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 مترجم ۀمقدم

 وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده: أما بعد: احلمد هللا 

ٓ ﴿ د:یفرما می خداوند ِ َ� ُ�ُۡصوَها واْ نِۡعَمَة ٱ�َّ  .]١٨النحل: [ ﴾�ن َ�ُعدُّ
د ھمه آن را یتوان نمی د،یه نعمت خداوند را بشمارکد) یو اگر (بخواھ«

 .»دیبشمار

ِ ٱ فَِمنَ  َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ ﴿ د:یفرما می و  .]٥٣النحل: [ ﴾�َّ
 .»د، از (جانب) خداوند استیاز نعمت ھرآنچه دار و«

م و یح و روش سلیده صحیت بسوی عقین نعمت، نعمت ھدایبزرگتر
 باشد. می سلف صالح کمنھج اھل سنت و جماعت بر فھم و ادرا

(ال إله إالَّ اهللا حممد رسول ه شامل و متضمن کلمه اخالص است کد یتوح

لمه و کن یشود مگر با نطق به ا نمی ن اسالم داخلیه انسان به دکاست، اهللا) 
ه کلمه قاعده بزرگ اسالم است کن یآن، پس ا یعمل به موجبات و مقتضا

 یلمه براکن یر از ایشود، و خدا غ نمی بدون آن نزد خدا قبول یچ عملیھ
ن یا قیست مگر از طریمحبت او ن یبه سو یچ راھیرد، و ھیپذ نمی بنده خود

 لمه و عمل به آن.ک
روزی و معصوم بودن از یت، آدرست پیپس آن است سعادت اول، راه ھدا

 . Öاختالفات و 
ن سبب آن یه ھر صالح در زمکم ینیب می مینکاگر ما در حال جھان تدبر 

و فساد و فتنه و بال و  یتاست، و ھر شر و بدیک ید و عبادت خدایتوح
ر یمخالفت با رسول الله و دعوت بسوی غ ھا سبب آنین بدیر از ایو غ یقحط
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 خداست.
ه ھر ملت است، و یخدا اساس و پا یگانگید و یه توحکد دانست یو با

ده است، و ین و آسمان و بھشت و دوزخ را بخاطر آن آفریخداوند زم

َوَما َخلَۡقُت ﴿ د:یفرما می امبران را به آن سبب فرستاده است، خداوندیپ
�َس إِ  نَّ َوٱۡ�ِ  .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦�َّ ِ�َۡعُبُدوِن ٱۡ�ِ

 د:یفرما می ھا و گناھان است، خداوند ن ظلمیاز بزرگتر کو در مقابل شر

َك لَُظۡلٌم َعِظيمٞ ﴿ ۡ  .]۱۳لقمان: [ ﴾إِنَّ ٱلّ�ِ
 .»بزرگ است یستم که شرک یبه راست«

 لمه اخالص (ال إله إالَّ الله و آنچه برکقت یننده حقکان یه بکتاب کن یو ا
 م .یدار می میفارسی زبانان جھان تقد یآن داللت دارد) برا

رده به آن ک کتا را دریک یقت عبادت خداید است با مطالعه آن حقیام
 نند.کبرده و به آن عمل  یپ

 یریإسحق بن عبدالله دب
 اضیر

 .قه۲/۱/۱۴۱۵
 



 
 

 مؤلف ۀمقدم

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا إن احلمد هللا  

النا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ـومن سيئات أعم

 وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله

 وبعد:
 رکذ ه او رایکسانکرده، و به کخود امر  یادآوریر و کخداوند ما را به ذ

ر خود کاد و ذیشه به یاست، و ھم داده یارید اجر و پاداش بسیند نونک می

لَٰوةَ ﴿ د:یفرما می هکن پس عبادتھا، چنانیرده، و ھمچنکامر  فَإَِذا قََضۡيُتُم ٱلصَّ
َ قَِ�ٰمٗ  ٰ فَٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ  .]۱۰۳النساء: [ ﴾ُجنُو�ُِ�مۡ ا َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ

 یستاده و نشسته و بر پھلویخداوند را ا د،یسپس چون نماز را گزارد«
 .»دینکاد یده) یش (آرمیخو

َ َكِذۡ�رُِ�ۡم َءابَآَءُ�ۡم ﴿ د:یفرما می و َ�ِٰسَكُ�ۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ فَإَِذا قََضۡيُتم مَّ
َشدَّ ذِۡكرٗ 

َ
ۡو أ

َ
 .]٢٠٠: ةالبقر[ ﴾أ

د، خداوند را ھمچون ی(حج) خود را به جا آورد کپس چون مناس«
 .»دینکاد یشتر، ی(بھتر و) ب یردکاد یه به کرِد پدرانتان، بلکادی

است،  داده یت خاصیحج اھم کمناس یم اداژه ھنگایاد خود بویو 

فَۡضُتم ّمِۡن ﴿ د:یفرما می هکچنان
َ
ٓ أ ْ ٱ َعَرَ�ٰٖت فَإَِذا َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ فَٱۡذُكُروا َّ�

 .]١٩٨: ةالبقر[ ﴾ٱۡ�ََرامِ 
 .»دینکاد ید به نزد مشعر الحرام، خداوند را یبازگردپس چون از عرفات «
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يَّا�ٖ ﴿ د:یفرما می و
َ
� ٓ�ِ ِ ْ ٱۡسَم ٱ�َّ ۡعلُوَ�ٍٰت  َو�َۡذُكُروا ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن مَّ َ�َ

نَۡ�ٰمِ 
َ
 .]٢٨الحج: [ ﴾بَِهيَمةِ ٱۡ�

ه به آنان ک یحالل گوشتان یمعلوم بر چھارپا ییو نام خدا را در روزھا«
 .»نندکاد یاست،  دادهروزی 

يَّا�ٖ ﴿ د:یفرما می و
َ
� ٓ�ِ َ ۡعُدوَ�ٰتٖ  َوٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ  .]٢٠٣: ةالبقر[ ﴾مَّ

 .»دینکاد یق) یام التشری(و معلوم ا نیمع ییخداوند را در روزھا«

قِِم ﴿ د:یفرما می هکرده است، چنانکن یاد خود آئی یو نماز را برا
َ
َوأ

لَٰوةَ ِ�ِۡ�رِيٓ   .]۱۴طه: [ ﴾ٱلصَّ
 .»دار یردِن من نماز برپاکاد ی یو برا«

ِ « د:یفرما می صرمکو رسول ا ْ�ٍل َورُشٍْب وَِذْكٍر ِ�َّ
َ
يَّاُم أ

َ
�ِق � رْشِ

يَّاُم التَّ
َ
�« 

 [مسلم].
دن و یخوردن و آشام یروزھا«حجه)  ذی ۱۱،۱۲،۱۳ق (یتشر یروزھا

 .»ر خداستکذ

ِيَن ﴿ :دیفرما می خداوند َها ٱ�َّ ُّ�
َ
َ ذِۡكرٗ َ�ٰٓ� ْ ٱ�َّ ْ ٱۡذُكُروا  ٤١� َكثِٗ�� َءاَمُنوا

ِصيً�  بُۡ�َرةٗ وََسّبُِحوهُ 
َ
 .]٤٢-٤١األحزاب: [ ﴾٤٢َوأ

د. و او را صبح و شام ینکاد یار یردن بسکاد یمؤمنان، خداوند را به  یا«
 .»دییح گویتسب

بود رسول  (ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له) ن وردھایه بھترکھنگامی 

خ� ادلاعء داعء يوم عرفة، وخ� ما قلت أنا وانلبي� « فرمودند: صالله
ملك، وهل احلمد، وهو ىلع لك ـمن قب� ال � إالَّ اهللا وحده ال رش�ك هل، هل ال

 ].ی[الترمذ. »يشء قدير



 ٥   مقدمۀ مؤلف

  

امبران یه من و پک یزین چیروز عرفه است، و بھتر ین دعاھا دعایبھتر«

ال � إالَّ اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك، وهل احلمد، گفتند:  می قبل از من
 .»وهو ىلع لك يشء قدير است

رھا کن سائر ذیدر ب یو بلند ین منزلت و مقام عالیبزرگ چن ۀلمکن یو ا
و واجبات است، و فقط مجرد  یام و شروط و معانکو وردھا دارد، و شامل اح

ن مطلب یه اکح دادم ین سبب ترجیه بر زبان آورد، به ھمکست ینای  لمهک
ما را از ه ما و شکخود بدانم، و از خداوند خواستارم  یھا از سخنرانی یکیرا 

آن، و عمل  ینندگان معناک کزدگان به آن، و در لمه، و از چنگکن یاھل ا
 بزرگ بداند. ۀلمکن ینندگان به ظاھر و باطن اک

 شود: می مین مطلب بر چند جمله تقسیو ا
 روزمره انسان.  یمقام ال إله إالَّ الله در زندگ منزلت و •
 لت ال إله إالَّ الله. یفض •
 لمه ال إله إالَّ الله در لغت. کاعراب  •
 آن.  یان و شروط و معناکار •
 ال إله إالَّ الله.  ۀلمکواجبات  •
 ال إله إالَّ الله در حال تلفظ آن به انسان سود و بھره ۀلمکچه وقت  •

 آن. یھا ر و نشانهیرساند، و تأث نمی بھرهرساند، و چه وقت  می
 م:ییگو می ق خدایتوفه و ب





 
 

 هر مسلمان  یمنزلت ال إله إالَّ الله در زندگ

نماز و در  ۀه مسلمان در أذان و اقامکاست  یا لمهکال إله إالَّ الله  
و ھا  آسمان ال إله إالَّ اللهله یبه وس ند، وک می خود اعالن یو گفتگو ھا خطبه

آن  ۀلیده شدند، و بوسیمخلوقات آفر ین بر پا شد، و به سبب آن تمامیزم
م و کد، و حینازل گرد یآسمان یھا تابک فرستاده شدند، و ‡امبران یپ

آدم  ردار بنیکاعمال و  یلمه ترازوکن یا یبر پا شد، و برا یعت الھیشر

بازار بھشت و دوزخ بنا شد، و بخاطر   بر قرار شد، ھا ارده شد، و روزنامهگم
 م شدند.یافر تقسکقت به دو گروه مؤمن و یلمه خلکن یا

باشد، و آن  می فر و عقابکیخلق و طاعت و ثواب و  ۀپس آن سرچشم
ده یلمه و حقوق آن پرسکن یده شد، و از ایان آفریجھان یه براکاست  یحق

د، و بر آن قبله بر پا شد، و بر یبر آن ثواب و عقاب خواھند د خواھند شد، و
ن یده شد، و ایشکر یان شدند، و بخاطر آن در راه خدا شمشیآن ملتھا بن

د یلکاسالم و  ۀلمکن یبندگان خداست، پس ا یتمام یلمه حق خدا براک
ن مخلوقات سؤال خواھند شد، و دو ین و آخریباشد، و از آن اول می بھشت

ز یه از دو چکنیگذرد تا ا نمی شود و نمی یخود سپر یآدم از جا نیب یپا
 د؟یامبران را دادید، و چه جواب پیدیپرست می را یسکده شوند: چه یپرس

به آن، و عمل به  کاقرار به آن، و در (ال إله إالَّ اهللا)قت یحق یجواب اول
 آن است.

ع بودن و یو مط کقت أنَّ محمدًا رسول الله، دری: حقیو جواب دوم
 ].۱/۲[زاد المعاد اطاعت از اوست. 

