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در « اسالم»و  «مانیا»مفهوم  یقیتطب یبررس

 نیقیفر یو علما تینگاه وهاب
 *نژاد یغالم درضایحم

 چکیده
انـد کـه  همواره بـر ایـن عقیـده بوده اکرم مسلمانان با الهام از کتاب و سنت پیامبر

شـود  می( مسلمان اکرم انسان با اقرار به شهادتین )اقرار به توحید و رسالت پیامبر
زبـانی، وی بـا بـاور قلبـی  مسلمان را دارا خواهـد بـود. همچنـین بعـد از اقـرار و احکاِم 
شودب بدون اینکه عمـل بـه واجبـات در مفهـوم ایمـان دخیـل باشـد.  ایمان می صاحب

دانند و از طرفـی عمـل را از اجـزا و  شدن کافی نمی وهابیان شهادتین را برای مسلمان
دانند و با توسـعه در مفهـوم عبـادت معتقدنـد کـه مسـلمانان بـا  میشرایِط تحقِ  ایمان 

« مرتــد»و « مشـرس»الهـی،  انجـام امـوری ماننـد توســل، ذبـح و درخواسـت از اولیــای
شوند. هدف ما در این نوشته این است کـه بـا ارائـۀ عقایـد علمـای شـیعه و سـنی و  می

 ،که اموری مانند توسل و نذرکریم، ثابت کنیم  نبوی و قرآن تطبی  دیدفاه آنان با سیرۀ
زنـد و شـهادتین اسـت کـه سـبب حفـظ جـان انسـان  ای به ایماِن افراد نمی هیچ لطمه

 بودِن این اعمال، تکفیر نمود. زعم مشرکانه توان فرد اقرارکننده را به فردد و نمی می
 .تیعبادت، وهاب ن،یاسالم، شهادت مان،یا ها: واژه کلید

  

                                                 
 )شعبۀ شیراز(. اإلعالم لمدرسة أهل البیت پژوه مؤسسۀ دار دانش *

 h.areza1369@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه
یرفذار بودِن برخی مفاهیم دینی تا حدی است که برداشـت ناصـحیح فاهی حساسیت و تأث

ها، سبب انحراف از خطوط اصلِی دین خواهد شد. از مواردی که درس صحیِح  از این فزاره
ــوم  ــت، مفه ــوردار اس ــیاری برخ ــت بس ــان»آن از اهمی ــوم « ایم ــالم»و مفه ــت. « اس اس

ای منحرفی همانند خـوارج و ه فذشته، درس ناصحیح از این مفاهیم سبِب ظهور فروه در
جهت ضرورت دارد تـا بـا رویکـردی نـو بـه تبیـین آرای دانشـمندان  . بدینبودُمرجهه شده 

ساختِن دیدفاه شیعه و سنی دربارۀ حقیقت ایمان و اسالم، از  اسالمی بپردازیم و با روشن
هریب  برداریم و حدود فویی و انحراف وهابیت در فهم صحیح از این مفاهیم پرده تناقا

، عبـارت  هایی که در این زمینـه نگاشـته شـده این مفاهیم را مشیص نماییم. برخی کتاب
 و اإلیمـان هـای . کتاب8ۀ موسـویب دکتر علیـزاد نوشتۀ کفۀ و ایمان کتاب .6است از: 

األضروا  علری عقا رل الشریعة ، و درسنامۀ نقرل عقایرل وباتیرت، و الجنة الکتاب في الکفۀ
 العظمی سبحانی. الله نوشتۀ آیت اإلمامیة

 شناسی الف. مفهوم
 خواهیم پرداخت:« ایمان»و « اسالم»های  در ادامه، به بررسِی هریب از واژه

 . مفهوم اسالم0
کنیم، و سـپس  رویم و آن را در لوت و اصطالح بررسی مـی می« اسالم»ابتدا سرا  مفهوم 

 پردازیم: سنت و شیعیان می به تبیین دیدفاه اهل

 در لغت و اصطالح« اسالم». 0.0
1«سلم»مصدر باب ِافعال از مادۀ « اسالم»

معنای صـحت و عافیـت و دوری از هرفونـه  به 
 و تسلیم نیز آمده است. 3معنای انقیاد است و به 2عیب و نقص و فساد

                                                 
 .705، ص7، ججان العۀبلمنظور، محمد بن مکرم،  . ابن1

ِة َو . »2 ـحَّ ُم َو اْلِمیُم ُمْعَظُم َباِبِه ِمَن الصِّ یُن َو الالَّ و  35، ص7، جمعارم المقراییف فري اللغرةفـارس، احمـد،  )ابن«. اْلَعاِفیـِة  السِّ
36.) 

 .705، ص7ب ج053، ص8، جلجان العۀب، منظور، محمد بن مکرم ابن. 3
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کردِن شهادتین  تفصیل بیان خواهد شد، بر زبان جاری در تعریفی جامع از اسالم، چنانچه به

کنند.  نقش اصلی را ایفا می ،الهی ادن به دستورات شریعت و پذیرش همۀ دستوراتنه و فردن

 باره بازفو خواهیم کرد. اقوال علما را دراین« اسالم»بهتِر معنای  ادامه، برای تبیین هرچه در

 سنت راجع به مفهوم اسالم . دیدگاه اهل2.0
ماتریـدی،  . ابومنصـورفـردد سنت معتقدند که اسالم با شـهادتین حاصـل می علمای اهل

مؤسس مکتب ماتریدیه، معتقد است که حقیقِت ایمان و اسالم یکی استب یعنی هرکـدام 
ولـی ابـراز  0کنـدب از این دو، در صورت تحقـ  تمـام شـرایط آن بـر دیگـری نیـز صـدق می

 2شود. ماندِن جان و مال انسان می االسالم است که باعث مصون شهادتین اوُل 
 ،َدحـالن زینـی مانند ایجی، فیر رازی، قاضی عبـدالجبار و احمـدهمچنین بزرفانی 

حنبـل  بـن احمـد 9داننـد. شهادتین را موجب ورود به اسالم و رهـایی از قتـل و تجـاوز می
کشـمیری، از بزرفـان  و در کـالم انورشـاه 4دانـد شهادتین را برای تحق  اسالم کـافی می

 1خورد. چشم می دیوبندیه، نیز همین دیدفاه به

 . دیدگاه شیعه راجع به اسالم3.0
صـدوق،  نصـیرالدین طوسـی، شـیخ همچون خواجه ، افرادیدر میان اندیشمندان شیعه

نظر وجود دارد که اسالم بـا اقـرار بـه شـهادتین  این اتفاق ،مقداد مجلسی و فاضل عالمه
سـبحانی نیـز همچـون  اللـه آیت 6در امـان اسـت. تعـدیشود و فرد از هرفونـه  محق  می

                                                 
ْساَلُم، َو ُهَو ااِلْنِقی»  (.35، ص7، جاللغة یمعام المقاییف ففارس، احمد،  )ابن«. ادُ اإْلِ

 .825، صکتاب التوحیل. ماتریدی، محمد بن محمد، 1

 .733. همان، ص2

المغني فري أترواب ،  ب قاضی عبدالجبار بن احمد606ص  ،التعلیقات علی شۀح العقا ل العضلیة الدین، اسدآبادی، سید جمال. 3
 .73، صالۀد علی الوباتیة یاللرر الجنیة فب دحالن، احمد زینی، 667، ص67 ، ج التوحیل و العلل

ال علی ااِلْعِتَقاد َظاهر» َرار الدَّ
ْ
ق ْساَلم عباَرة َعن اإْلِ ن اإْلِ

َ
ا أ نا َبین 

َ
 (.603، صمعالم أصول اللینرازی، محمد بن عمر،  )فیر«. أ

 .665، ص6ج، المجا ل و الۀسا ل. احمدی، عبدالله بن سلمان، 4

 .608، ص6، جفیض الباري علی صحیح البخاري. کشمیری، محمد انور، 5
، شۀح کشف المرۀادب نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، 55، صاألصول و الفۀوع یالهلایة فبابویه، محمد بن علی،  . ابن6

لب نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، 028ص اإلقتصاد فیمرا یتعلرق ب طوسی، محمد بن حسن، 077، ص تلخیص المحصَّ
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 0متقدم چنین دیدفاهی دارد. علمای
شود و جان و مال انسـان  بنابراین، در نگاه شیعه و سنی اسالم با شهادتین محق  می

 در امان خواهد بود.

