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چکیده
برخالف اجماع علمای مسلمان که اداء «ال اله اال الله» را برای ورود به اسالم کافی میدانند،
وهابیت اما با وضع «شروط ال اله اال الله» ،بایستههایی را برای «مسلمان شدن» لحاظ کردهاند که
اسالم ظاهری مسلمانان است .امروزه این
نتیجۀ آن تضییق دروازۀ ورود به اسالم و پذیرفته نبودن ِ
مسئله به یکی از دالیل اصلی گروههای تکفیری برای قتل و کشتار مسلمانان به جرم ثابت نبودن
اسالم آنان تبدیل شده است؛ در حالی که دستورات اسالم بر بسنده بودن اقرار زبانی برای ورود به
اسالم اعراب جاهلی ،منافقان و کسانی که از ترس شمشیر مسلمان شدهاند ،تأکید
اسالم و پذیرش ِ
حال افراد و پذیرش نشانههای اسالم و نهی از تفتیش عقاید
ظاهر ِ
میکند .همچنین حکم بر اساس ِ
باطنی و دیدگاه علمای مذاهب اربعه اهلسنت ،از دیگر دالیلی هستند که دیدگاه وهابیت در مسئله
شروط ال اله اال الله را به چالش میکشند.
واژگان کلیدی

وهابیت ،شروط ال اله اال الله ،کلمۀ توحید ،اسالم ،تکفیر ،تفتیش عقاید.

 .1دانشآموخته سطح  1حوزه علمیه قم (.)rsl.chegini@yahoo.com
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مقدمه

بر اساس آیات ،روایات و فتوای فقهای مذاهب اسالمی ،ایمان و اقرار به شهادتین برای
ورود به اسالم کافی است .هیچیک از فقهای اهلسنت و امامیه ،برای اعتقاد به دو رکن اصلی
ٌ
اسالم ،یعنی «ال اله اال الله» و «محمد رسول الله» شرطی جز اعتراف زبانی ذکر نکردهاند و
معتقدند صرف اعتراف ،موجب حرمت یافتن جان ،مال و ناموس فرد میشود .اما وهابیت
برخالف فقهای فریقین ،شروط متعددی برای «ال اله اال الله» ذکر کرده که به «شروط هفتگانۀ
ال اله اال الله» معروفند .آنان بر این باور هستند که چنانچه کسی ندای توحید سر داد و به این
شروط التزام عملی نداشت ،هیچ فایدهای بر این اقرار زبانی او مترتب نمیشود .وهابیها با
جاری کردن احکام مرتد ،آن فرد را خارج از دایرۀ اسالم قرار داده و جان و مال و ناموسش را
نامحترم میشمارند.
امروزه وهابیمسلکان دفاع سرسختانهای از «شروط ال اله اال الله» میکنند .این مبحث در
میان آنان به گونهای رونق یافته که با پیوند زدن آن با «نواقض االسالم» ،از آن به عنوان یکی از
اصول اعتقادی یاد میکنند .حتی گروههای سلفی جهادی مانند داعش ،آن را در زمرۀ مرامنامۀ
اعتقادی خود جای دادهاند.
اهمیتبخشی وهابیت به شروط ال اله اال الله و کارکرد تکفیرمحور این مبحث برای آنان،
نگاه هر پژوهشگری را به بررسی موشکافانۀ آن سوق میدهد .ضرورت واکاوی این مبحث
آنجا نمایانتر میشود که بسیاری از اقدامات تروریستی که تکفیریها علیه مسلمانان به راه
انداختهاند و آثار زیانباری بر پیکرۀ جامعه اسالمی وارد کرده و چهرهای نامطلوب از اسالم به
نمایش گذاشتهاند ،ریشه در این اندیشۀ ناصواب دارد؛ زیرا از دیدگاه تکفیریها ،1شهادت
ال اله اال الله یکی از ارکان اسالم است و تعیین شروطی برای آن ،به این معناست که در صورت
سامان نیافتن این شروط ،رکن اصلی اسالم محقق نشده و آن شخص کافر میشود .سرچشمۀ
تکفیر خیل عظیمی از مسلمانان را باید در این مبحث پیگیری نمود.
ِ
 .1شایان ذکر است ،واژۀ «تکفیری» امروزه تنها بر عدهای که به مبارزۀ مسلحانه روی آوردهاند اطالق میشود؛ در
حالی که «تکفیر» به معنای اصطالحی آن برای فرقههایی به کار میرود که با مبنای عقیدتی خود ،سایر مسلمانان را
از دایرۀ اسالم خارج میکنند و با توجه به اینکه مبانی وهابیت در اعتقادات به گونهای است که بسیاری از مسلمانان
را مشرک و بدعتگذار میدانند ،بنابراین اصل تکفیر برخاسته از تفکر وهابیت است.
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دالیلی از قرآن ،سنت و آراء اندیشمندان اسالمی بر نادرستی این برداشت وهابیت گواهی
میدهند .پذیرش اسالم افراد با اقرار زبانی حتی از ترس کشته شدن ،نهی از تفتیش عقاید
وحیانی دین
باطنی و دستور به حکم بر اساس ظاهر حال افراد ،منطقی است که در گفتمان
ِ
اسالم به چشم میخورد که رهیافت آن در تقابل آشکار با عملکرد جریانهای تکفیری است.
از دو زاویه میتوان به شروط ال اله اال الله نگریست :نخست ،موارد این شروط و دوم ،نتایج
برآمده از معتبر دانستن آنها .اختالف مسلمانان با وهابیها در بخش نخست به لحاظ تفسیر و
تشخیص مصادیق و در بخش دوم به صورت مبنایی است .در این نوشتار که عهدهدار بررسی و
نقد کارکرد و نتایج برآمده از شروط ال اله اال الله است ،پس از معرفی این شروط ،کارکرد آن را
در دیدگاه وهابیت مورد بررسی قرار داده و ثابت کردهایم که این اعتبار شروط برای تضییق
اسالم ظاهری مسلمانان ،در تعارض کامل با قرآن و سنت و
دروازۀ ورود به اسالم و نپذیرفتن ِ
دیدگاه علمای اهلسنت است.
شیوۀ این پژوهش ،مراجعه به منابع اهلسنت و مقایسۀ تطبیقی آن با ادعاهایی است که
وهابیت و سایر جریانهای تکفیری در زمینۀ شروط ال اله اال الله عنوان کردهاند .بدیهی است
استنادات این نوشتار میبایست از تألیفاتی باشد که بیانگر دیدگاه مشهور هر جبهه هستند .با
توجه به اینکه تا کنون نوشتۀ مستقلی پیرامون این موضوع در مقاالت فارسیزبان تألیف نشده،
میتوان این مقاله را خطشکن بررسی این موضوع دانست.
ِ

ـــــــــــ

آشنایی با «شروط ال اله اال اهلل»

