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 بسم الله الرحمن الرحیم

آن  د،انداشتهبه آن اهتمام شایانی  صالح از جمله موضوعاتی است که سَلَف ،مسائل پیرامون آن ایمان و

ایمان در قرآن و سنت بیشتر از  کلمه»ای که قرآن و سنت به آن داشته است. هم به خاطر توجه ویژه

ا آن بی است که او وسیله شده بر آن استواردین اصل  زیرا ؛و الفاظ دیگر ذکر شده است کلماتسایر 

موالات  و بودهاهل سعادت و شقاوت  فارق میانشوند و رهنمون میها به سوی نور مردم از تاریکی

 به جد بهدین تابعش است و هر مسلمانی تمامی دستورات و  می گیردشکل ومعادات بر اساس آن 

  1.«محتاج است آن معرفت

هایی مبتلا شده که از منهج کتاب و سنت و فهم سلف صالح در این ی به افراد و گروهجامعه اسلامامروز 

ناه گ مرتکباش بروز اختلافات میان امت بود. خوارج ظهور کرد و نتیجه که اولینباب منحرف گشته 

لال حو ازدیاد و کاهش در ایمان را نفی نموده و به این وسیله خون مسلمانان را  کردهتکفیر  را کبیره

 کرد. 

به وجود آمد که عمل را از حقیقت ایمان خارج  «بدعت ارجاء»مقابل خوارج،  واکنش در و بعد از آن

ر شد پیشرفته تانحراف در ارجاء  .ساخته و فاسق مرتکب گناه کبیره را مؤمنی کامل الایمان معرفی کرد

ی تا جای ؛از آن متشعب شدند زیادی وگروه های قرَو فِ کما اینکه خاصیت غالب بدعتها اینگونه است

جهل  به معنایو کفر هم  ،گفتند: ایمان همان معرفت خداوند و آمدهافرادی  ،که در زمره این فرق

 . ستنسبت به او

ه ک زیرا ؛بدو ظهورش به شدت منکرش شدند و از این چیزی است که سلف نسبت به آن هشدار دادهو

 اهمیت از و را خوب توجیه کرده فسق و فجور و آسان رای این بدعت فرار از احکام شرع که دانستندمی

 همین خود انحراف وگمراهی بس بزرگی است.و  می کاهدگناهان وبزرگی 

 2ارقهتر از فتنه ازبر امت اسلام فتنه مرجئه ترسناک ،به اعتقاد من» :فرمایدامام ابراهیم نخعی می

  3.«است

                                                           
 682ص  7مجموع الفتاوی ج  - 1

 فرقه ای از خوارج - 6

 888ص 6االبانة الکبری ج - 3
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 4.«بدتر از ارجاء ایجاد نشده است ،انان بدعتیدر اسلام برای مسلم»فرماید: امام زهری می

در میان اهل بدعت برای امت  ،گفتند: به اعتقاد ماقتاده می یحیی و» فرماید: امام اوزاعی می

  5.«تر از بدعت ارجاء وجود ندارداسلام ترسناک

یمان ا مسائل لامیهای اسدانشگاه و هادر بسیاری از دانشکدهو هم ادامه داشته  کنونی این بدعت تا عصر

جدید که با اصول و رفتاری ی فکری پدیده هابه علاوه تراوش  ،شودمذهب مرجئه تدریس می اساسبر 

  هم راستا است.مذهب مرجئه 

 ات شده مردمانی برای ایبهانه که است این دهد،می نشان بیشتر را فاسد اعتقاد این خطر که چیزیو

 ادیزی هایبدعت ایجاد برای توجیهی  اینکه کما کنند توجیه آن با را وفراوان بزرگ گناهانی ارتکاب

 فراتر این از امر بلکه. است کاسته وفجور کفر مظاهر از بعضی اهمیت از حالتش کمترین در و است شده

 دعوت اءارج مذهب سوی به صراحتا   وغلو تکفیر با رویارویی برای وسیله بهترین ادعای به وافرادی رفته

 کشف مواضع تراوش و ،این رو برای برحذر داشتن امت از وقوع ارجاء و آثار خطرناک آناز . کنندمی

 ضروری است.  ارجاء لازم واصل بیان چگونگی ارتباط آن با  درز مفاهیم ارجائی در عصر حاضر و

 : محور پژوهش

عت تا زمان این بد. هاستترین بدعتجزو خطرناک ،کفر قضیه ایمان و دربدعت ارجاء به خاطر ورودش 

در جوامع اسلامی شیوع پیدا کرده  ،فکری ناشی از آن مظاهر رفتاری و حاضر همچنان ادامه داشته و

شود که بعضی از این مظاهر به بیشتر می وقتیآن  و خطربر بسیاری از مردم پوشیده مانده که است 

با مذهب مرجئه لازم  بیان ارتباط آن بررسی این مظاهر و لذا کشف و. دنمذهب سلف نسبت داده شو

 است. 

 اهمیت موضوع: 

وجه بوده ومورد تترین مسائل دین که از مهم ؛کفر این بحث به بیان موضع صحیح از مسائل ایمان و -1

 .پردازد می ،ویژه قرآن وسنت است

 طلبد. هشدار نسبت به آن را می که کشف و ،بسیاری از مفاهیم ارجائی در امتدرز  -2

                                                           
 همان - 4

 882همان ص - 8
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ای از موضوعات ایمان که تصحیح این مفاهیم در پاره ،سلف بعضی مواقفداشت از وجود سوء بر -3

 . ضروری می کندرا  خاطئه

 اهداف بحث: 

 .معاصر عصرمظاهر آن در  مفاهیم ارجائی و رسوخبیان مواضع  -1

 .بیان ارتباط این مظاهر با مذهب مرجئه -2

وال اق ایپارهاز جهت نسبت دادن  ؛نویسندگان نزد برخی از ،ابهامات به وجود آمده تصحیح اشکال و -3

  .مرجئه به مذهب سلف

 .بیان وسائل درمان مظاهر ارجاء معاصر -4

 : روش تحقیق

 ودموج های نوشته تمامی که شیوه این به ام کرده عمل تحلیلی - استقرائی روش به پژوهش این در

 شناسایی آنها در را شده منتشر ارجائی یممفاه رسوخ مظاهر و کرده مطالعه را مرجئه مذهب با رابطه در

 و حواض های پدیده فقط کهم بر این بوده وسعی .ام پرداخته مرجئه مذهب با آنها ارتباط بیان وبه کرده

  .نپردازم ندارد، چنانیآن رواجی که ایپوشیده و جزئی مسائل وبه کردهمنتشر شده را بیان 

 نکته: 

مواردی شبیه به آن است  سلوک و ،دیعقا ،افکار :چرا که شامل ،است دیتر از عقاعام پدیده ها، شکبی

موردی از گونه که وجود غالب بودن آن در جامعه نیست همانهم،  پدیده یبارز است. لازمه که ظاهر و

بلکه یا  .مرجئی استآن شخص  ،به این معنا نیست که از هر کسی ظاهر شد ،یدر شخص ارجاء مظاهر

یا از ارجاء برای توجیه دعوتش  ،ای فرعی هم راستا با مرجئه استکه شخص در مسأله آن داردنشان از 

 .حقیقت این بدعت پی نبرده استبه که جاهل بوده و یا اینو استفاده کرده 

ارجاء به تنهایی عامل به وجود آورنده اش این نیست که لازمه ،های ارجاءپدیده چنین در بعضی ازهم

 ولی ارجاء عامل موثری در وجود و ،اسباب دیگری در ظهور آن نقش داشته مل وچه بسا عوا ،آن باشد

 است.  آن بودهانتشار  توجیه و
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 محتویات: 

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

 و جماعت مقدمه: مفهوم ایمان در مذهب اهل سنت

 ش است: متضمن دو بخکه فصل اول: مفهوم ارجاء وتعریف ونشأت آن 

  بخش اول: تعریف ارجاء 

 پیشرفت ارجاء بخش دوم: نشأت و 

 در واقع شامل دو بخش است:  ، کهءمفاهیم ارجا رسوخفصل دوم: 

 مفاهیم ارجائی در واقع معاصر ا و نمودهایهبخش اول: بارزترین پدیده 

  :درمان راه هایبخش دوم 

ازاله ابهامات در بعضی از  و این موضوع دقیق در پایان این مقدمه از الله متعال خواستارم که در طرح

و اگر خطائی هر آنچه صواب است از سوی پرودگار متعال است و موفق بوده باشم  ،آنپیرامون مسائل 

  واز آن ها به درگاه خداوند طلب آمرزش می کنم.شیطان است.های وسوسه و باشد از من
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 مقدمه:

 وجماعت مفهوم ایمان در اعتقاد اهل سنت

 که شامل چهار مطلب است:

 ایمان به لحاظ لغوی اول:ب مطل 

  تعریف شرعی ایمان دوم:مطلب 

  عمل جوارح سوم:مطلب 

  ازدیاد و کاهش ایمان چهارم:مطلب 

 

 لحاظ لغوی:  بهایمان مطلب اول: 

 اسم فاعل آن مؤمن است. که  ،بوده مصدر آمن یؤمن ایمانااز

 اولمعنای  .نون در لغت دارای دو معنای نزدیک به هم است میم و ( همزه ومنأ)» :گویدابن فارس می

هر دو معنا به که تصدیق است  دومآرامش قلب است.  مفهومش، و بوده ضد خیانتکه امانت است 

 هم یعنی امنیت بخشیدنگرفته شده و امان  أمن از األمنة :گویداند. خلیل فراهیدی مییکدیگر نزدیک

  6.«شودضد خیانت می که

معنایش تصدیق  از لحاظ لغوی سایر اهل علم بر این اتفاق دارند که ایمان لغویون و»گوید: زهری می

يَماُن فِي ]فرماید: الله متعال می است. ِ ُخِل اْلأ ا َيدأ نَا َوَلمَّ َلمأ ِمنُوا َوَلکِنأ ُقوُلوا َأسأ َراُب آَمنَّا ُقلأ َلمأ ُتؤأ َعأ َقاَلِت األأ

 7«[ُقُلوبُِکمأ 

  8.«تطمأنینه اس به خلیل گفتند: ایمان چیست؟ فرمود: آرامش و»فرماید: می بن شمیل از ائمه لغتنضر

                                                           
 .138ص 1معجم مقايیس اللغة ج  - 2

ايد لیکن بگويید اسالم آورديم و هنوز در دلهاى شما ايمان داخل نشده نشینان گفتند ايمان آورديم بگو ايمان نیاورده]برخى از[ باديه. }813ص18جتهذيب اللغة  - 7

 است{.

 .814همان ص  - 8
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معتقد  و ایمان اظهار خضوع و قبول شریعت پیامبر»گونه تعریف کرده است: ان را اینزجاج هم ایم

  9.«بودن به آن وتصدیق درونیش است

است  «اقرار»الاسلام این را ترجیح داده است که بهترین معنای مترادف برای ایمان در لغت کلمه اما شیخ

 که متضمن دو چیز است: 

 قلب تصدیق 

  قلبانقیاد 

 رماید: فمی و

تصدیق  ن وبه خصوص که بین ایما ،تفسیر ایمان به لفظ اقرار نزدیکتر از تفسیر آن به لفظ تصدیق است»

ایمان ازکلمه أمن » :دهدگونه توضیح میو نظر خود را این 10.«هایی وجود داردلحاظ معنایی تفاوت به

هم از قر یقر گرفته شده و به گونه که لفظ اقرار گرفته شده که معنایش طمأنینه وآرامش است همان

گونه که شخص مقر داخل در است همان داخل معنای آمن یأمن نزدیک است. شخص مؤمن در امان

یکی به معنای خبر دادن  . لفظ اقرار هم متضمن التزام بوده و از دو جهت قابل بررسی است:اقرار است

این همانی است که فقهاء  و ن موارد است.است که از این لحاظ اقرار مانند تصدیق و گواهی و امثال ای

در ابواب اقرار در مسائل قضائی مطرحش می کنند.معنای دیگرش: ایجاد التزام وپایبندی به چیزی است 

َهُدوا َوَأَنا َمعَ ﴿ مانند این قول الله متعال: َنا َقاَل َفاشأ َررأ ِري َقاُلوا َأقأ ُتمأ َعَلى َذلُِکمأ إصأ ُتمأ َوَأَخذأ َررأ ُکمأ ِمَن َأَأقأ

اِهِدينَ    11.«﴾الشَّ

. واین اقرار هم متضمن دو چیز نه مجرد تصدیق ،معلوم است که ایمان همان اقرار است»می فرماید:  و

 12.«قول قلب که همان تصدیق است و عمل قلب که منظور از آن انقیاد است :است

  ان میدارد:را اینگونه بیفوارق لغوی بین لفظ تصدیق و ایمان از الاسلام برخی شیخ

ز با در حالی که ایمان ج ؛چرا که تصدیق متعدی بنفسه است ،ایمان لفظا مترادف با تصدیق نیست» -1

                                                           
 .1818قاموس المحیط  -63ص13لسان العربج - 9

 .691ص 7مجموع الفتاوی ج -10

 ار كرديد و در اين باره پیمانم را پذيرفتید گفتند آرى اقرار كرديم فرمود پس گواه باشید و من با شما از گواهانم{.. } فرمود آيا اقر830ص 7همان ج -11

 .238ص7همان ج -16
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  13.«شود)که از حروف جر هستند( متعدی نمی لام یا باء

زیرا که هر شخصی خبردهنده از امری عیان یا پنهان در  ،مترادف با تصدیق نیست اایمان در معن» -2

: بتَ. مثلا  کَذَ –شود: دروغ گفتی گونه که گفته میَصدَقتَ همان –شود: راست گفتی ه میلغت به او گفت

شود: راست گفتی یا دروغ گفتی. اما لفظ ایمان کسی که بگوید: آسمان بالای سرماست. به او گفته می

 امریبه شخصی که از  ،شود ودر لغت عرب چنین چیزی وجود نداردفقط برای خبر غائب استعمال می

به او گفته شود: به تو  .مثلا  بگوید: خورشید طلوع یا غروب کرد ،قابل مشاهده خبر دهد محسوس و

که ایمان از أمن گرفته شده ودر خبری به کار گویند: تو را تصدیق کردیم. چونمی بلکهایمان آوردیم. 

دلیل هرگز در قرآن کریم  به همین (پوشیده و پنهان)امری  :مانند ،رود که مخبر به آن امین باشدمی

  14.«و سایر مصادر لفظ آمن جز در این معنا به کار برده نشده است

بلکه در خبر از امورات غیبی ومانند آن که شک  ،رودکلمه ایمان در تمامی انواع أخبار به کار نمی» -3

ی مگفته به او  ،ردای که اگر مستمع به آن اقرار کبه گونه ؛رودبه کار می ؛وتردیدی در آن روا نیست

ار به ک -عیان وپنهان -(. برخلاف لفظ تصدیق که برای تمامی انواع أخباربه آن ایمان آورد - : )آمنشود

  15.«رودمی

کلمه  -لفظ تکذیب  :یعنی –بلکه در مقابل آن  ،در لغت در مقابل لفظ تکذیب نیامده (ایمان)لفظ » -4

شود: ای گفته میگونه که معلوم است به هر خبردهندهمانتصدیق به کار رفته است. زیرا در لغت عرب ه

: شودفته نمیگ . و(تصدیقش کردیم یا تکذیبش نمودیم) كذبناهیا  صدقناهمی گویند:  و كذبتیا  صدقت

تو ) مکذب لهیا  أنت مؤمن لهگویند: نمی . و(به او ایمان آوردیم یا او را تکذیب نمودیم) كذبناهیا  آمنا له

 ،که در مقابل لفظ ایمان استاین  ؛. بلکه آن چه مشهور است(اش هستیی یا تکذیب کنندهبه او مؤمن

کفر هم فقط در تکذیب خلاصه  و !شود: او مؤمن است یا کافرگفته می و گیردلفظ کفر قرار می

  16.«شودنمی

 

                                                           
 .690ص 7همان جلد  -13
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 دوم: تعریف شرعی ایمانمطلب 

 کاهش زیاد شده وکه عمل است  قول و -در تعریف شرعی آن  –القولند که ایمان سلف صالح متفق»

  17.«عمل جوارح است عمل قلب و قول زبان و یابد. به عبارت دیگر ایمان شامل قول قلب ومی

ایمان، ترکیبی از قول وعمل است. »فرماید: علامه ابن قیم در مورد حقیقت ایمان از دیدگاه شرع می

ول زبان که تلفظ به شهادتین است. عمل قول هم دو بخش است: قول قلب که همان اعتقاد است وق

اگر این چهار بخش  هم دوقسم است. عمل قلب که منظور همان نیت واخلاص آن است و عمل جوارح. 