 . مفهوم ایمان 2
 اکنون به بررسِی مفهوم ایمان در لوت و اصطالح خواهیم پرداخت:

 در لغت« ایمان. »0.2
های لوت برای  است. از معناهایی که در کتاب «أمن»مصدر باب ِافعال و از ریشۀ « ایمان»
ــا « ایمــان» ــا دیگــری ی ــب خــویش ی ــان و آرامــش در قل ــاد اطمین ــده اســت، ایج ذکــر ش

 2کردِن خبِر کسی است. تصدی 

 در اصطالح« ایمان. »2.2
 سنت و تشیع خواهیم پرداخت: در ادامۀ بحث، به بررسِی مفهوم ایمان نزد اهل

 به مفهوم ایمانسنت راجع  . دیدگاه اهل0.2.2
 معنـاتصدی  قلبی به را « ایمان»ابوالحسن اشعری، ایجی و تفتازانی  3ابومنصور ماتریدی،

سنت، بزرفـانی همچـون قرطبـی، زمیشـری و سـیوطی  در میان مفسراِن اهل 4کنند. می
ــان» ــهادتین می« ایم ــه ش ــرار ب ــان اق ــالم را هم ــی و اس ــدی  قلب ــد. را تص ــان  5دانن در می

صراحت و محمود آلوسی نیز تلویحا  این عقیـده را مطـرح  به رضا رشید اندیشمندان سلفی
 6اند. کرده

                                                 
 .8235، ص3 ، جمۀآة العقولب مجلسی، محمدباقر، 705، صتاإلعتقاد

 .778، صأضوا  علی عقا ل الشیعة اإلمامیة و تاریخهم. سبحانی تبریزی، جعفر، 1
تـا  887، ص6، جلجران العرۀبمنظـور، محمـد بـن مکـرم،  ب ابن677، ص6، جمعام المقاییف في اللغةفارس، احمد،  . ابن2

883. 

 .778، صکتاب التوحیل. ماتریدی، محمد بن محمد، 3

ب آمـدی، 785، ص2، جشرۀح المواقرفب جرجانی، علی بن محمـد، 637، ص5، جشۀح المقاصل. تفتازانی، مسعود بن عمر، 4
 .3، ص5، جأتکار األفکار في أصول اللین،  الدین سیف

ب 737، ص0، جالکشرا ب زمیشـری، محمـود بـن عمـر، 702ص 67، جالاامع ألحکا  القرۀآن. قرطبی، محمد بن احمد، 5
 .756، ص7، جاإلتقان في علو  القۀآنبکر،  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی

 .33، ص6، جروح المعانيب آلوسی، محمود بن عبدالله، 653، ص6، جتفجیۀ المنار. رشید رضا، محمد، 6
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 . دیدگاه شیعه راجع به مفهوم ایمان2.2.2
. هسـتندسنت برخوردار  اهلفرایش با  سو هم بزرفان شیعه نیز در تعریف ایمان، از فرایشی

عمـالی ماننـد نمـاز و دانند و ا را تصدی  قلبی می« ایمان»بحرانی  میثم مرتضی و ابن سید
ــام می ــان انج ــه انس ــج را ک ــر می ح ــی ذک ــدی  قلب ــایج تص ــرات و نت ــد، از ثم ــد. ده  1کنن

طوسی معتقد است ایمان همان تصدی  قلبی است با ایـن تفـاوت کـه  نصیرالدین خواجه
ولی در مفهوم  ،داند برای تحق  ایمان، اقرار زبانی را نیز در کنار تصدی  قلبی ضروری می

 2جایگاهی قائل نیست.« عمل»ایمان، برای 
در تعیین میتصات آن دخـالتی نـدارد،  «عمل»است و « قلب»بنابراین، جایگاه ایمان 

بلکه از نتایج و ثمرات آن است و هرچه ایماِن فرد دارای مراتب واالتری باشد، اعمـال وی 
 از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود.

است کـه  اطهار سوی ائمۀ ملی که در اینجا وجود دارد، صدور روایاتی ازتأ نکتۀ قابل 
 نویسد: مجلسی می لذا عالمه 3اندب شمرده عمل جوارحی را یکی از ارکان و مقومات ایمان بر

فـاهی « ایمـان»ای مترتـب اسـت.  ایمان دارای مراتبی است و بر هر مرحله، فایده
ه است که سبب ِصرف اعتقاد به عقاید شـود و  مانـدن از قتـل و... می امـان در حق 

الهی اسـت. لذاسـت کـه افـر شیصـی  فاهی نیز اعتقاِد همراه با عمل به فرایا
معنای دوم از او سـلب  عمل نامشروعی ماننـد سـرقت یـا زنـا انجـام داد، ایمـان بـه

 4شودب ولی کماکان جانش محفو  خواهد ماند.  می

 . مفهوم ایمان و اسالم در قرآن کریم3
کرار سین به میان آمده اسـت و از هرکـدام معنـایی  قرآن کریم دربارۀ ایمان و اسالم به در

 :اراده شده است

                                                 
قواعرل المرۀا  فري میثم بحرانی، میثم بن علـی،  ب ابن573و  577، صالذخیۀة في علم الکم الهدی، علی بن حسین،  . علم1

 .635، صعلم الکم 
 .778، ص کشف المۀاد في شۀح تاۀیل اإلعتقاد. عالمه حلی، حسن بن یوسف، 2

 .763، ص65، جوسا ل الشیعة . حر عاملی، محمد بن حسن،3
 .683، ص77 ، جتحار األنوار. مجلسی، محمدباقر، 4
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 . اسالم حقیقی0.3

باشـد، از « حقیقی اسالم»، که همان «ایمان»ذکر شده، ولی معنای « اسالم»فاهی لفظ 
 مانند: بآن اراده شده است

ذيَن آَمُنوا  آیۀ اول: يَها الَّ
َ
ْنُتْم ُمْسِلُمونيا أ

َ
َه َحقَّ ُتقاِتِه َو ال َتُموُتنَّ ِإالَّ َو أ ُقوا اللَّ  .1اتَّ

« ایمـان»از ظاهر آیه مشیص است، خطاِب خداوند متوجه مؤمنـان اسـت و  که چنان
دهد خداوند از مؤمنان بیواهد تا به  ظاهری استب پس معنا نمی ای واالتر از اسالم مرتبه

م اسـت، ظاهرِی خود پایبن اسالم د باشند و با همین عقیده از دنیـا برونـد. لـذا آنچـه مسـل 
ایـن اسـت کـه  ،اتقوا الله ح  تقاتهقرینۀ  حاِل اسالم از دنیا بروید، به منظور از اینکه در

چنین به خداوند اعتقاد  اید و این که نفوس خود را صرفا  برای خداوند خالص کرده حالی در
 2.دارید، به استقبال مرگ بروید

َنا َوُتكْ  َلَلْيَنك آیاۀ دوم:  ََ ِرَنا َمَناِسك
َ
َك َوأ ْسِلَمًة لَّ ًة مُّ مَّ

ُ
ِتَنا أ يَّ َنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمن ُذرِّ  َربَّ

ِحيُم  اُب الرَّ وَّ نَت التَّ
َ
َك أ  .3ِإنَّ

 و فرزنـدش حضـرت اسـماعیل این آیه در مقام بیان درخواسِت حضرت ابـراهیم
قـرار دهـد. واضـح « مسـلمین»کنند که خداوند آنها را از  خداوند درخواست میاست که از 

پیـامبِر بـزرگ الهـی، در هنگـام سـاخت کعبـه از منزلـت و مقـام بـاالیی  است کـه ایـن دو
ابتدایی حمل نمود، بلکه ایشان از  توان درخواسِت آنها را بر اسالِم  برخوردار بودندب لذا نمی

 4اند. را طلب کرده خداوند مقامات عالِی ایمان

 . اسالم ظاهری2.3

قاَلكِت ماننـد آیـۀ  ب، معنای ظاهرِی آن یعنی شهادتین مدنظر اسـت«اسالم»فاهی نیز از 
يماُن ِفك  ُقُلكوِبَْم  ا يْدُخِل اْْلِ ْسَلْمنا َو َلمَّ

َ
ا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َو لَْن ُقوُلوا أ در اینجـا،  .5اْْلَْلراُب آَمنَّ

