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  الرحمن الرحيمبسم اهلل

 

 دٍمَّحَا مُنَي ّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ

ميالدي مردي شريف و امين در خانواده اي  075در سال       

يش در شهر مكه ، در حالي كه محترم و مشهور در ميان قوم قر

مورد احترام و اكرام و اعتماد همگان بود بپا خاست و مردمان را 

ال » بسوي كلمه اي دعوت كرد و چون گفت : اي مردم بگوييد : 

تا رستگار شويد ، همگان فوراًًًً مفهوم چنين دعوتي  «اله االّ اهلل 

ال » ي  را دريافتند و بدون كمترين ابهامي فهميدند كه گوينده

چه چيزي را نفي مي كند ، لذا جمعي با بصيرت كامل « اله 

بدان ايمان آورده و توده اي هم با علم و آگاهي از معني و مفهوم 

ال اله » كلمه ، به مخالفت با آن برخاستند . راستي مگر كلمه ي 

چه چيزي را نفي مي كند و چرا امروزه اين كلمه در ميان « 

 رگوني ايجاد نمي نمايد ؟!مردمان ، انقالب و دگ
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در افكار و عقايد مشركين عرب و عبادت “ ال اله االّ اهلل ”       

قوم جاهلي انقالب ايجاد كرد و اختالفات قومي و جنگ هاي 

خانمانسوز قبايل و انحرافات اخالقي ) همچون شرابخواري ، قمار 

ر بازي و ساير ظلم هاي اجتماعي و اقتصادي و طبقاتي ( را كه د

 ميان آنها شايع بود ، ريشه كن نمود . 

با بررسي علل عدم فهم صحيح اين كلمه از سوي مردمان       

بعدي ) بعد از عصر نزول قرآن ( به دو عامل اصلي و اساسي بر   

مي خوريم كه سبب شدند اين كلمه بتدريج معني و مفهوم 

اط وسيع خود را از دست دهد و به تبع آن موجب انحراف ، انحط

 و ذلت جامعه مسلمانان در ادوار بعدي شود. و آن دو عبارتند از : 

از بين رفتن ذوق عربي سالم و كم رسايي قواعد عربي خالص  -1

در اعصار بعد از نزول قرآن و سرايت اين ضعف به لغوين و 

مترادف دانستن ، ” بت “ را با « اله » مفسرين . و واژه ي 

ند كه فقط با دوري از بت ها به بطوري كه مردمان چنان پنداشت

 عمل كرده اند . « ال اله » وظيفه ي خود در ارتباط با كلمه ي 
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ال اله » تالش فراگير عوامل تحريف معني و مفهوم كلمه ي  -2

 (1)«االّ اهلل 

ال اله ” هدف اين رساله بيان معني و مفهوم  قرآني كلمه ي       

و زمينه هاي آن مي باشد  و مقتضيات آن و بيان شرك“ االّ اهلل 

، اميد است با درك و فهم معني درست اين كلمه بتوانيم به 

ايمان و باور قلبي شايسته در حد اين مفاهيم دست يافته و عمالًً 

در راستاي آن گام بر داريم. و ابتدا زمينه ي انقالب دروني را در 

  خويشتن و سپس بيروني را در جامعه فراهم نماييم.  انشاء اهلل
                                                           

 

 موسسه فرهنگي قرآن و سنت  نبوي روانسر

 
 

 

 

                                                 
1
درُبخشُپايانيُهمينُرسالهُُانشاءُهللاُبهُبحثُپيرامونُعواملُُُ- 

ُُُُُُخواهيمُپرداخت.ُُُُُُ«ُالُالهُاالُّالهُ»ُتحريفُ
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 موضوع و عنوان توحيد 
هدف از بعثت انبياء در كليه ي ادوار تاريخ بشريت ، فقط       

ال اله االّ اهلل » كلمه ي و عمل به مقتضاي بيان معني و مفهوم 

 بوده است.  «                      

                
ما پيش از تو هيچ   (1)

پيغمبري را نفرستاده ايم مگر اينكه به او وحي كرده ايم كه اله و 

 عبادت كنيد.  معبودي جز من نيست پس فقط مرا

ي لِبْقَ ونَيُبِوالنَّ اْنَاَ هُتُلْا قُمَ لُضَفْاَ» ر )ص( فرمايد : پيامب      

نيكوترين و ارزشمندترين كلمه اي كه « .  اهللُ الَّاِ هَلَاِ ؛ الَ کُلَِمُة 

لمه ي ال اله االّ اهلل من و پيامبران پيش از من بيان داشته اند ك

 .بوده است

ان در طول تاریخ رسالت تمامي پيامبردر واقع خالصه ي        

و بيان علمي معني و « ال اله االّ اهلل » بشریت دعوت به كلمه ی 

 اين كلمه بوده است . مفهوم آن و اقتضای عملي

                                                 
1
25ُانبياءُ/ُ- 
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 فضيلت ال اله اال اهلل
معاذ “ ال اله االّ اهلل ” درباره ي فضليت و اهميت كلمه ي       

دا بن جبل )رض ( در آخرين لحظات حياتش ، از ترس اينكه مبا

فردا در صحراي قيامت بخاطر كتمان يك حديث مهم مورد 

 محاسبه و بازخواست قرار گيرد فرمود : 

اذ عَا مُي : یَلِ الَقَ، فَ ارٍمَي حِلَ)ص( عَ يِبِالنَّ یفَدِرَ تُنْكُ»       

؟  ي اهللِلَعَ ادِبَعِالْ قُّا حَمَ وَ ادِبَعِي الْلَعَ اهللِ قُّا حَی مَرِدْتَ، اَ

 نْاَ ادِبَعِي الْلَعَ اهللِ قُّ: حَالَ. قَ مُلَعْاَ هُولُسُرَ وَ هللُ: اَ تُلْقُ

 الَ نْاَ ي اهللِلَعَ ادِبَعِالْ قُّحَ يئاً وَشَ هِوا بِكُرِشْیُ الَ وَ وهُدُبُعْیَ

 الَفَ، اَ اهللِ ولَسُا رَ: یَ تُلْئاً . قُيْشَ هِبِ كُرِشْیُ الَ نْمَ بُذِّعَیُ

با پيامبر خدا بر « .  وا لُكِتَّيَم فَرهُشِّبَتُ : الَ الَ؟ قَ اسَالنَّ رُشِّبَاُ

مركبي سوار بوديم . پيامبر خطاب به من فرمود : اي معاذ ، آيا 

ميداني حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خدا چيست ؟ گفتم 

: حق خدا بر بندگان اين است  مود: خدا و رسولش داناترند ، فر

شريكي برايش قرار ندهند . و حق  كه او را عبادت كنند و

بندگان هم بر خدا اين است كه خداوند هر آن بنده اي را كه 
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براي خدا شريكي قرار نداده است عذاب ندهد . گفتم ، اي پيامبر 

خدا )ص( اين مژده را به مردم برسانم ؟ فرمود : بشارت نده ، 

 را ترك كنند .  نيك مبادا  اعمال

ََّة ا لَخَيئاً دَشَ هِك بِشرِیُ الَ اهللَ يَقِن لَمَ»          هُيَقِن لَمَ وَ ْلَجن

هركس خداوند متعال را در ( 1)« . ارِالنَّ لَخَيئاً دَشَ هِبِ كُشرِیُ

حالي مالقات كند كه نسبت به او شرك نورزيده باشد ، داخل 

بهشت خواهد شد ، و هركس درحالي خداوند را مالقات نمايد 

 د داخل آتش خواهد شد . كه بدو شرك ورزيده باش

 الَ: قَ ولُقُ)ص( یَ اهللِ ولَسُرَ عتُمَ)رض( سَ سِنَن اَعَ»       

 مَّا ثُایَطَخَ رضِاَالْ ابِرَقَي بِنِيتَتَو اَ، لَ مَآدَ نَا ابْي : یَالَعَتَ اهللُ

انس ( 2)« .  ةًرَغفِا مَهَابِرَقَبِ كَيتُتَاَيئاً لَي شَبِ كُشرِتُ ي الَنِيتَقَلَ

ايت كرده كه از پيامبر )ص( شنيدم ، فرمود : خداوند مي رو

در حالي به سوي من بيايي كه گناهانت  فرمايد : اي بني آدم اگر

زمين را فرا گرفته باشند امّا  شرك نورزيده باشي ، من برابر 

 گناهانت با عفو و مغفرت به سويت خواهم آمد.

                                                 
1
رواهُمسلمُ- 

ُ
رواهُترمذيُ-2ُُُُُُُ

ُ
ُُ
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اوند براي ممكن اين سئوال به ذهن بگذرد كه چگونه خد      

موحدين اين همه اجر و پاداش تدارك ديده است ، در حالي كه 

ق به عقيده ي توحيدي كار لُخَاعتقاد و باور به ال اله اال اهلل و تَ

 چندان مشكلي نيست ؟! 

و طرد “ ال اله اال اهلل ” برخالف انتظار و برداشت ما ايمان به       

كم بر جامعه , ساير آلهه ) هواي نفس ، رسومات جاهلي حا

قوانين جاهلي ، پيروي از طاغوت هاي مختلف و ... ( كار چندان 

 آساني نيست. همچنانكه در اين باره آمده است :

                   
بيشتر مردم )  (1)

به سسب پيروي از هوي و هوس و ميل به گناه و تصميم بر كفر 

ايمان نمي آورند هرچند كه تالش كني ) و در راهنمايي  به تو(

 ايشان بسيار خويشتن را زحممت دهي ( ...

                      
و اكثر آنان  (2)

( ، ) از نظر كردارگفتار ( مدعي ايمان به خدا هستندكه ) با 

                                                 
1
    151يوسف/ -2        151يوسف/ - 
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شده اند و  نسته دچار شركمشرك مي باشند ) و دانسته يا ندا

 به اين آساني هم از شرك خود دست بردار نيستند ( .  

 

 از دیدگاه اهل جاهليت« اله » معني و مفهوم 
از ديدگاه مردمان عصر جاهليت اله كسي و يا كساني بوده       

اند كه منشأ قدرتهاي خارق العاده بوده و انسان در كنار آنها به 

افته و به آرامش روحي و رواني رسيده خواسته هاي خود دست ي

 است ، لذا آنان شايسته تقديس و احترام ويژه بوده اند . 

قرآن ديدگاه مشركان را درباره ي معني و مفهوم كلمه ي           

 به شرح زير به تصوير مي كشد : « اله » 

 یار و یاور، در هنگام سختي و شداید : -0

             (0)  اينان

    عالوه بر خداوند معبودهايي براي خود برگزيده اند بدين اميد كه 

 ) از سوي ايشان ( ياري شوند .

                                                 
74ُُُُُُُُُُُُُُُيس/ُ- 1
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 اجابه كنندگان دعاها :  -1

                     

                          

                       
و كساني  ( 1)

را كه بجز خداوند به فرياد مي خوانيد حتي مالكيت و حاكميت  

ند . اگر آنها را به فرياد بخوانيد ، پوسته ي نازك خرمايي را ندار

نمي شنوند و بفرض اگر هم بشنوند توانايي   صداي شما را 

 پاسخگويي به شما را ندارند . 

                

                 (2)  چه كسي

به فرياد بخواند كه تا روز  گمراهتر از كسي است كه افرادي را

) هم ايشان را به فرياد بخواند ( پاسخش را نمي گويند و  قيامت

 پرستشگران و به فرياد خواهندگان غافل و بي خبرند.    اصالًً آنان از

                                                 
1
ُ               0احقاف/ُ-13ُُُُُ2-14فاطرُ/ُ- 
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آدمي در هيچ دوره اي از ادوار تاريخ بشريت آن قدر فاقد        

و شعور نبوده است كه با دست خود سنگ و يا چوبي  درك

بتراشد و آن را اله و معبود خود بنامد و در برابرش سجده و 

رنش ببرد و با او راز و نياز كند ، بلكه اين سنگ و چوب )بت ( كُ

و يادگاري از فرشتگان ، پيامبران و بندگان صالح خداوند  نماد

رشتگان و روح پيامبران و بوده اند و آنان معتقد بوده اند كه ف

بندگان صالح به كنار اين نماد مي آيند و دعا و خواسته هاي 

آنها را مي شنود و به نزد خداوند متعال مي روندوخواسته 

 هايشان را به او عرضه مي دارند و...
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 صاحبان امر و نهي : -3

                    

  (1)    بلكه آنان انباز و معبودهايي دارند كه براي ايشان دين

و احكام و قوانيني را پديد آورده اند كه خدا بدان اجازه نداده 

 است . 

 ُ  ُ    ُ   ُُُُ

 ُ ُ ُ ُ ُُ  ُ ُ ُُ 
يهوديان و ترسايان عالوه از خدا ، علماء ديني و پارسايان   (2)

پذيرفته اند ، مسيح پسر مريم را نيز خدا  خدايي ه خود را هم ب

كه بديشان جز اين دستور داده نشده است  مي شمارند در حالي

 .پرستيد و بسكه : تنها خداي يگانه را ب

عدي بن حاتم گويد : من ) قبلل از پلذيرش اسلالم مسليحي        

 ( در باره اين آيه به پيامبر گفلتم : ملا كله آنهلا را عبلادت        بودم

                                                 
1
11ُتوبه / -2             21شوري/  - 
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: آيا اين واقعيت نيست كه آنهلا   . پيامبر )ص( فرمود كرديم نمي

حالل خدا را حرام ، و حرام خدا را حالل قرار مي دادنلد و شلما   

كرديد ؟ عرض كردم  ايلن حقيقلت اسلت .     مي       هم تبعيت

) پيلروي و اطاعلت    : عبادت و پرستش آنها همين حضرت فرمود

 …است  (  از احكام و قوانين و دستورات ديگران

 نزدیك كنندگان و ميانجيگران نزد خداوند : -2

...                 

           ...
سرپرستان و كساني كه بجز خدا  (0)

مي گيرند ) و بدانان تقرب و توسل مي ياوران ديگري را بر 

جويند و مي گويند ( ما آنان را پرستش نمي كنيم مگر بدان 

 خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند .

...                
 و مي گويند  (2)

                                                 
1
   11يونس/ -2               1زمر/ - 
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اينها ميانجيهاي ما نزد خدايند ) و در دنيا به فريادمان مي رسند 

 و در آخرت رستگارمان مي نمايند ( . 
مشركان عالوه بر بت ها ، جن ، مالئكه ، روح انسانهاي       

مرده ، ستارگان ، شياطين ، پادشاهان ، انبياء ، احبار و رهبان را 

 و شفعاء نزد اله بزرگ ) خدا ( مي پنداشتند .  اله  هم

با توجه به آيات مذكور اله از ديدگاه اهل جاهليت كسي يا       

كساني بودند كه در شدايد و سختي ها به كمك و ياري آنها 

شتافته و دعاهاي آنها را اجابه كرده و از حق فرمانروايي و امر و 

 ستش بوده اند .نهي برخوردار بوده و شايسته ي پر

وا ال اله ولُقُ» پس هنگامي كه در ميان اين قوم اعالم شد :       

يعني هيچ اله « ال اله االّ اهلل » فوراًً فهميدند كه « وا حُفلِتُ اال اهلل 

و معبودي غير از اهلل قادر به شنيدن و اجابه كردن و مدد و ياري 

نونگذاري نداشته و كسي جز اهلل حق امر و نهي و قا،  آنها نيست 

و فقط بايستي در برابر او تسليم محض بود و فقط او شايسته ي 

 توجه قلبي و پرستش است . 
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 وال جوامع جاهلي مورد خطاب كلمه اوضاع و اح

 “ ال اله االّ اهلل ”

 
را مي توان به دو گروه “ ال اله االّ اهلل ” مخاطبين كلمه ي       

 اهل كتاب -2    مشركين  -1بزرگ تقسيم نمود : 

مشركين در اصل پيروان اديان آسماني بوده اند مشركين :  -0

كه دين و شريعت آنها در اثر عدم توانايي بر حفظ آن ، به مرور 

بطور كلي از بين رفته بود ، و فاقد هر گونه كتابي بودند .  زمان

 به همين سبب اينان دچار دو انحراف بزرگ شده بودند :

مشركان به منظور برقراري ارتباط با  :  رسالف : جعل فریاد

خداوند متعال به بت ها متوسل شدند . بت ها يادبودي از 

آنها دختران  ،داوند بودند كه به گمان باطل خودفرشتگان خ

خداوند هستند و چون فرزند هم نزد پدر داراي منزلت و مكانتي 

م است و هرچه از پدرش بخواهد برايش مهيا مي كند ، اينان ه

به منظور جلب رضايت فرشتگان برايشان يادبودهايي ساختند و 
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ضمن تقديم هدايا ،  و (1)نات و... نام نهادند.زي ، الت ، مَآنها را عُ

      ، مناسك و مراسم خاصي بجاي مي آوردند و در كنار آنها 

مي گفتند : اينان ما را به خداوند نزديك و برايمان طلب شفاعت 

 مي نمايند .

                 ..
ما آنان را عبادت     ( 2) 

 نمي كنيم جز براي اينكه ما را به خداوند نزديك گردانند .

...                     
مي گفتند اينان  (1)

 شفاعت كنندگان ما ،  نزد خداوند هستند. 

در جوامع جاهلي رهبريت ل فرمانروا و قانونگذار: ب: جع

سياسي جامعه و قانونگذاري بي قيد وشرط به اشراف و بزرگان و 

سران عشاير اختصاص داشت  ، آنان هر گونه كه خود اراده مي 

كردند و دوست داشتند، قانون تدوين و تصويب ، اجرا و داوري 

 ن چون چرايرين هم اطاعت محض و بدومي نمودند، وظيفة سا

                                                 
1
؛ خداوند اعز است پس بايد اسم دخترش هم عزي باشد مانند  مشركان مي گفتند - 

 11يونس/ -1     1زمر/  -2  اكبر و كبري . الت و منات و ... هم به همبن گونه .
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 از دستورات آنها بود .  

 اهل كتاب : -1

پيروان اديان آسماني همچون يهود و نصاري هم گر چه       

كتاب آسماني آنها تحريف شده بود ، امّا با اين وجود به كتاب 

آسماني تحريف شده ي خود پاي بند بودند و پاره اي از 

شركان دستورات آن را بجاي مي آوردند . آنها هم همچون م

 دچار دو انحراف بزرگ شده بودند : 

اينان برخالف مشركين بجاي فرياد رس  الف: جعل فریادرس :

قرار دادن مالئكه ، پيامبران خود را اله و پسر خدا ناميده و 

    شفيع و فرياد رس خواندند.

                           

   (1)  : يهوديان گويند : عزيز پسر خدا است و ترسايان گويند

 مسيح پسر خدا است ...

                                                 
        17-11فرقان/ -1        17مائده/ -2       15توبه/ -1
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بطور مسلَم كساني كه مي گويند : خدا ، مسيح پسر مريم  (1)

 ، كافرند .است 

                  

                   (2)  براي (

اندرز مردمان يادآور شو ( روزي را كه خداوند همه ي مشركان 

) براي حساب و كتاب ( به همراه همه ي كساني كه بجز   را 

پرستيدند ، گرد مي آورد و ) به پرستش شدگان (  مي    خدا 

مي گويند: آيا شما اين بندگان مرا گمراه گرده ايد ؟ يا اينكه 

 خودشان گمراه گشته اند ؟

مقام فرمانروايي و قانونگذاري جعل فرمانروا و قانونگذار : 

مطلق كه خاص  خداوند متعال است ، اهل كتاب آن را به دو 

 و پيشوايان ديني خود اختصاص دادند . قشر ؛ رهبران سياسي 

                                                 
1
ُ       17-11فرقان/ -1        17مائده/ ُ- 
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 ُ  ُ    ُ   ُُُُ

 ُ ُ ُ ُ ُُ  ُ ُ ُُ

خدا ، علماء ديني و پارسايان  ازيهوديان و ترسايان عالوه   (1)

 د را هم بخدايي پذيرفته اند ، مسيح پسر مريم را نيز خدا خو

كه بديشان جز اين دستور داده نشده است  مي شمارند در حالي

  .كه : تنها خداي يگانه را بپرستيد و بس

انحراف بزرگ انسانها در طول تاريخ ، بيشتر در همين دو       

فانه اين زمينه ) جعل فريادرس و قانونگذار ( بوده است . متأس

دو انحراف ، انحراف همه ي انسانها و پيروان اكثر اديان آسماني 

ال ” آن هم در اثر تحريف كتاب و يا تحريف معني و مفهوم  هست وبوده و 

   بوده است .  “ اله اال اهلل 

 

 

 

                                                 
1
   11 توبه / - 
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 اهميت توحيد 
 

ايمان به وحدانيت خداوند در خلق و امر ، اوّلين ركن و       

بناي عقيده ي اسالمي است و ساير اركان اصل اساسي و سنگ 

 و احكام از اين اصل منشأ مي گيرند . 

از آنجائيكه انسان براي عبادت ) بندگي ، اطاعت و پرستش (     

خداوند متعال آفريده شده است           

    (1)تش ، و جن و انسان را جز براي عبادت ) پرس

بندگي و اطاعت از برنامه و منهج خداوندي ( نيافريده ايم .. . لذا 

طبيعت آدمي با خوي عبوديت ) بندگي، اطاعت وپرستش ( 

سرشته شده است . اگر انسان خداوند را عبوديت و بندگي 

ننمايد كسان و يا چيزهاي ديگري را اله خود قرار داده و بندگي 

 خواهد كرد .

                                                 
1
 01/ذاريات - 
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عصر و زماني لزوماًً داراي اهداف و آرمانهايي  انسان در هر      

است كه براي رسيدن به آنها در تالش و تكاپو است و زندگي او 

، غير قابل تصور است ، حتّي پوچگرايان هم  بدون هدف و روش

در زندگي داراي هدف ) نجات از يك تنگنا ( و روش ) بي قيد و 

مجموعه ي اين بندي و نهايتاًً خودكشي و...( مي باشند كه به 

اين هدف و  هدف و روش دين گفته مي شود . و مرجعي كه

مي شود ، خواه انسان باشد يا هواي نفس ، روش از آن گرفته 

ويا رهبر و فرمانروا باشد  يا پروردگار جهانيان ، اله و معبود گفته 

 مي شود .

در گذشته اله و معبود در قالب بت ، ستاره ، جن ، مالئكه ،       

ار و رهبان و ... بود ، امّا امروزه به اقتضاي زمان رنگ عوض احب

كرده است و االّ اعطاي صفات اهلل) فرمانروايي و قانونگذاري و 

فريادرسي ( به هرچيز و هركس ديگري ، تبديل او به اله و 

 معبود محسوب    مي شود. 

امام محمد غزالي ) رح ( مي فرمايد : هر آنچه آدمي در بند      

است ، بنده ي آن است و همان اله و معبود او است .  آن   
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           (1)  هيچ ديده اي كسي را كه ، هوي و

و معبود خود « اله » ) و خواسته هاي نفساني ( خود را     هوس

 كرده است . ) و برابر خواهشات نفساني خود عمل مي نمايد ( .

 بدُعَ سَعِ، تَ ارٍینَدِ بدُعَ سَعِتَ» )ص( فرمايد : پيامبر       

 نابود باد بنده ي دينار و درهم و آنكه هدفش ) و اله او «م رهَدِ

 ( پول و ثروت است. 
خداوند متعال ، پيامبران را به منظور تصحيح بينش و       

هدايت انسانها مبعوث گرداند و مهمترين وظيفه ي آنها را دعوت 

و اجتناب از طاغوت و عدم بندگي ديگران « ه االّ اهلل ال ال» به 

 قرار داد ... 

 

)) مقصود هر كس ، معبود او است ، بنگر كه مقصودت 

چيست یا كيست؟ الهِ واقعي ) اهلل( یا الهِ باطل ،  همان       

 هم  معبودت تو است ((

                                                 
1
 43فرقان/ُ- 
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 از دیدگاه قرآن « اله » معني و مفهوم 

 
متمركز ساخته « اهلل » م اله را در ذات قرآن معاني و مفاهي      

لهه را باطل و يگانه اله معرفي مي كند و ساير آ و اهلل را به عنوان

 مردود مي شمارد . 

...           ... (1)   اله و معبودي جز

 معبود يگانه وجود ندارد .  

...         ... (2   )  اله و معبودي جز اهلل وجود

 ندارد 

                         

) اي پيامبر ( بگو : او خداي يكتاست و من از آنچه ) جاندار  ( 1)

 و بي جان ( انباز خدا مي كنيد ، بيزارم . 

 

                                                 
1
62آلُعمران/ُ-73ُُُُُُُُُُُ2مائده/ُُ- 

ُ
19انعام/ُ-3ُُُُُ

ُ
ُُ
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 « ال اله اال اهلل  » 

 یگانه اله بر حق آسمان و زمين  اهلل ،
قرآن  اهلل را فقط به عنوان اله آسمان معرفي نمي كند ،       

 بلكه او را به عنوان يگانه اله آسمانها و زمين معرفي مي كند .

                               

     
ا آن كسي است كه هم در آسمانها اله است و خد (1)

 هم در زمين ، و او حكيم  كاربجا و دانا است .
كفار از اينكه قرآن آلهه را نفي و اله واحد را مطرح مي نمايد      

با شگفتي مي گويند :                   

       (2 )اي اين همه الهه به اله واحدي آيا او بج

 معتقد است ، واقعاًً اين ) حرفي كه مي زند ( چيز شگفتي است .

: قرآن در تهديد مشركان مي فرمايد: )) هشدار و تهديد قرآن (( 

                      
(1)  

                                                 
1
84زخرف/ُ- 

ُ
5ص/ُ-2ُُُُُ

ُ
26ق/ُ-3ُُُُُُ

ُ
ُُ
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ديگري را به عنوان اله برگزيده است  آن كس كه با اهلل موجود

 پس او را به عذاب سخت ) دوزخ ( بيندازيد . 

: خداوند خطاب به پيامبر و به تبع  )) موضعگيري درست ((      

  آن خطاب به مؤمنين مي فرمايد :        

             (1) انه اله واحد يگگو اهلل،)اي پيامبر( ب

 جاندار و بي جان ( انباز خدا مي كنيد بيزارم است و من از آنچه )

 «ال اله اال اهلل : ال خالق اال اهلل » 

 اهلل ، یگانه خالق و آفریننده ی هستي

                    
اهلل پروردگار شما  (2)

.) كه شياء است جز او اله و آفريننده اي نيست و آفريدگار همة ا

همچنين   از روي آثار و نشانه هايش و نظم حاكم بر جهان هستي و

 (1)داللت فطرت ، به وجود او پي برده و به آفرينندگي او اذعان داريم (

                                                 
1
” براي آگاهي بيشتر به كتاب  -1          12غافر/ -2         11انعام / - 

 از همين قلم مراجعه شود "ُشناخت آفريدگار جهان و راز آفرينش انسان
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 «ال اله اال اهلل : ال مدبر اال اهلل » 

 اهلل ، یگانه  اداره كننده ی جهان هستي 

                                      

                               

                                 

                          

      
بگو : ) اي مردم ( به من بگوييد ، اگر .(1)

خداوند متعال ) با متوقف كردن زمين ، مانع گردش آن ، و 

بوجود آمدن شب و روز شود ويك طرف آن براي هميشه به 

ت به خورشيد و شب پش طرف خورشيد و روز باشد و طرف ديگر

( شب را تا روز قيامت هميشه ماندگار كند بجز باشد و خداوند 

) زمين را به حركت و گردش وادار  م اله است كه بتوانداهلل كدا

( براي شما روشنايي بياورد  . بگو : مرا خبر دهيد اگر  نمايد و

                                                 
1
71ُُُ-72صص/قُ- 
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( تا قيامت خورشيد خداوند روز را ) با متوقف ساختن زمين و 

 كهدائمي كند بجز اهلل كدام اله است جاودانه و 

 اميد ؟بتواند براي شما شبي را بياورد تا در آن بيار 

                                

                         
د خداون (1)

از ميان فرشتگان بر بندگان خود كامالًً چيره است. او مراقباني ) 

د و چون مرگ يكي از شما فرا رسيد ، ( بر شما مي گمار

فرستادگان ما جان او را مي گيرند ، و ) در مأموريت خود ( 

 كوتاهي نمي كنند .   

                    

               ...
و زمين  ا آسمانه  خداوند  (2)

( خارج و نابود ي كندونمي گذارد )از مسير خودرا نگاهداري م

شوند ، هرگاه ) هم بخواهند از مسير خود ( خارج و نابود شوند ، 

                                                 
41ُُُفاطر/ُُ-61ُُُُُُُُُُُُُُ2انعام/ُ- 1
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جز خدا هيچ كس نمي تواند آنها را ) در مسير خود ( نگاه و 

 محفوظ دارد .  