 یتقو ۀلمکفر است، و آن کن اسالم و یننده بکلمه ال إله إالَّ الله جدا کو 
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لمه کآنرا  ÷میمان است، إبراھیاست، و آن حلقه عھد و پ یزگاریو پرھ

َعقِبِهِۦ َ�َِم� بَا�َِيٗة ِ� ﴿ د:یفرما می ه خداوندکماندگار قرار داده است، چنان
 .]۲۸الزخرف: [ ﴾لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعونَ 

ان) فرزندانش قرار یماندگار در (م یو (خداوند) آن (سخن) را سخن«
 .»ه آنان بازگردندکداد، باشد 

ْولُواْ ٱۡلعِۡلِم قَآ�َِمۢ� ﴿ د:یفرما می و
ُ
نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوأ

َ
� ُ َشِهَد ٱ�َّ

 .]١٨عمران:  آل[ ﴾١٨بِٱۡلقِۡسِط� َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيُم 
ند و فرشتگان و عالمان، ک می ری) را تدبیه(ھمه امور ھستکخداوند «
) جز او ی) معبود (حقیست، (آری) جز او نیه معبود (حقکدھند  یگواھ

 .»ستیروزمنِد فرزانه است، نیه) پک(
آن حق، و براءت از  یبه سو حق، و دعوت یگواھ اخالص و ۀلمکن یو ا

 هکده است، چنانین سبب خداوند مخلوقات را آفریان است، و به ھمکمشر

�َس إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن ﴿د: یفرما می نَّ َوٱۡ�ِ  .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦َوَما َخلَۡقُت ٱۡ�ِ
 .»ام دهیافرینند نک یه مرا بندگکآن یاو جن و انس را جز بر«

 ، خداونداند امبران فرستاده شدهیه پکلمه استکن یسبب ھمو به 

نَا۠ ﴿ د:یفرما می
َ
� ٓ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
َوَمآ أ

 .]٢٥األنبیاء: [ ﴾٢٥فَٱۡ�ُبُدوِن 
م یردک می یوحه به او کم مگر آنیش از تو نفرستادیرا پ یچ رسولیو ھ«

 .»دیست، پس مرا بپرستی) جز من نیه معبود (حقک

ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦٓ ﴿ د:یفرما می و ۡمرِهِۦ َ�َ
َ
وِح مِۡن أ ُِل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكَة بِٱلرُّ ّ�َ�ُ

ُقوِن  نَا۠ فَٱ�َّ
َ
� ٓ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
نِذُرٓواْ �

َ
ۡن أ

َ
 .]٢النحل: [ ﴾٢أ



 ٩   منزلت ال إله إال الله در زندگی هر مسلمان

  

ه بخواھد، کس از بندگانش کبر ھر یفرشتگان را با وحش یبه اراده خو«
) جز من یچ معبوِد (حقید: ھیه: ھشدار دھکام) ین پیند (با اک می نازل

 .»دیست، پس از من پروا بدارین
ه بر بندگان خود کن نعمتھا ید: خداوند بھتریگو /نهییان بن عی(سف

لمه کآموخته است، و ھا  آن را به (ال إله إالَّ اهللا) ه:کن است یعطا فرموده ا

لمة کاست). [یاھل دن یخ، برایانند آب ان میبھشت یبرا (ال إله إالَّ اهللا)
 ].۵۳ـ۵۲اإلخالص البن رجب ص

د جان و مال او مصون و محفوظ خواھد بود، و یآنرا بگو هک یسکپس 
ه جان مال کند جان و مال او مصون نخواھد بود، بلکاز آن اعراض  هک یسک

ُ َوَ�َفَر « د:یفرما می صه رسول الله کست، چناناو ھدر ا َ إِالَّ ا�َّ
َ

َمْن قَاَل َال إِهل
 ِ ُ وََدُمُه وَِحَسابُُه ىلَعَ ا�َّ

ُ
ِ َحُرَم َماهل  [مسلم].  »بَِما ُ�ْعبَُد ِمْن ُدوِن ا�َّ

ر از خدا عبادت شود یه غکد، و به آنچه یبگو (ال إله إالَّ اهللا) هک یسک«

 .»جان و مال او مصون بوده و اجر و پاداش او نزد خداستفر ورزد، ک
شود  می ه از او خواستهک یزین چین اسالم اولیافر در دکھنگام دخول 

من یمعاذ بن جبل را بطرف  صرم که رسول اکلمه است، چنانکن یھم

 «ن فرمود: یفرستاد و به او چن
َ

ْهَل ِكتَاٍب فَاْدُ�ُهْم إِىل
َ
ىِت قَْوًما أ

ْ
 َشَهاَدةِ إِنََّك تَأ

 ُ َ إِالَّ ا�َّ
َ

ْن َال إِهل
َ
 ه].ی[متفق عل »...أ

 هک یزین چیشد، پس اول ی) وارد خواھیھود و نصاریتاب (کتو بر اھل «
ه: کلمه است کن یدادن به ا یگواھ ینک می آن دعوت یبه سو راھا  آن

 .»ستیتا نیک یجز خدابه حق  یمعبود
 یپ یلمه را در زندگکن یت ایپس به آنچه گذشت منزلت و مقام و اھم

ه ھمه کاست  یه و ستونین واجبات بر بندگان است، و پایه اولکم یبر می
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 شود. می ردار بر آن بنا و ساختهکاعمال و 
 



 
 

 لت ال إله إالَّ اللهیفض

انت و کار دارد و نزد خداوند میبس یھا لتیفض إالَّ اهللا) (ال إلهلمه ک 
ن و صادقانه از یقیبه طور  آنرا هک یسکند، و ک می فایا یم و بزرگیمنزلت عظ

به طور  آنرا هک یسکند، و ک می د خداوند او را به بھشت واردیقلب بگو
وز فر خود را در رکی یا جان و مال او مصون بوده، ولید در دنین بگویدروغ

است و  یوتاه و مختصرکای  لمهک (ال إله إالَّ اهللا)د، و یامت خواھد دیق
باشد،  می نیاعمال سنگ یدر ترازو یاست، ول کحروف آن بر زبان سب

 ه فرمود:کند ک می تیروا صرم کاز رسول ا سد الخدری یه أبوسعکچنان

ْذُكُرَك «
َ
، َعلِّْمِ� َشيْئًا أ ْدُعوَك بِِه ، قَاَل : قُْل يَا ُموىَس: ال قَاَل ُموىَس : يَا رَبِّ

َ
َوأ

ُ ، قَاَل : ال  َ إِال ا�َّ
َ

ُ ، َقاَل : لُكُّ ِعبَاِدَك َ�ُقوُل َهَذا ، قَاَل : قُْل : ال إِهل َ إِال ا�َّ
َ

إِهل
نَّ ا

َ
ِ� بِِه ، قَاَل: يَا ُموىَس ، لَْو أ ُصَّ ِر�ُد َشيْئًا ختَ

ُ
َما أ نَْت ، إِ�َّ

َ
َ إِال أ

َ
َماَواِت إِهل لسَّ

ٍة  ُ يِف ِكفَّ َ إِال ا�َّ ٍة ، َوال إهِلَ بَْع يِف ِكفَّ رَِضَ� السَّ
َ
بَْع واََعِمَرُهنَّ َ�ْ�ِي َواأل السَّ

 ُ َ إِال ا�َّ
َ

 ].۲۳۲۴مواد الظمآن  یم وابن حبان فک[الحا »َمالَْت بِِهنَّ ال إِهل

و را اموز تا با آن تیب یزیا! بمن چیگفت: خدا به خداوند ÷یموس«

 یگفت: تمام ÷ی، موس(ال إله إالَّ اهللا)نم، خداوند فرمود: بگو: ک یادآوری
ھفتگانه و  یھا آسمان اگر یموس یند، خداوند فرمود: ایگو می بندگانت آنرا

ھفتگانه  یھا نیزمر از خدا، و یھستیھا غ یب و تمامکوکآنچه در آن است از 

(ال إله إالَّ گر ترازو باشند، یدر طرف د (ال إله إالَّ اهللا)طرف ترازو و  یکدر 

 .»ن) خواھد شدیرد (سنگکگر غلبه خواھد یبر طرف د اهللا)
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ن یبھتر (ال إله إالَّ اهللا) ۀلمکه کند ک می ن داللتیث بر این حدیپس ا
 باشد. می ورد

 فرمودند: صرمکه رسول اکند ک می تیروا بو عبدالله بن عمر
وخ� ما قلت أنا وانلبيون من قب� ال � إالَّ خ� ادلاعء داعء يوم عرفة، «

 .»ملك وهل احلمد، وهو يلع لك يشء قديرـاهللا وحده ال رش�ك هل، هل ال
 ].ی[أحمد والترمذ

امبران یه من و پک یزین چیروز عرفه است، و بھتر ین دعاھا دعایبھتر«

وهل احلمد،  ال � إالَّ اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك،گفتند:  می قبل از من
 .»وهو يلع لك يشء قدير است

ند ک می اعمال افزون یآن در ترازو ینین از آنچه بر سنگیو ھمچن
رم که رسول اکرده کت یروا به عبدالله بن عمرو کاست  یگریث دیحد

ََالئِِق «فرمودند:  ص
ْ
ِقيَاَمِة ىلَعَ رُُءوِس اخل

ْ
ىِت يَْوَم ال مَّ

ُ
يَُصاُح بِرَُجٍل ِمْن أ

ُ َعزَّ وََجلَّ  َرَصِ ُ�مَّ َ�ُقوُل ا�َّ ُ �ِْسَعٌة َو�ِْسُعوَن ِسِجالًّ لُكُّ ِسِجلٍّ َمدَّ ابلْ
َ

َ�يُنرَْشُ هل
َافُِظوَن ُ�مَّ 

ْ
َظلََمتَْك َكتَبىَِت احل

َ
َهْل ُ�نِْكُر ِمْن َهَذا َشيْئًا َ�يَُقوُل َال يَا رَبِّ َ�يَُقوُل أ

لََك َحَسنَ 
َ
لََك ُعْذٌر أ

َ
ٌة َ�يَُهاُب الرَُّجُل َ�يَُقوُل َال. َ�يَُقوُل بََ� إِنَّ لََك َ�ُقوُل أ

ْن َال 
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ بَِطاقٌَة ِ�يَها أ

َ
َْوَم َ�تُْخَرُج هل

ْ
ِعنَْدنَا َحَسنَاٍت َو�ِنَُّه َال ُظلَْم َعلَيَْك ايل

ُ قَاَل َ�يَُقوُل يَ 
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ َوأ َ إِالَّ ا�َّ

َ
َِطاقَُة َمَع إِهل

ْ
ا رَبِّ َما َهِذهِ ابل

َِطاقَُة ىِف 
ْ

ٍة َوابل ِجالَُّت ىِف ِكفَّ ِجالَِّت َ�يَُقوُل إِنََّك َال ُ�ْظلَُم. َ�تُوَضُع السِّ َهِذهِ السِّ
َِطاقَةُ 

ْ
ِجالَُّت َوَ�ُقلَِت ابل ٍة َ�َطاَشِت السِّ  رھما].یم وغک، والحای[الترمذ  »ِكفَّ

 فهیرده و نود نه صحک یادیق فرین خالیاز امت من در ب یبر مرد«
ه کتا آنجا  ھا فهین صحیا ینند، و درازکردار او را پھن کارنامه) اعمال و ک(



 ١٣   فضیلت ال إله إال الله

  

ن گناھان را یاز ا یزیا چیشود: آ می ند دور است، سپس گفتهیب می چشم
 یا عذریشود: آ می پروردگار! گفته یر اید: خیگو می ؟ در جوابینک می ارکان