قیه ب ،رود. اگر تصدیق قلبی در شخص وجود نداشته نباشدایمان به کاملی از بین می ،رودب بیناز 

اینجاست که بین مرجئه  ،، عمل قلب از بین روداگر در وجود تصدیق درونی .رساندها سودی نمیبخش

د عمل قلب تصدیق مجرد نبوکه در  :واهل سنت نزاع واختلاف وجود دارد. اهل سنت متفق القولند

گونه که اعتقاد به صدق پیامبران آن است. همان انقیادمنظور از عمل قلب محبت ووای ندارد. فایده

حتی آشکار مشرکینی که نرساند.  زمان پیامبر مشرکین یهود و قومش و فرعون و سودی به ابلیس و

 به او ایمان شویم وولی پیروش نمی ،کردند که او دروغگو نیستو پنهان به این باور درونی اقرار می

  18.«آوریمنمی

  19.«است «عمل» و «قول»که ایمان نقل کرده اند اجماع اهل سنت وحدیث را براین مقوله  بسیاری،»

که  این است ،انداجماع صحابه و تابعین بعد از آنان وکسانی که هم عصر ما بوده»فرماید: میامام شافعی 

  20.«ای نداردبدون دیگری فایده ،کدام از این سههیچ ایمان قول وعمل ونیت است. و

 ،تابعین وسایر علمای اهل سنت بعد از آنان متفق القولند که اعمال صحابه و»فرماید: میهم امام بغوی 

  21.«اند که ایمان قول وعمل وعقیده استبیان داشته جزئی از ایمان است و

 که: آن این ای لازم است وذکر نکته

فته شود: که گلذا تفاوتی بین این ،وجود اختلاف تعابیر سلف در تعریف ایمان من باب اختلاف تنوع است

                                                           
 .276ص 7مجموع الفتاوی ج  - 17

 .48 ص قیم ابن –كها الصالة وحکم تار - 18

 .7330مجموع الفتاوی ج  - 19

 .928ص 8امام اللکائی ج -شرح اصول اعتقاد اهل السنة  - 60

 .38ص 1 ج –شرح السنة امام بغوی  - 61
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اعتقاد است،  عمل و یا قول و ،ستنیت ا عمل و که گفته شود: قول وعمل است با این ایمان قول و

 وجود ندارد. 

 جوارح است اند ایمان قول وعمل است منظورشان قول قلب و زبان وعمل قلب وافرادی از سلف که گفته

معنای  ،شاید فقطدلیلشان این بوده که از لفظ قول  ،اندهر کدام که اعتقاد را به تعریف اضافه نموده و

گفته که هم هر کدام  اند واعتقاد قلبی را به آن افزودهبه همین دلیل  ،شودبرداشت  از آن قول ظاهر

قول زبان است.  که قول شامل: قول قلب و اندکردهگونه توجیه نیت است این عمل و ایمان قول و اند،

فهمیده نشود به همین دلیل از آن عمل قلب است(  همان منظورکه ) ، نیت واخلاصاما عمل چه بسا

  22.«نموده استاضافه ا به تعریف کلمه نیت ر

 :پردازددلایلی که به بیان حقیقت ایمان شرعی می

يَماُن فِي ُقُلوبُِکمأ ﴿فرماید: . الله متعال می(اصل ایمان در قلب است) :یاعتقاد قلب -1 ِ ُخِل اْلأ ا َيدأ  ﴾َوَلمَّ

يَمانَ ﴿ می فرماید: و 23 ِ  24.﴾ُأوَلئَِك َكَتَب فِي ُقُلوبِِهُم اْلأ

 فرماید:میهم  مبرپیاو 

َبهُ » يَماُن َقلأ ِ ُخِل اْلأ َشَر َمنأ آَمَن بِلَِسانِِه َوَلمأ َيدأ  25:«َيا َمعأ

 . «نشده است شداخل قلبایمان ولی هنوز  ،ای کسانی که به زبان ایمان آورده»

است که در نبودش ایمان شخص  آن دارد ایمان قلب، شرط صحتصریحی که بیان می ادله دیگر و

 منتقل می شود.به سایر اجزای بدن  ،ایمان است که نیست وبا وجود آنصحیح 

 اخبار پیامبر الله عزوجل و نسبت به علم وشناخت وتصدیقداشتن مجرد  هم منظور از آن ایمان قلب
ب عمل قل از مصادیقفرمانبرداری وتسلیم کامل وخضوع واخلاص که  ،بلکه لازم است همراه آن ،نیست

 ه باشد. وجود داشت هستند،

 فرماید:شیخ الاسلام ابن تیمیه می

                                                           
 808ص7مجموع الفتاوی ج - 66

 «وايمان هنوز وارد قلب هايتان نشده است» - 63

 «نموده استآنان، الله متعال در قلوبشان ايمان را ثبت و واجب » - 64

 شماره حديث المومن تعظیم فی ماجاء باب والصلة البر كتاب ترمذی-488 شماره حديث الغیبة باب االدب كتاب ابوداود – 460ص 4روايت از امام احمد ج - 68

 . داند می صحیح را آن 7984 حديث خود جامع صحیح در آلبانی وامام 6036
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 ولی وجود دو چیز در آن ضروری است:  ،اصل ایمان در قلب است»

 شود. گفته می «قلب قول»آن که به  شناخت قلب اقرار و تصدیق و -

 یامبرشپ مانند محبت الله و ی وجود داشته باشد،عمل قلبعمل بدنی که در ضمن آن باید  قول زبانی و -

سایر اعمال قلبی که الله ورسولش آن را  اعمال و توکل قلب بر الله متعال و انجام در اخلاص اشتنو د

اصل است که اگر شناخت  ،قلب ؛از سوی دیگر .است جزئی از مسمای ایمان قرار داده واجب کرده و

 ند ازچیزی که قلبتوایابد وهیچ گاه بدن نمیواراده در آن باشد ضرورتا  به سایر اجزای بدن انتقال می

َغًة: إَِذا َصَلَحتأ »فرماید: می تخلف کند. به همین دلیل پیامبر ،آن را اراده نموده َأالَ َوإِنَّ فِي الَجَسِد ُمضأ

ُه، َأالَ َوِهَي الَقلأُب  ُه، َوإَِذا َفَسَدتأ َفَسَد الَجَسُد ُكلُّ }آگاه باشید که در جسد قطعه  26«:َصَلَح الَجَسُد ُكلُّ

دن سایر ب آن، فساد شود و درکل جسد به پیروی از آن صالح می ،قرار دارد که اگر صالح شودگوشتی 

که در آن وجود  27عملی پس اگر قلب به خاطر ایمان علمی و است{. «قلب»شود که همان هم فاسد می

  28.«شودعمل ظاهری، صالح می ارد صالح باشد ضرورتا  جسد هم به وسیله قول ود

 تلاوت ذکر و مانند: شهادتین و ،شودمقصود اعمالی است که به وسیله زبان ادا می وقول زبان:  -2

 و غیره.  کردن قرآن و راستی در گفتار و دعا

که  استاین فرموده الله متعال  ،کنداز دلایلی که بر داخل شدن قول زبان در حقیقت ایمان دلالت می

 :فرمایدمی

ِه َوَما أُ ﴿ َباِط َوَما ُأوتَِي ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَّ َسأ ُقوَب َواألأ َحاَق َوَيعأ َماِعیَل َوإِسأ َراِهیَم َوإِسأ ِزَل إَِلى إِبأ ِزَل إَِلیأنَا َوَما ُأنأ نأ

لُِمونَ  ُن َلُه ُمسأ ُق َبیأَن َأَحٍد ِمنأُهمأ َوَنحأ ِهمأ اَل ُنَفرِّ  ﴾ُموَسى َوِعیَسى َوَما ُأوتَِي النَّبِیُّوَن ِمنأ َربِّ

ه خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ما ب :}بگویید

اسباط نازل آمده و به آنچه به موسى و عیسى داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوى پروردگارشان 

 {م هستیمذاریم و در برابر او تسلیگایم میان هیچ یک از ایشان فرق نمی ایمان آورده ،داده شده

  (136: بقره)

                                                           
 . 1899مسلم در صحیح خود كتاب المساقاة باب اخذ الحالل وترک الشبهات ح-86فضل من استبرأ لدينه حديث روايت از امام بخاری كتاب االيمان باب  - 62

 )يعنی: قول وعمل قلب( - 67

 172كتاب االيمان شیخ االسالم ابن تیمیة ص - 68
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 فرماید:میدوباره  و

﴿ َ ُقوَب َواألأ َحاَق َوَيعأ َماِعیَل َوإِسأ َراِهیَم َوإِسأ ِزَل َعَلى إِبأ ِزَل َعَلیأنَا َوَما ُأنأ ِه َوَما ُأنأ َباِط َوَما ُأوتَِي ُقلأ آَمنَّا بِاللَّ سأ

ُق بَ  ِهمأ اَل ُنَفرِّ لُِمونَ ُموَسى َوِعیَسى َوالنَّبِیُّوَن ِمنأ َربِّ ُن َلُه ُمسأ  ﴾یأَن َأَحٍد ِمنأُهمأ َوَنحأ
}بگو به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل 

گردیده و آنچه به موسى و عیسى و انبیاى ]دیگر[ از جانب پروردگارشان داده شده گرویدیم و میان 

 (136: آل عمران) {م و ما او را فرمانبرداریمگذاریهیچ یک از آنان فرق نمی

 :این فرموده پیامبر و

ُه َعَصمُ » ُه، َفإَِذا َقاُلوا: الَ إَِلَه إاِلَّ اللَّ ُت َأنأ ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا الَ إَِلَه إاِلَّ اللَّ َواَلُهمأ إاِلَّ ُأِمرأ وا ِمنِّي ِدَماَءُهمأ َوَأمأ

َها َوِحَسابُ  هِ بَِحقِّ  «ُهمأ َعَلى اللَّ

اقرار کنند. زمانی که آن را به زبان  «إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »به من دستور داده شده با مردم بجنگم تا زمانی که به »

)که خونش  آوردند جان ومالشان از سوی من محفوظ ومعصوم است مگر در مقابل حقی از حقوق شرع

  29.«بودو حساب باطنشان با الله خواهد  را حلال کند(

دهم که الله عزوجل یکتاست وشریعت گواهی می"گوید: علما در مورد شخصی که می»فرماید: ابوثور می

کدام از این موارد اعتقاد قلبی ندارم سپس بگوید: به هیچ ،به آن اقرار کند و با زبانپیامبران حق است 

 .«!چنین شخصی مسلمان نیست :متفق القولند که "کنموتصدیقشان نمی

 درعین امر اسلام را منکر شود و همان الله است و «مسیح»اگر بگوید:  اتفاق نظر دارند که چنینهم و

ام( بازهم به خاطر اظهار این عقاید بگوید: قلبا  به این موارد اعتقادی ندارم )فقط به زبانشان آوردهحال 

 کافر است ومسلمان نیست. 

، مؤمن بدون اقرار زبانی ،ق قلبی و یا با تصدیق مجرد قلبیشخص با اقرار مجرد و بدون تصدی در نتیجه،

  30.هم تصدیق قلبی وهم اقرار زبانی را داشته باشد(یعنی . نیست تا وقتی که هر دو را در خود عملی کند

در زبان  ،فرماید: )کسی که با وجود توانایی، شریعت را با زبان تصدیق نکندشیخ الاسلام ابن تیمیه می

                                                           
اليمان باب األمر بقتال الناس حتی يشهدوا أن ال اله اال الله ومسلم در صحیحش كتاب ا 68روايت امام بخاری كتاب االيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصالة حديث  - 69

 . 66حديث شماره 

 . 849ص4شرح اصول اعتقاد اهل السنة اللکائی ج - 30
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ابعین هم بر این امر یکصدا شود وسلف صالح از صحابه وتشخصی مؤمن گفته نمی عرب به چنین

  31(.هستند

این  ،است داخل ایمان وحقیقت دارد عمل جوارح در مسمی: از دلایلی که بیان میعمل جوارح -3

ي﴿فرموده الله متعال است:  لِِصیَن َلُه الدِّ َه ُمخأ ُبُدوا اللَّ َكاةَ َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لَِیعأ ُتوا الزَّ اَلَة َوُيؤأ  َن ُحنََفاَء َوُيِقیُموا الصَّ

 انددر حالى که به توحید گراییده ؛خدا را بپرستند اینکه جز ،و فرمان نیافته بودند} ﴾َوَذلَِك ِديُن الأَقیَِّمةِ 

همین  پایدار (ثابت و)را براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین  (خود)دین  و

 . {است

َوالِِهمأ ﴿: ایشان عزوجلاین فرموده  و َتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأمأ ِه َوَرُسولِِه ُثمَّ َلمأ َيرأ ِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاللَّ َما الأُمؤأ إِنَّ

اِدُقونَ  ِه ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ ُفِسِهمأ فِي َسبِیِل اللَّ و ا و پیامبر ااند که به خددر حقیقت مؤمنان کسانى} ﴾َوَأنأ

 . {کردارنداینانند که راست ،اندو با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده نکردهشک  (دیگر)گرویده و 

ُه لُِیِضیَع إِيَماَنُکمأ ﴿: ایشان عزوجل این فرمودهو و خدا بر آن نیست که ایمان شما را ضایع } ﴾َوَما َكاَن اللَّ

 . {گرداند

  32.شودلمقدس قبل از تحویل قبله، نزد الله ثواب وپاداشش ضایع نمینمازتان به سوی بیت ا :یعنی

پیامبر شانزده یا هفده ماه به سوی بیت المقدس نماز »در حدیث صحیح از براء روایت است که:  و

له امر به تحویل قب ،اش کعبه باشد. روزی هنگام نماز عصرداشت که قبلهولی قلبا  دوست می ،خواندند

مردی بعد از اتمام نماز ودرمسیر  ،داده شد. ازمیان افرادی که با ایشان نماز خوانده بودندبه سوی کعبه 

دهم که همراه گفت: گواهی می در حالی که در رکوع بودن ،بازگشتش بر نمازگزاران مسجدی گذر کرد

. خیدندبه سوی کعبه نماز خواندیم. آنان نیز در همان حالتی که بودند به سوی کعبه چر با پیامبر

حالی که نمازشان را به سوی بیت  در ،گوید: افرادی که قبل از تحویل قبله وفات کرده بودندبراء می

تا  (یا خیر دانستیم در موردشان چه بگوییم )که آیا نمازشان مقبول استنمی ،المقدس خوانده بودند

ُه لِ ﴿که الله عزوجل این آیه را نازل فرمودند: این از دلایل دیگر این گفته  33﴾ُیِضیَع إِيَماَنُکمأ َوَما َكاَن اللَّ

                                                           
 337ص 7مجموع الفتاوی ج  - 31

 488ص1تفسیر ابن كثیرج - 36
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دانید ایمان به خدای یکتا یعنی چه؟ گفتند: الله ورسولش به وفد عبدالقیس است که: آیا می پیامبر

ٌد َرُسوُل الله إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »به شهادت  دادن گواهیایمان یعنی: : داناترند. فرمود و خواندن نماز  «َو ُمَحمَّ

  34«زکات وگرفتن روزه ماه رمضان و دادن خمس از غنیمت وادای

 کاهش ایمان سوم: ازدیاد و مطلب

یابد. به وسیله طاعت شود وکاهش میکه ایمان زیاد می ،کنندسنت بر این موضوع دلالت می کتاب و