راستي اگر كره ي  زمين از مدار خود خارج و به كره ي       

ن خورشيد سقوط نمايد كدام قدرت مي تواند مانع سقوط آتشي

آن شود، و يا كدام قدرت است كه زمين را در اين فاصله ي 

معين نگه داشته و از سقوط آن جلوگيري مي كند ! اداره كننده 

  ي آسمانها و زمين كيست ؟!  

      

 «ال اله اال اهلل : ال رازق اال اهلل » 

 ی دهنده ی  اهلل ، یگانه  رازق و روز
رزق و روزي خداوند به نسبت انسان هم شامل رزق و روزي       

مادي ) غذا و ساير نيازهاي جسماني ( و هم شامل رزق و روزي 

معنوي ) علم و دانش وهدايت وعبادت ( مي باشد ، امّا رزق و 

روزي خداوند نسبت به ساير موجودات فقط از نوع ظاهري و 

دان از طريق اخذ اسباب ) فعاليت مادي است . كه دستيابي ب

ر صورت عدم و دصنعتي ، كشاورزي ، دامپروري و..(ميسر است.



 30 

خداوند خود به طريق خارق العاده امكان بكارگيري اسباب، 

روزي مخلوقات را برايشان فراهم مي نمايد ، همچون داستان 

 شير و روباهِ بي دست و پا . و... 

             (0)  تنها خدا روزي

 رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس... 

                     (1)   هيچ جنبنده

اي در زمين نيست مگر اينكه روزي  آن ، بر عهده ي خدا است ) 

 .خدا روزي هريك را در بر و بحر مي رساند ( 

                              

                          

     
اي مردم ، نعمتي را كه خدا به شما عطا فرموده  (1) 

بپرسيد: ( آيا جز اهلل آفريننده  است ياد آوري كنيد ) و از خود

اي وجود دارد كه شما را از آسمان ) با آفريدن خورشيد و پرتو 

                                                 
1
3ُُُُُُُُُفاطر/ُ-6ُُُُُُ3هود/ُ-58ُُُُُُُُُ2ذاريات/ُ- 
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افشاني اشعه هاي مفيد و ايجاد عمل فتو سنتز و غذا سازي در 

گياهان و باراندن باران و ساير نزوالت آسماني ( و زمين ) با قرار 

هم كردن دادن استعداد بالقوه ي رشد در بذر و نبات ، و فرا

خاك مناسب و آب و ... درآن ( روزي برساند .) نه اصالًً ( جز او 

اله و خدايي وجود ندارد ، پس با اين حال چرا ) از راه راست و 

 درست ( منحرف مي گرديد ؟! 

                (1)  اگر خداوند

رشد و نمو و توليد مثل در دانه و روزي خود ) استعداد بالقوه ي 

بذر ، و اشعه هاي مؤثر در عمل فتوسنتز و غذا سازي در گياهان 

، و استعداد رويش نبات از خاك (  را از شما باز دارد چه كساني      

 مي توانند به شما روزي برسانند ؟! 

 

 

 

 

                                                 
1
21ُُُُُُُملكُ/ُُ- 
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 «ال اله اال اهلل : ال مَلِك اال اهلل » 

 آسمان و زمين اهلل ، یگانه فرمانروای 

                          

                          (1)  كافران

مي گويند : اگر خدا مي خواست نه ما و نه پدران ما ، چيزي جز 

ستيم ، و چيزي را بدون اجازه ي او خدا را نمي توانستيم بپر

 نمي توانستيم حرام بكنيم .  
 ريشه هاي سه گانه ايمان عبارتند از :

انجام خالصانه ي تمامي  -2ايمان به وحدانيت خداوند  -1

اختصاص حق قانونگذاري  -1اشكال عبادت براي خداوند متعال 

باشند و  مي“ ال اله االّ اهلل ” ، اين سه از مقتضيات  به خداوند

 به شمار مي آيد؛ “ ال اله االّ اهلل ” نقض در هريك ، نقض در 

         (2)  آگاه باشيد تنها او مي آفريند و تنها او

                                                 
1
54ُُُُُُُُُاعراف/ُُ-35ُُُُُُُ2نحل/ُ- 
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زيرا خداوند آفريننده ي انسان و جهان و مالك  فرمان مي دهد .

حتّي براي تنفس و  همگان و صاحب همه چيز و همگان است و

يداًً به او نيازمندند ، چه جايي اينكه بخواهند رعه اي آب شدج

لذا حق تحريم و تحليل وامر ران را ارشاد و راهنمايي كنند ، ديگ

  .)خدا( اختصاص دارد  و نهي هم فقط به او

                (1)   پيامبر ( بگو : آيا شما بهتر     )اي

 تعال ؟!مي دانيد يا خداوند م

                                  

                       
چه بسا چيزي را  1

دوست نمي داريد وآن چيز براي شما نيك باشد ، و چه بسا 

يز براي شما بد باشد ، و چيزي را دوست داشته باشيد و آن چ

 مي داند و شما نمي دانيد . خدا ) به رموز كارها آشنا است و (

                       
 در هر چيزي كه  (1)

                                                 
1
10ُُُُُشوري/ُ-216ُُُُُُُ3بقره/ُ-140ُُُُُ2بقره/ُ- 
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 مي گردد . اختالف داشته باشيد ، داوري آن به خدا واگذار

) پرستش ، اطاعت و فقط تورا عبادت  « دُعبُنَ اكَیَّاِ» 

 فرمانبرداري( مي كنيم .

                    

   /برتر است خداوندي كه فرمانرواي 111 مؤمنون

 راستين است و هيچ اله و فرمانروايي جز او نيست . 

يهنّ و هو علي كلّ هلل ملك السّموات و االرض و من ف» 

فرمانرواي آسمانها و زمين و آنچه در آنها است  (1)«شيءٍ قدیر 

 از آن  خدا است و او بر هر چيزي توانا است .

       (2)  حكم و فرمان جز در دست اهلل ، در

 دست كس ديگري نيست .  

    ُ   ُ      ُ   ُُ ُ ُ ُ

 ُ   ُ ُ    ُ ُ     ُ ُ  ُُ (1)   يهوديان و

                                                 
11

-57ُُُُ3انعام/ُ-120ُُُ2مائده/ُ- 
 

ُ    11 توبه /
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ترسايان عالوه از خدا ، علماء ديني و پارسايان خود را هم 

پذيرفته اند ، مسيح پسر مريم را نيز خدا مي شمارند     بخدايي 

جز اين دستور داده نشده است كه : تنها  كه بديشان در حالي
 .خداي يگانه را بپرستيد و بس

                           ُ 
شايد آنان انبازها و معبودهايي دارند كه براي ايشان ديني را  (1)

 … پديد آورده اند كه خدا بدان اجازه نداده است

                            ُُ
و هر  (2)

است ) احكام قرآن ( كس بدانچه كه از سوي خداوند نازل شده 

 به يقين از كافران محسوب مي شود.حكم ننمايد )و گردن ننهد(
وي قوانين و احكام صادره از سخداوند متعال اطاعت از       

        آنها را ارباب و ، را عبادت و حزبي پيشوايان و رهبران مذهبي

( اطالق نموده و آن را شرك قرار  ) شريكان خداوند در عبادت

داده است . بنابراين كسي كه مخلوقي را بر خالف آنچه كه خدا 

                                                 
1
44ُمائده/  -2    21شوري/ ُُ-ُ 
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و رسولش مقرر نموده اند همراه با خشوع و محبت قلبي اطاعت 

 و معبود خود قرار داده است هرچند كه  بّنمايد، آن مخلوق را ر

  …ياد نكند  خودش او را معبود و ربّ

                              

    (1)  آيا ) فاسقان ( جوياي حكم جاهليت ) ناشي از

فراد پرهيزكار بهتر هوي و هوس ( هستند ؟ آيا چه كسي براي ا

 از خدا حكم مي كند ؟   

اين آيه بيانگر اين حقيقت است كه دو نوع حكم و قانون )       

نه كمتر و نه بيشتر ( وجود دارد : قانون و حكم خدا ، و قانون و 

حكم جاهليت . پس هر حكمي غير از حكم خدا ، مصدر و شكل 

 شود .  و محتوايش هر چه باشد ، حكم جاهليت محسوب مي

 )) نتيجه و حكم  تبعيت از قانونگذاران بشري ((         

         
 هوي پرستان و شيطان صفتان(اگراز ) (2)

                                                 
1
121ُانعامُ/ُ-50ُُُُ2مائده/ُ- 
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 . گمان شما مشرك خواهيد بود اطاعت كنيد بي 

 «ال اله اال اهلل : ال  مستعان اال اهلل » 

 اهلل یگانه فریادرس

      تو استعانت و طلب كمك و  فقط از

 مي نماييم .ياري 

قرآن بعد از نفي هر گونه قدرت و تواني بر جلب نفع و دفع       

شر و بال از سوي هر اله و معبود باطلي، اهلل را به عنوان يگانه 

فرياد رس معرفي مي كند .         

                    

                  

سواي خدا ، معبودها و فريادرس هايي را برگرفته اند كه  (1)

چيزي را نمي آفرينند و بلكه خودشان آفريده هايي بيش 

 سود و زياني براي خود نبوده و بر مرگ و زندگينيستند و مالك 

                                                 
1
3ُفرقانُ/ُ- 
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 و رستاخيز اختيار و تواني ندارند ...  

                            

                         

                              

                .
و بجاي خدا كسي و چيزي  (1)

را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه سودي مي رساند 

و نه زياني ، اگر چنين كني از ستمكاران و مشركان خواهي شد 

به تو رساند هيچكس جز او نمي تواند آن را  ... اگر خداوند زياني

برطرف گرداند و اگر بخواهد خيري به تو برساند هيچكس نمي 

تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند ، خداوند فضل و لطف 

 خود را شامل هركس از بندگانش كه بخواهد مي كند ... 

                               

                        (2)  همراه اهلل معبود

                                                 
1
88ُُُقصص/ُ-106ُُُُُُُُ2-107يونس/ُ- 
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ديگري را به فرياد مخوان ، جز او هيچ فريادرس و معبود ديگري 

وجود ندارد و همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي شود ، 

گي شما به سوي او فرماندهي از آن  او است و بس و هم

 برگردانده مي شويد ...

                        

                   
كساني را كه بجز (  1)

خدا به فرياد مي خوانيد ، بندگاني همچون خود شما هستند ) و 

ز آنان ساخته نيست ( آنان را به فرياد خوانيد ) و از كاري ا

ايشان استمداد جوييد ( اگر راست مي گوييد ) كه كاري از 

 ايشان ساخته است ( بايد كه به شما پاسخ دهند .      

اصحاب كهف در ميان قوم خود فرياد برآوردند و گفتند :      

                       
پروردگار  (2)

      او را به فرياد ار آسمان و زمين است ما هرگز غير از پروردگما 

 نمي خوانيم . 

                                                 
1
14ُُُُُُُُُُكهف/ُ-194ُُُُُ2اعراف/ُ- 
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                       (1 ) زنده

ه فرياد ي جاويد او است ، جز او خدايي وجود ندارد ، پس او را ب

 خوانيد و عبادت ) و دعا ( را خاص او بدانيد ...

                        
بجز اهلل ( 2)

، اله ديگري را به فرياد مخوان كه ) اگر چنين كني ( از زمره ي 

 عذاب شوندگان خواهي بود ... 

                    

   .. (1)گانم از تو درباره ي من و هنگامي كه بند

من نزديكم و دعاي دعا كننده را هنگامي كه مرا ( بپرسند )بگو:

 مي خواند پاسخ مي گويم .

و خطاب به پيامبر مي فرمايد :          (4 ) 

چيزي از كار ) بندگان جز اجراء و فرمان يزدان ( در دست تو 

                                                 
1
-65ُُُُُ2غافر/ُ- 

ُ
128ُُُُُُآلُعمرانُ/ُ-186ُُُ2بقره/ُُ-213ُُُ3شعراء/
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نيست ) بلكه همه ي امور در دست خدا است (   

                     

                      (1) 

كساني كه بجز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را بر   مي گيرند 

) و بدانان تقرب و توسل مي جويند و مي گويند ( ما آنان را 

پرستش نمي كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك 

گردانند . خداوند روز قيامت ميان ايشان ) و مؤمنان ( درباره ي 

 كه در آن اختالف دارند داوري خواهد كرد .چيزي 
 

 «ال اله اال اهلل : ال معبود اال اهلل » 

 اهلل یگانه معبود برحق
قرآن اهلل را به عنوان يگانه اله و معبودي معرفي مي كند ،       

  باشد كه شايسته ي عبادت مي                

                                                 
1
3ُزمر/ُُُ- 
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( پروردگارت فرمان داده است كه جز او را  ) اي انسان   (1)

 نپرستيد .

                                 

       
ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده  (2)

نيست ، ايم مگر اينكه به او وحي كرده ايم كه معبودي جز من 

 پس فقط مرا عبادت كنيد ... 

                                 

     (1)  بديشان جز اين دستور داده نشده

 است كه 

تنها خداي يگانه را بپرستيد و بس ، جز اهلل معبودي نيست و او 

كه ايشان آنها را  و منزه از شرك ورزي و چيزهايي استپاك 

 مي دهند ... انباز قرار 

                                                 
1
   11توبه / -1         20ياء/انب -2       21اسري/ - 
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عبادت شامل : شعاير عبادي نماز ، زكات ، روزه ، حج ،       

جهاد ، امر به معروف و نهي از منكر ، دعا ، نذر ، صدقه ، قرباني 

، استعانت و ياري طلبيدن ، خوف و رجا ، خشوع و خضوع و 

 مي باشد .     ساير عبادات          

    (1)  مسجدها مختص پرستش خدا است ، و ) در

 آنها ( كسي را با خدا به فرياد نخوانيد و پرستش نكنيد .

 دعا همان عبادت است «ه ادَبَعِالْوَهُ ءُاعَلدُّاَ» 

كي از اين عبادات را براي نيست كه انسان ي بنابراين جايز      

غير خدا  ) كساني همچون پيامبر ، فرشتگان مقرب ، بندگان 

صالح خدا و هيچيك ازسايرمخلوقات خدا ( انجام دهد ، چون 

  عبادت براي غير خدا شرك است ..         

      (1 )  ، و هيچ كس ) تنها( خدا را عبادت كنيد و ) بس

 و ( هيچ چيزي را شريك او مكنيد .

                                                 
1
 -

ُ
-3رواهُترمذيُُُُُُُُُُ-18ُُُُُُُُُ2جن/

ُ
36ُنساء/
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عبوديت خالص براي خداوند به معني ابراز نهايت خشوع و       

خضوع همراه با نهايت محبت مي باشد و بايستي بنده با تفكر 

درباره عظمت و اقتدار خداوند و نعمات بي شمار او با قلبي 

ن عبادت خاضع و مملو از محبت به عبادت پروردگار بپردازد چو

    بدون خضوع و محبت تحقق نمي يابد .