شود: بلی  می ر، گفتهید: خیگو می ده وی؟ آنمرد ترسیدارای  ا حسنهیو 
شود،  نمی تو نزد ماست، ھرگز بر تو ظلم یبرا یاریبس یھا ییکحسنات و ن

ه در آن نوشته: أشھد أن ال کشود  می رون آوردهیارت برای او بک یکسپس 
ارت کن یا! اید: خدایگو می إله إالَّ الله، وأشھد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، آنمرد

شود،  نمی شود: بتو ظلم می شود! به او گفته می فه چهین ھمه صحیمقابل ا
 گر ترازویفه دکدر  ھا فهیفه ترازو، و آن صحک یکارت را در کپس آن 

 نیینی به پایارت از سنگکفه باال آمده، و آن یگذارند، آن ھمه صح می
 .»رود می

الحافظ ابن رجب در ه کدر بر دارد  یاریل بسیلمه بزرگ فضاکن یو ا
ر کذ یلیلت آن دلیلمة اإلخالص) آنرا آورده، و بر ھر فضکرساله خود بنام (

 ن است:یه من جمله چنکرده است ک
ا ال إله یالم و سخن او در دنکن یآخر هک یسکبھشت است و  یه بھاکنیا

از آتش جھنم است، و سبب  یشود، و رھائ می إالَّ الله باشد به بھشت وارد
ھاست، و گناھان و  ییکن نیباشد، و بھتر می دن گناھانیمغفرت و بخش

 ۀفید، و صحینما می دیمان را در قلب تجدیند، و اک می ا را محو و نابودیخطا
است ای  لمهکرا گشوده تا به خدا برسد، و  ھا ند، پردهک می نیاعمال را سنگ

ه کلمه است کـن ید، و آن بھترینما می قیه خداوند قائل آن را تصدک
ردارھاست کن اعمال وین وردھاست، بھتری، و بھتراند امبران بر زبان آوردهیپ
در اجر ثواب دارد، پناه دھنده ای  ردن بردهکشود، وبا آزاد  می ه چند برابرک

روز محشر است، و آن  ین است، امان از وحشت قبر و ھول و سختیاطیاز ش
ه کنیلتھا آن، ایبرخواستن از قبرھاست، و از جمله فض ن ھنگامیشعار مؤمن

ه بخواھد ک ینده آن باز شده و از ھر دریھشتگانه بھشت را بر گو یدروازھا
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لمه بسبب کن یه: اگر ھم اھل اکن است یل آن ایشود، و از فضا می داخل
ر در حقوق آن به دوزخ وارد شوند حتمًا از آن خارج خواھند شد و در یتقص

ر کتاب خود ذکه ابن رجب در کاست  ین مطالبیشوند، ا نمی ارآن مندگ
 ].۶۶ـ  ۵۴لمة اإلخالص صکت. [ل آورده اسیاز آن دل یکھر  یرده و براک

 



 
 

 لمه ال إله إالَّ الله در لغتکاعراب 

بر اعراب آن متوقف باشد، علماء رحمت ای  جمله یمعنا کاگر فھم و در 
 :اند ه گفتهک، چناناند ال إله إالَّ الله داده ۀلمکبه  یادیت زیھم اھمیالله عل

 ه بر جنس است.ی: ناف(ال)

ر آن خبر یه خبر آن محذوف و تقدکباشد،  می بر فتح ی: اسم آن مبن(إله)
 : ال إله بحق.یعنی(حق) است، 

 خبر مرفوع است. : مستثنی از(إالَّ اهللا)

 باشد. می : معنای آن قابل پرستش(اإلله)
ل بطرف ی، شوق و ماند خوانده یخدائبه مقام  او راھا  قلب هکو آن است 

 د.یاز آنان بر طرف نما یا ضرریبرساند، و  یه بر آنان نفعکاوست 
ح یصح اند ا معبود) خواندهیود، ۀ (موجلمکآن را  خبر هکسانی کو 

 یھستند، ولھا  نیا ر ازیو قبرھا و غھا  بت از یاریدات بسرا معبویست، زین
 معبودات باطل، و پرستش یر از او تمامیتاست، و غیک یخدابه حق  معبود

 ن ال إله إالَّ اللهکن از واجبات و مستلزمات دو ریباشد، و ا می حیر صحیغھا  آن
 باشد. می





 
 

 آن. یمعناان و شروط و کار

 ن دارد:کال إله إالَّ الله دو 
 ، و دوم: اثبات.یاألول: نف

از سائر مخلوقات را  یتعال یر از خدایمعبودات غ ی: تمامیو مقصود از نف
 رده است.ک ینف

حق و  یه خداکاست  یو پروردگار یو مقصود از اثبات: اثبات خداوندگ
ن آنرا قابل پرستش کیه مشرک یمعبودات ۀش و پرستش است، و ھمیقابل ستا

نَّ ٱ﴿ د:یفرما می باطل و مردود است، خداوند اند دانسته
َ
َ ُهَو ٱۡ�َقُّ َ�ٰلَِك بِأ َّ�

نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو ٱۡلَ�ِٰطُل 
َ
 .]۶۲الحج: [ ﴾َوأ

او (به  یه خداوند بر حق است، و آنچه را به جاکن از آن است یا«
 .»خوانند باطل است می ش)یاین

 یجز خدابه حق  یداللت ال إله إالَّ الله، معبود د:یگو /میامام ابن الق
تر از داللت قول: خدا معبود  میت بزرگتر و عظی، بر اثبات عبودستیتا نیک

 یر از خدا را نفیگر غیرا قول خدا معبود است، معبودات دیباشد، ز می است
ه مستلزم انحصار پرستش بر خدای کند، بخالف قول ال إله إالَّ الله، ک نمی

 باشد. می ر از اویغ یتا، و نفیک

به خطا  اند ردهکر یرا فقط به قادر بر اختراع تفس(اإلله) لمه که یکسانکو 
 .اند رفته

 :اند ن گفتهید) چنیتاب التوحک( مان بن عبدالله در شرحیخ سلیو الش

معبود و  یعنی (اإلهليه)، و (اإلله)ه معنای کم یه شود: دانستاگر گفت
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قادر بر اختراع بودن و  (إله)د: معنای یگو می هک یسکت، پس جواب یمعبود
 ست؟یھا چ ن عبارتیمانند ا

 تواند به دو جھت باشد: می نیجواب ا
از دانشمندان لغت آنرا  یسکاست، و  ین گفتار ساختگیه اکنیأوًال: ا

ن ال إله إالَّ کنگفته است، و قول علماء و دانشمندان لغت آنچه ما قبًال در ر
 ن قول باطل است.یباشد، پس ا می میردکر کالله ذ
(اإلله)  یر به الزم معنایم، باز ھم تفسینکًا: اگر فرضًا آنرا ھم قبول یثان

باشد، و ھرگاه چنبن نباشد  می (إله) بودن قادر بر اختراع ۀاست، و چون الزم
ه کست ین نیست، اگر ھم اسم آن معبود باشد، و مقصود اینبه حق  معبود

ت به یباشد مسلمان است، و به بھا می ه معبود قادر بر اختراعکس بداند کھر
آن  ۀاسالم نگفته است، چون الزم یاز علما یسکن مقوله یرسد، ا می بھشت

از  یم بعضینکمان باشند!! اگر ھم فرض فار عرب مسلکه تمام کن است یا
توان باستناد بر  می ، واند ردهکن گفته باشند خطا ین چنیمتأخر یعلما
 ].۸۰د صیز الحمیر العزیسیجواب داد. [تبر آن  یو نقل یل عقلیدال



 
 

 معنی و واجبات ال إله إالَّ الله 

 نخواھد برد مگر با ھفت شرط: یچ نفعیھ (ال إله إالَّ اهللا)نده یگو
آنرا بر  هک یسکو اثبات، پس  ینفبه طور  آن یعلم و معرفت به معنا -۱

 به او یچ نفعیداند ھ نمی و واجبات آنرا یزبان آورده و معن
رده نداشته است، مانند کرا اعتقاد آنچه بر آن داللت یرساند، ز نمی

 اند.د نمی ه آنراکد یسخن گو یبا زبان هک یسک
د یو ترد کش یه منافک یمال معرفتکن داشتن به آن، و آنھم یقی -۲

 است.

(ال إله إالَّ ن مدلول ی، و اکشر یمناف یاخالص داشتن در آن اخالص -۳

 باشد. می اهللا)
را ینفاق است، ز یه منافکصادق و راستگو بودن در اعتقاد به آن،  -۴

 یبه معناشان یھا رده و قلبکخود آنرا تلفظ  یھا ن با زبانیمنافق
 آن اعتقاد ندارند. یقیحق

ن یند، و مسرور شدن به اک می لمه و به آنچه داللتکن یعشق به ا -۵
 ن.یعشق بخالف رفتار منافق

ه از ک یردارکلمه، به انجام اعمال و کن یم شدن بحقوق ایتسل -۶
 او است. یخدا و خشنود یمستلزمات اخالص در آن برا

 کطاعت از اوامر خدا و ترو آنھم با ا یسرباز زدگ یرفتن منافیپذ -۷
 ].۹۱د صیات او سبحانه. [فتح المجیمنھ

ه ک صرم کامبر این شروط علماء و دانشمندان از قرآن و سنت پیو ا
ان حقوق و شروط آن وارد شده استنباط یبزرگ و ب ۀلمکن یبخصوص ا
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 ه آنرا فقط بر زبان آورد.کاست  یه مجرد لفظکنی، نه ااند ردهک

چ معبود یعنی ھی (ال إله إالَّ اهللا) یه معناکاز آنچه گذشت واضح شد 
 یکیچ شریگانه است، و ھیه کاست  ییست، و او خدایتا نیک یجز خدا یبحق

م شامل آن است یلمه عظکن یباشد، بنابر ا می را او مستحق عبادتیندارد، ز
را ینبوده و باطل است، ز یتا، سائر معبودات خدایک یر از خدایه غک

 ست.یمستحق عبادت و پرستش ن
شتر مواضع امر به عبادت خدا متصل به یه در بکسبب است  نیبه ھم

قائل شدن با او،  یکه عبادت خدا با شرکد، چرا یآ می ر از خدایعبادت غ ینف

ْ ٱ﴿ د:یفرما می ه خداوندکست، چنانیح نیصح ْ بِهِۦ َوٱۡ�ُبُدوا َ َوَ� �ُۡ�ُِ�وا َّ�
 .]۳۶النساء: [ ﴾ا ٔٗ َشۡ� 
 .»دیاورین یکرا با او شر یزید و چینکو خداوند را پرستش «

ِ َ�َقِد ٱۡسَتۡمَسَك ﴿د: یفرما می و ُٰغوِت َوُ�ۡؤِمۢن بِٱ�َّ َ�َمن يَۡ�ُفۡر بِٱل�َّ
ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   .]٢٥٦: ةالبقر[ ﴾بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡ�َ�ٰ َ� ٱنفَِصاَم لََهاۗ َوٱ�َّ

ه به کمان آورد، (بداند) یفر ورزد و به خدا اکه به طاغوت کس کپس ھر«
ندارد، و خداوند  یه) آن گسستنکم چنگ زده است (ک(بس) مح یزیدستاو

 .»داناست یشنوا

ةٖ ﴿ د:یفرما می و مَّ
ُ
ِ أ

ِن ٱ�ۡ  َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
َ
َ َوٱۡجَتنُِبواْ رَُّسوً� أ ْ ٱ�َّ ُبُدوا

ُٰغوَت   .]٣٦النحل: [ ﴾ٱل�َّ
ه: کن دعوت) یم، (با ایختیرا برانگ یان) ھر امتی رسولین در (میقیو به «

