به طاغوت( و ال اله اموری از این دست واضح تر و کامل تر از بیان 

 . اصل دین است
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ا دم راز رحمت و کرم هللا تعالی به دور است که تمام پیامبرانش را برای امری فرستاده باشد و مر

( اما آنرا مبهم 60)نساء/ َوقَْد أُِمُروا أَن یَْكفُُروا بِِه » به آن مکلف کرده باشد و به آن امر کرده باشد 

 گذاشته باشد و مردم را به این شکل گمراه کند. 

 هللا تعالی می فرماید : 

َ َواجْ  - ُسوالً أَِن اْعبُدُواْ َّللا  ٍة رَّ یقیناً ما در )میان( هر  (36)نحل/ تَنِبُواْ الطَّاُغوتَ َولَقَْد بَعَثْنَا فِي ُكل ِ أُمَّ

 امتی پیامبری را فرستادیم که: هللا را عبادت کنید، و از طاغوت دوری و اجتناب کنید.

-  ُ ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَٰى اَل انِفَصاَم لََها ۗ َوَّللاَّ َعِلیٌم ٌع  َسِمیفََمن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمن بِاَّللَّ

( پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، پس به راستی که به 256)بقره/ 

 چنگ زده است، که آن را گسستن نیست، و خداوند شنوای داناست.ی محکمی دستگیره

، َوَكفََر بَِما یُعْ »و در صحیح مسلم آمده است:  هَ إِالَّ َّللاَّ
بَدُ َمْن دُوِن هللاِ، َحُرَم َمالُهُ، َودَُمهُ، َمْن قَاَل: اَل إِلَٰ

هَ إِالَّ َّللاَّ  و به آنچه که بغیر هللا عبادت می»؛ «َوِحَسابُهُ َعلَى هللاِ 
ال و شود کافر شود، مهرکس بگوید: اَل إِلَٰ

 .«و حساب )اعمال( او با خداستاست  خون او حرام 

قریش را به توحید فرا مشرکین آمده است که  سلمهللا صلی هللا علیه وو در صحیح مسلم از رسول 

ُ تُْفِلُحوا»فرمود: ها میخواند و به آنمی بگویید هیچ معبودی جز هللا نیست تا »؛ «قُولُوا: اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ

 «. رستگار شوید

د شده ان« ال اله»این طاغوتها چه کسانی هستند که معادل سوالی که برای همه پیش می آید این است که 

و باید هر انسان باسواد و بی سواد و پیرو جوان آنها را به سادگی و راحتی شناخته و بعد به آنها کفر کند 

 و بعد به آنچه هللا نازل کرده ایمان بیاورد تا رستگار شود؟ 

 ک شوند. راینها به راحتی باید با عقل ساده و بسیط دانسته شوند و با فطرتی که هللا به هر انسانی داده د

نها کفر آطاغوتها را بشناسد تا بتواند به باید به راحتی بتواند  مکلفی هر انسان غیر دیوانه ی صاحب عقل

حالل گوشت را از یک خوک حرام گوشت تشخیص دهد  شترکند. یعنی چگونه به راحتی می تواند یک 



را از مسلمین تشخیص  و از خوک حرام گوشت دوری می کند به همین شکل باید به سادگی طاغوتها

 دهد و به طاغوتها کفر کند . 

دارد و  که نیاز به تخصص «مواردی اتفاق می افتد»کفر به طاغوت فرق دارد با تکفیر. در تکفیر البته 

کار هر کسی نیست و تنها متخصصین می توانند این تکفیری که حق هللا و رسولش است را از منابع 

، اما کفر به طاغوت و انکار کردن و عقلیاست نه  نقلیی و شرعی استخراج کنند و امری شرع

با هر درجه ای از مکلفی ی است که هر انسان غیر دیوانه  عقلیزیرپانهادن و رد کردن طاغوتها امری 

 عقل و هوش می تواند آن را انجام دهد چون کفر به طاغوت بخشی از اصل دین است.  

 

خواهند می (60)نساء/ َوقَْد أُِمُروا أَن یَْكفُُروا بِهِ یَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاُغوِت ن یُِریدُوَن أَ هللا تعالی می فرماید: 

 «.ها دستور داده شده که به او کفر ورزندبرای داوری نزد طاغوت بروند با آن که به آن

 این طاغوت چه کسانی بودند؟ یهود

وا نَِصیبًا ِمَن اْلِكتَاِب یُْؤِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َویَقُولُوَن ِللَِّذیَن أَلَْم تََر إِلَى الَِّذیَن أُوتُ هللا تعالی می فرماید: 

ُؤاَلِء أَْهدَٰى ِمَن الَِّذیَن آَمنُوا َسبِیاًل  از کتاب  یاکه بهره یاز کسان یستیدر شگفت ن ایآ( 51)نساء/ َكفَُروا َهٰ

و درباره کافران  آورندیم مانیاِت َوالطَّاُغوِت بِاْلِجبْ است ) چگونه( به  دهیرس شانی( بد ی) آسمان

 . ترندافتهیتر و راهبرحق   یاز مسلمانان نانیکه ا ندیگوی( ممشرک)

 این طاغوت کافری که یهودی ها به آن ایمان اوردند چه کسانی بودند؟ مشرکین مکه

ا قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِبْ هللا تعالی می فرماید:  َراِهیَم َوالَِّذیَن َمعَهُ إِْذ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم إِنَّا بَُرآُء ِمنُكْم َوِممَّ

ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبَدَا بَْینَنَا َوبَْینَُكُم اْلعَدَاَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبَدًا َحتَّٰى تُؤْ  ِ َوْحدَهُ تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن َّللاَّ  (4ممتحنه/) ِمنُوا بِاَّللَّ

 ً برای شما سرمشق خوبی در )زندگی( ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود دارد، آنگاه که به قوم  یقینا

میان ما  ایم، وپرستید بیزاریم، به شما کافر )و منکر( شدهخود گفتند: ما از شما و از آنچه غیر از هللا می

 «.یگانه ایمان آوریدو شما برای همیشه عداوت و دشمنی آشکار شده است، تا این که به هللا 



 ؟ مشرکینندبه چه کسانی کفر کرد علیه السالم و همراهانش ابراهیم

 «.بگو ای کافران» (1)کافرون/ قُْل یَا أَیَُّها اْلَكافُِرونَ هللا تعالی می فرماید: 

 مشرکین به چه کسانی گفت کافر؟ پیامبر در مکه

ها را نیست . چون هللا تعالی آن« کف رناکم»به معنای  و ....ایم.:  به شما کافر شدهیعنی « َكفَْرنَا بُِكمْ »پس 

از طاغوت اجتناب و دوری کند و آن تکفیر کرده و هللا تعالی آنها را کافر نامیده نه ما . و هر کسی که 

 در این صورت به آن کافر شده است. را رد کند و عبادتش را انکار کند،

. نها کفر بورزیمآازی به تکفیر من و شما نیست. فقط مانده ما به  تعالی کفار اصلی را تکفیر کرده. نیهللا

. بعد برای تکفیر اهل قبله هم راهش را مشخص کرده است و باید ضمن رعایت ظوابط تکفیر همین و بس

 و .... چنانچه اینها مرتد شناخته شدند و جزو طاغوتها شدند،  ما به آنها کفر می کنیم.

کفر کسی که  جهمیه را تکفیر نکند به شناخت همیه شک نداشت با این وجود ابن تیمیه که در ارتداد ج

َمْن َشكَّ فِي ُكْفِر َهُؤاَلِء بَْعدَ می کند و می گوید: ی سخنشان مقی د سخنشان و شناخت حکم هللا درباره

ْساَلِم فَُهَو َكافٌِر َكَمْن یَُشكُّ فِ  کسی که 6«ي ُكْفِر اْلیَُهوِد َوالنََّصاَرى َواْلُمْشِرِكینَمْعِرفَِة قَْوِلِهْم َوَمْعِرفَِة ِدیِن اإْلِ

در کفر آنان شک کند بعد از شناخت سخنانشان و شناخت دین اسالم پس او کافر است، همانند کسی که 

در اینجا هم باز می بینیم که ابن تیمیه یهود و نصارا  .کندیهود و نصاری و مشرکین شک میدر کفر 

 ی کند. را از مشرکین جدا م

عده ای از صحابه و اهل علم طاغوت را به مصداقهای طاغوت تفسیر کرده اند . یکی گفته البته 

. استطاغوت را به شیطان تفسیر کرده رضی هللا عنه عمر بن خطاب طاغوت یعنی ساحر یا یهود یا 

 زیر مجموعه های شیطان محسوب می شوند و طاغوت. و تمام کفار حزب شیطان  پس

                                                           
َها ِمْن التَّنَاقُِض ِمْن ِجْنِس َما فِي أَْقَواِل النََّصاَرى؛ َوِلَهذَا یَقُولُوَن ./ َوأَْقَواُل َهُؤاَلِء َشرٌّ ِمْن أَْقَواِل النََّصاَرى َوِفی368ص:  2مجموع الفتاوى، ج:  6

 ذَا ُكلُّهُ ُكْفٌر بَاِطنًا َوَظاِهًرا بِإِْجَماعِ یَْلبُِسوَن َعلَى َمْن لَْم یَْفَهْمهُ . فَهَ  بِاْلُحلُوِل تَاَرةً َوبِااِلت َِحاد ِ أُْخَرى َوِباْلَوْحدَِة تَاَرةً فَإِنَّهُ َمْذَهٌب ُمتَنَاِقٌض فِي نَْفِسِه؛ َوِلَهذَا

ْساَلِم فَُهَو َكافٌِر  ن اَكَمْن یَُشكُّ فِي ُكْفِر اْلیَُهوِد َوالنََّصاَرى َواْلُمْشِرِكین * و سخنان آنُكل ِ ُمْسِلٍم َوَمْن َشكَّ فِي ُكْفِر َهُؤاَلِء بَْعدَ َمْعِرفَِة قَْوِلِهْم َوَمْعِرفَِة ِدیِن اإْلِ

و  گوینداز سخنان نصاری بدتر است و تناقضاتی در آن است از جنس تناقضاتی که در سخنان نصاری است و برای همین باری حلول را می

کنند و فهمند آن را تلبیس و پوشیده میباشد، برای همین بر کسی که آن را نمیباری اتحاد و باری به وحدت و این مذهب در نفسش متناقض می

اش کفر باطن و ظاهر است و کسی که در کفر آنان شک کند بعد از شناخت سخنانشان و شناخت دین اسالم پس اع همه مسلمانان این همهبه اجم

 کند.او کافر است، همانند کسی که در کفر یهود و نصاری و مشرکین شک می



اال این طاغوت چه صورت در هر جای قرآن و سنت اسمی از طاغوت آمده یعنی : کافر. حدر این 

 از مسلمین صدر اسالم خواستهبه عبارتی دیگر این کفار در میان انسانها کدامها هستند که کسی است؟ 

ابِئِیَن  -2الَِّذیَن َهادُوا  -1؟ ندبه آنها کفر کنمی شد   َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا. -5َمُجوَس َوالْ  -4َوالنََّصاَرى  -3َوالصَّ

درخت یا سنگ یا حیوان یا ستاره و ماه و.... یا فالن پیامبر یا مالئکه یا زمانی که نکته ی ریز اینکه 

کافر و طاغوت نیستند .... برای اینکه آنان به این توسط عده ای عبادت می شوند یکی از اولیاء هللا 

ان را شکنندگانکنند و عبادِت عبادتبرائت میروز قیامت از آن  عبادت راضی نیستند، بلکه آنان در

قیناً از عبادت ما ی (29)یونس/ إِن ُكنَّا َعْن ِعبَادَتُِكْم لَغَافِِلینَ فرماید: میاز زبان آنها کنند. هللا تعالی انکار می

 .خبر بودیمشما بی

هَ إاِلَّ َّللاَّ  و علم  خواسته شد هَ إاِلَّ َّللاَّ  نزد اهل سنت یعنی همین. حد   و مرز معنای قرآنی اَل إِلَٰ ه به اَل إِلَٰ

ْساَلِم اصل دین هم یعنی همین. ابن تیمیه می گوید:  هَ إاِلَّ َّللاَّ  َشَهادَةَ أَْن اَل »َوِلَهذَا َكاَن َرأُْس اإْلِ َوِهَي  «إِلَٰ

ِ َوْحدَهُ َوتَْرَك ِعبَادَةِ َما نَةٌ ِعبَادَةَ َّللاَّ ِلیَن واآلخرین ِدینًا  ُمتََضم ِ ُ ِمْن اأْلَوَّ ْساَلُم اْلعَامُّ الَِّذي اَل یَْقبَُل َّللاَّ ِسَواهُ َوُهَو اإْلِ

هَ إاِلَّ َّللاَّ دادن  شاهدیبرای همین رأس اسالم 7.ِسَواهُ  ی عبادت هللا یکتا و است که در برگیرنده اَل إِلَٰ

است که خداوند دینی جز آن را از م عامی باشد و آن اسالکردن عبادت هر آنچه غیر اوست میترک

 پذیرد.اولین و آخرین نمی

َولَقَْد یَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذ ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر هللا تعالی می فرماید: این اسالم و قرآن ساده ای است که 

از تفاسیر و تاویالت و ( یعنی ساده و بی آالیش است اما عده ای این مسائل ساده را با انبوهی 17)قمر/

توضیحات گاه متناقض چنان پیچیده و پرحجم و هزارتو و بی جهت شلوغش کرده اند که اغلب باعث 

خستگی و حتی نگرانی و سرگردانی مسلمین شده اند چه رسد به سایر مردمان غیر مسلمان سرگردانی 

 نجات پیدا کنند.  که باید این پیام به همین سادگی به آنها برسد و از این سرگردانی 

                                                           
فتاوی، ج:  -7 ل ا  .10ص:  15مجموع 



یکی از این مسائل ساده ای که به انسان شناسی در قرآن و شریعت بر می گردد و دسته ای در همین 

یکی دو قرن گذشته جهت ضربه زدن به مسلمین پیچیده اش کرده اند، شناخت و تمیز دسته ای از 

یَا  :را نجس نامیده و می فرمایداست که هللا تعالی آنها « کفار مشرک»بدترین کفار آشکار در دنیا یعنی 

و بدون شک  دیبه تأک د،یاآورده مانیکه ا یکسان یا( 28)توبه/أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس 

 .دندیکه مشرکان نجس و پل دیبدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و تشخیص ساده ی آنها« األحزاب»یا « مشرکین»معرفی اجمالی 

ی یعنی: تمام کفار ؛سکوالریستها و به زبان سیاسی روز:  «األَحزابَ »یا  «مشرکین»عربی : به زبان 

از پس مانده ی یا و داده اند که در طول تاریخ با آنکه در مواردی به ندای فطرت خود پاسخ مثبت 

سیله ی به واما همگی به قوانین و شریعتهائی که هللا تعالی  ،تعلیمات انبیاء چیزهائی را پذیرفته اند

و برای اداره ی زندگی خود دست به قانون  ،نازل کرده ایمان ندارند «در شکل منسجم آن»پیامبرانش 

« اآشکار»برای هللا تعالی شریک قرار داده اند و  «واضح»و  «آشکارا»و به این شکل  ،تراشی زده اند

ریعت هللا را برای اداره ی می گویند که ما قوانین شبا کوچک کردن هللا و بدون تعارف « واضح»و 

 . جامعه ی خود قبول نداریم و نباید این قوانین در اداره ی جامعه ی ما دخالت داشته باشند

ر و سایدر بهترین حالت می گویند: اعتقاد به هللا و قوانینش باید شخصی باقی بماند و در مساجد 

 کاری نباید و ،ف حکومتی دخالت کندمحدود شود و نباید در حاکمیت و نهادهای مختلمکانهای عبادی 

و کالً خدا حق ندارد در چگونگی اداره ی زندگی دنیوی ما  ،به کار ما و قوانین اداری ما داشته باشد

چون مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، خانوادگی و قوانین جزائی و مدنی و 

دنیوی ما دخالت کند و هللا در هر چیزی که  حتی محیط زیست و در کل، در چگونگی اداره ی زندگی

با قوانین ما مخالفت کرده باید کنار زده شود و نادیده گرفته شود. این مفهوم، مضمون و هدف مشترک 

 تمام سکوالریستها )مشرکین( در طول تمام تاریخ بشریت بوده است.

ود در جبسیاری از خرافات مو در میان سکوالریستها کسانی پیدا می شوند کهاینکه می بینید امروزه 

ه این بعض الحقهائی که این البته ما ب .، نباید باعث سردرگمی شما شودمیان مردم را قبول ندارند

ی چون ابوالبختری و مطعم بن عدی و امثالهم از آن تبعیت می کنند احترام می گذاریم و برای اشخاص

هستند که دارای  کفارمشرکینمی کنیم که اینها  این اعمال و افکار آنها ارزش قائلیم، اما فراموش هم

های تقوانین هیچ یک از شریع صفاتی از مومنین هستند و با آنکه این خرافات را نمی پذیرند در کنارش

  و مستقالً اقدام به قانونگذاری می کنند.را نیز قبول ندارند و منجمله قوانین آخرین شریعت هللا آسمانی 



ُكْنُت َوأَنَا في الَجاِهِلیَِّة أَُظنُّ أَنَّ النَّاَس َعلى َضاللٍَة،  :رضی هللا عنه می گوید السُّلَِمي ْمُرو ْبُن َعبََسةَ عَ  

من وقتی که در زمان جاهلیت بودم، یقین داشتم که » ؛ 8«َوأَنَُّهْم لَْیُسوا على شيٍء، َوُهْم یَْعبُدُوَن األَْوثَانَ 

، و با «کنندها را پرستش میراهی معقول نیستند که بت مردم در گمراهی هستند و این که آنان بر

ها د که آنو معتقد بو می دانستو آنان را بر گمراهی  می دانستها را قبیح عقلش عبادتشان برای بت

 .بر راه معقولی نیستند

د ارنمگر ما از همین افراد سکوالر ندیده ایم که به بسیاری از خرافات موجود در میان مردم اعتقادی ند

و حتی عده ای نقدهای جالبی هم بر این خرافه ها و خرافه گرایان نوشته اند؟ اما در کنارش به قوانین 

به دلیل جهل و نفهمی و کم علمی که بر اذهان آنها حاکم شده و یا تابع  و شریعت هللا هم اعتقاد ندارند

گرشی که به خرافه گرایان نگاه می دارند با همان نکه  یهوای نفس شده اند و قلبهای بیمار و آلوده ا

کنند با همان نگرش هم به قوانین شریعت هللا نگاه می کنند و مستقالً اقدام به تولید قوانینی در برابر 

قوانین هللا می کنند یا از قوانین تولید شده توسط بشر در برابر قوانین هللا به صورت واضح و آشکار و 

لفی مخت األَحزابَ  سکوالریستها متنوع و رنگارنگ هستند که در پسحتی با افتخار حمایت می کنند. 

شناسانده می شوند و یکدست نیستند. یکدستی آنها و نقطه ی مشترک همه ی سکوالریستها دشمنی با 

 قوانین شریعت هللا است. 

 را آباد هللانکته ی بسیار مهم این است بعد از آنکه هللا تعالی امر می کند سکوالریستها حق ندارند مساجد 

( به 17توبه/«)َشاِهِدیَن َعلَى أَنفُِسِهْم بِاْلُكْفرِ : »می فرماید« َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكیَن أَن یَْعُمُرواْ َمَساِجدَ هللا»کنند

 دهند. كفر خودشان گواهی می

. کم باشدحزل شده حتی اگر تنها یک کفر یعنی پوشاندن و نادیده گرفتن آنچه توسط هللا تعالی نادر اینجا 

ببین در مورد کنار زدن قوانین شریعت هللا و  سحاال برو و از هر سکوالری که دوست داری بپر

آیا نمی گوید که باید قوانین شریعت هللا را کنار بزنیم و آنها  جایگزین کردن قوانین بشری چه می گوید؟
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گی بر ار دهیم؟ آیا به همین سادبپوشانیم و به جایش قوانین سکوالریستی ساخته شده توسط بشر را قررا 

که شناخت آنها نیازی به باسواد یا بی  ،مشرکین یعنی اینهاکفر خودشان گواهی و شاهدی نمی دهند؟ 

 أَْلقَى لَهُ قَْلٌب أَوْ سواد یا پیر یا جوان بودن ندارد. تنها قلبی سلیم و گوشی شنوا و چشمی بینا می خواهد. 

   (37)ق/ السَّْمَع َوُهَو َشِهیدٌ 

ز او جدائی انفصال « واضح»و « آشکارا»در اینجا به نکته ی مهمی می رسیم و آنهم اینکه: مشرکین 

این جدائی آشکار و استقالل واضح در قانون و حکم هللا و استقالل از شریعت هللا را بیان می کنند. 

ما  در صحت جهانبینی شناخت مشرکین از سایر کسانی که به بعضی از بیماری های اینها آلوده شده اند

 بسیار مهم و سرنوشت ساز است. 

سکوالر یا به زبان عربی مشرک یعنی همین. به همین واضحی و روشنی که به راحتی می توانی آن را 

از یک یهودی و نصرانی و مجوس و صابئی تشخیص بدهی . چون هیچ یهودی یا نصرانی یا مجوس و 

خدا را کنار می گذارم و با آنها مخالفم و از حکم و قانون هللا صابئی وجود ندارد که بگوید من قوانین 

. او مخالف قوانین هللا در اسالم اخته شده توسط خودم را قبول دارماستقالل دارم و به جای آن قوانین س

د نه  هستنیا مخالف سایر شریعتهای آسمانی است و معتقد است آنچه که او به آن اعتقاد دارد قوانین هللا

  ، پس از نگاه خودش مدافع و حافظ قوانین و دین هللا تعالی است نه در برابر آن. ین سایر شریعتهاقوان

آیا امروزه به سادگی نمی توانی یک کافر سکوالر )مشرک( را از یک کافر یهودی و نصرانی و صابئی 

 به تبعیت ازو مجوس تشخیص بدهی؟ آیا برایت سخت است همه ی این کفار را از مومنین جدا کنی و 

ابِئِیَن  -3َوالَِّذیَن َهادُوا  -2الَِّذیَن آَمنُوا  -1آیات هللا بگوئی :  َوالَِّذیَن  -6َواْلَمُجوَس  -5َوالنََّصاَرى  -4َوالصَّ

 ؟!أَْشَرُكوا

، است، سکوالریستها )مشرکین( هرگز نگفته اند که این قوانین ما از سوی هللا آمده در این صورت

 :بلکه



عُوا َما َوإِذَا قِیَل لَُهُم اتَّبِ  اند از گذشتگان ما به ما رسیده و از این قوانین تبعیت می کنیم :یا گفته  -

َّبُِع َما أَْلفَْینَا َعلَْیِه  ُ قَالُواْ بَْل نَت ( و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه 170)بقره/آبَاَءنَا ۗ أَنَزَل َّللا 

ایم گویند : بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتهمیخدا فرو فرستاده است پیروی کنید، 

 کنیم.پیروی می

و یا برای اداره ی امور روز مره ی خود به پادشاهان و بزرگان خود مراجعه کرده اند که این  -

بزرگان گاه پارلمانها و مجالس مشورتی چون دارالندوه هم داشته اند و در این مجالس قوانین 

 تصویب کرده اند.  روزمره ی خود را

ود برای اداره ی زندگی خاز گذشته های باستان تا کنون و تا روز قیامت مشرکین )سکوالریستها( پس: 

از قوانینی غیر از قوانین شریعت هللا پیروی می کنند و قوانین آنها ساخته و پرداخته ی خود انسان است 

و  نازل شده است سرنازگاری« هللا تعالی»توسط که بر انسان حاکمیت پیدا کرده اند، و با حاکمیت آنچه 

ر بو با قوانین آنها مخالف است آمده است « هللا تعالی»و هرگز نمی پذیرند آنچه از سوی  ،دشمنی دارند

مردم حاکمیت داشته باشد، و این یعنی مبنا قرار دادن اومانیسم یا همان انسانیتی که عده ای بر زبان می 

راسی )حاکمیت قوانین مردم بر مردم به جای حاکمیت قوانین هللا بر مردم( که بر رانند و این یعنی دموک

 شکل گرفته و از باستان تا کنون در برابر دین اسالم و قوانینیا انسان گرائی پایه ی همین اومانیسم 

 . شریعت هللا ابراز وجود کرده است

ست. آیا امروز چیزی غیر از این می این سخن و عقاید سکوالریستها)مشرکین( در طول تاریخ بوده ا

گویند؟ آیا سکوالریستهای اطراف شما فرقی با گذشتگان باستانی و فسیل شده خود دارند و چیزی غیر 

« یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجسٌ »از این می گویند که هللا تعالی در موردشان می فرماید: 

 .اید، به تأکید و بدون شک بدانید که مشرکان نجس و پلیدندی که ایمان آوردهای کسان( 28)توبه/



تنها فرق سکوالریستهای کنونی در این است که نسبت به گذشتگان فسیل شده ی خود بی اخالق تر و 

و به  قوانینی را تصویب ،جنایتکارتر و درنده تر شده اند و با پشتوانه ی قدرت نظامی و مدیریتی نوین

 ا گذاشته اند که جمع بندی تمام مفاسد تاریخ بشریت تا کنون بوده است.  اجر

ه و دست باحکام بشری دست به وضع قوانین و  آشکارااین سکوالریستها )مشرکین( در این صورت 

ا و ب ،دست به التحلیل )آزاد( و التحریم )ممنوع( قرار دادن اموری می زنند آشکاراو  ،تشریع می زنند

به عبادت آنها می پردازند. اینها  واضح و آشکارا  ی تولید شدهقوانین و برنامه هااین از  پیروی کردن

ُ َما َعبَْدنَا ِمْن دُونِِه ِمْن َشْيٍء نَْحُن َوال آبَاُؤنَامی گویند:    َوقَاَل الَِّذیَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء َّللاَّ

خدا را  ، چیزی جزما و نه پدران ما خواست نهدا میگویند : اگر خسکوالریستها)مشرکین( می)

ْمنَا ِمْن دُونِِه ِمْن َشْيٍء ۚ  (،توانستیم عبادت کنیمنمی توانستیم جازه او نمیو چیزی را بدون ا) َوال َحرَّ

ِلَك فَعََل الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِهْم ۚ ( .حرام بکنیم ْل فَهَ ( د.کردنکسانی که پیش از ایشان هم بودند این چنین می) َكذَٰ

ُسِل إِالَّ اْلباََلُغ اْلُمبِینُ   ؟ای جز تبلیغ آشکار استان وظیفه( مگر بر پیغمبر35)نحل/ َعلَى الرُّ

 هللا یاز سواین قوانین  ندیگو یم هک-پس اینها به این آزاد و ممنوع کردنها و به این قانون تراشی ها 

به این تبعیت کردن از این و  -،دهیا رساز گذشتگان ما به م ای میکرده ا دشیبلکه خودمان تول امدهین

ارند اقرار د -که عبادت کردن غیر هللا و شرکی واضح و آشکار است-قوانین تولید شده توسط خودشان 

ابِئِیَن  -2الَِّذیَن َهادُوا  َ-1 : گانه آشکاِر 6 طاغوتهاییکی از جزو و خود را   -4َوالنََّصاَرى  -3َوالصَّ

 قرار داده اند.  )مرتدین( َمن یَرتَدَّ ِمنُكم َعن دینِهِ  -6)مشرکین(  یَن أَْشَرُكواَوالَّذِ  -5َواْلَمُجوَس 

ه کو طاغوت هم در میان انسانها  ،کفر به طاغوت مقدم بر ایمان به هللا است نیز، برای ورود به اسالم

گانه ی 6کفار مراجعه به قوانین هر یک از  ،گانه ی آشکار6کفار همین یعنی باید به آنها کفر کنیم 

 آشکار به جای قانون شریعت هللا در واقع ایمان به طاغوت است. 



رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز واضح و آشکارا بیان می کند که عبادت طاغوت یعنی پیروی کردن 

حاال عده ای چون مشرکین آگاهانه و عمداً و  نینی که این طاغوتها تراشیده اندو اطاعت کردن از قوا

  تیاری به عبادت این طاغوتها می پردازند و دسته ای هم ناخواسته در این مهلکه افتاده اند. اخ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم َوفِي ُعنُِقي َصِلیٌب ِمْن ذََهٍب. فَقَاَل: از عدی بن حاتم روایت است گفت:  أَتَْیُت النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

، )نزد نبی صلی هللا علیه وسلم آمدم که صلیبی از طال گردنم بود که «یَا َعِديُّ اْطَرْح َعْنَك َهذَا الَوثَنَ »

اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوَسِمْعتُهُ یَْقَرأُ فِي ُسوَرةِ بََراَءةٌ:  فرمود:" ای عدی این بت را از گردنت دور کن "

ِ َواْلَمِسیَح اْبَن َمْریََم َومَ  هَ إِالَّ ُهَو ۚ ُسْبَحانَهُ َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن دُوِن َّللاَّ
ًها َواِحدًا ۖ اَل إِلَٰ ا أُِمُروا إِالَّ ِلیَْعبُدُوا إِلَٰ

ا یُْشِرُكوَن  آیه در سوره برائت را می  ( و شنیدم که رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم این31)توبه/َعمَّ

هللا گرفتند با آنكه  به جاىی « رب»)اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را خواند: 

منزه است از آنچه ]با او  ،جز او نیستإلهی كه هیچ  عبادت کنندرا  یییکتا إلهمامور نبودند جز اینكه 

أََما إِنَُّهْم لَْم یَُكونُوا یَْعبُدُونَُهْم، َولَِكنَُّهْم َكانُوا إِذَا أََحلُّوا لَُهْم »گردانند( را می خواند و فرمود: وى[ شریك مى

ُموهُ َشیْ  ُموا َعلَْیِهْم َشْیئًا َحرَّ آنها )یعنی یهود و نصاری(عبادت ظاهری برای احبار  9«ئًا اْستََحلُّوهُ، َوإِذَا َحرَّ

و خاخامهایشان نمیکردند بلکه هرگاه این احبار و رهبانها حاللی را حرام و یا حرامی را حالل 

 .آن چیز را حالل را حرام می کردندمیکردند اینها هم 

ها و ستاره ها که ها هم بت دارند مثل آتش که بت مجوس ینصرانابتدا متوجه می شوید که اینجا شما در 

و مشرکین هم بتهای متنوعی داشتند. پس معیار برای جدا کردن کفار اهل کتاب و  بت صابئن هستند

ک کافر ی واضح تفاوت بین شرک یک کافر اهل کتاب با شبه اهل کتاب داشتن بت نیست؛ عالوه بر این

مشرک را می بینید. یک کافر مشرک واضح و آشکار استقالل قوانین خود از هللا را بیان می کند و با 

قوانین هللا هم مبارزه می کند اما یک کافر اهل کتاب یا شبه اهل کتاب همان شرکیات را با نام دین هللا و 
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دین هللا پیروی می کند و اگر به آنها د دارد از تبعیت از دین هللا به خوردش می دهند و خیال می کن

  بگوئی از قوانین غیر هللا اطاعت کنید قطعاً اطاعت نمی کنند. 

بوده می گوید:  رحمه هللا ن دوم زندگی کرده و از شاگردان امام مالککه در قر رحمه هللا ابوالبختری

تی این احبار به آن مردم )یعنی یهود و نصاری( برای احبار و رهبان نماز نمیخواندند و اگر ح آنها

میگفتند عبادت برای غیر هللا متعال بکنید اطاعت نمیکردند اما احبار حالل را حرام و حرام را حالل 

میکردند و یهودی ها و نصرانی ها در این مورد از آنها اطاعت میکردند و این عمل عین ربوبیت 

بُوبِیَّةَ فَ است.   10.َكانَْت تِْلَك الرُّ

 !ادت برای احبار و رهبان نمیکردندمی گوید: اگر گفته شود خوب یهود و نصاری که عبامام بغوی هم 

ما می گوییم: آنها در معصیت هللا از این کاهنان اطاعت میکردند و اگر کاهنان چیزی را حالل یا حرام 

ار عال قرمیکردند این مردم هم گوش به فرمان میشدند و با این وضعیت آنها را اربابانی به جز هللا مت

 . فَاتََّخذُوُهْم َكاأْلَْربَابِ  11می دادند. 

این اهل کتاب و پیروان سایر شریعتهای آسمانی با ارتکاب این جرمهائی که مختص مشرکین است و 

به دلیل مخالفت با حجتی که هللا تعالی از صفات مشرکین است دچار بیماری شرک شده و در نهایت 

 شده اند. « کافر»فیر شده و تکتوسط آخرین پیامبرش فرستاده 

و نپذیرفتن استقالل از قوانین شریعتهای آسمانی  ش،مشرک واضح و آشکار و با اقرار خودپس: 

را اعالم می کند اما اهل کتاب مثل عدی بن حاتم و شبه اهل کتاب مثل مجوس و قوانین شریعت هللا 

طرف غیر خدا آمده و اینها دچار شرک با ن اعتقاد دارند از هرگز نمی پذیرند که چیزی که به آ دیگران

و اگر به آنها امر شود قوانین غیر هللا قبول کنید هرگز نمی  هللا شده اند و برای غیر هللا عبادت می کنند

                                                           
)العقیدة، كتاب اإلیمان، كتاب اإلیمان الكبیر، فصل إذا أطلق ظلم النفس تناول جمیع الذنوب(/ اتََّخذُوا أَْحَباَرُهْم  7/67موع فتاوى ابن تیمیة، مج 10

ِ( أََما إنَُّهْم لَْم یَُصلُّوا لَُهْم، َولَْو أََمُروُهْم أَْن یَْعبُدُوُهْم مِ  ِ َحَراَمهُ ْن َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن دُوِن َّللاَّ ِ َما أََطاُعوُهْم، َولَِكْن أََمُروُهْم َفَجعَلُوا َحاَلَل َّللاَّ دُوِن َّللاَّ

بُوبِیَّةَ   َوَحَراَمهُ َحاَللَهُ؛ َفأََطاُعوُهْم فََكاَنْت تِْلَك الرُّ
ِ(  4/39تفسیر البغوی  11 ْهبَاَن؟ قُْلنَا: َمْعنَاهُ أَنَُّهْم أََطاُعوُهْم فِي / اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن دُوِن َّللاَّ " فَإِْن قِیَل: إِنَُّهْم لَْم یَْعبُدُوا اأْلَْحبَاَر َوالرُّ

ُموا، فَاتََّخذُوُهْم َكاأْلَْربَاِب . ُموا َما َحرَّ ِ َواْستََحلُّوا َما أََحلُّوا َوَحرَّ  َمْعِصیَِة َّللاَّ



ود همین دلیل بود و مثل این ب. تعجب عدی بن حاتم از سخنان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به پذیرند

  مت می زنند. که انگار دارند به آنها ته

هر یک از شریعتهای آسمانی چه در یک حکم چه در مجموعه ای از احکام اگر منفصل و جدا و 

حکم هللا حکم  تولید شده توسط بشر را جایگزین کنند چنین شخصی تکفیر می شود. این نکته  مستقل از

کردن ظوابط و ی مهم و اساسی است که خیلی از عزیزان آن را نادیده می گیرند و به جای طی 

گانه ی تکفیر در مورد مسلمین به اشتباه مسلمین را در دسته ی مشرکین قرار می 4مراحل و فیلترهای 

عنی یاست.  تفکر نجدیت دهند، اشتباهی که هیچ یک از علمای سلف ما مرتکب نشده اند و تنها مختص

مشرکین »یا « مشرکمسلمان »قرار دادن مسلمان در دسته ی مشرکین و تولید اصطالح ترکیبی 

و بعد تطبیق دادن حکم کفار مشرک بر چنین مسلمینی هیچ سابقه ای در میان فقهای « منتسب به اسالم

 ندارد که در واقع تکفیر نابجای مسلمین است.« نجدیت»مذاهب مختلف اسالمی قبل از 

و اختیاری  از  -3عمدی  -2آگاهانه  -1تکفیر یک مسلمان هم در واقع یعنی انفصال و جدا شدن چون 

 ل از قانون یا قوانین اسالم است. یعنی، که درواقع استقالشهائی یا تمام قوانین شریعت هللایکی یا بخ

زمانی که شخص مسلمان اینگونه تکفیر می شود به او می گویند مرتد و تا زمانی که مرتد نشده است 

انین شریعت هللا استقالل گرفته و جدا به میل خودش از قو -3عمداً  -2آگاهانه  -1نمی توان گفت او 

شده است. و اگر به این درجه هم رسید به او می گویند مرتد نه مسلمان مشرک یا ترکیبات غیر شرعی 

آنچه باعث مشرک شدن شخص می شود چه بود؟ همین انفصال و جدا بودن و استقاللیت  دیگری. پس

 شتباه مهلک شده است درمسیر باعث تولید این اوانین شریعتهای آسمانی بوده است؛ همین تشابه از ق

حالی که شخص مسلمان قبل از ارتداد هرگز از یکی یا چند قانون شریعت هللا تعالی جدا نشده بلکه به 

دلیل جهل یا تاویل اگر دچار خطای عقیدتی یا عملی می شود خیال می کند به بخشی از دین عمل می 

 د همان تصوراتی که کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب دارند. کند و دستورات هللا را انجام می ده



ه ی مشخص هللا عتیشر نیاز قوان« عقیدتی»و  «آشکار»و « واضح»بودن جدا منفصل و و  تیاستقالل 

 مشرک نامیدن این دسته از کفار اصلی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «األحزاب» ای «نیمشرک»خطر آلوده شدن مسلمان به صفات 

 از قوانین شریعت هللا فرق ندارد در یک یِ  عقیدتی و منهج استقاللیت و تجزیه طلبی و جدا شدنِ  این

متعدد و مختلف و  األَحزابَ  سکوالریستها )مشرکین( دارای .قانون باشد یا در قوانین مختلفی

خودش را منتسب به به دروغ رنگارنگی هستند یک حزب یا شخص سکوالر )مشرک( ممکن است 

مواردی چون بت پرستی یا شراب خوری و غیره را انجام کند و  علیه السالم  ری چون ابراهیمپیامب

یا شخص و اشخاص دیگری این جرمها را انجام دهند یا عادات دیگری داشته  األَحزابَ ندهد و حزب یا 

 وباشند. پس برای مشرک نامیدن یکی از کفار اصلی همین کافی است که از نظر عقیدتی و منهجی 

نه اینکه مثل عدی و  فکری واضح و آشکار خودش را از قانون یا قوانین شریعت هللا جدا کرده باشد

متعلق به یکی از شریعتهای آسمانی مرتکب این حاال اگر شخصی  .امثال او دارای وثن و بت باشند

ها با نو مرتد نامیدن آ «ریتکف»ود، فرق است بین می ش« تکفیر»جرم شود بر اساس شرایط خاصی 

 و مشرک نامیدن آنها. « تشریک»عبارت نامأنوس 

شخص مسلمان چه در مواردی پیرو شرکیات پیامبران دروغینی چون مسلیمه ی کذاب و اسود و 

اوجاالن و مارکس و ... شده باشد و چه تنها یک حکم مثل زکات را منکر شود یا همچون جبهه ی ملی 

تنها در همین یک مورد استقالل از قوانین شریعت هللا  ایران تنها منکر یک حکم مثل قصاص شود و

با طی کردن مراحل و را اعالم کند و در سایر قوانین مطیع امر هللا باشد، در تمام این موارد شخص 

مرتد می شود و غیر از لفظ مرتد در شریعت لفظ دیگری برای او وجود پشت سر گذاشتن ظوابطی، 

یهودی یا نصرانی یا مجوس یا صابئی یا مشرک شود او از ارتداد، مسلمان بعد . حتی اگر شخص ندارد

 را تنها با اسم مرتد می شناسانند نه لفظ دیگری. 

ابو یعلی موصلی حنفی مذهب که در قرن دوم زندگی کرده می گوید: هر کس حرامی را که هللا متعال 

ل هللا صلی هللا علیه وسلم بر یا قول رسو حرام کرده است را حالل کند، با نص صریحی از جانب هللا



در  12کافر است. یحرام بودن آنست و یا اجماع مسلمین بر تحریم آن هستند را حالل کند، چنین شخص

 اینجا از عبارت کافر استفاده شده است نه مشرک. 

أجمع  اسحاق بن راهویه مفسر و فقیه معروف شافعی مذهب که در قرن دوم زندگی کرده می گوید:

علماء بر این است . اجماع 13أنه کافرأنَّ َمْن دَفََع شیئًا أنزله هللاُ وهو مع ذلك ُمِقرٌّ بما أنزل هللاُ العلماُء 

هرکس چیزی را که هللا متعال نازل کرده است کنار بزند و با این وجود حتی نسبت به آن حکم و انچه 

 .هللا نازل کرده اقرار کند باز آن شخص کافر است

فاََل َوَرب َِك اَل » مذهب که در قرن سوم هجری زندگی کرده در مورد آیه ی  امام الجصاص حنفی

ا قََضْیَت َویَُسل ِ  ُموَك فِیَما َشَجَر بَْینَُهْم ثُمَّ اَل یَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ ُموا تَْسِلیًما یُْؤِمنُوَن َحتَّى یَُحك ِ

دارد که هرکس امری از اوامر هللا متعال یا رسولش  می گوید: این آیه داللت بر این «/النساء(65)

ِ تَعَالَى صلی هللا علیه وسلم را رد کند از اسالم خارج شده است  ) داََللَةٌ َعلَى أَنَّ َمْن َردَّ َشْیئًا ِمْن أََواِمِر َّللاَّ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم فَُهَو َخاِرٌج ِمْن اإْلِ  ( و فرقی نمیکند این رد دادن از جهت شک ْساَلمِ أَْو أََواِمِر َرُسوِلِه َصلَّى َّللاَّ

از تسلیم شدن باشد و صحت این گفته هم آنچیزی  قبول کردن یا از جهت امتناعِ  باشد یا از جهت ترکِ 

است که اصحاب دریافته اند که حکم ارتداد کسانی را دادند که زکات نمیدادند به این خاطر آنها را 

دگی بردند چون هللا متعال کسی را که تسلیم رسول اکرم صلی هللا علیه کشتند و فرزندانشان را به بر

 14وسلم و قضاوت او و حکم او نباشد را از اهل ایمان به حساب نمی آورند.

این شرع هللا تعالی است و به قول ابن تیمیه ی حنبلی مذهب که در قرن هفتم زندگی کرده، تنها کفار 

  15و آن را نمی پذیرند. ازقانون شریعت هللا خارج می شوند 

                                                           
 یل ما حرم هللا بالنص الصریح من هللا او من رسوله او اجمع المسلمون علی تحریمه فهو کافر./ و من اعتقد تحل271المعتمد ص/ 12
 . 4/226التمهید ابن عبدالبر 13
ُ َعلَ  3/181احکام القرآن  14 ِ تَعَالَى أَْو أََواِمِر َرُسوِلِه َصلَّى َّللاَّ ْساَلِم َسَواٌء َردَّهُ / " داََللَةٌ َعلَى أَنَّ َمْن َردَّ َشْیئًا ِمْن أََواِمِر َّللاَّ ْیِه َوَسلََّم فَُهَو َخاِرٌج ِمْن اإْلِ

ةَ َما  َحابَةُ فِي ُحْكِمِهْم بِاْرتِدَاِد َمْن اْمتَ ِمْن ِجَهِة الشَّك ِ فِیِه أَْو ِمْن ِجَهِة تَْرِك اْلقَبُوِل َوااِلْمتِنَاعِ ِمْن التَّْسِلیِم َوذَِلَك یُوِجُب ِصحَّ نََع ِمْن أَدَاِء ذََهَب إَلْیِه الصَّ

ِ َصلَّ  َ تَعَالَى َحَكَم بِأَنَّ َمْن لَْم یَُسل ِْم ِللنَّبِي  َكاةِ َوقَتِْلِهْم َوَسْبيِ ذََراِری ِِهْم أِلَنَّ َّللاَّ یَماِن " .الزَّ ُ َعلَْیِه َوَسلََّم َقَضاَءهُ َوُحْكَمهُ فََلْیَس ِمْن أَْهِل اإْلِ  ى َّللاَّ
ین شرع هللا متعال است و برای هیچ کس جایز نیست از آن خارج شود چون فقط کافر از آن خارج می شود / / ا 11/262مجموع الفتاوی  15

 فان هذا الشرع لیس الحد من الخلق الخروج عنه و ال یخرج عنه اال کافر.



د پسِر شافعی مذهب هم می گوید: هرکس شریعِت محکم و راسخِ نازل هـ(  774)ریابن کث شده بر محم 

ده شعبد هللا آخریِن پیامبران را ترک کند و تحاکم و داوری را نزِد دیگر شرائع و دستورهاِی منسوخ

س چگونه باشد که شخصی تحاکم و داوری را )ماننِد انجیل و تورات و زبور( ببرد، کافر شده است. پ

نزِد یاسا )و قوانین و دستورهاِی وضعِی مغول( ببرد و آنرا مقد م شمارد که هرکس چنین کند به اجماع 

 مسلمانی که جزو مشرکین می شود مرتد است.  16 نوایِی تماِم مسلمانان کافر شده است.و ات فاق و یک

فرقه ها و افکار افرادی را جمع کرده بودند . ر قضاوت از تمام امتطبیق قوانین خود و مغولها جهت 

یُْدِرُجوَن فَ مغولها به هر کسی که به علم یا دین منتسب بود می گفتند دانشمند. ابن تیمیه حنبلی می گوید: 

 ُ ند هم مشرکین مشدر این عبارت دان 17.فِي َهذَا ِمْن اْلُمْشِرِكیَن َوأَْهِل اْلِكتَاِب َوأَْهِل اْلبِدَعِ َما اَل یَْعلَُمهُ إالَّ َّللاَّ

نگاه کنید را قرار می دادند هم اهل کتاب و هم اهل بدعتی که تنها هللا می داند تعداد آنها چقدر است. 

چقدر زیبا کفار مشرک را از کفار اهل کتاب و اینها را از مسلمین اهل بدعت که به یکی از عقاید یا 

 لوده شده اند جدا می کند؟رفتارهای شرکی این کفار اصلی آ

ْنَساُن َمتَى َحلََّل اْلَحَراَم حنبلی مذهب می گوید: ابن تیمیه  َم اْلَحاَلَل  -اْلُمْجَمَع َعلَْیِه  -َواإْلِ اْلُمْجَمَع  -أَْو َحرَّ

که همه ی  یانسان اگر حرام 18.ْلفُقََهاءِ تَدًّا بِات ِفَاِق اَكاَن َكافًِرا ُمرْ  -اْلُمْجَمَع َعلَْیِه  -أَْو بَدََّل الشَّْرَع  -َعلَْیِه 

را حرام کند بر آن اجماع دارند  نیمسلم یکه همه  یرا حرام کرده ویا حاللمسلمین بر آن اجماع دارند 

در  حتی را تغییر دهد به اتفاق فقهاء کافر ومرتد است.بر آن اجماع دارند  نیمسلم یکه همه  ییا شرع

َّبََع ُحْكَم اْلَحاِكِم  ى تََرَك اْلعَاِلُم َما َعِلَمهُ ِمنْ َوَمتَ  مورد علماء نیز می گوید: ِ َوُسنَِّة َرُسوِلِه َوات ِكتَاِب َّللاَّ

ِ َوَرُسوِلِه َكاَن ُمْرتَدًّا َكافًِرا یَْستَِحقُّ اْلعُقُوبَةَ فِي الدُّْنیَا َواآْلِخَرةِ  آنچه که عالمی زمانی که  19اْلُمَخاِلِف ِلُحْكِم َّللاَّ

                                                           
، م إلى غیره من الشرائع المنسوخة كفر / فمن ترك الشرع المحكم المنز ل على محمد بن عبدالله خاتم األنبیاء وتحاك 13/119البدایة والنهایة  16

 ر بإجماع المسلمینــفكیف بمن تحاكم إلى الیاسا وقدمها علیه ! من فعل ذلك فقد كف
اِهدِ 3/544الفتاوى الكبرى البن تیمیة، کتاب الجهاد) 17 ْوهُ " داشمند " َكاْلفَِقیِه َوالزَّ اِهِب َودَنَّاِن  ( / َوُكلُّ َمْن اْنتََسَب إلَى ِعْلٍم أَْو ِدیٍن َسمَّ یِس َوالرَّ َواْلِقس ِ

ِبیِب َواْلَكاِتِب َواْلَحاِسِب فَیُْدِرُجوَن َساِدَن اأْلَْصنَاِم. َفیُْدِرُجو ِم َوالسَّاِحِر َوالطَّ َن فِي َهذَا ِمْن اْلُمْشِرِكیَن َوأَْهِل اْلِكتَاِب َوأَْهِل اْلِبدَعِ َما اَل یَْعلَُمهُ اْلیَُهوِد َواْلُمَنج ِ

یَماِن نَْوًعا َواِحدًا.إ ُ َویَْجعَلُوَن أَْهَل اْلِعْلِم َواإْلِ  الَّ َّللاَّ
 3/267مجموع الفتاوى  18
 (35/372)  3/267مجموع الفتاوی  19



تبعیت کرد  شو از حکم حاکم مخالف حکم هللا و رسولو سنت یاد گرفته است را ترک کند از قرآن 

 .مستحق مجازات در دنیا و آخرت استچنین عالمی کافری مرتد می شود که 

زمانی که دادگاه شرعی وجود داشته باشد و شخص به دادگاه غیر شرعی مراجعه کند در واقع حکم را 

ندارد در مساله ی حق باشد یا باطل . به قول امام جعفر صادق رحمه پیش طاغوت برده است و فرق 

ٍ أَْو بَاِطٍل فَإِنََّما تََحاَكَم إِلَى الطَّاُغوتِ هللا:   ،یباطل ای یحق ۀهر کس به آنان دربار 20.َمْن تََحاَكَم إِلَْیِهْم فِي َحق 

الطَّاُغوِت فََحَکَم لَهُ، فَإنََّما  یَکَم إلَ َمْن تََحا یا می گوید:  مراجعه کرده است.« طاغوت»مراجعه کند، به 

ُ تَعَالَىُسْحتًا، َو إْن َکاَن َحقُّهُ ثَابِتًا. اِلنَّهُ أََخذَ بُِحْکِم الطَّاُغوِت  أُْخذُ یَ  ُ أَْن یُْكفََر بِِه قَاَل َّللاَّ یُِریدُوَن  َو قَْد أََمَر َّللاَّ

خودش را به سوی  کسی که شکوائیه  ی  21.ِمُروا أَْن یَْكفُُروا بِهِ َو قَْد أُ  أَْن یَتَحاَكُموا إِلَى الطَّاُغوتِ 

و حرام است گرچه حق ثابت او  دیپل ردیگ یبه نفع او حکم کند، آنچه م یاگر آن قاضطاغوت ببرد، 

 دیکه خداوند در قرآن امر کرده که با یباشد، چون او حق خود را به حکم طاغوت گرفته است در حال

یُریدُوَن أَْن یَتَحاَكُموا إِلَى : هللا تعالی می فرماید  دیبه طاغوت کفر ورزو  بشودبه طاغوت کافر 

 (60)النساء /بِهِ  فُُرواالطَّاُغوِت َو قَْد أُِمُروا أَْن یَكْ 

ْنِزَل إِلَْیَك بَِما أُ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذیَن یَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا در تفسیر : بوده  هیمیکه شاگرد ابن تابن قیم رحمه هللا 

 لشَّْیَطاُن أَْن یُِضلَُّهمْ َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك یُِریدُوَن أَْن یَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن یَْكفُُروا بِِه َویُِریدُ ا

ُسوُل فَقَْد أَْخبََر ُسْبَحانَهُ أَنَّ َمْن تََحاكَ ( می گوید: 60)النساء /َضاَلاًل بَِعیدًا  َم أَْو َحاَكَم إلَى َغْیِر َما َجاَء بِِه الرَّ

هللا سبحانه و تعالی خبر می دهد کسی که شکوائیه ی خودش را نزد    22.َحكََّم الطَّاُغوَت َوتََحاَكَم إلَْیِه 

یر غ کسی ببرد که به غیر از آنچه رسول هللا صلی هللا علیه و سلم آورده است حکم می کند، یا به چیزی

 و طاغوت را حاکم کرده از آنچه که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم اورده است حکم کند چنین شخصی

  .استبه طاغوت مراجعه کرده 

                                                           
 .67، ص 1کافی، ج  20
ع سنگی رحلی، ج ؛ و طب412، ص 7فروع کافی، کتاب القضآء و االحکام، باب کراهی ة االرتفاع إلی قُضاة الجور، طبع مطبعۀ حیدری، ج  21

 359، ص 2
 (1/40) 85/ 1ابن قیم ، إعالم الموقعین:  22



می گوید: هرکس خودش را ملزم به تورات و انجیل کرد و تبعیت در جای دیگری ابن قیم حنبلی مذهب 

ئع در تورات و انجیل و سائر ملل را باطل کرد، و از قرآن نکرد او کافر است، و هللا متعال تمام شرا

ْساَلُم، َواَل فَْرَض إِالَّ َما أَْوَجبَهُ بر جن و انس شریعت اسالم را فرض کرد :  َمهُ اإْلِ فاََل َحَراَم إِالَّ َما َحرَّ

ْساَلُم. ست پس هیچ چیز حرام نیست مگر اینکه اسالم آن را حرام کرده باشد و هیچ چیز حالل نی اإْلِ

  23مگر اینکه اسالم حالل کرده باشد و هیچ چیز واجب نیست مگر اینکه اسالم واجب کرده باشد.

أَفَُحْكَم اْلجاِهِلیَِّة  در مورد)دوران زندگی کرده باز می گوید:  ابن کثیر شافعی مذهب نیز که در همین

ِ ُحْكماً ِلقَْوٍم یُوقِنُوَن  حکم هللا  از اینکه:( هللا متعال نهی کرده است 50)المائده/ (یَْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ

متعال که حکمی محکم و شامل تمام خیر است به حکم غیر از این احکام الهی از رای ها و نظریات و 

طور همان تبدیل شوند،هوای نفس و اصطالحاتی که افراد بدون مستند به شریعت آن را بوجود می آیند 

که با رای فاسد و هوای نفسانی خود بوجود  گمراهی ها و نفهمی هائیفاده از که اهل جاهلیت با است

یا همانطور که تاتار سیاسات اداری خود را از پادشاهاشان چنگیزخان گرفته اند  ،آوده اند حکم میکنند

که قانونی به اسم یاسق است که عبارت است از مجموعه ای از احکام برگرفته از تمام شریعتها مثل 

د و نصاری و اسالم و غیر آن است و احکام زیادی در این قانون وجود دارد که فقط از نظریات یهو

 ،دم کردمق هللانفسانی خودش است که این قانون را تبدیل به شرعی کرد و بر کتاب هللا و سنت رسول 

کم هللا ه به حپس هر کس از این قانون)یاسق( پیروی کند کافر است و واجب است با او قتال کرد تا اینک

رین حکم از اسالم فاصله گرفته و فرقی ندارد کسی در کمترین یا بیشتمتعال و رسول در بیایند 

 24.ستا

                                                           
ْنِجیُل، َولَْم یَتَّبِعِ اْلقُْرآَن، فَإِنَّهُ َكافٌِر َوقَْد أَ 1/533احکام اهل الذمه  23 ُ ُكلَّ َشِریعٍَة َكانَْت فِي / أَنَّ َمِن اْلتََزَم َما َجاَءْت بِِه التَّْوَراةُ َواإْلِ ةِ التَّْوَراْبَطَل َّللاَّ

ْساَلِم، فَاَل َحَراَم ِإالَّ َما حَ  ْنِس َشَرائَِع اإْلِ ْنِجیِل َوَسائِِر اْلِمَلِل، َواْفتََرَض َعلَى اْلِجن ِ َواإْلِ ْساَلُم" .َواإْلِ ْساَلُم، َواَل فَْرَض إاِلَّ َما أَْوَجبَهُ اإْلِ َمهُ اإْلِ  رَّ
ِ ُحْكماً ِلقَْوٍم یُوقِنُوَن ( )المائده// أَفَُحْكَم  3/119ابن کثیر تفسیر ابن کثیر 24 ( یُْنِكُر تَعَاَلى َعلَى َمْن َخَرَج َعْن 50اْلجاِهِلیَِّة َیْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ

ِ اْلُمْحَكِم اْلُمْشتَِمِل َعلَى ُكل ِ َخْیٍر، النَّاِهي َعْن ُكل ِ َشر ٍ َوَعْدٍل إِلَى َما ِسَواهُ ِمنَ  َجاُل بِاَل ُمْستَنٍَد  ُحْكِم َّللاَّ اآْلَراِء َواأْلَْهَواِء َوااِلْصِطاَلَحاِت الَّتِي َوَضعََها الر ِ

ا یََضعُو اَلاَلِت َواْلَجَهااَلِت ِممَّ ِ، َكَما َكاَن أَْهُل اْلَجاِهِلیَِّة َیْحُكُموَن بِِه ِمَن الضَّ یَاَساِت نََها بِآَرائِِهْم َوأَْهَوائِِهْم، َوكَ ِمْن َشِریعَِة َّللاَّ َما یَْحُكُم بِِه التَّتَاُر ِمَن الس ِ

ُموعٍ ِمْن أَْحَكاٍم قد اقتبسها من َشَرائَِع َشتَّى: ِمَن اْلیَُهوِدیَِّة اْلَملَِكیَِّة اْلَمأُْخوذَةِ َعْن َمِلِكِهْم ِجْنِكْزَخاَن الَِّذي َوَضَع لَُهُم الیاسق ، َوُهَو ِعبَاَرةٌ َعْن ِكتَاٍب َمجْ 

ِد نظره وهواه، فصاَوالنَّصْ  ْساَلِمیَِّة وغیرها، َوفِیَها َكثِیٌر ِمَن اأْلَْحَكاِم أََخذََها ِمْن ُمَجرَّ رت في بینه شرعا متبعا یقدمونه على الحكم َرانِیَِّة َواْلِملَِّة اإْلِ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم، فََمْن فَعَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ِ َوُسنَِّة َرُسوُل َّللاَّ َل ذَِلَك ِمْنُهْم فَُهَو َكافٌِر َیِجُب قِتَالُهُ حتى یرجع إلى حكم هللا ورسوله، فَاَل َیْحُكُم ِسَواهُ فِي قَِلیٍل بِِكتَاِب َّللاَّ

 َواَل َكثِیرٍ 



ابن کثیر شافعی مذهب با استداللی جالب می گوید: هر کس شرع محکم نازل شده اسالم را ترک کند و 

حکم قانونی که مردم آن را درست حکم به ادیان و شرائع منسوخه ببرد کافر شده است حاال چه رسد به 

و هرکس این کار را انجام بدهد به اجماع تمام مسلمانان  ،کرده اند و بر شرع اسالمی مقدم کرده اند

 اینهم حکم صریح سکوالریستها که اجماع تمام مسلمین بر کافر بودن آنهاست.  25کافر شده است.

ندگی کرده می گوید: هیچ شکی در کفر شهاب الدین آلوسی شافعی مذهب هم که در قرن سیزدهم ز

کسی که قانونی )غیر از قانون شریعت هللا( را خوب بداند و بگوید این برای امت خوبتر و مورد 

 26مصلحت است وجود ندارد، و نباید در تکفیر کردنش توقف کرد.

ز یکه اشیخ محمد امین الشنقیطی مالکی مذهب نیز که در قرن سیزدهم زندگی کرده می گوید: کسان

قوانین ساخته شده ای که شیطان بر زبان دوستان خود جاری ساخته به خاطر مخالفت شرعی که هللا 

 27متعال بر زبان پیامبرانش نازل کرده است تبعیت کند هیچ شکی در کفر و شرک آنها وجود ندارد.

به میل  -3عمداً  -2آگاهانه  -1ند اما بعضی از دستورات شریعت عمل می ک هم که به مسلمانی

 فَُهَو َكافٌِر َوُهَو َكُكْفِر َمنْ » د، ه جای قوانین شریعت هللا می پذیرخودشان و اختیاری قوانین دیگری را ب

چنین شخصی کافر است و مثل کفر کسی است که به  28«.آَمَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوَكفََر بِبَْعِض اْلِكتَابِ 

 ز قرآن کفر می کند. بعضی از قرآن ایمان دارد و به بعضی دیگر ا

 -3عمداً  -2آگاهانه  -1 مسلمانی این برای همه واضح است که به جای قانون شریعت هللا اگر شخص

گانه ی آشکار مراجعه کند از دین اسالم خارج 6به میل خودش و اختیاری به قوانین هر یک از کفار

 اانین ساختگی توسط چنگیز خان ببا مقایسه ی قو« کلمة الحق»می شود . چنانچه احمد شاکر در کتاب 

                                                           
لیاسا ا/ فمن ترک الشرع المحکم المنزل و تحاکم الی غیره من الشرائع المنسوخه کفر فکیف بمن تحاکم الی 13/119ابن کثیر، البدایه و النهایه  25

 و قدمها من فعل ذلک کفر باجماع المسلمین  
 / و ال شک فی کفر من یستحسن القانون و یقول هو ارفق و اصلح لالمه فال ینبغی التوقف فی تکفیره . 28/20آلوسی،  روح المعانی  26
الذین یتبعون القوانین الوضعیه التی  / "و بهذه النصوص التی ذکرنا یظهر غایه الظهور ان 7/162,584,614-4/83شنقیطی، اضواءالبیان  27

عن  هشرعها الشیطان علی السنه اولیائه مخالفه لما شرعه هللا علی السنه رسله انه ال یشک فی کفرهم و شرکهم اال من طمس هللا بصیرته و اعما

 نورالوحی مثلهم .
ْساَلِم أَْو ات ِبَاَع َشِریعٍَة /  َوَمْعلُوٌم بِااِلْضِطَراِر ِمْن ِدیِن اْلُمْسلِ  28/524مجموع الفتاوى  28 َغ ات ِبَاَع َغْیِر ِدیِن اإْلِ ِمیَن َوبِات ِفَاِق َجِمیعِ اْلُمْسِلِمیَن أَنَّ َمْن َسوَّ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم َفُهَو َكافٌِر َوُهَو َكُكْفِر َمْن آَمَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب وَ  ٍد َصلَّى َّللاَّ  بِبَْعِض اْلِكتَاِب.َكفََر َغْیِر َشِریعَِة ُمَحمَّ



ن چهاردهم هجری  که بر مسلمین تحمیل شده است می گوید: مسئله قوانین کنونی سکوالریستی در قر

این قوانین ساخته شده به دست بشرواضح و آشکار است همچون نور خورشید؛ که کفر آشکار است و 

ست عذری وجود ندارد؛ اگر به این بر هیچ کس پنهان نیست و برای هیچ کس که منتسب به اسالم ا

 29قوانین عمل کند یا به این قوانین خضوع کند یا بدان اقرار کند در هر صورت کافر می شود.

گوید: بدون شک هر کسی که از یک بشر در شریعتی که خودش آن را بر این اساس سید قطب می

ی اگر مسلمان باشد، سپس ساخته، پیروی کند، حتی اگر در یک قسمت کوچک باشد، مشرک است. حت

گردد. دیگر پس از آن مرتکب این عمل شود، به خاطر این کار از اسالم خارج شده و وارد شرک می

کند، هر چه با زبانش ال إله إال و تا زمانی که او شریعتش را از غیر هللا گرفته و از غیر هللا اطاعت می

  30ای ندارد.هللا بگوید، فایده

خرواری از علمای بزرگوار گذشته ی مسلمین در مورد کسانی است که حکمی غیر  اینها نمونه ای از

حاال به نظر شما وضع کسانی که خود را مسلمان می نامند  از حکم هللا را برای خود انتخاب کرده اند. 

به میل خودشان و اختیاری در تمام امور حکومتی و اجرائی جامعه به  -3عمداً   -2آگاهانه  -1و 

و آشکارا و واضح می گویند که ما قوانین خود را از هللا نگرفته ین سکوالریستی مراجعه می کنند قوان

برای دموکراسی سکوالریستها به جای قانون شریعت هللا ساخته شده اند و  بشرتوسط  این قوانینایم و

 تالش می کنند چگونه باید باشد؟ آیا در ارتداد اینها مسلمانی شک دارد؟

                                                           
ث أحمد شاكر رحمه هللا تعلیقًا على كالم اإلمام ابن كثیر حول الیاسق  697عمدة التفسیر عن الحافظ ابن كثیر: المجلد األول/  29 / قال الشیخ الُمحد ِ

م اك القانون الوضِعي الذي صنعَه عدوُّ اإلساللذ -في القرن الثامن  -الذي كان یتحاَكم إلیه التتار: "أفرأیتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثیر 

بقٍة في ط جنكیز خان؟ ألستم تروَنه یصف حاَل المسلمین في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ إالَّ في فرق واحٍد أشرنا إلیه آنفًا: أنَّ ذلك كان

ة اإلسالمیَّة وز ة من الحكَّام أتى علیها الزمان سریعًا فاندمَجت في األمَّ ال أثر ما صنعَت، ثمَّ كان المسلمون اآلن أسوأ حاالً وأشد ظلًما منهم؛ خاصَّ

اهر  كافِر ظألنَّ أكثر األمم اإلسالمیَّة اآلن تكاد تندمج في هذه القوانین المخاِلفة للشریعة والتي هي أَشبه شيء بذاك الیاسق الذي اصطنعه رجلٌ 

ن ینتسب لإلسالم كائنًا الكفر، إنَّ األمر في هذه القوانین الوضعیة واضٌح وض وح الشمس؛ هي ُكفر بَواح ال َخفاء فیه وال مداورة، وال عذر ألحٍد ممَّ

 من كان في العمل بها أو الخضوعِ لها أو إقرارها، فلیحذر امرؤ لنفسه، وكلُّ امرئ حسیُب نفسه".

 (1198ص 3سید قطب، فی ظالل القرآن )ج 30



كش مي جهنم : عمروبن عامر را دیدم كه روده هایش در آتش صلی هللا علیه وسلم می فرماید رسول هللا

َل َمْن َسیََّب السََّوائَِب  یَُجرُّ قُْصبَهُ فِي النَّارِ » خورد  إنه أوُل من غیََّر دیَن إسماعیَل )یا در لفظی( 31َوَكاَن أَوَّ

دین اسماعیل علیِه الصالةُ والسالم را تغییر داد و  چون او اولین کسی بود که 32علیِه الصالةُ والسالُم.

 بت پرستی را رواج داد . 

پس نگاه کن چه کسی اولین بار در میان قومت قوانین سکوالریستی را با قوانین شریعت هللا عوض 

در میان قومت شد؟ سرنوشت این موجود دقیقاً مثل سرنوشت عمروبن  سیئهکرد و بنیانگذار این سنت 

کش می خورند. این وضع موجوداتی چون قاضی  جهنم جهنم است که روده هایش در آتش عامر در

سایر طاغوتهای ریز و درشت در میان محمد مرتد در میان کوردها و آتاتورک در میان تورکها و 

  قومیتهای مختلف است.

طاغوتها که دن عبادت کر :گانه ی آشکار یعنی6پس تبعیت از قوانین سکوالریستی و سایر قوانین کفار

هللا علیه وسلم از اینکه یکی خودش را ابوالحکم بنامد  ی. حتی رسول هللا صلهستند ان این قوانینسازندگ

  .یش حکم دیگری را قبول داشته باشدنهی می کند چه رسد به اینکه یکی حکم هللا را نپذیرد و به جا

رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم  زدن کند هنگامی که همراه قومش به  شریح از پدرش هانئ نقل می

رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم او را صدا زد و فرمود: ، بردند را به اسم ابی الحکم نام میآمدند هانئ 

 هللا متعال حکم است و حکم به سوی او بر می« تَكنَّى أبا الحكِم ؟ مَ لِ إن هللاَ هو الحكُم ، وإلیه الحكُم ، فَ »

: قوم من هنگامی که در چیزی اختالف و نزاع گفت هانئ؟ و لقبت شده أبا الحكم دلیل کنیه گردد، به چه

شدند .  کردم طوری که هردو گروه راضی می کردند پیش من می آمدند و من میان آنها داوری می می

رسول هللا صلی هللا علیه و سلم فرمود: این کارت )که قضاوت است( خیلی خوب است اما تو چند پسر 

                                                           
 (2856(، ومسلم )4623أخرجه البخاري ) 31
 6/549( فتح الباری 8991(، والبزار )83(  وابن أبي عاصم في )األوائل 7878أخرجه أحمد ) 32



دارم فرمود : کدام یک از آنها بزرگتر است؟ گفت: شریح. را  ت : شریح و مسلم و عبدهللا داری؟ گف

 33فرمود: از این به بعد تو ابوشریح هستی.

دت هم تنها مختص هللا تعالی پس حکم و قانون تنها متعلق به هللا است و به این شکل اطاعت و عبا

مردم و بشر  متعلق به می گویند این حکم  «اآشکار»و  «واضح»، اما مشرکین )سکوالریستها( است

قوانین هللا از مختص هللا و من از قانون هللا اطاعت نمی کنم و قوانین من هم مستقل و جدای است نه 

 هستند. 

اید بقوانین سکوالریستها از قوانین شریعت هللا « جدا بودن واضح و آشکار»و « استقالل»در کنار این 

 است . « األَحزابَ  »ی دیگر از اسمهای مشرکین یا سکوالریستها در قرآن بارها تکرار کنیم که یک

یعنی این سکوالریستها با آنکه همگی جزو حزب الشیطان هستند و انحرافات همگی آنها در شریعت هللا 

 اما درو همه ی آنها در مخالفت و دشمنی با قوانین شریعت هللا یک رای و متحد هستند بیان شده است 

بوده اند که همین و رفتارهای ریخ دارای صدها و بلکه هزاران حزب مختلف با عقاید مختلف طول تا

و وجود هزاران حزب سکوالر با عقاید و رفتارهای مختلف و االن هم این تفرق و چند دستگی 

یعنی ممکن است شخص یا دسته ای از این سکوالریستها بخشی  آنها می بینیم.رنگارنگ را در میان 

اید فاسد مشرکین را گرفته باشند و در بخشهای دیگر تابع اخالق عمومی یا آدابی از شریعتهای از عق

ینجا د . در انتولید کرده باش اآسمانی باشند و شخص یا افرادی هم باشند که معجون دیگری برای خودش

نفسانی آنها  معیار برای آنها هوای نفس و خواسته های نفسانی است و به تعداد افراد و خواسته های

در میان سکوالریستها وجود داشته  مختلف األَحزابَ  ست عقاید مختلف و رفتارهای مختلف وممکن ا

 باشد . 

                                                           
(/ لما وفدَ إلى رسوِل هللا صلى هللا علیه وسلم مع قوِمه سمَعهم یْكنونَه بأبي الحكِم ، 5387صحیح سنن نسائی  -/ 4955صحیح سنن ابی داود  33

إن هللاَ هو الحكُم ، وإلیه الحكُم ، فلم تَكنَّى أبا الحكِم ؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيٍء أتْوني فحكمُت  فدعاه رسوُل هللاِ صلى هللا علیه وسلم فقال:

ن ال: فموعبدُ هللاِ، ق بینهم ، فرَضي ِكالَ الفریقْین, فقال رسوُل هللاِ صلى هللا علیه وسلم: ما أحسُن هذا ، فما لك من الولِد؟ قال: لي شریٌح ، ومسلٌم ،

 أكبُرهم ؟ قلت: شریٌح ، قال: فأنت أبو شریحٍ.



جریان در اینجا هستند.  ستیالیماتریا دهریون  ،جریانی از مشرکینمختلف  األَحزابَ در میان این 

رایج شده به معنی بی خدایی نیست، به اصطالح غلطی که  به معنی آتئیست و هاستیالیماتریا  دهری ها

مخلوق بودن توسط هللا رها  از چون اصالً شخص بیخدا وجود ندارد؛ اصالً کسی نمی تواند خودش را

کند و از مخلوق بودن توسط هللا دوری کند و مثالً بگوید که من خدا ندارم و از این دست توهماتی که 

ند، شخص مشرک جاهالنه کسانی را و توهماتی را در این موجودات پلید و نجس در طول تاریخ بافته ا

، یعنی هم قرار می دهند« به جای خدا»و غیره به کنار خدا و با خدا و در موارد حکومتی و قانونی 

 .  را و هم دیگران -در هر صورتی نمی توان حذفش کردکه  -خدائی که او را خلق کرده 

( در مورد هللا تعالی چه فکر می کنند، مهم این است رکسکوالر )مش األَحزابَ این اصالً مهم نیست که 

که هللا وجود دارد و اینها واضح و آشکارا و از روی علم و آگاهی قوانین و شریعتش را نمی پذیرند و 

قوانین و برنامه های ساخته شده توسط انسان را به جای قوانین و شریعتی که هللا توسط پیامبرانش 

، اینها در واقع هوا و هوس خود را به جای هللا و شریعت و قوانین هللا قرار فرستاده است قبول دارند

 داده اند.  

ُ َعلَى ِعْلٍم هللا تعالی در مورد این انسانهای پلید سکوالر می فرماید:  أَفََرأَْیَت َمِن اتََّخذَ إِلََههُ َهَواهُ َوأََضلَّهُ َّللاَّ

ِ أَفاََل تَذَکَُّروَن َوَختََم َعلَى َسْمِعِه َوقَْلبِِه َوَجعَ  ( هیچ 23)جاثیه/َل َعلَى بََصِرِه ِغَشاَوةً فََمن یَْهِدیِه ِمن بَْعِد َّللاَّ

ای کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی خود گرفته است، و با وجود آگاهی ) از حق و باطل، دیده

و بر  او مهر گذاشته استآرزوپرستی کرده است و ( خدا او را گمراه ساخته است، و بر گوش و دل 

 گیرید وپند نمی ؟ آیاتواند او را راهنمائی کندخدا می! پس چه کسی جز ؟ای انداخته استچشمش پرده

 ؟شویدبیدار نمی

و عقاید و رفتارهای مختلف در میان  األَحزابَ پس به تعداد تمام هوا و هوسهای مختلف باید منتظر 

ر میان که د - مشرکینی که به هللا اعتقاد  دارند،آندسته از اینجا در سکوالریستها )مشرکین( باشیم . 

 َو ما یُْؤِمُن أَْكثَُرُهمْ »هللا تعالی در مورد این ایمان آنها می فرماید:  -سکوالریستها در اکثریت هم هستند 



ِ إاِلَّ َو ُهْم ُمْشِرُكونَ  اینکه آنها همچنان  آورند جزایمان نمی هللا( و بیشترشان به 106یوسف/«)بِاَّللَّ

 مشرکند.

کسانی از سکوالریستها مثل دهری ها یا ماتریالیستها نیز هستند که معاد و قیامت و زنده شدن را نیز 

 نمی پذیرند:

ْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ َوقَالُوا َما ِهَی إاِلَّ َحیَاتُنَا الدُّْنیَا نَُموُت َونَْحیَا َوَما یُْهِلُکنَا إاِلَّ الدَّْهُر َوَما لَُهم بِذَِلَک مِ   -

بریم در کار ه در آن بسر می: حیاتی جز همین زندگی دنیائی کگویند(و می24)جاثیه/یَُظنُّوَن 

، ما گیرند، و جز طبیعت و روزگارد و گروهی جای ایشان را میمیرن. گروهی از ما مینیست

ها گمان ، و بلکه تنگویندنمیا از روی یقین و آگاهی سازد ! آنان چنین سخنی ررا هالک نمی

 .زنندبرند و تخمین میمی

أَیَِعدُُکْم أَنَُّکْم إِذَا ِمتُّْم َوُکنتُْم تَُراباً َوِعَظاماً  بزرگان و اشراف قوم سکوالر هود به مردم گفتند:  -

ْخَرُجوَن  دهد که هنگامی که مردید و خاک و آیا او به شما وعده می (35)مومنون/أَنَُّکم مُّ

َهْیَهاَت  شوید ؟ !گردید و از گورها( به در آورده میستخوان شدید ، شما ) بار دیگر زنده میا

شود )محال و ناممکن است ، و ( آنچه به شما وعده داده می36)مومنون/ َهْیَهاَت ِلَما تُوَعدُوَن 

ْنیَا نَُموُت َونَْحیَا َوَما نَْحُن إِْن ِهَی إِالَّ َحیَاتُنَا الدُّ  شود( .از عقل ( دوِر دور است ) و هرگز نمی

، کنیممیریم و زندگی میارد که می( حیاتی جز حیات این جهان وجود ند37)مومنون/ بَِمْبعُوثِینَ 

ِ َکِذباً َوَما نَْحُن  شویم.و ما هرگز ) پس از مرگ ( برانگیخته نمی إِْن ُهَو إِالَّ َرُجٌل اْفتََرى َعلَى َّللاَّ

بندد. و ما هرگز بدو ایمان (او مردی است که بر خدا دروغ می38)مومنون/ نِینَ لَهُ بُِمْؤمِ 

 کنیم .آوریم و تصدیقش نمینمی

و شاخه هائی که دارند به صورت کالن و عمده از این دو  األَحزابَ بدون شک سکوالریستها با تمام 

 اتدار و سوسیالیست و ترکیب گروه خارج نیستند که امروزه تحت عنوان لیبرال و کمونیست یا سرمایه

. پس ما با موجوداتی جدید با عقاید و باورهائی جدید طرف نیستیم که متنوع ایندو از آنها یاد می شود



جهت مقابله با آنها دنبال راه مقابله ی جدید بگردیم؛ هیچ عقیده و باور کفری در دنیا وجود ندارد که 

 ختیار مومنین قرار نداده باشد.  له با آن را نیز در اقرآن آن را بیان نکرده باشد و راهکار مقاب

از شناخت این همه ی سرزمینهای اسالمی با وجود اینهمه آگاهی های شرعی در منابع اسالمی اما 

دسته از کفار اصلی که جزو علم عامی محسوب می شود که باید ضمن شناخت آنها در همان قدم اول 

در عرض این یکی دو قرن جاهل و سرگردان شده اند، به همین دلیل  ،ورود به اسالم به آنها کفر کنند

ر لی را دگذشته تجربیات تلخی از خیانت و جنایات غیر قابل بخشش سکوالریستهای جهانی و مح

. جنایات و خیانتهای غیر قابل کتمانی که هم اکنون نیز در اکثر سرزمینهای تاریخ خود ثبت کرده اند

 اسالمی در جریان است. 

 نبود علمایو اگر به خاطر جهالت به شریعت هللا و بی سواد بودن اکثریت مطلق پدران و نیاکان ما 

ی ملی گرائی و قوم گرائی و برطرف کردن مشکالت کوالریستها توانستند به بهانه هااین س ،راستین

پی برده ایم باید اقتصادی و غیره ملت ما را فریب دهند و هم اکنون ما به دروغ بودن تمام این شعارها 

: ال یُْلدَُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد به این سخن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برگردیم که می فرماید

تَْینِ   ، دوبار گزیده نمى شود .ك سوراخ. مؤمن از ی34َمرَّ
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 اعتقاد به هللا و ربوبیت هللامشرکین و 

اشتند اما با تصوراتی که از هللا داشتند در واقع به آن اللهی که خودش خودش را مشرکین به هللا ایمان د

رد بلکه را نمی پذی هللابه همین دلیل هللا تعالی نه تنها تصورات مشرکین از معرفی کرده ایمان نداشتند، 

َن لَِّذیَن الَ یُْؤِمنُوقَاتِلُواْ ااهل کتاب در مورد هللا و قیامت را نیز نمی پذیرد و می فرماید: حتی تصورات 

ِ ِمَن الَّ  ُ َوَرُسولُهُ َوالَ یَِدینُوَن ِدیَن اْلَحق  َم َّللا  ُموَن َما َحرَّ ِ َوالَ بِاْلیَْوِم اآلِخِر َوالَ یَُحر ِ ى ِذیَن أُوتُواْ اْلِکتَاَب َحتَّ بِاَّلل 

اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا با کسانی از  (29)توبه/یُْعُطواْ اْلِجْزیَةَ َعن یٍَد َوُهْم َصاِغُروَن 

اند حرام )در سن ت خود( تحریم کرده رسولش ایمان دارند، و نه چیزی را که خدا )در قرآن( و 

نهند، و یا این که( تا زمانی که )اسالم را گردن می بجنگیدپذیرند ، حق را میدین دانند، و نه می

 پردازند.خاضعانه به اندازه توانائی ، جزیه را می

را انکار کند که خداوند رسوالنش را فرستاده  نیخداوند سبحان خبر داده که هرکس ا ابن قیم می گوید:

آنطور که حق قدر گرفتن از خداوند است قدر او را  یکس نیرا نازل کرده است، چن شیهاو کتاب

 ،یزیچ نیچن نکهیا یبرا د،باشینم یتعالهللا  قینسبت داده که ال یزینگرفته است و در واقع به او چ

فَإِنَّ فِي ذَِلَك إِْنَكاًرا ؛ )و حکمت و رحمت خداوند است ییو فرمانروا تیهو اال تیکردن ربوبانکار

به همین دلیل انکار نبوت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و   (ِلُربُوبِیَّتِِه َوإِلَِهیَّتِِه َوُمْلِكِه َوُحْكِمِه َوَرْحَمتِهِ 

و تکذیب کردن پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم در حقیقت انکار رب و جحود به رب است.  پیامبران،

ِ تَعَالَى فِي اْلَحِقیقَِة َوُجُحودًا لَهُ ) ب  و اصالً امکان اقرار به ربوبیت و الوهیت و  (،َوتَْكِذیبُهُ إِْنَكاًرا ِللرَّ

ْقَراُر ه وسلم وجود ندارد . )حاکمیت هللا و حتی وجود هللا با تکذیب محمد صلی هللا علی فاََل یُْمِكُن اإْلِ

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ س کفر به ( پ َعلَْیِه َوَسلَّمَ بُِربُوبِیَّتِِه َوإِلَِهیَّتِِه َوُمْلِكِه، بَْل َواَل بُِوُجوِدِه، َمَع تَْكِذیِب ُمَحمَّ

ْفُر فاََل یَُجاِمُع اْلكُ اتش اصالً با هم جمع نمی شوند )رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با اقرار به رب و صف

ِ تَعَالَى، َوِصفَاتِِه أَْصاًل  ب  ْقَراَر بِالرَّ ُ َعلَْیِه َوَسلََّم اإْلِ ِ َصلَّى َّللاَّ ( همچنانکه کفر به روز آخرت و بَِرُسوِل َّللاَّ

ْقَراَر َكَما اَل یُجَ َمعاد با اقرار به جود آفریدگار اصالً جمع نمی شوند. ) اِمُع اْلُكْفَر بِاْلَمعَاِد َواْلیَْوِم اآْلِخِر، اإْلِ



انِعِ أَْصاًل  بَّ »(.... به همین دلیل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با تعریف و شناساندن بُِوُجوِد الصَّ با « الرَّ

ِ تَعَالَى بِأَْسمَ إِنََّما َجاَء بِتَْعِریاسماء و صفات و افعالش و با شناساندن حقوقش بر بندگان آمد. ) ب  ائِِه ِف الرَّ

پس هر کسی که ادعای ایمان به پروردگار داشته باشد  (َوِصفَاتِِه َوأَْفعَاِلِه، َوالتَّْعِریِف بُِحقُوقِِه َعلَى ِعبَاِدِه،

بَّ اما رسالت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را انکار کند در واقع  بَّ و حقوق این  الرَّ ه درا انکار کر الرَّ

بَّ  است که این  35.به آن امر کرده است الرَّ

در این صورت هللا یعنی آنچه که در آخرین شریعتش خودش خودش را معرفی کرده است و هر کسی 

که این هللا را قبول نداشته باشد هللا را نشاخته و در ربوبیت و الوهیت و سایر صفات مختص هللا تعالی 

 دچار انحراف شده اند. 

ِ ٱیَدُ  ۡلیَُهودُ ٱقَالَِت وَ  زمانی که :   َّللَّ
نَّ إِ  . یا می گفتند:گفتند: دست هللا بسته است  هودی و( 64)مائده/ َمۡغلُولَةٌۚ

َ ٱ ؛ مشکل اساسی اینها به ربوبیت !میازین یاست، و ما ب ریخدا فق (181)آل عمران/فَِقیٞر َونَۡحُن أَۡغنِیَآُءُۘ  َّللَّ

اللهی نیست که خودش خودش را توسط محمد رسول هللا صلی هللا  و ذات هللا بر می گردد. این هللا آن

علیه وسلم معرفی کرده است. نصرانی ها و کفار شبه اهل کتاب هم در مورد هللا تصورات غلطی دارند 

 که با آنچه هللا در آخرین پیامش فرموده در تضاد است.  

د هللا صلی هللا علیه وسلم معرفی کرده بو تصوری از هللا داشتند که با اللهی که رسولهم مشرکین طبعاً 

کامالً تفاوت داشت به همین دلیل زمانی که مومنین به بتهای آنها توهین می کردند آنها نیز به هللا مورد 

                                                           
./   َوأَْخبََر ُسْبَحانَهُ أَنَّ َمْن َجَحدَ أَْن یَُكوَن قَْد أَْرَسَل ُرُسلَهُ، َوأَْنَزَل 584-583صص  2ابن قیم، هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى، ج   35

ْرهُ َحقَّ قَْدرِ  هُ َعْنهُ، فَإِنَّ فِي ذَِلَك إِْنَكاًرا ِلُربُ ُكتُبَهُ لَْم یُقَد ِ ظَّن ِ وِبیَّتِِه َوِإلَِهیَّتِِه َوُمْلِكِه َوُحْكِمِه َوَرْحَمتِِه، َوالِه، َوأَنَّهُ نََسَبهُ إِلَى َما اَل یَِلیُق بِِه، بَْل یَتَعَالَى َویَتَنَزَّ

ِِء ِبِه أَنَّهُ َخلََق َخْلقَهُ َعَبثًا بَاِطاًل  ُهْم ُسدًى ُمْهَماًل، َوَهذَا یُنَافِي َكَمالَهُ اْلُمقَدََّس، َوُهَو ُمتَعَاٍل َعْن ُكل ِ َما یُنَافِي َكمَ السَّي  الَهُ، فََمْن أَْنَكَر َكاَلَمهُ ، َوأَنَّهُ َخالَّ

ُسَل إِلَى َخْلِقِه فََما قَدََرهُ َحقَّ قَْدِرِه، َواَل َعَرفَهُ  ْرهُ َحقَّ  َوتَْكِلیَمهُ َوإِْرَساَلهُ الرُّ َحقَّ َمْعِرفَِتِه، َواَل َعظََّمهُ َحقَّ َعَظَمِتِه، َكَما أَنَّ َمْن َعبَدَ َمعَهُ إِلًَها َغْیَرهُ لَْم یُقَد ِ

ٌل َجاِحدٌ ِلِصفَاِت َكَماِلِه، َونُعُوِت َجاَلِلِه، َوإِْرَساِل ُرُسِلِه، َوإِْنَزاِلِه ُكتُبِِه، َواَل َعظَّ   هُ َحقَّ َعَظَمتِِه.مَ قَْدِرِه، ُمعَط ِ

ِ تَعَالَى فِي اْلَحقِ  ب  ُسِل، َوتَْكِذیبُهُ ِإْنَكاًرا ِللرَّ ةِ َخاتَِم اأْلَْنِبیَاِء َوالرُّ ْقَراُر بُِربُوبِیَّتِِه َوإِلَِهیَِّتِه َوُمْلِكِه، بَْل َواَل َوِلذَِلَك َكاَن َجْحدُ نُبُوَّ یقَِة َوُجُحودًا لَهُ، فَاَل یُْمِكُن اإْلِ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم، َوقَْد أََشْرَنا إِلَى ذَِلَك ِفي الْ بِوُ  ِ َصلَّى َّللاَّ ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَیْ ُجوِدِه، َمَع تَْكِذیِب ُمَحمَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ِه ُمنَاَظَرةِ الَّتِي تَقَدََّمْت، فَاَل یَُجاِمُع اْلُكْفُر بَِرُسوِل َّللاَّ

ْقَراَر بِالرَّ  ْقَراَر بُِوُجوِد الَوَسلََّم اإْلِ ِ تَعَالَى، َوِصفَاتِِه أَْصاًل، َكَما اَل یَُجاِمُع اْلُكْفَر بِاْلَمعَاِد َواْلیَْوِم اآْلِخِر، اإْلِ اِنعِ أَْصاًل، َوَقْد ذََكَر ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى ذَِلَك ب  صَّ

ْعِد فِي قَْوِلِه تَ  ئَِك ٱلَِّذیَن َكفَ فِي َمْوِضعَْیِن فِي ِكتَابِِه فِي ُسوَرةِ الرَّ بًا أَِءنَّا لَِفي َخۡلٖق َجِدیٍدۗ أُْولَٰ ُرواْ بَِرب ِِهۡم﴾ عَالَى: ﴿۞َوإِن تَۡعَجۡب فَعََجٞب َقۡولُُهۡم أَِءذَا ُكنَّا تَُرٰ

 [5]الرعد: 

نَفۡ  ِذهِۦٓ أَبَٗداَوالثَّانِي فِي ُسوَرةِ اْلَكْهِف فِي قَْوِلِه تَعَالَى: ﴿َودََخَل َجنَّتَهُۥ َوُهَو َظاِلٞم ل ِ ِددتُّ ِإلَٰى َرب ِي  35ِسهِۦ قَاَل َمآ أَُظنُّ أَن تَبِیدَ َهٰ َوَمآ أَُظنُّ ٱلسَّاَعةَ قَآئَِمٗة َولَئِن رُّ

ۡنَها ُمنقَلَٗبا ٰىَك َرُجاٗل قَاَل لَهُۥ َصاِحبُهُۥ َوُهَو یَُحاِوُرهُۥٓ أََكفَۡرَت بِٱلَِّذي َخلَقََك ِمن تَُراٖب ثُ  36أَلَِجدَنَّ َخۡیٗرا م ِ ُ َرب ِي َواَلٓ أُۡشِرُك  37مَّ ِمن نُّۡطفَٖة ثُمَّ َسوَّ لَِّكنَّ۠ا ُهَو ٱَّللَّ

 [38-35﴾ ]الكهف: 38بَِرب ِٓي أََحٗدا

ِ تَعَالَى بِأَْسَمائِِه َوِصفَاتِِه وَ  ب  ِ َوَساَلُمهُ َعَلْیِه إِنََّما َجاَء بِتَْعِریِف الرَّ ُسوُل َصلََواُت َّللاَّ َكَر عَاِلِه، َوالتَّْعِریِف بُِحقُوقِِه َعلَى ِعبَاِدِه، فََمْن أَْنَكَر ِرَسالَتَهُ فَقَْد أَنْ أَفْ فَالرَّ

بَّ الَِّذي دََعا ِإلَْیِه َوُحقُوَقهُ الَّتِي أََمَر بَِها، بَْل نَقُوُل: اَل یُْمِكُن ااِلْعتَِراُف بِاْلَحقَائِِق َعلَ  ُ َعلَْیِه َوَسلَّمَ ى َما ِهَي َعلَْیِه َمَع تَْكِذیالرَّ  . «ِب َرُسوِلِه َصلَّى َّللاَّ



ِ  پذیرش مومنین توهین می کردند به همین دلیل هللا تعالی می فرماید:  َوالَ تَُسبُّواْ الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن دُوِن َّللا 

َ َعْدواً بِغَْیِر ِعْلٍم فَ  )ای مؤمنان !( به معبودها و بتهائی که مشرکان بجز خدا  (108)انعام/یَُسبُّواْ َّللا 

 پرستند دشنام ندهید تا آنان ) مبادا خشمگین شوند و ( تجاوزکارانه و جاهالنه خدای را دشنام دهند .می

را  حتی این مشرکین این هللانام می دهد؟ قطعاً نه. آیا کسی که آن هللا واقعی را قبول داشته باشد به آن دش

. چون اگر یکی به زیر دستان او توهین می کرد این مشرکین و رهبر اصلی إله ها قبول نداشتندفرمانده 

گی خدائی ساخت ،بلکه با تصورات خود. مگر چنین چیزی اصالً ممکن است؟  دبه خود او توهنی می کردن

هریک  و قائل بودند «هم مستقل ازو   قدرتی ذاتی»  و سایر إله ها ین خدارا قبول داشتند که برای ا

از هللا عبادت  ریکه غ یإله هائ نیاز او به قول امام فخر رازی 36بودند. « نفع و ضررهای خاص»دارای 

  37.ر ِ ِمْنَهاَویَتََوقَّعُوَن ُحُصوَل النَّْفعِ َوالضُّ : کردند از آنان به دست آمدن نفع و ضرر را توقع داشتند یم

در مورد بتهایشان معتقد هللا نقل می کند که این مشرکین  امام ابن حجر عسقالنی از امام طبری رحمه

اْلَحَجَر یَْنفَُع َویَُضرُّ بِذَاتِِه َكَما َكانَِت :  رساندیم «ذات خودش نفع و ضرر»با آن سنگ یا إله  بودند که

 َ همین هم و دیگران  41و مبارکفوری 40و امام شوکانی  39امام صنعانی 38.ْوثَانِ اْلَجاِهِلیَّةُ تَْعتَِقدُهُ فِي اأْل

 نقل کرده اند. معنی را 

کردن و برای سایر نماز و حج و قربانی به همین دلیل بعضی از کارها را برای هللا انجام می دادند مثل 

د. البته به هللا مورد نظر را انجام می دادن دیگری عبادتهای خاصبعضی از این عبادتها و أله ها هم 

                                                           
. ناشر: دار ابن حزم. 120ص  2هـ(، ج  422شرح الرسالة، از أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )متوفى:  36

 -لیرى أن تقبیله على طریق التعبد وإتباع الرسول  أني أقبلك وأعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع؛ -رضي هللا عنه  -چاپ اول./ وإنما أراد عمر 

 ، وأنه بخالف تقبیل المشركین لألصنام واعتقادهم أنها تنفع وتضر-صلى هللا علیه وسلم 
یَن بُِوُجوِد اإْلِ 458-457صص  18هـ( ج  606تفسیر مفاتیح الغیب، از فخر الدین الرازي )متوفى:  37 لَِه اْلعَاِلِم اْلقَاِدِر َوِإنََّما . / َكاَن أَْكثَُر اْلَخْلِق ُمِقر ِ

ر ِ ِمْنَهاالشَّأُْن فِي أَنَُّهْم َیتَِّخذُوَن أَْصنَاًما َعلَى ُصوَرةِ اأْلَْرَواحِ اْلفَلَِكیَِّة َویَْعبُدُونََها َویَتََوقَّعُوَن حُ   ُصوَل النَّْفعِ َوالضُّ
 .463-462صص  3فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج  38
 . ناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي. چاپ چهارم.206ص  2هـ(. ج  1182الم، از محمد بن اسماعیل الصنعانی )متوفی سبل الس 39
 . ناشر: دار الحدیث، مصر. چاپ اول.49ص  5هـ(، ج 1250نیل األوطار، از محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني )متوفى:  40
. ناشر: دار 507ص  3هـ(، ج 1353لترمذي، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى )متوفى: تحفة األحوذي بشرح جامع ا 41

 بیروت. –الكتب العلمیة 



ائل ق و... یتو رازق یتخالق بعضی از صفات ربوبیت هم برای این خدا مثلقسم می خوردند و خودشان 

 به همین دلیل زمانی که از آنها پرسیده می شد: بودند

ُ قُِل اْلَحمْ  - ِ بَْل أَْکثَُرُهْم ال یَْعلَُموَن َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السَّماواِت َو اأْلَْرَض لَیَقُولُنَّ َّللاَّ  (25مان/)لقدُ َّلِلَّ

 گویند: خدا. بگو: ستایش؟ حتماً ميهرگاه از آنان بپرسی: چه كسی آسمانها و زمین را آفریده است

 خدا را ولی اكثر آنان نمی دانند.

َر الشَّْمسَ  - ْن َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْرَض َوَسخَّ ُ فَاَنَّی یُْوفَُکوَن  َولَئِن َساَْلتَُهم مَّ َواْلقََمَر لَیَقُولُنَّ َّللاَّ

(، هرگاه از آنان بپرسی چه كسی آسمانها و زمین را آفریده است، و خورشید و 61عنکبوت/)

ر كرده است  گردند؟؟ قطعاً خواهند گفت: خدا!. پس چگونه منحرف ميماه را مسخ 

َل ِمَن السَّمَ  - ن نَّزَّ ِ بَْل َولَئِن َساَْلتَُهم مَّ ُ قُِل اْلَحْمدُ َّلِلَّ اء َماء فَاَْحیَا بِِه ااْلَْرَض ِمن بَْعِد َمْوتَِها لَیَقُولُنَّ َّللاَّ

، اگر از آنان بپرسی چه كسی از آسمان آب بارانده است و زمین )63عنکبوت/(اَْکثَُرُهْم اَل یَْعِقلُونَ 

واهند گفت: خدا! بگو: ستایش خدایی ؟ قطعاً خی آن بعد از مردنش زنده گردانده استرا به وسیله

ا بیشتر آنان  را )كه حق آن به اندازه ای روشن است كه مشركان نیز بدان اعتراف دارند( ام 

 دانند )كه به چه تناقض عجیبی گرفتارند(.  فهمند و نمینمی

ُ فَاَنَّی یُْوفَُکونَ  - ْن َخلَقَُهْم لَیَقُولُنَّ َّللاَّ ، اگر از مشركان بپرسی، چه كسی )87ف/زخر(َولَئِن َساَْلتَُهم مَّ

 گویند: خدا! پس چگونه منحرف می شوند.؟ مؤك دانه میآنان را آفریده است

ْن یَْمِلُک السَّْمَع َو اأْلَْبصاَر َو َمْن یُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن ا - ْلَمی ِِت َو قُْل َمْن یَْرُزقُُکْم ِمَن السَّماِء َو اأْلَْرِض أَمَّ

َّقُوَن یُْخِرُج اْلمَ  ُ فَقُْل أَفاَل تَت ِ َو َمْن یُدَب ُِر اأْلَْمَر فََسیَقُولُوَن َّللاَّ (، بگو: چه كسی 31)یونس/ی َِت ِمَن اْلَحي 

از آسمان و از زمین به شما روزی می رساند؟ یا چه كسی بر گوش و چشمها توانا است؟ یا چه 

گرداند؟ یا چه كسی امور را میآورد؟ كسی زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون می

 شوید؟خواهند گفت: آن خدا است، پس بگو: آیا نمی ترسید و پرهیزگار نمی 



عتقد ممشرکین به این شکل اما همه می دانیم که توحید در ربوبیت تنها منحصر به این موارد نمی شود. 

تصورات درست آنها پس به خدائی بودند که ساخته شده ی تصورات درست و غلط آنها بود که قطعاً 

و  ،الن هللا بوده است که با تصورات خیالی و غلط خودشان مخلوط شده استسومانده ی تعالیم انبیاء و ر

و مختص کردن ربوبیت به هللا توسط مومنین  ی در برابر این خدای ساختگی آنهااصل همین معرفی هللاِ 

 بِأَنَُّهْم أُِذَن ِللَِّذیَن یُقَاتَلُونَ  هللا تعالی می فرماید :باعث آنهمه جنایت مشرکین در برابر مومنین شده است که 

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِدیٌر* ظلم  ه آنهاکه بجنگ مسلحانه و کشتار به کسانی داده می شود  اجازه) ُظِلُموا َوإِنَّ َّللاَّ

ٍ الَِّذیَن أُْخِرجُ  (ست بر این که ایشان را پیروز کندو خداوند توانا اشده است  أَْن  إِالَّ وا ِمْن ِدیَاِرِهْم بِغَْیِر َحق 

 ُ اند و تنها همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه خود اخراج شده (.40-39)حج/یَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ

 است! هللاپروردگار ما  رب و اندگفتهگناهشان این بوده است که می

 أَنْ : مشرکین را این می داند که مومنیناز مکه توسط هللا تعالی واضح علت ریشه ای اخراج مومنین 

 ُ . در ت. پس مشکل اصلی مشرکین همینجاستمی گفته اند رب ما هللا اس (40-39)حج/یَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ

ربوبیت هللا و در این است که مخالف گرفتن ربوبیت از إله های مختلف و مختص کردن ربوبیت به هللا 

 بودند. ت و توحید در ربوبی

به عنوان رب واحد سکوالریستها اگر این اللهی که خودش خودش را در آخرین پیامش معرفی کرده را 

ُ  »در ربوبیت توحید داشته باشند و بگویند تنها هللا رب ماست و قبول کنند  ناچاراً باید  «أَْن یَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ

و قوانینش را اجرا کنند اما می بینیم که چنین نمی کنند از این هللا حرف شنوی داشته باشند و دستورات 

َ َحقَّ قَۡدِرهِۦ»و   اوست ستهیرا آن گونه که شا جایگاه و مقام  و قدر هللاآنان، ( »74)حج/« َما قَدَُرواْ ٱَّللَّ

 «نشناختند

ال »عنی  یبه همین دلیل زمانی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دعوت به کفر به طاغوت و ایمان به هللا

)که و کافران  (4)ص/َوقَاَل اْلَکافُِروَن َهذَا َساِحٌر َکذَّاٌب از کانال آخرین فرستاده را می کرد: « اله اال هللا



أََجعََل اآْلِلَهةَ إِلَهاً َواِحداً إِنَّ َهذَا  گویند: این، جادوگر بسیار دروغگوئی است.میدر اینجا مشرکان هستند(

 به جای اینهمه اله و آیا او به جای این همه خدایان، به خدای واحدی معتقد است (5)ص/ لََشْیٌء ُعَجابٌ 

 .است عجیبی( چیز زند؟ واقعاً این )حرفی که میرا قرار می دهد الهیک 

فت و چند ص باران می باراند یا روزی می دهدمشرکین )سکوالریستها( که می گفتند هللا دسته از این 

های متعدد  را برای آلهربوبیت سایر صفات بخشی از این صفات و  برای هللا قائل بودنددیگر را ربوبیت 

ه دقت نگاه اگر بو حتی این صفات ربوبیت را بین هللا و سایر إله ها تقسیم کرده بودند و  خود قائل بودند 

 روزی می دهد و .... .ی آنها باالتر از همین هللا بود که می گفتند جایگاه آله هاکنیم متوجه می شویم که 

نها هم به هللا توهین می کردند به همین آه ها و بتهایشان توهین می کردند چون زمانی که مومنین به این آل

َ َعْدواً بِغَْیِر ِعْلٍم دلیل هللا تعالی می فرماید:  ِ فَیَُسبُّواْ َّللا  )ای  (108عام/)انَوالَ تَُسبُّواْ الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن دُوِن َّللا 

ه دشنام ندهید تا آنان )مبادا( تجاوزکارانهللا عبادت می کنند مؤمنان!( به معبودها و بتهائی که مشرکان بجز 

 را دشنام دهند.  هللاو جاهالنه 

و  «منفصالا »به این شکل سکوالریستها هللا را در کنار سایر آلهه های دیگر قرار می دادند که هر کدام 

حتی جایگاه این هللا به نسبت دیدیم که و  ،کارهائی را انجام می دادند «ز هممستقل ا»و  «جدای از هم»

آله هایشان در جایگاه پائینتری بود. چون اگر به آلهه هایشان توهین می شد آنها نیز به هللا توهین می 

 کردند. 

ِ » از نگاه ما این چیزهائی که سکوالریستها  ز آنی تر و ناچیز تر ایرپذیرفته اند بسیار حق« ِمْن دُوِن َّللاَّ

هستند که متصف به یکی از صفات هللا تعالی شوند اما سکوالریستها )مشرکین( این چیزهای مورد 

باالتر از هللا می دانسته اند به همین دلیل اگر به آله های آنها و  از هللا «منفصل»و  «جدا»پذیرش خود را 

 منین توهین می کنند. توهین شود اینها به هللا مورد پذیرش خودشان و مو



روانی و حتی تحمیل انواع محدودیتها و شکنجه ها و زندان کردنها و اعدامها و  مشرکین با جنگ

شریعت هللا در واقع قصد  تحمیل انواع محدودیتها و حذف کردنهای مومنین و جنگ مسلحانه برتحمیل 

قُوهُ َوانُصُروا ی گفتند: را دارند چنانچه مدر برابر هللا واحد نصرت و یاری معبودان خود  قَالُوا َحر ِ

 انیو خدا دیرا سخت بسوزان میابراه دیکن یکار دیخواهی: اگر مگفتند (68/اءی)انب نَ یآِلَهتَُکْم إِن ُکنتُْم فَاِعلِ 

  .دیده یاریرا مدد و  شیخو

ْحَضُروَن  نَْصَرُهْم َوُهْم لَُهمْ  عُونَ یْستَطِ یَ اَل به همین دلیل هللا تعالی می فرماید:   معبودها( 75)یس/ُجندٌ مُّ

ودها آماده معب ی، سپاههادهند ، و بلکه پرستندگان یاریخود را کمک کنند و عبادت کنندگان  توانندینم

 .( دارندیو از بالها و گزندها به دور م ندینمای( هستند ) و از آنها مواظبت معاجز خود ی)

 :معبودان نیاز ا ،البته در برابر

ِ آِلَهةً لَعَلَّهم یُْنَصُرونَ داشتند :  یاریظار و توقع نصرت و انت  -  (74)یس/ واتََّخذُوا ِمن دُوِن َّللاَّ

 یاری(  شانیا یکه ) از سو دیام نی، بدانددهیخود برگز یبرا ی، معبودهائآنان گذشته از خدا

 شوند .

ِ آِلَهةً ِلیَُكونُوا لَُهْم َواتَّخَ انتظار داشتند اسباب عزت و احترام آنها را فراهم کنند:    - ذُوا ِمْن دُوِن َّللاَّ

ا   هیما یمعبودهائ نیکه چن نیتا ا انددهیخود برگز یبرا یبجز خدا، معبودهائ (81)مریم/عزًّ

ت و احترام ا  .گردند شانیعز 

فُونَکَ یُ وَ که با این آلهه هائی که تولید کرده بودند:  رسانده بودندو کار را به جائی  - ِ ِمن  نَ یذِ لَّ بِا َخو 

 .. ترسانندیجز خدا م یآنان تو را از کسان (36)زمر/دُونِِه 

 بودند قائل نفع و ضرربرای این معبودان خود این مشرکین هللا را برای بنده اش کافی نمی دانستند و 

ْعتِقَاِدِهْم أَنََّها آِلَهةٌ َوأَنََّها َحَسِب تَْعِظیِم اْلَجاِهِلیَِّة اأْلَْوثَاَن اِل  می گوید: هـ( 474أبو الولید الباجي )چنانچه 



می گفتند فالن ستاره باران می باراند نه هللا، چنانچه رسول هللا صلی هللا مشرکین و یا  42تَُضرُّ َوتَْنفَعُ 

قُولُوَن: َن ُمْشِركیَن، یَ یَُكوُن النَّاُس ُمْجِدبِیَن فَیُْنِزُل هللاُ َعلَْیِهْم ِرْزقًا ِمْن ِرْزقِِه فَیُْصبُِحو علیه وسلم می فرماید:

ی مفرستد و مشرك می از رزق خود باران بدانها  هللا افتند پس می مردم بخشكسالى  43.ُمِطْرنَا بِنَْوِء َكذَا

 .گویند از ستاره بما باران رسید مي :شوند

ت می روای هـ(،  204)إمام الشافعي سوره ی واقعه از   82در ذیل تفسیر آیه  هـ( 671القرطبي ) امام

َمْن قَاَل: ُمِطْرنَا بِنَْوِء َكذَا، َوُهَو یُِریدُ أَنَّ النَّْوَء أَْنَزَل اْلَماَء، َكَما َعنَى بَْعُض أَْهِل : می گویداألم در کند که 

ْرِك ِمَن اْلجَ  فه کردن و منظورش از آن اضا «ُمِطرنا بِنَْوِء َكذَا» دیکه بگو یکس. 44رٌ اِهِلیَِّة بِقَْوِلِه فَُهَو كفُ الش ِ

کفر  نیپس ا گفتند،یمدر جاهلیت از مشرکان  یچنانکه بعض ،باران به طلوع و غروب ستاره باشد

 .است

ا بُصْنِعِه على ابن قتیبه هم می گوید:  ْعِمِهم، زَ كانوا في الجاِهِلیَِّة یَُظنُّوَن أنَّ نُُزوَل الغَْیِث بَواِسَطِة النَّْوِء إِمَّ

ا بعاَلََمتِهِ   یادر زمان طلوع و غروب ستارهدر جاهلیت معتقد بودند بارش بارانی که کان مشر 45.وإِمَّ

                                                           
بجوار محافظة مصر. چاپ اول. / قَْوُل  -. ناشر: مطبعة السعادة 287ص  2هـ(، ج  474المنتقى شرح الموطإ، از ابو ولید الباجی )متوفى:  42

ِ ُعَمَر إ ُ َعلَْیِه َوَسلََّم  -نََّما أَْنَت َحَجٌر یُِریدُ أَْن یَْنِفَي َعْنهُ َظنَّ َمْن یَُظنُّ أَنَّ تَْعِظیَم النَّبِي  تَهُ إنََّما َكاَن َعلَى َحَسِب تَْعِظیِم اْلَجاِهِلیَِّة  -َصلَّى َّللاَّ اْلَحَجَر َوأُمَّ

ِ  َوأَنََّها تَُضرُّ َوتَْنفَُع فَأََرادَ ُعَمُر أَْن یُعَل َِم النَّاَس أَنَّ تَْعِظیَمهُ ِلْلَحَجِر إنََّما َكاَن ِلتَْعِظیمِ اأْلَْوثَاَن اِلْعتِقَاِدِهْم أَنََّها آِلَهةٌ  ُ َعلَْیِه َوَسلََّم  -النَّبِي  ِ  -َصلَّى َّللاَّ َطاَعةً َّلِلَّ

 ِظیِم اْلبَْیتِ َوإِْفَرادًا لَهُ ِباْلِعبَادَةِ َعلَى َحَسِب َما أََمَرنَا ِبتَعْ 
( قال الهیثمي: رواه أحمد 212/ 2( باب النهي أن یقال مطرنا بنوء كذا وكذا./ مجمع الزوائد )318/ 1(. /  كشف األستار )429/ 3أحمد ) 43

/   135لنوء حدیث والبزار والطبراني في الكبیر واألوسط ورجاله موثقون./ نیز : صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب بیان كفر من قال : مطرنا با

باب یستقبل اإلمام  - 156كتاب األذان،  - 10( 333/ 2باب االستمطار بالنجوم. / البخاري ) - 3كتاب االستسقاء،  - 13( 192/ 1نیز:  الموطأ )

ْبحِ بالُحدَْیبِیَ  ِ َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم َصاَلةَ الصُّ ا اْنَصَرَف أْقَبَل علَىالناس إذا سلم . با لفظ: َصلَّى لَنَا َرسوُل َّللاَّ  ِة علَى إثِْر َسَماٍء َكاَنْت ِمَن اللَّْیَلِة، َفلَمَّ

ُ وَرسولُهُ أْعَلُم، قاَل: أْصبََح ِمن ِعبَاِدي ُمْؤِمٌن  ِ النَّاِس، فَقاَل: هْل تَْدُروَن َماذَا قاَل َربُُّكْم؟ قالوا: َّللاَّ ا َمن قاَل: ُمِطْرنَا بفَْضِل َّللاَّ ِه،  وَرْحَمتِ بي وَكافٌِر، فأمَّ

ا َمن قاَل: بنَْوِء َكذَا وَكذَا، فَذلَك َكافٌِر بي وُمْؤِمٌن بالَكْوَكِب. / ن ُ ِمَن السََّماِء ِمْن بََرَكٍة إاِلَّ أَْصبََح فَذلَك ُمْؤِمٌن بي وَكافٌِر بالَكْوَكِب، وأَمَّ یز: َما أَْنَزَل َّللاَّ

ُ اْلغَْیَث فَیَقُولُوَن : اْلَكْوَكُب َكذَا َوَكذَا / نیز: بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار علیهمفَِریٌق ِمَن النَّاِس بَِها َكافِِریَن، یُ  سالم ، ال ْنِزُل َّللاَّ

 330ص  55ج
الحدیبیة، وأرى . / . یحتمل قوله هذا معاني، وإنما مطر بین ظهراني قوم أكثرهم مشركون ألن هذا في غزوة 288ص  1الشافعي، األم ، ج  44

نا ن قال مطرمعنى قوله، وهللا أعلم أن من قال مطرنا بفضل هللا ورحمته فذلك إیمان باهلل ألنه یعلم أنه ال یمطر وال یعطي إال هللا عز وجل وأما م

 -صلى هللا علیه وسلم  -هللا  بنوء كذا، وكذا على ما كان بعض أهل الشرك یعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول

وقت ب ألن النوء وقت، والوقت مخلوق ال یملك لنفسه، وال لغیره شیئا، وال یمطر، وال یصنع شیئا فأما من قال: مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا

./ «ي( : أحب أن یقول مطرنا في وقت كذاكذا فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا، وال یكون هذا كفرا، وغیره من الكالم أحب إلي منه )قال الشافع

 –. ناشر: دار المعرفة 288ص  1هـ(، ج  204نیز:  األم، از الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع )متوفى: 

 بیروت.
ا بعَالََمتِِه، فأَْبَطَل الشَّْرعُ قَْولَهم، وَجعَلَهُ قال ابُن قُتَْیبَةَ: )كانوا في الجاِهِلیَِّة یَُظنُّوَن أنَّ نُُزوَل الغَْیِث بَواِسطَ  45 ا بُصْنِعِه على َزْعِمِهم، وإِمَّ ِة النَّْوِء إِمَّ

لُكْفِر علیِه بِشْرٍك، لكن یَُجوُز إِْطالُق ا یِل التَّْجِربَِة فلیسُكْفًرا، فإِِن اْعتَقَدَ قَائُِل ذلَك أنَّ للنَّْوِء ُصْنًعا في ذلك فُكْفرهُ ُكْفُر ِشْرٍك، وإِن اْعتَقَدَ أَنَّ ذلَك ِمن قَبِ 

ْرِك واِسَطةٌ، فیُْحَمُل ال  ُكْفُر فیه على الَمْعنََیْینِ وإَِرادَةُ ُكْفِر الن ِْعَمِة؛ ألنَّهُ لم یَقَْع في َشْيٍء ِمن ُطُرِق الحدیِث بیَن الُكْفِر والش ِ



و سازندگی توسط این ستاره ها می دانستند و یا به عالمت و نشانه ی فعل دهد را یا ناشی از  یرخ م

 آن . 

می گوید که این مشرکین معتقد بودند  زمان جاهلیت مشرکینبعضی از امام نووی هم در مورد کفر 

ا با ر« ُمِطْرنَا بِنَْوِء َكذَا»: ارگان خودشان انجام دهنده و تدبیر کننده و بوجود آورنده ی باران هستند وست

 46بیان می کردند.اعتقاد به ستارگان همین 

را  دادیرخ م یاکه در زمان طلوع و غروب ستاره بارانی هر عرب مشرکان: دیگویمهم  البغوی امام

 یبر کس ظیگرفتن و تغلسخت نیو ا«. ُمِطْرنَا بِنَْوِء َكذَا: »گفتندیو م دادندیبه فعل آن ستاره نسبت م

 47 َوَهذَا التَّْغِلیُظ فِیَمْن یََرى ذَِلَك ِمْن فِْعِل النَّْجمِ  .داندیستاره م فعل باران را از نیاست که ا

َل ِمَن السَّ زمانی که: مشرکین به این شکل  ن نَّزَّ َماء َماء فَاَْحیَا بِِه ااْلَْرَض ِمن بَْعِد َمْوتَِها َولَئِن َساَْلتَُهم مَّ

ِ بَْل اَْکثَُرُهْم اَل یَْعِقلُونَ  ُ قُِل اْلَحْمدُ َّلِلَّ از آنها پرسیده می شود چه کسی باران را  )63عنکبوت/(لَیَقُولُنَّ َّللاَّ

ود و در ضمن این می گفتند و آنها در جواب می گفتند هللا، در واقع این لقلقه ی زبان آنها بمی باراند 

فالن ستاره باران را می باراند. این در واقع تضاد آشکار و نشانه ی عدم تعقل است به همین دلیل هللا 

 )63عنکبوت/(بَْل اَْکثَُرُهْم اَل یَْعِقلُونَ تعایل در انتهای آیه می فرماید: 

، در همان موارد هم برای هللا نسبت می دادندزباناً به هللا که مواردی را در این صورت مشرکین 

و  ندمی دادرا به غیر هللا و صفات مختص هللا  از امور دیگر بسیاری غیر از این و شریک قائل بودند 

به همین دلیل األزهري الشافعي می گوید: مختص هللا هستند شریک کرده اند. غیر هللا را در اموری که 

 .هللا شریکی در ربوبیتش قرار دهی یعنی اینکه برای :شرک 48تِهربوبیَّ شریكاً في أْن تجعََل هللِ  :والشرك

                                                           
دًا أن الكوكب فاعل مدبر منشىء ِلْلَمَطِر َكَما َكاَن بَْعُض أَْهِل اْلَجاِهِلیَِّة یَْزُعُم َوَمِن اْعتَقَدَ (/ قَاَل ذَِلَك ُمْعتَقِ 60ص  2نووی، شرح صحیح مسلم،)ج  46

ا ر« ُمِطْرنَا بِنَْوِء َكذَا»است که عبارت: برای کسی  : این حکم َهذَا فَاَل َشكَّ فِي ُكْفِرِه َوَهذَا اْلقَْوُل ُهَو الَِّذي ذََهَب إَِلْیِه َجَماِهیُر اْلعُلََماِء َوالشَّافِِعيُّ ِمْنُهمْ 

کننده و بوجود آورندۀ باران هستند گفته باشد؛ چنانکه بعضی از مردِم زمان جاهلیت چنین دهنده و تدبیربا اعتقاد به اینکه ستارگان خودشان انجام

 که امام الشافعی نیز از آنان-او نیست و جماهیر علما اعتقادی دربارۀ ستارگان داشتند. و هرکس چنین اعتقادی داشته باشد پس شکی در کفر 

 باشد.بر همین قول هستند و این قول ظاهر حدیث می -است
ِل ِلیُظ فِیَمْن یََرى ذَِلَك ِمْن فِعْ ( / فَیَْنُسبُوَن ُكلَّ َغْیٍث یَُكوُن ِعْندَ ذَِلَك إِلَى النَّْجِم، فَیَقُولُوَن: ُمِطْرَنا بِنَْوِء َكذَا. َوَهذَا التَّغْ 4/421البغوی، شرح السنة از ) 47

ُ تَعَالَى بَِفْضِلِه فِي َهذَا اْلَوْقتِ  ا َمْن قَاَل: ُمِطْرنَا بِنَْوِء َكذَا، َوأََرادَ: َسقَانَا َّللاَّ  ، فَذَِلَك َجائٌِز.النَّْجِم، فَأَمَّ
 (10/16تهذیب اللغة ) 48



بَّ ُسْبَحانَهُ ُهَو اْلَماِلُك  ابن تیمیه حنبلی مذهب هم در تعریف رب و شرک ربوبیت می گوید:  فَإِنَّ الرَّ

افُِع اْلُمِعزُّ اْلمُ  ارُّ النَّافُِع اْلَخافُِض الرَّ ارَّ  ،ِذلُّ اْلُمدَب ُِر اْلُمْعِطي اْلَمانُِع الضَّ فَمْن َشِهدَ أَنَّ اْلُمْعِطَي أَْو اْلَمانَِع أَْو الضَّ

 کننده، عطا مدبر، مالک، همان سبحان، «رب» 49.أَْو النَّافَِع أَْو اْلُمِعزَّ أَْو اْلُمِذلَّ غْیُرهُ فَقَْد أَْشَرَك بُِربُوبِیَّتِهِ 

 کننده است. پس لذلی و دهنده عزت نده،بر باال کننده، خوار رساننده، نفع رساننده، ضرر کننده، منع

 لیذل ایعزت دهنده  اینفع رساننده  ایضرر رساننده  ایمنع کننده  ایهرکس شهادت دهد که عطا کننده 

 .است دهیشرک ورز تیاست پس در ربوب یلتعاهللا  جز  یکننده کس

در واقع تا شخص در هر چند که اکثر شرکیات مشرکین در الوهیت و قوانین و احکام شریعت است اما 

 برای هللا الوهیتعبادت و ربوبیت برای هللا شریک قرار ندهد در اسماء و صفات و احکام و قوانین و 

 شریک قرار نمی دهد.

ست. ادر توانائی و قدرت و مدیریت و سایر توانائی ه« ضعف»شریک قرار دادن در واقع به خاطر 

زمین یا ماشین یا هر وسیله ای را بخرید شریک نمی  شما اگر قدرتش را داشته باشید یک کارخانه یا

 مشرکین هم باشما در مسائل مالی و یا مدیریت است.  « ضعف»گیرید، شریک گرفتن شما به خاطر 

امام همه را برآورده کند چنانکه  ازین تواندینم ییهللا به تنهاکه بر این باور بودند همین نگرش مادی 

ها هنوز آن ۀکه با هم میو شصت بت دار صدیما س: گفتندیکان ممشرماوردی روایت می کند که 

 50. خلق را برطرف کند ۀهم یازهایإله واحد ن کیحاال چگونه  شود،یما برطرف نم یازهاین

هللا را در چنان جایگاهی نمی بیند که همه چیز اداره ی زندگیش را به او تحویل دهد، شخص مشرک،   

بلکه از هللا  ،را در آخرین شریعتش معرفی کرده است را قبول نداردچون آن اللهی که خودش خودش 

ی که «ضعیف»به همین دلیل این هللا  ،تعالی تصوراتی دارد که با آنچه که هست بسیار متفاوت است

  می کند و مثالً  تقویت و پشتیبانیتصور می کند را با شرکائی جهت اداره ی زندگیش  شبرای خود

                                                           
 .92ص  1ج  یمجموع الفتاو 49
 ./  لنا ثالثمائة وستون صنماً ال تقوم بحوائجنا , فكیف یقوم إله واِحد بحوائج الخلق كلهم.370ص  6العیون ، ج ماوردی، تفسیر النکت و 50



را شریک هللا کرده و بعد  مختلف سکوالریستی األَحزابَ رهبران و مارکس و آگوست کنت و امروزه 

اطاعت می کند و به هم از قوانین و دستورات این شرکاء  در کنار هللا در قوانین و احکام و غیره 

اصطالح و به قول ابن کثیر این شرکاء را به همراه هللا عبادت می کند و آنها را در امر عبادت و 

  51دن شریک هللا قرار می دهد.اطاعت کر

می گویند: َوإِذَا َرأَى الَِّذیَن أَْشَرُكوا ُشَرَكاَءُهْم با اشاره به این شریکان  همچنانکه خودشان در روز قیامت

ُؤاَلِء قَالُوا َربَّنَا  را  خودشرکای  که مشرکان  یو هنگام (86ُشَرَكاُؤنَا الَِّذیَن ُكنَّا نَْدُعو ِمْن دُونَِك )نحل/َهٰ

و ) به  عبادت می کردیماز تو  ریما هستند که به غ شریکهای نهای! ا: پروردگاراندیگویم نندیبیم

 (.میخواندیم ادشانیفر

که اینهم باز 52بعد از شرک به هللا مهمترین موردی که مشرکین برای هللا قائل بودند داشتن فرزند بود 

 با هللا تیهاالدر مساوی کردن فرزند  وبیت هللا تعالی و متناقض توحید ربو ذاتشرک صریح در 

که  54ند پدر با توانائی هائی شبیه پدرفرزند از جنس پدر است و چیزی است شبیه و همانچون   53است.