 شود. وعبادت فزونی یافته و گناه ومعصیت باعث نقصانش می

  35.ثابت است ومخالفی هم ندارد( یامبر)لفظ ازدیاد وکاهش ایمان از صحابه پ

 ه این فرموده الله متعال است که:من جمله ادله قرآنی بر صحت این مسأل

ُهمأ ﴿ ُه َوِجَلتأ ُقُلوُبُهمأ َوإَِذا ُتلَِیتأ َعَلیأِهمأ آَياُتُه َزاَدتأ ِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذكَِر اللَّ َما الأُمؤأ ِهمأ إِنَّ  إِيَماًنا َوَعَلى َربِّ

ُلونَ    ﴾َيَتَوكَّ

دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود  ،اند که چون خدا یاد شودمؤمنان همان کسانى}

َحاَب النَّاِر إاِلَّ َماَلئِکَ ﴿: این آیه و  .{بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل مى کنند نَا َأصأ ًة َوَما َجَعلأ

َتُهمأ  نَا ِعدَّ َداَد الَِّذيَن آَمنُوا إِيَماًنا َوَما َجَعلأ َتیأِقَن الَِّذيَن ُأوُتوا الأکَِتاَب َوَيزأ ِذيَن َكَفُروا لَِیسأ موکلان و ما } ﴾إاِلَّ فِتأنًَة لِلَّ

ندادیم  قرار ،اندها را جز آزمایشى براى کسانى که کافر شدهآتش را جز فرشتگان نگردانیدیم و شماره آن

 .د{اند افزون گردى که ایمان آوردهیقین به هم رسانند و ایمان کسانتا آنان که اهل کتابند 

 دین ناقصان عقل و - : )از شما زناندال بر صحت این موضوع است این فرموده پیامبر هم سنت در

لمان عق ای رسول خدا دلیل نقص دین ویدی را ببرد. گفتند: شعقل مرد ر که هوش وام کسی را ندیده -

آید؟ گفتند: بله. فرمود: : غیر از این است که گواهی زن نیمه گواهی مرد به حساب میچیست؟. فرمود

شود نماز و این نشان از نقص عقل است. دوباره غیر از این است زمانی که زن دچار عادت ماهیانه می

  36.گفتند: بله صحیح است. فرمود: این نشان از نقص دین است کند؟روزه را ترک می

 هحکم مرتکب گناه کبیر چهارم: مطلب

                                                           
 . 87روايت از امام بخاری كتاب علم باب تحريض النبی وفد عبدالقیس علی أن يحفظوا االيمان والعلم حديث  - 34

 . 664ص  7مجموع الفتاوی ج  - 38

 . 79ومسلم كتاب االيمان باب بیان نقصان االيمان بنقص الطاعات حديث  304روايت از امام بخاری است كتاب الحیض باب ترک الحائض الصوم حديث  - 32
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نصوص فراوانی از کتاب وسنت دلالت برعدم کافر بودن فاعل کبیره وعدم جاودان بودنش در آتش جهنم 

متفق علیه بین اهل  اعتقادی حلال نداند واین از اصولآن گناه را به شرطی که اگر داخل آن شود دارد 

 سنت وجماعت است. 

 : می باشداین فرموده الله متعال ست که موید مسئله اجمله دلایل قرآنی  من

ِه َفَقِد افأ ﴿ ِركأ بِاللَّ ِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمنأ َيَشاُء َوَمنأ ُيشأ َرَك بِِه َوَيغأ ِفُر َأنأ ُيشأ َه اَل َيغأ ًما َعظِیًماإِنَّ اللَّ  مسلما } ﴾َتَرى إِثأ

بخشاید و هر براى هر که بخواهد مىبخشاید و غیر از آن را نمی ،خدا این را که به او شرک ورزیده شود

 . {به یقین گناهى بزرگ بربافته استکس به خدا شرک ورزد 

ای از اصحابشان فرمودند: در حضور عده که رسول الله است حدیث عباده بن صامت هم از سنت

ِرُقوا، َوالَ َتزأ » ِه َشیأًئا، َوالَ َتسأ ِرُكوا بِاللَّ َتاٍن تَ َبايُِعونِي َعَلى َأنأ الَ ُتشأ ، َوالَ َتأأُتوا بُِبهأ الََدُكمأ ُتُلوا َأوأ َتُروَنُه ُنوا، َوالَ َتقأ فأ

ِه، َوَمنأ َأَصا ُرُه َعَلى اللَّ ُروٍف، َفَمنأ َوَفى ِمنأُکمأ َفَأجأ ، َوالَ َتعأُصوا فِي َمعأ ُجلُِکمأ ِديُکمأ َوَأرأ ا َب ِمنأ َذلَِك َشیأئً َبیأَن َأيأ

َیا َفهُ  نأ ِه، إِنأ َشاَء َعَفا َعنأُه وَ َفُعوِقَب فِي الدُّ ُه َفُهَو إَِلى اللَّ اَرٌة َلُه، َوَمنأ َأَصاَب ِمنأ َذلَِك َشیأًئا ُثمَّ َسَتَرُه اللَّ إِنأ َو َكفَّ

نَاُه َعَلى َذلَِك « َشاَء َعاَقَبهُ   37.«َفَباَيعأ

ان نزنید بهتنکشید و دزدی نکنید وفرزندانتان را  زنا و، که شریکی برای الله عزوجل قرار ندهیدبر این»

بزرگانتان را( نکنید با من بیعت دهید. هر کسی از شما به مفاد  )رهبران و در امورات شرعی نافرمانی و

پاداشش با الله عزوجل خواهد بود واگر کسی در اجرای آن تخطی کند  ،این بیعت نامه وفادار باشد

وحد  )دچار عقوبت نشده اگر واهد بود وکفاره گناهش خحد  شود این یا حدی دنیوی( ودچار عقوبت )و

رار در مشیئت واراده او ق ،)در دنیا(( والله متعال او را بپوشاند ورسوا نکندبر او جاری نگردد به هر دلیلی

  .«این موارد با او بیعت دادیم بر دهد( وگذرد و اگر بخواهد عذابش میخواهد گرفت. اگر بخواهد از او می

 فرمودند: ت است که پیامبرچنین از ابوذر روایمه

َبَرنِي » َرنِي  -َأَتانِي آٍت ِمنأ َربِّي، َفَأخأ ِه َشیأًئا َدَخَل الَجنََّة  -َأوأ َقاَل: َبشَّ ِرُك بِاللَّ تِي الَ ُيشأ ُه: َمنأ َماَت ِمنأ ُأمَّ  "َأنَّ

  38.«َوإِنأ َزَنى َوإِنأ َسَرَق »ُقلأُت: َوإِنأ َزَنى َوإِنأ َسَرَق؟ َقاَل: 

                                                           
 . 1709مسلم كتاب الحدود باب الحدود كفارات ألهلها حديث-18بخاری كتاب االيمان حديث  - 37

 حديث الجنة دخل شیئا بالله اليشرک مات نم باب االيمان كتاب مسلم – 1637بخاری كتاب الجنائز باب فی الجنائز ومن كان آخر كالمه ال اله اال الله حديث  - 38
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که انبازی برای الله  ،: هر کسی از امتم در حالی بمیردصی از سوی پرودگار آمده ومرا بشارت دادشخ»

دی دز گوید: گفتم: اگر چه مرتکب زنا وشود. راوی که ابوذر باشد میداخل بهشت می ؛قرار نداده باشد

 . «هم شده باشد؟. فرمودند: اگر چه زنا و دزدی هم کرده باشد

 : فرمایدمی -ابن ابی العز حنفی  – اویهشارح متن عقیده طح

مرتکب کفری نشده که او را  ،گوینده که خوارج میچآنبرخلاف  فاعل گناه کبیره ،انداهل سنت متفق»

مرتد  ،کفری شده باشد که از ملت اسلام خارجش کند چنان زیرا اگر دچار ، .از دایره اسلام خارج کند

)عمد وعدوان( بخشش وعفو خانواده مقتول که  لا  در گناه قتلشود و مثدر هر حالتی کشته می است و

در زنا ودزدی وشراب خواری  )کمتر از قتل(پذیرفته نیست ونباید حدود شرعی ،صاحب قصاص هستند

 بطلان این قول اظهر من الشمس . و)وبلکه باید حد ارتداد که کشتن است بر آنان پیاده شود(جاری شود

ایره داخل د اسلام خارج نشده و مرتکب گناه کبیره از ایمان و :کهبر این ،ندچنین متفق القولاست. هم

مستحق جاودانه بودن در آتش جهنم همراه با کافران  پندارندگونه که معتزله میآن و شودکفر نمی

 39.«رأی ونظر آنان نیز باطل استو نیست 

ه حکم بر فاعل کبیر ر باب ایمان وبودن منهج اهل سنت وجماعت د ومیانه با این توضیح مختصر، وسط

 حد وسط خوارج ومعتزله و مرجئه و ،چرا که مذهب اهل سنت در باب حقیقت ایمانشود. مشخص می

 جهمیه است. 

ت. تشعب نیس ه ویو یک شیء واحد است که قابل تجز بوده عمل گویند: ایمان قول ومعتزله می خوارج و

لافشان فقط اخت جاودانه بودن فاعل کبیره در آتش جهنم هستند وشود و قائل به کم نمی نتیجه زیاد و در

 یا خیر؟ ،شودبر حکم آن شخص در دنیاست که آیا کافر نامیده می

: فاعل کبیره از ایمان گوینداما معتزله می ،دانندنامند و خون ومالش را حلال میخوارج او را کافر می

نی بین این دو است که آن را منزلة بین المنزلتین بلکه در مکا ،خارج و داخل دایره کفر هم نیست

 .ولی در قیامت ابدی در جهنم است() اندنامیده

اما  ؛دانددر مقابل، مرجئه عمل را از حقیقت ایمان خارج کرده وفاعل کبیره را مؤمنی کامل الایمان می

حقیقت ایمان وقابلیت ر . آنان قائل به دخول عمل داهل افراط وتفریط حد وسط را دارند میاناهل سنت 

 ؛تمؤمن اس ،گویند: به سبب اصل ایمانی که دارداما در مورد فاعل کبیره می ،هستند ن آنزیاد وکم شد

                                                           
 . 181ص 3و مجموع الفتاوی ج 672عقیدة السلف وأصحاب الحديث ابو عثمان صابونی -301شرح عقیدة الطحاوية ابن أبی العز ص  - 39
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یت تحت مش ،ولی به خاطر معصیت و گناهش فاسق است واگر بر این حالت بمیرد وتوبه نکرده باشد

  40.گذرداز او می دهد واگر بخواهداگر بخواهد او را عذاب می ؛الهی خواهد بود
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 فصل اول

 مفهوم ارجاء و نشأت آن  

 که شامل دو مطلب است:

 مطلب اول: تعریف ارجاء 

 مطلب دوم: نشأت وپیشرفت ارجاء 

 

 «ارجاء»تعریف : مطلب اول

 ارجاء در لغت  :الف

و بدون همزه با همزه  . برخی اوقات، تأخیرکناره ،از جمله: امید ،شودمعانی مختلفی اطلاق می هب ،ارجاء

 باشد. میهم 

باشند که یکی یجدا از هم م ال بر دو معناید ،جیم و حرف معتل و با راء :رجی»گوید: ابن فارس می

 . کند چیزی دلالت می وکناره و دیگری بر جانب داشتن آرزو و امیدبر 

شود: رجَوت و گفته میشود: رجوت الامر ارجوه رجاء  به معنای امید و آرزو: گفته می «رجاء»معنای اول: 

گردد و گاهی از تری را شامل میبه فلان امر امید دارم؛ سپس معنای وسیع :الامرَ ارجُوه رجاء ؛ یعنی

 فرماید:الله متعال میشود. خوف به رجاء تعبیر می

ِه َوَقاراً ﴿ ُجوَن لِلَّ ا َلُکمأ اَل َترأ   ﴾مَّ

  (13نوح: ) .هیبتی قائل نیستید؟{}شما را چه شده است که برای الله عزوجل احترام و

هر کناره و  یا و است ی چاهبه معنای جانب و کناره باشد مقصور اسم به صورتاگر  معنای دومش:

 فرماید:. الله متعال میمی نامند «رجا»را جانبی 

َمئٍِذ َثَمانَِیةٌ ﴿ َقُهمأ َيوأ َش َربَِّك َفوأ ِمُل َعرأ َجائَِها َوَيحأ  ﴾َوالأَمَلُك َعَلى َأرأ

گیرند و آن روز هشت )فرشته( عرش پروردگارت را بر های آن )= آسمان( قرار میو فرشتگان بر کناره}

 (17)الحاقة:  .{کنندشان حمل میفراز
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 «ُت الشیءَ أرجأ»شود: . گفته میمعنایش تأخیر انداختن است باشد رجاء به صورت مهموزواگر کلمه  

 فرماید:متعال میرا به تأخیر انداختم. الله آن :یعنی

ِوي إَِلیأَك َمن َتَشاء﴿  ِجي َمن َتَشاء ِمنأُهنَّ َوُتؤأ  ﴾ ُترأ

توانی( به تأخیر اندازی و هرکدام را بخواهی نزد خود )نوبت( هریک از همسرانت را که بخواهی )می}

 (81احزاب: ) 41.{گرفته شده است مرجئه همین معنا است که اسم و از . {جای دهی

به  شناسکه بسیاری از علمای زبانچنان ؛از معنای تأخیر گرفته شده است ،رجاء در لغتبر این اساس ا

  42اند. این معنی اذعان کرده

 ب( ارجاء در اصطلاح: 

 از جمله:  ،در بیان معنای اصطلاحی ارجاء تعریفات متعددی ذکر شده است

ر مرتبه دوم نسبت به ایمان قرار که عمل را دبه گونه ای به تأخیر انداختن عمل از درجه ایمان؛  -1

ی مجاز بر اعمال صالحه در آیات و روایات را ایماناستعمال لفظ باشد و  آن که جزئی ازنه این ،دهدمی

چراکه حقیقت ایمان تنها تصدیق است؛  -اگر بپذیریم که چنین چیزی وجود داشته باشد  – می داند

  43باشد.می وفرصت دادن به تأخیر انداختن :یعنی ،این تعریف برگرفته از معنای لغوی ارجاء

هایی دانستند که در میان در مورد فتنه تأخیر صدور حکم و قضاوت از سوی افرادبرخی ارجاء را  -2

 44صحابه رخ داده است.