 .»دیزید و از طاغوت بپرھینک یخداوند را بندگ
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نْ « فرماید: مى صو رسول اهللا  بَدُ مِ عْ رَ بِامَ يُ فَ كَ ُ وَ هَ إِالَّ اهللاَّ الَ الَ إِلَ نْ قَ مَ

هُ  مُ دَ هُ وَ الُ مَ مَ رُ ونِ اهللاَِّ حَ  [مسلم]. »دُ
ست، سپس به آنچه یتا نیک یجز خدابه حق  ید: معبودیس بگوکھر«

 .»فر ورزد، جان و مال او مصون استکشود  می ر از خدا پرستشیغ

َ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه ﴿ د:یفرما می به قوم خود یامبریو ھر پ ْ ٱ�َّ ٱۡ�بُُدوا
ۥٓ    .]٥٩األعراف: [ ﴾َ�ۡ�ُهُ
 .»دیندار )یچ معبوِد(حقید، جز او ھیخدا را بپرست«

 ن.یل و براھین دالیر از ایو غ

(ال إله ان آن قول بنده: یو ب ین معنیق اید: تحقیگو /امام ابن رجب

بت یت او نشود، و ھیه از او اطاعت شود، و معصکن است یمستلزم ا إالَّ اهللا)
او عز وجل  یو ترس و دعا ھمه برا یو عظمت و دوست یوه و بزرگوارکو ش

 ست.یز نیح و جایر از او صحیردن غکباشد، و دعا 

قولوا ال � إالَّ «ش فرمودند: یفار قرکبه  صسبب رسول الله  نیبه ھم
 ست، در جواب گفتند:یتا نیک یجز خدابه حق  یچ معبودید: ھی، بگوئ»اهللا

ٌء ُعَجاٞب ﴿ َجَعَل ٱ�لَِهَة إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ
َ
 .]۵ص: [ ﴾٥أ

 یزین چیگمان ا معبود قرار داده است؟ بی یک) معبودان را ۀا (ھمیآ«
 .»شگفت است

باطل، و عبادت را به ھا  بت یه عبادت تمامکلمه دانستند کن یو از ا
خواھند، پس  نمی نیفار چنکه ک یحال ند، درک می تا منحصریک یخدا
و  تا به عبادت،یک یگانه دانستن خدایال إله إالَّ الله و موجبات آن  یمعنا

 باشد. می ر از اویعبادت غ کتر
خدا را به عبادت اعالن  یگانگیلمه ال إله إالَّ الله را گفت، کو اگر بنده 
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ن را باطل یاء و صالحیر از خدا، از عبادت قبرھا و أولیرده، و عبادت غک
 نموده است.

اقرار  یعنیال إله إالَّ الله  یه معناکھا  آن اعتقاد قبرپرستان و ھمانند
ه خدا وجود دارد، و او خالق و قادر بر اختراعات و مانند کنیبه اردن ک
 خداست، و گمان یت فقط برایمکآن: حا یه معناکنیا اینھاست، و یا

(ال إله إالَّ اهللا) ر ین را تفسین اعتقاد را داشته باشد و ایا هکسی کبرند  می
ر از خدا یچه از عبادت غرده است، اگر ھم ھرکاده یرا پ یقید حقیبداند توح

 رسانند، و به می ه مردگان نفع و ضررکبخواھد انجام دھد! و معتقد باشد 
 کبه خا کشان و تبر ردن و طواف بر قبرھایکو نذر  یقربانله یبه وسھا  آن

 ند.ک یکیآن قبرھا قربت و نزد
 کین عبادت شریدر اھا  آن ن صدر اسالم باکیه مشرک اند نھا ندانستهیا

دھنده  یه خدا روزکدانستند  می نکیآن مشره ک یالح ند، دریکمتفق و شر
ر از خدا یگفتند ما غ می ن اقرار داشتند، ویباشد و به ا می و قادر بر اختراعات

ه بتھا، کنیند، نه اک یکه ما را به خداوند نزدکنیا یم جز برایدیپرست نمی را
ال إله إالَّ الله  یاز معنا یت جزویمکباشند! پس حا می دھنده یخالق و روز

در  یعت الھیم به شرکرا حیباشد، ز می آن یقیحق یه تمام معناکنیاست نه ا
و  کبا وجود شر یو دادخواھ یفرھا و مجازات شرعکیو  یحقوق شخص

 ست.ین یافکآوردن بخدا در عبادت او  کشر
ن یرده بودند، پس بکگمان ھا  نیا هکال إله إالَّ الله آن بود  یو اگر معنا

ه به کنبود! بل یچ جھادین صدر اسالم ھکین مشریو ب صرم کول ارس
گفت اقرار  میھا  آن ردند، اگر بهک می شتافتند و اقدام می رمکدعوت رسول ا

گفت: در  می هکنیا ایه خدا قادر بر اختراعات است، و خدا وجود دارد، کد ینک
 تکدر عبادت خدا سا ید، ولینکم خدا قضاوت کفرھا به حکیجان و مال و 

 شد. می
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(ال إله ه اگر گفتند: کدانستند  می ن عرب زبان را خوبکین آن مشریکل

لمه مجرد تلفظ کن ی، و ااند ردهکاقرار ھا  بت به باطل بودن عبادت إالَّ اهللا)

َجَعَل ٱ�لَِهَة ﴿ جستند و گفتند: ین جھت از آن دوریست، به ھمیبه آن ن
َ
أ

ٌء ُعَجاٞب إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ   .]۳۲ص: [ ﴾٥إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ
 یزین چیگمان ا است؟ بی معبود قرار داده یک) معبودان را ۀا (ھمیآ«

 .»شگفت است

ُهۡم َ�نُٓواْ إَِذا �ِيَل لَُهۡم َ�ٓ ﴿ د:یفرما میھا  آن ت ازیاکه خداوند به حکچنان إِ�َّ
وَن  ُ �َۡستَۡكِ�ُ ُۡنونِۢ  ٣٥إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ ْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ �َّ �ِنَّا َ�َارُِ�وٓا

َ
 ﴾٣٦َوَ�ُقولُوَن أ

 .]٣٦-٣٥الصافات: [
) یچ معبوِد (بحقیشد: ھ می ه چون به آنان گفتهکآنان (چنان) بودند «

ا ما معبوداِن یگفتند: آ می ردند. وک می یشکست، سریگانه) نیجز خداونِد (
 .»م؟ییگو کوانه ترید یش را به خاطر (سخِن) شاعریخو

ر خدا، و یعبادت غ کمستلزم تر (ال إله إالَّ اهللا)لمه که کپس دانستند 
لمه را گفته کن یه اگر اکنیباشد، و ا می متعال در عبادت یگانه دانستن خدای

ه ک یحال رده بودند، درکدادند، با خود تناقض  می ادامهھا  بت و در عبادت
 آمد. می بدشانراه داشته و کاز تناقض اھا  آن

(ال لمه کھا  آن راه ندارند، وکح این تناقض قبین زمان از ایقبرپرستان ا

به گنبدھا با  یکیرا بر زبان آورده، سپس با پرستش مردگان و نزد إله إالَّ اهللا)
ه أبوجھل و أبولھب یکسانکبر  یشوند، پس وا می دچار تناقضھا  عبادت انواع

گاه إالَّ اهللا) إله (اللمه کبه ھا  آن از  ترند. داناتر و آ
گاھانه بگوکن یس اکه ھرکنیخالصه ا و  ید، و مستلزمات ظاھریلمه را آ
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خدا با اعتقاد قاطع به  یو اثبات عبادت برا کشر یآورد از نف ینھان آنرا بجا
 است. یقیند، او مسلمان حقکآنچه متضمن آن است انجام داده عمل 

 یظاھربه طور  ند و موجبات آنراکل د و به آن عمیآنرا بگو هک یسکو 
 باشد. می انجام دھد، بدون اعتقاد قاطع بر آنچه بر آن داللت دارد، او منافق

ه ک کبه زبان گفته و عمل او مخالف آن باشد با انجام شر هک یسکو 
لمه را کد آن یرا بایلمه است، زکو مخالف آن  کد است، او مشریتوح یمناف

انجام واجبات  یبراای  لهیآن را دانست، چون آن وس یبر زبان آورد، و معنا

 ﴾إِ�َّ َمن َشِهَد بِٱۡ�َّقِ وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ ﴿ د:یفرما می ه خداوندکآن است، چنان
 .]۸۶الزخرف: [

گاھانه بر حق شھادت و گواھکسانی کمگر « داده(و خدا را به  یه آ
 .»ده) باشندیپرست یگانگی

ر از خدا یفر به آنچه غکتا و یک یخداو عمل به موجبات آن: عبادت 
 باشد. می لمهکن یاز ا ین ھدف نھائیشود است، و ا می عبادت

در عبادات  ین الھیعت و آئیقبول شر (ال إله إالَّ اهللا)لمه کو از موجبات 
ه از طرف ک یم قبول قانوند و فروش و حالل و حرام، و عدیو معامالت خر

ْ ﴿ د:یفرما می ه خداوندکمقرر شده است، چنان یتعالیر خدایغ ُٰٓؤا ۡم لَُهۡم ُ�ََ�
َ
 أ

 ُ َذۢن بِهِ ٱ�َّ
ۡ
 .]۲۱الشوری: [ ﴾َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن ٱّ�ِيِن َما لَۡم يَأ

ه خداوند به آنان اجازه کْن آنچه را یه از دکدارند  یانیکافران) شرکا (یآ«
 .»؟اند نداده است، مقرر داشته

د و فروش و یو معامالت خرھا  عبادت عت خدا را دریشر یستیپس با
ر از آن قبول یو غ ین مدنیردند، در قوانکن مردم در آنچه اختالف یقضاوت ب

عت خدا گرفته شده است مردود یر شریه از غکشور ک ین رسمیرد، و قوانک
 یھا طانیه شکھا و خرافات  بدعت یردن تمامکآن رد  یدانست، و معنا
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را قبول ھا  آن از یزیچ هکسی کنند، و ک می جادیر عبادت اانس و جن آنرا د

ْ ﴿ د:یفرما می ه خداوندکاست، چنان کند مشرک ُٰٓؤا ۡم لَُهۡم ُ�ََ�
َ
ْ لَُهم  أ َ�َُعوا

 ُ َذۢن بِهِ ٱ�َّ
ۡ
 .]۲۱الشوری: [ ﴾ّمَِن ٱّ�ِيِن َما لَۡم يَأ

آنان اجازه ه خداوند به کْن آنچه را یه از دکدارند  یانیکافران) شرکا (یآ«
 .»؟اند نداده است، مقرر داشته

َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�ونَ ﴿ د:یفرما می نیو ھمچن
َ
 .]١٢١األنعام:[ ﴾�ۡن أ

د، ینک یرویآنان) پ یاین صفتان و اولیاطی(ش و اگر از آنان«
 .»د بودیخواھ کشان) مشریگمان(مثل ا بی

َُذٓواْ ﴿ د:یفرما می نیو ھمچن ۡرَ�ا�ٗ ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ا ّمِن ُدوِن ٱأ َّ�﴾ 

 .]٣١: التوبة[
 یخداوند، به خدا یان) را به جای(علماء) و رھبانشان(پارسا احبار«

 .»اند گرفته
 یل عدیه را بر صحابی جلین آیا صرم که: رسول اکث آمده یو در حد

يا « گفت: صرمکبه رسول ا یتالوت فرمودند، عد سبن حاتم الطائی
رسول اهللا لسنا نعبدهم، قال: أليس �لون ل�م ما حرم اهللا فتحلونه، 