هللا  ذات سوره ی نجم این شرک آشکار مشرکین در 28تا  18امام طبری و دیگران در تفسیر آیات 

َوَمْن أََجاَز أَْن تَُكوَن اْلَماَلئَِكةُ  : رحمه هللا واضح می گوید امام قرطبیو   55تعالی را توضیح می دهند.

                                                           
 (  : الشرك األعظم یعبد مع هللا غیره . 2/512( التفسیر )106الحافظ ابن كثیر سورة یوسف آیة )  51
م ما كان علیه المشركون قبل محمد، وفي مبعثه: هو دعوى الشریك هلل، والولد. /  وما ینبغي أن یعلم أن أعظ 182ص  1ابن تیمیه، النبوات، ج  52

ترین شوالقرآن مملوٌء من تنزیه هللا عن هذین، وتنزیهه عن المثل والولد یجمع كل  التنزیه. / آنچه که شایسته است دانسته شود این است که بی

ند ادعای شریک و فرزند برای هللا بود و قرآن پر از تنزیه و پاک دانستن خداوند چیزی که مشرکان قبل از محمد و در هنگام بعثتش بر آن بود

 از این دو و تنیزهش از مثل و فرزند است.
هـ. / َوتَْكِریُر  1984تونس. چاپ:  –. ناشر : الدار التونسیة للنشر 173ص  16هـ(، تفسیر التحریر والتنویر ج 1393ابن عاشور )المتوفى:  53

حْ  ِ، َوالَِّذي اَل یُْنِكُر اْلُمْشرِ اْسِم الرَّ اٍت إِیَماٌء إِلَى أَن وصف الرحمان الثَّابِِت َّلِلَّ ِ َوإِْن أَْنَكُروا لَْفَظهُ، یُنَافِي مِن فِي َهِذِه اآْلَیِة أَْربََع َمرَّ ُكوَن ثُبُوَت َحِقیقَِتِه َّلِلَّ

َعاَء اْلَولَِد لَهُ ألن  الرحمان َوْصٌف یَدُلُّ َعلَى  ْحَمِة َوتََكثُِّرَها. َوَمْعنَى ذَِلَك: آناد ِ ها َشاِملَةٌ لكل َمْوُجود، فَذَِلك یَْقتَِضي أَن كل َمْوُجوٍد ُمْفتَِقٍر إِلَى ُعُموِم الرَّ

ُم ذَِلك إاِلَّ بتحقق اْلعُبُوِدیَِّة فِیِه. أِلَنَّهُ لَْو َكاَن بَْعُض اْلمَ  ِ تَعَالَى، َواَل َیتَقَوَّ ِ تَعَالَى اَلْستَْغنَى َعْن َرْحَمتِِه أِلَنَّهُ یكون بالبنوة ُمَساِویًا لَ َرْحَمِة َّللاَّ هُ ْوُجودَاِت اْبنًا َّلِلَّ

لَِهیَِّة اْلُمْقتَِضیَِة اْلِغنَى اْلُمْطَلَق، َوأِلَنَّ ات َِخاذَ ااِلْبِن َیتََطلَُّب بِِه ُمتَِّخذُهُ بَرَّ ااِل  ِ ُمِفیُض ُكل ِ َرْحَمٍة. ْبِن بِِه َوَرْحَمتَهُ لَهُ،فِي اإْلِ  َوذَِلَك یُنَافِي َكْوَن َّللاَّ
. 19ص  2هـ( ج 1316تفسیر مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید، از محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلیما، التناري بلدا )المتوفى:  54

ن یكون شبیها بالوالد، وال مشبه هلل تعالى. وألن اتخاذ الوالد إنما یكون هـ. / ألن الولد ال بد وأ 1417بیروت. چاپ اول:  –ناشر: دار الكتب العلمیة 

 ألجل سرور الوالد به، واستعانته به، وذكر جمیل به، وكل ذلك ال یلیق به تعالى، محال علیه.
یه التاء فأنثت، كما قیل عمرو / یقول تعالى ذكره: أفرأیتم أیها المشركون الالت، وهي من هللا ألحقت ف 522ص  22طبری، تفسیر الطبری، ج  55

ؤهم، اللذكر، ولألنثى عمرة; وكما قیل للذكر عباس، ثم قیل لألنثى عباسة، فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء هللا تعالى ذكره، وتقد ست أسم

ى; وزعموا أنهن بنات هللا تعالى هللا عما یقولون وافتروا،  فقال جل  ثناؤه لهم: أفرأیتم أیها الزاعمون أن الالت فقالوا من هللا الالت، ومن العزیز العُزَّ

ى ومناة الثالثة بنات هللا.  والعُزَّ



ِ، أِلَنَّ اْلَولَدَ ِمْن ِجْنِس اْلَواِلِد َوِشْبَههُ  ِ فَقَْد َجعََل اْلَماَلئَِكةَ ِشْبًها َّلِلَّ و کسی که جایز بداند که مالئکه  56 .بَنَاِت َّللاَّ

 دانسته است برای اینکه فرزند از جنس پدر و شبیه آن است. دختران هللا باشند پس مالئکه را شبیه هللا 

َِّخذَ َولَداً  »عالوه بر این امام قرطبی در تفسیر  ْحمِن أَْن یَت می گوید که  (92)مریم/ « َوما یَْنبَِغي ِللرَّ

قالل ستاهللا می دانستند و این اله ها از خود  شریکهللا نمی دانستند بلکه  عبد  مشرکین این فرزندان را 

و از خودشان قدرت ذاتی و  57در نمی آمدند.اله های مثل خود  یا سایرداشتند و به زیر دستی هللا  عمل

دلیل بود که در برابر دعوت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به  به همیناستقالل بر انجام امور داشتند، 

ذَا لََشۡيٌء ُعَجاٞب  أۡلِٓلَهةَ ٱأََجعََل همه اله های مختلف می گفتند:  نوحدانیت هللا و کنار زد ِحدًۖا إِنَّ َهٰ ٗها َوٰ  إِلَٰ

 .است یبیعج یزیچ نیا شک یإله قرار داده است؟ ب کیها را ( إلهۀ)هم ایآ  (5)ص/

َ ٱقَالُٓواْ أَِجۡئتَنَا ِلنَۡعبُدَ  یا :  که  یاه )نزد( ما آمده: آیا بگفتند (70)اعراف/ َونَذََر َما َكاَن یَۡعبُدُ َءابَآُؤنَا ۥَوۡحدَهُ  َّللَّ

 رها کنیم؟ کردند،یمان عبادت متنها هللا را عبادت کنیم، و آنچه را نیاکان

کسی که مدعی می شود که هللا تعالی برای خودش فرزند گرفته در واقع عالوه بر آنکه در این صورت 

بودن پدر  58«زمندنیا»و « ضعف»از جنبه های زیادی شبیه و مانندی برای هللا تعالی متصور می شود 

ِ ٱلَِّذي لَۡم یَتَِّخۡذ َولَٗدا َولَۡم یَُكن لَّهُۥ َشِریٞك  هللا تعالی می فرماید: 59و فرزند را نیز نشان می دهد. َوقُِل ٱۡلَحۡمدُ َّلِلَّ

ا َن ٱلذُّل ِ َوَكب ِۡرهُ تَۡكبِیَرَۢ برای هللا است که فرزندی  و بگو: ستایش( 111)اسراء/ فِي ٱۡلُمۡلِك َولَۡم یَُكن لَّهُۥ َوِلي ٞ م ِ

)برای خود( بر نگزیده و او را در فرمانروایی هیچ شریکی نیست، و بخاطر ناتوانی سرپرستی برای 

 ، و او را به شایستگی بزرگ بشمار.او نیست

                                                           
 71ص  16قرطبی، تفسیر القرطبی، ج 56 

./  في هذه اآلیة دلیل على أنه ال یجوز أن یكون الولد مملوكا للوالد خالفا لمن قال إنه یشتریه فیملكه 159ص  11قرطبی ، تفسیر قرطبی، ج  57

لدلیل علیه من اعتق علیه إال إذا أعتقه. وقد أبان هللا تعالى المنافاة بین األوالد والملك فإذا ملك الوالد ولده بنوع من التصرفات عتق علیه. ووجه وال ی

 بها. دة یقع االحتجاجهذه اآلیة أن هللا تعالى جعل الولدیة والعبدیة في طرفي تقابل فنفى أحدهما وأثبت اآلخر ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائ
هـ. / در  1419. ناشر: دار الكلم الطیب، بیروت. چاپ اول: 354ص  2هـ(، ج  710نسفی، تفسیر مدارك التنزیل وحقائق التأویل از النسفی ) 58

ِن أَن یَتَِّخذَ َولَدًا . می ۡحَمٰ بَِغي ِللرَّ ه عنهماألن اتخاذ الولد لحاجة ومجانسة و»گوید: تفسیر آیه ی: َوَما َینَۢ  «.هو منز 

ا كان الشرُك أكثُر في بني آدم من القول بأن  له ولداً، كان تنزیهه عنه أكثر. وكالهما یقتضي إثبات: 185ص  1ابن تیمیه، النبوات، ج   59  ./  ولم 

متنع وجود قادر بنفسه. فالذي جعل )ِمثٍْل(، و )نِد ( من بعض الوجوه؛ فإن  الولد من جنس الوالد، ونظیر له، وكالهما یستلزم الحاجة والفقر، فی

ا یُتََّخذ نته له؛ كمشریكاً، لو فُرض مكافئاً، لزم افتقار كل  منهما. وهو ممتنع. وإن كان غیر مكافئ، فهو مقهوٌر. والولد یتخذه المت خذ لحاجته إلى معاو

 المال؛ فإن  الولد إذا اشتد  أعان والده



زمانی که این مشرکین به این بتها و به این فرزندانی که برای هللا قائل بودند از اسامی مونث شده ی هللا 

استفاده می کردند درواقع « الربة»و برای آنها ازعنوان  60ات مونث شده ی هللا استفاده می کردندو صف

لَِهیَِّة  »برای این بتها و این فرزندانی که برای هللا قائل بودند  به قول ابن تیمیه   دیر ووالعزة والتقاإَْلِ

بُوبِیَّةِ   بیت قائل بودند.   برای این بتها الوهیت و عزت و تقدیر و ربو 61« اَلرُّ

قائل می شود در واقع بخشی  هللا عنصرو  جنسی از زمانی که شخص مشرک برای هللا تعالی فرزند 

را هم به این فرزند و این اله می دهد و به دلیل و ربوبیت و سایر صفات از صفات هللا مثل خالقیت 

 وظایفی که برها و توانائی ها و تخصصاستقاللی که هر یک از الهه ها دارند ممکن است با خالقیت و 

آلهه ها بر داده شده است برخی از در ملک و ربوبیت و اداره و تدبیر خالیق خود هر یک از الهه ها 

هللا تعالی واضح   62برخی دیگر برتری داشته باشند و با هم بر سر این برتری درگیری هم پیدا کنند.

ُ ِمن َولَدٖ  :توضح می دهد ٍهۚ  َما ٱتََّخذَ ٱَّللَّ هللا هرگز فرزندی بر نگزیده است، و هیچ إله ) َوَما َكاَن َمعَهُۥ ِمۡن إِلَٰ

ِهَۢ بَِما َخلََق َولَعاََل بَۡعُضُهۡم َعلَٰى بَۡعٖضۚ ( )دیگری( با او نیست، )اگر چنین بود( آنگاه هر ) إِٗذا لَّذََهَب ُكلُّ إِلَٰ

َن ٱ (جستند،بر بعضی دیگر برتری میبرد، و مسلماً بعضی إلهی آنچه را که آفریده بود؛ می ا ُسۡبَحٰ ِ َعمَّ َّللَّ

ه )و پاک( است از آنچه آن (91)مومنون/ یَِصفُونَ   63کنند.ها توصیف میهللا منز 

                                                           
َِّهُمونِي؟ قَ ْبُن َمْسعُوٍد فَقَاَل: أَْي قَْوِم، أَلَْستُْم بِالَواِلِد؟ قَالُوا: بَلَى، قَاَل: أََوَلْسُت بِالَولَِد؟ قَالُوا: بَلَى، قَ  ( /  ....  فَقَاَم ُعْرَوةُ 2731بخاری ) 60 الُوا: اَل: فََهْل تَت

ا بَلَُّحوا عَ  لَيَّ ِجئْتُُكْم بِأَْهِلي َوَولَِدي َوَمْن أََطاَعنِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَاَل: َفإِنَّ َهذَا قَْد َعَرَض لَُكْم ُخطَّةَ الَ، قَاَل: أَلَْستُْم تَْعلَُموَن أَن ِي اْستَْنفَْرُت أَْهَل ُعَكاَظ، فَلَمَّ

قَاَل ُعْرَوةُ َل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِه َوَسلََّم َنْحًوا ِمْن قَْوِلِه ِلبُدَْیٍل، فَ َم، فَقَاُرْشٍد، اْقَبلُوَها َودَُعونِي آتِیِه، قَالُوا: ائْتِِه، فَأَتَاهُ، فََجعََل یَُكل ُِم النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعَلْیِه َوَسلَّ 

دُ أََرأَْیَت إِِن اْستَأَْصْلَت أَْمَر قَْوِمَك، َهْل َسِمْعَت بِأََحٍد ِمَن العََرِب اْجتَاَح أَ  ِ أَلََرى ُوُجوًها، َوِإن ِي ْهَلهُ قَْبَلَك، َوإِْن تَُكِن األُ ِعْندَ ذَِلَك: أَْي ُمَحمَّ ْخَرى، فَإِن ِي َوَّللاَّ

یُق: اْمُصْص بَِبْظرِ  د ِ وا َویَدَُعوَك، فَقَاَل َلهُ أَبُو بَْكٍر الص ِ ِت، أَنَْحُن نَِفرُّ َعْنهُ َونَدَُعهُ؟ فَقَاَل: َمْن ذَا؟ قَالُوا: أَ  أَلََرى أَْوَشابًا ِمَن النَّاِس َخِلیقًا أَْن یَِفرُّ و بَْكٍر بُ الالَّ

.... 

ىٰ  367-366صص  7ابن تیمیه،  درء تعارض العقل والنقل ج     61  ، وهذه هي  19/  وقد قال تعالى: أَفََرَءۡیتُُم ٱللََّت َوٱۡلعُزَّ َوَمنَٰوةَ ٱلثَّاِلثَةَ ٱأۡلُۡخَرٰىٓ

مكة، ومناة الثالثة األخرى ألهل الطائف. وهذه كلها األصنام الكبرى التي كانت بمدائن الحجاز، فإنه كانت الالت ألهل المدینة، والعزى ألهل 

ِریٗدا.وهذه ٗنا مَّ ٗثا َوإِن یَۡدُعوَن إاِلَّ َشۡیَطٰ ٓ إِنَٰ جعلوها شركاء له تعبد من دونه، وسموها بأسمائه  مؤنثة، كما قال في اآلیة األخرى: إِن َیۡدُعوَن ِمن دُونِهِۦٓ إاِلَّ

له، والعزى من العزیز، ومناة من مني یمنى إذا قدر، وكانوا یسمونها الربة، وهم سموها بهذه األسماء التي مع التأنیث، كما قیل: إن الالت من اإل

 فیها وصفها لها باإللهیة والعزة والتقدیر والربوبیة.

ُ ِمْن َولٍَد( یقول تعالى ذكره: ما هلل من  66ص  19طبری، تفسیر طبری، ج  62  ولد، وال كان معه في القدیم، وال حین ابتدع / ....وقوله: )َما اتََّخذَ َّللاَّ

ل كل إله منهم )بَِما األشیاء من تصلح عبادته، ولو كان معه في القدیم أو عند خلقه األشیاء من تصلح عبادته )ِمْن إِلٍَه إِذًا لَذََهَب( یقول: إذن العتز

ي  منهم الضعیف؛ ألن القوي  ال یرضى أن یعلوه ضعیف، والضعیف ال َخلََق( من شيء، فانفرد به، ولتغالبوا، فلعال بعضهم على بعض، وغلب القو

إله، إذن یصلح أن یكون إلها، فسبحان هللا ما أبلغها من حجة وأوجزها، لمن عقل وتدبر. وقوله: )إِذًا لَذََهَب( جواب لمحذوف، وهو: لو كان معه 

 لذهب كل إله بما خلق.

ُ ِمْن َولٍَد َوما كاَن َمعَهُ ِمْن إِلٍه، أَْي: ِمْن َشِریٍك، إِذاً لَذََهَب ُكلُّ إِلٍه بِما َخلََق، أَْي: تَ /  َما ا 373ص  3بغوی، تفسیر البغوی ج  63  دَ بَِما َخلَقَهُ تََّخذَ َّللاَّ فَرَّ

لََق. َولَعَال بَْعُضُهْم َعلى بَْعٍض، أَْي: َطلََب بَْعُضُهْم ُمغَالَبَةَ فَلَْم یَْرَض أَْن یَُضاَف َخْلقُهُ َوإِْنعَاُمهُ إِلَى غیره، ومنع اإلله اآلخر عن ااِلْسِتیاَلِء َعلَى َما خَ 

ا یَِصفُوَن. ِ َعمَّ هَ نَْفَسهُ فَقَاَل: ُسْبحاَن َّللاَّ  بَْعٍض َكِفْعِل ُملُوِك الدُّْنیَا فِیَما َبْینَُهْم، ثُمَّ َنزَّ



ُجالً فِ  و یا در مثالی بیان می کند: ُ َمثاَلً رَّ  انِ یَ تَوِ سْ یَ ُشَرَکاء ُمتََشاِکُسوَن َوَرُجالً َسلَماً ل َِرُجٍل َهْل  هِ یَضَرَب َّللاَّ

در )بردگي( او شریكاِن و است  یکانیرا که برده شر یزده است : مرد یمثال خداوند( 29)زمر/َمثاَلً 

 کی میرا که تنها تسل ی، و مرده او به مشاجره و منازعه مشغولنددربار وستهیمختلف سهم دارند که پ

 . ؟ کسانندیدو برابر و  نیا اینفر است. آ

را براي مشركان و موحدان آورده است، پس مشرك مانند  مثالگوید: خداوند این  مىرحمه هللا ابن القیم 

برده اي است كه مالك و أرباب او گروهي هستند كه با هم اختالف، و نیز اخالق بدي دارند، پس 

به برده اي شبیه داده شده كه گروهي كه با هم اختالف  عبادت می کندمشرك وقتي خدایان بسیاري را 

 64باب او هستند، و نمى تواند رضا و خشنودي همه آنها را برآورده كند.دارند ار

هللا  یهم وجود داشتند که بندگان گرام نیمشرک انیاز م یاحزاب ایحزب در کنار این باز می بینیم که 

نُ ٱ تََّخذَ ٱ: َوقَالُواْ کردند یم یمعرف یچون مالئکه را به عنوان فرزندان هللا تعال یتعال ۡحَمَٰ نَهُ لَٗدۗا ُسبۡ وَ  لرَّ  ۥَۚحَٰ

ۡكَرُموَن  . او منّزه است، بلکه آنان )= تاس دهیبرگز ی(  و گفتند: رحمان فرزند26/اءی)انببَۡل ِعبَاٞد مُّ

 هستند. یفرشتگان( بندگان گرام

 65البته این حزب یا احزاب از مشرکین در این عقیده به منابع یهودی ها و نصرای ها استناد می کردند.

را از کفار اهل کتاب گرفته اند همچنانکه می بینیم که حزبی از مشرکین مکه پاره  ین عقایدو ظاهراً ا

 ای از عقاید خود را از صابئین گرفته بودند که گاه به حنفاء نام برده می شوند. 

واْ َجعَلُ وَ  برای هللا تعالی قائل بودند: باز می بینیم که حزب یا احزابی از مشرکین از جنها نیز شریکانی

لَٰى َعمَّ  نَهُۥ َوتَعَٰ ِتَۢ بِغَۡیِر ِعۡلٖمۚ ُسۡبَحٰ ِ ُشَرَكآَء ٱۡلِجنَّ َوَخلَقَُهۡمۖ َوَخَرقُواْ لَهُۥ بَنِیَن َوبَنَٰ و ( 100)انعام/ ا یَِصفُونَ َّلِلَّ
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هـ(،  الفواتح اإللهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم 920عرف بالشیخ علوان )المتوفى: نعمة هللا بن محمود النخجواني، وی  65 

م /  َوقالُوا مستدلین علیها نحن نجد في  1999 -هـ  1419الغوریة، مصر الطبعة: األولى،  -، الناشر: دار ركابي للنشر 531ص  1الفرقانیة ،ج

ْحمُن المالئكة وعزیرا وعیسى َولَداً والولد شریك ألبیه في فعله إذ هو سره وثمرته ُسْبحانَهُ وتعالى عن أمثال هذه التوریة واإلنجیل انه قد اتَّ  َخذَ الرَّ

 الهذیانات الباطلة بَْل هم ِعبادٌ ُمْكَرُموَن عنده محبوبون لدیه



ها را آفریده است، و از روی که )هللا( آنهایی از جن قرار دادند، در حالی)مشرکان( برای هللا شریک

ه و برتر است از آنچه توصیف مینادان  .کنندی برای هللا پسران و دخترانی ساختند، هللا منز 

و حتی حزب یا احزابی از میان مشرکین )سکوالریستها( بین هللا تعالی و جنها نسب خویشاوندی قائل 

ً بودند:  خدا و  انیم یکیو نزد یاوندشیآنان معتقد به خو( 158)صافات/ َوَجعَلُوا بَْینَهُ َوبَْیَن اْلِجنَِّة نََسبا

 . هستند انیجن  

پوچ و ( داستانهای 6)لقمان/ «لَْهَو اْلَحِدیِث  »ست که مثل این همان عقاید کفار شبه اهل کتاب زرتشتی ا

آورده بود در میان مشرکین هم رایج شده بود. باستان  ایراناز تاریخ بیهوده ای که نضر بن حارث 

و  یاوندشیو خو یشیخواز جن است با هللا دو برادر هستند و نسبت قوم و اینها می گفتند که شیطان که 

شیطان خالق شر و ناپاکیهاست و هللا هم خالق خیر و  66 دارند که با هم شریک هستند.خانوادگی نسبت 

بین هللا و مخولوقاتش نزد یهودی ها و سایر کفار نیز وجود  نسبِ  تولیدِ  البته این عقایدِ  67 خوبی هاست.

  68شت.دا

ِ اْلعَالَِمینَ ( و 3)اخالص/ لَْم یَِلْد َولَْم یُولَدْ  ِ َرب  ( و آیاتی مشابه این آیات ردیه ایست بر 2)فاتحه/ اْلَحْمدُ َّلِلَّ

 هللا و ربوبیت و الوهیت و سایر صفات مختص هللا تعالی.  ذاتاین شرک مشرکین در 

                                                           
ثم قال عز وجل: َوَجعَلُوا بَْیَنهُ َوبَْیَن اْلِجنَِّة نََسباً یعني: ./ 154ص  3./ سمرقندی، تفسیر بحر العلوم  ج 122-120صص  21تفسیر طبری ج   66 

یش: إن روصفوا بین الرب، وبین المالئكة نسباً حین زعموا أنهم بناته. ویقال: جعلوا بینه وبین إبلیس قرابة. وروى جبیر عن الضحاك قال: قالت ق

ْیَن اْلِجنَِّة نََسباً قالوا: المالئكة بنات هللا، وجعلوهم من الجن. وهكذا قال القتبي./ نیز : فخر رازی، إبلیس أخو الرحمن. وقال عكرمة: َوَجعَلُوا بَْینَهُ َوبَ 

ِ ُشَرك89-88صص  13مفاتیح الغیب از فخر رازی، ج  اَء اْلِجنَّ نََزلَْت فِي . / فَُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ َعْنُهَما أَنَّهُ قَاَل قَْولُهُ تَعَاَلى: َوَجَعلُوا َّلِلَّ

ِ َواأْلَنْ  نَاِدقَِة الَِّذیَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ َوإِْبِلیَس أََخَواِن فاَّللَّ تَعَالَى َخاِلُق النَّاِس َوالدََّواب  بَاعِ َواْلَحیَّاِت َواْلعَقَاِرِب َوالشُُّرورِ الزَّ  .عَاِم َواْلَخْیَراِت، َوإِْبِلیُس َخاِلُق الس ِ

بَِهذَا اْلَوْجِه یَْحُصُل ِلَهِذِه اآْلیَِة َمِزیدُ فَائِدَةٍ ُمغَایَِرةٍ ِلَما َسبََق  أَنَّ َهذَا اْلقَْوَل الَِّذي ذََكَرهُ اْبُن َعبَّاٍس أَْحَسُن اْلُوُجوِه اْلَمْذُكوَرةِ فِي َهِذِه اآْلیَِة َوذَِلَك أِلَنَّ  َواْعلَمْ 

َمِة،  ي َهذَا اْلَوْجهَ قَْولُهُ تَعَالَى: َوَجعَلُوا بَْیَنهُ َوبَْیَن اْلِجنَِّة َنَسباً ]ِذْكُرهُ فِي اآْلیَاِت اْلُمتَقَد ِ ِ افَّاِت: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َوالَِّذي یُقَو  [ َوإِنََّما ُوِصَف بَِكْونِِه 158الصَّ

وَحانِیُّوَن اَل یَُرْوَن بِاْلعُیُوِن فََصاَرْت َكأَنََّها ُمْستَتَِرةٌ ِمَن اْلعُیُوِن، فَبَِهذَا التَّأِْویِل أُْطلِ  ِمَن اْلِجن ِ أِلَنَّ لَْفَظ اْلِجن ِ ُمْشتَقٌّ ِمَن ااِلْستِتَاِر، َواْلَماَلئَِكةُ  َق لَْفُظ َوالرُّ

نَاِدَقِة، نَاِدَقِة، أِلَنَّ اْلِكتَاَب الَِّذي َزَعَم َزَراِدْشُت أَنَّهُ  اْلِجن ِ َعلَْیَها، َوأَقُوُل: َهذَا َمْذَهُب اْلَمُجوِس، َوإِنََّما قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َهذَا قَْوُل الزَّ أِلَنَّ اْلَمُجوَس یُلَقَّبُوَن ِبالزَّ

َب فَِقیَل ِزنْ  . ثُمَّ ُعر ِ ى َزْنِديٌّ ْنِد َواْلَمْنُسوُب إَِلْیِه یَُسمَّ ى بِالزَّ  .َل َزنَاِدقَةٌ ِدیٌق. ثُمَّ ُجِمَع فَِقینََزَل َعلَْیِه ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ُمَسمًّ

ى بِإِْبِلیَس فِي َواْعلَْم أَنَّ اْلَمُجوَس قَالُوا: ُكلُّ َما فِي َهذَا اْلعَالَِم ِمَن اْلَخْیَراِت فَُهَو ِمْن یَْزدَاَن َوَجِمیُع َما فِیهِ   ِمَن الشُُّروِر فَُهَو ِمْن أَْهِرَمْن، َوُهَو اْلُمَسمَّ

، َوَعلَى اْلقَْولَْیِن ثَُروَن ِمْنُهْم َعلَى أَنَّ أَْهِرَمْن ُمْحدٌَث، َولَُهْم فِي َكْیِفیَِّة ُحدُوِثِه أَْقَواٌل َعِجیبَةٌ، َواأْلَقَلُّوَن ِمنْ َشْرِعنَا، ثُمَّ اْختَلَفُوا فَاأْلَكْ  ُهْم َقالُوا: ِإنَّهُ قَِدیٌم أََزِليٌّ

 َي َّللاَّ َعْنُهَما.اٍس َرِض ْلعَالَِم فََخْیَراُت َهذَا اْلعَاَلِم ِمَن َّللاَّ تَعَالَى َوُشُروُرهُ ِمْن إِْبِلیَس فََهذَا َشْرُح َما قَاَلهُ اْبُن َعبَّ فَقَِد اتَّفَقُوا َعلَى أَنَّهُ َشِریٌك َّللَّ فِي تَْدبِیِر َهذَا ا

هللا تعالى وما یعبدون من العدم،  وجعل هؤالء المشركون الجن شركاء هلل تعالى في العبادة; اعتقادًا منهم أنهم ینفعون أو یضرون، وقد خلقهم  67 

البنات; و فهو المستقل بالخلق وحده، فیجب أن یستقل بالعبادة وحده ال شریك له. ولقد كذب هؤالء المشركون على هللا تعالى حین نسبوا إلیه البنین

ه وعال عما نسبه إلیه المشركون من ذلك الكذب واال  فتراءجهال منهم بما یجب له من صفات الكمال، تنزَّ
. ناشر: شركة دار 198ص  2هـ(،  تفسیر التسهیل لعلوم التنزیل، از ، ج 741./ ابن جزی )متوفى: 122-120صص  21تفسیر طبری ج  68

 هـ. 1416بیروت. چاپ اول:  –األرقم بن أبي األرقم 



با عبادت غیر هللا،  ،قرآن در طول تاریخِ که مصداق یکی از طاغوتها در میان انسانها هستند، مشرکین 

ُسواًل أَِن اْعبُ  َولَقَْد بَعَثْنَا فِي: قرار گرفته اند تمام پیامبرانی رسالت عمده در واقع در برابر  ٍة رَّ دُوا ُكل ِ أُمَّ

َ َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوتَ  دعوت همه  ی) و محتوا میارا فرستاده یغمبریپ یهر مل ت انیما به م (36)نحل/ َّللاَّ

 . دیکن یو از طاغوت دورعبادت کنید بوده است ( که خدا را  نیا غمبرانیپ

 از کانال آخرین فرستاده ی هللا، کسی که عبادتش را «هللا ایمان به»مساوی است با « عبادت هللا»و این  

به مواردی از هللا ایمان ندارد هر چند توحید ربوبیت به در همان قدم اول مختص هللا نمی کند در واقع 

بیت هللا تعالی اقرار داشته باشد و فرق ندارد این شخص از کفار اهل کتاب باشد یا کفار شبه اهل ربو

 سکوالر )مشرک(. کتاب یا کفار 

واضح و بدون آنکه کوچکترین شبهه ای باقی بماند می گوید: این مسائل سکوالر )مشرک( این شخص 

الن توسط ف. مثالً از پدرانم به من رسیده یا موارد هم متعلق به غیر هللا است متعلق به هللا است و این

و ... و این شخص تالش می کند با دالیلی در دارالندوه ها و پارلمانها تصویب شده رهبرم نوشته شده یا 

 69کند. توجیهکه برای خودش دارد این شریک قرار دادن را برای شما 

آن با شما وارد بحث و حتی  توجیه به این شخص که دچار این عمل شرکی شده و اینگونه جهت  

شخص  . مهم این است که اینالر(مشرک )سکومجادله و جنگ مسلحانه هم می شود می گویند: 

عقاید و داشته هایش از هللا و بخشی هم آشکارا به شما می گوید بخشی از  واضح و مشرک )سکوالر( 

آیا اینها را در اطراف خودتان و در سراسر دنیا به سادگی نمی توانید تشخیص دهید؟  از غیر هللا است.

و زن و مرد بودن  آیا این تشخیص و جدا کردن این افراد نیازی به سواد و تخصص و پیر و جوان

 دارد؟ این سکوالریستها واضح می گویند که قانون شریعت هللا نباید در اداره ی زندگی ما دخالت کند. 

                                                           
 ن باهلل وذلك أعظم كفر راغب اصفهانی در المفردات می گوید: الشرك العظیم هو إثبات شریك هلل تعالى یقال أشرك فال 69



 لَبَّْیَك ال َشِریَك لََك، می گفتند:واضح و آشکارا خود و طواف  حتی مشرکین عصر نبوت در مراسم حج 

إِالَّ َشِریًكا ُهَو لَكَ 
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ً »رد هللا تعالی می پرسیدی آیا هللا را قبول دارید بله ، اگر از آنها در مو ْل َمْن َربُّ قُ : بلهمی گفتند « زبانا

َّقُوَن  ِ قُْل أَفاَٰل تَت (بگو: پروردگار 87-86)مؤمنون/اَلسَّٰماٰواِت اَلسَّْبعِ َو َربُّ اَْلعَْرِش اَْلعَِظیِم  َسیَقُولُوَن َّلِله

بگو: آیا پرهیزگارى نمى « هللا»یست؟ خواهند گفت: آسمانهاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ ک

 کنید؟

بُوَن بَْل ُهْم فِي َشك ٍ یَْلعَ اما هللا تعالی در تفسیر همین اقرار زبانی سکوالریستها )مشرکین( می فرماید: 

 .رندیگیم یبازبه و بازی میکنند  «با حقایق»در شک و تردید هستند و سکوالریستهااصالً   (9)دخان/

شک و تردید توحید هرگز مستقر نمی شود. توحید در ربوبیت یا سایر صفات مختص به هللا تنها  پس با

 . قین حاصل می شود نه با شک و گمانبا ی

ت به ، یعنی مشرکین نسببَْل ُهْم فِي َشك ٍ یَْلعَبُونَ به همین دلیل امام قرطبی در تفسیر همین آیه می گوید: 

َ خالقهم) گفتند: ایمان و اقرارشان که می ا یَقُولُونَهُ وإنم، یقین نداشتند؛ )«قطعا هللا خالقشان است( »إِنَّ َّللاَّ

علمی و تقلید از پدرانشان این سخنان را (، بلکه تنها از روی بیِلتَْقِلیِد آبَائِِهْم ِمْن َغْیِر ِعْلٍم فَُهْم فِي َشك ٍ 

داشتند، هرچند که خودشان توه م میکردند گفتند، شک و تردید  آوردند و نسبت به آنچه میبرزبان می

( اما واقعیت این است که آنان دینشان را بازیچه قرار دادند و َوإِْن تََوهَُّموا أَنَُّهْم ُمْؤِمنُونَ که مومن هستند )

امام طبری رحمه هللا هم چنین دیدگاهی را در مورد شک و گمان مشرکین در آیه ی :  71حجتی نداشتند.

  72( بیان می کند.9)دخان/َشك ٍ یَْلعَبُوَن بَْل ُهْم فِي 

                                                           
ُ علیه وسلََّم: َوْیلَُكْم،  1185مسلم  70 و لََك، قْد قَْد فَیقولوَن: إالَّ َشِریًكا ه/ كاَن الُمْشِرُكوَن یقولوَن: لَبَّْیَك ال َشِریَك لََك، قاَل: فیَقوُل َرسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

 بالبَْیتِ  تَْمِلُكهُ َوما َملََك یقولوَن هذا َوُهْم یَُطوفُونَ 
ْقَراِر فِي قَوْ 130-129صص  16تفسیر قرطبی، جلد  71 یَماِن َواإْلِ َ . / بَْل ُهْم فِي َشك ٍ یَْلعَبُوَن" أَْي لَْیُسوا َعلَى یَِقیٍن فِیَما یُْظِهُروَنهُ ِمَن اإْلِ ِلِهْم: إِنَّ َّللاَّ

. َوإِْن تََوهَُّموا أَنَُّهْم ُمْؤِمنُوَن فَُهْم یَْلعَبُوَن فِي ِدینِِهْم بَِما یَِعنُّ لَُهْم ِمْن غَ خالقهم، وإنما یَقُولُونَهُ ِلتَْقِلیِد آبَائِِهْم ِمْن َغْیِر عِ  ٍة.ْلٍم فَُهْم فِي َشك ٍ  ْیِر ُحجَّ
نهم في شك ولكبل هم في شك یلعبون، یقول تعالى ذكره ما هم بموقنین بحقیقة ما یقال لهم ویخبرون من هذه األخبار، یعني بذلك مشركي قریش،  72

بل هم في شك یلعبون، یعنی: مشرکان قریش به حقیقِت آنچه که به آنها گفته میشد و به آنها  / منه، فهم یلهون بشكهم في الذي یخبرون به من ذلك

بازی  چه خبر داده میشدند،خبر داده میشد از این اخبار یقین نداشتند و در شک و تردید به سر مییردند. پس آنان با شک و تردیدشان نسبت به آن

 میکردند.



هللا  ربوبیت و خالقیتبه بعضی از صفات در این صورت اعتراف زبانی سکوالریستها )مشرکین( به 

تعالی با شک و تردید همراه بود و اعتراف با شک و تردید جایگاهی در ایمان به چیزی و بخصوص 

و این یقین هم تنها از کانال محمد  تثبیت می شود ینیقامر مهمی چون توحید ندارد که تنها به شرط 

رسول هللا صلی هللا علیه و سلم و آنچه که به عنوان آخرین پیام و دستور هللا تعالی آورده است حاصل 

به گفته هایشان در مساله ی خالقیت و غیره است که آنها را به سایر شرکیات  یقین همین عدممی شود. 

أَْم َخلَقُوا السََّماَواِت َواأْلَْرَض ۚ بَْل اَل ده است که هللا تعالی با سوالی می فرماید: و تکذیب پیامبران کشان

 اند؟ بلکه یقین ندارند.( آیا آسمانها و زمین را آفریده36)طور/ یُوقِنُونَ 

اری انک اند؟ اینامام ابن کثیر رحمه هللا در تفسیر این آیه می گوید: آیا آنان آسمانها و زمین را آفریده

شریک، خالقشان است اما دانستند هللاِ یکتای بی است برآنان در شرک ورزیدن به هللا درحالی که می

 73عدم یقینشان آنها را به آن)شرک ورزی( کشاند.

 با هللاخود ایمان آنها به  مشکل اصلی مشرکین در خود هللا و ربوبیت هللا تعالی بود و به همین دلیل

ۡشِرُكوَن َومَ شرک همراه بود:  ِ إاِلَّ َوُهم مُّ به هللا ایمان نمی و اکثر آنان  (106)یوسف/ ا یُۡؤِمُن أَۡكثَُرُهم بِٱَّللَّ

 آورند مگر اینکه در عین حال مشرک هستند. 

ُ َما أَْشَرْکنَ نَ یالَّذِ  قُولُ یَ سَ همین شرک به هللا باعث شرک در قانونگذاری هم می شود :   اأَْشَرُکواْ لَْو َشاء َّللا 

ْمنَا ِمن شَ  خواهند مشرکان ( 148)انعام/ ِمن قَْبِلِهم َحتَّى ذَاقُواْ بَأَْسنَا نَ یَکذَِلَک َکذََّب الَّذِ  ءٍ یْ َوالَ آبَاُؤنَا َوالَ َحرَّ

که  ی. کسان میکردینم میرا تحر یزی، و چ میشدی، ما و پدران ما مشرک نمخواستیاگر خدا مگفت: 

 .نمودندیم بیتکذگونه  نیهم زیاند ناز آنان بوده شیپ

)مشرکین( قریش به  یسکوالریستها حزب یا احزابی از میان -همچنانکه عرض شد -عالوه بر این 

 در واقعهم . این زنده کند را نهاآد و معتقد بودند هللا نمی تواند زنده شدن بعد از مرگ اعتقاد نداشتن

                                                           
حملهم أي أهم خلقوا السموات واألرض وهذا إنكار علیهم في شركهم باهلل وهم یعلمون أنه الخالق وحده ال شریك له و لكن عدم إیقانهم هو الذي ی 73

 على ذلك 



هللا تعالی در مورد یکی از این موجودات  .تهللا و توحید در ربوبیت هللا سنقض و ضدیت با ربوبیت 

زد   یما مثل یو برا (78)یس/ َوَضَرَب لَنَا َمثاًَل َونَِسَي َخْلقَهُ ۖ قَاَل َمْن یُْحیِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِمیمٌ  می گوید:

 کند؟یرا باز که زنده م دهیپوس یاستخوانها نیخود را فراموش کرد، گفت: ا نشیو آفر

 ی دارای احزاب مختلف بااست . یعن األَحزابَ نام دیگر مشرکین ار باید یادآوری کرد که برای چندمین ب

سکوالر در این است که  األَحزابَ مختلفی هستند، اما وجه مشترک همه ی این  دیدگاهها و رفتارهای

حزاب ا ایناست که و سوء ظن به هللا واحد  اد به داشتن صفات ربوبیت در چیزیبدون شک تنها با اعتق

هضٌم »دت آن چیز و به قول ابن قیم به را به عبامختلف مشرک و حتی سایر پیروان شریعتهای آسمانی 

  74می کشاند« اإللهیة لعظمةِ  ، وتنقیصٌ الربوبی ة لحق ِ 

بداند این چیزی که او به عبادت آن مشغول است نمی تواند سود یا زیانی به او برساند و شخص چنانچه 

لیل به ، به همین دین کار بیهوده ای صرفنظر می کندیت در آن نیست از انجام چنصفتی از صفات ربوب

این مشرکین ملتمسانه معتقد ی نحل در تفسیر آیاتی از سوره  البحر المحیط در  هـ( 745أبو حیان )قول 

 والفَِریُق ُهنا ُهمُ  »سختی هستند. مشقت و دافع بال و و ضرر و  عبودند که این اله ها صاحب نف

جاِء أنَّ آِلَهتَهم تَْنفَُع وتَُضرُّ وتُْشِقي   «الُمْشِرُكوَن الُمْعتَِقدُوَن حالَةَ الرَّ

ا َرَزْقنَاُهْم ۗ»  هیآ ریدر تفسرحمه هللا  یضاویامام بو به قول  «  َویَْجعَلُوَن ِلَما اَل یَْعلَُموَن نَِصیبًا ِممَّ

به  شانیهاإله نکهیمعتقد بودند مانند ا 75.لهم تَْشفَعُ  وتَنفَعُُهْم  أَنََّها مثلُ  َجَهااَلتفیعتقدون فیها :  (56)نحل/

 اما چه شفاعتی؟ .کنندیشفاعت م شانیو برا رسانندیآنان نفع م

                                                           
باهلل سبب في الوقوع في الشرك، قال ابن القیم: )الشرك (./ سوء الظن 62-1/60هـ( إغاثة اللهفان ) 751ابن القیم ) —تفسیر ابن القیم  74

براهیم إ والتعطیل مبنیان على سوء الظن باهلل تعالى.. ألن الشرك هضم لحق الربوبیة، وتنقیص لعظمة اإللهیة، وسوء ظن برب العالمین ، ولهذا قال

ِ تُرِ  ِ اْلعَالَِمیَن ]الصافات: إمام الحنفاء لخصمائه من المشركین: أَئِْفًكا آِلَهةً دُوَن َّللاَّ  [(87-86یدُوَن فََما َظنُُّكم بَِرب 

: والمقصود: أن الشرك لما كان أظلم الظلم، وأقبح القبائح، وأنكر المنكرات، كان أبغض األشیاء إلى هللا تعالى وأكرهها -بعد كالم  -قال ابن القیم 

ما لم یرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه ال یغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان  له، وأشدها مقتا لدیه. ورتب علیه من عقوبات الدنیا واآلخرة

وحید الت حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحتهم، وقطع المواالة بینهم وبین المؤمنین، وجعلهم أعداء له سبحانه ولمالئكته ورسله وللمؤمنین، وأباح ألهل

وهذا ألن الشرك هضم لحق الربوبیة، وتنقیص لعظمة اإللهیة، وسوء ظن برب العالمین، كما قال أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأن یتخذوهم عبیدا، 

ِ َظنَّ السَّْوِء َعلَْیِهمْ  ان ِیَن بِاَّللَّ َب الُمنافِِقیَن والُمنافِقاِت والُمْشِرِكیَن والُمْشِركاِت الظ  ُ َعَلْیِهمْ  تعالى: ﴿َویُعَذ ِ ْوِء وَغِضَب َّللاَّ هم َجَهنََّم ولَعَنَهم وأَعدَّ لَ  دائَِرةُ السَّ

 وساَءْت َمِصیًرا﴾.
هـ.  /  1418بیروت. چاپ اول:  –. ناشر: دار إحیاء التراث العربي 230ص  3هـ( تفسیر أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ج 685البیضاوی) 75

)لما( * أو التي ال یعلمونها فیعتقدون فیها جهاالت مثل أنها  )ویجعلون لما ال یعلمون( * أي آللهتهم التي ال علم لها ألنها جماد فیكون الضمیر *



ِ می گوید: شافعی امام فخر رازی  ِ ِمْن َغْیِر َحاَجٍة فِیِه إِلَى إِْذِن َّللاَّ  گفتندیم 76یَقُولُوَن أَنََّها تَْشفَُع لَنَا ِعْندَ َّللاَّ

ه هللا داشت ۀبه اجاز یاجیشفاعت کردنشان احت یبرا نکهیبدون ا کنندیما شفاعت م یکه آنها نزد هللا برا

 . باشند

 به اذن هللا ازیبدون نو  نافذدر مورد این شفاعت شرکی نیز  هـ(751)رحمه هللا حنبلی  ابن قیم امام 

جلب منافع و دفع ضررها، آن هم  یخدا برا در نزد شانیها براکردن واسطهشفاعتمشرکین می گوید: 

و ا تیخداوند و رضا ۀاذن و اجاز شفاعتشان متوقف بر نکهیخودشان بدون ا نفسخودشان و با  ذاتبا 

 اش شفاعت کنددرباره خواهدیکه شافع م یکس یبرا« ومرضاتهِ  هللاِ  بِدُوِن توقف ذَِلك على إِذنِ  »

  77.باشد

مخلوق  کیکه مانند شفاعت  78«إِْذنِه غیرِ بِ َكَشفَاَعِة اْلَمْخلُوِق ِعْندَ اْلَمْخلُوِق ي وه»ه هم با تشبیه : یابن تیم

، همین دیدگاه را بیان می کند و در جای دیگری توضیح اوست ۀآن هم بدون اجاز گریدر نزد مخلوق د

که  یهمانند شفاعت مخلوق در نزد مخلوق است، به همان شکل می دهد این شفاعت شرکی مشرکین: 

 کنند،یدر نزد آنان شفاعت م کانشانیدارند، نزد کانشانیکه به خواص و نزد یاجیپادشاهان بخاطر احت

چون به  زیو پادشاهان ن کنند،یاز آنان درخواست شفاعت م رندیاز پادشاهان اجازه بگ نکهیو بدون ا

                                                           
تنفعهم وتشفع لهم على أن العائد إلى ما محذوف أو لجهلهم على أن ما مصدریة والمجعول له محذوف للعلم به * )نصیبا مما رزقناهم( * من 

 الزروع واألنعام *
ِ َوَكانُوا یَقُولُوَن أَنََّها تَْشفَعُ إِ . : »504، ص، 27فخر رازی ، التفسیر مفاتیح الغیب، ج  76 نَا لَ  نَّ اْلقَْوَم َكانُوا یَقُولُوَن فِي اأْلَْصنَاِم أَنََّها ُشفَعَاُؤنَا ِعْندَ َّللاَّ

ُ تَعَالَى َعلَْیِهْم ذَِلَك  َبِب َردَّ َّللاَّ ِ، َوِلَهذَا السَّ ِ ِمْن َغْیِر َحاَجٍة فِیِه إِلَى إِْذِن َّللاَّ [ فََهذَا یَدُلُّ َعلَى 255بَِقْوِلِه }َمْن ذَا الَِّذي یَْشَفُع ِعْندَهُ ِإالَّ بِإِْذنِِه{ ]اْلبَقََرةِ: ِعْندَ َّللاَّ

ِ إَِجابَةَ اأْلَْصنَاِم فِي تِْلَك الشَّفَاَعِة، َوَهذَا نَْوعُ َطاعَ  ُ تَعَالَى نَأَنَّ اْلقَْوَم اْعتَقَدُوا أَنَّهُ یَِجُب َعلَى َّللاَّ فَى ِتْلَك الطَّاَعةَ بِقَْوِلِه َما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َحِمیٍم َوال ٍة، فَاَّللَّ

 «.َشِفیعٍ یُطاعُ 
بیروت./  فَإِنَّهُ ُسْبَحانَهُ نفى  –. ناشر: دار الكتب العلمیة 270، ص، 2مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة، از ابن قیم الجوزیة ج 77

تها وأنفسها اَكانُوا یعتقدونها وأمثالهم من اْلُمْشركین َوِهي َشفَاَعة الوسائط لَُهم ِعْند هللا فِي جلب َما َیْنفَعُهْم َودفع َما یضرهم بذو الشَّفَاَعة الشركیة الَّتِي

 بِدُوِن توقف ذَِلك على إِذن هللا ومرضاته لمن َشاَء أَن یشفع ِفیِه الشافع
./ فهذه الشفاعة التي كان المشركون یثبتونها 122م واإلیمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، ص قاعدة عظیمة في الفرق بین عبادات أهل اإلسال 78

رید ی أبطلها القرآن في غیر موضع، وهي كشفاعة المخلوق عند المخلوق بغیر إذنه، فإن هذا الشافع شریك للمشفوع إلیه، فإنه طلب منه ما لم یكن

له، فالشفیع بغیر إذن المشفوع إلیه شریك له، وهللا تعالى ال شریك له، ولهذا قال: }لَهُ َما فِي السََّماَواِت أن یفعله، فیحتاج لقضاء حق الشفیع أن یفع

 [ فلو شفع أحد بغیر إذنه شفاعة نافعة مقبولة كان شریًكا255َوَما فِي اأْلَْرِض َمْن ذَا الَِّذي َیْشفَُع ِعْندَهُ ِإالَّ بِإِْذنِِه{ ]البقرة: 



َوتُِجیُب اْلُملُوُك ُسَؤالَُهْم  79.اند درخواست آنان را قبول کنندردارند مجبو اجیحتا شانکانیخواص و نزد

 .ِلَحاَجتِِهْم إلَْیِهمْ 

معتقد  80.د هللاعن تَْشفَعُ  و نفعُ وتَ  ضرُ تَ أَنََّها ویعتقدون فیها : هم در تفسیر این آیه می گویدحنفی امام نسفی 

و از جنس در اینجا یک إله که  . کنندیو نزد هللا شفاعتشان م رسانندیضرر و نفع ماله ها بودند که آن 

و شریک خداست که هم مستقالً خلق می کند و هم مستقالً سود و زیان می رساند و هم  خداعنصر 

مستقالً تدبر و اداره می کند با چنین قدرتی مستقالً و به عنوان یک شریک نزد هللا شفاعت می کند و 

بنشاند. به همین  ربطی به رضایت یا عدم رضایت شریکش ندارد و می تواند رای خودش را به کرسی

دلیل مشرکین جهت راضی کردن این اله های مختلف قربانی می کردند و نذر می کردند و سایر 

این أله ها و شرکائی که تولید کرده بودند امید  نفع رساندنادات را برایشان انجام می دادند و به عب

 81ها عادت کردده بودند. این إله میدر تعظ یمتضرر شدن بخاطر کوتاهداشتند و از ضرر دیدین و 

در  هـ( 741ابن ُجَزي  )به هر حال این مشرکین معتقد به ربوبیت این آله ها بودند هر چند که به قول 

 ۡعلَُمونَ اَل یَ  »این اعتقاد به ربوبیت اله ها با دلیل و برهان و حجت و از روی آگاهی نبود  تفسیر این آیه،

  82«وال بحجةٍ  م ببرهانٍ ربوبیتهُ 

و حسن ظن به هللا یعنی توحید در ربوبیت  ؛قع سرچشمه ی عبادت هم به همینجا بر می گردددر وا

است که مومنین را به سایر انواع عبادتها سوق می دهد و شرک در ربوبیت هم باعث کشاندن اهل 

                                                           
. فالمشركون أثبتوا الشفاعة التي هي شرك؛ كشفاعة المخلوق عند المخلوق كما یشفع عند الملوك 341ص  24ه، مجموع الفتاوی، ج ابن تیمی 79

ى مشركون لخواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك فیسألونهم بغیر إذنهم وتجیب الملوك سؤالهم لحاجتهم إلیهم فالذین أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند هللا تعا

 كفار

ا رزقناهم؛ أي آللهتم ومعنى ال یعلمون أنهم 217ص  2النسفي ، مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ج  80  مَّ ./ َویَْجعَلُوَن ِلَما الَ یَْعَلُموَن نَِصیبًا م ِ

ة أي ألشیاء یعلمون لآللهیسمونها آلهة ویعتقدون فیها أنها تضر وتنفع وتشفع عند هللا ولیس كذلك ألنها جماد ال تضر وال تنفع أو الضمیر في ال 

 غیر موصوفة بالعلم وال تشعر أجعلوا لها نصیباً في أنعامهم وزروعهم.
ص  6هـ(، ج 743شرح الطیبي على مشكاة المصابیح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن( از شرف الدین الحسین بن عبد هللا الطیبي )متوفی  81

الریاض(. چاپ اول./ إنما قال ذلك لئال یغتر بعض قریبي العهد باإلسالم الذین قد  -لمكرمة . ناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة ا1985ص 

یضر  ألفوا عبادة األحجار وتعظیمها ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصیر في تعظیمها فخاف أن یراه بعضهم یقبله فیفتن به فبین أنه ال ینفع وال

 والثواب وإن كان امتثال ما شرع فیه باعتبار الجزاء

ُهْم﴾ الضمیر في  56/  ذیل آیه  156ص 2ابن جزي الغرناطي، التسهیل لعلوم التنزیل، ج  82  ا َرَزْقنَٰ م  نحل:  ﴿َویَْجعَلُوَن ِلَما الَ یَْعلَُموَن نَِصیباً م ِ

كفار مون األصنام، والضمیر في ال یعلمون للیجعلون لكفار العرب فإنهم كانوا یجعلون لألصنام نصیباً من ذبائحهم وغیرها، والمراد بقوله لما ال یعل

 أي ال یعلمون ربوبیتهم ببرهان وال بحجة،



شرک به عبادت برای شرکایشان می شود، و دلیل فرار مشرکین از دعوت رسول هللا صلی هللا علیه 

ی می ، به همین دلیل هللا تعالهللا تعالی در ربوبیت بر می گرددنیز باز به توحید و یکی دانستن  وسلم

و   «رب»که  یهنگام( 46)اسراء/ إذَا ذََكْرَت َربََّك فِي اْلقُْرآِن َوْحدَهُ  ولَّْوا َعلَٰى أَْدبَاِرِهْم نُفُوًرا فرماید:  

در اینجا واضح هللا تعالی فرار می کنند. پشت کرده و  یکنیم ادی یگانگیپروردگارت را در قرآن به 

 می فرماید که مشرکین دشمن توحید در ربویت بودند و از توحید در ربوبیت فرار می کنند. 

صدها و بلکه هزاران حزب موجود در میان  میان بر این اساس حزب یا احزابی از

ا چند صفت مختص هللا تعالی را به سکوالریستها)مشرکین( این صفات ربوبیت و الوهیت و یکی ی

برای خود قرار می دادند که سرانجام این کفار آله شده  هو این کفار را به عنوان آله ،نددکفاری می دا

ِ ٱإِنَُّكۡم َوَما تَۡعبُدُوَن ِمن دُوِن هنم است. هللا تعالی می فرماید: آتش ج ِردُونَ  َّللَّ ً نیقی *َحَصُب َجَهنََّم أَنتُۡم لََها َوٰ  ا

ُؤاَلِٓء  . شد دیشما در آن وارد خواه د،یجهنم هست زمیه ،عبادت می کنیدهللا  یشما و آنچه به جا لَۡو َكاَن َهٰ

ِلدُونَ  ا َوَردُوَهۖا َوُكل ٞ فِیَها َخٰ و  شدند،یآلهه بودند، هرگز وارد آن نم هانیاگر ا (99-98)انبیاء/ َءاِلَهٗة مَّ

 .ماند در آن جاودان خواهند یها( همگ)آن

ِ إِْن ُكنَّا لَِفي َضاَلٍل ُمبِیٍن *مشرکین در قیامت هم قسم می خورند :   یبه خدا سوگند ما در گمراه تَاَّللَّ

ِ اْلعَالَِمینَ  . میابوده یآشکار یُكم بَِرب  ِ را با پروردگار  آن زمان که ما شما .(  98-97)شعراء/إِْذ نَُسو 

 . میدانستیبرابر م انیجهان

ِ اْلعَالَِمیَن یست که مشرکین إله های خود را در ربوبیت و سایر موارد با شکی نپس  مساوی و  َرب 

 نَ یثُمَّ الَّذِ . این گواهی خود مشرکین در قرآن است و باز در قرآن می خوانیم که : برابر می دانستند

 برابر و همتا  قرار می دهند.خود،  پروردگاریا « رب»اما کافران براى  (1)انعام/ ْعِدلُونَ یَ َکفَُرواْ بَِرب ِِهم 

قیقناً یو  دن با هللا تعالی در ربوبیت استقرار دا پس مشکل اساسی مشرکین در همان ربوبیت و همتا 

ها و معبودان مختلف را تولید می کند و « ههال»است که « ربوبیت»در انحراف می توان گفت که 

 شاند. شخص را به عبادت برای این معبودان و شرکاء می ک



اصالً علت اصلی و ریشه ی اصلی آنهمه ظلم و شکنجه ی مومنین و اخراج مومنین از مکه توسط 

مشرکین هم همین یگانه دانستن هللا در ربوبیت توسط مومنین بود و جنگ اصلی میان مومنین با 

انه به سلحاجازه ی جنگ م از مشرکین قریش بر سر ربوبیت بود . این را هللا تعالی واضح و روشن بعد

ُ مومنین بیان می کند و می فرماید:  ٍ إِالَّ أَن یَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ ( 40)حج/الَِّذیَن أُْخِرُجوا ِمن ِدیَاِرِهم بِغَْیِر َحق 

گفتند: رِب  ما، کسانی که از خانه و کاشانه ی خود، به ناحق اخراج شدند، فقط به این علت بود که می

 هللا است. 

ُ هم: قولِ لِ أُْخِرُجوا  وإنمارحمه هللا در تفسیر این آیه می گوید: امام قرطبی    ، مومنان بخاطروحدهُ َربُّنَا َّللاَّ

اجِ قول  ،و بعد از این ،گفتند: َرِب ما فقط هللا است این سخنشان رانده شدند که می جَّ ا ر أَبِي إِْسَحاَق الزَّ

ُ،الَِّذیَن أُْخِرُجوا ِمْن دِ : می آورد که او می گوید ٍ إِالَّ بِأَْن یَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ  کسانی که به ناحق )یَاِرِهْم بِغَْیِر َحق 

أَْي  (هللا است َرِب مااز سرزمین و دیار خود بیرون رانده شدند تنها به این دلیل بود که می گفتند 

مشرکین آنها   83 ُهْم أَْهُل اأْلَْوثَانِ أَْخَرجَ  (یعنی به خاطر توحیدشان بیرون رانده شدند )أُْخِرُجوا بِتَْوِحیِدِهْم،

 پس به خاطر توحید در ربوبیت مسلمین از مکه اخراج شدند. را بیرون راندند. 

ُ »امام طبری رحمه هللا نیز همین دیدگاه را بیان می کند و می گوید: قول هللا  إِالَّ أَن یَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ

منان( از دیارشان رانده نشدند مگر بخاطر این سخنشان که می فرماید: )مو هللا متعال می(« 40)حج/

 84گفتند: َرِب ما هللاِ یکتا است که هیچ شریکی ندارد.

امام طبری می گوید که مشرکین برای إلهه ها و بتهای خود صفات ربوبیت و الوهیت قائل بودند و 

تنها مشرکین نیستند که عرض شد همچنانکه  البته  85 می دانستند.« إله»و هم « رب»بتهای خود را هم 

                                                           
هذا أحد ما ظلموا به؛ وإنما أخرجوا لقولهم: ربنا هللا « الذین أخرجوا من دیارهم»/ قوله تعالى:  69ص  12القرطبي ، تفسیر القرطبي، ج  83

ا أحد ما ظلموا به، وإنما أخرجوا لقولهم: ربنا هللا وحده. فقوله: " إال أن یقولوا ربنا هللا " وحده. /  قوله تعالى: )الذین أخرجوا من دیارهم( هذ

ى باستثناء منقطع، أي لكن لقولهم ربنا هللا، قاله سیبویه. وقال الفراء یجوز أن تكون في موضع خفض، یقدرها مردودة على الباء، وهو قول أ

 جوا من دیارهم بغیر حق إال بأن یقولوا ربنا هللا، أي أخرجوا بتوحیدهم، أخرجهم أهل األوثان.إسحاق الزجاج، والمعنى عنده: الذین أخر
 قوله: }إال أن یقولوا ربنا هللا{ یقول تعالى ذكره: لم یخرجوا من دیارهم إال بقولهم: ربنا هللا وحده ال شریك له  84
نبیه محمد صلى هللا علیه وسلم: قل یا محمد لمشركي قومك الذین یعبدون من دون ./ یقول تعالى ذكره ل471، ص 17طبری ، تفسیر طبری، ج  85

نكم تحویله عهللا من خلقه، ادعوا أیها القوم الذین زعمتم أنهم أرباب وآلهة من دونه عند ضر  ینزل بكم، فانظروا هل یقدرون على دفع ذلك عنكم، أو 

لك، وال یملكونه، وإنما یملكه ویقدر علیه خالقكم وخالقهم. وقیل: إن الذین أمر النبي  صلى هللا إلى غیركم، فتدعوهم آلهة، فإنهم ال یقدرون على ذ

.  علیه وسلم أن یقول لهم هذا القول، كانوا یعبدون المالئكة وعزیرا والمسیح، وبعضهم كانوا یعبدون نفرا من الجن 



 و دچار شرک شده اند بلکه سایر کفار هم در ربوبیت و الوهیت و سایر مختصات هللا تعالی در ربوبیت

دچار شرکیاتی شده اند. و همین شرک در  و سایر موارد ال این به صورت خودکار در الوهیتبه دنب

در مورد اهل یر امور شده است. هللا تعالی که منجر به شرک در عبادت و ساربوبیت تمام کفار است 

 می فرماید: کتاب 

َ َواَل نُشْ  - َِّخذَ ِرَك بِِه َشْیئًا َواَل قُْل یَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَٰى َكِلَمٍة َسَواٍء بَْینَنَا َوبَْینَُكْم أاَلَّ نَْعبُدَ إِالَّ َّللاَّ  یَت

ن دُونِ  ْربَابًابَْعُضنَا بَْعًضا أَ  ِ ۚ فَإِن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن  م ِ  ( 64) آل عمران / َّللاَّ

بگو: اي اهل كتاب ! بیائید به سوي سخن دادگرانه اي كه میان ما و شما مشترك است كه جز خداوند 

خداوند  ، و چیزي را شریك او نكنیم، و برخي از ما برخي دیگر را، به جايعبادت نکنیمیگانه را 

نپذیرد. پس هرگاه ) از این دعوت ( سر بر تابند، بگوئید: گواه باشید كه ما  و ربوبیت« ربی»یگانه، به 

 هستیم . مسلمان

ِ َواْلَمِسیَح اْبَن َمْریََم َوَما أُِمُرواْ إِالَّ ِلیَْعبُدُواْ إِ أَْربَاباً اتََّخذُواْ أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم  - ن دُوِن َّللا  لَهاً َواِحداً م ِ

ا یُْشِرُكوَن   ( 31)التوبه / الَّ إِلَهَ إِالَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ

 مسیح، پذیرفته اند «ربی»، علماء دیني و پارسایان خود را هم به عالوه از خدا نصرانی هایهودیان و 

است كه: تنها مي شمارند. ) در صورتي كه( بدیشان جز این دستور داده نشده « رب»پسر مریم را نیز 

ه از شرك ورزي و چیزهائي  عبادت کنیدخداي یگانه را  و بس. جز خدا معبودي نیست و او پاك و منز 

 قرار مي دهند.شریک  آنها را است كه ایشان

و  86سایر مختصات هللا تعالی توسط کفار مشرکشرک در این واقعیت شرک در ربوبیت و الوهیت و 

چیزی که عده ای در اجتهاد و تاویل آن مسیر خطا را رفته  ،ر استکفار اهل کتاب و طبعاً سایر کفا

                                                           
ن بربهم من قومك الجاحدین نعمنا عندهم: ادعوا أیها القوم الذین زعمتم / فقل یا محمد لهؤالء المشركی394ص  20طبری،  تفسیر طبری، ج  86

م مبطلون؛ كأنهم هلل شریك من دونه، فسلوهم أن یفعلوا بكم بعض أفعالنا بالذین وصفنا أمرهم من إنعام أو إیاس، فإن لم یقدروا على ذلك فاعلموا أن

یدعون من دون هللا فقال: إنهم ال یملكون مثقال ذرة في السماوات وال في األرض من  ألن الشركة في الربوبیة ال تصلح وال تجوز، ثم وصف الذین

 خیر وال شر وال ضر وال نفع، فكیف یكون إلًها من كان كذلك .



و دسته هائی هم  بعد از آگاهی و صرفاً به دلیل کینه ی نابجا از مسلمین مخالف یا عنادت و  87اند

مجری جنگ روانی دشمنان اصلی بودن، جهت ضربه زدن به مسلمین حاضر به پذیرش آن نیستند و با 

سعی در تطهیر کفار مشرک و سایر کفار در ربوبیت  88«اشتباه دیگران اجتهادات»برجسته کردن 

 و بخصوص اهل دعوت و جهاد دارند. جهت پیش برد جنگ روانی و سپس مسلحانه بر علیه مسلمین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،  . / أما كونه سبحانه ربَّ الجمیع ، وخالق الخلق ، ورازقهم، وأنه كامل في ذاته72ص  2ابن باز، مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة، ج  87

قریش  من وأسمائه، وصفاته ، وأفعاله، وأنه ال شبیه له، وال ند له، وال مثیل له، فهذا لم یقع فیه الخالف بین الرسل واألمم، بل جمیع المشركین

لش همه و خالق مخلوقات و رازقشان است و اینکه در ذاتش و اسمائش و صفاتش و افعا« رب»وغیرهم مقرون به. * اما اینکه خداوند سبحان 

هایشان اختالفی در چنین اعتقادی رخ نداده است، کامل است و اینکه شبیهی ندارد و همتایی ندارد و مانندی ندارد، پس در بین پیامبران و ام ت

 بلکه همۀ مشرکان، از قریش و غیر آنان، به چنین چیزی اقرار داشتند.
ؤالء المشركون یؤمنون بوجود َّللا  إیمانًا جازًما ، ویوحدونه في الربوبیة توحیدًا / فقد كان ه 11محمد بن احمد الباشمیل، کیف نفهم التوحید ص  88

ک دانستند؛ طوری که هیچ شكاماًل ال تشوبه أیة شائبة. * آن مشرکان به وجود هللا ایمانی جازم داشتند و در توحید ربوبیتش او را کامالً یکتا می

 ای در آن نداشتند.و شائبه



 و مفهوم عبادت «األحزاب» ای «نیمشرک»

شرک از لحاظ لغوی در واقع به معنی مقارنه است، به زبانی دیگر یعنی چیزی و امری بین دو یا چند 

باشد و این امر یا چیز تنها مختص هیچ یک از این جوانب نباشد. مثالً خلقت و حکم و عبادت در  جانب

بین هللا و شرکای دیگری که برای را معنی شرعی آن تنها مختص هللا تعالی است اما شخص این موارد 

  هللا قرار داده است تقسیم می کند.

است  حقیقت شرک این )،اْلَمخلوُق كما یُعبَدُ هللاُ أن یُْعبَدَ رِك أَنَّ حقیقةَ الشِ ابن سعدی می گوید: عبدالرحمن 

یا ) ،هللاُ ظََّم كما یُعَظََّم عَ أو یُ  (بادت می کندکه مخلوق را عبادت می کند به همان شیوه ای که هللا را ع

َف له نوعٌ أو یُْصرَ  (مخلوق را در چنان جایگاه بزرگی قرار می دهد که هللا را قرار داده و بزرگ داشته،

بوبیَِّة َو اإِللوهیَّةِ  یا برای مخلوق  در صفات ربوبیت و الوهیت قدرت و تصرفی قرار  89ِمن خصائِص الر 

 می دهد و قائل است. 

امام سمعانی هم می گوید: شرک به هللا یعنی جمع کردن غیر هللا با هللا در آنچه که تنها مختص هللا است 

 در اینجا این شخص هللا را حذف نمی کند بلکه هللا برای این شخص 90د. و غیر هللا اجازه ی آن را ندار

  با سهم های مختلف.  یک شریک است در کنار شرکای دیگر

یعنی از جانب و طرف یا طرفهائی گرفته شده و این  «نجایدر ا»اما کفر یعنی پنهان کردن و پوشاندن. 

و به  ،ه می شوند و در این امر حذف می شوندجانب و طرفها به کلی نایده گرفته می شوند و پوشاند

کافر یعنی پوشاننده ی یک یا چند جانب به نفع « در اینجا»جانب یا طرفهای دیگری داده می شود. پس 

 جانب یا طرف دیگر. 

حاال مشرکی که می گوید این بخش از صفات در مورد هللا را قبول دارم یا این عبادتها برای هللا را 

و نمی پذیرم به جای قوانین  ،اما قوانین و شریعتهائی که از سوی هللا آمده را قبول ندارمانجام می دهم 
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 ( : اإلشراك هو الجمع بین الشیئین في معنى فاإلشراك باهلل تعالى هو أن یجمع مع هللا غیر هللا فیما الیجوز إال هلل .2/121تفسیر السمعاني ) 90



و به نفع افکار بشری قوانین شریعت هللا و شریعتهایش را حذف می کند و  ،خودم در جامعه اجرا شوند

 می پوشاند دچار کفر شده و کافر می شود. 

به نفع افکار و مذهب خودشان رسالت و شریعت به همین شکل اهل کتاب و شبه اهل کتاب هم که 

 همچنانکه مشرکین هم که به نفع عقاید ،آخرین فرستاده را می پوشانند باز جزو کافرین قرار می گیرند

خودشان شریعتهای نصرانی  یهودی و سایر شریعتهای قبل از بعثت را پوشانده بودند و بعد از بعثت 

 ه وسلم را به همراه شریعتهای یهودی و نصرانی پوشاندند. هم شریعت پیامبر خاتم صلی هللا علی

و هم مشرکین جزو کفار می شوند و به همراه سایر کفار در دایره ی وسیع  هم اهل کتاب ،در اینجا 

از لفظ کافر در معنی مذموم آن استفاده  این اهل کتاب و مشرکهللا تعالی برای کفار قرار می گیرند و 

 کسانی گمانبی (6)بینه/ إِنَّ الَِّذیَن َکفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِکتَاِب َواْلُمْشِرِکیَن فِی نَاِر َجَهنَّمَ  می کند و می فرماید:

 اند.جهنم ، در آتشاب و مشرکانکت اند از اهلکافر شده که

از ب البته مومنین هم که به نفع هللا و آخرین شریعتش طاغوتها را حذف و پنهان کرده و می پوشانند

 جزو کافرین در معنی حسنه و مدح شده ی آن و کفر کنندگان به طاغوت محسوب می شوند. 

صفات و مختصات به اندازه ی تمام  «در معنی مذموم آن کفر»و  «شرک» باید دقت کرد که: در اینجا

 .مشخص محدود کرد هللا و احکام شریعت هللا وجود دارند و نمی توان آنها را در چند موردِ 

مجرم  شخصگناهان و جرمهائی هستند که  ،ته ای از این شرکیات و کفریات مثل جنگیدن با مسلمیندس

 و گناهکار را از دایره ی اسالم خارج نمی کند، چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

-  ِ ْرُک األَْصغَُر قَالُوا یَا َرُسوَل َّللاَّ یَاءُ ان  أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَْیُکْم الش ِ ْرُک األْصغَُر قَاَل: الر ِ  .: َوَما الش ِ

براستی که بیشترین چیزی که بر شما از آن می ترسم شرک اصغر است. پرسیدند:  ای  91

 رسول هللا، شرک اصغر چیست؟  فرمود: ریاء )خودنمایی(.
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ه مؤمن فسق است و جنگ و ناسزا گفتن بدشنام دادن  92.ِسبَاُب اْلُمْسِلِم فُُسوٌق، َوقِتَالُهُ ُكْفرٌ » -

 کردن با او کفر است. 

شرکهای اصغری که حتی ممکن است شخص مسلمان مرتکب آنها شود و حتی خودش بی  در کنار این

دسته ای دیگر این شرکیات و کفریات وجود دارند که اگر شخص مسلمان مجرم  و گناهکار خبر باشد، 

بدون طی شرعی باعث می شوند شخص و ظواب« فیلتر اصلی4»مرتکب آنها شود ضمن رعایت 

 .و به اصطالح مرتد شود خارج شود از دایره ی اسالم «یقین»ای و بر اساس  «شبهه»داشتن 

صفاتی از صفات هللا یا حکمی از احکام مختصات و در هر صورت هر کسی که دچار پوشاندن 

عنوان شریک هللا در چیزی را جایگزین می کند و در واقع چیزی را به  گاهشریعت هللا می شود 

برای  صفات و احکام و قوانینش قرار می دهد و دچار شرک می شود و کفر و شرک در یک معنی

 . چنین اشخاصی به کار می رود

 شتنیر خوکه ب یدر حال. َودََخَل َجنَّتَهُ َوُهَو َظاِلٌم ِلنَْفِسِه قَاَل َما أَُظنُّ أَْن تَبِیدَ َهِذِه أَبَدًا  هللا تعالی می فرماید: 

َوَما أَُظنُّ  .رود انابود شود و به فن نیهرگز ا کنمی: من باور نمگفت، قدم گذاشتبه باغش ستمگر بود، 

برپا شود. اگر هم  امتیو باور ندارم که ق. السَّاَعةَ قَائَِمةً َولَئِْن ُرِدْدُت إَِلى َربِ ي أَلَِجدَنَّ َخْیًرا ِمْنَها ُمْنقَلَبًا 

 و یپروردگارم برگردانده شوم مسل ماً سرانجام بهتر ی( من به سودر کار باشد و یامتیبه فرض ق)

قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوُهَو یَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن   .افتیخواهم  نیاز ا یخوبتر گاهیجا

اَك َرُجاًل    یسککافر شده ای به  ای: آو گفت، بدگفتگو داشت یبا وکه  ی، در حالاودوست . نُْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

کرده  ی، و بعد از آن تو را مرد کاملاست دهیآفر یارزشیو سپس از نقطه ب یزیکه تو را از خاک ناچ

ُ  . !؟است  ردگارو پروهللا ( او :میگویممن ) یول (38-35أََحدًا )کهف/ بَِربِ يَواَل أُْشِرُك  َربِ يلَِكنَّا ُهَو َّللاَّ
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نگاه کنید: شرک و کفر این ). می کنمپروردگارم نرب و  شریک را ی، و من کسمن است و رب

 (شخص مستقیماً به نقص در ربوبیت بر می گردد . 

ْرِك واْلُكْفِر تَْرَك الصَّالةِ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  ُجِل وبْیَن الش ِ یَس بیَن ل. )إنَّ بْیَن الرَّ

 است.ص و شرک و کفر، ترک کردن نماز شخ کی نیب کهیبدرست 93(واإلیماِن إالَّ ترُك الصَّالة الكفرِ 

امام نووی رحمه هللا در این زمینه می گوید: شرک و کفر ممکن است به معنی واحدی اطالق شوند و 

 صآن کفر به هللا تعالی است، و ممکن است بین آنها فرق گذاشته شود به این شکل که شرک مخصو

عبادت کردن بتها و غیره باشد با آنکه به خداوند نیز اعتقاد داشته باشند، مانند کفار قریش؛ پس کفر می 

 94تواند عمومی تر از شرک باشد.

ا می فرماید : های کفار مشرک « إله»بتها و در مورد هللا تعالی حاال  ِ َعمَّ ِ ُسْبَحاَن َّللاَّ هٌ َغْیُر َّللاَّ أَْم لَُهْم إِلَٰ

است که  یزهائیپاک و منزه از چ هللا ؟ دارند هللاجز  یمعبوداله و که  نیا ای (43)طور/ُكوَن یُْشرِ 

را به « إله»و دیگران   98و ابن کثیر 97و فخر رازی 96و بیضاوی 95فیرروز آبادی. . دانندیم شریکش

 معبود تفسیر کرده اند یعنی کسی که عبادت می شود. 

های خود صفاتی از ربوبیت قائل بودند و هم الوهیت و « إله»هم برای  نیچنانچه عرض شد مشرک

 هائی که چنین« إله»و برای چنین  نفع رسان و ضرر رسان می دانستندمستقالً را  ها و بتها« إله»این

، این مشرکین به این مالکی مذهبالزرقاني به قول  مورد آنها داشتند عبادت می کردند واعتقادی در 

                                                           
( بنحوه، وأبو نعیم في 14979(، وأحمد )1078(، وابن ماجه )464ائي )(، والنس2618(، والترمذي )4678(، وأبو داود )82أخرجه مسلم ) 93

 (126-8/121))حلیة األولیاء(( )
. )الشرك والكفر قد یطلقان بمعنى واحد وهو الكفر باهلل تعالى، وقد یفرق بینهما فیخص الشرك بعبادة 71، ص2شرح صحیح مسلم، النووي، ج  94

فهم باهلل تعالى ككفار قریش، فیكون الكفر أعم من الشرك( نیز نگاه کن به:  حاشیة ابن قاسم على كتاب األوثان وغیرها من المخلوقات مع اعترا

 (.302التوحید )
(؛ در مورد لفظ جالله می گوید: أصله إله كفعال بمعنى مألوه وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه والتأله 4/280فیروز أبادي، القاموس المحیط ) 95

 بد والتالیه التعبیدالتنسك والتع
(/  اإلله في األصل لكل معبود ثم غلب على المعبود بالحق ... واشتقاقه من أله آلهة وألوهة 1/15بیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل )  96

 وألوهیة بمعنى عبد.
یدل على أن معنى اإلله مایصح « إلهكم»ید: قوله می گو« وإلهكم إله واحد»(/ در تفسیر قول هللا تعالی: 4/192فخر الرازي،  التفسر الكبیر ) 97

ن صورت أن تدخله اإلضافة فلو كان معنى اإلله القادر لصار المعنى وقادركم قادر واحد ومعلوم أنه ركیك فدل على أن اإلله هو المعبود /  در ای

 تفسیر اله به قادر و سایر صفات غیر از معبود را اشتباه می داند.   
 اإلله را به معبود تفسیر می کند.« أجعل اآللهة إله واحدا » ( در تفسیر آیه ی سوره ص 4/27تفسیر )ابن كثیر، ال 98



الفت کرده بودند و امید نفع از آنها داشتند و ترس خو گرفته بودند و بودند و عبادت هم عادت کرده 

أَِلفُوا ِعبَادَةَ  داشتند که اگر در عبادت این سنگها و إله ها کوتاهی کنند ضرری متوجه آنها می شود. 

َرِر بِالتَّْقِصیِر فِ   99ي تَْعِظیِمَهااأْلَْحَجاِر َوتَْعِظیَمَها، َوَرَجاَء نَْفِعَها، َوَخْوِف الضَّ

ی و ع رسانفربوبی و نمستقل عبادت می کردند آنها را دارای این صفات هم  یعنی زمانی که مالئکه را 

 ضرر رسانی و دارای صفات الوهیت می دانستند. هللا تعالی در مورد این عبادت مشرکین می فرماید:

ئِكَ  ُؤاَلِٓء إِیَّاُكۡم َكانُواْ یَۡعبُدُونَ َویَۡوَم یَۡحُشُرُهۡم َجِمیٗعا ثُمَّ یَقُوُل ِلۡلَملَٰ آنان  ۀرا که )هللا( هم یروز و (40)سبا/ ِة أََهٰ

 !کردند؟یشما را عبادت م هانیا ای: آدیگویسپس به فرشتگان م ،حشر می کندرا 

که در از تمام اعمال قلوب و تمام اعمال جوارح هر آنچه  دیعبادت با فیدر تعردر این صورت 

عبادت شمرده نشده است  عتیشود در نظر گرفته شود و آنچه که در شر یم دهینام عبادت عتیشر

 جامع و مانع باشد. دیعبادت با فیتعر گرید یبه زبان ،جزو عبادت محسوب نشود

بوبیةِ  »با عبادت را  «إِیَّاَك نَۡعبُدُ »امام طبری در تفسیر  یم فیتعر« ال لغیرك إقراًرا لك یا َربنا بالرُّ

توسط امام . در اینجا تو... ریغبرای نه  میکنیم تیتو اقرار به ربوب یما برا ،پروردگار یا 100د.کن

قید ربوبیت در تعریف عبادت آورده شده است؛ یعنی امری عبادت محسوب می شود که  همراه طبری 

ین احاال اگر ذلیلی و تضرح و خشوع و فروتنی هم همراه آن باشد اکمال  ،با اعتقاد به ربوبیت باشد

می  و چنانچه همراه نباشد باز آن عمل قلبی یا ظاهری عبادت محسوب 101عبادت محسوب می شود

                                                           
. ناشر: دار الكتب 408ص  2هـ(، ج  1122شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، از محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني )متوفی  99

 العلمیة.
بوبیة ال لغیرك... وإنما اخترنا البیان عن تأویله ./  لك 158-157صص  1تفسیر طبری، ج 100 اللهم نَخشُع ونَِذلُّ ونستكیُن، إقراًرا لك یا َربنا بالرُّ

جاء والخوف ال یكونان إال مع ذلة -بأنه بمعنى َنخشع ونذل  ونستكیُن، دون البیان عنه بأنه بمعنى نرجو ونَخاف دَ ألن  العبودیة، عن -وإن كان الر 

ب في لركولُها الذل ة، وأنها تسمي الطریَق المذلََّل الذي قد َوِطئته األقدام، وذل لته السابلة: معبَّدًا... ومن ذلك قیل للبعیر المذل ل باجمیع العرب أص

ذكرناه كفایة لمن أكثُر من أن تُحصى، وفیما  -من أشعار العرب وكالمها-الحوائج: معبَّد. ومنه سمي العْبدُ عبدًا لذل ته لمواله. والشواهد على ذلك 

 ُوف ق لفهمه إن شاء هللا تعالى
گوید: َو" نَْعبُدُ" َمْعنَاهُ نُِطیُع، َواْلِعَبادَةُ الطَّاَعةُ َوالتَّذَلُُّل. َوَطِریٌق ُمعَبَّدٌ إِذَا َكاَن ُمذَلَّاًل ./ قرطبی رحمه هللا می145ص  1تفسیر القرطبی، ج  101

. کنیم است و عبادت: طاعت و تذلل است. و راهی که برای رهروان هموار شده معنایش اطاعت می« کنیمعبادت می» ِللسَّاِلِكیَن، قَالَهُ اْلَهَرِويُّ

 باشد را راه معبد گویند، هروی این را گفته است. 

لَِّة، یُقَاُل:. / ابن کثیر رحمه هللا می134ص  1تفسیر ابن کثیر، ج  َطِریٌق ُمعَب د، َوبَِعیٌر ُمعَب د، أَْي: ُمذَلٌَّل، َوفِي الشَّْرعِ:  گوید: اْلِعبَادَةُ فِي اللُّغَِة ِمَن الذ ِ

ا یَْجَمُع َكَماَل اْلَمَحبَِّة َواْلُخُضوعِ َواْلَخْوِف . عبادت در لغت از فروتنی آمده است، گفته می شود راه معبد و شتر معبد، یعنی مذلل. و در ِعبَاَرةٌ َعمَّ

 «.کندمحبت و خضوع و خوف را جمع می شرع عبارت است از آنچه که کمال



ۡحَمةِ ٱِمَن  لذُّل ِ ٱلَُهَما َجنَاَح  ۡخِفۡض ٱوَ و بالعکس آنهم صادق است یعنی اگر به دستور هللا تعالی :  شود  لرَّ

ان دادید عبادت آنها محسوب ( شما برای پدر و مادر خودت ذلیلی و تواضح و فروتنی نش24)اسراء/

 نمی شود چون شما برای والدین صفت ربوبیت قائل نشده اید. 

به همین سبک اگر صحابه رضی هللا عنهم اجمعین آنهمه در برابر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ذلیلی 

ٍة َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن أَِذلَّ »و (« 29)فتح/  ُرَحَماُء بَْینَُهمْ  »بر اساس قواعد و تواضح نشان می دادند یا 

در برابر همدیگر فروتنی و خشوع و حتی ذلیلی نشان می دادند دلیل بر عبادت رسول هللا (« 54)مائده/

ان و خودشصلی هللا علیه وسلم چون برای رسول هللا  همدیگر نیستعبادت لی هللا علیه وسلم یا ص

 اعتقاد به ربوبیت نداشتند. 

با خود احترام قائل هستیم و در برابرشان  «باسواد و بی سواد» اهل علمِ بزرگان  راییا امروزه ما ب

دلیل بر عبادت این اهل علم و بخصوص متخصصین  ، اینتواضح نشان می دهیمکالم و رفتارمان 

ص معتقد به داشتن صفت ربوبیت چون ما برای این اشخا ؛اولی االمر آنها در صنفهای مختلف نیست

همچنانکه اهل کتاب با دادن این صفات ربوبی به  ،صفاتی را به آنها نداده ایم نها نیستیم و چنیندر آ

را عبادت می کردند، هللا تعالی می فرماید:  درسخوانده های مذهبیدر واقع این  شانآخوندهای خود

ن دُوِن  تََّخذُٓواْ ٱ نَُهۡم أَۡربَاٗبا م ِ ِ ٱأَۡحبَاَرُهۡم َوُرۡهبَٰ  یبجا ییها «رب»را  دشانخو انرهب واحبار  (31)توبه/ َّللَّ

 . هللا گرفتند

ود یعنی معب« ال إله»در این صورت به قول الخطیب الشربیني در شرحش بر مقدمه ی مغنی المحتاج : 

هَ امام سیوطی و  امام بیضاوی هم هنگام تفسیر آیة الكرسي ) 102به حقی غیر از هللا وجود ندارد. ُ اَل إِلَٰ َّللاَّ

                                                           
./ فخر رازی هم در تعریف عبادت می گوید: العبادة عبارة عن كل فعل وترك یؤتى به لمجرد أمر هللا تعالى 420ص  26تفسیر مفاتیح الغیب، ج 

ترک سخنی است و تنها بخاطر این  بذلك وهذا یدخل فیه جمیع أعمال القلوب وجمیع أعمال الجوارح. عبادت: کار یا سخنی است یا ترک کار یا

 ((10/99شود که دستور به انجام آن، دستور عظیمی است و قبول آن واجب است ) فخر رازی ، التفسیر الكبیر )اعتقاد انجام می

ن حجر و به صورت مختصر ابن حجر العسقالني در تعریف عبادت می گوید: منظور از عبادت یعنی انجام طاعات و دوری از گناهان. )اب

 ( / المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي(24/134العسقالني، فتح الباري )
 ( / )ال إله( أي ال معبود بحق في الوجود إال هللا  1/13خطیب الشربیني، مغني المحتاج) 102



البته  104و تنها هللا را مستحق عبادت می دانند. 103( همین معنی را ارائه می دهند.اْلقَیُّوُم ۚ إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ 

اما سکوالریستها )مشرکین( ؛ ذاهب اسالمی آن را پذیرفته انداست که تمام م ای این تفسیر و معنی

ی ساندن فرقع و ضرر رفهیت و نوبدون آنکه بین هللا با إله های مورد پذیرش خود در ربوبیت و اول

ذَا لََشۡيٌء ُعَجاٞب  أۡلِٓلَهةَ ٱأََجعََل می گفتند: قائل شوند  ِحدًۖا إِنَّ َهٰ ٗها َوٰ إله  کیها را ( إلهۀ)هم ایآ (5)ص/ إِلَٰ

 .است یبیعج یزیچ نیا گمانیقرار داده است؟ ب

هَ إِالَّ إِنَُّهۡم َكانُٓواْ إِذَا قِیَل لَُهۡم اَلٓ به همین دلیل هللا تعالی می فرماید: 
ُ ٱإِلَٰ  هاآن (35)صافات/ یَۡستَۡكبُِرونَ  َّللَّ

 .کردندی)و تکبر( م یسرکش ستیجز هللا ن یإله چی: هشدمی گفته هاآن به چون که بودند چنان

 نَفْعٍ مِنْ یْئًاشَ آلِهَتِهِ فِي یَظُن ُ قَدْ وَغَیْرِهِمْ الْعَرَبِ مُشْرِكِي مِنْ وَكَثِیرٌ: دیگویرحمه هللا م یالعز حنف یابن اب

 شانیهاکه إله کردندیآنان گمان م ریعرب و غ نیاز مشرک یاریبس105.ذَلِكَ الل َهُ یَخْلُقَ أَنْ بِدُونِ ،ضُر ٍ أَوْ

 .نفع و ضرر را هللا خلق کرده باشدآن  نکهیبدون ا رسانندینفع و ضرر م

و ضرر و دخل و تصرف مستقل به دلیل همین اعتقاد مشرکین به ربوبیت و الوهیت و قائل شدن نفع 

ُ ٱلَۡو َكاَن فِیِهَمآ َءاِلَهةٌ إِالَّ  بود که هللا تعالی می فرماید: شانآنها در امور زندگی برای اله های تَۚا لَفََسدَ  َّللَّ

َن  ِ ٱفَُسۡبَحٰ ِ  َّللَّ ا یَِصفُونَ  ۡلعَۡرِش ٱَرب   بود، جز هللا یا( آلههنیدو )= آسمان و زم نای در اگر (22)انبیاء/ َعمَّ

ه است هللا، پروردگار عرش، از آنچه آن.  شدندیمسلماً هر دو تباه م  .کنندیم فیها توصپس منز 

 اقرارهائی دارند وو بعضی دیگر از صفات هللا تعالی با آنکه مشرکین در مورد خالقیت واضح است 

توحید ربوبیت و اثبات قرآن هم در جاهای مختلفی به آن اشاره کرده است با این وجود این به معنی 

 وحدانیت هللا تعالی در ذات و صفات و افعالش نیست.

                                                           
 هللا ال إله إال هو، أي ال معبود بحق في الوجود إال هو 103
 هنگام تفسیرعند آیة الكرسي )هللا ال إله إال هو( : مبتدأ وخبر والمعنى أنه المستحق للعبادة الغیره( 1/257بیضاوي،  أنوار التنزیل ) 104
 بیروت. چاپ چهارم. –. ناشر: المكتب اإلسالمي 77هـ(، ص  792شرح العقیدة الطحاویة، از ابن ابی العز الحنفی )متوفی  105



َوَما ُكْنتُْم تَْستَتُِروَن أَْن یَْشَهدَ َعلَْیُكْم َسْمعُُكْم َواَل زمانی که همین مشرکین معتقد بودند که :  -

َ اَل یَْعلَمُ  ِكْن َظنَْنتُْم أَنَّ َّللاَّ ا تَْعَملُوَن  أَْبَصاُرُكْم َواَل ُجلُودُُكْم َولَٰ ( و شما که 22)فصلت/َكثِیًرا ِممَّ

داشتید برای این نبود که گوش و چشمهای شما و پوست )اعمال زشت خود را( پنهان می

بدنهایتان امروز شهادت ندهند و لیکن به گمانتان که اکثر اعمال زشتی که )از خلق( پنهان 

 کنید از خدا هم پنهان است و بر آن آگاه نیست.می

 . ین در واقع زیر سوال بردن علم هللا تعالی و شرک در ربوبیت استا

( و مشرکان برای خدا 15)زخرف/ َوَجعَلُوا لَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزًءا ۚیا زمانی که همین مشرکین :  -

چیزی را که بنده و مخلوق اوست جزء )وجود او( قرار دادند؛ برای همین اجزائی که برای هللا 

داده اند و به این شکل در ربوبیت هم  بعضی از صفات ربوبیت را به آنهاه اند تعالی قرار داد

َ َحقَّ قَْدِرِه َواأْلَْرُض َجِمیعًا قَْبَضتُهُ یَْوَم  برای هللا تعالی شریکانی قائل هستند:  َوَما قَدَُروا َّللاَّ

ا یُْشِرُكوَن اْلِقیَاَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِویَّاٌت بِیَِمینِِه ۚ ُسْبَحانَهُ وَ   ( 67)زمر/تَعَالَٰى َعمَّ

ی ربوبیت هللا تعال ، مشرکین )سکوالریستها( برای این اجزائی که برایر این صورت و  بدون شکد

قانونگذاری و حکمی همین االن هم نیز صفات الوهیت را قرار می دهند. مگر نمی بینیم  قائل شده اند

گر متولید کرده اند می دهند؟ به موازات هللا به شرکائی که آشکارا که باید مختص هللا تعالی باشد را 

ایشان نین شرکنمی بینیم حاکمیتی که باید به مجریان قانون شریعت هللا واگذار شود را به مجریان قوا

بینیم که آشکارا به عبادت این شرکایشان می پردازند و دچار شرک در عبادت شده مگر نمی  داده اند؟

 اند؟ 

ِ َعلَى اْلِعبَاِد أَْن یَْعبُدُوهُ َواَل »اذ آمده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود: در حدیث مع َحقَّ َّللاَّ

حق خداوند بر برندگانش این است که او را عبادت کنند و چیزی را شریک او »؛ «یُْشِرُكوا بِِه َشْیئًا

 «. نگردانند



یِن َوُهَو گوید: یدر مجموع الفتاوی م اینهم اصل دین است. ابن تیمیه ِ َوْحدَهُ: ِهَي أَْصُل الد ِ َوِعبَادَةُ َّللاَّ

ُسَل َوأَْنَزَل بِِه اْلُكتَُب فَقَاَل تَعَالَى:  ُ بِِه الرُّ ا َواْسأَْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلنَا أََجعَْلنَ التَّْوِحیدُ الَِّذي بَعََث َّللاَّ

ْحَمِن آِلهَ  و عبادت کردن هللا به تنهایی، همان اصل دین است و آن  106.(45)زخرف/ةً یُْعبَدُونَ ِمْن دُوِن الرَّ

زل کرد و خدای متعال ها را برایش ناتوحیدی است که خداوند رسوالن را با آن مبعوث کرد و کتاب

قرار  تو از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس: آیا غیر از رحمان، معبودانی برای عبادفرماید: می

 .؟دادیم

برای اجزائی مصداق شرک در عبادت تنها در سجده کردن و مواردی از این قبیل الزم است بدانیم که 

نیست بلکه به صورت مختصر شرک در عبادت یعنی اینکه شما قوانین که برای آنها ربوبیت قائل هستند 

ه این بربوبیت را قائل هستی که  برایش صفات مختص هللا مثلرا از منبعی غیر از منبع هللا بگیری که 

منبع می گویند: آلهه. از هر کسی این قوانین را گرفتی آن را عبادت کرده ای حاال این موجود یک بت 

و علماء مورد پذیرش مردم باشند یا حتی  رهبرانیا  ،است که بت داران از جانب آنها قوانین تراشیده اند

و شخص اطاعت خودش  دانین شریعت هللا را ارائه می دهونفس خود شخص باشد که قوانینی غیر از ق

 را به این قوانین و برنامه ها و رسوم می دهد. 

از عدی بن حاتم رضی هللا عنه روایت است که می گوید: از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم شنیدم که این 

ِ َواْلَمِسیَح اْبَن َمْریََم َوَما أُِمُروا إاِلَّ اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَرْ »آیه را تالوت می کند:  بَابًا ِمْن دُوِن َّللاَّ

ا یُْشِرُكونَ  علما و راهبان خود و مسیح ـ پسر مریم ـ را به «: »ِلیَْعبُدُوا إِلًَها َواِحدًا ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ

دستوری جز این نداشتند که فقط هللا یگانه را  خویش تلقی کردند؛ حال آنكه «رب»جای هللا ]به عنوان[ 

بود  این«. عبادت کنند كه معبودى جز او نیست. او از کسانی که برایش شریک قرار می دهند منزه است

ُموَن َما أََحلَّ  »که گفتم: ما آنها را عبادت نمی کردیم. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود:   هللاُ أَلَْیَس یَُحِر 

                                                           
فتاوی، ج:  -106 ل ا  .397ص:  3مجموع 



ُمونَهُ فَتُحَ  َم هللاُ فَتُِحلُّونَهُ؟  ؟ِر  آیا آنها حالل هللا را حرام نمی کردند و شما نیز آن را حرام «: »َویُِحلُّوَن َما َحرَّ

. ودگفتم: بله چنین ب«. ی دانستید؟می دانستید؟ و آیا آنها حرام هللا را حالل نمی کردند و شما آن را حالل م

 107«.عبادت کردن آنها همین است»«: فَتِْلَك ِعبَادَتُُهمْ »فرمود: 

 108.یَْنهاهم عن التَّشبُِّه بالمشركیَن أو الیهوِد أو النَّصارىبه این شکل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم: 

مشرکین( ستها)مومنین را از شبیه شدن به مشرکین یا یهودی ها یا نصرانی ها نهی می کرد. البته سکوالری

ْمنَا َوقَاَل ا:  آشکارا می گویند که ُ َما َعبَْدنَا ِمن دُونِِه ِمن َشْیٍء نَّْحُن َوال آبَاُؤنَا َوالَ َحرَّ لَِّذیَن أَْشَرُکواْ لَْو َشاء َّللا 

خواست نه ما و نه پدران : اگر خدا میگویندسکوالریستها)مشرکین( می (35)نحل/ِمن دُونِِه ِمن َشْیٍء 

 توانستیم حرام بکنیم . و چیزی را بدون اجازه او نمی توانستیم عبادت کنیم ،ما، چیزی جز خدا را نمی

به همین دلیل است که هللا تعالی بعد از توضیحاتی در مورد سکوالریستها )مشرکین( و  بیان پاره ای از 

إِْن أََطْعتُُموُهْم وَ  قوانین اسالمی و هشدار به مومنین که نباید تابع قوانین این سکوالریستها شوند می فرماید: 

 اگر از آنان اطاعت کنید بیگمان شما مشرک )سکوالر( خواهید بود.( 121)انعام/إِنَُّکْم لَُمْشِرُکوَن 

هللا تعالی نمی فرماید با وجود این قوانین شریعت هللا اگر از قوانین سکوالریستها اطاعت کنید شما یهودی 

( بدون شک 121)انعام/ُکْم لَُمْشِرُکوَن إِنَّ یا نصرانی یا مجوس و یا صابئی خواهید بود بلکه می فرماید: 

 شما سکوالر )مشرک( خواهید بود. 

َماِم أَْن یَْحُكَم بَِما أَْنَزَل » د: نگویمیچون علی ابن ابی طالب رضی هللا عنه بزرگان ما هم  َحقٌّ َعلَى اإْلِ

َي اأْلََمانَةَ، فَإِذَا فَعََل ذَِلَك َكاَن َحقًّ  ُ ، َوأَْن یَُؤد ِ  109.«ا َعلَى اْلُمْسِلِمیَن أَْن یَْسَمعُوا َویُِطیعُوا َویُِجیبُوا إِذَا دُُعواَّللاَّ

                                                           
(، والطبراني في " 81/ 10(، وابن جریر في " التفسیر " )3095" سننه " )تفسیر القرآن / بـ ومن سورة التوبة / ح أخرجه الترمذي في  107

(، 491 – 490/ 2(، والواحدي في " الوسیط " )10057/ ح  1784/ 6(، وابن أبي حاتم في " التفسیر " )219، 218/ ح  92/ 17الكبیر " )

كما في  –(، وابن سعد، وعبد بن حمید، وابن المنذر، وأبو الشیخ، وابن مردویه 261(، و " المدخل " )116/ 10والبیهقي في " السنن الكبرى " )

( و المناوي في " الفتح 1090(، والمزي في " تهذیب الكمال " )133 – 132/ 6(، وابن حزم في " اإلحكام " )230/ 2" الدرر المنثور " )

 (365/ 1السماوي " )
 ذیل حدیث عديُّ بُن حاتٍم رضی هللا عنه الدرر السنیه 108

 ( 33199به شماره ) 17/366( و ابن شیبه در مصنف651شماره ) به 4/1286منصور در سنن سعید بن -109



قی حکه به آنچه هللا نازل کرده است حکم کند و امانت را ادا نماید، پس اگر چنین کرد،  استامام حقی بر 

 «.که بشنوند و اطاعت کنند و اگر فراخوانده شدند اجابت کنندبر مسلمین است 

مثل تفرق و  دیگران کردن تنها مختص هللا تعالی است و عبادتو اطاعت ورت این عبادت در این ص

ستها از آلودگی های سکوالریو از پیروی ازقوانین سکوالریستیتکثر احزاب و صدها بیماری دیگر ناشی 

نی ا)مشرکین( است که به پیروان شریعتهای آسمانی نیز سرایت کرده و باعث شده پیروان شریعتهای آسم

 ناخواسته در چنین آلودگی و دامها و انحرافاتی بیافتند. 

ر إله دبا اعتقاد به داشتن صفت یا صفاتی از صفات مختص هللا تعالی در ربوبیت و غیره مشرکین ابتدا 

آن صفات مختص هللا را به را به این بتها و آلهه ها می دهند؛ دقت کنید: ابتدا  شانعبادت ،ها ی خود

به این بتها می دهند و طبق همین قوانین به هم عبادت خود را می دهند و همزمان قوانین و معبودهایشان 

و در واقع جهانبینی خود معامله و برخورد می کنند، و انسانها و محیط اطراف خود  هللاروابط خود با 

خود  ت نزدیکیقوانین تنظیم می کنند، و بعد آنها را شفیع خود و اسبابی جهعقاید و را بر اساس همین 

 هیلهللا ع یزمان رسول هللا صل یها ستیسکوالر موقف و واکنِش  در موردِ به هللا می کردند . هللا تعالی 

 می فرماید:  به هللانسبت و سلم 

ِ  َو یَْعبُدُونَ  -1 ُهْم َو الیَْنفَعُُهْم َو یَقُولُوَن هُؤالِء ُشفَعاُؤنا ِعْندَ َّللاَّ ِ ما الیَُضرُّ اینان  (،18یونس/) ِمْن دُوِن َّللاَّ

رسانند و نه سودی عایدشان می كه نه بدیشان زیان می عبادت می کنندغیر از خدا، چیزهایی را 

 سازند، و می گویند: اینها میانجی ها و شفعای ما در نزد خدا هستند.

ِ الِد یُن اْلَخاِلُص َوالَِّذیَن اتََّخذُوا ِمن دُونِِه اَْوِلیَاء َما  -2 ِ ُزْلفَی  ْعبُدُُهمْ نَااََل َّلِلَّ بُونَا اِلَی َّللاَّ (، 3مر/ز)ااِلَّ ِلیُقَِر 

ا از آن خداست و بس. و كسانی كه جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را نهدین تآگاه باشید! 

كنیم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نمی عبادتگویند:( ما آنان را انتخاب می کنند )می

 نزدیك گردانند.



ماعی انسانها تنها مختص گذاری و تعیین حالل و حرام و آزاد و ممنوع جهت اداره ی زندگی اجت قانون

ِ : هللا است ( این اصلی است که برخالف سکوالریستها )مشرکین( پیروان راستین 57)انعام/إِِن اْلُحْکمُ إِالَّ َّلِل 

موارد دیگر می بینیم که همین پیروان  تمام پیروان شریعتهای آسمانی به آن اعتقاد دارند اما مثل خیلی از

بل همین دلیل شریعتهای قشریعتهای آسمانی به این بیماری و آلودگی سکوالریستها دچار می شوند و به 

بعثت بعد از آمدن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و نازل شدن قرآن به عنوان حجت نهائی به آنها  از

که مسلمین نیز به این بیماریها آلوده شوند ضمن رعایت ظوابط توسط هللا تعالی تکفیر می شوند و چنان

ص آلوده تشخیبه یقین و بدون داشتن شبهه ای چنانچه « فیلتر اصلی4»تکفیرو عبوردادن این بیماران از 

 داده شدند تکفیر می شوند. 

ده اند ش بهترین گزینه برای کسانی از پیروان شریعتهای آسمانی که دچار بیماری شرکدر این صورت 

یعنی شرک می کنند. مثل مسلمینی که دچار یکی از صفات « یُْشِرُکونَ »چیه؟ همان فعلی که هللا اسم برده؛

و بیماری های منافقین شده باشند که به آنها می گوئیم : ریا می کنند یا دروغ می گویند یا خالف وعده 

نافق ریم و نمی گوئیم فالنی مبکار می  ی این مسلمین خطاکار بهمی کنند و سایر صفات منافقین را برا

 او را از اسالم خارج کرده باشد. طبق همان ظوابط است مگر اینکه مکفره ای انجام داده باشد که 

پس کسی که به یکی از صفات مشرکین آلوده شده باشد این مسلمان را با همان صفت نام می بریم و نمی 

َواَل تَُكونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن* »امر می کند که: هللا تعالی  . مثالً استگوئیم که از نظر شرعی مشرک شده 

قُوا ِدینَُهْم َوَكانُوا ِشیَعًا ُكلُّ ِحْزبٍ بَِما لَدَْیِهْم فَِرُحونَ  ی مشركان (، و از زمره32-31-30)روم/« ِمَن الَِّذیَن فَرَّ

نی ها و گروههای گوناگود و به دستهاننگردید از آن كسانی كه دین خودشان را تکه تکه و بخش بخش كرده

 كه دارد خرسند و خوشحال است. آنچهاند. هر حزب و گروهی هم از روش و تقسیم شده

و یکی دیگر از اسامی مشرکین تفرق یکی از صفات واضح و آشکار مشرکین است حزب سازی و پس 

برای خودش خارج از  بیو حزدسته و حاال اگر مسلمانی دچار تفرق شد و گروه است، « األَحزابَ »



تشکیل داد به او نمی گوئیم تو جزو مشرکین هستی و مشرک شده ای، بلکه می گوئیم تو  برتر«ابزار3»

 . و یکی از صفات مشرکین را با خود حمل می کنیاهل تفرق شده ای 

کسان لی یسکوالریستها )مشرکین( در امر قانونگذاری و اطاعت از این قوانین انسان را با هللا تعاپس: 

کرده اند و خالق و مخلوق را در ردیف هم قرار داده اند. خود همینها در روز قیامت گواهی می دهند و 

لَِمینَ »قسم می خورند:  ِ ٱۡلعَٰ یُكم بَِرب  ِ بِیٍن* إِۡذ نَُسو  ٖل مُّ ِ إِن ُكنَّا لَِفي َضلَٰ (، مشرکین در 98-97)شعراء/« تَٱَّللَّ

گویند: به خدا ی که ادای هللا را در می آورند و قانون می سازند مىروز قیامت به همین قانونگذاران

ایم. آن زمان که شما را با پروردگار جهانیان برابر و یکسان سوگند! ما در گمراهى آشکارى بوده

 دانستیم.مى

 با اینها به این شکل با عبادت غیر هللا با هللا و شریک کردن آگاهانه و آشکار و واضح قوانین غیر هللا

ِ َوَما یُْؤِمُن أَْكثَُرُهْم بِ  قوانین هللا در ردیف مشرکین قرار گرفتند که هللا تعالی در موردشان می فرماید: اَّللَّ

 آورند جز اینكه مشرک هستند.(، و بیشترشان به خدا ایمان نمى 106)یوسف/إِالَّ َوُهْم ُمْشِرُكوَن 

پرده بخشی از عبادت خودش را به غیر هللا می  مشرک )سکوالر( یعنی ُرک و راست و آشکارا و بی

عبادت غیر هللا هم یعنی گرفتن قوانین از غیر هللا و دادن اطاعت خود به غیر هللا .  معیار در اینجا دهد و 

همین است. قبالً قوانین خود را از سنتهای گذشتگان و بزرگان خود و یا نماینده های بتها می گرفتند و 

سایر  فرانسیس بیکن، رنه دکارت، جان الک، داروین و نت و مارکس و لنین وامروزه از آگوست ک

مختلف و رنگارنگ لیبرال و چپ می گیرند و  األَحزابَ و انواع جوجه سکوالرهای محلی که تابع اینها 

 این بتهای معاصر را پرستش و عبادت می کنند. 

ن و قبول ندارد شخصی هم از قوانی ،پذیردهللا تعالی چنین عبادت مشترکی بین خودش و دیگران را نمی 

 َسبِیِلی قُْل َهِذهِ »او تبعیت کند و هم از قوانین دیگران به همین دلیل یکی دو آیه بعد از این آیه می فرماید: 

ِ َوَما أَنَاْ ِمَن اْلُمْشِرکِ  ِ َعلَى بَِصیَرةٍ أَنَاْ َوَمِن اتَّبَعَنِی َوُسْبَحاَن َّللا  (، بگو: این راه 108)یوسف/« ینَ أَْدُعو إِلَى َّللا 



باشند(، و خدا من است که من با آگاهی و بینش به سوی خدا دعوت می کنم و پیروان من هم )چنین می

ه و پاک می  دانم، و من از زمره سکوالریستها )مشرکان( نیستم.را منز 

ُ لَفََسدَ قاعده هم همین است :  اگر در آسمان و زمین غیر از خدای  (22)انبیاء/تَا ۚ لَْو َكاَن فِیِهَما آِلَهةٌ إِالَّ َّللاَّ

 یافت. یکتا خدایانی وجود داشت همانا خلل و فساد در آسمان و زمین راه می

از نگاه مشرکین )سکوالریستها( آلهه ها هر کدام دارای قوانین و دستورات خاص خودشان هستند و هر 

ری خاص به خود را تخصص و دخالت دارند و امو کدام مستقالً و منفصل از سایر آلهه ها در اموری

مختلف و رنگارنگ هستیم نه  األَحزابَ  به همین دلیل ما در میان سکوالریستها شاهد ،مدیریت می کنند

مختلف در امور  األَحزابَ و ما شاهد پارلمانها و دموکراسی های خاصی جهت مدیریت این  ،حزبی واحد

ازمجلس سنای روم باستان و دارالندوه ی قریش بگیر تا ،زندگی عمومی جوامع مشرک بوده ایم 

ید ی نجس بااما بر خالف تصورات این سکوالریستهاپارلمانهای کنونی همگی یک وظیفه داشته اند؛ 

 شوظایف بین هللا و مخلوقات و این تقسیم حکم و قانونگذاری، کار هللا است و هم امرکردن هم خلق  گفت:

ُ َربُّ اْلعَالَِمینَ  معنی ندارد .توهین به هللا  غیر از کوچک کردن هللا و  أاََل لَهُ اْلَخْلُق َواأْلَْمُر ۗ تَبَاَرَك َّللاَّ

 (54)اعراف/

 

 

 

 

 

 



  جزو جامعه ی کفار هستندمشرکین 

همچنانکه یهود و نصارا و مجوس و صابئین بعد از بعثت را جزو جامعه ی کفار قرار می آیات قرآن 

کافر هستند و جزو کفار محسوب می شوند. هم احت بیان می کند که به طور قطع مشرکین به صردهد 

اْلُکْفِر َعلَى أَنفُِسِهْم بِ  نَ یَمَساِجدَ هللا َشاِهدِ  ْعُمُرواْ یَ أَن  نَ یَما َکاَن ِلْلُمْشِرکِ به عنوان مثال هللا تعالی می فرماید: 

حق  دهندیم یگواه شیکه به کفر خو یمشرکان( 17)توبه/اِر ُهْم َخاِلدُوَن النَّ  یأُْولَئَِک َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َوفِ 

. آنان اعمالشان هدر و تباه است و ( آباد کنندو خدمت فیو تنظ ریتعم ایبا عبادت )ندارند مساجد خدا را 

 . مانندیجاودانه در آتش دوزخ ماندگار م

حکومتی و اجرائی جامعه و نهادهای  را برای نظامقوانین شریعت هللا  همه ی سکوالریستها می گویند که

مختلف حکومتی چون قانون اساسی و مجازات و پاداش و آموزش و پرورش و اقتصاد و روابط بین 

الملل و غیره نمی خواهند و قوانین سکوالریستی ساخته شده توسط بشر را می خواهند و جایگزین قوانین 

به بحث کردن من و شما با آنها ندارد و خود این سکوالریستها شریعت هللا می کنند. این دیگر نیازی 

« ْلُكْفرِ َشاِهِدیَن َعلَى أَنفُِسِهْم بِا: »قوانین شریعت هللا گواهی می دهند)مشرکین( به این کفر آشکار پوشاندن 

 ( خودشان به کفر خودشان گواهی می دهند. 17)توبه/

تی می توانیم این سکوالریستها را از سایر کفار تشخیص این گواهی را هر سکوالری می دهد و ما به راح

نچه که آگوید که من قوانین شریعت هللا و دهیم . هیچ کافر نصرانی یا مجوس یا صابئی یا یهودی نمی 

لش دارم وهللا نازل کرده است را قبول ندارم بلکه می گویند اینی که نزد من است متعلق به هللا است و قب

 . ان استنه آنکه پیش دیگر

« ُمْشِرك»یا « اْلُمْشِرَكات»یا « الَِّذیَن أَْشَرُكوا»یا « ْلُمْشِرِكینا»در این صورت هر جا در قرآن اسمی از 

در میان « گانه ی آشکار 6کفار »آمده یعنی دسته ای از « اأْلَْحَزاب» یا « ُمْشِرُكون»یا « ُمْشِرَكة»یا 



ابِئِیَن  -2الَِّذیَن َهادُوا  َ-1:  عبارتند ازمیان انسانها « رآشکا یگانه  6کفار »این کفار که  انسانها  -3َوالصَّ

  (نیَمن یَرتَدَّ ِمنُكم َعن دینِِه )مرتد -6( نیَوالَِّذیَن أَْشَرُكوا )مشرک -5َواْلَمُجوَس  -4َوالنََّصاَرى 

قهاء وسلم و جمهور فاین تقسیم بندی و حتی تمایز میان دشمنان برای اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه 

سوره ی توبه که هللا تعالی امر می  73ابن کثیر در تفسیر آیه امری عادی بوده است . به عنوان مثال 

( ای 73)توبه/یا أَیَُّها النَّبِيُّ جاِهِد الُكف اَر َوالُمنافِقیَن َواغلُظ َعلَیِهم ۚ َوَمأواُهم َجَهنَُّم ۖ َوبِئَس الَمصیُر  کند:

بد  افران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و چه! با کیغمبرپ

هللا تعالی رسولش را به جهاد با کفار و منافقین و می گوید:  !سرنوشت و چه زشت جایگاهی است

به  مومنش روانیپپر و بال مرحمت بر سخت گیری بر آنها امر کرد، همچنانکه به او امر کرد که 

منافقین در قیامت به سوی آتش است. امیر  ود، و به پیامبر خبر داد که مسیر کفار انتواضع بگستر

المومنین علی ابن ابی طالب رضی هللا عنه نیز در این زمینه می گوید: رسول هللا صلی هللا علیه و سلم 

ِ صلی هللا علیه وسلم بِأَْربَعَِة أَْسیَ  شمشیر مبعوث شد . 4با   :افٍ بَعََث َرُسوُل َّللاَّ

فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكیَن َحْیُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم  :)شمشیری برای مشرکین( َسْیٍف ِلْلُمْشِرِكینَ  -1

َكاةَ فََخلُّوا َسبِیلَ  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ  ُهْم َۚواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد ۚ فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

 ( 5)توبه/

ِ َوال : )شمشیری برای کفار اهل کتاب( َسْیٍف ِلْلُكفَّاِر أَْهِل اْلِكتَابِ وَ  -2 قَاتِلُوا الَِّذیَن اَل یُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

ِ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا ا ُ َوَرُسولُهُ َوال یَِدینُوَن ِدیَن اْلَحق  َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ ى تَّ ْلِكتَاَب حَ بِاْلیَْوِم اآلِخِر َوال یَُحر ِ

 (29)توبه/ یُْعُطوا اْلِجْزیَةَ َعْن یٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ 

 (9؛ تحریم/73)توبه/َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقینَ : )شمشیری برای منافقین( َوَسْیٍف ِلْلُمنَافِِقینَ  -3



ِ  ى تَِفيَء إِلَىفَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّ : )شمشیری برای اهل بغی و شورشیان( َوَسْیٍف ِلْلبُغَاةِ  -4  أَْمِر َّللاَّ

 110(9)حجرات/

این تمایز و جدا کردن کفار مشرک از کفار اهل کتاب با استناد به آیات قرآن توسط صحابه ی رسول هللا 

صلی هللا علیه وسلم علی بن ابی طالب رضی هللا عنه صورت گرفته که تا کنون نه تنها مخالفی در میان 

 که جمهور فقها و مذاهب اسالمی بر این تقسیم بندی بوده اند. تمام مذاهب اسالمی نداشته بل

ابن تیمیه هم زمانی که از طائفه ی منصوره صحبت می کند با تفکیک جهاد آنها با کفار اهل کتاب و 

ْشِرِكیَن، ِظیَمةِ ِمْن اْلمُ فَإِنَُّهْم ُهمْ الَِّذیَن یُقَاتِلُوَن أَْهَل الشَّْوَكةِ اْلعَ کفار مشرک و زنادقه و منافقین داخلی می گوید: 

نَاِدقَِة اْلُمنَافِقِ   111یَن ِمْن الدَّاِخِلینَوأَْهِل اْلِكتَاِب، َوَمغَاِزیِهْم َمَع النََّصاَرى، َوَمَع اْلُمْشِرِكیَن ِمْن التُّْرِك، َوَمَع الزَّ

ها با گهای آناینها کسانی هستند که با قدرتهای بزرگی از مشرکین و اهل کتاب می جنگند، همچنین جن

 نصارا و ترکهای مشرک و منافقین زندیق داخلی. 

ابِئِیَن  -2 الَِّذیَن هادُوا  -1این تفکیک کفار  از  َو الَِّذیَن أَْشَرُكوا -5َو اْلَمُجوَس  -4 َو النَّصارى -3َو الصَّ

بوده است،  هور اهل علم  امری واضحبرای جممرتدین و دارودسته ی منافقین و اهل بغی میان مسلمین 

مخالف با جمهور فقهاست که گاه گاه جهت تسب به ابن عمر رضی هللا عنهما و تنها همان خط فکری من

اهل بدعت و دشمنان داخلی مورد ه مسلحانه با جمهور مسلمین توسط دامن زدن به جنگ روانی و گا

 . سوء استفاده قرار می گیرد

                                                           
(. أََمَر 73نَُّم ۖ َوبِئَس الَمصیُر )توبه//  یا أَیَُّها النَّبِيُّ جاِهِد الُكف اَر َوالُمنافِقیَن َواغلُظ َعلَیِهم ۚ َوَمأواُهم َجهَ  385ص  2ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ج 110

یَْخِفَض َجنَاَحهُ ِلَمِن اتَّبَعَهُ ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن، َوأَْخبََرهُ أَنَّ َمِصیَر  تَعَالَى َرُسولَهُ صلی هللا علیه وسلم بِِجَهاِد اْلُكفَّاِر َواْلُمنَافِِقیَن َواْلِغْلَظِة َعلَْیِهْم، َكَما أََمَرهُ بِأَنْ 

ِ ْبِن الْ  ِ صلی هللا علیه وسلم بِأَْربَعَِة ُكفَّاِر َواْلُمنَافِِقیَن إَِلى النَّاِر فِي الدَّاِر اآْلِخَرةِ. َوقَْد تَقَدََّم َعْن أَِمیِر اْلُمْؤِمنِیَن َعِلي  أَبِي َطاِلٍب أَنَّهُ َقاَل: بَعََث َرُسوُل َّللاَّ

 أَْسیَاٍف:

 ( 5اْنَسلََخ األْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكیَن )توبه/ َسْیٍف ِلْلُمْشِرِكیَن: فَإِذَا  -1

ِ َوال بِاْلیَْوِم اآلِخِر َوال یَُحر ِ  -2 ُ َوَرُسولُهُ َوال یَِدینُوَن ِدیَن َوَسْیٍف ِلْلُكفَّاِر أَْهِل اْلِكتَاِب: ﴿قَاِتلُوا الَِّذیَن اَل یُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ َم َّللاَّ ِ ِمَن اْلحَ ُموَن َما َحرَّ ق 

 (29الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى یُْعُطوا اْلِجْزَیةَ َعْن یٍَد َوُهْم َصاِغُروَن )توبه/

 (9؛ تحریم/73َوَسْیٍف ِلْلُمنَافِِقیَن: َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقیَن)توبه/ -3

ِ )حجرات/َوَسْیٍف ِلْلبُغَاِة: فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَ  -4  (9ِفيَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ
ِه الطَّائَِفةُ ِهَي (/ َوقَْد َجاَء فِي َحِدیٍث آَخَر فِي ِصفَِة الطَّائِفَِة اْلَمْنُصوَرةِ أَنَُّهْم بِأَْكنَاِف اْلبَْیِت اْلُمَقدَِّس، َوَهذِ 3/549مجموع الفتاوی . کتاب الجهاد  ) 111

ائِفَةَ ِهَي أَْقَومُ الَّتِي بِأَْكَناِف اْلبَْیِت اْلمُ  ْساَلِم ِعْلًما َوَعَماًل َوِجَهادًا َعْن  قَدَِّس اْلیَْوَم َوَمْن یَدَّبَُّر أَْحَواَل اْلعَاَلِم فِي َهذَا اْلَوْقِت فَعَِلَم أَنَّ َهِذِه الطَّ الطََّواِئِف بِِدیِن اإْلِ

ُمْشِرِكیَن ِمْن تِلُوَن أَْهَل الشَّْوَكِة اْلَعِظیَمِة ِمْن اْلُمْشِرِكیَن، َوأَْهِل اْلِكتَاِب، َوَمغَاِزیِهْم َمَع النََّصاَرى، َوَمَع الْ َشْرِق اأْلَْرِض َوَغْربَِها، فَإِنَُّهْم ُهْم الَِّذیَن یُقَا

ْسَماعِ  افَِضِة َوَغْیِرِهْم : َكاإْلِ نَاِدَقِة اْلُمنَافِِقیَن ِمْن الدَّاِخِلیَن فِي الرَّ  یِلیَِّة، َونَْحِوِهْم ِمْن اْلقََراِمَطةِ التُّْرِك، َوَمَع الزَّ



ْساَلُم یَتَضَ »گوید: می -خود را به او منسوب کرده اند که عده ای از این مخربین به ناحق-ابن تیمی ه  ُن فَاإْلِ مَّ

ِ َوْحدَهُ؛  هُ َوِلغَْیِرِه فََمْن اْستَْسلََم لَ  ی تسلیم شدن برای هللا یکتا است،( )پس اسالم در برگیرندهااِلْستِْساَلَم َّلِلَّ

َمْن لَْم یَْستَْسِلْم لَهُ َكاَن ُمْستَْكبًِرا َعْن وَ )پس کسی که تسلیم او و غیر او باشد مشرک است(  َكاَن ُمْشِرًكا 

ِه َواْلُمْشِرُك بِِه َواْلُمْستَْكبُِر َعْن ِعبَادَتِ )و کسی که تسلیم او نباشد از عبادتش تکبر ورزیده است(  ِعبَادَتِِه 

ُن ِعبَادَتَهُ َوْحدَهُ َوااِلْستِْساَلُم لَهُ وَ  )و مشرک به او و تکبر کننده از عبادتش کافر اند،(   َكافِرٌ  ْحدَهُ یَتََضمَّ

)و تنها تسلیِم او شدن مشتمل است بر عبادت کردن او به تنهایی و اطاعت کردن او به  َوَطاَعتَهُ َوْحدَهُ .