به گونه  اند؛کبیره تا روز قیامت دانسته گناهکاران گناهارجاء را به تأخیر انداختن حکم  دیگر و برخی -3

  45. حکم مناسبی در موردشان صادر نشودای که 

کسانی دانسته که بر این باورند: با وجود ایمان هیچ گناهی ضرری  هارجاء را مرتبط ب هم برخی -4

  46مند نیست.سود وعبادتی با وجود کفر هیچ طاعت کهچنان ،ندارد

                                                           
 6/496معجم مقايیس اللغة:  - 41

؛ و لسان 86هـ؛ و القاموس المحیط:  1407، دارالعلم للماليین، بیروت، چاپ چهارم، سال 1/646لغفور عطار: نگا: الصحاح، الجوهری، تحقیق: احمد عبدا - 46

  1/83العرب: 

 . 20؛ التبصیر فی الدين، اسفرايینی: 181؛ و الفرق بین الفرق: 87؛ و التنبیه والرد علی اهل االهواء والبدع: 137نگا: الملل والنحل، شهرستانی:  - 43

 138گا: الملل والنحل: ن - 44

 137نگا: الملل والنحل:  - 48

؛ دارالجیل، بیروت، چاپ اول: 3/707؛ المواقف، عضد الدين االيجی، تحقیق: د. عبدالرحمن عمیرة: 628؛ التعريفات، جرجانی: 138نگا: الملل والنحل:  - 42

1997 



 

19 

ه ک ،گویدسخن می تاریخی یرسیم که دیدگاه دوم از موضعبا تامل در این اقوال به این نتیجه می 

 هایی مطرح نمودند که میان صحابه رخ داد. را در برابر فتنه گروهی آن

 ، قول برخی از غلاه مرجئههم دیدگاه چهارم و ،باشدهای مرجئه میدیدگاه سوم قول برخی از فرقه

 47.یستها ثابت نبه یکی از آنش به طور مشخص نسبت که باشد هرچندمی

 کهشودمرجئه را شامل می قرَفِتمامی  با بیان ضابطه ای مشترک، چراکه ؛تر استاما دیدگاه اول دقیق

 باشد. ایمان می حقیقت ومفهوماز  آن خارج کردنبه تأخیر انداختن عمل از ایمان به معنای  همان

 اند. را ترجیح دادهالله آنکه امام سفیان بن عیینه و امام طبری رحمهما است دیدگاهیواین همان 

ونه اینگهایی دارند؟ تند و چه ویژگیاگر کسی بگوید: مرجئه چه کسانی هس»گوید: می م طبریاما

 .«چیست؟ کار ؛ اما اینمی اندازدتأخیر  کاری را به که مرجئه گروهی هستندگفته می شود که: 

األمر فهو أرجأ فالن هذا »گوید: که عرب میباشد. چنانبه معنای به تأخیر انداختن آن می یارجاء امر 

با  -رو مرجئه فلانی این امر را به تأخیر انداخت و از این :؛ یعنی «ء، و هو مرجئة با همزهإرجائه يرج

از همین  و. مرجیهکه اسم فاعلش می شود بدون همزه  «أرجاه فلان یرجیه أرجا»باشد. و می -همزه

 :معنی است این فرموده الله متعال

  ﴾هللٱ َوَءاَخُروَن ُمرَجوَن أِلَمرِ ﴿

 (102التوبة: ). {و گروه دیگری )نیز( موقوف به فرمان )و مشیت( الله است}

، امر با توجه به فرمان الهی شود و به معنای کسانی است کهبا همزه و بدون همزه خوانده میآیه 

 :واین آیه که از قوم فرعون خبر میدهد ناظر بر همین معناست. انداخته می شودتأخیر  اموراتشان به

 ﴾ َقاُلٓواأ َأرِجه َوَأَخاهُ ﴿

 (111األعراف: ). «مهلت بده)آنگاه به فرعون( گفتند: او و برادرش را »

 این آیه با قرائت همزه و بدون همزه أرجه آمده است.

                                                           
ول يعنی ديدگاه سوم، برائت جستن برخی از كسانی باشد كه دچار ارجاء شده و اين ديدگاه را ؛ چه بسا يکی از اسباب انتشار اين ق7/482نگا: مجموع الفتاوی:  - 47
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 :که مرجئه به خاطر تأخیر آن، مرجئه نامیده شده است آن کاریاما 

حکم وقضاوت ارجاء بر دو وجه است: قومی که »: دندر پاسخ گفتن عیینه در مورد ارجاء سوال شد؛ اب از

. اما دیگر این صنف کسی ازشان باقی نمانده استعلی و عثمان را به تأخیر انداختند که  در مورد

قول بلاعمل است.با این افراد، همسفره وهم مجلس گویند: ایمان می ،ای که امروزه وجود دارندمرجئه

  48.«نیدنماز نخوا جنازه هایشان همو بر  یدنماز نخوان  نشوید وبا هم

دیدگاه درست و »: فرمایدمی، کنداز آثار وارده در این زمینه را ذکر می بعد از اینکه برخیامام طبری 

ه به معنای ب ءارجا ،تر ذکر نمودیمکه پیشچنان که: گذاری مرجئه این استی چرائی نامصحیح درباره

-علی و عثمان رضی سخن راندن در مورد سرانجامین کسانی که بنابرا .باشدتأخیر انداختن چیزی می

ند. باشد، مرجئه میه انبرائت جستها و از آنشان را قبول ندارند و ولایت هعنهما را به تأخیر انداختالله

علما و  اماباشد.  ، مرجئه میجدا کرده و تأخیر انداخته اندکه عمل و طاعت را از ایمان هم ی انکسو

های متفاوت آگاه هستند، اغلب این اسم را برای عصر ما، که به مذاهب مختلف در دیانتدانشمندان 

قت حقی جزئی از  یع واحکام عملیشرا و قول بلا عمل استبرند که معتقدند: ایمان کسانی به کار می

آن  یدهنکه تصدیق کن باشد عملیاینکه همراه با  بدون  ،است و ایمان فقط تصدیق زبانی ایمان نیست

  49.«است

 ارجاء و تکامل آن نشأت: مطلب دوم

ه که در میان صحاب هایی بودفتنه ایامتر در تعریف ارجاء گذشت، اطلاق این اصطلاح در چنان که پیش

اولین کسی که در مدینه مساله ارجاء را در مورد علی و  ؛که در روایات وارد شدهرخ داده است و چنان

 زمانی که مردم .باشدعلیهم ذکر نمود، حسن بن محمد بن حنفیه میاللهرضوان عثمان و طلحه و زبیر

سخنان شما را شنیدم؛ و چیزی را بهتر از »او ساکت بود. سپس گفت:  ،گفتندها سخن میدر مورد آن

ا ها ربه تأخیر انداخته شود، نه آن دانم که سخن گفتن در مورد علی و عثمان و طلحه و زبیراین نمی

 50.«جوییمها برائت میست داریم و نه از آندو

                                                           
 ، مطبعة المدنی، قاهره6/288هذيب اآلثار، طبری، تحقیق: محمود محمد شاكر: ت - 48

 6/221همان:  - 49
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تاسیس فرقه یا  خاطر به سخن او در ارجاء به این شکلکه  وارد است، روشن استروایاتی که از او  در

 وحرف خود را پس گرفت. آن پشیمان شدهاست. بلکه بلافاصله از  بودهن خاصمذهبی 

که در صحیح گردد. چنانبرمی یهجر 80ال ساست، ظهور آن به  مرتبط به قضیه ایماناما ارجائی که 

وفات ابو وائل در و  51.«وائل در مورد مرجئه سوال کردم از ابو»گوید: بخاری از زبید وارد شده که می

 52هجری بوده است. 82سال 

شکست وی و  53.«ابن اشعث ایجاد شد انقلاب وشورش ارجاء بعد از شکست»: فرمایدمیهم  قتاده

  54.ی بوده استهجر 83بعد از سال 

  اطربه همین خه کسانی که در کوفه بودند ژبه وی ،دبودنگروهی از فقها و محدثین به این ارجاء معتقد 

  می گفتند. «فقهاء مرجئه» انآن به

ر بن عبدالله همدانی بوده ذاولین کسی که در مورد ارجاء سخن گفته، »: قولی هم هست که می گوید

  55.«که از تابعین است

اند: اولین کسی که ارجاء را ایجاد کرد شخصی در عراق به اسم قیس بن عمرو الماصر بوده وگفته 

 56است.

حماد بن ابی سلیمان استاد امام ابوحنیفه و شاگرد ابراهیم  ،را ایجاد نمودگفته شده: اولین کسی که آنو

 57ن عبدالله بود.حماد معاصر ذر ب اه در میان کوفیان انتشار یافت؛باشد؛ سپس این دیدگنخعی می

اولین کسی که در میان کوفیان در این و منشاء به وجود آمدن ارجاء را کوفه  شیخ الاسلام ابن تیمیه

  58.داندحماد بن ابی سلیمان میه را مورد سخن گفت

 59االفطسسالم: اولین کسی که در مورد ارجاء سخن گفت، مردی به نام نظری هم هست که می گوید
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 60ذکر شده است.در این بین  نیز گریو افرادی دی بوده

در برابر دیدگاه خوراج به وجود آمد؛ خوارجی که معتقد به تکفیر کسانی  ،این ارجاء با این معنا و مفهوم

دگاهی ها برخاسته و دیشدند. بنابراین فقهای مرجئه به مقابله با آنبودند که مرتکب گناهان کبیره می

گفتند: ایمان عبارت است از تصدیق قلبی و اقرار زبانی؛  واشد برج را مطرح کردند که نقض دیدگاه خوا

جایگاهی ندارد و کسی که مرتکب  آنیابد و استثنا درکاهش و افزایش نمی و نیستو اعمال بخشی از 

 اشد. بدر معرض وعید بوده و تحت مشیت الهی می کهمؤمنی کامل الایمان است  ،شودگناهان کبیره می

عمل انجام چون سایر اهل سنت همولی که عمل را از مسمی و تعریف ایمان خارج کرده نبا ای این گروه

 61دادند.کوتاهی و سستی به خرج نمی اعمال جوارح وعبادات،که خود در دانستند؛ چنانرا واجب می

 د:گویمی . شیخ الاسلام ابن تیمیهاز خود را گشودبعد ظهور غلات مرجئه  ، باباین نوع ارجاءظهور 

ث باعهمچنین های متکلمین اهل ارجاء و دیگران؛ و برای بدعت ،این نوع ارجاء، سبب و دستاویزی شد»

اشتباه کوچکی در لفظ منجر به اشتباهی بزرگ در باب عقاید و اعمال گردید. بر  وظهور فسق گردید. 

ابراهیم نخعی تا جایی که این اساس است که سخنان تندی در ذم و نکوهش ارجاء گفته شده است؛ 

چ هی»گوید: زهری می امام . و«باشدبدتر از فتنه ازارقه می ،فتنه مرجئه نسبت به این امت»گوید: می

  62.«چون ارجاء برای مسلمانان ضرر داشته باشدبدعتی در اسلام به وجود نیامده که هم

ه نی که بر این باور بودند کتوان به جهم بن صفوان و پیروانش اشاره کرد؛ کسااز اولین غالیان ارجاء می

یابد و یکسان است؛ تا آنجه و ایمان افزایش و کاهش نمی !ایمان فقط شناخت الله متعال است و بس

تواند تصدیق که میاما جز کلمه کفر بر زبان نیاورد با این ،ممکن است کسی قلبا  تصدیق کند»که گفتند: 

نهفته دارد، ایمانی است که برای او در آخرت سودمند قلبی خود را اظهار نماید و ایمانی که در قلب 

باشد. و گفتند: هرجایی که شارع به خاطر قول یا عملی به کفر کسی حکم نموده، از این جهت بوده می

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

کند تا در مورد دیدگاه زشت و ان میاصل انحراف جهم در باب ایمان را بی ،شیخ الاسلام ابن تیمیه
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 و. کرده انداز او پیروی  اقوالشدر برخی منتسب به اهل سنت کسانی  خاصتا کهقبیح وی هشدار دهد 

 ند: اها در سه مورد دچار اشتباه شدهذکر نمودیم که آن ،تر گذشتدر آنچه پیش»: فرمایددر این مورد می

 بدون عمل قلبی کامل است و به عبارت دیگر  ،ب استکه بر این باورند ایمانی که در قلاین

دانند. اعمال قلبی چون محبت و خشیت و ترس و توکل تصدیق قلبی را بدون عمل کافی می

 . وینسبت به الله متعال و شوق دیدار 

 های مرجئهبدون عمل ظاهری کامل است و این باور تمام فرقه ،ایمانی که در قلب است معتقدند 

 باشد. می

 گویند: هرکس شریعت او را تکفیر نموده و کافر خوانده، تکفیر وی از جهت انتفای که میینا

 باشد. میش تصدیق قلبی

 میان مذهب سلف، به خاطر درهم آمیختن این اقوال وعدم فرق قائل شدن بینشان بسیاری از متاخرین

یدگاه جهمیه و مرجئه در باب و اقوال مرجئه و جهمیه تمایزی قائل نیستند. کسانی که در باطن به د

اهمیت و جایگاه والایی قائل  هم برای سلف صالح و اهل حدیثعین اینکه در ؛هستندمعتقد ایمان 

 هاکه با این رفتار میان دیدگاه سلف و دیدگاه جهمیه و مرجئه و امثال آن می کندهستند و تصور 

 64.«توفیق قائل شده است

 هاگر چ !دانند و بساست؛ کسانی که ایمان را فقط قول زبانی می یکی از غالیان ارجاء، فرقه کرامیه

 مادامی که به زبان اقرار به ایمان نموده است. داننداو را مؤمن می ولیانسان قلبا  معتقد به کفر باشد، 

 در آن راهی ندارد.  ءیابد و استثناکه کاهش و افزایش نمی استایمان یک چیز  آنان معتقدند

 ءو استثنا این مسئله که ایمان همه مردم یکسان بودهکرامیه در »گوید: می ابن تیمیهشیخ الاسلام 

مؤمن  ،گویند: کسی که اظهار ایمان کندنظر است؛ بلکه میبا مرجئه و جهمیه هم ،در آن جایی ندارد

د وارماند. چراکه تنها کسی ها برای همیشه در آتش باقی مینزد آن ؛حقیقی است و اگر منافق باشد

 منافق»گویند: که می ردهنقل کها از آن ی کهکس هر وشود که ظاهرا و باطنا ایمان بیاورد. بهشت می

چراکه ایمان  ؛گویند: منافق مؤمن استها میها دروغ بسته است. بلکه آنبه آن «شودوارد بهشت می
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ام تسلیم شدن ظاهری که اسل چرا 65.نامندها را مسلمان میکه دیگران آنچنان .قول ظاهری است

ا هی آنشرعی، لغوی و عقلی بدتر از مقولهف ست که دیدگاه جهمیه از جهات مختلاست. تردیدی نی

  66.«باشدمی

وال ای که اقباشند. دو فرقهاشعریه و ماتریدیه می ،نده اکه در باب ارجاء دچار غلو شد یهایفرقهدیگر از 

متشکل از دو  ،ی نهایی خود در مرحله ءارجا جایی که پدیده تا»ها تاکنون در میان ما وجود دارد. آن

 ههایاکثر دانشگاهای اسلامی انتشار یافته و بسیاری از سرزمیندر  است که «ماتریدی»و  «اشعری»مذهب 

  67.«وتدریس می کنند اندخود قرار داده اساس اصول اعتقادیرا  اسلامی در شرق و غرب آن

 68یگاه دارند: اشاعره در باب ایمان دو د

را باشد که آنقول و اعتقاد و عمل؛ و این یکی از دو قول ابوالحسن اشعری می :ایمان عبارت است از -1

گوید: خود نیز به تمام کند و میضمن بیان دیدگاه اصحاب حدیث و اهل سنت ذکر می« المقالات»در 

 69معتقد است. ؛آنچه آنان اعتقاد دارند

 و است مقالات موجود کتاب دردیدگاه وی »گوید: بعد از نقل قول وی میشیخ الاسلام ابن تیمیه 

از آن دفاع  «الموجز»برخلاف دیدگاهی که در ،نظر استبا اهل سنت و اصحاب حدیث هم که گوید:می

  71باشد.کند که آن دیدگاه گروهی از اصحابش میو ذکر می 70.«کندمی

باقلانی و جوینی و...  :کند و جمهور اشاعره امثالکر میذ «الموجز»که در  است دیدگاهیرأی دوم  -2

مجرد تصدیق قلب و شناخت آن؛ و تعابیر  :ایمان عبارت است از کهنظر هستند. در این مورد با او هم

دیدگاه جهم  مانند ،گویند: ایمان معرفت و شناخت استگاهی می ،اشاعره در این زمینه مختلف است

  72صدیق است.گویند: ایمان تو گاهی می

                                                           
لبا كافر هستند كرامیه هم منافقین را كافر میدانند ولی در ظاهر منظور اين است همانگونه كه اهل سنت وجماعت منافقین را ظاهرا وحکما مسلمان میدانند با اينکه ق - 28

ول میگويند هر كسی ق بر آنان حکم مومن بودن را صادر میکنند.ولی هیچ وقت نگفته اند كه منافقین به بهشت می روند فقط به اين خاطر كه قول ظاهری دارند.آنان

 است ولی اگر در باطن منافق باشد كافر است هر چند ظاهرا مومن باشد.ظاهری داشته باشد به بهشت میرود چرا كه  مومن حقیقی 

  3/667؛ الفصل: 1/633؛ و نگا: مقاالت اْلسالمیین: 7/141مجموع الفتاوی:  - 22

 692ظاهرة اْلرجاء فی الفکر اْلسالمی:  - 27

 3/1380نگا: موقف ابن تیمیة من األشاعرة:  - 28

 1/347نگا: مقاالت اْلسالمیین:  - 29

 7/880مجموع الفتاوی:  - 70

 7/908نگا: همان:  - 71

صورت خود را از مذهب جهم دور بدانند. اما در اند تا به ايناين دو كلمه از نظر معنا نزديک به هم هستند.  برخی از اشاعره به بیان تفاوت میان اين دو پرداخته - 76