. »: فتلك عبادتهمص، قال انليب و�رمون ما أحل اهللا فتحرمونه، قال: ب�
 ].۳۰۹۴ ی[الترمذ

نند آنچه ک نمی ا حاللیم، فرمود: آیپرست نمی راھا  آن رسول خدا، ما یا«
 ینند آنچه خدا آنرا حالل دانسته؟ عدک نمی خدا آنرا حرام دانسته، و حرام

 .»ھاست ردن آنکفرمود: آن ھمان عبادت  صگفت: بلی، آنحضرت 
 د: یگو /خ عبدالرحمن بن حسنیالش

ر خداست، و با اطاعت یقت عبادت غیت، در حقیاز آنان در معص یرویپ
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ن یچن ن امتیه واقع اک، چناناند ان گرفتهیرا ارباب و خداھا  آن ردن از آنان،ک
ه داللت بر ک یدیتوح یه مخالف و منافکبر است کا کن ھمان شریاست، و ا

باشد، پس واضح  می Öست یتا نیک یجز خدابه حق  یدادن: معبود یگواھ
لمه کن یرا مدلول ایھاست، ز نیا یننده تمامکار کلمه اخالص انکه کد یگرد

 ].۱۰۷د ص ی. [فتح المجندک می یرا منف
 یر اسالمیه غکشور ک ین(رسمیو قوان یر إلھیغ ین دستورھایو ھمچن

تاب خدا صورت کم فقط به کرھا شود و تحا یدر جوامع اسالم یستیاست) با
 رد.یگ

ءٖ ﴿ د:یفرما می خداوند ِ َوٱلرَُّسولِ فَُردُّوهُ إَِ� ٱ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ َّ�﴾ 
 .]٥٩النساء: [

د، یمان داریامت ایروز ق د، اگر به خدا ویردکاختالف  یزیھرگاه در چ«
 .»دیم خدا و رسول او بازگردانکآن را به ح

ِۚ ﴿ د:یفرما می نیو ھمچن ۥٓ إَِ� ٱ�َّ ءٖ فَُحۡكُمُه َوَما ٱۡخَتلَۡفتُۡم �ِيهِ مِن َ�ۡ
ُ َرّ�ِ   .]١٠الشوری: [ ﴾َ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ

 مش به خدا احالهکد، حینکدا یه در آن اختالف پک یزیو در ھر چ«
 .»ن است خداوند، پروردگار منیگردد، ا می

افر و فاسق و کند، خداوند او را ک نمی عت خدا قضاوتیبه شر هکسی کو 
 ن بر آن داللتیرده است، و اک یمان را از او نفیظالم دانسته است، و ا

ا یح بداند، و یم آنرا صحکعت خدا، اگر حایر شریه قضاوت به غکند ک می
ه کاست  کیفر و شرکعت خدا بھتر و سزاوارتر بداند، یر از شریم بغکه حکنیا

د یتناقض شد (ال إله إالَّ اهللا)لمه کخدا منافات دارد، و با  یگانگید و یبا توح
 دارد.
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عت خدا واجب یه قضاوت به شرکح نداند، و اعتقاد دارد یاگر آنرا صح یول
به  ردهکه با قول خود مخالفت کرد کو ھوس او را وادار  یھو یاست، ول

ه مخالف کرود،  می اصغر بشمار کفر و شرکد، یم نماکر از اسالم حین غیقوان

 و موجبات و لوازم آن است. (ال إله إالَّ اهللا)لمه ک

د بر یه باکاست  یاملکقه متیروش و طر (ال إله إالَّ اهللا)لمه کپس 

ه کست ینای  لمهکند، و ک یمفرمائکره و حیمسلمانان چ یزندگ  تمامی
و عدم عمل به لوازم  یار صبح و شام بدون فھم معنکت و اوراد و اذکبر یبرا

ه کقی آن بر زبان تلفظ شود، چنانیردن بر منھج حقکو عمل  یو مقتضا
رده و در اعتقاد و تصرفات خود با آن که با زبان آنرا تلفظ یکسانکشتر یب

 نند.ک می ن را تصوریمخالف ھستند ا

 یتعال یاثبات اسما الله و صفات بار إالَّ اهللا)(ال إله  یو از لوازم و مقتضا

ده و یخدا را به آن نام صرم که رسول اکنیا ایده، یه خود را به آن نامک

ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ﴿ د:یفرما می باشد، خداوند می رده است،کف یتوص
َ
ِ ٱۡ� َوِ�َّ

ۡسَ�ٰٓ 
َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ ْ ٱ�َّ ۖ َوذَُروا ْ َ�ۡعَملُوَن فَٱۡدُعوهُ بَِها �ِهۦِۚ َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُوا

 .]۱۸۰األعراف: [ ﴾١٨٠
د، و یھا) او را به (دعا) بخوان دارد، پس به آن (نام یکن یھا و خداوند نام«

 ) آنچه راید، (سزاینکنند، رھا ک می یجروکش یھا ه در نامکآنان را 
 .»دیردند، خواھند دک می

الم عرب منحرف شدن کفر در کد آمده: اصل إلحاد و یتاب فتح المجکدر 
 ه خداوند با آن شناختهک یل و ظلم است و اسماء الله و اوصافیاز راه و م

 ند است.ک می مال او جل وعال داللتکشود و بر  می
تاب مدارج کد و در یتاب فتح المجک) ۵۳۸ـ  ۵۳۷ن در ص (یو ھمچن
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در  یتعالیخدا یر در باب اسمھافکس الحاد و ه: پک) آمده ۱/۲۹ن (کیالسال
ف و اخراج آن با یا تحریآن، و  یقیحق یار معناکا انینند، ک می ارکآنچه ان

ه اھل اتحاد و کمخلوقات چنان یا قرار دادن نامھا برایح، و یر صحیل غیتأو
و  ین ھستی، ااند دهیو نام اند ن نامھا را گرفتهیاھا  آن رایند، است، زیحلول گو

ض آن، و یل و تفویل و تأویدر نامھا و صفات با تعط هکسی کپس  Öا را یدن
ه کفـر ورزد، چنانـکل و بزرگوار آن داللـت دارد یجل یآنچه بر معنا

 یقیحق یه و معتزله و اشاعره به آن اعتقاد دارند، با معنایجھم یھا گروه

اسماء و ه با کرا معبود آن است یرده است، زکمخالفت  (ال إله إالَّ اهللا)لمه ک

، و ﴾فَٱۡدُعوهُ بَِها﴿ د:یفرما می ه خداکشود، چنان می صفات او، دعا و توسل
نه اسم و نه وصف دارد، چگونه معبود خواھد بود؟ و چگونه به او و  هکسی ک

 شود؟ می بطرف او دعا
 یام اختالف نظر دارند، ولکشتر احیگود: مردم در ب می میاإلمام ابن الق

ه صحابه و ک، بلاند ردهکموضع ھم اختالف ن یکآن در ات صفات و اخبار یدر آ
، اند ردهکقت آن اتفاق یواثبات حق ین بر اقرار و مرور بر آن با فھم معانیتابع

ن انواع ین دو (نامھا و صفات خدا)، از بزرگتریه اکگردد  می نجا واضحیپس ا
 ن ویق شھادتیمال تحقکرا از یت به شرح آن بھتر است، زیآن است، و عنا

 یافکآنرا شرح  صه خداوند و رسول خدا کد است یاثبات آن از لوازم توح
 ست.یدر آن ن یالکچ لبس و اشیه ھک اند داده

 ند.ک نمی کگر درید یسکآنرا  یام جز خواص مردم، معناکات احیو آ
ند، کآن ھر دو، خواص و عوام مشتر کات صفات در فھم و ادرایولی آ

آن است، [مختصر  یقت و چگونگیحق ، نه فھمیمقصود من فھم اصل معن
 ].۱/۱۵الصواعق المرسلة 

 یآسمان یھا تابک م وین امر با سرشت و عقل سلید: ایگو می ھمچنان
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مال و جالل ندارد اله و مدبر و معبود که صفات ک یسکه: کواضح است 
ش و حمد یاو ستا یب دار است، و برایه مذموم و ناقص و عکنخواھد بود، بل

ه کخواھد بود  یسک یه براکباشد، بل می اول، و نه در آخر و سپاس نه در
آن مستحق سپاس و حمد است، و برای  یه براکمال و جالل دارد، کصفات 

ه شامل اثبات صفات خدا و علو آن در کخود را  یھا تابک ن سلف صالحیھم
فر و حجود کار آن کو ان یرا نفی، زاند دهید نامیباشد توح می الم آنکخلق و 

د و یه و نقص توحیه آن از تشبیمال و تنـزکخالق آن است، و اثبات صفات به 
 ].۱/۲۶ن کیاوست . [مدارج السال یگانگی

انسان منفعت دارد؟ و چه وقت  یبرا (ال إله إآلَّ اهللا)ـ چه وقت قول  ۵
 منفعت ندارد؟

و عمل  یبا شناخت و معرفت معن (ال إله إالَّ اهللا)لمه کد یه باکقبًال گفتم 
ه کاز نصوص وارده وجود دارد  یبعض یوقت یبه لوازم آن ھمراه باشد، ول

از مردم  یاست، و بعض یافکه مجرد تلفظ به آن کن است گمان شود کمم
ن برده ین گمان از بیان داشت تا ایاج به بی، موضوع احتاند ردهکن گمان را یا

 طلبد. می حق را هکسی ک یھم برا شود آن
ن یه در آن چنکث عتبان ید: در حدیگو: بن عبدالله مان یخ سلیالش

ُ يَبْتَيِغ بَِذلَِك « آمده: َ إِال ا�َّ
َ

َم انلَّاَر ىلَعَ َمْن قَاَل: ال إِهل َ قَْد َحرَّ إِنَّ ا�َّ
فَ

 ِ  ه].ی[متفق عل »وَْجَه ا�َّ
د: ال إله إالَّ الله، وآنھم یبگو هکسی کرده کخداوند بر آتش جھنم حرام «

 .»خدا باشد یخلوص براخاص و 
 هکسی کن است: یه ظاھر آن چنکوارد شده  یثیه احادکگفت: بدان 

دھد، خداوند او را بر آتش جھنم حرام نموده است، مانند  ین را گواھیشھادت

ِ « ه:کث أنس یث، و حدین حدیا َوُمَعاُذ ْ�ُن َجبٍَل رَِديُفُه ىلَعَ  صاكَن انلَّىِبّ ا�َّ
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ِ وََسْعَديَْك.  قَاَل ». ُمَعاذُ  يَا«الرَّْحِل قَاَل  َما ِمْن َ�بٍْد �َْشَهُد  :قَاَل بَلَّيَْك رَُسوَل ا�َّ
ُ ىلَعَ انلَّارِ  َمُه ا�َّ ُ إِالَّ َحرَّ ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهلُ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ َ ِإالَّ ا�َّ ْن َال إِهلَ

َ
  »أ

 ].ی[البخار
 سرش سوار بود، آن سوار بود و معاذ پشت یبر چھار پائ صامبر یپ«

ا رسول الله، یمعاذ؟ در جواب گفت: گوش بفرمانم  یفرمود: ا صحضرت 
ست، و یتا نیک یجز خدابه حق  یه معبودکندھد  یگواھای  چ بندهیگفت: ھ

 .»ه خداوند آتش جھنم بر او حرام گرداندکنیمحمد فرستاده خداست مگر ا
هَ « ه فرمودند:کت است یت مسلم از عبادة روایو در ورا دَ أَنْ ال إِلَ هِ نْ شَ مَ