قرار دادن شروطی برای پذیرش ال اله اال الله ،به معنای پذیرفته نبودن صرف اداء کلمۀ
توحید برای ورود به جرگۀ مسلمانان است .اگرچه برخی مواردی که در این شروط ذکر شده،
مخالف اندیشههای مسلمانان نیست ،اما تفسیر وهابیها از این شروط و تعیین مصادیق آن ،از
مهمترین نقاطی است که وهابیت را در مقابل خیل عظیم مسلمانان قرار داده است.
همانگونه که اشاره کردیم ،وهابیها هفت شرط را به عنوان شروط پذیرش ال اله اال الله
لحاظ کردهاند:
علم به معنای «ال اله اال الله» از جهت نفی و اثبات.
اولِ :
دوم :یقین به آن ،و آن کمال علمی است که منافی شک و تردید است.
سوم :اخالص که ازبینبرندۀ شرک است.
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چهارم :صدق که مخالف دروغ است.
پنجم :محبت به این کلمه و آن چیزی که بر آن داللت میکند و شاد شدن با آن.
ششم :گردن نهادن به حقوق «ال اله اال الله» ،و آن اعمال واجب و اخالص برای خدا و
کسب خشنودی خداوند است.
هفتم :قبول که منافی رد است (زینو1111 ،ق1:212 ،؛ آل بوطامی1111 ،ق91 :؛
االمازیغی ،بیتا26 :؛ الغنیمان ،بیتا24 :22 ،؛ السعودی1121 ،ق.)22 :
پس از ذکر عناوین «شروط ال اله اال الله» ،دالیل هر یک از آنها در قرآن و سنت را
َ َ
أعلم أن ُه َال َ
إله إال
آوردهاند؛ برای نمونه ،ادلۀ دخیل بودن علم در پذیرش «ال اله اال الله» ،آیات ف
َ َ َ ّ َ َ ُ َُ َ
ون( زخرف )26 :و روایت نبوی «من مات
الله( محمد )19 :و إال من ش ِهد بالحق و هم یعلم
و هو یعلم أنه ال إله إال الله دخل الجنة» (نیشابوری ،بیتا )11 :1 ،تفسیر شده است (قرعاوی،
1121ق.)2 :
البته برخی ،شروط دیگری را به این هفت مورد افزودهاند؛ مانند کفر به ما سوی الله
(قحطانی1123 ،ق21 :؛ براک1131 ،ق31 :؛ شقاوی1131 ،ق222 :2 ،؛ بنباز1123 ،ق:
 )26و فاصله نینداختن هنگام تلفظ «ال اله اال الله» میان «ال اله» و «اال الله» (نجمی،
1131ق.)11 :
وضع چنین شروطی برای ال اله اال الله ،به معنای این است که در صورت عدم تحقق آنها،
شخص مسلمان نمیشود و حکم اسالم مانند حرمت مال و جان و ناموس در ّ
حق او ثابت
نمیگردد و در نقطۀ مقابل ،فقدان این شروط به معنای فقدان اسالم است.
کارکرد «شروط ال اله اال اهلل» از دیدگاه وهابیت
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مهمترین نکته در این مبحث ،جایگاه شروط ال اله اال الله از دیدگاه وهابیت است .به همین
منظور ،نخست باید مراد از شرطیت این امور ،مورد بررسی قرار گیرد.
خود وهابیها در تفسیر معنای «شرط» گفتهاند :شرط در لغت به معنای عالمت و در
اصطالح چیزی است که عدم آن مستلزم عدم مشروط است ،ولی وجود آن مستلزم وجود
مشروط نیست؛ بدین معنا که اگر یکی از شروط مفقود شد ،مشروط تحقق نمییابد و همچنین
اگر یک شرط فراهم شد ،دلیل بر تحقق مشروط نیست (خریصی1111 ،ق .)33 :بر این اساس
کسی که حایز شروط مذکور نباشد ،شهادت ال اله اال الله او پذیرفته نیست .بنابراین ،شرط در
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این مفهوم به معنای این است که بر مکلفان الزم است به آنها معرفت پیدا کرده و عمل نمایند
تا در ظاهر و باطن ،حکم اسالم بر آنها جاری شود (قرعاوی1121 ،ق.)13 :
برخی برای تبیین معنای شرط در شروط ال اله اال الله ،شرط بودن وضو برای نماز را مثال
زده اند؛ بدین ترتیب که هرچند وضو جزئی از نماز نیست ،اما اگر وضو نباشد ،نماز صحیح
نیست .بر همین منوال هر چیزی که شارع به عنوان شرط امری برگزیده ،آن امر محقق نمیشود
مگر اینکه شرط آن شکل گرفته باشد .نتیجهای که از این مثال گرفتهاند این است که شروط
ال اله اال الله اموری هستند که ال اله اال الله بدون آنها صحیح نیستند (معتق1111 ،ق.)111 :
پارهای با تکیه به شروط ال اله اال الله ،مدعی شدهاند علما اجماع دارند باید با کسی که ال
اله اال الله میگوید ،ولی به معنای آن اعتقاد نداشته و به مقتضای آن عمل نمیکند ،به جنگ و
قتال پرداخت تا زمانی که پایبند به محتوای ال اله اال الله شود (آلالشیخ .)111 :1311 ،این
فتاوا بیانگر این است که عدم وجود شروط ال اله اال الله از دیدگاه وهابیت ،به معنای ثابت
نشدن احکام اسالم در حق افراد است.
جمعی دیگر میان شروط ال اله اال الله و نواقض االسالم ،پیوند ایجاد کرده و عدم استیفای
برخی شروط مانند انقیاد و قبول و محبت را مستوجب کفر آشکار میدانند (رویلی1126 ،ق:
21؛ حدوشی ،بیتا.)24 :
کسانی که به صراحت دربارۀ کارکرد شروط ال اله اال الله سخن راندهاند ،آشکارا گفتهاند که
اقرار به یگانگی خداوند بدون علم و عمل به آن ،ملکف را مسلمان نمیکند .آنان مراد از «علم
و عمل» را همان شروط نوآور خود میدانند (حدوشی1131 ،ق.)196 :
اگرچه عدهای در جهت رفع ابهام در زمینۀ کارکرد این شروط ،این نکته را متذکر شدهاند که
در صورت تحقق شروط مزبور ،کاربرد آن برای نفع اخروی و ورود به بهشت میشود
(طرطوسی ،بیتا ،)62 :اما عبارتپردازیهایی که در توضیح این شروط بیان کردهاند ،گویای
چیز دیگری است .تصریح آنان به درست نبودن ال اله اال الله بدون این شروط ،این تلقی را برای
مخاطب به وجود میآورد که شهادت به یگانگی خداوند بدون فراهم آوردن شروط ادعایی آنان،
پذیرفته نیست؛ زیرا ال اله اال الله هم تأثیر دنیوی و ظاهری دارد و هم تأثیر اخروی ،و نتیجۀ
ادعای وهابیت این است که هم منافع ظاهری و هم باطنی را نفی میکند .این برداشت مدلول
مطابقی است که از عبارات وهابیت گرفته میشود.
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این برداشت از عبارات وهابیان آنجا پررنگتر میشود که آنان «ال اله اال الله» را از ارکان
اسالم به شمار آوردهاند و نه از ارکان ایمان .توضیح سخن اینکه ،از سنگبناهای اعتقاد
اسالمی ،بازشناسی مفاهیم «اسالم» و «ایمان» است .قرآن مجید میان اسالم و ایمان تفاوت
َ َ
گذاشته است و به افرادی که خود را مسلمان میدانستند دستور داده که ایمان بیاورند :قال ِت
ْ َْ َ ُ َ ُ ْ ُْ ُ َ َ
ُُ ُ
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 .)11بر این اساس ،اندیشمندان مسلمان نیز میان اسالم و ایمان فرق گذاشتهاند .آنان بر این
باورند که اسالم به معنای انقیاد و تسلیم شدن است (ابنمنظور1111 ،ق293 :12 ،؛ ماتریدی،
1126ق .)136 :14 ،البته در معنای ایمان اختالفات جدی وجود داشته است .برخی از
صاحبنظران بر این باور بودند که اسالم و ایمان ،دو روی یک سکه هستند و تفاوتی ندارند
(ابنرجب حنبلی1122 ،ق ،)141 :1 ،اما دیدگاه مشهور و مورد اتفاق میان مسلمانان این است
قول لسانی و عمل جوارحی
که ایمان چیزی غیر از اسالم است و در اصطالح ،به اعتقاد قلبیِ ،
تفسیر شده است (بغدادی1121 ،ق14 :؛ عطار1132 ،ق221 :؛ ابنتیمیه1116 ،ق131 :؛
دوسری1142 ،ق.)36 :
محمد بن عبدالوهاب نیز با جداسازی میان اسالم و ایمان ،برای هر یک ارکانی را برشمرده
است .وی ارکان اسالم را منحصر در پنج مورد میداند :شهادت ال اله اال الله ،نماز ،زکات،
حج و روزۀ ماه رمضان .برای ایمان نیز شش رکن ذکر کرده است :ایمان به خدا ،مالئکه ،کتب
ََ
آسمانی ،فرستادگان الهی ،روز قیامت و ایمان به خیر و شر قدر (ابنعبدالوهاب ،بیتا (ب):
129ـ.)191
ذکر شهادت ال اله اال الله در ارکان اسالم و تعیین شروطی برای ال اله اال الله از سوی
بنیانگذار وهابیت ،دست به دست هم داده تا این نگرش به وجود آید که در صورت سامان
نیافتن شروط ال اله اال الله برای کسی ،او از قلمرو اسالم خارج شده و وی را تکفیر کنند؛ زیرا با
توجه به اینکه ال اله اال الله شرط پذیرش اسالم افراد است ،پذیرفته نبودن این شهادت به معنای
پذیرفته نبودن اسالم افراد است.
با نگاهی به جایگاه «شروط ال اله اال الله» در نزد وهابیت تکفیری ،شاهد این هستیم که
کارکرد این مبحث ،نسبت به دو دسته افراد ملموس است:
اول :افرادی که قصد ورود به اسالم را دارند و باید وحدانیت باریتعالی را به زبان آورند.
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دوم :افرادی که مسلمان هستند ،اما به دلیل عدم استیفای شروط ال اله اال الله ،اسالم آنها
استمرار نداشته است.
برآیند شروط ال اله اال الله ،در دو موضوع اساسی خالصه میشود:
 .1تضییق دروازۀ ورود به اسالم :بدین معنا که آنها از مبحث شروط ال اله اال الله استفاده
میکنند تا اثبات کنند برای ورود به اسالم تنها نمیتوان به اظهار کلمۀ توحید اکتفا کرد ،بلکه
باید شرایط دیگری را لحاظ نمود .قابل پیشبینی است با توجه به اینکه موارد شروط ال اله اال
الله جملگی از امور باطنی هستند ،احراز آنها در دیدگاه وهابیت به آسانی فراهم نشود.
 .2نپذیرفتن اسالم ظاهری مسلمانان :نقش داشتن این شروط ،دست تکفیریها را باز میگذارد
تا مسلمانان را به جرم نقض شروط ال اله اال الله ،مرتد و خارج از دایرۀ اسالم معرفی کنند .از
دیدگاه آنان ،اسالم ظاهری مسلمانان پذیرفته نیست و الزم است که مسلمانان اسالم خود را
بازآفرینی کنند.
در ادامه این دو کارکرد را مورد نقد قرار میدهیم.