                                                 
که ح  تقوا و پرهیزکاری است، و از دنیـا  چنان اید، از خدا بپرهیزید آن : ای کسانی که ایمان آورده658، آیۀ عمران . سورۀ آل1

 نروید مگر اینکه مسلمان باشید ]و فوهر ایمان را تا پایان عمر حفظ کنید[.
 .82، ص0 ج  ، التفجیۀ المنیۀ. زحیلی، وهبه، 2

 .682. سورۀ بقره، آیۀ 3

 .083، ص6 ، جهمدانی موسوی محمدباقر سید: ترجمه ،المیزان تفجیۀ تۀجمۀ ، محمدحسین سید طباطبایی، .4
بگوییـد اسـالم ، ایـد شـما ایمـان نیـاورده»بگـو: «. ایـم ایمـان آورده»نشـین ففتنـد:  های بادیـه : عرب60سورۀ حجرات، آیۀ . 5
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کثیــر و  باشــد. ابن ایمــان اســت و همــان اقــرار بــه شــهادتین مــدنظر میمقابــِل  اســالم در
 1دانند. معنای دخول در ِسلم می زمیشری نیز اسالِم واردشده در این آیه را به

 بیان شده است:« اسالم»نوع استعمال برای   کریم سه کلی در قرآن طور بنابراین، به
معنای تسـلیم درونـی و قلبـی، و  بـه «ایمـان»در این مـوارد،  . اسالم در برابر ایمان:0

ــالم» ــه« اس ــلیم ب ــانی در معنای تس ــتب چنان زب ــده اس ــه ش ــر فرفت ــۀ نظ ــه در آی  60 ک
 2حجرات بیان شد. سورۀ
« اسـالم»در ایـن مـوارد، منظـور از  معنای اقارار زباانی و تصادیل قلبای: . اسالم به2

ْخَرْجنا در آیۀ « لمینمس»که منظور از  قلبی استب چنان مرحلۀ اوِل ایمان، یعنی تسلیم
َ
َفأ

قرینۀ صـدر آیـه،  به ،3َفما َوَجْدنا ِفيها َغيَر َبيٍت ِمَن اْلُمْسِلِمين َمْن کاَن ِفيها ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 
 4خواهد بود.« ایمان اهل»

در این مرحله از اسالم، شیص  معنای چیزی ورای تصدیل قلبی: . اسالم به3
ــه اوامــر و نــواهِی خداونــد تمام ســرکوب مینفســانِی خــود را  تمــام غرایــز وکمــال  کنــد و ب

َفال َو داند. آیۀ  نمی نهد و در دروِن خود هرفونه سرپیچی از موالی خویش را روا می فردن
كا َقَیكيَت َو  ْنُفِسِهْم َحَرجكًا ِممَّ

َ
ى يَحَُموك ِفيما َشَجَر َبيَنُهْم ُثمَّ ال يِجُدوا ِف  أ ك ال يْؤِمُنوَن َحتَّ َربِّ

ُموا َتْسككِليماً  يَسككلِّ
ــر همــین مدعاســت. 5 ــاظر ب ــز ن ــه 6نی ــد البت  اســالم کــرد کــه دقــت بای

 .حقیقی خواهد بود اسالم در داخل سوم مورد لذا استب مراتب ذو( ایمان) حقیقی

                                                 
کامـل  طور اطاعت کنید، پـاداش اعمـال شـما را بـهافر از خدا و رسولش «. ایمب ولی هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است آورده

 دهد. خداوند غفور و رحیم است. می

 .723، ص3، جتفجیۀ القۀآن العظیمکثیر، اسماعیل بن عمر،  ب ابن737ص 0، جالکشا . زمیشری، محمود بن عمر، 1
 .28، صالکتاب و الجنة یاإلیمان و الکفۀ ف. سبحانی تبریزی، جعفر، 2

خـانوادۀ  : و ما هرکه را باایمان بود، از آن سرزمین بیرون آوردیم. در تمام آن سـرزمین جـز یـب77و  75ات . سورۀ ذاریات، آی3
 مسلمان نیافتیم.

 .27، صالکتاب و الجنة یاإلیمان و الکفۀ ف. سبحانی تبریزی، جعفر، 4

د به داوری طلبند و سـپس در دل خـود از به پروردفارت سوفند که آنها مؤمن نیواهند بود، مگر اینکه تو را در اختالفات خو. »5
 (.050، ص7 ، جتفجیۀ نمونه)مکارم شیرازی، ناصر، «. داورِی تو احساس ناراحتی نکنند و کامال  تسلیم باشند

 .27، صالکتاب و الجنة یاإلیمان و الکفۀ ف. سبحانی تبریزی، جعفر، 6
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 . مفهوم ایمان و اسالم در روایات4
معنـــای ظـــاهرِی « اســـالم»در روایــاِت واردشـــده از طریـــ  شـــیعه و ســـنی، فـــاهی از 

 )مترادف با ایمان( اراده شده است. زبانی(، و فاهی معنای حقیقِی آن قرار)ا آن

 معنای اقرار زبانی . اسالم به0.4
 کار رفته استب مانند:  معنای اقرار زبانی به به« اسالم»در برخی روایات 

از مـردم  الله صنعانی آمده است که در روز فتح مکه، رسول المصنف  . در کتاب 6
 )شهادتین( پیمان فرفتند. بر اسالم

ِب  يُت النَّ
َ
َسكاُء  َقاَل اْْلَْسَوُد: َفَرأ َغاُر، َو اْلََبكاُر، َو النِّ اُس؛ الصِّ َجَلَس ِإَليه فَجاَءُه النَّ

َهاَدِة؛ ْساَلِم َو الشَّ  1َفَبايُعوُه َلَلى اْْلِ
و را دیدم که مردم، از زن و مرد و کوچب  روز فتح مکه پیامبر»فوید:  اسود می

 .«کردند آمدند و با ایشان بر اسالم و شهادتین بیعت می بزرگ نزد ایشان می

ــان  ــالم هم ــانِی اس ــی از مع ــت یک ــن روای ــ  ای ــهادتین»طب ــه ش ــرار ب ــت و « اق اس
ف کردند. اکرم پیامبر  نیز مردم را بر همین مسهله مکل 
ار بكال اْلسكالم إقكر»کند:  نقل می صادق یا امام باقر . محمد بن مسلم از امام8
واقعی ِصرف اقرار و بـدون عمـل نیسـتب لـذا ایـن روایـت بـه اسـالم  قطعا  اسالِم  2«.لمل

 حقیقی نیست. ظاهری اشاره دارد و در مقاِم معرفِی اسالِم  معنای اقرار به

 معنای تسلیم حقیقی . اسالم به2.4

 کار رفته استب مانند:  معنای تسلیم حقیقی به به« اسالم»در برخی روایات 
 نقل شده است که فرمودند: از قول پیامبر اکرم مجنل أحمل تن حنبل. در 6

يَماِن  ُه َلَلى اْْلِ ا َفَتَوفَّ يَتُه ِمنَّ ْساَلِم، َو َمْن َتَوفَّ ْحيِه َلَلى اْْلِ
َ
ا َفأ ْحييَتُه ِمنَّ

َ
ُهمَّ َمْن أ  3باللَّ

پروردفارا، به هرکس از ما که زندفانی بیشیدی، او را بر اسـالم زنـدفانی بـبیش و 

                                                 
 .5، ص7، جالمصنف. صنعانی، عبدالرزاق بن همام، 1
ی بـه األمانـة و أن  اصول کافی. کلینی، محمد بن یعقوب، 2 ، 7اإلیمـان، ج الثـواب علـی، باب أن  اإلسالم یحقن به الدم  و تود 

 .77ص

، 3، جالجرنن الکبرۀیب نسـائی، احمـد بـن شـعیب، 057، ص60، جمجرنل أحمرل ترن حنبرلحنبل، احمـد بـن محمـد،  . ابن3
 .737ص
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 افر هرکس از ما را میراندی، همراه با ایمان بمیران.

مبنی بر اینکه زندفانِی آنها بر طب  شـریعت اسـالم باشـد،  درخواسِت پیامبر اکرم
فونه که در انتهـای  همان حقیقی و ناب مدنظر بوده است و نه ظاهِر اسالمب قطعا  اسالِم 

 کنند. نیز به این مطلب تصریح می «يمانفتوفه للى اْل»حدیث 
 فرمایند: اند و می را به تسلیم تفسیر کرده« اسالم»در حدیثی  طالب . علی بن ابی8

ْسِليُم. ْساَلُم ُهَو التَّ َحٌد َقْبِل  اْْلِ
َ
ْساَلَم ِنْسَبًة َلْم يْنُسْبَها أ ْنُسَبنَّ اْْلِ  1ب..َْلَ

فونـه معرفـی نکـرده  شناسانم که پیش از من کسـی آن را این چنان می اسالم را آن
 باشد.