ىلَ النَّارِ  ُ عَ هُ اهللاَّ مَ رَّ ُ حَ  [مسلم]. »إِالَّ اهللاَّ
ست، و محمد یتا نیکجز خدای به حق  یه معبودکدھد  یس گواھکھر«

 .»گرداند می فرستاده خداست، خداوند او را بر آتش جھنم حرام
به ن دھد یبه شھادت یس گواھکه: ھر کگری وارد شده یث دیو احاد

ند) ک می (خدا او را بر آتش جھنم حرام ۀشود، و در آن جمل می بھشت داخل
ند ک می تیه رواکرة یھر ث أبییه گذشت، و حدکث عبادة یست، مانند حدین

ْن « ه:کث آمده یبودند، و در حد صبا رسول الله  که در غزوه تبوک
َ
ْشَهُد أ

َ
أ

�ِّ رَُسوُل 
َ
ُ َو� َ إِالَّ ا�َّ

َ
َ بِِهَما َ�بٌْد َ�ْ�َ َشاكٍّ َ�يُْحَجَب َعِن َال إِهل ِ َال يَلىَْق ا�َّ ا�َّ
َنَّةِ 

ْ
 [مسلم].  »اجل

ست و من یتا نیک یجز خدابه حق  یه معبودکدھم  می یگواھ«
 ند، درکخدا را مالقات  ین دو گواھیس با اکچ یفرستاده خدا ھستم، ھ

 یریدخول بھشت جلوگ ه او ازکنیبر دل ندارد، مگر ا کیدر آن شه ک یحال
 .»نحواھد شد
 ن باره گفته است:یة در ایمیخ اإلسالم ابن تیآنچه ش



 ٣١   معنی و واجبات ال إله إال الله

  

ال إله إالَّ الله گفته  یه در معناک ین مقالید: و بھتریمان گویخ سلیالش
 یسک یث براین احادی: ااند ن گفتهیه چنکره است یة و غیمیشده، قول ابن ت

د آمده است، و یمقبه طور  هکرد، چنانید سپس بر آن بمیه آنرا بگوکاست 
 یدیو ترد کچ شید، و در آن ھین از قلب بگویقیبه طور  خالص وبه طور  آنرا

د فراز یقت توحیرا حقین باشد، زیقیه با صدق و کدر قلب نداشته باشد، بل
به طور  دھد به ال إله إالَّ الله یگواھ هکسی کخداست، پس  یبه سو روح

 شود، چون اخالص سوق دادن قلب می داخلخالص از قلب خود به بھشت 
ند، که از گناھان خود صادقانه و مخلصانه توبه کنیخداوند است، به ا یبه سو

 رده است.کسب کرد بھشت را ین حال بمیو اگر در ا
د یه بگوکیسکه کنیبه ا یدر پ یمتواتر و پبه طور  یاریث بسیچون احاد

ا یذره، و  یکا وزن یدانه از جو، و  کیال إله إالَّ الله و در قلب او مانند وزن 
 رون خواھد آمد.یباشد، از آتش جھنم ب یکیر و نیاز خ یخردل یکوزن 

ند: ال إله إالَّ یگو می هکسانی کشتر یه، بکمتواتر آمده به طور  نیھمچن
 د.یآ می رونیالله به جھنم وارد شده، سپس از آن ب

آدم را بر آتش جھنم  بنیه: خداوند اثر و نشانه سجود کو متواتر است 
 او سجده یخواندند و برا می خدا نماز یبراھا  نیا رده، پسکحرام 

 ردند.ک می
ه کدھد  ید: ال إله إالَّ الله، و گواھیبگو هکسی که: کو متواتر است 

ست، و محمد فرستاده خداست، بر یتا نیک یر از خدایغبه حق  یمعبود
 گردد. می آتش جھنم حرام

شتر ین و دشوار است، و بیسنگ یھا زانیھا و م د به شرطیمقھا  نیا نیکل
سی کدانند، و  نمی ن رایقینند اخالص و ک می لمه را تلفظکن یا هکسانی ک
د، و یه در نزد مردن فتنه بر او آکرود  می مین ندارد بر او بیقیاخالص و  هک
قبل از مردن لمه ال إله إالَّ الله پرده و فاصله گردد و نتواند کن ین او و بیب
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 د.یلمه را بگوکن یا
به  ورانه وکورکد یتقلبه طور  ندیگو می لمه راکن یا هکسانی کشتر یو ب
نگرفته، و  یجاھا  آن مان در قلبیا ینیرینند، و شک می عادتی تلفظطور 
ن اشخاص ید از ایآ می فتنهھا  آن در نزد مردن و در قبرھا بر هکسانی کغالب 

، »سمعت انلاس يقولون شيئاً فقلته«ث آمده: یه در حدکھستند، چنان
 .»ردمکرار کند، من ھم ھمان را تیگو می یزیدم مردم چیشن«

ن یورانه است، و اکورک یروید و پیھم تقلھا  نیا ردارکشتر اعمال و یو ب

ةٖ �نَّا ﴿ د:یآ می ضرب المثلھا  آن ه بریآ مَّ
ُ
ٰٓ أ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َ�َ َ�َ

ۡقَتُدونَ   .]٢٣الزخرف: [ ﴾مُّ
گمان بر رد و نشاِن آنان  م و بییا افتهی ینییبند) به آیرا (پاما پدرانمان «
 .»مینک می اقتدا

را یث سابق وجود ندارد، زین احادیب یچ منافات و اختالفیحال ھ نیدر ا
رده است، و کاصرار ن ید، ھرگز بر گناھین بگویقیاخالص و به طور  اگر آنرا

ز برای او یه خداوند از ھر چکشود  می ن او موجبیقیمال اخالص و ک
نحال ھرگز در قلب او اراده و خواست حرام و یمحبوبتر باشد، پس در ا

ه بر آتش جھنم حرام خواھد بود، اگر ھم قبل کن است یست، و این یروھکم
ن محبت یتوبه و اخالص، و ان یمان، و این ایرا ایداشته باشد، ز ین گناھیاز ا
ه ھمه آنرا محو و نابود کنخواھد گذاشت، بل یاو باق یبرا ین، گناھیقیو 

د بشرح یز الحمیر العزیسی، [تشود می ه شب با روز محوکرد، چنانکخواھد 
 .]۶۷ـ۶۶د صیتاب التوحک

 خ محمد بن عبدالوھاب گفته است:یآنچه الش
رد، کار کبر اسامه ان صه رسول الله کند یگو می دارند، یگریشبھه د

 حضرت به او فرمود: آن(ال إله إالَّ اهللا)، ه گفت: کشت کرا  یمرد یوقت
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» ُ َ إِالَّ ا�َّ
َ

َ�تَلْتَُه َ�ْعَد َما قَاَل َال إِهل
َ
ه گفت ال إله إالَّ الله، او را کنیا بعد از ایآ«  »أ
ند، و ک می ممنوعلمه کن ینده ایشتن گوکه از ک یگریث دی؟ و احادیشتک

افر کد یلمه را بگوکن یس اکه ھرکن است ین جاھالن و نادانان ایمقصود ا
 .»ندکبخواھد ب یارکشود، گرچه ھر  نمی شتهکست و ین

ھود جنگ یبا  صه: رسول الله کشود  می ن جاھالن گفتهیدر جواب ا

 (ال إله إالَّ اهللا).گفتند:  میه ک یحال ر نمود دریرا اسھا  آن رد وک

لمه ال کبه ه ک یحال ردند درکِلَمه جنگ یله ُمَس یبا قب صامبر یاران پیو 
 یخواندند، و ادعا می دادند، و نماز می یإله إالَّ الله محمد رسول الله گواھ

 داشتند. یمسلمان
 لمه راکن یرا سوزاند اھا  آن طالب بن أبی یعل هکسانی کن یو ھمچن

 گفتند. می
افر کند کار کامت و حشر را انیس قکه ھرکن جاھالن اقرار دارند یو ا

ان کاز ار یزیچ هک یسکد، و یشود، اگر ھم ال إله إالَّ الله بگو می شتهکاست و 
 د.یشود، اگر ھم ال إله إالَّ الله بگو می شتهکافر و کند کار کاسالم را ان

رساند،  نمی به او یند، نفعکار کاز فروع اسالم را ان یزیپس چگونه اگر چ
 ند به او نفعکار کامبران است را انین پیه اصل و اساس دکد یر توحاگ یول

 .رساند؟! می
 دند.یث را نفھمین احادیا ین دشمنان خدا معنایکل

 ].۱۲۱ـ۱۲۰:د صی[مجموعة التوح
ه کشت کرا  یث اسامه، مردید: اما حدیه گوین رحمت الله علیو ھمچن

ترس از جان و مال او  ین ادعا از رویرد، و اک یمسلمان یبه گمان او ادعا
ه از کنمود واجب است  یلمه تظاھر به مسلمانکن یبود، و اگر شخصی با ا

ه مخالفت او با اسالم بر او ظاھر شود، خداوند کنید تا ایشکشتن او دست ک



 إال اللهمعنای ال إله    ٣٤

 

ۡ�ُتۡم ِ� َسبِيِل ﴿ن نازل فرمود: ین باره چنیدر ا ْ إِذَا َ�َ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِ ٱ َّ� ْ  .]۹۴النساء: [ ﴾َ�تَبَيَُّنوا
 .»دینک یبررس یکد، نینکمؤمنان، چون در راه خدا سفر  یا«
ه از کند واجب است ک می ه داللتین آید، و اینک یبررس یکن یعنی

ار کد، اگر بعد از آن مخالفت او با اسالم بر او واضح و آشیشکشتن او دست ک

ْ ﴿ شود، چون فرمودند: می شتهکشد،  د، ینکق یو تحق یبررس یعنی: ﴾َ�َتبَيَُّنوا
ق یو تحق یگر بررسیشود، د نمی شتهکس ال إله إالَّ الله را گفت کپس ھر

 ست.ین یمعنائ
 یه ھرگاه شخصکم، یر نمودکه ذکگر و مانند آن یث دین حدیو ھمچن

د، مگر یشکشتن او دست کد را ظاھر نمود واجب است از یاسالم و توح
فرمودند:  صحضرت  ن، آنیل بر ایار شود، و دلکآشمخالف آن بر او 

» ُ َ ِإالَّ ا�َّ
َ

َ�تَلْتَُه َ�ْعَد َما َقاَل َال إِهل
َ
ه ال إله إالَّ الله گفت کنیا او را بعد از ایآ« »أ
 .»؟یشتک

ُ « و فرمودند: َ إِال ا�َّ
َ

قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ َ�ُقولُوا ال إِهل
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
به من امر « »أ

تا یک یجز خدابه حق  یند: معبودیه بگوکنیفار بجنگم تا اکه با کشده 
 .»ستین

أينما لقيتموهم فاقتلوهم، « در باره خوارج فرمودند: صحضرت  و آن
د، اگر یشکرا بھا  آن د،یدیرا دھا  آن ھر جا« ،»لنئ أدر�تهم ألقتلنهم قتل اعد

ه ک یحال ، در»شتکرا خواھم ھا  آن ردم مانند قوم عادک کرا درھا  آن من
ن یصحابه در مقابل گفتن ا یند، حتیگو می س ال إله إالَّ اللهکشتر از ھریب
از صحابه علم ھا  آنه ک یحال ند، درینما می ریخود را تحقھا  آن لمه در برابرک