                 

       ...
ر از برخي از مردم هستند كه غي (1) 

ت مي گزينند و آنان را همچون خدا دوسخدا ، خدا گونه هايي بر

مي دارند ، وكساني كه ايمان آورده اند خدا را سخت دوست مي 

 دارند ) و باالتر از هرچيز و هركس به او عشق مي ورزند ( . 

 اهللِ ولِسُرَت لِرَكَه ذَمَلَمَ سَاُ نَّه )رض(؛ اَشَائِن عَعَ»       

:  الَقَ، فَ رِوَالصُّ نَا مِيهَا فِمَ ، وَ ْلَحَبَشَة ا رضِاَا بِتهَاَرَ َکنِیسًة )ص( 

وا نَبَ حُالِالصَّ بدُعَالْ وِاَ حُالِالصَ لُجُالرَّ مُيهِفِ اتَا مَذَإِ كَئَولِاُ

                                                 
1
165ُبقره/ُ- 
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 ارُرَشِ كَئِولِر ، اُوَالصُّ لكَتِ يهِوا فِرُوَّصَ داً وَسجِمَ هِبرِي قَلَعَ

از « .  يلِاثِمَالتَّ فِتَنةِ  وَ ورِبُقُالْ فِتَنةِ  ينَوا بَعُمَجَ ءِالَؤُهَ. فَ لقِخَالْ

حضرت عايشه )رض( روايت شده است كه حضرت ام سلمه 

)رض( درخدمت پيامبر )ص( از كليسايي در حبشه ، ياد كرد كه 

در آن تصاوير بسياري مشاهده كرده بود. آن حضرت )ص( فرمود 

صالح و يا بنده اي نيكوكار از ميان آنها فوت مي  : هرگاه مرد

كردند و اينگونه كرد ، در جنب مقبره اش مسجدي بنا مي 

تصاوير را در آن نقاشي كرده ) وبر در و ديوار آن مي آويختند ( 

آنان بدترين مردمانند ، زيرا سبب ايجاد فتنه ي قبر پرستي و 

 فتنه ي تصاوير شده اند . 

محبت و احترام سبب گرايش انسان به محبوب و همراهي       

بت و احترام ، مانند مح با او و قبول خواسته هاي او مي شود

فرزندان نسبت به والدين و اطاعت از آنها در امر تعليم و تربيت . 

امّا اگر احترام و محبت و بزرگداشت ، بيش از حد معمول نسبت 

به كسي يا چيزي در دل ايجاد شود موجب قداست محبوب شده 

 و حب او تبديل به عبادت مي شود .  
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 «ال اله اال اهلل : ال ربّ  اال اهلل » 

 اهلل یگانه ربّ

 قرآن اهلل را به عنوان يگانه الهِ ربّ  معرفي مي نمايد .       

              (1)  جز اهلل ، اله و

معبودي نيست ، اله و معبودي كه ربّ و صاحب عرش عظيم 

 است .                   

 
جز او اله و خدايي نيست و او است كه زنده   (2)

 مي گرداند و مي ميراند و ربّ شما و نياكان شما است .

 در پنج معني بكار رفته است : “ ربّ ” واژه ي       

 خالق :  -0             

 آسمانها و زمين را آفريده است . ربّ شما خداوندي است كه (1)

 مضرت :  جلب كننده  منفعت و دفع كننده  -2   

                                                 
1
3           1دخان/ُُ-26ُُُُُُُُُ2نمل/ُ- 

54ُُُُُُاعراف/ُ- 
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               ...
يوسف گفت : پناه برخدا او كه  (1)

ربّ ) خداي( من است مرا گرامي داشته است. ) احسن كه 

 جلب منافع است ( . مثواي نمونه اي از

              (2)  آيا نشنيده

اي كه ربّ تو با فيلداران چه كرده است و چه برسر ايشان آورده 

 است ..    ) نمونه اي از دفع مضرت است ( .

مالك و صاحب :  -3         
(1) 

 بايستي ربّ ) مالك و صاحب ( اين خانه ) كعبه ( را بپرستند .

                              

       
اگر در آسمانها و زمين غير از اهلل ، اله و  . (4)

خاندند ( قعطاًً خداياني مي بودند ) و امور جهان را مي چر

مي خورد  آسمانها و زمين تباه مي گرديد ) و نظام گيتي به هم 

 ( لذا ربّ ) صاحب ( سلطنت جهان ، بسي برتر از آن چيزهايي

                                                 
1
23يوسفُ/ُ- 

ُ
-1ُُُ3فيل/ُ-2ُ

ُ
-3ُُُُُُ4قريش/

ُ
22ُُُانبياء/
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 است كه ايشان بر زبان مي رانند ...  

فرمانروا :  -2            (1)   : فرعون گفت

 انرواي شما هستم . من واالترين ربّ و فرم
فرعون عالوه بر خداوند خالق   هستي به الهه و فريادرسان 

:  ديگري اعتقاد داشت ، همچنانكه اطرافيانش گفتند      

                               

          (1 ) م فرعون ) بدو ( گفتند : آيا اشراف قو

سازي تا در سرزمين ) مصر موسي و پيروان او را آزاد و رها مي 

 را ترك گويند.آزادانه(به فساد بپردازندوتو و الهه و فرياد رسان تو

 فریادرس :  -2

تمام ) ربّنا ( هاي قرآن متضمن معني فرياد رس است كه       

دفع مضرتي را خواستار         در اين دعاها از ربّ جلب منفعت و يا 

 .مي شويم                    (1 )

                                                 
1
-24ُُُُُُُ2نازعاتُ/ُ- 

ُ
126ُ/اعرافُ-127ُُُُُُُُُ3اعراف/
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پروردگارا ! صبر عظيم به ما مرحمت فرما و ما را مسلمان بميران   

 ) درخواست جلب منفعت شده است ( .

                          

  
پس گناهان ما را پروردگارا ! ما ايمان آورده ايم، (1)

) درخواست دفع مضرت شده ببخش و ما را از عذاب آتش دور بدار. 

 است ( . 

 شروط ال اله اال اهلل

، ” ال اله اال اهلل “ اولين شرط براي ايمان و اعتقاد به  علم :  -0

علم  به معني و مفهوم اين كلمه ) كه جز اهلل كسي خالق، رازق ، 

مدبر ، فرمانروا ، فريادرس ، معبود ، رب ، جلب كننده ي منفعت 

 و دفع كننده ي مضرت نيست ( مي باشد . 

              ...
بدان كه قطعاًً هيچ معبودي جز ( 2)

 اهلل وجود ندارد .

                                                 
        11محمد/ - 1     11آل عمران/ - 1
ُ
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ال ” بعد از علم به معني و مفهوم اين كلمه ، اقرار به  :  یقين -1

همراه با باور قلبي و بدور از هرگونه شك و ترديد و “ اله اال اهلل 

اعتقاد قاطع بر باطل بودن ساير آلهه ، الزمه ي باور به اين كلمه 

 است .

                          
(1) 

مؤمنان ) واقعي ( تنها كساني هستند كه به خدا و پيامبرش 

ايمان آورده اند ، سپس هرگز شك و ترديدي به خود راه نداده 

 اند .

ال اله اال ” بعد از علم و يقين بر معني و مفهوم  پذیرش : -3

ه الزم است هر آنچه اين كلمه اقتضا مي نمايد ، و هر آنچ“ اهلل 

از سوي خدا و رسول آمده است بدون چون و چرا بپذيرد و 

هرگز نصوص را تأويل نادرست و تحريف ننمايد و هيچ يك از 

احكام شرعي را رد ننمايد و نسبت به پذيرش آنها كمترين 

 اكراهي نداشته باشد .

                                                 
ُ        10حجرات/ -1
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                 (1)  اي

كساني كه ايمان آورده ايد همگي اسالم را به كمال و تمام 

 بپذيريد.

ال اله اال ” بعد از پذيرش حقيقت  : تسليم و اذعان كامل -2

قلباًً تسليم اوامر و نواهي خدا و رسول باشد و تمامي “ اهلل 

 فرامين و دستورات آنها را مشتاقانه عمل نمايد.

تي در ايمان و بايسشخص مؤمن  : صداقت و راستگویي -2

زيرا  ،صادق و راستگو باشد “ ه اال اهلل ال ال” عمل به مقتضاي 

، نفاق محسوب مي شود ، و فاقد هرگونه كذب در ايمان و عبادت

 .استاعتباري                       

    (2)  مگام با اي مؤمنان ، از خدا بترسيد و ه

 راستگويان باشيد .

اخالص ، عبارت است از : پاك نمودن افكار و اخالص :  -6

اعتقادات و گفتار و اعمال از كليه ي آثار شرك و ريا و منافع و 

                                                 
1
119ُتوبهُ/ُ-208ُُُُُُُُُُُُُ2بقره/ُ- 
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مصالح شخصي و حزبي ، و اداي كامل آنها فقط بخاطر خدا و 

كسب رضاي وي مي باشد .          

       ...
در حالي كه جز اين بديشان دستور  (1)

داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خداي را بپرستيد و 

 تنها شريعت او را آئين    ) خود ( بدانيد .

بايستي “ ال اله اال اهلل ” مؤمن به  حب خدا و رسول : -7

وبات نفس و محبت خدا و رسول و محبوبات آن دو را بر محب

شهوات و تمايالت نفساني خود ترجيح دهد و از هر آنچه كه خدا 

 و رسول ناخوشايند مي دانند ، دوري نمايد . 

ا مَّمِ يهِلَاِ بَّحَاَ هُولُسُرَ وَ اهللُ ونَكُي یَتَّم حَكُدُحَاَ نُؤمِیُ الَ» 

ايمان كسي از شما كامل نخواهد بود تا اينكه خدا   (2)« ا اهَوَسِ

 سول نزد وي از همه چيز و همه كس محبوب تر باشند .و ر

 

 

                                                 
1
 -

ُ
ُمتفقُعليهُ-5ُُُُُُُُ2بينهُ/
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 رسالت انبياء
 

رسالت انبياء شامل دو پيام مهم و اساسي و الزم و ملزوم       

 يكديگر بوده است : 

 دعوت به عبوديت خداوند يكتا -1 

 خوداري از اطاعت و بندگي كردن طاغوت  -2 

ي مي بريم كه با بررسي و مطالعه ي سرگذشت پيامبران پ      

اختالف آنها با مخالفينشان در مورد اثبات وجود خداوند متعال 

نبوده است ، بلكه آنان به آفريننده و مدبر  كون و هستي اذعان 

داشته اند ، وليكن در عبوديت ) پرستش ، اطاعت ، استعانت و 

راز و نياز ( دچار انحراف شده ، و وظيفه ي پيامبران هم ، بيان 

ا و تصحيح بينش و باطل شمردن آله هاي ساختگي انحراف آنه

آنان و مشخص كردن مفاهيم الوهيت و متمركز ساختن آن 

مفاهيم در ذات واحدِ اهلل بوده است .              

        (1) آيا چيزهايي را انباز خدا مي سازيد 

                                                 
191ُُُُُُُُُُُُُُُُُاعراف/ُ-1
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رينند و بلكه خودشان هم آفريده كه نمي توانند چيزي را بياف 

 شده اند . 

                          

                              

اي مردم مثلي زده شده است ) به دقت ( به آن گوش فرا  (1)

آن كساني را كه غير از خدا به كمك مي خوانيد و  دهيد ،

پرستش مي نماييد هرگز نمي توانند مگسي را بيافرينند ، اگر 

 هم همگان )براي آفرينش آن ( دست به دست يكديگر دهند ... 

                       

                            

               
) اي پيامبر به مشركان ( بگو  1

: كساني را به فرياد بخوانيد كه بجز خدا ) معبود خود( مي 

پنداريد ) امّا بدانيد ( آنها در آسمانها و زمين كمترين حق 

                                                 
1
16ُعنكبوت/ُ-22ُُُُُُُُ4مؤمنون/ُ-22ُُُُُ3سبأُ/ُ-73ُُُُُُُُ2حج/ُ-
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اداره ي جهان ( نداشته و  كيت و مشاركت ) در خلقت و مال

 .خداوند در ميانشان ياور وپشتيباني ندارد

                       

        (1) 

               (2)  

و الي عادٍ اخاهم هوداً ... و الي ثمود اخاهم صالحاً ... و » 

 (  1)...«الي مدین اخاهم شعيباً قال یا قوم اعبدوا اهلل 

                        

           (4)  هيچ پيغمبري  ما پيش از تو

نفرستاده ايم مگر به او وحي كرده ايم كه معبودي جز من 

  نيست پس فقط مرا عبادت كنيد ...

                                                 
1
   28انبياء/  -2      18-58عراف/ا  11عنكبوت/ -212مؤمنون/ - 
ُ
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 پرهيز از بندگي كردن طاغوت:

عده اي به پندار باطل خود گمان كرده اند ؛ دين حق       

دخالت در امور اجتماعي ، اقتصادي ، اخالقي ، فرهنگي و 

رد ، غافل از اينكه هدف از ارسال سياسي مردم را نداشته و ندا

پيامبران به سوي اقوامشان دخالت مستقيم در امور دنيوي آنها 

بوده است ، هرچند آنها هم با تعجب به اين امر نگريسته و گمان 

كرده اند كه اين امور خاص بشر است و تحريم و تحليل آنها با 

 خودِ آنها است . 

ي قومش ، بازداشتن آنها هدف از فرستادن لوط )ع( به سو      

از انحراف اخالقي و عمل نا رواي لوط و تبعيت از احكام خداوند 

 بوده 

است :                       

                  (1)  

يان جهانيان ، به سراغ جنس ذكور مي رويد ) و با ايشان آيا در م

                                                 
1
165ُُُُُُُُُ-166شعراء/ُُ- 
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بجاي زنان آميزش جنسي مي نمائيد ؟( و همسراني را كه 

پروردگار برايتان آفريده است رها مي سازيد بلكه اصالًً شما 

 قومي هستيد كه ) با ارتكاب معاصي ( از حد مي گذريد . 
يت و هدف از آمدن شعيب )ع( به سوي قومش ، اصالح وضع

اقتصادي آنها بوده است :  –اجتماعي       

                

            (1)   اي قوم

ال من ! ترازو و پيمانه را از روي عدل و داد ، به تمام و كم

بسنجيد و از چيزهاي مردم نكاهيد و در زمين تباهكارانه تباهي 

نورزيد .                   