همـان « یقین»داشتن، و  همان یقین« تسلیم»همان تسلیم در برابر خدا، و « اسالم»
 همـان بـاورِ « اقـرار درسـت»همـان اقـرار درسـت، و « اعتقـاد راسـتین»اعتقاد راستین، و 

مراد از اسـالم در اینجـا، »نویسد:  مجلسی ذیل کالم حضرت می هاست. عالمه مسهولیت
 2«.)تسلیم باطنی( است ایمان

 . تفاوت ایمان و اسالم5
شـود کـه  سورۀ حجرات، این نتیجـه حاصـل می 60بر آنچه از ابتدا بیان شد، طب  آیۀ  بنا
را بــر زبــان جــاری کنــد، در ســلب  شــهادتین شــکلی ظــاهری دارد و هــرکس« اســالم»

امری واقعی و « ایمان»ولی  شود و احکام اسالم بر او جاری خواهد شدب مسلمانان وارد می
مکـرم  کـه نبـی باطنی است و جایگاه آن قلِب آدمی است، نه زبان و ظـاهِر انسـانب چنان

همچنین طب  بیانی که از  3«.اْلَقْلِ   ىماُن فِ اْلسالُم َلالِنَيٌه َو اْليْ »فرمایند:  می اسالم
شـدِن  رسیده است، جایگاه ایمـان قلـب اسـتب ولـی اسـالم سـبب جـاری صادق امام

ایشـان هـر فـرد  4فـردد. شود و سبب حفظ جـان انسـان می احکامی مانند نکاح و ارث می
فونـه نیسـت کـه بـه هـر فـرد مسـلمانی  دانندب ولـی این مؤمنی را داخل در دایرۀ اسالم می

                                                 
 .685حکمت ، 075، صالبمغه نهج. 1
، 3، جمرۀآة العقرول)مجلسـی، محمـدباقر، «. أقول: کان المراد باإلسـالم هنـا المعنـی اإلخـالص منـه المـرادف ل یمـان. »2

 (.828ص
 .873، ص75، جتحار األنوار. مجلسی، محمدباقر، 3
 .72، ص3، جاصول کافی. کلینی، محمد بن یعقوب، 4

https://makarem.ir/main.aspx?mid=391453
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مطلـ   خصـوِص  و بنابراین، بـین ایمـان و اسـالم رابطـۀ عمـوم 1نیز ففته شود.« مؤمن»
واژه در کنـار یکـدیگر قـرار  حاکم است. این تفاوِت مفهومی در صـورتی اسـت کـه ایـن دو

بر همان چیزی اطـالق  «اسالم»اه جدا از یکدیگر ذکر شوند، ممکن است فیرندب اما هرف
 2د.نمعنا استعمال شو واژه در یب شودب یعنی هر دو بر آن اطالق می «ایمان»فردد که 

عمـل بـوده اسـتب  ریشۀ تمام اختالفات در مفهوم اصطالحِی ایمان، رابطـۀ ایمـان و
سوی این اختالف قرار دارند و هرکدام  دو رد فروِه منحرِف خوارج و مرجهه، که دو جایی تا

با افراط یا تفریط و همچنین برداشـتی ناصـواب از رابطـۀ میـان ایمـان و عمـل، تفاسـیری 
وجود اینکه رابطۀ تنگاتنگی میان ایمان و عمل برقـرار اسـت و  اند. با ارائه کردهرا نادرست 

، ولـی در اندیشـۀ اسـالمی کنـد در کیفیت و مراتب ایمان نقشی کلیدی را ایفـا می «عمل»
عنوان رکنی از ارکان وجودِی آن مطرح نبوده اسـتب  در مفهوم ایمان و به «عمل»فاه  هیچ

بلکــه ســبب رشــد و ارتقــای ایمــان و صــعود انســان بــه مراتــب عــالِی کمــال خواهــد شــد. 
بۀ اشیاص  صالح را مکمل ایمان و سبب حیات دلیل است که خداوند عمل همین به طی 

 داند: می
ْنثى

ُ
ْو أ

َ
ُهْم   مْن َلِمَل صاِلحًا ِمْن َذکٍر أ كُه َحيكاًة َبيَبكًة َو َلَنْجكِهينَّ َو ُهَو ُمكْؤِمٌن َفَلُنْحيينَّ

ْحَسِن ما کاُنوا يْعَمُلوَن 
َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
 3بأ

صالح انجام دهد، خواه مرد باشد یـا زن، بـه  هرکس در حالی که مؤمن است عمل
پاداش آنها را بـه بهتـرین اعمـالی کـه انجـام دادنـد، بیشیم و  او حیات پاکیزه می

 خواهیم داد.

 ب. قرائت وهابیان از مفهوم ایمان و اسالم
 های آنان را بررسی نماییم: اکنون باید سرا  آرای وهابیان برویم و دیدفاه

 . مفهوم اسالم در نگاه وهابیان0
تقادی ندارند و بـرای کسـی وهابیان به اسالم ظاهری و آثاری که بر آن مترتب است هیچ اع

                                                 
 همان. .1
 .868ص، 88، ج تفجیۀ نمونه. مکارم شیرازی، ناصر، 2
 .33. سورۀ نحل، آیۀ 3
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مگر اینکـه ایـن شـهادِت وی،  1کند، اعتباری قائل نیستندب که شهادتین را بر زبان جاری می
د به اموری فردد. محمد این توحیـد الـوهی اسـت کـه سـبب »فوید:  عبدالوهاب می بن مقی 

بـرای  بـاز، مفتـی وهابیـان، نیـز بن 2«.شود و ِصرف شهادتین کافی نیست ورود به اسالم می
دهــد شــهادتین را بــرای  خوبی نشــان می کنــد کــه بــه ورود بـه اســالم شــرایطی را مطــرح می

 3داند. داند و عمل را برای تحق  اسالم الزم می شدن کافی نمی مسلمان

 نقد دیدگاه وهابیان
شـود کـه ایشـان شـهادتین را سـبب  روشـن می با نگاهی به سیره و روش پیامبر اکـرم

شدت با فـرد  کرد، به دانستند و افر کسی به مسلمانی تعدی می د مینجات جان و مال افرا
 نویسد: َدحالن می زینی کردند. احمد خاطی برخورد می

با حرف زور درصدِد آن هستند تا هوای نفسانِی خود را به شریعت منتسـب  انوهابی
شدِن کافران، شرطی مانند التـزام بـه  فاه برای مسلمان هیچ کنندب زیرا پیامبر

 4دانستند. آوردن کافی می الوهی را وضع نکردند و شهادتین را برای اسالم توحید

ــواردی کــه دراین ــاره در کتاب برخــی م ســنت آورده شــده اســت،  اهل هــای صــحیِح  ب
 اند از: عبارت
 از قول اسامه نقل شده است: صحیح مجلم. در 6

بـه زبـان آورد. بـا  ها به یکی از کفار برخورد کردم و او شـهادتین را در یکی از جنگ
بعد از اطالع از این جریان مرا بارهـا  وجود این، با نیزۀ خود او را کشتم. پیامبر

بـه او ، که شهادتین را بـر زبـان جـاری نمـوده بـود حالی سرزنش کردند که چرا در
 5تعرض کردم!

، واقعی است یا خیر فردْ آن الوهی یا اینکه اسالِم  شود که حرفی از توحید مالحظه می
 در میان نیست.