ار و ینرساند، و عبادت بس ینفعھا  آن نحال ال إله إالَّ الله بهیآموختند، با ا
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ردند، کمخالفت  یعت الھیبا شر ینرساند، وقت ینفعھا  آن به یمسلمان یادعا
فه یحن له بنییھود و جنگ صحابه با قبین در باره آنچه در جنگ با یو ھمچن

 م.یر نمودکذ
 آنچه ابن رجب گفته است:

ث رسول یلمة اإلخالص) در باره حدکتاب خود (کو ابن رجب در 

قَاتَِل « :صالله
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
ًدا أ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ َ ِإالَّ ا�َّ

َ
انلَّاَس َحىتَّ �شهدوا أن َال إِهل

 ِ ن را دانستند یا صامبر یاران پیاز  یگفت: حضرت عمر و گروھ »رَُسوُل ا�َّ
ن یشود، و به ھم می ا باز داشتهیفر دنکین، از یه به مجرد گفتن شھادتک

ر کأبوب یردند، ولکن دند جنگیات امتناع ورزکاز دادن ز هکسانی کسبب با 
ه حِق ال إله کنیشود تا ا نمی متوقفھا  آن ه جنگ باکد ین را فھمیق ایالصد

فَإَِذا َ�َعلُوا َذلَِك َعَصُموا « فرمودند: صه رسول الله کإالَّ الله را بدھند، چنان
ْمَوالَُهْم إِالَّ 

َ
ِ اإلِْسَالِم وَِحَساُ�ُهْم ىلَعَ به حق  ِم�ِّ ِدَماَءُهْم َوأ و اگر آنرا « »ا�َّ

بر ھا  آن ، مگر به حِق آن و حساباند انجام دادند جان خود را مصون داشته
 .»خداست

 ق بود.یر الصدکأبوب کن فھم و دریات حق مال است، و اکه: زکوگفت 
به طور  هک اند ردهکت یره روایگر ابن عمر و أنـس و غیت دیو در روا

ْن « ن آمده:یح چنیصر
َ
ِمْرُت أ

ُ
ُ أ َ ِإال ا�َّ ْن ال إِهلَ

َ
قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ �َْشَهُدوا أ

ُ
أ

اَكةَ  الَة، َوُ�ْؤتُوا الزَّ ُ، َو�ُِقيُموا الصَّ
ُ

ًدا َ�بُْدهُ َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ، َوأ

َ
�َك هل  »وَْحَدهُ ال رَشِ

ست ینبه حق  یند: معبودیه بگوکنیفار بجنگم تا اکبه من أمر شده تا با «
 .»ات بدھندکتا، و نماز بپا دارند، و زیک یمگر خدا

فَإِن ﴿ ند، خداوند فرمودند:ک می ن داللتیز بر ایل نیه ذین آیو ھمچن
لَٰوةَ  قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ْ  تَابُواْ َوأ َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهمۡ  َوَءاتَُوا  .]٥: التوبة[ ﴾ٱلزَّ
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راھشان را ات پرداختند، کداشتند، و ز یردند و نماز بر پاکپس اگر توبه «
 .»دی(باز) گذار

َكٰوةَ فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ﴿د: یفرما می نیھمچن لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
فَإِن تَابُواْ َوأ

 .]١١: التوبة[ ﴾ِ� ٱّ�ِينِ 
 ینیات بپردازند، برادراِن دکدارند، و ز ینند، و نماز بر پاکپس اگر توبه «

 .»شما ھستند
د و یفرائض ھمراه با توح یابد مگر با ادای نمی قین تحقیدر د یبرادر

د، و یشود مگر با توح نمی حاصل کن توبه از شریخدا، و ھمچن یگانگی
ردند، و کنرا به صحابه گفت، به قول او رجوع یق ایر الصدکه أبوبکھنگامی 

 ح است.یه قول او صحکدند ید
به طور  دین را بگویشھادت هکسی کا بر یفر دنکیه کو اگر دانسته شد 

اسالم  یاز حقھا یکیردن با که با مخالفت کشود، بل نمی بر طرف یلک
 ن خواھد بود.یفر آخرت چنکین یشود، پس ھمچن می مجازات

لمه ال إله إالَّ که تلفظ به ک اند از علما گفته ید: و بعضیز گویو ابن رجب ن
ن کیشود، ولیالله سبب به ورد به بھشت و نجات از جھنم با موجبات آن م

دھد، مگر با جمع بودن شروط آن، و بر  نمی واجبات، عمل خود را انجام
ند بسبب عدم کن است واجبات آن تخلف کطرف شدن موانع آن. و مم

سن ووھب بن ن قول حیھا. وا از آن یا وجود مانعیاز شروط،  یتحقق شرط
 تر است. ن راجحیه اکمنبه است 

ه ک یحال فرزدق دره به الکرده است کنقل  یسپس از حسن البصر
؟ یا ردهکآماده  یزین روز چه چیا یبرارد گفت: ک می ھمسر خود را دفن

ام،  ردهکال إله إالَّ الله را آماده لمه کنون کدر جواب گفت: از ھفتاد سال تا
ال إله إالَّ الله شروط دارد، و بر  ی، ولیوالئ ۀگفت: چه توش یحسن البصر
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 و با عفت. حذر باش از تھمت زدن به زنان مؤمن
لمه کس کند: ھریگو می هکھستند  یسانکگفته شد:  یو به حسن البصر

س ال إله کشود، در جواب گفت: ھر می د به بھشت داخلیال إله إالَّ الله را بگو
 شود. می ض آنرا بجا آورد، به بھشت واردیإالَّ الله را گفت و حق وفرا

د یلکال إله إالَّ الله ا ید: آیاز او پرس هکسی کو وھب بن منبه در جواب 
ه دندانه دارد، پس کنیست مگر اید نیلکچ ین ھیکست؟ گفت: بلی لیبھشت ن

 ر.یند وگر نه خک می ت بازیه دندانه داشت براک یآورد یدیلکاگر 
است، آنھم در  یافکه نقل شد که از علما ک یالمکن گفتار و یو به نظرم ا

س ال که ھرک اند ردهکدارند و گمان  کبه آن تمس یه بعضکن شبه یباره رد ا
ه کبر کا کشود، اگر ھم ھر چه از انواع شر نمی افرکد یإله إالَّ الله را بگو

با  یلکبه طور  هکشود انجام دھد،  می ن و گنبدھایامروزه در نزد قبور صالح
 لمه ال إله إالَّ الله مخالف و مناقض آن است.ک

 گرفته و گمان یاجمالبه طور  ه نصوص راکن روش گمراھان است یو ا
 انیمفصل آنرا ببه طور  آنھاست، و آنچه یبرا یه حجت و برھانکبرند  می
مان آورده، و به یاز قرآن ا یه به بعضکسانیاند که به یرده، شبک کند ترک می
 گر آن را قبول ندارند.ید یبعض

نَزَل َعلَ ﴿ فرمودند: ینن مردمیو خداوند درباره چ
َ
ِٓي أ ۡيَك ٱلِۡكَ�َٰب ُهَو ٱ�َّ

مُّ  ِمۡنُه َءاَ�ٰتٞ 
ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ �ُّ

ُ
ِيَن ِ� قُلُو�ِهِۡم  ٱۡلِكَ�ِٰب َوأ ا ٱ�َّ مَّ

َ
فَأ

ۥٓ َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن  وِ�لَُه
ۡ
وِ�لِهِۦۖ َوَما َ�ۡعلَُم تَأ

ۡ
َما �ََ�َٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ
ِٰسُخوَن ِ� ٱۡلعِۡلِم َ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ ُ�ّٞ  ۗ َوٱل�َّ ُ ُر  إِ�َّ ٱ�َّ كَّ ۗ َوَما يَذَّ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِنا

ۡلَ�ِٰب 
َ
ْ ٱۡ� ْولُوا

ُ
ٓ أ نَك  َر�ََّنا َ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعدَ  ٧إِ�َّ ُ إِۡذ َهَديۡتََنا وََهۡب َ�َا ِمن �َّ

نَت 
َ
اُب رَۡ�ًَةۚ إِنََّك أ َ  �َّ َرۡ�َب �ِيهِ�  َر�ََّنآ إِنََّك َجاِمُع ٱ�َّاِس ِ�َۡو�ٖ  ٨ٱلۡوَهَّ إِنَّ ٱ�َّ

 .]٩-٧عمران:  آل[ ﴾٩ َ� ُ�ۡلُِف ٱلِۡميَعادَ 
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از آن  یه بخشکرده است، ک(قرآن) نازل  تابکبر تو  هکسی کاوست «
از آن  یتاب ھستند و بخشکاساس و اصل ھا  آن مات ھستند، وکمح یھا هیآ
 یاست برا یژکشان یه در دلھایکسانکمتشابھات ھستند، و اما آنان  یھا هیآ

 افتند، و در می ل و طلب نادرست به دنبال متشابھاتیو تأو یزیفتنه انگ
داند، و راسخان و ثابت  نمی )یسکرا جز خدا(ھا  آن ل درستیتأوه ک یحال

مات و کم، ھمه(آن از محیمان داریاھا  آن ند: ما به ھمهیگو می قدمان در علم
شوند.  نمی رکپروردگار ماست و جز خردمندان متذ یمتشابھات) از سو

(از راه حق منحرف)  یردکت یه ما را ھداکما را پس از آن یپروردگارا! دلھا
ه) بخشنده ک( یدار، به راست یارزان یمگردان، و به ما از نزِد خود بخشش

در  کیه شک یھست یردم در روزتو گردآورنده م کش . پروردگارا! بیییتو
 .»ندک نمی گمان خداوند وعده (خود) را خالف ست، بیی(وقوع) آن ن
از آن را به ما عطا فرما، و باطل  یرویا! حق را به ما نشان ده، و پیبار خدا

 را به نشان ده و ما را از آن دور فرما.
 



 
 

 ج ال إله إالَّ الله یآثار و نتا

و اخالص گفته شود، و به  یصادقانه و راستبه طور  لمه اگرکن یا یبرا 
خوب و  یھا جهیمستلزمات و واجبات آن ظاھرًا و باطنًا عمل شود، آثار و نت

 عبارتند از: ھا آن نیه مھمترکبر فرد و جامعه خواھد داشت، ای  دهیپسند
جه آن حصول قدرت و قوت مسلمانان و یه نتکوحدت مسلمانان  -۱

ھا  آن دهین و عقیبر دشمنان اسالم خواھد بود، چون دھا  آن یروزیپ

ِ َ�ِيعٗ ﴿ د:یفرما می است، خداوند یکی ْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ ا َوَ� َوٱۡ�َتِصُموا
 .]۱۰۳عمران:  آل[ ﴾َ�َفرَّقُوا

 .»دینده نشوکد و پرایچنگ زنسمان خدا یبه ر یوھمگ«

يََّدَك بَِنۡ�ِهِۦ َو�ِٱلُۡمۡؤمِنَِ� ...﴿ د:یفرما می نیو ھمچن
َ
ِٓي � لََّف  ٦٢ُهَو ٱ�َّ

َ
َو�

�ِض َ�ِيعٗ 
َ
نَفۡقَت َما ِ� ٱۡ�

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡم َوَ�ِٰ�نَّ ٱَ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡمۚ لَۡو أ

َ
آ � َ ا مَّ َّ�

لََّف بَۡيَنُهۡمۚ 
َ
 .]٦٣-٦٢األنفال: [ ﴾٦٣ إِنَُّهۥ َعزِ�ٌز َحِكيمٞ �

 یھا ن دلیدادنش و با مؤمنان به تو توان داد. و ب یاریه با کاوست «
 ،یردک می خرج ین است، ھمگیه در زمکآنان ُالفت داد، اگر ھر آنچه را 