اند. چنانکه بر فرض پذيرفتن اين تفاوت، با وجود اخراج اعمال قلوب از تعريف ت و شناخت تفسیر كردهبرخی از اقوال پیشوايان آنها آمده است كه تصديق را به معرف
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ند و اها پس از اشعری به تایید و تقویت آن پرداختهدیدگاه دوم نزد اشاعره مشهور است و پیشوایان آن

 73باشد.این همان مذهب مورد اطمینان متاخرین می

بر این باورند که فقط شرط اجرای احکام دنیوی  شاعرهاما در مورد بر زبان آوردن شهادتین، جمهور ا

اما دیدگاه مورد اعتماد  75.باشدشرط صحت ایمان میقولی هم در میانشان می گوید که: وو  74.باشدمی

 ، همان نظر اول است. نموده اندکه بدان تصریح ها چناننزد متاخرین آن

ها بر برخی از آن !است و بس «تصدیق قلبی»ها؛ جمهور ایشان بر این باورند که ایمان فقط اما ماتریدی

  76دارند. نظرلبا  با اشاعره اتفاقمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی است و در این مسائل غااین باورند که ای

وی را مؤمن  و نامگذاری که در باب اسماء :مرتکبین گناهان کبیره این است یبارهایشان در نظراما 

م شیخ الاسلا؛ خارج می کننداز مسمای ایمان  را عمل این اصلشان کهبر مبنای دانند کامل الایمان می

گویند: چنین فردی می - سایرینچه آنانی که جهمی هستند و چه  –مرجئه » گوید:ابن تیمیه می

  77.«دانندمؤمن کامل الایمان است؛ اما اهل سنت و جماعت چنین کسی را ناقص الایمان می

گویند: چنین باشد؛ میهمان دیدگاه اهل سنت می اجمالا شاندر آخرت، دیدگاه ،در باب احکام ولی

گرداند. سرانجام او را وارد بهشت  و ،دهداو را با آتش عذاب ممکن است شخصی گاهی خداوند متعال 

 78که احادیث صحیح به این مساله تصریح دارند.چنان

 

 

 

                                                           
 ن مساله بنگر: مقاالت الجهم بنايمان، اين تفاوت قائل شدن بین معنای اين دو كلمه  ديگر معنايی نخواهد داشت. چنانکه متاخرين آنها بر اين باورند. در رد آنها در اي

 هـ  1462، اضواء السلف، الرياض، چاپ اول، 1/688ثرها فی الفرق االسالمیة، ياسر قاضی: أصفوان و

؛ دارالکتب العلمیة، بیروت؛ شرح الصاوی علی جوهرة 48؛ شرح البیجوری علی جوهرة التوحید: 96؛ اتحاف المريد شرح جوهرة التوحید: 384نگا: المواقف:  - 73

 . 3/1381موقف ابن تیمیه من االشاعرة:  ؛ دار ابن كثیر، دمشق؛136التوحید: 

 48شرح البیجوری علی جوهرة:  - 74

 1/670؛ و برای نصوص بیشتر در اين زمینه بنگر: مقاالت الجهم: 136شرح الصاوی علی جوهرة:  - 78

، مکتبة الکلیات االزهرية؛ 79عقائد النسفیة، تفتازانی: ؛ شرح ال6/809، دار الجامعات المصرية، اسکندريه؛ تبصرة االدلة، نسفی: 336نگا: التوحید، الماتريدی:  - 72

 هـ. 1413، دار العاصمة، الرياض، چاپ اول، 483الماتريدية، احمد الحربی: 

 7/384مجموع الفتاوی:  - 77

 488؛ الماتريدية: 333؛ االرشاد، جوينی: 389؛ التمهید، باقالنی: 189؛ االيمان: 7/384نگا: همان:  - 78
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 دوم فصل

 نفوذ مفاهیم ارجائی در واقعیت معاصر

 عیت معاصرترین مظاهر نفوذ مفاهیم ارجائی در واقمطلب اول: مهم 

 های درمانمطلب دوم: راه 

 

 مفاهیم ارجائی در واقع معاصر سرایت ودرزترین مظاهر مطلب اول: مهم

  تعریف اصطلاحی ایمان به تصدیق: -1

ه چچنان ؛است تصدیق بهتعریف ایمان در اصطلاح شرعی  ،از میان مظاهر ارجاء آنچه بیشتر انتشار یافته

: ایمان تصدیق قلب خواهند گفتسوال شود، در پاسخ  از آنان ایماندر مورد تعریف  اگر بیشتر مردم

 است. 

آن را با توجه به اجماعی که که  ،باشدو به ویژه اشاعره می اوایلاین تعریف برگرفته از دیدگاه مرجئه 

 ند:گویمی وبه اهل لغت نسبت داده اند که گویا آنان متفق اند ایمان در لغت یعنی تصدیق، بنا کرده اند. 

تصدیق بوده  همان از ایمان مرداشانبنابراین  ،با زبان عربی مردم را مخاطب قرار داده است پیامبر

شی از باشد، بنابراین اعمال بخزبان یا تنها با قلب میو تصدیق فقط با قلب چون است. سپس گفتند: و 

 79ایمان نیستند.

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

می بوده است.  «تصدیق»قبل از نزول قرآن، ایمان در لغت به معنای که:  اجماعاین ض ادعای نق -1

؟ بر فرض که از یک یا دو نفر آمده است چه کسی این اجماع را نقل کرده است؟ و در چه کتابیگوئیم: 

 شود؟نقل شده باشد که ایمان عبارت است از تصدیق، چگونه چنین نقل اجماع شمرده می

 (چیزی یا کسی)مگر در مورد خبری از  ؛ایمان مترادف تصدیق نیست: لفظ ایمان  ،چند وجه از -2

از چیزی قابل مشاهده کسی  عرب هم وارد نیست اگر ؛ و در سخن قرار نمی گیرداستفاده مورد  غائب

                                                           
  3/1387؛ موقف شیخ االسالم من االشاعرة: 118؛ االيمان: 342هید، باقالنی: نگا: التم - 79

 1370-3/1389؛ موقف شیخ االسالم من االشاعرة: 687-681؛ 117نگا: االيمان:  - 80
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لکه ب ،: به سخن وی ایمان آوردیمبه او بگویندغروب کرد؛  سپس خورشید طلوع وخبر دهد مثلا بگوید: 

در مقابل سخن افرادی که ماجراهایی را بازگو این اساس  همینشود: او را تصدیق نمودیم برگفته می

 ه آنانبگویند: کنیم و نمیتصدیق می آنان راگویند: می امثالهمو  یا گواهان بر یک قضیهو  میکنند

 عنی که ذکر کردیمدر این ممگر باشد؛ و بر این اساس می «منأال»ایمان آوردیم. چراکه ایمان مشتق از 

  .یابیرا نمی «آمن له»هرگز در قرآن و غیر آن لفظ 

مود ها دوستش را تصدیق نشود: یکی از آنگفته می ،نظر داشته باشنددو نفر در شناخت امری اتفاقاگر 

یق تا برای تصدنیست  دیگری پنهاناز نظر  آن مسئله شناختیبه او ایمان آورد. چراکه  گویند:نمیو 

 . بر این اساس در قرآن آمده است:نیاز به اطمینان داشته باشد وهر دو آن را میدانند

 ُلوط﴾ ۥاَمَن َلهُ ﴿فَ 

 (62العنکبوت: ). «به او )= ابراهیم( ایمان آورد پس لوط»

 ﴾ۥ﴿َقاَل َءاَمنُتم َلهُ 

 (71ه: ط). «به او ایمان آوردید؟! ،)فرعون( گفت: آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم»

 دارد:  دو پاسخ ،باشدتصدیق جز با قلب و زبان نمی ادعا کنند که و ،ایمان مترادف تصدیق باشد اگر -3

که در حدیث صحیح از رسول خدا روایت است که فرمودند: شوند. چنانالف( افعال نیز تصدیق نامیده می

نَِیاِن َوِزَناُهَما النََّظُر؛ َواالُُذُن تَ » جُل َتزنِي َوِزَناَها الأَعیأنَاِن َتزأ مُع؛ َوالَیُد َتزنِي َوِزَناَها الَبطُش؛ َوالرِّ زنِي َوِزَناَها السَّ

ُبهُ  ُق َذلَِک َاو ُيَکذِّ  81«الَمشُي؛ َوالَقلُب َيَتَمنَّي َذلَِک َوَيشَتِهیِه َوالَفرُج ُيَصدِّ

زنایش شنیدن )حرام( است؛ کند و ها نظر به نامحرم است؛ گوش زنا میکنند و زنای آنها زنا میچشم»

کند و زنایش حرکت به سوی درازی به سوی حرام است؛ پا هم زنا میکند، زنایش دستدست زنا می

. «ندکرا تصدیق یا تکذیب میفرج هم آن ،کند و زنایش اشتها و آرزوی حرام استاست؛ قلب زنا می حرام

 اند. اهل لغت و گروهی از سلف و خلف چنین گفته

 صالةکه چنان ،، آن تصدیق مخصوصی استباشداصل و اساس ایمان تصدیق اگر  :وجه دومجواب 

خصوصی است و روزه امساک مخصوصی است. باست و حج قصد  ایویژه)به معنای لغوی دعا( دعای 

                                                           
 ( 6287حظه من الزنی، ح ) (؛ صحیح مسلم، كتاب القذر، باب قدر علی ابن آدم2343صحیح بخاری، كتاب اْلستئذان، باب زنی الجوارح دون الفرج، ح ) - 81
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 این تصدیق لوازمی دارد و چون به صورت مطلق ذکر گردد لوازم آن در مسمای آن داخل هستند. 

چون پیامبر خدا تفسیر الفاظ موجود در قرآن و حدیث و منظور از  ه:این است کی قابل تامل نکته»

ها را بیان داشته در این موارد نیازی به استدلال به اقوال اهل لغت و دیگران نیست... . پیامبر منظور آن

 کلام خودشمواردی از این قبیل را در کلام الله و خمر و ، صیام، حج و زكاة، صالة :مانند ،از اسامی

اگر کسی بخواهد این الفاظ  لذاشود. ها شناخته میمعنای آن واز این طریق است کهنموده است.  انبی

اما سخن  .شودتفسیر کند، از او پذیرفته نمی ؛رسول خدا بیان داشتهبه شکلی مخالف با معنایی که را 

سخن راندن در آن  و) باشددر موضوع علم بیان میداخل آن  لغوی و وجه دلالت ایمان اشتقاق ازدر 

تر مهم این نامها یاسم ایمان و اسلام و نفاق و کفر از همهدراین میان اسامی شرعی ... (اشکالی ندارد

 فهم فحوای، برای کهند ه ابیان نمود وواضح شفاف گونه ایرسول خدا منظور از این الفاظ را به  واست. 

عرب و مواردی از این قبیل نیست. زبانی  و شواهد اشتقاقات لغوی کردن به نیازی به استدلال ،آن

است.  کافی و شافی چرا کهبنابراین در باب مسمیات این اسماء باید به بیان الله و رسولش مراجعه شود 

به هرکس  و معلوم و آشکار است هو عام همعانی این اسماء به طور کلی برای خاصمشخص است که  و

ند و بیرا مخالف بیان پیامبر میآنبه تأکید و بداهتا ل کند، مقوله خوارج و مرجئه در معنای ایمان تام

  82.«ایمان است از صمیماطاعت از الله و رسولش  که داندمی

 ،قول و عمل :عبارت است از که ایمانسنت و اجماع سلف مبنی بر این ،از کتاب ه مذکورنصوص این

 .تصدیق یا تصدیق و اقرار :از ت استاینکه عباریا  ،نقض این ادعا است که ایمان فقط در قلب است

  التزام به احکام ظاهری شریعت به این حجت که ایمان در قلب است: کوچک شمردن -2

بلکه  ،نیست بودن معیار خوب ،که الزام و پایبندی به احکام ظاهری ندکسانی با این باور ،در میان امت

 در قلب است. حقیقی ایمان رف است که: این ح استناد بهها در این زمینه باطن مهم است و حجت آن

زک پا تر از قوبه شکلی که پاینن) کردن شلوار ریش و کوتاه گذاشتنگویند: بر این اساس برخی می

این  بیانگر نیست که اتیامور زبرای مرد ا (نباشد کما اینکه در احادیث صریح وصحیح وارد شده است

 ،چراکه معیار و ملاک ،ها التزام نداردسانی است که به آنبرتر از ک ،ها پایبند باشدهرکس به آن باشد

 و رفتار نیکوست.  صدرپاکی قلب و سلامت 

                                                           
 7/628مجموع الفتاوی:  - 86



 

29 

طبق  -که برخی بر این باورند که پایبندی زن به حجاب دلیلی بر عفت و پاکدامنی او نیست، چنان

  83اند.پنهان کرده شانهای زیادی را ورای حجابچه بسیار افراد باحجابی که فساد و بدی - تصور آنها

ها را واجب نموده است و چنین سبک شمردن احکامی است که شریعت آن عواق چنین ادعایی در

هوی و هوس خود سرگرددان هستند تا مرتکب  درفتح بابی است برای جاهلان و کسانی که  ،ادعاهایی

ه ند و ملتزم هستند. چراکجویی از کسانی روی آورند که به احکام شریعت پایبامور حرام شده و به عیب

 افعال و اعمال ظاهری هستند.  ،بسیاری از احکام شرع

ت مؤید این اندیشه اس ،هابسیاری از تعالیم و آموزه دانیم کهمی که مابا این»گوید: یکی از این افراد می

ا رقیقت آنتر است اما در حکه جایگاه ایمان در قلب است و آنچه پنهان است از آنچه نمایان است مهم

بنای صحیح سلوک و طرز تفکرمان که حالیا  درآن را و  در مصارف شخصی خودمان به کار می بریم

براساس منطقی عمل می کند که توجه به شکل وشمایل و لباس وجملات پاستوریزه وقلمبه سلمبه، در 

شاند به خاطر آن اصل واساس است، ادنا اهمیتی عملی نمی دهیم. مثلا خانمی که صورتش را می پو

شخصیت خوبش مایه تحسین و تأیید دیگران است حال آن که این کارش فقط یک حرکت شکلی 

وظاهری است. ممکن است در حقیقت امر دارای شخصیت خوب وقابل تحسینی باشد ولی نه به این 

ای  ه خاطر که فقط صورتش را می پوشاند بلکه صرفا به این خاطر که در درونش برای خود دارای ارزش

و قناعت های فردی عمیق و مطلوب است.به عبارت دیگر اگر این خانم بخواهد روز بعدی صورتش را 

نمایان کند وآن را درمقابل نامحرمان نپوشاند به این معنا نیست که این ارزشها یک روزه و فوری از بین 

 84.«رفته ومتلاشی می شود

 امور شکلی : بخشاست که آن را به دو  ها در باب دینبسیاری از سکولار مروج هایآموزه شبیهاین ادعا 

 86 و 85.تقسیم می کنندجوهری امور  و 

                                                           
 ینقاب، زن مسلمان را به انزوا كشانده و چهره»گويد: ی شرق االوسط با يکی از امامان مسجد فرانسه ترتیب داده كه در آن مینگاه شود به: ديداری كه روزنامه - 83

 19، 11479شماره «. اس برای مردان مشغول شديم و به اين وسیله از تحصیل علم و دانش بازمانديمدهد. ما به گذاشتن ريش و كوتاه كردن لببدی از او جلوه می

 هـ؛ و به بحثی آزاد در سايت:  1431جمادی االولی 

http: //www. aljazeratalk. net/forum/archive/index. php/t-412541. html 
از  جوانان دلهای درد:  مقاله به شود ونگاه 14899 شماره – رياض روزنامه –و مهمتر است.ممدوح المیهنی بخشی از مقاله ای با عنوان : لباس يا عبايت از ت - 84