ُ َغْیَرهُ  تنهایی.( ْساَلِم الَِّذي اَل یَْقبَُل َّللاَّ را که خداوند غیر آن  استو این دین اسالمی 112«.فََهذَا ِدیُن اإْلِ

 در این سخن ابن تیمیه دو نکته را بازآموزی می کنیم : پذیرد.نمی

 )پس کسی که تسلیم او و غیر او باشد مشرک است( فََمْن اْستَْسلََم لَهُ َوِلغَْیِرِه َكاَن ُمْشِرًكا  -

ابِئِیَن  -2الَِّذیَن هادُوا   -1»هیچ یک از :  گویند که ما در َو اْلَمُجوَس  نمی  -4 َو النَّصارى -3َو الصَّ

 . (نیمشرک)َو الَِّذیَن أَْشَرُكوا -5تسلیم غیر هللا اال  مواردی تسلیم هللا هستیم و در مواردی

این مشرکین واضح و آشکارا می گویند مثالً هللا را در نماز یا روزه یا حج یا زکات و سایر امور 

سلیم تتعالی را در جایگاهی نمی بینند که هللا شخصی قبول دارند و تسلیم هللا در این موارد می شوند اما 

در امور حکومتی و اجرائی جامعه مثل قوانین متعلق به مسائل بین الملل و اقتصادی و امنیتی ش قوانین

یا هر چیزی و حقوق خانواده و آموزش و پرورش و مجازاتهای مجرمین و حدودی که هللا تعیین کرده 

عت خود را در این موارد به هللا نمی دهند بلکه تسلیم غیر هللا شوند و اطا که با نفسشان سازگان نباشد

است که به معنی « شرک»اسم فاعل از ریشه در ادبیات اهل لغت مشرک  در این صورتشده اند. 

 است.114و سهم و نصیب 113مخلوط شدن مالکیت 
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نیازی به کسی و جهت تشخیص اینها  است امبران واضح بوده و االن هم واضحاین در زمان تمام پی

. همچنانکه تشخیص یک گوسفند حالل از یک خوک حرام نیازی به تخصص و سواد خاصی ندارد

سواد و تخصص و سواد ندارد و تنها کافی است شخص بداند اسم این حیوان گوسفند است و آن یکی 

 خوک و حکم اینها نیز در شریعت این است. 

  کافراست(  )و مشرک به او  َواْلُمْشِرُك بِِه ... َكافِرٌ  -

کافر هستند و زمانی که شما می گوئی فالنی از لحاظ شرعی « َو الَِّذیَن أَْشَرُكوا -5»یعنی مشرکین 

ا یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُو: مشرک است یعنی این شخص کافری نجس است که هللا تعالی در موردش می فرماید

 اید، بدون شک مشرکان نجس و پلیدند.که ایمان آورده ( ای کسانی28)توبه/إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس 

و همین نجاست مشرکین باعث می شود که ما ابتدا از خودشان برائت و بیزاری کنیم و بعد از عقاید 

م إِن ا هِ : قَد كانَت لَُكم أُسَوةٌ َحَسنَةٌ في إِبراهیَم َوالَّذیَن َمعَهُ إِذ قالوا ِلقَومِ فاسدشان چنانچه هللا تعالی می فرماید

 ِ ا تَعبُدوَن ِمن دوِن َّللاَّ ، الگوی خوبی بودند( ابراهیم و کسانی که بدو گرویده 4)ممتحنه/بَُرآُء ِمنُكم َوِمم 

 پرستید،دا می: ما از شما و از چیزهائی که بغیر از خبرای شما است، بدانگاه که به قوم خود گفتند

 .بیزار و گریزانیم

أَذَاٌن وَ ستاده حکم این مشرکین را تا روز قیامت اعالم کرده و می فرماید: و هللا تعالی توسط آخرین فر

 ِ َن اْلُمْشِرِکیَن َوَرُسولُهُ فَإ َ بَِریٌء م ِ ِ األَْکبَِر أَنَّ َّللا  ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس یَْوَم اْلَحج  َن َّللا  ُکْم ن تُْبتُْم فَُهَو َخْیٌر لَّ م ِ

ِ َوإِن تََولَّْیتُْم فَاْعلَ  ِر الَِّذیَن َکفَُرواْ بِعَذَاٍب أَِلیٍم ُمواْ أَنَُّکْم َغْیُر ُمْعِجِزی َّللا  این اعالمی است از  ( 3)توبه/َوبَش ِ

سوی خدا و پیغمبرش به همه مردم در روز بزرگترین حج  ) یعنی عید قربان( که خدا و پیغمبرش از 

ست ، و اگر سرپیچی کردید بدانید که شما مشرکان بیزارند و اگر توبه کردید این برای شما بهتر ا

 .و کافران را به عذاب عظیم و سخت دردناکی مژده بده توانید خدای را درمانده دارید نمی

استراتژی ما در برخورد با مشرکین )سکوالریستها( بر اصل برائت استوار است در به همین دلیل 

ه ذبیحه ی دست آنها را می خوریم و نه جزیه ازدواج می کنیم ننجس ما نه با این کفار مشرک نتیجه 



ای از آنها پذیرفته می شود و نه در پارلمانها و دارالندوه ها و مراکز حکومتی آنها مشارکت می کنیم، 

البته در میان مسلمین نیز باز کسانی هستند . ر این اندازه محدودیت وجود ندارددر حالی که با سایر کفا

ن آنها که از این پدر و مادر مرتد متولد شده اند مشمول حکم مرتدین نمی که مرتد می شوند و فرزندا

گانه خود را تعریف کنند. ابن تیمیه با تفکیک کفار اهل کتاب از 6شوند و ممکن است در یکی از کفار 

کین. بلکه ی اهل کتاب هستند و نه مشرآنان نه به منزلهمشرک در مورد دروزی ها می گوید:  کفار

ِر الَِّذیَن پس تمام مشرکین کافر هستند:  115ی آنان جایز نیست.خوردن ذبیحه اند کهراهیکفاِر گم َوبَش ِ

 که هللا( و زمانی که گفتی فالنی مشرک است یعنی کافری است اینچنینی 3)توبه/َکفَُرواْ بِعَذَاٍب أَِلیٍم 

 تعالی معرفیش کرده است. 

آمده، هللا متعال  صراحتاً  آنها یا سایر الفاظ آن « مشرک»یا «  األَحزابَ  »قرآن اسم  یدر هر کجا پس

در اینجا هر کسی که کفار مشرک را کافر نداند مثل کسی است که  ؛را مشمول احکام کفار نموده است

اما در میان مذاهب اسالمی خیر القرون  ،کفار نصرانی یا یهودی یا مجوس و صابئین را جرو کفار نداند

 -2الَِّذیَن َهادُوا  -1گانه ی  5کسی پیدا نشده است که در کافر دانستن این کفار  و حتی پس از آن هرگز

ابِئِیَن  لف ک داشته باشد و اجماع مذاهب مختش َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا -5َواْلَمُجوَس  -4َوالنََّصاَرى  -3َوالصَّ

دهد آیات قرآن نفار قرار گانه را جزو جامعه ی ک5اسالمی بر این امر وجود دارد و کسی که این کفار 

و احدیث متعدد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و اجماع آراء صحابه و مذاهب اسالمی را نایده گرفته 

 است.  

به همین خاطر هرکسي که تمام کساني را که دیني  گوید:قاضي عیاض ميبه همین دلیل کسانی چون 

توقف کند یا شک نموده و یا مذهبشان را صحیح بداند، ، تکفیر نکند یا مللغیر از اسالم دارند از انواع 
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پس او کافر است ... کنیم؛ هرچند همراه آن اسالم را ظاهر نموده و به آن اعتقاد داشته باشد تکفیر مي

 116.گوید ظاهر نموده استآنچه را مي که خالفچون

اجماع  نیاما ا است تیواقع کیگانه 5این اجماع مذاهب مختلف اسالمی مبنی بر کافر دانستن این کفار 

یا  اگر مسلمانی به یکیندارد.  نیدانستن مسلمیا مجوس و صابئی  یو نصران یهودی ایبه مشرک  یربط

چند صفت از صفات یهودی ها آلوده شده باشد ما به دلیل این صفات به او نمی گوئیم تو یهودی شده ای 

یکی یا چند صفت از صفات نصارا و مجوس و و حکم کفار یهودی را بر او تطبیق دهیم . یا اگر به 

صابئین و مشرکین هم آلوده شده باشد باز به او نمی گوئیم که تو نصرانی یا مجوس یا صابئی یا مشرک 

. این کار جرمی است که هیچ جایگاهی در منهج اسالمی کم این کفار را بر او تطبیق دهیمشده ای و بعد ح

 مذاهب مختلف اسالمی ندارد. 

اصطالحات ترکیبی و که  یکافر است و زمان یو مجوس و صابئ یو نصران یهودیرک و هر مش

 نیل امث یعنیشود فالن مسلمان مشرک است  یگفته مالتقاطی نامتجانس غیر شرعی تولید می شود و 

ممکن  یزیچ نیاست. مگر چن یو مجوس و صابئ ینصران ای یهودیاست گفته شود فالن مسلمان 

ُ بِما تَْعَملُوَن بَِصیرٌ ُهَو »کافر ایان است مسلم ای شخص است؟  «الَِّذي َخلَقَُكْم فَِمْنُكْم كافٌِر َو ِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َو َّللاَّ

یاز شما مؤمن م یاز شما کافر و گروه یاست. گروه دهیاست که شما را آفر یاو کس( 2)تغابن/

 . دیکنیهرچه را که م ندیبی. خدا مدیگرد

ماید که غیر از این دو گروه مومن و کافر گروه و دسته ی سومی و چهارمی و غیره هللا تعالی می فر

: نه، گروه سومی دیگری هم  یدوجود ندارد . شخص یا مسلن است یا کافر . حاال اگر شخصی بگو

هست یا گروه چهارمی دیگری هم هست و اینگونه سخنان هللا تعالی را تکذیب می کند و دروغ می 

 یه؟پندارد حکمش چ
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 نیمسلم ینابجا ریمسلمان و کافر جهت تکف بیترکو « به اسالم کفار منتسب »ابداع غیر شرعی  پس

کافر دانستن : شود که  یبازآموز و این اهل بدعت الزم است به آنها است اهل بدعتاز ابداعات 

د آن وجود دارو اجماع تمام مسلمین هم بر آن را کافر دانسته  عتشیدر شر یکه هللا تعال یمشرک کافر

 و به ناحق حکم دنکفار مشرک قرار داده ا ی رهیکه به ناحق در دا ینیفرق دارد با کافر دانستن مسلم

و  ریتکف یجهت دور زدن ظوابط شرع یدر واقع ترفندکفار مشرک را بر آنها تطبیق می دهند و این 

 .تبوده اس نیمسلم هیبر عل اتیجناتکفیر نابجای مسلمین و توجیه   هیتوج

ابِئِیَن  -2الَِّذیَن َهادُوا  -1 یگانه  5شخصی که به یکی یا چند صفت از صفات کفار  َوالنََّصاَرى  -3َوالصَّ

آلوده شده باشد ضمن رعایت ظوابط تکفیر با یقین و بدون داشتن عذر   َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا -5َواْلَمُجوَس  -4

مرحله ی ارتداد نرسیده است اجرا کردن حکم هر  و شبهه ای تکفیر می شود و تا زمانی که شخص به

گانه بر او از صفات مذاهب اسالمی بر منهج صحیح نیست بلکه یکی از صفات  5یک از این کفار 

 خوارج است. 

ضمن جدا کردن کفار اهل کتاب از کفار  ،ا درک این خطر و انحراف آشکارابن عباس رضی هللا عنهما ب

لوا آوا کالخوارجِ ال تکونمشرک هشدار می دهد:  أهل  یأهل القبلة، وإن ما أُنزلت ف یالقرآن ف اتی، تَأو 

مثل خوارج نباشید که آیات قرآن که  117.فجهلوا علمها، فسفکوا بها الدماء، وانتهکوا ن،یالکتاب والمشرک

یو شامل اهل قبله ممورد اهل قبله تاویل می کنند در مورد اهل کتاب و مشرکین نازل شده اند را در 

ه ب به همین دلیل را درک نکردند، اتیآ نیا یمعنا به این شکل به علم این آیات جاهل شده اند و دانند

 . اوز و ریختن خون مباردت کرده انددنبال آن به تج
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ه بداند بهتر از آن است ک نیکه اگر شخص مسلمان هزار کافر را به اشتباه جزو مسلم اهل علم گفته اند:

الخطأُ في ترِك ألِف كافٍر في الحیاةِ أهوُن . مسلمان را از اسالم خارج کند و کافر بداند کیبه اشتباه تنها 

 .من الخطِأ في سفِك ِمْحَجَمٍة من دم مسلمٍ 

که همچنان ،با تمام این هشدارها باز می بینیم که دسته ای از مسلمین به این صفت خوارج آلوده شده اند

مین از مسل رق و حزب بازی و غیره آلوده شده اند و دسته هائیدسته هائی هم به صفات مشرکین چون تف

یهود و نصارا چون کتمان دین و دین فروشی و غیره آلوده شده اند که در طول بحث به  هم به صفاتی از

حکم این مسلمین آلوده شده پی خواهیم برد مادام که در دایره ی اهل بدعت مانده اند و طبق ظوابط تکفیر 

 دون داشتن عذری معتبر و شبهه ای مرتد نشده اند.با یقین و ب

ابِئِیَن  -2الَِّذیَن َهادُوا  َ-1:  انسانها انیمگانه آشکاِر 6 یطاغوتهاتمامی این به هر حال   َوالنََّصاَرى  -3َوالصَّ

هر یک دارای قوانین ( نیَمن یَرتَدَّ ِمنُكم َعن دینِِه )مرتد -6( نیَوالَِّذیَن أَْشَرُكوا )مشرک -5َواْلَمُجوَس  -4

نی با با سایر کفار در قوانی ، هر یکخاصی در شریعت هللا تعالی هستند که ممکن است ضمن اشتراکاتی

از قوانین مختص به کفار مشرک در شریعت  یسایر کفار فرق داشته باشند که در این فرصت به موارد

   تعالی می پردازیم.  باذن هللا: هللا

 له ی نجاست مشرکین )سکوالریستها(مسا 

 در سال نهم هجری که سوره ی برائت یا توبه نازل شد و هللا تعالی اعالم کرد :

َن اْلُمْشِرِكیَن ۙ وَ   - َ بَِريٌء م ِ ِ اأْلَْكبَِر أَنَّ َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس یَْوَم اْلَحج  َن َّللاَّ  ه/()توب  َرُسولُهُ َۚوأَذَاٌن م ِ

اعالمی است از سوی خدا و پیغمبرش به همه مردم در روز بزرگترین حج  ) یعنی عید قربان( که  این

 خدا و پیغمبرش از سکوالریستها )مشرکان( بری بیزارند.

 ماه امان داده می شود که تصمیم 4و به دنبال آن به مشرکینی که با داراالسالم پیمانی نداشتند  -

ر سکوالریستهای غی األَحزابَ . به همین دلیل بر علیه این  دجنگنبگیرند یا مسلمان شوند یا ب



فَإِذَا انَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكیَن َحْیُث َوَجدتُُّموُهْم  معاهد اعالم جنگ مسلحانه شد:

ام ) که مد ت چهار ماهه هنگامی که ماههای حر)َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد ۚ 

امان است( پایان گرفت، مشرکان را هرکجا بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه 

َكاةَ فََخلُّوا ( کمینگاهها برای ) به دام انداختن( آنان بنشینید . اَلةَ َوآتَُوا الزَّ فَإِن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

َ َغفُورٌ  ِحیٌم  َسبِیلَُهْم ۚ إِنَّ َّللاَّ  (5)توبه/رَّ

ت خواندند و زکا( نماز الم گرویدند و برای نشان دادن آناز کفر برگشتند و به اساگر توبه کردند و )

( راه را بر آنان باز گذارید . ایشان را رها سازید ومسلمان شده اند و ه شمایند و ) دیگر از زمردادند،

 است. بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوان و رحمت گسترده

یَن یَا أَیَُّها الَّذِ  به دنبال این هللا تعالی به صورت عام در مورد این سکوالریستها )مشرکین( می فرماید:

ذَا ۚ مان ای کسانی که ای (28)توبه/ آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فاََل یَْقَربُوا اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهٰ

نجس و پلیدند، به همین دلیل نباید پس از امسال ) که  )مشرکین( دون شک سکوالریستهااید ! بآورده

 نهم هجری است( به مسجدالحرام وارد شوند.

الب رضی هللا عنه زمانی که این حکم ت که امیر المومنین علی بن ابی طدر حدیث صحیح هم آمده اس

اِم ال یَُحجُّ بَْعدَ العَ  وز قربانی بلند شد و ندا داد:هللا مبنی برائت از مشرکین را بیان کرد در منا و در ر

از امسال به بعد هیچ مشركى حج انجام ندهد، و به صورت  118،ُمْشِرٌك، واَل یَُطوُف بالبَْیِت ُعْریَانٌ 

ِة الَودَاعِ الذي َحجَّ فیه النب»عریان کسی خانه خدا را طواف نكند، به همین دلیل  لَّى يُّ صَ فَلَْم یَُحجَّ َعاَم َحجَّ

ِة الَودَاع 119 «هللاُ علیه وسلََّم ُمْشِرٌك. ن حج کرد آسول هللا صلی هللا علیه وسلم در که ر در سال َحجَّ

 مشرکی حج نکرد.

                                                           
 /  15/133/ أحمد شاكر: مسند أحمد  3091( /  صحیح الترمذي 1347(، ومسلم )3177( )4655خرجه البخاري )أ118
 همان 119



در اینجا مشخص است که مسجد الحرام مکان مورد احترام  مشرکین و مسلمین بود که بعدها به قبله ی 

هیچ اعتقادی به این مسجد نداشتند و اصالً روزی در اب و شبه اهل کتمسلمین تبدیل شد و اهل کتاب 

تاریخ هم دیده نشده است که یهودی های مدینه یا سایر جاها یا نصرانی های نجران و سایر جاها و یا 

مجوس األحساء و سایر مکانها و صابئین اطراف بصره و خوزستان جهت انجام امور عبادی خود به 

 د به اینکه جایگاهی باشد برای حج و سایر مناسک آنها.مسجد الحرام نزدیک شوند چه رس

مومنین بعد از فتح مکه می توانستند با سفرهای حج مشرکین )سکوالریستها( به مسجد الحرام و یا 

سفرهای تجاری آنها به مکه  کسب درآمد کنند و این آیه ی برائت و نجس خواندن مشرکین و ممنوع 

باعث قطع شدن این درآمدهای مالی می شد به همین دلیل هللا تعالی  کردن آنها  از نزدیک شدن به مکه

ُ ِمن فَۡضِلِهۦۤ إِن َشۤاَءۚ می فرماید:   فََسۡوَف یُۡغنِیُكُم ٱَّللَّ
ࣰ
ترسید، اگر از فقر می (28)توبه/َوإِۡن ِخۡفتُۡم َعۡیلَة

 د.گرداننیاز می)نترسید که( خداوند اگر بخواهد شما را به فضل و رحمت خود بی

به مکه گواهی می دهد و بَْیِت اْلَمْقِدس هللا تعالی ضمن نازل کردن آیه ی تغییر قبله از عالوه بر این،  

ا تَبِعُواْ قِْبلَتََک َوَما أَنَت بِتَابِعٍ قِْبلَتَُهْم می فرماید:  و  (145بقره/)َولَئِْن أَتَْیَت الَِّذیَن أُْوتُواْ اْلِکتَاَب بُِکل ِ آیٍَة مَّ

تی برای آنان که کتاب بدیشان داده شده است ) یعنی یهودیان و نصرانی ها( اگر  هر نوع برهان و حج 

 ، و تو از قبله ایشان پیروی نخواهی کردکنند از قبله تو پیروی نمیبیاوری 

ذَا ۚ فاََل یَْقَربُوا اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهمْ در این صورت زمانی که هللا تعالی می فرماید:  ( به 28)توبه/ َهٰ

همین دلیل نباید پس از امسال به مسجدالحرام وارد شوند؛ ربطی به کفار اهل کتاب )یهودی و نصرانی( 

( ای کسانی 28)توبه/یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس : د.  بلکه ظاهر آیه واضح با عبارتندار

نجس و پلیدند؛ می رساند که نجسها در واقع ( مشرکان) ون شک سکوالریستهاید! بداکه ایمان آورده

سکوالریستها )یا به زبان عربی: مشرکین( هستند و در اینجا هم هللا تعالی با این حکم شرعی، کفار 

سی و ک کفار مشرک جدا و متمایز می کند یهودی و نصرانی و طبعاً سایر کفار مجوس و صابئی را از

فقهی و حکمی به این دسته از کفار بگوید مشرک بر خالف حکم صریح این آیه و آیه و  که از لحاظ



آیات دیگر عمل کرده است، حاال از سست و بی پایه و اساس بودن سخنان کسانی که مسلمین را 

 مشرک می دانند تعجب نمی کنید؟

سکوالریستها ن هـ( در تفسیر خودش می گوید سه دیدگاه در مورد نجس بود 597ابن الجوزي )

 وجود دارد: (مشرکین)

الَحَسِن بن زیاد حنفی  و  بدن آنها مثل سگ و خوک نجس است . ابوالحسن ماوردی شافعی از  -1

أْ همچنین امام طبری از الَحَسِن بن زیاد روایت کرده است که گفته:  سی ک .َمن صافََحهم فَْلیَتََوضَّ

 گیرد. که با سکوالریستها)مشرکین( دست داد باید وضو ب

نها نجس نباشد به دلیل اینکه غسل جنابت را انجام نمی دهند باز آمی گوید: حتی اگر بدن قتاده  -2

 آنها نجس هستند و باید ترک شوند. 

، همچنانکه از نجسها دوری می نها اجتناب و دوری کنیمآ اززمانی که بر ما واجب است که  -3

سهاست. و این قول اکثریت است و شود، حکم این مشرکین مثل حکم اجتناب و دوری از نج

 120این قول صحیح است. 

زمانی که چه نجاست ذاتی و ظاهری باشد چه نجاست معنوی به هر حال سکوالریستها االن این نجاست 

آنها برائت و اجتناب و حتی مکان زندگی  از خود مشرکین برائت می شود در واقع از جسم و موجودیت 

ز عقاید آنها. در حالی که ما از اهل کتاب و شبه اهل کتاب تنها از عقاید و دوری و بیزاری می شود بعد ا

                                                           
 فَاَل یَۡقَربُو۟ا ٱۡلَمۡسِجدَ ٱۡلَحَراَم بَۡعدَ َعاِمِهمۡ  120

ࣱ
أَیَُّها ٱلَِّذیَن َءاَمنُۤو۟ا إِنََّما ٱۡلُمۡشِرُكوَن نََجس ـٰۤ ذَۚا َوإِۡن ِخۡفتُۡم عَ  ﴿یَ ـٰ َ َه ُ ِمن فَۡضِلِهۦۤ إِن َشۤاَءۚ إِنَّ ٱَّللَّ  فََسۡوَف یُۡغِنیُكُم ٱَّللَّ

ࣰ
ۡیلَة

 [28َعِلیٌم َحِكیࣱم﴾ ]التوبة 

اُج: یُقاُل لَُكل ِ َشْيءٍ  ج  اُء: ال تَكادُ العََرُب تَقُوُل: نََجٌس،ُمْستَْقذٍَر: نَِجٌس. و قَْولُهُ تَعالى: ﴿إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾ قاَل أبُو ُعبَْیدَةَ: َمْعناهُ: قَذٌَر. قاَل الزَّ  قاَل الفَر 

 إال  وقَْبلَها ِرْجٌس، فَإذا أْفَردُوها قالُوا: نََجٌس.

وُعَمَر ْبِن َعْبِد العَِزیِز. وَروى اْبُن ْرِديُّ َعِن الَحَسِن، َوفِي الُمراِد بَِكْونِِهْم نَِجًسا ثاَلثَةُ أْقواٍل.أَحدُها: أنَّهم أْنجاُس األْبداِن، كالَكْلِب والِخْنِزیِر، َحكاهُ الماوَ 

أْ.والث انِي: أنَّهم كاألْنجاِس لَتَْرِكِهْم ما یَِجُب َعلَْیِهْم ِمن غُ   ْسِل الَجنابَِة، وإْن لَْم تَُكْن أْبدانُهم أْنجاًسا، قالَهُ َقتادَةُ.َجِریٍر َعِن الَحَسِن قاَل: َمن صافََحهم فَْلیَتََوضَّ

ا كاَن َعلَْینا اْجتِنابُهم، َكما تُْجتَنَُب األْنجاُس، صاُروا بُِحْكِم ااِلْجِتناِب كاألْنجاِس، وَهذا قَْوُل األْكثَرِ والث اِلُث: أنَّ  ِحیُح.هُ لَم   یَن، وهو الصَّ



هـ( هم در تفسیرش می  489السمعاني )از موجودیت و جسم آنها. نه و باورهای آنها برائت می کنیم 

  121گوید که صحیح این است که از مشرکین اجتناب شود همچنان که از نجاسات پرهیز و اجتناب می شود.

عده ای از دوستان این شبهه برایشان تولید شود که چرا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در  ممکن است

مکه با مشرکین مخلوط شد و از مشرکین دوری نکرد؟ در اینجا باید متوجه شد که آیه ی برائت از 

لی ص مشرکین و نجس نامیدن مشرکین به بعد از تشکیل داراالسالم و در سالهای آخر زندگی رسول هللا

کم حهللا علیه وسلم بر می گردد و آنچه که قبل از این شرایط انجام شده برای این شرایط بعد از نزول 

، همچنانکه مسلمین در مکه هم قبل از نازل شدن حکم حرام بودن زنا و شراب قرار نمی گیردمعیار 

د و بی حجاب خوری و واجب شدن حجاب و غیره عده ای هم شراب می خوردند و هم زنا می کردن

است، مگر در حالتهای برای ما حکم هللا و شرایط بعد از نازل شدن حکم اصلی بودند و... معیار 

  اضطرار و ضرورت که آنهم تابع شرایط خودش است. 

احزاب مختلف سکوالریستها هـ( در تفسیرش بعد از توضیحاتی در مورد نجاست  399ابن أبي َزَمنِین )

و ممنوع شدن مشرکین به بیت الحرام در سال نهم هجری « آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس  یَا أَیَها الَِّذینَ  »

ُ ِمْن فَْضِلِه إِْن  »در مورد « فاَل یَْقَربُوا اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَا  » َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً فََسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ

حج از که اهل مکه به خاطر حج کردن مشرکین سود می کردند، زمانی که مشرکین  می گوید« َشاَء 

کردن منع شدند وضع بر اهل مکه سخت شد. هللا تعالی آنها را آگاه کرد که به جای آن به آنها عوض 

    122می دهد. 

                                                           
َلى َغیره قیل: ِرْجس نجس، َوإِذا أفرد قیل: نجس... قَْوله تَعَالَى: ﴿یَا أَیَها الَّذین آمنُوا إِنََّما اْلُمْشرُكوَن نجس﴾ معنى قَْوله ﴿نجس﴾ قذر، فَإِذا ضم إِ  121

ِحیح أَن الُمَراد من اآْلیَة: أَنه یجب االجتناب ِمْنُهم َكَما یجب االجتناب من النََّجاَسات. َوقیل إِن معنى قَْوله ﴿نجس ﴾ : أَنهم یجنبون فَاَل یغتسلون، َوالصَّ

ئُوَن.  ویحدثون فَاَل َیتََوضَّ
جْ ﴿یَا أَیَها الَّذِ  122 َس، قُْلَت: ُهَو ِرْجٌس نجٌس.﴿فَال یَْقَربُوا یَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾ أَْي: قذٌر.قَاَل محمدٌ: یُقَاُل ِلُكل ِ مستقذٍر: نََجٌس، َفإِذَا ذََكْرَت الر ِ

ُ ِمْن فَْضِلِه إِْن َشاَء﴾ كَ اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَا﴾ ُهَو اْلعَاُم الَِّذي َحجَّ فِیِه أَبُ  اَن و بَْكٍر، َونَادَى فِیِه عليٌّ ِباألَذَاِن.﴿َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً فََسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ

ا ُعِزلُوا َعْن ذَِلَك اْشتَدَّ َعلَْیِهْم، فَ  ْن َكاَن یَُحجُّ ِمَن اْلُمْشِرِكیَن، فَلَمَّ ُضُهْم ِمْن ذَِلَك.ألَْهِل َمكَّةَ مكسبةٌ ورفٌق ِممَّ ِ ُ أَنَّهُ یُعَو   أَْعلََمُهُم َّللاَّ



فاَل یَْقَربُوا الَمْسِجدَ  إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجسٌ  »هـ( هم در تفسیرش بر این آیه  327ابن أبي حاتم الرازي )

 با بیان اقوال مختلف به نکات مهمی اشاره می کند:  « الَحراَم 

از ابن عباس رضی هللا عنهما نقل می کند نجاست مشرکین مثل نجس بودن سگ و خوک  -1

 .النََّجُس: الَكْلُب والِخْنِزیرُ است. 

ار اهل عهد و خدمتگزاران با آوردن روایاتی از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ورود کف -2

 .ال یَْدُخُل الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ عاِمي َهذا أبَدًا، إال  أْهُل العَْهِد وَخدَُمُكمْ مسلمین را استثناء می کند. 

إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس فاَل یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم »از بزرگان اهل علم نیز در تفسیر  -3

ةِ نقل می کند که گفته اند: « اَهذ مَّ . مگر اینکه شخص برده إال  أْن یَُكوَن َعْبدًا، أْو أَحدًا ِمن أْهِل الذ ِ

 باشد یا یکی از اهل ذمه باشد. 

ابوسفیان کافری مشرک بود اما وارد مسجد مدینه شد، پس این حکم مختص مسجد الحرام  -4

 است. 

ایام حج و خشک شدن منبع مادی ناشی از این  مسلمین از ممنوعیت ورود مشرکین به مکه در -5

و کم شدن طعام و سایر درآمدها و ایجاد فقر می ترسیدند که هللا تعالی با بارش باران و با 

اجازه ی جهاد به مسلمین و گرفتن جزیه از اهل کتاب این نگرانی مسلمین را مرتفع کرد و 

ُ بَِهذا الخَ  مسلمین را غنی کرد. راجِ الِجْزیَةَ الجاِریَةَ َعلَْیِهْم یَأُْخذُونَها َشْهًرا َشْهًرا وعاًما فَأْغناُهُم َّللاَّ

فَلَْیَس أِلَحٍد ِمَن الُمْشِرِكیَن أْن یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم ذَِلَك، إال  ، و به این شکل: عاًما

از این سال نهم هجری هیچ یک از مشرکین  .  بعدصاِحُب ِجْزیٍَة، أْو َعْبدُ َرُجٍل ِمَن الُمْسِلِمینَ 

حق نزدیک شدن به مسجد الحرام را ندارد ، مگر کسی که اهل جزیه باشد یا برده ی یکی از 

  123مسلمین باشد.

                                                           
اِك، َعِن 10008قَْولُهُ تَعالى: ﴿إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾] 123 ح  [ َحدَّثَنا أبُو ُزْرَعةَ، ثَنا ِمنجاُب ْبُن الحاِرِث، أْنبَأ ِبْشُر ْبُن ُعماَرةَ، َعْن أبِي َرْوٍق، َعِن الضَّ

 ِه: ﴿إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾ قاَل: النََّجُس: الَكْلُب والِخْنِزیرُ اْبِن َعب اٍس في قَْولِ 

اَل ق [ َحدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو نُعَْیٍم الَفْضُل ْبُن دَُكْیٍن، ثَنا َشِریٌك، َعْن أْشعََث، َعِن الَحَسِن، َعْن جابٍِر قاَل:10010قَْولُهُ تَعالى: ﴿فَال یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم﴾ ]

ِ َصل ى هللاُ َعلَْیِه وَسلََّم:  ِبیعِ، 10011«. ]“ال یَْدُخُل الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ عاِمي َهذا أبَدًا، إال  أْهُل العَْهِد وَخدَُمُكمْ ”»َرُسوُل َّللاَّ [ َحدَّثَنا الَحَسُن ْبُن أبِي الرَّ



هـ( هم در الوجیز ضمن بیان علت نجاست مشرکین )سکوالریستها( و ترس مسلمین از  468الواحدي )

به مکه می گوید: هللا تعالی بعد از آنکه اینگونه در مورد  فقر به دلیل ممنوع شدن مشرکین از ورود

مشرکین حکم داد به دنبال آن حکم جهاد با یهود و نصارا از اهل کتاب را نازل کرد. ﴿حكیم﴾ فیما حكم 

 124.النَّصارىو الیهودمن  أهل الكتابِ  ثمَّ نزل في جهادِ  المشركینِ في 

در مورد نجس بودن مشرکین نقل قولهائی را از ابن عباس بعد از آنکه شاف هـ( در الكَ  538الزمخشري )

بیان می کند که : مذهب ابوحنیفه و اصحابش بر این است که مشرکین 125و حسن بن زیاد ذکر می کند

وقِیَل: تنها از ورود به مسجد الحرام در ایام حج و عمره منع شده اند نه سایر مواقع و از سایر مساجد. 

ِ والعُْمَرةِ وهو َمْذَهُب أبِي َحنِیفَةَ الُمرادُ الَمنُع َعِن  : مشرکین تنها از مسجد . اما امام شافعی می گویدالَحج 

ةً  ،الحرام منع شده اند نه از سایر مساجد ، و نزد امام مالک: وِعْندَ الش افِِعي ِ یُْمنَعُوَن ِمَن الَمْسِجِد الَحراِم خاصَّ

 .وِعْندَ ماِلٍك یُْمنَعُوَن ِمن َجِمیعِ الَمساِجدِ منع شده اند.  از ورود به مسجد الحرام و سایر مساجدمشرکین 

ی دیگر اینکه در مورد نگرانی مسلمین از گسترش فقر در مکه به دلیل ممنوعیت ورود مشرکین نکته 

به مکه جهت ادای مراسمهای حج و عمره و قطع شدن درآمدهای ناشی از آن برای مسلمین صحبت می 

   126عالی این نگرانی را با اجازه ی جهاد و گرفتن جزیه از اهل ذمه برطرف کرد.کند و اینکه هللا ت

                                                           
اِق، أْنبَأ اْبُن ُجَرْیجٍ، أْنبَأ أبُ  ز  ِ یَقُوُل في قَْوِلِه: ﴿إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس فَال یَْقَربُوا المَ أْنبَأ َعْبدُ الرَّ بَْیِر أنَّهُ َسِمَع جابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ َحراَم بَْعدَ عاِمِهْم ْسِجدَ الو الزُّ

ِة. مَّ  َهذا﴾ إال  أْن یَُكوَن َعْبدًا، أْو أَحدًا ِمن أْهِل الذ ِ

ُ تَعالصاِلحٍ كاِتُب اللَّْیِث، ثَنا اللَّْیُث، ثَنا یُونُُس ْبُن یَِزیدَ، َعِن اْبِن ِشهاٍب، َحدَّثَنِي اْبُن الُمَسی ِِب قاَل: قالَ  [ َحدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو10013]  ى: ﴿إنَّما  َّللاَّ

 ِدینَِة وهو كافٌِر، َغْیَر أنَّ ذَِلَك ال یَِحلُّ في الَمْسِجِد الَحراِم.الُمْشِرُكوَن نََجٌس فَال یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم﴾ قاَل: كاَن أبُو ُسْفیاَن یَْدُخُل َمْسِجدَ المَ 

دُ ْبُن یَْحیى، أْنَبأ العَب اُس ْبُن الَوِلیِد، ثَنا یَِزیدُ َعْن َسِعیٍد، َعْن قَتادَةَ قَْولُهُ: ﴿فََسوْ 10022] ُ ِمن َفْضِلِه إْن شاَء﴾ " فَ [ َحدَّثَنا ُمَحمَّ ُ بَِهذا أَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ ْغناُهُم َّللاَّ

یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم ذَِلَك، إال  صاِحُب  الَخراجِ الِجْزیَةَ الجاِریَةَ َعَلْیِهْم یَأُْخذُونَها َشْهًرا َشْهًرا وعاًما عاًما، فَلَْیَس أِلَحٍد ِمَن الُمْشِرِكیَن أنْ 

ُ ِمن َفضْ 10024ْسِلِمیَن.  ]ِجْزیٍَة، أْو َعْبدُ َرُجٍل ِمَن المُ  اَل: ِلِه﴾ ق[ َحدَّثَنا یَْحیى ْبُن یَماَن، َعْن أْشَعَث، َعْن َجْعفٍَر، َعْن َسِعیِد ْبِن ُجبَْیٍر ﴿فََسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ

اِك ِمثْلُهُ. ح   بِالِجْزیَِة. وُرِوَي َعِن الضَّ
من جنابٍة وال یتوضؤون من حدٍث ﴿فال یقربوا المسجد الحرام﴾ أَْي: ال یدخلوا الحرم ُمنعوا  ﴿یا أیها الذین آمنوا إنما المشركون نجس﴾ ال یغتسلون 124

ا ُمنعوا من دخول الحرم قال المسلمون: إنَّهم كان ة وا یأتون بالمیرمن دخول الحرم فالحرُم حراٌم على المشركین ﴿بعد عامهم هذا﴾ یعني: عام الفتح فلمَّ

زل هللا تعالى: ﴿وإن خفتم عیلة﴾ فقراً ﴿فسوف یغنیكم هللا من فضله﴾ فأسلم أهل جدَّة وصنعاء وجرش وحملوا الطَّعام إلى فاآلن تنقطع عنا المتاجر فأن

فون ﴿إنَّ هللا علیم﴾ بما یصلحكم ﴿حكیم﴾ فیما حكم في المشركین ثمَّ نزل في جهاد أهل الكتاب من ا  ارىلیهود والنَّصمكَّة وكفاهم هللا ما كانوا یتخوَّ
 ثل سگها واز ابن عباس روایت می کند: أنَّ أْعیاَنهم نَِجَسةٌ كالِكالِب والَخناِزیِر.  بزرگان و دانشمندان و ائمه ی مشرکین )سکوالریستها( م 125

أ، هر کسی که با مشرکی دست داد وضو  . البته بگیردخوکها نجس هستند و از حسن بن زیاد حنفی نقل کرده که فرموده:  َمن صافََح ُمْشِرًكا تََوضَّ

می گوید: اهل مذاهب بر خالف این دو قول هستند/ این قول ابن عباس وسعید بن جیر ومجاهد وعطاء وابن شهاب است همچنانکه در "تفسیر ابن 

 آمده است. 92/ 6، والثعلبي 105/ 10، و ابن جریر 1776/ 6أبي حاتم" 
نازیر. وعن الحسن: من صافح مشركا توضأ. وأهل المذاهب على خالف هذین وعن ابن عباس رضى هللا عنه: أعیانهم نجسة كالكالب والخ 126

القولین. وقرئ: نجس، بكسر النون وسكون الجیم، على تقدیر حذف الموصوف، كأنه قیل، إنما المشركون جنس نجس، أو ضرب نجس، وأكثر ما 

ِجدَ اْلَحراَم فال یحجوا وال یعتمروا، كما كانوا یفعلون في الجاهلیة بَْعدَ عاِمِهْم جاء تابعا لرجس وهو تخفیف نجس، نحو: كبد، في كبد فَال یَْقَربُوا اْلَمسْ 

ر أبو بكر على الموسم، وهو مذهب أبى حنیفة وأصحابه، ویدل علیه قول على  كرم هللا  هذا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسع من الهجرة حین أم 



هـ( ضمن توضیحاتی در مورد علت نجس بودن مشرکین می گوید که ابن  685در تفسیر البیضاوي )

ُ  :که این مشرکین مثل سگ نجس هستند عباس رضی هللا عنهما گفته است وَعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي َّللاَّ

ِ ،  البته بعد از این بیان می کند: لى َعْنُهما أنَّ أْعیانَهم نَِجَسةٌ كالِكالبِ تَعا وقِیَل الُمرادُ بِِه النَّْهُي َعِن الَحج 

، گفته شده که منظور از عدم ورد مشرکین به بیت الحرام نهی از حج و والعُْمَرةِ ال َعِن الدُُّخوِل ُمْطلَقًا 

وإلَْیِه ذََهَب أبُو َحنِیفَةَ َرِحَمهُ یت ورد مشرکین به صورت مطلق . عمره کردن مشرکین است نه ممنوع

ُ تَعالى   سایر مساجد به مسجدقیاس  . ابوحنیفه رحمه هللا چنین دیدگاهی دارد و مالک رحمه هللا هم باَّللاَّ

َعلى الَمْسِجِد  وقاَس ماِلٌك سائَِر الَمساِجدِ  الحرام بر این باور است که مشرکین نباید وارد مساجد شوند.

باز رای سایر مفسرین را می آورد . یعنی « َوإْن ِخْفتُْم َعْیلَةً  ». البته باز در مورد الَحراِم في الَمنعِ 

ترس از فقری که ناشی از منع کردن مشرکین از حرم و قطع شدن آنچه از سود و منافع و مکاسبی که 

   127به خاطر ورود مشرکین وجود داشت. 

« یا أیُّها الَِّذیَن آَمنُوا إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس  »هـ( هم در تفسیرش بعد از ذکر آیه ی  710ي )امام النسف

الَمْسِجدَ  فاَل یَْقَربُوا »ضمن توضیحاتی در مورد علت نجس نامیدن مشرکین )سکوالریستها( بیان می کند 

می دادند، نباید از سال نهم هجری به بعد  یعنی :مشرکین با آنکه در جاهلیت حج و عمره انجام« الَحراَم 

وا، وال یَْعتَِمُروا، َكما كانُوا یَْفعَلُوَن في الجاِهِلیَّةِ دیگر حج کنند، و نباید عمره انجام دهند ) و منظور  (فاَل یَُحجُّ

الَحَرِم وهو َمْذَهبُنا وال یُْمنَعُوَن ِمن دُُخوِل  .رکین نهی از انجام حج و عمره استاز نهی از دخول مش

                                                           
ا مشرك. وال یمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد عندهم. وعند الشافعي: وجهه حین نادى ببراءة: أال ال یحج بعد عامنا هذ

م، یمنعون من المسجد الحرام خاصة. وعند مالك: یمنعون منه ومن غیره من المساجد. وعن عطاء رضى هللا عنه أن المراد بالمسجد الحرام: الحر

المشركین أن یقربوه راجع إلى نهى المسلمین عن تمكینهم منه . وقیل المراد أن یمنعوا من  وأن على المسلمین أن ال یمكنوهم من دخوله، ونهى

كم من دومهم علیتولى المسجد الحرام والقیام بمصالحه ویعزلوا عن ذلك َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً أى فقرا بسبب منع المشركین من الحج وما كان لكم في ق

ُ ِمْن فَْضِلِه من عطائه أو من تفضله بوجه آخر، فأرسل السماء علیهم مدرارا، فأغزر بها خیرهم وأكثر میرهم، األرفاق والمكاسب فََسْوَف یُْغنِ  یُكُم َّللاَّ

ألقى  نه:وأسلم أهل تبالة وجرش  فحملوا إلى مكة الطعام وما یعاش به، فكان ذلك أعود علیهم مما خافوا العیلة لفواته. وعن ابن عباس رضى هللا ع

عنى مفي قلوبهم الخوف وقال: من أین تأكلون؟ فأمرهم هللا بقتال أهل الكتاب وأغناهم بالجزیة. وقیل: بفتح البالد والغنائم. وقرئ: عائلة، ب الشیطان

َ َعلِ  یٌم بأحوالكم َحِكیٌم ال المصدر كالعافیة، أو حاال عائلة. ومعنى قوله إِْن شاَء هللا. إن أوجبت الحكمة إغناءكم وكان مصلحة لكم في دینكم إِنَّ َّللاَّ

 یعطى وال یمنع إال عن حكمة وصواب.
 هـ( 685البیضاوي ) —تفسیر البیضاوي  127

ُروَن وال یَتََجنَّبُوَن یُْجتَنَُب َعِن األْنجاِس، أْو أِلنَّ ﴿یا أیُّها الَِّذیَن آَمنُوا إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾ ِلُخْبِث باِطنِِهْم أْو أِلنَّهُ یَِجُب أْن یُْجتََنَب َعْنهم َكما  هم ال یَتََطهَّ

ُ تَعالى َعْنُهما أنَّ أْعیانَهم نَِجَسةٌ َعِن النَّجاساِت فَهم ُمالبُِسوَن لَها غاِلبًا. وفِیِه دَِلیٌل َعلى أنَّ ما الغاِلُب نَجاَستُهُ نَِجٌس. وَعِن اْبِن َعب اٍس رَ  ِضَي َّللاَّ

نَهى َعِن  تِِهْم، وإنَّماوِن وَكْسِر النُّوِن وهو َكِكْبٍد في َكبٍِد وأْكثَُر ما جاَء تابِعًا ِلِرْجٍس. ﴿فَال یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم﴾ ِلنَجاسَ بِالسُّكُ « نِْجسٌ » كالِكالِب. وقُِرَئ 

ُ تَعالى ااِلْقتِراِب ِلْلُمبالَغَِة أْو ِلْلَمنعِ َعْن دُُخوِل الَحَرِم. وقِیَل الُمرادُ بِِه النَّْهُي َعِن الحَ  ِ والعُْمَرةِ ال َعِن الدُُّخوِل ُمْطلَقًا وإَلْیِه ذََهَب أبُو َحنِیفَةَ َرِحَمهُ َّللاَّ ج 

نِي َسنَةَ بَراَءةٍ وهي . ﴿بَْعدَ عاِمِهْم َهذا﴾ یَعْ وقاَس ماِلٌك سائَِر الَمساِجِد َعلى الَمْسِجِد الَحراِم في الَمنعِ، وفِیِه دَِلیٌل َعلى أنَّ الُكف اَر ُمخاَطبُوَن بِالفُُروعِ 

ِة الَوداعِ. ﴿َوإْن ِخْفتُْم َعْیلَةً﴾ فَْقًرا بَِسَبِب َمنِعِهْم ِمَن الَحَرِم واْنِقطاعِ م  ا كاَن لَكم ِمن قُدُوِمِهْم ِمَن الَمكاِسِب واألْرفاقِ الت اِسعَةُ. َوِقیَل َسَنةَ ِحجَّ



، و این مذهب ماست و نزد ما مشرکین از ورود به مسجد الحرام و والَمْسِجِد الَحراِم وسائِِر الَمساِجِد ِعْندَنا

منع می الَمْسِجِد الَحراِم سایر مساجد منع نمی شوند. و نزد شافعی رحمه هللا مشرکین تنها از ورود به 

ِ َرِحَمهُ هللاُ: یُ  شوند. ةً وِعْندَ الشافِِعي  : مشرکین از ورود به  د مالکزو ن ،ْمنَعُوَن َعِن الَمْسِجِد الَحراِم خاصَّ

َوإْن » . و بعد در مورد ْمنَعُوَن ِمنهُ وِمن َغْیِرِه،وِعْندَ ماِلٍك: یُ و سایر مساجد منع می شوند. الَمْسِجِد الَحراِم 

از حج و سودی که به دلیل ورود مشرکین  می گوید: یعنی : فقری که به دلیل منع مشرکین« ِخْفتُْم َعْیلَةً 

ِ، وما كاَن لَكم في قُدُوِمِهْم َعلَْیكم ِمَن عاید مومنین می شود .  أْي: فَْقًرا بَِسبَِب َمنعِ الُمْشِرِكیَن َعِن الَحج 

آیا به نظر شما یهود و نصارا و مجوس و صابئین برای حج خودشان به مکه  128.اإلْرفاِق، والَمكاِسبِ 

پس چرا عده ای به ناحق از لحاظ حکمی و فقهی به آنها می گویند مشرک و آنها را یا مشرکین؟  آمده اند

 مشمول حکم مشرکین می کنند؟ 

ست بر منع مشرکین نصی ا« فاَلَ یَْقَربُواْ ٱْلَمْسِجدَ ٱْلَحَرامَ »هـ( هم در تفسیرش می گوید:  741ابن ُجَزي  )

؛ و مالک تمام کفار علماء بر این اجماع دارند، رستها هستندو این مشرکین هم بت پ، به مسجد الحرام

ه ، برا نیز بر مسجد الحرام قیاس کرد کرد، و سایر مساجدقیاس از اهل کتاب و غیره را بر مشرکین 

این شکل تمام کفار را از تمام مساجد منع کرد، و شافعی تمام کفار را از مسجد الحرام منع کرد و این 

نها به سایر مساجد را مباح کرد، اما ابوحنیفه این آالحرام قرار داد و ورود  تص مسجدمنع را مخ

را به صورت خاص  تنها از ورود به  مشرکینممنوعیت را بر موضع نص محدود کرد: به این شکل 

به مسجد الحرام اهل کتاب نها به سایر مساجد را مباح دانست و ورود آمنع کرد و ورود مسجد الحرام 

برای انسان حق طلبی که دنبال سخن علماست همین اجماع علماء از   129اجد را مباح کرد.و سایر مس

                                                           
ِة الَنَجِس، نََجٌس﴾ أْي: ذَُوو نََجٍس، وهو َمْصدٌَر یُقاُل: َنُجَس نََجًسا، وقَِذَر قَذًَرا، أِلنَّ َمعَُهُم الِشْرَك الَِّذي هو بَِمنِزلَ ﴿یا أیُّها الَِّذیَن آَمنُوا إنَّما الُمْشِرُكوَن  128

ُروَن، وال یَْغتَِسلُوَن، وال یَْجتَِنبُوَن النَجاساِت، فَهي ُمالبَِسةٌ لَُهْم، أْو ُجِعلُوا كَ  أنَُّهُم النَجاَسةُ بِعَْینِها، ُمبالَغَةً في وْصِفِهْم بِها ﴿فَال یَْقَربُوا وأِلنَّهم ال یَتََطهَّ

وا، وال یَْعتَِمُروا، َكما كانُوا یَْفعَلُوَن في الجاِهِلیَِّة ﴿بَْعدَ عاِمِهْم َهذا﴾ وهو عا َر أبُو بَْكٍر الَمْسِجدَ الَحراَم﴾ فَال َیُحجُّ َرِضَي هللاُ ُم تِْسعٍ ِمَن الِهْجَرِة، ِحیَن أُم ِ

ِ والعُْمَرةِ[. وهو َمْذَهبُنا وال یُمْ  نَعُوَن ِمن دُُخوِل الَحَرِم والَمْسِجِد الَحراِم وسائِِر َعْنهُ َعلى الَمْوِسِم. ]َویَُكوُن الُمرادُ ِمن نَْهيِ القُْرباِن: النَْهَي َعِن الَحج 

ِ َرِحَمهُ هللاُ: یُ  ةً، وِعْندَ ماِلٍك: یُْمنَعُوَن ِمنهُ وِمن َغْیِرِه، وِقیَل: نَْهُي الُمْشِرِكیَن أنْ الَمساِجِد ِعْندَنا، وِعْندَ الشافِِعي  وهُ یَْقَربُ  ْمنَعُوَن َعِن الَمْسِجِد الَحراِم خاصَّ

ِ، وما كاَن لَكم في قُدُوِمِهْم َعلَْیكم ِمَن اإلْرفاِق، راِجٌع إلى نَْهيِ الُمْسِلِمیَن َعْن تَْمِكینِِهْم ِمنهُ ﴿َوإْن ِخْفتُْم َعْیَلةً﴾ أْي: فَْقًرا بَِسَبِب َمنعِ الُمْشرِ  ِكیَن َعِن الَحج 

 والَمكاِسِب.
نص على منع المشركین، وهم عبدة األوثان من المسجد الحرام، فأجمع العلماء على ذلك، وقاس مالك على المشركین جمیع الكفار من أهل  129

مساجد، فمنع جمیع الكفار من جمیع المساجد، وجعلها الشافعي عامة في الكفار خاصة بالمسجد الكتاب وغیرهم، وقاس على المسجد الحرام سائر ال

الحرام، فمنع جمیع الكفار دخول المسجد الحرام خاصة، وأباح لهم دخول غیره. وقصرها أبو حنیفة على موضع النص؛ فمنع المشركین خاصة من 

ذَا﴾ یرید عام تسعة دخول المسجد الحرام خاصة، وأباح لهم دخول سائر ال ـٰ مساجد وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغیره ﴿بَْعدَ َعاِمِهْم َه



ابتدا تا قرن هشتم مبنی بر جدا بودن کفار مشرک از کفار اهل کتاب و موقف رهبران مذاهب اسالمی 

در برابر آنها کافی است. مگر اهل کتاب شرک نمی کنند؟ پس چرا عده ای به ناحق به مسلمین می 

 ند مشرک؟گوی

یعنی : از ترس فقر و تنگدستی . مشرکین « وإْن ِخْفتُْم َعْیلَةً » می گوید: باز  ق(741) مالکی ابن ُجَزی

مواد خوراکی را به مکه می آوردند ، مردم به خاطر کمبود مواد خوراکی ناشی از ممنوع کردن ورود 

  130از فضلش آنها را بی نیاز خواهد کرد.مشرکین به مکه خوف داشتند. هللا تعالی به آنها وعده داد که 

هـ( هم باز با اشاره به ممنوعیت مشرکین در سال نهم  911، 864تفسیر الجاللین )المحل ي والسیوطي  

: ایجاد فقر با قطع شدن تجارت یعنی« وإْن ِخْفتُْم َعْیلَةً » هجری از ورود به بیت الحرام می گوید: 

 131مشرکین با مومنین

هـ( در البحر المحیط بعد از توضیحاتی در مورد نجس بودن مشرکین و اینکه مسلمین  745أبو حیان )

به خاطر ممنوع شدن ورود مشرکین به مکه ترس فقیر شدن و ایجاد مشکالت اقتصادی داشتند به نکته 

ِ  ی مهمی اشاره می کند و آنهم اینکه:  إلًَها آَخَر، وَعلى أنَّ والُجْمُهوُر َعلى أنَّ الُمْشِرَك َمِن اتََّخذَ َمَع َّللاَّ

. جمهور علماء بر این هستند که مشرک کسی است که با هللا اله دیگری أْهَل الِكتاِب لَْیُسوا بُِمْشِرِكینَ 

 انتخاب کرده است، و جمهور علماء بر این هستند که اهل کتاب مشرک نیستند و جزو مشرکین نیستند.

چنگ می  عده اییده می گیرند و به آراء شبهه انگیز و شاذ دکسانی که آیات قرآن را به عمد نالطفا  

أنَّ أْهَل الِكتاِب لَْیُسوا  »دقت کنند. اینهم اجماع علماء که زنند به این اجماع علماء از ابتدا تا قرن هشتم 

                                                           
إلى مكة، فخاف من الهجرة حین حج أبو بكر بالناس، وقرأ علیهم علي  سورة براءة ﴿َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً﴾ أي فقراً، كان المشركون یجلبون األطعمة 

ع المشركون منها، فوعده هللا بأن یغنیهم من فضله، فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب األطعمة إلى مكة ثم فتح هللا سائر الناس قلة القوت بها إذ من

 األمصار.
/ ﴿وإن خفتم عیلة﴾ أي: فقراً؛ كان المشركون یجلبون األطعمة إلى مكة، فخاف الناس قلة القوت بها إذ 1/355ابن جزي، التسهیل لعلوم التنزیل،  130

 ع المشركون منها، فوعدهم هللا بأن یغنیهم من فضله، فأسلمت العرب كلها، وتمادى جلب األطعمة إلى مكة، ثم فتح هللا سائر األمصار.ُمنِ 
الَحَرم ﴿بَْعد عامهْم َهذا﴾ عام ِتْسع ِمن  ُخلُوا﴿یا أی ها الَِّذیَن آَمنُوا إن ما الُمْشِرُكوَن نََجس﴾ قَذَر ِلُخْبِث باِطنهْم ﴿فَال یَْقَربُوا الَمْسِجد الَحرام﴾ أْي ال یَدْ  131

 قَْد أْغناُهْم بِالفُتُوحِ والِجْزیَةالِهْجَرة ﴿وإْن ِخْفتُْم َعْیلَة﴾ فَْقًرا بِاْنِقطاعِ ِتجاَرتهْم َعْنُكْم ﴿فََسْوَف یُْغِنیُكْم َّللاَّ ِمن فَْضله إْن شاَء﴾ و



ع به دیدگاه حنفی ها و شافعی ها و مالکی ها در توضیهـ(  745أبو حیان )به دنبال این «.  بُِمْشِرِكینَ 

 کفار مشرک به بیت الحرام می پردازد و می گوید: ورود ممنوعیت 

. و ظاهر آیه می والظ اِهُر أنَّ النَّْهَي ُمْختَصٌّ بِالُمْشِرِكیَن وبِالَمْسِجِد الَحراِم، وَهذا َمْذَهُب أبِي َحنِیفَةَ  -

ام است. رساند که نهی یاد شده در عدم دخول به مسجد الحرام مختص به مشرکین و مسجد الحر

، و ورود وأباَح دُُخوَل الیَُهوِد والنَّصارى الَمْسِجدَ الَحراَم وَغْیَرهُ و این مذهب ابی حنیفه است.  

ودُُخوَل َعبَدَةِ األْوثاِن في سائِِر یهود و نصارا به مسجد الحرام و سایر مساجد را مباح می داند. 

 را نیز مباح می داند.  ت پرستان به سایر مساجد. و ورد مشرکین یا بالَمساِجدِ 

ةٌ في و از زبان امام زمخشری بیان می کند که امام شافعی می گوید:  - ةٌ في الُكف اِر، خاصَّ هي عامَّ

:  فَأباَح ،این حکم در مورد کفار عام است و در مورد مسجد الحرام خاص استالَمْسِجِد الَحرامِ 

. امام شافعی ورود یهود و نصارا و بت ِر الَمساِجدِ دُُخوَل الیَُهوِد والنَّصارى والَوثَنِی ِیَن في سائِ 

 پرستان )مشرکین( را در سایر مساجد مباح می داند. 

، و امام مالک تمام کفار از اهل وقاَس ماِلٌك َجِمیَع الُكف اِر ِمن أْهِل الِكتاِب وَغْیِرِهْم َعلى الُمْشِرِكینَ  -

،  و سایر الَمساِجِد َعلى الَمْسِجِد الَحرامِ  وقاَس سائِرَ . ب و غیره را بر مشرکین قیاس کردهکتا

، و از ؛ وَمنََع ِمن دُُخوِل الَجِمیعِ في َجِمیعِ الَمساِجدِ مساجد را هم بر مسجد الحرام قیاس گرفته 

 132ورود همه ی کفار در تمام مساجد منع کرده است .

                                                           
ُ ِمن فَْضلِ  ﴿یا أیُّها الَِّذیَن آَمنُوا إنَّما الُمْشِرُكونَ  132 َ ِه إْن شاَء إنَّ نََجٌس فَال یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم َهذا وإْن ِخْفتُْم َعْیَلةً فََسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ  َّللاَّ

ا أَمَر النَّبِيُّ  َل )بَراَءةٌ ملسو هيلع هللا ىلص َعِلیٌم َحِكیٌم﴾؛ لَم  َ بَِريٌء ِمَن الُمْشِرِكیَن وَرُسولُهُ قاَل أُناٌس: یا َعِلیًّا أْن یَْقَرأ َعلى ُمْشِرِكي َمكَّةَ أوَّ (، ویَْنِبذُ إلَْیِهْم َعْهدَهم، وأنَّ َّللاَّ

ا دَّةِ واْنِقطاعِ السُّبُِل وفَْقِد الُحُموالِت، َفنََزلَْت. وقِیَل: لَم  نََجٌس﴾، َشقَّ َعلى الُمْسِلِمیَن وقالُوا: َمن نََزَل ﴿إنَّما الُمْشِرُكوَن  أْهَل َمكَّةَ َستَْعلَُموَن ما تَْلقَْوَن ِمَن الش ِ

ِ إلًَها آَخَر، وَعلى أنَّ أْهَل  یَأْتِینا بَِطعاِمنا، وكانُوا یَْقدُُموَن َعلَْیِهْم بِالت ِجاَرةِ، َفنََزلَْت ﴿وإْن ِخْفتُْم َعْیلَةً﴾ اآلیَةَ. والُجْمُهورُ  َعلى أنَّ الُمْشِرَك َمِن اتََّخذَ َمَع َّللاَّ

َ ال یَْغِفُر أنْ الكِ  [؛ أْي یُْكفََر بِِه. وقََرأ الُجْمُهوُر: 48 یُْشَرَك بِِه﴾ ]النساء: تاِب َلْیُسوا بُِمْشِرِكیَن، وِمَن العُلَماِء َمن أْطلََق َعلَْیِهُم اْسَم اإلْشراِك ِلقَْوِلِه: ﴿إنَّ َّللاَّ

اِهُر الُحْكُم َعلَْیِهْم بِأنَّهم نََجٌس أْي ذَُوو نََجٍس. قاَل اْبُن َعب اٍس، والَحَسُن، )نََجٌس( بِفَتْحِ النُّوِن والِجیِم، وهو َمْصدَُر نَِجَس نَجَ  ًسا؛ أْي َقِذَر قَذًَرا، والظ 

َسهم، َفأْعیانُهم َنِجَسةٌ كالَخْمِر والِكالِب والَخناِزی ْرُك هو الَِّذي َنجَّ أْ. وفي ِر. وقاَل وُعَمُر ْبُن َعْبِد العَِزیِز، وَغْیُرهُ: الش ِ الَحَسُن: َمن صافََح ُمْشِرًكا فَْلیَتََوضَّ

ْیِدیَِّة. وقاَل قَتادَةُ، وَمْعَمُر ْبُن راِشٍد  التَّْحِریِر: وبالََغ الَحَسُن َحت ى قاَل: إنَّ الُوُضوَء یَِجُب ِمن َمس ِ الُمْشِرِك، ولَْم یَأُْخْذ أَحدٌ بِقَْوِل الَحَسنِ  إال  الهاِدَي ِمَن الزَّ

ِجُب الغُْسُل َعلى َمن أْسلََم ِمَن الُمْشِرِكیَن، وهو ُرُهما: ُوِصَف الُمْشِرُك بِالنَّجاَسِة؛ أِلنَّهُ ُجنٌُب، إْذ ُغْسلُهُ ِمَن الَجنابَِة َلْیَس بِغُْسٍل، وَعلى َهذا القَْوِل یَ وَغیْ 

ُروَن وال یَْغتَِسلُوَن وال یَْجتَنِبُوَن النَّجاساِت، فَُجِعلُوا َنَجًسا ُمبالَغَةً في وْصِفِهْم َمْذَهُب ماِلٍك. وقاَل اْبُن َعْبِد الَحَكِم: ال یَِجُب، وال َشكَّ أنَّهم ال  یَتََطهَّ

 بِالنَّجاَسِة.

نِْجٌس، وهو اْسُم فاِعٍل ِمن نَِجَس، َضْرٌب وقََرأ أبُو َحْیَوةَ: )نِْجٌس( بَِكْسِر النُّوِن وُسُكوِن الِجیِم َعلى تَْقِدیِر َحْذِف الَمْوُصوِف، أْي: ِجْنٌس نِْجٌس، أْو 

أْن یَُكوَن َجْمَع نََجٍس الَمْصدَِر َكما قالُوا أْصناٌف،  فََخفَّفُوهُ بَْعدَ اإلتْباعِ َكما قالُوا في َكبٍِد: ِكْبدٌ، وَكِرٍش: ِكْرٌش. وقََرأ اْبُن السََّمْیَفعِ: أْنجاٌس، فاْحتََملَ 

 اْسِم فاِعٍل. واْحتََمَل أْن یَُكوَن َجْمَع نِْجٍس 



ف در مورد نجس بودن هـ( در المحرر الوجیز هم باز با آوردن دیدگاههای مختل 546ابن عطیة )

مشرکین و همین تقسیم بندی توسط حنفی ها و شافعی ها و مالکی را بیان کرده و بین کفار اهل کتاب با 

 کفار مشرک فرق می گذارد و به نکات مهمی اشاره می کند: 

َسهُ َكنَجاَسِة الَخمْ : ابن عباس و دیگران گفته اند که  -1 ، شرک است رِ بَْل َمْعنى الِشْرِك هو الَِّذي نَجَّ

َمن صافََح ُمْشِرًكا  که شخص را هچون نجاست خمر نجس می کند و حسن البَْصِري گفته است:

أْ.   . با مشرکی دست داد باید وضو بگیردکسی که فَْلیَتََوضَّ

ممنوعیت ورود اهل کتاب به بیت الحرام و سایر مساجد بر اساس فتوای امام مالک بوده که:  -2

هللاُ وَغْیُرهُ َجِمیَع الُكف اِر ِمن أْهِل الِكتاِب وَغْیِرِهْم َعلى الُمْشِرِكیَن، وقاَس سائَِر  ماِلٌك َرِحَمهُ  فَقاسَ 

.  پس این ممنوعیت به دلیل مشرک بودن اهل کتاب نبوده بلکه به الَمساِجِد َعلى الَمْسِجِد الَحرامِ 

را  دگاه ابوحنیفه و شافعیدلیل قیاس تمام کفاراهل کتاب و غیره بر کفار مشرک بوده. و بعد دی

نیز در این زمینه می آورد که باز به تفکیک کفار اهل کتاب یهود و نصارا از کفار مشرک)بت 

 پرست( پرداخته اند.

اما در اهل کتاب  وَعبَدَةُ األوثاِن ُمْشِرُكوَن بِإْجماعٍ(.بت پرستان به اجماع مشرک هستند ) -3

عبدهللا بن عمر و غیره گفته اند که اهل کتاب الِكتاِب(  واْختُِلَف في أْهلِ اختالف وجود دارد .)

                                                           
ٍ أْو ُعْمَرةٍ أْو َغْیِر ذَِلَك، َكما كانُوا یَفْ  عَلُوَن في الجاِهِلیَِّة، وَهذا النَّْهُي ِمن َحْیُث الَمْعنى هو وفِي النَّْهيِ َعِن القُْرباِن َمنعُهم َعْن دُُخوِلِه والطَّواِف بِِه بَِحج 

باَح بِي َحنِیفَةَ. وأیَْقَربُوَن الَمْسِجدَ الَحراَم. والظ اِهُر أنَّ النَّْهَي ُمْختَصٌّ بِالُمْشِرِكیَن وبِالَمْسِجِد الَحراِم، وَهذا َمْذَهُب أ ُمتَعَل ٌِق بِالُمْسِلِمیَن؛ أْي ال یَتُْرُكونَهم

: إنَّ َمْعنى قَْوِلِه: دُُخوَل الیَُهوِد والنَّصارى الَمْسِجدَ الَحراَم وَغْیَرهُ، ودُُخوَل َعبَدَةِ األْوثاِن في سائِِر الَمساِجدِ  َمْخَشِريُّ فَال یَْقَربُوا الَمْسِجدَ ”. وقاَل الزَّ

وا وال یَْعتَِمُروا، ویَدُلُّ َعلَْیِه قَْوُل َعِليٌّ ِحیَن نادى بِـ )بَراَءةٌ(: ال یَُحجُّ بَْعدَ عاِمنا َهذا مُ “: الَحرامَ  َحَرِم، ْشِرٌك، قاَل: وال یُْمَنعُوَن ِمن دُُخوِل الفَال یَُحجُّ

ةٌ  ةٌ في الُكف اِر، خاصَّ : هي عامَّ افِِعيُّ في الَمْسِجِد الَحراِم، فَأباَح دُُخوَل الیَُهوِد والَمْسِجِد الَحراِم، وسائِِر الَمساِجِد ِعْندَ أِبي َحنِیفَةَ اْنتَهى. وقاَل الش 

ف اِر ِمن أْهِل الِكتاِب وَغْیِرِهْم َعلى الُمْشِرِكیَن، وقاَس ساِئَر الَمساِجِد َعلى الَمْسِجِد والنَّصارى والَوثَِنی ِیَن في سائِِر الَمساِجِد. وقاَس ماِلٌك َجِمیَع الكُ 

 الَحراِم، وَمَنَع ِمن دُُخوِل الَجِمیعِ في َجِمیعِ الَمساِجِد.

دٌَر كالعاقِبَِة، أْو نَْعٌت ِلَمْحذُوٍف؛ أْي: حااًل عاِئلَةً. و)إْن( ُهنا َعلى بابِها ِمَن ... و)العَْیلَةُ(: الفَْقُر. وقََرأ اْبُن َمْسعُوٍد وَعْلقََمةُ ِمن أْصحابِِه: عاِئلَةٌ وهو َمصْ 

ُغوٌب َعْنهُ. وتَقَدََّم َسبَُب ْوُن )إْن( بَِمْعنى )إْذ( قَْوٌل َمرْ الشَّْرِط، وقاَل َعْمُرو ْبُن قائٍِد: الَمْعنى: وإْذ ِخْفتُْم َكقَْوِلِهْم: إْن ُكْنَت اْبنِي فَأِطْعنِي؛ أْي: إْذ ُكْنَت. وكَ 

ِة. وقا مَّ اُك: ما فَتََح َعلَْیِهْم ِمن أْخِذ الِجْزَیِة ِمن أْهِل الذ ِ ح  َل ِعْكِرَمةُ: أْغناهم بِإْدراِر الَمَطِر َعلَْیِهْم، وأْسلََمِت نُُزوِل َهِذِه اآلیَِة وَفْضلُهُ تَعالى. قاَل الضَّ

هم ونَْحُره ُ ِمن فَْضِلِه بِالِجهاِد والظُُّهوِر َعلى األَُمِم، وَعلََّق اإلْغناَء بِالَمِشیئَِة؛ أِلنَّهُ یََقُع في َحق ِ العََرُب فَتَمادى َحجُّ   بَْعٍض دُوِن بَْعٍض، وفيم، وأْغنى َّللاَّ

ْزَق ال یَأْتِي ِبِحیلٍَة  وْقٍت دُوَن وْقٍت. وقِیَل: إِلْجراِء الُحْكِم َعلى الِحْكَمِة، فَإِن اْقتََضِت الِحْكَمةُ والَمْصَلَحةُ  : إْعالًما بِأنَّ الر ِ إْغناَءكم أْغناكم. وقاَل القُْرُطبِيُّ

 .ِ  وال اْجتِهاٍد، وإنَّما هو فَْضُل َّللاَّ

َ َعِلیٌم( بِأْحواِلكم )َحِكیٌم( ال یُْعِطي وال یَْمنَُع إال  َعْن ِحْكَمٍة. وقاَل اْبُن َعب اٍس: َعِلیٌم بِما یُ    ْصِلُحكم، َحِكیٌم ِفیما َحَكَم في الُمْشِرِكیَن.)إنَّ َّللاَّ

ُ وَرُسولُهُ وال یَِدینُ  َم َّللاَّ ُموَن ما َحرَّ ِ وال بِالیَْوِم اآلِخِر وال یَُحر ِ ِ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا الِكتاَب َحت ى یُْعُطوا الِجْزیَةَ َعنْ ﴿قاِتلُوا الَِّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ  وَن ِدیَن الَحق 

ُسوُل  َل ِجزْ ملسو هيلع هللا ىلص یٍَد وهم صاِغُروَن﴾ نََزلَْت ِحیَن أُِمَر الرَّ وِم، وَغزا بَْعدَ نُُزوِلها تَبُوَك، وقِیَل: نََزلَْت في قَُرْیَظةَ والنَِّضیِر َفصالََحهم، وكانَْت أوَّ ٍة یَ بِغَْزِو الرُّ

ُل ذَِلَك أصاَب أْهَل الِكتاِب ِبأْیِدي ال ِ، إْذ َیِصفُونَهُ بِما ال یَلِ أصابَها الُمْسِلُموَن، وأوَّ ِ َعْنهم؛ أِلنَّ َسبِیلَهم َسبِیُل َمن ال یُْؤِمُن بِاَّللَّ یُق ُمْسِلِمیَن نَْفُي اإلیماِن بِاَّللَّ

ُموا ما لَ  اُج: أِلنَّهم َجعَلُوا َلهُ ولَدًا وبَدَّلُوا ِكتابَهم، وَحرَّ ج  . وقاَل الزَّ ْم، وَحلَّلُوا ما َلْم یَُحلَّلْ  مْ أْن یُوَصَف بِِه، قالَهُ الَكْرمانِيُّ  یَُحرَّ



و تمام اهل علم و جمهور اهل  ) فََمْذَهُب َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر وَغْیِرِه أنَّهم ُمْشِرُكوَن،( مشرک هستند 

( ،ینَ وقاَل ُجْمُهوُر أْهِل الِعْلِم: لَْیُسوا بُِمْشِركِ . )علم می گویند:  اهل کتاب جزو مشرکین نیستند

فائده و خروجی این اختالف هم در فقه، نکاح با اهل کتاب و ذبیحه ی آنها و سایر احکام متعلق 

 133 (..وفائِدَةُ َهذا الِخالِف تَتَبَیَُّن في فِْقِه َمناِكِحِهْم وذَبائِِحِهْم وَغْیِر ذَِلكَ )به آنها را روشن می کند. 

جزو مشرکین «  لَْیُسوا بُِمْشِرِكینَ  »د و نصارا اینهم اجماع جمهور اهل علم در قرن پنجم که یهو

نیستند. خروجی این بحث هم به احکام فقهی هر یک بر می گردد . اگر شما یهود و نصارا را 

با نادیده گرفتن آیات و اجماع جمهوری علماء به غلط جزو مشرکین قرار دادی باید حکم 

د اسالمی است . میزان سستی و ضد مشرکین را نیز بر آنها پیاده کنی که اینهم کاری ض

اسالمی بودن دیدگاه کسانی که به مسلمین می گویند مشرک و بعد حکم مشرکین را بر آنها 

 تطبیق می دهند را به راحتی می توانید متوجه شوید. 

هـ( هم در جامع البیان با توضیحاتی در مورد نجس بودن مشرکین می گوید در سال نهم  905اإلیجي )

ارسال علی توسط رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و ندای علی مبنی بر اینکه از این سال به بعد  هجری با

                                                           
:﴿یا أیُّها الَِّذیَن آَمنُوا إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس فَال یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم هَ  133 ذا وإْن ِخْفتُْم َعْیَلةً فََسْوَف یُْغنِیُكُم هللاُ ِمن فَْضِلِه إْن قوله عز  وجل 

إْذ ُغْسلُهُ ِمَن الَجناَبِة لَْیَس بِغُْسٍل. وقاَل  ِلیٌم َحِكیٌم﴾ قاَل قَتادَةُ، وَمْعَمُر ْبُن راِشٍد، وَغْیُرُهما: ِصفَةُ الُمْشِرِك بِالنََجِس إنَّما كاَنْت أِلنَّهُ ُجنٌُب،شاَء إْن هللاُ عَ 

َسهُ َكنَجاَسِة  ٍد َرِحَمهُ اْبُن َعب اٍس وَغْیُرهُ: بَْل َمْعنى الِشْرِك هو الَِّذي نَجَّ أْ.قاَل القاِضي أبُو ُمَحمَّ : َمن صافََح ُمْشِرًكا فَْلیَتََوضَّ الَخْمِر، قاَل الَحَسُن البَْصِريُّ

 ، والَمْذَهُب ُكلُّهُ َعلى القَْوِل بِإیجابِ ْم یُوِجِب الغُْسلَ هللاُ:فََمن قاَل: "بَِسبَِب الَجناَبِة" أوَجَب الغُْسَل َعلى َمن یَُسل ُِم ِمَن الُمْشِرِكیَن، وَمن قاَل بِالقَْوِل اآلَخِر لَ 

 الغُْسِل إال  اْبَن َعْبِد الَحَكِم فَإنَّهُ قاَل: لَْیَس ِبواِجٍب.

 وقََرأ أبُو َحیََوةَ: "نِْجٌس" بَِكْسِر النُوِن وُسُكوِن الِجیِم.

َحراِم، فَقاَس ماِلٌك َرِحَمهُ هللاُ وَغْیُرهُ َجِمیَع الُكف اِر ِمن أْهِل الِكتاِب وَغْیِرِهْم َعلى َونَصَّ هللاُ تَعالى في َهِذِه اآلیَِة َعلى الُمْشِرِكیَن وَعلى الَمْسِجِد ال

اِلِه، َك َكتََب ُعَمُر ْبُن َعْبِد االُمْشِرِكیَن، وقاَس سائَِر الَمساِجِد َعلى الَمْسِجِد الَحراِم، وَمنََع ِمن دُُخوِل الَجِمیعِ في َجِمیعِ الَمساِجِد، وَكذَلِ  لعَِزیِز إلى ُعم 

ةً في الَمْسِجِد 36ونََزَع في ِكتابِِه بَِهِذِه اآلیَِة، ویَُؤی ِدُ ذَِلَك َقْولُهُ تَعالى: ﴿فِي بُیُوٍت أِذَن هللاُ أْن تُْرفََع﴾ ]النور:  ةٌ في الُكف اِر خاصَّ : هي عامَّ [، وقاَل الشافِِعيُّ

ةٌ الَحراِم، فَأباَح دُُخوَل الیَُهوِد والنَص تِِه َحِدیُث َرْبِط ثُماَمةَ ْبِن أثاٍل، وقاَل أبُو َحِنیفَةَ " هي خاصَّ َعبَدَةِ   فيارى والَوثَِنی ِیَن في سائِِر الَمساِجِد، وِمن ُحجَّ

دَةِ األوثاِن في سائِِر الَمساِجِد، وقاَل َعطاٌء: األوثاِن وفي الَمْسِجِد الَحراِم، فَأباَح دُُخوَل الیَُهوِد والنَصارى في الَمْسِجِد الَحراِم وَغْیِرِه، ودُُخوَل َعبَ 

 وْصُف الَمْسِجِد بِالَحراِم وَمنُع القُْرِب یَْقتَِضي َمنعَهم ِمن َجِمیعِ الَحَرِم.

ةُ َقْوِلِه: ﴿فَال یَْقَربُوا﴾ تَْقتَِضي أْمَر الُمْسِلِمیَن بَِمنِعِهْم، ٍد َرِحَمهُ هللاُ:وقُوَّ َوقاَل جابُِر ْبُن َعْبِد هللاِ، وقَتادَةُ: ال یَْقَرُب الَمْسِجدَ الَحراَم » قاَل القاِضي أبُو ُمَحمَّ

 وَعبَدَةُ األوثاِن ُمْشِرُكوَن بِإْجماعٍ.« ُمْشِرٌك إال  أْن یَُكوَن صاِحَب ِجْزَیٍة أو َعْبدًا ِلُمْسِلٍم،

 ِرِه أنَّهم ُمْشِرُكوَن، وقاَل ُجْمُهوُر أْهِل الِعْلِم: َلْیُسوا بُِمْشِرِكیَن، وفائِدَةُ َهذا الِخالِف تَتَبَیَُّن في فِْقهِ واْختُِلَف في أْهِل الِكتاِب فََمْذَهُب َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر وَغیْ 

 َمناِكِحِهْم وذَبائِِحِهْم وَغْیِر ذَِلَك.

ا قَْولُهُ تَعالى: ﴿َوإْن ِخْفتُْم وقَْولُهُ تَعالى: ﴿بَْعدَ عاِمِهْم َهذا﴾ یُِریدُ: بَْعدَ عاِم تِْسعٍ ِمَن الِهْجَرِة،  وهو عاَم َحجَّ أبُو بَْكٍر بِالناِس وأذََّن َعِليٌّ بُِسوَرةِ بَراَءةٍ. َوأم 

 َعْیلَةً﴾ قاَل َعْمُرو ْبُن فائٍِد: الَمْعنى: وإْذ ِخْفتُْم.

ٍد َرِحَمهُ هللاُ:وَهِذِه ُعْجَمةٌ، والَمْعنى باِرعٌ بِـ " ا قاَل القاِضي أبُو ُمَحمَّ ُمِنَع الُمْشِرُكوَن ِمَن الَمْوِسِم وهم كانُوا یَْجِلبُوَن األْطِعَمةَ -َوإْن"، وكاَن الُمْسِلُموَن لَم 

اُك: فَفَتََح َعَلْیهِ فَْضِلِه، قَقذََف الَشْیطاُن في نُفُوِسِهُم الَخْوَف ِمَن الفَْقِر، وقالُوا: ِمن أْیَن نَِعیُش؟ فََوَعدَُهُم هللاُ بِأْن یُْغِنیَهم ِمن  -والتِجاراتِ  ْم باَب اَل الَضح 

ِة، بِقَْوِلِه: ﴿قاتِلُوا الَِّذیَن ال یُْؤِمنُوَن﴾ ]التوبة:  [، وقاَل ِعْكِرَمةُ: أْغناهم بِإْدراِر 29[ إلى قَْوِلِه: ﴿َوهم صاِغُروَن﴾ ]التوبة: 29أْخِذ الِجْزیَِة ِمن أْهِل الِذمَّ

 الَمَطِر َعلَْیِهْم.



هیچ مشرکی حج نمی کند و هیچ کسی عریان در بیت الحرام طواف نمی کند گفته شده : مشرکین از حج 

  134و عمره منع شده اند نه از ورود به مکه به صورت مطلق.

یا أیُّها الَِّذیَن آَمنُوا إنَّما الُمْشِرُكوَن  »در الدر المنثور در تفسیر آیه ی  هـ( 911جالل الدین السیوطي )

 یهانی نقل می کند که رسول هللا صلاز امام احمد بن حنبل و ابن ابی حاتم و ابن َمْردَُوْیِه اصف« نََجٌس 

« دَ عاِمي َهذا أبَدًا، إال  أْهَل العَْهِد وَخدََمكمال یَْدُخِل الَمْسِجدَ الَحراَم ُمْشِرٌك بَعْ »هللا علیه وسلم فرموده است: 

از این سال، هیچ مشرکی نباید داخل مسجد الحرام شود مگر کسانی که با مسلمانان عهد بسته اند یا »

 «  خدمتکارشما مسلمانان اند

صفهانی در باز از عبدالرزاق و ابن جریر طبری و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابوشیخ و َمْردَُوْیِه ا 

ا أْو إال  أْن یَُكوَن َعْبدً  نقل می کند:«  إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس فاَل یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم َهذا»تفسیر

ةِ  مَّ . مگر اینکه شخص برده باشد یا یکی از اهل ذمه باشد. خود امام السیوطي هم می أَحدًا ِمن أْهِل الذ ِ

فَلَْیَس أِلَحٍد ِمَن الُمْشِرِكیَن أْن : هل کتاب مسلمین را غنی کردعالی با همین خراج جزیه از اگوید: هللا ت

. هیچ مشرکی حق یَْقَرَب الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم ذَِلَك، إال  صاِحُب الِجْزیَِة أْو َعْبدُ َرُجٍل ِمَن الُمْسِلِمینَ 

، مگر کسی که اهل جزیه باشد یا مسجد الحرام نزدیک شود م هجری بهنداشت که بعد از این سال نه

زیز  یکی اینکه عمر بن عبدالع :دو مطلب دیگر را بیان می کند ،برده ی مسلمین باشد. البته به دنبال این

بن زیاد یهود و نصارا را از ورود به مسجد الحرام نهی کرده و دیگر اینکه الحسن  ،از شاهان اموی

أْ. گفته : « نَّما الُمْشِرُكوَن نََجسٌ إ»در تفسیر: حنفی  ت داد کسی که با مشرکین دسفََمن صافََحهم فَْلیَتََوضَّ

باید وضو بگیرد. و از ابن عباس رضی هللا عنهما نیز نقل کرده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

أْ أْو ِلیَْغِسْل َكفَّْیهِ »فرموده:  ی که با مشرکی دست داد و مصافحه کرد باید کس« َمن صافََح ُمْشِرًكا فَْلیَتََوضَّ

                                                           
لَمْسِجدَ الَحراَم﴾، ِذیَن آَمنُوا إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾: باطنهم ودینهم قال قتادة ألن ُهم ال یتطهرون من جنابة وال من حدث، ﴿فَالَ یَْقربوا ا﴿یا أیُّها الَّ  134

رسل علیًا ونادى أن ال یحج بعد منعوا من دخول الحرم، وقیل: منعوا عن الحج والعمرة ال عن الدخول مطلقًا، ﴿بَْعدَ عاِمِهْم َهذا﴾، وكان سنة تسع أ

ِلِه﴾: من ُم هللاُ ِمن فَضْ العام مشرك وال یطوفن بالبیت عریان، ﴿وإذ ِخفتْم َعْیلَةً﴾: فقًرا بسبب منع الكفار من الحرم النقطاع المتاجر، ﴿فََسْوَف یُْغِنیكُ 

َ َعِلیٌم﴾: بأحوالكم، ﴿َحِكیٌم﴾: في المنع عطائه بوجه آخر، ﴿إن شاَء﴾، قیده بالمشیئة لینقطع اآلمال إلى هللا عوضهم الجز یة وأموال البلدان، ﴿إن َّللَاَّ

 واإلعطاء



دقت کن که اگر یکی از این سرگردانانی که اهل کتاب را  135وضو بگیرد یا دو دستش را بشوید.  

جزو مشرکین می دانند اگر با دختری از اهل کتاب ازدواج کنند چه باید بکشند؟! تضاد در منهج یعنی 

لماء مذاهب اسالمی یعنی همین.  این یکی از تضادهای همین.  نادیده گرفتن آیات و اجماع جمهور ع

 منهجی این دسته از انسانهاست که حتی به دسته هائی از مسلمین هم می گویند مشرک. 

ِ دُوَن الُمْشِركِ هـ( هم در فتح القدیر می گوید: قتاده می گوید:  1250الشوكاني ) ي  م ِ ن . ایإنَّهُ یَُجوُز ذَِلَك ِللذ ِ

به مسجد الحرام به اهل ذمه داده می شود نه به مشرک. از امام ابوحنیفه هم نقل می کند اجازه ی ورود 

به مسجد الحرام و سایر مساجد جایز است بر خالف اهل کتاب که از نظر امام حنفی نیز ورود کفار 

  136که نباید به مسجد الحرام وارد شوند. مشرکین

                                                           
ِ  ْبُن َمْردُویَْه، َعْن جابٍِر قاَل: قاَل َرُسولُ قَْولُهُ تَعالى: ﴿یا أیُّها الَِّذیَن آَمنُوا إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾ . اآلَیةَ. أْخَرَج أْحَمدُ، واْبُن أبِي حاتٍِم، وا 135  الملسو هيلع هللا ىلص: »َّللاَّ

اِق، واْبُن َجِریٍر، واْبُن الُمْنِذِر، واْبُن أبِي حاتٍِم، وأبُو «  . یَْدُخِل الَمْسِجدَ الَحراَم ُمْشِرٌك بَْعدَ عاِمي َهذا أبَدًا، إال  أْهَل العَْهِد وَخدََمكم ز  وأْخَرَج َعْبدُ الرَّ

ِ في قَْوِلِه: ﴿إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس فَال َیْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم َهذا﴾ إال  أْن یَُكوَن  الشَّْیخِ، واْبُن َمْردُویَْه، َعْن جابِِر ْبِن َعْبدِ  ن َعْبدًا أْو أَحدًا مِ َّللاَّ

ِة.وأْخَرَج اْبُن الُمْنِذِر، واْبُن أبِي حاتٍِم، وأبُو الشَّْیخِ، َعْن قَتادَةَ في قَْوِلهِ  مَّ : ﴿إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾ أْي أْجناٌب: ﴿فَال یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ أْهِل الذ ِ

ِ عاِمِهْم َهذا﴾ وهو العاُم الَِّذي َحجَّ فِیِه أبُو بَْكٍر، ونادى َعِليٌّ بِاألذاِن، وذَِلَك ِلتِْسعِ ِسنِیَن ِمَن الِهْجَرةِ  ةَ الَوداعِ، لَْم ِمَن العاِم الُمقْ ملسو هيلع هللا ىلص وَحجَّ َرُسوُل َّللاَّ بِِل َحجَّ

ُ الُمْشِرِكیَن َعِن الَمْسِجِد الَحراِم َشقَّ ذَِلَك َعلى ال ا نَفى َّللاَّ ُ ِمنیَُحجَّ قَْبلَها وال بَْعدَها ُمْنذُ هاَجَر، فَلَم  ُ: ﴿وإْن ِخْفتُْم َعْیلَةً فََسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ  ُمْسِلِمیَن فَأْنَزَل َّللاَّ

ُ بَِهذا الَخراجِ الِجْزَیةَ الجاِریَةَ َعلَْیِهْم، یَأُْخذُونَها َشْهًرا َشْهًرا، وعاًما عاًما فَلَْیَس أِلَحدٍ فَْضِلِه﴾ فَأغْ  ِمَن الُمْشِرِكیَن أْن یَْقَرَب الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ  ناُهُم َّللاَّ

ِمیَن.وأْخَرَج َسِعیدُ ْبُن َمنُصوٍر، واْبُن الُمْنِذِر، واْبُن أبِي حاتٍِم، َعِن اْبِن َعب اٍس قاَل: كاَن عاِمِهْم ذَِلَك، إال  صاِحُب الِجْزیَِة أْو َعْبدُ َرُجٍل ِمَن الُمْسلِ 

ا نُُهوا َعْن أْن یَأْتُوا البَ  ُ ْیَت قاَل الُمْسِلُمونَ الُمْشِرُكوَن یَِجیئُوَن إلى البَْیِت ویَِجیئُوَن َمعَهم بِالطَّعاِم یَتَِّجُروَن بِِه، فَلَم  : ﴿وإْن : فَِمن أْیَن لَنا الطَّعاُم؟ فَأْنَزَل َّللاَّ

ُ َعلَْیِهُم الَمَطَر وَكثَُر َخیْ  ُ ِمن فَْضِلِه إْن شاَء﴾ قاَل: فَأْنَزَل َّللاَّ ، خِ ُرهم ِحیَن ذََهَب الُمْشِرُكوَن َعْنهم.وأْخَرَج اْبُن َجِریٍر وأبُو الشَّیْ ِخْفتُْم َعْیلَةً فََسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ

ا نََزَلْت: ﴿إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس فَال یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم بَْعدَ عامِ  ِ َعْن َسِعیِد ْبِن ُجبَْیٍر قاَل: لَم  وقالُوا: َمن ملسو هيلع هللا ىلص ِهْم َهذا﴾ َشقَّ ذَِلَك َعلى أْصحاِب النَّبِي 

ُ الُمْشِرِكیَن َعِن الَمْسِجِد الَحراِم یَأْتِینا بَِطعاِمنا وبِالَمتاعِ؟ فَنََزلَْت: ﴿وإْن ِخْفتُْم َعیْ  ا نَفى َّللاَّ ْلقى ألَةً﴾ اآلَیةَ. وأْخَرَج اْبُن َمْردُویَْه َعِن اْبِن َعب اٍس قاَل: لَم 

ُ  الشَّْیطاُن في قُلُوِب الُمْؤِمنِیَن فَقاَل: ِمن أْیَن تَأُْكلُوَن وقَْد نُِفَي الُمْشِرُكوَن واْنقََطعَْت َعْنُكُم الِعیُر؟ ُ تَعالى: ﴿وإْن ِخْفتُْم َعْیلَةً فََسْوَف یُْغِنیُكُم َّللاَّ  ِمن قاَل َّللاَّ

 لَ اْبُن أبِي حاتٍِم، َعْن ُمجاِهٍد في اآلیَِة قاَل: قافَْضِلِه إْن شاَء﴾ فَأَمَرهم بِِقتاِل أْهِل الِكتاِب وأْغناهم ِمن فَْضِلِه.وأْخَرَج اْبُن أبِي َشْیَبةَ، واْبُن الُمْنِذِر، و

ُ أْن یُْغِنیَهم ِمن فَْضِلِه ِعَوًضا لَهم بِ  ِل الُمْؤِمنُوَن: قَْد ُكن ا نُِصیُب ِمن َمتاِجِر الُمْشِرِكیَن، فََوَعدَُهُم َّللاَّ “ بَراَءةَ ”أال  یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم، َفَهِذِه اآلیَةُ في أوَّ

اِق والنَّ في الِقراَءِة، وفي آِخِرها التَّأِْویُل.وأْخَرَج ابْ  ز  اُس في ُن أبِي حاِتٍم َعْن َعطاٍء قاَل: ال یَْدُخِل الَحَرَم ُكلَّهُ ُمْشِرٌك وتاَل َهِذِه اآلیَةَ.وأْخَرَج َعْبدُ الرَّ ح 

هُ، وفي لَْفٍظ: ال َیْدُخِل الَحَرَم ُكلَّهُ ُمْشِرٌك.وأْخَرَج َعْبدُ ْبُن ناِسِخِه َعْن َعطاٍء وَعْمِرو ْبِن ِدیناٍر في َقْوِلِه: ﴿فَال یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم﴾ قاال: یُِریدُ الَحَرَم ُكلَّ 

فََسْوَف ِه: ﴿ اْبُن أبِي حاتٍِم َعْن َسِعیِد ْبِن ُجبَْیٍر في قَْولِ ُحَمْیٍد، واْبُن الُمْنِذِر، واْبُن أبِي حاِتٍم، َعْن ِعْكِرَمةَ في قَْوِلِه: ﴿وإْن ِخْفتُْم َعْیَلةً﴾ قاَل: الفاقَةَ.وأْخَرجَ 

اِك ِمثْلَهُ. ح  ُ ِمن فَْضِلِه﴾ قاَل: بِالِجْزَیِة.وأْخَرَج اْبُن أبِي َشْیبَةَ واْبُن الُمْنِذِر َعِن الضَّ ُ ِمن  یُْغنِیُكُم َّللاَّ اِق َعْن قَتادَةَ: ﴿فََسْوَف یُْغِنیُكُم َّللاَّ ز  وأْخَرَج َعْبدُ الرَّ

ُ بِال ِ قاَل: ِجْزیَِة الجاِرَیِة.وأْخَرَج أبُو الشَّْیخِ، َعِن الَحَسِن: ﴿إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾ . قاَل: قَذٌَر. وأْخَرَج أبُو الشَّ فَْضِلِه﴾ . قاَل: أْغناُهُم َّللاَّ ْیخِ، َعِن األْوزاِعي 

نَْهیَهُ: ﴿إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾ .وأْخَرَج أبُو الشَّْیخِ، َعِن الَحَسِن: ﴿إنَّما  َكتََب ُعَمُر ْبُن َعْبِد العَِزیِز أْن یُْمنََع أْن یَْدُخَل الیَُهودُ والنَّصارى الَمساِجدَ وأتْبَعَ 

أْ.وأْخَرَج أبُو الشَّْیخِ، واْبُن َمْردُویَْه، َعِن اْبِن َعب اٍس قاَل: قا ِ الُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾ فََمن صافََحهم فَْلیَتََوضَّ أْ أْو ًكا فَْلیَتََوضَّ َمن صافََح ُمْشرِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َرُسوُل َّللاَّ

 «  .ِلیَْغِسْل َكفَّْیهِ 
ِ دُوَن الُمْشِرِك. وُرِوَي، َعْن أبِي َحنِیفَةَ أْیًضا أنَّهُ یَُجوُز لَهم  136 ي  م ِ دُُخوُل الَحَرِم والَمْسِجِد الَحراِم وسائِِر الَمساِجِد. ونَْهُي وقاَل قَتادَةُ: إنَّهُ یَُجوُز ذَِلَك ِللذ ِ

نُوهم ِمن ذَِلَك، فَهو ِمن باِب قَْوِلِهْم:الُمْشِرِكیَن   ال أَرَینََّك هاُهنا. َعْن أْن یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم هو نَْهٌي ِلْلُمْسِلِمیَن َعْن أْن یَُمك ِ



داللت دارد بر « یَْقَربُوا اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَافاََل » آیه ی  هـ( بیان می کند 1376السعدي )

اینکه بعد از آنکه مشرکین حاکمین و روسای بیت الحرام بودند، بعد از فتح مکه، حکم و حاکمیت به 

   137رسول هللا صلی هللا علیه وسلم منتقل شد.

ٱلَِّذیَن آَمنُۤواْ إنَّما ٱْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فاَل یَْقَربُواْ  ٰیأیُّها »هـ( هم توضیح می دهد 1439أبو بكر الجزائري )

ذا  هللا تعالی به مومنین دستور می دهد که از ورود زنان و مردان مشرک « ٱْلَمْسِجدَ ٱْلَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم َهٰ

مسجد  به مسجد الحرام جلوگیری کنند، چون مشرک ظاهراً و باطناً نجس هستند، پس ورود آنها به

الحرام یعنی مکه و اطراف آن حرام است؛ و از آن زمان مشرکی وارد مکه نشده است. و قول هللا 

به خاطر قطع شدن حضور مشرکین در مراسم حج که در آن به  یعنی فقرِ « وإْن ِخْفتُْم َعْیلَةً »تعالی 

ُ  »خاطر خرید و فروش و تجارت مسلمین سود می بردند  نع مشرکین را م«  ِمن فَْضِلِه فََسْوَف یُْغنِیُكُم ٱَّللَّ

  138کنید و از فقر نترسید.

                                                           
كین بعد ما كانوا، هم الملوك والرؤساء بالبیت، ثم صار بعد أن المشر ﴾فَاَل یَْقَربُوا اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَا﴿وتدل اآلیة الكریمة، وهي قوله  137

 .الفتح الحكم لرسول َّللا  والمؤمنین، مع إقامتهم في البیت، ومكة المكرمة، ثم نزلت هذه اآلیة
ذا﴾ فإنه تعالى أمر المؤمنین بأن یمنعوا من دخول المسجد الحرام ﴿ٰیأیُّها ٱلَِّذیَن آَمنُۤواْ إنَّما ٱْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فَال یَْقَربُواْ ٱْلَمْسِجدَ ٱْلَحراَم بَْعدَ عا 138 ِمِهْم َهٰ

كل مشرك ومشركة ألن المشرك نجس الظاهر والباطن فال یحل دخولهم إلى المسجد الحرام وهو مكة والحرم حولها، ومن یومئذ لم یدخل مكة 

المشركین عن الموسم حیث كانوا یجلبون التجارة یبیعون ویشترون فیحصل نفع  مشرك، وقوله تعالى ﴿وإْن ِخْفتُْم َعْیلَةً﴾ أي فقراً ألجل انقطاع

َ َعلِ  ُ ِمن فَْضِلِه﴾ فامنعوا المشركین وال تخافوا الفقر وقوله تعالى ﴿إن َشآَء إنَّ ٱَّللَّ حتى تبقى  یٌم َحِكیٌم﴾ استثناء منه تعالىللمسلمین ﴿فََسْوَف یُْغنِیُكُم ٱَّللَّ

به سبحانه وتعالى راجیة خائفة غیر مطمئنة غافلة، وكونه تعالى علیماً حكیماً یرشح المعنى المذكور فإن ذا العلم والحكمة ال  قلوب المؤمنین متعلقة

 یضع شیئاً إال في موضعه فال بد لمن أراد رحمة هللا أو فضل هللا أن یجتهد أن یكون أهالً لذلك، باإلیمان والطاعة العامة والخاصة.



 468و الواحدي ) 141هـ( 437و مكي بن أبي طالب ) 140هـ( 427و الثعلبي ) 139هـ( 373السمرقندي )

و   144هـ( در تفسیرش 875و الثعالبي ) 143هـ( در تفسیرش 774و ابن كثیر ) 142هـ( در البسیط

                                                           
ال ى وال یجمع، فَ ا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس، یعني: قذر ورجس، ولم یقل أنجاس، ألن النََّجس مصدر، والمصدر ال یثنقوله تعالى: ی 139

عني: ال یدخلوا أرض مكة، وقال مقاتل: یَْقَربُوا اْلَمْسِجدَ اْلَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم هذا فهذه اآلیة من اآلیات التي قرأها علیهم علي بن أبي طالب بمكة، ی

ن الجنب ال یجوز له أن یعني: الحرم كله، وقال مالك بن أنس: ال یجوز للكفار أن یدخلوا المساجد، ألن هللا تعالى قال: إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس كما أ

 یدخل المسجد.

قول الشافعي رحمه هللا، وقال أبو حنیفة رضي هللا عنه وأصحابه: یجوز للذمي وقال الزهري: له أن یدخل جمیع المساجد إال المسجد الحرام، وهو 

ال یدخلون أن یدخل جمیع المساجد، ألن الكفار كانوا یدخلون مسجد المدینة إذا قدموا وافدین من قومهم. وهذه اآلیة نزلت في شأن أهل الحرب: إنهم 

ل ثم قا« . ال یدخلون المسجد الحرام إال بإذن أو عهد»وروي عن جابر بن عبد هللا أنه قال:  المسجد الحرام بغیر أمان، وال یكون لهم والیة البیت.

 یلُ ِغنَاه ... َوالَ یَْدِري الغَنِيُّ َمتَى یَعِ تعالى: َوإِْن ِخْفتُْم َعْیَلةً، یعني: حاجة وفقراً. وقال الزجاج: العیلة الفقر، كما قال الشاعر: َوَما یَْدِري الفَِقیُر َمتَى 

ُ ِمْن فَْضِلِه أي من رزقه وذلك أنه لما منع المشركون من مكة، قال أناس من التجار ألهل مكة:  من أین تأكلون؟ فنزل َوإِْن ثم قال: فََسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ

ُ ِمْن فَْضِلهِ   ِخْفتُْم َعْیلَةً فََسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ
یدخل الحرم إال أهل الجزیة أو عبد لرجل من المسلمین، ونساؤهم حل لكم، وقرأ: بَْعدَ عاِمِهْم هذا یعني : ال ملسو هيلع هللا ىلصجابر عن عبد هللا عن رسول هللا  140

 العام الذي حج فیه أبو بكر رضي هللا عنه عنه بالناس، ونادى علي كرم هللا وجهه ببراءة وهو سنة تسع في الهجرة

ا منعوا من دخول الحرم شق  ذلك على َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً اآلیة.قال المفسرون: وكان المش ركون یجلبون إلى البیت الطعام ویت جرون ویتبایعون، فلم 

 المسلمین، والقى الشیطان في قلوبهم الخوف وقال لهم: من أین تأكلون وتعیشون وقد بقي المشركون وانقطعت عنهم العیر.

ُ ِمْن فَْضِلِه وذلك أنه أنزل علیهم مطرا مدرارا فكثر وفي مصحف عبد هللا: وإن خفتم عایلة أي ]حصلة[ یعول علیكم أي یش ق َفَسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ

 خیرهم حین ذهب المشركون.

ي أهل امرة ألن سبیلهم ف.... ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتاَب یعني الیهود والنصارى یؤخذ منهم الجزیة وأال  یقاتلوا، ویؤخذ الجزیة أیضا من الصابئین والس

 كتاب سبیل أهل البدع فیها، ویؤخذ الجزیة أیضا من المجوس، وقد قیل: إنهم كانوا من أهل الكتاب فرفع كتابهم.ال
 وهذه اآلیة نَاِسَخةٌ، لما كان النبي علیه السالم، قد صالح علیه المشركین أن ال َیْمنَع أحد من البیت. 141

 ل المسجد الحرام، وال من غیره، وال یمنع من ذلك إال المشركون أهل األوثان.قال أبو حنیفة وأصحابه: ال یمنع الیهود والنصارى من دخو

 قال مالك: یمنع المشركون كلهم من أهل الكتاب وغیرهم من دخول الحرم، ودخول كل المساجد. وهو قول عمر بن عبد العزیز، وقتادة.

 ول سائر المساجد.وقال الشافعي: یمنع المشركون جمیعاً من دخول الحرم، وال یمنعون من دخ

ن دُوِن ٱ ِ م ِ ن دُوِن ٱَّللَّ ِ[﴾ ]التوبة: وقول هللا عز وجل، في الیهود والنصارى: ﴿ٱتََّخذُۤواْ أَْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَُهْم أَْربَاباً ]م ِ [ اآلیة، یدلُّ على جوازهم 31َّللَّ

ا یُْشِرُكوَن﴾ في  آخر اآلیة. ]در اینجا منظور اطالق لفظ مشرک به کفار اهل کتاب و حتی شبه تسمیتهم مشركین، وقد نص  هللا على ذلك بقوله: ﴿َعمَّ

 اهل کتاب به صورت لفظی و لغوی است نه حکمی و فقهی و شرعی[

ملسو هيلع هللا ىلص ي بهو العام الذي حج فیه أبو بكر رضي هللا عنه، بالناس، ونادى علي  بـ: "براءة" في الموسم، وذلك لتسع سنین مضین من الهجرة، وحجَّ الن

ةَ الَودَاعِ في العام المقبل سنة عشر من الهجرة.حَ   جَّ

ُ ِمن فَضْ وقوله: ﴿َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً﴾.]أي[: إن خفتم، أیها المؤمنون، فقراً، بمنعنا المشركین أن یأتوكم إلى الحرم بالتجارات، ﴿فََسوْ  ِلِه﴾، َف یُْغنِیُكُم ٱَّللَّ

ِ﴾، إلى قوله: ﴿َحتَّٰى یُْعُطواْ ٱْلِجْزیَةَ﴾.وقیل: أغناهم بإْدَراِر المطر علیهم.فأغناهم هللا بأخذ الجزیة منهم بقوله: ﴿قَا  ِتلُواْ ٱلَِّذیَن الَ یُْؤِمنُوَن بِٱَّللَّ
 یوم یرید:وقوله تعالى: ﴿بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَا﴾، قال قتادة: "یعني عام حج بالناس أبو بكر، وتال علي سورة براءة"، وقال عطاء عن ابن عباس: " 142

 الفتح"، وقال الزجاج: "هذا وقع سنة تسع من الهجرة، أُمر المسلمون بمنع المشركین من الحج".

 92/ 6قال: "ال یدخل الحرم إال أهل الجزیة أو عبد رجل من المسلمین") ذكره الثعلبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-فأما الكالم في حكم هذه اآلیة: فروى جابر عن النبي 

(....وقوله تعالى: ﴿َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً﴾ العیلة: الفقر، ... وقوله تعالى: 1776/ 6، وابن أبي حاتم 392/ 3المسند" بدون سند، ورواه بمعناه أحمد في "

َ َعِلیٌم َحِكیٌم﴾، قال ابن عباس: "علیم بما یصلحكم، حكیم فیما حكم في المشركین".  ﴿إِنَّ َّللاَّ
أَیَُّها ٱلَِّذیَن َءاَمنُۤو۟ا إِنََّما ٱ 143 ـٰۤ  فََسۡوَف یُغۡ ﴿یَ

ࣰ
ذَۚا َوإِۡن ِخۡفتُۡم َعۡیلَة ـٰ  فَاَل یَۡقَربُو۟ا ٱۡلَمۡسِجدَ ٱۡلَحَراَم بَۡعدَ َعاِمِهۡم َه

ࣱ
َ ۡلُمۡشِرُكوَن نََجس ُ ِمن فَۡضِلِهۦۤ إِن َشۤاَءۚ إِنَّ ٱَّللَّ  ِنیُكُم ٱَّللَّ

 ٢٨َعِلیٌم َحِكیࣱم 

اِهِری  وِل َهِذِه اآْلیَِة. َوَكانَ َن ِدینًا َوذَاتًا بِنَْفيِ اْلُمْشِرِكیَن، الَِّذیَن ُهْم نََجس دینًا، عن المسجد اْلَحَراِم، َوأاَلَّ یَْقَربُوهُ بَْعدَ نُزُ أََمَر تَعَالَى ِعبَادَهُ اْلُمْؤِمَنْیِن الطَّ

 ِ ُ َعْنُهَما، َعاَمئٍِذ، َوأََمَرهُ أَْن یُنَاِدَي فِي اْلُمْشِرِكیَن: أاَلَّ یَُحجَّ بعد العام َعِلیًّا ُصْحبَةَ أَبِي بَْكٍر، َرِض ملسو هيلع هللا ىلص نُُزولَُها فِي َسنَِة ِتْسعٍ؛ َوِلَهذَا بَعََث َرُسوُل َّللاَّ َي َّللاَّ

ُ ذَِلَك، َوَحَكَم بِِه َشْرًعا َوقَدًَرا.  مشرك، وال یطوف بالبیت عریان. فَأَتَمَّ َّللاَّ

ِ یَقُوُل فِي قَْوِلِه تَعَالَى: ﴿ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فَال یَقْ وقال عبد الرازق: أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْیج، أَْخبََرنِي أَبُو ال َبْیِر، أَنَّهُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ َربُوا اْلَمْسِجدَ زُّ

ِة)تفسیر عبد ا مَّ  (1/245لرزاق )اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَا﴾ إاِلَّ أَْن یَُكوَن َعْبدًا، أَْو أََحدًا ِمْن أَْهِل الذ ِ

َماُم أَْحَمدُ: َحدَّثَنَا ُحَسین)حسن( َحدَّثَنَا َشِریٌك، َعِن اأْلَ  ار -ْشعَِث َوقَْد ُرِوَي َمْرفُوًعا ِمْن َوْجٍه آَخَر، فَقَاَل اإْلِ َعِن اْلَحَسِن، َعْن َجابٍِر قَاَل: -یَْعنِي: اْبَن َسوَّ

( : 4/10( وقال الهیثمي في المجمع )3/392ْعدَ َعاِمنَا َهذَا ُمْشِرٌك، إاِلَّ أَْهُل اْلعَْهِد َوَخدَُمُهْم)وخدمكم( ") المسند )"اَل یَْدُخُل َمْسِجدَنَا بَ ملسو هيلع هللا ىلص: قَاَل النَّبِيُّ 

 "فیه أشعث بن سوار وفیه ضعف وقد وثق(
 ه:وقوله عز وجل: یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس، قال ابن عباس وغیر 144

سهم كنجاسة الَخْمر ، ونصَّ َّللاَّ سبحانه في هذه اآلیة على الُمْشِرِكیَن، وعلى الَمْسِجد الحرام، ف ْرَك هو الذي نَجَّ قاَس مالٌك رحمه َّللاَّ وغیره معنى الش ِ

ةُ َجمیَع الُكفَّار من أْهِل الكتاب وغیرهم على المشركین، وقَاَس سائَر المساِجِد على الَمْسِجِد الحرامِ  ، َوَمنََع ِمْن دخوِل الجمیعِ في جمیعِ المساجِد، وقوَّ

له اُم َحجَّ أبو بَْكٍر بالنَّاس. وقوقوله سبحانه: فَال یَْقَربُوا یقتضي أْمَر المسلمین بَمْنعهم.وقوله: بَْعدَ عاِمِهْم هذا، یرید: بعد عاِم تِْسعٍ من الهجرة، وهو عَ 

ا ُمنَِع المشركون من الَمْوِسم، وهم كانوا یجلبون األسبحانه: َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً، أي ُ ِمْن َفْضِلِه، وكان المسلمون، لَمَّ مةَ طع: فْقراً، فََسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ

َّللاَّ  ْضله، فكان األمر كما وعدوالتجاراِت، قَذََف الشیطان في نفوسهم الَخْوَف من الفَْقر، وقالوا: ِمْن أْیَن نعیش؟ فوَعدَهم َّللاَّ سبحانه بأْن یغنیهم ِمْن فَ 

هم وتَْجُرهم، وأغنى َّللاَّ من فضله بالجهاِد والظهوِر على األَُمِم.  سبحانه، فأسلََمِت العرُب، فتمادَى حجُّ



و  146التحریر والتنویر هـ( در 1393و ابن عاشور ) 145محاسن التأویل هـ( در 1332القاسمي )

 دیگران از فرقه های معروف به اهل سنت همین دیدگاه را در مورد نجاست مشرکین بیان کرده اند. 

 نجس بودن مشرکین نزد شیعه و تمایز آن با اهل کتاب و شبه اهل کتاب 

مین دلیل سعی می شود ابتدا به بارها عرض کرده ایم که تشیع در امور اجتهادی یعنی امروز. به ه

ذار هللا خمینی بنیانگآیت بزرگان معاصر آنها اشاره شود بعد به گذشتگان مورد پذیرش این معاصرین. 

توان بر اساس قاعده اصالت طهارت می» است:می ایران در این مورد گفتهداراالسالم جمهوری اسال

 147«اهل کتاب را پاک دانست.

ر کنونی داراالسالم ایران هم که به عنوان نماد تشیع در زمان ما محسوب می آیت هللا خامنه ای رهب

ها و همچنین صابئین بر اساس تحقیقات ما از شود طی استفتائاتی می گوید: یهود، نصارى، زرتشتى

  148اهل کتاب هستند و حکم آنها را دارند و به نظر ما اهل کتاب محکوم به طهارت هستند.

                                                           
ُ ﴿یا أیُّها الَِّذیَن آَمنُوا إنَّما الُمْشِرُكوَن نََجٌس فَال یَْقَربُوا الَمسْ :القَْوُل في تَأِْویِل قَْوِلِه تَعالى 145 ِجدَ الَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم َهذا وإْن ِخْفتُْم َعْیلَةً فََسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ

َ َعِلیٌم َحِكیٌم﴾ .ِمن فَْضِلِه إْن شاَء  ٍ أْو ُعْمَرةٍ َكما كانُوا یَْفعَلُوَن في الجاِهِلیَِّة،...إنَّ َّللاَّ  ﴿َفال یَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحراَم﴾ أْي: ِلَحج 

َر أبُو بَْكٍر َعلى الَمْوِسِم، و ﴿بَْعدَ  ِ عاِمِهْم َهذا، وهو عاُم تِْسعٍ ِمَن الِهْجَرةِ، ِحیَن أُم ِ ٍ َرِضَي ملسو هيلع هللا ىلص تَقَدََّم َلنا أنَّ النَّبِيَّ عاِمِهْم َهذا﴾ أْي: بَْعدَ َحج  أتْبََع أبا بَْكٍر بِعَِلي 

ُ َعْنُهما، ِلیُناِدَي في الُمْشِرِكیَن:  ُ ذَِلَك، وَحَكَم بِِه َشْرًعا وقَدًَرا.«« . بَْعدَ َهذا العاِم ُمْشِرٌك، وال َیُطوَف بِالبَْیِت ُعْریانٌ  أال  یَُحجَّ »»َّللاَّ  فَأتَمَّ َّللاَّ

ُ ِمن َفْضِلِه إْن شاَء﴾ أْي: ِمن فَتْحِ البِالِد، ْوَف یُغْ ﴿وإْن ِخْفتُْم َعْیَلةً﴾ أْي: فَْقًرا بَِسَبِب َمنِعِهْم ِمَن الَحَرِم، اِلْنِقطاعِ أْرفاٍق كانَْت لَكم ِمن قُدُوِمِهْم ﴿فَسَ  نِیُكُم َّللاَّ

 وُحُصوِل الَمغاِنِم، وأْخِذ الِجْزیَِة، وتَواُجِه الن اِس ِمن أْقطاِر األْرِض.
. وُمواَجَهةُ الُمْؤِمنِیَن بِذَِلَك تَْقتَِضي نَْهَي الُمْسِلِمیَن َعْن أْن یَْقُرَب وقَْولُهُ: ﴿فَال یَْقَربُوا الَمْسِجدَ﴾ ظاِهُرهُ نَْهٌي ِلْلُمْشِرِكیَن َعِن القُْرِب ِمَن الَمْسِجِد الَحرامِ  146

ِن الُمْشِرِكیَن عَ  نِیَن ِحیَن ُجِعلُوا ُمَكلَِّفیَن ِباْنِكفافِ الُمْشِرُكوَن الَمْسِجدَ الَحراَم. َجعََل النَّْهَي في ُصوَرةِ نَْهيِ الُمْشِرِكیَن َعْن ذَِلَك ُمبالََغةً في نَْهيِ الُمْؤمِ 

 فََلْیَس النَّْهُي ِلْلُمْشِرِكیَن َعلى ظاِهِرِه.“ ال أَریَنََّك هاُهنا”ااِلْقتِراِب ِمَن الَمْسِجِد الَحراِم ِمن باِب قَْوِل العََرِب 

ِ ُكلَّها تَتَقَدَُّمها ِزیاَرةُ الَمْسِجِد الَحراِم وتَْعقُبُها ... والَمْقُصودُ ِمَن النَّْهيِ َعِن اْقتِرابِِهْم ِمَن الَمْسِجِد الَحراِم النَّْهُي َعْن ُحُضوِرهِ  ُم الَحجَّ أِلنَّ َمناِسَك الَحج 

ا نََزلَْت )بَراَءةٌ( أْرَسَل النَّبِيُء  ُم ُت اْبتِداِء النَّْهيِ بِما بَْعدَ عاِمهِ بِأْن یُنادى في الَمْوِسِم أْن ال یَُحجَّ بَْعدَ العاِم ُمْشِرٌك وقَِرینَةُ ذَِلَك تَْوقِیملسو هيلع هللا ىلص َكذَِلَك، وِلذَِلَك لَم 

 .  الحاِضِر. فَدَلَّ َعلى أنَّ النَّْهَي َمنُظوٌر فِیِه إلى َعَمٍل یَْكُمُل َمَع اْقتِراِب اْكتِماِل العاِم وذَِلَك هو الَحجُّ

 َ ُ ِمن َفْضِلِه إْن شاَء إنَّ َّللاَّ َعِلیٌم َحِكیٌم﴾ُعِطَف َعلى ُجْملَِة النَّْهيِ. والَمْقُصودُ ِمن َهِذِه الُجْملَِة: وْعدُ الُمْؤِمنِیَن بِأْن یُْغنِیَُهُم  ﴿وإْن ِخْفتُْم َعْیَلةً فََسْوَف یُْغنِیُكُم َّللاَّ

ِ َفیُْنِفقُوَن ویُْهدُوَن ال ُ َعِن الَمنافِعِ الَّتِي تَأِْتیِهْم ِمَن الُمْشِرِكیَن ِحیَن كانُوا یَِفدُوَن إلى الَحج   فَتَعُودُ ِمنهم َمنافُِع َعلى أْهِل َمكَّةَ وما َحْولَها، وقَْد أْصبَحَ  َهدایاَّللاَّ

 أْهلُها ُمْسِلِمیَن فَال َجَرَم أنَّ ما یَِردُ إَلْیها ِمن ِرْزٍق یَعُودُ َعلى الُمْؤِمنِیَن.

َ َسیُْغنِیكم َعْن ذَِلَك. وقَْد والعَْیلَةُ: ااِلْحِتیاُج والفَْقُر أْي إنَّ َخَطَر في نُفُوِسكم َخْوُف الفَْقِر ِمِن انْ  ِ فَإنَّ َّللاَّ ِقطاعِ اإلْمداِد َعْنكم بَِمنعِ قَبائَِل َكِثیَرةٍ ِمَن الَحج 

ُ بِأْن َهدى ِلإْلْسالِم أْهَل تَباَلةَ وُجَرَش ِمن بِالِد الیََمِن، فَأْسلَُموا َعِقَب ذَِلَك، وكانَْت بِالدُ  ْرعٍ فََحَملُوا إلى َمكَّةَ الطَّعاَم هم بِالدَ َخْصٍب وزَ أْغناُهُم َّللاَّ

عاَم إلى َمكَّةَ، وأْسَلَم أْهُل َصْنعاَء ِمَن الیََمِن، وَبلَِدِهْم تَأْتِیِه والِمیَرةَ، وأْسلََم أْیًضا أْهُل ُجدَّةَ وبَلَِدِهْم َمْرفَأٌ تَِردُ إلَْیِه األْقواُت ِمن ِمْصَر وَغْیِرها، فََحَملُوا الطَّ 

 أقاِلیَم َكِثیَرةٍ ِمَن الِهْنِد وَغْیِرها. السُّفُُن ِمن

ِ في تَْحِقیِق وْعِدِه أِلنَّهُ یَْفعَُل ما یَ  عِ إلى َّللاَّ جاِء َمَع التََّضرُّ  شاُء.وقَْولُهُ: )إْن شاَء( یَْفتَُح لَهم باَب الرَّ

َ َعِلیٌم َحِكیٌم﴾ تَْعِلیٌل ِلقَْوِلِه: ﴿وإْن ِخْفتُْم عَ  ا َمنَعَكم ِمن تَ وقَْولُهُ: ﴿إنَّ َّللاَّ َ یُْغنِیكم أِلنَّهُ َیْعلَُم ما لَكم ِمَن الَمنافِعِ ِمن ِوفادَةِ القَبائِِل، فَلَم  ِكینِِهْم ِمَن مْ ْیَلةً﴾ أْي أنَّ َّللاَّ

ِ لَْم یَُكْن تاِرًكا َمنفَعَتَكم فَقَدََّر ِغناكم َعْنهم بَِوسائَِل أُْخرى َعِلَمها وأْحَكَم تَْدبِیَرها.  الَحج 
ای بر نجاست اهل کتاب نداریم، و بلکه آنچه هیچ دلیل قانع کننده(. »1989پورتال امام خمینی / نیز: جبار حسین )-قاعده طهارت اهل کتاب 147

نامه(. قم: جامعة طهارت و نجاست اهل کتاب با رویکرد نظریه امام خمینی )س( )پایان«. کند طهارت اهل کتاب استادله بر آن داللت می

 مجتمع آموزشی عالی امام خمینی )س(. -فی عالمیهالمصط
 : بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضی دیگر به طهارت آنها، رأی جنابعالی چیست؟313س  148

 ج: نجاست ذاتى اهل کتاب معلوم نیست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتى هستند.



 

 

( می گوید: داللت این 28)توبه/یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس : تفسیر آیه یمحقق اردبیلى در 

دلیل بر این که تمامى کافران نجسند بستگى دارد بر ثابت کردن این که همه آنان مشرکند و چنین سخنى 

َها الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس یَا أَیُّ : مد جواد مغنیه  هم در مورد آیه یمح 149 بى اشکال نیست.

( می گوید: مقصود ما از انسان نجس، شخص جاحد و بت پرست است، ولى اهل کتاب، پاکى 28)توبه/

 150 آنان را پیش از این ثابت کردیم.

                                                           
های هللا علیه وآله( دارند، ولی بر اساس روش و عادتز جهت اعتقادی ایمان به رسالت خاتم النبیین)صلی: آیا آن دسته از اهل کتاب که ا314س 

 کنند، در طهارت حکم کافر را دارند یا خیر؟پدران و اجدادشان عمل می

نیست. ولى اگر از اهل کتاب محسوب  ج: مجرد اعتقاد به رسالت خاتم النبیین)صلى هللا علیه وآله( براى اجراى حکم اسالم در مورد آنان کافى

 شوند، محکوم به طهارت هستند.