ـــــــــــ

نقد کارکرد شروط ال اله اال اهلل از دیدگاه وهابیت

در دو بخش بررسی «شرایط ورود به اسالم» و «دیدگاه اسالم دربارۀ حکم به ظاهر حال
ِ
افراد» به نقد آراء وهابیت میپردازیم .در این دو بخش ،جهت راستیآزمایی دیدگاه مطروحه ،آن
را بر قرآن و روایات و دیدگاه علمای اهلسنت ،عرضه میکنیم.
 .1شرایط ورود به اسالم

از منظر قرآن« ،ال اله اال الله» راه ورود به اسالم است و به خون و مال و ِعرض شخص
احترام بخشیده و تجاوز به آن را حرام میکند .ایمان ،مرتبهای فراتر از اسالم و جهت ارتقای
درجات مسلمان نزد خداوند معرفی شده که با یقین درونی و پایبندی به دستورات اسالم
کردگار آگاه به نهان افراد،
حاصل میشود .در واقع تفاوت اسالم و ایمان در جهان آخرت و نزد
ِ
روشن میشود ،ولی در این دنیا ،میان مؤمن و مسلمان در احکامی مانند طهارت ظاهری و
وجوب احترام خون ،مال و ِعرض تفاوتی وجود ندارد.
1ـ .1پذیرش اسالم اعراب جاهلی

َ َ َْ
َ ُ ُ َ َ
ُ
ُ
اْل ْع َر ُ
اب َآمنا قل ل ْم ت ْؤ ِم ُنوا َو ل ِکن قولوا أ ْسل ْم َنا
طبری (م314 .ق) ،مفسر مشهور ،ذیل آیه قال ِت
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َو لما یدخ ِل ِاإلی َم ُان ِفی قل ِوبک ْم( حجرات )11 :مینویسد« :مفسران دربارۀ علت این سخن
پیامبر به اعراب که« :نگویید ایمان آوردهایم ،بلکه بگویید اسالم آوردهایم» ،نظریات
گوناگونی بیان کردهاند؛ از جمله برخی اظهار داشتهاند :رسول خدا دستور داشت اینگونه
بیان کند ،زیرا اعراب با زبانشان اسالم آورده بودند ،ولی کارهایشان مطابق این سخنشان نبود؛
اسالم اعراب از ترس
زیرا اسالم قول است و ایمان قول و عمل .برخی دیگر نیز تفسیر کردهاند ِ
عمق وجود به اسالم ایمان داشته
قتل و اسارت بوده؛ به همین منظور ،از آنها خواسته شده از ِ
باشند» (طبری1124 ،ق .)311 :22 ،در هر صورت ،این نکته به اثبات میرسد که اعراب تنها
به دلیل اقرار زبانی به ال اله اال الله بدون هیچ قید و شرطی ،مشمول احکام اسالم شده بودند،
زیرا آنها مرتد دانسته نشدند و یا از آنها خواسته نشده که دوباره اسالم بیاورند ،بلکه محتوای
این آیه به حصول یقین باطنی و عمل به دستورات اسالم دستور میدهد.
1ـ .2ال اله اال اهلل؛ شرط ورود به اسالم

روایات بسیاری نیز بر بسنده بودن کلمۀ توحید برای ورود به اسالم تأکید کردهاند؛ برای
نمونه میتوان به روایت مشهور «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا :ال إله إال الله ،فمن قال:
ال إله إال الله ،فقد عصم منی نفسه و ماله ،إال بحقه و حسابه علی الله» (بخاری1122 ،ق:1 ،
12؛ نیشابوری ،بیتا )12 :1 ،اشاره کرد .در این روایت ،شهادت به یگانگی خداوند متعال
شرط ورود به اسالم دانسته شده است .ألبانی (م1124 .ق) نیز با استناد به این روایت ،فتوا داده
هر کافری با اقرار به یگانگی خداوند مسلمان میشود (ألبانی1131 ،ق.)126 :1 ،
اگرچه در برخی روایات ،شروط دیگری از جمله شهادت به رسالت حضرت محمد و
عمل به ارکان اسالم ذکر شده (بخاری1122 ،ق ،)11 :1 ،اما نکتۀ مهم این است که هیچ قید و
شرطی برای پذیرش ال اله اال الله بیان نشده است .این مطالب درباره حدیث نبوی «قولوا ال اله
اال الله تفلحوا» (ابنابیشیبه1149 ،ق332 :1 ،؛ ابنحنبل1121 ،ق )141 :21 ،نیز بازگو
میشود.
1ـ .3پذیرش اسالمِ از ترس جان
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روایت دیگری که میتوان به آن استناد کرد ،ماجرایی است که از اسامۀ بن زید ،یکی از
اصحاب رسولالله ،نقل شده که در بحبوحۀ جنگ ،زمانی که به یکی از مشرکان دست
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یافت ،آن مشرک عبارت «ال اله اال الله» را بر زبان جاری کرد ،اما اسامه او را کشت .هنگامی
که به محضر پیامبر خدا آمد این ماجرا را تعریف کرد .رسول خدا فرمودند« :آیا او
ال اله اال الله گفت و تو او را کشتی؟» اسامه گفت« :بله؛ ولی اسالم او از ترس شمشیر من
بود ».رسول گرامی اسالم ادامه دادند« :آیا تو قلب او را شکافتی تا ببینی راست میگوید یا
نه؟!» بدین سبب ،اسامه به اشتباه خود پی برد (نیشابوری ،بیتا .)96 :1 ،از این سیرۀ پیامبر
اسالم به دست میآید که کلمۀ توحید به تنهایی و بدون هیچ قید و شرطی ،برای ورود در
اسالم کافی است.
روایت دیگر از قول مقداد ،صحابی جلیلالقدر پیامبر ،گزارش شده است .وی از
رسولالله پرسید« :اگر با کافری به قتال پرداختم و او یکی از دستانم را قطع کرد و سپس به
پشت درختی فرار کرد و گفت من مسلمان شدهام ،آیا بعد از این اقرار میتوانم او را بکشم؟»
رسول خدا فرمودند« :نباید او را بکشی ».مقداد گفت« :او یکی از دستان مرا قطع کرده و
بعد از آن اسالم آورده [از ترس جانش اسالم آورده]؟» پیامبر اکرم فرمودند« :نباید او را
بکشی .اگر او را بکشی ،او مانند تو قبل از کشتن اوست [مسلمان است] ،و تو مانند او هستی
قبل از اظهار اسالم [کافر هستی]» (بخاری1122 ،ق21 :1 ،؛ نیشابوری ،بیتا .)91 :1 ،بدون
شک در این ماجرا ،آن کافر همۀ شروط ال اله اال الله مورد نظر وهابیها را نداشته ،اما رسول
خدا اسالم او را پذیرفته است .ابنتیمیه (م122 .ق) به پشتوانۀ این دسته از روایات تصریح
داللت
میکند کافر حربی که از ترس جانش اسالم میآورد ،اسالم او پذیرفته میشود؛ اگرچه
ِ
حال اقتضای این را دارد که باطن او برخالف ظاهر اوست (ابنتیمیه ،بیتا.)329 :
در نتیجه ،قرار دادن شروطی برای سنجش ایمان افراد و صداقت در بیان ال اله اال الله،
عملی خالف قرآن و سنت است و در طول تاریخ نیز علمای اهلسنت بر این نکته تصریح
کرده اند که اداء شهادت به یگانگی خداوند بدون هیچ قید و شرطی ،انسان را وارد دایرۀ اسالم
میکند.