                        

      (2)  فتند : اي شعيب ! آيا نمازهايت به گ

                                                 
1
87ُهودُ/ُُ-85ُُُُُُُُُُُُ2هودُ/ 
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تو دستور مي دهد كه ما چيزهايي را ترك كنيم كه پدرانمان 

آنها را پرستيده اندوما نتوانيم به دلخواه خود در اموال خويش 

 تصرف كنيم 

و هدف از فرستادن موسي )ع( به سوي قوم بني اسرائيل نجات 

خداوند رنامه ون ، و زندگي در سايه ي بآنها از ظلم و ستم فرع

بوده است ، و قرآن عمل كنندگان به احكام غير الهي را در زمره 

 ي كافران و ظالمان قرار داده است . 

و هدف از فرستادن عيسي )ع( بعد از موسي )ع( تصديق تورات 

و حالل كردن برخي چيزهايي بود كه خداوند براي گذشتگانشان 

بخاطر نافرماني هايشان حرام كرده بود :           

          
تا پاره اي از چيزهايي را كه ) بر اثر  (1)

 ستم و گناه ( بر شما حرام شده است ، برايتان حالل كنم . 

                              

                     (2)  بايد پيروان انجيل

                                                 
1
47ُمائدهُ/ُُ-50ُُُُُُُُ2آلُعمران/ُ- 
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به چيزي حكم كنند كه خدا در انجيل نازل كرده است و كسي 

كه بدانچه خداوند نازل كرده است حكم نكند ، او و امثال او 

   متمرد ) از شريعت خدا ( هستند . 

با تأمل در آيات مذكور  در مي يابيم كه عقيده ارتباط       

با شريعت دارد و آن دو الزم و ملزوم يكديگرند ، و از  تنگاتنگي

عمل به قانون و شريعت خداوند در “ ال اله اال اهلل ” مقتضيات 

 تمامي جوانب زندگي است . 

                  

       (1)  پيامبري را  و ما به ميان هر ملتي

فرستاده ايم   ) و محتواي دعوت همه ي پيامبران اين بوده است 

( كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري كنيد . )نه خود طاغوت 

 شويد و نه از طاغوت اطاعت نماييد ( .
مقدمه ي ايمان به خدا ، انكار طاغوت است ، همچنانكه در       

 سوره بقره آمده است :  201آيه           

                                                 
1
 36ُُنحل/ُ- 
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                  ... 

پس كسي كه به طاغوت كفر بورزد و به خدا ايمان بياورد به 

آويخته است ) و او را از سقوط و هالكت  محكمترين دستاويز در

 مي رهاند ( و اصالًً گسستن ندارد . 

طاغوت كلمه اي است مشتق از طغيان  به معني متجاوز       

 . ازحد

امام ابن قيم )رح( مي فرمايد : طاغوت ، بنده اي است كه از 

حدود خود تجاوز نمايد و معبود و يا فرمانروا شناخته شود . 

ان هر قومي كسي است كه بجاي خدا و رسول طاغوت در مي

حَكَم واقع شود و دستوراتش نافذ و مورد قبول باشد ، يا بجاي 

اهلل عبادت شود ، يا در اثر جهل ، از او تبعيت شود و به مانند 

خدا از او اطاعت كنند . اگر درباره ي طاغوتها و احوال و اوضاع 

ردمان از عبادت مردمان بينديشي متوجه خواهي شد كه بيشتر م

و اطاعت خداي و رسولش )ص( روي برتافته و به عبادت و 

  …اطاعت از طاغوت مشغولند 
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      (1 ) اي پيامبر( آيا تعجب نمي كني از كساني(

كه گمان مي كنند كه بدانچه برتو نازل شده و بدانچه پيش از 

تو نازل شده ايمان دارند ) ولي ( مي خواهند داوري را به پيش 

ت ببرند ) و حكم او را به جاي حكم خدا بپذيرند( و حال طاغو

آنكه بديشان فرمان داده شده است كه به طاغوت كفر بورزند و 

  …اهريمن مي خواهد كه بسي ايشان را گمراه كند 

                       

يزي كه خدا نازل كرده است حكم نكند و هركس برابر آن چ (2)

  …او و امثال او بي گمان كافرند         

                                                 
44ُمائده/ُ-60ُُُُُُُُُ2نساء/ُ- 1
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       (1)   فرمانروايي ) و قانگذاري( از آن  خدا است و

و بس ، خدا دستور داده است كه جز او را عبادت ) بندگي و 

 اطاعت ( نكنيد . 

                  

   (2)  آيا ) فاسقان ( جوياي حكم جاهليت ) ناشي از هوي

و هوس ( هستند ؟ آيا چه كسي براي افراد پرهيزكار بهتر از خدا 

 حكم مي كند ؟

اداره نشود و هر جامعه اي كه براساس اسالم و قانون اسالم       

در ايدئولوژي و ايمان و اعتقادات و شعاير عبادي و در شرايع و 

عمل نمايد ، و حاكميت « ال اله اال اهلل » قانون برخالف مفهوم 

نظام غير الهي را مي پذيرد و برقوانين آن گردن مي نهد و اصول 

آن را پايدار مي سازد و جزئيات را پيروي مي نمايد و اصول 

ر اساس همان اصول است ، جامعه ي غير اسالمي زندگيشان ب

 (1)محسوب مي شود 

                                                 
1
50ُمائده/ُُ-40ُُُُُُُ2يوسف/ُ- 

ُُُُُ
ُ3

-ُ
ُچراغيُبرُفرازُراهُُُسيدُقطبُ
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ال اله اال اهلل ؛ عنوان يك راه و روش جديد و خدايي است كه » 

  در دلها جز در برابر سلطه و فرمانروايي او ، سر خضوع فرود 

 نمي آورند.

نها از بند ال اله اال اهلل ؛ نداي جهان شمول براي آزاد ساختن انسا

 مخلوق ديگري است.وهرآداب و رسوم همنوعان ، محيط، بندگي

ال اله اال اهلل ؛ اعالن نبرد و مبارزه برعليه همه ي زورگويان و 

طواغيت و سردمداران جاهليت ، و انقالبي فراگير بر عليه همه 

 ي بت ها و خداهاي بشر ساخته است .

و ال اله اال اهلل ؛ نداي سرنگوني تخت زورگويان و مرگِ جالل 

 جبروت آنان و طنين امداد و نصرت مستضعفان است .

ال اله اال اهلل ؛ اعالم ايجاد يك جامعه ي نوين با عقيده و نظام 

ممتاز و متمايز از جوامع جاهلي است كه نژاد پرستي ، اقليم 

 (1)« .گرايي ، نظام طبقاتي و خود خواهي در آن جايي ندارد  

 ر هندی نهي بر سرشچه شمشيموحد چه در پای ریزی زرش   

 (2)بر این است مبنای توحيد و بس        ميـــدش نباشد زكسبيم و ا

                                                 
1
درُزندگيُُُدكترُقرضاويُُُُُُُنقشُايمانُ-

2
ُگلستانُسعديُُ-

ُ
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 تحقق توحيد 
تحقق توحيد در زندگي مؤمن در گروهِ آگاهي از معني و       

و پذيرش حقانيت آن ، و عمل به مقتضي “ ال اله اال اهلل ” مفهوم 

 آن است ، كه به صورت ؛ احساس محبت و خوف قلبي از

خداوند و توبه و بازگشت به سوي او و توكل و دعا و اخالص ، و 

هيبت و تعظيم اهلل و بيرون راندن غير اهلل در قلب ، و اجراي 

 احكام او در زندگي فردي و اجتماعي ، ظاهر مي شود . 

كسي كه ديگري را دوست بدارد و دستوراتش را اطاعت       

خشنودي او باشد ،  نمايد و حب و كينه اش بخاطر او و براي

همان اله و معبود او است . و هر آنكه حب و بغضش بخاطر 

خواسته و تمايالت نفسانيش باشد ، و بخاطر خواسته هاي خود 

با ديگران دوستي و دشمني نمايد ، همانا اله او هواي نفسش 

است .              (1)   هيچ ديده اي كسي

و معبود خود كرده است . « اله » كه ، هوي و هوس خود را   را 

                                                 
1
43ُفرقان/ُ- 
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) و هوا پرستي را جايگزين خداپرستي مي نمايد ( .   و هر آنكه 

حب و بغضش بخاطر خدا و براي كسب رضاي وي باشد ، همانا 

 اهلل ، اله او است . 

 عوامل تحریف معني و مفهوم ال اله اال اهلل
 

بي سالم ، بتدريج كيفيت معاني و با از بين رفتن ذوق عر      

مفهوم كلمات دچار تغيير و تحول گرديد ، و در فرهنگ عامه ي 

را مترادف با        « عبادت » و « بت » را مترادف با « اله » مردم 

پنداشتند . و گمان بردند ؛ هر آنكه بت را پرستش « پرستش » 

بوقوع  ننمايد ، موحد است !  امّا اين نگرش به همين سادگي

نپيوست ، بلكه برعكس ، عواملي در تالش و تكاپو بودند كه دين 

را تحريف كنند ، امّا از آنجائيكه خداوند خود ، حفظ دين را 

حضانت كرده بود                         

       ن ما خود قرآن را فرو فرستاده ايم و خود ما پاسدار آ (1)

 مي باشيم .

                                                 
1
9ُحجر/ُ- 
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اينان چون ورود از اين باب را ناممكن ديدند ، درب ديگري           

) تحريف معاني و مفاهيم قرآني ( را گشودند و اين عوامل 

 عبارت بودند از :
 

مرجئه از نظر لغوي به معني   تاخير ، اميد تفكر ارجایي :  -0

 دادن و اميدوار ساختن مي باشد 

رجئه متأثر از تهاجم فكري  فلسفي يوناني بود ، تفكر م       

مرجئه آمدند و گفتند ؛ ايمان عبارت است از تصديق قلبي و 

اقرار به زبان و بس. و عمل و عبادت چندان اهميتي ندارد ، آنگاه 

مردم در انجام واجبات سستي نمودند و مصيبت بزرگ بوجود 

 آمد . 

افالن تلقين كردند كه اينان چنان گماني به منحرفان و غ      

با وجود كوتاهي در انجام واجباتشان ، و ترك عبادات و ارتكاب 

معاصي ، همچنان در راه خير گام بر مي دارند و هيچ خطري 

آنها تهديد نمي كند به شرط اينكه در درونشان به وحدانيت 

را “ ال اله اال اهلل  ” خداوند اعتقاد داشته و با زبانشان جمله ي 

“ ال اله اال اهلل ” كنند . در حالي كه اين، انحراف بزرگي از تكرار 
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و مقتضيات آن بود . چون ثمره ي ايمان ، عمل صالح است و و 

 نشانه ي وجود ايمان در درون ، بروز عمل صالح و تقوي است . 
 

« ” ال اله اال اهلل » يكي از معاني  سالطين و پادشاهان :  -1

بود . سالطين و شاهان “ ت نيست كسي جز اهلل شايسته ي اطاع

اين مفهوم را مانع اجراي خواسته هاي بي قيد و شرط خود       

مي ديدند ، چون با توجه به اين معني ؛ يگانه فرمانروا فقط خدا 

است و كسي جز او نه فرمانش  روا ، و نه شايسته اطاعت است . 

يف در نتيجه به منظور رسميت بخشيدن به فرامين خود به تحر

مفهوم اين كلمه پرداختند و قدرت و فرمانروايي خداوند را به 

آسمانها و امور طبيعي و سماوي محدود و مقيد ساختند و او را 

خداوندگار آسمان و خويشتن را خداوندگار و فرمانرواي زمين 

خواندند ، غافل از اينكه قرآن مي فرمايد :        

                      

 اهلل آن كسي است كه در آسمانها فرمانروا و معبود است و در  (1)
                                                 

1
84ُُُزخرف/ُ- 
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 زمين هم فرمانروا و معبود ... 

ال اله االّ ” )) رهبران سياسي با تحریف این بخش از مفهومِ 

مردمان را از بينش توحيدی منحرف ساخته و به “اهلل 

 ساني بنده ی خود ساختند (( .آ
 

جز « ” ال اله اال اهلل » يكي ديگر از معاني مقدس مآبان :  -3

بود . مقدس مآبان و پيروان آنها و “ اهلل كسي فرياد رس نيست 

گاهي هم دوستان نادان به منظور اكرام و تقديس انبياء و شهداء 

فيوضات  و صلحا و بزرگان دين و ... قبور و ارواح آنها را منشأ

الهي و فريادرس و حمايت كننده ي مردم در هنگام سختي و 

شدايد ، و برآورنده ي حاجات و نيازها و داراي اراده و مشيّت و 

قدرت خارق العاده پنداشتند ، و از اين طريق باب ديگري در 

جهت تحريف مفهوم اين كلمه گشودند و همچون پاپ در دين 

زار خود پرداختند . غافل از مسيحيت به گشودن دكان و رونق با

  اينكه در قرآن مي فرمايد :        
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      (1)  كساني را كه بجز خدا به فرياد مي خوانيد

ند ) و كاري از آنها ساخته بندگاني همچون خود شما هست

نيست ( آنان را به فرياد خوانيد و اگر راست  مي گوييد ) كه 

 كاري از ايشان ساخته است ( بايد كه به شما پاسخ دهند ... 