                                                 
 .05، صالعقا ل اإلسممیةبادیس، عبدالحمید،  . ابن1

 .75، صالۀسا ل الشخصیة. ابن عبدالوهاب، محمد، 2

 .53و  57، ص6، جفتاوی نور علی اللربباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . بن3
 .72ص، اللرر الجنیة في الۀد علی الوباتیة. دحالن، احمد زینی، 4

 .37، ص6الله، ج إال إله ، باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال الصحیح مجلمشابوری، مسلم بن حجاج، . نی5
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 آمده است: صحیح مجلم. در 8
[ دادند و بـه ایشـان ] َعَلم را به دسِت علی در روز جنگ خیبر، پیامبر اکرم

با دشمن به پیکار بپرداز تا زمانی که شهادتین را بر زبـان جـاری کننـدب »فرمودند: 
امـا از اینکـه ولی بعد از اقرار به توحید و رسالت، جان و امواِل آنها محفـو  اسـت. 
فاه است و حساب آنها با خداست  1.«این اقرار واقعی است یا نه، خداوند آ

 القدِر خود، فرمودند: به مقداد، صحابِی جلیل . پیامبر اکرم7
افر کافر حربی دست تو را قطع کرد و سپس شهادتین را بر زبان جاری نمود، حـ  

ض کنـی و افـر چنـین کنـی، همانـا تـو حربـی، و او  منزلـۀ کـافر به نداری به او تعر 
 2منزلۀ مسلمان خواهد بود. به

جملـۀ ایـن  دارای فواید و آثاری است کـه از« اسالم ظاهری»و « اقرار زبانی»بنابراین 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: آثار می

و بـه  ،ای است تـا دانسـته شـود کـه فـرِد اقرارکننـده، از شـرس برائـت جسـته . نشانه6
 محدودۀ اسالم و توحید وارد شده است.

. انسان با این اقرار به جرفۀ مسلمانان وارد شده است و احکام مسـلمانان مثـل ارث، 8
 ، دربارۀ وی جاری خواهد شد.سبب مسلمانان به ودفن کفن و نکاح

 . مفهوم ایمان در نگاه وهابیان2
مسلمانان، انجام فـرایا و واجبـات را  تیمیه، برخالف عقیدۀ سایر تبعیت از ابن وهابیان به

را از « قـول و تصـدی  قلبـی»تیمیه تفسیر ایمان بـه  ابن 3دانند. داخل در ماهیت ایمان می
دانستِن عمل در مفهوم ایمان را به سلف منتسب  و دخیل 4داند عقیدۀ انحرافِی مرجهه می

 6کنیم. نیز مالحظه می عبدالوهاب بن ای را در ففتار محمد طبیعتا  چنین عقیده 5کند. می

                                                 
 .6236، ص0. همان، ج1

 .25، ص5، جصحیح البخاري. بیاری، محمد بن اسماعیل، 2

 .653، صاإلیمان، تیمیه، احمد بن عبدالحلیم ابن. 3

 .65. همان، ص4

 .823تا  806. همان، ص5
، أصرول اإلیمرانعبـدالوهاب، محمـد،  )ابـن«. أن اإلیمـان: قـول باللسـان، و عمـل باألرکـان، و اعتقـاد بالجنـان و اعتقد. »6

 (.65ص



 

 

ررس
ب

 ی
تطب

 یقی
وم 

مفه
ا»

مان
ی

»و  «
الم

اس
 »

وهاب
گاه 

در ن
 یت

علما
و 

فر ی
قین

ی
 

51 

قیم معتقد است که ایمان تصدی  محا نیست، بلکه مستلزم طاعت و عمل اسـت و  ابن
 1پی دارد. رود و کفر و هالکت را در بین می با ترس برخی اعمال، ایمان نیز از

خاطر ترس برخی اعمال، تکفیر  رسد که وهابیان باید مرتکِب فناه کبیره را به نظر می به
دانسـتِن وی  کنند و فقط به فاس  کبیره را تکفیر نمی بینیم که مرتکِب فناه ی میکنندب ول

شود، افر عمل را داخل  العز دانسته می ابی که از کالم ابن واقع، چنان در 2کنند. بسنده می
کبیره را از دایرۀ آن خارج ندانیم، با کسانی کـه  حال مرتکِب فناه این در ایمان بدانیم و با

 3لفظی پیش نیواهد آمد. بیشتر از نزاعچیزی دانند،  خل در جوهرۀ ایمان نمیعمل را دا
بهانـۀ انجـام  مسـلمانان را به ،اما آنچه حائز اهمیت است این مطلب است که وهابیان

کنند و منظور از نواقا در نگاه وهابیت، انجام اعمـالی  نواقِا اسالم و ایمان، تکفیر می
 4قبور است. کردن نزدا دع و مانند استواثه، نذر، ذبح

 نقد دیدگاه وهابیان

 پردازیم: به نقد دیدفاه وهابیان در این مسهله می ،در ادامه
 نقد اول

دانسـتِن  کننـد، ولـی در دخیـل کبیـره را تکفیـر نمی ظاهر مرتکِب فنـاه افرچه وهابیان به
 است.اند و اشکاالتی بر عقیدۀ ایشان وارد  اعمال در جوهرۀ ایمان به بیراهه رفته

:
ً
معنای تصـدی  اســت و  بـه« ایمـان» ،لوـت اجماِع اهل بـر ففتـۀ بـاقالنی، بــه بنـا اوال

از آن اراده نشده اسـت و اعمـال واجـب و مسـتحب را نیـز  فاه در شریعت چیزی غیر هیچ
 5اند. در آن ندانسته داخِل 

:
ً
 قرآن کریم هرفـاه از ایمـان سـین بـه میـان آورده اسـت، آن را بـه قلـب انسـان ثانیا

فقط تصدی  است و عمل در آن  ،که مشیص است، فعِل قلب منتسب کرده است و چنان

                                                 
 .57، صالصمة و أحکا  تارکهابکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن1
 .63باز، عبدالعزیز بن عبدالله، العقیدة الصحیحة و ما یضادها و نواقا اإلسالم، ص . بن2

 .765، صشۀح العقیلة الطحاویةالعز، علی بن علی،  ابی. ابن 3
 .73، صاإلیمانب اثری، عبدالله بن عبدالحمید، 57، ص6، جفتاوی نور علی اللربباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  ن. ب4

 .735و  723، صاألوا ل و تلخیص اللال ل تمهیل. باقالنی، محمد بن طیب، 5
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 1.دخالتی ندارد
:

ً
 آید: افر عمل را در جوهرۀ ایمان دخیل بدانیم، چند محذور پیش می ثالثا

ـد شـده اسـت:  در قرآن محذور اول: كِذيَن کریم فاهی ایمان به عمل صالح مقی  ِإنَّ الَّ
اِلحاتآَمُنوا َو َلِمُلوا ا در اینجا، عمل بر ایمان عطـف شـده، و طبـ  قواعـد نحـوی،  .2لصَّ

علیه استب لذا افر عمل در مفهوم ایمان  اصل اولیه در عطف، توایر بین معطوف و معطوف
در اینجـا عطـف »فوید:  تیمیه در جواِب این اشکال می آید. ابن دخیل باشد، تکرار الزم می

لزوم عمل در تحق  ایمان تأکید بیشتری شده باشـدب  عمل بر ایمان برای این است که بر
کشـمیری بـا  انورشاه 9«.شود تا اهمیت آن را رسانده باشد زیرا فاهی امر کوچکی تکرار می

 فوید: پردازد و می تیمیه، خود نیز به رد  آن می سوی ابن طرح این اشکال از
تـوان عمـل را در ایمـان دخیـل  افر این حرف را دربارۀ عطف بپـذیریم، بـازهم نمی

ْنثـیدانستب زیرا در برخـی از آیـات ماننـد 
ُ
ْو أ

َ
َو ُهـَو   َمـْن َعِمـَل صـاِلحا  ِمـْن َذکـْر أ

عنوان قید برای ایمان ذکر شده است و هیچ عطفی هـم در کـار  عمل به ،4ُمْؤِمن
 5نیست.