 .9861شماره  -بدريه بشر روزنامه شرق االوسط

؛ دار الفضیلة، الرياض، 439، 406قوسی: هايی در اين زمینه و رد مفصل آنها نگاه كن به: الموقف المعاصر من المنهج السلفی فی البالد العربیة، د. مفرح البه مثال - 88

 هـ 1463چاپ اول، 

افسار  بلکه اين تقسیم بندی با وجود باطل بودن و مقصود پلیدی كه در ورای آن است، از حد و حدود و چارچوب مشخصی برخوردار نبوده وضابطه مند نیست؛ - 82

 اند به اين حجت كه قلبا مومن است. كشصاحبش را گرفته و او را به سمت بی قید وبندی تام از شريعت می
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نفی که متعاقبا  ،ددانل را از مسمای ایمان خارج میباشد که عمی عقیده مرجئه میثمره پدیده،این 

 ،که عمل ظاهری انداقرار کرده از آنان . هرچند برخینتیجه گرفته اند را از آنظاهر و باطن  نتلازم بی

  87ی ایمان در قلب است.ثمره

طنی ثمرات تصدیق با ؛کسی بگوید: اطاعت از خداوند متعال وقتی» :فرمایدشیخ الاسلام ابن تیمیه می

اگر منظور این باشد که طاعات و عبادات از لوازم تصدیق  :میتوان دو معنا را از آن برداشت کرد است

ین ا ان باطنی بود حتما ایمان ظاهری هم باید وجود داشته باشد،به شکلی که اگر ایمباطنی هستند، 

 ی اوقات نه حتما،گاهباشد. اما اگر منظور این باشد که ایمان باطنی همان مذهب سلف و اهل سنت می

 است یعنی، این دیدگاه مرجئه بوده که در نبودش باز ایمان شخص کامل وتام است طاعات وجود سبب

 88.«سایرینجهمیه و 

یک  هیچدر که کند براو پوشیده نخواهد بودتامل  در نصوص شریعتمنصفانه و بدون تعصب کس  ره

ای میان مضمون و به عبارت دیگر باطن با شکل و ظاهر بیان نشده است؛ بلکه فاصله ،از نصوص شریعت

 عنوان مثال رسول خدابین باطن و ظاهر تاکید دارند. به محکم برعکس نصوص شرعی بر ارتباط 

 فرمایند:می

ُه، َأال» ُه، َوإَِذا َفَسَدتأ َفَسَد الأَجَسُد ُكلُّ َغًة، إَِذا َصَلَحتأ َصَلَح الأَجَسُد ُكلُّ ُب  َأال َوإِنَّ فِي الأَجَسِد ُمضأ  «َوِهَي الأَقلأ

بدانید در بدن عضوی وجود دارد که صلاح و فساد سایر اعضا، به صلاح و فساد آن، بستگی دارد و آن »

 89. «ستا (قلب)

 دانستند. عمل را تصدیق کننده قول می ،هم بسیاری از علمای سلف و خلف

 گوید:می حسن بصری

َماُل » َعأ َقتأُه األأ يَماُن بِالتََّحلِّي، َواَل بِالتََّمنِّي َوَلکِنأ َما َوَقَر فِي الأَقلأِب َوَصدَّ ِ  «َلیأَس اْلأ

د مویهم  نیکو و اعمالجای گرفته ت که در دل ن چیزی اسبلکه آ ،نیست تمناایمان به خودآرایی و »

                                                           
 هـ 1416؛ دار الوفاء، منصوره، چاپ اول، 88؛ العقالنیة هداية أم غواية، عبدالسالم البسیونی: 439نگا: همان:  - 87
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 90.«آن است

ت چیزی اسبلکه همان  و سرو سیمایی آراسته مجردقولی صرفا  (ایمانمعنای این سخن این است که )»

و وجود ایمان را در قلب نشان می دهد  یعنی عمل. هم موید آن استاعمال  دل جای گرفته وکه در 

 .دال بر نبود ایمان قلبی است و در ادعای ایمانش دروغگو خواهد بودنیکو نداشته باشد اگر کسی عمل 

 91.«استانتفای ملزوم  دال بر و انتفای لازم بوده چراکه آنچه در قلب است مستلزم عمل ظاهری

صرف قول ظاهری وتصدیق درونی هم و  صحیح نیست در نبود قول زبانیایمان »: فرمایدمی اوزاعی

هم وقتی صحیح است که همراه با اخلاص و متابعت و قول و عمل  تصدیقو ستدر نبود عمل بی فایده ا

سلف ما تفاوتی میان ایمان و عمل قائل نبودند. عمل از ایمان و ایمان از عمل است.  از شریعت باشد.

احکام موجود در یک دین با اسم آن شناخته شده وجمع که چنان ،ایمان اسمی جامع ]این امور[ است

شناخت ومعرفت قلبی داشته و  آورده. بنابراین اگر کسی با زبان ایمان ، موید ایمان استلعم می شود.

این همان تمسک به ریسمان محکمی  ،لش این تصدیق واقرار زبانی ودرونی را تأیید کندو با عمباشد 

آن  مه و عملشلی تصدیق درونی نداشته . و هرکس با زبان اظهار ایمان کند واست که گسستنی ندارد

 92.«کاران و به تعبیر قرآن خاسران خواهد بودنکند، در آخرت از جمله زیان را تأیید

است  این شو مقتضای استتلازم میان ظاهر و باطن  وجود بنابراین نصوص شرعی و تاکید سلف مؤید

اعضا و  اباید ضرورتاگر انسان قلبا  خداوند متعال را تصدیق کند و نسبت به او محبت داشته باشد، ] که:

و دلیل  و لازمه سبب ،اقوال و اعمال وجود با اقوال و اعمال ظاهری در راستای آن حرکت کند و ،جوراح

که توسط اعضاء وجوارح  اقوال و اعمالی ودر جهت مقابل .که در قلب وجود دارد چیزی است و معلول آن

یان متقابل وجود دارد ولی در این م ودر بینشان رابطه تأثر وتأثیرگذارد. بر قلب تأثیر می انجام می شود

 درختی که برای ایمانمانند  است فرع از اصلثبات وتقویت باشد و است و بدن فرع آن می ، اصلقلب

 فرماید:له متعال میال می شود آنجا کهزده  توحید است و «إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »وکلمه طیبه که همان 

ُه َمَثالٱ﴿َأَلم َتَر َكیَف َضَرَب  َماءِ ٱ َكلَِمة َطیَِّبة َكَشَجَرة َطیَِّبٍة َأصُلَها َثابِت َوَفرُعَها فِي للَّ ُتؤتِي ُأُكَلَها ُكلَّ    *لسَّ
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َها َوَيضِرُب  ُه ٱِحیِن بِإِذِن َربِّ ُروَن﴾ٱللَّ ُهم َيَتَذكَّ   ألَمَثاَل لِلنَّاِس َلَعلَّ

به درخت طی :چونتار پاکیزه( همآیا ندیدی که الله چگونه مثل زده است؟ کلمه طیبه )توحید و گف{

اش در آسمان است. هر زمان )و فصلی( میوه خود را به )در زمین( ثابت و شاخه اش و پاکی که ریشه

باشد که متذکر شوند )و پند  ؛زندها میو الله برای )هدایت( مردم مثلآید به بار میفرمان پروردگارش 

 )68-64إبراهیم: (. }گیرند(

واز آب سیراب  ی آن تقویت گرددهرگاه اصل و ریشهاست. درخت هم  توحید مانطیبه ه این کلمه

به وسیله باران اگر آن  های چنین هرگاه فروع و شاخ و برگو هم شودمیتقویت  نیز وعش همفر شود

دقیقا و اسلام ظاهری نیز  موجود در قلبگذارد. ایمان اثر میاش اصل و ریشهدر ، شودو باد تقویت 

و مستلزم اقوال و اعمال باطنی است،  هلازم ،آنجا که اقوال و اعمال ظاهریو از  بطه ای را دارند.چنین را

 فرماید:که الله متعال می. چنانبرای اثبات ایمان باطنی به وجود اعمال ظاهری استدلال می شود

وَن   ِخِر ُيَوادُّ ِم اآلأ ِه َوالأَیوأ ِمنُوَن بِاللَّ ًما ُيؤأ نَاَءُهمأ َأوأ ﴿اَل َتِجُد َقوأ َه َوَرُسوَلُه َوَلوأ َكاُنوا آَباَءُهمأ َأوأ َأبأ َمنأ َحادَّ اللَّ

ِخُلُهمأ َجنَّ  َدُهمأ بُِروٍح ِمنأُه َوُيدأ يَماَن َوَأيَّ ِ َواَنُهمأ َأوأ َعِشیَرَتُهمأ ُأوَلئَِك َكَتَب فِي ُقُلوبِِهُم اْلأ تَِها إِخأ ِري ِمنأ َتحأ اٍت َتجأ

َهاُر َخالِدِ  َنأ لُِحوَن﴾األأ ِه ُهُم الأُمفأ َب اللَّ ِه َأاَل إِنَّ ِحزأ ُب اللَّ ُه َعنأُهمأ َوَرُضوا َعنأُه ُأوَلئَِك ِحزأ  يَن فِیَها َرِضَي اللَّ

که با الله و رسولش یابی که با کسانینمی ،)ای پیامبر!( هیچ قومی را که ایمان به الله و روز قیامت دارند»

شان یا شان یا برادرانشان یا فرزندانتی کنند، اگرچه پدرانورزند، دوس)دشمنی و( مخالفت می

های شان نوشته است و ها کسانی هستند که الله ایمان را در )صفحه( دلشان باشند، آنخویشاوندان

هایی )از بهشت( وارد میها را به باغها را تقویت )و تأیید( نموده است و آنبه روحی از جانب خود آن

ها خشنود است و مانند، الله از آنجاودانه در آن می و از زیر )درختان( آن جاری است کند که نهرها

 .«ها حزب الله هستند، آگاه باشید )و بدانید( همانا حزب الله رستگارانندها )نیز( از الله خشنودند، آنآن

 )66المجادلة: (

هرگز با  ،خرت ایمان داشته باشددهد که هرکس به الله و روز آخداوند متعال خبر میدر این آیه »

چون  و. ی آنان استدوستوجود ایمان در قلب منافی با بلکه  ؛کنددشمنان الله و رسولش دوستی نمی
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  93.«باشدچنین دوستی با دشمنان الله و رسولش حاصل گردد، بیانگر خلل در ایمان می

خواهیم ما را به آن هدایت کند، ل میمقتضای راه راستی که در هر نماز از الله متعااز جنبه ای دیگر »

ارت عب (صراط مستقیم)راه راست و به تعبیر قرآن »باشد. چراکه التزام به امور ظاهری و امور باطنی می

ها و... و امور ظاهری از جمله: اقوال یا افعال که امور باطنی در قلب از جمله: اعتقادات، نیت ،است از

هایی در باب غذا خوردن و لباس پوشیدن و نکاح و و گاهی عادتباشند گاهی در قالب عبادات می

بین این امور  و .و امثال اینهاست و مقیم بودن و سوار شدن مسافرمسکن و جمع و پراکنده شدن و 

که امور ظاهری را  قلب است شعور و احساس این یعنی ظاهری و باطنی ارتباط و مناسبت وجود دارد؛

  94.«گرددموجب شعور و احساس قلب می هم اعمال ظاهریل انجام موجب شده و در نقطه مقاب

سستی در التزام به احکام  کوچک شمردن و ارجاء که باعث ظهور پدیده سلف صالح از بدو ظهور بدعت»

بسیار در نکوهش ارجاء  انشانسخن است که بر این اساس و اند داده، در مورد آن هشدار بوده شریعت

مورد نکوهش در آن زمان، ارجاء فقها بوده است؛ فقهایی که بسیاری  ءارجا ینکهعلم به ا است؛ با شدید

دلیل این برخورد تند هم این بوده که اعتقادی این چنینی . بوده اندها معروف به علم و دیانت از آن

ا ب –واشتباهی که آنان در لفظ دچارش شده برای ظهور فسق؛  بوده وخواهد بودای مقدمه درباب ایمان

اد بعدها تبدیل به خطائی بس بزرگ در اعتق -اینکه خود بسیار پایبند ومقید به احکام شریعت بوده اند 

  95.«وعمل دیگران شد

 «إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »آشفتگی و تشویش در مفهوم  -3

 آشفته کردهنزد بسیاری از مسلمانان  را مفهوم توحید ،ی ایمان توسط مرجئهخارج کردن عمل از دایره

رفا شهادتین ص نمی دانند آن را در حد تلفظ یک جمله تقلیل داده اند غافل از اینکه، تا جایی که است

هیچ  که ودال براین است خود استدارای مقتضیات و لوازم خاص بلکه  که بر زبان آید کلمه ای نیست

  مطلقا برای اوست. ،معبود به حقی جز الله نیست و طاعت و فرمانبرداری

ن در عی ،آوردکسی که این کلمه )توحید( را بر زبان می ،ء برداشت از این مفهوم باعث شدههمین سو»
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ین ا ناقضذبح کردن، نذر نمودن، استغاثه و دعای طلب از غیر الله را که  :مانندآمیز شرک اتیامورحال 

مان نزد او ، چرا که اینکردهمعتقد است که توحیدش را نقض  در عین حال هم، انجام داده کلمه است

 – نمایدو با زبانش بدان اقرار می کرده تصدیقهم قلبا آنرا او  !تصدیق قلبی و اقرار زبانی :عبارتست از

توحید را هم فقط در توحید ربوبیت محدود ومحصور  ، و از سویی دیگر - پس یعنی مومن کامل است

ب در اعمال قل وواقعیش که معنای عملیرا از  آنکه الله تنها خالق است و اعتقاد به این :یعنیکرده که 

 96.«تهی ساخته است ،یابدو جوارح نمود می

شان هیچ ارتباطی با شرک ندارد و فاعل این کارها وپدیدهای شرکی نزد آنان کج فهمی در نتیجه این

 ،معتقد باشدآورده   بر زبان بیاورد و در قلب خود به درستی آنچه پیامبررا  «إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »مادامی که 

 شود!!مشرک نامیده نمی

 روایت نموده که  خداکنند که از رسولمی استدلال  حدیث عتبان :ها به احادیثی همانندبرخی از آن

َه اللهِ »: ایشان می فرماید ُه َيبأَتِغي بَِذلَِك َوجأ َم َعَلى النَّاِر َمنأ َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ  داوند متعالخ» «إِنَّ اللَه َقدأ َحرَّ

 97.«حرام کرده است را بر او آتش جهنم ،الله بر زبان آورد لوجهرا خالصانه و  «إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »هرکس که 

 پاسخ این است که:

 ،متشابه به نصوص محکم استارجاع و  جمع بین ادله مختلفمنهج صحیح در تعامل با نصوص شرعی، 

ی کلمهگفتن ها ورود بهشت به در نصوصی که در آن راگو نشأت گرفته چرا که همه از یک سرچشمه 

که این نصوص مطلق در احادیث دیگری بصورت  درخواهیم یافت تأمل کنیم است شده معلقتوحید 

َه بِِهَما»که در برخی آمده: مقید آمده است، چنان َهُد َأنأ اَل إَِلَه إاِلَّ اللُه َوَأنِّي َرُسوُل اللِه اَل َيلأَقى اللَّ َعبأٌد  َأشأ

دًا َرُسوُل اللهِ »ای که با شهادت . هر بنده«َغیأَر َشاكٍّ فِیِهَما إاِلَّ َدَخَل الأَجنَّةَ   همراه «َأنأ اَل إَِلَه إاِلَّ اللُه َوَأنَّ ُمَحمَّ

در برخی هم آمده  98«.شودوارد بهشت می برودبا یقین و بدون شک و تردیدی به دیدار خداوند متعال 

َعد ال»که:  مردم  نزدیکترین و سزاوارترین» «نَّاس بَِشَفاَعتِي َمنأ َقاَل: اَل إَِله إاِلَّ اللُه َخالَِصاً ِمن َقلبِِه أو َنفِسهِ َأسأ