                  

                       

  ... (2)  ، و بجز خداوند كساني را كه به فرياد مي خوانيد

حتي مالكيت و حاكميت   پوسته ي نازك خرمايي را ندارند اگر 

آنها را به فرياد بخوانيد صداي شما را نمي شوند و ) به فرض ( 

 ندارند ... اگر هم بشنوند ، توانايي پاسخگويي به شما را 

                 

       (3 )  كساني را كه شما بجز خداوند به

                                                 
1
197ُُُُُُُاعراف/ُ-13ُُُُ3-14فاطر/ُ-194ُُُُُُُ2اعراف/ُ- 
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فرياد مي خوانيد نه مي توانند شما را ياري دهند و نه مي توانند 

ت خويشتن را كمك كنند ) چنانچه تاريخ اين حقيقت را ثاب

كرده است و حال هم به چشم خود مي بينيم كه اينان نتوانسته 

و نمي توانند خطر را از خود دفع كنند چه جاي اينكه به فرياد 

 (1.)ديگران برسند ( 

 

                                                 
رهبران مذهبي فاقد تقوا و بي پروا از خدا و محاكمه ي آخرت ، در قالب  -1

مي نمايند . و عوام را به هاي مختلف ، عوام الناس را به بردگي و بندگي وادار

اجراي بي قيد و شرط دستورات خود فرا    مي خوانند. و با گشودن مركز 

تجاري عظيمي خود را خادم مقبره ي فالن باب الحوائج  معرفي مي كنند . و 

... و اينگونه دين را وسيله ي جمع آوري پول و سرمايه و ابزار مكيدن خون 

اص را هم با نعره ي عوام استحمار شده در عوام قرار مي دهند ، و صداي خو

نطفه خفه مي كنند ... و به اصطالح مسلمانان ، هم از اين هشدار خداوند كه 

اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباًً » مبادا همچون يهود و نصاري شوند غافلند : 

رهبران مذهبي را بجاي خدا اله و فرمانروا و قانونگذار خود   «من دون اهلل 

 رار دادند ...ق

 
ُ
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تفكر عزلت و گوشه نشيني دائمي ، تفكر فناء ، تصوف :  -2

تفكر رشد جنبه ي روحي و تسلط روح بر جسم و اهمال نسبت 

جسم ، تفكر رها كردن واقعيت هاي موجود و به خواسته هاي 

دوري گرفتن از آنها به بهانه ي پست بودن آنها ، تفكر طهارت 

روح از پليديهاي جسمي با از بين بردن غرايز شهواني و تمرينات 

راهبانه ، تفكر حلول در روح االرواح و متحد شدن با او ، هيچ 

هندي و يك از بينش و تفكرات اسالمي نبوده بلكه تفكر 

 مسيحي و وارداتي است و در اسالم جايگاهي ندارند . 

پيامبر )ص( كه خود سيد و سرور زاهدان مي باشد ، هرگز       

در صومعه اي دور از مردم و ميدان زندگي ، حيات را به سر نبرد 

، و لحظه اي از جهاد و مبارزه براي اعالي كلمه اهلل و حكومت 

ي و بهره مندي از دنيا را در داري دست نكشيد و زندگي شخص

 حد قوانين مقرر رها نكرد .

خداوند متعال  غرايز شهواني را در درون انسان بوديعه        

نهاده است تا مشوق و محرك او در جهت آباداني زمين و به 

انجام رساندن امر خالفتش در زمين شوند و اگر انسان آنها را 
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آباداني زمين وجود  نابود كند ، ديگر مشوق و عاملي براي

 نخواهد داشت .

اسالم براي غرايز چهار چوب هاي حالل ، حرام و مباح را        

مقرر كرده است ، و براي پاسخگويي به غرايز در آن چهار چوب ، 

م كُدِحَاَ ضعِي بِفِ وَ» اجر و پاداش را در نظر گرفته است : 

 هُلَ ونَكُیَ وَ هُتَهوَا شَنَدُحَي اَتِاْیَاَ اهللِ ولَسُا رَوا : یَالُ. قَ َقًة دَصَ

زراً ؟ وِ انَكَ اَ امٍرَي حَا فِهَعَضَوَ وم لَتُیْاَرَ: اَ الَ؟ قَ جرٌا اَيهَفِ

 «  جرٌاَ هُلَ انَكَ لِالَحَي الْا فِهَعَضَا وَذَاِ كَلِذَ: كَ الَقَ م .عَوا: نَالُقَ
روابط زناشويي شما عبادت محسوب مي شود . اصحاب ) با ( 0)

تعجب( گفتند : آيا اگر كسي از ما شهوت خود را ارضا كند براي 

او اجر محسوب مي شود ؟ پيامبر )ص( فرمود : آيا اگر اين كار را 

از طريق حرام انجام دهد براي او گناه محسوب نمي شود ؟ ياران 

گفتند : بلي . پس آن حضرت فرمود : به همين گونه هم اگر از 

 .ب محسوب مي شود طريق حالل باشد اجر و ثوا

                                                 
1
        رواه مسلم و ترمذي  - 

ُ



 73 

آنچه كه پليد است اعمال فاحشه يعني تجاوز از حدود و        

مقررات الهي است ، بنابراين شخص مسلمان هيچگاه سعي در از 

بين بردن غرايزش نمي كند تا شيطان را از خود دور گرداند ، 

بلكه اوامر خداوند را در راستاي آنها بكار مي گيرد .     

                (1)  كساني

كه از برنامه ي هدايت پيروي كنند ، نه ترسي بر آنان خواهد بود 

 و نه غمگين خواهند شد . 

خطا و گناه براي انسان امري طبيعي و عادي محسوب              

ده مي شود ، چون انسان مالئكه نيست و از او هم خواسته نش

است كه مالئكه شود با اين تفاوت بعد از ارتكاب معصيت توبه 

: كرده و به سوي پروردگارش بر مي گردد       

                          

                                                 
1
38ُبقره/ُ- 



 74 

                      

                   

               ... (1)  و

كساني كه چون دچار گناه ) كبيره اي ( شدند ، يا ) با انجام 

تن ستم كردند ، به ياد خدا  مي افتند و گناه صغيره ( بر خويش

آمرزش گناهانشان را خواستار مي شوند و بجز خدا كيست كه 

گناهان را بيامرزد و با علم و آگاهي بر چيزي كه انجام داده اند 

پافشاري نمي كنند . آن چنان پرهيزگارني پاداششان آمرزش 

آنها  خدايشان و باغهاي ) بهشتي ( است كه در زير ) درختان (

  جويبارها روان است و جاودانه در آنجا مي مانند...
اين گونه تفكرات خارج از دايره ي اسالم بوده و اين اعمال         

نه تنها انسان را به خداوند نزديك نمي نمايند ، بلكه او را از خدا 

 و رحمت او محروم مي نمايد . 

                                                 
1
135ُ-136آلُعمران/ُُ- 
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يجي از معموالًً به هنگام انحطاط و عقب نشيني تدر       

بويژه در زمينه هاي سياسي و “ ال اله اال اهلل ” مقتضيات 

اجتماعي، كه در اين حال بيشتر به مسايل شخصي و شعاير 

عبادي اهميت داده مي شود ، تصوف پا به ميدان مي گذارد و 

نسبت به انجام شعاير عبادي تأكيد بسياري مي ورزد و 

 –ه ي جهاد بطور عام و  شعب“ ال اله اال اهلل ” مقتضيات سياسي 

خواه در زمينه ي مبارزه با دشمنان و خواه در زمينه ي امر به 

بطور كامل ناديده مي گيرد و  –معروف و نهي از منكر در جامعه 

گمان مي كنند كه با اوراد و اذكار و توسل به بارگاه ها به كلّ  

اسالم عمل نموده اند و خود را از آتش دوزخ رها كرده اند لذا 

 (1)مي پرورانند . ني با حوريان بهشتي را  در سر نتظار هم نشيا

                                                 
1
آنچه كه درباره ي تصوف بيان گرديد ، منظورهمان انحرافاتي است كه  - 

امام عبدالقادر گيالني در كتاب فتح الرّباني و امام محمد غزالي در بسياري از 

ه شدت آنها را مورد مذمت قرار داده نوشته هايش و ساير ائمه در آثارشان ب

اند ، گرچه دشمنان، بسياري از اين انحرافات را منتأسفانه بدون هيچگونه 

سند و مدركي به خود آنان نسبت داده اند ، در حالي كه دامان آنها از هرگونه 

شائبه اي پاك و سرّه بوده است .  تزكيه و تطهير نفس و صفا و پاكي درون از 
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اين عده به آفرينندگي كاهنان ، ساحران و شعبده بازان :  -2

و مدبربودن خداوند متعال معتقد هستند و ليكن در الوهيت او 

انحراف ايجاد كردند ، بدينگونه كه براي خود قدرت خارق العاده 

دگي مردمان قايل شده، و از اين و توانايي دخل و تصرف در زن

طريق به عوام فريبي پرداختند و بر عقيده ي توحيدي تأثير 

... منفي نهادند . در حالي كه در قرآن آمده است :     

                 ... (1)   آنكه آنان با و حال

 برسانند مگر با اجازهنمي توانند به كسي زيان  جادوي )خويش(

تأثير خرافات و اوهام  زيرا اگر فرد تحتو خواست خدا باشد ) 

 ( ها مي سازد تا ديگران فريبش دهندرا رقرار گيرد،خداوند هم او

                            

             
خداوند زياني به تو رساند هيچكس اگر  (2)

                                                                              
شرك و نفاق برابر قرآن و سنت صحيح نبوي بر هر مسلماني آلودگي هاي 

ُُ 157يونس/ -2       152بقره/  -1 فرض عين است .      
ُ
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جز او نمي تواند آن را بر طرف گرداند و اگر بخواهد خيري به تو 

 (1)رساند هيچكس نمي تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند . 

يكي ديگر از عواملي كه در طول  هوی و هوس نفساني :  -6

نفي گذاشته است ، بي تاريخ بر عقيده ي توحيدي تأثير م

عدم مقاومت آدمي در برابر فشار خواسته ها و تمايالت ي و صبر

 نفساني بوده است . 

نفس انسان به منظور بهره مندي بيشتر از لذتها و شهوات ،        

خواستار ارضاي بي قيد و شرط خواسته هاي خود و بي بند 

وباري اخالقي است ،  امّا فرمانروايي و امر و نهي خداوند را مانع 

                                                 
1
ُدرُبرابرُامورُ ُ-  ُو ،ُ ُبوده ُمسحورُامورُخارقُالعاده انسانُهميشه

خارقُالعادهُوُتازهُدچارُخودُباختگيُشدهُاستُ،ُانسانهايُمكارُوُحيلهُ

اينُخصلتُدرُآدميُ،ُباُگشودنُنوعيُبازارُدرُُگرُهمُباُآگاهيُازوجود

قالبُ،ُسحرُوُجادوُ،ُفالگيريُوُرماليُ،ُكفُخوانيُوُهيپنوتيزمُوُ....ُ

ُوُ ُبندگي ُبه ُرا ُومردمان ُپرداخته ُفريبانه ُعوام ُكذاييُو ُغيبُگويي به

اطاعتُازُخودُفراُخواندهُاندُ.ُغافلُازُاينكهُخداوندُمتعالُ،ُازُعجزُوُ

وُماُهمُبضارينُبأحٍدُاالُّ»ُهُبرُداشتهُوُفرمودهُاستُ:ُناتوانيُآنهاُپرد

اينانُنميُتوانندُبهُكسيُزيانُوُضررُبرساندُمگرُبهُاذنُُ  «بأذنُهللاُ

ُوُ ُساخته ُرها ُعقلُوُشرعُرا ُكه ُكسانيُزيانُوُضررُبرسد ُبه (ُ خدا

ُكوركورانهُدستوراتُغلطُوُزيانبخشُآنانُراُبكارُگيرند(ُ.

ُ
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مقابل ارضاي خواسته هاي بي قيد و بند نفساني و  بزرگي در

شهواني خود  مي بيند ، لذا اينان هم خالقيت و مدبر بودن 

خداوند را پذيرفتند و ليكن اعتقادات ديني و اداي شعاير عبادي 

را جزو امورات و عاليق شخصي قرار داده و احكام ديني را غير 

واي خود را الهِ ) قابل اجرا و نامتناسب با زمان پنداشته و ه

قانونگذار ( با بينش عقالني و علمي و متناسب با عصر زمانه 

را نشانه ي ترقي و تمدن قلمداد “ اله” پنداشته و تبعيت از آن 

كردند ! در حاليكه قرآن پيروان هواها و شهوات نفساني را در 

زمره ي مشركان قرار داده و درباره ي آنان فرموده است :     

                      (1)   هيچ

و معبود خود  «اله » ديده اي كسي را كه ، هوي و هوس خود را 

 پرستي را جايگزين خداپرستي مي نمايد ( كرده است . ) و هوا

                  (2) انسان ) از  بلكه هدف

         انكار قانونگذاري خداوند و تبعيت از آن ( اين است كه 

                                                 
1
ُ           5قيامه/ُ-43ُُُُُُُُُُ2فرقان/ُ- 
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مي خواهد در مدت زماني كه در پيش دارد ) تا زنده است ( 

   گناه كند ...

بي شك اولين و اساسي ترين نيازهاي انسان، نيازهاي       

فيزيولوژيكي يا نيازهاي جسماني همچون نياز به خوراك ، لباس 

 ن و ارضاي غريزه ي جنسي مي باشد . ، مسك

اگر انسان برابر منهج و برنامه ي خداوند زندگي كند ، در       

ارتباط با ارضاي نيازهاي فيزيولوژيكي با مشكلي مواجه نخواهد 

شد ، اما اگر بخواهد خارج از دايره ي اسالم به ارضاي اين نيازها 

و صاحبان قدرت اقدام نمايد ، گرفتار بندگي نفس و ديگران ) 

 ارضاي شهوات( مي شود . 

در مصرف غذا ، شكم باره و بنده ي شكم ، و در استعمال  -

لباس اهل مد گرايي و بنده ي مؤسسات توليدي خواهد شد ،و 

آن مؤسسات با برگزاري نمايشگاه و تبليغات بازرگاني، او را به 

 نيايش خود فرا خواهند خواند. 

 انكها و رباخواران خواهد شد .در تهيه ي مسكن بنده ي ب -

در ارضاي غريزه ي جنسي ، پا را از قلمرو اعتدال بيرون نهاده  -

و گرفتار جنون جنسي گشته و بنده ي ستاره هاي سينما و پري 
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رويان و ... خواهد شد . و در مقابل آنان همه چيز خود را خواهد 

 باخت .

اده ي مواد مخدر ساير هوسهاي ناكام هم ، او را بنده ي فاقد ار -

خواهند ساخت . كه همه چيز خود ، حتي همسر و فرزندانش  را 

 .               هم براي دستيابي بدان در معرض فروش قرار خواهد داد

  راستي :           (1)  ) آيا شما ) قانونگذاري

 بهتر مي دانيد يا خداوند متعال ؟!

 همانا :          (2)  خداوند       

 ( بهتر مي داند و شما نمي دانيد . ) مصالح شما را

زيرا :               (1)  چرا كه جز

  دانش اندكي به شما داده نشده است . 