 : مقصود از اهل کتاب چه کسانی است؟ معیاری که حدود معاشرت با آنها را مشخص کند چیست؟316س 

الهى)على نبینا وآله ج: مقصود از اهل کتاب هر کسى است که اعتقاد به یکى از ادیان الهى داشته و خود را از پیروان پیامبرى از پیامبران 

نین ها و همچهاى الهى را که بر انبیاء علیهم السالم نازل شده، داشته باشند مانند یهود، نصارى، زرتشتىالسالم( بداند و یکى از کتابوعلیهم

ضوابط و اخالق اسالمى  صابئین که بر اساس تحقیقات ما از اهل کتاب هستند و حکم آنها را دارند. معاشرت با پیروان این ادیان با رعایت

 اشکال ندارد.

نامند و ادعای پیروی از پیامبر خدا حضرت می« صابئه»کنند که خود را : تعداد زیادی از مردم در خوزستان زندگی می322س  

هستند که در قرآن آمده  گویند کتاب او نزد ما موجود است. نزد علمای ادیان ثابت شده که آنها همان صابئونالسالم( را دارند و مییحیی)علیه

 است. لطفاً بیان فرمایید که این گروه از اهل کتاب هستند یا خیر؟

 ج: گروه مذکور در حکم اهل کتاب هستند.

های ماشین و قطاری که مورد استفاده مشترک مسلمانان و کافران است، با این که کف ار در بعضی از مکانها بیشتر از : آیا صندلی332س 

 شود، محکوم به طهارت است؟ستند و حرارت هوا باعث ترشح عرق و حتی سرایت رطوبت میها همسلمان

ج: کافر اهل کتاب محکوم به طهارت است، و در هر صورت در مورد اشیاء مورد استفاده مشترک کف ار و مسلمین با عدم علم به نجاست، حکم 

 شود.به طهارت آنها مى

مورد  هایی درشناسی احکام فقهی( نیز در پاسخ به سوالای و رئیس مرکز موضوعائات آیت هللا خامنهزاده )عضو دفتر استفتمحمدحسین فالح

ای پیروان ادیان مسیحی، زرتشتی، یهودی و صابئی پاک هستند است: از دیدگاه آیت هللا خامنهچگونگی ارتباط با غیر مسلمانان چنین پاسخ داده

ای خود نیز در مواردی از )به جز گوشتی که توسط آنان ذبح شده باشد( نیز اشکال ندارد.   آیت هللا خامنهو خوردن غذاهای تهیه شده توسط آنان 

، دفتر حفظ و نشر آثار آیت هللا «مسیحیان ایران از انقالب و جنگ سربلند بیرون آمدند)»است. غذاهای تهیه شده توسط اهل کتاب تناول نموده

 ای(خامنه
, مؤسسه نشر اسالمى وابسته به جامعه مدرسین قم./ فداللته على الکل موقوف على اثبات 319/1رهان, مقدس اردبیلى, جمجمع الفائده والب 149

 کونهم جمیعاً مشرکین و هو الیخلو عن اشکاٍل.
ن اما اهل الکتاب فقد اثبتنا , دارالعلم للمالیین, بیروت./ ونرید باألنسان النجس، الجاحد وعابد األوثا28/4تفسیر )کاشف( محمد جواد مغنیه, ج 150

 طهارتهم.



در این باب، برخی دیگر از مفسرین و فقهای جعفری  مثل فاضل لنکرانی و وحید خراسانی و  

 152کرده اند.و... اهل کتاب را پاک و طاهر اعالم  151یستانیس

نها آ موجودیتاین دیدگاه تمام مذاهب اسالمی است مبنی بر اینکه تنها مشرکین نجس هستند و باید از 

ه با پشتوان از مذهب حنبلی هم منشعب شده ایاهل کتاب و شبه اهل کتاب؛ اما دیدگاه از برائت شود نه 

بر خالف منابع شرعی و بر  در میان جوانان ما رایج شده کهرضی هللا عنهما ی رای شاذ ابن عمر 

می گوید: واألقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركین والمشركات عند  خالف جمهور اهل علم

 153.اإلطالق رجالهم ونساؤهم

ا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فاَل یَْقَربُوا یَا أَیَُّها الَِّذیَن آََمنُو : دلیل این دسته از علمای نجد این است که این آیه 

. شود و آنها نیز جزو مشرکین هستندشامل کفار اهل کتاب می ( 28)توبه/ اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَا

گر ماصالً این آیه چه ربطی به کفار اهل کتاب دارد؟ کجا این آیه بحثی در مورد کفار اهل کتاب کرده؟ 

 ماع جمهور اهل علم را در مورد این آیه و مشرک نبودن اهل کتاب ندیدیم؟ اج

دیدیم که با قیاس کفار اهل کتاب به کفار مشرک عده ای از اهل علم گفته اند کفار اهل کتاب نباید وارد 

حرام لمسجد الحرام شوند و شاهی از شاهان اموی هم دستور داده کفار یهود و نصارا وارد بیت ا

و اجماع جمهور علماء چه ربطی به حکم اصلی دارد؟ چه ربطی به آیه سخن شاذ و متروک این  نشوند.

اما دستور یک شاه با تکیه بر دارد؟ در اینجا آیا چنین قیاسی شرعی است یا نه وارد بحث نمی شویم . 

بر آن  از اهل علم نمی تواند اجماع مسلمین و رای تمام مسلمین باشد و عالوه قیاس یکی دو مذهب

                                                           
/ پرسش: آیا جایز است کسی از  84و 85، ص1، ج1378هاشمی، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسالمی، محمدحسن بنی 151

ند کفار اهل کتاب نیز مانظرفی استفاده کند که قبال از آن ظرف یک کافر اهل کتاب مثال مسیحی استفاده کرده باشد ؟و خالصه اینکه آیا کفار 

 بدون کتاب نجس هستند یا نه؟

 پاسخ: کافر کتابی پاک است .

 پرسش: اهل کتاب که در ایران زندگی می کنند چه حکمی دارند و آیا استفاده از محصوالت آنها مانند سوسیس و کالباس جایز است یا خیر؟

سلمانان تهیه شود استفاده ار آن مانعی ندارد، و احتمال دهد که فروشنده تذکیه پاسخ: محکوم به طهارت اند و اگر محصوالت مزبور از بازار م

 حیوان آن را احراز نموده.
 84و  85، ص1، ج1378هاشمی، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسالمی، محمدحسن بنی 152
ي المشركین والمشركات عند اإلطالق رجالهم ونساؤهم ؛ ألنهم واألقرب أن أهل الكتاب داخلون ف/ ( .4/274مجموع فتاوى الشیخ ابن باز" ) 153

ُكوَن نََجٌس فَال یَْقَربُوا اْلَمْسِجدَ كفار مشركون بال شك ، ولهذا یمنعون من دخول المسجد الحرام ، لقوله عز وجل : ) یَا أَیَُّها الَِّذیَن آََمنُوا إِنََّما اْلُمْشرِ 

 . ولو كان أهل الكتاب ال یدخلون في اسم المشركین عند اإلطالق لم تشملهم هذه اآلیة28( التوبة/اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَا 



ممنوعیت حضور کفار اهل کتاب به مسجد الحرام باعث نمی شود حکم مشرکین بر آنها تحمیل شود و 

 دسته و طبقه ی آنها عوض شود. 

اگر اهل کتاب را نجس می دانید باید نه تنها ازعقاید آنها برائت کنید بلکه از خود آنها هم برائت کنید، 

حالل می شود و نه گرفتن جزیه نه ازدواج با زنان پاکدامن آنها در نتیجه نه طعام آنها حالل می شود و 

نها مشروعیت می یابد و این کفار باید مثل کفار مشرک بین اسالم یا مرگ یکی را انتخاب کنند آاز 

( اما می بینیم که 5)توبه/ِكیَن َحْیُث َوَجدتُُّموُهْم ُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشرِ اْلُحرُ  فَإِذَا انَسلََخ اأْلَْشُهرُ چون امر آمده:  

مذاهب اسالمی بر خالف این جمهور آراء اجماع تمام آیات هللا و سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و 

دیدگاه نجدیت است که نجدیت هم خودش دیدگاهی در میان دهها دیدگاه در مذهب امام احمد بن حنبل 

 است. 

و مشرکین چه شرکیات بزرگی دارند؟! اما با این  می توانید تصور کنید که یهودی ها و نصرانی ها

وجود شریعت ما اینها را جزو مشرکین قرار نداده است. حاال به نظر شما چرا عده ای با تاویالت 

 اشتباه و شاذ مسلمین مخالف خودشان را جزو مشرکین قرار می دهند؟

 ر مشرک :در مساله ی طعام و ازدواج با زنان کفار اهل کتاب و کفا 

اْلیَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّی ِبَاُت َوَطعَاُم الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب  اهل کتاب می فرماید:کفار هللا تعالی در مورد  -

اَب ِمْن قَْبِلُكْم ِحلٌّ لَُكْم َوَطعَاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَ 

(، امروز )با نزول این آیه( برای شما همه ی چیزهای پاكیزه حالل شد، و )ذبائح و( 5)مائده/

خوراك اهل كتاب برای شما حالل است و خوراك شما برای آنان حالل است، و )ازدواج با( 

 زنان پاكدامن مؤمن، و زنان پاكدامن اهل كتاب پیش از شما حالل است.

َوالَ تَنِکُحواْ اْلُمْشِرَکاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ َوألََمةٌ هللا تعالی در مورد کفار مشرک می فرماید:  در برابر -

ؤْ  ْشِرَکٍة َولَْو أَْعَجبَتُْکْم َوالَ تُنِکُحواْ اْلُمِشِرِکیَن َحتَّى یُْؤِمنُواْ َولَعَْبدٌ مُّ ن مُّ ْؤِمنَةٌ َخْیٌر م ِ ن مُّ ِمٌن َخْیٌر م ِ

ْشِرٍک َولَ  ُ یَدُْعَو إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرةِ بِإِْذنِِه َویُبَی ُِن آیَاتِِه أُْولَئَِک یَْدُعوَن إِلَى النَّاِر ْو أَْعَجبَُکْم مُّ َوَّللا 



گمان ، و بیتا ایمان نیاورند ازدواج نکنید  ( و با زنان مشرک221)بقره/ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم یَتَذَکَُّروَن 

ن مشرکی بهتر است، اگرچه ) زیبائی یا ثروت یا موقعی ت او ( شما را به کنیز مؤمنی از ز

شگفتی انداخته باشد، و ) زنان و دختران خود را ( به ازدواج مردان مشرک در نیاورید، 

گمان غالم مؤمنی از مرد مشرکی بهتر است اگرچه )زیبائی یا مادامی که ایمان نیاورند . و بی

ا را به شگفتی انداخته باشد. آنان )اعم از زنان یا مردان مشرک( به ثروت یا موقعی ت او ( شم

کنند و خدا به سوی بهشت و آمرزش به فرمان خود و توفیق سوی آتش ) دوزخ ( دعوت می

 سازد تا این که یادآور شوند .کند ، و خدا آیات خود را برای مردم روشن میخویش دعوت می

نی که آیه در تفسیر این آیه و با ذکر مراجعی می نویسد: زماهـ(  774)ریابن کثامام ابن کثیر رحمه هللا 

نازل شد مردم دست از ازدواج با آنها کشیدند، زمانی  (221)بقره/ َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ : ی

نازل شد با زنان اهل کتاب ازدواج  (5)مائده/ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكمْ : که آیه ی 

ن یاگر گفته شود که اهل کتاب در عموم لفظ مشرک« إِْن قِیَل بِدُُخوِل اْلِكتَابِیَّات فِي ُعُمومَها» کردند؛ حتی 

َوإاِلَّ فاََل ُمعَاَرَضة بَْینَها مائده مخصص آیه ی سوره بقره است و گرنه: قرار می گیرند باز این آیه ی 

ْن الَِّذیَن ْم یَكُ بَْینَها، أِلَنَّ أَْهل اْلِكتَاب قَْد اِْنفََصلُوا فِي ِذْكرهْم َعْن اْلُمْشِرِكیَن فِي َغْیر َمْوِضع َكقَْوِلِه تَعَالَى" لَ وَ 

یَن َحتَّى تَأْتِیَُهْم اْلبَی ِنَة  ن این ضه و مخالفتی بی"  و گرنه هیچ معارَكفَُروا ِمْن أَْهل اْلِكتَاب َواْلُمْشِرِكیَن ُمْنفَك ِ

آیه و آن آیه وجود ندارد، چون: اهل کتاب در جاهای مختلفی از قرآن از مشرکین جدا شده اند و 

یَُكْن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهل اْلِكتَاب  لَمْ مشرک نامیده نشده اند مثل سخن هللا تعالی که می فرماید: 

یَن َحتَّى تَأْتِ   154یَُهْم اْلبَی ِنَةَواْلُمْشِرِكیَن ُمْنفَك ِ

                                                           
(./ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سلیمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك یعني المزني حدثنا 84-83/ 5تفسیر ابن كثیر ) 154

﴾]البقرة: إسماعیل بن سمیع عن أبي مالك الغف [، قال: فحجز الناس عنهن حتى 221اري قال: نزلت هذه اآلیة ﴿َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ

ماعة من الصحابة [، فنكح الناس نساء أهل الكتاب، وقد تزوج ج5نزلت اآلیة التي بعدها ﴿َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم﴾]المائدة: 

[، فجعلوا هذه مخصصة 5﴾]المائدة: من نساء النصارى ولم یروا بذلك بأسا أخذا بهذه اآلیة الكریمة ﴿َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكمْ 

﴾]البقرة:  [، إن قیل بدخول الكتابیات في عمومها وإال فال معارضة بینها وبینها؛ ألن 221للتي في سورة البقرة ﴿َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ

یَن َحتَّىأهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركین في غیر موضع كقوله تعالى: ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب وَ  تَأْتِیَُهُم  اْلُمْشِرِكیَن ُمْنفَك ِ

ی ِیَن أَأَْسلَْمتُْم فَإِْن أَْسلَُموا فَقَِد اْهتَدَْوا﴾]آل عمرا1]البینة: اْلبَی ِنَةُ﴾  [ اآلیة(20ن: [، وكقوله: ﴿َوقُْل ِللَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواأْلُم ِ



در کتابش المغنی در تفسیر همین که در قرن پنجم زندگی کرده امام ابن قدامه ی حنبلی رحمه هللا نیز 

آیه ضمن آوردن آراء مختلفی می گوید: کسانی چون ابن عباس رضی هللا عنهما معتقد هستند که آیه ی 

« َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب » ( با آیه ی 221بقرة/ )َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ  :

( نسخ شده است؛... اما دیگران می گویند: این نسخ نیست بلکه بدرستی لفظ مشرکین به 5)مائده/

ا، فَإِنَّ َوقَاَل آَخُروَن: لَْیَس َهذَا نَْسخً د و اهل کتاب را در برنمی گیرد. اطالقش مشمول اهل کتاب نمی شو

 ، بِدَِلیِل قَْوِلِه ُسْبَحانَهُ: تَتَنَاَوُل أَْهَل اْلِكتَابِ لَْفَظةَ اْلُمْشِرِكیَن بِإِْطاَلقَِها اَل 

یَن  -  (1)بینه/لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن ُمْنفَك ِ

 (6)بینه/ْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل ا وقوله: -

 (82)مائده/لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً ِللَِّذیَن آَمنُوا اْلیَُهودَ َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا وقوله:  -

 (105)بقره/َما یََودُّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل اْلُمْشِرِكیَن وقوله:  -

َوَسائُِر آيِ اْلقُْرآِن یَْفِصُل آن بین اهل کتاب با مشرکین فاصله و فرق می گذارد)و سایر آیه های قر

ى أَنَّ فَدَلَّ َعلَ  ( پس داللت دارد بر اینکه لفظ مشرکین به اطالقش اهل کتاب را در بر نمی گیرد،)بَْینَُهَما

َهذَا وَ ( و این معنی سخن سعید بن جبیر و قتادة است )اْلِكتَابِ لَْفَظةَ اْلُمْشِرِكیَن بِإِْطاَلقَِها َغْیُر ُمتَنَاِولٍَة أِلَْهِل 

 155(، َوقَتَادَةَ ى قَْوِل َسِعیِد ْبِن ُجبَْیرٍ َمْعنَ

 اما می بینیم کهدر حالی که بسیاری از صحابه چون طلحه و .... با کفار اهل کتاب ازدواج کرده بودند 

فته ر أَْوَطاسن که ارتشی از مسلمین به سوی در روز حنی ابوسعید خدری رضی هللا عنه روایت می کند

                                                           
عنه ذلك عمر وعثمان / لیس بین أهل العلم بحمد هللا اختالف في حل حرائر نساء أهل الكتاب، وممن روي  590 – 6/589المغني البن قدامة  155

وطلحة وحذیفة وسلمان وجابر وغیرهم، قال ابن المنذر: وال یصح عن أحد من األوائل أنه حرم ذلك، وروى الخالل بإسناده أن حذیفة وطلحة 

عالى ﴿َواَل تَْنِكُحوا والجارود بن المعلى وأذینة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب، وبه قال سائر أهل العلم، وحرمته اإلمامیة تمسكا بقوله ت

﴾]البقرة:  ی ِبَاُت﴾]المائدة: 10[، ﴿َواَل تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر﴾]الممتحنة: 221اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ [ إلى 5[ ولنا قول هللا تعالى: ﴿اْلیَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّ

﴾]المائدة: قوله: ﴿َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَ  [ وإجماع الصحابة، فأما قوله سبحانه: ﴿َواَل تَْنِكُحوا 5اَب ِمْن قَْبِلُكْم إِذَا آتَْیتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ

 ةأنها نسخت باآلیة التي في سورة المائدة، وكذلك ینبغي أن یكون ذلك في اآلی -رضي هللا عنهما  -[ فروي عن ابن عباس 221اْلُمْشِرَكاِت﴾]البقرة: 

بدلیل  لكتاباألخرى؛ ألنهما متقدمتان واآلیة التي في المائدة متأخرة عنهما، وقال آخرون لیس هذا نسخا فإن لفظ المشركین بإطالقه ال یتناول أهل ا

یَن﴾]البینة:  عالى: ﴿إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن﴾]البینة: [ وقوله ت1قوله سبحانه: ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن ُمْنفَك ِ

ْن أَْهِل اْلِكتَاِب [ وقوله تعالى: ﴿َما یََودُّ الَِّذیَن َكفَُروا مِ 82: ﴿َلتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً ِللَِّذیَن آَمنُوا اْلیَُهودَ َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا﴾]المائدة: -عز  وجل  -[ وقوله 6

[ وسائر آي القرآن یفصل بینهما، فدل على أن لفظة المشركین بإطالقها غیر متناولة ألهل الكتاب، وهذا معنى قول 105َواَل اْلُمْشِرِكیَن﴾]البقرة: 

 سعید بن جبیر وقتادة



بود و بر آنها پیروز شده و با زنان اسیر شده ی مشرکین ازدواج کرده بودند این کار خود را غش می 

ُجوا ِمن ِغْشیَانِِهنَّ ِمن أَْجِل أَْزَواِجِهنَّ ِمَن الُمْشِرِكینَ  »دانستند و از درون ناراحت و نگران بودند.  تا « تََحرَّ

نازل «  َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الن َِساِء إالَّ ما َملََكْت أَْیَمانُُكمْ  »سوره نساء را در مورد  24ینکه هللا تعالی آیه ی ا

 156. کرد

در میان شیعیان جعفری هم مفسرین زیادی همین مطلب را رسانده اند به عنوان مثال صاحب جواهر 

( می گوید این آیه متعلق به زنان 221)بقره/ِرَكاِت َحتَّٰى یُْؤِمنَّ ۚ َواَل تَْنِكُحوا اْلُمشْ هم  در مورد آیه ی: 

 تبادر در اطالقِ  نفىِ  مشرک است نه اهل کتاب، و هدف نفى شرک از اهل کتاب نیست، بلکه مدعىِ 

  157 مشرک بر اهل کتاب است.لفظ ِ

است . به نظر شما  این رای تمام مذاهب اسالمی در تمایز حکم کفار مشرک از کفار یهودی و نصرانی

کسانی که یهود و نصرانی ها و بخصوص مسلمین مخالف خودشان را جزو مشرکین می دانند در این 

 زمینه ی ازدواج باید چه وضعی داشته باشند؟  

در مساله ی ذبیحه و طعام هم باز با مشکل مواجه می شوند. تنها ذبیحه ی دست سکوالریستها در 

یهود و  ،علماءف آیات صریح قرآن و اجماع جمهورکسانی که بر خال شریعت اسالم ممنوع است اما

نصارا و بخصوص مسلمین مخالف خود را جزو مشرکین قرار می دهند در این مساله هم نشان می 

 دهند که در تضاد واضحی افتاده اند. 

 :در مساله  ی جزیه 

و دقیقاً بعد از بیان احکامی می  به دنبال این آیاتی که هللا تعالی در مورد کفار مشرک نازل کرده

( هللا 28)توبه/ا یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ إِنََّما اْلُمْشِرُکوَن نََجٌس فاَلَ یَْقَربُواْ اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَ فرماید:  

                                                           
ُ علیه َوَسلَّ  2155/ صحیح أبي داود 1456مسلم 156 ا، فَقَاتَلُوُهْم فََظَهُروا / : أنَّ َرسوَل هللاِ َصلَّى َّللاَّ َم یَوَم ُحنَْیٍن بَعََث َجْیًشا إلى أَْوَطاٍس، فَلَقُوا َعدُوًّ

ُجوا ِمن غِ  ُ علیه َوَسلََّم تََحرَّ ُ  ْشیَانِِهنَّ ِمن أَْجِل أَْزَواِجِهنَّ علیهم، َوأََصابُوا لهْم َسبَایَا، فََكأنَّ نَاًسا ِمن أَْصَحاِب َرسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ  ِمَن الُمْشِرِكیَن، فأْنَزَل َّللاَّ

.24َعزَّ َوَجلَّ في ذلَك: }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الن َِساِء إالَّ ما َملََكْت أَْیَمانُُكْم{]النساء:  [، أَْي: فَُهنَّ لَُكْم َحاَلٌل إذَا اْنقََضْت ِعدَّتُُهنَّ
ق الشرع غیر اهل الکتاب, کما یؤیده عطف المشرکین على اهل الکتاب . / ألن المتبادر من الشرک فى اطال35/30)جواهر الکالم(, ج 157

وبالعکس فى کثیر من اآلیات وهذا الینافى اعتقادهم ما یوجب الشرک, اذ لیس الغرض نفى الشرک عنهم, بل عدم تبادره من اطالق لفظ 

 …المشرک



ِ قَاتِلُو  تعالی در مورد کفار اهل کتاب احکامش را صادر می کند و امر می کند: اْ الَِّذیَن الَ یُْؤِمنُوَن بِاَّلل 

ِ ِمَن الَِّذیَن أُ  ُ َوَرُسولُهُ َوالَ یَِدینُوَن ِدیَن اْلَحق  َم َّللا  ُموَن َما َحرَّ وتُواْ اْلِکتَاَب َحتَّى َوالَ بِاْلیَْوِم اآلِخِر َوالَ یَُحر ِ

)ئی که خودش از اهل کتاب که نه به خدا  با کسانی (29)توبه/یُْعُطواْ اْلِجْزیَةَ َعن یٍَد َوُهْم َصاِغُروَن 

 ی که هللا در اخرین پیامش معرفی کرده)قیامت، و نه به روز خودش را در اخرین پیامش معرفی کرده(

اند حرام اش ) در سن ت خود ( تحریم کرده( ایمان دارند ، و نه چیزی را که خدا ) در قرآن ( و فرستاده

، و یا این که ( دنهنتا زمانی که ) اسالم را گردن میبجنگید ذیرند ، پدانند ، و نه آئین حق را میمی

 پردازند.خاضعانه به اندازه توانائی، جزیه را می

الزم است برای چندمین بار تکرار کنیم که : ائمه ی مذاهب مختلف اسالمی و سایر پیروان آنها با آنکه 

ه اند گاه کلمه ی مشرک را از لحاظ عرفی و همچون سایر اعراب یا اهل علمی که به زبان عربی نوشت

لغوی برای تمام کفار به کار برده اند؛ چون تمام کفار شرک می کنند، به قول امام شافعی رحمه هللا: 

ْرِك؟  به همین دلیل اگر بعد از بیان این احکام، با تفصیل بیشتری در  158قُْلنَا أَْو لَْیُسوا دَاِخِلیَن فِي اْسِم الش ِ

 الفاظ از لحاظ لغوی و عرفی و شرعی توضیحاتی ارائه شود مفید خواهد بود. زمینه ی 

در زبان لغوی و عرفی اعراب به کسی که شرک می کند می گویند: مشرک، و جایگزینی ندارد؛ به 

همین دلیل می بینیم که می گویند: مشرکین اهل کتاب و مشرکین غیر اهل کتاب . اما زمانی که می 

هر یک را ارائه دهند هر یک از  و فقهی شرعی مساله را بررسی کنند و حکم شرعیخواهند از لحاظ 

 کفار را در جایگاه خودشان قرار می دهند.

به همین دلیل زمانی که به مساله ی احکام متعلق به هر یک از این کفار می رسیم باز می بینیم که اهل 

ی گذارند. به عنوان مثال در مساله ی جزیه  لفظ از لحاظ عرفی با لفظ از لحاظ شرعی فرق م فقه بینِ 

                                                           
 584حربي/الخالف فیمن تؤخذ منه الجزیة ومن ال تؤخذ،ص ، كتاب الحكم في قتال المشركین ومسألة مال ال5امام شافعی ، األم/ ج 158



شافعی ها، جعفری ها، حنبلی ها و در کل جمهور علماء  می  160مالکی ها، 159می بینیم که حنفی ها،

و  162، در مورد صابئین و سامری ها161گویند که از یهود و نصارا و مجوس جزیه گرفته می شود

 ین یک طرف قضیه در مساله ی جزیه است. هم باز دیدگاه علماء بیان می شود. ا 163ستاره پرستان

 بر می گردد. « مشرکین»طرف دیگر قضیه به حکم 

  164مالکی ها می گویند از تمام کفار می توان جزیه گرفت.  -

حنفی ها می گویند از مشرکین غیر عرب می توان جزیه گرفت و از مشرکین عرب نمی توان  -

  165 گرفت و ابوعبید هم با آنها موافق است .

و ابن اْلَماِجُشوِن از مالکی ها معتقدند نمی توان نه  168و جعفری ها 167و حنبلی ها 166ی هاشافع -

، از مشرکین تنها مسلمان شدن و از مشرکین عرب جزیه گرفت و نه از مشرکین غیر عرب

یَن كِ أَنَّ اْلِجْزیَةَ اَل تُْقبَُل ِمْن اْلُمْشرِ . اسالم پذیرفته می شود، اگر مسلمان نشوند کشته می شوند

ْساَلُم، فَإِْن لَمْ   .یُْسِلُموا قُتِلُوا  ُمْطلَقًا، أَْي َسَواٌء أََكانُوا ِمْن اْلعََرِب أَْو ِمْن اْلعََجِم، َواَل یُْقبَُل ِمْنُهْم إالَّ اإْلِ

و این دیدگاه شافعی ها و حنبلی ها و جعفری ها و دسته هائی از مالکی ها به دلیل ظاهر 

                                                           
./ ویقول أبو یوسف: وال یَِحل للوالي أن یَدََع أحدًا من النصارى والیهود والمجوس والصابئین والسامرة إال 123الخراج؛ ألبي یوسف ص:   159

 یأخذ من واحد، وال یسعى لذلكأخذ منه الجزیة، وال یرخَّص ألحد منهم ترك شيء من ذلك، وال یحل أن یدع واحدًا و
./ تجب الجزیة على أهل الكتاب بنص القرآن، وهم 618أخرجه اإلمام مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب: جزیة أهل الكتاب والمجوس، رقم  160

 أنه -رضي هللا عنه  -لما روي عن عمر بن الخطاب  -صلى هللا علیه وسلم  -الیهود والنصارى، وتجب على المجوس ، بنص حدیث رسول هللا 

قول: ی -صلى هللا علیه وسلم  -سئل عن المجوس، قال: ما أدري ما أصنع بهم ولیسوا بأهل الكتاب؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول هللا 

 ))ُسنُّوا بهم سنة أهل الكتاب(( ،
هـ األولى. / قال الشافعى: 1388 -م  1968ریة سنة ؛ تحقیق محمد خلیل هراس، ط. مكتبة الكلیات األزه45، 44األموال ألبي عبید ص:  161

 وتقبل من المجوس، لحدیث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب ـ أى: في أخذ الجزیة منهم، وبه قال أبو ثور، وهو مذهب الثورى وأبي حنیفة وأصحابه
م، واألحكام 1966 -هـ 1386حلبي الثانیة سنة بتصرف، ط مصطفى ال 143األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة؛ ألبي الحسن الماوردي ص:  162

./ وتؤخذ من الصابئین 122هـ، والخراج ألبي یوسف ص: 1357بتصرف، ط مصطفى الحلبي سنة  137السلطانیة؛ ألبي یعلى الفراء ص: 

 والسامرة ؛ إذ وافَقوا الیهود والنصارى في أصل ُمعتقَدهم، وإن خالَفوهم في فروعه،
م./ استثنى "الحنفیة" منهم عبدة الكواكب،  1986 -هـ 1406( بتصرف، ط. دار الكتب العلمیة الثانیة، سنة 111: 7ساني )بدائع الصنائع؛ للكا 163

 فتؤخذ منهم الجزیة إذا كانوا عجًما فقط.
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ُ َعزَّ َوَجلَّ َكَما َشاَء اَل ُمعَق َِب ِلُحْكِمِه « ْوثَانِ ُمْشِرُكو أَْهِل اأْلَ »بعد از آنکه توضیحاتی در مورد حکم « االم»جزیه در  َق َّللاَّ می دهد، می گوید: فَفَرَّ

ُ تَلُوا َحتَّى یُْعُطوا اْلِجْزیَةَ بَْیَن قِتَاِل أَْهِل اأْلَْوثَاِن فَفََرَض أَْن یُقَاتَلُوا َحتَّى یُْسِلُموا َوَقتِْل أَْهِل اْلِكتَاِب فَفََرَض أَْن یُقَا َق َّللاَّ عَالَى بَْیَن تَ  ، أَْو أَْن یُْسِلُموا َوفَرَّ

ُ » امام شافعی رحمه هللا در تفسیر: باز / قِتَاِلِهْم.  ( می گوید:  َولَِكنَّ أُولَئَِك النَّاَس أَْهُل 25بخاری «) أُِمْرت أَْن أَُقاتَِل النَّاَس َحتَّى یَقُولُوا اَل إلَهَ إالَّ َّللاَّ

ُ أَْن تُْقبََل ِمْنُهْم اْلِجْزیَةُ أَْهُل اْلِكتَاِب، َوالدَِّلیُل َعلَى ذَِلَك َما َوَصْفت ِمْن فَ اأْلَْوثَاِن وَ  ِ َعزَّ َوَجلَّ أَْن اَلَِّذیَن أََمَر َّللاَّ ِ بَْیَن اْلِقتَالَْیِن، َواَل یَُخاِلُف أَْمَر َّللاَّ ْرِق َّللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ بِِقتَاِل أَهْ یُقَاتَِل اْلُمْشِرُكوَن َحتَّى یَُكوَن الد ِ  اَلةَ َوأَْمُر َّللاَّ ِ َویُْقتَلُوا َحْیُث ُوِجدُوا َحتَّى یَتُوبُوا َویُِقیُموا الصَّ ْزیَةَ، َواَل ِل اْلِكتَاِب َحتَّى یُْعُطوا اْلجِ یُن َّلِلَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ َسنَّ َرُسولُهُ فِیِه.تُْنَسُخ َواِحدَةٌ ِمْن اآْليِ َغْیَرَها، َواَل َواِحدَ ِمْن اْلَحِدیثَْیِن َغیْ   َرهُ َوُكلٌّ ِفیَما أَْنَزَل َّللاَّ
 ( بتصرف، ط. المكتب اإلسالمي بدمشق.351: 3الكافي؛ البن قدامة )  167
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یه از اهل کتاب و شبه اهل کتاب و امر به جنگ مسلحانه با تمام نصوص مبنی بر گرفتن جز

مشرکین تا زمانی که ایمان بیاورند هم اکنون نزد اهل تحقیق ارجح است و در تحقیقات 

  169 آکادمیک رای پذیرفته شده است.

  از امام شافعی رحمه هللا170سوره توبه  29مشرکین اهل ذمه نمی شوند و امام قرطبی در تفسیر آیه ی 

روایت کرده که علت اینکه از مشرکین جزیه پذیرفته نمی شود و از اهل کتاب پذیرفته می شود به این 

ْیُث فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكیَن حَ : في شأن المشركیناست : لقوله تعالى قول هللا تعالی در شان مشرکین دلیل 

َكاةَ َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا لَهُ  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ ( 5)توبه/ْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

. اگر  دینیآنان بنش یبرا نگاههایو در همه کم دیو محاصره کن دیریو بگ دیبکش دیابیمشرکان را هرکجا ب

َحتَّى یُْعُطوا اْلِجْزیَةَ : ـ ولم یقل :دیراه را بر آنان باز گذارنماز خواندند و زکات دادند توبه کردند و 

، همچنانکه در مورد پردازندیم هیکه جز یتا زمان و نفرموده: 171.كما قال في أهل الكتاب( 29)توبه/

 اهل کتاب فرموده است. 

ا ذََكرَ  سوره توبه می گوید: 29إِمام فخرالدین رازی هم در ذیل همین آیه ی    ُحْكَم  اْعلَْم أنَّهُ تَعالى لَم 

في إْظهاِر البَراَءةِ َعْن َعْهِدِهْم، وفي إْظهاِر البَراَءةِ َعْنهم في أْنفُِسِهْم، وفي ُوُجوِب ُمقاتَلَتِِهْم، وفي ِرِكیَن الُمشْ 

)بدان هنگامی که هللا سبحانه حکم مشرکین را در اظهار برائت از تَْبِعیِدِهْم َعِن الَمْسِجِد الَحراِم، 

ها، و در واجب بودن جنگ مسلحانه و قتال با آنها و در تبعید و عهدشان، و اظهار برائت از خود آن

، وهو أْن یُقاتَلُوا إلى أْن ُحْكَم أْهِل الِكتابِ ذََكَر بَْعدَهُ دور نگه داشتن انها کرده مسجد الحرام و بیان کرده ( 

وَن َعلى ما هم َعلَْیِه بَِشرائَِط، ویَكُ  ِة والعَْهدِ یُْعُطوا الِجْزیَةَ، فَِحینَئٍِذ یُقَرُّ مَّ از  ،) بعدونُوَن ِعْندَ ذَِلَك ِمن أْهِل الذ ِ

                                                           
ر في فرض وظائف مالیة "الضرائب" دراسة فقهیة مقارنة رسالة ماجستیر؛ د/ صالح الدین عبدالحلیم سلطان، ط. هجر األولى سلطة ولي األم 169

 م.1988سنة 
ُ َوَرُسولُهُ وَ  170 َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َواَل بِاْلیَْوِم اآْلِخِر َواَل یَُحر ِ ِ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّٰى یُْعُطوا اْلِجْزیَةَ اَل یَدِ قَاتِلُوا الَِّذیَن اَل یُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ ینُوَن ِدیَن اْلَحق 

 (29َعن یٍَد َوُهْم َصاِغُروَن )توبه/
/ قال القرطبى ما ملخصه: وقد اختلف العلماء فیمن تؤخذ منه الجزیة فقال الشافعى: ال تقبل  110الصفحة  - 8ج  -القرطبي، تفسیر القرطبي  171

ي عالى فیة إال من أهل الكتاب خاصة، عربا كانوا أو عجماً لهذه اآلیة، فإنهم هم الذین خصوا بالذكر فتوجه الحكم إلیهم دون من سواهم، لقوله تالجز

 شأن المشركین: فاقتلوا المشركین َحْیُث َوَجدتُُّموُهْم ـ ولم یقل: حتى یعطوا الجزیة كما قال في أهل الكتاب.



آن حکم اهل کتاب را ذکر کرده و آنهم اینکه: با آنها جنگ شود تا زمانی که جزیه دهند که در این 

  172صورت طبق شروطی می توانند اهل ذمه و عهد شوند.(

«  ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب » ی فرماید: هـ( هم می گوید: منظور از قول هللا تعالی که م 774ابن کثیر)

 (فى الحكمَعبَدَةِ اأْلَْوثَاِن تمیزهم عن المشركین جدا کردن آنها از مشرکین بت پرست در حکم است، )

ألن حكم هؤالء قتالهم حتى چون حکم این مشرکین جنگ مسلحانه با آنهاست تا اینکه مسلمان شوند، )

أما حكم أهل الكتاب فهو القتال، أو اإِلسالم، کتاب جنگ یا اسالم یا جزیه است.  ،( اما  حکم اهل یسلموا

  173أو الجزیة.  

اَل تُْؤَخذُ اْلِجْزیَةُ إِالَّ ِمْن أَْهِل » ابن کثیر شافعی مذهب می گوید که مذهب شافعی و احمد بر این است که 

حنفی رحمه هللا می گوید: بلکه جزیه از تمام غیر عربها  و امام« اْلِكتَاِب، أَْو ِمْن أَْشبَاِهِهْم َكاْلَمُجوِس 

فرق ندارد از اهل کتاب باشند یا از « َسَواٌء َكانُوا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أَْو ِمَن اْلُمْشِرِكینَ » گرفته می شود 

 ِمْن أَْهِل َواَل تُْؤَخذُ ِمَن اْلعََرِب إِالَّ مشرکین. و از عرب تنها  از اهل کتاب جزیه گرفته می شود. 

  174اْلِكتَاِب.

صلی هللا علیه از شبه جزیره ی عرب نمی شود و رسول هللا مین دلیل امر به اخراج اهل کتاب به ه

در حالی که امام شافعی می گوید تا زمان  175أخِرجوا المشِركیَن من جزیرةِ العربِ وسلم می فرماید: 

                                                           
ُموَن ما َحرَّ  فخر الدین الرازي،172 ِ وال بِالیَْوِم اآلِخِر وال یَُحر ِ ُ وَرُسولُهُ وال یَِدینُ تفسیر الرازي/  قَْولُهُ تَعالى: ﴿قاتِلُوا الَِّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ وَن ِدیَن َم َّللاَّ

ِ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا الِكتاَب َحت ى یُْعُطوا الِجْزیَةَ َعْن یٍَد وهم صاِغُرو ا ذََكَر ُحْكَم الُمْشِرِكیَن في إْظهاِر البَراَءةِ َعْن َعْهِدِهْم، وفي الَحق  َن﴾ اْعلَْم أنَّهُ تَعالى لَم 

وأجاَب َعْنها بِالَجواباِت  ْشكاالِت الَّتِي ذََكُروها،إْظهاِر البَراَءةِ َعْنهم في أْنفُِسِهْم، وفي ُوُجوِب ُمقاتَلَتِِهْم، وفي تَْبِعیِدِهْم َعِن الَمْسِجِد الَحراِم، وأْوَردَ اإل

وَن عَ  ِحیَحِة ذََكَر بَْعدَهُ ُحْكَم أْهِل الِكتاِب، وهو أْن یُقاتَلُوا إلى أْن یُْعُطوا الِجْزیَةَ، فَِحینَئٍِذ یُقَرُّ لى ما هم َعلَْیِه ِبَشرائَِط، وَیُكونُوَن ِعْندَ ذَِلَك ِمن أْهِل الصَّ

ِة والعَْهِد، مَّ  الذ ِ
ه : ) ِمَن الذین أُوتُواْ الكتاب ( تمیزهم عن المشركین عبدة األوثان فى الحكم ، ألن حكم هؤالء قتالهم حتى یسلموا ، أما حكم أهل والمقصود بقول 173

 الكتاب فهو القتال ، أو اإِلسالم ، أو الجزیة.
ِ َوقَِد استدلَّ بَِهِذِه اآْلیَِة اْلَكِریَمِة َمن یََرى أَنَّهُ اَل تُْؤَخذُ اْلِجْزیَ  174 ةُ ِإالَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب، أَْو ِمْن أَْشبَاِهِهْم َكاْلَمُجوِس، ِلَما َصحَّ فِیِهُم اْلَحِدیِث أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ِ، َوأَْحَمدَ ملسو هيلع هللا ىلص  ُ: بَْل تُْؤَخذُ ِمْن َجِمیعِ اأْلََعاِجِم، َسَواٌء َكانُوا  َوَقاَل أَبُو َحنِیَفةَ، َرحِ -فِي اْلَمْشُهوِر َعْنهُ -أََخذََها ِمْن َمُجوِس َهَجَر  َوَهذَا َمْذَهُب الشَّافِِعي  َمهُ َّللاَّ

 ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أَْو ِمَن اْلُمْشِرِكیَن، َواَل تُْؤَخذُ ِمَن اْلعََرِب إاِلَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب.

َماُم َماِلٌك: بَْل یَُجوُز أَْن تُْضَرَب اْلِجْزیَةُ َعلَى  ٍ، ومجوسي، ووثني، َوَغْیِر ذَِلَك، َوِلَمأَْخِذ َهِذِه اْلَمذَاِهِب َوِذْكِر أَِدلَّتَِها َمَكانٌ َوقَاَل اإْلِ  َجِمیعِ اْلُكفَّاِر من كتابي 

ُ أَْعلَُم.  َغْیُر َهذَا، وَّللاَّ
 3029صحیح أبي داود   175



و تا زمان ما هم کفار اهل  176یه گرفته شده ،خودش از این کفار اهل کتاب در شبه جزیره عربستان جز

کتاب هنوز در بخشهائی از جزیرة العرب زندگی می کنند. چون اینها از لحاظ شرعی و فقهی جزو 

 مشرکین نیستند تا اخراج شوند. 

ابِئِیَن  -2الَِّذیَن َهادُوا  -1دسته از کفار  5مهم در اینجا تمایز   -5َمُجوَس َوالْ  -4َوالنََّصاَرٰى  -3َوالصَّ

توسط فقهاء تمام مذاهب با آیات صریح و قاطع و واضح قرآن و سپس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا )مشرکین( 

اسالمی از همدیگر است. چون در اینجا بحث بر روی لفظ مشرکین از لحاظ شرعی است نه از لحاظ 

  عرفی و لغوی و کوچه بازاری. 

در سوره کافرون؛ چنین برداشت کرده که « ِدینُُکْم َوِلَی ِدینِ لَُکْم »مرتضی مطهری، مفسر شیعه، از آیه 

نوع  ها یکاسالم همزیستی با بت پرستان ندارد ولی با اهل کتاب یعنی یهود، نصاری و حتی زرتشتی

ها را در حقوق همزیستی خاصی را دارد، به این نحو که رسماً از جان و مال آنان حمایت کرده و آن

  177ماید.ناجتماعی شریک می

اگر به این شکل هللا تعالی و فقهای جمهور مذاهب اسالمی کفار یهودی و نصرانی را از کفار مشرک 

جدا کرده و احکام هر یک را نیز به تفصیل بیان کرده است چرا پیروان تفکر شاذ و متروکی نه تنها 

نیز مشرک می دانند و کفار اهل کتاب را جزو مشرکین می دانند بلکه حتی مسلمین مخالف خودشان را 

آیا این انحراف آشکار از منهج اسالمی، و به  بعد حکم کفار مشرک را نیز بر آنها تطبیق می دهند؟

، توطئه ای حساب شده جهت تامین سوخت پروژه ی ویرانگر و «در وضع موجود»سخنی دیگر، 

 سلمین توسط مجریان جنگ روانی دشمنان نیست؟ مخرِب تکفیر نابجای م

 اصل برائت از مشرکین 
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کافر اصلی را رد کرده و قلب و  6در واقع ما در میان انسانها هر« ال اله»با کفر به طاغوت و اقرار به 

ذهن خودمان را از هر آنچه که متعلق به عقاید و باورهای آنها و اربابان جنی آنهاست تخلیه کرده ایم و 

به تمام آنچه که هللا تعالی حکم کرده موضع «  صلی هللا علیه وسلممحمد رسول هللا»از کانال « اال هللا»با 

 ( گرفته و ایمان آورده ایم . 285)بقره/« َسِمْعنَا َوأََطْعنَا» 

یکی از احکامی که هللا تعالی دستور داده ابتدا برائت از خود سکوالریستها )مشرکین( نجس و پلید است 

َ بَِريٌء رماید: بعد از عقاید و باورهای آنها و می ف ِ اأْلَْكبَِر أَنَّ َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس یَْوَم اْلَحج  َوأَذَاٌن ِمَن َّللاَّ

و این اعالمى است از ناحیه ی خدا و پیامبرش به )عموم( مردم در   (3)توبه/ «ِمَن اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسولُهُ 

 او از مشرکان بری و بیزارند... . روز حج اکبر )روز عید قربان( که خداوند و پیامبر

البته این برائت و بیزاری از سکوالریستهای نجس تنها مختص به آخرین فرستاده نیست بلکه این اصلی 

از اصول اسالم در طول تمام تاریخ بشریت بوده چنانچه هللا تعالی از زبان ابراهیم علیه السالم و همراهان 

ِ  إِن ا بَُرءآؤاْ »مومنش می فرماید:  ا تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن َّللا  ْنُكْم َوِمم  (، ما از شما و از چیزهایی که 4ممتحنه/«)م 

 به غیر از خداوند عبادت می کنید بری و بیزاریم. 

ما ابتدا از خود سکوالریستها و احزاب و گروهها و حکومتهای آنها بری و بیزار هستیم و بعد از عقاید 

مرجع این قانونگذاری آنها هستند و آنها با این قوانین این مراجع را عبادت و قوانین آنها و تمام کسانی که 

 می کنند. 

ما همچون رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در بدترین حاالت شکنجه و اذیت و آزار مکه هم اگر قرار 

گرفته باشیم باز از حاکمیت سکوالریستها و نهادهای مختلف حکومتی آنها چون پارلمان و مجلس 

دارالندوه ی آنها و  تمام نهادهای اجرائی و قوانین ضد اسالمی آنها برائت می کنیم و چنانچه چون عمر 

بن خطاب رضی هللا عنه در پارلمان آنها حضور داشته باشیم به محض ورود به اسالم از این پارلمان و 

کم ضرورت همچون دارالندوه ی سکوالریستها فاصله می گیریم، در حالی که مجاز هستیم که به ح



نجاشی رضی هللا در حاکمیت کفار اهل کتاب حضور داشته باشیم یا همچون مهاجرین به حبشه یاریگر 

 ارتش کفار اهل کتاب اهون بر علیه سایر کفار باشیم.   

در این صورت هر کسی را دیدید که در نهادهای حکومتی سکوالریستها حضور دارد و ادعای مومن  

شته باشید که یا جاهل است یا جزو دارودسته ی منافقین . مسأله ی دعوت و عدم طرد بودن دارد شک ندا

کفار در امر دعوت با تنظیم روابط و حضور در نهادهای اجرائی و عبادت کردن مراجع آنها از طریق 

 پیروی از قوانین و حتی کمک به اجرای این قوانین سکوالریستی دو مقوله ی کامالً متمایز و جداگانه

 هستند و نباید فریب تبلیغات جاهلها و بخصوص دارودسته ی منافقین را خورد. 

برائت از سکوالریستها خود به خود به برائت از تمام آن مراجعی که به واسطه ی قوانین سکوالریستی 

ن دُوِن َوأَْعتَِزلُُكْم َوَما تَْدُعوَن مِ »ختم می شود به همین دلیل در قرآن می خوانیم که :  شوندعبادت 

 ِ  گیری و دوری می كنم. پرستید كناره(، )ای مشرکین( و از شما و از آنچه به جز خدا می48مریم/«)َّللا 

بله، در اینجا ابتدا دوری و بیزاری از خود سکوالریستها مطرح است به همین دلیل به محض تشکیل 

هللا صلی هللا علیه وسلم می  داراالسالم دوری از مکان و محل سکونت آنها نیز مطرح می شود و رسول

 من ازهر مسلمانی كه بین مشركین اقامت می178.أنا بريٌء ِمن ُكل ِ ُمسِلٍم یُقیُم بَیَن أظُهِر الُمشِركینَ فرماید: 

 .، بری و بیزارمکند

ً اولین   عادی است زمانی که ما در جامعه از سکوالریستها )مشرکین( برائت و دوری می کنیم قطعا

با زنان و دختران این ازدواج مسلمانان خانواده است به همین دلیل هللا تعالی مجتمع انسانی 

(، 221)بقره/« َواَلتَْنِکُحوا اْلُمْشِرَکاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ » سکوالریستهای نجس را ممنوع می کند و می فرماید:

 .و با زنان مشرك تا ایمان نیاورند ازدواج نكنید
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ولین نهاد اجتماعی یعنی خانواده است که به صراحت و آشکارا اعالم این دستور صریح قرآن در مورد ا

ها سکوالریست به مرد سکوالر زن داد. چرا؟  چونکه نه می توان با زن سکوالر ازدواج کرد، و نه می کند 

 «.أُولَئَِک یَْدُعوَن إِلَى النَّارِ »با مراجع عبادی و قوانینی که دارند به سوی جهنم دعوت می کنند : 

توجه دارند و در صدر اسالم و زمانهای بعد از آن هم توجهی بَْیِت اْلَمْقِدس با آنکه یهود و نصارا به سمت 

ا یَ به مکه نداشته و ندارند، مشرکین به سوی کعبه رو می کردند هللا تعالی بعد از فتح مکه امر می کند: 

و حتی امر می  (28)توبه/فاََل یَْقَربُوا اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس 

َما »کند که این سکوالریستها حق ندارند مساجد هللا را آباد کنند و حق ساخت و ساز مساجد هللا را ندارند:

نفُِسِهْم بِاْلُكْفِر أُْولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َوفِي النَّاِر ُهْم َكاَن ِلْلُمْشِرِكیَن أَن یَْعُمُرواْ َمَساِجدَ هللا َشاِهِدیَن َعلَى أَ 

دهند حق ندارند مساجد خدا را آباد كنند. آنان (، مشركانی كه به كفر خویش گواهی می17)توبه/« َخاِلدُونَ 

 اعمالشان هدر و تباه است و جاودانه در آتش دوزخ ماندگار هستند. 

کفار به مساجدی که برای مسلمین حکم پارلمان و مجلس دارد فرق دارد با اجازه ی رفت و آمدن کردن 

توسط سکوالریستها.  حتی اجازه ی ساخت مسجد به دارودسته ی  این مساجدساخت و ساز و آباد کردن 

 ینمی شود و می بینیم که مسجد ضرارکه در دنیا جزو مسلمین هستند نیز داده  )سکوالر زده ها( منافقین

ساخته بودند از ریشه و بن نابود و بی اثر می شود. یعنی تغییر کاربری داده نمی شود و تبدیل به که 

 اصطبل یا انباری و غیره نمی شود بلکه تخریب شده و از ریشه و اساس نابود می شود. 

 ،این آیاتبا این وجود می بینیم که به قول ابن اثیر رحمه هللا در همان سال دهم هجری و بعد از نزول 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم رسیده اند که آخرین هیأت نمایندگى ه هیئت نمایندگی از کفار به حضورسیزد

وفد )نخع( است، قبیله اى از یمن بود که در نیمه محرم سال یازدهم به حضور رسول هللا صلی هللا علیه 

  179وسلم رسید.
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. مومنین باید از مشرکین برائت و دوری کنند ز سکوالریستها )مشرکین( واضح استاصل برائت ا

در هنگام چون سکوالریستها به هر شکلی می خواهند از موجودیت خود محافظت کنند به همین دلیل 

  پناه می برند.اصل مداهنه و سازشکاری به  یویمنافع دن نیتام ایضعف و 

ول تاریخ یک حزب نبوده و سکوالریستها)مشرکین( از احزاب مختلفی تشکیل شده اند و هرگز در ط

نخواهند بود به همین دلیل تنها ابزاری که می تواند آنها را حول منافع مشترکشان جمع کند دمکراسی 

ارودسته ی منافقین تالش دارند تعدد دبه همین دلیل اینها به همراه ه تعدد احزاب آنها را می پذیرد است ک

 نهادینه کنند. احزاب و تکثر احزاب را در سرزمینهای اسالمی 

با این وجود سکوالریستها)مشرکین( در برخورد با شریعتهای آسمانی همیشه تابع میزان قدرت نظامی 

اتژی چون استر ،و حکومتی این شریعتها یا قدرت اجتماعی و بازدارندگی این شریعتهای آسمانی هستند

 اسلحه بوده است چنانچه هللا اصلی و زبان گفتمانی سکوالریستها با شریعتهای آسمانی همیشه زور و

آن ها مسلحانه  (217)بقره/ «َواَل یََزالُوَن یُقَاتِلُونَُكْم َحتَّٰى یَُردُّوُكْم َعن ِدینُِكْم إِِن اْستََطاُعوا:»تعالی می فرماید 

 با شما می جنگند تا این که بتوانند شما را از دینتان برگردانند و شما را مرتد کنند.

 از این مقدار قدرت نظامی برخوردار نباشند و قدرت بازدارندگی مومنین بیشتر باشداگر سکوالریستها 

(، اینها 9)قلم/« َودُّوا لَْو تُدِْهُن فَیُْدِهنُونَ ». هللا متعال می فرماید: فوراً وارد سازش و نرمش می شوند

 دارند که نرمش و سازش نشان دهی، تا آنان هم نرمش و سازش کنند.   دوست می

عنی سکوالریستها به هر حال خواهان اختصاص دادن مفاهیم چهار گانه ی دین به دین سکوالریسم ی

هستند و حاضرند جهت بقای خود حتی حاکمیت را به کسی چون رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بدهند و 

بادت نی سالی عحتی سالی از قوانین اسالم پیروی کنند و سالی هم مردم از قوانین آنها پیروی کنند . یع

 برای هللا و سالی برای غیر هللا . 



 را بین مرگ یا پذیرش دین اسالم مختار کرده است و می فرماید: معاهدی غیر اما هللا تعالی سکوالریستها

وُهْم َو اْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِركیَن َحْیُث َوَجْدتُُموُهْم َو ُخذُوُهْم َو اْحُصرُ 

َ َغفُوٌر َرحیمٌ  كاةَ فََخلُّوا َسبیلَُهْم إِنَّ َّللاَّ (، هنگامی كه ماههای 5توبه/) فَإِْن تابُوا َو أَقاُموا الصَّالةَ َو آتَُوا الزَّ

اهها مینگی كحرام پایان گرفت، مشركان  را هركجا بیابید بكشید و بگیرید و محاصره كنید و در همه

برای آن ها بنشینید. اگر توبه كردند و نماز خواندند و زكات دادند، راه را بر آنان باز بگذارید. بی گمان 

 خداوند دارای مغفرت فراوان و رحمت گسترده است.

هللا تعالی می خواهد این نجسها را از روی زمین پاکسازی و ریشه کن کند همچنانکه هدف اساسی 

ریشه کن کردن قوانین شریعت هللا و شریعت گرایان بر زمین است و تا زمانی با زور سکوالریستها نیز 

دست از آن چهار معنی و مفهوم دین بکشیم  و تسلیم قدرت اسلحه با ما خواهند جنگید تا اینکه ما باالجبار 

 حکومتی و قوانین آن ها شویم  که با قدرت اسلحه بر ما تحمیل می کنند. 

بندگانش را می خواهد.  « اطاعت»ما را می خواهند، البته هللا هم « اطاعت»کین( تنها سکوالریستها)مشر

نکه اطاعتت را آاز سوی  دخود را به هللا یا به دشمنان هللا دادی « اطاعت»به همین دلیل زمانی که شما 

از دست می دهی. نکه اطاعتت را به او نداده ای امنیتت را آاز سوی  داده ای در امان خواهی بود و او به

 گانه ی دین است. 4فرمانبرداری و اطاعت یکی از معانی 

ور این منظ. ما را بگیرند « اطاعت»سکوالریستها به صورت مسلحانه با ما می جنگند تا اینکه بتوانند 

 « تاطاع»است که تا زمانی با شما می جنگند که شما دست از چهار مفهوم دین بکشید.  یعنی زمانی که 

را به حاکمیت و نهادهای حکومتی سکوالریستها مثل قوه ی قضائیه و قوانین آنها و قوه ی مققنه خودت 

و پارلمانهای آنها و قوه ی مجریه و نهادهای مختلف امنیتی و آموزشی و اقتصادی و جزائی و اجتماعی 

هم همین بوده . . در طول تاریخ ها اصالً کاری به کار شما ندارندو فرهنگی و غیره دادی، سکوالریست

بارآورد و آنها هم از او لیل و پست فرعون قوم خویش را فرومایه و ذ«.فَاْستََخفَّ قَْوَمهُ فَأََطاُعوه»



 « اطاعت»ابن تیمیه در مورد مغولهای سکوالر)مشرک( می گوید که اینها هم تنها کردند.  « اطاعت»

  . مردم را می خواستند

ر دین اسالم نمی جنگند، بلکه  با مردم می جنگند تا مردم را وارد ابن تیمیه می گوید: این مغوالن ب

ْساَلِم بَْل یُقَاتِلُوَن النَّاَس َحتَّى یَْدُخلُوا فِي َطاَعتِِهْم، خود کنند. « طاعت» َهُؤاَلِء التَّتَاَر اَل یُقَاتِلُوَن َعلَى ِدیِن اإْلِ

هر چند  .فََمْن دََخَل فِي َطاَعتِِهْم َكفُّواَعْنهُ  و هر کسی که از آنها اطاعت کرد دست از او بر می دارند.

. و هر کسی که وارد طاعت َوإِْن َكاَن ُمْشِرًكا أَْو نَْصَرانِیًّا أَْو یَُهوِدیًّا  .مشرک یا نصرانی یا یهودی باشد

یَْدُخْل َكاَن  َوَمْن لَمْ  نها اطاعت نکند دشمن آنها هستند هر چند از انبیاء و صالحین باشد.از آ آنها نشود و

اِلِحیَن  ا لَُهْم َوإِْن َكاَن ِمْن اأْلَْنبِیَاِء َوالصَّ آیا سکوالریستهای کنونی هم چیزی غیر از این را می   180َعدُوًّ

 خواهند؟ 

ابن تیمیه باز با جدا کردن یهود و نصارا از مشرکین و اینکه سکوالریستها نه تنها با پیروان شریعتهای 

سکوالریستهای مخالف خود هم می جنگند تا اینکه اطاعت آنها را به دست آورند آسمانی بلکه حتی با 

َوَهذَا اْلَكافُِر َعاَل فِي اأْلَْرِض یَْستَْضِعُف أَْهَل اْلِملَِل ُكلَُّهْم ِمْن اْلُمْسِلِمیَن، در مورد چنگیز خان می گوید: 

اهل ملل مختلف از  این کافر در زمین سرکشی کرد 181ِكیَن َواْلیَُهوِد، َوالنََّصاَرى َوَمْن َخالَفَهُ ِمْن اْلُمْشرِ 

مسلمین و یهود و نصارا و تمام کسانی که از مشرکین هم که مخالف او باشند را زیر دست و 

 مستضعف می کند. 

رده نازل ک یآنچه که هللا تعال« تمام»خود به  لیشکل هرگز حاضر نشده اند به م نیبه ا ستهایسکوالر

ند نشوند سعی می کن مومنین« اطاعت»اگر سکوالریستها موفق به گرفتن اجباری این  واست تن دهند 

مومنین را مصادره کنند و چنانچه از هیچ کانالی موفق به « اطاعت»از کانال استعمار نو و فرانو این 

 و بعد از ابدی شیو بخصوص داراالسالم افزا نیمومن یقدرت نظامکسب این اطاعت مومنین نشوند و 

                                                           
ْساَل 561 -562/ 3الفتاوى الكبرى البن تیمیة، کتاب الجهاد ) 180 ِم بَْل یُقَاِتلُوَن النَّاَس َحتَّى یَْدُخلُوا ِفي (/ َهُؤاَلِء التَّتَاَر اَل یُقَاتِلُوَن َعلَى ِدیِن اإْلِ

الِ َطاَعتِِهْم، فََمْن دََخَل فِي َطاَعتِِهْم َكفُّواَعْنهُ. َوإِْن َكاَن ُمْشِرًكا أَْو نَْصَرانِیًّا أَْو یَُهوِدیًّا َوَمْن لَ  ا لَُهْم َوإِْن َكاَن ِمْن اأْلَْنبِیَاِء َوالصَّ  ِحینَ ْم یَْدُخْل َكاَن َعدُوًّ
 (3/543الفتاوى الكبرى البن تیمیة، کتاب الجهاد ) 181



خودشان تحت نفوذ  و نندیخود را در خطر بب تیفراوان موجود یها ینازل ها و مداهنه ها و سازشکارت

خود را به مومنین دهند به دو « اطاعت»داراالسالم مومنین قرار گرفته باشند و مجبور شده باشند که 

 دسته ی مهم تقسیم می شوند: 

برابر مومنین و داراالسالم قرار می  دسته ای باغیرت و اهل صداقت که به صورت مسلحانه در -1

 گیرند

دسته ای بی غیرت و اهل ریا و چند چهره که در ظاهر ادای مسلمین را در می آورند اما در  -2

باطن همان سکوالریستها و دشمنان سرسخت قانون شریعت هللا و مومنین هستند و با تخصصی 

از مسلمین ضعیف االیمان را نیز  که در نقش بازی کردن و بازی با کلمات شرعی دارند عده ای

 دارودسته ی منافقین را شکل می دهند.  دور خود جمع کرده و جریانِ 

قی با سکوالریستهای اصلی دارودسته ی منافقین )سکوالر زده ها( نیز اگر نقاب خود را بردارند فر

 .ندارند

 مهم است بدانیم :ده  در مورد سکوالریسم  که دین سکوالریستها )مشرکین( در طول تاریخ بواما 

َوإِذ قُلنا ِللَمالئَِكِة  چه کسی اولین حکم و قانون را در برابر حکم و قانون هللا ساخت؟ شیطان. : -

 ( 34)بقره/اسُجدوا آِلدََم فََسَجدوا إِال  إِبلیَس أَبٰى َواستَكبََر َوكاَن ِمَن الكافِریَن 

قَاَل  :ه شد؟ ناسیونالیسم و نژاد گرائی ختاین حکم بر چه اساسی در برابر حکم و دستور هللا سا -

 (12)اعراف/َما َمنَعََك أاَلَّ تَْسُجدَ إِْذ أََمْرتَُك ۖ قَاَل أَنَا َخْیٌر ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطیٍن 

ُم ْیهِ اْستَْحَوذَ َعلَ چه کسی اولین حزب سکوالر را برای انسانها ساخت ؟ دشمن انسان، شیطان . :  -

ئَِك ِحْزُب الشَّْیَطاِن ۚ أاََل إِنَّ ِحْزَب الشَّْیَطاِن ُهمُ اْلَخاِسُرو ِ ۚ أُولَٰ  ( 19)مجادله/َن الشَّْیَطاُن فَأَْنَساُهْم ِذْكَر َّللاَّ

شیطان و یارانش از چه کانالی می خواهند ما را سکوالر و جزو سکوالریستها کنند؟ از کانال  -

 «الشَّیَاِطیَن لَیُوُحوَن إِلَى أَْوِلیَائِِهْم ِلیَُجاِدلُوُكْم ۖ َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشِرُكونَ َوإِنَّ »مجادله کردن : 



کنند تا این که با شما منازعه (، بیگمان و بدون شک شیاطین به دوستان خود القا می121)انعام/

 کوالریستها )مشرکین( خواهید بود. جزو سو مجادله کنند. اگر از آنان اطاعت کنید بیگمان شما 

ثمره و نتیجه ی کسانی که در احزاب کفری و سکوالری عضو می شوند و جزو سکوالریستها  -

ا ۚ إِنََّما  می شوند به کجا ختم می شود؟ آتش سوزان جهنم. : إِنَّ الشَّْیَطاَن لَُكْم َعدُوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعدُوًّ

گمان شیطان دشمن شما است، پس شما بی(، 6)فاطر/ ْن أَْصَحاِب السَِّعیرِ یَْدُعوا ِحْزبَهُ ِلیَُكونُوا مِ 

  خواند تا از ساکنان آتش سوزان جهن م شوند.هم او را دشمن بدانید. او پیروان خود را فرا می

ا خود ر« والء»خود نسبت به مشرکین را اعالم نکرده و یا « برائت»این مقصد تمام کسانی است که 

اما دیدیم که سایر کفار غیر از مرتدین مشمول حقوق و قوانینی متفاوت شده اند که  ده اند،به آنها دا

 مورد بحث قرار گرفت .

تخریب مکانهای عبادی مشرکین و اختالف کفار مشرک از سایر کفار یکی دیگر از این موارد  

تحت شروطی و اجازه  دیگری محافظت از مکانهای عبادی سایر کفار و حتی ادای نماز در این مکانها

دادن به آنها در انجام عبادتهای خود در مساجد مسلمین است غیر از مسجد الحرام که آنهم جای اختالف 

 است . 

هللا تعالی بعد از اجازه ی جهاد به مومنین یکی از مقاصد جهاد را محافظت از مکانهای عبادی کفار 

 ی فرماید: اهل کتاب و شبه اهل کتاب از ویرانی بوده است و م

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَدِ  قَاتَلُونَ یُ  نَ یأُِذَن ِللَّذِ  که به  شودیداده م یاجازه به کسان( 39)حج/ رٌ یبِأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ َّللاَّ

.  کند روزیرا پ شانیکه ا نیستم رفته است و خداوند توانا است بر ا شانی، چرا که بدگرددیآنان جنگ م

ٍ الَِّذیَن أُخْ  ُ ِۗرُجوا ِمن ِدیَاِرِهم بِغَْیِر َحق  َمْت  إِالَّ أَن یَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ ِ النَّاَس بَْعَضُهم بِبَْعٍض لَُّهد ِ َولَْواَل دَْفُع َّللاَّ

ُ َمن یَ  ِ َكثِیًرا ۗ َولَیَنُصَرنَّ َّللاَّ َ لَقَِويٌّ َعِزیَصَواِمُع َوبِیٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجدُ یُْذَكُر فِیَها اْسُم َّللاَّ  زٌ نُصُرهُ ۗ إِنَّ َّللاَّ

بوده است که  نیاند و تنها گناهشان اکه به ناحق از خانه و کاشانه خود اخراج شده یهمان کسان( 4)حج/

 یارهیدفع نکند د یبعض لهیاز مردم را به وس یبعض! اصالً اگر خداوند است هللاما  رب اندگفتهیم



 در) مسلمانان ( که  یو مسجدها 182،( انیهودی)  یسه های( و کن نی هانصرا)  یساهایراهبان( و کل)

با را که ) یکسان دهدیم یاریو به طور مسلم خدا  گرددیم رانیو و بی، تخرشودیم ادی اریآنها خدا بس

 .است رهیو چ رومندی. خداوند ندهند یاری( او را مکانهادفاع از 

بادی کفار غیر مشرک نگاه می کردند و محافظت از این مسلمین با چنین نگرشی به این مکانهای ع

چون انجام وظیفه و  اماکن و عابدان این اماکن را یکی از مقاصد جهاد و شریعت هللا تعالی می دانستند

و  185و خلفای راشدین184نامه های رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و 183اطاعت از امر هللا تعالی است

حتی به پیروان این بر ضمانت از محافظت از این اماکن تاکید دارند،  نیز 186فرماندهای دیگر مسلمین

 کفار اهل کتاب اجازه می دادند که در مساجد مسلمین نمازهای خود را بخوانند. 

هیئت نمایندگی کفار نصرانی نجران هم باز در سال دهم هجرت به مدینه و مسجدالنبى به عنوان مثال: 

پیش از آنکه وارد مذاکره شوند، از رسول هللا صلی  آنان فرا مى رسد،وارد مى شوند و چون وقت نماز 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم اجازه   .ادا کنندهللا علیه وسلم مى خواهند تا نماز خود را در مسجدالنبى 

                                                           
 قال ابن عباس رضي هللا عنهما: "الصوامع: التي تكون فیها الرهبان، والبَِیع: مساجد الیهود، وصلوات: كنائس النصارى، والمساجد: مساجد 182

 المسلمین" أخرجه عبد بن حمید وابن أبي حاتم في "التفسیر".
َمْت 385/ 2لیمان في "تفسیره" )قال مقاتل بن س 183 ، ط. دار الكتب العلمیة( عند تفسیر قوله تعالى: ﴿َولَْواَل دَْفُع هللاِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهد ِ

 مساجدهم، فدفع هللا عز وجل بالمسلمین عنها َصَواِمُع َوِبیٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجدُ یُْذَكُر فِیَها اْسُم هللاِ َكثِیًرا﴾: ]كل هؤالء الملل یذكرون هللاَ كثیًرا في
ت أن  لهم على ما تح»كتب رسول هللا صلى هللا علیه وآله وسلم ألسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم:  184

وسلم، أال  یُغَیََّر أسقف عن أسقفیته، وال راهب عن أیدیهم من قلیل وكثیر من بیعهم وصلواتهم ورهبانیتهم، وجوار هللا ورسوله صلى هللا علیه وآله 

ن ثقَلیرهبانیته، وال كاهن عن كهانته، وال یغیر حق من حقوقهم، وال سلطانهم، وال شيء مما كانوا علیه؛ ما نصحوا وأصلحوا فیما علیهم، غیَر مُ 

ط. دار الفكر(، وأبو عمر بن شبة النَُّمْیري في "تاریخ المدینة  ،244أخرجه أبو عبید القاسم بن سالم في كتاب "األموال" )ص: « بظلم وال ظالمین

، ط. مركز فیصل للبحوث(، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 449/ 2، ط. دار الفكر(، وابن زنجویه في "األموال" )586-584/ 2المنورة" )

الكتب العلمیة(، وذكره اإلمام محمد بن الحسن الشیباني في كتاب  ، ط. دار389/ 5، ط. دار صادر(، والحافظ البیهقي في "دالئل النبوة" )264/ 1)

 ، ط. الدار المتحدة للنشر(.266/ 1"السیر" )
، ط. دار الكتب العلمیة(: ]عن خالد وعبادة، قاال: صالح عمر أهل إیلیاء بالجابیة، وكتب لهم: بسم 449/ 2فروى اإلمام الطبري في "تاریخه" ) 185

ذا ما أعطى عبدُ هللا عمُر أمیُر المؤمنین أهَل إیلیاء من األمان؛ أعطاهم أمانًا ألنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقیمها هللا الرحمن الرحیم، ه

 یُكَرهون على والهم، والوبریئها وسائر ملتها: أنه ال تُسَكُن كنائُسهم وال تُهدَُم وال یُنتَقَُص منها وال ِمن َحی ِزها وال من َصِلیبهم وال من شيء من أم

ذا أعطوا الذي دینهم، وال یَُضارَّ أحد منهم.. وعلى ما في هذا الكتاب عهد هللا وذمة رسوله صلى هللا علیه وآله وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنین إ

وكتب وحضر سنة خمس  علیهم من الجزیة. شهد على ذلك: خالد بن الولید، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاویة بن أبي سفیان

 ومن دخل معهم من عشرة[ اهـ. / وكتب ألهل لُد  كتابًا مماثاًل جاء فیه: "بسم هللا الرحمن الرحیم، هذا ما أعطى عبدُ هللا عمر أمیر المؤمنین أهَل لُد  

 هم: أنه ال تُسَكن كنائسهم وال تُهدَم وال یُنتَقَصأهل فلسطین أجمعین؛ أعطاهم أماًنا ألنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وُصلُبهم وسقیمهم وبریئهم وسائر ملت

 منها وال ِمن حیزها وال مللها وال ِمن ُصلُبهم وال من أموالهم، وال یُكَرهون على دینهم، وال یَُضارَّ أحد منهم".
، 120الذري في "فتوح البلدان" )ص: أعطى خالد بن الولید رضي هللا عنه األمان ألهل دمشق على كنائسهم، وكتب لهم به كتابًا؛ كما ذكره الب 186

ي في رط. لجنة البیان العربي(. وكذلك فعل شرحبیل بن حسنة رضي هللا عنه بأهل طبریة؛ فأعطاهم األمان على أنفسهم وكنائسهم؛ كما ذكره البالذ

أنفسهم وكنائسهم فأعطاهم بذلك كتابًا؛ (. وطلب أهل بعلبك من أبي عبیدة عامر بن الجراح رضي هللا عنه األمان على 115"فتوح البلدان" )ص: 

(. وأعطى عیاض 146، 130(، وكذلك فعل مع أهل حمص وأهل حلب؛ كما جاء في "فتوح البلدان" )ص: 129كما جاء في "فتوح البلدان" )ص: 

الذري في "فتوح البلدان" )ص: بن غنم رضي هللا عنه ألهل الرقة األمان على أنفسهم والسالمة على كنائسهم وكتب لهم بذلك كتابًا؛ ذكره الب

نهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وبِیَِعهم ن172 اراها ص(. وكذلك فعل حبیب بن مسلمة رضي هللا عنه بأهل دَبِیل، وهي مدینة بأرمینیة؛ حیث أمَّ

عفان رضي هللا عنه؛ كما في "فتوح  ومجوسها ویهودها شاهدهم وغائبهم. وكتب لهم بذلك كتابًا، وكان ذلك في عهد الخلیفة الراشد عثمان بن

 (.199البلدان" )ص: 



 پس از آن، 187داد که نمازهای خود را در مسجد مدینه، در حالی که رو به مشرق ایستاده بودند، بخوانند.

 گفت وگوها آغاز مى شود.

ه ک مسلمین هم می توانند در کلیساهای آنهابه قول امام احمد و ابن قدامه و ابن راهویه و دیگران البته 

به دلیل مراعات حال کفار رضی هللا عنه عمر بن خطاب نماز نخواندن و  188نماز بخوانند باشند تمیز

ی دبود کالً مکان عبادی آنها را در دست بگیرند و آزانصرانی بود . چون تعداد مسلمین زیاد بود و ممکن 

ر و اگ در مساجد همدیگر نماز نمی خوانندعده ای از مسلمین  ،آنوقت! عبادی این کفار به خطر بیافتد

مسجد هم مذهبهای خودشان نباشد در مسجد مذهب مخالف و حتی در مساجد هم مذهبهای خودشان که 

انحراف و دلخوش از واضح ی این یعنی نمونه ا نماز نمی خوانند. در مواردی با آنها مخالف هستند 

 مصیبت و جهالت از شریعت.   بودن به شرک تفرق و 

قدس  راهب ،را فتح کرد و جهت بستن پیمان به اینجا سفر کرد سالمقدِ  عمر بن الخطاب بیتِ زمانی که 

ار از کلیسا وقت نماز شد. عمر از از عمر بن خطاب دعوت کرد که کلیسای قیامت را ببیند، در حین دید

ا م» نجا . یعنی در کلیسا. عمر بن خطاب پاسخ داد:یراهب پرسید: کجا نماز بخوانم؟  راهب گفت: هم

 «كان لعمر أن یصلي في كنیسة فیأتي المسلمون من بعدي ویقولون هنا صلى عمر، ثم یجعلونها مسجداً 

به دنبال من مسلمین می آیند و می گویند عمر اینجا برای عمر درست نیست که در کلیسا نماز بخواند، 

  189نماز خواند، پس این کلیسا را تبدیل به مسجد می کنند.

م که علت نماز نخواندن عمر بن خطاب یتاریخ ابن خلدون این داستان را به تفصیل بیان کرده و می بین

دی کفار اهل کتاب یا شبه اهل رضی هللا به خاطر وجود تماثیل و صلیبها یا به دلیل اینکه مکان عبا
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أن الصالة في الكنیسة جائزة إذا كانت نظیفة. وكذلك أجاز ابن قدامة )الحنابلة(  634/ 2فقد ورد في مسائل اإلمام أحمد وابن راهویه ص  188

وهذا اتفاق : »283/ 7، ویقول أیًضا في المغني ص«ي الصالة في الكنیسة النظیفة...وال بأس ف: »57/ 2الصالة في الكنائس النظیفة في المغني ص

 «منهم )الصحابة( على إباحة دخولها وفیها الصور، وألن دخول الكنائس والبیع غیر محرم
ي أین أصلي؟ فقال البطریرك: هنا، أالقدس( لزیارة كنیسة القیامة، وفي األثناء حان وقت الصالة فسأل عمر البطریرك:  دعاه بطریرك )إیلیا/  189

اریخ ابن نیز ت« /  ما كان لعمر أن یصلي في كنیسة فیأتي المسلمون من بعدي ویقولون هنا صلى عمر، ثم یجعلونها مسجداً »في الكنیسة، فقال: 

ا دخل بیَت الم225/ 2خلدون   قدس حان وقت الصالة وهو في إحدى ، ط. دار إحیاء التراث العربي(: ]أنَّ عمر بن الخطاب رضي هللا عنه لم 

قال: "لو  هالكنائس، فقال ألسقفها: أرید الصالة، فقال له: صل ِ موضعَك، فامتنع وصل ى على الدرجة التي على باب الكنیسة منفردًا، فلما قضى صالت

 صلَّْیُت داخَل الكنیسة أخذها المسلمون بعدى وقالوا: هنا صلَّى عمر



کتاب است نبود، بلکه به این دلیل بود که مسلمین به دلیل خواندن نماز عمر در آن، کلیسا را بگیرند؛ 

و  دسابقون االولون هم که به حبشه هجرت کرده بودند در کلیساهای آنها نمازهای خود را می خواندن

پذیری عبیدهللا بن جحش همسر سابق ام المومنین  همین رفت و آمدها و کثرت نصرانی ها باعث تاثیر

 اسالم برگشته و نصرانی می شود. نصرانی های شد که  ام حبیبه از

. یعنی مسلمین به دلیل زیاد نماز خواندن زمینهای اسالمی اتفاق افتاده استبر عکس اینهم در اکثر سر

های مجوس به تدریج این مکانها در کلیساهای نصرانی ها و کنیسه های یهودی ها و حتی در آتشگاه

از مهمترین شخصیتهای تاریخ  القدیس یوحناتبدیل به مسجد شدند. مثل مسجد اموی در دمشق که مکان 

بود یا  القدیس سانت هیالنةنصرانیت به شمار می رفت. یا مسجد جامع بزرگ اموی که آن هم مکان 

 القدیس أبناسیوسر هم که باز کلیسای کندریه ی مصدر بخش باستانی شهر اس العطارینمسجد جامع 

نصرانی تاسیس شده بود. همین مسجد ایاصوفیای اسالمبول هم باز  370مشهور بود که در سال 

 در آتشکده آذرخش و بروجرد و نیقزو کلیسای نصرانی ها بود، یا مسجد جامع اصفهان و ساوه و

کده و چهارطاقی های زرتشتی ها بودند ... قبالً آتش که امروزه به مسجد سنگی مشهور است و  داراب

که حتی همین االن هم زرتشتی ها در بخشی از مسجد جامع کبیر یزد شمع روش می کنند و این بخش 

 برایشان مقدس است . 

در این صورت تمام این کلیساها و کنیسه ها و آتشکده ها از غرب اسالمی و شمال آفریقا بگیر تا شرق 

این اماکن  یفضا یو ماهو یفینظر کتیاری پیروان این مذاهب در منطقه از اسالمی با مسلمان شدن اخ

 شدند. منقلب و دگرگون توسط مسلمین  یدیبر اساس اعتقادات توح مذهبی

البته به اتفاق اغلب فقهاء اسالمی نماز خواندن کفار اهل کتاب در مساجد مسلمین هم جائز است چنانچه 

در مسجد نبوی را در عام الفود  بني الحارث بن كعبواندن مردان  ابن کثیر و دیگران داستان نماز خ

بیان می کند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نصارای  أحكام أهل الذمةذکر کرده اند، یا ابن قیم در 



نجران را در مسجدش پذیرفت و این نصرانی ها نیز در مسجد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نماز 

 خواندند. خاص خودشان را 

مسلمین ابتدا از خود آنها  ،برائت از مشرکیناین واکنش مسلمین در برابر کفار اهل ذمه است اما با 

بعد از عقاید  - 190« إْظهاِر البَراَءةِ َعْنهم في أْنفُِسِهمْ  » هـ( 606)به قول امام فخر رازی  - برائت می کنند

 : هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمایدفاسد آنها. بر همین اساس است که رسول و رفتارهای 

از آتش سکوالریستها )مشرکین( به خود روشنایی نکنید. یعنی  191الَ تَْستَِضیئُوا بِنَاِر اْلُمْشِرِكینَ  -

فاصله ی خود با جوامع سکوالر را رعایت کنید و به گونه ای نباشد که آتش آنها بتواند محل 

 سکونت شما را روشن کند.  

هر مسلماني كه )خون و حمایت از(من از 192. ِمْن ُكل ِ ُمْسِلٍم یُِقیُم بَْیَن أَْظُهِر اْلُمْشِرِكینَ أَنَا بَِريٌء  -

 درمیان مشركین مقیم شود بري هستم

فلیس »در لفظی دیگر  193اَل تَُساِكنُوا اْلُمْشِرِكیَن َواَل تَُجاِمعُوُهْم فََمْن َساَكنَُهْم أَْو َجاَمعَُهْم فَُهَو ِمثْلُُهْم  -

در میان سکوالریستها )مشرکین( سکونت نکنید و در جمع آنان وارد نشوید، پس هر «  194منا 

. و در لفظی رد یا در جمع آنها حظور پیدا کرد؛ مانند آنان استکسی در میان آنها سکونت ک

 دیگر: از ما نیست. 

                                                           
ُ وَرسُ  هـ( 606ین الرازي )فخر الد —تفسیر الرازي  190 َم َّللاَّ ُموَن ما َحرَّ ِ وال بِالیَْوِم اآلِخِر وال یَُحّرِ ولُهُ قَْولُهُ تَعالى: ﴿قاِتلُوا الَِّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

اْعلَْم أنَّهُ تَعالى لَّما ذََكَر ُحْكَم الُمْشِرِكیَن في إْظهاِر البَراَءِة  ُروَن﴾وال یَِدینُوَن ِدیَن الَحّقِ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا الِكتاَب َحتّى یُْعُطوا الِجْزَیةَ َعْن یٍَد وهم صاغِ 
 ها، وأجابَ الَحراِم، وأْوَرَد اإلْشكاالِت الَّتِي ذََكُروَعْن َعْهِدِهْم، وفي إْظهاِر البَراَءةِ َعْنهم في أْنفُِسِهْم، وفي ُوُجوِب ُمقاتََلتِِهْم، وفي تَْبِعیِدِهْم َعِن الَمْسِجِد 

ِحیَحِة ذََكَر بَْعَدهُ ُحْكَم أْهِل الِكتاِب، وهو أْن یُقاتَلُوا إلى أْن یُْعُطوا الِجْزَیةَ، فَِحی وَن َعلى ما هم َعلَْیِه ِبَشرائَِط، ویَُكونُوَن َعْنها بِالَجواباِت الصَّ نَئٍِذ یُقَرُّ
ِة والعَْهدِ  مَّ  ِعْنَد ذَِلَك ِمن أْهِل الذِّ

 10/24، وفسره السرخسي في المبسوط -رضي هللا عنه  -من حدیث أنس  5/710، والطبري في التفسیر 3/99في المسند أخرجه أحمد  191

 : الصحیح أن معناه: مباعدتهم وعدم مساكنتهم.1/210بالدخول تحت رایة المشركین. وقال ابن القیم في أحكام أهل الذمة 
، وذكره األلباني 2664، 2663، وسعید بن منصور في السنن، رقم 1604في الجامع، رقم ، والترمذي 2645أخرجه أبو داود في السنن، رقم 192

 -رضي هللا عنه  -من حدیث جریر بن عبدهللا  1474في صحیح الجامع، رقم 
حه )4570، 4569/ أخرجه البزار )رقم  1605جامع الترمذی  193 (، وأبو نعیم في أخبار أصبهان 142 - 141|2(، والحاكم وصح 

(. ویشهد له ُمرسل قیس بن أبي حازم عن النبي أنه قال: 7024 - 7023(، والطبراني في الكبیر )رقم 2780(أخرجه أبو داود )رقم 123|1)

(، وجامع الترمذي 2638(، وانظر: سنن أبي داود )رقم 4780))إني بريٌء من كل مسلم مع ُمْشِرك، أال ال تََراَءى ناراُهما((. أخرجه النسائي )رقم 

 ب (. -|أ 89|4(، وعلل الدارقطني )285رقم  687 - 686|2(، والعلل الكبیر له )1604م )رق
 (وصححه ووافقه الذهبي. 2627) 2/141أخرجه الحاكم في المستدرك  194



رک باشد و در کنار او سکونت کند و هر کس با مش 195َمْن َجاَمَع اْلُمْشِرَك َوَسَكَن َمعَهُ فَإِنَّهُ ِمثْلُهُ  -

  زندگی کند مانند او است.

امام الذهبي رحمه هللا  می گوید : ظاهر این حدیث عمومی است و تمام کسانی را که اختیاراً و به میل 

خودشان با مشرکین یکجا می شوند و با آنها سکونت می کنند را در بر می گیرد و مشمول کسانی که 

به این شکل   196اشند یا در حالت ضرورت و اضطرار قرار گرفته باشند نمی شود .ناتوان از هجرت ب

این احادیث کسانی را خطاب قرار می دهد که در دارالکفر تحت حاکمیت سکوالریستها )مشرکین( 

 197زندگی می کنند و توان هجرت به داراالسالم را نیز دارند اما هجرت نمی کنند.

زمانی که می  مداراالسالم مدینه کسانی از صحابه رضی هللا عنه بر این اساس بود بعد از تشکیل

خواستند به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بیعت دهند یکی از مفاد بیعتشان این بود که از دارالکفر 

 که در مفاد بیعت رسول چنانچه جریر رضی هللا عنه می گوید حت حاکمیت سکوالریستها جدا شوند:ت

َكاةَ َوتُنَاِصَح اْلُمْسِلِمیَن : ه وسلم فرمودهللا صلی هللا علی َ َوتُِقیَم الصَّالَةَ َوتُْؤتَِي الزَّ أُبَایِعَُك َعلَى أَْن تَْعبُدَ َّللاَّ

با تو بیعت می کنم، بر این شرط که خدا را بپرستی و نماز را برپا داری و  198.َوتُفَاِرَق اْلُمْشِرِكینَ 

 مان باشی و از سکوالریستها )مشرکین( دوری کنی.گر مسل حتنصیزکات بدهی و خیرخواه و 

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ُمْشِرٍك بَْعدََما أَْسلََم َعَماًل، أَْو یُفَاِرَق  می فرماید:یا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  اَل یَْقبَُل َّللاَّ

شده است عملی را قبول نمی  و هللا از هیچ سکوالر )مشرکی( که مسلمان 199.اْلُمْشِرِكیَن إِلَى اْلُمْسِلِمینَ 

                                                           
 (2787أخرجه أبو داود) 195
 –ن، مؤسسة النور للطباعة والتجلید حمود بن عبد هللا التویجري ، تحفة اإلخوان بما جاء في المواالة والمعاداة والحب والبغض والهجرا 196

 /   وظاهر هذا الحدیث العموم لكل من جامع المشركین وساكنهم اختیارا منه لذلك ال اضطرارا وعجزا 27ق، ص 1383الریاض، 
؛ ماوردی، الحاوی فی فقه 111،1356، ص6؛ مناوی، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج224، ص8ابن عبد البر، االستذكار، ج 197

 .105-104، ص14الشافعی، ج
(. وقال األلباني في ))صحیح سنن النسائي((: صحیح. / نیز : عن أبي الیسر كعب بن 18258( )4/365( ، وأحمد )7/148رواه النسائي ) 198

و یبایُع ى هللاُ علیه وسلَّم وهعمرو رضي هللا عنه قال: یا رسول هللا ابسط یدك حتى أبایعك واشترط علي فأنت أعلم بالشرط، قال: أَتَْیُت النبيَّ صلَّ 

لمسلمیَن وتفارَق تَي الزكاةَ وتناصَح افقلُت یا رسوَل هللاِ ابُسْط یدَك حتى أبایَعك واشتَِرْط َعلَيَّ فأنت أعلُم قال أبایعُك على أن تعبدَ هللاَ وتُِقیَم الصالةَ وتؤ

(( /  عن جریر رضي هللا عنه قال: )بایعت رسول هللا صلى هللا علیه 18207(، والبیهقي )19253(، وأحمد )4177الُمْشِرَك )أخرجه النسائي )

 علیه وسلم على إقام الصالة وإیتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشركین( رواه النسائي. وفي روایة له قال جریر: )أتیت النبي صلى هللا

شترط علي فأنت أعلم، قال: أبایعك على أن تعبد هللا وتقیم الصالة وتؤدي الزكاة وسلم وهو یبایع، فقلت: یا رسول هللا ابسط یدك حتى أبایعك وا

 وتناصح المسلمین وتفارق المشركین.
حه )2536، 234(، وابن ماجه )رقم 2568، 2436(، والنسائي )رقم 20043، 20037أخرجه اإلمام أحمد )رقم  199 (، 600|4(، والحاكم وصح 

ة، فأخرجه اإلمام أحمد  (، من حدیث بهز بن حكیم عن أبیه عن600|4) جد ه معاویة بن َحْیدة. وقد توبع بهٌز على أصل الحدیث، مما یزید حدیثَه قو 

(، من طریق أبي قََزعة ُسوید بن ُحَجیر، عن حكیم بن معاویة، عن أبیه معاویة بن َحْیدة بنحوه، إال أنه خالف 160(، وابن حبان )رقم 20011)رقم 

 -(. / قلت یا نبي هللا ما أتیتك حتى حلفت أكثر من عددهن 215|33ق على هذه المخالفة في تحقیق مسند أحمد )في آخر الحدیث، وانظر التعلی



: الَ  آمده است یگرید تیدر روا ای کند، تا اینکه از سکوالریستها )مشرکین( بسوی مسلمین جدا نشود.

ُ ِمْن ُمْشِرٍك أَْشَرَك بَْعدَ َما أَْسلََم َعَمالً َحتَّى یُفَاِرَق اْلمُ   200ْشِرِكیَن إِلَى اْلُمْسِلِمیَن.یَْقبَُل َّللاَّ

کی و بدنی و مکانی از یجدائی فیز  201«فَاَرقُوا اْلُمْشِرِكینَ »یا « اَرقتُُم المشِركینَ ف»در این صورت 

 ی شود. اصل در مورد آنها جنگ است:مشرکین است و موجودیت مشرکین تحت هیچ عنوانی تحمل نم

آنهم تا زمانی  (5)توبه/ لَُهْم ُكلَّ َمْرَصدٍ فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكیَن َحْیُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا 

َكاةَ فََخلُّوا َسبِیلَُهْم ۚ : که  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ ( یعنی یا جنگ یا پذیرش قوانین اسالم. 5)توبه/فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

(  آنهم تا 217)بقره/ُكْم َواَل یََزالُوَن یُقَاتِلُونَ همچنانکه اصل نزد آنها در برابر مسلمین نیز جنگ است:

 -1آن چهار معنی و فهوم دین یعنی  (217)بقره/ َحتَّٰى یَُردُّوُكْم َعْن ِدینُِكْم إِِن اْستََطاُعوا ۚزمانی که: 

مجازات و پاداش را از دین اسالم بگیرند و ما  -4اطاعت کردن  -3قانون و برنامه  -2قدرت حکومتی 

 یا پذیرش قوانین سکوالریستی.  سم کنند. یعنی یا جنگرا در این موارد تابع دین سکوالری

این شیوه ی برخورد اسالم و مومنین با سکوالریستها)مشرکین(است، تفاوت آن در برابر کفار اهل 

اگر منهج صحیح اسالمی و پیروان صادق این منهج  نیست؟ واضح و آشکارکتاب و شبه اهل کتاب 

ودی و نصرانی و مجوس و صابئین از کفار مشرک را بیان اینگونه واضح و آشکار فرق بین کفار یه

مسیر  توانیم دراینگونه هللا تعالی واضح احکامش را بیان می کند به امید آنکه ما باذن هللا ب کرده اند و

صحیح حرکت کنیم، آیا شایسته است که عده ای برخالف این منهج واضح و صریح عمل کنند و نه تنها 

اهل کتاب را جزو مشرکین می دانند بلکه در انحرافی بی سابقه در میان مذاهب  کفار اهل کتاب و شبه

                                                           
؟ اأال آتیك، وال آتي دینك، وإني كنت امرءاً ال أعقل شیئاً إال ما علمني هللا ورسوله، وإني أسألك بوجه هللا عز وجل بما بعثك ربك إلین -ألصابع یدیه 

قال: قلت: وما آیات اإلسالم؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي إلى هللا عز وجل وتخلیت، وتقیم الصالة، وتؤتي الزكاة، كل مسلم على  قال: باإلسالم،

 مسلم محرم، أخوان نصیران، ال یقبل هللا عز وجل من مشرك بعدما أسلم عمالً أو یفارق المشركین إلى المسلمین
 2633سنن ابن ماجه  200
أِس معَهُ  2999/ صحیح أبي داود   6/847لة الصحیحة األلباني: السلس 201 / یَقوُل یَزیدُ بُن عبِد هللاِ: بَینا نحُن بالِمربَِد إذ أتَى علَینا أعرابيٌّ َشِعُث الرَّ

ِ صلَّ  ُ عَلیِه وسلََّم فقاَل القَوُم هاِت فأخذتُهُ فقرأقِطعةُ أدیٍم أو قِطعةُ ِجراٍب فقُلنا كأنَّ هذا لیَس ِمن أهِل البلَِد فقاَل أَجْل هذا كتاٌب كتبَهُ لي رسوُل َّللاَّ تُهُ ى َّللاَّ

ِ لَبني ُزَهْیِر بِن أُقَْیٍش قاَل أب ِ رسوِل َّللاَّ ٍد النَّبي  حیِم هذا كتاٌب ِمن محمَّ حمِن الرَّ ِ الرَّ و العالِء َوُهم َحيٌّ ِمن ُعْكٍل إنَّكم إن َشِهدتُم أن ال إَلهَ فإذا فیِه بِسِم َّللاَّ

ِ صلَّ إالَّ  كاةَ وفاَرقتُُم المشِركیَن وأعَطیتُْم مَن الغَنائِم الُخُمَس وَسْهَم النَّبي  الةَ وآتَیتُُم الزَّ ُ وأقمتُُم الصَّ فيَّ وربَّما قاَل وَصف َّللاَّ ُ علَیِه وسلََّم والصَّ یَّهُ فأنتُْم ى َّللاَّ

ِ وأماِن رسوِلِه / در سنن ابی داود : ِمنْ  ُ  آِمنوَن بأماِن َّللاَّ ِ صلى هللا علیه وسلم ِلبَنِي ُزَهْیِر ْبِن أَُقْیٍش أَنَُّهْم إِْن َشِهدُوا أَْن الَ إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ ٍد النَّبِي  أَنَّ وَ  ُمَحمَّ

ِ صلى  وا بِاْلُخُمِس فِي َغنَائِِمِهْم َوَسْهِم النَّبِي  ِ َوفَاَرقُوا اْلُمْشِرِكیَن َوأََقرُّ دًا َرُسوُل َّللاَّ ِ َوَرُسوِلهِ ُمَحمَّ  هللا علیه وسلم َوَصِفی ِِه فَإِنَُّهْم آِمنُوَن بِأََماِن َّللاَّ



اسالمی یک قدم جلوتر رفته و  مسلمین مخالف خودشان را نیز جزو مشرکین قرار داده و حکم کفار 

 مشرک را بر آنها تطبیق دهند؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شناختی مختصر بر الفاظ در لغت، عرف و شرع

االن ممکن است برای عده ای این سوال پیش بیاید که چرا ما در ادبیات گفتمانی عده ای از بزرگان 

ه گاه برای م کیاهل فقه شاهد الفاظ ترکیبی مشرکین اهل کتاب و مشرکین غیر اهل کتاب هستیم و می بین

 یهود و نصارا و مجوس و صابئین هم از لفظ مشرکین استفاده کرده اند؟ 

در برابر این نگرش شرعی، ما شاهد نگرشی لغوی و عرفی به لفظ مشرک و ت بدانیم که الزم اس

 متروک ومشرکین توسط فقهای مذاهب مختلف اسالمی هستیم که به دلیل ترکیب با دیدگاه شاذ و 

که در نهایت به تولید اصطالح مسلمان مخالف جمهور مذاهب اسالمی توسط خط فکری نجدیت 

باعث سرگردانی و مشکالت غیر قابل کتمانی حکم مشرکین بر مسلمین شده، مشرک و بعد تطبیق 

برای اهل دعوت و جهاد در این یکی دو قرن گذشته تا کنون شده است، به همین دلیل الزم می دانم 

در مورد لفظ و جایگاه آن در فهم مسائل شرعی ارائه دهم و  یابتدا توضیحی مختصر با مثالهای مختلف

با ذکر آیات و آراء مختلف اهل علم سعی می شود از این اشتباه و مانع آشکاِر در برابر به دنبال آن 

 دعوت و جهاد به صورت کامل عبور کنیم. باذن هللا . 

از دالیل، بخشی از بدنه ی  شرع شناخت الفاظ به عنوان مقدمه ای جهت استنباط و دریافت احکام

با دلیل قرآن مرتبط بود و به تدریج در سنت نیز راه باز  اصلی اصول فقه را تشکیل می دهد که ابتدا

کرد. اگر به کتب اصول فقه نگاه کنیم متوجه می شویم که مبحث الفاظ اکثراً به عنوان مقدمه و بخش 

 .است شده افزوده اصول دانش به ضرورت یک عنوان اول این کتب قرار گرفته که در واقع به

مانند هر متن دیگری در برخورد با متون دینی مبتنی بر وحی و سنت صحیح  واقعیت هم این است که

مورد  وروه این است که معنای لفظ آنگونه که مقصود فهم مطالب در گِ  ،هللا علیه وسلم لیص رسول هللا

 شارع است فهمیده شود. نظر 



مقدمه ای جهت ورود  و شناخت صحیح الفاظ ،فقه شریعت هللا است نه فقط قرآئتفهم یا همان  ،مطلوب

به این فهم و فقه شریعت هللا است که در میان مذاهب معروف به اهل سنت امام شافعی رحمه هللا در 

 کتاب الرساله نخستین جرقه های تشریح این ضرورت را زد. 

 از حنفی ها و قاضى و ابوبكر جصاص كرخى شافعی مذهب و  ابوالحسن رازي بعدها فخرالدین

 ابوالخطابیخ مفید از میان شیعیان جعفری و و ش یاِْسکاف دِ یْ ُجنَ از میان مالکی ها و ابن اقالنىابوبكر ب

نیز در مذهب  معتزلى بصري و ابوالحسین مذهب ظاهرياندلسی  محزاز میان حنبلی ها و ابن كلوذانى

 حثساله این است که در مبه ی جالب ممیان مذاهب دیگر در این زمینه جزو پیش قراوالن بودند؛ نکت

رین در آن به کمت اختالفاتمذاهب مختلف اسالمی می پردازیم  زمانی که به بررسی تطبیقی میان ،الفاظ

است که در اختیار تفکرات و تفاسیر و  یا کامپیوتر . انگار ابزاری مثل ماشینحد ممکن می رسد

 مذاهب مختلف قرار گرفته است. 

الفاظ ُمستعَمل باید دید که این لفظ مختص است و تنها یک معنای  در این صورت در به کارگیری

(، یا این لفظ مشترک است و دو یا چند معنای حقیقی دارد )مثل: ، چوبآهن، انسانحقیقی دارد )مثل: 

ی مشترک به کار می برد باید قرینه ت( در اینجا شخصی که صحبت می کند و اصطالحاباز، سرو شیر،

 کند کدام معنای حقیقی از این لفظ منظور اوست. ای بیاورد و مشخص 

مثالً می گوئید شیر خوردم . در اینجا خوردم قرینه است و مشخص می کند منظور شما از شیر، شیر 

لفظ مشترک معنوی وجود دارد که تنها یک معنای حقیقی دارد، اما آن  ،خوراکی است. در کنار این

 . تلی است و دارای مصادیق زیادی اسمعنا ک

است که هم دارای یک « جاز لفظیحقیقت و مَ »باید دقت کرد که لفظ ُمستعَملی که به کار می رود 

جازی. سرو که دارای یک معنای حقیقی است )درخت( و معنای حقیقی است و هم دارای یک معنای مَ 

ی از یک معنی مجازی هم دارد )توصیف انسان قد بلند( . مشرک هم یک معنی حقیقی دارد )دسته ا

 .کفار( و یک معنی مجازی )هر کسی که دچار شرکی می شود(



. یعنی این لفظ دارای یک معنای حقیقی است و یک معنای مجازی، است« منقول لفظی»حاال گاه لفظ 

اما در عرِف عده ای، آن لفظ به اندازه ای در معنای مجازی به کار رفته که به تدریج معنای حقیقی 

که معنی حقیقی آن نام  یک ساز « قانون»مثل:  جازی جایگزین آن شده است.فراموش شده و معنای مَ 

است، اما امروزه زمانی که شما می گوئید قانون در واقع « قانون، قاعده»موسیقی است که به مفهوم 

ا ی چیزی غیر از معنی حقیقی آن مد نظر است و بیشتر به معنی شریعت و مجموعه قوانین تدوین شده

 به کار می رود.  تدوین نشده 

. در هر سه مورد باید حقیقت آنها انونی و گاه عرفی و گاه شرعی استگاه ق« منقول لفظی»این الفاظ 

توسط همان منبع فهمیده شود، یعنی زمانی که شما می خواهید معنی شرعی مشرک را از لحاظ شرعی 

عرفی همین لفظ مشرک را  بفهمید باید به منابع شرعی مراجعه کرد و زمانی که می خواهید معنی

 اید به منابع عرفی مراجعه کنید. بفهمید ب

فهم معنای شرعی با معنی عرفی و بالعکس فهم معنی عرفی با معنی شرعی انسان را دچار سرگردانی 

بسیاری از مفاهیم و اصطالحات ممکن است با معنای شرعی و عرفی معنای لغوی و اشتباه می کند. 

رسانند، بلکه ممکن است بر خالف و نکوهش را نمیبه طور مطلق معنای ذم و آنها فرق داشته باشد 

رسانند در معنای لغوی آن را می «ذم»معنای شرعی که بجز مواردی که مقید شده اند مطلقا معنای 

مفهوم را روشنتر می که با مثالهائی در منابع شرعی این  را داشته باشد «معرفی»و یا  «مدح»ای معن

  کنیم .



و  206 یحیُطرو  205و زبیدی 204و ابن منظور 203و ابن فارس  202اهل لغتی چون راغب : کفر و کافر

ل مثا می دانند. به همین دلیل به عنوان« پوشاندن و پنهان کردن»را « کفر»و دیگران واژه  207جوهری

ر گویند چون شب اشیاء را می پوشاند و کشاورز هم بذرها را دمى« كافر»عربها شب و کشاورز را 

 زمین پنهان می کند. 

همچنانکه مومنین هم با کافر شدن به طاغوت    ،هر کدام از اینها به وظایف مطلوب خود عمل می کنند

فََمْن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت »و کفر به طاغوت به یکی از واجبات زیر بنائی و اساسی خود عمل کرده است: 

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِا  ...«  ْلعُْرَوةِ اْلُوثْقىَو یُْؤِمْن بِاَّللَّ

همانند بارانی  (20)حدید/ َكَمثَِل َغْیٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نَبَاتُهُ هللا تعالی می فرماید: زمانی که به عنوان مثال 

در اینجا کفار یعنی کسانی که دانه را پنهان . شاورزان )کف ار( را به شگفت آورداش ککه روییدنی

پوشانند، حاال کسی داخل باغچه اش این کار را انجام دهد یا کشاورزی به عنوان کنند و در خاک میمی

و خودش از « کفر»حرفه و شغلش، به هر حال هر کسی این کار را انجام دهد کارش از لحاظ لغوی 

 این افراد است. « معرفی»برای این افراد  «کافر»لفظ است. « کافر»لحاظ لغوی 

ِ فَقَِد اْستَْمَسَک بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقََى الَ انِفَصاَم لََها  یا هللا تعالی می فرماید:  فََمْن یَْکفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمن بِاَّلل 

(  پس کسی که کفر به طاغوت کند )به طاغوت کافر شود( و به خدا ایمان بیاورد، به 256)بقره/

                                                           
الکفر فی اللغة ستر الشئ ، و وصف اللیل بالکافر لستره االشخاص ، والزراعة : »  433راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، ص  202

 «اء شکرها ، واعظم الکفر جحود الوحدانیة او الشریعة او النبوه ... لستره البذر فی االرض ... و کفران النعمة لسترها بترک اد
کفر ) الکاف و الفاء والراء ( اصل صحیح ، یدل علی معنی واحد وهو الستر و التغطیه ، یقال لمن : »  91، ص  5معجم مقاییس اللغة ، ج  203

 «غطیة الحق و کذلک کفران النعمة جحود و سترها غطی درعه بثوب قد کفر درعه ، ... والکفر ضد االیمان ، سمی به النه ت
الکفر نقیض االیمان ... والکفر کفر النعمه هو نقیض الشکر ، الکفر جحودالنعمة و هو ضد الشکر ... و : »  144، ص  5لسان العرب ، ج  204

 «الکافر الزارع ... والکفر بالفتح التغطیة 
 «د االیمان ویفتح ، و اصل الکفر من الکفر بالفتح مصدرکفر بمعنی الستر الکفر بالضم ض: »  535، ص  3تاج العروس ، ج  205
، ای اول من کفر وجحد ... ، فالکافر الجاحد للخالق ... و « والتکونوا اول کافر به » تعالی  -قوله : »  474، ص  3مجمع البحرین ، ج  206

 «الکفر بالفتح التغطیة 
د االیمان ، قد کفر باهلل کفرا ... و الکفر ایضا جحود النعمة و هوضد الشکر ... والکفر بالفتح الکفر ض: »  807، ص  2صحاح اللغة ، ج  207

... والکافر  رالتغطیه ، و قد کفرت الشئ الکفره بالکسرکفرا ای سترته ... . و الکافر اللیل المظلم ... والکافر الذی کفر درعه بثوبه و الکافر البح

 «راب ... الزارع النه یغطی البذر بالت



یمان به و ا« ال اله»ن به طاغوت یعنی ترین دستاویز درآویخته است اصالً گسستن ندارد. کافر شدمحکم

 «.اال هللا»هللا یعنی 

 «رکف»می کنند و طاغوت را می پوشانند و کارشان از لحاظ لغوی  «کفر»در اینجا مومنین به طاغوت 

برای مومنین در اینجا « کافر»به طاغوت هستند که لفظ  «کافر»است و خودشان از لحاظ شرعی 

 است.   «مدح و ستاش»

 «معرفی»و هم جهت  «مدح»و هم اهل  «مذم ت»کفر و کافر عام است و هم اهل « لغوی»نای پس مع 

به طور مساوی در آن وارد شده و مختص به یکی از آنان نیست، اما در معنی شرعی و مذمت آن 

 الَِّذینَ  -1: »گانه ی آشکارِ 6کافر است یعنی یکی از کفار  انسان مانی که امروزه گفته می شود فالنز

ابِئِیَن  -2هادُوا   َمن یَرتَدَّ ِمنُكم  -6( و 17حج/«)َو الَِّذیَن أَْشَرُكوا -5َو اْلَمُجوَس  -4 َو النَّصارى -3َو الصَّ

 ( است . 54َعن دینِِه )مائده/

َما وَ به نسبتهائی خود را به صفات مشرکین آلوده کرده اند و دچار شرکیاتی شده اند: هم یهود و نصارا 

ا یُْشِرُكونَ أُِمُروا  هَ إِالَّ ُهَو ۚ ُسْبَحانَهُ َعمَّ
ًها َواِحدًا ۖ الَّ إِلَٰ در حالی که دستور نداشتند  (31)توبه/إِالَّ ِلیَْعبُدُوا إِلَٰ

جز خداوند یکتایی را که هیچ الهی جز او نیست را عبادت کنند؛ او پاک و منزه است از آنچه شریک 

 دهند.او قرار می

قت د توسط هللا تعالی تکفیر شده اند. ،شرکیات و آمدن دالیل و حجتهای روشن قرآن اینها به دلیل همین

سانی اینها ک کنید تمام کسانی که به رسالت محمد رسول هللا ایمان نیاورده اند بدون شک کافر هستند.

خی ایمان داریم و به گویند که به بر( می150)نساء/ یقُولُوَن نُْؤِمُن بِبَْعٍض َونَْکفُُر بِبَْعٍض هستند که : 

 ( آنان جملگی بیگمان کافرند.151)نساء/أُْولَئَِک ُهُم اْلَکافُِروَن َحق اً برخی دیگر ایمان نداریم  ... 

لَِّذیَن َسنُْلِقی فِی قُلُوِب امی فرماید که تمام کفار شرک می کنند: واضح هللا تعالی نکته ی دیگر اینکه 

ْعَب بَِما أَْشرَ  ِ َکفَُرواْ الرُّ ، از فران ُرْعب و هراس خواهیم انداخت( در دلهای کا151)آل عمران/ُکواْ بِاَّلل 



شده اند کسی نمی شرک پس در اینکه تمام کفار دچار ؛ اندچیزهائی را شریک خدا ساخته رو کهآن

 . تواند شک کند

لفظ از در اینجا از نظر لغوی و محاوره ای زبان عربی، عده ای برای کسانی که شرک می کنند 

مشرک استفاده کرده اند اما همین عده از لحاظ فقهی و شرعی هرگز تمام کفار و بخصوص کفار اهل 

روشن از  وکتاب و شبه اهل کتاب را مشمول حکم شرعی مشرکین نکرده اند و به صورت واضح 

   . کفار جدا کرده و توضیح داده اند سایرحکم نظر شرعی حکم مشرکین را از 

ِ : دچار شرک شده اند  فارک همه ی اینپس  ْعَب بَِما أَْشَرُکواْ بِاَّلل  آل )َسنُْلِقی فِی قُلُوِب الَِّذیَن َکفَُرواْ الرُّ

به هر کسی که شرک کرده  ،«معرفی»و جهت « لغوی»و عده ای از فقهاء از لحاظ ( 151عمران/

ه اینها مشرک در عبارت مشرک را به کار برده اند، یعنی کسی که شرک کرده است نه اینک ستا

معنی و اصطالح شرعی باشند و رفته باشند در دسته ی کفار مشرک. چون بال استثناء همه ی کفار 

آیات قرآن و احادیث صحیح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و دچار شرک می شوند اما هیچ یک از 

به اهل کتاب را اسالمی کفار اهل کتاب و شمختلف مذاهب ائمه ی جمهور اجماع صحابه و آراء 

منتسب به ابن عمر رضی شاذ و متروک غیر از یک خطر فکری  مشمول حکم کفار مشرک نکرده اند

هللا عنهما که این خطر فکری بر خالف جمهور اهل علم و مذاهب مختلف اسالمی بوده است که بعداً با 

َمْذَهُب َجَماِهیِر »اذ مخالف این خط فکری شاستناد به آراء اهل علم به این سخن ابن تیمیه می رسیم که 

ِة اأْلَْربَعَِة َوَغْیِرِهمْ  یق در تطباز این اجتهاد و تاویل اشتباه که هر کسی  است و «السَّلَِف َواْلَخلَِف ِمْن اأْلَئِمَّ

وُهَو اْلیَْوُم َمْذَهُب  »شده است.تبعیت کرده جزو اهل بدعت شمرده حکم کفار مشرک بر سایر کفار 

؛ به نظر شما کسانی که یک قدم در انحراف و مخالفت با جمهور اهل علم پیش «ْن أَْهِل اْلبِدَعِ َطائِفٍَة مِ 

 مستحق تر نیستند؟ « اهل بدعت»رفته و حکم کفار مشرک را بر مسلمین تطبیق می دهند به اسم 

برای سایر کفار غیر مشرک ظ مشرک توسط این اهل علم در اینجا واضح است که به کار گیری لف

اگر شما دو نفر را در کاری مثل تجارت یا نگهبانی یا رانندگی و غیره  بوده نه شرعی .« لغوی»



یا در مالکیت یک ساختمان یا ماشین یا کارخانه آنها را شریک کنید به قول راغب شریک کنید 

 و یا به قول صاحب لسان العرب به هر یک سهم و 208اصفهانی چون در مالکیت آنها مخلوط کرده اید

به واز لحاظ لغوی شما مشرک هستید از لحاظ لغوی می توان به شما گفت مشرک و  209نصیبی داده اید

کارگیری این اصطالح برای شما نکوهش و سرزنش و جرم نیست و تنها از نظر لغوی و عرفی برای 

 لغوی و شما در این معنی ،شما به کار رفته نه از لحاظ شرعی که تنها مفید معنای ذم و سرزنش است

 شمول حکم شرعی مشرکین نمی شوید. و عرفی م

می شود ممکن است برای شخص معنی  بیان« اأْلَْحَزاب »یا زمانی که از لحاظ لغوی  و عرفی لفظ 

دسته ها و جمعیتهای مختلف اسالمی و غیر اسالمی از یهودی ها و حلفا و انجمنها و سندیکاها و 

 یعنی« اأْلَْحَزاب »داعی کند اما در اصطالح شرعی لفظ نصرانی ها و مجوس و صابئین و مشرکین ت

 است. دقت کنید، هللا تعالی می فرماید: )سکوالریستها(یگر مشرکین مشرکین و اسم د

ئَِک أُْولَ  َکةِ یْ َوثَُمودُ َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب األَ  *َکذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوَعادٌ َوفِْرَعْوُن ذُو اأْلَْوتَادِ  -

بلند و  یبناهائ یقوم نوح و عاد و فرعون که دارا زین نانیقبل از ا (13-12)ص/اأْلَْحَزاُب 

قوم ثمود و لوط و صاحبان  و .اندکرده بی( تکذما را غمبرانیاند ) پاستوار همچون کوه بوده

 .احزاب هستند همان  نانی. ادهیفراوان سر در هم کش یباغها

( قوم )که مشرکان معاصرند نانیاز ا شیپ (5)غافر/ قَْوُم نُوحٍ َواأْلَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم َكذَّبَْت قَْبلَُهْم  -

 .اندکرده بیخدا را ( تکذ غمبرانیاند ) پبوده شانیکه بعد از ا احزابنوح و 

 ی: اگفت مانیآن مرد با ا (30)غافر/َوقَاَل الَِّذي آَمَن یَا قَْوِم إِن ِي أََخاُف َعلَْیُكْم ِمثَْل یَْوِم اأْلَْحَزاِب  -

ها به شما برسد که در روزگاران گذشته به گروهها و دسته یهمان بالئ ترسمی! مقوم من

 .است دهیرس

                                                           
ق، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، دمشق بیروت، دارالعلم الدارالشامیة،  208

 است که در لغت به معنی مخلوط شدن مالکیت  « شرک»./ مشرک، اسم فاعل از ریشه 451چاپ اول، ص
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مشرکین ) احزاب (65)زخرف/فَاْختَلََف اأْلَْحَزاُب ِمْن بَْینِِهْم فََوْیٌل ِللَِّذیَن َظلَُموا ِمْن َعذَاِب یَْوٍم أَِلیٍم  -

که  یبر کسان یخود به اختالف پرداختند. وا انی( در میدنا عیسی علیه السالمحاکم در زمان س

 !گرددیم رشانیبانگیگر امتیدر روز ق ی! چه عذاب دردناکستم کردند

ْشَهِد  نَ یل ِلَّذِ  لٌ یْ فَوَ  نِِهمْ یْ فَاْختَلََف اأْلَْحَزاُب ِمن بَ  - ر د احزابسپس  (37)مریم/  مٍ یَعظِ  ْومٍ یَ َکفَُروا ِمن مَّ

 .گدر هنگامه روز بزربه حال کافران !  یگرفتند. وا شیرا در پ یمختلف یخود راهها انیم

 یکسان (36)رعد/ بَْعَضهُ  نِکرُ یُ َوِمَن األَْحَزاِب َمن  کَ یْ بَِما أُنِزَل إِلَ  ْفَرُحونَ یَ اْلِکتَاَب  نَاُهمُ یْ آتَ  نَ یَوالَّذِ  -

نچه بر تو نازل شده است ( از آنصفو م هستند اهل کتاب) و  میاداده شانیبدکه کتاب 

در این آیه هللا تعالی  .رندیپذیاز آن را نم یهستند قسمت یکسان احزاب انی، و از مخوشحالند

و نکته ی مهم دیگر اینکه فرموده این اهل کتاب را از احزاب یا مشرکین جدا کرده است. 

  علیه وسلم نازل شده استمشرکین یا سکوالریستها قسمتی از آنچه که بر رسول هللا صلی هللا

 را نمی پذیرند. مگر غیر از این است؟

، اوردین مانیآبه قرآن  احزابهرکس از  (17)هود/ َوَمْن یَْكفُْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعدُهُ  -

 .او آتش است عادگاهیم

 زی، سپاه ناچر شهر مک ه( هستند)د نجایکه ا نانیا (11)ص/َما ُهنَاِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اأْلَْحَزاِب  -

 . (قرار گرفته و نابود شدند غمبرانیکه قبالً در برابر پ) احزاب هستنداز  یاشکست خورده

َعْن  ْسأَلُونَ یَ اأْلَْعَراِب  یلَْو أَنَُّهم بَادُوَن فِ  َودُّوایَ اأْلَْحَزاُب  أْتِ یَ َوإِن  ْذَهبُوایَ اأْلَْحَزاَب لَْم  ْحَسبُونَ یَ  -

ا قَاتَلُوا إِالَّ قَلِ  ُکمیُکْم َولَْو َکانُوا فِ أَنبَائِ  از شد ت خوف و هراس منافقین ) آنان (20احزاب/) الً یمَّ

 دارندیدوست م شانی، ابرگردند گری، و اگر احزاب بار داندنرفته احزاب کنندی( گمان مهنوز

 انیدر م اگر آنان. شوند ایجو اشوند و اخبار شما ر نی، صحرانشنینشهیاعراب باد انیدر م

 .دندیجنگینم یزی، جز مقدار کم و ناچماندندیشما م

ُ َوَرُسولُهُ َوَما - ُ َوَرُسولُهُ َوَصدََق َّللاَّ ا َرأَى اْلُمْؤِمنُوَن اأْلَْحَزاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعدَنَا َّللاَّ َزادَُهْم إِالَّ  َولَمَّ

ً یإِ  ً یَوتَْسلِ  َمانا است  یزیهمان چ نی: ا، گفتنددندیمنان احزاب را دکه مؤ یهنگام (22)احزاب/ ما



 هایسخت نی. ااندراست فرموده غمبرشیو خدا و پ. به ما وعده فرموده بودند غمبرشیکه خدا و پ

 .دیافزاینم شانیا میمان و تسلیجز بر ا

 در این صورت شما نباید تصور کنید که همچون مسلمین یا همچون یهود یا همچون نصارا و مجوس و

صابئین که همگی دارای کتاب و مرجع واحدی هستند سکوالریستها )مشرکین( هم همینگونه باشند. نه، 

با دیدگاههای مختلف و عقاید مختلف مختلف  اأْلَْحَزابدارای  (نی)مشرک ستهایسکوالراینگونه نیست،  

. است اأْلَْحَزابهستند به همین دلیل یکی دیگر از اسمهای آنها در قرآن و روشهای زندگی مختلفی 

همین االن هم اگر نگاه کنید سکوالریستها دارای هزاران حزب مختلف و متضاد هستند با عقاید و 

توان در مورد سایرین  دیدگاهها و افکار و رفتارهای مختلف و متضاد. پس با عقیده ی یکی از آنها نمی

را بیان کرده است و جاهلیتی  قضاوت کرد اما قرآن و سنت صحیح مجموع عقاید تمام احزاب سکوالر

  وجود ندارد که در قرآن و سنت صحیح بیان نشده باشد. 

و سکوالریستهای مختلف عصر نبوت هم باز باید متوجه بود که اینها یکدست نبودند  اأْلَْحَزابدر مورد 

ای مثل  ه، عده ای بت می پرستید و عدبلکه احزابی مختلف با عقایدی مختلف و رفتارهای مختلفی بودند

و حتی خودشان را به یکی از پیامبران هللا چون ابراهیم  210کسانی که به حنیفها مشهورند بت نمی پرستید

دی یهوکه هللا تعالی به صراحت این ادعای مشرکین را به همراه ادعای ، علیه السالم منتسب می کردند

ا َما َکاَن إِْبَراِهیُم می فرماید:  رد می کند وها  یّا ا  َوالَ یَُهود  ً َوَما َکاَن ِمنَ  نَْصَران یّا ْسِلما ً مُّ  َولَِکن َکاَن َحنِیفا

ینَ  ک   یننابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، ولیکن بر حق و مسلمان بود، و همچ (67)آل عمران/ اْلُمْشر 

ن ابر همین اساس در میان سکوالریستهای کنونی هم کسانی هستند که خودش .نبودهم از زمره مشرکان 

را به یکی از پیامبران چون موسی و یا عیسی یا رسول خاتم صلی هللا علیه وسلم یا یکی از ائمه ی 

مذاهب اسالمی چون حنفی یا جعفری یا شافعی یا مالکی و حنبلی و غیره منتسب می کنند و ممکن است 
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در حالی که این  بعضی از جرمها را نیز انجامندهند یا بعضی از عبادتهای شخصی را نیز انجام دهند

 پیامبران و ائمه ی مذاهب اسالمی از این سکوالریستها بری هستند. 

بر این اساس بود که در زمان بعثت هم عده ای از سکوالریستها حج می رفتند، نماز می خواندند، زنا 

عده ای مشروب می خوردند و عده ای نمی نیم کردند، بتها را نمی پرستیدند و ... به همین شکل 

وردند، عده ای دختران خود را زنده به گور می کردند و دسته ای نمی کردند، عده ای گوشت مردار خ

می خوردند و دسته ای نمی خوردند، عده  ای زنان خود را عوض می کردند و دسته ای نمی کردند و 

بار  نکبتمثل همین االن سکوالریستها و مثل تمام دوران زندگی  صدها رفتار و عقیده ی مختلف دیگر

تهای عصر نبوت یکی دارای عقیده و رفتاری بود پس اگر دیدید که سکوالریسسکوالریستها در تاریخ. 

 تدیگری داشت شما را به اشتباه نیندازد و با عقیده ی یکی از آنها به قضاو و دیگری عقیده و رفتار

در دنیا دارای هزاران  در مورد دیگر مشرکین نپردازید؛ سکوالریستهای االن هم همینگونه هستند.