ـــــــــــ

1ـ .4دیدگاه علمای اهلسنت دربارة کفایت اقرار به کلمۀ توحید

غیر از دالیل نقلی که ذکر شد ،میتوان از آراء علمای اهلسنت نیز بهره برد .دیدگاه این
دسته از علما پیرامون نحوۀ ورود به اسالم را در دو حوزۀ اعتقادات و فقه دنبال میکنیم.
در منابع اعتقادی و حدیثی ـ کالمی چند راه برای شناخت مسلمان ذکر شده؛ از قبیل فرزند
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یا بردۀ مسلمان بودن ،زندگی در داراالسالم و اقرار به کلمۀ توحید بعد از بلوغ (غزالی1111 ،ق،
« .)11 :6کلمۀ اسالم» (ال اله اال الله) کلیدواژهای است که آن را برای ورود در اسالم الزم
دانسته (ابنحجر هیتمی1122 ،ق )213 :و اذعان کردهاند برای مسلمان شدن کافر ،اقرار به
یگانگی باریتعالی کفایت میکند (نووی .)212 :1 ،1392 ،البته برخی این شرط را دخیل
دانستها ند که باید از اعتقادات باطل گذشتۀ خود نیز بیزاری بجوید (جوینی1122 ،ق:11 ،
 .)126ابنتیمیه (م122 .ق) نقطۀ مقابل این عبارت را آورده و گفته کسی که با وجود دارا بودن
ً
ً
قدرت ،کلمۀ توحید را اظهار نکند ،به اتفاق مسلمین کافر است؛ باطنا و ظاهرا (ابنتیمیه،
1116ق.)649 :1 ،
نفی سختگیری و عدم تفتیش عقاید باطنی ،از اموری است که اندیشمندان مسلمان بر
اساس آن حکم دادهاند .ابنجوزی (م191 .ق) دیدگاه مشهور علمای اهلسنت را این میداند
شدن یک شخص ،حتی میتوان به رفتار ظاهری او استناد کرد .او
که برای علم به
مسلمان ْ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
َ
ُ َ ْ
َ
الم ِه َس َو ٌاء َصلی َم َع َج َم َاع ٍة أ ْو ُم ْنف ِر ًدا»
مینویسد« :ف ِإن ِعندنا أن الک ِافر ِإذا صلی ح ِکم ِب ِإس ِ
(ابنجوزی1146 ،ق .)219 :2 ،شبیه به این سخن دربارۀ اذان گفتن نیز موجود است
(ابنرجب حنبلی1111 ،ق233 :1 ،؛ ابنحجر عسقالنی ،بیتا.)21 :1 ،
در منابع فقهی در باب اسالم آوردن شخص کافر ،به نحوۀ مسلمان شدن اشاره شده است.
احناف بر این دیدگاه هستند که اگر انسانی ال اله اال الله را بر زبان جاری کند ،او مسلمان
میشود و احکام اسالم دربارۀ او جاری میگردد (موصلی1126 ،ق .)119 :1 ،برخی نیز کفار
را به چهار دسته تقسیم کرده و نحوۀ مسلمان شدن هر قسم را اینگونه شرح دادهاند:
اسالم آنها با اقرار به وجود خداوند ثابت میشود.
 .1برخی منکر خداوند هستندِ :
اسالم این افراد با اقرار به
 .2عدهای به وجود خداوند اقرار دارند ،ولی منکر وحدانیت او هستندِ :
وحدانیت خداوند پذیرفته میشود.
 .3دستهای وحدانیت خدا را پذیرفتهاند ،اما نبوت انبیا را قبول ندارند :شهادت به نبوت رسول
خاتم آنها را مسلمان میکند.
 .1گروهی دیگر به وحدانیت خداوند اقرار کردهاند ،ولی نبوت حضرت

112
112

میکنند :این گروه با اقرار به رسالت پیامبر
241؛ کاسانی1146 ،ق.)143 :1 ،

خاتم

محمد

را انکار

مسلمان میشوند (ابننجیم ،بیتا:2 ،

 .1گفتنی است ،شهادت به یگانگی خداوند در کنار شهادت به رسالت حضرت محمد کامل میشود .با توجه به
رسالت رسولالله پرهیز شده است.
اینکه این مقاله در صدد بررسی کلمۀ توحید است ،از پرداختن به شهادت به
ِ
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اسالم آنها با اظهار کلمۀ اسالم ثابت
دربارۀ اهل کتاب هم گفتهاند در زمان پیامبر اکرمِ 
میشد ،ولی امروزه عالوه بر ال اله اال الله ،باید از دین گذشتۀ خود نیز برائت بجویند
ِ
(ابننجیم ،بیتا .)241 :2 ،تأکید بر بیزاری جستن از اعتقادات پیشین ،دیدگاه مورد پذیرش
اسالم یهود و نصاری است (ابنعابدین ،بیتا.)144 :1 ،
بسیاری از احناف درباره ِ
اسالم ظاهری آنان پذیرفته میشود ،اگرچه
دربارۀ منافقین نیز بر این باورند که در این دنیا ِ
علم به این داریم که اسالم آنها از ترس شمشیر است؛ اما در آخرت اگر به آنچه میگویند
اعتقاد نداشته باشند ،مسلمان محشور نمیشوند (سرخسی1111 ،ق.)21 :21 ،
برخی علمای حنفیمذهب ،شیوههایی را برای شناخت اسالم افراد ذکر کردهاند؛ از جمله
اینکه اگر کسی نماز جماعت بخواند ،حکم به اسالم او میشود (ابنعابدین1112 ،ق:1 ،
313؛ زیعلی1313 ،ق.)124 :1 ،
در فقه مالکی نیز میتوان تأثیر «تلفظ به ال اله اال الله» برای مسلمان شدن را اثبات کرد؛
شرط آن اسالم است و راه شناخت اسالم،
برای نمونه ،در باب امام جماعت بیان کردهاند که ِ
علم به تلفظ ال اله اال الله توسط امام جماعت است (دسوقی ،بیتا326 :1 ،؛ صاوی ،بیتا:1 ،
 .)133همچنین در باب مرتکب گناه کبیره ،بر عدم کفر او به دلیل تلفظ به کلمۀ اسالم حکم
راندهاند (نفراوی1111 ،ق.)91 :1 ،
نووی (م616 .ق) از قول شافعی (م241 .ق) نقل کرده که اگر کافری کلمۀ توحید را بر
زبان جاری کند ،مسلمان میشود و در این مسئله اختالفی در میان جمهور اصحاب نیست
(نووی1112 ،ق .)22 :14 ،بر همین اساس ،این قاعده وجود دارد که« :أن المسلم ال یصیر
ً
مسلما إال بالتلفظ بالشهادتین»( 1شافعی1111 ،ق .)11 :9 ،سبکی (م116 .ق) دیگر فقیه
شافعی ،دربارۀ کسی که مرتد شده ،حکم کرده در صورتی که به کلمۀ اسالم اقرار کند ،حکم به
مسلمان بودن او میشود (سبکی ،بیتا .)326 :2 ،دیگر علمای شافعیمذهب نیز اینگونه
حکم کردهاند (رملی ،بیتا22 :1 ،؛ ابنالرفعه.)316 :16 ،2449 ،
دیدگاه فقهای حنابله تفاوتی با فقهای مذاهب دیگر اهلسنت ندارد و آنان نیز به کفایت
کلمۀ توحید برای دخول در اسالم فتوا دادهاند .برخی از آنان قائل هستند کافر حتی اگر بگوید
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من مسلمان شدهام و کلمۀ اسالم را نگوید ،اسالم او پذیرفته میشود (ابنالنجار1119 ،ق:1 ،
111؛ ابنأبیتغلب1143 ،ق .)393 :2 ،همچنین با استناد به این روایت نبوی« :من صلی
خواندن کافر را برای اجرای حکم
صالتنا و استقبل قبلتنا ،فله مالنا و علیه ما علینا» ،نماز
ِ
مسلمان بر او کافی میدانند (مقدسی ،بیتا324 :1 ،؛ ابنمفلح1121 ،ق.)146 :1 ،
چهرههای برجستۀ سلفیت نیز در این فتوا با سایر علمای اهلسنت موافقت کردهاند.
کافر محارب هم به
ابنتیمیه تصریح میکند که راه ورود به اسالم ،ال اله اال الله است و حتی ِ
صرف تلفظ این کلمه ،خون و مالش معصوم میشود (ابنتیمیه1112 ،ق .)63 :ابنقیم
(م111 .ق) اجماع علمای اسالم را در کفایت کلمۀ توحید برای ورود به اسالم نقل میکند
ُ ُ َْ
(ابنقیم1114 ،ق .)119 :1 ،ابنأبیالعز (م )192 .نیز با استناد به روایت مشهور «أ ِم ْرت أن
ُ ُ َ َ
َُ َ
َ َ
اس حتی یقولوا ال ِإل َه ِإال الل ُه» ،کلمۀ توحید را موجب عصمت انسان میداند
أق ِاتل الن
(ابنأبیالعز1111 ،ق.)192 :2 ،
همانگونه که مالحظه کردید ،علمای اهلسنت تصریح کردهاند که کلمۀ توحید یکی از
اصلیترین راههای دخول در اسالم است .آنها هیچ قید و شرطی را در نحوۀ بیان کردن
«ال اله اال الله» دخیل نمیدانند .در نقطۀ مقابل اما وهابیها شروطی را برای بیان کلمۀ اسالم
بنا کردهاند که سابقهای در اندیشۀ اسالمی نداشته است .آنها ابتدا میگویند اداء ال اله اال الله
برای حکم به اسالم کفایت میکند ،اما بالفاصله با این قیود که باید به معنای آن علم داشته
باشد و مرتکب نواقض نشود ،از نیت خود پرده برمیدارند .آل فراج مصری تکفیری
(م1131 .ق) ،شاگرد بن جبرین وهابی (م1134 .ق) ،مینویسد« :نطق به ال اله اال الله با عدم
شروط عصمت خون و مال»
ارتکاب ناقض ،داللت بر اسالم میکند؛ البته با فراهم شدن
ِ
(آل فراج1116 ،ق.)246 :
آنها افزون بر کلمۀ توحید ،حتی انجام ارکان ظاهری اسالم را نیز دلیلی بر مسلمان بودن
آنها نمیدانند (غامدی ،بیتا)219 :؛ در حالی که بیان کردیم فقها گفتهاند اگر کسی دستورات
اسالم ـ مانند نماز به سمت کعبه ـ را به جای میآورد ،داخل در محدودۀ اسالم میشود.
 .2دیدگاه اسالم دربارة حکم به ظاهرِ حالِ مسلمانان
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با نگاهی موشکافانه به دیدگاه تکفیریها پیرامون «شروط ال اله اال الله» ،این نکته به دست
حال افراد»
میآید که ابداع این شروط در واقع به دلیل مخالفت آنان با قاعدۀ «حکم به
ظاهر ِ
ِ