 

 

                                                 
1
-140ُُُُُُُُُُُُُ2بقره.ُ- 

ُ
216بقره/

ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُ3-ُ

ُ
85اسري/

ُ
ُُ
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 خالصه مفهوم ال اله االّ اهلل
 

 خالق ، رازق ، مدبر... -                   

 فرمانروا  ) قانونگذار ( -                   

 شايسته توجه قلبي  -فرياد رس                - ال اله            

 شايسته پرستش        -معبود                    -اال اهلل            

 شايسته اطاعت محض -                             كسي جز اهلل    

  نيست              

 خالق  -رب            -                 

 جلب كننده منفعت ودفع كننده مضرت  -                                   

 مالك و صاحب -                                          

 انروا فرم -                                   

 فريادرس -                                   

كسي است كه با علم و بصيرت به « ال اله اال اهلل » پيرو       

وجود خداوند متعال به اوبه عنوان آفريننده و مدبر عالم هستي 

روزي رسان همه ي  ايمان دارد و فقط او را به عنوان رازق و

اشخاص را فقط اسباب   مي شناسد و ساير اشياء و مخلوقات
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كسب رزق و روزي مي داند . همچنين خداوند متعال را به 

عنوان يگانه معبود شايسته اي مي شناسد كه او را عبادت ) و 

براي كسب رضايش نماز ، زكات و روزه و حج و جهاد و نذر و 

(   …قرباني و صدقه و دعا و نيايش بجا آورده و با او راز و نياز و

) اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي تمام جوانب زندگي نمايد و در 

و سياسي ( فقط قوانين و احكام او را منهج و برنامه ي زندگي 

خود قرار دهد و فقط از او اطاعت و فرمانبرداري نمايد. و در دعا 

و راز و نيازهايش جز به اهلل به كس ديگري توجه قلبي ننمايد و 

لكِ سود و زيان و جلب كس ديگري را جز اهلل ، فريادرس وما

كننده منفعت و دفع كننده ي مضرت  نشناسد . و به پزشك و 

دارو هم به عنوان اسبابي بنگرد كه در صورتي كه اراده ي 

خداوند متعال بر مؤثر واقع شدن آنها تعلق بگيرد ، مفيد و مؤثر 

واقع خواهند شد ، و خود  شفا دهنده ي مطلق نيستند و االّ 

 انها جان نمي سپارد. كسي در بيمارست

« ال اله اال اهلل » بنابراين اگر كسي اينگونه به كلمه ي       

ايمان و اعتقاد قلبي داشته باشد  و به مقتضاي آن عمل نمايد و 

“ ال اله اال اهلل ” برخالف آن رفتاري از خود بروز ندهد ، مؤمن به 
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ي و موحد شناخته مي شود و اميد است مشمول اين فرموده 

 هِك بِشرِیُ الَ اهللَ يَقِن لَمَ» :حضرت )ص( قرار بگيرد كه فرمايد

هركس خداوند متعال را در حالي مالقات ( 1)«ه نَّجَالْ لَخَيئاً دَشَ

  كند كه نسبت به او شرك نورزيده باشد ، وارد بهشت مي شود .
      ايمان  “ ال اله اال اهلل ” امّا آنانكه به بخشي از معني و مفهوم       

مي آورند و به بخش ديگر ايمان نمي آورند . در زمره ي مؤمنين 

محسوب نمي شوند ، و در زمره ي كساني قرار مي گيرند كه 

 خداوند متعال درباره ي آنها مي فرمايد:          

                             

                                 

                         (2) آيا به

بخشي از )دستورات( كتاب ) آسماني ( ايمان مي آوريد و به 

شما چنين كند ،  بخش ديگر كفر مي ورزيد ؟! براي كسي كه از

                                                 
1
     10بقره/ -2رواه مسلم           - 
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و در روز رستاخيز  ، (1)جز خواري و رسوايي در اين جهان نيست 

به سخت ترين شكنجه ها برگشت داده مي شوند ، و خداوند از 

 آنچه كه مي كنيد بي خبر نيست .
 

 “ ال اله اال اهلل ” خروج از دایره ی 
اگر آدمي چنان معتقد باشد كه جهان مخلوقي است بدون       

، و يا مخلوقي است كه تصادفي بوجود آمده است و يا خالق 

موجودي است ازلي كه نياز به خالق و خلق شدن ندارد و يا 

اينكه طبيعت همه چيز را آفريده و همين طبيعت كوركورانه و 

بدون هدف در حركت است و جهان خود بخود اداره مي شود . 

قرار “ اهلل ال اله اال ” چنين فردي بي شك در خارج از دايره ي 

 گرفته و جزو مشركان مي باشد . 

 ، شكل تكامل يافته ي ميمون بنگريم  اگر به انسان به عنوان     

                                                 
1
در واقع ريشه ي اصلي مشكل ما و عقيب ماندگي و ذلت ما مسلمانان به  ُ- 

داريم و به  ايملن“ال اله اال اهلل ” اين واقيعت بر مي گردد كه به  بخشي از 

بخش ديگر آن نه ايمان داريم و مقتضياتش را رعايت مي كنيم ، به همين 

ُسبب در جهان خوار و ذليل شده ايم   
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برگزيده ايم “ ال اله اال اهلل ” تفكر و عقيده اي برخالف مقتضيات 

زيرا از ديدگاه اسالم انسان ؛ مشتي خاك ،آميخته با روح خدايي 

انسان بوجود آمد و هيچگاه است و او از همان ابتدا در قالب 

حيواني نبوده تا بعدها به انسان تبديل شده باشد . و او خليفه ي 

خدا است كه با اعطاي دو ابزار علم و اراده ، تزكيه ي نفس و 

 عدل در آن را به وي سپرده است  آباداني زمين و اجراي قسط و

ش كسي است كه جهان بيني ا“ ال اله اال اهلل ” مؤمن به       

الهي، و آن را از قرآن و سنت اخذ كرده باشد نه از هيچ منبع 

ديگري . عبادتش را از دو منبع اصلي قرآن و سنت صحيح نبوي 

اخذ نمايد و با اخالص كامل و بدون مد نظر داشتن كسي و 

چيزي براي خداوند ادا نمايد و منهج و برنامه ي زندگيش را در 

تماعي ، اخالقي ، اقتصادي تمامي جوانب زندگي   ) سياسي ، اج

، سياسي و ...(  فقط از اين دو منبع بگيرد و بر مبناي آنها عمل 

نمايد . در غير اين صورت نقض در هريك از اين امور ، نقض در 

محسوب شده و شخص را از محدوده “ ال اله اال اهلل ” اعتقاد به 

 اين دايره خارج مي سازد . 
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 مبطالت ال اله االّ اهلل 
 

مي شود ، ي زيادي درباره مبطالت وضو نمي دانم چرا بحث ها  

 نمي شود. اصالًً بحث “ ال اله اال اهلل” التامّا درباره ي مبط

ال اله ” اگر مي خواهيم از جمله داخل شدگان در دايره ي       

را بشناسيم “ ال اله اال اللّه ” باشيم ، الزم است مبطالت “ االّ اهلل 

افتادن در آن گرداب برحذر داشته و از سقوط تا خويشتن را از 

 ديگران هم در آن جلوگيري نمائيم .
 

 مبطالت ال اله اال اهلل عبارتند از :  

نوكر و اجير  دشمنان )همچون يهوديها و مسيحيان(و اجانب  -1

 شدن و شيوه ي  منافقانه پيشه ي خود كردن .

گي دنياپرستي همچون علماء سوءي كه مي خواهند زند -2

كنند و از متاع دنيا بهره مند شوند و مي ترسند دنيا را از دست 

بدهند ، و هرگز حاضر نيستند كالمي درباره ي حقايق و 

بر زبان آورند كه موجب خشم “  ال اله اال اهلل” مقتضيات 

 سرورانشان شود .            
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            (1)   كساني

كه آنچه را خدا از كتاب ) آسماني ( نازل كرده است پنهان مي 

آن را به بهاي كم ) و نا چيز دنيا ( مي فروشند ، آنان جز دارند و 

آتش چيزي نمي خورند و روز رستاخيز خدا با ايشان سخن نمي 

گويد و آنان را ) از كثافت گناه با عفو و گذشت خويش ( پاكيزه 

 نمي دارد ، و ايشان را عذاب دردناكي است . 
يق  اوضاع و كساني كه نمي خواهند با آگاه شدن مردم بر حقا -1

احوالشان، از آنها برنجند ، در نتيجه آنها را در همان وضع و حال 

منحرفشان تربيت مي كنند ، و گمان مي برند كه اين روش 

بهترين روش دعوت به سوي خدا است و اميد دارند كه آنها به 

دعوتشان جواب مثبت بدهند ، چون گمان مي كنند كه اين 

و موعظه ي حسنه است . در روش همان روش دعوت به حكمت 

                                                 
1
174ُُُُُُُُُُُبقره/ُ- 



 88 

حالي كه پيامبر به مردم قريش چيزهايي مي فرمود كه آنها مي 

گفتند ؛ محمد بر خدايان ما عيب مي گيرد و افكار ما را ديوانه 

مي نامد.                  (1) 

داده مي شوي و به پس آشكارا بيان كن آنچه را كه بدان فرمان 

 مشركان اعتنا مكن .
صدور حكمي برخالف حكم خدا از روي آگاهي و عمداًً .  -4

تشريع و تدوين قوانين برخالف آنچه كه خداوند نازل كرده است 

“ ال اله اال اللّه ” و رضايت به قوانين غير خدايي ، نقض كننده ي 

 مي باشد . 

                      

                       

      (2) ّا نه ...! به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن ام

                                                 
1
ُ        65نساء/ُ- 94ُُُُُُ2حجر/ُُ- 

ُ
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بشمار نمي آيند تا تو را در اختالفات و درگيريهاي خود به 

ي در دل خود از داوري تو نداشته و داوري نطلبند و سپس مالل

 كامالًً تسليم ) قضاوت و حكم تو ( باشند ... 

                        
و هركس برابر آن چيزي حكم نكند كه خداوند نازل كرده  (1)

 است او و امثال او بي گمان كافرند . 
  
رات كمونيستي ، سوسياليستي ، الئيك ، ناسيوناليستي و تفك -0

مي باشند . تفكر “ ال اله اال اللّه ” دمكراسي هم ناقض 

كمونيستي و سوسياليستي جاي بحث ندارند آنها بوجود خداوند 

 ايمان ندارند  و

 و مقتضيات آن را نمي پذيرند . “ ال اله اال اهلل ” به طريق اولي  

مي كند با دين مخالف نيست ، امّا دين از الئيك ادعا       

سياست و قوانين سياسي و اقتصادي و اجتماعي و اخالقي جدا 

  است و حق دخالت در اين امور را ندارد .   

                                                 
1
44ُمائدهُ/ُ- 
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                (1)  بگو : نماز و

عبادت و زيستن و مردن من از آن  خدا است كه پروردگار 

جهانيان است خدا را هيچ شريكي نيست و به همين دستور داده 

شده ام و من اولين مسلمان ) مخلص ترين فرد براي خدا ( 

 هستم .

ب سياسي ، اجتماعي ، دين اسالم دربرگيرنده ي تمامي جوان     

اخالقي ، اقتصادي و... است و حذف قوانين اسالم از صحنه ي 

 زندگي ، يعني تيشه به ريشه ي اسالم زدن . 

ناسيوناليست ؛ كساني هستند كه فقط در جهت منافع نژاد    

خود تالش مي نمايند و از ديدگاه آنها )مثالًً ناسيوناليسم عربي ( 

ن پاكستاني يا اندونزيايي ترجيح يك عرب مسيحي بر يك مسلما

 دارد .  

  خود بنا به اقتضاي حكمتش، نژادهاي مختلف را خداوند متعال  

                                                 
1
162ُ-163انعام/ُ- 
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بوجود آورده است و كسي نمي تواند نژاد و قومي را بر نژاد و  

قوم ديگر ترجيح دهد ، زيرا همگان بندگان خداوند و از يك پدر 

ري برتري ندارند و مادر ) آدم و حوا ( هستند و هيچ يك بر ديگ

و ايجاد تفرقه و جدايي در ميان مسلمانان و برافروختن آتش 

ناسيوناليستي و ريختن خون مسلمانان به دليل اينكه از نژاد 

 مي باشد . “ ال اله االّ اللّه ” ديگري مي باشند ، ناقض 

دمكراسي : در اسالم قانونگذاري مختص به خداوند متعال       

م دمكراسي حق تحريم و تحليل و مصدر تمام است ، امّا در نظا

مسائل و قدرتها نمايندگان ملت است ، هرچند در اين ميان ملت 

نقش چنداني ندارد و قدرت اصلي در دستهاي پنهان چند 

سرمايه دار قرار دارد كه به نيابت مردم هر فسادي كه بخواهند 

 مباح مي كنند . 

شده است وكسي نمي دمكراسي برمبناي الحادپايه ريزي       

تواند شراب ، ربا، زنا و بي بندوباري را ممنوع كند چون اصطالحاًً 

دخالت در آزادي هاي فردي محسوب شده و برخالف دمكراسي 

 قلمداد  مي شود . 
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دمكراسي راه را براي هر فاسد و مفسدي گشوده است ، امّا       

ي الجزاير براي اسالم هيچ راه و مسيري را نگشوده اند ، مسئله 

فراموش ناشدني است و هر گروهي كه در انتخابات اكثريت آراء 

را به دست آورد حق حضور در پارلمان را دارد جز مسلمانان .  

  در حالي كه خداوند متعال مي فرمايد :   

               

    ... (1)  مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز

قيامت ايمان داشته باشند ، ولي كساني را به دوستي بگيرند كه 

 با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند ...

                    

                   

        (2)  هيچ مرد و زن مؤمني ، در كاري

                                                 
1
36ُاحزاب/ُ-2ُُُُُُُ  22مجادله/ُ- 
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كه خداو پيامبرش داوري كرده باشند ) و آن را مقرر نموده 

باشند ( اختياري از خود در آن ندارند ) و اراده ي ايشان بايد 

از دستور خدا و ل باشد( هركس هم تابع اراده ي خدا و رسو

   اهي كامالًً آشكاري مي گردد.، گرفتار گمررسولش سرپيچي كند

پذيرفتن واليت كفار : واليت به معني دوستي قلبي ، و ياري  -1

دادن كفار مي باشد . گرچه مسلمانان در حالت ضعف و ناتواني 

وانند مقابله با كفار ، به منظور جلوگيري از تجاوزات آنها مي ت

نسبت به آنها اظهار دشمني ننمايند ، امّا پذيرش واليت آنها 

 مي باشد . “ ال اله االّ اهلل ” جايز نيست و ناقض   

                    

                     

                  (1)  مؤمنان

نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را بجاي ايشان به دوستي 

                                                 
1
28ُُُُُُُُُُآلُعمرانُ/ُ- 
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بگيرند و هر كه چنين كند وي را در چيزي از ) رحمت ( خدا ) 

اذيت و آزار ( ايشان  بهره اي ( نيست مگر آنكه خويشتن را از )

مصون داريد و خداوند شما را ) از نافرماني ( خود برحذر مي 

 دارد و بازگشت ) همگان ( به سوي او است . 