ن آنان ُالفت داد، یخداوند ب ی، ولیشان ُالفت دھیھا ن دلیب یتوانست نمی
 .»روزمنِد فرزانه استیبیگمان او پ

ه کز خواھد شد، چنانیده باعث تفرقه و جنگ و ستیو اختالف در عق

ِيَن فَرَّقُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيعٗ ﴿ د:یفرما می خداوند ءٍ ا لَّۡسَت إِنَّ ٱ�َّ  ﴾ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ
 .]١٥٩األنعام: [

اِر کبا  ردند و گروه گروه شدند تو راکن خود را بخش بخش یه دکآنان «
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 .»ستی) نیتی(ومسؤولیارکآنان 

ۡمَرُهم بَۡيَنُهۡم ُزُ�رٗ ﴿د: یفرما می نیو ھمچن
َ
ْ أ ُعٓوا يِۡهۡم َ�تََقطَّ ۖ� ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ

 .]٥٣المؤمنون: [ ﴾٥٣فَرُِحوَن 
ردند، ھر کار و بارشان را دستخوِش تفرقه و اختالف کاِن خود یمدر یول«
 .»به آنچه نزد خود دارند، شادمانند یگروھ

ه مدلول ک یدیمان و توحیده ایشاند مگر عقک نمی پس مردم را به وحدت
ه کال إله إالَّ الله را در بر دارد، و توجه شود به حال اعراب قبل و بعد از اسالم 

 چگونه بودند.
لمه ال إله که به موجبات ک یدیش در جامعه توحیامن و امان و آسا -۲

از آن جامعه ھر چه خدا حالل  یند، چون ھر فردک می الله عملإالَّ 
نش کند، واک می کرد، و ھر چه خدا آنرا حرام نموده تریگ می رده راک

ن سبب از تجاوز و ظلم و یه در درون اوست، و به ھمکای  دهیبا عق
 یارکو ھم کمکھا  نیا یدارد، و به جا می ستم و دشمنی دست بر

ه کمان به او خواھد بود، چنانیه خاطر خدا و ا، بیبانیو محبت و پشت

َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة﴿ د:یفرما می خداوند  .]۱۰الحجرات: [ ﴾إِ�َّ
 .»ه مؤمنان برادرندکست ین نیجز ا«
ه قبل از اسالم، و بعد از اسالم ک یارا در حال اعرابکآشبه طور  ن رایا

داشتند و از  یدشمنداست، چون قبل از اسالم با ھم یدا و ھویبودند پ
به  یوقت یردند، ولک می گر متنفر بودند، و به غارت و جنگ افتخاریھمد

 ه خداوندکآوردند، با ھم برادر و دوست شدند، چنان ید رویتوح ۀدیعق

َ ﴿ د:یفرما می ارِ رَُ�َآُء �ُّ آُء َ�َ ٱلُۡكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ  ﴾بَۡيَنُهمۡ مَّ

 .]۲۹الفتح: [
ر و یگ ختافران سکند بر یبا او هکسانی کرسوِل خداست و  صمحمد «
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 .»اِن خود مھربانندیمدر

ۡعَدآءٗ َوٱۡذكُ ﴿ د:یفرما می نیو ھمچن
َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ ْ نِۡعَمَت ٱ�َّ  ُروا

ۡصَبۡحتُم بِنِۡعَمتِهِۦٓ 
َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
 .]١٠٣عمران:  آل[ ﴾اإِۡخَ�ٰنٗ فَ�

د، آنگاه یگر) بودیه دشمنان (ھمدکد، ینکاد یو نعمت خدا را بر خود «
گر) دوست یدیکشما ُالفت داد، آنگاه به (فضل و) نعمت او (با  ین دلھایب

 .»دیشد
ن و یزم ۀرک یآنان بر رو یمفرمائکافتن قدرت مسلمانان و حیتحقق  -۳

ه کار مخالف اسالم، چنانکمقابل مبادئ و اف یدارینشان و پاید یبرتر

ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُواْ ﴿ د:یفرما می خداوند ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ وََعَد ٱ�َّ
ِيَن مِن َ�ۡبلِِهۡم  �ِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱ�َّ

َ
ٰلَِ�ِٰت لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ� ٱۡ� ٱل�َّ
ِي ٱۡرتَ  َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم ٱ�َّ َ�ٰ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ

ۡمنٗ 
َ
ۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٔٗ ِ� َشۡ� ا

ُ
ۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ ا

 .]۵۵النور: [ ﴾٥٥ُهُم ٱلَۡ�ِٰسُقوَن 
سته یشا یارھاکو  اند مان آوردهیه اکاز شما  هکسانی کخداوند به «

ن سازد، ین جانشین سرزمیآنان را در ا کش ه بیکاست  ، وعده دادهاند ردهک
نشان را ی(آن) د ن ساخت، ویش از آنان بودند، جانشیه پکرا  یسانکه کچنان

م شان یشان پس از بیشان استوار دارد و برایده است برایشان پسندیه براک
ا با من ر یزینند و چک می ه) مرا پرستشکند، (چرا کن یگزیرا جا یمنیا

ه کنانند ینند، اک ین ناسپاسیپس از ا هکسانی کسازند، و  نمی یکشر
 .»فاسقند

چ یه ھکم به عبادت خود یعظ ین مقصودھایپس خداوند حصول ا
 ال إله إالَّ الله است. ین ھمان مقتضایندارد مرتبط ساخته است، و ا یکیشر
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 هکسی ک یبرا یو استقرار ذھن یو روان یافتن آرامش روحیتحقق  -۴
 خدا را یکند، چون کآن عمل  ید، و به مقتضایال إله إالَّ الله بگو

ه او را کدھد  می انجام یارکداند، پس  می پرستد، و خواسته او را می
ورزد، به خالف  می و خشنود سازد، و از غضب او اجتناب یراض

ان ین خدایاز ا یکپرستد، و ھر  می را یاریان بسیخدا هکسی ک
گر ید یه از خداکدارد  یر خاصیخواھد، و تدب می یخاص یزیچ

ۡرَ�ابٞ ﴿ د:یفرما می ه خداوندکمختلف است، چنان
َ
ِم  َءأ

َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ مُّ

ارُ ٱ ُ ٱلَۡ�ِٰحُد ٱۡلَقهَّ  .]۳۹یوسف: [ ﴾�َّ
 .»قّھار یتایکا خداوند ینده بھتراند کان پرایا خدایآ«

ُ ﴿ د:یفرما می نیو ھمچن َ�ُٓء ُمتََ�ِٰكُسوَن َ�ََب ٱ�َّ َمَثٗ� رَُّجٗ� �ِيهِ ُ�َ
 .]٢٩الزمر: [ ﴾َورَُجٗ� َسلَٗما لِّرَُجٍل َهۡل �َۡسَتوِ�َاِن َمَثً� 

اِن مختلف سھم یک) او شریه در (بردگکای  زند از برده می یخداوند مثل«
 .»ن دو) در وصف برابرندیا (ایباشد، آ یشخص یه تنھا براکای  دارند، و برده

ان و کمشر ین ضرب المثل را براید: خداوند ایگو می میامام ابن الق
و أرباب او  که مالکاست ای  مانند برده کموحدان آورده است، پس مشر

 یوقت کدارند، پس مشر یز اخالق بدیه با ھم اختالف، و نکھستند  یگروھ
 ه باک یه گروھکه داده شده یشبای  د به بردهیپرست می را یاریان بسیخدا

را ھا  آن ھمه یتواند رضا و خشنود نمی ھم اختالف دارند ارباب او ھستند، و
 ند.کبرآورده 

ه فقط ارباب او کای  د به بردهیپرست می خدا را یکفقط  یو موحد وقت
و مقصود او، و راه  ھا ه ھمه خواستهکه داده شده است، ینفر است شب یک

ه او کاربابھا در امان است، بلداند، و او از دعوا و اختالف  می او را یخشنود
نفر است، و ارباب او به او رحمت و شفقت و  یک کزه فقط ملیچ ستیبدون ھ
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 ین دو برده با ھم مساویا ایخواھد، آ می ش او رایرده و مصالح و آساکی یکن
 ].۱/۱۸۷ن یھستند؟ [إعالم الموقع

اھل ال إله إالَّ الله  هکسانی ک یبرا یشدن عظمت و برتر حاصل -5

ِ َ�ۡ�َ ﴿ د:یفرما می ه خداوندکا و آخرت، چنانیھستند در دن ُحَنَفآَء ِ�َّ
َمآءِ َ�َتۡخَطُفُه  �ََّما َخرَّ ِمَن ٱلسَّ

َ
ِ فََك� ُمۡ�ِ�َِ� بِهۦِۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ

ۡو َ�ۡهوِي بِهِ ٱلّرِ�ُح ِ� َمَ�نٖ 
َ
ۡ�ُ أ  .]٣١الحج: [ ﴾٣١َسِحيٖق  ٱلطَّ

ه به کس کد، و ھریبه او باش کِر مشریِن غیدکخداوند پا یه براک حالیدر«
ه از آسمان فرو افتاده، آنگاه مرغان(مرده خوار) او کییآورد، گو کوند شرخدا

 .»نده استکدور اف ییا باد او را به جایاند،  را ربوده
 کاست، و شر ی، عّزت و برتریگانگید و یه توحکرساند  می ن رایه ایآ

 است. یو ذلت و خوار یفرود آمدن و پست
د در علو و یمان و توحید: ایگو می هیم رحمت الله علیعالمه ابن الق

ه محل فرود و صعود او است شباھت داده ک یوسعت و شرافت را به آسمان
آن باال خواھد  ین فرود آمده و روحش به سویاست، پس از آسمان به زم

 رفت.
ن از ییپا یسو د را به پرتاب شده از آسمان بهیحمان و تویننده اک  کو تر
 است. انبوه شباھت داده ید و دردھایشد ینظر تنگ

ه خداوند او ک یطانیاو ربوده شده و پاره شده، به ش یه اعضاکای  و پرنده
برد،  می تکھال یبه سو ردهکار و ناراحت و آشفته کرا فرستاده و او را گناھ

ه در ک یدور انداخته، به سبب ھوا و ھوس یلیخ یبه جاه او را ک یو طوفان
ان و دور از آسمان انداخته کن میتر نیین سبب او را به پایاشته، به اخود د

 ].۱۸۰ن ی. [إعالم الموقعاست
 د:یفرما می صه رسول خداکحرمت جان و مال و ناموس او، چنان -6
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قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ َ�ُقولُوا َال «
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
ِ فَإَِذا أ �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ َو� َ إِالَّ ا�َّ

َ
إهِل

َها ْمَوالَُهْم إِالَّ حِبَقِّ
َ
 ].ی[البخار  »قَالُوَها َعَصُموا ِم�ِّ ِدَماَءُهْم َوأ

 دند، و آنیاز واجبات آن امتناع ورز ی: اگر آنرا گفتند ولیعنی (بحقها)و 
و مالشان معصوم  ان اسالم، جانکو انجام ار کاز شر ید و دوریھم توح

شود،  می مت گرفتهیشوند و اموالشان به غن می شتهکه کنخواھد بود، بل
 ردند.کن یاو چن یو خلفا صه رسول الله کچنان

بر فرد و جامعه در  یم و بزرگیج عظیلمه آثار و نتاکن یا یان برایدر پا
 ره وجود دارد.یفروش و آداب و اخالق و غ د ویعبادات و معامالت خر

 نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. وباهللا التوفيق، وصىل اهللا وسلم عىل
 د.یان رسیترجمه آن به پا ھـ۲/۱/۱۴۱۵خ: یدر تار
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