2ـ .1پذیرش نشانههای اسالم

َ
ُ َ َ
به عنوان نخستین دلیل ،به آیۀ  91سورۀ نساء اشاره میکنیم :یا أی َها ال ِذی َن َآمنوا ِإذا ض َر ْب ُت ْم ِفی
َ َ
َ َُ ُ
َ
ََْ َ ُ
َس ِبی ِل الل ِـه ف َت َبی ُنوا َو ال تقولوا ِل َم ْن ألقی ِإلیک ُم السال َم ل ْس َت ُم ْؤ ِم ًنا .برخی مفسران ،شأن نزول این آیه

را ماجرای قتل «عامر بن اْلضبط» گفتهاند که با وجود اقرار به ّ
تحیت اسالم ،توسط «محلم بن
جثامه» به قتل رسید .محلم به نزد رسول خدا آمد تا حضرت برای او استغفار کند ،اما
پیامبر فرمودند« :خداوند تو را نبخشد ».پس او با چشمانی اشکبار از آنجا برخاست و بعد
از هفت روز از دنیا رفت (طبری1124 ،ق12 :9 ،؛ سمعانی1112 ،ق116 :1 ،؛ ابنکثیر،
حال افراد است .در این
ظاهر ِ
گر حکم بر اساس ِ
1111ق .)666 :1 ،این آیه به درستی حکایت ِ
آیه خداوند اظهار اسالم یا تسلیم شدن را به عنوان یکی از نشانههای اسالم در نظر گرفته است.
باریتعالی استمرار اسالم را مقرون به عدم نقض هیچ قید و شرطی بیان نکرده است؛ در نتیجه
تا زمانی که اسالم ظاهری در رفتارهای مسلمانان وجود دارد ،احکام اسالم بر آنها منطبق
میشود.
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حال
است .توضیح سخن اینکه ،یکی از مبانی اسالم برای مواجهه با دیگران ،پذیرش
ظاهر ِ
ِ
افراد و پرهیز از تفتیش عقاید درونی آنهاست .علمای اهلسنت این قاعده را بدین شکل تبیین
میکنند« :اجراء اْلحکام علی الظاهر ،والله یتولی السرائر» (شافعی1111 ،ق132 :2 ،؛
دمیری1121 ،ق.)242 :14 ،

ـــــــــــ

2ـ .2پذیرش اسالم منافقین

جایگاه منافقین در اندیشۀ اسالمی ،از مباحث مورد استفاده در این بخش است .مسلمان
ظاهر
دانستن منافق با وجود اینکه ایمان درونی به اسالم ندارد ،نشان از توجه ویژۀ اسالم به
ِ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َْ َُ َ َ ُ ُ
اءك ال ُمن ِافقون قالوا نشهد ِإنك ل َرسول الل ِه
حال افراد دارد .شافعی با استناد به آیۀ ِ إذا ج
ِ
(منافقون )1 :و سیرۀ رسول خدا ،به اجرای احکام اسالم برای منافقین مانند نکاح ،ارث و
تقسیم غنائم حکم میدهد (شافعی1114 ،ق.)124 :1 ،
بر همین اساس ،یکی از مهمترین رویدادهایی که میتوان این قاعده را از آن استخراج کرد،
رویارویی پیامبر اسالم با منافقین است« .نفاق» در اصطالح یعنی اظهار قول یا انجام فعلی
برخالف آنچه در قلب وجود دارد ،و «منافق» کسی است که کفر خود را مخفی و اظهار ایمان
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ظاهری اسالم ،داخل در اسالم
میکند (ابناثیر1399 ،ق .)92 :1 ،منافق به جهت اظهار
ِ
ظاهری شده (ابنتیمیه1116 ،ق )239 :و در این دنیا احکام اسالم بر او جاری میشود
(ابنتیمیه1116 ،ق .)116 :با اتکا به این دلیل ،طبری (م611 .ق) علت جنگ نکردن رسول
خدا با منافقین را ـ با وجود علم به نفاق آنها ـ ،اظهار اسالم آنها دانسته و بیان میکند
خداوند احکام بین بندگان را بر ظاهر قرار داده است؛ پس کسی حق ندارد برخالف ظاهر حکم
کند ،زیرا اگر کسی این حق را داشت ،پیامبر خدا بر این حق اولی بود؛ زیرا بر باطن منافقین
علم داشت ،ولی حضرت با آنها معاملۀ مسلمان کرد و حکم باطنی آنها را به خداوند سپرد
(طبری1124 ،ق343 :1 ،؛ قرطبی1321 ،ق.)244 :1 ،
ابنعبدالبر (م163 .ق) در توضیح حکم کسانی که ظاهر و باطن آنها یکسان نیست ،بیان
میکند« :اجماع علما بر این است که احکام دنیا بر اساس ظاهر انسانهاست و احکام باطن به
عهدۀ خداوند است» (ابنعبدالبر1321 ،ق .)111 :14 ،ابنحجر عسقالنی (م212 .ق) نیز
این اجماع را نقل کرده است (ابنحجر عسقالنی ،بیتا .)213 :12 ،تفسیر ابنرفعه (م.
114ق) از عدم قتال پیامبر با منافقین ،مطابق دیدگاه مذکور است (ابنرفعه:16 ،2449 ،
 .)223شاطبی (م194 .ق) هم با استناد به سیرۀ رسول خدا مینویسد« :یقینی است که
باید در احکام و اعتقادات ،به ظواهر حکم کرد» (شاطبی1111 ،ق .)161 :2 ،البته ابنقیم (م.
111ق) متذکر این نکته شده که انتساب آنها به اسالم نباید این گمان را پدید آورد که آنها
دشمن مسلمانان نیستند ،بلکه ضرر آنها بیشتر از ضرر کسانی است که در ظاهر مسلمان
نیستند (ابنقیم.)142 :1391 ،
بیگمان ،منافقان شروط ادعایی وهابیت را دارا نیستند ،اما با وجود این ،آنها در زمرۀ
مسلمانان شناخته میشدند .شایان ذکر است ،از برخی عبارات وهابیها فهمیده میشود که
ً
آنان منافقان را تماما خارج از دایرۀ اسالم میدانند .محمد بن عبدالوهاب کفر را بر دو قسم
«اکبر» و «اصغر» تقسیم میکند« .کفر اکبر» به معنای خروج از اسالم و «کفر اصغر» به
معنای کفران نعمت است .او کفر اکبر را بر پنج نوع میداند که نوع پنجم آن ،کفر نفاق است.
مصادیقی که برای کفر نفاق ذکر کرده ،همان مواردی است که از منافقان صدر اسالم سر
میزده؛ مانند :تکذیب شخص پیامبر یا برخی از بیانات ایشان ،خوشحال شدن از شکست
اسالم ،و ناپسند داشتن کمک به پیامبر( ابنعبدالوهاب ،بیتا (ج) .)2 :12 ،این تعارض