 عقیده ی التقاطی مختلف و رفتارهای مختلف. فکر و حزب هستند با هزاران 

افک، ظلم، افتراء، گمراهی و زانی و گناه و مجرم که به طاغوت، بر خالف الفاظی چون به هر حال  

 و« یمان و مومنا»فهم الفاظی چون  ،ی جهت ذم و نکوهش و سرزنش هستندصورت مطلق الفاظ

و ... از لحاظ شرعی تنها با وحی فهمیده می شوند « اأْلَْحَزاِب و شرک و مشرک و  »و « کفر و کافر»

و عقل در شناخت آنها راهی ندارد؛ حتی مواردی از الفاظ وحی نیز هستند که تنها با سنت صحیح 

ارائه می دهد  فهمیده می شوند و چنانچه عقل وارد شود قطعاً به انحراف می رود و تاویلی نامشروع

 . می شود و تولید سرگردانی می کند که با آنچه هدف شریعت است مخالف

ةٍ انفال امر می کند و می فرماید:  به عنوان مثال هللا تعالی در سوره ی ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم ِم  َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّ

ِ َوَعدُ  بَاِط اْلَخْیِل تُْرِهبُوَن بِِه َعْدوَّ َّللا  ُ یَْعلَُمُهْم َوِمن ِر  ُکْم َوآَخِریَن ِمن دُونِِهْم الَ تَْعلَُمونَُهُم َّللا  ( برای 60)انفال/وَّ

توانید نیرو و قدرت )از جمله( اسبهای ورزیده آماده سازید ، تا بدان ) جنگ با ( آنان تا آنجا که می



ة)  که ایشان را ترسانیدبی جز آنان را نیز ، و کسان دیگرمِن خدا و دشمن خویش را بترسانیددش( قُوَّ

 شناسد .شناسید و خدا آنان را مینمی

: از رسول هللا صلى هللا علیه وسلم شنیدم که باالی ضی هللا عنه نیز روایت می کند کهعقبة بن عامر ر

ةٍ »منبر می فرمود:  ت، برای آنچه از نیرو در توان تان اس(»60)انفال/« َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

ميُ »و افزود: «. جنگ با آنان آماده سازید ةَ الرَّ مُي، أاَل إنَّ القُوَّ ةَ الرَّ مُي، أاَل إنَّ القُوَّ ةَ الرَّ :  211«أاَل إنَّ القُوَّ

ة( بدانید که نیرو» ة( همان تیراندازی است؛ بدانید که نیرو )قُوَّ همان تیراندازی است؛ بدانید که  )قُوَّ

ة(نیرو  «. راندازی استهمان تی )قُوَّ

ة» رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  و نیرویی که در آیه آمده است را تبیین و روشن می کند و از « قُوَّ

حالت لغوی که در موارد متعددی به کار گرفته می شود آن را خارج کرده و اصطالح و مفهوم شرعی 

آن سرچشمه می و عرفی غوی متعدد آن را بیان می کند و راه را بر تاویالت اشتباهی که از معانی ل

 گیرد می بندد.

یکی از مواردی که بیش از هر چیز رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را بر مسلمین می ترساند کسانی 

هستند که قرآن را می خوانند و با فهم و عقل خود به تاویل آن می پردازند که ثمره ای جز دوری از 

در نهایت ایجاد تفرق و زدن و برچسب زدن به دیگران و  مفهوم صحیح آن و متهم کردن و تهمت

 تحمیل جنگ روانی و مسلحانه بر سایر مسلمین ندارد. 

ُف َعلَْیُكْم َرُجٌل قََرأَ اْلقُْرآَن َحتَّى إِذَ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  هُ ا ُرئِیَْت بَْهَجتُ إِنَّ َما أَتََخوَّ

ْساَلمِ  َعلَْیِه، َوَكاَن ِرْدئًا براستی آنچه که بر شما من را بیش از هر چیزی می ترساند، کسی است که ، )ِلإْلِ

شود. تا اینكه بهجت و نور قرآن در سیمایش نمایان شده و یاری مشغول مدارسه و قرائت قرآن می

ُ ( غَ دهنده و حامی اسالم می شود ر آنچه که اراده هللا بر قرآن و مفاهیم آن را تا ه، )یََّرهُ إِلَى َما َشاَء َّللاَّ
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پس از آن  ( فَاْنَسلََخ ِمْنهُ َونَبَذَهُ َوَراَء َظْهِرِه ، )دهد.آن باشد، با فهم و درک و تأویالت خویش تغییر می

عَى سَ ( وَ اندازداسالِم صحیح و حقیقی کنده شده و منحرف گشته و اسالِم صحیح را به پُشت سر خود می

دهد اش را با شمشیر خود مورد حمله و هجوم قرار می و همسایه، )ْركِ َوَرَماهُ بِالش ِ ، َعلَى َجاِرِه بِالسَّْیفِ 

اِمي؟ )کند.و او را به شرک متهم می ْرِك، اْلَمْرِميُّ أَِم الرَّ ِ، أَیُُّهَما أَْولَى بِالش ِ راوی ( قَاَل: قُْلُت: یَا نَبِيَّ َّللاَّ

وان و قرآن خ مستحق تر به ) شرک داشتن(  هستند؟ )شخص کدام یک از آن دو نبیَّ هللاگوید : گفتم ای 

اِميیا همسایه مورد تهمت قرار گرفته؟( ،تهمت زننده رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  212. ( قَاَل:  بَِل الرَّ

 .فرمود: شخص تهمت زننده ) یعنی قاری قرآن(

 چون :

 ت شرک و کفر به خودبه اشتباه متهم کردن مسلمین به کفر و شرک باعث برگشت این صف -1

أَیَُّما اْمِرٍئ قَاَل أِلَِخیِه : یَا  شخص می شود چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:

به برادرش  یهرگاه شخص 213، َوإِالَّ َرَجعَْت َعلَْیِه دُُهَما، إِْن َكاَن َكَما قَالَ َكافُِر، فَقَْد بَاَء بَِها أَحَ 

گردد اگر آن گونه که گفت، باشد، کافر  یاز آن دو برم یکیلمه به ک نیکافر قطعاً ا یا دیبگو

 .گرد یآن برم ندهیکلمه به خود گو نیاست و گرنه ا

حالی که هللا تعالی می  دچار شرک تفرق شده و خودش را در این صفت شبیه مشرکین کرده در -2

قُ فرماید:  وا ِدینَُهْم َوَكانُوا ِشیَعًا ۖ ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لَدَْیِهْم َواَل تَُكونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن * ِمَن الَِّذیَن فَرَّ

خود را پراکنده و  دینکه  یاز آن کسان ،دیو از زمره مشرکان نگرد (32-31)روم فَِرُحوَن 

 .که دارد خرسند و خوشحال است به انچههم  یاند. هر گروهبخش بخش کرده

از قرآن و دروغ بستن به هللا، شخص مسلمان دچار ه عقلی خارج از قاعدبه همین سادگی و با برداشت 

َ اَل یَْغِفُر أَْن یُْشَرَك بِِه َویَْغِفُر  جرمی می شود که هللا تعالی هرگز چنین جرمی را نمی بخشد چون:  إِنَّ َّللاَّ

ِ فَقَِد اْفتََرٰى إِثًْما َعِظیمً  ِلَك ِلَمْن یََشاُء ۚ َوَمْن یُْشِرْك بِاَّللَّ ( بیگمان خداوند )هرگز( شرک 48)نساء/ا َما دُوَن ذَٰ
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بخشد. و هر بخشد، ولی گناهان جز آن و کمتر از آن را از هرکس که خود بخواهد میبه خود را نمی

 کس که شرک به خدا آورد به دروغی که بافته گناهی بزرگ مرتکب شده است.

ود دارد که عده ای از مدعیان وج -که در واقع تکفیر نابجای مسلمین است  -آیا جرمی باالتر از این 

این نوعی انحراف آشکار است.  دعوت اما کم بهره از فقه اسالمی به همین سادگی دچارش می شوند؟

با شعار کفایت قرآن سعی می کنند سنت را کنار بزنند و فهم و نوع دیگر آن هم این است که عده ای 

 آن را تأویل کنند. برداشت خود را جایگزین سنت کنند و با عقل ناقص خود قر

ْلنَا َعلَْیَك اْلِكتَاَب تِْبیَانًا ِلُكِلّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرىَٰ  اینها که با برداشت عقلی اشتباه از آیه ی: َونَزَّ

با این خطا  ( به قول امام شاطبی رحمه هللا از سنت و اسالم صحیح خارج هستند و89)نحل/ ِلْلُمْسِلِمینَ 

بدور انداختند و همین أمر باعث شد كه از جماعت مسلمانان جدا شوند و دور ریخته اند را احكام سنت 

فَأَدَّاُهْم ذَِلَك إِلَى ااِلْنِخاَلعِ َعِن  » .تأویل كنند ی که نازل شده استمراداز منظور قرآن را بر غیر 

 ُ یعنی تأویلی از قرآن ارائه داده اند که با آنچه که مراد  214«اْلَجَماَعِة َوتَأِْویِل اْلقُْرآِن َعلَى َغْیِر َما أَْنَزَل َّللاَّ

 قرآن است فرق و اختالف دارد و تاویالت آنها آنی نیست که منظور قرآن است . و منظور 

یَتَعَلَُّموَن  :این می داند که عده ای در یکی از اسباب هالک امتش را رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

و این کار تنها توسط منافقین صورت می گیرد که دارودسته  215.لُونَهُ َعلَى َغْیِر َما أَْنَزَل هللااْلقُْرآَن فَیَتَأَوَّ 

ای هم برای خود از مسلمین ضعیف االیمان و جاهل و فریب خورده دور خود جمع کرده اند به همین 

تَعَلَُّمهُ اْلُمنَافِقُوَن ثُمَّ یَ  دلیل امام احمد از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم روایت می کند که می فرماید.

                                                           
لُوا َعلَى َما َبنَْیَت َعلَْیِه من أن الكتاب فیه بیان  الشاطبی، الموافقات / أنَّ ااِلْقِتَصاَر َعَلى اْلِكتَاِب َرأْيُ  214 قَْوٍم اَل َخاَلَق لَُهْم، َخاِرِجیَن َعِن السُّنَِّة؛ إِْذ َعوَّ

ُ ى َغْیِر كل شئ، فَاطََّرُحوا أَْحَكاَم السُّنَِّة فَأَدَّاُهْم ذَِلَك إِلَى ااِلْنِخاَلعِ َعِن اْلَجَماَعِة َوتَأِْویِل اْلقُْرآِن َعلَ   َما أَْنَزَل َّللاَّ
ْحَمِن، َحدَّثَنَا اْبُن لَِهیعَةَ، َعْن أَبِي قَبِیٍل، قَاَل: لَْم أَْسَمْع ِمْن ُعْقبَةَ ْبِن  - 17415اإلمام أحمد في مسنده :  215 َعاِمٍر إاِلَّ َهذَا اْلَحِدیَث . قَاَل َحدَّثَنَا أَبُو َعْبِد الرَّ

، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ اْبُن لَِهیعَةَ: َوَحدَّثَنِیِه یَِزی تِي  َعَلْیِه َوَسلََّم یَقُوُل: " َهاَلكُ دُ ْبُن أَبِي َحبِیٍب، َعْن أَبِي اْلَخْیِر، َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر اْلُجَهنِيِ   أُمَّ

لُون َهُ َعلَى َغْیِر َما أَْنَزَل هللاُ، َویُِحبُّوَن اللَّبََن فَیَدَعُ فِي اْلِكتَاِب َواللَّبَِن " . قَالُوا: یَا َرُسوَل هللاِ، َما اْلِكتَاُب َواللَّ  وَن بَُن ؟ قَاَل: " یَتَعَلَُّموَن اْلقُْرآَن فَیَتَأَوَّ

 اْلَجَماَعاِت َواْلُجَمَع َویَْبدُوَن "



به این شکل غیر از مومنین جاهل باز منافقین هم با همین قرآن به مجادله ی  216.یَُجاِدلُوَن بِِه الَِّذیَن آَمنُوا

  می پردازند. به باطل با مومنین 

همه  وم کهبه مسیر تکفیر نابجای مسلمین کشیده شده اند و هم گروه دبه سبک خوارج هم گروه اول که 

با  و جمعه و جماعت را ترک کرده ورا مسلمان می دانند و برای آنها کافری در دنیا وجود ندارند 

و خیال می کنند تافته ی  جدا کرده نیمسلم منهج صحیحخودشان را از  افات عقیدتی و عملیرحانواع ان

خود را نگاه کنیم متوجه می  هر دو دچار افراط و تفریط شده اند و اگر به دقت اطرافجدابافته هستند 

که از قرآن می کنند در مسیری و عرفی کوچه بازاری شویم که هر دو با این برداشتهای عقلی و لغوی 

 غیر از مسیر صحیح اسالمی افتاده اند. 

الزم می دانم در زمینه تفاوت الفاظ از لحاظ لغوی و عرفی با اصطالح شرعی آن که به تفاوت لفظ  

لغوی با شرعی آن کمک شایانی می کند توضیحات بیشتری دهم و این مقوله را مشرک از لحاظ 

ن و علم به آ شده استما « وضع موجود»صیبتی آشکار در چون جهل به آن باعث تولید مملموستر کنم 

 ما است. « نیازهای روز»یکی از 

رعی طاغوت ش اما در اصطالحته شده است. یعنی: تجاوز از حد. گرف« طغیان»از مصدر  :طاغوت

طغیان و: کافر. پس هر کسی که از حد خودش تجاوز کند و دچار گناه شود مساوی است با اصطالح

نیست بلکه زمانی طاغوت است که طغیان او به آخرین حد آن برسد یعنی منجر به این  «طاغوت» کند

ه کاز مسلمین  حکامی یاز فقهاء برا یعده ا اما می بینیم که شود که شخص به درجه ی کافری برسد.

اما به درجه ی کافری نرسیده اند به صورت لغوی و عرفی از لفظ طاغوت  از حد خود گذشته اند

استفاده کرده اند که اگر دیدگاه کلی این عزیزان در مورد تکفیر اهل قبله فهمیده نشود ممکن است 

 ار اشتباه شود.  شخص در به کارگیری لفظ طاغوت از لحاظ لغوی و عرفی با اصطالح شرعی آن دچ
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تِي اْلِكتَاَب َواللَّبََن " قَاَل: قِیَل: مَّ ِكتَاِب ؟ قَاَل: " یَتَعَلَُّمهُ اْلُمنَافِقُوَن ثُ یَا َرُسوَل هللاِ، َما بَاُل الْ  قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِه َوَسلََّم: " إِنََّما أََخاُف َعلَى أُمَّ

 َن اْلَجَماَعاِت َویَتُْرُكوَن اْلُجُمعَاِت "یَُجاِدلُوَن بِِه الَِّذیَن آَمنُوا " فَِقیَل: َوَما بَاُل اللَّبَِن ؟ قَاَل: " أُنَاٌس یُِحبُّوَن اللَّبََن، فَیَْخُرُجوَن مِ 



پرنده یا گاو یا هر حیوانی یا ستاره یا ماه و سنگ یا چوب یا در کنار این باز می بینم که عده ای 

از حد معمولی که برایشان قرار داده شده را مالئکه یا عیسی یا هر یک از اولیاء هللا تعالی خورشید و 

حیوان یا پرنده یا ستاره و پیامبر و ولی هللا به این سنگ یا چوپ یا قطعاً باال می برند در حالی که است 

نم یا ه عنوان صعنوان مخلوقات هللا تعالی به چنین جرمی راضی نیستند، در این صورت اینها که گاه ب

جزو طاغوتها محسوب نمی شوند بلکه تحت له توسط این مجرمین عبادت می شوند وثن یا انصاب یا إ

که باید به این عبادت کردن جبت نیز همچون عبادت طاغوت  می شود از آنها نام برده« ِجْبت»عنوان 

 .  کافر شد و آن را رد کرد

فالن پرنده یا حیوان و ستاره و غیره بدیمنی از پرواز پرندگان و کشیدن خطوط برزمین و  -

یا از جلوش خرگوش یا روباه رد جفت شده  ینجوریکفشش ا یفالن نکهیا وعطسه زدن تا  بگیر

که همگی تصورات غلط و  میا دهیکه همه در ملل مختلف د یا هودهیب یزهاینچآمام تا تشده 

بیهوده از مخلوقات غیر کافر هللا تعالی است که عده ای با قرار دادن ربوبیت یا صفتی از 

 صفات هللا تعالی به عبادت آنها می پردازند. 

 ایتا آن پرنده بگیر ی شدند از آن سنگ و چوبی که به صورت األصنام به عبادت آنها مشغول م -

و ... که در قالب أوثان به عبادت آن می پرداختند و   صالح یایاول ای امبریپ ایمالئکه  ایستاره 

محسوب می شوند که در کنار طاغوتها توسط عده ای  «ِجْبت »هیچ یک کافر نبودند جزو 

 مورد عبادت قرار گرفته اند . 

مشرکین مکه را در جنگ روانی بر علیه مومنین یاری کرده بودند  هللا تعالی در مورد اهل کتابی که

یعنی :  هـ( 710النسفي )به قول امام  « ِجْبت» (51)نساء/ بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغوتِ  ْؤِمنُونَ یُ می فرماید: 

غوت یعنی طاپس . شود عبادتکه جز خدا  یزیهر چبت و  یعنی األْصناِم، وُكل ِ ما َعبَدُوهُ ِمن دُوِن هللاِ.

 . یده اندبه درجه ی کافری رساز شیطان بگیر تا تمام مریدانش که « کافر»



ُ َوِلیُّ الَّذیَن آَمنُوا یُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلُماِت إِلَى النُّوِر َو الَّذیَن َکفَُروا أَْوِلیاُؤُهُم الطَّاُغوتُ   -  َّللاَّ

است  ی( کساندار )امورو عهده یخداوند متول   (257ه/)بقر یُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّلُماتِ 

. و  شودینور رهنمون م یو به سو آوردیم رونیب هایکیرا از تار شانیاند . اآورده مانیکه ا

ه آورده ب رونی. آنان را از نور بشانندیسرپرست ا و ی، طاغوت متول  انددهیکه کفر ورز یکسان

 . مانندیم دانهیل آتشند و در آنجا جاواه نانی. ا کشانندیم هایکیتار یسو

ِ َو الَّذیَن َکفَُروا یُقاتِلُوَن فی الَّذیَن آَمنُوا یُقاتِلُوَن فی - اَء الشَّْیطاِن َسبیِل الطَّاُغوِت فَقاتِلُوا أَْوِلی َسبیِل َّللاَّ

 ً ، و جنگندیم هللاه ، در رااندآورده مانیکه ا یکسان (76نساء/) إِنَّ َکْیدَ الشَّْیطاِن کاَن َضعیفا

 رنگین گمانی. بدیبجنگ طانیش ارانی. پس با جنگندیم طاغوت، در راه اندشهیکه کفرپ یکسان

 .بوده است فیضع شهیهم طانیش

در شخص ممکن است دروغ بگوید یا خالف وعده کند یا ...و دروغ گفتن و خالف وعده کردن و...

 . تنها زمانی می توانا این صفت منافق می شود؟ نهشخص باز صفات منافقین است، آیا میان مسلمین 

ه به حاطب بن ابی بلتع بن خطاب. مثل همانی که عمرمنافق که با عملی مرتد شده باشد به شخص گفت

 که دیدیم به دلیل عدم رعایت ظوابط تکفیر این صفت هم از حاطب رضی هللا عنه برداشته شد . ، گفت

شرکی مختص یهودی ها یا نصرانی ها یا کفر و انی که دچار به همین ترتیب نمی توان به مسلم 

ابِئِیَن  -2الَِّذیَن هادُوا   -1»مجوس یا صابئین یا مشرکین شده است و به بعضی ازعقاید شرکی  َو الصَّ

( آلوده شده باشد گفت مسلمان یهوی یا 17حج/«)َو الَِّذیَن أَْشَرُكوا -5َو اْلَمُجوَس  -4 َو النَّصارى -3

یا مسلمان مشرک. بلکه شخص مسلمان بدون مسلمان مجوسی یا مسلمان صابئی لمان نصرانی یا مس

 این ترکیبات یا مسلمان باقی می ماند یا کافر می شود . 

غیر از این دو دسته ی مسلمان و کافر، دسته ی ترکیبی سومی وجود ندارد، یعنی انسانها یا جزو 

( 2تغابن/)ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم فَِمْنُكْم َكافٌِر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن ۚ  عالی می فرماید:مسلمین هستند یا کفار، چنانچه هللا ت

 گردید.او کسی است که شما را آفریده است . گروهی از شما کافر و گروهی از شما مؤمن می



 اگر مسلمانی دچار مکفره ها و شرکیاتی شد خودش را مستحق دو عنوان کرده است :

ل بدعت که دارای تمام حقوق اسالمی مختص مسلمین است؛ نه مسلمانی کافر یا مسلمانی اه -1

که این ترکیبات در واقع نوعی جهالت و به تمسخر و یا کفار منتسب به اسالم مسلمانی مشرک 

 دست کم گرفتن مفاهیم و اصطالحات شرعی است. 

ش از دایره ی مرتد. یعنی با رعایت ظوابط تکفیر این شخص به خاطر فالن شرک و کفر -2

 . اسالم خارج شده است

حاال اگر شخصی در تکفیر کردن فالن مسلمان که نزد شما کافر است خود داری کند در واقع تنها با 

 .  تعالی. نه با دستور هللا گانه ی آشکار6نه با تکفیر کفار  دیدگاه شما مخالفت کرده است

مرتد شدند که یا به دین قبلی خود برگشتند یا با  عده ای در اواخر عمر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم

ترکیب اسالم با افکاری از پیامبران دروغین از اسالم فاصله گرفته و به این معجون جدید ایمان آوردند 

مانعین زکات و اهل بغی منکرین و و در کنار تخفیف در حکم و میزان زکات شدند و یا اینکه خواهان 

 ادند. جبهه ی مشترکی را تشکیل د

ی اصحاب معتقد به کفر پیروان پیامبران دروغین و کسانی که به دین سابق خود برگشته بودند همه 

بودند اما در مساله ی کسانی که شهادتین بر زبان می آوردند و نماز و سایر عبادات را انجام می دادند 

ن و حد آن را تعیین کرده بود اما خواهان کم کردن و تخفیف در میزان زکاتی بودند که هللا تعالی میزا

بین ابوبکر و عمر رضی هللا عنهما اختالف افتاد. در اینجا بحث سر تخفیف این حکم بود نه تعطیل این 

 حکم. 

عمر بن خطاب رضی هللا عنه در ابتدا معتقد به کفر این دسته و جنگ مسلحانه با آنها نبود و با ابوبکر 

هَ إاِلَّ کرد که داللت بر عصمت خون و اموال کسی داشت که صدیق مجادله کرد و به حدیثی استناد   اَل إِلَٰ

و برایش روشن ساخت که زکات از حق  م با همان دلیل بر او احتجاج کردابوبکر صدیق ه ،گفتمی َّللاَّ 

هَ إِالَّ َّللاَّ 
این  به ؛است و نباید در این هم مثل سایر احکام  و قوانین شریعت تخفیفی صورت بگیرد اَل إِلَٰ



شکل عمر از سخنش رجوع کرد و به درست بودن آنچه که ابوبکر صدیق بر آن بود یقین پیدا کرد، تا 

َكاةِ، لَوالَِّذي نَْفِسي بِیَِدِه لَْو أََطاَعنَا أَبُو بَْكٍر لََكفَْرنَا فِي َصبِیَحٍة َواِحدَةٍ إِْذ َسأَلُوا التَّْخِفیَف َعِن ا »اینکه گفت:  زَّ

 «.شدیمکرد حتما کافر میاگر ابوبکر از ما اطاعت می»؛ 217 «ِهْم فَأَبَى َعلَیْ 

تکفیر مسلمین در مواردی از مسائل خفیه است و نیاز به اقامه ی حجت دارد و مثل تکفیر واضح  و 

 . به همین دلیل ابوبکر صدیق کسانی که درنیست و کفار مشرک روشن کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب

یف در زکات شک کردند را به توبه از کفرشان بخاطر عدم معتقد بودن به کفر کف ار، کفر این مدعیان تخف

امر نکرد، تخفیف در زکات در واقع مثل تخفیف در نماز یا در روزه و سایر احکام شرعی است که در 

 د. از عده ای از بهترین امت اسالمی هم مخفی می مان ،اما گاه به دالیلی ،کفر آن اختالفی وجود ندارد

 

در این صورت ممکن است شما به دالیلی در عدم تکفیر این اشخاص اشتباه کنی و نیاز به اقامه ی 

حجت داشته باشی و یا در تکفیر مسلمین اشتباه کنی و ظوابط تکفیر را رعایت نکرده باشی یا عذرهای 

دین ته باشی و چنمعتبر شرعی را رعایت نکرده باشی و یا جرم و گناه را با کفر و شرک اشتباه گرف

دلیل دیگر که این شخص معتقد است شما برای مسلمین رعایت نکرده ای و به ناحق آنها را تکفیر کرده 

 ای. 

پس در اینجا مخالفت با دیدگاه و نظر شما مخالفت با هللا تعالی و سنت صحیح رسول هللا صلی هللا علیه 

ان غروری او را بگیرد که مخالفت با وسلم و اجماع شورای اولی االمر نیست و نباید شخص چن

خودش را مخالفت با هللا بداند. تنها هللا تکفیر می کند. تنها هللا. پس باید کسی را کافر دانست که هللا کافر 

 دانسته است. همین.  

شخص مسلمان ممکن است بر یکی از حکمهای هللا تعالی طغیان کند، مثالً مست کننده ها را بنوشد یا 

ا عملی را انجام دهد، آیا این مسلمان با این طغیان تبدیل به ییا یکی دیگر از جرمهای نظری  کنددزدی 

                                                           
 32111( حدیث رقم 6/438جهاد، ما قالوا في الرجل یسلم ثم یرتد ما یصنع به، )مصن ف بن أبي شیبة، كتاب ال 217



دسته هستند  6در میان انسانها  ی آشکارطاغوت می شود؟ در حالی که طاغوت یعنی کافر و طاغوتها

ر می و کاف نه بیشتر. حاال شما بفرمائید مسلمانی با طغیانی که کرده چگونه از دایره ی اسالمی خارج

 شود و تبدیل به یکی از این طاغوتها می شود؟ این مهم است. 

گمان او سرکشی به سوی فرعون بروید، بی( »43)طه ْذَهبَا إِلَٰى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَٰى إهللا تعالی می فرماید: 

ند طی ک فرعون طغیان و سرکشی کرد و تبدیل به طاغوت شد . حاال اگر مسلمانی سرکشی«. کرده است

چه مراحلی تبدیل به طاغوت می شود؟ با طی کردن و عبور دادنش از مراحل تکفیر و ظوابط تکفیر که 

شروط تکفیر  -3تأئید جرم توسط هللا و رسولش صلی هللا علیه وسلم  -2اثبات جرم  -1گانه ی 4فیلترهای 

 موانع تکفیر هستند.  4

ا روشنگری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فهمیم به همین دلیل ما مفاهیم و اصطالحات قرآن را ب

َل إِلَْیِهْم َولَعَلَُّهْم  چون دستور هللا تعالی است که می فرماید: ْکَر ِلتُبَی َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ َوأَنَزْلنَا إِلَْیَک الذ ِ

مردم روشن سازی که ایم تا این که چیزی را برای ( و قرآن را بر تو نازل کرده44)نحل/ یَتَفَکَُّرونَ 

 .و تفکر کنند برای آنان فرستاده شده است و تا این که آنان بیندیشند

و  شهید و...  در قرآن ،آیه ،جهاد، عبد، مثال لفظ  صالة، صوم، حج، بدعتبه همین شکل و به عنوان 

لحاظ  و گاه از  ،به کار رفته اند هم در مفهوم شرعی آن و عرفی هم به صورت لغوی ،منابع فقهی

با به کار گیری لفظ شرعی آن فرق دارد، حاال شما اجازه می دهید کسانی با عقل و برداشت « لغوی»

این اصطالحات شما را به بازی و عرفی و کوچه بازاری ناقص خود و با تکیه بر مفهوم لغوی 

لم می لیه وسرسول هللا صلی هللا عآیات قرآن و سنت صحیح و یا این مفاهیم را با روشنگری  ؟بگیرند

 پذیرید؟

قطعاً نباید در فهم شرعی این مفاهیم تابع مانور دهی عقلی و انحرافات عده ای از منفکین از سنت 

و مرتکب گناه بزرگ دروغ بافی به  ،ذخایر و ثروت عظیم فقه صحیح اسالمی شدمنفکین از صحیح و 

 زبان هللا و شریعتش و در نهایت دچار جرم نابخشودنی شرک شد. 



جازه بدهید با مثالهای بیشتری تفاوت در معنی لغوی و عرفی الفاظ با معنی شرعی آن را متوجه ا 

 با معنی شرعی و« مشرک»لفظ و کوچه بازاری لغوی و عرفی شویم به امید آنکه این تفاوت در معنی 

 که مورد نظر ماست ملموس تر شود. فقهی آن 

 218ی راغب می گوید: اصل صالة برای دعاستکه از نظر لغو «صالة»به عنوان مثالی روزمره 

 فرماید:هللا تعالی می

ٓأَیَُّها ٱلَِّذیَن َءاَمنُواْ َصلُّواْ َعلَۡیِه َوسَ   - ِۚ یَٰ ئَِكتَهُۥ یَُصلُّوَن َعلَى ٱلنَّبِي 
ٓ َ َوَملَٰ  (56/)احزابل ُِمواْ تَۡسِلیًما إِنَّ ٱَّللَّ

 هم( اید، )شما. ای كسانی كه ایمان آوردهفرستندهمانا خداوند و فرشتگان بر پیامبر، درود می

  .بر او، درود و سالم بفرستید

ئَِك ُهُم ٱۡلُمۡهتَدُوَن  -
ٓ  َوأُْولَٰ

ۖ
ب ِِهۡم َوَرۡحَمٞة ن رَّ ٞت م ِ ئَِك َعلَۡیِهۡم َصلََوٰ

ٓ ( آنان درود و ستایش و  157)بقره/أُْولَٰ

 گان هستند.گردد و مسلماً ایشان راه یافترحمت خدایشان شامل حال آنان می

، وإْن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز می فرماید:  إِذَا دُِعَي أََحدُُكْم، فَْلیُِجْب، فإْن كاَن َصائًِما، فَْلیَُصل ِ

اگر كسی از شما )برای صرف غدا( دعوت شد، اجابت نماید. اگر روزه »219كاَن ُمْفِطًرا، فَْلیَْطعَْم.

 «بركت و استغفار( نماید. و اگر روزه نداشت، غذا بخوردداشت، )برای صاحب غذا( دعای )خیر و 

در اصطالح بر عبادتي مخصوص اطالق شده است كه با كیفیتي خاص انجام « صالة»اما واژه 

یعنی نماز در شریعت اطالق شود، مفهوم آن، فقط نماز با همان « صالة»و هرگاه، كلمه  220 شودمي

رسد و این، اقوال و افعال آغاز و با سالم، به پایان میكه با تكبیر، 221افعال و اقوال مخصوص است 

                                                           
گذاري كل به جزء بر نماز اطالق گشته اصل صالة براي دعا بوده و از باب نام»راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ذیل کلمه صالة. /   218

 «كه بخشي از اجزاي آن دعاست
 608لصغیر/  السیوطي، الجامع ا1431مسلم 219
 راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ذیل کلمه صالة.  220
 (.31 - 2/30شرح العمده ابن تیمیه ) 221



َصلُّوا َكَما »هللا علیه وسلم می فرماید:  یکه رسول هللا صل 222نامیده شده اند.« صالة»مخصوص، 

 .خوانم، شما نیز نماز بخوانیدمی بینید من نمازهمانگونه که می 223«َرأَْیتُُمونِي أَُصل ِي

ه به معنی سخن و خبر هم آمده . البتاست225و ضد قدیم 224یز تازه : چهم از نظر لغوی یعنی حدیث

. مثالً هللا تعالی به داستانهائی که نضر بن حارث از ایران باستان آورده بود و در برابر قرآن است

پوچ و  ( سخنان6)لقمان/« لَْهَو اْلَحِدیِث » تعریف می کرد تا مردم را از راه هللا سرگردان کند عنوان 

اینهم جایگاه اینهمه توهماتی که تحت عنوان باستان و باستانگرائی به ).را به کار می بردبی ارزش 

اما در اصطالح شرعی حدیث یعنی آنچه به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم   (خورد مردم می دهند.

  227.از قول و فعل و تقریر226نسبت داده شود

ان معنی حدیث را می رساند و زمانی که طریقه و روش اما در اصطالح هم :هم در لغت یعنی سنت

 گفته می شود اهل سنت یعنی کسانی که تابع قول و فعل و تقریر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هستند. 

اما در اصطالح شرعی یعنی سفارش   228هم وصل شده و بافته شدهدر لغت هم یعنی : گیاهان به وصیت

 شخص به دیگران.  واگذاری عین مال یا منفعت آن بعد از وفات

( هرکسی در 38)مدثر/ُکلُّ نَْفٍس بَِما َکَسبَْت َرِهینَةٌ در لغت یعنی : ثبوت و دوام  و حبس است.   رهن

اما همین رهن در اصطالح یعنی: گرو گذاشتن مال یا  .شودگروگان میبرابر کارهائی که کرده است 

 چیزی به دیگران.

                                                           
 (.174( و التعریفات جرجانی )3/5( و االنصاف فی معرفه الراجج من اغالف )3/5( ابن قدامه والشرح الكبیر )3/5المغنی ) 222
؛  1056،ح  280 - 279، ص  1؛ سنن الدارقطني ، ج  345، ص  2رى للبیهقي ، ج ؛ السنن الكب 55متفق علیه / مسند الشافعي ، ص  223

 292، ص 85. بحاراالنوار، ج  1142، ح  177، ص  2معرفة السنن و اآلثار ، ج 
 «حدث»، ذیل 177، ص 2بن احمد، ج العین, خلیل 224
 «حدث»، ذیل 405، ص 4تهذیب اللغه ازهرى، ج  225
 173، ص1، ج 0113ـ1300حجر عسقالنى، ابن 226
 ؛21، ص 1؛ سخاوى، ج 5تیمیه، ص ابن 227
 .    395، ص15لسان العرب، ج 228



اما در اصطالح شرعی یعنی : حبس مال و بخشش  229یستانیدن .ستادن یا ایهم در لغت یعنی : ا وقف

 آن در راه خیر. 

اما در اصطالح شرعی یعنی: عبادت مخصوصى  230هم از نظر لغوی یعنی: قصد کردن چیزى. حج

در میان شکل غلط آن که )  231که به شکل خاصى در مکه و اطراف خانه ی خدا انجام می شود.

 ان پرست یزیدی در اللش و علی اللهی ها در قبر سلطان سهاک:  حج غالة متصوفه ی شیطکوردها

 (است

هم از نظر لغوی یعنی: رشد و نمو  و ترقی است که از برکت الهى در چیزهاى دنیوى و اخروى  زکات

در لغت، به دو معنا آمده « زکات»بنابراین،  232شود وبه معنی پاكى و طهارت هم آمده است حاصل می

: اندازه ای اما در اصطالح شرعی زکات یعنی 233و دیگرى پاکى. آمده است: یکى رشد و نمو  

 مخصوص از مال مخصوص برای اشخاص مخصوص با شرائط مخصوص.

و به معنای تالش  234یعنی: مشقت و زحمت و همچنین به معنای توان و طاقت  لغویاز لحاظ  جهاد

   235توأم با رنج و زحمت است.

 هللا تعالی می فرماید: 

ْینَا اإْلِ  -  ْنَساَن بَِواِلدَْیِه ُحْسنًا َوإِْن َجاَهدَاَك ِلتُْشِرَك بِي َما لَْیَس لََك بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعُهَماَوَوص 

اگر آن دو کند ، و  یکیکه به پدر و مادرش کامالً ن میکنیم هیما به انسان توص (8)عنکبوت/

                                                           
 .1333، ص4منتهی االرب، چاپ اسالمیه افست، ج 229
، 2، چاپ اول؛ ابن فارس، أحمد، معجم مقاییس اللغة، ج ، بیروت، دار العلم للمالیین86، ص 1، جمهرة اللغة، ج ابن درید، محمد بن حسن 230

 ق.1404قم، مکتب االعالم االسالمی، چاپ اول، ، 29ص 
طریحی، فخر الدین، مجمع ق؛ 1408، دمشق، دار الفکر، چاپ دوم، 77 – 76سعدی، ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطالحا، ص  231

 ش.1375، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، 285، ص 2، سید احمد، ج البحرین، تحقیق، حسینی
دمشق، بیروت،  381، ص 380هانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص راغب اصف 232

 ق.1412، الدار الشامیة، چاپ اول، دارالعلم
 ق.1414، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم، 358، ص 14ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج  233
 .101(، ص 1363غب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، )المکتبه المرتضویه، چاپ دوم، را 234
 .78ـ  77، ص 2علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، )تهران، دارالکتب االسالمیه(، ج  235



) و اصالً  یآن ندار از یاط الع نیکه کمتر - یقرار ده شریک من  یتالش کردند که برا

 .اطاعت مکن شانیاز ا -(  ستیشرک با علم و عقل سازگار ن

 اَوإِْن َجاَهدَاَك َعلى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْیَس لََك بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي الد ْنیَا َمْعُروفً  -

 نیکه کمتر یمن قرار ده کیرا شر یزی، تالش و کوشش کنند که چهر گاه آن دو( 15)لقمان/

 .نمک یفرمانبردار شانی، از ای( سراغ نداربر اثبات آن لیدل نیکوچکتراز بودن آن و ) یآگاه

! با کافران و منافقان غمبریپ یا (73توبه/)یَا أَیَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقیَن َواْغلُْظ َعلَْیِهْم  -

 .ریگجهاد کن و بر آنان سخت ب

 : اصطالح شرعیجهاد در اما 

امام القسطالني در شرح صحیح البخاري می گوید: الجهاد في اإلصطالح یعني قتال الكفار لنصرة 

 جهاد در اصطالح یعنی جنگ مسلحانه با کفار جهت نصرت و یاری اسالم236.َكِلَمةُ هللاِ اإلسالم وإعالء 

 . اشت کلمه ی هللاذو اعالء و بزرگ

نیز می گویند: جهاد فریضه ای است   238و ابن کثیرشافعی مذهب رحمه هللا  237مه هللارح امام شافعی

که باید برای انجام آن به پا خواست خواه به خاطر اعتداء و هجوم کفار باشد یا هجوم و اعتداء کفار در 

 کار نباشد. 

ه است که امیر در منابع اهل تشیع نیز آمدالبته جنگ با اهل بغی هم باز جهاد محسوب می شود . 

ِة  المومنین علی بن ابی طالب رضی هللا عنه می گوید: ُ ِلَخاصَّ فَإِنَّ اْلِجَهادَ بَاٌب ِمْن أَْبَواِب اْلَجنَِّة فَتََحهُ َّللاَّ

ِ اْلَحِص  یَو ُهَو ِلبَاُس التَّْقوَ  ائِهِ یأَْولِ  ُ ثَْوَب افََمْن تََرکهُ َرغْ  قَةُ یَو ُجنَّتُهُ اْلَوثِ  نَةُ یَو ِدْرُع َّللاَّ َو  لذُّل ِ بَةً َعْنهُ أَْلبََسهُ َّللاَّ

غَاِر َو اْلقََماَءةِ  ثَ یَشِملَهُ اْلباََلُء َو دُ   یبهشت که خداوند آن را برا یاست از درها یجهاد، در .بِالصَّ

                                                           
 (/ الجهاد في اإلصطالح یعني قتال الكفار لنصرة اإلسالم وإعالء كلمة هللا30ص  5قسطالني، شرح صحیح البخاري )ج 236
 ( / الجهاد فریضة یجب القیام به سواء أحصل من الكفار اعتداء أم لم یحصل.168ص  4اإلمام الشافعي، األم )ج 237
 (5ص  2ابن كثیر، البدایة والنهایة )ج 238



و زره محکم خدا و سپر استوار و  یزکاریدوستان مخصوص خود، باز کرده است، جهاد لباس پره

نسبت به جهاد آن را ترک کند، خداوند،  یعالقگ یو ب یلیم یب یکس از رو مطمئن اوست پس هر

رده و حقارت، زبون و پست شم یو به علت خوار ندپوشا یرنج و محنت به او م یو ردا یلباس خوار

ِل َهُؤاَلِء قِتَا یقَْد دََعْوتُکْم إِلَ  یأاََل َو إِن ِ  و بعد جهاد را با قتال و جنگ مسلحانه توضیح می دهد:  .شود یم

اً َو إِْعاَلناً َو قُْلُت لَکُم اْغُزوُهْم قَْبَل أَْن  اًل یاْلقَْوِم لَ  ِ َما ُغزِ  ْغُزوکمْ یَو نََهاراً َو ِسر  ُعْقِر  یقَْوٌم قَطُّ فِ  یفََوَّللاَّ

روه دعوت گ نیشب و روز و نهان و آشکار، شما را به نبرد با اهمانا من  دیآگاه باش 239.دَاِرِهْم إِالَّ ذَلُّوا

وگند به خدا س د،یحمله ببر شانیبر ا زند،یاز آن که آنها با شما به جنگ برخ شیکردم و به شما گفتم: پ

خوار و سر  نکهیجز ا دند،یخانه )و در خاک( خود گرفتار حمله دشمن نگرد انیدر م یگروه چیه

 .افکنده شدند

ز جهاد فی سبیل هللا آمده یعنی لحاظ شرعی و در اصطالح فقهاء هر جا اسمی ااز در این صورت 

پروسه ی جنگ مسلحانه با دشمنان قانون شریعت هللا. الجهاد في اإلصطالح یعني قتال الكفار لنصرة 

حاال این جنگ مسلحانه نیاز به اسباب دیگری چون قدرت مالی و قدرت  240.َكِلَمةُ هللاِ اإلسالم وإعالء 

غی و مالی به همراه سایر موارد علمی و ین دو ابزار تبلتبلیغی و رسانه ای هم دارد و تا زمانی که ای

باشند باز بخشی از جنگ مسلحانه محسوب می  هغیره در خدمت جنگ مسلحانتکنولوژی و امنیتی و 

اِهدُوا جَ  شوند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد جنگ با سکوالریستها)مشرکین( می فرماید:

ا سکوالریستها )مشرکین( جهاد با مال و جان و زبان تان ب 241ْم َوأَْنفُِسُكْم َوأَْلِسنَتُِكمْ اْلُمْشِرِكیَن بِأَْمَواِلكُ 

 کنید.

                                                           
 هؤالء القوم / أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه هللا لخاصة أولیائه، أال وإني قد دعوتكم إلى قتال27نهج البالغة، الخطبة  239
 ( / 30ص  5القسطالني في شرح صحیح البخاري )ج 240
 ( باختالف یسیر3096( واللفظ لهما، والنسائي )12268(، وأحمد )2504أخرجه أبو داود ) 241



َویَا آدَُم اْسُكْن أَنَت و زوج )( (10)حجرات/ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ ) إِْخَوةشهید مثل  از نظر لغوی : شهادت

و... زن و مرد را شامل می شود و لفظ مفردی است که جمع  لرمَ ( و األَ (19)اعراف/َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ 

 شهداء وأشهاد.  آن می شود

 هللا تعالی می فرماید: 

ُ َعلَى ُکل ِ شَ  -  است .شاهد  وحاضر و ناظر یزیبر هر چهللا و  (9)بروج/  دٌ یَشهِ  ءٍ یْ َوَّللاَّ

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِ  -  دیو گواهان خود را بجز خدا فرا خوان (23)بقره/یَن َواْدُعوا ُشَهدَاَءُكْم ِمْن دُوِن َّللاَّ

 هستید.  اگر راستگو

 .داد یاز بستگان زن گواه یشاهد( 26َوَشِهدَ َشاِهدٌ ِمْن أَْهِلَها  )یوسف/ -

فََمْن َشِهدَ ِمْنُكْم الش ْهَر فَْلیَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِریًضا أَْو  در مورد روزه ی رمضان هم می فرماید: -

که آن را  دی، باابدیماه را در نیپس هر که از شما ا (185فٍَر فَِعد ةٌ ِمْن أَی اٍم أَُخَر )بقره/َعلَى سَ 

روزه را )  گرید یاز روزها ی( چندتواندیمسافر باشد ) م ای ماریب یروزه بدارد . و اگر کس

 ( .بدارد

ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم یَُكونَا َواْستَْشِهدُوا َشِهیدَْیِن در مورد خرید و فروش و معامله می فرماید:  -

ْن تَْرَضْوَن ِمْن الش َهدَاِء )بقره/ و دو نفر از مردان خود را به  .(282َرُجلَْیِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِمم 

که مورد  دیگواه کن یکسان انی، از ممرد و دو زن کی، ، و اگر دو مرد نبودنددیریگ یگواه

 .شما هستند نانیو اطم تیرضا

 نیکه از ا دیخوانند با یو چون گواهان را به گواه (282)بقره/َواَل یَأَْب الشَُّهدَاُء إِذَا َما دُُعوا   -

 کنند.ن یکار خوددار

نُکْم  ِهنَّ یْ فَاْستَْشِهدُواْ َعلَ  در مورد اثبات زنا می فرماید: - چهار نفر از خودتان  (15)نساء/أَْربَعةً م ِ

 .دیطلب یگواهرا به عنوان شاهد بر آنان به 



ُسوُل َشهِ  ُکونَ یَ لِ در مورد الگو و نمونه عینی و شاهد دین اسالم شدن می فرماید:  -  ُکمْ یْ َعلَ  داً یالرَّ

گواه بر شما باشد و شما هم گواه بر مردمان  غمبریتا پ (78)حج/َوتَُکونُوا ُشَهدَاء َعلَى النَّاِس 

ِلَك َجعَْلنَاُكْم أُ . یا می فرماید : دیباش ُسوُل َعلَْیُكْم َوَكذَٰ ةً َوَسًطا ل ِتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النَّاِس َویَُكوَن الرَّ مَّ

 (143)بقره/َشِهیدًا ً 

ِ ُشَهدَاَء بِاْلِقْسِط  - اِمیَن َّلِل  واجبات خدا  یمؤمنان ! بر ادا یا (8)مائده/یَاأَی َها ال ِذیَن آَمنُوا ُكونُوا قَو 

 .دیده شهادت یردادگ یو از رو دیمواظبت داشته باش

یقُوَن ۖ َوالشَُّهدَاُء ِعندَ َرب ِِهْم  - د ِ ئَِك ُهُم الص ِ ِ َوُرُسِلِه أُولَٰ که به خدا  یکسان (19)حدید/َوالَِّذیَن آَمنُوا بِاَّللَّ

 .پروردگارشانند شگاهی، آنان راستان و گواهان پاورندیب مانیا غمبرانشیو به پ

ُؤاَلِء َشِهیدًافََكْیَف إِذَا ِجئْنَا ِمْن ُكِل  أُ  - ٍة بَِشِهیٍد َوِجئْنَا بَِك َعلَٰى َهٰ چگونه خواهد بود  (41)نساء/ مَّ

 ی( شاهدبه عنوان زیو تو را ) ن میاوری( ب دشهادت بر قوم خو یبرا) یگواه یکه از هر مل ت زمانی که

 ؟میاوریب نانیبر ا

شرط اساسی در « بودن موجود»و « ورضح»واضح است که و آیات مشابه دیگر، در این آیات 

ور نداشته باشد و از ضحاست؛ و شخصی که در واقعه ای که باید شهادت بدهد  «شهید»اخت لغوی نش

لحاظ زمانی یا مکانی از واقعه ای که باید در موردش شاهدی بدهد غائب باشد به عنوان شهید و شاهد 

 پذیرفته نمی شود. 

ایر و ما برای س برای ما شهید استبا حضور سنتش وسلم رسول هللا صلی هللا علیه  ن معنی لغویدر ای

این معانی برای زنده ها به کار می رود و با مرگشان این شهید و شاهدی و گواه  و مردم شهید هستیم

 اَما قُْلُت لَُهْم إِال  َما أََمْرتَنِي بِِه أَْن اْعبُدُو بودن هم از بین می رود چنانچه عیسی علیه السالم می فرماید:

قِیَب َعلَْیِهمْ  ا تََوف ْیتَنِي ُكنَت أَْنَت الر  َ َرب ي َوَرب ُكْم َوُكنُت َعلَْیِهْم َشِهیدًا َما دُْمُت فِیِهْم فَلَم  ُكل  َشْيٍء   َوأَْنَت َعلَىَّللا 

) و آن (  یاام مگر آنچه را که مرا به گفتن آن فرمان دادهنگفته یزیمن به آنان چ (117)مائده/َشِهیدٌ 

 انیکه پروردگار من و پروردگار شما است. من تا آن زمان که در م عبادت نکنیدکه جز خدا را  نیا



 شانی، تنها تو مراقب و ناظر ایراندیکه مرا م یاط الع داشتم ، و هنگام شانیآنان بودم از وضع ا

 . یمط لع هست یزیو تو بر هر چ یابوده

ه ور داشتضی گفته می شود که در همین دنیا حکس به و عرفی از لحاظ لغوی« شهید»در این صورت 

است که برای کسانی به کار می رود که « شرعی»از لحاظ « شهید»باشد، دقیقاً مخالف اصطالح 

ِ  دستشان از این دنیا کوتاه شده باشد چه با مرگ طبیعی ِ فِي َسبِ یا با کشته شدن فِي َسبِیِل َّللا  ؛ هر یِل َّللا 

َمْن َواَل تَقُولُوا لِ  جزو زنده گانی باشند که هللا تعالی در موردشان می فرماید: چند بعد از زندگی دنیوی

ِكْن اَل تَْشعُُروَن  ِ أَْمَواٌت ۚ بَْل أَْحیَاٌء َولَٰ یکه در راه خدا کشته م یو به کسان(. 154)بقره/یُْقتَُل فِي َسبِیِل َّللاَّ

 . دیفهمینم شما کنیاند ، ول، بلکه آنان زنده دیمرده مگوئ شوند

در اصطالح  ،چشدیمزه مرگ را م یهر کس (35)انبیاء/ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت به هر حال بر اساس:  

ِ »شرعی شهید به کسی گفته می شود که از نظر دنیوی در معنی وسیع و جامع  ده مر« فِي َسبِیِل َّللا 

 باشد. 

امور را با فهم رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می در این صورت ما همچنانکه صالة و نماز و سایر 

 130پذیریم معنی شهید را نیز با فهم رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می پذیریم چنانچه در بیشتر از 

 مورد توضیح می دهد و به عنوان مثال می فرماید:

وَمن  ،وَمن ماَت في َسبیِل هللاِ فَهو َشِهیدٌ َشِهیدٌ،  َمن قُتَِل في َسبیِل هللاِ فَهو 242َمْن قُتَِل دُوَن َمظلَمتِه فهَو شهیدٌ 

َمْن قُتَِل  243وَمن َغِرَق فَهو َشِهیدٌ.... وَمن ماَت في البَْطِن فَهو َشِهیدٌ وَمن ماَت في الطَّاُعوِن فَهو َشِهیدٌ، 

                                                           
 /  6447صحیح الجامع   242
 1915مسلم 243



، وَمْن قُتَِل دُوَن أهِلِه ِمِه فهَو َشهیدٌ . وَمْن قُتَِل دُوَن دَ وَمْن قُتَِل دُوَن ِدینِِه فهَو َشهیدٌ  دُوَن ماِلِه فهَو َشهیدٌ .

 246.وَمْن قُتَِل دُوَن نفِسِه فهو شهیدٌ  ... وَمْن یقَُع علیه البیُت فهو شهیدٌ  245 والنُّفساُء شهیدةٌ  244فهَو َشهیدٌ 

در کنار این شهداء رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از کسانی نام می برد که باز با مرگشان صاحب اجر 

ِ، َجاَء یَْوَم اْلِقیَاَمِة ِریُحهُ َكِریحِ اْلِمْسِك،  شوند چنانچه می فرماید: شهید می  َمْن ُجِرَح ُجْرًحا فِي َسبِیِل َّللاَّ

 ُ َ الشََّهادَةَ ُمْخِلًصا، أَْعَطاهُ َّللاَّ ْعفََراِن، َعلَْیِه َطابَُع الشَُّهدَاِء، َوَمْن َسأََل َّللاَّ ِهیٍد، َوإِن َماَت  أَْجَر شَ َولَْونُهُ لَْوُن الزَّ

زخمش  یکه بو شودیآورده م یدر حال امتیشود، روز ق یهرکس در راه خدا زخم 247َعلَى فَِراِشهِ 

زده شده است؛ و هرکس  دیمشک و رنگش مانند رنگ زعفران است. و بر آن مهر شه یهمچون بو

هرچند بر  کندیم را به او عطا دیخالصانه از خداوند شهادت را طلب کند، خداوند متعال اجر شه

 .بسترش وفات کند

 .اینها و موارد دیگری که در احادیث بیان شده اند شهدائی هستند که با مرگشان به این مقام رسیده اند

 ترین درجه ی شهادت متعلق به کدام دسته است؟ یکی از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پرسیدباال اما

فضُل أرسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  ؟کدامها هستند ین شهداءبرتر«  أَيُّ الشَُّهدَاِء أَْفَضُل؟»

ِ األَوِل فالَ یَْلِفتُونَ  غَُرِف اْلعُلَى الْ  فِي یَتَلَبَُّطونَ ، أُولَئَِك ُوُجوَهُهْم َحتَّى یُْقتَلُوا الشَُّهدَاِء الذین یقاتلون في الصَّف 

برترین شهیدان 248فإِذَا َضِحَك َربَُّك إِلَى َعبٍد في موطٍن فاَلَ ِحَساَب َعلَْیهِ ، ِمْن اْلَجنَِّة، یَْضَحُك إِلیِهْم َربَّكَ 

مى كنند و روى بر نمى گردانند تا كشته شود، اینها  جنگ« خط مقدم»تند كه در صف اول كسانى هس

                                                           
ومن قاتل دوَن دِمه، فهو شهیدٌ، ومن قاتل دوَن أهِله، با لفظ : من قاتل دون ماِله، فقُتل فهو شهیدٌ،  4105/ صحیح نسایئی  1421سنن الترمذي  244

 فهو شهیدٌ 
( مطوالً. / القتیُل في سبیِل هللاِ شهیدٌ ، والمبُطوُن 70(، والضیاء في ))األحادیث المختارة(( )1508أخرجه الطبراني في ))مسند الشامیین(( ) 245

 دةٌ شهیدٌ ، والمطعوُن شهیدٌ ، والغریُق شهیدٌ ، والنُّفساُء شهی
 (53/166/ أخرجه ابن عساكر في ))تاریخ دمشق(( ) 4172صحیح الجامع  246
 ( واللفظ له22110(، وأحمد )2792(، وابن ماجه )3141(، والنسائي )1657(، والترمذي )2541أخرجه أبو داود ) 247
( ، وسنن 1137اني في مسند الشامیین )( ، والطبر186( وفي الجهاد )1153( ، وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني )21438رواه أحمد ) 248

( رواه أحمد وأبو یعلى والطبراني في الكبیر واألوسط بنحوه ورجال أحمد 2/409( وقال الهیثمي في مجمع الزوائد )2388سعید بن منصور )

ِ الَِّذیَن یُْلقَْوَن فِي  / نیز :  أَْفَضلُ 401، صفحه 4( ./ كنزالعمال، جلد 1107وأبي یعلى ثقات. وصححه األلباني في صحیح الجامع ) الشَُّهدَاِء ِعْندَ َّللاَّ

ِ فَاَل یَْلِفتُوَن ُوُجوَهُهْم َحتَّى یُْقتَلُوا، أُولَئَِك یَتَلَبَُّطوَن فِي اْلغَُرِف اْلعُلَى ِمَن اْلَجنَِّة، یَ  ف  اَب سَ ْضَحُك إَِلْیِهْم َربَُّك، إِنَّ َربََّك ِإذَا َضِحَك إِلَى قَْوٍم ، فَاَل حِ الصَّ

( رواه الطبراني في األوسط من طریق عنبسة بن سعید بن أبان وثقه الدارقطني كما نقل الذهبي 2/409َعلَْیِهْم  :  قال الهیثمي في مجمع الزوائد )

ترغیب یح الولم یضعفه أحد، وبقیة رجاله رجال الصحیح ، وقال المنذري في الترغیب : رواه الطبراني بإسناد حسن ، وصححه األلباني في صح

(1372) 



 اىو اگر خداوند بر بنده می خنددهستند كه جایگاه آنان غرفه هاى عالى بهشت است، و خداوند برآنها 

 .، هیچ حسابى بر او نیست«خشنود شود» بخندد

 إِْن یَْمَسْسُكْم قَْرحٌ این احادیث هم تفسیر این قول هللا تعالی در مورد شهید و شهداء است که می فرماید: 

ُ ال   ُ اَل فَقَْد َمس  اْلقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُهُ َوتِْلَك اأْلَی اُم نُدَاِولَُها بَْیَن الن اِس َوِلیَْعلََم َّللا   ِذیَن آَمنُوا َویَت ِخذَ ِمْنُكْم ُشَهدَاَء َوَّللا 

همانند  یجراحت زین جمعبتاست به آن  دهیرس یاگر به شما جراحت (140)آل عمران/ یُِحب  الظ اِلِمیَن 

تا  میگردانیمردم دست به دست م انی( را در مو شکست یروزیپ یروزها ) نی، و ما ااست دهیآن رس

 ئی راُشَهدَاشما  انی( جدا سازد و مؤمنان شناخته شوند و خداوند از منیاز سائررا ) مانیقدمان بر اثابت

 .داردی. و خداوند ستمکاران را دوست نمگرداند بشانیو افتخار شهادت نص ردیبرگ

نزد  دیهشاٍل: ِخصَ  إِنَّ ِللشَِّهیِد ِعْندَ هللاِ َسبعَ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد این شهداء می فرماید: 

 دارد: ازیخدا هفت امت

ِل دُْفعٍَة ِمْن دَِمِه، -1  شود؛یم دهیخونش گناهانش بخش یقطره نیشدن اول ختهیبا ر أَن یُْغِفَر لَهُ فِي أَوَّ

 ند؛یبیرا در بهشت م گاهشیو جا َویََرى َمْقعَدَهُ ِمَن اْلَجنَِّة، -2

یَماِن، -3  شود؛یبه او پوشانده م مانیاو لباس  َویَُحلَّى َعلَْیِه ُحلَّةُ اإْلِ

و از عذاب قبر محفوظ مانده و از فزع اکبر َویَُجاُر ِمْن َعذَاِب اْلقَْبِر، َویَأَْمُن ِمَن اْلفََزعِ اأْلَْكبَِر،   -4

 ماندیدر امان م

و بر سرش تاج وقار ا، َویُوَضُع َعلَى َرأِْسِه تَاُج اْلَوقَاِر؛ اْلیَاقُوتَةُ ِمْنهُ َخْیٌر ِمَن الدُّْنیَا َوَما فِیهَ  -5

 و آنچه در آن است بهتر است؛ ایدناز آن از  یاقوتیکه  شودیگذاشته م

ُج اثْنَتْیِن َوَسْبِعیَن َزْوَجةً ِمَن اْلُحوِر اْلِعیِن، -6 را به  یبهشت انیو هفتاد و دو زن از حور َویَُزوَّ

 آورند؛یازدواجش در م



 کندیشفاعت م کانشیهفتاد نفر از نزد یو برا 249.أَقَاِربِهِ َویَُشفَُّع فِي َسْبِعیَن إِْنَسانًا ِمْن   -7

ی مهم این است که نمی میرد، بلکه با نیوی را از دست می دهد اما نکته این شهید با آنکه این زندگی د

فدا کردن زندگی دنیوی به زندگی واالتری دست پیدا می کند که خودش در دنیا و دیگرانی که در دنیا 

ا تجربه نمی کنند، و هللا تعالی به این زنده بودن شهید بعد از جدا شدن روح از جسم هستند هرگز آن ر

ِ أَْمَواٌت بَْل أَحْ  لِ یَسب یفِ  ْقتَلُ یُ َوالَ تَقُولُواْ ِلَمْن  دنیوی شهادت می دهد و می فرماید: َولَِکن الَّ  اءیَ َّللا 

اند ، ، بلکه آنان زنده دیمرده مگوئ شوندیکه در راه خدا کشته م یو به کسان (154)بقره/ تَْشعُُروَن 

 . دیفهمی( نمرا شانیا یزندگ یچگونگشما ) کنیول

معنی شهید و شهداء را می فهمیم، حاال اگر شخصی بر معنی لغوی شهید با تفسیر عقل  ما به این شکل

ک و شریعت در این زمینه نخواهد رسید همچنانکه در لفظ مشر خودش تکیه کند هرگز به مقصود

ی  به نتیجهبا تکیه بر لفظ لغوی و عرفی و کوچه بازاری آن هرگز مشرکین هم که مورد بحث ماست 

 مطلوب شریعت نخواهد رسید. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ِل دَفعٍة ویَرى مقعدَه 17182(، وأحمد )2799( واللفظ له، وابن ماجه )1663أخرجه الترمذي ) 249 ِ ستُّ خصاٍل : یُغفَُر لَه في أوَّ ( / للشَّهیِد ِعندَ َّللاَّ

ُج اثنتَیِن وسبعیَن مَن الجنَِّة ویُجاُر ِمن عذاِب القبِر ویأمُن مَن الفَزعِ األكبِر ویُوضُع علَى رأِسه تاُج ال وقاِر الیاقوتةُ ِمنها خیٌر مَن الدُّنیا وما فِیها ویزوَّ

 َزوجةً مَن الحوِر العیِن ، ویُشفَُّع في سبعیَن ِمن أقاربِه



 مذاهب مختلف اسالمیآراء و قرآن اعتقاد به تقسیم کفار در آیات 

د و نرا از سایر کفار جدا می ک ار مشرککف هللا تعالی به سادگی و بدون هیچ گونه پچیدگی و ابهامی 

 در آیات مختلفی می فرماید: 

َو لَتَِجدَنَّ أَْقَربَُهْم َمَودَّةً ِللَّذیَن آَمنُوا الَّذیَن  الَّذیَن أَْشَرُکواَو  اْلیَُهودَ لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعداَوةً ِللَّذیَن آَمنُوا  -

مؤمنان،  یمردم برا نیترکه دشمن دید ی( خواه! غمبریپ یا) 250( 82... )مائده/نَصاريقالُوا إِنَّا 

                                                           
250 Sahih International : You will surely find the most intense of the people in animosity toward the  -English 

believers [to be] the Jews and those who associate others with Allah; and you will find the nearest of them in 

affection to the believers those who say "We are Christians" That is because among them are priests and monks 

and because they are not arrogant 

English - Tafheem -Maududi  َودَّةً ل ِلَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن َقالُوا : ۞ لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً ل ِلَِّذیَن آَمنُوا اْلیَُهودَ َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا ۖ َولَتَِجدَنَّ أَْقَربَُهم مَّ

یِسیَن َوُرْهبَانً  ِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم قِس ِ  ا َوأَنَُّهْم اَل یَْستَْكبُِرونَ إِنَّا نََصاَرٰى ۚ ذَٰ

(5:82 )Of all men you will find the Jews and those who associate others with Allah in His divinity to be the 

most hostile to those who believe; and you will surely find that of ail people they who say: 'We are Christians', 

are closest to feeling affection for those who believe. This is because there are worshipful priests and monks 

among them, and because they are not arrogant. 

Français - Hamidullah : Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus 

acharnés des croyants Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent Nous 

sommes chrétiens C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil 

Deutsch - Bubenheim & Elyas : Du wirst ganz gewiß finden daß diejenigen Menschen die den Gläubigen am 

heftigsten Feindschaft zeigen die Juden und diejenigen sind die Allah etwas beigesellen Und du wirst ganz 

gewiß finden daß diejenigen die den Gläubigen in Freundschaft am nächsten stehen die sind die sagen "Wir sind 

Christen" Dies weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie sich nicht hochmütig verhalten 

Spanish - Cortes : Verás que los más hostiles a los creyentes son los judíos y los asociadores y que los más 

amigos de los creyentes son los que dicen Somos cristianos Es que hay entre ellos sacerdotes y monjes y no son 

altivos 

Português - El Hayek : Constatarás que os piores inimigos dos fiéis entre os humanos são os judeus e os 

idólatras Constatarás que aqueles queestão mais próximos do afeto dos fiéis são os que dizem Somos cristãos 

porque possuem sacerdotes e não ensoberbecemde coisa alguma 

Россию - Кулиев : Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев и 

многобожников Ты также непременно найдешь что ближе всех в любви к верующим являются те 

которые говорят Мы - христиане Это потому что среди них есть священники и монахи и потому что они 

не проявляют высокомерия 

Кулиев -ас-Саади  َلَِّذیَن آَمنُوا اْلیَُهود لَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرٰى ۚ  : ۞ لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً ل ِ َودَّةً ل ِ َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا ۖ َولَتَِجدَنَّ أَْقَربَُهم مَّ

یِسیَن َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم اَل یَْستَْكبُِرونَ  ِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم قِس ِ  ذَٰ

Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев и многобожников. Ты также 

непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят: «Мы - 

христиане». Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют 

высокомерия. 

Turkish - Diyanet Isleri : İnananlara en şiddetli düşman olarak insanlardan yahudileri ve Allah'a eş koşanları 

bulursun Onlardan inananlara sevgice en yakın "Biz hıristiyanız" diyenleri bulursun Bu onların içinde bilginler 

ve rahibler bulunmasından ve büyüklük taslamamalarındandır 

Italiano - Piccardo : Troverai che i più acerrimi nemici dei credenti sono i giudei e i politeisti e troverai che i più 

prossimi all'amore per i credenti sono coloro che dicono “In verità siamo nazareni” perché tra loro ci sono 

uomini dediti allo studio e monaci che non hanno alcuna superbia 

یان ڕی که باوهوانهر بهرامبهتیدا بهڵک له دوژمنایهخترینی خهر سهوێت سهکهستت دهبینیت و دهخوا دهبرهان محمد أمین : سوێند به -كوردى 

ی وانههویستی بۆ ئوێت نزیکترینیان له سۆز و خۆشهکهستت دهدهبینیت و ڵیان بۆ خوا داناوه و سوێند بێت دهی که هاوهوانهن و ئهکهجوله هێناوه

شیان ندێکیی دیندارن و ههشهوان قهندێک لهڕاستی ههیه بهوهر ئهبهش لهوهصرانین ئهڕاستی ئێمه نهیانوت بهن که دهوانهڕیان هێناوه ئهکه باوه

 وره دانانێنگهبه وان خۆرستن و بێگومان ئهسانی خواپهگیرو کهگۆشه



                                                           
تم دیکهو گے کہ مومنوں کے ساته سب سے زیاده دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں اور دوستی ملسو هيلع هللا ىلص جالندربرى : اے پیغمبر -اردو 

کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاو گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاری ہیں یہ اس لیے کہ ان میں عالم بهی ہیں اور مشائخ 

 هی اور وه تکبر نہیں کرتےب

Bosanski - Korkut : Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš 

naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore "Mi smo kršćani" zato što među njima ima svećenika i 

monaha i što se oni ne ohole 

Swedish - Bernström : Helt visst skall du finna att bland alla människor är judarna och avgudadyrkarna de 

hätskaste fienderna till dem som tror [på denna Skrift] Och du skall helt säkert finna att de som kommer dem 

närmast i vänskap av alla människor är de som säger "Vi är kristna"; det finns nämligen bland dem präster och 

ordensfolk som sällan visar högmod 

Indonesia - Bahasa Indonesia : Sesungguhnya kamu dapati orangorang yang paling keras permusuhannya 

terhadap orangorang yang beriman ialah orangorang Yahudi dan orangorang musyrik Dan sesungguhnya kamu 

dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orangorang yang beriman ialah orangorang yang berkata 

"Sesungguhnya kami ini orang Nasrani" Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orangorang 

Nasrani terdapat pendetapendeta dan rahibrahib juga karena sesungguhnya mereka tidak menymbongkan diri 

Indonesia - Tafsir Jalalayn  َلَِّذیَن آَمنُوا اْلیَُهودَ َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا ۖ و َودَّةً ل ِلَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن قَالُوا ِإنَّا : ۞ لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً ل ِ لَتَِجدَنَّ أَْقَربَُهم مَّ

یِسیَن َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم اَل یَْستَْكبُِرونَ  ِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقس ِ  نََصاَرٰى ۚ ذَٰ

(Sesungguhnya kamu dapati) wahai Muhammad (orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap 

orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik) dari kalangan penduduk Mekah 

oleh sebab menebalnya kekafiran mereka, kebodohan mereka dan tenggelamnya mereka dalam hawa nafsu (dan 

sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-

orang yang berkata, "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani." Yang demikian itu) maksudnya kecintaan mereka 

begitu dekat terhadap orang-orang mukmin (disebabkan karena) oleh karena (di antara mereka/orang-orang 

Nasrani terdapat pendeta-pendeta) ulama-ulama agama Nasrani (dan rahib-rahib) orang-orang ahli ibadah 

Nasrani (juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri) untuk mengikuti barang yang hak tidak 

sebagaimana orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin penduduk Mekah yang menyombongkan diri. Ayat ini 

diturunkan berkenaan dengan utusan raja Najasyi yang datang dari negeri Habasyah untuk menemui kaum 

Muslimin. Kemudian Nabi saw. membacakan surah Yasin kepada mereka setelah itu mereka menangis dan 

masuk Islam semuanya seraya mengatakan, "Alangkah miripnya bacaan ini dengan apa yang telah diturunkan 

kepada Nabi Isa." Allah swt. berfirman: 

বাাংলা ভাষা - মুহিউদ্দীন খান : আপহন সব মানুষষর চাইষে মুসলমানষের অহিক শত্রু ইহুেী ও মুশষরকষেরষক 

পাষবন এবাং আপহন সবার চাইষে মুসলমানষের সাষে বনু্ধষে অহিক হনকটবেী োষেরষক পাষবন যারা 

হনষেষেরষক খ্রীষ্টান বষল। এর কারণ এই যয খ্রীষ্টানষের মষিে আষলম রষেষে েরষবশ রষেষে এবাং োরা অিঙ্কার 

কষর না। 

தமிழ் - ஜான் டிரஸ்ட் : நிசச்யமாக யூதரக்ளையும் இளைளைப்பைரக்ளையும் 

முஃமின்களுக்குக் கடும் பளகைரக்ைாகவை நபிவய நீர ்காை்பீர ்"நிசச்யமாக நாங்கை் 

கிறிஸ்தைரக்ைாக இருக்கின்வ ாம்" என்று சசால்பைரக்ளை முஃமின்களுக்கு 

வநசத்தால் மிகவும் சநருங்கியைரக்ைாக நபிவய நீர ்காை்பீர ்ஏசனன் ால் 

அைரக்ைில் க ் றிந்த குருமாரக்ளும் து விகளும் இருக்கின் னர ்வமலும் அைரக்ை் 

இறுமாப்புக் சகாை்ைதுமில்ளல 

ภาษาไทย - ภาษาไทย : แน่นอนเจา้จะพบวา่ หมูช่นทีเ่ป็นศตัรูอนัรุนแรงแกบ่รรดาผูท้ีศ่รัทธานัน้คอืชาวยวิ 

และบรรดาผูท้ีใ่หม้ภีาคแีกอ่ลัลอฮ ์และแน่นอนเจา้จะพบวา่ บรรดาผูท้ีม่คีวามรักใคร่แกบ่รรดาผูท้ีศ่รัทธาใกลก้วา่ 

พวกเขา นัน้คอื บรรดาผูท้ีก่ลา่ววา่แทจ้รงิพวกเราเป็นครสิต ์น่ันก็เพราะวา่ ในหมูพ่วกเขานัน้มบีรรดานักปราชญ ์

และบาดหลวงและก็เพราะวา่พวกเขาไมเ่ยอ่หยิง่ 
Uzbek - Мухаммад Содик : Яҳудий ва ширк келтирганларни иймон келтирганларга нисбатан 

одамларнинг ашаддий адоватлиси эканини топасан Улардан иймон келтирганларга дўстликка яқинроғи 

биз насоролармиз деганлар эканини топасан Бу уларнинг ичида диний олимлар ва роҳиблар бўлганидан 

ва уларнинг такаббурлик қилмасликларидандир Бу уч тоифа мусулмонларга муносабатда иккига 

бўлинади Биринчиси–мусулмонларга нисбатан ашаддий адоватли тоифа бўлиб улар яҳудий ва 

мушриклардан иборатдир Иккинчи тоифа–мусулмонларга нисбатан бошқа кофирларга қараганда 

дўстликка яқинроқ тоифа бўлиб улар насоролардан иборатдир 

中国语文 - Ma Jian : 你必定发现，对于信道者仇恨最深的是犹太教徒和以物配主的人；你必定发现，对

于信道者最亲近的是自称基督教徒的人；因为他们当中有许多牧师和僧侣，还因为他们不自大。 

Melayu - Basmeih : Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang keras sekali 

permusuhannya kepada orangorang yang beriman ialah orangorang Yahudi dan orangorang musyrik Dan demi 

sesungguhnya engkau akan dapati orangorang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orangorang yang 



 دنی، کسانمؤمنان یبرانزدیکترین مردمان از نظر مودة که  دید ی، و خواهو مشرکانند انیهودی

 .نامندیم نصرانیکه خود را 

ل یهود در تفسیرش ذیل همین آیه می گوید : زمانی که هللا تعالی احوا هـ( 606فخر الدین الرازي )امام 

و نصارا از اهل کتاب را ذکر می کند در این آیه بیان می کند که یهود در انتهای دشمنی با مسلمین 

قرار دارند، به همین دلیل در شدت دشمنی با مسلمین آنها را همسان با مشرکین قرار داد، بلکه هشدار 

تر از مشرکین نام می برد  داده که دشمنی یهود از دشمنی مشرکین هم شدیدتر است، چون از یهود جلو

 251....و هللا تعالی ذکر می کند که نصارا از یهود به مسلمین نزدیکتر هستند و نرمترین

                                                           
beriman ialah orangorang yang berkata "Bahawa kami ini ialah orangorang Nasrani" yang demikian itu 

disebabkan ada di antara mereka penditapendita dan ahliahli ibadat dan kerana mereka pula tidak berlaku 

sombong 

Somali - Abduh : Waxaad Ogaan kuwa Dadka u Daran Colnimada kuwa Rumeeyey Xaqa Muslimiinta Yuhuud 

iyo Mushrikiinta Diin laawayaasha waxaad Ogaan kuwa ugu soo Dhaw Jacayl kuwa Rumeeyey Xaqa 

muslimiinta inay yihiin kuwa dhihi waxaan nahay Nasaaro Illeen waxaa ka mid ah qaysas iyo Raahibiin Ismana 

Kibriyaan 

Hausa - Gumi : Lalle ne kana sãmun mafiya tsananin mutãne a adãwa ga waɗanda suka yi ĩmãni Yahudu ne da 

waɗanda suka yi shirki Kuma lalle ne kanã sãmun mafiya kusantarsu a sõyayya ga waɗanda suka yi ĩmãni su ne 

waɗanda suka ce "Lalle mu ne Nasãra" Wancan kuwa sabõda akwai ¡issawa da ruhubãnãwa daga cikinsu Kuma 

lalle ne su bã su yin girman kai 

Swahili - Al-Barwani : Hakika utawakuta walio shadidi kuliko watu wote katika uadui kwa walio amini ni 

Mayahudi na washirikina Na utawakuta walio karibu mno kwa mapenzi ni wale wanao sema Sisi ni Manasara 

Hayo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na wamonaki na kwa sababu wao hawafanyi kiburi 

Shqiptar - Efendi Nahi : Ti gjithsesi do të vëresh se armiqët më të ashpër për besimtarët muslimanët janë 

Hebrenjt dhe paganët E gjithsesi do të vëresh se miqët më të afërt të besimtarëve janë ata që thonë “Na jemi të 

krishterë” Kjo rrjedh nga se ndër ta ka dijetarë dhe murgë dhe ata me të vërtetë nuk madhështohen në pranimin e 

së vërtetës 

ترین كسان نسبت به آنان كه ایمان یابى، و مهرباناند یهود و مشركان را مىترین مردم نسبت به كسانى كه ایمان آوردهآیتی : دشمن -فارسى 

 جویند.هستیم. زیرا بعضى از ایشان كشیشان و راهبان هستند و آنها سرورى نمى گویند: ما نصرانىیابى كه مىاند كسانى را مىآورده

tajeki - Оятӣ : Душмантарин мардум нисбат ба касоне, ки имон овардаанд, яҳуд ва мушриконро меёби ва 

меҳрубонтарин касон нисбат ба онон, ки имон овардаанд, касокеро меёбӣ, ки мегӯянд: «Мо насронӣ 

ҳастем». Зеро баъзе аз онҳо донишмандону обидон ҳастанд ва онҳо сарварӣ намеҷӯянд. 

Uyghur -  ،محمد صالح : )ئى مۇههممهد!( یههۇدىیالر ۋە مۇشرىكالرنىڭ مۆمىنلهرگه ههممىدىن قاتتىق دۈشمهن ئىكهنلىكىنى چوقۇم بایقایسهن

جهههتته مۆمىنلهرگه ههممىدىن یېقىن ئىكهنلىكىنىمۇ چوقۇم بایقایسهن، بۇ، ناساراالرنىڭ ئىچىدە ئۆلىماالر،  بىز ناسارا دېگهن كىشىلهرنىڭ دوستلۇق

 راهىبالر بولغانلىقى ۋە )ههقنى قوبۇل قىلىشتا( تهكهببۇرلۇق قىلمایدىغانلىقلىرى ئۈچۈندۇر

Malayalam - ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന് : മനുഷ്യരില് സത്യവിൈവാസികള ാട് ഏറ്റവുും 

കൂടുത്ല് ൈത്ത്ുത്യുള്ളവര് യഹൂദരുും ബഹുശദവാരാധകരുമാണെന്ന് 

നിശ്ചയമായുും നിനക്്ക കാൊും; ഞങ്ങള് ത്കിസ്ത്യാനിക ാെ് എന്നു പറഞ്ഞവരാെ് 

വിൈവാസികള ാട് കൂടുത്ല് സ്ളനഹമുള്ളവണരന്നുും. അവരില് പണ്ഡിത്ന്മാരുും 

ള ാകപരിത്യാഗിക ായ പുളരാഹിത്ന്മാരുമുണെന്നത്ുും അവര് അഹന്ത 

നടിക്കുന്നിണ്ന്നത്ുമാെിത്ിനു കാരെും. 

التفسیر المیسر : لتجدن ایها الرسول اشد الناس عداوه للذین صدقوك وامنوا بك واتبعوك الیهود لعنادهم وجحودهم وغمطهم الحق والذین  -عربى 

بان منهم علماء بدینهم متزهدین وعبادا في اشركوا مع هللا غیره كعبده االوثان وغیرهم ولتجدن اقربهم موده للمسلمین الذین قالوا انا نصارى ذلك 

 الصوامع متنسكین وانهم متواضعون ال یستكبرون عن قبول الحق وهوالء هم الذین قبلوا رساله محمد صلى هللا علیه وسلم وامنوا بها
ا ذََكَر ِمن أْحواِل أْهِل الِكتاِب ِمَن الیَُهوِد والنَّصارى ما ذَكَ  251 َرهُ ذََكَر في َهِذِه اآلیَِة أنَّ الیَُهودَ في غایَِة العَدَواةِ َمَع الُمْسِلِمیَن؛ وِلذَِلَك اْعلَْم أنَّهُ تَعالى لَم 

ى ِذْكِر الُمْشِرِكیَن، ولَعَْمِري إنَّهم ِجَهِة أنَّهُ قَدََّم ِذْكَرهم َعل َجعَلَهم قَُرناَء ِلْلُمْشِرِكیَن في ِشدَّةِ العَدَواِة، بَْل نَبَّهَ َعلى أنَّهم أَشدُّ في العَدَواةِ ِمَن الُمْشِرِكیَن ِمن



 یم گریاز همد یو مشرک و نصران یهودیضمن جدا کردن کفار امام شوکانی هم در تفسیر همین آیه 

ُ، أَشَ : دیگو دَّ َجِمیعِ النَّاِس َعدَاَوةً ِلْلُمْؤِمنِیَن َوأَْصلَبَُهْم فِي ذَِلَك، َوأَنَّ أَنَّ اْلیَُهودَ َواْلُمْشِرِكیَن، لَعَنَُهُم َّللاَّ

یهود و مشرکین، هللا آنها را لعنت کند، شدیدترین و سرسخت  252النََّصاَرى أَْقَرُب النَّاِس َمَودَّةً ِلْلُمْؤِمنِینَ 

نزدیکترین انسانها به مومنین ترین دشمنان مومنین در میان انسانها هستند، و نصارا از نظر مودة 

 هستند. 

هـ( هم در تفسیر خودش باز میان کفار یهودی با کفار مشرک و نصرانی فرق می  774امام ابن كثیر )

هـ( هم باز ضمن جدا کردن و تمییز میان  671امام القرطبي ) 253گذارد و به تفسیر این آیه می پردازد. 

شان نزول آیه در مورد نصارا را نجاشی و اصحابش کفار یهودی از کفار مشرک و کفار نصرانی 

و  256هـ( 1270و  اآللوسي ) 255هـ( 741ابن ُجَزي  ) 254رضی هللا عنهم اجمعین معرفی می کند.

 373و السمرقندي ) 259هـ( 450و الماوردي ) 258هـ( 597و ابن الجوزي ) 257هـ( 516البغوي )

                                                           
 ِ ا بِقَتِْلهِ »”أنَّهُ قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َكذَِلَك، وَعِن النَّبِي  ُ تَعالى أنَّ النَّصارى أْلیَُن َعِریَكةً ِمَن الیَُهوِد وأْقَرُب إلى الُمْسِلِمیَن “ « ما َخال یَُهوِدی اِن بُِمْسِلٍم إال  َهم  وذََكَر َّللاَّ

 ِمنهم.
   77ص  2، فتح القدیر ج شوکانی 252
، وَغْمط ( ﴿لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً ِللَِّذیَن آَمنُوا اْلیَُهودَ َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا﴾ َما ذَاَك إاِلَّ أِلَنَّ ُكفْ 4فَقَْولُهُ ]تَعَالَى[) 253 ِ ِر اْلیَُهوِد ِعنَادٌ َوُجُحودٌ َوُمبَاَهتَةٌ ِلْلَحق 

ِ ِللنَّاِس وتَنَقص  وا بِقَتِْل َرُسوِل َّللاَّ ةٍ َوَسَحُروهُ، وألَّبوا َعلَْیِه أَْشبَاَهُهْم ِمَن اْلُمْشِرِكیَن ملسو هيلع هللا ىلص بَِحَملَِة اْلِعْلِم. َوِلَهذَا قَتَلُوا َكثِیًرا ِمَن اأْلَْنِبیَاِء َحتَّى َهمُّ َعلَْیِهْم -َغْیَر َمرَّ

ِ اْلُمتَتَابِعَةُ) يِ: الَِّذیَن َزَعُموا أَنَُّهْم نََصاَرى ِمْن ْلِقَیاَمِة. ..... َوقَْولُهُ: ﴿َولَتَِجدَنَّ أَْقَربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى﴾ أَ ( إِلَى یَْوِم ا5لَعَائُِن َّللاَّ

ْساَلِم  قَِّة َواأَتْبَاعِ اْلَمِسیحِ َوَعلَى ِمْنَهاجِ إِْنِجیِلِه، فِیِهْم َمَودَّةٌ ِلإْلِ أْفَ َوأَْهِلِه فِي اْلُجْملَِة، َوَما ذَاَك إاِلَّ ِلَما فِي قُلُوبِِهْم، إِْذ َكانُوا َعلَى ِدیِن اْلَمِسیحِ ِمَن الر ِ  ِة،لرَّ
وُن َعلَى قَْوِل اْلَخِلیِل َوِسیبََوْیِه فَْرقًا بَْیَن اْلَحاِل َواْلُمْستَْقبَِل. قَْولُهُ تَعَالَى "لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعداَوةً ِللَِّذیَن آَمنُوا اْلیَُهودَ" الالم الم قسم َودََخَلِت النُّ  254

ا قَِدَم َعلَْیِهُم صارى " َوَهِذِه اآْلَیةُ نََزلَْت فِي النَّجَ "َعداَوةً" نُِصَب َعلَى اْلبَیَاِن َوَكذَا "َولَتَِجدَنَّ أَْقَربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن قالُوا ِإنَّا نَ ِ َوأَْصَحاِبِه لَمَّ اِشي 

 َخْوفًا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن َوفِتْنَتِِهْم، َوَكانُوا ذَِوي َعدٍَد. -َحَسَب َما ُهَو َمْشُهوٌر فِي ِسیَرةِ اْبِن إِْسَحاَق َوَغْیِرهِ  -اْلُمْسِلُموَن فِي اْلِهْجَرةِ اأْلُولَى
َودَّةً﴾ اآلیة: إخبار أن النص﴿لَتَِجدَنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس عَ  255 ارى أقرب دَاَوةً﴾ اآلیة: إخبار عن شدة عداوة الیهود وعبدة األوثان للمسلمین ﴿َوَلتَِجدَنَّ أَْقَربَُهْم مَّ

یِسیَن َوُرْهبَاناً﴾ تعلیل لقرب إلى مودة المسلمین، وهذا األمر باق إلى آخر الدهر فكل یهودي شدید العداوة لإلسالم والكید ألهله ﴿ٰذِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقس ِ 

 مودتهم، والقسیس العالم والراهب العابد.
ِ َطِری 256 یِن بِأي   رٌ ٍق كاَن، وفي تَْقِدیِم الیَُهوِد َعلى الُمْشِرِكیَن إْشعاوقَْد قِیَل: إنَّ ِمن َمْذَهِب الیَُهوِد أنَّهُ یَِجُب َعلَْیِهْم إیصاُل الشَّر ِ إلى َمن یُخاِلفُهم في الد ِ

ن اِس َعلى َحیاةٍ وِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا﴾ إیذانًا بِتََقدُِّمِهْم َعلَْیِهْم في بِتَقَدُِّمِهْم َعلَْیِهْم في العَداَوةِ َكما أنَّ في تَْقِدیِمِهْم َعلَْیِهْم في قَْوِلِه تَعالى: ﴿ولَتَِجدَنَّهم أْحَرَص ال

، وقِیَل: ِلیَُكونَ “ بِالَِّذیِن أْشَرُكوا”ِم في تَْعِدیِد قَباِئِحِهْم، ولَعَلَّ التَّْعبِیَر الِحْرِص وقِیَل: التَّْقِدیُم ِلَكْوِن الَكال  َعلى دُوَن الُمْشِرِكیَن َمَع أنَّهُ أْخَصُر ِلْلُمبالَغَِة بِالذَّم ِ

لَِة وأُِعیدَ الَمْوُصوُل َمَع ِصَلتِِه في قَْوِلِه تَعالى: ﴿ولَتَِجدَنَّ أْقَربَهم َمَودَّةً نََمِط )الَِّذیَن آمنوا( والتَّْعِبیُر بِِه دُوَن الُمْؤِمنِیَن أِلنَّهُ أْظَهُر في ِعْلیَ  ِة ما في َحی ِِز الص ِ

 یَدَُّعوَن النَّصارى إْشعاًرا بِقُْرِب َمَودَّتِِهْم َحْیثُ  ا نَصارى﴾ دُونَ ِللَِّذیَن آَمنُوا﴾، وما ِلِزیادَةِ التَّْوِضیحِ والَبیاِن والتَّْعبِیِر بِقَْوِلِه ُسْبحاَنهُ وتَعالى: ﴿الَِّذیَن قالُوا إن  

یَِّة اإلْسالمِ  ِ وإْن لَْم یُْظِهُروا اْعتِقادَ َحق ِ ِ تَعالى وأِود اُء أْهِل الَحق   أنَّهم أْنصاُر َّللاَّ
: ﴿لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً ِللَِّذیَن آَمنُوا اْلیَ  257 قَالُوا  ُهودَ َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا﴾ یَْعِني: ُمْشِرِكي اْلعََرِب، ﴿َوَلتَِجدَنَّ أَْقَربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذیَن آَمنُوا الَِّذینَ قَْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ

ِلِهُم اْلُمْسِلِمیَن َوأَْسِرِهْم َوتَْخِریِب بِاَلِدِهْم َوَهْدِم َمَساِجِدِهْم َوإِْحَراِق إِنَّا نََصاَرى﴾ لَْم یُِرْد بِِه َجِمیَع النََّصاَرى أِلَنَُّهْم فِي َعدَاَوتِِهُم اْلُمْسِلِمیَن َكاْلیَُهوِد فِي قَتْ 

ِ َوأَْصَحابِهِ  یَُهوِد َوَجِمیعِ النََّصاَرى، أِلَنَّ اْلیَُهودَ ، ]َوِقیَل: نََزَلْت فِي َجِمیعِ الْ َمَصاِحِفِهْم، اَل َواَلَء، َواَل َكَراَمةَ لَُهْم، بَِل اآْلیَةُ ِفیَمْن أَْسلََم ِمْنُهْم ِمثُْل النََّجاِشي 

 أَْقَسى قَْلبًا َوالنََّصاَرى أَْلیَُن قَْلبًا ِمْنُهْم، َوَكانُوا أَقَلَّ ُمَظاَهَرةً ِلْلُمْشِرِكیَن ِمَن اْلیَُهوِد[ .
ِ وأْصحابِِه. قاَل قَْولُهُ تَعالى: ﴿لَتَِجدَنَّ أَشدَّ الن اِس َعداَوةً ِللَِّذیَن آَمنُوا الیَُهودَ  258 ا یَتَعَلَُّق بِها في النَّجاِشي  ُروَن: نََزلَْت َهِذِه اآلیَةُ وما بَْعدَها ِمم  ﴾ قاَل الُمفَس ِ

 ِ اُج: والال  ، فَأْسلَُموا، فَنََزَلْت فِیِهْم َهِذِه اآلیَةُ والَّتِي بَْعدَها، ملسو هيلع هللا ىلصَسِعیدُ ْبُن ُجبَْیٍر: بََعَث النَّجاِشيُّ قَْوًما إلى َرُسوِل َّللاَّ ج  تَهم ِفیما بَْعدُ. قاَل الزَّ ُم في وَسنَْذُكُر قِصَّ

" الُم القََسِم، والنُّوُن دََخَلْت تَْفِصُل بَْیَن الحاِل وااِلْستِْقباِل، و "َعداَوةً" َمنُصوٌب َعلى التَّْمیِی ِز، والیَُهودُ ظاَهُروا الُمْشِرِكیَن َعلى الُمْؤِمنِیَن َحَسدًا "لَتَِجدَنَّ

ِ لِ  ا الَِّذیَن قالُوا: إن ا نَصارى، فََهْل َهذا عامٌّ ملسو هيلع هللا ىلص لنَّبِي  ؟ ِفیِه قَْوالِن. .قَْولُهُ تَعالى: ﴿والَِّذیَن أْشَرُكوا﴾ یَْعنِي: َعبَدَةَ األْوثاِن. فَأم   في ُكل ِ النَّصارى، أْم خاصٌّ
ِ قَْولُهُ تَعالى: ﴿لَتَِجدَنَّ أَشدَّ الن اِس َعداَوةً ِللَِّذیَن آمَ  259 . ملسو هيلع هللا ىلصنُوا الیَُهودَ والَِّذیَن أْشَرُكوا﴾ یَْعنِي َعبَدَةَ األْوثاِن ِمَن العََرِب، تَماأَل الفَِریقاِن َعلى َعداَوةِ النَّبِي 

،﴿َولَتَِجدَنَّ أْقَربَهم َمَودَّةً ِللَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن قالُوا إن ا َنصارى﴾ لَْیَس َهذا َعلى العُُموِم، وإنَّما هو خا وِفیِه قَْوالِن: أَحدُُهما: َعنى بِذَِلَك النَّجاِشيَّ  صٌّ

ا أْسلَُموا، قاَلهُ اْبُن َعب اٍس، وَسِعیدُ ْبُن ُجبَْیٍر. والث انِي: أنَّهم قَْوٌم ِمَن النَّصارى كانُوا َعلى ِكیَن بَِشِریعَِة ِعیسى َعلَْیِه السَّالُم، َفلَم   وأْصحاَبهُ لَم  ِ ُمتََمس ِ ا الَحق 

دٌ  بُِعثَ   آَمنُوا بِِه، قاَلهُ قَتادَةُ.ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ



تفاسیر خود همین تفکیک میان کفار و سایر اهل تفسیر هم در  261هـ( 310و امام الطبري ) 260هـ(

، 864یهودی از کفار مشرک و از کفار نصرانی را می آورند. تفسیر الجاللین ) المحل ي والسیوطي )

  262هـ( ( هم به همین واقعیت اشاره می کند. 911

الیَُهوِد  وذََكَر الُمْشِرِكیَن َمعَ  در ذیل این آیه می گوید:   التحریر والتنویردر  هـ( 1393ابن عاشور )

به دلیل اجتماع مشرکین و یهود بر دشمنی با مسلمین، هللا  ،ِلُمناَسبَِة اْجتِماعِ الفَِریقَْیِن َعلى َعداَوةِ الُمْسِلِمینَ 

اسالم  بغض ؛فَقَْد ألََّف بَْیَن الیَُهوِد والُمْشِرِكیَن بُْغُض اإلْسالمِ  تعالی مشرکین را به همراه یهود ذکر کرده؛

ه  یهود ب ،فالیَُهودُ ِلْلَحَسِد َعلى َمِجيِء النُّبُوَءةِ ِمن َغْیِرِهمْ  مشرکین پیوند درست کرده است. بین یهود و

والُمْشِرُكوَن ِلْلَحَسِد َعلى أْن َسبَقَُهُم ؛ نبوت از میان غیر آنها آمده است دلیل حسادت مبنی بر اینکه

ِ و یِن الَحق  بر اینکه مسلمین در و مشرکین هم به دلیل حسادت  .نَْبِذ الباِطلِ الُمْسِلُموَن بِااِلْهتِداِء إلى الد ِ

 پیوستن به دین حق و دور ریختن باطل از آنها سبقت گرفتند. 

یعنی نزدیکترین انسانها از نظر مودت به مومنین  نصارا هستند. و این « ولَتَِجدَنَّ أْقَربَهم َمَودَّةً »و قولش 

 وبَْینَ  د)یعنی مشرکین و یهود یک طرف و نصارا هم طرف دیگر(دو طرف در معامله با مسلمین هستن

لَةِ  ابِئَِة وَعبَدَةِ األْوثاِن والُمعَط ِ ر بین این و د .الطََّرفَْیِن فَِرٌق ُمتَفاِوتَةٌ في بُْغِض الُمْسِلِمیَن، ِمثُْل الَمُجوِس والص 

و بت پرستان و معطله  نسبت به مسلمین فرقه های مختلفی چون مجوس و صابئه دو طرف در بغض

 263.وجود دارد

                                                           
عني: مشركي أهل مكة، َولَتَِجدَنَّ أَْقَربَُهْم َمَودَّةً لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعداَوةً ِللَِّذیَن آَمنُوا اْلیَُهودَ وهم یهود بني قریظة، وبني النضیر، َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا ی 260

قالُوا إِنَّا نَصارى قال بعضهم: إنما أراد الذین هم النصارى في ذلك الوقت، ألنهم كانوا أقل مظاهرة على المؤمنین، وأسرع إجابة  ِللَِّذیَن آَمنُوا الَِّذینَ 

 لإلسالم.
 ه من أهللتجدن، یا محمد، أشدَّ الناس عداوةً للذین صدَّقوك واتبعوك وصد قوا بما جئتهم بملسو هيلع هللا ىلص: قال أبو جعفر: یقول تعالى ذكره لنبیه محمد   261

ول: آمنوا"، یقاإلسالم="الیهودَ والذین اشركوا"، یعني: عبدة األوثان الذین اتخذوا األوثان آلهة یعبدونها من دون هللا="ولتجدن أقربهم مودة للذین 

 ولتجدن أقرَب الناس مودةًّ ومحبة.
د ﴿أَشد  الن اس َعداَوة ِللَِّذیَن آَمنُوا الیَُهود 262 والَِّذیَن أْشَرُكوا﴾ ِمن أْهل َمكَّة ِلتَضاُعِف ُكْفرهْم وَجْهلهْم واْنِهماكهْم فِي ات ِباع الَهوى  ﴿لَتَِجدَن﴾ یا ُمَحمَّ

﴾ بَِسبَِب أنَّ ﴿ِمنهُ ﴿ولَتَِجدَن أْقَربهْم َمَودَّة ِللَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن قالُوا إن ا َنصارى ذَِلَك﴾ أْي قُْرب َمَودَّتهْم ِلْلُمْؤِمنِیَن  یِسیَن﴾ ُعلَماء ﴿وُرْهبانًا﴾ ُعب ادًا ﴿بِأَنَّ ْم قِس ِ

َكْوا ُسوَرة یس فَبَ ملسو هيلع هللا ىلص قاِدِمیَن َعلَْیِه ِمن الَحبََشة قََرأَ ﴿وأَنَُّهْم ال یَْستَْكبُِروَن﴾ َعْن ات ِباع الَحق  َكما یَْستَْكبِر الیَُهود وأَْهل َمكَّة، نََزلَْت فِي وْفد النَّجاِشي  ال

 أْشبَه َهذا بِما كاَن یَْنِزل َعلى ِعیسىوأَْسلَُموا وقالُوا ما 
 لیَُهوِد والُمْشِرِكیَن بُْغُض اإلْسالِم؛ فالیَُهودُ ِلْلَحَسِد َعلىوذََكَر الُمْشِرِكیَن َمَع الیَُهوِد ِلُمناَسبَِة اْجِتماعِ الفَِریقَْیِن َعلى َعداَوةِ الُمْسِلِمیَن، فَقَْد ألََّف َبْیَن ا 263

ِ ونَْبِذ الباطِ  َمِجيِء النُّبُوَءةِ  یِن الَحق  ِل. وقَْولُهُ ﴿ولَتَِجدَنَّ أْقَربَهم َمَودَّةً﴾ أْي ِمن َغْیِرِهْم، والُمْشِرُكوَن ِلْلَحَسِد َعلى أْن َسبَقَُهُم الُمْسِلُموَن بِااِلْهتِداِء إلى الد ِ

 الِملَِل الُمخاِلفَِة ِلإْلْسالِم. وَهذاِن َطَرفاِن في ُمعاَملَِة الُمْسِلِمیَن. وبَْیَن الطََّرفَْیِن فَِرٌق ُمتَفاِوتَةٌ في أْقَرَب الن اِس َمَودَّةً ِللَِّذیَن آَمنُوا، أْي أْقَرَب الن اِس ِمن أْهلِ 

َلِة. والُمرادُ بِالنَّصارى ُهنا الباقُوَن  اِبئَِة وَعبَدَةِ األْوثاِن والُمعَط ِ ِدیِن النَّْصرانِیَِّة ال َمحالَةَ، ِلقَْوِلِه: ﴿أْقَربَهم َمَودَّةً  َعلىبُْغِض الُمْسِلِمیَن، ِمثُْل الَمُجوِس والص 

ا َمن آَمَن ِمَن النَّصارى فَقَْد صاَر ِمَن الُمْسِلِمیَن.  ِللَِّذیَن آَمنُوا﴾ . فَأم 



المجمع الملک فهد هم که گرداورنده ی و  264هـ( در فتح البیان للقنوجي  1307صدیق حسن خان )

المسیر است باز واضح و آشکار بین سه دسته از کفار یهودی و مشرک و نصرانی در این آیه تمایز 

فسیر تهیه شده باز بین این سه دسته از المختصر في التفسیر هم که توسط مركز ت 265د. نقائل می شو

 266کفار یهودی و مشرک و نصرانی فرق می گذارد و به توضیح هر یک در این آیه می پردازد. 

هـ( نیز در تفسیر خودش با دقت این کفار سه گانه ی یهودی و مشرک و  1376السعدي )عبدالرحمن 

أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً ِللَِّذیَن آَمنُوا اْلیَُهودَ َوالَِّذیَن  لَتَِجدَنَّ »: ا از هم جدا کرده و توضیح می دهدنصرانی ر

این دو طائفه ی )یهود و مشرکین( على اإلطالق سرسخت ترین و بزرگترین انسانها در  «أَْشَرُكوا

 نصارای «قَالُوا إِنَّا نََصاَرىَولَتَِجدَنَّ أَْقَربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن » دشمنی با اسالم و مسلمین هستند

اهل زهد و عبادت کنندگان در صوامع هستند ... که در آنها غلظت و تند و تیزی یهود و شدت مشرکین 

 267وجود ندارد.

ا رابوبکر الجزائری از مفسرین معاصر نجدیت می گوید: هللا تعالی رسولش محمد صلى هللا علیه وسلم 

گاه می کند که این دو از دیگران نسبت به مومنین دشمنی شدیدتری از میزان دشمنی یهود و مشرکین آ

دارند . نصاری از نظر مودت به مومنین نزدیکترین هستند. به این شکل واضح و آشکارا این سه دسته 

 268از کفار را از هم جدا می کند و توضیحاتی هم در مورد این سه دسته از کفار ارائه می دهد.

                                                           
مساوئ الیهود وهناتهم، ودخول الم  )لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین أشركوا( هذه جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من تعداد 264

ل من یصلح له كالقسم علیها یزیدها تأكیداً وتقریراً، وقال ابن عطیة: الالم لالبتداء ولیس بشيء، والخطاب لرسول هللا صلى هللا علیه وآله وسلم أو ل

 میع الناس عداوة للمؤمنین وأصلبهم في ذلك.كما في غیر هذا الموضع من الكتاب العزیز، والمعنى أن الیهود والمشركین لعنهم هللا أشد ج

الحق،  م)ولتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصارى( أي أن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنین وصفهم بلین العریكة وسهولة قبوله

ن مثل القتل ونهب المال أو بأنواع المكر والكید قیل مذهب الیهود أنه یجب علیهم إیصال الشر واألذى إلى من خالفهم في الدین بأي طریق كا

 والحیل، ومذهب النصارى خالف الیهود فإن اإلیذاء في مذهبهم حرام، فحصل الفرق بینهما.
مع هللا أشدَّ الناس عداوة للذین صدَّقوك وآمنوا بك واتبعوك، الیهودَ؛ لعنادهم، وجحودهم، وغمطهم الحق، والذین أشركوا  -أیها الرسول-لتجدنَّ  265

امع في الصوغیره، كعبدة األوثان وغیرهم، ولتجدنَّ أقربهم مودة للمسلمین الذین قالوا: إنا نصارى؛ ذلك بأن منهم علماء بدینهم متزهدین وعب ادًا 

 ، وآمنوا بها.ملسو هيلع هللا ىلصمتنسكین، وأنهم متواضعون ال یستكبرون عن قَبول الحق، وهؤالء هم الذین قبلوا رسالة محمد 
أعظم الناس عداوة للمؤمنین بك، وبما جئت به الیهودَ، ِلما هم علیه من الحقد والحسد والكبر، وعبدةَ األصنام، وغیرهم  -أیها الرسول  -لتِجدنَّ  266

منهم ألن  نمن المشركین باهلل، ولتِجدنَّ أقربهم محبة للمؤمنین بك، وبما جئت به الذین یقولون عن أنفسهم: إنهم نصارى، وقرب مودة هؤالء للمؤمنی

 علماء وعب ادًا، وأنهم متواضعون، غیر متكبرین، ألن المتكبر ال یصل الخیر إلى قلبه.
ُهودَ َوالَِّذیَن ِللَِّذیَن آَمنُوا اْلیَ  یقول تعالى في بیان أقرب الطائفتین إلى المسلمین، وإلى والیتهم ومحبتهم، وأبعدهم من ذلك: ﴿َلتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً  267

لهم،  مْشَرُكوا﴾ فهؤالء الطائفتان على اإلطالق أعظم الناس معاداة لإلسالم والمسلمین، وأكثرهم سعیا في إیصال الضرر إلیهم، وذلك لشدة بغضهأَ 

 بغیا وحسدا وعنادا وكفرا.

یِسیَن َوُرْهبَانًا﴾ أي: علماء متزهدین، ﴿َولَتَِجدَنَّ أَْقَربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن َقالُوا إِنَّا َنَصاَرى﴾ وذكر ت عالى لذلك عدة أسباب: منها: أن ﴿ِمْنُهْم ِقس ِ

وجد فیهم ال ی وُعبَّادًا في الصوامع متعبدین. والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما یلطف القلب ویرققه، ویزیل عنه ما فیه من الجفاء والغلظة، فلذلك

 غلظة الیهود، وشدة المشركین.
كین رو بكر الجزائري ، تفسیر أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر/ یخبر تعالى رسوله محمداً صلى هللا علیه وسلم بعداوة كل من الیهود والمشأب 268

لَِّذیَن آَمنُواْ ٱْلیَُهودَ َوٱلَِّذینَ  أَْشَرُكواْ { أما الیهود فلما توارثوه َخلفاً عن سلف  للمؤمنین وأنهم أشد عداوة من غیرهم، فیقول } لَتَِجدَنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدَاَوةً ل ِ



و این مشرکین چه کسانی هستند که گروه و طائفه و دسته ای  ؟این مشرک کیه حاال شما پاسخ دهید که

و مهمتر از آن اینکه: زمانی که با اینهمه شرکیات بواح یهود و جداگانه از یهودی ها و نصرانی هستند؟ 

باز هللا تعالی آنها را با لفظ مشرک نام نبرده است چرا عده ای به ناحق از لفظ مشرک برای  نصارا

  سلمین استفاده می کنند؟ م

تَابَ لَتُْبلَُونَّ فِي أَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم َولَتَْسَمعُنَّ  - یَن أُوتُوا اْلك  َن الَّذ  یَن أَْشَرُكوا ِمْن قَْبِلُكْم وَ  م  َن الَّذ  ذًى أَ م 

و  دیریگیقرار م شیبه طور مسل م از لحاظ مال و جان خود مورد آزما (186)آل عمران/َكثِیًرا ۚ 

 اریزخم زبان بس ، از مشرکین، و کتاب داده شده است شانیاز شما بد شیکه پ یحتماً از کسان

 .دیشن دیخواه

 که توسط مجمع الملك فهد تهیه شده در تفسیر این آیه آمده است که : ولتَسمعُنَّ من الیهودِ در المیسر 

از یهود و نصارا و   269في دینكم. والطعنِ  الشركِ  والنصارى والمشركین ما یؤذي أسماعكم من ألفاظِ 

 الفاظی از شرک و طعن در دینتان را می شنوید که باعث اذیت شدن شما می شود.مشرکین 

توسط مركز تفسیر تهیه شده باز به همین شکل کفار اهل کتاب )یهود و که هم المختصر في التفسیر 

ن در خود مومنین و در دین مومنین نصارا( را از مشرکین جدا می کند و اینکه مومنین را با طعن زد

هـ( هم باز با تفکیک کفار اهل کتاب از کفار  1376السعدي )عبدالرحمن  270اذیت زیادی می کنند.

                                                           
لهم من إنكار الحق. والوقوف في وجه دعاته، إضافة إلى أن أملهم في إعادة مجدهم ودولتهم یتعارض مع الدعوة اإِلسالمیة وأما المشركون فلجه

أخبر تعالى أن النصارى هم أقرب مودة للذین آمنوا فقال: }  وإسرافهم في المحرمات وما ألفوه لطول العهد من الخرافات والشرك والضالالت. كما

َودَّةً ل ِلَِّذیَن آَمنُواْ ٱلَِّذیَن َقالُۤواْ إِنَّا َنَصاَرٰى { وعلل تعالى لهذا القرب من ال یسین َولَتَِجدَنَّ أَْقَربَُهْم مَّ مودة بقوله: } ٰذِلَك... { أي كان ذلك بسبب أن منهم قس ِ

ون علماء بالكتاب رؤساء دینی ون غالباً ما یؤثرون العدل والرحمة والخیر على الظلم والقسوة والشر والرهبان النقطاعهم عن الدنیا ورهباناً فالقسیس

ر فیها ة، وانتشالنصران یوعدم رغبتهم فیها ویدل علیه قوله: } َوأَنَُّهْم الَ یَْستَْكبُِروَن { عن الحق وقبوله والقول به ولذا لما عمت المادیة المجتمعات 

ُسوِل تََرۤى أَْعیُنَُهْم تَِفیُض ِمَن ٱلدَّْمعِ اإِللحاد واإِلباحیة قل ت تلك المودة للمؤمنین إن لم تكن قد انقطعت. أما قوله تعالى: } َوإِذَا َسِمعُواْ َمآ أُنِزَل إِلَى ٱلرَّ 

ِ یَقُولُوَن َربَّنَآ آَمنَّا فَٱْكتُبْ  ا َعَرفُواْ ِمَن ٱْلَحق  نَا َمَع ٱلشَّاِهِدیَن { فالمعنيُّ بها من أسلم من النصارى بمجرد أن تُلي علیهم القرآن وسمعوه كأصحمة ِممَّ

اِهِدیَن { أنهم بعد ما سمعوا القرآن تأثروا به فبكوا من أجل ما عرفوا  من الحق وسألوا هللا النجاشي وجماعة كثیرة ومعنى قولهم } فَٱْكتُْبنَا َمَع ٱلشَّ

هذه  نكتبهم مع الشاهدین لیكونوا معهم في الجنة، والشاهدون هم الذین شهدوا هلل تعالى بالوحدانیة ولنبیه بالرسالة، وأطاعوا هللا ورسوله متعالى أن ی

ِ َونَْطَمُع أَن یُْدِخَلنَا َربُّنَا َمَع ٱْلقَ  ِ َوَما َجآَءنَا ِمَن ٱْلَحق  اِلِحیَن { فإن معناه: أي شيء یمنعنا من اإِلیمان باهلل األمة وقولهم: } َوَما لَنَا الَ نُْؤِمُن بِٱَّللَّ ْوِم ٱلصَّ

 رباً وإلهاً واحداً ال شریك له وال ولد وال والد.
في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحبَّة، وبالجوائح التي تصیبها، وفي أنفسكم بما یجب علیكم من الطاعات،  -أیُّها المؤمنون-لتُْختَبُرنَّ  269

 ما یؤذيا یحلُّ بكم ِمن جراح أو قتل وفَْقد لألحباب؛ وذلك حتى یتمیَّز المؤمن الصادق من غیره. ولتَسمعُنَّ من الیهود والنصارى والمشركین وم

لك من ذ على ذلك كله، وتتقوا هللا بلزوم طاعته واجتناب معصیته، فإن -أیها المؤمنون-أسماعكم من ألفاظ الشرك والطعن في دینكم. وإن تصبروا 

 األمور التي یُعزم علیها، وینافس فیها.
صیبكم یولتسمعُن  من الذین أُعطوا الكتب من قبلكم ومن الذین أشركوا شیئًا كثیًرا مما یؤذیكم من الطعن فیكم وفي دینكم، وإن تصبروا على ما  270

 من األمور التي تحتاج إلى عزم، ویتنافس فیها المتنافسون. من أنواع المصائب واالبتالءات، وتتقوا هللا بفعل ما أمر وتَْرك ما نهى، فإن ذلك



مشرک می گوید که اینها در ما و در دین ما و در کتب ما و در پیامبر ما طعن وارد می کنند که باعث 

  271اذیت زیاد می شود.

 

« تَابَ َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن ٱلَِّذیَن أُوتُواْ ٱْلكِ » م زندگی کرده در تفسیر قرآنش می گوید: فیروز آبادی که در قرن هشت

یعني مشرکین « َوِمَن ٱلَِّذیَن أَْشَرُكۤواْ »به آنها قبل از شما کتاب داده شده است یعنی یهود و نصاری 

 272عرب.

با تمایز کفار اهل کتاب از کفار هـ( از مفسرین و علمای برجسته ی نجدیت  1439ابوبکر الجزائري )

مشرک می گوید: مومنین بدون شک از اهل کتاب و مشرکین آزار و اذیتهای بزرگی خواهند شنید . به 

بین  لبن عثیمین هم باز به همین شک 273دنبال آن به سخنان کفار اهل کتاب و کفار مشرک می پردازد.

تفسیر  274د و این آیه را تفسیر می کند. کفار یهودی و کفار نصرانی و کفار مشرک فرق می گذار

(هم باز به تفکیک این سه دسته از کفار یهودی و کفار  هـ( 911، 864المحل ي والسیوطي )الجاللین ) 

 هـ( 468و الواحدي )  276هـ( در تفسیرش 710امام النسفي ) 275نصرانی و کفار مشرک می پردازد.

هـ(  327و ابن أبي حاتم الرازي ) 278الدر المنثورهـ( در  911و جالل الدین السیوطي ) 277در الوجیز

 در تفسیرش به تفکیک کفار اهل کتاب از کفار مشرک می پردازند.

                                                           
 ﴿ولتسمعن من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم، ومن الذین أشركوا أذى كثیرا﴾ من الطعن فیكم، وفي دینكم وكتابكم ورسولكم. 271
{ یعني الیهود والنصارى الشتم والطعن والكذب والزور على هللا } َوِمَن ٱلَِّذیَن } َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن ٱلَِّذیَن أُوتُواْ ٱْلِكتَاَب { أعطوا الكتاب } ِمن قَْبِلُكْم  272

 أَْشَرُكۤواْ { یعني مشركي العرب أیضاً } أَذًى َكثِیراً { بالشتم والضرب واللعن والقتل والكذب والزور على هللا
لمؤمنین بأنهم ال محالة مختبرون في أموالهم وفي أنفسهم في أموالهم [ ففیها یخبر تعالى رسوله وا186[ أما اآلیة الثانیة ]185اآلیة األولى ] 273

بالحوائج، وبالواجبات، وفي أنفسهم بالمرض والموت والتكالیف الشاقة كالجهاد والحج والصیام، وأنهم ال بد وأن یسمعوا من أهل الكتاب 

ل النصارى: المسیح ابن هللا، وكما قال المشركون: الالت والعزى ومناة آلهة والمشركین أذًى كبیراً كما قال فنحاص: هللا فقیر ونحن أغنیاء أو كما قا

 مع هللا
نیون؛ كقریش وغیرهم، تسمعن منهم ﴿أَذًى ﴿لَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم﴾ وهم الیهود والنصارى، ﴿َوِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا﴾ وهم الوث 274

 ى بأیش؟ بالقول؛ ألنه هو الذي یسمع، مثل أن یعیروكم أو یسبوا دینكم، أو یسبوا نبیكم،َكثِیًرا﴾ أذ
ْفع ِلتَواِلي النُّونات والواو َضِمیر الَجْمع اِللتِقاِء الس اِكنَْیِن لَتُْختَبَُرنَّ  275 ﴾ ُحِذَف ِمنهُ نُون الرَّ وأَْنفُسُكْم﴾ ﴿ ﴿فِي أْموالُكْم﴾ بِالفَرائِِض فِیها والَحوائِج ﴿لَتُْبلَُونَّ

وا﴾ ِمن العََرب ﴿أذًى َكثِیًرا﴾ ِمن السَّب  والطَّْعن بِالِعباداِت والبَالء ﴿ولَتَْسَمعُنَّ ِمن الَِّذیَن أُوتُوا الِكتاب ِمن قَْبلُكْم﴾ الیَُهود والنَّصارى ﴿وِمن الَِّذیَن أْشَركُ 

 تَّقُوا﴾ ِبالفَراِئِض ﴿فَإنَّ ذَِلَك ِمن َعْزم األُُمور﴾ أْي: ِمن َمْعُزوماتها الَّتِي یَْعِزم َعلَْیها ِلُوُجوبِهاوالتَّْشِبیب ِبنِسائُِكْم ﴿وإْن تَْصبُِروا﴾ َعلى ذَِلَك ﴿وتَ 
الَطْعِن في الِدیِن، وَصد ِ َمن أرادَ اإلیماَن، ى َكثِیًرا﴾ ك﴿َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا الِكتاَب ِمن قَْبِلُكْم﴾ یَْعنِي: الیَُهودَ والنَصارى.﴿َوِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا أذً  276

 وتَْخِطئَِة َمن آَمَن، ونَْحِو ذَِلَك.
ِ والجهاد ﴿ولتسمعنَّ من ا 277 وم والحج  الة والصَّ ﴾ لتختبُرنَّ أیُّها المؤمنون ﴿في أموالكم﴾ بالفرائض فیها ﴿وأنفسكم﴾ بالصَّ ا الكتاب﴾ لذین أوتو﴿لتبلونَّ

أشركوا﴾ وهم المشركون ﴿أذًى كثیراً﴾ بالشَّتم والتَّعییر ﴿وإن تصبروا﴾ على ذلك األذى بترك المعارضة ﴿فَإِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم وهم الیهود ﴿ومَن الذین 

 األُُموِر﴾ من حقیقة اإِلیمان
ِ في قَْوِلِه: ﴿وَلتَْسَمعُنَّ ِمَن الَّذِ  278 ْهِري  یَن أُوتُوا الِكتاَب ِمن قَْبِلُكْم﴾ قاَل: هو َكْعُب ْبُن األْشَرِف، وكاَن وأْخَرَج اْبُن َجِریٍر، واْبُن أبِي حاتٍِم، َعِن الزُّ

 ِ ُض الُمْشِرِكیَن َعلى النَّبِي  ْحَمِن ْبِن كَ ملسو هيلع هللا ىلص وأْصحابِِه في ِشْعِرِه، ویَْهُجو النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص یَُحر ِ ِ َعْن َعْبِد الرَّ ْهِري  ِب عْ وأْصحاَبهُ.وأْخَرَج اْبُن الُمْنِذِر ِمن َطِریِق الزُّ

 َن الَِّذیَن أُوتُوا الِكتاَب﴾ یَْعِني الیَُهودَ والنَّصارى،ْبِن ماِلٍك، ِمثْلَهُ. وأْخَرَج اْبُن َجِریٍر، واْبُن الُمْنِذِر، واْبُن أبِي حاتٍِم، َعِن اْبِن ُجَرْیجٍ: ﴿ولَتَْسَمعُنَّ مِ 



از اسامه بن زید رضی هللا عنهما در تفسیر این آیه روایت می کند که هـ(  327ابن أبي حاتم الرازي )

ُ أْهِل الِكتاِب و الُمْشِرِكینَ فُوَن َعِن وأْصحابُهُ یَعْ  صلی هللا علیه وسلم كاَن النَّبِيُّ »می گوید:  ، َكما أَمَرُهُم َّللاَّ

ُ تَعالى  ولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا الِكتاَب ِمن قَْبِلكم وِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا أذًى » ویَْصبُِروَن َعلى األذى قاَل َّللاَّ

ِ  «َكثِیًرا ُ فِیِهمْ یَ  صلی هللا علیه وسلم وكاَن َرُسوُل َّللاَّ ُ بِِه َحت ى أِذَن َّللاَّ ُل في العَْفِو ما أَمَرهُ َّللاَّ  این 279.«تَأوَّ

  از اقوال صحابی در تفکیک کفار اهل کتاب از کفار مشرک .دیگر م یکی ه

دیدگاههای مختلفی را الُمْسِلُموَن والُمْشِرُكوَن والیَُهودُ با جدا کردن  هم  هـ( 745البحر المحیط أبو حیان )

ر با اشعارش ب ان می کند و اینکه این آیه در مورد َكْعِب ْبِن األْشَرِف یهودی نازل شده که مشرکین رابی

 280علیه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تحریک می کرد. 

ولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا »تفسیرش توضیح می دهد: منظور از آیه ی در  هـ( 606فخر الدین الرازي )

و نصارا و مشرکین بر انواع اذیتهای حاصله از یهود «  اَب ِمن قَْبِلكم وِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا أذًى َكثِیًراالِكت

( و توضیح می دهد:  أْنواُع اإلیذاِء الحاِصلَِة ِمَن الیَُهوِد والنَّصارى والُمْشِرِكیَن ِلْلُمْسِلِمینَ مسلمین است)

ِ، وثاِلُث ثاَلثٍَة، ]به این شکل شرکیات غیر قابل وذَِلَك أِلنَّهم كانُوا یَقُولُوَن  ِ، والَمِسیُح اْبُن َّللاَّ ُعَزْیٌر اْبُن َّللاَّ

وكانُوا یَْطعَنُوَن في انکار و چشم پوشی آنها را توضیح می دهد که باعث اذیت و آزار مسلمین می شود[ 

ُسوِل َعلَْیِه الصَّالةُ والسَّالُم بُِكل ِ ما یَْقِدُروَن  ، )و با هر چه از دستشان بر می آمد بر رسول هللا َعلَْیهِ الرَّ

صلی هللا علیه وسلم طعن وارد می کردند(  کعب بن اشرف هم رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را هجو 

ا   علیه وسلم تحریک می کردند.می کرد و اینها مردم را به مخالفت با رسول هللا صلی هللا وأم 

ُسوِل الُمْشِرُكوَن فَهم كانُو ُسوِل ویَْجَمعُوَن العَساِكَر َعلى ُمحاَربَِة الرَّ ُضوَن الن اَس َعلى ُمخالَفَِة الرَّ ا یَُحر ِ

. مشرکین هم مردم را به مخالفت با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ویُثَب ُِطوَن الُمْسِلِمیَن َعْن نُْصَرتِهِ 

                                                           
بَْیِر، أنَّ أُساَمةَ / َحدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُ  4618ابن ای حاتم . تفسیر ابن أبي حاتم 279 ِ، أْخبََرنا ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ ْهِري  و الیَماِن، ثَنا ُشعَْیُب ْبُن أبِي َحْمَزةَ، َعِن الزُّ

ُ، وَیْصبُِرونَ ملسو هيلع هللا ىلص كاَن النَّبِيُّ »ْبَن َزْیٍد، أْخبََرهُ قاَل:  ُ تَعالى ﴿ولَتَْسَمعُنَّ ِمَن  وأْصحابُهُ یَْعفُوَن َعِن الُمْشِرِكیَن وأْهِل الِكتاِب َكما أَمَرُهُم َّللاَّ َعلى األذى قاَل َّللاَّ

 ِ ُ فِیِهمْ ملسو هيلع هللا ىلص الَِّذیَن أُوتُوا الِكتاَب ِمن قَْبِلكم وِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا أذًى َكثِیًرا﴾ وكاَن َرُسوُل َّللاَّ ُ بِِه َحت ى أِذَن َّللاَّ ُل في العَْفِو ما أَمَرهُ َّللاَّ  «.َیتَأوَّ
ُسوِل وأْصحاِبِه في ِشعْ  وقِیَل: فِیما َجرى 280 ُض الُمْشِرِكیَن َعلى الرَّ  ِرِه،َبْیَن أبِي بَْكٍر وفِْنحاٍص. وقِیَل: في َكْعِب ْبِن األْشَرِف كاَن یَُحر ِ



ه وسلم ارتش و سرباز جمع می کردند و تحریک می کردند و جهت جنگ با رسول هللا صلی هللا علی

  281یاری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم منع می کردند. از مسلمین را 

 283هـ( 1393التحریر والتنویر ابن عاشور ) 282هـ( 538شاف امام الزمخشري )منابع دیگری چون الكَ 

فتح القدیر  285هـ( 1270تفسیر اآللوسي ) 284هـ( 1394أضواء البیان  محمد األمین الشنقیطي )

و تفسیر البغوي  288هـ( 671تفسیر القرطبي ) 287هـ( 774تفسیر ابن كثیر ) 286هـ( 1250للشوكاني )

و دیگران از میان  291هـ( 373و تفسیر السمرقندي ) 290هـ( 597و تفسیر ابن الجوزي ) 289هـ( 516)

                                                           
ا قَْولُهُ: ﴿ولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا الِكتاَب ِمن قَْبِلكم وِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا أذًى َكثِیًرا﴾ فال 281 ُمرادُ ِمنهُ أْنواعُ اإلیذاِء الحاِصَلِة ِمَن الیَُهوِد والنَّصارى وأم 

ِ، وثاِلُث  ِ، والَمِسیُح اْبُن َّللاَّ ُسوِل َعلَْیِه الصَّالةُ ووالُمْشِرِكیَن ِلْلُمْسِلِمیَن، وذَِلَك أِلنَّهم كانُوا یَقُولُوَن ُعَزْیٌر اْبُن َّللاَّ لسَّالُم بُِكل ِ اثاَلثٍَة، وكانُوا یَْطعَنُوَن في الرَّ

ُسوِل  ُضوَن الن اَس َعلى ُمخالَفَِة الرَّ ُضوَن الن اَس َعلى ملسو هيلع هللا ىلص . ما یَْقِدُروَن َعلَْیِه، ولَقَْد َهجاهُ َكْعُب ْبُن األْشَرِف، وكانُوا یَُحر ِ ا الُمْشِرُكوَن فَهم كانُوا یَُحر ِ وأم 

ُسوِل  ُسوِل ویَْجَمعُوَن العَساِكَر َعلى ُمحاملسو هيلع هللا ىلص ُمخالَفَِة الرَّ  ویُثَب ُِطوَن الُمْسِلِمیَن َعْن نُْصَرتِِه،ملسو هيلع هللا ىلص َربَِة الرَّ
( المطاعن في الدین الحنیف، وصد  من أراد اإلیمان، وتخطئة من آمن، وما كان من كعب بن األشرف من 1وما یسمعون من أهل الكتاب) 282

 هجائه لرسول َّللاَّ صلى َّللاَّ علیه وسلم وتحریض المشركین،
ُء في األْمواِل هو نَفَقاُت الِجهاِد، : ااِلْختِباُر، ویُرادُ بِِه ُهنا الِزَمةٌ وهو الُمِصیبَةُ، أِلنَّ في الَمصاِئِب اْخِتباًرا ِلِمْقداِر الثَّباِت. وااِلْبِتالوااِلْبتِالءُ  283

ِجراُح. وُجِمَع َمَع ذَِلَك َسماعُ الَمْكُروِه ِمن أْهِل الِكتاِب والُمْشِرِكیَن في یَْوِم أُُحٍد وتاَلِشي أْمواِلِهُم الَّتِي تََرُكوها بَِمكَّةَ. وااِلْبتِالُء في األْنفُِس هو القَتُْل وال

 وبَْعدَهُ.
تاِب والُمْشِرِكیَن، وأنَّهم إْن َصبَُروا ثِیَر ِمن أْهِل الكِ ذََكَر في َهِذِه اآلَیِة الَكِریَمِة أنَّ الُمْؤِمِنیَن َسیُْبتَلَْوَن في أْمواِلِهْم وأْنفُِسِهْم، وَسیَْسَمعُوَن األذى الكَ  284

َ، فَإنَّ َصْبَرهم وتُقاهم ﴿ِمن َعْزِم األُُموِر﴾، أْي: ِمَن األُُموِر الَّتِي یَ   ْنبَِغي العَْزُم والتَّْصِمیُم َعلَْیها ِلُوُجوبِها.َعلى ذَِلَك البَالِء واألذى واتَّقَُوا َّللاَّ
ا ِلإْلْشعاِر بَِمداِر الش ِ  وتُوا الِكتاَب ِمَن قَْبِلُكْم﴾ أْي ِمن قَْبِل إیتائُِكُم القُْرآَن وُهُم الیَُهودُ والنَّصارى، والتَّْعبِیُر َعْنهم بِذَِلكَ ﴿ولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذیَن أُ  285 قاِق، إم 

ا ِلإْلش اَرةِ إلى ِعَظِم ُصدُوِر ذَِلَك الَمْسُموعِ ِمنهم، وِشدَِّة وْقِعِه َعلى األْسماعِ َحْیُث واإلیذاِن بِأنَّ ما یَْسَمعُونَهُ ِمنهم ُمْستَِندٌ َعلى َزْعِمِهْم إلى الِكتاِب، وإم 

ْن ال یُتََوقَُّع ُصدُوُرهُ ِمنهُ ِلُوُجوِد زاِجٍر َعْنهُ َمعَهُ، وهو إیتاُؤهُ الِكتاَب َكما قِیَل، ْ  إنَّهُ َكالٌم َصدََر ِممَّ ا ِلتَأ اِر، ِكیِد اإلْشعاِر وتَْقِوَیِة الَمدوالتَّْصِریُح بِالقَْبِلیَِّة إم 

اِجِر َعْن ُصدُوِر ذَِلَك الَمْسُموعِ ِمن أُولَئَِك الُمْسِمِعیَن. ا ِلْلُمبالَغَِة في أْمِر الز   وإم 

یِن وتَْخِطئَِة َمن آَمَن وااِلفْ  ُ تَعالى َعلَْیِه وَسلََّم، ﴿وِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا﴾ وهم ُكف اُر العََرِب ﴿أذًى َكثِیًرا﴾ كالطَّْعِن في الد ِ ِ تَعالى وَرُسوِلِه َصل ى َّللاَّ تِراِء َعلى َّللاَّ

 والتَّْشِبیِب ِبنِساِء الُمْؤِمنِیَن.
ِف الُكْفِریَِّة ِمن َغْیِر أْهِل الِكتاِب ﴿أذًى ُر الطَّوائِ ﴿ولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا الِكتاَب ِمن قَْبِلكم﴾ وُهُم الیَُهودُ والنَّصارى ﴿وِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا﴾ وهم سائِ  286

 َكثِیًرا﴾ ِمَن الطَّْعِن في ِدینِكم وأْعراِضكم
ُهْم م المدینَة قَْبَل َوْقعَِة بَْدٍر، ُمَسل ِیًا لَ ى ِلْلُمْؤِمنِیَن ِعْندَ َمْقدمه﴿َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا أَذًى َكثِیًرا﴾ یَقُوُل تَعَالَ  287

ا نَالَُهْم) جَ 26َعمَّ ْفحِ َواْلعَْفِو َحتَّى یُفَر ِ ْبِر َوالصَّ ُ، فَقَاَل: ﴿َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَ  ( ِمَن اأْلَذَى ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن، َوآِمًرا لَُهْم ِبالصَّ َك ِمْن لِ َّللاَّ

 َعْزِم األُموِر﴾
ا قَِدَم اْلَمِدینَةَ َكاَن بَِها اْلیَُهودُ َواْلُمْشِرُكوَن، فََكاَن ُهَو َوأَْصَحابُهُ یَْسَمعُوَن أَذًى َكثِیًرا.ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن  288  لَمَّ
 لنََّصاَرى، ﴿َوِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا﴾ یَْعنِي: ُمْشِرِكي اْلعََربِ ﴿َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم﴾ یَْعنِي: اْلیَُهودَ َوا 289
 قَْولُهُ تَعالى: ﴿لَتُْبلَُونَّ في أْمواِلكم وأْنفُِسُكْم﴾ في َسَبِب نُُزوِلها َخْمَسةُ أْقواٍل. 290

ٍ، وَعْبدُ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النَّبِيَّ »أَحدُها:  ِ ْبُن أُبَي  ٍ أْنفَهُ بِِردائِِه، وقاَل: ال تُغَب ِ  َمرَّ بَِمْجِلٍس ِفیِه َعْبدُ َّللاَّ َر اْبُن أُبَي  ِ ْبُن َرواَحةَ، فَغَِشَي الَمْجِلَس ُعجاَجةُ الد ابَِّة، َفَخمَّ وا رُ َّللاَّ

 ِ ٍ: إنَّهُ الملسو هيلع هللا ىلصَعلَْینا، فَنََزَل َرُسوُل َّللاَّ ِ، وقََرأ َعلَْیِهُم القُْرآََن، فَقاَل اْبُن أُبَي  ا تَقُوُل، إْن كاَن َحقًّا فَال تُْؤِذنا في َمجاِلِسنا. وقاَل اْبُن ، ثُمَّ دَعاهم إلى َّللاَّ  أْحَسَن ِمم 

ِ، فَإن ا نُِحبُّ ذَِلَك، فاْستَبَّ الُمْسِلُموَن، والُمْشِرُكوَن، والیَ   ةُ َعْن أُساَمةَ ْبنَ َرواهُ ُعْروَ « ُهودُ، فَنََزَلْت َهِذِه اآلََیةُ،َرواَحةَ: اْغَشنا ِبِه في َمجاِلِسنا یا َرُسوَل َّللاَّ

 َزْیٍد.

.ملسو هيلع هللا ىلص . والث انِي: أَن الُمْشِرِكیَن والیَُهودَ كانُوا یُْؤذُوَن النَّبِيَّ   وأْصحابَهُ أَشدَّ األذى، َفَنَزلَْت َهِذِه اآلَیَةُ، قالَهُ َكْعُب ْبُن ماِلٍك األْنصاِريُّ

ِ، وَقْد َسبََق ِذْكُرهُ َعِن اْبِن َعب اٍس.والث اِلُث: أنَّها نََزَلْت فِیما َجرى َبْیَن أبِي َبْكٍر ال یِق، وبَْیَن ِفْنحاَص الیَُهوِدي  د ِ  صَّ

 ِ ابُِع: أنَّها نََزَلْت في النَّبِي  ِ ملسو هيلع هللا ىلصوالر  ِدیِق، قاَلهُ أبُو صاِلحٍ َعِن اْبِن َعب اٍس. واْختاَرهُ ُمقاِتٌل. وقاَل ِعْكِرَمةُ: نََزلَْت في النَّبِي  ي بَْكٍر ، وأبِ ملسو هيلع هللا ىلص ، وأبِي َبْكٍر الصَّ

. ِدیِق، وفِْنحاُص الیَُهوِديُّ  الصَّ

 ِ ُض الُمْشِرِكیَن َعلى َرُسوِل َّللاَّ ِ. ....ملسو هيلع هللا ىلص . والخاِمُس: أنَّها نََزَلْت في َكْعِب ْبِن األْشَرِف، كاَن یَُحر ِ ْهِري   وأْصحابِِه في ِشْعِرِه، وَهذا َمْذَهُب الزُّ

 لَِّذیَن أُوتُوا الِكتاَب﴾ قاَل اْبُن َعب اٍس: ُهُم الیَُهودُ والنَّصارى، والَِّذیَن أْشَرُكوا: ُمْشِرُكو العََربِ قَْولُهُ تَعالى: ﴿َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن ا
جاع والقتل األوباألمراض ولَتُْبلَُونَّ فِي أَْمواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم یقول: لتختبرن في أموالكم بالنقصان والذهاب، ویقال بوجوب الحقوق فیها وفي أنفسكم،  291

َ فَِقیٌر َوَنْحُن أَْغنِیاُء ]آل عمر [ َوِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا یعني مشركي العرب أَذًى 181ان: َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتاَب ِمْن قَْبِلُكْم حین قالوا: إِنَّ َّللاَّ

 َكثِیراً باللسان والفعل،



فار ک و کفرقه های معروف به اهل سنت در حین تفسیر این آیه به تفکیک کفار یهودی و کفار مشر

 نصرانی پرداخته اند. 

 »طبرسی از مفسرین مشهور شیعه هم که در قرن پنجم زندگی کرده باز با همین نگرش می گوید: 

یعني كفار مكة « َوِمَن ٱلَِّذیَن أَْشَرُكۤواْ »یعني الیهود والنصارى «  َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن ٱلَِّذیَن أُوتُواْ ٱْلِكتَابَ 

 292وغیرهم.

و این مشرکین چه کسانی هستند که گروه و طائفه و دسته  ست؟پاسخ دهید که این مشرک کیشما باز حاال 

 هودیبواح  اتیشرک نهمهیکه با ا ی: زماننکهیو مهمتر از آن اای جداگانه از یهودی ها و نصرانی هستند؟ 

 یظ مشرک برابه ناحق از لف یآنها را با لفظ مشرک نام نبرده است چرا عده ا یو نصارا باز هللا تعال

 کنند؟   یاستفاده م نیمسلم

ا یََودُّ الَِّذیَن َكفَُروا  - تَاب  مَّ ْن أَْهل  اْلك  ینَ  َواَل  م  ك  بِ ُكمْ  اْلُمْشر  ن رَّ ْن َخْیٍر ِم  َل َعلَْیُكم ِم  ( 105)بقره/ أَن یُنَزَّ

شما بر  تانیاز جانب خدا یو برکت ریخ دارندی، دوست نممشرکان نیکافران اهل کتاب و همچن

 .نازل گردد و به شما دست دهد

فیروز آبادی از مفسرین بزرگ اهل سنت در قرن هشتم با مثالی این کفار اهل کتاب و کفار مشرک را 

ا یََودُّ »از هم جدا می کند و می گوید:   كعب بن« ِب ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَا» تمنا و آرزو نمی کنند « مَّ

  293مشرکین عرب، أبو جهل وأصحابش.« َوالَ ٱْلُمْشِرِكیَن »األشرف وأصحابش 

 »در ذیل این آیه روشن می کند که:  (مدارك التنزیل وحقائق التأویل) امام نسفی هم در تفسیر خودش

، زیر مجموعه اش دو جنس است کفار 294«أْهُل الِكتاِب والُمْشِرُكوَن ، تَْحتَهُ نَْوعاِن: الَِّذیَن َكفَُروا ِجْنسٌ 

همین تقسیم بندی را هـ(  606تفسیر فخر الدین الرازي )باز در . أْهُل الِكتاِب والُمْشِرُكوَن نوع است: 

                                                           
{ أشركوا هود والنصارى }ومن الذینولتسمعن من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم { یعني الیسیر القرآن/ }مجمع البیان في تف ، تفسیرالطبرسي  292

 { یعني ما سمعوه من تكذیب النبي صلى هللا علیه وسلم ومن الكالم الذي یغم  ني كفار مكة وغیرهم }أذى كثیراً یع
ا یََودُّ { ما یتمنى } ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ ِمْن أَهْ  293 ِل ٱْلِكتَاِب { كعب بن األشرف وأصحابه } َوالَ ٱْلُمْشِرِكیَن { مشركي العرب أبو جهل وأصحابه } أَن } مَّ

 ُ ب ُِكْم َوٱَّللَّ ن رَّ ْن َخْیٍر { یخیر بالنبوة واإلسالم والكتاب } م ِ َل َعلَْیُكْم { أن ینزل هللا جبریل على نبیكم } م ِ ینه والنبوة د َیْختَصُّ بَِرْحَمتِِه { یختار لیُنَزَّ

 واإلسالم والكتاب } َمن یََشآُء { من كان أهالً لذلك یعني محمداً صلى هللا علیه وسلم
ِب َوالَ ٱْلُمْشِرِكیَن أَن یُ   294 ـٰ ا یََودُّ ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَ َل َعلَْیُكم { وبالتخفیف: مكالنسفي ، مدارك التنزیل وحقائق التأویل/ } مَّ أبو عمرو. ي ونَزَّ

بِ ُكْم {  ن رَّ ْن َخْیٍر م  األولى للبیان ألن الذین كفروا جنس تحته نوعان: أهل الكتاب والمشركون، والثانیة مزیدة الستغراق الخیر، والثالثة « من»} م 

 البتداء الغایة.



کفار اهل کتاب از کفار مشرک در  کیضمن تفکبا دلیلی دیگر از سوره ی بینه مشاهده می کنیم و 

ْنٌس، تَْحتَهُ نَْوعاِن: أْهُل الِكتاِب والُمْشِرُكوَن، والدَِّلیُل َعلَْیِه قَْولُهُ الَِّذیَن َكفَُروا جِ : دیگو یم هیآ نیا حیتوض

 295(1)بینه/ تَعالى:  لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب والُمْشِرِكینَ 

ه ب ابوبکر جزائری از مفسرین معاصر نجدیت هم می گوید: هللا تعالی بندگان مومنش را آگاه می کند

اینکه کافرین از اهل کتاب و سایر کفار از مشرکین بت پرست دوست ندارند از سوی خدایتان خیری به 

 به این شکل کفار اهل کتاب را از کفار مشرک جدا می کند.  296شما برسد .

تفسیر المیسر که توسط مجمع الملك فهد تدوین شده در تفسیر این آیه باز کفار اهل کتاب را از مشرکین 

المختصر في التفسیر هم که توسط مركز تفسیر تهیه شده باز در تفسیر این آیه کفار  297ا می کند.جد

هـ( هم  1376السعدي ) 298مورد نظر در این آیه را به دو دسته ی اهل کتاب و مشرکین تقسیم می کند.

کفار اهل هـ( با جدا کردن  1439أبو بكر الجزائري ) 299باز کفار یهودی را از مشرکین جدا می کند.

هـ( همین  741ابن ُجَزي  )  300کتاب از کفار مشرک به تفکیک این کفار در تفسیر این آیه می پردازد.

  301توضیحات را در دسته بندی کفار اهل کتاب و کفار مشرک موجود در این آیه آورده است.

                                                           
بَیاِن؛ أِلنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِجْنٌس، تَْحتَهُ َنْوعاِن: أْهُل الِكتاِب األْولى ِللْ “ ِمن”/ الَمْسألَةُ األُولى:  225الصفحة  - 3ج  -الرازي  -تفسیر الرازي  295

، والث اِلثَةُ: [ والث انِیَةُ: َمِزیدَةٌ اِلْسِتْغراِق الَخْیرِ 1ینة: والُمْشِرُكوَن، والدَِّلیُل َعلَْیِه قَْولُهُ تَعالى: ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب والُمْشِرِكیَن﴾ ]الب

 اِلْبتِداِء الغاَیِة.
مشركین لأبو بكر الجزائري، تفسیر أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر/ أخبر تعالى عباده المؤمنین بأن الكافرین من أهل الكتاب ومن غیرهم من ا 296

 الوثنیین ال یحبون أن یُنزل علیكم من خیر من ربكم
ل علیكم أدنى خیر من ربكم قرآنًا أو علًما، أو نصًرا أو بشارة. وهللا یختص برحمته َمن یشاء ما یحب الكفار من أهل الكتاب والمش 297 ركین أن یُنزَّ

ة والرسالة. وهللا ذو اإلحسان والعطاء الكثیر الواسع.  ِمن عباده بالنبوَّ
َل علیكم أي  خیر من رب -أیًّا كانوا: أهل كتاب أو مشركین  -ما یحب الكفار  298 كم، قلیاًل كان أو كثیًرا، وهللا یختص برحمته من النبوة أن یُنَزَّ

 باُل الكتاوالوحي واإلیمان من یشاء من عباده، وهللا صاحب الفضل العظیم، فال خیَر یناُل أحدًا من الخلق إال منه، ومن فضله بَْعُث الرسول وإنز
َل َعلَْیُكْم ِمْن َخْیٍر﴾ أي: ال قلیال ثم توعد الكافرین بالعذاب المؤلم الموجع، وأخبر عن عداوة الیهود وا 299 لمشركین للمؤمنین، أنهم ما یودون ﴿أَْن یُنَزَّ

م، لیزكیكم على رسولكوال كثیرا ﴿ِمْن َرب ُِكْم﴾ حسدا منهم، وبغضا لكم أن یختصكم بفضله فإنه ﴿ذُو اْلَفْضِل اْلعَِظیِم﴾ ومن فضله علیكم، إنزال الكتاب 

 علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فله الحمد والمنة.ویعلمكم الكتاب والحكمة، وی
اء وأخبر تعالى عباده المؤمنین بأن الكافرین من أهل الكتاب ومن غیرهم من المشركین الوثنیین ال یحبون أن یُنزل علیكم من خیر من ربكم وس 300

ذلك من سائر أنواع الخیرات، وذلك حسداً منهم للمؤمنین كان قرآناً یحمل أسمى اآلداب وأعظم الشرائع وأهدى سبل السعادة والكمال، أو كان غیر 

 كما أخبرهم أنه تعالى یختص برحمته من یشاء من عباده فحسد الكافرین لكم ال یمنع فضل هللا علیكم ورحمته بكم متى أرادكم بذلك.
ا َیَودُّ ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ﴾ جنس یعم نوعین:  301  أهل الكتاب، والمشركین من العرب، ولذلك فسره بهما،والمعنى: األمر بالطاعة واالنقیاد ﴿مَّ



 399ین )نَ و تفسیر ابن أبي زمَ  303هـ( 373تفسیر السمرقندي ) و 302هـ( 310تفسیر امام الطبري )

و سایر تفاسیر معتبر فرقه های  306هـ( 671و تفسیر القرطبي ) 305هـ( 774و تفسیر ابن كثیر ) 304هـ(

معروف به اهل سنت نیز باز در تفسیر این آیه به تفکیک کفار یهودی و کفار نصرانی از کفار مشرک 

 پرداخته اند. 

عنهما در تفسیر این آیه روایت می  هـ( هم در تفسیرش از قول ابن عباس رضی هللا 597ابن الجوزي )

ابن عباس گفته است که اهل کتاب یهود مدینه و نصاری  «ما یََودُّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتابِ »کند که 

فالُمْشِرُكوَن  مشرکین هم مشرکین اهل مکه هستند:و  «هم یَُهودُ الَمِدینَِة، ونَصارى نَْجرانَ »نجران هستند 

اینهم یکی دیگر از اقوال صحابه ی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در تفکیک   307ِل َمكَّةَ.. ُمْشِرُكو أهْ 

 کفار یهودی و نصرانی از کفار مشرک. 

طبرسی از مفسرین قرن پنجم شیعه نیز باز با تمایز و فرق گذاشتن میان کفار اهل کتاب از کفار مشرک 

ز اهل کتاب دوست ندارند و همچنین مشرکین به هللا از می گوید: معنای این آیه این است که کافرین ا

 308بندگان بتها دوست ندارند که هللا  چیزی از خیر بر شما نازل کند.

و این مشرکین چه کسانی هستند که گروه و طائفه و دسته  ست؟شما پاسخ دهید که این مشرک کیباز حاال 

فار کبواح  اتیشرک نهمهیکه با ا ی: زماننکهین او مهمتر از آای جداگانه از یهودی ها و نصرانی هستند؟ 

                                                           
ه علیكم.  لفتأویل الكالم: ما یحب الكافرون من أهل الكتاب وال المشركین باهلل من عبدة األوثان، أن ینزل علیكم من الخیر الذي كان عند هللا فنز 302

من حكمه وآیاته، وإنما أحبت الیهود وأتباعهم من ملسو هيلع هللا ىلص اه إلى محمد فتمنى المشركون وكفرة أهل الكتاب أن ال ینزل هللا علیهم الفرقان وما أوح

م من أهل ئهالمشركین ذلك، حسدا وبغیا منهم على المؤمنین. وفي هذه اآلیة داللة بینة على أن هللا تبارك وتعالى نهى المؤمنین عن الركون إلى أعدا

به على وجه النصیحة لهم منهم، بإطالعه جل ثناؤه إیاهم على ما یستبطنه لهم الكتاب والمشركین، واالستماع من قولهم، وقبول شيء مما یأتونهم 

 أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد، وإن أظهروا بألسنتهم خالف ما هم مستبطنون.
ا یََودُّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب، یعني یهود أهل المدینة ونصارى أهل نجرا 303 َل قوله تعالى: مَّ ن. َواَل اْلُمْشِرِكیَن، یعني مشركي العرب أَْن یُنَزَّ

 اس كلهم كفاراً مثلهم.َعلَْیُكْم ِمْن َخْیٍر ِمْن َرب ُِكْم، یعني أن ینزل على رسولكم من الوحي وشرائع اإلسالم ألنهم كانوا كفاراً، فیحبون أن یكون الن
َل َعلَْیُكْم ِمْن َخْیٍر ِمْن ربُكم﴾ یَْعنِي: اقَْوله تَعَالَى: ﴿َما یََودُّ الَِّذیَن َكفَُروا مِ  304 ِذي ْلَوْحي الَّ ْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوال اْلُمْشركین﴾ أَي: َوال من اْلُمْشركین ﴿أَْن یُنَزَّ

 ِ  اَل یسرهم ذَِلك؛ حسدا لَرُسول هللا َوِلْلُمْؤمنِیَن.ملسو هيلع هللا ىلص یَأْتِي َرُسول َّللاَّ
( اْلَكافِِریَن 10ذَِلَك تَعَاَلى ِشدَّةَ َعدَاَوةِ)الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوال اْلُمْشِرِكیَن أَْن یُنزَل َعلَْیُكْم ِمْن َخْیٍر ِمْن َرب ُِكْم﴾ یُبَی ُِن بِ َوقَْولُهُ تَعَالَى: ﴿َما یََودُّ  305

 َهتِِهْم ِلْلُمْؤِمنِیَن؛ ِلیَْقَطَع اْلَمَودَّةَ بَْینَُهْم َوبَْینَُهْم.ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن، الَِّذیَن َحذََّر تَعَالَى ِمْن ُمَشابِ 
اَل اْلُمْشِرُكوَن، (. "الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َواَل اْلُمْشِرِكیَن" َمْعُطوٌف َعلَى "أَْهِل". َویَُجوُز: وَ 1قَْولُهُ تَعَالَى: ﴿َما یََودُّ﴾ أَْي َما یَتََمنَّى، َوقَْد تَقَدََّم) 306

اُس.  تَْعِطفُهُ َعلَى الَِّذیَن، قَاَلهُ النَّحَّ
َل قَْولُهُ تَعالى: ﴿ما یََودُّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب﴾قاَل اْبُن َعب اٍس: هم یَُهودُ الَمِدیَنِة، وَنصارى نَْجرا 307 َن، فالُمْشِرُكوَن ُمْشِرُكو أْهِل َمكَّةَ. ﴿أْن یُنَزَّ

ةَ واإلْسالَم.عَ   لَْیُكْم﴾ أْي: َعلى َرُسوِلكم. ﴿ِمن َخْیٍر ِمن َرب ُِكْم﴾ أرادَ: النُّبُوَّ
ناه عالطبرسي ، تفسیر مجمع البیان في تفسیر القرآن/ } ما یود الذین كفروا من أهل الكتاب وال المشركین أن ینزل علیكم من خیر من ربكم { م 308

من المشركین باهلل من عبدة األوثان أن ینزل هللا علیكم شیئاً من الخیر الذي هو عنده والخیر الذي تمنوا أن ال  ما یحب الكافرون من أهل الكتاب وال

 ینزله هللا علیهم ما أوحى إلى نبی ه صلى هللا علیه وسلم وأنزله علیه من القرآن والشرائع بغیاً منهم وحسداً 



به ناحق از لفظ مشرک  یآنها را با لفظ مشرک نام نبرده است چرا عده ا یو نصارا باز هللا تعال هودی

 کنند؟   یاستفاده م نیمسلم یبرا

ینَ  ِمنَ  وَ  ةٍ َحیَا َعلَى النَّاِس أَْحَرَص لَتَِجدَنَُّهْم وَ  - رُ لَوْ أََحدُُهْم  یََودُّ  أَْشَرُکواالَّذ  و ( 96)بقره/ َسنَةٍ أَْلَف  یُعَمَّ

طمعکارتر از  ی، حت  افتی ی( خواهایدن نیا) یمردم بر زندگ نیترصیحر)یهود را( آنان را 

 .سال عمر کند از آنان دوست دارد هزار کیمشرکان )لذا ( هر 

بر ماندگاری در « أَْحَرَص ٱلنَّاِس َعلَٰى َحیَاةٍ » یا محمد یعني الیهود «  َولَتَِجدَنَُّهمْ »فیروز آبادی می گوید: 

تفسیر امام الطبري  309د.هستن باز حریص ترمشرکین عرب هم حتی از«  َوِمَن ٱلَِّذیَن أَْشَرُكواْ »دنیا 

و تفسیر البغوي  312هـ( 468و الوجیز الواحدي ) 311هـ( 373و تفسیر السمرقندي ) 310هـ( 310)

و تفسیر فخر الدین  315هـ( 597و تفسیر ابن الجوزي ) 314هـ( 546و الوجیز ابن عطیة )313هـ( 516)

                                                           
ْم { یا محمد یعني الیهود } أَْحَرَص ٱلنَّاِس َعلَٰى َحیَاةٍ { على بقاء في الدنیا } َوِمَن ٱلَِّذیَن أَْشَرُكواْ { الفیروز آبادي، تفسیر القرآن/ } َولَتَِجدَنَّهُ  309

 وأحرص من الذین أشركوا مشركي العرب
ضیف"أحرص" ( فلما أ3الیهود من بني إسرائیل، أحرص ]من[ الناس على حیاة ومن الذین أشركوا.) -یا محمد-معنى الكالم: ولتجدن  310

 على التأویل الذي ذكرنا. -إلى"الناس" وفیه تأویل"من"، أظهرت بعد حرف العطف، ردا 

( فهم 4،)وإنما وصف هللا جل ثناؤه الیهود بأنهم أحرص الناس على الحیاة، لعلمهم بما قد أعد لهم في اآلخرة على كفرهم بما ال یقر به أهل الشرك

ؤمنون بالبعث، ألنهم یؤمنون بالبعث، ویعلمون ما لهم هنالك من العذاب. والمشركون ال یصدقون بالبعث وال للموت أكره من أهل الشرك الذین ال ی

 ( فالیهود أحرص منهم على الحیاة وأكره للموت.5العقاب،)
ِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا، یعني أحرص من الذین ثم قال عز وجل: َولَتَِجدَنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلى َحیاٍة، یعني أن الیهود أحرص الناس على البقاء. وَ  311

 أشركوا. قال الكلبي: الذین أشركوا یعني المجوس. وقال مقاتل: أحرص الناس على حیاة، وأحرص من الذین أشركوا یعني مشركي العرب.
دُ یعني: علماَء الیهود ﴿أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحیَاٍة﴾ ألنَّهم علمو 312 ٍد ﴿ولتجدنهم﴾ یا محمَّ ملسو هيلع هللا ىلص ا أنَّهم صائرون إلى النَّار إذا ماتوا لما أتوا به في أمر محمَّ

علموا ما  ﴿ومن الذین أشركوا﴾ أَْي: وأحرص من منكري البعث وَمْن أنكر البعث أحبَّ طول العمر ألنَّه ال یرجو بعثاً فالیهود أحرص منهم ألنَّهم

 جنوا فهم یخافون النَّار
مُ  313 دُ یَْعنِي اْلیَُهودَ ﴿أَحْ  ﴿َولَتَِجدَنَُّهْم﴾ الالَّ ِ َلتَِجدَنَُّهْم یَا ُمَحمَّ  َرَص النَّاِس َعلَى َحیَاةٍ َوِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا﴾ ِقیَل: ُهوَ اَلُم اْلَقَسِم َوالنُّوُن تَأِْكیدٌ ِلْلِقْسِم، تَْقِدیُرهُ: َوَّللاَّ

ِل، َوأَْحَرَص ِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا  ،ُمتَِّصٌل بِاأْلَوَّ
ال یَْعِرفُوَن إال  َهِذِه الَحیاةَ الدُْنیا، أال تَرى إلى وقَْولُهُ تَعالى: ﴿َوِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا﴾، ِقیَل: الَمْعنى وأْحَرُص ِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا، أِلنَّ ُمْشِرِكي العََرِب  314

 ........... ...∗∗∗قَْوِل اْمِرِئ القَْیِس:تََمتَّْع ِمَن الدُْنیا فَإنََّك فاٍن 

 والَضِمیُر في "أَحدُُهْم" یَعُودُ في َهذا القَْوِل َعلى الیَُهوِد،
ُم: الُم القََسِم، والنُّوُن تَْوِكیدٌ لَهُ، والَمْعنى: وَلتَِجدَنَّ الَیُهودَ في ح 315 یاٍة، اِس َعلى حَ اِل دُعائِِهْم إلى تََمن ِي الَمْوِت أْحَرَص الن  قَْولُهُ تَعالى: ﴿َولَتَِجدَنَُّهْم﴾ الال 

اُج. والث انِي: ُمْشِرُكو العََرِب، وأْحَرَص ِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا. وفي "الَِّذیَن أْشَرُكوا" قَْوالِن. أَحدُُهما: أنَُّهُم الَمُجوُس، قالَهُ اْبُن َعب اٍس، و ج  اْبُن قُتَْیبَةَ، والزَّ

 قالَهُ ُمقاتٌِل.
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فتح القدیر و 318هـ( 875و تفسیر الثعالبي )317هـ( 671و تفسیر القرطبي ) 316هـ( 606الرازي )

و  دیگران با جدا کردن کفار  320هـ( 1393و التحریر والتنویر ابن عاشور ) 319هـ( 1250الشوكاني )

 یهودی از کفار مشرک باز همین دیدگاه را بیان می کنند. 

ابوبکر الجزائری نجدی هم باز در تفسیر این آیه با تمایز میان کفار یهودی از کفار مشرک می گوید:  

که یکی  رکینیبر می دهد که یهود حریص ترین انسانها هستند بر زندگی در دنیا حتی از مشهللا تعالی خ

   321نها دوست دارد هزار سال زندگی کند.آاز 

از تمام انسانها بر زندگی  هـ( و ذیل این آیه آمده است که یهودی ها: 1376در تفسیر السعدي )

که  حتی از مشرکینی .بأحد من الرسل والكتب حتى من المشركین الذین ال یؤمنون، حریصترین هستند

 به یکی از پیامبران و کتب هم ایمان ندارند. 

                                                           
ا الواُو في قَْوِلِه: ﴿وِمَن ا 316  لَِّذیَن أْشَرُكوا﴾ فَِفیِه ] ثاَلثَةُ أْقواٍل [:أم 

اِء أَحدُها: أنَّها واُو َعْطٍف والَمْعنى أنَّ الیَُهودَ أْحَرُص الن اِس َعلى َحیاةٍ وأْحَرُص ِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا َكقَْوِلكَ  : هو أْسخى الن اِس وِمن حاتٍِم. َهذا قَْوُل الفَر 

. فَإْن ِقیَل: ألَ  ْكِر أِلنَّ ِحْرَصهم َشِدیدٌ وِفیهِ واألَصم ِ ا ال  تَْوِبیٌخ َعِظیٌم أِلنَّ الَِّذیَن أْشَرُكوْم یَْدُخِل الَِّذیَن أْشَرُكوا تَْحَت الن اِس ؟ قُْلنا: بَلى ولَِكنَّهم أُْفِردُوا بِالذ ِ

ا ال یُْستَْبعَدُ أِلنَّها َجنَّتُهم فَإذا زادَ َعلَْیِهْم في الِحْرِص َمن لَهُ ِكتاٌب وهو ُمِقرٌّ بِالَجزاِء كاَن یُْؤِمنُوَن بِالَمعاِد وما یَْعِرفُوَن إال  الَحیاةَ الدُّْنیا فَِحْرُصهم َعَلْیه

الن اِر ال َمحالَةَ والُمْشِرُكوَن ال یَْعلَُموَن م صائُِروَن إلى َحِقیقًا بِأْعَظِم التَّْوِبیخِ، فَإْن ِقیَل: وِلَم زادَ ِحْرُصهم َعلى ِحْرِص الُمْشِرِكیَن ؟ قُْلنا: أِلنَّهم َعِلُموا أنَّه

 ذَِلَك.

و[ تَْقِدیُرهُ وِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا أُناٌس یََودُّ أَحدُهم َعلى َحْذِف الَمْوُصوِف “ ] َعلى َحیاةٍ ”القَْوُل الث انِي: أنَّ َهِذِه الواَو واُو اْسِتئْناٍف وقَْد تَمَّ الَكالُم ِعْندَ قَْوِلِه: 

 [ .164قَْوِلِه: ﴿وما ِمن ا إال  َلهُ َمقاٌم َمْعلُوٌم﴾ ]الصافات: كَ 

یََودُّ أَحدُهم لَْو : ﴿الن اِس َعلى َحیاةٍ، ثُمَّ فَسََّر َهِذِه الَمَحبَّةَ بِقَْوِلهِ  القَْوُل الث اِلُث: أنَّ ِفیِه تَْقِدیًما وتَأِْخیًرا وتَْقِدیُرهُ: ولَتَِجدَنَّهم وطائِفَةً ِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا أْحَرصَ 

ةُ في َشأِْن الیَُهوِد  ُل أْولى أِلنَّهُ إذا كانَِت الِقصَّ ُر أْلَف َسنٍَة﴾ وهو قَْوُل أبِي ُمْسِلٍم، والقَْوُل األوَّ اِهِر أْن یَُكوَن الُمرادُ: ولَتَِجدَنَّ الیَُهودَ یُعَمَّ ةً فاألْلیَُق ِبالظ  خاصَّ

الد اَر اآلِخَرةَ َلنا ال ِلغَْیِرنا ِر الن اِس وِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا ِلیَُكوَن ذَِلَك أْبلََغ في إْبطاِل دَْعواهم وفي إْظهاِر َكِذبِِهْم في قَْوِلِهْم. إنَّ أْحَرَص َعلى الَحیاةِ ِمن سائِ 

ُ أْعلَُم.  وَّللاَّ

لَِّذیَن أْشَرُكوا﴾ َعلى ثاَلثَِة أْقواٍل قِیَل الَمُجوُس: أِلنَّهم كانُوا یَقُولُوَن ِلَمِلِكِهْم: ِعْش أْلَف نَْیُروَز الَمْسألَةُ الث اِنیَةُ: اْختَلَفُوا في الُمراِد بِقَْوِلِه تَعالى: ﴿وِمَن ا

ال یُْؤِمُن بِالَمعاِد، أِلن ا بَیَّن ا أنَّ   ُمْشِركٍ وأْلَف ِمْهَرجاٍن، وَعِن اْبِن َعب اٍس هو قَْوُل األعاِجِم: ِزيُّ َهزاْرساَل، وقِیَل: الُمرادُ ُمْشِرُكو العََرِب وقِیَل: ُكلُّ 

ْلَف َسَنٍة، َبِل الُمرادُ ِبِه التَّْكثِیُر وهو َمْعُروٌف في ِحْرَص َهُؤالِء َعلى الدُّْنیا یَْنبَِغي أْن یَُكوَن أْكثََر ولَْیَس الُمرادُ ِمن ِذْكِر أْلِف َسنٍَة َقْوَل األعاِجِم ِعْش أ

 َكالِم العََربِ 
َمْعنَى َوأَْحَرُص، فَُحِذَف "ِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا" لُهُ تَعَالَى: ﴿َولَتَِجدَنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلى َحیاٍة﴾ یَْعنِي اْلیَُهودَ. "َوِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا" قِیَل: الْ قَوْ  317

ِ، َومُ   ْشِرُكو اْلعََرِب اَل یَْعِرفُوَن إاِلَّ َهِذِه اْلَحیَاةَ َواَل ِعْلَم لَُهْم ِمَن اآْلِخَرةِ، أال ترى قول شاعرهم:ِلَمْعِرفَتِِهْم بِذُنُوبِِهْم َوأاَلَّ َخْیَر لَُهْم ِعْندَ َّللاَّ

 تََمتَّْع ِمَن الدُّْنیَا فَإِنََّك فَاِن ... ِمَن النََّشَواِت َوالن َِساِء اْلِحَساِن 

ِمیُر فِي "أََحدُُهْم" یَعُودُ فِي َهذَا الْ  ْخبَاُر َعْن َطائِفٍَة ِمَن اْلمُ َوالضَّ  ْشِرِكیَن.قَْوِل َعلَى اْلیَُهوِد. َوقِیَل: إِنَّ اْلَكاَلَم تَمَّ فِي "َحیاةٍ" ثُمَّ اْستُْؤنَِف اإْلِ
ذه الحیاة الدنیا، والضمیر في وقوله تعالى: َوِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا: قیل: المعنى: / وأحرُص من الذین أشركوا  أألن مشرِكي العََرِب ال یعرفون إال ه 318

 أََحدُُهْم یعودُ في هذا القول على الیهوِد،
 ِص ِمِه ِللتَّْكِلیِف، وال َضْیَر في اْستِْطراِد ِذْكِر ِحرْ وإْن كاَن فِیِه ُخُروٌج ِمَن الَكالِم في الیَُهوِد إلى َغْیِرِهْم ِمن ُمْشِرِكي العََرِب لَِكنَّهُ أْرَجُح ِلعَدَِم اْستِْلزا 319

 الُمْشِرِكیَن بَْعدَ ِذْكِر ِحْرِص الیَُهوِد.
ُر أْلَف َسنٍَة وما هو بِمُ  320 ُ بَِصیٌر بِما ﴿ولَتَِجدَنَّهم أْحَرَص الن اِس َعلى َحیاةٍ وِمَن الَِّذیَن أْشَرُكوا یََودُّ أَحدُهم لَْو یُعَمَّ َر وَّللاَّ َزْحِزِحِه ِمَن العَذاِب أْن یُعَمَّ

ْرُء َم المَ ِلإْلشاَرةِ إلى أنَّ َعدََم تََمن ِیِهُم الَمْوَت لَْیَس َعلى الَوْجِه الُمْعتاِد ِعْندَ الَبَشِر ِمن َكراَهِة الَمْوِت ما دا“ ولَْن یَتََمنَّْوهُ أبَدًا”وٌف َعلى َقْوِلِه یَْعَملُوَن﴾ َمْعطُ 

البََشِر َعلى الَحیاِة، َحت ى الُمْشِرِكیَن الَِّذیَن ال یَْرُجوَن بَْعثًا وال نُُشوًرا وال نَِعیًما فَنَِعیُمهم بِعافِیٍَة؛ بَْل هم تَجاَوُزوا ذَِلَك إلى َكْونِِهْم أْحَرَص ِمن سائِِر 

ُروا أْقصى أَمِد التَّْعِمیِر َمَع ما یَْعتَِري صاِحَب َهذا العُ   الَِة وَرذاَلِة العَْیِش.ُمِر ِمن ُسوِء الحِعْندَهم هو نَِعیُم الدُّْنیا وإلى أْن تََمنَّْوا أْن یُعَمَّ
ن یود یأبو بكر الجزائري، تفسیر أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر/ یخبر هللا تعالى أن الیهود أحرص الناس على الحیاة حتى من المشركین الذ 321

 الواحد منهم أن یعیش ألف سنة



هم باز تفکیک کفار یهودی از 322تفسیر المیسرمجمع الملك فهد و المختصر في التفسیر مركز تفسیر

   323کفار مشرک همین دیدگاه را در تفسیر این آیه بیان می کنند. 

هم باز با جدا کردن یهودی ها از مشرکین بیان می میان شیعیان جعفری در تفسیر المیزان طباطبائی 

  324نسبت به زندگی این دنیا. (: حتی از مشرکین هم حریصتر هستندوِمَن الَِّذیَن أْشَرُكواکند که یهود )

و این مشرکین چه کسانی هستند که گروه و طائفه و دسته  ست؟شما پاسخ دهید که این مشرک کیباز حاال 

فار کبواح  اتیشرک نهمهیکه با ا ی: زماننکهیو مهمتر از آن اجداگانه از یهودی ها و نصرانی هستند؟ ای 

به ناحق از لفظ مشرک  یآنها را با لفظ مشرک نام نبرده است چرا عده ا یو نصارا باز هللا تعال هودی

 کنند؟   یاستفاده م نیمسلم یبرا

که ابراهیم علیه السالم یکی از آنها بوده اما هللا یهودی ها و نصرانی ها و مشرکین می گفتند  -

ا َما َکاَن إِْبَراِهیمُ تعالی می فرماید:  یّا ا  َوالَ یَُهود  ْسِلماً َوَما َکاَن ِمنَ  نَْصَران یّا ینَ ا َولَِکن َکاَن َحنِیفاً مُّ ک   ْلُمْشر 

ین نبود، و همچابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، ولیکن بر حق و مسلمان  (67)آل عمران/

 .نبودهم از زمره مشرکان 

وقالُوا ُكونُوا ُهودًا أْو نَصارى تَْهتَدُوا قُْل بَْل ِملَّةَ إْبراِهیَم َحنِیفًا وما كاَن در آیه ی : وما كاَن ِمَن الُمْشِرِكیَن 

 ( هم همین معنا را دارد. 135)بقره/ِمَن الُمْشِرِكیَن 

 دتان سررشته ای صحیحل علم در فن زبان عربی تبعیت کنید یا خودر اینجا الزم است که شما یا از اه

َ أَ . مثالً هللا تعالی می فرماید: تواند وظایف مختلفی را ایفا کند می« واو». چون در اینجا داشته باشید نَّ َّللاَّ

شته باشید و گرنه اگر ( در اینجا شما باید سررشته ای از ترجمه دا3) توبه/بَِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسولُهُ 

بخواهید لفظ به لفظ و با فهم غیر عربی خودتان ترجمه کنید می شود همان برداشت برادرمان عبدهللا که 

                                                           
ا كانت حقیرة ذلیلة، بل هم أحرص من المشركین الذین ال یؤمنون بالبعث الیهودَ أشدَّ الناس حرًصا على الحیاة مهم -أیها النبي  -ولتَِجدَن   322

 والحساب، ومع كونهم أهَل كتاب، ویؤمنون بالبعث والحساب،
على  ةأن الیهود أشد الناس رغبة في طول الحیاة أیًّا كانت هذه الحیاة من الذلَّة والمهانة، بل تزید رغبتهم في طول الحیا -أیها الرسول-ولتعلَمنَّ  323

 رغبات المشركین.
)ولتجدنهم احرص الناس علی حیوه (:)همانا تو آنان را حریصترین مردم نسبت به زندگانی می یابی ( و این جمله به معنای دلیلی است که  324

نکره آوردن )حیاه  چرا آنهامرگ را آرزو نمی کنند، آنچه آنها را از تمنای مرگ باز می دارد همان حرص شدیدآنها به این دنیای فانی است و

(به جهت تحقیر دنیاست و آنهادر جستجوی حیات طیبه و سعادتمندی نیستند ،بلکه به هرزندگی پستی رضایت میدهند،)ومن الذین اشرکوا(: و 

الف  لو یعمرحتی از مشرکین هم حریصتر هستندنسبت به زندگی این دنیا در حالی که مشرکان اعتقادی به خدا و روز جزا هم ندارند،)یوداحدهم 

 سنه (:)هر یک از آنها دوست دارد هزار سال عمرکند(منظور از هزار سال ، طوالنی ترین عمر ممکن است



شده است که می گفت تعجب کردم این آیه می گوید: هللا  اسالمتازه از جاهلیت توبه کرده و وارد دایره ی 

 است! و بیزار از مشرکین و پیامبرش بری

ً َوالَ یَُهوِدی اً َما َکاَن إِْبَراِهیُم  آیه :در این   ْسِلماً َوَما َکاَن ِمَن  نَْصَرانِی ا )آل اْلُمْشِرِکیَن َولَِکن َکاَن َحنِیفاً مُّ

استئناف در ادبیات « واو»استئناف مشرکین از یهود و نصارا جدا شده اند و « واو»(  با 67عمران/

هـ(  745و حیان )مین نگرش باعث شده است که به قول أب. هعطف تفاوت اساسی دارد« واو»ب با عر

  325.در این آیه سه دیدگاه به وجود آمده است« وما كاَن ِمَن الُمْشِرِكینَ »در البحر المحیط: در مورد همین

ی قطع می کند. استئناف به کار می رود ارتباط جمله ی بعد از خود را با جمله ی قبل« واو»زمانی که 

ُ :  مثلاستئناف « واو» َ َویُعَل ُِمُکُم َّللا   .ز کنید و هللا به شما یاد می دهد( و از هللا پرهی282)بقره/َواتَّقُواْ َّللا 

 هـ( در تفسیرش می گوید: ابرایهم نه یهودی بود و نه نصرانی بود و نه از مشرکین 310امام الطبري )

  326ا می پرستند.یا مخلوقاتی غیر از خالقشان ربود. مشرکینی که اصنام و اوثان 

ابرهیم علیه « َما كاَن إِْبراِهیُم یَُهوِدیًّا َوال نَْصرانِیًّا  »هـ( در تفسیر خودش می گوید:  373السمرقندي )

َولِكْن كاَن َحنِیفاً ُمْسِلماً أي مخلصاً َوما كاَن ِمَن  »السالم نه بر دین یهودی بود و نه بر دین نصرانیت 

   327.مشرکین هم نبود یعنی بر دین آنَما كاَن  :یعنی ،دبود و جزو مشرکین نبویعنی مخلص « اْلُمْشِرِكینَ 

فیروز آبادی در تفسیر خودش در مورد جنگ روانی یهودی ها و نصرانی ها و مشرکین که هر کدام 

ً أن إبرابر دین ابراهیم می دانستند توضیح می دهد که: را خودشان  م راهیاب ،هیم لم یكن یهودیاً وال نصرانیا

ً »، و هللا تعالی روشن می کند که نه یهودی بوده و نه نصرانی  »على دین الیهود « َما َكاَن إِْبَراِهیُم یَُهوِدی ا

ْسِلماً  »حاجاً « َولَِكن َكاَن َحنِیفاً  »على دین النصارى « َوالَ نَْصَرانِی اً   «َوَما َكاَن ِمَن ٱْلُمْشِرِكینَ » مخلصاً « مُّ

  328نبود. بر دین مشرکین هم 

                                                           
النَّصارى. والث اِلُث: َعبَدَةُ نِي: أنَُّهُم الیَُهودُ و﴿وما كاَن ِمَن الُمْشِرِكیَن﴾ ثاَلثَةُ أْقواٍل: أَحدُُهما: أنَّ الُمْشِرِكیَن َعبَدَةُ األْصناِم والن اِر والَكواِكِب. والث ا 325

 األْوثاِن والیَُهودُ والنَّصارى.
و خالقه الذي ه یقول هللا عز وجل: = ما كان إبراهیم یهودیًّا وال نصرانیًّا وال كان من المشركین، الذین یعبدون األصناَم واألوثاَن أو مخلوقًا دون 326

ة الهدى التي أمر بلزومها ="مسلًما"، یعني: خاشعًا هلل إله الخلق وبارئهم ="ولكن كان حنیفًا"، یعني: متبعً  ا أمَر هللا وطاعته، مستقیًما على محجَّ

 بقلبه، متذلال له بجوارحه، مذعنًا لما فََرض علیه وألزمه من أحكامه
ودیة وال النصرانیة َولِكْن كاَن َحنِیفاً ُمْسِلماً أي مخلصاً َوما على دین الیه -علیه السالم -َما كاَن إِْبراِهیُم یَُهوِدیًّا َوال نَْصرانِیًّا یقول: لم یكن إبراهیم 327

 كاَن ِمَن اْلُمْشِرِكیَن یعني ما كان أي لم یكن على دینهم.
ال ة فقاالفیروز آبادي، تفسیر القرآن/ ثم ذكر خصومتهم مع النبي صلى هللا علیه وسلم بقولهم إنا مسلمون على دین إبراهیم وادعوا ذلك في التور 328

وَن { تخاصمون } فِۤي إِْبَراِهیَم { في دین إبراهیم } َوَمآ أُنِزلَِت ٱلتَّوَراةُ َوٱإل ْنِجیُل إاِلَّ ِمن بَْعِدِه { بعد إبراهیم } أَفَالَ تَْعِقلُوَن هللا } ٰیأَْهَل ٱْلِكتَاِب ِلَم تَُحآجُّ



هم در لفظ لغوی و عرفی آن برای  ،هـ( در تفسیرش ذیل این آیه کلمه مشرکین را 710امام النسفي )

َكأنَّهُ أرادَ بِالُمْشِرِكیَن الیَُهودَ یهود و نصارا به کار می برد و هم در لفظ شرعی آن و می گوید: 

 كاَن ِمَن الُمْشِرِكیَن َكما لَْم یَُكْن ِمنهم.والنَصارى، إِلْشراِكِهْم بِِه ُعَزْیًرا والَمِسیَح، أْو ما 

ً »هـ( در تفسیرش می گوید:  741ابن ُجَزي  ) ِهیُم یَُهوِدی اً َوالَ نَْصَرانِی ا ردٌّ على الیهود   «َما َكاَن إِْبَرٰ

 نفٌي لإلشراِك الذي هو عبادةُ األوثان. «َوَما َكاَن ِمَن ٱْلُمْشِرِكینَ »والنصارى 

( در جامع البیان ضمن بیان این مسائل ذکر می کند که با وجود شرک یهود در مورد هـ 905اإلیجي )

َردٌّ على مشركي قریش في زعمهم  «وما كاَن ِمَن الُمْشِرِكینَ »، د مسیحعزیر و شرک نصارا در مور

  اردی است بر مشرکین قریش که گمان می کردند بر دین ابراهیم هستند. ی 329أن هم على دیِن إبراهیَم، 

وَردٌّ :  331هـ( در تفسیرش 982أبو السعود )و   در تفسیرش 330هـ(  685به قول امام البیضاوي )

عاِء الُمْشِرِكیَن أنَّهم َعلى ِملَِّة إْبراِهیَم َعلَْیِه السَّالمُ  ردی است بر ادعای مشرکین مبنی بر اینکه آنها از . اِلد ِ

 ملت ابراهیم علیه السالم هستند.

ـ( هم در تفسیر خودش ضمن بیان دیدگاههای مختلف و رد اینکه ابراهیم علیه السالم ه 1270اآللوسي )

أْي َعبَدَةِ : بیان می کند« وما كاَن ِمَن الُمْشِرِكینَ »جزو یهودی ها یا جزو مشرکین باشد در مورد 

. مشرکین یعنی: بت پرستان ِرِكینَ األْصناِم كالعََرِب الَِّذي كانُوا یَدَُّعوَن أنَّهم َعلى ِدینِِه، أْو سائِِر الُمشْ 

 332هیم هستند، یا سایر مشرکین. اعربی که ادعا می کردند بر دین ابر

                                                           
َهُؤاۤلِء { أنتم هؤالء الیهود والنصارى } َحاَجْجتُْم { خاصمتم } فِیَما لَُكم بِِه ِعلٌم { في  { أنه لیس فیهما أن إبراهیم كان یهودیاً أو نصرانیاً } ٰهأَْنتُمْ 

وَن { فلم تخاصمون } فِیَما لَیْ  في  َس لَُكْم ِبِه ِعْلٌم {كتابكم أن محمداً نبي مرسل وأن إبراهیم لم یكن یهودیاً وال نصرانیاً فجحدتم ذلك } فَِلَم تَُحآجُّ

ُ یَْعَلُم { أن إبراهیم لم یكن یهودیاً وال نصرانیاً } َوأَْنتُْم الَ تَْعلَ كتابكم فتق یاً أو ُموَن { أنه كان یهودولون إن إبراهیم كان یهودیاً أو نصرانیاً } َوٱَّللَّ

َراِنی اً { على دین النصارى } َولَِكن َكاَن َحنِیفاً { حاجاً } نصرانیاً ثم بین هللا تكذیب قولهم فقال } َما َكاَن إِْبَراِهیُم یَُهوِدی اً { على دین الیهود } َوالَ نَصْ 

ْسِلماً { مخلصاً } َوَما َكاَن ِمَن ٱْلُمْشِرِكیَن { على دینهم  مُّ
﴿ُمْسِلًما﴾: منقادًا هلل ﴿وما كاَن ﴿ما كاَن إْبراِهیُم یَُهوِدیًّا والَ َنْصرانیًّا﴾، صرح بما دلت علیه الحجة، ﴿ولَِكن كان َحنِیفًا﴾: مائاًل عن الباطل إلى الحق،  329

 ِمَن الُمْشِرِكیَن﴾ تعریض بهم إلشراكهم به عزیًرا والمسیح ورد على مشركي قریش في زعمهم أن هم على دین إبراهیم،
َرهُ ِمَن البُْرهاِن. ﴿َولَِكْن  330 ِ ﴿ما كاَن إْبراِهیُم یَُهوِدیًّا وال َنْصراِنیًّا﴾ تَْصِریٌح بُِمْقتَضى ما قَرَّ ائَِغِة. ﴿ُمْسِلًما﴾ ُمْنقادًا َّلِلَّ كاَن َحنِیفًا﴾ مائِاًل َعِن العَقائِِد الز 

َمِسیَح وَردٌّ هم ُمْشِرُكوَن إِلْشراِكِهْم بِِه ُعَزْیًرا والولَْیَس الُمرادُ أنَّهُ كاَن َعلى ِملَِّة اإلْسالِم وإال  الْشتََرَك اإلْلزاُم. ﴿َوما كاَن ِمَن الُمْشِرِكیَن﴾ تَْعِریٌض ِبأنَّ 

عاِء الُمْشِرِكیَن أنَّهم َعلى ِملَِّة إْبراِهیَم َعلَْیِه السَّالُم.  اِلد ِ
331 .ِ ِ والَمِسیُح اْبُن َّللاَّ عاِء الُمْشِرِكیَن أنَّ  ﴿َوما كاَن ِمَن الُمْشِرِكیَن﴾ تَْعِریٌض بِأنَّهم ُمْشِرُكوَن، بِقَْوِلِهْم: ُعَزْیٌر اْبُن َّللاَّ هم َعلى ِملَِّة إْبراِهیَم َعلَْیِه و َردٌّ اِلد ِ

الةُ والسَّالُم.  الصَّ
اِئغَِة ﴿ُمْسِلًما﴾ أْي ُمْنقادًا ﴿ما كاَن إْبراِهیُم یَُهوِدیًّا﴾ َكما قالَِت الیَُهودُ ﴿وال َنْصرانِیًّا﴾ َكما قاَلِت النَّصارى ﴿وَلِكْن كاَن َحنِیفًا﴾ أْي م 332 ائِاًل َعِن العَقائِِد الز 

دًا، أِلنَّ اإلْسالَم یَِردُ بَِمْعنى التَّْوِحیِد أْیًضا؛ ِقیَل: وَیْنُصُرهُ َقْولُهُ تَعالى: ﴿وما كاَن مِ ِلطاَعِة ا ، أْو ُمَوح ِ ِ [ أْي َعبَدَةِ األْصناِم  67َن الُمْشِرِكیَن﴾ ] لَحق 

 كالعََرِب الَِّذي كانُوا َیدَُّعوَن أنَّهم َعلى ِدیِنِه، أْو سائِِر الُمْشِرِكینَ 



ابوبکر الجزائری نجدی هم همین تقسیم بندی را در تفسیر خودش ارائه می دهد و می گوید: ابراهیم نه 

چنین از مشرکین یهودی بود نه نصرانی، بلکه مسلمانی حنیِف موحد و مطیع پروردگارش بود و هم

همین توضیحات در جدا بودن یهودی ها و نصرانی ها و تفسیر المیسر مجمع الملك فهد هم   333نبود.

 :مركز تفسیر هم با توضیحاتی تکمیلی بیان می کند المختصر في التفسیر  334.دهد مشرکین را ارائه می

نیة،...، وما كان من المشركین به كما الیهودیة، وال على النصرا علیه السالم على الملةِ  ما كان إبراهیمُ 

ابراهیم علیه السالم بر ملت یهودی نبود، بر ملت نصرانی هم  335.یزعم مشركو العرب أنهم على ملته

نبود، و جزو مشرکین به هللا هم نبود همانگونه که مشرکین عرب گمان  می کردند آنها بر ملت ابراهیم 

 هستند.  

ضمن بیان توضیحاتی کافی در مورد این آیه در تفکیک و جدا   هم هـ( 1376السعدي )عبدالرحمن 

أن هللا تعالى برأ خلیله من بودن کفار یهودی و کفار مشرک و کفار نصرانی از همدیگر می گوید:  

الیهود والنصارى والمشركین، وجعله حنیفا مسلما،.... وأما من نبذ ملته وراء ظهره كالیهود والنصارى 

هللا تعالی دوست و خلیلش را از یهود و نصارا و  336.من إبراهیم ولیس منهم والمشركین، فلیسوا

مشرکین بری کرد، و او را مسلمانی حنیف قرار داد،...  و اما کسانی چون یهود و نصارا و مشرکین  

است[ دوری کرده  اند، از ابرهیم  صلی هللا علیه وسلم که از دین ابراهیم  ]که همین اسالم پیامبر خاتم

 یستند و ابراهیم هم از آنها نیست. ن

                                                           
ما كان حنیفاً نأبو بكر الجزائري، تفسیر أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر/ ثم أْكذبهم بعد أن وبخهم فقال ما كان إبراهیم یهودیاً وال نصرانیاً وإ333

حداً مطیعاً لربه مسلماً له ولم یكن من المشركین.  مو 
نصرانیة إال من بعده، ولكن كان متبعًا ألمر هللا وطاعته، مستسلًما لربه، وما كان من ما كان إبراهیم یهودیًّا وال نصرانیًّا، فلم تكن الیهودیة وال ال 334

 المشركین.
ان الى، وما كما كان إبراهیم علیه السالم على الملة الیهودیة، وال على النصرانیة، ولكن كان مائاًل عن األدیان الباطلة، مسلًما هلل موحدًا له تع 335

 شركو العرب أنهم على ملته.من المشركین به كما یزعم م
حمد م أن هللا تعالى برأ خلیله من الیهود والنصارى والمشركین، وجعله حنیفا مسلما، وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته، وهذا النبي وهو 336

مؤیدهم، وأما من نبذ ملته وراء ظهره صلى هللا على وسلم ومن آمن معه، فهم الذین اتبعوه وهم أولى به من غیرهم، وهللا تعالى ولیهم وناصرهم و

 كالیهود والنصارى والمشركین، فلیسوا من إبراهیم ولیس منهم، وال ینفعهم مجرد االنتساب الخالي من الصواب.



وقاَل وما كاَن ِمَن هـ( هم در التحریر والتنویر در تفسیر این آیه می گوید:  1393ابن عاشور )

ل هر ک،. و به این شالُمْشِرِكیَن فَنَفى َعْن إْبراِهیَم ُموافَقَةَ الیَُهوِدیَِّة، وُموافَقَةَ النَّْصرانِیَِّة، وُموافَقَةَ الُمْشِرِكینَ 

 337سه دسته از کفار یهودی و کفار نصرانی و کفار مشرک را از هم جدا می کند. 

طبرسی شیعه ی جعفری نیز باز در تفسیر این آیه می گوید: هللا تعالی ابراهیم را از اینکه یهودی یا 

ر است که ابراهیم بگفته شده که معنایش این « ... َوَما َكاَن ِمَن ٱْلُمْشِرِكینَ » نصرانی باشد بری می داند، 

 338اساس آنچه مشرکین عرب ادعا می کردند مشرک نبوده.

و این مشرکین چه کسانی هستند که گروه و طائفه و دسته  ست؟شما پاسخ دهید که این مشرک کیباز حاال 

فار کبواح  اتیشرک نهمهیکه با ا ی: زماننکهیو مهمتر از آن اای جداگانه از یهودی ها و نصرانی هستند؟ 

به ناحق از لفظ مشرک  یآنها را با لفظ مشرک نام نبرده است چرا عده ا یو نصارا باز هللا تعال ودهی

 کنند؟   یاستفاده م نیمسلم یبرا

یَن َكفَُروالَْم یَُكِن  - تَاب  ِمْن  الَّذ  ینَ وَ أَْهل  اْلك  ك  کافران اهل  (1)بینه/ ُمنفَِك یَن َحتَّى تَأْتِیَُهُم اْلبَیِ نَةُ  اْلُمْشر 

 . شوندینرسد به حال خود رها نم شانیکه حج ت بد یکتاب ، و مشرکان ، تا زمان

الهیثمي در مجمع الزوائد در تفسیر این آیه از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم حدیثی را روایت کرده 

ِ الَحنِیفِ قرائت این آیه می فرماید: از است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بعد  یِن ِعْندَ َّللاَّ یَّةُ إنَّ ذاَت الد ِ

                                                           
د ِ حَ  337 ْصًرا ِلحاِل إْبراِهیَم فِیما یُوافُِق أُُصوَل اإلْسالِم، وِلذَِلَك وقَْولُهُ: ﴿ولَِكْن كاَن َحنِیفًا ُمْسِلًما وما كاَن ِمَن الُمْشِرِكیَن﴾ أفادَ ااِلْستِْدراَك بَْعدَ نَْفيِ الض ِ

نَفى َعْن فَ   اإلْسالَم هو الَحنِیِفیَّةُ، وقاَل وما كاَن ِمَن الُمْشِرِكینَ بَیََّن َحنِیفًا بِقَْوِلِه ُمْسِلًما أِلنَّهم یَْعِرفُوَن َمْعنى الَحنِیِفیَِّة وال یُْؤِمنُوَن بِاإلْسالِم، فَأْعلََمهم أنَّ 

 تَْت ُموافَقَتُهُ اإلْسالَم، وقَْد تَقَدََّم في ُسوَرةِ البَقََرةِ في َمواِضَع أنَّ إْبراِهیَم ُموافَقَةَ الیَُهوِدیَِّة، وُموافَقَةَ النَّْصرانِیَِّة، وُموافَقَةَ الُمْشِرِكیَن، وأنَّهُ كاَن ُمْسِلًما، فَثَبَ 

دٌ إْبراِهیَم َسأَل أْن یَُكوَن ُمسْ  َ أَمَرهُ أْن یَُكوَن ُمْسِلًما، وأنَّهُ كاَن َحِنیفًا، وأنَّ اإلْسالَم الَِّذي جاَء بِِه ُمَحمَّ هو الَِّذي جاَء بِِه إْبراِهیُم ﴿وقالُوا ملسو هيلع هللا ىلص ِلًما، وأنَّ َّللاَّ

[ وُكلُّ ذَِلَك ال یُْبِقي َشكًّا في أنَّ اإلْسالَم هو إْسالُم 135ِرِكیَن﴾ ]البقرة: ُكونُوا ُهودًا أْو َنصارى تَْهتَدُوا قُْل َبْل ِملَّةَ إْبراِهیَم َحنِیفًا وما كاَن ِمَن الُمشْ 

 إْبراِهیَم.
أه عن الیهودیة والنصرانیة ألنهما 338 ه إبراهیم وبرَّ د دل صفتا ذم ق ثم كذ ب هللا الیهود والنصارى فقال } ما كان إبراهیم یهودیاً وال نصرانیاً { نزَّ

لى ذلك وهذا یدل على أن موسى أیضاً لم یكن یهودیاً ولم یكن عیسى نصرانیاً فإن الدین عند هللا اإلسالم والیهودیة ملة محرفة القران واإلجماع ع

ها ـعن شرع موسى، والنصرانیة ملة محرفة عن شرع عیسى فهما صفتا ذم جرتا على فرقتین ضالتین } ولكن كان حنیفاً { أي مائالً عن األدیان كل

 إلسالم وقیل معناه مستقیماً في دینه } مسلماً { أي كائناً على دین اإلسالم } وما كان من المشركین { قیل إن هذا یتضمن كون الیهودیةإلى دین ا

 والنصرانیة شركاً وقیل إن معناه لم یكن مشركاً على ما یدعیه مشركو العرب.



ِ  در صحیح ترمذی هم به صورت:  339َغْیُر الُمْشِرَكِة وال الیَُهوِدیَِّة وال النَّْصرانِیَِّة  یِن عندَ َّللاَّ إنَّ ذاَت الد ِ

 آمده است.  340،الَحنیفیَّةُ الُمْسِلَمةُ ال الیَهودیَّةُ، وال النَّصرانیَّةُ 

الدر المنثور هم این روایت را اینگونه از رسول هللا صلی هللا  هـ( در 911الدین السیوطي )امام  جالل 

ِ الَحنِیِفیَّةُ َغْیُر الُمْشِرَكِة وال الیَُهوِدیَِّة وال علیه وسلم نقل می کند که فرموده است:  یِن ِعْندَ َّللاَّ وإنَّ ذاَت الد ِ

ِ الَحنِیِفیَّةُ َغْیُر  »ین روایت را به همین شکل امام احمد بن حنبل هم ا 341 النَّْصرانِیَِّة. یَن ِعْندَ َّللاَّ إنَّ الد ِ

 342نقل می کند.« الُمْشِرَكِة وال الیَُهوِدیَِّة وال النَّْصرانِیَِّة 

و این ائمه به این شکل و با استناد به این روایات بین مشرکین و یهودی ها و نصرانی ها فرق می گذارند. 

و دیدگاهی مخالف این دیدگاه را است که اگر اهل فقهی به روایت یا دیدگاهی استناد کرد چون قاعده این 

 یعنی این دیدگاه و روایت را قبول دارد و آن را پذیرفته است.  بیان نکرد، از جانب خودش 

عالی ت فیروز آبادی در تفسیر این آیه می گوید: با اسناد به ابن عباس رضی هللا عنهما می گوید: قول هللا

 »مشركي العرب ... «  َوٱْلُمْشِرِكینَ » یعني الیهود والنصارى « لَْم یَُكِن ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَاِب »

هـ( هم در تفسیرش ضمن نقد  437مكي بن أبي طالب ) 343باهلل یعني مشركي أهل مكة.« َوٱْلُمْشِرِكینَ 

                                                           
یَن َحتَّى تَأْتِ / إنَّ هللاَ أَمَرنِي أْن أَقْ  7/143الهیثمي، مجمع الزوائد  339 ُهُم یَ َرأَ علیَك قال فقرأَ علَيَّ َلْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن ُمْنفَك ِ

َرةً )1اْلبَی ِنَةُ ) ِ یَتْلُو ُصُحفًا ُمَطهَّ َق الَِّذینَ 3( فِیَها ُكتٌُب قَی َِمةٌ )2( َرُسوٌل ِمَن َّللاَّ ( إنَّ الدیَن عندَ هللاِ 4أُوتُوا اْلِكتَاَب ِإالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَی ِنَةُ ) ( َوَما تَفَرَّ

ماٍل  نقََرأَ لو كان الْبِن آدَم وادیاِن م الحنیفیِة غیِر المشركِة وال الیهودیِة وال النصرانیِة ومن یفعْل خیًرا فلن یُْكفََرهُ قال ُشْعبَةُ ثمَّ قرأَ آیاٍت بعدََها ثمَّ 

ِ بِن كعٍب أیًضا اَل أنَّ رسوَل هللاِ صلَّى هللاُ علیه وسلَّم ق لسأََل ثاِلثًا وال یمألُ جوَف ابِن آدَم إالَّ التراُب قال ثمَّ ختَم ما بَِقَي من السورةِ وفي روایٍة عن أُبَي 

ه وقال فیه لو أنَّ ابَن آدَم سأَل واِدیًا من ماٍل فَأُْعِطیَهُ لسأَل ثانیًا ولو سأَل ثانیًا فَأُْعِطیَهُ إنَّ هللاَ تبارَك وتعالى أََمَرنِي أْن أَْقَرأَ َعَلْیَك القرآَن فذََكَر نحوَ 

 لسأَل ثاِلثًا . . . .
َ أمَرني أن أقرأَ علیَك فقرأَ علیِه : َلْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب فقرأَ  3793صحیح ترمذی  340 ِ الَحنیفیَّةُ / إنَّ َّللاَّ یِن عندَ َّللاَّ فیها : إنَّ ذاَت الد ِ

ى ا ِمن ماٍل البتَغى إلیِه ثانیًا ، ولو لَهُ ثانیًا البتَغالُمْسِلَمةُ ال الیَهودیَّةُ ، وال النَّصرانیَّةُ ، َمن یعَمْل خیًرا فَلن یُْكفَرهُ ، وقرأَ علیِه : ولَو أنَّ البِن آدَم وادیً 

ُ على من تابَ إلیِه ثالثًا ، وال ی  مألُ َجوَف ابِن آدَم إالَّ التُّراُب ، ویتوُب َّللاَّ
341  ِ ِ ْبِن َكْعٍب أنَّ َرُسوَل َّللاَّ حاهُ َعْن أُبَي  َ أَمَرنِي أْن أْقَرأ َعَلْیَك القُْرآَن ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَ »قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص وأْخَرَج أْحَمدُ والت ِْرِمِذيُّ والحاِكُم وَصحَّ  ُروا ِمنإنَّ َّللاَّ

فَأْعَطْیتُهُ َلَسأَل ثاِلثًا وال یَْمأَلُ َجْوَف اْبِن آدََم إال  التُّراُب  أْهِل الِكتاِب﴾ فَقََرأ فِیها ولَْو أنَّ اْبَن آدََم َسأَل واِدیًا َمن ماٍل فَأْعَطْیتُهُ لََسأَل ثاِنیًا ولَْو َسأَل ثاِنیًا

ُ َعلى َمن تاَب وإنَّ ذاَت ال ِ الَحنِیِفیَّةُ َغْیُر الُمْشِرَكِة وال الیَُهوِدیَِّة وال النَّْصراِنیَِّة وَمن یَْفعَْل َخْیًرا فَلَنْ ویَتُوُب َّللاَّ یِن ِعْندَ َّللاَّ  « .یُْكفََرهُ  د ِ
ِ ْبِن َكْعٍب قاَل:  342 ِ »وأْخَرَج أْحَمدُ َعْن أُبَي  َ أَمَرنِي أْن أْقَرأ َعلَ ملسو هيلع هللا ىلص: قاَل ِلي َرُسوُل َّللاَّ ْیَك فَقََرأ َعلَيَّ ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب إنَّ َّللاَّ

َرةً﴾ ﴿ِفیها ُكتٌُب  ِ یَتْلُو ُصُحفًا ُمَطهَّ یَن َحت ى تَأِْتیَُهُم الَبی ِنَةُ﴾ ﴿َرُسوٌل ِمَن َّللاَّ َق الَِّذیَن أُوتُوا الِكتاَب إال مِ والُمْشِرِكیَن ُمْنفَك ِ ِد ما جاَءتُْهُم ن بَعْ قَی َِمةٌ﴾ ﴿وما تَفَرَّ

ِ الَحنِیِفیَّةُ َغْیُر الُمْشِرَكِة وال الیَُهوِدیَِّة وال النَّْصراِنیَِّة وَمن یَفْ  یَن ِعْندَ َّللاَّ  عَْل َخْیًرا فَلَْن یُْكِفَرهُ، قاَل ُشْعَبةُ: ثُمَّ قََرأ آیاٍت بَْعدَها ثُمَّ قََرأ لَْو أنَّ البَی ِنَةُ﴾ إنَّ الد ِ

 « . السُّوَرةِ َم واِدًیا ِمن ماٍل لََسأَل واِدیًا ثانًِیا وال یَْمأَلُ َجْوَف اْبِن آدََم إال  التُّراُب قاَل: ثُمَّ َختََم بِما بَِقَي ِمنَ اِلْبِن آدَ 
تَاِب { یعني الیهود والنصارى } الفیروز آباد، تفسیر القرآن/ وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى } لَْم یَُكِن ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ ِمْن أَْهِل ٱْلكِ  343

مقیمین في النار ال یموتون وال َوٱْلُمْشِرِكیَن { مشركي العرب ..... } َوٱْلُمْشِرِكیَن { باهلل یعني مشركي أهل مكة } فِي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن ِفیَهآ { 

 یخرجون منها



 کین را یکی بدانند تاکید می کنند که کفار اهل کتاب از کفاردیدگاه کسانی که قصد دارند اهل کتاب و مشر

 344مشرک دو جنس مجزا از کفار هستند. 

یعني الیهود  «لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ » می گوید:« البسیط  »هـ( در  468الواحدي )

 عنی کفار دو جنس هستند:. یعني مشركي العرب،  و این ی«َواْلُمْشِرِكینَ  »والنصارى. 

 أهل الكتاب الیهود، والنصارى  -1

 ،المشركون، وأهل األوثان الذین َكانوا ال ینتسبون إلى كتابٍ  -2

دو جنس از کفار را معرفی کرده « الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكینَ »پس هللا تعالی با ذکر قول: 

 345است

هـ(  516و امام البغوي ) 348هـ( 450و  الماوردي ) 347هـ( 427علبي )و الث 346هـ( 373السمرقندي )

و امام  352 هـ( 685و البیضاوي )  351هـ(  671و امام القرطبي )350هـ( 597و  ابن الجوزي ) 349

در تفاسیر خود با تفکیک کفار یهودی از کفار نصرانی و کفار مشرک در تفسیر   353 هـ( 710النسفي )

، َعبَدَةِ األْصناِم،َعبَدَةُ «والُمْشِرِكینَ »أْي: اَْلیَُهوِد، والنَصارى، « ِل الِكتابِ ِمن أهْ »این آیه می گویند: 

 األْوثاِن، الَِّذیَن لَْیَس لَهم ِكتاٌب.

                                                           
ان منتهین عن كفرهم حتى یأتیهم القرآن.... وإنما عطف "المشركین" على "أهل" معناه: لم یكن الكفار من أهل الكتاب وغیرهم من عبدة األوث 344

ا، إنما مولم یعطفوا على "الذین كفروا" فیرفعوا، ألن المعنى یتغیر، فیصیر الصنفان كالهما من أهل الكتاب الذین كفروا والمشركین، ولیس كذلك ه

ثان، فال بد من العطف على "أهل"، فبذلك یتم المعنى، ویكون الذین كفروا )من أهل هما صنفان: كفار من أهل الكتاب ومشركون من عبدة األو

 الكتاب( غیر المشركین من عبدة األوثان. ولو رفعت "المشركین" لصار الجمیع كلهم من أهل الكتاب، ولیس المعنى على ذلك.
 والنصارى. ﴿َواْلُمْشِرِكیَن﴾. یعني مشركي العرب، وذلك أن الكفار كانوا جنسین: ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب﴾ یعني الیهود 345

ِ﴾ ]التوبة:  ِ﴾ 30أحدهما: أهل الكتاب الیهود، والنصارى كانوا كفاًرا بإحداثهم في دینهم َما كفروا به كقولهم: ﴿ُعَزْیٌر اْبُن َّللاَّ [، و ﴿ اْلَمِسیُح اْبُن َّللاَّ

اِب تَ المشركون، وأهل األوثان الذین َكانوا ال ینتسبون إلى كتاب، فذكر هللا تعالى الجنسین بقوله: ﴿الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلكِ  [. والثاني:30]التوبة: 

 َواْلُمْشِرِكیَن﴾
 یعني: عبدة األوثانقوله تعالى: لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب یعني: الیهود والنصارى َواْلُمْشِرِكیَن  346
 لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب وهم الیهود والنصارى، والمشركون وهم عبدة األوثان، 347
یَن﴾ َمْعناهُ لَْم َیُكِن الَِّذینَ  348 ُروا ِمَن الیَُهوِد والنَّصارى الَِّذیَن هم أْهُل الِكتاِب، وَلْم  َكفَ قَْولُهُ تَعالى ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب والُمْشِرِكیَن ُمْنفَك ِ

 یَُكِن الُمْشِرُكوَن الَِّذیَن هم َعبَدَةُ األْوثاِن ِمَن العََرِب، وَغْیُرُهُم الَِّذیَن لَْیَس لَهم ِكتاٌب.
 نََّصاَرى، ﴿َواْلُمْشِرِكیَن﴾ َوُهْم َعبَدَةُ اأْلَْوثَاِن،﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب﴾ َوْهُم اْلیَُهودُ َوال 349
 الُمْشِرِكیَن، وهم َعبَدَةُ األْوثانِ  قَْولُهُ تَعالى: ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب﴾ یَْعنِي الیَُهودَ والنَّصارى ﴿والُمْشِرِكیَن﴾ أْي: وِمنَ  350
ْبُن َعبَّاٍس أَْهِل اْلِكتاِب: اْلیَُهودُ ِل اْلِكتاِب﴾ یَْعنِي اْلیَُهودَ َوالنََّصاَرى. )َواْلُمْشِرِكیَن( فِي َمْوِضعِ َجر ٍ َعْطفًا َعلَى أَْهِل اْلِكتاِب. قَاَل اقَْولُهُ تَعَالَى: ﴿ِمْن أَهْ  351

 ُمْشِرُكوَن: الَِّذیَن َكانُوا بَِمكَّةَ َوَحْولََها، َواْلَمِدینَِة َوالَِّذیَن َحْولََها، َوُهْم ُمْشِرُكو قَُرْیٍش.الَِّذیَن َكانُوا ِبیَثِْرَب، َوُهْم قَُرْیَظةُ َوالنَِّضیُر َوبَنُو قَْینُقَاَع. َوالْ 
ِ ُسبْ  352 َعبَدَةِ عالى وِمن ِللتَّْبِییِن. ﴿والُمْشِرِكیَن﴾ وحانَهُ وتَ ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب﴾ الیَُهوِد والنَّصارى فَإنَّهم َكفَُروا بِاإلْلحاِد في ِصفاِت َّللاَّ

 األْصناِم.
 ِم: َمن َیِدیُن بِِه،تفسیر النسفي، النسفي / ﴿ِمن أْهِل الِكتاِب﴾ أْي: اَْلیَُهوِد، والَنصارى، فَأْهُل الَرُجِل: أَخصُّ الناِس بِِه، وأْهُل اإلْسال 353

 ﴿والُمْشِرِكیَن﴾، َعبَدَةِ األْصناِم،



هـ( هم در تفسیرش می گوید هللا تعالی در این آیه کفار را به دو بخش تقسیم کرده  741ابن ُجَزي  )

هـ( در  885هـ( هم در تفسیرش و البقاعي ) 982لسعود )أبو ا 354مشرکین.  -2اهل کتاب  -1است: 

 356همین گونه در تفسیر این آیه، الیَُهودُ والنَّصارى را ازالُمْشِرِكیَن جدا می کنند.  355نظم الدرر

لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل »هـ(  هم در جامع البیان با همین مضمون می گوید:  905اإلیجي )

َعبَدَةِ األوثان. و به این شکل سه دسته از کفار یهودی و «: والُمْشِرِكینَ »لیهود والنصارى، ا«: الِكتابِ 

 و مشرک را از هم جدا می کند.  نصرانی

صدیق حسن  358هـ( هم در تفسیرش 1270و اآللوسي )  357هـ( در فتح القدیر 1250امام الشوكاني )

  360هـ( در محاسن التأویل 3321و القاسمي ) 359فتح البیان قنوجيدر   هـ( 1307خان )

 این شکل ضمن توضیحاتی الیَُهودُ والنَّصارى، والُمْشِرِكیَن را از همدیگر جدا می کنند.همین به 

: أي الیهود والنصارى. ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ ابوبکر الجزائری نجدی هم ابتدا به تعریف و شرح کلمات: 

ی پردازد و بعد توضیح می دهد که هر سه گروه با آمدن پیامبر خاتم : أي َعبَدَة األْصنام ؛ مَواْلُمْشِرِكینَ 

  361صلی هللا علیه وسلم و قرآن یا جزو مومنین به رسول هللا می شوند یا جزو کفار.

                                                           
ث عهللا الكفار ثم قسمهم إلى صنفین: أهل الكتاب والمشركین، وذكر أن جمیعهم لم یكونوا منفكین حتى تأتیهم البینة، وتقوم علیهم الحجة ببذكر  354

 رسول هللا
ِ تَعالى، ثُمَّ ﴿ِمن أْهِل الِكتاِب﴾ أْي ِمَن الیَُهوِد والنَّصارى الَِّذیَن كاَن أْصَل ِدینِِهْم َحقًّا، فَأْلَحدُوا فِیِه بِالتَّبْ  355 ِدیِل والتَّْحِریِف وااِلْعِوجاجِ فِي ِصفاِت َّللاَّ

ُ تَعالى بِما َشَرَع ِمن ُمخالَفَتِِه في الفُُروعِ وُموافَقَتِِه في األُُصوِل فََكذَّبُوا ﴿والُمْشِرِكیَن﴾ أيْ  نْ  نََسَخهُ َّللاَّ م ه بِِعبادَةِ األْصناِم والن اِر والشَّْمِس ونَْحَو ذَِلَك ِممَّ

ِ بِأْن ]لَْم[ یَُكْن لَهم ِكتابٌ   َعِریقُوَن في ِدیٍن لَْم یَُكْن لَهُ أْصٌل في الَحق 
، فَإنَّ  لَِّة ما نُِسَب إلَْیِهْم ِمَن الَوْعدِ ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب﴾ أيِ: الیَُهودُ والنَّصارى، وإیرادُهم بِذَِلَك العُْنواِن ِلإْلْشعاِر بِعِ  356 ِ  بِات ِباعِ الَحق 

لَِة فِْعاًل ِلما أنَّ ُكْفَرهم حاِدٌث بَْعدَ أْنِبیائِِهْم. ﴿والمُ   ْشِرِكیَن﴾ أْي: َعَبدَةُ األْصناِم،َمناَط ذَِلَك ِوْجدانُهم لَهُ في ِكتابِِهْم، وإیرادُ الص ِ
 النَّصارى، والُمرادُ بِـ الُمْشِرِكیَن ُمْشِرُكو العََرِب، وهم َعبَدَةُ األْوثانِ الُمرادُ بِـ ﴿الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب﴾ الیَُهودُ و 357
ِ سُ  358 ه﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب﴾ أيِ الیَُهودُ والنَّصارى،﴿والُمْشِرِكیَن﴾ وهم ِمَن اْعتَقَدُوا َّلِلَّ  م بَْعضٌ ْبحانَهُ َشِریًكا َصنًَما أْو َغْیَرهُ، وَخصَّ

 ودُوَن ُهنا َعلى ما ُرِوَي َعِن الَحْبرِ بِعَبَدَةِ األْصناِم أِلنَّ ُمْشِرِكي العََرِب الَِّذیَن بَِمكَّةَ والَمِدینَِة وما َحْولَُهما كانُوا َكذَِلَك وُهُم الَمْقصُ 
ارى، ومن للبیان )والمشركین( المراد بهم مشركو العرب، وهم عبدة األوثان، )لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب( المراد بهم الیهود والنص 359

 وقرأ ابن مسعود )لم یكن المشركون وأهل الكتاب( قال ابن العربي وهي قراءة في معرض البیان ال في معرض التالوة.
ِ العََربِ ﴿ِمن أْهِل الِكتاِب﴾ أيِ: الیَُهوِد والنَّصارى الَِّذیَن َعَرفُوهُ وَسِمعُوا أدِ  360  لَّتَهُ وشاَهدُوا آیاتِِه، لَْم یَُكونُوا هم ﴿والُمْشِرِكیَن﴾ أْي: وثَنِي 
الیهود  َوٱْلُمْشِرِكیَن { وهم أبو بكر الجزائري، تفسیر أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر/ قوله تعالى } لَْم َیُكِن ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَابِ  361

مشركون هم عباد األصنام لم یكونوا منفصلین عما هم علیه من الدیانه تاركین لها إلى غایة مجيء البی نة لهم فلما جاءتهم البینة. وهي والنصارى وال

 ن.م یؤملمحمد صلى هللا علیه وسلم وكتابه انفكوا أي انقسموا فمنهم من آمن بمحمد صلى هللا علیه وسلم وكتابه والدین اإِلسالمي ومنهم من كفر ف



اهل کتاب  کفار« من أهل الكتاب والمشركین الَكفَرةُ »در تفسیر المیسر مجمع الملك فهد هم باز با تفکیک 

من الیهود لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا کفار مشرک جدا می کند و بیان می کند: یهودی و نصرانی را از 

 362تِب السابقة.تاركین كفرهم حت ى تَأْتِیَُهُم العالمةُ التي ُوِعدوا بها في الكُ والنصارى والمشركین 

ُكِن الَِّذیَن یَ لَْم  مركز تفسیر هم باز به همین سبک در تفسیر این آیه با عبارت :المختصر في التفسیر 

 363، این کفار سه گانه را ازهمدیگر جدا می کند. من الیهود والنصارى والمشركین َكفَُروا 

در یک جمع بندی بعد از آنکه می گوید هللا « أضواء البیان»در  هـ( 1394محمد األمین الشنقیطي )

 »که  بار دیگر درک می شودآن اسم اهل کتاب و مشرکین را آورده  ازتعالی اسم کفار را آورده و بعد 

مشرکین به « أنَّ الُمْشِرِكیَن لَْیُسوا ِمن أْهِل الِكتاِب ِلُوُجوِد العَْطِف، وأنَّ أْهَل الِكتاِب لَْیُسوا ِمَن الُمْشِرِكینَ 

و ادامه می دهد:  و این دلیل وجود عطف از اهل کتاب نیستند، و اهل کتاب هم از مشرکین نیستند. 

اتَّفَقُوا و ن و علماء تفسیر شناخته شده و معروف است و این متکلمین و اهل تفسیر :مبحث نزد متکلمی

فق . متوأنَّ الُمْشِرِكیَن هم َعبَدَةُ األْوثاِن، والُكْفَر یَْجَمُع الِقْسَمْینِ ، َعلى أنَّ أْهَل الِكتاِب ُهُم الیَُهودُ والنَّصارى

هم عبادت کنندگان اوثان هستند و کفر این دو دسته  هستند که اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و مشرکین

در مورد شرک اهل کتاب هم  نالبته به دنبال ای 364ی اهل کتب و مشرکین را جمع کرده است. 

 توضیحاتی می دهد. 

                                                           
، والتعجیُب من تناقض حالهم، ملسو هيلع هللا ىلصتوبیخ الَكفَرة من أهل الكتاب والمشركین على تكذیبهم بالقرآن والرسول • المیسر، مجمع الملك فهد /.  362

عائهم أن هللا أوجب علیهم التمسَُّك باألدیان التي هم علیها، والحدیُث عن مصیرهم، وعن مصیر المؤمنین في مقابلهم.  وتكذیبُهم في اد ِ

 األمر بإخالص العبادة هلل وحده، وأن یُقَصد في جمیع األقوال واألفعال وجهُ هللا سبحانه وتعالى. •

 لم یكن الذین كفروا من الیهود والنصارى والمشركین تاركین كفرهم حتى تأتیهم العالمة التي ُوِعدوا بها في الكتب السابقة.
كفروا من الیهود والنصارى والمشركین مفارقین إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى یأتیهم المختصر في التفسیر ، مركز تفسیر/ لم یكن الذین  363

 برهان واضح، وحجة َجِلیَّة.
ا یُْشِعُر بِأنَّ وْصَف ا 364  ِمن أْهِل الِكتاِب والُمْشِرِكیَن، لُكْفِر یَْشَمُل ُكالًّ ذََكَر ُهنا الَِّذیَن َكفَُروا، ثُمَّ جاَءْت ِمن، وجاَء بَْعدَها أْهِل الِكتاِب والُمْشِرِكیَن، ِمم 

ةً أُْخرى أنَّ الُمْشِرِكیَن لَْیُسوا ِمن أْهِل الِكتاِب ِلُوُجوِد الَعْطِف، وأنَّ أْهَل الِكتاِب لَْیُسوا  ِمَن الُمْشِرِكیَن. َكما یُْشِعُر َمرَّ

ِر، واتَّفَقُوا َعلى أنَّ أْهَل الِكتاِب ُهُم الیَُهودُ والنَّصارى، وأنَّ الُمْشِرِكیَن هم َعبَدَةُ األْوثاِن، والُكْفَر َوَهذا الَمْبَحُث َمْعُروٌف ِعْندَ الُمتََكل ِِمیَن وُعلَماِء التَّْفِسی

 یَْجَمُع الِقْسَمْیِن.



 «لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ » ی جعفری هم در ذیل همین آیه می گوید: المعنى: طبرسی شیعه 

أي ومن المشركین الذین هم َعبَدَة اأْلَْوثَان من العرب وغیرهم « َواْلُمْشِرِكیَن » یعني الیهود والنصارى 

 عرب و غیر عرب که کتابی آسمانی ندارند. بت پرست مشرکین یعنی از 365الَِّذیَن لَْیَس لَهم ِكتاٌب.وهم 

نی هستند که گروه و طائفه و دسته ای حاال شما پاسخ دهید که این مشرک کیه و این مشرکین چه کسا

بواح کفار  اتیشرک نهمهیکه با ا ی: زماننکهیو مهمتر از آن اجداگانه از یهودی ها و نصرانی هستند؟ 

به ناحق از لفظ مشرک  یآنها را با لفظ مشرک نام نبرده است چرا عده ا یو نصارا باز هللا تعال هودی

 کنند؟   یاستفاده م نیمسلم یبرا

 

یَن َكفَُروا إِنَّ  - تَاب  ِمْن  الَّذ  ینَ وَ أَْهل  اْلك  ك   (6فِي نَاِر َجَهنَّمَ َخاِلِدیَن فِیَهۚا أُولَـئَِك ُهْم َشرُّ اْلبَِریَِّة )بینه/ اْلُمْشر 

آتش دوزخ خواهند ماند ! آنان بدون شک  انی، جاودانه در ممسل ماً کافراِن اهل کتاب، و مشرکان

 انسانها هستند . نیبدتر

سوره بینه در تفکیک و جدا کردن کفار یهودی و  1ی که دیدگاه آنها را در مورد آیه ی اتمام ائمه 

نصرانی از کفار مشرک را بیان کردیم یا فرصت برای بیان دیدگاه آنها نشد همین دیدگاه را در مورد 

 رند که به ذکر چندسوره بینه در جدا بودن کفار یهودی و کفار نصرانی از کفار مشرک دا 6این آیه ی 

 نمونه اشاره می کنیم . 

هـ( که نزد اهل سنت به امام المفسرین شناخته شده در تفسیر این آیه  واضح و  310امام طبری ) 

نَّ إِ  آشکارا کفار یهودی و نصرانی را از کفار مشرک جدا می کند و می گوید : هللا تعالی ذکر می کند :

ِ وَ  ته، ِمْن اْلیَُهود َوالنََّصاَرى َواْلُمْشِرِكیَن الَِّذیَن َكفَُروا بِاَّلَلَّ د َصلَّى َّللاَّ َعلَْیِه َوَسلََّم، فََجَحدُوا نُبُوَّ َرُسوله ُمَحمَّ

به درستی کسانی که به هللا و رسولش محمد صلی هللا علیه وسلم کفر  َجِمیعهْم )فِي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن فِیَها(

                                                           
ومن  شركین { أيالطبرسي، مجمع البیان في تفسیر القرآن/ المعنى: } لم یكن الذین كفروا من أهل الكتاب { یعني الیهود والنصارى } والم 365

 المشركین الذین هم عبدة األوثان من العرب وغیرهم وهم الذین لیس لهم كتاب



از یهود و نصارا و مشرکین، همگی در آتش  انکار کردند،نبوتش را  یشظلم و سرک یروو از  کردند

هـ( هم در تفسیرش با تفکیک کفار  373. السمرقندي )جهنم هستند و برای همیشه در آن می مانند

امام بغوی شافعی نیز که در  366یهودی و نصرانی و مشرک از همدیگر همین دیدگاه را ارائه می دهد.

ی و فریقین اشاره مکفار به دو دسته این آیه به تقسیم  ز در تفسیری کرده باقرن چهارم قمری زندگ

  367کند.

امام ابن کثیر شافعی نیز در تفسیر همین آیه باز  واضح و آشکارا کفار اهل کتاب را از کفار مشرک 

 ُمْشِرِكیَن اْلُمَخاِلِفیَن لَُكتُبِ ِمْن َكفََرةِ أَْهِل اْلِكتَاِب، َوالْ هللا تعالی از سرانجام فجار،  جدا می کند و می گوید:

لَِة َوأَ  ِ اْلُمنَزَّ ِ اْلُمْرَسلَةِ َّللاَّ  368«.فِي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن فِیَها»خبر می دهد که آنها در روز قیامت ، ْنبِیَاِء َّللاَّ

َم سَّ وقَ  ابوحیان ظاهری که در سده ی هفتم هجری زندگی کرده در تفسیر این آیه توضیح می دهد که :

 و کافرین را در اینجا تقسیم کرده به اهل کتاب و مشرکین ... ،الكافِِریَن ُهنا إلى أْهِل ِكتاٍب وأْهِل إْشراكٍ 

والُمْشِرُكوَن َعبَدَةُ األْوثاِن ِمَن  و اهل کتاب یهود و نصارا هستند،، وأْهُل الِكتاِب الیَُهودُ والنَّصارى

أْهُل الِكتاِب الیَُهودُ الَِّذیَن كانُوا بِیَثِْرَب وقاَل اْبُن َعب اٍس:  ب هستند. و مشرکین هم بت پرستان عر ،العََربِ 

و ابن عباس  369.هم قَُرْیَظةُ والنَِّضیُر وبَنُو قَْینُقاَع، والُمْشِرُكوَن الَِّذیَن كانُوا بَِمكَّةَ وَحْولَها والَمِدینَِة وَحْولَها

ودند. و ب قَْینُقاعَ بودند که بنی قریظه و بنی نضیر و بنی : اهل کتاب در مدینه رضی هللا عنهما گفته

مشرکین هم در مکه و اطراف آن و در مدینه و اطراف آن بودند. اینهم قول و تفسیر صحابی رسول هللا 

                                                           
، وبالقرآن ومن مشركي مكة، ملسو هيلع هللا ىلصثم قال عز وجل: إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َواْلُمْشِرِكیَن یعني: الذین جحدوا من الیهود والنصارى بمحمد  366

 ناِر َجَهنََّم خاِلِدیَن فِیها وثبتوا على كفرهم فِي
 ثم ذكر ما للفریقین فقال :  إن الذین كفروا من أهل الكتاب والمشركین في نار جهنم خالدین فیها أولئك هم شر البریة . 367
اِر، ِمْن َكفََرةِ أَْهِل اْلِكتَاِب، َواْلُمْشِرِكیَن اْلُمَخاِلِفیَن لَ  368 ِ اْلُمْرَسلَِة: أَنَُّهْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة یُْخبُِر تَعَالَى َعْن َمآِل اْلفُجَّ لَِة َوأَْنِبیَاِء َّللاَّ ِ اْلُمنَزَّ ِفي نَاِر َجَهنََّم »ُكتُِب َّللاَّ

 َخاِلِدیَن فِیَها
ي محمد هـ( البحر المحیط في التفسیر،المحقق: صدق745أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین األندلسي )المتوفى:  369

اِء: )والُمْشِرُكوَن( َرْفعًا  1420بیروت، الطبعة:  –جمیل، الناشر: دار الفكر  هـ / وقَسََّم الكافِِریَن ُهنا إلى أْهِل ِكتاٍب وأْهِل إْشراٍك،  وقََرأ بَْعُض القُر 

وأْهُل الِكتاِب الیَُهودُ والنَّصارى، والُمْشِرُكوَن َعبَدَةُ األْوثاِن ِمَن العََرِب، وقاَل َعْطفًا َعلى )الَِّذیَن َكفَُروا(، والُجْمُهوُر بِالَجر ِ َعْطفًا َعلى )أْهِل الِكتاِب( 

 ا والَمِدینَِة وَحْولَهاَن الَِّذیَن كانُوا بَِمكَّةَ وَحْولَهاْبُن َعب اٍس: أْهُل الِكتاِب الیَُهودُ الَِّذیَن كانُوا بِیَثِْرَب هم قَُرْیَظةُ والنَِّضیُر وَبنُو قَْینُقاَع، والُمْشِرُكو



صلی هللا علیه وسلم در توضیح و تفسیر این آیه و تأکید بر جدا بودن کفار مشرک از کفار نصرانی و 

 کفار یهودی. 

و ابن عطیة  371هـ( در الكشاف 538و الزمخشري )370هـ( در تفسیرش 437ن أبي طالب )مكي ب

 606و فخر الدین الرازي ) 373هـ( در تفسیرش 597و ابن الجوزي ) 372المحرر الوجیز هـ( در 546)

و  376هـ( در تفسیرش 774و ابن كثیر ) 375البحر المحیط هـ( در 745و أبو حیان ) 374هـ( در تفسیرش

 هـ( در 1250و  الشوكاني ) 378هـ( در جامع البیان 905و اإلیجي )377نظم الدرر ( درهـ 885البقاعي )

                                                           
 حتى یأتیهم القرآن.قوله: ﴿َلْم یَُكِن ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ﴾ إلى آخرها. معناه: لم یكن الكفار من أهل الكتاب وغیرهم من عبدة األوثان منتهین عن كفرهم  370
 ا نحن علیه من دیننا وال نتركه حتى یبعث النبيال ننفك ممملسو هيلع هللا ىلص: كان الكفار من الفریقین أهل الكتاب وعبدة األصنام یقولون قبل مبعث النبي  371

 ،ملسو هيلع هللا ىلصالموعود الذي هو مكتوب في التوراة واإلنجیل، وهو محمد 
ْلِق؛ أِلنَّ "البَریَّةُ" َجِمیُع الخَ في الناِر، وبِأنَّهم َشرُّ البَِریَِّة، و -َوهم َعبَدَةُ األوثانِ -ُحْكم هللاِ في َهِذِه اآلیَةُ ِبتَْخِلیِد الكافِِریَن ِمن أْهِل الِكتاِب والُمْشِرِكیَن  372

أُهْم، أْي أوَجدَهم بَْعدَ العَدَِم.  هللاَ تَعالى بَرَّ
 نِ الُمْشِرِكیَن، وهم َعبَدَةُ األْوثا قَْولُهُ تَعالى: ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب﴾ یَْعنِي الیَُهودَ والنَّصارى ﴿والُمْشِرِكیَن﴾ أْي: وِمنَ  373
 رُّ البَِریَِّة﴾قَْولُهُ تَعالى: ﴿إنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب والُمْشِرِكیَن في ناِر َجَهنََّم خاِلِدیَن ِفیها أُولَئَِك هم شَ  374

اًل في قَْوِلِه: ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أهْ  ا ذََكَر حاَل الُكف اِر أوَّ ِل الِكتاِب والُمْشِرِكیَن﴾ ثُمَّ ذََكَر ثانًِیا حاَل الُمْؤِمنِیَن في قَْوِلِه: ﴿وما أُِمُروا اْعلَْم أنَّهُ تَعالى لَم 

َ﴾ أعادَ في آِخِر َهِذِه السُّوَرِة ِذْكَر ِكال الفَِریقَْیِن، فَبَدَأ أْیًضا بِحاِل الُكف اِر، فَقالَ   ْمَرْیِن:ْم أنَّهُ تَعالى ذََكَر ِمن أْحواِلِهْم أ: ﴿إنَّ الَِّذیَن َكفَُروا﴾ واْعلَ إال  ِلیَْعبُدُوا َّللاَّ

 أَحدُُهما: الُخلُودُ في ناِر َجَهنََّم والث انِي: أنَّهم َشرُّ الَخْلِق، وَهُهنا ُسؤاالٌت:

ْكِر ؟ الَجواُب: ِمن ُوُجوٍه: ُل: ِلَم قَدََّم أْهَل الِكتاِب َعلى الُمْشِرِكیَن في الذ ِ  السُّؤاُل األوَّ

ِ نَْفِسِه، أال تَرى أنَّ القَْوَم لَم  أَحدُها:  ِ ُسْبحانَهُ َعلى َحق  ُم َحقَّ َّللاَّ الةُ والسَّالُم، كاَن یَُقد ِ اللَُّهمَّ اْهِد قَْوِمي َفإنَّهم ال »ا َكَسُروا ُرباِعیَتَهُ قاَل: أنَّهُ َعلَْیِه الصَّ

ا فاتَتْهُ َصالةُ الَعْصِر یَْوَم الَخْندَقِ «  یَْعلَُمونَ  ْرَبةُ ثَمَّ َعلى وْجِه -َعَلْیِه السَّالُم  -فََكأنَّهُ «  اللَُّهمَّ اْمأَلْ بُُطونَهم وقُبُوَرهم ناًرا»قاَل:  ولَم  قاَل: كاَنِت الضَّ

یَرةِ الَّتِي هي الصَّالةُ، ثُمَّ إنَّهُ ُسْبحانَهُ َقضاهُ ذَِلَك فَقاَل:  وَرِة، وفي یَْوِم الَخْندَِق َعلى وْجِه الس ِ ُم َحقََّك َعلى الصُّ َكما قَدَّْمَت َحق ِي َعلى َحق َِك فَأنا أْیًضا أُقَد ِ

الةَ ُطوَل ُعُمِرِه ال یَْكفُُر وَمن َطعََن في َشْعَرةٍ ِمن َشعَراتَِك یَْكفُُر. إذا َعَرْفتَ  ِ نَْفِسي، فََمن تََرَك الصَّ ِ  ذَِلَك فَنَقُوُل: أْهُل الِكتاِب ما كانُوا َیْطعَنُوَن في َحق   َّللاَّ

ُ تَعالى في َهِذِه اآلیَةِ  ا أرادَ َّللاَّ ِ، فَلَم  ا الُمْشِرُكوَن فَإنَّهم كانُوا یَْطَعنُوَن في َّللاَّ ُسوِل، وأم  اًل في الن ِكایَِة بِِذْكِر َمن َطعََن بَْل في الرَّ  أْن یَْذُكَر ُسوَء حاِلِهْم بَدَأ أوَّ

ٍد  الةُ والسَّالمُ  -في ُمَحمَّ  وهم أْهُل الِكتاِب، ثُمَّ ثاِنیًا بِِذْكِر َمن َطعََن فِیِه تَعالى وُهُم الُمْشِرُكوَن.- َعلَْیِه الصَّ

ُسوِل  ِ الرَّ  فَّهَ أْحالَمهم وأْبَطلَ كانَْت أْعَظَم؛ أِلنَّ الُمْشِرِكیَن َرأْوهُ َصِغیًرا وَنَشأ فِیما َبْینَهم، ثُمَّ سَ -َعلَْیِه السَّالُم  -وثانِیها: أنَّ ِجنایَةَ أْهِل الِكتاِب في َحق 

ا وَن بَِمْبعَثِِه فَلَم  ا أْهُل الِكتاِب فَقَْد كانُوا یَْستَْفتُِحوَن بِِرساَلتِِه ویُِقرُّ ، أم   جاَءهم أْنَكُروهُ َمَع الِعْلِم ِبِه فَكاَنْت ِجناَیتُهم أَشدَّ. أْدیانَهم، وَهذا أْمٌر شاقٌّ

ِل األوا﴾ ِبلَْفِظ الِفْعِل: ﴿والُمْشِرِكیَن﴾ باْسِم الفاِعِل ؟ والَجواُب: تَْنِبیًها َعلى أنَّ أْهَل الِكتاِب ما كانُوا كافِِریَن السُّؤاُل الث انِي: ِلَم ذََكَر: ﴿َكفَرُ  ْمِر أِلنَّهم ِمن أوَّ

ٍد  یَن بَِمْبعَِث ُمَحمَّ ِقیَن بِالتَّْوراةِ واإلْنِجیِل، وُمِقر ِ بادَةِ بِِخالِف الُمْشِرِكیَن فَإنَّهم ُوِلدُوا َعلى عِ  -َعلَْیِه السَّالُم  -ا بِذَِلَك بَْعدَ َمْبعَثِِه ، ثُمَّ إنَّهم َكفَُروملسو هيلع هللا ىلصكانُوا ُمَصد ِ

 األْوثاِن وإْنكاِر الَحْشِر والِقیاَمِة.

ةَ ویُْنِكُروَن  اِنَع ویُْنِكُروَن النُّبُوَّ یَن بُِكل ِ َهِذِه األْشیاِء إال  أنَّهم كانُوا السُّؤاُل الث اِلُث: أنَّ الُمْشِرِكیَن كانُوا یُْنِكُروَن الص  ا أْهُل الِكتاِب فَكانُوا ُمِقر ِ الِقیاَمةَ، أم 

ٍد  ةِ ُمَحمَّ َجواُب: ِریَقْیِن في العَذاِب ؟ وال، فَكاَن ُكْفُر أْهِل الِكتاِب أَخفَّ ِمن ُكْفِر الُمْشِرِكیَن، وإذا كاَن َكذَِلَك فََكْیَف یَُجوُز التَّْسِوَیةُ بَْیَن الفَ ملسو هيلع هللا ىلصُمْنِكِریَن ِلنُبُوَّ

 یُقاُل: بِئٌْر َجَهن اٌم إذا كاَن بَِعیدَ القَْعِر،
ُسوُل یَتْلُو َعلَْیِهْم ما أُ  375 یَن َعْن ما هم َعلَْیِه َحت ى جاَءُهُم الرَّ رَ ذََكَر ُهنا أنَّ الُكف اَر لَْم یَُكونُوا ُمْنفَك ِ ُحِف الُمَطهَّ ةِ الَّتِي أُِمَر بِِقراَءتِها، ْنِزَل َعلَْیِه ِمَن الصُّ

اِء: )والُمْشِرُكوَن( َرْفعًا َعْطفًا َعلى )الَّ  ِذیَن َكفَُروا(، والُجْمُهوُر بِالَجر ِ َعْطفًا َعلى وقَسََّم الكافِِریَن ُهنا إلى أْهِل ِكتاٍب وأْهِل إْشراٍك، وقََرأ بَْعُض القُر 

یَثِْرَب هم النَّصارى، والُمْشِرُكوَن َعبَدَةُ األْوثاِن ِمَن العََرِب، وقاَل اْبُن َعب اٍس: أْهُل الِكتاِب الَیُهودُ الَِّذیَن كانُوا بِ )أْهِل الِكتاِب( وأْهُل الِكتاِب الیَُهودُ و

 قَُرْیَظةُ والنَِّضیُر وبَنُو قَْینُقاَع، والُمْشِرُكوَن الَِّذیَن كانُوا بَِمكَّةَ وَحْولَها والَمِدینَِة وَحْولَها.
376  ِ اِر، ِمْن َكفََرةِ أَْهِل اْلِكتَاِب، َواْلُمْشِرِكیَن اْلُمَخاِلِفیَن لَُكتُِب َّللاَّ ِ اْلُمْرَسلَِة: أَنَُّهْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة ﴿فِي نَاِر َجَهنََّم یُْخبُِر تَعَالَى َعْن َمآِل اْلفُجَّ لَِة َوأَْنِبیَاِء َّللاَّ اْلُمنَزَّ

 َخاِلِدیَن فِیَها﴾

ِحیحِ فََضلُّوا واْستَمَ ﴿إنَّ  377 وا َعلى ذَِلَك وإْن لَْم یَُكونُوا َعِریِقیَن فِیِه ﴿ِمن أْهلِ الَِّذیَن َكفَُروا﴾ أْي وقََع ِمنُهُم السَّتُْر ِلُمرائِي ُعقُوِلِهْم بَْعدَ َصْرفِها ِللنََّظِر الصَّ  رُّ

ْرِك، ودَلَّ بِاإلتْیاِن بِالَوْصِف ُهنا والِفْعِل في أُوَلئَِك الِكتاِب﴾ أيِ الیَُهوِد والنَّصارى ﴿والُمْشِرِكیَن﴾ أيِ العَِریقِ  ُ أْعلَُم  -یَن في الش ِ لُمْشِرَك َعلى أنَّ ا -وَّللاَّ

ْرِك بِِخالِف أْهِل الِكتاِب َمتى تََلبََّس أَحدٌ ِمنهم بِكُ  ِجُع َعْنهُ وإْن كاَن تَلَبُُّسهُ ِبِه َعلى أْضَعِف ْفٍر ال یَرْ یَْرِجُع َعْن ِشْرِكِه ویُْؤِمُن إْن لَْم یَُكْن َعِریقًا في الش ِ

 الُوُجوِه،
 ﴿لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب﴾: الیهود والنصارى، ﴿والُمْشِرِكیَن﴾: عبدة األوثان، 378



و دیگر مفسرین مورد پذیرش فرقه های معروف به اهل سنت ذیل این آیه واضح و  379فتح القدیر

 آشکارا کفار یهودی و نصرانی را از کفار مشرک جدا می کنند. 

کردن کفار یهودی و کفار نصرانی از کفار مشرک هـ( در محاسن التأویل ضمن جدا  1332القاسمي )

أنَّ آن آمده است داللت دارد بر اینکه:  ازبه نکات مهمی اشاره می کند و می گوید: این آیه و آنچه قبل 

ین در شرک،  عنوان مُعْنواَن )الُمْشِرِكیَن(، ال یَتَناَوُل أْهَل الِكتاِب في ُعْرِف القُْرآِن، بَْل هو خاصٌّ بِالَوثَنِی ِینَ 

وُهُم الیَُهودُ -فَأْهُل الِكتاِب  عرف قرآن شامل اهل کتاب نمی شود، بلکه مختص بت پرستان است؛..

ْركُ  -والنَّصارى که یهود و نصارا  -اهل کتاب  پس؛ ال یَتَناَولُهم ذَِلَك العُْنواُن وإْن دََخَل في َعقائِِدِهُم الش ِ

ر چند در عقاید آنها شرک وارد شده باشد. چون این مشرکین نمی شوند ه لفظمشمول این  -هستند 

  380.أِلنَّهُ دَِخیٌل ال أِصیلٌ شرک: 

ش در ریاض عربستان فوت کرد در تفسیر همین آیه باز 1388محمد سید طنطاوي نیز که در سال 

ین ب -ثم  :کفار مشرک جدا می کند و می گوید ازفار یهودی و نصرانی اهل کتاب را واضح و آشکارا ک

هللا سبحانه عاقبت سوء این ، سوء عاقبة هؤالء الجاحدین من أهل الكتاب ومن المشركین -سبحانه  -

إِنَّ الذین َكفَُرواْ ِمْن أَْهِل الكتاب والمشركین فِي منکرین از اهل کتاب و مشرکین را روشن کرد و گفت: 

آنکه برایشان روشنگری شد بر کفرشان یعنی : بدرستی کسانی که بعد از  .نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن فِیَهآ 

َ من الیهود والنصارى ، ومن المشركین الذین هم ، اصرار و پافشاری کردند از یهود و  . .صنام َعبَدَة اأْل

 381.نصارا و از مشرکینبت پرست، مکانشان برایشان آماده شده است که آتش جهنم است

                                                           
 ـ الُمْشِرِكیَن ُمْشِرُكو العََرِب، وهم َعبَدَةُ األْوثاِن،الُمرادُ بِـ ﴿الَِّذیَن َكفَُروا ِمن أْهِل الِكتاِب﴾ الیَُهودُ والنَّصارى، والُمرادُ بِ  379
، بَْل هو خاصٌّ بِالَوثَِنی ِیَن، أْعنِي َمن یَِدینُوَن دَلَّْت َهِذِه اآلَیةُ والَّتِي قَْبلَها َعلى أنَّ ُعْنواَن )الُمْشِرِكیَن(، ال یَتَناَوُل أْهَل الِكتاِب في ُعْرِف القُْرآنِ  380

ْرُك؛ أِلنَّهُ دَِخیٌل ال أِصیٌل، وِلذَِلَك  -وُهُم الیَُهودُ والنَّصارى-وتَعَدُِّد األْرباِب، فَأْهُل الِكتاِب بِاإلْشراِك  ال َیتَناَولُهم ذَِلَك العُْنواُن وإْن دََخَل في َعقائِِدِهُم الش ِ

ْرِك، وِبَسبَبِِه َحلَّ الن ِكاُح ِمنهم دُوَن ال  َوثَنِی َِن.یَْنِفُروَن ِمن وْصَمِة الش ِ
ى. القاهرة الطبعة: األول -محمد سید طنطاوي، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة  381

ْهِل الكتاب والمشركین فِي سوء عاقبة هؤالء الجاحدین من أهل الكتاب ومن المشركین، و قال: إِنَّ الذین َكفَُرواْ ِمْن أَ  -سبحانه  -بین  -/ ثم 599ص

م عبدة األصنام . . نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن ِفیَهآ . أى : إن الذین أصروا على كفرهم بعد أن تبین لهم ، من الیهود والنصارى ، ومن المشركین الذین ه

 مكانهم المهیأ لهم هو نار جهنم



قرن گذشته زندگی کرده باز در تفسیر این آیه ابن عاشور که به عنوان شیخ االسالم المالکی در همین 

هـ(  1439أبو بكر الجزائري ) 382به تمایز آشکار بین این کفار اهل کتاب با کفار مشرک می پردازد.

  383هم در تفسیر خود به همین شکل بین کفار اهل کتاب با کفار مشرک فرق می گذارد.

گانه را  در تفسیر این آیه اینگونه این کفار سه المختصر في التفسیر تهیه شده توسط مركز تفسیر هم باز

در  384.من الیهود والنصارى ومن المشركین  -إن الذین كفروا از هم جدا می کند و می گوید: 

تفسیرالمیسر تدوین شده توسط مجمع الملك فهد نیز باز در تفسیر این آیه این کفار سه گانه اینگونه از 

تفاسیر مختلف معاصر به زبانهای  385ن الیهود والنصارى والمشركینإن الذین كفروا مهم جدا شده اند: 

  386مختلف هم به این واقعیت اشاره دارند.

                                                           
ركین معاً ثم َخصَّ أهل الكتاب بالطعن في تعلالتهم واإِلبطال لشبهاتهم التي یتابعهم التحریر و الت نویر / بعد أن أنحى على أهل الكتاب والمش 382

دلیل أنفسهم ت المشركون علیها . أعقبه بوعید الفریقین جمعاً بینهما كما ابتدأ الجمع بینهما في أول السورة ألن ما سبق من الموعظة والداللة كاف في

وقدم أهل الكتاب على المشركین في الوعید استتباعاً لتقدیمهم علیهم في سببه كما تقدم في أول السورة ، وألن للموعظة . فالجملة استئناف ابتدائي ، 

[ ، وألنه لو آمن أهل  5،  4معظم الرد كان موجهاً إلى أحوالهم من قوله : } وما تفرق الذین أوتوا الكتاب { إلى قوله : } دین القیمة { ] البینة : 

 حجة على أهل الشرك .الكتاب لقامت ال
للنعیم وهو الدین اإلسالمي قوله تعالى ﴿إنَّ ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ ِمن أْهِل ٱْلِكتاِب وٱْلُمْشِرِكیَن﴾ إنه بعد أن بین الدین الحق المنجي من العذاب والموجب  383

كم هللا فیهم لكفرهم بالحق وإعراضهم عنه بعد ما أخبر تعالى أن من كفر به من أهل الكتاب ومن المشركین هم في نار جهنم خالدین فیها هذا ح

 كلها. ةجاءتهم البی نة وعرفوا الطریق وتنكبوه رضا بالباطل واقتناعا بالكفر والشرك بدل اإلیمان والتوحید هؤالء الكفرة الفجرة هم شر الخلیق
نم ماكثین فیها أبدًا، أولئك هم شر  الخلیقة، لكفرهم باهلل، یدخلون یوم القیامة في جه -من الیهود والنصارى ومن المشركین  -إن الذین كفروا  384

 وتكذیبهم رسوله.
ا. 385  إن الذین كفروا من الیهود والنصارى والمشركین عقابهم نار جهنم خالدین فیها، أولئك هم أشد الخلیقة شرًّ
386 of the Scripture and the Sahih International : Indeed they who disbelieved among the People  -English 

polytheists will be in the fire of Hell abiding eternally therein Those are the worst of creatures 

English - Tafheem -Maududi ۚ ئَِك ُهْم َشرُّ اْلبَِریَّةِ  : إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن فِي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن ِفیَها  أُولَٰ

(98:6 )Those who disbelieved *8 ' be they from among the People of the Book or among those who associated 

others with Allah in His Divinity' shall be in the Fire, and will abide in it. They are the worst of creatures. *9 

*8" )Disbelieved": refused to acknowledge the Prophet Muhammad (upon whom be Allah's peace) as Allah's 

Messenger. The meaning is that the end of those from among the mushriks and the followers of the Book, who 

have not acknowledged the Messenger whose emergence by itself is a clear evidence, and who is reciting to 

them hallowed pages containing sound and correct teachings, will be as is being described below. 

*9 )That is, they are worse than all creatures of God, even than animals, for the animals do not possess reason 

and power, but these people reject the Truth in spite of having reason and authority. 

Français - Hamidullah : Les infidèles parmi les gens du Livre ainsi que les Associateurs iront au feu de l'Enfer 

pour y demeurer éternellement De toute la création ce sont eux les pires 

Deutsch - Bubenheim & Elyas : Gewiß diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern die 

ungläubig sind werden im Feuer der Hölle sein ewig darin zu bleiben Das sind die schlechtesten Geschöpfe 

Spanish - Cortes : Los que no crean tanto gente de la Escritura como asociadores estarán eternamente en el 

fuego de la gehena Ésos son lo peor de la creación 

Português - El Hayek : Em verdade os incrédulos entre os adeptos do Livro bem como os idólatras entrarão no 

fogo infernal onde permanecerão eternamente Estas são as piores das criaturas 

Россию - Кулиев : Воистину неверующие из людей Писания и многобожников окажутся в огне Геенны и 

пребудут там вечно Они являются наихудшими из тварей 

Кулиев -ас-Саади  َئَِك ُهْم َشرُّ اْلبَِریَّةِ : إِنَّ الَِّذیَن ك  فَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن فِي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن فِیَها ۚ أُولَٰ



                                                           
Воистину, неверующие из людей Писания и многобожников окажутся в огне Геенны и пребудут там 

вечно. Они являются наихудшими из тварей. 

Их постигнет тяжкая и невыносимая кара. Их муки не уменьшатся, и они впадут в глубокое отчаяние. 

Они действительно являются наихудшими из творений. Они познали истину и отвергли ее, и поэтому 

они лишились блага как при жизни на земле, так и после смерти. 

Кулиев -ас-Саади  َئَِك ُهْم ش  رُّ اْلبَِریَّةِ : إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن فِي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن فِیَها ۚ أُولَٰ

Turkish - Diyanet Isleri : Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkar edenler şüphesiz içinde temelli kalacakları 

cehennem ateşindedirler İşte bunlar yaratıkların en kötüsüdürler 

Italiano - Piccardo : In verità i miscredenti fra gente della Scrittura e gli associatori saranno nel fuoco 

dell'Inferno dove rimarranno in perpetuo Di tutta la creazione essi sono i più abbietti 

ه و بوهخهخرێنه ناو ئاگری دۆزهران دهڵگهکان و موشریك و هاوهن کتێبهڕ بوون له خاوهی بێ باوهوانهڕاستی ئهبرهان محمد أمین : به -كوردى 

 ویرزهڵکانی سهن تاوانبارترین و خراپترینی خهوانهر ئههه وهمێننهمیشه دهمری تیایدا بۆ ههنه

جالندربرى : جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وه دوزخ کی اگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب  -اردو 

 مخلوق سے بدتر ہیں

Bosanski - Korkut : Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće sigurno u vatri 

džehennemskoj u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja 

Swedish - Bernström : På dem som [trots detta] framhärdar i att förneka sanningen antingen de är efterföljare av 

äldre tiders uppenbarelser eller sådana som sätter gudar vid Guds sida väntar helvetets eld och där skall de förbli 

till evig tid; de är de uslaste av alla skapade varelser 

Indonesia - Bahasa Indonesia : Sesungguhnya orangorang yang kafir yakni ahli Kitab dan orangorang yang 

musyrik akan masuk ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya Mereka itu adalah seburukburuk makhluk 

ئَِك ُهْم َشرُّ    اْلبَِریَّةِ إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن فِي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن فِیَها ۚ أُولَٰ

(Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik -dimasukkan- ke dalam neraka 

Jahanam; mereka kekal di dalamnya) lafal Khaalidiina menjadi Haal atau kata keterangan keadaan dari lafal 

yang tidak disebutkan; lengkapnya mereka telah dipastikan oleh Allah swt. untuk menjadi penghuni tetap di 

dalam neraka Jahanam untuk selama-lamanya. (Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.) 