كِذيَن آَمُنكوا َو َلكْم معصیت مقیـد شـده اسـت:  ایمان، به عدم فاهی نیزمحذور دوم:  الَّ
بودِن عمل در جوهر ایمان، این دسته از آیـات بـا  در صورت دخیل .6يْلِبُسوا ِإيماَنُهْم ِبُظْلٍم 

جمع  )ظلم( با ایمان قابل د شدب زیرا طب  آیۀ مذکور، عمِل غیرصالحنتناقا مواجه خواه
ها را از اینکـه ایمـاِن خـود را بـا عمـل  جهـت، انسـان همـین بـه خواهد بود و خداوند نیـز

ایمـان  غیرصالح درآمیزند، نهی کرده است. بنابراین، افر عمل صالح همان ایمان یا جـزءِ 
 7خود )عمل غیرصالح( اجتماع کند. تواند با ضد   باشد، نمی

                                                 
 .676ص، 6ج، علی صحیح البخاريفیض الباري . کشمیری، محمد انور، 1

 .75. سورۀ کهف، آیۀ 2

 .678ص ،6ج ،البخاري صحیح علی الباري فیض انور، محمد . کشمیری،3

 .33. سورۀ نحل، آیۀ 4

 .678ص ،6ج ،فیض الباري علی صحیح البخاري. کشمیری، محمد انور، 5

 .28. سورۀ انعام، آیۀ 6
، 6ج، فریض البراري علری صرحیح البخراريب کشمیری، محمد انـور، 573، صکتاب المحّصل. فیر رازی، محمد بن عمر، 7

 .575، ص7، جالمواقفب عضدالدین ایجی، عبدالرحمن بن احمد، 678ص
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:
ً
رکـن و « عمـل»تناقا در این بین وجود دارد و آن اینکه چگونه ممکن اسـت  رابعا

)عمـل( بـازهم ایمـان موجـود باشـد! زیـرا بـا  اصلِی ایمان باشـد، ولـی بـا نبـوِد جـزء جزءِ 
دهـد،  بین بـرود. جـوابی کـه تفتـازانی بـه ایـن اشـکال می رفتِن جزء، کل نیز باید از ازبین
 فوید: می  جالب است. وی بسیار

مالب، شافعی، اوزاعی و جمهور سلف بر ایـن عقیـده هسـتند کـه عمـل داخـل در 
شـودب زیـرا اصـِل ایمـان همـان  کبیـره تکفیـر نمی ایمان است، ولی مرتکـِب فنـاه

تصدی  یا تصدیِ  همراه با اقرار زبانی است و همین مقـدار از ایمـان سـبب نجـات 
 1فرد خواهد شد.

تصدی  و اقرار است و عمل، سبِب کماِل ایمـان بنابراین، اصِل ایمان نزد سلف همان 
در »فویـد:  مالحظـه اسـت. وی می کشمیری نیز قابل شود. این حرف در کالم انورشاه می

انـد:  کالِم سلف هیچ نصی وجـود نـدارد کـه عمـل، جـزِء ایمـان اسـتب بلکـه صـرفا  ففته
 2«.اند یان انواع ایمان بوده. بنابراین، سلف در مقام ب“اْليمان اسٌم لاللتقاد و القول و العمل”

اند، نه از  عسقالنی نیز معتقد است که افر سلف، عمل را در کنار ایمان قرار داده حجر ابن
 3اند. دانسته را شرِط کماِل ایمان آن باب شرط صحت، بلکه 

 نقد دوم

م است، شرس در الوهیت سبب خروج از اسـالم می چنان شـودب ولـی آنچـه امـروز  که مسل 
واقــع اشــتباه در تطبیــِ  مصــادیِ   کنــد، در آن مســلمانان را تکفیــر می خاطر بــهوهابیــت 

الهـی را نـدای غیراللـه و از  قبیل توسـل بـه اولیـای الوهی است. وهابیت اموری از شرس
واقـع، نـوع نگـاه  در دانـد. الوهی دانسته است و مرتکِب این امور را مرتد می اسباب شرس

نوع درخواست و ندای غیرالله را منافِی  ده است تا هرسبب ش« عبادت»وهابیت به مسهلۀ 
 4عبادی بدانند. توحید

                                                 
 .625، ص5، جشۀح المقاصل. تفتازانی، مسعود بن عمر، 1
ا في الجزئیة کما فهموا، ألنه لیس من لفظ السلف أن األعماَل . »2 أجزاٌء ل یمان، بـل لفظهـم:  فاعلم أن قولهم هذا لیس نص 
ـا“ قول و عمل” ا یصدُق بعضها علـی مـذهبنا أیض  فریض البراري علری صرحیح )کشـمیری، محمـد انـور، «. و هو یحتمُل شروح 

 (.676تا  682ص، 6ج، البخاري

 .07، ص6، جفتح الباري شۀح صحیح البخاريحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن3

 .722، ص8، جماموع فتاوی و مقاالت متنوعةله، باز، عبدالعزیز بن عبدال . بن4
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این معنای لوـوِی عبـادت،  0معنای خضوع، تذلل و اطاعت است. در لوت به« عبادت»
برابـِر والـدیِن  دهد که در کریم دستور می موجب شرس نیواهد شد. حتی خداوند در قرآن

ْحَمكةِ خود مطیع و خاضع باشید:  ِل  ِمكَن الَر  ْْ َلُهَمكا َجَنكاَا الكُذ  بنـابراین، مطلـِ   .2َو اْخِفك
نار این خضوع لحا  فردد تا عبادت شود و باید قیدی در ک محسوب نمی« عبادت»خضوع 

 محسوب شود.

 . تعریف وهابیت از عبادت3
معنـا « نهایـِت ذل  همـراه بـا نهایـت حـب  »را بـه « عبادت»تیمیه،  تبعیت از ابن وهابیان به

 قبیـل دعـا، اسـتواثه و نـذر را عبـادِت  و با توسـعه در مفهـوم عبـادت، امـوری از 9کنند می
« العبـادة مـخ  »عنوان  که از دعا بـه آنجا عقیدۀ آنان، از به پس 4دانند. و شرس می غیرخدا،

 1غیرالله خواهد بود. غیرالله، عبادت تعبیر شده است، پس هر نوع دعای
واقع، آنچه وهابیت را بـه ایـن ورطـه کشـانده اسـت، تشـبیه اعمـال مسـلمانان بـه  در

ـد دادندب زیرا معتقدند مشرکان در ر  کارهایی است که مشرکان انجام می بوبیِت خداوند موح 
 6کردند. بودند و مشکِل آنها این بود که بزرفان و اولیا را برای تقرب به خداوند عبادت می

 نقد دیدگاه وهابیان

:
ً
کـریم  این تعریِف عبادت نه جامع افراد است و نه مانع اغیار، و نه اینکه با بیان قرآن اوال

ری از عبــادات در ایــن تعریــف قــرار ســازفاری دارد. ایــن تعریــف جــامع نیســتب زیــرا بســیا
در آن دیده  یفونه خشوع و حضور قلب فیردب مانند نمازخواندِن بسیاری از مردم که هیچ نمی

                                                 
ــرم،  . ابن1 ــن مک ــد ب ــور، محم ــاد، 836ص 6، جلجرران العررۀبمنظ ــن حم ــماعیل ب ــوهری، اس ب 557، ص8، جالصررحاحب ج

 .837، ص6، جالقاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، 
 .80. سورۀ اسراء، آیۀ 2

ب 70، صالتوحیرل عقیرلةب فـوزان، صـالح بـن فـوزان، 678، ص65، جمامروع الفتراویتیمیه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  . ابن3
 .22، ص6، جماموع فتاوی و رسا ل فضیلة الشیخ محمل تن صالح العثیمینعثیمین، محمد بن صالح،  ابن

فتاوی اللانة اللا مة للبحرو  العلمیرة و ب دویش، احمد بن عبدالرزاق، 75، صکیف نفهم التوحیل؟. باشمیل، محمد احمد، 4
 .008، ص6، جاإلفتا 

 .85. همان، ص5

 .85تا  62، صکشف الشبهات. ابن عبدالوهاب، محمد، 6

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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شود. این تعریف مانع نیستب به این جهت که برخی اعمال که با حـب  و تـذلل همـراه  نمی
برابر والدین  ع درب مانند خضوندآنکه عبادت نیست فیرد، حال است، در این تعریف قرار می

برابر معشوِق خـود. همچنـین ایـن تعریـف بـا بیـان  یا ابراز خضوع و محبِت هر عاشقی در
از نهایـت  هایی غیـر که قـرآن در کنـار عبـادت، مؤلفـهبرای اینکریم سازفاری نداردب  قرآن

فاهی در کنار اعتقاد به الوهیت « عبادت»کریم،  کند. در قرآن خضوع و حب  را مطرح می
َه ما َلَْم ِمْن ِإلٍه َغيُرهُ آورده شده استب مانند آیۀ  يا َقْوِم اْلُبُدوا اللَّ

ْرَسكْلنا ِمكْن و آیۀ  0
َ
َو ما أ

َنكا َفاْلُبكُدوِن   َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ُنوحى
َ
كُه ال ِإلكَه ِإالَّ أ نَّ