آشکار میان دیدگاه اسالم با تکفیریها قابل چانهزنی نیست.
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روایاتی که بر حکم به ظاهر داللت میکنند ،در این مفهوم صراحت دارند .در صحیحین
پیامبر

نقل شده شخصی که از توزیع غنائم توسط حضرت علی در یمن گلهمند بود ،نزد
آمد .پس از رد و بدل کردن سخنانی ،به حضرت گفت« :از خدا بترس!» پیامبر فرمود:
« وای بر تو! آیا من در میان اهل زمین سزاوارتر به مراعات تقوای الهی نیستم؟!» در این هنگام
خالد بن ولید گفت« :اجازه میدهید گردن او را بزنم؟» رسول خدا فرمود« :نه؛ شاید که
نماز میخواند ».خالد گفت« :و چه بسا نمازگزاری که به زبان چیزی میگوید که در قلبش
نیست!» پیامبر اکرم فرمودند« :من دستور ندارم قلوب مردم را سوراخ کنم و باطن آنها را
بشکافم» (بخاری1122 ،ق163 :1 ،؛ نیشابوری ،بیتا .)112 :2 ،ابنتیمیه با الهام از این
روایت ،اقرار میکند کسی که خود را در ظاهر پیرو مذهب سلف نشان میدهد ،واجب است
که این تظاهر را از او قبول کنند؛ چون اگر ظاهر و باطن او هماهنگ باشند ،پس او مؤمن است
ِ
و اگر تنها ظاهر او اینگونه است و در باطن مذهب سلف را نپذیرفته ،او منافق است؛ پس ظاهر
او پذیرفته میشود و باطن او به خداوند واگذار میشود ،زیرا ما دستور نداریم قلب مردم را
سوراخ کنیم و باطن آنها را بشکافیم (ابنتیمیه1116 ،ق .)119 :1 ،امروزه تکفیریها که خود
را پیرو سلف میدانند ،نه تنها با مسلمانان به مخالفت برخاستهاند ،بلکه حتی به سخنان یکی از
بنیانگذاران اندیشۀ سلفگرایی وقعی نمینهند.
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2ـ .3نهی از تفتیش عقاید باطنی

2ـ .4انجام دستورات اسالم؛ دلیل بر مسلمان بودن

همچنین میتوان به رفتار خالد بن ولید در مواجهه با قبیلۀ بنی َجذیمه اشاره کرد که رسول
خدا وی را برای دعوت آن قبیله به اسالم گسیل داشت .وقتی خالد با آنها روبهرو شد ،از
آنان خواست اسالم بیاورند .آنها گفتند« :ما مسلمان هستیم و نماز به جا میآوریم و به
حضرت محمد ایمان آوردهایم و در محلههای خود مسجد ساخته و در آنجا بانگ اذان سر
میدهیم ».با وجود این ،خالد بن ولید دستور داد آنها را اسیر کرده و تعداد زیادی از آنها را
کشتند .وقتی پیامبر خدا از این جنایت اطالع پیدا کردند ،فرمودند« :خداوندا! من از آنچه
خالد انجام داده به تو پناه میبرم ».و دستور دادند حضرت علی دیۀ کشتهشدگان را بپردازد
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(بغدادی.)111 :2 ،1962 ،
این رویداد تاریخی ،عمق نگاه رسول خاتم به شرط مسلمانی را نشان میدهد .حضرت
حتی ظواهر را برای مسلمان دانستن افراد کافی میدانستند و خط بطالنی کشیدند بر تفتیش
عقاید برای سنجش ایمان افراد .بسیاری از اهلسنت و شیعیان که به زعم وهابیت مرتکب
نواقض شروط ال اله اال الله شدهاند ،همۀ شاخصههای یک مسلمان ظاهری را دارند .حکم
اسالم در این موارد ،قبول اسالم ظاهری آنهاست .این سیرۀ رسول خدا پاسخ محکمی به
ادعای تکفیریها در این زمینه است.
2ـ .5دستور به حکم بر اساس ظاهر

در روایت دیگری که در صحاح سته گزارش شده ،رسول گرامی اسالم حتی با وجود
احتمال پیش آمدن اشتباه ،سیرۀ خود را عمل به ظواهر میداند .ایشان فرمودند« :همانا شما
برای رفع مخاصمه به نزد من میآیید و شاید برخی از شما بهتر و روشنتر از دیگران بتواند
دالیل خود را بیان کند؛ پس اگر من به خاطر استدالل کسیّ ،
حق کسی را به نفع دیگری
قضاوت کردم ،پس در واقع من تکهای از آتش برای او ُبریدهام و او هرگز نباید آن را بپذیرد»
(بخاری1122 ،ق124 :3 ،؛ ابنماجه ،بیتا111 :2 ،؛ ابوداود ،بیتا341 :3 ،؛ ترمذی،
 .)11 :3 ،1992مسلم نیشابوری (م261 .ق) (نیشابوری ،بیتا )1331 :3 ،و نسائی
(م343 .ق) (نسائی1146 ،ق )233 :2 ،برای این روایت ،عنوان «الحکم بالظاهر» را انتخاب
کردهاند.
مالکیه ،شافعیه ،حنابله و بسیاری از حنفیه با استناد به این روایت فتوا دادهاند قاضی باید
حکم به ظاهر کند و باطن را به خدا بسپارد (وزارة االوقاف الکویت1141 ،ق .)331 :33 ،ذکر
َ ُ
این نکته ضروری است که برخی به اشتباه ،عبارت « ِإن َما أ ْحک ُم ِبالظ ِاه ِر َو الل ُه ی َت َولی الس َر ِائر» را
روایت نبوی پنداشتهاند (ماوردی1119 ،ق113 :13 ،؛ شیرازی ،بیتا9 :3 ،؛ عمرانی1121 ،ق،
)94 :14؛ در حالی که این سخن ،روایت پیامبر نیست ،بلکه قاعدهای است که از دستهای
از آیات و روایات استنباط شده است (رملی ،بیتا.)311 :1 ،
سیرۀ صحابه نیز بر این حکم گواهی میدهد .از عمر بن خطاب نقل شده« :إنما نأخذکم
اْلن بما ظهر لنا من أعمالکم» (بخاری1122 ،ق .)169 :3 ،این عبارت نیز برای استحکام
قاعدۀ مزبور ،مورد استناد قرار گرفته است (ابنبطال1123 ،ق.)23 :2 ،

نتیجه

با بررسیهای انجامگرفته به این نتیجه میرسیم که وضع شروطی برای پذیرش «ال اله اال
الله» از سوی وهابیت ،در تعارض با قرآن ،روایات و باورهای اهلسنت است .انجام بسیاری از
این شروط از اعمال جوانحی است و هیچ راهی برای درک استیفای آنان وجود ندارد؛ بنابراین
منجر به اشتباه در تعیین مسلمان از غیرمسلمان میشود .افزون بر اینکه ،لحاظ کردن این
شرایط باعث تضییق دروازۀ ورود به اسالم و نپذیرفتن اسالم ظاهری مسلمانان است.
با نگاهی به آیات قرآن دریافتیم که حتی اعراب جاهلی و منافقین نیز با وجود دارا نبودن
شروط ادعایی وهابیت ،کلمۀ توحید آنان پذیرفته شده و از مسلمانان خواسته شده که این افراد را
در ردیف سایر مسلمانان بپذیرند .روایات نبوی که راه ورود به اسالم را صرف اداء ال اله اال الله
میداند ،تعارض آشکاری با دیدگاه وهابیت دارد .همچنین سیرۀ رسول خدا در پذیرش
ترس جان مسلمان میشوند ،نهی از تفتیش عقاید باطنی افراد ،و دستور به
اسالم کسانی که از ِ
حال افراد ،پاسخی به برداشت نادرست تکفیریهاست .فتاوای علمای
حکم بر اساس
ظاهر ِ
ِ
اهلسنت از گذشته تا کنون که کلمۀ توحید را کافی در قبول اسالم میدانند ،شاهد دیگری است
که نمیتوان با وضع شروط برای پذیرش ال اله اال الله ،بسیاری از اهلسنت و شیعیان را به دلیل
نقض شروط ال اله اال الله تکفیر کرد.
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از مجموع ادلهای که نقل کردیم ،این نکته حاصل میشود که اسالم در دستوری آشکار به همۀ
حال افراد بسنده کنند و از کاوش در ضمیر افراد پرهیز نمایند.
ظاهر ِ
مسلمانان ،از آنان خواسته به ِ