Indonesia - Tafsir Jalalayn  َئَِك ُهْم ش  رُّ اْلبَِریَّةِ : إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن فِي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن ِفیَها ۚ أُولَٰ

বাাংলা ভাষা - মুহিউদ্দীন খান : আিষলহকোব ও মুশষরকষের মষিে যারা কাষের োরা োিান্নাষমর আগুষন 

স্থােীভাষব োকষব। োরাই সষৃ্টষ্টর অিম। 

தமிழ் - ஜான் டிரஸ்ட் : நிசச்யமாக வைதக்காரரக்ைிலும் முஷ்ரிக்குகைிலும் எைரக்ை் 

நிராகரிக்கி ாரக்வைா அைரக்ை் நரக சநருப்பில் இருப்பாரக்ை் அதில் என்ச ன்றும் 

இருப்பாரக்ை் இத்தளகயைரக்ை்தாம் பளடப்புகைில் மிகக் சகட்டைரக்ை் ஆைாரக்ை் 

ภาษาไทย - ภาษาไทย : แทจ้รงิบรรดาผูป้ฏเิสธศรัทธาในหมูอ่ะฮฺลลุกติาบและบชูาเจว็ดนัน้จะอยูใ่นนรกญะฮนันัม 

พวกเขาเป็นผูพ้ านักอยูใ่นนัน้ตลอดกาล ชนเหลา่นัน้พวกเขาเป็นมนุษยท์ีช่ัว่ชา้ยิง่ 
Uzbek - Мухаммад Содик : Албатта аҳли китоб ва мушриклардан бўлган куфр келтирганлар жаҳаннам 

ўтидадурлар у ерда абадий қолурлар Ана ўшалар халойиқнинг энг ёмонларидир 

中国语文 - Ma Jian : 信奉天经者和以物配主者，他们中不信道的人，必入火狱，而永居其中；这等人是

最恶的人。 

Melayu - Basmeih : Sesungguhnya orangorang yang kafir dari Ahli Kitab dan orangorang musyrik itu akan 

ditempatkan di dalam neraka Jahannam kekalah mereka di dalamnya Mereka itulah sejahatjahat makhluk 

Somali - Abduh : Kuwa Gaaloobay oo ehlu Kitaabka ah iyo Gaaladii waxay gali Naarta Jahannama ayna Ini 

waari dhexdeeda kuwaasina waa kuwa ugli sharbadan khalqiga 

Hausa - Gumi : Lalle ne waɗanda suka kafirta daga mutanen Littafi da mushirikai sana cikin wutar Jahannama 

suna madawwama a cikinta Waɗannan su ne mafi ashararancin tãlikai 

Swahili - Al-Barwani : Hakika walio kufuru miongoni mwa Watu wa Kitabu na washirikina wataingia katika 

Moto wa Jahannamu wadumu milele humo Hao ndio viumbe waovu kabisa 

Shqiptar - Efendi Nahi : Ata që nuk besojnë si ata që patën Libër ashtu edhe paganët ata me siguri do të gjenden 

në zjarrin e skëterrës në te do të mbeten përherë ata janë krijesat më të këqia 

tajeki - Оятӣ : Аз аҳли китоб онҳо, ки кофиранд ва, низ мушрикон дар оташи ҷаҳаннаманд ва дар он 

ҳамеша хоҳанд буд. Инҳо бадтарини офаридагонанд. 

Uyghur - ى كىتابتىن ۋە مۇشرىكالردىن كاپىر بولغانالر ههقىقهتهن دوزاخقا كىرىدۇ. دوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ. ئهنه شۇالر محمد صالح : ئههل

 مهخلۇقاتالرنىڭ یامىنىدۇر

Malayalam - ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന് : ത്ീര്ച്ചയായുും ളവദക്കാരുും ബഹുശദവ 

വിൈവാസിക ുമായ സത്യനിളഷ്ധികള് നരകത്തീയി ാെ്. അവരത്ില് 

സ്ഥിരവാസിക ായിരിക്കുും. അവരാെ് സൃഷ്ടിക ിള റ്റും നികൃഷ്ടര്. 

 التفسیر المیسر : ان الذین كفروا من الیهود والنصارى والمشركین عقابهم نار جهنم خالدین فیها اولئك هم اشد الخلیقه شرا -عربى 



حاال شما پاسخ دهید که این مشرک کیه و این مشرکین چه کسانی هستند که گروه و طائفه و دسته ای 

بواح کفار  اتیشرک نهمهیکه با ا ی: زماننکهیو مهمتر از آن اجداگانه از یهودی ها و نصرانی هستند؟ 

به ناحق از لفظ مشرک  یآنها را با لفظ مشرک نام نبرده است چرا عده ا یو نصارا باز هللا تعال هودی

 کنند؟   یاستفاده م نیمسلم یبرا

اب ئ ینَ وَ  َهاُدواإِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن  - یَن أَْشَرُكوا اوَ  اْلَمُجوسَ وَ  النََّصاَرىوَ  الصَّ هَ یَْفِصُل بَْینَهُ لَّذ  ْم إِنَّ اللَـّ

هَ َعلَى ُكِل  َشْيٍء َشِهیدٌ )حج/  إِنَّ اللَـّ
خواهد کرد  یداور امتیقطعاً خداوند روز ق( 17یَْوَم اْلِقیَاَمِةۚ

ً خداوند  و مشرکان انیو زردشت نصرانی هاو  صابئینو  انیهودیمؤمنان و  انیدر م . مسل ما

 .است یزیاظر بر هر چحاضر و ن

 َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا هـ( ذیل این آیه خودش به این تقسیم اشاره می کند و می گوید: 310امام طبری رحمه هللا )

ِ فَعَبَدُوا اأْلَْوثَان َواأْلَْصنَام ُم هُ َوالَِّذیَن َهادُوا، وَ را عبادت می کنند(  ْوثَان َواأْلَْصنَامأ)مشرکین به هللا،  ،بِاَّللَّ

ابِئِیَن َوالنََّصاَرى ( ، یهود هستندَوالَِّذیَن َهادُوا) اْلیَُهود الَِّذي  َواْلَمُجوس ]ستاره پرستان و نصرانی ها[ ،َوالصَّ

)مجوس هم کسانی هستند که به بزرگداشت آتش و خدمت به آن می پردازند(  َعظَُّموا الن ِیَران َوَخدَُموَها

آورد  و قتاده بعد از توصیفی در مورد یهود و نصارا و مجوس و صابئین بعد قول قتادة رحمه هللا را می 

 َوَواِحدٌ  ،ِستَّةٌ: َخْمَسةٌ ِللشَّْیطانِ َواأْلَْدیَان . و قتاده نتیجه می گیرد : َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا: یَْعبُدُوَن اأْلَْوثَانمی گوید : 

ْحَمِن  ابِئِیَن  -3َوالَِّذیَن َهادُوا  -2وا الَِّذیَن آَمنُ  -1]تا هستند6ادیان  387.  ِللرَّ َواْلَمُجوَس  -5َوالنََّصاَرى  -4َوالصَّ

 تا مال شیطان و یکی متعلق به الرحمن.  5: [َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا -6

إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا،  » ذکراز هـ( هم در تفسیرش همین تقسیم بندی را می آورد و بعد  373السمرقندي )

، به ذکر یهودی ها و صابئین و مجوس همحالَ  ومن كان مثلَ  صلی هللا علیه وسلممحمد أصحاب یعني: 

                                                           
ابِِئیَن َوالنََّصاَرٰى َوالْ  387 َ َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء َشهِ إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ َ یَْفِصُل بَْینَُهْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة ۚ إِنَّ َّللاَّ ( 17دٌ )یَمُجوَس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ

ابِِئیَن َوالنََّصارَ  ى َواْلَمُجوس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ یَْفِصل بَْینهْم یَْوم اْلِقیَاَمة )الحج(  اْلقَْول فِي تَأِْویل قَْوله تَعَالَى : } إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ

ِ فََعبَدُوا اأْلَْوثَا{ یَقُول تَعَالَى ِذْكره : إِنَّ اْلفَْصل بَْین َهُؤاَلِء اْلُمنَافِِقیَن الَِّذیَن یَْعبُدُوَن َّللاَّ َعلَى َحْرف , َوالَّذِ   َهادُوا , ن َواأْلَْصَنام , َوالَِّذینَ یَن أَْشَرُكوا ِباَّللَّ

ابِئِیَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوس الَِّذي َعظَُّموا الن ِیَران َوَخدَُموَها , َوبَْین الَِّذیَن آَمنُ  ِ َوُرُسله إِلَى َّللاَّ , َوَسیَْفِصُل َبْینهْم یَْوم اْلِقیَاَمة بِعَْدٍل َوُهُم اْلیَُهود َوالصَّ وا بِاَّللَّ

 اْلَفْصل ِمَن َّللاَّ بَْینهْم . َوَكاَن قَتَادَة یَقُول فِي ذَِلَك , َما : اْلقََضاء َوَفْصله َبْینهْم إِْدَخاله النَّار اأْلَْحَزاب ُكل هْم َواْلَجنَّة اْلُمْؤِمنِیَن ِبِه َوبُِرُسِلِه ; فَذَِلَك ُهوَ  ِمنَ 

اق , قَاَل : أَْخبََرَنا َمْعَمر , َعْن قَتَادَة , فِي قَْوله : } إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن هَ َحدَّثَنَا اْلَحَسن ْبن َیْحیَى , قَاَل : أَخْ  - 18880 زَّ ابِِئیبََرنَا َعْبد الرَّ َن ادُوا َوالصَّ

ابِئُوَن : قَْوم یَْعبُدُوَن اْلَماَلئَِكة  بُور . َواْلَمُجوس : یَْعبُدُوَن الشَّْمس َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا { قَاَل : الصَّ , َویَُصلُّوَن ِلْلِقْبلَِة , َویَْقَرُءوَن الزَّ

ْیَطاِن , وَ  ْحَمِن .َواْلقََمر َوالن ِیَران . َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا : یَْعبُدُوَن اأْلَْوثَان . َواأْلَْدیَان ِستَّة : َخْمَسة ِللشَّ  َواِحد ِللرَّ



 واحدٌ فِستَّةٌ: َواأْلَْدیَان در نهایت می گوید:  ،بَدَةِ األْوثانِ عَ یعني: الَِّذیَن أَْشَرُكوا می پردازد و بعد می گوید: َ

ابِئِیَن  -3َوالَِّذیَن َهادُوا  -2لَِّذیَن آَمنُوا ا -1تا هستند]6ادیان  388.َخْمَسةٌ ِللشَّْیطانِ هلل تعالى، وال  -4َوالصَّ

 تا مال شیطان. 5[: یکی متعلق به هللا تعالی و َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا -6َواْلَمُجوَس  -5َوالنََّصاَرى 

قرار دادن غیر شرعی اهل کتاب در ابن تیمیه حنبلی هم بعد از نقد دیدگاه ابن عمر رضی هللا عنهما در 

ممنوعیت ازدواج با زنان پاکدامن اهل کتاب به دلیل شرکیات آنها می گوید که دسته ی مشرکین و 

ِة اأْلَْربَعَِة َوَغْیِرِهمْ » بر صحیح بودن نکاح اهل کتاب است و « َمْذَهُب َجَماِهیِر السَّلَِف َواْلَخلَِف ِمْن اأْلَئِمَّ

 اهل بدعت هستند ای از عنهما هستند طائفه در زمان ما کسانی که تابع این سخن ابن عمر رضی هللا

بر خالف آیات صریح  هللا عنهما یرض دقت کنید ابن عمر«  . وُهَو اْلیَْوُم َمْذَهُب َطائِفٍَة ِمْن أَْهِل اْلبِدَعِ »

ه بود و جمهور علمای سلف و خلف و... معتقد بهللا علیه وسلم  یصحیح رسول هللا صلقرآن و سنت 

کتاب اینها جزو مشرکین هستند و طبعاً باید حکم مشرکین بر آنها تطبیق شود که  دلیل شرکیات اهل

تهاد این اج ،. این توهین به ایشان نیستنباید با اهل کتاب ازدواج کردیکی از این احکام این است که 

. مشکل این است که ما آگاهانه از این اجتهاد غلط و شاذ اه شخصی ایشان است و مشکلی ندارداشتب

. و بعد از اینهمه روشنگری باید بگوئیم که تنها اهل بدعت از این اجتهاد کنیم و..و دیگران تقلید ایشان 

اشتباه جهت  رسیدن به اهدافی نفسانی و ضد اسالمی تقلید می کنند و باید همان سخن ابن تیمیه را برای 

   .«ْذَهُب َطائِفٍَة ِمْن أَْهِل اْلبِدَعِ وُهَو اْلیَْوُم مَ  »قرون بعدی و قرن حاضر خودمان تکرار کنیم که : 

این نظر ابن عمر رضی هللا عنهما را رد می دهد  ،سه دلیل و دیدگاه« ثاَلثَِة أَْوُجهٍ »ابن تیمیه در ادامه با 

 :َغْیَر ُمْشِرِكیَن بِدَِلیِل قَْوِلهِ أَنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب لَْم یَْدُخلُوا فِي اْلُمْشِرِكیَن فَُجِعَل أَْهُل اْلِكتَاِب و می گوید: أَحدَُها " 

ابِئِیَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا» داخل اهل کتاب  389« . إنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ

                                                           
ابِئِیَن ملسو هيلع هللا ىلص نَّ الَِّذیَن آَمنُوا، یعني: أصحاب محمد قوله عز وجل: إِ  388 ومن كان مثل حالهم، َوالَِّذیَن هادُوا یعني: مالوا عن اإلسالم یعني: الیهود َوالصَّ

األدیان ستة: فواحد هلل وقد ذكرناه من قبل، َوالنَّصارى وقد ذكرناه من قبل َواْلَمُجوَس، یعني: عبدة النیران َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا یعني:عبدة األوثان و

 تعالى، والخمسة للشیطان.
ُ تَعَالَى َعْن قَْوله تَعَالَى } َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت { َوقَْد أَبَاَح اْلعَُلَماُء التَّ  389 ْزِویَج بالنصرانیة َواْلیَُهوِدیَِّة : فََهْل ُهَما ِمْن اْلُمْشِرِكیَن ؟ أَْم َوُسئَِل َرِحَمهُ َّللاَّ

 ؟ اَل 

ِ . نَِكاُح اْلِكتَابِیَِّة َجائٌِز ِباآْلیَِة الَّتِي فِي اْلَمائِدَةِ َقاَل تَعَالَى : } َوَطعَ  اُم الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوَطعَاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن فَأََجاَب : اْلَحْمدُ َّلِلَّ

ِة اأْلَرْ اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت مِ  بَعَِة َوَغْیِرِهْم . َوقَْد ُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر َن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم { َوَهذَا َمْذَهُب َجَماِهیِر السَّلَِف َواْلَخَلِف ِمْن اأْلَئِمَّ

ْن تَقُوُل إنَّ َربََّها ِعیَسى اْبُن َمْریََم . َوُهَو اْلیَْوُم َمْذَهُب َطائِفٍَة ِمْن أَْهِل اْلبِدَعِ َوقَ  : أَنَّهُ َكِرهَ نَِكاَح النَّْصَراِنیَِّة . َوقَاَل : اَل أَْعلَُم ُشَرَكاءَ  وا أَْعَظَم ِممَّ ْد اْحتَجُّ

َعْن آیَِة اْلبَقََرةِ ِمْن ثاََلثَِة أَْوُجٍه : " أََحدَُها " أَنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب لَْم یَْدُخلُوا  بِاآْلیَِة الَّتِي فِي ُسوَرةِ اْلبَقََرةِ َوبِقَْوِلِه : } َواَل تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر { . َواْلَجَوابُ 



ابِئِیَن َوالنََّصاَرى إنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوا»مشرکین نمی شوند و اهل کتاب به دلیل آیه ی  لصَّ

 جزو غیر مشرکین قرار داده شده اند.   «َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا

حاال کسانی در زمان ما مثل نجدیت وجود دارند که خودشان را پیرو ابن تیمیه می دانند اما بر خالف 

دیدگاه اشتباه ابن عمر هستند که عمل می کنند و در واقع می توان گفت مقلد همان دیدگاههای ابن تیمیه 

ِة اأْلَْربَعَِة َوَغْیِرِهمْ »مخالف : است. اینها امروزه می گویند« َمْذَهُب َجَماِهیِر السَّلَِف َواْلَخلَِف ِمْن اأْلَئِمَّ

آنهم با  390واألقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركین والمشركات عند اإلطالق رجالهم ونساؤهم 

حکم یک شاه اموی در ممنوع بودن نزدیکی اهل کتاب به بیت دسته ای از اهل علم و قیاس استناد به 

ی اکه این علمدر هنگام حج یا غیر آن الحرام با قیاس به ممنوع بودن ورود مشرکین به بیت هللا الحرام 

هم این دستور شاه اموی را با آیه ای که دال بر نجس بودن مشرکین است و در مورد کفار  نجدیت

توجیه می کنند. معموالً سخنان شاهان  ،شرک نازل شده نه سایر کفار اهل کتاب و شبه اهل کتابم

 شده اند. می اموی و عباسی و سایر شاهان اینگونه توسط علمای درباری برای مردم توجیه 

ه ببن العثیمین نقل قول جالبی را در مصاح دربار چونتابع در مورد علمای البته شیخ اسامه بن الدن 

 ق( با شبکه الجزیره بیان می کند. ایشان می گوید: 1420ش )1378ای که در سال 

                                                           
ابِئِیَن َوالنَّ فِي اْلُمْشِرِكیَن فَُجِعَل أَْهُل اْلِكتَاِب َغْیَر ُمْشِرِكیَن بِدَِلیِل قَْوِلِه : } إنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن هَ   َصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا { . فَإِنْ ادُوا َوالصَّ

ِ َوا ْرِك بِقَْوِلِه : } اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْرَبابًا ِمْن دُوِن َّللاَّ  اَل إَلهَ إالَّ ُهوَ ْلَمِسیَح اْبَن َمْریََم َوَما أُِمُروا إالَّ ِلیَْعبُدُوا إلًَها َواِحدًا قِیَل فَقَْد َوَصفَُهْم ِبالش ِ

َ إنَّمَ  ا یُْشِرُكوَن { . قِیَل : إنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب َلْیَس فِي أَْصِل ِدینِِهْم ِشْرٌك ; فَإِنَّ َّللاَّ ُسِل َواْلُكتُِب لَْم یَُكْن فِي ُسْبَحانَهُ َعمَّ ُسَل بِالتَّْوِحیِد فَُكلُّ َمْن آَمَن بِالرُّ ا بَعََث الرُّ

ا یُْشِرُكوَن { فََحْیُث َوَصفَ أَْصِل ِدینِِهْم  ْرَك َكَما قَاَل : } ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ ُهْم بِأَنَُّهْم أَْشَرُكوا فَأِلَْجِل َما اْبتَدَُعوهُ ِمْن ِشْرٌك َولَِكنَّ النََّصاَرى اْبتَدَُعوا الش ِ

ُ بِِه َوَجَب تََمیُُّزُهْم َعنْ  ْرِك الَِّذي لَْم یَأُْمْر َّللاَّ ْرِك : الش ِ لَِة الَّتِي َجاَءْت بِالتَّْوِحیِد ; اَل بِالش ِ  أَْهُل اْلِكتَاِب فَإِذَا قِیلَ  اْلُمْشِرِكیَن أِلَنَّ أَْصَل ِدینِِهْم ات ِبَاعُ اْلُكتُِب اْلُمنَزَّ

ٍد . لَْم یَُكْن فِیِهْم ِمْن َهِذِه اْلِجَهِة ; اَل لَْم یَُكونُوا ِمْن َهِذِه اْلِجَهِة ُمْشِرِكیَن ; فَإِنَّ اْلِكتَاَب الَِّذي أُِضیفُوا إَلْیِه  ةُ ُمَحمَّ اَل ِشْرَك ِفیِه َكَما إذَا قِیَل : اْلُمْسِلُموَن َوأُمَّ

ةِ  ات َِحادٌ َواَل َرْفٌض َواَل تَْكِذیٌب بِاْلقَدَِر َواَل َغْیُر ذَِلَك ِمْن اْلبِدَعِ . َوإِْن َكاَن بَْعُض الدَّاِخِلیَن فِي ُ َعلَْیِه  اأْلُمَّ ٍد َصلَّى َّللاَّ ةَ ُمَحمَّ َقْد اْبتَدََع َهِذِه اْلِبدََع ; لَِكنَّ أُمَّ

ُ َعزَّ وَ  َوَسلََّم اَل تَْجتَِمُع َعلَى َضاَلَلٍة فَاَل یََزاُل ِفیَها َمْن ُهَو ُمتَّبٌِع ِلَشِریعَِة التَّْوِحیِد ; بِِخاَلِف أَْهلِ  وَن َجلَّ َعْن أَْهِل اْلِكتَاِب أَنَُّهْم ُمْشِركُ اْلِكتَاِب . َولَْم یُْخبِْر َّللاَّ

ا یُْشِرُكوَن { بِاْلِفْعِل َوآیَةُ اْلبَقََرةِ قَاَل ِفیَها : َواْلُمْشِرِكیَن و َواْلُمْشِركَ  اَل : إْن قَ اِت بِااِلْسِم . َوااِلْسُم أَْوَكدُ ِمْن اْلِفْعِل اْلَوْجهُ الثَّانِي أَْن یُ بِااِلْسِم َبْل قَاَل : } َعمَّ

قَ  هٌ بِأَْن یَُفرَّ ْرِك : فََهذَا ُمتََوج ِ بَْیَن داََللَِة اللَّْفِظ ُمْفَردًا َوَمْقُرونًا ; فَإِذَا أُْفِردُوا دََخَل فِیِهْم أَْهُل  َشِملَُهْم لَْفُظ اْلُمْشِرِكیَن ِمْن ُسوَرةِ اْلبَقََرةِ َكَما َوَصفَُهْم بِالش ِ

ةٌ وا َمَع أَْهِل اْلِكتَاِب َلْم یَْدُخلُوا فِیِهْم َكَما قِیَل ِمثُْل َهذَا فِي اْسِم " اْلفَِقیِر " و " اْلِمْسِكیِن " َونَحْ اْلِكتَاِب َوإِذَا قُِرنُ  ِو ذَِلَك . فَعَلَى َهذَا یُقَاُل : آیَةُ اْلبَقََرةِ َعامَّ

ةٌ . َواْلَخاصُّ یُقَدَُّم َعلَى اْلعَام ِ . اْلَوجْ  قَْد َجاَء ةِ بِات ِفَاِق اْلعُلََماِء وَ هُ الثَّاِلُث أَْن یُقَاَل : آیَةُ اْلَمائِدَةِ نَاِسَخةٌ آِلیَِة اْلبَقََرةِ ; أِلَنَّ اْلَمائِدَةَ نََزَلْت بَْعدَ اْلبَقَرَ َوتِْلَك َخاصَّ

ا قَْولُهُ : } وَ فِي اْلَحِدیِث } اْلَمائِدَةُ ِمْن آِخِر اْلقُْرآِن نُُزواًل فَأَِحلُّوا َحاَللََها َوَحر ِ  َمةَ إذَا تَعَاَرَضتَا . َوأَمَّ َرةُ تَْنَسُخ اآْلَیةَ اْلُمتَقَد ِ  اَل ُموا َحَراَمَها { َواآْلیَةُ اْلُمتَأَخ ِ

ا َهاَجَر ِمْن َمكَّةَ إلَى اْلَمدِ  ُ " ُسوَرةَ اْلُمْمتََحَنِة " َوأََمَر بِاْمتَِحاِن اْلُمَهاِجِریَن . َوُهَو تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر { فَإِنََّها نََزَلْت بَْعدَ ُصْلحِ اْلُحدَْیبِیَِة لَمَّ ینَِة َوأَْنَزَل َّللاَّ

ُم " ِلتَْعِریِف اْلعَْهِد َواْلَكَوافُِر اْلَمْعُهودَاُت ُهنَّ الْ  اَر قَْد یَُمی ُِزوا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أَْیًضا فِي ُمْشِرَكاُت َمَع أَنَّ اْلُكفَّ ِخَطاٌب ِلَمْن َكاَن فِي ِعْصَمتِِه َكافَِرةٌ . و " الالَّ

نُوا مَ اُغوِت َویَقُولُوَن ِللَِّذیَن َكفَُروا َهُؤاَلِء أَْهدَى ِمَن الَِّذیَن آبَْعِض اْلَمَواِضعِ َكقَْوِلِه : } أََلْم تََر إلَى الَِّذیَن أُوتُوا َنِصیبًا ِمَن اْلِكتَاِب یُْؤِمنُوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّ 

یَماُن ; َوَلِكْن ُهْم َكفَُّروا ُمْبتَِدِعیَن اْلُكْفَر َكَما قَاَل تَعَالَى : ِ  َسبِیاًل { فَإِنَّ أَْصَل ِدینِِهْم ُهَو اإْلِ قُوا بَْیَن َّللاَّ ِ َوُرُسِلِه َویُِریدُوَن أَْن یُفَر ِ } إنَّ الَِّذیَن یَْكفُُروَن بِاَّللَّ

 . ا َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِریَن َعذَابًا ُمِهینًا {ِمُن بِبَْعٍض َونَْكفُُر بِبَْعٍض َویُِریدُوَن أَْن یَتَِّخذُوا بَْیَن ذَِلَك َسبِیاًل { } أُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن َحقًّ َوُرُسِلِه َویَقُولُوَن نُؤْ 
 ( / 4/274مجموع فتاوى الشیخ ابن باز" ) 390



هجری قمری وارد بالد حرمین شدند، متأسفانه  1411زمانی که نیروهای آمریکا در محرم سال ….»

فتاوایی در تأیید آن صادر شد. دولتهای خلیج برای صدور این فتاوا بر این علماء فشار آوردند، فتاوایی 

که در مورد شان به علماء گفته بودند که موقتی است. برخی از این علماء که مورد اعتماد ماست، 

که ما فتوی ندادیم، بل"امثال شیخ محمد بن صالح العثیمین در مجلس و در منزل خودشان بما گفتند که: 

ی ا گفتند: باید فتوایبعد از اینکه دولت نیروهای آمریکایی را وارد مملکت کرد ما را جمع کردند و به م

!!. من با ایشان مدتی طوالنی درباره "صادر کنید و اال جوانان با این نیروهای آمریکایی خواهند جنگید

مبنی بر اخراج آمریکاییان صحبت کردم، ایشان به توایی از جانب هیئت کبارالعلماء وجوب صدور ف

سامه! ای ا" : -ز او، بر این امر گواه استهللا ی که معبود حقیقی نیست ج قسم به-صراحت به من گفتند

ما در هیئت کبار العلماء حق نداریم که از جانب خود فتوا دهیم، بلکه فقط زمانی که از سوی اعلی 

، متأسفانه این است وضعیت "ما فتوا صادر می کنیم به ما ارجاع داده شود،-بنابر تعبیر او-حضرت 

 391«ما.

زبان خود آنهاست از  دربار تابعنجدی  علمایلماء و اهل فتوا و هیئت کبار عبه هر حال این وضعیت 

که از گذشته های دور تا کنون و تا زمانی که این جریان مخرب وجود دارد دیدگاههای  است و طبیعی

 آنها ارزشی شرعی نداشته باشند. 

الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن  إِنَّ : سوره ی حج  17به هر حال: ابن کثیر شافعی رحمه هللا نیز در ذیل همین آیه ی 

اب ئ ینَ وَ  َهاُدوا یَن أَْشَرُكوا وَ  اْلَمُجوسَ وَ  النََّصاَرىوَ  الصَّ با جدا کردن کفار مشرک از سایر ( 17)حج/ الَّذ 

ابِئِینَ ِمْن اْلُمْؤِمنِیَن َوَمْن ِسَوااْلُمْختَِلفَة  َهِذِه اأْلَْدیَانِ  یُْخبِر تَعَالَى َعْن أَْهلِ کفار می گوید:    ُهْم ِمْن اْلیَُهود َوالصَّ

هللا تعالی از اهل این ادیان مختلف از جمله مومنین و غیر  392... َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوس َواَلَِّذیَن أَْشَرُكوا ... 

 از آنها چون یهود و صابئین و نصارا و مجوس و مشرکین خبر می دهد. 

                                                           
 جری قمریه 1420مصاحبه ای با شبکه الجزیره سال  391
ابِئِیَن َوالنََّصاَرٰى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن 354، صفحه  5تفسیر القرآن العظیم اسماعیل بن عمر ابن کثیر ، جلد 392 /  إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ

 َ َ یَْفِصُل بَْینَُهْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة ۚ ِإنَّ َّللاَّ ( )الحج(  یُْخبِر تَعَالَى َعْن أَْهل َهِذِه اأْلَْدیَان اْلُمْختَِلفَة ِمْن اْلُمْؤِمنِیَن َوَمْن 17َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء َشِهیدٌ )أَْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ

ابِئِیَن َوقَْد قَدَّْمنَا ِفي ُسوَرة اْلبَقََرة التَّْعِریف بِِهْم َواْختِاَلف النَّاس فِیهِ  َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوس َواَلَِّذیَن أَْشَرُكوا فَعَبَدُوا َمَع َّللاَّ َغْیره  مْ ِسَواُهْم ِمْن اْلیَُهود َوالصَّ



ابِئِیَن  -3َوالَِّذیَن َهادُوا  -2الَِّذیَن آَمنُوا  -1برشمردن  امام بغوی هم در تفسیرش ذیل همین آیه بعد از َوالصَّ

 393اأْلَْوثَان  َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا، یعني َعبَدَةِ  -6َواْلَمُجوَس  می گوید :   -5َوالنََّصاَرٰى  -4

 را هستند ومسلمین و یهود و نصا ،هـ( در تفسیرش می گوید: اتباع انبیاء 606امام فخر الدین الرازي )

ی مبه توضیح مشرکین می پردازد و صابئون فرقه ای بین یهود و نصارا هستند. و بعد از ذکر مجوس 

ْوَن بِالُمْشِرِكینَ گوید:  ا الُمْنِكُروَن ِلأْلْنبِیاِء َعلى اإلْطالِق فَهم َعْبدَةُ األْصناِم واألْوثاِن، وُهُم الُمَسمَّ ،  وأم 

ام ن« مشرکین»تحت عنوان  هستند کهپرستنده های اصنام و اوثان منکرین انبیاء به صورت اطالق 

 دهشگذاری شده اند که همه با تمام اختالفی که با هم دارند جزو این طبقه ی مشرکین هستند.  و ثابت 

تَّةُ الَّتِي ذََكرَ »مده به سبب اختالفات انبیاء َعلَْیِهُم السَّالُم آادیان به وجود  است که ُ تَ هي َهِذِه الس ِ عالى ها َّللاَّ

تا هستند که هللا تعالی در این آیه آنها را ذکر کرده است. و قَتادَة وُمقاتِل می گویند:  6« في َهِذِه اآلیَةِ 

ِ تَعالى وهو اإلْسالُم، وَخْمَسةٌ ِللشَّْیطانِ  تا هستند: یکی برای هللا تعالی که 6، ادیان األْدیاُن ِستَّةٌ: واِحدَةٌ َّلِلَّ

 394تا برای شیطان5، و اسالم است

ابِئِیَن" در تفسیر جاللین هم باز در ذیل همین آیه آمده است :  إنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َواَلَِّذیَن َهادُوا" ُهْم اْلیَُهود "َوالصَّ

ة یَاَمة" بِإِْدَخاِل اْلُمْؤِمنِیَن اْلَجنَّ َطائِفَة ِمْنُهْم "َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوس َواَلَِّذیَن أَْشَرُكوا إنَّ َّللاَّ یَْفِصل بَْینهْم یَْوم اْلقِ 

ابِئِینَ  -3)یهودی ها هستند(  اَلَِّذیَن َهادُوا -2مومنین   -1  395.َوإِْدَخال َغْیرهْم النَّار )طائفه ای از یهودی  الصَّ

ها داوری می کند با هللا تعالی روز قیامت بین آن  َواَلَِّذیَن أَْشَرُكوا -6 اْلَمُجوس -5 النََّصاَرى -4ها هستند( 

 داخل کردن مومنین به بهشت و داخل کردن دیگران به آتش. 

                                                           
یظ أِلَْقَواِلِهْم ید َعلَى أَْفعَالهْم َحفِ َوَمْن َكفََر بِِه النَّار فَإِنَّهُ تَعَالَى َشهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى " یَْفِصل َبْینهْم یَْوم اْلِقیَاَمة " َویَْحُكم بَْینهْم بِاْلعَْدِل َفیُْدِخل َمْن آَمَن بِِه اْلَجنَّة 

 َعِلیم بَِسَرائِِرِهْم َوَما تُِكن  َضَمائِرهمْ 
/  إن الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین أشركوا، 328، صفحه  3تفسیر البغوي حسین بن مسعود بغوی ، جلد 393

 م ( یحكم بینهم ) یوم القیامة إن هللا على كل شيء شهید (یعني عبدة األوثان ، ) إن هللا یفصل بینه
ا أتْباعُ األْنِبیاِء َعَلْیِهُم السَّالُم فَُهُم الُمْسِلُموَن والیَُهودُ والنَّصارى، وفِْرقَةٌ أُْخرى بَْیَن الیَُهوِد و 394 ا أتْباعُ الُمتََنب ِِئ فَُهُم أم  ابِئُوَن، وأم  النَّصارى وُهُم الص 

ْوَن بِالُمْشِرِكیَن، والَمُجوسُ  ا الُمْنِكُروَن ِلأْلْنِبیاِء َعلى اإلْطالِق فَهم َعْبدَةُ األْصناِم واألْوثاِن، وُهُم الُمَسمَّ َیْدُخُل فِیِهُم الَبراِهَمةُ َعلى اْختِالِف َطبَقاتِِهْم. ، وأم 

ُ تَعالى في َهِذِه اآلیَِة، قاَل قَتادَةُ وُمقاتٌِل: األْدیا فَثَبََت أنَّ األْدیاَن الحاِصلَةَ بَِسبَِب ااِلْختِالفاِت في األْنبِیاءِ  تَّةُ الَّتِي ذََكَرها َّللاَّ  نُ َعلَْیِهُم السَّالُم هي َهِذِه الس ِ

ِ تَعالى وهو اإلْسالُم، وَخْمَسةٌ ِللشَّْیطاِن، وتَماُم الَكالِم في َهِذِه اآلیَِة قَْد تَقَدََّم في   وَرةِ البَقََرةِ.سُ ِستَّةٌ: واِحدَةٌ َّلِلَّ
ابِِئیَن َوالنََّصاَرٰى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا 337، صفحه  الدین محلیاحمد جالل تفسیر الجاللین محمد بن395 /  إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ

 َ َ یَْفِصُل بَْینَُهْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة ۚ إِنَّ َّللاَّ ابِِئیَن" َطائِفَة ِمْنُهْم 17 َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء َشِهیدٌ )إِنَّ َّللاَّ ( )الحج( "إنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َواَلَِّذیَن َهادُوا" ُهْم اْلیَُهود "َوالصَّ

ْؤِمنِیَن اْلَجنَّة َوِإْدَخال َغْیرهْم النَّار "إنَّ َّللاَّ َعلَى ُكل  َشْيء" ِمْن "َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوس َواَلَِّذیَن أَْشَرُكوا إنَّ َّللاَّ یَْفِصل بَْینهْم یَْوم اْلِقیَاَمة" بِإِْدَخاِل اْلمُ 

 َعَملهْم "َشِهید" َعاِلم بِِه ِعْلم ُمَشاَهدَة



ابِئِیَن  -3َوالَِّذیَن َهادُوا  -2الَِّذیَن آَمنُوا  -1امام قرطبی هم باز با تعاریفی از   -5َوالنََّصاَرٰى  -4َوالصَّ

مشرکین : اعراب عبادت کننده ی  396. اأْلَْوثَان  ةِ َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا : ُهْم اْلعََرب َعبَدَ می گوید: َواْلَمُجوَس  

 اوثان هستند.

ابِئِیَن  -2الَِّذیَن َهادُوا  -1 امام شوکانی هم در فتح القدیر ذیل همین آیه با توصیفی از َوالنََّصاَرٰى  -3َوالصَّ

مشرکین کسانی هستند که اصنام  397. مَ والَِّذیَن أْشَرُكوا الَِّذیَن یَْعبُدُوَن األْصنا -5می گوید : َواْلَمُجوَس     -4

 را عبادت می کنند.

بعد از نام سوره ی حج   17در تفسیر همین آیه ی « التحریر و التنویر»ابن عاشور هم باز در تفسیرش 

 -2والیهود  -1المؤمنین و می گوید که ذکر می پردازد دسته از کفار  5به تفکیک این بردن از مومنین 

والمشركین  -5المجوس  -4ین در آیه ی بقره و آیه ی عقود بیان شد و در این آیه والصابئ -3والنصارى 

 398ذکر شده است. 

در تفسیر خواطر محمد متولي الشعراوي که عده ای از برادران به آن اشاره کردند باز می بینیم که بعد 

« ٱلَِّذیَن آَمنُواْ..» اصلی می پردازد و می گوید:دسته از کفار  5از ذکر مومنین به تفکیک آشکار این 

 »یعنی : یهود و ..« َوٱلَِّذیَن َهادُواْ »بعد به ذکر  هللا علیه وسلم ایمان آورده اند و یعنی به محمد صلی

ابِئِینَ »و «  النََّصاَرٰى  می پردازد و توضیح مختصری می دهد و در آخر می «  اْلَمُجوسَ  »و « الصَّ

                                                           
اِبئِیَن وَ  22، صفحه  12الجامع ألحکام القرآن محمد بن احمد قرطبی ، جلد 396 النََّصاَرٰى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن /  إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ

َ َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء َشِهیدٌ ) َ یَْفِصُل بَْینَُهْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة ۚ ِإنَّ َّللاَّ ٍد َصلَّى َّللاَّ َعلَْیِه َوَسلََّم .اْلیَ 17أَْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ ِ َوبُِمَحمَّ ُهود , ( )الحج( إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا :  أَْي ِباَّلَلَّ

اِبئِیَن: ُهْم قَْوم یَْعبُدُوَن النُُّجوم . النََّصاَرىٰ   : ُهْم اْلُمْنتَِسبُوَن ِإلَى ِملَّة ِعیَسى . اْلَمُجوَس :  ُهْم َعبَدَة َوُهْم اْلُمْنتَِسبُوَن إِلَى ِملَّة ُموَسى َعلَْیِه السَّاَلم .الصَّ

اِن َكاْلغَْیِم النُّون یَتَعَاَقبَ ْیِن : نُور َوُظْلَمة . َوقِیَل : اْلَمُجوس فِي اأْلَْصل النُُّجوس ِلتَدَیُّنِِهْم بِاْستِْعَماِل النََّجاَسات ; َواْلِمیم وَ الن ِیَران اْلقَائِِلیَن أَنَّ ِلْلعَالَِم أَْصلَ 

 ِذیَن أَْشَرُكوا: ُهْم اْلعََرب َعبَدَة اأْلَْوثَان .َواْلغَْین , َواأْلَْیم َواأْلَْین . َوقَْد َمَضى فِي اْلبَقََرة َهذَا ُكل ه ُمْستَْوفًى . َوالَّ 
ِ وَرُسوِلِه، أْو بِما ذُِكَر ِمَن اآلیاِت البَی ِناِت ﴿والَِّذیَن هادُوا﴾523، صفحه  3فتح القدیر محمد شوکانی ، جلد   397 ُهُم  /   قَْولُهُ: ﴿إنَّ الَِّذیَن آَمنُوا﴾ أْي بِاَّللَّ

اِبئِیَن قَْوٌم یَْعبُدُوَن النُُّجوَم، وقِیَل: هم ِمن ِجْنِس النَّصارى ولَْیَس ذَِلَك ِبَصِحیحٍ َبْل الیَُهودُ الُمْنتَِسبُوَن  ِجُع إلى هم فِْرقَةٌ َمْعُروفَةٌ ال تَرْ إلى ِملَِّة ُموسى والص 

لَِّة ِعیسى والَمُجوُس ُهُم الَِّذیَن یَْعبُدُوَن الن اَر، ویَقُولُوَن إنَّ العالََم أْصلَْیِن: النُّوُر ِملٍَّة ِمِن الِملَِل الُمْنتَِسبَِة إلى األْنبِیاِء والنَّصارى ُهُم الُمْنتَِسبُوَن إلى مِ 

ا وا الُمُسوَح، وِقیَل: إنَّهم أَخذُوصارى اْعتََزلُوهم ولَبِسُ والظُّْلَمةُ. وِقیَل: هم یَْعبُدُوَن الشَّْمَس والقََمَر، وقِیَل: هم یَْستَْعِملُوَن النَّجاساِت، وقِیَل: هم قَْوٌم ِمَن النَّ 

 ا في البَقََرِة،بَْعَض ِدیِن الیَُهوِد وبَْعَض ِدیِن النَّصارى والَِّذیَن أْشَرُكوا الَِّذیَن یَْعبُدُوَن األْصناَم، وقَْد َمضى تَْحِقیُق َهذ
/  وِذكر المؤمنین والیهود والنصارى 161، صفحه  17تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور محمدطاهر بن عاشور ، جلد 398

ضل التوحید ف والصابئین تقدم في آیة البقرة وآیة العقود . وزاد في هذه اآلیة ذكر المجوس والمشركین ، ألن اآلیتین المتقدمتین كانتا في مساق بیان

ر المجوس والمشركین ألن هذه اآلیة مسوقة لبیان التفویض إلى هللا واإلیمان باهلل والیوم اآلخر في كل زمان وفي كل أمة . وزید في هذه السورة ذك

 في الحكم بین أهل الِملل ، فالمجوس والمشركون لیسوا من أهل اإلیمان باهلل والیوم اآلخر



: مشرکین هستند که  والَِّذیَن أْشَرُكوا 399و اأْلَْوثَان. شركون َعبَدَة األْصنامِ گوید : والَِّذیَن أْشَرُكوا: هم الم

 اصنام و اوثان را عبادت می کنند. 

در تفسیر المسیر هم که مجموعه ای از مفسرین آن را تألیف کرده اند باز می بینیم که بعد از توضیحی 

ابِ  -2َوالَِّذیَن َهادُوا  -1 »کوتاه در مورد  والَِّذیَن  -5می گوید:  « َواْلَمُجوسَ  -4َوالنََّصاَرٰى  -3ئِیَن َوالصَّ

 400اأْلَْوثَان. وهم: َعبَدَةِ أْشَرُكوا 

در تفسیر این آیه می گوید: در این آیه ی « الوسیط للقرآن الكریم»محمد سید طنطاوي در تفسیر خودش

ضیحاتی هم در مورد هر یک تو طنطاوی فرقه از مردم برای ما سخن می گوید و 6قرآن از  ،کریمه

است: و مراد از آنها کسانی هستند که به نبی صلی الَِّذیَن آَمنُوا فرقه ی اولی: فرقه ی  -1ارائه می دهد: 

الَِّذیَن  »فرقه ی دوم هم   -2هللا علیه وسلم ایمان آورده و او را تصدیق کرده و از او تبعیت کرده اند. 

ابِئِینَ  »ه ی سوم هم فرق -3یهودی ها هستند « َهادُوا  « النََّصاَرٰى  »فرقه ی چهارم هم  -4هستند «  الصَّ

وأما الفرقة السادسة واألخیرة فهى فرقة الَِّذیَن  -6هستند. «  اْلَمُجوسَ  »فرقه ی پنجم هم   -5هستند، 

. و مشرکین هستند فرقه ی ششم و آخری فرقه ی 401. و اأْلَْوثَان  األْصنامِ  أْشَرُكوا. والمشهور أنهم َعبَدَةِ 

 مشهور این است که این مشرکین عبادت کنندگان اصنام و اوثان هستند. 

                                                           
الیهود، ثم النصارى وهما قبل اإلسالم، [ أي: 17[ أي: بمحمد صلى هللا علیه وسلم، } َوٱلَِّذیَن َهادُواْ.. { ]الحج: 17} ٱلَِّذیَن آَمنُواْ.. { ]الحج:  399

وا الصابئة لخروجهم عن الدین الحق. أما ا م لمجوس: فهأما الصابئون: فهؤالء جماعة كانوا على دین إبراهیم علیه السالم، ثم عبدوا الكواكب فَُسمُّ

 عبدة النار، والذین أشركوا: هم المشركون َعبَدة األصنام واألوثان.
هلل ورسوله محمٍد صلى هللا علیه وسلم والیهود والصابئین وهم: )قوم باقون على فطرتهم وال دین مقرر لهم یتبعونه( والنصارى إن الذین آمنوا با 400

، ن النارالكافری والمجوس )وهم عبدة النار( والذین أشركوا وهم: عبدة األوثان، إنَّ هللا یفصل بینهم جمیعًا یوم القیامة فیدخل المؤمنین الجنة، ویدخل

 إن هللا على كل شيء شهید، شهد أعمال العباد كلَّها، وأحصاها وحفظها، وسیجازي كال بما یستحق جزاء وفاقًا لألعمال التي عملوها.
اِبئِیَن َوالنََّصاَرٰى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن أَْشَركُ  401 َ  وا إِنَّ الوسیط لطنطاوي : إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ َ یَْفِصُل بَْینَُهْم َیْوَم اْلِقیَاَمِة ۚ إِنَّ َّللاَّ لَٰى ُكل ِ عَ  َّللاَّ

:  -تعالى  -أن مرد الفصل بین الفرق المختلفة إلیه وحده . إذ هو العلیم بكل ما علیه كل فرقة من حق أو باطل ، فقال  -سبحانه  -ثم بین َشْيٍء َشِهیدٌ .

فى هذه اآلیة الكریمة حدثنا القرآن عن ست فرق من الناس : أما الفرقة األولى ، فهى : فرقة الذین آمنوا ، ادُواْ . . . ( .نُواْ والذین هَ ) إِنَّ الذین آمَ 

ى لوابتدأ القرآن بهم ، لإلشعار بأن دین اإلسالم هو الدین الحق ، القائم عوصدقوه واتبعوه . - علیه وسلم صلى هللا -والمراد بهم : الذین آمنوا بالنبى 

 : ) إِنَّ أَْكَرَمُكْم َعندَ هللا -تعالى  -ال ینال إال اإلیمان والعمل الصالح ، وال فضل ألمة على أمة إال بذلك ، كما قال  -تعالى  -أساس أن الفوز برضا هللا 

وسموا یهودا نسبة إلى " یهوذا : دخل فى الیهودیة .ن وتهود أى أَتْقَاُكْم ( وأما الفرقة الثانیة فهى فرقة الذین هادوا أى : صاروا یهودا . یقال : هاد فال

، وقلبت الذال دال عند التعریب . أو سموا یهودا حین تابوا من عبادة العجل مأخوذ من هاد یهود هودا بمعنى  -علیه السالم  -" أحد أوالد یعقوب 

 لفرقة الثالثة هى فرقة " الصابئین " جمع صابئ ، وهو الخارج من دین إلى آخر .وانَآ ِإَلْیَك ( أى : تبنا إلیك .: ) إِنَّا ُهدْ  -تعالى  -تاب . ومنه قوله 

ْلف والناب والمراد بهم : الخارجون من الدین الحق إلى الدین الباطل . وهم قوم یعبدون الكواكب إذا طلع . -كمنع وكرم  -والنجم  یقال : صبأ الظ ِ

والفرقة الرابعة هى فرقة " النصارى " جمع نصران بمعنى نصرانى كندامى وندمان . آدم. هم على دین صابئ بن شیث ابنوالمالئكة ویزعمون أن

، قیل : سموا بذلك ألنهم كانوا أنصارا له : وقیل : إن هذا االسم مأخوذ من الناصرة ،  -علیه السالم  -والیاء فى نصرانى للمبالغة ، وهم قوم عیسى 

أما الفرقة الخامسة فهى فرقة " المجوس " وهم قوم یعبدون الشمس والقمر والنار . وقیل : هم قوم أخذوا وقریة التى كان عیسى قد نزل بها .وهى ال

وأما الفرقة السادسة واألخیرة فهى فرقة الذین لعالم أصلین : نوراً وظلمة . . .من دین النصارى شیئاً ، ومن دین الیهود شیئاً ، ویقولون : بأن ل

 بدة األصنام واألوثان أشركوا ، والمشهور أنهم ع



إنَّ الَِّذیَن آَمنُوا والَِّذیَن هادُوا والصابِئِیَن والنَصارى »هـ( در تفسیر خودش بر 710لنسفي )امام ا

ْحَمنِ قِیَل: األْدیاُن َخْمَسةٌ أرْ می گوید:   « والَمُجوَس والَِّذیَن أْشَرُكوا الصابِئُوَن  ،بَعَةٌ ِللشَّْیطاِن وواِحدٌ ِللرَّ

متعلق به تا مال شیطان و یکی  4تا هستند 5. گفته شده است که ادیان نَْوٌع ِمَن النَصارى فاَل تَُكوُن ِستَّةً 

 عدد نمی شود.  6. و الصابِئُوَن دسته و نوعی از نصارا هستند . پس  الرحمن

هـ( در تفسیرش ذیل همین آیه به نکاتی اشاره می کند که نوعی  1376)عبدالرحمن سعدى رحمه هللا 

هللا تعالی از طوائف اهل زمین خبر می دهد : من الذین جمع بندی این بحث ماست. ایشان می گویند: 

أوتوا الكتاب، من المؤمنین والیهود والنصارى والصابئین، ومن المجوس، ومن المشركین؛ از کسانی که 

خبر می دهد و هم و از مجوس  –مومنین و یهود و نصاری و صابئین از  –ب داده شده است به آنها کتا

همه ی کفار من الیهود، : فَالَِّذیَن َكفَُروا . به دنبال این توضیح می هد که: از مشرکین هم خبر می دهد 

 402 .ابئین، والمشركین را شامل می شودوالنصارى، والمجوس، والص

و مكي  403هـ( 399ین )نَذاهب معروف به اهل سنت باز کسانی چون ابن أبي زمَ از اهل تفسیر میان م

 741ابن ُجَزي  ) و 406امام فخر رازیو  405البسیطهـ( در 468و الواحدي ) 404هـ( 437بن أبي طالب )

و ابوالفتوح  409در الدر المنثور هـ( 911و جالل الدین السیوطي ) 408هـ( 774ابن كثیر ) و  407هـ(

                                                           
اِبئِیَن َوالنََّصاَرٰى َواْلَمُجوَس 631تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کالم المنان عبدالرحمن سعدی ، صفحه    402 /  إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ

َ یَْفِصُل بَْینَُهْم یَْوَم اْلِقیَامَ  َ َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء َشِهیدٌ )َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ ( )الحج( یخبر تعالى عن طوائف أهل األرض, من الذین أوتوا 17ِة ۚ إِنَّ َّللاَّ

 هالكتاب, من المؤمنین والیهود والنصارى والصابئین, ومن المجوس, ومن المشركین أن هللا سیجمعهم جمیعهم لیوم القیامة ویفصل بینهم بحكم

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهیدٌ " ثم فصل هذا الفصل بینهم بقوله: " َهذَانِ العدل, ویجازیهم بأعماله  م, التي حفظها وكتبها, وشهدها, ولهذا قال: " إِنَّ َّللاَّ

 َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َرب ِِهْم " كل یدعي أنه الحق. 

 ابئین, والمشركین" فَالَِّذیَن َكفَُروا " یشمل كل كافر, من الیهود, والنصارى, والمجوس, والص
ابِئِیَن﴾ َوُهْم قَْوٌم یَْعبُدُوَن اْلَماَلئَِكةَ، َویَْقَرُءونَ  403 ْمِس ﴿إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا﴾ تهودوا ﴿َوالصَّ  الزبُور ﴿َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوس﴾ َوُهْم َعبَدَةُ الشَّ

 ْم َعبَدَةُ اأْلَْوثَانِ َواْلقََمِر َوالن ِیَراِن ﴿َوالَّذین أشركوا﴾ َوهُ 
قال قتادة: "والصابون" قوم یعبدون المالئكة، ویصلون إلى القبلة، ویقرأون الزبور. والمجوس، یعبدون الشمس والقمر والنیران "والذین  404

 أشركوا" یعبدون األوثان. واألدیان ستة، خمسة للشیطان وواحد للرحمن.
 ركي العرب.قوله ﴿َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا﴾ یعني مش 405
 212، صفحه  23التفسیر الکبیر)مفاتیح الغیب( محمد بن عمر فخررازی ، جلد  406
ابِِئیَن﴾ ذكر في البقرة ] 407 [ وكذلك الذین هادوا ﴿َوٱْلَمُجوَس﴾ هم الذین یعبدون النار، ویقولون: إن الخیر من النور والشر من الظلمة 62﴿َوٱلصَّ

 یعبدون األصنام من العرب وغیرهم﴿َوٱلَِّذیَن أَْشَرُكۤواْ﴾ هم الذین 
َوقَْد قَدَّْمنَا فِي ُسوَرةِ "اْلبَقََرِة" التَّْعِریَف بِِهْم، -اِبئِیَن یُْخبُِر تَعَالَى َعِن أَْهِل َهِذِه اأْلَْدیَاِن اْلُمْختَِلفَِة ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن، َوَمْن ِسَواُهْم ِمَن اْلیَُهوِد َوالصَّ  408

ِ َمعَهُ؛-ِهمْ واختالَف النَّاِس فِی  َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوِس، َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا فَعَبَدُوا َغْیَر َّللاَّ
اِق، وَعْبدُ ْبُن ُحَمْیٍد، واْبُن َجِریٍر،  347، صفحه  4بکر سیوطی ، جلد الدر المنثور في التفسیر بالمأثور عبدالرحمن بن ابی 409 ز  /  أْخَرَج َعْبدُ الرَّ

ابِئُوَن قَْوٌم یَْعبُدُوَن الَمالئَِكةَ ویَُصلُّونَ واْبُن أبِي حاتِ  بُوَر، والَمُجوُس َعَبدَةُ ٍم َعْن قَتادَةَ في قَْوِلِه: ﴿إنَّ الَِّذیَن آَمنُوا﴾ اآلیَةَ، قاَل: الص   الِقْبَلةَ ویَْقَرُءوَن الزَّ

 ُ ا الَِّذیَن أْشَرُكوا فَهم َعبَدَة . الشَّْمِس والقََمِر والن ِیراِن، وأم  ِ َعزَّ وَجلَّ َ یَْفِصُل َبْینَُهْم﴾ قاَل: األْدیاُن ِستَّةٌ: فََخْمَسةٌ ِللشَّْیطاِن وِدیٌن َّلِلَّ  األْوثاِن، ﴿إنَّ َّللاَّ

َ یَْفِصُل بَْینَُهْم﴾ قاَل: َفَصَل قَضاَءهُ َبْینَهم فَجَ  ةَ واِحدَةً.عََل وأْخَرَج اْبُن أبِي حاتٍِم َعْن ِعْكِرَمةَ في قَْوِلِه: ﴿إنَّ َّللاَّ  الَخْمَسةَ ُمْشتَِرَكةً وَجعََل َهِذِه األُمَّ



و خواجه عبدهللا انصاري صوفی  414و مراغی 413ابن عطیهو  412ثعلبی  و 411و آلوسی 410رازی

و وهبه  419و سید قطب  418هـ( 1250و الشوكاني )   417و زمخشری 416و ابن جوزی  415مسلک

و  424و مقاتل بن سلیمان 423و محمد سمرقندی 422احمد نسفی421عبدالرحمن بن ابی حاتم  420زحیلی

و الخطیب  428و محمد ماتریدی  427و محمدعلی صابونی 426هـ( 982و أبو السعود ) 425طبرانی

                                                           
ِ. وقالَِت النَّصارى: الَمِسیُح اْبنُ  ابِئَةُ: َنْحُن نَْعبُدُ الَمالئَِكةَ ِمن دُوِن  وأْخَرَج اْبُن أبِي حاتٍِم َعْن ِعْكِرَمةَ قاَل: قالَِت الیَُهودُ: ُعَزْیٌر اْبُن َّللاَّ ِ، وقالَِت الص  َّللاَّ

 ِ ِ، وقالَِت الُمْشِرُكوَن: نَْحُن نَْعبُدُ األوْ َّللاَّ َب قَْولَهم: ﴿قُْل ، وقاَلِت الَمُجوُس: نَْحُن نَْعبُدُ الشَّْمَس والقََمَر ِمن دُوِن َّللاَّ ُ إلى نَبِی ِِه ِلیَُكذ ِ ِ، فَأْوحى َّللاَّ ثاَن ِمن دُوِن َّللاَّ

ُ أَحدٌ﴾ ]اإلخالص:  ِ الَِّذي َلْم یَتَِّخْذ ولَدًا﴾ ]اإلسراء:  4 -1َمِد: [ إلى آِخِرها ] الصَّ 1هو َّللاَّ ُ: ﴿إنَّ  111[ ] اإلْسراِء: 111[: ﴿وقُِل الَحْمدُ َّلِلَّ [ وأْنَزَل َّللاَّ

اِبئِیَن والنَّصارى والَمُجوَس﴾ اآلیَةَ.  الَِّذیَن آَمنُوا والَِّذیَن هادُوا والص 
 310، صفحه  13الفتوح رازی ، جلد بن علی ابو روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن حسین 410
 123، صفحه  9روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني محمود بن عبدهللا آلوسی ، جلد  411
َ یَْهِدي َمْن یُِریدُ إِنَّ / َو َكٰذِلَك أَْنَزْلٰناهُ آٰیاٍت بَی ِنٰ 12، صفحه  7الکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبي احمد بن محمد ثعلبی ، جلد  412 اٍت َو أَنَّ َّللَاه

ابِِئیَن َو اَلنَّٰصارٰى َو اَْلَمُجوَس َو اَلَِّذیَن أَْشَرُكوا یعني عبدة  األوثان، و قال قتادة: األدیان خمسة: أربعة للشیطان و اَلَِّذیَن آَمنُوا َو اَلَِّذیَن ٰهادُوا َو اَلصه

 واحد للرحمن
/ ثم أخبر َّللا  تعالى عن فعله بالفرق المذكورین  112، صفحه  4تفسیر الکتاب العزیز عبدالحق بن غالب ابن عطیه ، جلد  المحرر الوجیز في 413

زبور قاله ن الو هم المؤمنون بمحمد علیه السالم و غیره، و الیهود و الصابئون و هم قوم یعبدون المالئكة و یستقبلون القبلة و یوحدون َّللا  و یقرءو

 َو اَلنَّٰصارٰى َو اَْلَمُجوَس و هم عبدة النار و الشمس و القمر، و المشركون و هم عبدة األوثان،   قتادة
   98، صفحه  17تفسیر المراغي احمد مصطفی مراغی ، جلد  414
 340، صفحه  6کشف االسرار و عدة االبرار ) معروف به تفسیر خواجه عبدهللا انصاري ( احمد بن محمد رشیدالدین میبدی ، جلد  415
 227، صفحه  3زاد المسیر في علم التفسیر عبدالرحمن بن علی ابن جوزی ، جلد  416
/ الفصل مطلق  148، صفحه  3الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل في وجوه التأویل محمود بن عمر زمخشری ، جلد  417

م جزاء واحدا بغیر تفاوت، و ال یجمعهم في موطن واحد و قیل: األدیان خمسة: أربعة یحتمل الفصل بینهم في األحوال و األماكن جمیعا، فال یجازیه

   للشیطان و واحد للرحمن جعل الصابئون مع النصارى ألنهم نوع منهم و قیل َیْفِصُل بَْینَُهْم یقضى بینهم، أى بین المؤمنین و الكافرین
ِ وَرُسوِلِه، أْو بِما ذُِكَر ِمَن اآلیاِت البَی ِناِت ﴿والَِّذیَن هادُوا﴾ ُهُم الیَُهودُ الُمْنتَِسبُونَ فتح القدیر للشوكاني / قَْولُهُ: ﴿إنَّ الَِّذیَن آ 418 ِملَِّة  إلى َمنُوا﴾ أْي ِباَّللَّ

اِبئِیَن قَْوٌم یَْعبُدُوَن النُُّجوَم، وقِیَل: هم ِمن ِجْنِس النَّصارى وَلْیَس ذَِلَك بَِصِحیحٍ بَْل هم فِ  ْرقَةٌ َمْعُروفَةٌ ال تَْرِجُع إلى ِملٍَّة ِمِن الِملَِل الُمْنتَِسبَِة ُموسى والص 

ْعبُدُوَن یَ إنَّ العالََم أْصلَْیِن: النُّوُر والظُّْلَمةُ. وقِیَل: هم إلى األْنبِیاِء والنَّصارى ُهُم الُمْنتَِسبُوَن إلى ِملَِّة ِعیسى والَمُجوُس ُهُم الَِّذیَن یَْعبُدُوَن الن اَر، ویَقُولُوَن 

، وقِیَل: إنَّهم أَخذُوا بَْعَض ِدیِن الیَُهوِد وبَْعَض الشَّْمَس والقََمَر، وقِیَل: هم یَْستَْعِملُوَن النَّجاساِت، وقِیَل: هم قَْوٌم ِمَن النَّصارى اْعتََزلُوهم ولَِبُسوا الُمُسوحَ 

 ْصناَم، وقَْد َمضى تَْحِقیُق َهذا في البَقََرةِ،ِدیِن النَّصارى والَِّذیَن أْشَرُكوا الَِّذیَن یَْعبُدُوَن األ
 2414، صفحه  4في ظالل القرآن سید قطب ، جلد  419
/ إِنَّ اَلَِّذیَن آَمنُوا َو اَلَِّذیَن ٰهادُوا إن َّللا  تعالى یقضي بین أهل 177، صفحه  17التفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهج وهبه زحیلی ، جلد  420

 ،المختلفة من المؤمنین باَّلل  و رسله، و الیهود، و النصارى، و المجوس، و المشركین الذین یعبدون مع َّللا  غیره، و یحكم بینهم بالعدلاألدیان 

 فیدخل من آمن به الجنة، و من كفر به النار
ابِِئیَن َو اَلنَّٰصارٰى ] / قوله تعالى: وَ  2478، صفحه  8حاتم ، جلد تفسیر القرآن العظیم عبدالرحمن بن محمد ابن ابی 421 [ عن قتادة 13807اَلصه

و  َمُجوَس عبدة الشمسرضي هللا عنه في قوله: إِنَّ اَلَِّذیَن آَمنُوا اآلیة قال: الصابئون،قوم یعبدون المالئكة و یصلون القبلة و یقرءون الزبور َو اَلْ 

   القمر و النیران و أما اَلَِّذیَن أَْشَرُكوا فهم عبدة األوثان
ابِئِیَن َو اَلنَّٰصارٰى َو اَْلَمُجوَس َو اَلَِّذیَن أَْشَرُكوا  147، صفحه  3تفسیر النسفي عبدهللا بن احمد نسفی ، جلد  422 / إِنَّ اَلَِّذیَن آَمنُوا َو اَلَِّذیَن ٰهادُوا َو اَلصه

 تكون ستة   قیل األدیان خمسة أربعة للشیطان و واحد للرحمن، و الصابئون نوع من النصارى فال
/ قوله عز و جل: إِنَّ اَلَِّذیَن آَمنُوا ، یعني: أصحاب محمد صل ى َّللا  علیه و  452، صفحه  2تفسیر السمرقندي نصر بن محمد سمرقندی ، جلد  423

اِبئِیَن و قد ذكر ناه من قبل، َو اَلنَّٰصارٰى و قد ذكرناه من قبل َو سل م و من كان مثل حالهم، َو اَلَِّذیَن ٰهادُوا یعني: مالوا عن اإلسالم یعني: الیهود َو اَلصه

 اَْلَمُجوَس ، یعني: عبدة النیران َو اَلَِّذیَن أَْشَرُكوا یعني عبدة االصنام
ابِئِیَن قوم  119، صفحه  3تفسیر مقاتل بن سلیمان مقاتل بن سلیمان ، جلد  424 یعبدون المالئكة و یصلون / إِنَّ اَلَِّذیَن آَمنُوا َو اَلَِّذیَن ٰهادُوا َو اَلصه

ان ب یعبدون األوثان فاألدیللقبلة و یقرءون الزبور َو اَلنَّٰصارٰى َو اَْلَمُجوَس یعبدون الشمس و القمر و النیران َو اَلَِّذیَن أَْشَرُكوا یعنى مشركي العر

 ستة فواحد َّلل  عز و جل و هو اإلسالم و خمسة للشیطان
د و القرآن  329، صفحه  4د طبرانی ، جلد التفسیر الکبیر سلیمان بن احم 425 / قوله تعالى: إِنَّ اَلَِّذیَن آَمنُوا َو اَلَِّذیَن ٰهادُوا؛ أي إن  الذین آمنوا بمحم 

َ یَفْ  ابِِئیَن َو اَلنَّٰصارٰى َو اَْلَمُجوَس َو اَلَِّذیَن أَْشَرُكوا إِنَّ َّللَاه ْینَُهْم ؛ بین هؤالء الفرق الخمس و بین ِصُل بَ و جمیع أصناف الكف ار من الیهود، َو اَلصه

 المؤمنین، یَْوَم اَْلِقٰیاَمِة  
ِ تَعالى أْو بُِكل ِ ما یَِجُب أْن یُْؤمِ  426 ِلیًّا ﴿إنَّ الَِّذیَن آَمنُوا﴾ أْي: بِما ذُِكَر ِمَن اآلیاِت البَی ِناِت بِِهدایَِة َّللاَّ ﴿والَِّذیَن هادُوا َن بِِه، َفیَْدُخُل ِفیِه ما ذُِكَر دُُخواًل أوَّ

ابِئِیَن والنَّصارى والَمُجوَس﴾ قِیَل: هم قَْوٌم یَْعبُدُوَن الن اَر، وقِیَل: الشَّْمَس والقََمَر، وقِیَل: هم قَْوٌم ِمنَ   النَّصارى اْعتََزلُوا َعْنهم ولَبُِسوا الُمُسوَح، والص 

 وِد َشْیئًا، وُهُم القاِئلُوَن بِأنَّ ِلْلعالَِم أْصَلْیِن نُوًرا وُظْلَمةً.﴿والَِّذیَن أْشَرُكوا﴾ هم َعبَدَةُ األْصناِم.وقِیَل: أَخذُوا ِمن ِدیِن النَّصارى َشْیئًا وِمن ِدیِن الیَهُ 
 259، صفحه  2صفوة التفاسیر محمدعلی صابونی ، جلد  427
 399، صفحه  7تأویالت أهل السنة محمد بن محمد ابومنصور ماتریدی ، جلد  428



و   431هـ( در محاسن التأویل 1332و القاسمي )430و المختصر في التفسیر )مركز تفسیر( 429الشربیني

گانه را از هم 5و دیگران به همین شکل این کفار  432هـ( در أیسر التفاسیر 1439أبو بكر الجزائري )

ا و مجوس و صابئین به عنوان یک تفکیک کرده اند و مشرکین را در کنار یهودی ها و نصرانی ه

تفسیر این آیه به ترجمه و گانه معرفی کرده اند. همین االن هم در 5دسته و گروهی مجزا از این کفار 

گانه از همدیگر هستید. 5زبانهای مختلف دنیا در میان اهل سنت باز شما شاهد همین تفکیک این کفار 

433  

                                                           
 600، صفحه  2الشربیني محمد بن احمد خطیب شربینی ، جلد  تفسیر الخطیب 429
 یقضي إن هللا -إن الذین آمنوا باهلل من هذه األمة، والیهود، والصابئین )طائفة من أتباع بعض األنبیاء(، والنصارى، وعبدة النار، وعبدة األوثان  430

 على كل شيء من أقوال عباده وأعمالهم شهید، ال یخفى علیه منها شيء، بینهم یوم القیامة فیدخل المؤمنین الجنة، ویدخل غیرهم النار، إن هللا

 وسیجازیهم علیها.
ةً. أِلنَّ الُمْشِرِكیَن في إْطالِق التَّْنِزیِل، بَِمثاَبِة ال 431  عَلَِم لَهم.... والُمرادُ بِـ)الَِّذیِن ( أْشَرُكوا ُكف اُر العََرِب خاصَّ
ابِِئیَن﴾ وهم فرقة من النصارى یقرأون الزبور ویعبدون الكواكب وقوله تعالى: ﴿إنَّ ٱلَِّذیَن  432 آَمنُواْ﴾ وهم المسلمون ﴿وٱلَِّذیَن هادُواْ﴾ وهم الیهود ﴿وٱلص 

یامة نهم یوم القكم هللا بی﴿وٱلنَّصارٰى﴾ وهم عبدة الصلیب ﴿وٱْلَمُجوَس﴾ وهم عبدة النار والكواكب ﴿وٱلَِّذیَن أْشَرُكۤواْ﴾ وهم عبدة األوثان هؤالء جمیعا سیح

 فیدخل المؤمنین الجنة ویدخل أهل تلك الملل الباطلة النار
433 Sahih International : Indeed those who have believed and those who were Jews and the Sabeans  -English 

and the Christians and the Magians and those who associated with Allah - Allah will judge between them on the 

Day of Resurrection Indeed Allah is over all things Witness 

English - Tafheem -Maududi  َ ابِِئیَن َوالنََّصاَرٰى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ نَُهْم یَْوَم  یَْفِصُل بَیْ : إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ

َ َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء َشِهیدٌ   اْلِقیَاَمِة ۚ إِنَّ َّللاَّ

(22:17 )As regards those who believed *23 and those who became Jews *24 and the Sabaeans *25 and the 

Christians *26 and the Magians *27 and those who committed shirk, *28 Allah will judge between them on the 

Day of Resurrection," *29 for everything is in the sight of Allah. 

*23 )This means the "Muslims" of every age who believed in the Prophets of Allah and His Books upto the 

time of Prophet Muhammad (Allah's peace be upon him): they included both the sincere Muslims and the 

wavering Muslims. 

*25" )Sabaeans": In ancient times two sects were known by this title: 

(1 )The followers of Prophet John, who were found in upper Iraq in large numbers and practised baptism. 

(2 )The worshippers of stars, who ascribed their creed to Prophets Shith and Idris (peace be upon them) and 

believed that the elements were governed by the planets and the planets by the angels. Their centre was at 

Harran with branches spread all over Iraq. These people have been well known for their knowledge of 

philosophy and science and their achievements in medicine. 

Probably here the first sect is referred to, because the second sect was not known by this name at the time the 

Qur'an was revealed. 

*27 )That is, the fire-worshippers of Iran, who believed in two gods -one of light and the other of darknesses-

and regarded themselves as the followers of Zoroaster. Their creed and morals were so corrupted by Mazdak 

that a brother could easily enter into matrimony with his sister. 

*28 )That is, "The mushriks of Arabia and of other countries, who had no special name like those mentioned 

above". 

*29 )That is, "Allah will pass His judgment on the Day of Resurrection in regard to all the differences and 

disputes which take place between different people and different religions and will decide which of them was 

right and which was wrong" . 

Français - Hamidullah : Certes ceux qui ont cru les Juifs les Sabéens [les adorateurs des étoiles] les Nazaréens 

les Mages et ceux qui donnent à Allah des associés Allah tranchera entre eux le jour du Jugement car Allah est 

certes témoin de toute chose 

Deutsch - Bubenheim & Elyas : Gewiß diejenigen die glauben und diejenigen die dem Judentum angehören und 

die Säbier und die Christen und die Magus und diejenigen die Götzendiener sind gewiß Allah wird am Tag der 

Auferstehung zwischen ihnen entscheiden; Allah ist ja über alles Zeuge 



                                                           
Spanish - Cortes : El día de la Resurrección Alá fallará acerca de los creyentes los judíos los sabeos los 

cristianos los zoroastrianos y los asociadores Alá es testigo de todo 

Português - El Hayek : Quanto aos fiéis judeus sabeus cristão masdeístas ou idólatras certamente Deus os 

julgará a todos no Dia daRessurreição porque Deus é Testemunha de todas as coisas 

Россию - Кулиев : В День воскресения Аллах рассудит между верующими исповедующими иудаизм 

сабиями христианами огнепоклонниками и многобожниками Воистину Аллах является Свидетелем 

всякой вещи 

Кулиев -ас-Саади  َّابِِئیَن َوالن َ َعلَٰى : إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ َ یَْفِصُل بَْینَُهْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة ۚ إِنَّ َّللاَّ َصاَرٰى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ

 ُكل ِ َشْيٍء َشِهیدٌ 

В День воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, сабиями, 

христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Воистину, Аллах является Свидетелем всякой 

вещи. 

Turkish - Diyanet Isleri : Doğrusu inananlar ve yahudiler sabiiler hıristiyanlar mecusiler ortak koşanlar arasında 

kıyamet günü Allah kesin hüküm verecektir Doğrusu Allah herşeye şahiddir 

Italiano - Piccardo : E certamente nel Giorno della Resurrezione Allah giudicherà tra coloro che hanno creduto i 

giudei i sabei i cristiani i magi e coloro che attribuiscono associati ad Allah In verità Allah è testimone di ogni 

cosa 

یان  رستکاندا که فریشته پهڵ صابئهگهته جوو لهش که بوونهوانهڕیان هێناوه و ئهی ئیمان و باوهوانهڕاستی ئه: بهبرهان محمد أمین  -كوردى 

تدا جیایان وره له ڕۆژی قیامهبێگومان خوای گه اڵیان بۆ خوا بڕیارداوهوهی که ههوانهکان و ئهرستهکان و ئاگرپهرستن و گاورهستێره پهئه

 وهموو شتێکهر ههسهته بهڕاستی خوا شایهریان بهسهدات لهکترو بڕیاری خۆی دهیهوه لهاتهکده

جالندربرى : جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستاره پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک۔ خدا ان سب  -اردو 

 چیز سے باخبر ہےمیں قیامت کے دن فیصلہ کردے گا۔ بےشک خدا ہر 

Bosanski - Korkut : Allah će na Sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja sabijaca kršćana poklonika vatre i 

mnogobožaca Allah je zaista o svemu obaviješten 

Swedish - Bernström : Gud skall på Uppståndelsens dag döma mellan dem som tror [på vad som har 

uppenbarats med denna Skrift] och dem som bekänner den judiska tron och sabierna och de kristna och parserna 

och dem som sätter medhjälpare vid Guds sida Gud är vittne till allt som sker 

Indonesia - Bahasa Indonesia : Sesungguhnya orangorang yang beriman orangorang Yahudi orangorang 

Shaabiiin orangorang Nasrani orangorang Majusi dan orangorang musyrik Allah akan memberi keputusan di 

antara mereka pada hari kiamat Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu 

Indonesia - Tafsir Jalalayn یَْفِصلُ : إِنَّ ا َ ابِِئیَن َوالنََّصاَرٰى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ  بَْینَُهْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة ۚ لَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ

َ َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء َشِهیدٌ   إِنَّ َّللاَّ

(Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi) mereka adalah pemeluk agama Yahudi (orang-

orang Shabi'in) salah satu sekte dari orang-orang Yahudi (orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-

orang Musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat) yaitu dengan memasukkan 

orang-orang yang beriman ke dalam surga dan mencampakkan orang-orang selain mereka ke dalam neraka. 

(Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu) yang diperbuat mereka (Maha Menyaksikan) mengetahuinya 

secara nyata. 

বাাংলা ভাষা - মুহিউদ্দীন খান : যারা মুসলমান যারা ইহুেী সাষবেী খ্রীষ্টান অহিপুেক এবাং যারা মুশষরক 

যকোমষের হেন আল্লাি অবশেই োষের মষিে োেসালা কষর যেষবন। সবহকেুই আল্লাির েৃষ্টষ্টর সামষন। 

தமிழ் - ஜான் டிரஸ்ட் : திடனாக ஈமான் சகாை்டாரக்வை அைரக்ளுக்கும்; 

யூதரக்ைாகவும் ஸாபியீன்கைாகவும் கிறிஸ்தைரக்ைாகவும் மஜூஸிகைாகவும் 

ஆனாரக்வை அைரக்ளுக்கும் இளைளைப்வபாராய் இருந்தாரக்வை அைரக்ளுக்கும் 

இளடயில் யார ்வநரை்ழியில் இருந்தாரக்ை் என்பது ப ்றி நிசச்யமாக அல்லாஹ் 

கியாம நாைில் தீரப்்புக் கூறுைான்; நிசச்யமாக அல்லாஹ் ஒை்சைாரு சபாருைின் 

மீதும் சாட்சியமாக இருக்கி ான் 

ภาษาไทย - ภาษาไทย : แทจ้รงิบรรดาผูศ้รัทธา และบรรดาชาวยวิ และพวกศอบอินี และพวกนะศอรอ 

และพวกบชูาไฟ และบรรดาผูต้ัง้ภาค ีแทจ้รงิอลัลอฮจ์ะทรงตัดสนิใจในระหวา่งพวกเขาในวนักยิามะฮ ์

แทจ้รงิอลัลอฮท์รงเป็นพยานตอ่ทกุสิง่ 
Uzbek - Мухаммад Содик : Албатта Аллоҳ қиёмат куни иймон келтирганлар яҳудий бўлганлар 

собиийлар насоролар мажусийлар ва ширк келтирганлар орасида Ўзи ажрим қилур Албатта Аллоҳ ҳар 

бир нарсага шоҳиддир 

中国语文 - Ma Jian : 信道者、犹太教徒、拜星教徒、基督教徒、拜火教徒，以及以物配主者，复活日真

主必定要为他们判决，真主确是万物的见证。 

Melayu - Basmeih : Bahawasanya orangorang yang beriman dan orangorang Yahudi dan orangorang Saabiein 

dan orangorang Nasrani dan orangorang Majusi serta orangorang Musyrik sesungguhnya Allah akan 



ه اهل بلکبرادران نجدی ما به عمد آنها را نادیده می گیرند،  کهالبته این تنها مختص به این آیات نیست 

. به ندر مشرک از سایر کفار پرداخته اتفسیر در جاهای مختلفی به این تقسیم بندی کفار و جدا کردن کفا

ِ أَن یُْذَكَر فِیَها عنوان مثال امام قرطبی ذیل آیه ی :  نََع َمَساِجدَ َّللاَّ ن مَّ اْسُمهُ َوَسعَٰى فِي َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

( با ذکر دیدگاههای مختلف می گوید: قتاده گفت که اینها نصارا دشمنان هللا هستند 114)بقره/  َخَرابَِها ۚ

که کینه ی از یهود آنها را بر آن داشت که بخت النصر مجوسی بابلی را بر تخریب بَْیِت اْلَمْقِدس یاری 

صلی هللا علیه مشرکین نازل شده زمانی که نمازگذاران و نبی دهند. روایت هم شده که این آیه در مورد 

ِ  را در سال حدیبیه از ورود مسجد الحرام منع کردند. وسلم  َهُؤاَلِء اْلُمْشِرُكوَن الَِّذیَن َحالُوا بَْیَن َرُسوِل َّللاَّ

و مشرکین فرق می  به این شکل بین نصارا با یهود و مجوس  434صلی هللا علیه وسلم یَْوَم اْلُحدَْیبِیَِة 

گذارد.  امام طبری هم در تفسیر این آیه همین متن را همراه دیدگاههای دیگری از اصحاب می آورد 

 که به صراحت اسم یهود و نصارا و مجوس و مشرکین از همدیگر جدا و متمایز شده است. 

                                                           
memutuskan hukumNya di antara mereka pada hari kiamat kerana sesungguhnya Allah sentiasa Memerhati dan 

Menyaksikan tiaptiap sesuatu 

Somali - Abduh : Kuwa Rumeeyey Xaqa iyo Kuwa Yuhuudoobay iyo Saabi'inta Xiddigaha Caabuda iyo 

Nasaarada iyo Majuusiga iyo Mushrikiinta Eebaa kala bixin Dhexdooda Maalinta Qiyaame Eebana wax kasta 

wuu Arkaa 

Hausa - Gumi : Lalle ne waɗanda suka yi ĩmãni da waɗanda suka tũba Yahũdu da waɗanda suka karkace 

Saba'ãwa da Nasãra da Majũsãwa da waɗanda suka yi shirka lalle ne Allah Yanã yin hukunci a tsakãninsu a 

Ranãr ¡iyãma Lalle ne Allah Mahalarci ne a kan dukkan kõme 

Swahili - Al-Barwani : Hakika walio amini na ambao ni Mayahudi na Wasabai na Wakristo na Majusi na wale 

walio shiriki hakika Mwenyezi Mungu atawapambanua baina yao Siku ya Kiyama Hakika Mwenyezi Mungu ni 

Shahidi wa kila kitu 

Shqiptar - Efendi Nahi : Me të vërtetë ata që kanë besuar dhe Hebrënjtë Sabi’inët të krishterët Mexhust 

adhuruesit e zjarrit dhe ata që i bëjnë shok Atij do t’i gjykojë drejtë Perëndia – në mes tyre në Ditën e Kijametit 

Me të vërtetë Perëndia është dëshmitar për çdo gjë 

اند، در اند و آنان كه مشرك شدهاند و آنان كه كیش یهود یا صابئان یا نصارى یا مجوس برگزیدهمیان آنان كه ایمان آوردهآیتی : خدا  -فارسى 

 كند. زیرا او بر هر كارى ناظر است.روز قیامت حكم مى

tajeki - Оятӣ : Худо миёни онон, ки имон овардаанд ва онон, ки дини яҳуд ё собион ё насоро ё маҷус 

ихтиёр кардаанд ва онон, ки мушрик шудаанд, дар рӯзи қиёмат ҳукм мекунад. Зеро Ӯ бар дар коре 

шоҳид аст! 

Uyghur -  محمد صالح : مۆمىنلهر، یههۇدىیالر، یۇلتۇزالرغا چوقۇنغۇچىالر، ناساراالر، مهجۇسىیلهر )یهنى ئاتهشپهرەسلهر( ۋە مۇشرىكالر

تائاال مۆمىنلهر بىلهن مهزكۇر بهش پىرقه ئارىسىدا توغرا هۆكۈم چىقىرىپ، هللا ههقىقهتهن هۆكۈم چىقىرىدۇ، )یهنى اهللا ا ئۈچۈن قىیامهت كۈنى

 ههقىقهتهن ههممه نهرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇرهللا مۆمىنلهرنى جهننهتكه، كۇففارالرنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇ(، ا

Malayalam - ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന് : സത്യവിൈവാസികള്, യഹൂദര്, സാബികള്, 

ത്കിസ്ത്യാനികള്, മജൂസികള്, ബഹുശദവവിൈവാസികള് എന്നിവര്ക്കിടയില് 

ഉയിര്ണത്തഴുളന്നല്പുനാ ില് അ്ാഹു ത്ീര്പ്പുകല്പിക്കുക ത്ണന്ന ണെയ്ുും. 

അ്ാഹു സക സുംഗത്ികള്ക്കുും സാക്ഷിയാകുന്നു. 
حملهم إبغاض الیهود على أن أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخریب بیت المقدس . سعید عن قتادة قال : أولئك أعداء هللا النصارى .  434

 موروي أن هذا التخریب بقي إلى زمن عمر رضي هللا عنه . وقیل : نزلت في المشركین إذ منعوا المصلین والنبي صلى هللا علیه وسلم ، وصدوه

 عن المسجد الحرام عام الحدیبیة .



نََع َمَسا ابن کثیر رحمه هللا در تفسیر آیه ی : ن مَّ ِ أَن یُْذَكَر فِیَها اْسُمهُ َوَسعَٰى فِي َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ ِجدَ َّللاَّ

زمانی که هللا تعالی ، فإنه تعالى لما وجه الذم في حق الیهود والنصارى ( می گوید: 114)بقره/َخَرابَِها ۚ  

شرع في ذم المشركین الذین أخرجوا الرسول  ورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد،یهود و نصارا را م

در مذمت و نکوهش مشرکینی که رسول صلی هللا علیه وسلم .... وسلم وأصحابه من مكة  صلى هللا علیه

فترتیب السیاق یقتضي ذم الیهود والنصارى ثم ذم  مکه اخراج کردند راهنمائی کرد. از و اصحابش را 

 هدر این صورت ترتیب سیاق مقتضای این است که ابتدا نکوهش و ذم یهود و نصارا باشد ب . المشركین

م تفکیک و و به این شکل یهود و نصارا و مشرکین را از ه  435دنبال آن نکوهش و سرزنش مشرکین

 جدا می کند. 

در منابع شیعه ی جعفری هم اگر نگاه کنید از المیزان في تفسیر القرآن سید محمدحسین طباطبایی 

ابِئِیَن إِنَّ الَِّذیَن آمَ »تا تفسیر مکارم شیرازی که واضح می گوید: آیه  436گرفته نُوا َوالَِّذیَن َهادُوا َوالصَّ

،  به شش گروه از پیروان مذاهب مختلف كه یك گروه مسلم و «َوالنََّصاَرٰى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا

مؤمنند، و پنج گروه غیر مسلمان، اشاره كرده مى فرماید: كسانى كه ایمان آورده اند، و یهود، و 

همه به  437جوس، و مشركان، خداوند در میان آنها روز قیامت داورى مى كندصابئان، و نصارا، و م

 این واقعیت شهادت می دهند. 

مجمع البیان في تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی هم همین تقسیمات را بیان می کند و می گوید: 

و زردشتى و روز قیامت هم مؤمن و یهودى و مسیحى  ،سنت خداوند است كه میان حق و باطل جدا كند

                                                           
( / وثانیاً: سیاق اآلیة یقتضي هذا وهو أن هللا تعالى ذم الیهود والنصارى لقولهم: }َوقَاَلِت اْلیَُهودُ 389-1/388عظیم/ ابن كثیر )تفسیر القرآن ال 435

ْن َمنََع [ ثم جاء الذم لكفار قریش بقول113لَْیَسِت النََّصاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَالَِت النََّصاَرى لَْیَسِت اْلیَُهودُ َعلَى َشْيٍء{ ]البقرة: ه تعالى: }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِ{ ]البقرة: أقوال المفسرین  -شرح تفسیر ابن كثیر الراجحي  - 9[ فترتیب السیاق یقتضي ذم الیهود والنصارى ثم ذم المشركین. )ص114َمَساِجدَ َّللاَّ

 المكتبة الشاملة الحدیثة( -في المراد بالذین منعوا مساجد هللا وسعوا في خرابها 
/ قوله تعالى: " إن الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین  357، صفحه  14المیزان في تفسیر القرآن سید محمدحسین طباطبایی ، جلد  436

علیه ى هللا صل والنصارى والمجوس والذین أشركوا إن هللا یفصل بینهم یوم القیامة " الخ. المراد بالذین آمنوا بقرینة المقابلة هم الذین آمنوا بمحمد

نون هم المؤموآله وسلم وكتابهم القرآن. والذین هادوا هم المؤمنین بموسى .... والصابئون لیس المراد بهم عبدة الكواكب من الوثنیة .... والنصارى 

 صنام،بالمسیح عیسى بن مریم علیه السالم .... والمجوس المعروف أنهم المؤمنون بزرتشت ..... والذین أشركوا هم الوثنیة عبدة األ
، صفحه  10/ األمثل في تفسیر کتاب هللا المنزل ناصر مکارم شیرازی ، جلد  43، صفحه  14تفسیر نمونه ناصر مکارم شیرازی ، جلد  437
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 »محمد جواد مغنیه هم در التفسیر الکاشف به طوائف ششگانه   438مشرك را از یكدیگر جدا مى سازد 

شیعه نیز با تفکیک این کفار و سایر مفسرین  440شکرهللا کاشانی 439اشاره می کند. « الطوائف الست

ابِئِیَن  -2الَِّذیَن َهادُوا   -1ی  گانه5 به تفسیر این  َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا -5َواْلَمُجوَس  -4َوالنََّصاَرٰى  -3َوالصَّ

 سوره ی حج می پردازند.   17آیه ی 

فإنَّ » شیعیان از امام جعفر صادق رحمه هللا روایت کرده اند که در مورد غالتی که  ،عالوه بر این

که عظمت خدا را کوچک « هللاِ، یَُصِغ ُروَن َعَظَمةَ » غالة بدترین خلق خدا هستند « الغاُلةَ شرُّ َخْلِق هللاِ 

بُوبِیَّةَ ِلِعبَاِد هللاِ، » کنند می هللاِ إنَّ وَ  و برای بندگان هللا ادعای ربوبیت دارند گفته است:« َویَدَُّعوَن الرُّ

و وهللا غالت از یهود و نصاری و مجوس 441.الغالةَ َشرٌّ ِمَن الیَُهوِد َوالنََّصارى َوالمُجوِس َوالِذیَن أْشَرُكوا

 مشرکین بدترند.

ممكن است گروهي تنها از نظر بر این اساس است که ما در منابع شیعیان جعفری می خوانیم که: 

كالمي مشرك باشند نه از جهت فقهي، زیرا احكام فقهي مانند طهارت و نجاست و... بر آنها مترتب 

رفتن به عنوان نمي شود. چون مشرك دو اطالق دارد: مشرك اسمي و مشرك وصفي. گاه شریك گ

وصف فعل بر گروهي اطالق مي شود كه عقیده یا عملشان شرك آلود و مشركانه است نه اینكه خود از 

 442گروه هاي اسمي مشرك باشند.

                                                           
،  16/ ترجمه تفسیر مجمع البیان فضل بن حسن طبرسی ، جلد 122، صفحه  7مجمع البیان في تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی ، جلد  438

 193صفحه 
ابِئِیَن َو اَلنَّٰصارٰى َو اَْلَمُجوَس َو اَلَِّذیَن أَْشَرُكوا  317، صفحه  5التفسیر الکاشف محمدجواد مغنیه ، جلد  439 / )إِنَّ اَلَِّذیَن آَمنُوا َو اَلَِّذیَن ٰهادُوا َو اَلصه

َ َعلٰى كُ  َ یَْفِصُل بَْینَُهْم یَْوَم اَْلِقٰیاَمِة إِنَّ َّللَاه  ل ِ َشْي ٍء َشِهیدٌ ( ان َّللا  یعلم عقیدة كل طائفة من هذه الطوائف الست، و سیفصل بینهم غداإِنَّ َّللَاه
/ إِنَّ اَلَِّذیَن آَمنُوا به درستى كه آنان كه گرویده اند بخدا و  299، صفحه  3هللا بن شکرهللا کاشانی ، جلد تفسیر خالصه منهج الصادقین فتح 440

ابِئِیَن و ستاره پرستان و یا كفارى كه از دینى بدینى دیگر نقل كند َو اَلنَّٰصارٰى و ترسایان َو  رسول َو اَلَِّذیَن ٰهادُوا و آنان كه یهود شدند َو اَلصه

 اَْلَمُجوَس و گبران َو اَلَِّذیَن أَْشَرُكوا و آنان كه شرك آوردند یعنى بت پرستان  
,    5/ إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات  ,  جلد 265، ص  25جلسي ، ج /  بحار األنوار ، الم  650،  ص 1طوسی، االمانی،ج 441

/ قال : أخبرنا الحسین بن عبید هللا ، قال :  265,  صفحه  25/ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار علیهم السالم  ,  جلد  386صفحه

، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن العباس ابن معروف ، عن عبد الرحمن بن مسلم ، عن أخبرنا أحمد بن محمد بن یحیى العطار ، قال : حدثنا أبي 

السالم : احذروا على شبابكم الغالة ال یفسدونهم ، فإن الغالة شر خلق هللا ، یصغرون عظمة هللا ، ویدعون فضیل بن یسار ، قال : قال الصادق علیه

 الیهود والنصارى والمجوس والذین أشركوا.الربوبیة لعباد هللا، وهللا إن الغالة شر من 
 . 572جوادی آملی، توحید در قرآن، ص  442



بر این اساس عده ای از مفسرین شیعه  با استناد به آیاتی چون آیه ی اول سوره ی بینه و سایر آیاتی که 

آیات استنباط كرد كه كلمة مشرك به معناي اسمي آن به اهل كتاب اشاره شد معتقدند که می توان از 

سید احمد خونسارى در جامع المدارک می و کسی چون  443.الق نشده اما كافر اطالق شده استاط

  444گوید: مشرک حقیقى بر همه کافران صادق نیست. 

ه ای ه و طائفه و دستو این مشرکین چه کسانی هستند که گرو ستشما پاسخ دهید که این مشرک کیحاال 

یهود و که  ی: زماننکهیو مهمتر از آن اهستند؟  و مجوس و صابئین جداگانه از یهودی ها و نصرانی

برده آنها را با لفظ مشرک نام ن یباز هللا تعالو آشکار  بواح  اتیشرک نهمهیبا انصرا و مجوس و صابئین 

 کنند؟   یفاده ماست نیمسلم یبه ناحق از لفظ مشرک برا یاست چرا عده ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 573، همچنین جوادی آملی، توحید در قرآن، ص 304، ص 2، و ج 590، ص 4طباطبائی، المیزان. ج  443
 اصناف الکافر على نحو الحقیقة., اسماعیلیان, قم./ ونوقش بعدم صدق المشرک على جمیع 201/1جامع المدارک, سید احمد خوانسارى, ج 444



 جمع بندی مختصر

ابِئِیَن  -2الَِّذیَن َهادُوا   -1کفار نجا متوجه شدیم که هللا تعالی تا ای را با  َواْلَمُجوسَ  -4َوالنََّصاَرٰى  -3َوالصَّ

یا مشرکین قرار  َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا -5آنهمه شرکیات واضح و آشکار و بزرگی که دارند در دسته ی کفار 

و رای جمهور مذاهب اسالمی هم بر این تفکیک و جدائی است . حاال دسته ای از مقلدین  ،ه استنداد

تفکر نجدیت را می بینیم که با کنار زدن این واقعیت و بر خالف آیات صریح قرآن و بر خالف آراء 

و در  مشرکین قرار می دهندجمهور مذاهب اسالمی نه تنها کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب را جزو 

بلکه عالوه بر آن  ،همه را در یک دسته قرار می دهند ی یاد شده در آیات  دسته 5واقع به جای 

مسلمین مخالف دیدگاههای خودشان را که ممکن است با داشتن عذرهای معتبر شرعی دچار خطاء و 

ین رکمش»یا   «مسلمان مشرک»غلط اشتباهاتی هم باشند جزو مشرکین قرار می دهند و اصطالح 

ر منتسب کفا»ضد اسالمی اصطالح به دنبال این به دلیل کافر بودن مشرکین و حتی  « منتسب به اسالم

شت و با آنهمه صفات زرا تولید کرده اند در حالی که هللا تعالی در میان مسلمین حتی منافقین  «به اسالم

ین با آنهمه انحرافات آشکار منافقین اصطالحات نامگذاری نکرده و ما با ادر دنیا را نیز ضد اسالمی 

ز ا ای را مشمول حقوق مسلمین می کنیم نه دستهدر دنیا و آنها می کنیم را نیز جزو مسلمین محسوب 

 کفار آشکار آنهم کفار مشرک که بدترین دسته از کفار اصلی هستند. 

 منافقین که ما تنها دارودسته ی آنها را می شناسیم :

ُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهمْ »دوست ندارند:  آنچه که هللا فرو فرستاده را -1  «ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكِرُهوا َما أَْنَزَل َّللاَّ

 (9)محمد/

َزَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَنْ  لَ یَوإِذَا قِ : »رندیپذ ینمقلباً و سلم را  هیهللا عل یحکم خدا و رسول هللا صل -2

ُسوِل َرأَ  ُ َوإِلَى الرَّ  (61نساء/)« َعْنَک ُصدُودًا ُصدُّونَ یَ  نَ یافِقِ اْلُمنَ تَ یْ َّللاَّ



حتی اگر این  دانند یو احمق و طبعاً خود را عالم و روشنفکر م هیرا سف خلصم نیمؤمن -3

َوإِذَا قِیَل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس قَالُوا : »مومنین اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم باشند

ِكن الَّ یَْعلَُموَن  أَنُْؤِمُن َكَما آَمنَ   (13)بقره/السُّفََهاُء ۗ أاََل إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاُء َولَٰ

ول هللا صلی هللا علیه حتی اگر این رهبر رس رندیگ یناحق م یرادهایو ا بیع تیاز رهبر -4

ن : »وسلم باشد دَقَاِت فَإِْن أُْعُطواْ ِمْنَها َرُضواْ وَ  یفِ  ْلِمُزکَ یَ َوِمْنُهم مَّ ِمنَها إِذَا ُهْم  ْعَطْواْ یُ إِن لَّْم الصَّ

 (58)توبه/ «ْسَخُطونَ یَ 

مُّ صُ »کور و کر و الل هستند: و انگار در برابر حقایق شریعت هللا تعالی  لجوج و متعص ب، -5

 (.18)بقره/ «رِجعُونَ یَ فَُهم ال  یُّ بُکُم ُعم

ه مومنین دهند ک اجازه نمیو انحصار طلب هستند و در صورت داشتن قدرت، هرگز  کتاتورید -6

 ین مومنین کسانی چون رسول هللا صلنها زندگی کنند حتی اگر ایدر جامعه ی تحت حاکمیت آ

َجْعنَا إِلَى اْلَمِدینَِة لَیُْخِرَجنَّ  :هللا علیه وسلم و سابقون الولون و اصحاب گرامی باشند یَقُولُوَن لَئِن رَّ

 (8)منافقون/ اأْلََعزُّ ِمْنَها اأْلَذَلَّ 

ها و  یکیاز نکنند مسلمین را  سعی میکنند و  یها دعوت م یانجام منکرات و زشت یسوبه  -7

ن بَْعٍض دارند: معروف ها باز  َعِن  ْنَهْونَ یَ بِاْلُمنَکِر وَ  أُْمُرونَ یَ اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضُهم م ِ

َ فَنَسِ  ُهمْ یَ دِ یْ أَ  ْقبُِضونَ یَ اْلَمْعُروِف وَ   (67)توبه/ُهُم اْلفَاِسقُوَن  نَ یإِنَّ اْلُمنَافِقِ  ُهمْ یَ نَُسواْ َّللا 

برقرار کنند  یدوست یرابطه  گرانیبا د نیشود سکوالرزده ها و منافق یکه باعث م یزیچ -8

ن  َوِمْنُهم»:  است مادی منافع دَقَاِت فَإِْن أُْعُطواْ ِمْنَها َرُضواْ َوإِن لَّْم  یفِ  ْلِمُزکَ یَ مَّ ِمنَها  ْعَطْواْ یُ الصَّ

 (،58)توبه/ «ْسَخُطونَ یَ إِذَا ُهْم 

و کفار آشکار  نیمسلم نیدر ب یو دودل دیهمواره در شک و تردجهت کسب این منافع مادی  -9

ذَْبذَبِ : »اندسرگردان  دیسرگردان اند، دقت کن ذَِلَک الَ إِلَى َهُؤالء َوالَ إِلَى َهُؤالء َوَمن  نَ یْ بَ  نَ یمُّ

ُ فَلَن تَجِ  ْضِللِ یُ  به  حزب باد هستند وبه همین دلیل به قول معروف  (143)نساء/ «الً یدَ لَهُ َسبِ َّللا 

ْم الَِّذیَن یَتََربَُّصوَن بِكُ »: دهند یموضع م رییتغبه جائی که منافع مادیشان را تامین کند  یراحت



عَ  ِ قَالُواْ أَلَْم نَُكن مَّ َن َّللا  ْلَكافِِریَن نَِصیٌب قَالُواْ أَلَْم نَْستَْحِوذْ َعلَْیُكْم َوإِن َكاَن لِ  ُكمْ فَإِن َكاَن لَُكْم فَتٌْح م ِ

ُ ِلْلَكافِِریَن َعلَ  ُ یَْحُكُم بَْینَُكْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة َولَن یَْجعََل َّللا  َن اْلُمْؤِمنِیَن فَاَّلل  « َن َسبِیالً ى اْلُمْؤِمنِیَونَْمنَْعُكم م ِ

 (141)نساء/

 از هللا شتریب قدرت نظامی مومنیناز ا مدیریت کند و تنها قدرت نظامی می تواند آنها ر -10

ِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم اَل یَْفقَُهونَ »ترسند:  یم  (13)حشر/« أَلَْنتُْم أََشدُّ َرْهبَةً فِي ُصدُوِرِهْم ِمَن َّللاَّ

این صفات به اضافه ی دهها صفت زشت دیگری که منافقین از کفار مشرک گرفته اند باعث نشده 

مادام که دارند ادای مسلمین را در که هللا تعالی آنها را در دنیا جزو کفار مشرک قرار دهد بلکه  است

ضمن رعایت ظوابط تکفیر از داراالسالم مسلمین خارج نشده اند و یا عبادات ظاهری در می آورند و 

ر آیات مختلفی دجزو جامعه ی مسلمین محسوب می شوند و هللا تعالی جزو مرتدین قرار نگرفته اند، 

که در واقع کفار پنهان هستند و ما قدرت تشخیص آنها در دنیا  - واضح و آشکارا منافقین میان مسلمین

 . به عنوان مثال هللا تعالی می فرماید: مشرک جدا کرده استاز کفار  -را نداریم 

ِ َظنَّ السَّْوِء ۚ َویُعَِذ َب اْلُمنَافِِقیَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكیَن َواْلُمْشرِ  - و تا این  (6)فتح/َكاِت الظَّانِ یَن بِاَّللَّ

 . برندب کند که به خدا گمان بد میکه مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرکی را عذا

نزول این آیات سوره فتح متعلق به زمان بعد از بیعت رضوان بر علیه مشرکین مکه و صلح حدیبیه با 

این منافقین از مدینه ر از منافقین هم حضور نداشتند و ه در آن حتی یک نفک 445مشرکین مکه است

و دیگران به این واقعیت  446هـ( در التحریر والتنویر 1393خارج نشده بودند. همچنانکه ابن عاشور )

                                                           
ِ ُجنُودُ الَسماواِت واأل 710النسفي )  445 َب الُمنافِِقیَن والُمنافِقاِت والُمْشِرِكیَن والُمْشِركاِت﴾ أْي: وَّلِلَّ ا ْرِض، یَُسل ُِط بَْعَضههـ( تفسیر نسفی. / ﴿َویَُعذ ِ

ِرَف ِضیَِّتِه أْن َسكََّن قُلُوَب الُمْؤِمنِیَن ِبُصْلحِ الُحدَْیبَِیِة، وَوَعدَهم أْن یَْفتََح لَُهْم، وإنَّما قَضى ذَِلَك ِلیَعْ َعلى بَْعٍض، َكما یَْقتَِضیِه ِعْلُمهُ، وِحْكَمتُهُ، وِمن قَ 

ُب الكافِِریَن، والُمنافِِقیَن، ِلما غاَظهم ِمن ذَلِ   َك، وَكِرُهوهُ،الُمْؤِمنُوَن نِْعَمةَ هللاِ فِیِه، ویَْشُكُروها، فَیُثِیَبُهْم، ویُعَذ ِ
نَّهم ال یُِحبُّوَن أْن یَراُهُم الُمْشِرُكوَن ابن عاشور، التحریر و التنویر/ كاَن الُمنافِقُوَن لَْم یَْخُرْج ِمنهم أَحدٌ إلى َفتْحِ َمكَّةَ وال إلى ُعْمَرةِ القَِضیَِّة أِل  446

 كانُوا یَْحَسبُوَن أنَّ الُمْشِرِكیَن یُداِفعُوَن الُمْسِلِمیَن َعْن َمكَّةَ وأنَّهُ یَُكوُن النَّْصُر ِلْلُمْشِرِكیَن. ُمتَلَب ِِسیَن ِبأْعماِل الُمْسِلِمیَن ُمظاِهِریَن لَهم وأِلنَّهم



ْهِري   1250اشاره می کنند. امام الشوكاني ) اء و الزُّ  می آورد کهرا  هـ( هم در فتح القدیر قول الفَر 

  447منظور از فتح، صلح حدیبیه با مشرکین است.

در راه بازگشت از صلح حدیبیه به داراالسالم مدینه این آیات بر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نازل 

به همین دلیل هللا تعالی از منافقین داراالسالم مدینه و کفارمشرک دارالکفر مکه صحبت   448شده اند.

و دیگران در تفاسیر خود بر این آیه از ابن  450و ابولیث 449البسیط  هـ( در 468می کند. الواحدي )

 َواْلُمْشِرِكیَن َواْلُمْشِرَكاتِ از اهل مدینه و اْلُمنَافِِقیَن َواْلُمنَافِقَاِت عباس رضی هللا عنهما روایت کرده اند که: 

 هم همین دیدگاه را بیان کرده است.451از اهل مکه. مقاتل 

َب اْلُمنافِِقیَن َواْلُمنافِقاِت ـ( در تفسیرش توضیح می دهد: ه 373امام السمرقندي ) َب یُ یعني: ولكن َویُعَذ ِ عَذ ِ

الذین أقاموا على عبادة  َواْلُمْشِركاتِ من أهل مكة  َواْلُمْشِرِكینَ من أهل المدینة  اْلُمنافِِقیَن َواْلُمنافِقاتِ 

أَْهَل الن ِفَاِق بِاْلَمِدینَِة ی کند که  منظور: هـ( هم در تفسیرش روشنگری م 516األصنام. امام البغوي )

ْرِك بَِمكَّةَ    452، است. َوأَْهَل الش ِ

هـ( منافقین مکه به پیروزی مشرکین مکه راضی و خشنود بودند و  310با آنکه به قول امام  طبری)

وتَْقِدیُم ید: هـ( در ذیل این آیه می گو 1270و با آنکه اآللوسي ) 453از پیروزی مومنین غمگین می شدند

، با این وجود باز منافقین  و دارودسته ی الُمنافِِقیَن َعلى الُمْشِرِكیَن أِلنَّهم أْكثَُر َضَرًرا َعلى الُمْسِلِمینَ 

نفسانی و  در دنیا جزو مسلمین محسوب می شوند و نمی توان به دالیل)سکوالر زده ها( منافقین 

                                                           
ْلُح الَِّذي كاَن مَ  447 اُء: والفَتُْح قَْد یَُكوُن ُصْلًحا، وَمْعنى الفَتْحِ في اللُّغَِة: فَتُْح الُمْنغَِلِق، والصُّ ًرا حَ َع المُ قاَل الفَر  ت ى ْشِرِكیَن بِالُحدَْیبَِیِة كاَن َمْسدُودًا ُمتَعَذ ِ

: لَْم یَُكْن َفتٌْح أْعَظَم ِمن ُصْلحِ الُحدَْیِبیَِة وذَِلَك أنَّ الُمْشِرِكیَن اْختَلَطُ  ْهِريُّ ُ. قاَل الزُّ وبِِهْم، لُ وا بِالُمْسِلِمیَن، َفَسِمعُوا َكالَمهم، فَتََمكََّن اإلْسالُم في قُ فَتََحهُ َّللاَّ

 وأْسلََم في ثاَلِث ِسِنیَن َخْلٌق َكثِیٌر وَكثَُر ِبِهْم َسوادُ اإلْسالِم.
ا َطلَعَْت علیه الشَّْمُس، ثُمَّ قَرَ 5012، 4833، 4177أخرجه البخاري ) 448  أَ: }إِنَّا( باختالف یسیر. /  لقَْد أُْنِزلَْت َعلَيَّ اللَّْیلَةَ ُسوَرةٌ، لَهي أَحبُّ إلَيَّ ممَّ

 فَتَْحنَا لََك فَتًْحا ُمِبینًا{ 
 .136/ 4الواحدی، الوسیط  449
 253/ 3أبو اللیث في "تفسیره"  450
 69/ 4مقاتل في "تفسیره"  451
َب اْلُمنَافِِقیَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكیَن َواْلُمْشِرَكاِت﴾ أَْهَل الن ِفَاِق بِاْلَمدِ  299/ 7البغوي في "تفسیره"  452 ِ / ﴿َویُعَذ ِ ان ِیَن بِاَّللَّ ْرِك بَِمكَّةَ، ﴿الظَّ ینَِة َوأَْهَل الش ِ

دًا َواْلُمْؤِمِنیَن، ﴿َعَلْیِهْم دَائَِرةُ السَّْوِء﴾ بِاْلعَذَاِب َواْلَهاَلِك،  ُ َعلَْیِهْم َولَعَنَُهْم َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم وَ َظنَّ السَّْوِء﴾ أَْن لَْن یَْنُصَر ُمَحمَّ  َساَءْت َمِصیًرا﴾ .﴿َوَغِضَب َّللاَّ
إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك هللا، ولیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها األنهار، ولیعذ ب ملسو هيلع هللا ىلص: یقول تعالى ذكره لنبیه محمد  453

وا یرجون یب رجاؤهم الذي كانالمنافقین والمنافقات، بفتح هللا لك یا محمد، ما فتح لك من نصرك على مشركي قریش، فیكبتوا لذلك ویحزنوا، ویخ

 من رؤیتهم في أهل اإلیمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في عاجل الدنیا،



آشکار  کفار هاینها را جزو یکی از دسته آه ی دستو کنار زدن ظوابط شرعی شبهات بی اساس 

 محسوب کرد.  

( شک نیست که خداوند منافقان و 140)نساء/یَن فِي َجَهنََّم َجِمیعًا إِنَّ هللاَ َجاِمُع اْلُمنَافِِقیَن َواْلَكافِرِ  -

 آورد.کافران را همگی در دوزخ گرد می

ید و با آنهمه عقار صحبت می کند. در دنیا منافقین در اینجا هم هللا تعالی در مورد آخرت منافقین و کفا

دیدگاهها و اعمال فاسدی که دارند و در قرآن به وضوح این عقاید و رفتارهای فاسد آنها توضیح داده 

جزو مسلمین محسوب می شوند به همین دلیل اسم آنها در کنار کفار آمده و اینکه کفار شده است باز 

دسته هستند و این 6ز بعثت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تا روز قیامت میان انسانها  بعد ا آشکارِ 

یطان و به همراه شمنافقین میان مسلمین به همراه این کفارآشکار و سایر کفار جنی و کفار ملل گذشته 

 در جهنم هستند.  همگی 

شر نیست که در آن تضادی در دسته بندی انسانها توسط هللا تعالی وجود ندارد . این قرآن که کالم ب

اختالف وجود داشته باشد همچنانکه می بینیم که در کالم بشر آنهمه اختالف و تضاد و تناقض وجود 

ِ لََوَجدُوا فِیِه اْختاَِلفًا َكثِیًرا دارد.   نیا) ایآ(  82)نساء/أَفاََل یَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن ۚ َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر َّللاَّ

 یآمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراوان رخدایغ یو اگر از سو؟ شندیاندیباره قرآن نم( درمنافقان

 .کردندیم دایپ

ها را می نآهستند بلکه ما تنها دارودسته ی  ما توان تشخیص منافقین اصلی را نداریم که نزد هللا کافر

ر زده ها( را که قطعاً برای پیروزی شناسیم . به همین ترتیب شما هم نباید دارودسته ی منافقین )سکوال

و آنهمه صفات زشت نها راضی هستند آزمینه سازی می کنند و به پیروزی سکوالریستها )مشرکین( 

قرار دهید مادام که صف خود را از  )سکوالر( جزو همین کفار مشرکسکوالریستها را نیز دارند 

شده اند، بلکه مادام که در میان مسلمین در مسلمین جدا نکرده و وارد یکی از احزاب مختلف سکوالر ن

ورند و این عبادتهای ظاهری را انجام می دهند و خود را آدات ظاهری ادای مسلمین را در می عبا



و مسلمین محسوب می کنیم نه زنها را جآداراالسالم مومنین می دانند ما  جزوی از همین مسلمین و

 کفار.

م که هللا تعالی در قوانین متعلق به کفار مشرک با قوانین متعلق می بینی عالوه بر این واضح و آشکارا

تفاوتهائی قائل شده است. همچنانکه در سنت هم بین کفار اهل  هم  به کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب

 کتاب و با کفار شبه اهل کتاب مجوس تفاوتهائی وجود دارد. 

 ت نیست، بلکه بحث سر تشریع قوانین برای دستهدر اینجا بحث سر استثناء کردن و مسائلی از این دس 

گانه ی آشکار است و هللا تعالی از کانال رسولش صلی هللا علیه وسلم برای هر 6هائی مختلف از کفار 

ی منافقین داخلی هم قوانین خاصی را رده است همچنانکه برای دارودسته یک قوانین خاصی را نازل ک

 نازل کرده است. 

هللا تعالی در هیچ جای قرآن کفار یهودی یا نصرانی یا مجوس و صابئین را با  ه باشیدکرداگر دقت حاال 

معرفی نکرده است؛ یعنی مسلمانی انتظار دارد که هللا علیم و حکیم « الذین اشرکوا»و « مشرکین»لفظ 

م هسم این کفار را با ؟ یا به همین شکل اانی؟ یا به یک نصرانی بگوید مجوسبه یهودی بگوید نصر

ابِئِینَ  -2الَِّذیَن َهادُوا  -1نه هرگز. بلکه همه را با اسمهای خودشان قاطی کند؟   -4 َوالنََّصاَرى -3 َوالصَّ

در شریعت اسالم صفها واضح هستند، شخص یا مسلمان است نام می برد. ِذیَن أَْشَرُكوا َوالَّ  -5  َواْلَمُجوسَ 

و در  دی محسوب می شود یا جزو مومنین،امان ع؛ در دایره ی مسلمین هم شخص یا یک مسلیا کافر

 مجوس یا صابئی.یا نصرانی، یا میان کفار هم شخص یا مشرک است یا یهودی، 

یباتی ، ترکتمام کفار به خاطر این شرکیاتو در هیچ جای سنت صحیح عالوه بر این در هیچ کجای قرآن 

مشرک یا نصرانی مشرک یا صابئی چون یهودی نصرانی یا نصرانی مجوس یا مجوس یهودی یا یهودی 

 مجوس و سایر ترکیبات نامتجانس را نخواهید دید.



با آنکه درختان و چهارپایان و ماهی ها همگی جزو حیوانات هستند و در حیوان بودن با هم مشترک 

ا مهستند اما ترکیب درخِت اسبی یا پرنده ِی اسبی یا ترکیِب انسان با درخت به دلیل مشترکات آنها برای 

با  ت هللا ترکیب مسلمانیعرای یک مسلمان آگاه به مبانی شرخیالی و غیر واقعی است، به همین شکل ب

یهودی یا مسلمان با مجوس یا مسلمان با مشرک یا مسلمان با نصرانی و غیره و یا ترکیبات مشرکین 

 . استو خیالی بی پایه و اساس « حاظ شرعیل»یهود و مشرکین مجوس و غیر نیز از 

قرآن از چنین اشتباهاتی بری است چون ساخته ی دست بشر نیست که در آن اشتباه و اختالف وجود  

ِ لََوَجدُواْ فِیِه اْختاِلَفاً  چنانچه هللا تعالی می فرماید :  داشته باشد أَفاَلَ یَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َکاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر َّللا 

اندیشند و اگر از سوی غیرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات باره قرآن نمی( آیا در82)نساء/َکثِیراً 

 کردند .فراوانی پیدا می

به خاطر شرکیاتی که کفار یهودی و نصرانی و « لحاظ لغوی»در میان بعضی از فقهاء نیز با آنکه از 

لحاظ »ت اما زمانی که از مجوس و صابئین انجام می دهند از لفظ مشرکین برای همه استفاده شده اس

به بررسی این کفار می پردازند و احکام آنها را بیان می کنند با تقسیم آنها به اهل کتاب و غیر « شرعی

اهل کتاب احکام شرعی هر یک را به صورت مجزا بیان می کنند و نشان می دهند که کفار غیر اهل 

م جداگانه ای می شوند. این از بدهیات فقه مذاهب کتاب یا مشرکین با سایر کفار فرق دارند و مشمول احکا

و خط فکری شاذی که به ابن عمر رضی هللا عنهما نسبت داده می شود و تا کنون به است اسالمی 

صورت ضعیف به حیات خود ادامه می دهد و سعی دارد احکام مشرکین را به سایر کفار تسری بدهد، 

تیمه، تنها اهل بدعت از آن تبعیت می کنند و مخالف جمهور  با وجود روشنگری هائی که شده، به قول ابن

فقهاء مذاهب اسالمی است و ارزش و جایگاهی ندارد و بلکه ضد ارزش و مانعی است که باید مثل سایر 

    مبارزه و برخورد شود. افکار و اعمال بدعی با آن 

 ،ذاشتن بین لفظ از لحاظ لغویمشکل اساسی بسیاری از عزیزان ما بعد از آنکه توان تمییز و فرق گ

بقبوالنند که هللا تعالی در این آیات به  شانو شرعی را ندارند این است که نمی توانند به خود عرفی



صراحت میان این کفار دسته بندی کرده و به این دسته بندی توسط هللا تعالی دلشان آرام نمی گیرد و با 

ن به این تقسیم بندی ی توانند خود را به درجه ی مومنیآنکه ممکن است تسلیم این آیات شوند اما نم

سنت  و، به زبانی دقیقتر این عزیزان نمی توانند تقلید از علمایشان را به نفع هللا تعالی ارتقاء دهند

  رها کنند، و این خیلی خطرناک است.  صحیح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و آراء جمهور اهل علم 

کلیدی این دسته از عزیزان است به همین دلیل می بینیم که به سادگی این آیات را یکی از مشکالت  این

و آنهمه آراء تمام مذاهب اسالمی و جمهور اهل علم نادیده می گیرند، انگار نه انگار دارید آیات قرآن 

این آیات  نرا برایشان می خوانید و زمانی هم در تنگناه قرار می گیرند سعی می کنند باز با نادیده گرفت

به آیاتی که از عبارتهای  «فاعل»و « فعل»و حتی عدم فرق بین  با تفسیر به رایآنهمه آراء و 

 واز نظر لغوی و صحبت شده پناه می برند  «یُْشِرُكونَ » دچار شرک می شوندیا از فعل  «شرک»

  تعالی قرار میو قاطع و محکم هللاالداللة با عقل خودشان در برابر نقل صریح  عرفی و کوچه بازاری

این نادیده گرفتن آیات توسط خودشان را با غوغاساالری و مانور دهی اشتباه بر  گیرند و سعی می کنند

با دور ریختن آراء جمهور مذاهب که در کنار این هم باز جهت انحراف بحث  ؛توجیه کنند ،سایر آیات

که از لحاظ لغوی از عبارت مشرک و  می پردازند یآراء علمای سابقتقلید غیر شرعی از به اسالمی 

 . نده ارای کفار غیر مشرک استفاده کردمشرکین ب

این یعنی جهل به تمایز لغوی و شرعی میان اصطالحات و در صورت آگاهی یعنی قرار دادن احبار و 

 دل . این صفتِ این انسانها که بسیار خطرناک استرهبان  به عنوان اربابانی من دون هللا و عبادت 

متعلق به مومنین نیست بلکه صفت کفار سکوالر)مشرک(ی است که به  ،ستن به سخنان بیهوده و پوچب

داستانهای باستانی پوچ و بی ارزشی که توسط انسانها جمع آوری شده دل بسته اند که هللا تعالی در 

َِّخذََها ُهُزواً َوِمَن النَّاِس َمن یَْشتَِری لَْهَو اْلَحِدیِث ِلیُِضلَّ عَ  موردشان می فرماید : ِ بِغَْیِر ِعْلٍم َویَت ن َسبِیِل َّللاَّ

ِهیٌن  در میان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و بی ارزش  (6)لقمان/أُولَئَِک لَُهْم َعذَاٌب مُّ

هستند تا با چنین سخنانی ) بندگان خدا را ( جاهالنه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را 



َوإِذَا تُتْلَى َعلَْیِه آیَاتُنَا َولَّى ُمْستَْکبِراً َکأَن لَّْم   ای دارند .ب خوار و رسوا کنندهند . آنان عذامسخره کن

رْ  شود ، هنگامی که آیات ما بر ایشان خوانده می (7)لقمان/هُ بِعَذَاٍب أَِلیٍم یَْسَمْعَها َکأَنَّ فِی أُذُنَْیِه َوْقراً فَبَش ِ

. ر گوشهایشان سنگینی است. گوئی داندروند. انگار آنها را نشنیدهند و میگردانرمیمستکبرانه روی ب

 را به عذاب دردناکی مژده بده . ایشان

ویژگی مومنین نیست بلکه صفت کفار پس این نادیده گرفتن آیات محکم و قاطع و صریح الداللة 

نحرافی تولید کنند و دین هللا را به سکوالری است که قصد دارند در برابر راه مستقیم هللا راهی ا

 مسخره بگیرند .

توسط این خط یکی از راههای فرار از پذیرش دسته بندی توسط هللا تعالی و آراء جمهور اهل قبله 

به جای به کار بردن لفظ شرعی مشرک برای مشرکین از لفظ وثنی استفاده می این است که فکری شاذ 

اینها توضیح  454از احزاب متنوع و متعدد و متضاد مشرکین هستند.کنند، هر چند وثنی ها نیز حزبی 

می دهند که در مساله ی جزیه این گروه نه یهودی هستند نه نصرانی و نه مجوس و باید با آنها جنگ 

الً قبمشرکین هستند. چرا؟ چون  ،شود که یا مسلمین شوند یا بجنگند؛ اما نمی گویند که این گروه

و اگر در اینجا اسم و مجوس و صایئین را به ناحق جزو مشرکین قرار داده اند  خودشان یهود و نصارا

مشرکین را بیاورند این انحراف آنها واضح می شود به همین دلیل اسم وثنی یا بت پرست را به جای 

یهود و نصارا و  مشرک می آورند. در حالی که با استناد به آیات قرآن آراء جمهور سلف و خلف،

با تمام شرکیاتی که می کنند نمی توان مشرک نامید و خود به خود ضد اسالمی بئین را و صامجوس 

                                                           
، إذا بن باز: إذا یسر هللا ذلك وقام أمر الجهاد ودخل المسلمون بالد الكفر فهم أصناف؛ إن كانوا یهودًا أو نصارى أو مجوًسا یقرون بالجزیة 454

ا سلموا الجزیة، وهي مال یؤخذ منهم كل سنة على قدر أحوالهم، یفرضها علیهم ولي األمر نفعا للمسلمین وإعانة للمسلمین أقروا بها وال یقاتلون إذ

ر، وإذالال لهم، وهم بهذا قد یخضعون للدخول في اإلسالم بعد ذلك. أما إذا كانوا وثنیین لیسوا یهودًا وال نصارى وال مجوًسا بل أصناف أخ

العلم أنهم یقاتلون: فإما اإلسالم وإما القتال، وال یقرون بالجزیة/ حكم أخذ الجزیة من الكفار غیر أهل الكتاب  فالمشروع عند أهل 

https://binbaz.org.sa/fatwas/2211/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8 



قبح و زشتی مشرک نامیدن مسلمین هم برجسته می ضد اسالمی و و مشرک نامیدن سایر کفار بودن 

 شود.  