               

               (1 ) اين

منافقان كساني هستند كه كافران را بجاي مؤمنان به 

سرپرستس و دوستي مي گيرند ، آيا عزّت را در پيش كافران مي 

جويند ؟ ) چنين چيزي محال است ( چرا كه عزّت و شوكت 

جملگي از آن  خدا است ) و هر كه از غير خدا عزّت طلبد ذليل 

 گردد ( . 

كه خداوند متعال امورات زميني را به برخي از اعتقاد به اين -7

پيشوايان و بندگان صالح واگذار كرده است و يا انجام عباداتي 

 همچون ؛ دعا و نذر و ذبح براي غير خدا به منظور جلب منفعت 

                                                 
1
139ُنساء/ُ- 
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 مي باشد .“ ال اله االّ اللّه ” و دفع مضرت، ناقض 

مچون باد اعتقاد به اينكه خداوند متعال در امورات طبيعي ه -1

، باران ، طوفان ، زلزله ، آتشفشان و ... اراده اي ندارد و اين امور 

برخالف دخالت و اراده ي خداوند متعال روي مي دهند ، ناقض 

 مي باشد . “ ال اله االّ اللّه ” 
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 هدف ما 
و مقتضيات “ ال اله االّ اللّه ” هدف ما از بيان معني و مفهوم       

هيچ حكمي نسبت به هيچ كسي نيست ،بلكه هدف آن ، صدور 

ما  آگاه كردن مسلمانان از ميزان فاصله و دوري آنها از حقايق 

اسالم و تصحيح بينش و موضعگيري عملي و درست و بجا است 

، و همچنين آگاه كردن آنها از اين هشدار و انذار نبوي است كه      

ا مَلَّكَ. فَ ةًروَعُ ةًروَعُ ینِدِّا الذَرَی هَنَّ عُضَذقَيَلَ» مي فرمايد : 

قضاً نَ نَّهُلُوَّاَا . فَهَعدَي بَتِالَّبِ اسُالنَّ كَسَّمَتَ ةًروَت عُضَقَنَ

احكام دين اسالم بتدريج   (1)«. ةُالَلصَّقضاً اَنَ نَّهُرُآخِ وَ كمَحُلْاَ

در ميان مردم كمرنگ مي شود ، پس هرگاه حكمي كمرنگ شد 

به حكم ديگري چنگ مي زنند . اوّلين و از بين رفت مردم 

حكمي كه نقض مي شود حكم بر اساس دين خدا است و 

آخرين آنها نماز است . ) و مسلمانان مواظب باشند تحت تأثير 

 د و از دايره ي اسالم خارج نشوند( جو نادرست و غالب قرار نگيرن

 دگاه را بر زبان مي آورد از دي“ ال اله االّ اللّه ” كسي كه       

                                                 
1
ُرواهُامامُاحمدُُُ- 
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ال اله ” اسالم كشتنش جايز نيست ، امّا تازماني كه به مقتضيات 

عمل نكند مسلمان محسوب نمي شود ، همچنانكه “ االّ اللّه 

حضرت ابوبكر ترك كنندگان زكات را به دليل عدم اداي يكي از 

مؤمن و غير مسلمان محسوب  غير“ ال اله االّ اللّه ” مقتضيات 

 داشت .

اه كردن مسلمانان از عوامل تحريف و تهاجم هدف ما آگ      

“ ال اله االّ اللّه ”تدريجي است كه سبب جدايي امت از مقتضيات 

ال اله االّ ” شد ، بطوري كه جز چيزهاي پراكنده اي از مقتضيات 

كه آن هم نه عقيده بودند و نه عبادات صحيح و نه اعمال “اللّه 

و عرف ها و بقاياي   درست بودند، بلكه بيشتر به آداب و رسوم

سنت هاي بي روح شبيه بودند ، چيز ديگري باقي نگذاشتند . 

حتّي واجبات ديني همچون نماز و ... به مجموعه اعمال عرفي 

تبديل شدند كه فاقد آن روح متعالي و محركي بودند كه روزي 

 دين حقيقي از آن بهره مند بود . 

هي از معني و مفهوم   هدف ما تشويق مسلمانان به علم و آگا      

و مقتضيات آن ، و ايمان بدان و عمل به “ ال اله االّ اللّه ” 

مقتضاي آن و تعليم ديگران و تالش در اجراي عملي آن در 
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جامعه و صبر بر آزار و اذيت دشمنان و در انتظار احدي 

الحسنيين ) پيروزي دين خدا بر دشمنان يا شهادت در راه او ( 

 .  مي باشد                   

                 ... 
بي گمان خداوند جان و مال  (1)

 مؤمنان را به ) بهاي ( بهشت خريداري كرده است .

                                

                       
در ميان  ( 2)

مؤمنان مرداني هستند كه با خدا راست بوده اند در پيماني كه با 

او بسته اند . برخي پيمان خود را بسر برده اند ) و شربت 

نه شهادت سر كشيده اند( و برخي نيز در انتظارند . آنان هيچگو

)) پروردگارا ! ما  تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده اند .

 را در زمره ي گروه دوم قرار بده ((
ترس بزرگ دشمنانشان  از  هدف ما آگاه كردن آنها از      

“ ال اله اال اهلل ” ) و آگاه شدن مسلمانان از معني و مفهوم اسالم 

                                                 
1
23ُاحزابُُ-111ُُُُُُُُُ2توبهُ/ُ- 
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توانايي دين در “ : “ گپ ” و مقتضيات آن و (  به قول مستشرق 

برانگيختن افراد به طور ناگهاني به گونه اي كه كسي گمان آن 

را نمي كند ، پس اگر دين خدا اجرا شود و شعاير عبادي در 

ميان مسلمانان باقي بماند ، همچون ميكروبي خواهند بود كه در 

ممكن است شروع به  بدن بيمار باقي مانده و بدون هشدار قبلي

 مي باشد. ، فعاليت كند

موفقيت دشمن در ضربه وارد كردن به امت اسالمي  ريشه      

ال اله ” در فاصله گرفتن مسلمانان از حقيقت اسالم و مقتضيات 

بود . بر ما است كه خود را از اين انحطاطي كه در اثر “ االّ اللّه 

بر ما وارد شده است “ ال اله االّ اللّه ” جدايي و تنزل از مقتضيات 

نجات دهيم . و بايد دانست كه اين امت آن امت اوليه نيست ، 

كه اين چنين به انحطاط كشيده شده است، و اين عقب ماندگان 

و شكست خوردگان و ضعيفان پيروان دين خدا نيستند ، زيرا تا 

، عزت و را رعايت مي كردند“ االّ اللّه  ال اله” زماني كه مقتضيات 

 و قدرت بهره آنان بودپيشرفتالق ،ربلندي ، كرامت ، دانش ، اخس

ت رباني براي ايجاد ام“ ال اله اال اهلل ” بيان مقتضيات       

ضروري  مي باشد و بدون التزام به همگي آن مقتضيات امت 
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اجراي آنها خروج رباني بوجود نخواهد آمد و قصور و كوتاهي در 

محسوب  شده و مستوجب “ ال اله اال اهلل ”  از دايره ي

 خواست و عذاب خواهد بود :باز

                                

                            

                              

 
آيا به بخشي از ) دستورات ( كتاب ) آسماني ( ايمان مي  (1)

آوريد و به بخش ديگر كفر مي ورزيد ؟! براي كسي كه از شما 

چنين كند ، جز خواري و رسوايي در اين جهان نيست ، و در 

مي شوند ،  روز رستاخيز به سخت ترين شكنجه ها برگشت داده

 مي كنيد بي خبر نيست . ه كه و خداوند از آنچ

                     
و قرآن مايه  (2)

بيداري تو و قوم تو است و از شما ) درباره ي اين برنامه ي الهي 

 و مقتضيات ال اله اال اهلل ( پرسيده خواهد . 

                                                 
1
44ُزخرف/ُ-85ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ2بقره/ُُ- 
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 خاتمه

  
ال ” م ، ايمان به كلمه ي مهمترين ركن از اركان دين اسال      

و عمل به مقتضاي آن ( است . و اهلل يگانه “ ) اله اال اهلل 

آفريننده و مالك جهان و انسان است و هيچ كس جز اهلل در 

ملك او حق فرمانروايي و امر و نهي بر مخلوقات وحق گردن 

فرازي بر ديگران را ندارد ، بلكه همگان بندگان خداوند و 

و دستورات او هستند ، همچنانكه خورشيد و مجريان قوانين 

زمين و طبيعت و كليه ي اعضاي بدن انسان و ... خداوند را 

فرمان مي برند ، بر انسان است كه در بعد اختياري زندگي خود، 

فرمان خداوند را گردن نهد . در غير اين صورت متمرد و نافرمان 

در  و مجرم شناخته شده و مستوجب عذاب ابدي است ، چون

كه حالي در ملك پروردگار زندگي مي كند و برخوان او نشسته 

است، با او خصومت و دشمني مي نمايد ، ونه تنها خود از برنامه 

ي اش پيروي نمي كند ، بلكه ديگران را هم از راه خدا باز مي 

 دارد ... 
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؛ خداوند متعال انسان را با دو وپژگي خاص آفريده است       

به نيروهای خارق العاده ی غيبي  در یكي پناه بردن 

هنگام مواجه شدن با خطر و نا كار آمدی و نا اميدی از 

اسباب مادی . دوم ؛ بندگي نفس و دیگران و تسليم و 

 تعظيم در برابر صاحبان زر و زور . 

انسان در اين زمينه بجاي پناه بردن به قدرت خارق العاده       

ت شده و بجاي تسليم و ي پروردگار دست به دامان خرافا

فرمانبرداري از پروردگار  صاحب قدرت و روزي رسان ، مزدور 

صاحبان موقت و ظاهري  زر و زور مي شود . و فراموش نموده كه 

ایّاك نعبد و ایّاك نستعين . » حكمت و فلسفه ي تكرار 

پروردگارا ! فقط تورا عبادت )اطاعت ، پرستش و بندگي( مي 

در طول  «كمك و ياري و استعانت مي جويم نمايم و فقط از تو 

بار ، فقط به منظور پيروي از قانون خدا و  17هر شبانه روز 

بندگي نمودن پروردگار و استعانت از او ، و برحذر داشتنش از 

بندگي زر و زور و تزوير و فريب مكاران سياسي و مذهبي مي 

 باشد .  
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طغيانگر ، و اگر آدمي خود از قيد هواي نفس سركش و       

اطاعت كوركورانه ي رهبران سياسي و مذهبي ، و مكر و حيله 

ي مكاران  برحذر دارد ، و بندِ بندگي بنده را پاره نمايد ، و به 

عبوديت و بندگي پروردگار بپردازد . از ذلت و خواري دنيا و 

عذاب دردناك آخرت نجات خواهد يافت و به سعادت و سروري 

دست خواهد يافت . و صراط مستقيم و دنيا و رستگاري آخرت 

سعادتي جز اين وجود ندارد... در واقع منشأ ذلت و خواري 

انسانها در جوامع مختلف  به اين واقعيت بر مي گردد كه آنها 

حاضر نبوده اند بنده ي خداوند شوند ، خداوند هم آنان را خوار 

گار و ذليل و بنده ي ديگران ساخته است . و جز با بندگي پرورد

 از بندِ بندگي، و ذلت و خواري رهايي نخواهند يافت. 

آگاه باشد “ ال اله االّ اللّه ” به هر اندازه كه امت ابر مدلوالت       

، به همان اندازه عامل به مقتضيات آن خواهد بود ، در نتيجه به 

” همان اندازه در زمين قدرتمند خواهد شد ، چرا كه مقتضيات 

تمام وسايل و عوملي كه خداوند به وسيله ي آن “  ال اله اال ّ اهلل

امتي را كه بخواهد در زمين قدرت ببخشد را در بر دارد . تا چه 
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رسد به تمكيني كه به دست امت اسالمي ، آنگاه كه به 

 عامل باشند ، خواهد بخشيد .“ ال اله االّ اللّه ” مقتضيات 

                  

                   

                           

                      

                (1) 

خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته 

)  انجام داده اند ، وعده مي دهد كه آنان را قطعاًً جايگزين

( در زمين خواهد كرد پيشينيان ، و وارث حكومت ايشان 

) ستمگران ( قبل از خود ن را جايگزين همانگونه كه پيشينيا

 . همچنين آيين ) اسالم ( را كه براي آنان مي پسنددكرده است

                                                 
1
55ُنور/ُ- 
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، حتماًً ) در زمين ( پابرجا و برقرار خواهد ساخت ، و نيز خوف و 

هراس آنان را به آرامش و امنيت مبدل مي سازد ) آن وارثان 

را  زمين كساني هستند كه تنها ( مرا مي پرستند و چيزي

شريك و انبازم قرار نمي دهند ... بعد از اين ) وعده ي راستين ( 

كساني كه كافر شوند آنان كامالًً بيرون شوندگان ) از دايره ي 

 اسالم ( بشمار مي روند . 

داليل ضعف و عقب ماندگي و از دست دادن قدرت و ارزش       

بر     واقعي در ميزان مردم هر چه باشد ، در نهايت به يك عامل 

مي گردد و آن عبارت است از ؛ قصور و عقب نشيني از 

زيرا هيچ دليلي خارج از چهار “ . ال اله االّ اللّه ” مقتضيات   

چوب اين مقتضيات نيست . بنابراين درد ما همين و داروي آن 

است . امّا بايد دانست كه درد و “ ال اله االّ اللّه ” بازگشت به    

ر است و تمامي مقتضيات آن را در بر مشكل، بزرگ و فراگي

 گرفته است و رفع آن هزينه ي بزرگي مي طلبد .... 

ا مَذٍ بِئِومَنَّ یَيهِفِ كِسِمَتَمُلْ، لِ برِالصَّ امُیَم اَكُائِرَن وَمِ نَّإِ» 

م ؟ نهُمِ اَوَ اهللِ يَبِا نَوا : یَالُم . قَنكُمِ ينَمسِخَ جرُاَ يهِلَم عَنتُاَ
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بعد از شما روزگار سختي خواهد بود ،   (1)« .م نكُل مِ: بَ الَقَ

هركس در آن روزها بر دين خدا متمسك باشد ، اجر و پاداش 

پنجاه نفر از شما را دارد . گفتند : اي پيامبر خدا )ص( ، اجر 

    پنجاه نفر از ما يا از خودشان ؟ فرمود : اجر پنجاه نفر از شما 

 ) اصحاب (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ُرواهُابودادوُوُترمذيُُُُ- 
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