َ
یگـر از آیـات نیـز در برخـی د .2ِإَليكِه أ

َْم ال ِإَلكَه ِإاَل  ُهَو َخكاِلُق در کنار ربوبیت مطرح شده استب مانند آیۀ « عبادت» ُه َرُب  َذِلَُم الل 
کِل  َشىٍء َفاْلُبُدوهُ 

ا َو اَل َنْفًعاو آیۀ  9 ِه َما اَل يْمِلك َلَْم َضًر  َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الل 
َ
 .4ُقْل أ
ُکرنش باید با یکی از دو قیِد الوهیت و ربوبیت همراه باشد تا طب  بیان قرآن، خضوع و 

که نهایـت خضـوع اسـت، بـا  ،کردن عبادِت مصطلِح شرعی حاصل شود. حتی افر سجده
کـه قـرآن ســجدۀ  شـودب چنان قیـد همـراه نباشـد، عبـادت محسـوب نمی یکـی از ایـن دو

َبَو کند:  بر ایشان را بیان می یوسف برادراِن 
َ
ًداَو َرَفَع أ وا َلكُه ُسكجَّ  1بيِه َلَلى اْلَعْرِش َو َخكرُّ

 برابر او به سجده افتادند(. فاه پدر و مادرش را بر تیت نشاند و همگی در )آن
:

ً
برخالف عقیدۀ وهابیان، مشرکاِن عصر جاهلیت در ربوبیِت خداوند مشرس بودنـد و  ثانیا

 فرماید: که قرآن می چنان دانستندب را در تدبیر عالم دخیل می« الله»از  خدایانی غیر
 ِبيٍن ا َلِف  َضاَلٍل مُّ ِه ِإن ُکنَّ م ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن  َتاللَّ َُ ي  6بِإْذ ُنَسوِّ
 برابر عالمیان پروردفارِ  با را شما بودیمب چون آشکاری فمراهِی  در ما سوفند، خدا به

 شمردیم. می
 نُتْم

َ
نَدادًا َوأ

َ
ِه أ  7بَتْعَلُموَن َفاَل َتْجَعُلوْا ِلل 

                                                 
 .53. سورۀ اعراف، آیۀ 1

 .85. سورۀ انبیاء، آیۀ 2

 .658. سورۀ انعام، آیۀ 3

 .37. سورۀ مائده، آیۀ 4

 .655. سورۀ یوسف، آیۀ 5

 .32و  33. سورۀ شعرا، آیات 6

 .88. سورۀ بقره، آیۀ 7
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 نـه آنهـا، از یـب دانیـد ]هیچ مـی که حالی در ندهیدب قرار همتایانی خدا پس برای
 دهند[. می روزی به شما نه و اند آفریده را شما
 اُر ُه اْلَواِحُد اْلَقهَّ ِم الل 

َ
ُقوَن َخْيٌر أ َتَفرِّ ْرَباٌب مُّ

َ
أ
َ
 0بأ

 پیروز؟ یکتای خداوند یا بهترند پراکنده خدایاِن  آیا من، زندانِی  دوستان ای

عنوان رب و الـه،  ها را معبود و مسجود خود قرار داده بودند و بـه بنابراین، مشرکان بت
 پرستیدند. آنها را می

:
ً
معنای  بـه« دعـا»شود. طب  بیان قرآن، فاهی  هر نوع دعایی، عبادت محسوب نمی ثالثا

َُم اْدُلوِن  عبادت استب مانند آیۀ  ِذيَن يْسَتَِبُروَن َلكْن ِلبكاَدتِ َو قاَل َربُّ ْسَتِجْ  َلَْم ِإنَّ الَّ
َ
  أ

يَن  َم داِخِر در این آیه، دعا در کنار عبادت قرار فرفته است که سرپیچی از  .2َسيْدُخُلوَن َجَهنَّ
خاطر بوده است  همین پی خواهد داشت و نکوهِش مشرکان نیز به الهی را در آن، عذاب

ِه ِإلهكًا آَخكَر ال ُبْرهكاَن فرماید:  که خداوند می چنان پرستیدندب ها را می که بت َمْن يْدُع َمَع اللَّ
َدلكا کار رفته اسـتب ماننـد آیـۀ  معنای مسهلت به به« دعا»در برخی دیگر از آیات،  .9َلهُ 

لاِء  ك َسِميُع الدُّ يًة َبيَبًة ِإنَّ ُه قاَل َربِّ َهْ  ِل  ِمْن َلُدْنك ُذرِّ يا َربَّ ین قسم از دعـا دربـارۀ ا .4َزکِر
َو ِإْذ ُقْلُتْم يا ُموسى َلْن َنْصِبَر َللى َبعاٍم واِحكٍد َفكاْدُع َلنكا غیرخداوند نیز وجود داردب مانند آیۀ 

ك بنابراین، آن دعایی عبادت است که با قصِد الوهیـت و ربوبیـت همـراه باشـد و آن  .1َربَّ
 مراه باشد.خواهد بود که با این نیت ه« العبادة مخ  »دعایی 

خاطر آن  توسـل و ذبـح، کـه وهابیـان بـه و الهـی لذا اموری مانند اسـتواثه بـه اولیـای
وجه داخل در عبادِت غیرخداوند نیستند و نـزد بزرفـاِن  هیچ کنند، به  مسلمانان را تکفیر می

 6سنت نیز صحیح، و از سنت سلف هستند. اهل
                                                 

 .73یوسف، آیۀ . سورۀ 1

 تکبـر مـن عبـادت از کـه کسـانی بپـذیرم. را شـما ]دعـای[ تـا بیوانیـد مـرا: »اسـت ففته شما : پروردفار75. سورۀ غافر، آیۀ 2
 .«شوند می دوزخ وارد ذلت با زودی به ورزند، می

ما   بیواند، خدا با را دیگری معبود هرکس : و663. سورۀ مؤمنون، آیۀ 3  داشت. نیواهد آن بر دلیلی هیچ مسل 
 عـرض و خوانـد را خویش پروردفار [مریم در شایستگی همه آن مشاهدۀ زکریا ]با که بود آنجا : در72عمران، آیۀ  . سورۀ آل4

 «.شنوی می را دعا تو که فرما، عطا من به ]نیز[ ای پاکیزه فرزند خود، طرف از خداوندا،: »کرد

 اکتفـا غـذا نـوع یـب بـه نیسـتیم حاضـر هرفـز موسی، ای: »ففتید که را زمانی بیاورید[ خاطر به ]نیز : و76. سورۀ بقره، آیۀ 5
 «....بیواه خود خدای از کنیم.

وفا  الوفا  تأخبار ب سمهودی، علی بن عبدالله، 657، صشفا  الجقا  في زیارة خیۀ األنا . سبکی، علی بن عبدالکافی، 6
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 نتیسه
زبـانی بـه توحیـد و رسـالت  دارد که با اقـرارظاهری وجود  در شریعت اسالم نوعی اسالِم 

که فـرِد اقرارکننـده،  شود و مادامی قید دیگری حاصل می و بدون هیچ اسالم پیامبر
ضرورِی دین را انکار نکرده باشد، احکاِم ظاهرِی اسالم مثل نکاح و ارث، دربارۀ او جـاری 

شود. در جدایِی   ی حاصل میو ساری خواهد بود. ایمان نیز بعد از شهادتین و با تصدی  قلب
نظر وجود دارد. برخی با وجود اینکه عمل را  ایمان و اسالم، میان مذاهب اسالمی اختالف

داننـد و او را مـؤمِن  دانند، ولی ارتکاب به فنـاه را منـافی بـا ایمـان نمی در ایمان دخیل می
نند و برخی دیگـر، ک برخی دیگر مانند خوارج نیز چنین فردی را تکفیر می .دانند فاس  می

اینکه بین ایمان و عمل تفکیب قائل نیستند، ولی  عیِن  قائل به توقف هستند. وهابیان در
 امـوریکنندب ولی  دانند و مرتکِب فناه را تکفیر نمی ایمان نمی هر فناهی را نیز موجب عدم

بـه  زعم خـود بـا ایمـان برابر غیرخداوند، توسل و طلب شفاعت را، کـه بـه مانند خضوع در
داننـد. ایـن در حـالی اسـت کـه مـذاهب  توحید منافی است، سبب کفر، شرس و ارتداد می

دانند که فردی غیرخدا را در عـرِض خداونـد  صورتی سبب شرس می دیگر، این موارد را در
 مورِداتفاِق همۀ آنهاست. چنین امریو  ،قرار دهد