                                                           
به بعد،  449: ص ن، د. عبدالرحیم السلمی. برای توضیح بیشتر در ارتباط بین ارجاء وآشفتگی در مفهوم توحید بنگر به: حقیقة التوحید بین أهل السنة و المتکلمی92

 هـ. 1461دار المعلمة، رياض، چاپ اول، 

( و نیز صحیح امام مسلم نیشابوری در كتاب اْليمان، باب: الدلیل علی أّن من مات علی 418. صحیح امام بخاری، أبواب المساجد، باب المساجد في البیوت، ح )97

 (. 38التوحید دخل الجنة، ح )

 مام مسلم نیشابوری در كتاب اْليمان، باب: الدلیل علی أّن من مات علی التوحید دخل الجنة قطعا. . صحیح ا98
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حتی در حدیث عتبان  99.«را بر زبان بیاورد «إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »، اخلاص قلبی باکسی است که  ،شفاعت من به

َه اللهِ »ه: طور که آمدهمان ،نیز اخلاص شرط شده است  . «َيبأَتِغي بَِذلَِك َوجأ

 دت کردنعبا به یگانگی را خداوند یعنی ،که شهادتینمبنی بر این ،که احادیث بسیاری هم آمدهکما این

کما اینکه در حدیثی وارد است  نشانه وجود این ایمان وتوحیدو  علامت، به آن و ترک شرک ، و تلفظ

 :است

َرابِیًّا َأَتى اأ» ُتُه َدَخلأُت الأَجنََّة. َقاَل:  لنَّبِيَّ ََنَّ َأعأ ِرُك بِِه َشیأًئا، »َفَقاَل: ُدلَّنِي َعَلى َعَمٍل إَِذا َعِملأ َه ال ُتشأ ُبُد اللَّ َتعأ

ُروَضَة، َوَتُصوُم َرَمَضانَ  َكاَة الأَمفأ ُتوَبَة، َوُتَؤدِّي الزَّ الَة الأَمکأ ِسي بِیَ «. َوُتِقیُم الصَّ ُد َعَلى ِدِه ال َأِزيَقاَل: َوالَِّذي َنفأ

 : ا َولَّى، َقاَل النَّبِيُّ َینأُظرأ إِلَى َهَذا»َهَذا. َفَلمَّ ِل الأَجنَِّة، َفلأ ُه َأنأ َينأُظَر إَِلى َرُجٍل ِمنأ َأهأ  100.«َمنأ َسرَّ

را انجام دهم، وارد آمد و گفت: عملی به من معرفی کن که اگر آن اللهنشین نزد رسولمردی بادیه»

خدا را عبادت کن و چیزی را با او شریک نگردان، نمازهای فرض را »الله فرمود:  م. رسولبهشت شو

نشین گفت: سوگند به ذاتی که جانم . آن مرد بادیه«بخوان، زکات مالت را بده و ماه رمضان را روزه بگیر

ن مرد رفت، ها )که فرمودی(، هیچ کاری انجام نخواهم داد. هنگامی که آدر دست اوست اضافه بر این

 . «از اهل بهشت را ببیند به این مرد نگاه کند شخصیخواهد هر کس می»فرمود:  اللهرسول

 :دفرمودن خداعمر روایت شده که رسولاز ابنو 

اَلِة َوإِيَتاءِ » َفَر بَِما ُدوَنُه َوإَِقاِم الصَّ ُه َوُيکأ َبَد اللَّ ٍس َعَلى َأنأ ُيعأ اَلُم َعَلى َخمأ ِسأ َكاِة َوَحجِّ الأَبیأِت َوَصوأ  ُبنَِي اْلأ ِم الزَّ

 «َرَمَضانَ 

ادای نماز،  -2و به غیر او کفر ورزیده شود، الله  پرستش -1گذاری شده است: بنیان ،اسلام بر پنج پایه»

 101.«ی رمضانروزه -5حج بیت،  -4پرداخت زکات،  -3

ها مقبولیت ت که روایتی از آننیس چنینو  بودهها همگی مترادف معنای آناین احادیث و احادیث هم

                                                           
 (. 99. صحیح امام بخاری، كتاب العلم، باب الحرص علی الحديث، ح )99

 (. 13یان اْليمان الذي يدخل به الجنة، ح )(، و نیز صحیح امام مسلم، كتاب اْليمان، باب ب8237. صحیح امام بخاری، كتاب األدب، باب فضل صلة الرحم، ح )100

 (. 161، ح )«ُبنی اْلسالم علی خمس: ». صحیح امام مسلم، كتاب اْليمان، باب قول النبی101
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در یک امر ها ، و همگی آنیا عده ای را بپذیریم و برخی را رها کنیم بیشتری از دیگری داشته باشد

 آنچه اهمیت دارد انجام مدلولبلکه  ،نیست کافی کلمه شهادتین تنها تلفظآن اینکه، و  مشترک اند

را  توحید خدا :و رها نمودن شرک ، یعنی ردنخدا را موحدانه عبادت ک که می شود ومقتضای آن است

که خداوند چنان، تمامی آن چیزهایی که غیر از او پرستش می شودبه  افر شدنو ک به جای آوردن

 فرماید:متعال می

ِمنأ بِال] ُفرأ بِالطَّاُغوِت َوُيؤأ ُد ِمَن الأَغيِّ َفَمنأ َيکأ شأ يِن َقدأ َتَبیََّن الرُّ َراَه فِي الدِّ وَ اَل إِكأ َسَك بِالأُعرأ َتمأ ِه َفَقِد اسأ ةِ الأُوثأَقى لَّ

ُه َسِمیٌع َعلِیمٌ  ِفَصاَم َلَها َواللَّ   [اَل انأ

هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخّص شده است،  امّا ،اجبار و اکراهی در )قبول( دین نیست»

د، و به خدا ایمان بیاور ها و معبودهای پوشالی( نافرمانی کندبنابراین کسی که از طاغوت )شیطان، بت

داوند و خ ناگسستنی استرهاند و( ترین دستاویز درآویخته است )و او را از سقوط و هلاکت میبه محکم

 (682بقره: ). «شنوا و دانا است

سبب ورود به  «إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »» :که مراد از این احادیث این است که انداستنباط کردهچنین  ؛اهل علم

لی هنگامی این سبب موثر خواهد بود که شروط لازمه در آن و است.ت از آتش جهنم نجابهشت و 

فراهم شده و موانع از آن برطرف شود چرا که ممکن است این سبب به خاطر عدم وجود شروط لازمه 

 102.«موجب دخول فرد به بهشت نشود یا وجود مانعی در سرراه تحقیقش،

د. شووارد بهشت می ،را بر زبان بیاورد «إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »هرکس  :گویندگفتند: مردم میبصری  به حسن

وارد بهشت  ؛را ادا نمایدو واجبات آن وقرا بر زبان بیاورد و حق «إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »فرمود: هرکس  یشانا

 گردد. می

ما نیست؟ گفت: بله. اکلید بهشت  «إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »در پاسخ سوال کسی که پرسید: آیا  وهبه بن منبه

د شوباز می برویتدر  ،دار استاگر کلیدی آوردی که دندانه هایی است. . پسدارای دندانه ،هر کلیدی

  103.گرددوگرنه باز نمی

                                                           
 هـ. 1397، المکتب اْلسالمي، بیروت، چاپ چهارم،  ،14. كلمة اْلخالص و تحقیق معناها، ابن رجب106

 هـ.1397، المکتب اْلسالمي، بیروت، چاپ چهارم، 14كلمة اْلخالص و تحقیق معناها، ابن رجب،  .103
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 درکه چه بسا  بردهرکوع و سجده که بر آستان قبری  یمسلمانانصحنه دیدن  !چقدر دردناک است

 .چه برسد به پس از مرگش! ،باشند ، بهترحال حیاتش صاحب قبر درمیانشان افرادی باشد که از 

یش کند که بکه مسلمانان صاحِب دین توحید را مشاهده میهنگامی ،چگونه انسان میتواند تحمل کند

تر ها هم وسیعشان از آنی تعدد خدایان و کثرت معبودانورزند و دایرهاز مشرکان به خداوند شرک می

 .گشته است!

 تقرب به خداوندبرای  بلکه ؛کنیمها را عبادت نمیگویند: ما آنمی ،ا را نکوهش نمایدهاگر کسی آن و

ترین رگبز عبادت حقیقی، کاری است که آنان انجام میدهند حال آنکهانگار که  .شویممتوسل میآنان  به

ت درخواسی الوهیت معبود این است که بندگانش فروتن و خاشعانه در برابرش بایستند و از او جلوه

  .کننددرحقیقت مردگان را عبادت می نمی دانند که آنانولی یاری و استعانت نمایند، 

و به سعادت و خوشبختی  یافتی خود را باز نخواهند مسلمانان شکوه و عظمت گذشته !به خدا سوگند

ر توحید د بازسازی وتصحیح انحرافاتی که به وسیلهمگر  ؛نخواهند رسید ،خواستارش هستندا دنیکه در 

 104. «ایجاد کرده اند

*** 

 شرط کمال ایمان است: "عمل"ی: تکرار مقوله - الف -4

ه: ک معتقدندو  نیستمسمای ایمان  اخل دربسیاری از مرجئه است که معتقدند اعمال د کلام مقولهاین 

نزد  حتصدیق قلبی، و یا عبارتست از: تصدیق قلبی و اقرار زبانی، اما اعمال جوار :عبارتست از ،ایمان

  !ها تنها شرِط کمال است و بسآن

اعمال صالح، شرط  :نزد اهل سنت )منظورش اشاعره است( این است که منتخبقول »: می گویدصاوی 

 105.«کمال ایمان است

، قول و عمل است ایمانگویند: می ،کنندمی تسبکه خود را به مذهب سلف من هم برخی از افرادی

 شرط کمال ایمان است.  ،عمل تند کهولی در عین حال قائل به این هس

                                                           
 . 18. منبع سابق، ص 104

 . 1/380میالدی، و نیز بنگر به: ظاهرة اْلرجاء:  1930، چاچ ششم، 6/93. النظرات، المنفلوطی، 108
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بیان  وکه این قول، مذهب سلف است!!  به این نتیجه رسیده اند بلکه عده ای پا را از این فراتر گذاشته و

پر واضح است که منظور سلف از اینکه عمل جزو مسمای ایمان است منظورشان این است »: داشته اند

 106.«یری وارد نمیکند)اگر کسی مثلا عملی نداشته بادش(که باعث کمال است و در ذات خود ایمان تأث

ود با وج -عمل در ایمان است و هیچ یک از سلف  یتبر رکن مبنی این گفته، مخالف اجماع سلفولی 

 که پیشتر بدان اشاره نمودیم. چنان ،را نگفته اندچنین قولی  - های خودتنوع عبارت

آنان را بعد از آنان که به خدمتشان رسیده و  یز تابعینو ن اجماع صحابه»: می فرماید امام شافعی

قول و عمل و نیت، و هیچ یک از این سه مورد از دیگری  :عبارتست از ،ایمان"ایم این است که: دریافته

 107.«وبدون یکدیگر بی فایده بوده و ثمره ای نداردشود تفکیک نمی

این است که  ،مان بر آن )متفق( هستندعلمای مسل که بدانید آنچه»: هم می فرماید امام آجری

 و عبارتست از تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل با جوارح.آن بر تمام مخلوقات واجب است و  "ایمان"

ی بدون عمل جوارح ب واین دو هم، بدون نطق زبانی بی فایده است، قلبی تصدیق وبدانید که شناخت 

رآن ق آنگاه مومن است. ونصوص ،ت در شخص کامل گشتاگر این سه خصل فایده بوده و ثمره ای ندارد.

 108.«است این موضوعو سنت و علمای مسلمان بیانگر 

ه کعلمای مسلمانی است اعتقاد کتاب و سنت و با موافق  رأیی را که ما میگوئیم»: می فرمایدچنین هم

و  تصدیق یقینی قلبی معرفت و ،ایمان محل وثوق واعتماد مردم اند وپیشتر هم آن را بازگو کردیم که: 

وهیچ کدام  محسوب نمی شوداین سه ، مؤمن  ا اجتماعقول زبانی و عمل جوارح است، و شخص جز ب

 109.«از آنها بدون دیگری فایده ای ندارد

قول و عمل است، کم و زیاد  ،: ایمانبر این قول متفق اند کهسلف »: می فرماید تیمیهالاسلام ابنشیخ

 110.«قول قلب و عمل قلب و نیز قول زبانی و عمل جوارح است ایمان، :دیگربه عبارتی شود. و می

( اصل ایمان، تصدیق و انقیاد )فرمانبرداری»: وبا بیانی واضح رکنیت عمل در ایمان را اینگونه ذکر میکند

                                                           
 . 96، و همچنین: إتحاف المريد، 136. شرح الصاوي علی الجوهرة، 102

 . 7/6/1419، در تاريخ 60616ی فتوی اللجنة الدائمة في الکتاب شماره، و نیز 21. إحکام التقرير، مراد شکری، 107

 . 8/882. شرح أصول اْلعتقاد، امام اللکائی، 108

 . 6/211. الشريعة، 109

 . 6/282. منبع سابق، 110
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 111.«مؤمن نیست ،محقق نسازددر خود را  هرکس آن واست 

در مورد تک تک اعمال ایمانی را  آن هستندسمای ایمان که قائل به رکن بودن عمل در مسلف با ایناما 

 بلکه جنس عمل را شرط ،می گویندخوارج و معتزله  صادق نمیدادند وقائل به این تعمیم نیستند که

اما در مورد آحاد وافراد اعمال جوارح مفصلا حکم شریعت را در مورد آن بیان  صحت ایمان میدادند

، شرط صحت ایمان است و برخی دیگر شرط کمال آن. خی از این اعمالبه این توضیح که بر کرده اند.

 112باشد.مرجع مشخص نمودن این امر نیز نصوص کتاب و سنت بر حسب فهم و برداشت سلف می

 دارداصول و فروعی  - حج و نماز و دیگر عبادات :همانند - ایمان»: می فرماید تیمیهالاسلام ابنشیخ

چون همات واحکام شرعی آن تمام امورمثلا اسم حج  .باشدمستحبات می که شامل ارکان، واجبات و

ترک نواهی و ممنوعات حج و ایستادن در عرفه و  وترک إحرام و  مانند: ،گیردفعل و ترک را در بر می

 صفا و مروه.  وسعیمزدلفه و منی و طواف کعبه و 

ایستادن در  :همانند .یح نخواهد بودحج صح ،شامل ارکانی است که هرگاه ترک شودبا این وجود حج، 

 .گرددحجش فاسد و باطل می ،را انجام دهدو نیز شامل ترک ممنوعاتی است که هرگاه شخص آن .عرفه

است که شخص با ترک عمدی  یفعلی و ترک یو نیز شامل واجبات جماع با همسر در ایام احرام. :چونهم

ی قربانی وسیلههواجب است که ب ر به خاطر ترک آن،وعذر داشته باشد یا خیشود، ها گناهکار میآن

 ، و جمع کردن میان روز و شب در عرفه،مشخص شده احرام در مواقیت مکانی :جبرانش کند، همانند

 . آنرمی جمرات و موارد مشابه 

گردد و شخص با ترکشان ها کامل میی آنوسیلهحج به ی است کهو شامل مستحبات فعلی و ترک

ند: مان .در صورت ترک کردنش واجب نیست برای جبرانش حیوانی را قربانی کند شود ویگناهکار نم

خدا را بسیار و   قربانی را به همراه خود بردن به حجو  زیاد به زبان آوردنشو  بلند کردن صدا در اهلال

  د.باش مگر اینکه امری یا نهی یا ذکری شرعی زیاد حرف نزدنو  ذکر ویاد کردن در اماکن مختلف حج

 با این توضیحات:

کامل بوده و اش حج و عمرهات حج را به جای آورده و از محظورات آن دوری کند، کسی که واجبهر

                                                           
 . 7/276. مجموع الفتاوی، 111

 هره. ، مکتبة وهبة، قا3/9تیمیة، تحقیق شیخ رشید رضا: اْلسالم إبن. رسائل و فتاوی شیخ116
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 دراین عمل از زمره مقتصدین واصحاب یمین است.