ـــــــــــ

منابع
ـــــــــــــــــــــــــ

قرآن کریم.
 .1آل بوطامی ،أحمد بن حجر1111( ،ق) ،الشیخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفتری علیه،
اإلمارات العربیة المتحدة ،دار الفتح الشارقة ،الطبعة اْلولی.
 .2آل فراج المصری ،مدحت بن حسن1116( ،ق) ،آثار حجج التوحید فی مؤاخذة العبید ،کراچی ،دار
الکتاب و السنة ،الطبعة اْلولی.
َ
المآرب بشرح دلیل الطالب ،الکو یت ،مکتبة الفالح،
 .3ابنأبیتغلب ،عبدالقادر بن عمر1143( ،ق) ،نیل ِ
الطبعة اْلولی.
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ّ
المصنف فی اْلحادیث و اْلثار ،ریاض ،مکتبة الرشد،
 .1ابنأبیشیبه ،عبدالله بن محمد1149( ،ق)،
چاپ اول.
 .1ابنأبیالعز حنفی ،محمد1111( ،ق) ،شرح العقیدة الطحاو یة ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
العاشرة.

 .6ابناالثیر ،مبارک بن محمد1399( ،ق) ،النهایة فی غریب الحدیث و اْلثر ،بیروت ،المکتبة العلمیة.
 .1ابنبطال ،علی بن خلف1123( ،ق) ،شرح صحیح البخاری ،الریاض ،مکتبة الرشد ،الطبعة الثانیة.
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم1116( ،ق) ،االیمان ،عمان ،المکتب اإلسالمی ،الطبعة الخامسة.
 .9ـــــــــــــــــــ 1112( ،ق) ،شرح العمده ،الریاض ،دار العاصمة ،الطبعة اْلولی.
 .14ـــــــــــــــــــ ( ،بیتا) ،الصارم المسلول علی شاتم الرسول ،تحقیق :محمد محییالدین
عبدالحمید ،المملکة العربیة السعودیة ،الحرس الوطنی السعودی.
 .11ـــــــــــــــــــ 1116( ،ق) ،مجموع الفتاوی ،مدینة نبو یة ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
الشریف.
 .12ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی1146( ،ق) ،التبصره ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،الطبعة اْلولی.

 .13ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی( ،بیتا) ،الفتح الباری فی شرح صحیح البخاری ،بیروت،
دار الفکر.
 .11ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد1122( ،ق) ،اإلعالم بقواطع اإلسالم ،سوریا ،دار التقوی ،الطبعة
اْلولی.
 .11ابنحنبل شیبانی ،أحمد1121( ،ق) ،مسند أحمد بن حنبل ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ اول.
 .16ابنرجب حنبلی ،عبدالرحمن1122( ،ق) ،جامع العلوم و الحکم فی شرح خمسین حدیثا من جوامع
الکلم ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ هفتم.
 .11ـــــــــــــــــــ 1111( ،ق) ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،المدینة النبو یة ،مکتبة الغرباء
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اْلثریة ،چاپ اول.
 .12ابنالرفعه ،احمد بن محمد ،)2449( ،کفایة النبیه فی شرح التنبیه ،دار الکتب العلمیة ،الطبعة اْلولی.
 .19ابنعابدین ،محمد امین بن عمر( ،بیتا) ،العقود الدریة فی تنقیح الفتاوی الحامدیة ،بیروت،
دار المعرفة.
ّ
 .24ـــــــــــــــــــ 1112( ،ق) ،رد المحتار علی الدر المختار ،بیروت ،دار الفکر ،چاپ دوم.
 .21ابنعبدالبر ،یوسف بن عبدالله1321( ،ق) ،التمهید لما فی الموطأ من المعانی و اْلسانید ،المغرب،
وزارة عموم اْلوقاف و الشؤون اإلسالمیة.
 .22ابنعبدالوهاب ،محمد (الف)( ،بیتا) ،االصول الثالثه ،الریاض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود.
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 .23ـــــــــــــــــــ (ب)( ،بیتا) ،الرسائل الشخصیة ،تحقیق :صالح الفوزان و محمد بن صالح
العقیلی ،ریاض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود.
 .21ـــــــــــــــــــ (ج)( ،بیتا) ،موسوعة مؤلفات اإلمام محمد بن عبد الوهاب ،بیجا ،بینا.
.21ابنقیم الجوزیه ،محمد بن ابیبکر1114( ،ق) ،تفسیر القرآن الکریم ،بیروت ،دار و مکتبة الهالل،
الطبعة اْلولی.
 .26ــــــــــــــــــ 1391( ،ق) ،طریق الهجرتین و باب السعادتین ،القاهرة ،دار السلفیة ،الطبعة الثانیة.
.21ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر1111( ،ق) ،تفسیر القرآن العظیم ،دار الفکر.
.22ابنماجه قزو ینی ،محمد( ،بیتا) ،سنن ابنماجه ،تحقیق :محمد فؤاد عبدالباقی ،بیجا ،دار إحیاء
الکتب العربیة.
.29ابنمفلح ،محمد1121( ،ق) ،الفروع و تصحیح الفروع ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة اْلولی.
.34ابنمنظور ،محمد بن مکرم1111( ،ق) ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر ،چاپ سوم.
 .31ابنالنجار ،محمد بن احمد1119( ،ق) ،منتهی اإلرادات ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة اْلولی.
.32ابننجیم ،زینالدین بن ابراهیم( ،بیتا) ،البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،بیجا ،دار الکتاب اإلسالمی،
چاپ دوم.
 .33ابوداود سجستانی ،سلیمان( ،بیتا) ،سنن أبیداود ،تحقیق :محمد محییالدین عبدالحمید ،بیروت،
المکتبة العصریة.
 .31ألبانی ،محمد ناصرالدین1131( ،ق) ،موسوعة اْللبانی فی العقیده ،صنعاء ،مرکز النعمان للبحوث و
الدراسات اإلسالمیة ،الطبعة اْلولی.
 .31االمازیغی ،عبدالفتاح( ،بیتا) ،القواطع اإللهیة إلقامة العبودیة ،سایت .http://www.merathdz.com
 .36بخاری ،محمد1122( ،ق) ،صحیح بخاری ،تحقیق :محمد زهیر بن ناصر ،بیجا ،دار طوق النجاة،
چاپ اول.
 .31البراک ،عبدالرحمن1131( ،ق) ،شرح کلمة اإلخالص ،بیجا ،دار ابنالجوزی ،الطبعة اْلولی.
 .32بغدادی ،قاسم بن سالم1121( ،ق) ،کتاب االیمان ،بیجا ،مکتبة المعارف ،الطبعة اْلولی.
 .39بغدادی ،محمد بن سعد ،)1962( ،الطبقات الکبری ،تحقیق :إحسان عباس ،بیروت ،دار صادر،
الطبعة اْلولی.
 .14بنباز ،عبدالعزیز1123( ،ق) ،تحفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأرکان اإلسالم ،المملکة العربیة
السعودیة ،وزارة الشئون اإلسالمیة و اْلوقاف و الدعوة و اإلرشاد ،الطبعة الثانیة.
 .11ترمذی ،محمد ،)1992( ،سنن الترمذی ،تحقیق :بشار عواد معروف ،بیروت ،دار الغرب اإلسالمی.
 .12الجوینی ،عبدالملک بن عبدالله1122( ،ق) ،نهایة المطلب فی درایة المذهب ،بیجا ،دار المنهاج،
الطبعة اْلولی.
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 .13الحدوشی ،عمر بن مسعود( ،بیتا) ،إخبار الرفاق بخطر النفاق ،بیجا ،بینا.
 .11ــــــــــــــــــ 1131( ،ق) ،کیف تفهم عقیدتك بدون معلم ،سایت منبر التوحید و الجهاد،
./https://www.ilmway.com
 .11الخریصی ،ابراهیم 1111( ،ق) ،التنبیهات المختصره شرح الواجبات المتحتمات المعرفه علی کل
مسلم و مسلمه ،ریاض ،دار الصمیعی ،الطبعة االولی.
 .16الدسوقی ،محمد بن احمد( ،بیتا) ،حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر ،بیروت ،دار الفکر.
 .11الدمیری ،محمد بن موسی1121( ،ق) ،النجم الوهاج فی شرح المنهاج ،جدة ،دار المنهاج ،الطبعة
اْلولی.
 .12الدوسری ،عبدالرحمن بن محمد1142( ،ق) ،اْلجوبة المفیدة لمهمات العقیدة ،الکو یت ،مکتبة دار
اْلرقم ،الطبعة اْلولی.
 .19رازی ،ابنأبیحاتم1119( ،ق) ،تفسیر القرآن العظیم البنأبیحاتم ،تحقیق :أسعد محمد الطیب،
سعودی ،مکتبة نزار مصطفی الباز ،چاپ سوم.
 .14الرحیلی ،ابراهیم( ،بیتا) ،شرح الواجبات المتحتمات ،سایت ./http://www.q8boy.com
 .11الرملی ،احمد بن حمزه( ،بیتا) ،فتاوی الرملی ،بیجا ،المکتبة اإلسالمیة ،بینا.
 .12الرو یلی ،فرحان بن مشهور1126( ،ق) ،شرح نواقض اإلسالم ،بیجا ،مجلة صوت الجهاد ،بینا.
ْ
 .13زیعلی ،عثمان بن علی1313( ،ق) ،تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیة الشلب ِی ،القاهرة ،المطبعة
الکبری اْلمیریة بوالق ،چاپ اول.
 .11زینو ،محمد بن جمیل1111( ،ق) ،مجموعة رسائل التوجیهات اإلسالمیة إلصالح الفرد و المجتمع،
الریاض ،دار الصمیعی ،الطبعة التاسعة.
 .11سبکی ،علی بن عبدالکافی( ،بیتا) ،فتاوی السبکی ،بیجا ،دار المعارف.
 .16سرخسی ،محمد بن أحمد1111( ،ق) ،المبسوط ،بیروت ،دار المعرفة.
 .11السعوی ،محمد بن العوده1121( ،ق) ،رسالة فی أسس العقیدة ،المملکة العربیة السعودیة ،وزارة
الشئون اإلسالمیة و اْلوقاف و الدعوة و اإلرشاد ،الطبعة اْلولی.
 .12سمعانی ،منصور بن محمد1112( ،ق) ،تفسیر القرآن ،الریاض ،دار الوطن ،الطبعة اْلولی.
 .19شاطبی ،ابراهیم بن موسی1111( ،ق) ،الموافقات ،دار ابنعفان ،الطبعة اْلولی.
 .64شافعی ،ابنملقن1111( ،ق) ،اإلعالم بفوائد عمدة اْلحکام ،المملکة العربیة السعودیة ،دار العاصمة،
الطبعة اْلولی.
 .61شافعی ،محمد بن ادریس1114( ،ق) ،اْلم ،بیروت ،دار المعرفة.
 .62الشقاوی ،امین بن عبدالله1131( ،ق) ،الدرر المنتقاة من الکلمات الملقاة ،بیجا ،بینا ،الطبعة
اْلولی.

بیروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ اول.
 .66الطرطوسی ،ابوبصیر( ،بیتا) ،شروط ال اله اال الله ،سایت .www.abubaseer.bizland.com
 .61عطار ،علی بن ابراهیم1132( ،ق) ،االعتقاد الخالص من الشك و االنتقاد ،قطر ،وزارة اْلوقاف و
الشؤون اإلسالمیة ،الطبعة اْلولی.
.62العمرانی ،یحیی بن أبیالخیر1121( ،ق) ،البیان فی مذهب اإلمام الشافعی ،جده ،دار المنهاج ،الطبعة
اْلولی.
 .69الغامدی ،عبدالله بن سعدی( ،بیتا) ،عقیدة الموحدین و الرد علی الضالل و المبتدعین ،الطائف ،دار
الطرفین.
 .14الغنیمان ،عبدالله بن محمد( ،بیتا) ،شرح کتاب التوحید ،سایت .http://www.islamweb.net

 .11الغزالی ،محمد بن محمد1111( ،ق) ،الوسیط فی المذهب ،القاهرة ،دار السالم ،الطبعة اْلولی.
 .12قحطانی ،عبدالرحمن بن قاسم1123( ،ق) ،حاشیة اْلصول الثالثة ،السعودیة ،دار الزاحم ،الطبعة
الثانیة.
.13قرطبی ،محمد بن أحمد1321( ،ق) ،الجامع ْلحکام القرآن ،تحقیق :أحمد البردونی و إبراهیم
أطفیش ،القاهرة ،دار الکتب المصریة ،چاپ دوم.
 .11القرعاوی ،عبدالله بن ابراهیم1121( ،ق) ،الواجبات المتحتمات المعرفة علی کل مسلم و مسلمه،
الطائف ،دار الطرفین ،الطبعة الثالثه.
 .11الکاسانی ،أبوبکر بن مسعود1146( ،ق) ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،بیروت ،دار الکتب
العلمیة ،الطبعة الثانیة.
 .16گروهی از نویسندگان( ،بیتا) ،مقرر التوحید کتاب تعلیمی للناشئة و المبتدئین ،بیجا ،بینا.
 .11ماتریدی ،ابومنصور1126( ،ق) ،تفسیر الماتریدی ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،الطبعة اْلولی.
 .12ماوردی ،علی بن محمد1119( ،ق) ،الحاوی الکبیر فی فقه مذهب اإلمام الشافعی ،بیروت ،دار
الکتب العلمیة ،الطبعة اْلولی.
 .19المعتق ،عوام بن عبدالله1111( ،ق1111/ق) ،شروط ال إله إال الله ،المدینة المنورة ،الجامعة
اإلسالمیة.
.24مقدسی ،عبدالرحمن بن محمد( ،بیتا) ،الشرح الکبیر علی متن المقنع ،بیروت ،دار الکتاب العربی.
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بررسی «شروط ال اله اال اهلل» از دیدگاه وهابیت و نقد کارکرد آن

 .63شیرازی ،ابراهیم بن علی( ،بیتا) ،المهذب فی فقة اإلمام الشافعی ،بیجا ،دار الکتب العلمیة.
 .61الصاوی ،احمد بن محمد( ،بیتا) ،بلغة السالك ْلقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوی علی
الشرح الصغیر ،بیجا ،دار المعارف.
 .61طبری ،محمد بن جریر1124( ،ق) ،جامع البیان فی تأو یل القرآن ،تحقیق :أحمد محمد شاکر،
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سال چهارم ،شماره دوازدهم ،بهار 8931

نخ

سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،زمستان 8931
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 .21موصلی ،عبد الله بن محمود1126( ،ق) ،االختیار لتعلیل المختار ،تحقیق :عبداللطیف محمد
عبدالرحمن ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،چاپ سوم.
 .22نجمی ،احمد بن یحیی1131( ،ق) ،فتح الرب الغفور ذی الرحمة فی شرح الواجبات المتحتمات
المعرفة علی کل مسلم و مسلمه ،قاهره ،دار المنهاج ،الطبعة االولی.
 .23نسائی ،احمد1146( ،ق) ،السنن الصغری ،تحقیق :عبدالفتاح أبوغدة ،مکتب حلب ،المطبوعات
اإلسالمیة ،چاپ دوم.
 .21نفراوی ،احمد بن غانم1111( ،ق) ،الفواکه الدوانی علی رسالة ابنأبی زید القیروانی ،بیروت ،دار
الفکر.
 .21النووی ،یحیی بن شرف1112( ،ق) ،روضة الطالبین و عمدة المفتین ،تحقیق :زهیر الشاو یش ،بیروت،
المکتب اإلسالمی ،الطبعة الثالثة.
 .26ـــــــــــــــــــ 1392( ،ق) ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،بیروت ،دار إحیاء التراث
العربی ،چاپ دوم.
 .21نیشابوری ،مسلم( ،بیتا) ،صحیح مسلم ،تحقیق :محمد فؤاد عبدالباقی ،بیروت ،دار إحیاء التراث
العربی.
 .22وزارة اْلوقاف و الشئون اإلسالمیة الکو یت1141( ،قـ1121ق) ،الموسوعة الفقهیة الکو یتیة ،مصر،
دار الصفوة ،الطبعة اْلولی.