  

                                                 
 .852، ص6، جالملخلحاج، محمد بن محمد،  ب ابن637، ص0، جدار المصطفی
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تفسایر القارآن  روح المعااني؛ فايآلوسی، محمود بن عبدالله، آلوسی، محمـود بـن عبداللـه،  .87
اول،  الکتب العلمیة، چا  ، بیروت: داره، تحقی : علی عبدالباری عطیالعظیم و السبع المثاني

 ق.6065
تحقیـ : احمـد محمـد مهـدی، قـاهره: دار  ،أبکار اوفکار في أصول الدینالدین،  آمدی، سیف .80

 ق.6087الکتب، 
 ق.6057اإلسالمیة، ، مدینه: الجامعة کیف نفهم التوحید؟باشمیل، محمد احمد،  .85

، تحقی : عمادالـدین احمـد حیـدر، تمهید اووائل و تلخیص الدالئلباقالنی، محمد بن طیب،  .87
 ق.6053اول،  الکتب الثقافیة، چا  لبنان: مؤسسة

طـوق  جـا: دار ، تحقی : محمد زهیر بن ناصـر، بیصحیح البخاريبیاری، محمد بن اسماعیل،  .83
 ق.6088اول،  النجاة، چا 

، عربسـتان: العقیدة الصحیحة و ما یضادها و نواقض اإلسالمبدالعزیز بن عبدالله، باز، ع بن .82
 تا. وزارة األوقاف السعودیة، بی

 نـا، بیجـا:  ، جمع: محمد بن سعد شویعر، بیفتاوی نور علی الدربباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  بن .83
 تا. بی

، تحقی : محمد بن سعد شویعر، وعةمسمو  فتاوی و مقاالت متنباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  بن .75
 تا. نا، بی جا: بی بی

 ق.6053اول،  ، قم: الشریف الرضي، چا شرح المقاصدتفتازانی، مسعود بن عمر،  .76
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 ق.6785 الشریف الرضي،، قم: شرح المواقفجرجانی، علی بن محمد،  .78

، العلـم ، بیـروت: دارالصاحاح؛ تااا اللغاة و صاحاح العربیاةجوهری، اسـماعیل بـن حمـاد،  .77
 ق.6053

، قـم: مؤسسـۀ وسائل الشیعة؛ إلای تحصایل مساائل الشاریعةحر عاملی، محمد بن حسن،  .70
 تا. ، بیالبیت آل

 م.6337، استانبول: المکتبة ایشی ، الدرر السنیة في الرد علی الوهابیةدحالن، احمد زینی،  .75

جا: الرئاسـة  بی، فتاوی اللسنة الدائمة للبحوث العلمیة و اإلفتاءدویش، احمد بن عبدالرزاق،  .77
 تا. العامة للبحوث العلمیة و اإلفتاء، بی

 م.6335جا: الهیهة المصریة،  ، بیتفسیر المناررشید رضا، محمد،  .73
الفکـر  دمشـ : دار-، بیروت التفسیر المنیر؛ في العقیدة و الشریعة و المنهجزحیلی، وهبه،  .72

 ق.6062المعاصر، 
غوامض التنزیل و عیاون اوقاویال فاي الکشاف؛ عن حقائل زمیشری، محمود بن عمـر،  .73

 ق.6053سوم،  الکتاب العربي، چا  ، بیروت: داروجوه التأویل
: مؤسســۀ  ، قـمأضاواء علای عقائاد الشایعة اإلمامیاة و تااریخهمسـبحانی تبریـزی، جعفـر،  .05

 تا. ، بیصادق امام
، دقصـا ، قـم: مؤسسـۀ امـاماإلیمان و الکفر في الکتاب و السانةسبحانی تبریزی، جعفر،  .06

 ش.6725

الجیـل،  ، بیـروت: دارشافاء الساقام فاي زیاارة خیار اوناامسبکی، علی بن عبـدالکافی،  .08
 .ق6066اول،  چا 

الکتب العلمیـة،  ، بیروت: داروفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی سمهودی، علی بن عبدالله، .07
 ق.6063اول،  چا 

تحقیـ : سـعید منـدوب، لبنـان: ، اإلتقان فاي علاوم القارآنبکر،  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .00
 ق.6067اول،  الفکر، چا  دار

 العلمـي، المجلـسالرحمن اعظمی، هند:  ، تحقی : حبیبالمصنفصنعانی، عبدالرزاق بن همام،  .05
 ق.6057دوم،   چا 

ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی، ، ترجمۀ تفسیر المیزان،  طباطبایی، سید محمدحسین .07
 .ش6730  ،قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز  ۀدفتر انتشارات اسالمی جامع :قم

 ق.6057األضواء،  ، بیروت: داراإلقتصاد فیما یتعلل باإلعتقادطوسی، محمد بن حسن،  .03

، تحقیـ : عبـدالرحمن المواقاف؛ فاي علام الکاالمعضدالدین ایجی، عبـدالرحمن بـن احمـد،  .02
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 م.6333اول،  الجیل، چا  عمیره، بیروت: دار
و تعلیـ :   ، تصـحیح کشف المراد فاي شارح تسریاد اإلعتقاادعالمه حلی، حسن بن یوسف،  .03

 تا. آملی، قم: مؤسسۀ نشر اسالمی، بی ۀزاد حسن
 ق.6066، قم: مؤسسة النشر اإلسالمي، الذخیرة في علم الکالمالهدی، علی بن حسین،  علم .55

ل؛ و هو محصل أفکاار المتفیر رازی، محمد بن عمر،  .56 قادمین و المتاأخرین کتاب المحص 
  ق.6066التراث،  ، قاهره: مکتبة دارمن الحکماء و المتکلمین

الکتاب  ، تحقی : طه عبدالرؤوف سعد، لبنان: دارمعالم أصول الدینفیر رازی، محمد بن عمر،  .58
 تا. العربي، بی

 عقیدة التوحید؛ و بیان ما یضادها أو ینقصها من الشرك اوکبر أوفوزان، صالح بن فوزان،  .57
 تا. نا، بی جا: بی ، بیاوصغر و التعطیل و البد  و غیر ذلك

 ق.6087الرسالة،  ، بیروت: مؤسسةالقاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب،  .50

، قــــاهره:  المغنااااي فااااي أبااااواب التوحیااااد و العاااادل،  قاضــــی عبــــدالجبار بــــن احمــــد .55
 . م6378 المصریة،  الدار

، تحقیـ : احمـد بردونـی و ابـراهیم اطفـیش، القارآنالسامع وحکاام قرطبی، محمد بن احمد،  .57
 ق.6720دوم،  الکتب المصریة، چا  قاهره: دار

، تحقی : محمد بدر عـالم میرتهـی، الباري علی صحیح البخاري فیضکشمیری، محمد انور،  .53
 ق.6087اول،  الکتب العلمیة، چا   بیروت: دار

 ش.6723آرا،  ، تهران: جهاناصول کافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .52
الجامعـات  اللـه خلیـف، اسـکندریه: دار ، تحقیـ : فتحکتاب التوحیدبن محمد،  محمد ماتریدی، .53

 ق.6057المصریة، 
ــروت: بحااار اونااوار؛ السامعااة لاادرر أخبااار اوئمااة او هااارمجلســی، محمــدباقر،  .75 ، بی

 تا. الوفاء، بی مؤسسة
الکتــب  هــران: دار، تماارآة العقااول؛ فااي شاارح أخبااار آل الرسااولمجلسـی، محمــدباقر،  .76

 ق.6777اإلسالمیة، 
 ق.6730الکتب اإلسالمیة،  ، تهران: دارتفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .78
ــعیب،  .77 ــن ش ــد ب ــائی، احم ــروت: الساانن الکباارینس ــلبی، بی ــدالمنعم ش ــن عب ــ : حس ، تحقی

 ق.6086اول،  الرسالة، چا  مؤسسة
ل؛ المعاروف نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد،  .70 التلخیص المحصَّ -، لبنـان بنقاد المحصَّ

 . ق6055 األضواء، داربیروت: 
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 ش.6735، تهران: اندیشۀ موالنا، شرح کشف المرادنصیرالدین طوسی، محمد بن محمد،  .75
إحیـاء  ، تحقی : محمـد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروت: دارصحیح مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج، .77

 تا. التراث العربي، بی

 