باشد و نزد تر و عملش بهتر میحجش کاملات را نیز انجام دهد،مستحبعلاوه بر واجبات،اگر کسی  

 در درجه ای بالاتر از مقتصد. مقرّب است خداوند پیشگام و

ولی ارکانش را  ،رده ویا یکی از محظورات آن را انجام داده باشدرا ترک ک واجبات حجکسی که  اگر

از مبطلاتش دوری کرده باشد، با اینکه حجش ناقص است ولی چون ارکانش را به جای  وکامل کرده 

ایی که باید انجام میداده وانجامش داده مأجور ودر برابر آورده صحیح است ودر مقابل انجام ارکان وکاره

اموراتی که در آن کوتاهی کرده در معرض عقوبت است. هرچند که به خاطر سهل انگاریش در ادای 

برخی واجبات یا ترک برخی ممنوعات مورد مذمت وسرزنش است ولی حجش صحیح بوده وفرض حج 

 را از خود ساقط کرده است.

کاری را انجام دهد که باطل کننده حج است، اختلال ایجاد کند یا  از ارکان حج ر رکنید اگر کسی اما

حجش فاسد بوده و فریضه از او ساقط نشده وسال بعد یا هر موقعی که برایش میسر بود باید آن را 

رایش ب اعاده کند.البته برخی از علما در مورد ثواب بخشی از آن کارهایی که انجامش داده که آیا پاداشی

دارد یا نه هر چند که فاسد وباطل شده و فریضه را از او ساقط نمیکند اختلاف دارند که رأی صحیح 

 .این است به خاطر آن بخش هایی که انجام داده مأجور است هر چند حجش فاسد شده است

 از این توضیحات مشخص می شود که حج سه مرتبه دارد:

 !مل استحجی که با مستحبات در اعلی درجات کا

 ادای واجبات وترک محرمات تام است! حجی که با

 حجی که به خاطر به جای آوردن ارکان وترک واجبات صحیح ولی ناقص است. و

کنند و منظور آنان از کامل، وضویی است کامل و مجزئ تقسیم می دو بخش ، وضو را بهءفقهاهمچنین 

در آن فقط واجبات مجزئ وضویی است که  یلو .، مستحبات هم در آن انجام شودهمراه فرایضبه که 

  وارکان وضو انجام شود.

 این وضعیت در مورد اعمال شرعی است در اعیان حسی هم این قضیه مراتب ودرجه بندی صادق است.

اگر برگ هایش بریزد، درخت همچنان ها است که درخت، اسمی برای مجموع تنه و شاخه :مثال عنوانبه
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 113.«هایش بشکند درختی ناقص است. ایمان هم دقیقا همینگونه است کامل است ولی اگر شاخه

کال ولی اشاند، به برداشت خود از بعضی احادیث استناد کرده ،از قائلین به این سخنان منحرفبرخی 

ی پایبند نبوده اند که یک استدلال درمنهج اهل سنت  دراینجاست که این افراد در فهم وبرداشتشان به

جمع بین نصوص مختلف در یک موضوع است تا بتوان به تمامی آن نصوص عمل کرد نه  از این روشها،

 114.اینکه به برخی از آن عمل کرده و برخی را رها کنیم

من جمله این اقوال سخنی  115کنند،به اقوال بعضی از علما استناد می برای اثبات سخنشان کهکما این

صحیح بخاری اعتقاد به شرط کمال بودن عمل را  از حافظ ابن حجر عسقلانی است که ایشان در شرح

منظور سلف از سخنانشان در مورد اینکه ایمان قول وعمل » به سلف صالح نسبت میدهد ومی فرماید:

بر همین اساس است که مسئله زیاد وکم شدن شرطِ کمال ایمان است و  ،اعمالاست این می باشد که: 

 116.«ایمان مطرح شده است

چرا که آنان معتقد به  ؛با فهم سلف تعارض دارد حجرفهم و برداشت حافظ ابن پاسخ این است که:

قائل به این نیستند که تک تک اعمال جوارح رکن بودن عمل در مسمای ایمان هستند، اما با این حال 

 مانای صحت شرط را عمل جنس بلکه ی گویند.خوارج و معتزله مشرط صحت ایمان هستند آنگونه که 

 این به. اند کرده بیان آن مورد در را شریعت حکم مفصلا جوارح اعمال وافراد آحاد مورد در ماا میدادند

 مشخص مرجع. آن کمال شرط دیگر برخی و است ایمان صحت شرط اعمال، این از برخی که توضیح

 117.باشدمی سلف برداشت و فهم حسب بر سنت و کتاب نصوص نیز امر این نمودن

 مشابه این پدیده:

 طور مطلق، نقص در ایمان است:ترک عمل به که ادعااین  -ب  -4

ه صاحب این راکهاست، چترین پدیدهاز خطرناک که استجنس عمل(  تارک) کسی کههمان مسأله 

نماز، روزه،  :چونهایش به هر اندازه برسد و اگر فرایضی هممسلمان، گناهان و بدی»قول معتقد است: 

ی تمام :گردد زیراکافر نمی ،زنا و شرابخواری را مرتکب شود :هایی همانندزکات و... را ترک نماید و حرام

                                                           
 . 617، و همچنین اْليمان عند السلف و عالقته بالعمل، 34. بنگر به: حقیقة الخالف بین السلفیة الشرعیة و أدعیائها في مسائل اْليمان 113

 . 9-3/8اْلسالم، . رسائل و فتاوی شیخ114

 و بعد از آن.  6/108. اْليمان عند السلف و عالقته بالعمل، 118

 د. و به بع 674. منبع سابق، ص 112

 . 1/42. فتح الباري، 117
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 118.«ان وعید آتش جهنم را به دنبال دارد و بسشارتکابگناهانی است که  ،هااین

 برایش ،کس که قلبش بیمار استآن :ی مسلمان پوشیده نیست، زیرااین گفته بر جامعه خطرهای

نه نماز بخواند، نه روزه بگیرد، نه حج  ،س فرایض را ترک کندمسلمان است، سپ :کافیست که بگوید

ها را نیز مرتکب شود، و )بر اساس این اعتقاد( نهایت جای آورد و نه زکات دهد، افزون بر آن، حرامهب

 .الایمان است!این است که او مؤمنی ناقص ،افتدچیزی که برایش اتفاق می

 وشرع است  حقیر شمردن فرایض و واجبات ،ی آنیجهکه نتاست  فساد این گفته همین بسبرای 

 انجام می شودها تحت پوشش مذهب سلف تمامی اینوآورد، ها را به دنبال میجرأت بر انجام حرام

 که سلف از آن کاملا مبرا است. حال آن

 بیان گردید، - که اجماع سلف بر آن منعقد است - رکن بودن عمل در مسمای ایمانمسئله پیشتر 

که هرکس جنس عمل را فرق وجود دارد، چنانآن  شد( میان جنس عمل و آحاد نکه )بیاکما این

شود، بلکه کافر و الایمان نامیده نمیالایمان و یا ناقصنزد سلف مؤمن کامل 119طور مطلق ترک کندبه

قابل  ی از آن،رای ظاهبدون هیچ نشانه ،چرا که عقلا و شرعا وجود ایمان در باطن ؛مرتد از اسلام است

 باشد. تصور نمی

 .باشدبه دو معنا می ،ی تصدیق باطن هستنداین قول که طاعات و عبادات ثمره»: می فرمایدتیمیه ابن

که هرگاه ایمان باطنی موجود چنان ،باشداول اگر منظور این باشد که طاعات از لوازم ایمان باطنی می

هب سلف و اهل سنت است. اما اگر منظور این باشد که ایمان یابد این، مذدر ظاهر نیز نمود می ،باشد

بدون وجود هیچ نمود ظاهری، تام  ایمان باطنیاین باشد و گاهی نیز گاهی سبب طاعات می ،باطنی

 120.«این قوِل مرجئه  جهمیه و دیگران است وکامل است،

پندارند ایمانی می»که: ها را خاطرنشان ساخته است از جمله اینسپس در چندین وجه، اشتباهات آن

 121.«تمام مرجئه است اعتقاداین  و ،باشدبدون عمل ظاهری، تام و کامل می ،که در قلب است

د به اینکه با استنا، شده  با شریعت منکرشان پیروان فکر ارجائیبه خاطر مخالفت  امام سفیان بن عیینه

                                                           
 . 6/374، و اْليمان عند السلف، 38. بنگر به: حقیقة الخالف، 118

 منظور از ترک جنس عمل، ترک كلی واجبات شرعی است. - 119

 . 31. إحکام التقرير، 160
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گویند: ایمان تنها قول مرجئه می»: رمایدومی فخداوند متعال، ابلیس و یهودیان را کافر نامیده است. 

ا ر «إاِلَّاللهالَإِٰلهَ »بهشت را برای هرکس که . آنان، ایمان، قول و عمل است :گوییمکه ما میاست، در حالی

ی اند و ترک فرایض را به منزلهواجب دانسته ،بر زبان بیاورد و با قلبش بر ترک فرایض اصرار بورزد

 ها بدونها مانند هم نیستند، چرا که ارتکاب حرامکه ایندر حالی ،اندداد کردهارتکاب فعلی حرام قلم

باشد. بیان این مسأله ترک فرایض بصورت عامدانه و بدون جهل و عذر، کفر می اما استحلال، معصیت

وی را از  خداوند علیه السلام شود، آدموضوح دیده میه ی آدم، ابلیس و علمای یهود بدر قضیه

یا از  ،ای گرددعامدانه از آن خورد تا فرشته اورا بر او حرام کرد، اما دن درخت نهی فرمود و آنخور

 دخداون، جاودانان شود به همین دلیل عاصی و گناهکار نامیده شد و مرتکب کفر نگشت. اما ابلیس

 نیز لمای یهودهمین سبب کافر نامیده شد. عه ب ،او عامدانه جحد ورزید وبر او یک سجده فرض نمود 

نَاَءُهمأ ]دانستند که وی نبی و رسول است باخبر بودند و می ها از صفت پیامبرآن ِرُفوَن َأبأ  122[َكَما َيعأ

ا همین دلیل خداوند آنهبه ،اما از شریعت او پیروی نکردند ،و با زبان بدان اقرار کردند )146بقره: (

المانه ع رمات( مانند گناه آدم و دیگر پیامبران است، و ترکبنابراین ارتکاب امور حرام )مح .را کافر نامید

 123.«مانند کفر علمای یهود است، فرایض وغیرمنکرانه

این سؤال است که: ایمان چیست؟ به ، جواب امام ابوثور در پاسخ هم عقلی بر این مقوله نقدهای از جمله

وتی بین ترک اقرار و ترک عمل شود؟ که ایشان روشن ساخت که هیچ فرق و تفاو آیا کم و زیاد می

 ی وی آمده که: که در جوابیهگردد. چنانوجود ندارد و انسان جز با اقرار و عمل، مؤمن نمی

کنم اما بدان اقرار عمل می ،به نظر شما اگر شخصی بگوید: به تمام آنچه خداوند بدان امر نموده»

شود: اگر شخص بگوید: به تمام هر آنچه ته میخیر، به آنان گف :آیا مؤمن است؟ اگر بگویند ؛نمایمنمی

باشد؟ اگر بگویند: دهم آیا مؤمن میاما هیچ عملی انجام نمی ؛نمایماقرار می ،خداوند بدان امر نموده

هر دو امر را اراده  اید که: خداوندکه ادعا کردهشود: چه فرقی دارند؟ حال آنها گفته میبله. به آن

ز جای پس ،دیگری را ترک کند هرچندمؤمن باشد یکی از آن دوانجام با  ،باشد اگر جایز ونموده است! 

الا حدرحقیقت فرقی بین این دو نیست. . مؤمن باشد ،اقرار ننماید لی بدانکند و به شریعت عملاگر 

                                                           
 «. شناسندگونه كه پسران خود را میبدان. »166

 . 7/323. منبع سابق، 163
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 ،آورده اقرار نماید بگوید: اگر شخصی اسلام بیاورد و به هر آنچه پیامبره و اعتراض کردشخصی اگر 

شود: ما فقط باشد؟ به او گفته می، مؤمن میمجرد انجام عملی، با این اقرار فرا رسیدن پیش ازآیا 

د بای ،هرگاه زمان عمل فرا رسدکه اگر خاطر این اقرارنهیم بهخاطر تصدیقش اسم مسلمان بر او میبه

اقرار  ،مؤمن گرددشود آن لحظه بر او لازم نیست که به تمامی آنچه باعث میلی دررا انجام دهد وآن

در این صورت بر او اسم ایمان )و مؤمن( را  ،دهمکنم و عملی انجام نمینماید و اگر بگوید: اقرار می

 124.«کنیماطلاق نمی

ه، دلیلی بر که ابوثور بیان داشت استدلالی»تیمیه بر این گفته چنین تعلیق زده است که: الاسلام ابنشیخ

شخص بوده که ی دین و بیانگر این است که هر یک از آن دو از زمره !وجوب دو امر است: اقرار و عمل

پاداش نبوده واز سوی خدا وپیامبرش مورد ستایش ، فرمانبردار خداوند و مستحق دو آنی وسیلهجز به

 125.«به حساب می آورندی که اعمال را خارج از دین و ایمان انبر کس همچنین حجتیستو  نیست

 رگبراینکه ا امت اجماع دارد»: می فرمایدحدیث مشهور جبرئیل  تعلیقی برر دمکی هم امام ابوطالب 

اما  ؛باور داشته باشدپیرامون توصیف ایمان آمده  قلبی که در حدیث جبرئیل عباداتبه تمام  ای بنده

. درجهت عکس شودمؤمن نامیده نمی ،اسلام که )در قالب طاعات عملی( بیان شده عمل نکند ارکانبه 

ایمان  ارکاناما به  ؛عمل نمایداز عبادات ظاهری( ) ی آنچه اسلام بدان وصف گردیدهاگر به همه آن هم

 126.«آیدمسلمان به حساب نمی ،معتقد نباشد

 خداوندداشته باشد که  راسخ یایمان قلبامحال است که شخص، مؤمن و »: می فرماید شیخ الاسلام

بار برای خدا سجده اما در طول زندگی خود، نه یک ،ه استبر او نماز، زکات، روزه و حج را فرض گردانید

این امر محال و غیرممکن  و نه روزه ای بگیرد ونه زکات مالش را بپردازد و نه حجی انجام دهد. ببرد

واین وضعیت فقط برای شخصی متصور است واز قلبی تراوش میکند که نفاق و زندقه در آن است است، 

 127.«نه ایمانی صحیح

                                                           
 .  ،1/347-348نة از عبدالله بن احمد. الس164

 . 881-4/880. شرح أصول إعتقاد أهل السنة، 168
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 ا توجه به این همه ادله که از قبل بیان شد، این قضیه را مطرح می کند که:برخی ب

 خصیش چون ممکن استطور کلی ترک کند، که انسان، جنس اعمال صالح را به نیست تصورقابلاین 

 دار یا راستگو و یا... باشد. امانت

 : باید گفتجواب این سؤال در 

ن بلکه مقصود ای هیچ عمل خیر ظاهری نداشته باشدنیست که شخصی  اینمنظور از ترک جنس عمل 

مختص امت از واجباتی باشد که  و انجام پذیرد اخلاصتصدیق و  و ایمان از روی اعمال وی که  است

گوید یا در تقسیم نمودن و حکم کردن کند یا راست میزیرا شخصی که امانت را رعایت » باشد محمد

ی کفر خارج از دایره به خاطر این اعمال نیک ،یامبرش ایمان ندارداما به خدا و پ ،ورزدخود عدالت می

لذا شخصی که واجبات گردد، چرا که مشرکان و اهل کتاب نیز قائل به وجوب این امور هستند، نمی

 128.«را انجام نمی دهد مومن به خدا و پیامبرش محسوب نمی شود مخصوص امت محمد

 :روشن گردید کهگذشت، بر اساس آنچه 

پیروی و اطاعت از  کلی و ترک عمل و رویگردانی بودهجود جنس عمل، شرط صحت ایمان و

 باشد. ، ناقض اصل ایمان میشریعت
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