 همچنانکه دیدیم دسته بندی کفار مختلف از همدیگر و جدا کردن و تشخیص این کفار آشکار در میان

انسانها از مومنین و گروه منافقین بسیار ساده و آسان است و هر انسان مکلف باسواد و بی سوادی 

 قدرت تشخیص آنها را دارد و نیاز به تخصص خاصی ندارد. 

کم هوش ترین و با هوش ترین مردم قادر به یعنی اسالم برای همه ی مردم آمده و باید همه ی مردم 

 . هللا تعالی همچنانکهمتخصصین صرف و نحو و بالغهفقط  اشند نهتشخیص این گروههای مختلف ب

فرموده گوشت خوک نخورید و حرام است به همین شکل فرموده گوشت گوسفند و شتر حالل است و 

هر کسی بخواهد می تواند از گوشت آنها استفاده کند. حاال شناخت خوک از شتر و گوسفند نیازی به 

ا کافی است که این حیوانات را به اشخاص معرفی کنی و بعد حکمی که هللا سواد و درسخواندن ندارد تنه

را فرموده است را برسانی . همین . این حکم هللا یعنی علم، و تمام مومنینی که این حکم به آنها رسیده 

م هدر این مورد جزو علماء هستند و مهم نیست این علماء پیر هستند یا جوان، باسواد هستند یا بی سواد م

( دلی داشته باشد، 37)ق/لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوُهَو َشِهیدٌ این است که این شخصی که حکم به او رسیده : 

 .گوش فرا دارد و و توجه کامل کند یا با حضور قلب

ت و در اسیا نصرانی یک مسلمان پیر یا جوان، با سواد یا بی سواد فقط کافی است بداند فالنی یهودی 

مساله ی برائت و ذبیحه و از دواج با زنان پاکدامن مشمول احکام اهل کتاب می شوند، همین برایش 

را با این یهودی یا نصرانی تنظیم کند؛ یا برایش کافی است که بداند  شکافی است که بتواند روابط خود

زنان آنها نیز ازدواج  و بااست و باید از او برائت کرد و ذبیحه ی او را نخورد )سکوالر( فالنی مشرک 

. همچنانکه می داند این مست کننده است و نباید زی به باسوادی یا بی سوادی ندارد. این دیگر نیانکرد

شرب است و می تواند آن را بنوشد و نیازی به سواد و صرف و نحو و بالغه   را بنوشد و این آبآن 



ودی و نصرانی و مجوس و صابئی و سکوالر ندارد به همین شکل نیز به سادگی می تواند این کفار یه

 )مشرک( را از هم جدا کند و روابط خود را با این کفار مختلف تنظیم کند. 

کسانی که بعد از روشن شدن شرع هللا تعالی از کانال قرآن و سنت صحیح رسول هللا صلی هللا علیه 

مات را به سبکهای مختلفی نادیده سعی می کنند ابتدا آیات محکباز وسلم و آراء جمهور مذاهب اسالمی 

می گردد  رب به قرنها قبلدر میان مسلمین باید بدانند که سابقه ی این جرم  ،بگیرند و بعد سایر موارد را

 و اینها ادامه دهنده ی مسیری هستند که به بیراهه می رود و برای اهل علم کامالً شناخته شده است. 

را جهت رد کردن محکمات به کار می گیرند می گوید: کسانی ابن قیم در مورد کسانی که متشابهات 

چنگ می زنند اگر لفظ متشابهی را پیدا نکردند که با آن محکم « المتشابه»به « المحکم  »که جهت رد 

 را رد کنند از محکم وصفی متشابه استخراج می کنند و با آن محکم را رد می دهند. 

 این دسته در رد سنتها دو روش دارند:

 رد دادن آن با استفاده از متشابهات از قرآن یا سنت   -1

 محکم را در جایگاه متشابه قرار می دهند تا به این شکل داللت آن را تعطیل کنند.  -2

اما روش صحابه و تابعین و ائمه ی حدیث مثل شافعی و احمد و مالک و ابی حنیفه  و ابی یوسف و 

ه آنها متشابه را به محکم برمی گرداندند، و از بخاری و اسحاق عکس این روش است و آنهم اینک

محکم می گرفتند آنچه را که متشابهات را بریشان تفسیر می کرد و برایشان روشن می کرد. به این 

وافق و یکی می شوند و ق و یکی میشد و نصوص با همدیگر ملش با داللت محکم متفیشکل دال

از سوی هللا است و هر چه از جانب هللا باشد اختالف  همدیگر را تصدیق می کنند، در واقع همه ی آنها

و تناقضی در آن وجود ندارد؛ و به راستی که تنها اختالف و تناقض در آنچیزی است که از جانب غیر 

 455هللا باشد.
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در این صورت اگر می بینیم کسانی در جامعه ی ما مقلد علمای نجدیت شده اند و آشکارا اینهمه آیه ی 

و آراء متعدد سلف صالح مومنین را به نفع رای اشتباه علمای نجدیتی الدالله و قاطع  و صریحمحکم  

در این صفت متاسفانه خود را شبیه کسانی کرده اند که هللا  ،یرندکه از آنها تقلید می کنند نایده می گ

ًرا َكأَْن لَْم یَْسَمْعَها َكأَنَّ فِي أُذُنَْیِه َوْقًرا ۖ َوإِذَا تُتْلَٰى َعلَْیِه آیَاتُنَا َولَّٰى ُمْستَْكبِ تعالی در موردشان می فرماید: 

. روندیو م گردانندیبرم ی، مستکبرانه رو شودیخوانده م شانیما بر ا اتیکه آ یهنگام (7)لقمان/

 است. ینیسنگ شانیدر گوشها ی. گوئانددهیانگار آنها را نشن

إِنَّ  : صلی هللا علیه وسلم می فرمایدرسول هللانند باید بداو متروک اشتباه مقلدین این خط فکری شاذ و

ِ اأْلَلَدُّ  اْلَخِصُم. َجاِل إِلَى َّللاَّ پذیر نیست و به بدترین اشخاص نزد هللا، کسی است که حق 456أَْبغََض الر ِ

 ورزد. شدت خصومت می

ندارند، و در  مشابهیاهل جهاد این برادران ما در نادیده گرفتن آیات محکم قرآن در میان مسلمین 

تاویل محکمات با اجتهادات اشتباه نجدیت و خصومت با واضحات منهج سلف هم باز جایگاهی در 

 منهج صحیح اهل سنت ندارند. 

تحکیم آراء غیر معتبر نجدیت یا سایر انسانها بر آیات محکمات، چنگ زدن به ترجمه ی غلط و تحمیل 

دم رعایت اصل مرجعیت محکمات در تفسیر همه هللا و عصریح و قاطع دیدگاه خود به جای سخن 

گذشتگان و بخصوص پناه بردن به قیچی کاری در و متروک چیز، و استناد بی ظابطه به آراء شاذ 

بخصوص بد دهنی و تهمت زدن  ؛د منهج صحیح اسالمی یک مومن باشدآراء گذشتگان و...  نمی توان

                                                           
 فی رد المحکم، فإن لم ذکر أحمد االحتجاج علی إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن، وردها بذلک و هذا فعل الذین یستمسکون بالمتشابه

 یجدوا لفظا متشابها غیر المحکم یردونه به، استخرجوا من المحکم وصفا متشابها، و ردوه به.

 فلهم طریقان فی رد السنن:

 أحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن.

 الثانی: جعلهم المحکم متشابها، لیعطلوا داللته.

أئمة الحدیث، کالشافعی، و اإلمام أحمد، و مالک، و أبی حنیفة، و أبی یوسف، و البخاری، و إسحاق، فعکس  و أما طریقة الصحابة و التابعین و

حکم، و الم هذه الطریقة، و هی أنهم یردون المتشابه إلی المحکم، و یأخذون من المحکم ما یفسر لهم المتشابه، و یبینه لهم. فتتفق داللته مع داللة

. فال اختالف فیه، و ال تناقض. و إنما توافق النصوص بعضها بعضا ، و ما کان من عند َّللا  ، و یصدق بعضها بعضا، فإنها کلها من عند َّللا 

 االختالف و التناقض فیما کان من عند غیره
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 . اندعموالً چاشنی بحثهایشان کرده و ترور شخصیتی که م

و راه جلوگیری از  ،آیات محکمات مرجع و تکیه گاه و اصول برای شناخت و تفسیر همه چیز هستند

 ارجاع همه چیز به آیات محکمات است.  ،قیامت مومنینو انحراف و محافظت از ایمان 

وک ترم ما باید در همین اولین قدم جلو این انحراف آشکار را بگیریم و اجازه ندهیم یک خط فکری شاذِ 

ِة اأْلَْربَعَِة »مخالف  -به قول ابن تیمیه و  -و کامالً ضد اسالمی  َمْذَهُب َجَماِهیِر السَّلَِف َواْلَخلَِف ِمْن اأْلَئِمَّ

توحید و جهاد احکامی که متعلق به کفار مشرک است را بر سایر کفار با شعار فریبنده ی  «َوَغْیِرِهمْ 

و آنها گرفته نشود در مرحله ی بعدی با همان شبهات احکام کفار ، چون اگر در این مرحله جلتعمیم دهد

 لمین مخالف خود تعمیم خواهند داد، که تعمیم هم داده اند. مشرک را نیز بر مس

اگر پیروان این خط فکری تنها تا مرحله ی اول پیش رفته بودند و تنها کفار اهل کتاب را مشمول حکم  

 «وُهَو اْلیَْوُم َمْذَهُب َطائِفٍَة ِمْن أَْهِل اْلبِدَعِ »دیدگاه اینها  ه می گویدکفار مشرکین می کردند و ابن تیمی

و عالوه بر کفار اهل کتاب و شبه اهل  پیش رفتهاست، امروزه که این خط فکری یک مرحله جلوتر 

کتاب مسلمین دارای عذرهای معتبر شرعی را نیز مشمول حکم کفار مشرک می کند، ما باید اسم این 

 ط فکری را چه بگذاریم؟  خ

برخالف آیات صریح قرآن و سنت صحیح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و آراء صحابه ی کرام امروزه 

مشرک  نیاز مسلم یبعضو تمام مذاهب اسالمی، تفکری در میان جوانان ما رسوخ کرده که می گوید: 

یم کند،یرا نقض م نیو اصل د کندیکه شرک م یکس»مضمون:  نیبا ا . البتهستندیهستند اما کافر ن

 ی البته می گویند بعد از اقامه «.است و نه مسلمان؛ بلکه مشرک است هیعلکه او، نه کافِر معذب مییگو

حجت این مشرک هم تکفیر می شود که در عمل می بینیم که بدون اقامه ی حجت هم حکم مشرکین را 

عمومی این مسلمین و قتل و بر این مسلمین تطبیق می دهند که انفجارات متعدد در مکانهای مذهبی 

 عامهای بی ظابطه ی آنها دلیل بارز این انحراف آشکار است. 



ا یَأْتِیَنَُّكْم ِمنِ ي ُهدًى فََمْن تَبَِع ُهدَاَي فاََل َخْوٌف َعلَْیِهْم َواَل قُ  هللا تعالی می فرماید: ْم هُ ْلنَا اْهبُِطوا ِمْنَها َجِمیعًا ۖ فَإِمَّ

ُب َكفَُرواْ َوَكذَّبُواْ بِ  لَِّذینَ ٱوَ  * یَْحَزنُونَ  ئَِك أَۡصَحٰ تِنَآ أُْولَٰ ِلدُونَ  لنَّارِۖ ٱایَٰ از  ی: همگمیگفت (38-39)بقره/ ُهۡم فِیَها َخٰ

بر  یکنند، نه ترس یرویاز آن پ کهیشما آمد، کسان یاز طرف من برا یتی! پس هر گاه هدادییآن فرود آ

ما را دروغ پنداشتند  یهاکافر شدند و نشانه کهی( و کسان38خواهند شد) نیآنان خواهد بود و نه غمگ

 .در آن خواهند بود شهیآنان اهل دوزخند، و هم

ری دیگمومن به خودش و  یکیکرده است  میما به دو دسته تقس یرا برا نیزم یرو یانسانهاتعالی هللا 

دیدی یک دسته بندی جابتدا اما می بینیم که این خط فکری منشعب شده از مذهب امام احمد بن حنبل کفار؛ 

 -2 م،یم مسلمان داره -1وجود دارد:  ایسه دسته انسان در دنبرای انسانها درست کرده اند و می گویند 

بین مشرکین با مسلمین در تئوری و در قدم اول .  و به این شکل نیو هم مشرک -3 هیهم کافر معذب عل

 و کفار فرق می گذارند. 

است. چون  کافراهل قبله اگر نگاه کنیم دارند با الفاظ بازی می کنند و نمی خواهند بگویند که این شخص 

 وجود دارد به همین دلیل می رسانند که این شخص: این مسلمانر مورد نیاز به رعایت ظوابط تکفیر د

مسلمین تطبیق می دنیای را بر در قیامت ؛ اما در واقع دارند حکم اهل فتره است هیمعذب عل ریکافر غ

 دهند. 

قبل از اینکه به وی اقامه ی حجه شود باز مشرک نامیده می شود چون جزو هیچ یک در دنیا اهل فتره 

ی . این خیلمرتدین نیست بلکه جزو مشرکین استفار یهودی و نصرانی و مجوس و صابئین و از ک

 را بشناسد. « گانه6کفارآشکار»ساده است برای کسی که بر اساس قرآن 

این اهل فتره ای که جزو مشرکین هستند باید مثل تمام کفار دیگر ابتدا با دعوت سراغ آنها رفت و باید 

 . اینهم کامالً قابل فهم و ساده است . مشمول جنگ مسلحانه می شوند بعد  اقامه حجه شوند



. حاال اهل فتره در قیامت چه وضعی فر هستند و باید به آنها کفر کرددسته از این کفار آشکار کا 6هر 

. ما در دنیا ابتدا اصل را بر دعوت و سپس به اندازه ی قدرت نها ربط دارد نه به دنیادارند به قیامت آ

 رها سازی دنیا قرار داده ایم .  بر جهاد و: امی نظ

عدم تمایز و فهم صحیح  و به دلیل اهل فتره و برداشت اشتباه از آن،  با این پشتوانه ی فقهی در مورد

در استفاده ی لغوی و شرعی مفاهیمی چون مشرک و مشرکین توسط فقهای مذاهب اسالمی برای کفار 

را به این اشتباه فاحش کشانده است که  خط فکری نجدیتهای مقلد غیر مشرک، عده ای از درسخوانده 

برای مسلمینی که به اشتباهات و خطاهای نظری یا عملی دچار می شوند با تولید اصطالح ترکیبی غیر 

ب به مشرک منتس»قرآنی و مخالف با سنت صریح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و حتی غیر عقالنِی 

لمین را در برزخی بین مسلمان بودن و کافر بودن قرار دهند و حکمی که در فقه ابتدا این مس« اسالم

اسالمی در مورد قیامت اهل فتره وجود دارد را بر دنیای این دسته از مسلمین تطبیق دهند؛ در حالی 

که اهل فتره در دنیا جزو جامعه ی کفار مشرک محسوب می شوند، به همین دلیل در مرحله ی دوم می 

د و نکقرار داده شده را جزو مشرکین محسوب می  خاین مسلمین در برز خط فکر شاذ،که همین  بینیم

ه بدر مرحله ی سوم و نهائی همه می دانیم که مشرکین دسته ای از کفار اصلی هستند به همین دلیل 

 !فیر نکند خودش کافر می شود و ...صراحت می گویند هر کسی که اینها را تک

انها نمی غیر شرعی و بعد مبنا قرار دادن این اصطالحات و حکم دادن بر انس اصطالح سازی های

 :عالوه بر صفاتی که به اخالق عمومی ربط دارند. همه ی ما می دانیم که تواند کار اهل علم باشد

 مومنین دارای صدها ویژگی و صفت خاص اسالمی هستند   -

 صفت و ویژگی خاص خود هستند ( نیز باز دارای صدها یا احزاب سکوالریستها)مشرکین -

ات و ویژگی های خاص خود صفو شبه اهل کتاب نیز باز دارای  به همین ترتیب اهل کتاب -

 هستند

 منافقین میان مسلمین و دارودسته ی آنها نیز باز دارای دهها صفت خاص خود هستند -



یست چپ و سوسیال حاال اگر یکی از سکوالریستها)مشرکین( مثل گاندی لیبرال یا پاتریس لومومبای

خودشان را به یکی از صفات مومنین موصوف کردند و دارای یکی یا چند صفت از صفات مومنین 

 فتگرا تولید کرد؟ و بعد  «مومن و محبوب هللاملحد »برای اینها اصطالحات ترکیبی  نشدند آیا می توا

هنم بهشت و ج گفتو  ردیل ککافری در دنیا وجود ندارد و به این شکل مساله ی کفر به طاغوت را تعط

و حکم مومنین را بر دنیا و قیامت چنین کفاری  ؟!رفتن هم به ایمان آوردن به آخرین فرستاده نیست

ً یاإِلْسالَِم دِ  رَ یْ غَ  ْبتَغِ یَ َوَمن  :هللا تعالی به صراحت فرموده استدر حالی که  تطبیق داد؟ ِمْنهُ  بَلَ قْ یُ فَلَن  نا

، از او دینی انتخاب کنداز اسالم ،  ریکه غ یکس و (85)آل عمران/ نَ یاْلَخاِسرِ  اآلِخَرةِ ِمنَ  یَوُهَو فِ 

و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز  .خواهد بود انکارانی، و او در آخرت از زمره زشودینم رفتهیپذ

ٍد بِیَِدهِ در مورد اهل کتاب فرموده است :  ِة، َواَل یَُهوِديٌّ اَل یَْسَمُع بِ  ،َواَلَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ ي أََحدٌ ِمْن َهِذِه اأْلُمَّ

، ثُمَّ یَُموُت َولَْم یُْؤِمْن بِاَلَِّذي أُْرِسْلُت بِهِ  سوگند به كسي كه جان  457.إالَّ َكاَن ِمْن أَْصَحاِب النَّارِ  ،َواَل نَْصَرانِيٌّ

د در دست اوست ود وسپس بدون چه یهودي چه نصراني، ناِم مرا بشنو ،هركس از این امت،  محم 

 . ایمان آوردن به آنچه من با آن فرستاده شده ام )قرآن( بمیرد، بدون شك از اصحاب آتش مي باشد

ْضِطَراِر فَقَْد ُعِلَم بِااِل ابن تیمیه هم ضمن تفکیک میان کفار اهل کتاب با مشرکین در این زمینه می گوید: 

ْساَلِم بِالنُُّصوِص اْلُمتََواتِرَ  یَماِن بِهِ ِمْن ِدیِن اإْلِ ِة أَنَّهُ أََمَر اْلُمْشِرِكیَن َوأَْهِل اْلِكتَاِب بِاإْلِ به  458.ةِ َوبِإِْجَماعِ اأْلُمَّ

اضطرار از دین اسالم و با نصوص متواتر و به اجماع امت دانسته می شود که رسول هللا صلی هللا 

 علیه وسلم به مشرکین و اهل کتاب امر کرد که به او ایمان بیاورند.

به همین شکل اگر مسلمانی به یکی از ویژگی ها و این شکل اگر این خط فکری شاذ را نمی پذیرید،  به

صفات شرک آلود سکوالریستها )مشرکین( آلوده شد آیا می توانیم برای این مسلمین باز اصطالح 

                                                           
ٍد بیَِدِه، ال یَْسمَ با لفظ :  15۳/ و نیز مسلم  706۳صحیح الجامع ، األلباني 457 ، ثُمَّ والذي نَْفُس ُمَحمَّ ، وال نَْصرانِيٌّ ِة َیُهوِديٌّ ُع بي أَحٌد ِمن هِذه األُمَّ

تفسیر نور الثقلین  و  ۳۴7ص 2تفسیر نور الثقلین  ج/ نیز در میان شیعیان جعفری یَُموُت ولَْم یُْؤِمْن بالَِّذي أُْرِسْلُت به، إالَّ كاَن ِمن أْصحاِب النَّاِر.
  االمة، ال یهودّي و ال نصرانّي ثّم ال یؤمن بي، إالّ كان من أهل النّار. ال یسمع بي أحد من با لفظ :  ۳۴7ص 2ج

 (3/545همان ) 458



  یو بعد در مرحله ی بعدرا تولید کرد؟ « مشرکین منتسب به اسالم»یا « مسلمان مشرک»ترکیبی 

 حکمی که مختص کفار مشرک است را بر این مسلمان تطبیق داد؟

یا حتی اگر اهل کتاب و شبه اهل نیز به یکی از صفات شرک آلود سکوالریستها )مشرکین(  آلوده شدند 

یا مجوس مشرک و صابئی مشرک نصرانی مشرک و می توانیم اصطالحات ترکیبی یهودی مشرک یا 

 را تولید کرد؟

همین اهل کتاب یا شبه اهل کتاب به بعضی از صفات مومنین خودش را موصوف کرد  یا اگر یکی از

و بعضی از صفات مومنین را دارا بود می توانیم برای این شخص از اصطالح ترکیبی یهودی مسلمان 

 استفاده کرد؟یا ملحد مسلمان یا نصرانی مسلمان یا مجوس مسلمان یا صابئی مسلمان 

برای کفار سکوالر و پروسه ی پس از آن شرش « ملحد مومن و محبوب هللا»در واقع تولید اصطالح 

کمک می ؛ هر دو به آلوده کردن منهج مسلمین برای مسلمین نیست« مسلمان مشرک» کمتر از تولید

چون زمانی که گفتی فالن مسلمان مشرک شده مثل این است بگوئی فالن مسلمان یهودی شده یا  کنند. 

این مسلمان است. به همین دلیل نابجای یا صابئی شده و این درواقع تکفیر  نصرانی و مجوس شده

را تولید کرده اند فوراً اقدام به تکفیر این اشخاص می کنند، « مسلمان مشرک»کسانی که این اصطالح 

ک و، شخص را به یپس تکفیر به ناحق یک مسلمان شرش کمتر از عدم تکفیر یک کافر نیست، هر د

 د. مسیر می کشان

بدون شک نجدیت تفکری است که مثل سایر تفکرات و مذاهب اسالمی اشتراکاتی با سایر تفکرات و 

مذاهب اسالمی دارد، به همین دلیل نجدیت به مواردی از مذاهب اسالمی و علمای صالح گذشته استناد 

اعتبار و  شخودمی کند که در این موارد با آنها دیدگاه مشترکی دارد و به این شکل قصد دارد برای 

ام سرزمینهای اسالمی را دیده ثمره ی نجدیت در تم ،همه ،مقبولیت عمومی کسب کند، اما در نهایت

برهم زدن دشمن . بخصوص ثمرات منفی آن در میان اهل دعوت و جهاد که یکی از آفتهای آنها ایم

از اهل دعوت و  ندلسرد و ناامید و جدا کردن مسلمیشناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان، و 



 کمک به حاکم گشتن دوباره ی و در نهایت شکست و ذلیلی برای خود و سایر مسلمین و  ،جهاد

 بوده است.  جاهلیت 

اینکه وضعیت سرزمینهای مسلمان نشین بد و نامساعد است واقعیتی است غیر قابل انکار اما صرفنظر 

به کردیم که با تفکر نجدیت یا هر تفکر و از بررسی های تاریخی، همه در همین چند سال گذشته تجر

ثمره ای جز دامن زدن به شرک تفرق در میان مسلمین و  -1 :کهمذهب اسالمی تمامیت خواهی 

و ثمره ای جز  -3و حرکت بر اساس پازل و نقشه ی دشمنان  -2مشغول شدن مسلمین به مسلمین 

وضعیت مسلمین مساعد نمی  ر ندارد،در بحاکمیت مجدد جاهلیت و  -4 ذلیلی برای مسلمین  شکست و

شود؛ اما با اصالح مفاهیم و بازگشت به منهج صحیح اسالمی و حرکت در مسیر اتحاد و وحدت 

حداقلش این است که وضعیت مسلمین به برتر «ابزار3»از کانال شورای اولی االمر یکی از اسالمی 

 ب بودن پیش می رود نه بدتر شدن. سوی خو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سواالتپاسخ به 

شما در مطالب خود از شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه هللا در مورد فرق بین مشرکین با اهل  -1

کتاب نقل قول کردید. آیا از او در مورد روافض که با همین مشرکین و اهل کتاب بر علیه 

 ری می کنند چیزی می دانید؟همکا مذهب اهل سنت4

غیره همچون مذهبی در مثل سایر مذاهب حنفی و شافعی و ادر همین ابتدا الزم است که به جعفری ه

. اینکه ا همدیگر اختالفات اجتهادی دارندکنار سایر مذاهب نگاه کرد که تمام این مذاهب در مواردی ب

 و دارند اشتباه بزرگی دیگران جدا کنند مشکل خودشان استاز شیعیان قصد داشته باشند خودشان را 

 شافعی ها بخواهند خودشان را از سایر مذاهب جدا کنند.یا نفی ها مثل این است که ح می کنند

ربطی به ائمه ی مذهب  4و محدود کردن مذاهب معروف به اهل سنت در مذهب  4عبارت  

مذهب  4هم چیزی به نام ن خیرالقرون و حتی چند قرن بعدی خیرالقرون ندارد و اصالً ما در میا

هم به دالیلی خاص مذهب توسط شاهان آن 4اهل سنت به  نداریم و محدود کردن مذاهب معروف به

صورت گرفته است، امروزه اگر به دقت نگاه کنیم جمعیت جعفری ها از حنبلی ها بیشتر است و تقریباً 

در یک سطح هستند. بهترین گزینه تشکیل شورای اولی االمر تمام فرق و مذاهب  با مالکی ها نیز

ا حذف مذاهب مختلف اسالمی مادام که در دایره ی اسالم و مسلمین اسالمی است نه نادیده گرفتن و ی

 قرار گرفته اند. 

در میان جعفری ها مثل حنفی ها و مالکی ها و شافعی ها و سایر مذاهب اسالمی قطعاً کسانی حاال 

جعفری بودن و وجود دارند که اهل انحراف هستند هر چند که مدعی شافعی بودن و حنفی بودن و 

 .مان مذهبی باشند که ادعایش دارندشند و در مواردی هم موافق هغیره با

اگرچه در مورد گروههای منحرفی چون قرامطه و روافض میان شیعه صحبت می کند که ابن تیمیه  

 أن اظهروا شیئا من التشیع الباطل» با آن موافق هستند عهیباطل را آشکار کنند که ش عیاز تش یزیهم چ



 »هشیعیانی هستند کاز گروه و دسته ای متمایز این منحرفین با این وجود « لشیعةالذي یوافقهم علیه ا

 .نه جزو زندیقان هستند و نه جزو منافقین 459« لیسوا زنادقة وال منافقین

مگر خود ما همین االن گروهها و دسته های مختلفی را در اطراف خود نمی بینیم که ادعای شافعی  

و نجدی گری و صوفی گری و مکتبی گری و سایر مذاهب و  گری و حنفی گری و اخوانی گری

مدارس و مکاتب و فرقه های اسالمی را دارند و با چیزهائی از این مذاهب و مدارس هم موافق هستند 

همان مذهب و حتی بر علیه موجودیت اسالم فعالیت می کنند و اهل دعوت و جهاد از اما عمالً بر علیه 

 ر جهانی و سایر دشمنان هستند؟  واضح داریم می بینیم. عمالً در خدمت کفار سکوال

به آنها  . در گذشتهشیعه ی انگلیسیهم اکنون به این دسته از منحرفین میان شیعه می گویند  ،جعفری ها

 مثل خطابیه و دروزی از عناوین غالة و شیعیان صفوی و روافض یا اسم فرقه ای که به آن تعلق دارند

روافض به صورت عموم یعنی کسانی که رهبر خود را نام برده می شدند.  ه و...و قرامطه و اسماعیلی

در وقت نیاز تنها می گذارند و رد می کنند و به کسانی هم که ابوبکر و عمر و عثمان را رد می کنند 

گفته شده، اما در معنی خاص آن به غالة و منحرفین میان تشیع اطالق شده که خود شیعه هم از آنها 

 ت و دوری کرده اند. برائ

ها کسانی ها و اسماعیلیان و همفکران آندر مورد روافض توضیح می دهد که : قرمطیهم ابن تیمیه 

در عقاید و باورها و رفتار یعنی روافض مورد نظر ابن تیمیه  460اند.بودند که علیه اهل سنت جنگیده

ر بجعفری تکفیر هم شده اند. اما عیان که توسط شی قرمطی ها و اسماعیلی ها  چیزهائی هستند مثل خود

بن ارا تکفیر کرده اند این غالة و منحرفین منتسب به شیعه خالف شیعیان جعفری که عموم پیروان 

 تنها علمای آگاه و بی عذر آنها را تکفیر می کند. تیمیه 

                                                           
ن ان كثیرا من الناس ال یعلم باطن حال القرامطة النهم انما یظهرون مواالة آل محمد صلى هللا علیه وسلم وال ریب ان كل مؤمن یجب علیه ا 459

الذي یوافقهم علیه الشیعة الذین لیسوا زنادقة وال منافقین ولكن فیهم جهل وهوى تلبس علیهم فیه بعض  یوالیهم وان اظهروا شیئا من التشیع الباطل

 ...لهمالحق كما ان هؤالء الجهمیة وافقهم من العلماء واالمراء في بعض ما یظهرونه من لم یكن من الزنادقة المنافقین لكن كان فیهم جهل وهوى 
 .356ص  3ابن تیمیه ، منهاج السنه ج 460



 ا اسم دسته یه و شیعیان باطل بابن تیمیه مثل تمام هم عصرهای خود از این فرقه ی منحرف میان شیع

نام برده است اما در برابر از آراء شیعیان جعفری مثل سایر خاص خودشان یا با اسم عام روافض 

مذاهب اسالمی استفاده کرده است حتی اگر این رای مخالف آراء تمام مذاهب معروف به اهل سنت 

  بوده باشد . 

د که بر خالف مذاهب ب ایراد می گیرشافعی مذهب از ابن تیمیه ی حنبلی مذه بكيالسُ به عنوان مثال 

اب در رد او کت زینرا گرفته است. ابن تیمیه طالق زن تعلیق شیعیان جعفری در مورد  چهارگانه رای

شیعیان و می گوید  سدینویرا م باشدیم فاتشیتال نیکه جزو آخر «یبکالسُ  یعل دُ الرَّ »مشهورش به نام 

ا زینجعفری   461« فإنهم داخلون في مسمى األمة والمؤمنین » هستند داخل نیام ت و مؤمن یدر مسم 

وجب قصدهم یُ  ، ولهم دینٌ ولهم نظٌر واستداللٌ یتناولهم،  محمدٍ  المؤمنین وأمةُ  فإذا كان اسمُ  :ادامه می دهد

 یبرا« أم ت محمد»و اسم « مومنین»که اسم  یپس مادام 462 .االعتداد بهم لمنعِ لم یبَق َوْجهٌ  الحق؛

نظر و استدالل خودشان هستند، و  یآنها دارا نکهیو با توجه به ا شودیهم بکار برده م شیعیان جعفری

شود ن مانع از آکه  ماندینم یباق یلیآنها به دنبال حق هستند، پس دل دهدیهستند که نشان م ینید یدارا

  ..اوردیآنها را به حساب ن دگاهیو د یرأکه آنها و 

مغرور  نیا: و دیگو یدارد و م ینگرش نیونظر آنها چن یو را یامام ی عهیهم باز در مورد ش میابن ق

لم یلزم من ذلك  المواضعِ  وإن أخطأوا في بعِض »کند  بیآنان را تکذ ۀهم یشدن است که شخص متکبر

                                                           
./ وقد تنازع الناس في أهل األهواء والبدع هل یعتد بخالفهم؟ على قولین مشهورین في مذهب أحمد 660-659صص  2الرد علی السبکی، ج  461

 ومذهب أبي حنیفة وغیرهما، وهذا قول عامة أصحاب الشافعي، وهو اختیار أبي الخطاب وغیره من أصحاب أحمد، وأكثر الناس یقولون: إنه یعتد

 خالفهم إذا كانوا من أهل الملَّة، فإنهم داخلون في مسمى األمة والمؤمنینب
./  وذلك أنهم وإِْن كانوا ضالین فیما خالفوا فیه أهل السنة والجماعة فال یلزم ضاللهم في كل شيء، 662-661صص  2الرد علی السبکی، ج 462

ائل، وال یجوز أن یكون هللا أقام علیهم الحجة بقول منازعیهم الذین لم یَقُْم دلیل ال سیما إذا كان قد وافقهم بعض أهل السنة والجماعة في تلك المس

یَن{ یِل اْلُمْؤِمنِ شرعي على عصمتهم، فإنَّ أدلةَ اإلجماع إنما دلت على عصمة المؤمنین بلفظ المؤمنین ولفظ األمة؛ كقوله تعالى: }َویَتَِّبْع َغیَر َسبِ 

ناولهم، یت -صلى هللا علیه وسلم  -: "ال تجتمع أمتي على ضاللة". فإذا كان اسم المؤمنین وأمة محمد -علیه وسلم  صلى هللا -[، وقوله 115]النساء: 

فإنَّ المانع من االعتداد بهم: إما عدم العلم، وإما سوء القصد؛ . ولهم نظٌر واستدالٌل، ولهم دین یُوجب قصدهم الحق= لم یبَق َوْجهٌ لمنع االعتداد بهم

 ون بخالفهم.دلم یكن عارفًا بأدلة الشرع فهو عاٍص بخالفهم ، یجب علیه اتباع العلماء.والعامة قد تُنُوزَع في االعتداد بخالفهم؛ واألكثرون ال یعتفََمْن 

َر عامٌي یتكلم ه، بال حجة فهذا جاهل ال قول ل وحقیقة األمر: أَنَّ العامة مقلدة للعلماء، فیمتنع أن یجتمع العلماء على شيء ینازعهم فیه العامة، وإذا قُد ِ

ر والتجزؤ؛ فأكث وإْن تكلََّم بحجٍة فهو من أهل االجتهاد في تلك المسألة، وإِْن لم یكن من أهل االجتهاد في غیرها، فإنَّ االجتهاد مما یقبل التبعیض

ه معرفة جمیع األحكام= لم یكن في األمة مجتهد، اللهم إال العلماء یخفى علیهم بعض الشرع، فلو لم یكن المجتهد إال َمْن یَعرف جمیَع األحكام أو یمكن

ا، بخالف غیره  -رضي هللا عنه  -أن یكون مثل أبي بكر الصدیق   ..الذي لم یُعرف أنه أخطأ في مسألة من مسائل الشرع فاجتهد اجتهادًا یخالف نصًّ



شده اند اما به  شتباهدچار خطا و ا یدر جاهائ هیامام انیعیش نیچه ااگر «. ما قالوه خطأ جمیعُ  أن یكونَ 

   463خطاست. ندیبگو نهایکه هر چه ا ستین یمعن نیا

در مورد عوام مذاهب مختلف . نگرش اهل علم در مورد اهل علم دیگر مذاهب اسالمی استالبته این 

 با حج ت حرف بزند پسیک عامی اگر  اسالمی هم باز می بینیم که به عنوان مثال ابن تیمیه می گوید :

اجتهاد  نکهیا یمسائل اهل اجتهاد نباشد. برا گریدر داو در آن مسأله اهل اجتهاد است؛ اگرچه هم 

 464 .و جزء جزء بودن را داردجدا کردن و برتری دادن برخی بر برخی دیگر  تیقابل

حاال اگر می بینیم که امروزه میلیونها نفر از منتسبین به حنفیت و مالکی و شافعی و جعفری و حنبلی و 

ر سکوالر جهانی بر علیه اهل دعوت و جهاد قرار گرفته نجدی و اخوانی و صوفی و ... در کنار کفا

 اند دلیلی بر کنار زدن تمام این مذاهب و راسخین در میان این مذاهب نمی شود. 

ابن تیمیه در زمان خودش از این منحرفین صحت کرده و با تکفیک کفار مشرک از کفار یهودی و 

افَِضةُ ُهْم ُمعَاِونُوَن نصارا می گوید:  مثل این   465، ى قِتَاِل اْلُمْسِلِمینَ ِلْلُمْشِرِكیَن َواْلیَُهوِد َوالنََّصاَرى َعلَ َوالرَّ

است که بگوئی که دسته هائی از نجدیت در کنار حفتر سکوالر و سایر کفار جهانی در لیبی قرار 

 ی گرفته اند و به قتل عام فرقه های مختلف معروف به اهل سنت مشغولند چون در آنجا حتی یک شیعه

جعفری هم وجود ندارد. یا در سومالی و مالی و شمال آفریقا  و حتی در یمن و غیره این دسته از نجدی 

ها که بخشی از خط فکری نجدیت و منشعب از مذهب حنبلی ها هستند در کنار کفار مشرک و یهود و 

ری به قول ابن نصارا بر علیه اهل دعوت و جهاد قرار گرفته اند و همچون روافض میان شیعه ی جعف

دائماً یوالون الکفار من المشرکین والیهود والنصارى ویعاونونهم على قتال المسلمین ومعاداتهم تیمیه : 

                                                           
 1998 - 1418الریاض ، الطبعة الثالثة ،  –ر العاصمة ؛ الناشر : دا 2/617ابن قیم، الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة  463

ن یتحقیق : د. علي بن محمد الدخیل هللا قد تواطئوا على الكذب عن أهل البیت ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا مخطئ

حاب الصحیح عن جماعة من الشیعة وحملوا حدیثهم مبتدعین في أمر الصحابة فال یوجب ذلك الحكم علیهم كلهم بالكذب والجهل! وقد روى أص

قالوه  اواحتج به المسلمون، ولم یزل الفقهاء ینقلون خالفهم ویبحثون معهم، والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع لم یلزم من ذلك أن یكون جمیع م

 حكینا قولهم وغیره ممن لم تقف على قولهخطأ حتى یرد علیهم هذا لو انفردوا بذلك عن األمة؛ فكیف وقد وافقوا في قولهم من قد 
َر عامٌي یتكلم بال حجة فهذا جاهل ال قول له، وإْن تكلََّم بحجٍة فهو من أهل االجتهاد في  /. 66۳ص  2ج  یالسبک یالرد علابن تیمیه،  464 إذا قُّدِ

(، منهاج 57 - 56/ ۴جامع المسائل )/  نیز : یض والتجزؤتلك المسألة، وإِْن لم یكن من أهل االجتهاد في غیرها، فإنَّ االجتهاد مما یقبل التبع
 (78، 76ب االعتراضات المصریة )ص (، جوا500(، بغیة المرتاد )ص 9۳/ 2(، االستقامة )299/ 8السنة )

 (3/546مجموع الفتاوی . کتاب الجهاد ) 465



همواره کفار از جمله مشرکین و یهود و نصاری را به سرپرستی گرفته و آنها را در جنگ با  466.

و مشرکین، علیه مسلمانان دوستی و با یهود و نصارا ... و  مسلمانان و دشمنی با آنها یاری می کنند

این وظیفه ای است که همین االن رژیم فاسد آل سعود با تفکرات نجدیت و  467ورزند.محبت می

همراهی مفتی های نجدی در حال انجام آن است. یعنی در هر جا شما دیدید که مسلمانی توسط کفار 

جنگ روانی و با دالر در آن وجود جهانی سرکوب می شود شک نکنید یا حمایت آل سعود با فتوا و 

دارد یا مستقیماً و مسلحانه در قتل عام مسلمین آن دیار در کنار کفار حضور دارد. این را خود ما در 

 افغانستان و چچن و سومالی و عراق و سوریه و یمن و مصر و لیبی و غیره دیده ایم. 

می گوید: از آنجا هم روف به اهل سنت میان فرقه های مع یابن تیمیه در مورد دسته ای از قدری ها

که بعضی از اخالق و رسوِم نصارا در این افراد آمیخته است و در نصارا برخی از آداب و رسوم 

بعد از این ابن تیمیه  468اندیشند.مشرکان میشود، در باورشان نسبت به تقدیر، همانند مشرکین یافت می

می پردازد و با  هب معروف به اهل سنت بیرون آمده اندکه از میان مذا به توصیف دسته ای از معتزله

مقایسه ی  این دسته از قدری ها با این دسته از معتزله می گوید: آنان شبیه مجوسیان هستند و این افراد 

 469.همانند مشرکین

کسی که در برخی از این مسائل )عقیده از قبیل می گوید:  ابن تیمیه در مورد اهل بدعت با این وجود 

فات، تقدیر، ایمان، وعید و غیره( به خطا رود: یا با وجودی که در عموم اصول ایمان با کفار که از ص

آیند.... . البته ی اهل بدعت به حساب میاند، لیکن در زمرهمشرکین و اهل کتاب هستند متفاوت

 شود. باالتفاق، مجتهِد در این مسایل با وجودی که خطا هم بکند، کافر محسوب نمی

ملحق نمود، معلوم و واضح  ]مسلمان و کافر[ دو گروهو از آنجا که باید به ناچار او را به یکی از 

اند در لیست مؤمنین به هللا ـ و رسولش قرار دارند و شبهاِت آنان از است آنان که خطای اجتهادی داشته
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ه گیرند. عملکرد و  تر است؛ لذا الزم است که در لیست مسلمانان قراراهل کتاب و مشرکین موج 

رویکرد امت اسالمی هم از دیر باز تا کنون در مورد عموم خطا کنندگان، بر همین بوده است. و 

هر کس به و 470کردند.شد، بر آنان هم اجرا میاحکام اسالم را همان طور که بر دیگران اجرا می

عت محمدی  کفر ورزیده چه محمد آورده است ایمان دارد، به مراتب بهتر از کسی است که به شریآن

است؛ گرچه در شخص مؤمن، نوعی بدعت از بدعِت خوارج، شیعه، مرجئه، قدریه یا دیگران، هم 

 471وجود داشته باشد.

را کافر نمی دانند و اصالا چیزی به نام کفر به طاغوت  گانه 5ی کسانی هستند که این طاغوتها -2

هم مانع شده اند؛ حکم اینها چیست؟  برایشان معنی ندارد و در برابر کفر به طاغوت مسلمین

یا می بینم که مرتدین محلی را هم تکفیر نمی کنند که اینها  آیا اینها خودشان کافر می شوند؟

 هم طاغوت هستند که باید به آنها کفر کنیم . 

 

الم الواجب علی العبد أن یعتقد أن كل من دان بدین غیر اإلس» رحمه هللا:  هـ( 751ابن القیم )به قول 

اسالم دیانت کند  ای واجب است که معتقد باشد هر کسی که به دینی غیر ازبر هر بنده 472«.فهو كافر

 .پس او کافر است

به میل خودش و اختیاری  -3عمداً  -2آگاهانه  -1تنها کسی را تکفیر می کنیم که از میان مسلمین ما 

 افر نداند، تکذیب و رد کردن نصوص است. که کافر را ک اهل قبله ایمناط کفِر نصوص را رد کند. چون 

ً فَلَن یُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِي اآلِخَرةِ ِمَن : ستبه عنوان مثال هللا تعالی فرموده ا َوَمن یَْبتَغِ َغْیَر اإِلْسالَِم ِدینا

هد ، هرگز از او پذیرفته نخواانتخاب کندکس که دینی غیر از اسالم و هر  (85)آل عمران/ اْلَخاِسِرینَ 

 شد، و او در آخرت از زیانکاران است.
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حاال شخصی بیاید و بگوید من این آیه را قبول ندارم . پس مناط کفر کسی که کافر را کافر نداند، دقیقاً 

به میل خودش و اختیاراً تکذیب کند نه اینکه  -3عمداً  -2اگانه  -1مناط کفر کسی است که آیه ای را 

 ن آنکه نص ی را تکذیب کرده باشد.ه باشد بدوشد« تأویل»و « شبهه»شخص دچار 

ش آن کافری که در کفرکه بر کفرش اجماع است نه در مقی د به کافر دانستن کافری شود حکم باید 

ْجَماعِ فَُهَو «: علی البکري الردُ »در به قول ابن تیمیه  و اختالف است ا َمْن أَْنَكَر َما ثَبََت بِالتََّواتُِر َواإْلِ َوأَمَّ

ةِ َكا عد ب و اما کسی که آنچه را که با تواتر و اجماع ثابت شده است انکار کند، پس او 473.فٌِر بَْعدَ قِیَاِم اْلُحجَّ

  .ی حج ت کافر استاز اقامه

، مانند آمده است «نص»کسی که کافر اصلی را کافر نداند، یعنی کسی که بر کفرش با ذکر اسمش 

ر نکند به اطالق کافر است و تأویل آوردن نفعی برایش یهود و نصاری، و کسی که اینها را تکفی

و برای  گوید:می« الشفا»قاضی عیاض در کتابش  .به آن برود جهل یا تاویلرساند؛ مگر اینکه گمان نمی

دانیم شخصی را که کافر نداند کسی را که به غیر مل ت مسلمانان از دیگر ملل دیانت بکند همین کافر می

توقف کند یا شک کند یا مذهبشان را صحیح بداند، اگرچه به همراه آن اسالم را هم از  های آنیا درباره

ی مذاهِب غیر آن، اعتقاد داشته باشد. پس او خود ظاهر گرداند و به آن معتقد باشد و به باطل بودن همه

  474.دن آنچه که مخالف آن )اسالم( استکافر است با آشکار کر

 برای اینکه توقیف گوید:می قاضی ابوبکرگوید: بن العربی میرو باز به نقل از قاضی ابوبک

)نصوصی که در آن توق ف شده( و اجماع، این دو، بر کفرشان اتفاق دارند، پس کسی که در آن توق ف 

جز از  آنکند به تحقیق که نص و توقیف را تکذیب کرده و در آن شک کرده است. و تکذیب یا شک در 

 475.شودشخص کافر واقع نمی
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این مساله را با تکفیر اهل قبله ای که بر کفرش اجماع وجود ندارد و بر آن اختالفی وجود دارد اشتباه 

َوَما َزاَل السَّلَُف یَتَنَاَزُعوَن فِي َكثِیٍر ِمْن َهِذِه اْلَمَسائِِل َولَْم یَْشَهْد أََحدٌ ِمْنُهْم َعلَى نگیرید. ابن تیمیه می گوید: 

کردند و هیچ و سلف پیوسته در بسیاری از مسائل با هم نزاع می 476.َواَل بِِفْسِق َواَل َمْعِصیَةٍ  أََحٍد اَل بُِكْفرِ 

  .دادبه کفر یا فسق یا معصیت نمی یک از آنان بر دیگری گواهی

هَ إِالَّ َّللاَّ  »جزئی از لوازم و حقوق به عنوان مثال می بینیم که عمر بن خطاب 
 واز او غائب شد « اَل إِلَٰ

دیث کردند و به حزکات شک کرد بخاطر اینکه به شهادتین تلفظ میتخفیف گیرندگان حکم در کفر 

هَ إِالَّ َّللاَّ عصمت خون و اموال کسی که 
 . را تلفظ کند احتجاج کرد اَل إِلَٰ

عمر بن خطاب رضی هللا عنه جهت محافظت از خون حرام  شده ی مسلمین به حدیث رسول هللا صلی 

دًا : سلم استناد می کند که می فرمایدهللا علیه و ُ، َوأَنَّ ُمَحمَّ أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى یَْشَهدُوا أَْن ال إِلَهَ إِال َّللاَّ

َكاةَ، فَإِْن فَعَلُوا ذَِلَك َعَصُموا ِمن ِي ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَ  ِ، َویُِقیُموا الصَّالةَ، َویُْؤتُوا الزَّ ِ اإِلْسالمِ َرُسوُل َّللاَّ ، ُهْم، إِال بَِحق 

 ِ به من دستور داده شده است که با مردم بجنگم تا گواهی دهند که هیچ معبودی بجز 477َوِحَسابُُهْم َعلَى َّللاَّ

ی هللا است و نماز را بر پا دارند و زکات بدهند. پس وقتی که آن را انجام هللا وجود ندارد و محمد فرستاده

 .حق اسالم و حسابشان با هللا است اند مگر بها از من حفاظت کردهشان ر، خون و مالدادند

ا برضی هللا عنه و ابوبکر صدیق علمی کامل و تمام داشت  ،عمر بن خطاب رضی هللا عنه به توحید

هَ إِالَّ َّللاَّ با لوازم و 
وارد گفتگو شد و جهل به این لوازم طعنی  عمر بن خطاب رضی هللا عنهحقوق اَل إِلَٰ

علم این مومنین وارد نمی کند و گفته نمی شود که مثالً عمر به توحید جاهل بود. تهمتی که عده ای از  به

  برادران ما به مخالفین صاحب عذر خود می زنند.  

هَ إِالَّ َّللاَّ به لوازم  کسی نمی گوید که عمر بن خطاب به خاطر جهلش
های آن، به توحید جهل و حق اَل إِلَٰ

هر صاحب  تر از آنآید و باالای است که در احاطه نمیرای اینکه لوازم، باب گستردهداشته است، ب

هَ إِالَّ َّللاَّ مجمل ساده و بر خالف معنای شرعی  ،استعلیمی  علمی
معنای کفر به طاغوت و که به  اَل إِلَٰ

                                                           
 .229ص:  ۳ج:  ،یمجموع الفتاو 476
 25بخاری  477



سان مکلفی با هر از کانال آخرین فرستاده است و هر ان سپس ایمان به هللاکفار و رد تمام إله ها و 

 میزانی از آگاهی می تواند به آن علم پیدا کند. 

فَالتَّْكِفیُر یَْختَِلُف بَِحَسِب اْختاَِلِف َحاِل الشَّْخِص فَلَْیَس ُكلُّ ُمْخِطٍئ َواَل ه می گوید: یبر این اساس ابن تیم

پس تکفیر بر حسب اختالف  478.قًا بَْل َواَل َعاِصیًاُمْبتَدَعٍ َواَل َجاِهٍل َواَل َضال ٍ یَُكوُن َكافًِرا؛ بَْل َواَل فَاسِ 

حال شخص، مختلف است. پس هر شخص خطاکار و مبتدع و جاهل و گمراه، کافر نیست، بلکه فاسق 

ی طوایِف شناخته شده در نزد مردم به از ائمهمردمی  بدون شک ...هم نیست، بلکه عاصی هم نیست؛ 

اند و وجه دیگر آن از آنان وجهی از حق را گرفته و پیروی کرده اند و غالبعلم و دین، دچار غلط شده

آنان پنهان مانده و برایشان محقق نگشته است و اینطور شده که به بعضی از حق عارف گشته و به 

  .کنداهل؛ بلکه آن را انکار هم میبعضی دیگرش ج

ضی از حق را شناخته و به بعبلکه  نص ی را تکذیب نکرده استشخص  ،اجتهادی در تمام این مواردِ 

تکفیر نابجای مومنین هم کشیده می شود . به عنوان مثال  این امور گاه بهدارد. بعضی دیگر از آن جهل 

عمر بن خطاب رضی هللا عنه  حاطب رضی هللا عنه را به ناحق و بر اساس تاویالت اشتباهی که داشت 

کیمی دلسوز چون رسول هللا صلی هللا علیه تکفیر کرد؛ اشتباه عمر بن خطاب رضی هللا عنه توسط ح

  ات عمرهای زمان ما را اصالح کنند؟حاال به نظر شما چه کسانی هستند که اشتباه ،وسلم اصالح شد

و  ،ودی اکراه نازل شی کفر را گفت قبل از اینکه آیهکلمهیا می بینیم که عمار بن یاسر رضی هللا عنه 

 ال آن را اهم چنین جرمی را نایده گرفت و ،قبل از نازل شدن آیات رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز

عمار رضی هللا عنه در چنان حالت اضطرار و ضرورتی که قرار گرفته بود بر خالف سمیه و  کرد. 

و هنوز آیه ای که در مورد گفتن کفر در آورد کلمات کفری را بر زبان پدرش رضی هللا عنهم اجمعین 

شده بود. نه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  نکه قلب مطمئن به ایمان است نازل  یحالت اکراه در صورت
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َواِئِف اْلَمْعُروفِیَن ِعْنَد النَّاِس بِاْلِعْلِم  اْلقُْرآِن " َوقَْد َغِلَط ِفیَها َخْلقٌ  ةِ یَُكوُن َكافًِرا؛ بَْل َواَل فَاِسقًا بَْل َواَل َعاِصًیا اَل ِسیََّما فِي ِمثِْل " َمْسأَلَ  ِة الطَّ ِمْن أَئِمَّ
َّبِعُهُ َویَْعُزُب َعْنهُ َوْجهٌ آَخُر اَل یَُحقِّقُهُ َفیَبْ  یِن . َوَغاِلبُُهْم یَْقِصُد َوْجًها ِمْن اْلَحّقِ فَیَت  ُمْنِكًرا َلهُ اْلَحّقِ َجاِهاًل بِبَْعِضِه؛ بَْل  بَْعِض قَى َعاِرفًا بِ َوالّدِ



 . یا مثالً بگویند کسی که در کفر او شکنه کسی از صحابه او را تکفیر کرددر این زمینه توضیح داد و 

 کند کافر است و از این دست بازی های خطرناکی که عده ای انجامش می دهند. 

یَماُن َواْلُكْفُر ُهَما ، بلکه به قول ابن تیمیه: در اسماء و احکام شرعی راهی ندارددر این صورت عقل  اإْلِ

َسالَِة؛ َوبِاأْلَِدلَِّة الشَّْرِعیَِّة یَُمی ُِز بَْیَن اْلُمْؤِمِن َواْلَكافِِر؛  479.ِلیَّةِ ِد اأْلَِدلَِّة اْلعَقْ اَل بُِمَجرَّ  ِمْن اأْلَْحَكاِم الَّتِي ثَبَتَْت بِالر ِ

ی شرعی بین مؤمن و کافر شوند و با ادل هثابت می تهستند که با رسالایمان و کفر این دو از احکامی 

فَإِنَّ اْلُكْفَر َواْلِفْسَق أَْحَكاٌم و در جای دیگری هم می گوید:  .شود نه به مجرد داللت عقلیده میتمییز دا

کفر و فسق احکامی شرعی هستند ]و[  بدرستی که 480.ي یَْستَِقلُّ بَِها اْلعَْقلُ تِ َشْرِعیَّةٌ لَْیَس ذَِلَك ِمْن اأْلَْحَكاِم الَّ 

  .نیستند که عقل در آن مستقل باشداز احکامی 

کفیر تآنها را صلی هللا علیه وسلم کنیم که هللا و رسولش تکفیر میبه همین دلیل ما تنها کسانی را 

 .کنیمیاند را تکفیر نمفیر نکردهتکاو را  علیه وسلم صلی هللاکاری را که هللا و رسولش اند و گناهکرده

 پس با عقل خودتان این در را باز نکنید. 

اینکه ما به کفار یهودی بگوئیم مشرک یا به کفار نصرانی بگوئیم مشرک آنها را خشمگین  -3

یهودی  ن. آیا گفتو اجرای دستور خدا هم عبادت است می کند و این اجرای دستور خداست

 عبادت نیست؟ است مشرک و نصرانی مشرک

: عده ای صرفاً جهت خشمگین کردن کفار دست به تولید ترکیبات غیر شرعی و حتی اقدام به وارونه ج

گین کردن کفار عبادت ه خشمگوئی و فحاشی جهت ترور شخصیتی آنها می زنند، با این استدالل ک

اما ( تا کفار را به سبب آنها خشمگین کند. 29)فتح/ِلیَِغیَظ بِِهُم اْلُكفَّاَر : بله، هللا تعالی فرموده است است.

اگر تنها به بررسی کامل و دقیق این آیه هم اکتفا کنیم به نکات مهم و دقیقی در علت خشمگین کردن 

                                                           
 .۳28ص:  ۳ج:  یمجموع الفتاو 479
 .212ص:  19همان، ج:  480



ِ ۚ َوالَِّذیَن َمعَ کفار پی می بریم که هللا تعالی می فرماید:  ُسوُل َّللاَّ دٌ رَّ َحمَّ فرستاده خدا است ، و  محمد :هُ مُّ

 : که با او هستند یکسان

 هستند در برابر کافران تند و سرسخت  :أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّارِ  -

 .مهربان و دلسوزند گریکدینسبت به   :ُرَحَماُء بَْینَُهْم ۖ  -

دًا  -  . ینیبیرا در حال رکوع و سجود م شانیا :تََراُهْم ُركَّعًا ُسجَّ

ِ َوِرْضَوانًا ۖ یَْبتَغُونَ  - َن َّللاَّ  .طلبندیاو را م یو رضا آنان همواره فضل خدا :فَْضاًل م ِ

ْن أَثَِر السُُّجوِد ۚ -  ستا انینما شانیهایشانیبر اثر سجده در پ شانینشانه ا :ِسیَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم م ِ

ِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراةِ ۚ   ،آنان در تورات است فی، توصنیا: ذَٰ

نِجیلِ   : است که نیچن لیدر انج شانیا فیو اما توص :َوَمثَلُُهْم فِي اإْلِ

اَع  رَّ هستند که  یهمانند کشتزار) َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوٰى َعلَٰى ُسوقِِه یُْعِجُب الزُّ

 شیخو یهاو سخت نموده و بر ساقهداده  رویزده ، و آنها را ن رونی( خود را بیهاخوشه) یهاجوانه

 و هللا تعالی اندگونه نیهم زیمؤمنان ن. )آوردیرا به شگفت م زارعینکه  یا، بگونهباشد ستادهیراست ا

ت و قدرت را نص شرفتیپ نیا تا کافران را به سبب آنان ) ِلیَِغیَظ بِِهُم اْلُكفَّاَر ۗ ( (کندیمؤمنان م بیو قو 

 ( .کند نیخشمگ

ْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظیًما َوَعدَ  اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ ُ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  شانیاز ا یبه کسان اوندخد (29)فتح/َّللاَّ

عده را و یبکنند آمرزش و پاداش بزرگ ستهیشا یو کارها اورندیب مانیکه ا )مسلمین همراه رسول هللا(

 .دهدیم

گوید: هللا، صحابه را زیاد کرده و قدرت بخشیده تا موجب ین آیه میامام بغوی رحمه هللا در تفسیر ا

 481خشم کافران باشند.

                                                           
 (/ أي إنما كثرهم وقواهم لیكونوا غیظا للكافرین7/327، ) تفسیربغوی،  481



ِ َواَل یََطئُوَن َمْوِطئًا َظَمأٌ اَل یُِصیبُُهْم همچنین هللا تعالی می فرماید:  َواَل نََصٌب َواَل َمْخَمَصةٌ فِي َسبِیِل َّللاَّ

و گامی به جلو  (120)توبه/ ٍو  نَْیاًل إِالَّ ُكتَِب لَُهْم بِِه َعَمٌل َصاِلٌح ۚیَِغیُظ اْلُكفَّاَر َواَل یَنَالُوَن ِمْن َعدُ 

زنند )و ضرب و قتل و جرحی دارند که موجب خشم کافران شود، و به دشمنان دستبردی نمیبرنمی

 شود.خاطرش عمل صالحی برایشان نوشته میگیرند( مگر این که بهچشانند و اسیر و غنیمتی نمینمی

ی حدیبیه، شتری که از صلی هللا علیه وسلم، در واقعهرسول هللا الوه بر این در کتب سیره آمده که ع

ابوجهل به غنیمت گرفته بودند را قربانی کردند، چون عدم نگهداری شتر قیمتی و مشهور شخصی و 

 ستناد به ایندر واقع توهین به آن شخص بود. ابن قیم رحمه هللا با ا ،کشتن آن همچون یک شتر عادی

کردن شود، این است که خشمگینی حدیبیه برداشت میواقعه می گوید: از جمله نکاتی که از قصه

عبادت ساختن دشمن او همچنین می گوید: هرکس هللا را با خشمگین 482دشمنان خداوند، مستحب است.

 483از مقام صدیقی ت برده است.زیادی ، سهم کند

و برداشتی که اهل علم از خشمگین کردن کفار ارائه داده اند واضح است که منظور شریعت هللا 

عبادت خاص و  کارهائی چون دشنام دادن و بد دهنی کردن و امثال اینها نیست، بلکه مختص کردنِ 

عام در معنی جامع و شرعی آن برای هللا تعالی آنها را خشمگین می کند؛ دیدن نماز، روزه، حج، جهاد 

 کند وآنها را خشمگین میو مسائلی از این دست  ترقی و پیشرفت داراالسالم  هللا و ی شریعتو اقامه

تحمل دیدن رشد و ترقی مومنین را ندارند به همین دلیل  با جنگ روانی و مسلحانه این خشم خود را 

علنی می کنند و سعی می کنند مانع این رشد و ترقی مومنین و بخصوص داراالسالم آنها شوند که 

 بینیم . داریم می 

اینها ما را به خدا نزدیک می کنند. مشرکین برای خدا واسطه قرار می دادند و می گفتند  -4

هم  خداوند هر گونه واسطه ای بین خودش و مخلوقش را نمی پذیرد و بهانه ی بت پرستها را

                                                           
 (/ ومنها استحباب مغایظة أعداء هللا3/268ابن قیم ، زاد المعاد ) 482
 عدوه، فقد أخذ من الصدیقیة بسهم وافر( / فمن تعبد هللا بمراغمة 1/241ابن قیم، مدارج السالکین ) 483



ینَ  به نها راآدر قرار دادن واسطه هائی که   خدا نزدیک کند رد می کند و می فرماید: َوالَّذ 

بُونَا إ لَى َّللاَّ  ُزْلفَى ْن ُدون ه  أَْول یَاَء َما نَْعبُُدُهْم إ الَّ ل یُقَّر    .اتََّخذُوا م 

بُونَا إِلَى  : اگر به دقت در آیه نگاه کنیم که می فرماید:ج َوالَِّذیَن اتََّخذُوا ِمْن دُونِِه أَْوِلیَاَء َما نَْعبُدُُهْم إِالَّ ِلیُقَر ِ

ِ ُزْلفَى ( ما آنان :ندیگوی)م رندیگیرا برم یگرید اورانیکه جز خدا سرپرستان و  یکسان  ( 3)زمر/ َّللاَّ

 .کنند کیکه ما را به خداوند نزد به این دلیلمگر  میکنینم عبادترا 

به  نه ،مشرکین برای غیر هللا پرداختهمتوجه می شویم که در این آیه هللا تعالی به نکوهش عبادت کردن 

چون گاه مومن با امری واجب یا مستحب به  ؛موری که باعث تقرب به او می شوندو انکوهش تقرب 

هللا تعالی تقرب می کند که امری شرعی و پسندیده است؛ اما چنانچه با حرامی یا با شرکی بخواهد به 

ن دهللا تعالی تقرب کند ما این تقرب را امری غیر شرعی و ناپسند می دانیم . پس ذات تقرب و قرار دا

، بلکه دادن عبادت به إله هائی که برای خود به هللا ممنوع و ناپسند نیستوسیله جهت نزدیک کردن 

 . ا داده اند ممنوع و غیر شرعی استآنها حق ربویت یا سایر مختصات هللا تعالی را به آنه

منهج نجدیت دارند . علمای اهل دعوت نجد مثل گروههای خشونت گرای مسلحی نیستند که  -5

 نها فرق نمی گذارید؟آشما بین  چرا

: بدون شک ما بین گروههای مختلف تمام جریانات فکری و حتی جریانات مختلف درون یک مذهب ج

نجدیت بر « خشونتِ »اسالمی فرق می گذاریم و همه را با یک چشم نمی بینیم اما در مسأله ی تحمیل

مسلح با دیگر گروههای خشونت طلب سایر فرقه ها و مذاهب اسالمی باید عرض کنم: فرق نجدی های 

 است.« ادعا و شعار»نجدی فقط در بحث 

و جنگ مسلحانه می پیچید اما « جهاد» لباسرا در  شنجدی مسلح روراست و بی پرده خشونت خود 

در واقع هر دو به سبک  ؛«نهازبان بازی ریاکار»و« محبت»مه دیگری همان خشونت را در جا

و هر دو در یک  ،را بر مومنین می چشانند« بأس»و خشونت و  خودشان جنگ روانی و مسلحانه



مسیر هستند تنها عنوانهای تحمیل خشونت آنها بر مسلمین متفاوت است، و چنانچه زمینه هم برای 

نشانده و یا احزاب و گروههای ود قطعاً از کانال حکومتهای دست خشونت گرایان لفظی فراهم ش

البته این سبک عمل تنها های مسلح را تکرار خواهند کرد.  جدیمختلف جهادی همان مسیر همیشگی ن

مختص نجدیت نیست بلکه پیروان تفکرات مختلف هم همین مسیر را رفته اند. فقط کافی است که در 

تا بدانید که این بیماری قرنهاست در میان مسلمین جا  484مرگ امام شافعی رحمه هللا کمی تامل کنید

 خوش کرده است.  

که می گویند ما مسلمان سکوالر هستیم و برای  هستندی در میان مسلمین کسانامروزه  -6

جامعه ای سکوالر و دموکرات و لیبرال تالش می کنند. اینها از نظر شرعی چه کسانی 

 هستند؟ 

: آنچه جوهره و اسکلت داراالسالم و دارالکفر را شکل می دهد قانون و اطاعت کردن است که ج

 ا می رسانند.ی دین ر«گانه4»اداش را نیز به دنبال دارد که در مجموع معانی حاکمیت و مجازات و پ

یعنی یا شخص این حکم و اطاعت کردن و مجازات و پاداش و حاکمیت را به دین هللا می دهد یا به دین 

. هللا تعالی در زمینه ی حکم و اطاعت است (یا احزاب سکوالریستها )مشرکینسکوالریسم که دین 

 فرماید: کردن می 

                                                           
 ی : علت مرگ امام شافع/ .10۴۳-10۳8،ص2ج ،یتیمعجم االدبا،  ترجمه عبدالمحمد آ ،یحمو اقوتی 484

_بن_حكم بلخى بر مصر امارت یافت. یبه مصر آمد در آغاز خالفت مأمون. شافعى در مصر زیست تا آنگاه كه سر 199در سال  شافعى
ه آنها را زط مى گفتند. او شافعى را اكرام مى كرد و كسى را بر او برنمى گزید.شافعى محبوب خاص و عام بود به وى از جماعتى بود ك

سبب فقه و علمش و نیكو سخن گفتنش و ادب و حلمش. در مصر مردى از اصحاب مالك بود به نام فتیان. وى از اصحاب مالك بن انس بود و 
او مناظره مى كرد و مردم گرد آن دو را مى گرفتند و به سخنشان گوش مى دادند. روزى فتیان، كه مردى همواره با شافعى در ستیز بود و با 

زود خشم بود، چون در مناظره شكست خورد، شافعى را دشنام داد. شافعى هیچ نگفت. كسى این خبر به سرّى حاكم برد. شافعى را فراخواند 
ت.سرّى فرمان داد كه فتیان را تازیانه زنند و بر شترى نشانده در شهر بگردانند و منادى و از ماجرا پرسید. شافعى آنچه رفته بود بگف

( را دشنام دهد. جمعى از سفیهان به یارى فتیان لی هللا علیه وسلمپیشاپیش او ندا كند: این است جزاى كسى كه یكى از آل رسول هللا )ص
گردش گریختند و او تنها ماند. مهاجمان زدندش. شافعى را به خانه اش بردند و او برخاستند و به حلقه درس شافعى تاختند. اصحاب او از 

 مرگش شد. علیل شده بود و همین سبب
ابو ابراهیم اسماعیل بن یحیى حكایت كرد و گفت كه شافعى را در مرض موتش عیادت كردم، گفتم: چگونه اى؟ گفت: بار سفر بسته  مزنى،

مى روم در حالى كه نمى دانم روح من بهشتى است یا جهنمى.  -جل ذكره -م مرگ مى نوشم و به نزد خداىام، از یاران جدا مى شوم و جا
نبى ذ تعاظمنى....  قسا قلبى و ضاقت مذاهبى جعلت رجائى نحو عفوك سلّما فلّما :خواند را بیتها این و گریست شافعى. دممن او را تسلى دا

دلم سخت گردد، یا راهها به رویم بسته شود از امید خود نردبانى براى رسیدن به عفو  چون: یعنی/  فلّما قرنته بعفوك ربّى كان عفوك اعظما
 تو مى سازم. گناهم در نظرم بزرگ آمد و چون آن را با بزرگى عفو تو سنجیدم عفو تو بزرگتر از گناه من بود.

 
 

 



ُ َربُّ اْلعَالَِمیَن  - آفریند و تنها (آگاه باشید كه تنها او مي 54)االعراف/أاَلَ لَهُ اْلَخْلُق َواألَْمُر تَبَاَرَك َّللا 

 او فرمان مي دهد .

ِ أََمَر أاَلَّ  - بس . خدا ( فرمانروائي از آن خدا است و 40)یوسف/ تَْعبُدُواْ إِالَّ إِیَّاهُ  إِِن اْلُحْكُم إِالَّ َّلِل 

 دستور داده است كه جز او را نپرستید .

ِ یَقُصُّ اْلَحقَّ َوُهَو َخْیُر اْلفَاِصِلیَن  - (  حکم جز در دست خدا نیست . خدا 57)االنعام/إِِن اْلُحْكُم إِالَّ َّلِل 

 به دنبال حق مي رود و او بهترین جدا كننده )حق از باطل( است .

 كسي را شریک نمي گرداند . حکمش( و در 26)الکهف/ اً یُْشِرُك فِي ُحْكِمِه أََحد َواَل  -

َّبِْع أَْهَواءُهْم َواْحذَْرُهْم أَن یَْفتِنُوَك َعن بَْعِض َما أَنَزلَ   - ُ َوالَ تَت ُ إِلَْیكَ َوأَِن اْحُكم بَْینَُهم بَِما أَنَزَل َّللا    َّللا 

امیال و ، و از كرده است م كن كه خدا بر تو نازلو در میان آنان طبق چیزي حك  (49)المائده/

، و از آنان برحذر باش كه تو را از برخي چیزهائي كه خدا بر تو آرزوهاي ایشان پیروي مكن

 . ل كرده است به دور و منحرف نكنندناز

-   ِ ا َجاءَك ِمَن اْلَحق  َّبِْع أَْهَواءُهْم َعمَّ ُ َوالَ تَت س  میان آنان بر ( پ48)المائده/فَاْحُكم بَْینَُهم بَِما أَنَزَل َّللا 

طبق چیزي داوري كن كه خدا بر تو نازل كرده است ، و به خاطر پیروي از امیال و آرزوهاي 

 براي تو آمده است روي مگردان . ایشان ، از حق و حقیقتي كه 

ُ یَْحُكُم الَ ُمعَق َِب ِلُحْكِمِه َوُهَو َسِریُع اْلِحَساِب  - فرمانش  (خداوند فرمان مي راند و41)الرعد/َوَّللا 

 هیچ گونه رادع و مانعي ندارد . و او سریع الحساب است 

ُ َوالَ  - ِ ِلتَْحُكَم بَْیَن النَّاِس بَِما أََراَك َّللا  ً إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْیَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق  ( 105نساء/) تَُكن ل ِْلَخآئِنِیَن َخِصیما

ق آنچه خدا به تو نشان داده است ما كتاب به حق بر تو نازل كرده ایم تا میان مردمان طب

 داوري كني ، و مدافع خائنان مباش.

ُ َرب ِي َعلَْیِه  - ِ ذَِلُكُم َّللاَّ ر (د10/)الشوری تََوكَّْلُت َوإِلَْیِه أُنِیُب َوَما اْختَلَْفتُْم فِیِه ِمن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى َّللاَّ

است كه  هللا یمي گردد. چنین  آن به خدا واگذار حکم، هر چیزي كه اختالف داشته باشید

 ، و به او مراجعه مي كنم.ت مي بندممن است و من بدو پش «رب»



 بر این اساس هللا تعالی می فرماید : 

ِ َوَرُسوِلِه ِلیَْحُكَم بَْینَُهْم أَن یَقُولُوا َسِمْعنَا َوأَ   -  ُهُم َوأُْولَئِكَ  َطْعنَاإِنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِیَن إِذَا دُُعوا إِلَى َّللاَّ

مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان ( 51)النور/اْلُمْفِلُحوَن 

آنان داوري كند ، سخنشان تنها این است كه مي گویند: شنیدیم و اطاعت كردیم ! و رستگاران 

 واقعي ایشانند .

ُ َوَرُسولُهُ أَْمراً أَن یَُكوَن لَُهُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن یَْعِص َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قَضَ  - ى َّللاَّ

بِیناً  َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضاَلالً مُّ هیچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و (36)االحزاب/َّللاَّ

ز دستور خدا و پیغمبرش داوري كرده باشند اختیاري از خود در آن ندارند. هر كس هم ا

 .مراهي كامالً آشكاري مي گرددپیغمبرش سرپیچي كند، گرفتار گ

ُموَك فِیَما َشَجَر بَْینَُهْم ثُمَّ الَ یَِجدُواْ فِي أَنفُِسِهْم َحَرجاً م ِ  - ا قََضیْ فاَلَ َوَرب َِك الَ یُْؤِمنُوَن َحتََّى یَُحك ِ َت مَّ

ا، نه (65)النساء/َویَُسل ُِمواْ تَْسِلیماً  ! به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي آیند تا تو ام 

را در اختالفات و درگیریهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو 

 .نداشته و كامالً تسلیم )حکم( باشند

هللا که  انددر این میان کسانی هستند که این قوانین را از جائی می گیرند و دینی برای خود تولید کرده 

ن دستور نداده است . به این اشخاصی که چنینی دینی تولید کرده اند سکوالر یا به زبان آتعالی به 

 نها نیز سکوالریسم می گویند . آعربی مشرک و به دین تولید شده ی 

یِن َما لَْم یَأْذَن بِ هللا تعالی می فرماید:  َن الد ِ ُ أَْم لَُهْم ُشَرَكاء َشَرُعوا لَُهم م ِ ( شاید آنان  21شوری/)ِه َّللاَّ

داده است )و از آن بي خبر كه براي ایشان دیني را پدید آورده اند كه خدا بدان اجازه ندارند  شریکانی

 ( است ؟

عمداً  -2اگاهانه  -1حاال اگر مسلمان در شرکیات کفار با وجود حقی که نزدشان هست از این کفار   

إِْن وَ نوقت تبدیل به اشخاصی سکوالر )مشرک( می شوند: آعیت کنند اختیاری تببه میل خودشان و  -3



 (مشركسکوالر)( اگر از آنان اطاعت كنید بیگمان شما  121)االنعام/أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن  

ابِ  -2الَِّذیَن َهادُوا  -1گانه ی  5و خروج از اسالم  و ورد به یکی از کفار  خواهید بود.  -3ئِیَن َوالصَّ

 ی است با ارتداد. مساو َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا -5َواْلَمُجوَس  -4َوالنََّصاَرٰى 

منافقین میان مسلمین هستند که اینگونه به قوانین و احکام سکوالریستها گرایش  البته تنها دارودسته ی

می  یستها )مشرکین(پیدا می کنند و زمانی هم که این قوانین سکوالریستی را می پذیرند جزو سکوالر

ُسوِل َرأَْیَت اْلُمنَافِِقیَن یَُصدُّوَن َعنَك ُصدُودشوند چون :  ُ َوإِلَى الرَّ   اً َوإِذَا قِیَل لَُهْم تَعَالَْواْ إِلَى َما أَنَزَل َّللا 

 است ، و: به سوي چیزي بیائید كه خداوند آن را نازل كرده ( و زماني كه بدیشان گفته شود61/)النساء

 .هي دید كه سخت به تو پشت مي كنند، منافقان را خواي پیغمبر روي آوریدبه سو

در میان مسلمین با وجود آشکار و واضح بودن حکم هللا باز  دارودسته ی منافقین یا سکوالر زده ها این

هللا ل دلیدنبال حکم جاهلیت خواهند بود و فرقی ندارد در عصر نبوت باشند یا در قرون دیگر، به همین 

ِ ُحْكماً ل ِقَْوٍم یُوقِنُوَن عالی می پرسد: ت فاسقان( آن ( آیا )50)مائده/أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلیَِّة یَْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللا 

 ؟اد معتقد بهتر از خدا حكم مي كند؟ آیا چه كسي براي افرجویاي حكم جاهلی ت هستند

ه در میان مسلمین و داراالسالم مسلمین حضور دارند و دارودسته ی منافقین با تمام این افکار مادام ک

در عبادات ظاهری ادای مسلمین را در می آورند و در حزبی جداگانه خودشان را تعریف نکرده اند یا 

به حزبی سکوالر نپیوسته اند و در کل تا زمانی که ضمن رعایت ظوابط تکفیر جزو مرتدین قرار 

مسلمین  4نافقین )سکوالر زده ها( میان مسلمین و دشمنان شماره نگرفته اند باز جزو دارودسته ی م

( که باید از آنها حذر کرد و مواظبت و هوشیاری 4)منافقون/ ُهُم اْلعَدُوُّ فَاْحذَْرُهْم ۚ محسوب می شوند :

 خود را نسبت به این دشمنان داخلی حفظ کرد.  

خشی از ارتش کفار در ناتو ما در ارتش آمریکا و ناتو و بخصوص در ارتش ترکیه که ب -7

است، یا در همین جبهه ی جنگ روانی کفار کسانی را می بینیم که نماز می خوانند و خود را 

مسلمان می نامند. علمای سلفی منطقه ی ما در کردستان عراق می گویند اینها مجاهد هستند 



مصر همین را  البته سلفی های مصر هم به سربازان ارتش و اگر کشته شوند شهید هستند .

م یکی ه یکی از بزرگان سلفیت مدخلیربیع المی گویند و سلفی های ارتش حفتر در لیبی که 

 گوید . کالا همه ی سلفی های رسمی در حکومتها همین را می گویند.  میاز آنهاست همین را 

ا حکم شرعی اینها چیست؟  واقعا

ِ َوالَّذِ  لِ یَسبِ  یفِ  لُونَ قَاتِ یُ آَمنُواْ  نَ یالَّذِ هللا تعالی می فرماید : : ج الطَّاُغوِت  لِ یَسبِ  یفِ  قَاتِلُونَ یُ َکفَُرواْ  نَ یَّللا 

ً یَکاَن َضعِ  َطانِ یْ الشَّ  دَ یْ إِنَّ کَ  َطانِ یْ الشَّ  اءیَ فَقَاتِلُواْ أَْولِ   زدانیاند ، در راه آورده مانیکه ا ی( کسان76)نساء/ فا

 گمانی. ب دیبجنگ طانیش ارانی. پس با  جنگندیم طانیش ، در راه اندشهیکه کفرپ ی، و کسان جنگندیم

 بوده است . فیضع شهیهم طانیش رنگین

 کسانیهیچ مسلمانی شک ندارد که آمریکا و اعضای ناتو همگی کشورهای سکوالر و کافر هستند و 

 ند.زمینهای اسالمی در برابر آنها قرار گرفته اند و مشغول جهاد هستند مومنین هستهم که در سر

کسانی که در صفت این کفار سکوالر جهانی و محلی قرار گرفته اند نیز ها این مسلمان زاده پس 

لُواْ فَقَاتِ  »اینها یاوران شیطان هستند که امر شده است:  و «الطَّاُغوِت  لِ یَسبِ  یفِ  قَاتِلُونَ یُ  »هستند که 

ً یعِ َکاَن ضَ  َطانِ یْ الشَّ  دَ یْ إِنَّ کَ  َطانِ یْ الشَّ  اءیَ أَْولِ   «.  فا

با این وجود این دسته از علمای نجدی درباری در کفرستان عراق و سایر کفرستانهای تولید شده در 

سرزمینهای مسلمین خود را به ابن تیمیه حرانی منتسب کرده اند در حالی که دروغ می گویند و ابن 

ل ن الشیاطین سکوالر و لیبراتیمیه برای آنها مثل حسن البناء و سید قطب و اخوان المسلمین برای اخوا

 و سکوالر زده است. 

یَن َمَع َكْونِِهْم یَُصوُموَن به هر حال ابن تیمیه می گوید:  َكاةِ ُمْرتَد ِ ْوا َمانِِعي الزَّ َوإِذَا َكاَن السَّلَُف قَْد َسمَّ

ِ َوَرُسوِلِه قَاتاًِل َویَُصلُّوَن، َولَْم یَُكونُوا یُقَاتِلُوَن َجَماَعةَ اْلُمْسِلِمیَن، فََكْیَف ِممَّ  ْن َصاَر َمَع أَْعدَاِء َّللاَّ



که صحابه رضی الله عنهم خودداری کنندگان از پرداخت زکات را با وجود آنکه  زمانی  485؟ِلْلُمْسِلِمینَ 

کسانی که با دشمنان  حالِ ،مرتد نامیدند، نماز و روزه میگرفتند و با جماعت مسلمانان نجنگیده بودند

 ؟بر ضد مسلمانان می جنگند چگونه باشدالله و رسولش 

 این حکم تمام کسانی است که تحت فرمان کفار بر علیه مسلمین می جنگند. 

امروزه کفار زیادی را می بینیم که بسیاری از برادران و خواهران ما را اسیر کرده اند، آیا  -8

 جهاد بر علیه  این کفار به این دلیل واجب می شود یا نه؟

ْساَلِم؟ َوْجَهاِن، رحمه هللا می گوید:  :  امام نوویج لَْو أََسُروا ُمْسِلًما، أَْو ُمْسِلَمْیِن، فََهْل ُهَو َكدُُخوِل دَاِر اإْلِ

ُهَما: نَعَْم؛ أِلَنَّ ُحْرَمتَهُ أَْعَظُم ِمْن حُ    486 ْرَمِة الدَّارِ أََحدُُهَما: اَل؛ أِلَنَّ إِْزَعاَج اْلُجنُوِد ِلَواِحٍد بَِعیدٌ، َوأََصحُّ

و داگر مسلمان یا مسلمینی را اسیر کنند، آیا چنین کاری مانند داخل شدن و هجوم به داراالسالم است؟  

یکی از این دیدگاهها می گوید: نه، اذیت کردن سربازان به خاطر یک نفر بعید دیدگاه وجود دارد: 

  . رزمین بزرگتر استاز حرمت دار و س: بله، چون حرمت مسلمان نها این استآصحیح ترین است، و 

یعنی اگر مسلماني نزد كفار اسیر باشد مانند اعالن جنگ است به تمام مسلمانان و مانند این است كه 

 كفار براي جنگ به داراالسالم لشكركشي كرده باشند.

بن عبدالسالم می گوید: آزاد کردن  صحبت کرده اند. به عنوان مثال عزدر این زمینه علمای زیادی 

اگر تنها  : است. بعصی از علماء گفته اندسلمان از دست کفار از بهترین اسباب نزدیکی به هللااسرای م

بر ما واجب است که در جنگ با دشمن ادامه دهیم تا اینکه او را نجات دهیم یا یک مسلمان اسیر شود 

 487شوند؟!دشمن را نابود کنیم. پس تصور چگونه خواهد بود زمانی که خلق زیادی از مسلمین اسیر 

                                                           
 (  541 3) /الفتاوى الكبرى ؛ نیز:  28/531مجموع الفتاوى  485
البین ن 486  (10/216/ روضة الطالبین ) 418/ 7ووی، روضة الط 
( / وإنقاذ أسرى المسلمین من أیدي الكفار من أفضل القربات، وقد قال بعض العلماء: إذا أسروا مسلًما واحدًا 97أحكام الجهاد وفضائله )ص 487

 كثیًرا من المسلمین؟! وجب علینا أن نواظب على قتالهم حتى نخلصه أو نبیدهم، فما الظن إذا أسروا خلقًا



هم می گوید: علمای ما گفته اند: آزاد کردن اسیر واجب است حتی اگر یک هـ(  671)امام القرطبي 

درهم نیز باقی نماند... و آزاد کردن اسیر از بیت المال واجب می شود، زمانی که از این طریق نشد بر 

از سایرین ساقط می  تمام مسلمین فرض می شود، و اگر کسی از آنها به این کار اقدام کرد فرض

 488.شود

از مسلمین از دست کفار به راستی رها کردن شخصی  می گوید:رضی هللا عنه نیز عمر بن خطاب 

ألَْن أَْستَْنِقذَ َرُجالً ِمَن اْلُمْسِلِمیَن ِمْن أَْیِدي اْلُكفَّاِر  ره العرب هم دوست داشتنی تر است.نزد من از جزی

 489.ْلعََربِ أََحبَّ إلَيَّ ِمْن ِجزیََرةِ ا

رسول هللا  دستورات شریعت هللا است که به عنوان مثال ناشی از احکام و فرض کردنها و تمام این

ٍد صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  َما أَْطیَبَِك َوأَْطیََب ِریَحِك، َما أَْعَظَمِك َوأَْعَظَم ُحْرَمتَِك، َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

ِ ُحْرَمةً ِمْنِك: َماِلِه َودَِمهِ بِیَِدِه لَُحْرَمةُ اْلُمؤْ  قدر  و چه هستيقدر پاك  ! چهكعبه اي 490.  ِمِن أَْعَظُم ِعْندَ َّللاَّ

 اما سوگند به است بزرگ قدر احترامتو چه  هستي قدر با عظمت ، چهو معطر است پاكیزه بویت

تو  و احترام از حرمت نزد خداوند متعال در مؤمن ، همانا حرمتاوست محمد در دست جان كه ذاتي

 .وي [ خونو ]حرمت وي [ مال؛ ]حرمتبزرگتر است

در این صورت جهاد با این کفار تا زمان آزادی هزاران خواهر و برادر مسلمانمان چون دکتر عافیه 

ن باالتر از فرض عین است. چون حرمت مسلمادر زندانهای آمریکا و چین و سایر دارالکفرها صدیقی 

حرمت خاک و سرزمین است که با ورود و دست درازی کفار به آن جهاد بر همگان فرض عین می 

 شود.

 فرق کافر با مشرک چیه؟همه می دانیم که کافر با مشرک فرق دارد . از نگاه شما  -9

                                                           
( / قال علماؤنا : فداء األسارى واجب وإن لم یبق درهم واحد.!... ویجب فك األسارى من بیت المال ، فإن لم یكن 2/23الجامع ألحكام القرآن ) 488

 فهو فرض على كافة المسلمین ، ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقین.
 (12/418ُمصنف ابن أبي شیبة ) 489
  4067ابن ماجه  سنن 490



یا فارس و عرب و غیره با  ین سوال شما مثل این است که بگوئید فرق یک چینی یا کورد یا بلوچا

یعنی سوال در اساس اشتباه ی و مالکی با مسلمان چیه؟ یا فرق شافعی و حنفی و جعفر انسان چیه؟ 

است. انسان بودن عام است و هر کورد و فارس و عرب و تورک و سایر نژادها را در بر می گیرد. 

عفری و شافعی و غیره را در بر می حنفی و جاسالمی مسلمان بودن هم دایره ای است که تمام مذاهب 

در میان انسانها غیر از با زیر مجموعه هائی،  که عام است جنس و کافر  ،الَِّذیَن َكفَُروا ِجْنسٌ گیرد. 

 -2ٱلَِّذیَن َهادُواْ  -1گانه ی  6کفار پنهان داخلی یا منافقین که ما قادر به تشخیص آنها نیستیم تمام کفار 

ـ ِیَن  بِ
َرٰى وَ  -3َوٱلصَّٰ را در َمْن یَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدینِِه   -6َوٱلَِّذیَن أَْشَرُكٓواْ )مشرکین(   -5 َوٱْلَمُجوسَ  -4ٱلنََّصٰ

  بر می گیرد. 

کی از نژادها را انسان این سوال را معموالً کسانی می پرسند که چینی ها و کوردها و تورکها و یا ی

ن یعنی ای نفی و جعفری و شافعی و غیره را مسلمان نمی دانند. ، یا یکی از مذاهب اسالمی حنمی دانند

ی مدر قدم اول و مرحله ی اول تکفیر نابجای مسلمین قرار گرفته اند و است که  سوال متعلق به کسانی

عنی ی زمانی که می گویند فالنی مشرک است به این معنی نیست که کافر باشد.: خواهند به شما بگویند

 بگوئی ابوجهل و ابولهب و امیة بن خلف و سایر مشرکین مکه هم کافر نبودند. مثل این است که 

و نجدیت زده ها از میان فرق و مذاهب مختلف اسالمی این سواالت و این شبهات متعلق به نجدیت 

مبنی بر مشرک خواندن مسلمین قرار گرفته اند و حاضر به  شاناست که در بن بست اشتباه خود

مسلمان »م نیستند. نمی خواهند بگویند این اصطالح ترکیبِی کامالً غیر شرعِی بازگشت و تصحیح ه

ن از اساس اشتباه و ضد اسالمی است و مثل این است بگوئی: مسلمان یهودی یا مسلما« مشرک

. باید به اینها بگوئیم بس است. تمومش کنید. تا کی قرار است با نصرانی یا مسلمان مجوس و صابئی

ط به جنگ روانی و مسلحانه با مسلمین بپردازید و آبرو و بعد خون و مال مسلمین را این اشتباه غل

 برای خود مباح کنید؟



ن فالبه زمانی که می گوئی فالن مسلمان مشرک است در واقع تکفیرش کرده ای . مثل این است که 

یبی ن الفاظ ترک. تمام ایجوس هستی یا نصرانی و صابئی هستیمسلمان بگوئی شما یهودی هستی. یا م

 در واقع تکفیر شخص مسلمان است. 

از نظر حکمی زمانی که می  ؛ وهمچنانکه تمام مذاهب اسالمی بیان کرده اند ،تمام مشرکین کافر هستند

ٱلَِّذیَن َهادُواْ  -1گانه ی آشکار 6گوئیم فالنی مشرک است به این معنی است که این شخص یکی از کفار 

ـ ِیَن  -2 بِ
َرٰى  -3َوٱلصَّٰ َمْن یَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدینِِه  -6َوٱلَِّذیَن أَْشَرُكٓواْ )مشرکین(  -5َوٱْلَمُجوَس  -4َوٱلنََّصٰ

 است. 

در اینجا نجدیت می داند که در قرار دادن یک مسلمان در دسته ی کفار مشرک اشتباه کرده است و مثل 

نی یا مجوس یا صابئی قرار داده باشد؛ و این این است که مسلمانی را در دسته ی کفار یهودی یا نصرا

 تکفیر نابجا و ضد شرعی یک مسلمان است.چون:

ابط تکفیر را رعایت کرد و از اوالً برای تکفیر یک مسلمان و خارج کردن او از اسالم باید ظو -

 :اصلی او را گذراند که اینها اصالً رعایت نکرده اند به همین دلیل گاه می گویند« لتریف4»

. یعنی از یک یکطرف آنها را تکفیر کرده اند و از سوی دیگر جهت  491ار و مشرکینکف

اسالمی و ارت پردازی های شبه بعو مشغول کردن اذهان مخالفین به  انحراف افکار عمومی

 .زی هستند و مشرکین چیز دیگری: کفار و مشرکین. انگار کفار چیبازی با کلمات می گویند

ات بازی می کنند و دور خودشان می چرخند و کلمات بدون پشتوانه در حالی که دارند با کلم

 ی شرعی پرت می کنند. 

ثانیاً بعد از خروج یک مسلمان از دایره ی اسالمی به او نمی گفتند فالنی مشرک شده یا یهودی  -

شده یا مجوس و صابئی شده بلکه می گویند فالن شخص مرتد شده است.  نجدیت یک قدم جلو 
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، طبقه ای که شخص مسلمان بعد از ارتداد در آن با پرش از مراحل و ظوابط تکفیرو تر رفته 

 قرار گرفته را نیز مشخص می کنند. 

و به میل  -3 و عمدا  -2 آگاهانه  -1هر کسی این آگاهی منهجی اهل سنت به او رسیده باشد و باز 

 از دو حالت خارج نیست:خودش به این مسیر اشتباه ادامه دهد 

 :اإلبانة الكبرىلمان اهل هوی و لجباز گناهکاری است که به قول ابن بطه رحمه هللا در یا مس -1

َوابَ  َكِرهَ  َمنْ  أنَّ  َ  َونََصرَ  َغْیِرهِ  ِمنْ  الصَّ ُ َما َعلَّمَ یَْسلُبَ  أَنْ  َعلَْیهِ  یُْؤَمنْ  لَمْ  نَْفِسهِ  ِمنْ  اْلَخَطأ یَهُ َویُْنسِ  ،هُ هُ َّللاَّ

ُ إِیَمانَهُ بَْل یَُخا ،َما ذَكََّرهُ  صواب نزد  و حق پذیرش و شنیدن از كه كسى 492ُف َعلَْیِه أَْن یَْسلُبَهُ َّللاَّ

غیر خودش كراهت وآزردگى خاطر داشته باشد،و خطا و اشتباه را از جانب خود نصرت 

دهد)بعد دانستن حق(ایمن نیست از این كه خداوند آنچه را كه به او یاد داده از وى بگیرد و 

آموخته فراموش كند،بلكه ترس این میرود كه خداوند ایمانش را هم از وى سلب آنچه را كه 

 .كند

آیات صریح قرآن و سنت بدون شک یکی از مجریان جنگ روانی دشمن است که در برابر یا  -2

مام تصحیح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و آراء تمام صحابه رضی هللا عنهم اجمعین و آراء 

 .رفته استمذاهب اسالمی قرار گ

گذشته ی خودمان نا آگاهانه و به خاطر جو تبلیغی وسیع نجدیت دچار بیماری همچون چنانچه  اما

 وو کسب رضایت هللا و رسیدن به حق با نیتی خالص نجدیت زدگی شده باشند و این مسیر اشتباه را 

 انی فکری و منهجی نگاهطی می کنند باید با این عزیزان همچون بیمارخدمت به دین هللا و بندگان هللا 

 توسط دکترهای دلسوزی درمان شوند.  الزم استکرد که 
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پس شخص مسلمان یا با وجود تمام اشتباهات نظری و عملی همچنان مسلمان است یا با رعایت ظوابط 

 مسلمان وجود ندارد.   گذاریمی شود و گزینه ی سومی برای نامتکفیر، مرتد 

هج شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه هللا و علمای نجد یکی از ایراداتی که مخالفین من -10

وارد می کنند این است که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه هللا حکمی که متعلق به کفار است 

را بر مسلمین تطبیق می دهند. و سخن دیگر اینکه جماعت دولت اسالمی بغدادی مجری 

چیزی از خودشان نگفته اند. این تفکرات شیخ محمد بن عبدالوهاب و علمای نجد بوده اند و 

 سخنان تا چه اندازه صحت دارد؟

: محمد بن عبدالوهاب با مشرک خواندن مسلمین مخالف خود به صراحت آنها را تکفیر می کند. و ج

 493مثال هم می آورد و می گوید : مثل کسانی که از عبدالقادر گیالنی  و امثال او درخواست می کنند. 

نواقض دهگانه ای که می آورد غیر از حالت اکراه آنهم آنگونه که خودشان در این زمینه هم در 

تعریف و محدود و مرز بندی کرده اند برای مسلمین سایر عذرهای معتبر شرعی چون جهل و تاویل 

 494قائل نیستند.

الحرمین، مفتی و فقیه شافعیه و صوفی مسلک ق( امام1304ـ  1231شیخ احمد بن زینى دحالن )

و حمل اآلیات القرآنیة التی  حمد بن عبدالوهاب در مورد شیخ محمد بن عبدالوهاب می گوید:معاصر م
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ا بعد : فما ذكره المشركون ) الحظ هنا سماهم مشركین ( عن ي أنني أنهى  عن الصالة على ، ورد على ذلك ، إال أنه قال في أثنائها : "الحمد هلل ، أمَّ

 ، أو أني أتكلم في الصالحین ، أو أنهى عن محبتهم -صلى َّللاَّ علیه وسلم-، أو أني أقول لو أن لي أمراً هدمت قبة النَّبِي   -صلى َّللاَّ علیه وسلم-بِي  النَّ 

 دریس الذین یأمرون الناس أن، كل هذا كذب وبهتان افتراه علي  الشیاطین الذین یریدون أن یأكلوا أموال الناس بالباطل ، مثل أوالد شمسان وأوالد إ

الرافضة  نینذروا لهم وینخونهم ویندبونهم ، كذلك فقراء الشیاطین الذین ینتسبون إلى الشیخ عبد القادر وهو منهم بريء كبراءة علي بن أبي طالب م

دعى عبد القادر فهو كافر، وعبد القادر منه بريء ،  أال  یعبدوا إال َّللاَّ وأن من -صلى َّللاَّ علیه وسلم-، فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبیهم 

والشاهد قوله : " وأن من دعى عبد القادر فهو كافر " فهذا نص بأنه یُكف ر  انتهى .… " أو ندبهم أو سجد لهم وكذلك من نخى الصالحین أو األولیاء 

رسالة أرسلها إلى أحد علماء األحساء واسمه أحمد بن عبد  (، طى اسمه ، فیُسمى مشركا كافرامن دعى عبد القادر وأمثاله )ومن فعل الشرك أع

 .346الكریم ، وهي الرسالة الحادیة والعشرون في تاریخ نجد ص
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محمد بن عبدالوهاب کسی بود که آیات قرآن را که درباره   495... نزلت فی المشرکین علی اهل التوحید

 مشرکان نازل شده بود بر اهل توحید حمل نمود...

دی بر ابن سحیم و پیروان او را می دهد و آن ها را تکفیر محمد بن عبدالوهاب در رساله هفتم خود ر

کند و با استناد به سخن بهوتی در کتاب االقناع می گوید: هرکس علی بن ابی طالب را به فریاد  می

بخواند کافر است و هرکس در کفر او شک کند و او را تکفیر نکند کافر است پس حال آن شخص 

ی داند و با موحدین به جدل می پردازد و موحدین را خوارج و کافر چگونه است که آن ها را مسلمان م

 496می نامد.

بعد از تعریف شرک با آوردن مثالهائی چون طلب کمک  فتی بزرگ نجدیت در دربار آل سعودبن باز م

رس خواهى از اموات  یا کسانی که غائب هستند، یا ذبح و نذر کردن برای آنها می گوید: و فریاد

. بر کافر اطالق می شود که مشرک است و بر الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر ویطلق على 

مشرک هم که کافر است. و به این شکل به این نتیجه می رسد که کافر مشرک نامیده می شود و 

  497مشرک هم کافر نامیده می شود.! 

دادند مشخص است که حاال زمانی که نجدیت اینگونه و به ناحق مسلمین را جزو مشرکین قرار 

است به همین دلیل  منظورشان مشرک از لحاظ لفظی نیست بلکه منظورشان مشرک از لحاظ حکمی

" کسی که مشرکین را از ملت اسالم خارج نداند در واقع تصدیق کننده ی قرآن نمی حکم می دهند: 

تکفیر  دانسته است وبه باشد چونکه قرآن مشرکین یعنی پرستش کنندگان غیرهللا را از ملت اسالم خارج
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د بن عبدالوهاب ان  مراده بهذا المذهب الذی ابتدعه اخالص التوحید و التبری من الشرک، و ان  ال ناس اشقاه، و کان األمر کذلک. و زعم محم 

 ل التوحید...  کانوا علی الشرک منذ ستمائة سنة، و ان ه جد د للناس دینهم، و حمل اآلیات القرآنیة التی نزلت فی المشرکین علی اه

د بن عبدالوهاب در مدینه می گفتند: زود است که این مرد گمراه شود و خداوند به واسطه او کسانی را که از خودش  ر دوبسیاری از اساتید محم 

د بن عبدالوهاب گمان کرده بود که مقصودش از این مذ  هبی که اختراعکرده و شقی نموده گمراه سازد، و پیش بینی آنها به وقوع پیوست. محم 

کرده توحید خالص و بیزاری و دوری از شرک است و اینکه مردم از ششصد سال پیش بر شرک بوده اند و او بوده که دینشان را تجدید کرده 

 است. او کسی بود که آیات قرآن را که درباره مشرکان نازل شده بود بر اهل توحید حمل نمود...
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ماهم وس األصنام أو النجوم ونحو ذلك، أو یذبح لهم أو ینذر لهم، ویطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر ... فسمى الكفار به كفاراً 

 فدل ذلك على أن الكافر یسمى مشركاً، والمشرك یسمى كافراً.مشركین، 



است محمد بن  کردهبا آنها امر کردنواخراج آنها از ملت اسالم  وهمچنین به جنگیدن ودشمنی 

عبدالوهاب رحمه هللا در ناقض سوم اسالم گفته است: " هر کس مشرکین را تکفیر ننماید ویا اینکه در 

راه آنها را درست وصحیح بداند خارج بودن آنها از ملت اسالم شک داشته باشد ویا اینکه مذهب و

 498کافراست ".

 نظر شما چند درصد از مسلمین را باید تکفیر کرد؟ به ،فکر کن و اطراف خودت را نگاه کن االن

شاهیگری و و گرفتار شدن به بدعت بدون شک مسلمین به دلیل انحراف حاکمیت از حالت خالفت 

آلودگی هایی در مسائل نظری و ظاهری شده  راانهدام شوراهای مختلف و رایج شدن بیماری تفرق دچ

و بعد با برداشتن  ،به توحیدی یهودی نگرشو پناه بردن به  ،اند اما انحراف از مسیر صحیح درمان

 ،قضاوت بر اساس این نگرش اشتباه به توحید و مسلمینبرای مسلمین و عذرهای معتبر شرعی 

  . ندصحیحی نیست راهکارهای

 رسول هللااست که یک یهودی با آنهمه انحرافات و شرکیاتی که دارد به توحید در احادیث صحیح آمده 

به شرک می ایراد می گیرد و آنها را متهم هللا عنهم  یوسلم و سابقون االولون رض هیهللا عل یصل

ده آنرا روایت کر حهیصح ثیسلسله الحاددر و با توضیحات بیشتری آلبانی با لفظ دیگری  499کند.

  500است. 
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ُ  3782صحیح النسائي  499 دوَن، وإنَّكم تُشِركوَن تقولوَن: ما شاَء َّللاَّ ُ علیِه وسلََّم فقاَل: إنَّكم تند ِ َن:  وشئَت، وتقولو/ أنَّ یَهودیًّا أتى النَّبيَّ صلَّى َّللاَّ

ُ ثمَّ شوالكعبِة، فأم ِ الكعبِة، ویقولوَن: ما شاَء َّللاَّ ُ علیِه وسلََّم إذا أرادوا أن یحِلفوا أن یقولوا: ورب   ئتَ َرُهُم النَّبيُّ صلَّى َّللاَّ
( / سلسله الحادیث 238(، والطحاوي في ))شرح مشكل اآلثار(( )10797(، وابن سعد في ))الطبقات الكبرى(( )27138أخرجه أحمد ) 500

أتى حبر من األحبار رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ” /  عبد هللا بن یسار عن قتیلة بنت صیفي الجهنیة قالت: 154صفحه  3ی جلد صحیحه البان

 لى هللاهللا صفقال: یا محمد! نعم القوم أنتم لوال أنكم تشركون! قال: سبحان هللا! وما ذاك؟ . قال، تقولون إذا حلفتم: والكعبة، قالت: فأمهل رسول 

ن هللا! وما ذاك؟ اعلیه وسلم شیئا ثم قال: إنه قد قال، فمن حلف فلیحلف برب الكعبة، قال: یا محمد! نعم القوم أنتم لوال أنكم تجعلون هلل ندا! قال: سبح

ئت" / هللا فلیقل معها: ثم شقال: تقولون ما شاء هللا وشئت. قالت: فأمهل رسول هللا صلى هللا علیه وسلم شیئا ثم قال: إنه قد قال، فمن قال: ما شاء 

فت: ای گ عبد هللا بن یسار از قتیله بنت صیفی الجهنیه که گفت:  حبری )عالمی( از احبار )علمای یهود( نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آمد و

ه د می خورید می گویید: سوگند بمحمد شماها چه قوم خوبی می بودید  اگر شرک نمی ورزیدید. فرمود: سبحان هللا چه شرکی؟ گفت: وقتی سوگن

کعبه. پیامبر صلی هللا علیه وسلم درنگی کرد سپس فرمود: هرکس از شما سوگند خورد پس به پروردگار کعبه سوگند بخورد. سپس آن یهودی 

ی می گویید: اگر خدا و فالن گفت: ای محمد، شماها چه قوم خوبی بودید اگر برای خداوند همتایی قرار نمی دادید. گفت: سبحان هللا! یهودی گفت:

اگر خدا »بخواهند. پس پیامبر صلی هللا علیه وسلم درنگی کرد سپس فرمود: آنچه در گذشته می گفتید هیچ، اما از این به بعد هرکس گفت: 

 سپس تو بخواهی»، پس به همراه آن بگوید: «بخواهد



 هی علهللا ی( نزد رسول هللا صلهودی ی( از احبار )علمای)عالم یگفت:  حبر  الُجَهنیَّة َصیفي   دختریلَة قُت

ُسْبَحاَن  . فرمود:دیدیورز یاگر شرک نم  دیبود یم یمحمد شماها چه قوم خوب یوسلم آمد و گفت: ا

 : سوگند بهدییگو یم دیخور یسوگند م یگفت: وقت ؟آن شرک کدام استسبحان هللا  ،هللاِ، َوَما ذَاَك؟

ِ إِنَّهُ قَْد قَاَل: فََمْن َحلََف فَْلیَْحِلْف بِرَ  درنگ کرد سپس فرمود:کمی وسلم  هیهللا عل یرسول هللا صلکعبه.  ب 

هرکس از شما سوگند خورد پس به پروردگار کعبه سوگند چ،یه دیگفت یآنچه در گذشته م، اْلَكْعبَِة 

قرار  شریکیخداوند  یاگر برا دیبود یمحمد، شماها چه قوم خوب یگفت: ا یهودیبخورد. سپس آن 

  ؟آن شرک کدام استسبحان هللا ُسْبَحاَن هللاِ، َوَما ذَاَك؟  فرمود:رسول هللا صلی هللا علیه وسلم . دیداد ینم

 کرد یگدرنکمی وسلم  هیهللا عل یصل رسول هللابخواهند. پس  ی: اگر خدا و فالندییگو یگفت: م یهودی

اما  چ،یه دیگفت یآنچه در گذشته م . إِنَّهُ قَْد قَاَل، فََمْن قَاَل َما َشاَء هللاُ فَْلیَْفِصْل بَْینَُهَما ثُمَّ ِشئْتَ سپس فرمود: 

 . یسپس تو بخواه: دی، پس به همراه آن بگوبه بعد هرکس گفت: اگر خدا بخواهد نیاز ا

هللا  یسابقون االولون رضهللا صلی هللا علیه وسلم و م که رسول یما تحت هیچ شرایطی نمی توانیم بپذیر

و حتی سالها زندگی در سال زندگی در مکه و قبل از آمدن به مدینه  13اجمعین در طول  عنهم

را متوجه نشده  دیتوحبه همراه آنهمه انصار موجود در مدینه داراالسالم مدینه تا آمدن این حبر یهودی، 

أيُّ الذَّْنِب  »شده باشند که از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پرسیده شد:  و دچار بزرگترین گناهیباشند 

ِ نِدًّا وهو َخلَقَكَ  ِ أْكبَُر؟ قاَل: أْن تَْجعََل َّلِلَّ  یبرا نهایتذکر داده ا یهودیخاخام  نیکه ا یو تا زمان 501«ِعْندَ َّللاَّ

ا به ر دیتوح یهودی نیکبر شده باشند و اقرار داده باشند و دچار شرک او شریک  د و همتا نِ  یهللا تعال

 . داده باشد ادی نیسلمم

در اینجا این یهودی از ظاهر بیان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و اصحاب رضی هللا عنهم اجمعین  

 و عدم شناختو عدم آگاهی  سوء برداشت و سوء فهم کرده و به دلیل فهم غلط  و برداشت نادرست

و شرک مرتکب این جسارت بزرگ شده است، اما می بینیم که رسول هللا صلی صحیح مساله ی توحید 
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هللا علیه وسلم با درنگهائی که می کند در نهایت لفظ گفتمان را به سمت و سوئی می کشاند که مانع 

سوء استفاده ی این یهودی شود در حالی که محتوا و مفهوم آنچه که قبالً رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

صحاب او  گفته اند با آنچه که االن سفارش می کند یکسان است، اما این لفظ جدید مانع سوء استفاده و ا

 و جنگ روانی دشمنان می شود.  

ل فع یعنی « إنَّكم تُشِركونَ  »به مسلمین را  تنها  حبر یهودی، حاال و در زمان ما عده ای با همان ادبیاتِ 

له جلوتر رفته و مسلمین را متهم به مشرک بودن می کنند. نمی کنند بلکه یک مرحمتهم شرک کردن 

همچنانکه از سخنان خود شما  -شما می گوئید مشرک خواندن مسلمان یعنی تکفیر آن زمانی هم 

 و این سبک تکفیر کردن مسلمین هم صحیح نیست فوراً  دو اقدام انجام می دهند:  -مشخص است 

علیه وسلم در مورد کفار مشرک صادر کرده اند و حکمی که هللا تعالی و رسولش صلی هللا  -1

اهل علم هم این اقوال را در مورد کفار مشرک بازگو کرده اند را بر همین مسلمین بیچاره و 

دارای عذرهای معتبر شرعی که مشرکشان نامیده اند تطبیق می دهند و قول امثال شیخ 

مشرک وکسی که میگوید عبدالطیف آل شیخ را می آورند که می گوید : تکفیر کردن 

تکفیرکردن مشرکین از اصول خوارج است و هیچ یک از علمای اهل سنت این کار را نکرده 

اند) این قول( ردی بر هللا تعالی و پیامبر علیه صالة والسالم و اجماع امت داده است و این 

ذهب ن و مفضیحت فقط با این رد کافی است و بر معترض همین که نمی داند بین دین پیامبرا

 502خوارج تشخیص قائل نشده است.

است را بر مسلمین تطبیق می دهند. و این  مشرکدر اینجاست که می بینیم حکمی که متعلق به کفار

و رسولش صلی هللا علیه و سلم آشکارا ل انکار و گذشت است. هللا تعالی اشتباه محض و جرمی غیر قاب

اند و کسی که در کافر بودن این کرده د و منافق معرفی و بدون پرده کسانی را به عنوان کافر یا مرت
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را به خاطر امور متشابه  مسلمین نجدیتاما  ،باشد خودش نیز دچار کفر می گردد دسته شک داشته

 در مورد مسلمین به کار می برند. شده است را تکفیر کرده و نصوصی که در مورد کافرین نازل 

ت عنوان طعنه زننده در دین هللا و رسولش صلی هللا متی که دارند تحوبا قدرت نظامی و حک -2

علیه وسلم و تشویش کننده ی عقیده ی مسلمین سعی می کنند مانع بروز افکار شما شوند و 

مسلحانه و با خشونت جلو شما را می گیرند و چنین نشان می دهند که مخالفت با آنها و افکار 

شویش عقاید مسلمین! پناه بر هللا از چنین تکبر نجدی آنها یعنی طعنه زدن به هللا و رسولش و ت

مخالفت با خودش را مخالفت با هللا و رسولش  ،و خود بزرگبینی و اشتباه محضی که شخص

 بداند.

د بن عبدهللا نجدی مفتی حنبلی ها در مکه در سال  علی  لةِ الوابِ  بُ حُ السُّ ». ق در کتاب ه1295شیخ محم 

محمد بن عبدالوهاب کسی بود که هرگاه  د بن عبدالوهاب می نویسد:در مورد محم« الحنابلة حِ ضرائِ 

او رد یه ای می نوشت و قدرت نداشت که به طور علنی او  ه مخالفت می پرداخت یا برشخصی با او ب

را به قتل برساند، کسی را می فرستاد تا در رختخوابش او را به قتل رساند یا شبانه او را در بازار 

 503و مخالفانش را تکفیر کرده و کشتن آنان را حالل می دانست. ا چونترور کند؛ 

می  که از او تحت عنوان عالمة نجد یاد می کنند نوه ی محمد بن عبدالوهابشیخ عبدالرحمن بن حسن 

بر ولی امر واجب است که جلوی آنکس را بگیرد که در چیزی از دین هللا و رسولش طعنه و » گوید: 

و عقیده مسلمانان را دچار تشویش می کند، همچون کسی که از تکفیر مشرکین  رخنه وارد نماید یا دین

آنان را از مسلمانان و امت اسالم حساب می کنند به این دلیل که ادعای اسالم می کنند و  ،نهی می کند

شهادتین می گویند، و این ضررش بر اسالم و خصوصا عوام بزرگ بوده و ترس ایجاد فتنه و آشوب 

 رود. از آن می
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 و دولهحاال شما بیائید و بیانیه صادره از اداره مرکزی پیگیری دبیرخانه ها و هیئت های شرعی در 

و بر دعوتگران وطالبان علم در » بررسی کنید که می گوید: را نبأ   76منتشر شده در مجله شماره 

رکین بر حذر دولت اسالمی واجب است مردم را از شرک و افتادن در آن یا توقف در تکفیر مش

دوله در  اینجا مو به مو بر اساس تفکرات شیخ محمد بن عبدالوهاب و علمای نجد عمل کرده  «.نمایند

و اینکه از مناصرینش می خواهد و بر آنها واجب می کند که کسانی از میان مسلمین را که متهم به 

 ن تقیه ی تفکرات نجدیتباز پیداست که مجریان صادق و بدومشرک بودن کرده اند را تکفیر کنند 

 هستند.

پس عمل دوله در مشرک خواندن مسلمین مخالف خود و بعد واجب کردن تکفیر این مسلمین متهم شده 

و عراق و  صوف و شیعیان و غیره در پاکستانو بعد قتل عام آنها در مساجد و مکانهای تجمع اهل ت

که محمد بن عبدالوهاب و نجدیت سالها غیره یعنی عمل کردن طبق نقشه ای سومالی و لیبی و یمن و 

محمد بن عبدالوهاب بداند و مثل  خط فکری نجدیتقبل طراحی کرده اند و هر کسی که خودش را پیرو 

ضعیفی است که قدرت ، یا اینکه شخص اهل تقیه و در ادعای او باید شک کردیا دوله عمل نکند و 

 .  اجرا ندارد و منتظر فرصت است

ی سکوالریستها و گروههای منافق صفت در زشت جلوه دادن اینهمه سیاه نمائ -11

مومنین و داراالسالم مومنین و بزرگنمائی مشکالت داخلی داراالسالم که ممکن است مشکل 

حتی گروههای منافق صفت که دارای شبکه  ؟تمام کشورهای جهان هم باشد به چه علت است

می کنند در مورد مشکالت بزرگ های ماهواره ای هم هستند و به نام اهل سنت فعالیت 

دارالکفرهائی که در آن ساکن هستند سکوت کرده اند و آنهمه جنایات این دارالکفرها چون 

انگلیس و آلمان و آمریکا و غیره را نمی بینند اما کوچکترین مشکل شخصی فرد یا جماعت 

گروه و داراالسالم این شخص و ار ا چنان بزرگ نمائی می کنند که انگمسلمان یا داراالسالم ر

 همه ش شر است و خیری در آن نیست. 



و از  دنابولهب یا سایر بزرگان و سران کفار سکوالر قریش بیای یاشما دیده اید یک بار ابوجهل : ج

ند؟ آیا دیده اید که یکی از این کفار سکوالر قریش بیاید و از سنت نزنده به گور کردن دختران دفاع ک

آیا جایی خوانده اید  )که ظاهراً االن در کفرستان عراق مد شده است( ع کند؟معاوضه کردن زنان دفا

که یکی از این کفار سکوالر قریش بیاید و از مردار خواری و لخت طواف کردن زنان و مردان در 

هنگام حج و قمار بازی و رباخواری و سوت زدن و کف زدن به عنوان عبادت و سایر رفتاریهای 

 لم که انجام می دادند دفاع کند؟  نه شما هرگز نمی بینید. زشت و ضد فطرت سا

همین امروز هم شما غیر از سران احزاب مختلف و سوسیالیستها که رسماً از سقط جنین که نوعی 

زنده به گور کردن دختران و پسران است و از هم جنس بازی زنان و مردان و حتی از ازدواج با 

ه ها حمایت می کنند و از مردار خواری با مخالفت با ذبح اسالمی حیوانات و راه اندازی فاحشه خان

دفاع می کنند و رسماً از سایر مفاسد اخالقی و رفتاری و بخصوص جنگ با قوانین شریعت هللا تعالی 

حمایت می کنند اما در میان همین طرفداران فریب خورده شما نمی بینید که اینها از چنین مفاسدی دفاع 

این دروغگوهای ریا کار و حقه باز می خواهند نشان دهند که مخالف این عقاید و و حتی  ،کنند

رفتارهای ضد انسانی و ضد اسالمی هم هستند. چون زیبا سازی باطل و مفاسد اخالقی و رفتاری، آنهم 

در میان مسلمین، کار آسانی نیست. هر چند با دفاع از قوانین سکوالریستی و دموکراسی سکوالریستها 

 واقع از تمامی این مفاسد اخالقی و رفتاری حمایت کرده اند.  در

در زمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  شانبه همین دلیل تمام این احزاب سکوالر همچون اجداد خود

تمام سعی آنها این است که در سخنان و تبلیغاتشان به زشت کردن حق و  ،و حتی قبل از آن تا کنون

ان حق مشغول شوند. این کار برایشان بسیار آسانتر از زیبا جلوه دادن باطلی ترور شخصیتی طرفدار

دم قالبته این کفار سکوالر در معرفی عقاید و رفتارهای خود نیز در است که از آن پیروی می کنند. 

اول و قبل از قدرت یابی بیشتر بر اموری متمرکز می شوند که نزد همان مردم مقبولیت داشته باشند و 

د همان مردم زیبا باشند مثل برابری، رفاه، آزادی، حق تعین سرنوشت و ... و تنها بعد از تسلط و نز



قدرت یابی است که سایر عقاید و رفتارهای خود را نشان داده و با پشتوانه ی قدرت حکومتی بر مردم 

 تحمیل می کنند. 

تمام سعی آنها این است که حق السالم بر علیه اسالم و مومنین و دارابه همین دلیل در این جنگ روانی 

را چنان زشت و طرفداران حق را چنان خشن و ضد مردمی نشان دهند که مردم از ترس این حق 

از باطل احزاب سکوالر و قوانین ضد اسالمی آنها طرفداری  ،طلبها و جهت فرار از حق و حق طلبها

 و پیروی کنند. 

تا و داراالسالم ول هللا صلی هللا علیه وسلم و اصحابش پس آنهمه شایعه و دروغسازی در مورد رس 

امری تصادفی و بدون برنامه نیست، ساختن آنهمه کلیپ دروغین و راه اندازی آنهمه شبکه های  ،کنون

مختلف ماهواره ای آنهم با هزینه ی کفار سکوالر جهانی و طاغوتهای مزدور محلی برای احزاب 

روسه بلکه حرکت در مسیر پ ،بدانیدو تصادفی هم نباید امری اتفاقی  سکوالر و دارودسته ی منافقین را

و به خاطر ترس از حق و تنفر و کینه ی بدهد و نقشه ای است که سعی دارد در نهایت مردم را فریب 

نی و احزاب سکوالر محلی به سمت و سوی باطل کفار سکوالر جها ، مردم رااز طرفداران حق

 بکشاند. 

می بینیم که   -چه درباری یا جهادی آن  -نجدیت را نگاه کرده باشی  اگر آثار پیروان -12

. حتی از تهمت زدن و ترور شت و توهین آمیز استفاده می کننددر برابر مخالفین از کلمات ز

. ورده ام. من که کم آشد هم پروائی ندارندشخصیتی مسلمین مخالف خود حتی اگر نجدی با

. با این نجدی های بد دهن در هنگام بحث چکار چکار کنمسکوالر بودند می دانستم اگر یک 

 کنیم؟ 

ِد الشَّتِْم َوالتَّْهِویِل اَل یَْعِجُز َعْنهُ أََحدٌ.  ابن تیمیه سخن جالبی دارد و می گوید: : ج دَّ بُِمَجرَّ ی از کس)فَإِنَّ الرَّ

ْنسَ ( نند انجامش دهندپاسخ دادن دیگران با توهین و فحاشی و بد دهنی ناتوان نیست و همه می توا اُن َواإْلِ

ِة َما یُبَی ُِن بِِه اْلَحقَّ الَِّذي َمعَهُ َواْلبَاِطَل لَْو أَنَّهُ یُنَاِظُر اْلُمْشِرِكیَن َوأَْهَل اْلِكتَاِب:  لََكاَن َعلَْیِه أَْن یَذُْكَر ِمْن اْلُحجَّ



ه می کند: الزم است دالیلی را بیان کند و انسان زمانی که با مشرکین و اهل کتاب مناظر 504الَِّذي َمعَُهْم.

 که حقی که نزد او هست و باطلی که نزد آنهاست را روشن کند.

اْدُع إِلَٰى َسبِیِل َربِ َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة  این سبک گفتمان یک مسلمان است که هللا تعالی امر می کند:

به  نصیحتهای زیباسخنان استوار و بجا و  مردمان را با( 125)نحل/ ُن ۚ اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحسَ 

 .و بهتر گفتگو کن کوتریهرچه ن وهیبه ش شانی، و با اراه پروردگارت فراخوان

ه مشاوره و مناصح که در قالببا مسلمین بک اسالمی آن سگفتگوی شرعی و بیان و ابالغ حق به  پس

که ذکر کرده اید. باید  ن و سایر عادات زشتیتوهین کرد مشاجره وفرق دارد با کل کل کردن و  است

 هم حد وبا مسلمین و این گفتگو بدانیم که وظیفه ی ما ابالغ و بیان دالیل به سبک اسالمی است 

 رها شود. متوقف و مرزهائی دارد که در جاهائی باید 

في ربَِض الجنَِّة ِلَمْن تََرَك الِمَراَء َوإِْن َكاَن  : أَنا َزِعیٌم ببَیتٍ هللا علیه وسلم می فرماید یرسول هللا صل

من ضامنم بخانه ای در طبقات پایین بهشت برای کسیکه خصومت و دعوی را ترک کند، ) ُمِحقًّا،

و ضامن خانه ) َوببیٍت في َوَسِط الجنَِّة ِلَمْن تََرَك الَكِذَب وإِن َكاَن ماِزًحا، ( هرچند که حق بجانب هم باشد،

َوببیٍت في  ( در وسط بهشت برای کسی هستم که دروغ را ترک کند هر چند از روی شوخی باشد،ای 

و ضامن خانه ای در طبقات باالی بهشت برای کسی هستم که اخالق و  505أعلَى الَجنَِّة ِلَمن َحُسَن ُخلُقُهُ 

 را خوب کند . رفتار خودش 

 وسلم ضامنش است.   علیه پس وارد معامله ای شو که رسول هللا صلی هللا

بَ  َب إِلَْیَها ِمْن قَْوٍل َوَعَمٍل، َوأَُعوذُ بَِك َمَن النَّاِر َوَما قَرَّ  . إِلَْیَها ِمْن قَْوٍل َوَعَملٍ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الَجنَّة َوَما قَرَّ

نَا بِاإِلْسالِم، َوأَِعزَّ بِنَا اإلْسالَم، اللَُّهمَّ أَْعِل   .بِنَا َكِلَمةَ اإلْسالَِم، َواْرفَْع بِنَا َرایَةَ القُْرآنِ َربَّنَا أَِعزَّ
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